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 چکیده 
واقعیتی است که بشر ... و هاي اقتصادي،اجتماعی، سیاسیوقوع حوادث غیر قابل پیش بینی و بروز خطرات و سوانح و بحران

کی و اجتماعی افزوده شده هاي تکنولوژیفقیتؤر کسب مبدر این راستا هرچه قدر . در طول تاریخ با آن آشنا بوده است
در برخورد . است، میزان بروز این خطرات غیره منتظره نه تنها کاهش نیافته بلکه در بسیاري از موارد افزایش نیز یافته است

کشورهاي پیشرفته صنعتی  مربوط بههاي صنعتی و اجتماعی ناشی از آنها اول ممکن است این تصور به وجود آید که بحران
هاي ها نظیر بحراننیز در بسیاري از بحرانبه رشد  که باید توجه داشت که کشورهاي درحال توسعه و رو تیبوده در صور

 .مصون نبوده و در معرض خطر قرار دارند19هاي بیولوژیکی نظیر ویرووس کووید اقتصادي در سطح جهانی و بحران

هاي مختلف اقتصادي، سیاسی، علمی، امنیتی، بین جنبه ازبایست هایی است که میاز جمله پدیده 19کووید بحران بیماري 
انکار ناپذیرش در حوزه اقتصاد، اجتماع،  )برخورد(عالوه بر نشانزدهاي 19پاندمی کووید . گیرد مورد توجه قرار ... المللی و

 261مین در سیاست، دین، کودك، زنان و محیط زیست، آشکارا نقش پررنگی بر سالمت روانی و اجتماعی همه ساکنین ز
 . کشور موجود ایفا کرده و خواهد کرد

انجام  سالم سازي فضاي کسب و کاربهبود و اقتصادي ویروس کرونا  با رویکرد  -پیامدهاي اجتماعیمطالعه حاضر با هدف 
با تبیین پیامدهاي اقتصادي و  »اياثر پروانه«و »آشوب «هايچهارچوب نظري این تحقیق براساس نظریه. گرفته است

 .  باشدمیاسناد و مدارك موجود،کتب، مقاالت  ابزار گردآوري اطالعات از طریق. اجتماعی کرونا است
نامطلوب "هايواکنشمنجر به  که،اقتصادي ویروس کرونا -ي اجتماعیپیامدهاهاي مقدماتی مبتنی بر مطابق تحلیل

افزایش "و)ها،کاهش قدرت خرید عمومی مردمرکود فراگیر اقتصادي، عدم بقاي تعداد زیادي از کسب و کار( "اقتصادي

 گردد که پیشنهاد می شودمی... ) اط اجتماعی وهاي اجتماعی، عدم نشتعارضات و کشمکش( "هاي اجتماعیآسیب
چاره اندیشی و  ،هاي پیش روشناسایی تا براي برون رفت از چالش "پسا کرونا"انداز  فضاي کسب و کار در چشم ها وؤلفهم

 . انجام پذیردپیشگیري 
 

 طرح مسالهمقدمه و 
یک پدیده گوناگون هاي گوناگون مورد مطالعه قرار دارد و توجه به ابعاد و جوانب توان از جنبههاي مختلف را میپدیده
گیري به خطر افتاده است و فرصت براي تصمیمکالن هاي هدف ،در بحران. دستیابی به شناختی جامع در هر زمینه استالزمه 

    توان ازدرچنین شرایطی دیگر نمی. باشدغیر منتظره و غافلگیر کننده می بسیار کم است و حادثه پیش آمده کامالً نیز
بیش از هرچیز به  اي افراد درگیر در بحرانجامعهدر چنین . العمل استفاده کردهاي معمول براي نشان دادن عکسروش

موجود باید هرچه سریعتر  طالعاتد و باتوجه به انسنجی نیاز دار و موقعالقیت هوشمندي، خ سرعت، مهارت، تجربه،
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کاراتر و توانایی العاتی عات موجود بیشتر و نظام اطبدیهی است هرچه اطال. موضوع ارزیابی و نسبت به آن اقدام شود
 . آوردتواند بهترین نتایج ممکنه را به بار عات باشد، تصمیمات اخذ شده میبیشتري در پردازش سریع اطال

را تحت تاثیر قرار داده جهان ها نفر در سراسر شیوع ویروس کرونا پیش از هر چیز یک فاجعه انسانی است که زندگی میلیون
شیوع ویروس کرونا و نگرانی مردم از . دارد و مناسبات اجتماعی اي بر اقتصاد تاثیر فزایندهاین ویروس همچنین . است

با کاهش تقاضا و فروش را وکارها  بسیاري از مشاغل و کسب... ها، مراکز خدماتی وورود به اماکن عمومی نظیر فروشگاه
در مقایسه با سایر  هاي آنبخش خدمات و زیربخشرسد بیشترین آسیب را نظر می به .مواجه کرده است ها و خدماتالکا

پذیر و  هاي آسیبکارفرمایان و گروه ها و اقتصاد شهري در مقایسه با اقتصاد روستایی و نیز کارگران در مقایسه بابخش
  .اندشدهشاغل در بخش غیررسمی شهري در مقایسه با سایر خانوارها متحمل 
سیاست هاي حمایتی از کسب و کار نیز در آن شود باید هرگونه سیاستی که براي کنترل شیوع کرونا به اجرا گذاشته می

مهمترین موضوع در . ها و خدمات استالتقاضاي کا، ي کارشوك کرونا یک شوك به عرضه نیرو. مد نظر قرار گیرد
هاي تأمین سرمایه در گردش و است که نیازمند سیاست در زنجیره تأمین تاللجلوگیري از اخسمت عرضه  ،شوك

هنگام بنابراین در  .استدر حوزه اجتماعی  چتر حمایتی از اقشار ضعیفو ازسوي دیگر ایجاد ، ساماندهی نیروي کار است
: دهندفردي دو نوع رفتار را نشان می عقالنیتگیري ویروس، عموم جامعه طبق همه یک خطر یا بحران اجتماعی همانند وعوق

آن منفی و و اثر که رویکردي انفعالی  دوم اضطراب و نگرانی مداومکه رویکرد منطقی، فعال و مثبت است و  اول پیشگیري
ویروس کرونا ترکیبی از اقتصادانان و جامعه شناسان فعال باشد تا بتوانند لذا بایستی شوراي سیاست گذاري . مخرب است 
تا متناسب با آن  و اقتصادي پس از کرونا ترسیم کند در حوزه رفتاريچشم اندازي هاي پیش رو آینده ایران، ضمن چالش

ه مسأله اصلی تحقیق معطوف به توان گفت کبدین ترتیب می. هاي پیشگیرانه اجتماعی و اقتصادي اتخاذ گرددمسائل سیاست
 :با تمامی این تفاسیر. می باشد رویکرد بهبود کسب و کارپیامدهاي اقتصادي و اجتماعی ویروس کرونا با 

 ثیر این اتفاق تغییرخواهد کرد؟ أآیا انسان تحت ت  -

 هستند؟کنترل قابل  وآیا پیامدهاي اقتصادي و اجتماعی ناشی از کرونا قابل پیش بینی  -
 

 در نگاه آمار  کرونا
 صبح تا جهان، در روسیو نیا به انیمبتال تعداد و اند شده کرونا روسیو وعیش ریدرگ جهان يکشورها تمام بایتقر روزهااین 
 شده شتریب نفر هزار 154 از زین روسیو نیا انیقربان تعداد و کرده عبور نفر هزار 250 و ونیلیم دو مرز از) نیفرورد 30( شنبه
 و هستند سوم و دوم يها رده در ایتالیا و ایاسپان و اول رده در کایآمر ان،یمبتال تعداد نظر از جهان يکشورها نیب در. است

 .ترسیم شده است 19دیکوو درمورد  جهان اول ورکش 9 آمار 1نمودار شماره  در. دارد قرار هفتم رده در ،اکنون هم رانیا
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 به تفکیک کشورها 1399روردین سال ف 30تا  98اسفند  28تعداد مرگ میرهاي ویروس کرونا از : 1نمودار 
 

 
 

دهد تعداد مرگ و میرهاي ایاالت متحده نسبت به کشورهاي دیگر روند افزایشی چشمگیري داشته جدول فوق نشان می
نگلستان، کشورهاي فرانسه، ا. باشدمی) 2017نفر (رهاي منتخب متعلق به ترکیه کمترین میزان مرگ و میر در میان کشو. است

ایران در میان کشورهاي . ایتالیا و اسپانیا تقریبا در یک طبقه بندي قرار دارند که نسبت به آمریکا در جایگاه دوم قرار دارند
 .قرار دارد و انتظار می رود که در طی روزهاي آتی نرخ مرگ و میر در ایران روند کاهشی داشته باشدهفتم منتخب رتبه 

 
 در ایران 1399فروردین  31تا  1398اسفند سال  28ند مرگ و میرکرونا از روند و فرای: 2نمودار

 

  
 17فروردین روند افزایشی داشته و تقریبا از  31تا  اسفند 28از  در ایران دهد که تعداد مرگ و میرهانمودار فوق نشان می

 . ته استفروردین فرایند کاهشی داش
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 :د ویروس کرونابهداشت جهانی در مور سازمان اهم اقدامات
 رصد و پاالیش مرگ و میر روزانه جهان براساس ویروس کرونا -

 ایجاد طرح فاصله اجتماعی  -

 تقسیم بندي مناطق کم خطر و پر خطر -

 قرنطینه کردن برخی از شهرها  -

 شرکت جهان  70تالش و برون سپاري شناسایی و ساخت واکسن ویروس کرونا به  -

 ادي و اجتماعی پسا کرونا اقتص –آینده پژوهی تحوالت بهداشتی  -

 
  :المللیبین هايتجربه پیشینه

برخی کشورها با قرنطینه و . بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونا در تمام نقاط جهان منتشر خواهد شد
ناموفق منجر به از پا  اما واضح است که کنترل اولیه. برخی دیگر با کنترل تدریجی در حال مقابله با شیوع این ویروس هستند

شود و این ماجرا تاثیر بدي بر روحیه پزشکان، پرستاران و  ها پر می شود؛ ظرفیت بیمارستان افتادن سیستم بهداشتی می
ها و ادارات دولتی و  اند بسیاري از سازمان در چنین وضعیتی در مناطقی که قرنطینه شده .هاي بهداشتی دارد کارمندان مراقبت

در مناطق دیگر نیز کارفرمایان براي محدود کردن سفرهاي درون شهري، سیاست کار از خانه . اند تعطیل شده کسب و کارها
چنین وضعیتی در حالی که هنوز درمانی براي بیماران مبتال به این ویروس پیدا نشده و شیوع ادامه دارد باعث . اند را اجرا کرده

 . نگرانی مردم در تمام کشورها شده است
و در د نتا حدودي این بحران را در زمان آغاز شیوع بیماري تحت کنترل خود درآور ندکشورها توانستبرخی ین میان در ا

 :به عنوان مثال .شدندکشورها با شیوع بیماري در سطح وسیع و میزان مرگ و میر باال مواجه  از برخیمقابل 
 کرد اعالم COVID-19 به را خود اضطراري واکنش) 98 اسفند 8( 2020 فوریه 27 روز در استرالیا دولت  -

 نمود و این رویکرد مقامات آن کشور را اعالم پاندمی یک بهداشت جهانی سازمان از زودتر بسیار را آن و
 براي را ارزشمندي زمان و کنند اعالم را مالیاتی هاي معافیت و اضطراري بودجه سرعت به تا ساخت قادر

مدل پیشگیري در این کشور  نه  .شوند آماده بیماران احتمالی سیل براي توانندب تا کنند خریداري ها بیمارستان
 .قرنطینه بوده و نه تعطیلی بازار بلکه پیشگیري هوشمند بوده است

 سسهؤم مدیر اظهارات به بنا. نیز یکی از کشورهاي موفق در زمینه مهار بیماري بوده است دولت سنگاپور -
 شده موفقیت این به منجر که است عواملی از شماري داراي کشور این ور،سنگاپ ملی دانشگاه جهانی سالمت

 مهار و ردیابی هاي-برنامه ویروس، تشخیص براي زیاد بسیار آزمایش عالی؛ سالمت نظام یک: ، نظیراست
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 دهد، می دستور ها آن به دولت که را آنچه عمدتا که شهروندانی و کشور این کوچک جمعیت کردن،
 .پیشگیري غیرکیفري بوده استابراین مدل پیشگیري متناسب با این ویروس بن .پذیرند می

 برنامه یک برنامه این). نفر 250 هر در نفر 1 در حدود(افراد زیادي مورد آزمایش قرار گرفتند جنوبی کرهدر -
. ودشمی مشخص ساعت 24 عرض در معموالً آن نتایج بوده که  رایگان و سریع تست با دقیق بسیار غربالگري

 آن فقیتؤم که انداخت راه به را رانندگی حین غربالگري سیستم که بود کشورهایی اولین جمله از جنوبی کره
اتفاق افتاده و  تر طوالنی دوره یک طول افراد در ابتال کنترل مداوم بیماري باعث شد، شدت. بود قبول قابل

هاي از بهترین مدلیکی . باشند داشته را يبیمار این مراجعان پذیرش براي کافی زمان بهداشتی هاي سیستم
مدل پیشگیري متناسب با این ویروس پیشگیري  .پیشگیري در دنیا مدل کره جنوبی و سنگاپور می باشد

 .غیرکیفري و اجتماعی بوده است
 عمومی اجتماعات انواعاز برگزاري  ممنوعقرنطینه و  به مجبور هفته چندین مدت به را مردم چیندولت  -

 شیوع اوج در. کرد بسیجبراي درمان بیماران  را کشور سراسر پزشکی کارکنان از نفر 20000 حدودنیز  ونمود 
مدل پیشگیري متناسب با  .شدند می تدریس آنالین صورت به مدرسه در آموز دانش میلیون 120 بیماري، این

 .این ویروس پیشگیري کیفري بوده است
دانست و  وقت اسرع در عمومی مصونیت به رسیدن براي تالش ،کشور را در حالت بهترین انگلستاندولت  -

 در محققان اینکه از پس .شود مصون جامعه تا شده به بیماري مبتال افراد اکثر را الزم ندانست تا خاصی مداخله
 شکسته یا نیابند کاهش سرعت به انتقال هاي زنجیره که صورتی در که کردند بینی پیش لندن کالج امپریکال

 لغو کشور، این دولته و داد تغییر را خود اظهارات شد، خواهند کشته بریتانیا در نفر هزار 250 حدود ند،نشو
 و مدارس ها، رستوران حال، این با. شد خواستار را غیرضروري سفرهاي تمام و دیگران با ضروري غیر ارتباط
 این است ممکن که گویند می شورک این کالج امپریکال محققان. هستند باز زیادي حد تا تفریحی مراکز

مدل پیشگیري متناسب با این ویروس مدخله قهري نبوده بلکه پیشگیري  .باشد نیاز ماه 18 تا ها محدودیت
 .غیرکیفري و اجتماعی بوده است

 روزانه مراقبت مراکز و مدارس همه بستن شامل که اند کرده اتخاذ را سختی نسبتا اقدامات آلمان در مقامات -
 بسته موقت طور به نیز شبانه هاي کلوپ و شنا استخرهاي ورزشی، هاي سالن سینما، هاي سالن ها، موزه. شود می

 و لوکزامبورگ فرانسه، سوییس، اتریش، با آلمان مرزهاي بیماران، تعداد سریع افزایش به باتوجه. اند شده
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یا همان پیشگیري طینه کردن مدل پیشگیري متناسب با این ویروس پیشگیري قرن .بسته شده است دانمارك
 .وضعی بوده است

 مرگ مورد 21238 و ابتال مورد 219764 از بیش .می باشد چین از پس ویروس به آلوده کشور سومین ،اسپانیا -
 نیترسخت از ایاسپان در کننده محدود اقدامات. است شده گزارش کشور این براي که است آماري میر و

مدل پیشگیري  :کنند ترك را خود خانه ژهیو موارد در فقط دارند حق کشور ساکنان. است اروپا در اقدامات
 .کیفري و بوده است و نظامی وضعی و نیز پیشگیري  متناسب با این ویروس قرنطینه کردن یا همان پیشگیري

 باعث ونتیالتور هايدستگاه و بستري هايتخت کمبود .دارد را میر و مرگ میزان ترینبیش چین از پس ایتالیا -
. کند تهیه بحران مدیریت نحوه مورد در پزشکان براي را هایی دستورالعمل ایتالیا بیهوشی کالج که است شده

 ایتالیا در. هستند همراه ايزمینه بیماري هرگونه فاقد  و سال 80 زیر که است افرادي براي درمان بندي اولویت
 روي بر را کامل تقریبا محاصره یک کشور این و رنددا دسترسی هاداروخانه و ها سوپرمارکت به تنها مردم

 میادین و اماکن و دارد وجود مسافرتی هاي محدودیت و تردد ممنوعیت. است کرده اعمال خود شهروندان
مدل پیشگیري متناسب با این ویروس در این کشورها قرنطینه کردن افراد،  .هستند خالی عمالً آن عمومی

 .است پیشگیري کیفري و وضعی بوده
 مراکز ورزشی، هاي استادیوم ها، رستوران مدارس، بستن به شروع آمریکا متحده  ایاالت سراسر شهرهاي -

 از بیش تجمع از افراد نمود اعالم آمریکا، جمهور رئیس .اند کرده "اجتماعی فاصله" حفظ به تشویق و تفریحی
 وضعیت اعالم درخواست نینهمچ او. کنند خودداري ویروس این گسترش از جلوگیري براي نفر 10

بنابراین مدل پیشگیري متناسب با  .است داده خبر اقتصادي حمایتی هايبسته از او دولت و نموده ملی اضطراري
 .این ویروس پیشگیري غیرکیفري و اجتماعی بوده است

 
 هاي پیشگیري کشورها مرتبط با ویروس کرونامدل: 1جدول 

قرنطینه  نام کشورها ردیف
 نظامی

شگیري پی
 وضعی

پیشگیري 
 کیفري

پیشگیري 
 غیر کیفري

پیشگیري 
 اجتماعی

فاصله اجتماعی 
 یاهوشمند سازي

    ü ü ü چین 1
    ü ü  ایران 2
    ü ü ü اسپانیا 3
    ü ü ü فرانسه 4
    ü ü ü ایتالیا 5
  ü  ü ü    کره جنوبی 6
  ü  ü ü    سنگاپور 7
  ü  ü ü    آمریکا 8
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اسب با فرهنگ خاص خود مدل هاي پیشگیري خاصی را متناسب با ویروس انجام دهد که هر کشوري متنجدول باال نشان می

بهترین مدلی که . ها بیشتر ترکیبی بوده استبا یک مدل از کرونا  استقبال نکرده بلکه مدل هیچ کشوري صرفاً. اندداده
عطیلی کشور سعی کردن با خوب ارزیابی شد مدل کره جنوبی و سنگاپور است، که بدون تپیرامون این ویروس در دنیا 

 . به خوبی از گسترش ویروس جلوگیري کنند هوشمند سازي افراد و پیشگیري فردمدار
استفاده از با ها در جوامع بین المللی و کرونا با در نظر گرفتن کلیه محدویتدر مواجهه با ویروس  کشور ایرانعملکرد 
پس از چین دومین کشور %  73بود یافتگان نسبت به مبتالیان با هاي موجود باعث گردید ایران  از لحاظ درصد بهظرفیت

 .جهان قرار گیرد
 

 هاي پیش رو در مواجهه با کروناشچال
 :رکود

همه  ،دهند؛ قرنطینه، محدودیت سفر و کار از راه دور مانند، درآمد و شغل خود را از دست می کنندگان در خانه می مصرف
. و ایجاد رکود اقتصادي خواهد شد 2020اي مصرف کنندگان تا پایان دومین فصل سال ه جاي دنیا باعث کاهش شدید هزینه

کنترل شود اما ضربه اقتصادي ناشی از این  2020شود شیوع ویروس کرونا در اواخر فصل دوم سال  بینی می هر چند پیش
شود و  کند، بیکاري زیاد می یدا میها افزایش پ ورشکستگی. طوالنی کند 2020تواند رکود را تا پایان فصل سوم  شیوع می

باید از  .این بحران تولید ناخالص جهانی را کاهش خواهد داد. فشار قابل توجهی بر سیستم بانکی و مالی وارد خواهد شد
 شد درصدي 13تا  8رو شدن با شوك اقتصادي  اند حمایت کرد و آماده روبه افراد و مشاغلی که از این بحران متاثر شده

 . درصد کاهش داشته است 93رکود اقتصادي نسبت به ماه  مشابه سال قبل ایران نشان می دهد که در مارها آ
 

 :خطر
  2008 - 2009هاي شباهت به بحران سالآورد بی آید بحرانی که ویروس کرونا براي اقتصاد جهانی به وجود می نظر می به

هایی که سرمایه  ازگشت تقاضاست، به خصوص براي شرکتبینی درباره ب آنچه در این میان خطرناك است، خوش. نباشد
رکود طوالنی مدت بیشترین آسیب را به اقتصاد . روند درگردش یا کمبود نقدینگی دارند و به سمت ورشکستگی می

 .کشورها وارد خواهد کرد
 

 :داستانی نامعلوم

و ها چه از نظر اجتماعی  انگیزي براي انسان ار غمکه تاثیرات بسی شیوع کرونا در سراسر دنیا داستانی با پایانی نامشخص است
مین أهاي زنجیره ت ه چالشکساخته کرونا جهان را با یک رکورد عظیم اقتصادي مواجه  بدیهی است. دارد چه از نظر اقتصادي
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 در مجموع افراد فقیر

میلیون 6/547  

رونا به هاي ناشی از بحران کشده است و اگر مدیریت و تدابیر ویژه اعمال نگردد خسارتبراي بسیاري از کشورها آغاز 
ثیر انتشار ویروس کرونا قرار أکسب و کارها با درجات مختلفی تحت تبطوریکه . صورت تصاعدي افزایش خواهد یافت

تقاضاي خود را از و نیز اکثر تولیدگران،  ، گردشگري و هتلداريبراي مثال صنعت حمل و نقل ایران در. خواهند گرفت
 . اندهزیادي مواجه شد برخی از کاالهاي مصرفی با افت و ددهن یهاي خود را کاهش م مردم هزینه ؛انددست داده

درصد  20دهد، نشان می دانشگاه کینگز لندن و دانشگاه ملی استرالیابر اساس تحقیقات انجام شده توسط  2جدول شماره 
اقدامات حمایتی انجام  در صورتی که سریعاًکرده است اعالم و نیز ؛ شودمیافراد کاهش درآمد باعث فقیر شدن این تعداد 

خط فقر بر اساس تعریف بانک  در این تحقیق، .شوندمی فقیردر کل هزار نفر  600میلیون و  547چیزي در حدود  ،نشود
 .دالر است 5.5یا و دالر  3.2 یادالر  1.9درآمد روزي  ،جهانی

 بر اثر پاندمی کرونا   پیش بینی بروز فقر در جهان: 2جدول شماره 

 
 آسیاي شرقی و اقیانوسیه  لیون می 8/239

 جنوب آسیا  میلیون  8/128 

 آمریکاي جنوبی وکارائیب  میلیون  3/54 

 خاورمیانه و شمال آفریقا  میلیون 9/44             

 آفریقاي سیاه  میلیون  6/44            

 اروپا و آسیاي مرکزي  میلیون  5/30                        

 دیگر مناطق  میلیون  7/4                                                 

 
 بر اقتصاد جهانیرونا ویروس سناریوهاي متفاوت ک

توسط  ثیر این ویروس بر اقتصاد جهانیأمتعددي درباره ت »سناریوهاي«ها و  بینی از زمان شیوع ویروس کرونا در دنیا، پیش
برآورد  ها به دنبال سناریوپردازي همه این. هاي مشاوره مدیریت ارائه شده است قاتی و شرکتدانشگاهیان، مؤسسات تحقی
این  با پیامدهاي محتمل در هر سناریو هستند تا از هاي مقابله ترسیم کردن راهو 19 کووید حداقل و حداکثر پیامدهاي
مهمترین درس . با پیامدهاي این ویروس افزایش دهندها را در مقابله  گیرندگان و مجریان تصمیم طریق دامنه انعطاف تصمیم

براي کنترل  آمادگی براي مواجهه با شرایط گوناگون و اتخاذ راهکارهاي مناسب آموخته سناریوهاي گوناگون،
 .پیامدهاي آن است
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  بر اقتصاد جهانیکرونا  تاثیر ویروسي طراحی شده در خصوص سناریوها
 
 
 
 

نشریه سناریوهاي 
 دیسکاوريسل معتبر

آنچه در . اند منتشر کرده  چین بر مبناي سناریوهاي مختلف وهانو در شهر محققان برآوردي از دامنه بیماري
بر حسب این برآورد، . مبتالیان است است، چگونگی روند کاهش تعداد و حائز اهمیت برآورد محققان قابل توجه

به زیست خود ادامه  ووهان زیستی در شهر هدیدبه صورت یک ت آپریل تا پایان 19 کووید با احتمال زیاد
 در هزار نفر خواهد بود و 60000بیش از  آپریل پایان سناریو، تعداد مبتالیان در ترین داد و در پرریسک خواهد

 ي سناریو پردازي در حوزه اقتصادي ي که برابه طور  .رسد نفر می 20000 تا 15000سناریوي محتمل به رقمی بین 
چندسطحی، بررسی سناریوهاي محدود به  منظور از تحلیل. را به کار بگیریم چندسطحی تحلیل الزم است یک

به این دلیل حائز اهمیت است که  سطحی چند  این تحلیل. اقتصاد چین و سپس، بررسی سناریوهاي جهانی است
درصد از تبادالت  40بر  درصد از تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده است و به طور مستقیم 17چین 

اقتصادي چین  در نتیجه اقتصاد جهان به شدت متاثر از اوضاع. گذارد کاال و محصوالت در سطح جهان تاثیر می
 .تواند کل اقتصاد دنیا را دستخوش رکود و بحران اقتصادي کند انداز اقتصادي نامساعد در چین می است و چشم

 
 سناریوهاي مکنزي

 

خود چند سناریو براي وضعیت اقتصاد جهانی طراحی کرده است که دو سناریو را  شرکت مکنزي در تحقیقات
در صورتی که ویروس موجود و بهبودي آرام آرام در جریان باشد و : یک سناریو این است. تشریح کرده است

تولید ناخالص هاي اقتصادي،  ماه ویرس را کنترل کنند با توجه به بحران بانکی وآسیب 3تا  2کشورها بتوانند بین 
در چنین شرایطی به نظر . رو خواهد بود درصد کاهش روبه 105و رشد تولید ناخالص جهانی با  409در جهان 

در صورتی : سناریوي دوم این است .باشد 2020رسد زمان بازگشت به دوره پیش از بحران کرونا پایان سال  می
فاق بیفتد و حفظ فاصله اجتماعی چندین ماه به طول که ویروس موجود و رشد آن به صورت بلند مدت و آهسته ات

درصد کاهش همراه خواهد بود و زمان بازگشت به وضعیت  407با  2020بیانجامد رشد تولید ناخالص در سال 
 .شود تخمین زده می 2022پیش از بحران فصل سوم سال 

 
سناریوي شرکت مورگان 

 استنلی
 

 
 

انجام رسانده درباره وضعیت اقتصادي چین را به  سناریوپردازي ینمعتبرترمهمترین و استنلی شرکت مورگان
درصدي رشد اقتصادي چین و بروز خأل جدي میان حجم  3.5این موسسه حاکی از نرخ تقریبی  برآورد. است

تحلیلگران . در این کشور است 19 کووید تولید بالفعل و ظرفیت تولید بالقوه چین در صورت تداوم روند شیوع
درصد تولید  50تا  30ظرفیت تولید چین به  19 دکووی معتقدند با تشدید بحران ناشی از شیوع استنلی مورگان

رود  تر احتمال می در سناریوهاي خوشبینانه. یابد و رکود اقتصادي بر کشور چین حاکم خواهد شد فعلی کاهش می
کند و به  ران اقتصادي را نامحتمل میدرصد کاهش یابد که این رقم وقوع بح 40تا  20سطح تولید چین به میزان 

 . به سطح تولید قبل از شیوع کروناویروس جدید بازگردد 2020ماه مارس  انتهاي دهد از چین امکان می

 
 
صندوق بین سناریوي 

 المللی پول
 

هاي منتشر شده از سوي بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز موید افت سنگین شاخصهاي اقتصادي گزارش
چین را در سال جاري میالدي شیوع ویروس کرونا احتماالً رشد اقتصاد  صندوق بین المللی پول اعالم کرد .است

درصد از  0.1این ویروس همچنین . درصد کمتر از دورنماي ماه ژانویه است 0.4درصد کاهش می دهد که  5.6تا 
هزینه ناشی از انتشار ویروس کرونا روي  پیش از این صندوق بین المللی پول.رشد اقتصاد جهان را کم می کند

هزار میلیارد دالر اعالم کرده بود ولی با توجه به افزایش شیوع این بیماري به خصوص در  1.1اقتصاد دنیا را برابر با 
بر طبق این برآوردهاي تازه در نتیجه انتشار ویروس . اي ارایه شده استهاي تازهکشورهاي خاورمیانه، پیش بینی

هزار میلیارد دالر متضرر می شود و این ضرري است که در صورت کنترل ویروس  1.9اقتصاد دنیا بالغ بر   کرونا
صندوق بین المللی پول با هشدار در مورد شیوع . شود میالدي به اقتصاد تحمیل می 2020تا پایان فصل اول سال 

   وبرو است و به نظر می رسد مداخالتاقتصاد دنیا با چالشی بسیار جدي ر: سریع این ویروس در دنیا نوشت
 .هاي مرکزي و تزریق به اقتصاد براي حمایت از اقتصاد دنیا در شرایط فعلی ضروري استبانک
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گانه، ابعاد تاثیرگذاري این تهدید زیستی بر اقتصاد جهانی  سه سناریوپردازي در یک کنزي شرکت مشاوره مدیریت مک
  ir-https://www.dw.com/fa.تترسیم کرده اس ذیلطبق تصویر  را

 سناریو پردازي سه گانهطراحی 
 

    :خوش بینانه

 سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم

    
    

ان به صورت کنترل شده بـه  تعداد مبتالی
شیوع به علت . باالترین حد خود می رسد

تغییرات فصلی کاهش می یابد و بـا رفـع   
محدودیت ها بهداشتی، صـنایع حمـل و   
نقل، گردشگري و هتلداري به تـدریج بـه   

 .شرایط عادي باز می گردد

گسترش و انتقال بیمـاري در خاورمیانـه   
نیز تحت کنترل قرار مـی گیـرد و رونـد    

 درمان شتاب می گیرد

  گسترش و انتقال بیماري در شرق آسـیا 
 .و اروپا تحت کنترل در می آید

وضـــعیت اســـتان 
هوبی نرمال و پایدار 

 .می شود

ــیش از  ــد 80ب درص
اقتصاد استان هوبی 
به مرکزیـت شـهر   
ــابی  ــان بازیـ      ووهـ

 .می شود

 
    :میانه

 ه اولسه ماه سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم

    
    

صنایعی مانند حمل و نقل، گردشـگري و  
هتلداري اندك اندك به شرایط عادي بـاز  

 .می گردند

بهبود شرایط اقتصادي و تقاضا بـه الگـوي   
برخـی  . گسترش بیماري وابسته خواهد شد

صنایع مانند کاالهاي مصرفی سریع تـر بـه   
 .حالت عادي باز می گردند

سترش بیماري در اروپا، شرق آسا و خاور گ
میانه در ابتداي سه ماهه دوم سال نیز ادامه 
دارد و پیامدهاي اقتصادي جدي به همـراه  

نرخ رشد مبتالیان به تدریج کـاهش  . دارد
 .خواهد یافت

وضـــعیت اســـتان 
هوبی نرمال و پایدار 

 می شود

ــیش از  ــد 80ب درص
اقتصاد استان هوبی 
به مرکزیـت شـهر   

ــا ــابی ووهـ      ن بازیـ
 .می شود

    :بد بینانه

 سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم
    

    

نرخ تقاضا بهبود نمی یابـد و محـدودیت   
     جـا   بـر  سفرهاي هوایی تا پایان سال پـا 

 .می ماند

       بیمــاري در سرتاســر جهــان شــیوع پیــدا 
فریقا و هند به کانون هاي اصـلی  می کند، آ

 .مبدل می شود

گسترش بیماري در اروپا، شرق آسیا، خاور 
میانه و آمریکا ادامـه مـی یابـد و تـدابیر     

پیامدهاي اقتصادي جدي . درمانی کم اثرند
 .اقتصاد جهان را تحت تاثیر می گذارد

ــتان  ــعیت اس وض
هــوبی نرمــال و  

 .پایدار می شود

ــیش از  ــد 80ب درص
استان هوبی اقتصاد 

به مرکزیـت شـهر   
ــابی ــان بازیـ      ووهـ

 .می شود

https://namehnews.com/fa/news 
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 کرونا در ایران 
تر با این ویروس درگیر  ، ایران به یکی از چند کشوري که به صورت جدي 19 کووید جهانی از هنگام شیوع و فراگیري

ها رخ داده  است و توقف فعالیت یا تعطیلی موقت در برخی از شهرها یا بخشی از صنایع و شرکتاند، مبدل شده  بوده
توان پیامدهاي اقتصادي این بیماري را در ایران نادیده گرفت و الزم است مالحظاتی مبتنی بر آنچه  بنابراین نمی .است

المللی، قطع مراودات بانکی  هاي بین تحریم .وندآوردیم، در نظر گرفته ش به عمل  سناریوهاي مختلف از آنها صحبت در
دو سال گذشته توان اقتصادي کشور را فارغ از گسترش و  هاي داخلی در اي و چالش فرامنطقه اي و هاي منطقه الملل، تنش بین

 .تحلیل برده است 19 کووید شیوع
رغم هشدارهاي اولیه،  علی .اند بیش از پیش گرفتهنیز به دلیل نوسانات قیمت نفت، نفس اقتصاد کشور را  المللی بازارهاي بین

توان با کنترل و قرنطینه یک منطقه مشخص نسبت  در سطح کشور پراکنده شده است و نمی 19 کووید متاسفانه بیماري
 توان برآورد دقیقی از در چنین شرایطی به سختی می. بیماري و جلوگیري از گسترش تبعات آن اقدام نمود محدود ساختن به

تخصیص منابع ، دولت مجبور به 19 کووید داوم روند شیوع و گسترشدر صورت ت .صنایع درگیر با این بیماري داشت

شود که تخصیص  و منابع محدود کشور سبب می 99شکنندگی بودجه . و درمان خواهد بود به بخش بهداشت مالی اضافی
گذاري صورت  هاي عمرانی و سرمایه کرد دولت در بخشکاستن از هزینه  بهاي بهداشت و درمان به منابع به سوي بخش

   .خواهد شد تعمیق رکود اقتصادي و افت سطح تولید ناخالص داخلیمسئله سبب  پذیرد و این
و  براي اقتصاد ایران بسیار قابل توجه خواهند بود 19 کووید ها، پیامدهاي اقتصادي حاصل از شیوع فرض بر اساس این پیش

 تولیدات میزان بر صدمههاي کوچک و  و شرکت وکارها ب ورشکستگی تعداد زیادي از کسبموج مرحله نخستدر 
 بازارهاي حتی و بورس خودرو، مسکن، گردي،بوم خدماتی،گردشکري، :هايبخش به نیز را بزرگی هايشوكو نیز  صنعتی

 .ودشمی بیشتر و بیشتر بازارها این نزولی سیر ویروس این شیوعخواهد شد؛ و با  نفتی
 غیر هايروش بکارگیري« و »بازار در علمی و صحیح هاينظارت عدم« و» تورم افزایش« ، »ملی پول ارزش کاهش«

 کار و کسب فضاي سریعتر و بیشتر پذیري تاثیر براي را مناسب بستري خود ،»ناپذیر توجیه هايگذاري قیمت« و »منطقی
دهند و این چرخه به موازات چرخه  می قدرت خرید عمومی را کاهش این پیامدها.است کرده ایجاد اخیر روزهاي در ایران

و طبیعی است که افزایش مدت بخشد  می هاي عمرانی، رکود در کشور را تعمیق دولت براي اجراي طرح کاهش منابع مالی
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ه داشته باشد هاي فراوانی براي اقتصاد کشور به همرا تواند خسارت شتابان بیماري به بیش از یک فصل، می زمان شیوع
 .شکل سوق دهدL 1در به جبران آنها نیست و الگوي بهبود را به سوي مدل هاي فعلی قا زیرساخت که

در  19 کووید توان یافت که شکی در پیامدهاي نامطلوب شیوع تقریباً هیچکس را نمی کهتوان اذعان داشت نهایت میدر  
ها در کنترل تبعات اقتصادي منجر به  نسبت به دامنه شیوع و رویکرد دولت بیم و امیدها حال با این ؛اقتصاد جهانی داشته باشد

شدت این رکود  اگرچه. درخصوص پیامدهاي اقتصادي کروناویروس جدید شده است گیري نقطه نظرات مختلفی شکل
بینشی درباره  ها، به سناریوپردازي اقتصادي در هر سناریو و براي هر کشوري متفاوت است، اگر بخواهیم بر مبناي این

 دو حالت در نظرگرفتن با. زمان شیوع و انتقال سریع ویروس تمرکز کنیم  وضعیت ایران دست پیدا کنیم، باید بر مدت
 .توانیم دو سناریو را براي سال آینده داشته باشیم ، میکنترل شیوع آنیا  19 کووید تداوم گسترش ویروس

 
 19 کووید کنترل شیوع: اول سناریو

کرد  یابد و به تبع آن، لزوم هزینه ناریو، مدت زمان درگیري نظام بهداشت و درمان با این تهدید زیستی کاهش میدر این س
ها، سیستم  تحریم(توجه به سایر متغیرهاي تاثیرگذار بر اقتصاد کشور  اما با. یابد منابع مالی اضطراري در این بخش کاهش می

براي جبران خسارت وارده به شمار آید و ظرفیت   تواند نیروي محرك ضا نمیتقا ،)اي هاي داخلی و منطقه بانکی، چالش
  .بودشکل خواهدU 2ها نخواهد بود، در نتیجه الگوي بهبود تحت این سناریو مشابه با الگوي خسارت عرضه جوابگوي جبران

  
  19 کووید تداوم گسترش ویروس :دوم سناریو 

خود به مقابله با این ویروس بپردازد و روند شیوع این  تواند با حداکثر کارایی نمیدر این سناریو، نظام بهداشت و درمان  
جبران خسارات اقتصادي ویروس تحت این سناریو ناممکن خواهد .گیرد ویروس و تعداد مبتالیان شکل صعودي به خود می

ویروس نیز دور از دسترس خواهد عرضه، دستیابی به سطح تولید قبل از شیوع  هاي طرف ود و به دلیل تخریب زیرساختب
 .کند میل می V3شد و الگوي بهبود به شکل الگوي 

                                                           
ترین سناریو براي شکل محتمل Lکنند، مدل هاي عمیق و ساختاري به پیکره نظام اقتصادي در سمت عرضه وارد میهاي اقتصادي آسیبمی که شوكهنگا- 1

 .خواهد شداي نیست که تولید ناخالص را به سطح قبلی بازگرداند و خسارات ناشی از بحران نیز جبران نبهبود خواهد بود؛ در چنین شرایطی رشد به انداره
با این حال، در این سناریو . تواند افت در سطح تولید ناخالص را به جایگاه گذشته برگرداندشکل، تقاضا همچنان قدرتمند است و نرخ رشد می Uدر مدل  - 2

شوند تا نرخ رشد باالتري بتواند این تقل میهاي بعدي منشوند و آثار ناشی از بحران به شکل بدهی یا زیان انباشته به دورهخسارات ناشی از بحران، جبران نمی
 .   خسارات را جبران کند

دهد که در آن، میزان تولید ناخالص داخلی به واسطه شوك یا کاهش اش را نشان میشکل، یک نمونه کالسیک از شوك به اقتصاد و نوع تأثیر گذاري V مدل- 3
 . ناگهانی مواجه می شود
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اند، مدت  که براي دیگر نقاط جهان تنظیم شده روشن است که متغیر کلیدي در هر دو سناریو؛ همچون سناریوهایی
هاي  مانع از بروز خسارت شیوع و فراگیر ماندن بیماري است و ضروري است که سیاستگذاران با کنترل این متغیر، زمان
 .به اقتصاد کشور شوند ترجدي

 
 اجتماعی کرونا  –پیامدهاي اقتصادي 

 
 :19ابعاد اجتماعی ویروس کووید  ·

ابعاد توان از طریق آن به موضوع مواجهه با کرونا در جامعه ایران نگریست بررسی هایی که میترین دریچهیکی از مهم
این زاویه  ،بنابراین استا هناسی در پی توضیح چیستی و چرایی رفتار اجتماعی انسانجامعه ش ؛این موضوع استاجتماعی 
 .ن مواجه بودیم را تشریح کندآتوان در تشریح بسیاري از اتفاقاتی که در جامعه ایران در رابطه با بیماري کرونا با دید می

یا مخالفت با تعطیلی مناسک مذهبی نظیر نماز  )س(و حرم حضرت معصومه )ع(ها با بستن حرم امام رضابراي مثال مخالفت
  .هاي این رفتار و چیستی و چرایی بروز آن دقت کردجمعه، نوعی رفتار اجتماعی است که باید به ریشه

در شرایطی که جامعه و افکار عمومی شناخت کافی از این ویروس پیدا نکرده است و نوعی هراس اجتماعی و ذهنی در 
تنها راهکاري است که می تواند در کنترل بحران به  " امید اجتماعی و آگاهی عمومی "ود دارد هاي جامعه وجالیه

دشمن درجه . کمک دولت بیاید و ایده حکمرانی خوب را چه در سطح جامعه و چه در سطح مدیران و مسئوالن اعمال کند
و بیان شواهد و تجربیات مثبت به آرامش  هاي درست و شفافهراس عمومی است که با اعمال سیاست "امید اجتماعی" یک

همین تغییر رفتار اجتماعی است که هر زمانی جامعه را در .  ن برویممقابله با آتوانیم به نسبی و حتی تغییر رفتار اجتماعی می
و مهار  کنار دولت قرار داده است ظرفیت بزرگی را براي عبور کم هزینه از مشکالت ایجاد کرده و در مورد ویروس کرونا

  .تبعات اجتماعی و روانی آن هم همین قاعده صادق است
هاي نوعی بیماري نوظهور است که میزان سرایت و قدرت انتقال آن نسبت به سایر ویروس بیماري ناشی از ویروس کرونا

شیوع این  کرد اعالمرسماً ) مارس 11(اسفند  21در تاریخ چهارشنبه  WHO سازمان بهداشت جهانی. مشابه بیشتر است
 گیري یا اپیدمیطبق تعریف این سازمان، همه. رسیده است "گیري جهانیهمه" به مرحله "ملی گیريهمه" ویروس از مرحله

به این معناست که بیماري  گیري جهانی یا پاندمیشود اما حالت همهاي یک بیماري گفته میبه شیوع گسترده اما منطقه
  .کندده است و اغلب افراد از آن مصون نیستند و تمام دنیا را درگیر میجدید در تمام جهان گسترش پیداکر

 از توانیم را... و چهره به چهره تعامالت کاهش لیدل بهی اجتماع هیسرما کاهش ،یتینارضا شیافزا ،یجمع هراس شیافزا
ي ریگ جهینت توانیم لذا. دارد سمعکو رابطه تیجمع رشد با کرونا وعیش ازی ناشی اجتماع جینتا. دانست کرونا وعیش جینتا
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 در یتیجمع وقفه کی عنوان به آن از توانی م و بود خواهد معنادار رانیا در تیجمع رشد کاهش بر کرونا اثرات که کرد
  .ادکردی رانیای تیجمع تحوالت خیتار

 
 ثر از کروناأهاي اجتماعی متآسیب ·

  هاي اجتماعی در جامعه بوده و در این رابطه دیگر توقف وآسیبآمار و شواهد موجود در جامعه، نشانه روند رو به رشد 
هاي اجتماعی در جامعه بیشترین آسیب را انکار آسیب. ها و نهادهاي فرهنگی، اجتماعی مورد قبول نیستتفاوتی دستگاهبی

کالت زیرساختی در بحث توان آن را مشهایی که میشود از واقعیتموجب می وارد خواهد کرد که این امر به پیکره جامعه
از پوشی  چشمزیرا پوشی کرد؛  چشمنباید هاي اجتماعی در جامعه از روند برخی آسیب .ها عنوان کرد، دور بمانیمآسیب
 .خواهد شدها آنها به هر منظور منجر شیوع بیشتر آسیب

همین دلیل  به. هاي اجتماعی استمحیط یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در پیدایش و همچنین پیشگیري از بروز آسیب
تواند در شدت و شتاب و یا کاهش و اي میبیماري بعنوان عاملی مداخله و شیوع یک حتی از طریق بروز تغییردرمحیط

 از بسیاري تواند مانع بروزمناسب می محیط از سوي دیگر یک. هاي اجتماعی تاثیرگذار باشدتعدیل ظهور و بروز آسیب
هاي اجتماعی، اصالح همین دلیل یکی ازنقاط مهم تمرکز براي مداخالت پیشگیري از آسیب به. ی گرددهاي اجتماعآسیب

 .باشدمحیط می
v تواند موارد زیرباشدثراز کرونا میأهاي اجتماعی متبرخی از مصادیق آسیب: 

 )برچسب اجتماعی( :استیگماي اجتماعی -
و در این  اي ها به خصوص بیماري هاي واگیردار در هر جامعه ماريیکی از پیامدهاي روانی و اجتماعی ابتال به برخی بی

اَنگ بیماري و عامل انتقال  هاي اجتماعی، ي سخت شیوع ویروس کرونا در کشورمان، ترس و وحشت بیمار از واکنشروزها
 .بودن است که به خاطر هجمه سنگین این بیماري بر ابعاد مختلف جامعه، به این مهم توجه نشده است

باعث استیگما و رفتارهاي تبعیض آمیز اجتماعی علیه افراد با  COVID19 بق نظر سازمان بهداشت جهانی، شیوع فعلیط
 .شود با ویروس در ارتباط بوده، شده است هاي خاص و همچنین هر کسی که تصور می قومیت

منفی افراد با یک شخص یا گروهی از استیگماي اجتماعی یا همان اَنگ اجتماعی در زمینه سالمت، عبارت است از ارتباط 
ترس از استیگماي اجتماعی و به  .و یا این بیماري را دارند هاي معین یک بیماري خاص شریک هستند مردم که در ویژگی

کاري، اجتناب از  به پنهان  تبع آن ترس از برچسب خوردن، مورد تبعیض قرارگرفتن، طرد شدن و مسائل دیگري از این قبیل
به اعتقاد این صاجنظران بهداشتی استیگماي اجتماعی به طور  .شود غربالگري، تست، قرنطینه و درمان منجر میورود به 

  .بیماري است جدي در توقفناشی از ترس و اضطراب و باعث افزایش شیوع و مانع  عمده
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 :افزایش کودك خیابانی -

مد منجر آعطیلی بسیاري از کسب و کارهاي خرد وکم دررکود اقتصادي ناشی از پیامدهاي اقتصادي اپیدمی کرونا که به ت 
ها باقی نخواهد روانه کردن کودکانشان بر سر چهارراه گردیده است براي بسیاري از خانوادهاي این مشاغل راهی جز

 .گذاشت
 :افزایش بزهکاري -

 .را افزایش خواهد دادو جرم میزان و نرخ بزه  ثباتی اقتصادي، بی ناپایداري و 
 :دالیسمبروز ون -

اقتصادي  هاي دو سویهبحران بعد از کنند معموالًهاي اقتصادي چاره اندیشی نمیجوامعی که بطور جدي براي بحران 
 .گردنداموال عمومی مواجه می وآسیب به جامعه واجتماعی با افزایش سطح خشونت در

 :افزایش خشونت خانگی -

   مد بوده و اکنون خانه نشین آکه تا چندي قبل شاغل و صاحب درمتاسفانه رکود اقتصادي و تهدید بیکار شدن مردانی  
، تعداد زنان و ماعالوه بر این با توجه به گستردگی اعتیاد در جامعه . گردداند بروز پدیده خشونت خانگی را منجر میشده

ار قرار خواهند گرفت کودکانی که مشمول بدسرپستی می باشند در بحران کرونا بیش از گذشته مورد خشونت خانگی و آز
فضاي  ایجاد توان به خدمات جامعی ازمددکاري وروانشناسی از جملهسفانه به دلیل عدم حمایت قانونی تنها میأو مت

 .امید بست جسمی ودانشی این اقشار -توانمدسازي روحی
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  :اجتماعی و بهداشتی -افزایش تخلفات اقتصادي  -

هاي اجتماعی بنابراین بین آشوب و بحران. افتد میزان تخلفات افزایش می یابدتفاق میاي ناخوش آیند در جامعه اوقتی پدیده
 . و بهداشتی و میزان تخلفات رابطه وجود دارد

  : هاي آسیب پذیرگروهافزایش  -

هاي اجتماعی نیستند ضرورت قانوناً تحت پوشش حمایت که  کارگرانبخش غیررسمی، اکثر  بااليدر کشورهاي با حجم 
هاي خاص این بحران، کارگرانی که در اشکال غیر به دلیل ویژگی .هاي سیاستی باشندالشچرد این کارگرها در مرکز دا

خدمات آنها . افرادي که خود اشتغال هستند، مشخصاً در معرض ریسک بیشتري قرار دارندو  کننداستاندارد فعالیت می
 .تحت پوشش تامین اجتماعی نیستندین افراد ضروري و براي آنها تقاضاي زیادي وجود دارد، اما ا

ضعیفی  کنند، جایی که اغلب قوانینها کار میآنها در خانه. هم در معرض ریسک قابل توجهی هستند خانگی مشاغل
اند به صورت غیررسمی به کار گرفته شده کثیريبخش  ،بر اینالوه  ع. شودوجود دارد و حقوق کارگران نادیده گرفته می

 .شودامر موجب افزایش آسیب پذیري آنها در مقابل این بحران میکه این 
مراکز تولید و  به زین را یبزرگ هايشوك ع،یصنا از ياریبس در یصنعت داتیتول زانیم بر صدمه بر عالوه روسیو نیا ریثأت

      خشکبار، مدارس و آجیل توزیع ها،کترینگ ها،رستوران پذیرایی، تاالرهاي صنعتی، غیر غذایی مواد توزیع پوشاك،
 و دستی، حمل صنایع توزیع و تولید گردشگري، مراکز مراکز مسافرتی، هايآژانس و دفاتر کودك، مهدهاي انتفاعی،غیر
 و زنانه هايآرایشگاه سینمایی، و هنري هايآموزشگاه علمی، آزاد هايآموزشگاهکیف،  و کفش عمومی، صنعت نقل

 این منفی اثرات از متاثر بشدت ... و خدماتی و ساختمانی کارگران ورزشی، دستفروشان، هايگاهباش و اماکن ها،هتل مردانه،
  .اند شده رخداد

 
 :هاي اجتماعی در سطح ملیحمایتبر هاواکنش

هاي کاهش شکاف حمایتسالمت محور، بسیاري از کشورها اقدامات متعددي در راستاي بهبود دسترسی به خدمات 
استرالیا، چین، ژاپن، کره، نیوزیلند،  يشورهاک.اندانجام داده 19-هاي مالی در پاسخ به کوویدحمایت اجتماعی و گسترش

 : کنندابزار اصلی استفاده میچهار ه طور مشخص از بفیلیپین، سنگاپور و ویتنام 
 گسترش مزایاي بیکاري -1
 یارانه هاي دستمزدي -2
 هش ساعات کاري ناشی از بحرانتوسعه یا معرفی مزایاي بیکاري جزئی براي جبران کا -3
 . ارائه خدمات اشتغال در جهت پشتیبانی درآمدي از کارگران بیکار -4



 

17 
 

 هاي اجتماعیبحران کرونا و سیاست

 هاي تولیدي، نیروي کار و اقشار آسیب پذیرسیاستهاي حمایتی از بنگاه ·
ها و سرعت واکنش ماهیت و نوع سیاست با توجه به این واقعیت که شدت اثر و ماندگاري تبعات مختلف بحران کرونا به

پژوهش با هدف کمک به سیاستگذاري مؤثر و کارآمد در این خصوص، بررســی آثاراقتصادي،  ؛ها مرتبط استدولت
هاي اجتماعی براي مواجهه با اثرات سیاســی، اجتماعی کرونا و مطالعه تطبیقی کشورهاي مختلف در تدوین و اجراي سیاست

ها برخی گزارش. وارد کرده است اقتصاد کشورهاي دنیا شیوع همگانی کرونا شوك وتنش به.رت استیک ضرو 19-کوید
  .هزارمیلیارد دالر است 2/7ثیر شیوع این بیماري بر اقتصاد جهانی حدود أبیان کرده است که ت

 :یردسته بندي کردسطح ز دو توان درها و اقدامات انجام شده براي مواجه با ویروس کرونا را میبررسی سیاست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سطح دو
 هاهاي حمایت از مشاغل و بنگاهطرحـ 
 هاصنوف و اتحادیهخصیص یارانه به ـ ت

 ود، حقوق و دستمزدسات بر ـ تعویق و تخفیف مالی
 اند ـ شناسایی و اعطاي وام بدون بهره یا کم بهره به مشاغلی که آسیب دیده

 ـ تعویق در دریافت اجاره بها و اقساط وام
اند؛ هایی که مستقیماً از شیوع کرونا ویروس متأثر شدههاي هدفمند به بخشـ تخصیص کمک

 خرده فروشی ها، گردشگري، هواپیمایی ورستوران: نظیر
 هاي حمایتی از پروژه هاي مشارکتیـ طرح

 یک سطح 
 ایجاد تمهیدات ویژه براي نیروي کار در مقابله با کرونا در محیط کارـ 

 ـ دورکاري براي کارمندان
 )نامحدود، با حقوق وبا تضمین حفظ کار(ـ مرخصی استعالجی 

 هاي مرخصی براي مراقبت از اعضاي خانواده استـ انعطاف پذیري در اجراي سی
 ـ الزام کارمندان بیمار براي ماندن در خانه و اطالع دادن در خصوص بیماري افراد خانواده

 ارنددر محل کار دکار محوله خود نیاز به حضورکه براي انجامکارگرانیریزي شیفتی برايـ برنامه
 شتی محیط کار منطبق بر استانداردهاهاي ایمنی و بهداـ رعایت دستورالعمل

 ـ ایجاد مرکز مشاوره و تماس براي مشورت دادن به نیروي کار و کارفرمایان
 هاي درمانی به کارگران و کارمندانـ تخصیص بسته مراقبت
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 :پیامدهاي اقتصادي بیماري کرونا
 اعالمبراساس . دادندوضعیت مناسبی را نشان نمی کالناقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیرهاي اقتصاد 

بوده و رشد اقتصادي بدون نفت نیز  درصد  7/6 در حدود منفی ،1398ماهه نخست سال 9مرکز آمار ایران رشد اقتصادي در 
 در چنین شرایطی، هزینه. درصد بوده است 25ماه  همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمن. تقریباً صفر بوده است

هاي و رشد باالترهاي  تواند اقتصاد را با تورم هاي تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می
ها باعث کاهش رشد از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخش. تر مواجه سازداقتصادي پایین
   https://www.tasnimnews.com شوداقتصادي می

از یک طرف عرضه نیروي کار . سازداضا مواجه میکرونا، اقتصاد را هم با شوك عرضه و هم با شوك تقشوك ناشی از
شوك عرضه، شوك تقاضا را به همراه . ایجاد شده است التیکاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشک

راه شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به هم وکارها، منجر به تعدیل نیروي کار می تعطیلی کسب. خواهد داشت
اقالم انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید  از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس. دارد

 .شود همین امر کاهش تقاضاي کل بیشتري را موجب می. کندغیرضروري ترغیب می
 

  
قطع «،  »متحده آمریکا  جانبه ایاالت  هاي یکاعمال تحریم« :و کار در کشور به واسطه رخدادهایی همچون  فضاي کسب

 98اوضاع مناسبی را به خصوص در سال  »افزایش نرخ تورم«و  »کاهش ارزش پول ملی«، »المللی  مراودات بانکی بین
هاي پیش روي است، چالش 98در این میان، کرونا ویروس که مهمان ناخوانده روزهاي پایانی سال . تجربه نکرده است

https://www.tasnimnews.com
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تواند  تداوم این روند می. ها را با تهدید جدي براي بقا مواجه ساخته است کار را تشدید کرده و بسیاري از آنو   فعاالن کسب
 . و کار کشور باشد  گیري یک چرخه جدید از رکود در فضاي کسب  سبب کاهش قدرت خرید و در نتیجه، شکل

 :لشام .اثر اصلی بر فضاي اقتصاد کشور دارد ششویروس کرونا اپیدمی  ·
اسـفند  (افت شدید در کسب و کارها به خصوص کسب و کارهاي مرتبط با تقاضاي خانوارها در سـه مـاه پـیش رو     -1

 ،)99، فروردین و اردیبهشت 98

 خرد و کالن کسب و کارهاي در  به خصوص  کاهش سرمایه گذاري -2

 کاهش شدید تولید و رشد اقتصادي، افزایش تنش در بازارهاي مالی -3

 اهش صادرات و اخالل در تنظیمات فروش خارجیک -4

 هاي رسمی و غیررسمی تعدیل نیروي کار شاغل در بخش -5

  ها ایین درآمدي و بدتر شدن توزیع درآمدکاهش درآمد طبقات پ -6
 

 :توان به شرح زیر عنوان کرد شوند را می هایی که بیشترین آسیب را از شرایط موجود متحمل می همچنین رسته ·

ها، اغذیـه   ها، طباخی، تاالرهاي پذیرایی، قهوه خانه ها، کافه مراکز تولید و توزیع غذاهاي آماده اعم از رستوران -
 )موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارتو (ها  فروشی

هاي جهانگردي و گردشگري، مهمانپـذیرها،   ها، مجتمع ها، هتل آپارتمان مراکز مربوط به گردشگري شامل هتل -
و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگري و صـنایع    (ها، زائرسراها  همانسراها، مسافرخانهم

 )دستی

 اي، دریایی و ریلی مومی مسافر درون شهري و برون شهري اعم از هوایی، جادهحمل و نقل ع -

 دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري -

 تولید و توزیع پوشاك  -

 تولید و توزیع کیف و کفش -

 مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادي، بستنی و میوه  -

 هاي ورزشی و تفریحی مراکز و مجتمع -

 زشیهاي فرهنگی و آمو مراکز و مجتمع  -

 مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی -
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چرا کـه   ؛جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد ایران دارنداین ده رسته از مشاغل تاثیر پذیري بیشتري از این شرایط خواهند داشت و 
هـاي منتخـب در تولیـد ناخـالص داخلـی کشـور        ، سهم ارزش افـزوده رسـته  98ماهه سال  9هاي ملی  بر اساس گزارش حساب

 3.7درصـد اسـت و حـدود     15رسـته از کـل اشـتغال کشـور      10همچنین سهم شاغالن این . درصد بوده است 14.4) غیرنفتی(
میلیون آنهـا شـاغالن مـزد و حقـوق بگیـر       1.43کنند که حداقل  میلیون نفر در این زیربخش ها به طور مستقیم امرار معاش می

 .هستند
 

 ها تورم و افزایش قیمت
درصد  35درصد و نرخ تورم متوسط نیز به حدود  22به رقم 98دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال  میها نشان  ررسیب

کاهش تقاضاي «. داشته باشد سه اثر بر روي روند نرخ تورمتواند  دهد شیوع کرونا می ها نشان می دیگر بررسی. رسید
تواند سه بردار اصلی اثرگذار بر آینده نرخ  می» هاي پولی استگیري از سی نحوه بهره« و » هاي ارزي کاهش دارایی«، »مصرفی

به نوعی باعث تداوم روند کاهشی نرخ تورم باشد، تواند میاگرچه ایجاد رکود و تقاضاي مصرفی .تورم در سال جاري باشد
هاي  ی انبساطی در ماههاي پول گیري از سیاست اما از سوي دیگر، افزایش نرخ ارز به دلیل کاهش عرضه آن یا احتماال بهره

بیشتر از  وزن عوامل افزایشیرسد که  طور کلی به نظر نمی اما به. تواند اثر افزایشی بر نرخ تورم داشته باشد پیش رو می
. باشد و احتماال در نیمه نخست سال جاري این روند تداوم خواهد داشت عواملی کاهشی نرخ تورم

https://www.eghtesadonline.com. 
 :سه اثر کرونا بر تورم -

است، اما نکته قابل توجه این موضوع است که با توجه  شدهنسبی نسبت به بهمن ماه ثبت با افزایش تورم ماهانه اسفند اگرچه 
به باال بودن نرخ تورم ماهانه اسفند ماه در هر سال، شاید این انتظار وجود داشت که در پایان سال قبل نیز این روند افزایشی 

از . تواند سه اثر بر روند تورم ایجاد کند رسد که بیماري کرونا که در اسفند ماه سال قبل آغاز شد، می به نظر می. شودثبت 
طور رسمی اعالم شد که پاي این  در ابتداي اسفند ماه به.این سه اثر، یک اثر نقش کاهشی و دو اثر نقش افزایشی داشته باشد

از سوي دیگر، بسیاري از . رو شد نتیجه روند بسیاري از کسب و کارها با اختالل روبه بیماري به ایران باز شده است و در
ها و  تقاضاهاي غیرضروري مانند خرید پوشاك یا امالك کاهش یافت و جاي آن را به مایحتاج ضروري مانند خوراکی

ي نرخ تورم اثر کاهشی دارد که این رسد که کاهش تقاضاي مصرفی رو بنابراین به نظر می. آشامیدنی و وسایل بهداشتی داد
تواند روي نرخ تورم اثر افزایشی نیز  البته از سوي دیگر، بیماري کرونا می. تواند در سال جاري نیز تداوم داشته باشد روند می

 در حال حاضر این بیماري باعث اختالل در صادرات غیرنفتی و همچنین افت قیمت نفت و محصوالت پتروشیمی. داشته باشد
 .تواند اثر افزایشی در نرخ ارز و در نهایت نرخ تورم داشته باشد در نهایت این موضوع می. شده است

 

https://www.eghtesadonline.com
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 درصد -هزار نفر -98هاي کسب و کار آسیب دیده در سال برآورد تعداد شاغلین در رسته فعالیت: 2جدول 

 

 زیر بخش ها ردیف
برآورد تعداد 

شاغلین در سال 
هزار نفر – 98  

 رستهسهم از کل 
 -هاي آسیب دیده 

 درصد
 16.6 611.9 تولید پوشاك به استثناي پوشاك خزدار 1
 3.2 117.3   تولید کیف و چمدان و محصوالت مشابه و کفش  2
)پالستیکی و غیر پالستیکی(تولیدي و توزیعی کاالي خانه و آشپزخانه  4  65.0 1.8 
 6.4 234.9 رستوران و بوفه و اغذیه فروشی و بستنی و آبمیوه و تاالرهاي پذیرایی 5
 0.1 2.5 هتل آپارتمان، مجتمع جهانگردي و مهمانسراي جهانگردي 6
 0.1 2.7 مسافرخانه، زائرسرا و مهمان پذیر 7
کیخرده فروشی، خواربار و لبنیات و مواد غذایی آجیل، خشکبار و سایر محصوالت خورا 8  721.9 19.6 
 35.4 1302.4 حمل نقل زمینی مسافر و بار 9

 0.5 17.2 حمل و نقل هوایی مسافر و بار 10
 0.8 30.0 فعالیت هاي آژانس مسافربري و فعالیت هاي کمک به توریست 11
 1.2 45.0 فعالیت هاي ورزشی 12
 2.5 93.6 فعالیت هاي تفریحی و سرگرمی 13
و سایر خدمات خانگیفعالیت هاي آرایشگري  14  431.9 11.7 
 100.0 3676.2 کل زیر بخش ها 15

 
  1399مرکز آمار ایران،: ماخذ

 
بخش حمل نقل . دهدهاي کسب و کار آسیب دیده براثر کرونا را نشان میبرآورد تعداد شاغلین در رسته فعالیت 2جدول 

اند گروه شده متضرردهد که دومین بخشی که بیشتر نشان میآمارها همچنان . انددیدهرا زمینی مسافر و بار بیشترین آسیب 
 . باشدخرده فروشی، خواربار و لبنیات و مواد غذایی آجیل، خشکبار و سایر محصوالت خوراکی  می
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 هاي کالن اقتصاد شاخصبر تاثیر کرونا 
 

 هاهاي احتمالی استراتژیک بازار داراییجهت گیري

 )سهام(اوراق بهادار 
سانات بازار اوراق بهادار حداقل براي شش ماه  پیش رو ادامه خواهد داشت و سرمایه گذاري شدت نو

ها در صنایعی است که تاثیر در این بازار نیازمند مدیریت ریسک از طریق ایجاد سبدي از سهام شرکت
 .می پذیرند 19کمتري از شیوع هر چه بیشتر کووید 

 کاال

. نفت و مس را با کاهش روبه رو ساخته است طرفی از کاال از هاي مهمی توقف تولید براي گونه
ماهه  6اگرچه این کاهش مقطعی است، اما افزایش حجم ذخایر انبارهاي کاال به باالترین سطح در 

کند و ممکن است با موجی از گذشته یک فشار  قیمتی شدید را بر تولید کنندگان کاال اعمال می
 . این صنایع مواجه باشیمورشکستگی، ادغام و تملیک در 

 طال

اما تداوم رشد قیمت طال متاثر از . آیدبه طور سنتی، طال یک پشتیبان قوي در شرایط بحرانی به شمار می
ها براي کنترل تالش دولت. هاي دولتی در جهت حمایت از بازارسهام، کاال و اوراق قرضه استسیاست

     هاي پولی از قبیل تغییر نرخ بهره طه اعمال سیاستبه واس 19شرایط بحرانی ناشی از شیوع کووید 
 . تواند چشم انداز رشد طال را تضعیف کندمی

 ملک و مسکن 

تواند منجر به بازار ملک و مسکن متأثر از شرایط محلی است؛ اگرچه وخامت اوضاع اقتصادي می
دهد و از سوي زایش میاین مسئله از یک سو قیمت ملک را اف. هاي ساخت و ساز شودتوقف پروژه

بنابراین رکود . دیگر، به دلیل کاسته شدن از قدرت خرید متقاضیان سبب شکل گیري رکود می شود
 .تورمی در بازار ملک و مسکن دور از انتظار نخواهد بود

https://www.tasnimnews.com 

رسد فاکتورهاي سنتی مدیریت سبد دارایی ها باید جاي خود را به مدیریت به نظر می 19با توجه به شیوع جهانی کووید 
شکی نیست که افزایش تعداد . بدهند 19و امنیتی حاصل از شیوع کووید ریسک ناشی از تهدیدات زیستی، اقتصادي، سیاسی 

ها و تهدیدات خواهد شد و برخی ها و بروز موج جدیدي از فرصتاي از محدودیتمبتالیان به این ویرووس سبب وضع پاره
 . صنایع به واسطه شیوع این ویروس با بخت و اقبال بیشتري مواجه خواهند شد

 :را از همدیگر تفکیک نمود 19وان صنایع برنده و بازنده در اثر شیوع جهانی کووید بر این اساس می ت
    19آسیب را از شیوع جهانی کووید  و نقل در میان مدت بیشترین و حملصنایعی مانند گردشگري، هتلداري  ·

 .د آمددر این صنایع فرصت ها بیشتر حول ادغام و تملیک و بازسازي ساختاري پدید خواهن. بینندمی

https://www.tasnimnews.com
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داروسازي، فناوري هاي ارتباطی و کسب و کارهاي آنالین در میان مدت با بخت و اقبال بیشتري  صنایعی مانند ·
 . روبه رو خواهند شد و سرمایه گذاران می توانند در این صنایع بازده مطلوبی کسب کنند

 
 :را در نظر داشته باشند یر ي زهاگزارههاي خود سرمایه گذاران در بهینه سازي سبد داراییضرورت دارد 

 

 
 

 :19هاي اقتصادي در رکود کوویداصول سیاست
درست همان طور . گردداقتباس } درمانی{باید از اصول اپیدمیولوژیک در کار  در وضعیت کنونی اصول سیاست اقتصادي  

دچار اختالل نشود، } کشور{ دارد تا نظام بهداشت و درمان 19ید وکو  هاي درمانی سعی در کاهش منحنی شیوع که سیاست
 .سیاست اقتصادي هم باید به دنبال کاهش منحنی رکود باشد تا نظام اقتصادي دچار اختالل نگردد

هرچه قدر . اند هم پیوند خورده به طور ناگشودنی به} هاي اقتصاديهاي بهداشت و درمان و سیاستسیاست{متأسفانه، این دو
شود و رکود  بهداشت و درمان افزوده می مارستانی بیشتر باشد، بار بیشتري بر دوش نظامهاي بی درصد جمعیت نیازمند مراقبت

هاي  اقبتتا اطمینان حاصل شود که هر شخصی که در بیمارستان بستري است از مر خواهد شد تري الزم اقتصادي طوالنی
  .کافی برخوردار خواهد بود
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، براي بهبودي سریع  کنیم که ممکن است در حالی که رکود را تحمل می اقتصاد این است که تا آنجا نکته کلیدي براي حفظ
 . را تضعیف کنددلیلی ندارد که این بحران نقاط قوت اساسی اقتصاد کشور . موقعیت تالش نماییم

 :بررسی تجربیات جهانی شامل تجربیات پنج کشور. در ایران بوده اندبازنده بزرگ اقتصاد کرونا  ،و کارهاي کوچک  کسب
را براي مقابله با شیوع کرونا و  دو بسته سیاستیدهد این کشورها  کنگ و ایتالیا نشان می چین، کره جنوبی، آمریکا، هنگ

ها،  هاي بهداشتی است که هدف از اجراي این سیاست مربوط به هزینه :بسته اولاند؛  کار گرفته کاهش آثار اقتصادي آن به
این درحالی است که الگوي پراکنش جغرافیاي شیوع ویروس . فیایی کشور استکاهش شیوع این ویروس در مناطق جغرا

درصد کل  85درصد بوده و ، حدود  25کل مبتالیان به کرونا تهران و اصفهان از دهد سهم دو استان  کرونا در ایران نشان می
 . قرار دارند ها استان مابقیمبتالیان در 

طور مستقیم قصد دارند آثار و  هاي مالی است که به مذکور، مربوط به بسته هاي حمایتی کشورهاي سیاست بسته دوماما 
هاي حمایتی  دهد کشورهاي مذکور در بسته ها نشان می بررسی. ها را به حداقل برسانند وکار پیامدهاي شیوع کرونا بر کسب
سپس بر  اند و پرداخته ینند،ب ویروس می که بیشترین آسیب را از شیوع کرونا وکارهایی خود ابتدا به شناسایی کسب

      همچنین. اند تمرکز کرده... ها و دورکاري و کمک گرفتن از استارتاپاي، بانکی، هاي بیمه ایی در حوزهه حمایت
ها، بخش آموزش، بخش  ونقل، گردشگري، رستوران هاي حمل بخشهاي آماري در ایران  بیانگر این است که شاخص

 .اند بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده...) ها و ها، اغذیه آرایشگاه(ها، خدمات خرد شهري  سرگرمی
و کارها موجب کاهش حجم تولید و در نهایت،   تعطیل شدن و دورکاري در بسیاري از کسب  ها، نیمه توقف کامل فعالیت

 سوي سه بازیگرفعاالنه از  و کار، تعامل و کنش  کسبدر حوزه به منظور کاهش آسیب . شود  رکود اقتصادي در آینده می
 .ضروري است »فعاالن اقتصادي«و »نهادهاي صنفی «، »قانونگذار«یعنی 

و   تفکیک این کسبو کارهاي داخلی، نیازمند   بر کسب 19گذاري در زمینه کاهش تاثیرات نامطلوب کووید   سیاست

هاي مختلف زنجیره ارزش در حلقه هاي فعالشرکت. ها در شرایط بحرانی است پذیري آن  اساس میزان آسیببر کارها
. گیرند کاري، فوالد، فلزات اساسی و خودرو سازي در این دسته قرار می  نفت و گاز، معدن |صنایع سنگین و زیربنایی نظیر

قف تولید دهند و تعطیلی یا توبه صنایعی تعلق دارد که حتی در شرایط بحرانی نیز روند فعالیت خود را ادامه می دسته بعدي
  ترین حالت به معناي کاهش موقتی درصدي از تولید و جبران سریع این کاهش پس از بروز اولین براي آنها در بحرانی

مواد غذایی، دارو سازي و محصوالت بهداشتی از جمله صنایعی هستند که  :صنایعی نظیر. هاي مبتنی بر رفع بحران است نشانه
به دلیل لزوم پاسخگویی به نیازهاي اساسی جامعه به فعالیت خود ادامه  19ی از کووید حتی با فرض بر تشدید بحران ناش

و کارها که بیشتر به صورت   از کسب دسته سومگذاري در خصوص کنترل کرونا ویروس در   بنابراین، سیاست. خواهند داد



 

25 
 

اند، حساسیت بیشتري گرفتهخدمات شکلشوند و عمدتاً در بخش هاي اقتصادي کوچک و متوسط اداره میها و بنگاهشرکت
هاي مربوط به ها و بخش هاي ورزشی، آموزشگاه ها، باشگاه ها، رستوران آرایشگاه :و کارها  از جمله این کسب. دارد

دهند، و کارها نیز در وضعیت فعلی نه تنها بازار خود را از دست نمی  از کسب بخش دیگريدر این میان . گردشگري هستند
دهنده   هاي ارائه و شرکت) هاآپ  طیف وسیع استارت(و کارهاي آنالین   کسب. آورندشتریان جدیدي به دست میبلکه م

 .هستند ها  از جمله این شرکت) کنندگان زیرساخت اینترنتی  اپراتورهاي تلفن همراه و تأمین(خدمات ارتباطاتی 
https://www.irna.ir/news 

 
 کار و  کسب رکود از خروج هايراهکار
 آن بر منفی اثري ویا بهبود را فضا این زمینه توانندمی خود نوبه به یک هر که است هاییشاخص از متاثر همواره کار و کسب
 در، یافته توسعه کشورهاي سراسر در اکوسیستم براین گذار ثیرأت عوامل اشتراك وجه است مسلم و محرز آنچه. باشند داشته
 اقتصاد بر زیادي تاثیر کوچک و خرد هايبنگاه نقش امروزه .باشدمی  تهیاف توسعه کمتر کشورهاي حتی و توسعه حال

 .دارد ايویژه جایگاه توسعه حال در کشورهاي در تاثیر این البته که دارد آنها داخلی ناخالص تولید و کشورها
 ویروس این براي "وقایع "و "روندها" از استفاده شاید بیندیشیم موضوع این به بخواهیم پژوهی آینده دیدگاه از اگر واقع در
  یاري ترمنطقی تصمیمات اتخاذ در را ماتواند می متفاوت رخدادهاي و مشابه ازموارد گیريبهره اما باشد ناآشنا زیادي حد تا

 منطقی غیر هايروش بکارگیري و بازار در علمی و صحیح هاينظارت عدم و تورم افزایش ، ملی پول ارزش کاهش .رساند
 و کسب فضاي سریعتر و بیشتر پذیري تاثیر براي را مناسب بستري خود دانان اقتصاد براي ناپذیر، توجیه هايگذاري قیمت و

  http://meidoun.ir.است کرده ایجاد اخیر روزهاي در ایران کار
، بورس ، خودرو مسکن، گردشکري،تولیدي، خدماتی، هايبخش براي واهدخ می جداگانه مدیریتی فرمول کاري و کسب هر

 تا کنیم عمل چگونه کهبررسی شود  باید گردند بر کار و کسب به بخواهند اگر. است الزم خاصی راهکار ... و نفتی بازارهاي
 شاهد کرونا پسا عصر در .ي داشتریز برنامه آن براي و گرفت نظر در جداگانه را صنفی هر باید باشند داشته رشد مشاغل این

 خواهد فرصت و تهدید از پر کرونا، پسا دوران و بود خواهیم وکارها کسب همچنین و مردم زندگی سبک و رفتار در تغییر
 .بود خواهیم موفق کنیم، استفاده ها فرصت از و خنثی را تهدیدها بتوانیم اگر بنابراین بود؛

 :از عبارتند ؛کار باشند و کسب فضاي گریاري کرونا پسا راندر دو تواندمی که راهکارهایی برخی ·
 به توجه( حاکمیتی مندي ضابطه طریق از حاکمیت به مردم عمومی اعتماد افزایش براي کشور مسئولین کلیه تالش  -1

 اقتصادي پذیري وجهان) ساالري شایسته

https://www.irna.ir/news
http://meidoun.ir
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 هايسیستم  رشد( گردیده کشور در عیاجتما هايسرمایه افول موجب که تاثیرگذار پارامترهاي حذف براي تالش -2
 اجتماعی مندي باطضان و)  اجتماعی

 نظر در بدون مدت کوتاه راهکارهاي تزریق از پرهیز و کار و کسب هاي حوزه در کشور هاياستراتژي آفرینی باز -3
 در روکا کسب معماري براي چشم انداز تدوین ضرورت بعبارتی مدت بلند در تصمیمات این منفی اثرات گرفتن
 کشور

  شفافیت جایگاه بهبود و کار و کسب اکوسیستم با مرتبط هايحوزه کلیه در شفافیت ایجاد براي جانبه همه تالش -4
 ایران

 فضاي بهبود براي حاکمیتی هاي حمایت از اطمینان بمنظور خارجی و داخلی واقعی گذاران سرمایه به کمک  -5
 ) کشور رقابتی هايمزیت از اصولی استفاده و محدود مزیتهاي سازي اهرم(  وکار کسب

 تجارب از گیريبهره با هاسیستم مدیریت و مدیریتی نوین هايسیستم ایجاد براي هاییاستراتژي خلق و بازنگري  -6
 )خالقانه جهش ضرورت و زدایی ساختار(  کشورها سایر موفق

 شروع الزامات از یکی بعنوان کار و کسب حوزه مقررات و قوانین برخی در بازنگري ضرورت خردمندانه پذیرش -7
 .است جامعه هر اخالقی باورهاي تبلور قانون، کنیم باور باید که چرا یازدهم مجلس کار

 باید را بودن معلق چرکی دمل(  آن بجاي صحیح اقتصادي هايسیاست نمودن جایگزین و سیاسی اقتصاد از پرهیز -8
 ).بماند باقی زخمش جاي اگر حتی ، زد نیشتري

 این مختلف وجوه بر تنیبم سیستمی تفکر یک از استفاده و کار و کسب موضوعات به بین نزدیک  نگاه زا پرهیز  -9
 خطی تفکر بر پافشاري از پرهیز و اجزاء متقابل وابستگی پذیرش و موضوع

 منطقی هايگیري تصمیم در تزلزل سندروم از پرهیز و جاري درایام بخصوص عملکرد کلیدي هايشاخص تعیین -10
 واقعیات بر یومبتن

 
v با توجه به اجتماعی  برآمده از اپیدمی ویروس کرونا  -هاي اقتصاديبه منظور پیشگیري، کنترل و کاهش آسیب

، در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و نیز تضیع مأموریت واالي سازمان تعزیرات حکومتی
 :حقوق شهروندان، راهکارهاي زیر ارائه می گردد

هاي عمومی مانند صدا و سیما و اهی بخشی عمومی در زمینه پیشگیري از وقوع تخلفات اقتصادي از طریق رسانهآگ -
هاي الزم در برابر رفتارهاي ها و سوء رفتارهاي اقتصادي در جامعه و ارتقاء مهارتمطبوعات جهت کاهش زمینه

 .    ناهنجار و تخلف زا
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به جهت افزایش آگاهی آحاد جامعه از فعالیت اقتصادي  "اال و خدماتفرایند نظام به خرید ک"آموزش همگانی  -
 هاي گروهی سوء رفتارهاي اقتصادي از راه رسانه سالم و عوارض

 دعوت از مردم به جهت حفظ حقوق یکدیگر  -

 مند و ادوارينرم، بازرسی منظم، مقتدر، نظام فرهنگی کنترل و نظارت از گیريبهره  -

 اقتصادي در جهت ارائه خدمات در چارچوب وظایف صنفی تشویق تجار و فعالین   -

 ها و عوامل تخلف زا افزایش سطح سواد اقتصادي به جهت مبارزه با علت -

 ترویج فرهنگ تاب آوري در مبارزه با ویروس کرونا  -

 ترویج فرهنگ نشاط اجتماعی و اقتصادي در میان بازاریان -

 بازگشت آنها به فضاي کسب و کارشناسایی مشاغل آسیب پذیر و ارائه راهکار جهت  -

 
  کار و کسب محیط پساکرونا و بهبود

بویژه در  بیاندیشیم پساکرونایی کار و کسب محیط بهبود و اقتصاد به دیگري هرچیز از بیش ضروریست،شرایط حاضر  در
 طالیی فرصت یک به تهدید یک از تواندمی مدت بلند و مدت میان درکه ) 19 کووید( کار و کسب محیط بهبود حوزه
 تجارب بررسی. برسانیم پایدار اقتصادي و مطلوب هدف به را )کرونا(پدیده پسا هنگامِ به و راهبردي مدیریتو با  شود تبدیل

 بوده بزرگی هاي شوك چنین از پس معموال کارهایشان و کسب طالیی عصر شروع که دهد می نشان نیز موفق کشورهاي
 .است رسانده پایدار اقتصادي و مطلوب هدف به را ها آن پدیده، پسا امِهنگ به و راهبردي مدیریت و است
 جمله از. کارهاست و کسب در) الگوها( پارادایم تغییر لزوم گیرد، قرار مدنظر هرچیزي از بیش میان دراین باید آنچه

 : گردد در ادامه بیان می ؛نماید مهرا بی کارها و کسب آینده تواند می که است اقداماتی
 ادامه به قادر ماه سه تا یک بین تنها خود، معمول نقدینگی سطح با وکارها کسب از بسیاري ،اپیدمی شرایط در -

 و حقوق هاي هزینه پرداخت به نسبت همچنان درآمد، و فروش میزان کاهش علیرغم آنها چراکه هستند؛ فعالیت
 حضور عدم دلیل به کارها و کسب عمدة دیگر، رفط از. هستند متعهد...  و مالیات اجتماعی، تامین اجاره، دستمزد،

 اولیه مواد به دسترسی عدم با تأمین، زنجیرة در اختالل دلیل به همچنین و کار نیروي شدید کمبود با کار، نیروي
 دولت، توسط مطلوب مداخلۀ مهمترین خدماتی، و متوسط-کوچک-خرد وکارهاي کسب نظر از .شوند می مواجه
 در اجتماعی، تأمین موضوع و مالی حمایت دیگر، عبارت به. است مالیات حوزة در سپس و هاجار حوزة در ابتدا

 .دارند قرار بعدي هاي اولویت
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 دو بهها را برنامه توان می کوروناگیري همه با مواجهه در وکارها کسب احیاي و ورشکستگی عدم از حمایت جهت -

 دولت، توسط زا هزینه اصلی برنامۀ دو تاکنون که کرد تقسیم زا غیرهزینه هاي برنامه و زا هزینه هاي برنامه دسته
 ماه 3 مدت به بخش و رسته 10 در فعال کسب وکارهاي توسط شده اخذ هايوام اقساط امهال شامل که شده انجام

 .است درآمده اجرا به یارانه وثیقۀ با میلیونی 2 تا 1 وامارائه ي  و
 صنعت آنالین، تفریحات و آنالین فروش: پرفروش نظیر صنایع وکارهاي کسب از بیشتر مالیات درصد چند دریافت -

 افزایش محل از دولت خود توسط مقدار همین مستقیم واریزبعالوه  ،)بزرگ هاي بنگاه( بهداشتی و شیمیایی-غذایی
 ،1400 سال در اام گردد؛ تامین) قبل سال به نسبت( صنایع این بیشترِ بسیار فروشِ از شده اخذ مالیات از خود درآمد

 توسط پرفروش، صنایع کسب وکارهاي از شده اخذ اضافی مبلغ که اي بگونه تکرار معکوس سهم این
 توسط مبلغی ،1399 سال در دیگر، عبارت به. گرفته شود پس باز خدماتی و متوسط-کوچک-خرد وکارهاي کسب
) مالیات مکانیسم طریق از البته( ودش می داده قرض دیده آسیب وکارهاي کسب به پرفروش صنایع وکارهاي کسب

 و کرونا پاندمی بر این اساس،.شود می گرفته بازپس) مالیات مکانیسم طریق از مجددا( 1400 سال در مبلغ این اما
 . شود نگریسته نیز فرصت یک عنوان به تواند می آن، از ناشی اضطرار فضاي

 فرصتی دارند، خود همراه به که هاییآسیب از جداي ها، بحران: کارها و کسب پژوهشی و آموزشی توانمندسازي -
 واداشتن براي ابزار بهترین گاهی فشارها، و محدودیت چراکه سیاستی، هاينوآوري به آوردن روي براي هستند
 سمت به خود کارکنان توانمندسازي و توانند با بهره گیري از آموزشصاحبان حرف می .هستند نوآوري به انسان
 .حرکت نمایند) دیجیتال تمام( مشتري به دهی خدمات و برندینگ، فروش، مدرن هاي روش

 همسایه کشورهاي بازارهاي الخصوص علی صادراتی بازارهاي نیاز مورد بنیان دانش محصوالت بر تمرکز -

 الکترونیکی دولت رسانی خدمت نحوه تا الکترونیکی، ضرورت دارد دولت مواهب از استفاده براي شتابان حرکت -
 :همچون نظام گیر تصمیم مراجع بایست می لذا .یابد گسترش شده، طراحی دقیق منظومه یک برمبناي و رعتس با

 نوین پارادایم با متناسب گیري جهت با...  و فضاي مجازي عالی شوراهاي وزیران، هیأت اسالمی، شوراي مجلس
 .بپردازند مهم این به کارها و کسب

 ها دانشگاه و صنایع بین اتصال حلقه ایجاد با بنیان دانش محصوالت انبوه تولید به کمک -

 ارزش هاي زنجیره قالب در اجتماعی و شهري کارآفرینی توسعه -
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 در هدفمند مشترك هاي همکاري به کارها و کسب تشویق و قدرتمند ارزش هاي زنجیره ایجاد سمت به حرکت -
 ... و 5فرانچایز ،4ادغام، کنسرسیوم قالب

 کشورهاي خاص کشش. است جهانی کرونا ویروس بحران که اقتصادي، چرا یپلماسید حوزه توجه و حرکت در -
 نیاز حتی دقیق، ریزي برنامه صورت در که شودمی منجر پزشکی کاالهاي جمله از خاص کاالهاي به همسایه

 توانمی ترفرا شاید و همسایه کشورهاي در تقاضا واسطه به.بگیریم دست در را پزشکی اقالم براي همسایه بازارهاي
 .کرد پیدا فرصت به تهدید تبدیل و رونق براي راهی

مانند اسنپ، دیجی .کنند آمد در کسب بتوانند تا)سیستمی و نرم افزاري(کارهاي سنتی به پلتفرمی  و تبدیل کسب -
  .... کاال و

 
 :ها توجه داشت عبارتند ازتوان پس از کرونا به رونق آنمی که مشاغلی ·
 با کرونا دوره از پس احتماالً غیره، و کارواش تعمیرکار، مانند دهند می ارائه خدمات ورد نظرم محل خدماتی که در -

 .شوند روبرو مشتریان و گذاران سرمایه سوي از بیشتري استقبال

 رسانی خدمات امکان مختلف شرایط در چراکه شد، خواهند مواجه بیشتري استقبال با قطعاً وکارهاي آنالین کسب -
 .است فراهم ها آن يبرا مردم به

 توسعه و موردتوجه بیشتر مصنوعی هوش رود، می پیش شدن دیجیتالی سمت به زندگی سبک و اقتصاد ازآنجاکه -
 براي افراد فیزیکی ارتباط به نیاز بتوان اشیاء، اینترنت همچنین و حوزه این هاي ظرفیت از استفاده با تا گیرد می قرار

 .داد کاهش را خدمات دریافت

 حدود ایران در چراکه است، آنالین آموزش گیرد، قرار کارآفرینان موردتوجه تواند می که خدماتی از یگرد یکی -
 انجام ظرفیت نیز کشور و هستند دور راه از آموزشی خدمات نیازمند که دارد وجود آموز دانش و دانشجو میلیون 18
 .ندارد را کار این

 و بنیان دانش هاي شرکت همکاري با کرونا از پس راندو در که است مواردي ازجمله نیز دارو صنعت -
 .یابد افزایش آن صادرات و بگیرد چشمگیري شتاب تواند می گذاري، سرمایه

 تقاضا دنیا تمام در. کرد توجه جدي بصورت نکته چند به باید یعنی کرونا از پس دوران به پارادایمی تغییر نگاه -
. است نفتی مشتقات محصوالت این اولیه خام ماده که دارد وجود رستانیبیما و درمانی بهداشتی، کاالهاي به نسبت

                                                           
 د شرکت دیگرتشکیل یک شرکت بزرگ از جن - ٤
آن مبلغی  گونه اي از کسب و کار است که بر پایه آن به یک شرکت اختیار داده یم شود که تولیدات یا فراورده هاي شرکت دیگر را بفروشد و در برابر - ٥

 .گویندمی) franchise(دریافت کند که به این مبلغ فرانچایز
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 تغییر دلیل به کرونا کردن فروکش از پس حتی گفت توان می و دارد وجود باال سطح این در تقاضا که شرایطی در
 براي تردید بدون زمینه این در تولید داشت، خواهد رواج کاالها قبیل این از استفاده ها مدت تا مردم زندگی سبک

 .شود می تلقی فرصت یک ما
 

 نظري و مفهومی چارچوب
از جمله . اخیـر، چـه در سـاحت اجتمـاع و چـه در حـوزه سیاسی، تحوالتی را تجربه کرده استماه جامعه ایرانی طی چند 

. آنها بوده است »ازتولیدتکرار و ب«و نیز  »رویدادهاي غیرقابل تخمین« اخیـر جامعـه ایرانی ماههاي تحـوالت چنـد ویژگی
دچار بی نظمی و  کسب و کار در این مدتتـوان گفـت فضاي طرح این پرسش شده که آیا میمنجر به  ها همـین ویژگی

  آشوبگرانه  شده است؟
 شود و با در هم تنیدن آن با مفهوم اثرستفاده میا "نظریه آشوب"  ،براي تحلیل فضاي کنونی جامعه بازار ایران و جهان

ایران ارائه  اجتماعی و پیامدهاي آن در جامعه –اقتصادي لورنز، مدلی تبیینی براي پیچیدگی فضاي  در نظریـه "ايپروانه"
 .شـودمی

کند که در هاي نیوتنی و بـا تکیـه بـر مبـانی فیزیـک کوانتومی، این اصل را بیان میبا گذر از این مفروض نظریه آشوب
  گفت یک اتفـاق دقیقاً دوباره تکرار خواهد شد، بلکه درست در نقطه مقابل در این گونـه توان سیستمی پیچیده نمی

و اجتمـاعی  اقتصاديمدل آشوب در واقع گویاي آن است که تحوالت  .نظمی مکمل همدیگر هستندهـا نظم و بیسیسـتم
شمول براي تبیین و تحلیل  قاعـدهاي عـام و جهانهستند و نباید به دنبـال  »پرورده مکان«و  »پرورده زمینه«، »پرورده زمان«

ی کـه خـود یهاها و زمانه جدید بود؛ زمینه و زمانـبـه دنبـال قواعـد خـرد، محلی و متناسب با زمینه ،آنها بود؛ در مقابل بایـد
بهره آزادانه از چنین در نظریـه آشوب با . کننـدة آن در امـان نیسـت هـاي مـدهوشدنیـاي مدرن نیز از گزند دگرگـونی

شـود، مـی هااین عرصه شود که آنچه مایه تأثیرگذاري بازیگران در سیاست، چنین انگاشته میاقتصاد و در ساحت  یآموزهای
توانند هـاي ارتبـاطی در اقتداري که میخیـزد، بلکـه در پدیـدهاز حـاکمیتی کـه دارند یا از قانونی که نوشته شده برنمی

 .  (٢٠٠٣,Elliott )ریشه دارد نداعمال کن
مـدت در بـروز تحـوالت  است که نقش عوامـل کوتـاه "اياثر پروانه"کاررفته در نظریه آشوب،  فاهیم بهم یکی از مهمتـرین

ه طورخالصه اینگون بنـاي نظریـه آشـوب است، به اي را که سـنگتوان اثر پروانهمی. بزرگ و احتماالً آشوبناك را تبیین کند
اي بـه ایـن معناست کـه تغییـر اثر پروانه. اي داشته باشدتواننـد تـأثیرات بسیار گستردهبیان کرد که رخدادهاي کوچک مـی

نظمی در نظریه آشوب یا بی. هاي سیسـتم منجر شودنشده در ستاده بینی تواند به نتایج وسیع و پیشجزئی در شرایط اولیه می
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، نقـاطی وجـود دارند که تغییري اندك در آنها سبب ویروس کرونا ها به خصوصی پدیدهتماماعتقاد بر آن است که 
در واقع با . اي برخوردارندهاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی از اثر پروانهتغییرات عظیم خواهـد شـد و در ایـن رابطـه سیستم

باید با آگاهی از اجتماعی و اقتصادي و تحلیلگران  در ووهان چین در تمام جهان طوفانی برپا شد،  19ایجاد ویروس کووید 
 .این نکته مهم بـه تحلیـل و تنظیم مسائل مربوطه بپردازند 

 
 مدل آشوب در ایران 

شرایط کرونا، جهان جدیدي شکل داده است و شکی نیست که تبعات فراوانی بر یکایک جوامع نیز خواهد داشت، البته به 
همچنین به نحوه عملکرد و سازکارهاي . دولت و ملت ایران با بحران کنونی بستگی دارد نحوه عملکرد و مواجهه حکومت،

بنابراین نمی توان به طور قطع و روشن در باره . جهانی و نهادهاي بین المللی و تحوالت فناوري در این زمینه وابسته است
توان گفت امکان اکنون آشکار شده است می هایی کهآینده جامعه ایران سخن گفت اما با در نظر گرفتن برخی واقعیت

قابل بحث هستند و برخی دیگر در  فردي و در سطح خردها برخی رخ داد. گیري چند تحول، کامال محتمل استشکل
فرهنگ سیاسی مردم  "پسا کرونا"در ایران . باشندمثل نهاد خانواده و نهادها و مناسک اجتماعی قابل مطالعه می سطح میانی

تغییراتی خواهد شد و در نتیجه این تحول، نظام سیاسی ایران الجرم باید به بازاندیشی در بنیادهاي فکري و سیاسی  دستخوش
هاي فراگیر مهارناپذیري در حوزه اقتصاد و ها و چالشتوان این احتمال را داد که آشوبدر غیر این صورت می. خود بپردازد

 . در بر بگیرد هاي اجتماعی در ایران پس از کروناآسیب
شده است، اما در حال  اجتماعیِ اعضاي جامعه، تعریف -در تأمین سالمت و پویایی فردي روشنفکران رسالت عظیمبنابراین   

با شیوع  همچنین نشاط اجتماعی نمایند این است که، سالمت و پویایی وپنجه نرم می با آن دستجامعه حاضر مسئله اصلی که 
     ند با استقرار نظام مدیریت استراتژیک منابع انسانی و تحت تأثیرنتوا می مسئولین .خطر افتاده استبه  19کووید   بیماري

در حوزه سالم ساختاري  تأمین بالندگیخانواده، هاي و درگیري هاي کار در رفع تعارضحمایت شرط الزم و کافیِ سه
اجتماعی  – سازمانی اعضا، و با رفع موانع سازمانی – شناختی مثبت فردي روان پرورش تعامالت، سازي فضاي کسب و کار

 . شود جامعهساز تأمین سالمت و نشاط اجتماعی  ، زمینهجوانانهاي  آفرینی از طریق برندسازي توانمندي نشاط
. اندهاي متفاوت به جامعه بازگردرا در قالب شکل "امید اجتماعی"توان میزمان  هـاي نـوین ارتبـاطی همبا قدرت فناوري

اجتماعی و  –ملتهب اقتصادي گشاي تبیین پیچیدگی فضاي هاي خطی دیگر راهچرا قواعد نظریه توانیم درك کنیم کهاما می
هـا را دگرگون کند و بینـی توانـد همـه پـیشتوانیم متوجه شویم که چرا رخـدادي کوچـک مـیمی. سیاسـی ایـران نیسـت

نـاهمخوان،  سیاسی -بهداشتی  پس از هر رخـداد. راتی گسترده در پی داشته باشـدتواند تأثیچرا هر اتفاق کوچکی می
 . نباشیم هاي خطینظریهمحصور گفتمان 
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گرتر هاي تحلیلی پیشرفت کرده و مطالبهاز نظر مهارت جامعه ایرانتوان گفت طورخالصه میبا استناد به نظریه آشوب به 
 این بحران به افزایش شمار خرده. گیردشکل می بحـراننارضایتی و ی به مطالبـات به دلیل ناتوانی در پاسخگوی است، شده

هاي اقتصادي و اجتماعی و مدیریت کسب و ژکارکردي حوزهکها موجب گروه افزایش شمار خرده. شودمیها منجر گروه
بینـی داشـته  پـیش ي گسترده و غیرقابلتواند پیامدمی) اياثر پروانه(در ایـن هنگـام اسـت کـه تحولی کوچک . شودکار  می

 .باشد
 :مدل نظري ـ مفهومی که در این پژوهش چهارچوب و مبناي کار اسـت، بـه شـکل زیـر ترسیم شده است

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  اجتماعی در ایران، نمونه درخشانی ست که می توان در رابطه با اثر -اي و تحوالت مهم بهداشتی، اقتصادي اثر پروانه
شود یعنی از این بیماري که یک بیماري ژنتیکی محسوب می. آغاز ویروس کرونا در کشور چین است: اي برشمردپروانه

هاي اجتماعی و اقتصادي شد که پس از چین، کشورهاي این ویروس آغاز گر شراره.شود طریق انسان به انسان منتقل می
    اي در تحوالت اخیر ایران را اثر پروانه. شوب به خوبی امکان پذیر استتبیین این نظریه با نظریه آ. دیگر را در برگرفت
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هاي توان به تعطیلی نظام آموزشی، بسته شدن فعالیتاهم این تحوالت را می . هـاي زیـادي مشـاهده کردنمونه توان در می
 .اشاره کرد... اقتصادي، قرنطینه کردن افراد و

 
 کژکارکردي کسب و کار  در نقش سازمان تعزیرات حکومتی

فلسفه وجودي و معناي مفهومی سازمان تعزیرات حکومتی ـ در حقیقت ـ سالم سازي فضاي کسب و کار، راهنمایی و تشویق 
هاي اخالقی و دینی ـ یکی از محورهاي مهم  باشد و با احیاء و تجدید عهد با ارزششهروندان جهت کسب روزي حالل می

 .ان افق روشنی در جهت تأمین معاش سالم و سالمت اجتماعی رقم زدتوپیشگیري اجتماعی ـ می
.     مواجهه با بیماري کرونا بدون شک تاثیر اجتناب ناپذیري بر بدنه اقتصاد کشور و فضاي کسب و کار خواهد داشت

ناپذیر این  انجبر و مخرب تبعات و آثار.. گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، تقلب و: گیري تخلفات اقتصادي نظیرشکل
 . کندمی وارد جامعه پیکره و مردم بر که گیر استبیماري همه

 : عبارتند از 19تخلفات اقتصادي در بروز بیماري کووید  سوء تبعات و اثرات از برخی ·

 کاال توزیع نظام در اختالل -

 کم درآمد  اقشار قرارگرفتن فشار تحت -

 تولیدکنندگان و فروشندگان ورشکستگی -

 ده از کاالهاي تقلبیگسترش استفا -

 پنهان بیکاري افزایش -

 اقتصادي و بازار نظام در بحران ایجاد -

 تولید بخش در رياگذ سرمایه عدم و تولید آمدن پایین -

 کاالها کیفیت آمدن پائین -

 ایجاد شکاف طبقاتی در حوزه هاي اقتصادي ،فرهنگی و اجتماعی   -

 تضییع حقوق مصرف کنندگان  -

 هاي کاذبایجاد شغل -

 زنان و کودکان به بازار کار ناسالم و کاذب گرایش -

 کاهش امنیت اجتماعی، اقتصادي -

 گرایش به خرید کاالهاي فاقد کیفیت و ایجاد بازار سیاه -

 ایجاد مشکالت جسمی و روحی در اثر مصرف کاالهاي تقلبی در مصرف کنندگان -
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 کرونا  ویروسمبارزه با  اهم اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در
به مقابله  1398با درك عواقب وخیم شیوع این ویروس و حساسیت برهه زمانی از ابتداي اسفندماه  تعزیرات حکومتیسازمان 

به عنوان یک مرجع رسیدگی به تخلفات همواره در بحرانهاي اقتصادي با  البته این سازمان. با این ویروس پرداخته است
ارهاي لوازم بهداشتی اقدامات موثري را در کشف این لوازم انب وحضور به موقع و پررنگ در مراکز عرضه و فروش 

 .تکاري نموده استحا

 رفعگردد صرفاً اقداماتی است که در جهت تامین سالمتی همکاران و ارباب رجوع و نیز مالحظه می هولقکه در این مآنچه 
 .شده است که به شرح ذیل می باشدانجام در ستاد مرکزي و ادارات کل تعزیرات حکومتی استانهاي کشور آلودگی محیطی 

تشکیل کمیته مبارزه با کروناي سازمان به عنوان اولین گام در این مهم بوده است اهمیت موضوع موجب گردید  ·
با  .یابد به این موضوع اختصاص 4/12/98که قسمتی از مسائل مطروحه در جلسه شوراي مدیران سازمان به تاریخ 

معاون محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت دادگستري موضوع  26/12/98مورخ  38021وصول نامه شماره 
ستاد مدیریت و پیشگیري از شیوع ویروس "مبنی بر تشکیل کمیته  14/12/98ابالغ مصوبه هیأت وزیران در جلسه 

 .نمایدت میها تشکیل و فعالیاین کمیته در ستاد سازمان و ادارت کل اجرایی استان "کرونا در دستگاه هاي اجرایی

به تأسی از تشکیل ستاد ملی کرونا ، به جهت دغدغه خاطر مسئولین عالی سازمان،اولین جلسه کمیته مبارزه با کروناي سازمان 
    با حضور نمایندگانی از ادارات کل حراست، بودجه، روابط عمومی، حقوق مصرف کنندگان،  11/12/98در تاریخ 

هران و شهرستانهاي استان تهران و نیز سرپرست مجتمع ویژه تخلفات بهداشتی و هاي مشترك، تعزیرات حکومتی تگشت
 :جلسه آن برخی از اهم مصوبات عبارت است از 3قاچاق تشکیل گردید که در 

کلیه مراکز اقامتی سازمان نظیر زائرسرا مجتمع آرین و مهمانسراهاي ادارات کل در سراسر کشور تا اطالع  -
 .مهمان خودداري گردد ثانوي تعطیل و از پذیرش

اطالع رسانی به کلیه همکاران مبنی بر عدم تهیه غذا از رستوران و به کارگیري نیروهاي خدماتی صرفاً جهت  -
 .انجام امور نظافت و بهداشت عمومی

 .هاي سازمانهاي ورزشی ساختمانتعطیلی آرایشگاه و سالن -

 .لغو جلسات غیر ضروري -

به ضد عفونی کردن کلیه سطوح و دست همکاران و ارباب رجوع اقدام  ها نسبتدر مبادي ورودي ساختمان -
 .ها جلوگیري گرددمی شود و از ورود افراد مبتال و یا مشکوك به ویروس کرونا به ساختمان

 .مدیران کل محترم نسبت به تقاضاي مرخصی همکاران آسیب پذیر مساعدت الزم را بعمل آورند -
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 .اداره کل روابط عمومی سازمان انجام گردد اطالع رسانی مقتضی و مستمر توسط -
 :از جمله اقدامات این کمیته عبارتند از 

معاون محترم توسعه مدیریت و  14/1/99مورخ  99/د/3/300ویژه  6/1/99مورخ  99/د/1/300هاي شماره بخشنامه ·
 .پرسنل منابع سازمان درخصوص نوبت بندي کارکنان با حضور 

 .معاون محترم پیشگیري سازمان 3/12/98مورخ  262/700/98ه بخشنامه شمار ·

نحوه ارسال مکاتبات : هاي واصله از اداره کل حوزه ریاست و هماهنگی امور استانها در این خصوص مانندبخشنامه ·
 .و یا نحوه فعالیت صنوف

 .دگان سازمانکل محترم حمایت از حقوق مصرف کننمدیر 11/12/98مورخ  98/د/391/703بخشنامه شماره  ·

 .اداره کل پشتیبانی و رفاه سازمان 11/12/98مورخ  98/د/2593/33بخشنامه شماره  ·

مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر مرکزي حراست سازمان،  17/12/98مورخ  98/د/1351/130مرقومه شماره  ·
 .متضمن توصیه هاي ایمنی و بهداشتی در مقابله با کرونا 

اداره کل آمار و فناوري اطالعات درخصوص هشدارهاي واصله  28/12/98مورخ  98/د/2464/430بخشنامه شماره  ·
 مبنی بر استفاده هکرها از جو حاکم بر اثر شیوع ویروس کرونا

 .....و غیره  ·

 
 گیري  نتیجه

 :توان نتیجه گرفتبا توجه به مطالب ارائه شده می
مده است بیش از خود ویروي آسیب داشته است و گیري سریع ویروس کرونا در دنیا بوجود آشرایطی که از همه -

 :توان تحلیل کرداین واقعه را از چند زاویه می. رسد با عواقب ناگوار و سهمگینی ادامه خواهند داشتبه نظر می

اي جهانی است و به خاطر ماهیت ویروس هیچ کشوري قادر به ممانعت از ، که مسألهبهداشتی و انسانیاول مسأله 
 . کاري همه کشورهاي دنیا و سازمان بهداشت جهانی نیستآن بدون هم

 .المللی استاي جهانی است و احتیاج به همکاري تنگاتنگ بین، که آن هم مسألهآثار و عواقب اقتصاديدوم 
    که کمتر. باشندشی از این ویروس خواهد بود که درازمدت مینا پس آمدهاي سیاسی و اجتماعیسوم 
در هر حال نکاتی مشترك براي همه . در نظر گرفتن امکانات فرهنگی و محلی بازرسی کرد ست و باید باجهانی

افزایش : نظیر. توانند اجازه دهند، تجربیات یکدیگر براي همه مغتنم و قابل استفاده باشندکه می جوامع وجود دارند
مردم در جلوگیري از سقوط  چاپ پول و پرداخت صدها میلیارد دالر سوبسیدهاي مالیاتی و نقدي به ،بیکاري



 

36 
 

شدن درهاي دنیا  احتمال بسته، لطمه سنگین به تجارت خارجی، هاي سنگین به اقتصادتحمیل شوك، اقتصادي
کاهش واردات و ساخت آنها در داخل از طریق سیاستهاي تضعیف پولها و در نتیجه ، روي تجارت خارجی به

گیري   قدرتها و  به تقویت دولت کرونا ویروس، لفافزایش رشد داخلی و صدور بیکاري به کشورهاي مخت

منظور کنترل این ویروس تصمیمات   هاي جهان، از هر نوع و مدلی، بهدولت. انجامدمی گرایی  احساس ملی
اضطراري اتخاذ کرده که ممکن است بسیاري از آنها حتی پس از پایان این بحران، در حافظه تاریخی مردمانشان 

پذیري   هایی جهت کاهش میزان آسیب ها در اتخاذ رویکرد ها و شرکت ینده، به سبب تالش دولتدر آ. باقی بماند
شان در صیانت و حمایت   آنها در برابر حوادث این چنینی و تمایل و تقاضاي شهروندان هر کشور از دولت حاکمه

 .گردد  از آنها، جهانی شدن رنگ باخته و بازار آزاد تضعیف می
همین سبب، شرکتها امروزه به   ترین مفاهیم مربوط به تولید جهانی را زیر پا گذاشته که به  بنیادي 19-کووید ویروس -

اي و چندکشوري که مسلط بر تولید جهان امروز هستند،   چندمرحله سازي زنجیره تامین   بازیابی و کوچکدنبال 
دادن مشاغل ذهنی و   دلیل از دست  حاظ سیاسی بهلحاظ اقتصادي و همچنین از ل ازهاي تامین جهانی   زنجیره .اند بوده

ها در مناطق مبتال  ها و تولیدي  کرونا با تعطیلی کارخانه.حقیقی خصوصا در اقتصادهاي بالغ، تحت فشار شدید هستند
ها، به این ویروس، موجب کمبود جدي در موجودي انبارها وکاال و محصوالت تولیدکنندگان و همچنین بیمارستان

هاي ارتباطاتی را   است و در نتیجه، توانسته بسیاري از این حلقه  فروشیها شده  ها و خرده ها، سوپرمارکت  نهداروخا
 .بشکند

ویروس . توانیم آن را تصور کنیم کند که صرفا می می ریزي  الملل را از نو طرح  نظام بیناین بحران، شاکله  -
در  .هد آورد و تنش میان کشورها را افزایش خواهد دادبار خوا هاي اقتصادي آشفتگی به  کرونا در فعالیت

  وکارها و از هم  شدن کسب  را، خصوصا با تعطیل ظرفیت مولد اقتصاد جهانیمدت، این ویروس احتماال  دراز
این دگردیسی براي ملل درحال توسعه و آنهایی . طور چشمگیري کاهش خواهد داد  گسستن افراد از نیروي کار، به

تري خواهد  مراتب بزرگ پذیر را در اختیار دارند، خطر به   لحاظ اقتصادي آسیب  رگی از کارگران بهکه بخش بز
 . بود

 رفتارِ بر حاکم هاي رویه و حکمروایی منظرِ از مخصوصا فردگرایی تضعیف کرونا، ویروس شیوعِ بحران -
 در سیاست عرصه یابد، خاتمه بحران این اینکه از پس. داشت خواهد دنبال به را سازان تصمیم و سیاستمداران

     در توجه قابل و گسترده هايگذاري سرمایه شاهد و گرفت خواهد قرار بازآرایی مورد مختلف کشورهاي
 کلی طور به رو، این از .بود خواهیم ،)سالمت و بهداشت بخش نظیر(هستند همگانی منفعت با مرتبط که هاییبخش



 

37 
 

 و تقویت، پیش از بیش را همگانی منفعت و خیر به توجه و گرایی جمع کرونا، سویرو شیوعِ پسا جهانِ گفت باید
 . کرد خواهد تضعیف را فردگرایی سیاستمداران و فردگرایانه هاي رویه

 تغییر پزشکی، و درمانی خدمات ارائه مکانِ مورد در رایج تفکر در تا شد خواهد موجب کرونا ویروس اپیدمی -

 .شد نمی گرفته جدي چندان و شده رانده حاشیه به دور راه از پزشکی پدیده طوالنی، هاي سال براي. شود ایجاد

 یک شیوع که کرده گوشزد سازان تصمیم و سیاستمداران به دیگر بار را تهدید این کرونا ویروس شیوع بحرانِ -
 رو، این از. کند اختالل مواجه با را جهان اجتماعی و اقتصادي سیاسی، عرصه است قادر اندازه چه تا بیماري
 در حداقل رودمی انتظارو . شد برخوردار اهمیت از پیش از بیش علمی هايپژوهش بخش در گذاريسرمایه

 .بیابد را خود اهمیت و جایگاه دیگر بار دانش، و علم و تخصص براي عمومی احترامِ ،هاي آتیسال

است که  امش و اطمینان دادن به شهروندانآرها دراین مقطع زمانی، قبل از هر چیز، مهمترین وظیفه دولت -
مین خواهند کرد و دراین کار به هیچ عنوان سهل انگاري نخواهند أسالمت جسمی و اقتصادي آنها را به هر قیمتی ت

دراین مورد جلب . مردم باید مطمئن باشند که هیچ ایدوئولوژي باعث جلوگیري در انجام این امرنخواهد شد. کرد
مردم براي اجراي دستورات دولت و جلوگیري ازتسري و شیوع دادن ویروس بطور تصاعدي  اعتماد و اطمینان

   .کمال اهمیت را دارد

 و زیستی مشخصات و اخالق و منش و ورفتار بینی جهان در شگرف تغییرات موجب کرونا ویروس  پدیده بروز -
 عصرجدید در انسان ارتباطات و آموزشی و فرهنگی سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، وجوه همچنین و دموگرافیک

 ترکیب و قدرت از متفاوتی ساختار که شد خواهد جهان در نوینی نظم ایجاد موجب کالم یک در و کروناپسا
 داراي »بودن خطی یک« جاي به و نبوده  جبرگرایانه تواندمی که نوینی نظم. داد خواهد سامان را بازار از متفاوتی

لیکن  ،کرد خواهد کند را گذشته سنتی سازي جهانی روند کرونا بحران چه اگر .باشد »خطی چند« توسعه روند
 مکانیسم تر دقیق شناخت و بیولوژیکی درتغییرات وتسریع سابیري کنترل مبناي بر را سازي جهانی از جدیدي حوهن

 پیش آینده هاي نسل ترتیب هر به. داد خواهد شکل مصنوعی انتخاب مکانیسم نوعی ایجاد و تکثیر در خودخواه ژن
 .داشت خواهند آن از تري دقیق تصویر و بوده آن عمیق و وسیع تأثیرات با مواجه پیش از

براي حصول این مقصود دو راه محتمل . را موجب شده است هاها با دولتروابط ملت تغییر درکرونا به نوعی  -
دوم ري عنصر اقتدار و تجسس مستمر و فزاینده دولت ها بر زوایاي زندگی افراد با به کارگی یکی نظارت. است

بدون تردید یک جمعیت خودانگیخته . مدام و زنده کردن حس مسئولیت پذیري در افراد انسانی آگاهی بخشی
مندتر و موثرتر از جمعیت ناآگاهی عمل خواهد کرد که مدام پایش  اند معموالً بسیار قدرت که به خوبی آگاه شده
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ها بیش از پیش به اعتماد مردم نیاز سطحی از پذیرش و همکاري دو جانبه، دولتاما براي رسیدن به چنین .شود
ها باید از اعتماد مردم به در این شرایط دولت. ها دارندعلم مقامات دولتی و رسانه دارند، مردم نیز نیاز به اعتماد

 .هوم، به این اعتماد آسیب نرسانندهایی مو، با انگیزهافراديکه دانش بهره بجویند و به صورت مستمر مراقبت کنند 

کشورها باید آشکارا اطالعاتشان را در . در نظام جهانی است آزمون بزرگ شهرونديگیري کرونا یک  همه -
ها و  اختیار یکدیگر بگذارند و با فروتنی به دنبال کسب راهکار از یکدیگر باشند و همچنین باید بتوانند به این داده

. ، کرونا تاثیرات شگفتی خلق کرده است نظام مراودات اجتماعیدر .ند اعتماد کنندکن هایی که کسب می بینش
کار به جایی کشانده شده که هرکس، ناخودآگاه . نوعی کنش توام با هراس میان آدمیان جریان گرفته است

 .او در امان بماند ، از گزندکند تا با فاصله گیريکند و تالش می نگاه میبیمار و ناقل بیماري دیگري را به چشم 

گیرد و بازار شایعات پراکنده  می فضا رنگ و بوي ترس و دلهرهگیري بیماري کرونا،  در هر شیوعی همانند همه -
آوري و افزایش برخی  به همراه عملیات جنگ روانی هدفمند، موجبات کاهش امیدواري اجتماعی و تاب

و آزمایش بدانیم و فضا را به درستی  بالی را از جنس اگر حوادث طبیعیِ این چنین .گردد بیماریهاي روانی می
و افزایش  همبستگی ملینظیر براي ارتقاي قدرت جامعه، مدیریتی کنیم، قادر خواهیم بود تهدید را به فرصتی بی

جامعه میتواند به مدد حاکمیت و نخبگان، همبستگی ملی و خوشبینی نسبت به آینده را . مبدل کنیم امید اجتماعی
 .ان ارتقا بخشد و خود را براي حوادث احتمالی آینده واکسینه نمایدتوام

شیاري عمومی و همبستگی ملی براي عبور از این راهی جز ه ؛دوري کرد سیاسی کردن پدیده کروناباید از  -
 ،هایی که پس از شیوع این ویروس و گرفتاري ملت و دولت ایرانچه جریان. توان تصور کردکابوس اجتماعی نمی

هاي کنند با سطحی نگري تاکید بر مراقبتتالش می  هایی کهبیان خوشحالی خود ابایی نداشتند و چه جریان  زا
آنچه . فردي و بهداشتی و برجسته کردن تبعات این بیماري را پروژه سیاسی در داخل جا بزنند هر دو در اشتباهند

ایمن کردن باید به . هاست تار امروز مردم و دولتشود زمان رسیدن به زندگی عادي را کوتاه کنیم، رف باعث می

ترین زمان شناسایی و سرکوب کرد، ظرفیت درمان را  ویروس را در سریع: بیش از هر چیز توجه کرد زندگی
اند حمایت  همچنین باید از افراد و مشاغلی که از این بحران متاثر شده. گسترش داد و دارو و واکسن را پیدا کرد

 .فراهم کرددرصدي را  13تا  8رو شدن با شوك اقتصادي  وبهکرد و آماده ر
 

 هاي اجتماعی اداره کل پیشگیري                                                                  
 ماه اردیبهشت                                                                  

 شمسی هزار و سیصد و نود ونهیک                                                                 
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