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Abstract
The unpleasant effects of the Corona illness outbreak on world economies forced some
economists to survey and analyze the effects of Corona illness on the economy. The book
“Corona Economy: Resistance Economy in Corona Virus Age” is the first significant book
in this subject with the purpose of salvation roads recognition for the Iranian economy with
resistance economy review. Among the two criticism axes of structure and content, the
paper concludes this book as the aggregation of some viewpoints of economic experts,
despite many advantages such as innovative and fluent text, it has some defects. The
important defects are disconnection in present flow, snap in publishing before determining
the Corona effects dimensions, incorrect format, insufficient usage from global studies, and
finally lack of comprehensiveness in analysis and solutions. Therefore, it seems the book
cannot reach its goals. The paper suggests correction notes to improve and complete its
structure and content.
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نقد و بررسی کتاب اقتصاد کرونا؛
اقتصاد مقاومتی در عصر ویروس کرونا
وهابقليچ* 

چكيده
اثرات ناگوار شیوع بیماری کرونا بر اقتصاا کواوریای اناااق اقتصاا اناا را با راار ارا ا
تحلیلیا و نظرات کارشناسان وا اشت اسا .اثار «اقتصاا کرونااا اقتصاا ومااووت ر صار
ویروس کرونا» اولین کتاب قابل توا ر این حوزه اس .ک با یدف شناخ .وسیریای بنینا
برونرر .اقتصا ایراا از بحراا کرونا با رویار اقتصا وماووت ونتور شده اس .این ومالا باا
تحلیل و بررس این اثر ر و وحور شال و وحتوای ب این نتیج و رسد ک این کتااب کا
حاصل نظرات و تحلیلیای امع از صاحبنظراا اقتصا ی اسا.ق لیارم اوتیاازات زیاا ی
یمچوا ادید و نوآوران بو ا ووضاوع و نااارر رواا و رساای کا ار ق اواا با یلا
یمچوا رمداا انسجام و نظ ر پر اخ .ب ووضوعق تعجیل ر چاپ پای از روشان شادا
ابعا اقتصا ی و ااتما شیوع بیماریق انتخاب قالب ناوناسب ر ارا وباحثق ادم اساتفا ه
کار از تجرب اقتصا یای انان و ر ننای .ضعف ر ااوعی .و مق تحلیلیا و رایااریاا
نتوانست اس .ب ایداف ودنظر س .یابد این ومال سع اشت ناات را ان .تمویا .اثار از
انب ناارش و وحتوای پیوننا نماید
کليدواژهها :نمد کتابق کروناق اقتصا وماووت ق ول.ق ایاراا اقتصاا کرونااق اقتصاا ومااووت ق
اقتصا ایراا
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 .1مقدمه
ر زواااا ناااارر ایاان ومال ا ق کوااور ایااراا از لحااا تعاادا وبتالیاااا با بیماااری کرونااا
رتب واز ی انااق و رتب وم آسایا را ار سساای .ساازواا بنداشا .اناان س))WHO
اثرات ناگوار شیوع این بیماری بر اقتصا کوور ک البت پایاا آا نیز ب نحاو روشان و قیاق
قابل توخیص نیس.ق اقتصا اناا را ب رار ارا تحلیلیای و نظارات کارشناساان وا اشات
اس .ب ل .بزرگ و واندگار بو ا اثرات اقتصاا ی بیمااری کروناا ر ایاراا سحاداقل ر
ویااودت) پی بین و شو ر آینده نز یکق آثار و کتب بیوتری ر این ووضاوع با باازار
نور کوور رض شو ا از ایانرو تحلیال ایان ووضاوع از ایمیا .و ضارورت برخاور ار
و باشد
اثر «اقتصا کروناا اقتصا وماووت ر صر ویروس کرونا» اولین تالر نظاموند و اادی
اس .ک ر قالب یک «کتاب» ب ااوع لم وعرر شده و حاوی توصی یا و رایااریاای
از کارشناساا و صاحبنظراا اقتصا ی کوور اس .ک ب ونظور با یادف شاناخ .وسایریای
خروج ک یزین از بحراا رعل پیوننا شده اس.
یدف از ومال حاضر ک ب رور توصیف  -استد ل تادوین شادهق کماک با تمویا.
کتاب وذکور و تدقیق وسیر تحلیل بارای ساایر آثاار وارتبط اسا .ازایانرو ابتادا اثار ر
و قالب شناسناو ای و ساختاری وعرر و شو ا سپس باا بیااا تفایاکشاده «اوتیاازات و
نماط قوت» و «کاست یا و نماط ضعف» ب نماد و بررسا کتااب ر و وحاور «شاال » و
«وحتوای » پر اخت و توصی یای وبن بر اصالح و تامیل اثر ارای و گر

 .2معرفی کلی اثر

1.2شناسنامهاثر 
کتاب «اقتصا کروناا اقتصاا ومااووت ر صار ویاروس کروناا» با سرپرسات حجا.اهلل
بدالملا س ضو ییئ .لم انوااه اوامصا قسع)) ر بنار  1399توساط انتواارات آواا
انوب با شمارگاا یزار نسخ ق بنای  230یزارریال و باا  190صافح ر نوبا .چااپ اول
ونتور شده اس .ر چاپ این اثر قرارگاه پدارند اقتصا ی سازواا پدارند میر اوال کواور و
بسیج انوجوی انوااه اوامصا قسع) یمااری اشت اند
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2.2ساختاراثر 
کتاااب وجمو اا ای از وباحااث تعاادا ی کارشااناس اقتصااا ی سخصوصااا ر حااوزه
اقتصا وماووت ) رباره چال یای اقتصا ی بیماری یم گیر کرونا و الزاوات و توصای یاای
سیاست برای کای آا ر اقتصا ایراا اس .این اثر شاول یک ومدوا ق  13وبحاث و یاک
ضمیم اس .سادول )1ونابع و وآخذق بخ انتنای کتاب را شال ا ه اس.
جدول 1
مبحث 

عنوان 

ومدو

---

نویسنده/مصاحبهشونده  شمارهصفحات 
حج.اهلل بدالملا

7-13

اول

بسیج ور م ر بحراا اقتصا ی کرونا

روحاهلل ایز خواه

13-21

وم

حامران اقتصا ی کوور ر بحراا کرونا

حمیدرضا ومصو ی

21-33

سوم

آثار اخل و خارا اِپیدو کرونا

وسعو برات

31-45

چنارم

رایااریای برای صاحباا کسبوکار

سیداویر سیاح

45-51

پنج

نحوه ابراا خسارات کسبوکاریای خر

حج.اهلل بدالملا

51-65

شو

با شوک اقتصا ی کرونا چ باید بانی ؟

سیداحساا خاندوزی

65-75

یفت

ویروس کرونا و ضرورت طراح سبد یوشمند
کا

ویث پیل ررور

75-81

وندی ووحدیبکنظر

81-95

وندی طغیان

95-107

ورتض زوانیاا

107-119

یاز ی

رایااریای بنبو کسبوکاریا ر شرایط کرونا

وحسن وحمدی

119-129

واز ی

اثرات بیماری کووید19-بر اقتصا ایراا و اناا

ل وروی

129-139

سیز ی

الاوی وطلوب حمای .ول .از کسبوکاریای
خسارت یده ر کرونا

حسین ویرزای

139-149

ضمیم

اقتصا وماووت ا ناای ب وفنومق وبان و رلسف

حج.اهلل بدالملا

149-190

یوت
نن
ی

نم

ول .ر بحراا کرونا

اقتصا ایراا ر وره پس از کرونا
ودلیای کنترل ااتما

ر بحراا کرونا

3.2خاستگاهاثر 
کتاب از و خاستااه اصل با ناامیاای برخاور ار اسا .خاساتااه اول بیمااری کروناا و
خاستااه وم اقتصا ومااووت ار برخاور ار اسا .بیمااری کروناا ارازوا بار ووااالت
بنداشت و روان ر ااوع ق وواالت اقتصا ی زیاا ی را برااای گذاشات اسا .ارا .و
رض و تماضای اقتصا ی ب ل .ایجا وحدو ی.یای حضور وار م ر ااتمااع و
کای
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کای رعالی .کسبوکاریای وختلاف ا ا از تولیادی و خادوات و تحمیال باار ساناین
بو ا ای ب ول.یاق ونجر ب آا شاده اسا .کا تحلیال و بررسا اثارات اقتصاا ی ایان
بیماری ب مدم اول اقتصا اناا و ودیراا اقتصا ی کووریا تبدیل شو این کتااب ساع
اشت با بنرهگیری از وفایی اقتصا وماووت ک ریوا ر رریناا اساالو -ایرانا کواور
ار ق با یک نااه وتفاوت نسب .ب نظریات وتداول اقتصاا ی اناااق با ایان پدیاده شاوم
بپر از

 .3علت انتخاب اثر
این اثر «اقتصا کروناا اقتصا وماووت ر صر ویاروس کروناا» را وا تاواا اولاین تاالر
واتوب ادی ر قالب یک «کتاب» انس .ک با یدف تحلیل چال یای بیماری کروناا ر
اقتصا ایراا و ارا رایااریای سیاست برای حداقلسازی اثرات ونف آا پا ب باازار چااپ
رسیده و نور کتب اقتصا ی کوور ننا ه اس.
از آنجاک انتظار و رو این روند از سوی سایر وحمماین و کارشناسااا اقتصاا ی ا اوا
یابدق ان .تاکید بر ایمی .و ضرورت پر اخ .لم با ووضاوع اقتصاا کرونااق وعررا
بنتر اثر ب ااوع لم کوور و ارا پیوننا یای تامیل ب نویسندگاا بارای باازناری ر
چاپیای بعدیق کتاب وذکور انتخاب شده و ر ا او وور نمد و تحلیل قرار و گیر

 .4نقد و بررسی شكلی اثر

1.4امتيازاتونقاطقوتشکلی 
کتاب از حیث نوع و اندازه خط ناارش و از انب راصل خطاوط از یا و حاشای گاذاری
وتن ر وضعی .خوب قرار ار وتن کتاب بسیار رواا و رسا بو ه و باا اصاطالحات قابال
رن برای موم وخاطبین تدوین شده اس .الد کتاب باا گراریاا زیباا از نماا ویاروس
کویید 19-و قدرت آا ر بری زنندگ و نابو ی ستاور یای اقتصا ی طراح شده اسا.ا
گرچ بنتر بو نما ی از اقتصا وماووت ی ب طرح الد اضار و شد
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کاستیهاونقاطضعفشکلی 

2.4
 1.2.4عنوان کتاب
نواا کتاب «اقتصا کرونا سبا انادازه رشا).ا اقتصاا ومااووت ر صار ویاروس کروناا
سبا اندازه کوچک)» انتخااب شاده اسا .ایناونا ناواانویسا با ناو وعاا لساازی
«اقتصا کرونا» با «اقتصا وماووت » را ر خو ار ب نحوی ک گویا نواا رر و کوچاک
«اقتصا وماووت ر صر ویروس کرونا»ق ر تبیین و توصیف نواا اصل و رشا .کتااب
یعن «اقتصا کرونا» اس.ا این رحالیس .ک این ونظور از وحتوای کتاب حاصل نم آید 

 2.2.4ایرادهای ویراستاری
کتاب از ایرا یای ویراستاری زیا ی رنج و بر از امل ونمترین آا و تواا ب ووار ذیال
اشاره کر :
جدول 2
صفحه 

ایرادویراستاری 

متنکتاب 

ر رواا

نظر وطرح وتخصصاا آنس .ک وجمو ای برای
تمام بیمارییاق رواایا و ارویا ب نام
«طب اسالو » چنداا واو خارا ندار و
اشارهیای وواو ر ونابع اسالو را نم تواا ر
قالب ل طب اسالو نامگذاری کر آنچ بیوتر
قابل طرح اس.ق «طب سنت » و باشد سر ک
وزارت بنداش.ق  1396و واارمشیرازیق )1397
اصطالح «طب اسالو » ر صفح  17تارار شده
اس.

9

توا ب اصول طب اسالو -ایران
بیماری

13

شغلیای خدوات ا از یتلدارااق
رستوراا اراا و شغلیای روزوز وثل
کارگریق ستفروشااق تاکس اراا و رانندگاا
و شغلیای تولیدی وانند صنف پوشاک

ب نواا وواملق یتل اری و رستوراا اریق
ستفروش و تاکس اری و رانندگ صحیح اس.
شغل کارگری یمیو بنحو روزوز ی نیس.
کلی رعالی.یای صنف پوشاکق شغل تولیدی
نیستند و و تواند ب بخ توزیع ی وربوط شو

82

کرونای اقتصا ی و کوید نوز ه یا آا کرونای
ک ر رص یای بنداشت و روان وا را وتأثر
و کند از انات بسیار شبی ی یستند ب
نواا وثال ررض کنید ک یر و نوع این
بیماری یعن رونق اقتصا ی و کرونای ک ناظر

ظایرا کلم «رونق اقتصا ی» ب اشتباه ب کار ررت
اس .و ونظور «کرونای اقتصا ی» بو ه اس.
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ب سالو .اس .با یک رشد نمای ق تحو ت را
یمراه خو شاا و آورند

84

بعد از اینا وا بحراایای وختلف را ازراه
ااتما  -اقتصا ی ط کر های و مال ااوع
وا شااف رآود قابل توا و شااف طبمات
قابل توان را پیدا کر ه اس.ق حال وار یک
شوک و شوی ک این و باید پیوند بخورند
یعن آا کس ک رصدر طبم اصل و آا
کس ک ر ذیل طبم اصل یستندق این و باید
پیوند بخورند

آشفتا وتن و ابنام ر وفنوم برخ از بارات
یمچوا «ط کر ا بحراایای وختلف از راه
ااتما  -اقتصا ی» یا «طبم اصل»!

86

تصور بانید وا  18ویلیار ر ارز  4200را ب
ثمن ب خس ا ی ق رر .و بدوا ییچ
ساوان ای ک بتواند این را رصد کند و

«ثمن بخس» صحیح اس.
ساین اشتباه ر صفح  105تارار شده اس).

93

روار تورو ناش از شوک ارزی  98-97ر
حال تخلی شدا اس .و تورم نطم ب نمط وا
ب شدت پایین اس .و این رکو ی با ث
و شو ک تورم زیا با رو و تورم نمط ب
نمط وا حدو  35رصد بوو

«نمط ب نمط » صحیح اس.
تورم ب وعنای «ارزای سطح موو قیم.یا»
اس.ا بنابراین آنچ با و پایین و رو ق «نرخ تورم»
اس .و ن تورم

97

ون رق یای ا الو وراکز رسم را بای امع
ز هام و بسیار ی خوشبینان با ر برابری
باقدرت خرید ی ترکیب کر هام و چیزی
حدو  500ویلیار ر شد یعن یک ویلیار
ر ی نرسید

بارت قیق نیس.

129

اوروز ول.یای وختلف ر آوریاا  6یزار
ویلیار ر ک  2یزار ویلیار ر آا رمط
برای حمای .از صنایع ک ب خاطر کرونا
آسیب یدهاندق بو ا تصویب شد و ر ررانس
یمینطور و ر چین یمینطور و بسیار از
کووریای یار وداخالت وستمی ول .را
اشت اند

ایرا یای ویراستاری ر امل بندی

139

وا وار شرایط شدهای ک رورس .واژور
اس .و اگر از نظر بازار و اندازه بازار و تماضا
برای خرید کا یای وخصوصاً بنداشت و
روان تحلیل کنی ق ب یاباره ر تعدا ا ضای
امعی .کوور ضرب شده اس .وثال اگر
روزان یکویلیوا واسک وصرف اشت ای ق
ضرب ر  85شده اس.

ب اای کلم «رورسواژور» ک اشتبای «رورس.
واژور» رج شده اس.ق کلم «قوه قایره» صحیح
اس.
بنا ب گزاره خط قبل وتنق باید ضرب ر 85
ویلیوا شو و ن  85گرچ این امل ابنام ار و
وعلوم نیس .ک وثال اگر وصرف ستمال کامذی
یا اروی خاص ر شرایط ا یق روزی  5ویلیوا
د بو هق آیا ر وره کرونا ویزاا تماضای آا ر
تعدا امعی .کوور ضرب و شو !؟

139

ر یر شرایط چوا ظرری.یای تولید یادرع

را ل ر امل وم ااارتا ه اس.
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نم توانند چند برابر شوندق ل الما ده ر یم
اای نیا برای تأوین یاسری از اقالو ک
پرکو و پروصرف یستندق چار وسئل
خوایند شد

وقت تماضا برای کا ی با تغییر قیم .آا چار
تغییر زیا ی شو ق گفت و شو کا ی وور نظر
«پرکو » یا «باکو » اس .و اگر ویزاا تغییر آا
ر ومابل نوسانات قیم .اندک باشدق گفت و شو
کا ی وور نظر «ک کو » یا «ب کو » اس.
کا یای باکو یا پرکو ق کا یای لوکسق
تجمل و ک وصرف یستند ر ومابل کا یای
ب کو یا ک کو ق کا یای ضروری و
پروصرف بو ه ک ناگزیر تح .یر شرایط باید
وصرف شوند وثل ناا وصرر س)Branson, 1989
بنابراین کا یا ک کو نیاز ب حمای .ول .برای
اقوار ک رآود ارند ازاینرو ب نظر و رسد
بارت «ک کو و پروصرف» صحیح باشد

 3.2.4عدم وحدت رویه در مباحث کتاب
بیوااتر وباحااث کتاااب باا صااورت یاطرراا و تااکگااوی س )Monologueاساا .اوااا ر
وبحث شو ق ر صفحات  71تا  74شاید رج وتن سوال و ر ا او پاسخ وصااحب شاونده
ب پرس وطرح شده یستی ک بیانار دم وحدت روی ر ارا وباحث کتاب اس.

 4.2.4سایر اشکالهای ظاهری
اول اینا ر شمارهگذاری صفحات از ارقام رب ب اای ارقام رارس استفا ه شاده اسا.
وم اینا شمارهگذاری ووار ر صفح  186از د  10شروع شده اس !.سوم اشاتبایات
تایپ اس .ک ر بخ ضمیم بیوتر یده و شو ب نواا یک پیوننا ق توصی وا شاو
ر چاپیای بعدی کتاابق ناواا یار وبحاث با شاال «کناارنویس» یاا «باا نویس» ر
یرصفح رج شو

 .5نقد و بررسی محتوایی اثر

1.5امتيازاتونقاطقوتمحتوایی 
 1با توا ب ادید بو ا بیماری کرونا و چال یای برآوده از آاق ووضاوع و طارح کتااب
بسیار ادید و نوآور اس .و ب نو و تواا این کتاب را اولاین کتااب ر حاوزه «تحلیال
اثرات اقتصا ی بیماری کرونا» ر کوور قلمدا نمو
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 2ر وبحث اول سصفحات  14تا  )18تمسی و سات بنادی رایااار پیواننا ی ر سا
ست کای روار بر کسابوکاریااق ررصا.ساازی ااایازین و ننا ساازی ادیادق یاک
تفایک ونطم و کاول ب نظر و رسد این تفایک با اث شاده خوانناده باا ذینا روشان
رایااریا را از یک یار تمیز ید و ناای ااوع نسب .ب حل نسب ووال پیدا نماید
 3رایاااار واادیری .ساام .تماضااا و اولویاا .ی ا ب ا خریااد ولاا .یااا ننا یااا از
کسبوکاریای ک آسیب ادی یدهاند سصفح  )15از امل رایااریای وفیاد و ارزشامند
کتاب ارزیاب و شو
 4توا ب این وطلب ک ر وضعی .رعل ق باید کسری بو ا بیوتری را انتظاار اشات
باشی و باید اصالح ساختار بو ا بنحو ادیتری تعمیب شو تا بتواا بو اا را وتناساب
با شرایط اصالح کنی سصفح  )35از یار توصی یای قابل تاول کتاب و باشد
 5یا یار از پیوننا یای وناسب کتاابق پیواننا «تمویا .پدارناد میر اوال قبال از
وقوع بحراا و شناسای نوان یای بروز بحراا و شاخص یای ووقعیا.یاای زر و قرواز و
پی بین واکن یاا و رایااریاای راوری و میرراوری بارای یریاک از ایان ووقعیا.یاا»
سصفح  )65ر کنار «تموی .شبا رصد یوشمند اطال ات اقتصا ی ر ارتبااط وساتمر باا
ساوان یای اقتصا ی کوور» سصفح  )72اس .گرچ شاید رواید اارای ایان رایااار بارای
ودیری .بنتر بحراایای آت باشدق اوا صرف تجرب آواوزی از وضاعی .رعلا و انتماال آاق
وفید ب نواا یک رایاار ارزشمند ارزیاب و شو
 6از یار پیوننا یای قابل توا ارزشمند کتابق لزوم یوشمندان باو ا حمایا.یاا از
کسبوکاریای آسیب یده از کرونا اس .ر این پیوننا نواا شده اس .ک تادابیر ولا.
باید ب صورت یدرمند و بنحو یک بست ونسج و وتمرکز باشد تاا کااوال با یادف خاو
اصاب .کند یعن زم اس .آسیب یدهترین کسبوکاریااق بیواترین نفاع را از لحاا اخاذ
حمای.یا اشت باشند سصفح )101
 7پیوننا ی رایااریای اصالح و تموی .کسبوکاریای کوچاک و وتوساط توساط
صاحباا ووامل با ناااه اقتصاا خار و وادیری .واال از املا پیواننا یای ملیاات و
ک یزین ای اس .ک ر این کتاب باریا ب خوب ب آا اشاره شده اس .ب ناواا نمونا ر
وبحث یااز ی ق رایااریاای چاوا باازناری ر وادل کسابوکاار و کاناالیاای توزیاع
وحصو ت با استفا ه حداکثری از رناورییای وواو ق رور کایزر یاا بنباو وساتمر بارای
کای یزین یاق بازناری ر ترکیب بادی و ساروای شارک .تبیاین شاده و توصای یاای
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یمچوا استفا ه از صندوقیای قرضالحسن خانا یا وسجدی و ایدهپار ازییاای ادیاد
ارا شده اس .سصفحات )122-126

کاستیهاونقاطضعفمحتوایی 

2.5
 1.2.5انتخاب نامناسب قالب اثر
این کتاب پیراووا تحلیل اثرات بیماری کرونا ر ودت کا از ورو ایان بیمااری با کواور
کمتر از وواه گذشت بو سرارور ین  )1399چااپ شاده اسا .و طبیعتاا بخا زیاا ی از
تاثیرات شیوع بیماری و سیاس.یای اتخاذی قابل رصد نبو ه ک ب ناصحیح بو ا برخا از
گزارهیا ونجر شده اس .ب نواا نمون و تواا ب این ووار اشاره کر :
جدول 4
صفحه 

متنکتاب 

14

سن بیم کاررروا ر این س وای ریار .نوو

23

این واارا سشیوع بیماری کرونا) ر ایراا شروع شد و احتما ً س تا چنار واه طول و کود

27

ترکی ییچادام از آواریا سورتبط با کرونا) را ونتور نم کند

30

ترس از کروناق تعطیل ییئ .ول .را ب نبال اشت اس.

31

رضای رسان ای کاری و کند ک ور م ب شدت بترسند و این یک خیان .اس.

47

حال ک ایام ید اس .ب نواا وثال

67

بنده بسیار تالر کر م تا حدو یف .یو .روز قبل یعن روز امع یفت گذشت ک ی از طریق آا
ناو ک ب اتفاق چنار نفر یار از ونتخبین وجلس شنر تنراا ارسال کر ه بو ی و

147

احتما تا برج  4-3ر بحراا باشی

البت صرف بیاا تحلیل و ارا ا پیواننا از ساوی وحمماین حتا ر ایاام ابتادای ورو
بیماری ب کوور ان .یودار ی ب وسئولینق برناوا ریازی بنتار و ساریعتر و نیاز ایجاا
اریاا یمفاری و وواورهای بین اقتصا اناا برای تملیل اثرات ناگوار این بحراا بار اقتصاا
کوور اوری ضروری اس.ا اوا قالب «کتاب»ق ساختار و قالب وناسب برای ارا ا وباحاث با
این شال نیس.ا چراک یر قالب ر ارا وحتوای لم ق خو حاوی اطال اات و نواان ای
از واندگاری تحلیلیا و بمای توصای یاای نویساندگاا اسا .با بیاان خواننادگاا کتااب
ییچااه انتظار ندارندق توصی یای بیاا شده ر کتابق تاریخ وصارف کوتااه ر حاد یاک تاا
وواه اشت باشند!
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مووا ر رضای لم این ست از وباحاث لما ر قالاب سا.ناوا س)HandBookق
گزارر سیاست و یا وایناو و رصلناو ک از وره نور کوتاهودت برخور ار یساتند ونتوار
و شو و خوانندگاا با توا ب قالب ارا آثار وتوا این نات خوایند بو ک ومان اسا.
این تحلیلیا و پیوننا یا ر وره زوان کوتای سواثال ر شاماره بعادی وجلا ) اصاالح و
تامیل شو از اینرو با توا ب کوتااه باو ا وره ریارا .اطال اات و شاناخ .ابعاا و
اثرات بیمااری کروناا ر اقتصاا کواور و احتماال باا ی تغییار و تصاحیح یادگاهیاا ر
ویااودت و بلندودتق انتخاب قالب «کتاب» برای وباحث ارزشمند پر اخت شده ر این اثارق
وطلوب ارزیاب نم شو
البت پس از اتمام بحراا کرونا تبیین تجربیاات ارزشامند رخصاوح نحاوه ملاار و
ودیری .اقتصا ی وره بحراا و تحلیل نماط ضعف و قوت این اریاا برای بنارهگیاری ر
بحراایای آت ر قالب «کتاب»ق توای پذیری بیوتری خواید اش.

 2.2.5عدم مطالعه تجارب اقتصاد سایر کشورها در مقابله با بیماری کرونا
از آنجاک چال یای اقتصا ی بیماری کروناا ونحصار با اقتصاا ایاراا نیسا.ق ضاروری
و نمو ک تجارب وفید کووریای نیا ر ومابل با اثرات وخرب اقتصا ی ایان بیمااری با
نحو وفصلتر و کاربر یتر ارا و تحلیل و شد اوا موم وباحث این کتاب با گاذر از کناار
این تجارب ون ق صررا اشاره کوچا ب برخ از تجارب انان اشت اند ک ب یایچ ناواا
کار ب نظر نم رسد

 3.2.5راهکارهای غیراقتصادی
وایی .و انس برخ از رایااریای پیواننا شاده ر کتااب از ناوع میراقتصاا ی اسا.ق
رحالیا نواا و ووضوع کتاب ب وباحاث اقتصاا ی وحادو شاده اسا .از املا ایان
رایااریا و تواا ب پیوننا «توا ب اصول طب اسالو  -ایران ر رواا بیمااری کروناا»
سصفح  )9و «سخ.گیری بسیار ادی ر انواع آودورر.یای خیابان از روز  27اسافندواه
تا روز  15ررور ینواه ر تمام شنریای بزرگ کوور» سصفح  )68اشاره اش .البت تعادا
این نوع از رایااریا اندک اس.
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 4.2.5استفاده نابجا از اصطالحات تخصصی
برخ از اصطالحات تخصص ب نحو نابجای استفا ه شده اس .ب نواا نمون وا تاواا
ب ووار ذیل اشاره کر :
جدول 5
صفحه 

متنکتاب 

توضيح 

10

خو اری ول .و بانکیا از تسلب نمدینا
سرعالی .شبا بانا براساس پروتالیای
بنداشت )

پروتالیای بنداشت ق اصطالح خاح با وفنوم
ووخص وااارتا ه اس .آرای سازی از این اصطالح
برای ر ای .سالو .نظام پول و بانا چنداا ب اا
ب نظر نم رسد

53

ر تب کرونا ر ایراا و ر چین ب صورت
میرونطم شاخص رشد ر ایراا رشد و کر
اوا ر روزیای گذشت وتأسفان این رشد ونف
شده اس.

بنتر بو گفت و شد « ر تب کرونا ر ایراا و ر چین
ب صورت میرونطم تغییرات شاخص بورس وثب.
بو ا اوا ر روزیای گذشت وتأسفان این شاخصق
ونف شده اس ».شاخص رشد ارزای و یابدا و یا
وتاسفان نرخ رشدق ونف شده اس.

55

سووین اول ک و تواند رکو را تودید کندق
تسلّب نمدینا ب وعنای دم گر ر پول
اس.

تصلب ک ر چنداای کتاب با اوالی اشتباه «تسلب»
رج شده اس.ق ب وعنای سخ .و وحا شدا اس.
وثال گفت و شو  :تصلب شرایین یعن سخ .شدا
شریاایا ک نو بیماری اس .س یخداق  )1359ر
ررینا رارس میدق تصلب ب وفنوم سخ .و
سف .شدا آوده اس .و بیاا شده ک ر ل پزشا
تصلب شرا ینق ب وعن سف .و ستبر شدا یوارۀ
سرخرگیا و تنا شدا راه اریاا خوا اس.
س میدق )1371
بنابراین ووخص اس .ک مووا اصطالح «تصلب»
برای ل پزشا وور استفا ه قرار و گیر و ر
وحارل و ا بیات اقتصا ی چنداا وور رن و کاربر
قرار ندار

56

این اریاا چرخ پول ر کالا اقتصا
کوور اس..
وواً ونبع ک وا برای چرخ نمدینا اری ق
این اس .ک

ر

ر وبحث پنج از اصطالح چرخ نمدینا
وعنای وترا ف با گر ر نمدینا و دم ت نوین
پول ر یک بخ خاح استفا ه شده اس .اوا آنچ
ر ا بیات اقتصا ی بیوتر وطرح و شو «سر .
گر ر پول» س )Velocity of moneyاس .سر .
گر ر پول تعدا رعات اس .ک پول ر یک وره
زوان وعین س .ب س .و شو سر  .گر ر
پول ب لل و واول از امل وضعی .و شرایط
اقتصا ی از نظر رونق و رکو ق ارزر پول اخل ر
قبال ارزیای خارا ق قدرت خریدق حج وبا ت
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اقتصا یق شرایط ا تبار و تسنیالت ی بانا و
بستا ار س)Branson, 1989
ب نظر و رسد نظر این بخ کتابق از چرخ
نمدینا یماا سر  .گر ر پول اس .استفا ه از
اصطالح کمتر شناخت شده «چرخ نمدینا »
حداقل از و حیث وحل ایرا اس .او نمدینا با
پول ب لحا واییت تفاوت ار و نویسنده ووخص
نار ه اس .ک ونظور او قیما نمدینا اس .یا پول
ثانیا اصطالح چرخ نمدینا بعضا برای تبدیل
نمدینا از پول ب شب پول یا برای تبدیل سپر هیا از
« یداری» سکوتاهودت) ب «میر یداری» سبلندودت)
استفا ه و شو
60

والیات بر ایدی سروای یا ب اصطالح اویان
والیات برای سو یای با آور ه یک نو از
والیات اس .ک

این وعا لسازی قیق نیس.

 5.2.5ادعاهای اثبات نشده
برخ از گزارهیای نواا شده ر کتاب ر حد ا ا باق وانده و بعضا ارای رناا و باوی
سیاس و راقد استد لیای لم اس .مووا ر قالبیای یمچوا کتابق ایان ناوع بیااا
گزاره و ا ای اثبات نوده چنداا اایاای ندار و ب ضعف اثر ویانجاود ب ناواا نمونا
و تواا ب این ووار اشاره اش:.
جدول 6
متنکتاب 

صفحه 
23

سیاستاذاراا وا ب این وسئل ساایازین سیاس.یای ایمنسازی بجای تعطیل کر ا اقتصا ) توا اندک
ارند و وسئل اقتصا ی کرونا را ون نم انند ساین ا ا ر صفح  24و  25تارار شده اس) .

26

اندازه اقتصا وا ننایتاً  500ویلیار ر اس .وقت  10رصد از اقتصا وا ار .و کندق پی بین وا این
اس .ک ظرف و س واه آینده با یک رشد اقتصا ی ونف  20تا  25رصد وواا بووی
یم ار .شاخصیای اقتصا ی از زوان رخ ا ه اس .ک آقای انانپور ا الم کر ند« :کرونا وار ایراا
شده اس ».ب این نحوه ا الم و یمچنین ب تأثیر آا روی شاخصیا بسیار وواوک یستی
چطور انتظارات ر کوور وا و انتظارات اقتصا ی نیا نسب .ب کوور وا ر س .چند پزشک ریا
یستند؟ ایننا چند واحد خر و کالا و بینالملل گذراندهاند ک یم ومدرات کوور را رق و زنند؟

28

ایتالیای یا ک پسررت ترین کوور ر بین کووریای اروپای یستند
نظام پزشا وا سالیا اس .برای ورو اواایای وا ر رص پزشا ومانع .ب خرج و ید چراک
بازار پزشا انحصاری شده اس.

31

بخ

اقتصا ی ول .رسماً ر رضای رسان ای ب حاشی ررت اس.
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50

وتأسفان وسئولین بانک ورکزی و ول.ق اقتصا را ریا کر هاند وگرن ودیری .کر ا اقتصا آنمدر ی
سخ .نیس.

-56
57

وتأسفان ر روزیای اخیر یا از اتفاقات بدی ک ارتا ه اس.ق این اس .ک بانکیا ا الم کر هاند ک وام
نم یی و رعالی.یای بانا اقتصا کاروناا را کای و یی ب خاطر اینا یمااراا وا ر شبا بانا
وریض شدهاند و تعدا ی روت کر هاند و نم شو …

67

اقتصا ق شاید یک رکو کوتاهودت اوا بسیار میق خواید بو

146

بو ا یای پژویو قابل توان ر بعض از وجمو یای پژویو ر کوور واو ار از پژویواده
پول و بانا کوور گررت تا پژویوادهیای اقتصا ی تا وؤسس ال پژوی وؤسس کار و تأوین
ااتما و خیل از وؤسس یا وثل وعاون .لم ریاس .امنوری ر انوااهیا و پژویوادهیای
وابست ب انوااه یستند

153

ور ادید خصوو.یای اقتصا ی از اواسط ی  1380ب آراو شال گرر .زم ب ذکر اس .ک تا آا
زواا انمالب اسالو س انا ادی را پو .سر گذار ه بو انا نظاو ک تمام شده بو ق  2انا
ررینا ک بعد از راع ومدس شروع شده و این انا یمچناا با شدت کمتر ر اریاا اس .و 3
انا سیاس ک با آماز وره اصالحات ر وم خر ا واه  1376شروع شد و ر سالیای  1383و 1384
شاس .آا ب طور تمریب رق خور ب طور کل خطر این س انا از سر نظام و ول .ر شد

ضعف ا ایای اثباتنوده روقق تاحدو ی برای خواننده ووخص اسا .انا .پرییاز
از تطویل بحثق ب تبیین یک وور از ووار روق سوطلاب صافحات  56و  )57وا پار ازی
او یا از یل تصمی بر کای سا ات کار شاعب باانا ق کاای ساا ات حضاور و
تجمع ورااع کنندگاا ر سالنیای سربست شعب بانکیا و پیواایری از اباتالی وواتریاا
بانا و موم ور م ب بیماری کرونا بو ه اس .و ن صررا ساالو .کارکنااا شاعب باانا ا
وم اینا اوروزه بخ زیا ی از خدوات بانا یمچوا اطالعرسان ق ریارا .ووخصاات
و ودارک ووتریق نملو انتمال واوه ب شال میرحضوری و اینترنت انجام و شو کا نظاام
بانا ر ایام شیوع کرونا سع اشت اس .ب نحو وطلوبتر و گستر هتری از ایان ررصا.
استفا ه کند بنابراین نم تواا وحدو ی.یای سا ات کااری باناکیاا را لیلا بار ا اای
دم یمااری شبا بانا باا وواتریاا با بنانا صاررا حفاظا .از اااا کارکنااا باانا
قلمدا کر

 6.2.5عدم تصریح مباحث به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
نواا کتاب حاضر «اقتصا کروناا اقتصا وماووت ر صر ویروس کرونا» اس .ب باارت
خریداراا و خوانندگاا کتاب با این پی ررض ک قرار اسا .وباحاث را ر بساتر وفاایی ق
اصطالحات و سیاس.یای کل اقتصا وماووت نبال کنندق سراغ این اثر و آیناد اواا آنچا
مال ر کتاب واو ار ق وباحث اس .ک گرچ ب ارتباط با روح اقتصا وماووت نیسا.ق
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اوا رابط چومایری نیز با این اقتصا ندار ر وباحث سیز هگانا کتااب با نادرت یاده
و شو ک ضمن اشاره وستمی و صریح با «سیاسا.یاای کلا اقتصاا ومااووت »ق پیوناد
ونطم بین اقتصا وره کرونا و الزاوات این نوع اقتصا برقرار شو
رحالیا سیاس.یای اقتصا وماووت با رویار اناا یق انعطاافپاذیرق ررصا.ساازق
وولدق روازاق پیورو و برواگرا تنی و ابالغ شده و ر حوزهیای وختلاف وخصوصاا نظاام
وال و بانا قابال برناوا ریازی و پیاا هساازی اسا .سر ک قلایچ و خوانسااریق )1394
اقتصا وماووت تالش برای تموی .بنی یای اقتصا ی کوور ر ومابل شاوکیاای اخلا و
خارا اس .گرچ تا ب اوروز روااریا و تحاری یاای اقتصاا یق بزرگتارین لیال بارای
پیا هسازی این نوع اقتصا ر کوور بو ه اس.ا اوا ازآنجاک شیوع بیماری کروناا با ناواا
یک شوک بیرون ونجر ب تحمیل وحدو ی.یا و یزین یای زیا بر رعالیا.یاای اقتصاا ی
شده اس.ق تحمق اقتصا وماووت ضرورت بیوتری یارت اس .از اینرو توصی یای اقتصاا
وماووت ر س وحور کل ارازای اساتفا ه از ظرریا .و تاواا نظاام تولیادق باازطراح و
اصالح نظام توزیع و تغییر ر برخ از الاویای نظام وصرفق قا ر اس .اقتصا کوور را باا
یزین یای کمتر و ر ودتزواا کوتاهتر از این شاوک خاارا و پای بینا نواده خاارج
ساز از این ان .بنتر بو وحتوای کتاب حاضر با شفافسازی ارتباط وستمی توصی یاای
خو با کتاب با رویار یای وذکور و یریک از  24بند سیاس.یای کلا اقتصاا ومااووت ق
وحتوای اثر ب نواا خو نز یکتر و شد

 7.2.5عدم قوت و جامعیت برخی راهکارها
عدمتوجهبهمحلتامينمنابعبرایپيادهسازیراهکارها 

1.7.2.5
بخو از رایااریای توصی شده ر کتاب با ا طاای وعاریا.یاای والیاات ق پر اخا.
تسنیالت ارزااقیم .ب ووامل آسیب یده از کرونا و احیاای سیسات کاوپن ولتا اشااره
ار این ر حال اس .ک بنا ب واقعی.یای اوروز اقتصا ایرااق ول .ب لا .تنانایاای
بو ا ای ناش از وواالت ساختاری بو ا ق تحری یای گستر ه بینالملل ق کای رارور
نف.ق ار .قیم .انان نف .و رکو چندسال اقتصا ی باا وواال شادید کساری بو اا
روبرو اس.
توصی یای یزین بر ار برای بو ا ول .باید ب انضمام رایااریای بنینا بارای طریما
تاوین ونابع آا صورت گیر وارن راح.ترین اقدام از سوی ول.ق روار ب ترازناو شابا
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بانا و بانک ورکزی و ر نتیج ارزای پای پول و نااترازی بیواتر شابا باانا خوایاد
شد ایمی .این وطلب از آنجا ناش و شو ک ول .واز ی ر سال آخر خو قارار ار
و ارزای نمدینا از کانال خلق پول با یک تاخیر زوان اثارات تاورو خاو را ر ولا.
آت نواا خواید ا از این حیث ومان اس .ول .با یاک ناااه کوتااهوادتق سا .با
اقداوات بزند ک ر بلندودت اثرات ونف یمچوا رشد نرخ تورم و تعمیق رکاو اقتصاا ی
را براای گذار
بنابراین ضرورت ار کلی توصای یاای کارشناسااا با حمایا.گاری واال ولا .از
کسبوکاریای آسیب یده از بحراا کروناق از وسیر تاوین ک یزین ونابع بارای اقتصاا کاالا
صورت پذیر تا ر آینده نز یک شاید حجای ساازی کالیاای پاول و رشاد نمادینا و
نرخ تورم نباشی
وور یارق توصی ب اونال وطالبات و تعویق اقساط تسانیالت باانا انا .یمرایا
با آسیب یدگاا اس .ر اصل ووضوعِ نیاز ب یمرای با آسایب یادگاا اقتصاا یِ بیمااری
کروناق شک و تر یدی نیس .اوا سیاس.یای ستوری از املا تعویاق ریارا .وطالبااتق
باید ر کنار اریاا پر اخ .وایان سو سپر ه بانا ک تعند شبا بانا ب ساپر هگاذاراا
اس.ق یده شو از این ان .روار ب شبا بانا بدوا والحظاات ترازناوا ای وا تواناد
بانکیا را ان .ابراا راصل ایجا شدهق ب سم .بناایاداری و سافت باازی ر بازاریاای
ارز و وسان و طال سوق ید از اینرو یمانند بند قبلق نیاز اس .کارشناساا با لحا تماام
اوانب اقتصا ی و وحدو ی.یای بو ا ای و ترازناوا ایق توصای یاای را بارای ولا .و
شبا بانا ابراز بدارند این وطلب اس .ک ر موم رایااریاای پیواننا شاده ر کتااب
وور مفل .قرار گررت اس.
پيشنهادکدگذاریسکههایطال 

2.7.2.5
وبحث چنارم با اشاره ب بازار آشفت خرید و ررور طاالق توصای کار ه باناک ورکازی
برای سا یای طال از یک روزین پاسخ سریع س )QR Codeاستفا ه کند تا ول .باا شناساای
وبا تق اوااا اخذ والیات بر سو را اشت باشد سصفح )50
ر حاشی این پیوننا خام سوا ت قابل طرح اس .ک ر کتاب پاسخ بارای آا یاده
نم شو پیوننا ر کدام اقتصا کواوریای انااا با نحاو ووراق پیاا ه شاده و وناارع و
یزین یای آا چ بو ه اس.؟ تالیف تعدا انبوی از سا یای ک پی از این توزیاع شاده
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و ر حال حاضر ر س .ور م اس.ق چ و شو ؟ با تواا با تارس از شافافساازی و
ناران از پر اخ .والیاتق آیا رایااری برای توویق ارنادگاا ساا با وواارک .ر ایان
طرح و تعویض سا یای خو با سا یای روزگذاری شده واو ار ؟ تالیف ساا یاای
طال ک ب صورت یدی بین اررا ر وبدل و شوند چیس .و چاون وا تاواا ینااام ثبا.
تغییر والای .سا یا ر ساوان وربوط ق بیع یاا یبا باو ا انتماال را اثباات کار ؟ رراخاواا
تعویض سا یای قدی با سا یای روز ار و روزگذاری آنناق چ اثری و با چا ویازاا بار
صعو یا نزول نرخ طال و سا براای و گذار و آیا این اقادام وا تواناد خاو با ایجاا
ووا از تغییر قیم.یا ر بازار طال و سایر بازاریای ووازی ونجر شاو ؟ با یرحاال بیااا
یرپیوننا ی بدوا لحا اوانب کار و پاسخ ی ب ابتادای تارین ابناواات و پرسا یاای
حول آاق صررا ب تضعیف ا تبار لم پیوننا ونتج و شو
3.7.2.5افزایشچرخشنقدینگیدراقتصادایران 
وبحث پنج پیوننا ارزای گر ر پول ر اقتصا کروناز ه ایراا را وطارح کار ه اسا.
سصفح  ) 56این ر حالیس .ک اثرات احتماال ایان رایااار بار ارازای ساطح ماوو
قیم.یا وطابق با نظری ومداری پول س )Quantity Theory of Moneyوغفاول واناده اسا .ر
نظری ومداری پول بیاا و شو ک ویزاا پول ر اقتصا وستمیماً با قیم .کا یاا و خادوات
ی حرکت ار و تمریب ًا تمااو اقتصاا اناا باا تئاوری وماداری پاول ر بلندوادت وواراق
یستند براساس این نظری ق یک ارتباط لّ بین رض پول و سطح قیم.یاا وااو ار و
ویزاا پول ر گر ر ر یک وره وعین وعا ل با سطح قیم .کا یا و خدوات رارورررتا
و شو رض پول س )Mضربدر سر  .گر ر پول س )Vبرابر اسا .باا ساطح قیما .س)P
ضربدر حج وبا ت کا یا و خدوات س :)Tبا بیااا روشانتار ایان وبا لا بارتسا .از
س (M•V = P•Tس)Branson, 1989
ر این ویاا زم بو ابتدا سطح انطباق نظریا وماداری پاول باا واقعیا.یاا و تجاارب
اقتصا ایراا تبیین و شدا سپس براساس نتایج ب س .آوده از این بخا ق اثارات رایااار
پیوننا ینده وبن بر ارزای گر ر پول و تغییرات احتمال سطح موو قیم.یاا تبیاین
و گر ید ب یرتمدیر پیوننا ارزای سر  .گر ر پاول ر اقتصاا ایاراا بارای کاای
اثرات رکو ی ناش از بیماری کروناق نیازوند تبیین و تحلیل بنتر از انب وور ذکر اس.
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محدودیترفتوآمددرابتدایسال99وپرداختحداقلحقـو ازسـوی

4.7.2.5
دولت 
ر وبحث شو پیوننا شاده اسا .کا ر ابتادای ساال  99وحادو ی.یاای شادید
رر.وآودی وضع شو و ول .ان .ابراا اریاا رآودی از س .ررتا بارای شاامالا
موو ق بخ خصوص و حتا خاوی رروایااا و بیاااراا سکا ر
بخ ولت ق بخ
اسفندواه  98ب وراکز کاریاب ورااع کر ند و خو شاا را ب نواا بیااار ا االم کار هاناد)ق
حداقل حموق را وساتمیم ًا با حسااب سرپرسا .خاانوار واریاز کناد ر اوض ر باازه
س یفت ای از  27اسفندواه تا  15ررور ین واهق ایواا والف و شوند ک تار ی با صاورت
خو رو ر سطح شنر نداشت باشند سصفحات )67-71
اارای این رایاار سک البت وحمق نود) با ووانع بزرگ یمراه اس .اول ایناا تفایاک
خو روسواران ک کار ضروری یمچوا ورااع با بیمارساتاا یاا رسایدگ با وابساتااا
سالخور ه و تننا ر ونازل ارندق از وابم اررا ب ننایا .شاوار و یزینا بار ار اسا .وم
آنا ق وحل تاوین ونابع پر اخا .حاداقل حماوق توساط ولا .با گاروهیاای یمچاوا
خوی رروایاا یا ووامل بخا خصوصا وواخص نواده اسا.ا ساوم ایناا شناساای
حساب سرپرس .خانواریای ک ر ساوان یاران یای وایان ضوی .ندارندق زواابر اسا.ا
چناروین نات آنا تعطیل س یفت ای شعب بانا برای آحا ااوعا خصوصاا ارنادگاا
چکیای ک بر روی وصرف واوه آا از پی ق برناو ریزی کر هاند نوادن اسا .و پانج
اینا با توا ب وساررتیای وارر اخلا و خاارا وار م پاس از باازه پیواننا شادهق
احتمال آنا س یفت قرنطین شدید سبا رارض اباراا رآوادیای از سا .ررتا ) بیمااری
کرونا را ونار کند سخ .باورپذیر اس .والحظ شو آناا پیواننا ینده باا ذکار بادوا
وستند این وطلب ک «بنترین تجارب نیا ر کووریای وورق حاک از این اس .ک رماط باا
چنین قیادیای ساختایران ای اواااا گاذر ساریع از وره شایوع گساتر ه وااو ار »ق از
وماشااات وماوااات اارای ا کوااور ر اااارای پیوااننا وااذکور سااخن ب ا ویاااا و ا آور
سصفح  )70با گذش .حدو  5واه از ورو کرونا ب ایراا و حدو  7واه از تجربا اناان
ر ومابل با این بیماریق ییچ شوایدی از وورمی .سیاس .اِ مال قرنطینا شادید خاانا و
وضع ومررات ونع رر.وآود ر شنریا ر س .نیس .اوروزه کارشناساا ب اتفااق با ایان
نتیج رسیدهاند ک ور م اناا باید تا چند واه آینده سحداقل تا زواا کوف واکسن ویاروس
کویید )19ق زندگ ر کنار ویاروس کروناا را بپذیرناد و باا ر ایا .کاوال راصال گاذاری
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ااتما و ستورالعملیای بنداشت ب کسبوکاریای خاو وواغول شاوند تاا انااا باا
کمترین یزین و خسارت از این وره بور نماید
5.7.2.5تامينمنابعحمایتیدولتازسهمحل 
ر انتنای وبحث شو سصفح  )74پیواننا یای بارای اباراا کساری بو اا شااول
استفا ه از رآودیای ناش از صرر اوی ر وصرف بنزینق ررور اوراق ولت و ومانعا.
از ررار والیات ذکر شده اس.
ر خصوح وور اول یعن استفا ه از ونابع صرر اوی شده ر یاران بنازین وا تاواا
چنین گف .ک با توا ب اینا کای ستوری باور و وارور خو رویاا چناداا کارسااز
نیس .و و تواند با یزین یای ااتما ق اقتصا ی و بعضا سیاس یمراه شو ق صررا و تاواا
بر رآودیای ناش از صرر اوی اختیاری وصارف بنازین تایا اشا .کا وبلای زیاا ی
نخواید بو
رایاار انتوار اوراق ولت و تجنیز ونابع خار و وتوساط رایاااری وفیاد و ر ساطح
استاندار یای انان ب نظر و رسد این ر حال اس .ک باا تواا با یدرااذاری نارخ
تورم توسط بانک ورکزی ر بازه  20تا  24رصاد سبارای وره ونتنا با خار ا  )1400و
ضرورت الوگیری از سلط وال ول .بر سیاس.یای پاول باناک ورکازی و بر اشا .از
خزان و خلق پول پرقدرتق وزی .و ضارورت ااارای ایان رایااار بسایار بیواتر نمایااا
خواید بو
رایاار سوم ک با الاوگیری از رارار والیاات اشااره ار نیاز رایااار وعماولق زم و
کارسازی اس .ک البت با توا ب ضرورت ررای بو ا زیرسااخ.یاای اطال اات ق رنا و
حموق ق این رایاار حداقل ر کوتاهودت برای تاوین ونابع روری حمایت ولا .کما ور
از سترس نواا و ید
6.7.2.5سبدهوشمندکاال 
ر وبحث شو پیوننا ی تح .نواا استفا ه از سبد یوشامند کاا ا ه شاده اسا.
خالص این پیوننا آنس .ک ر حال حاضر یک زیرساخ .بسیار ال ر کوور با اسا
کارت یوشمند ول واو ار ا وقت اوضااع باازار نساب .با واوا ماذای یاا ولزوواات
بنداشت یمچوا ژل ضد فون کننده و واسک حساس وا شاو ق وا تاواا باا ایجاا سابد
یوشمند کا ق ولزووات وور نیاز خانواریا را تا سان ووخصا ر اختیاار ایوااا قارار ا
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البت نیازیای ور م و وناطق وختلف با یادیار ررق و کند ک این را و تاواا با تواخیص
استانداریا یا شورای ررینا استاایا سپر تا تضمین سترس ب سابد کاا را بارای وار م
ونطم خو ررای کنند این رایاارق ن یزین ای برای ول .ار ق ن قرار اس .کار ادیادی
ایجا شو و ن قرار اس .ک کسبوکار دهای ب خطر بیارتدا رمط اررا باا ثبا .کاد ولا
خو از رروشااهیای بخ ولت یا خصوص یا تعاون خرید و کنند و با ولا .ا االم
و کنند ک ون این خرید را انجام ا هام و یار تا واه آینده کا وا تاوان کاا را از طریاق
شبا بایرمق نیاز ندارم ر این رایاارق یاسری رروشااه تعیین و ا الم و شوند تا وار م از
آننا خرید کنندا حت بخ خصوص و تعاون یا وا توانناد با ایان شابا بپیوندناد و
وتناسب با تراکن یای ک ر آا رروشااه انجام و شو ق این اطمیناا حاصل وا شاو کا
وحصو ت سبد یوشمندق ب س .ور م رسیده اس .سصفحات  75تا )79
پیوننا روق ب نو احیای طارح کاوپن کاا ایان باار با شاال ادیاد و بار بساتر
کااارتیااای ول ا یوشاامند اساا .ساسااتفا ه از کااوپن ب ا ش اال کامااذی و ساانت آا ر
وبحث واز ی پیوننا شده اس 1).این رایاار گرچ ر وواقع بسایار بحرانا و شارایط
کمبو ووا وصرر و ر صورت رارای باو ا زیرسااخ.یاای رنا و سااوان ای قابلیا.
پیا هسازی ار ق اوا ر ین حال استفا ه از این طارح بارای گاذر از وراا رکاو کروناا باا
ووانع ذیل یمراه اس:.
اول اینا ر کوور تعدا بسیار زیا ی وغازه و رروشااهیاای کوچاک و خار هرروشا
واو ار صرف ا الم یاسری رروشااهیای خاح برای تنی سبد کاا و رارور آا با
وتماضیاا و طبیعتا وحرومسازی سایر رروشااهیا از تنیا آا سات از ولزووااتق االوه بار
کای سطح رآودیق وواب طر ووتریاا و از س .ررتن بازار وحل آننا ر ویاااوادت
خواید شد کماآنا با توا ب زیرساخ.یای رن وواو ق ووارک .تماو رروشاااهیاای
کوور حت ر وناطق ورارتا ه و وحروم ر طرح وزبور و اتصال ب سااوان یاای اطال اات ق
ررآیندی زواابر و پریزین خواید بو
وم اینا تعیین سمف واحدی برای وصارف تماام خانواریاا کااری شاوار و تاحادی
ناشدن اس .طبیع اس .ویزاا وصرف یر خاانوار ساز ولزوواات گنجاناده شاده ر سابد
یوشمند کا )ق وتفاوت از خانوار یار اس .و ر صورت نیاز بیوترق تاوین این ولزوواات از
خارج از ساوان طراح شدهق اوری بسیار شوار و یمراه با یزین یای وازا اس.
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سوم آنا یرگون سیاساتاذاری و ارا ا رایااریاای اقتصاا ی بایاد باا لحاا تمااو
بازخور یااای اخلاا از یاسااو و بازخور یااای بیروناا و بااینالمللاا از سااوی یااار
صورت پذیر ر بخ اخل ق ا الم یاسری از کا یا ب نواا سبد یوشمند کا ووااب
ارسال این نوان سسیانال) ب بخ تولیدق توزیع و وصرف اس .ک حتما بارای تااوین ایان
ست از کا یا وحدو ی .واو ار ک این نوان کار اس .تا انایزه احتاار و بنانا یاای
ارزای قیم.یا ررای شو یمچنین ایجا ووج ناران از اتماام سانیم وایانا ق وا تواناد
اثرات ااتما و روح -روان زیا ی را ر ااوع خصوصا ر یکیای پاایین اقتصاا ی
ایجا و کند
ر بخ خارا ی باید وتوا این نات بو ک شرکای تجااری و بازرگاان کواور و
سروای گذاراا خارا بخ خصوص نسب .ب کلی اخبار و سیاس.یای اقتصا ی ولا.
یوشیار و حساس یستند بازگر اندا نظام ایرهبنادیق سانیم بنادی و کاوپن نواان ای از
ناتوان کوور ر تاوین کا یای وور نیااز با قادر راراواا اسا .و ایان ووضاوع وا تواناد
بازخور یای ونف اقتصا ی و حت سیاس ر ونطم و اناا برای کوور اشت باشد
7.7.2.5اخذمالياتبرمجموعدرآمدها 
ر وبحث نن پیوننا ی با ووضوع لزوم اصالح نظاام والیاات و لازوم اخاذ والیاات بار
وجموع رآودیا نواا شده اس .ر این پیوننا ق ذکر شده اس .ک ارازای والیاات بارای
ابراا یزین یای حمایت ول .از بخ یای آسیب یده از کرونااق با وعناای اخاذ والیاات
بیوتر از پای یای ک رحال حاضر والیات و پر ازند نیس.ا بلا ونظور اینس .کا والیاات
باید از بخ یای ریار .شو ک تا حا والیات پر اخ .نم کر ناد و یاا آا طاوری کا
بایدق پر اخ .نم کر ندا یعن اصطالحاً گسترر پای والیاات البتا ر ا اوا ایان پیواننا
نواا شده ک شاید اگر بخوایی از اررا ی ک تا ا ا والیات نم ا ندق والیات بایاری ق آنناا
این بار والیات را با یک ب اصطالح «انتمال والیات » ب سم .ور م سرازیر و کننادق بناابراین
پیوننا این اس .ک نظام والیات سراغ وجموع رآود اررا برو ک ر این صورت راه رارار
بست و شو
این پیوننا ب خو ی خو پیوننا پسندیدهای اس.ا اوا بخاطر دم اشاره با ضارورت
و رایااریای ررای سازی ومادوات و زیرسااخ.یاای حماوق ق رنا و اطال اات ااارای
والیات بر وجموع رآودیاق یمچاوا راهانادازی سااوان اااوع شناساای رآوادیای آحاا
ااوع ق پیوننا حاضر از ااوعی .کار برخور ار نم باشد کماآنا وا بایسا .طراحا و
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باارگیری این ساوان ااوعق پی از وقوع بحراا برناو ریزی و شاد بناابراین باا تواا با
یزین یاای ساناین و راوری ولا .انا .ا ماال حمایا.یاای اقتصاا ی از صانوف و
کسبوکاریای زیاا یده از کروناق ایان رایااار پساندیدهق حاداقل ر کوتااهوادت چناداا
ملیات نخواید بو

 8.7.2.5استفاده از ابزارهای اقتصادی برای کنترل اجتماعی
ر وبحث ی ب این نات اشاره شده اس .کا با لا .شاواری و یزینا بار باو ا
ر سطح شنری و بینشانری
توخیص ضروری و میرضروری بو ا آودوشدیای ااتما
و وماوو .شدید دهای از اررا نسب .ب اارای ایناونا اقاداواتِ ساخ .و وحدو کننادهق
نم تواا با رایااریای پلیس و ریزیا وحدو ی.یای رر.وآودی و قرنطین را ر کواور
اارای کر با این ومدو ق این وبحث استفا ه از ابزاریای اقتصا ی برای کنتارل ااتماا را
پیوننا ا ه اس.
براساس این رایاارق ب اای وضع ومنو ی.یای سخ.ق و تواا با استفا ه از ابزاریاای
اقتصا ی یزین وبا ت ااتما را با بر ا یعن رر.وآود اخل شنریا و سافر رراتن با
شنریای یار از لحا ومررات ومنوع نیس .ول انجام آا وستلزم پر اخ .یزین واازا از
سوی اررا اس .برای وثال و تواا یزین وارض بزرگراهیای وواصالت کوور و یا یزینا
سوخ.گیری ر وسیریای بینرای را ارزای ا یا حت ر ااا هیاای رر ا از وساایل
نملی بوری وارض گررت شو ر این رایاارق ب شاال روازا ارارا ااوعا ق خو شااا
تصمی و گیرند ک یزین را پر اخ .کنند یا ن ق ر نتیج باین تعااوالت اضاطراری و میار
اضطراری ب رست تفایک و شو
اشاره این رایاار ب کاار نباو ا اقاداوات ساخ .و پلیسا و نیااز با سیاسا.یاای
اقتصا ی و ابزاریای نرمق اشارهای کاوال ومبول و رخور توا اس .اواا و ناتا ر نماد و
بررس این پیوننا قابل طرح اس .اول اینا سیاس.یای بخو نیازوند یماینا باا ر
اارا و بستن سایر گزین یای اایازین اس .با ناواا نمونا ارازای یزینا ساوخ .ر
وسیریای اا های و وراکز بینشنریق احتما ب این اقدام خت و شاو کا راننادگاا تماام
سوخ .وور نیاز خو را از شنر وبدا تنی کر ه و ر با یاای ربسات باا خاو با سافر
خوایند بر این اقدام ارزوا بر شاس .سیاس .وزبورق خطر انفجارق آت ساوزی و رخادا
حوا ث ناگوار را ارزای و بخود یا اخاذ اوارض از ااا هیاا رر ا ق ووااب ارازای
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استفا ه از گذرگاهیای بوری از ویان اواکن وحل ق ط وسار .بیوتر و ارزای بار تراریاک
ر وسیریای ک ظرری .و ناوناسب برای تر با و شو بنابراین این اقدام یا ارازوا بار
شاس .سیاس .وزبور ب ارزای وصرف و یزین سوخ .و حت ویازاا تصاا رات ونتنا
و شو بنابراین اارای این سیاس .قیمت ق نیازوند ونع راهیای اایازین اس.
وم اینا با توا ب روار یزین ای رکو کسبوکار بر بو اا خانواریاا نیااز اسا .ر
کلی سیاستاذارییای ک یزین سبد خانوار را ب یرنحاوی ارازای وا یاد باا والحظا
بیوتری تاول شو ا خصوصا اینا بخ زیا ی از رعالی.یای رآودزا ر یکیاای پاایین
رآودی از یمین بور و وروریای شنری و بینشنری حاصل و آید
9.7.2.5تحریکتقاضادردورهپساکرونا 
ر وبحث واز ی برای آنا بعد از وره کروناق اقتصا ایراا ر رکو میق ررو نارو ق
پیوننا تحریک تماضا توسط ونابع ولت وطرح شده اس .ایان پیواننا بیااا وا ار کا
تحریک تماضا وواب و شو بنااهیای اقتصا ی کا ا ا ر شاوک یساتندق وبااره رعاال
شوند و ظرری.یای آننا ب کار گررت شده و ب اریاا تولید بازگر ند ایان ضاعف کا ر
اقتصا واو ار ق بدوا تحریک بزرگ ررع نم شو و راه آا ی تأوین واال کار ا آا از
طریق تأوین وال خر و از طریق ایجا و انتوار اوراق قرض اس.
ر بررس و تحلیل این پیوننا باید ق .اش .ک مووا تجربا اقتصاا ایاراا نوااا
رضا از وسایر تحریاک تماضااق کارسااز نیسا .و
ا ه اس .کا صاررا تمویا .بخا
دم توا ب بخ رض ق ب ارزای نارخ تاورم و وابساتا با وار ات کا یاای ونماول
خارا ونجر و شو ساالل نا ین ق  )1376چراک ووال بخ رضا ر اقتصاا ایاراا
صررا از باب .رمداا تماضای کار نیس .بلا لل یمچوا تحاری یاای تجااریق واال و
بانا ق ووانع گمرک و سیست وار ات ووا اولیا و واساط ایق تااوین ارز زم ر قیما .و
حج وور نیازق نواقص نظام بازاریاب و توزیعق چال یاای رضاای کسابوکاار یمچاوا
بروکراس یای اضار و س.وپاگیر ر راهاندازی و توسع کسبوکاریاق دم ثبات قاوانین
و پی پین ناپذیری اصالحات ومررات و سیاسات ق ادم نفاوذ کاار رنااورییاای ناوین
انان ب رص تولید اخل و ر نتیج با بو ا یزین یاای تولیاد و یمچناین ووااالت
صنایع و صنوف وختلف ر تاوین سروای ر گر ر و اذب ونابع وال نیاز خیال اسا.
رضا اقتصاا
ر این رضا با تحریک تماضا و دم پاساخ یا وتناساب از ساوی بخا
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اخل ق وازا تماضا ایجا شده ک سرریز آا ر ارزای
گستر ه خو را نواا و ید

قیم.یا و یاا وابساتا با وار ات

ووین نات اینا «تاوین وال خر » س )Microfinanceر ا بیات اقتصا ی ب وعنای تااوین
ونابع برای کسبوکاریاای کوچاک و وتوساط اسا .و مالباا ولا.یاا و ننا یاای کاالا
اقتصا ی از تاوین وال خر برای اذب ونابع اساتفا ه نما کنناد س)Beatriz & Labie, 2011
اوا آنچ ب وعنای اذب ونابع ر اندازهیای کوچک از تعدا زیا ی از صاحباا واوه اسا.
وعروف ب «تاوین وال امع » س )Crowdfundingاس .س )Howe, 2006کا باا وفناوم تااوین
وال خر تفاوت ار
سوم اینا «اوراق قرض » س )Bondاشاره ب اوراق بنا ار انتفا وبتن بار قارار ا قارض
ار ک ر اقتصا یای وتعارف انان کاربر و وصرف زیاا ی ار ا اواا با لا .حروا.
شر پر اخ .سو ب واا استمراضا ق ایان اوراق ر ا بیاات واال اساالو اایاااه و
کاربر ی ندار آنچ ر نظامیای وال اسالو یمچوا نظام وال امناوری اساالو ایاراا
قابلیاا .اسااتفا ه ار ق اوراق بنااا ار اسااالو سصاااوک) اساا .ک ا ر و نااوع انتفااا و
میرانتفا ونتور و شو ب ظایر ونظور کتاب از اوراق قرض ق یماا اوراق بناا ار اساالو
سصاوک) بو ه ک ب اشتباه استفا ه شده اس.

 8.2.5عدم ارجاعدهی مناسب
بنا ب آنچ ر ومدو بیاا شدق کتاب حاضرق از وطالب ارا ا شاده اسااتید و پژویوااراا ر
سلسل السات ب صورت برخط بو ه ک بعدا پیا هسازی شده و ب نثر تبادیل شاده اسا.
بنابراین بیوتر وباحث کتاب سبا شبی ب وصاحب یای شافای ار کا بادوا اساتنا یای
لم و ارااع ی ب ونابع وعتبر ب وتن تبدیل شده ک این اول ب شدت از ا تباار لما
کتاب کاست اس .ب نواا نمون و تواا ب ووار ذیل اشاره اش:.
جدول 3
صفحه 

متنکتاب 

8

از نظر اکثر اقتصا اایای اناا شوک وار ه ب اقتصا انان ر اثر این بیماری ر وره پس از انا
انان وم ب وانند اس.

52

پی بین یای بدبینان ای ی اس .ک و گوید ومان اس.ق نرخ رشد اقتصا انان ب صفر برسد

56

شبا بانا از سال 98ق  900یزار ویلیار توواا تسنیالت پر اخ .کر ه اس .اوا تمریباً  5رصد از آا
تسنیالت را ر تولید و رعالی.یای کسبوکار یزین کر های
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آواریا نواا و ید ک کمتر از  20رصد ورااع ور م ب بازارق ونجر ب خرید و شو و ر حال.
ا ی  80رصد بازارگر ی اس.

100

وا ا ا حداکثر  8رصد تولید ناخالص اخل را والیات و گیری و وتوسط آا ر نیا حدو  20ال
 24رصد اس.

-134
135

یک آوار خو ول .ر سال  1394ونتور کر ک ول .اولین بست وحرک اقتصا ی خو ر را ک ا ه
بو بعد از یک سال ک این بست را بررس کر ه بو ندق یده بو ند ن تننا بست وواب رشد اقتصا ی
آنچناا نوده بو بلا با ث شده بو ک ر کوتاهودت بنااهیای اقتصا ی  30رصد بدی یای وال
آننا ارزای پیدا کر ه باشد

ر وجموع از آنجاک کتااب حاضار باا واووریا .و رساال .پر اخا .کارشناساان با
چال یای اقتصا ی شیوع بیماری کرونا ر ایراا و بیاا توصی یای سیاسات و رایااریاای
ملیات برای خروج بنتر از شرایط حاضر ونتور شده اس.ق بنتر بو وباحث 13گان کتااب
تماوا ب صورت یا اش.یای واتوب با لحا استاندار یای وواخص ناارشا یماراه باا
اراا ات وعتبر و کار از صاحبنظراا امعآوری و شد و سپس با یاک چیان ووضاو
وناسب و یدرمند ب صورت یک اثر واتوب ب ااوع وخاطبین رض و گو.
نات یار اینا ق بخ ضمیم کتاب از اراا ات خوب برخور ار اس.ق اوا ر حالیاا
موم اراا ات این بخ ب شال رواوتن اسا .ر صافح 168ق از اراااع ر پااورق
استفا ه شده اس.

 9.2.5عدم جمعبندی و دستهبندی مطالب و راهکارها
یا از ضعفیای ون کتاب دم امعبنادی وطالاب و پیواننا یا و رایااریاا اسا .کا
ومان اس .خوانندگاا را با سر رگم رباره چندگانا وباحث و دم نتیج گیاری واحاد
یمراه کند ر کتابیای ک وجمو یا اش.یای ب قلا چنادین کارشاناس اسا .زم
و نماید ب ل .تفاوت نمط نظریا و اختالف یدگاهیا و رایااریا ر بخ انتنای کتاابق
ووار ی ک وراق بیوتری بر روی آا از سوی نویسندگاا کتاب وااو ار یماراه باا ایا
استد لیای آا ارا شو
نات یار دم ست بندی پیوننا یا با تفایک وخاطبین آا اس .بخو از پیواننا یای
وطرح شده ر کتاب وتوا او ااوع ب نواا وصرفکنندگاا اس.ا بخو یار وتواا
بخ خصوص و اصناف ب نواا تولیدکنندگاا و ارا ا ینادگاا خادوات اسا .بخا
یار پیوننا یا ناظر ب اقداوات ول.ق وجلاسق قاوه قضاایی ق شانر ارییااق ساازواایاای
حمایت و سایر ننا یای کوور اس .تفایک وخاطبین پیوننا یا ب قوت کار و ارزاید
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یمچنین و شد پیوننا یای وطرح شده ر کتاب ی از انب ووضو و یا از حیاث
زواا اارا س ر س بازه زوان کوتاهودتق ویااودت و بلندودت) تفایک و ست بندی بواو
کماآنا اوااا تمسی بندی از حیث پی بین قدرت اثربخو و رایدهوندی ی وااو ار
آنچ وسل اس .صرف بیاا ناوین پیوننا یاق با صاورت سلسال وار و بادوا ییچاونا
ست بندی ووضو ق زوان و وتول اارا چنداا وناسب ب نظر نم رسد

 10.2.5کاستی در انسجام و نظم منطقی مباحث
آنطور ک بیاا شد کتاب وذکور از نمط نظرات سیز ه کارشناس اقتصا ی توایل شده اسا.
استفا ه از این تعدا کارشناسان ک ب ووضوع اقتصا وره کروناا و ارتبااط آا وولفا یاای
اقتصا وماووت اشراف اشت باشندق از نماط وثب .و رخواا کتاب اس.ا اوا لیل و رلساف
چین و تمدم و تاخر ترتیب وباحثق بیاا نوده اس .و وباحث ب ترتیب ارای شاده اسا.
باون ای اس .ک ارتباط ونطم کم بین آننا برقرار اس .از اینرو و کتااب از رماداا یاک
سیر ووضو ونسج و ووخص رنج و بر ر صاورت کا بنتار باو وباحاث باا یاک
ست بندی ووضو روشن یمراه با یک سیر ونطم ب نبال یادیار رض و شدند
یمچنااین ر انتنااای کتاااب و ر بخاا ضاامیم یا اشاات ارزنااده تحاا .نااواا
«اقتصا وماووت ا ناای ب وفنومق وبان و رلسف » آواده اسا .کا با خاوب با الزاوااتق
وفایی و چارچوبیای اقتصا وماووت پر اخت اس .این ر حاال اسا .کا ر سراسار
وتن کتاب اشارهیای است وگریخت ای ب اقتصاا ومااووت شاده اسا .بناابراین نیااز باو
وطالب ایان بخا با نحاو خالصا و با ناواا وطلاع و شاروع کتااب واور اساتفا ه
قرار و گرر .تا خوانندگاا با ذین روشن از وفایی کااربر ی اقتصاا ومااووت وار بدنا
کتاب و شدند
نات یار آنا سال  1399با نواا «ان تولید» یدراذاری شده اس .از آنجاک ایان
کتاب ر بنار  1399و با یدف بررس اثرات بیماری کرونا ر اقتصا ایاراا و تبیاین برخا
از رایااریای کای این اثرات با رویار اقتصا وماووت ونتور شده اسا.ق زم وا نماو
حداقل با ارزو ا یک وبحث ورتبطق توا بیوتری ب سیاس.یاا و برناوا یاای واور نیااز
ان .تحمق شعار ساال یعنا «انا تولیاد» انجاام وا شاد ر حاال حاضار صاررا ر
وباحث نن و سیز ی ق اشاره وختصر و گذرای ب این شاعار شاده و کلیا .کتااب از ایان
ووضوع ب بنره باق وانده اس.
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ادا از رمداا نظ ونطم ر ترتیب وباحاث 13گانا ق کتااب ر «یار وبحاث» از انبا
تسلسل یدف ار ناوین از و پیوند آا با نواا اصل و نیز وعرر تناقضات احتماال و
واو یک امعبندی روشن از وطالب ارا شدهق ارای ضعف و کاست اسا.ا ر حالیاا
بنتر بو وطالب یر وبحث ر س بخا «ومدوا »ق «بدنا بحاث» و «اماعبنادی نااات و
پیوننا یا» تدوین و شد

 11.2.5سایر کاستیها و نقاط ضعف محتوایی
وباحث کتاب رارغ از ارااع ی و وعرر ونابع تامیل برای خواننده تدوین شاده و وناابع
انتنای کتاب صررا وتعلق ب بخ ضمیم کتاب اس .ب بارت بدن کتااب راقاد یرگونا
ونبع و وآخذی اس .وور یار آنا گرچ با توا ب ادید بو ا بیماری کرونااق ووضاوع
و طرح کتاب بسیار تازه و نوآوران اس.ق اوا سبک و شیوه طرح وطالب و ابزاریای تحلیلا ق
ادید و نوآوران نم باشد

 .6نتيجهگيری
اثر «اقتصا کروناا اقتصا وماووت ر صر ویروس کرونا» اولین تاالر نظااموناد و اادی
اس .ک ر قالب یک «کتاب» ب ااوع لم وعرر شده و حاوی توصی یا و رایااریاای
امع از کارشناساا و صاحبنظراا اقتصا ی کوور اس .ک باا یادف شاناخ .وسایریای
بنین برونرر .اقتصا ایراا از بحراا کرونا ارا گر یده اس .ایان کتااب ساع نماو ه باا
رویار اقتصا وماووت با ووضاوع اقتصاا کروناا بپار از ا تالشا کا ضامن ادیاد و
نوآوران بو اق از لحا ارزشمندی و تمدس یدفق قابل ارجگذاری و تمدیر وضا ف اس.
اوا لیرم نماط قوت و اوتیازات زیا ی ک ر کتاب واو ار ق ر یک نااه کلا ق اثار
وزبور ب ل .رماداا انساجام و نظا ر ارا ا وباحاثق تعجیال ر چااپ کتااب پای از
روشن شدا ابعا اقتصا ی و ااتما شیوع بیماری کروناق انتخااب قالاب ناوناساب بارای
رض اثرق دم استفا ه کاار از تجربا اقتصاا یای اناان ق ارا ا ا ایاای اثباات نوادهق
دم تصریح وباحث ب سیاس.یای کل اقتصا وماووت ق رمداا اماعبنادی و سات بنادی
وطالب و پیواننا یا و ر ننایا .ضاعف ر ااوعیا .و ماق تحلیالیاا و رایااریااق ر
وجموع نتوانست ب وماصد ودنظر س .یابد از اینرو کتاب برای چااپیاای آتا نیازوناد

نقد و بررسی کتاب اقتصاد کرونا؛ اقتصاد مقاومتی در عصر ( ...وهاب قليچ) 259

بازناری و اصالح ناارش و وحتوای اس .ک ب ای ایان واوار ر ومالا حاضار اشااره
شده اس.

پینوشتها
 1استفا ه از کوپن ب شال کامذی و سنت آا ر وبحث واز ی پیوننا شده اس.
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