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 گفتار ش یپ

انبوه ر    دیک  تول یراه پس از انقالب صععهت نینخسعت  یجهان اسع.  راا  یکشعوهها یهم   یاسعاسع  یدغدغ   ،یافتگیتوسعه 

 یها راا یایتالش فااگ  .،یایدانش اقتصعاد و مد اف.،یهشعد    زینقل ونحملآن اتفاق افتاد و ده کعاه آن خطوط  یواقه یمهعا

 .ی خود، حما  یکشعوهها ایفااگ یتوسعه  یاههاهاهک  افتنی یها رااها دول. هاشتال نیتوسعه  آغاز کاد  ا یهارانام   نیتدو

  اما پس از دیامع مهطوف گادج ه توسع  یهارانام   نیها ر  سعم. اقتصعاد کالن و تدونگاه یهم   ط،ی  را توج  ر  شعااکادندیم

ده نظا داشععت  راشعععد تا  یاقتصععاد مح  والتتح یراا  زین ییهارانام   سعع.یراینظاان متوج  شععدند ک ، همزمان مصععاح  یمدت

 ها معطق ، امکان توسه  ها فااهم ساخ.  طیرتوان را شاا

 یها یده اسعتاات  یایحاکم رود، هشعد فااگ یداتصع اق یتوسعه  یها یو هو  هاسعیاسع.را   ینگاش سععت کی ک نیتوج  ر  ا را

قااه   یموهد رازنگا یصععوهت جدر   هایاسععتاات  نیا ایاخ یدو ده  یموضععوب را ش شععد تا   نیو ا امدیتوسععه  ر  وجود ن

کالن، رعا عش شعععده تعا   یاقتصعععاد یحعاکم را توسعععهع  یکع  نگاش سععععت دیع مشعععخر گاد یک  یهعایرعازنگا نی  ده اانعدیگ

 یصعوهت جدالزم اسع. ک  ر   نینباشععد، رعاراا اگذاهیتاث هفت ،یگون  ک  انتظاه مآن ،یمح  یاقتصعاد  یتوسعه  یهایاسعتاات 

 گادد   یها اهاآن یراا نیگزیجا شعهاداتیشده و پ دنظایها تجدده آن

 مانعد؛ ییهاوهیک  ر  وجود آمد، تالش کاد تا را ش یاتازه نگاش

 ها،ییمجدد داها یگذاهاهزش •

 ،یمح  یها.یظاف تاقیدق یسهرا •

 حاضا ده محل و یموسسات توانمعد مادم ییشعاسا •

  یجوامع مح  یاز هم  توانمعدساز تامهم •

 

 نی ده معا ق مخت ف گادد  ا  دیجد  یهافاصع. جادیتوسعه ، را ش راهوه شعدن اسعتهدادها و ا ی عوان موتوه محاک اصع  ر 

  دیدم یه  مح وست یاستاات ها نیها ده تدو یارانام ، هوح تازه

ها ر  اجاا ده ده آن یمح  یتوسعه  اقتصعاد یهایچعد سعا  گذشعت ، اسعتاات   یک  ده   یاز معا ق یاهیرسع   طیشعاا نیا ده

اند  تجار  نشعان داده رهتا اشعتاا  شعده .یفیو ک یاقتصعاد یها.یفهال یایر ک  حاک. پو  شعتا،یاند، ن  تعها شعاهد هونق رآمده

و  یاقتصععاد م  یهاطیده مح دیشععد ااتییاند، ده اکثا مواهد قادهند تاکاده ی  اتوسععه  ه ایمسعع   ون گنیک  ا یاسعع. جوامه

 تا از گذشت  تحمل کععد آسان اهیها رس یالم  نیر
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خوانده   LED( ک  ر  اختصعاه Local Economic Development) «یمح  یاقتصعاد یتوسعه  یهای»اسعتاات  یاجاا

را دو  امل مهم    هایاسعتاات  نیا یده اجاا .یاحتما  شعکسع. نبوده اسع.  احتما  موفق شعکل وم از یخال چگاهیه شعود،یم

 کاهو کس   اساخ.یک  ز  نیده کشوه؛ و دوم، ا یقو یتصاداق  یو ردن   یتیحاکم یخوهده اس.؛ نخس.، وجود نهادها  وندیپ

 راشد  یقبولمط وب و قارل .یده وضه یو معارع انسان یمح 

حاصعععل  جیاجاا و همان نتا زین اانیا  زمانیجهعان داهد و ده کشعععوه  ز یده همع  یو واقه یعیشعععد، نمود   انیع رک   یمطعالب

 مشاهده کاد: ایز یده شهاها توانیها م اانیده ا LED یاستاات  یاز اجاا یو قارل راهس یواقه یهااس.  مثا  دهیگاد

 

 ده استان همدان،  ایمال •

  ،یعورده خااسان ج اجعدیر •

  ،یشاق جانیرعاب ده استان آذهرا •

 و لیشها ده استان اهدر نیمشک •

  النیده استان گ جانیاله •

  

معارع   ها،اسععاخ.یتوسععه ، از رار. ز یرانام  یک  مواهد مذکوه، قبل از شععاوب ر  اجاا دهدیها نشععان منمون  نیا  یراهسعع 

اند اسع. ک  توانسعت  لیدل  نیاند  ر  هممعاسع  روده .یده موقه یاسعتان  یتیحاکم ینهادها  یاسعتگذاهیسع  یمتخصعر و حت یانسعان

 راسعد   .یر  موفق یتا حد مط ور

 یط یشععاا نیک  چع یده معا ق ،یمح  یتوسععه  اقتصععاد  یراا  .یظاف جادیوجود داهند ک  ا ی وام  ط،یشععاا  نیمقارل ا ده

ک   یاجتما    یرادن سعاما  نیو از ر .یمحاوم  دیتشعد  ر یمعف  طیشعاا نی  اکععدیم  تایدشعواهتا و  والن  اهیوجود نداهد ها رسع 

 نی  اکعدیم فیها ده معطق  تضععه LED  یاگذاهیتأث .یماه قاًیو  م کعدیاسعع. کمک م یمح  یاقتصععاد  یشععالوده توسععه 

 اند از: باهت طیشاا

 و شکععده،  فیضه یمح  یهاکاهوکس  •

 ،یقو یاجتما  یهافقدان شبک  •

 ،یامعطق  یهاییاضهف معارع و داه •

 معاس   یهااساخ.یفقدان ز •
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اقدام کععد را مشعکالت  یتوسعه  اقتصعاد یهم راا عدهیاگا ده آ یالزم هسعتعد، حت  یارعایمعا ق فاقد ز نیا  ک نیر  ا راتوج 

 مواج  خواهعد شد   یجد

ک  مشعکالت و مسعا ل   دیه کعوتصع  سع.یاسع.  کاف ی اد  طیمسعال  ده شعاا  نیک  تاکعون ذکا شعد، نگاه ر  ا یمواهد  تمام

 یهاضععهف یک  داها ماه،یاقتصععاد ر کیسععامان نار  طیهمااه شععود  شععاا زین  امعتظاهیو غ یهیرحاان  ب کیرا  یافتگیتوسععه  ن

را هوح و هوان جعامهع  خواهعد  یقیو  م یمعف ااتینع  تعهعا تعاث شعععود،یممواجع   یهکود نعاگهعان یرعا دوهه یاسععع.، وقت یجعد

 خواهد راد  نیها از ر داشت شیاز پ یهااساخ.یتمام ز زیخاوج از آن رحاان ن یو حت طیشاا یعیفاآداش.، ر ک  راز

تا  شعودیاحسعا  م یصعوهت جدر  LEDی اقتصعادی مح ی توسعه  یهار  وجود رانام  ازی، نهارحاانراوز   طیده شعاا  نیرعاراا

معد از مشعععاغل و نظام  .یرا حما گادد،یرازم یال.  ادح سعععا نهاده و ر رحاان ها پشععع. طیک  کشعععوه شعععاا یرتوان ده زمان

 یمح  یاقتصعادها صعوهت،نیا  ایها فااهم آوهد  ده غ یمح   داهیپا یو توسعه  ه جام  یجیتده  یرازسعاز یع یها، زمکاهوکسع 

زمان رحاان هم  طیااشع ر  سعم.   ،یخواهعد ماند، ر ک  ر  احتما  قو یراق یدولت یها.یو حما تعها همواهه وارسعت  ر  کمکن 

 رازخواهعد گش. 

و معارع مخت ف توسععط  هانام انیها، پاانجام شععده اسعع.  کتابی اقتصععادی مح ی توسععه ده موضععوب   یادیز یهاپ وهش

پس از رحاان« معبع  ،یمح  یاقتصعاد ی  اما ده موضعوب »توسعه راشعدیه  مو ده دسع.  دهیگاد نام معتشعاگاان صعاح پ وهش

و  اانیمعد یاسعععتفعاده یراا یمععاسعععب یعع یگز توانعدیم حعاضعععانوشعععتعاه  .،یع موقه نید  ده اوجود نعداهوه ده کشععع  یخعاصععع 

 راشد  گاناندیگمیتصم

 عی آسعان و سعا  وج چیه پس از رحاان« ر  ،یمح  یاقتصعاد  یگذاشعتن ده هاه »توسعه را قدم  یعیآفاک  تحو  میدانیم  یخورر 

 تا، پس از گذاه از رحاان خواهد رود و ماف  تایقو یا هر  جام دنیهس یراا یمعطق حلهنخواهد رود، اما احتماال تعها ها

  یاقتصعععاد /یاجتمعا  یعی.  عوان »رعازآفاتحع ی اقتصعععادی مح ی توسعععهع هاه نقشععع  کیع  میاتالش کاده ل،یع دل نیهمرع 

 یو معا ق نیشع یپ یافت ینمعا ق توسعه  یاه، راارزا  نی  امییاها   نما یکاهراد  یخُاد پس از رحاان کاونا« ارزاه  یهاکاهوکسع 

 اس.   یاتیالزم و ح اهیاند، رساز رحاان شده یناش یو اجتما  یاقتصاد یردن  یک  دچاه فاوپاش

 

 نی کاه تدو وکس   ینظاان حوزهو صاح  یکاهشعاسان اقتصاد ،یگاان حوزه اجتما پ وهش از  یجمه یسعد را همکاه  نیا

جعامع و همعاهععه جهع.  یکادهعایهو یاجاا یهاهعمعا، راا یرانعامع  کیع  یآن، اها ع   نیدواز تع  ی اسععع.  معظوه اصععع  دهیع گاد

 راشد  یپس از رحاان م طیده شاا ،یو اجتما  یاقتصاد یتوسه 
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شده اس.    یمشار ، الگوراداه  طیکشوهها، ده شاا  ایها و اقدامات سعااز پ وهش ،یسععد هاهباد نیاز ا ییهارخش  نیده تدو

 ،ی عیرازآفا یهارانام  یو اجاا  نیرا تدو ،یو اقتصعاد یاجتما   دیشعد یهارحاانپس از  طیاند ده شعاا وانسعتک  ت  ییکشعوهها

  اندیرگ شیها ده پ داهیپا یسه هوند موفق تو

کشوه   داهیپا  یتوسه  جادیخود ها ده جه. ا  فیکاهراد داهد ک  وظا  ییهانهادها و سازمان  یاستفاده  یسعد هاهعما، راا  نیا

کشعوه، ده  ییو شعکوفا شعاف.یخود ها ر  پ دیسععد، ام نیرا اسعتفاده از ا توانعدیها ماند  آنکاده  یگذاههدف اان،ید اشعکوهمع

  عدینما شتایر ارحاان کاون طیپسِ گذاه از شاا

 نی ا یمطاله پس از کشعوه،   یو اقتصعاد یاجتما   یهاو فهاالن حوزه  شع یاندصعاح  اانیمد ،یده پعاه الطاف اله میدواهیام

  عدینما .یما ها حمادشواهتا از کاونا،  اهیرس یطیمواجه  را شاا یآن، راا یع یره یو اهتقا لیهاهعما، رتوانعد ده تکم

 مقدمه

 ایع و  هعامیتحا ،یاسععع یع انتقعا  سععع  اداه،یواگ یهعایمعاهیجععه، ر ،یهی ب یایع معانععد رال ییهعارحاان  انعدینعاپعذاجتععاب هعارحاان

 فیرا    دیرا شععوند،یم هارحاان  نیا ایک  دهگ ییها.یجمه و  هانیو سععازم دهعدیهخ م هارحاان  یقتصععادهکود ا یهادوهه

سععاپعاه،   یمانعد ته یهوراو شععوند  اقدامات اضععطااه  یاسعع یو سعع  یاقتصععاد ،یما اجت دهیچیحاد و پ یهااز چالش  یهیوسعع 

 یهااز سعازمان یاهیمهم اسع. ک  مهموالً توسعط رسع   اهیرسع  تداخالاز م یفقط راخ  ییو مواد غذا .یامع ،یپزشعک یهامااقب.

 یهار  تالش ازیمدت اسععع. و نکوتاه ، گااناقدامات مداخ    نی  اشعععودیزده انجام مده معا ق رحاان  یالم  نیو ر یم  ،یمح 

 داهد  یمی ظ یکیو لجست یسازمان

 یها یها مجبوهند را اسععتاات ها و دول.شععاک. ،ی ادم محرحاان، م کی یحا ، رالفاصعع   پس از ماح   اضععطااه نیا را

 دهعدیوجود داهد کع  نشعععان م ی  شعععواهعدععدیایع و توسعععهع  ق ماو خود کععاه ر یرهبود اقتصعععاد یمعدت رااو ر ععد معدتانیع م

 . هم مشاهک داهد   یشتایر .یاجاا شود احتما  موفق  دیدهآسی  یاگا را مشاهک. جوامع مح  یمح   یتوسه   یهایاستاات 

 داشت  راشد   یمخت ف یایمکن اس. مزاپس از رحاان م یعیو رازآفا یده پاوس  رازساز یمح  عفهانیذ

پس از   طیده موهد شععاا   هیاختالفات موجود، ر  و ایها معدان ممکن اسعع. ر  کاهش تعش الق  یمشععاهک. هم  نخسعع.،

ممکن اسعع. ر   شععود،یم یناشعع  یو دولت یخصععوصعع  مخت ف ک  از رخش عفهانیذ نیگو روگف. شیرحاان کمک کعد  افزا

 نی  ده چعکعدیم لیو معارع محدود ها تسععه ها.یاسععتفاده کاهآمدتا از ظاف ج یمعافع مشععتاک کمک کعد و ده نت  ییشعععاسععا

 یده   یکاه مح   یاویاسعتفاده از ن  جیو تاو یمح  یهامؤسعسعات و انجمن  قیاز  ا یمال یها.یمعارع و حما .یهدا ،یمواقه

 مدت نشان داده اس. ها ده دهازمدت و ر عد یو اجتما  یاقتصاد گستاده یایمزا ،یازسازهوند ر
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تح.   هوند توسه  مح  یداهیپا  سب  .یمالک  احساو   کعدیم جادیا .یحس مالک ،یمح  عفهانیمشاهک. ذ عک ،یا  گاید

 یتوسعععهع   ععدیفاآ کیع  عوان ( ها رع LED) یمح  یتوسعععهع  اقتصعععاد کادیهو ،یاتیع  م  یهاهعمعا نی  اشعععودیرحاان م ایتعأث

از  LED ،یتوسعه  سععت  یکادهای  راخالف هوکعدیم شععهادیپس از رحاان معاسع  دانسعت  و پ یها.یموقه یخصعو،، راار 

اسعتفاده  داهیاشعتاا  پا جادیا یراا ی عوان ارزاهر  یگو ده سعط  مح وو گف. یو خصعوصع   ی موم یهامشعاهک.، مشعاهک.

 یازهایگافتن ن  ارا ده نظ یو م  یامعطق  ،یده سععط  مح   یر  اجماب و همکاه یاریدسععت یو اقدامات ها راا  عدهایااف نی  اکعد

  رادیم شیپ یاقتصاد یاجتما  یو رازساز یسازیشده توسط جهان جادیا یهاو ردون غف . از چالش یخا، مح 

 

 راهنماسند  نیدرباره ا

 راشد؟یرحاان کاونا قااه گافت  اس. الزم م ایک  تح. تأث اانیده کشوه ا یمح  یقتصادتوسه  ا یهاهعما رااسعد  نیا چاا

گسعتاده  یرا تجار  یدسع. آمده از تالش مشعتاک پ وهشعگاان و متخصعصعان فعر   اتیتجار حاصعل  ،یاتی م  یهاهعما نیا

زمان رین الم  ی سعاتوسعط    شعدهتالیف  دنیا روی ه هاهعمای توسعه  اقتصعادی مح ی( ده سعااسعا  LED) یمح  یده توسعه  اقتصعاد

   ت فیق گادیده اس.، ک  ده ایاان داشتیم یاگستادهو تجار  های مطالهات  جیرا نتاک  اس.،  (ILO) کاه

پس از   طیده شعععاا یرهبود اقتصعععاد یهاو هوش یتوانبخشععع   .یایمد یع یده زم  ی م  اتیرا تجار یهاه، مبتع ینقشععع  نیا

اسع. ک  را گعجاندن  نیما را ا یاند  سعهدهروگوناگون   یهارحاان  ایهگ  دمخت ف اسع. ک  یوههااز کشع  یاهیرحاان، ده رسع 

رهد از   طیجه. شعاا اان،یا یمح  یموضعوب توسعه  اقتصعاد  یراا یاشعده یحل رومهاه ،یامعطق ایو ز  یفاهعگنیر یهاتجار 

  میینما نیرحاان کاونا تدو

 این سند راهنما چگونه تنظیم شده است؟

یک پاسععش  موهد ک یات صععحب. خواهیم کاد، ده رخش دوم، ر  پاسعع  س از رخش نخسعع. ک  دهده این سعععد هاهعما پ

ویژه در شععرایپ پس از بحران چه ی اقتصععادی مح ی چرا مو ر اسععت؟ بهتوسعع هاسععاسععی خواهیم پاداخ.: 

 اهمیتی دارد؟

 ینحوه اجرا   ، در عملم ک ؛ هسععیاین سعععد می   یاصعع ی های سععوم و چهاهم ر  نکت پس از گذه از این مبانی، ده رخش

 چگونه است؟ یمح  یتوس ه اقتصاد

ی سعاده، اما کاهرادی ر  تشعای  مط   ردادازیم  ر  کاه رادیم تا ر  یک شعیوهده تدوین این سععد هاهعما تمام تالش خود ها ر 

ی مفید، هاا همااه را مثا زاههای کاهرادی هرا ای ازمجمو   گام  م ی،ر گام هوش کاهمهافی همین دلیل سعهی کادیم ضعمن  
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« و سععععایا مواهد ده ازهعایع مشعععکالت و ن لیع تح و یع فام تجزی این ارزاههعا تحع.  عوان »راای مجایعان مهافی نمعاییم  نمونع 

 راشد این نوشتاه قارل مشاهد می هایپیوس.

ی مح ی نیز آماده شعده اسع. جامه    ای هوزماه ده سعطهی راای فهالی.ها و سعایا ارزاههای کاهرادنام این، پاسعش   الوه را

 گیاد   ده اختیاه قااه میک

 ند؟نراهنما استفاده ک این سند از دیبا انیچه کس

 یاسعتفاده یسععد هاهعما راا  نیا  شعده اسع.   یارزاه و کتارچ  هاهعما ته کی عوان  ر  ،یمح  یتوسعه  اقتصعاد  یاتیهاه  م  نقشع 

ک    نهادهای غیا دولتی، موسعسات مالی و ا تیاهی و     رعیادها و، یمح  یتوسعه  یشعاکا، نهمعدان، مشعاوهاها، کارانام   اانیمد

 اس.  دهیگاد نیتدو کععد،یم .یپس از رحاان فهال طیده شاا ای و مداخالت توسه  یاجتما  ،یرهبود اقتصاد یهاع یده زم

 راهنما استفاده شود؟ این سند از دیچگونه با

راشعععد ک  رتوان را اسعععا  آن ده   ایپذانهطاف  یااندازهر  ،یو  م  یرخش نظا، ده ها دو سععععد هاهعما  نیا میادهکا  تالش

هاهکاه وجود داشعت     ،ی/ گاوه یمشعاهکت یمداخ   یا و یفاد یها نوب از مداخ   ا م از مداخ   یپس از رحاان و راا  طیشعاا

و را  میها فااهم کع یمح  عفهانیر  ذ یتئوه نیا  یضع هوشعن، امکان تو  ییدهایاسعال ا  تا را اه  میکاد یمعظوه سعه  نیراشعد  ر  هم

 نی راالتا  ،یدانیع م اتیع کاه و  م  یرتوانععد ده اجاا انیع تا مجا میاجاا شعععده، کمعک کع  ی م  یهاو نمون  سعععتهعایچک ل یاها  

  عدیس  نماها ک .یموفق

 عوان متماکز شعوند  ر  یخاصع  یهازهداهند را حو  لیاتوسعه ، تم از فهاالن یاز مواقع مشعاهده شعده اسع. ک  راخ ی یخ ده

ده ارهاد کوچکتا مانعد مح   تماکز کععد  ایکل کشعوه  یراا کداهچ ی یتوسعه  اقتصعاد یاسعتاات  کیک  را رسعط  یمثا ، کسعان

ها سعاخ.  ایتوسعه  ز یراا  یگذاه یسعاما ای  یگذاه یسعاما  .یو هدا  کیرازاه، تحا یبانیر  پشعت ازیک  ن یده معا ق خاصع  ایو 

 تماکز کععد    وجود داهد

ها  ایع ها نهعاد  ،ی. کع  ها مجاکعامعل و جعامع اسععع  یانعدازهارع  ،یاتیع  م  یهاهعمعا نیخعا ا، مااحعل اها ع  شعععده ده ا نیهم رع 

ا داشعت   د هخو .یاه آن را وضعهکاز  سعازو  یراداهو رهاه یسعازیهاهعما ها اسعتفاده کعد، امکان شعخصع   نیک  رخواهد ا یشعخصع 

 راشد 

 ایر  اضعاف  کادن، حذف   ازیهسعتعد ممکن اسع. ن .ی مل ده حا  فهال دانیک  ده م یپس از رحاان، کسعان طیاار  شع  توج  را

ها، پاسعشععام  ییمحتوا لیمانعد فا ییارزاهها  زین یمواقه نیچع یخا ا، راا  نیهمداشعت  راشععد  ر ها هاهعما  نیاز ا ییهارخش اییتا

  میاهاهعما آماده و اها   کاده نیشاده، ده کعاه اح فلو کی هو د فیو     ها تها اهس.یچک ل
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 سند راهنما نیا در رفته کاربه یاصالحات تخصص

ده  کاه هفت اصعالحات تخصعصعی ر تا از این نوشعتاه، »خوانعدگان محتام این سععد هاهعما، خواهشعمعدیم راای اسعتفاده مفید

 ، مالحظ  نمایید نوشتاه این های« ها ده پیوس.هاهعماسعد 

 

 

 یبخش دوم: تئور

 ازهایپس از بحران: مشکالت و ن پیشرا

اد خُ  یهاکاهوکسعع پس از رحاان حاکم ر   طیو شععاا یتوسععه  اقتصععاد مح ی  نظای مختصععااً ده خصععو،   ،رخش نیا ده

ل  مااح  نیهمچع  شعود جادیه جامه  او رهد از رحاان د  نیممکن اسع. ده ح پادازیم ک   ر  مشعکالتی میصعحب. خواهد شعد

  نماییممی رمشخ یاسیو س یداقتصا ،یها رهد از رحاان ها ده ارهاد اجتما کاهوکس  یود فضارهب

 ست؟یچ 1« پس از بحران پیشرا» منظور از 

کععد  کش میزمعانی فاومعدت از ها رحاان پس ،ها حعا  شعععود، رع مواجع  می هعارحاانای چگونع  رعا کع  ها جعامهع فعاه  از این

ک   یتیر  موقهرا شعاا ط اقتصعادی، اجتما ی و هوحی و هوانی ا ضعای جامه  داهد   تاثیااتی ،دادهرحاان هخی اسع. ک  ردیه

پس از رحاان،   طیشععاا  یدهک صععح  یراا  شععودیپس از رحاان گفت  م  طیشععاا ،کعدیجامه  پس از هخداد رحاان تحمل م

  میداشت  راش یماوه ،از آن را جامه  حاکم اس. رحاان و قبل نیک  ده ح یتر  موضوب خود رحاان و اتفاقا یستیرا

 ؟ ستیبحران چ

فاد، گاوه  یراا  داهیخطاناک و ناپا  یتیو ر  وضعه دهدیهخ م  هعدیفزا یو گاه یت ناگهاناسع. ک  ر  صعوه یشعامدیپ رحاان

و  یرع  اقعدامعات اسعععاسععع  ازیع اف کادن آن نا ر یکع  راا شعععودیم یطی  رحاان رعا عش رع  وجود آمعدن شعععااانجعامعدیجعامهع  م ایع 

شعکسعت  هماسع. ک  را ش ده   هیرزهگ و و ییفشعاهزا کی  رحاان ندااوتمتف ،را حسع  نوب و شعدت هارحاانالهاده اسع.   فوق 

  آوهدیر  وجود م یاتازه یازهایخطاها و ن دها،یتهد ها، یو آس شودیگستاده م یهامتهاهف و واکعش یهاشدن انگاهه

 
1 . Post-Crisis. 
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 شی سعازنده رحاان ها ر  نما یهااز مؤلف  یرهتا  ای»رحاان« وجود داهد، تصعو  یک  رااای ی، واژهعیچ ل  اسع. ک  ده زراناج

اند  رحاان همچعان اسع. ک  »خطا« و »فاصع.« ها شکل دادهشعده لیتشعک یاز همان حاوف یعی  واژه رحاان ده زران چگذاهدیم

  راشدیم زیافو  ن ایهشد  یااس.، نشانگا فاص. را دیدته ای ه یضا  ،یمانع، آس کیک  نشانگا 

ر  وجود  عدهیر  صعععوهت فزا ایو  ی وه ناگهان رشعععا ر توسعععط   ایو  یهیک  ر   وه  ب یارحاان ر  حادث   یگاید فیتها ده

و  یت اسعاسع امااقدر   ازیآن ن  ،ک  جه. را  اف کادن  دینما لیتحم یر  جامه  انسعانگون  ای ها ر  مشعق. یا یو سعخت  دیآیم

  شودیفوق الهاده راشد گفت  م

 دارد؟ ییهایژگیوچه  بحران

 یا یع جز رال( امعا رع افتعدیو ده کجعا اتفعاق م یکاد کع  ک یعیرشیپ نتواینم یهعیاسععع. ) یعیرشیپ اقعارعلیغ مهموالً •

  س.ین امعتظاهیمهموالً غ ،شودیک  را ش رحاان م یهی ب

  حال. ماندگاه کیتا  اس. یو آن یاضطااه .یوضه کی شتایر •

  اس. ایو متا ایپو •

 ست؟یبحران چ تیریمد

از وقوب رحاان، راخوهد   یایگشیو پ یعیرشیه جه. پمات داقدا ای ازمجمو   مدیای. رحاان، فاآیعدی اسعع. ک  ده آن

   عدیرحاان گو .یایرهد از وقوب رحاان ها مد یسازو مداخ   ده رحاان و سالم

ها آن لیو تح   یو تجز هارحاان کیسعتماتیمشعاهده سع    یر  وسع  هی داهددانش مدیای. اسع. ک  سع  مدیای. رحاان، رخشعی از

 یده صععوهت راوز رحاان، راا اینمود    یایگشی، پهارحاانها رتوان از راوز  آن   یوسعع ک  ر   شععدار  یارزاه افتنی یده جسععتجو

 ود اوضاب اقدام نم یدو رهبو عیسا یامدادهسانجه. کاهش اثاات آن، 

 ،ها، کمبود ضعوارط و مقاهات جامع و مانعسعازمان  یو همکاه یرحاان  دم هماهعگ  .یاینقاط ضعهف مد  نیتا مده  اماوزه

وجود   زین یاهیاما خوشعبختان  نقاط قوت رسع   اسع. یمعارع مال .یمحدود و و مقاهات موجود  نیرودن قوان یکافو نا  یدگپااکع

ده جامه  و مشععاهک. خوب و اهزشععمعد   یتهاون و نو دوسععت   یو هوح  رحاان .یایده مد دیداهد ک  خود شععامل تجاهب مف

 م کاد  یر  نقاط قوت هاه ها راا  شعتایتفع نمودن نقاط ضعهف و توج  رما را ده آن توانیم   مادم نهاد اسع. یمادم و سعازمانها

مقار   را  یشععاخ. و خود ها راا یا ر  خورها هو فاصع.  دهایتهد  دیرحاان همواه نمود  را  .یایده اما مد  تایها چ  رهتا و قو

 و استفاده از فاصتها آماده ساخ.  دهایتهد
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 دهایتهد

 :ند ازات باهناشی از رحاان  دهایتهد

 ده رحاان اینفس اجتماب دهگر و ا تماد زهیکاهش انگ •

 مشکالت و کمبودها افتنیادام   •

 پس از رحاان .یرهبود وضهر ده هوند هو ایتأخ •

 )هم  گیای ریماهی ها( یدمیپاز ا ااب جامه تا  و اضط •

 .ی دم امع •

 کشوهده سط   یو اقتصاد یاجتما  تعش هایراوز  •

 هافرصت

 یاز همکاه یناشع  یم   .یهنه شعدن هوو پا یاجتما    یسعاما  ، تقوی.اشععدداشعت  ر  توانعدیم هارحاانک   یفاصعت  نیتامهم

 شده اس.   جادیمشکالت ا افا ق آمدن ر یراا یو مشاهک. جامه  مح 

اقدام کادن   وراههو د دنیفاصع. دوراهه د تواندیم  دیجد  ینگاش و سعبک زندگ ،اهزشعمعد، نوب اهیفاصع. رسع  نیده کعاه ا

 روجود آید  ،شده جادیا دیجد یازهایر  واسط  ن یدیجد کاهوکس  یهافاص.ممکن اس.  نیهمچع  دینما جادیها ا

خوب  یهافاصع. ،دشع وجود داشعت  را یاقتصعاد یقو ید ماسع ین  هفتاه شعود و د اقالاگا   ،ارودن رحاان کاون یجهان لیر  دل

 د وش خ قکشوه  یراا تواندیم (کشوهها ایسا ازیمحصوالت و م زومات موهد ن یراا) یصادهات

 از بحران پس

  شودیهخ داده شده از رحاان گفت  م یامدهایپ یعیکعتا ، دهمان و رازآفا یراا یمجمو   اقدامات ر 

 یمح   و معطق  ،ها یآسعع  زانیم ،یگذاهایرا اسععا  شععدت، تأث  یول راشععدیم کسععانی یها مدخل رحاان  یاقدامات راا نیا

  شودیها شامل م یهفتاه متفاوت ،وقوب رحاان

 روسیکرونا و بحران

 یمهمول  یوهدگسعاماخ  او یهسعتعد ک  از و  هااو یاز و  ی( خانواده رزهگCoronaviruses)  ی  مها نام او یکاوناو

  شودیها شامل م ۱۹-دیهمچون ساه ، ما  و کوو یدتایشد یهایماهیتا  امل ر
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 نی ادام  داشعع.  ا  ۱۹۸۰واسععط ده   وه مداوم تا اها ر آن  یرا هوکشععف شععدند و مطاله    ۱۹۶۰ یده ده   هااو یکاوناو

معتقل شعده ر  انسعان،    او یحا  تاکعون هف. کاوناو نیرا ا کعد،یم دایپ وبیده پسعتانداهان و پاندگان شع  یهی وه  بر   او یو

 دایپ وبیشع  نده انسعا  یایگرا هم  نیده شعها ووهان چ  ۲۰۱۹ده دسعامبا    د،یجد  یها، کاونانوب آن  نیاسع.  آخا کشعف شعده

ها و په و شععدند و واکسععن ع یدچاه سعع  یمادم ردون   . مشععخصعع  عک یپس از ا ن،یچ یکاد  ده شععها ووهان اسععتان هورئ

 شد  ییده انسان شعاسا یایگرا هم  او یاز کاوناو یدیموجود مؤثا نبودند، نوب جد یهامانده

 ییایده یغذاها  یفاوشع م آنها را رازاه  مدهک  دو سعو شعدمشعخر اند،  دهآلوده شع   او یو نیک  ر  ا یافااد نینخسعت انیاز م

 اند  اهتباط داشت  هسد،یر  فاوش م زیزنده ن واناتیهوانان، ک  ده آن ح

 نی نفا ر  ا  ۱7۰۰۰۰۰از  شیهزاه نفا ها گافتع  و ر  ۱۰۰از   شیجان ر د،یع جد  او یکاوناو نی، ا۱3۹۹ماه   نیتا اواسعععط فاوهد

 یرهداشع. راا ینفا سعازمان جهان  ۱۰۰۰کاونا از ماز   او یو انیند  را  بوه تهداد قارانه امبتال شعد ایشعوه دنک  ۱7۰ده   او یو

 او «،یداهد ر  »کاونا«، »و یاک  اشعععاهه  (COVID-19)  ۱۹-دیکوو   اسععع. انتخاب کاده  یآن نام هسعععماز  یناشععع   یماهیر

   ۲۰۱۹و سا   «یماهی»ر

ک  دهصعععد  دهدینشعععان م نینخسعععت  ینشعععده رود  راآوهدها  دهیانسعععان د ده  یایگهم  نیقبل از ا  او ینوب کاونا و نیا

 شدگان اس. دهصد مبتال 3تا  ۲ نیر او یو نیا ایموماگ

 یعیر  زشیو گ ودهد و آرا  ینفس، تعدنفسع  یمانعد تعگ یمشعکالت تعفسع  یخشعک و گاه یهاشعامل ت ، سعاف   یماهیر  می ال

را توج  ر   یده آنجا حضعوه داشعتعد؛ ول ای  کادندیکاه م ییایهان ده رازاه خوهاک دهوو ده  یماهیر نیا انیمبتال  نیاسع.  اول

 مد نظا قااه داده  زیانسعان ها نر انتقا  انسعان ینبودند سعازمان رهداشع. جهان  تماده  واناتیک  را ح یده افااد یماهیگسعتاش ر

 اس. 

 

 حاکم بر جوامع در زمان بحران کرونا یاجتماع پیشرا

 یا یگکاهش و کعتا  هم  یها رااخطاناک اسع.  دول.  اهیرحاان دچاه شعدند رسع  نیک  ر  ا یده جوامه یاجتما   طیشعاا

 طیهاسعععتا مح نیآلوده نمودند  ده ا یهاخان  یشعععهاها، محالت و حت  ع یمخت ف مانعد قانط یها اح یاقدام ر  اجاا  او یو

 دم  ،یکیزیاهتباط ف  .یشععده اسعع.  محدود یااتییخوش تادسعع. دهده جامه  رحاان ز  نیناما  سععاکع  یزندگ و یاجتما 

ش شعععده اسععع. ک  نوب و سعععبک   را و    یکاهش مااودات اجتما  یهایاسعععتاات   ،یآمدوهف. یها.یتجمهات، محدود

  ادیقااه رگ ایتح. تأث یمدت کوتاه یانسانها ها چعد راا یزندگ



 

 مجموعه کارآفرینی زاگرس  کرونا انمحلی، پس از بحر یی اقتصادتوسعه

14 

 

ر  همااه داشععت  راشععد ده  تواندیها م یدمیکعتا  اپ یو حت  ها یاهش آسعع ها چعد ر  نور  خود ک یاجتما  یکعتال یهفتاهها

 قااه داده اس.  ایتح. تأث زیو مشاغل ها ن کاهوکس و  ش.یمه میر  صوهت مستق یداستان، نبود مااودات اجتما  یآن سو

 خود قااه  ایتح. تأث شعتایر یافت توسعه کمتا   یها ده کشعوهها  کاهوکسع  یفضعا ،یکاونا  الوه را اختالالت اجتما  رحاان

 ک. ر و حا طیده جه. حفظ شععاا یتیحاکم یها و نهادهادول. یتیو حما  یضععارت یهاسععیاسعع.  نیر نیداده اسعع.  ک  ده ا

مدت، اگا   یجامه  ر  همااه داشت  راشد اما ده  والن یها راا هاداقلرتواند ح یمدت کوتاه  یها چعد راا  .یسم. رهبود وضه

 تواندیاز رحاان کاونا م دهیچیپ  یاضطااه  طیر  وجود آمده و شاا یصادتنباشد هکود اق یاو معظم و حساب شدهرانام  مدون  

 را اقتصاد خانواه و جامه  ر  وجود آوهد  یو فاجه  راه مخاب ااتیتاث یدیمد یسالها

 ی  هوند رازساز شوندیم  جیرس  عیسا  اهیسر  یفوه  یازهایمقار   را ن  یراا  یالم  نیو ر  یداخ   یحاان، نهادهاپس از ر  طیشاا  ده

 یازهایو راآوهد ن  یدگزن یداهینجات و پا یراا یتا اقدامات مشعخصع  شعودی( آغاز م2RNA) ازهاین  عیسعا یاریمهموالً را اهز

و  یمح  .یجمه یها.یظاف  RNAو توسعععه  انجام شعععود    یادغام مجدد، توانبخشععع  یاامدت رو ر عد مدتانیمدت، مکوتاه

  شودیاقدام م یامداخالت توسه  یها یپا جادیا یو ده اساب وق. راا کعدیم یاریاهز هارحاانمقار   را  یها راامؤسسات 

 یها)مانعد غذا، پوشعاک، حداقل  یده پاسع  ر  اها   خدمات اسعاسع  یاضعطااه  یها  از کمکمتداوهوش  کیگذشعت ،   ده

 شعدیوجود داشع. و تالش م یو اجتما  یاقتصعاد ،یاسع ی  ثبات سع ه  رجام طیرازگشع. شعاا یداهو( و تالش راا ،یشعتیمه یمال

و  یکیزیف  یهااخ.اسع یز میتام یراا یامداخ  اقدامات  اوضعاب، .یپس از تثب  شعود  .یهدا  یافتنانیر  سعم. جا  یک  زندگ

از  یات   متفاوتما مدهاهع نی  ما ده اشععدیو داهو انجام م حتاجیما نیکشععوه مانعد تأم یداخ   سععتمیمجدد سعع  یایاح نیهمچع

و  یمادم یهاو سعازمان یتیو حاکم یدولت  اسعتگذاهانیک  سع  میکعیم یمهاف یها ده جامه  مح  یو اقتصعاد یاجتما   یعیرازآفا

مهقو   ع یکععد البت  را هز  .یایآمده از رحاان ها مد شیمشععکالت پ یتا حدود ،واحد یرتوانعد را هوش معسععجم و الگو یدولت

 کشوه واهد نشود  میاز تحا یناش یمال فیرا ردن  نح یدیشد یراه مال ،طیشاا نیک  ده ا

 تح یل محیپ در شرایپ بحران

 یاجتماع پیمح

تح.   میمسععتقایغ ای میمسععتق  یالم  نیو ر یجوامع مهموالً ده سععط  م   یک  دهد،یهخ م یامعطق  کیرحاان ده  کی یوقت

 شععتایاسعع.  ده ر .یاحسععا  امع یایاقدامات پس از راوز رحاان، اح  نیتایاسععاسعع  دیو شععا نیاز اول یکی   اندیگیقااه م  ایتأث

 
2 RNA: Rapid Needs Assessment 
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 ،یاجتما  ،یرهداشععتمخت ف ایمعی، از ارهاد  حاکمامن  یضععاف  یعیرازآفا یهاع یفااهم کادن زم یمهعار موضععع،   نیمواقع، ا

  راشدیم یاسیس یو حت یاقتصاد

  هی ومخت ف جامه  ر   یهاگاوه  ازیاان و هفع نه رحآثا  یاریو اهز  یشده، راهس  جادیا  طیپاس  زودهعگام ر  شاا  ،یرهد  ماح  

و  هاییاند و ر  داهاهنج راده یادیاز فقا ز زیاان نرحدیده قبل از آسعععی   یهااز گاوه یاهیافااد اسععع.  رسععع   ن یاتایپذ یآسععع 

 یها اسععاخ.یزان فقدمعا ق را   ن یراخوهداهتاو کم ینواح  نیاتایآنها ده فق اایز  اند،ت نداشعع   یدسععتاسعع  یتیحما  یهاسیسععاو

و   ییاد غذاآوهدن مودسع.  فاآیعد ر    البت  مشعکالت ماروط ر کادندیم  یزندگ یاقتصعاد یو حت یرهداشعت ،یهفاه ،یاجتما 

قااه گافت  اسع.،   ینوب رحاان هاک  ده مهاض  یاده ها معطق  یرهداشعت  یهاسعاخ.ایو ز هاشع.یحداقل مه ،یکاف یرهداشعت

  شودیم دیتشد

 یپذیا راآوهده شععد، جوامع همچعان ده مهاض آسععی  یفوه یازهایو ن  دیر  حداقل هسعع   یت اوهژانسعع ک  اقداما یهعگام

خصععو، اگا جامه  ر    وجود داشععت  راشععد یا تمادیر ،یمخت ف اجتما   یهاگاوه  نیو ممکن اسعع. ده ر قااه داهند  دیشععد

ر   یو اجتما  یخدمات مال  یحل معاس  اولهاه کیها   ا  یاار  یاقدامات  موم یر  مهعا  یاجتما نیاحسا  کعد خدمات تأم

رانگشععت  و  یر  هوا  قب   یوجود نداشععت  و هعوز زندگ ید کافر  ح  ییو داهو یرهداشععت یها.مادم مهموالً وجود نداهد  مااقب

  شوندیم اتقارل کعتا ایو غ شتایها رتعش نیا ،کعد شتایفشاه ها را جامه  ر ییزاو دهآمد یشا  یکمبودها

ها از رحاان یهای  متأسعفان  رسع کععدی مل م یمهم ثبات اجتما  یها عوان هسعت ر  یجوامع مح  ایها خانواده ط،یشعاا نیا ده

 یداشعععت  راشععععد تهامل اسعععاسععع  یها نقش خعثها و جامه  نقش داهند  اگا خانوادهخانواده  نیم رسعععتحکم  یوندهایپ  یده تجز

از  اف اقدامات دول. و  یو  دم ا الب کاف ییایجاااف یها  گاها هم مسععاف.دافتیم اتفاق  یر  سععخت یو اقتصععاد یاجتما 

  شودیم یو ثبات اجتما  شاف.یده سط  مادم مانع پ یواقه یازهایده موهد هفع ن .یحاکم

ها ردون توج  آن یازهایو اگا ن کععد،یها تجار  م یاز رهبود، مشعکالت خاصع  یغ ب  را موانع ناشع  یپذیا رااآسعی   یهاگاوه

شعععود ک   لیبدثبات کععده ت ی عصعععا ر کیر   یاجتما  - یرماند، ممکن اسععع. سعععهم رالقوه آنها ده توسعععه  اقتصعععاد یراق

ها شعامل زنان سعاپاسع. خانواه، سعالمعدان و گاوه نیمعا ق متأثا از رحاان، ا دهداشعت  راشعد    یها ده پ  یرهد یتیامع یهاچالش

 اهیو غ یقوم یتهایاق  یو حت نیهاکد شعده از رحاان، مهاجا یاقتصعاد یهاکسع. خوهده، رعگاهن شع شعده، کاسعبا کاهیجوانان ر

 هستعد 

ها رع  و یعا انتقعام گیاانع  مجامعانع   یهعا.یع فهعالرزهکعاهی و یعا  یعا ،یتفعاوتی اجتمعا آن، ری یو  واهض جعانب ی اجتمعا .یع محاوم

 یهعاهمع  گاوه یازهعایع ه هفع نرع  معظو یاجتمعا  یهعارعافع. میهعا تامچعالش نیاز رزهگتا یکی نیهمااه خواهعد داشععع.  رععاراا
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 یو هوان  یاقتصعاد ،یفاهعگ ،یاجتما  یازهایاز ن یاما ر  آگاه نیا .،یاافااد اسع.  دهنه  ن یتاپذیاآسعی    هیر  و  ،دیدهآسعی 

 داهد  یمدت رستگ یمداخالت  والن یو اجاا یجامه  ده  ااح یهاافااد و استفاده از مهاهت

 یاسیس پیمح

 نی تامهم  یایگمیتصم  یعدهایده فاآ  یو  دم مشاهک. مادم  یو مح   یده سط  م   یپوشانهم  یهام و رانا  یاسیس  اتیثبری

 پس از رحاان اس.   طیده شاا یمح  یاقتصادها یاشکا  راا

  یامدهایپ  نیشعععتایک  ر ی  ده معا قکععدیها تجار  م  یشعععتایر یهایحفظ قانون و نظم، دشعععواه یها رااآن، دول. یده پ

عد، مشعکالت شعدت راشع   دهرو فیممکن اسع. ده ارتدا ضعه یو نظاهت  یقانون یهاک  چاهچوب یجار  کادند و معا قرحاان ها ت

 وجود داشت  راشد  یاسیس یو ا تماد ر  سازوکاهها عانیممکن اس.  دم ا م یقب  یهاوهیش لی  ر  دلارعدییم

و   یرخش خصعوصع  ،. مادمحا ،  دم مشعاهک نیاسع.  را ا یمح  یاقتصعادشعاا ط نقط  شعاوب رهبود    و اتفاق نظا، اجماب

ردون   اسععتگذاهانیسعع  اایز   کعدیم فیها تضععه یرهبود یهاتالش  زیپس از رحاان ن یهایگیاده تصععمیم یجامه  مدن عفهانیذ

ممکن اسععع.   نیده حا  توسعععه ، ا  یاکشعععوهه  ده اهزیاری کععدجامه  ها  یواقه یازهاین  دعتوانینم یمشعععاهک. جامه  مدن

 یها .یو اولو یم   یهاسعیاسع. نیرا شعکاف ر ج ،یراشعد  ده نت "ی اد"  طیده شعاا یحت ،ی وه ک ر    یاسع یسع  طیاز مح یانشعان 

اسععع. کع   یمهع نیتبعاد  ا ال عات رع  ا .یع و معاه ییایع جاااف یهعا  اغ ع  مسعععافع.ارعدیع یمعدت کعاهش متوسعععهع  ر ععد ،یمح 

انجعام  یراا یمح  گاانیهعا و رعازهگاو ییو توانعا یمح  یهعا.یع مشعععکالت ها رعدون ده نظا گافتن اولو ،یم  یهعاسعععیعاسععع.

  یاز مواهد، دول. فقط ر  جا یاهیو ده رسع  شعودیم  یهمدوشعان یهارانام  جادیاما را ش ا نی  ادعدهیمداخالت، هدف قااه م

 خواهد نمود  ضعها و یاداه یو چاهچورها نیفقط قوان ،یهماهعگ ف یتحقق وظ

 یاقتصاد پیمح

پس از رحاان  یاقتصععاد طیمح یایپذیعیرشیهسععتعد ک  پ  یموضععو ات  هادهیاندازه پداز   شیر یِدگیچیپ ایا ال ات    کمبود

 طی دهس. شاا لیکامالً محقق نشوند، اما تح  هایعیرشیگاچ  ممکن اس. پ ،حا  نیرا ا د،کعیمواج  م  .یکاونا ها را محدود

 د ج وگیای کع یآت یده هوندها یحاد مشکالتاز راوز ک   ودش یماتیمعجا ر  اتخاذ تصم تواندیم یآت

از   یاهیمادم ده رازاهها داهد  لذا رسع   یکیزیر  حضعوه ف ازین  نیرعاراا اسع.  یاقتصعاد سععت کی اان،یاقتصعاد ا عک ی  ارا توج  ر 

 زانیان کاونا هسعتعد  ر  ها مرحا وبیاز شع  یمشعکالت ناشع   ایند، دهگاشعده  فیتها یک  ده قال  اقتصعاد سععت  اانیمشعاغل ا

 تا خواهد رود صعوف پاهنه نیده ا نیشاغ  یکاهیراشد، قطهاً ر شتایر اانیده ا حاانر نیا یماندگاه
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 لیتهط م ین  ایو  لیاد و متوسط تهطخُ  یهاکاهوکس ها ر  خصو،  کاهوکس از   یاهیکاونا را ش شد تا رس  او یو  وبیش

 ،موضععوب   نیشععوند و ا  اوین  لیها مجبوه ر  تهدکاهوکسعع از   یاهیک  رسعع   هکاد جادیها ا  ینگاان نیموضععوب ا نیشععوند و هم

 آوهد  مفااه اانیها ده جامه  ا یاهکیموجبات هشد ناخ ر

تماکز خود ها ر    دیدول. را ،یکاهیر  .یفااه از وضعععه یراا  نیاسععع. و رعاراا  دیرازاه کاه ر  شعععدت متأثا از تول  موضعععوب

 د اختصا، ده ی اد محخُ یهاکاهوکس البت  هم ده سط  کالن و هم ده سط   دیاز تول یتیحما یهاسیاس.

 اند از: باهت کشاند یو رازاه کشوه ها ر  نارود یاقتصاد یشالوده تواندیمس  اثا ت   ک  

  افااد یاقتصاد یرادن زندگ نیاز ر •

  ییساکاوناپ یاقتصاد .یاز وضه عانیها و جوامع و  دم ا مرا خانواده یراه مال شیافزا •

  رحاان نیز اراون هف. ا یرانام  معسجم و معاس  راا کی نبود •

هیزی پس لزوم توج  و رانام   ،قااه نداشعع. یمعاسععب  .یقبل از رحاان کاونا هم ده وضععه اانیک  اقتصععاد ا میاگا قبو  کع

  میر  نحو احسن استفاده کع کاهوکس  ینجات فضا یراا ماندهیاندک راق یاز فاصتها اقلحدتا    بدیم داًیها شد  یصح

و رهد از رحاان،  نیده ح  یکاهش آالم و مشعکالت اول یراا  یمواج  را رحاان ده ها کشعوهده   یو ضعارت یتیحما یهفتاهها

 تواندیوجود نداشعت  راشعد م یاقتصعاد  یعیرحاان و رازآفا انیرهد از پا  یراا یاگا رانام  معاسعب یو الزم اسع. ول  یضعاوه  اهیرسع 

 ی یتهط ،یو اقتصعععاد یمعال یهعاکععد  ده مواهد رحاان لیع کشعععوه تحم یو معال یرا رعدنع  اقتصعععاد ینسعععبتعاً وحشعععتععاک ااتیتعاث

ک    ییهاو  مده گاوه شعودیده جامه  م یکاهیرناخ  اما معجا ر  راال هفتن  نیمهمو  اسع. ک  ا  اوهاین لیها و تهدکاهوکسع 

 ای  نبود راشعععدیم یاد و مح خُ  یهاکاهوکسعع پذیا جامه  و آسععی  یهاگاوه ،ععدیریم  یشععتایر   یآسعع   .یوضععه نیاز ا

کمتا ده  یو گادش مال  دیها را ش از دسع. هفتن دهآمد و ر  تبع آن کاهش قدهت خاکاهوکسع شعده ده  جادیا  .یمحدود

کاال سعالم. رازاه از  یعیگزی دم جا لیر  دل یک  رهد از مدت یکمبود تقاضعا و  اضع  انباه یهعی نیاقتصعاد ها ر  همااه داهد و ا

  هودیدس. م

 دی شعا یرانک  سعتمیو از شعاهااه سع   یسعتمیسع   قی  تزهسع.ین یداهد اما کاف یمعاسعب  ایمدت تأثر عد ایمدت  هکوتا یمعارع مال  قیتزه

 ،ی وم م  دیکاهش قدهت خا لیمدت ر  دلاما ده ر عد   دینما جادیرازاه ا یسععازتهاد م یراا  یشععتایقوت ر یچعد صععباح یراا

 عک یفشععاه خواهد آوهد  کما ا ،یاقتصععاد ماهیر  .یر  وضععه زینو   التیتسععه  خ. دم رازپادا یچون تههدها یتاآثاه مخاب

راخوهداه   زین یر  معارع رانک  یدسعتاسع  یالزم راا یهاضعمان.  مانعد نداشعتن  ییها.یاد از محدودخُ یاز فهاالن اقتصعاد ی یخ

 هغب. ر  استفاده از وجوه اداهه شده خواهد شد     .  دمرادیهم مز نیک  ا ،هستعد

 :شودیاد رهد از رحاان مخُ یهاکاهوکس  .یوجود داهد ک  مانع تقو زیچعد مسئ   مهم ن ک  اشاهه شد،  الوه را نکاتی
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  قدهتمعد ده کشوه یتجاه یهاشبک فقدان  •

  معاس  نیتأمی زنجیاهو اهزش  یهااهینبود زنج •

   یمواد اول نیتأم یها.یو محدود هامیتحا •

  یصادهات یها.یمحدود •

  از مشاغل .یحما یقدهتمعد راا یکاهایسعد جود دم و •

  اد و متوسطخُ یهاکاهوکس  نیرو همکاهی تهاون   ینبود هوح •

  تح. پوشش یهاکاهوکس از  .یقدهتمعد جه. حما یصعهت یهاخوش  فقدان •

  راالتوهم ناخ  •

  اهزقیم. نوسانات  •

  ا تماد ر  نفس ضهف •

 اد خُ یفهاالن اقتصاد یوهزاتجا کاهش هیسک پذیای و •

 و      •

 اجرایی فرایندبخش سوم: 

 نیازها سنجش

های ماتبط را آن نیازهاسع.  رعارااین ها و نداشعت ای، نیازمعد شععاخ. دقیق از نیازها، داشعت حاک. ر  سعوی اجاای ها رانام 

ها ها هایی از آنها ک  نمون   نماییم  این ارزاه، ارزاههای  م ی سععجش نیازها ها اها سععد هاهعماایم ده رخش سعوم تالش کاده

ها رتوانیم ده آن   ها، تا رااسعاسع. راای سععجش واقهی.وسع. این نوشعتاه مالحظ  فامایید، تالشعیتعدات پیتوانید ده مسع می

  مسیا صحی  حاک. کعیم 

 پس از بحران پیدر شرا ازهایخالصه ن

 مدتکوتاه در

 ایپذ  یآس یگاوهها یازهاینو  یاجتما  طیمح لیپاوفا  یته •

 (یزندگ یهاحداقل ،یهداشت)م زومات ر یفوه یاضطااه یازهاین نیتأم •
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 دهآمد جادیو ا رازآفایعیر   دهید یآس یهاکاهوکس  کیتحا یتالش راا •

 یامعطق  یفاصتها ییشعاسا •

 یگیاتصمیم یجامه  و نهادها نیر یهماهعگ یاستاات  نیتدو •

 مدتب ند در

 ؛یآموزشاهای  خدمات  •

 ؛یات دهمانخدماهای   •

 ؛یتوسه  کشاوهز •

 یراا   .یتوسعه  ظاف  ،یتوسعه  کاهآمد خدمات رخش  موم ،ینظاهت  .یو ظاف  یاسعتگذاهی)توسعه  سع  یتوسعه  نهاد •

 ؛متأثا از رحاان( یهاکاهوکس از  یمال یها.یحما فیو رازتها یدانش، توسه  مؤسسات ا تباه دیتول

 ؛ی/ خصوص یاهتقاء مشاهک.  موم •

 ؛یتوسه  رخش خصوص •

 ا؛یپذ  یآس یهاگاوه یساز .یظاف •

 ؛یصعهت یتوانبخششال( /  جادیصعه. )ر  سم. ا یایاح •

  کاهمعدان دول. یفع یها.یاهتقاء ظاف •

 آن یهاتیو محدود یتوس ه سنت یهاسیاست

اسعع  مع یتوسععه  و کاهش فقا قاده ر  اها   پاسععخ  یمهمو  راا  یکادهایک  چاا هو میکعیم لیو تح   یرخش تجز نیا ده

و  یاقتصععاد ،یو اهتباط آنها را موانع اجتما  یتسععع یکادهایهو یهایتالش شععده اسعع. کاسععت   سععتعدین  یرحاان  طیشععاا یراا

 نشان داده شود  دهستعپس از رحاان را آن هوراوه  طیک  ده شاا یاسیس

ده  یمفهوم اییتا  دسععتخوش جیده حا  توسععه  ر  تدهکشععوههای و هم  یافت توسععه کشععوههای چعد ده  گذشععت ، هم  ی 

 .ی اسعتدال  ها تقو نیا یجهان یده رازاهها یاقتصعاد  یپذیاانهطافر   ازین   اندو توسعه  خود شعده یهشعد اقتصعاد یهایاسعتاات 

 مدتر عد یر  اهداف هشعد اقتصعاد  یاریدسعت یراا گاید ن،ییاز راال ر  پا ،یشعده دولت  هیزیرانام   یهاسعیاسع.کاده اسع. ک  

دوراهه سعاختاه   ،یالم  نیر یرازاههاوهود ر   یده تالش راا هاًیده حا  توسعه  مجبوهند سعا یکشعوهها   هیر  و   سعتعدین معاسع 
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 ی موم  یهاع ی، کاهش هزیاقتصعاد  یدیک  یهاحوزه یسعازیخصعوصع  ای ییمقاهات زدا یر  مهعا  نیکععد  ا یخود ها رازسعاز

 و ناخ اهز اس.   یمال یهاسیاس. .یو تثب

و  یاها   خدمات هفاه مشععاهک. فهاالن  دول. ده  یهاسععیاسعع.اتمام  ایکشععوهها، کاهش  نیتاک ده امشعع   ی گیو کی

البت  را  دراشعع یمح  یازهایر  ن یمعاسعب یپاسعخگو توانعدیم ،یدولتایمسعتقل و غ یمح  یاسع.  نهادها ی موم  یهاسیسعاو

 پس از رحاان  یمسا ل و مشکالت مح ا ر  هده مواج ،و  مل .یایمد ،گیایتصمیمقدهت  یا طا ،ا تباه نیتأم

امعا   دولع. هسعععتععد، هعای.یع حمعادا می  ازمععدیع ن و انعد قع  معانعده یمح  یاقتصعععادهعا کع  هسعععدنظا میده نگعاه او  رع  گاچع 

شعده اسع.  یامحاک   یاوین یو حت  قیرا ش تشعو   یهو نیدول. راشععد  ا یبانیده انتظاه پشعت  توانعدینم  گایدگذشعت ،   راخالف

  ر دهعد یتخص یشان ها ر  صوهت کاهاتاراشعد و معارع شاوتایپ ،یه  مح تا جام

 ،یتیحما یهاک  رانام   دنشععویم اجاا یحال ده  ،توسععه  یهاسععیاسعع. اهداف  اند،ک  از رحاان خاهج شععده  ییده کشععوهها

موجود ها  یهاسعیاسع. یاصع  یهایاز کاسعت یما راخ عجاید  ده انشعومیانجام  یاضعطااه طیده شعاا یو توانبخشع   یرازسعاز

  ستعدیپس از رحاان معاس  ن طیده شاا هااس.سیچاا آن  ک  میدهیم  یکاد و توض میخواه یراهس

 

 یاجتماع یهاتیمحدود

 را   اندشعده میو تعظ  یجامه  ته یهارخش  نیتامحاوم .یرهبود وضعه یتوسعه  راا  یهاسعیاسع.  :یاجتماع  ریفقدان تأ  ✓

شده  میجامه  تعظ نیایز یها یال یراا یتیحاکم  ستمیس ییراال یها یاز ال یسعت  یهاسعیاس.  نیا عک یا لیوجود، ر  دل نیا

 جامه  داشت  راشد   یهارخش نیتاوممحا یراا یمعاسب یگذاهایست  تأثننتوا ،اس.

 کی یایرا اسعععا  مزا شعععودنامیده می)هیزش ر  الی  های پاییعی هام جامه ( « Ttrickle Down» ااصعععطالح ی ک اثا

 گاانیراز نیا .یکاهش فهال ک داهد   دیر  وجود آمده اسع. و تاک یاصع   گاانیراز    یوسع اقتصعاد فها  ده حا  هشعد، ک  ر  

  .اس فتادهیاتفاق ن .یهعوز ده واقه ف،یفاص. دادن ر   بقات ضه یراا ،یاص 

  داهند   عیپاسعع  سععا کیر   ازیپس از رحاان قااه گافتعد، ن ای یرحاان  طیک  ده شععاا یمعا ق و جوامه :یزمان  راتیتاخ ✓

از راال ر   یسععت یهاسعیاسع.جامه  اسع.     ایپذ  یآسع   یهاگاوه یفوه یازهایر  ن ییپاسع  ده واقع ر  معظوه پاسعخگو نیا

 ای تأخ هارانام  نیا  یناکاهآمد دالیل  نیاز مهمتا یکیاسعع.     .یایمد وسععه ت یهاو رانام   یتصععوهات ماکز ج ینت نییپا

 نیا ک  دهده حالی    آنها اسعع. سععازیپیاده و هارانام   ها،سععتوهالهملد  ،هاسععیاسعع.دهک و انتقا  مفهوم   نیر ادیز یزمان

 تا شوند حاد جیر  تده یمشکالت اجتما ممکن اس. مدت 
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 ،یو ا تباه یمال سعتمیشعده از  اف سع   .یاما محدود هدا م.یاهزان ق  التیاشعتاا  را تسعه جادیا :داریمشعالل ناپا  جادیا ✓

و  یده رازاه کاه مح  یواقه یتقاضعا کی ج یک  ده نت ی  مشعاغ کعدینم جادیا یداهیپا  یهاکاهوکسع مشعاغل معاسع  و 

 خواهعد رود  داهتایاحتماالً پا شوند،یم جادیا یاجتما  یرااسا  مذاکاه و مشاهکتها

 یرخشععها یها راا یکسععانی یمهموالً هاه ح ها یم  نییاز راال ر  پا یکادهایهو  :یمح  اتیعدم توجه به خصععوصعع  ✓

ناکام  یادیوسعه  تا حد زت یهاسعیاسع. یگسعتاش اسعتانداهد سعاز  یتالش راا نیق ماو ا  کععدیا ما  م  کشعوهمخت ف 

 اتیو خصعععوصععع   یات م ی یاههایخود، ن یفاهعگ ،یاقتصعععاد -یمخت ف اجتما   یهای گیها ق ماو را و  اایروده اسععع. ز

 داهد  یمتفاوت

 یاقتصاد یهاتیمحدود

 .ی تثب یراا ک   مدت،ر عد یهارانام   (:اهیمداخالت و غ ،یپول ،یمال  سعع.ای)سعع  یکالن اقتصععاد  یرهایدر متغ  تیاولو ✓

آن  اایداهند، ز یده سعط  م  یمعف ایتأث یحت ایهسعتعد  فیضعه  اغ    اندشعده  یو حاک. ر  سعم. رهبود  ااح یرحاان  طیشعاا

و ده   کعدیاز توسعه  ها معهکس نم و جا مانده یافت توسعه معا ق کمتا    کالتداهند ک  مشع   یرا هشعد  دیو تاک لیتما ها،رانام 

 ای پذ  یآسعع   یهاگاوه یازهایو ن یتیجمه یالگوها ،یقب  یاقتصععاد  ی.  هوندهاناتوان اسعع   دیجد یشععا  یهافاصعع. جادیا

وجود خواهععد  حتمعاً یخعا، اجتمعا  طیسععع. کع  مشعععکالت ده شعععاایمهع آنرع   نی  ادهععدنمیموهد توجع  قااه ها  یتیجمه

ارزاه  چیاگا ه  نیراشعد؛ همچعو اسعتفاده از فاصعتها وجود نداشعت   یمح  یازهاین  نیتأم یراا «یمح  یداصع » چیداشع. اما اگا ه

 یهفع نشععده، راق ج یکشععف نشععده و ده نت ازهاین نیا  راشععد، نداشععت   وجود معطق  ده هارحاان  ایتأث  گیایاندازه یراا  یاریاهز

  مانعدیم

از حد   شیرزهگ ها ر یهاو رعگاه  یسععت یهارخش  .یاهم نییراال ر  پا از  یهاسعیاسع. :کوچک هایتوجهی به بنگاهبی ✓

کوچک  یرعگاهها جادیرا ش ا یمح   یعیکاهآفا  قیاز  ا  داهیتوسعه  پا دهدیوجود داهد ک  نشعان م ی  شعواهددهدیان منشع 

هسعتعد  یاقتصعاد جهان کیده  اییتا  ی کوچک و متوسعط ن  تعها  وامل اصع   یها  شعاک.شعودیم  یداهتایپا(  SMEو متوسعط )

 پس از رحاان داهند  طیده شاا زیشال ها ن جادیا لیپتانس نیشتایر ک  ر

 یواقه یازهعایع غعالبعاً رعدون ده نظا گافتن ن ن،ییاز رعاال رع  پعا یارالغ یهعادسعععتوهالهمعل ،یده ها کشعععوه :یععدم همعاهنگ ✓

 یراا  یتیحما یهاسععتمیو سعع  یمقاهات تجاهو   راشععدیم یسععتیز طیمح ،یپاوهشعع   ،یآموزشعع  ،یفاهعگ ،یاجتما  ،یاقتصععاد

قااه  یاو هماهعه نشعده یانقباضع  یهاسعیاسع. انیمهموالً تح. جااز رحاان،   دهید  یمجدد ده معا ق آسع   یگذاه  یسعاما

  اندیگیم
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 یاسیس یهاتیمحدود

 یوجود مؤسعسعات مح    دم لیر  دل  هیزیرانام سع سع   ماات   سعتمیاز کشعوهها، سع  یاهیده رسع   عدم تمرکز و انحراف: ✓

  د ن شعویو اجاا را مشعکل مواج  م  گیایتصعمیم  سعطوحده  ،یامه  مدناز معافع گسعتاده ج  یعدگینما   عوانر   .یصعالح یداها

 یها یو اسععتاات  ازهاین نیر  هایگذاهاسعع.یسعع  و هار  رانام  یعاسععبم یدهایمسعع   تواندیم یمح  یوجود مؤسععسععات و نهادها

 کعد  جادیده جه. هفع موانع ا یشد و گفتمانداشت  را یو دولت یتیحاکم

شعهاسعتانها و مااکز اسعتانها گاها فاقد تخصعر  یاداه - یاسع یسع  یدول. ده داخل نهادها کاهمعدان :یفن  تیکمبود ظرف ✓

  یده اقتصعادها  یعیاهتقاء کاهآفا ییتوانا  نیهمچع  و رازاه هسعتعد یو نظاهت را اصعالحات اجتما  یهماهعگایجاد   یرااالزم  

مععد شعععدن از رخش ا ظم رهاه ایع  یمح   عانیآگاهان  ر  کاهآفا ییهاهعمعا اها   ر  قاده هاآن ج ،ینداهند  ده نت  زیخود ها ن یمح 

  ستعدین هایگذاه یساما یرودج  توسه  موجود راا

 مدل اجرای برنامهفصل چهارم: 

 پس از بحران پیدر شرا یمح  یتوس ه اقتصاد  

 یسععت  یکادهایرا هو سع یآن ده مقا یاصع  یهای( و توسعه  راتاLED) یصعاد مح مفهوم توسعه  اقت  یراهسع  ،فصعل نیا  هدف

  یهاطیو مح یاجتما  ،یاسع یها را مسعا ل سع  یمسعا ل اقتصعاد  دیرا یاسع. ک  توسعه  اقتصعاد مح  نیآموخت  ا  نیتااسع.  مهم

و ثبات  یاجتما  یگوور  گف. زایک  ن ییصعادق اسع.، جا زیاز رحاان ن رهد طیده شعاا   هیر  و نیسعازد  ا کداهچ ی ،یاسع یسع 

وجود  اندافت یک  کمتا توسعه    یو معا ق  دهید   یآسع  یهارعگاه ،یجامه  مح  یاار ییهاع یگز چ   مهم اسع.  اهیرسع   یاسع یسع 

 اش.؟داشت   یااتییچ  تا یجامه  مح  یو مال یو فاهعگ یاقتصاد ،یاجتما  طیداهد؟ قبل و رهد از رحاان شاا

ر    یدگیهسععع  یارا  یاسععع. و هم فاصعععت  دیک  هم تهد کعدیم جادیها ا  طیاز شعععاا  یمجمو   خاصععع  پس از رحاان  طیشعععاا

 یهازمان ممکن را کمک  نیهتایده سعا  دیموضعو ات را نیده جوامع  ا یو اقتصعاد یاجتما  یها.یچون محاوم  یموضعو ات

کمک  ی امل مثب. راا  توانعدین زده مده کشعوه رحاا یمح   جوامع ارعدیاصعالح و رهبود  یرخشع   نیر یهایو همکاه یتیحما

 راشعد  ییخودکفار   یو انتقا  از وارستگ اییر  تا

 یم  یهاو چاهچوب یوجود رحاان ر  قدهت مؤسسات مح   طیشاا  ده  مدتر  اهداف توسه  ر عد  یاریدول. ده دست  یاثارخش

ا تماد ر  نفس و   یآنها و رازسعاز  قیرا ش تشعو یدادن ر  مؤسعسعات مح  دانیم یهعیهوش   نیداهد  اسعتفاده از ا یرسعتگ یو مح 

و قانونمعد شفاف و پاسخگو   دیشده توسط دول. و مادم را  فیتها یهاهچوبادم خواهد شد  چادول. و م نیر  یا تماد سعاز

 راشعد 
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 ست؟ی( چLED) یمح  یتوس ه اقتصاد

 کیمادم و دول. ها ده  یهعی یاصعع  نعفهایذ  نیاسعع. ک  مشععاهک. ر یتوسععه  مشععاهکت  عدیفاا کی ،یمح  یاقتصععادتوسععه  

 نیا  LED  کعدیتوسعه  مشعتاک ها فااهم م  یاسعتاات  کی یمشعتاک و اجاا  ی ااحو امکان  کعدیم فیق ماو مشعخر تها

را   کادیهو  نی  ده واقع اکعدیفااهم م یجهان یو حت یم  ،یاده سععط  معطق  یهقارت یایو مزا یکاه ها را اسععتفاده از معارع مح 

 ر  وجود آمده اس.  ،یتصاداق یها.یو رهبود فهال داهیمعاس ، مشاغل پا یهاکاهوکس  جادیا ییهاهدف ن

 یسعاختاه یو حت یاسع یسع  ،یاجتما  ،یاقتصعاد یازهایاسع. ک  ر  ن یچاهچوب جامع از ارتکاهات و اقدامات کی LED  هوش

 طی و شعاا یاقتصعاد لیتوج  ر  مکان، فاهعه، پتانسع اسع. ک  را   یعدیفاا LED ج ،ی  ده نتدهدیپاسع  م یتوسعه  ده سعط  مح 

  دهدیاها   م یمخت ف یح هاهاه  ،یمح  طیمح یو نهاد یاجتما  نیو همچع یاسیس

 LEDاصول روش 

 توسععه  و  کاهوکسعع  جادیا یراا یجامه  مح  .یو اهم یو اهزشعع  .یمحدوده فهال ،یمشععاهک.، همکاه .یفوق اهم فیتها

ها گوشعزد   یایو هقار. پذکاهکعان  یاشعتاا  راا جادیا  ی  رااکعدیم انیتوسعه  جامع ها ر یراا  یایهقار. پذ جادیا و مشعاغل

 :میکعیاشاهه م یمح  یتوسه  اقتصاد کادیهو اییقارل تا ایفوق، ر  اصو  غ فیرهتا متوج  شدن تها یراا کعد؛یم

 داهیهشد پا  یراا  ازین  شیپ  کیق ماو خود    ده پاوس  توسه   یمح  عفهانیمشاهک. ذ  :یاجتماع  یگوومشارکت و گفت ✓

  کعد یم  .یها تقو یو انسععجام اجتما  دهدیرحاان ها کاهش م یامدهایخطا پ  ،یمشععاهکت یهاسععمیاسعع.  اسععتفاده از مکان

 یهعا .یع فهعال و هعاشعععبکع  جعادیو ا  ینوآوه  قیا تمعاد، تشعععو جعادیا  رع  یانجمن مح  کیع   قیاز  ا یمح  عفهعانیرع  ذ  یدسعععتاسععع 

 یمح  یازهایهفع ن یراا ها هاهاه حل  نیتار  راال، معاسعع   نییاز پا  یاسععتاات  کی یو اجاا  ی   ااحکعدیکمک م یاجتما 

 ها ر  همااه خواهد داش.  یهوند توسه  مح  یداهیو ضمان. پا راشدیم

ناخ رازده   نیشتایر شودیم انجام  هدفمعد  صوهتر  یک  ده جامه  مح   ییهایگذاه  یسعاما  :یخصوص/یمشارکت عموم ✓

کاهآمد معارع  ریتخصع   قیو تشعو یمعارع مح  جیر  رسع   یاریدسعت یراا یا  یوسع   LEDها ر  همااه داهند    یو اجتما  یاقتصعاد

اگا  راشعععد؛یمهم م اهیرسععع  داهیتوسعععه  پا  عدیفاا کی یراا یمح   گاانیازتمام ر نیر  آنهاسععع.  مشعععاهک. ر یو ا تباه یمال

ده و ها گون  شع   شعتایر  یو دولت ینهاد  یهاسعتمیمحالت و سع  یده رانام  صعاحبان واقه  ییااامکان همگ فتدیمشعاهک. اتفاق ر

 داش.  خواهدهوند توسه  ها ر  همااه  یداهیو پا .یشده ده سط  مح   مشاو  یزیرانام  ه .یاقدام و فهال

و توسععه  ها   یهشععد، نوآوه  طیشععاا شععامل  هاآ  دهیاز ا یمجمو   کام  ،یو فاهعگ ییایجاااف  یکینزد  (:نیق مرو )سعرزم ✓

  کعدیآماده م
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 خود و معارع داهند  یازهایاز ن یرهتا یآگاه ،ق ماو کیساکن  عفهانیذ اوالً،

  شودیم یوارستگ جادیرا ش ا یمعافع مشتاک و فاهعگ اد،یق ماو ر  احتما  ز اً،یثان

نهعادهعا و  نیر یو اقتصعععاد یاجتمعا  ،یرع  هم، تهعامعل مکاه فاهعگ کیع نزد یو ق ماوهعا یعیسعععازم یهعایع.محعدود نیا ثعالثعاً،

  کعدیم جادیا یانسجام و ا تماد اجتما   یتات نیر  او  سازدیم ایپذ امکانها  هاکاهوکس 

توسعه   اف.یاسع.  راخالف هه عفهانشیاز ذ  یعدگیر  نما یمحکم یمح  یصعدا جادیا یآ  راا  دهیق ماو رسعتا ا .،یده نها و

 یم  یاو رانام هعگام راخوهد را ها اقدام  یمح  یصعدا  انگایک  نما کعدیها فااهم م ییهاارزاه و سعاختاه LED ،یجامه  سععت

 اس.   ده آن مح  یالم  نیر یحت ای یمح  ای

پاسع    یتوسعه  ده سعط  مح  یو نهاد یاسع یسع  ،یاجتما  ،یر  مجمو   اقدامات اقتصعاد  LED کداهچ یچاهچوب  ن،یرا ا   الوه

 :میکعیم یاهسر شتایر ایک  ده ز دهدیم

 توس ه یاسیو س یاب اد اجتماع 

ده   یاسع یو سع  ی وامل اجتما   زیتوسعه  و ن یحاصعل شعود ک  ارتکاهها  تواندیم یفقط زمان داهیا، توسعه  پLED  کادیهو مطارق

 نظا گافت  شوند 

اشعت  شعود، ر  احتاام گذ یمح  یسععت یاجتما  یمهم اسع. ک  ر  سعاختاهها اهیرسع   موجود:  یاجتماع یبر نهادها  هیتک ✓

 یو نقط  شعاو   کععدیم  یعدگیاشععد ک  معافع جامه  ها نمار یان هوسعتا ممکن اسع. افاادک  رزهگ  ییده معا ق هوسعتا   هیو

مخت ف  یکشف هوشها یر  مهعا نیهمچع یاجتما  .یخواهد رود  حساس"االر  ر نییپا"از  کادیاز هو یبانیو پشعت یآگاه یراا

 معاس  هستعد؛ یعگو از نظا فاه گذاهدیحاکم را مح   احتاام م یسعت نیک  ر  قوان یاقتصاد یهااس. ک  ر  انطباق رانام 

 صعداکیهم  تا  کعدیتالش م  LED :یریگ  میگسعترده در تصعم  یهااسعتیبر سع  یمبتن یاسع یمشعارکت سع   کیتحر ✓

مدت ده جه.   ی والن ید رهبودک  هون یاکعد ر  گون  جادیو مقامات سعط  راال ا یمح  یجوامع، نهادها نیر  وندیشعوند و پ

  ی آسعع   یهاکاهوکسعع  یو حت فیافااد ضععه ییشعععاسععا یااها ر  یا هیو یاهتالش LED  کادیراشععد  هو یواقه یازهایهفع ن

و   ازهایشعاک. کععد هفع ن یمؤثا ده مشعاهک. توسعه  مح   طوهک  ر  یدهد ده صعوهت عانیتا ر  آنها ا م دهدیانجام م  اتایپذ

 اتفاق خواهد افتاد  تاعیسا هامشکالت آن

تا آنجا ک  ممکن اسعع.   یسععتیرا یایگ  میده تصععم یمح  عفهانیذمشععاهک.    :یاجتماع  یهمکار و  گووگفت قیتشعو ✓

و  یو ا تبعاه یمعال یهعاسعععتمیسععع  ،یتیحمعا یهعاسعععتمیسععع   هعا،کعاهوکسععع صعععاحبعان  نیر یهمکعاه و گوو  گفع.یعارعد شیافزا

 هاکاه وکسع رهبود  ایشعاوب   ،یمعارع مال نیکاه و تأم طیوهد موضعو ات ماروط ر  شعاادهم ،یتیو حاکم یدولت یهامجمو  
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انواب  توانیم هاآن  یک  را هو یاجتما   داهیپا یاقتصععاد یهامد   یراا ییهو الگو  نیاز ا فتد؛یاتفاق ر یسععتیرا رحاان از پس

 کاد، ر  دس. خواهد آمد  جادیا یمح  یاز توسه  اقتصاد یدیجد

 توسعه   هوند ده ک   عدافتگ میتصعم عفهانیک  هم  ذ یزمان  پس از بحران: یه مح  در جام ینهادسعاز ندیفرآ  تیتقو ✓

کععد   ع یمشعاهک. ها نهاد یها  زمیک  مکان  اندیرگ میممکن اسع. ر   وه مشعتاک تصعم یمح   گاانی، رازشعاک. کععد یمح 

ک   ی  زمانشعودیم یآن ناشع  یحقوق  .یو شعخصع  یقانون .یشعخصع  از  مدتاًشعده   ع ینهاد یانجمن مح  کیاسعتفاده از  یایمزا

 یمح  یتهایممکن اسع. فااتا از فهال ها م کاد آن  شعوند،یرهاه معد م یو خاهج یداخ   .یاز مشعاو   نگاایراز یانجمن مح 

 راشعدیم یم  یو حت یناسعتا ،یشعهاسعتان عانیفاآقش و اهتباط را ن یشعامل شعبک  سعاز ییها.یمسعئول دیتمد نیراشعد  اغ  ، چع

 ها ر  همااه خواهد داش.  یسه  م تو یهااس.یرا س یمعحصا ر  فاد و مؤثاتا هماهعگ یکادهایک  هو

 توس ه یاب اد اقتصاد

 یاو ین کیو تهامل را هم،  یاقتصعاد یها.یفهال اسع.  از آنجا ک  یاتیح اهیرسع   LED  کادیده هو   هیتوسعه  ر  و یاقتصعاد ارهاد

 دهعدیم لیمحاک  تشک

از  .یع حمعا یراا ییتهعایو فهعال یمشعععاهکت یهعایگعذاه  یع سعععامعا ،یاهیع خود یهعاسعععازمعان قیاز  ا :یگنجعانعدن اجتمعاع ✓

 خود غ ب  کععد  یممکن اس. رتوانعد را انزوا ایپذ  یآس یوگاوه ها نینش  یاز افااد حاش یاهیخاد، رس یهاکاهوکس 

از   یراالتا  سعطوح  ها،کاهوکسع  یو هقار. مح  یلگادش ما شیافزا ،یاد مح خُ ا تباهات یهاصععدوق  جادیا کاهش فقر: ✓

 ها همااه خواهد داش.  یخصوص و یده رخش دولت یگذاه یساما

اسع. ک   یاهزان و آسعان ر  معارع مال یدسعتاسع   یراا یجامه  مح  یمال  یتوانمعدسعاز یاز ارزاهها یکی یاد مح خُ یهاصععدوق 

کععد  چون  دایع کعاهش پ توانعدیم یکالت پس از رحاان تعا حعدودآثعاه و مشععع  اان،یآن ده همع  محالت ا یده صعععوهت اجاا

 یها کاهوکس بود  ره ایشاوب    یراا یمال  یازهایو ده ماح   رهد هفع ن یاتیح  یازهایهفع ن  یراا یارع مالر  مع  یدستاس  همواهه

جعامهع   یراا و افتع یع  رهبود هعاخعانواده ی موم یزنعدگ طیشعععاا شعععودیم یعیرشیوجود خواهعد داشعععع. پس پ یاد مح خُ

 خواهد شد  جادیا .یاه و امعهف ،یاد مح خُ یو ا تباه یمال یهاستمیگستاش س قیاز  ا یتاگستاده

اقتصعاد   یک  پا یاز هشعد و توسعه  جامه  مح   فاه یمح  یرانام  توسعه  اقتصعاد یاجاا بزرگ: یاسع یو سع   ی بات اجتماع ✓

ها ر  همااه خواهد  یاسع یو سع  یو ثبات اجتما   دهیم و دول. گادماد نیا تماد متقارل ر جادیرا ش ا شعودیکشعوه محسعوب م

مشعاهده   یکمتا یها یآسع  و  تاپاک یر  همان نسعب. جامه  سعالمتا، اجتما  میداشعت  راشع   ی  توانمعدداشع.  ها چقده مح 

 خواهد شد 
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وجود داهد ک   یشععواهدداهد   یرسععتگ  یو نوآوه اییهوند تا ،یر  هشععد اقتصععاد یگایاز ها زمان د شیتوسععه  ر :ینوآور ✓

 .یع هو، تقو نی  از ادهععدیخود انجعام م .یع لحظع  آغعاز فهعالخود ها ده  ینوآوه نیتامهم هعارعگعاه .یع اکثا دهعدینشععععان م

  کعدیم فای  اLEDده هوش  ینقش مهم یرعگاه اقتصاد جادیو ا یعیکاهآفا

 توس ه ی د مح بُ 

 :کعدیمعهکس م یهد مح واقع، رُ اس.  ده یاتیح اهیرس LED عدیده فاا یهد مح رُ .یاهم

مشعععتاک معانععد زرعان،  یهعای گیو نیو همچع یجعامهع  مح  یطیحو قاارع. م ییایع جاااف یکینزد مشععتر : قیدرجعه عال ✓

اگا ده ارهاد  یمح  یمثب. داشععت  راشععد  توسععه  اقتصععاد ایتأث LED یسععاز ادهیده اجاا و پ تواندیو     م نید  ،یسععبک زندگ

 همااه خواهد داش.  ر  نیساکع ش.یو مه یزندگ د ده م یمثبت ااتیروده و تاث تاداهیاجاا شود پا یمح 

نسععب. ر    نیده خصععو، اتفاقات مح   پس از رحاان هسععتعد رعاراا  اندهیگ میخود تصععم یجامه  مح  یوقت  :یتیریودمدخ ✓

  ی ر  اجتماب و سعاما نسعب.  یایپذ .یو حس مسعئول کععدیم .یخود احسعا  مسعئول یهی ب یو حت یو اجتما   یزندگ طیمح

 کعل ده و  کعاهوکسععع  طیمح .یع فیک شیافزا ،یمععد  .یع ضعععاه شیافزا  ،یزنعدگ .یع فیک شیشعععده رعا عش افزا جعادیا یاجتمعا 

  رخشدیها رهبود م یزندگ طیشاا

 ،یمعارع مح   از فاصتها ویرهتا  و  قیدانش  متهامل هوزان ، احتماالً  و ییایجاااف .یموقه  لیدلر یمح   گاانیراز  دانش:  زانیم ✓

 اس.  مح ی جوامع از یایادگی دنبا  گوش دادن ور یمح  یتوسه  اقتصاد کادیهو داهند  ازهاین و ها.یمحدود

 یاجتما    یاسع یو سع  یاز مسعا ل اقتصعاد یمکاه ده تهداد ایاز اهتباط هوزان    ییایجاااف یکینزد  ت امل:  یشعدت و فراوان ✓

 جادیگذاه ا  یمد  اهتبا ات پا  نی  اشععودیم یاد و همکاهرا ا تم یهوارط مبتع  اومعدیک  معجا ر  توسععه  ن کعد،یم یبانیپشععت

  وندشیم یمح  یقو یهاشبک 

 مذاکاه  کادند،  هشعد هاک  ا تماد و شعبک  یهعگام  :یو جهان یم   یریگمیتصعم  یسعاختارها  یریاحتمال به کارگ ✓

  رود خواهعد تاآسان اهیرس زهاایکس  معافع خود و هفع ن یراا یالم  نیر یو حت یم  یرا نهادها یمح  گاانیراز یراا
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 سخن پایانی

 /یاجتما   یعیرازآفا»  ی اقتصعادی مح ی، تح.  عوان توسعه سععد هاهعمای رخشعی از، آمدآن چ  ک  تاکعون ده این نوشعتاه  

 ای اس. جه.ده واقع خالص    مایگان اها   گادیدخدم. گاان  اس. ک   «خُاد پس از رحاان کاونا  یهاکاهوکس  یاقتصاد

  آماده گادیده اس.  هیات   می شاک. مشاوه و توسه  کاهآفایعی زاگا ای مفصل ک  ده آشعایی را مجمو  

مشاو  هایی ک  ی ذاتی ما آماده گادیده اس.، چاا ک  ده تمام سا ده هاستای مسئولی. اجتما ی و وظیف  ،این سعد هاهعما

های تک سع و ی توسعه  پایداه و سعار عدی ایاان اسعالمی ها را تکایم، دغدغ یاان زمین رودهخدمتگذاهی ر  مادم شعایف ا

 ایم وجودمان حس کاده

هعدایع.  هاهعمعایی ورحاان کاونعا سعععااسعععا جهعان ها تحع. تعاثیا قااه داده اسععع.، امیعدواهیم کع  رعا الطعاف الهی و اماوز کع  

این کوشععای   فازندانصععدیق و کوشععش شععبان  هوزی خادمان همچعین  ، و فازانگان و دلسععوزان این سععازمین  ،اندیشععمعدان

 ،  مل کعیم نی این سازمیی خطیا خود ده مسیا رهتا شدن ها هوزهروم، رتوانیم ر  وظیف وماز

ی اصع ی اها   و ده مهاض ، مجمو  رزهگواهان قااه گیادسع. ده صعوهتی ک  این خالصع  موهد راهسعی و پذیاش  ردیهی

نظاان، ارزاه مفیدی راای اجاای  م ی ده ی صاح گیای از تجاریات هم رهاه  قااه خواهد گاف.، تامداق  و نقد اهراب فضل 

  کشوه گادد ی م یاتی سطوح هم 

پاسعشععام  و چک لیسع. و ارزاههای اجاایی کاه( تدوین   3۱ده فای های پیوسع. فاایعد اجاای رانام ، نمون  پاسعشععام  ها )

  میشودشده ک  راای نمون  دو نمون  تقدیم 


