
 

 

 بیانیه تحلییل

و  اقتصاید کروناآثار 

 آن های مقابله با راه
 

 کمیته علمی بررسی ابعاد اقتصادی کرونا

 های علمیه مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه

 89اسفند



 

ای در اکثر  العاده های دنیا وضعیت فوق ع ویروس کرونا در بسیاری از کشورشیو به جهت در چند هفته گذشته

است. با توجه به سرعت سرایت این ویروس و نبود درمان قطعی برای آن، توصیه آمده مناطق جهان به وجود 

روی میان افراد جامعه و مراعات رضبیماری پرهیز از هر نوع تماس غیرپزشکی برای قطع زنجیره شیوع این 

ماکن عمومی و مراکز تجمع در ی گسترده ابرخی امور بهداشتی در این زمینه است. این امر منجر به تعطیل

بر ابعاد مختلف زندگی تاثیر فراوانی با توجه به طوالنی شدن مدت مقابله با آن،  و است سر جهان شدهسرتا

مبتال به این ویروس های ای و ملی فراوانی برای کشور منطقه ز منظر اقتصادی نیز ابعاد جهانی،ا .گذارد میمردم 

ها حکایت از بورس کشورطال و همچنین شاخص  ،دالر نوسانات قیمت بازار نفت،به دنبال خوالهد داشت. 

های اقتصاد مصون نمانده است.  از آسیبهای این بیماری  ایران نیز به عنوان یکی از کانوناثرات این ماجرا دارد. 

 .ورت گیردصهای ناشی از این مساله  جهت کاهش آسیب یتمهیداتبنابراین باید 

های  مقاومت آن در مقابل انواع تکانهقدرت  ،اقتصاد مقاومتیهای یک  مؤلفهترین  از طرف دیگر یکی از اساسی

کرونا بیماری های اقتصادی، اموری دیگری مثل شیوع  تحریمها ممکن است افزون بر  تکانهمنشأ اقتصادی است. 

غیر الهی و دور از دشمنان بشریت در تمدن ه باشد ک احتمال حمله بیولوژیکی مطرحبخصوص اگر  باشد.

به خطر بیندازند. را های زیادی  ف اقتصادی و سیاسی خود جان انسانحاضرند برای رسیدن به اهداانسانی 

در چنین  یمدیریت اقتصادمقابله و ی برای هاییافتن به اقتصاد مقاومتی بدون دستیابی به راهکار این دستبنابر

 واهد بود.پذیر نخ شرائطی امکان

اقتصاد مبتنی بر اندیشه شده ارایه  اغلب راهکارهایاین است که  نکته قابل تامل و تاسف اینکه در اینگونه موارد

به دنبال حل مشکالت از فرهنگی نه تنها های  متعارف با توجه به عدم برخورداری از بسیاری از زیرساخت

هایی   چنین اندیشهایانه مردم که حاصل تربیت اقتصادی گر بلکه رفتار مادی نیستند،های مردمی  طریق مشارکت

عمیق و های  ظرفیت ،تمدن اسالمیبراساس که یحالدر بسیاری از مشکالت خواهد بود.  أخود منشباشد،  می

ای برای دولت  آمده و به بازوی قویهای اقتصادی  حل بحرانمردمی و اجتماعی به کمک  یها کانون  گسترده

لت به کمک مردم برای حل مشکالت توان در برخی موارد این ادعا را نمود که دو جایی که میشود تا   تبدیل می

در ادامه ضمن بررسی آثار اقتصادی کرونا، راهکارهای مقابله با آن ارایه  نه مردم به کمک دولت.کند،  اقدام می

 شود. می



 کرونا بر اقتصاد ایرانآثار شیوع ویروس 
قیمت صادرات بسیاری از محصوالت ایرانی از جمله نفت تاثیر منفی  کاهش تولیدات جهانی بر روی .1

مت نفت کاهش پیدا کرده و این امر بر میزان ذخایر ارزی تاثیر منفی داشته است و به دنبال آن قی

خواهد گذاشت و قیمت ارز و طال باال خواهد رفت. افزایش قیمت ارز به صورت طبیعی بر روی 

شیوع بیماری همچنین بر اثر ویژه کاالهای وارداتی تاثیر خواهد گذاشت.  به افزایش قیمت سایر کاالها،

آنها بیکار گردند، به تعطیلی کشیده شوند، کارگران  یکرونا ممکن است بسیاری از واحدهای تولید

به لحاظ آثار اقتصادی،  ه چنین وضعیتی رکود اقتصادی است ونتیج عرضه کاالها کاهش پیدا کند که

 خواهد بود.   یر نامناسبوضعیت بسیا

های الزم از اقشار و اصناف  و درمان بیماران کرونایی، حمایت های دولت به جهت مقابله با شیوع هزینه .2

حاصل از صادرات نفت و سایر محصوالت صادراتی درآمدهای یابد. از سوی دیگر  ضعیف افزایش می

یاید.  کاهش می ، حمل و نقلداری هتل کاالها و خدماتی از قبیل گردشگری،تولید  بر و نیز مالیات

سیاست استقراض استفاده کند که تاثیر های ضروری ممکن است به ناچار از  دولت برای جبران هزینه

 بسیار بدی روی تورم و زندگی اقشار پایین جامعه داشته باشد. 

فروش ده است و وقوع کرونا در ماه پایانی سال بسیاری از اصناف را به طور خاص با مشکل مواجه کر .3

همچنین برخی تولیدات خانگی و محلی و یا روستایی محصوالتشان به شدت با کاهش مواجه گردید. 

 اند. االها تقاضای خود را از دست دادهکه به علت عدم اطمینان مردم از سالمت و ایمنی این ک

شود،  دی نصیبشان میبخشی از اقشار جامعه درآمدشان روزانه است. اگر هر روز کاری پیدا کنند درآم .4

ها، بسیاری از  راه ها و چهار در غیر اینصورت هیچگونه درآمدی نخواهند داشت. کارگران دورمیدان

بازارهای محلی با تعطیلی موجه شده یا از رونق افتاده است، در نتیجه فعاالن این بازار با مشکل مواجه 

 اند.  شده

پذیر در این  بهداشتی همه اقشار جامعه از جمله اقشار آسیبهای   افزون بر مشکالت بیان شده، هزینه .5

پذیر با عدم امکان خرید کاالهای سالمت و بهداشتی،  . قطعا اقشار آسیبایام به شدت باال رفته است

بیش از سایر اقشار در معرض ابتالی به این بیماری خواهند بود. این امر جریان کنترل و پیشگیری از 

 نی خواهد کرد.این بیماری را طوال

اند،  برخی از اعضای آن به بیماری کرونا مبتال شده یا فوت کردههایی که  مشکالت اقتصادی خانواده .6

 باشد که نیازمند توجه ویژه هستند. مضاعف می



 ی اقتصادی کروناها اهکارهای مقابله با آسیبر

 فهم صحیح اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن آنیک. 

، تحقق کامل اقتصاد مقاومتی مقابله با آنیگانه نسخه ، از وضعیت جهانیاقتصادی ناشی  های در رابطه با چالش

توان توقع داشت که وضعیت  ن اقتصاد کشورهای مختلف دنیا نمیاست. اگر چه به علت رابطه تنگاتنگ میا

های اقتصادی  ، تکانهشد محقق می اقتصاد مقاومتیاگر اما  ،اقتصادی در جهان آثاری در اقتصاد ایران نداشته باشد

به نفت، دالر و مواد اولیه وارداتی، مهمترین  مساله وابستگی اقتصاد رسید. میاقل ناشی از این بیماری به حد

برای مقابله با این نوع هایی است که در چنین مواردی اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار می دهد.  چالش

در این امر بر اساس تفسیر رهبر معظم انقالب و عملیاتی کردن آن است. ها تنها راه، فهم اقتصاد مقاومتی  چالش

های مردمی و بدنه  های علمیه، نهادهای انقالبی، تشکل ها، حوزه دولت، مجلس، سایر نهادهای حاکمیتی، دانشگاه

 شود.  اصلی مردم وظایفی دارند که هر یک با عمل به وظایف خود این امر محقق می

های مختلف اقتصادی،  ها و مقابله با آثار اقتصادی این جریان، دولت، بخش خی آسیببرای کاهش براما 

 توانند نقش جدی داشته باشند. نیروهای جهادی مردمی می

 بخش دولتی دو. اقدامات

نظام جمهوری اسالمی ایران جهت حمایت از مشاغل و از طرف ی های اخیر تصمیمات بسیار موثردر روز

های مدعی در شرائطی که بسیاری از کشور که الزم است هر چه سریعتر عملیاتی شود. هها اتخاذ شد خانوار

از افتخارات نظام تامین کنند، های هنگفت تشخیص و درمان این بیماری  هزینه قادر نیستندحمایت از مردم 

 را مایتی خوبیهای ح سیاستبلکه  ،های درمانی را تقبل کرده ایران آن است که نه تنها هزینهجمهوری اسالمی 

رسد: نکته اول با توجه به  الزم به نظر میاین حال تذکر دو نکته با  کند. دنبال میبرای اقشار مختلف مردم 

که . در شرائطی قرار گیرندهای حمایتی  برای دولت، الزم است تنها نیازمندان مشمول سیاستهای سنگین  هزینه

های حمایتی به همگان حتی ثروتمندان نه منطق  خت یارانه، پردااست یهای دولت خود نیازمند تامین هزینه

ها، دولت نیازمند   . با کاستن این هزینهاقصادی قابل دفاعی دارد و نه از نظر شرعی چنین مجوزی وجود دارد

شد. نکته دوم این است که باید یک نگاه جامعی به اقشار و خواهد المللی ن های بین درخواست وام از صندوق

 یب دیده وجود داشته باشد تا در چنین شرائطی از آالمشان کاسته شود.اصناف آس

های اقتصادی راهکارهایی فراوانی وجود دارد که به  رسد برای کاهش آسیب به نظر میاقدامات دولت با وجود 

 برخی از آنها اشاره می شود:



 :رو و شرایط پیش موجود تیوضع عیو سر قیدق یبررس .1

های ناشی  آسیبموجود و برآورد اقتصادی  تیوضع عیو سر قیدق ی، بررسبحران نیمواجه با ا یقدم برا نیاول

 یها خسارت و بخش زانیاز م یکه شناخت درست یاست. تا زمانمقابله با آن  یخسارت بوجود آمده برا زانیم

و اتخاذ  یریگ میاند، وجود نداشته باشد، تصم دچار اختالل شده روسیو نیکه در مواجهه با ا یاقتصاد

برای اقتصادی ای  الزم است تا هرچه سریعتر کمیته نخواهد بود. مفیدهم چندان  یبعد یاقتصاد یها تاسیس

ها  این قبیل آسیباین کمیته باید در سطح ملی و استانی  این منظور از طرف مراجع قانونی تشکیل شود.

 شناسایی کند. 

 های حمایتی اتخاذ سیاست .2

های  یاستس مدت کوتاهت در رفت از مشکال رود برای برون ین شرائطی توقع میبدیهی است که در چن

ای و غیره از طرف دولت  های بیمه های بانکی و هزینه های مالیاتی و یا تعویق بدهی حمایتی مانند معافیت

است همچنین اقشاری که هیچ درآمدی به غیر از درآمدهای حاصل از کار روزانه نداشتند الزم خاذ شود. تا

شود، اما تحقق  این امور اگر چه تا حدودی دنبال می به آنها پرداختی بالعوض برای چند ماه صورت گیرد.

 ها امری ضروری است. کامل این حمایت

 :یرضروریغ یها نهیاز هز یریجلوگ .3

 یاز مسائل یکی. کند یم لیرا به دولت تحم یقابل انکارریغ یها نهیهز یماریب نیا وعیشد، ش انیکه ب همانطور

غیر  یها نهیاز هز یریبه جلوگ شتریچه بشود توجه هر یبدان دو چندان احساس م ازین ط،یشرا نیکه در ا

 یازهایاز ن یکیآن،  حیصح یدر جا هیها و صرف کردن ثروت و سرما نهیهز تیریدولت است. مد ضروری

بدیهی دولت است.  یها نهیدر مخارج و هز یجد یبازنگر ازمندیاست که ن یطیشرا نیدولت در چن یاساس

نیز کاهش داده و یا به تاخیر   است که در چنین شرائطی الزم است دولت برخی از مخارج عمرانی خود را

 .)اگر باعث کاهش بیکاری نشود( بیندازد

 :انیبن دانش یها استفاده از شرکت .4

 تواند یخود م روس،یو نیشور در مواجهه با اک یو دانشگاه یعلم تیو ظرف انیبن دانش یها از شرکت استفاده

رو به گسترش است و  ایدر تمام دن یماریب نیا وعیکه ش ییکند. از آنجا جادیا رانیا یرا برا یدیبازار جد کی

هستند، استفاده از  روسیو نیا یندرماامکانات آوردن  بدست ازمندین ندهیدر آ ایدن یاز کشورها یادیتعداد ز

 رانیا یبرا دیبازار جد کی جادیمقدمات ا تواند یم روسیو نیمواجهه با ا یکشور و کشف دارو یعلم تیظرف



افزون بر آن تامین فوری نیازهای داخلی سالمت و بهداشت در شرایط فعلی بسیار گسترده است.  فراهم کند.

ند و هم زمینه صادرات توان هم اشتغال جدیدی ایجاد ک بنیان می های دانش استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت

  آن کاالهای تولیدی را فراهم کند.   

 :یاقتصاد یپلماسیبه د ژهیتوجه و .5

با آن مواجه شده است، دچار بحران  نیکه چ یدر اثر بحران یعرب یمنطقه و کشورها یاز کشورها یاریبس

خواهد کرد.  یعرب یدالر خسارت متوجه کشورها ونیلیروزانه صدها م تیوضع نیاند. ادامه ا شده یاقتصاد

کند.  یاریبحران کمک بس نیاز ا یناش یها تواند در جبران خسارت یم رانیاستفاده درست و حضور به موقع ا

باید زمینه اعتماد کشورهای منطقه با تاکید بر مباحث بهداشتی فراهم شود. چه بسا اگر شرائط کشورهای دیگر 

ایران  ،سیب شودآم به جهت تامین کاالها از چین دچار منطقه نیز هم به جهت پیشگیری از شیوع بیماری ه

ای از این ظرفیت جهت کمک به کشورهای همسایه و تامین ما یحتاج آنها  با تشکیل یک شورای منطقه دتوان می

پس از عبور از  یاقالم بهداشت یو حت یصادرات خدمات پزشک و همچنین کسب بازارهای جدید استفاده نماید.

 اشته باشد.برددولت در یبرا یتواند درآمد خوب یم زین روسیو وعیش کیپ

 :یا رسانه یها شده از جانب بنگاه تیریدار و مد هدف یینما مقابله با بزرگ .6

از حوادث و  یناش یها و مرگ یعیطب یها هزار نفر بر اثر مرگ 32ساعت  24به طور متوسط در هر  نیچ در

 چیکه هی. در حالکنند فوت میکشور بر اثر آنفوالنزا  نینفر در ا 555روند و روزانه حداقل  یم نیها از ب یماریب

جهان در  ونیزیو تلو ویو راد یمجاز یها شبکه یشود. اما در مورد کرونا تمام ینم یا موارد رسانه نیکدام از ا

نکته  کیکند. لذا  یم شتریپشت پرده را ب یها مسئله احتمال وجود نقشه نیحال مانور دادن هستند که خود ا

از موارد، ترس و  یاریدر بس دیجامعه است که شا یروان تیامن تیریبحران، مد نیدر مواجهه با ا یاساس

 یمجاز یو فضا یا رسانه تیاز ظرف یریجامعه، با بهره گ یعموم یدرفضا روسیو نیکه نسبت به ا یا واهمه

دولت زیادی برای جامعه و  یهانهیهززمینه ایجاد  است که روسیو نیبه ا یابتالاز خطرناکتر  د،یآ یبوجود م

 است. مسموم یا رسانه یفضا تر یجدو کنترل باشد. لذا حضور  می

 یاقتصاد یهاتیانجام فعال یبرا یمجاز یاستفاده از فضا .7

شده است، اجتماعات گسترده و ارتباطات افراد با  یمعرف یماریب نیانتقال ا یکه به عنوان سبب اصل آنچه

جهت هر آنچه که  نیشده است. به هم یاقتصاد یهاتیمسئله باعث کند شدن فعال نیاست که هم گریکدی

تواند در کنترل  یکند، م نیمافراد تا یکیزیرا بدون ارتباط ف یاقتصاد یهاتیبتواند موجبات ادامه روند فعال



 یمجاز یاستفاده از فضاها قطعا  فرصت نیاز ا یکیه کند ک یانیبوجود آمده، کمک شا یمعضالت اقتصاد

از  یریجلوگ یبرا ینظارت یدستگاه ها یو همکار هیبازار، مستلزم ورود قوه قضائ نیبه ا شتریاست. البته توجه ب

هایی برای استفاده از فضای مجازی برای  تواند مشوق دولت میعرصه است.  نیو نقائص موجود در ا عضالتم

 کسب و کارهای مجازی موجود را ترویج نماید.تواند  کسب و کارها قرار دهد. همچنین می

 خواهانهمردمی و خیراستفاده از بخش  .9

تر خواهد بود.  تر و ممکن آسان اریبس رخواهانهیبا کمک گرفتن از بخش خ روس،یو نیشکست دادن ا قطعا

بار  یادیتواند تا حد ز یبخش، م نیموجود در ا یهاتیظرف یریو به کارگ گریکدیمردم به کمک به  بیترغ

 دارد.را از دوش دولت بر روسیو نیمقابله با ا نیسنگ

 ،یبه فرصت از نگاه اقتصاد اسالم دیتهد نیکردن ا لیموجود و تبد تینجات دولت از وضع یراهبرد کالن برا

و کامل در همه  یآنکه بخواهد به صورت حداکثر یدولت به جا امور به مردم است. یو واگذار تیریمد

جهت  یو جهاد نیجوان، متد یروهایو ن یمردم یروهایکند از ن یسع دیکند، با داید پها خودش ورو نهیزم

 . استفاده کند نهیبحران کشور به طور به تیریمد

 هم زنندگان اقتصاد جامعه:مبارزه با بر .8

به ثروت  دنیاستفاده از فرصت، در صدد رس که با سوء رندوجود دا یافراد ،یبحران طیشرا نیدر چن همواره

 یبه مواد غذائ ازیو ن یمردم به اقالم بهداشت یعموم ازیخواهند بود. ن گرانیرفتن جان د از دست متیفراوان به ق

مردم، اسباب  ازیو اقالم مورد ن یو غذائ یبهداشت وادکند که با احتکار م یرا مجاب م یا عده نده،یآ یدر روزها

از  یتواند بخش یاز احتکار کاالها، م یریکاالها را فراهم کنند که قطعا مقابله با آنان و جلوگ متیباالرفتن ق

 بحران را کاهش دهد. نیمعضالت مواجهه با ا

 بخش خصوصیاقدامات اصناف و سه. 

مده است یکسان نیست. لذا الزم است در هر آدر شرائط کنونی شرائطی که برای اصناف مختلف به وجود 

ن صنف تشکیل شود که به صورت تخصصی ابعاد اقتصادی شرائط کنونی برای آای جهت بررسی  میتهصنفی ک

 رسد چند راهکار عمومی وجود دارد که قابل پی گیری است: مساله بپردازد. با این وجود به نظر می این به

 ؛اتحادیه صنفیپیگری تعویق بازپرداخت تسهیالت بانکی برای ماههای اسفند و فروردین از طریق  .1

مدن امکان آوجود  ه جهت بهما های اسفند ماه به مدت دو پیگیری درخواست امهال پرداخت چک .2

 ؛پرداخت برای کسبه



در ماه اسفند و های مختلف اقتصادی  بها در بخش خفیف و یا امهال در پرداخت اجارهپیگیری ت .3

 ؛فروردین

 در هر صنف. تشویق و ترغیب به ارائه خدمات غیر حضوری و اینترنتی .4

 نیروهای جهادی و مردمیاقدامات چهار. 

براساس نظریه  مندی از نیروهای مردمی های سکوالر، امکان بهره نقطه امتیاز مهم تمدن اسالمی نسبت به تمدن

پس از پیروزی انقالب است. امری که روی نظام اسالمی  پیشهای  برای مبارزه با چالش ساالری دینی مردم

جوش ها به صورت خود بیماری ،زلزله ،های طبیعی مانند سیل بحران در چند سال اخیر در اسالمی در جنگ و

. در مشکل کرونا و موراد مشابه احتمالی ه استها بسیار کارگشا بود در کشور محقق شد و در کاهش آسیب

سرع وقت و در سطح وسیعتر از حیث کمی و اها و عملیاتی ساختن آن در  مدلنوع نیازمند نهادینه کردن این 

 به یک رزمایش مردمی تبدیل شود. دتوان میحرکت کیفی هستیم و به تعبیر مقام معظم رهبری این 

را  یاریبس یها ییکه در جامعه وجود دارد توانا یا ینیو د یاجتماع یبا توجه به ابزارها هیعلم یها حوزه

به  یو اقتصاد یعباد ،یفرهنگ ،یرو در ارائه خدمات اجتماعشیف پمختل یها نهیتواند در زم یداراست که م

 نهیزم نیدر ا شهیهم یو معنو ینید ینهادها «امة اخرجت للناس ریکنتم خ» فهیشر هیجامعه باشند و بر طبق آ

جماعت ای با محوریت امام  در هر محلهآمده  مشکالت پیشبرای مقابله با بنابراین الزم است  اند. قدم بوده شیپ

های فرهنگی و  ها و نیروهای جهادی فعال اعم از بسیج و هیئت امنا و کانون مسجد و همکاری همه گروه

ها و  های مردمی را برای کاهش آسیب همه امکانات و ظرفیتتا ها یک کارگروه عملیاتی تشکیل شود  هیئت

 زیر عمل نمود: مدلبراساس توان  ارائه خدمات به کار بگیرند. در خصوص مساله کرونا می

 ؛یریگو عضو ییاول: شناسا گام

)البته سرکشی  دهند.های سرکشی به منازل افراد تشکیل  تشکیل شده تیم کارگروهو گام امام جماعت  در این

محله  کی یسرکش یاست برا یعیطب (رد تا موجب شیوع بیماری کرونا نشودعایت بهداشتی صورت گیرباید با 

 نیدر ا یحضور روحان یاما از طرف ،ها حضور داشته باشد یتواند در همه سرکش یجماعت آن محل نم امام

ها  آرامش را به خانواده ،یمعنو امور انیکننده، با ب یسرکش میبه ت نانیاطم جادیعالوه بر ا یمواقع بحران

 خواهد داد. شیافزا نیو د تیعالقه آنها را به روحان نیو همچنبازگرداند 

 :شناسایی شوند دیگام چند مساله با نیا در



آنها، ضد  حتاجیما دیخر گران،یبه د یرسان کمک یبا مسجد در راستا یتر جهت همکار افراد جوان .1

 ؛و ... یو بهداشت یارائه خدمات پزشک ،یعموم یها نمودن مکان یعفون

 ؛جهت مقابله با کرونا یبهداشت هیاول یها ارائه آموزش .2

 ؛است فیآنها ضع یمنیا ستمیس ایداشته و  یماریب یهانهیکه زم یکسان ایدر خانه و  ماریوجود ب .3

 ؛به خاطر کرونا نمدبه وجود آ تیاز وضع دنید بیآس زانمی و خانواده آور شغل نان تیوضع  .4

 ؛مردم در منزل به صورت امن حتاجیما هیته ای دیتول یافراد برا یآمادگ  .5

 ؛کرونا روسیمقابله با و اجیافراد به مواد مورد احتنیاز   .6

 ؛حتاجیما هیته یافراد برا ازین یکسب اطالع در راستا .7

 و ...  .9

 ها تیظرف عیاطالعات و تجم یدوم: جمع آور گام

 مشخص شود: دیاطالعات چند مساله با یآور مرحله با جمعاین  در

 ؛و ...( یروح ،یاقتصاد ،یبه انواع کمک )درمان ازمندی( افراد نالف

 ؛اره رفع مشکالت آنهادرباعضای کارگروه  یشیاند و هم دهید بیآس یکسب و کارها( انواع ب

 یعموم یها کردن مکان یافراد، ضد عفون حتاجیما هیقابل ارائه توسط مسجد مانند ته ی( انواع خدمات عمومج

 ؛و ... ازمندانیافراد سالمند و ن یها خانه یحت ایو 

 ؛ارائه خدمت دارند یه آمادگک یموجود در محله و کسان یهاتی( ظرفد

 ( و ...هـ

 واقع در محله یها تیظرف یساز سوم: فعال گام

را دارند، طرح  نیدر امشارکت  یکه آمادگ محلی ییکسب و کارها صاحبانو  داران با مغازه در این گام

کار موجب  نیاست ا یعی. طبدهندارائه  به مردم مناسب فیکاالها را با تخفتا  ردیگ یصورت ممذاکرات الزم 

 خواهد شد. بشانیهم نص خیر و ثواب اخرویمشارکت در امور  یآنها خواهد شد و حس معنو تیرونق فعال

مردم هر محله تامین و در اختیار  یازهاین تا شود یسع ،یو دولت یمراکز عموم نیبا مذاکره با مسئولهمچنین 

 .مردم بفروشند قرار گیرد و با قیمت مناسب بهخرد داخل محله  یکسب و کارها

 



 طرح و ارائه خدمات یچهارم: اجرا گام

مند شکل ازین یها خدمات به خانواده ریسا ایو  یو پزشک یها جهت ارائه خدمات بهداشت یدور دوم سرکش

یا به  مساله نیمخصوص ا شنیکیاپل جادیاز جمله ا یتکنولوژ یها تیاز ظرف استفادههمچنین  .ردیگ یم

 داشته باشد. یانیطرح کمک شا نیا تیتواند در موفق یم های موجود روزرسانی اپلیکیشن

ر محالت استفاده های جهادی د ی برای تشکیل این کارگروهتوان از شرائط کنونی به عنوان رزمایش نهایت میدر 

ه جهادی در سازماندهی این با تشکیل کمیتنیروهای مردمی در مساجد و محالت های مرتبط با نمود و همه نهاد

آوری شده و در اختیار دیگران نیز قرار  ا جمعه ها در محالت مشارکت نمایند. تجربیات موفق این کارگروه گروه

 گیرد.


