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 بسمه تعالی 

 
 

 رکشو یکرونا برا روسیو یهادیاز تهد یناشجدید  یهافرصت ای برمقدمه

 صالح نوعینویسنده: 

(هندسی عمرانماس ارشد کارشن)  

من به تجربه »)ره(: یمانیحاج قاسم سلشهید  ردار رشید اسلامس
ها ها وجود دارد در خود فرصتکه در بحران یفرصت زانیم میگومی

 «.مینترسان و مینترس د،یکه نترس ستا نیالبته شرطش ا ؛ستین

 مقدمه
های زیادی در اثر ابتلای به کرونا برای فرمودند فرصت که ۹۹۱۱در اوایل سال  _حفظه الله_ مقام معظم رهبریبخشی از بیانات  با عنایت به

. دا نیز بیان نمایها رها، راهکارهای استفاده بهینه از آنضمن برشمردن برخی از این فرصت کوشدنوشتار میاین ، کشور ایجاد خواهد شد

و  عهتوسط اندیشمندان دلسوز مورد مطال تحقیقاتی در کشورمطالعاتی و اولیه های ایده تواند به عنوانمیهای این بحران، پیمایش فرصت

 یل گردد.رار گرفته و اصلاح و تکمبررسی  ق

 

 ی جدیدفرصت هاالف. 
 

 

 و چابک شدن سازمان حکومتی توجیه و تسریع در ایجاد شبکه ملی اینترانت و اینترنتایده و جهش  (۱

 :در موارد ذیل خلاصه نمود توانیمهای ایجاد شده در این بخش را فرصت

و ماهواره  تباطات های اردر توسعه شبکههای دولتی و خصوصی گذاری بخشپذیر شدن سرمایهو توجیه نترنتیا یشبکه مل جادیاتسریع در  -

 .و هوافضا

 .هاا و شهرداریسیمو صداو و حکومتی و قضاییامور سازمانی  هپیشرفت مدیریتبرای  افزاری  الکترونیکی نرم  بسترهای مناسبایجاد  -

 .حکومتی)دولت الکترونیک(یفیت و سرعت ارائه خدمات ایجاد چابکی و بهبود بسیار زیاد ک -

 .ازمانی خدماتی و ارجاع کار مشابهمیان سو  های سازمانیها و ادارات  و سمتحذف فیزیکی  بسیاری از سازمانامکان ادغام و  -

 به سمت کارهای تولیدی و اجرایی واقعی مورد نیاز در صنعت و کشاورزی کشور. دادن عوامل مازاد ادارات ها  و سوقاصلاح رویه -

توسعه عدالت اجتماعی در خصوص  به منظور مؤثرهای غیرر،کاذب و یا دارای سمتکاثر از افراد سیاسیؤمتفکیک افراد دانشمند و  -

 د دارد.تأثیر واقعی در خدمت و تولی ندان و کارگران و کارکنانی که کارشاناندیشم

و از  امانهس هبه وسیل اداری مورد نیاز مردم خدمات  از یاریبسبا این اقدام  ،راسر کشور و ایجاد سیستم یکپارچهسازی کارها در سهمسان -

 .رودبسیار بالا می، سرعت و دقت انجام کارو  شودمی ادارات مختلف انجام تیسا سیارتباط با سرو ، از طریقمنزلداخل 
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ایات مردم توسط موقع شکنیز پیگیری به و ادارات و کارمندان و تخلفات خیرأتثبت ، دستگاه اداریامکان پیگیری کارهای ثبت شده در  -

 .ربط نظارتیمراجع ذی

تخلفات  شویی،ولپ ،اختلاس همچون  یتخلفاتبروز  ازو نیز پیشگیری  فساد و سریع خودکار امکان تشخیصکاهش و حذف فساد اداری با  -

 . شدن کارها یستمیبه علت س، از مبدأ ...و هایبازیپارت ،رشوهمالی و ارزی، 

اجرای  در نتیجه، و ریکدیگاز متصدیان این امور  تفکیکنیز کاذب و کارهای واقعی وکارها به  تفکیکمین بیشتر عدالت اجتماعی با أت -

 «.کاذب»و « صوری»کار واقعی از کار  الت اجتماعی با ارزیابیعد

و ناکارآمد  اضافیهای دستگاه و نیز سازی و حذف کارهای موازیمستندهای اطلاعاتی و بایگانی پیشرفته و ماندگار، بانک امکان ایجاد -

 .جلوگیری از اخذ مدارک تکراریهمچنین 

 .های مربوطه سازمانیو همچنین حذف سمت کردنتایپ زمان نیز و های ادارینامه ،کاغذجویی در صرفه -

 .های مختلفدر بخشتکراری قوانین در همه امور و کاهش نیاز به  های ثابت و همسانایجاد رویه -

 ردد.گزیاد سیستم بدون هزینه اضافی می مردم و نظارت آنان بر امور که باعث ارتقای کیفیت بسیارهای آگاهی امکان افزایش سطح -

اد در کشور اداری بسیار زی فرایندهای شدن متناقض و از کار افتاده و قدیمی که باعث طولانی تکراری و تلخیص قوانینتجمیع و  امکان -

 . هستند

 .ی شهر و روستاامکان تخصصی کردن  نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراها -

 .عادلانه امکانات و عوامل تخصصیصیص و تخهای کشور و توزیع توسعه عادلانه همه شهرها و روستاامکان  -

  ه.سرعت و دقت خدمات و عدالت مربوط حکومتی به علت کیفیت و هایافزایش رضایتمندی مردم از دستگاه -

 

 

 یو آموزش عال آموزش و پرورش نظاماصلاح اساسی جهش ( ۲

مقاطع ابتدایی و نیز دروس محدود عملی دانشگاهی(،  توان برای تمام مقاطع تحصیلی در آموزش و پرورش و آموزش عالی )به جز برخی ازمی

راه اندازی نمود. در صورت چنین اقدامی نتایج « آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور»و « آموزش مجازی»یک واحد آموزشی پیشرفته، مشابه 

 ذیل متصور خواهد بود:

و اتید اسمعلمان و  وس وترین دربهترین و کاملو یکسان و استفاده از به صورت واحد ها و دانشگاه کلیه نیازهای مدارسمشخص شدن  -

 .منابع لازم در سیستم

 های؛ از جمله: حقوق و هزینهای مربوطههحضوری در همه زمینهو مدارس  هادانشگاه حذفاز ناشی جویی بسیار زیاد اقتصادی صرفه -

 .هاخوابگاهو همچنین رس او مد اماکن دانشگاهی هداری و ساختگن

 .در کشور  هاو دانشگاه ی مدارسهاتعطیلیهای ناشی از فرصت سوزیحذف  -

 زآموهر دانشبرای  ی درسی و امکان آموزش و فراگرفتن حرفه اندن واحدهارمطالعه و درس خواندن و گذ تسریع در فراهم شدن امکان -

مر نوجوانان عجوانان وکاهش اتلاف  اشتغالنیز سرعت بخشیدن به و  تحصیلی و تسریع در اخذ مدارکخود  یهااستعداد متناسب با و دانشجو

 .و جوانان

 .ی تحصیلیهاگذراندن ترماز فصول مختلف تابستان و زمستان دررفع موانع آب و هوایی در خصوص استفاده  -

 .دانشجویان آموزان ودانشهای تحصیلی هزینه، خوابگاه و ایاب و ذهاب ،وقت ،هانهیهز صرفه جویی بسیار زیاد در -
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 .یضرورمتعدد و غیرکتب چاپ کاهش بسیار زیاد هزینه کاغذ و لوازم تحصیلی و  -

 .آموزان ضعیف یا مستعدو مورد نیاز دانش مؤثرانتفاعی به مراکز کمک آموزشی و تبدیل مدارس غیر  یانتفاع ریحذف مدارس غ -

 .مدارس سیسروهزینه  حذف -

 .نیاز آموزش و پرورشهزینه و بودجه مورد  کاهش شدید -

 .مطلوب در بخش خصوصی با کیفیت معلمان خصوصیهای بنگاهامکان ایجاد  بلا  متقا معلمان دولتی و قابل ملاحظهکاهش  -

کسان یاستفاده در آمد اطق مختلف کشور و با هر میزان درقوی و ضعیف در من جامعه، اعم از وری همه اقشارایجاد عدالت اجتماعی در بهره -

 .امکانات آموزش و پرورشاز 

 .دانش آموزان و دانشجویانسلامت  سطح و افزایش و حذف تغذیه های بیرونی خانگیمناسب  هیتغد -

 .هاآنآموزان و ایجاد فرصت بیشتر پدر و مادر در تربیت افزایش سطح سلامت اخلاقی دانش -

 ه خارج خانواددر  کار همزمان پدر و مادر ضرورتکاهش های فوق و نیز جوییها ناشی از صرفهتحصیلی خانواده کاهش بودجه مورد نیاز -

 .هاخانوادهبیشتر سلامت و نشاط و شادابی  سطح افزایش در نتیجه و

ب با متناسحقوق و دریافت خدمات ، با ارائه الذکر در کشورهای همسایهفوق  از معلمان و کارمندان یاریبسامکان اشتغال  فراهم شدن -

 .تخصص خود

ی کیفی بندها و امکان ممیزی و سطحوری خانوادهها برای بهرهارهای تخصصی آموزشی در همه زمینهافزافزایش تعداد و رشد کیفیت نرم -

 .ربطتوسط مراجع ذی هاآن

و  مدرسهبرای دسترسی به ی بزرگ؛ چراکه شهرهای کوچک و روستاها و کاهش ازدحام شهرها به هاخانوادهو نقل مکان امکان زندگی  -

 .نیست گزیدن در شهرهای بزرگ به سکنا ینیاز دیگر ،دانشگاه خوب

دالت در همان شهرها و عها آنهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و امکان کار ش استعدادبا های دانشجویانحذف بسیاری از جابجایی -

 .ساختارهای اخلاقی و اجتماعی دانشجویانحفظ هویت و و همچنین کشور و توسعه همسان و یکنواخت کل مناطق  هتخصصی در هم

و اشتغال و در سنین کم و کسب درآمد  و کسب مهارتدر شهرهای خود  آموزانو دانش دانشجویان همزمان با تحصیل  امکان اشتغال -

  .ترازدواج در سنین پایین

 .بنیانکشاورزی و دانش ،نظامی ،صنعتی ها و مراکز تحقیقاتی پیشرفتهامکان واگذاری اماکن آموزشی به شرکت -

و  یتکنولوژوینانو و ب یهارشتهمانند  ؛بنیان و تولیدی و کشاورزی مدرنهای دانشرشتهبه   جوانان هرشد علاقو گونه پیشرفت انقلابی -

  .زمینه نیدر ا یکاردیجد یهارسته ایجادو و علوم فیزیک  یو پزشک یشناسستیز

 ،های بسیار ضروریمطالعه در رشتهامکان ایجاد  و مدرن با سینمای اسلامی فضای آموزشی در راستای تحقق  ایجاد فراهم شدن امکان -

های فاسد و مخرب فعلی بخش بعضا  های متعهد که از محیطو  مؤمنپسر و دختر  برای بسیاری از جوانان ،سازیهمچون کارگردانی و فیلم

 بسیار مناسب در زمینه نیازهای اخلاقی و فرهنگی های و سریال هاو برنامهامکان تهیه فیلم باعث . این مهم در نهایت، جویندهنری دوری می

  گردد.یمهای جدید تبلیغی سینمایی و تبیین دستورات اخلاقی با روش اسلام مبین های دینبر اساس آموزه و اصلاح سبک زندگی 
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حذف اشتغالات کاذب و صوری و غیر  د اشتغالات واقعی و ارزان قیمت وواقعی و ایجا هآموزش حرفجهش ( ۳

 ضروری و برندهای ناعادلانه اماکن خاص

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:در این خصوص، می

و  احب حرفهص ترعیسربسیار جوانان  آن، که در نتیجه ینترانتیا یهاشبکه قیها از طریها و کارآموزاز آموزش یاریبس فراهم شدن امکان -

 .شوندیم واقعی کار

 ای توسط همه اقشار و در همه سنین با توجه به علایق و استعدادهای مختلف.های حرفهگیری از آموزشمکان بهرها -

 .های مختلفو شغلهای مربوطه ارتباط و اتصال صنعت و دانشگاه با برنامهامکان  -

 چنینو هم کنندیتر عمل میتر و تخصصکه مطمئن جامعه ازیمورد ن یهانهیهمه زمدر  و ارائه خدمات ایجاد مشاغل اینترنتی برای خریدکالا -

 .شودیکار از راه دور شکوفا م نهینهفته در زم یهااز استعداد یاریبس نمایند. در این صورت،ارائه میتر ارزانخدمات خود را 

  جویی فراوان در این زمینه.رفهص در نتیجهدر کشور و  یو تجملات یضرورریغ یهاهمایشاز جلسات و  یاریبسحذف  -

مین های واقعی مورد نیاز با تأها با برنامههای کم محتوا و جایگزینی آنها و برنامهایجاد زمینه اصلاح صداوسیمای کشور و حذف شبکه -

 .ضروری و توجه به نیازهای اساسیتبلیغات غیر هدفمند کالاهای غیر و عدممنابع واقعی  محل از بودجه لازم

 

 

  و حمل و نقل و ترافیکها مسافرتکیفیت جهش ( ۴

 باشد:دستاوردهای این امر، به قرار ذیل می

ه هم شهر ب کیکل کشور مانند  کهها در مناطق مختلف کشور؛ چراو یا نظارت انجام کار یبراو خطرات مربوطه  هااهش سفر و هزینهک -

ضور نیاز به ح  اند و یا کلا ه از نظر مدیران  مغفول واقع شدههای سفر به کارها و مناطق مورد نیاز کسوق دادن هزینهامکان  و شودیوصل م

 گردد.فراهم می ،مناسب است مین کیفیتأفیزیکی برای ت

 .غیر ضروریو بنزین جویی بسیار زیاد در سوخت رفهص -

هستند و عدم تراکم سفر در روزهای  مجازی هابا توجه به اینکه مدارس و دانشگاهدر همه ایام برای مردم و تفریح امکان سفر افزایش  -

 .تعطیل

 .سازی ترافیکخلوت شدن و همسان -

 .هاشهری و خلوت شدن خیابان های درونمسافرت قابل توجهکاهش  -

 کاهش سفرهای غیرضروری.، در پی های مختلف این پژوهشروری ناشی از موارد مذکور در بخشافزایش هدفمند سفرهای ض -

 

 

   خانوادههای فرصت های تربیتی انفاق و رویه  اخلاقی ووری ایمانی و بهرهجهش ( ۵

 شود:این مهم از طریق موارد ذیل محقق می

 .یکدیگر به وسیلهها و اقوام و بررسی نیازهای خانوادهارحام   هصلفرصت افزایش  -

 .انفاق به مستمندان دادن هزینه مراسم عزا به سویسوق  -

 فیوظا از یاریبسامکان حضور بیشتر پدر و مادر در جمع خانواده در اوقات صبح و ظهر و شب و امکان انجام و  در وقت مردم ییجورفهص -

 .هاخانواده یحیو تفر یو ورزش یتیو ترب یو اجتماع ینیمغفول د
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اری کهای از دغدغه خانواده نسل و تربیت صالح و آسودگی خیال پدر افزایشمادر در خانواده که رمز  ترمؤثرو  بیشتر امکان حضور -

 مربوطه  می باشد.

 .ایجاد زمینه مطالعه کتاب در منزل توسط افراد خانواده -

 .ایجاد زمینه توسعه ورزش در خانه -

 .هاو رفع آن های ضعف یکدیگرها و زمینههای قوت یکدیگر و تقویت آنر پدر و مادر و فرزندان از زمینهشناخت بیشت -

  .کاهش اختلاط غیر ضروری  و همزمان زنان و مردان در محیط جامعه -

 

 

 کشوری در کلیه زمینه هااطلاعات و آمار بهره وری جهش ( ۶

 :یابی استاین امر از طریق موارد ذیل قابل دست

 ها.نآمین و تنظیم و تقدیر أتو اعمال رویه صحیح و علمی در کشور محصولات مختلف در مندی بهازیناز اطلاعات آمارگیری دقیق  -

 ریزی دقیق تولیدکنندگان در جهت نقشه و برنامه تولید، با توجه به آمار بیان شده و در نتیجه، جلوگیری از اسراف و تبذیر در تولید.رنامهب -

 

 

 قراردادها وهای اداری و قضایی سازی رویهایجاد همسانجهش ( ۷

 گردد:های اداری و قضایی و قراردادها، نتایج ذیل حاصل میسازی رویههمسانبا ایجاد 

 رونیکی.های شکلی الکتمرتفع شدن بسیاری از مفاسد دستگاه قضایی و نیز بالا رفتن سرعت ثبت امور، با تنظیم و تدوین رویه -

 لیست جرایم راهنمایی و رانندگی. مانند چکهتدوین و تنظیم احکام قضایی همسان، با دور سریع احکام ص -

 تخصصی و علمی.  وکالتخدمات  گذارینیز پایه و و کاذب یضرورهای غیرالتوک حذف -

و  های دستگاه قضایی و عدم نیاز به بسیاری از قضاتعادلانه و حذف بسیاری از پرونده امکان توسعه سیستم داوری سازمانی پیشرفته و -

 .کارمندان بخش دولتی قضا

 .ییهای قضاه بخشکاهش بسیار زیاد بودج ،الملل حقوقی و در نتیجهبینسازمانی و تحقیقات  ها به واحدهای داوریواگذاری دادگاه -

 

 

 و سبک تغذیهسلامت و بهداشت جهش ( ۸

 پذیر خواهد بود:و سبک تغذیه، از طریق ذیل امکان جهش سلامت و بهداشت

سیر ب از گیری مناسهای متنوع گیاهی، بهرهاستفاده از داروها و دمنوش روی آوردن به اصلاح تغذیه وایمنی جسمی مردم با توان بالا رفتن  -

 .هابیماری افزایش مقاومت کلی در مقابل بسیاری از ،و در نتیجه هاو مانند آنو روغن زیتون و عسل و آب میوه 

 هتمامه واسطه ا.. ب.، فشار خون و مشکلات کبدی وها مانند دیابتیبه بسیاری از بیمار ح ایمنی جسم مردم و کاهش زمینه ابتلاسطفزایش ا -

 مردم به بهداشت فردی و اصلاح سبک تغذیه.

 .مصنوعی هایو فست فودها و شیرینی پرهیز از غذاهای غیرخانگیسلامت مردم با سطح افزایش  -

 .هاو کاهش بیماریشوی مناسب ورعایت ضوابط بهداشتی و شست -

 کاهش بودجه مورد نیاز برای درمان و امکان انتقال بودجه به بخش تحقیقات. -



6 
 

 .بنیان پزشکیهای دانشها و نیازهای تحقیقاتی در بخشامکان ایجاد بسیاری از رشته -

 
  

 سیاسی و اجتماعیدینی و و فرهنگ  ( جهش ایمان۹

 را به دنبال دارد:موارد ذیل، جهش ایمان و فرهنگ دینی و سیاسی و اجتماعی مردم 

از  زیتوجه مردم به قدرت خداوند و لزوم پرهبه واسطه سلامت اجتماعی سطح افزایش  نیز و اتیگناهان و جنا از تخلفات و یریجلوگ -

 .و مرگ امتیاو و ترس از ق ینافرمان

ه میزان زیادی ب تواند درآیندهمی کهسجادیه به ویژه صحیفه  وارده هبه ادعی و توجه )ع(، توسل به اهل بیتقرآن قرائتبیشتر مردم به  وجهت -

د و موجب آشتی مجدد مردم باش مؤثر و رفتارهای اجتماعی و پرهیز از گناهان و خطاها  برای سلامتی روحی و عملکردی انسان در زندگی

 با دین گردد.

 .ها و گناه توسط مردمکاهش بزهکاری -

 همبستگی بیشتر اجتماعی. -

 .های آنانحیا و واداده و دروغهای بین و برخی سلبریتیمعاندارسوایی بیشتر منافقان و  -

 .هاهای تبلیغاتی و اجتماعی در بحرانسیما و دستگاهتشخیص نقاط ضعف صداو -

 .با او توجه بیشتر به مناجات با خدا و تضرع و  نذر و انفاق در راه خدا و عهد و پیمان -

 .نامؤمنجمله پرستاران و از  ،ممردهای بیشتر از ایثار در قشرهای مختلف تجلی جلوه -

ه و از کشورشان  هدیبرای اسلام و انقلاب و دفاع  جسم و جانشان راشرافتمندانه دفاع مقدس که ارزش شهیدان و جانبازان تجلی و نمود  -

 .دنانتخاب نمود را قرنطینه خدمت را رها کرده و  ویروس کرونا ،شیوع  به دلیل ،، در نظر کسانی که از ترس جانشانکردندتقدیم 

انگی مردم در قرنطینه خ ، در زمانی که اکثربه مردمروزانه خدمت  در ،و بسیجاز ارتش و سپاه  ،این ملت مؤمنهای فرزندان تجلی فداکاری -

 بودند.

 .سیاست های ذلیلانه و حقیرانههای مجاهدانه و عالمانه در مقابل برخی سیاست مشخص شدن -

 .ها در مقابل عظمت اراده خداوندیقدرتمشخص شدن ذلت  -

 .شری و اثر تربیتی و عبادی مربوطهجوامع بدر دینی  ی ارزشمندهایکسان شدن پخش بسیاری از کلیپ -

 .در میان مردم آمیزتعمیق روابط عاطفی و محبت -

 .نسبت به یکدیگر روحیه گذشت و مهربانی و انفاق و ایثارتوسعه و تعمیق  -

  .مسلمین در خصوص تعطیلی بسیاری از مراکز عبادی و فرهنگی و اجتماعی ولی امروچرا از چونآزمایش مردم در اطاعت بی -

 .تعمیق فهم مردم از هماهنگی عقل و شرع در مسائل عبادی و اجتماعی -

در ها آن ویروس کرونا و اصلاح و تصحیحتقابل با بحران  از افکار و اعتقادات ضعیف و غیر صحیح دینی و بهداشتی و اجتماعی دررهایی  -

 .های اهل نظرها و نظریهتضارب پیامک

ینی غربی دهمچنین شکست فرهنگ لیبرالی و بی های استکباری مانند آمریکا وه بسیاری از سردمداران حکومتکارانشکست چهره فریب -

 .آزمون کرونا رد

 .شده توسط دشمنای و شایعات پخشهای رسانهتر مردم از دروغشناخت عمیق -
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 .به عمق ضعف و فقر بشر در مقابل عظمت قدرت خداوندی آگاهی مردم -

 
 

 دورکارییندهای استاندارد فراایجاد با سازی و حذف اسراف ( جهش بهینه۱۱

 :، از طریق ذیل ممکن خواهد شداین مهمیابی به دست

 .رای دورکارانب مربوط به بیمه و مانند آنع مشکلات و ابلاغ رسمی آن و رف بل قبول و رسمی دورکاری برای برخی مشاغلیندهای قابیین فرات -

 .از طریق دورکاری ،های اجتماعی و فردی مربوطهو هزینه فیزیکی نیازهای کاذب حضوراهش ک -

 .بسیاری از معلولان و نیز بانوان در منزلبرای فراهم آمدن زمینه فعالیت  -

 

 

 

 
 

 اجرایی هایراهکارنکات و  ب.
 

 

 شود:شده اشاره می های مطرحاجرایی استفاده از فرصتر ذیل، به برخی از نکات و راهکارهای د

ممکن  د،دهنو امکانات رانتی خود را از دست می ها و اختیاراتشغل ،مدیران حکومتی با اجرای این موارد زیادی ازبا توجه به اینکه بخش  -

. از این رو، دکارشکنی نماین در این زمینه و باشند نداشته هااین فرصترغبتی به اجرایی کردن  برخی در بدنه مدیریتی و حکومتی است

خصص انقلابی متدانشمندان و نخبگان جوان  از ایمجموعه ضرورت دارد یک واحد دارای اختیار تام به صورت قانونی تشکیل شود و در آن،

 یت شوند.، مشغول فعالباشنددر معیت دلسوزان با تجربه متقی که به پست ها و مقامات دنیوی دلبستگی نداشته های مختلف در زمینه

امین لازم در صوصی با اخذ تضو مطالعات تفصیلی با فرض مهم امکان واگذاری بسیاری از کارها به بخش خ ریتم مطالعات جامعهیه الگوت -

 .کیفیت ارائه خدماتخصوص 

 یکاگر وی که به نح، یسیستم ر بهینهافزااضافی و تکراری از یکدیگر با استفاده از نرم هایها،کوچک کردن رابطآوری کلیه ایدهجمع -

 و یو همزمان به مراکز عملیاتها به صورت خودکار ، در جای دیگر نیاز به ثبت مجدد نباشد و درخواستار اطلاعاتی در سیستم درج شدب

توسط مراکز نظارتی به مراکز عملیاتی اخطار داده شود و نیاز به  به شکل خودکار ،خیرأنظارتی مربوطه ارسال شود و در صورت تمراکز 

 .مردم نباشد همزمانپیگیری 

؛ نداو فرایند اجرایی شغلشان را از دست داده در این بسترکه  یو کارمندان یضرورصاحبان مشاغل غیربسیاری از های بررسی نگرانی -

 .وری لازمهای با بهرهو دستگاههای جدید تولیدی بخش ارائه روش مناسب برای شغل جایگزین درلزوم همچنین 

 .با دشمنویروس در جنگ سایبری  قال وآلوده شدن بهنتا مین امنیت اطلاعات و عدم امکان هک وأت -

 های مشابه جهانی.سامانه جامع با مطالعه، خدمات فیزیکی های جایگزینمین سامانهأطراحی و ت -
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رهای که  ساختا ...سیلاب و ،لزلهز ،افزاری، قطعی برقدر زمان جنگ نرم به منظور رفع نیازهای مردم توجه اساسی به پدافند غیر عامل -

 اینترانتی از بین می روند. 

بنیان های دانشتشرک برای شوری،کهای های علمی و طراحی همراه با جایزهمسابقه برگزاری با گونهسریع و انقلابی تفصیلیانجام مطالعات  -

 سامانه اینترانت ملی، استقرارو رویه  مزایامطالعات  :از جمله ؛موضوعدر این  مندان مردمی و نخبگان باتجربههعموم علاق ها وو دانشگاه

جدید، نایع ص، مین اجتماعیأتصنعت بیمه و سازمان  ها،افزاری در دولت الکترونیک، مطالعه میزان کاهش هزینههای نرمراهکارها و الگوریتم

 .وعدر موض مؤثر سایر موارد و ،رکیفیت و کمیت اموقوه قضاییه و صداوسیمای کیفی و سریع، استقرار عدالت اجتماعی، ارزیابی 

و پالایش  برای پیرایش ارائه طرح سسات تحقیقاتی در کشوربه منظورؤو استفاده از م ات علمیمسابقملی و وهش اساسی و پژانجام  لزوم -

شتغال و رفع و ا اسلامی و جهش تولید انداز تمدن شمچمتناسب با نیازهای واقعی  ،های سیماایش سطح کیفی برنامهزافسیما و اساسی صداو

کیفی غیر ایهسلبریتیارزش های هجو و بیقبلی و برنامه های قمارگونهها و جایزهکشیقرعهبازار مکاره حذف و  فساد و تبیین اخلاق اسلامی،

ز اهای سازنده فیلمتولید و اخلاقی دینی و علمی و های اصیل سریالو  اندیشه مقاومت هاییلمف  تولید ها بهدادن جایزهسوق و جهت و 

یبت و مانند آثار عملی غ) در اجتماعثیر عملی احکام اسلام أتهایی از سریالها و فیلمو و مبارزان اسلامی  )ع(و اهل بیتتاریخ اسلام  مبارزات

 ته از کتببرگرف هایفیلم اجتماع و در اصلاح اسلامی و آثار رعایت اخلاقاجتماع های اجتماعی در تخریب کسالت و تنبلی و دروغتهمت و 

امی، صنعت و اشتغال، ازدواج اسل هایدر زمینههای نخبگان علمی ایدههایی از تولید فیلمها(، المثلهای اخلاقی و ضربکتابخاطرات شهدا و 

از و اختصاص سبسیاری نکات مثبت دیگر تمدننیز و  ،های دشمن در نابودی مللنقشهو  سازو شایعههای اهریمنی استکبار شبکهکار روند

 .مزبور مواردبه ناسب می هاجایزه

   

 

 و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

 دهم اردیبهشت یکهزار و سیصد و نود و نه


