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 بسمھ تعالی

 تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی محترموزیر -ربیعی  علیجناب آقای دکتر 

 وھمکاران محترمبا سالم وآرزوی توفیق برای جنابعالی 

درطرح آمایش، زیست  موضوع : ضرورت آموزشھا واجرای پروژه ھای القائی درتولید واشتغال زائی
 بوم ، توسعھ روستا وغیره (با تشخیص کارشناس خبره) 

پیش فرض یا مفروضات : در شرایط فعلی کشور، تکلیف ما از آنچھ بما القاء میشود ،بیشتر از تکالیف 
 ].1ذاتی ما است [

 پیشنھاد دھنده: محمود صانعی پور ، خبره میان رشتھ ای ویادگیرنده مادام العمر(رزومھ پیوست است) 

جناب  آقای وزیر ھمانطور کھ آگاه ھستید وشرایط کشوررا نیزبدرستی میدانید ، موضوع تولید واشتغال    
این مرقومھ آمده است ، ] انتھای 1وبھ خصوص با رھیافت اقتصاد مقاومتی وپیش فرض ھائی کھ در بند [

، مقدور نبوده  قاعده جریان تقارن خارج استاز طریق اعمال مو بمو قانون ومقررات کھ دراین مورد از 
بھ   بھینھ سازی بموقعو وبسیاری از زمان ھا وفرصت ھا گرانبھا در بورکراسی اداری دولت ھدر میرود

 خواھد شد. زمان بحرانی تبدیل

عبارتست از ھر عامل ، برنامھ یا کالم یا  معنی "القاء"از تفکر ، نظر وعمل ، بر حسب تعاریف منتشره  
وبرای پاسخ گوئی اثر بخش وایفای نقش اثرگذاری کھ بھ کنش  میدھدرکتی کھ انسان را تحت تاثیر قرارح

خودش کارکرد ھای الزم و کھ بھ وقوع می پیوندد القائات یعنی عکس العمل مثبت یا منفی ھا وقدرت نفوذ
را الزام میکند  واین موضوع دارای سابقھ تاریخی در تمام کشورھا ، اقوام ، انقالب ھا وخیزش ھای 

] آمده است ھمانطورکھ در ھشت سال دفاع مقدس شاھد 2مختلف داشتھ کھ برخی از مدارک آن در بند [
م وچگالی نیروی القاء کننده ، وھمراه با آن بودیم ، القآء بر حسب قدرت نفوذ ، قابلیت ھای تاثیر گذار ، حج

وفراوانی نیروی تاثیر پذیر ، وصدھا عامل دیگر کنش ھای اجتماعی را در پی داشتھ کھ نمی توان با دیده 
اغماض ازاین جریان ھا گذشت ، نشانھ شناسی این کنش ھا در ھر پروژه ویاطرح مکان محور مورد نظر 

ً ھ ای قابل تشخیص وتبیین است وحکومت ، توسط خبرگان ومجّربان پویا ومیان رشت با تئوری  صرفا
وتبدیل آن بھ وتشخیص نبوده اقتصادی وعلوم انسانی مغایر با اقتضائات فرھنگی جامعھ ما قابل شناسائی 

در راستای مقتضایات  راه ھای اساسی  غیر ممکن است وبی اعتنائی بھنوع القائی راه حل ھای اساسی 
مسیر ھائی برای رانت خواھی ، داللی ھای غیر ضرور ، فشارھای  ،( پروژه ھای عجیب وغریب) زمان

میگشاید  کھ آنھا نیز نوعی اسفل از القائات درمقایسھ با الھامات الھی ونظام اجتماعی وغیره بر ضد دولت 
 برای انسان احسن تقویم است .

  مدرن سازان جامعھ کھ تجارب بسیار شایستھ ای از خود بھ یادگار گذاشتھ اند وپیشگامان توسعھ    
توصیھ ھای چاره سازی را بھ آیندگان  ارائھ داده اند ،آنان نھ اینکھ  با پدیده القائات راستین والھامات الھی  

واظھار  ه نکردند ، بلکھ جمھور کسانی را کھ مدعی رفع بحران ھا بودهرزوعرف وفرھنگ جامعھ مبا
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) دارند را از حوزه  وکارآفرینامھ خود آمادگی برای سازندگی کشور ( البتھ با مدل ھا وشیوه ھای عقالئی 
دراختیار فراری نداده وآنان را جذب کردند ، این سیاست بمعنی اجازه مشارکت دادن بھ ھمھ احاد ملت ، با 

 ] مراجعھ شود .  2درج دراین مورد بھ بند [ھر چھ در اختیارآنان است ، میباشد ، لطفاًبھ آدرس ھای من

عملیات ، بخش وسازمانھا ، تفکر وجنبش ھا ویا ھرگونھ بھ معنای تشابھ  ھمامونی یا تقارنتعریف     
اقدام کھ حول محور قانون ومقررات ، آئین نامھ مکرر ومتکثر وانضباط ھای مورد نظر دولت ویا 

بطور نسبی  کزیت تقارن قانون گذار است واین جھت گیریمربوطھ ویا تبعیت صددرصد از مر ینمسئول
 است.  ناکافیدر شرایط فعلی کشور

دارد، چنانچھ با قواعد شکست کار ویا پروژه ، شکست بحران تقارن  ھر موضوعی آن ھنگام میل بھ
ویا جابجائی ھای الزم ، جایگزینی ھای عقالئی کردن انجام طرح نظیر افزایش ارزش  ھا وپیچیدگی طرح

وجود مافزوده ، بھینگی ، عدالت توزیعی وتراضی طرفین وسایر قواعد مدرنی کھ درقواعد دانش مفید 
بر  تقنینی  ھای اولویت و از بازتاب ھای رضایت بخش  ، تجانس ھا ئی با قابلیت واست، بکارگرفتھ شود 

 ].3اساس قانون اساسی واصل شکل پذیری تقارن برخوردار گردد[

بھ عنوان استاندار ، معاونین ومشاورین وزراء  واستراتژیک اینجانب ضمن تصدی مدیریت ھای سنگین   
، رئیس کل گمرک جمھوری اسالمی ایران ، رئیس سرمایھ گذاری بانک مسکن وسایر موارد مندرج در 

ن وزرات جناب آقای دکتر جھرمی مشاور ایشان بوده ودر امور کارافرینی ، رزومھ پیوست ، در زما
تنظیم آئین نامھ ھای تشکیل شرکت ھای مادر ، عامل چھارم در بخش خصوصی ، زنجیره تولید وعرضھ 

تدریس می کردم ، بھ نیز ، خوشھ ھای کشاورزی وصنعتی کھ ھم زمان در دانشکده اقتصاد دانشگاه تھران 
 داده ام  هت مشاورایشان خدما

 www.elmemofid.comبا این طرح وسایر طرح ھائی کھ در سایت   الزمدانش ومھارت ھای   
وخالصھ آن در رزومھ پیوست تقدیم  درج شده آمده است تحت عنوان علم یا دانش مفید  تخصصی اینجانب

است ، اینجانب تکلیف خود میدانم در شرایط فعلی کشور در طرح ھای آمایش سرزمین ، طرح ھای کشت 
توسعھ روستائی وزیست بوم بر حسب دانش ومھارت  انتقال تکنولوژی درون زا وبرون زا ،وصنعت ،

نگی این ھمکاری مستلزم یک نشست الزم سبھ وتجربھ شده خدمت نمایم ، بدیھی  تفصیل چگوتھای مک
 وھماھنگی آن میباشد .

 با احترام وتشکر : محمود صانعی پور 

 22/7/1396مورخ 

 مدارک یا توضیحات:

 : دالیل مفروضات در نفوذ القاء بھ عامل مسئول  .1
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قواعد وتجارب بشری  در شرایط بحران والقائات عقالنی وموثرسازندگی از نوع  انقالبی  .1.1
وآتش بھ اختیارمتناسب با اقدامات اقتضائی بطریق عامل چھارم (عامل  عمل کردن

  ممکن است مدیریتی جامع)
مقاومتی  قانون ومقررات کمبود ھای فراوان در الیھ ھای الزامی توسعھ پایدار واقتصاد .1.2

ودارای د ھای ویژه آبادانی روستا ھا ، دھستان ، توسعھ شھری ومکان محور داروکارکرد
 راتژی ھای الزم برای توسعھ پایدار نیست.دکترین واست

کھ بر اساس اقدام استراتژیک تعریف عامل چھارم مربوط میشود بھ خبره میان رشتھ ای  .1.3
 وریسک آور و ھای الزموانتخاب جایگزین ھای الزم درخیزشوقابلیت ھای تطبیق کننده 

تضارب  نیازی بھ آن فنی ومدیریتی  بااقتضائات اقتصاد مقاومتی تطبیق کند و اجزای
طریق ایجاد از باید ، بلکھ  وچانھ زنی با مرئوسین ومداخلھ کنندگان فضولی ندارد افکار

و برخی آمرانھ است وبا تنظیم  کندظھور وبروز ئی آنھامیادین عمل وسکوھای اجرا
 کارگروه ھای تخصصی نقش آفرینی میکنند.

ار جمھوری اسالمی ایران وملتی بدیھی است کھ قانون اساسی بر اساس آرمانھای بنیانگذ .1.4
بپا خواستھ در انقالب جمھوری اسالمی ایران تدوین شده وقوانین ومقررات در انطباق 

عمدتاً کھ  44تا  3در اصل مواردی کھ وتقارن ومحوری با این سند مادر( بخصوص 
 ھای ، مبارزات بی امان در تقابل بات) از طریق مجاھدت ھا ، جھاد گریمغفول مانده اس

و عمل  قرار گرفتھ  را برای سازندگی بموقعی ئرھیافت ھاصادقانھ ،دشمن وھزاران اقدام 
در بستر آموزش  وجھاد گرایانھ، بر حرف وجاھت یافتھ ، لیکن این وجھھ وحیثیت عملی

 ھای تئوریک ومنسوخ شده غربی ، مقالھ نویسی وامتیاز آفرینی مادی گرایانھ ویا با 
در قوه مقننھ تدوین لوایح شده و وغیر اینھا والقائات غیر منطقی  افکار ونفوذ کالمتضارب 

 اتو تبع ھمقررات موضوعو ودر مراحل الزم بھ تصویب رسیده است ، بنابراین ، قانون 
آن ، اصول وفروعی ھستند کھ در سیر وجریان توسعھ کشور وبا تدبر وتفکر وبر اساس 

حکام قرآن وشیوه عقلی ونقلی واجماع مقتضیات مکانی وزمانی ونظریھ ھای منبعث از ا
وموارد گذشتھ ومتضاد با این رھیافت ھای مدون وبایگانی شده خبرگان ، مرتباً تدوین شده 

 .شده است دچار نسخ،  مورد نیاز زمان حاضر وپیشرفتھ
تقسیم اداره کشور ( بھ غیر از احکام حکومتی متعلق بھ والیت  فقیھ و فرماندھی کل قوا)  .1.5

دوبخش دولتی وخصوصی مستلزم انکشاف جزء بھ جزء عملیات در توسعھ پایدار  بھ
کشور از طریق بررسی دقیق اقدامات موثر ونتیج حاصلھ در میادین عمل ورجوع بھ 

تکالیف ذاتی ،  کنکاش ھای عقلی واحکام اسالمی وغیر اینھا وتفکیک این دو بخش بلحاظ
 in the right ofمستقیم ونیابتی "  حقوق -( مراجعھ شود بھ مقالھ تکلیفکفائی

vicegerency”  ،( سیاسی ، مذھبی ، ھز لحاظ قیمی ، شخص ثالث ، حضاتنی وغیره
زیرساخت ھای فیزیکی ونرم ، سرمایھ گذاری  بانکداری،داخلی وخارجی ، تجاری ،

ومدل  )  conformity- assessment( بر اساس ارزیابی انطباقوصد ھا مورد دیگر ، 
ه در کسب وکار ھای مورد نیاز توسعھ ھمھ جانبھ ، مشخص ومدون میشود ، جام شدھای ان
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 –چنین پدیده ای از طبیعت ، فطرت ، خواستگاه ، بصیرت وعموم حیثیت شایستھ رھبری 
پیروان در یک جامعھ مردم ساالری ، یک الگوی برجستھ جھانی وقابل صدور بھ ماوراء 

( قاعده نشانھ بحار وقابلیت تبدیل بھ رشتھ ھای تحصیلی در مراکز اکادامیک کشور است .
 شناسی وپدیدار شناسی)

 ابزارھای مدیریتی ، فقط عامل ھائی نیست کھ از غرب وارد دانشگاه ھا ی ما شده ودایر .1.6
بلکھ از آنجا کھ ما با ُعرف خاص جوامع واقوام مدار مدیریت دولتی وحکمرانی شده اند 

وزبان ھای ژنتیکی ومبتنی بر الھامات الھی والقائات شیطانی در مسیر تصادمات وپدیده 
ھای اجتماعی ھستیم وبسیاری از عوامل ھمگرائی از ھمین تعامالت روحی وتجربیات 

کھ زمینھ ساز  لذا غفلت کردن ازاین ظرفیت ھای اجتماعی ، منتج از آن ھا بروز میکند
توسعھ پایدار است ، نوعی سردرگمی  تلقی شده ودر تلھ القائات کسانی قرار می گیریم کھ 

اھتمام دارند  ( فلسفھ ماکیاولی )تنھا بھ سود حداکثری خود واصالت دادن بھ لذایذ دنیوی
واستھ ھای حقیقی خودرا عرضھ میکنند ، واز بقیھ مردم کھ با طبیعت صادقانھ خود،خ

 .) www.elmemofid.comغافل خواھیم شد (  
وگریز از تعامالت پیچیده ومحورھای  عرف اجتماعی برای اھل ِخَرد شناختھ شده است .1.7

کردن دولت بھ  چلیپائی ومتقاطع وناشناختھ آنھا ممکن نبوده وعوامل موثری برای مشغول
گرفتار میکند ، باید   کاغذ بازی ، مقررات سازی ، توصیھ دادن ، سخنرانی وامید دادن ھا

 ومدل ھای  " ( البتھ با شیوه ھاسقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم این "فلک چلیپائی را 
) کھ اگر این طرح نو( البتھ انقالبی وتغییر دھنده) بر پا نشود مبتنی بر علیت تراکمی

القائات شیطانی بر خواستگاه حقیقی مردم استیالء یافتھ ومسیرھای جدیدی را براین تلھ 
ھای متقاطع می افزاید ، چرا کھ این عرف وطبیعت مردم است واز زبان ژنتیکی بھتر 

یل ، یادآوری می کنم ، بھ استادی خاص نیاز تبعیت می کنند تا بورکراسی دولتی وبھمین دل
( این راستین احتیاج دارد نبھ خبره مجرب ومحققیدارد ، صبر وحوصلھ الزم دارد ، 

موضوع دقیقاً در ساختار وماھیت این وزرات خانھ محسوس وملموس است وضمن تداخل 
با لختی(  وظائف با سایر وزرات خانھ ، ناھم وزنی ، از فربگی ھزینھ بر وبروکراسی 

inertia )( ,( از "ُكلُكُّم راعٍ و ُكلُكُّم َمسؤوٌل َعن َرِعیَتِھِ "حدیث شریف  وتنبلی زیاد میباشد
 رسول اکرم (ص).

 
 مدارک وآدرس ھای این نوشتھ  .2

 2.1 .in Wikipedia Unsystematic training search for 
 )kayhan.ir/fa/news/30125 (ھای ارتباط کالمی از دیدگاه قرآن شیوه .2.2
 ) tahoor.com/fa/article/view/2909محیط خویش( ابزار ھای شناخت انسان از.2.3
2.4.  )www.tabatabaey.com/shownews.php?idnews=35  (  امدادھای الھی  وزمینھ

 .ھای توسعھ  پایدار
2.5) .www.iaujournals.ir/article_511468_110267.htmlالھی از دیدگاه مال  )الھامات

 صدرا.
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2.6. ?  Wikipedia   What are inductive duties in management?  
 عرف خاص ؛عرف عام ؛معناشناسی ؛زبان قرآن ؛عالّمھ محّمدحسین طباطبائی. 2.7
2.8 .https://www.llas.ac.uk/projects/2892  
2.9 .agency.org/-https://www.european.  

2.10 .1-9199-011-https://link.springer.com/article/10.1007/s11125 
2.11 .www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131515000706 

2.12 .Assistant Professor of Economics Department, Faculty of 
Economics, Tehran University, Tehran, Iran; Corresponding 

)g_abdoli@yahoo.comAuthor ( 
2.13 .whatis.techtarget.com › ... › Business intelligence - business 

analytics 
 2.14 .https://www.livescience.com › Culture 

2.15 .examples.yourdictionary.com › ... › Examples › Examples of 
Inductive Reasoning 

2.16.https://www.socialresearchmethods.net/kb/dedind.php  
2.17  .ind/-www.iep.utm.edu/ded 
2.18 .study.com/academy/lesson/inductive-and-deductive-

reasoning.html 
2.19 .https://www.thebalance.com › Your Career › Job Searching › 

Skills & Keywords 
2.20 .changingminds.org › Disciplines › Argument › Types of 

Reasoning 
2.21 .arikhirani.ir/Modules/News/.../News.PrintVersion.Html.php? 

 اقدامات الزم برای نیل بھ اھداف برنامھ از طریق ھمگرائی متقارن .3
  ومداخلھ گری ھای عدیده  لزوم بکار گیری  قواعد ارزیابی انطباق وزدون ناخالصی ھا.  3.1
خالھای قانونی ومقررات در این حرکت وجریان ، بطور طبیعی ، بھ جریان تطبیقی وتقریب االفق  .3.2

شدن اقدامات انقالبی وجھادی با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام وقوه مقننھ منجرخواھد 
 شد 

 در جریان توسعھ واقتصاد مقاومتی  انتخاب یا آموزش وتوجیھ خبرگان میان رشتھ برای ایفای نقش .3.3
ایجاد فضای مثبت اندیشی از طریق اشتغال زائی تضمینی ، افزایش تعلقات سودآور در زنجیره  .3.4

تامین وعرضھ ، آموزش ھای بموقع ومعکوس، سھامدار نمودن حقیقی ذی نفعان ، در ارزش 
افزوده ومحصوالت نھائی ، ارائھ اطالعات صادقانھ ، ویاری خواستن واقعی وروشن از مردم در 

ه ھا وبویژه از طریق عامل چھارم ، پاسخ گوئی از طریق مراکز عامل چھارم ، طرح ھا وپروژ
 اقدام موثر دیگر ، انگیزه ھای الزم را برای مشارکت مردم فراھم میکند. یوبسیار

http://www.elmemofid.com/
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https://www.socialresearchmethods.net/kb/dedind.php
http://www.iep.utm.edu/ded-ind/
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تعریف شده وبوسیلھ عامل چھارم ، بدون سیستم است وبا آموزش عملی شروع کار در ھر سکوی  .3.5
، طرحریزی ، برنامھ ریزی ، وصدھا اقدام نظری وعملی الزم ، ساختار وسیستم مرتبط باآن 

حقوق ،  –تعیین تکالیفتدریجاً ایجاد شده وسیستم ھای اجتماعی بوجود میاید وقانون مند میشود ، 
نظام شناختھ شده وداده ھای مشخص گردیده ومخازن داده ھا واقدامات موثر در راستای اھداف 

مھیا ومدل ھای پردازش  آنھا مبرھن میشود وما را برای تجزیھ وتحلیل ھای حقیقی وتاثیر گذار
وبھ مرکز تقارن نظامند راھنمائی میکند بدیھی است اھتمام بھ کارگروھی ، ایجاد کار گروه کرده 

ت طرح از طریق مدل سازی ھای الزم ، قصد ومنظور ھای تخصصی ، نگاه سیستمی بھ کلی
 نھائی دولت را ایفاء خواھد کرد .

، آنچھ دانشگاه  آنچھ اینک ما انجام میدھیم ، با آنچھ کھ باید انجام بدھیم فاصلھ از ثری تا ثریا است .3.6
زیادی وجود ھا ، بانکھا ، بیمھ ھا ، و.... انجام میدھند ، با آنچھ کھ باید انجام بدھند ، مغایریت 

دارد ، بنیان گذار جمھوری اسالمی ایران ، قائد اعظم حضرت امام خمینی ( قدس سره الشریف) 
عجل هللا را برای نجات بشریت وزمینھ ساز ظھور حضرت حجت(میدانست وآگاه بود چھ معجونی 

ز ) ارائھ فرموده است واطاعت از احکام ایشان واقدام موبمو وتدریجی اتعالی فرجھ الشریف
وصیت نامھ این قائد اعظم ، وتوصیھ ھای  شاگرد آگاه، برومند وشجاع آن شخصیت ممتاز 
تاریخی ، حضرت آیت هللا خامنھ ای ورھبر معظم انقالب اسالمی ( دامت برکاتھ )کھ دراسناد 

علیھم قرآن مجید وفرمایشات نجات بخش ائمھ معصومین (فراموش شده موجود است وپیروی از 
) وقاعد حق وحقیت کھ گرد آمده است ، منابع ما را برای این طرح نوین مسیرنموده السالم اجمعین

مند بوده وایران سرفراز، بزرگترین یا حاضر باین نسخھ شفا بخش نیازبحران زده دن اصالح و
تکلیفش و محور تقارن جھانیش دراقدام انقالبی باین نسخھ شفا بخش ، نھ فقط برای خود ، بلکھ 

مینھ ھا وبستر ھای مطمئنی برای ظھور ناجی (عج) ونشرقرآن وعمل بدان است برای ایجاد ز
واین عطایای الھی نصیب این کشور واین ملت شده است ومنظور از ارتش بیست میلیونی ویا صد 
میلیونی کھ از اعداد ُمکثّره است نشان از کثرت قیام جھانی دارد ومشارکت ھمھ مخلصین این کره 

تند ، این بزرگترین فرصت جھانی ما است کھ گاھی غافل ھستیم وپتانسیلی خاکی کھ کم ھم نیس
است عظیم وبالقوه وبرای حرکت توفنده جمھوری اسالمی ایران از جانب آفریدگار جھان تنظیم 

 ومامور کرده است وتنفیذ شده وروح میثاق وکلی این جغرافیای سیاسی کره زمین را در بر گرفتھ 
بصیرت روشن و مبرھن است کھ اسباب وعوامل شتاب دھنده این طرح وخوشبختانھ برای اھل 

، در این دنیای پر آشوب فراھم شده است واگر  میگیردنوین واز اصل بداء الھی سرچشمھ گرفتھ 
درصد فقر مطلق ونسبی  70امثال ترامپ ، تجاوز ھای صھیونیست جھانی ،  انینباشد دیوانگ

ھم ، ما حرفی ودفاعی از آرمانھا ومقاصد خود نداشتیم رزمین ، وسازمان ھای شیطانی وغیروی 
ِ َرب اْلعَلَِمینَ  ،  اْلَحْمدُ �َّ

، یعنی  زبان قرآن مجید وبھ تبع آن زبان بیانگدار جمھوری اسالمی ایران ، زبان ُعرفی است .3.7
واژگان گویشی آن با زبان سیاست ومسئولین سیاسی متفاوت است وبا گویش ھای مردم ھم خوانی 

کھ اشاره بھ  وجود دارد علم وفناوری ودورس دانشگاھی فراوان، مثل ھای درماھنگی ندارد وھ
از حوصلھ این نوشتھ بیرون است ، در واقع می توان گفت کھ گاھی ما برای مردم غایب سخن آنھا

http://www.elmemofid.com/
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شدن با  ھمیگوئیم ، عقاید ، ایمان وتوکل ونظیر این واژگان کھ مرتب لقلقھ زبان ماست با مواج
افاده دانش  یاکارمندان وکارگزاران دولت خنثی میشود مثل فاصلھ دانشگاه با بازار کار است و

،  سرگرمی ایجاد کرده استاین دیاروکھنھ سربازان سال خوردگان رنج کشیده  با درمواجھآموختھ 
 . کند آفرینی ما بھ آموزش معکوس نیاز داریم کھ خبره مجرب می تواند دراین مورد نقش

 دولتی   –ذاتی تکالیف در تعاون؛ کار و رفاه اجتماعیوزارت  مجدد نسخھ اولیھ مھندسی  

–بر اساس اصولی کھ در این نامھ وضمائم آن آمده است ، برای دوطرف دولت ومردم ( یا حکومت ""
پیرو) تکالیفی مشخص از نظر قابلیت ارائھ ( محصولی یا خدماتی ) وجود دارد کھ باید از  –مردم یا رھبر 

          حکمی بی مصداق نباشدنظر قانونی ، مقررات دارای مشخصات راھبردی ، عملیاتی وفنی داشتھ باشد و
با روش ھای علمی نظیر برخورداری از اصول بھینگی ( مراجعھ شود بھ ضمیمھ تحت  نتفکیک متقار، 

ماھیت دولتی وبخش خصوصی را آشکار ساختار وباید بگونھ ای صورت گیرد کھ  پروژه ھا)ابر  عنوان
شده وظائف ذاتی بخش خصوصی بھ عھده ) خارج  inductive conditionسازد واز حالت القائی ( 

 خودش قرارگیرد

 ضمائم این نامھ ونیز میکند ( رجوع شود بھ حکم آنچھ مقتضای حکمرانی جمھوری اسالمی ایران    
ومحوریت بیان شده   ھمان اصولدراین تفکیک برای اھدافی است کھ  )www.elmemofid.comسایت 

در مدل ھا وشیوه ھای راھبردی ، اصلی را بھ عھده دارد وآنچھ مقتضای مربوط بھ نگاه بیرونی است 
بھ در موقع آن خارج است ، لیکن کقتضی کھ تفصیل آنھا ازحدود این نامھ وضائم  عملیاتی وفنی لحاظ شده

یک الگوی برجستھ وبا لحاظ مھندسی این وزارت خانھ بکار گرفتھ میشود واز این وزارت خانھ  در باز
وبھ استاندارد ھای الزم مجھز  کشف شودعیارھای ھمھ جانبھ در بخش قابل مالحظھ ای در اداره دولت 

فیزیکی ، بھ پیروی از این استاندارد ھای  را ودر جریان انطباقی در حکومت ، سایر دوایر دولتی شده
معنوی در ساختار ، تشکیل نیروی انسانی خبره در امور حکمرانی دربر گرفتھ از اصول بیان شده ، 

وآن ھنگامی است کھ برخوردار شده وعزم وجزم در سطح ملی بوجود آید وسایر چارچوب ھای مدیریتی 
پیروی از این قواعد دولت ومردم آگاھی خواھند یافت کھ منافع حداکثری برای جمھور مردم ، منوط در 

 تجربھ شده وجریان ھای حقیقی است .

 ھشبیاز ھرگونھ القآء وسالیق واز ھرسطحی کھ قانون واصول حکمرانی معین کند باید پرھیز کرد واز    
وسایر مدل ھای تجربھ شده ( بھ ضمیمھ   معنوی-مادی تراکمیِ  علیت براساس سازی ومدل پردازی

مراجعھ شود) تبعیت کرد وعلم ودانش حقیقی را گرامی داشت کھ بدون آن ( یعنی بدون تخصص وتعھد 
، خواھد بود غیرضروروگمراه کننده وبا آینده ای خطرناک حقوق متقابل ،  –الزم ) مبادرت بھ ھر تکلیف 

، محقق ، میان رشتھ ای واھل ایمان وتعھدات الزم در این از جمھور افراد کارکشتھ ، مجرب لذا باید و
 الگوسازی استفاده حداکثری گردد

ما دراین راستا دارای قانون ومقررات ضد القاءی با کیفیت ھای یادشده نیستیم وکار سخت ودشواری     
مقا ومتی باین  درپیش داریم کھ جنبھ ھای از سیاست مقاومتی را الزام میکند ، بھ عبارت دیگر ، اقتصاد

http://www.elmemofid.com/
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دراین نامھ آمده  دالیل مفروضات در نفوذ القاء بھ عامل مسئولزیر ساخت نرم نیاز دارد کھ دالیل در 
وآنچھ کھ  " مراجعھ شود) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى ( بھ شرح ، قبض وبسط وظائف " است

بیان زمینھ ھای کلی برای تجدید مھندسی وزارت خانھ این بھ حضور وزیر ارائھ شده است  3و 2در بند 
وتفکیک وظائف غیر ضرو از وانتقال بھ بخش خصوصی است ، تجربھ نویسنده این نامھ در ایران  متبوع 

وکشورھای موفق جھان وقواعدی کھ تاکنون بکار گرفتھ شده است( درضمائم آمده است )ضامن اصالحات 
ستفاده حد اکثری از منابع وظرفیت ھای فراوان کشور ورھیافتی غیر ، تفکیک تکالیف حقوق ھر بخش ، ا

  بروز وظھور توسعھ یادار کشور است.قابل تردید در 

ویا فراوانی ھای نامتقارن در بعضی منابع فعال کشور بر اساس ارزیابی وفور منابع ارزی نفت    
 ھای با سایر منابع تعطیل وصنایع عیر فعال وبکاری فرسایشی تحصیل کرده تکمیل کننده  – انطباقی

مملکت ، ھرگونھ ترکیب متقارن وکارآمد را نیز از منابع نفتی ومحصوالت خام وتالش ھای شبانھ روزی 
نثی خبوده وبھ  دیگردوبخش دولتی وخصوصی با ھم غیر متقارن دولت را از بین برده وحاکی از تقابل

یف ذاتی واثر کارآمدی مسئولیت ھا وناھمگرائی فعالیت ھای مکمل ھم ، افزایش انتظارات سازی تکال
 است."" شده بھ بازدارندگی برای ایجاد توسعھ پایدار منجر  القاءی ودر کل

 اصل تقارن چیست:

، تقارن کھ از اصل تشابھ یک  است مرکز تقارن یا محور ھا حول بھ معنای تشابھ بخش ھمامونی یا تقارن
یا اصل قرینگی در ھمھ جا است و دو  ھمھ جا ھست. تقارن  بیک تبعیت میکند در ھمھ امور صادق است

حقوق ( از قواعد دانش مفید) را کامل میکند وبر اساس حقوق  –روی یک سکھ است کھ یک تکلیف 
 ھیچ تکلیفی برای دولت نیست مگر اینکھ قرینھ آن بھ عھده مردم (فردی یا گروھی ) است .متقابل 

 

 دارای محور معین است : )symmetry Axial(تقارن محوری
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حقوق( بھ مقالھ من دراین مورد مراجعھ شوددر سایت علم مفید) از یک  -ھنگامیکھ دوطرف تکلیف
میشود واین محور اصلی در ھرمورد خاص ( کھ وتدوین تبیین تحریر،ن ، اصولی وبنیادی محوریت متیقّ 

مثل  دارداز شکست تکلیف کلی بھ اجزاء تشکیل میشود واز قواعد شکست تبعیت میکند) اصولی واحد 
کتاب قانون متقابل حضرت امام سجاد(ع) ، وصیت نامھ بنیانگذار  ،قرآن ، نقل وعقل وبطور مشخص تر

انون اساسی جمھوری اسالمی ایران وتوصیھ ھای رھبر جمھوری اسالمی ایران ( قدس سره الشریف)، ق
معظم انقالب ، دراین مورد مفردات الزم برای تعیین محصول ویا خدمت کھ قابل ارائھ بھ مشتری باشد از 

وھر گونھ قانون  strategic, tactics , technics) سھ قاعده راھبردی ، عملیاتی وفنی پیروی میکند (
 ریت ( بشرط اینکھ از اصول محوریت برخوردار باشد ).ومقررات باید از این محو

ویا ھر تقارن برای شبیھ سازی )  Central symmetryدراین تجزیھ وتحلیل می توان از تقارن مرکزی ( 
حقوق ( بھ مقالھ من بھ عنوان فھم حقیقی ،  -باید توجھ کرد کھ دوطرف تکلیف،دوطرف مکلف استفاده کرد
از نوع  باشد ھمبر خوردارباید طبیعی  –وجھ شود ) نھ فقط از شکل فیزیکی فھم نسبی وفھم اعتباری ت

ھویت وماھیت ومعناداری با مفردات منتّجھ از شکست کل بھ جزء باید دارای خاصیت سھ گانھ فوق را 
، بطور یکھ اصل مشارکت ھای داشتھ باشد مثل ھم یاری ، ھمگرائی ، ھمکاری ونظایر اینھا باشد 

 .اجتماعی مطرود یا نقصان نیابد 

 

 

 -دو طرف یک تکلیفجابھ جایی  یا ) translation symmetry از قاعده فوق برای تقارن انتقالی(  
حقوق مکمل یک مفرده قابل ارائھ برای انتقال تکالیف غیر ذاتی والقائی بھ دولت بھ بخش خصوصی 
وبالعکس استفاده کرد بطوریکھ این انتقال بھ افزایش بھره وری سرمایھ ونیروی کار ، ارزش افزوده ، 

انطباق محاسبھ شوده واز داده  عدم اسراف وصدھا پارامتر ، سنجش پذیر منجر شود وبراساس ارزیابی
 ھای حقیقی تبعیت نماید .  
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