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 .6راهگستر

برنامه عمرانی کشور National development plan

مجموعه ای از خط مش�ی ها ،اهداف کمی و کیفی و سیاستهای
اجرایی برای توسعه بخشهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در مقیاس
ملی و منطقه ای که معموال برای یک دوره میان مدت (پنج ساله) و در
چارچوب اهداف و راهبردهای برنامه توسعه بلندمدت تهیه میشود.

گرایش به ابرقدرت ها

برای انسان

نسل آبادگر

عمران و آبادی

کارنامه ارزیابی مطالب

امام خمینی (ره):
در سال هاي طوالنی ،تبلیغات دامنه
دار دولت هاي شرق و غرب موجب این
شد که ملت هاي مسلمان از آنها یاري
بخواهن�د و گمان کنند که ترقیات این
کش�ورهاي ضعیف ،در گرایش به یکی
از این دو ابرقدرت است.
(صحیفه نور ،ج  ،4ص )183

برنامههای بلندمدت plans term Long

طول برنام�ه بلندمدت که به نام برنامه آین�ده نگر نیز نامیده
میش�ود ،معموال بین تا س�ال و اکثرا س�ال اس�ت .فلسفه دوگانه
وجودی این برنامه آن اس�ت که بس�یاری از تغیی�رات اقتصادی-
اجتماع�ی مورد نظر در یک برنامه میان مدت قابل اجرا نیس�تند،
به برنامههای بلندمدت تر نیاز هس�ت ،دیگر آنکه این زمان تقریبا
بلندمدت ترین زمانی اس�ت ک�ه در آن میتوان ویژگیهای عمده
رفتاره�ای اقتصادی-اجتماعی را ثابت فرض کرد و بر اس�اس آن
برنام�ه ریزی نم�ود ،در واقع برنامه بلندمدت مس�یر نهایی برنامه
میان مدت را معین میکند.

پیامها:

وجود تبلیغات پیرامون الگوهای غربی و شرقی ترقی و پیشرفت
تلقی نادرست کشورهای ضعیف در گرایش به ابرقدرت ها
توجه به تبلیغات نادرست غربی و شرقی در الگوبرداری توسعه
ضرورت استقالل طلبی در گزینش الگوی توسعه و پیشرفت
توجهبهادبیاتاغفالکنندهمدعیانوروشهایدروغینتوسعهغربی

فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور1383 ،

 .8ره نمود

 .4راهدار

 .2رهنمون

 .3راهگشا

 .5راهبر

 .7راهپیما

امام علي(ع):
فاهبطه بعد التوبه ليعمر ارضه بنسله.

قرآن کریم:
ه�و ال�ذي خل�ق لكم م�ا ف�ي االرض
جميعا.
ترجمه:
خداوند براي ش�ما ،هم�ه آنچه در زمين
وجود دارد آفريده است.
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(سوره بقره ،آیه )29

پیامها:

تعلق منابع زمین به همه انسان ها
ضرورت استفاده از منابع زمین در مقیاس اجتماعی
لزوم کسب آگاهی نسبت به زمین و محتویات آن
اهمیت ایجاد توانایی در استفاده از منابع زمین
توجه به حفظ و گسترش منابع طبیعی ،انسانی و اجتماعی زمین

 .12کژراهه

شعار هفته ()2
طی  80س�ال گذش�ته ،چند ده برنامه و ط�رح جامع و غیرجامع،
اس�تراتژیک و غیراس�تراتژیک ،عملیاتی و غیرعملیاتی و مصوب و
غیرمصوب در بازههای زمانی کوتاه ،میان و بلندمدت با صرف هزینههای
بس�یار ،ارائه و اجرا ش�ده اس�ت .چرا با این همه برنام�ه ،برنامهریز و
برنامهریزی تاکنون مشکالت زندگی مردم حل نشده است؟!

.10راهشناسی

شناسنامه

 .14رهآورد
رئیس بنیاد شهید خبر داد:

رئیس بنیاد ش�هید و امور ایثارگران کشور از تعیین تکلیف
مش�کل درصد جانبازان زیر  ۲۵درصد طی برنامه شش�م توس�عه
خبر داد.

قائم مقام سیف مطرح کرد:

قوانین مزاحم�ی نظیر تبصره ( )۲بند «ب» ماده ( )۱۴قانون
برنامه ششم توسعه کش�ور وجود دارد که کنترل بانک مرکزی بر
مؤسسات غیرمجاز را با دشواریهایی مواجه میکند.

مدل آسیب شناسی برنامههای توسعه
عل�ی رغ�م ضرورتی ک�ه در نظ�م دهی ب�ه ابع�اد مختلف
آس�یبهای برنامههای توسعه و بررسی آنها در قالب یک مدل
جامع وجود داش�ته است ،بررس�ی پارادایمهای حاکم ،اغلب به
طور پراکنده و محدود به یک یا چند بعد خاص بوده است .یکی
از مش�کالتی که برنامههای توسعه کش�ور همواره با آن مواجه
بودهاند ،عدم توجه کافی به ش�رایط حاکم بر محیط برنامهریزی
در مراحل تدوین و اجرای آنها بوده است .فرایند برنامه ریزی،
اجرا و نظارت بر برنامهها همواره در دل محیطی شکل میگیرند
ک�ه در این گ�زارش از آن به عنوان ش�رایط محیط�ی حاکم بر
برنامههای توس�عه در کش�ور یاد ش�ده است .این ش�رایط که
بعض�ا تحت عناوینی چون ش�روط صفر برنامه ی�ا پیشنیازهای
برنامهریزی یاد ش�ده اس�ت ،ش�امل مواردی چون فقدان فهم
مش�ترک در س�طح مفاهیم توس�عه ،فقدان نظام آم�اری قابل
اطمینان و اثربخش ،فقدان س�اختار سیاسی و اجتماعی اصالح
ش�ده حاکم بر برنامهها و عدم هماهنگیهای قانونی الزم مابین
آنها میباش�د .ایرادات مربوط به ش�روط صفر یا پیشنیازهای
برنامه ریزی به آن دس�ته از ایراداتی اش�اره دارد که به مرحله
ماقبل برنامه ریزی برمیگردد .بنا بر اعتقاد کارشناسان توسعه،
پیش از ش�روع به تدوین برنامه توس�عه ،الزم است به ضرورت
مهیا ش�دن بس�ترهای برنامه ریزی متناس�ب با ش�رایط کشور
بشرح ذیل توجه شود:
فقدان فهم مشترک در سطح مفاهیم توسعه
ع�دم وج�ود اطالع�ات و آمارهای جامع ،ب�ه هنگام و در
دسترس
ساختار سیاسی اجتماعی کشور
کاس�تیها و ناهماهنگیه�ای قانون�ی درخص�وص
برنامهریزی.
مشکالت و نواقص فرایند برنامه ریزی
ه�ر برنامهای با توجه ب�ه اهداف از پیش تعیینش�ده خود،
فراین�د ب�ه خصوصی را ب�رای تدوی�ن و تکمیل ط�ی میکند.
درکش�ور ما سیاس�تهای کلی برنامههای توسعه از سوی مقام
معظ�م رهب�ری پس از مش�ورت ب�ا مجمع تش�خیص مصلحت
نظ�ام تهیه و به دولت به عنوان مجری برنامههای توس�عه ابالغ
میشود .از س�وی دیگر وزارتخانهها و دس�تگاههای دولتی نیز
نیازها ،برنامهها و پیشنهادهای خود را برای یک دوره پنج ساله
تدوی�ن کرده و به منظور تلفیق به معاونت برنامه ریزی و نظارت

چرا با فراهم بودن شرایط رشد و توسعه و
با وجود سابقه طوالنی در امر برنامه ریزی و
صرف منابع ملی در تدوین برنامههای توسعه،
همواره با معضل اجرا نشدن برنامهها و
اثربخش نبودن آنها مواجه بودهایم؟
راهبردی ریاس�ت جمهوری (س�ازمان مدیری�ت و برنامه ریزی
س�ابق) ارس�ال میکنند .این نهاد نیز پس از تلفیق ،آن را برای
تصویب نهایی در اختیار مجلس ش�ورای اسالمی قرار میدهد.
البته در مجلس ش�ورای اسلامی نیز بخشهای مختلف برنامه
ابتدا در کمیس�یونهای تخصصی و سپس در کمیسیون تلفیق
م�ورد بررس�ی و بازبینی ق�رار میگیرد .این فرایند که توس�ط
چرخه عظیمی شامل رهبری ،مجمع تشخیص مصلحت ،دولت و
مجلس طی میش�ود ،دارای ضروریاتی میباشد که عدم رعایت
آنها سبب بروز برخی از مشکالت زیر خواهد شد:
ب�ه مش�ارکت نگرفت�ن ذینفعان و عدم حص�ول اجماع و
توافق در برنامههای توسعه
مداخله قانونی دیدگاههای غیرکارشناس�ی در برنامههای
توسعه
مالحظات مرتبط با زمان بندی فرایند برنامه ریزی
آس�یبهای ناشی از تقدمات و تأخرات زمانی غیرمنطقی
در فرایند تدوین برنامه

آسیبهای بعد از فرایند تدوین و در محتوای برنامه
ابه�ام در نح�وه ارتب�اط اس�ناد باالدس�تی و برنامههای
میانمدت
عدم اجماع بر مکاتب و پارادایمهای اقتصادی برنامهها
جامعیت برنامهها و عدم اولویت گذاری صحیح در اهداف
برنامه
کل�ی و تفس�یربردار ب�ودن برخی م�واد و تفصیلی بودن
افراطی برخی دیگر
عدم وجود الگوی روش�ن و رابط�ه علی و معلولی صحیح
میان اجزای برنامه
باثبات در نظر گرفتن ش�رایط و عدم توجه به سناریوهای
احتمالی در آینده
عدم وجود برنامههای اجرایی و عملیاتی
عدم توازن بین هزینه و مطلوبیتهای نیل به هدف
عدم همخوانی با برنامههای توسعه قبلی
بلندپروازانه بودن اهداف برنامه
فقدان پیوند بین بودجه سالیانه با برنامههای مصوب
دولتی زدگی در برنامه
عدم توجه به برنامه ریزی فضایی و منطقه ای
تداخل مفاد برنامههای توسعه با شرح وظایف دستگاهها
عدم همسویی و یکپارچگی برنامههای بخشها ،در مسیر
نیل به اهداف ملی
غلب�ه رویکردهای کمی و تکنیکهای اقتصادس�نجی بر
تحلیلهای سیاستی
ع�دم وج�ود تعاری�ف دقی�ق و مش�خص از اصطالحات
برنامهای.
آسیبهای حوزه اجرا
س�رعت و گس�تردگی تح�والت سیاس�ی -اقتصادی در
کشور
وجود برنامههای دیگر با اولویت باالتر
قابلیتهای اداری ضعی�ف دولت جهت اجرای برنامههای
گسترده
ضعف سازوکارهای نظارتی
بیتأثیر بودن گزارش عملکردها بر روندهای اجرایی
عدم درک صحیح مجریان از مفاد قانون
انگیزه پایین مجریان برای اجرای قانون
تداخل تقویم زمانی برنامهها با تقویم سیاسی کشور
ع�دم توج�ه به بس�ترهای اجتماع�ی الزم ب�رای اجرای
قوانین
عدم انتخاب صحیح مجری
فق�دان معیاره�ای مش�خص ب�رای انتخ�اب موضوعات
سیاستی
فق�دان ارتب�اط منطق�ی بی�ن ج�داول کم�ی و محتوای
برنامهها
فقدان ابزارهای سیاستی متناسب با هدف
پدیده جلوتر بودن از برنامه.
منبع :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی1388 ،
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پاسخگویی
 -1بسیار مایلیم که پاسخها و نظرات کارشناسی سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور یا دفاتر بخشی (وزارتخانه ها) و منطقه ای (استانها)
به عنوان متولی تدوین برنامههای توسعه پنج ساله و برنامههای ساالنه
را پیرام�ون مطالب مندرج در این راه نامه ،جهت آگاهی راهیان گرامی
منتشر کنیم.
 -2در ص�ورت ارس�ال دس�تور کار جلس�ات ،مت�ن مذاک�رات،
صورتجلس�ات و متن مصوبات و قوانین مرتبط با برنامههای توسعه پنج
ساله توسعه و برنامههای ساالنه و گزارش عملکردهای ارسالی (بر اساس
تقسیم کار ملی) از سوی دفتر مقام معظم رهبری ،شورای نگهبان قانون
اساسی ،مجلس خبرگان رهبری ،مجمع تشخیص مطلحت نظام ،دولت،
مجلس ش�ورای اسلامی ،قوه قضائیه و دس�تگاههای نظارتی ،در این
بخش برای اعالم نظر تخصصی راهیان گرامی ،اطالعرسانی مینماییم.
 -3تالشهای دس�تاندکاران این ش�ماره از راه نام�ه را به راهیان
زحمتکش توسعه یعنی کشاورزان ایران اسالمی اهدا مینماییم.
 -4نظرات تخصصی و پیش�نهادات س�ازنده راهیان گرامی آقایان
دکتر محمدهادی موذن جامی ،سعید طهماسبیان و خانم راحله کبیری
رسید .از این عزیزان سپاسگزاریم.
 -5تمای�ل به عضویت در فراخ�وان ره پویان فرزند زمانه را در این

بخش با ذکر اسامی متقاضیان اعالم وصول مینماییم.
 -6چنانچ�ه فایل راه نامه بصورت رایگان برای نش�ر گس�ترده در
اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد در این بخش اطالع رسانی
میکنیم.
 -7برای ارائه مش�اوره رایگان علمی و پژوهش�ی پیرامون برنامههای
توس�عه پنج ساله و برنامههای س�االنه اداره کش�ور به دانشجویان مقطع
کارشناسی ارشد و دکترا (جهت تدوین پایان نامه) اعالم آمادگی مینماییم.
 -8ش�ماره بعدی راه نامه را در روز دوش�نبه م�ورخ 1397/02/03
منتشر میکنیم.
 -9راهیان گرامی توس�عه برای اعالم نظر و ارس�ال آثار در صورت
تمایل میتوانند با یکی از روشهای زیر با ما تماس بگیرند .منتظریم.
		
نشانی سایتwww.siasatrooz.ir :
ایمیلinfo@siasatrooz.ir :
کانال تلگرامیvijeha_siasatrooz@ :
شماره ارسال پیامک30006132346225 :
نشانی پستی :تهران ،میدان فاطمی ،باالتر از میدان گل ها ،خیابان
ش�هید جهان آرا ،کوچه بابک ( ،)13/2شماره  ،16روزنامه سیاست روز،
مرکز مطالعات راه بردی
کد پستی1438634871 :
تلفن88013870-6 :
نمابر88007575 :

فراخوان اجتماعی ره پویان فرزند زمانه
مقدمه:

گفتمان اجتماعی راه توس�عه برای حل مشکالت زندگی مردم نیازمند
جریان فعال و همگانی برای بسیج همه توانمندی خرد جمعی جامعه است
که تاکنون از س�وی دس�ت اندرکاران برنامه ریزی توسعه و حل مشکالت
زندگی مردم به نحو شایس�ته مورد استفاده قرار نگرفته است .برنامههای
پنج س�اله توس�عه و برنامههای س�االنه در ایران ،هیچگاه دارای گفتمان
اجتماعی نبوده اس�ت .از این رو همواره زینت بخش قفسههای کتابخانهها
و کش�وی میز مدی�ران بوده اس�ت .بدون گفتم�ان اجتماع�ی ،جامعه در
ب�اره چرایی ع�دم تحقق اه�داف برنامهها ،پرسش�ی ن�دارد و برنامهها و
دستاندرکاران آن هم پاسخگو نیس�تند .این روند تاکنون حل مشکالت
زندگی مردم را از برنامهای به برنامه دیگر و حجم وسیعی از مشکالت را به
آینده حواله داده اس�ت .مشکالت متعدد زندگی مردم و ضرورت حل آنها،
فرصت�ی برای مقصریابی برایمان باقی نگذارده اس�ت! نح�وه برنامه ریزی
در برنامههای پنج س�اله توس�عه و برنامههای س�االنه ،شکاف عمیقی بین
وضع مطلوب و مورد انتظار و وضع موجود ایجاد کرده اس�ت که باید از آن
عبور کنیم .رسالت تاریخی ره پویان فرزندان زمانه ،هم افزایی و همکاری
برای عبور از ش�کافی است که خواسته یا ناخواسته وارث آنیم است .برای
حمله ش�کاف باید مهیا ش�د و از تمامی ظرفیتهای انقالب اسلامی و نه

در قالب ش�عارهای توخالی و زبان بازیهای مرس�وم بهره مند شد .تاریخ
گواهی خواهد داد که فرزندان ش�جاع اسلام و انقالب در زمانی که کشور
از هر س�و تحت فش�ار ابرقدرتها ،دش�منان خارجی و دسیسههای آنان
اس�ت ،چگونه لباس رزم در درون جامعه خود را به تن کرده اس�ت و قصد
تکرار حماسه دفاع مقدس را در عرصه نادانستهها ،غفلتها ،فراموشیها،
سطحی نگریها ،ناتوانستهها ،خطاها و روزمرگیهای برنامههای پنج ساله
توسعه و برنامههای ساالنه اداره کشور دارد.

گرایشهای تخصصی فراخوان

گرایشهای تخصص�ی این فراخوان اجتماعی ش�امل مدیریتی ،ادبی،
فرهنگی ،هنری ،سیاس�ی ،مطبوعاتی ،رس�انههای دیجیتال ،سازمانهای
مردم نهاد ،نخبگان ،اقشار اجتماعی و بین المللی است.
 -1ره پویان مدیریتی فرزند زمانه :مدعوین ش�امل اعضای تقسیم کار
ملی در برنامههای توسعه پنج ساله و برنامههای ساالنه که عبارتند از دفتر
مقام معظم رهبری ،دولت جمهوری اسالمی ایران ،مجلس شورای اسالمی،
قوه قضائیه ،ش�ورای نگهبان قانون اساسی ،مجمع تشخیص مصلحت نظام
و نهادهای نظارتی
 کاروی�ژه اختصاص�ی :پاس�خگویی نس�بت ب�ه اه�داف ،وظای�ف وماموریته�ای قانونی پیرامون برنامههای پنج س�اله توس�عه و برنامههای
ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
 -2ره پویان ادبی فرزند زمانه :مدعوین شامل شعرا ،ادیبان و نویسندگان

پیام ها:

زمین جایگاه آدم و نسل اوست.
آبادانی و توسعه در زمین بصورت مستمر انجام میشود.
انسان است که میتواند زمین را آباد کند.
زمین آباد جایگاه انسان خدایی است.
آبادی و آبادانی زمین ،خواست خداوند است.

کشور ما با قافله توسعه جهانی فاصله دارد.
توسعه و عمران و آبادی کشور در تراز جهانی ضروری است.
در برنامه توسعه در سطح جهان نقصهایی وجود دارد.
همگامی توکل ،ایمان و معرفت با توسعه کشور الزم است.
همراهی توسعه و عمران مادی و معنوی مهم میباشد.

راهی احمدرضا هدایتی

گرانی و گران فروشی
واکاوی علل داخلی و خارجی

مقدمه
گران�ی و ت�ورم کاال و خدمات یکی از موضوعاتی اس�ت که
بیش از هر موضوع دیگر رنجش خاطر اقش�ار مختلف جامعه را
به همراه داشته و بیش�ترین نفرین و ناسزا را برای مسببین آن
ب�ه همراه دارد ،اما اگر قرار باش�د موضوع را واق�ع بینانه مورد
بررس�ی قرار دهیم ،باید ببینیم چه می�زان از این معضل بزرگ
خواس�ته و چه میزان از آن ناخواس�ته و بر اثر س�هل انگاریها
ص�ورت میگیرد؟ چه کس�انی در ب�روز این نابس�امانیها نقش
دارند؟ مهمترین عوامل تش�دیدکننده ت�ورم و گرانی کدامند؟
سهم ما در مقابله و متقابال تشدید این ناهنجاری چیست؟

 کاروی�ژه اختصاصی :تولید ش�عر ،متون ادبی ،داس�تان کوتاه ،طنز،خاطره و رمان پیرامون برنامههای پنج س�اله توس�عه و برنامههای ساالنه
و حل مشکالت زندگی مردم
 -3ره پوی�ان فرهنگ�ی فرزن�د زمانه :مدعوین ش�امل نویس�ندگان،
محققان و اهالی فرهنگ
 کارویژه اختصاصی :تولید مقاله ،پژوهش ،پایان نامه ،کتاب ،نش�ریهو س�ایر محصوالت و آثار فرهنگی پیرامون برنامههای پنج س�اله توسعه و
برنامههای ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
 -4ره پویان هنری فرزند زمانه :مدعوین شامل هنرمندان
 کاروی�ژه اختصاصی :تولید نقاش�ی ،طراحی ،نمایش�نامه ،فیلمنامه،فیل�م کوتاه ،عک�س ،کاریکات�ور ،صنایع دس�تی ،خوشنویس�ی ،تراکت،
بروش�ور ،پوستر ،نماهنگ ،موسیقی ،ترانه ،انیمیشن ،فیلم مستند و سایر
محصوالت و آثار هنری پیرامون برنامههای پنج س�اله توسعه و برنامههای
ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
 -5ره پویان سیاسی فرزند زمانه :مدعوین شامل احزاب ،انجمنها ،جامعهها،
خانهها،سازمانها،مجمعها،جمعیتها،کانونهاوشخصیتهایسیاسی
 کاروی�ژه اختصاص�ی :اعالم مواض�ع پیرامون برنامههای پنج س�الهتوسعه و برنامههای ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
 -6ره پویان مطبوعاتی فرزند زمانه :مدعوین ش�امل مدیران مسئول،
مدی�ران اجرای�ی ،س�ردبیران ،دبیران س�رویسها و خبرن�گاران محترم
خبرگزاریه�ا ،روزنامهه�ا ،هفت�ه نامهه�ا ،دوهفت�ه نامهه�ا ،ماهنامهها،

 .9نوراهه

می ترسم!
می ترسم!
از بودن میترسم
من از مردن نمیترسم
از رفتن به زیر خاک سرد گور تنگ و تاریک فراموشی
نمی ترسم
من از بودنهای زشت
از خود نبودنها میترسم
من از بودن میترسم
وقتی که طعم خوش سیب را در فرانسه باید جست!
وقتی که زندگی را توسعه با خود برد!
مرد زیر باران آمده
در تصادف مرد!
من از بودن میترسم.
راهی نسرین حسنی

توسعه ما و دیگران!

مهم ترین عوامل فراملی گرانی
 -1از آنجا که کشورهای مختلف جهان بخش قابل توجهی از
نیازهای خود را در تعامل با یکدیگر و در جریان داد و ستدهای
تج�اری تأمی�ن مینمایند ،ل�ذا بحرانهای اقتص�ادی رخ داده
در غ�رب ،یکی از عواملی اس�ت که آث�ار و پیامدهای منفی آن
خواسته یا ناخواسته در وضعیت اقتصادی و مالی سایر کشورها
رخ مینمایاند ،اما قطعا این تأثیرات شامل همه موضوعات تجاری مهم ترین عوامل ملی و داخلی گرانی
 -1عملکرد سیستمهای دولتی در بخشهای قانون گذاری،
و اقتصادی نمیش�ود و بخصوص به علت استقالل نسبی اقتصاد
جمهوری اسلامی ایران و نیز درآمد مس�تمر ناش�ی از فروش برنام�ه ری�زی ،کنترل و نظ�ارت ،اج�را و در نهای�ت برخورد و
منابع نفت�ی ،حداقل تأثیر چندانی در بس�یاری از محصوالت و مج�ازات یکی از مهم ترین عوام�ل تأثیرگذار در بهبود یا ضعف
نظام اقتصادی به شمار میرود.
خدمات ندارد.
 -2صاحبان سرمایه ،تولیدکنندگان بخش خصوصی ،تأمین
 -2تحریم و فشارهای اقتصادی غرب و در رأس آنها آمریکا
اگرچ�ه ب�ه فرصتهایی تبدیل ش�ده ان�د ک�ه در دراز مدت از کنندگان و توزیع کنندگان و واس�طهها بخصوص در مواردی که
انحص�ار تولید ی�ا ارائه خدمات ی�ا کاالیی را
وابس�تگی ایران به سایر کش�ورها به شدت
در اختیار داش�ته و از خصلتها و ارزشهای
خواهد کاس�ت ،اما درحال حاض�ر در برخی
دینی و اجتماعی تهی باش�ند ،نیز میتوانند
از موضوع�ات بیتأثیر نبوده و افزایش هزینه
عملکرد سیستمهای
بحرانها را تشدید نمایند.
تولید برخی از محصوالت را به همراه داش�ته
دولتی در بخشهای
 -3فروش�ندگان و عرض�ه کنندگان�ی
است.
قانونگذاری ،برنامهریزی،
که فق�ط به تأمین منافع خود چش�م دوخته
 -3کاهش و افزای�ش جهانی قیمت نفت
کنترل و نظارت ،اجرا و در
و مصال�ح و منافع کش�ور و جامع�ه را فدای
و گاز ی�ا ارزه�ای خارجی و طلا و همچنین
نهایت برخورد و مجازات
خواس�تههای نامش�روع خ�ود مینماین�د،
ف�راز و فروده�ای ب�ازار ب�ورس کش�ورهای
یکی از مهمترین عوامل
از دیگ�ر عوامل ب�روز بحرانه�ای اقتصادی
ش�اخص نیز قطعا در کاه�ش یا افزایش تورم
تأثیرگذار در بهبود یا
محسوب میشوند.
بیتأثیر نیس�ت و میتواند در افزایش برخی
ضعف نظام اقتصادی به
 -4رفتاره�ای اقتصادی اقش�ار مختلف
محصوالت استراتژیک موثر باشد.
شمار میرود
جامع�ه و بیتفاوتی آنها نس�بت به تخلفات
 -4س�ایر رخدادهای جهان�ی مانند بروز
مال�ی و اقتصادی از یک س�و و متقابال رفتار
جنگ ها ،انقالبها و س�ایر حوادث طبیعی و
منطق�ی و معقول آنها هنگام ب�روز بحرانها
غیرطبیعی فراگیر از دیگر عواملی به ش�مار
میروند که میتوانند ،هزینههای مسیر تولید تا مصرف را تحت بخص�وص در بحرانهای کاذب میتواند نقش اساس�ی در ثبات
یا عدم ثبات وضعیت بازار داشته باشد.
تأثیر خود قرار دهند.
 -5ب�روز ح�وادث و رخداده�ای طبیع�ی و غیرطبیع�ی
 -5نق�ش کارتلها و تراس�تهای خارجی و مافیای ثروت و
قدرت جهانی نیز در بروز این نابس�امانیها و افزایش قیمت گاه ح�ادث ش�ده در داخ�ل یک کش�ور نی�ز از عواملی محس�وب
و بیگاه برخی از محصوالت کامال مش�هود و انکارناپذیر اس�ت .میش�وند ک�ه میتوانن�د تأثی�ر قاب�ل توجه�ی ب�ر افزای�ش
با توجه به اس�تقالل نس�بی اقتصاد ایران از بازار پول و سرمایه قیمته�ا داش�ته باش�ند ،ب�ه عب�ارت دیگ�ر آس�یب پذیری
خارجی ،تأثیرات رخدادهای خارجی در مورد کشور ما در حدی طبیع�ی و ی�ا ضعف امنی�ت در ابعاد مختلف اع�م از اینکه قابل
نیس�ت که همه موضوع�ات در همه صنوف را تح�ت تأثیر آثار کنت�رل و ی�ا غیرقابل کنترل باش�د ،میتواند به ت�ورم و گرانی
منجر شود.
تورمی خود قرار دهد.

 .17رهپویان

الف) روش ارزیابی مطال�ب این روزنامه دیواری از نظر کیفیت
محت�وا و می�زان تاثیرگ�ذاری ،از طریق گزینههای س�ه رتبهای و
بشرح زیر انجام میشود:
 ضعیف1 : متوسط2 : خوب3 :ب) هر یک از مطالب را براساس شماره مطلب طبق الگوی باال
ارزیابی نمایید.
پ) به ترتیب شمارههای مطالب عدد ارزیابی خود را از چپ به
راست در قالب یک عدد  17رقمی تنظیم نمایید.
ت) سپس عدد مربوط به ش�ماره روزنامه دیواری را به ابتدای
رشته اعداد اضافه کنید.
ث) ع�دد  18رقمی نهای�ی را به ش�ماره 30006132346225
پیامک نمایید.
ج) رای شما اهمیت و کارایی مطالب روزنامه دیواری را تعیین
میکند و در ماندن یا حذف یک مطلب تاثیر اساسی دارد.

 .11راه و بیراه

تسنیم

 -1این راه نامه بر طبق اصل هشتم (امر به معروف و نهي از منکر)،
مقدمه و اصل س�وم قانون اساس�ی جمهوری اسلامی ایران (نظارت
همگانی و مشارکتهای اجتماعی در اداره امور کشور) ،اعالمیه مجمع
عمومی س�ازمان ملل متحد در س�ال ( 1986حق مردم بر توسعه) و
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات منتشر گردیده است.
 -2زیرساخت فکری این راه نامه ،بر اساس مباحث نظری و عملی
جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم طراحی شده است.
 -3محتوای علمی ،آموزش�ی و اجتماعی راه نامه از س�وی مرکز
مطالعات راه بردی روزنامه سیاست روز تهیه و ارائه گردیده است.
 -4گفتمان اجتماعی راه توس�عه را کاری خودجوش ،تمیز و نمونه
آش�کار آتش به اختیار در باالترین س�طح برنامه ریزی کشور میدانیم.
معتقدیم بدون حل مشکالت زندگی مردم بحث پیرامون توسعه معنی
ندارد.
 -5تعریف قراردادی توسعه در این راه نامه عبارت از برنامه میان مدت
و بلند مدت برای حل مش�کالت و ارتقاء کیفیت مادی و معنوی زندگی
مردم در سال 1397و در کشور جمهوری اسالمی ایران است که با واژگان
پیش�رفت ،کمال ،ترقی ،سعادت ،خوش�بختی ،تعالی ،عمران ،آبادانی،
نوسازیوتکامل(بجزمباحثتوسعهپایدار)دارایمناقشهنیست.
 -6بسیار شایسته اس�ت که راهیان گرامی برای کمک به گفتمان
اجتماعیراهتوسعه،اینراهنامهرابرایاستفادهدیگراندرتابلویاعالنات
محل کار ،مراکز آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی خود نصب نمایند.
 -7به منظور لجس�تیک فکری و پشتیبانی محتوایی راه توسعه
ایران اسالمی ،نقل مطالب بدون ذکر ماخذ نیز آزاد است.
 -8در صورت تمایل مراکز آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی یا نذر و
وقف علمی و پژوهشی ،فایل راه نامه (با نام و لوگوی متقاضی) بصورت
رایگان برای چاپ و نشر گسترده آماده تحویل است.
 -9راهی�ان گرامی در صورت تمایل میتوانند نس�خه  PDFراه
نامه را یکش�نبه شبها (از س�اعت  22به بعد) از قسمت پیشخوان
 www.siasatrooz.irدریافت نمایند.

نگاه بودجه ای به برنامه در دستگاهها و بخشها
نگاه فصلی و عدم استمرار برنامه ریزی
ترکیب کارشناسی برنامه ریزان
تمرکزگرایی در برنامه ریزی.

می دانیم که ...

راهی دکتر محمدرضا ناری ابیانه
رییس مرکز مطالعات راه بردی روزنامه سیاست روز
اول :میدانیم که مطالبات مردم برای حل مشکالت زندگی خود،
خواس�ته ای بحق است .این راه نامه به دور از هر گونه سیاه نمایی و
یا پاک کردن صورت مساله با انجام بررسیهای کارشناسی به دنبال
حل مش�کالت زندگی مردم است .اداره کش�ور از طریق برنامههای
توسعه پنج ساله و برنامههای ساالنه بر اساس تقسیم کار ملی انجام
میشود .برای پرهیز از هر گونه دیدگاههای سلیقه ای ،گروهی ،حزبی
و سیاسی ،مبنای بررسی تقسیم کار ملی در اداره امور کشور در این
راه نامه ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است که میثاق ملی،
منبع مشروعیت بخشی به نظام و تامین کننده وفاق ملی است.
دوم :میدانیم که چش�م انداز بیست ساله نظام و سیاستهای
کلی (بخش�ی و برنامههای توس�عه) در مجمع تش�خیص مصلحت
نظ�ام تدوین ،تصویب و از س�وی مقام معظم رهب�ری به دولتها
ابالغ گردیده است.
س�وم :میدانیم که برنامههای توسعه پنج س�اله و برنامههای
س�االنه در دولته�ا تدوین و پس از تصویب در هی�ات وزیران به
عنوان الیحه به مجلس شورای اسالمی ارسال میگردد.
چه�ارم :میدانیم که الیحه برنامههای توس�عه پنج س�االنه و
برنامههای ساالنه در مجلس شورای اسالمی تصویب میگردد.
پنج�م :میدانیم که ش�ورای نگهب�ان قانون اساس�ی ،الیحه
برنامههای توس�عه پنج ساالنه و برنامههای ساالنه ،مصوب مجلس
شورای اسالمی را تایید میکند.
شش�م :میدانیم ک�ه قوانین برنامههای تایید ش�ده از س�وی
ش�ورای نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی به دولتها جهت
اجرا ابالغ میگردد.
هفتم :میدانیم که دولتها قوانین برنامه ای را بصورت بخشی
(موضوعی) و اس�تانی (موضعی) برابر زمان بندیهای تعیین شده
اجرا میکنند.
هش�تم :میدانیم که مقام معظم رهبری و دستگاههای نظارتی
ش�امل قوه قضائیه ،مجلس ش�ورای اسلامی ،دیوان محاس�بات،
س�ازمان بازرسی کل کشور و  ...حسن اجرای برنامههای قانونی را
کنترل مینمایند .در بسیاری از موارد ،قوانین مصوب در سالهای
بعد با عدم حصول نتایج مورد انتظار ،اصالح میگردد.
نه�م :میدانی�م که بناس�ت م�ردم ای�ران اسلامی از اجرای
برنامههای توس�عه پنج س�اله و س�االنه به عنوان صاحبان حق بر
توسعه استفاده کنند.
دهم :میدانیم که اگر زندگی مردم با مشکالت متعدد ،دشوار شده
است نشانه وجود مشکل در تقسیم کار ملی برای اداره امور کشور است.
یازده�م :میدانیم که ناکارآمدیهای یاد ش�ده نش�انه وجود
مشکل در فرآیندهای اساس�ی تقسیم کار ملی (تدوین ،تصویب،
تایید ،ابالغ ،اجرا و نظارت بر سیاس�تهای کلی ،برنامههای میان
مدت توسعه و کوتاه مدت ساالنه) در اداره کشور است.
دوازدهم :با این همه که میدانیم ،هنوز نمیدانیم مشکالت اصلی
و فرعی تقس�یم کار ملی در اداره امور کش�ور چیست؟ در گفتمان
اجتماعی راه توسعه بدنبال آنیم که با هم بدانیم که چه چیزهایی را
نمیدانیم؟ آنگاه بکوشیم با همراهی هم مشکالت اداره کشور را در
حل مشکالت زندگی مردم بیابیم .اگر راه حل مشکالت زندگی مردم
را از میان راههای موجود و تجارب جهانی نیافتیم برای آنها راه حلی
بسازیم .یادآوری میکنیم که با عنایات خداوند متعال ،ماموریت این
راه نامه فقط با حل مشکالت زندگی مردم به پایان میرسد.
هزاران درود بدرقه راه تان باد

پیام ها:

 .13بیراهه

 .1راهنما

آسیبشناسی برنامههای توسعه در ایران
مقدمه
عل�ی رغ�م این ک�ه برنامه ریزیهای توس�عه در کش�ور ما
س�ابقهای نس�بتا طوالنی داش�ته و از جمله پیش�گامان تدوین
برنامههای توسعه بوده است ،متأسفانه شاهد کم تحرکی و رشد
اقتصادی اندک در کش�ور بودهایم .در عین حال کشورهایی نیز
وجود دارند که با سابقه برنامهریزی حتی کمتر از دو دهه ،اکنون
از لحاظ معیارهای رشد و توسعه یافتگی چندین دهه از ما جلوتر
افتادهاند .همه این اتفاقات در حالی رخ داده اس�ت که کشور ما
از لحاظ منابع غنی ،موقعیت جغرافیایی و الزامات رشد و توسعه
اقتصادی همواره جایگاه مناسبی در میان کشورها داشته است.
حال این س�ؤال پیش میآید که چرا با فراهم بودن شرایط رشد
و توس�عه و با وجود س�ابقه طوالنی در امر برنامه ریزی و صرف
مناب�ع ملی در تدوین برنامههای توس�عه ،همواره با معضل اجرا
نشدن برنامهها و اثربخش نبودن آنها مواجه بودهایم؟

ترجمه:
خداون�د پس از توب�ه ،آدم را به زمين
فرود آورد تا زمين را با نسل او آباد كند.
(نهجالبالغه ،خطبه )91

مقام معظم رهبری:
اگر ما خودمان را به قافله توسعه
جهانی رس�اندیم و از لحاظ توسعه و
عمران و آبادي توانستیم جلو برویم،
از همه دنیا بهت�ر خواهیم بود؛ چون
م�ا چیزي داریم که آنها ندارند و آن،
توکل و ایمان و معرفت ماست.
()1368/3/20
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دوماهنامهها ،فصلنامهها ،سالنامهها ،گاهنامهها و نشریات دانشجویی
کارویژهاختصاصی:تولیدیادداشت،خبر،گزارش،گفتوگوومقالهپیرامونبرنامههای پنج ساله توسعه و برنامههای ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
 -7ره پوی�ان رس�انههای دیجیت�ال فرزن�د زمان�ه مدعوی�ن ش�امل
خبرگزاریها ،س�ایتها ،کانالها ،گروهها ،ش�بکههای اجتماعی ،وبالگها
و صفحات شخصی
 کارویژه اختصاصی :تولید یادداش�ت ،خبر ،گزارش ،گفتوگو و مقالهپیرامون برنامههای پنج س�اله توس�عه و برنامههای ساالنه و حل مشکالت
زندگی مردم
 -8ره پویان سمن فرزند زمانه :مدعوین شامل تشکلهای غیردولتی،
تش�کلهای غیردولتی (س�من ها) ،تش�کلهای دانش�جویی ،اتحادیهها،
س�ندیکاها ،ش�وراها ،خیریهها ،ش�رکتها ،موسس�ات ،مس�اجد ،تکایا،
حسینیهها و محافل قرآنی
 کارویژه اختصاصی :اعالم نظر پیرامون برنامههای پنج ساله توسعه وبرنامههای ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
 -9ره پوی�ان فرهیختگان فرزند زمانه :مدعوین ش�امل علما و مراجع
عظ�ام ،ائمه محترم جمعه و جماعات ،اس�اتید ،ش�خصیتهای سیاس�ی،
مدیران ،نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی ،متخصصان،
پیشکس�وتان ،خبرگان ،نخبگان ،خبرگان ،کارشناس�ان ارشد ،مخترعان،
کارآفرینان و پژوهشگران
 -کارویژه اختصاصی :اعالم نظر پیرامون برنامههای پنج ساله توسعه و

 -6امنی�ت ناپایدار و نیز رکود محیط کس�ب و کار و فراهم
نبودن فرصتهای الزم برای ایجاد اش�تغال و افزایش تولید ،از
دیگر عواملی هستند که در افزایش تورم نقش مستقیم دارند.
روشهای اختالل در نظام اقتصادی کشور
 -1شایعه سازی و ش�ایعه پراکنی عمدی و کاذب برای سوء
استفاده از موقعیتهای بحرانی و حتی عادی
 -2متش�نج س�اختن بازار ارز و طال و بازار پول و س�رمایه
(بورس)
 -3ایج�اد اختالل در عرضه به موق�ع و منظم برخی کاالها
در بازار
 -4کم فروشی و یا احتکار و ایجاد کمبود کاذب در بازار
 -5عرض�ه بیش از ح�د برخی از کاالها ب�رای حذف رقبا یا
سایر اهداف پنهان و آشکار مشابه.
ترفندها و بهانهها در افزایش قیمتها
 -1تغییر شکل ظاهری و یا کوچک نمودن حجم بسته بندی
یا کاهش وزن و حجم محتوای آن
 -2اف�زودن برخی خدم�ات یا امکانات س�اده و بیارزش و
غیرضروری و افزایش چند برابر قیمت
 -3کاس�تن از کیفیت کل یا بخش�ی از اج�زای محصول یا
حذف برخی از قطعات یا امکانات
 -4دریاف�ت اضافه مبلغ ب�ه هنگام مراجعه ب�رای تعمیر یا
خدم�ات پس از فروش تحت عن�وان هزینه حمل و نقل یا نصب
و راه اندازی و ...
 -5اجبار مش�تری ب�رای خرید ل�وازم و امکانات جانبی آن
بیش از قیمت واقعی
 -6افزای�ش قابل مالحظه قیمت و س�پس کاهش اندک آن
پس از مواجه ش�دن با فش�ار اف�کار عمومی یا ت�رس از اجرای
قانون.

برنامههای ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
 -10ره پویان اقش�ار فرزند زمانه :مدعوین ش�امل کودکان ،نوجوانان،
جوانان ،میانساالن ،سالمندان ،زنان و اقشار خاص شامل معلوالن ،بیماران
خاص ،زنان سرپرست خانوار ،آسیب دیدگان اجتماعی و...
 کارویژه اختصاصی :اعالم نظر پیرامون برنامههای پنج ساله توسعه وبرنامههای ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
 -11ره پوی�ان بی�ن الملل�ی فرزن�د زمان�ه :مدعوی�ن ش�امل مراکز و
ش�خصیتهای علمی ،فرهنگی و پژوهش�ی بین المللی ش�امل کشورهای
همسایه ،جهان اسالم ،آسیا ،آفریقا ،اروپا و آزاداندیشان آمریکا
 کارویژه اختصاصی :اعالم نظر پیرامون برنامههای پنج ساله توسعه وبرنامههای ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم

کارویژههای عمومی
(ویژه کلیه ره پویان فرزند زمانه)

الف) اعالم نظر تخصصی و نقد برنامههای توسعه پنج ساله و برنامههای
س�االنه از نظر مهندسی توسعه اجتماعی ،جهان بینی ،مدل برنامه ریزی و
نظام برنامه ریزی در کشور
ب) اعلام نظر تخصص�ی و نق�د فرآیندهای تدوی�ن ،تصویب و ابالغ
سیاس�تهای کلی؛ تدوین و تصویب الیحه برنام�ه ،تصویب ،تایید و ابالغ
قانون برنامه ،اجرا و نظارت بر حسن اجرای قانون برنامه
پ) اعالم نظر تخصصی و نقد برنامههای توسعه پنج ساله و برنامههای ساالنه

توس�عه دیگران :اگر يك نفر م�ي تواند كاري را انجام دهد ،تو
ه�م مي تواني آن را انجام دهي .اگ�ر هيچ كس نمي تواند كاري را
انجام دهد ،تو بايد آن را انجام دهي.
توس�عه ما :اگر كس�ي مي تواند كاري را انجام دهد ،اجازه بده
آن را انجام دهد .اگر كس�ي نمي تواند كاري را انجام دهد ،چرا ما
وقتمان را براي آن تلف كنيم؟!

پیام ها:

وجود فرهنگ منفی بافی در باره پیشرفت ایران و ایرانی
ضرورت گسترش امیدبخشی به آینده در فرهنگ عمومی
لزوم رشد روحیه کار و تالش به جای راحت طلبی
دوری از بهانه تراشی و عذرآوری برای انجام ندادن کارهای دشوار
وجود تفاوت دیدگاه فرهنگی در باره کار در غرب و ایران

 .15راهیان

دیدگاه مردمی
راهی دکتر محسن دیانی از قم :مجموعه مطالب گفتمان راه توسعه
را با دقت مطالعه نمودم .هماهنگی قالب و محتوای آن برایم بسیار جالب
ب��ود .امیدوارم که با همت و پش��تکار به ای��ن کار مفید و الزم برای آینده
کش��ور ادامه دهید .پیوند راه توسعه کشور با حل مشکالت زندگی مردم،
تعبیر بسیار درستی است که ظاهرا از دید دولتمردان پنهان مانده است.
راهی آتنا فالحی از ساری :با دیدن دو صفحه وسط روزنامه سیاست
روز با عنوان گفتمان اجتماعی راه توس��عه ،خوش��حال شدم .بحث توسعه
در کش��ور ما تاکن��ون دارای گفتمان اجتماعی نبوده اس��ت .از این رو در
رسانههای گروهی مورد بحث و بررسی جدی قرار نگرفته است.
راه�ی محمدرضا محمدی از تهران :ب��رای اولین بار بود که در یک
نشریه دیدم که نقل مطالب آن بدون ذکر ماخذ نیز آزاد است .فکر کردم
اش��تباه خواندم .دوباره خواندم .درس��ت خوانده بودم .معلوم میشود که
واقعا نشر مطالب برای نگارندگان آن مهم است.

به تفکیک موضوعات (بخشی و وزارتخانه ای) و موضعی (به تفکیک استان ها)
ت) اعالم نظر تخصصی پیرامون مشکالت زندگی مردم و راه حل آن و
ردیابی آنها در برنامههای توسعه پنج ساله و برنامههای ساالنه
ث) اعالم نظر تخصصی و نقد مطالب این روزنامه دیواری

عضویت و نحوه ارسال آثار

 همراه با ارس�ال اولین اثر خود فایل کپی کارت ملی ،آخرین مدرکتحصیلی و رزومه خود را ارسال و ایمیل ،شماره تلفن همراه ،استان و شهر
محل زندگی خود را در آن قید فرمایید.
 برنامهه�ای مربوط به ره پویان فرزند زمانه از طریق روزنامه دیواریو فضای مجازی انجام میشود.
 برای ره پویان فرزند زمانه کارت عضویت و حکم صادر میشود. برای هر کارویژه ،گواهینامه معتبر انجام فعالیتهای داوطلبانه صادرمیشود.
 از مطالب و آثار ارسالی ره پویان فرزندان زمانه با افتخار در روزنامهدیواری استفاده خواهد شد.
 آث�ار ،دیدگاهها و نظرات ارزنده ره پویان فرزند زمانه در گرایشهایمختلف برای اعضای تقس�یم کار ملی در برنامههای توس�عه پنج س�اله و
برنامههای ساالنه کشور ارسال میگردد.
 آثار ارزش�مند و مش�خصات خود را از طریق یکی از روشهای ذکرشده در بخش « .16بزرگ راه» برای ما ارسال نمایید.

