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راهی حسین عباسی نسب

برنامه اول
با پیروزی انقاب اسلامی و پس از آن جنگ تحمیلی، در 
عمل برنامه های اقتصادی و توسلعه ای ایران دچار گسسلت و 
رخوت شلد زیرا انقاب دگرگونی کامل ساختارهای اقتصادی 
کشلور را به همراه داشت و جنگ نیز اولویت نخست به شمار 
می رفت. نخسلتین برنامه پیشنهادی توسلعه برای سال های 
۱۳۶۶۱۳۶2 تهیه شلد. این برنامه در شهریور۱۳۶۱ به تصویب 
شورای اقتصاد و در تیرماه ۱۳۶2 به تصویب هیات دولت رسید 
اما هرگز به تصویب مجلس شلورای اسامی نرسید و اجرایی 
نشلد تلا اینکه پس از پایلان جنگ تحمیلی در سلال ۱۳۶8، 
همزمان با دوره سازندگی اولین برنامه پنج ساله توسعه تایید 

شد و به اجرا در آمد. 
راهبلرد برنامه اول که به برنامه سلازندگی مشلهور شلد 
آزادسلازی اقتصادی تعیین شد. این برنامه به دنبال آن بود تا 
با سرمایه گذاری دولتی خسارت های جنگ تحمیلی را جبران 
کنلد و بهره بلرداری حداکثلری را از ظرفیت هلای موجود در 
کشور انجام دهد و در نهایت رشد مناسبی را ایجاد کند. ایجاد 
رشد اقتصادی مثبت، بازسلازی زیرساخت های کشور، تامین 
نیازهای ضروری، بازسلازی و راه اندازی ظرفیت های تولیدی 
و زیربنایی که به علت جنگ متحمل خسلارت های بسلیاری 
شده بود و همچنین ارتقای کمی و کیفی فرهنگ و آموزش از 

مهم ترین اهداف این برنامه بود. 
مهم ترین سیاسلت های مورد توجه این برنامه تقویت پول 
ملی، کاهلش هزینه های دولت، حذف انحصار و کاهش تصدی 

دولت عنوان شد. 
ایلن برنامه اگر چله در کاهش نلرخ بیلکاری و در برخی 
زمینه های اجتماعی موفق بود اما در زمینه خصوصی سلازی و 
کاهش نقش دولت ناموفق بود و در سال های پایانی برنامه اول، 

تورم افزایش بسیاری یافت.

برنامه دوم
برنامه پنج سلاله دوم توسلعه از سلال ۱۳74 تا ۱۳78 به 
اجلرا درآمد و عداللت اجتماعی، افزایش بهلره وری و کاهش 
وابستگی را به عنوان مهم ترین اهداف اقتصادی خود بیان کرد. 
برنامه دوم خط مشی هایی همچون تشویق صادرات، توجه به 
بازارهای مالی، اشتغال زایی، مهار فشارهای معیشتی و اصاح 
نظام قیمت ها را در پیش گرفت. با توجه به اهداف تعیین شده، 
این برنامه در پایان دوره نتوانسلت به رشلد اقتصادی 5/۱ که 
پیش بینی شلده بود دسلت پیدا کند و در زمینه بیکاری نیز 
موفلق عمل نکرد. در برابلر، این برنامه توانسلت نقش بخش 
خصوصلی را در اقتصلاد ایران پررنگ تر کنلد. در حوزه مالی 
نیز به علت نرخ سلاالنه 25 درصدی افزایلش نقدینگی، نرخ 
تورم به 2 برابر نرخ پیش بینی شلده ۱۳/2 درصدی در برنامه 

افزایش یافت. 

برنامه سوم
برنامه سلوم توسلعه از سلال ۱۳79 آغاز شلد و بلا نگاه 
اجتماعی-اقتصلادی در داخلل و سیاسلت تنلش زدایلی در 
روابلط بین الملل اهدافی همچون اصاح سلاختاری اقتصاد و 
تقویلت بخش خصوصی را دنبال می کلرد. رویکرد این برنامه، 
توسلعه اقتصاد رقابتی به همراه اصاحات در زیرسلاخت های 
اقتصادی و اجتماعی و تسلهیل سرمایه گذاری بود. این برنامه 
یکسان سلازی نلرخ ارز، حلذف موانع غیرتعرفه ای، تاسلیس 
بانک هلای خصوصلی، ایجلاد حسلاب ذخیلره ارزی، اصاح 
نظام قیمت هلا و نیز حرکت برای حذف یارانله انرژی را مورد 
تاکید قرار ملی داد. البته در این برنامه برخی حقوق اجتماعی 
شهروندان و تقویت فضای سیاسی داخلی نیز به عنوان هدف 
تعیین شلد. برنامه سلوم توسلعه به نسلبت دیگر برنامه های 
کشلور موفق تر عمل کرد و توانست به رشد اقتصادی مناسب 
بیش از ۶ درصدی در کنار افزایش ۱0 درصدی سلرمایه گذاری 
دسلت یابد. ضمن اینکه تورم سلاالنه به سطح ۱4/۱ رسید که 

۱/8 کمتر از برآوردهای برنامه بود. البته این برنامه در تسریع 
رونلد خصوصی سلازی، کاسلتن از یارانه های انلرژی، کاهش 

مقررات زدایی و برچیدن انحصارها ناکام ماند. 

برنامه چهارم
برنامه چهارم توسلعه از سال ۱۳84 تا ۱۳88 در چارچوب 
سند چشم انداز20 ساله و اباغ سیاست های کلی رهبر انقاب 
تهیه و تصویب شد. نکته مهم این برنامه تصویب آن در اواخر 
دوره اصاحات بود که مورد توجه دولت نهم قرار گرفت ضمن 
اینکله اجرای ایلن برنامه با انحال سلازمان برنامه بودجه در 
دولت نهم همراه شلد. برنامه چهارم با عنوان »برنامه توسلعه 
پایلدار بلا رویکرد جهانی« بله طور همزمان نلگاه به تحوالت 
جهانی و مباحثی همچون جهانی شدن، تقسیم کار بین المللی 
و همگرایی سیاسلت ها را دنبلال می کرد و از همین رو موجب 
دگرگونی رویکردهای توسلعه ای کشور می شد. توجه به رشد 
سلریع اقتصادی و مقوله هایی همچون پیشلرفت های علمی، 
محیط زیسلت و آمایش سلرزمینی و توازن منطقله ای نیز از 
نکته های بلارز این برنامه بود. عاوه بر ایلن، برنامه چهارم به 
توسعه فرهنگی، قضایی و تامین امنیت و تقویت توان دفاعی 

کشور نیز توجه ویژه ای داشت. 

برنامه پنجم
اجرای برنامه پنج سلاله پنجم توسعه از ابتدای سال ۱۳90 
آغاز شلد و با پایان سال ۱۳94 به آخر رسید. از آنجا که سال 
۱۳94 آخرین سال برنامه پنجم توسعه است در ارزیابی آسیب 
شناسلانه برنامه های توسلعه ای کشلور به ویژه در پنج برنامه 
پلس از انقاب اسلامی بیان چند نکته الزم اسلت. نخسلت 
این که شلناخت محدودیت ها و تنگناهای اجرای یک برنامه، 
ضرورتی مهم به شلمار می رود اما به طور معمول و اغلب، همه 
دسلت اندرکاران برنامه ریزی در هر برنامه توسعه مدعی ارایه 
بهترین برنامه بوده اند و در برابر، به اجرای برنامه های پیشلین 

انتقاد وارد کرده اند. 

به عنوان نمونه در همه برنامه های پس از انقاب بر تسریع 
روند خصوصی سلازی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی تاکید 
شده اما در این برنامه ها نه تنها اهداف برآورده نشده است بلکه 
برای شلناخت علت های شکست و آسیب شناسی برنامه های 
پیشلین اقدامی صورت نگرفته است تا در برنامه های بعد این 
مشکل رفع شود. نکته مهم دیگر تاثیرگذاری تحوالت سیاسی 
داخل کشلور بر روند اجرا و پیگیری برنامه ها است. متاسفانه 
با تغییر دولت ها بسیاری از روندهای اجرای برنامه های توسعه 
کم اثر می شلود یا اینکله دیگر از قاطعیلت الزم برای اجرای 
آن ها خبری نیسلت. از ایلن رو توجه جدی تر بله برنامه های 
توسلعه به عنوان سندی باالدسلتی و دارای ضرورت اجرایی 

سازی بایسته ای انکار ناپذیر است.

راهی محمدعلی ناری ابیانه

مقدمه
هر فرد روزانه نزدیک به 22000 بار تنفس مي کند و تقریبا 
به ۱5 کیلوگرم هوا در روز نیاز دارد. معموال انسان مي تواند به 
مدت 5 هفته بدون غذا و مدت 5 روز بدون آب زنده بماند، اما 
نمي تواند بدون هوا حتلي 5 دقیقه زنده بماند. هر گاه هر نوع 
ماده گازي، بخار، مایع، جامد، تشعشع پرتوزا و غیرپرتوزا و یا 
مجموعه ترکیبي از آنها که در هواي آزاد پخش و باعث آلودگي 
هوا و یا ایجاد بوهاي نامطبوع نماید از قبیل دود، دوده، ذرات 
معلق، اکسیدهاي گوگرد، اکسیدهاي ازت، مونو اکسیدکربن، 
اکسلید کننده هلا، هیدروکربن ها، اسلیدها، آمونیاك و غیره 
گفته شود که هوا آلوده است و این آلودگي هوا مي تواند مضر 

به حال انسان، حیوان، گیاه و یا آثار و ابنیه باشد. 

منابع آلودگی هوا
انلواع متفاوتلي از آالینده هاي هوا وجلود دارد که اثرات 
مضري بر سلامت انسلان، گیاهان و جانوران داشته و محیط 
زیسلت طبیعلي را تحلت تأثیر قلرار مي دهنلد. منابع عمده 
آلودگي هوا عبارتند از منابع طبیعي و مصنوعي. منابع طبیعي 
آلودگي هوا از قبیل طوفان هاي شلن، آتش سلوزي جنگل ها، 
فوران آتشفشلان ها، پخش گرده گیاهان و نشلت گاز طبیعي 
مي باشلد و آلودگي ناشلي از آنها یک پدیده دائمي اسلت که 
بله علت گردش فرایندهاي طبیعي مقدارش تقریبا در سلطح 
زمین ثابت اسلت. مقدار آلودگي طبیعي در مقایسه با آلودگي 
مصنوعي خیلي بیشلتر و قابل توجه مي باشلد. اما در طبیعت 
چندیلن مکانیسلم خودپاالیي وجود دارد که سلطح زمین را 
براي موجودات مناسلب و قابل تحمل مي سلازد. نقش انسان 
در کنترل آلودگي ناشلي از منابع طبیعي خیلي کم اسلت، اما 
انسلان به وسلیله برهم زدن تعادل اکولوژیکي و طبیعي ناشي 
از آلودگي انسلان سلاخت مي-تواند وضلع را بدتر نماید و به 

آلودگي طبیعي بیافزاید. 

 منابلع مصنوعي آلودگي ها که سلهم به مراتب بیشلتري 
در قیاس با منابع طبیعي در آلوده سلازي هوا دارند به دسلت 
انسلان بوجلود آمده و آلودگلي هاي ناشلي از فعالیت هاي او 
مي باشلد. از منابع عمده تولید آلودگي هاي مصنوعي مي توان 
به صنایع، وسایل نقلیه، پاالیشگاه ها، نیروگاه ها، منابع تجاري 
و خانگي، زه کشي هاي کشاورزي، آزمایشگاه ها و بیمارستان ها 

اشاره کرد. 

عوامل مؤثر بر پخش آالينده هاي هوا
- خصوصیات هواشناسي: پارامترهاي جوي مانند سرعت 
و جهت بلاد، تغییرات دما بلا افزایش ارتفاع از سلطح زمین، 
رطوبت نسبي و غیره، آالینده هاي هوا را تحت تأثیر قرارداده 
و بلاد با حرکلت افقي آالینده هلا را حمل و جابجلا مي نماید. 
غلظت آالینده ها در سلطح زمین اساسا به سرعت و جهت باد 

بستگي دارد. 
- پسلتي و بلندي زمین: ناهمواري هاي موجود در زمین و 
موانعي مانند کوه ها و غیره بر انتشلار آالینده ها اثر مي گذارد. 
بسلته به شلرایط مکاني، پسلتي و بلندي مي توانلد بر نحوه 

پراکنش و انتشار آالینده ها مؤثر باشد. 
- خصوصیات آالینده ها: اهمیت مسائل آلودگي هوا به نوع 
و اندازه آالینده ها، به جامد، مایع و یا گاز بودن آن نیز بسلتگي 
دارد . واکنش بین آالینده ها در اتمسفر بسته به خصوصیات آنها 
ممکن است مقدار آالینده در اتمسفر را افزایش یا کاهش دهد. 

آالينده های هوا
 گاز سلمی مونوکسلید کربلن بطلور عملده مربلوط بله 
خودروهایی است که مصرف سوخت آنها بنزین می باشد. این 
خودروهلا مقدار زیلادی گاز CO را از طریلق لوله اگزوز وارد 
هوا می کنند. دی اکسلید گوگرد عمدتا مربلوط به نفت کوره 
نفت سلیاه اسلت که در بعضی از صنایع و تاسیسلات حرارت 
مرکزی و تولید نیرو مورد اسلتفاده قرار می گیرد. اکسیدهای 
نیتلروژن دار بطلور عملده مربوط به نفلت کلوره، گازوئیل و 
مقدار کمتری مربوط به مصرف بنزین و نفت سلفید می باشد. 
هیدروکربن های سوخته نشلده عمدتا مربوط به خودروهایی 
اسلت که بنزین مصرف می کنند. نفت کوره و گازوئیل در این 
مورد سلهم کمتری را ایجاد می کنلد. ذرات ریز معلق به طور 
عمده از سلوختن نفت کوره حاصل می شلود. برمید سرب در 
نتیجه مصلرف بنزین در موتلور اتومبیل ها حاصل می شلود. 
بنزیلن خودروها اغللب دارای ماده ای به نام تترا اتیل سلرب 
است که به منظور روان کردن کار سوپاپ ها و به سوزی بنزین 
به آن اضافه می شلود. این ماده هنگام سلوختن بنزین باعث 
پراکنده شلدن ذره های جامد و معلق ترکیبات سلرب در هوا 
می شود که هم سمی اند و هم به صورت رسوب های جامد وارد 

دستگاه تنفسی می شوند. 
 

اثرات آالينده ها بر سالمت انسان
بطور طبیعلی بعضی از آالینده ها اثرات کوتاه مدت و گاها 
شلدید دارند مثا افزایش منواکسلیدکربن افزایش سردرد و 
سلرگیجه را در فضاهای آزاد به دنبال دارد اما در داخل منزل 
و فضاهای بسته منجر به مرگ هم خواهد شد. منواکسیدکربن 
مانع رسلیدن اکسلیژن به قلب و مغز می شلود و باعث مرگ 
می شود. این گاز هیچ رنگ و بویی ندارد به تدریج باعث می شود 
فرد به خواب رود گاهی برای گرم کردن حمام از وسایل گرمازا 
اسلتفاده می شود که کاری خطرناك است و به هیچ وجه نباید 
در چنین فضاهایی از وسایل گرم کننده استفاده کرد. استفاده 
از بخاری های گازی بدون دودکش نیز بسلیار خطرناك اسلت 
و بله علت تجمع گاز منواکسلیدکربن باعث ایجاد سلردرد و 
سرگیجه و تهوع در فرد می شود زمانی که دودکش باشد خود 
دودکش در تهویه هوای اتاق موثر است. بطورکلی آلودگی هوا 
باعث تحریک مجاری هوایی و تشدید آسم و برونشیت مزمن 
می شلود و بر رشلد و نمو سیسلتم عصبی، تنفسی و ایمنی و 
غدد داخلی تاثیر می گذارد که این امر می تواند خطر سلرطان 

را در سال های بعدی زندگی افزایش دهد. 

وارونگی هوا
اکثلر آالینده های هوا همچون دود اگلزوز خودروها، گاز و 
دود صنایع و غیره، هنگامی که رها می شوند، گرم-تر از هوای 
اطراف خود هسلتند و چلون هوای گرم به اندازه هوای سلرد 
متراکم نیسلت، گازهای آلوده گرم بلاال می روند و در الیه های 
سرد باالتر پخش می شوند. وقتی وارونگی گرمایی رخ می دهد، 
یلک الیه هوای گلرم روی یک الیه هوای سلرد قرار می گیرد. 
گازهای آلوده گرم فقط تا زمانی که به الیه هوای گرم برسلند، 
باال می رونلد. در آن نقطه، آالینده های مزبور غلظت کمتری از 
هوای باال ندارند، از این رو صعود آنها متوقف می شلود. در یک 
محیط بسته نزدیک سطح زمین حبس می شوند و غلظت آنها 
در هوای نزدیک سطح زمین مرتبا افزایش می-یابد. گاهی مرز 
میان هوای سلرد و گرم آنقدر مشخص است که می توان آن را 

به صورت یک سطح صفحه ای شکل باالی منطقه آلوده دید. 

جانشین پیشینیان

قرآن کریم: 
هو الذی جعلکم خائف فی االرض.

)سوره فاطر، آیه ۳9(
ترجمه:

او )خدا( کسی است که شما را در زمین 
جانشینان )پیشینیان( قرار داد.

پیام ها: 
 زمین جایگاه زندگی انسان است.

 زمان محل زندگی پیشینیان و آیندگان است.
 منابع زمین برای استفاده انسان ها در دورن مختلف است.

 انسلان در زندگلی خلود از سرنوشلت پیشلینیان درس 
می گیرد.

 انسان فردا بر اساس گذشته، امروز را برای فردا می سازد.
 فردای انسان وابسته به برخورد امروز او با گذشته است.

2.رهنمون
دوری از هدف

امام صادق )ع(: 
العامل علی غیر بصیره کالسائر علی 
غیر الطریق ال یزیده سرعه السیر اال بعدا.

)کتاب اصول کافی جلد ۱، ص 54( 
ترجمه

هر که بدون بصیرت عمل کند مانند 
کسلی اسلت که بي راهه ملي رود هر چند 

شتاب کند از هدف دورتر گردد.

پیام ها:
 نامطلوبی عمل کردن بدون آگاهی و شناخت کافی
 برابری عدم شناخت کافی در کار با بی راهه رفتن

 شتاب در کار ناآگاهانه برابر است با دوری از هدف
 ضرورت هدف گذاری در کارها با آگاهی کامل

 امکان نیل به اهداف از طریق ارتقای شناخت 

3.راهگشا
کمال مطلق

امام خمینی )ره(: 
بشلر انحصارطللب اسلت، کمال 
مطلق را می خواهد که خودش داشته 
باشلد. قانع نمی شلود به آنچه دارد، 
دنبلال آن چیلزي اسلت که نلدارد؛ 
 بلراي اینکه عشلق به کملال مطلق 

دارد. 
)صحیفه نور، ج ۱4، ص 205(

پیام ها: 
 عشق بشر به داشتن همه چیز انحصاری است.

 بشر از نظر فطری، انحصارطلب است.
 انسان همواره به دنبال سعادت و خوشبختی است.

 کاستی ها، انگیزه انسان برای کمال یابی است.
 انسان توسعه، به کمال مطلق عشق دارد.

4.راهدار
اعتالي اقتصادي 

مقام معظم رهبری: 
گر چه اسام نهضت و حرکت معنوي 
و اخاقی بود و هدف اعاي اسام عبارت 
است از ساخت انسان کامل و منطبق با 
طراز اسامی، لکن بدون شک پیشرفت 
علم و پیشرفت و اعتاي اقتصادي جزو 

هدف هاي اسامی است.
)۱۳8۳/0۶/25( 

پیام ها:
 ساخت انسان کامل، هدف اعای اسام است.
 معیار تکامل، انطباق آن با طراز اسامی است.

 پیشرفت علم از اهداف اسامی است. 
 پیشرفت و اعتاي اقتصادي از اهداف اسامی است.

 علم و اقتصاد در تکامل انسان نقش دارند.

5.راهبر

مدیرکل کوچک سازی !

از وقتي سرپرسلت اداره شلدي خیللي از افراد سلازمان را ترك 
کرده اند. احتماال آنها فهمیدند که با سرپرسلتي تو هیچ آینده کاري 
نخواهند داشت! مدیریت شرایط را به دقت بررسي کرد و نتیجه گیري 
کرد که تو کمک کردي که مشکل افزایش نیروي انساني سازمان حل 
بشه! بنابراین تو را به سمت مدیر کل کوچک سازي سازمان ارتقاء داد!!

پیام ها:
 فراری شدن کارکنان سازمان ها از رفتار نامناسب برخی مدیران

 فربه و گسترده شدن سازمان های دولتی 
 انجام کوچک سازی سازمانی با هر روش و شیوه!

 پراکنده شدن سرمایه های انسانی سازمان ها با رفتار نامناسب 
 ارتقای مدیران دارای رفتار نامناسب با کارکنان 

11.راهوبیراه

یت جمعی! مدیر
یک عده دوانند پی چیز گرفتن

عنوان دهان پر کنی و میز گرفتن
البته فقط دغدغه خویش نبوده

پستی که طرف از نفر قبل ربوده
هشدار که در ظاهر آنان نشوی گم

در باطنشان نیست بجز خدمت مردم
گنجی که رسیده است به یکباره به ایشان

تقسیم شده بین عزیزان و رفیقان
با حفظ سمت، حضرت منزل شده آنجا

مسئول امورات خصوصی و خفایا
مادر زن و خواهر زن و دیگر نسب زن

هیات امنایند باشک همه حتما
مسئول حراست پسر هیکلی اوست

از قطر، همین بس که به اندازه  سیلوست
مسئول اداری و همه کاره  دفتر

یا خواهر ایشان شده یا اینکه برادر
بعد از همه در مرحله آخر آخر

مادر، پدرش را بدهد پست مشاور
پیداست که او اهل مدیریت جمعی است

در مسلک ایشان ابدا کار، تکی نیست
المنت هلل که مدیران همه عالی 

هستند و بگردند الهی متعالی
تا رتبه کشور بشود تک رقمی تر!

هم در وسط خاور و هم این ور و آن ور
راهی رضا احسان پور

9.نوراهه

واژگان توسعه
 Program برنامه اجرايی، طرح

مجموعله ای از عملیات و خدمات مختلف در ارتباط با یکدیگر 
برای تحقق  هدف های مشلخص برنامه )بخش( می باشد. هر برنامه 
اجرایی متشکل از طرح های متعدد است. برنامه اجرایی معموال در 
چارچوب برنامه های بلندمدت تر تنظیم می گردد. همان گونه که گفته 
شلد هر برنامه اجرایی حاوی  هدف ها، سیاست ها و خط مشی های 

اجرایی و طرح های مشخص برای انجام عملیات است. 
 planning Comprehensive برنامه ريزی جامع

 )planning Aggregate( برنامه ریزی جامع، که به آن برنامه ریزی کلی
نیز می گویند، پیشرفته ترین شکل برنامه ریزی توسعه است. برنامه جامع 
حاصل جمع برنامه های جزئی یا بخشلی است که در جهت سازگاری با 
چارچوب برنامه ملی به درستی هماهنگی و برنامه ریزی شده اند. برنامه 

جامع، کل اقتصاد از جمله بخش خصوصی را در بر می گیرد.
فرهنگ واژگان نظام فني و اجرایي کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، ۱۳8۳ 

6.راهگستر

شعار هفته )6(

در برنامه ریزی های مرسوم کشور با حجم عظیمی از »نامعلومی 
ها« روبرو هسلتیم که هنلگام برنامه ریزی شلناخت دقیقی از آنها 
نداریم یا روش های برنامه ریزی به آنها توجه کافی ندارند. نامعلومی ها 
هستند که مانع تحقق اهداف اند و این خصلت ذاتی آنهاست چرا که 

نامعلومی ها از محدودیت های شناخت وضع موجود و مطلوب اند.

8.رهنمود

اخبار توسعه

 رئیلس اداره توانمندسلازی و توسلعه تعاونی هلای وزارت 
تعلاون، کار و رفاه اجتماعلی گفت: طرح تعاون روسلتا در برنامه 

ششم توسعه، در پنج هزار روستای کشور اجرایی می شود.

 نماینلده مردم آسلتارا در مجلس شلورای اسلامی گفت: 
بر اسلاس برنامه ششلم توسلعه کشلور، صندوق های کارآفرینی 
امید و توسلعه مللی با اختصاص اعتبار از طرح هلای کارآفرینی و 

اشتغال زایی دانشجویان حمایت می-کنند. 

14.رهآورد

شناسنامه

۱- این راه نامه بر طبق اصل هشتم )امر به معروف و نهي از منکر(، 
مقدمه و اصل سلوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران )نظارت 
همگانی و مشارکت های اجتماعی در اداره امور کشور(، اعامیه مجمع 
عمومی سلازمان ملل متحد در سلال ۱98۶ )حق مردم بر توسعه( و 

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطاعات منتشر گردیده است.
2- زیرسلاخت فکلری این راه نامه، بر اسلاس مباحث نظری و 

عملی جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم طراحی شده است. 
۳- محتوای علمی، آموزشی و اجتماعی راه نامه از سوی مرکز 
مطالعات راه بردی سیاست روز )وابسلته به روزنامه سیاست روز( 

تهیه و ارائه گردیده است.
4- گفتملان اجتماعی راه توسلعه را کاری خودجوش، تمیز و 
نمونه آشلکار آتش به اختیار در باالترین سطح برنامه ریزی کشور 
می دانیم. معتقدیم بدون حل مشکات زندگی مردم بحث پیرامون 

توسعه معنی ندارد.
5- تعریف قراردادی توسعه در این راه نامه عبارت از برنامه میان مدت 
و بلندمدت برای حل مشلکات و ارتقاء کیفیت مادی و معنوی زندگی 
مردم در سال ۱۳97 و در کشور جمهوری اسامی ایران است که با واژگان 
پیشلرفت، کمال، ترقی، سعادت، خوشلبختی، تعالی، عمران، آبادانی، 

نوسازی و تکامل )بجز مباحث توسعه پایدار( دارای مناقشه نیست. 
۶- بسیار شایسته اسلت که راهیان گرامی برای کمک به گفتمان 
اجتماعی راه توسعه، این راه نامه را برای استفاده دیگران در تابلوی اعانات 

محل کار، مراکز آموزشی، پژوهشی و فرهنگی خود نصب نمایند. 
7- به منظور لجستیک فکری و پشتیبانی محتوایی راه توسعه 

ایران اسامی، نقل مطالب بدون ذکر ماخذ نیز آزاد است. 
8- در صورت تمایل مراکز آموزشلی، پژوهشلی 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.
9- راهیان گرامی در صورت تمایل می توانند نسخه PDF راه 
نامه را یکشلنبه شب ها )از ساعت 22 به بعد( از قسمت پیشخوان 

www.siasatrooz.ir دریافت نمایند.

10.راهشناسی

فراخوان اجتماعی ره پویان فرزند زمانه

مقدمه: 
گفتمان اجتماعی راه توسلعه برای حل مشکات زندگی مردم نیازمند 
جریان فعال و همگانی برای بسیج همه توانمندی خرد جمعی جامعه است 
که تاکنون از سلوی دسلت اندرکاران برنامه ریزی توسعه و حل مشکات 
زندگی مردم به نحو شایسلته مورد استفاده قرار نگرفته است. برنامه های 
پنج سلاله توسلعه و برنامه های سلاالنه در ایران، هیچگاه دارای گفتمان 
اجتماعی نبوده اسلت. از این رو همواره زینت بخش قفسه های کتابخانه ها 
و کشلوی میز مدیلران بوده اسلت. بدون گفتملان اجتماعلی، جامعه در 
بلاره چرایی علدم تحقق اهلداف برنامه ها، پرسشلی نلدارد و برنامه ها و 
دست اندرکاران آن هم پاسخگو نیسلتند. این روند تاکنون حل مشکات 
زندگی مردم را از برنامه ای به برنامه دیگر و حجم وسلیعی از مشلکات را 
به آینده حواله داده اسلت. مشلکات متعدد زندگی مردم و ضرورت حل 
آنها، فرصتی برای مقصریابی برایمان باقی نگذارده است! نحوه برنامه ریزی 
در برنامه های پنج سلاله توسلعه و برنامه های سلاالنه، شکاف عمیقی بین 
وضع مطلوب و مورد انتظار و وضع موجود ایجاد کرده اسلت که باید از آن 
عبور کنیم. رسالت تاریخی ره پویان فرزندان زمانه، هم افزایی و همکاری 
برای عبور از شلکافی است که خواسته یا ناخواسته وارث آنیم است. برای 
حمله شلکاف باید مهیا شلد و از تمامی ظرفیت های انقاب اسلامی و نه 

در قالب شلعارهای توخالی و زبان بازی های مرسلوم بهره مند شد. تاریخ 
گواهی خواهد داد که فرزندان شلجاع اسلام و انقاب در زمانی که کشور 
از هر سلو تحت فشلار ابرقدرت ها، دشلمنان خارجی و دسیسه های آنان 
اسلت، چگونه لباس رزم در درون جامعه خود را به تن کرده اسلت و قصد 
تکرار حماسه دفاع مقدس را در عرصه نادانسته ها، غفلت ها، فراموشی ها، 
سطحی نگری ها، ناتوانسته ها، خطاها و روزمرگی های برنامه های پنج ساله 

توسعه و برنامه های ساالنه اداره کشور دارد.

گرايش های تخصصی فراخوان
گرایش های تخصصلی این فراخوان اجتماعی شلامل مدیریتی، ادبی، 
فرهنگی، هنری، سیاسلی، مطبوعاتی، رسلانه های دیجیتال، سازمان های 

مردم نهاد، نخبگان، اقشار اجتماعی و بین المللی است.
۱- ره پویان مدیریتی فرزند زمانه: مدعوین شلامل اعضای تقسیم کار 
ملی در برنامه های توسعه پنج ساله و برنامه های ساالنه که عبارتند از دفتر 
مقام معظم رهبری، دولت جمهوری اسامی ایران، مجلس شورای اسامی، 
قوه قضائیه، شلورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام 

و نهادهای نظارتی 
- کارویلژه اختصاصلی: پاسلخگویی نسلبت بله اهلداف، وظایلف و 
ماموریت هلای قانونی پیرامون برنامه های پنج سلاله توسلعه و برنامه های 

ساالنه و حل مشکات زندگی مردم
2- ره پویان ادبی فرزند زمانه: مدعوین شامل شعرا، ادیبان و نویسندگان 

- کارویلژه اختصاصی: تولید شلعر، متون ادبی، داسلتان کوتاه، طنز، 
خاطره و رمان پیرامون برنامه های پنج سلاله توسلعه و برنامه های ساالنه 

و حل مشکات زندگی مردم
۳- ره پویلان فرهنگلی فرزنلد زمانه: مدعوین شلامل نویسلندگان، 

محققان و اهالی فرهنگ
- کارویژه اختصاصی: تولید مقاله، پژوهش، پایان نامه، کتاب، نشلریه 
و سلایر محصوالت و آثار فرهنگی پیرامون برنامه های پنج سلاله توسعه و 

برنامه های ساالنه و حل مشکات زندگی مردم
4- ره پویان هنری فرزند زمانه: مدعوین شامل هنرمندان

- کارویلژه اختصاصی: تولید نقاشلی، طراحی، نمایشلنامه، فیلمنامه، 
فیللم کوتاه، عکلس، کاریکاتلور، صنایع دسلتی، خوشنویسلی، تراکت، 
بروشلور، پوستر، نماهنگ، موسیقی، ترانه، انیمیشن، فیلم مستند و سایر 
محصوالت و آثار هنری پیرامون برنامه های پنج سلاله توسعه و برنامه های 

ساالنه و حل مشکات زندگی مردم
5- ره پویان سیاسی فرزند زمانه: مدعوین شامل احزاب، انجمن ها، جامعه ها، 

خانه ها، سازمان ها، مجمع ها، جمعیت ها، کانون ها و شخصیت های سیاسی
- کارویلژه اختصاصلی: اعام مواضلع پیرامون برنامه های پنج سلاله 

توسعه و برنامه های ساالنه و حل مشکات زندگی مردم
۶- ره پویان مطبوعاتی فرزند زمانه: مدعوین شلامل مدیران مسئول، 
مدیلران اجرایلی، سلردبیران، دبیران سلرویس ها و خبرنلگاران محترم 
خبرگزاری هلا، روزنامه هلا، هفتله نامه هلا، دوهفتله نامه هلا، ماهنامه ها، 

دوماهنامه ها، فصلنامه ها، سالنامه ها، گاهنامه ها و نشریات دانشجویی 
- کارویژه اختصاصی: تولید یادداشت، خبر، گزارش، گفت وگو و مقاله پیرامون 

برنامه های پنج ساله توسعه و برنامه های ساالنه و حل مشکات زندگی مردم
7- ره پویلان رسلانه های دیجیتلال فرزنلد زمانله مدعویلن شلامل 
خبرگزاری ها، سلایت ها، کانال ها، گروه ها، شلبکه های اجتماعی، وباگ ها 

و صفحات شخصی 
- کارویژه اختصاصی: تولید یادداشلت، خبر، گزارش، گفت وگو و مقاله 
پیرامون برنامه های پنج سلاله توسلعه و برنامه های ساالنه و حل مشکات 

زندگی مردم
8- ره پویان سمن فرزند زمانه: مدعوین شامل تشکل های غیردولتی، 
تشلکل های غیردولتی )سلمن ها(، تشلکل های دانشلجویی، اتحادیه ها، 
سلندیکاها، شلوراها، خیریه ها، شلرکت ها، موسسلات، مسلاجد، تکایا، 

حسینیه ها و محافل قرآنی
- کارویژه اختصاصی: اعام نظر پیرامون برنامه های پنج ساله توسعه و 

برنامه های ساالنه و حل مشکات زندگی مردم
9- ره پویلان فرهیختگان فرزند زمانه: مدعوین شلامل علما و مراجع 
عظلام، ائمه محترم جمعه و جماعات، اسلاتید، شلخصیت های سیاسلی، 
مدیران، نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسامی، متخصصان، 
پیشکسلوتان، خبرگان، نخبگان، خبرگان، کارشناسلان ارشد، مخترعان، 

کارآفرینان و پژوهشگران
- کارویژه اختصاصی: اعام نظر پیرامون برنامه های پنج ساله توسعه و 

برنامه های ساالنه و حل مشکات زندگی مردم
۱0- ره پویان اقشلار فرزند زمانه: مدعوین شلامل کودکان، نوجوانان، 
جوانان، میانساالن، سالمندان، زنان و اقشار خاص شامل معلوالن، بیماران 

خاص، زنان سرپرست خانوار، آسیب دیدگان اجتماعی و...
- کارویژه اختصاصی: اعام نظر پیرامون برنامه های پنج ساله توسعه و 

برنامه های ساالنه و حل مشکات زندگی مردم
۱۱- ره پویلان بیلن الملللی فرزنلد زمانله: مدعویلن شلامل مراکز و 
شلخصیت های علمی، فرهنگی و پژوهشلی بین المللی شلامل کشورهای 

همسایه، جهان اسام، آسیا، آفریقا، اروپا و آزاداندیشان آمریکا
- کارویژه اختصاصی: اعام نظر پیرامون برنامه های پنج ساله توسعه و 

برنامه های ساالنه و حل مشکات زندگی مردم

کارويژه های عمومی 
)ويژه کلیه ره پويان فرزند زمانه(

الف( اعام نظر تخصصی و نقد برنامه های توسعه پنج ساله و برنامه های 
سلاالنه از نظر مهندسی توسعه اجتماعی، جهان بینی، مدل برنامه ریزی و 

نظام برنامه ریزی در کشور
ب( اعلام نظر تخصصلی و نقلد فرآیندهای تدویلن، تصویب و اباغ 
سیاسلت های کلی؛ تدوین و تصویب الیحه برنامله، تصویب، تایید و اباغ 

قانون برنامه، اجرا و نظارت بر حسن اجرای قانون برنامه
پ( اعام نظر تخصصی و نقد برنامه های توسعه پنج ساله و برنامه های ساالنه 

به تفکیک موضوعات )بخشی و وزارتخانه ای( و موضعی )به تفکیک استان ها(
ت( اعام نظر تخصصی پیرامون مشکات زندگی مردم و راه حل آن و 

ردیابی آنها در برنامه های توسعه پنج ساله و برنامه های ساالنه
ث( اعام نظر تخصصی و نقد مطالب این روزنامه دیواری

عضويت و نحوه ارسال آثار
- همراه با ارسلال اولین اثر خود فایل کپی کارت ملی، آخرین مدرك 
تحصیلی و رزومه خود را ارسال و ایمیل، شماره تلفن همراه، استان و شهر 

محل زندگی خود را در آن قید فرمایید.
- برنامه هلای مربوط به ره پویان فرزند زمانه از طریق روزنامه دیواری 

و فضای مجازی انجام می شود.
- برای ره پویان فرزند زمانه کارت عضویت و حکم صادر می شود.

- برای هر کارویژه، گواهینامه معتبر انجام فعالیت های داوطلبانه صادر 
می شود.

- از مطالب و آثار ارسالی ره پویان فرزندان زمانه با افتخار در روزنامه 
دیواری استفاده خواهد شد.

- آثلار، دیدگاه ها و نظرات ارزنده ره پویان فرزند زمانه در گرایش های 
مختلف برای اعضای تقسلیم کار ملی در برنامه های توسلعه پنج سلاله و 

برنامه های ساالنه کشور ارسال می گردد.
- آثار ارزشلمند و مشلخصات خود را از طریق یکی از روش های ذکر 

شده در بخش »۱۶. بزرگ راه« برای ما ارسال نمایید.

یابی مطالب کارنامه ارز
الف( روش ارزیابی مطاللب این روزنامه دیواری از نظر کیفیت 
محتلوا و میلزان تاثیرگلذاری، از طریق گزینه های سله رتبه ای و 

بشرح زیر انجام می شود:
- ضعیف: ۱ 
- متوسط: 2

- خوب: ۳
ب( هر یک از مطالب را براساس شماره مطلب طبق الگوی باال 

ارزیابی نمایید. 
پ( به ترتیب شماره های مطالب عدد ارزیابی خود را از چپ به 

راست در قالب یک عدد ۱7 رقمی تنظیم نمایید. 
ت( سپس عدد مربوط به شلماره روزنامه دیواری را به ابتدای 

رشته اعداد اضافه کنید. 
ث( علدد ۱8 رقمی نهایلی را به شلماره ۳000۶۱۳2۳4۶225 

پیامک نمایید. 
ج( رای شما اهمیت و کارایی مطالب روزنامه دیواری را تعیین 

می کند و در ماندن یا حذف یک مطلب تاثیر اساسی دارد.

7.راهپیما

به نظر می رسد که ...

 راهی دکتر محمدرضا ناری ابیانه
رییس مرکز مطالعات راه بردی سیاست روز

یکم: به نظر می رسلد که اگر بیکاری، گرانلی، طاق، اعتیاد و 
افلت بهره وری که در پنج شلماره اخیر این راه-نامه مطرح شلده 
اسلت در برنامه های اول تا پنجم توسعه کشور رصد شود می تواند 
رد پای بروز مشلکات یادشلده در زندگی مردم را در برنامه های 
توسعه ای کشلور نشلان دهد. میزان کاربرد واژگان و ترکیب های 
معنایی مرتبط با مشلکات زندگی مردم، نشان گر اهمیت آنها در 

برنامه های توسعه است.
دوم: واژگان بیلکاری، اشلتغال و شلغل در برنامه هلای اول تا 
پنجم توسلعه کشور به ترتیب 5۳، 44، ۳2، 70 و 28 بار و واژگان 
گرانلی، تورم و اشلتغال به ترتیلب 22، 5، 4، 5 و ۳۶ بار و واژگان 
طلاق، خانواده، زن و فرزند به ترتیلب ۱۱، 25، ۱5، ۱۳ و 4۳ بار و 
واژگان اعتیلاد و مواد مخدر بله ترتیب 2، 0، 0، 8 و ۳ بار و واژگان 
افت بهلره وری، بیکاری پنهان و افت کیفیت بله ترتیب 2، 0، 0، 0 
و 0 بار در قاللب فصل ها، امور، مواد و تبصره های قانون برنامه های 

توسعه آمده است.
سلوم: به نظر می رسلد که دولت هلا تمایلی بلرای ذکر وجود 
مشلکات در زندگی مردم در برنامه های پنج سلاله توسعه کشور 

ندارند. 
چهارم: به نظر می رسد که بی توجهی به مشکات در برنامه های 
توسعه و پاك کردن صورت مساله، حل آن نیست بلکه حواله دادن 

حل مشکات به آینده است. شاید وقتی دیگر!
پنجلم: شلیوه غللط برنامه ریلزی توسلعه در کشلور موجب 
شلده است که به درسلتی مسیر نادرسلت برنامه های گذشته در 

برنامه های بعدی ادامه یابد.
ششلم: به نظر می رسلد که در مورد بیلکاری و گرانی، اهداف 

برنامه های ارائه شده دست یافتنی نبوده، قابلیت تحقق ندارند.
هفتم: به نظر می رسد که برنامه های ضعیف اجرا شده در مورد 

بیکاری و گرانی توانایی تحقق اهداف مربوطه را ندارند.
هشلتم: به نظر می رسلد که طرح مهم، جدی و غیرشعارگونه 
برای حل مشلکات طاق، اعتیاد و افت بهلره وری در برنامه های 

توسعه وجود ندارد.
نهم: به نظر می رسلد که وجود موضوعات مرتبط با مشلکات 
زندگی مردم برنامه های توسلعه همانند حلروف ناخوانا )والی( در 
قرآن کریم اند که بر حسلب ضرورت و زیبایی رسلم الخط نوشلته 

می شوند ولی خوانده نمی شوند!
دهم: به نظر می رسلد که مشکات زندگی مردم از باب جوری 
جنس برنامه ریزی و نه برای حل آنها در برنامه های توسلعه حضور 

به هم می رسانند! 
یازدهم: به نظر می رسلد کله عدم تحقق هیچ یلک از اهداف 
کیفلی، کمی و شلاخصه های مربوط به مشلکات زندگلی مردم، 
موجب شده اسلت که امروز مردم امیدی به حل مشکات زندگی 

خود با روش های متداول ندارند!
دوازدهم: به نظر می رسلد که سلطح دانایی و توانایی تقسیم 
کار ملی کشلور در حل مشکات زندگی مردم از طریق برنامه های 
توسلعه پنج ساله، همین است که شلاهد آن بوده و هستیم! البد 
توقع دارید دوباره جمله معروف شستشوی چشم و نگاه و سپهری 
را بگویم! اما نه! باید فکر اساسلی کلرد و قاطعانه برای برنامه های 

توسعه کاری کرد که در این راه نامه به دنبال آنیم!
در راه مانده نباشید

1.راهنما

پاسخگویی

کار جلسلات، متلن مذاکلرات،  ارسلال دسلتور  ۱- در صلورت 
صورت جلسلات و متن مصوبلات و قوانین مرتبط با برنامه های توسلعه 
پنج سلاله توسلعه و برنامه های سلاالنه و گزارش عملکردهای ارسالی 
)بر اسلاس تقسیم کار ملی( از سلوی دفتر مقام معظم رهبری، شورای 
نگهبلان، مجللس خبلرگان رهبری، مجمع تشلخیص مطلحلت نظام، 
دولت، مجلس شلورای اسلامی، قلوه قضائیه و دسلتگاه های نظارتی، 
 در ایلن بخش برای اعلام نظر تخصصی راهیان گرامی، اطاع رسلانی 

می نماییم.
را  راه نامله  از  شلماره  ایلن  دسلت اندکاران  تاش هلای   -2
 بله راهیلان جلوان توسلعه یعنلی دهله شلصتی های عزیلز اهلدا 

می نماییم.
۳- نظلرات تخصصلی و پیشلنهادات سلازنده راهیلان گراملی 
 خانلم زینلب خیرخواه و آقای رسلول علیپور رسلید. از ایلن عزیزان 

سپاسگزاریم.
4- تمایلل به عضویت در فراخوان ره پویلان فرزند زمانه را در این 

بخش با ذکر اسامی متقاضیان اعام وصول می نماییم. 
5- چنانچله فایل راه نامه بصورت رایگان برای نشلر گسلترده در 
اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد در این بخش اطاع رسانی 

می کنیم.
۶- برای ارائه مشاوره رایگان علمی و پژوهشی پیرامون برنامه های 
توسلعه پنج ساله و برنامه های ساالنه اداره کشور به دانشجویان مقطع 
کارشناسلی ارشلد و دکترا )جهت تدویلن پایان نامه( اعلام آمادگی 

می نماییم.
7- شلماره بعدی راه نامه را در روز دوشلنبه ملورخ ۱۳97/02/۳۱ 

منتشر می کنیم. 
8- راهیلان گراملی توسلعه بلرای اعلام نظر و ارسلال آثلار در 
 صلورت تمایل می توانند با یکلی از روش های زیر با ملا تماس بگیرند. 

منتظریم.

    www.siasatrooz.ir :نشانی سایت
 info@siasatrooz.ir :ایمیل 

 vijeha_siasatrooz@ :کانال تلگرامی
شماره ارسال پیامک: ۳000۶۱۳2۳4۶225

نشلانی پستی: تهران، میدان فاطمی، باالتر از میدان گل ها، خیابان 
شلهید جهان آرا، کوچه بابک )۱۳/2(، شماره ۱۶، روزنامه سیاست روز، 

مرکز مطالعات راه بردی
کد پستی: ۱4۳8۶۳487۱

تلفن: 880۱۳870-۶ 
نمابر: 88007575    

16.بزرگراه

15.راهیان
دیدگاه مردمی

راهی کیانوش نصر اصفهانلی از تهران: نحوه چیدمان مطالب در 
گفتمان اجتماعی راه توس��عه با هدف حل مش��کالت زندگی مردم، بسیار 
جالب است. انتخاب عناوین مطالب و پیروی آنها از شیوه خاص، نشان گر 
این اس��ت که توس��عه در کش��ورمان در مقیاس اجتماعی در حال تولید 

ادبیات مربوط به خود است که زمینه ساز اصلی گفتمان سازی است.

نفس هایمان به شمارش افتاده است!آسیب شناسی برنامه های توسعه پنج ساله پس از انقالب
13.بیراهه 12.کژراهه

17.رهپویان
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بطورکلی آلودگی هوا باعث تحريک مجاری 
هوايی و تشديد آسم و برونشیت مزمن 
می شود و بر رشد و نمو سیستم عصبی، 

تنفسی و ايمنی و غدد داخلی تاثیر می گذارد 
که اين امر می تواند خطر سرطان را در 

سال های بعدی زندگی افزايش دهد.

متاسفانه با تغییر دولت ها بسیاری از 
روندهای اجرای برنامه های توسعه کم اثر 

می شود يا اينکه ديگر از قاطعیت الزم برای 
اجرای آن ها خبری نیست. از اين رو توجه 

جدی تر به برنامه های توسعه به عنوان سندی 
باالدستی و دارای ضرورت اجرايی سازی 

بايسته ای انکار ناپذير است


