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راهی دکتر محمدرضا محمودیان بیدگلی

مقدمه
قبل از آنکه فرآیند توسعه و دست آوردهای آن را در جامعه 
مورد بررسی قرار دهیم، ابتدا باید ویژگی های مقوله »توسعه« 
را تبیین و تفاوت آن را با عبارت »رش�د« که گاهی مترادف با 

»توسعه« در سطح جامعه معرفی می گردد، روشن کنیم.
 

ویژگی های رشد و توسعه 
 رش�د، عمدتا تک بعدی بوده، ماهیت آماری و اقتصادی 
داش�ته و به مثابه یک پروژه عمل می کند، در حالی که توسعه 
دارای ش�رایطی متوازن و چند بعدی است و ماهیت اجتماعی، 
فرهنگی، زیس�ت محیطی، سیاسی و اقتصادی دارد و به مثابه 

یک فرآیند عمل می کند. 
 رش�د کمیت گرا بوده، در حالی که توسعه کیفیت توأم با 

کمیت و توازن بین تمام مولفه های خود را دنبال می کند. 
 رش�د به افزایش کارایی سیس�تم متکی است، در حالی 
که توس�عه ضمن توجه به افزایش کارائی به اثر بخش�ی آن در 

کل جامعه توجه دارد. 
 میزان رش�د دارای آس�تانه بوده و ن�رخ افزایش آن در 
کوتاه مدت سریع، در میان مدت کند و در درازمدت )اگر مقدار 
آن کاهش نیابد( نرخ آن ثابت می ماند، ولی در فرآیند توسعه، 
درجه توس�عه یافتگی در کوتاه مدت کند، در میان مدت سریع 
و در دراز م�دت جهش�ی بوده و مش�ابه یک تاب�ع نمائی عمل 

می کند؛ بنابراین درجه توسعه یافتگی فاقد آستانه است. 
 رش�د عمدت�ا ب�ا تخریب محیط زیس�ت هم�راه بوده و 
پیامدهایی همراه دارد، در حالی که توسعه شاخص های زیست 
محیطی را ارتقاء داده و کیفیت محیط زیست را بهتر می کند. 

 رشد عمدتا با ایجاد یا تعمیق شکاف در جامعه همراه است، در 
حالی که توسعه کاهش یا حذف شکاف در جامعه را موجب می شود 
و این روند، بس�تر ایجاد عدالت اجتماعی به مفهوم ایجاد فرصت 
یکس�ان بین آحاد جامعه برای امکان دسترس�ی به شاخص های 

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را فراهم می کند. 
 پروژه رشد نیازمند سرمایه مادی یا سخت افزاری )نیروی 
کار، مواد، تجهیزات و ماش�ین آالت، تکنولوژی( است در حالی 
که فرآیند توسعه نیازمند سرمایه های نرم افزاری و سخت افزاری 
است که اولویت اول آن نرم افزاری )سرمایه اجتماعی( و اولویت 

دوم آن سخت افزاری )سرمایه مادی( است. 
 پیروان اندیشه رشد، نیازمند جامعه ای مصرف گرا و تعداد 
معدودی انس�ان های عمل گرا هس�تند، در حال�ی که صاحبان 
اندیش�ه توس�عه معتقد به جامع�ه ای مولد، پوی�ا، کارآفرین و 

توسعه گرا هستند. 

برنامه های توسعه کشور
س�ابقه برنامه ریزی در کش�ور از س�ال ۱۳۲۷ آغاز ش�د که 
عمدتا تحت نام برنامه عمرانی نامگذاری شده بود. قبل از انقالب 
اسالمی در سال ۱۳۵۷ شش برنامه عمرانی در کشور تدوین شد 
که برنامه اول تا پنجم آن اجرا و برنامه ششم که زمان اجرای آن 
مربوط به س�ال های ۶۱�۱۳۵۷ بود به دلیل وقوع انقالب نادیده 
گرفته ش�د. باید توجه کرد که در این س�نوات با توجه به عدم 
شکوفایی ادبیات توسعه، عمده برنامه های توسعه در سطح اکثر 
کشورهای جهان ماهیت عمرانی داشت و بیشتر معطوف به رشد 
اقتصادی بود. از پیروزی انقالب اسالمی در بهمن ۱۳۵۷ تاکنون 

را می توان به شش دوره تقسیم کرد که عبارتند از: 
۱� دوره تغییر و تحول و استقرار نظام جمهوری اسالمی )بهمن 
۱۳۵۷ تا مهر ۱۳۶۰( در این دوره ابتدا دولت موقت در بهمن ۱۳۵۷ 
تشکیل، که پس از تصرف سفارت آمریکا در آبان ۱۳۵۸ مستعفی 
ش�د. در دوره دولت موقت، به منظور عمران و آبادی روس�تاها و 
همچنین رشد محصوالت کشاورزی فرمان جهاد سازندگی صادر 
و در خرداد ۱۳۵۸ س�ازمان اجرائی جهاد کشاورزی تشکیل شد. 

بعد از اس�تعفای دولت موقت، در کمتر از دو س�ال سه کابینه در 
کشور تشکیل ش�د. همچنین در اواخر این دوره جنگ تحمیلی 
عراق درآخر ش�هریور۱۳۵۹ آغاز ش�د. در ای�ن دوره با توجه به 
شرایط کشور، امکان هرگونه برنامه ریزی میان مدت، میسر نبود و 

معموال امور مملکت به صورت مقطعی و موضعی پیش می رفت. 
۲� دوره جنگ تحمیلی )مهر ۱۳۶۰ تا مرداد ۱۳۶۸( مهم ترین 
شاخصه این دوران نگاه عدالت محور در اداره امور کشور بوده و 
علیرغم مشکالت فراوان در کشور، اولین برنامه در سال ۱۳۶۱ با 
نام برنامه پنج س�اله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با 
نگاه عدالت محور برای سال های ۱۳۶۶�۱۳۶۲ تهیه و پس از تایید 
ش�ورای اقتصاد و تصویب هیات وزی�ران در تیر۱۳۶۲ به مجلس 
شورای اسالمی تقدیم شد این برنامه در مجلس شورای اسالمی 
متوقف ش�د و به تصویب نرسید که بعدها به عنوان برنامه صفر 
معروف شد. این برنامه اولین برنامه ای بود که ضمن محتوای قوی 
و با دید توس�عه گرا توسط کارشناس�ان داخلی و بدون همکاری 
کارشناسان خارجی تهیه و تدوین شده بود. پس از عدم تصویب 
و اجرائی نش�دن این برنامه و با توجه به شرایط بحرانی ناشی از 
جنگ تحمیلی، مش�کالت داخلی و محدودیت های مالی کشور، 
تهی�ه و تصویب برنامه های توس�عه تا س�ال ۱۳۶۸ متوقف ماند 
و بدی�ن  ترتی�ب از س�ال ۱۳۵۷ تا س�ال ۱۳۶۸ هیچ گونه برنامه 
توس�عه ای در کشور تصویب نش�د، در حالی که اگر کشور با این 
مش�کالت مواجه نبود و برنامه موس�وم به صف�ر تصویب و اجرا 
می ش�د، قطعا برنام�ه بعدی هم در ادامه همی�ن برنامه با اهداف 
توس�عه ای تدوین و اجرا می گش�ت که در این شرایط، وضعیت 

فعلی کشور از دیدگاه توسعه ای مناسب تر می بود. 

۳� دوره س�ازندگی )م�رداد ۱۳۶۸ تا م�رداد ۱۳۷۴( دوره 
س�ازندگی پس از خاتمه جنگ که بخش عظیمی از زیر بناهای 
کشور نابود ش�ده بود، آغاز شد. در این دوره دو برنامه توسعه 
تهیه، تصویب و اجرا ش�د. برنامه اول از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ و 

برنامه دوم از ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ عمدتا ماهیت عمرانی داشتند. 
۴� دوره اصالح�ات )م�رداد ۱۳۷۶ تا م�رداد ۱۳۸۴( در دوره 
اصالحات پس از تکمیل برنامه دوم، برنامه های سوم )۱۳۸۳�۱۳۷۹( 
و چهارم )۱۳۸۸�۱۳۸۴( توس�عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
کش�ور تهیه و به مورد اجرا گذاشته ش�د. عالوه بر این دو برنامه 
ک�ه با توجه به س�نوات اجرائی آن به برنامه میان مدت ش�ناخته 
می ش�ود. افق درازمدت هم مدنظر مسئولین بود که در این راستا 
سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق ۱۴۰۴ تهیه شد که 
به تائید باالترین مقام کشور هم رسید. در دوران اصالحات عالوه 
ب�ر تکمیل برنامه دوم، برنامه س�وم هم که یکی از ش�اخص ترین 
برنامه های توسعه کشور تاکنون است مورد اجرا قرار گرفت. آغاز 
عملیات اجرائی برنامه چهارم مصادف بود با خاتمه دوره اصالحات. 
۵� دوره مه�رورزی )مرداد ۱۳۸۴ تا مرداد ۱۳۹۲( آغاز این 
دوره با شروع برنامه چهارم همراه بود. این برنامه علیرغم آنکه 
از نظر محتوا قوی و با نگاه توس�عه گرا تهیه و تصویب شده بود 
بنا به دالیلی مورد حمایت دولت وقت قرار نگرفت، ولی علیرغم 
عدم حمایت، کما بیش به مسیر خود ادامه داد. برنامه پنجم در 
این دوره با دو سال تاخیر تهیه و زمان اجرای آن ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ 
ب�ود. از لحاظ برنامه ریزی مهم ترین دس�تاورد این دوره انحالل 
س�ازمان برنامه و بودجه بود که وظیفه آن عالوه بر برنامه ریزی 

برای کشور، نظارت و کنترل بودجه را هم بر عهده داشت. 
۶� دوره تدبیر و امید )مرداد ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۶( این دوره از 
مرداد ۱۳۹۲ آغاز شده و مرداد ۱۳۹۶ ادامه داشت. در این دوره برنامه 
ششم که زمان اجرای آن ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ است، تهیه و جهت تصویب 
به مجلس ارائه شد. به طوری که مالحظه می شود در طول نزدیک 
به چهل س�ال گذش�ته چندین برنامه ۵ ساله تحت عنوان برنامه 
توسعه در کشور تهیه، تصویب و بعضا به مورد اجرا گذاشته است. 
اصوال دستاوردهای این برنامه ها باید حامل بهبود شاخص هائی از 
توسعه از قبیل ایجاد فرصت یکسان برای دسترسی و بهره برداری 
از تنعمات مادی و معنوی برای همه مردم، رفع یا کاهش شکاف های 
جامعه )نظیر شکاف طبقاتی، شکاف بین نسلی، شکاف جنسیتی، 
ش�کاف قومی یا منطقه ای(، کاهش فق�ر و بیکاری، کاهش جرم و 
جنایت، اختالس و ... در نهایت ایجاد رفاه نسبی برای جامعه باشد. 
اگر چه در بین مجموعه برنامه های بعد از انقالب، اهداف برنامه سوم 
و چهارم همسوئی بیشتری با امر توسعه داشت ولی در حال حاضر 
بررس�ی شرایط عمومی کشور موید بهبود شاخص های ذکر شده 
نیس�ت، لذا به منظور رفع موانع توس�عه و جهت دهی برنامه های 
آینده به س�وی توسعه باید دیدگاه های حاکم بر عملکرد گذشته 
مورد س�نجش قرار گیرد. دسترس�ی و تحقق اهداف توس�عه به 
ترتیب اولویت، نیازمند س�رمایه های اجتماعی، فرهنگی و مادی 
اس�ت که در طول دوران گذشته به اولویت اول آن یعنی سرمایه 
اجتماعی نه تنها بی توج�ه بوده ایم بلکه در تضعیف آن هم نقش 
داش�ته ایم. سرمایه اجتماعی یک نظام حکومتی توسعه گرا بر دو 
اصل مهم اعتماد حکومت به فرهیختگان، دانشگاهیان مستقل، 
نهاده�ای اجتماعی اعم از انجمن ه�ای تخصصی و غیرتخصصی 
و اثرگ�ذاری آنها در مدیریت کالن  کش�ور و اعتماد عمومی مردم 
به حکومت اس�توار است که تحقق این اصول به عوامل مختلفی 
مانند شفافیت در نظام اطالع رسانی، ایجاد ساختار نظام آموزشی 
توسعه گرا، ساختار نظام بهداش�ت و درمان مناسب، شفافیت در 
رویه قضایی، گس�ترش نهادهای مردمی و مشارکت پذیری مردم 
در ام�ر هدف گذاری، برنامه ری�زی، تهیه طرح و برنام�ه و اجرای 
امور، قانون مداری، برگزاری انتخابات آزاد س�الم و دموکراتیک و 
ایجاد زمینه های تقویت اخالق حرفه ای بستگی دارد. بی توجهی 
حکومت به امور فوق بی اعتمادی در جامعه را که یکی از مهم ترین 
پارامترهای سرمایه ملی است موجب شده و در نتیجه دستیابی به 

امر توسعه در کشور میسر نخواهد شد. 

راهی محمدعلی ناری ابیانه 

تعریف فساد اداری
برخی دانشمندان فساد اداری را به انحراف و اعمال قدرت 
ش�خصی و اس�تفاده نامش�روع از مقام و موقعی�ت وظیفه ای 
تعریف نموده اند. برخی دیگر هم نظر دارند که فس�اد پاداشی 
نامش�روع اس�ت که برای وارد کردن فرد ب�ه تخلف از وظیفه، 
تخصیص داده می ش�ود. گروه دیگر محققان نظر دارند تا فساد 
اداری را باید با توجه به دیدگاه های عمومی مردم تعریف کرد. 
از ای�ن رو اقدامی که در چهار چوب فعالیت های اداری، دولتی 
از دید مردم جامعه غیر اخالقی  و مضر باشد، مصداق فساد را 

پیدا می کند. 

 
عوامل بروز فساد اداری

فس�اد اداری از جمله پدیده هایی اس�ت که همواره از بدو 
وجود تمدن ه�ا دامن گیر دولت ها بوده، هم�واره حکومت ها از 
قرن های متمادی بدین س�و با مشکل سوء استفاده کارگزاران 
دولت�ی از موقعیت های وظیفوی، ربرو بودن�د. جرائمی همچو 
اخت�الس، رش�وت، کار ش�کنی جرائم�ی جدید نب�وده، بلکه 
قدام�ت آن به ان�دازه قدامت دولت ها می باش�د. در طی قرون 
گذش�ته همواره رابطه معکوس میان استفاده درست از قدرت 
و قلمرو گسترش فساد وجود داشته و همواره زمانی که قدرت 
بطور مطلوب اس�تفاده شده میزان فس�اد کاهش یافته است. 
بررس�ی های روی فس�اد اداری ص�ورت گرفته ک�ه نمایان گر 
پیچیده بودن و گس�ترده بودن عوامل مؤثر در ش�کل-گیری 

این پدیده می باشد. 
 

عوامل ضعف در عقیده و اخالق
زمانی که در جامعه اس�المی آمار ایمان به خداوند کریم و 
به روز بازپسین ضعیف شده معیارهای ارزش های اخالقی پائین 
آید، کش�مکش های درونی انسان اوج گرفته، باعث بروز فساد 
در قلب انس�ان می گردد. قلب عضو از اعضای بدن اس�ت که با 
فاسد شدن انسان فاسد شده و با اصالح شدن آن انسان اصالح 
می گردد. پس بروز فساد در قلب باعث بروز فساد در تصرفات 
انس�ان در حیات و زندگی اش ش�ده، خواه در خانه باش�د، در 
جامع�ه و یا هم در اداره. کارمند که عقیده قوی به خداوند جل 
جالله ندارد، از فقر و تنگدس�تی در خوف بوده مجبور می شود 
برای تکافو و گریز از آن مرتکب هر جرمی در اداره خود شده، 
رش�وت می س�تاند، اختالس می کند و یا هم دست به دزدی و 
س�رقت می زن�د. کارمند که ایمانش به روز آخرت و بازپس�ین 
ضعیف باش�د، از حس�اب و کتاب اعم�ال اش در آن  روز غافل 
ش�ود، زمان�ی  که از نظر آمر خود پنهان می ش�ود، کارش�کنی 

می کند، احساس مس�ئولیت نمی نماید، منافع شخصی خود را 
ب�ر منافع دیگران برتریت می دهد. رؤس�ا هم جهت بقای خود 
روابط را بر ضوابط ترجیح داده تا نش�ود از کرس�ی قدرت کنار 

زده شوند. 
 

عوامل فرهنگی و محیطی
مس�ئول دولتی و یا کارمند زمانی مرتکب فساد اداری می 
شود که در اتخاذ تصمیم های اداری تحت تأثیر منافع شخصی 
و ی�ا رواب�ط و عالیق خانوادگ�ی و روش ه�ای اجتماعی گردد. 
قس�می که بنظر می رس�د در نظام های اداری کنونی انتصاب و 
اختصاص پست های س�ازمان های اداری بر بنیاد رفیق بازی، 
مصلحت های ش�خصی و حتی پرداخت پول)رش�وت( بصورت 
یک امر عادی در آمده اس�ت. تبانی میان افراد سیاستمداران 
و متمولین و عوامل بوروکراس�ی اداری برای عبور از فیلترهای 
نظام اداری یک جریان پذیرفته  ش�ده است که نتیجه آن بروز 

فساد بویژه در سطح افراد بلند رتبه در جامعه می گردد. 

عوامل شخصیتی
در اکثریت کشور های جهان و بویژه کشورهای توسعه یافته 
برای پست های اداری و سازمان شرایط احراز معرفی می گردد  
ک�ه انتخاب اف�راد بر مبنای آن ش�رایط ص�ورت می گیرد. در 
محتوای ش�رایط احراز موقعیت های اداری و دولتی، بخشی به 
ویژگی های ش�خصی مدیر اختصاص داده شده است. علت آن 
نیز اهمیت و نقش ویژگی های ش�خصی مدی�ران در رفتارهای 
س�ازمانی که از خود نشان می دهند، می باشد. حال اگر در نظر 
گرفته ش�ود ش�خصی بر مبن�ای رفیق بازی و یا رش�وت دادن 
بر منصبی انتخاب ش�ده که ش�رایط آنرا نداش�ته است، مقرر 
گردد، پس واضح اس�ت ک�ه در این صورت بروز فس�اد اداری 
امر اجتناب ناپذیر بوده، زیرا شخصی که به واسطه پول کرسی 
اداری را احراز می نماید، هیچ گاه جهت احس�اس مس�ئولیت و 
خدمت به آن کرس�ی نبوده، بلکه اهداف شوم شخصی دیگری 
در پس پرده می باش�د که جهت نایل ش�دن به آن، پول احراز 

کرسی را پرداخته است. 
 

عوامل اداری سازمانی
طوری که در نظام های اداری کنونی 

مشاهده می ش�ود که واحدهای 
اداری با ی�ک تعداد زیاد 

الیحه ها  قوانین، 
مق�ررات  و 
قع�ی  ا و غیر

ی�ا غیرض�روری  و 
مواج�ه هس�تند و 
در  وارده  ابهام�ات 

طرزالعمل ه�ای 

اداری و معیاره�ای کاری، ام�کان هر گون�ه تصمیم  و اقدامات 
خود س�رانه را به کارکنان آن ادارات فراهم می س�ازد. بر عالوه 
رسوم پیچیده و جنجالی امور اداری از عوامل تشویق مراجعین 
به پیش�نهاد رش�وت برای اجرای کار آنها بوده، از طرفی دیگر 
کم�ی حقوق کارکنان بخ�ش خدمات ملکی ه�م دلیل کاهش 
تدریج�ی  مقاومت آنه�ا در برابر قب�ول اینگونه پیش�نهادها 

می باشد. 
در نظام اداری  که فساد سازمان یافته دارد و سرمایه گذاران 
می دانند به چه کس رشوت دهند و چه چیز را در قبال رشوت 
بدس�ت آوردن�د و اطمین�ان دارند که مجوزه�ای الزم را برای 
بنگاه های خود می گیرند. فس�اد سازمان یافته، هنگامی اتفاق 
می افتد که وجه )رش�وت( مورد نیاز و دریافت کننده به خوبی 
مش�خص بوده و پرداخت وج�ه، تضمین می کند که س�فارش 
خواسته ش�ده اجرا می شود. فساد اداری س�ازمان یافته  یک 
فساد گس�ترده بوده که در کلیه س�طوح مختلف دولت وجود 
داش�ته مامواران دولت�ی و کارمندان هر دو به نحوی یکس�ان  
تقریبا در تمام دس�تگاه های دولت، در آن س�هیم می باش�ند. 
فساد اداری سازمان یافته در حقیت یک پدیده سیاسی است 
یعنی کس�انی که در موضع قدرت هستند برای انتقال منافع و 
عواید نامشروع به خود و وابستگان خود از موقعیت های اداری 
و دولتی اس�تفاده می کنند. این مدیران و ماموران آغش�ته به 
فساد با بسط وظائف دولتی در زمینه های مختلف مالی، اداری 
و غیره می خواهند جریان منافع و عواید نامش�روع را از طریق 

مجاری رسمی آن به نفع خود گسترش دهند. 
اینگونه فس�اد اداری  را به دو طبقه فس�اد کارمندان رده 
باال یعنی کرس�ی های عالی رتبه و دیگری فساد کارمندان رده 
پائین یعنی کرس�ی های پائین رتبه تقس�یم می کنند. فس�اد 
کرسی های بلند رتبه با فساد کرسی های پائین رتبه از همدیگر 
کامال متفاوت می باشد. زیرا فساد رؤسای سازمان ها، وزیران و 
کارمندان عالی رتبه را فس�اد بزرگ و فساد کارمندان ادارات، 
اف�راد پلی�س و ماموران گمرکی را فس�اد کوچ�ک می نمانید. 
کنترل فس�اد بزرگ  مقدم تر بر فس�اد کوچک می باش�د زیرا 
بدون کنترل فس�اد بزرگ امید به حل مش�کل فس�اد کوچک 

نمی ماند. 

معیار سنجش

قرآن کریم: 
وزنوا بالقسطاس المستقیم. 

)سوره شعراء، آیه ۱۸۱(

ترجمه: 
با ترازوی درست بسنجید. 

پیام ها: 
 در اداره امور جامعه سنجیده عمل کنید. 

 وجود دقت نظر در انتخاب معیار الزم است. 
 مشکالت اقتصادی نشانه عملکرد نسنجیده است. 

 سنجیدن امور در جامعه، امری علم است. 
 معیار سنجش اداره امور جامعه باید اجرایی باشد. 

2.رهنمون
علم و عمل

امام صادق )ع(: 
فمن علم عمل و من عمل علم. 

)اصول کافی جلد ۱، ص ۵۵، روایت ۲(

ترجمه: 
ه�ر که بدان�د باید عمل کن�د و هر که 

عمل کند باید بداند. 

پیام ها:
 ضرورت محوریت دانایی در عمل و محوریت عمل در دانایی

  اهمیت دانایی عملیاتی در اداره امور جامعه
  ضرورت پرهیز از علم بدون عمل و عمل بدون علم

  اهمیت عملکرد آگاهانه در اداه امور جامعه
  ایجاد مش�کل در زندگی مردم با عملکرد جاهالنه و آگاهی 

غیرعملی 

3.راهگشا
پای کج!

امام خمینی )ره(: 
اگر یک وقت مث�ال یک جمعیتی 
یا یک فردي ی�ک حکومتی پایش را 
ک�ج گذاش�ت، همه اعت�راض کنند و 

نگذارند که واقع بشود. 
)صحیفه نور، ج ۱۳ ص ۱۴(

پیام ها: 
 نکوهش بروز مشکالت در زندگی مردم

 ضرورت اعتراض همگان به مشکالت در زندگی مردم
 اهمیت جلوگیری از ایجاد مشکالت در زندگی توسط حکومت
 لزوم توجه امر به معروف و نهی از منکر در اداره امور جامعه

 وظیف�ه ف�رد، جمعیت و حکوم�ت در برخورد با مش�کالت 
زندگی مردم

4.راهدار
تکمیل و تتمیم

مقام معظم رهبری: 
ش�ما باید براي تکمی�ل و تتمیم 
چنین نظامی تالش کنید و احس�اس 

وظیفه کنید. 
)۱۳۸۸/۰۶/۲۰(

پیام ها:
 وجود مشکالت در زندگی 

مردم به عنوان نقص و ناتمامی نظام
  اهمی�ت احس�اس وظیف�ه ب�رای تکمی�ل نقص ه�ا و اتمام 

ناتمامی ها
  ضرورت انجام تالش پس از احساس وظیفه برای نظام

  توجه به مشکالت مردم به عنوان مصادیق تکمیل و تتمیم
  ض�رورت و ل�زوم تکمیل و تتمیم نظام با احس�اس وظیفه و 

تالش

5.راهبر

مدیر توسعه

مدیر منابع انس�اني به متقاضي اس�تخدام: چرا مدیر قبلي تان 
شما را اخراج کرد ؟ 

متقاضي اس�تخدام: خب ش�ما مي دونید که یک مدیر کس�ي 
اس�ت که کنار مي ایس�ته و نگاه مي کنه بقیه چط�ور کار مي کنند. 

درسته؟ 
مدیر: دقیقا، پس شما چرا اخراج شدید؟ 

متقاضي اس�تخدام: آخه اون به من حس�ودیش مي ش�د براي 
اینکه همه فکر مي کردند من مدیرم!

پیام ها:
  وجود خ�رده فرهنگ ه�ای مخرب پیرام�ون مدیریت امور 

جامعه
  کار نکردن و تماشا کردن دیگران یعنی مدیریت
  همه گیری مطلوبیت قبول تصدی پست مدیریت

  وجود رابطه منفی بین کارمندان و مدیران
  وجود تلقی کارکردن کارمندان و بهره برداری مدیران

11.راهوبیراه

میز باوفا
یکی از بزرگان به شکلی تمیز

شنیدم که چسبید عمری به میز
چو گیسوی مه طلعتان »طراز«

مدیریت و عمر او شد دراز
به هنگام نزعش ز خویشان کسی

بر آن میز زد زور بی جا بسی
نشد کنده میز از بر محتضر

مگر شد از آن محتضر را خبر
بزد شیشه قرص را بر سرش
که میزش نگردد جدا از برش

همه در عجب چون پس از مرگ نیز
نداد از کف خویش دامان میز

نگو میز بر کس ندارد وفا
تو بنگر وفاداری میز را

شده میت و میز با هم کفن
در این کار حیران شده گورکن
جدا کردنش چون نه مقدور شد

به همراه آن میز در گور شد
راهی کارمندیان

9.نوراهه

واژگان توسعه
 analysis Regional تحلیل منطقه ای

مطالعه قابلیت های توس�عه اقتص�ادی اجتماعی و فرهنگی یک 
منطقه معین از طریق تجزیه و تحلیل منابع زیست محیطی و انسانی 
آن ب�ا توجه ب�ه جایگاهی که در کل کش�ور دارد و پیوندهایی که با 
سایر مناطق برقرار کرده است. بررسی تطبیقی رشد و توسعه در یک 
حوزه جغرافیایی با تأکید بر نقش آینده ناحیه در اقتصاد ملی است. 

 planning regional Spatial آمایش سرزمین 
در آمایش سرزمین، سیاست و خط مشی کلی توزیع جغرافیای 
فعالیت های برنامه مش�خص می ش�ود. از جمله مسائل مهم مطرح 
در آمایش س�رزمین، توزیع جغرافیایی جمعیت، س�کونت گاه ها و 
نحوه اس�تفاده از اراضی کشور است. برنامه ریزی آمایش سرزمین 
عبارت اس�ت از فراین�د بهره برداری عقالی�ی از امکانات، منابع و 
اس�تعدادهای مناطق مختلفی )فضای ملی( که مجموعه سرزمین 

ملی را تشکیل می دهد. 
فرهنگ واژگان نظام فني و اجرایي کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، ۱۳۸۳ 

6.راهگستر

شعار هفته )9(

در دنی�ای آکنده از پیچیدگی ها و پ�ر از ابهامات، با روش های 
ساده اندیشانه در برنامه ریزی برنامه های پنج ساله توسعه و ساالنه 
جاری، شکست قابل پیش بینی است. نشانه شکست های پیاپی در 
برنامه ریزی های اجتماعی و اقتصادی، تداوم مش�کالت در زندگی 
مردم است که در واقع پرداخت هزینه گزاف کارنابلدی ها و آزمون 

و خطاهای اهالی برنامه ریزی کشور توسط مردم است.

8.رهنمود

اخبار توسعه

 معاون ارزیابی کیفیت س�ازمان ملی اس�تاندارد ایران از تحول 
نظام استانداردسازی کشور طی برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: 
در سال ۱۳۹۶ طرح پایلوت اولیه نظام استانداردسازی برای سه گروه 
کاالیی پر مصرف مدنظر قرار گرفته و در سالیان ۱۳۹۷ تعمیم می یابد. 

14.رهآورد

شناسنامه

۱- این راه نامه بر طبق اصل هشتم )امر به معروف و نهي از منکر(، 
مقدمه و اصل س�وم قانون اساسی جمهوری اس�المی ایران )نظارت 
همگانی و مشارکت های اجتماعی در اداره امور کشور(، اعالمیه مجمع 
عمومی س�ازمان ملل متحد در س�ال ۱۹۸۶ )حق مردم بر توسعه( و 

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات منتشر گردیده است. 
۲- زیرس�اخت فک�ری این راه نامه، بر اس�اس 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 )وابس�ته به روزنامه سیاست روز( 

تهیه و ارائه گردیده است. 
۴- گفتم�ان اجتماعی راه توس�عه را کاری خودجوش، تمیز و 
نمونه آش�کار آتش به اختیار در باالترین سطح برنامه ریزی کشور 
می دانیم. معتقدیم بدون حل مشکالت زندگی مردم بحث پیرامون 

توسعه معنی ندارد. 
۵- تعریف قراردادی توس�عه در این راه نام�ه عبارت از برنامه 
میان م�دت و بلندمدت برای حل مش�کالت و ارتقاء کیفیت مادی 
و معن�وی زندگ�ی م�ردم در س�ال ۱۳۹۷ و در کش�ور جمه�وری 
اسالمی ایران اس�ت که با واژگان پیشرفت، کمال، ترقی، سعادت، 
خوشبختی، تعالی، عمران، آبادانی، نوسازی و تکامل )بجز مباحث 

توسعه پایدار( دارای مناقشه نیست. 
۶- بس�یار شایس�ته اس�ت که راهیان گرامی ب�رای کمک به 
گفتمان اجتماعی راه توس�عه، این راه نامه را برای استفاده دیگران 
در تابلوی اعالنات محل کار، مراکز آموزش�ی، پژوهشی و فرهنگی 

خود نصب نمایند. 
۷- به منظور لجستیک فکری و پشتیبانی محتوایی راه توسعه 

ایران اسالمی، نقل مطالب بدون ذکر ماخذ نیز آزاد است. 
۸- در صورت تمایل مراکز آموزش�ی، پژوهش�ی 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. 
۹- راهیان گرامی در صورت تمایل می توانند نسخه PDF راه 
نامه را یکش�نبه شب ها )از ساعت ۲۲ به بعد( از قسمت پیشخوان 

www. siasatrooz. ir دریافت نمایند. 

10.راهشناسی

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. برنامه های 
پنج س�اله توس�عه و برنامه های س�االنه در ایران، هیچگاه دارای گفتمان 
اجتماعی نبوده اس�ت. از این رو همواره زینت بخش قفسه های کتابخانه ها 
و کش�وی میز مدی�ران بوده اس�ت. بدون گفتم�ان اجتماع�ی، جامعه در 
ب�اره چرایی ع�دم تحقق اه�داف برنامه ها، پرسش�ی ن�دارد و برنامه ها و 
دست اندرکاران آن هم پاسخگو نیس�تند. این روند تاکنون حل مشکالت 
زندگی مردم را از برنامه ای به برنامه دیگر و حجم وس�یعی از مش�کالت را 
به آینده حواله داده اس�ت. مش�کالت متعدد زندگی مردم و ضرورت حل 
آنها، فرصتی برای مقصریابی برایمان باقی نگذارده است! نحوه برنامه ریزی 
در برنامه های پنج س�اله توس�عه و برنامه های 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 ظرفیت های انقالب اس�المی و نه 

در قالب ش�عارهای توخالی و زبان بازی های مرس�وم بهره مند شد. تاریخ 
گواهی خواهد داد که فرزندان ش�جاع اس�الم و انقالب در زمانی که کشور 
از هر س�و تحت فش�ار ابرقدرت ها، دش�منان خارجی و دسیسه های 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 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.

گرایش های تخصصی فراخوان
گرایش های تخصص�ی این فراخوان اجتماعی ش�امل مدیریتی، ادبی، 
فرهنگی، هنری، سیاس�ی، مطبوعاتی، رس�انه های دیجیتال، سازمان های 

مردم نهاد، نخبگان، اقشار اجتماعی و بین المللی است.
۱- ره پویان مدیریتی فرزند زمانه: مدعوین ش�امل اعضای تقسیم کار 
ملی در برنامه های توسعه پنج ساله و برنامه های 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 و 
ماموریت ه�ای قانونی پیرامون برنامه های پنج س�اله توس�عه و برنامه های 

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

- کاروی�ژه اختصاصی: تولید ش�عر، متون ادبی، داس�تان کوتاه، طنز، 
خاطره و رمان پیرامون برنامه های پنج س�اله توس�عه و برنامه های ساالنه 

و حل مشکالت زندگی مردم
۳- ره 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�ریه 
و س�ایر محصوالت و آثار فرهنگی پیرامون برنامه های پنج س�اله توسعه و 

برنامه های ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
۴- ره 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 برنامه های پنج س�اله توسعه و برنامه های 

ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
۵- 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
- کاروی�ژه اختصاص�ی: اعالم مواض�ع پیرامون برنامه های پنج س�اله 

توسعه و برنامه های ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
۶- ره پویان مطبوعاتی فرزند زمانه: مدعوین ش�امل مدیران مسئول، 
مدی�ران اجرای�ی، س�ردبیران، دبیران س�رویس ها و خبرن�گاران محترم 
خبرگزاری ه�ا، روزنامه ه�ا، هفت�ه نامه ه�ا، دوهفت�ه نامه ه�ا، 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 مشکالت زندگی مردم
۷- ره پوی�ان رس�انه های دیجیت�ال فرزن�د زمان�ه مدعوی�ن ش�امل 
خبرگزاری ها، س�ایت ها، کانال ها، گروه ها، ش�بکه های اجتماعی، وبالگ ها 

و صفحات شخصی 
- کارویژه اختصاصی: تولید یادداش�ت، خبر، گزارش، گفت وگو و مقاله 
پیرامون برنامه های پنج س�اله توس�عه و برنامه های ساالنه و حل مشکالت 

زندگی مردم
۸- ره پویان سمن فرزند زمانه: مدعوین شامل تشکل های غیردولتی، 
تش�کل های غیردولتی )س�من ها(، تش�کل های دانش�جویی، اتحادیه ها، 
س�ندیکاها، ش�وراها، خیریه ها، ش�رکت ها، موسس�ات، مس�اجد، تکایا، 

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

برنامه های ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
۹- ره پوی�ان فرهیختگان فرزند زمانه: مدعوین ش�امل علما و مراجع 
عظ�ام، ائمه محترم جمعه و جماعات، اس�اتید، ش�خصیت های 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 برنامه های پنج ساله توسعه و 

برنامه های ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
۱۰- ره 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 برنامه های پنج ساله توسعه و 

برنامه های ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم
۱۱- ره پوی�ان بین الملل�ی فرزن�د زمان�ه: مدعوی�ن ش�امل مراک�ز و 
ش�خصیت های علمی، فرهنگی و پژوهش�ی بین المللی ش�امل کشورهای 

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

برنامه های ساالنه و حل مشکالت زندگی مردم

کارویژه های عمومی 
)ویژه کلیه ره پویان فرزند زمانه(

الف( اعالم نظر تخصصی و نقد برنامه های توسعه پنج ساله و برنامه های 
س�االنه از نظر مهندسی توسعه اجتماعی، جهان بینی، مدل برنامه ریزی و 

نظام برنامه ریزی در کشور
ب( اع�الم نظر تخصص�ی و نق�د فرآیندهای تدوی�ن، تصویب و ابالغ 
سیاس�ت های 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 برنامه های توسعه پنج ساله و برنامه های ساالنه 

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 برنامه های توسعه پنج ساله و برنامه های 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 مدرک 
تحصیلی و رزومه خود را ارسال و ایمیل، شماره تلفن همراه، استان و شهر 

محل زندگی خود را در آن قید فرمایید.
- برنامه ه�ای 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.

- آث�ار، دیدگاه ها و نظرات ارزنده ره پویان فرزند زمانه در گرایش های 
مختلف برای اعضای تقس�یم کار ملی در برنامه های توس�عه پنج س�اله و 

برنامه های ساالنه کشور ارسال می گردد.
- آثار ارزش�مند و مش�خصات 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 مطال�ب این روزنامه دیواری از نظر کیفیت 
محت�وا و می�زان تاثیرگ�ذاری، از طریق گزینه های س�ه رتبه ای و 

بشرح زیر انجام می شود:
- ضعیف: ۱ 
- متوسط: ۲

- 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 ۱۷ رقمی تنظیم نمایید. 
ت( سپس عدد مربوط به ش�ماره روزنامه دیواری را به ابتدای 

رشته اعداد اضافه کنید. 
ث( ع�دد ۱۸ رقمی نهای�ی را به ش�ماره ۳۰۰۰۶۱۳۲۳۴۶۲۲۵ 

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

چرا و چگونه ...؟

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

یکم: چرا و چگونه ما، ما ش�دیم؟ فراز و نش�یب های ما ش�دن 
ما، از ما چه س�اخته اس�ت؟ ماچیستیم؟ کیس�تیم؟ کجائیم؟ چرا 

اینجائیم؟ آیا می توانستیم مای دیگری بشویم؟
دوم: چرا و چگونه طی یکصد س�ال گذشته با داشتن برنامه ها 
و قوانین دوازده گانه توس�عه، آنطور که باید و ش�اید به توس�عه و 

پیشرفت دست نیافتیم؟ 
س�وم: چ�را و چگونه داش�تن برنام�ه و قانون برای توس�عه و 
پیش�رفت کافی نیس�ت؟ آیا پیش بینی آینده ای که در راه اس�ت 
ممکن اس�ت؟ آینده محتمل را چگونه باید ش�ناخت و پیش بینی 

کرد؟ 
چهارم: چرا و چگونه پس از اجرای چند برنامه و قانون توسعه 
بصورت ناموفق، باز بر تکرار راه نادرس�ت اصرار داریم؟ نکند امید 

داریم که راه نادرست گذشته این بار درست جواب  دهد؟
پنج�م: چ�را و چگونه ب�ا تمام ت�وان ب�ه دنبال یافت�ن راهی 
برای پاس�خ دادن به یک پرس�ش غلط  هس�تیم؟ آیا اساسا برای 
پرس�ش های غل�ط، پاس�خ صحیحی وج�ود دارد؟ تک�رار دوازده 
 ب�اره پاس�خ ب�ه پرس�ش های نادرس�ت پیرامون توس�عه نش�انه 

چیست؟
شش�م: چ�را و چگون�ه آرمان ه�ای دس�ت نیافتن�ی، اهداف 
فضای�ی و گزاره ه�ای پای�ه و مق�دس را ب�ه عنوان اه�داف مورد 
انتظ�ار در تحقق یک برنامه میان مدت )پنج س�اله( قرار می دهیم 
و از این کار احس�اس خوش�حالی و رضایت داری�م در حال که در 
 برنامه های قبلی توس�عه، شکست این نوع برنامه نویسی را تجربه 

کرده ایم؟
هفتم: چرا و چگونه اطمینان داریم که هر بار با نشانی و مسیر 
غلط به مقصد می رس�یم؟ آیا با نشانی و مسیر نادرست دوازده بار 
به دنبال خانه عمه، خاله، اقوام و دوس�تان خود می گردیم یا پس 
از پی بردن به نادرستی نشانی به دنبال نشانی درست می گردیم و 

دیگر مسیر نادرست گذشته را طی نمی کنیم؟
هشتم: چرا و چگونه پیرامون پرسش صحیح از چیستی برنامه 
و برنامه نویسی توس�عه نمی اندیشیم؟ چرا در باره نشانی و مسیر 

چندبار پیموده اشتباه، تفکر نمی کنیم؟
نهم: چرا و چگونه از روش های پرسش شناسی، نشانی شناسی 

و مسیریابی در امر خطیر توسعه تحقیق نمی کنیم؟
دهم: چرا و چگونه در مورد پیچیده ترین امر بشری، ساده ترین 
راه ممک�ن را برمی گزینی�م در حالی که می دانی�م معموال اولین و 

راحت ترین راه، بهترین راه نیست؟
یازده�م: چ�را و چگون�ه ب�ا ساده اندیش�ی افراطی خ�ود در 
برنامه ریزی توسعه، زندگی را برای یک ملت رنج دیده با مشکالت 
متع�دد مواج�ه می س�ازیم و در مواجه ب�ا چالش ه�ای زمانه، حل 

مشکالت زندگی مردم را به آینده حواله می دهیم؟
دوازدهم: چرا و چگونه با به گروگان گرفتن آینده به جلو فرار 
می کنیم؟ چ�را با وجودی که می  دانیم صرف داش�تن اندیش�ه ای 
خیرخواهان�ه ب�رای خدمت کافی نیس�ت باز هم ب�ا تفکر خطی و 
جزء نگر به حل مس�ایل پیچیده، غیرخطی، فعال، پویا و اجتماعی 
می پردازی�م؟ یافتن یا س�اختن پاس�خ برای پرس�ش دوازده گانه 
توس�عه طی هشتاد ستا گذشته، موضوع گفتمانی است که در این 

راه نامه به دنبال آنیم.
سد راه نباشید

1.راهنما

پاسخگویی

کار جلس�ات، مت�ن مذاک�رات،  ارس�ال دس�تور  ۱- در ص�ورت 
صورت جلس�ات و متن مصوب�ات و قوانین مرتبط با برنامه های توس�عه 
پنج س�اله توس�عه و برنامه های س�االنه و گزارش عملکردهای ارسالی 
)بر اس�اس تقسیم کار ملی( از س�وی دفتر مقام معظم رهبری، شورای 
نگهب�ان، مجل�س خب�رگان رهبری، مجمع تش�خیص مطلح�ت نظام، 
دولت، مجلس ش�ورای اس�المی، ق�وه قضائیه و دس�تگاه های نظارتی، 
 در ای�ن بخش برای اع�الم نظر تخصصی راهیان گرامی، اطالع رس�انی 

می نماییم. 
ب�ه  را  راه نام�ه  از  ش�ماره  ای�ن  دس�ت اندکاران  تالش ه�ای   -۲
 راهی�ان فع�ال توس�عه یعن�ی زن�ان و دخت�ران ای�ران اس�المی اهدا 

می نماییم. 
۳- نظرات تخصصی و پیش�نهادات سازنده راهی گرامی آقای اکبر 

رزاقی رسید. از این عزیز سپاسگزاریم. 
۴- تمای�ل به عضویت در فراخوان ره پوی�ان فرزند زمانه را در این 

بخش با ذکر اسامی متقاضیان اعالم وصول می نماییم. 
۵- چنانچ�ه فایل راه نامه بصورت رایگان برای نش�ر گس�ترده در 
اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد در این بخش اطالع رسانی 

می کنیم. 

۶- برای ارائه مشاوره رایگان علمی و پژوهشی پیرامون برنامه های 
توس�عه پنج ساله و برنامه های ساالنه اداره کشور به دانشجویان مقطع 
کارشناس�ی ارش�د و دکترا )جهت تدوی�ن پایان نامه( اع�الم آمادگی 

می نماییم. 
۷- ش�ماره بعدی راه نامه را در روز دوش�نبه م�ورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ 

منتشر می کنیم. 
۸- راهی�ان گرام�ی توس�عه ب�رای اع�الم نظر و ارس�ال آث�ار در 
 ص�ورت تمایل می توانند با یک�ی از روش های زیر با م�ا تماس بگیرند. 

منتظریم. 

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

 vijeha_siasatrooz@ :کانال تلگرامی
شماره ارسال پیامک: ۳۰۰۰۶۱۳۲۳۴۶۲۲۵

نش�انی پستی: تهران، میدان فاطمی، باالتر از میدان گل ها، خیابان 
ش�هید جهان آرا، کوچه بابک )۱۳/۲(، شماره ۱۶، روزنامه سیاست روز، 

مرکز مطالعات راه بردی
کد پستی: ۱۴۳۸۶۳۴۸۷۱

تلفن: ۸۸۰۱۳۸۷۰-۶ 
نمابر: ۸۸۰۰۷۵۷۵ 

16.بزرگراه

15.راهیان
دیدگاه مردمی

راه�ی مهدی فالح�ی از تهران: وجود مش��کالت در زندگی مردم 
نش��انه چیست؟ آیا نشانه ضعف در برنامه-ریزی جامعه نیست؟ اگر نیست 
نش��انه چیست؟ مش��کالت از طریق ضعف در برنامه ریزی در جامعه بروز 
می کند. البته بس��یاری از مش��کالت نه از روی عمد بلکه غیرعمد و از سر 
ناآگاهی نس��بت به ام��ر مهم برنامه ریزی اس��ت. در برنامه ریزی اجتماعی 
دچار نوعی بی توجهی ساده انگاری هس��تیم ک��ه این خود اولین عامل در 

بروز مشکالت در زندگی مردم است.

معمای پیچیده ما 
و توسعه

از فساد تا سالمت اداری
13.بیراهه 12.کژراهه

17.رهپویان

9

فساد اداری سازمان یافته در حقیت یک 
پدیده سیاسی است یعنی کسانی که در 
موضع قدرت هستند برای انتقال منافع و 

عواید نامشروع به خود و وابستگان خود از 
موقعیت های اداری و دولتی استفاده می کنند

سرمایه اجتماعی یک نظام حکومتی 
توسعه گرا بر دو اصل مهم اعتماد حکومت به 
فرهیختگان، دانشگاهیان مستقل، نهادهای 

اجتماعی اعم از انجمن های تخصصی و 
غیرتخصصی و اثرگذاری آنها در مدیریت 

کالن  کشور و اعتماد عمومی مردم به 
حکومت استوار است


