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راهی محمدعلی ناری ابیانه 

در س�ال حمای�ت از کاالی ایرانی، بحث 
از ض�رورت جلوگیری از واردات کاال بس�یار 
ضروری اس�ت. این مهم بر توس�عه اش�تغال 
و رون�ق ااقتص�ادی کش�ور اثر مثب�ت دارد. 
حمایت از کاالی ایرانی و تولید ملی با وجود 
حج�م وس�یع واردات کاال از خ�ارج تقریبا 
بی فای�ده اس�ت و ش�عار س�ال را در حالت 
ش�عارگونگی نگه م�ی دارد. موض�وع واردات 
و ترکی�ب کااله�اي واردات�ي و تاثی�ر آن بر 
ت�وازن پرداخت ها و صنای�ع داخلي یكي از 
مباح�ث م�ورد مداقه کارشناس�ان بوده و از 
ای�ن رو بر مدیری�ت واردات تاکید مي گردد. 
بررس�ي بیس�ت قلم عمده کاالهاي وارداتي 
نش�ان مي دهد کاالهاي واس�طه اي به لحاظ 
وزن و ارزش حائ�ز رتب�ه اول بوده و به لحاظ 
کارب�رد آنه�ا در تولی�دات داخل�ي و نهایتا 
صادرات نوید حرک�ت نوین در بخش صنعت 
را مي دهد معهذا ش�رایط کاالهاي سرمایه اي 
متفاوت اس�ت زیرا به نس�بت حج�م اندك 
در واردات از ارزش باالت�ري برخوردارن�د و 
متوس�ط قیمت کاالهاي سرمایه اي نسبت به 
کاالهاي واس�طه اي و مصرفي بیشتر است و 
این امر نشات گرفته از جایگاه ممتاز صنایع 
تولیدکنن�ده کااله�اي س�رمایه اي در پهنه 
تجارت جهاني بوده و اس�تیال در این عرصه 

تعیین کننده است. 

کااله�اي  از  برخ�ي  دیگ�ر  س�وي  از 
اس�تراتژیك کشاورزي نظیر گندم و جو طي 
سال هاي اخیر جزو بیست قلم کاالهاي عمده 
وارداتي قرار گرفته و روند صعودي مي پیماید 
و تغیی�ر جایگاه این گونه کاالها در رده بندي 
واردات کش�ور از عدم اس�تراتژي مش�خص 

و م�دون در سیاس�ت های کش�اورزي خب�ر 
مي دهد. بررس�ي آمار واردات نشان مي دهد 
که قاره آس�یا بویژه کش�ور ام�ارات متحده 
عربي س�هم عمده اي در ص�دور کاالبه ایران 
دارند. تبدیل ش�دن امارات متحده عربي به 
دروازه تجارت در قاره آس�یا شرایط ممتازي 
را براي این کش�ور به خصوص براي صادرات 
مجدد مهیا نموده است، موقعیت استراتژیك 
ای�ران و گس�تردگي مرزهاي آب�ي به همراه 
ی�ك برنامه ریزي م�دون و توس�عه و تجهیز 
گم�رکات و بنادر ام�كان جایگزیني ایران به 
ج�اي امارات متحده و یا ش�یفت بخش قابل 
توجهي از س�طح مبادالت به سمت ایران را 

فراهم مي نماید. 
از آنج�ا که آم�ار واردات بر حس�ب نوع 
معامل�ه خبر از کاه�ش فرآین�د واردات در 
مقابل صادرات مي دهد کسب سهم مبادالت 
و جایگزین ش�دن به جاي ام�ارات در بهبود 
وضعی�ت فرآین�د واردات در مقابل صادرات 
تاثیر شگرفي دارد. بررسي واردات برحسب 
قیمت های کتاب تعرفه شناخت دقیق تري از 
ترکیب و پی�ش بین�ي واردات ارائه مي دهد 

درص�د ارزش کااله�اي واردات�ي بر حس�ب 
قس�مت هاي تعرف�ه نش�انگر س�هم ب�االي 
کاالهاي س�رمایه اي در واردات و نیاز صنایع 
کش�ور به ای�ن گونه کاالهاس�ت که ضرورت 
رقابت پذی�ري و تدوی�ن اس�تراتژي روش�ن 
در آن خص�وص ضم�ن صرفه جوی�ي ارزي و 
توانمند س�ازي صنعت، خوداتكایي و توسعه 

صادرات را در پي خواهد داشت. 
ارتب�اط  واردات  افزای�ش  بي تردی�د 
مس�تقیم ب�ا افزایش قیم�ت نفت )ب�ه طور 
متوس�ط( و درآمده�اي نفتي کش�ور دارد و 
براي کنت�رل تورم همواره مق�داري افزایش 
واردات تجویز مي گردد. رقم واردات نش�ان 
از افزای�ش تقاض�ا ب�راي کااله�اي وارداتي 
دارد. ای�ن می�زان واردات از ابع�اد گوناگون 
قابل تفس�یر و بررسي اس�ت.   کارشناسان 
تفاس�یر متعددي را ارائ�ه مي نمایند. از یك 
س�و دلیل ب�االي میان واردات ع�دم رقابتي 
ب�ودن صنعت، عدم دسترس�ي به تكنولوژي 
روز و کاهش بهره وري عنوان و از درغلتیدن 
جامعه به سمت فرهنگ مصرف گرایي هشدار 
داده مي ش�ود از س�وي دیگر برخي واردات 

را مذم�وم نمي دانن�د و آن را ب�راي مرحل�ه 
جه�ش و رش�د اقتص�ادي و صنعت�ي جهت 
توس�عه تولید و صادرات ض�روري مي دانند. 
معهذا ترکیب کااله�اي صادراتي غیرنفتي و 
کاالهاي وارداتي و تراز بازرگاني موید تنگنا 
در بخش صنعت اس�ت که عدم پاس�خگویي 
مناس�ب بخ�ش صنعت ب�ه نیازها و س�الیق 
مصرف کنندگان و رقابت پذیري آنها س�بب 
وابس�تگي صنایع دولتي ب�ه بودجه عمومي 

گردیده است. 
به طوري ک�ه مالحظه مي گردد رقم قابل 
توجهي در بودجه عمومي سال جاري مربوط 
به زیان انباش�ته شرکت هاي دولتي بوده و از 
دیگر سو انفعال بخش خصوصي و به حاشیه 
رانده شدن این بخش فضایي را فراهم نموده 
تا براي تامین بخشي از نیازهاي کشور ناگزیر 
به واردات ش�ده ایم. تغییرات ارزش کاالهاي 
وارداتي و تغییرات وزني از حكایت از وقوع 3 
رویداد دارد. رویداد اول آنكه افزایش مطلق 
ارزش کااله�اي واردات�ي و افزایش وزني، به 
عبارت دیگر رشد ارزش و وزن طي سال هاي 
اخیر نشان از افزایش عمومي میل به واردات 
در کشور دارد. رویداد دوم حاکي از افزایش 
میل واردات با رویكرد کاالهاي س�رمایه اي و 
تجهیزات و ماش�ین آالت در کشور مي باشد. 
رویداد س�وم افزایش قیمت جهاني کاالهاي 
ساخته ش�ده ناش�ي از افزایش قیمت نفت و 

حامل-هاي انرژي در سطح جهان است. 
  هر چند بیشترین میزان واردات مربوط 
به کاالهاي واس�طه اي است و به دلیل کاربرد 
آنها در تولید و صادرات امیدوارکننده اس�ت 
اما با توجه به ش�رایط اقلیمي و اس�تفاده از 
فناوري ه�ای نوین و تكنیك های کش�اورزي 
مي توان نسبت به کاهش وابستگي به واردات 
آنها مب�ادرت نمود. همچنی�ن اصالح الگوي 
مص�رف و تجدیدنظ�ر در سیاس�ت اعط�اي 
یارانه ها ه�م در مورد کاالهاي کش�اورزي و 
هم حامل هاي انرژي )واردات بنزین( منش�ا 
اثر اس�ت. تعمق در متوس�ط قیمت ها بویژه 
فاصله قیمت کاالهاي س�رمایه اي نس�بت به 
واس�طه اي و مصرفي جایگاه این گونه کاالها 
که به نوعي نش�انگر متوس�ط قیمت جهاني 
آنها مي باش�د مي تواند ش�كل بندي ما را در 

عرصه صادرات تشكیل دهد. 
چنانچه کش�ور م�ا به تولی�د و صادرات 
کااله�اي س�رمایه اي اق�دام نمای�د هر چند 
ک�ه به لحاظ حجم و وزن اندك باش�د ارزش 
اف�زوده باالت�ر و درآمد بیش�تري را نصیب 
کش�ور خواه�د ک�رد. بنابراین شناس�ایي و 
اولویت بندي صنایع کش�ور ک�ه تولیدکننده 
وی�ژه اي  اهمی�ت  از  کاالهاس�ت  اینگون�ه 
برخ�وردار اس�ت. از س�وي دیگ�ر مالحظه 
مي گ�ردد حجم باالی�ي از واردات کش�ور را 

کاالهاي واسطه اي تشكیل مي دهد. 

قوه مبارزه

قرآن کریم: 
و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. 

)سوره انفال، آیه 60(

ترجمه:
برای مبارزه با دشمنان هر چه می توانید 

نیرو فراهم کنید. 

پیام ها: 
 ضرورت مبارزه با دشمنان

 اهمیت کسب قدرت در مبارزه با دشمنان
 ل�زوم کس�ب آمادگی سیاس�ی، فرهنگ�ی و اقتص�ادی در 

مبارزه
 ضرورت آمادگی هم افزا در مبارزه

 نكوهش کوچك شماری دشمنان و مبارزه با آنان

2.رهنمون
نعمت عقل

امام باقر)ع(: 
چون خدا عقل را آفرید از او بازپرسی 
ک�رده ب�ه او گفت: پی�ش آی. پیش آمد. 
گفت: باز گرد. بازگشت. فرمود: به عزت و 
جاللم سوگند مخلوقی که از تو به پیشم 
محبوب ت�ر باش�د نیافریدم و ت�را تنها به 
کساني که دوست شان دارم بطور کامل دادم. 

همانا امر و نهی و کیفر و پاداشم متوجه تو است. 
)اصول کافی جلد1، صفحه10، روایت 1(

پیام ها:
 اهمیت فراوان عقل در زندگی انسان

 لزوم گسترش عقالنیت در تصمیم گیری های اجتماعی
 توجه به نقش مهم عقل در سعادت و شقاوت انسان

 نامیدن عاقالن، به عنوان دوستان خداوند
 اشاره امر و نهی و کیفر و پاداش الهی به عقل

3.راهگشا
وف امر به معر

امام خمینی )ره(: 
ما همه امروز وظیفه داریم. امر به 
معروف و نهی از منكر بر همه مسلمین 
واجب است. جلوگیري از منكرات بر 

همه مسلمین واجب است. 
)صحیفه نور، ج 13، ص 470( 

پیام ها: 
 وظیفه بودن امر به معروف و نهی از منكر 

 توجه به جنبه های اجتماعی امر به معروف و نهی از منكر
 ضرورت پذیرش امر به معروف و نهی از منكر توسط حاکمان

 لزوم امر به معروف و نهی از منكر در سطح کالن جامعه
 اهمیت جلوگیری از گسترش مشكالت زندگی مردم )منكر اجتماعی(

4.راهدار
خطر بزرگ!

مقام معظم رهبری: 
حال�ت خواب رفتگ�ی و تن دادن 
ب�ه آنچه در جریان عمومی سیاس�ی 
و اقتص�ادي دنی�ا دارد می گ�ذرد و 
تسلیم ش�دن ب�ه آن، خط�ر ب�زرگ 

جامعه ماست. 
)1384/06/08(

پیام ها:
 نكوهش غفلت از خویشتن خویش

 نكوهش تن دادن به جریان عمومی سیاسی و اقتصادي دنیا
 نكوهش تسلیم شدن در برابر جریان عمومی حاکم بر دنیا

 پرهیز از خواب رفتگی، تن دادن و تسلیم شدن در برابر بیگانگان
 لزوم هوشیاری در عرصه های خطر برای جامعه

5.راهبر

توسعه و تخیل

بع�د از چند هفته از اس�تخدام ی�ك مرد ج�وان، مدیر منابع 
انساني شرکت او را به دفتر خود فرا خواند. 

مدیر پرس�ید: این یعني چه؟ هنگام اس�تخدام تو گفتي که 5 
سال سابقه کار داري. اما حاال فهمیدیم که این اولین کار توست و 

اصال سابقه کار نداري. 
مرد جوان پاس�خ داد: خب در آگهي استخدام گفته بودید که 

یك نفر با قوه تخیل قوي مي خواهید. 

پیام ها:
 وجود شرایط عجیب و غریب در استخدام کارکنان

زم�ان در  کارکن�ان  توس�ط  نادرس�ت  س�وابق  اع�الم   
 استخدام

 ضرورت توجه به وجود س�وابق تخصصی بویژه در مش�اغل 
مهم

 نكوهش خیالبافی در آزمون و استخدام کارکنان
 ل�زوم گس�ترش تفك�ر شایسته س�االری در ج�ذب نیروی 

انسانی

11.راهوبیراه

بر اساس گزارش رسمی )1(
بر اساس گزارش رسمی زندگی، خوب و شاد و آرام است
نهراسید گوسفندان عزیز! گرگ هم مثل بره ها رام است

بر اساس گزارش رسمی بهترین سال، سال جاری بود
پر تحرك، پر از نشاط و شتاب، مثل خرکیف و خرسواری بود

بر اساس گزارش رسمی روزنامه زیاد و آزاد است
شاید آزادی زیادی هست چند تا روزنامه مازاد است

شاید احساس می شود گاهی پرخوری می کنند مطبوعات
رو به روی مسئولین، قلدری می کنند مطبوعات

باید ببینند کارها خوب است، بخوانند وضع مطلوب است
ملت آزاد و راضی و خندان، دولت از هر لحاظ محبوب است
بر اساس گزارش رسمی هیچ کس، هیچ وقت، هیچ نگفت

نه صدای نقدی برخاست، نه کسی در خواب خوش خیالی خفت
بر اساس گزارش رسمی عده ای ناگهان یهو سرما خوردند
عده ای نیز ناگهان خود را بی خودی پشت میله ها بردند

بر اساس گزارش رسمی گم شده خط فقر در ایران
شایعات است فقر و بیكاری، شایعاتی که عده ای نادان

بی جهت پخش می کنند آن را تا بگویند زندگی سخت است
ما که تكذیب می کنیم از بیخ! هرکه تكذیب کرد خوشبخت است

9.نوراهه

واژگان توسعه
 goals Quantitative هدف های کمی برنامه

هدف های کمی بر اساس شاخص های کمی هدف گذاری و برای 
تحقق اهداف کیفی بخش تعیین می شوند و بر اساس آنها وضعیت 
مطلوب بخش و یا اجزا و سازمان های مختلف آن در زمان مشخص 
در طول دوره برنامه ریزی مشخص می گردد. در تعیین اهداف باید 
توجه کرد که این اهداف با توجه به تحلیل دقیق عملكرد گذش�ته 

از یك سو و استراتژی کلی برنامه از سوی دیگر تدوین گردد. 
 goals Qualitative هدف های کیفی برنامه

هدف هایی که هر بخش در رابطه با زمینه های مختلف فعالیت 
خ�ود را به ط�ور کیفی وض�ع می کند به هدف کیفی نس�بت داده 
می ش�ود. اهدافی نظی�ر افزایش کارایی اقتص�ادی بخش، افزایش 
کیفی�ت محصوالت و یا خدمات بخش�ی و ... که بر اس�اس اهداف 
کلی برنامه و توس�عه و همچنین تحلیل عملكرد گذشته و موجود 
بخش تنظیم می شود. هدف های کیفی برنامه باید به نحوی تعیین 
ش�ود که در پایان دوره برنامه بتوان میزان نسبی تحقق اهداف را 

6.راهگستر

شعار هفته )16(

هرگز نمی توان در برخورد با سیس�تم های پیچیده، غیرخطی، 
فعال، پویا و اجتماعی همانند برنامه ریزان توس�عه و پیش�رفت در 
ای�ران طی یك قرن اخیر از تفكر جزءنگر، س�اده، منفعل و خطی 
)روش های منس�وخ الپالسی و نیوتنی( اس�تفاده نمود. البته باید 
دانس�ت که بحث در ب�اره پیچیدگی سیس�تم ها و سیس�تم های 
پیچیده خود دارای س�طحی از پیچیدگی اس�ت و این مهم چیزی 
نیس�ت که تاکنون از س�وی برنامه ریزان کالن کش�ور مورد توجه 

قرار گرفته باشد. 

8.رهنمود

اخبار توسعه
 مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و 

آبفای وزارت نیرو: 
هدر رفت آب شرب کشور هم اینك حدود 25 درصد است که تا 

پایان برنامه ششم توسعه به 22 درصد خواهد رسید. 

14.رهآورد

شناسنامه

1- این راه نامه بر طبق اصل هشتم )امر به معروف و نهي از منكر(، 
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 1986 )حق مردم بر توسعه( و 

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات منتشر گردیده است. 
2- زیرس�اخت فكری ای�ن راه نامه، براس�اس مباحث نظری و 

عملی جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم طراحی شده است. 
3- 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. 
4- گفتم�ان اجتماعی راه توس�عه را کاری خودجوش، تمیز و 
نمونه آش�كار آتش به اختیار در باالترین سطح برنامه ریزی کشور 
می دانیم. معتقدیم بدون حل مشكالت زندگی مردم بحث پیرامون 

توسعه معنی ندارد. 
5- تعریف قراردادی توسعه در این راه نامه عبارت از برنامه میان مدت 
و بلندمدت برای حل مش�كالت و ارتقاء کیفیت مادی و معنوی زندگی 
مردم در سال 1397 و در کشور جمهوری اسالمی ایران است که با واژگان 
پیش�رفت، کمال، ترقی، سعادت، خوش�بختی، تعالی، عمران، آبادانی، 

نوسازی و تكامل )بجز مباحث توسعه پایدار( دارای مناقشه نیست. 
6- بسیار شایسته اس�ت که راهیان گرامی برای کمك به گفتمان 
اجتماعی راه توسعه، این راه نامه را برای استفاده دیگران در تابلوی اعالنات 

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

ایران اسالمی، نقل مطالب بدون ذکر ماخذ نیز آزاد است. 
8- 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. 
9- راهیان گرامی در صورت تمایل می توانند نسخه PDF راه 
نامه را یكش�نبه 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 توس�عه برای حل مشكالت 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 مشكالت 
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 مشكالت 
زندگی مردم را از برنامه ای به برنامه دیگر و حجم وس�یعی از مش�كالت را 
به آینده حواله داده اس�ت. مش�كالت 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، شكاف 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 همكاری 
برای عبور از ش�كافی است که خواسته یا ناخواسته وارث آنیم است. برای 
حمله ش�كاف 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 
تكرار حماس�ه 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.
1- 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 قضاییه، شورای 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 مشكالت زندگی مردم
2- 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 مشكالت زندگی مردم
3- 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 مشكالت زندگی مردم
4- ره پویان هنری فرزند زمانه: مدعوین شامل هنرمندان

- کاروی�ژه اختصاصی: تولید نقاش�ی، طراحی، نمایش�نامه، فیلمنامه، 
فیل�م کوتاه، عك�س، کاریكات�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 مشكالت 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
- کاروی�ژه اختصاص�ی: اعالم مواض�ع پیرامون برنامه های پنج س�اله 

توسعه و برنامه های ساالنه و حل مشكالت زندگی مردم
6- 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 مشكالت زندگی مردم
7- 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�بكه 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 مشكالت 

زندگی مردم
8- ره پویان سمن فرزند زمانه: مدعوین شامل تشكل های غیردولتی، 
تش�كل های غیردولتی )س�من ها(، تش�كل های دانش�جویی، اتحادیه ها، 
س�ندیكاها، ش�وراها، خیریه ها، ش�رکت ها، موسس�ات، مس�اجد، تكایا، 

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

برنامه های ساالنه و حل مشكالت زندگی مردم
9- 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، 
پیشكس�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 مشكالت زندگی مردم
10- 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 مشكالت زندگی مردم
11- 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 آمریكا
- کارویژه اختصاصی: اعالم نظر پیرامون برنامه های پنج ساله توسعه و 

برنامه های ساالنه و حل مشكالت 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 تفكیك موضوعات )بخشی و وزارتخانه ای( و موضعی )به تفكیك استان ها(
ت( اعالم نظر تخصصی پیرامون مشكالت 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 مدرك 
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 حكم 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 یكی از روش های ذکر 

شده در بخش »16. 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: 1 
- متوسط: 2

- خوب: 3
ب( هر یك 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 یك عدد 17 رقمی تنظیم نمایید. 
ت( سپس عدد مربوط به ش�ماره روزنامه دیواری را به ابتدای 

رشته اعداد اضافه کنید. 
ث( ع�دد 18 رقمی نهای�ی را به ش�ماره 30006132346225 

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

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

7.راهپیما

ما را چه شده است؟

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

یكم: ما را چه ش�ده اس�ت؟ مردم ای�ران در دو نوبت به قانون 
اساس�ی جمهوری اسالمی ایران رای داده اند. قانون اساسی میثاق 
ملی و نقطه اش�تراك همه تالش هاس�ت. همگان بای�د به دفاع از 
حقوق مردم که قانون اساس�ی آمده است همت گمارند. بد نیست 

که دوباره قانون اساسی را بخوانیم!
دوم: ما را چه شده است؟ چشم اندازهای زیبا می نویسیم و گزاره های 
پایه دلپسند را به خوبی تدوین می کنیم اما کسی به دنبال اجرایی نمودن 

آنها نیست. برخی هم معتقدند که از اساس قابل اجرا نیست!
سوم: ما را چه شده است؟ سیاست های کلی بخش های مختلف 
کش�ور را تدوین می کنیم ب�ه این امید که تك�رار گزاره های زیبا 
دلیل بر تحقق آن است. کسی معلوم نكرده است که سیاست های 

کلی نظام را چگونه باید پیاده کرد؟!
چهارم: ما را چه شده است؟ یكی پس از دیگری برنامه توسعه 
می نویس�ند که هرگز بنا نیس�ت اهداف آن محقق ش�ود. کس�ی 
هم پیگی�ری نمی کند که چ�را به اهداف از پیش تعیین ش�ده در 

برنامه های توسعه پنج ساله نمی رسیم؟!
پنجم: ما را چه شده است؟ برنامه های توسعه پنج ساله را در جلسات 
و صحن های علنی با سر و صدای بسیار تصویب کردند. متنی با اهداف ابتر 

را لباس قانون پوشاندند. کسی هم پاسخگو نیست که چرا چنین شد؟!
ششم: ما را چه شده است؟ تمامی برنامه های توسعه که خیال 
رس�یدن به اه�داف خود را ندارن�د پس از تایید به ن�ام قانون نام 
گذاری کردند. کس�ی پرسش�گر این واقعیت نیست که چرا چنین 

می کنید و کسی هم پاسخ گوی پرسش ناکرده نیست! 
هفتم: ما را چه ش�ده است؟ کسی در این کشور خود را متولی 
تحق�ق اه�داف برنامه های از پی�ش تعیین ش�ده نمی داند. گویی 
اهداف خود باید خود را محقق کنند! کسی هم پیگیر این موضوع 

نیست که چرا همواره قانون برنامه بدون اجرا وجود دارد.
هش�تم: ما را چه شده است؟ برخی موظف به نظارت بر حسن 
اجرای قوانین اند که ظاه�را با رصد تحقق اهداف تعیین می گردد. 
نبود نظارت کافی موجب گردیده اس�ت ک�ه برنامه ها یكی پس از 
دیگ�ری بدون تحقق اهداف جای ش�ان را به برنام�ه بعدی بدهند. 

هیچ ناظری هم برای نظارت بر کار ناظر قانونی وجود ندارد!
نهم: ما را چه شده است؟ ظاهرا قانون اساسی تقسیم کار ملی 
پیرام�ون برنامه ها و تحق�ق اهداف آنها را تعیین نموده اس�ت اما 

کسی پیگیر این موضوع نیست!
دهم: ما را چه شده است؟ نسبت به برنامه، برنامه ریزی و تحقق اهداف 
برنامه بی تفاوت شده ایم! پیش فرض ما این است که برنامه نویسی در کشور 

بسان حروف والی در قرآن است که نوشته می شوند و خوانده نمی شوند!
یازدهم: ما را چه شده است؟ نتیجه این همه بی تفاوتی، فقدان 
پیگیری و انباشتگی اهداف محقق نشده چیزی جز بروز مشكالت 
روزاف�زون در زندگی مردم اس�ت! ممكن اس�ت متولیان تقس�یم 
کار مل�ی پیرامون برنامه ریزی کالن کش�ور پیگیر امر نباش�ند که 
نیس�تند! ام�ا مردم پیگیر حل مش�كالت متع�دد در زندگی خود 

هستند که حق مسلم آنان و وظیفه مسئوالن کشور است.
دوازدهم: ما را چه شده است؟ امروز مائیم و انبوه اهداف محقق 
نشده و مشكالت ریز و درشت در زندگی مردم. با شیوه های کنونی 
اگر مشكالت قابل حل شدن بود که از اساس بوجود نمی آمد! باید 
طرحی نو دراندازیم که در این راه نامه با کمك شما به دنبال آنیم.
در کوره راه نمانید

1.راهنما

پاسخگویی

کار جلس�ات، مت�ن مذاک�رات،  ارس�ال دس�تور  1- 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 عملكردهای 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. 
2- تالش های دس�ت اندکاران این ش�ماره از راه نام�ه را به راهیان 
دانش�مند توسعه یعنی اساتید دانش�گاه ها و مراکز آموزش عالی اهدا 

می نماییم. 
3- نظرات تخصصی و پیش�نهادات س�ازنده راهیان گرامی خانم ها 

فخری حمیدی و فاطمه اسدی رسید. از این عزیزان سپاسگزاریم. 
4- تمای�ل به عضویت در فراخوان ره پوی�ان فرزند زمانه را در این 

بخش با ذکر اسامی متقاضیان اعالم وصول می نماییم. 
5- 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. 

6- 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. 
7- ش�ماره بع�دی راه نامه را در روز دوش�نبه م�ورخ 1397/11/08 

منتشر می کنیم. 
8- راهی�ان گرام�ی توس�عه ب�رای اع�الم نظر و ارس�ال آث�ار در 
 ص�ورت تمایل می توانند با یك�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 پیامك: 30006132346225

نش�انی پستی: تهران، میدان فاطمی، باالتر از میدان گل ها، خیابان 
ش�هید جهان آرا، کوچه بابك )13/2(، شماره 16، روزنامه سیاست روز، 

مرکز مطالعات راه بردی
کد پستی: 1438634871

تلفن: 88013870-6 
نمابر: 88007575 

16.بزرگراه

15.راهیان
دیدگاه مردمی

راهی س�میه عباس�ی از بندر عباس: بعضی از نمایندگان مجلس 
ش��ورای اسالمی اعالم می دارند که در تصویب قوانین اطالعات و داده های 
اطالاعاتی کافی در مورد لوایح و طرح ها وجود ندارد. باید از این دوستان 
پرس��ید که با فقر اطالعاتی که می فرمایید چگونه برنامه های توسعه یکی 
پس از دیگری مصوب ش��ده و از سوی ش��ورای محترم نگهبان نیز تایید 
می گ��ردد؟ بعد هم به اهداف از پیش تعیین ش��ده خود دس��ت نمی یابد! 

کسی هم در این مورد پاسخگو نیست!

نقش واردات در اقتصاد كشورتاریخچه برنامه ریزی در ایران )۱۳۵۹-۱۳۸۴( 
13.بیراهه 12.کژراهه

17.رهپویان
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چنانچه کشور ما به تولید و 
صادرات کاالهاي سرمایه اي 
اقدام نماید هر چند که به 
لحاظ حجم و وزن اندك 

باشد ارزش افزوده باالتر و 
درآمد بیشتري را نصیب 

کشور خواهد کرد. بنابراین 
شناسایي و اولویت بندي 

صنایع کشور که تولیدکننده 
اینگونه کاالهاست از اهمیت 

ویژه اي برخوردار است. از 
سوي دیگر مالحظه مي-

گردد حجم باالیي از واردات 
کشور را کاالهاي واسطه اي 

تشكیل مي دهد. 

محمد کردبچه

س�ال 1359 شاهد تعمیق رکود و افزایش 
نرخ تورم بود. در نیمه دوم این سال بروز جنگ 
تحمیل�ی با آس�یب هایی که ب�ر ظرفیت های 
زیربنایی اقتصادی کش�ور وارد آورد، در عمل 
ب�ر دامنه مش�كالت موج�ود اقتص�اد، افزود 
و معض�الت جدی�دی مانند تامین س�وخت، 
حمای�ت از آوارگان جنگ�ی، فش�ار بر بندرها 
و تامی�ن نیازهای جنگی به مس�ائل پیش�ین 
اضافه ش�د. لغ�و محاصره اقتص�ادی در مورد 
کاالهای غیرنظامی در زمستان سال 1359 نیز 
نتوانست تاثیر چندانی بر بهبود وضع اقتصادی 
به جای گذارد. ادامه تنگناهای خارجی به طور 
غیررس�می، مش�كالت ارزی و وجود نداشتن 
برنامه ای از پیش تعیین ش�ده ب�رای مقابله با 
بحران، اقتصاد کشور را با شرایط نامطلوب تری 

نسبت به سال ماقبل مواجه ساخت. 
ادامه مش�كالت اقتصادی در سال 1360، 
موجب ش�د توجه بیش�تری ب�ه برنامه ریزی 
مبذول ش�ود و هیات وزیران در جلسه مورخ 
1360/2/30، خود طبق اصل 43 قانون اساسی 
و به اس�تناد ماده 10 قان�ون برنامه و بودجه و 
مصوبه 1359/4/3، شورای انقالب و تبصره 8 
قانون بودجه سال 1359، در خصوص تشكیل 
ش�وراهای برنامه ری�زی بخش�ی و منطقه ای، 
با همكاری مشترك س�ازمان برنامه و بودجه 
وق�ت و دس�تگاه های اجرای�ی، تصویب کرد 
که سرپرس�تی هر یك از شوراهای مشترك 
برنامه ریزی بخشی به عهده وزیران، رییسان 
دس�تگاه های اجرای�ی و مس�ووالن نهادهای 
انقالب و سرپرس�تی کمیته ه�ای برنامه ریزی 
اس�تان ها به عه�ده اس�تاندار ی�ا نماینده او 
باشد. بر اساس همین مصوبه سازمان برنامه و 
بودجه وقت مكلف شد، هر ماه یك بار گزارش 
پیشرفت کار برنامه ریزی اقتصادی کشور را به 

هیات وزیران ارائه کند. 

پیرو مصوبه یاد ش�ده تهی�ه برنامه های 
عمران�ی در دس�تور کار س�ازمان برنام�ه و 
بودج�ه وقت ق�رار گرفت که با تغییر ش�كل 
تشكیالت این س�ازمان و تشكیل گروه های 
ده گانه زیرس�اخت با جدیت بیشتری دنبال 
شد. در نتیجه این تالش ها نظام برنامه ریزی 
کش�ور تهی�ه و در تاری�خ 1360/10/10، ب�ه 
تصوی�ب ش�ورای اقتص�اد وقت رس�ید. در 
نظ�ام مزب�ور ارتباط�ی متقابل بین س�طوح 
مختلف برنامه ری�زی و یك جریان اطالعاتی 
از سطوح پایین برنامه ریزی به باال و برعكس 
از س�طوح باال به پایین سازمان داده می شد 
ک�ه فعالیت ه�ای الزم را ب�رای برنامه ری�زی 
و  هماهن�گ  تعیی�ن،  مختل�ف  در س�طوح 
هم س�و کند. در نظام مزبور تمام روس�تاها، 
ش�هرها، مراک�ز اس�تان ها، وزارتخانه ه�ا و 
مرک�ز برنامه ری�زی کش�ور در ی�ك فرآیند 

برنامه ری�زی برای تدوین برنامه های توس�عه 
اقتصادی کشور مشارکت داشتند و اساس و 
چگونگی مشارکت، نوع فعالیت های الزم در 
هر س�طح و روش ایج�اد هماهنگی و ارتباط 

بین سطوح مشخص شده بود. 
برنامه ری�زی،  نظ�ام  تصوی�ب  متعاق�ب 
س�ازمان برنام�ه و بودجه وق�ت، هدف های 
کمی و سیاس�ت های کلی توس�عه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی بیس�ت ساله جمهوری 
اس�المی ای�ران را ب�ر اس�اس رهنموده�ای 
ش�ورای اقتصاد وقت ت�دارك کرد که پس از 
طرح در ش�ورای اقتصاد وق�ت در خردادماه 
س�ال 1361 مقرر ش�د به عنوان نقطه شروع 
کار برنامه ری�زی مورد اس�تفاده ش�وراهای 
برنامه ریزی قرار گیرد. در چارچوب هدف های 
کمی یاد ش�ده، برنامه کالن توسعه طی دوره 
1366-1362 نی�ز توس�ط س�ازمان برنامه و 
بودج�ه وقت تهیه ش�د که در نهم ش�هریور 
1361 به تصویب شورای اقتصاد وقت رسید. 
برنامه کالن یاد شده الگوی کار شوراهای 
برنامه ری�زی بخ�ش قرار گرف�ت و در نهایت 
الیحه برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اس�المی ایران در تاریخ 
1362/4/20، ب�رای تصوی�ب تقدیم مجلس 
شورای اس�المی شد. در ماده یك این الیحه 
دولت مجاز ش�ده ب�ود از مح�ل منابع مالی 
مندرج در قانون برنامه و بودجه کشور، ظرف 
مدت پنج سال که از تاریخ اول فروردین ماه 
1362 شروع می شد، مبلغ 8863/8 میلیارد 
ریال را به منظور اج�رای برنامه های عمرانی 
مصوب پنج س�ال اول به مصرف برس�اند. بر 
اس�اس ماده 2 نیز تصویب کلیات سیاست ها 
و هدف ه�ای اقتصادی دولت طی پنج س�ال 
برنامه اول به عهده مجلس ش�ورای اسالمی 
و تصوی�ب برنامه ه�ای اجرای�ی ه�ر یك از 
بخش ه�ای اقتص�ادی ب�ر عهده کمیس�یون 
مش�ترکی از کمیس�یون برنام�ه و بودجه و 

کمیس�یون مرب�وط به آن بخ�ش در مجلس 
ش�ورای اس�المی گذاشته ش�ده بود. برنامه 
مزبور پس از بررس�ی در بیش از 50 جلس�ه 
کمیس�یون خ�اص برنام�ه مجلس ش�ورای 
اس�المی در نهایت به تصویب این کمیسیون 

نرسید و تكلیف آن نامشخص ماند. 
این بحث ها در جریان بررسی ها و مطالعات 
کارشناس�ی به این نتیجه رسید که حصول به 
جامعه مطلوب ترسیم ش�ده در قانون اساسی 
کش�ور باید طی مراحلی مشخص صورت گیرد 
ک�ه نخس�تین مرحل�ه آن رفع موانع توس�عه 
اس�ت. هس�ته اصلی این تفكر در تهیه برنامه 
مرحله اول توس�عه بر این پایه اس�توار بود که 
جامعه ایران ب�رای ورود ب�ه دوره ای که بتواند 
برنامه ریزی مرسوم توس�عه را دنبال کند باید 
مرحله ای مقدماتی را پشت سر گذارد. مرحله ای 
که در آن تكیه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی 
جامعه بر محورهای رفع موانع سازمانی و حقوقی 
توسعه، استفاده حداکثر از ظرفیت های موجود 
اقتصادی کشور، پایه ریزی نظام منسجم آماری 
و برنامه ری�زی و مدیریت اقتص�ادی و طراحی 
نهادها و ساختارهای مناسب شرایط، ارزش ها 
و خواس�ت های بعد از انقالب اسالمی باشد. بر 
پایه این بررسی ها در اردیبهشت ماه سال 1363 
گزارشی تحت عنوان »الگو و استراتژی توسعه 
با اس�تنباط از قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران« در سازمان برنامه و بودجه وقت تهیه شد 
که در اختیار کمیس�یون خاص برنامه مجلس 

شورای اسالمی قرار گرفت. 
بهبود نس�بی اقتصادی کش�ور در دوره 
کاه�ش  ب�ا   1363 س�ال  از   ،1361-1362
تدریج�ی درآم�د ارزی حاص�ل از صادرات 
نفت، به تدریج متوقف ش�د و در سال 1365 
ب�ه وخامت گرایی�د. درآم�د ارزی حاصل از 
ص�ادرات نف�ت از حدود 20میلی�ارد دالر در 
سال 1362 به کمتر از 6 میلیارد دالر در سال 
1365 کاه�ش یاف�ت و کل درآمدهای دولت 
نی�ز طی این م�دت ح�دود 40درصد کاهش 
پی�دا کرد و رش�د اقتصادی ب�االی 12درصد 
در دوره 1364-1362، در س�ال 1365 ب�ه 

9- درصد رسید. 
ب�رای مقابله با این روند در ش�هریور ماه 
س�ال 1365 برنامه ای تحت عن�وان »برنامه 
شرایط جدید استقالل اقتصادی کشور« تهیه 
شد و به تصویب شورای اقتصاد وقت رسید. 
برنام�ه مزبور نس�بت به برنامه ه�ای معمول 
دارای افق و گستره محدودی بود. این برنامه 
س�ال های 1365 و 1366 را در برمی گرفت و 
به طور عمده ش�امل بخش ها و فعالیت هایی 
می شد که در شرایط محدودیت ارزی اهمیت 
خ�اص پیدا می کنند. محور این برنامه تنظیم 
فعالیت ها به منظور کنترل مشكالت ناشی از 
کمبود منابع مالی ب�ود، از این رو، رویكردی 

توسعه گرا نداشت. 

جامعه ایران برای ورود به 
دوره ای که بتواند برنامه ریزی 
مرسوم توسعه را دنبال کند 
باید مرحله ای مقدماتی را 
پشت سر گذارد. مرحله ای 
که در آن تكیه فعالیت های 

اقتصادی و اجتماعی جامعه بر 
محورهای رفع موانع سازمانی 

و حقوقی توسعه، استفاده 
حداکثر از ظرفیت های 
موجود اقتصادی کشور، 

پایه ریزی نظام منسجم آماری 
و برنامه ریزی و مدیریت 

اقتصادی و طراحی نهادها و 
ساختارهای مناسب شرایط، 
ارزش ها و خواست های بعد از 

انقالب اسالمی باشد.

مشخص کرد. 
فرهنگ واژگان نظام فني و اجرایي کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، 1383 


