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برنامه هفتم و مشکالت
برنامهنویسی در ایران
پس از گذشت یک سال از پایان وقت قانونی
برنامه ششم ،برنامه هفتم در دستور کار ارکان
نظام قرار گرفته است .در آخرین خبر مربوط،
مقرر شده است که مدت زمان مجمع تشخیص
مصلحت نظام یک ماه تمدید شود تا متن الیحه
برنامه هفتم در جلسات آن قطعی شود .هرچند
مسعود میر کاظمی رئیس سازمان برنامه و
بودجه روز گذشته اظهار کرد :فرایند تدوین
بودجه سال  ۱۴۰۲آغاز شده و با توجه به این
که برنامه هفتم توسعه همچنان باید مراحل
تهیه و تصویب خود را طی کند ،از نظر منطقی
برنامه هفتم توسعه به تدوین بودجه سال 1402
نــم ـیرســد.در ایــن میان گـــزارش بخشهای
مختلف نظارتی نشان از اجرانشدن برنامه ششم
مانند برنامههای قبلی دارد .مرکز پژوهشهای
مجلس گــزارش داده که کمتر از  35درصد از
مفاد این برنامه به مرحله اجرا رسیده است .این
یعنی اگر هیچ برنامهریزی برای پنج سال  95تا
 1400انجام نمیشد بازهم همین مسیر و همین
میزان از حرکت رخ میداد.
امــا ســوال ایــن جاست کــه چــرا برنامهنویسی
در ایــران کمترین توفیق را در سطح اجــرا به
دست م ـیآورد؟ اولین علت عدم واقعبینی در
برنامهنویسی است .برنامههای توسعه (به ویژه
از پنجم به قبل) نوعی آرزو نویسی است که در آن
همه خوبها قرار است با هم و در طول پنج سال
برای کشور رخ دهد .اتفاقی که قطعا قابل اجرا
نیست .نقطه آغاز که واقعیت در روز برنامهنویسی
است به درستی احصا نمیشود و به همین علت،
نقطه پایان با فاصلهای قمری تعیین میشود .از
طرف دیگر در عموم برنامههای ششگانه ،مجری
این آرزوها مشخص نیست .درواقع توضیح داده
شده است که یک سری کار خوب باید انجام
شود اما این که دقیقا کدام دستگاه ،در چه مدت
زمانی و ...نامشخص است.
عالوه بر این ،برنامهنویسی در ایران بدون پایش
و شفافیت الزم اســت .برنامه توسعه پنج ساله
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نوشته میشود اما پس از تصویب هیچ نهادی
پیگیر اجــرای آن نیست؛ تا این که پنج سال
میگذرد و برای رسیدن به برنامه جدید الزم
است مشخص شود چه میزانی از برنامه قبلی
عمل شده است .مجلس به عنوان ناظر ،عموما
ناتوان از پیگیری دقیق و پایش اطالعات است.
یکی از علتها نیز تغییر مجلس برنامهنویس به
مجلسی با ترکیب دیگر است .مجلس جدید
اهمیت زیادی به آن چه در مجلس قبلی نوشته
شده نمیدهد تا آن را پیگیری کند .این اهمیت
ندادن درباره دولتها نیز وجود دارد .تغییر
دولتها و همچنین بی اطالع بودن مدیران
ارشد از مفاد برنامه باعث میشود تا پیگیری
آن در سطح اجرا نیز به درستی انجام نشود.
امـــا از هــمــه مــهـمتــر ایـــن اســـت کــه تمامی
برنامههای توسعه در ایــران (اعــم از قبل و
بعد از انقالب) فاقد یک طرح توسعه کامل
بــوده انــد .طرح توسعه یک چارچوب کلی و
کالن است که براساس یک مکتب فکری و
فلسفی و براساس جغرافیا ،فرهنگ و تاریخ
یک کشور مشخص میشود .برنامهنویسی
صحیح آن است که از یک طرح توسعه مشخص
به دست آید و نه این که برنامههای کشورهای
مختلف (که تصور میشود خوب است) بدون
هیچ چارچوب مشخصی در کنار هم به هم
چسبانده شود و یک برنامه توسعه برای ایران
با تفاو تهای عمیق اقتصادی ،فرهنگی،
اجتماعی ،تاریخی و دینی را به وجود آورد .این
مسیر که گاهی در برنامههای قبلی پیگیری
شــده نتیجهای جز تناقض در مسیر چپ و
راســت غربی نخواهد داشــت .این تناقضات
نیز نتیجهای جز بهرهمندی حداقلی از فواید
هر کــدام از آن سیاستها و ضربه خــوردن
حداکثری از مضرات آن سیاستها نخواهد
داشت .به معنای دیگر کشور با مدلی از ترکیب
چندگانه سیاستی به هیچ نتیجه ملموسی در
واقعیت بیرونی نخواهد رسید و اتفاقا مسائلش
بیشتر و بیشتر خواهد شد.
راهحل ،گفت وگو درباره طرح توسعه در سطح
نخبگانی و سپس اجتماعی است .رسیدن
به یک طرح توسعه شرط الزم بــرای حرکت
به سمت برنامهریزی موثر است گرچه شرط
کافی برای آن نیست .اتفاقی که متاسفانه در
چند سال اخیر به کمترین حد خود رسیده و
دانشگاه که محل اصلی این گفت وگوهاست
کمترین میزان دخالت و زمینهسازی را داشته
است.

میرکاظمی :برنامه هفتم توسعه به سال۱۴۰۲نمی رسد
جلسات بررسی افزایش حقوق کارمندان در حال برگزاری است ،باید
ببینیم توان افزایش حقوق را داریم

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ،فرایند
تدوین بودجه سال  ۱۴۰۲آغاز شده و با توجه
به این که برنامه هفتم توسعه همچنان باید
مراحل تهیه و تصویب خود را طی کند ،در سال
 ۱۴۰۲اجرایی نخواهد شد.
بـه گـزارش تسـنیم ،سـید مسـعود میرکاظمی
در حاشـیه نشسـت هیئـت دولـت گفـت:
سیاسـتهای برنامـه هفتـم توسـعه کـه بـه
دولـت رسـید بایـد قطعـی شـود و سـپس بـه
دولت بـرود .بند بنـد این مـوارد بایـد در دولت
بررسـی و درخصـوص آن بحـثشـود .پـس
از طـی ایـن مراحـل برنامـه هفتـم توسـعه بـه
مجلـس خواهـد رفـت .ایـن در حالی اسـت که
فراینـد تدویـن بودجـه سـال آینـده از همیـن
بـازه زمانـی کـه در آن قـرار داریـم بایـد آغـاز
شـود .در نتیجـه از نظـر منطقـی برنامـه هفتـم
توسـعه دسـت مـا را بـرای تدویـن بودجه سـال

 1402نخواهـد گرفـت و بایـد سیاسـتها را
بپذیریم یا این کـه برنامه هفتم برای یک سـال
تمدیـد شـود.
وی درباره مصوبه دولت برای افزایش حقوق
کارمندان دولت اظهار کرد :رئیس جمهور
ماموریت دادند تا ترمیمی درخصوص حقوق
کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری
انجام شود ،با فرض این که استقراضی انجام
نشود.
جلساتی برای بررسی افزایش منابع و مدیریت
مصارف برگزار شده و در حال برگزاری است.
نتایج نهایی نشده ولی امیدواریم چند روز
آینده به نتایجی برسیم.
اول باید ببینیم توان این کار را داریم یا خیر
چون نمی شود پرداختی انجام بدهیم از آن
طــرف مجبور شویم خلق پــول کنیم و تورم
بیشتری به مردم تحمیل شود.

روزخونینکابل
شهر کابل حکایت
انــــفــــجــــار مــیــان
تصویری از داخل مسجد کابل که هدف انفجار
داشــت .مسئوالن
نــمــازگــزاران یک
تروریستی قرار گرفت
امــنــیــتــی دولــــت
مسجد در کابل ده
مـــوقـــت طــالــبــان
ها شهید و زخمی
در افغانستان در
بــهج ــا گ ــذاش ــت.
ایــن زمینه چیزی
شب گذشته رسانه
نگفتهاند.
های افغانستان از
شـبکه تلویزیونـی
وقوع انفجار میان
الجزیـره در ایـن
نــمــازگــزاران یک
بـاره اعلام کـرد:
مسجد در پایتخت
بـر اثـر انفجـار
ایــــن ک ــش ــور خبر
در مسـجدی در
دادنــــــــد .شبکه
شـمال کابـل۲۰ ،
تلویزیونی طلوع
تن کشـته و  ۴۰تن
افغانستان حوالی
ساعت  21دیشب در گزارشی گفت :صدای دیگر زخمی شـدند .همچنین خبرنگار صدا
وقوع یک انفجار در منطقه خیرخانه شهر کابل و سـیما در سـاعت  21دیشـب در گـزارش
زنـده بـه تلویزیـون گفـت :طالبـان تعـداد
شنیده شده است.
هر چند این شبکه در ابتدا از جزئیات حادثه تلفات ایـن انفجار مهیـب را تا ایـن لحظه ۳۰
خبری منتشر نکرد اما برخی گزار شها از شـهید از جمله خطیب مسـجد و  ۵۰مجروح
وقوع انفجار در میان نمازگزاران یک مسجد در اعلام کـرد.

ادعای مسدود شدن پیامک را هاندازی تلگرام






تجارت پنهان زیر لباس فرم مدرسه

آقای وزیر چندصد برابر ،دقیقا چقدر؟!

محدودیت راهاندازی تلگرام

دربــاره داستان
همیشگی اختالف
اولیا و مسئوالن
مــــدارس بــرای
تهیه لباس فرم
دانـــشآمـــوزان
گزارشی نوشته
شـــــده کــــه در
فــضــای مــجــازی
توجه کاربران را جلب کرد .همشهری در این گزارش که بازتاب
زیادی در فضای مجازی داشت به نقل از اولیای دانش آموزان
نوشته« :اولیا معتقدند نه حق انتخاب کیفیت پارچه را دارند و نه
محل دوخت و تهیه لباسها را می دانند و همهچیز دستوری است!»
در این میان برخی کاربران هم از گرانی لباس فرم برخی مدارس
گالیه کرده اند .بر اساس گزارش ها امسال در دوره ابتدایی بیش
از 8میلیون و 790هــزار دانش آموز در سراسر کشور ثبتنام
کرد هاند که اگر تنها نیمی از این دانشآموزان بهطور میانگین
300هزار تومان بابت لباس فرم پرداخت کرده باشند ،رقمی بیش
از هزار میلیارد تومان می شود! و این گوشه کوچکی از تجارت لباس
فرم در آستانه فصل بازگشایی مدارس است!

صحبت های وزیر
ارتـــبـــاطـــات در
حاشیه نشست
هیئت دولت با
واکــنــش هایی
همراه بود .او در
بخشی از صحبت
هایش می گوید:
«سرعت اینترنت
افزایش یافته است .میزان دقیق آن را نمیدانم ،اما افزایش
یافته و به طور متوسط به حدود  ۲۷مگابیت بر ثانیه رسیده».
او وعـده افزایـش سـرعت چنـد صدبرابـری اینترنـت ثابـت در
روزهـای آینـده را داده و گفتـه« :در هفتـه دولـت شـاهد افتتـاح
پـروژه فیبر نـوری در چنـد شـهر خواهیم بـود و مردم سـرعتهای
چنـد ده برابـری و بلکـه چند صـد برابـری را تجربـه خواهنـد کرد و
سـرعت اینترنت ثابت و همراه بهتر خواهد شـد ».کاربری نوشـت:
«آقـای وزیر بـا حلـوا حلـوا دهـن شـیرین نمی شـه ،چیـزی کـه االن
ما داریـم مـی بینیـم اینـه کـه سـرعت خیلـی پایینـه!» کاربـری هم
نوشـت« :تا هفتـه دولت صبـر میکنیـم ببینیـم تعریف آقـای وزیر
از سـرعت چندصدبرابـری چیهواقعـا؟»

در روزهــای اخیر
برخی از کاربران
مدعی شــده اند
کـــه پــیــامــک کد
فــعــال ســــازی و
ورود به تلگرام
در ایــران توسط
اپـــراتـــورهـــای
مخابرات مسدود
شده است و اگر کسی بخواهد در کشور عضو تلگرام شود یا اگر
از حساب تلگرامش خارج شود دیگر امکان ثبت نام یا بازگشت به
حساب را ندارد .البته بعد از انتشار این ادعا تلگرام این محدودیت
اپراتورها را دور زده و از این به بعد برای ورود به تلگرام ،اگر از
طریق پیامک کد دریافت نشود با استفاده از گزینه تماس صوتی
می توانید به کد ورود دسترسی پیدا کنید.اکنون تلگرام برای
ارسال کد [فقط به مخاطبان ایرانی] در همان ابتدا تماس صوتی
برقرار میکند و کد را به زبان فارسی در اختیار کاربران قرار می
دهد .کاربری نوشت« :به نظر می رسه چراغ خاموش یه بالهایی داره
سر شبکه های اجتماعی میاد ،اون از اینستاگرام که چند روز پیش
مشکل داشت اینم از تلگرام!»

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• لطفا با خط درشت بنویسید شغل دامداری
در حال مرگ تدریجی است و دامدارها هم
در حال سکته کردن هستند .با خرید دام به
دادمان برسید .به خدا پول آذوقه هم نداریم.
••خدایا ما را مشتاقو عاشقو راهیزیارت
ی معلیکن!
اربعیناما م حسین(ع) در کربال 
•• سهم ما از فروش نفت و گاز چی می شه؟
کی می خوره؟ به نفس کشیدن ما هم مالیات
بستید که!
•• آقای رئیس جمهور عزیز ،سید بزرگوار!
شما که صادق الوعده هستید مگر نفرمودی
به جز لبنیات هیچ چیز گران نمی شود .سیب
زمینی کیلویی  18هزار ،هویج  30هزار
تومان و  ...گران نیست؟
•• روزهایی که حال مادر خوب و خوش باشه،
حال همه تو خونه خوب می شه .قدر مادرتون
رو بدونید .گوهر نایاب ،مادر است.
•• خدا کنه توافق شه یک نفسی بکشیم! ولی
یه حسی بهم می گه لحظه آخر یکی می زنه
زیر همه چیز و توافق نمی شه!
•• همین کسانی که می گن آمریکا رکورد
تورم را شکسته و جوری می گویند که انگار
این حجم تورم در کره زمین بی سابقه است،
همین ها به  15درصد کاهش قیمت روغن
بعد از  1000درصد افزایش افتخار می
کنند! به این ها خیلی اهمیت ندین!
•• آقایون مسئول ،توی همین جمعیت موندن
و نمی تونن یک زندگی راحت به آن ها هدیه
بدن اما می خوان جمعیت هم اضافه بشه تا
بدبخت بیشتری در جامعه داشته باشیم.
•• بعضی ایرانی های جوگیر دارن می گن
دلمون برای رونالدو می سوزه .تو منچستر
کسی بهش محل نمی ده!دلت برای خودت
بسوزه .آخه اون اندازه کل محله تون بوگاتی
داره!
•• زنگ زدم شرکت بیمه سالمت می گم
کسی که آخر شب مریض داره ،خب کد
رهگیری که نمی تونه بگیره .دکتر و آزمایش
و دارو و درمانگاه و همه چیز دیگه آزاد حساب
می شه .خب هزینه زیاد می شه .می گه خب
بیا 4میلیون و  400بریز برای یک بیمه
درمانی دیگه کد رهگیری نمی خواد .گفتم
خیلی ممنون که هزینه ما رو کم کردی!
•• متاسفانه هیچ پاسخی به اعتراض به
پرداخت نشدن یارانه داده نشده است.
••خطاب به مدیر مسئول جدید! روزنامه
مردمی خراسان را به روزنامه قدس یا کیهان
تبدیل نکنید .آن ها خودشان کلی تریبون
دارند .شما تریبون آن ها و کاسه داغ تر از
آش نشوید( .یک طرفدار قدیمی روزنامه
وقت خراسان)
•• توی فوتبال ما به جای این که در زمینه
های زیرساختی سرمایه گذاری بشه مثل
ورزشگاه ،زمین و امکانات و تیم های پایه،
بیشتر صرف حاشیه سازی برای برخی
بازیکنان بی کیفیتی می شه که با بوق و کرنا
بزرگ شون کرده اند.
•• پنیر محلی می گرفتم قبل از عاشورا
کیلویی  ۱۰۰تومان االن شده  ۱۲۰تومان.
می گم گاو همون گاوه ،شیر همون قیمته
پس علتش چیه که ۲۰هزار تومان گرون
شده؟ می گن جواب نمی ده! متوجه
نشدم...
•• به مسئوالن بگین به داد مردم محله

تلگرام09033337010 :

قیامدشت تهران برسن .از این همه موج
افغانستانی هایی که وارد این شهرک می
شن ،ما ایرانی ها االن اقلیت حساب می
شیم تو محل!
•• به لطف مستاجر آپارتمان برادرم چند
روز بعد از تخلیه متوجه شدیم باید لوله های
کل فاضالب و سنگ سرویس بهداشتی را
عوض کنیم چون راه جوری بند بود که باعث
صدمه به سقف همسایه پایین شده بود .کلی
خسارت دیدیم .مستاجر هم رفته بود و قبول
دار نبود .چرا با صاحبخانه ها جوری برخورد
می شه که انگار گنج پیدا کردن! با کلی وام
و قسط های جورواجور آن خانه خریده شده!
•• اگر دولت با سفرها ،شعارها و تبلیغات
تالش کند نام خود را مردمی و انقالبی
بگذارد ،برای مردم آب و نان نمیشود.
مردمی بودن و انقالبی بودن هنگامی تحقق
مییابد که رفاه خانواد هها تأمین و فقر از
جامعه ریشهکن شود ،بعد نام این افزایش
قیمتها را جراحی اقتصادی گذاشتهاند!
در حالی که زمان پایان جراحی شون رو
نگفتند.
•• بیمه دی ،هفت ماهه نسخه های جانبازان
و خانواده شهدا را پرداخت نکرده!
•• قدیما وقتی فامیل با دو ماشین می رفتن
جایی ،وقتی کنار هم می رسیدن الکی
دست می زدن که مثال تو این ماشین بیشتر
خوش می گذره! این کار بعدها تبدیل شد
به اینستاگرام!
•• کاش آموزش دوره کمک های اولیه در
مدارس و دانشگاه اجباری می شد و گواهی
نامه داشت! حداقل تو سربازی خیلی از
اتفاقات ناگهانی رخ می دهد .در شرایط
عادی مردم زنگ می زنند به اورژانس و تا
برسد ممکن است مصدوم جانش را از دست
بدهد.
•• برجام امضا بشه و تحریم ها برداشته بشه،
قیمت بسیاری از اقالم و کاالها و خودرو و
مسکن و زمین نیز به شدت پایین میاد.
•• بورس کاال منبع فسادی دیگر برای مافیای
خودرو خواهد بود.
•• رفتم نانوایی سنگکی ،گفت نان تمام شد،
یه بسته نان خشک که مربوط به پخت خودش
نبود خریدم  45هزار تومان ،بعد با منت یک
نون کنجدی از پشت دیوار به من داد .جالب
این جاست که با کارت خوان نانوایی 24
عدد نان سنگک برام حساب کرد .این جوریه
که کال  6ساعت در شبانه روز پخت دارند و
همیشه صف نانوایی ها طوالنیه!
•• جناب شریعتمداری بزرگوار! مردم را
بی خبر و ناآگاه مپندارید .در چند مورد
خبرگزار یها اعالم کردند که  90درصد
قرارداد مربوط به قبل است ولی شما افکار
عمومی را ناآگاه حساب می کنید!
•• جالبه دولت همه کارهایش را به این
هفته واگذار کرده! می خواهد تکلیف
بازنشستگان ،تکلیف واردات خودرو ،تکلیف
برجام ،تکلیف معلمان و همه تکلیف هایش را
معلوم کند! یک کشور منتظر تعیین تکلیف
دولت است!
•• آموزش عمومی برای پیشگیری از اعتیاد
و جرایم هزینه نیست .درواقع یک سرمایه
گذاری بزرگ اجتماعی ،انتظامی ،اقتصادی
و ملی است.

