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 سئواالت و نکاتی در خصوص 

 (ی هجري شمس 1424)در افق  نیسرزم شیآما  یمل سند 

 ( 1399اسفند  ) نیسرزم شی آما یعالیمصوب شورا -یینها ش یرایو

 (سازمان برنامه و بودجه کشور) نی سرزم  شیآما ی عالیشوار رخانهی دب، ي نگر ندهیتوسعه و آ ي مرکز پژوهش ها

در زمینه   براي همه آحاد جامعه آرزوی توفیقو  سند ملی مهم و حیاتین  ضمن تشکر از همه دست اندرکاران تهیه ای

 ، نکات و سئواالت ذیل مطرح می گردد: پیاده سازی درست و اصولی آن

وجود تهیه اسناد باالدستی  زمینه  در  خوشبختانه پتانسیل خوبی در کشور  جربه شش دهه گذشته نشان داده که  ت  -الف

ي از آنها پیاده نشده و در حد حرف و نوشته باقی مانده اند. شاید بدلیل اینکه در زمان تدوین اسناد  اربسیدارد ولی در عمل  

ن  دوبو    فهرست آرزوهابصورت  نوشتن سند برنامه  )حاکم است    لیآو ایده    ، کمال طلب بسیار آرمان گرا  ، نگرشیبرنامه اي 

ارکان   اجرایی  ظرفیتو  توان  چندانی به    توجهو  برنامه ها(    شدن و پیاده سازي   قابلیت اجراو    کشور  یواقع  شرائط  به  توجه

شواهد،  )  1در کتاب توانمندسازي حکومت  ها نمیشود.برنامهپایش و ارزیابی  نظارت،  فرآیند اجرا،  حاکمیت )هر سه قوه( در  

  خبره   با کمک کارشناسان  یعنیدر اکثر کشورهاي در حال توسعه وجود دارد    اشاره شده که این مشکل(  تحلیل، عمل

را براي کشور  وزین و فاخري  کشورهاي پیشرفته، اسناد توسعه اي  برنامه هاي  با الگوبرداري ناقص از    یا   و  داخلی و خارجی

داشته و سبب اتالف منابع و وقت و قابلیت اجرایی نولی در عمل    ندسته  ر بسیار گره گشابه ظاه   می نویسند کهخویش  

 د.نذینفعان میشوو مردم در بین سرخوردگی  یأس و سبب بروز احساس و بعضا شده انرژي دست اندرکاران 

ریزي  برنامه )استفاده از رویکرد  ده شده است  از نتایج مطالعات و اسناد توسعه استانها استفاملی  ن سند  یظاهرا در تدوین ا  -ب

همه   است صحت و دقت نتایج این سند ملی بستگی به نتایج مطالعات  بدیهی  .پایین به باال که خیلی هم خوب است(

توسط کارشناسان و  شده  مطالعه  با توانمندي و دانش و تجربه متفاوت  دارد که توسط مشاورین مختلف    (استان  31)  استانها

 گرفته است. دانش و نگرش مختلف( مورد بررسی و ارزیابی و تصویب قرار  با )ناظر مختلف 

قوت ( که یک نقطه  نوع تجغرافیایی م)داراي اقوام و شرائط  زیستی    –با تنوع فرهنگی  چهارفصل  ایران کشوري است    -ج

ولی رسیدن به یک چشم انداز مشترک در این شرائط اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، قومی، مذهبی متفاوت    یراناست براي ا

بوده است؟ آیا ونه  گچ  ن یمرزس  یی چشم انداز توسعه فضاتدوین  حوه  نحال سئوال این است که  کمی مشکل بنظر میرسد.  

 ؟است و ایدئولوژیک بر آن حاکم بودهباال بوده؟ یا نگاهی آرمانی  د پایین بهآیا رویکر رویکرد مشارکتی بوده؟

 
1 Building State Capability, (Evidence, Analysis, Action), Andrews Matt, 2017,  مترجم آقاي دکتر جعفر خیرخواهان 
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نیازهاي آن   دستیابی به اهداف آرمانی و ضروري آن نیازمند پیش بینی الزامات و پیشسند و  مطمئنا اجراي موفق این    -د

و اعمال اصالحات الزم در قوانین و مقررات موجود، فرهنگ سازي، ایجاد عزم و اراده ملی در بین همه دست اندرکاران و  

است واال قابلیت اجرا نخواهد در بدنه دولت و حاکمیت  جامع  ي  برنامه ظرفیت ساز  آحاد مردم و طراحی و پیاده سازي یک

شعارهاي    تاکنون چند درصد از اهداف و)  مثل اسناد باالدستی قبلی در قفسه کتابخانه ها خاک خواهد خوردداشت و  

 محقق شده است؟(  1404سند چشم انداز ذکر شده در  آرمانی و ایده آلی

ایرانی پیشرفت که قرار بود  -با سند الگوي اسالمی   وزین و باارزش  رابطه این سند ملیو    این سند   حقوقی  جایگاه   -ه

و سیاستهاي   ایرانی پیشرفت-اسالمیالگوي    مطالب  برنامه اي کشور باشد چیست؟ آیا در تدوین آن ازباالدست همه اسناد  

استفاده شده است؟ آیا    مع تشخیص مصلحت نظام تهیه و تدوین شده اند(ابالغی مقام رهبري )که توسط مج  ی نظام،کل

 همگرایی در بین آنها وجود دارد؟ 

 ، عبارتند از: شونداجرا شدن این سند  ع مواردی که به آنها اشاره نشده و ممکن است مان -و

 به بخش خصوصی )انجام خصوصی سازي واقعی(  بیشتر  دادن آزادي عملو   لزوم رعایت حقوق مالکیت -1

و تعهدات   (FATF, WTOمشارکت فعال در کنوانسیونها و معاهدات بین المللی و سازمان هاي بین المللی )عضویت و    -2

 بین المللی الزم االجرا براي کشور

 ي ارتباط مسالمت آمیز با همه کشورها سیاست هاي بین المللی و برقرارلزوم بازنگري  -3

 ضور گردشگران خارجی در ایران رفع موانع و محدودیت هاي ح -4

 هاي مردم نهاد  اصالح نگاه امنیتی به تشکللزوم  -5

 )عوام فریبانه( سیاست هاي پوپولیستیبرخی  -6

 ع واقعی موانع و محدودیت ها در بخش تولید و رفایجاد محیط و بستر توانمندساز   -7

 در همه کشورها فارتخانه ها لزوم فعال شدن و همکاري جدي س -8

 قاچاق کاال شبکه و  ت خواري نحوه کنترل فساد اداري، ران  -9

 گذاران داخلی و خارجی(رمایه سجهت جذب مشارکت ) لزوم ثبات قوانین و مقررات -10

 شایسته ساالري در انتخاب مدیران و کارکنان دولت  -11

 تري( قوه قضائیه و ضابطین دادگس و جدي   )حضور فعال و قاطع با افراد سودجو و فرصت طلب برخورد جدي  -12
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ایر کشورها که با مالحظات سیاسی و ایدئولوژیکی حاکم  کید زیاد به تجارت بین المللی و تعامل مثبت و سازنده با سات  -13

 ري ندارد سازگا

 شورهاي همسایهلزوم توجه به اصول و مبانی دیپلماسی آب در تعامل با ک -14

آیا    ک.ی دی با کشورهاي دور و نزلدر سند نقشه هاي زیادي آورده شده است مبنی بر تعامالت و ارتباطات بین المل  -15

 تعامل با ایران هستند؟  رتباط وبرقراري ا  آیا دیگر کشورها هم راضی به توافقات منطقه اي و بین المللی الزم وجود دارد؟

 و پاک  انرژي هاي نوبخصوص در زمینه  دسترسی به فناوري هاي نوین محدودیت ها در لزوم رفع  -16

 ظرفیت سازي در حوزه نیروي انسانی و نهادي لزوم  -17

 عتماد و مشارکت عمومی، مسئولیت پذیري و پاسخگویی( )جلب ا نحوه تقویت سرمایه اجتماعی؟ -18

و    رانی زاگرس، ا  اران،ارسب  ،یهیرکان )رویشگاه هاي  کشور    یجنگلهاي طبیع   از منابع طبیعی و   احیاء و حفاظتلزوم    -19

 ( رّاحَ گل هاي یا جن و مانگرو خلیج و عمانی، یتوران

 (و هم در حوزه آسیب هاي اجتماعی در حوزه مدیریت بالیاي طبیعیهم ) است پیشگیري بهتر از درمان -20

دست حوزه هاي آبریز و پخش  ش گیاهی در باال به روشهاي استحصال آب باران، آبخیزداري و احیاي پوشم توجه  لزو  -21

 سیالب و تغذیه آبخوانها در پایین دست

 )گردش پول در دهک هاي پایین درآمدي جامعه( از پایین به باال اشتغالزایی ا وایی فقراشتغالز  بهم توجه لزو -22

 جهانی(امپریالیسم و سلطه نفوذ ) جهانی پشت پردهها و توافقات گلوبالیست  نقش  -23

 )لزوم توجه به توطئه هاي رقبا و دشمنان(  پیشرفت ایران در برابر منان منطقه اي شدرقبا و  مخالفت و مقاومت  -24

 ( NGO) دفعالیت تشکل هاي مردم نهاسختگیري ها در صدور مجوز  -25

 است؟  اجراي این سند امکان پذیر زادي هاي بیشتر به نهادهاي مدنی،و اعطاي آ بدون اصالح قانون اساسیآیا  -26

 ذها و مداخله نهادهاي امنیتی گیري و اعمال نفو میتعدد مراجع تصم -27

 ایران زمین( اصیل  هاي  فرهنگو خُرده فرهنگها )لزوم حفظ  کم توجهی به موسیقی محلی -28

 اقلیت هاي مذهبی و قومیلزوم رعایت حقوق  -29

 غانستان به اروپا ترانزیت و قاچاق مواد مخدر از اف -30
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 مناطق مرزي مانع تفویض اختیار به مقامات محلی میشود در نگاه شدید امنیتی غلبه  -31

 ( )برعکس بعضی کشورها به موازین شرعی و عرفی و اخالقی و قانونی رژیم جمهوري اسالمی پاي بندي التزام و   -32

 و سازگاري دارد؟ همخوانی ساله با کشور چین   25ي آیا این سند با سند همکار  -33

 ؟در تهران چه میشود  پایتخت منتفی شد؟ خطر زلزله و فرونشست اراضیابجایی مسئله جآیا  -34

 و بسترسازي جهت شفافیت   پیاده سازي دولت الکترونیک  فرآیند و کندي در ضعف در شفافیت -35

 ( ن و شهرستان در وتو کردن اسناد باالدستیشوراي تامین استانقش قوي وجود شوراها و سازوکارهاي موازي )نظیر  -36

در اجراي  اعمال نفوذ نمایندگان مجلس  بعضا  تقابل منافع محلی و منافع ملی )و    تقابل نگاه کوتاه مدت و دراز مدت  -37

 جلب رضایت رأي دهندگان( تحقق وعده هاي انتخاباتی و  وژه هاي عمرانی به منظورپر

 

 مواردی که اجرا شدن آنها بسیار سخت است و مقاومتهایی خواهد شد: -ز 

و    زیتبر  رشت،  در مناطق کالنشهري تهران، اصفهان، کرج، مشهد،  ژهیو  از مناطق کالنشهري به  ییتمرکززدا  ،156بند    -1

 شیراز 

 روستاها  محور بودن دیتول  تیو ماه ییایبر ارتقاء پو دیستاها با تأکدر رو تیحفظ و جذب جمع ،16لصف -2

 نیت آنخوب فضاي مجازي و ارتقاء ام یحکمران تیتقو -3

چقدر    حقوق شهروندي سند  )   عدالت محور و مردم گرا  ینی سرزم   ییو نظام حکمراو  یاجتماع  هیارتقاء سرما،  21فصل    -4

 (اجرایی و پیاده سازي شده است؟

هاي  خواسته   و  به مطالبات   یده و نهادهاي مرجع در جهت   ی رسم  ی هاي اجتماعشبکه سهم و نقش    ش یافزا،  221بند    -5

 شهروندان 

و اتخاذ    (یمحل  سطح کالن کشور و استانها و سطوح)  یئل اجتماعو مسا  هاده یکردن پد  یاجتناب از امنیت ،  223بند    -6

 حوزه  نیدر ا ینرم و اجتماع کردهاي یور

و   برابري   ري،یپذمسئولیت   شفافیت،  ،ییظیر فسادستیزي، پاسخگون)خوب    ییاتخاذ و اجراي اصول حکمروا،  230بند    -7

 ی و حاکمیت  یو سازمانهاي دولت  نهادها توسط (ییگراحاکمیت قانون، مشارکت، اجماع  ،یشمولهمه 

 ی مردم داریپا براي تأمین امنیت در راستاي تحقق امنیت یو مردم یتماعاج کردهاي یمبنا قراردادن رو ، 242بند  -8
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  ش ی افزا  ن،یآفرنقش   و  ایپو  ینظام سکونتگاه  ه،یاپا یو چند عملکردي، اقتصاد متنوع و در  چند مرکزي   ،یشبکه چند سطح  -9

و پیوند    یواحل جنوبو س  راهبردي   ر یدر مناطق مرزي، جزا  ژه یتراکم به ومتعد ک ه فعالیت در مناطق مس جمعیت و توسع 

است که منجر به توسعة متعادل، متوازن    1424  سال  در  رانی ا  ییاازمان فض س   هاي یژگیو  نیبا دنیا، از مهمتر   رانیبات امناس

 سرزمین شده است. ییو انسجام فضا

در مناطق مرزي    یسمرصاد غیربین الملل اتخاذ و اقت  روابط  هدر تولید و رقابت در عرص   یت هاي منعطف و محلیاسس  -10

 ، توفیقاتی داشته ایم؟کولبري اماندهی معضل سقاچاق کاال و آیا در زمینه کنترل  ست.شده ا یهساماند

وري تولید بهره   ش یهاي مستعد توسعه، افزا  پهنه  با ارزش افزوده باال در  یصادرات  ژه یوالت راهبردي و وتولید محص  -11

غذاکشاو امنیت  تامین  و  است.  ییرزي  نموده  فراهم  الگوي کشت    را  نظام  داشتن  بدون  ارزش  آیا  زنجیره  ساماندهی  و 

 . سلف خرهات کشاورزي و حذف واسطه ها و محصوال 

 کشور ییتوسعه فضا یابی و ارز شی سامانه پا -12

 هاي توسعه پنجسالهاي، برنامه هاي توسعه منطقهبرنامه   نیسند را در تدو  نی سازمان مکلف است مفاد ا  ،7ماده  طبق    -13

افق    مطلوب  ییاي که سازمان فضاگونهبه   دیهاي ساالنه لحاظ نماو همچنین تنظیم بودجه   یو فرهنگ  یاجتماع  اقتصادي،

 ضمانت اجراي این سند است؟ آیا سازوکار بودجه ریزي صرف محقق گردد. 1424

یا آ  .شندبایسرزمین م  شیآما  یمفاد سند مل  ت یمکلف به رعا  یو استان  یمل  یی هاي اجرادستگاه   یتمام  ،9ماده  طبق    -14

 اسناد باالدستی قبلی مورد توجه قرار گرفته اند؟

کامل    یمکلفند با هماهنگ  ییاه هاي اجرادستگده که بروکراسی اداري موجود کارآمدي الزم را ندارد )تجربه نشان دا  -15

هاي الزم بخشنامه   ای تمهیدات، دستورالعملها و    ن یتدو  به  دبیرخانه، نسبت  یهاي ابالغ با دبیرخانه و در چارچوب بخشنامه 

  ی سند اقدام نموده و براي ط  ب یپس از تصو  کسال یدت  ظرف م  ش،یخو  یت یبه منظور اجراي مفاد مرتبط با حوزه مامور

 (.ندیدبیرخانه ارائه نما به ،یعالیدر شورا   یدیو تا  یررسمراحل ب

 ه ها ( و تداخل در وظایف حاکمیتی دستگازي ی آب قابل برنامه ر)  رویهم افتادگی قوانین و مقررات -16

 : زنگری و اصالح داردنیاز به با مواردی که -ح

مقرون به صرفه    ییزدادر طرحهاي نمک   نیکارگیري فناوریهاي نوو ب  گذاري ه یارائه مشوقهاي الزم براي سرما  :120بند    -1

کشور،   یمناطق واقع در پسکرانه سواحل جنوب  (فعالیتها  وي مطلوب استقرارس الگ براسا)براي تامین آب صنعت    ای از آب در

نوار شرق با در نظرگیري مالحظات محیط   ریجزا  کشور و  یفالت مرکزي،  و آب شرب مناطق واقع در پسکرانه سواحل 

 پدافندغیرعامل   و یستیز
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 منطقه جنوب غرب آسیا  قلببه عنوان  رانیرزمین اس -2

 مواردی که بسیار هزینه بر و زمان بر خواهند بود:  -ط 

به   هرش  کرد یکاربست رو،  163بند    -1 فناوریهاي   کیدر شهرهاي سطح    ژهیوهوشمند و خالق  بکارگیري  نظیر    یننو  با 

واقعیت مجازي، واقعیت افزوده، چاپ    پیشرفته،  پهپادها، ربات ها، مواد هوشمند، سنسورهاي   ،یاشیا، هوش مصنوع  نترنتیا

 ...  سه بعدي و

  ت یاستقرار فعال  ي قلمروها  ربه آن د  یسسترد  ي و ارتقا  یالملل  نی، ارتقاء ارتباطات ب اطالعات  یسعه شبکه ملتو ،  18فصل    -2

 ت یو جمع

بر  ،  201بند    -3 تاکید  با  لجستیک  فرآ  جیتالیدهوشمند سازي شبکه  تامین هوشمند،  ندها،یشدن   بکارگیري  زنجیره 

نو هاي  مصنوع  نترنت یا)  ینفناوري  هوش  سه  ،یاشیاء،  چاپ  پهپادها،  ها،  الکتر  بعدي،  ربات  هاي  ناوگان    ،یکیپیشران 

 و تجارت الکترونیک (خودران، ...

 تر از درمان( )پیشگیري به  محورو مردم   ینهادهاي غیردولت  ین یبا تاکید بر نقش آفر  یکاهش آسیبهاي اجتماع،  226بند    -4

   کالنشهرها پیرامون ژه یوبه  یهاي غیررسمازي و ممانعت از گسترش سکونتگاهتوانمندس ،یسامانده، 240بند  -5

  یارزش جهان  زنجیره   در  ،ی، ضمن کاهش خام فرو شباال  یاترد صوالت متنوع دانش بنیان با ارزش صاشور با تولید محک  -6 

 ت.نموده اس ینی نقش آفر

قطب    ه،یاپایدر  ادي اقتص  کانون مبادالتنظیر    ییهایژگیرزمین، با وادي س و داالن اقتص  یچابهار به عنوان درگاه اقیانوس  -7

 .هند؟( کشور )نقش کندیم  ینیآفر نقش یبکة ارتباطات بین المللمنطقه مکران در ش ت یترانز یلتجارت و محور اص

انواع   ژه یو  به  یهاي محیط   ندهی اقتصادي لحاظ شده است و آال  یابیسرزمین ارزش گذاري و در ارز  یکوسیستمخدمات ا  -8

 شده اند. تیریمد  نییهاي نوپسماندها با فن آور

  هاي وزارت جهاد کشاورزي مکلف است نسبت به تهیه نقشه،  بعنوان مثال)  جهت پیاده سازي سندبار مالی زیاد  هزینه و    -9 

 .(به صورت پنج ساله اقدام نموده و در اختیار دبیرخانه قرار دهد  یدر سطح مل  یربري اراضکا

 هوشمند سیل  ت یریاستقرار و ارتقاء مد -10
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