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عضو گرامی، با پرداخت به موقع حق عضویت در تحقق اهداف انجمن خودتان مشارکت فرمایید

و سومسال چهل

www.amsiran.com
قابل توجه اعضاي گرامی 

انجمن مدیران صنایع
برنامه ایجاد پلتفرم تبادل 

(اطالعات) در زمینه محصوالت، 
مواد اولیه، تجهیزات و خدمات 

قابل عرضه توسط اعضا 
4صفحه 

نخستین کنفرانس و فراخوان 
المللی ایران نمایشگاه  بین

اسکوکواکس
4صفحه 

مان این روزها شرایط سخت و دشواري را         میهن
هاي آن  کند. روزهایی که گذر از تلخی     سپري می 

جز با فهم و درك یکدیگر و تفاهمی ملی میسر            
شک شنیدن صداي زنان و     نیست. در این میان بی    

مردان جوانی که سرشار از شور زندگی و              
هاي انسانی این مرز و       سازان و سرمایه   آینده

که هیچ کشور و    اند اهمیتی حیاتی دارد؛ چرا    بوم
نیافته مگر در   ملتی به پیشرفت و توسعه دست       

سایه ارج نهادن به جوانان و ایجاد امید و انگیزه           

در آنان و فراهم کردن بسترهاي بروز استعدادها و       
که مایکل پورتر   هاي این مجموعه. چنان   خالقیت

رونق و آبادانی کشورها موروثی     «کند:عنوان می 
نیست، ایجادکردنی است و برخالف باور            

هاي اقتصاددانان کالسیک، حاصل مواهب و داشته   
طبیعی کشورها نیست، بلکه به توان رقابتی یک          

کشور بستگی دارد و به توان و ظرفیت نوآوري            
».در صنایع آن کشور«

هاي اما این درك و شناخت و پاسداشت سرمایه        
شود و از مسیر بسط     فراهم نمی خودبهانسانی خود

ترین ابزار ارتقاي   به عنوان مهم  »نهادهاي مدنی «
سرمایه و اعتماد اجتماعی حاصل                 

نگارنده در این سنین سالخوردگی،       شود.می
ترین خأل جامعه ایران را ضعف نهادهاي           مهم

دانم. به عنوان کسی که از جوانی و           مدنی می 
هاي به بعد فعالیت  1328زمان دانشجویی از سال     

مدنی را در دانشکده فنی دانشگاه تهران و به             
عنوان شاگرد مرحوم مهندس بازرگان آغاز کرده        
و هفت دهه خدمتگزار پویندگان این طریق            

کنم که مشکل بزرگ امروز       ام، عرض می   بوده
جامعه ایران و حوادث تلخ و بس غمبار این             

مان، ناشی از ضعف نهادهاي مدنی      روزهاي میهن 
ترین است. متاسفانه اهمیت و جایگاه این مهم         

پدیده دوران جدید که بهترین ابزار و امکان براي         
ها و  درك و فهم متقابل و شناخت محدودیت         

هاي مختلف  هاي بخش امکانات و قوت و ضعف    
ملت است،  -هاي دولت جامعه و ترمیم شکاف    

دهی کمتر درك و فهم شده و همین عدم وزن           
ها، احزاب  ها، اتحادیه مناسب و شایسته به انجمن    

عامل بروز بسیاري از مسائل و مشکالت         ...و
.مان استحاد امروز میهن

امروزه باید پذیرفت که نهادهاي مدنی و              
اند و  هاي صنفی و صنعتی اساس توسعه       تشکل

هیچ کشوري بدون وجود چنین نهادهایی، در          

نهادهاي
مدنی را 
باور کنیم

که هیچ کشوري   گیرد. چرا مدار توسعه قرار نمی   
بدون جلب مشارکت و همکاري آحاد جامعه و        

ها و طبقات خاص و       صرفا با اتکا به گروه      
تواند بار  محدود و ساختار اداري و دیوانی نمی      

هاي یک کشور   حل مسائل و مشکالت و چالش     
ویکمی را بر دوش کشد و رفاه و          قرن بیست 

آسایش و خوشبختی و بهروزي آن جامعه را به         
ایجاد نهادهاي مدنی به عنوان       ارمغان آورد. 

هاي تداوم حیات یک ملت و کشور،        ضرورت
»نهاد دولت «اما دو سویه دارد؛ سویه اول،        

در معناي نظام حکمرانی است که زمینه و بستر         
و امکان تاسیس و نشو و نماي این نهادها را            
فراهم و فضاي مساعد را با تدوین قوانین و            
مقررات و انتصاب مجریان شایسته، ایجاد          

است که  »جامعه«سویه دیگر معادله،    کند.می
گر، باید ایجاد این نهادها را      اوال در مقام مطالبه   

ها بخواهد و در ثانی در تاسیس و          از دولت 
فعالیت این نهادها همکاري و مشارکت موثر         

مسوولیت نکند و   داشته باشد و از خود سلب        
ها، در برخورد با مسائل و مشکالت و نامهربانی       

.ناامید و سرخورده نشود

به هر حال مردمی که نخواهند از بخشی از            
هاي مالی و فکري و روحی و       امکانات و داشته  

روانی خود در جهت یک حرکت منسجم ملی         
براي خیر عمومی هزینه کنند و همواره چشم به         

ها داشته  ها و حکومت   دست و فکر دولت    
باشند، بهره و نصیبی از توسعه و پیشرفت            

به گمان این ارادتمند در این سن       نخواهند برد. 
سالگی، میهن عزیزمان در یکی از            93

ترین دوران تاریخی خود    ترین و حساس  پیچیده
برد. دورانی که نیازمند ایثار و          سر می به

فداکاري تک تک افراد و آحاد اجتماعی و از          
هاي منسجم و دقیق مدنی و       تر فعالیت آن مهم 

صنفی است تا امکان گذار از این وضعیت            
اي که نه فقط در       دشوار ممکن شود. دوره     

داخل با انواع مسائل و مشکالت حاد اقتصادي        
و اجتماعی و نامالیمات سیاسی مواجهیم، بلکه       

هاي بسیار  همچنین در خارج نیز با دشمنی        
روییم که بقا و دوام این         انگیز روبه مخاطره

سرزمین را با تهدیدات جدي مواجه کرده           
است. دوران سخت و دشواري که تنها از            
طریق صلح و آشتی و نه تضاد و دشمنی و با             

وگوي ملی در جهت    تجمیع اراده و انجام گفت    
ها ملت فائق آمدن بر آن    -کاهش شکاف دولت  

شود؛ که امید است چنین شود و       پذیر می امکان
دولت محترم و نهادهاي حاکمیتی بتوانند           

یابی جامعه را از    بسترهاي این امکان و سازمان    
طریق بسط و گسترش نهادهاي مدنی که پل          

هاي دولت و   ارتباط و مترجم گفتار و خواست     
.اند، فراهم آورندجامعه

محسن خلیلی 

نامه چاپ امضاي تفاهم
1402سررسیدنامه سال 

هـاي عضـو     در راستاي ارائه خدمات به شرکت
نامه اي   هاي گذشته، تفاهمانجمن و به روال سال

منعقد شده است.1402براي چاپ سررسید سال 
تواننـد بـا درج       مدیران محترم عضو انجمن می

هاي تـحـت   آگهی، در معرفی هرچه بهتر شرکت
مدیریت خود اقدام نمایند. جهت کسب اطالعات  

و 88304070هـاي    بیشتر لطفاً بـا شـمـاره       
روابط عمومی انجمن تماس حاصل 88813048

فرمایید.

1402

قابل توجه
اعضاي محترم تهران

لطفاً در اسرع وقت نسبت به ارسال یک قطعه          
رنگی جهت صدور کارت       3* 4عکس   

عضویت جدید به انجمن اقدام فرمایید.
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اخبار شعب
انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي

-اندیشی با آقاي دکتر ملکبرگزاري جلسه هم-
الساداتی رییس پلی کلینیک صنعت و دکـتـر       
چشمی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فـردوسـی   

افزایی در تربیـت  مشهد به منظور معرفی طرح هم
نیروهاي کارآمد بر اساس نیاز فعاالن اقتـصـادي   

1401/5/3در تاریخ 
بخش و مـهـنـدس    مشارکت آقاي دکتر یزدان-

جلسه از جلسات گـروه کـاري       4چمنیان در 
مالیات، گمرك و تامین اجتماعی به مسـوولـت     

و 21و   14هاي اتاق بازرگانی مشهد در تاریخ
13که در این جلسات 1401/5/4و 1401/4/28

پرونـده در حـوزه       9پرونده در حوزه مالیات، 
3پرونده در حوزه گمرك و   4تامین اجتماعی، 

درخواست در ارتباط با کارت بازرگانی طرح و   
مورد بررسی قرار گرفت.

-مشارکت آقاي مهندس حمیدي و دکتر اثنی   -
هـاي  عشري در دومین جلسه مجـمـع تشـکـل      

اقتصادي استان با دستور جلسه ذیل در تـاریـخ   
1401/4/15

ارائه گزارش اقدامات انجام شده در ارتباط بـا  -
مصوبا جلسه گذشته

ارائه نتایج نظرخواهی در موضوع اولویت هاي -
پیشنهادي مجمع

مشارکت آقاي عسگري در سومین و چهارمین -
جلسه کمیته فنی و کارشناسی ترویج تـجـارت     

هـاي  با دستور جلسه ذیل در تـاریـخ  1401سال 
1401/5/2و 4/15

مشارکت آقاي مهندس پرهیز دبیر کارگروه آب -
و محیط زیست انجمن در پنجمین جلسه گـروه    

هاي صنعتـی  کاري انرژي، محیط زیست، شهرك
هاي (ذیل ستاد تسهیل) به مسوولت کانون انجمن  

کارفرمایی صنایع خراسان و بررسی درخواسـت  
1401/4/2ها در تاریخ شرکت

ها و گاز )بهین رشد آسان (شرکت شهرك-
جهاد کشاورزي)–بهین رشد قوچان (گاز -
سرو صنعت توس (شرکت شهرك ها، سازمان -

محیط زیست، معاون غذا و دارو)
ها)تاك چی (توزیع برق مشهد، شرکت شهرك-
سنتراژ (شرکت توزیع برق مشهد)-
متالورژي پودر خراسان (شرکت توزیع برق -

استان، شرکت شهرك ها)

مشارکت آقاي مـهـنـدس حـمـیـدي در           -
وگوي دولت و نودوپنجمین جلسه شوراي گفت

بخش خصوصی استان بـه مـنـظـور ارائـه            
هاي پیشنهادات دبیرخانه شورا  پیرامون گزارش

:14011/4/30کارشناسی ذیل در تاریخ 
ترین موانع و مشکالت حوزه تولـیـد و     مهم-

صادرات زعفران به عنوان کاالي استـراتـژیـک    
استان

ـازي به ایجاد و فعالموانع و مشکالت مربوط - س
هاي صنعتی و ساماندهی اصـنـاف در       شهرك

صنفـی و    هاي صنعتی و شهركهاي قالب مجتمع
صنعتی

اصالح قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و   -
ها به عنوان یکی از موانع جدي تـوسـعـه      باغ

صنعتی استان و ضرورت بازنگري در این قانون
هـاي  هماهنگی و برگزاري جلسات کارگـروه -

کارشناسی انجمن به شرح زیر:
کارگروه روابط کار و تامین اجتماعی  -
کارگروه آب و محیط زیست –
صادرات الملل و توسعه کارگروه امور بین–
کارگروه آموزش –
کارگروه ارتقا سالمت کار در تاریخ -

انجمن مدیران صنایع دفتر نیشابور
نظر با رییس مرکز آموزشی و فنی جلسه تبادل-

اي جهت برگزاري دوره آموزش مالی و و حرفه
ویژه مـدیـران مـالـی و         272حسابرسی ماده 

حسابداران واحدهاي صنـعـتـی در تـاریـخ          
1401/5/26

برگزاري جلسه بررسی مشکالت و تـعـیـیـن     -
تکلیف تیم فوتبال بانوان کیان نیشابور در تاریخ 

مکان اداره صمت نیشابور1401/6/1
برگزاري جلسه ستاد تسهیل و رفـع مـوانـع      -

تولید در محل فرمانداري زبرخان در تـاریـخ       
هاي زرین دشت بینالـود و    شرکت1401/6/11

شرکت خدماتی شهرك صنعتی
جلسه مشترك با آقاي مهندس ناظران مـدیـر   -

-مرکز رشد و فناوري نیشابور درخصوص راه 
هاي همکاري بیشتر فی مابین در زمینه تـدویـن   

نامه تور بازدید مدیران از مرکزتفاهم

اولین جلسه دوره آموزشی آشنایی با 
قانون کار برگزار شد

دوره آموزشی آشنایی با قانون کار در تـاریـخ       
مهر ماه در محل سالن اجـتـمـاعـات     25دوشنبه 

انجمن مدیران صنایع برگزار شد.
اولین جلسه این دوره  که با حضور و مشارکـت  

نفر از مدیران اداري و منابع انسانی و همچنین 15

هـاي  مدیران مالی شرکت
عضو انجمـن بـرگـزار      
گردید به کلیات قـانـون   
کار و تعاریف و قـرارداد  

کار پرداخته شد.
جلسه با محوریت موضوعات زیر       6این دوره در     

برنامه ریزي شده است: 
کلیات قانون کار و تعاریف و قرارداد کار،          -1
السعی و مزد،خاتمه قرارداد کار و حق-2
مدت کار، تعطیالت و مرخصی و موارد           -3

مرتبط،
شرایط زنان، نوجوانان و بازرسی کار،-4
هاي کارآموز و قرارداد کارآموزي و تشکل       -5

هاي مذاکرات و پیمان  -6کارگري و کارفرمایی،    
دسته جمعی و مراجع حل اختالف

دومین جلسه این دوره در آبان ماه برگزار خواهد 
شد.

هاي عضو انجمن که در این دوره             شرکت
اند: متالورژي پودر ایران، پارسیان     مشارکت نموده 

اختر، بیمه تعاون،    حریر البرز، پارس گاز نیک      
کی پالس و بلور    سور نفت، رتجهیزات توربو کمپ  

نوري تازه

1401لزوم ثبت آمار تولید سال 
در سامانه جامع تجارت

ها و الزام    سازي سامانه با توجه به یکپارچه     
واحدهاي تولیدي جهت ارائه به موقع آمار تولید        
محصوالت، ضروري است کلیه واحدهاي          

نام، تعیین نقش، دریافت     تولیدي نسبت به ثبت    
شناسه کاال، ثبت اسناد تولید و فروش و ثبت            

به تفکیک هر ماه    1401آمار تولید از ابتداي سال      
و به طور مستمر در سامانه جامع تجارت اقدام           

نمایند.
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اعضاي جدید انجمن مدیران صنایع
تعداد دیگري از مدیران واحدهاي تولیدي و صنعتی کشور به شرح زیر به جـمـع خـانـواده       

شان را به گرمـی  شان را گرامی داشته و دست همکاريپیوستند. مقدمانجمن مدیران صنایع
فشاریم.می

سال چهل و سوم
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اکرم ساقی
نایب رییس هیات مدیره 

شرکت توسعه تجارت مقصود 
(انجمن مدیران صنایع) 

پوریا جمالی
طراحی مهندسی مدیرعامل شرکت

و فن آوري ستاره تابان سارا 
(انجمن مدیران صنایع) 

دکتر داود ادیب
رییس هیات مدیره شرکت 

صنایع ارتباطی آوا 
(انجمن مدیران صنایع) 

مهندس سیدمحمد سمن بوي
مدیر شرکت 

کهاب گستران آیریک
(شعبه اصفهان) 

مهندس امیررضا شهبازي
مدیر شرکت 

گروه صنعتی سپاهان
(شعبه اصفهان) 

محمدرضا سیاوش
مدیر عامل شرکت 

رایمند ارتباطات نقش جهان
(شعبه اصفهان) 

علی زراعت پیشه
مدیر عامل و عضو هیات مدیره  
شرکت قصربازي پارسیان فارس

(شعبه فارس) 

مهندس محمد هاشمی
مدیر عامل و رییس هیات  

مدیره شرکت مهندسی مرو پیشرو  
(شعبه خراسان رضوي) 

مهندس سیدمحمد معین آرام
مدیر عامل شرکت 
رهام شیمی پاسارگاد

(شعبه خراسان رضوي) 

نداف  پورعلیجوادغفاریانمهندس 
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انجمن مدیران صنایع در نظر دارد در ادامه برگزاري          
و تداوم  »کارآفرینیِ ماندگار «هاي آموزشی   کارگاه

تا 1398ي  طی سالها »کسب و کارهاي خانوادگی«
کارآفرینان بزرگ ایران   «، کارگاه آموزشی    1400

رضا را با همکاري آقاي        » اندیشندچگونه می 
اي به فرزندم برگزار نماید. گردآورنده کتاب نامهزمانی 

توان به موارد زیر اشاره نمود:از اهداف این رویداد می
ها و رمـوز  آشنایی نسل جوان با تجربیات، اندیشه-

موفقیت کارآفرینان بزرگ ایرانی
تشویق به ادامۀ فعالیت جوانان در داخل کشور-
توسعۀ روحیۀ کارآفرینی و ارتقاي آن در اکوسیستم -

نوآوري ایران
ایجاد پل ارتباطی مستقیم میان جوانان و کارآفرینان -

پیشکسوت
تاریخ و محل برگزاري این رویداد از طریق رسـانـه     
هاي انجمن و راه هاي ارتباطی به اعضاي مـحـتـرم      

رسانی خواهد شد.اطالع

نظر و همکاري با شرکت تبادل
نفت رتجهیزات توربوکمپرسو

پیرو جلسه با جناب آقاي مهندس کاظمی            
مدیرعامل شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت 

هاي مشترك و    و موافقت اصولی در همکاري      
انجمن، در  1401همچنین  بر اساس برنامه سال       

خصوص برگزاري جلساتی با برخی از مدیران        
روابط عمومی عضو انجمن در مورد نحوه تعامل        

هاي مشترك جلساتی با حضور آقاي      يو همکار 
پیما مدیر روابط عمومی      مهندس وحید ارض   

تجهیزات توربو کمپرسور نفت و جناب آقاي         
ستوده دبیرکل و کارشناسان روابط عمومی          
انجمن برگزار و موضوعات زیر مطرح و             

گیري گردید:تصمیم
ارائه پیشنهادات و راهکارهایی جهت استفاده       -

از امکانات طرفین
1402مشارکت در تهیه سررسیدنامه سال         -

انجمن
هاي آموزشی   تعریف و برگزاري دوره       -

تخصصی مورد نیاز شرکت توسط انجمن
نحوه استفاده از امکانات نمایشگاه ایران          -

اسکوکواکس و حضور اعضاي انجمن در این         
نشست.

هاي آتی انجمن در    مشارکت در اجراي برنامه   -
ها، پلتفرم   حوزه مسوولیت اجتماعی شرکت      
تبادل اطالعات و خدمات اعضا و ...

نظر با مدیران شرکت دژپاد در خصوص         تبادل
هاي مشتركهمکاري

اي با شرکت دژپاد و جناب آقاي دکتر           جلسه
الیق میرحسینی معاون بازرگانی و آقاي مهندس       
صفارزاده مدیر بازرگانی دژپاد، دبیرکل و           
کارشناسان روابط عمومی انجمن برگزار و در         
خصوص برگزاري دوره آموزشی در زمینه           

نظر گردید و قرار شد      مدیریت لجستیک  تبادل   
در این رابطه برگزاري سمینارهاي آموزشی          

اجرایی شود.
جلسه با مدیرعامل شرکت همسفر مدیران

هاي الزم براي ارائه       در جهت ایجاد زمینه      
اي با حضور سرکار خانم     خدمات به اعضا جلسه   

کریمی مدیرعامل شرکت همسفر مدیران و          
دبیرکل و کارشناسان روابط عمومی انجمن          
برگزار و پیشنهادهاي مرتبط به ارائه مشاوره هاي        
مالیاتی، بیمه، بازرگانی و خدمات کارگزاري         
بیمه در انجمن از سوي شرکت مطرح و قرار            

شد بررسی و اقدامات الزم به عمل آید.

»کارآفرینان بزرگ ایران چگونه می اندیشند«کارگاه آموزشی 
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صنعتو مطبوعات

عضو گرامی، با پرداخت به موقع حق عضویت در تحقق اهداف انجمن خودتان مشارکت فرمایید4

سال چهل وسوم

خبرنامه صنعت و مطبوعات
نشریه داخلی انجمن مدیران صنایع

طرح و اجرا: عالیه هدایتی
روي نشانی: خیابان استاد مطهري، روبه

، 264خیابان میرعماد، شماره 
طبقات سوم و چهارم

88825385و 88304070هاي: تلفن
88839641فاکس: 

المللی ایران  نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین      
اسکوکواکس در اسفندماه سال جاري با ایجاد         

هاي همکاري اقتصادي کشورهاي    امکان فرصت 
، اکو  SCOعضو سازمان همکاري شانگهاي       

ECO بریکس ،BRICS   و همسایگان جمهوري
شود.اسالمی ایران برگزار می

لغایت 3تهران   محل و زمان برگزاري نمایشگاه : 
)2023فوریه 25الی 22(1401اسفند 6

این رویداد دو بخش نمایشگاهی دارد:
نمایشگاه در حاشیه محل برگزاري کنفرانس       -

در سالن اجالس سران یا صدا و سیما
نمایشگاه بخش اصلی در مرکز نمایشگاهی        -

تهران
هاي کلی این رویداد عبارتند از:اهم برنامه

مراسم افتتاحیه و اختتامیه با حضور مقامات         -
کشور 19عالی و رهبران کسب و کار از 

اعطاي نشان، تندیس و لوح ایران              -
اسکوکواکس

نشست 8نشست و جمعاً    2برگزاري هر روز    -
در طول برگزاري رویداد

اي در این راستا انجمن مدیران صنایع تفاهمنامه       
به عنوان  »آفتاب پیشرفت صنعت  «با شرکت   

مجري انحصاري نمایشگاه ایران اسکوکواکس       
را براي اعضاي خود فراهم نموده      امضا و  زمینه   

است تا با استفاده از تخفیف و برخورداري از           
. شرایط ویژه، در این نمایشگاه شرکت نمایند

مندي به مشارکت در این        در صورت عالقه   
رویداد مراتب را از طریق شماره                   

و 88813047و یا شماره هاي     09120702036
به انجمن اعالم نمایید.88304070

کنفرانس و نمایشگاه  نخستین فراخوان 
المللی ایران اسکوکواکسبین

خوانید:در این شماره می

تکاپوي جهانی و روزهاي ایران-
زخم کاري انحصار بر تن ایران-
هاي اقتصادي اجتماعی خانوارهایی کـه    ویژگی-

اندهاي پایین یا باال انتقال یافتهبه دهک
توانـیـد بـه      براي مطالعه نشریه کارآفرین می

پایگاه اینترنتی انجمن به آدرس زیر مراجـعـه   
www.amsiran.comنمایید: 

رساند با توجه به مباحث مطرح شده در مجمع عمومی انجمن مدیران صنایع در                 به استحضار می  
وکار اعضاي محترم، انجمن در     و لزوم استفاده از رویکردهاي نو در عرصه کسب        1401/6/21تاریخ  

نظر دارد پلتفرمی را جهت تبادل (اطالعات) در زمینه محصوالت، مواد اولیه، تجهیزات و خدمات                 
قابل عرضه توسط اعضا در راستاي استراتژي به همرسانی عرضه و تقاضا در قالب مقررات موجود                 

اندازي نماید.راه
در صورت تمایل به شرکت در جلسه مشورتی و تشکیل کمیته راهبري از میان اعضاي انجمن،                    

به واحد  88813047و  88304070مهرماه از طریق شماره هاي    30حضور خود را حداکثر تا تاریخ       
روابط عمومی اعالم فرمایید تا زمان برگزاري نشست با حضور و اطالع شما هماهنگ گردد.

قابل توجه اعضاي گرامی انجمن مدیران صنایع
برنامه ایجاد پلتفرم تبادل (اطالعات) در زمینه محصوالت، مواد اولیه، 

تجهیزات و خدمات قابل عرضه توسط اعضا 

شماره جدید نشریه کارآفرین
منتشر شد

هاي اظهارنظر در خصوص سیاست
کلی برنامه پنجساله هفتم 

(ابالغی مجمع تشخیص مصلحت نظام)
هاي خوانید: برنامه در این بخش از گزارش می         

توسعه به عنوان اسناد میان مدت و در راستاي             
شوند. هاي کلی و اسناد فرادستی تهیه می        سیاست
هاي کلی حاوي اهداف و اصولی است که         سیاست

شوند و از   توسط نهادهاي قانونگذاري تصویب می     
هاي گیريراستا شدن جهت   همها  جمله اهداف آن   

-مدت و بلندمدت است. سیاست     مدت، میان کوتاه
هاي کلی برنامه هفتم نیز از این قاعده مستثنی              
نخواهد بود و از این جهت حائز اهمیت است که            

سازي هاي برنامه هفتم باید به دنبال پیاده      گیريجهت
ها باشد.  این سیاست

اقتصاد ایران از نیمه دوم دهه بیست خورشیدي با           
ریزي به منظور دسترسی به      مدنظر قراردادن برنامه  

اهداف توسعه وارد دوره جدیدي شد. از آن زمان           
برنامه توسعه در ایران اجرا شد که شش        12تاکنون  

هاي پس از انقالب و از دهه        برنامه مربوط به سال   
هاي توسعه در   بود. برنامه 90لغایت پایان دهه    60

هاي الخصوص برنامه سالهاي پس از انقالب علی      
پنجم و ششم توسعه در دستیابی به اهداف بسیار            

ناکام و ناموفق بودند. 
هاي کلی  ها و سیاست  بنابراین باید در تنظیم برنامه     

هاي ناموفق درس    مربوط به آن از این تجربه         
اي اقدام شود تا آن اشتباهات        آموخت و به شیوه    

مشی گذشته مجدد تکرار نشوند. تنظیم و تعیین خط        
ها باید توسط نیروهاي توانا،      استراتژيو انتخاب   

کارشناسان خبره صورت پذیرد و تنها نباید به             
هاي اجرایی اکتفا کرد     نیروهاي موجود در دستگاه    

هاي اخیر ارتباط با بهترین       چرا که در طول سال      
کارشناسان کشور ضعیف شده است و در               

ها، محورهاي اصلی بیان شده در متن این سیاست         
کارشناسان تراز اول و نهادهاي پژوهشی وجود دارد و             

همچنین استفاده از تجربه سایر کشورها نیز مفید است.


