عنوان مقاله :گزارش همایش بررسی برنامه چهارم
توسعه کشور
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همایش بررسی برنامة چهارم توسعة کشور با هدف بررسی علمی و
پیشنهادهایی در جهت اصالح برنامة چهارم با حضور ارائة راهکارها و
محققان اقتصاد اسالمی در دانشگاه اندیشهوران ،استادان دانشگاهها و
پژوهشی سازمان تربیت مدرس تهران به وسیلة گروه اقتصاد معاونت
.بسیج اساتید برگزار شد
برنامهریزی مطلوب برای جامعة در حال گذر به توسعهای فراگیر با
جامعهای دینمدار برای کشوری چون ایران اسالمی با توجه به ویژگیهای
و کارشناسی چشمانداز بیست ساله از طرف ترسیم اهداف واقعگرایانه
تنها ضرورت ،بلکه بر همة مقام معظم رهبری ـ ادام هللا ظله تعالی ـ نه
اجرایی فرهیختگان دانشگاهی و مدیران و کارشناسان دستگاههای
.کشور در هر سطحی ،وظیفة شرعی و ملی نیز تلقی میشود
در این جهت تشکیل هستههای نخبه ،آگاه و آشنا به اقتصاد اسالمی و
برای کشور امری است که یک لحظه غفلت از آن برای کشور ،برنامهریزی
شمرده میشود .عدم جلب رضایت ملت و امت اسالم ،خسران بزرگ
میکند و با نگاه مطلوب به وسیلة عملکردها ،ما را متوجه برنامة مدیران
عمیق به برنامه ،متوجه مبانی نظری حاکم بر برنامهها خواهیم شد که
.آنچه خواسته میشد نیست

با فعالیت علمی ،این نتیجه به دست آمده که برای دستیابی به اقتدار
آن رشد و توسعه با عدالت اجتماعی همخوانی و مکمل اقتصادی که در
اقتصادی اسالم ممکن است و هم باشند ،فقط در سایة مبانی نظام
.امکانپذیر است دستیابی به اهداف تعیین شده چشمانداز با این تفکر
اندیشهوران اقتصاد کشور با توجه به روند تهیة برنامة چهارم توسعه و
تکلیفی که داشتند ،به بحث و جمعآوری آرای ارزشمند اعضای احساس
دانشگاههای سراسر کشور در گروه اقتصاد سازمان محترم هیأت علمی
جنجالهای سیاسی پرداختند و با بسیج اساتید در فضای علمی بدور از
ارزشمندی را هدف اعتالی اقتصاد کشور ،نظر کارشناسی خود و مقاالت
دربارة برنامة چهارم توسعه به مجلس شورای اسالمی ارائه دادند تا پیش
ارائة برنامه چهارم توسعه ،به کمیسیونها و هیأت رئیسة مجلس از

همایش بررسی الیحه برنامة چهارم توسعه در تقدیم کنند تا محصول
.گیرد مجلس محترم مورد بهرهبرداری قرار
مقاالت منتشر شده ،افزون بر بررسی موضوعاتی از قبیل وضعیت
نفت در برنامة چهارم ،به دو موضوع یعنی اشتغال ،تجارت خارجی،
برنامهریزی» در الیحة برنامة «مبانی نظری حاکم بر برنامه» و «ساختار
.چهارم پرداخته که بسیار اهمیت دارد
در پایان این جلسه ،میزگردی با حضور جناب آقای سبحانی نمایندة محترم
آقای نجفی علمی ،عضو محترم هیأت علمی دانشگاه مجلس ،جناب
محترم سازمان مدیریت و برنامهریزی عالمه و جناب آقای تاجگردون معاون
.برگزار شد

