


توسعهمسيردراساسيچالشيكشورهاازبسياريدرنابرابريمسئله

وسيعجغرافياييمناطقآنهاحاكميتقلمرودارايكهكشورهاازدستهآنبرايويژهبه

مينمايداردشوراملييكپارچگيووحدتبهدستيابيومناطقمتوازنتوسعهحصولبرايجديتهديدي

وابرنامههتوجهكانونازمعموالميكنند،زندگيكشورهاپيرامونيمناطقدركهمردمي

هستند؛دوربهتوسعهسياستگذاريهاي

استپايينترآنهااجتماعيواقتصاديتوسعهسطحلذا

نا برابری و توسعه منطقه ای: برنامه ریزی



سومجهانكشورهايبارزمظاهرازيكيايناحيهبينوايناحيهدروننابرابريهاي

وسياسياجتماعي،اقتصادي،اكولوژيک،-محيطيشرايطازناشي..

شكوفاييوعموميخدماتنظرازمنطقهچنديايکدرحالتوسعه،كشورهاياكثردر

مليتوليدودرآمدايجاددرراعمدهاينقشودارندمناسبيوضعيتاجتماعي،واقتصادي

.ميكنندايفا

وركشنواحيومناطقبيننابرابريهايوشكافافزايشوديگرمناطقنگهداشتنعقب

نا برابری و توسعه منطقه ای: برنامه ریزی



منطقهايسياستهايتوسعه

درتقويتفعاليتهاياقتصاديوتوسعهمناطقمحروموبهدنبالآن،كاهشتفاوتهايمنطقهايداراينقشمهمي

تخصيصمنطقهايسرمايهگذاريهايعموميگاميدرجهتكاهشنابرابريهايمنطقهايوتحققتوسعهمتعادل

هسايرمناطق،ترتوسعهيافتهباشتاببيشترينسبتبگراييدرتوسعهمناطقزمانيمحققخواهدشدكهمناطقمحروموكمهم

.رشدوتوسعهيابند

نطقهايراغيراينصورت،ادامهروندهايموجودباتمركزتوسعهاقتصاديدرمناطقتوسعهيافته،واگراييوعدمتعادلمليومدر

داشتدرپيخواهد

هرمنطقهدربرنامهريزيمنطقهايكوششمينمايدتانوعيهماهنگيوهمسانيرشدبينمناطقمختلفايجادنمايدولذا

باشدسوييويكنواختيبانظمونظامكلفضايسرزمينمليازرشدوتوسعهفراخوربرخورداريک

نا برابری و توسعه منطقه ای: برنامه ریزی
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1334-1327
برنامه اول

1341-1337

1341-1346برنامه سوم
برنامه دوم

برنامه چهارم

برنامه پنجم

برنامه ششم

1356-1351

1351-1346

(غیرمصوب)

اجتماعی با رویکرد ابزاری -امنیت اقتصادیتوجه به برخی عناصر مؤلفه

توجه بهه اراههه خهدما  ، اولویت رشد اقتصادی
رفاهی با رویکرد ابزاری

،اولویت رشد اقتصادی

راستای توجه نسبتاً جامع به کیفیت زندگی در
حل پیامدهای منفی ناشی از رشد اقتصادی

تدوین، اجرا و نظارت برنامه•

هدفتر فنی توسط بانک بین المللی ترمیم و توسع1.

مجریان برنامه•رمانفرمانیاندفتر اقتصادی با مشورت بنیاد فورد و با مسئولیت ف2.
مستشاران آمریکایی1.
ا ایرانیان مقیم آمریک2.

تاسیس سازمان برنامه
به ریاست ابوالحسن ابتهاج

دوره تدوین 
تغییر وزیر مالیهبار   8تغییر کابینه               بار   6•
تدوین کنندگان•

سفارت ایران در واشنگتن •
مستشاران آمریکایی، شرکت آمریکایی موریسن نودسن •
بانک بین المللی ترمیم و توسعه •
.1327دکتر حسن مشرف نفیسی ریاست اداره کل برنامه در سال •

دردوره اجرای برنامه 

مدیر عامل برنامه ریزیبار   تغییر 10•
اهدف برنامه•
ایران بعنوان تولید کننده مواد خام معدنی و کشاورزی •
تولید کننده محدود برخی مواد مصرفی •
بازار مصرف کاالهای خارجی •

برنامه های قبل از  انقالب اسالمی 



نشدندمنطقهایتعادلایجادبهموفقانقالب،ازقبلعمرانیبرنامههای

زدنددامنبخشیوفضاییشدنقطبیونابرابریهایتشدیدبه.

نداشتهوجودهیچگاهبساچهمنطقهایبرنامهریزی

استبودهملیبرنامههاکردنمنطقهایحدیتاومنطقهایسیاستگذاریبیشتر

بودمنطقهایفاحشاختالفانقالبازقبلبرنامههایبارزپیامد.

بیشترینایرانوبرزیلجنوب،وشمالازجهانبرگزیدهکشور17میاندر1355درجهانیبانکمطالعاتطبق

.داشتهاندرا(GRP)منطقهناخالصتولیدسرانهمعیاربامنطقهایاختالف

بودیافتهافزایش1355سالدربرابر8به1348سالدربرابر5/5ازروستاوشهردرامدیاختالفچنینهم.

بررسی برنامه ها



1372-1368

1383-1379

برنامه سوم

برنامه دوم

برنامه 
اول

برنامه چهارم1388-1384
برنامه پنجم

اولویت رشد اقتصادی
ماعیهای کیفیت اجتتوجهی به مؤلفهبی

اولویت رشد اقتصادی
های کیفیت اجتماعیتوجهی به مؤلفهبی

اولویت رشد اقتصادی
اجتماعیهای مؤلفهنگرش ابزاری به

اولویت رشد اقتصادی
عیاجتماهای کیفیت به مؤلفهشکلی توجه 

اولویت رشد اقتصادی
امور فرهنگی و زیرساختهای اجتماعی

1393-1388

1378-1374

7

برنامه های بعد از انقالب اسالمی 



تهرانبامقایسهدرخصوصبهکشور،استانهایبیننابرابریوجودشدهانجاممطالعاتاساسبر

میشودکشوراستانهایمیاننابرابریبروزموجبکهعواملیجملهازاستمشهودکامال

شدید،تمرکزگرایی

فرصتها،درنابرابری

فیزیکی،سرمایه

انسانیسرمایه

صنعتی،ساختارواقتصادیبودنبازدرجه

(تهران)مرکزازفاصلهواستانهاجغرافیاییویژگیهای

بررسی برنامه ها





بستروزیرساختتوسعهپایدار
خوبشهریارییازمامداریبه

کهاستحکمرواییازنوینیشکل

وتشویقگیریتصمیمفراینددررانفوذانذیتمامیاجتماعیمشارکتوتحرک

.کندمیتسهیل

هبتوسعهلوازمازسههرکهشودمیتقسیمنهادسهمیانعمومیادارهمسئولیت

.روندمیشمار

،حکومت

مدنیجامعه

خصوصیبخش
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خوبشهرياري

وراممشترکادارهوريزيبرنامهبرايخصوصيوعمومينهادي،وفردياقداماتازايمجموعه

سازگارومشاركتياقداماتقالبدر

شهرونداناجتماعيسرمايهوغيررسميترتيباتورسمينهادهاي

كندميربرقرااجماعباينمتورقيبساليقواولويتهابينكهاست«هافرايند»ازايمجموعه.

درمندسودگذاريسرمايهخوب،ريزيبرنامهمند،نظامقواعدنتيجهومستلزمخوبحكمراني

استمعقولومنطقيسازيتصميموكارآمدمشاركتمنابع،مديريتبخش

(توانمندومعتبر)خوبحكمروايي
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پارادايم های برنامه ريزی و تحوالت آن



پارادیم

برنامه
فرایند اجرا

سطح

روش شناسی

دامنهفرایند تهیه

اهداف

برنامه ریزی

برنامه ریز



پارادیم 
اول

برنامه
فرایند اجرا

سطح

روش شناسی

دامنهفرایند تهیه

اهداف

برنامه ریزی

برنامه ریز

دانای کل
مشاور خردمند

اصالح 
اجتماعی

بخشی و 
کالبدی

برخی بخشها و 
سکونتگاهها

تحلیل سیاست

کارشناسی-تاملی 

ملی-متمرکز 

-سلسه مراتبی
-پیش اندیشیده
انعطاف پذیر 

تکنوکراتیک



جامع ريزیبرنامه

:جامعبرنامه ريزیويژگی های

اجتماعی–اقتصادیهایبخشتمامگرفتندرنظر

اقتصادیعاملینتمامبرایتکلیفتعیین

(،دولتیغیروعمومینهاهایسایروبانکهابرمشتملعمومی،بخشخصوصی،بخشدولت)

بخشزیروبخشهربرایرشدهاینرخرشد،مسیرهایهداف،اتعیین

بخشزیروبخشهردر...واعتباراتتأمینچگونگیونیازمورداعتباراتتعیین



برنامه ریزی جامع

الزاماتبرنامهریزیجامع:
اطالعاتجامع،تفصیلی،بهنگاموقابلاتکادسترسیبه

نیازبهمنابعمالیوفیزیکیخیلیزیاد

داشتننظاماجراییونظارتیکارآمد

وجودظرفیتباالینظاممهندسیوپیمانکاری

نیازبهزمانتدوینطوالنی

مشکالت
برنامهدرطراحیوتدویندقتکاهش

موانعاجراییبرنامه

تبلیغیوتبدیلبرنامهبهسندهایسیاسی
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پارادیم 
دوم

برنامه
فرایند اجرا

سطح

روش شناسی

دامنهفرایند تهیه

اهداف

برنامه ریزی

برنامه ریز

دانای کل
مشاور خردمند

هدایت 
اجتماعی

نظامهای
اجتماعی-اقتصادی

همه سیستم ها

تحلیل سیاست

کارشناسی-تاملی 

متمرکز 
منطقه ای-ملی

-سلسه مراتبی
-پیش اندیشیده

حساس به بازخورد

تکنوکراتیک



پیامدهای برنامه ریزی جامع در 
ایران 



توزیع جمعیت



توزیع نرخ رشد جمعیت



نمودار توزیع نرخ باسوادی



نمودار توزیع نرخ رشد بیکاری



نمودار توزیع نرخ مشارکت اقتصادی



نمودار توزیع درآمد عمومی



نمودار توزیع هزینه های عمومی



نمودار توزیع تسهیالت اعطایی به بخش دولتی



نمودار توزیع تسهیالت اعطایی به بخش غیر دولتی
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1393نمودار تعداد جمعیت ساکن  در مناطق حاشیه نشین به تفکیک استان  سال 



سهم گاو شیری تهران و اصفهان

48

تولید تخم مرغ تهران و اصفهان

34

سهم از تولید شیر تهران و اصفهان

51

مساحت زیربنامساحت زمینپروانه

383529

سهم زاگرس از صنعت ساختمان

مساحت زیربنامساحت زمینپروانه

293343

سهم تهران و اصفهان از صنعت ساختمان



(درصد)نمودار توزیع واحد های تحقیقاتی کشور به تفکیک استان 
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1393گروه مشاوران تدبیر توسعه                                                                    زمستان  



پارادیم 
سوم

برنامه
فرایند اجرا

سطح

روش شناسی

دامنهفرایند تهیه

اهداف

برنامه ریزی

برنامه ریز

دانای کل
آینده شناس

بسیج 
اجتماعی

فضا، انسان 
و فعالیت

مساله محور
اجتماع محور

گفتگو و یادگیری 
اجتماعی

گفتگویی و 
مشارکتی

فراملی، ملی و 
محلی

تدریج گرا و انعطاف 
پذیر 

-اقتصادی 
سیاسی



(Core Planning)برنامه ریزی هسته های کلیدی 

نگرانهجامع:اهداف
ویاتنگناهاومعطوفبهاصلیترینقابلیتهامحدود:برنامهها

اهدافجامعوتصویرسازیهایکالنبراینشاندادنجهتهایحرکت
درزمینههستههایکلیدیهایمشخصاساسبرنامهطراحیواجرایپروژه

،بهجایحلهمهمشکالتدربرنامهریزی
حوزهافرادمتخصصهرتوسطخطدهندهیاقطبمشکلعمدهوتشخیصچند
برنامهاجراییطراحی

برخالفبرنامهجامع:
مسائلونههمهاستخطدهندهیاشکلدهیقطبهایهدفحلمشکالتاصلیو
،استفادهکارآازمنابعمالی،فیزیکی،اجرایی
استفادهکاراازسرمایههایانسانی،اجتماعیونمادین
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(Core Planning)برنامه ریزی هسته های کلیدی

:ایامز

نهچندانتفصیلیوجامعتخصصیولینیازبهآمارواطالعات

(مانکاریمنابعمالی،فیزیکی،ظرفیتهایمدیریتی،پی)قابلیتاجرائیباال

نیازبهزمانکمتربرایتهیهواجرا

مسئولهرپروژهشفافیتومشخصبودنعدمسردرگمیبهعلتوجود

قابلیتپایشونظارتقوی
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(Core Planning)برنامه ریزی هسته های کلیدی

سطحهستههایکلیدی؟؟

فرابخش:

بهره وری؟

بخش:

کشاورزی؟

پروژه:

آزادراه؟

منطقه  :

 سواحل؟
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با تشکر
از اتمل و تحمل حضار محترم


