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هر گاه حکمرانان شما نیکان شما باشند و توانگرانتان  
 سخاوتمندان شما و هر کارتان با شورای همه شما باشد

 روی زمین برایتان بهتر است از درونش  
 

هر گاه حکمرانان شما بدان شما باشند و توانگرانتان    
 بخیل های شما و کارهایتان به دست نادانان افتد

 .  برای شما هم بهتر است که زیر خاک باشید  

 ۳۶تحف العقول ص ( ص)رسول اکرم حضرت 

 

 

 

 انسان محور توسعه پایدار
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خوب شهریاری   

اداره و ریزی برنامه برای خصوصی و عمومی نهادی، و فردی اقدامات از ای مجموعه 

 امور مشترک

  سازگار و مشارکتی اقدامات قالب در  

شهروندان اجتماعی سرمایه و غیررسمی ترتیبات و رسمی نهادهای 

 اجماع باینمت و رقیب سالیق و اولویتها بین که است «هافرایند» از ای مجموعه  

 .کند می برقرار

گذاری سرمایه خوب، ریزی برنامه مند، نظام قواعد نیازمند نتیجة خوب حکمرانی 

 معقول و منطقی سازی تصمیم و کارآمد مشارکت منابع، مدیریت بخش در سودمند

 است

 

 انسان محور توسعه پایدار
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   عمومی پندار
دارد، بدنبال را انسانی توسعه خودکار، صورت به اقتصادی رشد 

و گردد می حاصل انسانی توسعه ها جنبه برخی در تنها اقتصادی رشد با معموالً اما 
 .ماند می ناقص امور برخی

 
 خواهد ناهماهنگ و ناهمگون جامعه، در اقتصادی رشد خوب، حکمرانی بدون 

 .گردد می اجتماعی و اقتصادی های بخش در شکاف ایجاد به منجر و بود
 
پیوند 

خوب شهریاری 
پایدار، توسعه و 

گردد می تاکید شفافیت ارتقای و گویی پاسخ جویی، مشارکت چون اصولی بر 

 

 
 

 انسان محور توسعه پایدار
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 اصول توسعه پایدار

1 .پایداری اقتصادی  : 
 استفاده کارآ و بهینه از منابع و مدیریت مناسب آنها برای برخورداری نسل حاضر 

با رعایت حقوق نسل های آینده و عدالت بین نسلی 
 

2 .  پایداری اجتماعی و فرهنگی 
کنترل مردم  بر سرنوشت خود در  جریان توسعه 

مبتنی بر امنیت، اعتماد ،و انسجام و رفاه اجتماعی و برابری فرصتها 
مبتنی بر اخالق، عقالنیت و هویت مذهبی، ملی و فرهنگی 

 

3 .پایداری زیست محیطی 
حفظ تعادل فرایندهای اساسی زیست محیط انسانی و طبیعی 
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 1393زمستان  گروه مشاوران تدبیر توسعه                                                                                 

 محیط زیست

 بـرابـری

 زیست پذیری

رویه عدم تعادل پایدار      

 استراتژی تعادل توسعه  منطقه ای پایدار  باید

 منجر به بسط رویه تعادلی گردد 

 ارزشهای اجتماعی

  اهداف توسعه پایدار برای نیل به تعادل

 ارزشهای زیست محیطی

 اهداف اقتصادی

 ارزشهای اجتماعی

 ابعاد توسعه پایدار
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  Resilient Economyاقتصاد مقاومتی 

مختلف های ضربه و ناگهانی شوك های مقابل در پایدار 

آنها از ندیدن آسیب حال عین در و آور تاب 

موقعیت ها تغییر با (انطباق) سازگاری 

پذیر برگشت(resilience) 

مناسب تعادل حد تا خودبازیابی 

جدید تعادل یا پیشین تعادل 

خود عملیات تداوم و  حفظ توان 
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 وجوه سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری
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تاب آورياصلي سيستم هاي : اقتصاد مقاومتي  

اقتصادی سیستم های زیر، 

و بهره وري پذیري، رقابت مالي، بازار خدمات، و كاال بازار كالن، اقتصاد محيط... 

 آب ونقل، حمل انرژي، مخابرات،) حساس زیرساخت هاي  

 

زیست محیطی زیرسیستم های 

،زیست بوم شناختي سيستم و شهرسازي منابع طبيعي 

 

فرهنگی و اجتماعی زیرسیتم های 

افراد و اجتماع ،سالمت  ،سرمایه انساني. 

 

شهریاری زیرسیستم های، 

،قوانين و سياست ها دولت، نهادها 
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 چالش ها و فرصتها

امور اقتصادی 

امور اجتماعی و فرهنگی 

  زیست محیطی 

شهریاری 
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 امور اقتصادی : چالش ها و فرصت ها

oتولید 

oسرمایه و سرمایه گذاری 

oجمعیت و نیروی انسانی 

oامور زیربنایی 

oالگوی مصرف و مدیریت تقاضا 

oبهره وری 
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 امور اجتماعی و فرهنگی : چالش ها و فرصتها

 اجتماعی رفاه 

امور فرهنگی 
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 محیط زیست: فرصتها و چالش ها

طبیعی مدیریت محیط زیست 

مدیریت محیط زیست انسانی 
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 مولفه های شهریاری: فرصتها و چالش ها
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 امنیت و اعتماد سازی 

برابری فرصتها 
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 توسعه پایدار
 

 بهبود سطح زندگی
 

 حیــــات طیـــبـــه
 

 پیامدها
16 



 
  های برنامه ریزیشیوه
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 نظریات رشد

نظریه رشد 
 نامتوازن

نظریه رشد 
 متوازن
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 رشد متوازن: رشدنظریات 

(نورکس) متوازن رشد نظریه 
ها زمینه تمامی در متوازن و برابر طور به سرمایه تقسیم 

 توسعه تحقق شرط برابر و یکسان طور به بخشها همه رشد 
 

فقر به منتج  کشورها این در موجود باطل دورهای. 
تولید بازدهی کاهش و فقر تداوم اصلی علت سرمایه کمبود 

تقاضا و درآمدها سطح کاهش سبب لذا است، اقتصادی بازدهی از مستقیم تابعی درآمدها 

سرمایه گذاری جریان بر منفی تاثیر کم، تقاضای   

اقتصادی فقر تشدید و تداوم عامل  دایره وار جریان این تداوم. 

19 



به محدود های سرمایه و ها دارائی ،سرمایه کمبود بدلیل  
   متنوع، بخشهای در گذاری سرمایه جای
گردند متمرکز اقتصادی خاص بخشهای در باید.  

 
باشند استراتژیک و مهم بخشهای باید بخشها این  

و مناطق به پسین و پیشین پیوندهای طریق از توسعه اثرات تا 
 .کند پیدا نشت دیگر بخشهای

رشد نامتوازن: نظریات رشد  
20 



  های برنامه ریزیشیوه

برنامه ریزی جامع     (Comprehensive Planning) 
 دید نظری  از صرفا امکان بررسی تعادل کل جامعه در همه بخش ها 

کالن، بخشی 
ملی ، منطقه ای ، محلی 
 دولتی،  خصوصی 
 و...... 

برنامه ریزی هسته های کلیدی    (Core Planning)  
به اصلی ترین فمعطو 

قابلیت ها 

تنگناها 
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 برنامه ریزی جامع

الزامات برنامه ریزی جامع: 
 اطالعات جامع، تفصیلی، بهنگام و قابل اتکادسترسی به 
نیاز به منابع مالی و فیزیکی خیلی زیاد 
داشتن نظام اجرایی و نظارتی کارآمد 
وجود ظرفیت باالی نظام مهندسی و پیمانکاری 
 نیاز به زمان تدوین طوالنی 

 

 مشکالت 

برنامهدر طراحی و تدوین دقت  کاهش 
موانع اجرایی برنامه 
 تبلیغیو تبدیل برنامه به سندهای سیاسی 
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  (Core Planning)برنامه ریزی هسته های کلیدی 

از لحاظ اهداف جامع  
 و یا تنگناهاو معطوف به اصلی ترین قابلیت ها از نظر برنامه ها محدود 

 
اهداف جامع و تصویر سازی های کالن برای نشان دادن جهت های حرکت 
در زمینه هسته های کلیدیهای مشخص  اساس برنامه طراحی و اجرای پروژه 

 
 
بر خالف برنامه جامع : 

 مسائلو نه همه  استهسته ها یا شکل دهی هدف حل مشکالت اصلی و 
 ،استفاده کارآ از منابع مالی، فیزیکی، اجرایی 
استفاده  کارا از سرمایه های انسانی، اجتماعی و نمادین 

 

 1393زمستان  گروه مشاوران تدبیر توسعه                                                                                 

23 



  (Core Planning)   برنامه ریزی هسته های کلیدی

ایامز: 

نه چندان تفصیلی و جامع تخصصی ولی  نیاز به آمار و اطالعات 

(منابع مالی، فیزیکی، ظرفیت های مدیریتی، پیمانکاری) قابلیت اجرائی باال 

نیاز به زمان کمتر برای تهیه و اجرا 

مسئول هر پروژه  شفافیت و مشخص بودن عدم سردرگمی به علت وجود 

قابلیت پایش و نظارت قوی 
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 و  اسناد باالدستی  برنامه ریزی هسته های کلیدی 

باالدستی اسناد تمامی به مراجعه مستلزم ای برنامه هر تهیه   

آمایش سند 

توسعه پایه سند 

توسعه پنجساله برنامه 

 

جاری برنامه های نفی عدم 

فرصتها و منابع از استفاده برای نوینی رویکرد بلکه 

یپذیر ضربه کاهش و مقاومتی اقتصاد تحقق به مساعدت 

اولویت ها بندی درجه 
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  (Core Planning)  برنامه ریزی هسته های کلیدی

افتد؟ می نیست، برنامه در که امور بقیه برای اتفاقی چه  

کلیدی های هسته های پروژه به حوزه هر در بودجه از قسمتی اختصاص  

برنامه راستای در  فعلی های پروژه برخی بازآرایی   

آنها ساالنه اعتبارات تامین و متعارف خدمات سطح نگهداشت   

کلیدی های هسته های پروژه به ای بودجه جدید منابع اختصاص  

کنترل از خارج های تکانه از ناشی اتنوسان و منابع کمبود آثار نمودن فیلتر و کنترل  

  جهانی اقتصاد
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های برنامه بطن در مشخص های پروژه وجود بدون ای توسعه برنامه هیچ 

  ندارد اجرایی قابلیت اجرایی

هستند آن اجرایی های برنامه توسعه، برنامه یک فقرات ستون واقع در 

و شدن بلند قدرت فقرات ستون بدون موجودی هیچ که است بدیهی 

 .باشد خواستنی و زیبا بسیار آن طراحی که چند هر ندارد حرکت
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 کلیدی هسته های ویژگیهای زا

اقتصادی بخش های سایر بر گسترده تأثیرگذاری در آنها باالی ظرفیت 

 (پیشین و پسین روابط) طوری به است، نهفته:   

حوزه هر توسعه و رشد موتور   

ها حوزه سایر بر آن آثار انتشار و سرریز   

غیر و مستقیم اثرات از ناشی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی تحرک  

 پایدار توسعه راستای در مضاعف صورت به ثانویه و اولیه مستقیم،

 لوکوموتیو

 

  (Core Planning)  برنامه ریزی هسته های کلیدی
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 مشارکت جویی

دستگاههای دولتی 

نهادهای مدنی، انجمن های صنفی 

دانشگاهها و مراکز علمی 

بخش خصوصی 

افراد و اقشار ذی نفوذ 
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 تجربه کشورهای دیگر: برنامه ریزی هسته های کلیدی

 :کلیدی هسته های

   منبع اصلی ایجاد نهضت توانمندسازی و کارآفرینی در بخشها و حوزه های مختلف: 

(فوالد و خودرو الکترونیک، صنایع) :کره 

مالی مدرن خدمات :سنگاپور 

(.... و نساجی گردشگری،) :ترکیه 

مالزی و هند: ( IT) 

ایـران:   

(صنعت و کشت های مجتمع) کشاورزی بخش 

((عسلویه) پارس انرژی) انرژی 

..... 
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 (Core Planning)  برنامه ریزی هسته های کلیدی

 سطح هسته های کلیدی ؟؟
فرابخش: 

بهره وری؟ 

بخش: 

  کشاورزی؟ 

پروژه: 

آزادراه؟ 

منطقه  : 

  ارسباران 
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های برنامه هسته   
 کلیدی
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