سلسله تک نگاشتهای
الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

تحلیل انتقادی و آسیبشناسی
برنامههای آمایش (برنامهریزی آمایش)
در ایران

اردیبهشت ماه 1395

رهبرفرزانهانقالباسالمی:
باید در طراحی الگوی اسالمی–ایرانی پیشرفت
بر چهار عرصهی فكر ،علم ،معنویت و زندگی تكیه شود
كه در این میان ،موضوع «فكر» بنیانیتر از بقیهی عرصهها است
در دیدار اعضای شورای عالی
مركز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
۱۳۹۱/۱۲/۱۴

سرشناسه
عنوان و نام پديدآور
ایران /رضا ابراهیمی.
مشخصات نشر
مشخصات ظاهری
فروست
شابک
وضعیت فهرست نویسی
یادداشت
موضوع
موضوع
شناسه افزوده
رده بندی کنگره
رده بندی دیویی
شماره کتابشناسی ملی

 :ابراهیمی ،رضا،- ۱۳۵۴
 :تحلیل انتقادی و آسیبشناسیبرنامههای آمایش (برنامهریزی آمایش) در
 :تهران :مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.۱۳۹۵ ،
	: ۱۲۴ص :.مصور ،جدول ،نمودار.
 :سلسله تکنگاشتهای الگوی اسالمیایرانی پیشرفت؛.۷۲
978-600-7611-73-9 :
 :فیپا
 :کتابنامه :ص.۱۲۵ - ۱۲۱ .
 :آمایش سرزمین  --ایران
Reclamation of land -- Iran :
 :مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
	:۲۵ ۱۳۹۵الف۹الفHT۳۹۵/
	:۳۰۷/۱۲۰۹۵۵
۴۲۵۵۶۱۹ :

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسالمي ایراني پیشرفت:
تحلیل انتقادی و آسیبشناسی برنامههای آمایش (برنامهریزی آمایش) در ایران
نگارش :مهندس رضا ابراهیمی(کارشناس ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی -اجتماعی)

ناشر :نشر الگوی پیشرفت ،وابسته به مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
نوبت چاپ :اول ،اردیبهشت ماه 1395
شمارگان 1000 :نسخه
شابك978-600-7611-73-9 :
قيمت 70000 :ریال
تلفن021 88014648 -021 88634008 :
www.olgou.ir
Email:olgou@olgou.ir
نشاني :تهران ،خيابان جالل آلاحمد ،روبهروي بيمارستان شريعتي ،شماره 3
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت است.
مسئوليت ديدگاههاي بيانشده در این تک نگاشت بر عهده مؤلفان محترم است.

تحلیل انتقادی و آسیبشناسی برنامههای آمایش (برنامهریزی آمایش) در ایران

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي
و جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همهجانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتﻀاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﮑري درباره پيشــرفت اســالمي ايراني ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســيﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخي
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوﺯه
الگوي اســالمي ايراني پيشرفت ،آثاري را بهﺻورﺕ تﻚنگاشــتهاي علمي فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚنگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمهمﺒسوﻁ است كه توسﻂ يﻚ پﮋوهشــگر خﺒره در يﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚنگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و
نويسﻨده با پرداﺯﺵ و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و افزودن يافتههاي پﮋوهشي
جديد خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه مورد بررسي ميگشايد.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابي ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار ميگيرد .در پايان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نويسﻨدگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلســله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افقهاي نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃي مسير تدوين
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خالصه
برنامهریزی آمایش س��رزمین بهتعبیری برنامهریزی ب��رای توزیع بهتر جمعیت ،امکانات و
فعالیتهای مختلف بهمنظور افزایش رفاه ،آس��ایش و هماهنگی جامعه است .این موضوع
از زمانیکه انس��ان متوجه شد س��رزمین منبعی محدود برای کلیه فعالیتهای تولیدی و
اجتماعی بشر است ،اهمیت ویژهای پیدا کرد .درحقیقت این زمین است که بر آن جمعیت
پخش میشود ،کشاورزی جان میگیرد ،صنعت برپا میشود و تمامی کنشها و واکنشهای
زیس��تی و اجتماعی بشری روی آن شکل میگیرد .بنابراین ،ایجاد تعادل منطقی بین سه
عنصر انسان ،فضا و فعالیت امری اجتنابناپذیر میشود .در کشور ما ،طی سالهاي قبل در
مجموع یازده برنامه تهیه گردی د که به استثنای برنامه ششم عمرانی پیش از انقالب ،سایر
برنامهه��ا همگی به مرحله اجرا درآمدند .هرچند ،هیچکدام از برنامههای اجرا ش��ده کام ً
ال
مبتنی بر برنامهریزی آمایش س��رزمین نبودند و بیشتر در حد سیاستگذاری منطقهای یا
برنامهریزی منطقهای بودند (آن هم از نوع منطقهای کردن برنامه ملی) ،اما تقریباً در همه
آنها به موضوعاتی اشاره شده است که میتواند بهعنوان برداشتهایی از برنامهریزی آمایش
سرزمین تلقی گردد .برای مثال ،کاهش نابرابریهای منطقهای ،جلب مشارکت مردم ،اجرای
سیاس��تهای تمرکززدایی و افزایش نقش اس��تانها ،جلوگیری از مهاجرت روستائیان و
غیره از این موارد هس��تند .باوجود آنکه طی دهههای گذشته ،اصالحات اساسی در قوانین
برنامهریزی رخ داده و در ش��کل و عملکرد نظام برنامهریزی تغییرات قابل توجهی بهوجود
آمده است ،اما همچنان مشاهده میشود غفلت از درونمایههای برنامهریزی آمایش سرزمین
و توجه به نمودهای ظاهری آن و تالش برای انتقال آن به داخل کشور طی تقریباً نیم قرن
اخیر ادامه داشته است .نمیتوان فقط به لزوم برنامهریزی آمایش سرزمین اعتقاد داشت و از
درک محتوای آن غافل ماند .بهعبارتی ،راه توسعه ،اجرای روش اروپائیان آنهم صرفاً بهصورت 7
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تقلید روشهای فنی و تکنیکی نیست .غفلت از مفهوم و منزلت فرد ،تفاوت در پیدا و پنهان
سیاستها ،استیالی تفکر دولتی ،ناسازگاری در سیاستگذاریها ،عدم تفکیک بین دولت
مرکزی و دولتهای محلی و عدم تمایل سیاستگذار به اتخاذ سیاستهای درست از جمله
مواردی هستند که مانع از تحقق اهداف مورد نظر برنامهریزی آمایش سرزمین میشوند و
در این تکنگاشت به آنها اشاره خواهد شد.
اگ��ر بین برنامهری��زی آمایش س��رزمین متعارف در کش��ور و آنچه ک��ه در ادبیات نوین
سیاس��تگذاری مالحظه میش��ود ،تفکیک قایل ش��ویم میتوان ادعا نم��ود برنامهریزی
آمايشي متعارف اگر هم موفقیتی کسب کرده باشد نمیتواند چارچوبی برای کاهش پایدار
نابرابریهای منطقهای یا تفاوتهای بین هس��ته و پیرامون فراهم کند .مالحظه میش��ود
همکاریهای افقی بین مناطق ،نقش اصلی را در برنامهریزی آمايش��ي نوين ايفا میکند و
در بس��تر جهانیشدن ،وابستگیهای عمودی و سلسله مراتبی بین مناطق کمتر میشود.
مفهوم «پایداری» نقطه کانونی برنامهریزی آمايشي نوین است و در آن مالحظات اقتصادي،
اجتماعي و زيستمحیطی برای رسیدن به اهداف بلندمدت قلمروها تلفيق ميشود .امروزه،
عملکرد مناطق کمتر به عوامل سنتی تولید وابسته است؛ منظور عواملی هستند که برآمده از
مزيتهای منحصر بهفرد منطقه (مکان) هستند .بنابراین ،الزم است در راستای رقابتپذیری
و همگام با جهانیش��دن مزيتهای مکانی بهطور پویا بهبود ياب��د .فناوريهای ارتباطی و
اطالعاتی جدید ،آزاد سازي بازارها و شكست موانع باعث ايجاد سيستمهای جدید تولیدی
شدند که انعطافپذیرتر ،کمتر سلسله مراتبی و کمتر وابسته به عوامل تولید سنتی منحصر
به مکان هستند .بهعبارتی ،محدودیتهای جغرافیایی بر اساس نزدیکی ،همچنان قابل توجه
هستند اما تعیینکننده نیستند .فضای مثبت کارآفريني ،كيفيت توليدات ،محيط طبيعي و
فرهنگي ،خدمات و زيرساختهای فنی و مالی مناسب و کیفیت سرمایه انسانی در مسابقه
جذب س��رمایهگذاری و اشتغال سرمایه تعیینکننده هستند .اين فضاي به شدت رقابتي،
رويكردهاي برنامهریزی آمايشي را تحت تاثير قرار داده است .در دهه  ،١٩٩٠اهداف اصلي
برنامهریزی عبارت بودند از :تحریک رشد اقتصادی ،كاهش آسيبپذیری اقتصاد منطقهای
به تهدی��دات خارجی ،کمک به مزایای رقابتی منطقهای و مدیریت اس��تراتژیک قلمرو بر
اساس مشارکت هماهنگ عوامل اقتصادی-اجتماعی اعم از خصوصی یا دولتی .برنامههای
 8آمايشي بايد در حال حاضر ،اراده ،نيت و پتانسيلهای عوامل سیاسی ،اجتماعي و اقتصادي

تحلیل انتقادی و آسیبشناسی برنامههای آمایش (برنامهریزی آمایش) در ایران

محلي را متحد كند .همچنین این برنامهها بايد فعاليتهای تولیدی را با استفاده از منابع
درونزا و تالش برای جذب موارد برونزا متنوع س��ازند .مش��ارکت اجتماعی و اجماع برای
موفقیت چنین رویکردی مورد نیاز است .در این راستا ،قوانین و احکام برنامهریزی الزم است
بهگونهای اصالح شود که فقط متمرکز بر برنامهریزی فیزیکی و تدوین مقرراتی برای استفاده
از زمین نباشد .این اصالحات باید در چارچوب موارد ذیل باشد:
•انعطافپذیری بیشتر در فرآيند برنامهریزی و سادهسازی برنامهها بهگونهای که تصمیمگیران
را ضمن لحاظ عدم قطعیتهای اجتنابناپذیر راهنمایی کند؛
•مسئوليتپذیری بیشتر مقامات محلی و منطقهای در قبال عملکرد نظام برنامهریزی؛
•مشارکت موثرتر جوامع محلی و سایر ذینفعان؛
•توانمندی نهاد برنامهریزی (براي جبران هزينهها) به کسب بخشی از منفعت مالي بخش
خصوصی به دلیل تخصیص حق توسعه به آنها؛
•در نظر گرفتن مسئول اثرات زیست محیطی توسعه ،به طوری که اثرات مضر کاهش يابد
و  /یا جبران شود؛
•هماهنگی موثرتر اقدامات بخشی که ابعاد فضایی فرابخشی دارند (مثل توسعه اقتصادی،
محیط زیست ،کشاورزی ،بهداشت)؛
•بسیار مهم است که برنامه با مشارکت همه بخشها با دولت تهیه شود بهگونهای که همه
بخشها نسبت به آن احساس مالكيت كنند و آن را تحميلي خارجي تلقي نكنند؛
•برنامه ابزاری برای مداخله در یک قلمرو است و باید توجه داشت که برنامه ابزاری قانونی
برای سرمايهگذاری بخش عمومی نیست ،بلکه ابزاری عملیاتی و وابسته به پروگرامهای
اجرایی برای توس��عه سیاستهای بخش عمومی و حمایت از سرمایهگذاریهای بخش
خصوصی و ابتکارات محلی است.
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