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  خالصه مدیریتی

فراهم نشدن که جاآناز. مناطق محروم بسیاري در کشور وجود دارد، ايو تاکید بر عدالت منطقهتوسعه  يهاوجود برنامه با

ساختار  بررسیبه  حاضرپژوهش ،استمطرح  ايمنطقه هاي توسعهبرنامه موفقیتعدم دلیلعنوان بهبسترهاي مناسب حکمرانی توسعه 

ساختار  ؛هاي پیچیدهسیستمحل مسائل در اي حکمرانی شبکهنقش  تاکید برا بو  پرداختهتوسعه مناطق محروم کشور حکمرانی 

بهبود سیستم  هاي سیاستیتوصیهکرده است و  ارزیابی میان کنشگران قانونی توسعه پایدار مناطق محروم کشور، را توزیع قدرت

بر مبنی بخشی در توزیع قدرت قانونی میان نهادهاي مسئول و همکارستاي تعادلدر رارا حکمرانی توسعه پایدار مناطق محروم 

 ارائهگیري را خصوصی و نهادهاي مردمی در مدار تصمیمنهادهاي دولتی، بخششامل هاي مشارکت برابر کنشگران کلیدي فرصت

هاي پایداري اقتصادي، اجتماعی ا توجه به شاخصیافته کشور بوضعیت مناطق محروم و کمتر توسعهکرده است. براي این منظور ابتدا 

متوسط تا در سطح محرومیت درصد  77بیش از  منطقه محروم کشور 564و محیطی مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی از میان 

نت حقوقی ریاست قوانین و مقررات مناطق محروم کشور در سامانه ملّی قوانین و مقررات معاودر ادامه  هستند. زیادبسیار محرومیت 

 143قانون و  8کشور شامل  یافتهو کمتر توسعه قانون و مقررات مناطق محروم 151جمهوري مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی 

با تحلیل محتواي متن قوانین و مقررات، شش گروه موضوعی و فراوانی قوانین و مقررات در  شد.در قوانین کشور شناسایی  همقرر

کیفیت و کمیت قوانین و مقررات موجود توسعه مناطق محروم کشور  ارتقاءدهد ها نشان مییافته عی شناسایی گردید.هاي موضوگروه

هاي مطالعاتی مناطق محروم کشور طرح در زمینهدرصد از تعداد کل قوانین و مقررات  1 تنها به طوري که ،رسدضروري به نظر می

هاي اقتصادي وجود دارد. بنابراین شاهد ضعف قوانین یالت و مشوق بخش خصوصی و بنگاهدر زمینه تسهقوانین و مقررات درصد  5و 

هاي اقتصادي در توسعه مناطق محروم کشور اي از منظر مشارکت بخش خصوصی و بنگاهو مقررات در پشتیبانی از حکمرانی شبکه

هاي هاي توسعه؛ احکام دائمی برنامههاي کلی برنامههاي پنجم و ششم توسعه کشور با تمرکز بر سیاستدر ادامه برنامه هستیم.

هاي توسعه کشور مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی قوانین و مقررات ملّی توسعه مناطق محروم کشور و توسعه و قوانین برنامه

ور استخراج گردید و بر این اساس هاي برنامه ششم توسعه در زمینه توسعه مناطق محروم کشهاي توسعه؛ ماده قانوننیز قوانین برنامه

بر این توسعه مناطق محروم کشور شناسایی شدند. حکمرانی نهاد/ سازمان به عنوان کنشگران   39مسئولیت و وظیفه قانونی و  38

 ها و نهادهاياساس به منظور تحلیل ساختار حکمرانی توسعه مناطق محروم کشور، منطبق با این قوانین شناسایی شده، سازمان

هاي ماتریس شبکه حکمرانی توسعه مناطق محروم کشور در نظر گرفته شدند. با توجه به مکلف و مسئول به عنوان سطرها و ستون

اند، استخراج شد. تعداد دفعات همکاري بین ها یا نهادهایی که مکلف به همکاري با یکدیگر شدههر ماده یا تبصره قانونی، سازمان

میزان  Ucinetبا استفاده از نرم افزار و  هاي ماتریس شبکه همکاري وارد محاسبات شدندوان ارزش سلولها و نهادها به عنسازمان

هاي محاسبه شده و سپس شبکه هاي قدرتتراکم و انسجام؛ فاصله ژئودزیک؛ نقاط برشی و کانونمرکزیت درجه، مرکزیت بینابینی، 

اي توسعه مناطق محروم کشور حاکی هاي تحلیل ساختار حکمرانی شبکههترسیم شدند. یافت Netdrawمربوطه به کمک نرم افزار 

اساسی ساختار حکمرانی بدون اصالح  واست کنشگران قدرت بین  توزیعدر عدم تعادل گیري در دولت و تمرکز قدرت تصمیماز 

 .ی مناطق محروم کشور را داشتاجتماع-اقتصادي پیچیده هايانتظار حل مسائل سیستم تواننمیشبکه توسعه مناطق محروم کشور 

هاي توسعه و نتایج برنامه ملّی و اي با توجه به نتایج بررسی قوانین و مقرراتحکمرانی شبکه توسعهدر نهایت پیشنهادات سیاستی 

 حکمرانی توسعه مناطق محروم کشور ارائه شده است.تحلیل شبکه 
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  مقدمه -1

هاي اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اي است که در دههریزي منطقهظام برنامههاي نترین استراتژيتوسعه پایدار یکی از مهم

، گیرداي، با در نظر داشتن دسترسی به منابع طبیعی، در حوزه توسعه اقتصادي و اجتماعی منطقه شکل میتوسعه پایدار منطقهاست. 

منجر به در نهایت بتواند فیت محیطی منطقه خارج نباشد و توسعه اقتصادي منطقه باید در سطحی باقی بماند که از ظرطوري که به

روند صعودي شکاف توسعه بین مناطق مختلف و افزایش ناپایداري ). 2016، 1بهبود کیفیت زندگی انسان گردد (استریمیکینه

متوازن در کشورهاي  وسعهت منجر به تاکید براي هاي منطقهها در جبران عدم توازنو اقتصادي و ناکارآمدي دولت ، محیطیاجتماعی

 تالشهـاي پنـج سـاله توسـعه، هاي برنامهرغــم اینکــه در قالــب سیاســت، علینیز در کشــور مــا .در حال توسعه شده است

ـا و هاي انجـام شـده، امـا توزیـع نامتـوازن امکانـات، خدمـات و فعالیتمنطقـه هـاي توسـعهزیـادي بـراي تعدیـل عـدم تعادل

چنان از هـاي مختلــف، همــها بیــن بخشها و هـم در درون اســتانهـا و شـکاف توسـعه، هـم در بیـن اسـتانوجـود نابرابري

هاي توسعه صنعتی میزان گذاريهاي اخیر و سیاستهاي توسعه در سالبا وجود برنامهو  اسـتبرانگیز  اي چالشمنظر عدالت منطقه

گانه توسعه پایدار شامل پایداري ابعاد سهمنطبق با نتایج ارزیابی طوري که هب خورد.در اکثر نقاط کشور به چشم میبسیاري محرومیت 

 ،کشورمناطق از درصد  77کشور در محرومیت متوسط و به طور کلی بیش از مناطق کل از درصد  63 ؛اجتماعی و محیطی ،اقتصادي

رغم علیهاي توسعه برنامهرسد به نظر می ).1396د (اطلس مناطق محروم کشور، محروم متوسط تا بسیار محروم هستن طقهمن

   .نداشته است اي پیشرفت چندانیاز منظر توسعه متوازن و توجه به مسئله عدالت منطقهگذاران هاي سیاستتالش

المللی توسعه، پارادایم اي بینهاي توسعه و نهادهمیالدي، در برنامه 90از اوایل دهه دهد بررسی مطالعات توسعه نشان می

این موضوع در  و هاي قبلی توسعه استحکمرانی و تاثیر حکمرانی بر توسعه مورد توجه قرار گرفت. این توجه معلول شکست برنامه

است  توسعه توجهی به حکمرانیهاي توسعه در مناطق مختلف دنیا، بیکه دلیل شکست برنامه شودمی مطرحگذاري حوزه سیاست

عنوان  کنند یا بهها عمل میو نهادها که حاکمان در چارچوب آن قوانیناي از عنوان مجموعهحکمرانی به). 2008، 2بانک جهانی(

). 2016، 3است (ابیاد و همکارانشده تعریف سطوحکلیه  درسازيِ قدرت در نهادهاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعیِ کشورها روش پیاده

هاي رسمی و غیررسمی، سازمان تا گرفته هادولت از وسیعی،تواند متمرکز بر گستره ، حکمرانی می4ملل سازمان توسعهبر اساس برنامه 

 ).2013، 5شود (بویر پیاده قدرت یا هنجارها قوانین، از وسیعیها باشد و از طریق گستره و خانواده هاقومیت

فرض پیچیدگی مسائل و ناتوانی هاي نوظهور، با پیشیکی از مدل اي به عنوانحکمرانی شبکههاي حکمرانی، در بررسی پارادایم

کنشگران دولتی،  شاملي ریگمیفرایند تصمها در حل مسائل به طور مستقل، بر همکاري و مشارکت ذینفعان کلیدي در نهاد

 ماًیمستق حکومتی يهايردر این شیوه متفاوت حکمرانی، کارگزا). 2016، 6کند (اسکارلت و مکینیتاکید میو جامعه  یردولتیغ

. این شکل زنندیبر اساس رایزنی و مذاکره نموده و دست به یک اقدام جمعی م يریگمیکنشگران غیرحکومتی را وارد فرایند تصم

                                                           
1 Streimikiene 
2 World Bank 
3 Abiad et al. 
4 United Nations Development Program 
5 Bevir 
6 Scarlett & McKinney 
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). حکمرانی 2016 ،1(کاپوکا و گاراوي است رمتمرکزیدر یک ساختار غ و جامعه دولتی مشارکت بخش غیردولتی،از حکمرانی، بازتاب 

از طریق  هاي اجتماعیهاي مطلوب حکمرانی، به معناي افزایش قابلیت حل مسئله پایدار در سیستماي به عنوان یکی از شیوهشبکه

هاي سیستمپاسخگویی نسبت به مشکالت ، و اقدام جمعی مشارکتحمایت از و با  است هاي ذینفعان متنوعتوانمندسازي قابلیت

  ). 2019، 2(پیتمن و آرمیتیج کندمی تقویترا یل و مواردي از این قبی محیط و اجتماعی

هاي خشهاي موجود در بگیري از توان و ظرفیتگذاري، ضرورت بهرهپیچیده شدن مسائل مربوط به سیاستبا توجه به 

وري رهفزایش بههاي خصوصی، اغیردولتی، ضرورت تعامل میان بازیگران براي حل مسائل، مشارکت بیشتر نهادهاي اجتماعی در بخش

ز پیش ضروري اي را بیش ا؛ توجه به رویکرد حکمرانی شبکهگیري و اتخاذ سیاستو باال بردن توان حل مسائل و بهبود تصمیم

   ).1395هاي مجلس شوراي اسالمی، ساخته است (مرکز پژوهش

هاي توسعه روند تکامل نظریه ) به بررسی اجمالی1390اخیر نیکونسبتی ( هايسالدر بررسی مطالعات حوزه حکمرانی توسعه در 

اي هاي توسعه منطقه) سیاست1392راد و همکاران (پرداخته و پارادایم حکمرانی و توجه به نهادي را مورد تاکید قرارداده است. فرجی

ر ایران از اي دهاي توسعه منطقهشناسی قرار دادند و از دالیل اصلی شکست سیاستایران را از دیدگاه رویکرد نهادي مورد آسیب

منظر رویکرد نهادي را تعریف نامشخص از منطقه و توسعه منطقه اي، وجود ساختارهاي متمرکز تصمیم گیري و اجرایی و فراهم 

اي را به عنوان الگوي ) حکمرانی شبکه1395کنند. زیاري و محمدي (نشدن بسترهاي مناسب حکمرانی توسعه منطقه اي معرفی می

شناسانه وجود چالش مفهومی ) در یک رویکرد آسیب1398کنند. مصطفوي و نعمتی (اي مطرح میطقههاي توسعه منمطلوب طرح

ریزي متمرکز را از نقاط ضعف در فرایند توسعه نسبت به توسعه متوازن، مشکل تعریف منطقه، تخصیص منابع مالی و نظام برنامه

ارزیابی و تحلیل ساختار حکمرانی توسعه پایدار مناطق محروم  )  به1400زاده (دانند. خدامرادي و حسینمتوازن در کشور می

اي، هاي منطقهاي و عدم تعریف نهادهاي اجرایی و نظارتی و عدم توجه به پتانسیلپرداختند و فقدان نظام مدیریت توسعه منطقه

اي مطرح کردند. در توسعه منطقه انسانی بومی و توسعه کارآفرینی محلی را به عنوان چالش اصلی ساختار حکمرانیدانش سرمایه

ي اشبکهي حکمرانی هامؤلفه ریتأث) که به بررسی 2020( 3توان به مطالعات مادهانیاي نیز میبررسی مطالعات زمینه حکمرانی شبکه

ملّی  ادارهاي شبکه اي ساختار حکمرانی) مطالعه2019( 4ها پرداخته است، اشاره کرد. آبرامزدر افزایش ارزش و شفافیت سازمان

کند. استپتو و تاکید می شبکه بازیگران درگیري به نهادي و در راستاي نوآوري کندیم لیوتحلهیتجز را متحدهاالتیا منابع طبیعی

ی و تخلفات قومیتی در میان شهروندان عدالتیبي بر جامعه و رابطه آن با اشبکهحکمرانی  ریتأث) به بررسی 2019( 5فانکورت

 7ي و رفاه اجتماعی را بررسی کردند. کاردوسواشبکه) رابطه بین حکمرانی 2018( 6و همکاران اند. هلیولرداختهبریتانیایی پ

گذاري تسلط خانه به تنهایی بر سیاستشناسی وزارت امور خارجه برزیل در روابط با چین دریافتند که این وزارت)، در آسیب2016(

دهد مطالعات محدودي ها نشان میان دولتی و غیردولتی در ساختار حکمرانی است. بررسینداشته و نیازمند توسعه مشارکت بازیگر

در تحلیل حکمرانی توسعه مناطق محروم وجود دارد و تاکنون تحلیل سیستم حکمرانی توسعه مناطق محروم کشور مبتنی بر 

                                                           
1 Kapucu, N. & Garayev 
2 Pittman & Armitage 
3 Madhani 
4 Abrams 
5 Steptoe & Fancourt 
6 Helliwell et al. 
7 Cardoso 
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هادهاي مردمی به طور مشخص مورد توجه اي با تاکید بر مشارکت نهادهاي دولتی/حاکمیتی، بخش خصوصی و نحکمرانی شبکه

 قرار نگرفته است. 

اي توسعه پایدار مناطق محروم به منظور ارزیابی توزیع قدرت تحلیل ساختار حکمرانی شبکهبه پژوهش حاضر بر این اساس 

احکام دائمی قانون  ،قانونی کنشگران حکمرانی توسعه مناطق محروم بر مبناي بررسی قوانین و مقررات توسعه مناطق محروم کشور

با تاکید بر توزیع قدرت قانونی کنشگران کلیدي شامل نهادهاي دولتی/حاکمیتی، توسعه اقتصادي و اجتماعی ششم برنامه  انونو ق

بهبود سیستم حکمرانی توسعه پایدار مناطق  هاي سیاستیتوصیهو  پرداخته استبخش خصوصی و نهادهاي مردمی و جوامع محلی 

توزیع قدرت قانونی میان نهادهاي مسئول و همکار برنامه توسعه در در راستاي تعادل بخشی  کشور را توسعه یافتهمحروم و کمتر 

در  جوامع محلی/، بخش خصوصی و نهادهاي مردمیحاکمیتی/هاي مشارکت برابر کنشگران کلیدي نهادهاي دولتیمبتنی بر فرصت

 هاي زیر مطرح شده است:ژوهش حاضر در جستجوي پاسخ به پرسشپبر این اساس . دهدمیرا ارائه  گیريمدار تصمیم

  هایی هستند؟حکمرانی توسعه مناطق محروم کشور چه نهادها/سازمان کنشگران -1

کنشگران کلیدي در ساختار حکمرانی   و هاي توسعه کشور چگونه است    در ساختار حکمرانی برنامه  کنشگران مشارکت  شبکه  -2

 ایی هستند؟هچه نهادها/سازمان کنونی

شبکه    -3 شگران کلیدي حکمرانی  شامل نهادهاي       توزیع و جایگاه قدرت کن سعه پایدار مناطق محروم  شبکه همکاري تو اي در 

 دولتی؛ بخش خصوصی و نهادهاي مردمی به صورت است؟

 ور کدامند؟اي توسعه پایدار مناطق محروم و کمترتوسعه یافته کشهاي سیاستی بهبود سیستم حکمرانی شبکهتوصیه -4

هاي قوانین احکام دائمی برنامهقوانین و مقررات ملّی مصوب توسعه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور و ابتدا  راستادر این 

توسعه و قوانین برنامه پنج ساله پنجم و ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مرتبط با توسعه مناطق 

یافته، زدایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بررسی قوانین مرتبط با توسعه مناطق محروم و کمتر توسعهومیتمحروم و محر

هاي مسئول و مکلف و همکار در اجراي قوانین به عنوان کنشگران ساختار شبکه حکمرانی توسعه مناطق محروم کشور نهادها/سازمان

   گردید.شناسایی 

میزان مشارکت و تعداد دفعات همکاري میان کنشگران شبکه  )SNA( هاي اجتماعید تحلیل شبکهبا استفاده از رویکرسپس 

هادهاي حاکمیتی و دولتی؛ بخش خصوصی و نهادهاي تعیین می شود، بر این مبنا جایگاه قدرت قانونی کنشگران کلیدي شامل ن

هاي سیاستی بهبود توصیهدر نهایت گرفت و یل قرار هاي تحلیل شبکه اجتماعی مورد تجزیه و تحلبا استفاده از شاخص مردمی

سیستم حکمرانی توسعه پایدار مناطق محروم و کمترتوسعه یافته کشور با تمرکز بر بهبود جایگاه قدرت بخش خصوصی و نهادهاي 

  شده است.زدایی مناطق کمتر توسعه یافته کشور پیشنهاد مردمی در پیشبرد اهداف توسعه پایدار و محرومیت

بررسی وضعیت مناطق محروم کشور؛ بررسی بخش اصلی خالصه مدیریتی؛ مقدمه؛  ششکارشناسی حاضر مشتمل بر  زارشگ

گیري و تحلیل ساختار حکمرانی مناطق محروم و کمترتوسعه یافته کشور و نتیجهقوانین و مقررات توسعه مناطق محروم کشور؛ 

ي اولویت پنجم کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب با عنوان ترویج قابل ذکر است پژوهش حاضر در راستا پیشنهادات است.

رویکردهاي سیستمی  سازيپیاده کاربردي از رویکردهاي سیستمی حل مسائل پیچیده توسعه پایدار مطرح شده است و در تالش است

  کشور ارائه دهد.را در مسائل توسعه پایدار 
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  تعریف واژگان کلیدي

المللی آشکار ه پایدار فرآیندي است که به دنبال بهبود کیفیت زندگی مردم در چارچوب استاندارهاي بینتوسع توسعه پایدار:

توسعه پایدار هایی براي بهبود رفاه انسانی بدون تخریب محیط زیست و تجاوز به حقوق دیگر انسان هاست. حلشود و شامل راهمی

(جوونیک و  است ها براي نسل فعلی و آیندهیط، توزیع منصفانه منابع و موقعیتجامعه و مح ،دربرگیرنده درك تعامالت بین اقتصاد

  ).2017، 9همکاران

اي، با در نظر داشتن دسترسی به منابع طبیعی، در حوزه توسعه اقتصادي و توسعه پایدار منطقه اي:توسعه پایدار منطقه

باید در سطحی باقی بماند که از ظرفیت محیطی منطقه خارج  توسعه اقتصادي منطقهطوري که به. شودمطرح میاجتماعی منطقه 

  ).2016(استریمیکینه،  منجر به بهبود کیفیت زندگی انسان گرددنباشد و 

در  "یافتهمناطق محروم یا مناطق کمتر توسعه"در قوانین برنامه توسعه کشور، اصطالح  یافته:مناطق محروم و کمتر توسعه

ملزم به حمایت دولت یافتگی کمتر از میانگین کشور دارند و که میزان توسعه رودبه کار می یاي مناطقگذاري ایران برنظام سیاست

  .استاین مناطق هاي جبران عقب ماندگیاي جهت بودجه

عنوان روش  کنند یا بهها عمل میو نهادها که حاکمان در چارچوب آن قوانیناي از عنوان مجموعهحکمرانی به حکمرانی:

بر ). 2016است (ابیاد و همکاران، شده تعریف سطوحکلیه  درسازيِ قدرت در نهادهاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعیِ کشورها دهپیا

هاي رسمی و غیررسمی، سازمان تا گرفته هادولت از وسیعی،تواند متمرکز بر گستره ، حکمرانی میملل سازمان توسعهاساس برنامه 

  ).2013شود (بویر،  پیاده قدرت یا هنجارها قوانین، از وسیعیشد و از طریق گستره ها باو خانواده هاقومیتو 

و  یردولتیذینفعان متعدد، کنشگران دولتی، غ لهیوسبه يریگمیمستلزم فرایند تصم ياحکمرانی شبکه اي:حکمرانی شبکه

بر  يریگمیران غیر حکومتی را وارد فرایند تصمکنشگ ماًیمستق حکومتی يهايجامعه است. در این شیوه متفاوت حکمرانی، کارگزار

 و جامعه دولتی مشارکت بخش غیردولتی،. این شکل از حکمرانی، بازتاب زنندیاساس رایزنی و مذاکره دست به یک اقدام جمعی م

حل ذینفعان در  و مشارکت تیقابل شیافزا يبه معنا ياشبکه یحکمران). 2016گاراوي،  (کاپوکا و است رمتمرکزیدر یک ساختار غ

  ).2019 ،نجتیو آرم تمنیاست (پ یاجتماع يهاستمیس نهیدر زم داریمسائل پا

 از استفاده با اجتماعی ساختارهاي مطالعۀ براي هاي اجتماعی رویکرديتحلیل شبکه ) :SNAهاي اجتماعی (شبکه تحلیل

 که است یال تعدادي و گره سه حداقل از ايمجموعههاي اجتماعی که شبکه از: عبارتند آنمفاهیم  ترینگراف است مهم تئوري

 مهمترین شاخص باشند هاسازمان یا و واحدها ها،گروه افراد، توانندمی هاگرهاست. هاگره میان وجود ارتباط عدم یا وجود دهندة نشان

 کلیدي کنشگران تعیین و ساییشنا براي که است ايگسترده مفهوم داراي مرکزیت طورکلی بهمرکزیت است.  ، شاخصتحلیل شبکه

 و مرکزیت درجه مرکزیت از عبارتند هاآن ترینمهم که دارد مختلفی انواع مرکزیت شود.می استفاده شبکه یک در یا ارتباطات و

 بیشتر نقطه یک درجۀ میزان آید. هرچهمی دست به همسایگانش تعداد شمارش با نقطه تنها هر درجۀ مرکزیت بینابینی. ارزش

 قرار گرفتن و شبکه در کنشگران موقعیت براساس یبینابین شود. مرکزیتمی محسوب ترمرکزي و منابع بیشتر به آن دسترسی د،باش

  .)2014هنمن و ریدل، ( شودمی محاسبه جفت کنشگران میان مسیر ترینکوتاه در
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  مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشوربررسی وضعیت  -2

گذاري در نظام سیاست "یافته مناطق محروم یا مناطق کمتر توسعه"قوانین برنامه توسعه ایران، اصطالح  در قوانین و مقررات و

هاي جبران عقب ماندگیاي جهت ملزم به حمایت بودجهدولت  بر مبناي قوانین توسعه کشور،رود. ایران براي برخی مناطق به کار می

مورخ  48874ت/265026شماره  1بر اساس تصویب نامه .است دارند، شورمیانگین ک کمتر ازهاي توسعه مناطقی که شاخص

اند. استان در کشور شناسایی و معرفی شده 28شهرستان و  271بخش محروم در  564ت محترم وزیران، تعداد ئهی 12/12/91

ر، مناطق کمتر توسعه درصد بوده یعنی بیش از نیمی از مناطق کشو 8/56هاي کشور هاي محروم به کل بخشنسبت تعداد بخش

 95درصد)؛ ایالم ( 100هاي سیستان و بلوچستان (ترین مناطق محروم مربوط به استاندر این میان بیش باشند.یافته یا محروم می

درصد) و خراسان جنوبی  87درصد)؛ بوشهر ( 6/81درصد)؛ هرمزگان ( 2/86درصد)؛ کردستان ( 2/88درصد)؛ کهگیلویه و بویراحمد (

هاي تهران؛ قم و البرز که بر باشند. به غیر از استانها، محروم میآندرصد مناطق  80ها بیش از صد) بوده که در این استاندر 85(

درصد)؛ سمنان  22هاي مازندران (هاي محروم هستند، کمترین درصد مناطق محروم مربوط به استاناساس مصوبه مذکور فاقد بخش

هاي به کل بخشهاي محروم ها درصد نسبت بخشدرصد) است. در دیگر استان 2/30) و گیالن (درصد 4/23درصد)؛ اصفهان ( 20(

هاي کشور به تفکیک استان هاي محروم به کل بخش) نسبت تعداد بخش1( شکلاند. درصد قرار گرفته 80تا  30ها در محدوده آن

  نشان داده شده است. 1391در سال 

 
  )1396(اطلس مناطق محروم کشور،  1391هاي کشور در سال حروم به کل بخشهاي م) درصد تعداد بخش1شکل (

                                                           
را براي  10/4/1388مورخ  36095ت/76254حترم در این تصویب نامه فهرست مناطق کمتر توسعه یافته، موضوع تصویب نامه شماره هیئت وزیران م 1

 شود. برنامیده می "مناطق کمتر توسعه یافته "دوره برنامه پنج ساله پنجم توسعه تنفیذ کرد. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصاراً در این تصویب نامه 

ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور مناطق محروم کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس این اساس معاونت برنامه

ها ، فهرستساله توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیهاي پنجهاي اجرایی مربوط ظرف سه ماه بعد از تصویب هر یک از برنامهرئیس جمهور و سایر دستگاه

گیري به هیئت زدایی شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگري نموده و همراه با اصالحات ضروري براي تصمیمرا با توجه به میزان توسعه و محرومیت

  وزیرات ارائه نماید.
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اي در هاي توسعه منطقههاي بسیار تعدیل عدم تعادلهاي پنج ساله توسعه و تالشطور که مشخص است علیرغم سیاستهمان

ها، ها و هم در درون استانهم در بین استانها و وجود نابرابري ها و شکاف توسعه، ایران، توزیع نامتوازن امکانات، خدمات و فعالیت

که یکی از مسائل اساسی گیران کشور است. با توجه به آنگذار و تصمیمهاي مطرح در نهادهاي سیاستیکی از حوزه همواره به عنوان

ق محروم کشور مطرح شود. ها و یا مناطتواند در قالب توسعه متعادل بخشکه می ریزي توسعه آمایشی، توسعه متوازن استدر برنامه

هاي توسعه کشور، وضعیت مناطق از نظر توزیع امکانات و میزان اجتماعی به عنوان هدف محوري برنامه بر این مبنا با توجه به عدالت

ور هاي آینده توسعه کشو نارسایی ها براي برنامههاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و محیطی بررسی و کمبودها برخورداري از شاخص

مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ایران با توجه به ابعاد سه گانه توسعه پایدار شامل پایداري مد نظر قرار گیرد. بر این اساس 

هاي اقتصادي و زیرساختی (پایداري در ادامه شاخصبندي شده است. اقتصادي و اجتماعی و محیطی در کل مناطق کشور طبقه

بندي مناطق و طبقه هاي محیطی (پایداري محیطی)و فرهنگی (پایداري اجتماعی) و شاخصهاي اجتماعی اقتصادي)، شاخص

  هاي توسعه پایدار ارائه شده است.محروم کشور بر اساس ارزیابی شاخص

  بندي میزان محرومیت اقتصادي مناطق محروم و کمترتوسعه یافته کشورطبقه -2-1

 ي پشتیبانی تولیدهاهاي اقتصادي و زیرساختشاخصافته کشور بر اساس محرومیت اقتصادي مناطق محروم و کمتر توسعه ی

-6نسبت شاغالن بخش صنعت به کل شاغالن؛ -5بارتکفل شغلی؛ -4نرخ فعالیت؛ -3نرخ اشتغال زنان؛ -2نرخ اشتغال؛ -1: شامل

ساحت اراضی زراعی به نسبت م-8نسبت شاغالن بخش خدمات به کل شاغالن؛ -7نسبت شاغالن بخش کشاورزي به کل شاغالن؛ 

نسبت مساحت اراضی زراعی دیم به کل اراضی -10نسبت مساحت اراضی زراعی آب به کل اراضی زراعی؛ -9کل مساحت بخش؛ 

تراکم تراکتور در هر -14سرانه دام سنگین خانوار؛ -13سرانه دام سبک خانوار؛ -12نسبت اراضی باغی به کل اراضی؛ -11زراعی؛ 

نسبت -17نسبت شرکت تعاونی روستایی به تعداد روستا؛ -16هکتار اراضی؛  1000تراکم کمباین در هر -15هکتار اراضی؛  100

فاصله مرکز بخش از مرکز شهرستان؛ -19نسبت شعب بانک به تعداد روستا؛ -18مند از گاز به تعداد کل روستاها؛ روستاهاي بهره

بندي . طبقهکمترتوسعه یافته کشور مورد ارزیابی قرار گرفته شده است ؛ در کل مناطق محروم وفاصله مرکز بخش از مرکز استان-20

ها محرومیت درصد بخش 1دهد که در هاي اقتصادي و پشتیبان تولید نشان میبر اساس مجموع شاخصهاي محروم کشور بخش

حرومیت بسیار کم وجود درصد م 1درصد محرومیت کم و  56درصد محرومیت متوسط؛  37درصد محرومیت زیاد؛  5بسیار زیاد؛ 

هاي اقتصادي و پشتیبانی از تولید در محدوده طبقه سطح از نظر مجموع شاخص هاي محرومبیشترین تعداد بخشبنابراین دارد. 

(اطلس مناطق محروم کشور،   درصد فراوانی قرار دارند. 37درصد فراوانی و طبقه سطح محرومیت متوسط با  56محرومیت کم با 

هاي ترکیبی اقتصادي و بندي مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور را بر اساس شاخصاي طبقهنمودار دایره) 2شکل (). 1396

  دهد.پشتیبان تولید نشان می
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  )1396هاي اقتصادي و پشتیبان تولید (اطلس مناطق محروم کشور، بندي مناطق محروم کل کشور بر اساس امتیاز شاخص) طبقه2شکل(

  بندي میزان محرومیت اجتماعی مناطق محروم و کمترتوسعه یافته کشورطبقه -2-2

نرخ باسوادي؛ -1هاي اجتماعی و فرهنگی شامل: محرومیت اجتماعی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور بر اساس شاخص

نسبت جنسیتی؛ -6خ رشد جمعیت؛ نر-5بعد خانوار؛ -4نسبت باسوادان با تحصیالت عالی به کل باسوادان؛ -3نرخ باسوادي زنان؛ -2

نسبت مدرسه راهنمایی به -10نسبت پزشک به جمعیت؛ -9نسبت مراکز بهداشتی درمانی به جمعیت؛ -8نسبت شهرنشینی؛ -7

نسبت کتابخانه و کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان به -12نسبت دبیرستان و هنرستان به تعداد روستاها؛ -11تعداد روستا؛ 

نسبت -15مند از آب آشامیدنی سالم؛ نسبت روستاهاي بهره-14نسبت تاسیسات ورزشی به تعداد ر وستاها؛ -13ا؛ تعداد روست

-17نسبت جمعیت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به کل جمعیت؛ -16مند از دفتر پستی به تعداد روستا؛ روستاهاي بهره

ناطق محروم و کمترتوسعه یافته کشور مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. ؛ در کل منسبت روستاهاي خالی از سکنه به کل روستاها

ها درصد بخش 7دهد که در هاي اجتماعی و فرهنگی نشان میهاي محروم کشور بر اساس مجموع شاخصبندي بخشطبقه

رصد محرومیت بسیار د 2درصد محرومیت کم و  5درصد محرومیت متوسط؛  18درصد محرومیت زیاد؛  68محرومیت بسیار زیاد؛ 

هاي اقتصادي و پشتیبانی از تولید در محدوده طبقه هاي محروم از نظر مجموع شاخصکم وجود دارد. بنابراین بیشترین تعداد بخش

درصد فراوانی قرار دارند (اطلس مناطق محروم  18درصد فراوانی و طبقه سطح محرومیت متوسط با  68با  زیادسطح محرومیت 

هاي ترکیبی بندي مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور را بر اساس شاخصاي طبقه) نمودار دایره3شکل (). 1396کشور، 

  دهد.اجتماعی نشان می

   

  )1396هاي اجتماعی (اطلس مناطق محروم کشور، بندي مناطق محروم کل کشور بر اساس امتیاز شاخص) طبقه3شکل(
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  مناطق محروم و کمترتوسعه یافته کشور بندي میزان محرومیت اجتماعیطبقه -2-3

پتانسیل وقوع  -1 شامل: پتانسیل محیطیهاي محرومیت محیطی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور بر اساس شاخص

وضعیت اقلیمی منطقه؛ -5وضعیت منابع آب منطقه؛ -4پتانسیل معدنی منطقه؛ -3پتانسیل وقوع زلزله در منطقه؛ -2سیل در منطقه؛ 

-10میانگین ارتفاع اراضی؛ -9میانگین کالس شیب اراضی؛ -8میانگین سالیانه بارش در منطقه؛ -7یانگین سالیانه دماي منطقه؛ م-6

نسبت اراضی داراي قابلیت کشاورزي به کل اراضی؛ در کل مناطق محروم و کمترتوسعه یافته کشور -11کالس فرسایش اراضی؛ 

دهد که در نشان می محیطیهاي هاي محروم کشور بر اساس مجموع شاخصبندي بخشقهمورد ارزیابی قرار گرفته شده است. طب

درصد  5درصد محرومیت کم و  9درصد محرومیت متوسط؛  22درصد محرومیت زیاد؛  48ها محرومیت بسیار زیاد؛ درصد بخش 16

در محدوده طبقه  محیطیهاي وع شاخصهاي محروم از نظر مجممحرومیت بسیار کم وجود دارد. بنابراین بیشترین تعداد بخش

درصد فراوانی قرار دارند (اطلس مناطق محروم  22درصد فراوانی و طبقه سطح محرومیت متوسط با  48با  زیادسطح محرومیت 

هاي ترکیبی بندي مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور را بر اساس شاخصاي طبقه) نمودار دایره4). شکل (1396کشور، 

  دهد.نشان می یمحیط

  
  )1396ی (اطلس مناطق محروم کشور، محیطهاي بندي مناطق محروم کل کشور بر اساس امتیاز شاخص) طبقه4شکل(

طور که ها در ابعاد سه گانه است. همانمحرومیت سطحبندي قابل تأمل است در مورد مقایسه مسئله مهمی که در این طبقه

شود، بیشترین درصد محرومیت مربوط به ابعاد اجتماعی (مجموع مناطق محروم کشور با ه میمشاهد در نمودارهاتشریح داده شد و 

محرومیت محیطی (مجموع مناطق محروم کشور با محرومیت محیطی  درصد) و پس از آن 75بسیار زیاد و زیاد :  اجتماعی محرومیت

محروم کشور با محرومیت اقتصادي بسیار زیاد و زیاد: محرومیت اقتصادي (مجموع مناطق و در نهایت  درصد)  74زیاد و متوسط: 

 دهد.هاي اقتصادي و اجتماعی کشور را نشان میاین مقایسه عدم توازن و عدم بهره برداري مناسب در سیستمنتایج درصد) است.  57

ي اقتصادي و پشتیبان هاموجب شده است که سیستم که عدم پایداري اجتماعی مناطق محروم و کمترتوسعه یافته کشوربه طوري

موجب  هاي اقتصاديسیستمبرداري بهرهها نیز و در برخی موقعیت تولید پایداري اقتصادي براي مناطق محروم را در بر نداشته باشد

  شده است. هاي محیطی مناطق محروم کشورمحرومیت تشدید
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  محروم کشوربندي میزان محرومیت ترکیبی اقتصادي، اجتماعی و محیطی مناطق طبقه-4-2

-هاي اجتماعی و فرهنگی (شاخصهاي پایداري اقتصادي)، شاخصهاي اقتصادي و پشتیبان تولید (شاخصترکیب کل شاخص در

بندي قرار شاخص ترکیبی مبناي طبقه 49هاي پایداري محیطی) شامل محیطی (شاخصهاي هاي پایداري اجتماعی) و شاخص

درصد  8/1هاي ترکیبی کل بر اساس امتیاز شاخصبخش از مناطق محروم کشور  564 سطح توسعه یافتگی نسبیگرفته شده است. 

درصد در  6/21درصد در سطح محرومیت متوسط،  1/63درصد در سطح محرومیت زیاد،  2/12در سطح محرومیت بسیار زیاد، 

بر این اساس  م قرار دارند.درصد در سطح محرومیت بسیار ک 5/0درصد در سطح محرومیت خیلی کم و  7/0سطح محرومیت کم، 

درصد کشور مناطق  77درصد کشور در محرومیت متوسط و به طور کلی بیش از  63شود ) مشاهده می5طور که در شکل (همان

  محروم متوسط تا بسیار محروم هستند.

  
  )1396هاي ترکیبی (اطلس مناطق محروم کشور، ) طبقه بندي مناطق محروم بر اساس امتیاز شاخص5شکل (

شود، میزان محرومیت بسیاري در مناطق طور که در بررسی وضعیت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور مشاهده میهمان

درصد مناطق  86هاي پایداري محرومیت مناطق کمترتوسعه یافته کشور خورد. از منظر شاخصکمترتوسعه یافته کشور به چشم می

مناطق  ارزیابی محرومیت محیطی با توجه بههمچنین شوند. ارزیابی می بیشترو  متوسط نسبی در سطح  محرومیت اجتماعی

درصد مناطق در سطح  43هستند و  متوسط و بیشتر نسبی هاي محیطیمحرومیتسطح  درصد مناطق در 90 کمترتوسعه یافته،

ریزي توسعه در برنامهاي سعه منطقهگذاران تورسد سیاستبنابراین به نظر می نسبی متوسط و بیشتر هستند. محرومیت اقتصادي

اطق را هم راستاي بهبود کیفیت توسعه اقتصادي منتوجه به پایداري اجتماعی و محیطی را مد نظر و مناطق محروم  و متوازن پایدار

ج در سطحی باقی بماند که از ظرفیت محیطی منطقه خار و همواره توسعه اقتصادي اي قرار دهندهاي اجتماعی منطقهشاخص

اي در توسعه منطقه نهادهاي حکومتی و دولتی گذارانبا توجه به بررسی وضعیت پایداري مناطق محروم کشور، سیاست .نباشد

 مشارکت بازیگران بخش خصوصی و نهادهاي مردمی توجه به حکمرانی شبکه دارند وهاي پیچیده قرار موقعیت حل مسائل سیستم

 ارزیابی. در ادامه به منظور بیش از پیش ضروري ساخته است گیريله و بهبود کیفیت تصمیمدر راستاي باال بردن توان حل مسئ را

  توسعه مناطق محروم کشور، قوانین و مقررات توسعه مناطق محروم مورد بررسی قرار گرفته شده است.اي ساختار حکمرانی شبکه
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  جمهوري اسالمی ایرانمناطق محروم قوانین و مقررات بررسی -3

. مورد بررسی قرار گرفت معاونت حقوقی ریاست جمهوري ی قوانین و مقرراتو مقررات مناطق محروم کشور در سامانه ملّ قوانین

مقررات با عنوان مناطق کمترتوسعه یافته از سامانه  40قانون و  2مقررات با عنوان مناطق محروم و  106قانون و  6در این بررسی 

عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته؛ به  3با توجه به اشتراك  می ایران استخراج گردید.ملّی قوانین و مقررات جمهوري اسال

) 1جدول (مقررات در قوانین کشور شناسایی گردید.  143قانون و  8قانون و مقررات مناطق محروم کشور  شامل  151طور کلی 

  دهد.ئه میعناوین قوانین موجود مناطق محروم و کمترتوسعه یافته کشور را ارا

  ) قوانین مصوب مناطق محروم و کمترتوسعه یافته جمهوري اسالمی ایران1جدول (

  مرجع تصویب  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف

قانون اصالح قانون استفاده از امکانات کشور براي ارتقاي سطح مناطق کمترتوسعه   1

  یافته

  مجلس شوراي اسالمی  21/07/1394

  مجلس شوراي اسالمی  30/07/1393  نکانات کشور براي ارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه یافتهقانون استفاده متوازن از ا  2

هاي پزشکی، دندانپزشکی و داروسازي تخصیص سهمیه مناطق محروم در رشته  3

  براي استان خراسان جنوبی

  شوراي انقالب فرهنگی  15/06/1384

  مجلس شوراي اسالمی  07/12/1367  مناطق جنگی قانون جذب نیروي انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و  4

قانون الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به معرفی مسئول فنی   5

  هاي مناطق محرومواجدالشرایط براي اداره داروخانه

  مجلس شوراي اسالمی  11/02/1367

از  ها و موسسات آموزش عالیتن از داوطلبان ورود به دانشگاه 500طرح گزینش   6

  مناطق محروم کشور

  شوراي انقالب فرهنگی  14/03/1366

  مجلس شوراي اسالمی  06/11/1364  قانون نحوه تامین دارو در مناطق محروم و نیازمند کشور  7

  شوراي انقالب فرهنگی  10/10/1364  هاي مناطق محرومترتیب تکمیل ظرفیت پذیرش بورسیه  8

  

شناسایی گردید.  شش گروه موضوعی قوانین و مقررات توسعه مناطق محروممقررات،  قوانین و متن با تحلیل محتوايدر ادامه 

؛ کشور هاي توسعه مناطق محرومطرح مالی تامین اعتبار -1 محورهاي موضوعی قوانین و مقررات مناطق محروم کشور عبارتند از:

تعیین حدود جغرافیایی مناطق محروم کشور؛ -3 کنشگران در مناطق محروم کشور؛ ها و وظایفتصویب، ابالغ و تعیین مسئولیت-2

هاي مالیاتی بنگاه پرداخت تسهیالت و مشوق ها و معافیت-5تامین نیروي انسانی و مجوزهاي استخدامی مناطق محروم کشور؛ -4

انین و مقررات ) فراوانی تعداد قو6ل (شک طرح مطالعاتی توسعه مناطق محروم کشور.-6هاي اقتصادي واقع در مناطق محروم کشور و 

شود، بیشترین قوانین و مقررات تصویب شده مربوط طور که مشاهده میدهد. همانرا در محورهاي موضوعی شناسایی شده نشان می

ها غ و تعیین مسئولیتو تصویب قوانین، ابال قانون و مقرره) 58( محروم مناطق دارعمرانی اولویت هايها و پروژهبه تامین اعتبار طرح

و  مقرره) 2هاي مطالعاتی در مناطق محروم (و کمترین قوانین و مقررات در محور موضوعی طرح قانون و مقرره) 47ایف (و وظ

  قانون و مقرره) است.  8هاي اقتصادي (هاي مالیاتی بنگاهها و معافیتپرداخت تسهیالت و مشوق
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  موضوعی شناسایی شده کشور در محورهايقوانین و مقررات مناطق محروم فراوانی ) 6(شکل 

با توجه به فراوانی قوانین و مقررات و نیز محورهاي موضوعی قوانین و مقررات توسعه مناطق محروم کشور؛ لزوم بررسی کیفیت 

 درصد از تعداد کل قوانین و مقررات) 32/1( مورد مقرره 2رسد. تعداد اندك و کمیت قوانین و مقررات موجود ضروري به نظر می

ضرورت اهمیت علمی و پژوهشی در حوزه حکمرانی ساله  30هاي مطالعاتی مناطق محروم کشور با توجه به روند زمانی براي طرح

کننده قوانین و مقررات تسهیلمورد  8تنها کند. همچنین گذاري توسعه مناطق محروم کشور را بیش از پیش برجسته میو سیاست

) ضعف قوانین و مقررات در پشتیبانی از درصد از تعداد کل قوانین و مقررات 3/5(هاي اقتصادي و مشوق بخش خصوصی و بنگاه

  دهد. هاي اقتصادي در توسعه مناطق محروم کشور را نشان میاي از منظر مشارکت بخش خصوصی و بنگاهحکمرانی شبکه

  کشورقوانین برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی هاي کلی و سیاستبررسی -4

  21/10/1387م توسعه مورخ پنجهاي کلی برنامه پنج ساله استسی -4-1

 امور-3؛ امور علمی و فناوري-2 ؛امور فرهنگی-1هاي: بند و شامل سرفصل 45هاي کلی برنامه پنجم توسعه داراي سیاست

  .امنیتی است و دفاعی، سیاسی امور-5 و اقتصادي امور-4 ؛اجتماعی

زدایی در متن اي کلی برنامه پنجم توسعه با تمرکز بر مناطق محروم و محرومیتهها و بندهاي سیاستدر بررسی سرفصل

زدایی اشاره مستقیم دارند. در این هاي کلی بر محرومیتسیاست 35و  34در بندهاي  امور اقتصاديسرفصل ها، تنها در سیاست

  :گسترش عدالت اجتماعی باها آمده است : سرفصل امور اقتصادي در محور سیاست

هاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي بر پایه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهاي طبقات ـ تنظیم همه فعالیت34بند 

  و رفع محرومیت از قشرهاي کم درآمد 

  هاي تاریخی گذشته هاي حاصل از دورانـ اقدامات الزم براي جبران عقب ماندگی35بند 
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  )1390-1394( کشورتوسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  قانون برنامه پنج ساله پنجم-4-2

امور -3حقوقی و قضایی؛ -2بودجه و نظارت؛ -1: محور  9در قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور 

-فرهنگ اسالمی-9فناوري؛ علم و -8اجتماعی؛ -7نظام اداري و مدیریت؛ -6اقتصاد؛ -5اي؛ توسعه منطقه-4دفاعی، سیاسی و امنیتی؛ 

دهد که زدایی نشان میی ارائه شده است. بررسی قوانین برنامه توسعه پنجم کشور با محوریت توسعه مناطق محروم و محرومیتایران

م هاي برنامه توسعه پنجم در این زمینه محدود هستند و در سه محور بودجه و نظارت، حقوقی و قضایی و نظابه طور کلی ماده قانون

ماده قانون  1ایرانی نیز تنها -خورد. در محورهاي علم و فناوري و فرهنگ اسالمیاي به چشم نمیاداري و مدیریت؛ قوانین برنامه

ماده قانون شناسایی شده  3اي ماده قانون و در محور توسعه منطقه 2در محور امور دفاعی، سیاسی و امنیتی  برنامه وجود دارد.

ماده قانون برنامه در زمینه توسعه مناطق محروم کشور و مناطق روستایی و عشایري  5و محور اجتماعی است. در محور اقتصاد 

  دهد.) فراوانی قوانین و مقررات مناطق محروم کشور را به تفکیک محورهاي موضوعی نشان می7شکل ( وجود دارد.

  
  برنامه پنجم توسعه کشورضوعی ) فراوانی قوانین و مقررات مناطق محروم کشور در محورهاي مو7شکل (

محور موضوعی شناسایی شده است. با توجه به متن  6ماده قانون در برنامه پنجم توسعه کشور در  17طور که اشاره شد همان

طور که همان ) ارائه شده است.2قوانین برنامه پنجم توسعه؛ کنشگران مسئول و همکار در توسعه مناطق محروم کشور در جدول (

مورد مشارکت مردمی در میان  1مورد مشارکت بخش خصوصی و نیز در  2هاي برنامه تنها در در میان ماده قانونشود ه میمشاهد

  توسعه کشور وجود دارد.کنشگران همکار در برنامه 
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  هاي قانون برنامه و موضوعات و کنشگران مسئول و همکار در قانون برنامه پنجم توسعه کشورماده) 2(جدول 

  مکلف/همکار  موضوع  ماده  ورمح

فرهنگ 

  ایرانی-اسالمی

سازمان میراث فرهنگی/دولت/ بخش   حمایت مالی توسعه گردشگري عشایري و روستایی  11

خصوصی/ نهادهاي عمومی غیر دولتی/ 

  تعاونی

  علم و فناوري

دسترسی به فرصت هاي عادالنه آموزش به تناسب جنسیت  و   19

ر توسعه یافته و رفع محرومیت نیاز منطقه به ویژه مناطق کمت

  آموزشی 

  وزارت آموزش و پرورش

  اجتماعی

  

خدمات جامع و همگانی سالمت با اولویت مناطق محروم و کمتر   32

  توسعه یافته روستایی ، عشایري و شهري

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/ 

  سالمت و امنیت غذایی یشوراي عال

ایجاد دسترسی عاالنه مردم به  تحقق شاخص عدالت در سالمت،  34

  خدمات بهداشتی  و درمانی

بخش خصوصی/ تعاونی/ هدفمند کردن 

، درمان و آموزش وزارت بهداشت ها/یارانه

  پزشکی

، معاونت تسهیالت ویژه وزارت بهداشت  تسهیالت ویژه پزشکان در مناطق کمتر توسعه یافته  36

  درمان و آموزش پزشکی

بیمه هاي سالمت خانوار هاي روستایی، توسعه کمی و کیفی   38

  عشایري و اقشار آسیب پذیر

دولت، شوراي عالی بیمه سالمت وزارت 

  ، درمان و آموزش پزشکیبهداشت

توسعه زیرساختهاي ارتباطی ها به منظور اخذ حق امتیاز در پروانه  46

  یافته و فناوري اطالعات مناطق کمتر توسعه

  عاتوزارت ارتباطات و فناوري اطال

  اقتصاد

  

ل از راه دور و طرح هاي غگسترش کسب و کار خانگی و مشا  80

  اشتغال زایی در مناطق با نرخ بیکاري باال

  بخش خصوصی ، تعاونی، دولت

توسعه بخش تعاون با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت   124

  اجتماعی و توانمند سازي اقشار متوسط وکم درآمد جامعه

ها، الی، پولی و بانکدولت/ موسسات م

بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه 

  گذار تعاون

تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت به مناطق کمتر توسعه   132

  یافته جهت اجراي برنامه هاي عمرانی

  دولت

معافیت مالیاتی واحد هاي صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه   159

  یافته 

  دولت

  ايسازمان راهداري و حمل و نقل جاده  وارض از جاده هاي عشایري و روستاییعدم دریافت ع  163

  ايتوسعه منطقه

  

استفاده متوازن و توزیع عادالنه و دفع تبعیض و ارتقاء سطح   180

  مناطق کمترتوسعه یافته و تحقق پیرفت و عدالت

  دولت

  دولت  ارتقاء نظام برنامه ریزي و توسعه متوازن مناطق کشور   181
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  مکلف/همکار  موضوع  ماده  ورمح

حمایت از کاهش نابرابري جامعه روستایی و عشایري: اشتغال   194

  زایی آموزش فنی و حرفه اي و ...

  دولت، مردم، نهاد هاي عمومی

سرمایه گذاري مشترك با بخش هاي غیر دولتی در زمینه توسعه   194

  کشاورزي بهره برداري آب در مناطق روستایی و عشایري

ر بخش غیردولتی/ دولت/ شرکت ماد

   "مدیریت منابع آب ایران"تخصصی 

امور دفاعی، 

  سیاسی و امنیتی

واگذاري پروژه هاي مناطق محروم و روستایی و مرزي به   196

  نیروهاي داوطلب بسیجی و مردمی

مردم/ دستگاه هاي اجرایی/ سازمان بسیج 

  سازندگی

مشموالن وظیفه فارغ التحصیل دانشگاهی در  %50بکار گیري   200

  سعه نیافته و کمتر توسعه یافتهمناطق تو

ستاد کل نیروهاي مسلح/دولت/ شهرداري/ 

نیروهاي  دهیاري/ وزارت دفاع و پشتیبانی

  مسلح

  

  9/4/1394مورخ  کشور هاي کلی برنامه پنج ساله ششم توسعهسیاست -4-3

-3، فناوري اطالعات و ارتباطات-2، اقتصادي رامو-1هاي بند و شامل سرفصل 80ي ششم توسعه داراي هاي کلی برنامهسیاست

  .است فناوري و نوآوري-8علم، و  فرهنگی-7، حقوقی و قضایی-6، سیاست خارجی-5، دفاعی و امنیتی-4، اجتماعی

زدایی در متن ر مناطق محروم و محرومیتهاي کلی برنامه ششم توسعه کشور با تمرکز بها و بندهاي سیاستدر بررسی سرفصل

زدایی اشاره مستقیم دارند. در این هاي کلی بر محرومیتسیاست 20و  19ها، تنها در سرفصل امور اقتصادي در بندهاي سیاست

  ها آمده است : سرفصل امور اقتصادي:سیاست

حل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب ها، نواحی و سوای در مناطق، استانتقسیم کار و تعیین نقش ملّ -19بند 

)، به منظور افزایش تولید ثروت ملّی و 21/09/1390هاي کلی آمایش سرزمین مورخ هاي کلی مربوط (ابالغیه سیاستسیاست

  گذاري در مناطق کمترتوسعه یافته و روستایی.حمایت دولت از سرمایه

ی جهت توسعه روستایی کشور براي تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی ها و اقدامات اجرایاتخاذ برنامه -20بند 

اي و محلی، تعیین سهم واقعی در ریزي و مدیریت بهینه در سطح ملّی، منطقهو عشایري (کانون تولید و ارزش آفرینی) با برنامه

ادي و حمایت ویژه از فعالیت هاي کارآفرینی و اشتغالزایی هاي جدید اقتصتوزیع منابع و ارتقاء شان و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت

سیاست هاي کلی کشاورزي (ابالغیه  9مزیت دار بومی و مقاوم سازي تاسیسات و زیرساخت ها و اماکن روستایی با تاکید بر بند 

  ).29/9/1391هاي کلی نظام در بخش کشاورزي مورخ سیاست

عی و امنیتی؛ امور سیاست خارجه؛ امور حقوقی و قضایی؛ امور فرهنگی؛ امور علم، امور اجتماعی؛ امور دفادر سایر محورهاي 

  ه کشور اشاره نشده است.تبه سیاست کلی در زمینه توسعه مناطق محروم و کمتر توسعه یاف ؛فناوري و نوآوري

  

  هاي توسعه کشورقانون احکام دائمی برنامه -4-4

سعه استان به منظور اجراي وظایف و اختیارات تفویضی رئیس جمهور و هماهنگی و به تشکیل شوراي برنامه ریزي و تو 31ماده 

به مسئولیت  شورا در  2نظارت بر مدیریت و توسعه پایدار استان پرداخته است. ضمن تعیین وظایف و اختیارات شورا در تبصره 
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متوازن از امکانات کشور براي ارتقاي سطح مناطق استفاده  "اي و اعتبارات موضوع قانون هاي سرمایهتعیین سرجمع تملک دارایی

  بر اساس شاخص هاي جمعیت و محرومیت اشاره کرده است. "کمتر توسعه یافته

نیز به تشکیل شوراي عالی آمایش سرزمین با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخته و ضمن تعیین  32ماده 

سه درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به  وظایف این شورا دولت را مکلف کرده است

هاي توسعه نیافتگی توسط هاي مناطق کمترتوسعه یافته که بر اساس شاخصهاي نفتخیز و گازخیز و دو سوم به شهرستاناستان

  تی اختصاص دهد.  سازمان برنامه و بودجه تعیین می شود، جهت اجراي برنامه عمرانی بودجه سنوا

به منظور تقویت کمی و کیفیبسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهاي مردمی در امنیت و دفاع از کشور، به دستگاه  45ماده 

هاي توسعه مناطق محروم را دهد متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجراي بخشی از فعالیتهاي اجرایی اجازه می

  روهاي داوطلب بسیجی و مردمی به نحو سازمان یافته اجرا کند.با استفاده از نی

به حمایت دولت از سرمایه گذاري در مناطق کمتر توسعه یافته اشاره دارد و به منظور بهره برداري از استعدادهاي  68ماده 

  رداخته است.ریزي توسعه سواحل مکران پسواحل جنوب شرقی کشور و کاهش عدم تعادل هاي مناطق کشور به برنامه

  )1396-1400( کشورقانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی -4-5

نظام پولی و بانکی و تامین -3بودجه و مالیه عمومی؛ -2اقتصاد کالن؛ -1محور موضوعی  18قوانین برنامه ششم توسعه کشور در 

-6پذیر؛ اي، توسعه روستایی و توانمندسازي اقشار آسیبوازن منطقهت-5سازي و مناطق آزاد؛ محیط کسب و کار، خصوصی-4مالی؛ 

حمل -11انرژي، صنعت و معدن؛ -10محیط زیست و منابع طبیعی؛ -9آب؛ -8کشاورزي؛ -7نظام اداري، شفافیت و مبارزه با فساد؛ 

سالمت، بیمه، زنان و -14؛ ارتباطات و فناوري اطالعات-13آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوري؛ -12و نقل و مسکن؛ 

سیاسی، -18فرهگ، هنر و ورزش و  -17امور ایثارگران؛  -16هاي اجتماعی؛ بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب -15خانواده؛ 

روستایی و عشایري طق محروم، ) فراوانی تعداد ماده قانون برنامه توسعه در زمینه توسعه منا8ارائه شده است. شکل ( دفاعی و امنیتی

به طور کلی در قوانین برنامه ششم توسعه نسبت به قوانین دهد. کشور را به تفکیک محورهاي موضوعی برنامه ششم را نشان می

اي برنامه پنجم در زمینه کمیت و کیفیت ماده قانونی در حوزه توسعه مناطق محروم کشور پیشرفت داشته است. محورتوازن منطقه

گذاران توسعه کشور است و از نقاط قوت برنامه ششم نسبت به برنامه پنجم توسعه وسعه روستایی نشان از درك ضرورت سیاستو ت

محور موضوعی ماده قانونی در زمینه توسعه مناطق محروم کشور  8شود در طور که مشاهده میهمان با این وجود کشور است.

 90یافتگی و میزان محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته کشور نشان داد که توسعههمانطور که بررسی سطح شود. مشاهده نمی

اهمیت توسعه متوازن در محورهاي پایداري محیطی شامل درصد مناطق داراي محرومیت محیطی نسبی بیشتر از میانگین هستند؛ 

سیار حائز اهمیت اقتصاد کالن، تامین دیگر محورهاي برسد. محور محیط زیست و منابع طبیعی و آب بسیار ضروري به نظر می

مالی؛ شفافیت و مبارزه با فساد؛ محیط کسب و کار و بخش خصوصی و کشاورزي نیز با توجه به نقش اساسی که در توسعه مناطق 

 محروم کشور از منظر پایداري اقتصادي و اجتماعی دارند؛ در قوانین برنامه توسعه ششم مورد توجه قرار نگرفته است.
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  ) فراوانی قوانین و مقررات مناطق محروم کشور در محورهاي موضوعی برنامه ششم توسعه کشور8شکل (

محور موضوعی شناسایی شده است. با توجه به متن قوانین برنامه ششم  10ماده قانون در برنامه ششم توسعه کشور در  21

کنشگران توسعه مناطق محروم کشور شناسایی شد. استخراج  نهاد/ سازمان به عنوان  39 مسئولیت و وظیفه قانونی و 38توسعه؛ 

کمتر توسعه یافته و مناطق محروم و نیز قوانین توسعه مناطق روستایی و عشایري مد  ماده هاي قانونی برنامه با توجه به واژه مناطق

ان مسئول و همکار در برنامه ششم هاي قانونی را به تفکیک محورهاي موضوعی و کنشگر) ماده3جدول ( نظر قرار گرفته شده است.

مورد مشارکت بخش خصوصی و نیز  7هاي برنامه در شود در میان ماده قانونطور که مشاهده میتوسعه را ارائه کرده است. همان

   توسعه کشور وجود دارد. ششم مردمی در میان کنشگران همکار در برنامهنهادهاي مورد مشارکت  11در 
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اقتصاد کالن 

بودجه و مالیه عمومی 

نظام پولی و بانکی و تامین منابع مالی 

محیط کسب و کار، خصوصی سازي و مناطق آزاد  

پذیر  اي، توسعه روستایی و توانمندي اقشار آسیبتوازن منطقه

نظام اداري، شفافیت و مبارزه با فساد

کشاورزي 

آب 

محیط زیست و منابع طبیعی 

انرژي، صنعت و معدن 

حمل و نقل و مسکن 

آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوري

ارتباطات و فناوري اطالعات

سالمت، بیمه، زنان و خانواده  

هاي اجتماعی بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب

امور ایثارگران

فرهنگ، هنر و ورزش 

سیاسی، دفاعی و امنیتی 

تعداد ماده قانون به تفکیک محورهاي موضوعی برنامه ششم توسعه مناطق محروم کشور
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  ي قانون برنامه و موضوعات و کنشگران مسئول و همکار در قانون برنامه ششم توسعه کشورماده ها) 3(جدول 

  مکلف/همکار  موضوع  ماده  محور

  بودجه و مالیه عمومی

لوایح بودجه سالیانه درخصوص سهم سه درصدي مناطق   7

کمتر توسعه یافته از منابع حاصل مناطق نفتخیز ، گاز خیز، و 

  از صادرات نفت 

  ي اسالمی، دولتمجلس شور

  ریزي استاندولت، شوراي برنامه  بودجه توازن و آمایش سرزمین به شوراي برنامه ریزي استان  7

اي، توازن منطقه

توسعه روستایی و 

توانمندي اقشار 

  پذیرآسیب

  دولت، شوراي عالی آمایش سرزمین  رقابت پذیر کردن عدالت بین منطقه اي و سرزمینی  26

  شوراي برنامه ریزي توسعه استان، دولت  هاي عمرانی در قالب بودجه هاي سنواتی اجراي برنامه  26

ها، ، بخشداريانقالب اسالمی بنیاد مسکن  طرح هاي هادي روستایی و تعیین محدوده روستاها  26

ها، شوراي اسالمی روستاها، دهیاري

فرمانداري، استانداري، سازمان مسکن و 

اد شهرسازي استان ها، سازمان جه

  کشاورزي

درصد بودجه سالیانه استان ها در اجراي طرح  8تا  5صرف   26

  هاي هادي و بهسازي روستا هاي شهرستان

ریزي در توسعه استان، شوراهاي برنامه

ریزي شهرستان، بنیاد مسکن کمیته برنامه

  انقالب اسالمی

ریزي منطقه اي و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه برنامه  27

  صادرات محوراقتصاد 

گذاري بخش ی، سرمایهدولت، نیروهاي ملّ

خصوصی، شوراي توسعه و برتامه ریزي 

  استان

تنظیم و ارائه شفاف و هدفمند اعتبارات عمران و توسعه   27

  روستایی عشایري

  دولت

محور پذیر و صادراتهاي اقتصادي رقابتتوسعه بنگاه  27

  روستاها و مناطق عشایري

  نی، دولتبخش خصوصی، تعاو

  دولت  تامین منابع سازماندهی عشایر  27

هاي هادي و طرح هاي توسعه و بازنگري آنها کمیته طرح  27

براي همه روستاها و آبادي ها ، عشایر با اولویت مناطق 

  کمتر توسعه یافته

  دولت

آموزش روستائیان و عشایر جهت جلب مشکالت پرورش   27

  اه هاي اجرایینظارت بر اثر بخشی طرح هاي دستگ

هاي دولت، مشارکت مردمی، دستگاه

  اجرایی 

شناسایی روستا هاي در معرض خطر سوانح طبیعی جهت   27

  طرح هاي ایمن سازي

مشارکت مردمی، نهادهاي محلی، 

  هاي مسئول، دولتدستگاه
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  مکلف/همکار  موضوع  ماده  محور

تعیین شاخص هاي بافت هاي فرسوده و نابسامان روستایی   27

هاي فرسوده در روستا و اجراي طرح هاي بهسازي بافت 

  هاي اولویت دار

  دولت

بخشودگی سود و جرایم مناطق روستایی آسیب دیده از   27

  حوادث طبیعی و غیر مترقبه

کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان 

  هاي عامل، دولت، بانککشور بهزیستی

امکان سنجی، طراحی و ایجاد سامانه ها و دفع بهداشتی   27

  ییزباله هاي روستا

  هاي اجرایی دولتوزارت کشور، دستگاه

  دولت، بخش خصوصی  طراحی و اجراي طرح هاي دفع بهداشتی فاضالب روستا ها  27

  مشارکت مردمی، دولت  یکپارچه سازي برنامه هاي عمران و توسعه روستایی  27

تامین و تحقق اعتبار مورد نیاز احداث ، بهسازي ،آسفالت و   27

  وستایی و عشایرينگهداري راه هاي ر

  سازمان برنامه و بودجه کشور

تهیه و اجراي طرح هاي ساماندهی و بهسازي روستا هاي   27

  مرزي با رویکرد پدافند غیر عامل

  دولت

  انرژي، صنعت و معدن

وري مصرف منابع و ارتقاء عدالت اجتماعی، افزایش بهره  39

 هدفمندکردن یارانه ها ایجاد هدفمند کردن یارانه ها،

  شفافیت در اجراي قانون

ها، دولت، سازمان هدفمندسازي یارانه

دیوان محاسبات کشور، مجلس شوراي 

  اسالمی

اولویت هاي صنایع معدنی با رعایت آمایش سرزمین و تعادل   46

  بخشی

وزارت صنعت، معدن و تجارت، دولت، 

  هیات وزیران

گاهاي ننیرو، سازمان انرژي اتمی، بنفت،   بکارگیري پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی  47

اقتصادي، نهادهاي عمومی غیردولتی ، 

  هاي اجراییدستگاه

  حمل و نقل و مسکن

  دولت، وزارت راه و شهرسازي  طرح هاي حمل و نقل ریلی مناطق کمتر توسعه یافته  57

کاهش آسیب پذیري سکونت گاه هاي روستایی و تامین   59

  ري مسکن براي اقشار کم درآمد شه

کمیته  دولت، بنیاد مسکن انقالب اسالمی،

امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، 

  خیرین مسکن ساز

ها، مشارکت مردم، دولت، شهرداري  نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و روستایی  61

ها و ها، شوراي عالی شهرستاندهیاري

  هیات وزیران

ت و ممانعت از برنامه ریزي مدیریت و توزیع جمعیت، مهاجر  62

  توسعه حاشیه نشینی

  دولت
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  مکلف/همکار  موضوع  ماده  محور

آموزش عمومی، 

آموزش عالی و علم و 

  فناوري

توسعه پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایري   63

  مرزي

  دولت

ارتباطات و فناوري 

  اطالعات

توسعه زیرساخت هاي خدمات الکترونیکی مناطق محروم و   67

  روستایی

ات، وزارت ارتباطات و فناوري اطالع

  گذار بخش خصوصیسرمایه

وزارات ارتباطات و فناوري ارتباطات ،   هوشمند سازي مدارس شهري و روستایی و حاشیه  69

وزارت آموزش و پرورش، دولت، بخش 

  غیر دولتی

سالمت، بیمه، زنان و 

  خانواده

بکار گیري پزشکان و نخبگان در مناطق محروم ، عدم   74

  ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل 

دولت، وزارت بهداشت درمان و آموزش 

  پزشکی

بیمه اجتماعی، امور 

هاي حمایتی و آسیب

  اجتماعی

تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر و بسط   78

  پوشش هاي امدادي، حمایتی  و بیمه اي

  دولت

، صنعتی ایران-تجاري سازمان مناطق آزاد  فقرزدایی مناطق آزاد تجاري  83

سازمان ، امام خمینی (ره) دادکمیته ام

  کشور بهزیستی

  فرهنگ، هنر و ورزش

تخصیص بودجه از مالیات ارزش افزوده به ورزش روستایی و   94

  عشایري

ش و جوانان، وزارت آموزش و زوزارت ور

  پرورش، دولت

برقراري عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسالمی در کلیه   95

  مساجد شهري و روستایی

  و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ

سازمان  -بنیاد مسکن انقالب  اسالمی  تهیه و اجراي طرح بهسازي روستاهاي هدف گردشگري  99

 میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري

  دولت -

سیاسی، دفاعی و 

  امنیتی

توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر   106

  محرومیت زدایی و سازندگی کشور

  دگی، دولتبسیج سازن

، ستاد کل کشور سازمان برنامه و بودجه  هاي مناطق عملیاتی دفاع مقدسمیزان عقب ماندگی استان  112

  نیروهاي مسلح
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  توسعه حکمرانی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشورتحلیل شبکه -5

 توسعه مناطق محروم کشور  در حوزههنگی کشور ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فر با توجه به قوانین و تکالیف قانونی برنامه

ریزي ها و نهادهاي درگیر برنامهدر بررسی سازماننهاد/ سازمان به عنوان کنشگران توسعه مناطق محروم کشور شناسایی شد.   39

  توسعه مناطق محروم کشور و تکالیف و وظایف قانونی چند نکته مهم وجود دارد: 

محور موضوعی در برنامه توسعه کشور و مکلف نمودن آنها در قانون برنامه ششم توسعه  10در سازمان و نهاد  39وجود نام 

ها و اي و لزوم همکاري سازمانتواند نشان دهنده توجه به رویکرد شبکهاقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران می

توسعه مناطق محروم کشور باشد. همچنین موظف نمودن  هايها و برنامهنهادهاي مختلف دولتی و خصوصی در اجراي سیاست

تواند از ها در چندین محور، میها و نهادها به همکاري با یکدیگر در محورهاي اقتصادي مختلف و مکلف بودن برخی از آندستگاه

ها و توسعه دستگاه کننده تخصصی بودن وظایف و از سوي دیگر حاکی از اعتقاد به فرابخشی بودن برخی محورهايیک سو بیان

 "هاي اجراییدستگاه "و  "دولت "هاي نامشخص و کالنی همچون هاي موظف نامها باشد. در میان سازماننهادهاي موظف شده در آن

هاي سازمانی شود. در موضوعات مختلف از تواند موجب اختالل در هماهنگیخورد که میدر متن قانون برنامه به وفور به چشم می

بخش  "و  "بخش خصوصی "، "نهادهاي عمومی غیردولتی "متفاوتی براي بیان نهادها استفاده شده است. به عنوان نمونه  ادبیات

هایی در انجام وظایف و در نتیجه تواند منجر به بروز ناهماهنگیسازي و در عین حال عدم شفافیت می. این عدم یکسان "غیردولتی

هاي مردم نهاد، جوامع محلی نشان هایی همچون بخش خصوصی، سازمانزمان شود. ذکر نامهاي میان سادر ارتباطات و همکاري

گذاران به نقش این نهادها در حکمرانی توسعه مناطق محروم کشور است که نقطه قوت این برنامه ریزان و قانوندهنده اعتقاد برنامه

ناطق محروم کشور در محورهاي محیط زیست و منابع طبیعی هیچ شود. نکته حائز اهمیت دیگر در تکالیف قانونی توسعه متلقی می

ماده قانونی وجود ندارد و در نتیجه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی به طور مشخص در راستاي کاهش محرومیت محیطی 

هاي توسعه مناطق محروم رود در برنامهو پایداري محیطی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور پرداخته نشده است. انتظار می

نقش کلیدي داشته باشد و با توجه به میزان احتمال وقوع بالیاي  "سازمان حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور"کشور، 

مه تنظیم گردد. در نهایت فقدان قانون برنا ها و قوانین برنامهطبیعی و میزان برخورداري از منابع طبیعی مناطق محروم کشور، برنامه

مناطق محرم کشور از نقاط قابل تامل  ها و مراکز علمی و پژوهشی در توسعههاي دانش بنیان، دانشگاهدر زمینه همکاري شرکت

اي و بکارگیري متخصصین برنامه توسعه است و به طور مشخص حمایت و پشتیبانی از اعتقاد به دانش بنیان بودن فرآیند توسعه منطقه

  هاي توسعه کشور وجود ندارد. ن برنامهعلمی در کشور در قوانی

پرداخته اطق محروم گذاري توسعه منهاي درگیر در سیاستبا هدف بررسی چگونگی توزیع قدرت میان نهادها و سازمان در ادامه

گاه و گذاري توسعه مناطق محروم کشور، جایبا ترسیم و تحلیل شبکه تکالیف قانونی نهادهاي رسمی مرتبط با سیاست می شود تا

-هاي سیاستیها در شبکهقدرت این نهادها و نیز روابط میانشان را مشخص نماید. بنابراین با بررسی ارتباط میان نهادها و دستگاه

در ها درون شبکه، چگونگی توزیع قدرت قانونی اسناد توسعه فرابخشی برنامه ششم توسعه و نیز جایگاه و موقعیت نهادها و سازمان

به منظور تحلیل ساختار  بر این اساسگردد. و درگیران مسئله توسعه مناطق محروم مشخص کنشگران  ايشبکه ساحتار حکمرانی

نهادهاي مکلف و مسئول به عنوان سطرها و  وها ، سازمانشناسایی شده منطبق با این قوانینحکمرانی توسعه مناطق محروم کشور، 

ها در نظر گرفته شدند. با توجه به هر ماده یا تبصره قانونی، سازمان وم کشورتوسعه مناطق محر حکمرانیهاي ماتریس شبکه ستون

ها و نهادها به عنوان ارزش اند، استخراج شد. تعداد دفعات همکاري بین سازمانیا نهادهایی که مکلف به همکاري با یکدیگر شده
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میزان مرکزیت درجه ورودي و خروجی و  Ucinetفزار هاي ماتریس شبکه همکاري وارد محاسبات شدند. با استفاده از نرم اسلول

ها، نقاط را ترسیم شدند. در این شبکه Netdrawهاي مربوطه به کمک نرم افزار مرکزیت بینابینی محاسبه شده و سپس شبکه

باشند. کارایی یک ونی میهاي قانها یا نهادها و ارتباطات را تکالیف قانونی مشترك میان آنها تشکیل دادند که بیانگر همکاريسازمان

 کنشگران) 4بایست با حقوق تمام کنشگران شبکه متوازن باشد. جدول (شبکه مستلزم وجود هماهنگی در قدرت نهادي است که می

شبکه حکمرانی توسعه مناطق محروم کشور  )9(شکل  دهد.توسعه مناطق محروم کشور را ارائه می برنامه قوانینمسئول و همکار در 

هاي اجتماعی مورد هاي تحلیل شبکهدر ادامه شبکه حکمرانی توسعه پایدار مناطق محروم کشور با توجه به شاخص دهد.ان میرا نش

  بررسی قرار گرفت.

  سازمان/ نهادهاي درگیر و مکلف در قوانین برنامه توسعه مناطق محروم کشور )4(جدول 

 نماد کنشگر نماد کنشگر نماد کنشگر

استان يزیرنامهتوسعه و بر يشورا  ORG 03 مجلس شوراي اسالمی ORG 02 دولت ORG 01 

 ORG 06 شوراي عالی آمایش سرزمین
و  ، بخشداريشهرداري

 دهیاري
ORG 05 و استانداري فرمانداري  ORG 04 

یمسکن انقالب اسالم ادیبن  ORG 09 هاو بنگاه بخش خصوصی  ORG 08  يجهاد کشاورزوزارت  ORG 07 

هااستان مسکن و شهرسازي  ORG 12 نیروها و نهادهاي مردمی ORG 11 هاتعاونی  ORG 10 

 ORG 15  شهرستان يزیربرنامهه تیکم
شهر و شوراي اسالمی 

 روستاها
ORG 14 کشور یستیسازمان بهز  ORG 13 

ینیامداد امام خم تهیکم ORG 17  وزارت کشور ORG 18  هاسازمان هدفمندسازي یارانه  ORG 16 

 ORG 21  ت کشوردیوان محاسبا
 سازمان برنامه و بودجه

  کشور
ORG 20 هاکنبا  ORG 19 

 ORG 22 وزارت نیرو ORG 23  وزارت نفت ORG 24  وزارت صنعت، معدن و تجارت

 ORG 26  وزارت راه و شهرسازي ORG 27  نهاد هاي عمومی غیردولتی
 سازمان مناطق آزاد

صنعتی-تجاري  
ORG 25 

وزارت ارتباطات و فناوري 

  عاتاطال
ORG 30 وزارت آموزش و پرورش  ORG 29 ش و جوانانزوزارت ور  ORG 28 

، صنایع سازمان میراث فرهنگی

  دستی و گردشگري
ORG 33 

وزارت فرهنگ و ارشاد 

  اسالمی
ORG 32 بسیج سازندگی ORG 31 

 ORG 35  هاشوراي عالی شهرستان ORG 36  ستاد کل نیروهاي مسلح
 درمان ،وزارت بهداشت

زشکیو آموزش پ  
ORG 34 

 ORG 37 بخش غیردولتی ORG 38  هیئت وزیران ORG 39  سازمان انرژي اتمی
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  مبنی بر مشارکت قانونی کنشگران در برنامه ششم توسعه کشور توسعه پایدار مناطق محروم کشور حکمرانیشبکه ) 9شکل (

   بر مبناي مرکزیت درجه متحلیل شبکه حکمرانی توسعه پایدار مناطق محرو -5-1

ارزیابی ابتدا به  کنشگران مسئول و همکار در قوانین برنامه ششم توسعه؛ تحلیل ساختار حکمرانی و توزیع قدرت میان منظوربه 

 ارزشکه پرداخته شد. با توجه به آن هاي اجتماعیهاي تحلیل شبکهشاخص ترینکاربردي از یکی که شبکه حکمرانی مرکزیت درجه

در ساختار شبکه حکمرانی توسعه مناطق محروم آید. می دست به همسایگانش تعداد شمارش با شبکهکنشگر در  هر درجۀ مرکزیت

و از قدرت قانونی باالتري  شودمی محسوب ترمرکزي و منابع بیشتر به آن دسترسی باشد، بیشترکنشگر  یک درجۀ میزان هرچهکشور 

 )10(شکل  ی توسعه پایدار مناطق محروم کشور را ارائه کرده است.مرکزیت درجه کنشگران شبکه حکمران )5(برخوردار است. جدول 

اندازه مرکزیت درجه هر یک از کنشگران شبکه نشان می دهد. نیز شبکه حکمرانی کنشگران توسعه مناطق محروم کشور را با توجه 

  هر چه اندازه گره کنشگران بیشتر باشد نشان دهنده مرکزیت بیشتر کنشگر است.

  زیت درجه و مرکزیت درجه نرمال کنشگران شبکه حکمرانی توسعه پایدار مناطق محروم کشورمرک) 5(جدول 

 نماد مرکزیت درجه  مرکزیت درجه نرمال نماد مرکزیت درجه  مرکزیت درجه نرمال

0.079 3 ORG 21 0.921   35 ORG 01 

0.158 6 ORG 22 0.105   4 ORG 02 

0.132 3 ORG 23  0.211 7 ORG 03 

0.053 2 ORG 24 0.158 6 ORG 04 

0.026  1 ORG 25 0.263 10 ORG 05 
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 نماد مرکزیت درجه  مرکزیت درجه نرمال نماد مرکزیت درجه  مرکزیت درجه نرمال

0.026  1 ORG 26  0.026 1 ORG 06 

0.132  5 ORG 27  0.158 6 ORG 07 

0.053  2 ORG 28  0.211 7 ORG 08 

0.132  5 ORG 29  0.395 15 ORG 09 

0.079  3 ORG 30  0.053 2 ORG 10 

0.026  1 ORG 31  0.289 11 ORG 11 

0  0 ORG 32  0.158 6 ORG 12 

0.053  2 ORG 33  0.237 9 ORG 13 

0.026  1 ORG 34  0.158 6 ORG 14 

0.105  4 ORG 35  0.237 9 ORG 15 

0.026  1 ORG 36  0.211 8 ORG 16 

0.079  2 ORG 37  0.026 1 ORG 17 

0.158  6 ORG 38  0.079 3 ORG 18 

0.079  3 ORG 39  0.053 2 ORG 19 

     0.026 1 ORG 20 

 
(اندازه کنشگران شبکه بر حسب اندازه درجه  مناطق محروم کشور بر مبناي شاخص مرکزیت درجه شبکه حکمرانی توسعه پایدار) 10کل (ش

  مرکزیت تنظیم شده است)



 

29 

 

تکلیف قانونی در توسعه  36با  )ORG 01دهد؛ دولت (نتایج تحلیل شاخص مرکزیت درجه شبکه کنشگران توسعه پایدار نشان می

فاصله قدرت قانونی دولت با سایر کنشگران شبکه  است و حکمرانی داراي باالترین مرکزیت درجه در شبکه حروم کشورمناطق م

)؛ نیروهاي مردمی ORG 09در اولویت هاي بعدي بیشترین مرکزیت درجه مربوط به بنیاد مسکن انقالب اسالمی (بسیار زیاد است. 

)؛  کمیته ORG 13( کشور )؛ سازمان بهزیستیORG 05ها (ها و دهیاريبخشداريها، )؛ شهرداريORG 11نهاد ( هايو سازمان

به عنوان کنشگر با بیشترین مرکزیت درجه (حدود  8)؛ ORG 16( (ره) ) و کمیته امداد امام خمینیORG 15ریزي استان (برنامه

از سوي دیگر وزارت فرهنک و ارشاد اسالمی شناسایی شدند. درصد از کل کنشگران شبکه حکمرانی توسعه مناطق محروم کشور)  20

)ORG 32 حکمرانی توسعه مناطق محروم کشور است و نهادهایی همچون ) با مرکزیت درجه صفر به عنوان کنشگر ایزوله شبکه

)؛ وزارت راه و ORG 17)؛ وزارت کشور (ORG 20( کشور )؛ سازمان برنامه و بودجهORG 06شوراي عالی آمایش سرزمین (

)؛ ستاد کل نیروهاي ORG 31؛ بسیج سازندگی ()ORG 34( )؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیORG 26ي (شهرساز

و کمترین تکلیف قانونی ا مکلف و یا همکار بودن در یک )؛ بORG 25( صنعتی-)؛ سازمان مناطق آزاد تجاريORG 36مسلح (

  نی توسعه مناطق محروم کشور هستند.ترین کنشگران در ساختار حکمرامرکزیت درجه به عنوان ضعیف

  بر مبناي مرکزیت بینابینی  متحلیل شبکه حکمرانی توسعه پایدار مناطق محرو -5-2

 براساسمورد بررسی قرار گرفت. مرکزیت بینابینی  مرکزیت بینابینی بر مبناي شاخصشبکه حکمرانی توسعه مناطق محروم کشور 

 بیشترین داراي شود و کنشگريمی محاسبه جفت کنشگران میان مسیر ترینکوتاه رد قرار گرفتن و شبکه در کنشگران موقعیت

 بگذرد. آن از دیگر کنشگران ارتباطی هايراه و گرفته باشد قرار دیگر کنشگران جفت از بسیاري بینابین که است بینابینی مرکزیت

ساختار شبکه را  )11(حروم را ارائه داده است. شکل مرکزیت بینابینی کنشگران شبکه حکمرانی توسعه پایدار مناطق م )6(جدول 

  دهنده میزان مرکزیت بینابینی هر یک از کنشگران است.نشان هاگرهدهد به طوري که اندازه برحسب مرکزیت بینابینی نشان می

  کنشگران شبکه حکمرانی توسعه پایدار مناطق محروم کشور بینابینیمرکزیت ) 6(جدول 

بینابینیمرکزیت   نماد مرکزیت بینابینی نماد مرکزیت بینابینی  ادنم 

11.808 ORG 27 2.933 ORG 14 570.239 ORG 01 

0 ORG 28 28.928 ORG 15 0 ORG 02 

25.678 ORG 29 56.302  ORG 16 4.282 ORG 03 

3.190 ORG 30 0 ORG 17 0.204 ORG 04 

0  ORG 31 0 ORG 18 51.959 ORG 05 

0  ORG 32 0  ORG 19 0 ORG 06 

0  ORG 33 0  ORG 20 0.564 ORG 07 

0  ORG 34 0  ORG 21 20.294 ORG 08 

0.328  ORG 35 45.749  ORG 22 88.380 ORG 09 

0  ORG 36 6.549  ORG 23 0 ORG 10 

0  ORG 37 0  ORG 24 80.565 ORG 11 

23.757  ORG 38 0  ORG 25 0.564 ORG 12 

0 ORG 39 0  ORG 26 37.538 ORG 13 
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(اندازه کنشگران شبکه بر حسب اندازه درجه  شبکه حکمرانی توسعه پایدار مناطق محروم کشور بر حسب شاخص مرکزیت بینابینی )11شکل (

  مرکزیت بینابینی تنظیم شده است)

بیشترین مرکزیت بینابینی را  )ORG 01( منطبق با تحلیل مرکزیت بینابینی شبکه نیز دولت شودطور که مشاهده میهمان

گري مرکزیت بینابینی باالي دولت اگر چه قدرت تنظیمت است. ست و توزیع قدرت در این ساختار به صورت متمرکز بر دولدارا

اي کنشگران را داراست با این وجود با توجه به آنکه توزیع قدرت در شبکه به صورت متمرکز است و کنشگران کلیدي حکمرانی شبکه

و روابط قانونی ناکافی میان کنشگران کلیدي شبکه لت نیستند، ساختار کنونی حکمرانی توسعه تراز با دوداراي قدرت بینابینی هم

در بررسی مجموع به طور کلی امکان مشارکت نهادهاي مردمی و بخش خصوصی را به صورت قانونی پشتیبانی نکرده است. 

قدرت در حکمرانی توسعه پایدار مناطق محروم کشور و عدم توزیع متعادل ساختار قدرت دولت  تمرکزهاي درجه و بینابینی مرکزیت

ها و ها، موازي کاريممکن است دوباره کاريدهد. از سوي دیگر بکار گرفتن نام کالنی چون دولت در متن قانون را نشان می

  هاي اجرایی را موجب شود.هاي نادرست اعمال شده در دستگاهمدیریت

  و انسجاممناطق محرورم بر مبناي تراکم  تحلیل شبکه حکمرانی توسعه پایدار -5-3

رود. شاخص تراکم روش سنجش شبکه است که بیشتر هاي مختلف شبکه به کار میبراي بررسی تراکم ارتباطات شبکه در بخش

 توان چگونگی و انسجام روابط کلی میانکند. به کمک سنجه تراکم، میبه جاي توصیف کنشگران انفرادي، کل شبکه را توصیف می

گیرد. هر چه نمره کنشگران شبکه را بررسی کرد. به طور کلی تراکم شبکه، عددي است که در محدوده بین صفر و یک قرار می

تراکم شبکه به یک نزدیکتر باشد؛ نشان دهنده تراکم بیشتر است و هر چه به سمت صفر نزدیکتر باشد، سستی و گسستگی شبکه 
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شود؛ به این شبکه بررسی می کنشگرانتراکم، چگونگی و همچنین انسجام روابط کلی میان دهد. با استفاده از سنجه را نشان می

پیوندهاي بیشتري در شبکه داشته و ارتباطات نزدیکی با یکدیگر دارند؛  کنشگرانمعنا که هر چه میانگین تراکم شبکه زیاد باشد، 

نمایش دایره اي شبکه حکمرانی توسعه  )12(شکل  دهد.میبنابراین پیوند میان گروهی در یک شبکه، تراکم و شدت را افزایش 

توان گفت شبکه تا حدودي گسسته ) می0,131با توجه به مقدار تراکم شبکه (حدود  دهد.پایدار مناطق محروم کشور را نشان می

از کنشگران شبکه تنها یک باشد. برخی شود شبکه ارتباط و همکاري از انسجام کافی برخوردار نمیطور که مشاهده میاست و همان

 ، سازمان برنامه و بودجه)ORG 17( وزارت کشور، )ORG 06( واحدهایی نظیر شوراي عالی آمایش سرزمین مورد همکاري دارند

باشد و در نیز سازمان ایزوله شده این شبکه می )ORG 32وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (. عالوه بر آن )؛ ORG 20( کشور

توسعه پایدار در روابط شبکه اي برد. حداقل انتظاري که ها به صورت همکار هدفی را بیش نمیهیچ یک از سازمان شبکه همکاري با

، )ORG 03ها (استان يزیرتوسعه و برنامه يشورا رابطه همکاري بین، از منظر پایداري اقتصادي وجود داردمناطق محروم کشور 

؛ سازمان )ORG 05( شهرداري، بخشداري و دهیاري ،)ORG 04( تانداري، فرماندارياس ،)ORG 15ها (ریزي استانکمیته برنامه

 ORG( وزارت جهاد کشاورزي)، ORG 26وزارت راه و شهرسازي ( )؛ORG 19ها (بانک )؛ORG 20( کشور برنامه و بودجه

)؛ وزارت ORG 29( پرورش وزارت آموزش و نیز از منظر پایداري اجتماعیو  )ORG 24، وزارت صنعت، معدن و تجارت ()07

و از منظر ) ORG 34)؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ORG 10ها ()؛ تعاونیORG 30ارتباطات و فناوري اطالعات (

و نهادهاي عمومی  )ORG 08( بخش خصوصیدر مشارکت  )ORG 06( پایداري محیطی نیز شوراي عالی آمایش سرزمین استان

و نهادهاي مردمی  )ORG 02( ، مجلس شوراي اسالمی)ORG 14( ز شوراي اسالمی شهر و روستاو نی )ORG 27( غیردولتی

)ORG 11.است (  

 
  شبکه حکمرانی توسعه پایدار مناطق محروم کشور اي شاخص تراکم و انسجام نمایش دایره )12شکل (
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  کفاصله ژئودزیتحلیل شبکه حکمرانی توسعه پایدار مناطق محرورم بر مبناي  -5-4 

فاصله ژئودزیک جهت سنجش سرعت همکاري و گردش منابع و اطالعات در شبکه از میانگین کوتاهترین فاصله بین یک جفت 

شود. هر چه میانگین فاصله ژئودزیک بر اساس کوتاهترین مسیرها کاهش یابد، سرعت گردش اطالعات در بین کنشگر استفاده می

یابد. همچنین این امر سبب می شود که زمان کمتري جهت ران نهادي افزایش مینهادها بیشتر شده و اتحاد بین دست اندرکا

هماهنگ ساختن نهادها براي مدیریت یک منبع مشخص صرف شود و دست اندرکاران با سرعت بیشتري به یکدیگر دسترسی خواهند 

ارد. هر چه فاصله فاصله ژئودزیک بیشتر باشد اي دهاي جمعی نهادها اهمیت ویژهداشت و در نهایت این امر در اعتمادسازي و فعالیت

شود که منابع و اطالعات در شبکه با سرعت متوسطی انتشار یابد. بنابراین به دلیل اتحاد متوسط میان نهادها، هماهنگ سبب می

ط فاصله با صرف زمان همراه خواهد شد. متوس توسعه مناطق محروم کشورساختن دست اندرکاران نهادي در مدیریت مشارکتی 

دهد. واحدهایی که از میزان میانگین هاي ژئودزیک شبکه را نشان میمیزان فراوانی فاصله )7(می باشد. جدول  2/2ژئودزیک شبکه 

  فاصله بیشتر هستند نیاز به تقویت همکاري در شبکه دارند. 

 وم کشورحکمرانی توسعه پایدار مناطق محر هاي ژئودزیک شبکهمیزان فراوانی فاصله) 7(جدول 

  نسبت  فراوانی  فاصله ژئودزیک  نسبت  فراوانی  فاصله ژئودزیک

1  170  115/0  4  46  031/0  

2  636  429/0  5  1  001/0  

3  374  252/0  6  252  172/0  

کلیه کنشگران شود طور که مشاهده میدهد. همانشبکه همکاري مکلفان قانونی را بر اساس فاصله ژئودزیک نشان می )13(شکل 

نقش کلیدي در توسعه دارد فاصله بسیاري دارند و همچنین قدرت قانونی را در شبکه دارد و  کانونکه  )ORG 01( ولتشبکه از د

 ORG( ؛ کمیته امداد امام خمینی)ORG 13( سازمان بهزیستی کشور؛ )ORG 20( سازمان برنامه و بودجه؛ )ORG 19( هابانک

ریزي کمیته برنامهیره قدرت دور مانده است. نزدیکی ژئودزیک بین واحدهاي از دا )ORG 25( و سازمان مناطق آزاد تجاري )16

؛ شهرداري، )ORG 09( ؛ بنیاد مسکن انقالب اسالمی)ORG 03ها (ریزي استان، شوراي توسعه و برنامه)ORG 15ها (استان

سریع اطالعات همکاري در شبکه نشان از تبادل و گردش  )ORG 04( ؛ استانداري و فرمانداري)ORG 05( بخشداري و دهیاري

؛ وزارت آموزش )ORG 24( وزارت صنعت، معدن و تجارتو  )ORG 07( باشد. بنابراین تقویت همکاري وزارت جهاد کشاورزيمی

، سازمان برنامه و )ORG 26( و وزارت راه وشهرسازي )ORG 34و آموزش پزشکی ( ؛ وزارت بهداشت)ORG 29( و پرورش

سازمان برنامه و به صورت جدي باید در نظر گرفته شود.  )ORG 06( ؛ شوراي عالی آمایش سرزمین)ORG 20( کشور بودجه

 ORG( ها؛ تعاونی)ORG 08( هانظیر بخش خصوصی و بنگاه نیز از دیگر اعضاي شبکه )ORG 19( ها؛ بانک)ORG 20( بودجه

، شوراي اسالمی شهر )ORG 11( هادهاي مردمیو ن) ORG 27(؛ نهادهاي عمومی غیردولتی )ORG 37( ؛ بخش غیردولتی)10

به دلیل فاصله ژئودزیکشان در شبکه  از کانون قدرت فاصله دارند، که )ORG 02( ؛ مجلس شوراي اسالمی)ORG 14( و روستاها

خیر ممکن است ایجاد تاها توسعه مناطق محروم کشور و قدرت قانونی پایین مشارکت بخش خصوصی و نهادهاي مردمی در همکاري

   کنند.
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  توسعه پایدار مناطق محروم کشور کنشگرانهاي ژئودزیک شبکه همکاري میزان فراوانی فاصله) 13(شکل 

  تحلیل شبکه حکمرانی توسعه پایدار مناطق محرورم بر مبناي نقاط برشی -5-5

. اهمیت این نقاط براي تعیین شودنقاطی هستند که با حذف آنها، ساختار شبکه به دو بخش غیر متصل تبدیل می نقاط برشی:

پذیر شبکه هاي آسیبهاي ارتباطی میان بخشباشد. در واقع نقاط برشی، پلپذیر شبکه و نقش آفرینان کلیدي میهاي آسیببخش

ها بیشتر باشد، نشان دهنده بخش پذیري بیشتر یک شبکه و کاهش یکپارچگی آن و نقش آفرینان کلیدي است و هر چه تعداد آن

نقاط برشی شبکه همکاري قانونی میان نهادهاي مسئول و همکار برنامه توسعه پایدار مناطق محروم کشور را نشان  )14(شکل است 

 ORG) و هیئت وزیران (ORG 16( (ره) )، کمیته امداد امام خمینیORG 01شود دولت (طور که مشاهده میهمان دهد.می

زدایی در ر مناطق محروم کشور هستند و به جهت دستیابی به اهداف محرومیت) از نقاط برشی شبکه حکمرانی توسعه پایدا38

گذاران باید تمرکز ویژه به نقش آنها در شبکه داشته باشند. ریزان و سیاستباشند. برنامهها بسیار حائز اهمیت و آسیب پذیر میبخش

تواند در حدود و دامنه وظیفه خود به طور شفاف میدولت با استفاده از نقش کلیدي خود در این شبکه با تعریف دقیق خود و 

پیشبرد اهداف همکاري نقش آفرین باشد. اما تا زمانی که به طور کالن و کلی از دولت نام برده شود تنها منجر به ایجاد سردرگمی 

  و موازي کاري و گسست شبکه همکاري خواهد شد.
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  ر ناطق محروم کشوتوسعه پایدار محکمرانی نقاط برشی شبکه ) 14شکل (

  هاي قدرتتحلیل شبکه حکمرانی توسعه پایدار مناطق محرورم بر مبناي کانون  -5-6

 )15(شبکه حکمرانی توسعه پایدار مناطق محروم کشور همانطور که در شکل در  K-Coreبا استفاده از ابزار  هاي قدرتکانون

هستند که با  کنشگران اي ازت که کانون هاي قدرت، مجموعهترسیم شد. به طور کلی باید گف NetDrawشود در مشاهده می

تا با کنشگران دیگرشبکه حکمرانی توسعه پایدار مناطق محروم کشور. براي مشخص کردن  تري دارندیکدیگر ارتباط بسیار نزدیک

ره در هر یک از کانون هاي این که کدام کنشگر عضو کدام کانون قدرت است، کنشگران هم رنگ هستند. عالوه بر این اندازه هر گ

شود پنج کانونی قدرت در قدرت هر یک از کنشگران در کانون قدرت است. همانطور که در شکل مشاهده میقدرت متناسب با 

هاي نیروهاي مردمی و سازمان)؛ ORG 01دولت ( کلیدي شامل ساختار شبکه وجود دارد. گروه اول مربوط به کانون قدرت کنشگران

)؛ کمیته امداد ORG 27)؛ نهادهاي عمومی غیردولتی(ORG 08( ي اقتصاديها)؛ بخش خصوصی و بنگاهORG 11مردم نهاد (

) ORG 01) هستند و هسته مرکزي قدرت نیز دولت (ORG 35ها () و شوراي عالی توسعه استانORG 16((ره) امام خمینی 

ریزي )؛ کمیته برنامهORG 05ها (اري، بخشداري و دهیاريگروه دوم کانون قدرت کنشگران شهردبا رنگ قرمز).  کنشگراناست (

)؛ شوراي اسالمی شهر و روستاها ORG 12)؛ مسکن و شهرسازي (ORG 04ها ()؛ فرمانداري و استانداريORG 15استان (

)ORG 14) ؛ بنیاد مسکن انقالب اسالمی(ORG 09و وزارت جهاد کشاورزي ( )ORG 07( وه . گر(کنشگران سیاه رنگ) است

)؛ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ORG 30)؛ وزارت آموزش و پرورش (ORG 37کنشگران بخش غیردولتی ( سوم کانون قدرت

)ORG 30) ؛ مجلس شوراي اسالمی(ORG 02( کشور )؛ دیوان محاسباتORG 21ها () و سازمان هدفمندسازي یارانهORG 

  هاي خاکستري و بنفش در شکل مشخص شده اند.نیز با رنگ . دو کانون قدرت دیگراست (کنشگران آب رنگ) )18
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 در ساختار شبکه حکمرانی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور K-Coreقدرت  هايکانون )15(شکل 

  و پیشنهاداتگیري نتیجه-6

که فراهم نشدن بسترهاي آنجاد. ازاي، مناطق محروم بسیاري در کشور وجود دارهاي توسعه و تاکید بر عدالت منطقهبا وجود برنامه

حاضر به بررسی ساختار حکمرانی مطرح است، پژوهشاي توسعه پایدار منطقهموفقیت عنوان دلیل عدممناسب حکمرانی توسعه به

ت هاي پیچیده؛ ساختار توزیع قدراي در حل مسائل سیستمتوسعه مناطق محروم کشور پرداخته و با تاکید بر نقش حکمرانی شبکه

هاي سیاستی بهبود سیستم حکمرانی توسعه پایدار ارزیابی و توصیه را را میان کنشگران قانونی توسعه پایدار مناطق محروم کشور

هاي مشارکت برابر بر فرصتبخشی در توزیع قدرت قانونی میان نهادهاي مسئول و همکار مبنیمناطق محروم را در راستاي تعادل

 بر این اساسگیري را ارائه کرده است. خصوصی و نهادهاي مردمی در مدار تصمیماي دولتی، بخشکنشگران کلیدي شامل نهاده

مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که مشاهده هاي پایداري یافته کشور از منظر شاخصوضعیت مناطق محروم و کمترتوسعهابتدا 

درصد  43و  صد مناطق در سطح محرومیت اجتماعیدر 86 هاي محیطیدرصد مناطق محروم کشور در سطح محرومیت 90 شد

اي در گذاران توسعه منطقهرسد سیاستمتوسط و بیشتر هستند. بنابراین به نظر میدر سطح مناطق در سطح محرومیت اقتصادي 

مناطق را هم  ریزي توسعه پایدار و متوازن مناطق محروم توجه به پایداري اجتماعی و محیطی را مد نظر و توسعه اقتصاديبرنامه

اي قرار دهند و همواره توسعه اقتصادي در سطحی باقی بماند که از ظرفیت هاي اجتماعی منطقهراستاي بهبود کیفیت شاخص

قوانین و مقررات مناطق ابتدا  اي مناطق محروم کشور؛در ادامه به منظور بررسی ساختار حکمرانی شبکه محیطی منطقه خارج نباشد.

قانون و  151انه ملّی قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوري مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی محروم کشور در سام

با تحلیل محتواي متن قوانین و مقررات،  شد.مقررات در قوانین کشور شناسایی  143قانون و  8مقررات مناطق محروم کشور شامل 
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دهد ها نشان مییافته هاي موضوعی شناسایی گردید.مناطق محروم در گروه شش گروه موضوعی و فراوانی قوانین و مقررات توسعه

براي  درصد از تعداد کل قوانین و مقررات 1به طوري که  رسدکیفیت و کمیت قوانین و مقررات موجود ضروري به نظر می ارتقاء

ضرورت اهمیت علمی و پژوهشی در  در نتیجه وجود دارد و ساله 30هاي مطالعاتی مناطق محروم کشور با توجه به روند زمانی طرح

درصد از کل قوانین  5کند. همچنین تنها گذاري توسعه مناطق محروم کشور را بیش از پیش برجسته میحوزه حکمرانی و سیاست

ت در ضعف قوانین و مقررا. بنابراین شاهد وجود داردهاي اقتصادي و مشوق بخش خصوصی و بنگاهتسهیالت  و مقررات در زمینه

هستیم. در هاي اقتصادي در توسعه مناطق محروم کشور اي از منظر مشارکت بخش خصوصی و بنگاهپشتیبانی از حکمرانی شبکه

هاي توسعه و قوانین هاي توسعه؛ احکام دائمی برنامههاي کلی برنامههاي پنجم و ششم توسعه کشور با تمرکز بر سیاستادامه برنامه

مقایسه کلی روند قوانین برنامه توسعه کشور، قوانین برنامه ششم توسعه کشور مورد بررسی قرار گرفت. در  هاي توسعه کشوربرنامه

به در مقایسه با برنامه پنجم در زمینه کمیت و کیفیت ماده قانونی در حوزه توسعه مناطق محروم کشور پیشرفت داشته است. 

مورد مشارکت  1مورد مشارکت بخش خصوصی و نیز در  2تنها در  کشور پنجم توسعه هاي برنامهدر میان ماده قانونکه طوري

مورد مشارکت بخش خصوصی  7 ششم توسعه به در برنامههاي قانونی و این مشارکتمردمی در میان کنشگران همکار وجود دارد 

 در برنامه ششم توسعه تاییاي و توسعه روستوازن منطقه محورتوسعه یافته است. همچنین مورد مشارکت نهادهاي مردمی  11و 

نکته  گذاران توسعه کشور است و از نقاط قوت برنامه ششم نسبت به برنامه پنجم توسعه کشور است.نشان از درك ضرورت سیاست

داراي محرومیت محیطی نسبی هستند؛ اهمیت  کمترتوسعه یافته کشور درصد مناطق 90که آن با توجه به کهحائز اهمیت دیگر آن

در محورهاي محیط زیست و منابع طبیعی با این وجود ؛ رسدتوازن در محورهاي پایداري محیطی بسیار ضروري به نظر میتوسعه م

دیگر محورهاي بسیار حائز اهمیت اقتصاد کالن، تامین مالی؛ و آب ماده قانونی در زمینه توسعه مناطق محروم کشور وجود ندارد. 

کار و بخش خصوصی و کشاورزي نیز با توجه به نقش اساسی که در توسعه مناطق محروم  شفافیت و مبارزه با فساد؛ محیط کسب و

پس از بررسی قوانین  کشور از منظر پایداري اقتصادي و اجتماعی دارند؛ در قوانین برنامه توسعه ششم مورد توجه قرار نگرفته است.

هاي برنامه ششم توسعه در زمینه توسعه مناطق توسعه؛ ماده قانونهاي و مقررات ملّی توسعه مناطق محروم کشور و نیز قوانین برنامه

نهاد/ سازمان به عنوان کنشگران توسعه مناطق   39مسئولیت و وظیفه قانونی و  38محروم کشور استخراج گردید و بر این اساس 

 مسئول و همکار کنشگرانقانونی  قوانین توسعه مناطق محروم کشور و تکالیف بررسیبه طور کلی با محروم کشور شناسایی شدند. 

  گردد:هاي توسعه، پیشنهاداتی در راستاي توسعه سیستم حکمرانی ارائه میدر برنامه

 اعم از  مردمی و بخش غیردولتی مشارکتی مدیریتهاي توسعه کشور، سیستم جامعی که منطبق با قوانین و مقررات و برنامه

به طور پشتیبانی کند، در مناطق محروم را مشارکتی  گیريتصمیم مدار را در  نهادهاي عمومی غیردولتی و بخش خصوصی

اي توسعه شود دولت با توجه به نقش کلیدي که در ساختار حکمرانی شبکهبر این مبنا پیشنهاد میخورد. به چشم نمیمشخص 

 هاي مردمی مناطقز ظرفیتکه بستر مشارکت نهادهاي مردمی و استفاده ا طراحی کند مکانیزمیمناطق محروم کشور دارد، 

 در ساختار حکمرانی توسعه مناطق محروم فراهم آورد. هاي اقتصادي رامحروم و مشارکت بخش خصوصی کشور و بنگاه

 هاي توسعه در زمینه مناطق محروم و توسعه آن که در قوانین و مقررات توسعه مناطق محروم کشور و نیز برنامه با توجه به

 هادانشگاه" ، "معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري"ر اشاره اي به مشارکت قانونی نهادهایی نظیر روستایی و عشایري کشو

در راستاي و تقویت نقش قانونی شود به منظور نشده است؛ پیشنهاد می "بنیانهاي دانششرکت"و  "و موسسات آموزش عالی
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هاي پشتیبان پژوهش و فناوري در شبکه بنیان و زیرساختساماندهی نظام ملّی نوآوري به منظور پشتیبانی اقتصاد دانش

 توسعه مناطق محروم کشور مد نظر قرار گیرد.حکمرانی 

  گیري هاي پشتیبان تصمیماي و طراحی سیستممطالعات حوزه توسعه پایدار و متوازن منطقهدر نظر گرفتن نقش پژوهش و

ضروري به نظر  ي توسعه در یک سیستم مداخله کل نگرهاپروژه بندياولویت گذاري وسیاست توسعه مناطق محروم کشور و

هاي مشترك صاحب نظر دانشگاهی و متخصصین و خبرگان درگیر تشکیل کارگروهشود با رسد. در این راستا پیشنهاد میمی

بررسی تجارب  به و در سطح ملّی و استانی مطرح شود کاربردي-ايهاي پژوهشی توسعهطرحاي ریزي توسعه منطقهبرنامه

  پرداخته شود. اي، ملّی و منطقهالمللیبین

 اي بخش عمدههاي اخیر نیز هاي اجرایی مختلف است و در سالکه حاکمیت و دولت دربرگیرنده نهادها و دستگاهبا توجه به آن

فقدان شفافیت  ؛گرفته استبه دست نهادهاي عمومی غیردولتی صورت  محروم کشورهاي محرومیت زدایی مناطق از فعالیت

در بودجه دولتی  منابع مالی در دسترس مناطق محروم کشور و عدم شفافیت هاي درگیردر وظایف قانونی بین نهادها و سازمان

ي دولتی، نهادهاي هاهاي میان سازمانهایی در انجام وظایف و ارتباطات و همکاريتواند منجر به بروز ناهماهنگیمی و غیردولتی

 شود. یعمومی غیردولت

  در قوانین شود پیشنهاد میاست. مناطق کمترتوسعه یافته کشور، محرومیت محیطی  بیشترین میزان محرومیتکه آنبا توجه به

محیط زیست و منابع طبیعی و آب به وضع قوانین پایداري محیطی در این مناطق پرداخته برنامه توسعه کشور در محورهاي 

 شود. 

  اجتماعیپایداري ابعاد  به طیف گسترده شود مطالعاتی درپیشنهاد میتماعی مناطق محروم کشور سطح محرومیت اجبا توجه به 

تنها به صورت محدود به آموزش و ارتباطات و توانمندسازي اقشار آسیب پذیر پرداخته پرداخته شود و  مناطق محروم کشور

کاهش تبعیض و عدالت محوري، شفافیت و مبارزه ت برابر، هاي مشارکدستیابی به فرصت زمینه هایی درقوانین و برنامه و نشود

 انمندسازي زنان به صورت جدي پیگیري شود.و تو با فساد

توسعه مناطق محروم حکمرانی ارزیابی شبکه هاي توسعه؛ با توجه به عالوه بر پیشنهادات مرتبط با قوانین و مقررات و برنامه

کزیت درجه؛ مرکزیت بینابین؛ تراکم و انسجام؛ فاصله ژئودزیک؛ نقاط برشی و هاي مرطور که نتایج تحلیل شاخصهمان کشور

 و وجود دارد ايبا تمرکز بر حکمرانی شبکهکنشگران قدرت بین  توزیع توازن نامناسب، عدم تعادل و هاي قدرت نشان دادکانون

-هاي اقتصاديظار حل مسائل پیچیده سیستمانت تواننمی مناطق محروم کشور توسعه شبکه اساسی ساختار حکمرانیبدون اصالح 

متمرکز شده  گیري در دولتدهد قدرت تصمیمبه طور کلی نتایج بدست آمده نشان می .اجتماعی مناطق محروم کشور را داشت

اي زیر هنیازمند اصالح و توسعه در زمینهکنشگران در ساختار کنونی عالوه بر پیشنهادات قبلی و عدم تعادل در توزیع قدرت  است

 :است

  بخش "و  "نهادهاي عمومی غیردولتی"و نیز در مشارکت با  "نهادهاي دولتی"تقویت همکاري در درون کنشگران مسئول در

در شبکه همکاري حکمرانی توسعه متوازن  "مشارکت نهادهاي مردمی و جوامع محلی"و  "هاي اقتصاديخصوصی و بنگاه

شوراي عالی آمایش "؛ "ریزي استانشوراي توسعه و برنامه"اي بین مکاري شبکهتوسعه ارتباطات همناطق محروم کشور شامل 

ریزي و کنشگران کلیدي فرآیند برنامه "هاها و استانداريفرمانداري"، "هاریزي شهرستانکمیته برنامه"؛ "سرزمین استان

 برنامه و بودجه"و  "پرورش و وزشآم وزارت" ،"تجارت و معدن صنعت، وزارت"، "وزارت جهاد کشاورزي"اي شامل منطقه
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 و "کشور بهزیستی سازمان" ،"(ره) خمینی امام امداد کمیته" نظیر عمومی نهادهاي کنشگران با دولتی بخشدر  "کشور

 شوراي" نظیر مردمی نهادهاي و "اقتصادي هايبنگاه و خصوصی بخش" مشارکت نیز و "هادهیاري و هابخشداري ها،شهرداري"

 در ايمنطقه متوازن توسعه راه نقشه شناسایی منظور به "محلی جوامع" و"نهاد مردم هايسازمان" ،"روستاها و اشهره اسالمی

 .کشور یافتهتوسعه کمتر و محروم مناطق در اجتماعی هايارزش و محیطی پتانسیل با متناسب هااستان

  با سایر کنشگران شبکه  "ت از محیط زیست کشورسازمان حفاظ"و  "شوراي آمایش سرزمین" ارتباط قانونی مشارکتتقویت

و نیز افزایش سطح آگاهی عمومی در حفاظت کمی و کیفی از منابع طبیعی کشور، رفع تعارض  اي کشورحکمرانی توسعه منطقه

عی اي کشور به منظور صیانت از منایع طبیهاي توسعههاي محیط زیستی در طرحبرداري، حفاظت و الزام پیوستمنافع بهره

 کشور

  ،در  "سازمان برنامه و بودجه"و  "هاسازمان هدفمندي یارانه"و  "هابانک"تقویت نقش ارتباط قانونی نهادهاي مالی و اقتصادي

و داشتن  ناطق محروم کشورهاي توسعه مسازي تامین مالی طرحکشور و الزام به شفافتوسعه مناطق محروم ساختار حکمرانی 

هاي اقتصادي و پروژه منابع مالی تامین گذار وجذب سرمایههاي تشویقی و سیاست راهکارهاردیف مشخص بودجه ملّی و 

 زیربنایی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور.

  و  "وزارت نیرو" و "وزارت جهاد کشاورزي"با کنشگران کلیدي همچون  "بخش خصوصی"تقویت جایگاه قدرت و رابطه قانونی

هاي گیري با توجه به نقش غیرقابل انکار در پیشبرد اهداف برنامهمشارکت در فرآیند تصمیم و "جارتوزارت صنعت، معدن و ت"

- دانش ینیکارآفر هايدر فرصت گذاريیهسرما و خالق و نوآورانه يکسب و کارها. حمایت از ایجاد مناطق محروم کشور توسعه

 توسعه مناطق محروم کشور.و فناورانه در  بنیان

 در راستاي افزایش  "نظارت و بازرسی قوه قضائیه"با دستگاه  "جوامع محلی"و  "هاي مردم نهادسازمان"طه قانونی تقویت راب

و پاسخگویی نهادهاي مکلف در برابر حقوق شهروندان و مبارزه با مناطق محروم اي ها توسعهحاکمیت قانون، شفافیت طرح

 محروم کشور.طبیعی مناطق برداري از منابع فساد و رانت بهره

پژوهش حاضر  گذاران توسعه در حال تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور هستند،اکنون که سیاست

- سیاست اي توسعه پایدار مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور از طریقگذاران به بهبود سیستم حکمرانی شبکهتوجه سیاست بر

و ارزیابی ساختار توزیع قدرت قانونی در سیستم  تحلیلنتایج  رودکند. انتظار میکشور تاکید می هاي توسعهمهقوانین برنا هاي کلی و

حکمرانی توسعه مناطق محروم کشور و توجه به مشارکت کنشگران کلیدي دولتی/حاکمیتی، بخش خصوصی و جوامع محلی سیستم 

ي توسعه مناطق محروم و کمتر توسعه ریگمیتصم منجر به بهبود نظام توسعه کشور هفتمهاي اي در تدوین قوانین برنامهحکمرانی شبکه

  گردد. رمتمرکزیدر یک ساختار غ بخش غیردولتی و جامعه دولت با مشارکتبازتاب یافته کشور مبنی بر 

  

  

  

  

  

  

  



 

39 

 

  فهرست منابع

  ایران. . تهران.1396بی این مناطق، هاي نسبندي مناطق محروم کشور و مزیتاطلس مناطق محروم کشور. سطح بندي و پهنه

). بررسی ساختار حکمرانی توسعه پایدار مناطق محروم ایران با استفاده از تحلیل 1400خدامرادي, طیبه, حسین زاده, مهناز. (

  .115-99)، 3(7 فصلنامه سیاستگذاري عمومی .هاي اجتماعیشبکه

. یریتیمطلوب مد يو انتخاب الگو یراندر ا يتوسعه منطقه ا يح هاطر یریتمد یشناس یب). آس1395ع. ( ي،ك.، و محمد یاري،ز

  . 88-67), 26( 14, يا یهو توسعه ناح یاجغراف

سامانه ملّی قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران (نسخه عمومی)، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مققرات معاونت حقوقی     

   /https://qavanin.irریاست جمهوري به آدرس 

اي در ایران از دیدگاه رویکرد شناسی سیاستهاي توسعه منطقهفرجی راد خدر، کاظمیان غالمرضا، رکن الدین افتخاري عبدالرضا. آسیب

  . 58-27) :2( 26 ;1392فرایند مدیریت و توسعه.  فصلنامه علمی نهادي

ستفاده متوازن از امک  سعه یافته    قانون ا سطح مناطق کمتر تو شور براي ارتقاء  صوب  ، انات ک سالمی     1393/07/30م شوراي ا مجلس 

    /243563https://qavanin.ir/Law/TreeTextقابل دریافت از سامانه قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران به آدرس 

صالح  سعه         قانون ا سطح مناطق کمتر تو شور براي ارتقاي  ستفاده متوازن از امکانات ک صوب   یافتهقانون ا مجلس  1394/07/21م

می    یران بــه آدرس                    شــــوراي اســــال می ا هوري اســــال م ج قررات  م ین و  ن قوا ــامــانــه  قــابــل دریــافــت از ســ

252284reeText/https://qavanin.ir/Law/T     

 با توسعه پنجم برنامه در مسئول نهادهاي میان در قدرت توزیع و ساختار بررسی). 1395. (مهناز, زاده حسین, حنانه, کنگرانی محمدي

  .  107-89), 4(2, عمومی سیاستگذاري فصلنامه. اجتماعی هاي شبکه تحلیل رویکرد از استفاده

  اي. دفتر مطالعات بنیادین حکومتی.. مروري بر مفهومی حکمرانی شبکه1395هاي مجلس شوراي اسالمی، مرکز پژوهش

فصلنامه سیاست هاي     .هاي توسعه کشور  اي در برنامهشناسانه توسعه متوازن منطقه   مصطفوي ثانی علی، نعمتی محمد. تحلیل آسیب  

  . 31-69) :26( 7 ;1398مالی واقتصادي. 

  154-129) :4( 16 ;1390ریزي و بودجه. برنامه ه.حال، آیند وتوسعه: گذشته،نیکونسبتی علی. حکمرانی

Abiad, A. A., Furceri, D., & IMF, P. T. (2016). The macroeconomic effects of public investment: Evidence 

from advanced economies. Journal of Macroeconomics, 50, 224-240. 

Abrams, J. (2019). The emergence of network governance in US National Forest Administration: Causal 

factors and propositions for future research. Forest Policy and Economics, 106, 101977. 

Acemoglu, D., & Robinson, J. (2008). The role of institutions in growth and development (Vol. 10). 

Washington DC: World Bank. 

Bevir, M. (2013). "Governance: A Very Short Introduction," Oxford University Press, Oxford, UK.   

Cardoso, D. (2016). Network Governance and the Making of Brazil's Foreign Policy Towards China in the 

21st Century. Contexto Internacional, 38, 277-312. 

Helliwell, J. F., Huang, H., Grover, S., & Wang, S. (2018). Empirical linkages between good governance 

and national well-being. Journal of Comparative Economics, 46(4), 1332-1346. 

Jovovic, R., Draskovic, M., Delibasic, M., & Jovovic, M. (2017). The concept of sustainable regional 

development–institutional aspects, policies and prospects. Journal of International Studies, 10(1). 



 

40 

 

Kapucu, N. & Garayev V. (2016). Structure and network performance: horizontal and vertical networks in 

emergency management. Administration & Society, 48(8), 931-96. 

Madhani, P. M. (2020). Value Addition through Good Governance in Corporate Sector: Role of Disclosure 

and Transparency. 

Pittman, J., & Armitage, D. (2019). Network governance of land-sea social-ecological systems in the Lesser 

Antilles. Ecological Economics, 157, 61-70. 

Scarlett, L., & McKinney, M. (2016). Connecting people and places: the emerging role of network 

governance in large landscape conservation. Frontiers in Ecology and the Environment, 14(3), 116-125. 

Steptoe, A., & Fancourt, D. (2019). Leading a meaningful life at older ages and its relationship with social 

engagement, prosperity, health, biology, and time use. Proceedings of the National Academy of 

Sciences, 116(4), 1207-1212. 

Streimikiene, D. (2014). Comparative assessment of environmental indicators of quality of life in Romania 

and Lithuania. Economics & Sociology, 7(1), 11. 

Streimikienė, D., Strielkowski, W., Bilan, Y., & Mikalauskas, I. (2016). Energy dependency and sustainable 

regional development in the Baltic States: A review. Geographica Pannonica, 20(2), 79-87. 
 

   



 

41 

 

  1پیوست 

  قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته

 با اصالحات و الحاقات بعدي 30/07/1393 مصوب 

) قانون اساسی و سیاست هاي کلی و جهت حصول به اهداف چشم انداز و 48م (در راستاي تحقق اصل چهل و هشت -ماده واحده

به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و 

ي عمل نماید که فاصله شاخص برخورداري شهرستان عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیالت به نحو

  .) به سطح متوسط کشوري نزدیک شود%10هاي کمتر از سطح متوسط کشور در شاخصهاي زیر، ساالنه حداقل ده درصد (

) از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین %3بدین منظور دولت مکلف است سه درصد (

و طی جدولی که در آن سهم هر استان براساس شاخصهاي نرخ بیکاري، آب شرب شهري و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت  کند

و درمان، بهسازي روستاها، راه و زیرساخت هاي جاده اي، سرانه هاي عمران شهري و درآمد شهرداري ها و فضاهاي فرهنگی، مذهبی، 

  .درج نماید ورزشی مشخص می گردد، در قانون بودجه

سهم هر شهرستان براي بهبود شاخصهاي مذکور همراه با دستورالعمل توزیع پروژه ها و طرحهاي موارد فوق، همزمان با ابالغ اعتبارات 

استانی توسط معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور به استان ابالغ می شود تا با تصویب کمیته برنامه ریزي شهرستان 

  .ها و پروژه هاي شهري، روستایی و حسب مورد عشایري موضوع شاخصهاي فوق اختصاص یابدبه طرح

قانون مدیریت خدمات کشوري  )5( پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه و مؤسسات دولتی و شرکتهاي موضوع ماده -تبصره

غیرنقدي به استثناي مواردي که در مقررات  به دستگاههاي اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدي و 1386/ 7/ 8مصوب 

عالی هاي دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزششود و مبالغی که به دانشگاههاي دولتی و احداث خوابگاهشده یا می  قانونی مربوط تعیین

نگی، کمیته امداد امام هاي علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور، امور میراث فرهدولتی، مساجد، حوزه

 .گردد، ممنوع استخمینی(ره) و طرحهاي ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت می 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شوراي اسالمی 

 .راي نگهبان رسیدبه تأیید شو 1393/  8/  4تصویب شد و در تاریخ 


