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چكيده
بررسی تعادل و توازن بین مناطق یکی از مباحث اساسی در حوزۀ سیاستگذاری منطقهای است .در اين
مقاله سعي شده است که ،پس از آسیبشناسی برنامههای توسعۀ کشور در خصوص سیاستگذاری توسعه و
توازن منطقهای ،با استفاده از شاخص ویلیامسون ،نابرابری بین مناطق در دولتهای اصالحات ،عدالتخواه و
اعتدالگرا بررسی شود .تدوین و تصویب ضوابط ملی آمایش ،تهیۀ اسناد ملی توسعۀاستانها  ،طراحی و ایجاد
نظام درآمد ـ هزینۀاستانها و نهادهای اداری ـ مالي ذیل آن ،اعطاي مشوقهاي الزم به سرمايهگذاران جهت
سرمايهگذاري در مناطق كمتر توسعهيافته ،ایجاد ردیفهای بودجهای متوازن در قانون بودجه جهت ارتقاي
شاخصهای اقتصادی و اجتماعی شهرستانهای کمبرخوردار از مهمترين رويكردهاي تعادلبخشي به مناطق
بوده است كه در برنامههای توسعهتجلي يافته است .نتايج شاخص ویلیامسون نیز نشان ميدهد كه نابرابري
بيناستانهاي كشور طي برنامۀ سوم (دولت اصالحات) روند بدون تغییری داشته اما با آغاز برنامۀ چهارم
توسعه (دولت عدالتخواه) ،روند نابرابري بيناستانها افزایش و در سالهای پایانی دولت دهم( )1390اين
روند کاهش یافته است .گفتني است این روند کاهش نابرابری بیناستانها در دولت اعتدالگرا ادامه دارد.
درنهایت از طریق تکنیک  swotمهمترین نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید در عرصۀ سیاستهای توازن
منطقهای شناسایی و راهبردهای اساسی ارائه شد.
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يكي از مباحث عمده و اساسي در طراحي نظام برنامهريزي جامع اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
مسئله توسعۀ متوزان است كه در فرايند توسعۀ ملي،ويژگيهاي هر منطقه مورد توجه قرار ميگيرد.
توجه به همگنسازي مناطق از ديدگاه برخورداري از امكانات ،تسهيالت و ساير شاخصهاي
مورد نظر  ،مسئلهاي است كه ميتواند در راه نيل به اهداف ك ّمي و كيفي برنامههاي ملي ،تخصيص
منابع را تحت تأثير قرار دهد و با تغيير نگرش و جهتگيري متناسب با هدف كاهش تعادل
منطقهاي،چهارچوب سياستگذاري ملي را سازماندهي كند .بدين منظور الزم است با استفاده از
روشهاي علمي و توان اكولوژيكي مناطق سازماندهي ساختار روابط ميان انسان ،فضا و فعاليتها
به نحوي صورت گيرد كه بتوان در كنار توسعۀ پايدار اقتصادي و بهبود شاخصهاي اجتماعي،
تفاوت ميان مناطق را كاهش داد.
طي زمانهاي مختلف در ايران بحث تفاوتهايمنطقهاي همواره مورد توجه سياستگذاران
اقتصادي بوده و فرايند كاهش اين نابرابريها در دورههاي مختلف فراز و نشيبهايي داشته است.
بنابراين در اين مقاله سعي شده است ابتدا مباني نظري و تجربي در خصوص تفاوتهاي منطقهاي
مرور شود ،سپس با استفاده از تحليل محتوا ،احكام برنامههاي توسعه در خصوص توازن منطقهاي
مورد بررسي قرار گيرد .همچنين با استفاده از شاخص نابرابري ویلیامسون به تبيين وضعيت عدم
تعادل ميان مناطق پرداخته و سپس با استفاده از ماتریس سوات ،پس از بررسي نقاط قوت ،ضعف،
فرصت و تهديد اين عدم توازن ،اهداف و راهبردهای اساسی کاهش این نابرابریها تبیین و
درنهايت نتايج و يافتههاي تحقيق ارائه شود.
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 .2مروري بر مباني نظري و تجربي درمورد تعادلهای منطقهاي
در مباحث اقتصاد منطقهاي ،پديدة تفاوتهاي منطقهاي به عنوان يكي از عناصر اصلي تحليل
توسعۀ منطقهاي تلقي ميشود .از آنجا كه توزيع منابع توسعه (شامل منابع مالي  ،منابع انساني،
خصوصيات اقليمي  ،جمعيت پايه  ،دسترسي به مواد اوليۀ توليد ،ساختار توليد ،شبكههاي ارتباطي
و مانند اينها ) ميان مناطق مختلف يكسان نيست ،نميتوان انتظار داشت كه سطح و رشد اقتصادي
ميان تمامي اجزاي ساختار فضايي يك كشور به صورت برابر باشد .در نتيجه ،اساس تحليل روي
تفاوت ميان مناطق (مانند تفاوتهاي بين استاني) در بسياري از موارد از حالت برابري توزيع به
حالت تعادل منطقهاي و در حقيقت رسيدن به سازگاري نظام فضايي فعاليتها تبديل خواهد شد.
(وهابي)77 :1377 ،

عمدهترين نظريههايي كه بيانگر تأثير تفاوتهاي منطقهاي در تحليل توسعۀ ملي و منطقهاي
است ،نظريۀ دوگانگي اقتصادي ،نظريۀ قطبي شدن و واگرایی منطقهای و نظريۀ همگرايي منطقهاي
را شامل ميشود .نظريۀ دوگانگي اقتصادي اساساً مفهومي بخشي است و در مباحث منطقهاي
ميتواند با انتساب ساختار بخشها به مناطق خاص استفاده شود .در اين زمينه ،ميتوان دوگانگي
فني (تفاوت طرف عرضه مانند تفاوت در خصوصيات توابع توليد) را باتوجه به اينكه مناطق
كمتر توسعهيافته معموالً داراي ساختار سنتي توليد هستند ،براي طراحي توابع توليد و الگوهاي
منطقهاي طرف عرضه مورد استفاده قرار داد .تفاوتهاي مذبور كه عمدتاً ميان بخشهاي
صنعت و كشاورزي از ديدگاه بخشي و مناطق شهري و روستايي از ديدگاه منطقهاي است باعث
مشخصنمايي متفاوت توابع توليد خواهد شد .همچنين با استفاده از مفهوم دوگانگي كالسيك يا
ت در رفتار مصرفي
دوگانگي شهری ـ روستايي،ميتوان آمار تفاوتهاي طرف تقاضا (مانند تفاو 
مناطق) را بررسي كرد.
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در زمينۀ نظريۀ قطبي شدن ،پرو )1950( 3چنين استدالل ميكند كه فرايند توسعه در مسير خود
منجر به قطبي شدن فضا و فعاليتها خواهد شد .اين امر بدان معناست كه در فرایند توسعه ،وجود
مناطق يا بخشهاي جاذب باعث گرايش به تمركز فعاليتها در آن منطقه يا بخش ميشود و درنتيجه
با مناطق يا بخشهاي قطبي شده مواجه خواهيم شد .در حقيقت ،نظريۀ قطبي شدن پرو تلفيقي از نظريۀ
امواج ابداعاتي شومپيتر و بحث ارتباطات بين صنعتي است ( )Hermansen,1972:15كه اين امر به
معناي حركت از صرفههاي مقياس به صرفههاي تجمع است .از سوي ديگر وجود صرفههاي تجمع
(همانند بحث نواحي متراكم صنعتي) صرفاً شرايط الزم براي ايجاد قطب رشد و شرط كافي مربوط به
نحوۀ انتشار اين صرفههاست .صرفههاي تجمع ميتواند منجر به رشد بيشتر منطقۀ تجمع فعاليتها ( به
صورت تشديد رشد دروني) شود كه در نتيجه با آثار تراوش مواجه خواهيم بود  .از سوي ديگر ،اگر
صرفههاي تجمع منجر به توسعۀ مناطق اطراف (پيرامون) شود و درواقع با انتشار آثار رشد در كل فضا
(اقتصادي يا جغرافيايي) مواجه باشيم ،اين امر منجر به توسعۀ يكنواختتر منطقۀ متراكم صنعتي و ساير
4
مناطق ميشود كه به آن آثار انتشار ميگويند( نظريۀ حاكميت ـ وابستگي فريدمن).

بخش اول :مقـاالت علمـی

کریستین لِسمن در سال  2011برای پاسخ دادن به این سؤال که بعد از کامل شدن الگوی
 Uوارونه ویلیامسون چه اتفاقی میافتد ،به بررسی رابطۀ نابرابری و سطح توسعه در 55کشور در
فاصله سالهای  1980تا  2009پرداخت .بررسیهای او نشان میدهد که نابرابریهای منطقهای
پس از طی کردن الگوی Uوارونه ،در مراحل باالی سطح توسعۀاقتصادی مجددا ً افزایش پیدا
میکنند .به طور کلی میتوان گفت زمانی که کشورها از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی
روی میآورند نابرابری فضایی افزایش پیدا میکند؛ پس از رسیدن به سطح مشخصی از توسعه
ارتباط معکوس میشود و نابرابری کاهش می یابد و مجددا ً در سطوح باالی توسعه اقتصادی
نابرابری شروع به افزایش میکند .این امر ممکن است به دلیل ورود بخش سوم (خدمات) به
اقتصاد باشد (زبردست.)95 :1396 ،
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نظریۀ اقتصاد جغرافیایی نوین نشان میدهد که همگام با رشد درآمد ملی ،نابرابریهای
منطقهای ،به دلیل وجود صرفههای ناشی از مقیاس افزایش پیدا میکند .از این رو ارتباط مثبتی
بین نابرابری منطقهای و سرعت رشد اقتصادی وجود دارد ( .)Mora, 2008:47پتراکوس در
سال  2009با مطالعۀ نابرابرهای منطقهای در اتحادیۀ اروپا این سؤال را مطرح میکند که چرا به
رغم وجود سیاستهای توسعۀ منطقهای در سطح ملی و در سطح اتحادیۀ اروپا ،همچنان میزان
نابرابری در این مناطق باالست؟ و چه عواملی موجب رشد نامتعادل در مقیاسهای فضایی
مختلف میشود؟ وی به این نتیجه میرسد که مناطقی که از صرفههای ناشی از مقیاس (داخلی
و خارجی) ،موقعیت جغرافیایی مطلوب ،منابع طبیعی و کیفیت باالی منابع انسانی برخوردارند
دارای توان باالتری برای رقابت در محیط اقتصادی هستند .همین امر سبب میشود نواحی کالن
شهری ،در مقایسه با سایر مناطق ،رشد بیشتری داشته باشند و در نتیجه ،نابرابری بین این مناطق
و سایر مناطق پیرامونی افزایش یابد .به عقیدۀ وی 12 ،عامل بر افزایش نابرابریهای منطقهای
تأثیرگذار است :صرفههای ناشی از تجمع ،صرفههای ناشی از مقیاس ،ویژگی جغرافیایی
مطلوب ،یکپارچگی ،سرمایۀ انسانی ،اندازه بازار ،تنوع فعالیتها ،ساختار اقتصادی ،ساختار
سیاس،ی ،سیاستهای بخشی ،سطح توسعۀ مناطق و حد آستانه فعالیتهای اقتصادی (�Petra
.)kos,2009:28
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اما مطالعاتی که در دهههای اخیر در زمینۀ روند نابرابریهای منطقهای صورت گرفته است
رویکردی را ارائه میکند که تحت عنوان رویکرد بینابینی ارائه شده است .نظریهپردازان این
رویکرد معتقدند که رابطۀ رشد اقتصاد ملی و نابرابری منطقهای در طول زمان بستگی به سطح
توسعۀ مناطق و یا مقیاس مطالعه دارد .به این ترتیب که در برخی مناطق ،رابطۀ رشد و نابرابری
رابطهای مثبت ،اما در برخی مناطق ،این رابطه منفی است .از سوی دیگر ،افرادی چون جانیکاز و
ِری و آرتالریس و پتراکوس ( )2014اعتقاد دارند باید نابرابری منطقهای را به دو دسته نابرابری
بین مناطق و نابرابری درون مناطق تقسیم کرد .ممکن است نابرابری در سطح ایالتها و استانهای
یک کشور روندی کاهشی را نشان دهد ،درحالیکه در زیرمناطق این نابرابری افزایشی باشد
(حق روستا.)95 :1396 ،
رويكردهاي اخير در نظريۀ توسعۀ منطقهاي ،به ساختار نهادي ،اجتماعي و اقتصادي مناطق و
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تفاوت درون منطقهاي آن ساختار اهميت زيادي ميدهند .بر اين پايۀ توسعۀ يك منطقه نه تنها
با منابع فيزيكي آن رقم ميخورد بلكه توسط منابع «نهادي» آن نيز صورت ميپذيرد .نهادها،
س فرهنگ اقتصادي و سنتهاي صنعتي محلي
ي براسا 
مجموعۀضابطهها و مقرراتعملياقتصاد 
در هر منطقه هستند و پنج عامل منابع ،نهادها ،روندها  ،فرهنگ و پيوندهاي خارجي را در اين
چارچوب برميشمرند (.)Scott and stroper,2003:6

عامل توسعۀ منطقهاي كه در رويكردهاي پيشين اهميت داشتند بيشتر شامل ساختار و اندازه
ت بازرگاني ،تسهيالت آموزشي ،نهادهاي
ي اقتصادي ،تركيببخشياقتصاد منطقه ،خدما 
بنگاهها 
پژوهشي ،زيرساختهاي ارتباطي ،حمل و نقل ،اوقات فراغت و كيفيت زندگي در منطقه بوده
است .اين عاملها با مفهوم سنتي تأثيرگذاريشان بر توسعۀ منطقهاي ،نوعي چشمانداز ايستا به
توسعۀ منطقهاي ميبخشند ( .)Biehl, 1991: 3رويكردهاي جديد نظري به اين عاملها وقع
چنداني نمينهند و بيشتر عاملهاي «ساختاري و نهادي» اجتماعي و اقتصادي منطقهها را اسباب
تحليل منطقهاي قرار ميدهند و بر چهارچوب نهادي در منطقه تأكيد ميكنند .توسعۀ اقتصادي
ديگر صرفاً تحت تأثير درجۀ شهرنشيني ،عاملهاي جمعيتي ،دسترسي به زيرساختها و تركيب
بخشي اقتصاد نيست بلكه ديگر عاملهاي مهم مدنظر ،راههايي هستند كه نيروي كار و سرمايه را
در يك منطقه به كار مي بندند.
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نظريههاي اقتصاد نهادگرايي برخالف ديدگاه اقتصاد سنتي كه سيستم مكانيكي بر مبناي
رجحانات فردي را مبناي فكري خود قرار ميدهد ،معتقد است كه اقتصاد توسط نيروهاي جمعي
شكل ميگيرد و همين مسئله آن را به يك فرايند نهادي تبديل ميكند .براساس همين نظريههاي
نهادي ،نظريههاي منطقهگرايي جديد به تحليل فرايندهاي رشد و توسعۀ منطقه ميپردازند( (�Ni
 .)Bogdañski, 2012: 25 ;jkamp, 2009: 29ايجاد ،توسعه و تقويت نهادها ،نظم و ترتيبات
اجتماعي ،فرهنگي و نهادي منطقهاي كه از نظريههاي نهادي و تكاملي اقتصاد شكل ميگيرد،
پايههاي بنيادين شكلگيري نظريههايمنطقهگرايي جديد است .شناخت مسائل اساسي مناطق،
ايجاد ترتيبات نهادي و نهادسازي منطقهاي ،استفاده از ظرفيتهاي منطقهاي و مشاركت مناطق در
تصميمسازي و تصميمگيريهاي منطقهاي ،تنوع بخشي به سياستهاي منطقهاي منطبق بر سليقهها
و نيازهاي منطقه از مباني اساس نظريههاي منطقهگرايي جديد است كه از انديشههاي اقتصاد
نهادگرايي جديد برگرفته ميشود (متوسلي و وهابی.)45 :1382 ،
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 .3روش تحقیق
درمورد مباحث تفاوتهاي منطقهاي ،ويليامسون ( )1965جزو نظريۀپردازاني است كه بحث
نابرابريهاي درآمدي را به مناطق تعميم داد .او معتقد بود كه جريان نابرابريهاي منطقهاي درست
روند و الگوي « uبرعكس» را دنبال ميكند؛ زيرا ثروت و درآمد در اولين مراحل توسعۀ ،در
مناطقي خاص متمركز است و در اواخر مراحل توسعه به طور همگنتري بين ساير مناطق توزيع
خواهد شد .بنابراين به نظر او نابرابريهاي منطقهاي به علت تمركز و سپس توزيع ميان مناطق
صورت ميگيرد (نظريۀ كوزنتس) .برای محاسبۀ این شاخص از فرمول زیر استفاده میشود:

F
N

M

∑ ( yi − y )^ 2.
i

y
Vw
yi
Fi

= Vw

 :ضريب تفاوت منطقهاي ويليامسون

 :درآمد سرانۀ استان
 :جمعيت استان

 :Nجمعيت كل كشور
 :Mتعداداستانها

 : yدرآمد سرانۀ كشور
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سپس با بررسی احکام برنامههای توسعۀ کشور و گزارشهای عملکرد اقتصادی دولتهای
مختلف طی برنامههای توسعه ،براساس ماتریس سوات ،نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید
دولتها در عرصۀ سياستگذاری منطقهای با استفاده از مصاحبه با ده نفر از خبرگان که سالها
در استانداری و سازمان برنامه و بودجۀ کشور واستانها در حوزۀ برنامهریزی و سیاستگذاری
منطقهای فعالیت میکردند ،شناسایی و پس از تعیین ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی
استراتژیهای الزم برای سیاستگذاری توسعۀ متوازن کشور پیشنهاد میشود.

بررسی روند سياستگذاري توسعه و توازن منطقهاي طي برنامههاي توسعه در ایران و ارائۀ راهبردهای اساسی

 .4تحلیل روند و عملکرد قوانین باالدستی در حوزۀ سیاستگذاری توسعه و
توازن منطقهای و ارائۀ اهداف و استراتژی کاهش عدم تعادلهای منطقهای
 .1 .4قانون اساسی و چشمانداز از ديدگاه تعادلهای منطقهای
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 4 ،اصل مرتبط با برنامهریزی منطقهای میتوان یافت.
این اصول عبارت از اصل  102 ،101 ، 48 ،19است.

اصل 19میگوید مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ
و نژاد  ،زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود .به عبارت دیگر ،مردم مناطق گوناگون ایران حق
برخورداری یکسان از مواهب طبیعی و اجتماعی و اقتصادی را دارند؛ یعنی بایستی تعادل بین مناطق
ایجاد گردد .اصل  48نیز تأکید مجدد بر این امر است در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از
درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف
کشور ،باید تبعیض در کار نباشد؛ به طوری که هر منطقه به فراخور نیازها ،استعداد رشد خود،
سرمایه و امکانات الزم را در دسترس داشته باشد .این اصل با تأکید بر لزوم رفع عدم تعادلهای
منطقهای به موضوع مینگرد .در دو اصل  101و  102نیز تشکیالت مورد نیاز برای ایجاد تعادل و
رفع محرومیتها پیشنهاد میکند .پیشنهاد تأسیس شورای عالی استانها و نحوۀ تصویب طرحهای
پیشنهادی این شورا مشخص میسازد .به این ترتیب ،سمتگیری برنامههای توسعۀ مشخص میشود
و از این طریق میتوان برنامهریزی منطقهای را در ایران به شکل زیر تعریف کرد .برنامهریزی
منطقهای فرایندی است که ضمن آن دستهای از تصمیمات ،با هدف رفع عدم تعادل بین مناطق
و ایجاد عدالت و کارایی در پهن ،سرزمین ،آمادۀ انتخاب میشوند .در چنین تعریفی ،پویایی
برنامهریزی منطقهای مد نظر است .و همچنین برنامهریزی محدود به یک تصمیم خاص نبوده بلکه
تصمیمات قابل اخذ در زمان مورد توجه خواهد بود .حال بایستی در برنامه های توسعه اقتصادی
و اجتماعی راهبردها و راهکارهای مناسب برای اجرای چنین اهدافی ترسیم گردد .این راهبردها
میتواند در زمینه تشکیالت مدیریتی تشکیالت اجرایی قوانین مورد نیاز بودجه ها و منابع مالی الزم
و نظایر آن باشد.

برنامۀ سوم ( 1379ـ  )1383با هدف توسعۀ همهجانبه و اصالحات ساختاری و با استفاده از تجربۀ
برنامههای اول و دوم تهیه شد .كاهش تصدي ها و تقويت اعمال حاكميت و نظارت دولت و فراهم
کردن زمينۀ توسعۀ مشاركت مؤثر مردم  ،بخش خصوصي و بخش تعاوني در ادارۀ امور از طريق
تبيين دقيق وظايف واحدهاي ملي و استاني در برنامهريزي و اجرا  ،با رعايت اصل عدم تمركز در
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 .2 .4احكام قانوني برنامههاي توسعه مرتبط با توسعه و توازن منطقهاي
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در سند چشمانداز  20سالۀ کشور از نظر توجه به مناطق ،ایران کشوری توسعهیافته متناسب
با مقتضیات فرهنگی ،جغرافیایی و تاریخی عدالت اجتماعی ،فرصتهای برابر ،توزیع متناسب
درآمد از جمله مباحثی هستند که به تعادل و عدالت سرزمینی داللت دارند.
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توزيع وظايف ملي و استاني و محدود کردن وظايف و ماموريتهاي واحدهاي ملي و ستادي به
جنبههاي اعمال حاكميت در مادۀ  2قانون تجلي يافت .به منظور بهبود مديريت و روشهاي نظام
اداري و اجرايي بهينهسازي و اصالح تركيب نيروي انساني دستگاههاي اجرايي ،توزيع مناسب نيروي
انساني در مناطق مختلف كشور و بهبود ارائۀ خدمات دولتي در مادۀ  3قانون تصريح شد.

فصل هشتم قانون در این برنامه ،با نگرش بر توسعۀ متوازن مناطق و کاهش اتکا به درآمدهای
نفتی و کشف منابع جدید درآمدی در مناطق ،نظام درآمد هزینۀ استانی شکل گرفت .و فصل هشتم
برنامه به نظام درآمد ـ هزینۀ استانی اختصاص یافت .طراحي ساختار تصميمگيري استاني با عنوان
شوراي برنامهريزي و توسعۀ استان به منظور انجام اقداماتي همچون تصميمگيري ،تصويب هدايت،
هماهنگي و نظارت در امر برنامهريزي و توسعۀ استان ،کارگروههای تخصصی نهادهای تصمیمساز،
شكلگيري ساختاري با عنوان ستاد درآمد و تجهيز منابع استان ،با هدف ساماندهي درآمدها و بهبود
مستمر روشهاي كسب درآمدهاي استاني و شناسايي منابع جديد درآمدي ،تعريف خزانۀ معيّن
استان به منظور ساماندهي نظام غير متمركز درآمد ـ هزينه استاني ،وشكل گيري ساختاري با عنوان
كميتۀ تخصيص اعتبار استان به منظور تصميمگيري براي تخصيص منابع استان از اجزای آن بودند.

مادۀ  50به ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعهیافته و مادۀ  181به حوادث غیر مترقبه اختصاص
داشته که در جهت تعادل بین استانها بوده است .در طی این برنامه ،استانها به دو دستۀ توسعهیافته
و محروم تقسیم شدند .به استانهای محروم در تبصرۀ  6قانون بودجه سال  1381ردیف اعتباری
خاصی با عنوان توسعه و توازن منطقهای اختصاص یافت که به این موضوع ،گرچه از سوی برخی
از استان ها ،انتقاد شد اما در مجموع در جهت ایجاد تعادل بین استانها صورت گرفته بود .مادۀ 93
این قانون به اوراق مشارکت اختصاص داشت که عملکرد آن منجر به عدم تعادلهای منطقهای شده
است .مادۀ  137دولت را مكلف كرده است که تسريع در امر توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه
به معيشت روستاييان با رويكرد محروميتزدايي را در دستور كار خود قرار دهد.
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در برنامۀ چهارم توسعه ( 1384ـ  )1388توجه خاصی به مناطق و استانها شده است .اعطاي
مجوز به دولت درخصوص پرداخت تسهيالت و بخشي از سودكارمزد تسهيالت به سرمايهگذاران
بهويژه در مناطق كمتر توسعهيافته به منظور ايجاد انگيزه براي سرمايهگذاري و اشتغال در سطح
كشور(مادۀ  ،)27اختصاص  35درصد از بهرۀ گاز طبيعي در چارچوب موازين طرح پايۀ آمايش
سرزمين براي اجراي طرحهاي زيربنايي و آمادهسازي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس و حوزۀ
مستقيم آنها (مادۀ  ،)23تضمين دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي بهويژه در مناطق كمتر
توسعهيافته (ماده  ،)52هويتبخشي به سيما و كالبد شهرها و تعادلبخشي در ارتقای كيفيت زندگي
و كاهش نابرابريها (مادۀ  ،)30تقويت اقتصاد حملونقل و بهرهبرداري از موقعيت سرزميني كشور
(مادۀ  ،)28تسهيل تجارت و حملونقل ،گسترش گردشگري و استفادۀ بهينه از مناطق نواحي ساحلي
و آبهاي داخلي وبينالمللي (مادۀ  ،) 34اتخاذ رويكرد توانمندسازي و مشاركت محلي براساس
الگوي نيازهاي اساسي توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلي براي ارائۀ خدمات اجتماعي
از طريق نظام انگيزشي براي پروژههاي عمراني كوچك متناسب با ظرفيتهاي محلي از طريق
سطوح محلي و با جلب مشاركتهاي عمومي در راستاي استقرار عدالت و ثبات اجتماعي و كاهش

بررسی روند سياستگذاري توسعه و توازن منطقهاي طي برنامههاي توسعه در ایران و ارائۀ راهبردهای اساسی

نابرابریهاي اجتماعي و اقتصادي (مادۀ  ،)95نمونهاي از مواد قانوني برنامه در جهت تعادلبخشي
به مناطق است .در بخش دوم این قانون ،به حفظ محیط زیست و آمایش سرزمین و توازن منطقهای
اختصاص یافته است .تدوين سند ملي آمايش سرزمين كشور در سه سطح كالن ،بخشي و استاني
به منظور توزيع مناسب جمعيت و فعاليتها در پهنۀ سرزمين با هدف استفاده كارآمد از فعاليتها
و مزيتهاي كشور و با استفاده از مطالعات انجام شده (مادۀ  ،)72تكليف دولت براي انجام طرح
جامع تقسيمات كشوري با استفاده از شاخصهاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود
براي ايجاد سطوح تقسيمات جديد با جهتگيريهاي عدم تمركز و تفويض اختيار به مديران
محلي و تقويت نقش استانداران (مادۀ  ،)73تكليف دولت براي لحاظ کردن اسناد ملي طرح آمايش
سرزمين و كالبد ملي در عمليات عمراني ،سرمايهگذاريهاي جديد و همچنين تصميمگيريهاي
اجرايي به عنوان مرجع(مادۀ  ،)74وظيفهمندي سازمان مديريت و برنامهريزي در تدوين برنامهريزي
ويژۀ فرابخشي براي آن دسته از اهداف و مضامين برنامۀ چهارم كه تحقق آنها مستلزم مشاركت چند
بخشي و چند استاني مي باشد در راستاي هماهنگي بين فعاليتهاي بين دستگاههاي اجرايي(مادۀ
 ،)76اعطاي مجوز به دولت به منظور هماهنگي در امور عمراني و توسعهاي بين استاني نسبت به
منطقهبندي كشور از ديدگاه آمايش سرزمين و ايجاد نهادهاي هماهنگكننده و تعيين وظايف آنها
(مادۀ  )77و ادامۀ ساختار نظام درآمد ـ هزينۀاستاني (مواد  78تا  ،82ماده  71، 70و  77تنفيذي از
برنامۀ سوم توسعه) از مهمترين محورهاي برنامۀ چهارم در راستاي بهبود توسعه و توازن منطقهاي
بوده است .مطابق این برنامه ،برای هر استان ،سند ملی توسعه تهیه شد و به تصویب دولت رسید.
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در سال  ،1393مجلس شورای اسالمی قانون استفادۀ متوازن از امکانات کشور و توزیع عادالنه
و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعهیافته و تحقق پیشرفت و عدالت را به تصویب رساند
که براساس آن سه درصد از بودجه عمومی دولت در قالب ردیف بودجهای خاص به تفکیک
هر استان برای توسعه و ارتقای شاخصهای زیربنایی و اجتماعی شهرستانهای کمتر توسعهیافته
اختصاص داده شود.
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در برنامۀ پنجم توسعه ( 1390ـ  )1395مادۀ  31به رقابتپذیر کردن ،عدالت بینمنطقهای،
سرزمینی و تقویت خوداتکایی و افزایش انگیزۀ وصول درآمدهای استانی اشاره دارد که طبق
آن دولت موظف است در سال اول برنامۀ سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه و در شورای
عالی آمایش سرزمین تصویب كند .در فصل توسعۀ منطقهای نیز تالش براي طراحی نظام متعادل
و پایدار منطقهای در جهت کاهش عدم تعادلهای منطقهای و نیل به تعادل در ابعاد مختلف مد نظر
قرار گرفت .در مادۀ  179نيز به تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه وعمراناستانها،
ساماندهی نظام درآمد -هزینه پرداخته شده است.در مادۀ  181به ارتقاي شاخصهای اجتماعی و
اقتصادی شهرستانهایی که پایینتر از میانگین کشور قرار دارند توجه شده و در قوانین بودجۀ
ساالنه ،ردیف بودجهای برای این امر اختصاص داده شده است ( قوانین بودجۀ ساالنه).
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 .3 .4تحليل وضع موجود براساس شاخص عدم تعادل منطقهاي
بر اساس دیدگاه ویلیامسون روند نابرابری بین مناطق بهصورت  uوارونه است و در مراحل
اولیۀ توسعه ،عدم تعادل بین مناطق افزایش مییابد و سپس با اعمال سیاستهای رفع نابرابریها
میتوان عدم توازن بین مناطق را بهبود بخشید.

براي محاسبۀ اين شاخص از توليد سرانۀ بدون نفت  31استان كشور طي سالهاي  1379الي
 1393استفاده ميشود .مقادير اين شاخص براي كل ساير بخشهاي مهم اقتصادي در نمودارها
نشان داده شده است .هرچه مقدار اين شاخص به صفر نزديكتر باشد ،نشانگر آن است كه برابري
در ارزش افزوده حاصل در آن بخش متعادلتر است .اين شاخص نشان ميدهد كه روند نزولي و
آرام كاهش نابرابريها طي برنامۀ سوم (دولت اصالحات) آغاز شده است .در سال  1379مقدار
اين شاخص 0/36بوده است و روند آن در سال  1383به ./38میرسد اما از سال  1384با شروع
كار دولت عدالتخواه ،شاخص روند صعودی به خود گرفته و از مقدار  0/375در سال 84به
 0/5در سال  1388رسيده است .اين نشان ميدهد طي سالهاي برنامۀ چهارم فاصلۀ نابرابري بين
استانها روند رو به افزایش را دنبال ميكند .از آغاز برنامۀ پنجم توسعه روند شاخص رو به نزولی
بوده و در سال  1393میزان شاخص به ./4رسیده است که نشان میدهدروندنابرابری بیناستانها
در دولت اعتدالگرا رو به کاهش است.
جدول  .1شاخص ویلیامسون ـ کل اقتصاد بدون نفت
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جدول  .2شاخص ویلیامسون بخش کشاورزی

بررسی روند سياستگذاري توسعه و توازن منطقهاي طي برنامههاي توسعه در ایران و ارائۀ راهبردهای اساسی

ميزان اين شاخص در بخش كشاورزي ،شكار و جنگلداري طي سالهاي برنامۀ سوم،چهارم
و پنجم نوسان متعددي ندارد و از  0/57در سال  79به ميزان  0/41در سال  93كاهش يافته است.
ميزان عددي مطلق اين شاخص نشان ميدهد كه ميزان ارزش افزوده حاصل در بخش كشاورزي
و جنگلدارياستانها چندان متفاوت نيست.

روند ميزان شاخص نابرابري ويليامسون بخش صنعت طي سالهاي برنامۀ سوم و چهارم
توسعه بین  /68تا  ./72داراي نوسان جزئی بوده است .در سال ( 1390دولت عدالتخواه )ميزان
اين شاخصاز  0/79به  /89در سال  91در سالهای پایانی دولت عدالتخواه میرسد و از سالهای
اولیۀ دولت اعتدالگرا روند شاخص نزولی میشود و به مقدار  ./83در سال  93میرسد.
جدول  .3شاخص ویلیامسون بخش صنعت

جدول  .4شاخص ویلیامسون بخش خدمات
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در زير بخشهاي حسابهاي منطقهاي كه ماهيت فعاليت آنها اجتماعي است  -از جمله
آموزش و بهداشت  -ميزان اين شاخص طی برنامههای توسعه بسيار پايين است؛به طوريكه

فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست گذاریعمومی

بخش خدمات در حسابهای منطقهای سهم بسیار مهمی دارد .میزان شاخص ویلیامسون ،طی
برنامۀ سوم ،روند ثابتی دارد اما طی برنامۀ چهارم توسعه (اوایل دولت عدالتخواه) ،این شاخص
افزایش میباید که حکایت از افزایش نابرابری طی سالهای  84الی  89دارد اما در اوایل برنامۀ
پنجم میزان این شاخص کاهش مییابد و در سال  93به  ./54میرسد.

بخش اول :مقـاالت علمـی

ميزان اين شاخص در بخش آموزش در سال  0/154، 1379بوده و طي سالهاي برنامۀسوم روند رو
به كاهشداشته و به عدد  0/114در سال  84رسيده است .طی سالهای دولت عدالتخواه روند آن
افزایشی و در سال  90میزان شاخص کاهشی میشود .به دليل برنامههاي موفق آموزشي در سطوح
مختلف آموزش در مناطق مختلف كشور ،نابرابري حاصل از ارزش افزوده اين بخش در كشور بسيار
پايين است و در جهت رفع اين نابرابري گامهاي اساسي برداشته شده است .در بخش بهداشت نيز
روند رو به كاهش اين شاخص در سالهای دولت اصالحات قابل توجه است .ميزان اين شاخص
از  0/326در سال  79به  0/287در سال  1383رسيده است و در پایان دولت عدالتخواه به میزان /37
افزایش میباید .در دورۀ دوم دولت عدالتخواه روند نابرابری بخش بهداشت کاهشی میشود و در
سال دوم دولت اعتدالگرا به مقدار  /21میرسد.
ن بخش آموزش
جدول  .5شاخص ویلیامسو 

جدول  .6شاخص ویلیامسون بخش بهداشت و مددکاری
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بررسی روند سياستگذاري توسعه و توازن منطقهاي طي برنامههاي توسعه در ایران و ارائۀ راهبردهای اساسی

 .5نقاط قوت ضعف ،فرصت و تهديد عدم تعادلهاي منطقهاي طی برنامههای
توسعۀ کشور
پس از بررسي احكام برنامههاي توسعۀ اقتصادي دركشور در حوزۀتوسعۀ منطقهاي به منظور تدوین
استراتژیهای کاهش نابرابریهای منطقهای براساس روش  swotنیاز است نقاط قوت،ضعف،
فرصت و تهديد تفاوتهايمنطقهاي براساس نظر ده نفر از خبرگان و کارشناسان برنامهریزی و
سیاستگذاری منطقهای احصا شود .پس از آن ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی تهیه و
درنهایت استراتژیهای کاهش عدم تعادل منطقهای تدوین ميشود.
 .1 .5ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی كه شامل نقاط قوت و ضعف در حوزۀ سیاستگذاری کاهش عدم
تعادلهای منطقهای است تهیه و با توجه به اهمیت هر عامل ضریب اهمیتی بین صفر تا یک داده
میشود و سپس رتبۀ  4یا  3به قوتها و رتبۀ  2یا  1به نقاط ضعف تعلق میگیرد و درنهایت امتیاز
نهایی جمع کل عوامل داخلی به دست میآید .در صورتیکه جمع امتیاز نهایی کمتر از  2.5شود به
این معناست که طبق نظر خبرگان ضعفها بر قوتها غلبه دارد .در ابتدا از دید خبرگا ن( 10نفر از
کارشناسان در حوزۀ برنامهریزی منطقهای) نقاط قوت و ضعف در حوزۀ سیاستگذاری منطقهای به
صورت زیر احصا شده است:
نقاط قوت

 .1طراحی نظام درآمد -هزینۀ استانی و تأکید بر اجرای آن در برنامههای توسعۀ کشور ،تدوین
ضوابط ملی آمایش سرزمین ،تعیین مناطق نهگانه آمایش سرزمین در کشور ،تهیۀاسناد ملی توسعۀ
استانی و بعضی از شهرستانها؛

 .1نبود تعریف دقیق از مدیریت توسعه منطقهای در کشور؛

 .2عدم توجه جدی به نقش نهادهای غیردولتی در تصمیمگيریهای منطقهای؛

 .3عدم انجام طرحهای مطالعاتی آمایش ملی سرزمین در کشور؛

 .4سطحی فرا استانی نبودن جهت هماهنگی و همکاری بین نهادهای بین استانی؛
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نقاط ضعف
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 .2تهیۀ فاز اول اسناد آمایش سرزمین در اکثراستانها ،بهبود روند تعادلهای بیناستانها در
اکثر بخشهای امور اجتماعی،وجود نیروی انسانی کارآمد و متخصص در اکثراستانهای کشور،
بهبود روند تکاملی ساختارمالی ،سیاسی و اقتصادی نهادهای تصمیمسازو تصمیمگیر استانی ،ارتقا
و توسعۀ نظامدادهها و اطالعات آماری ـ مکانی از مناطق و شهرستانهای کشور ،فراهم شدن
ظرفيتها و توسعۀ شبكهها و امكانات زيربنايي در اكثر مناطق كشور،اختصاص اعتبارات ويژه و
رديفهاي خاص به منظور تعادلبخشي بيناستانها در قوانین بودجۀ سنواتی.

بخش اول :مقـاالت علمـی

 .5اجرایی نکردن مواد قانونی تمرکززدایی مالی ،اداری و بودجهای برنامۀ ششم کشور (واگذاری
 30درصد اعتبارات عمرانی ملی بهاستانها)؛
 .6ضعف در تعریف دقیق و علمی از تقسیمبندی سیاسی و اداری مناطق ،استان و شهرستانها؛

 .7نبود نهاد متولی سیاستگذار منطقهای در سطوح ملی؛

 .8ایجاد قطبهای سرمایهای و تمرکز منابع مالی در چند استان کشور؛
 .9نبود سیستم جامع نظارت در نظام برنامهریزی و بودجۀ کشور؛

.10نبود اطالعات و شفافیت کافی در نحوۀ توزیع منابع بودجهای و مالی بین مناطق مختلف
کشور؛
.11نبود فرهنگ برنامهریزی فضایی در سطوح مدیریتی و بخشی کشور؛

.12بهرهبرداري ناکافی از پتانسيلها و ظرفيتهاياستانهاي مرزي و ساحلی در جهت ارتقاي
همكاري با كشورهاي همسايه و بازارهاي هدف؛

.13عدم توسعۀ ترانزيت ريلي با فناوریهای نوین در تمام نقاط كشور باتوجه به پتانسيل و
ظرفيتهاي بالقوه و تقاضاي حمل و نقل در سطح مناطق؛
 .14نبود مکانیسم شناسایی طرحها و پروژههای اثرگذار و اولویتدار در پهنۀ سرزمین؛

پس از امتیازدهی و دادن رتبه به هر عامل ،جمع امتیاز نهایی عوامل داخلی  2.25حاصل شده که
کمتر از 2.5است .اين نشان میدهد از دید خبرگان ،نقاط ضعف در حوزۀ سیاستگذاری کاهش
تعادل منطقهای بر نقاط قوت برتری دارد.
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 .2 .5ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
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ماتریس ارزیابی عوامل خارجی كه نقاط فرصت و تهدید در حوزۀ سیاستگذاری کاهش عدم
تعادلهای منطقهای را دربرميگيرد تهیه و با توجه به اهمیت هر عامل ضریب اهمیتی بین صفر
تا یک داده میشود و سپس رتبۀ  4یا  3به فرصتهاو رتبۀ  2یا  1به نقاط تهدید تعلق میگیرد
و درنهایت امتیاز نهایی جمع کل عوامل خارجی به دست میآید .جمع امتیاز نهایی کمتر از
 2.5به این مفهوم است که طبق نظر خبرگان تهدیدها بر فرصتها غلبه دارد .در ابتدا از دید
خبرگان (  10نفر از کارشناسان در حوزۀ برنامهریزی منطقهای) نقاط فرصت و تهدید در حوزۀ
سیاستگذاری منطقهای به صورت زیر احصا شده است:
فرصت

 .1همسایگی با بیش از  15کشور و وجود مرزهای آبی در شمال و جنوب کشور؛
 .2تنوع قوميتها ،نژادها و اقليمهاي مختلف در اكثر مناطق كشور؛

بررسی روند سياستگذاري توسعه و توازن منطقهاي طي برنامههاي توسعه در ایران و ارائۀ راهبردهای اساسی

 .3تأکید رویکرد عدالت محوری در سیاستهای اقتصاد مقاومتی؛

 .4تأکید مقامات سیاسی کشور بر مفهوم عدالتمحوری و توزیع بهینۀ منابع در پهنۀ سرزمین؛

 .5امکان فرهنگسازی و تحقق اهداف برنامههای فرهنگی از طریق شبکههای مجازی و
نظام آموزشی گسترده در کشور
 .6وجود امنیت پایدار در پهنۀ سرزمین بهویژه مرزهای کشور؛
 .7ثبات اقتصادی بهویژه کنترل نرخ تورم و نرخارزدر کشور؛

 .8ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در
جغرافیای مزیتهای مناطق کشور به عنوان یکی از بندهای سیاست اقتصاد مقاوتی ابالغی مقام
معظم رهبری؛
 .9تأکید برنامههای توسعه (بهویژه برنامۀ ششم توسعه) بر تهیۀ سند آمایش ملی و استانی.
تهديد

 .1تمرکزگرایی باال در تصمیمگیريها و توزیع منابع در کشور؛

 .2وجود تروریسم و ناامنی در کشورهای همسایۀ شرقی و غربی کشور؛

 .3کاهش درآمدهای نفتی و وابستگی بودجۀ کشور و مناطق به درآمدهای نفتی؛

 .4عدم توزیع نامناسب جمعیت در کشور به خصوص خالی از سکنه شدن جمعیت در شرق
کشور؛
 .5کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی قابل مالحظه در اکثر دشتهای کشور؛

 .6ناهماهنگی رویکرد توسعۀ فضایی با رویکرد برنامهریزی بخشی در نظام سیاستگذاری
توسعۀمنطقهای در کشور؛
 .7وجود بیکاری باال به ویژه دراستانهای مرزی و کمتر توسعهیافته کشور؛

 .10وابستگی بودجۀ کشور به منابع درآمدی نفت و ناپایداری آن به دلیل نوسان قیمت
نفت؛
 .11مشکالت زیستمحیطی و وجود ریزگردها وآالیندهها در مناطق غرب و شرق کشور.

پس از امتیازدهی و دادن رتبه به هر عامل ،جمع امتیاز نهایی عوامل خارجی  2.34حاصل
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.9محــدوديت شــديد امكــانات و تسهـــيالت براي نگاهـــداشت نيـــروي انــسانــي
درونشهرستانهایاستانهایکمترتوسعهیافته؛

فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست گذاریعمومی

 .8تکیه بر ساختارها و نهادهای متمرکز دولتی و کمتوجهی به نهادهای عمومی و مدنی در
نظام سیاستگذاری کشور؛
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بخش اول :مقـاالت علمـی

شده که کمتر از 2.5است و نشان میدهد از دید خبرگان ،نقاط تهدید در حوزۀ سیاستگذاری
کاهش تعادل منطقهای بر نقاط فرصت برتری دارد.
 .3 .5چشمانداز تعادل و توازن منطقهاي در آينده
پس از تعيين نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد عدم تعادل و توازن درمناطق مشخص شد
که نقاط ضعف بر قوت و نقاط تهدید بر فرصت در حوزۀ سیاستگذاری منطقهای غلبه دارد.
بنابراین الزم است پس از تعیین اهداف اساسی تعادل منطقهای ،استراتژیهای تدافعی برای
کاهش نقاط ضعف و تهدیدها انتخاب شود.
 .1 .3 .5اهداف اساسي تعادل منطقهاي

 .1افزایش رشد اقتصادیاستانهای کمتر توسعهيافته کشور جهت دستيابی به میانگین کشور؛

 .2ایجاد فرصتهای برابر اشتغال و کارآفرینی دراستانهای مرزی کشور؛

 .3طراحی مجدد نظام درآمد ـ هزینۀ استانی در جهت ارتقاي سیاستهای تمرکززدایی و
واگذاری اختیارات به مناطق؛

 .4ارتقاي شاخصهای کیفیت زندگی بهویژه در مناطق و شهرستانهای مرزی کشور؛

 .5تصحیح ،اصالح و تقویت مدیریت توسعۀمنطقهای با تکیه بر نهادهای مدنی منطقهای؛

 .6تالش جهت ایجاد بستر رقابت بین مناطق واستانها؛
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 .7ارتقاي همافزایی بین مناطق واستانها جهت فرهنگسازی و مشارکت در انجام فعالیتهای
اقتصادی ،اجتماعی مشترک بین منطقهای؛
 .8ارتقاي ابعاد مختلف حکمرانی شایسته منطقهای ،استانی و شهری؛

مرکز بررسـیهای اســتراتژیک ریاســت جمهوری

 .9ارتقاي شاخصهای توسعۀ انسانی و اجتماعی در مناطق واستانهای کمتر توسعهیافته؛

 .10سازماندهي فضاي مناسب مراكز زيست و فعاليت براساس اصول آمايش كشور با تأكيد
بر مشاركت مؤثر مناطق محلي و مردم و تعيين نقش فرامنطقهاي ،ملي و جهاني مناطق مختلف
كشور؛
 .11شكوفايي استعدادها و خالقيتها ،ارتقاي سطح سالمت نيروي انساني و سواد عمومي در
مناطقي كه پايينتر از ميانگين كشور هستند؛

 .12افزایش قابلیتها و توانمندسازی متوازن نیروی انسانی دراستانها؛

 .13مدیریت و توسعۀ سیاستهای نگاهداشت نیروی انسانی در مناطق کمتر توسعهیافته و نقاط
مرزی کشور؛

بررسی روند سياستگذاري توسعه و توازن منطقهاي طي برنامههاي توسعه در ایران و ارائۀ راهبردهای اساسی

 .14تسریع در اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی دراستانها.
 .2 .3 .5راهبردهاي اساسي تعادل منطقهاي

 .1زمینهسازی جهت طراحی و ایجاد نظام رصد توسعه و توازن منطقهای در دستگاههای
سیاستگذار و اجرایی کشور؛

 .2زمینهسازی جهت طراحی و ایجاد شورای هماهنگی توسعۀ منطقهای در کشور؛

 .3ارتقاي نقش استانها در شناسایی درآمدهای استانی بهویژه پایههای مالیاتی جدید استانی؛
 .4افزایش بهرهوری سرمایه و نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور؛

.5تعادلبخشي به توزيع و تركيب جمعيت وفعاليت متناسب با منابع ،توان محيطي و ظرفيت
تحمل زيستبومها در مناطق غربي و شمالي كشور و هدايت آنها به مناطق شرقي و جنوبي و
مناطق كمجمعيت مركزي كشور؛
 .6گسترش و توسعۀ صنایع تبدیلی بهویژه در نواحی شمال  ،غرب و جنوب غربی کشور؛

 .7ارتقاي جایگاه صنعت گردشگری مذهبی ،طبیعی ،درمانی و ورزشی خصوصاً در منطقه
شرق وغرب کشور؛

 .8تقویت و گسترش سیاستهای تراکمزدایی به استانها در جهت واگذاری اختیارات از
دستگاههای ملی به واحدهای استانی بهویژه شورای برنامهریزی و توسعۀ استانها و کمیتۀ
برنامهریزی شهرستانها به عنوان راهبر اصلی توسعۀ استان و شهرستان؛
 .9طراحی سازوکار فعالیت شرکتهای دولتی خارج از سیاستهای کلی اصل  44قانون
اساسی در مناطق کمتر توسعهیافته کشور؛

 .10بهرهبرداري از پتانسيلها و ظرفيتهاي استانهاي مرزي در جهت ارتقاي همكاري با
كشورهاي همسايه و بازارهاي هدف؛

 .13ایجاد میزهای خدمت توسط نهادهای دولتی محلی جهت افزایش کارایی و اثربخشی
خدمات دولتی و عمومی در مناطق؛

 .14ارتقاي استفاده از فناوریهای نوین به ویژه در عرصۀ رسانه جهت افزایش پاسخگویی،
مسئولیتپذیری و شفافیت فعالیتهای نهادهای ملی و محلی؛
.15گسترش ظرفیت نهادهای محلی در طراحی ،تطبیق و ارائۀ خدمات عمومی موردنیاز مردم
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 .12فراهم کردن مقدمات ارتقا و توانمندسازی جنسیتی بهویژه بین قشر جوان و تحصیلکرده؛

فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست گذاریعمومی

 .11زمینهسازی برای ایجاد شرایط گفتگو و میزهای دورهمی بین مقامات محلی ،بخش
خصوصی و نهادهای مدنی؛
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محلی؛

 .16طراحی چشمانداز و برنامۀ راهبردی توسعۀ مناطق  ،استان و شهرستانها با رویکردهای
نیازسنجی و آیندهنگری؛

 .17بازطراحی نظام مدیریت توسعۀ منابع انسانی ،ساماندهی نیروی انسانی و توزیع متوازن منابع
انسانی در کشور با توجه به پتانسیل و ظرفیت منابع انسانی مناطق؛
 .18بسترسازی جهت تحقق کامل نظام توسعۀ دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری در
استانها؛

.19طراحی سازوکارهای نظاممند نظارت مردم و تشکلهای غیردولتی بر دولت ملی ،استانی
و شهرستانی؛
 .20ارتقا و تقویت اختیارات بانکهای دولتی و خصوصی مناطق جهت بررسی ،تصویب و
پرداخت تسهیالت کالن به طرحهای تولیدی و اقتصادی این مناطق؛

 .21توسعه ،تکمیل و تجهیز شبکههای جادهای ،ریلی و فرودگاهی استانهای مرزی با عملکرد
ب و جنوب شرقی کشور؛
ملی و فراملی با فناوریهای نوین به خصوص در منطقۀ غرب ،شمال غر 

 .22اصالح نظام اداري و قضايي در جهت افزايش تحرك و كارآيي ،بهبود خدمترساني به
مردم با تأكيد بر تمركززدايي در حوزههاي اداري و اجرايي؛

 .23گسترش فعاليتهاي اقتصادي در مناطق مرزي ،ساحلی و جزاير با استفاده از ظرفيتهاي
بازرگاني خارجي كشور با همکاری سازمانهای بینالمللی و کشورهای همسایه.

 .6نتيجه
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طي سالهاي اخير ،بررسي و تبيين تفاوتهاي ساختاري ميان مناطق در ادبيات برنامهريزي
و اقتصاد منطقهاي افزايش قابل مالحظهاي يافته و يكي از مهمترين مباحث در برنامهريزي
جامع اقتصادي و اجتماعي كشور مسئلۀ تعادل و توازن منطقهاي است كه در آن فرايند توسعۀ
ملي براساس متعادلسازي ساختار روابط ميان انسان،فضا و فعاليتهاي هر منطقه با رويكرد
همگنسازي مناطق از ديدگاه برخورداري از امكانات و تسهيالت طراحي و اجرا ميشود.
طي سالهاي مختلف در ايران سياستگذاري و برنامهريزي منطقهاي داراي فراز و نشيبهايي
بوده است .طراحي نظام درآمد ـ هزينۀ استاني ،تدوين ضوابط ملي آمايش سرزمين ،تهيۀ
اسناد ملي توسعۀاستانها ،اعطاي مشوقهاي الزم به سرمايهگذاران جهت سرمايهگذاري در
مناطق كمتر توسعهيافته ،ايجاد و گسترش ظرفيتهاوزيرساختهاياستانها،ایجاد ردیفهای
بودجهای متوازن در قانون بودجه جهت ارتقاي شاخصهای اقتصادی و اجتماعی شهرستانهای
کمبرخوردار از مهمترين رويكردهاي تعادلبخشي به مناطق بوده كه در برنامههاي توسعۀ
كشور تجلي يافته است.
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شاخص نابرابری منطقهای ویلیامسون نشان ميدهد كه نابرابري بين استانهاي كشور طي
برنامۀ سوم توسعه در زمان دولت اصالحات طی سالهای  1379الی  1383روندی بدون تغییر
داشته اما با آغاز برنامۀ چهارم توسعه از سال  1384تا  1390در زمان دولت عدالتخواه ،روند
نابرابري بيناستانها افزایش و در سالهای پایانی دولت دهم( )1390کاهش یافته است .این
روند کاهش نابرابری بیناستانها در دولت اعتدالگرا ادامه داشته است.

پس از بررسي نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد عدم تعادلهاي منطقهاي در ايران،
مشخص شد كه با وجود تهيۀ اسناد ملي توسعۀ استانها ،تأسيس نهادهاي برنامهريز استانی و
شهرستانی ،توسعۀ شبكهها و امكانات زيربنايي دراكثر مناطق كشور ،نبود فرهنگ برنامهریزی
فضایی در سطوح مدیریتی و بخش کشور،فقدان وجود الگوي مناسب مدیریت توسعۀ منطقهای
در کشور ،نبود نظام مدیریت رصد توسعه و توازن منطقهای در سطح ملی و استانی ،عدم
سطحی فرااستانی جهت هماهنگی و همکاری بین نهادهای بیناستانی و وابستگی بودجۀ مناطق
به درآمد نفت و ناپایداری آن به دلیل نوسانات قیمتی آن ،عدم تهیه و طراحی آمایش ملی
سرزمین و تعریف نقش و تقسیم کار ملی مناطق بهويژه استانهاي مرزي کشور از مهمترين
چالشها در فرايند كاهش نابرابري استانها محسوب ميشوند كه در اين راستا افزایش رشد
اقتصادی استانهای کمترتوسعهیافتۀ کشور جهت دستابی به میانگین کشور ،ایجاد فرصتهای
برابر اشتغال و کارآفرینی در استانهای مرزی کشور ،طراحی مجدد نظام درآمد ـ هزینۀ
استانی درجهت ارتقاي سیاستهای تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به مناطق ،ارتقاي ابعاد
مختلف حکمرانی شایستۀ منطقهای ،استانی و شهری ،افزایش قابلیتها و توانمندسازی متوازن
نیروی انسانی در استانها ،مدیریت و توسعۀ سیاستهای نگاهداشت نیروی انسانی در مناطق
کمترتوسعهیافته و نقاط مرزی کشور و تسریع در اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در
استانها به عنوان مهمترين اهداف كالن در افق آيندۀ كشور جهت كاهش روند نابرابريهاي
اقتصادي و اجتماعي مناطق پيشنهاد ميشود.
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