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اســتان سیســتان و بلوچســتان منطقــه ای اســت کــه همــواره مشــکالت عدیــده ای داشــته اســت. 
ــت دارد.  ــی جمعی ــا پراکندگ ــات ی ــزایی در ثب ــش بس ــور نق ــزی اقتصادمح ــک برنامه ری ــدون ش ب
منظــور از توســعۀ اقتصــادی محلــی باالبــردن ظرفیــت اقتصــادی یــک منطقــه به منظــور بهبــود 
ــوان از  ــد می ت ــه ج ــادی ب ــاخص  های اقتص ــود ش ــا بهب ــه ب ــت ک ــادی آن اس ــاخص  های اقتص ش
ــرد.  ــل ک ــر تبدی ــه ای مهاجرپذی ــه منطق ــه را ب ــه منطق ــری بلک ــا جلوگی ــه تنه ــرت ن ــۀ مهاج مقول
بنابرایــن هــدف اصلــی در ایــن مطالعــه یافتــن الگــوی توســعۀ محلــی اســت کــه براســاس رویکــرد 
دارایی محــور تدویــن شــده اســت. در ایــن مقالــه از روش پژوهــش منطــق فــازی اســتفاده 
می کنیــم. شــیوۀ جمــع آوری داده هــا کتابخانــه ای و میدانــی اســت. در روش میدانی از مشــاهده، 
ــع آوری  ــس از جم ــم. پ ــره می گیی ــاز به ــورد نی ــات م ــع آوری اطالع ــه و جم ــنامه، مصاحب پرسش
اطالعــات، بــرای تجزیه و تحلیــل داده هــا از مــدل منطــق فــازی اســتفاده می کنیــم. بــا توجــه بــه 
اولویت  هــای  شناســایی  بــرای  فــازی  منطــق  مــدل  از  منطقــه  گســتردگی  و  کار  اهمیــت 
ــا   و  ــت آمده از مدل ه ــات به دس ــه اطالع ــه ب ــا توج ــرانجام ب ــم. س ــره می گیری ــرمایه گذاری به س
اطالعــات جمع آوری شــده راهکاهــای راهبــردی و اجرایــی ارائــۀ می دهیــم. همچنیــن بــا توجــه 
بــه ظرفیت  هــای منطقــه ای و اجتماعــی به دســت آمــده و الگــوی اقتصــاد محلــی، پیشــنهادهای 
راهبــردی و اجرایــی در زمینه  هــای افزایــش امنیــت پایــدار، توســعه و آمایــش ســرزمینی اســتان 

سیستان و بلوچستان و ایجاد اشتغال ارائه می دهیم.
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1. مقدمه

ــاه،  ــی درخشــان و داشــتن ســرزمینی سرشــار از رف ــر زیســتن و حرکــت به ســوی فردای ــرای بهت اشــتیاق ب

ــان  ــن آرم ــه ای ــتیابی ب ــواره دس ــردم هم ــت و م ــوده اس ــا   ب ــۀ ملت ه ــزرگ هم ــای ب ــداف و آرمان  ه از اه

ــری  ــود پیگی ــۀ خ ــمندان جامع ــردان و اندیش ــت مداران، دولت م ــای سیاس ــود را در تالش  ه ــده آل خ و ای

توزیــع  و  منطقــه ای  تعادل هــای  نبــود  ســویی  می کننــد (Ebrahimi, 2008: 259). از  تصــور  و 

ــان  ــورهای جه ــدۀ کش ــارز و عم ــای ب ــب، از ویژگی ه ــورت نامناس ــات به ص ــات و امكان ــادل خدم نامتع

ــا  ــران اســت. امــروزه عوامــل متعــددی ســبب به وجودآمــدن شــبكه ای از مكان هــای مرکــزی ی ســوم و ای

ــت ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی ــود را تح ــراف خ ــق اط ــر مناط ــه دیگ ــده ک ــكونت گاهی ش ــله مراتب س  سلس

(Bashandeh,  2010: 156)، ضمــن اینكــه نابرابری هــای منطقــه ای در همــۀ اشــكال و ســطوح آن هــا 

می توانــد پیامدهــای ناگــواری را بهمــراه داشــته باشــد )Richards, 2014: 22(. بــرای شــناخت تفــاوت 

ســطح توســعۀ نواحــی، الزم اســت ابتــدا وضعیــت موجــود منطقــه بررســی شــود تــا اینكــه بتــوان بــر ایــن 

ــادل  ــاد تع ــه، ایج ــطح منطق ــرد. در س ــزی ک ــا برنامه ری ــردن تفاوت ه ــا ازمیان ب ــش ی ــرای کاه ــاس ب اس

 .(Najarzadeh, 2015: 55( منطقــی بیــن مــردم، اشــتغال و خدمــات، یكــی از آرمان هــای پســندیده اســت

ــه مــرور در  ــت را ب ــت دول ــت را خدشــه دار کــرده و حاکمی ــری، مشــروعیت سیاســی دول ــن نابراب همچنی

ــاد  ــری و ابع ــود نابراب ــه وج ــن اینك ــد )O’Connor, 2014: 165(. ضم ــرار می ده ــودی ق ــیر ناب مس

مختلــف آن از نشــانه های مهــم توســعه نیافتگی اســت. نداشــتن شــناخت دقیــق از بخش هــای اقتصــادی 

اولویــت دار اســتان و ظرفیت  هــای رشــد آن هــا موجــب شــده اســت کــه ســرمایه، امكانــات، حمایت هــا 

ــد  ــت رش ــت و دارای قابلی ــا اولوی ــای ب ــتی در بخش  ه ــتان به درس ــعه ای اس ــت گذاری  های توس و سیاس

ــن موضــوع موجــب ازدســت رفتن فرصت  هــای توســعۀ اســتان شــده اســت.  ــه ای متمرکــز نشــود ک

بنابرایــن شــناخت بخــش مزیــت دار اســتان بــرای تمرکــز اقدامــات حمایتــی و مدیریــت بهینــۀ منابــع 

اقتصــادی و ارتقــای کارایــی اقتصــادی از مهم تریــن نیازهــای اســتان بــرای دســتیابی بــه اهــداف توســعه ای 

ــا شناســایی ظرفیت   هــای رشــد و توســعۀ اقتصــادی محلــی  آن اســت. در پژوهــش حاضــر می خواهیــم ب

در ایــن اســتان بــه ارائــه برنامــه ای مــدون بــا هــدف رشــد اقتصــادی در ایــن اســتان و بــه دنبــال آن رشــد 

ــا  ــایی ظرفیت ه ــۀ شناس ــر پای ــق ب ــور مناط ــعۀ دارایی مح ــیم. توس ــه باش ــن منطق ــت در ای ــات جمعی و ثب

ــد  ــر فراین ــد ب ــای پیام ــرد به ج ــن رویك ــت. ای ــرداری از آن هاس ــت و بهره ب ــود، تقوی ــرمایه  های موج   و س

ــرد،  ــن رویك ــت. در ای ــازی اس ــال ظرفیت س ــی به دنب ــی و محل ــرمایه  های بوم ــیج س ــا بس ــد دارد و ب کی تأ
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ــی  ــاکنان مبتن ــی س ــارکت جمع ــازی و مش ــر توانمندس ــاال ب ــه ب ــن ب ــت از پایی ــزی و مدیری ــگاه برنامه ری ن

ــا چالــش مواجــه  ــد امنیــت انســانی و امنیــت ملــی را ب اســت. توســعه نیافتگی هریـــ از مناطــق  می توان

ــق  ــر مناط ــرا اگ ــف دارد، زی ــری مضاع ــرزی اث ــیه ای و م ــق حاش ــوص مناط ــئله در خص ــن مس ــد. ای کن

ــیه  ــان حاش ــائل مردم ــكالت و مس ــور مش ـــ کش ــردان ی ــد و دولت م ــب بمانن ــعه عق ــیه ای از توس حاش

ــرت  ــن مهاج ــه ای ــد داد ک ــز رخ خواه ــه مرک ــیه ب ــرت از حاش ــر مهاج ــد، ناگزی ــل نكنن ــیه ح را در حاش

هــم بعــد عینــی و هــم بعــد روانــی دارد. به طــوری کــه مهاجــران حاشــیه مشــكالت حاشــیه را بــه مرکــز 

ـ تــر بــه مرکــز، حاشــیه ای نویــن خواهنــد آفریــد کــه خطــرات امنیتــی  خواهنــد آورد و در فاصلــه ای نزدی

ــیه ای  ــرزی و حاش ــق م ــدن مناط ــالوه خالی ش ــت. به ع ــل  اس ــوع قب ــیۀ ن ــر حاش ــا   براب ــیه ها   ده ه ــن حاش ای

ــال  ــد. ح ــش  می ده ــور را افزای ــی کش ــانی و مل ــت انس ــا و امنی ــیب پذیری مرزه ــت، آس ــور از جمعی کش

ــی  ــه ای در شــكوفایی اقتصــاد محل ــا هــدف شناســایی ظرفیت هــای منطق ــه مــوارد بیان شــده ب ــا توجــه ب ب

سیســتان و بلوچســتان ایــن پرســش مطــرح  می شــود کــه ظرفیت هــای منطقــه ای در شــكوفایی اقتصــاد محلــی 

ــوع توصیفی همبســتگی اســت. سیســتان و بلوچســتان چیســت؟ پژوهــش حاضــر از ن

Source: Author

ــی  ــی و کم ــیوۀ کیف ــر دو ش ــه از ه ــت ک ــن اس ــر ای ــح ب ــش، ترجی ــن پژوه ــت ای ــه ماهی ــه ب ــا توج ب

هم زمــان بهــره بگیریــم. در بخــش نخســت بــا اســتفاده از اســناد کتابخانــه ای و بررســی مطالعــات پیشــین 

صــورت گرفتــه بــه خلــق مــدل مفهومــی و تئــوری مرتبــط بــا موضــوع مــورد مطالعــه پرداخته ایــم و ســپس 
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بــا اســتفاده از معیارهــای کمــی ارزیابــی شــاخص ها   و وضعیــت موجــود را انجــام داده و مــدل مفهومــی را 

مــورد آزمــون قــرار داده ایــم. جامعــۀ آمــاری پژوهــش کارشناســان حــوزۀ اقتصــاد محلــی و توســعه هســتند 

ــه و  ــرای تجزی ــش ب ــن پژوه ــت. در ای ــی  اس ــور تصادف ــز به ط ــان نی ــرداری از کارشناس ــه روش نمونه ب ک

ــم. در  ــل اطالعــات آمــاری از روش  هــای توصیفــی و اســتنباطی در دو بخــش مجــزا اســتفاده کره ای تحلی

ــره  ــتاندارد به ــار اس ــراف معی ــن و انح ــد، میانگی ــی، درص ــاخص  های فراوان ــی از ش ــار توصیف ــطح آم س

گرفته  ایــم. در بخــش آمــار اســتنباطی از روش  هــای کمــی بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS و EXCEL و 

ــم. ــتفاده  می  کنی SWOT اس

در ایــن پژوهــش، فاکتورهــای مســتخرج از تحلیــل عاملــی بــرای هــر بخــش اقتصــادی، مقــدار نرمــال 

توابــع عضویــت را تشــكیل  می دهــد و حــد بــاال و پاییــن ایــن تابــع عضویــت بــا اضافه کــردن و کم کــردن 

ــع  ــج تاب ــش، پن ــر بخ ــرای ه ــن ب ــد. بنابرای ــت  می آی ــال به دس ــدار نرم ــار، از مق ــراف معی ـــ و دو انح ی

عضویــت تعریــف  می شــود کــه ســطوح بســیار زیــاد، زیــاد، نرمــال، کــم و بســیار کــم را نشــان  می دهــد. 

تابــع عضویــت استفاده شــده در ایــن پژوهــش در نمــودار1 نشــان داده شــده اســت.

  Source: Taheri, 2003: 79 نمودار1: توابع عضویت استفاده شده در پژوهش

2. پیشینۀ پژوهش
صفــورا حیــدری )1400( در پایــان نامــۀ خــود با عنــوان »بررســی رابطــۀ متقابل امنیــت و توســعه در مناطق 

ــوب  ــرزی جن ــق م ــه مناط ــرد ک ــه می گی ــتان( نتیج ــتان و بلوچس ــتان سیس ــوردی: اس ــۀ م ــرزی )مطالع م

ــده اند  ــی ش ــور معرف ــعه در کش ــاظ توس ــی به لح ــری فضای ــوارد نابراب ــن م ــی از بارزتری ــور یك ــرقی کش ش
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کــه به دلیــل گسســتگی فضــای ســرزمینی آن از بقیــۀ کشــور، تأثیرگــذاری ایــن منطقــه در مقیــاس کشــوری 

بســیار کم رنــگ شــده و ســبب  شــده اســت ایــن اســتان از مناطقــی باشــد کــه جــز یكــی از محروم تریــن 

اســتان  های کشــور محســوب می شــود. در ایــن زمینــه، هــدف از انجــام پژوهــش تبییــن رابطــۀ امنیــت و 

توســعۀ شهرســتان  های اســتان سیســتان و بلوچســتان در جهــت یافتــن عواملــی کــه تنش  هــای موجــود را 

کاهــش داده و دســتیابی بــه راهكارهایــی بــاری برقــراری توســعۀ نســبی در ســطح منطقــه  اســت. 

ــگیری از  ــای پیش ــی و راهكاره ــوان »علت یاب ــا عن ــود ب ــۀ خ ــزا )1389( در پایان نام ــل جان ف ابوالفض

ــوان  ــرور، امــروزه به عن ــه ایــن نتیجــه رســید کــه ت ــم تروریســتی در اســتان سیســتان و بلوچســتان« ب جرائ

ــده در مناطــق  ــه برهم خــوردن امنیــت روانــی جوامــع شــده اســت. ایــن پدی ــده ای نابهنجــار منجــر ب پدی

مختلفــی از جهــان بــا علــل و انگیزه  هــای مختلفــی بــه وقــوع  می پیونــدد و همــگام بــا پیشــرفت تكنولــوژی، 

ــت  ــود اهمی ــا وج ــت. ب ــه اس ــود گرفت ــه خ ــدی ب ــكال جدی ــوالت اش ــن تح ــر از ای ــز متأث ــده نی ــن پدی ای

موضــوع تروریســم، جامعــۀ جهانــی بــه علــل مختلفــی هنــوز موفــق بــه ارائــۀ تعریفــی واحــد از ایــن پدیــده 

ــادی،  ــی و اقتص ــل مذهب ــه عوام ــی از جمل ــای مختلف ــل و انگیزه  ه ــه عل ــر ب ــۀ اخی ــت. در ده ــده اس نش

ــا  ــده و ب ــود آم ــتی به وج ــای تروریس ـ  ه ــتان گروه ــتان و بلوچس ــتان سیس ــژه اس ــران به وی ــرق ای در ش

انجــام اقدامــات تروریســتی، امنیــت ایــن اســتان برهــم خــورده اســت. بــرای مقابلــه بــا انجــام اقدامــات 

ــای  ــه رویكرده ــوان ب ــا  می ت ــن رویكرده ــه از ای ــت ک ــده اس ــه ش ــی ارائ ــای مختلف ــتی رویكرده تروریس

مذهبــی و اقتصــاد اشــاره کــرد. بــا توجــه بــه پاســخ  هایی کــه از محكومیــن پرونده  هــای تروریســتی گرفتــه 

شــده اســت، بیشــتر آن هــا علــل مذهبــی را عامــل و انگیــزۀ اصلــی انجــام ایــن اقدامــات بیــان کرده انــد.  

یافتگــی  توســع   وضعیــت  »ســنجش  عنــوان  بــا  را  پژوهشــی   (1390( همــكاران  و  بختیــاری 

شهرســتان  های اســتان یــزد بــا بهره گیــری از رویكردهــای تصمیم گیــری بــا معیارهــای چندگانــه و تحلیــل 

ــنامه  های  ــتفاده از پرسش ــا اس ــی ب ــی کیف ــانون و بررس ــی ش ــی آنتروپ ــام وزن ده ـــ نظ ــه کم ــی« و ب عامل

خــاص بــر مبنــای دیدگاه  هــای مدیــران اســتان و بــه کارگیــری روش AHP  انجــام دادنــد. نتایــج پژوهــش 

ــوه  ــق و ابرک ــروم، باف ــتان  های مح ــوان شهرس ــم به عن ــس و خات ــاد، طب ــتان  های بهاب ــه شهرس ــان داد ک نش

ــوردار  ــم  برخ ــتان  های نی ــوان شهرس ــز به عن ــدوق و مهری ــت، ص ــروم، تف ــتان  های نیمه مح ــوان شهرس به عن

ــتند.  ــرح هس ــزد مط ــتان ی ــوردار اس ــتان  های برخ ــوان شهرس ــد به عن ــزد، اردکان و میب ــتان  های ی و شهرس

زنگی آبــادی و همــكاران )1390) در پژوهشــی بــه بررســی و تحلیــل درجــۀ توســعه یافتگی شهرســتان  های 

ــه  ــا توجــه ب ــز ب ــد. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه شهرســتان تبری اســتان آذربایجــان شــرقی پرداختن

ــت  ــۀ نخس ــی در رتب ــتی درمان ــاخص  های بهداش ــاظ ش ــت از لح ــتان اس ــی اس ــز اداری سیاس ــه مرک اینك
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قــرار گرفتــه اســت. در ایــن بیــن شهرســتان اســكو بــا انــدک فاصلــه از شهرســتان تبریــز در مرتبــۀ دوم واقــع 

ــد. ــمگیری گرفته ان ــه چش ــدی فاصل ــای بع ــه از رتبه  ه ــت ک ــده اس ش

ــا عنــوان »بررســی و تحلیــل قابلیت  هــای مزایــای نســبی  پریــزادی و همــكاران )1395) در پژوهشــی ب

ـ هــای TOPSIS و ELECTRE و بــا  توســعۀ منطقــه ای در بنــادر شــمال ایــران بــا اســتفاده از تلفیــق تكنی

ــای خــزر به منظــور  ــادر دری ــات و توانمندی  هــای جغرافیایــی بن ــی، شــناخت و تحلیــل امكان هــدف ارزیاب

توســعۀ اقتصــاد محلــی ایــن منطقــه، پــس از بررســی  های کلــی و مقایســۀ معیــاره  به منظــور انجــام پژوهــش 

انتخــاب شــده بودنــد، نوشــهر و امیرآبــاد در اســتان مازنــدران و انزلــی در اســتان گیــالن در مرتبــۀ نخســت 

اهمیــت به لحــاظ معیارهــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. چــو و لــی )2013( در مطالعــه ای بــا عنــوان 

»توســعۀ مــدل ارزیابــی محصــوالت بــا فنــاوری جدیــد بــرای ارزیابــی فرصت هــای تجــاری بــا اســتفاده از 

ــازی  ــرای تجاری س ــت ب ــل موفقی ــه عوام ــه مطالع ــازی« ب ــله مراتبی ف ــل سلس ــرد تحلی ــی و رویك روش دلف

ــۀ  ــد در درج ــه بای ــی را ک ــد و عوامل ــل آن می پردازن ــه و تحلی ــدی و تجزی ــد و طبقه بن ــوالت جدی محص

ــعۀ  ــی توس ــای ارزیاب ــع طرح ه ــه در واق ــن مقال ــد. ای ــخص می کنن ــود مش ــه ش ــر گرفت ــت در نظ اول اهمی

ــد. ــی می کن ــا بررس ــازی آن ه ــورد تجاری س ــی در م ــای عمل ــراه کاربرده ــه هم ــد را ب ــوالت جدی محص

3. مفاهیم نظری

مفهوم توسعه

فراینــدی کــه در آن شــرایط نامطلــوب زندگــی بــه شــرایط مطلــوب تبدیــل می شــود و جامعــه از عقب ماندگی ها، 

ــاه حرکــت  ــر در زمینه هــای مختلــف رهــا می شــود و به ســوی پیشــرفت و رف زندگــی ســنتی و معیشــتی و فق

ــن  ــد. در ای ــود می یاب ــدی اســت کــه در آن شــرایط زندگــی همــۀ مــردم بهب ــی، توســعه فراین ــه بیان ــد. ب می کن

فراینــد نكتــۀ مهــم و قابــل توجــه ایــن اســت کــه نبایــد فراینــد توســعه بــا رشــد اقتصــادی یكســان تلقــی شــود. 

چــه بســا در کشــوری ممكــن اســت بــا وجــود رشــد اقتصــادی، وضعیــت زندگــی مــردم نــه تنهــا بهبــود نیابــد، 

بلكــه حتــی بدتــر نیــز شــود. توســعه، حــد و مــرز و ســقف مشــخصی نــدارد، بلكــه به دلیــل وابســتگی آن بــه 

 کمــی اســت( و هیــچ محدودیتی نــدارد. 
ً
انســان، پدیــده ای کیفــی اســت )برخــالف رشــد اقتصــادی کــه کامــال

امــا بــه هرحــال، رکــن اصلــی و بنیادیــن توســعه در ابعــاد مختلــف اقتصــادی، فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی، 

انتخــاب هدف هــای دســت یافتنی و متناســب بــا ویژگی هــای فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی هــر جامعــه و 

منطقــه به شــمار مــی رود. به طــوری کــه از دیــگاه شــتر آگاهــان ایــن حــوزه، اهــداف کالن توســعه عبارت انــد 

از: فقرزدایــی، ایجــاد عدالــت اجتماعــی و تعادل هــای منطقــه ای، ایجــاد رفــاه عمومــی و اســتقالل اقتصــادی.
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امنیت و توسعه

ــی،  ــادی، اجتماع ــعۀ اقتص ــون توس ــاد گوناگ ــه در ابع ــت ک ــه ای اس ــعۀ همه جانب ــد توس ــی فراین ــعۀ مل توس

سیاســی، فرهنگــی، اکولوژیكــی و ارتباطــات مقابــل آن هــا را در بــر  می گیــرد، به گونــه ای کــه هــر کــدام از 

ابعــاد ایــن فراینــد در ارتبــاط مســتمر بــا ابعــاد دیگــر قــرار دارنــد و کنــش و واکنــش و تأثیــر و تأثــر متقابــل 

یكدیگــر را کامــل و پیكــرۀ واحــدی بــه نــام توســعة ملــی را پدیــد  می آورنــد. توســعه و امنیــت رابطــۀ متقابــل  

ــی از  ــی، یك ــت مل ــدن امنی ــود و فراهم آم ــدار  می ش ــعه پدی ــد، توس ــت باش ــا امنی ــو هرج ـ س ــد. از ی دارن

بســترهای مناســب بــرای توســعۀ ملــی  اســت. از ســوی دیگــر، هرجــا  توســعه باشــد، امنیــت وجــود دارد و 

توســعه و حرکــت به ســوی آن بــه تقویــت مبانــی قــدرت ملــی و در نتیجــه امنیــت ملــی در کشــور  می انجامد.

ــچ  ــای هی ــد »ج ــادی  می گوی ــی و اقتص ــعۀ سیاس ــود توس ــل نب ــرات متقاب ــۀ اث ــارة زمین ــون درب هانتینگت

تردیــدی نیســت کــه میــان خشــونت و عقب افتادگــی اقتصــادی رابطــة تنگاتنگــی وجــود دارد. فقــر بــالی حال 

هرگونه حكومت و فقر عامل ناپایداری و نااستواری و بی ثباتی است و به هیچ وجه  نمی گذارد دموکراسی که در 

امــر توســعه به شــدت مــورد نیــاز اســت، در جامعــه اســتقرار یابــد«. مـــ نامــارا در ایــن خصــوص  می گویــد 

میــان ناامنــی و عقب ماندگــی اقتصــادی رابطــه ای تنگاتنــگ وجــود دارد. او معتقــد اســت فقــر ریشــۀ هرگونــه 

ناامنــی و بی ثباتــی اســت. او فقــر را بــالی جــان حكومت هــا   دانســته و  می گویــد در یـــ جامعــۀ در حــال 

مدرن شــدن امنیــت ســبب توســعه اســت و بــدون توســعه هیچ گونــه امنیتــی  نمی تواند وجود داشــته باشــد. 

توسعۀ اقتصاد محلی و منطقه ای 

در دهه  هــای اخیــر بــا مشــاهدۀ ســیر تحــوالت در ســاختارهای اقتصــادی شــهرها، و مواجهــه بــا شكســت 

و نابرابــری در اقتصــاد ملــی و جهانــی، بــه مــكان محلــی و رویكردهــای مردم محــور در توســعه و احیــای 

ســاختار اقتصــادی توجــه بیشــتری شــده اســت. یكــی از رویكردهایــی کــه در ایــن زمینــه مطــرح بــوده و 

ــر لــزوم درنظرگرفتــن  ــه  می شــود، توســعۀ اقتصــاد محلــی اســت کــه ب ــه کار گرفت ــی ب به صــورت روزافزون

کیــد دارد. رویكــرد اصلــی در توســعۀ اقتصــاد  مــكان محلــی به عنــوان بســتر تحقــق توســعۀ اقتصــادی تأ

ــا هــدف حمایــت از مباحــث  محلــی افزایــش اشــتغال به وســیلۀ توســعۀ شــرکت  های تجــاری کوچـــ ب

اجتماعــی و برنامه  هــای توســعه  اســت. هــدف اصلــی در ایــن رویكــرد خلــق مشــارکت  های خصوصــی 

و عمومــی  اســت کــه ذی نفعــان را در جوامــع اقتصــادی محلــی گردهــم  مــی آورد کــه شــامل نماینــدگان 

ــی و  ــی، تعاون ــای بازرگان ــی، اتاق  ه ــری و کارفرمای ــازمان  های کارگ ــی، س ــه ای و محل ــای منطق دولت  ه

ــت.    ــاد اس ــازمان های مرم نه ــان و س ــی زن ــازمان  های حام ــدگان، س ــن تولیدکنن انجم
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4. تجزیه وتحلیل داده ها و یافته های پژوهش
بررســی تــوان بالقــوۀ اشــتغال زایی بخش هــای اســتان نشــان می دهــد کــه ظرفیــت هــای بالاســتفاده زیــادی 

بــه منظــور جــذب نیــروی کار در مناطــق شــهری اســتان وجــود دارد. ایــن تفــاوت در بخش های ســاختمان، 

خدمــات، حمــل ونقــل، انبــارداری و صنعــت، نمــود بیشــتری دارد. بــرای نمونــه، بــا توجــه بــه ســاختار 

تولیــد اســتان و پیوندهــای بیــن بخشــی در اقتصــاد، بایــد  14046  نفــر در بخــش کشــاورزی در مناطــق 
ــن   ــده اند .ای ــازار کار ش ــذب ب ــر ج ــط 9957 نف ــل فق ــورت بالفع ــی به ص ــدند، ول ــذب می ش ــهری ج ش

مســئله موجــب شــده اســت کــه 4089 فرصــت شــغلی از بیــن بــرود. جــدول 1 وضعیــت اشــتغال بالفعــل 

و بالقــوۀ بخش هــای اقتصــادی اســتان سیســتان و بلوچســتان را در مناطــق شــهری نشــان می دهــد.
جدول1: توان بالقوه و بالفعل اشتغال بخش های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان 

نام بخشردیف
توان بالقوه اشتغال استان در 

مناطق شهری )نفر(

توان بالفعل اشتغال 
استان در مناطق شهری 

)نفر(

تفاوت توان بالقوه و بالفعل 
اشتغال استان در مناطق 

شهری )نفر(

1404699574089کشاورزی1

67057397معدن2

314882126110237صنعت3

616142671994برق ـ آب و گاز4

576033811819485ساختمان5

50165427646401خدمات عمده فروشی و خرده فروشی6

19361327599خدمات هتل و رستوران7

491273503914088خدمات حمل و نقل و انبارداری8

50564058998خدمات واسطه گری مالی9

38483227621خدمات مستغالت 10

47046391247923خدمات اداره امور عمومی11

31723381933530خدمات آموزشی12

903376541379خدمات بهداشت113

19735141305605سایر خدمات عمومی و اجتماعی14

Source: Author
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جــدول 2 نســبت اشــتغال غیرمســتقیم بــه اشــتغال کل در مناطــق شــهری را بــا توجــه بــه بخش هــای 

عمــدۀ اقتصــادی اســتان بــر حســب درصــد نشــان  می دهــد. اشــتغال غیرمســتقیم از آنجــا اهمیــت پیــدا  

می کنــد کــه بخــش مــورد نظــر می توانــد بــا پیوندهــای بیــن بخشــی در ســایر بخش هــا   تحــرك ایجــاد 
کنــد و ســبب ایجــاد اشــتغال شــود . نتایــج ایــن جــدول نشــان می دهــد کــه بخش هــای ســایر خدمــات 

عمومــی و اجتماعــی، خدمــات مســتغالت و کشــاورزی، بیشــترین اشــتغال غیرمســتقیم را در بخش هــای 

شــهری استان دارند.

جدول2: نسبت اشتغال غیرمستقیم به اشتغال کل بخش  های استان سیستان و بلوچستان 

میزان نسبت بر حسب درصدنام بخشردیف

20/4کشاورزی1

3/1معدن2

11/7صنعت3

10/3برق، آب و گاز4

11/8ساختمان5

5/1خدمات عمده فروشی و خرده فروشی6

14/5خدمات هتل و رستوران7

4/3خدمات حمل و نقل و انبارداری8

5/8خدمات واسطه گری مالی9

22/1خدمات مستغالت10

2/8خدمات ادارۀ امور عمومی11

1/7خدمات آموزشی12

3/7خدمات بهداشتی13

25/5دیگر خدمات عمومی و اجتماعی14
Source: Author

ــتانده  ــتقیم داده- س ــش کل و مس ــاخص کش ــر ش ــادی را از نظ ــای اقتص ــگاه بخش ه ــدول 3 جای ج

نشــان می دهــد. کشــش کل نشــان می دهــد کــه اگــر تقاضــای نهایــی بخــش مــورد نظــر، 1 درصــد تغییــر 

کنــد؛ اشــتغال در کل اقتصــاد )کــه در ایــن پژوهــش مناطــق شــهری اســتان مــد نظــر اســت( چنــد درصــد 

تغییــر می کنــد. از ســوی دیگــر، کشــش مســتقیم داده-  ســتانده بیانگــر آن اســت کــه اگــر تقاضــای نهایــی 
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بخــش مــورد نظــر، 1 درصــد تغییــر کنــد؛ اشــتغال در همــان بخــش، چنــد درصــد تغییــر می کنــد. نتایــج 

ــده  ــات عم ــاختمان و خدم ــای س ــش کل، بخش ه ــاخص کش ــر ش ــه از نظ ــد ک ــان می ده ــدول نش ج

فروشــی و خرده فروشــی، رتبه هــای اول را دارنــد. مقــدار  0/249 در خصــوص کشــش کل اشــتغال بخــش 

ســاختمان بــه ایــن مفهــوم اســت کــه اگــر تقاضــای نهایــی بخــش ســاختمان به فــرض 10 درصــد افزایــش 

ــد، اشــتغال در کل بخش هــای شــهری اســتان 2/49 درصــد افزایــش می یابــد. یاب

جدول3: مقادیر کشش کل و مستقیم بخش های استان سیستان و بلوچستان 

مقدار کشش مستقیممقدار کشش کلنام بخشردیف

0/061/28کشاورزی1

0/0021/16معدن2

0/1241/33صنعت3

0/231/30برق ـ آب و گاز4

0/2491/47ساختمان5

0/1871/03خدمات عمده فروشی و خرده فروشی6

0/0081/34خدمات هتل و رستوران7

0/171/20خدمات حمل و نقل و انبارداری8

0/01640/98خدمات واسطه گری مالی9

0/01881/14خدمات مستغالت 10

0/1921/31خدمات اداره امور عمومی11

0/1261/10خدمات آموزشی12

0/03691/16خدمات بهداشت113

0/08921/35سایر خدمات عمومی و اجتماعی14

Source: Author

جــدول4 بیانگــر ضرایــب تكاثــر بخش هــای اقتصــادی اســت. ضریــب تكاثر نشــان می دهــد که بــا افزایش 

ـ واحــدی تقاضــای نهایــی بخــش مــورد نظــر، بــه چــه میــزان اشــتغال به طــور کل )مســتقیم و غیرمســتقیم(  یــ

در اقتصــاد افزایــش می یابــد. هرچــه ایــن مقــدار بیشــتر باشــد بــه ایــن مفهــوم اســت کــه بخــش مــورد نظــر در 

اشــتغال زایی، نقــش مؤثرتــری ایفــا می کنــد. نتایــج نشــان می دهــد کــه بخش هــای ســایر خدمــات عمومــی و 

اجتماعــی، خدمــات عمده فروشــی و خرده فروشــی و ادارۀ امــور عمومــی، بیشــترین ضریــب تكاثــر اشــتغال را 
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دارنــد. بــه بیــان دیگــر، بخش هــای خدماتــی در مناطــق شــهری اســتان، بیشــترین اشــتغال زایی را دارنــد.

یب تکاثر اشتغال بخش  های استان سیستان و بلوچستان جدول4: ضر

یب تکاثرنام بخشردیف ضر

0/00168کشاورزی1

0/00264معدن2

0/00554صنعت3

0/00376برق ـ آب و گاز4

0/00518ساختمان5

0130/خدمات عمده فروشی و خرده فروشی6

0/00367خدمات هتل و رستوران7

0/0106خدمات حمل و نقل و انبارداری8

0/00589خدمات واسطه گری مالی9

0/00109خدمات مستغالت 10

0/011خدمات اداره امور عمومی11

0/00827خدمات آموزشی12

0/00387خدمات بهداشت113

0/0192سایر خدمات عمومی و اجتماعی14

Source: Author

بــرای ایــن منظــور، ابتــدا شــاخص های فــوق، شــامل ضریــب تكاثــر اشــتغال، کشــش کل، کشــش 

مســتقیم، اشــتغال بالقــوه و ضریــب اشــتغال مســتقیم بــرای هــر بخــش اقتصــادی بــا اســتفاده از تحلیــل 

ــت.  ــده اس ــت آم ــدار 0/610 به دس ــب KMO مق ــدند و ضری ــایی ش ــر، شناس ــای مؤث ــی فاکتوره عامل

ــب  ــی مناس ــل عامل ــرای تحلی ــا ب ــوده و داده ه ــش از 0/5 ب ــوق، بی ــارۀ ف ــم آم ــه می بینی ــه ک همان گون

هســتند. آزمــون بارتلــت دارای توزیــع کای دو بــا درجــۀ آزادی 10اســت کــه مقــدار  به دســت آمــده در 

ســطح اطمینــان  100 درصــد، یعنــی 55/384 نشــان دهندۀ رد فرضیــه صفــر، یعنــی متعلق بــودن داده هــا 

  بــه جامعــه ای بــا متغیرهــای ناهمبســته هســتند؛ بنابرایــن نتیجــۀ حاصل شــده بــه ایــن مفهــوم اســت کــه 

ــور  ـــ فاکت ــوان ی ــا عن ــد، ب ــتگی دارن ــم همبس ــا ه ــه ب ــی ک ــد متغیرهای ــتند و بای ــته هس ــا همبس متغیره

جداگانــه بررســی شــوند. بنابرایــن در مجمــوع، داده هــا   جهــت تحلیــل عاملــی، مناســب هســتند.
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تعیین تعداد عامل های مورد نیاز

الــف( معیــار کایــزر: طبــق ایــن معیــار بایــد عامل  هایــی اســتخراج شــوند کــه مقــدار ویــژۀ آن هــا بیشــتر 

ــتند،  ـــ هس ــر از ی ــژۀ بزرگ ت ــر وی ــور دارای مقادی ــده، دو فاکت ــای استخراج ش ــد. از فاکتوره از 1 باش

ــژه 1/072 به دســت  ــدار وی ــور دوم دارای مق ــژۀ 2/731 و فاکت ــدار وی ــور اول دارای مق به طــوری کــه فاکت

ــه دارای  ــده ک ــور استخراج ش ــس، دو فاکت ــی واریان ــد تجمع ــار درص ــتفاده از معی ــا اس ــت و ب ــده اس آم

 76/079 درصــد واریانــس کل متغیرهــا را توضیــح می دهنــد؛ 
ً
مقادیــر ویــژۀ بزرگ تــر از 1 هســتند، جمعــا

ــس کل  ــد، واریان ــل دوم 21/450 درص ــد و عام ــی 54/629 درص ــه تنهای ــل اول ب ــه عام ــه ای ک به گون

متغیر هــا   را توضیــح می دهــد.

یانس  جدول5: معیار کایزر و معیار درصد تجمعی وار

یانس فاکتور Kاممقادیر ویژهشماره فاکتور یانس تراکمی فاکتور Kامدرصد وار درصد وار

12/73154/62954/629

21/07221/45076/079

Source: Author

ــه  ــاخص های اولی ــی از ش ــات خط ــن ترکیب ــوان بهتری ــده، به عن ــت آم ــور به دس ــن دو فاکت همچنی

انتخــاب شــدند کــه فاکتــور اول را می تــوان به صــورت تابعــی خطــی از شــاخص های اســتاندارد 

ــان داد: ــر نش ــكل زی به ش

F
1
=0.684X

1
+0.950X

2
+0.112X

3
+0.955X

4
-0.661X

5
فاکتور اول:                

در ایــن فاکتــور، باالتریــن ضرایــب به ترتیــب مربوط به اشــتغال بالقــوۀ بخش های اقتصادی و کشــش 

ــور بیشــترین واریانــس )54/629  ــاال  بینیــم، ایــن فاکت ــه کــه در جــدول ب کل اشــتغال اســت.  همان گون

ــان داد: ــر نش ــكل زی ــوان به ش ــور دوم را می ت ــد( را دارد و فاکت درص

F2= -0.369X1+0.146X2+0.914X3+0.079X4-0.271X5           :فاکتور دوم

در ایــن فاکتــور، باالتریــن ضرایب به ترتیب مربوط به کشــش مســتقیم اشــتغال و ضریب تكاثر اســت. 
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فاکتــور فــوق بــا داشــتن 21/450 درصــد واریانــس متغیرهــا، بعــد از فاکتــور اول به عنــوان بهتریــن ترکیــب 

خطــی از شــاخص های اولیــه معرفــی می شــود. در ادامــه بــا ضــرب ماتریــس اســتاندارد شــاخص های 

اولیــه در ماتریــس دوران یافتــه بــا دو فاکتــور انتخابــی، ماتریــس نمــرۀ عاملــی حاصــل می شــود کــه در 

ــدول 6  ــازی، در ج ــق ف ــت آمده از منط ــج به دس ــد. نتای ــمار می آی ــازی به ش ــق ف ــع ورودی روش منط واق

نمایــش داده شــده اســت

جدول6: نتایج حاصل از روش منطق فازی به منظور تشخیص بخش های کلیدی 

مقدار شاخص فازینام بخشردیف

0/805ساختمان1

0/784خدمات عمده فروشی و خرده فروشی2

0/723حمل ونقل و انبارداری3

0/680ادارۀ امور عمومی4

0/635آمورش5

0/585صنعت6

0/553سایر خدمات عمومی و اجتماعی7

0/486کشاورزی8

0/416بهداشت9

0/373برق، آب و گاز10

0/351واسطه گری مالی11

0/314خدمات و مستغالت12

0/286هتل و رستوران13

0/265معدن14

Source: Author

ــهری  ــق ش ــتغال زایی در مناط ــترین اش ــاختمان دارای بیش ــش س ــم بخ ــه می بینی ــه ک همان گون

خدمــات  و  و خرده فروشــی  عمده فروشــی  خدمــات  بخش هــای  آن،  از  پــس  و  اســتان اســت 
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حمل ونقــل و انبــارداری، در رتبه هــای دوم و ســوم قــرار دارنــد؛ بنابرایــن می تــوان ایــن ســه 

ــرد.  ــوب ک ــتان محس ــهری اس ــق ش ــدی در مناط ــتغال زای کلی ــای اش ــوان بخش ه ــش را به عن بخ

ایــن نتایــج بــا گــزارش سرشــماری مرکــز آمــار ایــران در ســال 1395 مطابقــت زیــادی دارد. بنابــر 

ــات  ــش خدم ــتان، در دو بخ ــن اس ــهری ای ــای ش ــاغل در بخش ه ــراد ش ــترین اف ــزارش، بیش ــن گ ای

عمده فروشــی و خرده فروشــی و خدمــات حمل ونقــل و انبــارداری بــوده و پــس از آن، بخــش 

ــوم را دارد. ــۀ س ــاختمان، رتب س

نتایج حاصل از تحلیل منطق فازی

بخــش صنعــت در مناطــق شــهری اســتان، کمـــ اندکــی بــه حــل مشــكل بیــكاری  می کنــد. ایــن 

ــروی کار  ــذب نی ــرای ج ــادی ب ــتفادۀ زی ــی اس ــای ب ــش، ظرفیت ه ــن بخ ــه ای ــت ک ــی اس در حال

ــر مســتقیم اشــتغال  ــوان گفــت تأثی ــه نتایــج به دســت آمــده می ت ــا توجــه ب دارد. از ســوی دیگــر، ب

ــر بخــش خدمــات اســت و  ــا ســه براب ً کــم و اشــتغال غیرمســتقیم آن، دو ت
بخــش صنعــت، نســبتا

ــتغال  ــه اش ــتقیم ب ــتغال غیرمس ــبت اش ــرا نس ــد، زی ــدا نمی کن ــداق پی ــتان مص ــهری اس ــق ش در مناط

کل صنعــت، رتبــۀ 6 را در میــان 14 بخــش دارد. بخــش ســاختمان عــالوه بــر اینكــه بخــش کلیــدی 

در مناطــق شــهری اســتان محســوب می شــود، ظرفیــت مناســبی بــرای جــذب نیــروی کار در 

ــۀ  ــۀ اول کشــش کل و مســتقیم، رتب ــه کــه می بینیــم، بخــش ســاختمان، رتب اســتان را دارد. همان گون

ــن  ــۀ ای ــه کل را دارد. مجموع ــتقیم ب ــتغال غیرمس ــبت اش ــم نس ــۀ پنج ــر و رتب ــب تكاث ــارم ضری چه

ــادی  ــای اقتص ــش ه ــان بخ ــۀ اول را در می ــد رتب ــش بتوان ــن بخ ــه ای ــت ک ــده اس ــث ش ــل باع عوام

ــای  ــر پژوهش ه ــتای دیگ ــه در راس ــن نتیج ــد. ای ــا کن ــهری ایف ــق ش ــتغال زایی در مناط ــر اش از نظ

ــران اســت.  انجام شــده در اقتصــاد ای

همچنیــن ضریــب همبســتگی بیــن کشــش کل و مســتقیم اشــتغال 21/5 درصــد اســت. بــه بیــان 

ــد.  ــتغال  می کنن ــاد اش ــتقیم ایج ــورت مس ــهری، به ص ــق ش ــتان در مناط ــای اس ــتر بخش ه ــر، بیش دیگ

در نهایــت، نتایــج حاصــل از جــدول داده - ســتانده اســتان سیســتان و بلوچســتان نشــان  می دهــد کــه 

ــطه ای  ــای واس ــد از نیازه ــش از 50 درص ــته اند بی ــتان نتوانس ــادی اس ــای اقتص ـــ از بخش ه ــچ ی هی

خــود را از داخــل اســتان تأمیــن کننــد. از ســوی دیگــر، هیــچ یـــ از بخش هــای اســتان، از ســمت 

ــا ســایر بخش هــای اقتصــادی ندارنــد؛ بنابرایــن بیشــتر بخش هــای  عرضــۀ تولیــدات، ارتبــاط قــوی ب

ــارج  ــتان ها   و خ ــایر اس ــود را از راه واردات از س ــطه ای خ ــای واس ــی از نیازه ــتان، بخش ــادی اس اقتص
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ــذب  ــرای ج ــت ب ــود ظرفی ــا وج ــتان ب ــه اس ــود ک ــب  می ش ــر موج ــن ام ــد. ای ــن  می کنن ــور تأمی از کش

ــان  ــه بی ــد. ب ــور باش ــارج از کش ــایر اســتان ها   و خ ــروی کار از س ــدۀ نی ــروی کار، در عمــل واردکنن نی

دیگــر، ضعــف پیوندهــای بیــن بخشــی در اســتان موجــب شــده اســت کــه ایــن اســتان، نیازهــای بیــن 

ــور  ــتان و کش ــارج از اس ــروی کار خ ــد از نی ــرای تولی ــد و ب ــن کن ــود را از راه واردات تأمی ــی خ بخش

بهــره بگیــرد.

)SWOT( یافته های مدل تحلیل راهبردی سوات

الف( تحلیل عوامل داخلی )قوت ها و ضعف ها( و عوامل خارجی )فرصت ها و تهدیدها(

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول 6، مهم تریــن فرصت  هایــی کــه توســعۀ اقتصــاد محلــی در اســتان 

سیســتان و بلوچســتان از دیــدگاه پرسش شــوندگان )بهره بــرداران کشــاورزی و مســئوالن( بــا آن 

بــه رو  اســت در 14 مــورد قــرار  می گیــرد، بخــش ســاختمان عــالوه بــر ایــن کــه بخــش کلیــدی در  رو

مناطــق شــهری اســتان محســوب  می شــود، ظرفیــت مناســبی بــرای جــذب نیــروی کار در اســتان را 

ــارم  ــۀ چه ــتقیم، رتب ــش کل و مس ــۀ اول کش ــاختمان، رتب ــش س ــم، بخ ــه دیدی ــه ک دارد. همان گون

ضریــب تكاثــر و رتبــۀ پنجــم نســبت اشــتغال غیرمســتقیم بــه کل را دارد. و مجموعــۀ ایــن عوامــل 

ــر  ــادی از نظ ــای اقتص ــان بخش ه ــۀ اول را در می ــد رتب ــش بتوان ــن بخ ــه ای ــت ک ــده اس ــبب ش س

ــتان،  ــهری اس ــق ش ــه در مناط ــد ک ــان  می ده ــج نش ــد. نتای ــا کن ــهری ایف ــق ش ــتغال زایی در مناط اش

بخش هــای دیگــر خدمــات عمومــی و اجتماعــی، خدمــات مســتغالت و کشــاورزی، بیشــترین تأثیــر 

را از نظــر اشــتغال زایی غیرمســتقیم دارنــد و بیشــتر بخش هــای خدماتــی در مناطــق شــهری اســتان، 
ــر  ــته ظاه ــز برجس ــتقیم نی ــتغال غیرمس ــۀ اش ــته اند در زمین ــا توانس ــی از آن ه ــتند و برخ ــتغا زا هس اش

ــتغالت،  ــات مس ــی و خدم ــی و اجتماع ــات عموم ــایر خدم ــای س ــه، بخش ه ــرای نمون ــوند. ب ش

در اشــتغال زایی غیرمســتقیم، جایــگاه مناســبی دارنــد. همچنیــن ضریــب همبســتگی بیــن کشــش کل 

ــق  ــتان در مناط ــای اس ــتر بخش ه ــر، بیش ــان دیگ ــه بی ــت. ب ــد اس ــتغال 21/5 درص ــتقیم اش و مس
ــج  ــده و نتای ــه ش ــب گفت ــه مطال ــه ب ــا توج ــد. ب ــتغال  می کنن ــاد اش ــتقیم ایج ــورت مس ــهری، به ص ش

ــا و  ــا، فرصت ه ــا، ضعف ه ــی قوت ه ــوات و بررس ــدول س ــكیل ج ــه تش ــدول 6، ب ــده در ج حاصل ش

تهدیدهــای ایــن اســتان در زمینــۀ اشــتغال زایی و افزایــش امینــت پایــدار در چهــار زمینــۀ اقتصــادی، 

ــم. ــی  می پردازی ــی و اجتماع ــی، فرهنگ ــی، امنیت سیاس
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ب( ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
جدول7: عوامل راهبردی خارجی )فرصت ها( 

امتیازعوامل راهبردی )فرصت ها(
نسبت به 

یک

امتیاز 
وضع 
موجود

امتیاز 
وزنی

1
حمایت دولت از اجرای طرح  های اقتصادی و اشتغال زایی در مناطق مرزی شرق 

کشور
3/540/01530/045

4/040/03930/117دسترسی به مسیرهای ارتباطی منطقه ای و بین الملی )مانند راه آهن(2

3/680/01630/048وجود بازارهای کشورهای همسایه برای عرضۀ محصوالت و خدمات تولیدی3

4
قرارگیری در مسیر راه گذر شمال و جنوب و بزرگ راه آسیایی و فرصت بهره گیری از 

ترانزیت کاال بین کشورهای شبه قارۀ هند، آسیای مرکزی و دیگر مناطق جهان
4/540/03840/152

5
دادن معافیت  های مالیاتی و سود و کارمزد بانكی و افزایش طول دوره با پرداخت 

تسهیالت اعطایی دولت
3/560/03530/105

3/480/03230/096وجه دولت و سازمان ها   به انرژی تجدیدناپذیر خورشیدی و بادی6

4/280/04230/126وجود چندین کشور محصور در خشكی در آُیای مرکزی؛ به ویژه افغانستان7

3/820/03540/140وجود یـ نظام و الگوی مراودات و تبادالت در دو سوی مناطق مرزی8

3/360/02830/084افزایش تعداد نمایندگان سنی مذهب مناطق شرقی در مجلس شورای اسالمی9

10
استفاده از مدیریت  های استانی و محلی و افزایش نصب مدیران بومی و آشنا به 

ظرفیت منطقه
3/860/02130/063

4/080/02530/075الزامات قانونی و سند چشم اندار برای توسعۀ مناطق مرزی11

12
موقعیت ممتاز سرزمینی )ژئوپلیتیكی و ژئواکونومیكی( استان برای توسعه و 

ارتباط با کشورها
4/260/03830/114

4/080/02540/100استفاده از ظرفیت  های مرزنشینان در تأمین امنیت مرزها13

3/740/02230/066استفاده از نفوذ سران قبایل و طوایف در تأمین امنیت مناطق شرقی14

3/840/01930/057استفاده از روش  های الكترونیكی و اپتیكی برای کنترل مرز15

16
استفاده از ظرفیت  های گروه های   دینی، علمی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی کشور 

در جهت توسعۀ فرهنگ کسب وکار صحیح
3/940/03230/096

17
استفاده از سنت ها   و باورهای بالقوه، پیش برندۀ قومی در هم افزایی و اشتراک با 

یكدیگر در پیشبرد برنامه  های توسعۀ استان
3/980/03030/090

3/780/03030/090تعلق خاطر مردم نواحی مرزی به گویش، موسیقی و آداب و رسومشان18

Source: Author
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جدول8: عوامل راهبردی خارجی )تهدیدها( 

امتیازعوامل راهبردی )تهدیدها(
نسبت به 

یک
امتیاز وضع 

موجود
امتیاز 
وزنی

3/980/02510/025ترانزیت مواد مخدر در مناطق مرزی شرق کشور1

3/740/02920/058فاصلۀ زیاد از مناطق مرکزی کشور از نظر دسترسی به بازار و...2

3/740/02920/058بوروکراسی اداری و قوانین دست وپاگیر برای سرمایه گذاران3

3/460/02020/040 بادهای 120 روزه و محدودیت فعالیت  های کشاورزی4

3/980/02510/025شكاف عملكردی بین مناطق مرزی و مرکز کشور )ساختار دوگانۀ سیستمی(5

3/980/02320/046تنش  های سیاسی در کشورهای هم مرز با استان سیستان و بلوچستان6

3/860/02920/058منازعات قومی فرقه ای و تقویت احساس ناامنی7

8
پایین بودن مشارکت  های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در مناطقی که از نظر زبان و مذهب 

با اکثریت متفاوت هستند
3/700/02020/040

3/800/03020/060نبود نظام تصمیم گیری منسجم، هماهنگ و کارآمد در مورد مناطق مرزی9

3/890/03220/064سوء مدیریت در تخصیص بودجۀ مصوب به توسعۀ مناطق کمتر توسعه یافته10

3/740/03020/060نبود توافق های الزام آور بین کشورها در مورد توسعۀ همه جانبۀ مناطق مرزی شرق کشور11

12
نبود اداره یا واحد سازمانی ویژۀ امورات مناطق مرزی )اعم از سیاسی، امنیتی، اقتصادی، 

فرهنگی و اجتماعی(
3/640/02520/050

3/660/02820/056درگیری  های قومی و مذهبی در پاکستان و افغانستان13

3/800/02520/050نبود سازۀ امنیتی منطقه ای برای امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم14

3/940/03220/064فعالیت سرویس  های امنیتی خارجی و تأثیر منفی آن بر ثبات و امنیت منطقه15

16
کم توجهی به آمادگی  های الزم، از جمله: آموزش، تضعیف هویت، معنویت و فرهنگی 

محلی
3/340/02920/058

3/820/02520/050فعالیت جریان  های تند مذهبی متأثر از خارج مرزها17

3/870/02520/050وجود شكاف  های مذهبی و دامن زدن بعضی از کشورها از جمله عربستان18

Source: Author
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میانگیــن وزن نســبی و رتبــه و امتیــاز نهایــی هریـــ از عوامــل داخلــی در قالــب جــدول 8 آمــده اســت. 

همان طــور کــه جــدول نشــان  می دهــد، مؤلفــۀ قرارگیــری در مســیر راه گــذر شــمال جنوب و بــزرگ راه آســیایی 

بــا امتیــاز 0/128 و مؤلفــۀ اســتفاده از ظرفیــت مرزنشــینان در تأمیــن امنیــت مرزهــا بــا امتیــاز 0/115 مهم ترین 

فرصــت بیرونــی بــرای آمایــش مناطــق مــرزی اســتان هســتند. در مقابــل مؤلفه  هــای شــكاف عملكــردی بیــن 

مناطــق مــرزی اســتان سیســتان و بلوچســتان و مرکــز کشــور و ترانزیــت مواد مخــدر بــا میانگیــن 3/98 و وزن 

نســبی 0/028 مهم تریــن تهدیدهــای بیرونــی بــرای اســتان سیســتان و بلوچســتان هســتند. 

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
جدول 9: عوامل راهبردی داخلی )قوت ها( )نگارنده(

امتیازعوامل راهبردی )قوت ها(
نسبت به 

یک
امتیاز وضع 

موجود
امتیاز وزنی

4/180/03030/090دسترسی آسان به آب  های آزاد1

2
وجود گمرک در مناطق مرزی و قابلیت  های ترانزیتی استان سیستان و 

بلوچستان
4/260/02540/100

3/540/02730/081 نیروی کار ارزان و جوان فراوان در مناطق مرزی استان3

40/03240/128وجود بازارچه  های مرزی در استان سیستان و بلوچستان4

4/060/03130/093وجود تأسیسات زیربنایی مهم، از جمله شبكه  های حمل ونقل ریلی و هوایی5

4/060/02230/066وجود ظرفیت انرژی خورشیدی و انرژی باد در منطقه6

3/520/02030/060وجود اراضی مستعد کشاورزی با قابلیت تولید محصوالت با ارزش اقتصادی7

3/140/02230/066 نفوذ سران طوایف و عشایر در ساختار قدرت اجتماعی جوامع مرزی8

3/960/02030/060تمایل دولت به تمرکززدایی و سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته9

3/980/02530/075اجرایی شدن و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسی تا نواحی صنعتی10

4/220/02340/092 وجود راهبرد توسعۀ محور شرق کشور11

3/580/02030/060وجود کوه ها   و ارتفاعات به عنوان یكی از فاکتورهای امنیت مناطق مرزی12

3/710/02030/060 وجود زیرساخت  های فیزیكی، اطالعاتی، انتظامی و امنیتی13

3/980/02230/066 وجود بازارچه  های مرزی و کاهش قاچاق و تبعات امنیتی منفی14

3/800/02230/066 حضور جامعۀ عشایری در حاشیۀ مرزها به عنوان جامعه ای تولیدی و مرزبان15

4/040/02830/084 وجود زیرساخت  های علمی و آموزشی مانند دانشگاه ها16

3/940/02030/060 تعصب و غیرت جوامع مرزی نسبت به آب و خاک و آبادانی17

Source: Author



 فصلناهم مطالعات بنیادین و کارربدی جهان اسالم

41

سال چهارم، شمارۀ 13، پاییز 1401

محسن رستمی و همکار. راهبردهای جمهوری اسالمی ایران در شکوفایی ظرفیت های منطقه ای اقتصاد محلی سیستان و بلوچستان.

جدول10: عوامل راهبردی داخلی )ضعف ها( 

امتیازعوامل راهبردی )ضعف ها(
نسبت به 

یک
امتیاز وضع 

موجود
امتیاز 
وزنی

3/460/02520/050حضور کم رنگ کارکنان متخصص بومی1

3/920/02820/056نبود اشتغال پایدار در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان2

3/960/02810/028نبود برنامۀ جامع توسعۀ چندجانبه با استان  های مرزی هم جوار3

3/980/02410/024ناپایداری سكونتگاه ها   در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان4

3/960/03510/035کمبود منابع آب و ضعف در مدیریت آن5

3/440/03210/032کمبود نیروی کار بلد و متخصص6

3/920/03520/070ضعف زیرساخت  های کالبدی )جاده، فیبر نوری و...(7

3/320/03110/031توسعۀ زیرساخت ها   با دید محلی به جای توجه به ابعاد منطقه ای و بین المللی آن ها8

40/02020/040فقر و بی سوادی مردم استان سیستان و بلوچستان9

10
نوع رویكرد امنیتی مسئوالن استانی و کشوری به مناطق مرزی و به ویژه 

استان سیستان و بلوچستان
3/820/02110/021

3/760/01810/018تحریـ اقلیت  های قومی، نژادی و زبانی بر اثر اقدامات کشورهای مقابل11

3/900/02220/044کنترل نشدن درست و دقیق مرزها و آمدوشد چشمگیر و بی ضابطه در دو سوی مناطق مرزی12

3/540/01820/036کمبود نیروهای کارآزموده و زبده نیروهای انتظامی در مناطق مرزی استان 13

3/840/02020/040جذب شدن برخی از مرزنشینان هر دو سوی مرزها به باندهای قاچاق مواد مخدر و شرارت14

40/03020/060گستردگی مرزهای استان و نبود امكانات کافی برای انسداد آن ها15

 خالی از سكنه16
ً
 و کامال

ً
3/860/02020/040ویژگی های طبیعی خاص منطقه، مانند فضاهای تقریبا

4/080/02420/024تخلیۀ جمعیت نواحی مرزی استان سیستان و بلوچستان17

4/340/03710/037فقر و محرومیت شدید در مناطق مرزی استان سیستان  و بلوچستان18

4/060/02220/044عدم نفوذ توسعه شهری و مدنیت در دو سوی مناطق مرزی استان19

40/02010/020مهاجرت گسترده از استان و کمبود نیروی جوان و آموزش دیده20

3/880/02020/040پایین بودن سطح پوشش آموزش های عمومی21

22
نبود مشارکت مؤثر مردم مناطق مرزی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی 

استان سیستان و بلوچستان
3/700/02110/021

3/420/02020/040تضعیف روحیۀ میهنپرستی بر اثر تبلیغات رسانه های بیگانه23

24
پایین بودن سطح بهداشت و کمبود امكانات درمانی تخصص در سطح 

استان سیستان و بلوچستان
3/840/02220/044

Source: Author
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ـ از عوامــل داخلــی در قالــب جــدول 10 آمــده اســت.  ــ ــاز نهایــی هری ــه و امتی میانگیــن وزن نســبی و رتب

همان طــور کــه جــدول نشــان  می دهــد، مؤلفــۀ وجــود گمــرک در مناطق مــرزی اســتان و قابلیــت ترانزیــت کاال در 

اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا وزن نســبی 0/027 و امتیــاز 0/108 و مؤلفــۀ وجــود راهبــرد توســعه محور شــرق با 

وزن نســبی 0/027 و امتیــاز 0/107 مهم تریــن قوت هــا در منطقــه بــرای آمایــش ســرزمین مناطــق مرزی هســتند و 

در مقابــل مؤلفــۀ فقــر و محرومیت شــدید در مناطق مرزی اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا میانگیــن 4/32 و وزن 

نســبی 0/027 و مؤلفــۀ تخلیــۀ جمعیــت نواحــی مــرزی اســتان بــا میانگیــن 4/08 و وزن نســبی 0/026 مهم ترین 

ضعف هــای داخلــی دربــارۀ مباحــث گفتــه شــده در مــورد اســتان سیســتان و بلوچســتان  اســت.

ارزیابی حاصل از بررسی امتیازات وزنی راهبردهای مختلف
SWOT  جدول 11. مقایسۀ عوامل و جمع عوامل کلیدی جدول های

یبمیانگینعوامل اصلی امتیاز نهاییضر

مجموعۀ عوامل داخلی )قوت ها و ضعف ها(

65/970/421/307جمع قوت ها

920/5830/895جمع ضعف ها

157/9712/202جمع قوت ها و ضعف ها

مجموعۀ عوامل خارجی )فرصت ها و تهدیدها(

69/860/491/569جمع فرصت ها

71/670/5060/912جمع تهدیدها

141/5312/481جمع فرصت و تهدید

Source: Author نمودار2: نمودار دو بعدی تعیین نوع راهبرد  های طرح راهبردی استان سیستان و بلوچستان
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ــر 2/202 و عوامــل خارجــی  ــرای عوامــل داخلــی کــه براب ــه امتیازهــای به دســت آمــده ب ــا توجــه ب ب

برابــر بــا 2/481 اســت، موقعیــت راهبــردی مناطــق مــرزی اســتان سیســتان و بلوچســتان در ربــع چهــارم 

ــرد  ــن رو، راهب ــت. از ای ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــا و ضعف ه ــۀ تهدیده ــت غلب ــی وضعی ــی، یعن ــس ارزیاب ماتری

منطقــۀ مــورد مطالعــه از نــوع راهبردهــای تدافعــی اســت.

بــا توجــه بــه نمــودار 2، راهبرد هــای مــا بایــد از نــوع تدافعــی )WT( باشــند. در واقــع بایــد بــا اســتفاده 

از برنامه ریــزی و تعییــن راهبردهــای مناســب بــا تهدیدهــا مقابلــه و از بــروز آن هــا جلوگیــری و ضعف هــا 

را تــا حــد امــكان کاهــش دهیــم. 

جدول12: راهبرد  های تدافعی )تهدید ها   و ضعف ها(

ترکیب عوامل مورد نظرنوع راهبرد

WT تهدیدراهبرد Tضعف W

1
توسعۀ انواع زیرساخت های کالبدی مانند حمل ونقل، راه آهن و جاده ب  
منظور افزایش پیوندهای کانون های پرچمعیت مناطق شرقی با یكدیگر و 

کانون های داخل کشور
T4, T9, T10W1

2
تدوین برنامۀ جامع توسعۀ همه جانبۀ استان های شرقی کشور )به ویژه مناطق 

مرزی(
T2W9, W10

3
ایجاد نهاد مسئول ویژۀ مرتبط با امور آمایش و برنامه ریزی مناطق مرزی و 

تدوین نظام تصمیم گیری منسجم، هماهنگ و کارآمد
 T4, T5, T12, T14,

T15
W4

4
جلوگیری از شكاف عملكردی بین مناطق مرزی و مرکزی کشور) ساختار 
دوگانۀ سیستمی( با توجه به ابعاد محلی، منطقه ای و بین المللی به صورت 

یكپارچه
T7, T9W5

5
اصالح قوانین و مقررات دست وپاگیر و کاهش بوروکراسی اداری به منظور 
جذب سرمایه برای ایجاد قابلیت های اقتصادی جدید و اشتغال پایدار در 

مناطق مرزی
T3W9

6
توانمندسازی مردم محلی به منظور افزایش سطح مشارکت آن ها در همۀ امور 

اعم از برنامه ریزی، مشارکت سیاسی و...
 ,T4, T5, T12W4, W10

7
زمینه سازی برای استفاده از متخصصان بومی در مدیتریت ها در جهت 

تقویت احساس مشارکت و کاهش شكاف ها
T12, T14, T15W9, W15

8
تدوین برنامه های جامع برای ارتقای سطح آموزش های عمومی و تخصصی 

و حرفه ای نیروهای جوان
T10, T5W2, W13

تالش برای تأمین و حفظ منابع آبی و مدیریت بهینۀ منابع آب9
 T3, T7, T18, T12,

T19
W4, W14
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ترکیب عوامل مورد نظرنوع راهبرد

WT تهدیدراهبرد Tضعف W

10
تالش در جهت کمـ به کاهش تنش ها و مناقشات سیاسی در کشورهای 

هم مرز با مرزهای شرقی
 ,T3, T5, T19W2, W6

11
تقویت احساسات ملی گرایی به همراه ایجاد عدالت فضایی و اجتماعی در منطقه 

ـ ها و  به کاهش تأثیرپذیری ساکنان محلی از تحریكات و دسیسه های گروه
کشورهای خارجی

T16, T18W1, W4

12
افزایش ضریب اشتغال مولد برای جلوگیری از جذب مرزنشینان به باندهای 

قاچاق کاال و مواد مخدر
T4, T18, T20W2, W11

13
تدوین سازه های امنیتی برای امنیت منطقه با لحاظ کردن ویژگی های طبیعی 

خاص مناطق شرقی و تجهیز امكانات نوین برای کنترل مرزها و کاهش عبور و 
مرورهای غیرمجاز

 T3, T4, T10W6, W15

14
گسترش پوشش رسانه ای و همچنین تنوع برنامه های رسانه های محلی 

متناسب با سالیق مرزنشینان
 T3, T8, T13W3, W12

15
تغییر نگرش مسئوالن در راستای توجه به رویكردهای فرهنگی، سیاسی و 

اقتصادی و کاستن از دیدگاه های امنیتی نسبت به مناطق مرزی
 T4, T6, T16W2, W8

16
تبلیغ برنامه های تنظیم خانواده و تسهیالت برای دسترسی مردم منطقه به وسایل 

کنترل موالید
 T3, T8, T11W3, W7

6. نتیجه 
نتایــج حاصــل از جــدول داده - ســتانده اســتان سیســتان و بلوچســتان نشــان  می دهــد کــه هیــچ یـــ 

ــود را از  ــطه ای خ ــای واس ــد از نیازه ــش از 50 درص ــته اند بی ــتان نتوانس ــادی اس ــای اقتص از بخش ه

ــۀ  ــمت عرض ــتان، از س ــای اس ـــ از بخش ه ــچ ی ــر، هی ــوی دیگ ــد. از س ــن کنن ــتان تأمی ــل اس داخ

تولیــدات، ارتبــاط قــوی بــا دیگــر بخش هــای اقتصــادی ندارنــد؛ بنابرایــن بیشــتر بخش هــای 

ــارج  ــتان ها   و خ ــایر اس ــا واردات از س ــود را ب ــطه ای خ ــای واس ــی از نیازه ــتان، بخش ــادی اس اقتص

ــرای  ــت ب ــتن ظرفی ــود داش ــا وج ــتان ب ــه اس ــود ک ــب  می ش ــر موج ــن ام ــد. ای ــن  می کنن ــور تأمی از کش

ــد.  ــور باش ــارج از کش ــتان ها   و خ ــر اس ــروی کار از دیگ ــدۀ نی ــل واردکنن ــروی کار، در عم ــذب نی ج

ــتان،  ــن اس ــه ای ــت ک ــده اس ــب ش ــتان موج ــی در اس ــن بخش ــای بی ــف پیونده ــر، ضع ــان دیگ ــه بی ب

ــارج از  ــروی کار خ ــد، از نی ــرای تولی ــد و ب ــن کن ــود را از راه واردات  تأمی ــی خ ــن بخش ــای بی نیازه

ــرد. ــره بگی ــور به ــتان و کش اس

بنابرایــن بایــد بــا ســرمایه گذاری مناســب در بخش هــای کاربــر ماننــد ســاختمان، خدمــات 
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عمده فروشــی و خرده فروشــی و خدمــات حمل ونقــل و انبــارداری، بــا معضــل بیــكاری در مناطــق 

ــه  ــا، ب ــتقیم بخش ه ــتغال زایی مس ــر اش ــالوه ب ــد ع ــی بای ــرایط کنون ــرد و در ش ــه ک ــتان، مقابل ــهری اس ش

اشــتغال زایی غیرمســتقیم نیــز توجــه کــرد. بــرای نمونــه، بخش هــای ســایر خدمــات عمومــی و اجتماعــی، 

ــت،  ــتند. در نهای ــر هس ــتغال زایی مؤث ــتقیم در اش ــورت غیرمس ــاورزی، به ص ــتغالت و کش ــات مس خدم

یكــی از مشــكالت اقتصــاد ایــران، نــرخ بــاالی بیــكاری افــراد تحصیل کــردۀ دانشــگاهی اســت. متأســفانه 

تاکنــون مرکــز آمــار ایــران، آمــار مربــوط بــه شــاغالن تحصیل کــردۀ دانشــگاهی را بــه تفكیـــ بخش هــای 

ــد ظرفیت هــای بخش هــای اقتصــادی  ــن آمــار  می توان عمــدۀ اقتصــادی منتشــر نكــرده اســت. انتشــار ای

را بــرای جــذب افــراد تحصیل کــردۀ دانشــگاهی مشــخص کنــد و از ایــن راه بــه حــل معضــل بیــكاری ایــن 

افــراد کمـــ کــرد. 

7. پیشنهادها
ــر بخــش ســنتی کشــاورزی دیگــر جواب گــوی  ــه شــرایط اســتان و خشكســالی  های اخی ــا توجــه ب ب

امــری  اســتان  بخــش صنعــت  بــه  توجــه  نتیجــه،  در  نیســت.  اســتان  اشــتغال  و  کار  نیــروی 

اجتناب ناپذیــر اســت. امــا بــا توجــه بــه اینكــه صنعــت اســتان از عقب مانده تریــن صنعت هــا 

بــرای  امنیــت  ایجــاد  در  دولــت  اول دخالــت  در مرحلــۀ  بنابرایــن  اســت،    در ســطح کشــور 

ســرمایه گذاران به عنــوان مهم تریــن چالــش فــراروی ســرمایه گذاری در بخــش صنعــت اســتان 

و  پتروشــیمی  ماشین ســازی،  کارخانه هــای  ماننــد  مــادر  و  زیربنایــی  انجــام طرح   هــای  بــرای 

ــع  ــتگی صنای ــش وابس ــث کاه ــا باع ــه تنه ــر ن ــن ام ــت. ای ــروری اس ــری الزم و ض ــگاه ام پاالیش

یق ســرمایه گذاران بخــش  ـ تــر بــه مناطــق مرکــزی کشــور  می شــود، بلكــه ســبب تشــو کوچ

ــع  ــزرگ صنای ــع ب ــن صنای ــار ای ــود و در کن ــتان می ش ــرمایه گذاری کالن در اس ــرای س ــی ب خصوص

ــت  ــد صنع ــاد و رش ــتغال ایج ــرای اش ــبی ب ــای مناس ــد فض ــا می توان ــه آن ه ــته ب ــر و وابس ـ ت کوچ

ــز  ــتان از مرک ــاد اس ــیار زی ــۀ بس ــه فاصل ــه ب ــا توج ــد. ب ــاد کن ــتان ایج ــتان و بلوچس ــتان سیس اس

صنعتــی و معدنــی کشــور ایجــاد خوشــه  های صنعتــی در اســتان )به گونــه ای کــه هــر بخــش 

ــار  ــل در کن ــورت مكم ــع به ص ــد صنای ــد   کن ــر را تولی ــای دیگ ــاز بخش  ه ــورد نی ــدی کاالی م تولی

بلوچســتان  و  اســتان سیســتان  فعالیــت  می کننــد(  می توانــد کاهنــدۀ مشــكالت صنعتــی  هــم 

ــه بخــش آمــوزش  ــرای افزایــش بهــره وری نیــروی کار شــاغل در صنعــت توجــه ب شــود. همچنیــن ب

و ایجــاد مراکــز فنــی و حرفــه ای و ســرمایه گذاری در بخــش آمــوزش مرتبــط بــا فعالیت  هــای 

ــت.   ــروری اس ــی ض ــی و صنعت فن
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)QSPM( جدول13: اولویت بندی راهبردهای حاصل از جدول سوات در استان سیستان و بلوچستان

امتیاز QSPMعنوان راهبرد بر اساس اولویت

8598/ 15افزایش ضریب اشتغال مولد برای جلوگیری از جذب مرزنشینان به باندهای قاچاق کاال و مواد مخدر1

2
تقویت احساسات ملی گرایی به همراه ایجاد عدالت فضایی و اجتماعی در منطقه با کاهش 

تأثیرپذیری... 
15 /7842

7002/ 15تدوین سازه های امنیتی برای امنیت منطقه با درنظرگرفتن ویژگی های طبیعی خاص مناطق شرقی و... 3

5706/ 15تغییر نگرش مسئوالن در راستای توجه به رویكردهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و کاستن...4

5238/ 15تبلیغ برنامه های تنظیم خانواده و تسهیالت برای دسترسی مردم منطقه به وسایل کنترل موالید5

5034/ 15بازنگری در سیاست ها   و مقررات حمایتی دولت از انجام طرح های اقتصادی6

4670/ 15توسعۀ انواع زیرساخت های کالبدی شامل حمل ونقل، راه آهن، جاده و… به منظور افزایش…7

4286/ 15تدوین برنامۀ جامع توسعۀ همه جانبۀ استان های شرقی کشور )به ویژه مناطق مرزی(8

9
توانمندسازی مردم محلی به منظور افزایش سطح مشارکت آن ها در همۀ امور مانند از برنامه ریزی، 

مشارکت سیاسی
15 /4028

10
زمینه سازی برای استفاده از متخصصان بومی در مدیریت ها   در جهت تقویت احساس مشارکت و 

کاهش شكاف ها
15 /3734

3073/ 15تدوین برنامه های جامع برای ارتقای سطح آموزش های عمومی و تخصصی و حرفه ای نیروهای جوان11

12
اصالح قوانین و مقررات دست و پاگیر و کاهش بوروکراسی اداری به منظور جذب سرمایه برای 

ایجاد... 
15 /2876

2046/ 15تالش برای تأمین و حفظ منابع آبی و مدیریت بهینۀ منابع آب13

1024/ 15تالش برای کمـ به کاهش تنش ها و مناقشات سیاسی در کشورهای هم مرز با مرزهای شرقی14

0678/ 15ایجاد نهاد مسئول ویژۀ مرتبط با امور آمایش و برنامه ریزی مناطق مرزی و تدوین نظام… 15

8908/ 14جلوگیری از شكاف عملكردی بین مناطق مرزی و مرکزی کشور) ساختار دوگانۀ سیستمی( با 16

7154/ 14گسترش پوشش رسانه ای و همچنین تنوع برنامه های رسانه های محلی متناسب با سالیق مرزنشینان17

18
بازنگری برنامه های جامع توسعۀ همه جانبۀ استان های شرقی و توجه ویژه به مناطق مرزی شرق کشور 

با توجه به موقعیت ممتاز سرزمینی ... 
14 /7052

6142/ 14ساماندهی بهره گیری مناسب از فرصت های ترانزیتی کاال بین کشورهای همسایه و دیگر مناطق جهان ... 20

4458/ 14توجه به تقویت سنت ها و باورهای جوامع مرزی مانند برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره های... 21

2336/ 14بازنگری در سیاست های آموزش های عمومی، بهداشتی و تخصصی جوامع مرزی شرق کشور22

1304/ 14بازنگری در خصوص مشارکت مؤثر مردم مناطق مرزی در فعالیت های اجتماعی با درنظرگرفتن گروه های... 23

9118/ 13توجه به الگوی مراوداتی بین مردم دوسوی مرزها و ساماندهی آن در جهت تقویت اقتصاد محلی... 24

7932/ 13توسعۀ بازارچه های مرزی و گمرکی در مناطق مرزی شرق جهت جلوگیری از قاچاق کاال و مواد مخدر25
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امتیاز QSPMعنوان راهبرد بر اساس اولویت

5602/ 13تنوع بخشی در زیرساخت های علمی و آموزشی مانند دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی برای افزایش... 26

3546/ 13تنوع بخشی در کاربری زمین های کشاورزی و محصوالت تولیدی آن ها با توجه به باالبودن...27

2724/ 13تنوع بخشی در قوانین و مقررات برای سرمایه گذاران با توجه به تمایل دولت به تمرکززدایی...28

8678/ 12تنوع بخشی به زیرساخت های امنیتی و حفاظتی در شرق کشور با توجه به ترانزیت مواد مخدر و... 29

5908/ 12توسعۀ مدیریت بهینۀ انرژی با توجه به وجود قدرت انرژی بادی و شدت تابش نور خورشید30

2154/ 12تنوع بخشی و توسعۀ روحیۀ گروه گرایی و تقویت نهادهای مردمی و تخصصی در ارائۀ خدمات... 31

32
بازنگری زیرساخت های کالبدی و توسعۀ زیرساخت ها با توجه هم زمان به ابعاد محلی، منطقه ای و 

بین المللی آن ها
11 /7052

4848/ 11بازنگری رویكرد امنیتی مسئوالن کشوری و استانی به مناطق مرزی شرقی با توجه به راه گذر شمال و ..33

1142/ 11بازنگری در سیاست های مدیریت بهینۀ منابع آب در مناطق شرقی34

35
تقویت مدیریت در تخصیص بهینۀ بودجۀ مصوب به توسعۀ مناطق کمتر توسعه یافته با توجه به 

اجرایی شدن مادۀ 26 قانون برنامۀ چهارم توسعه
10 /8458

2336/ 10تنوع بخشی به واحدها یا سازمان های اداری برای رسیدگی ویژه به امورات مناطق...36
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