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استان هرمزگان از  یتیها و مسائل امنچالش لیتحل 

 1یمحل یمنظر حکمران
 06/12/1400 تاریخ پذیرش:    05/10/1400 تاریخ دریافت:

 ∗مهدي میرزاده کوهشاهی

 چکیده
به مسائل استان هرمزگان به مثا نیترپرسش است که مهم نیبه ا ییپژوهش در صدد پاسخگو نیا 
 ،یزدگاستیس ت،یریپژوهش، سوء مد جیبر اساس نتا ست؟یچ یاز منظر حکمران یواحد محل کی

 ،يصادرکود اقت ها،رساختیفقدان ز ن،یسرزم شیبر آما یعدم توسعه مبتن ،يساالرستهیفقدان شا
ده  ییااقتصاد روست فیو تضع ياو عدم توازن منطقه يمنابع آب، نابرابر تیریبحران مد ،يکاریب

داد  نشان ادشدهیمسائل  لیدر استان هرمزگان است. تحل يو کشوردار یمحل یمسئله مهم حکمران
مورد  دیاب دهیچیپ يو ساختارها ياروابط شبکه ،یستمیس کردیرو ،یمحل یحکمران تیتقو يبرا

و  ینیکه جزءب ياشود به گونه تیدر آنان تقو یحکمران نشیو ب ردیقرار گ یمحل زارانتوجه کارگ
وب خ یحکمران ازیمورد ن یانسان يروین نیبه صورت توأمان مورد توجه باشد. همچن ينگرکالن

 یمسائل را با در توجه به دو سطح مل ينظارت و راهبر ،يریگمیتصم تیقابل دیبا ،یدر سطح محل
 اراتیعالوه بر داشتن اخت یبه بعد زمان، کارگزاران محل با توجه تیباشد و در نها شتهدا یو محل

 برخوردار باشند. ينگرندهیالزم، از توان آ

 ن کلیديواژگا
 .استان هرمزگان دار،یتوسعه پا ،یمل تیامن ،یمحل یحکمران

کده پژوهش در که است» استان هرمزگان تیو امن شرفتیپ یشناسمسئله«با عنوان  یمقاله مستخرج از طرح پژوهش نیا .1
 انجام شده است يمطالعات راهبرد

 Mahdi.mirzade@hormozgan.ac.ir          دانشگاه هرمزگان یاسیس يایجغراف اریاستاد ∗
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 مقدمه
ان گرآید، اکثر تحلیلهنگامی که سخن از ادارة کشور و کارآمدي نظام اجرایی به میان می

 کنند و کمتر دیده شده است کهها و عملکرد دولت مرکزي تمایل پیدا میبه نقد سیاست ایرانی
به طور مستقل به دنبال تقویت نظام کشورداري در سطح محلی و استانی باشند. به همین منوال، 

گذاران هاي ایرانی نیز تمرکز خود را بر تولید شناخت راهبردي براي سیاستاکثر اندیشکده
اند و تقریباً هیچ اندیشکدة راهبردي در سطح ملی، دستورکاري براي معطوف کردهمرکزنشین 

گذاران محلی و استانی ندارد. این درحالی است تقویت و توانمندسازي کشورداري و سیاست
هاي مورد انتظار از دولت که کشورداري کارآمد که منظور از آن تحقق همزمان اهداف و کارویژه

ها، مها، تصمیبودن سیاستو امنیت است، مستلزم کارآمدي و بخردانه در دو ساحت پیشرفت
اي که اگر (استانی) است؛ به گونه هاي اجرایی و کارگزاران در هر دو سطح ملی و محلیرویه

ها و تصمیمات دولت مرکزي نیز صحیح باشند، اما کارگزاران و کشورداري محلی، تمام سیاست
هاي ملی در بستر محلی را نداشته باشند، کارآمدي سازي سیاستتوانمندي ذهنی و عینی پیاده

نظام اجرایی محقق نخواهد شد و چه بسا هر دو مقولۀ پیشرفت و امنیت نه تنها در سطح استانی 
 بلکه در سطح ملی دچار خدشه شود. 

 هاي اخیر، برآنند که کارآمدي نظام اجرایی یکی ازها در سالها و تحلیلبرخی از پژوهش
هاي نظام جمهوري اسالمی ایران است. بخشی از این ناکارآمدي ترین مشکالت و چالشمهم

 رغمبه هاریشه در عدم تناسب حکمرانی استانی با نیازها و مسائل محلی دارد. بسیاري از استان
 هايخشزیرب در جانبههمه ۀتوسع هايتوانمندي و هاقابلیت و ژئوپلتیکی موقعیت از برخورداري

 تندهس هاییچالش و مشکالت مسائل، داراي مختلف هايبخش در، متأسفانه تجاري و اقتصادي
 کرده و پیامد امنیتی براي استان و امنیت ملی داشته است.  کند هااستان آن در را توسعه حرکت که

کشور در سطوح  ةو ادار یحکمرانهاي ملی، واقعیت آن است که با وجود برخی کاستی
بوده و با اهداف ملی و شرایط و اقتضائات محلی همخوانی ندارد. این کارآمد نندان نیز چ یمحل

 مسائلوظایف ملی و از  یشناخت کاف محلی رانیاغلب مدگیرد که موضوع از آنجا نشأت می
هاي محلی عاجزند و با وجود هاي ملی و ظرفیت، از پیوند توانندارند را استان خود یاصل
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ارند هاي محلی ندها نه تنها کنش مؤثري در زمینۀ رفع چالشمناسب در استانهاي بالقوة ظرفیت
 کنند.بلکه زمینه را براي بروز مسائل جدیدي نیز فراهم می

از  یمحل رانیاز مد یالزم سبب شده است برخ تیفقدان دانش، مهارت، تجربه و خالق
از آنجا که ادارة  داشته باشند.ن یآگاه تیبهبود وضع ایثر حل مسائل ؤم يکارهاراه ایها روش

تبیین  ،اردد مستقیم ریتأث یت ملیها و امنت استانیبر امن مؤثر و خردگرایانه امور در سطح محلی
ها و مسائل فراروي حکمرانی مؤثر و مطلوب در عرصۀ محلی کمک شایانی به تأمین کاستی

 امنیت ملی در ابعاد مختلف آن خواهد کرد. 
پیش فرض که حکمرانی مؤثر و کارآمد محلی نقش مستقیمی در پژوهش حاضر با این 

کارآمدي عمومی نظام جمهوري اسالمی دارد، به دنبال آن است تا با شناسایی و تبیین مسائل 
 حکمرانی در سطح محلی، گامی براي توانمندسازي نظام کشورداري بردارد.

گیرد، محیط داخلی کشور چنانچه امنیت ملی در نگاهی موسع مورد کنکاش و بررسی قرار 
هاي مرزي به مثابۀ حلقۀ واسط مسائل، از اهمیت چشمگیري برخوردار است. در این میان استان

ن پذیرتریکنند و در رویکردي سلبی آسیبهاي امنیتی عمل میها، تهدیدات و فرصتچالش
ي هاو استان هاي داراي تنوع قومی و مذهبیشوند. در این میان استانمناطق کشور محسوب می

ویژه اگر از محرومیت نیز رنج ببرند، هاي اقتصادي بهبرخوردار از منابع هیدروکربنی و فرصت
 اي دارند. شرایط ویژه

 ياستان در راهبردهارود. این هاي کشور به شمار میترین استانهرمزگان امروزه یکی از مهم
برخوردار است. اگر استان تهران را به  ياژهیو گاهیاز جا یو جهان يامنطقه ۀدر عرص یکالن مل

 یو حت تینظر موقع هرمزگان از دیبدون ترد ،میکن یآن مستثن ۀچندگان ينقش و کارکردها لیدل
 ییهااستان تممکن اس نهیزم نیکشور است. در ا هاياستان نیترکیاستراتژ یکی از کارکرد،

ان در هرمزگ يهااما تنوع کارکردها و نقش ،مطرح باشند لیبد ای بیمثابه رقمانند خوزستان به
 ديراهبر لیبدیحال منزلت ب نیو در ع تیاهم ،استان و مناطق مجاور نیکنار مسائل موجود در ا

 است.  دهیاستان بخش نیبه ا
ترین استان کشور است کیلومتر مرز (بدون احتساب جزایر) مرزي 900هرمزگان با بیش از 

متحدة عربی، قطر و عربستان سعودي داراي مرز آبی است. همچنین  و با کشورهاي عمان، امارات
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پیشینۀ فرهنگی، تشابهات مذهبی، تبادالت اقتصادي و تعامالت تاریخی اثرپذیري شهروندان 
هرمزگان از آن سوي آب را در پی داشته و پیوندها و مسائل مشترکی را ایجاد کرده است. 

عرب سبب تنوع قومی در و  بندري (بومیان)، بلوچفرهنگی فارس،  -هاي قومیگروه سکونت
هاي بزرگی از مهاجران کرد، ترك و لر نیز در این استان شده است. این در حالی است که گروه

 هاي شافعی و حنفی در ایناند. از نظر مذهبی نیز عالوه بر شیعیان، سنیاین استان ساکن شده
 عالیتها و فستان در عرصۀ تولید انرژي و کانیکنند. موقعیت اقتصادي این ااستان زندگی می

این در حالی است که شکنندگی  .م را فراهم کرده استئگمرکات نیز زمینۀ برخی مسائل و جرا
ها، این استان و به دنبال آن کشور را در معرض برخی تهدیدات اکولوژیکی و برخی محرومیت

تواند از بروز ی محلی میاز منظر حکمران قرار داده است. از این رو بررسی مسائل این استان
برخی رخدادها در آینده جلوگیري کند. در این راستا این پژوهش در صدد است تا ضمن مصاحبه 

د و چه کدامناز منظر حکمرانی محلی  هرمزگانمسائل استان  به خبرگان استان به این پرسش که
 پاسخ دهد. ؟دنت استان داریو امن پیشرفتبر  ییامدهایپ

 حکمرانی محلی و امنیت ملیالف) 
داري بـه منظور مدیریت امور را اعمال اقتدار اقتصادي، سیاسی و ا نظران حکمرانیصاحب

انبه جرفع نیازها و اعمال کنترل جامعه در رابطه با مدیریت منابع خود با هدف توسعۀ همهملت، 
در  محیطی وسیاسی و زیست د اقتصادي، امنیتی،ها و ابعاکنند. حکمرانی در حوزهتعریف می

هاي جغرافیایی مختلف قابل اعمال و بررسی است. یکی از سطوح حکمرانی سطوح و مقیاس
لی حکمرانی مح ،که که اخیراً مورد توجه بسیاري از اندیشمندان، سیاستمداران و شهروندان است

کز را از همه حکمرانی محلی بر آن است تا به شکل هنجارمندي تمر). 6: 1396(صفار،  است
قوق ح ،ارکان سیاسی، اقتصادي، اداري، جغرافیایی، فنی، اجتماعی و... حکومت مرکزي بزداید

اجتماعی را برپا و دموکراسی حقیقی را نمایان  -ها را محقق سازد، عدالت فضاییبرحق اقلیت
 ،سازد. از طریق کنش متقابل و همکاري مشترك دولت محلی با دولت مرکزي است که توسعه

 .شودمی محلیرفاه، رشد اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نصیب ساکنان واحد جغرافیایی 
کمرانی محلی در قالب دولت محلی، اعمال اقتدار سیاسی، اقتصادي و اداري در مدیریت امور ح
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طریق آنها شهروندان و  ها و نهادهایی است که ازجامعۀ محلی و شامل سازوکارها و جریان
دهند و کنند، تعهداتشان را انجام میشان را اعمال میرا ابراز و حقوق قانونی انعالئقشها گروه

 ).121 و 134: 1398 ،يو احمد ی(زرقان پردازندشان میهايبه تعدیل تفاوت
اي از کنشگران حکومت محلی، بخش خصوصی، درواقع در حکمرانی محلی، شبکه 
ها و مسائل محلی را شناسایی و مرکزي، اولویتهاي غیردولتی، مدنی و نمایندگان دولت تشکل

: 1387 زاهدي،(کنند ت با یکدیگر تشریک مساعی میالها و رفع مشکبراي تحقق خواست
هاي سیاسی متمرکز و گستره امور و میزان اختیاراتی که به سطوح با توجه به ماهیت نظام .)183

ی تنگاتنگ با حکمرانی در مقیاس ملی شود، این سطح از حکمرانی نیز ارتباطمحلی واگذار می
ها و مسائل موجود در زمینه حکمرانی دارد و از همین رو وضعیت آن بازتابی از کیفیت، چالش

در سطح ملی است. در این راستا راهبردهاي یک حکمرانی مدبرانه در سطح محلی نیز همانند 
مثابه راهبردي است که از حکمرانی در مقیاس ملی است. از این رو الگوي حکمرانی خوب به 

 هاي الزم براي حل مسائل در سطح محلی نیز برخوردار است.ظرفیت
پذیري، پاسخگویی، هایی مانند مسئولیتها و شاخصبرنامـۀ توسعۀ ملل متحد ویژگی 
محوري، کارایی و اثربخشی، عدالت و برابري، شفافیت و دیدگاه مشارکت، قانون محوري،اجماع

براي نیل به حکمرانی خوب برشمرده است. همین برنامه، حکـمرانـی خوب را استراتژیک را 
ا ارتقا داند که حکومت قانون رمتضمن نظامی پاسخگو، شفاف، اثربخش، مشارکتی و برابرگرا می

نظر هاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي سیستم متکی بر اجماعدهد. عالوه بر این اولویت
یند اپذیرترین اقشار مردم در فرربست آن صداي فقیرترین و آسیبشهروندان بوده و از طریق کا

 ).UNDP, 1997(شود گیري در خصـوص تخصیص منابع توسعه شنیده میتصمیم
پذیري، کسب رضایت هاي نرم مانند پاسخگویی، کارآمدي، مسؤلیتامروزه شاخص

 1388(سـردارنیا،  عمومی، کیفیت زندگی نیز در ارتباط با حکمرانی خوب مورد تأکید اسـت
هایی که مدعی ارتبـاط وثیـق حکـمرانـی خـوب و امنیـت ملـی اسـت، از جمله گزاره ).136:

 آید، زیـرا اعتقـاد برپیامدهاي مثبت امنیتی است که از ناحیۀ اجراي حکمرانی خوب پدید می
حکیم سبب ت مثبتی دارد کـه هاي حکمرانی خوب پیامدهاي بسـیاراین است که کاربست آموزه

 شود.امنیت ملی در سطوح و ابعاد مختلف می



 116  یمحل یاستان هرمزگان از منظر حکمران یتیها و مسائل امنچالش لیتحل 

این نکته قابل ذکر است کـه  ،مثابه محصول اعمال حکمرانی خوبدر رابطه با امنیت به
ت توسعه معادل امنیـ امنیت عامل مهم توسعۀ پایدار جامعه است که در تفاسیر و تعاریف جدید،

منظر مادامی که تهدیـدهایی از قبیـل بیمـاري،  شود. از اینجانبه نیـز در نظر گرفته میهمه
ها و تهدیدهاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگـی در هـاي ناگهانی، محدودیتسـرکوب، آشـوب

). 75 :1390 مله،(کریمی بسـتر جامعـه وجـود داشته باشند، دستیابی به توسعه میسر نخواهد شد
عبیه کند که در آن ضمن تأمین امنیت مادي توانـد سـاختاري تعالوه بر این حکمرانی خوب می

اگر از جنبۀ سلبی  ).101-107: 1387پور، و فیزیکی بر امنیـت معنـوي نیـز تأکیـد شـود (قلی
د و مآهـاي ضعیف، ناکارهاي حکمرانی خوب به پیدایش دولـتنگریسته شود، فقدان شاخص

 نیـافتگی، فقـر و درآمـد انـدكتوسعههاي آن عبارتند از ترین مشخصهانجامد که مهمشکننده می
 رانـی،هاي منفی و بـرونهـا یـا اقـوام یـا منـاطق جغرافیـایی کشور، اعمال تبعیضبرخـی گروه

زدایی از حکومت و برخورداري از مشروعیت پایین و ثبات سیاسی اندك، نـاتوانی مشروعیت
). از این زاویه، گفتنی است 50-49: 1390م، فادر اعمال اقتدار و ناتوانی در ارائه خدمات (یزدان

گیري دولت شکننده و ضعیف خواهد شد که مملو از کـه اجراي حکمرانی خوب مانع شکل
هـاي دولت ناامن است. از طرف دیگر، دقت در تعـاریف امنیـت انسـانی میـزان شناسه

توسعۀ انسانی سازمان  نمایاند، زیرا گزارشپوشـانی آن بـا تعاریف حکمرانی خوب را میهـم
حیطی، مهـاي امنیت انسانی را شامل امنیت اقتصادي، غذایی، بهداشتی، زیستملل متحد مقولـه

امنیت فردي، اجتماعی و امنیت سیاسی و برنامۀ توسعۀ انسانی سازمان ملل متحد آن را مترادف 
توان ن تعـاریف میرهایی از ترس، رهایی از نیاز و آزادي بیان تعریف کـرده اسـت. از ایـ

ات و کاهد، منازعـها را مینیافتگی که خوشبختی انساناستنباط کرد تهدیدهایی مانند توسعه
کنـد، تهدیدهاي ناشی از ترس و رهایی از بالیاي طبیعی که امنیت زیستگاه انسان را تهدید مـی

 ).76 :1390مله، میشود (کریهم نشانۀ فقدان حکمرانی خوب و هم ناقض امنیت پایدار تلقی می
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 هاي الگوي دولت در حکمرانی خوبویژگی:1جدول 

 هاویژگی هامؤلفه

 ساالريمردم
انتخاب شهروندي، برابري سیاسی ساالر، اصول حاکمیت مردم، شـهروندمداري، مدیریت مردم

 گـري آن، مـدیریت شـفاف، محوریت قانونحاکمیت دولت به جاي تصديمردم، 

 مشارکت
هاي مدنی نیرومند، ســاالر و مــدنی، تشکلمشــارکت آزاد و واقعــی، جامعــۀ مــردم

 گیري به دست شهروندانهـاي آزاد و قـوي، سـپردن امور تصمیمرسانه

 پاسخگویی
مدیریت پاسخگو، پاسخگویی شهروندي، همراهی مسئولیت و قــدرت، نظــارت صــاحبان و 

 ايهاي مالی و برنامهیزيمالکــان اصــلی(مردم)، مم

 اثربخشی
آفرین، کیفیـت و تـوان بـاالي نیـروي انسـانی، مدیریت دولتی متعهد، فزونی نیروهاي تحول

 گذاريمشـارکت همـه نیروهـا در هدف نگرش استراتژیک و تعیین دقیق استراتژي،

 عدالت محوري
برابر شهروندي، مدیریت متکی بر ها به ساختار قدرت، حـق مشارکت عادالنه، دسترسی اقلیت

 عدالت و انصاف

 کارآفرینی
، ساالريمــدیریت دولتــی شایســته، تــرجیح ســازوکارهاي بــازار بــر سازوکارهاي دیوان

 مداريشفافیت در اهداف، مشتري

 )131-129: 1387پور، (قلی

 شناسیروشب) 
 يهاها استفاده شده است. دادهشناخت مسائل استان يبرا شیمایپژوهش از راهبرد پ نیدر ا

استان  یمدنفعاالن صنفی و و  یمقامات محلنخبگان، با  قیانجام مصاحبه عم قیاز طر ازیمورد ن
 لیتحل یشناخت يهانقشه میشده با استفاده از روش ترسيگردآور يهااند. دادهشده يگردآور

 کدیگری به هاییکمان وسیلۀ به که هستند هاییگره از ايمجموعه شناختی، هاينقشه شده است.
 این بین موجود ارتباطات. دهندمی نمایش را مهم و کلیدي مسائل هاگره این. اندشده متصل
 را ثیرگذاريأت جهت تا هستند دارجهت هاکمان. شودمی داده نمایش هاکمان توسط مسائل

 ناختیش هايمعلولی را نشان دهند. نقشه و تاز روابط عل کنند و در واقع شکل گرافیکی مشخص
براي تحلیل یک نقشۀ  .شد معرفی سیاسی علوم حوزة در 1976 سال در اکسلورد رابرت توسط
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هاي توان تعداد متغیرها و تعداد اتصاالت را شمارش کرد اما نظریۀ گراف، شاخصشناختی، می
 دهد.تري در اختیار قرار میبیش

 
 یشناخت ۀنقش ۀنمون: 1شکل 

و  يریگجهینت فرایندشده است که با استفاده از آن تیهدا یمدل، گراف نیا یاصل ۀمشخص
 کی ییایمدل، پو نی. در اشودیداده م شیعوامل نما یبرخ انیم یروابط علت و معلول یبررس

. شودیداده م شیو عوامل موجود در آن نما میمفاه نیتعامالت ب يسازهیشب ۀلیبه وس ستمیس
است که از تجارب و دانش افراد خبره در موضوع  ییهايورود ازمندین یشناخت ۀشنق کی جادیا

 پارچهکیافراد  ةشدتجارب انباشته ،یشناخت يهادر نقشه نی. بنابرادیآیمورد نظر به دست م
. دیآیبه وجود م ستمیس ةدهندلیعوامل تشک انیم یها روابط علت و معلولآن يو بر مبنا شودیم

 ییراج و بازنمااستخ يبرا یشناخت ۀنقش میاست که در ترس یدر فنون خاص یشناخت ۀنقش يبرتر
ها و سازمان مختصر است کهاي هرواهاي شناختی شکلنقشهدر واقع . رودیبه کار م هاتیذهن

شده در جهان، خلق کرده و از آن استفاده جوامع براي مشاهده، درك و بازنمایی پدیده درك
مدنظر  یمعموالً سه شاخص اصل ،یشناخت يهانقشه لیدر تحل .(Roberts, 2003: 9) دکننمی

 يهاتعداد فلش یعنی یدرون ۀ. درجتیمرکز ۀو درج یرونیب ۀدرج ،یدرون ۀ. درجردیگیقرار م
 ایتعداد رئوس  یعنی یرونیب ۀو درج کنندیاشاره م ریمتغ ایگره  کیکه به سمت  يدارجهت

 یبه معن ادیز یدرون ۀ. در واقع درجشودیم رخارجیمتغ ایگره  کیکه از  یعلّ يرهایمس
ودن مسئله بر برگذاریتأث یبه معن ادیز یرونیب ۀمسائل است و درج ریبودن مسئله از ساریرپذیتأث
ت دسبه ریمتغ کی یرونیب ۀو درج یدرون ۀدرج بیاز ترک تیمرکز ۀمسائل است. درج ریسا
مسائل،  ۀاز مسائل در شبک یدارد. برخ ریغمت کیاست که  یمیروابط مستق. در واقع تعداد دیآیم
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 يدیمف اریسابزار ب تیمرکز زانیاند. ماز مسائل متصل شده يترشیبه تعداد ب میبه صورت مستق
را  یتشناخ ۀنقش کیدر  ریمتغ کیسهم  زانیشبکه است. م ایدر نقشه  رهایمتغ ۀسیمقا يبرا
 يرهایتغبه م ریمتغ کیچگونه  دهدیمکرد که نشان  یآن بررس تیمرکز ۀمحاسب قیاز طر توانیم
 اتی. در ادبدهدیارتباطات را نشان م نیو تراکم ا يرومندین نیمتصل شده است. همچن گرید

که در  است یارتباط زانیگره بر اساس م کیقدرت  ةدهندنشان تیشبکه، پارامتر مرکز لیتحل
 زانیم و وندیپ ةگره، نحو نگرفتدر خصوص مکان قرار تواندیم تی. مرکزکندیشبکه برقرار م

 رابطه مطرح گردد.
مسائل مختلف در استان که در ذهن خبرگان  نیروابط ب استتالش شده  بر این اساس
استان  یخبرگان، مسائل اصل یذهن يهانقشه بیشده و با ترک میترس هنقش کیاست، به صورت 

 يایدر ابعاد کوچک از کارکرد دن یاست که افراد در ذهن خود، مدل نیاحصا شود. مفروض ا
: 1394(اسدپور و همکاران،  کنندیارتباط برقرار م ودخ طیبا مح قیو از آن طر نندیآفریم رامونیپ

مقامات و خبرگان استان از  و برداشت تیپژوهش، معطوف به ذهن نی. شناخت مسئله در ا)15
براي شناسایی مسائل تأثیرگذار (درجۀ خروجی)، مسائل تأثیرپذیر  در این پژوهشمسائل است. 

(درجۀ ورودي)، مسائل تأثیرگذار و تأثیرپذیر (درجۀ مرکزیت) و مسائل کلیدي (کنشگر کلیدي) 
 تیمرکز يکه دارا يا، مسئلهاستان یشناسدر مسئله استفاده شده است. 1دراواز نرم افزار نت

عنوان به ایکننده و متصل کیمسائل و  ۀفعال در شبک ۀمسئل کیعنوان است، اغلب به يترشیب
 ةونددهندیکه پ ياواسطه ۀمسئل کیعنوان مسائل اغلب به نیقطب شبکه درنظر گرفته شد. ا کی

 .کنندیهستند عمل م گریکدیمسائل به  ریسا
و مدنی استان بودند.  جامعۀ آماري در این پژوهش شامل همۀ مقامات و نخبگان علمی

مند گیري هدفشهرستان استان بودند که به روش نمونه یازدهنفر از خبرگان در  116نمونه شامل 
انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. مشخصات کلی جمعیت نمونه در جدول زیر ذکر 

 شده است.
 

1. NetDraw 
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 نمونه تیمشخصات کامل جمع: 2جدول 

 تعداد نمونه ردیف

 61 استان و شهرستانمقامات  1

 44 خبرگان بخش خصوصی و مدنی 2

 11 اساتید دانشگاه (به غیر از دو گروه پیشین) 3

ارشناسان از ک يگریشامل گروه د یپنل خبرگ کیدر  جیاعتبار پژوهش، نتا یبه منظور بررس
ه افراد بکه  نیها مورد توجه قرار گرفت. با توجه به ااستان ارائه شد و مالحظات آن رانیو مد

که معطوف به عملکرد  پردازندیم يمسائل معموالً به موارد انیدر ب ،یمالحظات اخالق لیدل
 یروابط علّ ،یاحتمال يریکاهش سوگ يپژوهش برا نیلذا در ا ست،ین یا نهاد خاصیشخص 

 يسر کیها فقط شوندهمصاحبه تا شد فیتعر »امدیپ«و » مسئله«، »علت«مسائل به صورت  نیب
 لیه به دلک نیعنوان مسائل استان مطرح نکنند. ضمن ارا به يکاریمانند فقر و ب يمسائل ساختار

 ،یابیلهمسئ فرایندپژوهشگر در  ۀمداخل نیترو کم یابیشونده از روش مسئلهاطالع مصاحبه دمع
 است افتهیکاهش  يریاحتمال سوگ
در گام دوم با  ،بانیاسناد پشت ۀمطالعو  ياکتابخانه یبررسبا  ،مسائل استان ییشناسا پس از

 مسائل لیبه تحل ینیو مشاهدات ع یرسم يشده، آمارهاانجام يهامصاحبه اتیاتکا به محتو
 .استان پرداخته شد

 استان هرمزگان یمسائل اصلج) 
مشکالت  ياحصا يموفق مبنا ۀمصاحب 116ها، مصاحبه شیشد پس از پاال انیطور که بهمان

و مسائل دراافزار نتشبکه و نرم لیو مسائل استان قرار گرفت؛ سپس با استفاده از روش تحل
 لیمورد تحل یاصل ۀده مسئل تیمشخص شد و در نها ترشیب یو بررس لیحلت ياستان برا يدیکل

 قرار گرفت.
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 هرمزگان استان مسائل ۀشبک لیتحل: 3جدول
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، دهد سوء مدیریتافزار نشان میمحیط نرم ها درو مصاحبهها گونه که خروجی دادههمان   
کود ها، رساالري، توسعۀ غیرآمایشی، فقدان توسعۀ زیرساختزدگی، فقدان شایستهسیاست

رتیب اي، تضعیف اقتصاد روستایی به تتوازن منطقهاقتصادي، بیکاري، منابع آب، نابرابري و عدم 
میزان  2روند، شکل شماره تان هرمزگان به شمار میترین مسائل اسو مهم 1متغیرهاي کلیدي

ه گونه کدهد. همانمرکزیت و ارتباط این مسائل با یکدیگر را نشان می ،بودن، اهمیتکلیدي
ترین مسائل استان ساالري مهمزدگی و فقدان شایسته، سیاستمشخص است سوء مدیریت
 د.ها در ارتباطناي با آنهستند که مسائل دیگر به گونه

 
 مسائل استان هرمزگان ي: الگو2شکل 

در ادامه با تشریح هر یک از مسائل فوق در سطح استان ارتباط آن با مسائل دیگر مورد 
 بررسی و کنکاش قرار خواهد گرفت.

1. Key Player 

یداصتقا دوکر

یراکیب

مئارج دشر

قاچاق

هاک الیش ریاخذ ش یت

تیریدم ءوس

یگدز تسایس
تخاسریز هعسوت ه بآ عبانما

بیسآ ه یعامتجا یا

یرالاس هتسیاش نادقف

یشیامآ ریغ هعسوت

ماظن هب یدامتعایب

ییاتسور داصتقا فیعضت

مروت

ینیشن هیشاح

رقف

دایتعا

یزیرگ نوناق

فلخت هب لیم و داسف

یدیمان

ینیزگ یموب نادقف

یعامتجا هیامرس لوفا

هذم مسیلاکیدار یب

ی هقطنم نزاوت مدع و یرباربان

یطیحم تسیز یاهنارحب
یجراخ طاور

ها لئاسم تنس ل

یروشک تامیسقت

یگدنز کبس تارییغت
یعامتجا یاهفاکش

دازآ قطانم

ضیعبت ساسحا

یرگراگ و یفنص لئاسم
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 سوء مدیریت  )1
 يهااستیدر اتالف منابع، س توانیدر کشور را م تیریسوء مد جیها و نتانشانه

 یناتمام، آلودگ يهانادرست، پروژه يالساعه، راهبردهاخلق ماتیشده، تصمیرکارشناسیغ
فرار و انفعال متخصصان به وضوح قابل مشاهده  ،یعموم یتینارضا ،یعیو منابع طب ستیزطیمح
 .کرد

 يهاحاکم بر کشور در عرصه تیریاز سوء مد گریاز مناطق د ياریهرمزگان همانند بس استان
قرن دارد. در نظام سابق اگرچه میحدود ن يارنج قدمت و عقبه نیو ا بردیمختلف رنج م

رمزگان استان ه يو اقتصاد يتجار يهاتیو قابل یساحل يهاتیاستفاده از ظرف يبرا ییهابرنامه
 یامنظ ةژیکرد، کارو دایپ یعمل یتیاقدامات ماه ریاز سا شیبود اما در عمل آنچه ب هشد نیتدو

شهر پادگان کیرو بندرعباس به مثابه مرکز استان به  نیبود و از هم استان هرمزگان کیو استراتژ
و  نایاز خدمات و امکانات آن خاص نظام ياریها پس از انقالب بستا سال یشد که حت لیتبد

 و تیحال اهم نیبا ا ،داشته یتوجهقابل راتییتغ تیوضع نیآنان بود. امروزه ا يهاخانواده
 ۀعو سرنوشت توس اقتصادي –یاجتماع اتیچنان بر حهرمزگان هم کیاستراتژ -یکارکرد نظام

 استشده  لیکشور تبد يتجار تختیرغم آن که بندرعباس به پاامروزه به .افکنده است هیآن سا
 يروهایشهر را ن يدو سو، غلبه دارد هايکاربر ریدر شهر بر سا ینظام يهاياما همچنان کاربر

مانند  یها و مراکز نظامهنوز در شهر پادگان یقانون تیم ممنوعرغدارند و به اریدر اخت ینظام
 اهمانند دانشگ یاست که مؤسسات فرهنگ یدر حال نیحضور دارند. ا ییایتفنگداران در پیت

مانند جاسک که  يدر شهر ایاست  يدر خارج از محدوده خدمات شهر یابانیمادر استان در ب
 ۀعبه قطب توس دیبا» مکران ۀطرح توسع«مانند  ییهاپروژهو کالن یبر اساس اسناد باالدست

 ياریبس ،شود لیشرق کشور تبدسواحل جنوب ۀاز دو قطب توسع یکیشرق استان و  ياقتصاد
 يوهارین اریدر اخت ییفضا يگذاراستیو س نیسرزم شیبر خالف اصول آما یساحل یاز اراض

 .است ینظام
و  نقش نییتع ،يزیردر برنامه تیریسوء مد ةدهندنشان زیو مناطق آزاد ن ریجزا تیوضع

 وانتیکه م يامناطق مغفول مانده، به گونه نیموجود در ا يهاتیاز ظرف ياریها است. بسآن ةادار
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ن در آ ریکه نظ یتیاند، وضعاستان در عمل رها شده ریجزا ریگانه، ساسه ریشد به جز جزا یمدع
ز در استفاده ا تیریوجود دارد. سوء مد زیاستان ن يلومتریک ارهزیکسواحل حدود با ارتباط 

موجود  يهاها از فرصتکرانهها و پسساکن در کرانه یسبب شده جوامع محل ریسواحل و جزا
قاچاق شده،  ةدیکه سبب گسترش پد یررسمیباشند و به موازات آن مبادالت غ بهرهیب

 یگها به ورشکستاز حوزه ياریرا در بس یو اقتصاد مل لیرا تعط یمحلو  یسنت يکارهاوکسب
 .کشانده است

 يهاو سازمان ياقتصاد ةژیمناطق و ش،یمناطق آزاد قشم و ک انیم یتیریمد تداخالت
 گرید یکی یکالن استان و ادارات کل استان تیریبا مد» مکران ۀسازمان توسع«گرا مانند توسعه

کل و  رانیمد ی،مناطق نیمثال با وجود چن ياست برااستان  نیدر ا تیریاز مظاهر سوء مد
را  یمردم يهادرخواست دیمناطق ندارد، حال آن که با نیبر ا یچندان تسلطاستاندار در عمل 

 یتیز نارضاسبب برو یتیریمد یدوگانگ نی. اندیشهروندان برآ يازهایپاسخ گفته و در جهت رفع ن
 ۀطرح توسع«شدن یاتیاست که با عمل یدر حال نیدر مناطق آزاد شده است. ا ژهیبه و يادیز

 يادار يو نهادها ياستاندار یتیریمد ةاستان از حوزمساحت و جمعیت از  یمیعمالً ن» مکران
شهروندان همچنان  یتیها و نارضاو درخواست یکه انتظارات محل یدر حال شود،یاستان خارج م

 .ادامه دارد
کشور، اساس وجود مناطق آزاد  يادار -یاسینظام متمرکز س تیچه با توجه به ماهاگر

سوء  لیلباشد، اما به د يتبادالت اقتصاد ۀتوسع يبرا ياچهیدر تواندیبوده و م ییعقال یمیتصم
به  یشده و نه تنها کمک لینظارت ورود کاال به کشور تبد رقابلیغ ةمناطق به درواز نیا تیریمد

ه ب یعموم یرسانو خدمات کپارچهی تیریدر جهت مد یمانع نکرده بلکه یو محل یمل داقتصا
 .بوده است زیشهروندان و ساکنان ن

 يهابیدر کاهش آس یمناطق که نقش مهم ۀتوسع يهاشرطشیاز پ یکی یطور کل به
ها نقش آن مناطق و انیم نهیبه ییایو جغراف ییکار فضا میدارد، تقس یتیامن ماتیو نامال یاجتماع

 و فارسجیو خل انهیخاورم ۀموجود در منطق يروندها لیاست. به دل یمل ۀدر اقتصاد و توسع
قرن گذشته، تنها  میموجود در ن يزیرو برنامه يریگمیو نظام تصم يادار -یاسیساختار س

 يفکر گفتمان لیند و به دلاهثر و مشهود در استان هرمزگان بودؤحضور م شگامیپ ینظام ينهادها
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ضور در ح يبرا یلیاست، تما محوریو خشک يبر یکشور که گفتمان يزیرحاکم بر نظام برنامه
 یتوجهو کم تیمحجور یگفتمان نیچن ۀجینت .وجود نداشته است هاهسواحل و کران ،یمناطق آب

 منابع وجود یعنیمهم آنها  تیمانند هرمزگان است که اگر دو مز یساحل يهابه مناطق و استان
ته گذش ۀمناطق به مراتب بدتر بود. در دو ده نیا تیوضع ،وجود نداشت ینظام تیو اهم يانرژ

از  یلم تیکشور و امن ۀاستان هرمزگان در توسع ژهیکارو وکارکرد  فیبازتعر يبرا یتحرکات
 نیسرعت ا ت،یریسوء مد لیحال به دل نیآغاز شده است، با ا یاجتماع -ياقتصاد تیجمله امن

 نیو هم ستیدرون استان ن یطیو توقعات مح یتحرکات متناسب با مشکالت و تحوالت اجتماع
 .داشته است یپ راز شهروندان را د ياریبس یتینارضا ۀنیامر زم

گان ه زعم کارشناسان و خبرب زیمعادن و منابع آب ن ،يمانند منابع آبز یعیذخائر طب تیریمد
 ۀد پرواناز ح شیصدور ب لیاستان به دل یالتیش ریست. ذخاو بحران مواجه ا يمدآناکار استان با

و با کاهش  افتهیبه شدت کاهش  یبعضاً خارج ادانیبه ص دیص يهاعرصه يو واگذار دیص
مانند قاچاق سوخت و  یرقانونیغ يهاتیفعال يسوو ملوانان به  ادانیص ،یجوامع ساحل ر،یذخا

اتع مر ،یها، اراضعرصه بیتخر زین یفروشمعادن و خام ادیاند. استخراج زکرده دایکاال سوق پ
ابع سبب کاهش من زیاز منابع آب ن يبرداردر بهره سوء مدیریتداشته است.  یها را در پو جنگل

و مناطق استان شده است که متعاقباً  هاشتاز د ياریآب در بس تیفیآب و کاهش محسوس ک
در  ییو روستا يرفتن اقتصاد کشاورزنیبها و ازدشتها، فرونشست فروچالهمانند  ییهابحران
 .داشته است یرا در پ نابیمانند دشت م یمناطق

انند م ادهایبن یامداد و برخ تهیمانند کم ییهادستگاه یتیحما يهادر برنامه تیریمد سوء
 یمکه تنها کناز دیدگاه خبرگان استان است که  یمسائل گریمسکن از د ادیمستضعفان و بن ادیبن

ن فرهنگ رفتنیو از ب نهیمسائل شهروندان نکرده است بلکه سبب اتالف فراوان هز داریبه حل پا
لب امداد در بشاگرد در قا تهیکم التیاست. حضور چند دهه تشک شده زیکوشش در منطقه نکارو
و فقر را از منطقه نزدوده بلکه فرهنگ  تیمستقل از هرمزگان تا کنون نه تنها غبار محروم ةادار

مسکن  دایبن يهاکرده است. پروژه فیتضع زیشهرستان را ن نیاز مناطق ا یکاروکوشش در برخ
موجود در  تیریسوء مد ةدهنداست که نشان ییهامثال گریاز د دهزدر مناطق محروم و زلزله
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 يهانهیهز ازمندیسکن به افراد نساخت م يبرا یشناختجامعه ۀکه بدون مطالع ییاستان است جا
  .ستیخانوار هم ساکن ن کی یها حتشهرك یصورت گرفته اما در برخ یگزاف

ه باست که  ياز موارد يو اقتصاد یها اعم از خدماتنامناسب پروژه ییو جانما ینیگزمکان
ه در سراسر استان وجود دارد. ب شیکمابمدیریت  ءزعم متخصصان استان به عنوان نشانی از سو

ها لهکارخانجات، اسک ع،ی(صنا یصنعت يهاتیاز حد فعال شیشدن بیکه قطب یطور مثال در حال
 ستمیبه اکوس بیسبب آس باسغرب بندرع یکیاکولوژ ةشکنند ۀ) در منطقهاکننیریشو آب

در  يدر مراکز شهر یاز مناطق شرق استان بالاستفاده رها شده است. حت ياریبس، منطقه شده
هداشت و ب یمانند آلودگ یمسائل جهیو در نت ینیگزاصول مکان نیترییاز موارد ابتدا ياریبس

خدمات  تیفیو ک اشهره یکیزیگسترش ف ةندیآ ،يشهر يهاالبیفاضالب و س ۀمسئل ،يشهر
 یو ادارات دولت ییاجرا يهاشهروندان و دستگاه انیکه سبب تنش م يلحاظ نشده، امر يشهر

 شده است. گریکدیبا 
توان برشمرد اما فقدان دانش مدیریت در استان هرمزگان می ءدالیل مختلفی را براي سو

هاي مدیریتی مدیران، شمار زیاد مدیران غیربومی فاقد شناخت و بودن آگاهیتخصصی و کم
 ثبات مدیریتی وعدم کردگان، تجربه نسبت به جامعه، ندادن فرصت به جوانان و تحصیل

و علل  نیترمهم گان اهل سنتخبگان و شایستخدمت، عدم استفاده از ن بودن دورهکوتاه
 در استان اشاره کرد. سوء مدیریتاز آنها به عنوان دالیل اصلی  توانیم هایی است کهزمینه

ته شاثرات آشکاري بر توسعه و امنیت پایدار استان داسوء مدیریت، از نظر خبرگان استان 
ها آبی، رشد آلودگیمحیطی مانند کمتوان در نارضایتی عمومی، مسائل زیستکه نمود آن را می

هرها هاي نظامی در شغلبه کاربري و عدالتی جغرافیایی، رشد اقتصاد غیررسمیها، بیو فروچاله
شی را به ضرورتی آشکار تبدیل کرده است. تال هاکه تالش براي رفع آن مسائلی ؛مشاهده کرد

ول به موفقیت با موانع مهمی مانند ماهیت نظام متمرکز سیاسی اداري کشور، ضعف صکه براي ح
ات حجیتر مسئول، غیرمتخصص و غیرپاسخگو در انتصابات،نون، دخالت افراد و نهادهاي غیرقا

سیاسی، قومی، محلی و مذهبی در انتصاب مدیران، ضعف آگاهی عمومی و جامعه مدنی روبرو 
 است.
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 زدگیسیاست )2
 از مسائل موجود از جمله ياریعامل بس یزدگاستیس زیتبع کشور در استان هرمزگان نبه

و کاهش  یعیفقدان عدالت توز ،یو عموم یمل يهاهیتاراج سرما ،يناتوان، فساد ادار رانیمد
 .است يراندمان ادار

بات فقدان ث ،در استان هرمزگان یزدگاستیس عیشا قیاز مصاد یکن معتقدند یاکارشناس
ها ر آند جهیکه حصول به نت يامور ؛است یو تخصص یفن ،يادار يهادر حوزه ژهیوبه یتیریمد

 ونچهم .شودیم يادار ستمیافراد سبب بروز اخالل در س رییمستلزم صرف زمان بوده و تغ
استان  یاسیس يفضا ایدولت  رییکه به تغ یاسیس نگفتما رییاز مناطق کشور با تغ ياریبس
 يروهایاز همه ن شیب راتییتغ نیشده و ا رییاز ادارات و نهادها دستخوش تغ ياریبس ،انجامدیم

 نی. اردیگیرا در بر م یمل يکردهایرو يدارا ای یاسیس يریگساالر و فاقد جهتمتخصص، فن
 رییبا تغ یحت رییتغ يبرا یامور اساساً ضرورت زا ياریبودن بسیتخصص لیاست که به دل یدر حال
  د.وجود ندار زیها ندولت

 یتوجهقابل يداریو مناطق آزاد ناپا یصنعت يهامجتمع ،ياقتصاد يهاحوزه انیم نیا در
 يهانمودن طرحادهیپ شرطشیپ یتیریثبات مد یمناطق نیاست که در چن یدر حال نیدارند. ا

 ةطریس لیبوده و به دل ونیاسیخلوت س اتیح شیها مناطق آزاد کمابدولت ۀتوسعه است. در هم
 ئتیعنوان عضو هبه ،برنامه ای دهیطرح، ا يمتخصص، مجرب و دارا رانیمد کمتر یزدگاستیس

 غاتیمناطق بر خالف تبل نیرو ا نی. از همشوندیمناطق انتخاب م نیا رانیمد ای رعاملیمد ره،یمد
 ۀنیاند. در زمها برخوردار نبودهمتناسب با اهداف آن یتوجه، از خروجقابل يهانهیفراوان و هز

ها تمعمج نیاز ا یبوده است و به باور کارشناسان برخ نیچن تیوضع زین یصنعت ياهمجتمع
و  یاسیس تیاست که از حما يفاسد رانیمد يبردارو بهره ییجورانت يپنهان برا ییفضاها

 .برخوردارند یدولت
اراج ت رقابتی جداي ازسازي آنها در فرایندي غیرکه خصوصی یصنعت يهابر مجتمع عالوه

 يکارگر يها سبب بروز التهاب در فضاحقوق کارگران، مدت عییبا تض یمل يهاهیو اتالف سرما
 ،داشت را به دنبال یتیو امن یاسیس ،ياقتصاد يهانهیاستان شده بود و مشکالت و هز یو اجتماع
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 انیزپرورش آب يبرا گذارانهیو سرما یاستان به بخش خصوص یساحل یاز اراض یبرخ يواگذار
اه مجلس همر ندگانیو نما یو اجتماع یاسیکنشگران س ،یمحل ۀبا اعتراضات فراوان جامع زین

 ياما فضا کنندیموضوع شائبات موجود را رد م نیمرتبط با ا ينهادها . هرچندبوده است
وم همراه نبوده است، به تدا يسازکنون با شفاف ابهامات که تا یاستان و وجود برخ زدهاستیس

 .است دهیانجام نهیزم نیاعتراضات در ا
در  یزدگاستیس قیمصاد گریمناطق از د ۀدر توسع یاسیس اتحیترجاز نگاه خبرگان، 

که  یسبب شده است که مناطق رانیمد یمحل ،ی، قومیکه نگاه شخص يااستان است به گونه
 نیتریبتدائمناطق ا نیرنج برده و در ا تیدر مرکز استان نداشته باشند از محروم یبونیتر ای ندهینما
د. وجود نداشته باش یمناسب یو ارتباط یمانند آب، برق و خدمات بهداشت یرفاه يهارساختیز
رد) و جاسک، بشاگ ژهیخصوص در شرق (به ودولت به يهابه خلق حفره یتیوضع نیچن جهینت

 .است دهی) استان انجامآبادیدر حاج ي(بخش احمد شمال شرق
ان است در است یزدگاستیس قیمصاد گریاز د یمسائل فرهنگ شدنیاسیس ،از نگاه خبرگان
تان از اس یاسیس يهاگروه یبرخ تیحما یۀدر سا ،و آرام استان یبیتقر يکه سبب شده فضا

 شیشنج پت يمطلق اهل سنت به سو تیتندرو در مناطق با اکثر يهاگروه یبیضدتقر يهاتیفعال
بب س یسن تیبه خصوص در مناطق با اکثر یو مذهب یفرهنگدر امور  یاسیبرود. دخالت س

 يترشیب یاهل سنت از قدرت و اقبال اجتماع کالیراد يهاگروه یتقابل يکردیشده در رو
 تواند به کشمکش مذهبی در جامعه دامن بزند.میکه  يبرخوردار شوند، امر

از  زین یو محل يشهر تیریو مد یمسائل ورزش ةبه حوز یاسیس رانیو مد ونیاسیس ورود
 یاکاماستان و ن يشهر تیریمد يبر ناکارامد یلیکارشناسان آن را دل یاست که برخ یموضوعات

ز و صاحبان منصب ا ونیاسیاستقبال ورزشکاران از س نهیزم نی. در ادانندیم یورزش يهائتیه
 يراب يترشیب تیو اصحاب آن از قابل استیکه در هر صورت س ردیگیم أتنش دگاهید نیا

 ورزش برخوردارند. ةحل مشکالت حوز
اکی نظرات خبرگان ح ،زدگی در استان باشیمیابی گسترش سیاستچنانچه در صدد ریشه

ـی، هاي جناحی، سـیاسقطبی غیرسازنده سیاسی، گزینشآن است که غلبۀ فضاي جناحی و دو از
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اي توان بریم ی است کهعلل نیتراز مهمهاي نظارتی بازي، ضعف دستگاهو پارتیعقیدتی 
 زدگی در استان برشمرد.سیاست

زدگی در استان هرمزگان از علل اصلی روي کارامدن مدیران به باور کارشناسان سیاست 
ندمان هاي ملی و عمومی، فقدان عدالت توزیعی وکاهش راناتوان، فساد اداري، تاراج سرمایه

هاي فرهنگ سنتی، نظام سیاسی متمرکز، اقتصاد رانتی و دولتی، شکاف انیم نیدر ا .اداري است
هاي عمومی شهروندان، فقدان شفافیت غیربومی)، ضعف آگاهی -سنی، بومی -فرهنگی (شیعه

زدگی استبردن سیترین موانع فراروي از بینور مهمو پاسخگویی مدیران و سیاسیون استان و کش
 در استان است.

 ساالريفقدان شایسته )3
از  يآشکار يهاهمواره نشانه زیدر استان هرمزگان نکارشناسان و خبرگان معتقدند 

 یتیریو مد یسایدر انتصابات س یاسیس يپروریحام ،یاسیس ییگراگروه ،ییگراقوم ،ییگرافهیطا
ان در است تیصاحب صالحماندن افراد متخصص و هیامر منجر به در حاش نیکه ا شودیم دهید

ها که ادارات، سازمان شودیگذشته مشاهده م دهۀ درمثال با رصد تحوالت استان  يشده است. برا
 ای فهیطا ،ییایجغراف ۀگروه کوچک، منطق کیها از آن رانیوجود دارند که غالب مد ییو نهادها
ز ا ياکوچک، مجموعه ییایجغراف ۀمنطق ایقوم  فه،یطا کیکه وابستگان آن ایاند، قوم بوده

 اند. تداوم و تکرارداشته اریادارات مختلف در اخت ررا د یاسیو مناصب مهم س ییاجرا يهاسمت
 یتیاشده، نارض تیصالح يافراد توانمند و دارا یزگیانگیضمن آن که سبب ب يکردیرو نیچن

 .دهدیم شیافزا زیکشور را ن یاسیبه ساختار س ینیو بدب
ت در استان دامن زده اس تیریبه بحران مد يساالرستهیفقدان شا ،شوندگانبه زعم مصاحبه

استان است. فقدان  تیو محروم یماندگعوامل عقب نیتراز مهم یکی تیریو بحران مد
 زیان را نمتخصصان و نخبگان است رشیاستان توان پذ يسبب شده است که فضا يساالرستهیشا

ه خارج از استان ب ایتوجه قرار گرفته  یۀاز نخبگان استان در حاش ياریسب جهینداشته باشد و در نت
و  تیریمد تیفیآن بر ک یبر آثار منفعالوه تیوضع نیو بعضاً خارج از کشور مهاجرت کنند. ا

 .الشعاع قرار داده استتحت زیمتخصصان جوان استان را ن ةزیدر استان، انگ روین نشیگز
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کامل با  ییعدم آشنا لیبه دل رمرتبطیغ التیتحص تخصص و يمتخصص و داراریغ رانیمد
 يراب زیرا ن ییهانهیهز ،نداشته و در غالب موارد یخود معموالً عملکرد قابل دفاع یتیریمد ةحوز

چه از نظر مدارج و اگر زی. در استان هرمزگان نآورندیو جامعه به وجود م یتیریساختار مد
ما داشته است ا يارشد قابل مالحظه ییاجرا يهاکل دستگاه رانیمد تیوضع یلیحصمقاطع ت

 ةدر حوز یفاقد دانش تخصص رمرتبط،یغ یو تخصص یلیتحص ۀرشت لیبه دل ران،یاز مد ياریبس
ها انسازم یبرخ ریسال اخ ستیدر ب دهدینشان م هایبررس انیم نیاند. در اخود بوده یتیریمد

 .اندداشته يبدتر تیوضع التیو ش يزمانند جهاد کشاور
 انیم نیاست. در ا یربومیغ ياستان در دست افراد یتیریاز مناصب مد ياریبس اکنونهم

 و مورد اشاره شماري از خبرگان استان بودافراد را فراهم کرده  یتیکه موجبات نارضا يانکته
که از خارج  یرانیاز مد ياریافراد است. بس نیمشخص ا یتیریمد یۀنیشیفقدان تجربه، دانش و پ

 ۀتجرب فاقد ستند،یبرخوردار ن یو تخصص یعلم شجوان بوده، از دان ندیآیاستان به هرمزگان م
 یالدر ح نیاستان ندارند. ا یطیو مح یاجتماع طیاز شرا یموفقند و شناخت مناسب یتیریمد

سائل و م یسایو س یاجتماع يها که با فضاتوان با آنافراد همتراز و هم ،است که در درون استان
اقد و ف رمتخصصیافراد غ ید. انتصاب برخندار حضوردارند،  ییآشنا زیاستان ن يهاو چالش

 گریاز د یشخص يهابر اساس روابط دوستانه و مودت یربومیغ رانیمد يتجربه از سو
 .است یتیریدر انتصابات مد ژهیبه و ینیگزستهیمرتبط با فقدان شا يهابیآس

 يثراست که نقش مؤ یمسائل گریاز د یاسیس يپروریو حام يدپروریمربه زعم کارشناسان 
 ياز سو یدر استان داشته است. همواره نقدها و اعتراضات ستهیشا يروهاین نشیدر عدم گز

فراد و ا يدر استان از سو هانشیاز انتصابات و گز ياریکارشناسان و منتقدان وجود دارد که بس
استخدام  و تیریمد ۀبه مقول یانتخابات ای یاسیس یگاهن هک ردیگیصورت م یاسیس اناتیجر

د. در استان رواج دار شیکماب زیورزشکار و هنرمند ن رانیمد ةدید. همچنین پاستان دارنددر  روین
در  تهو ناپخته و الب یجانیه ،یسنت یاسیس -یبستر اجتماع کیدر  رانیمد نیا با وجود اینکه

 یتیریمد يهاافراد به حوزه نیباورند ورود ا نیاما منتقدان بر ا شوندیانتخاب م یمشارکت يفرایند
 .است يرورپیو حام يدپروریمتأثر از مر
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 يادار يهاورود به دستگاه يبر سر راه زنان برا ،یاستخدام يهاچه با توجه به آزموناگر
استان عدم حضور زنان به وضوح قابل  یتیریحال در سطوح مد نیبا ا ،وجود ندارد یمانع

و  يساالرستهیعدم شا لیبه دل زین انددهیرس یتیریکه به مناصب مد یمشاهده است و اندك زنان
 .اندودهبدر معرض انتقاد  يکار ةمرتبط با حوز یو دانش تخصص یتجربه کاف ننداشتن داشت

فعاالن  يسو از زین ییو مصادر اجرا یتیرینخبگان اهل سنت در مناصب مد يریکارگبه عدم
مورد انتقاد بوده است. اهل  اهل سنت همواره یمذهب انیشوایو پ یاسیکنشگران س ،یاجتماع

 یتیریاما حضور آنان در مناصب مد دهندیم لیاستان را تشکسوم جمعیت د یکسنت حدو
از  ياریسبب استخدام بس ریاخ ۀدر ده ینیگزیبوم فرایند. ستیها نآن یتیمتناسب با وزن جمع

 يهااستان شده اما حضور آنان در سمت ییاجرا يهاشهروندان اهل سنت در ادارات و دستگاه
قادها و اهل سنت انت یتیجمع تیخصوص در مناطق با اکثرامر به نیا .کمتر بوده است یتیریمد

 . داشته است یپرا در  يهایتینارضا
ریت در دیفراوانی در استان داشته است که بحران م پیامدهاي منفی ساالريشایستهفقدان 

انگیزگی شایستگان بومی، نارضایتی، شکایت و گالیه اهل سنت از بی استان، نارضایتی عمومی،
روند. در این میان ساختار نظام اداري، مشکالت قانونی، نابرابري آنها به شمار می نیترمهم

ها هاي نظارتی و قضایی، رویکرد دولتدستگاهجنسیتی، فساد سیاسی و مالی و ضعف عملکرد 
در استان به شمار  ساالريشایستهترین موانع فقدان عنوان مهمبه مشارکت اقوام و مذاهب به

 روند.می

 توسعۀ غیرآمایشی )4
)، رسیدن 5: 1389(خنیفر،  نامدمنظور از آمایش سرزمین که هانسن آن را مدیریت کشور می

ادي و هاي اقتصوسیله بهترین شکل توزیع فعالیتن جمعیت، بهترین توزیع ممکبه مطلوب
و  افتهینتوسعه يهااز استان یکیگذشته  ۀاستان هرمزگان تا دهاجتماعی در پهنۀ سرزمین است. 

از ابعاد توسعه به  ياریوان هنوز هم در بسفرا يهارغم تالشو به شدیمحروم کشور محسوب م
 م است.محرواست، مرتبط  ییربنایبه خدمات ز یو دسترس یزندگ تیفیکه با ک يابعاد ژهیو

 ،لفمخت يهارساختیز فو ضع تیبر محروم عالوهاین استان  متخصصان دانشگاهی معتقدند
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توسعه  يزیربرنامه ستمیس ۀآمران تیماه لی. به دلبردیرنج م زیدر توسعه ن یشیاز فقدان نگاه آما
 هسعتو يزیربرنامه فرایندکمتر در  یشگران بومو کن یآگاهان محل ،یدر کشور نخبگان علم

و  اتالف ،یعیبط يهاعرصه بیتخرمنجر به  يکردیرو نیچن ۀجی. نتشوندیمشارکت داده م
 یاجتماع يهابیو آس تیازدحام جمع ،ینینشهیها و حاشمنابع و عرصه یهدررفت منابع، آلودگ

در استان هرمزگان  توانیآن را م يهادر کشور شده که نمونه یو محل یعموم يهایتیو نارضا
ندرعباس از حد به شهر ب شیاستان سبب تمرکز و توجه ب ۀدر توسع یشیقدان نگاه آما. فدید زین

 جهیداشته است. در نت یخدمات و امکانات در استان را در پ ت،یشدن جمعیامر قطب نیشده و ا
 يهابیو رشد آس تیازدحام جمع ک،یتراف ،ینینشهیمانند حاش ییهامرکز استان با بحران

 .مواجه است یاجتماع
شده را و حفاظت یعیطب يهاها و محدودهاز عرصه يلومتریک پنجو  دوفواصل  معموالً

 ۀلکه در فاص ییهاتیو فعال هايصورت که کاربرنیبد دانند؛یکنش و واکنش موثر م ۀفاصل
. ارندگذمیمناطق  نیبر ا يترشیب ةبالقو یاثرات منف ،قرار دارند مناطق نیبه ا يترکینزد

کارگاه در فاصله  122 ،یکارگاه صنعت 865که از مجموع  دهدیم نشان نهیزم نیمطالعات در ا
با مناطق  یصنعت يهادرصد کارگاه10/14حدود  یعنیقرار دارند،  یمناطق حفاظت يلومتریک پنج

انه، از مناطق چهارگ يلومتریدو ک ۀبا احتساب فاصل ،نیبر ا در تعارض هستند. عالوه یحفاظت
از مناطق  يلومتریدو ک ۀدرصد در فاصل6حدود  یعنی کارگاه 52،یکارگاه صنعت 865از مجموع 

به  يرلومتیدر فواصل دو و پنج ک يرفلزیغ یمحصوالت کان يهااند. کارگاهواقع شده یحفاظت
ر شده استان دهستند که با مناطق حفاظت ییهاکارگاه نیترشیب ،درصد84/59و  38/40 بیترت

 نیا يداریبر پا تواندیها مآن تیاز فعال یاشآثار ن یطیمحستیتعارض هستند و به لحاظ ز
 ک،یشده هماگ، هرمد، گابرمناطق حفاظت يلومتریبگذارد. در مجاورت پنج ک یمناطق اثر منف

 انیازت ر،یجاسک، خم در،یفارغان و سرگز، رو يشهرها بیبه ترت بندینا یحرا، گنو و پارك مل
شده با مناطق حفاظت يشهر يهاگاهکونتس از درصد42/18اند. در مجموع کوشنار واقعو  نییپا

 ۀشهرك در فاصل پنجاستان،  یشهرك صنعت 20 از مجموع یاستان در تعارض هستند. به طور کل
درصد در تعارض با مناطق چهارگانه 25حدود  یعنیاز مناطق چهارگانه قرار دارند،  يلومتریک سه

مناطق  يلومتریک پنجمجاورت  درمعدن  30معدن واقع در سطح استان،  223. از مجموع است
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معدن  پنج نیو همچن یاز مناطق حفاظت يلومتریدو ک ۀمعدن در فاصل پانزده، بودهشده حفاظت
 .)1396 ریزي استان هرمزگان،(سازمان مدیریت و برنامه اندرار گرفتهمناطق ق نیدر داخل ا
 یطیمحستیو توان حفاظت ز تیاست که قابل یمناطق ،یتوان حفاظت ياز مناطق دارا منظور

 865به آن توجه شود که از مجموع  یاصل يهاتیفعال ینیگزو مکان ییدر جانما دیرا دارند و با
 یتتوان حفاظ ياز مناطق دارا يلومتریدر مجاورت پنج ک یصنعت کارگاه 530استان، یکارگاه صنعت

 200تعداد  ،یتوان حفاظت ياز مناطق دارا يلومتریدو ک ۀبا احتساب فاصل نیهمچن .اندگرفته قرار
شهرك در محدوده چهارده  ،یشهرك صنعت 20مناطق هستند. از مجموع  نیدر تعارض با ا کارگاه
 .شودیم دهیدرصد تعارض د70و حدود گرفته قرار  یتوان حفاظت ياز مناطق دارا يترلومیپنج ک
معدن موجود در  220از مجموع  یواحد معدن 100که تعداد  دهدیمعادن استان نشان م ۀمطالع

 یمیاز ن شیب ن،یو همچن داشتهقرار  یتوان حفاظت ياز مناطق دارا يلومتریدو ک ۀاستان، در فاصل
واقع شده  یتوان حفاظت ياز مناطق دارا يلومتریدرصد) در مجاورت پنج ک59از معادن استان (

 .است يبردارمعدن در حال بهره 117تعداد،  نیکه از ا
 يهاتیاز استان توان فعال لومترمربعیک 2351 ،استان کیتوان اکولوژ لیتحل جیاساس نتا بر

 یعنیاست،  لومتریک 3081برابر با  یاستان مساحت موجود در يکشاورز یرا دارد. اراض يکشاورز
 یبخش گر،ید یاست. به عبارت يتوان کشاورز يدارا یاز مساحت اراض ترشیب لومترمربعیک 730

 يعنوان کاربرندارند، به يکشاورز يهاتیفعال يو توان الزم برا تیاستان که قابل یضاز ارا
بندرعباس، جاسک و  يهامنظر شهرستان نیمورد استفاده قرار گرفته است که از ا يکشاورز

درصد از معادن و 2 ع،یدرصد از صنا18 نیدارند. همچن يبه مراتب بدتر تیوضع آبادیحاج
و  یشهرك صنعت کی نیساکنند. همچن يکشاورز یاستان در اراض يشهر تیدرصد از جمع6/3

و  تیریسازمان مد( اندواقع شده يتوان کشاورز يدارا یدر اراض یواحد بزرگ صنعت هشت
تعارضات نشانگر فقدان  یبرخ زیمنابع آب استان ن ۀنی). در زم1396استان هرمزگان،  يزیربرنامه

دها س یاحداث برخ ،يکشاورز يبرا یاز منابع آب هیرویب ةاست. استفاد یشیآما يکردهایرو
ان را که منابع آب است یطیمحستیو بسترها و آثار ز اقتصادي –یاجتماع يازهایتوجه به ن بدون

 .به هدر داده است ،و ارزشمند است ابیکم
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 یکارگاه و دو شهرك صنعت 147تعداد  ،یجنگل یاز اراض يلومتریدو ک میاحتساب حر با
جنگل و  ةمعدن در محدود 25 زیمعادن ن ۀنی. در زمکنندیم تیفعال یجنگل یدر محدوده اراض

 دو ۀدر فاصل زیمعدن ن 102اند و استان واقع شده يهاجنگل نیتردر قلب انبوه یبرخ یحت
واقع  زیخزلزله ةدر محدود يگاه شهرسکونت 38روستا و  461 نی. همچناندهواقع شد يلومتریک

 شوند.محسوب می دیجد يشهرها، شهرها نیاز ا ياریاندکه بسشده
در قالب گرد و غبار، دود،  هایآلودگ ودوراز نگاه کارشناسان و متخصصان دانشگاهی 

 نهیبه ینیگزفقدان مکان ۀجینت زین يو فاضالب شهر یصنعت يهاو پساب یصنعت يغبارها
 شهروندان و یتیدر استان است که نارضاکننده آلوده يهايها و کاربرگاهسکونت ها،تیفعال

 و یدر مناطق ساحل یکل طور داشته است. به یرا در پ یطیمحستیو فعاالن ز یجوامع محل
الب و فاض یصنعت يهاپساب ورود و هاکننیریشآب یشیرآمایو غ یراصولیغ ۀها، توسعکرانه
 یجنگل يهادر پهنه ژهیاز معادن به و يبردارها بهرهکرانهو در شمال استان و پسبه دریا  يشهر

 است. یشیرآمایغ يکردهایغفلت از رو جینتا نیترمهم ،یکیژنت يهاگاهرهیو ذخ
وسعۀ ها، غلبۀ نگاه آماري در تمدت طرحمدیریت، توجه به آثار کوتاه ءدر این میان سو

در  یشیرآمایتوسعه غتوجهی به توسعۀ پایدار مهمترین علل بیاستان، رویکردهاي تبلیغاتی و 
 توان در توسعۀ غیراصولیاي که پیامدهاي منفی مانند آن را میتوسعه ؛هستنداستان 

اي ههاي صنعتی و فاضالب شهري به منابع آب، تخریب عرصهها، ورود پسابکنشیرینآب
هاي ژنتیکی مشاهده کرد. براي تحقق توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین، استان گاهجنگلی و ذخیره

ها و موانعی مانند ضعف دانش تخصصی، قوانین و اسناد باالدستی و مهمتر از همه با کاستی
 زدگی روبرو است.ستمسئله سیا

 هافقدان زیرساخت )5
ر مواجه است اما د هارساختیفقدان زبا مسئله  شیمناطق کماب ترشیدر باستان هرمزگان 

یب ضر مناطق دوردست، روستاها و مناطق محروم این مسئله از شدت بیشتري برخوردار است.
هاي ارتباطی مناسب در استان، کمبود قابل توجه مراکز بهداشتی و ها و جادهنفوذ پایین راه

کشی و آشامیدنی سالم، ضعف درمانی، عدم برخورداري بسیاري از مناطق استان از آب لوله
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هاي گذران اوقات فراغت، کمبود فضاهاي آموزشی و ضعف مراکز تحصیالت عالی زیرساخت
 است.در استان  هارساختیز ۀفقدان توسع قیصادم نیترمهم

که  یاستان اسیدر مق یدسترس يرهایرغم تنوع مسبه ،استان هرمزگانکارشناسان  باور به
ونقل ملح ۀبه شبک یاز مناطق از دسترس ياریشهر بندرعباس است، بسکالن تیعمدتاً با محور

زار به با يدور لیبه دل يدیتول يواحدها ینسب تیامر سبب شده مز نیمناسب محرومند و هم
ر د تیفیبا ک يهانفوذ راه بیبرود. ضر نیآن از ب مسائلونقل و عوارض و حمل يهانهیو هز

 ریمس نیتربوده و مهم زیکم و ناچ اریاستان بس يهاراهو طول آزاد ستیاستان قابل توجه ن
ر الزم که بتواند بست یاست. در شرق استان راه رجانیس -استان، بزرگراه بندرعباس یدسترس

تان و جنوب بلوچسوستانیس يهااستان یعنی وربا جنوب شرق کش ییتعامالت فضا ۀتوسع يبرا
و  منیکنارك منقطع، ناا -جاسک به چابهار -نابیم ریکرمان را فراهم کند، وجود ندارد و مس

رخوردار است ب يترنسبتاً به تیفیچه از کاگر زیغرب استان ن ریالزم است. مس يفاقد استانداردها
ه استان در چاگر یارتباطات تلفن ۀنیدارد. در زم يادیز ۀفاصل یاستاندارد مل کیبه  دنیاما تا رس

نفوذ تلفن همراه، روند  بیضر ۀنیدر زم ژهیونقاط کشور به ریسا چونهم ،گذشته ۀدو ده
 در یاستان حت يهاو جاده ییاز مناطق روستا ياریکرده است اما هنوز بس یرا ط يرشدروبه

 ۀنیزم . درستندین برخوردارمناسب  یدهبندرعباس از پوشش تلفن همراه و آنتن يبخش مرکز
از مناطق  ياریرو در بس نیاز هم .اندافتهیتوسعه ن یخوببه هارساختیز زین ينور بریو ف نترنتیا

 يهارساختیز ۀنیمحروم هستند. در زم نترنتیبه ا یشهروندان از دسترس ،استان ییروستا
است. از نظر  افتهینمحروم و توسعه يهاهرمزگان در شمار استان زین یو درمان یبهداشت

 يهااستان هرمزگان بر اساس پژوهش زین یلیتکم التیتحص ژهیبه و یآموزش يهارساختیز
در شمار چند استان آخر کشور  یلیتکم و یعال التیتحص انیگرفته و درصد دانشجوصورت

 .است
ر د ژهیواستان به یمناطق ساحل تیوضع زیگذران اوقات فراغت ن يهارساختیز نظر از

اما در مناطق دور از ساحل و  ،شده نهیزم نیها در اماندن ضعفشهر بندرعباس، سبب پنهان
 یرزشو و یحیتفر ،یگذران اوقات فراغت در ابعاد فرهنگ يهارساختیفقدان ز ییمناطق روستا

 سوق داده است. اتیبه مواد مخدر و دخان ادیاعت ژهیبه و یاجتماع يهابیآس يجوانان را به سو
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تان در اس هارساختیز یافتگینتوسعهدهد خبرگان نشان می انتایج حاصل از مصاحبه ب
 نیدن اشاز سکنه یخال جهیمهاجرت از روستاها و در نت ،ینیشهرنش یۀرویهرمزگان سبب رشد ب

ت. شده اس یتینارضا شیافزا ی ورشد ناامن ،ییو اقتصاد روستا يبخش کشاورز فیمناطق، تضع
توان به فساد سیاسی و اقتصادي، ضعف ها در استان میترین علل عدم توسعه زیرساختاز مهم

بودن عدالتی در تقسیم منابع اشاره کرد. بنا بر نظر کارشناسان پاییناجراي قانون، تبعیض و بی
ی در زنشده، عدم برخورداري از نفوذ و توان چانهت تخصیص دادهبودن اعتبارابودجه و ناکافی

ها در ترین موانع توسعۀ زیرساختها و سوء مدیریت در عرصۀ ملی مهمنهادها و وزارتخانه
 استان هرمزگان است.

 رکود اقتصادي )6
أثیر را ت ینهایی است که از رکود اقتصادي حاکم بر کشور بیشترهرمزگان از جمله استان

 ،ها، گمرکاترفته است. هرمزگان استانی مرزي و ساحلی است که به دلیل وجود بندرگاهپذی
تعامالت فراوانی با خارج از کشور دارد. خبرگان و فعاالن اقتصادي  ،هاي مرزيبازارچه و تعاونی

ان تا ونقل استو صنفی معتقدند با رکود فعلی حاکم بر کشور بخش صادرات، تجارت و حمل
تضرر شده است. این در حالی است که بخش زیادي از تولیدات صنعتی استان نیز حد زیادي م

جایی که نقل و اي با کاهش و شوك همراه بوده است. از آنبه دلیل وجود بازارهاي منطقه
هایی همراه بوده است، امکان واردات بسیاري از کاالها که زمینۀ رونق انتقاالت مالی با محدودیت

محدود شده است. این در حالی است که به دلیل کاهش ارزش پول  ،ستان بودگمرکات و تجار ا
افزایش قیمت کاالها از یک سو و کاهش قدرت خرید شهروندان، بازارهاي  ،ملی و به دنبال آن

استان به شدت دچار رکود شده است. نقل و انتقاالت دریایی استان نیز با توجه به کاهش ارزش 
اند. با کاهش ارزش ریال هزینۀ توقف اي با افزایش هزینه روبرو بودهنطقهریال در برابر ارزهاي م

هاي کشورهاي منطقه به شدت افزایش یافته است و این در کنار کاهش و ورود به برخی بندرگاه
مدهاي امري که پیا ؛تقاضا براي نقل و انتقال کاال، ناوگان دریایی استان را دچار رکود کرده است

 جمله بیکاري ملوانان و افزایش قاچاق سوخت را در پی داشته است. منفی دیگري از
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هاي اقتصادي از جمله بخش مسکن نیز به دلیل کاهش قدرت خرید و کاهش در سایر بخش
با  یافته وشدة مسکن، ارزش افزودة این بخش به شدت کاهشهاي تمامتقاضا و افزایش هزینه

اري از مشاغل مرتبط با رکود و ورشکستگی مواجه بسی ،رکود این بخش، ضمن بیکاري کارگران
 اند. شده

هاي چند ساله و از سوي دیگر بخش کشاورزي استان نیز از یک سو متأثر از خشکسالی
ی به آبها و تداوم کمها با بحران مواجه است. وقوع خشکسالیتحت تأثیر افزایش قیمت نهاده

ید هاي دامی، تولاما با افزایش قیمت نهاده کاهش تولید و سطح زیرکشت استان انجامیده بود
رغم تبلیغات فراوان، بخش بخش دام و طیور نیز با کاهش ارزش افزوده مواجه شده است. به

ط محیطی، گذاري متناسب با شرایریزي و سیاستبودن، فقدان برنامهگردشگري نیز به دلیل فصلی
ر گردشگران داخلی، با رکود مواجه کاهش محسوس درآمدهاي خانوارهاي ایرانی و ورود کمت

 ها و مراکز اقامتی استان گویاي این موضوع است.است و ظرفیت خالی مقاصد گردشگري و هتل
به باور کارشناسان رکود و تورم فعلی کشور در استان هرمزگان اثرات منفی بیشتري دارد. 

اشتغال شهروندان، وضعیت تبادالت تجاري و بازرگانی با خارج از کشور، سهم مهم بازارها در 
شکنندة بخش کشاورزي سنتی، جامعۀ روستایی و ضعیف استان سبب شده است اثرات رکود و 

هاي اجتماعی و اقتصادي مانند بیکاري باال، افزایش نرخ طالق، کاهش تورم در قالب آسیب
 تمایل به ازدواج، افزایش قاچاق سوخت و حتی قاچاق دام خود را نشان دهد.

 ت،یریسوء مد المللی،هاي بینتوان به تحریمترین علل رکود اقتصادي استان میاز مهم
ها و التهابات داخلی اشاره کرد. رکود اقتصادي در استان سبب تمایل تنش و کاهش ارزش ریال

به قاچاق کاالهاي ارزان داخلی در مبادي مرزي (مانند دام)، قاچاق سوخت، بیکاري، رشد 
هاي اقتصادي شده است. در این الق و..) و ورشکستگی فعاالن و بنگاههاي اجتماعی (طآسیب

رسد رونق اقتصادي با موانعی مانند تیرگی و تنش در روابط با ایاالت متحده راستا به نظر می
المللی به خصوص با توجه به نقش و هاي بینآمریکا و غرب و کشورهاي عربی، تداوم تحریم

ات سیاسی داخلی، عدم توجه به اقتصاد مقاومتی و بازارهاي داخلی موقعیت استان، تداوم اختالف
 هاي نسبی استان روبرو است.توجهی به مزیتو بی
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 بیکاري )7
 تیاستان هرمزگان از وضع ،کشور يکاریب تیموجود رصد وضع يآمارها نیبر اساس آخر

رم به و تو دیو رکود تول هامیتحر ،یخارج ياقتصاد يو آثار فشارها ستیبرخوردار ن یمناسب
شاهد  دیدر تول کودو ر یزندگ يهانهیهز شیکه با افزا ياگونهدر استان مشهود است؛ به یخوب

و  يامر نرخ مشارکت اقتصاد نیا جهیدر نت .میخود هست شتیمع نیتأم يفشار بر خانوارها برا
در  و هرمزگان است افتهی شیافزا يابه شکل مشهود و قابل مالحظه يکاریبه دنبال آن نرخ ب

 .رده نخست بیکاري در کشور قرار دارد
هاي مهاجرپذیر کشور پذیراي شمار زیادي نیروي کار از عنوان یکی از استانهرمزگان به 

 بلوچستان، کرمان ووهاي مجاور یعنی سیستانسراسر کشور بوده که در این میان سهم استان
ي در هاي تولیداندازي فعالیتد کشور راهتر است. با توجه به این که شرایط جدیفارس بیش

کشور را دشوارتر از پیش کرده و کاهش ارزش افزوده سبب ورشکستگی یا کاهش و تعدیل 
 بسیاري از واحدهاي تولید و اشتغال شده است، وضعیت استان نسبت به گذشته بدتر شده است.

غال زنان عدم اشت لیدل به ییدر مناطق روستا يکه نرخ مشارکت اقتصادنیقابل توجه ا ۀنکت
ا هآمار نیکه در آخر ياست، به طور ياز نقاط شهر ترنییهمواره پا یسنت يباورها ۀجیدر نت

 ییاو روست يدر مناطق شهر يکارینرخ ب ۀسینرخ مشارکت مردان حدود دو برابر زنان است. مقا
در  يکارینرخ ب يآمار هايهدور ۀدر هم دهدینشان متا کنون  1365از سال استان هرمزگان 

اها در روست يکاریها نرخ بدوره ترشیبوده است. در ب ياز مناطق شهر شیب ییمناطق روستا
 یینقاط روستا یعدم دسترس به زعم کارشناساناز شهرها بوده است.  شیدرصد ب6تا  5حداقل 

همچون  یترساخینقاط، نبود امکانات ز نیا ییایجغراف یپراکندگ ،يو تجار یصنعت ةبه مراکز عمد
 یینان روستاز يکاریبودن نرخ بباال ان،ییروستا نیدر ب ینبود مهارت و سواد شغل ،یارتباط يهاراه

بودن البا یو عوامل اصل لیاز دال ییتاروس رفعالیغ تیفعال به جمع تینسبت جمع نیو همچن
 .است ییدر نقاط روستا يکارینرخ ب

نشانگر آن است که نه تنها در استان  زیکار استان ن يروین 1395سال  يسرشمار یرسم جینتا
 يکارینرخ ب ،خاص خود را دارد) تیکه وضع یابوموس يها (به استثناشهرستان یبلکه در تمام
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 يهاروهگ انیدر م يکاریبه روند ب یاستان است. نگاه یعموم يکاریجوانان حدود سه برابر نرخ ب
 لیمختلف در استان است. تحل يهادوره زنان در انیدر م يکاریب ينرخ باال ةدهندمختلف نشان

 ياستثنابه دهدیم تا کنون نشان 1355از سال  زنان و مردان استان يکاریروند نرخ ب ۀسیو مقا
 بوده است.  رزنان باالت انیهمواره در م يکاریکوتاه نرخ ب ةدور کی

 ،زگاندر استان هرم يکاریمرتبط با ب هايدیتهد یکی دیگر از ،از نظر خبرگان و کارشناسان
 یت. حواشاس ياهیدر مناطق حاش يکاریبودن نرخ بباال گر،ید يریتعب ای يکاریبودن بياهیحاش

 است، نرخ يتوان اقتصادو کم بضاعتیبر آنکه محل تجمع و سکونت افراد ب شهرها عالوه
 لیدال نیتردهاز عم هیو فقدان سرما یشغل يهاباال است. فقدان مهارت زیها ندر آن يکاریب

 یتیکه موقع ییهاشهرستاندر شهرها،  یبر حواش مناطق است. عالوه نیدر ا يکاریبودن بباال
 ۀمیاال است. نب اریمناطق استان بس ریبا سا سهیدر مقا يکارینرخ ب زیدارند ن یرامونیو پ ياهیحاش
ها توجه نهادها و سازمان یۀهمواره در حاش ،دو شهرستان بشاگرد و جاسک ژهیوبه اناست یشرق
و  یامونریپ یتیدو شهرستان موقع نیا زین ییایجغراف ياست که از منظر یدر حال نیا .اندبوده
ستان را در ا يکارینرخ ب نیدو شهرستان باالتر نیا ،يسرشمار يهادوره هیدارند. در کل ياهیحاش

 درصد بوده است.50از  شیها بشهرستان نیا يکارینرخ ب يو در موارد نداداشته
 اي، زنانه و روستایی دارد وبه طور کلی بیکاري در هرمزگان ماهیتی فصلی، پنهان، حاشیه

 .)76-79 :1397 ،یکوهشاه رزادهی(م کردگان بیشتر استدر میان بومیان، اقشار جوان و تحصیل
است ان در است يکاریب قیمصاد نیترمهمافزایش نرخ بیکاري، تعدیل نیرو در مراکز اقتصادي 

توان به تورم و رکود اقتصادي، افزایش نرخ مشارکت اقتصادي، ترین علل آن میکه از مهم
مهاجرپذیري استان اشاره کرد. تمایل به قاچاق،  و هاي اقتصادي، سوء مدیریتورشکستگی بنگاه

 بیکاري يامدهایپ نیترمهم ،مئهاي اجتماعی، رشد ناامنی و جراکاهش قدرت خرید، رشد آسیب
 ء مدیریتالمللی، سوهاي بیندر استان است. به باور کارشناسان و خبرگان رکود اقتصادي، تحریم

 ترین موانع رفع بیکاري در استان است.سود باالي تسهیالت بانکی مهم و
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 آبیکم )8
از  یناش سوکیموجود در استان هرمزگان از  يهایآبنقاط کشور کم ریسا چونهم

از فرهنگ  یناش گرید يهوا و از سو يدما شیمانند کاهش بارش و افزا یعیطب يهافرایند
 یمدع انتویکه م يانادرست منابع آب است به گونه تیریمد جهینادرست استفاده از آب و در نت

 نیا یۀاست. در سا» منابع آب تیریبحران مد«بلکه » بحران آب«نه  دموجو یشد بحران کنون
 یراصولیمصرف غ ۀجیدر نت ،از آب موجود در استان ياعمدهبخش  سوکیاز  تیریبحران مد
بدون استفاده  زیاز آن ن يادیو بخش ز رودیهدر م يخصوص کشاورزشرب و به يهادر بخش

. ودشیعمان م يایو در فارسجیا بدون استفاده وارد خلیها بخار شده از پشت سدها و مانداب ای
 يچالش جد کیعنوان بارش بهخشک و کم ۀمنطق کیعنوان آنچه امروزه در استان هرمزگان به

 عنوان کمبود بارشبه یخیمسئله تار کینادرست با  ۀمواجه شود،یمطرح م دیحال جد نیو در ع
 تیریفرهنگ مصرف و مد ۀحال مطالع نیاست. با ا نیریش یبع آبنافراوان به م یو عدم دسترس

موجود در استان با  یاز آن است که جوامع محل یحاک یخیبستر تار کیمنابع آب استان در 
و انتقال  در انباشت تیابتکار و خالق تیو در نها یطیمح طیخود با شرا قیقناعت، تطب ت،یریمد

 اند. آب بر مشکل کمبود آب فائق آمده
 سطح ۀقابل مالحظ شیفزااستان، ا تیگذشته رشد جمع يهادهه دربه باور کارشناسان 

که  ییروستا يهاطیدر مح یحت یسبک زندگ رییتغ ،ینیشهرنش ۀتوسع ع،یصنا ۀتوسع رکشت،یز
 ياریبس ۀی، سبب تخلخشکسالی مدت یطوالن ةدور کیآب است در کنار  ترشیمستلزم مصرف ب

 یسو خود را در قالب بحران آب مصرف کیرخداد امروزه از  نیاستان شده است. ا یاز منابع آب
 يهامانند دشت یآباز کم یناش يهادر قالب چالش گرید يو صنعت) و از سو ي(شرب، کشاورز
 تیفیو کاهش ک يها، شورعمق چاه شیها، افزاها و چاهها، قناتشدن رودخانهممنوعه، خشک

و  يکشاورز یاضشدن ارشدن روستاها و خشکاز سکنه یکاهش ذخائر سدها خال آب،
 ها نشان داده است.و گسترش فروچاله نیفرونشست زم

چهار هزار و  ،کم نیاز آبی روزانۀ استان هرمزگاندست دهدهاي کارشناسی نشان میداده
لیتر بر ثانیه کمبود آب  900لیتر بر ثانیه است که  200لیتر و میزان تولید کنونی سه هزار و  100
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رقم حاکی از شکنندگی وضعیت تأمین آب در استان است و نشان ). این 1396(مالیی،  دارد
هاي جوي، مصرف شهروندان یا افزایش دما، استان را ترین نوسانات در ریزشدهد کوچکمی

دهد. همین موضوع سبب شده کمبود آب در بسیاري از مناطق استان آبی قرار میدر معرض کم
 اي مزمن تبدیل شود. به مسئله

 روستاي استان 1713چه از میان اي جدي است. اگرآبی مسئلهیز کمستایی ندر مناطق رو
 ،انددرصد جمعیت روستایی استان را در خود جاي داده95روستا که بیش از  1300بیش از 

کمابیش به آب شرب سالم و بهداشتی دسترسی دارند، با این حال بسیاري از روستاهاي استان 
ند، از آب شرب بهداشتی محرومند. نیاز آبی رمناسبی برخورداحتی در مناطقی که از بارندگی 

ثانیۀ آن از  لیتر بر 360هزار و یکلیتر برثانیه است که اکنون  2200مجموع روستاهاي هرمزگان 
لیتر برثانیه کمبود آب در روستاها وجود دارد. در اثر  840شود و بیش از منابع موجود تأمین می

ها خشک شده یا ها، قنات و چاهها، بسیاري از چشمهه از سفرهرویخشکسالی و استفادة بی
ن با بحران روستاي استا 200ها افت داشته است. در نتیجه ساکنان بیش از کیفیت آب در آن

 هاي بندرعباس، سیریک،رو هستند که در این میان روستاهاي شهرستانآبی روبآبی و کمبی
اند. این در حالی است که در برخی آبی مواجهکل کمتر با مشبشاگرد، قشم و بندرخمیر بیش

بب کشی، سآباد و بندرعباس با وجود منابع آب در دسترس، فقدان لولهمناطق بشاگرد، حاجی
 بودن کیفیت آب شرب شده است.آلوده بودن و پایین

تر از هاي استان به پایینرویه سبب شده است بیالن تمام دشتخشکسالی و برداشت بی
هاي استان در درصد دشت50دشت آن یعنی بیش از  74دشت از  38صفر یعنی منفی برسد و 

رویۀ ). این در حالی است که استفادة بی1396(مالیی،  هاي ممنوعه قرار گیردفهرست دشت
ز لحاظ پتانسیل آب زیرزمینی ضعیف و از نظر شوري نیز فاقد استفاده ها را نیز امابقی دشت

 بر کمیت از نظر کیفیت نیز دچار محدودیت هستند. هاي سطحی نیز عالوهساخته است. آب
لین دهد نارضایتی شهروندان از دولت، مسئونتایج حاصل از گفتگو با خبرگان استان نشان می

تصاد روستایی و کشاورزي، تهدید سالمت شهروندان، مدیریتی کشور، تضعیف اق و ساختار
 سوء مدیریتآبی است. کم يامدهایپ نیترمهم از فرونشست زمین، مهاجرت به شهرهاي استان
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ن بودف شهروندان، ضعف آبخیزداري، باالو بحران مدیریت منابع آب، فرهنگ و الگوي مصر
 آبی در استان است.ع فراروي رفع کمترین موانعنوان مهمسازي آب دریا بههاي شیرینهزینه

 اينابرابري و عدم توازن منطقه )9
 ،خود يو مرز ياهیحاش تیقرارگرفتن در جنوب کشور و موقع لیاستان هرمزگان به دل

ر کمتر مورد توجه قرا یپس از انقالب اسالم یحت ،مصوب يهاو برنامه یکل يهااستیرغم سبه
در شمار مناطق کمتر  زینخست پس از انقالب ن يهار دههاستان د نیرو ا نیگرفته است. از هم

ها و مناطق، محروم و نابرخوردار بوده است. در دوران جنگ از حوزه ياریو در بس ربرخوردا
 يهايگذارهیسرما ةکمتر مورد توجه دولت در حوز يمناطق مرز ،یمالحظات لیبه دل یلیتحم

 یدولت يهاداشت و طرح یتیوضع نیچن زیهرمزگان ن نهیزم نیکه در ا گرفتندیقرار م ییربنایز
 گرفتیمحروم مورد توجه قرار م اریمطلق از مناطق بس تیغبار محروم زدودنعمدتاً با هدف 

 ی و سایر نهادهانیامداد امام خم ۀتیکم ی،در اقدامات جهاد سازندگ توانیاز آن را م ییهاکه نمونه
استان و  یساحل تیاگرچه موقع یر دوران سازندگ. پس از جنگ و دمشاهده کرددر بشاگرد 

اع در اوض یفقط منجر به بهبود نسب ،توجه اندك نیقرار گرفتند اما ا وجهمورد ت ریجزا یبرخ
و  يصاداقت يکردیبه منطقه آزاد شد که عمدتاً با رو شیقشم و ک ةریدو جز لیبندرعباس و تبد

 داشترا در پی نابعاد و مناطق استان  ریرو نشر توسعه به سا نیصورت گرفت. از ا انهدارهیسرما
 .استان رخ نداد تیوضع رد ياقابل مالحظه رییو تغ

 ،یرامونیو پ یمناطق قوم ،يتوجه به مناطق مرز استیس لیهفتم و هشتم به دل يهادر دولت 
نهم و دهم منجر به  يهادر دولت کردیرو نیتداوم ا ۀجیاستان آغاز شد. نت تیدر وضع یجهش

ل مناطق کشور به نحو قاب يبنداستان را در رتبه گاهیاستان شد و جا ةقابل توجه چهر رییتغ
 افتهیناز آن استان هرمزگان در شمار چند استان توسعه شیکه پ ياگونهبه دیبهبود بخش يامالحظه

استان در  گاهیجا ها،رساختیز ۀشده و توسعادیروند  جهیو محروم کشور بود اما در نت
هر  د،یاستان کشور رس 30 انیدر م 20به حدود  1385 يسرشمار يتوسعه بر مبنا يهايبندرتبه

ها مانند بهداشت و آموزش همچنان در شمار چند استان آخر کشور قرار شاخص یچند در برخ
ین ر بدهد هرمزگان دگرفته نشان میهاي صورتدر سالیان اخیر نیز فراتحلیل پژوهش داشت.
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). در این میان در حوزة 1397فر و دیگران، دارد (نظم 20هاي کشور جایگاهی بین پانزده تا استان
هاي اقتصادي و تجاري، استان از جایگاه نسبتاً مطلوبی برخوردار است اما در زیرساخت

هاي فرهنگی همچنان در شمار هاي خدمات، بهداشت، آموزش و برخی شاخصشاخص
 وم کشور قرار دارد. هاي محراستان

هاي مختلف شاهدي است هاي کشور در حوزههاي توسعه استانبنديرتبه بندي و سطح
که بسیاري از کارشناسان و مسئوالن محلی، آن را دلیلی بر تداوم تاریخی محرومیت این استان 

وزشی، هاي فرهنگی، آمها در حوزهبندهیدانند. همانطور که بیان شد بر مبناي این سطحمی
برخوردار قرار داشته است. این در هاي کمبهداشتی و ارتباطی هرمزگان همواره در شمار استان
وضعیتی به ویژه در مناطق مرزي استان با  حالی است که از نگاه نخبگان محلی، مقایسه چنین

مندي شود و همواره گالیههاي همجوار سبب تشدید احساس محرومیت در استان میاستان
ندان در این استان را در پی داشته است. به باور کارشناسان این ضعف جداي از ناتوانی شهرو

ریزي و مدیران در جذب اعتبارات عمرانی، ریشه در یک بحران جدي در عرصه نظام برنامه
جر عمرانی من منابع و اعتبارات عیفقدان عدالت در توزریزي کشور دارد که در نهایت به بودجه

لی زنی بیشتري در عرصه مي مناطقی که نخبگان محلی آنها از توان چانهفرایندشود. در چنین می
سهم بیشتري از اعتبارات و منابع را نصیب خود کرده و تداوم چنین روندي به  ،برخوردارند

ترکیب و  هانجامد. در هرمزگان به عنوان استانی مرزي کها میها در استانتشدید نابرابري
به دلیل معدودبودن نخبگان و سیاستمداران در  ،قومی و مذهبی خاص خود را دارد يایجغراف

گیر ملی محدود است و همین امر سبب تداوم زنی با مراکز تصمیمتراز ملی، توان تعامل و چانه
 توجهی به استان در نیم قرن گذشته شده است.کم

در توسعه کامالً آشکار است در حالی که بندرعباس  در سطح استان نیز عدم تعادل و توازن 
هرستان اي آشکار با این شاز وضعیت توسعۀ نسبتاً خوبی برخوردار است، سایر مناطق در فاصله

هاي استان، شکاف از بسیاري از امکانات و خدمات محرومند. شکاف توسعه در میان شهرستان
هاي بی شرق و شمال شرق استان و شهرستانتوسعه میان مناطق شهري و روستایی، محرومیت نس

توازن  و عدم ينابرابر قیمصاد نیترمهماز  نشینخمیر و بستک، محرومیت نسبی مناطق سنی
 است.در استان  يامنطقه
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افته اي یماهیتی قطبی و منطقه ،دهد توسعه در درون استاننیز نشان می 2طور که شکل همان
منطقه  اند یکپیوستههمتقریباً از نظر جغرافیایی نیز به است. چهار شهر پرجمعیت استان که

دهند. در شرق سه شهرستان محروم جاسک، سیریک و بشاگرد قطب برخوردار را تشکیل می
هرستان دو ش ،اند. چنین وضعیتی در غرب نیز در بستک و خمیرمحرومیت استان را تشکیل داده

آباد نیز همانند پارسیان در غرب ان و حاجیمجاور هم نمایان است. دو شهرستان شمالی رود
ترین منطقۀ استان شرق و غرب آن است که برخودار دارند. بر این اساس بحرانیوضعیتی نیمه
آباد که ر حاجیاحمدي دکوهشاه هزار نفريشششهرستان بشاگرد و  هزاري 35اگر جمعیت 

ین نشعمدتاً مناطق سنی ده بگیریمنادی ،شونداطق محروم استان را شامل میدرصد من10بیش از 
تان در نشین شرق اسگیرد. البته شایان ذکر است شکاف توسعه به جز مناطق حنفیمیرا در بر

 سایر مناطق ارتباط معناداري با مذهب ندارد. 

 

 

 )ریزي استان هرمزگانمنبع:سازمان مدیریت و برنامه( مناطق ناهمگن از نظر سطح توسعه: نقشه 3شکل 
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تبار، نشین و مناطق بلوچباور کارشناسان نارضایتی عمومی در مناطق محروم، مناطق سنیبه 
گري و م، سوء رفتار با غیربومیان، رشد مطالبهئهاي اجتماعی، میزان باالي جرامیزان باالي آسیب

در  ياو عدم توازن منطقه ينابرابر يامدهایپ نیترمهم امکان بروز اعتراضات و احساس تبعیض
 هایی مانند ساختار مدیریتی استان، فقدانستان است و رفع نابرابري در استان با موانع و چالشا

 زنی پایین برخی مناطق روبرو است.ریزي آمایشی، قدرت چانهبرنامه

 تضعیف اقتصاد روستایی  )10
 85استان هرمزگان،  1395مسکن و نفوس کشور در سال  یعموم يبر اساس سرشمار 

درصد 2/45 یعنیساکنان استان  تن از 152 هزار و 812ه دارد ک يروستا و آباد 2269دهستان و 
. اگر چه رصد آمار )1395(مرکز آمار ایران،  کنندیم یمناطق زندگ نیاستان در ا تیاز کل جمع

درصد 5 بیش از 1395تا  1385فاصله سال که در  دهدیگذشته نشان م يدو سرشمار ۀسیو مقا
 از یکیحال هرمزگان همچنان  نیاستان هرمزگان کاسته شده است، با ا ییروستا تیاز جمع

س از نظر پ نیو از ا برخوردار است ییروستا تیدرصد جمع نیترشیباز است که  ییهااستان
عالم مرکز ا نیسوم را در کشور دارد. بنابر آخر گاهیبلوچستان و گلستان جاوستانیس يهااستان
عدد  نیکه ا دهیدرصد رس3/17 ، بهاستان هرمزگان ییمناطق روستا در يکارینرخ ب ،رانیآمار ا

و به  شیدر استان افزا ینیاستان است. همچنن نرخ شهرنش يکاریاز نرخ ب شیدرصد ب2حدود 
است.  افتهیکاهش  یگذشته به شکل محسوس انیاستان در سال ییروستا تیدنبال آن درصد جمع

است. در  افتهیکاهش  يکشاورز داتیتول ژهیوبه ییروستا داتیتول زانیاست که م یدر حال نیا
استان شاهد تحول  ییروستااقتصاد  زیصنعت ن ایخدمات  ،يها مانند گردشگربخش ریسا

ستان به باور خبرگان انبوده است.  ،شود یو ارزش افزوده منته دیتول شیکه به افزا يریچشمگ
 يدعامل هدفمن نیاند. نخستتان داشتهاس ییاقتصاد روستا فیدر تضع یچند عامل نقش مهم

 ةزیامر انگ نیبه حساب سرپرستان خانوارها است. ا زیهر چند ناچ یمنظم وجوه زیو وار هاارانهی
بودن  الب لیو به دل هرا کاهش داد ياقتصاد يهاتیمشارکت در فعال يبرا ییفعال روستا تیجمع

 یتیحما ينهادها يهادر کنار کمک هاارانهی زیمبلغ ناچ عیروستاها تجم یبعد خانوار در برخ
ستان را از دست بدهند. در ا يمشارکت اقتصاد زهیگرفتن قناعت، انگشیافراد با در پ هسبب شد
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 ۀتینهادها مانند کم ریت سایاز حما هاارانهیعالوه بر  ییروستا ياز خانوارها ياریهرمزگان بس
 هتیکم ةدو ادار ياست که دارا یکه هرمزگان تنها استانمندند چنانبهره زین (ره)ینیامداد امام خم

 ةدارا زیاستان هرمزگان در بندرعباس، بشاگرد ن ینیامداد امام خم ۀتیامداد بوده و عالوه بر کم
نهاد در روستاها  نیا تیتحت حما يدرصد خانوارها69تقل خاص خود را دارد و بیش از مس

که ) 1396(خسروانی، است  ییخانوار روستا 575 هزار و 36 برابر با یتیساکن هستند که جمع
 .شودیاستان را شامل م ییروستا تیدرصد کل جمع 17

 ییستااقتصاد رو فیعامل تضع نیدوم ینفت يهاسوخت و فرآورده قاچاقبه باور کارشناسان 
قاچاق  ةدیمتقابل دارند اما پد یعلت و معلول ۀرابط ییاست. اگرچه قاچاق و ضعف اقتصاد روستا

به شمار  یخارج يکاالها یررسمیغ ةبود که درواز یدر گذشته عمدتاً معطوف به نوار ساحل
 ییمناطق روستا نیتریدر شمال یمنسجم حت يارهیزنج تصوراما قاچاق سوخت به رفتیم

 ست،یمولد ن يهاتیلبا فعا سهیکه سود حاصل از آن قابل مقاآن لیرواج دارد و به دل زیاستان ن
 .از مشاغل شده است ياریبس یلیسبب تعط

 یقانونریغ يهاتیفعال يمکمل برا یاست که نقش يگریعامل مهم د یدرپیپ يهایخشکسال
ع مناب تیریگذشته و عدم مد ۀدر ده یکاف يهافقدان بارش لیمانند قاچاق سوخت دارد. به دل

شدن کو با خش هافتیمنابع آب کاهش  تیفیو ک یدب ،استان ییاز نقاط روستا ياریآب در بس
رها و به دنبال  ،يکشاورز یاز اراض ياریآب بس يشور شیها و افزاها و قناتاز چاه ياریبس

از  ياریبس يکشاورز يهانیاز سکنه شده است. با افت بازده زم یاستان خال يروستا 514آن 
 آوردند. با کمبود منابع آب يرو یرقانونیبه مشاغل غ ایبه مهاجرت شده  ریناگز ای انیروستائ

عنوان به نابیممنوعه قرار گرفتند و دشت م يهادر شمار دشت استان يهااز دشت ياریبس
پرآب و  يروستا 23که در ها مواجه شد؛ چناندشت استان با بحران فروچاله نیزتریحاصلخ
 ریااست که در س یدر حال نیرفت. ا نیاز ب يها امکان کشاورزبر اثر فروچاله نابیم زیخحاصل
ه از کمبود آب متأثر بود یاز اراض ياریبس زیو نازدشت ن گنواستان مانند سرخون و  يهادشت

 .اندخود شده يهانیو کشاورزان وادار به ترك زم
 يرگیعامل د ،برد نیکه مرکبات استان را از ب» جادوگر يجارو« ژهیبه و یاهیآفات گ رواج

 ازیاز ن يادیاست. هرمزگان بخش زبوده استان هرمزگان  ییاقتصاد روستا فیدر جهت تضع
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ا که ب ياگونهکشور است، به موترشیل دیکرده و قطب تول نیکشور به مرکبات را تأم
کشور  موترشیدرصد ل40از  شیمحصول ب نیاستان به ا يهادرصد از باغ12 افتنیاختصاص

است که بر اثر  نابیرودان و م يهان در شهرستاناستا موترشیباغات ل ة. عمددشویم نیتأم
) 1394 ،يرفت (بهار نیدرصد باغات از ب70از  شیب ،تنها در رودان» جادوگر يجارو« يماریب

 .منطقه کمک کند نیا صادتا کنون نتوانسته به رونق سابق اقت زین نیگزیو کشت جا
خش استان است. ب ییاقتصاد روستا فیعوامل تضع گریاستان از د یالتیذخائر ش کاهش

و  دیمرتبط با ص يهاتیفعال قیاستان که از طر ینوار ساحل ییروستا تیاز جمع یتوجهقابل
 رمجازیو غ یخارج ادانیو ورود ص دیص شیافزا لیبه دل ریاخ انیدر سال ،کندیارتزاق م يادیص

 ،یروابط خارج ةدر حوز ریاند. با تحوالت اخخود را از دست داده مدادرو  دیاز تول یبخش
ستان ا ییاقتصاد روستا هامیتحر ۀجیدر نت یموجود و کاهش مبادالت خارج ينوسانات اقتصاد

 .شد فیتضع شیاز پ شیب
و خالی  نشینیاي بیکاري، افزایش مهاجرت به شهرها، حاشیهبه باور کارشناسان رشد زنجیره

تضعیف اقتصاد  يامدهایپ نیترمهم ...وشدن روستاها، افزایش قاچاق، فقر عمومی از سکنه
ریزي روستایی در استان است. در این زمینه رونق اقتصاد روستایی با موانعی مانند عدم برنامه

هاي ترویجی در جهاد کرده، ضعف فعالیتبراي ماندگاري و جذب جمعیت جوان و تحصیل
 کشاورزي، ضعف مدیریت منابع آب و بخش آبخیزداري روبرو است.

 هاتحلیل یافتهوتجزیهد) 
در عوامل تاریخی،  شهیر دهد وضعیت فعلی هرمزگان،میشده نشان ادیمسائل  لیتحل
مدیریتی متعددي دارد. سیر تطور تاریخی توسعه در  -اجتماعی، جغرافیایی و سیاسی -فرهنگی

م هاي ملی رقزا داشته و در پاسخ به ضرورتدهد که توسعه ماهیتی بروناین استان نشان می
ی گر اصلخورده است. از این رو نیازهاي محلی کمتر مورد توجه قرار گرفته، جامعه محلی کنش

اي برخوردار ي نابرابر از مواهب توسعه نیز به طور شایستهفرایندتوسعه نبوده و به دنبال آن در 
 اند ازکه موتور محرکه توسعه در استان بوده برخورداري مهاجرانی گونه کههماننبوده است. 

 هکغیربومی شده  –هاي اجتماعی بومیسبب ایجاد شکافامکانات و خدمات نسبتاً بهتر، 
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پیامدهاي این شکاف عمیق به رقابتی غیرسازنده در عرصه فرهنگی، سیاسی و مدیریتی استان 
ر ستان در پاسخ به نیازهاي ملی د. عالوه بر این با توجه به اینکه توسعه در اتبدیل شده است

مناطقی از استان که فاقد چنین  ،حوزه بازرگانی و تجارت، دفاع و اخیراً صنایع شکل گرفته
ه اند کزاران و نظام حکمرانی بیرون ماندهگاز دایره توجه کار ،ها و کارکردهایی هستندظرفیت

محرومیت و نارضایتی شده  این امر سبب توسعه نامتوازن و به دنبال آن محرومیت، احساس
 است.

جداي از این، هرمزگان استانی است که از تکثر و تنوع فرهنگی باالیی برخوردار است. در 
گویش و مذهب به طور مشخص سه ناحیه فرهنگی مجزا در  این استان بر بنیاد فرهنگ، زبان/

وریت فرهنگ، شرق با محوریت زبان و فرهنگ بلوچی و مذهب حنفی، در مرکز و شمال با مح
بندري و مذهب تشیع و در غرب و جزایر با محوریت مذهب شافعی  زبان و گویش بشکردي/

هایی فرهنگ. این در حالی است که خرده)94-93: 1397، یکوهشاه رزادهی(مقابل رویت است 
 بر مبناي مذهب شافعی و زبان و فرهنگ عربی در سواحل غرب و برخی جزایر وجود دارد

 –اي استان حداقل سه گفتمان فرهنگیاز این رو در فض ).85-88: 1387 گران،یو د ي(پورموسو
دهند. مسئله مذهبی وجود دارد که به موازات و در مجاورت هم، نظام فرهنگی استان را شکل می

اران، حکمرانان و کارگزاران محلی در مدیریت تنوعات این جامعه گذمهم این است که سیاست
اند فضاي الزم را براي همسویی راهبردي که منجر به توسعه پایدار استان نستهمتکثر فرهنگی نتوا

 هايهاي دائمی که در بسیاري از موارد متأثر از رقابتشود فراهم آورند. از این رو خرده رقابت
ضاي فرهنگی کند، فهاي نادرست مدیریتی، ماهیتی تخریبی و ضدتقریبی پیدا میسیاسی و کنش

گیرد و سبب کاهش انسجام اجتماعی، عدم استفاده از شایستگان و نارضایتی رمیاستان را در ب
 شود.ها میدر برخی مناطق و گروه

ت. شرایط اي برخوردار اسنکته دیگر اینکه هرمزگان از شرایط جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ویژه
ت بارگزاري جمعیهاي مستعد تولید و هاي اقلیمی در این استان، عرصهجغرافیایی و محدودیت

اري و حکمرانی، تناسب منطقی ذو صنایع را محدود کرده است اما به دلیل ضعف نظام سیاستگ
هاي موجود برقرار نشده است و در برخی موارد به دلیل بین ظرفیت اکولوژیک و فعالیت

طی محیهاي زیستهاي بیش از توان و ظرفیت محیط، سبب بحرانهاي ملی بارگزاريضرورت
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رضایتی اجتماعی شده است. در چنین وضعیتی توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین راهبردي و نا
ها است اما ساختار حکمرانی محلی از اجازه و توان آمدن بر چالشحلی براي فائقمنطقی و راه

هاي ملی و الزم براي اجراي آمایش سرزمین و ترکیب هوشمندانه و منطقی ضرورت
نیست. به عبارتی دیگر فقدان سازمان مناسب حکمرانی یعنی  هاي محلی برخوردارحساسیت

هاي محیطی و انتظارات محلی مانند هاي کشورداري، حساسیتترکیب نیازهاي ملی، ضرورت
سبب شده ساختار حکمرانی که ماهیتی آمرانه و از باال به پایین  ،مشارکت عادالنه جامعه محلی

مسائل  ها وی توجه دارد، نتواند بر چالشو انتظارات محل یطیمح يهاتیحساسداشته و کمتر به 
 موجود فائق آید. 
موقعیت جغرافیایی استان سبب شده هرمزگان جبهه تهدیدات سرزمینی و  ،عالوه بر این

ترین کارکردهاي استان از منظر ملی، کارکرد دفاعی ایدئولوژیک باشد. از این منظر یکی از مهم
امر سبب تمرکز نیروهاي نظامی در سواحل و جزایر شده و اساساً  و نظامی استان است. این

بر توسعه براي رفع نیازهاي اجتماعی و  ،توسعه با رویکرد رفع نیازهاي دفاعی کشور در استان
محلی مقدم بوده است. بر همین اساس شهرهاي بزرگ ساحلی استان در وهله نخست 

یسات و خدمات نظامی براي نظامیان ایجاد شده بوده و در بسیاري از موارد تأس» شهرپادگان«
 گزینی فضاییهاي مسکونی، درمانی و آموزشی، نوعی جداییاست و در مواردي با ایجاد مجتمع

بین نظامیان و مدافعان امنیت و جامعه محلی و مردم عادي شکل گرفته است که این امر به 
 هاي اجتماعی منجر شده است. افزایش شکاف

امنیتی استان سبب غلبه گفتمان امنیتی بر فضاي مدیریتی استان شده و به  -یکارکرد دفاع
اران و حکمرانان محلی در امر توسعه استان نیز ناخودآگاه از چنین ذدنبال آن رویکرد سیاستگ
تی هاي محیطی استان و حاین در حالی است که با توجه به ظرفیت .گفتمانی متأثر بوده است

امنیتی به مثابه ضرورتی انکارناپذیر، به  –ین توجه به کارکردهاي دفاعیدر ع هاي ملی،ضرورت
دلیل موقعیت مرزي، ساحلی و بندري، گفتمان اقتصادي مبتنی بر تجارت و بازرگانی باید گفتمان 

 یدر اراض انینظام ریحضور محسوس و چشمگ غالب و حاکم بر فضاي مدیریتی استان شود.
ور کش تیریو مد یاسینهادها، نظام س نیشهروندان به ا ینیبه بدب ،مرغوب یو ساحل يشهر

 يوندهایبا پ یهرمزگان استان در نهایت اینکه .دهدیرا کاهش م یاجتماع یۀمنجر شده و سرما
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 درن استا نیا ياقتصاد ییایو پو ییرو شکوفا نیاست، از ا یالمللنیب يو کارکردها یخارج
ونق . با توجه به تبادالت اقتصادي و رنهفته است گانیو ثبات در روابط حسنه با همسا ییایپو

 ؛تجارت و بازرگانی فضاي استان به شدت متأثر از روندهاي جهانی و تصمیمات ملی است
مبادالت  ،هاي موجود در عرصه روابط خارجی و به دنبال آنترین تکانهچنانکه اثرات کوچک

 خ مشاهده کرد.کار استان به وضووتوان در فضاي کسبرا می ياقتصاد
نهایتاً رویکردهاي مدیریتی در عرصه حکمرانی محلی متأثر از رویکردهاي موجود در عرصه 

هاي منفرد و منزوي نیستند که تحوالت آنها ملی است. از این منظر واحدهاي محلی، موجودیت
ز ا بلکه به عنوان یک زیرنظام و بخشی از سیستم حکمرانی کامًال متأثر ،در خأل شکل بگیرد

ها و هاي موجود در عرصه حکمرانی ملی هستند. این امر به ویژه در استانرویکردها و رویه
نمود  ،هاي ملی آنها بر کارکردهاي محلی غالب استها، وظایف و کارویژهمناطقی که نقش

بیشتري دارد. از این رو هرگونه کاستی و نقصان در عرصه حکمرانی در سطح ملی به دلیل برخی 
 هاي محلی، با شدت بیشتري قابل رویتتر در مناطق و عرصهمانند بدنه مدیریتی ضعیف مسائل

محور در حکمرانی و سیاستگذاري در عرصه ملی سبب شده در است. چنانکه غلبه تفکر بري
د غفلت هاي محیطی مورترین منطقه کشور نیز این تفکر غالب بوده و استفاده از ظرفیتدریایی

 قرار گیرد. 

 گیريجهنتی
داري به ا -مسائل سیاسینخست، توان گفت در نگاهی سلبی به مسائل حکمرانی محلی می

و  تیموقعچهارم، و  یتنوع فرهنگسوم، ، هتوسعتطور تاریخی دوم،  ت،یریسوء مدویژه 
در نقاط مختلف استان به  داتیتهدمسائل و پراکنش و تمرکز  عوامل ییایجغراف يهایژگیو

اگرد، جاسک، بش يهااستان متشکل از شهرستان یشرق ۀمین یکل یبررس کی. در روندیشمار م
د. فقر ندار يترنامناسب تیوضع مسائل عتمرکز و تنو ،یو رودان از نظر فراوان نابیم ک،یریس

 ،يوادسیمنابع آب، قاچاق، ب لیو تقل لیتحل ،ییاقتصاد روستا فیتضع ،يکاریب ،یعموم
 يهاکنش ،یمذهب سمیکالیراد ت،یاحساس محروم ،یاجتماع ياهشکاف ،یاجتماع يهابیآس

 یطیمح ۀنیبا زم يهايماریو ب گانگانیو درصد قتل، امکان نفوذ ب يریگمانند گروگان یتیامنضد
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تان اس یشرق ۀمیدر نو...  زگردیکانون ر يریگمانند فروچاله، شکل یطیمحستیز يهاو بحران
 .است ترشیب

سواحل و  یآلودگ ،یآبمانند کم یطیمحستیز مسائل ،ترشیب ۀرغم توسعمرکز استان به در
و  یاسیو مسائل س یسبک زندگ رییو تغ ینینشهیمانند طالق، حاش یهوا، مشکالت فرهنگ

است. درمجموع در مرکز استان و  ترشیب يو مسائل کارگر تیریمانند فساد، سوء مد یتیریمد
و  یتیریمشکالت مد ،ياز رکود اقتصاد یمخاطرات ناش ،یاسیس داتیتهدشهر بندرعباس 

رچه از استان اگ یغرب ۀمیاست. ن ترشیب تهیمدرنناشی از  یمربوط به تحول فرهنگ داتیتهد
 يترناسبم تیوضع یشرق ۀمیخصوص ناما نسبت به مرکز استان و به بردیرنج م یمیخست اقل

 دارد. 
 نیترشیب یو حکمران يگذاراستیس ت،یریمرتبط با مد داتیمسائل و تهد ینظر موضوع از
 ۀتوسع ،يساالرستهیفقدان شا ،یزدگاستیس ت،یریرا دارند. سوء مد يو اثرگذار یفراوان

 ،یبه تخلف، روابط خارج لیفساد و م يرکود اقتصاد ها،رساختیز ۀتوسعفقدان  ،یشیآماریغ
ط با به نظام، مسائل مرتب ياعتمادیب ،يورکش ماتیمسائل اهل سنت، تقس ،ینیگزیفقدان بوم

وب خ یو فقدان حکمران فیضع تیریدر مد شهیر یهمگ يو کارگر یمناطق آزاد و مسائل صنف
 دارد.
و  بردیرنج م تیریها و مناطق کشور از سوء مداز بخش ياریاستان مانند بس یبه طور کل 

منظر  که ازنیقابل توجه ا ۀمشکالت استان است. نکت بموضوع به صورت عامل و علت غال نیا
در  که مسائل آن ستیو مستقل ن يجدا، منزو یتیاستان هرمزگان موجود ی،و حکمران یتیریمد

مختلف  ياهاستان را در بخش نیا يو ساختار دهیچیاز روابط پ ايبلکه شبکه ،ردیخأل شکل بگ
 زیور ناز مسائل مهم کش یاستان بازتاب مسائلرو  نیاز ا .زده است وندیمناطق پ ریبه کشور و سا

ار متأثر از ساخت تیدر استان در کل یو حکمران يکارآمد ت،یریهستند. به طور مثال بحران مد
ه قرار کمتر مورد توج ینیگزستهیکشور است که در آن شا ينظام ادار یرمشارکتیو غ رشفافیغ
ها ادامه در استان یتیریمد نییتا سطوح پا رانبح نیا يارهیزنج يفرایندرو در  نیاز هم .ردیگیم
 . ابدییم
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 کل رانیمد یاستان حت رانیاز مد يارینشان داد بس ،پژوهش نیا حاصل از انجام تجارب
و  يرکا ةمسائل و مشکالت حوز يبندتیو اولو صیشهرستان از تشخ یعال رانیو مد یاستان

 ینو حکمرا تیریمد حیصح يهاوهیاز ش يو نظر یعمل یخود عاجزند و کمتر شناخت یتیریمد
و  ینگاه بخش ،یتیریثر، فقدان ثبات مدؤرو انفعال، رخوت و فقدان ابتکار م نیدارند. از هم

ر د تیریعمر مد ،روندها نیا ۀجیدر نت .استان است تیریمد یعموم يهایژگیاز و ينگریجزئ
 تراییاز تغ يادیز ردموا ،ادارات مهم استان یاز موارد کوتاه بوده و در برخ ياریاستان در بس

کالن  یتیریبه مثابه نهاد مد ،ياستاندار یامر حت نی. اشودیسال مشاهده م کیدر  یتیریمدمتعدد 
قابل  یثباتیبا ب ینیگزستهیفقدان شا ،یتیریاز ضعف مد يکه جدا 1شودیشامل م زیاستان را ن

 مواجه است. یرتیمد يهاتیتوجه مسئول
 دیبا دهیچیپ يو ساختارها ياروابط شبکه ،یستمیس کردیرو یمحل یحکمران تیتقو يبرا

که  يابه گونه ،شود تیدر آنان تقوی حکمران نشیب و ردیقرار گ یمورد توجه کارگزارن محل
 وبا وجود افتراقات  حال که به صورت توأمان مورد توجه باشد. ينگرو کالن ینیبءجز

 يروین ،میهست یو محل یامر مل یدگیتنشاهد در هم ،یحکمران نهیدر زم یمکان يهاتفاوت
ا در مسائل ب ينظارت و راهبر ،يریگمیتصم تیقابلاز  دیخوب، با یحکمران ازیمورد ن یانسان

الوه ع یبا توجه به بعد زمان، کارگزاران محل تیو در نها برخوردار باشندنظرداشت هر دو سطح 
 برخوردار باشند. ينگرندهین آالزم، از توا اراتیبر داشتن اخت
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