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 :اظهارنظر كارشناسي درباره

 «تشكيل استان كرمان جنوبيطرح »

 

 

 

 
 

 

 

 چكيده

هاي جيرفت، عنبرآباد، كهنوج، استان كرمان جنوبي متشكل از شهرستان»واحده طرح حاضر، طبق ماده

 در اين زمينه نكات ذيل قابل تأمل است: «. شودگنج، منوجان و فارياب تشكيل ميرودبار، قلعه

( قانون اساسي 75پنجم )ولحاظ حقوقي و قانوني، گذشته از مغايرت طرح حاضر با اصل هفتاد. به1

( قانون اساسي، محدوده پيشنهادي براي تشكيل استان كرمان جنوبي، براساس ۳اصل سوم )« 10»و بند 

داقل شرايط (، از ح15/04/1۳62( قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري )مصوب 9ماده )« 1»تبصره 

« الف»قانوني )يك ميليون نفر جمعيت براي هر استان( برخوردار نيست. همچنين طرح حاضر مغاير بند 

هاي اجرايي ( قانون برنامه ششم توسعه است كه طبق آن حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه28ماده )

 وضع موجود كاهش يابد.   درصد نسبت به 15بايد حداقل به ميزان در طول اجراي قانون برنامه، 

 منظر از شد، خواهد آن اندازه و دولت تشكيالت گسترش سبب ضرورتاً جديد استان ايجاد ازآنجاكه. 2

 جوييصرفه» بر كه مقاومتي اقتصاد كلي هايسياست« 16» بند مغاير حاضر طرح كلي نظام، هايسياست

 حذف و دولت اندازه سازيمنطقي ساختارها، در اساسي تحول بر تأكيد با كشور عمومي هايهزينه در

 نظام كلي هايسياست« 10» بند نيز و دارد تأكيد «زائد هايهزينه و غيرضروري و موازي هايدستگاه

 . دارد تأكيد «اداري نظام تشكيالت ساختن منطقي و سازيمتناسب سازي،چابك» بر كه است اداري

تغيير و اصالح تقسيمات كشوري حاكي از اين است كه . بررسي تجربيات ساير كشورها در زمينه ۳

ها و كاهش سطوح و واحدهاي تر كردن و تجميع استانوسيع»روند جهاني غالب گرايش به سمت 

 است.« تقسيمات كشوري

 فزاينده مالي بار معنايبه جديد استان ايجاد. دربردارد دولت براي منفي پيامدهاي حاضر طرح تصويب. 4

 همچون مسائلي از ناشي تهديدهاي با دولت كه كشور اقتصادي كنوني شرايط در ويژهبه كه است دولت دوش بر

 لحاظبه است، مواجه...  و 19 ـ كوويد بحران اقتصادي پيامدهاي تورم، ملي، پول ارزش كاهش ها،تحريم

استخدامي كشور و سازمان اداري و شايان ذكر است كه طبق برآوردهاي . نيست توجيه قابل كارشناسي

هاي پرسنلي و بدون هاي فعلي مربوط به پرداختبا توجه به هزينه سازمان برنامه و بودجه، نيز برآورد

هاي استاني و نيز بدون درنظر گرفتن نهادهاي نظامي، انتظامي، اطالعاتي و دادگستريكردن لحاظ 

هاي ، بار مالي براي پرداخت هزينه ... و اداري تجهيزات و مستحدثات يا تكميل ايجاد براي نياز مورد بودجه

 خواهد بود. « يك سال»ميليارد تومان براي  810پرسنلي ناشي از اضافه شدن يك استان جديد، حدود 
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 ساير كتفكي براي سازيمطالبه كرمان و استان تفكيك فرايند احتمالي هايگذشته از بار مالي، تنش

 حاضر حال در كه است ذكر شايان. است حاضر طرح تصويب منفي پيامدهاي ديگر از تفكيك براي هااستان

 .است موجود كشور وزارت در جديد استان ايجاد براي پيشنهاد مورد 26 حداقل

توان ه آنها ميب. داليل توجيهي ارائه شده در مقدمه طرح از وزن كافي برخوردار نيست و با استناد 5

 ها را نيز در كشور توجيه كرد: تقسيم ساير استان

اي پيگيري مسائلي مانند تمركز امور در مركز استان، صرف هزينه براي مراجعه به مركز استان بر

ويژه مسافت ميان ها بهاي، مسافت ميان شهرستانامتوازن ناحيهامورات و پيامدهاي آن، توسعه ن

كه گير در كشور است اي همهها با مركز استان و ... مختص استان كرمان نيست، بلكه مسئلهشهرستان

اد استان الذكر، نه ايجهاي فوقراهكار اساسي براي رفع معضل هاي وسيع است.ژه مبتالبه استانويبه

سيمات به سطوح و واحدهاي زيرين تق« تمركززدايي و تفويض اختيارات اداري ـ مالي»جديد، بلكه 

عه( و ششم توس ه( قانون برنام26ماده )« الف»ذيل بند « 4»كشوري در مجراي قانون )ازجمله جزء 

 ها وزيرساخت ات،ها و نيز توزيع متوازن بودجه، امكانها به فرمانداريويژه تفويض اختيارات استانداريبه

 انونق (۳سوم ) اصل «12» و «9» بندهاي و (48) وهشتماصل چهل هاي كشور، مطابق... در شهرستان

ها باشد و احساس استانهمه ها در شهرستانهمه اي است كه رافع مسائل و مشكالت گونهاساسي، به

 .  درپي براي ايجاد تغييرات در نظام تقسيماتي را در كل كشور كاهش دهدنياز و مطالبات پي

 نبودن متوازن ازجمله متعدد هايچالش كرمان با استان تقسيم ،سرزمين آمايش هايشاخص منظر از. 6

 آب بعمنا در ضعف از منتج هايچالش و استان؛ سطح در صنعتي هايزيرساخت و توليدي واحدهاي پراكندگي

 .است مواجه پايدار

لحاظ قانوني و كارشناسي قابل با عنايت به موارد فوق تشكيل استان كرمان جنوبي به

شايسته است، بحث تغيير و شود. رو تصويب كليات طرح حاضر توصيه نميتوجيه نيست، ازاين

كل  ايجاد يك سيستم جامع تقسيمات كشوري برايصورت كالن و با هدف اصالح تقسيمات كشوري، به

 كشور مورد توجه و بررسي قرار گيرد.

 

 مقدمه

ملي  پايدار هويژه توسعهاقتصادي و اجتماعي و ب هتحقق توسع برايابـزاري كليدي تقسيمات كـشوري 

مرور بـهتقسيمات كشوري برمبناي اصول و معيارهاي منطقي و علمي نباشد يا  سيستم چنانچهاست. 

علمي  و از يك ابزار شده، از اهداف اوليه دور يرددر آن صورت گ نامناسبي هاتصرفدخل و  زمان

كشور را با چالش  درنتيجه روند پيشرفت و شوديمساماندهي مديريت سرزمين به ابزاري سياسي تبديل 



 

 

 

۳ 

  1.كنديم روروبه

است  1۳16گرفته در سال شكل « ايردهچهار»سيستم كنوني تقسيمات كشوري ايران، سيستم 

كه در پاسخ به مقتضيات آن زمان شكل گرفت. قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 

ترين نواقص قانون تدوين و تصويب شد. ازجمله مهم 1۳60نيز با توجه به نيازهاي دهه  15/04/1۳62

ارتقاي  در ايجاد و« جمعيت» هاي كّمي و در رأس آنهايف و ضوابط تقسيمات كشوري، غلبه شاخصتعار

 است كه جمعيت،« فضاي جغرافيايي»شود كه آنچه تقسيم ميدرحاليسطوح تقسيمات كشوري است. 

وابط ضصرفًا يكي از عناصر محتوايي آن است. همچنين سيستم تقسيماتي كنوني و قانون تعاريف و 

نسته بستر دليل اينكه با رويكرد آمايش سرزمين و تمركززدايي طراحي نشده، نتواقسيمات كشوري، بهت

اي ولت نتيجهدهاي باال به و مبنايي براي توسعه پايدار واحدهاي سياسي قلمداد شود و جز تحميل هزينه

رابر توسعه يك مانع در ب ديگر سيستم كنوني تقسيمات كشوري، خود تبديل بهعبارتبهدربرنداشته است. 

كانات و منابع كه در اين سيستم ارتقاي سطح مبنايي براي اختصاص اختيارات، امآنجاازپايدار شده است. 

جز تالش  ها، براي حل مسائل و مشكالت خود، راهيهاي زيرين استانبيشتر است، مردم و مسئوالن رده

سيمات جه آن وضعيت بغرنج كنوني است كه بحث تقبينند كه نتيبراي ارتقاي سطح پيش روي خود نمي

 يعطشتبديل به امري مطالباتي كرده و كشوري از امري كه در حيطه صالحيت دولت است را 

 صور نيست. تبراي ارتقا در همه سطوح تقسيماتي وجود دارد كه نقطه توقفي براي آن قابل  ناپذيرسيري

 وحوزه اداري و تشكيالت سازماني و نيز تمركز هاي وسيع، گستردگي طور خاص در استانبه

اي متناسب با هاي باال نتوانند به توسعههاي با پتانسيلشود كه شهرستانبوروكراسي ناكارامد موجب مي

دنبال ارتقاي خود هاي مذكور بههاي خود دست يابند. اين وضعيت باعث شده است كه شهرستانظرفيت

ها و رفيتظبر برخورداري از هاي مذكور عالوهكه شهرستان ويژه زمانيبه مركز استان جديد باشند. به

وري از مركز تبع حجم باالي امور اداري، با مسئله دهاي باالي اقتصادي، جمعيتي و ...، و بهپتانسيل

قدرت )مناصب  هاي فرهنگي ـ اجتماعي با مركز استان، تقسيم ناعادالنه اعتبارات و منابعاستان، تفاوت

 شود.، اين مطالبه تشديد مياندديريتي و ...( نيز مواجهم

پهناورترين عنوان بهدرصد وسعت كشور  11استان كرمان با »براساس مقدمه توجيهي طرح حاضر 

ترين نقطه استان كرمان بيش ترين تا جنوبياستان و از نظر جمعيت رتبه نهم را دارد. فاصله بين شمالي

ويژه جنوب با مركز استان، باعث بههاي مختلف ن مسافت زياد با شهرستانكيلومتر است و اي 800از 

خصوص صرف وقت، هزينه بهخسارات و نيز از دست رفتن حقوق شهروندان مناطق دوردست استان، 

اي )تصادفات( براي مراجعه به مركز استان شده است. همين امر يكي از داليل مهم مالي و تلفات جاده

ديگر، استاندار فرصت عبارتبهباشد. توازن در اين استان پهناور بين شمال و جنوب ميفقر و توسعه نام

                                                 

، نقش نظام تقسيمات كشوري در توسعه ملي، مورد مطالعه: ايران ،رومينا ابراهيم و محمدرحيم رهنما و پوراحمدي زهرا .1

 .1390 ،17-39، صص 2ريزي و آمايش فضا، دوره پانزدهم، ش برنامه-فصلنامه مدرس علوم انساني
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ها و نيازهاي كل استان را ندارد و محروميت ها و بررسي امور، نقصانكافي براي سركشي به همه شهرستان

اين استان  ها در مناطق دورافتاده به خوبي قابل مشاهده است.جنوب استان كرمان با كمترين زيرساخت

با وجود داشتن رتبه اول صادرات غيرنفتي )رونق بخش كشاورزي و بهشت معادن(، از نظر فقر در رتبه 

باشد و ها ميدوم كشور است كه وسعت زياد اين استان يكي از داليل توسعه نامتوازن آن در تمام زمينه

ينه جنوب استان كرمان با هفت بايست به دو تا سه استان تقسيم شود. در همين زمبه همين دليل مي

فرهنگ، و  گنج، منوجان و فارياب؛ باگويششهرستان شامل جيرفت، عنبرآباد، كهنوج، رودبار جنوب، قلعه

كند ميليون تن انواع محصوالت مختلف كشاورزي را توليد مي 5انه يمنبع درآمد و اقتصاد مشترك سال

ديگر طرفازدهد. كشاورزي كشور را تشكيل مي درصد از كل توليدات 4درصد توليد استان و  70كه 

جمله: ازاند ادارات كل مستقل به مركزيت جيرفت ايجاد شده [و]هاي دولتي، قبالً تعداد زيادي از دستگاه

دانشگاه جيرفت، دانشگاه علوم پزشكي جيرفت، سازمان جهاد كشاورزي جنوب استان كرمان، سازمان 

كرمان، مركز تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و منابع طبيعي  صنعت، معدن و تجارت جنوب استان

جنوب استان كرمان، اداره كل راه و شهرسازي جنوب استان كرمان، اداره كل راهداري جنوب استان 

كرمان، اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري جنوب استان كرمان، اداره كل دامپزشكي جنوب استان 

ستايي جنوب استان كرمان، اداره كل امور عشايري جنوب استان كرمان، اداره كرمان، اداره كل تعاون رو

... لذا با اين تفسير شرايط و  كل آب و خاك جنوب استان كرمان و اداره كل امور دام جنوب استان كرمان

الزم براي استقالل جنوب استان فراهم شده است. ... با عنايت به اينكه طرح استقالل جنوب استان 

هاي قبل و بعد از انقالب در دست اقدام بوده است، در توسط دولت 1۳۳8ان )سبزواران( از سال كرم

مندي ساالري اداري، رضايتهمين راستا طرح تقسيم استان كرمان، درحقيقت با هدف جلوگيري از ديوان

«. است. ...  زدايي جنوب استان پيشنهاد شدهمردم جنوب، تمركززدايي، توزيع متوازن ثروت و محروميت

 شود.در ادامه به بررسي طرح پرداخته مي

 

 بررسي طرح . 1

ها و فرامين باالدستي، آمايش سرزمين، از منظر قوانين موضوعه، برنامه« طرح تشكيل استان كرمان جنوبي»در ادامه 

 شود.ارزيابي مي...  پيامدهاي احتمالي براي دولت و مكفي بودن داليل ارائه شده براي تأسيس استان جديد و

 

 . از منظر حقوقي و قانوني 1-1

 . از منظر قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران1-1-1

( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است. طبق اصل 75پنجم )و. طرح حاضر مغاير اصل هفتاد1

 لوايح درخصوص ايندگاننم كه و پيشنهادها و اصالحاتي قانوني هايطرح»( قانون اساسي 75پنجم )وهفتاد
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در  طرح قابل انجامد، در صورتيمي عمومي ههزين يا افزايش درآمد عمومي تقليل كنند و بهمي عنوان قانوني

 «. باشد شده جديد نيز معلوم ههزين درآمد يا تأمين كاهش جبران طريق در آن كه است مجلس

بودجه و  كاركنان سازماني، وسايل، تجهيزات و»بيان شده است كه واحده مادهدر تبصره ذيل هرچند 

سر و به كاعتبارات مربوط به تناسب جمعيت و وضعيت جغرافيايي از محل امكانات فعلي استان كرمان 

 بار مالي طرح نيست. حال، اين عبارت رافع اينبا«. گردداستان جديد منتقل مي

اصل نظام بوروكراسي كه زاييده و ح»در مقدمه قانون اساسي ذيل سرفصل قوه مجريه بر طرد  .2

 اداري ايجاد نظام»اصل سوم بر « 10»همچنين بند تأكيد شده است. « هاي طاغوتي استحاكميت

استان يجاد تأكيد دارد. ازآنجاكه در نظام متمركز اداري كشور ما، ا« غيرضرور تشكيالت و حذف صحيح

امور در مركز  جديد نتايج مؤثر و ملموسي در بهبود نظام اداري كشور در برندارد و بوروكراسي و تمركز

يالت دولت ازپيش بوروكراسي، تمركز و نيز حجم و تشكبرد، بلكه به افزايش بيشاستان را از بين نمي

 اساسي است. ( قانون ۳اصل سوم )« 10»رو طرح حاضر مخالف بند شود، ازاينميمنجر 

 هاي كلي نظام. از منظر سياست1-1-2

رهبري  هاي كلي اقتصاد مقاومتي، ابالغي مقام معظمسياست« 16»ايجاد استان جديد مغاير بند . 1

سازي يهاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقجويي در هزينهصرفه»بر مبني

 است.« هاي زائدزي و غيرضروري و هزينههاي موااندازه دولت و حذف دستگاه

مغاير  مرضرورتًا سبب گسترش تشكيالت دولت و اندازه آن خواهد شد كه اين اايجاد استان جديد  .2

سازي، چابك»هاي كلي نظام اداري ابالغي مقام معظم رهبري است كه بر سياست« 10»بند 

 تأكيد دارد.  «سازي و منطقي ساختن تشكيالت نظام اداريمتناسب

استان  ويژه، عنوان طرح )تشكيلبه. در تدوين طرح، اصول نگارش متون قانوني رعايت نشده است. ۳

كه حاليدر، مقابل آن استاني با نام كرمان شمالي وجود دارد گر اين است كه دركرمان جنوبي(، تداعي

« 4» ويژه جزءهاي كلي قانونگذاري بهسياست «9»مغاير بند هايي ايرادچنين استاني وجود ندارد. چنين 

 است.بند مذكور 

 هاي توسعه . از منظر قانون برنامه1-1-3

شود، تصويب اين طرح مغاير بند ازآنجاكه ايجاد استان جديد موجب افزايش حجم و ساختار دولت مي .1

ختار مجموع دارد: حجم، اندازه و سا( قانون برنامه ششم توسعه است كه بيان مي28ماده )« الف»

درصد نسبت به وضع موجود،  15بايد حداقل به ميزان هاي اجرايي در طول اجراي قانون برنامه، دستگاه

ها، از طريق واگذاري واحدهاي عملياتي، خريد خدمات و مشاركت با بخش غيردولتي با اولويت تعاوني

ها نحالل و ادغام سازمانهاي سازماني، احذف واحدهاي غيرضرور، كاهش سطوح مديريت، كاهش پست

ها و بنياد مسكن ها و دهياريهاي اجرايي به شهرداريو مؤسسات و واگذاري برخي از وظايف دستگاه
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نامه داخلي مجلس، تصويب ( آيين181لذا با عنايت به تصريح ماده )انقالب اسالمي، كاهش پيدا كند. 

 حاضر در جلسه صحن علني خواهد بود.سوم نمايندگان اين بخش از مفاد طرح، نيازمند رأي دو

(( بر 186ه )(( و پنجم )ماد7۳، چهارم )ماده )«(69»تبصره « الف»قوانين برنامه توسعه دوم )بند  .2

به »دارد: ن مي( برنامه پنجم توسعه بيا186اند. ماده )تدوين برنامه جامع تقسيمات كشوري تأكيد داشته

هاي ناظر ن برنامه جامع تقسيمات كشوري، دربردارنده شاخصشود نسبت به تدويدولت اجازه داده مي

 گيري عدمبر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيمات كشوري جديد با جهت

ي دولت در عنوان نمايندگان عالتمركز و تفويض اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران به

ين شده طبق گفته مسئوالن وزارت كشور، اليحه جامع تقسيمات كشوري تدو«. ها، اقدام نمايداستان

نانچه است، اما ارائه اين اليحه و تصويب آن در مجلس شوراي اسالمي همچنان محقق نشده است. چ

 عدم»ژه وي( برنامه پنجم توسعه به186گيري تعيين شده در ماده )اليحه جامع تقسيمات كشوري جهت

عوارض  را محقق كند، به ايجاد استان جديد با هدف حذف« ختيار به مديران محليتمركز و تفويض ا

 نخواهد بود. نياز هاي وسيع ها در استانناشي از تمركز اداري و فاصله ميان شهرستان

 

 . از منظر مكفي بودن داليل توجيهي طرح1-2

ن است طي زمان با ها ممكخطوط تقسيمات كشوري قطعاً خطوطي مقدس نيستند و همه دولت .1

. كشور ما نيز در اين كنندهدف بهبود كارايي سيستم تقسيمات كشوري خود، تغييراتي را در آن اعمال 

هاي گذشته براي رفع هر مشكلي در سطح زمينه مستثنا نيست، اما مسئله اينجاست كه طي سال

هاي ويژه استاناي، اولين راهكار پيشنهادي تغيير در تقسيمات كشوري و ايجاد واحدهاي جديد، بهناحيه

رويه وجود آمده )افزايش بيري ايران بهتقسيمات كشو درجديد بوده است و با وجود تغييرات مداومي كه 

هايي مانند تمركز و بوروكراسي، توسعه نامتوازن چالش 1تعداد واحدها در چهار سطح تقسيمات كشوري(،

عدالتي ها، بيشدن توسعه، تمركز قدرت و ثروت در نواحي خاصي از استان ها و قطبياي در استانناحيه

واقع مشكل درها از بين نرفته است. وجود در كشور و نيز در استانپيرامون م -فضايي و الگوي مركز 

يك سيستم جامع و كارامد تقسيمات كشوري در ايران است و با ايجاد استان جديد در قالب  نبوداصلي، 

رو بحث تغيير و اصالح تنها مسائل حل نخواهد شد، بلكه تكثير خواهند شد. ازاينسيستم كنوني، نه

صورت كالن و با هدف ايجاد يك سيستم جامع تقسيمات كشوري مورد توجه ، بايد بهتقسيمات كشوري

 و بررسي قرار گيرد. 

                                                 

داد ، تع31به  24ها از ، تعداد استان1398ماه سايت وزارت كشور از زمان انقالب اسالمي ايران تا ديهاي وببراساس داده 1.

به  1583ها از و تعداد دهستان 1359به  496؛ تعداد شهرها از 1097به  501ها از ؛ تعداد بخش446به  195ها از شهرستان
 افزايش يافته است.  2631
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ه است، توجيهي براي تفكيك آن اشاره شدعنوان به. در مقدمه توجيهي طرح به وسعت استان كرمان 2

ايد توجه باست. در اين زمينه، « پهناورترين استان كشور»گونه ذكر شده است كه استان كرمان و اين

 داشت كه: 

ترين استان كشور است كه كيلومتر مربع، وسيع 187.502الف( استان سيستان و بلوچستان با 

درصد از  1/11مربع كيلومتر  182.726و استان كرمان با  1گيرددرصد مساحت كشور را دربرمي 5/11

 2.دهد و در رتبه دوم قرار داردمساحت كشور را به خود اختصاص مي

شود. در اين زمينه بررسي تجربيات ساير نفسه يك نقص محسوب نميب( وسعت يك استان في

ها با مسائلي مانند كشورها در زمينه تغيير و اصالح تقسيمات كشوري و بررسي رابطه ميان وسعت استان

، ساالري اداري، توزيع متوازن ثروت و رضايت مردميساني، حقوق شهروندان، ديوانرتوسعه، خدمات

« ها/واحدهاي تقسيمات كشوريتر كردن ردهتجميع و وسيع»حاكي از اين است كه روند غالب جهاني 

قطعه كردن سرزمين قطعهتر كردن آنها از طريق ايجاد واحدهاي جديد، زيرا است و نه گسستگي و كوچك

تكه شدن مديريت سرزميني، افزايش سطوح تر، موجب تكهرتقا و تشكيل واحدهاي سياسي جديد و كوچكو ا

فرهنگي، تهديد مراتبي، بزرگ شدن تشكيالت اداري، انطباق مرزهاي سياسي بر قلمروهاي خُردهسلسـله

د تقسيم شود كه شود كه كل كشور به واحدهاي كوچك ناكارآموحدت و انسجام ملي و درنهايت باعث مي

بسياري از كشورها مرحله كاهش يا تجميع سطوح و واحدهاي  كند.توسعه ملي پايدار را با خطر مواجه مي

تجربيات بسياري  اول و دوم )استان و شهرستان( را پشت سر گذاشته و در مرحله ادغام شهرها قرار دارند. رده

مسائلي مانند بوروكراسي و تمركز امور در مركز استان، براي حل دهد كه بهترين راهاز كشورها نشان مي

امور اداري، غلبه بر  يرساني بهينه به مردم، ضرورت مراجعه به مركز استان براي پيگيرعدم خدمات

تمركززدايي و »ها با مركز استان، هاي ناشي از وسعت استان و بُعد مسافت ميان شهرستانچالش

تغيير ساختار اداري »و « ح/واحدهاي زيرين تقسيمات كشوريتفويض/واگذاري اختيارات به سطو

 3تر.هاي جديد و كوچكاست و نه تشكيل استان« بر دولت الكترونيكمبتني

 تقسيم ملزو توجيه براي توجيهي مقدمه در حاضر طرح پيشنهاددهندگان توسط شده مطرح داليل ساير. ۳

تقسيم  توانمي آنها به تمسك با كه است هايياستدالل و نيست برخوردار كافي وزن از استان كرمان

 كرد:  توجيه نيز را كشور ديگر هاياستان

ترين نقطه استان كرمان، ترين تا جنوبيالف( در مقدمه توجيهي به فاصله جغرافيايي بين شمالي

ذكر شده « كيلومتر 800بيش از »توجيهي براي تقسيم آن اشاره شده است و فاصله مذكور عنوان به

خسارات و نيز از دست رفتن حقوق شهروندان مناطق دوردست »است. همچنين اين مسافت، علت 

                                                 

 . درگاه ملي آمار 35سالنامه آماري استان سيستان و بلوچستان. فصل اول، سرزمين و آب و هوا. ص  .1

  درگاه ملي آمار 29مان. فصل اول، سرزمين و آب و هوا. ص . سالنامه آماري استان كر2

، دفتر مطالعات سياسي. «تشكيل استان گلساران»اظهارنظر كارشناسي دربارة طرح . براي مطالعه بيشتر رجوع شود به 3

  .1399 /05/09 ،17262هاي مجلس. شماره مسلسل: مركز پژوهش
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« اي )تصادفات( براي مراجعه به مركز استانخصوص صرف وقت، هزينه مالي و تلفات جادهبهاستان، 

نامتوازن در همين امر يكي از داليل مهم فقر و توسعه »گونه استدالل شده است كه عنوان شده، و اين

 در اين زمينه نكات ذيل قابل تأمل است:«. باشداين استان پهناور بين شمال و جنوب مي

« 660»براساس سالنامه آماري استان فاصله بين حد جنوبي و شمالي استان )طول استان( برابر  -

ختص استان ها با مركز استان مها و ميان شهرستانكيلومتر است. مهم اينكه فاصله ميان شهرستان

 ۳2۳كرمان نيست. از نظر مسافت دورترين شهرستان به مركز استان كرمان، شهرستان منوجان با 

هاي وسيع كشور فواصل بيشتر از ميزان ذكر شده بين برخي كه در ساير استان. درحالي1كيلومتر است

 ها با مركز استان نيز وجود دارد. شهرستان

يافتگي باالي شبكه نيك، فشردگي فضا و زمان و توسعههمچنين در عصر توسعه دولت الكترو

ها فاقد ها براي تقسيم استانآزادراهي و بزرگراهي، استناد و اتكا به فاصله جغرافيايي ميان شهرستان

نقل زميني، هوايي و ريلي استان عمدتاً وحملهاي در استان كرمان زيرساختمبناي منطقي است. البته 

نقل در جنوب استان وحملهاي هاي زيرساختدهد و كاستيرا پوشش مي هاي شمالي استانبخش

هاي فراروي توسعه اين بخش از استان است؛ اما راهكار رفع اين معضل، جمله تنگناها و محدوديتاز

نقل و ارتباطات جنوب استان در پيوند با شمال استان و شرق استان وحملهاي تقويت زيرساخت

توضيح و نه انتزاع آن.  2رفت منطقه از انزوا و ارتقاي عدالت فضايي در استان استبرونهرمزگان، جهت 

در پنج شهرستان جنوبي استان كرمان، مراجعات و پيوندها براي دريافت خدمات و يا خريد كاال اينكه 

ه عنوان شهر مابين بندرعباس و كهنوج بتوان با تقويت ارتباطات فيوجود دارد. مي نيز از شهر بندرعباس

 اصلي منطقه جنوب استان كرمان، شاهد ارتقاي دسترسي مردم اين خطه به خدمات و كاال بود.

دمات خشود، در سرفصل اعتبارات ملي، موضوعات ارتقاي شبكه حمل و نقل و دسترسي به پيشنهاد مي

طور خاص بهو  نن با مركز استان و استان هرمزگاو توسعه ارتباطات ايمن، سريع و ارزان جنوب استا

يرفت؛ حمايت به بزرگراه؛ فعال نمودن و افزايش پروازهاي فرودگاه ج بندرعباس  –ارتقاي جاده كهنوج 

جراي شهري در جنوب استان كرمان؛ و تسريع اهاي توسعه حمل و نقل عمومي برونبيشتر از برنامه

نين پيشنهاد همچ اعتبار قرار گيرد.آهن اتصال جيرفت به بم )شبكه ريلي سراسري( در اولويت تأمين راه

كه  -ستان هاي جمعيتي رايج براي استقرار انواع خدمات در شهرهاي مناطق دورافتاده اآستانهشود مي

 كاهش يابد. -باشندفاقد استاندارد زماني براي دسترسي به خدمات در شهرهاي مجاور مي

ها با مركز استان را تبديل به يك تانويژه مسافت ميان شهرسها بهآنچه مسافت ميان شهرستان -

هاست توسط شهرستان« هاي اداري ـ ماليتمركزگرايي و نداشتن اختيارات در زمينه»سازد، معضل مي

                                                 

 .درگاه ملي آمار 29سرزمين و آب و هوا. ص سالنامه آماري استان كرمان. فصل اول،  1.

 .225و  130ص  ،1397آذر ، ریزی استان کرمانبرنامه آمایش استان کرمان )چکيده مطالعات(، سازمان مدیریت و برنامه .2
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و اين مسئله، معضل عمومي نظام اداري ـ مالي ايران است. هرچند طبق مقدمه توجيهي، يكي از اهداف 

يافته به تمركززدايي دارد. شايان هي حداقلي و تقليلطرح حاضر تمركززدايي است؛ اما طرح حاضر نگا

ذكر است كه تمركززدايي شامل سه بُعد اداري، مالي و سياسي است. برخالف ساير كشورهاي دنيا كه 

هاي افراد است، در كشور ما استدالل« تمركز اداري و مالي عدم»سياست تمركززدايي عمدتاً متمركز بر 

بيشتر در چارچوب عدم تمركز مكاني و با عنوان تغيير در تقسيمات سرزميني  نفع درباره تمركززداييذي

با توجه به اينكه يكي از معايب مهم قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري )مصوب  1شود.مطرح مي

(، تمركزگرا بودن آن است، تغيير در تقسيمات كشوري در قالب قانون كنوني منتج به 15/04/1۳62

شود زيرا با تبديل شدن يك واحد تقسيماتي ـ كه در فضاي جغرافيايي مشخص كاركردي عكس مي

ـ  گيرد؛ تنها در ميزان و كيفيت اختيارات محول شده آنها تغييري صورت نمينهبه چند واحد، شكل گرفته 

بلكه افزايش تعداد واحدهاي سياسي در همان فضاي جغرافيايي، باعث گسترش بوروكراسي و تمركز 

و ايجاد ساختارهاي جديد اداري به كاهش ها استانبه سخن ديگر صرف تفكيك  2شود.بيشتر امور مي

 شد. منجر تمركز نخواهد 

هاي وسيع تبديل به يك ها در استانشود مسافت ميان شهرستاندليل ديگري كه سبب مي -

مراجعه  ها را مجبور بهاست كه مردم ساكن در شهرستان« ايعدم توازن در توسعه ناحيه»معضل شود، 

، بيان شده ر مقدمه توجيهي طرحد كهكند. درحاليبه مركز استان براي دريافت خدمات درماني و ... مي

باشد و به همين ها ميوسعت زياد اين استان يكي از داليل توسعه نامتوازن آن در تمام زمينه»است كه 

ر، هم در كه عدم توازن، الگوي عمومي توسعه در كشو« بايست به دو تا سه استان تقسيم شوددليل مي

هاي كشور، گونه كه ميان استانتر همانارتي دقيقاي است. به عباي و هم درسطح ناحيهسطح منطقه

هاي هاي كشور، حتي استانپيرامون وجود دارد، در درون استان-اي و الگوي مركزشكاف توسعه

 كم است. مركز پيرامون و توسعه نامتوازن حا-جديدالتأسيس، نيز فارغ از ميزان وسعت آنها، الگوي

مختلف توسعه هاي شاخصكشور از لحاظ هاي بندي استانبهرتبررسي تحقيقات متعددي كه در زمينه  

اين واقعيت است كه استان كرمان در كل از نظر توسعه، از وضعيت مطلوبي دهنده نشانانجام شده، 

اي در شمال و جنوب استان كرمان هاي توسعهدو موجوديت با شكاف حال، شاهدبااين ۳.برخوردار است

اي در علت اين شكاف سطح توسعه، نه وسعت استان، بلكه عدم توجه به اصل توازن و تعادل ناحيههستيم. 

نيازمند اقدامات اين مسئله ها در استان است. ريزي و به تبع آن توزيع ناعادالنه منابع و زيرساختنظام برنامه

                                                 

فرهنگي.  ـ دفتر سياسي ،«هاي خراسان شمالي و خراسان جنوبيتأسيس استان». گزارش كارشناسي درباره اليحه: 1

 .1-2 صص ،1380 ماهآذر ،6273هاي مجلس. شماره مسلسل وهشمركز پژ

، 1390، 2اكبر دبيري، تحليل نظام تقسيم سياسي فضا در ايران، فصلنامه ژئوپليتيك، سال هفتم، ش علي هادي اعظمي و. 2

 .147-181 صص

 .گوهريمحمد  و عبدالرضا افتخاريپور، احمديزهرا قادري حاجت،  نيا، مصطفيمحمدرضا حافظ :. براي مثال رجوع شود به3

 .1394 ، بهار1ریزی و آمايش فضا، دوره نوزدهم، ش )مطالعه موردي ايران(، برنامه طراحي الگوي سنجش عدالت فضايي
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تر مسئله تعارض مكانات و از همه مهمنظارتي و پيگيري از مسئوالن مربوطه در زمينه توزيع نابرابر منابع و ا

  منافع در سطح مديران استاني است و نه ايجاد تغييرات ساختاري در نظام تقسيمات كشوري.

استاندار فرصت كافي براي سركشي به همه »ب( در مقدمه توجيهي طرح بيان شده است 

كرمان با  حروميت جنوب استانها و نيازهاي كل استان را ندارد و مها و بررسي امور، نقصانشهرستان

ابل ذكر است در اين زمينه ق...«. ها در مناطق دورافتاده به خوبي قابل مشاهده است كمترين زيرساخت

براي سركشي به  كه نسبت دادن توسعه نامتوازن استان به باال بودن حجم كار استاندار و نداشتن زمان كافي

متوازن است. گرايانه از علل توسعه ناو نيازها، برداشتي سطحيها ها و بررسي امور و نقصانهمه شهرستان

ست، دليل شود؟ اگر چنين اميمنجر استاندار به توسعه متوازن فردي سؤال اين است كه آيا صرف سركشي 

جم باالي هاي كوچك كشور چيست؟ آيا تنها راهكار موجود براي كم كردن از حتوسعه نامتوازن در استان

ها توسط فرمانداران ها و نيازهاي شهرستانهاست؟ آيا بررسي امور و نقصانتقسيم استانكار استاندار 

لزوماً  ها،و حل آن شايان ذكر است كه آگاهي از مسائل و مشكالت يك پهنه جغرافياييست؟. پذير نيامكان

 ت است.  نظاريابي، حل مسئله، رصد، و وابسته به سركشي فردي نيست بلكه وابسته به فرايندهاي مسئله

ي از نكته مهمي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه ايجاد استان جديد رافع مشكالت ناش

د. هاي استان جديد نخواهد بومالي موجود براي همه شهرستان-توسعه نامتوازن و تمركز اداري

هاي ستانالي شهرمعناي تغيير نوع ارتباط نظام اداري ـ مديگر ايجاد يك استان جديد نه بهعبارتبه

است و  معناي تغييرات در الگوي توسعه در استانبهاستان جديدالتأسيس با مركز استان است و نه 

اي احيهنهاي ناشي از تمركزگرايي و بوروكراسي تشكيالت اداري در كشور و عدم توسعه متوازن چالش

نوني بايد نا نيست كه وضعيت كبه قوت خود باقي خواهد ماند و تكثير خواهد شد. البته اين بدان مع

ري، تري در زمينه تقسيمات كشوتر و عميقدهد كه مشكل بزرگحفظ شود، بلكه اين وضعيت نشان مي

 انديشيده شود. ريزي كشور وجود دارد كه بايد راهكاري اساسي براي آننظام اداري ـ مالي و نظام برنامه

تمركززدايي و تفويض »الذكر، نه ايجاد استان جديد، بلكه هاي فوقراهكار اساسي براي رفع معضل

به سطوح و واحدهاي زيرين تقسيمات كشوري در مجراي قانون )ازجمله جزء « اختيارات اداري ـ مالي

ها به انداريويژه تفويض اختيارات استششم توسعه( و بهبرنامه ( قانون 26ماده )« الف»ذيل بند « 4»

 هاي كشور، مطابقدر شهرستان «... ها وزيرساخت توزيع متوازن بودجه، امكانات،»ها و نيز فرمانداري

و البته با اعمال يك سازوكار  اساسي، قانون (۳سوم ) اصل «12» و «9» بندهاي و (48) وهشتماصل چهل

ها ها در استانشهرستانهمه اي است كه رافع مسائل و مشكالت گونهبه نظارتي و پاسخگويي مستحكم،

درپي براي ايجاد تغييرات در نظام تقسيماتي را در كل كشور كاهش باشد و احساس نياز و مطالبات پي

اي در تخصيص ويژه اصل ايجاد توازن ناحيهبهگرفته شود و  كارهتوزيع منابع ببراي اي دهد. اگر قاعده
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رنگ شده و نيازي به تحميل جه مدنظر قرار گيرد، تأثير عاليق و ساليق در تخصيص بودجه كمبود

  هاي جاري و عمراني ناشي از ايجاد استان جديد به بودجه كشور نيست.هزينه

 

 . از منظر آمايش سرزمين 1-3

دار، همگني خاصي دامنههم وابسته هستند و با مشتركات هر كشور دربرگيرنده مناطقي است كه به . 1

هاي آنها دچار گذارند كه با تقسيم و ايجاد استان جديد بخش اعظمي از ظرفيترا به نمايش مي

شود. به سخن ديگر در بحث تقسيمات كشوري، ضابطه بايد براساس معيارهاي وحدت، محدوديت مي

ا دربردارند استوار باشد و طيف راي كه مراكز كانوني هماهنگ و همانسجام و همگني فضاهاي گسترده

  1دارتر باشد.تر با عوامل مشترك دامنهاندازهاي فضايي وسيعتعيين حدود بايد برپايه قلمروها و چشم

ها و امهدرپي در تقسيمات كشوري و ايجاد مراكز استاني جديد، موجب اختالل در برنتغييرات پي .2

رزمين س، يكي از الزامات رسيدن به اهداف آمايش ديگرعبارتبهشود. اسناد آمايش سرزمين كشور مي

 ثبات در خطوط تقسيمات كشوري است. 

ل در براي مثا .هايي مواجه استهاي آمايش سرزمين تقسيم استان كرمان با چالش. از منظر شاخص۳

 شود: ادامه به دو مورد اشاره مي

و تفكيك  2ن متوازن نيستهاي صنعتي در سطح استاواحدهاي توليدي و زيرساخت ـ پراكندگي

بررسي  را در منطقه مذكور شديدتر كند.عدم توازن تواند اين تر مياستان كرمان به دو استان كوچك

توزيع فضايي بخش صنعت و معدن استان از تمركز شديد اين بخش در شمال و شمال غرب استان 

همه واحد صنعتي، نسبت به  589شايان ذكر است كه شهرستان كرمان با دارا بودن حكايت دارد. 

هاي هاي بعدي شهرستانشهرهاي استان، درصد باالتري از صنايع را در خود جاي داده است. رتبه

اند. مهم اينكه واحد صنعتي را در خود جاي داده 227سيرجان، رفسنجان و جيرفت هستند كه حداكثر 

و در دارند وبي استان نسبت به شهرهاي مركزي و شمالي تعداد بسيار كمي كارگاه صنعتي شهرهاي جن

 ۳هستند.مواردي فاقد هرگونه كارگاه صنعتي 

گيري يك استان جديد، معموالً دهد كه شكلهاي جديدالتأسيس نشان ميساير استانتجربه ـ 

...( را نيز  ه شهر، بخش به شهرستان وارتقاي سطح واحدهاي سياسي ديگر آن استان )تبديل روستاها ب

ديگر، با تشكيل استان جديد و ازسويبه دنبال دارد كه يكي از نتايج آن، نياز بيشتر به منابع آب است. 

توسعه رود كه استان جديد به ايجاد صنايع جديد و ... بپردازد. فرض جذب اعتبارات بيشتر انتظار مي

                                                 

، دفتر مطالعات «الیحه تأسيس استان البرز»گزارش اظهارنظر کارشناسی درباره  .(1389) طهرانیمريم مالکی و محمدرضا . 1

 .10235های مجلس، شماره مسلسل ودجه، مرکز پژوهشبرنامه و ب

 .سالنامه آماري استان كرمان، فصل هشتم )صنعت(. 2

 .142و  129ص  ،1397آذر  ،ریزی استان کرمانبرنامه آمایش استان کرمان )چکيده مطالعات(، سازمان مدیریت و برنامه. 3
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د منابع آب كافي است. استان كرمان از نظر وجود منابع آبي قابل اتكا ... نيز نيازمن اقتصادي و صنعتي و

 عنوان يكي از بنيادهاي زيستي حياتي براي توسعه، با مخاطرات زيادي مواجه است. و پايدار به

برابر منابع سطحي است كه  9برداري آب از منابع زيرزميني استان كرمان حدود ميزان بهره

هاي زيرزميني در استان به منابع آب زيرزميني است و ميزان استحصال آب دهنده اتكاي باالينشان

هاي حالي است كه كل استان كرمان، به لحاظ حوضه استان كرمان بيش از متوسط كشور است. اين در

هاي سطحي استان، فصلي بودن و هاي ممنوعه واقع شده است. كاهش مداوم جريان آبآبريز در دشت

هاي زيرزميني و هاي سطحي، خشكسالي و كاهش نزوالت جوي و تأثير بر آبجريان آبسيالبي بودن 

هاي هاي غيرمجاز، نشست زمين و تخريب سفرههاي زيرزميني، حفر چاهسطحي، افزايش برداشت آب

 1.آب زيرزميني، ازجمله عواملي است كه سبب ايجاد تنش در بخش منابع آب استان كرمان شده است

در دستور كار  انتقال آب از خليج فارسبا توجه به اينكه براي تأمين منابع آبي مورد نياز استان، 

كنون تخصيص منابع آب تا خصوصها درهاي فراواني كه اعمال نظر استانچالشو نظر به  قرار دارد

ها وارد بوده، با هاي سياسي استانكه از اين منظر تاكنون به مرزبنديهمه انتقادهايي دربرداشته است، 

د، با توجه ها پابرجا بوده و حتي تشديد خواهد شد. چنانچه تقسيم استان كرمان محقق شوتقسيم استان

ل بين استاني و چالش در فرايند انتقا به تجربيات موجود انتقال آب در فالت مركزي، احتمال بروز تنش

 منابع آبي در اين منطقه نيز وجود خواهد داشت. 

 

 هاي احتمالي فرايند تفكيكنش. ت1-4

دهنده ويژه در سطح استان، نشانسوابق تاريخي ايجاد واحدهاي تقسيماتي جديد در ايران به

هاي اخير ازجمله است. تجربيات سالهايي موضوعهاي محلي و نگاه هويتي شهروندان به چنين حساسيت

اتفاقاتي كه طي فرايند تفكيك خراسان و جدايي قزوين از زنجان اتفاق افتاد و نيز حوادث رخ داده در 

طور معمول تقسيمات كشوري به درخصوصگيري دهد كه فرايند تصميمنشان مي 1۳97كازرون در سال 

لتأسيس، چگونگي الحاق ساير واحدها به واحد سياسي هايي را )در مورد تعيين مركز واحد جديداتنش

هاي جاني و مالي همراه بوده است. اين ...( دربرداشته و بعضاً با خسارت جديد، تعيين نام استان جديد و

دنبال استفاده هدفمند از اين  كند كه بهبرداري عناصري را فراهم ميبر اينكه زمينه بهرهها عالوه تنش

هاي محلي و واحد سياسي، براي دستيابي به اهداف خود هستند؛ باعث تشديد اختالف تضادها در يك

كه گاهي دولت را در تنگنا قرار داده  شودزني سياسي ميشدن برخي عناصر به چانهديگر متوسل ازسوي

يرنده گشود كه بر قضاوت عامه مردم از عملكرد عناصر تصميمشتابزده ميهاي تصميمو موجب اتخاذ 

ها در ديگر اين تنشازسويآورد. وجود مياطمينان و اعتقاد كامل به نظام را بهتأثير گذاشته و عدم 

                                                 

 .38-43صص  ،1397آذر  ،ريزي استان كرمانمديريت و برنامه. برنامه آمايش استان كرمان )چكيده مطالعات(. سازمان 1
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مساعي تشريكواگرايي مناطق مختلف و استمرار آن اثر دارند. واگرايي پس از تشكيل استان جديد از 

   1دهد.جمعي كاسته و مشاركت مردم را براي هرگونه توسعه كاهش مي

رمان، مذهبي جنوب ك-ا توجه به پيچيدگي وضعيت استان كرمان و متغيرهايي مانند بافت قوميب

البات هايي از استان هرمزگان به جنوب كرمان، مطهاي موجود براي الحاق بخشاي، بحثتكثر طايفه

ابزده م شتهاي استان )مانند بم( براي ارتقا به مركز استان جديد و ... هرگونه تصميساير شهرستان

ي و سياسي، امنيتعرصه بيني در درخصوص ايجاد استان جديد، ممكن است بروز تبعات غيرقابل پيش

 ها در اين استان شكلكه طي سالرا موجب شود اجتماعي و گسيختگي فضاي فرهنگي و اجتماعي 

 .گرفته و در حال حاضر از انسجام مناسبي برخوردار است

 

  دولتي هايهزينه . باال رفتن1-5

هاي ايش پستها و تشكيالت جديد، تغييرات چارت سازماني، افزتشكيل استان جديد نيازمند ايجاد زيرساخت

ويژه در به واست  تر شدن بدنه دولتو حجيممعناي بار مالي فزاينده بر دوش دولت اداري و ... است كه به

ها، كاهش ارزش پول همچون تحريمبا تهديدهاي ناشي از مسائلي شرايط كنوني اقتصادي كشور كه دولت 

 نيست.  پذيرتوجيهو... مواجه است،  19ملي، تورم، تبعات اقتصادي بحران ويروس كوويد ـ 

ها و فدرپي در تقسيمات كشوري و ايجاد واحدهاي جديد و نيز ضعمهم اينكه درنتيجه تغييرات پي

. يكي از اخير رشد شتاباني داشته استهاي ناكارآمدي نظام اداري كشور، تعداد كاركنان دولت طي دهه

اي )جاري( هاي گذشته شاهد افزايش سهم اعتبارات هزينهپيامدهاي اين وضعيت اين است كه طي سال

رشناسان اين بوده ايم. به همين دليل همواره توصيه كادولت در مقايسه با اعتبارات عمراني و زيرساختي بوده

  هاي جاري دولت اتخاذ شود.ايش تعداد كاركنان و هزينهكه راهكارهايي براي جلوگيري از افز

سازمان برنامه  و نيز برآورد 2سازمان اداري و استخدامي كشورشايان ذكر است كه طبق برآوردهاي 

براي تشكيل يك استان جديد )بدون در نظر گرفتن تغييرات مربوط به شهرستان، بخش و » و بودجه،

نهادهاي كردن نفر نيروي انساني مورد نياز است كه اين رقم بدون لحاظ  5400طور متوسط حدود ...( به

ه هاي فعلي مربوط بهاي استاني است. با توجه به هزينهنظامي، انتظامي، اطالعاتي و دادگستري

هاي پرسنلي هر نفر )بابت حقوق، مزايا، رفاهيات، حق بيمه طور متوسط سرانه هزينههاي پرسنلي، بهپرداخت

ترتيب بار مالي براي پرداخت اينبه«. باشدميليون و پانصد هزار تومان مي 12...( حدود  سهم كارفرما و

ميليارد تومان خواهد بود )اين رقم  810هاي پرسنلي ناشي از اضافه شدن يك استان جديد، ساليانه هزينه

هاي گذشته از هزينه ۳ماه است(. 12نفر در  5.400ميليون و پانصد هزار تومان ضربدر  12حاصل ضرب 

                                                 

گيری تقسيم استان خراسان (. فرایند تصميم1384یداللهی )محسن  و اخباریمحمد  :براي مطالعه بيشتر رجوع شود به. 1

 .23-42 ، صص2 اجتماعی آن، فصلنامه ژئوپليتيک، شـ  و اثرات سياسی

 .05/11/1399استخدامي كشور به سازمان برنامه و بودجه، مورخ سازمان اداري  387314. نامه شماره 2

 .09/04/1400هاي مجلس، مورخ سازمان برنامه و بودجه به مركز پژوهش 158654نامه شماره  .3
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بايست به رقم فوق اضافه شود، هاي استاني كه ميپرسنلي نهادهاي نظامي، انتظامي، اطالعاتي و دادگستري

 . بايد در نظر گرفت نيز را...  و اداري تجهيزات و گسترش مستحدثاتيا  ايجاد براي نياز مورد بودجه

 ساختار ايجاد صرف با كه است آن نشانگر جديد هايشهرستان و استان ايجاد قبلي تجربيات ازآنجاكه

 هايزيرساخت ايجاد صرف توانستمي كه اعتباراتي برعكس و شودنمي محقق زادرون و پايدار توسعه اداري

 هاساختمان و مديران هايپست كاركنان، مزاياي و حقوق مصروف ،شود منطقه در اشتغال و توسعه براي الزم

...  بهداشت و اشتغال، ونقل،هاي حملايجاد زيرساخت صرف بودجه اين چنانچه 1،شده است دولتي ابنيه و

 .داشت خواهد دنبال به جنوب كرمان توسعه براي مؤثرتري نتيجه قطعاً  در جنوب استان كرمان شود،

 

 هاسازي براي تفكيك ساير استان. مطالبه1-6

هاي تاننمايندگان محترم اسازسوي مورد پيشنهاد براي ايجاد استان جديد  26حاضر حداقل در حال 

خفته  مختلف در وزارت كشور موجود است. مطرح شدن بحث ايجاد يك استان جديد در كشور، مطالبات

ينكه دولت نگاه اكند. با توجه به ارتقا به استان جديد را بيدار ميبراي ها چندساله بسياري از شهرستان

تر اينكه ايجاد گيرد، شايستهن جديد را در نظر ميملي دارد و همه ابعاد و پيامدهاي ايجاد يك استا

و ضوابط  نامه اجرايي قانون تعاريف( آيين15استان جديد از طريق ارائه اليحه صورت گيرد. ماده )

شور، تصويب ( نيز فرايند ايجاد استان جديد را با پيشنهاد وزارت ك22/7/1۳6۳تقسيمات كشوري )مصوب 

 راي اسالمي تعيين كرده است. هيئت وزيران و تصويب مجلس شو

 

 واحده طرح ماده. 2

هاي جيرفت، عنبرآباد، كهنوج، استان كرمان جنوبي متشكل از شهرستان»واحده طرح حاضر مادهطبق 

 در اين زمينه نكات ذيل قابل تأمل است:«. شودگنج، منوجان و فارياب تشكيل ميرودبار، قلعه

 صحيح است.« گنجقلعه»و  «جنوبرودبار »واحده، ماده. در متن  1

 «كشوري تقسيمات ضوابط و تعاريف قانون» برمبناي حاضر حال در ايران كشوري تقسيمات . سيستم 2

 كه است بديهي و دارد قرار قانون اين اجرايي نامهآيين و آن بر وارد هاياصالحيه ،(15/04/1۳62 مصوب)

 كشور موضوعه قوانين ساير رعايت با و مذكور قانون برمبناي بايد كشوري تقسيمات نقشه در تغيير هرگونه

 عامل واحدها، و سطوحهمه  در كشوري، تقسيمات ضوابط و تعاريف قانون طبق. شود عملياتي و تنظيم

گذشته از عامل جمعيت . است شده گرفته نظر در كشوري تقسيمات نقشه در تغييرات كليه محور «جمعيت»

هاي مستخرج از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و ترين شاخصمهمعامل اصلي، عنوان به

                                                 

 .همان 1.
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 اجتماعي، و طبيعي همگني»عبارتند از  شوندكه در ايجاد استان درنظر گرفته مياجرايي آن نامه آيين

عالوه بر اين چهار مورد، معمواًل 1.«مركزي هايمكان نفوذ حوزه و ايفاصله روابط و دسترسي قابليت

امنيتي نيز در ايجاد استان جديد مؤثرند. در ادامه به بررسي ويژه هاي ضرورتهاي ديگري مانند شاخص

 شود:پرداخته ميفوق هاي پيشنهادي از منظر شاخص همحدود

 حداقل بايد جديد استان» كشوري تقسيمات ضوابط و تعاريف قانون( 9) ماده« 1» تبصره طبقجمعيت:  -

محدوده جغرافيايي پيشنهادي براي تأسيس استان  جمعيت لكن. «باشد داشته جمعيت نفر ميليون يك

 محدوده بنابراين. است 2نفر 769.۳۳6 با برابر مسكن، و نفوس عمومي سرشماري آخرين براساس جديد،

  .نيست تبديل به استان جديد برخوردار براي قانوني شرط حداقل از پيشنهادي

زيرمجموعه به مراكز اين شاخص به سهولت دسترسي واحدهاي اي: دسترسي و روابط فاصله -

ي هندسوزيع خدمات درون يك جامعه معموالً براساس مركزيت اداري اشاره دارد. توضيح اينكه ت-سياسي

نامه آيين( 17)ماده  ۳.كه مردم دسترسي بيشتري به آنها داشته باشند شوديمنقاطي در نظر گرفته 

 الحاق و انتزاع هرگونه انجام مواقع در»دارد بيان مي اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري

در زمان تشكيل يك «. گردد رعايت نيز دسترسي و اقتصادي فرهنگي، طبيعي، جهات حفظ است الزم

اي تأثيرگذار است. نخست شكل هندسي استان، استان جديد دو عامل بر شاخص دسترسي و روابط فاصله

 و دوم چگونگي استقرار مركز استان: 

)مربع، دايره و ...( « فشرده»به لحاظ علمي بهترين شكل براي ايجاد يك واحد سياسي جديد شكل 

است. الزم به « طويل»ايجاد استان كرمان جنوبي داراي شكلي تقريباً تعيين شده براي محدوده است. 

عنوان مانعي در برابر هاي كشور شكل هندسي طويل بهحال حاضر، در برخي استان ذكر است كه در

 .4كنداستان عمل ميتوسعه 

اني زمدر يك استان رساني و كنترل باالترين سطح خدماتاز منظر چگونگي استقرار مركز استان، 

( 9ماده ) «2»شود كه مركز استان بر مركزيت جغرافيايي آن منطبق باشد. به استناد تبصره محقق مي

استان يكي از شهرهاي همان استان است كه مركز »قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري، 

طبق «. شودترين كانون سياسي، اقتصادي، فرهنگي، طبيعي و اجتماعي آن استان شناخته ميمناسب

هاي مركز استان شهري از مراكز شهرستان»اجرايي قانون تقسيمات كشوري، نامه ( آيين16ماده )

( قانون، محل 9ماده ) «2»استان است كه عالوه بر داشتن كليه شرايط مندرج در تبصره دهنده تشكيل

                                                 

، صص 2 اكبر دبيري، تحليل نظام تقسيم سياسي فضا در ايران، فصلنامه ژئوپليتيك، سال هفتم، ش. هادي اعظمي و علي1

181-147 ،1390. 

 .1398فصل سوم )جمعيت(، مركز آمار ايران،  کرمان،سالنامه آماري استان  .2

  .1390 ن،اكبر دبيري، تحليل نظام تقسيم سياسي فضا در ايراهادي اعظمي و علي 3.

فرد، زهرا؛ غالمي، بهادر؛ ميراحمدي، فاطمه سادات؛ ويسي، پيشگاهيرجوع شود به  ، براي مثالبراي اطالعات بيشتر .4

ریزی برنامه هفصلنام ،«نيافتگی آنبررسی تأثيرات شکل جغرافيایی استان ایالم بر توسعه»عبدالكريم؛ خليلي، سعيد. 
 .1391، زمستان 8ای، سال دوم، شماره منطقه
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هاي دولتي زمانو پيگيري و سااجرايي استقرار ستاد اداري و هماهنگي بوده كه بنا به ضرورت عوامل 

توانند برحسب مورد و براي مدتي در هريك از واحدهاي تابعه تقسيمات كشوري مياجرايي ستاد عنوان به

 «. گيري در محل را تسهيل نمايندهاي دولت و تصميمها و برنامهمستقر و اجراي هدف

حال، با توجه  اين باترين ايرادهاي وارد به طرح حاضر، عدم تعيين مركز استان جديد است. يكي از مهم 

و همچنين با توجه به سوابق موضوع، چنانچه هدف  به آنچه در مقدمه توجيهي بيان شده است

صورت،  مركز استان پيشنهادي باشد، در اينعنوان بهپيشنهاددهندگان طرح حاضر، تعيين شهر جيرفت 

 ماتتقسي ضوابط و تعاريف قانون( 9) ماده« 2» شرايط تعيين شده در تبصرههمه شهر جيرفت واجد 

هاي تدليل برخورداري از وزن جمعيتي و اقتصادي، زيرساخبههرچند شهرستان جيرفت كشوري نيست. 

عنوان مركز استان تعيين شدن بهبراي و ... مكان مناسبي وجود ادارات كل در اين شهرستان مناسب و 

غرافيايي، جاليه شمالي محدوده پيشنهادي و عدم مركزيت دليل قرار گرفتن در منتهيبهجديد است؛ اما 

 براي مركزيت سياسي استان پيشنهادي نيست. « طبيعي»ترين كانون مناسب

شود كه كاال و خدمات را در اختيار اطالق مي مكان مركزي به مكانيهاي مركزي: نفوذ مكانحوزه 

هاي نفوذ به قابليت و وزن مركز و كانونحوزه دهد. شاخص حوش خود قرار ميوحولنواحي فراتر از 

فاصله هايي مانند جاذبه، وابسته به آن در يك منطقه اشاره دارد. براي تعيين مركزيت مناطق از مدل

ديگر مركزيت، مجاورت و مرزهاي عبارتبه .شودسايگي استفاده ميترين هماستاندارد و تحليل نزديك

درخصوص  1.روندشمار ميبهسياسي سه عامل مؤثر در ايجاد يك واحد سياسي جديد -واحدهاي اداري

هاي تعيين شده براي ايجاد استان جديد، داراي پيوند عملكردي با يكديگر محدوده پيشنهادي، شهرستان

 باشند. به مركزيت شهر جيرفت مي

ان هرگونه اجرايي قانون تقسيمات كشوري، يكي از مواردي كه در زمنامه ( آيين17)ماده طبق همگني: 

صادي و حفظ جهات طبيعي، فرهنگي، اقت»زم است رعايت شود، انتزاع و الحاق در تقسيمات كشوري ال

ورد متوان از دو نظر طبيعي و فرهنگي بنابراين همگني يك واحد تقسيماتي را مي است.« دسترسي

 بررسي قرار داد: 

هاي جغرافيايي طبيعي يك واحد سياسي )كويري يا كوهستاني بودن و ...(، بر كاركرد و نيز سبك ويژگي -

ترين حالت از نظر ژئومورفولوژيكي براي يك استان، نداشتن واحد مذكور تأثيرگذار است. مطلوبمعيشت 

العبور( ها يا كويرهاي صعبرساني و توسعه )مانند كوهستانعوارض جغرافيايي محدودكننده امر خدمات

ها و از نظر ژئومورفولوژيكي، تركيبي از دشتتعيين شده براي ايجاد استان كرمان جنوبي محدوده  2است.

                                                 

  .، همان1390، اكبر دبيريهادي اعظمي و علي .1

 . ، همان1389مالکی و طهرانی،  .2
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لحاظ اقليمي محدوده پيشنهادي از تركيبي از اقليم بهنواحي پست و همچنين نواحي كوهستاني است. 

   1.مرطوب و گرم و خشك استنيمهمعتدل، گرم و مرطوب تا نيمهاي كوهستاني سرد و كوهپايه

اجتماعي، فرهنگي، قومي و سرزميني تعريف شده هاي نواييهمهمگني يك جامعه تحت عنوان » -

زباني،  -و به يكپارچگي و سنخيت مردم ساكن در يك واحد سياسي از نظر فرهنگي، قومي 2«است

شايان مذهبي، آداب و رسوم و ... اشاره دارد. از اين منظر محدوده پيشنهادي داراي همگني كامل نيست. 

 ۳.و فرهنگ مجاور خود يعني بلوچستان و هرمزگان را دارداز دهايي ويژگيذكر است كه جنوب كرمان 

فرهنگي براي بررسي پيامدها، مزايا و معايب  -رو، طرح حاضر نيازمند مطالعات پشتيبان اجتماعيزاينا

 است.  طرح حاضر

ي نظر برسد كه كنترل امنيتي و انتظامي واحدهاهرچند ممكن است به هاي ويژه امنيتي:ضرورت

اً ناشي هاي موجود در جنوب استان كرمان، عمدتتر است، اما واقعيت اين است كه چالشآسانتر كوچك

اي است و بخشي از پيرامون توسعه در سطح ناحيه-ويژه الگوي مركزبه از تمركز و بوروكراسي موجود، و

ي و ... صادهاي اخير مانند ركود اقتهاي موجود در كشور در سالمشكالت نيز پيامدهاي موضعي بحران

نخواهد شد. منجر است. تغيير سطوح و مرزهاي تقسيمات كشوري به بهبود مشكالت ياد شده 

كرمان  هاي موجود در نواحي جنوب استانغلبه بر ناامنيبراي حال، راهكار اصلي و بنيادين درعين

استان به  و رساندن سطح توسعه نواحي جنوبي )شرارت، جرائم مواد مخدر و ...(، رفع فقر و محروميت

ي اشتغال ويژه ايجاد بسترهاهاي توسعه و بهميانگين سطح توسعه كل استان، از طريق تقويت زيرساخت

 سالم، پايدار و مولد است. 

هاي مصوبات شمارههاي ويژه )الزم به ذكر است كه موضوع ايجاد فرمانداريدر پايان، 

، در واقع (هيئت وزيران 28/5/1۳86مورخ  ۳7954ت /84544و  9/5/1۳86ه مورخ ۳7954ت/72759

جمله جمعيت، وسعت، بعد مسافت تا مركز استان و سختي راه، حجم مراجعات پاسخي به مسائلي از

امور و اخذ تصميم مديريتي در شهرستان بود. با  ولتي و ضرورت تسهيل در انجام كليهمردم به ادارات د

هاي ويژه گذشته است، تشكيل مربوط به تشكيل فرمانداري نامهك دهه از تصويبينكه بيش از يوجود ا

هاي مذكور صرفًا در محدودۀ ايجاد ساختار متوقف شده و چارچوب وظايف و اختيارات آنها فرمانداري

ارتقاي جيرفت به  شود پيگيريتر پيشنهاد ميمدت مناسبعنوان راهكار كوتاهلذا بهتعيين نشده است. 

در دستوركار قرار  ،كشورهاي ويژه تفويض اختيارات الزم به فرمانداريبه شرط و البته  مانداري ويژهفر

                                                 

 .1398، مركز آمار ايران، سرزمين و آب و هوا() اولفصل  کرمان،سالنامه آماري استان . 1

اجتماعی آن، ـ  گيری تقسيم استان خراسان و اثرات سياسی(. فرایند تصميم1384یداللهی )محسن  و اخباریمحمد  .2

 .28ص ، 2 فصلنامه ژئوپليتيک، ش

دهی سياسی فضا و نواحی سازمان .پورموسوی، سيدموسی، ميرزاده کوهشایی، مهدی، رهنما قره خانبگلو، جهانبخش. 3

  .75-101 صص، 1387فرهنگی و کارکردی در ایران، فصلنامه ژئوپليتيک، سال چهارم، شماره سوم، 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

18 

هاي تعيين شده در مصوبه ايجاد شهرستان جيرفت، واجد شاخص شايان ذكر است كهگيرد. 

 . باشدهاي ويژه ميفرمانداري

 

 گيرينتيجه

( قانون اساسي، قانون برنامه ششم توسعه و اسناد 75)گذشته از مغايرت طرح حاضر با اصل هفتادوپنجم 

 با و دارد نااستواري بنياد مطرح شده است، غالباً تقسيم استان كرمان توجيه براي كه باالدستي، داليلي

 به عنايت با روازايناند. اصالح موجود قابل ريزياصالح نظام برنامه و اجرايي-اداري هايرويه تغيير

 . شودنمي توصيه حاضر طرح كليات تصويب گزارش، اين در مطروحه موارد

غلبه با توجه به اينكه سيستم كنوني تقسيمات كشوري ايران داراي مشكالت عديده از قبيل 

بلند بودن سيستم تقسيماتي و هاي كمّي در ايجاد و ارتقاي سطوح تقسيماتي، تمركزگرا بودن، شاخص

هاي بر شاخصجانبه و مبتنيزمند اصالح و تغييرات اساسي، همهتبع آن نظام اداري و ... است كه نيابه

« تمركززدايي»هاي فضايي ـ جغرافيايي كشور و نيز براساس رويكرد علمي و كيفي و متناسب با ويژگي

استاني بيناز طريق اصالح ساختار اداري و مديريتي كشور و بازتعريف روابط و اختيارات درون استاني، 

شود تا زماني كه اليحه جامع تقسيمات كشوري به تصويب پيشنهاد ميركزي است، و استاني ـ م

  نرسيده، از هرگونه تغيير در تقسيمات كشوري اجتناب شود.

بر اي فزايندهجديد كه بار هاي استانجاي تالش براي تشكيل در شرايط كنوني اقتصادي كشور، به

مردم خواهد شد؛ شايسته است به اتخاذ و تصويب كه نتيجه آن متوجه كرد دوش دولت ايجاد خواهد 

حال تحقق عيندرراهكارهاي قانوني براي كاهش بار اقتصادي موجود بر دوش دولت، تمركززدايي و 

 .پرداخته شودها در استان موجوداي هاي ناحيهتوازنتوسعه پايدار و از بين بردن عدم 

 

 منابع و مآخذ

ـ  گيري تقسيم استان خراسان و اثرات سياسي(. فرايند تصميم1۳84) يداللهيمحسن  و اخباري، محمد .1

 .2اجتماعي آن، فصلنامه ژئوپليتيك، ش

(. نقش نظام تقسيمات كشوري در توسعه ملي، 1۳90رومينا ) ،و ابراهيممحمدرحيم  ،رهنما ،زهرا ،پوراحمدي .2

 .2آمايش فضا، دوره پانزدهم، ش ريزي و برنامهـ  مورد مطالعه: ايران، فصلنامه مدرس علوم انساني

(. تحليل نظام تقسيم سياسي فضا در ايران، فصلنامه ژئوپليتيك، سال 1۳90اكبر دبيري )علي و اعظمي، هادي .۳

 .2هفتم، ش 

دهي سازمان .(1۳87پورموسوي، سيدموسي، ميرزاده كوهشايي، مهدي، رهنما قره خانبگلو، جهانبخش ) .4

 .كاركردي در ايران، فصلنامه ژئوپليتيك، سال چهارم، شماره سومسياسي فضا و نواحي فرهنگي و 
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احي الگوي طر ، محمد.گوهري وعبدالرضا ، افتخاريزهرا، پور، احمدي ،قادري حاجت، مصطفي ،نيا، محمدرضاحافظ .5

 .1۳94 ، بهار1ريزي و آمايش فضا، دوره نوزدهم، ش )مطالعه موردي ايران(، برنامه سنجش عدالت فضايي

 .درگاه ملي آمار (،سرزمين و آب و هوا)نامه آماري استان سيستان و بلوچستان. فصل اول سال .6

 .1۳98، مركز آمار ايران، سرزمين و آب و هوا() اولفصل  كرمان،سالنامه آماري استان  .7

 سالنامه آماري استان كرمان، فصل هشتم )صنعت(.  .8

 .1۳98فصل سوم )جمعيت(، مركز آمار ايران،  كرمان،سالنامه آماري استان  .9

 ـ دفتر سياسي ،هاي خراسان شمالي و خراسان جنوبيگزارش كارشناسي درباره اليحه: تأسيس استان .10

 .1۳80 ،627۳شماره مسلسل  ،مجلس هايپژوهش مركز فرهنگي،

  .1۳96كرمان، ريزي استان گزارش سنتز مطالعات آمايش استان كرمان، سازمان مديريت و برنامه .11

 .1۳97 ،ريزي استان كرمانبرنامه آمايش استان كرمان )چكيده مطالعات(، سازمان مديريت و برنامه .12

تان اس سيتأس حهيال»درباره  ي(. گزارش اظهارنظر كارشناس1۳89) مريم ،يمحمدرضا و طهران ،يمالك .1۳

 .102۳5مجلس، شماره مسلسل  يها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه، مركز پژوهش«البرز

 ي(. بررس1۳91) سعيد خليلي، ،عبدالكريم ويسي، ،ساداتفاطمه ميراحمدي، ،بهادر غالمي، ،زهرا فرد،پيشگاهي .14

 .8 شماره دوم، سال ،يامنطقه يزيربرنامه هفصلنام ،«آن يافتگينتوسعه بر الميا استان ييايجغراف شكل راتيتأث

لعات ، دفتر مطا«تشكيل استان گلساران»طرح  هدرباراظهارنظر كارشناسي . ساداتفاطمه ميراحمدي، .15

 .1۳99 /05/09 ،17262شماره مسلسل:  ،هاي مجلسمركز پژوهش سياسي

  .05/11/1۳99سازمان اداري استخدامي كشور به سازمان برنامه و بودجه، مورخ  ۳87۳14مه شماره نا .16

 . 09/04/1400هاي مجلس، مورخ سازمان برنامه و بودجه به مركز پژوهش 158654مه شماره نا .17



 

 

 

 

 

 17788شماره مسلسل:   گزارش شناسنامه

 «تشكيل استان كرمان جنوبي طرح»اظهارنظر كارشناسي درباره  گزارش: عنوان

 

 

 

 سياسي  مطالعات :معاونت نام

 ــــ مطالعه: مدير

  فاطمه سادات ميراحمدي :هكنندتدوين و تهيه

)مطالعات  سامان يوسفوند )معاونت مطالعات زيربنايي(، محمدرضا عبدليعلي فرنام،  همكاران:

 . زهرا ذاكري )معاونت مطالعات اقتصادي( اجتماعي(،

 ديريت(مزاده )مطالعات رصد و امين پژمان )معاونت حقوقي(، محمد عبدالحسيناظهارنظركنندگان: 

 مهدي ميرزاده كوهشاييخارج از مركز:  هاظهارنظركنند

 حميد هوشنگي  علمي: ناظر

 ــــ متقاضي:

 ـــــ :تخصصي ويراستار

 ــــــ ادبي: ويراستار

 

 

 

  :كليدي هايواژه

 كشوري تقسيمات. 1

 تمركززدايي . 2

  توسعه. ۳

 استان كرمان. تقسيم 4

 جديد استان ايجاد. 5
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