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 ∗∗∗امراهللا کرمپور                      

 چكيده 
ي از سوي ديگر، يسو و الزام به تمركززدا ريزي متمركز كشور از يك با توجه به نظام برنامه

هاي  و تعريف و تعيين چارچوب) استاني( اي ريزي و توسعة منطقه در برنامهي يتمركززدا
ريزان و كارشناسان را به خود  قانوني و نهادي مشخص براي اين مقوله همواره ذهن برنامه

اي كه طي  كننده هاي برجسته و تعيين كوششبا وجود گفتني است كه . مشغول داشته است
ي و فرهنگي كشور، به عبرنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماهاي  هاي اخير، به ويژه سال لسا

ريزي كشور،  و جايگاه آن در نظام برنامه) استاني(اي  ريزي و توسعه منطقه عمل آمده، برنامه
 .آيد  به شمار می تر هاي بيشتر و گسترده همچنان چالشي درخور تالش

ي در كشور، به ويژه در يگيري و تكوين و تكامل تمركززدا نگاهي تاريخي به روند شكل
اي، نمايانگر وجود نقاط عطفي است كه به هنگام تهيه و  ريزي و توسعه منطقه زمينه برنامه

                                                           
همچنین در تهیه . انداز توسعه ایران ارائه شده است ها و چشم  به همایش چالش1381این مقاله در اسفند ماه  ∗

ای سازمان  ریزی منطقه امههای ارزشمند آقای کتابچی مدیر کل محترم دفتر آمایش و برن این مقاله از راهنمایی
 .ایم مند بوده ریزی کشور بهره مدیریت و برنامه

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورها،  و مشاور معاونت امور مجلس و استان کارشناس ارشد  ∗∗
 مدیریت و برنامه ریزی کشورسازمان  ها، دفتر بودجه، برنامه و توسعه استان کارشناس  ∗∗∗
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هاي  برنامه(  از انقالب اسالميسهاي پ توسعه كشور، چه در سال هاي برنامه اسنادقانوني تنظيم
شكل ) وم و سومهاي د برنامه( از انقالب اسالمي يشهاي پ و چه در سال) چهارم و پنجم

 بارز و ینقطه عطف) ۱۳۸۳-۱۳۷۹(گفتني است كه در اين نگاه، برنامه سوم . اند گرفته
 در اين برنامه، با توجه به تأكيد آن بر اصالح ساختار و. شود برجسته محسوب مي

 و در چارچوب ، تنظيم هزينه استان–نظام درآمد  به نام یسازي، براي نخستين بار نظام نهاد
 . تعريف شده است) استاني( اي  ريزي و توسعه منطقه اه قانوني و نهادي برنامهآن جايگ

است كه از چهار ركن ) بسته ( يك مجموعة به هم پيوسته  هزينه استان–نظام درآمد 
خصصي تهاي  كارگروه(سازي  ، تصميم)ريزي و توسعه استان برنامه شوراي(گيري تصميم اساسي

تشكيل ) وظايف استاني(و محدوده فعاليت ) خزانه معين استان (، منابع مالي)وابسته به شورا
هدف از برقراري اين نظام دروني كردن هرچه بيشتر فرآيند توسعه استان از . شده است

پذيري مديريت استان در اين فرآيند از  سو و افزايش انگيزة مشاركت جويي و مسئوليت يك
ي محدود ي صرفاً به اعتبارات تملك دارابا اين هدف، كه در برنامه سوم. سوي ديگر است

هاي عمراني استاني در هر استان به شكل تابعي از درآمد استاني تعريف  گذاري شده، سرمايه
 . شده است

هاي توسعه يافته  ، واريز قسمتي از درآمدهاي استاني استانباالاضافه بر اين در نظام 
هاي  هاي كمتر توسعه يافته، از ويژگي كشور به خزانه ملي و تخصيص اين درآمدها به استان

 . ندك  ميدنبالديگري است كه هدف ايجاد توازن در توسعه مناطق مختلف كشور را 
-ي كشور، استقرار كامل نظام درآمد يهاي ساختاري در نظام اداري و اجرا برخي از چالش

ر اين مقاله كه با د. به رو ساخته است هاي برنامه سوم با دشواري رو هزينه استان را در سال
 ؛شود آغاز مي) اي توسعه منطقه(ي در توسعه كشور يدازمرور كلي و كوتاه به روند تمركز

هاي برنامه   هزينه استان تبيين، كاركرد اين نظام در سال-ها و منطق نظام درآمد  ويژگي
 . هاي آن روشن شده است ها و محدوديت  و فرصت،سوم ارزيابي
اروي كاركرد مطلوب نظام بررسي و چشم انداز آيندة آن ترسيم هاي فر  چالش،در پايان

 . ده استش
 

 مقدمه 
 

 همواره ذهنیت مجریان،  اخیر، تعادل بخشی به سطوح توسعه در مناطق مختلف کشور، طی سه دهه
این ذهنیت که به دنبال . ه استکردخود مشغول ه  اجتماعی را ب-ریزان و پژوهشگران اقتصادی  برنامه

، در کشور شکل گرفته، پس 1350های  ل سالینوعی عدم تمرکز در امور اجرایی و عمرانی از اوااعمال 
ای در مناطق مختلف  ، زمینه ساز اقدامات اجرایی گسترده1357از پیروزی انقالب اسالمی در سال 
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 های مختلف ی مناطق محروم و مطالعات توسعه جامع استانیمطالعات شناسا. کشور نیز گردیده است
های  های اخیر انجام شده و بعضاً اقدامات اجرایی وسیعی را نیز در محدوده کشور که در طول دهه

 های ریزان و مجریان به تعدیل نابرابری معین به دنبال داشته است، دلیلی بر توجه و تأمل برنامه
 . آید ای در سطح کشور به شمار می منطقه

ای در سطح کشور صورت  های منطقه دم تعادل به منظور کاهش عچشمگیریهای  تاکنون تالش
ها در  تردیدی نیست که این کوشش. های مختلفی نیز در این زمینه انجام گرفته است پذیرفته و بررسی

هایی که  تالش   اما کاستی مهم همۀ اند،  اجتماعی مناطق تأثیرگذار بوده-های اقتصادی  بهبود شاخص
 ت و مردم هر منطقه در روندن مشارکت مدیریگرفت نادیده  در این راستا انجام گرفته،

 . ای و اجرایی بوده است های برنامه گیری تصمیم
های تعادل  کوشش فقدان نگرش مشارکتی و ایجاد حس تعلق و وابستگی به روند توسعه منطقه، 

 . داشته است های اخیر را از تأثیرگذاری بایسته و شایسته خود باز بخشی در دهه
 اجتماعی و – هزینه استان، که در فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی  -نظام درآمد 

، که تا توسعه در استای، به این نکته مهم معطوف  فرهنگی کشور، درج شده، از دیدگاه تعادل منطقه
ریزی روند  ای درونی نشده باشد و بر منابع قابل حصول در درون منطقه متکی نگردد، پی هر منطقه

 هزینه استان، - در چارچوب نظام درآمد ،بنابراین. پذیر نخواهد بود زا و پایدار امکان ای درون هتوسع
در .  به مفهوم تساوی در برخورداری از امکانات و مواهب توسعه نیست ای، صرفاً توسعه متعادل منطقه

ی قابل حصول یک درآمدها: این نظام، توسعه متعادل حاصل ترکیب و تلفیق منطقی دوجزء مهم است
های اقتصادی، اجتماعی و   جزء نخست متکی بر قابلیت.در استان و دیگری نیازها و کمبودهای استان

 ریشه در توزیع نامتعادل منابع بیشترهایی است که  فرهنگی استان است و جزء دوم برخاسته از کاستی
 . و روند نامتوازن توسعه کشور در گذشته دارند

ستان، در ماهیت خود، از این منطق ساده مایه گرفته که منابع مالی که در  هزینه ا-نظام درآمد 
سته از با نظر و تصمیم یک نهاد قانونی استانی مصروف آن د) درآمدهای استانی(شوند  استان کسب می
در این نظام تعادل ). وظایف استانی(ای شود که حوزۀ کارکرد آن محدوده استان است  اقدامات توسعه

ای صرفاً یک نگاه از باال به پایین نیست، بلکه فرآیندی مشارکتی است، و نگرشی از  قهبخشی منط
تعادل و توازن بین   بینی شده در درون آن،  که از طریق راهکارهای قانونی پیشستپایین به باال

 . سازد  مختلف کشور را برقرار می )های استان(مناطق 
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 اي در گذر زمان  توسعة غير متمركز منطقه .١

  پيش از انقالب اسالمي.١-۱
به صورت غیرمتمرکز و از طریق تفویض اختیار ) استانی(ای  رغم این که توسعۀ منطقه علی

 نهادی ی ساله دارد، اما تا پیش از تهیه و تصویب قانون برنامه سوم از ساز و کار30ای  پیشینه
ر بارها دستخوش تغییر شده مند نبوده است و به این دلیل نیز طی سه دهۀ اخی و قانونمند بهره

  اجرایبود،ترین نمونه توسعۀ غیرمتمرکز که در عمل آغازگر این روند نیز   ساده.است
ای از ابتدای برنامه پنجم عمرانی کشور در دورۀ پیش از انقالب اسالمی  های خاص ناحیه طرح
ت عمرانی کشور اارز اعتبگیری برای بخشی ا در این برنامه برای اولین بار اختیار تصمیم. است

ای اختصاص داشت به مراجع استانی واگذار شد، تا با تصویب و  های خاص ناحیه که به طرح
  .های استان و شهرستان بودند که همان انجمنهزینه شود ن روزگار آتأیید نهادهای مدنی 

ب  که اولین سال برنامه پنجم عمرانی کشور در قبل از انقال1352 از سال ،به این ترتیب
ای در پیش گرفته شد و  ریزی و توسعۀ منطقه ی در امور برنامهی، یک رویکرد تمرکززدااست

در تداوم . ای به وجود آمد های برنامه گیری تر از سطح ملی در تصمیم هستۀ یک سطح پایین
، افزون بر استانی کردن بخشی از اعتبارات عمرانی 1350های میانی دهۀ  این رویکرد و در سال

ی استان نیز استانی شد و اختیار یهای اجرا برخی از دستگاه) جاری(ای  اعتبارات هزینهکشور، 
این . های استانی به مراجع استانی واگذار گردید اختصاص و هزینۀ این گونه منابع در دستگاه

 به دلیل فروپاشی نهادهای  روند تا پیروزی انقالب اسالمی تداوم یافت و با پیروزی انقالب،
 . دشمتوقف ) های محلی نجمنا( آن در استان ربط ذی

 
  از انقالب اسالمیس پ.1-2

گذاری  سرمایه ای و  اجرای غیرمتمرکز بخشی از اعتبارات هزینه،پس از پیروزی انقالب اسالمی
 شد، به این ترتیب که بسیاریها ادامه یافت اما ساز و کار آن دستخوش دگرگونی  در استان

ی، که به دلیل پیروزی حلای به جای نهادهای م  منطقههای یممرجع تأیید و تصویب تصم
 به هیئتی از مدیران دولتی استان و به ریاست استاندار تحت  پاشیده بودند، انقالب اسالمی فرو
 . ریزی استان واگذار شد عنوان کمیتۀ برنامه
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  تا مقطع برنامه دوم توسعه )الف

ی و یهای اسالمی برساختار اجرا صول و ارزشپیروزی انقالب اسالمی و در پی آن حاکمیت ا
و طلبانه و فوران نیازها  ای را در معرض کوران مطالبات تساوی اداری کشور، توسعه منطقه

و  ها انبوه خواسته. توجهی و یا کم توجهی شده بود ها به آنها بی ی قرار داد که سالیکمبودها
شعارهای برابری و  در پرتو ی،ی روستاهای های مناطق مختلف کشور و به ویژه محیط درخواست

سو نگاه ویژه به مناطق نابرخوردار  های انقالب اسالمی، از یک عدالت خواهی برخاسته از ارزش
ها را با  و از سوی دیگر مقدار منابع اعتباری استان) ییزدا دیدگاه محرومیت(کشور را به بار آورد 

 منزلهی به یزدا چنین بود که محرومیت. رو ساخت هب افزایشی چند برابر در مقایسه با گذشته، رو
 شکل گرفت که تا کنون نیز کم و 1360ای در دهۀ  ن منطقهز غالب در توسعه و توایرویکرد

 . بیش تداوم یافته است
 فرآیند متمرکز و غیرمتمرکزی که با ترکیبی از دو یزدا د محرومیتدر کنار رویکر

ای در  ابع اعتباری که برای توسعه و عمران منطقهشد حجم من گیری به پیش برده می تصمیم
به فزونی گذارد، عالوه بر اعتباراتی که به صورت متعارف و  یافت نیز رو اختصاص میها  استان

گرفت، منابع متمرکز دیگری نیز بین  ها تعلق می های مصوب ساالنه به استان در قالب بودجه
 . شد های کشور توزیع می استان

 و 1360های دهۀ  ای طی همه سال گاه، علمی و کارشناسی در توسعه منطقهفقدان یک دید
، این )1375-1374(تا ابتدای تهیه و تنظیم دومین برنامه توسعه کشور پس از پیروزی انقالب 

از این در مقاطعی . ده بودکر ابتکارات فردی گاهیهای شخصی و  ش سلیقهدستخورا فرآیند 
در برخی از مناطق کشور ای  توسعه منطقهی در یها زامات، خالقیتبسته به ضرورت و یا الدوره، 

توان به طرح توسعه محور شرق در استان سیستان و  که از آن جمله می به منصۀ ظهور رسید،
گونه که  ، همان1370 و آغاز دهۀ 1360های  رویکرد غالب در سال ولی بلوچستان اشاره نمود،

سو و  یکی توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته از یکگفته شد، توجه گسترده به ابعاد فیز
پیگیری این . گونه مناطق از سوی دیگر بود ی در اینیپافشاری در تقویت فرآیند یک توسعۀ القا

رویکرد در ترکیب با ساختار متمرکز درآمد حاصل از نفت در کشور در عمل به غیرمتمرکز 
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ا در دستیابی به سهم بیشتری از درآمد به کردن مصارف انجامیده بود و مناطق مختلف کشور ر
ای به فراخور  محدوده هر. اسالم دچار ساخته بودها و مصارف به رقابتی ن صورت افزایش هزینه

گیری در مرکز کوشش داشت امکان هزینه کردن بیشتری را  امکان دسترسی به مراجع تصمیم
هایی در قالب  چنین کوشش.  کندمین منابع اندیشهأفراهم آورد بدون این که به مشارکت در ت
ها و  ی و اداری باالتر در شکل تقاضا برای استانیدرخواست برای ارتقای سطح مدیریت اجرا

 . های جدید تبلور داشت شهرستان
ای پیش از برنامه دوم صرفاً بر   توسعه غیرمتمرکز و تعادل و توازن منطقه،به این ترتیب

گونه  هیچ. شد نه کرد غیرمتمرکز منابع محسوب میمحور مصرف متمرکز بود و در عمل هزی
 مینأها انجام نشده بود و مناطق در ت نهادسازی برای نهادینه کردن این روند در استان

گونه  افزون بر این، هیچ. ای نداشتند ای خود مشارکت سازمان یافته ترین مصارف توسعه یئجز
مین أای چون ت اجرای وظایف ساده. تحد و مرز روشنی بین وظایف استانی و ملی وجود نداش

گیری مراجع مرکزی وابسته بود و احداث یک سد از درون  راه و برق یک روستا به تصمیم
 های گذشته و مروری بر اسناد بودجۀ ساالنه در سال. گرفت ای شکل می تصمیمات منطقه

 . ستیش از برنامه سوم، شاهد این مدعاهای پ به ویژه سال
 

 دوم و سوم توسعه  برنامه های )ب
 بخشی از منزله، برای اولین بار مقوله درآمدهای استانی به 1374با آغاز برنامه دوم از سال 

اما . کر شد و این مفهوم شکل گرفتذکنندۀ مصارف عمرانی استان در اسناد برنامه  مینأمنابع ت
ز این درآمدها و به دلیل فقدان راهکارهای اجرایی و عملیاتی معین برای چگونگی استفاده ا

های  ای، درآمد استانی از ذکر عنوان و رقم در اسناد بودجه کارکرد آن در توسعه و توازن منطقه
 . ای آن قلمداد نشد برای مشارکت منطقه در سرنوشت توسعهمؤثر ساالنه فراتر نرفت و ابزاری 

نهادسازی، فرصت کید این برنامه بر اصالحات ساختاری و أبا آغاز برنامه سوم و به دلیل ت
که هم فراهم گردید ای، به نحوی  ریزی و توسعه منطقه ریزی یک نظام متمرکز برنامه برای پی

ای را  پذیری منطقه در امر توسعه ، حس مشارکت و مسئولیتشودمنابع و هم مصارف را شامل 
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-ام درآمد های درونی را برقرار نماید و نظ  و تعادل و توازن منطبق و متکی بر قابلیت،تقویت

هزینه استان که در برنامه سوم جنبه قانونی یافته، برگردان چنین رویکردی به توسعه و توازن 
 . ای است منطقه
 

  هزینه استان – ماهیت و فرآیند طراحی و شکل گیری نظام درآمد .2

ترین بعد نهادینه کردن هر فعالیتی برقراری یک ساختار قانونی و نهادی است  نخستین و مهم
 بستر انجام ،های فردی و مقتضیات روزمره، برای یک مدت زمان معقول که به دور از سلیقه

 هزینۀ –براین اساس توسعه غیرمتمرکز استان در قالب نظام درآمد . درست فعالیت را فراهم کند
 . استان در برنامه سوم نهادینه شده است

ها و  یک ساختن آن با چارچوب نزد،ریزی توسعه استان ی در برنامهیبعد دیگر تمرکززدا
این دیدگاه چارچوب و ساماندهی الزم برای ایجاد یک نظام . مفاهیم علمی این موضوع است

های  کند که باید با شرایط و ویژگی ریزی غیرمتمرکز استانی را فراهم می ریزی و بودجه برنامه
 . کشور سازگار شود

 هزینه استان مدنظر قرار گرفته و در –آمد  در طراحی و تنظیم نظام درذکر شدهتلفیق ابعاد 
 . نهایت به یک نظام منسجم و به هم پیوسته تبدیل شده است

نظام و درمرحلۀ تدوین رهنمودهای کلی ناظر بر تهیه و این گیری  گام نخست در شکل
 40های   شمارهبارهنمود کلی زیر است که  دو) 1383-1379(تنظیم برنامه سوم توسعه کشور 

 . اند ر اسناد برنامه سوم درج شده د41و 
 درآمدهای دولت در سطوح ملی و استانی طبقه بندی شده و اختیارات . 40رهنمود کلی شماره 

. گردد بینی می الزم برای افزایش درآمدها در سطح استان و به کارگیری آنها برای توسعه استان پیش
 های استانی تفویض  به مدیران و تشکلی توسعه استانیها هم چنین اختیارات متناسب با برنامه

 . می شود
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ا استانی ی و توسعه در سه سطح ملی، فرزری  وظایف دولت در امر برنامه.41رهنمود کلی شماره 
ثیر آنها پایین تر از سطح ملی و باالتر از سطح تأی که حوزه نفوذ و یها ها و طرح صرفاً در زمینه فعالیت(

ه و هر طبقه از وظایف به سطح تشکیالتی و مدیریتی متناسب آن و استانی تقسیم شد) استان است
 . شود واگذار می

 شکل گرفته در عمل برقراری یک ذکر شدهرهنمود   هزینه استان که برمبنای دو–نظام درآمد 
 . اجزا و کارکرد ذیل را دربر دارد  نظام برنامه و بودجه استانی است که ارکان،

ی و یهای اجرا های کارشناسی و استفاده از نظرهای دستگاه با بررسیساز که  یک نهاد تصمیم )الف
مدت توسعه  مدت و کوتاه های میان  مربوط به برنامههایمطالعات و تحقیقات استانی پیشنهاد

 . کند استان را تهیه و تدوین می
. کند می تصویب یید وأ ت،های استان را بررسی  مربوط به برنامههایگیر که پیشنهاد نهاد تصمیم  ) ب

 . این نهاد ترکیبی از مدیریت اجرایی و نهادهای مردمی، مدنی و مشارکتی استان است
 . گیرد را دربر می) طبق تعریف(خزانۀ معین استان که تمام درآمدهای استان  )ج
 . انه معین استان، در چارچوب قانون، با مدیریت استانزاختیار استفاده از خ )د
ی اجرای برنامه استان از سطح ملی به شکل یک کاسه به خزانه معین استان هرگونه پرداختی برا )  هـ

 . شود واریز می
نهاد نظارتی که اجرای برنامه استان را در چارچوب ضوابط و معیارهای ملی و کالن و مطابق با  )و

 . کند های کلی تضمین می گذاری سیاست
در برگردان قانونی آن استان است که  هزینه -، نظام درآمد ذکر شده یاجزا مجموعۀ ارکان و

از طریق احراز برای نخستین بار توسعه استان به این ترتیب فصل هشتم قانون برنامه سوم درج شده و 
  هزینه استان-مد آمنطق نظام در. ملی توسعه کشور نهادینه شده است جایگاه قانونی و سند

این وابستگی که به صورت . آمد آن استان استوابسته کردن اعتبارات عمرانی استانی هر استان به در
 قانون برنامه سوم و تبصرۀ ذیل 76 اعتبار عمرانی استانی، در مادۀ منزلهبه   نسبتی از درآمد هر استان،

 . ی ماده مزبور به تصویب هیئت دولت رسیده استیآن ذکر گردیده، در جدول پیوست آیین نامه اجرا
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. های برنامه سوم درج شده است عمرانی استانی هر استان در سالر در این جدول نسبت اعتبا     

 مجموعه منزلههای اعتبار هر استان به درآمد آن استان، مراحل سه گانه زیر را به  دستیابی به نسبت
 . که به تنظیم جدول مورد بحث انجامیده استدر برداشته اقداماتی 

ریزی برنامه  در این مرحله که به استناد نظام برنامه .مرحله تهیه و تنظیم برنامه سوم در استان -یکم
اساس تهیه و . های کشور یک سند برنامه تهیه کرده است سوم اجرا شده، هر یک از استان
 هزینه استان یعنی درآمد استانی و -رکن اصلی نظام درآمد  تنظیم برنامه سوم هر استان بر دو

الب ر استان منابع درآمدی قابل حصول در قبه این معنا که ه. وظیفه استانی استوار است
ورد کرده و سپس برپایۀ برآورد درآمد، در آهای برنامه سوم بر درآمدهای استانی را برای سال

گفتنی است که سازمان . حیطۀ وظایف عمرانی استانی، برنامه عملیاتی الزم را ارائه نموده است
برمبنای رهنمود کلی ) ای ریزی منطقه دفتر آمایش و برنامه(ریزی کشور  مدیریت و برنامه

 پیش گفته، فهرست وظایف عمرانی استانی را با هماهنگی دفترهای بخشی سازمان 41شماره 
 قانون برنامه سوم به 78های عمرانی ذیل آنها تعیین و طبق مادۀ  در هر یک از فصول و برنامه
ن که مبنای عملیاتی تدوین بنابراین فهرست وظایف عمرانی استا. تصویب دولت رسانیده است

 . ندهستبرنامه سوم استان قرار گرفته کامالً روشن و تعریف شده 
ها  استانهای ی پیشنهادبند  در این مرحله جمع . استانی در مرکز-های بخشی  مرحله هماهنگی -دوم 

ربط هماهنگ شده و پس از اعمال  که از برنامه استان استخراج شده، با دفاتر بخشی ذی
 . ی شده استیهای الزم نها  و تعدیلجرح

 استانی در زمینه وظایف یاهی شدن پیشنهادیهمزمان با نها . نهایی کردن منابع استانی  مرحلۀ–سوم 
نیز در مرکز ) منابع(ی درآمدهای استانی پیشنهادی استان یبررسی محتوا) مصارف(استانی 

که منابع و مصارف را در بر دارد، به این ترتیب یک سند تلفیقی استانی .  صورت گرفته است
 استان و به تفکیک هر استان، در این 28ریزی کشور برای  برای نخستین بار در تاریخ برنامه

های برنامه  سال  از طریق جدول منابع و مصارف هر استان در.مرحله به دست آمده است
نامه   و در قالب آیینها محاسبه شده رانی استانی هر استان در این سالسوم نسبت اعتبار عم

 .) 1جدول ( قانون برنامه سوم به تصویب دولت رسیده است 76ی ماده یاجرا
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ای را نشان  های اعتبار عمرانی استانی به روشنی یک نگرش متعادل به توسعه منطقه جدول نسبت

های برنامه   به درآمد استان طی سالبراساس این جدول متوسط نسبت اعتبار عمرانی استانی. دهد می
 17ای چون تهران، اصفهان و قزوین به ترتیب   توسعه یافتهنسبتاًهای  برای استان) 1383-1380(سوم 

یلویه و بویراحمد و گ ایالم، کهمانندهای کمتر توسعه یافته   درصد و برای استان32 درصد و 26درصد، 
به عبارت .  درصد محاسبه شده است249 درصد و 264 درصد، 388سیستان و بلوچستان به ترتیب 

 های برخوردار کشور، که طبق جدول نسبت عمرانی کمتر از صد درصد دارند، نه تنها هیچ  استان،دیگر

ند کنند، بلکه موظف ود دریافت نمیگونه کمکی از منابع درآمدهای ملی برای توسعه و عمران استان خ
ه ملی واریز کنند، تا بخشی از کمک مالی باشد که برای توسعه بخشی از درآمد خود را نیز به خزان

.  درصد دارند، باید از منابع ملی پرداخت شود100های کمتر توسعه یافته که ضریبی باالتر از  استان
 ای از طریق باز توزیع منابع از  هزینه استان نوعی تعادل منطقه-بنابراین در قالب نظام درآمد 

گیرد که در عین حال به مشارکت مناطق در  های نابرخوردار شکل می  به استانهای برخوردار استان
 . کند وارد نمیای  خدشهسرنوشت عمرانی آنها 

که چرا همه درآمد  است های اعتباری در قالب نظام مورد بحث این  نسبتبارهپرسش قابل طرح در
 شود و این ضد انگیزه1حاصل در یک استان برخوردار مصروف توسعه و عمران آن استان نمی

 اول این که،در پاسخ به چنین پرسشی باید گفت که . پذیری مناطق است ی و مشارکتیجو مشارکت
ها افزایش یابد، سهم اعتباری آنها نیز که به صورت درصدی از درآمد  گونه استان هرچه درآمد این

تعیین شده از نظر ماهیت  غالب وظیفه عمرانی استانی دوم این که،. یابد تعریف شده افزایش می
 گونه خدمات در این.  رفاهی است-ی ی فرهنگی و خدمات زیربنا-معطوف به خدمات اجتماعی 

های برخوردار شکل  های خرد و کالن ملی در استان گذاری های دور و نزدیک به برکت سرمایه گذشته
در حالی که . ها وجود ندارد نه کمبود و کاستی چندانی از نظر وظیفه دولت در این زمی گرفته و اصوالً

هنوز در استان . های کمتر توسعه یافته کشور دگرگونه است وضعیت این گونه خدمات در استان
 زیر میانگین ملی است، بنابراین از نظر ،مندی از آموزش و سواد سیستان و بلوچستان شاخص بهره

های نابرخوردار  ر کمتر از استانهای برخوردا ای منطقی است که سهم استان تعادل و توازن منطقه
که، اگر درآمد واریزی به خزانه معین است  هزینه استان این -نکته قابل ذکر در نظام درآمد  .باشد

 مازاد درآمد در منزلهبینی شده در سند بودجه باشد، به  ای فراتر از مبلغ پیش استان در یک سال بودجه
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های بیشتر در زمینه توسعه انسانی و  گذاری وف سرمایهگیرد تا مصر اختیار مدیریت استان قرار می
ی و یتقویت حس مشارکت جو گسترش وزمینه این راهکار یک شیوه انگیزشی در . فیزیکی استان شود

 هزینه استان به آن پرداخته شده -نظام درآمد  ای است که در های منطقه پذیری مدیریت مسئولیت
 . است
 

  هزینه استان –ی نظام درآمد یآثار اجرا .3

  از بعد نهاد سازی .3-1
 ماده قانونی است که به صورتی اندام واره ساز و کار اجرای 13فصل هشتم قانون برنامه سوم حاوی 

 : این مواد عبارتند از. نمایند فراهم می  هزینه استان را–نظام درآمد 
گیر  تصمیم ساز و مگیری نهادهای تصمی های ذیل آن که زمینه قانونی شکل  و تبصره70ماده

نامه اجرایی موضوع این ماده شوراهای  هم اکنون براساس آیین. استانی را فراهم نموده است
  نهادهای،های تخصصی آن گروه  و کار،گیر  نهاد تصمیممنزلهریزی و توسعه استان به  برنامه
 . اند ها استقرار یافته ساز، به طور کامل در استان تصمیم

های  ریزی بودجه ریزی و های مختلف برنامه ریزی و توسعه در حوزه  وظایف شورای برنامه،71ماده 
 . مدت در استان را احصا نموده است مدت و کوتاه میان

گیری خزانه معین استان و وظایف این  وی احکام قانون الزم جهت شکلحا 74 و 73 و 72مواد 
 . نهاد هستند

نماید و تبصره ذیل آن   را در لوایح بودجه سنواتی معین می شکل انعکاس بودجه استانی75ماده 
ای باشد که اعتبارات عمرانی  دارد که در دوران اجرای برنامه نظام اختصاص اعتبارات به گونه مقرر می
 درصد اعتبارات 50 درصدی در پایان برنامه 6با رشد ساالنه ) ای های سرمایه ییتملک دارا(استانی 

 . اختصاص دهدعمرانی را به خود 
به طوری که سقف .  هزینه استان است–ترین مواد فصل نظام درآمد   یکی از مهم76ماده 

ی آن ینامه اجرا های سرمایه استانی هر استان از طریق این حکم قانونی و آیین اعتبارات تملک دارایی
دارد که  میبه طور مشخص این ماده مقرر . رسد ت وزیران میئکه به تصویب هیگردد  تعیین می

مین اعتبارات تأدرصد معینی از درآمدهای واریزی به خزانه معین هر استان در قالب بودجه سنواتی به «
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های مذکور به  نسبت به تناسب درآمد و هزینه هر استان،«و » عمرانی همان استان اختصاص یابد

  »گردد می ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه
های کشور از طریق این ماده رقم خورده   سرنوشت اعتبارات عمرانی استانی استان،به عبارت دیگر

 که حدود این هزینه -های استانی  است و این ماده رابطه مستقیمی را میان درآمدهای استانی و هزینه
 . کند  برقرار می-نماید  های مصوب معین می را نسبت

ر به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در وصول درآمدهای استانی، مقرر داشته است گذا بجز این، قانون
چنانچه درآمد استان از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه مصوب بیشتر شود مازاد درآمد پس از «که 

های عمرانی و بهبود  واریز به خزانه در قالب قوانین بودجه همان سال، یا سال بعد جهت تکمیل طرح
 ».ستان در اختیار استان قرار گیردارائه خدمات و اصالح ساختارهای فنی، اقتصادی و مدیریتی اکیفیت 

 . نماید1میخصیص استان و وظایف آن را مشخص ، ساختار کمیته ت77ماده 
، دولت را مکلف است هزینه استان -ترین مواد فصل نظام درآمد   که این نیز یکی از مهم78ماده 

ن ی ا76ند تا سهم استان از درآمدهای استانی که در ماده کعمرانی استانی را معین نماید که وظایف  می
ت ئی این ماده که به تصویب هیینامه اجرا آیین. فصل مشخص گردیده، صرف اجرای این وظایف شود

 . ها و عملیات اصلی تعیین نموده است وزیران رسیده وظایف استانی را در قالب برنامه
که منبع اصلی و مشخص نماید نماید عناوین درآمدهای استانی را  مکلف می دولت را 79ماده 
  .های استانی است مین هزینهأمبنای ت

 ناظر بر نحوه انعکاس درآمدهای استانی در بودجه ساالنه و نیز تشکیل 82 و 81 و 80مواد قانونی 
 . است و وظایف این ستاد» یز منابع استان هستاد درآمد و تج«نهادی تحت عنوان 

 ینه هز– در نظام درآمد یادشده در باال،توان گفت که برگردان مواد قانونی  به صورت اجمال می
  :هاست که از طریق آنها گیری نهادها و فرآیندهای زیر در استان استان و در عمل، شکل

گیر  میمتص های تخصصی آن به مثابه نهادهای ها و کارگروه ریزی و توسعه استان شورای برنامه )الف
مین منابع و تخصیص منابع به وجود أهمچنین نهادهای ت. اند ساز شکل گرفته و تصمیم

 ) ستاد درآمد و تجهیز منابع و کارگروه تخصیص اعتبارات (اند  آمده
   اند ها به عنوان نهاد مالی استانی ایجاد شده خزانه معین استان ) ب
زمینه  گذار قانون و اند مشخص گردیده  الی استانیعنوان منابع م درآمدهای استانی به  عناوین )ج

 نموده است   فراهم گسترش این حوزه را
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های  حوزه وظایف عمرانی استانی مشخص گردیده و زمینه گسترش حوزه این وظایف برای سال )د
 بعد فراهم شده است 

 های داریهای برداشت از درآمدهای استانی که وضعیت برخورداری و یا عدم برخور نسبت )هـ
های برنامه به تصویب دولت رسیده  زند معین و برای سال را رقم می ها چگونگی آن استان
 . است

ای بوده و فقدان هر نهاد،   هریک به طور جداگانه دارای کارکرد ویژهباال،هر چند که نهادسازی 
ریزی  ظام بودجهنماید، به لحاظ اثرگذاری در ن مجموعه نظام را از نظر کارکردی دچار اختالل می

 ای هستند که  قانون دارای اهمیت ویژه78 و 76مواد ) ای های سرمایه ییتملک دارا(عمرانی 
های سازوکار و 76این اهمیت از آن جهت است که ماده . نمایند ریزی می های اصلی نظام را پایه ستون

 را از طریق ایجاد رابطه بین ها استان  )ها ییتملک دارا(ناظر بر آن سرنوشت اعتبارات عمرانی استانی 
فراهم  ی از وظایف عمرانی دولت رای نیز زمینه تمرکززدا78زند و ماده  درآمد و هزینه استان رقم می

  .رود  هزینه استان به شمار می-اهداف اصلی نظام درآمد  که یکی ازمی نماید 
 ها ـ که با نظر از برخی کاستی توان گفت که در شرایط کنونی صرف بدین ترتیب، می

ها اشاره   است و در پایان گزارش به این کاستیناپذیر نوپا بودن رویکرد جدید، امری بدیهی و اجتناب
 هزینه استان مراحل استقرار خود را در سطوح ملی و -ـ طی دوسال گذشته نظام درآمد . شود می

 أخی از آنها دارای منشرود که با رفع اشکاالت و نواقص که بر استانی پشت سرگذاشته و انتظار می
زمینه پیشبرد و تعمیق این راهکار نو و گسترش آن در    اجرایی دارند،أقانونی بوده و برخی دیگر منش

 . های آتی فراهم گردد ریزی برنامه
 

 از بعد درآمد و اعتبارات .3-2
زایش چشمگیر های قبل و بعد از برنامه سوم، گویای اف های سال ارزیابی کاربست این نظام در بودجه

سال  (1378 نسبت به سال 1381به طوری که درآمد مزبور در سال . حجم درآمدهای استانی است
 15772 به 1378 میلیارد ریال در سال 9333 درصد رشد داشته و از رقم 69، حدود )پایانی برنامه دوم

  رقم1382ه بودجه سال شایان ذکر است که در الیح. رسیده است1381میلیارد ریال در سال 
مال نظام عرد گردیده که بدین ترتیب و با او میلیارد ریال برآ18000بینی شده حدود  درآمدی پیش

برابر افزایش یافته   ساله، به دو4 هزینه استان حجم درآمدهای استانی در یک فاصله زمانی -درآمد 
 . است
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شود  مالحظه می) رآمد نفتبدون د( کلی از رشد درآمدهای استانی و درآمدهای ملی ای در مقایسه

به طوری که . که رشد درآمدهای استانی به میزان چشمگیری از شاخص مشابه ملی باالتر بوده است
با رشدی ) بدون درآمد نفت(مدهای استانی، درآمدهای ملی آ درصدی در68در مقابل رشد بیش از 

 میلیارد ریال در سال 82668م  به رق1378 میلیارد ریال در سال 80617ناچیز همراه بوده و از رقم 
 . دهد  درصد رشد را نشان می5/2 افزایش یافته که تنها 1381

های مورد بررسی، بعد جدیدی از  مدهای استانی از درآمد عمومی کشور طی دورهآمقایسه سهم در
 حالی در و گذارد می  هزینه استانی را در افزایش درآمدهای استانی به نمایش-آثار اجرای نظام درآمد 

 درصد درآمد عمومی کشور 64/13 یعنی سال پایانی برنامه دوم، درآمدهای استانی 1378که در سال 
  درصد افزایش یافته است19بیش از  به 1381 این سهم در سال ،داد را تشکیل می) بدون درآمد نفت(
ای  های سرمایه یای دارها از اعتبارات تملک سهم استان  به موازات افزایش درآمدهای استان،. )2جدول (
 نشان داده 3این تغییرات که در جدول . گیری مواجه بوده است کشور نیز با تغییرات چشم) عمرانی(

 درصد اعتبارات کشور در سال 10های استانی از  یایشده، گویای افزایش سهم اعتبارات تملک دار
 . است 1381 درصد در سال 7/22 به 1378

 به دلیل افزایش گسترده وظایف عمرانی ،امل نشأت گرفته است، اولافزایش این سهم از دو ع
های عمرانی ملی  ی از طرحی قانون برنامه سوم و در جهت تمرکززدا78استانی که به موجب ماده 

با درآمدهاست که ) عمرانی(ها  ایی ناشی از ارتباط مستقیم اعتبارات تملک دار،صورت گرفته و دوم
 . های استانی را تشدید نموده است در دستگاههای وصول درآمد  انگیزه

 مالحظه 1378ها نسبت به سال  بندی کلی از روند رشد اعتبار عمرانی استانی استان در یک جمع
 1378 میلیارد ریال سال 3280ها از رقم  شود که با اجرای نظام درآمد استانی، اعتبار عمرانی استان می
 . افزایش یافته است1382 ریال در سال د میلیار16000و  1381 میلیارد ریال در سال 12300به 

طور که پیش از این نیز اشاره شد طی این دوره سهم اعتبارات عمرانی استانی از کل اعتبارات همان 
های کلی تحوالت درآمدی و  سوای جنبه. ای را تجربه کرده است عمرانی کشور افزایش قابل مالحظه

های مختلف کشور مبین آن است که اجرای  ی این تحوالت در استاناعتبارات عمرانی استانی، بررس
چند که این تحوالت   مثبتی داشته و هرهای کشور بازتاب کامالً  هزینه استانی در استان-نظام درآمد 

مد و آزایش چشمگیر میزان درفجهت ا  اما گرایش کلی در،ها صورت یکسانی نداشته در همه استان
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ها با افزایش بین  مدهای استانآها بوده و طی دوره مورد بررسی، در در استانحجم اعتبارات عمرانی 
 برابر و دو همراه بوده و این افزایش برای اعتبارات عمرانی تا 1378 درصد نسبت به سال 4/2 تا 6/1

 1378 برابر سال 3 تا 5/2های محرومی نظیر ایالم، لرستان، کرمانشاه و بلوچستان بین  حتی در استان
 .وده استب

 
 های درون استانی ایجاد تعادل و توازن ها و در زمینه تعیین اولویت .3-3
 گذشت چند سالی از ، هزینۀ استان-چند برای بررسی ارزیابی میزان اثرگذاری نظام درآمد  هر

های قبلی توزیع  هایی که این نظام نسبت به روش  با توجه به مزیت،اجرای آن ضرورت دارد
 ها و کاهش عدم تتوان انتظار داشت که راهکار جدید در تعیین اولوی1، میاعتبارات دارد

زیرا واگذاری اختیار توزیع اعتبارات عمرانی بین . ایفا نمایدنقشی مثبت های درون استانی  تعادل
های مختلف هر استان بر  برقراری تعادل بین بخشزمینه های عمرانی نیز  فصول و برنامه

 که این رویکرد نیز گام مثبتی در جهت آورد را فراهم میهای آن استان  یتمبنای تنگناها و قابل
برای بررسی بیشتر این موضوع توزیع اعتبارات . آید های موجود به حساب می کاهش عدم تعادل

ها در دو حالت توزیع پیشنهادی دفاتر بخشی  بین بخش ، )اولین سال اجرای نظام (1380سال 
 4طور که در جدول  ها مقایسه شده است، و همان گرفته خود استان و توزیع صورت ∗)متمرکز(

ای در توزیع بین بخشی در  شود مرتبۀ فصول جهانگردی و آموزش فنی و حرفه مالحظه می
 درصد 94/0 درصد و 51/1ها از توزیع متمرکز باالتر رفته و سهم آنها نیز به ترتیب از  استان

 زیرا ،ها، افزایش یافته است  درصد در مصوبات استان04/3 درصد و 34/2پیشنهادی متمرکز به 
باال، عالوه بر دو بخش . های خود اعتباراتش را توزیع نموده است هر استان متناسب با اولویت

های منابع آب، راه و ترابری،  ها سهم بیشتری از اعتبارات خود را به بخش استاناز تعدادی 
  .اند دار آنها بوده لویتهای او که بخشاختصاص داده عمران شهری 

                                                           
 . ها از دفاتر بخشی اخذ گردیده است  ریان تنظیم برنامه سوم استان این توزیع در ج∗
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 مقایسه رتبه و سهم فصول اعتبارات عمرانی استانی سال .4جدول 

 در دو روش توزیع متمرکز و غیرمتمرکز1380

 فصل

رتبه در توزیع 
متمرکز 

پیشنهادی (
 )مرکز

رتبه در توزیع 
غیر متمرکز 

 )عملکرد(

سهم بخش در 
توزیع متمرکز 

پیشنهادی (
 )مرکز

سهم بخش در 
 غیرمتمرکز توزیع

 )ها استان(

 28/0 44/0 18 18 آمار و خدمات عمومی
 43/2 38/1 12 13 سیسات عمومیأها و ت ساختمان

 38/19 69/20 2 1 آموزش و پرورش عمومی 
 25/4 22/4 9 8 فرهنگ و هنر

 05/3 6/4 8 7 بهداشت و درمان و تغذیه
 68/4 4 7 4 تربیت بدنی و امور جوانان و زنان 

 75/16 22/20 1 2 و نوسازی روستاییعمران 
 79/1 71/1 14 11 مسکن 

 34/2 51/1 10 12 ای آموزش فنی و حرفه
 54/8 22/13 3 3 کشاورزی 

 39/1 93/0 15 15 صنایع 
 1/10 18/7 5 5 عمران شهری

 76/0 82/0 16 16 حفاظت محیط زیست 
 42/2 6/2 13 10 عملیات چندمنظوره توسعه نواحی

 39/0 25/0 19 19 معادن 
 7/10 11/9 4 4 راه وترابری

 51/0 75/0 17 17 پست و مخابرات 
 04/3 94/0 11 14 جهانگردی
 7 4/5 6 6 منابع آب

 

 های نظام درآمد ـ هزینه  چالش .4

ی یها چالش ها و یینظام درآمد ـ هزینۀ استان همانند هر تجربه تازه و به دلیل نوپا بودن، با نارسا
 : برشمرد چنین توان  ها را می ترین این چالش مهم. مواجه است

رو ی همواره با واکنش منفی نهادهای مرکزی یتجربه نشان داده است که رویکرد به تمرکززدا )الف
با وجود مثال رای  ب. است هزینه استان نیز از این آسیب مصون نمانده-نظام درآمد .  بوده استبه رو
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ی آن تفکیک روشنی بین وظایف استانی و ملی با ینامه اجرا  و آیین قانون78این که به موجب ماده 
 از جانب باالهای ساالنه تفکیک  بودجه  در تنظیم،ها و عناوین عملیاتی مشخص، صورت گرفته برنامه
شود و  ریزی کشور رعایت نمی های مرکزی و حتی دفاتر بخشی سازمان مدیریت و برنامه دستگاه

 . شوند های دارای ماهیت استانی همچنان به صورت ملی اجرا می ها و پروژه طرحها،   بسیاری از برنامه
بندی دقیقی میان عناوین و  های به عمل آمده، در نظام درآمدی کشور طبقه رغم تالشه ب ) ب
، موضوعات با اهمیتی چون  نشدنهای درآمدی ملی و استانی صورت نگرفته است و این تفکیک ردیف

 -های مهم نظام درآمد  ها را که از مؤلفه های مازاد درآمدهای استان ه و رقمتخصیص اعتبارات ساالن
 . دهد روند، تحت تأثیر نوسانات درآمدی ملی قرار می هزینۀ استان به شمار می

های  ها با اصالح تشکیالت و افزایش توانمندی واگذاری بخشی از وظایف ملی به استان )ج
های  ظرفیت تواند بدون ایجاد ی نمییاصوالً فرآیند تمرکززدا. ت نبوده اسهمراههای استانی  دستگاه

 قانون برنامه 78این که در تبصره ذیل ماده ا وجود در شرایط کنونی ب. ها صورت گیرد الزم در استان
ها متناسب با واگذاری وظایف جدید اصالح شود، وظایف  سوم مقرر بوده است ساختار تشکیالتی استان

کیالتی و اختیارات سطوح مرکزی و افزایش اختیارات و تشکیالت سطوح استانی، ملی بدون کاهش تش
دار  های استانی با همان اختیارات و امکانات گذشته عهده ها تفویض شده است و دستگاه به استان

های  رود که با واگذاری اجرای حجم وسیعی از طرح در این شرایط بیم آن می. اند وظایف جدید شده
ها   به استان–ای هستند   که برخی از آنها دارای ابعاد پیچیده-) ای های سرمایه ییلک داراتم(عمرانی 

ی یی جریان تمرکززدایو اجرا  ای فنی های مشاوره خصوص در حوزههای الزم ب سازی و عدم ظرفیت
 . کنونی به ضد آن تبدیل شود

ی و یا به یه سیاست تمرکززدا هزینۀ استان و مواد قانونی آن عمدتاً معطوف ب-نظام درآمد  )د
در این نظام به نقش و جایگاه نهادهای غیردولتی توجه الزم نشده و . ی از دولت استیزدا عبارتی تراکم
 . های مهم این نظام ارزیابی نمود از چالشمی توان این نقیصه را 

گیری  لکشه  هزینه استان باید گفت ک–ها و ماهیت نظام درآمد  بندی کلی از ویژگی در یک جمع
. های کشور برقرار ساخته است گیری غیرمتمرکز را در استان این نظام در برنامه سوم یک سطح تصمیم
های آن را  ها و چالش ها و در عین حال کاستی مزیت ها،  اجرای این نظام در سه سال گذشته فرصت

ه اندیشی ب  چارهباکه بنابراین در برنامه چهارم توسعه کشور ضروری است . نیز آشکار ساخته است
 و شودگسترش و تعمیق آن همت برای  هزینه استان –های نظام درآمد  ها و رفع چالش  کاستیمنظور
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ای الزم به عمل ه گیری در درون استان که سطح محلی باشد طراحی برای سطح دیگری از تصمیم

بخش شهرستان و گیری نهادهای مردمی و مدنی همچون شوراهای ده، شهر،  با وجود شکل. آید
 . گیری ضروری است تصمیم ان ایجاد چنین سطحی ازاست

هاست که جای یک سطح  گیری در امور توسعه و آبادانی کشور، سال  در نظام تصمیم،افزون بر این
یابی برای برنامه چهارم فرصت مغتنمی است  طراحی و اندیشه. خالی است) بین استانی(ای  بین منطقه

 .گیری نیز پرداخته شود صمیمکه به این سطح از ت
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 ، هزینۀ استان در این برنامه-های به عمل آمده در برنامه سوم و پاگیری نظام درآمد  کوشش) الف
ای را فراهم آورده  منطقه و بر بستر آن توسعۀ متعادلی یزیربنای الزم برای گسترش و تعمیق تمرکززدا

 . است
 گیری در استان ریزی یک سطح تعریف شده و قانونی برای تصمیم رنامهدر قالب نظام ب

اما واقعیت این است که مشارکت نهادهای مردمی و مدنی در این ساختار جدید یا  .ریزی شده است پی
ای در  توسعه و تعادل منطقهدر حال حاضر بنابراین، اگر بپذیریم که . استوجود ندارد و یا بسیار ضعیف 

ی را ی از مشارکت مردم به دشواری امکان تحقق دارد، در این صورت باید فرآیند تمرکززداکشور، فارغ
 در برنامه چهارم باید ، دیگربیانبه . رش دادتهای درون استانی نیز گس از سطح استان به الیه

ریزی  های الزم آن را در قالب برنامه گیری و چارچوب گیری این سطح از تصمیم راهکارهای شکل
 . ی طراحی و اجرا کردمحل

 درآمدهای منزلهحوزه معینی از وظایف به   درآمد و، هزینه استان-گونه که در نظام درآمد  همان
ریزی   در طراحی و ایجاد نظام برنامه،رود شمار می نظام بهاین رکن اساسی  استانی و وظایف استان دو

یک الزم برای واگذاری برخی از محلی نیز باید در حوزه وظایف استان و درآمدهای استان تفک
ها و عوارض  درآمد(و با استفاده از منابع معین ) شوراهای شهر و روستا(کارکردها به نهادهای محلی 

 . صورت پذیرد) محلی
ریزی محلی، نقش نهادهای مردمی چون شوراهای اسالمی  تردیدی نیست که در نظام برنامه

. مربوط به حوزۀ وظایف محلی نباید نادیده گرفته شودهای  گیری  در تصمیم…شهرستان و   استان،
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ی در سطح استان و واگذاری یای در برنامه چهارم در قالب تمرکززدا انداز توسعه منطقه  چشم،بنابراین
های مردمی در  برخی منابع و وظایف به مراجع محلی شکل خواهد گرفت و از این طریق مشارکت

 . یابد ربط بستر عملیاتی و اجرایی الزم خود را باز می ی ذیها توسعه و گسترش خدمات در محدوده
توان یک نظام سه  انداز آن در آینده می ای و چشم بندی کالن از بحث توسعه منطقه در یک جمع

را ) محلی(های کشوری، استان و شهرستانی  ها و مدیریت توسعه در حوزه گیری سطحی از تصمیم
. ربط منابع و حوزۀ وظایف تعریف شدۀ خود را خواهد داشت یترسیم کرد که در هر سطح مدیریت ذ

های کالن  ترین هدف مهم ی است، بلکه برخی ازیتمرکززداجهت این نظام سه سطحی نه تنها در 
سازی  های غیردولتی و کوچک های غیرضروری به بخش سازی، واگذاری تصدی  خصوصیمانندکشور 

 . کند دولت را نیز تسهیل و تسریع می
ای کشور فقدان  های مهم در تخصیص منابع برای اجرای اقدامات توسعه کی از چالشی ) ب
 ،به دیگر سخن. است 1های علمی و کارشناسانه برای تخصیص منابع درآمدی به مناطق مختلف نگرش

تر از ملی ادبیات چندانی در کشور وجود  در زمینه چگونگی تعریف و تبیین درآمدهای در سطح پایین
های دقیق علمی در این زمینه   هزینه استان نیز، به دلیل فقدان دیدگاه- طراحی نظام درآمد در. ندارد

گیری و ایجاد   شکلأهای کارشناسانه، و برپایه منش  برداشتباتفکیک بین درآمدهای ملی و استانی 
در هزینه استان،  -تردیدی نیست که تفکیک صورت گرفته در نظام درآمد. درآمد صورت گرفته است

اما . تنها بستر انجام کار بوده و از منطق و توجیه الزم نیز برخوردار است  نبود ادبیات الزم در این زمینه،
به این . چالش اصلی فقدان نگرش و عزم ملی برای هویت بخشیدن به مقولۀ درآمدهای استان است

 مدی در نظر گرفتهی از کلیت درآمد کشور در هر بخش و بند درآئمدهای استانی جزآمعنا که در
انداز آینده، ضروری است که درآمدهای استان و در مراحل بعد درآمدهای محلی  چشم در. شود می

و از این طریق موضوع تخصیص منابع به مناطق مختلف کشور از باشد هویت مستقل خود را داشته 
 از نظر  مدی، اصالحی تفکیک اقالم درآیبه این منظور راهکارها. دشومند  اصالت الزم بهره

این تفکیک . نویسی، به دو بخش ملی و استانی است بندی و مالحظات حسابداری و بودجه طبقه
ای انجام نگرفته است و در نبود چنین جداسازی موضوع تخصیص منابع  تاکنون در اسناد مالی و بودجه

 در برنامه ،بنابراین. ده و به زیان مناطق شکل گرفته استشپذیر  ها همواره خدشه استانی به استان
بندی مستقل به  چهارم ضروری است که هویت درآمدهای استانی از طریق اختصاص کدهای طبقه

                                                           
١ . Tan Allocation 
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ای  اگر این احراز هویت عملی شود شکل و محتوای توسعه منطقه. مدی استانی احراز شودآاقالم در
 . یابد های مختلف افزایش می تر شده و قابلیت تعادل بخشی آن در عرصه شفاف
بندی درآمدها و وظایف دولت به ملی و استانی در جهت گسترش  نگاهی دوباره به طبقه )ج

این نگاه باید . ی و برقراری سطح متعادل از توسعه در مناطق مختلف کشور ضروری استیتمرکززدا
مستلزم افزایش اقالم درآمدی استان همپای واگذاری وظایف بیشتری از سطح ملی به سطوح استانی و 

های مردمی و  ی مشارکتیچنین تجدید نظری افزون بر گسترش و تعمیق تمرکززدا. لی باشدمح
کند که این  تقویت مینیز ای را  منطقه های مدنی در فرآیند توسعه  تشکل،نهادهای برخاسته از مردم

 حوزۀ توان  میبدین منظور. انجامد می ای به سهم خود به برقراری تعادل و توازن در توسعه منطقهامر 
و به طور کلی گردش کار های انسانی  گذاری های فیزیکی به سرمایه گذاری وظایف استانی را از سرمایه

های  ای دستگاه ای تنظیم و اجرای اعتبارات هزینه گری دولت تعمیم داد و از دیدگاه بودجه امور تصدی
 . در استان را به منابع درآمدی استان مرتبط ساخت مستقر
میان سطح ملی و استان ضروری ) بین استانی(ای  گیری بین منطقه سطح تصمیم ایجاد یک )د
بندی به  بندی کشور و لزوم پای لمی و کارشناسانه در منطقهعی با توجه به فقدان دیدگاه. است

 . های بین استانی همواره آشکار بوده است های اداری و سیاسی کنونی، لزوم هماهنگی محدوده
های  هماهنگیتوان برخی از نا گیری که فرا استانی خواهد بود، می  از تصمیمبا ایجاد چنین سطحی
بندی را مرتفع کرد و حتی در  های علمی منطقهبندی کنونی کشور با معیار ناشی از ناسازگاری تقسیم

ریزی  ریزی و بودجه ر نظام برنامه، و دتوان سطح دیگری از وظایف عمرانی را تعریف این زمینه می
 .  دکرای برای آن تدارک  یگاه و ساز و کار ویژهکشور جا
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 منابع
 .ون برنامه سوم توسعه ن قا70ی ماده یآیین نامه اجرا

 .ون برنامه سوم توسعهن قا76ی ماده یآیین نامه اجرا

 . قانون برنامه سوم توسعه78ی ماده یآیین نامه اجرا

 .1381،1380،1379،1378های  های قوانین بودجه سال پیوست
 .رهنمودهای کلی برنامه سوم توسعه 

 .قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسالمی ایران 
 


