بسمه تعالي
متن قانون برنامه عمراني دوم پيش از انقالب ()1443-1431
قانون برنامه هفتساله دوم عمراني کشور  -مصوب  ۸اسفند ماه ۴۳۳۱
این قانون دارای بیست و یک ماده و دو تبصره است و در جلسه سهشنبه هشتم اسفند ماه  ۴۳۳۱به تصویب مجلس شورای ملي رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملي  -اماناهلل اردالن
قانون باال در جلسه اول اسفند ماه  ۴۳۳۱به تصویب مجلس سنا رسیده است.
ماده  - ۴به منظور افزایش تولید و بهبود و تکثیر صادرات و تهیه مایحتاج مردم در داخله کشور و ترقي کشاورزی و صنایع و اکتشاف و
بهرهبرداریاز معادن و ثروتهای ز یرزمیني و اصالح و تکمیل وسایل ارتباط و اصالح امور بهداشت عمومي و انجام هر نوع عملیاتي برای عمران
کشور و باال بردن سطح فرهنگ و زندگي افراد و بهبود وضع معیشت عمومي دولت مکلف است ضمن انجام برنامههایي که به موجب قانون برنامه
مصوب  62بهمن ماه ۴۳61و تصمیم قانوني کمیسیون برنامه مجلس شورای ملي مصوب  6۳بهمن ماه  ۴۳۳۳در دست اجرا است (و در اول
مهر ماه  ۴۳۳۱مانده اعتبار آنهابالغ بر  ۴1611میلیون ریال بوده است) عملیات موضوع ماده  6را که جمع اعتبار آن  06۸11میلیون ریال
تعیین گردیده از تاریخ تصویب این قانون تاآخر شهریور ماه  ۴۳۱۴به انجام رسانیده و یا به مرحله اجرا در آورد.
مجموع عملیات در دست اجرا و عملیات پیشبیني شده در این قانون برنامه هفتساله دوم عمراني کشور را تشکیل ميدهد.
تبصره  - ۴در اجرای برنامههای حتي المقدور کارهای تولیدی از قبیل راهسازی تکمیل راهآهن  -بنادر  -آبیاری و کشاورزی و دفع آفات نباتي
ساختمان سدها ایجاد کارخانجات  -تهیه وسایل بهره برداری از معادن باید بر کارهای غیر تولیدی مقدم بوده و یا به موازات یکدیگر انجامگیرد.
تبصره  - 6دولت مکلف است در مدت سه ماه حساب عملیات برنامه هفتساله اول را از تاریخ شروع تا اول مهر  ۴۳۳۱تنظیم و به
کمیسیونمشترک برنامه مجلسین تقدیم نماید
ماده  - 6برای اجرای برنامه هفتساله دوم عمراني کشور عالوه بر مبالغ مشروحه زیر که برای برنامههای در دست اجرا تصویب و تقسیم
شدهاست:
کشاورزی و آبیاری 2621 :میلیون ریال
ارتباطات و مخابرات 0۳21 :میلیون ریال
صنایع و معادن 6102 :میلیون ریال
امور اجتماعي 6۸۴۱ :میلیون ریال
جمع ۴1611 :میلیون ریال
وجوهي در هر یک از رشتههای مختلف اقتصادی و اجتماعي به قرار ذیل اختصاص داده ميشود:

فصل اول  -کشاورزی و آبیاری
قسمت اول  -برنامههایي که عوامل آن مشخص است:
بند  ۴مطالعات آبیاری و سدسازی 66۸ :میلیون ریال
بند  6تعلیمات کشاورزی و آبیاری 622 :میلیون ریال
بند  ۳زراعت و اصالح نباتات 00۳ :میلیون ریال
بند  ۱امور دام 212 :میلیون ریال
بند  0دفع آفات نباتي 2۴0 :میلیون ریال
بند  2جنگلها ۴12۸ :میلیون ریال
بند  1عمران دهات و اراضي بائر 020 :میلیون ریال
بند  ۸ترویج کشاورزی ۳26 :میلیون ریال
بند  2ماشینهای کشاورزی ۱02 :میلیون ریال
بند  ۴1هواشناسي 2۱ :میلیون ریال
بند  ۴۴اقتصاد روستایي و مهندسي زراعي ۴6۱ :میلیون ریال
بند  ۴6سیلو 620 :میلیون ریال
بند  ۴۳صنایع کشاورزی ۴۱0 :میلیون ریال
بند  ۴۱آبیاری و سدسازی 6۱1۸ :میلیون ریال
بند  ۴0وام برای امور قنایي و چاههای عمیق ۴111 :میلیون ریال
جمع 2۱0۸ :میلیون ریال
قسمت ب  -پیش بیني اعتبار برای برنامههایي که عوامل آن بعداً مشخص خواهد شد .باالخصتأسیس کارخانجات کود شیمیایي  6011میلیون
ریال جمع فصل اول  ۴۴20۸میلیون ریال
فصل دوم  -ارتباطات و مخابرات
قسمت الف  -برنامههایي که عوامل آن مشخص است:
بند  ۴راههای شوسه و آسفالته 1221 :میلیون ریال

بند  6راهآهن ۱۴60 :میلیون ریال
بند  ۳فرودگاهها ۴1۸0 :میلیون ریال
بند  ۱بنادر 6۳26 :میلیون ریال
بند  0مخابرات ۴۱0۴ :میلیون ریال
بند  2نقشهبرداری ۱۱۴ :میلیون ریال
جمع فصل دوم ۴1۱0۱ :میلیون ریال
فصل سوم  -صنایع و معادن قسمت الف  -برنامههایي که عوامل آن مشخص است:
بند  ۴صنعت نساجي 00۸ :میلیون ریال
بند  6صنعت قند ۴1۴0 :میلیون ریال
بند  ۳صنعت سیمان ۴1۳1 :میلیون ریال
بند  ۱معادن 6۱1 :میلیون ریال
بند  0صنعت ذوب مس ۸1 :میلیون ریال
بند  2ذوبآهن 6111 :میلیون ریال
بند  1صنعت مواد نسوز ۱1 :میلیون ریال
بند  ۸شیالت ۳2 :میلیون ریال
بند  2آزمایشگاهه:ا  ۱0میلیون ریال
بند  ۴1مراکز حرفهای ۱0 :میلیون ریال
بند  ۴۴شهرهای صنعتي 10 :میلیون ریال
بند  ۴6اعتبار صنعتي 2۳1 :میلیون ریال
جمع 2۸1۴ :میلیون ریال
قسمت ب  -پیشبیني اعتبار برای برنامههایي که عواملآن بعداً مشخص خواهد شد  ۴111میلیون ریال
جمع فصل سوم  1۸1۴میلیون ریال
فصل چهارم  -امور اجتماعي

قسمت الف  -برنامههایي که عوامل آن مشخص است:
بند  ۴بهداشت عمومي 0۸6۱ :میلیون ریال
بند  6فرهنگ 6111 :میلیون ریال
بند  ۳برق شهرستانها ۴011 :میلیون ریال
بند  ۱مراکز برق آبي و بخاری و گازی 21۸ :میلیون ریال
بند  0عملیات اجتماعي در شهرستانها و ساختمان
زندان در شهرهای مهم ۱۳21 :میلیون ریال
بند  2آمار و سرشماری نفوس 611 :میلیون ریال
بند  1کمک به شرکتهای تعاوني و تولید
و صندوقهای روستایي ۱11 :میلیون ریال
بند  ۸کمک به سازمانهای کارگری 660 :میلیون ریال
جمع فصل چهارم ۴00۸1 :میلیون ریال
جمع فصول چهارگانه 06۸11 :میلیون ریال
تبصره  -در مورد برق شهرها و عملیات اجتماعي و شهرسازی از قبیل تأمین آب مشروب -احداث کشتارگاه  -غسالخانه  -توسعه معابر -
آسفالتخیابانها  -رختشویخانه – حمام و مستراح عمومي  -سیلبند  -خشک کردن باطالقها اگر عمل توسط شهرداری یا مشارکت شهرداری
با مردم انجام شود سازمان برنامه نصف مخارج الزم را بالعوض در اختیار شهرداری قرار خواهد داد و در صورتي که عملیات مزبور توسط مردم
بدون مشارکت شهرداری انجام شود سازمان برنامه نصف مخارج را با بهره حداکثر شش درصد سال برای مدتي که از هشت سال تجاوز نکند وام
خواهد داد .مخارجي که قبل از اجرای این قانون از طرف شهرداریها به عمل آمده و جزء کارهای عمراني و عملیات شهرسازی فوق ناتمام است
در صورتي که صحیحاً انجام شده باشد سازمان برنامه برآورد نموده و جزء سهم پنجاه درصد شهرداری آن محل محسوب ميگردد .شهرداریها
مي توانند سهم خود را به ترتیبي که برای خرید مصالح و لوازم یا پرداخت به مقاطعهکاران است به اقساط به حساب سازمان برنامه
بپردازند مشروط بر این که سازمان برنامه نسبت به پرداخت اقساط اطمینان حاصل کند .اگر شهرداری از پرداخت هر قسط از تعهدات خود
استنکاف نماید سازمان برنامه حق خواهد داشت از انجام تعهداتي که در مقابل شهرداری به عهدهگرفته خودداری کرده و کلیه وجوهي را که
پرداخته است از شهرداری وصول کند .شهرداری هایي که بخواهند از کمک سازمان برنامه به موجب این قانون استفاده کنند مکلفند برای
تأمین سهمیه خود از هزینه عملیات شهری مذکور فوققسمتي از عوائد خود را به تشخیص وزارت کشور و سازمان برنامه که به هر حال کمتر
از بیست درصد کل عوائد ساالنه آنها نخواهد بود به حسابسازمان برنامه بپردازند .سازمان برنامه به هر شهری که درآمد شهرداری آن در سال
کمتر از ی ک میلیون ریال است تا حداکثر پنج میلیون ریال برای مدت هفت سال بدون بهره وامخواهد داد مشروط بر این که وام صرفاً به
مصرف تهیه برق و آب مشروب با یکي از آنها برسد .در تمام موارد فوق عمل طبق نقشه و نظارت سازمان برنامه انجام خواهد شد و در مورد

عملیات انتفاعي مانند آب و برق و غیره بهای فروش به منظورجلوگیری از اجحاف به مصرفکنندگان با موافقت سازمان برنامه تعیین خواهد
گردید .مقصود از شهر حوزهای است که طبق گواهي وزارت کشور دارای شهرداری قانوني ميباشد.
ماده  - ۳وجوه مذکور در قسمتهای الف ماده  6به طریق ذیل بین سنوات هفتگانه تقسیم خواهد شد( :میلیون ریال)

ماده  - ۱سازمان برنامه مکلف است:
اول  -برای اجرای عملیات موضوع بندهای مختلف قسمتهای الف ماده  6برنامههای تفصیلي مربوط را با پیشبیني هزینه و کیفیت اجرا منتهي
تایک سال پس از تاریخ تصویب این قانون تهیه و برای تصویب به کمیسیون مشترک برنامه مجلسین پیشنهاد نماید.
دوم  -برای اجرای برنامههای قسمت ب ماده  6نوع عملیات را در هر یک از رشتههای مختلف با توجه به احتیاجات روز موافقت دولت تعیین
وبرنامه تفصیلي مربوطه را که متضمن برآورد هزینه تقسیمبندی سنواتي و کیفیت اجرای آن خواهد بود برای تصویب به کمیسیون مشترک
برنامهمجلسین پیشنهاد نماید.
ماده  - 0به سازمان برنامه اجازه داده ميشود:
اول  -هر گاه ضمن عمل تغییراتي را در تقسیم بندی سنواتي اعتبار یک بند ضروری بداند این تقسیمبندی را تا حدود بیست درصد اعتبار آن
بندتغ ییر دهد تغییرات اضافه بر بیست درصد اعتبار مصوبه هر بند محتاج به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین است.
دوم  -هر گاه اعتبار هر بند از یک فصل کافي نبوده و یا زائد بر احتیاجات باشد اعتبار آن بند را تا میزان ده درصد افزایش یا کاهش بدهد
مشروط براین که این عمل در جمع اعتبار فصل مربوطه تغییری ندهد.
سوم  -هر گاه اعتبار هر فصل کافي نبوده و یا زائد بر احتیاجات باشد اعتبار آن فصل را با تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین تا میزان
دهدرصد افزایش یا کاهش بدهد مشروط بر این که این عمل در جمع کل اعتبار فصول تغییری ندهد.

چهارم  -در صورت وجود شرایط الزم و امکان اجرای اعتبار هر یک از فصول را با تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین تا میزان
بیستدرصد افزایش بدهد .در این صورت اعتبار اضافه شده بر جمع کل اعتبار برنامه افزوده ميشود.
ماده  - 2صرفهجویيهایي که ممکن است پس از اجرای بعضي طرحهای برنامه در اعتبارات پیشبیني شده حاصل شود به پیشنهاد سازمان
برنامه و تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در فصل مربوطه یا در فصول دیگر قابل مصرف خواهد بود .در مورد عملیاتي که محتاج
مطالعه است هر گاه پس از انجام مطالعات معلوم شود که عوامل اجرای قسمتي از آن مساعد نیست سازمان برنامه بایدمراتب را با ذکر جهات و
علل به کمیسیون مشترک برنامه مجلسین گزارش دهد و با تصویب کمیسیون مزبور اعتبارات مربوط به آن عملیات به عملیاتدیگر همان فصل
اختصاص دهد .چنانچه به عللي خارج از اختیار سازمان برنامه مصرف وجوه برنامه طبق تقسیمبندی سنواتي که در برنامههای تفصیلي مصوب
کمیسیون مشترک برنامه مجلسین تعیین شده مقدور نشود سازمان برنامه باید مراتب را در آخر سال به آن کمیسیون گزارش دهد و در این
صورت اعتبارات مصرف نشده آن سالبه پیشنهاد سازمان برنامه و تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین برای اجرای همان عملیات به
سال یا سالهای بعد منتقل خواهد شد.
ماده  - 1سازمان برنامه باید سعي کند تا آنجایي که میسر است عملیات عمراني بین استانها و شهرستانهای مختلف کشور با توجه به اوضاع و
احوالمحلي و استعداد و امکانات طبیعي تقسیم شود.
ماده  - ۸اعتبار هزینه عملیات مندرج در این قانون از محل عوائد نفت خواهد بود .جمع وجوهي که به عنوان مالیات بر درآمد به موجب قرارداد
نفت مصوب  1آبان ماه  ۴۳۳۳توسط وزارت دارایي وصول ميشود و عوائدی که شرکتملي نفت به عنوان پرداخت مشخص (دوازده و نیم
درصد از قیمت اعالن شده) از شرکتهای بازرگاني دریافت ميدارد به ترتیب زیر بین وزارت دارایي وشرکت ملي نفت و سازمان برنامه تقسیم
خواهد شد:
در سالهای  ۴۳۳۱و  ۴۳۳0و :۴۳۳2
الف  -شرکت ملي نفت پس از تأمین هزینه های مجاز منظور در اساسنامه آن شرکت از محل عوائد پرداخت مشخص مازاد را در اختیار
وزارتدارایي خواهد گذارد.
ب  -وزارت دارایي مازاد فوق را به اضافه ده درصد کل درآمد نفت ( اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص) برای تأمین هزینه حفظ و
ادارهتأسیسات غیر انتفاعي موجود دولت از قبیل راهها و تأسیسات بهداشتي و فرهنگي و امثال آن و همچنین تأسیساتي از این قبیل که در اثر
اجرای برنامههاایجاد و تحویل دولت ميشود به مصرف خواهد رساند.
ج  -تتمه درآمد کل نفت (اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص) برای انجام عملیات برنامه به سازمان برنامه پرداخت خواهد شد.
در سالهای بعد تا خاتمه دوره برنامه:
الف  -هشتاد درصد کل درآمد نفت (اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص) به سازمان برنامه پرداخت خواهد شد.
ب  -از بیست درصد دیگر پس از تأمین هزینههای مجاز منظور در اساسنامه شرکت ملي نفت مازاد برای پرداخت هزینه حفظ و اداره تأسیسات
غیرانتفاعي در اختیار وزارت دارایي قرار خواهد گرفت.
تبصره  -تخصیص قسمتي از کل عوائد نفت به هزینه حفظ و اداره تأسیسات غیر انتفاعي دولت مشروط بر این است که کمیسیوني مرکب از
وزیر دارایي و یکي از وزراء به تعیین هیأت دولت و مدیر عامل سازمان برنامه تأیید نماید که استفاده از قسمتي از عوائد نفت برای منظور فوق

ضروری است .کمیسیون فوق مکلف است پس از بررسي اقالم بودجه عمومي کشور و با توجه به اقداماتي که وزارت دارایي برای جبران کسر
وجوه الزم جهت حفظ واداره تأسیسات غیر انتفاعي ميکند و با در نظر گرفتن صرفهجویيهای ممکنه و ازدیاد درآمد دولت در اثر اجرای
عملیات برنامه نظر خود را نسبت به قسمتي از عوائد نفت که باید به تأمین هزینه حفظ و اداره تأسیسات غیر انتفاعي تخصیص یابد بدهد.
چنانچه کمیسیون فوق تشخیص دهد که استفاده از درآمد نفت برای تأمین هزینه حفظ و اداره تأسیسات غیر انتفاعي تا حداکثر تعیین شده
در فوقضروری نیست تفاوت بین آنچه کمیسیون تعیین مي کند و حداکثر فوق به سهم سازمان برنامه افزوده خواهد شد .چنانچه از اول سال
 ۴۳۳1به بعد کمیسیون فوق تأیید نماید که مانده کل درآمد نفت پس از وضع سهمیه شرکت ملي نفت و هشتاد درصد سهمیه سازمانبرنامه
برای تأمین هزینه حفظ و اداره تأسیسات غیر انتفاعي کافي نیست مي تواند تا حداکثر پنج درصد از کل عوائد نفت را از هشتاد درصد
سهمیه سازمان برنامه کسر نموده و به منظور فوق تخصیص دهد .تبصره  - 6در صورتي که کل درآمد نفت در سال  ۴۳۳0از  ۴۱۱میلیون دالر
در هر یک از سالهای  ۴۳۳1 ،۳2از  ۴۸۸میلیون دالر تجاوز نماید مازادآن عالوه بر سهمي که در این قانون برای وزارت دارایي پیشبیني شده
است جهت تأمین احتیاجات ضروری دولت در اختیار وزارت دارایي قرار خواهدگرفت .دولت مکلف است اقداماتي به عمل آورد که کسر بودجه
عمومي کشور از سال  ۴۳۳۸به بع د از مبالغي که از درآمد نفت برای تأمین هزینه حفظ و ادارهتأسیسات غیر انتفاعي تخصیص داده ميشود
تجاوز نکند به طوری که با پرداخت این مبالغ بودجه عمومي کشور توازن داشته و کسری در آن مشاهدهنشود.
تبصره  - ۳برای این که در اثر تخصیص قسمتي از عوائد نفت به تأمین هزینه حفظ وارده تأسیسات غیر انتفاعي عملیات سازمان برنامه تقلیل
نیابددولت مجاز است کسری احتیاجات سازمان برنامه را در سالهای  ۴۳۳۱و  ۴۳۳0و  ۴۳۳2تا میزان  6۱1میلیون دالر از راه تحصیل اعتبارات
از مؤسسات داخلي یا خارجي تأمین نمایند و به تدریجي که احتیاج پیدا ميکند با تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین از این اعتبارات
استفاده و اعتبارات مورد استفاده را از محل عوائد مصرحه در ماده هشت یا درآمدهای دیگر سازمان برنامه مستهلک نماید.
ماده  - 2سازمان برنامه دارای شخصیت حقوقي و استقالل مالي است و وظائف آن عبارت است از:
اول  -تهیه برنامه تفصیلي و تقدیم آن از طریق دولت جهت تصویب به کمیسیون مشترک برنامه مجلسین.
دوم  -تهیه نقشه و طرحها و برآورد با توجه به ماده .۴1
سوم  -محول کردن امور به دستگاههای اجرایي طبق ماده .۴1
سازمان برنامه باید توجه مخصوص به تهیه وسائل به کار افتادن سرمایههای خصوصي درکارهای تولیدی معمول دارد و همچنین در راه حفظ و
تقویتصنایع کوچک و دستي و شهری و روستایي مساعي کافي مبذول دارد.
چهارم  -تمرکز وجوهي که به اجرای برنامهها تخصیص داده شده و پرداخت هزینه اجرای برنامهها.
پنجم  -نظارت در اجرای برنامه از لحاظ فني و مالي مراقبت در هماهنگي و همکاری بین دستگاههای اجراکننده.
ششم  -تنظیم گزارش عملیات هر سه ماه و تقدیم آن به دولت و به کمیسیون مشترک برنامه مجلسین و انتشار آن برای اطالع عموم.
هفتم  -تنظیم گزارش کامل عملیات ساالنه با توضیح افزایشي که در اثر اجرای برنامهها در امر تولید و درآمد ملي (تا حدی که تعیین این
ارقامممکن و میسر باشد) حاصل شده و اشکاالتي که در راه اجرای برنامه وجود داشته و همچنین حساب درآمد و هزینه و تقدیم آن به دولت و
به کمیسیون مشترک برنامه مجلسین حداکثر تا آخر خرداد سال بعد و انتشار آن برای اطالع عموم پس از تصویب حساب درآمد و هزینه از
طرف دولت.

هیأت نظارت حساب درآمد و هزینه را مورد رسیدگي قرار داده و در صورتي که ایرادی بر آن وارد ندید برای تصویب تسلیم هیأت دولت خواهد
نمود.
تبصره  -حساب درآمد و هزینه سازمان از طرف دولت رسیدگي و تصویب گزارش دولت از طرف کمیسیون برنامه مجلسین به منزله مفاصای
دورهعمل خواهد بود کمیسیون مشترک برنامه مجلسین حداکثر در ظرف  ۴0روز رسیدگي و نظر خواهد داد.
ماده  - ۴1عملیات برنامه از نظر اجرا بر چهار نوع است.
اول  -عملیاتي که جزء امور عادی و جاری وزارتخانهها و دستگاههای دولتي است از قبیل بهداشت عمومي  -آموزش فني و حرفهای  -دفع
آفاتنباتي  -دامپروری و امثال آن .نسبت به این قبیل عملیات باید به طریق زیر اقدام شود:
.۴

برنامه عملیات با همکاری سازمان برنامه و دستگاه دولتي ذیربط تهیه ميشود.

.6

طرح و نقشه اجرایي را دستگاههای دولتي با همکاری و موافقت سازمان برنامه تهیه مينمایند.

.۳

اجرای عمل توسط دستگاههای دولتي با نظارت سازمان برنامه به عمل ميآید.

دوم  -عملیاتي که برای اجرای آن دستگاههایي در سازمانهای دولتي با مؤسسات عمومي وجود دارد ولي طرح و نقشه اجرایي آن به
تشخیصسازمان ب رنامه باید توسط مهندسین مشاور تهیه شود از قبیل ساختمان راه و راهآهن  -بنیاد و امثال آن نسبت به این قبیل عملیات
باید به طریق زیر اقدامشود:
.۴

برنامه عملیات با همکاری سازمان برنامه و دستگاههای دولتي یا مؤسسات عمومي تهیه ميشود.

.6

طرح و نقشه اجرایي را مهندس مشاوری که سازمان برنامه انتخاب ميکند با تماس با دستگاههای دولتي یا مؤسسات عمومي ذیربط
و جلبنظر آنها تهیه و به تصویب سازمان برنامه ميرساند.

.۳

پیشنهاد انتخاب سازندگان و مقاطعه کاران توسط مهندس مشاور به عمل آمده و پس از تصویب سازمان برنامه قرارداد انجام کار با
موافقتسازمان برنامه تهیه و به امضای دستگاه دولتي یا مؤسسه عمومي ذیربط منعقد ميشود.

.۱

نظارت در اجرای عملیات توسط مهندس مشاور به نمایندگي سازمان برنامه به عمل ميآید.

در صورتي که دستگاههای دولتي برای تهیه طرح و نقشه عملیات مربوط به خود مجهز باشند ميتوانند تهیه طرح و نقشه آن قسمت از عملیات
فوق راکه برای آن مجهز هستند با موافقت سازمان برنامه عهده دار شده و آنها را با نظارت سازمان برنامه به موقع اجرا بگذارند .در موارد فوق هر
گاه بین سازمان برنامه و دستگاههای دولتي ذیربط اختالف نظری به وجود آید رفع اختالف به تشخیص هیأت دولت به عمل خواهدآمد.
سوم  -عملیاتي که برای اجرای آن در سازمانهای دولتي دستگاههایي وجود ندارد و طرح و نقشه اجرایي آن به تشخیص سازمان برنامه باید
توسط مهندسین مشاور تهیه شود از قبیل ساختمان کارخانه ذوب آهن  -کارخانه سیمان  -کارخانه کود شیمیایي  -سدهای بزرگ و امثال آن
 نسبت به اینقبیل عملیات باید به طریق زیر اقدام شود:.۴

برنامه عملیات توسط سازمان برنامه تهیه ميشود.

.6

طرح و نقشه اجرایي را مهندس مشاور منتخب سازمان برنامه تهیه و به تصویب سازمان برنامه ميرساند.

.۳

پیشنهاد انتخاب سازندگان و مقاطعهکاران ت وسط مهندس مشاور به عمل آمده و قرارداد انجام کار را سازمان برنامه منعقد مينماید و
نظارت دراجرای عملیات توسط مهندس مشاور به نمایندگي سازمان برنامه به عمل ميآید.

برای اداره این قبیل تأسیسات طبق ماده  ۴2دستگاه یا دستگاههای مناسبي به وجود خواهد آمد و چنانچه این دستگاهها قبل از ایجاد
تأسیسات به وجود آمدند در تهیه طرح و نقشه اجرایي و انعقاد قرارداد اجرای عملیات طبق بند دوم این ماده دخالت خواهند نمود.
چهارم  -عملیاتي که به تشخیص سازمان برنامه به وسیله افراد و مؤسسات خصوصي اجرا ميشود .در این قبیل امور سازمان برنامه از طریق
طرحها  -راهنمایيها  -کمکهای فني -مشارکت  -اعطای اعتبار یا تحصیل آن از منابع داخلي و خارجي (باتضمین یا بدون تضمین سازمان)
موجبات تشویق و به کار انداختن سرمایههای خصوصي را فراهم خواهد ساخت.
برای انجام وظایف فوق سازمان برنامه ميتواند به تشکیل بانک یا دستگاهي نظیر آن که سرمایه آن تماماً متعلق به خود سازمان خواهد بود
مبادرت نماید اساسنامه بانک یا دستگاه مزبور را سازمان برنامه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسانید.
تبصره  - ۴در صورت بروز اختالف بین دستگاههای اجراکننده با مقاطعهکاران و فروشندگان هر اقدامي که برای حل اختالف یا ارجاع به
محاکمصالحه انجام گیرد باید با موافقت و نظر سازمان برنامه باشد.
تبصره  - 6پرداخت هزینه عملیات برنامه طبق آییننامهای که بنا به پیشنهاد مدیر عامل سازمان برنامه به تصویب شورای عالي و هیأت
نظارتميرسد انجام خواهد گرفت.
ماده  - ۴۴سازمان برنامه دارای ارکان زیر است:
الف  -مدیر عامل
ب  -شورای عالي
ج  -هیأت نظارت

الف  -مدیر عامل:
مدیر عامل بر حسب پیشنهاد دولت به موجب فرمان همایوني برای سه سال منصوب ميشود و پس از پایان دوره مزبور ممکن است مجدداً به
همانسمت منصوب گردد و در صورت فوت یا استعفا یا احراز عدم صالحیت مدیر عامل جانشین او به ترتیب مذکور تعیین خواهد شد .مدیر
عامل موظفاً انجام خدمت نموده و جز انجام این وظیفه حق ندارد هیچ نوع شغل آزاد یا شغل موظف دولتي و اجتماعي داشته باشد و
همچنینحق ندارد در هیچ شرکت یا مؤ سسه یا تجارتخانه یا با هر شخصي که طرف معامله با سازمان باشد مستقیم یا غیر مستقیم سهیم و
شریک شود.
مدیر عامل بر ادارات تابعه سازمان برنامه ریاست داشته و وظایف او به قرار زیر است:
.۴

تهیه بودجه اداری و تعیین تشکیالت سازمان و تغییر آن با تصویب شورای عالي و استخ دام و عزل و نصب و ترفیع و تنزل پایه
کارمندان طبقآییننامه استخدامي و همچنین تعقیب کارکنان مختلف.

.6

امضای اسناد و اوراق بهادار و نامهها و انعقاد قراردادها.

.۳

انجام تکالیفي که در تهیه برنامهها و طرحها و نقشههای اجرایي و تمرکز وجوه برنامه و پرداخت هزینههای عملیات اجرایي و کمک
بهمؤسسات خصوصي بر عهده سازمان برنامه است.

 .۱تهیه آییننامهها و مقررات اجرایي و نظارتهای فني و مالي در اجرای برنامهها.
.0

تنظیم گزارش عملیات هر سه ماه و گزارش کامل عملیات و حساب درآمد و هزینه ساالنه طبق ماده .2

.2

نمایندگي سازمان برنامه در مقابل هیأت دولت و وزارتخانهها و کمیسیون مشترک برنامه مجلسین و محاکم (با حق توکیل) و
اشخاص ومؤسسات خصوصي

مدیر عامل به طور کلي مسئول حسن اجرای وظایفي است که به عهده سازمان برنامه قرار داده شده و از این نظر در مقابل هیأت دولت مسئول
است .مدیر عامل ميتواند آن قسمت از اختیارات اداری و فني و مالي خود را که الزم بداند به هر یک از معاونین یا مشاورین ایراني یا رؤسای
ادارات تفویضنماید.
ب  -شورای عالي:
شورای عالي مرکب از هفت نفر عضو خواهد بود که از اشخاص صالح و مجرب و ذینفع که برای تمام مدت برنامه بر حسب پیشنهاد دولت به
موجبفرمان همایوني منصوب ميشوند.
در صورت فوت یا استعفاء یا احراز عدم صالحیت هر یک از اعضای شورای عالي جانشین او به همان ترتیبمنصوب خواهد شد .اعضای شورای
عالي موظفاً انجام خدمت نموده و حق ندارند در هیچ شرکت یا مؤسسه یا تجارتخانه یا با هر شخص که طرف معامله سازمان برنامهباشد
مستقیم یا غیر مستقیم سهیم یا شریک باشند و همچنین حق ندارند هیچ نوع شغل آزاد یا شغل موظف دولتي و
اجتماعي داشته باشند و حقعضویت در هیأت مدیره هیچ یک از شرکتهای دولتي را ندارند مگر به مأموریت سازمان برنامه آن هم غیر موظف.
جلسا ت شورای عالي با حضور الاقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نسبت به موضوعات مطروحه رأی چهار نفر معتبر خواهد بود.
شورای عالي عهدهدار تصویب نقشهها و طرحها و برآوردهها و مقررات اجرایي برنامه در حدود برنامههای تفصیلي که به تصویب کمیسیون
مشترکبرنامه مجلسین رسیده باشد و نیز عهدهدار تصویب آییننامه ها و قراردادها و به طور کلي مأمور مراقبت در حسن انجام کلیه وظائفي
است که به عهدهسازمان برنامه قرار داده شده است.
ج  -هيأت نظارت:
هیأت نظارت مرکب از شش نفر عضو خواهد بود که سه نفر از آنان را مجلس سنا از میان فهرست نه نفری و سه نفر دیگر را مجلس شورای
ملي از میانفهرست نه نفری دیگر که از طرف دولت پیشنهاد ميگردد به طریقي که قانون برای انتخاب مستشاران دیوان محاسبات مقرر داشته
برای مدت دو سالانتخاب مينماید در صورت فوت یا استعفا یا احراز عدم صالحیت هر یک از اعضای هیأت نظارت جانشین او به همان ترتیب
و برای هر نفر از میانفهرست سه نفری که دولت به مجلسین پیشنهاد ميکند انتخاب خواهد شد.

اعضای هیأت نظارت موظفاً انجام خدمت نموده و حق ندارند در هیچ شرکت یا مؤسسه یا تجارتخانه یا با هر شخص که طرف معامله سازمان
برنامهباشد مستقیم یا غیر مستقیم سهیم و شریک باشند و همچنین حق ندارند هیچ نوع شغل آزاد و یا شغل موظف دولتي و اجتماعي داشته
باشند و حقعضویت در هیأت مدیره هیچ یک از شرکتهای دولتي را ندارندمگر به مأموریت سازمان برنامه آن هم غیر موظف.
جلسات هیأت نظارت با حضور الاقل چه ار نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نسبت به موضوعات مطروحه رأی اکثریت عده حاضر معتبر
خواهدبود.
وظایف هیأت نظارت به قرار زیر است:
.۴

نظارت در مخارج برنامه از جهت تشخیص مطابقت آنها با قانون و طرحها و برآوردها و مصوبات کمیسیون مشترک برنامه مجلسین و
شورایعالي و آییننامههای سازمان برنامه.
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اظهار نظر در آییننامه ها و مقرراتي که باید به تصویب برسد از جهت مطابقت با قوانین و مقررات .مدیر عامل موضوعي را که باید در
آن اظهار نظر شود به اطالع هیأت نظارت خواهد رساند تا در عرض یک هفته و در مورد لزوم با تمدید مهلت برای یک هفته دیگر
نظر خود را بدهد و اگر رأس مهلت هیأت نظر خود را نداد دلیل بر موافقت خواهد بود و در این مورد مدیر عامل سازمان برنامه مکلف
است مراتب را به کمیسیون مشترک برنامهمجلسین گزارش دهد.

.۳

هیأت نظارت حق مراجعه مستقیم به هیأت دولت و کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دارد و مکلف است در اموری که از طرف
هیأت دولت وکمیسیون مشترک برنامه مجلسین مراجعه ميشود رسیدگي نموده و نتیجه تحقیقات خود را مستقیماً گزارش دهد.

.۱

هر گاه هیأت نظارت تصمیم یا اقدامي را مخالف مقررات و مصوبات تشخیص دهد موظف است نظر خود را به مدیر عامل اطالع دهد
و در صورتي که مدیر عامل ترتیب اثر ندهد مراتب را به دولت و کمیسیون مشترک برنامه مجلسین گزارش خواهد داد .همچنین در
صورت وقوع تخلف یا جرم مراتب را با ذکر دلیل به مدیر عامل اعالم خواهد نمود تا ترتیب رسیدگي و تعقیب از طرف مدیر عامل
داده شود.

ماده  - ۴6مسئول سازمان برنامه در مقابل مجلسین دولت ميباشد.
ماده  - ۴۳به منظور حداکثر سرعت در کار و صرفه جویي در خرج تحصیل بهترین نتیجه از اجرای برنامهها سازمان برنامه از لحاظ مالي و ارزی
ومحاسباتي و معامالت و طرز عقد قراردادها تابع آییننامهها و مقررات خاصي خواهد بود که پس از کسب نظر هیأت نظارت و تحصیل موافقت
شورای عالي و تصویب هیأت وزیران و کمیسیون مشترک برنامه مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده  - ۴۱دستگاههای اجرایي و ادارات و بنگاهها و شرکتهای دولتي مکلفند وظایفي را که در اجرای برنامه به عهده آنها قرار داده ميشود
طبقشرایط و دستور سازمان برنامه اجرا نمایند .در صورت تخلف از شرایط یا تأخیر و مسامحه در کار سازمان برنامه مراتب را به هیأت دولت
گزارش خواهد داد و هیأت دولت مکلف است در مدت پانزده روز از تاریخ دریافت گزارش سازمان برنامه اقدامات مقتضي به عمل آورد به نحوی
که موضوع ایراد وشکایت مرتفع گردد .وزارتخانه ها و دستگاههای دولتي مکلفند کلیه اوراق و اسناد خرج و دفاتر مربوط به اجرای برنامهها را در
اختیار سازمان برنامه بگذارند و وسائل نظارتو رسیدگي دقیق سازمان را از هر حیث فراهم کنند.
ماده  - ۴0کارخانهها  -ماشینها  -قطعات یدکي و منفصله که برای اجرای برنامهها از خارج وارد ميشود از پرداخت حقوق گمرکي و عوارض
راه وشهرداری معاف است .سازمان برنامه مجاز است بدون رعایت سهمیه و طبقهبندی اجناس احتیاجات برنامهها را از خارج وارد کند.

ماده  - ۴2هر گاه برای اجرای عملیات عمراني و نیازمندیهای عمومي احتیاج به خرید اراضي (اعم از دائر و بائر) و ابنیه و تأسیسات پیدا شود
بهطریق زیر عمل خواهد شد:
الف  -تشخیص این که عملیات مورد نظر عمراني و جزو نیازمندیهای عمومي است (مگر در مواردی که قانون مشخص نموده یا خواهد نمود)
وحدود اراضي مورد خرید و قیمت به وسیله هیأتي مرکب از دادستان کل  -وزیر کشور  -مدیر کل ثبت و یا نمایندگان آنها بر مبنای نظر
کارشناسان فني بهعمل خواهد آمد و رأی هیأت قطعي است.
کارشناسان فني سه نفر خواهند بود که یک نفر از طرف هیأت فوق و نفر دوم از طرف مالک اراضي و ابنیه و تأسیسات و نفر سوم به رأی دو
نفر کارشناس مزبور انتخاب خواهد شد چنانچه بین دو نفر کارشناس اول در انتخاب کارشناس نفر سوم تراضي حاصل نشود به رأی دادستان
کل انتخابخواهد شد.
ب  -بهای اراضي و ابنیه و تأسیسات مورد خرید اهم از این که متعلق به دولت یا اشخاص باشد به طریق زیر تعیین خواهد شد:
.۴

مالک تعیین قیمت بهای عادله اراضي و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات در سال قبل از اعالم شروع عملیات و بدون
در نظرگرفتن منظور از خرید و تأثیر اجرای عملیات عمراني در قیمتها خواهد بود.
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در مورد خرید اراضي و ابنیه و تأسیسات غیر دولتي پنج درصد عالوه بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد هر گاه مالک در
محل ساکن باشد عالوه بر پنج درصد فوق ده درصد دیگر به قیمت عادله افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه او منحصر به درآمد
آن ملک باشد پانزده درصدقیمت عادله نیز از این بابت به او پرداخت خواهد گردید.

تبصره  -در مورد امالک مزروعي عالوه بر قیمت ملک که به مالک پرداخت ميشود پانزده درصد آن بین زارعین و خوشنشینان محل که از
آنجا کوچمينمایند به وسیله شورای محلي تقسیم خواهد شد.
.۴

در صورتي که تاریخ تصرف با تاریخ اعالم خرید ملک پیش از یک سال فاصله داشته باشد نسبت به هر سال فاصله پنج درصد به
قیمت عادله افزوده خواهد شد مشروط بر این که جمعاً از قیمت عادله روز تجاوز ننماید .فاصله کمتر از شش ماه تمام به حساب
نخواهد آمد و فاصلهای که شش ماهتمام یا بیش از آن در حکم یک سال خواهد بود .تاریخ تصرف با تاریخ اعالم خرید در هر حال
نباید بیش از سه سال فاصله داشته باشد.

ج  -تصرف اراضي و ابنیه و تأسیسات قبل از پرداخت تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضایت فروشنده و نسبت به امالک موقوفهای که فروش
آنهامجاز نیست به طریق اجاره طویلالمدت استفاده خواهد شد.
د  -در صورتي مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را پس از تودیع تمام قیمت
درصندوق ثبت امضاء و در مدت سه ماه به تخلیه قطعي ملک مذکور اقدام مينماید.
ه  -تهیه آییننامه طرز اجرای این ماده به پیشنهاد دولت و به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین خواهد بود.
ماده  - ۴1اضافه ارزشي که در نتیجه اجرای عملیات عمراني توسط دولت رأساً یا به وسیله سازمان برنامه و یا شهرداریها در امالک خصوصي
واقعدر حوزه آن عملیات و بدون سعي و عمل مالک حاصل ميگردد مشمول مقررات زیر خواهد بود:

الف  -اضافه ارزش عبارت است از تفاوت بین قیمت ملک در سال قبل از شروع عملیات و قیمت آن در تاریخ شروع بهرهبرداری از تأسیسات
ایجادشده.
ب  -هر گاه تفاوت حاصله بیست درصد یا کمتر از آن باشد مالک ملک از پرداخت حق اضافه ارزش معاف بوده و نسبت به مازاد نصف آن
متعلقبه دولت یا شهرداری محل به تشخیص دولت خواهد بود.
ج  -اضافه ارزش به اراضي اعم از دائر و بائر و مراتع و جنگلها تعلق خواهد گرفت و اعیاني و اراضي زراعتي که تا تاریخ تصویب این قانون
سابقهزراعت داشته تا وقتي که زراعت ميشود و باغات تا وقتي که مالک استفاده محصول از آن مينماید از پرداخت اضافه ارزش معاف است و
در صورتي که اراضي زراعتي و باغات از آبي که به واسطه عملیات سازمان برنامه به مقدار بیشتری استفاده نماید حقابه مناسبي خواهد پرداخت.
د  -برای تعیین شعاع حوزهای که مشمول پرداخت اضافه ارزش ميشود و تشخیص اضافه ارزش حاصله و میزان آن کمیسیوني مرکب از
دادستان محل و رییس ثبت و رییس کشاورزی و یک نفر نماینده مالک یا مالکین که ملک آنها مشمول اضافه ارزش ميباشد و در صورت
استنکاف مالک یا مالکین یک نفر معتمد محل و نماینده دستگاهي که عملیات عمراني را انجام داده است تشکیل خواهد شد و نظر این
کمیسیون قاطع خواهد بود.
ه  -مالک مي تواند حق اضافه ارزش تعیین شده را در مدت پنج سال به اقساط مساوی ساالنه پرداخت کند و یا مقداری از اراضي خود که
قیمت آنمعادل حق اضافه ارزش است تحویل دهد .هر گاه مالک از پرداخت تمام یا بعضي از اقساط و یا تحویل اراضي امتناع نمود دادستان
شهرستان محل به تشخیص کمیسیون فوق از طرف او سند انتقال آن مقدار از اراضي را که قیمت آن معادل حق دولت یا شهرداری محل از
اضافه ارزش حاصله باشد برایواگذاری به دولت یا شهرداری امضاء خواهد نمود.
و  -انجام عملیات عامالمنفعه از قبیل لولهکشي  -آب آشامیدني  -برق و روشنایي -امور فرهنگي  -امور بهداشتي و امثال آن موجب
مطالبهاضافه ارزش از امالک واقع در حوزه آن عملیات نخواهد بود .ایجاد تأسیسات برق صنعتي موجب پرداخت حق اضافه ارزش خواهد بود.
ز  -موقوفات عامه از پرداخت حق اضافه ارزش معاف ا ست ولي موقوفات اوالدی مشمول پرداخت این حق خواهد بود به اقساطي که کمتر از
0سال و زائد بر  1سال نباشد.
ح  -تهیه آییننامه طرز اجرای این ماده به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین خواهد بود.
ماده  - ۴۸مستحدثاتي که در اثر اجرای برنامهها ایجاد ميشود آنچه محتاج به طي دوره بهرهبرداری آزمایشي است پس از پایان این دوره واال
بهمجرد احداث باید تحویل دستگاههای دولتي که بهره برداری یا اداره آنها را بر عهده خواهند داشت بشود دستگاههای مزبور مکلفند به محض
اعالمسازمان برنامه نسبت به تحویل گرفتن آنها اقدام نمایند.
تبصره  -به طور کلي مستحدثاتي که از محل اعتبارات برنامهها ایجاد مي شود باید به وضعي تحویل دستگاههای دولتي بشود که از هر جهت
برایاداره و بهرهبرداری آماده باشد به طوری که دستگاه ادارهکننده برای تهیه لوازم و اثاثه در بدو عمل احتیاجي به خرج نداشته باشد.
ماده  - ۴2برای اداره تأسیسات انتفاعي و تولیدی که متعلق به دولت است یا بعداً در اثر اجرای عملیات عمراني به وجود ميآید بنا به
پیشنهاد سازمان برنامه و تصویب هیأت دولت دستگاههای مناسبي که روی اصول بازرگاني اداره شود ایجاد خواهد شد .دولت ميتواند تأسیسات
انتفاعي و تولیدی موجود را و همچنین تأسیساتي از این قبیل که در آینده در اثر اجرای عملیات برنامه ایجاد خواهد شد اعم از تمام شده یا در
هر مرحله احداث کالً یا قسمتي از سهام آن را به پیشنهاد سازمان برنامه به افراد و شرکتهای ایراني تحت شرایطي که جلوگیری از اجحاف به

مصرفکنندگان نمایدبفروشد .وجوهي که از محل فروش تأسیسات مزبور حاصل ميشود برای انجام عملیات عمراني به سازمان برنامه پرداخت
خواهد گردید.
تبصره  -سازمان برنامه موظف است صورت هزینه ساالنه تأسیسات انتفاعي و تولیدی و شرکتهای تبعه خود را پس از رسیدگي در هیأت
نظارتبرای اطالع به کمیسیون مشترک برنامه مجلسین ارسال دارد.
ماده  - 61بودجه اداری سازمان برنامه حاوی تعداد کارکنان سازمان  -حداکثر حقوق پستها  -مبلغ کل بودجه با موافقت هیأت دولت تنظیم
و بهتصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین خواهد رسید.
امور استخدامي سازمان برنامه تابع آیین نامه خاصي خواهد بود که با موافقت هیأت دولت تنظیم و به تصویب کمیسیون مشترک برنامه
مجلسین خواهدرسید.
سازمان برنامه مي تواند کارشناسان خارجي را برای مدتي که بیش از یک سال از انقضای دوره اجرای برنامه تجاوز نکند استخدام نماید.
استخدام این کارشناسان با تصویب هیأت دولت و تصویب کمیسیون مشترک مجلسین در حدود تعداد و فهرست مشاغلي خواهد بود که قبالً به
تصویب کمیسیونمشترک برنامه مجلسین رسیده است.
ماده  - 6۴سازمان برنامه حساب دیون و مطالبات دوره عمل سابق را رسیدگي و کلیه آنها را واریز خواهد نمود و در صورتي که مانده بستانکار
باشد آن را به مصرف اجرای برنامه رسانیده و چنانچه مانده بدهکار باشد آن را از محل صرفهجوییهای اجرای برنامهها و درآمد نفت پرداخت
خواهد نمود.
قانون فوق که مشتمل بر بیست و یک ماده و دو تبصره است در جلسه سهشنبه هشتم اسفند ماه  ۴۳۳۱به تصویب مجلس شورای ملي رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملي  -اماناهلل اردالن
قانون باال در جلسه اول اسفند ماه  ۴۳۳۱به تصویب مجلس سنا رسیده است.
تحليل برنامه عمراني دوم 1443-1431
پس از پایان موضوع بحران نفت در زمان اجرای برنامه اول و تمهید زمینه مجدد تحصیل درآمد نفت ،مساله برنامه عمراني کشور مجدداً مطرح
شد .در این هنگام ،شرایط نامطلوب اقتصادی حاکم بود .بحران اقتصادی سال های  ۴۳۳6تا  ۴۳۳۱و تبعات منفي اقتصادی نظیر بیکاری و
تورم زمینه های این بحران را شکل ميدادند .پس ،تصمیم بر این شد که دنبال برخي از کارهای برنامه اول گرفته شود و بعضي برنامه های
جدید ،به اجرا درآید .کار تهیه این برنامه به عهده گروهي از کارشناسان دولتي و خصوصي گذاشته شد .این برنامه در اسفندماه  ۴۳۳۱تصویب
شد ،اما زمینه آغاز عملیات از مهرماه  ۴۳۳0فرآهم آمد (۴).این برنامه از یک مجموعه طرح های فیزیکي زیربنایي تشکیل مي شد .در سال های
اولیه برنامه این تفکر در سازمان مدیریت وجود داشت که طراحي و اجرای طرحهای عمراني در چند بخش استراتژیک ،اقتصاد کشور را به
توسعه خواهد رساند (6).این برنامه بهطور کامل الگو گرفته از آموزههای الگوی رشد سرمایهداری و مراحل رشد اقتصادی والت ویتمن
روستو )(۳است.
اهداف این قانون در ماده یک به شرح ذیل آمده است:


افزایش تولید

)(۱



بهبود و تکثیر صادرات



تهیه مایحتاج مردم در داخل کشور



ترقي کشاورزی



ترقي صنایع و اکتشاف و بهرهبرداری از معادن و ثروتهای زیر زمیني



اصالح و تکمیل وسایل ارتباط



اصالح امور بهداشت عمومي



انجام هر نوع عملیاتي برای عمران کشور



باال بردن سطح فرهنگ و زندگي افراد



بهبود وضع معیشت عمومي

همان گونه از اهداف این برنامه مشخص است ،در برنامه عمراني دوم ،به زیرساختهای عمومي بهای زیادی داده شده بود .در این خصوص،
فرض بر آن بود که با اجرای طرح های ارتباطات ،مخابرات ،تامین آب و مانند اینها ،دیگر فعالیت ها هم فرصت بیشتری برای توسعه ميیابند.
البته ،این موارد بدان معنا نبود که از لزوم بهبود هرچه زودتر سطح زندگي تودهها ،مبارزه با بیکاری پنهان و توزیع عادالنه درآمد غفلت شود.
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اعتبارات اولیه این برنامه بالغ بر  11میلیارد ریال بود که مبلغ  ۴1/6میلیارد آن به تعهدات طرحهای نیمه تمام برنامه عمراني هفتساله اول
مربوط بود و  06/۸میلیارد ریال بقیه برای اجرای طرحهای عمراني جدید برنامه هفتساله دوم در نظر گرفته شد .طي دوران این برنامه
تنش های مختلفي در اقتصاد روی داد که بازنگری در برنامه را ضروری ساخت .طي این بازنگری ،اوال از سهمیه اصلي سازمان برنامه از درآمد
نفت کاسته شد ،همچنین از اواسط سال  ۴۳۳2مجوز افزایش  61درصدی در اعتبارات (از  11به  ۸۱میلیارد ریال ) صادر شد و پس ازمدتي با
تصویب هیات وزیران ،در توزیع اعتبارات نیز بازنگری به عمل آمد .با این بازنگری سهم کشاورزی و آبیاری و ارتباطات و مخابرات افزایش و
سهم صنایع و معادن و امور اجتماعي کاهش یافت .طي سال بعد( )۴۳۳1نیز سهم سازمان برنامه از درآمد نفت کاهش یافت ،به نحوی که در
مجموع درآمد کل برنامه از محل نفت به  21میلیارد ریال کاهش یافت و در نتیجه باقیمانده این برنامه  ۸۱میلیارد ریالي ،به میزان  6۱میلیارد
ریال تا آخر دوره برنامه از محل قراردادهای وام تامین شد.
جدول  :۴تقسیم اعتبارات فصول برنامه دوم
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مأخذ :سازمان برنامه و بودجه ،گزارش اجرای برنامه هفتساله دوم عمراني ،۴۳۱۳ ،جداول پیوست.
برای تأمین مالي برنامه دوم در ماده  ۸قانون برنامه ترتیبات ویژهای به شرح زیر پیشبیني شده بود:
در سه سال  ۴۳۳0 ،۴۳۳۱و  ۴۳۳2کل وجوهي که شرکت ملي نفت ایران از محل  ۴6/0درصد دریافت ميکرد ،پس از کسر هزینههایمجاز در اختیار وزارت دارایي قرار ميگرفت .وزارت دارایي این مازاد را به اضافه  ۴1درصد کل درامد نفت (اعم از پرداخت مشخص و مالیات بر
درآمد شرکتهای بازرگاني نفت) صرف تأمین هزینه حفظ و اداره تأسیسات غیرانتفاعي موجود و آتي دولت ميکرد و باقي درآمد نفت برای
عملیات برنامه به سازمان برنامه اختصاص ميیافت.
در سالهای بعد ۸1 ،درصد درآمد نفت باید به سازمان برنامه پرداخت ميشد و  61درصد دیگر پس از کسر هزینههای قابل قبول شرکتنفت به مصرف نگهداری تأسیسات غیرانتفاعي دولت ميرسید .قانونگذار در صورت لزوم ،کاهش این سهم به  10درصد را نیز در نظر گرفته
بود.
روش فوق بیانگر آن است که دولت به موازات افزایش مخارج بودجه خود قادر نیست با اصالح نظام مالیاتي کسریهای بودجه را تأمین نماید و
فشار برداشت از محل درآمدهای نفتي از سوی وزارت دارایي زیاد بوده است .در عمل نیز در اثر دو فقره کاهش در سهم سازمان برنامه از درآمد
نفت ،مبلغ وصولي سازمان از این محل به  21میلیارد ریال تقلیل یافت و مسلم شد که اجرای برنامه  ۸۱میلیاردی بدون استفاده از وام مقدور
نیست .بدین مناسبت قراردادهای وامي منعقد شد و از محل آنها در حدود  60میلیارد ریال تا آخر دوره برنامه استفاده شد.

)(1

در یک ارزیابي کلي از برنامه دوم مي توان گفت که این برنامه سرآغاز یک دوره طوالني رشد اقتصادی برای یک دوره متجاوز از دو دهه بود.
طي دوران این برنامه ،درآمد نفت به عنوان یک عامل برونزا نسبت به اقتصاد داخلي ،با جریاني مطمئن و فزاینده ،امکان سرمایه گذاری توسط
بخش دولتي را بدون اعمال فشار به مردم در کاهش مصرف و پسانداز اجباری ،فراهم کرد .این امکان تاریخي زمینه ای را فراهم آورد که
سرمایه گذاری بخش دولتي در زیربناها (در برنامه دوم و سوم) و صنایع سنگین (در برنامه سوم و پس از آن) و عالوه بر آن در عرصه های

اجتماعي (در برنامه چهارم و پنجم) ،با سرمایهگذاری بخش خصوصي از جمله در صنایع سبک و ساختمان همراه شود .به این ترتیب برنامه دوم
را مي توان عامل موثری در افزایش پس انداز برای سرمایهگذاری دانست.
به لحاظ رویکردهای بخشي نیز مي توان دوران اجرای این برنامه را نقطه مثبتي در دوران برنامه ریزی دانست .طي این دوران ،سه سد بزرگ
کرج ،سفید رود و دز ساخته شد .سدهای کوچکتر دیگری نیز مانند سد گلپایگان ،سد انحرافي بمپور ،سد کرخه تکمیل شدند .تا پایان سال
 ۴۳۳2دو شاخه جدید راه آهن سراسری یعني تهران -تبریز ( ۳21کیلومتر خط میانه -تبریز) و تهران -مشهد ( 0۳0کیلومتر خط شاهرود
مشهد) به راه افتادند .تا پایان برنامه  6221کیلومتر راه اصلي آسفالته و فرودگاه های مهرآباد تهران ،آبادان ،شیراز و اصفهان ساخته شد و
ظرفیت بندری در خرمشهر ،بندر امام (شاهپور سابق) و انزلي گسترش یافت .چهار کارخانه بزرگ
ریسندگي و بافندگي تاسیس شد و تولید نساجي از  21به  ۱۸1هزار متر در سال ارتقا یافت.
با اینحال ،گزارش بازنگری برنامه دوم عمراني که در انتهای دوره این برنامه منتشر شد ،از یک دید انتقادی نسبت به ثمربخشي الگوهای مخارج
عمراني در این برنا مه ،و درجه توجه به بخش های اجتماعي و روابط اقتصادی برخوردار بود .این مساله به ویژه در نتیجه رکود مشاهده شده
طي سالهای آخر برنامه پدید آمده بود.
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برنامه عمراني دوم در یک نگاه
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