بسمه تعالي
متن قانون و تحليل برنامه عمراني سوم پيش از انقالب ( 7431تا )7437
فصل اول – برنامه مصوب 743344437
ماده  - 7دولت مکلف است از محل درآمدهای مندرج در این قانون ظرف مدت پنج سال و نيم که از اول مهر ماه  7437شروع ميشود
مبلغدویست و سي ميليارد ریال در اختيار سازمان برنامه بگذارد که طبق جدول کلي پيوسته به این قانون به مصرف اجرای برنامه عمراني سوم
برساند.
ماده  - 3اعتبار فوق شامل سرمایه گذاری کليه مؤسسات دولتي در دوره برنامه سوم و همچنين هزینه نگاهداری و اداره تأسيساتي که در اثر
اجرایبرنامه به وجود ميآید خواهد بود و هيچيک از وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتي و مؤسسات وابسته به دولت به استثنای
دستگاههای انتظامي و شهرداریها مجاز نيستند بدون موافقت هيأت عالي برنامه مبادرت به سرمایهگذاری بنمایند .
تبصره  -منظور از سرمایهگذاری در این قانون تخصيص اعتبار و مصرف آن برای یکي از امور توليدی و عمراني است که ضمن صورت فصول
وبندهای برنامه تعيين ميشود .
ماده  - 4هيأت عالي برنامه ميتواند بنا بر احتياجات طرح ها در داخل هر فصل برنامه اعتبار هر بند را تا حدود بيست درصد اعتبار همان بند
کاهشیا افزایش بدهد.کا هش یا افزایش اعتبار هر فصل تا حدود بيست درصد اعتبار همان فصل موکول به موافقت هيأت عالي برنامه و تصویب
کميسيونهایبرنامه مجلسين خواهد بود.
ماده  - 3تقسيم سنواتي اعتبار موضوع ماده یک بر اساس فصول و بندهای برنامه به قرار زیر تعيين ميشود:
نيمه دوم سال  1447 :7437ميليارد ریال
نيمه دوم سال  78481 :7433ميليارد ریال
نيمه دوم سال  47437 :7434ميليارد ریال
نيمه دوم سال  37431 :7433ميليارد ریال
نيمه دوم سال  37477 :7431ميليارد ریال
نيمه دوم سال  14477 :7433ميليارد ریال
سازمان برنامه ميتواند با موافقت هيأت عالي برنامه و تصویب کميسيونهای برنامه مجلسين تغييراتي را که در تقسيم سنواتي فوق ضروری
بداند بدهدبدون این که در کل مبلغ اعتبار تقليلي حاصل شود .
فصل دوم  -درآمد برنامه
ماده  - 1سهمي از درآمد نفت که در هر سال (یا قسمتي از سال) طي دوره برنامه عاید دولت ميشود به محض وصول طبق جدول زیر در
حسابمخصوصي به نام (حساب درآمد برنامه) در بانک مرکزی سپرده خواهد شد.

نيمه دوم سال  11 7437درصد درآمد نفت
با رعایت قانون بودجه سال ()7437
نيمه دوم سال  37 :7433درصد درآمد نفت
نيمه دوم سال  31 :7434درصد درآمد نفت
نيمه دوم سال  17 :7433درصد درآمد نفت
نيمه دوم سال  11 :7431درصد درآمد نفت
نيمه دوم سال  87 :7433درصد درآمد نفت
در موقع پرداخت اقساط فوق وجوه مربوط به هزینه طرح های عمراني مستمر دولت که ضمن برنامه سوم منظور شده است و هزینه نگاهداری و
ادارهتأسيساتي که در اثر اجرای برنامه به وجود آمده است بر اساس اعتبارات عمراني مصوب و به ترتيبي که بين وزارت دارایي و سازمان برنامه
توافقخواهد شد از اقساط مزبور کسر خواهد گردید.
تبصره  - 7درآمد نفت مذکور در این ماده عبارت است از جمع وجوهي که به موجب قرارداد نفت مصوب ششم آبان ماه ( 7444اعم از ماليات
بردرآمد و پرداخت مشخص) عاید دولت ایران ميشود ( اقساط بدهي دولت به شرکت سابق نفت ایران و انگليس "موضوع ماده یک قسمت دوم
قراردادمزبور" که در موقع خود پرداخت گردیده از این رقم موضوع ميگردد) و همچنين هر درآمد دیگری که دولت ایران از منابع نفت طبق
قراردادهای موجودیا قراردادهایي که بعداً منعقد خواهد نمود به دست ميآورد.
تبصره  - 3عالوه بر درآمدهای مذکور در این ماده درآمدهای متفرقه سازمان برنامه که ناشي از اجرای طرحهای توليدی و عمراني ميباشد
وهمچنين دریافتيهای بابت وامهای پرداختي سازمان برنامه نيز به حساب درآمد منظور خواهد شد.
ماده  - 3دولت مجاز است به منظور جبران کمبود درآمد مذکور در ماده  1نسبت به اعتبارات برنامه سوم حداکثر تا ميزان مندرج در تبصره
یک مادهواحده مصوب  78خرداد ماه  7431در مدت پنج سال و نيم اجرای برنامه از اعتبارات خارجي استفاده نماید.
وجوه حاصل از وامهای فوق در "حسابدرآمد برنامه" متمرکز خواهد گردید .اصل و بهره وامهای مذکور در دوره برنامه سوم از محل درآمد
برنامه و پس از آن از محل درآمد عمومي کشور قابلپرداخت خواهد بود.
ماده  - 1برداشت وجه از "حساب درآمد برنامه" منحصراً در اختيار سازمان برنامه خواهد بود و وجوه برداشتي در موارد زیر به مصرف
خواهدرسيد :
الف  -پرداخت هزینه عمليات عمراني و هزینههای اداری سازمان برنامه.
ب  -پرداخت اقساط اصل و بهره وامهایي که برای اجرای برنامه دوم تحصيل شده است و وامهایي که دولت طبق ماده  3این قانون تحصيل
خواهدنمود.
ج  -پرداختهایي که سازمان برنامه به موجب ماده  43این قانون به عمل خواهد آورد.

فصل سوم  -سازمان برنامه
ماده  - 8سازمان برنامه دارای شخصيت حقوقي و استقالل مالي است و وظایف آن عبارت است از:
اول  -بررسي و تصویب طرح های مربوط به فصول و بندهای برنامه و محول کردن اجرای آنها به دستگاههای اجرایي و نظارت در اجرای
صحيحطرحها طبق فصل ششم این قانون.
دوم  -پرداخت هزینه اجرای طرحهای مصوب و نگاهداری حسابها و مميزی اسناد.
سوم  -تنظيم گزارشهای اجرای برنامه و حساب عمليات و تسل يم آن به مقامات مربوط طبق مواد بيست و پنج و بيست و هشت این قانون.
چهارم  -تمرکز امور کمکهای خارجي بالعوض (اعم از مالي و جنسي و فني) و وامهای خارجي و هماهنگ ساختن آن با برنامه و نمایندگي
دولتدر مذاکرات مربوط به وامها.
پنجم  -بررسي و تهيه پيشنهاد به دولت در مورد وضع قوانين درباره هر نوع اقدام که برای حسن اجرای برنامه الزم شناخته شود.
ششم  -تسویه حساب برنامه هفتساله دوم و پرداخت دیون و وصول مطالبات آن طبق ماده سي و دو این قانون.
هفتم  -تهيه برنامه عمراني چهارم و تسليم آن به مقامات مربوط حداقل  3ماه قبل از پایان برنامه سوم.
هشتم  -تهيه گزارش اقتصادی ساالنه با همکاری وزارت دارایي و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران و همچنين تخصيص اعتبارات عمراني
برایهر سال برنامه.
نهم  -تشکيل دفتر بودجه به منظور تهيه و تنظيم و تمرکز بودجه عادی و عمراني کل کشور با توجه به قانون طرز تهيه و تنظيم بودجه کل
کشورمصوب تير ماه .7431
ماده  - 9مسئوليت امور سازمان برنامه با نخستوزیر است .سازمان برنامه تحت نظر یک مدیر عامل اداره ميشود که در مقابل نخستوزیر
مسئولميباشد .مدیر عامل سازمان برنامه بنا به پيشنهاد نخستوزیر و به موجب فرمان همایوني برای تمام مدت برنامه منصوب ميشود .مدیر
عامل سازمان برنامه موظفاً انجام خدمت نموده و جز انجام این وظيفه حق ندارد هيچ نوع شغل آزاد یا سمت دولتي دیگر داشته باشد .حقوق و
مزایای مدیر عامل ازطرف هيأت دولت تعيين ميشود .اختيارات مدیر عامل سازمان برنامه به قرار زیر است :
.7

اداره امور سازمان برنامه بر اساس وظائفي که این قانون به سازمان مزبور محول نموده است.

.3

تعيين تشکيالت سازمان برنامه و اداره امور استخدامي طبق آیيننامه استخدامي سازمان برنامه.

.4

امضاء اسناد و اوراق بهادار و نامهها و عقد قراردادهای مربوط به برنامه .

 .3تهيه آیيننامههای مذکور در این قانون و تسليم آن برای تصویب به مقامات صالحيتدار.
نمایندگي سازمان برنامه در مقابل وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و کميسيونهای برنامه و سایر کميسيونهای مجلسين و افراد و
مؤسساتخصوصي داخلي و خارجي و محاکم با حق توکيل غير .مدیر عامل ميتواند با مسئوليت خود هر قسمت از اختيارات خود را که الزم
بداند کتباً به هریک از کارمندان سازمان برنامه تفویض نماید.

فصل چهارم  -هيأت عالي برنامه
ماده  - 77از نظر هماهنگ کردن فعاليتهای اقتصادی دستگاههای مختلف دولت و نيز به منظور تأمين حسن اجرای برنامه هيأتي به نام
(هيأتعالي برنامه) تحت ریاست نخستوزیر و عضویت  3نفر اشخاص زیر تشکيل ميشود :وزیر دارایي  -وزیر اقتصاد  -ریيس کل بانک مرکزی
ایران .سه نفر شخصيت مطلع که برای تمام مدت برنامه به پيشنهاد مدیر عامل سازمان برنامه به تصویب هيأت وزیران انتخاب ميشود و حق
حضور آنان درصورتي که از صندوق دولت حقوقي دریافت نميدارند با تصویب هيأت دولت تعيين خواهد شد .جلسات هيأت عالي برنامه با
حضور الاقل  1نفر رسميت خواهد یافت و نسبت به موضوعات مطروحه رأی الاقل  3نفر معتبر خواهد بود .جلسات مزبور با دعوت مدیر عامل
سازمان برنامه حداقلماهي یک بار با حضور او تشکيل مي شود و در غياب مدیر عامل معاوني که از طرف او تعيين شده است حضور خواهد
یافت.
ماده  - 77وظایف هيأت عالي برنامه به قرار زیر است:
.7

توصيه نسبت به اتخاذ سياستهای اقتصادی و مالي و اداری و اجتماعي دولت و مقررات مربوطه با توجه به گزارش اقتصادی ساالنه
مذکوردر بند  8ماده هشتم.

.3

بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به مشي اجرای برنامه و نوع حدود عمليات ساالنه.

.4

بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به مسائلي که وزارتخانهها ضمن اجرای برنامه با آن مواجه ميشوند.

.3

تصویب اعتبارات عمراني هر سال.

.1

اظهار نظر نسبت به پيشنهادات سازمان برنامه در مورد تغيير اعتبار برنامه.

فصل پنجم  -هيأت عامل برنامه
ماده " - 73هيأت عامل برنامه" مرکب است از مدیر عامل سازمان برنامه با سمت ریاست هيأت و چهار نفر عضو که از اشخاص با تجربه و بصير
دررشتههای مختلف مر بوط به برنامه برای تمام مدت برنامه بنا به پيشنهاد مدیر عامل و تصویب هيأت وزیران منصوب ميشوند .در صورت
احراز عدم صالحيت یا فوت یا استعفای هر یک از اعضای هيأت عامل جانشين او به همان ترتيب برای بقيه مدت منصوب خواهد شد .چهار نفر
عضو هيأت عاملموظفاً انجام خدم ت نموده و جز انجام این وظيفه حق ندارند هيچ نوع شغل یا سمت دولتي یا غير دولتي دیگر داشته باشند
(به استثنای مؤسساتخيریه آنهم غير موظف) و
از نظر تشکيالتي و امور استخدامي "به جز نحوه عزل و نصب" تابع سازمان برنامه و آیيننامه استخدامي آن خواهند بود.حقوق و مزایای هيأت
عامل توسط هيأت وزیران تعيين خواهد شد.
ماده  - 74وظایف هيأت عامل برنامه به قرار زیر است:
.7

تصویب طرحهای اجرایي و روش اجرای آنها در حدود مصوبات هيأت عالي برنامه.

.3

تصویب قراردادها  -هيأت ميتواند برای فعاليتهای مشابه در رشتههای مختلف طرح قراردادهای نمونه تصویب نماید.

.4

تصویب پيشنهادهای ترک مناقصه و مزایده.

.3

تصویب پيشنهادهای ارجاع به داوری و تعيين داور و تفویض اختيار صلح و تصویب پيشنهادهای مربوط به صلح و اصالح دعاوی.
تبصره  -در مورد تغيير یا رد موضوعهای پيشنهادی هيأت عامل موظف است پس از استماع توضيحات نماینده دستگاه مربوط
تصميم مقتضياتخاذ نماید .

ماده  - 73جلسات هيأت عامل با حضور الاقل سه نفر که یکي از آنها مدیر عامل یا معاون او خواهد بود رسميت خواهد یافت و نسبت
بهموضوعات مطروحه الاقل رأی سه نفر معتبر خواهد بود.
فصل ششم  -تهيه و اجرای طرحهای عمراني و نظارت بر آنها
ماده  - 71سازمان برنامه قبل از خاتمه هر سال ارقام اعتبارات عمراني سال بعد را با توجه به ماده  3با همکاری دستگاههای اجرایي تهيه و پس
ازتصویب هيأت عالي برنامه به مرحله اجرا خواهد گذارد .
ماده  - 73سازمان برنامه اجرای طرحهای عمراني را پس از رسيدگي و تصویب به عهده وزارتخانهها و دستگاههای دولتي مسئول و
مؤسساتعمومي و عامالمنفعه محول خواهد نمود و مساعدتهای الزم را به منظور تجهيز و آماده نمودن این دستگاهها به عمل خواهد آورد.
برای اجرایطرحهایي که جزو فعاليت هيچيک از وزارتخانهها و دستگاههای دولتي موجود نباشد و اداره کردن تأسيساتي که در اثر اجرای آن به
وجود ميآیددستگاههای مناسبي با تصویب هيأت دولت تحت نظر یکي از وزارتخانهها یا سازمان برنامه ایجاد خواهد گردید .
تبصره  -سازمان برنامه ميتواند اجرای طرحهایي را که در دوره برنامه دوم مستقيماً به عهده داشته است تا خاتمه عمليات این طرحها به همان
نحوادامه دهد.
ماده  - 71برنامه های عمراني استانها و فرمانداریهای کل را سازمان برنامه با توجه به نظر استانداران و فرمانداران کل تهيه مينماید و هر
سالطرحهایي از قبيل راههای فرعي و آموزشگاهها و درمانگاهها و امور اجتماعي شهرها و روستاها و آبياری و کشاورزی را که اجرای آنها در
محل بدوناحتياج به مراجعه به مرکز امکان پذیر باشد پس از تصویب به استانداران و فرمانداران کل ابالغ خواهد نمود تا طبق مقررات سازمان
برنامه اجرا نمایند .برای آن که استانداران و فرمانداران کل بهتر بتوانند احتياجات عمراني منطقه خود را پيشبيني نموده و در اجرای آنها
مجهز شوند سازمان برنامه کارمندان فني در اختيار آنها خواهد گذاشت که زیر نظر آنها انجام وظيفه نمایند.
ماده  - 78در مورد فعاليتهای عمراني شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و مؤسسات عمومي و عامالمنفعهای که طبق قوانين کشور تشکيل
شده است سازمان برنامه با رعایت اولویت شهرهایي که از جهت اقليمي و جغرافيایي و درآمد و استفاده از کمکهای عمومي دولت در وضع
نامساعدیقراردارند و همچنين با در نظر گرفتن جدول اولویت طرحهای مربوط به تأمين آب مشروب و برق و طرحهای حفاظتي و بهداشتي و
تهيه مسکن و تلفن با اعطای وام و کمکهای رایگان فني و غير فني مبادرت خواهد نمود .طرز اجرای این ماده و همچنين وام و کمک بالعوض و
بهره و مدت وام طبقآیيننامهای خواهد بود که از طرف سازمان برنامه تهيه و به تصویب هيأت وزیران خواهد رسيد .تبصره  -قراردادهایي که
سازمان برنامه طبق مقررات قانون برنامه هفت ساله دوم برای اجرای بعضي طرحها با شهرداریها منعقد نموده تا خاتمهعمليات این طرحها به
قوت خود باقي خواهد بود و سازمان برنامه ميتواند به منظور کمک به شه رداریها اقساط معوقه بدهي و مانده سهميه آنها را ازهزینه اجرای
طرحها که طبق قراردادهای منعقده باید تا آخر شهریور ماه  7437به حساب سازمان برنامه پرداخت گردد در مدت اجرای بقيه عملياتطرحها
تقسيط و دریافت دارد.
ماده  - 79برای تشویق و به کار انداختن سرمایهگذاری خصوصي در فعاليتهای عمراني و توليدی که در جهت هدفهای برنامه سوم باشد
سازمانبرنامه مي تواند مستقيماً یا از طریق مؤسسات اعتباری وجوه الزم را به صورت وام در اختيار افراد و مؤسسات خصوصي بگذارد و یا در
سرمایهگذاری بااین مؤسسات مشارکت نماید همچنين سازمان برنامه ميتواند کمکهای فني الزم را برای تهيه طرحهای عمراني و توليدی
خصوصي که منطبق با برنامهسوم باشد به عمل آورد.

ماده  - 37هر یک از وزارتخانهها و دستگاههای اجرایي باید به منظور تهيه طرحهای عمراني دفتری برای طرحریزی ایجاد نماید .سازمان
برنامهميتواند تهيه طرحهای عمراني را مستقيماً عهدهدار گردد و یا به وزارتخانهها و دستگاههای دولتي و مؤسسات عمومي و عامالمنفعه محول
و درصورت ضرورت در تهيه طرحها به آنها کمک نماید.
ماده  - 37دستگاههای اجرایي مکلفند در پيشرفت طرحهای عمراني عمليات مستمر و غير مستمر مراقبت دائم به عمل آورند و منظماً
گزارشهایي به سازمان برنامه بدهند سازمان برنامه از جهت رعایت دستورالعملها و مقررات برنامه و پيشرفت طرحها طبق برنامه کار پيشبيني
شده و تطبيق عمليات با مشخصات تعيين شده و عدم تجاوز از اعتبارات مصوب طرح نظارت خواهد نمود .نظارت در اجرای طرحهایي که توسط
اشخاص و مؤسساتخصوصي انجام ميشود و سازمان برنامه طبق ماده  79از راه مؤسسات اعتباری به آنها وام ميدهد به نمایندگي از طرف
سازمان برنامه توسط مؤسسات اعتباری مزبور به عمل خواهد آمد و سازمان برنامه در موارد الزم مستقيماً نظارت خواهد نمود .
ماده  - 33برای انجام مطالعات فني و تهيه برآوردها و نقشهها و نظارت فني در اجرای طرحها در مواردی که ضرورت ایجاب ميکند سازمان
برنامهو دستگاههای اجرایي ميتوانند با مهندسين مشاور و دیگر کارشناسان ( اعم از افراد یا مؤسسات ایراني و خارجي) قرارداد منعقد نماید.
تشخيصصالحيت مهندسين مشاور یا کارشناسان باید با موافقت قبلي هيأت عالي برنامه به عمل آید.
ماده  - 34سازمان برنامه و دستگاههای اجرایي در مورد اجرای طرحهای عمليات عمراني غير مستمر تابع آیيننامههای حسابداری و
معامالتيخواهند بود که بنا به پيشنهاد سازمان برنامه به تصویب هيأت وزیران خواهد رسيد و در مورد طرحهای عمليات عمراني مستمر از نظر
تبعيت ازآیيننامه های حسابداری و معامالتي سازمان برنامه و یا مقررات جاری وزارت دارایي نحوه عمل طبق توافق بين سازمان برنامه و وزارت
دارایي خواهدبود.
تبصره  -سازمان برنامه ميتواند در مورد طرحهایي که به تشخيص سازمان ماهيت و طرز اجرای آن ایجاب ميکند تبعيت از آیيننامهها و
مقرراتخاص دستگاههای اجرایي را تصویب نماید.
ماده  - 33سازمان برنامه هر سه ماه گزارشي از پيشرفت عمليات برنامه را تسليم نخستوزیر خواهد نمود .سازمان برنامه منتهي تا سه ماه پس
ازپایان هر سال گزارش جامعي از فعاليت های عمراني که از شروع برنامه سوم تا پایان سال مزبور صورت گرفته به انضمام صورت حسابي از
درآمدها وپرداختهای دوره مزبور برای تقدیم به مجلسين به نخستوزیر تسليم مينماید .در این گزارش توجه خاصي نسبت به این موضوع که
هدفهای برنامه تاچه حد تحقق یافته است خواهد شد.
ماده  - 31دستگاه های اجرایي مکلفند منظماً کليه ارقام و اطالعاتي را که برای تهيه گزارشهای موضوع مواد  33و  31این قانون ضروری است
بهسازمان برنامه تسليم دارند و کليه اور اق و اسناد خرج و دفاتر مربوط به اجرای طرحها را در اختيار سازمان مزبور بگذارند و وسائل نظارت و
رسيدگيدقيق از هر حيث فراهم سازند .در صورت تخلف دستگاههای اجرایي از مقررات این ماده و ماده  37و تأخير و مسامحه در انجام
کارسازمان برنامهاقدامات الزم را معمول و در صورت اقتضاء از پرداخت وجه برای اجرای بقيه عمليات طرحها به دستگاههای مزبور خودداری
مينماید و این عمليات را به نحوی که مقتضي بداند به اتمام خواهد رسانيد و مراتب را به دولت گزارش خواهد داد .در مواردی که پرداخت
هزینههای عمليات عمراني توسطوزارت دارایي به عمل مي آید سازمان برنامه موارد تخلف و نظرات خود را به وزارت دارایي اطالع خواهد داد تا
اقدامات الزم از طرف آن وزارت بهعمل آید .

فصل هفتم  -هيأت حسابرسي برنامه
ماده " - 33هيأت حسابرسي برنامه" مرکب خواهد بود از سه نفر حسابرس با تجربه و بصير که دو نفر از آنان از طرف مجلس شورای ملي از
ميانفهرست  3نفری و یک نفر دیگر از طرف مجلس سنا از ميان فهرست سه نفری که دولت پيشنهاد مينماید برای مدت یک سال انتخاب
ميشوند و تا انتخاب جانشين خود به این سمت باقي خواهند ماند و در صورت فوت یا استعفا هر یک از اعضاء هيأت مزبور جانشين او به ترتيب
مقرر در فوق ازطرف مجلس شورای ملي یا مجلس سنا انتخاب خواهد شد .حقوق و مزایای اعضای هيأت حسابرسي برنامه از طرف هيأت
وزیران تعيين و از محلبودجه اداری سازمان برنامه پرداخت خواهد شد.
اعضای هيأت حسابرسي موظفاً انجام خدمت نموده و جز انجام این وظيفه حق ندارند هيچ نوع شغلیا سمت دولتي و یا غير دولتي دیگر داشته
باشند.
ماده  - 31سازمان برنامه حساب های نهایي عمليات مالي هر سال خود را شامل اقالم کليه درآمدها و اعتبارات مصوب و کليه هزینهها به تدریج
کهاسناد مربوط مميزی ميشود به منظور حسابرسي تسليم هيأت حسابرسي برنامه مي نماید و آن قسمت از اسناد هزینه را که هيأت مزبور
بخواهد ارسالميدارد .تسليم صورت حسابها و اسناد و مدارک فوق باید به نحوی باشد که تمام آنچه مربوط به هر سال است حداکثر تا آخر
آبان ماه سال بعد به هيأتحسابرسي برنامه تسليم گردد هيأت مزبور مکلف است محاسبات سال قبل را از جهت تطبيق هزینهها با اعتبارات و
طرحهای مصوب و مقررات مربوط رسيدگي نموده چنانچه ایراد و اشکالي دید نظر خود را به مدیر عامل سازمان برنامه بدهد .در صورتي که بين
مدیر عامل سازمان برنامه و هيأتحسابرسي اختالف نظری باقي بماند مرجع رسيدگي به آن نخستوزیر ميباشد .حسابهای نهایي هر سال که
به ترتيب فوق رسيدگي ميشود حداکثرتا  71اسفند ماه سال بعد به وزارت دارایي ارسال تا ضمن الیحه تفریغ بودجه تقدیم مجلس شورای
ملي ميگردد هيأت حسابرسي موظف است یکنسخه از گزارش و نظرات خود را به کميسيونهای برنامه مجلسين تقدیم دارد.
ماده  - 38به منظور اینکه هيأت حسابرسي برنامه بتواند به نحو احسن انجام وظيفه نماید سازمان برنامه باید کارکنان و وسائل و تسهيالت الزم
را درحدود بودجه ساالنه مصوب در اختيار هيأت مزبور بگذارد .هزینه حسابرسي برنامه و تعداد کارکنان مورد نياز ضمن بودجه اداری هر سال
سازمان برنامهبه طور مشخص تعيين ميشود و اعتبار مربوط طبق مقررات و آیيننامههای سازمان برنامه به مصرف ميرسد.
فصل هشتم  -مقررات مختلف
ماده  - 39هرگاه برای اجرای طرحها احتياج به خرید اراضي (اعم از دائر و بایر) و ابنيه و تأسيسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصي پيدا
شودبه طریق زیر عمل خواهد شد.
.7

هرگاه نسبت به بهای اراضي و ابنيه و تأسيسات بين مقامات اجراکننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها به وسيله هيأتي مرکب
از وزیرکشور ،دادستان کل ،مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنه ا با توجه به نظر کارشناسان فني تعيين خواهد شد و رأی هيأت قطعي
است.

.3

مالک تعيين قيمت عبارت است از بهای عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات مشابه واقع در حوزه عمليات در سال قبل از تاریخ تصویب
طرح .

.4

پرداخت قيمت اراضي و ابنيه و تأسيسات به مالک آن بر اساس قيمت عادله فوق به اضافه پنج درصد آن خواهد بود .اگر مالک در
محل ساکن باشد عالوه بر پنج درصد فوق ده درصد به قيمت عادله افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه او منحصر به درآمد همان
ملک متصرفي باشد پانزدهدرصد دیگر از این بابت به او پرداخت خواهد گردید.

.3

در مورد امالک مزروعي عالوه بر آنچه طبق بندهای  3و  4فوق به مالک پرداخت ميشود معادل پانزده درصد قيمت عادله مذکور در
بند  3فوقبين زارعين و خوشنشينان و برزگراني که محل را ترک مينمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنها به وسيله فرماندار
محل تقسيم خواهد شد.

.1

در صورتي که طبق نظر اد اره کشاورزی محل زارعين حقوقي در آن ملک داشته باشند حقوق زارعين ذینفع از قيمت ملک کسر و
بهذویالحقوق پرداخت و بقيه به مالک پرداخت خواهد شد.

.3

تصرف اراضي و ابنيه و تأسيسات بعد از پرداخت تمام قيمت معين شده به مالک یا تودیع آن در صندوق ثبت محل مجاز و نسبت به
امالکموقوفهای که فروش آنها مجاز نيست به طریق اجاره طویلالمدت یا تبدیل به احسن استفاده خواهد شد.

.1

در صورتي که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از تودیع قيمت ملک در صندوق ثبت دادستان محل از طرف او
سند انتقالملک مورد نظر را امضاء و ظرف یک ماه به تخليه قطعي ملک مذکور اقدام مينماید.

.8

اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسير راه های اصلي یا فرعي و یا خطوط مواصالتي و برق و مجاری آب و لولههای گاز
و نفتقرار ميگيرد با رعایت حریم مورد لزوم که طبق تصویبنامه هيأت وزیران معين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده واقع
ميشود و از بابت این حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد و در صورتي که مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد که بر اثر احداث
تأسيسات فوقالذکر از بين برود و یا خساراتي به آنها وارد شود مؤسسات دولتي مربوط باید قيمت اعياني از بين رفته را طبق مقررات
این قانون بپردازند و یا خسارات وارده را به کليهذویالحقوق جبران کنند .

ماده  - 47اضافه ارزشي که در نتيجه اجرای عمليات عمراني توسط مقامات اجراکننده طرح اعم از وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته
بهدولت و همچنين شهرداریها در امالک خصوصي واقع در حوزه آن عمليات و بدون سعي و عمل مالک حاصل ميگردد مشمول مقررات زیر
خواهد بود .اضافه ارزش عبارت است از تفاوت بين قيمت ملک اعم از دائر و یا بایر در سال قبل از تاریخ تصویب طرح و قيمت آن در تاریخ
شروع بهرهبرداری ازتأسيسات ایجاد شده.
.7

هرگاه تفاوت حاصله بيست درصد یا کمتر از آن باشد مالک از پرداخت حق اضافه ارزش معاف است و از مازاد بيست درصد نصف آن
متعلقبه دولت یا شهرداری محل خواهد بود.

.3

اعياني و اراضي زراعتي که در آغاز برنامه عمراني سوم سابقه زراعت داشته تا وقتي که زراعت ميشود و باغات تا وقتي که مالک
استفادهمحصول از آن مي نماید از پرداخت اضافه ارزش معاف است و در صورتي که مالک اراضي زراعتي و باغات از آبي که در اثر
عمليات عمراني به دست آمده به مقدار بيشتری استفاده نماید حقابه مناسبي خواهد پرداخت .برای تعيين حدود اراضي که مشمول
پرداخت حق اضافه ارزش ميشود و تشخيصاضافه ارزش و ميزان آن کميسيوني مرکب از نماینده دادگستری محل و ریيس ثبت و
ریيس کشاورزی یا نمایندگان آنها با حضور مالک یا نماینده او و درصورت عدم حضور مالک یک نفر معتمد محل و نماینده مقامي
که عمليات عمراني را انجام داده است تشکيل خواهد شد و نظر این کميسيون قاطعخواهد بود .مالک ميتواند اضافه ارزش تعيين
شده را در مدت پنج سال به اقساط مساوی ساالنه پرداخت کند یا مقداری از اراضي خود را که قيمت آنمعادل اضافه ارزش است
تحویل دهد .هرگاه مالک از پرداخت تمام یا بعضي اقساط و یا تحویل اراضي امتناع کند دادستان شهرستان محل به
تشخيص کميسيون فوق از طرف او سند انتقال آن مقدار از اراضي را که قيمت آن معادل حق دولت یا شهرداری محل از اضافه ارزش
باشد برای واگذاری به دولتیا شهرداری امضاء خواهد کرد.

.4

انجام عمليات لولهکشي آب آشاميدني  -برق  -مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و امثال آن موجب مطالبه اضافه ارزش از امالک واقع
در حوزهآن عمليات نخواهد بود.

.3

موقوفات از پرداخت حق اضافه ارزش معاف است .

ماده  - 47دستگاههای تابعه دولت و بنگاهها و شرکت های دولتي مجاز نيستند بدون موافقت قبلي وزارت دارایي و سازمان برنامه برای گرفتن
وام یااعتبار از مؤسسات خارجي اقدام کنند و یا برای گرفتن کمک فني خارجي تعهداتي بنمایند.
ماده  - 43سازمان برنامه مسئول تصفيه حساب برنامه هفتساله دوم و وصول مطالبات و پرداخت دیون آن ميباشد .کليه هزینهها و تعهدات
ودیوني که برای اجرای طرحهای برنامه هفتساله دوم به شرح زیر ایجاد شده است از محل اعتبارات منظور در این قانون پرداخت خواهد شد:
الف  -هزینههای اجرایي عمليات طرحهایي که در آخر شهریور ماه  7437در حال اجرا بوده است.
ب  -تعهدات و دیون مربوط به طرحهایي که در آخر شهریور ماه  7437در دست اجراء بوده است.
ج  -تعهدات و دیون مربوط به طرحهای خاتمه یافته تا آخر شهریور ماه  7437سایر دیون سازمان برنامه مانند دیون مربوط به هزینههای
اداری و یاآنچه پس از رسيدگي به حسابهای برنامه دوم تعيين شده و مي شود و مربوط به طرح خاص نيست و یا دیوني که در اثر حکم
مراجع قانوني ایجاد شدهو ميشود از محل درآم د برنامه پرداخت خواهد شد بدون این که اعتبارات عمراني منظور در این قانون را تقليل دهد .
ماده  - 44تأسيساتي که طبق قانون برنامه هفت ساله دوم به وجود آمده و در موقع تصویب این قانون در اختيار سازمان برنامه ميباشد با
اعتباراتمربوط به وزارتخانهها و بنگاهها و شرکتها و سایر دستگاههای دولتي مسئول منتقل ميشود .
تأسيسات مزبور باید در وضعي تحویل شود که از هر جهتبرای بهرهبرداری آماده باشد.
دستگاههای دولتي موظفند به محض اعالم سازمان برنامه نسبت به تحویل گرفتن تأسيسات اقدام نمایند.
ماده  - 43دولت ميتواند تأسيس ات انتفاعي و توليدی موجود متعلق به خود و همچنين تأسيساتي را که در اثر اجرای برنامه به وجود ميآید
اعم از تمام شده و یا در هر مرحله احداث کالً یا قسمتي از سهام آن را بنا به پيشنهاد دستگاه ایجادکننده یا ادارهکننده این تأسيسات به ترتيبي
که در هر موردمقرر خواهد داشت به فروش برساند.
ماده  - 41اختيارات صاحبان سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکتهای تابعه آن سازمان با مدیر عامل سازمان برنامه ميباشد که طبق
سياستکلي که از طرف هيأت عالي برنامه تعيين ميشود اقدام نماید .
ماده  - 43سازمان برنامه ميتواند به ترتيب ي که به موافقت بانک مرکزی خواهد رسيد عمليات بانکي مربوط به خود و یا مؤسسات تابعه را به
وسيله بانک اعتبارات صنعتي انجام دهد و تمام یا قسمتي از وجوه مربوط را در بانک مزبور نگاهداری نماید .
ماده  - 41آیيننامههای اجرایي این قانون که به تصویب هيأت وزیران رسيده است تا پایان برنامه سوم قابل اجرا ميباشد و تغيير آن با
تصویبکميسيونهای برنامه مجلسين خواهد بود.
اعتبارات عمراني برنامه سوم کشور (مهر  37تا پایان سال ( )7433بر اساس  347ميلياردریال)
پيشبيني منابع مالي و اعتبارات برنامه عمراني سوم کشور (از اول مهر  7437تا پایان سال )7433
پيشبيني منابع مالي (مبالغ به ميليارد ریال)

قانون باال مشتمل بر  41ماده و  1تبصره و جداول ضميمه که الیحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه  7433تقدیم و در تاریخ
روزچهارشنبه بيست و هفتم اردیبهشت ماه  7433به تصویب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز یکشنبه بيست و یکم خرداد ماه یک هزار و
سيصد وچهل و شش شمسي مورد تصویب مجلس شورای ملي قرار گرفت.
نایب ریيس مجلس شورای ملي  -دکتر حسين خطيبي
تحليل برنامه عمراني سوم ( 7431تا )7437
برنامه سوم عمراني به صورت یک برنامه جامع توسعه اقتصادی و اجتماعي تدوین شد و در خصوص آن کوشش شد که اوالً هدف بخش های
مختلف توليدی و زیربنایي در قالب هدف کلي رشد اقتصادی تنظيم شود و ثانياً کليه سرمایه گذاری های دولتي بهطور کلي با هم تلفيق و
هماهنگ شوند .ثالثاً ارتباطي بين سرمایهگذاری دولتي و سياست های پول ي و بازرگاني و مالي از یک طرف و سرمایه گذاری بخش خصوصي از
طرف دیگر برقرار شود(. )7
در برنامه سوم تمام منابع از یک طرف و اهداف برنامه از سوی دیگر بر اساس یک سلسله اولویت ها در برابر هم قرار گرفتند .برنامه سوم برنامه
ای بود که طي آن تراز منابع و احتياجات برق رار بود؛ طرح های اصلي در هر یک از بخش ها مشخص شده بود؛ کارهای اجرایي به دستگاه های
اجرایي و به طور عمده وزارتخانه ها واگذار شده بود .تفاوت دیگر این برنامه با دو برنامه قبل آن بود که مدت برنامه از 1سال در دو برنامه
پيشين به  1سال (در واقع  1/1سال) تقليل یافت .درباره کاهش دوره نيز چنين استدالل شد که به تناسب اهداف مورد نظر در برنامه ،انجام
پيشبيني برای دوره هفت ساله دشوارتر از دوره پنجساله است .پس دوره برنامه به  1سال تقليل یافت و اهداف اصلي آن به صورت زیر تبيين
شد:
•تامين رشد درآمد ملي به ميزان الاقل  3درصد در سال؛

•ایجاد اشتغال به ميزان متناسب؛
•تامين توزیع عادالنه تر درآمد مخصوصا در بخش کشاورزی از طریق اصالحات ارضي.
متناسب با هدف اول دستيابي به رشد اقتصادی  3درصد در سال و با فرض ضریب سرمایه افزایشي یا نسبت سرمایه به توليد افزایشي معادل 4
برای تحقق این هدف ،سرمایهگذاری الزم  78درصد توليد ناخالص داخلي کشور برآورد شد .اهداف ثانویه برنامه اشتغال ،توزیع عادالنهتر درآمد
و ایجاد امکانات الزم برای به کار گرفتن استعدادهای فردی بود .همچنين برنامه حاوی گزارشهای مبسوطي درباره بخشها (کشاورزی ،صنعت
و معدن ،آموزش و پرورش و )...بود که به وسيله گروه های تخصصي تهيه شده بود .این گزار شها تحليل وضع موجود ،برآورد نيازها ،تعيين
هدفهای کمي و راهکارهای نيل به اهداف را در بر داشتند .برنامه عالوه بر فعاليت های بخش عمومي شامل فعاليتهای بخش خصوصي هم
بود .د ر حقيقت ،این برنامه برای بخش خصوصي ماهيت ارشادی داشت؛ چرا که در ماده  79قانون این برنامه پيش بيني شده بود که برای
تشویق و بهکار انداختن سرمایهگذاری خصوصي در فعاليت های عمراني و توليدی که در جهت هدف های برنامه سوم باشد ،سازمان برنامه مي
تواند مستقيما یا ا ز طریق موسسات اعتباری ،وجوه الزم را در اختيار افراد و موسسات خصوصي بگذارد یا در سرمایه گذاری با این موسسات
مشارکت نماید .همچنين در ماده  37قانون ،سازمان برنامه مخير شده بود که تهيه طرح های عمراني را مستقيماً عهدهدار شود و یا به وزارتخانه
ها و دستگاههای دولتي و موسسات عمومي و عام المنفعه واگذار و در صورت ضرورت در تهيه طر حها به آنها کمک کند .طبق ماده  33برای
مطالعات فني و تهيه برآوردها و نقشه ها و نظارت فني در اجرایطرح ها سازمان برنامه و دستگاه های اجرایي مي توانستند با مهندسين مشاور و
دیگر کارشناسان قرارداد منعقد کنند .تشخيص صالحيت مهندسين مشاور با هيات عالي برنامه بود .
برای اجرای این برنامه ،اعتباری معادل  347ميليارد ریال تخصيص داده شد که حدود  93درصد آن هزینه شد .همزمان با آن اصالحات
اجتماعي ایران که هدف آن ساختن جامعه ای نوین و رفع موانع نهادی در راه توسعه سریع اقتصادی بود نيز به مرحله اجرا درآمد .گفتني است
که پس از تهيه برنامه ،آنچه در عمل بر سير آن اثر واقعي برجای گذارد ،تخصيص منابع صورت گرفته به بخش ها و زیربخ شها بود که اولویت و
حجم عمليات گوناگون را رقم مي زد .این تخصيصها ماحصل همه مطالعاتي بود که در برنامه انجام گرفته و طي آنها تناسب بخشها و
زیربخش ها نسبت به یکدیگر سنجيده شده بود(. )3

جدول  :7پيشبيني منابع مالي برنامه سوم

مأخذ :قانون برنامه سوم عمراني کشور ،مرکز پژوهشهای مجلسhttp://rc.majlis.ir ،
کل اعتبارات مصوب برنامه سوم برای طرحهای عمراني  347ميليارد ریال بود که در تجدیدنظر خرداد  7434به  333/3ميليارد ریال تقليل
یافت ،اما در عمل از این مبلغ مصوب تنها  377/3ميليارد ریال پرداخت شد .
جدول  :3اعتبارات مصوب و پرداخت شده برنامه سوم (ميليارد ریال)

مأخذ :معاونت امور اقتصادی و هماهنگي دفتر اقتصاد کالن ،سابقه برنامهریزی در ایران ،سازمان برنامه و بودجه ،چاپ اول ،7411 ،ص .37
عملکرد برنامه سوم نيل به نرخ رشد  8/1درصد توليد ناخالص ملي بود( .)4در این برنامه یک ميليون مشاغل پيش بيني شده تحقق نيافت،
بلکه با افزایش خالص نيروی کار به ميزان  7/8ميليون نفر تعداد بيکاران فزوني یافت( .)3در برنامه سوم تصور دولت بر اقتصاد حفظ گردید و با
اقداماتي نظير اصالحات ارضي ،از چارچوب پيش بيني برنامه اوليه سازمان برنامه فراتر رفت .در این برنامه تا حدودی به الگوی توسعه توجه
شد .این برنامه متشکل از برنامه سرمایه گذاری بخش عمومي و نيز خصوصي بود .الگوی نظری سرمایه داری کالسيک در برنامه سوم،
تأثيرپذیری برنامه نویسان از آموزه های الگوی توسعه رقيب یعني مدل ساختارگرا در فرآیند تخصيص منابع قابل تبين است .در مجموع در
ب رنامه سوم ،هدف متعادل اجتماعي نظير اشتغال و توزیع عادالنه درآمد در زمره اهداف اساسي در برنامه ریزی ایران لحاظ گردید .رشد ساالنه
بخشهای کشاورزی ،صنایع و معادن ،آب و برق و نفت از رشد پيش بيني شده باالتر رفت.

جدول  :1مقایسه عملکرد برنامه سوم عمراني با اهداف مطلوب

مأخذ :تجربه برنامه ریزی در کشور ایران ،دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگاني ،7481 ،ص .37
در مجموع ميتوان گفت اولين برنامه جامع ایران با وجو بدبينيهای اوليه نسبت به آن ،با موفقيت اجرا شد .توفيق برنامه سوم تنها به دليل
برنامهریزی دقيق فنساالران داخلي و خارجي به دست نيامد .در محيط بين المللي ،اقتصاد و تجارت جهاني با رونق همراه بود و در سایه آن
تقاضا برای نفت افزایش یافت و بدین ترتيب بخش مهمي از منابع مالي و ارز الزم کشور برای اجرای برنامه فراهم شد .با اعمال قدرت سياسي از
سوی رژیم سياستهای مالي ،پولي و تجاری مسئوالنهای اتخاذ گردید(. )1
برنامه عمراني سوم در یک نگاه

) (7دفتر اطالعات و گزارش ها ،پيشرفت های ایران در دوران برنامه عمراني سوم ،سازمان برنامه و بودجه ،7433 ،ص .7
)(3توفيق ،فيروز ،برنامه ریزی در ایران و چشمانداز آینده آن ،موسسه عالي آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ،چاپ اول ،7481 ،ص
.11-18
)(4باریر ،جوليان .7434 .اقتصاد ایران ،مؤسسه سازمان صنایع ملي و سازمان برنامه ،تهران :ص.37
)(3بارج ،و .ه ،7933 .عرضه کار و ایجاد شغل در مناطق شهری ایران ،ص .373
)(1هادی زنوز ،بهروز ،بررسي نظام برنامهریزی اقتصادی در ایران ،مرکز پژوهشهای مجلس ،7489 ،ص 737

