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 :قسمت دوم 

 : جداول کالن     

 ) ١٣٦٨ -٧٢( ترکيب توليد ناخالص داخلی در برنامه پنج ساله - )١(جدول شماره     

 )١٣٦٨ -٧٢( هزينه های مصرفی و سرمايه گذاری در برنامه پنج ساله - )٢( جدول شماره    

 ) ١٣٦٨-٧٢( تصوير سرمايه گذاری ثابت طی برنامه اول - )٣(جدول شماره     

 )٦٨١٣ -١٣٧٢( تصوير سرمايه گذاری ثابت طی برنامه اول - )٤(جدول شماره     

  خالصه بودجه عمومی دولت - )٥(جدول شماره     

 ) ١٣٦٨ -٧٢( تصوير اعتبارات جاری طی برنامه اول - )٦(جدول شماره     

 )١٣٦٨ -٧٢( تصوير اعتبارات عمرانی طی برنامه اول - )٧(جدول شماره     

٧٢(مات مصرفی  تصوير ترازنامه تلفيقی سيستم بانکی و شاخص بهای کاال و خد-) ٨(جدول شماره     
- ١٣٦٨( 

 )١٣٦٨-٧٢( منابع و مصارف ارزی کشور طی برنامه اول - )٩( جدول شماره    

  ١٣٦٧ -٧٢شهای مختلف اقتصادی  تحول اشتغال در بخ- )١٠( جدول شماره    

  ١٣٦٧ -٧٢ سرانه کار   رشد و تحول بهره وری- )١١(جدول شماره     

  

کمی، سياستهای کلی، اعتبارات و برنامه های هدفهای کلی، خط مشی ها، هدفهای  -ماده واحده 
و پيوست ) ٢(و ) ١(اسالمی ايران به شرح مندرج در قسمتهای  اجرايی برنامه اول جمهوری



 

برای نيل به اهداف  اين قانون تصويب می گردد و دولت مکلف است برنامه مذکور را) ١(شمارة 
 .مندرج در آن اجرا نمايد

ز محل منابع پيش بينی شده در اين قانون حداکثر تا مبالغ زير را به دولت اجازه داده می شود ا
با رعايت قوانين و مقررات مربوط در جهت نيل به اهداف  اين قانون) ٢(براساس جداول قسمت 
 .مصوب اختصاص دهد

  ميليارد ريال  ٠/٨١٨٩ اعتبارات سرمايه گذاری ثابت از محل درآمد عمومی -

 ابت از محل منابع داخلی  اعتبارات سرمايه گذاری ث-

  ميليارد ريال  ٨/٥٦٦٦  شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

  ميليارد ريال ٥/٢٠٧٧٦   اعتبارات جاری از محل درآمد عمومی-

، به دولت اجازه داده می شود تا درهر به منظورتأمين قسمتی از اعتبارات عمومی برنامه اول -١تبصره 
 :يک از سالهای برنامه، حداکثر تا مبالغ مندرج به شرح زير

  ميليارد ريال      ١٢١٠                  ١٣٦٨سال 

  ميليارد ريال       ١٤٣٩                 ١٣٦٩سال 

  ميليارد ريال      ١٢١١                 ١٣٧٠سال 

  ميليارد ريال       ٦٢٣                 ١٣٧١سال 

  ٠                 ١٣٧٢سال 

 .از اعتبارات سيستم بانکی استفاده نمايد

 پولی و اعتباری را منحصراً در          در طول برنامه، دولت موظف است سياستهای ساالنة           -٢تبصره  
تصويب نمايد و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران مکلف است از             کلی برنامه چهارچوب سياستهای   



 

عمومی، (سرمايه گذاری بخش غيردولتی       محل منابع سيستم بانکی، تسهيالت اعتباری الزم جهت            
 قسمت دوم اين قانون به منظور تحقق هدفهای برنامه          ٤  را در قالب جدول شمارة    ) تعاونی و خصوصی  

 .فراهم آورد

اعتبارات عمرانی مندرج در اين قانون به شرح زير بنا به پيشنهاد دستگاههای اجرايی و  -٣تبصره 
 . تصويب هيأت وزيران قابل افزايش خواهد بود تأييد سازمان برنامه و بودجه و

ز محل کاهش اعتبارات همان فصل در ساير  حداکثر ده درصد اعتبارات ساالنه هر فصل ا-الف 
 .سالهای برنامه 

 حداکثر بيست درصد اعتبارات ساالنه هر برنامه در داخل فصل، از محل کاهش اعتبارات ساير -ب 
 ).الف(برنامه های همان فصل با رعايت بند 

 در صورتی که اجرای طرحهای جديد و يا افزايش حجم عمليات  برنامه  در طول دورة -٤تبصره 
 در زمينه   خصوصاً طرحهای پيشنهادی، در جهت ارتقاء اهداف برنامه های بخش آب و کشاورزی

داده شود، دولت مکلف است براساس  آب و خاک وامور زيربنايی و منابع طبيعی ضروری تشخيص 
و جهاد سازندگی و نيرو، حسب مورد و با تاييد سازمان برنامه و پيشنهاد وزارتخانه های کشاورزی 

 . مورد نياز از سر جمع اعتبارات جذب نشده عمرانی کشور، اقدام کند بودجه نسبت به تأمين بودجة

استانهای مختلف در طول برنامه بايد به توزيع ساالنه اعتبارات سرمايه گذاری ثابت بين  -٥تبصره 
 -انتهای برنامه، برخورداری بخشهای محروم از امکانات آموزشی  گونه ای صورت پذيرد که در 

مبنای گزارش اجمالی شناسايی بخشهای  بهداشتی و راه مناسب روستايی، اشتغال و برق رسانی بر 
بق برخورداری بخشهای غيرمحروم در سال سازمان برنامه و بودجه حداقل مطا) مرحله ششم(محروم 
 .  باشد١٣٦٨

دولت مکلف است به منظور احياء و توسعة بخشهای محروم و ايجاد تعادلهای منطقه ای  -٦تبصره 
داماتی به شرح زير معمول شرايط و استعدادهای خاص هر منطقه، اق ترتيبی اتخاذ نمايد که با توجه به

 .دارد



 

 ايجاد تسهيالت الزم برای تقليل کارمزد وامهای پرداختی در امور کشاورزی، صنعتی و مسکن -الف 
 .در بخشهای محروم

 . اعطای تخفيف مالياتی برای مشاغل توليدی در بخشهای محروم تا پايان برنامه-ب 

 .آب بها، برق، تلفن، گاز: ز قبيل تخفيف عوارض در امور عمرانی و خدمات عمومی ا-ج 

 رعايت اولويت در آماده سازی زمين واحداث خانه های سازمانی و اعطای بخشودگی قسمتی از -د 
 .قيمت تمام شده موارد فوق در بخشهای محروم

 . تسهيل ضوابط و شرايط کار دستگاههای دولتی و غيردولتی-ه 

 نگهداری نيروی انسانی مورد نياز بخشهای  اتخاذ روشهای مناسب در جهت تأمين وجذب و-و 
 .محروم

 امور زيربنايی و امور عمومی در - رعايت اولويت درانتخاب و اجرای طرحهای امور اجتماعی -ز 
 .بخشهای محروم

 دستيابی به خودکفايی نيروی انسانی به خصوص درزمينه های تخصصی از طريق اجرای موارد -ح 
 :ذيل

 .ردادن کلية افراد واجب التعليم در بخشهای محروم تحت پوشش آموزشی قرا-١

 . ايجاد و گسترش مدارس شبانه روزی در مقاطع مختلف و مدارس نمونه و مراکز تربيت معلم-٢

 ايجاد و گسترش مراکز آموزش عالی در مراکز شهری بخشهای محروم يا شهرهای مجاور آنان به -٣
قه و همچنين افزايش سهمية بخشهای محروم در پذيرش منظور تربيت نيروی انسانی مورد نياز هر منط

 .دانشگاهها

 قوه قضاييه موظف است در مراکز شهری بخشهای محروم يا شهرستانهای مجاور آنان شعبه -ط 
 .ايجاد نمايد دادگاههای مورد نياز و دادگاههای سيار عشايری را



 

از تصويب اين قانون اصالح قانون )  ماه٦( است ظرف مدت شش ماه  دولت مکلف -٧صره تب 
مالياتهای مستقيم را به منظور جلب سرمايه گذاری و تأمين سودآوری بيشتر فعاليتهای کشاورزی، 

درمانی و جلوگيری از تمرکز سرمايه  صنعتی و معدنی و امور تحقيقاتی، آموزشی و فرهنگی و خدمات 
 .ری در بخشهای غيرتوليدی، تهيه و به مجلس شورای اسالمی ارائه نمايدگذا

برای جذب همکاری و مشارکت بيشتر مردم در اجرای طرحهای عمرانی دولتی، آن قسمت  -٨تبصره 
دم تحت عنوان خود ياری دريافت می گردد، از اعتبارات اينگونه طرحهاکه از محل وجوه دريافتی از مر

از شمول قانون محاسبات و ساير مقررات عمومی مستثنی و تابع قانون نحوه هزينه کردن اعتبارات 
 .خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و به منظور دراجرای اصل يکصد و چهل و هفتم -٩تبصره 
 و وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح در بازسازی  استفاده از تخصصها و تواناييهای نيروهای مسلح

کشور، به واحدهای اجرايی فوق، اجازه داده می شود با توجه به تخصص ها و تواناييها و ظرفيت 
رحها و پروژه های عمرانی با دستگاههای اجرايی، قرارداد نيروهای تحت نظر خود، برای اجرای ط

کشور  کليه وجوه دريافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی. پيمانکاری منعقد نمايند
واريز و معادل آن از محل اعتباری که به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور می گردد، 

 خزانه در اختيار نيروی مربوط و وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای از طرف تخصيص يافته تلقی و 
مسلح قرار خواهد گرفت تا جهت تقويت نيروی مربوط و جايگزينی استهالک ماشين آالت هزينه 

 .گردد

 توسط وزارتخانه های دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسالمی  آيين نامة اجرايی اين تبصره
 .ادی و دارايی و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران می رسدايران و امور اقتص

  -١٠تبصره  

 شهرهای کشور اراضی  موظف است در کلية) سازمان زمين شهری( وزارت مسکن و شهرسازی -الف 
تی و در قالب طرحهای مصوب شهری، را جهت احداث و توسعه با کاربريهای آموزشی، فرهنگی و خدما

مدارس و مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و بهداشتی درمانی، آموزشی و خدماتی پس از تملک، به 



 

طور رايگان به دستگاههای ذيربط واگذار نمايد و درمواردی که بابت تملک اراضی مزبور هزينه ای 
 را بر روی قيمت ساير قطعات مسکونی قابل واگذاری خود در متحمل گردد، می تواند وجه مربوطه

کليه شهرها سرشکن و از خريداران مربوطه دريافت و يا نسبت به واگذاری زمين معوض به مالکين 
 .اينگونه اراضی اقدام نمايد

 شهرداريها موظفند زمينهای با کاربری مذکور در بند الف اين تبصره را براساس طرحهای جامع، -ب 
هادی و تفصيلی مصوب، سريعاً به دستگاههای ذيربط معرفی نمايند و به هنگام اجرای طرحهای مزبور، 

 ساختمانی و فقط  توسط دستگاههای مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعايت تشريفات صدور پروانه
 .با اعالم بر و کف صادر نمايند

 وزارتخانه های  خ تصويب اين قانون با همکاریآيين نامة اجرايی اين تبصره ظرف مدت سه ماه از تاري
 ، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پرورشکشور، مسکن و شهرسازی، آموزش و

 . پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان تربيت بدنی تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

دولت مکلف است به منظور امکان دسترسی مردم به مسکن با اجاره مناسب و ايجاد  -١١تبصره  
کافی، تسهيالت قانونی واعتباری الزم را در اختيار تشکلهای مناسب  زمينه توليد مسکن استيجاری

 .د، قرار دهدتخصصی و صنفی که در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی بدين منظور ايجاد می گرد

به منظور تأمين هزينه های مربوط به آموزش فنی نيروی کار بيش از ظرفيتهای فعلی به  -١٢تبصره 
می شود معادل کليه درآمدهايی را که از محل مادة قانون داده  سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه

 که به همين  اعتباري تبصره های آن به حساب درآمدهای عمومی واريز می شود از محلکارآموزی و
منظور در بودجه ساليانه منظور می شود، دريافت نمايد و به مصرف هزينه های جاری و عمرانی مربوط 

 مراکز جديد آموزش پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و. به آموزش فنی و حرفه ای برساند
 .بودجه ايجاد خواهد شد

به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهيزات الزم جهت پيشگيری و جلوگيری از آلودگی  -١٣تبصره 
  کارگاهها موظفند يک در هزار از فروش توليدات خود را باكارخانه ها و ناشی از صنايع آلوده کننده،

ناشی از   زيان کنترل آلودگيها و جبران تشخيص و تحت نظر سازمان حفاظت محيط زيست صرف



 

وجوه هزينه شده از اين محل جزء هزينه های قابل قبول مؤسسه . آلودگيها و ايجاد فضای سبز نمايند
 .مربوط محاسبه خواهد شد

 وزارت امور اقتصادی  ریآيين نامه اجرايی اين تبصره توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همکا
 .ودارايی تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

دولت موظف است اقدامات الزم جهت تغيير بنيادی نظام آموزش و پرورش را به عمل  -١٤تبصره 
ن اليحه مورد نياز را تهيه و به مجلس شورای اين قانو شش ماه از تصويب آورده و حداکثر ظرف مدت

 .اسالمی ارائه نمايد

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود از متقاضيان تأسيس  -١٥تبصره 
طب و داروخانه، مبالغی را به عنوان تشخيص طبی، مآزمايشگاه ،  و درمانگاهبيمارستان، پلی کلينيک

هزينه های صدور موافقت اصولی، پروانه تأسيس به شرح زير اخذ نمايد و به حساب خزانه داری کل 
واريز نمايد و معادل آن از محل اعتباری که به همين منظور در بودجه سالیانه منظور می شود، جهت 

 اختيار وزارت بهداشت، درمان و  درمارستانها،درمانی و آزمایشگاهی و بی بهداشتي تجهیز مراکز
 .آموزش پزشکی قرار گيرد

 . جهت تأسيس بيمارستان در تهران يک ميليون ريال، در شهرهای دانشگاهی پانصد هزار ريال-١

 جهت تأسيس آزمايشگاه تشخيص طبی در تهران دويست و پنجاه هزار ريال، در شهرهای -٢
 .لدانشگاهی يکصد و پنجاه هزار ريا

 جهت تأسيس پلی کلينيک در تهران دويست و پنجاه هزار ريال، در شهرهای دانشگاهی يکصد و -٣
 .پنجاه هزار ريال

 ).به استثنای بخشهای محروم( جهت تأسيس داروخانه در کل کشور يکصد هزار ريال -٤

 پنجاه  جهت تأسيس مطب در تهران دويست و پنجاه هزار ريال و در شهرهای دانشگاهی يکصد و-٥
 .هزار ريال و در ساير شهرهای کشور يکصد هزار ريال



 

به منظور تأمين داروهای مورد نياز مناطق روستايی و بخشهای محروم کشور و ترغيب  -١٦تبصره 
شور موظفند مبلغ ده ميليارد مناطق مذکور بانکهای ک در داروسازان جوان در جهت تأسيس داروخانه

ريال به عنوان قرض الحسنه و با بازپرداخت ده ساله به اين امر تخصيص داده و به ازای هر مورد تا 
حداکثر ده ميليون ريال با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به متقاضيان معرفی شده 

 .مزبور پرداخت نمايند

 عالوه بر درآمدهای ١٣٦٩به رئيس قوه قضاييه اجازه داده می شود از ابتدای سال  -١٧تبصره 
، درآمدهای ١٣٦٨منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال ) خدمات قضايی (٤١٠١٠١موضوع رديف 

 .جديد مشروحه ذيل را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نمايد

 روز حبس و يا مجازات تعزيری موضوع ٩١ در هرمورد که در قوانين حداکثر مجازات کمتر از -١
پس به جای حبس يا آن مجازات تغزيری ، حکم به جزای نقدی از هفتاد  تخلفات رانندگی باشد از اين

بس و  روز ح٩١هزا ر و يک ريال تا يک ميليون ريال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بيش از 
حداقل آن کمتر از اين باشد دادگاه مخير است که حکم به بيش از سه ماه حبس يا جزای نقدی از 

در صورتی که موارد فوق حبس و يا ساير محکوميت . هفتاد هزار و يک ريال تا سه ميليون ريال بدهد
تعزيری موضوع تخلفات رانندگی يا جزای نقدی باشد و به جای حبس يا آن مجازات  های تغزيری

 . جزای نقدی مورد حکم قرار گيرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد

/٣/١١ هزينه مذکور در بند ج از ماده يک قانون موضوع هزينه های دادگستری و ثبت مصوب -٢
 . پانصد ريال تعيين می شود١٣٣٤

 . برای شکايت به دادسرای انتظامی قضات مبلغ پانصد ريال تمبر باطل می گردد-٣

 هزينه های خدمات پزشکی قانونی به موجب تعرفه ای که به تصويب رئيس قوه قضاييه می رسد -٤
 .اخذ و به حسابهای مربوط در خزانه واريز خواهد شد

 هر ١٣٦٢ قانون بودجه سال ٩١ تبصره ١٣ بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غيره موضوع بند -٥
 .می گردد برگ پنجاه ريال تعيين



 

 و ٥٢اداره کل تصفيه و امور ورشکستگی موضوع مواد " ب " و صندوق " الف " رآمدهای صندوق  د-٦
 . به شرح ذيل افزايش داده می شود١٣١٨ قانون مصوب مذکور تير ماه ٥٤

 از ١٣١٩ مصوب ارديبهشت ماه ١٧٠٣که به موجب تصويبنامة شمارة " الف "  حق صندوق -اوالً 
 و نسبت به مازاد آن تا ده ٩ شود تا مبلغ پنج ميليون ريال صدی حاصل دارايی ورشکسته اخذ می

 . دريافت و به حساب خزانه واريز نمايند٧ميليون ريال صدی 

 .به دو برابر افزايش داده می شود" ب "  درآمد صندوق -ثانياً 

 .د کل کشور به ده برابر افزايش می ياب١٣٦٣ قانون بودجه سال ٧٥ هزينه های موضوع تبصره -٧

 دادخواستهای تقديمی به ديوان عدالت اداری مستلزم ابطال دو هزار ريال تمبر بابت هزينه دادرسی -٨
 ) .١٣٦٠قانون تشکيل ديوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ١٣موضوع ماده ( می باشد 

 هر سال وصول و به دولت مکلف است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از اجرای اين تبصره را که در
حساب درآمد عمومی کشور واريز می شود از محل اعتبار رديف جداگانه ای که ضمن اليحه بودجه 

همان سال منظور خواهد نمود دراختيار وزارت دادگستری قرار دهد تا منحصراً به منظور تأمين کسری 
بت اسناد هزينه های جاری و احداث و تجهيز مراکز پزشکی قانونی و ايجاد ساختمانهای دادگستری و ث

 تشکيالت   و توسعه  و ايجاد  در مرکز و شهرستانها  دادگستری و امالک کشور و استراحتگاههای
قضايی براساس موافقتنامه هايی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد استفاده قرار 

 . دهد

به منظور توسعه و تشويق صادرات کاالهای ساخته شده داخلی، ورود مواد اوليه، قطعات و  -٨١تبصره 
تجهيزات و اقالم لوکس مورد نياز برای توليد کاالهای صادراتی، از مقررات مربوط به اخذ گواهی عدم 

 .ساخت و همچنين از بررسی قيمت توسط مراکز تهيه و توزيع ذيربط معاف خواهند بود

 . توسط وزارتخانه های توليدی ذيربط انجام خواهد شد  مفاد اين تبصره  و تأييد اقالم موضوعتشخيص

 .آيين نامه اجرايی اين تبصره توسط وزارتخانه های ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد



 

 داده می شود که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد به دولت اجازه -١٩تبصره 
 . صنعتی تأسيس نمايد-تجاری 

به منظور پشتيبانی توليد، گمرک ايران و سازمان بنادر و کشتيرانی موظفند حداکثر ظرف  -٢٠تبصره 
ب اين قانون مناطق ويژه حراست شده ای را در مبادی ورودی و يا گمرکات شش ماه از تاريخ تصوي

قطعات و ابزار و مواد توليدی که بدون انتقال ارز  داخلی جهت نگهداری به صورت امانی مواد اوليه و
تابع مقررات صادرات و  ورود کاال از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی،. وارد می شود تأسيس نمايند

صاحبان کاال می توانند بدون هيچگونه تشريفات کاالی وارداتی خود را از مبادی . هد بودواردات خوا
 .آيين نامه اجرايی اين تبصره به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مذکور،از کشور خارج نمايند

از درآمد حاصل از واريز وجوه % ٣٠داده می شود که معادل به وزارت کشاورزی اجازه  -٢١تبصره 
 و خالصه و ساير اراضی   و دولتی مربوط به اجاره بها، فروش و ساير وجوه حاصل از اراضی ملی شده

همين منظور در بودجه ساليانه منظور می شود، جهت  متعلق به اين وزارتخانه را از محل اعتباری که به
 .راضی و يا ساير اراضی مصروف نمايداحياء و توسعه همان ا

به منظور تحقق اهداف برنامه به دولت اجازه داده می شود اقدامات زير را در زمينه  -٢٢تبصره 
 .مديريت و نيروی انسانی،سازماندهی و تشکيالت و روشها انجام دهد

ازمانی دولتی از تهران به ديگر نقاط کشور با پيشنهاد رئيس جمهوری و وزير  انتقال واحدهای س-١
 .ذيربط و تصويب هيأت وزيران

 تدوين نظام استخدامی واحد و نظام پرداخت برای کليه دستگاههای دولتی در سطح کشور جهت -٢
 اول اجرای  حداکثر تا پايان سال برقراری عدالت استخدامی و ارائه آن به مجلس شورای اسالمی

 .برنامه

 استفاده از تکنولوژی پيشرفته اداری، به ويژه تکنولوژی انفورماتيک، به منظور خدمت رسانی با -٣
 .کيفيت و سرعت مطلوب



 

 ايجاد تعادل بين حقوق و مزايای کارکنان دولت با توجه به تورم به منظور جلوگيری از کاهش -٤
قدی، مشروط بر آنکه اعتبارات مورد نياز آن در بودجه قدرت خريد آنها از طريق اعطای کمکهای غيرن

 .های ساالنه تأمين شده باشد

 دولت اجازه داده می شود در زمان صلح به منظور تأمين قسمتی از نيازهای نيروی  به -٢٣تبصره 
 کشاورزی، امدادی، آموزشی، توليدی و جهاد  در کارهایانسانی با تأييد ستاد فرماندهی کل قوا 

سازندگی با رعايت کامل موازين عدل اسالمی از خدمت مشمولين وظيفه در دستگاههای اجرايی ذيربط 
 .با در نظر گرفتن موارد زير به صورتی استفاده کند که به آمادگی رزمی آسيبی وارد نيايد

 . پس از گذراندن دوره آموزش نظامی-١

 . مربوط به دوره خدمت ضرورت  منحصراً با استفاده از حقوق و مزايا و هزينه های-٢

 . عدم استفاده در واحدهای ستادی-٣

 .آيين نامه اجرايی اين تبصره به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

 ايجاد يک نهاد متمرکز و کارآ با تسهيالت و اختيارات دولت موظف است نسبت به -٢٤تبصره 
قانونی الزم برای تمرکز امور سياستگزاری و برنامه ريزی و تفويض آزادی عمل به واحدهای اجرايی و 
مؤسسات آموزشی در زمينة آموزشهای فنی و حرفه ای اقدام و برای تمام رشته های فنی و حرفه ای 

 تحصيلی از ابتدای دوره راهنمايی تا آخرين مراحل تحصيالت مورد نياز کشور در تمام سطوح
 .دانشگاهی برنامه های الزم را در کنار ساير رشته های آموزشی فراهم نمايد

ی و  برای تأسيس نظام متحد و هماهنگ امور فرهنگ دولت موظف است ظرف سه ماه -٢٥تبصره 
تبليغی کشور و ادغام سازمانها و مراکز موازی اليحه قانونی الزم را به مجلس شورای اسالمی پيشنهاد 

 .نمايد

در اعطای هرگونه مجوز و پروانه کار به متقاضيان مشاغل توليدی، خدماتی و صنفی در  -٢٦تبصره 
ی اقتصادی اولويت با کسانی است که دوره ويژه آموزشهای فنی و حرفه ای در سطوح کليه بخشها

 .مورد نياز را طی کرده باشند



 

 .آيين نامه نحوه انجام اين امر با پيشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی، به تصويب هيأت وزيران می رسد

مواد اوليه، قطعات، ابزار، ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز واحدهای تحت نظارت  -٢٧ تبصره
و طرحهای ملی با تأييد وزير مربوطه ) صنايع ، صنايع سنگين و معادن و فلزات(وزارتخانه های توليدی 

 .از بررسی قيمت در مراکز تهيه و توزيع معاف خواهند بود

کليه فارغ التحصيالن دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنين کليه فارغ التحصيالن  -٢٨تبصره 
 از ارز دولتی استفاده می کنند در برابر مدت  دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور که

مورد نياز متعهد خدمت می شوند مگر آموزش براساس نياز دولت به هر يک از تخصص ها در مناطق 
 .آنکه عدم نياز به تخصص آنان توسط دولت اعالم گردد

  -٢٩تبصره 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران مجاز است طی دورة برنامه اول از محل دريافتهای ارزی -الف 
 دالر در  )١٢٠و٧٣٢و٠٠٠و٠٠٠(ست ميليارد و هفتصد و سی و دو ميليون حداکثر مبلغ يکصد و بي

 .و يا ايجاد تعهد نمايد چهارچوب ارقام مندرج در جداول مصوب اين قانون پرداخت

 دولت مکلف است به عنوان تنخواه گردان صادراتی تسهيالت ارزی الزم برای تشويق و حمايت -ب 
برای واردات مواد اوليه و کمکی و قطعات و لوازم بسته بندی و صادرات کاالهای غير نفتی و منحصراً 

ساير وسايل و لوازم جهت توليد و صدور کاالهای غير نفتی و همچنين صدور ضمانت نامه های 
صادراتی و خدمات فنی خارج از کشور پس از دريافت تضمين مبنی بر برگشت ارز اعطايی متناسب با 

 . صادرکنندگان قرار دهدراختيارداهداف صادراتی برنامه،

آيين نامه اجرايی اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتين امور اقتصادی 
و دارايی و بازرگانی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد 

 .رسيد

شور وانتقال دانش فنی، دولت موظف است در  به منظور به کارگيری امکانات توليدی داخلی ک-ج 
اجرای طرحهای وزارتخانه های نفت، نيرو، پست و تلگراف و تلفن، دفاع، راه و ترابری، جهاد، کشاورزی، 



 

معادن و فلزات، صنايع، صنايع سنگين و شرکتها و سازمانهای تابعه و تحت پوشش آنها، به هنگام عقد 
د ماشين آالت و تجهيزات و اجرای طرحها ترتيبی اتخاذ نمايد که در قرارداد با پيمانکاران خارجی، خري

طول برنامه پنج ساله از محل سهميه ارزی طرحهای مذکور، حداقل به ميزان دو ميليارد و پانصد 
دالر ارزش افزوده از طريق ساخت ماشين آالت و تجهيزات و توليد کاال ) ٢و٥٠٠و٠٠٠و٠٠٠(ميليون 

 .ايجاد گردد  کشورو اجرای طرحها در داخل

شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، با بررسی طرحهای برنامه پنج 
و سازمانهای فوق الذکر سهميه ساخت تجهيزات و توليد کاال و اجرای  ساله وزارتخانه ها و شرکتها

به سازمان برنامه و بودجه طرحها که بايستی توسط وزارتخانه های صنعتی انجام شود را مشخص و 
در   جمهوری اسالمی ايران جهت رعايت موضوع  بانک مرکزی در موافقتنامه طرحها و به درج جهت

 . نمايد گشايش اعتبار ابالغ

آيين نامة اجرايی اين بند ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد وزارتخانه های ذيربط و سازمان برنامه و 
 .می ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدبودجه و بانک مرکزی جمهوری اسال

 به منظور تأمين مبالغ ارزی برای تکميل و يا اجرای سرمايه گذاريهای صنعتی و توليدی مذکور در -د 
جمهوری   بانک مرکزی  ارائه می گردد،١٣٦٩ بودجه سال  جدولی که توسط دولت همراه اليحه

تا سقف هفت  نسبت به ايجاد تعهد  )١٣٧٢( سالة اول اسالمی ايران مجاز است تا پايان برنامة پنج
 دالر اقدام نمايد به نحوی که عالوه بر اتمام طرح در  )٧و٥٠٠و٠٠٠و٠٠٠(ميليارد و پانصد ميليون 

واحد، حداقل در اقساط پنج ساله  مدت توافق شده، بازپرداخت تعهد ايجاد شده پس از راه اندازی
و٠٠٠(ختی از اين بابت درهر سال از يک ميليارد و پانصد ميليون و مجموع اقساط پردا. انجام پذيرد

 .دالر تجاوز ننمايد) ١و٥٠٠و٠٠٠

تعهدات ايجاد شده از محل صرفه جويی يا درآمد ارزی حاصله از طرحهای فوق الذکر در بودجه های 
 .پرداخت خواهد شد ساالنه منظور و



 

هر قرارداد به %) ١٠( درصد   حداکثر دهبانک مرکزی جمهوری اسالمی می تواند نسبت به پرداخت
و از سر جمع سهمیه ارزی بخش مربوطه در بودجه سال مربوطه   عنوان پيش پرداخت افدام نموده

 .کسر نمايد

 اجرايی اين بند حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی  آيين نامه
 .هيأت وزيران خواهد رسيدجمهوری اسالمی ايران تهيه و به تصويب 

 به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود که به منظور خودکفايی در امر شکر مورد نياز جامعه و -ه 
تأمين بخشی از ساير نيازهای غذايی و صنعتی کشور، نسبت به ايجاد هفت واحد کشت و صنعت 

 شکر خام، يک واحد تصفيه،  هکتار و ايجاد کارخانجات هفت واحد ٨٤و٠٠٠نيشکر به وسعت مجموعاً 
هفت واحد خوراک دام، شش واحد خمير کاغذ، يک واحد کاغذ چاپ و تحرير، يک واحد نئوپان و يک 

 .واحد پروتئين دامی اقدام نمايد

ريال به صورت وام از سيستم ) ٤٠٠و٠٠٠و٠٠٠و٠٠٠(اعتبارات ريالی طرح به ميزان چهارصد ميليارد 
 دريافت و از محل ما به التفاوت قيمت صنفی و صنعتی شکر توليدی بانکی و سازمان تأمين اجتماعی

شکر از کارخانجات مذکور که در حساب جداگانه  کارخانجات هفت تپه و کارون با قيمت رسمی خريد
ای نزد سازمان حمايت از توليد کنندگان مصرف کنندگان نگهداری خواهد شد، نسبت به بازپرداخت 

به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران اجازه داده می شود که برای .رديدخواهد گ  اقدام وام اقساط
 ١٣٧٠ نسبت به ايجاد تعهد ارزی حداکثر تا آخر سال  اجرای طرح فوق الذکر توسط وزارت کشاورزی

دالر به نحوی اقدام نمايد که عالوه بر اتمام ) ١و٥٠٠و٠٠٠و٠٠٠(تا سقف يک ميليارد و پانصد ميليون 
وافق شده بازپرداخت تعهد ايجاد شده حداقل يک سال پس از راه اندازی واحدها طرح در مدت ت

 .دراقساط پنج ساله از محل صرفه جويی ارزی حاصل از توليدات ساليانه طرح صورت گيرد

از مجموعه اعتبارات طرح بدون رعايت %) ١(همچنين اجازه داده می شود که تا حد مبلغ يک درصد 
 ساير مقررات عمومی دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه کردن اعتباراتی قانون محاسبات عمومی و

که به موجب قانون رعايت قانون محاسبات عمومی و ساير مقررات عمومی دولت مستثنی هستند به 
 .مصرف برسد



 

وزارت کشاورزی موظف است گزارش پيشرفت کار را هر سه ماه يکبار به اطالع کميسيونهای 
 . و بودجه و امور اقتصادی و دارايی برساندکشاورزی، برنامه

 به پيشنهاد   ساليانه  سهميه ارزی دستگاههای اجرايی براساس جداول ارزی مندرج در اين برنامه،-و 
 قرار خواهد  کميته تخصيص ارز و تصويب هيأت دولت تعيين و در اختيار دستگاههای اجرايی ذيربط

 .گرفت

 ظرفيتهای منابع آب و نيروی کشور به دولت اجازه داده می شود که  به منظور استفاده حداکثر از-ز 
و٠٠٠و٠٠٠(احداث سدهای کارون سه، کارون جريانی چهار، کرخه و گاويشان را تا سقف سه ميليارد 

 . بلند مدت تأمين کند دالر از طريق انعقاد قراردادهای اعتباری) ٣و٠٠٠

 گاز مورد نياز برای   می شود، به منظور تأمين داده و اختيار   به شرکت ملی نفت ايران اجازه-ح 
، با )مشترک با قطر(و بهره برداری از ميادين گازی پارس و پارس جنوبی  مصارف داخلی و صادرات

صالح خارجی را  ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران قراردادهای الزم با شرکتهای ذي
 دالر منعقد نمايد، به نحوی که  )٣و٢٠٠و٠٠٠و٠٠٠(ن حداکثر تا مبلغ سه ميليارد و دويست ميليو

 .بازپرداخت هزينه های سرمايه گذاری از محل توليدات ميادين فوق صورت گيرد

 به شرکت ملی صنايع پتروشيمی اجازه داده می شود جهت طرحهای سرمايه ای پتروشيمی با -ط 
٢و٢٠٠و٠٠٠و٠٠٠(و دويست ميليون ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران تا مبلغ دو ميليارد 

 .دالر به صورت پيش فروش محصوالت، ايجاد تعهد نمايد) 

 به دولت اجازه داده می شود به منظور رفع قسمتی از نيازهای بخشهای صنعت و معدن درامور -ی 
(ربط، به روش معامالت متقابل تا سقف ده ميليارد  مربوط به توليد، صادرات و سرمايه گذاريهای ذي

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران و دستگاههای اجرايی .  دالر اقدام نمايد )١٠و٠٠٠و٠٠٠و٠٠٠
 . ربط با ارائه ضمانت های الزم مفاد اين بند را اجراء خواهند نمود ذي

   وزارتخانه های  تصويب اين قانون توسط آيين نامه اجرايی اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ
وزيران   تصويب هيأت  و به انک مرکزی جمهوری اسالمی ايران تهيهصنعتی و معدنی و ب

 . رسيد خواهد



 

  -٣٠تبصره 

مصرف   به منظور انجام وظايف مشروحة زير، شورايی به نام شورای عالی بررسی و تعيين الگوی-الف 
 .تشکيل می گردد

 .يين الگوی مصرف با رعايت خط مشی های مصرحه در اين برنامه بررسی و تع-١

 . نظارت مستمر بر حسن اجرای الگوی مصرف مصوب-٢

 بررسی و بازبينی مستمر عملکرد الگوی مصرف مصوب و اتخاذ تدابير مناسب در جهت حسن -٣
 .ربط اجرای آن و نيز تنظيم پيشنهادات اصالحی و تکميلی الزم جهت تصويب مراجع ذي

 . اعضای شورای عالی موضوع بند الف به شرح زير می باشد-ب 

 .به عنوان رئيس شورا) و يا معاون اول رئيس جمهور(  رياست جمهور -١

  وزير بازرگانی -٢

  وزير امور اقتصادی و دارايی -٣

  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی -٤

  وزير صنايع -٥

  رئيس سازمان برنامه و بودجه -٦

 مان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران  رئيس ساز-٧

 ربط حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس شورا  وزير ذي-٨

  دو نفر از نمايندگان مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسالمی -٩



 

کار   کميتة اعضای.شورا و کميتة کار دائمی آن در نهاد رياست جمهوری خواهد بود  دبيرخانه-ج 
 سازمان صدا و  وزارتخانه های ثابت عضو شورا و نمايندة و تمام وقت مرکب از نمايندگان تام االختيار

 . سيما خواهد بود

يی  قانون اساسی و به منظور باال بردن ظرفيت ناوگان هوايی هواپيما١٤٧در اجراء اصل  -٣١تبصره 
جمهوری اسالمی ايران، دولت موظف است با کسب نظر از فرماندهی کل نيروهای مسلح به تعداد 

کليه وجوه دريافتی از .نيروی هوايی جمهوری اسالمی ايران را اجاره نمايد مورد نياز هواپيمای باربری
که در  ریبابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واريز و معادل آن از محل اعتبا

و از طرف خزانه در اختيار نيروی مذکور  تلقی قانون بودجه هر سال منظور می گردد، تخصيص يافته
 .قرار خواهد گرفت

آيين نامه اجرايی اين تبصره به پيشنهاد وزارت دفاع، وزارت راه و ترابری و ستاد کل نيروهای مسلح و 
 .ن خواهد رسيدسازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيرا

به منظور بهبود مديريت، تعيين ميزان قطعی اموال و داراييها و سهام دولت در شرکتهای  -٣٢تبصره 
شرکتهای دولتی به تفکيک بخشهای مختلف، دولت  دولتی و همچنين مشخص نمودن حداقل سود دهی

و باعضويت وزير امور اقتصادی و دارايی، رئيس  نی تحت نظر رياست جمهوریمکلف است کميسيو
نماينده مجلس   ربط حسب مورد و دو نفر باالترين مقام دستگاه اجرايی ذي سازمان برنامه و بودجه،

شورای اسالمی به انتخاب مجلس تشکيل داده و امور فوق را به نحوی سامان دهد که تا پايان برنامه 
غو کليه معافيتهای مالياتی، گمرکی شرکتهای دولتی، عمليات انتفاعی آنها از عمليات اول ضمن ل

 .ارزيابی شوند اجتماعی و حمايتی دولت تفکيک و قابل

ا و مؤسسات  قانون محاسبات عمومی کشور و بانکه٤کليه شرکتهای دولتی موضوع ماده  -٣٣تبصره 
انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی که شمول قوانين و مقررات 

عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند همه ساله بودجه پيشنهادی خود را در چهارچوب اهداف 
ظر مشورتی به و سياستهای کلی اين برنامه تهيه و به همراه عملکرد سال گذشته خود جهت کسب ن

سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند و سپس همراه با نظر مشورتی اين سازمان در مجمع عمومی يا 



 

شورای عالی مربوط مطرح و پس از تأييد آن برای درج در اليحه بودجه کل کشور مجدداً به سازمان 
 .مذکور ارسال دارند

  -٣٤تبصره 

  نظارت دستگاههای اجرايی طور مستمر بر عمليات موظف است به  سازمان برنامه و بودجه-الف 
پيشرفت عمليات و مطابقت آن در زمينة وصول به هدفهای تعيين شده در  به مربوط گزارش و نموده

 .رائه نمايدميسيونهای مجلس شورای اسالمی اكبرنامه را در مقاطع شش ماهه به دولت و 

ر د می نمايند،  استفاده عمومی که از بودجه  طرحهای عمرانی موافقتنامه جهت اجرای  مبادله-ب 
 . کافی است برای يک بار فقط برنامه طول

  -٣٥تبصره 

 ١٥طبق با مفاد اين قانون حداکثر تا هر سال را من  اليحه بودجة١٣٦٩ دولت موظف است ازسال -١
 .آذر ماه تقديم مجلس شورای اسالمی نمايد

هر سال اليحه بودجه را تصويب نموده و دولت موظف )  بهمن١٢(مجلس، حداکثر تا ابتدای دهه فجر 
و است تا پايان اسفند ماه نسبت به تدوين آيين نامه های اجرايی و مبادله موافقتنامه های شرح فعاليتها 

 .انعقاد قراردادهای انجام کار اقدام نمايد

 حداکثر دو هفته پس از تصويب اين قانون تقديم مجلس شورای اسالمی ١٣٦٩ اليحه بودجه سال -٢
 .خواهد شد

د و عنداللزوم بازنگری در راستای ضرورت تداوم امر برنامه ريزی و ارزيابی عملکر -٣٦تبصره 
و برنامه های اجرايی، دولت موظف است نظام برنامه ريزی کشور را  اهداف، اعتبارات ، خط مشی ها

 به مجلس ١٣٧١به نحوی تنظيم نمايد که برنامه دوم توسعه جمهوری اسالمی ايران در نيمه اول سال 
 .شورای اسالمی ارائه گردد



 

شورای اقتصاد مسوول تعيين شبکه های مجاز توزيع کاال در دو سطح عمده فروشی و  -٣٧تبصره 
در . خرده فروشی است به نحوی که گردش کاال در هر سطح صرفاً توسط يک واسطه توزيع انجام شود

يز به عهده شورای اقتصاد موارد استثنايی تعيين بيش از يک واسطه فروش در هر يک از سطوح فوق ن
 .می باشد

سياستهای اجرايی تأمين و توزيع کاال در کشور به صورت ساليانه توسط وزارت بازرگانی  -٣٨تبصره 
يب شورای اقتصاد با هماهنگی دستگاههای تأمين و توليد کنندة کاال تهيه و قبل از پايان هر سال به تصو

 .می رسد

به منظور ارائه خدمات بهينه هويت و تابعيت و شناخت بهنگام هويت کليه اتباع ايران در  -٣٩تبصره 
داخل و خارج کشور، با توجه به ضرورت استفاده در برنامه ريزی آتی، دولت موظف است نسبت به 

 .صالح اساسی سیستم ثبت احوال و ايجاد پايگاه مکانيزه اطالعات جمعيتی کشور اقدام نمايدا

نمايد تا پايان برنامه، کلية پستهای نامه رسانی غيرضرور  دولت مکلف است ترتيبی اتخاذ -٤٠تبصره 
 را حذف نموده، ضمناً با متداول کردن شيوة مکاتبه، مراجعات حضوری در ادارات و سازمانهای دولتی

 .کاهش دهد ممکن مردم را به حداقل

دولت مکلف است به منظور حمايت ازتوليدات داخلی و باال بردن کيفيت آن، افزايش و يا  -٤١تبصره 
ربط و عضويت  در کميسيونهايی به مسووليت وزارتخانه های صنعتی ذي  راکاهش سود بازرگانی

بازرگانی بررسی و حداکثر ظرف مدت دو ماه   نمايندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارايی و
 .جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد

در طول برنامه پنج ساله، نرخ ارز برای واردات قطعات، ماشين آالت، تجهيزات و يا  -٤٢تبصره 
 .م ارزان تر باشدالاز نرخ ارز تخصيصی جهت توليد داخلی همان اق کاالهای قابل ساخت در داخل نبايد

لف است حداکثر لغايت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون سازمان برنامه و بودجه مک -٤٣تبصره
همچنين جدول تفکيک مصارف  جدول تراز تجهيزات، ماشين آالت،مصالح و کاالهای عمده و اساسی و
 .ارزی به جاری و عمرانی را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند



 

دولت موظف است تسهيالت الزم را جهت بازگشت آن تعداد از فارغ التحصيالن ايرانی  -٤٤ه تبصر
دانشگاههای خارج از کشور که مايل به خدمت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی 

دولت می تواند وسايل . هستند، پس از تأييد صالحيت آنان جهت عضويت درهيأت علمی فراهم نمايد
 . با خود می آورند، از حقوق و عوارض گمرکی معاف نمايد رف زندگی را که اينگونه افرادمتعا

آيين نامه اجرايی اين تبصره توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش 
 .پزشکی و امور اقتصادی و دارايی تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

مصالح ساختمانی را برای  دولت مکلف است تسهيالت الزم از قبيل زمين، ساختمان، وام و -٤٥تبصره 
آن دسته از اعضاء هيأت علمی که فاقد مسکن می باشند و تعهد خدمت در دانشگاههای دولتی 

 . ه پنج ساله دارای مسکن شوندبسپارند به گونه ای فراهم نمايد که تا پايان برنام

آيين نامه اجرايی اين تبصره توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش 
 .به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد مسکن و شهرسازی تهيه و پزشکی و

های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده به وزارتخانه  -٤٦تبصره 
با اولويت مسلمان (می شود، در طول اجرای برنامه از اعضاء هيأت علمی غير ايرانی خارج از کشور 

رشته های تحصيلی و تعداد افراد مورد . صرفاً برای تدريس در دوره دکترا دعوت به کار نمايد) بودن
 .ة ساالنه مشخص خواهد شدنياز در بودج

 دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی اجازه داده می شود به منظور توسعه و  به  -٤٧تبصره 
تکميل دوره های کارشناسی ارشد و دکترا با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقيقاتی 
در  کشورهای خارجی که با دولت جمهوری اسالمی ايران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه های علمی

زمينه مبادله استاد و دانشجو و تشکيل سمينارها و کنفرانسها از طريق وزارتين فرهنگ و آموزش عالی 
 .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد نمايند و

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی می توانند در طول اجرای برنامه دوره  -٤٨تبصره 
های شبانه و دوره های خاص، تأسيس و هزينه های سرانه شبانه را با تأييد وزارتين فرهنگ و آموزش 

حاصله را  به تحصيل وصول و وجوهبهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان  عالی و



 

به خزانه داری کل واريز نمايند و معادل آن را از محل رديفی که به همين منظور در بودجه ساليانه 
 . منظور می گردد، دريافت و صرف هزينه های مربوطه دانشگاه نمايند

 افزايش سرمايه بانک کشاورزی و تأمين منابع مالی مورد نياز آن بانک جهت به منظور -٤٩تبصره 
و٠٠٠و٠٠٠و٠٠٠(توزيع اعتبارات بلند مدت و ارزان قيمت، دولت مکلف است مبلغ يکصد ميليارد 

 اعتبارات سرمايه گذاری ثابت يا درآمد بانک مرکزی جمهوری اسالمی  اعتبار از محلريال) ١٠٠
 ريال در اختيار بانک مذکور) ٢٠و٠٠٠و٠٠٠و٠٠٠(ساله و هر سال بيست ميليارد ايران به تقسيط پنج 

 .قرار دهد

 و دارايی به هنگام  اجازه داده می شود در طول اجرای اين برنامه وزارت امور اقتصادی -٥٠بصره ت
 نفع   ميزان سه درصد درآمد مشمول ماليات قطعی شده بهوصول ماليات منابع ذيل عوارضی به

قرار دهد تا براساس ) سازمان شهرداريهای کشور(شهرداری وصول و در اختيار وزارت کشور 
 .دستورالعمل وزارت کشور بين شهرداريها تقسيم گردد

ی به استثنای  کليه منابع ماليات موضوع باب دوم قانون مالياتهای مستقيم واقع در حوزه شهر-الف 
 .ماليات بر ارث

 . و حقوق  قانون به استثنای ماليات بر درآمد کشاورزی  کليه منابع ماليات موضوع باب سوم-ب 

درآمدهای  وزارت کشور مکلف است در طول اجرای اين برنامه طرحهای درآمدی الزم را برای کسب
اين تبصره تهيه نمايد به نحوی که جديد برای شهرداريها به منظور جايگزين کردن با درآمد موضوع 

 .در پايان اجرای برنامه اول، شهرداريها به اين منبع درآمدی نياز نداشته باشند

به موجب اين قانون اجازه داده می شود در طول برنامه پنج ساله، هر ساله معادل  -٥١بصره ت
اصل از فعاليتهای فرهنگی و هنری و سياحتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که به خزانه درآمدهای ح

هنگام تنظيم بودجه ساليانه در رديف جداگانه ای در بودجه وزارت مذکور جهت . واريز می گردد
 . و امکان هزينة آن فراهم گردد توسعه فعاليتها منظور شده



 

صدور هر گونه موافقت اصولی صنعتی، کشاورزی و دامی برای مراکز استانهای برخوردار  -٥٢بصره ت
دولت و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مجاز به تأسيس هيچگونه واحد  .ممنوع است

 .صنعتی،کشاورزی و دامی در مراکز استانهای برخوردار نمی باشند

  

   هدفهای کلی- لفا

 .شده تعيين   بنيه دفاعی و تأمين نيازهای ضروری آن بر مبنای اهداف دفاعیتجهيز و   بازسازی-۱

ی ظرفيتهای توليدی و زيربنايی و مراکز جمعيتی خسارت ديده در طول جنگ نوساز بازسازی و -۲
 .برنامه اولويتهای بچهارچوتحميلی در 

 کيفی فرهنگ عمومی تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص ارتقاء گسترش کّمی و -۳
 . جواننسلنسبت به 

ی در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با اقتصاد ايجاد رشد -۴
 .ی و مهار تورمکشاورز استراتژيک خود کفايی محصوالت برتأکيد 

 . عدالت اجتماعی اسالمیتأمين تالش در جهت -۵

 .ی اساسی آحاد مردمنيازها تأمين حداقل -۶

ی مصرف در جهت تعيين نيازهای انسان و جامعه در جريان رشد و تکامل الگو تعيين و اصالح -۷
 .انسان آزادگی و حفظ کرامت بامادی و معنوی 

 .و قضايی کشور در ابعاد مختلف مديريت اجرايی و اصالح سازمان -۸

 امنيت قضايی و تحکيم مبانی نظری و عملی تساوی عموم در برابر قانون و ايجاد تالش در جهت -۹
 .ی و اجتماعیفردی مشروع آزاديها و حمايت از عدالتاجرای 



 

  منطقه متناسب با مزيتهای نسبی هر   و فعاليتها،  جمعيت  جغرافيايی ی و توزيعفضاي سازماندهی -۱۰
 .ی ايجاب می نمايدنظام سياسی و مالحظات که   مواردی  استثنایبه

  خط مشی ها -ب 

 :دفاعی کشوراز طريق) راهبردهای( بازسازی و تقويت بنيه دفاعی بر مبنای استراتژی -١

د بر استفاده از کليه امکانات اقتصادی و صنعتی کشور و  بازسازی و تقويت بنيه دفاعی با تأکي-١-١
 . و عملکردهای موازی جلوگيری از دوباره کاری

 فراهم کردن زمينه های اجرايی طرح بسيج مستضعفين به عنوان وسيع ترين شبکه دفاعی -١-٢
 .انقالب اسالمی

  . و دخترانه  تأکيد و تقويت آموزش آمادگی دفاعی در مدارس پسرانه-١-٣

 . کشور  دفاعی  دو منظوره کردن صنايع-١-٤

 خسارت ديده در طول جنگ   بازسازی و نوسازی ظرفيتهای توليدی و زيربنايی و مراکز جمعيتی-٢
 :و در چهارچوب اولويتهای اين برنامه از طريق

منابع  بازسازی يا نوسازی خطوط توليدی خسارت ديده در ارتباط با نيازهای کشور با استفاده از -٢-١
 . براساس ضرورت اين برنامه و آموزشی کشور و اعمال تغييرات و اصالحات و امکانات علمی، فنی

   وسيع  بازسازی يا نوسازی مراکز جمعيتی و خدماتی آسيب ديده ضمن جلب مشارکتهای-٢-٢
   بازسازی  از سيستم بانکی در چهارچوب سياستهای پولی هماهنگ با برنامه مردمی و استفاده

 .واحدهای اقتصادی مناطق آسيب ديده و استراتژی دفاعی کشور

 گسترش کّمی و ارتقاء کيفی فرهنگ عمومی، تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه با توجه -٣
 :خاص نسبت به نسل جوان از طريق



 

  سازماندهی و سياستگزاری هماهنگ و همگون در امر فعاليتهای فرهنگی بر مبنای آزادی عمل-٣-١
 .واحدهای اجرايی جهت تحقيق، تتبع، نوآوری و ارائه خدمات فرهنگی

 همگانی کردن فعاليتهای فرهنگی و اجتناب از تفکر دولتی نمودن امور فرهنگی با تأکيد بر -٣-٢
 .سياستهای نظارتی وهدايتی دولت

ی صدا و سيما  افزايش کّمی و کيفی توليد و پخش برنامه ها و افزايش پوشش جمعيتی و جغرافياي-٣-٣
 آموزشهای مستقيم و توجه بيشتر به   توسعه به ويژه در زمينه در راستای تأمين نيازهای برنامه

 .جمعيت در سن تحصيل و نيازهای محلی و منطقه ای

 پرورش روحيه احترام به قانون، نظم پذيری، تعاون و کارگروهی، احترام به قداست و ارزش کار -٣-٤
جويی، حفظ محيط زيست و منابع طبيعی، حفظ قداست خانواده و تقويت روحيه و فعاليت مولد، صرفه 

 .مسووليت پذيری و مشارکت در امور سياسی و اجتماعی

 طراحی تفصيلی و اجرای نظام جديد آموزش و   فراهم آوردن مقدمات و زمينه الزم برای-٣-٥
 . متناسب و هماهنگ با آنعالی و آموزش فنی و حرفه ای پرورش و تدوين و اجرای نظام آموزش

 . ايجاد امکانات آموزشی الزم برای تمامی کودکان الزم التعليم-٣-٦

 توسعه فضای آموزشی متناسب با رشد دانش آموز و ايجاد امکانات آموزشی و پرورشی الزم و -٣-٧
 .تربيت نيروهای کافی برای تمامی مقاطع به ويژه کودکان الزم التعليم با اولويت روستاها

 . اولويت دادن به ريشه کنی بيسوادی در اقشار مولد-٣-٨

 ايجاد نهادی متمرکز برای امور سياستگزاری و برنامه ريزی و عدم تمرکز در امور اجرايی -٣-٩
 .آموزشهای فنی و حرفه ای

 مستعد و ارتقاء سطح علمی ساير مؤسسات   ايجاد قطبهای علمی و تخصصی در دانشگاههای-٣-١٠
 .و تحقيقاتیآموزش عالی 



 

 گسترش آموزش عالی خاصه در سطح کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی با توجه کامل به -٣-١١
 .ارتقاء کيفی آموزش و انطباق آن با اولويتهای برنامه

 .کشور) کاربردی و بنيادی( حداکثر بهره برداری از ظرفيتهای علمی، فنی، تخصصی و تحقيقاتی -٣-١٢

 .ان و ادب فارسی به منظور اعتالء ادب و فرهنگ فارسی تأسيس فرهنگستان زب-٣-١٣

 همگانی کردن ورزش و گسترش فعاليتهای تربيت بدنی خاصه بين جوانان به منظور پرورش -٣-١٤
 .جسم و روح و پربارکردن اوقات فراغت عموم مردم

   ميراث در جهت تبادل تجربه و دانش و شناساندن  تقويت و توسعه ايرانگردی و جهانگردی-٣-١٥
تمدن و فرهنگ اسالمی و ايران و کمک به ارتقاء سطح تفاهم و وحدت ملی و اسالمی با حمايت، 

 . و سازماندهی مشارکتهای عمومی و جذب و هدايت سرمايه های غيردولتی در اين زمينه تشويق

و  بهبود و گسترش پژوهش، حفاظت، احياء و استفاده مجدد و معرفی ميراث فرهنگی کشور -٣-١٦
 . و دفاع مقدس آثار وارزشهای فرهنگی انقالب اسالمی

 . ترويج و نشر آثار و ياد رهبر کبير انقالب اسالمی-٣-١٧

 مشارکت بيشتر زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شوونات خانواده و -٣-١٨
 .ارزشهای متعالی شخصيت اسالمی زن

اههای اجرايی ذيربط در جهت ريشه کنی اعتياد و مبارزه با مفاسد  کليه امکانات دستگ  بسيج-٣-١٩
 .اجتماعی

 ايجاد ارتباط عميق بين دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با بخشهای توليد و تحقيق وزارتخانه -٣-٢٠
 . مؤسسات تحقيقاتی های توليدی

 وابستگی اقتصادی با  اشتغال مولد و کاهش  ايجاد رشد اقتصادی در جهت افزايش توليد سرانه،-٤
 :تأکيد بر توليد محصوالت استراتژيک و مهار تورم از طريق



 

 اولويت اتمام سرمايه گذاريهای نيمه تمامی که پس از رسيدن به بهره برداری، صرفه جويی -٤-١
 .برنامه به همراه داشته باشد ارزی قابل توجهی در قالب اولويتهای

ه ای اقتصاد با تأکيد بر نهاده های کشاورزی، آب و خاک،  و واسط  رشد توليدات سرمايه ای-٤-٢
صنايع معدنی و سنگين و کاالهای مورد نياز جامعه و تأمين انرژی و ارتباطات و توسعه تحقيقات و 

 .تکنولوژی در جهت جايگزينی واردات با اولويت استفاده حداکثر از ظرفيتهای موجود

 از صادرات نفت و ديگر کانيها در سرمايه گذاری،  حرکت در جهت به کارگيری عوايد حاصل-٤-٣
 .انتقال تکنولوژی و ارتقاء علمی و فنی کشور

 افزايش صادرات بخش صنايع، معادن و کشاورزی از طريق استفاده حداکثر از ظرفيتهای موجود -٤-٤
 .و انجام سرمايه گذاری تکميلی

 .ن اتکاء بر انحصارات بين المللی انتخاب تکنولوژی مناسب کم ارزبر، اشتغال زا و بدو-٤-٥

 . اعمال نظارت کامل بر کيفيت کاالهای توليدی و رعايت استانداردها-٤-٦

 . ارائه خدمات زيربنايی به مناطق روستايی و بخشهای محروم-٤-٧

 و ابزار کار برای افرادی که مايل به کار   ايجاد زمينه های الزم برای فراهم آوردن وسايل-٤-٨
 . و ابزار کار ندارند تند ولی وسيلهتوليدی هس

   پژوهشهای  و انجام  تقويت شبکه جمع آوری و پردازش اطالعات بازارکار و نيروی انسانی-٤-٩
 بازارکار، طبقه بندی مشاغل، استاندارد مهارت و ارتباط بين آموزش و نيازهای   حرکات  به مربوط

 .کّمی و کيفی بازار کار

ر ظرفيتهای موجود مالياتی در جهت تأمين بخش وسيع تری از هزينه ارائه  استفاده از حداکث-٤-١٠
 .خدمات دولتی

 دولتی و حذف تدريجی هزينه های جاری   کوشش در جهت خود اتکايی شرکتهای زيان ده-٤-١١
 .مربوط به کمک زيان شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت



 

 . و سرمايه گذاری های توليدی هدايت نقدينگی بخش خصوصی به فعاليت-٤-١٢

 با تکميل شبکه های   تأکيد بر اجرای طرحهای افزايش نرخ بهره برداری از آبهای تأمين شده-٤-١٣
 .آبياری و زهکشی وانجام عمليات تجهيز و نوسازی اراضی و اجرای پوشش انهار

 و   جلب همکاری سازماندهی و ايجاد تشکلهای قانونی حقابه بران و مصرف کنندگان آب و-٤-١٤
 .بهره برداری از تأسيسات آبی کشور مشارکت آنان در امر نگهداری و

 باالخص در   تجديد نظر اساسی در سازماندهی و مديريت اقتصادی بخشهای آب و کشاورزی-٤-١٥
 و معقول  موارد تعيين قلمرو مسووليتها، ايجاد هماهنگيهای الزم بين ارگانهای ذيربط و استفاده صحيح

 . منابع آب از

 تأمين به موقع نيازها، ادوات، ماشين آالت، قطعات يدکی و ساير نيازهای مربوط به توليد و -٤-١٦
 . داخلی موجود تبديل محصوالت اساسی کشاورزی با حداکثر استفاده از ماشين آالت و امکانات توليد

أمين کاالهای اساسی از  از توليد کنندگان بخش کشاورزی برای ت  اتخاذ سياستهای حمايتی-٤-١٧
 افزايش توليد در واحد سطح و تضمين خريد، تأمين خسارت و بيمه محصوالت کشاورزی و  طريق

 .هماهنگ کردن ساير بخشها با اين بخش بهبود قيمتهای نسبی وايجاد زمينه های تعادل و

ی در بخش  و باال بردن مهارت و بهره وری نيروی انسان  افزايش سطح آگاهی کشاورزان-٤-١٨
 .کشاورزی

 . توجه ويژه به توسعه، آموزش علمی و عملی امور کشاورزی-٤-١٩

 . کوشش جدی جهت بهره برداری از حقابه ايران از رودخانه های مرزی-٤-٢٠

 . تنظيم سياستهای الگوی کشت براساس اولويتهای برنامه و مزيت نسبی-٤-٢١

 خريد و فروش و جابجايی اراضی و قطعات  ايجاد تسهيالت قانونی، فنی و اعتباری جهت-٤-٢٢
کپارچه نمودن نسبی قطعات پراکنده و جلوگيری از يکوچک به منظور يکپارچه نمودن انواع کشت و 

 .خرد شدن اراضی کشاورزی وتفرق انواع کشت با اولويت زمينهای زير سدها و شبکه ها



 

صادی، اجتماعی و قضايی برای توليد  تبيين و تثبيت نظام مالکيت اراضی کشاورزی و تأمين اقت-٤-٢٣
 . دولت  توسط کنندگان و سرمايه گذاريهای مردمی

 و تأمين   افزايش نسبی درآمد سرانه روستاييان از طريق ايجاد تنوع در فرصتهای اشتغال-٤-٢٤
 . درآمد از بخشهای غير کشاورزی در محيط روستايی

 و صنايع   و دامداری ی توليدی کشاورزی سازماندهی جامعه روستايی از طريق تعاونيها-٤-٢٥
 .روستايی و ساير تشکلهای قانونی

 تدوين و پياده نمودن نظامهای مناسب بهره برداری در جهت يکپارچگی انواع کشت و اعمال -٤-٢٦
 مناسب و کاهش هزينه ها   و تسهيل کاربرد تکنولوژی تعاونيهای کشاورزی  زراعت مشاعی و تشکيل

 . از عوامل توليد وافزايش عملکردو استفاده بهينه

 کارآمد و هماهنگ و مناسب جهت اعطای تسهيالت اعتباری از طريق ايجاد روابط   ايجاد نظام-٤-٢٧
 و رويه های  سيستم بانکی با تعاونيها، شوراها و مراکز خدمات و جلوگيری از تعدد مراجع اعتباردهنده

 .اعطای اعتبار

 .وسعه و بهره برداری اصولی از منابع تجديد شونده و آبزيان تأکيد بر حفظ، احياء، ت-٤-٢٨

 . اصالح ساختار توليد معدنی از طريق افزايش مستمر سهم کانيهای صنعتی-٤-٢٩

 . جهشی عمليات تفضيلی اکتشاف و تجهيز و آماده سازی معادن مورد نياز صنايع کشور  توسعه-٤-٣٠

 تأمين مواد اوليه کارخانجات توليدی کشور و  بهره برداری هر چه بيشتر ازمعادن جهت-٤-٣١
 .جايگزين کردن مواد خام و نيمه ساخته داخلی به جای مواد وارداتی

 برداشتن کليه موانع و ايجاد همه گونه تسهيالت برای مشارکت معدن کاران غيردولتی در -٤-٣٢
 .انجام فعاليتهای اکتشافی و توليدی

 و  )دانش فنی، اطالعات، مهارتها و کارآيی( تکنولوژيک  گسترش تحقيقات و افزايش توان-٤-٣٣
 .در معدن سازماندهی بخش طراحی و مهندسی



 

 اصالح ساختار تولَيد صنعتی از طريق افزايش مستمر سهم کاالهای سرمايه ای و اتکاء بيشتر -٤-٣٤
 .توليد صنعتی به منابع داخلی

و هدايت سرمايه گذاريهای ) اسطه ای پايهعمدتاً و( تکميل طرحهای نيمه تمام اولويت دار -٤-٣٥
 .و موجد و اجزاء اصلی و پرمصرف ماشين آالت سرمايه ای جديد به ايجاد صنايع سرمايه ای مولد

 اقدام در جهت شناخت، جذب و انطباق تکنولوژيهای صنعتی وارداتی و ايجاد زمينه های الزم -٤-٣٦
 .لوژيهای نو منطبق باخط مشی های صنعتیتوسعه در تکنو  و  تحقيق  فعاليتهای برای شروع

 تشويق و حمايت از ايجاد تشکلهای صنعتی و معدنی و تخصصی و واگذاری سهام صنايع دولتی -٤-٣٧
 . به مردم )و مادر.به استثناء صنايع بزرگ ( و ملی شده 

) مواد، ماشين آالت و تکنولوژی عمدتاً محلی يا داخلی(  ايجاد گسترش صنايع مناسب -٤-٣٨
 . کوچک  صنايع  رقابتی  و  توليدی درمناطق روستايی و تقويت وتوسعه قابليتهای

 برداشتن کليه موانع و ايجاد همه گونه تسهيالت برای توسعه صادرات کاالهای صنعتی -٤-٣٩
  براساس مزيتهای کشور از جمله ايجاد مناطق صنعتی آزاد جهت استقرار صنايع توليد کننده

 .و جذب سرمايه در اين صنايعمحصوالت صادراتی 

 افزايش بهره برداری از ظرفيتهای موجود صنعتی با اختصاص ارز با نرخ رسمی به توليد -٤-٤٠
کاالهای حساس و ضروری سهميه بندی شده و توليد ماشين آالت صنعتی ارز ترجيهی برای توليد 

تقال ارز برای توليد بقيه کاالها ساير کاالهای ضروری و واردات ماشين آالت صنعتی، و واردات بدون ان
 .و نيز تأمين کاالهای حساس و ضروری اضافه بر ميزان سهميه بندی شده

 . تأمين کاالهای مصرفی حساس و ضروری در حداقل مورد نياز جامعه-٤-٤١

 تجديد نظر در روش قيمت گذاری محصوالت توليدی، وارداتی و صادراتی به نحوی که از -٤-٤٢
 .ت حمايت گرددتوليد و صادرا



 

 رعايت اولويت در تأمين گاز پروژه های تزريق گاز به منظور جلوگيری از هرزروی نفت خام و -٤-٤٣
 .پرهيز شديد از برداشت گاز کالهک مخازن نفت

 . اولويت در اکتشاف و استخراج گاز از مخازن مشترک با کشورهای همجوار-٤-٤٤

 طبيعی به جای فرآورده های نفتی و ساير سوختهای  جانشنين نمودن بيشترين مقدار از گاز-٤-٤٥
انرژی زا و توزيع گاز به ترتيب برای مصارف نيروگاهها، صنايع، تجاری و خانگی با اولويت مناطق 

 .پرمصرف کشور، مناطق سردسير و نواحی نزديک جنگل

 . اولويت در جمع آوری گازهای همراه نفت ميادين مختلف فالت قاره-٤-٤٦

 .ويت در تأمين برق مورد نياز بخشهای توليدی کشور اول-٤-٤٧

 بهبود بهره برداری از تأسيسات صنعت برق کشور از طريق افزايش ضريب بهره برداری، -٤-٤٨
 .ضريب بار و راندمان حرارتی نيروگاهها و کاهش تلفات انرژی در شبکه های انتقال و توزيع

و صرفه جويی در سوخت و انرژی، توسط    سياستگزاری در زمينة مصرف بهينه انرژی-٤-٤٩
توسط وزارتخانه ) برق، نفت و گاز(وزارتخانه های نيرو ونفت و رعايت دقيق اولويتهای بخش انرژی 

 .های صنعتی وبازرگانی در مورد وسايل و تجهيزات مصرف کنندگان انرژی

 . به ويژه راه آهن عمومی در جابجايی انبوه کاال و مسافر  گسترش و تأکيد بر حمل و نقل-٤-٥٠

 استفاده از موقعيت جغرافيايی کشور در زمينة حمل و نقل بار و مسافر در سطح بين المللی به -٤-٥١
 .ويژه حمل ونقل هوايی و زمينی و ارائه خدمات ترانزيت پستی و مخابراتی

 . ی توسعه و بهبود ارتباطات پستی و مخابراتی روستايی، شهری، بين شهری و بين الملل-٤-٥٢

 . ماهواره ای در حمل و نقل هوايی، دريايی و زمينی  استفاده از شبکة-٤-٥٣

 .  تالش در جهت متعادل ساختن رشد جمعيت-٤-٥٤

 :  تالش در جهت تأمين قسط اسالمی و عدالت اجتماعی از طريق-٥



 

دين، اسراء  تأمين نيازمنديها و گسترش حمايتهای اقتصادی، اجتماعی از خانواده های شهدا، مفقو-٥-١
و جانبازان و آزادگان با تأکيد بر بهبود سطح زندگی، تأمين اشتغال مناسب و کمک به امور فرزندان 

 .شاهد

 توجه خاص به تحصيل جانبازان، رزمندگان و فرزندان خانواده های شهداء، مفقودين، اسراء، -٥-٢
 ).مدارس شاهد(جانبازان و رزمندگان 

 . ان استثنايی توجه خاص به آموزش کودک-٥-٣

 قانون اساسی و ايجاد زمينه های ٢٩ تهيه و تدوين چهارچوب نظام تأمين اجتماعی براساس اصل -٥-٤
 .مناسب برای اجرای آن

 . حمايت از ايچاد تعاونيها و تعيين چهارچوبهای حقوقی الزم-٥-٥

 .ير تعميم بيمه های اجتماعی با اولويت روستاييان، عشاير و گروههای آسيب پذ-٥-٦

 :  تأمين حداقل نيازهای اساسی عامه مردم از طريق-٦

 . تأمين تغذيه در حد نيازهای زيستی-٦-١

 درمانی و مراقبتهای بهداشتی اوليه برای عامه مردم با - تأمين آموزشهای عمومی بهداشتی -٦-٢
 .کشور تأکيد بر مناطق محروم و روستايی 

 . سالم سازی محيط زيست-٦-٣

زين و معيارهای ساخت مسکن شهری و روستای متناسب با امکانات توليد و  تعيين موا-٦-٤
خصوصيات منطقه و توسعه، تهيه و تدوين نظام حقوقی جهت افزايش عرضه واحدهای مسکونی با تقليل 

 .سطح زيربنا و توليد و عرضة مسکن استيجاری و گسترش فعاليتهای توليدی مصالح ساختمانی

 .ی به نسبت ازدياد سطح زيربنای مسکن برای توزيع بهتر امکانات مسکونی اعمال ماليات تصاعد-٦-٥



 

 تعيين و اصالح الگوی مصرف در جهت تأمين نيازهای انسان و جامعه در جريان رشد و تکامل -٧
 :  و آزادگی انسان از طريق مادی و معنوی با حفظ کرامت

 . و غيرضروری پيش بينی و طبقه بندی انواع نيازها به حياتی، ضروری-٧-١

 پيش بينی و تعيين کّمی حداقل نيازهای حياتی و ضروری با توجه به شناسايی و تعيين خواص -٧-٢
 : ع اين نيازها و با عنايت به نکات زيرفعمده مصرف کاال و خدمات در رابطه با ر

  حداقل ميزان نياز -الف 

  مصرف سرانه آخرين سال -ب 

  متوسط مصرف سرانه ده ساله -ج 

  مصرف   عادت و نرم جهانی- د

  فرهنگ مصرفی مناطق -ه 

 تأمين حداقل نيازهای حياتی و در صورت امکان تأمين آنها در حد کفايت و نيز تأمين نيازهای -٧-٣
 . با توجه به امکانات کشور ضروری

 . رعايت اولويتهای زير در تأمين نيازها-٧-٤

  و نيازهای جامعه بر فرد  اولويت تأمين نيازهای اوليه بر ثانويه-الف 

  اولويت تأمين نيازهای فرهنگی، اجتماعی بر نيازهای سياسی، نظامی و بر نيازهای اقتصادی -ب 

    اولويت تأمين نيازهای حياتی بر ضروری و بر غيرضروری-ج 

  اولويت تأمين نيازها از داخل بر خارج -د 

و بر خدمات و نيز از ناحيه به کارگيری کاالهای  اولويت تأمين نيازها از بخش کشاورزی بر صنعت -ه 
 سرمايه ای، بر واسطه ای و بر مصرفی 



 

  اولويت تأمين نياز به کاالها با ارزبری کمتر -و 

 شتر يه بيشتر نسبت به سرمايروی کار بيری نيق به کارگي طر ازها ازين نيت تأمي اولو-ز 

 از روستا نسبت به شهر ين نيت تأمي اولو-ح 

 ولويت تأمين نيازهای عموم مردم بر اقشار خاص  ا-ط 

 اولويت تأمين نيازها از طريق به کارگيری تکنولوژی داخلی و مناسب با امکانات موجود کشور -ی 
 نسبت به تکنولوژيهای پيچيده و غير قابل دسترس 

 مصرف  رعايت هماهنگی الزم بين الگوی توليد، واردات، صادرات، توزيع از يک سو و الگوی-٧-٥
 .تعيين شده از سوی ديگر

 صدور موافقتنامه های اصولی برای توليد، استاندارد کاالها و مکانيزم تخصيص ارز هماهنگ با -٧-٦
 .الگوی مصرف تعيين شده

 شناسايی، آموزش و ترويج نحوة نگهداری و مصرف صحيح کاال و خدمات، با حداقل ضايعات و -٧-٧
 . در جهت استفاده مجدد از ضايعات به جامانده از مصرف کاالهاتالش  حداکثر بهره برداری و نيز

 شناسايی وبه کارگيری روشهای بسته بندی، عرضه کاال و تبليغات متناسب با الگوی مصرف -٧-٨
 . تعيين شده 

 کاهش تنوع اقالم کاال و خدمات رافع هر نياز با عنايت به کاالها و خدمات جايگزين و صدور -٧-٩
 . مصرف تعيين شده  غيرضروری و خارج ازالگویکاال و خدمات

 عدم تخصيص امکانات دولتی و اخذ ماليات تصاعدی و به کارگيری ساير مکانيزمهای مناسب -٧-١٠
جهت محدود ساختن توليد، واردات، توزيع و مصرف کاالها و خدمات خارج از الگوی مصرف تعيين 

 . شده

 .ويج شعائر و فرهنگ اسالمی مصرف رعايت فرهنگ صحيح مصرفی مناطق و تر-٧-١١



 

 توسعه و ترويج استفاده از امکانات عمومی نسبت به امکانات شخصی از قبيل استفاده از وسايل -٧-١٢
 .نقليه عمومی در مقابل وسيله نقليه شخصی

 پرهيز از ترويج روحيه رفاه طلبی در جهت ايجاد آمادگی و کسب تواناييهای الزم در کشور به -٧-١٣
 مقابله با شرايط مختلف ناشی از تحريم اقتصادی، جنگ و ساير دسيسه های دول استکبار و منظور

 .سلطه طلب

 و   اتخاذ تدابير واجرای طرحها و برنامه های مناسب در جهت تزکيه و توزيع عادالنه درآمد-٧-١٤
 . ثروت و تقليل شکاف درآمدی موجود بين اقشار مختلف جامعه

نات مختلف فرهنگی، تبليغی کشور در جهت اصالح الگوی مصرف موجود به  استفاده از امکا-٧-١٥
 .سمت الگوی مصرف تعيين شده

 : اصالح سازمان و مديريت اجرايی و قضايی کشور در ابعاد مختلف از طريق-٨

 .  تنظيم و استمرار نظام کارآمد تصميم گيری و سياستگزاری در مجموعه سازمان دولت-٨-١

ظايف دولت در اعمال حاکميت و تصدی با جهت گيری تقويت واحدهای مسوول  تدوين حدود و-٨-٢
 .اعمال حاکميت و کاهش وظايف تصدی تا حد ضرورت

 انتقال بخشی از وظايف غير ضرور دولتی به بخش غيردولتی در جهت کاهش بار مالی ارائه -٨-٣
 . به جمعيت تحت پوشش خدمات ارائه شده   وارتقاء کيفيت خدمات دولتی

 و مکفی به مسوولين محلی و ايجاد واحدهای   بازنگری در سازمان دولت با انتقال اختيارات الزم-٨-٤
 . جهت جبران عقب ماندگی مناطق محروم کشور سازمانی غيرمرکزی

 . ايجاد زمينه های مناسب برای مشارکت مؤثر و همه جانبه مردم در امور کشور-٨-٥

صاب، آموزش، ارزشيابی، تنبيه و تشويق مديريت با جهت گيری  استقرار نظامات انتخاب، انت-٨-٦
 .در کشور  ارتقاء کيفيت مديريت دولتی



 

 . بهبود سيستمها و روشهای انجام امور در ادارات با جهت گيری تسريع انجام امور مردم-٨-٧

اق آنها  بازنگری واصالح قوانين ومقررات گذشته با هدف کوتاه کردن مسير جريان امور و انطب-٨-٨
 .با سياستهای کشور

 :  بهره گيری کامل از توان نيروی انسانی و افزايش سطح تخصص آنها شامل-٨-٩

 . تقليل نيروی انسانی غيرمتخصص دستگاهها-

 . افزايش کارآيی مديران و تعيين حدود اختيارات و مسووليت آنها-

ييرات سريع سياستها و ضوابط  به گونه ای که از تغ  ايجاد نظام منسجم مديريت اقتصادی-٨-١٠
حاکم بر فعاليتهای اقتصادی جلوگيری نموده، تضمين الزم را برای اجرای تصميمات و تأمين اجتماعی 

کارگزاران اقتصادی و جذب و به کارگيری نيروهای متخصص و با تجربه و متعهد جامعه و انجام 
قررات و ضوابط وقوانين مصوب کشور را نظارت و حسابرسی الزم و تشويق و تنبيه و الزام به رعايت م

 .فراهم آورد

 تدوين نظام تهيه واجرای طرحهای عمرانی به منظور تسهيل و زمان بندی دقيق آنها در جهت -٨-١١
انچام و بهره برداری مطلوب و تجديد نظر در مبانی ارزيابی و گزينش طرحها برمبنای توجيه فنی، 

 .ای که مشارکت مردم را فراهم نمايداقتصادی و سازماندهی مناسب به گونه 

 تدوين نظام تحقيقات علمی در زمينه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور گسترش -٨-١٢
 برنامه ها و سازمانهای مسوول تحقيقات در  وتوسعه برنامه های علمی و تحقيقاتی و در جهت هماهنگی

 .کشور

اهم آوردن اطالعات آموزشی، پژوهشی، اقتصادی انفورماتيک جهت فر  ايجاد نظام آمار و-٨-١٣
 .واجتماعی بهنگام و قابل اعتماد جهت استفاده و به کارگيری آن در فرآيند تصميم گيری

 اصالح ساختار سازمانی حمل و نقل جهت تمرکز تصميم گيری و هدايت امور حمل و نقل برون -٨-١٤
 .شهری و درون شهری



 

يی و تحکيم مبانی نظری و عملی تساوی عموم در برابر قانون و  تالش در جهت ايجاد امنيت قضا-٩
 :اجرای عدالت و حمايت از آزاديهای مشروع فردی و اجتماعی از طريق

 . ايجاد تشکيالت متناسب قضايی با بهره گيری از تجربيات ده ساله پس ازانقالب-٩-١

 .هها و بخش ستادیبخش پشتيبانی دادگا:  ايجاد تشکيالت مناسب اداری در دو بخش-٩-٢

 ايجاد تسهيالت جهت مراجعه سريع و مستقيم افراد به دادگاهها، خصوصاً در شهرهای بزرگ و -٩-٣
 .در مرحله اول تهران

 . ايجاد نظام منسجم و فعال ارشاد و معاضدت قضايی-٩-٤

کميل  تربيت قضات عادل و شايسته و کارمندان اداری ورزيده و ايجاد امکانات الزم برای ت-٩-٥
 قضات و نيز افزودن بر معلومات کارمندان دادگستری و آموزش ضمن خدمت  معلومات و بازآموزی

 .آنها

 . تنقيح قوانين موجود و تدوين قوانين جديد-٩-٦

 . فراهم آوردن امکانات اجرايی جهت انجام وظايف بازرسی کل کشور و ديوان عدالت اداری-٩-٧

 .اسناد و اصالح روشهای آن توسعه وتکميل فعاليتهای ثبت -٩-٨

 . انجام بررسيهای جرم شناسی-٩-٩

 . برنامه ريزی جهت اجرای سريع و صحيح احکام قضايی-٩-١٠

 . تالش در جهت اصالح نظام زندانها-٩-١١

 پيش گيری از وقوع جرايم وانجام مراقبت بعد از خروج زندانيان از زندان و خانواده های آنان -٩-١٢
 .امل قاچاق مواد مخدر و ساير مفاسد اجتماعیبرخورد قاطع با عو



 

 روشهای آن و بهره گيری از امکانات   تکميل و توسعه نظام آماری دادگستری و اصالح-٩-١٣
 .انفورماتيکی

 سازماندهی قضايی وتوزيع جغرافيايی جمعيت و فعاليتها، متناسب با مزيتهای نسبی هر منطقه -١٠
 :سی ونظامی ايجاب می نمايد از طريقبه استثنای مواردی که مالحظات سيا

 انجام سرمايه گذاريهای تکميلی توليدی در مناطقی که نسبت به حجم جمعيت و فعاليت -١٠-١
مستقر در آنها، دارای مازاد ظرفيتهای زيربنايی و استعدادهای اقتصادی استفاده نشده می باشند، به 

 .منظور صرفه جويی و تسريع بازده سرمايه گذاريها

 تجهيز کانونهای توسعه از طريق گسترش ظرفيتهای زيربنايی وتوليدی و افزايش توان جمعيت -١٠-٢
 به منظور فراهم سازی زمينه های ايجاد تعادلهای منطقه ای مطابق اولويتهای زير با تأکيد بر  پذيری

 .بخشهای محروم

  نواحی دارای قابليتهای بارور نشده توسعه در بخشهای توليدی -

 حی ويژه مطابق ضرورتهای سياسی و نظامی  نوا-

  نواحی کليدی برای مهار وهدايت مهاجرتها -

 ) نظير جلوگيری از پيشروی کوير( نواحی خاص بنا به مالحظات زيست محيطی -

 با توجه به هدف توزيع جغرافيايی منطقی جمعيت و فعاليتها در سرزمين، سياستهای آمايش -١٠-٣
ختار فضايی توسعه کشور با تأکيد بر سازماندهی، تنظيم روابط و تقويت و سرزمين در جهت اصالح سا

شهری و نواحی روستايی و عشايری به   پيوند بين مراکز جمعيتی در شبکه ای سازمان يافته از مراکز
 :شرح زير باشد

 مهار رشد وآمايش درونی قطبهای اشباع شده ای که حجم جمعيت و فعاليت بر ظرفيتهای -١٠-٣-١
يربنايی واستعدادهای توليدی آنها فزونی يافته و تداوم رشد آنها، موجب کاهش بازدهی اقتصادی و ز

افزايش ناهنجاريهای اجتماعی می گردد خصوصاً در مورد تهران، ممنوعيت استقرار توليدی و خدماتی 



 

ژيک پيشرفته و جديد دارای عملکرد فرامنطقه ای به استثناء فعاليتهای تحقيقاتی وبرخی صنايع استرات
 .مهارت باال، اعمال خواهد شد

 تجهيز گزيده ای از شهرهای بزرگ در کشور به عنوان مراکز منطقه ای جهت تمرکززدايی -١٠-٣-٢
مراکز آموزش عالی، (و تفويض قسمتی از وظايف متعدد تهران به آنها خصوصاً در زمينه خدمات برتر 

مانکاری، خدمات مالی، مراکز تعمير ونگهداری بيمارستانهای تخصصی، خدمات مشاوره ای و پي
صنعتی، دانشگاهی، بيمارستانی، اداری، تجاری، تحقيقاتی، ( و ايجاد مجموعه های عملکردی ) تخصصی 

به منظور سازماندهی فضايی مناسب پاره ای از فعاليتهای مستقر در تهران و تقويت و تجهيز ...) 
 .ی شهر تهرانجهت جذب رشد طبيع   منطقه شهرهای کوچک

 جمعيت شهرهای بزرگ   تجهيز وتقويت شهرهای متوسط جهت پذيرش سهم غالب سر ريز-١٠-٣-٣
 .در آنها

 تجهيز وتقويت شهرهای کوچک به عنوان حلقه اتصال جامعه شهری با جامعه روستايی و -١٠-٣-٤
 يکپارچه جوامع ارتقاء توان خدماتی اين شهرها خصوصاً در زمينه خدمات توليدی به منظور توسعه

شهری و روستايی و به منظور مهار مهاجرتها و افزايش ظرفيت نگهداشت جمعيت روستاها و کاهش 
 .شکاف موجود در بهره گيری از امکانات خدمات اجتماعی، تجاری و توليدی ميان اين دو جامعه

 منظور تسهيل  تجهيز و تقويت مراکز دهستان و روستاهای مرکزی وايجاد روستا شهرها به-١٠-٣-٥
خدمت رسانی به مناطق روستايی و ايجاد زمينه های مناسب جهت استقرار فعاليتهای غيرکشاورزی در 
محيط روستايی منوط به بازنگری ضوابط انتخاب مراکز دهستان و استقرار نظام سلسله مراتبی خدمت 

 .تايیرسانی به روستاها و برنامه ريزی فضايی روستاها در قالب مجموعه های روس

 نگهداشت جمعيت عشايری براساس رابطه تعادل يافته بين نسبت دام و ظرفيت مراتع و -١٠-٣-٦
تأمين مشاغل مولد برای عشاير مازاد در مراکز جمعيتی با اولويت نقاط روستايی و با تعيين و آماده 

 .سازی مکانهای مناسب با رعايت ويژگيهای توليدی عشاير

 آمايش دوباره مناطق آسيب ديده از جنگ تحميلی با امکان تجديد نظر  اولويت بازسازی و-١٠-٣-٧
 . جمعيتی و توليدی اين مناطق   مراکز درمقياس و عملکرد



 

  تصوير کالن برنامه -ج 

  جمعيت -١

  خطوط کلی سياست تحديد مواليد کشور -١-١

 مولود زنده به دنيا آمده در طی ٤/٦يهای به عمل آمده، اعمال سياست تعديل مواليد از بر مبنای بررس
 و کاهش نرخ رشد طبيعی جمعيت ١٣٩٠ نوزاد درسال ٤به ) ١٣٦٥سال (دوران بالقوه باروری يک زن 

 مدت با توجه به ساختمان فعلی بسيار جوان جمعيت و ويژگيهای   درصد در همين٣/٢ به ٢/٣از 
 نوزاد و ٤از اين رو کاهش باروری عمومی زنان تا حد . و فرهنگی جامعه امکان پذير خواهد بودزيستی 

 مهمترين هدفهای درازمدت سياست تحديد مواليد کشور ١٣٩٠رسال د درصد ٣/٢نرخ رشد طبيعی 
 درصد درانتهای اين ٩/٢خواهد بود و متناسب با اين هدفها، کاهش نرخ رشد طبيعی جمعيت به 

 و ابتدای برنامه توسعه بعدی، از طريق اثرگذاری آگاهانه و برنامه ريزی شده بر متغير باروری برنامه
 .به عنوان عمده ترين هدف جمعيتی اين برنامه در نظر گرفته شده است

به منظور نيل به این هدف، وزارت بهداشت، درمان و آموز ش پزشکی به عنوان مجری اين سياست 
 درصد از زنان و مادران واقع در مقاطع ٢٤و امکانات خود، به طور متوسط موظف است با همه توان 

 تحت پوشش برنامه تنظيم خانواده قرار دهد، تا از توليد ١٣٧٢-٦٨سنی بالقوه باروری را طی سالهای 
از اين ديدگاه، اولويت با آن قسمت از .  شود يک ميليون مولود ناخواسته در طول اين برنامه جلوگيری

 و قشرهای اجتماعی کشور خواهد بود که از باروری ناخواسته و غالباً درحد  ، مناطق جغرافيايینواحی
 .اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بيشتری ديده اند  بيولوژيک، زيانهای

تحقق اين هدفها، عالوه بر فعاليتهای واحد اجرايی تنظيم خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
 :ايی از اين قرار استپزشکی، مستلزم کوششه

 باال بردن سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه و به خصوص افزايش ضريب پوشش تحصيلی -
 .دختران الزم التعليم



 

 اعتالء موقعيت زنان از طريق تعميم آموزش و افزايش زمينه های مشارکت زنان در امور اقتصادی، -
 . اجتماعی جامعه و خانواده

 .افراد جامعه وکاهش مرگ و مير مادران و کودکان ارتقاء سطح سالمت -

 .لغو کليه مقررات مشوق رشد جمعيت واتخاذ تدابير متناسب با سياست تحديد مواليد کشور -

 

  ١٣٧٢-٦٧تحول متغيرهای جمعيتی در طول سالهای 

  متغيرها   ١٣٦٧  ١٣٧٢

 )در هزار( ميزان خام مواليد    ٢/٤٠  ٥/٣٥

) در هزار (  مرگ ومير ميزان خام   ٢/٨  ٥/٦
   )در هزار(  ميزان رشد طبيعی   ٢/٣  ٩/٢

 )نوزاد(  ميزان باروری   ٢١/٦  ٧٣/٥

  ميزان ناخالص تجديد نسل    ٠٣/٣  ٧٩/٢

 

  آينده نگری جمعيت -١-٢

 ١٣٦٧ ميليون نفر در سال ٧٧٥/٥٢، جمعيت کشور از حدود ١٣٦٥بر مبنای داده های سرشماری سال 
 . خواهد رسيد١٣٧٢ ميليون نفر در سال ٢٨٨/٦١به 

 درصد در انتهای برنامه و ٦٧/٥٩ به ١٣٦٧ درصد درسال ٨٦/٥٥درجه شهرنشينی جمعيت کشور از 
 ميليون نفر افزايش ٥٦٨/٣٦ ميليون نفر به ٤٧١/٢٩حجم جمعيت شهرنشين کشور در همين فاصله از 

 .خواهد يافت

 ٤/٤های برنامه اول با متوسط ميزان رشدی حدود بر اين اساس، جمعيت شهرنشين کشور در سال
بخشی ازاين روند فزاينده شهرنشينی معلول مهاجرتهايی خواهد بود که از . درصد ازدياد خواهد يافت



 

تنگناهای اقتصادی جامعه روستايی، خاصه عدم امکان ارتقای متوازن مبانی معيشتی با ازدياد جمعيت 
 .روستايی ناشی خواهد شد

 ٧٢٠/٢٤ ميليون نفر به ٢٨٤/٢٣ها، حجم جمعيت روستانشين کشور در طول اين برنامه از طبق بررسي
ميليون نفر ارتقاء خواهد يافت و به دليل تداوم جريان مهاجر فرستی اين جامعه و تغيير و تبديلی که بر 

اثر افزايش طبيعی جمعيت يا گسترش فضای جغرافيايی شهرها صورت خواهد گرفت و منجر به 
ايش کانونهای جديد شهری يا جذب و محو برخی از آباديهای روستايی حاشيه ای شهرها، خاصه پيد

شهرهای بزرگ کشور خواهد شد، ميزان رشد ساالنه جمعيت روستايی در اين برنامه به طور متوسط از 
 . درصد بيشتر نخواهد شد٢/١

  

 )١٣٧٢ -١٣٦٧( تحول جمعيت کشور بر حسب جوامع شهری و روستايی

   )جمعيت به هزار نفر(                                                                                       

ضريب شهرنشين 
 جمعيت 

کل جمعيت  شهرنشين  روستانشين   سال 

١٣٦٧  ٥٢٧٧٥  ٢٩٤٩١  ٢٣٢٨٤  ٨٨/٥٥ 

١٣٦٨  ٥٤٤٤٧  ٣٠٨٩١  ٢٣٥٥٦  ٧٣/٥٦ 

١٣٦٩  ٥٦١٣٩  ٣٢٣٠٢  ٢٣٨٣٧  ٥٤/٥٧  

١٣٧٠  ٥٧٨٤٢  ٣٣٧٠٦  ٢٤١٣٦  ٢٧/٥٨  

١٣٧١  ٥٩٥٦٠  ٣٥١٠٦  ٢٤٤٥٤  ٩٤/٥٨  

١٣٧٢  ٦١٢٨٨  ٣٦٥٦٨  ٢٤٧٢٠  ٦٧/٥٩ 

 



 

  رشد اقتصادی و تحوالت ساختار اقتصادی -٢

با توجه به اهداف و خط مشی های برنامه اول توسعه، اهداف کّمی کالن و جهت گيريهای بخشهای 
در چهارچوب امکانات و منابع اين برنامه به ) ٧٢-١٣٦٨(در برنامه اول پنج ساله مختلف اقتصادی 

 . ذيل می باشد شرح

  توليد ناخالص داخلی -٢-١

.  درصد خواهد بود١/٨ ساالنه به طور متوسط معادل ١٣٦٧رشد توليد ناخالص داخلی به قيمت ثابت 
بالاستفاده است که استفاده حداکثر از آن به دليل افزايش رشد توليد در پنج ساله اول وجود ظرفيتهای 

لذا پيش بينی می شود که با عدم . عنوان يکی از محورهای اساسی برنامه در نظر گرفته شده است 
گسترش سرمايه گذاريهای جديد در برنامه اول و اتمام سرمايه گذاريهای نيمه تمامی که پس از اتمام، 

 صادرات و يا جايگزينی واردات را به همراه خواهند داشت و منابع ارزی جديد از طريق توسعه تأمين
توليد ناخالص داخلی . رشد اقتصادی پيش بينی شده حاصل آيد  همچنين استفاده از ظرفيتهای موجود

با توجه به .  درصد خواهد داشت ٩/٧بدون نفت در برنامه ساالنه به طور متوسط رشدی معادل 
 . درصد برآورد می گردد٩/٤ سرانه به طور متوسط ساالنه معادل  نرخ رشد جمعيت رشد توليد ميزان

به ) ٧٢-١٣٦٨(در چهارچوب رشد اقتصادی مورد پيش بينی، رشد ساالنه بخشهای مختلف در مقاطع 
 ٥/١٩ درصد، بخش معدن ٢/١٤ درصد، بخش صنعت ٧/٨ درصد، بخش نفت ١/٦ترتيب کشاورزی 

 درصد ٧/٦ درصد و بخش خدمات ٥/١٤ ساختمان  درصد، بخش١/٩درصد، بخش آب و برق و گاز 
رشد توليد موردنظر بخش کشاورزی با توجه به ميزان تقاضا برای محصوالت . برآورد گرديده است

غذايی کشاورزی اين امکان را فراهم خواهد ساخت تا در ده سال آتی شکاف بين توليد و مصرف 
 زمينه های تحقق اين هدف از برنامه اول طبيعی است که. محصوالت کشاورزی به تدريج کاسته شود

در رشد بخش صنعت تأکيد عمده بر توسعه صنايع سرمايه ای و واسطه ای از . شروع خواهد گرديد
در اين . طريق تکميل پروژه های نيمه تمام در چهارچوب اولويتهای برنامه بخش صنعت می باشد

 درصد و رشد صنايع ٢٠طه ای معادل  درصد، صنايع واس٢٤راستا رشد صنايع سرمايه ای معادل 
 .می شود   درصد پيش بينی٢/٤مصرفی معادل 



 

ترکيب رشد بخش صنعت اين امکان را خواهد داد تا سهم ارزش افزوده صنايع سرمايه ای در کل 
 درصد به ٤/٤٩ درصد افزايش، سهم صنايع واسطه ای از ٥/٨ درصد به ٦/٥ارزش افزوده صنعت از 

اولويت در توسعه .  درصد کاهش يابد٥/٢٨ درصد به ٤٥هم صنايع مصرفی از  درصد افزايش و س٦٣
صنايع سرمايه ای و واسطه ای يا فعاليتهايی خواهد بود که امکان جايگزينی کاالهای وارداتی کشور را 

در نتيجه تالش خواهد شد تا با تقويت بنيه های توليد داخلی وابستگی توليد به مواد و . فراهم می کند
رشد بخش معدن با توجه به استفاده حداکثر از ظرفيتهای . های واسطه ای خارجی کاهش يابدکاال

معدنی کشور در جهت توسعه صادرات غيرنفتی و همچنين ايجاد ارتباط منطقی با فعاليتهای بخش 
رشد حاصله در بخش نفت به علت انجام سرمايه گذاريهای الزم جهت . صنعت تعيين شده است

اهداف . ن صدور نفت و همچنين افزايش توليد فرآورده های نفتی صورت خواهد پذيرفتافزايش امکا
مربوط به بخش آب و برق و گاز با توجه به ارتباط متقابل رشد اين بخش با ساير بخشهای اقتصادی 

رشد .  وصنعت و همچنين تأمين نيازهای مصرفی کشور تعيين گرديده است به خصوص کشاورزی
أکيد بر رشد زيربخش حمل و نقل و همچنين زيربخشهای مهم مربوط به خدمات بخش خدمات با ت

اجتماعی چون آموزش و پرورش، آموزش عالی، آموزش فنی و حرفه ای، بهداشت و درمان و بهزيستی 
نکته مهم آنکه رشد باالی . و تأمين اجتماعی و کنترل رشد زيربخش بازرگانی هدفگذاری شده است

 افزون نيازهای جمعيتی رشد بخش خدمات را سبب شده که اين مسأله، تجديد جمعيت و افزايش روز
افزايش . ساختار توليد ناخالص داخلی در چهارچوب اقتصاد ملی کشور را با مشکل مواجه ساخته است

 نفر دانشجوی کارشناسی به باال درصد هزار نفر جمعيت، تحت پوشش ٧٧٧تعداد دانشجويان تا سطوح 
 ٩٣٠٠٠ به ٧٧٠٠٠ تعداد تختهای بيمارستانی از   ميليون نفر دانش آموز، افزايش٨/١٧قرار گرفتن 

 هزار نفر دربرنامه های مختلف بهزيستی، افزايش نسبت بيمه ٦٣١٢تخت، تحت پوشش قرار گرفتن 
 درصد از جمله اهداف کمی ٧٧ درصد به ٧٢شدگان اصلی کشور به کل مزد و حقوق بگيران از 

 .ش خدمات در سال پايانی برنامه می باشدزيربخشهای مختلف بخ

در تعيين رشد بخش ساختمان فرض بر اين بوده است که واحدهای مسکونی خسارت ديده در طی 
سالهای جنگ تحميلی در چهارچوب سياستهای بازسازی کشور بازسازی شده و روند ساخت مسکن نيز 

 راستا در طی برنامه پنج ساله  در اين. بددر طی سالهای مذکور جهت پاسخگويی به نياز جامعه بهبود يا
 . ميليون متر مربع ساخت زيربنای مسکونی در نظر گرفته شده است ٢٠٤حدود 



 

 به ترتيب بخش ١٣٧٢سهم ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی در توليد ناخالص داخلی در سال 
 درصد، ٨/٩عادل  درصد، بخش نفت م٦/٩ درصد، بخش صنعت و معدن معادل ٢١کشاورزی معادل 

٢ درصد و بخش ساختمان معادل ٥٠ درصد، بخش خدمات معادل ٨/٢بخش آب و برق و گاز معادل 
از ويژگيهای عمده ترکيب توليد ناخالص داخلی به سهم عمده بخش .  درصد پيش بينی شده است٧/

 . نمود کشاورزی در کل توليد کشور می توان اشاره

  سرمايه گذاری و مصرف -٢-٢

 :  سرمايه گذاری-٢-٢-١

 ٢٦٤٥٢ جهت تحقق اهداف کمی کالن برنامه پنج ساله معادل  منابع سرمايه گذاری مورد نياز برنامه
رشد سرمايه گذاری به قيمت ثابت ساالنه .  برآورد می گردد١٣٦٧ميليارد ريال به قيمتهای ثابت سال 

 . درصد خواهد بود٦/١١به طور متوسط معادل 

ی بخشهای مختلف اقتصادی سهم سرمايه گذاری مورد نياز بخش کشاورزی در با توجه به اهداف کم
 درصد، صنعت و معدن ٦/٦ درصد بخش نفت و گاز ٨/٩  کل سرمايه گذاری برنامه پنج ساله معادل

 درصد پيش ٧/٣٢ درصد و بخش خدمات معادل ٢/٣٣ درصد، ساختمان ٢/٩ درصد، آب و برق ٥/٨
 .بينی می شود

/٥ری کل به توليد ناخالص داخلی که درسالهای اخير به شدت افت کرده است از نسبت سرمايه گذا
طی برنامه سهم سرمايه .  افزايش خواهد يافت١٣٧٢ درصد در سال ١٧ به ١٣٦٧ درصد درسال ١٤

 .  درصد برآورد می شود٨/٥٢  گذاری بخش غيردولتی در کل سرمايه گذاری معادل

 :  مصرف-٢-٢-٢

 نشان می دهد تا بنيه های داخلی توليد جهت پاسخگويی به تقاضا رشد نيابد تجربه و تئوری هر دو
افزايش مصرف جز از طريق افزايش واردات مصرفی تأمين نشده و در صورت بروز تنگناهای ارزی 

بنابراين مصرف و ايجاد تقاضا وقتی می تواند محرک . چون سالهای اخير باعث افزايش قيمتها می شود
 کشور باشد که توليد وابسته نباشد و يا در صورت وابسته بودن، شکاف تجارت در رشد و توسعه



 

به طور کلی . محدوديت الزام آوری در تصميم گيری اقتصادی به شمار نيايد) صادرات منهای واردات(
 اجتماعی بايد از دوران -جامعه در روند توسعه و حرکت به سوی يک وضعيت نسبتاً مطلوب اقتصادی 

احتراز از مصرف گرايی در جهت   اين دوران نيازمند به تالش و جديت بيشتر و. ذر کندانتقالی گ
 . تأمين منابع سرمايه گذاری است

به طور متوسط ) مصرف دولتی+ مصرف خصوصی (در ده سال گذشته کل هزينه های مصرفی جامعه 
نشان می دهد که ) ٦٧-١٣٥٦(ترکيب هزينه های مصرفی در مقطع .  درصد تنزل نموده است٢ساالنه 

 درصد کاهش يافته ٨/٣مصرف دولتی معادل    درصد و هزينه٢/١هزينه مصرف خصوصی ساالنه 
بر حسب تغييرات   هزينه مصرف خصوصی که تابعی از توليد جامعه است معموالً با تأخير زمانی. است

به عنوان يکی از نقاط توليد تغيير می يابد بدين جهت سطح پايين مصرف جامعه را در حال حاضر بايد 
قوت شرايط بعد از جنگ تلقی کرده واز آن بايد در جهت استفاده هر چه بيشتر منابع در فعاليتهای 

 مختلف گروههای درآمدی جامعه متفاوت بوده و  در سطوح  البته توزيع مصرف. توليدی سود جست
 . با ابزارهای الزم بايد توزيع مصرف جامعه را عادالنه ساخت

 در توليد  اين حرکت کلی در پنج سال برنامه اول در جهت کاهش سهم هزينه مصرف خصوصیبنابر
با توجه به سياست فوق هزينه مصرف خصوصی در طی پنج سال برنامه اول . ناخالص داخلی خواهد بود
 ميليارد ريال ١٧٤٨٥ به ١٣٦٧ريال در سال    ميليارد١٣٢١٦ درصد از ٧/٥با رشد ساالنه ای معادل 

خصوصی سرانه   به عبارت ديگر مصرف.  افزايش خواهد يافت١٣٧٢در سال ) ١٣٦٧به قيمت ثابت ( 
 درصد خواهد داشت که باعث کاهش سهم هزينه مصرف ٦/٢در برنامه ساالنه رشدی معادل 

 .  می شود١٣٧٢ درصد در سال ٥٣ به ١٣٦٧ درصد در سال ٥٩ناخالص داخلی از    درتوليد خصوصی

 به علت افزايش کسری بودجه دولت و در نتيجه تأثير آن برافزايش قيمتها هزينه در سالهای اخير
. فزاينده ای داشته به قيمت ثابت روند نزولی پيدا کرده است مصرف دولتی که به قيمت جاری روند

اين فرايند بدين معنی است که تورم ايجاد شده توسط کسری بودجه دولت، خود باعث کاهش هزينه 
با توجه به سياست برنامه درمورد کاهش کسری بودجه دولت در طی . دولت شده استهای واقعی 

. پنج سال آينده و در نتيجه کاهش نرخ تورم هزينه های مصرفی دولت به قيمت ثابت افزايش می يابد



 

 درصد پيش بينی می ٨/٣رشد ساالنه هزينه های مصرفی دولت به قيمت ثابت به طور متوسط معادل 
 .شود

 دجه و وضع مالی دولت  بو-٣

 :  هدفهای کلی-٣-١

 . منطقی نمودن نظام تشکيالتی دولت در چهارچوب وظايف قانونی و منابع مالی-٣-١-١

 . برقراری تعادل بين دريافتها و پرداختهای بودجه عمومی دولت-٣-١-٢

 . افزايش نرخ بهره برداری از ظرفيتها و امکانات موجود درآمد دولت-٣-١-٣

 .لب مشارکت مردم به تأمين قسمتی از هزينه ارائه خدمات عمومی ج-٣-١-٤

 .  درآمد و ثروت  تکميل و اجرای نظام مالياتی در جهت توزيع منطقی تر-٣-١-٥

 کاهش بار مالی هزينه های دولتی از طريق انتقال پاره ای از وظايف موجود به بخش -٣-١-٦
 .غيردولتی

  : خط مشی های اساسی-٣-٢

از طريق انتقال ) عمومی، فنی و حرفه ای و عالی(ش سطح پوشش خدمات دولتی آموزش  کاه-٣-٢-١
قسمتی از آن به بخش غيردولتی و استفاده از منابع صرفه جويی شده جهت ارتقاء کيفيت خدمات ارائه 

 .شده به دانش آموزان ودانشجويان تحت پوشش

 . ا و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت جاری مربوط به کمک زيان شرکته  تعديل هزينه های-٣-٢-٢

 . تعديل هزينه جاری دستگاههايی که امکان کسب درآمد دارند-٣-٢-٣

 کاهش تدريجی تعداد پرسنل مشاغل پشتيبانی بخش دولتی واستفاده از مبالغ صرفه جويی -٣-٢-٤
 .شده جهت افزايش حقوق و مزايای کادر تخصصی



 

وليد و صدور نفت خام کشور در جهت افزايش درآمدهای ريالی  مطلوب از امکانات ت  استفاده-٣-٢-٥
وارزی ناشی از آن وهمچنين انجام سرمايه گذاريهای الزم جهت افزايش ظرفيتهای موجود در اين 

 . زمينه

به ويژه ماليات بر مشاغل، ( ارتقاء سطح کوشش مالياتی در خصوص مالياتهای بر درآمد -٣-٢-٦
از طريق بهبود روشهای جمع آوری ماليات و تدوين قوانين و ) ت بر ثروتماليات بر مستغالت و ماليا

 مقررات الزم

 تجديد نظر در نرخ خدمات و کاالهای دولتی هم زمان با ارتقاء کيفيت آنها در جهت افزايش -٣-٢-٧
 .نسبت درآمدهای حاصل از آن در توليد ناخالص داخلی

 ) بودجه دولت(  هدفهای کّمی -٣-٣

از اين .  ميليارد ريال برآورد می گردد٥/٢٨٩٦٥نه های دولت طی برنامه اول معادل  هزي-٣-٣-١
 ميليارد ريال را هزينه های عمرانی تشکيل ٨١٨٩ ميليارد ريال را هزينه های جاری و ٥/٢٠٧٧٦مبلغ 

/٣ و ٦/٦رشد هزينه های جاری و عمرانی طی برنامه اول به طور متوسط ساالنه به ترتيب . می دهد
/٤به علت رشد سريعتر هزينه های عمرانی سهم آن در کل هزينه های دولت از . درصد می باشد ١٧
 . افزايش خواهد يافت١٣٧٢ درصد در سال ٢٨ به ١٣٦٧ درصد در سال ١٩

 ميليارد ٧/٢٠٩٨ درصد از ١/٢٥ درآمدهای دولت طی برنامه اول با رشد متوسط ساالنه -٣-٣-٢
  به١٣٦٧ريال در سال 

   ريال  ميليارد٢٣٩١٨ از  . يافت  خواهد  افزايش ١٣٧٢ در سال   ريال يليارد م١/٦٤٤٢ 
 ٢٤را درآمدهای مالياتی، )  ميليارد ريال١٠٧٠٧( درصد  ٨/٤٤   اول  در برنامه  دولت درآمدهای

را ساير درآمدهای )  ميليارد ريال٧٤٦٨( درصد ٢/٣١را درآمد نفت و )  ميليارد ريال٥٧٤٣(درصد 
 .يل می دهددولت تشک

 ميليارد ريال ٥/٩٢ به ١٣٦٧ ميليارد ريال در سال ٧/٢١٤٦ کسری بودجه دولت از حدود -٣-٣-٣
 . درصد تقليل می يابد٤/١ درصد به ٥١ کاهش يافته و سهم آن در کل بودجه از ١٣٧٢در سال 



 

 :نتايج زير حاصل خواهد گرديد) ج ( با اعمال خط مشی های مذکور در بند -٣-٣-٤

 درصد در سال ٣/١٧ به ١٣٦٧ درصد درسال ٦/١٨ کل هزينه ها به توليد ناخالص داخلی از  نسبت-
 . کاهش می يابد١٣٧٢

 ١٣٧٢ درصد در سال ١٧ به ١٣٦٧ درصد درسال ٩ نسبت کل درآمدها به توليد ناخالص داخلی از -
 .افزايش می يابد

 درصد در ٤/٨ به ١٣٦٧در سال  درصد ٣/٤ نسبت درآمدهای مالياتی به توليد ناخالص داخلی از -
 . افزايش خواهد يافت١٣٧٢سال 

 درصد در سال ٢/٠ به ١٣٦٧ درصد در سال ٦/٩ نسبت کسری بودجه به توليد ناخالص داخلی از -
 . کاهش می يابد١٣٧٢

در برنامه اول از اولويت خاصی برخوردار ) آموزش، بهداشت و تأمين اجتماعی( بخشهای اجتماعی -
 درصد ٧/٤٥ به ١٣٦٧ درصد در سال ٨/٣٢هزينه های آنها در کل هزينه های دولت از  و سهم  بوده

 . افزايش می يابد١٣٧٢در سال 

 درصد در ٦/٦٧ به ١٣٦٧ درصد در سال ٨/٢٨ نسبت درآمدهای مالياتی به هزينه های جاری از -
 . افزايش می يابد١٣٧٢سال 

 درصد در ٩/٣٨ به ١٣٦٧ درصد در سال ١/٢٤ نسبت هزينه های عمرانی به هزينه های جاری از -
 . افزايش می يابد١٣٧٢سال 

 ١٣٧٢ از کاهش هزينه های عمرانی به قيمتهای ثابت جلوگيری شده و هزينه های مزبور در سال -
 . قرار می گيرد١٣٦٧ درصد بيشتر از سال ٨٦درسطحی معادل 

وردار بوده وسهم آنها در کل سرمايه  فصول منابع آب و کشاورزی، معدن، نفت و گاز از اولويت برخ-
 . افزايش می يابد١٣٧٢ درصد درسال ٢٣ به ١٣٦٧ درصد درسال ٥/١٧گذاری از 



 

 درصد ٩/١ به ١٣٦٧ درصد درسال ٤/١ سهم اعتبارات فرهنگی و هنری در کل بودجه دولت از -
 . افزايش می يابد١٣٧٢درسال 

  حجم نقدينگی و نرخ تورم -٤

  : نقدينگی-٤-١

ان که در بحث بودجه دولت گذشت دراثر اعمال سياستهای بودجه ای، کسری بودجه دولت که همچن
 ٥/٩٢ به حدود ١٣٦٧ ميليارد ريال در سال ٢١٤٦در سالهای اخير به شدت افزايش يافته است از 

اتخاذ اين سياست تبعات سوء  طبيعی است که در اثر.  کاهش خواهد يافت١٣٧٢ميليارد ريال در سال 
ادی وجود کسری بودجه که به شدت در سالهای گذشته اقتصاد را تحت تأثير قرار داده است به اقتص

 .تدريج در سالهای آتی کاهش می يابد

حجم نقدينگی که عمدتاً در اثر افزايش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پنج سال گذشته ساالنه 
 درصد ٢/٨ ساله ساالنه به طور متوسط به  در طی برنامه پنج  درصد رشد داشته٣/١٥به طور متوسط 

 تنزل ١٣٧٢ درصد در سال ٥/٣ به ١٣٦٧ درصد در سال ٨/٢٣کاهش خواهد يافت به طوری که از 
ذيل   عرضه پول به شرح  حجم نقدينگی در طی سالهای برنامه براساس عوامل تعيين کننده. می کند

 .برآورد شده است

 ١٣٦٧ خالص داراييهای خارجی معادل سال   سالهای برنامهدر طی:  خالص داراييهای خارجی-٤-١-١
 . ميليارد ريال ثابت فرض شده است٧٢٤در سطح 

استقراض دولت از سيستم بانکی در طول سالهای برنامه به عنوان :  خالص بدهی بخش دولتی-٤-١-٢
 شرکتهای در مورد استقراض. تغييرات خالص بدهی بخش دولتی به سيستم بانکی منظور گرديده است

دولتی چنين فرض شده است که افزايش ساالنه بدهی آنها برابر با افزايش ساالنه مجموع سپرده های 
 .بخش دولتی نزد سيستم بانکی باشد



 

 به ١٣٦٧ ميليارد ريال در سال ٥/١١٦٧٦با فرض فوق خالص بدهی بخش دولتی به سيستم بانکی از 
واهد يافت که نشان دهنده رشد ساالنه ای به طور  افزايش خ١٣٧٢ ميليارد ريال در سال ٢/١٧٤٨٩

 . درصد می باشد٤/٨متوسط معادل 

اين متغيير براساس جمع سرمايه گذاری :  وامها و تسهيالت اعطايی به بخش غيردولتی-٤-١-٣
 ٨/٤٧به طوری که حدود . دولتی مورد محاسبه قرار گرفته برآورد شده در برنامه برای بخش غير

تسهيالت پرداختی ساالنه به   ميزان. د از محل منابع مالی سيستم بانکی تأمين گردددرصد از آن باي
بخش غيردولتی در جدول مربوط به تصوير سرمايه گذاری ثابت در طی برنامه اول نشان داده شده 

 .است

با توجه به نتايج محاسبات بندهای الف تا ج، حجم نقدينگی به عنوان تابعی از تغييرات خالص 
دولتی و بدهی بخش خصوصی به سيستم بانکی محاسبه گرديده   ييهای خارجی، خالص بدهی بخشدارا
 . در نتيجه رشد حجم نقدينگی برای سالهای برنامه به شرح ذيل برآورد می شود. است

درصد رشد 
 متوسط 

 ١٣٦٨   ١٣٦٩   ١٣٧٠   ١٣٧١   ١٣٧٢  

٨/١٠  ٧/١١  ٢/٩   ٩/٥   ٥/٣   ٢/٨  

 :  تورم  نرم-٤-٢ 

با توجه به نرخ رشد توليد ناخالص داخلی و حجم نقدينگی مورد پيش بينی در برنامه، رشد شاخص 
 ١٣٧٢ درصد در سال ٩/٨ به ١٣٦٧ درصد در سال ٥/٢٨بهای کاال و خدمات مصرفی از حدود 

 . ذشته استروند مذکور نشان دهنده مهار تدريجی نرخ تورم نسبت به سالهای گ. کاهش خواهد يافت

  تجارت خارجی -٥

 :  صادرات-٥-١

 هزار بشکه ٢٢٩٣ به ١٣٦٧ هزار بشکه در سال ١٤٨٢ميزان صدور روزانه نفت دربرنامه پنج ساله از 
قيمت نفت با توجه به پيش بينی های به عمل آمده در صورت .  افزايش خواهد يافت١٣٧٢در سال 



 

 ٤/٢١ در ازای هر بشکه به ١٣٦٧ دالر در سال ٢/١٤تحقق فروض پيش بينی در پنج سال آينده از 
 ٧٣٢٦بنابراين درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت از حدود .  افزايش می يابد١٣٧٢دالر در سال 

کل درآمد ارزی .  بالغ خواهد شد١٣٧٢ ميليون دالر در سال ١٧٩٠٧ به ١٣٦٧ميليون دالر درسال 
 ميليون دالر صادرات نفت جهت واردات ٦٣٧٦حاصل از صدور نفت در طی برنامه با احتساب 

 ميليون دالر جهت صادرات گاز مايع، نفتا، ميعانات گازی و نفت ٢٤٦٥فرآورده های نفتی و همچنين 
 ميليون دالر برآورد می ٨١٤٥٦ ميليارد دالر درآمد حاصل از پيش فروش نفت خام معادل ٢کوره و 

 . شود

 برنامه اول پيش بينی شده   محل صادرات گاز طی دوره ميليون دالر از١٦٤٠همچنين درآمدی معادل 
 ميليون متر ٤/١٦ و ١٣٧٠ و ١٣٦٩ ميليون مترمکعب در روز در سالهای ٢/٨است که ناشی از صدور 

 . می باشد١٣٧٢ و ١٣٧١مکعب در روز در سالهای 

سعه صادرات از مسائل مهمی که در طی برنامه بايد بدان توجه خاصی اعمال گردد مسأله افزايش و تو
تنوع در منابع ارزی کشور در سالهای آتی اتفاق نيفتد آسيب پذيری  غيرنفتی است زيرا اگر ايجاد

بنابراين ضروری است که برای ايجاد هر چه بيشتر تعادل . اقتصاد از ارز نفت همچنان حفظ خواهد شد
بری ارز به گونه ای در واردات و صادرات غيرنفتی، قوانين و سياستهای به خصوص مسأله نرخ برا

تنظيم شوند تا امکان حداکثر صادرات غيرنفتی در بخشهايی چون کشاورزی و فرش، معدن و صنايع 
 .فراهم آيد

ارزش .  ميليون دالر پيش بينی می شود١٧٨٣٦حجم صادرات غيرنفتی طی برنامه پنج ساله معادل 
 . ر نشان داده شده استاقالم صادراتی بخشهای مذکور در جدول منابع و مصارف ارزی کشو

حجم دريافتهای ارزی کل کشور براساس پيش بينی های مربوط به ارز صادرات نفت و کاالهای 
 ميليون ١٢٠٧٣٢غيرنفتی در طی برنامه پنج ساله و همچنين با در نظر گرفتن ساير دريافتهای ارزی به 

 .دالر بالغ خواهد گرديد

 :  واردات-٥-٢



 

در طی پنج .  ميليارد دالر برآورد می گردد١٢ که حدوداً معادل ١٣٦٧ل حجم کل واردات کاال در سا
 ميليارد ٣/١١٤ مجموعاً به ٧٢ -١٣٦٨ به طوری که طی دوره  ساله برنامه اول روند افزايشی داشته

به علت ايجاد تنگناهای ارزی و لزوم تأمين نيازهای اساسی جامعه سهم واردات . دالر بالغ خواهد گشت
در طی سالهای برنامه به علت رشد . ل واردات در سالهای اخير افزايش يافته استمصرفی در ک

بخشهايی چون کشاورزی و صنايع مصرفی که تأمين کننده بخشی از نيازهای مصرفی جامعه می باشند 
 و واسطه ای به علت رشد  سهم واردات مصرفی در کل واردات کاال کاهش و سهم واردات سرمايه ای

ترکيب . ظرفيتهای موجود و همچنين انجام سرمايه گذاريهای جديد افزايش خواهد يافتاستفاده از 
نکته مهم آنکه با . مصارف ارزی در جدول مربوط به منابع و مصارف ارزی کشور نشان داده شده است

توجه به لزوم تقويت بنيه دفاعی بعد از جنگ تحميلی در چهارچوب سياست خارجی کشور هزينه ارزی 
 ميليون دالر در نظر گرفته شده ٩٤٩٠ و اطالعاتی در طی برنامه پنج ساله معادل  ، انتظامیدفاعی
طبيعی است که وجود يک تناسب منطقی بين هزينه های ارزی بخش دفاع و ساير هزينه ها به . است

خصوص ارز تخصيص يافته به بخشهای توليدی اقتصاد ضروری است و تداوم تقويت دفاع کشور بدون 
بدين . تن يک اقتصاد با بنيه های توليد داخلی رشد يافته درسالهای آتی امکان پذير نخواهد بودداش

 ميليون دالر ١٢٠٧٣٢ترتيب با در نظر گرفتن ساير مصارف ارزی جمع مصرف ارزی طی برنامه به 
 .بالغ خواهد گرديد

  نيروی انسانی و اشتغال -٦

 :  هدفهای کيفی-٦-١

 .شاغل کم بازده به مشاغل مولد تبديل تدريجی م-٦-١-١

 . کاهش بيکاريهای فصلی و بيکارهای پنهان-٦-١-٢

 ايجاد اشتغال مولد و کاهش تورم بی رويه کار در بخشهای خدماتی از طريق اتخاذ سياستهای -٦-١-٣
مناسب مالی، پولی، مالياتی و تشريک مساعی با بخش خصوصی و حمايت از سرمايه گذاريهای توليدی 

 . زا دراين بخشاشتغال



 

 افزايش بهره وری کار از طريق بهبود شيوه های مديريت و به کارگماری افراد در پستهای -٦-١-٤
 .اجرايی مرتبط

 تأمين نيروی انسانی متخصص مورد نياز مناطق محروم کشور از طريق اتخاذ سياستهای -٦-١-٥
 .تشويقی و ايجاد انگيزه های مادی و معنوی الزم

در توليد و صنايع پايه و استراتژيک :  و بهره گيری از شيوه های متناسب تکنولوژی کاربرد-٦-١-٦
 .ساير موارد تکنولوژی کاربر کاربرد تکنولوژی پيشرفته و در

 . توسعه و حمايت از مشاغل مولد با تأکيد بر خود اشتغالی و توليدات خانگی-٦-١-٧

 :  هدفهای کّمی-٦-٢

 . هزار شغل در طول برنامه٣٩٤٠٠٠ ايجاد ساالنه حدود -٦-٢-١

 . درصد درانتهای برنامه٤/١٣ درصد فعلی به ٩/١٥ تقليل نرخ بيکاری از -٦-٢-٢

 درصد در آخرين سال ٥/٤٥ فعلی به ٢/٤٧ کاهش نسبت اشتغال فعاليتهای خدماتی از -٦-٢-٣
 .برنامه

 .  درصد در سال٢/٥ افزايش بهره وری سرانه کار به ميزان -٦-٢-٤

 درصد ٧/١٠ درصد فعلی به حدود ٦/٩زايش نسبت کارکنان علمی، فنی و تخصصی از  اف-٦-٢-٥
 . ١٣٧٢درسال 

 :  سياستها و خط مشی ها-٦-٣

 استفاده متناسب از تکنولوژی و کارافزارها به گونه ای که هم متضمن ارتقای سطح اقتصادی و -٦-٣-١
 .هم حداکثر بهره گيری از نيروی کار جامعه باشد

 .جهت افزايش اشتغال، حمايت ويژه از صنايع و کارگاههای کوچک اشتغال زا در-٦-٣-٢



 

 در راستای ايجاد اشتغال مولد از ورود آن گروه از کاالهای وارداتی که امکان ساخت آنها در -٦-٣-٣
داخل کشور امکان پذير می باشد، بدون به وجود آوردن بحران ناشی از کمبود جلوگيری به عمل می 

 .آيد

 طرحها و پروژه های اشغال زا در بخشهای آب و کشاورزی مخصوصاً عمليات مربوط به -٦-٣-٤
شبکه های آبياری و زهکشی اراضی مورد توجه قرار گرفته و با اولويت بيشتر در برنامه منظور می 

 .گردد

 . اتخاذ روشها و سياستهای تشويقی و انگيزشی برای جذب متخصصين در نواحی محروم-٦-٣-٥

 اتخاذ سياستهای مالی، پولی، مالياتی و تنظيم مقرراتی که در چهارچوب هدفهای توسعه کشور -٦-٣-٦
 .زمينه کاربرد منابع سرمايه ای بخش خصوصی را در امور توليدی تسهيل کند

 . آموزش مديران وبه کارگماری افراد واجد تجربه و صالحيت علمی در پستهای کليدی-٦-٣-٧

 از کشور به امور توليدی و اتخاذ   حاصل از کار ايرانيان در خارج هدايت سرمايه های-٦-٣-٨
 .سياستهای حمايتی از سرمايه گذاريهای ايرانيان مقيم خارج در امور توليدی کشور

 حذف و جرح و تعديل کليه مقررات و ضوابطی که باعث انقباض بازار کار و عدم ايجاد -٦-٣-٩
 .اشتغال شده اند

 .های فنی و مبادله نيروی کار به ويژه با کشورهای دوست و همجوار گسترش همکاري-٦-٣-١٠

 متناسب کردن مزد و حقوق و دست مزدها با بهره وری کار و تالش برای متعادل کردن -٦-٣-١١
 .درآمدها در بين بخشهای مختلف اقتصادی کشور

ترش آموزشهای  گسترش مطالعات در زمينه دست يابی به شيوه های کارآمد توليدی و گس-٦-٣-١٢
 .تخصصی، فنی و حرفه ای حين خدمت در هر سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی



 

 انجام هرساله طرح جاری جمعيت در مقاطع بين دو سرشماری عمومی کشور و آمارگيری -٦-٣-١٣
نمونه ای ساالنه نيروی انسانی و اشتغال به منظور اطالع دقيق بر چند و چون تحوالت جمعيت و 

 .در کشوربازارکار 

  تحول نيروی کار -٦-٤

 ميليون نفر وارد بازار کار خواهند شد و بر اثر آن جمعيت فعال کشور در ٨٨٤/١در طول اين برنامه 
 . ميليون نفر خواهد رسيد٤٩٥/١٥آخرين سال اين برنامه به 

 ٣/٢٥ به ١٣٦٧ درصد در سال ٨/٢٥از ) نسبت جمعيت فعال به کل جمعيت( ميزان عمومی فعاليت 
/٨از ) شتريت ده ساله و بيت فعال به جمعينسبت جمع(زان واقعی فعالیت ي و م١٣٧٢درصد در سال 

 . درصد تنزل خواهد يافت٤/٣٧ کنونی به   درصد٣٨

 

 

  ١٣٧٢ -١٣٦٧تحول جمعيت، جمعيت فعال، شاغل و بيکار در طول سالهای 

     )به هزار نفر (                                                                                  

 متغيرها     ١٣٦٧  ١٣٧٢

  کل جمعيت    ٥٢٧٥٥  ٦١٢٨٨

  جمعيت ده سال و بيشتر   ٣٥٠٦١  ٤١٤٠٢

  جمعيت فعال    ١٣٦١١  ١٥٤٩٥

  جمعيت شاغل    ١١٤٥٠  ١٣٤١٩

  جمعيت بيکار    ٢١٦١  ٢٠٧٦

 



 

 )درصد( تحول ميزان فعاليت، اشتغال و بيکاری 

 متغيرها    ١٣٦٧  ١٣٧٢

  ميزان عمومی فعاليت    ٨/٢٥  ٣/٢٥

  ميزان واقعی فعاليت    ٨/٣٨  ٤/٣٧

  ضريب اشتغال جمعيت فعال    ١/٨٤  ٦/٨٦

  نرخ بيکاری    ٩/١٥  ٤/١٣

  

  ١٣٧٢ -٦٧ تحول جمعيت شاغل -٦-٥

توليدی که در طول دهه گذشته کاهش شديد سرمايه گذاريهای توليدی و ديگر نارساييهای عوامل 
منجر به پيدايش بيکاريهای آشکار و پنهان گسترده ای در اقتصاد ملی شده است و روند شتابان 

افزايش جمعيت کشور که به ازدياد عرضه نيروی کار انجاميده است، از جمله عوامل بازدارنده بهره 
 .اهند بودگيری تام و کامل از نيروی کار کشور در خالل اين برنامه خو

 درصد و حجم جمعيت ٧/٥٠، ١٣٧٢ -٦٧توليد ناخالص داخلی به قيمت عوامل در فاصله سالهای 
 ميليون نفر ٨٨٤/١عرضه جديد نيروی کار در اين مدت .  درصد افزايش خواهد يافت٩/١٦کشور 

کشور  ميليون نفر از نيروی کار ١٦١/٢حدود ) ١٣٦٧سال (خواهد بود، اما از آنجا که در حال حاضر
 .بيکارند بنابراين، اين بيکاران را نيز بايد جزو متقاضيان شغل به حساب آورد

با اتکاء به حجم، الگوی سرمايه گذاری وارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی، مجموع امکانات 
 ميليون ٩٦٩/١جديد شغلی که در طی اين برنامه، در همه بنيانهای اقتصادی کشور ايجاد خواهد شد از 

 . بنابراين ميزان بيکاری اندکی تقليل خواهد پذيرفت. ر تجاوز نخواهد کردنف

به دليل کاهش کم کاريها، استفاده از افراد متخصص در رشته های متناسب شغلی وبهبود نظام 
 درصد افزايش خواهد ٤/٥مديريت اقتصادی جامعه، بهره وری کار در طی اين برنامه ساالنه حدود 

 . يافت



 

 برنامه، به دليل بازسازی وترميم بنيانها و مراکزی که از جنگ تحميلی آسيب ديده اند، در خالل اين
بخش ساختمان و مسکن، صنايع وخدمات وابسته به آن، مهمترين نقش را در تکوين اشتغالهای جديد 

 .ايفاء خواهند کرد

يروی کار در بر مبنای جهت گيريهای اقتصادی و سياستهای اتخاذی، از روند بی رويه تمرکز ن
فعاليتهای خدماتی تا حدودی کاسته خواهد شد، ضريب تمرکز جمعيت شاغل دراين گونه فعاليتها در 

 درصد فراتر نخواهد رفت و ساختار شغلی جمعيت نسبت به وضع موجود ٥/٤٥آخرين سال برنامه از 
 .به نحو محسوسی بهبود خواهد يافت

 )درصد(  ١٣٧٢ -٦٧های تحول ساختار شغلی جمعيت کشور در فاصله سال

 عمده اقتصادی فعاليتهاي   ١٣٦٧  ١٣٧٢

  کشاورزی    ٤/٢٨  ٤/٢٥

  صنايع و معادن    ٤/٢٤  ١/٢٩

  خدمات    ٢/٤٧  ٥/٤٥

  جمع   ٠/١٠٠  ٠/١٠٠

  

  تحول اشتغال در بخشهای سه گانه اقتصادی -٦-٦

  کشاورزی -٦-٦-١

  زار هکتار بر اراضی زيرکشت، توسعه شبکه های ه٢٠٠ علی رغم افزايش ١٣٧٢ -٦٧در سالهای 
 درصد رشد ساالنه توليدات کشاورزی، عمدتاً به خاطر دو ٨/٥آبياری و عمليات وسيع به زراعی و 

عارضه منفی و بازدارنده بيکاری و کم کاريهای موجود در اين بخش پيدايش فرصتهای جديد شغلی در 
 . متحمل نخواهد بودخور مالحظه ای در فعاليتهای زراعی کشور،



 

خاصه آنکه، نيل به خودکفايی نسبی جامعه، کاربرد کشت مکانيزه در زمينه فرآورده های استراتژيک 
روغنی، پنبه و ديگر الياف گياهی، چغندرقند، نيشکر و غالت را الزامی می   دانه های: کشاورزی نظير

 .کند

رد، اما با باال بردن قدرت اقتصاد ملی به ويژه اين عامل گرچه تأثير مثبتی بر اشتغال اين بخش نمی گذا
وسيعی که بر اشتغال زايی بخشهای اقتصادی مرتبط نظير صنعت، حمل  اقتصاد روستايی و اثرات بسيار

 بيشتر از منابع  و نقل، انبارداری و بازرگانی بر جای می گذارد، کمک شايان توجهی به بهره برداری
 .انسانی کشور می کند

 بيشتر اشتغال جديدی که در بنيانهای کشاورزی ايران پديدار خواهد شد نه به فعاليتهای براين اساس
 و ماهيگيری، جنگل و مرتع که زمينه کار و فعاليت بسيار وسيعی دارند  زراعی، بلکه غالباً به صيد
 .اختصاص خواهد داشت

 می رود در فاصله سالهای با توجه به حجم سرمايه گذاری و روند افزايش توليدات کشاورزی، انتظار
 هزار شغل جديد در اين بخش ايجاد گردد و سهم اين فعاليت در مجموع جمعيت ١٥٨برنامه اول 

 درصد در سال پايانی اين برنامه متحول شود ٤/٢٥به ) ١٣٦٧سال ( درصد فعلی ٤/٢٨شاغل کشور از 
 وری کار شاغالن فعاليتهای  درصد بازده و بهره٩/٤و در ازاء آن با متوسط افزايش ساالنه حدود 

 .کشاورزی، درآمد و سطح زندگی بهره برداران کشاورزی به گونه شايان توجهی بهبود پذيرد

  و معادن   صنايع-٦-٦-٢

در طول سالهای اين برنامه، ترميم و بازسازی بنيانهای توليدی و زيستی آسيب ديده و ويران شده در 
ارآمد، فرصت کم نظيری برای گسترش اشتغال فعاليتهای کنار اتخاذ سياست و تدابير اقتصادی ک

 .ساختمانی و به تبع آن صنايع ساختمانی و امور خدماتی مرتبط فراهم خواهد آورد

رشد و گسترش توأم فعاليتهای ساختمانی و صنعتی، از طريق جذب مازاد نيروی کار روستايی رونق 
 وری توليدی آنها را موجب خواهد شد، و با بسط و فعاليتهای زراعی به ويژه با ال رفتن بازده و بهره

توسعه فعاليتهای خدماتی مرتبط نظير حمل و نقل، بانکداری و فروش، تبلور و شکل گيری اشتغال مولد 
 .خدماتی را باعث خواهد گشت



 

 ی فعاليتهای جنبی کشاورزی به ويژه صنايع سنتی خانگی که غالباً ارتباط تنگاتنگی با فعاليتهای کشاورز
وبه خصوص فعاليتهای دامی دارد از جمله زمينه هايی است که می تواند هم در ايجاد اشتغالهای مولد 

 .وهم در ارتقاء اقتصاد روستايی کشور نقش عمده ای ايفاء کند

در کنار اين چشم انداز مثبت، عواملی همچون وابستگی بخش صنعت به مواد خام و کارافزارهای 
ليدی، کاربرد بسيار پايين تر از قابليتهای بالقوه بنگاههای توليدی به ويژه در خارجی، مديريت ضعيف تو

صنايع تحت پوشش دولت، از جمله موانع رشد اشتغالهای بخش صنعت و معدن در برنامه آتی توسعه 
 .کشور خواهند بود

ادی متناسبی بر مبنای حجم سرمايه گذاری و روند ازدياد توليدات فعاليتهای صنعتی و سياستهای اقتص
 ميليون شغل در فعاليتهای صنعتی پديدار خواهد شد، ١٠٦/١که اتخاذ می شود در طول اين برنامه 

 ٩/١٢ از ١٣٧٢ -٦٧سهم بخش صنعت ومعدن از مجموع جمعيت شاغل کشور در فاصله سالهای 
 . درصد ازدياد خواهد يافت٦/١٤ به ٧/١٠ درصد و سهم ساختمان و مسکن از ٧/١٣درصد به 

  خدمات -٦-٦-٣

 روند قهری شهرنشينی، و بسط خدمات وابسته به مؤسسات توليدی منجمله در مورد فروش،  تشديد
ارزيابی، حمل ونقل، خدمات بانکی، تحقيقات تکنولوژيکی و اقتصادی و اجتماعی و باالخره توسعه 

شغلی و خدماتی  زمينه هايی هستند که موجب گسترش ظرفيتهای   و رفاهی از جمله خدمات اجتماعی
 خواهند شد و از آنجا که قرار است اين توسعه بر فعاليتهای توليدی ١٣٧٢ -٦٧کشور در طول سالهای 

متکی باشد بنابراين بر خالف گذشته اين اشتغالها عمدتاً به صورت مولد خواهد بود، بازده سرانه نيروی 
 رشد بهره وری کارکنان خدماتی کار به نحو چشمگيری ارتقاء خواهد يافت، کما اينکه متوسط نرخ

 . درصد در سال خواهد رسيد١/٤کشور در طول سالهای برنامه اول به 

در خالل سالهای اين برنامه، رشد سريع جمعيت وازدياد خانوارهای کشور در نهايت باعث خواهد شد 
تی نظير از اين رو خدما. که دامنه پهناور خدمات اساسی کشور به وجه بسيار بارزی گسترش يابد

آموزش و پرورش، بهداشت و درمان ازجمله فعاليتهايی هستند که تحت تأثير متغير جمعيت فارغ از 
 به جز بخش فروش و تا.  رشد خواهند يافت چگونگی تحوالت فعاليتهای صنعتی و معدنی و کشاورزی



 

مه، خدمات بانکداری، بي: حدود زيادی حمل و نقل و خدمات خصوصی بقيه فعاليتهای خدماتی نظير
خدمات اجتماعی عمدتاً بر عهده دولت است که در سالهای اخير  آموزشی و بهداشتی و درمانی و ساير

 مشکالت ناشی از جنگ، بوروکراسی حاکم بر نظام اداری و اجرايی کشور و ضعف نظام  به دليل
 بخشهای خدماتی، گذشته از آن، در بسياری از. مديريت، کارآيی و بهره وری بسيار ضعيفی داشته اند

حتی خدمات خصوصی نيز به دليل رکود فعاليتهای توليدی وايجاد بازار سياه، نيروی کار بيش از اندازه 
 .مظاهر اشتغال کاذبند ای متمرکز شده اند که طبعاً بازده اقتصادی چندانی ندارند و بر اين اساس از

 هزار شغل ٧٠٥اتخاذی، در طی اين برنامه  رشد و سياستهای  با اتکاء به ميزان سرمايه گذاری والگوی
خدماتی کشور ايجاد خواهد شد، به طوری که سهم آن در هرم شغلی  جديد در مجموع فعالـيتهای

 درصد در سال پايانی اين برنامه خواهد ١/٤٥به ) ١٣٦٧سال ( درصد فعلی ٢/٤٧جمعيت کشور از 
 .رسيد

 طی پنج سال آينده، هرساله در اقتصاد کشور به  هزار شغل جديدی که٣٩٤با اين رخدادها، در کنار 
وجود می آيد، اوالً بخش وسيعی از مشاغل کاذب و کم کاريهای آشکار حذف خواهد گرديد، ثانياً بافت 

و ترکيب اشتغال به سمت بخشهای توليدی گرايش خواهد يافت و ثالثاً بهره وری نيروی کار روند 
ر افزون بر دستاوردهای کّمی، عمده ترين توفيق در اين به سخن ديگ. صعودی به خود خواهد گرفت

 .برنامه توسعه، نيل به يک ساختار متوازن و کارآمد شغلی خواهد بود

 ) برنامة توسعه( هدفهای کّمی کالن -د 

 درصد خواهد داشت ١/٨وسطی معادل  رشد مت١٣٦٧ توليد ناخالص داخلی به قيمت ثابت سال -١
 . درصد افزايش خواهد يافت٩/٤ وتوليد سرانه به طور متوسط ساالنه

 ميليارد ريال به قيمتهای ٢٦٤٥٢ ميزان سرمايه گذاری طی برنامه پنج ساله در مجموع معادل -٢
همچنين  خواهد بود و با توجه به حداکثر استفاده مطلوب از ظرفيتهای موجود و ١٣٦٧ثابت سال 

طور متوسط ساالنه   افزايش نسبت سرمايه گذاری به توليد ناخالص داخلی رشد سرمايه گذاری به
 .  درصد خواهد بود٦/١١معادل 



 

 ٧/٢٠٩٨ درصد داشته و از ١/٢٥ درآمدهای دولت در طی برنامه به طور متوسط رشدی معادل -٣
رشد .  افزايش خواهد يافت١٣٧٢ل  ميليارد ريال در سا١/٦٤٤٢   به١٣٦٧ميليارد ريال در سال 

 درصد ٣٤درآمدها معادل    درصد و ساير١٥ درصد درآمد نفت ٤/٢٦متوسط درآمدهای مالياتی 
 ٤/٤٩ به ١٣٦٧ درصد در سال ٤٧ درآمدها از  سهم درآمدهای مالياتی در کل. برآورد می شود

 ٣/٤د ناخالص داخلی از ، افزايش و همچنين سهم درآمدهای مالياتی در تولي١٣٧٢سال   درصد در
 .  افزايش خواهد يافت١٣٧٢   درصد درسال٤/٨ به ١٣٦٧درصد در سال 

 درصد در ٦/٦٧ به ١٣٦٧ درصد در سال ٨/٢٨ نسبت درآمدهای مالياتی به هزينه های جاری از  -٤
 . افزايش می يابد١٣٧٢سال 

 ميليارد ريال در سال ٥/٩٢ به ١٣٦٧ ميليارد ريال در سال ٢١٤٦ کسری بودجه دولت از حدود -٥
 . درصد تقليل می يابد٤/١ درصد به ٥١ کاهش يافته و سهم آن در کل بودجه از ١٣٧٢

 درصد ٢٨ به ١٣٦٧ درصد در سال ٤/١٩ سهم هزينه های عمرانی در کل هزينه های دولت از -٦
 .می يابد  درسال پايانی برنامه افزايش

 ميليون ٨٣٠٩٦ليون دالر و جمع پنج سالة آن به  مي١٩٢٠٠ به ١٣٧٢ صادرات نفت وگاز درسال -٧
 .دالر بالغ خواهد گرديد

.  جهت ايجاد تنوع در منابع ارزی کشور حجم صادرات غيرنفتی در طی برنامه افزايش خواهد يافت-٨
 . ميليون دالر خواهد بود١٧٨٣٦حجم صادرات غيرنفتی در طی پنج سال برنامه معادل 

 ٢/٣در نتيجه نرخ رشد جمعيت از .  کاهش می يابد١٣٩٠ در سال ٤به  فعلی ٤/٦ نرخ باروری از -٩
 ٣ به سطح ١٣٧٢ درصد در سال مذکور تقليل می يابد و نرخ رشد جمعيت در سال ٣/٢درصد به 

 .درصد خواهد رسيد

 ٠/١٤ هزار شغل جديد، نرخ بيکاری به حدود ٣٩٤ در برنامه پنج ساله با ايجاد ساالنه حدود -١٠
با توجه به اشتغال ايجاد شده و همچنين حجم فعاليتهای پيش بينی شده در .  خواهد يافتدرصد تقليل

 . درصد افزايش خواهد يافت٢/٥طی برنامه، بهره وری سرانة نيروی کار هرساله به ميزان 



 

 نرخ رشد حجم نقدينگی به علت کاهش شديد کسری بودجه دولت در طی برنامه روند نزولی -١١
 . کاهش می يابد١٣٧٢ درصد در سال  ٨/٣ به ١٣٦٧ درصد درسال ٢١ه از داشته به طوری ک

 با توجه به نرخ رشد توليد ناخالص داخلی و حجم نقدينگی مورد پيش بينی در برنامه، رشد -١٢
 درصد در سال ٩/٨، به ١٣٦٧ درصد درسال ٥/٢٨شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی از حدود 

 . کاهش خواهد يافت١٣٧٢

  

   سياستهای کلی-ه 

 . تقويت پول ملی و کاهش رشد نقدينگی و کنترل تورم از طريق کاهش کسری بودجه-١

 عدم کاهش سطح ارائه خدمات عمومی دولت نظير ادارة عمومی کشور، امور قضايی و حفظ امنيت، -٢
 تأمين هزينه های ذيربط از  مرزها، خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانیاداره روابط خارجی، دفاع از 

طريق افزايش درآمدهای مالياتی با تأکيد بر مالياتهای مستقيم و اختصاص درآمدهای حاصل از 
 . صادرات نفت به امر سرمايه گذاری های مولد

ؤسسات آموزشی و  کاهش هزينه های دولت از طريق جلب مشارکت مردم در ايجاد و اداره م-٣
 .درمانی و همچنين تأمين هزينه های تأسيسات و خدمات شهرهای متوسط و بزرگ توسط ساکنان آنها

 تغيير سيستم سهميه بندی کاالهای اساسی به نحوی که سوبسيدهای پرداخت شده در چهارچوب -٤
 .نظام تأمين اجتماعی کشور به تدريج صرفاً متوجه افراد کم درآمد جامعه گردد

 تغيير سياست نرخ گذاری کاالها و خدمات، به نحوی که به تدريج قيمتهای تعادلی برای منابع -٥
 :اقتصادی به وجود آمده و در اين راستا

 کاالهای عمومی نظير آب، برق و گاز، گاز مايع، نفت سفيد، بنزين، گازوييل، نفت کوره،   در مورد-٥-١
 قابل قبول  ت در جهت تأمين تدريجی هزينه هایروغن موتور، مخابرات و پست، اصل کلی حرک

 .سرمايه های جديد و جاری شرکتهای توليد کننده اين کاالها در طول برنامه خواهد بود



 

. شاخص کلی دراين مورد برابری قيمت کاالها يا خدمات مورد نظر با هزينه های نهايی توليد آن است
سعه بخش کشاورزی، نرخ های مختلف اعمال خواهد با اين حال برای حمايت از اقشار کم درآمد و تو

برای جلوگيری از اسراف در مصرف کاالهای عمومی ياد شده برای مصرف باالتر از حداقل مورد . شد
 .نياز، قيمتها به طور تصاعدی افزايش خواهد يافت

  درمورد کاالهای کشاورزی، دامی، صنعتی و خدماتی که قيمت گذاری آنها ضروری تشخيص-٥-٢
. داده شود، قيمت توسط دولت و با توجه به هزينه های متوسط توليد و سود متعارف تعيين خواهد شد

در تعيين قيمت به خصوص قيمت کاالهای کشاورزی و بخشهای مهم منافع توليد کنندگان ملحوظ 
 .خواهد شد

مؤسسات  بهبود وضعيت کنونی مؤسسات توليدی وابسته به شرايط سوددهی وانتقال بخشی از -٦
 .توليدی به بخش غير دولتی با ايجاد مکانيسمی انتفاعی

 بخشهای اقتصادی که برای بهبود وضع توليد و گسترش ظرفيتهای خود به منابع مالی و تسهيالت -٧
 :بانکی و اعتباری نيازمندند، تسهيالت بانکی و اعتباری مورد نياز چنان سازماندهی خواهد شد که

 .باری در جهت هدفهای تعيين شده سوق داده شود اعطای تسهيالت اعت-٧-١

 . سالمت بخش پولی کشور دستخوش نابسامانی نشود-٧-٢

 به موارد   تجارت خارجی در انحصار دولت بوده و دولت می تواند در چهارچوب برنامة اول با توجه-٨
و خصوصی ذيل، واردات و صادرات کاال و خدمات را به اشخاص حقيقی و حقوقی بخشهای تعاونی 

 .واگذار کند

 واردات کاالهای کثيرالمصرف و استراتژيک کشور که همه ساله توسط هيأت وزيران تصويب -٨-١
 .خواهد گرديد، درانحصار دولت خواهد بود

 دولت در چهارچوب قانون صادرات و واردات ضوابط و شرايط مشارکت بخش غيردولتی در امر -٨-٢
عدم واگذاری حق انحصاری به فرد يا افراد حقيقی خاص اعالم می  را با توجه به  صادرات و واردات



 

نمايد تا افراد حقيقی و حقوقی مختلف فرصت برابر برای استفاده از امکانات صادراتی و وارداتی را 
 .کسب کنند

 اقالم اختصاصی مورد مصرف خود را با نظارت دولت   واحدهای توليد می توانند مواد اوليه و-٨-٣
 .ندوارد نماي

 واردات توسط بخش تعاونی و خصوصی بايستی با اولويت تأمين از طريق صادرات کاالهای -٨-٤
دولت می تواند ارز حاصل از صادرات نقت خام و يا ساير منابع  .غيرنفتی و يا خدمات انجام شود

قرار طبيعی در اختيار خود را با نرخی که تعيين خواهد نمود، دراختيار بخشهای تعاونی و خصوصی 
 .دهد

 سياست قيمت گذاری کاالهای وارداتی به نحوی تنظيم می گردد که ضمن حفظ استانداردهای -٨-٥
مورد نظر در مورد کيفيت کاالها، در مواردی که قيمت کاالهای وارداتی کمتر از قيمت توليدات داخلی 

داخلی، قيمت در باشد، با توجه به سياست حمايتی دولت از محصوالت کشاورزی و توليدات صنعتی 
 .سطح قيمتهای تعيين شده توسط دولت تثبيت و ما به التفاوت دريافت می گردد

 درصد معينی از توليدات کاالهای غيرضروری صنعتی داخلی که ارز حاصل از صدور آن بيشتر -٨-٦
ات از هزينه های ارزی مستقيم و غيرمستقيم برای توليد آنهاست، با توجه به ضوابط فوق برای صادر

 .اختصاص خواهد يافت ولو آنکه کل توليدات در داخل قابل مصرف باشد

 در بازرگانی خارجی جهت حمايت از توليدات صنايع داخلی به خصوص صنايع ماشين سازی و -٨-٧
 برای تسريع در ايجاد يک ساخت صنعتی غيروابسته ضمن جلوگيری تدريجی از ورود  واسطه ای و

ور هم زمان با رشد صنايع مادر و بنيادی بخشودگيهای حقوق گمرکی و کاالهای صنعتی مصرفی به کش
 .سود بازرگانی کاالهای واسطه ای و سرمايه ای در طول برنامه به تدريج لغو می گردد

لغو بخشودگی شامل کاالهای واسطه ای مربوط به کشاورزی و تکنولوژيهای پيچيده که در افق برنامه 
وضع سود بازرگانی در صورت لزوم اعمال محدوديتهای . اهد بوداول قابل دسترسی نيستند، نخو

صنايع واسطه ای و ماشين سازی مورد حمايت  وارداتی به کاالهای واسطه ای و سرمايه ای و توسعه
 .قرار خواهد گرفت



 

قرار می گيرد " توسعه صادرات " آن دسته از واحدهای توليدی که فعاليت آنها در چهارچوب سياست 
ن بند نبوده و از تسهيالت خاص گمرکی و بازرگانی جهت ورود مواد اوليه، قطعات يدکی و مشمول اي

 .ماشين آالت برخوردار خواهند بود

 با توجه به نقش حياتی توسعه صادرات غيرنفتی در ايجاد منابع جديد ارزی ضروری است جهت -٨-٨
سياستها و مقررات الزم در جهت حفظ و ايجاد ثبات بيشتر در بهبود روند توسعه صادرات غيرنفتی 

تضمين سود متناسب صادرکنندگان اتخاذ گردد تا از اين طريق امکان ايجاد رقابت در بازارهای بين 
 .المللی برای کاالهای داخلی وجود داشته باشد

دولت تسهيالت الزم برای صادرات کاالهای کشاورزی از قبيل اطالعات مربوط به بازرگانی اطالعات 
 .ائه اعتبار را برای کشاورزان فراهم خواهد ساختفنی وار

 برای جلوگيری از قاچاق کاال در نقاط مرزی طبق ضوابط و مقررات به هموطنان مرزنشين اجازه -٨-٩
 کاالهای مجاز از طريق مناطق مرزی به خصوص مناطق جنوبی و شرقی کشور  صادرات و واردات
 .فراهم خواهد شد

 به منظور کمک به رشد صادرات غيرنفتی، کليه کاالهای صادراتی را با  شرکتهای بيمه دولتی-٨-١٠
 .شرايط آسان در مقابل خطرات احتمالی حمل ونقل، سرقت، مفقود شدن و غيره بيمه خواهند کرد

 پی ريزی گسترده در جهت برقراری ارتباط بنيادی مراکز توليد و تحقيقات صنعتی و کشاورزی و -٩
فيت تحقيقات از طريق ارتباط مراکز تحقيقاتی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی تربيت محقق و بهبود کي

 .با دانشگاههای کشور و مراکز تحقيقاتی مشابه در کشورهای پيشرفتة صنعتی و کشاورزی

 تشکيل شرکتهای تعاونی توليدی همچنان مورد حمايت دولت قرار خواهد داشت و شرکتهای -١٠
ت توليدی خود مدت زمان معينی از حمايت دولت برخوردار خواهند بود و تعاونی بسته به ماهيت فعالي

 .تا پايان فرصت مزبور می يابد قادر به رقابت با بخشهای خصوصی و حفظ خود در بازار باشند



 

 حذف تشکلهای انحصاری در توليد و توزيع کاال با تأکيد بر جلوگيری از انحصار توزيع سهميه -١١
ولتی توسط اتحاديه های صنفی و ممانعت از دسترسی به سودهای کالن ناشی کاالهای توليدی بخش د

 .از وجود قيمتهای دوگانه در اقتصاد کشور

 

  

 



 

 

 و ٢ و ١قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و دو تبصره منضم به قسمتهای 
مورخ پانزدهم بهمن ماه يک هزار و   در جلسه علنی روز چهارشنبه١پيوست شماره 

 به ١١/١١/١٣٦٨ شصت و هشت مجلس شورای اسالمی تصويب و در تاريخ  سيصد
 . شورای نگهبان رسيده است تأييد

          ای اسالمیرئيس مجلس شور

                  مهدی کروبی
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 ) ١٣٦٨ -٧٢(ترکيب توليد ناخالص داخلی در برنامه پنج ساله  -) ١(جدول شماره 

             

 با کسر کارمزد احتسابی *   

  

  

  

  

)ميليارد رىال(       ) ١٣٦٧به قيمت ثابت (  
نرخ رشد متوسط ١٣٧٢ ١٣٧١ ١٣٧٠ ١٣٦٩ ١٣٦٨ ١٣٦٧شرح 

) ١٣٦٨ -٧٢(     ) برآورد( 
 ٦/١ ٧٠٠٠/٦ ٦٤٥٤/٠ ٦٠٢٦/٣ ٥٦٧٧/٩ ٥٤٣٠/٢ ٥٢١١کشاورزی  -١
 ٩/٥ ٣٢٥٠ ٣١٥٥/٥ ٢٨٣٣/٩ ٢٧٤١/٤ ٢٠٥٩٢٥٠٠/٢نفت  -٢
 ١٥/٠ ٢٨٦٦/٠٣٢٦٢/٠ ٢٤٦١/٦ ٢١٤٨/٧ ١٨٦٤/٠ ١٦٢٣/٦صناىع و معادن -٣
 ١٤/٢ ٢٧٥٠ ٢٤١٥ ٢٠٨٩/٦ ١٨٣٤/٧ ١٦٢٣ ١٤١٤صنعت  -٣-١
 ١٩/٥ ٥١٢/٠ ٤٥١/٠ ٣٧٢/٠ ٣١٤/٠ ٢٤١/٠ ٢٠٩/٦معدن  -٣-٢
٩/١ ٩١٣/٩ ٦١٨/٤ ٥٨٧ ٥٢٥/٥ ٤٩٠/٤ ٤٦١آب وبرق و گاز -٤
 ١٤/٥ ٢٤٢٨/٩ ٢٢٨١/٧ ٢٠٧٢/٩ ١٨٤٤/٣ ١٥٩٣/٤ ١٢٣٤/٨ساختمان  -٥
 ٦/٧ ١٦٧٩٣/٧ ١٥٦٨١ ١٤٦٥٠/٥ ١٣٦٦٣/٥ ١٢٧٥٧/٧ ١٢١٤٠/٢خدمات  -٦
 ٥ ١١٥١/٨ ١٠٩٠/٤ ١٠٤٤/٣ ٩٩٨/٢ ٩٤٤/٥ ٨٩٨/٤حمل و نقل  -٦-١
 ٦/٨٣ ١٥٦٤١/٩ ١٤٥٩٠/٦ ١٣٦٠٦/٢ ١٢٦٦٥/٣ ١١٨١٣/٢ ١١٣٤١/٨ساىرخدمات  -٦-٢

       توليد ناخالص داخلی 
 ٨/١ ٣٣٣١٤/٦ ٣٠٧٤٦/٧ ٢٨٣٤٥/٩ ٢٦٥٣٣/٠ ٢٤٢٨٩/٥ ٢٢٥٠٣/٣*به قيمت عوامل 

 توليد سرانه   

 )هزار رىال (   
٤/٩ ٥٤٣/١ ٥١٨/٢ ٤٩٣/١ ٤٧٥/٧ ٤٤٩/٧ ٤٢٦/٤ 
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 ) ١٣٦٨ -٧٢(هزينه های مصرفی و سرمايه گذاری در برنامه پنج ساله  -) ٢(جدول شماره 

 غيردولتی شامل پس انداز خصوصی و سيستم بانکی * 

 دولتی شامل بودجه عمرانی و منابع بنگاه های دولتی ** 

  

  

  

   )ميليارد رىال() ١٣٦٧به قيمت ثابت ( 
رشد متوسط  ١٣٧٢ ١٣٧١ ١٣٧٠ ١٣٦٩ ١٣٦٨ ١٣٦٧شرح 

       )١٣٦٨ -٧٢ (
 ٥/٧ ١٧٤٨٥ ١٦٢٤٥ ١٥١٣٧ ١٤١٩١ ١٣٥٦٠ ١٣٢١٦هزىنه های مصرف خصوصی  -١
 ٣/٨ ٣٤٨٨ ٣٢٦٩ ٣١٠٧ ٣٠٢١ ٢٧٧٢ ٢٨٩٠هزىنه مصرف دولتی  -٢
 ١١/٦ ٥٦٦٣ ٥٥٩٦ ٥٦١٠ ٥٤٥١ ٤١٣٢ ٣٢٦٨سرماىه گذاری ناخالص داخلی  -٣
 ١٢/٢ ٣٠٨٩ ٢٩١٧ ٢٨٦٩ ٢٧٤٢ ٢٣٤٣ ١٧٣٩*غيردولتی  -٣-١
 ١٠/٨ ٢٥٧٤ ٢٦٧٩ ٢٧٤١ ٢٧٠٩ ١٧٨٩ ١٥٢٩**دولتی  -٣-٢



 
 
 
 
 

   )ريالميليارد غ به بالم       ()١٣٦٨ -٧٢( تصوير سرمايه گذاری ثابت طی برنامه اول -) ٣(جدول شماره 
  بخش غيردولتی

 

  بخش دولتی

  حل اعتبارات عمرانیاز م  از محل منابع مؤسسات انتفاعی وبازرگانی  جمع
   کل

  جمع  سرمايه گذاری

  استفاده

  از سيستم بانکی

 از محل

 پس انداز

  بخش خصوصی

 جمع

 طرحهای

 تکميلی

 طرحهای

 جديد

 طرحهای

 نيمه تمام

 جمع

 طرحهای

 تکميلی

 طرحهای

 جديد

 طرحهای

 نيمه تمام

 جمع

 طرحهای

 تکميلی

 طرحهای

 جديد

 طرحهای

 نيمه تمام

 

  امورعمومی ٧/٢٨٦ ٥/٢٣٢ ٤/٠ ٦/٥١٩ - - - - ٧/٢٨٦ ٥/٢٣٢ ٤/٠ ٦/٥١٩ ٠/١٥٢ ٠/٥١ ٠/٢٠٣ ٦/٧٢٢
  فنی آمار و خدمات عمومی ٨/٢٢ ٢/٣٢ ٤/٠ ٤/٥٥ - - - - ٨/٢٢ ٢/٣٢ ٤/٠ ٤/٥٥ - - - ٤/٥٥
  اطالعات و ارتباطات جمعی ٨/٢٦ ٢/١٨ - ٠/٤٥ - - - - ٨/٢٦ ٢/١٨ - ٠/٤٥ ٠/١٥٢ ٠/٥١ ٠/٢٠٣ ٠/٢٤٨
   یساختمانها وتأسيسات دولت ١/٢٣٧ ١/١٨٢ - ٢/٤١٩ - - - - ١/٢٣٧ ١/١٨٢ - ٢/٤١٩ - - - ٢/٤١٩
  امور اجتماعی ٥/٨٩٦ ٠/١٤٤٢ ٩/١٢٧ ٤/٢٤٦٦ - ٤/٤٦٨ - ٤/٤٦٨ ٥/٨٩٦ ٤/١٩١٠ ٩/١٢٧ ٨/٢٩٣٤ ٦/٦٢٤٤ ٥/٤٨٤٩ ١/١١٠٩٤ ٩/١٤٠٢٨

  آموزش و پرورش عمومی ٠/٨١ ٠/٧١٩ - ٠/٨٠٠ - - - - ٠/٨١ ٠/٧١٩ - ٠/٨٠٠ ٧/٢١ ١/٨٧ ٨/١٠٨ ٨/٩٠٨
  فرهنگ وهنر ٣/٢٥ ٢/١٢ - ٥/٣٧ - - - - ٣/٢٥ ٢/١٢ - ٥/٣٧ ٠/١٧٤ ٠/١٤٤ ٠/٣١٨ ٥/٣٥٥
  بهداشت، درمان و تغذيه ٥/٩٩ ٢/٣١٠ ٣/٤٦ ٠/٤ - - - - ٥/٩٩ ٢/٣١٠ ٣/٤٦ ٠/٤٥٦ ٥/١٨٥ ٠/٢٨ ٥/١٨٦ ٥/٦٤٢
  و بهزيستی تأمين اجتماعی ٩/١٢ ٢/١٠ - ١/٢٣ - - - - ٩/١٢ ٢/١٠ - ١/٢٣ ٥/٧٠٠ - ٥/٧٠٠ ٦/٧٢٣
  و امور جوانان تربيت بدنی ٦/٢٤ ٤/٢٥ - ٠/٥٠ - - - - ٦/٢٤ ٤/٢٥ - ٠/٥٠ - ٢/٥ ٢/٥ ٢/٥٥
  عمران شهرها ٢/٢٤ ٧/٥٦ ٠/٢٠ ٩/١٠٠ - - - - ٢/٢٤ ٧/٥٦ ٠/٢٠ ٩/١٠٠ ٠/٨٨٥ - ٠/٨٨٥ ٩/٩٨٥
  روستاها عمران ونوسازی ٠/٣ ٠/٥٥ - ٠/٥٨ - - - - ٠/٣ ٠/٥٥ - ٠/٥٨ ٥/١٦ - ٥/١٦ ٥/٧٤
  تأمين مسکن ٩/٣٠ ٧/٥٧ ٠/٢٧ ٦/١١٥ - ٧/٤٤٣ - ٧/٤٤٣ ٩/٣٠ ٤/٥٠١ ٠/٢٧ ٣/٥٥٩ ٩/٤٢٨٢ ١/٤٤٩٤ ٠/٨٧٧٧ ٣/٩٣٣٦

  حفاظت محيط زيست - - ٠/٢ ٠/٢ - - - - - - ٠/٢ ٠/٢ - - - ٠/٢
  عمليات چند منظوره توسعه نواحی ٣/٢٥ - - ٣/٢٥ - - - - ٣/٢٥ - - ٣/٢٥ - - - ٣/٢٥
  وحرفه ای آموزش فنی ٠/١٠١ ٠/٦٩ ٠/٣٠ ٠/٢٠٠ - ١/١٠ - ١/١٠ ٠/١٠١ ١/٧٩ ٠/٣٠ ١/٢١٠ ٥/٥ ٤/٢١ ٩/٢٦ ٠/٢٣٧
  آموزش عالی ٠/١٣٢ ٧/٨١ - ٧/٢١٣ - - - - ٠/١٣٢ ٧/٨١ - ٧/٢١٣ - ٧/٦٨ ٧/٦٨ ٤/٢٨٢
  تحقيقات ٨/٣٣٦ ٩/٤٤ ٦/٢ ٣/٣٨٤ - ٦/١٤ - ٦/١٤ ٨/٣٣٦ ٥/٥٩ ٦/٢ ٩/٣٩٨ - ٠/١ ٠/١ ٩/٣٩٩
  امور اقتصادی ٩/٣١٥٥ ٥/١٦٤٧ ٤/١٩٩ ٨/٤٠٠٢ ٥/٢٤٩٤ ٠/٢٢٢٣ ٩/٤٨٠ ٤/٥١٩٨ ٤/٤٦٥٠ ٥/٣٨٧٠ ٣/٦٨٠ ٢/٩٢٠١ ٢/١٦٧٠ ٥/٢٤٩٢ ٢/٤١٦٣ ٤/١٣٣٦٤
  و منابع طبيعی  کشاورزی ٤/٢١٥ ٢/٥٦٧ ٦/٤ ٢/٧٨٧ ٨/٣٢ ٥/٥٣ - ٨/١٢٨ ٢/٢٤٨ ٧/٦٤٠ ١/٤٧ ٠/٩١٦ ٣/٧٢٦ ٧/١٢٢٥ ٠/١٩٥٢ ٠/٢٨٦٨
  منابع آب ٢/٥٦١ ٠/١٩٠ ٠/٣٠ ٢/٧٨٧ ٦/١٧ ٢/١٠ ٢/٥٦ ٨/٢٧ ٨/٥٨٤ ٢/٢٠٠ ٠/٣٠ ٠/٨١٥ ٠/١٢٢ ٤/١٨٣ ٤/٣٠٥ ٤/١١٢٠
  برق ٩/٣٠ ٣/١٠٢ ٠/٣٨ ٢/١٧١ ٨/٤٠٥ ٤/٩٢٨ - ٤/١٣٩٠ ٧/٤٣٦ ٧/١٠٣٠ ٢/٩٤ ٦/١٥٦١ ٠/١٠ - ٠/١٠ ٦/١٥٧١
  صنايع ٦/٤٠٥ ٠/٢٦٨ - ٦/٦٧٣ ٩/٣٤٤ ٠/١٤٧ ٨/٢٧٣ ٩/٤٩١ ٥/٧٥٠ ٠/٤١٥ - ٥/١١٦٥ ١/٣٢٠ ٦/٤٤٦ ٧/٧٦٦ ٢/١٩٣٢
  نفت - - - - ٤/٩٨١ ٨/٤٥ - ٠/١٣٠١ ٤/٩٨١ ٨/٤٥ ٨/٢٧٣ ٠/١٣٠١ - - - ٠/١٣٠١
 گاز - - - - ٤/٦٤٠ - - ٤/٦٤٠ ٤/٦٤٠ - - ٤/٦٤٠ - - - ٤/٦٤٠
  معادن ٦/١٤٠ ٠/١٤٩ - ٦/٢٨٩ ٧/٠ ٠/١٢١ - ٧/١٢١ ٣/١٤١ ٠/٣٧٠ - ٣/٤١١ ٠/٥٠ ٧/٧٥ ٧/١٢٥ ٠/٥٣٧
  بازرگانی ٧/١٩ ٠/٦ - ٦/٢٥ ٥/٤ ١/١٠ - ٦/١٤ ٢/٢٤ ١/١٦ - ٣/٤٠ ٥/٨٨ ٥/٢٠٦ ٠/٢٩٥ ٣/٣٣٥
  راه و ترابری ٩/٧٥٩ ٢/٣٣٦ ٢/١٠١ ٣/١١٩٧ - ٨/١٨٩ - ٨/١٨٩ ٩/٧٥٩ ٠/٥٢٦ ٢/١٠١ ١/١٣٨٧ ٠/٤ ٩/٢٧٠ ٩/٢٧٤ ٠/١٦٦٢
  پست و مخابرات ٩/١٢ ٠/١ ٦/٢٥ ٥/٥١ ٤/٦٦ ٢/٧١٧ ٤/١٠٨ ٠/٨٩٢ ٣/٧٩ ٢/٧٣٠ ٠/١٣٤ ٥/٩٤٣ - - - ٥/٩٤٣
  جهانگردی ٧/٣ ٨/١٥ - ٥/١٩ - - - - ٧/٣ ٨/١٥ - ٥/١٩ ٨/٣٤٩ ٧/٨٣ ٥/٤٣٣ ٠/٤٥٣
  ساير - ٢/١٢٠٠ - ٢/١٢٠٠ - - - - - ٢/١٢٠٠ - ٢/١٢٠٠ - - - ٢/١٢٠٠
  جمع ١/٣٣٣٩ ٢/٤٥٢٢ ٧/٣٢٧ ٠/٨١٨٩ ٥/٢٤٩٤ ٤/٢٦٩١ ٩/٤٨٠ ٨/٥٦٦٦ ٦/٥٨٣٣ ٦/٧٢١٣ ٦/٨٠٨ ٨/١٣٨٥٥ ٣/٨٠٦٧ ٠/٧٣٩٣ ٢/١٥٤٦٠ ١/٢٩٣١٦

١٦/١١/١٣٦٨ 



 )مبالغ به ميليارد ريال  ()۱۳۶۸ -۱۳۷۲(اول  برنامه  تصوير سرمايه گذاری ثابت طی-) ۴(شماره  جدول

١٣٦٨ 
یخصوص انداز پس یبانک سيستم جمع ی دولتیبنگاهها منابع یعمران بودجه

 

 عمومی امور 61/9 - - - 61/9

 یفن آمار و خدمات عمومی        8/2 - - - 8/2

 یجمع اطالعات وارتباطات        4/9 - - - 4/9

 یدولت ساختمانها و تاسيسات       48/8 - - - 48/8

2240/8  یاجتماع امور  265/6 81/1 1025/4 868/7

 یعموم آموزش و پرورش       60/9 - 1/2 5/0 67/1

 هنر فرهنگ و      3/8 - - - 3/8

 تغذيه بهداشت و درمان و      45/8 - 21/2 3/5 70/5

 یبهزيست تأمين اجتماعی و      2/4 - 56/4 - 58/5

 امورجوانان تربيت بدنی و      8/4 - - - 8/4

 شهرها عمران     14/3 - 150/0 - 164/3

 روستاها عمران و نوسازی     3/0 - 1/7 - 4/7

1721/5  مسکن تامين     13/6 78/3 794/8 834/8

 زيست حفاظت محيط     - - - - -

ینواح عمليات چند منظوره توسعه     5/3 - - - 5/3
 یا آموزش فنی و حرفه     21/6 0/6 0/1 0/4 22/7

  یعال آموزش     28/4 - - 25/0 53/4

 تحقيقات     58/1 2/2 - - 60/3

1826/3  یاقتصاد امور  500/8 771/4 205/8 348/3

 یطبيع کشاورزی و منابع      84/5 21/9 98/7 145/8 350/9

 آب منابع       82/3 3/6 4/4 11/5 101/8

 برق       16/8 188/6 2/0 - 207/4

 صنايع       147/3 98/3 97/8 136/5 479/9

 نفت       - 170/8 - - 170/8

 گاز       - 87/3 - - 87/3

 معادن       21/1 - 2/0 0/7 23/8

 یبازرگان       4/9 0/2 0/9 2/1 8/1

 یترابر راه و      141/7 30/9 - 51/7 224/3

 مخابرات پست و      1/7 169/8 - - 171/5

 یجهانگرد      0/5 - - - 0/5

 هزينه های عمرانی ساير 189/7 - - - 189/7

4318/7  جمع   1018/0 852/5 1231/2 1217/0



 )بالغ به ميليارد ريالم  ()۱۳۶۸ -۱۳۷۲(اول  برنامه  تصوير سرمايه گذاری ثابت طی-) ۴(شماره  جدولادامه 

١٣٦٩ 
یخصوص انداز پس یبانک سيستم جمع ی دولتیبنگاهها منابع یعمران بودجه

 

 عمومی امور 126/2 - 38/0 12/6 176/8

 یفن آمار و خدمات عمومی        10/4 - - - 10/2

 یجمع اطالعات وارتباطات        9/0 - 38/0 12/6 59/6

 یدولت ساختمانها و تاسيسات       106/8 - - - 106/8

2694/1  یاجتماع امور  482/7 90/5 1184/9 936/0

 یعموم آموزش و پرورش       154/7 - 4/0 16/0 174/7

 هنر فرهنگ و      7/2 - 43/5 36/0 86/7

 تغذيه بهداشت و درمان و      87/5 - 32/4 5/0 124/9

 یزيستبه تأمين اجتماعی و      3/6 - 111/8 - 115/4

 امورجوانان تربيت بدنی و      12/0 - - - 12/0

 شهرها عمران     20/8 - 160/0 - 180/8

 روستاها عمران و نوسازی     7/5 - 3/1 - 10/6

1801/7  مسکن تامين     23/9 85/5 828/8 863/5

 زيست حفاظت محيط     0/5 - - - 0/5

ینواح هعمليات چند منظوره توسع     5/0 - - - 5/0
 یا آموزش فنی و حرفه     37/8 2/5 1/3 5/0 46/6

  یعال آموزش     41/3 - - 10/5 51/8

 تحقيقات     80/9 2/5 - - 83/4

2854/0  یاقتصاد امور  831/2 1205/8 352/6 464/4

 یطبيع کشاورزی و منابع      134/1 23/2 110/4 188/2 455/9

 آب منابع       168/0 4/6 24/1 34/5 231/2

 برق       44/7 236/6 2/0 - 283/3

 صنايع       161/7 125/8 99/9 139/4 526/8

 نفت       - 395/3 - - 395/3

 گاز       - 130/6 - - 130/6

 معادن       47/4 15/0 6/0 9/0 77/4

 یبازرگان       7/4 3/9 21/9 51/1 84/3

 یترابر  وراه      243/3 32/6 0/9 21/3 298/1

 مخابرات پست و      20/6 238/2 - - 258/8

 یجهانگرد      4/0 - 87/4 20/9 112/3

 هزينه های عمرانی ساير 217/2 - - - 217/2

5942/1  جمع   1657/3 1296/3 1557/5 1413/0



 )ه ميليارد ريالمبالغ ب  ()۱۳۶۸ -۱۳۷۲(اول  برنامه  تصوير سرمايه گذاری ثابت طی-) ۴(شماره   جدولادامه

١٣٧٠ 
یخصوص انداز پس یبانک سيستم جمع ی دولتیبنگاهها منابع یعمران بودجه

 

 عمومی امور 119/5 - 38/0 12/8 170/3

 یفن آمار و خدمات عمومی        12/4 - - - 12/4

 یجمع اطالعات وارتباطات        10/0 - 38/0 12/8 60/8

 یدولت ها و تاسيساتساختمان       97/1 - - - 97/1

2888/2  یاجتماع امور  548/4 94/2 1272/6 973/0

 یعموم آموزش و پرورش       184/9 - 5/0 20/0 193/8

 هنر فرهنگ و      9/0 - 43/5 36/0 88/5

 تغذيه بهداشت و درمان و      97/5 - 35/3 6/5 139/3

 یبهزيست تأمين اجتماعی و      5/4 - 145/9 - 151/3

 امورجوانان تربيت بدنی و      12/1 - - - 12/1

 شهرها عمران     21/1 - 175/0 - 196/1

 روستاها عمران و نوسازی     12/5 - 3/3 - 15/8

1870/4  مسکن تامين     24/1 88/9 863/2 894/2

 زيست حفاظت محيط     0/6 - - - 0/6

ینواح عمليات چند منظوره توسعه     5/0 - - - 5/0
 یا آموزش فنی و حرفه     48/4 2/5 1/4 5/0 57/3

  یعال آموزش     47/8 - - 10/9 58/7

 تحقيقات     80/0 2/8 - 0/4 83/2

3055/4  یاقتصاد امور  924/7 1179/1 385/1 566/5

 یطبيع کشاورزی و منابع      172/7 24/5 156/1 286/5 639/8

 آب نابعم       172/7 4/7 27/5 43/4 248/3

 برق       41/3 285/7 2/0 - 329/0

 صنايع       159/7 103/2 79/2 110/5 452/6

 نفت       - 330/2 - - 330/2

 گاز       - 161/1 - - 161/1

 معادن       69/3 25/0 10/0 14/0 118/3

 یبازرگان       7/1 3/5 21/9 51/1 83/6

 یترابر وراه       286/1 35/2 1/0 40/1 362/4

 مخابرات پست و      11/0 206/0 - - 217/0

 یجهانگرد      4/8 - 87/4 20/9 113/1

 هزينه های عمرانی ساير 236/3 - - - 236/3

6350/2  جمع   1828/9 1273/3 1695/7 1552/3



 ) ميليارد ريالمبالغ به  ()۱۳۶۸ -۱۳۷۲(اول  برنامه  تصوير سرمايه گذاری ثابت طی-) ۴(شماره   جدولادامه

١٣٧١ 
یخصوص انداز پس یبانک سيستم جمع ی دولتیبنگاهها منابع یعمران بودجه

 

 عمومی امور 109/5 - 38/0 12/8 160/3

 یفن آمار و خدمات عمومی        11/7 - - - 11/7

 یجمع اطالعات وارتباطات        10/0 - 38/0 12/8 60/8

 یدولت ا و تاسيساتساختمانه       87/8 - - - 87/8

3028/0  یاجتماع امور  577/0 100/0 1336/6 1014/4

 یعموم آموزش و پرورش       193/8 - 5/5 22/3 221/6

 هنر فرهنگ و      9/0 - 43/5 36/0 88/5

 تغذيه بهداشت و درمان و      110/0 - 34/7 6/5 151/2

 یبهزيست تأمين اجتماعی و      6/1 - 168/8 - 174/9

 امورجوانان تربيت بدنی و      9/5 - - 1/4 10/9

 شهرها عمران     21/5 - 190/0 - 211/5

 روستاها عمران و نوسازی     16/0 - 3/6 - 19/6

1940/6  مسکن تامين     25/6 94/2 889/2 931/6

 زيست حفاظت محيط     0/5 - - - 0/5

یواحن عمليات چند منظوره توسعه     5/0 - - - 5/0
 یا آموزش فنی و حرفه     46/5 2/5 1/3 5/2 55/5

  یعال آموزش     51/2 - - 11/1 62/3

 تحقيقات     82/3 3/2 - 0/3 85/9

2907/2  یاقتصاد امور  900/5 1092/1 378/3 536/3

 یطبيع کشاورزی و منابع      185/6 25/7 178/5 299/7 689/5

 آب منابع       179/6 7/7 35/0 48/0 270/3

 برق       34/2 334/2 2/0 - 370/4

 صنايع       121/3 91/5 38/4 53/5 304/7

 نفت       - 274/0 - - 274/0

 گاز       - 132/7 - - 132/7

 معادن       79/6 35/0 14/0 22/0 150/6

 یبازرگان       5/6 3/5 21/9 51/1 82/1

 یترابر  وراه      280/0 37/5 1/0 41/1 359/6

 مخابرات پست و      9/5 150/3 - - 159/8

 یجهانگرد      5/1 - 87/5 20/9 113/5

 هزينه های عمرانی ساير 267/4 - - - 267/4

6362/9  جمع   1854/4 1192/1 1752/9 1563/5



 ) ميليارد ريالمبالغ به  ()۱۳۶۸ -۱۳۷۲(اول  برنامه  تصوير سرمايه گذاری ثابت طی-) ۴(شماره   جدولادامه

١٣٧٢ 
یخصوص انداز پس یبانک سيستم جمع ی دولتیبنگاهها منابع یعمران بودجه

 

 عمومی امور 102/5 - 38/0 12/8 153/3

 یفن آمار و خدمات عمومی        12/7 - - - 12/7

 یجمع اطالعات وارتباطات        11/1 - 38/0 12/8 61/9

 یدولت ا و تاسيساتساختمانه       78/7 - - - 78/7

3177/8  یاجتماع امور  592/7 102/6 1425/1 1057/4

 یعموم آموزش و پرورش       205/7 - 6/0 23/8 235/5

 هنر فرهنگ و      8/5 - 43/5 36/0 88/0

 تغذيه بهداشت و درمان و      115/2 - 34/9 6/5 156/6

 یبهزيست تأمين اجتماعی و      5/6 - 217/6 - 223/2

 امورجوانان تربيت بدنی و      8/0 - - 3/8 11/8

 شهرها عمران     23/2 - 210/0 - 233/2

 روستاها عمران و نوسازی     19/0 - 4/8 - 23/8

2002/1  مسکن تامين     28/4 96/8 906/9 970/0

 زيست حفاظت محيط     0/4 - - - 0/4

یواحن عمليات چند منظوره توسعه     5/0 - - - 5/0
 یا آموزش فنی و حرفه     45/7 2/0 1/4 5/8 54/9

  یعال آموزش     45/0 - - 11/2 56/2

 تحقيقات     83/0 3/8 - 0/3 87/1

2721/5  یاقتصاد امور  845/6 950/0 348/9 577/0

 یطبيع کشاورزی و منابع      210/3 33/5 182/6 305/5 731/9

 آب منابع       184/6 7/2 31/0 46/0 268/8

 برق       34/2 345/3 2/0 - 381/5

 صنايع       83/6 73/1 4/8 6/7 168/2

 نفت       - 130/7 - - 130/7

 گاز       - 128/7 - - 128/7

 معادن       72/2 46/7 18/0 30/0 166/9

 یبازرگان       0/7 3/5 21/9 51/1 77/2

 یترابر راه و      246/2 53/6 1/1 116/7 417/6

 مخابرات پست و      8/7 127/7 - - 136/4

 یجهانگرد      5/1 - 87/5 21/0 113/6

 هزينه های عمرانی ساير 289/6 - - - 289/6

6342/2  جمع   1830/4 1052/6 1812/0 1647/2



 )ليارد ريالمبالغ به مي  ()۱۳۶۸ -۱۳۷۲(اول  برنامه  تصوير سرمايه گذاری ثابت طی-) ۴(شماره   جدولادامه

١٣٦٨-٧٢ 
یخصوص انداز پس یبانک سيستم جمع ی دولتیبنگاهها منابع یعمران بودجه

 

 عمومی امور 519/6 - 152/0 51/0 722/6

 یفن آمار و خدمات عمومی        55/4 - - - 55/4

 یجمع اطالعات وارتباطات        45/0 - 152/0 51/0 248/0

 یدولت تمانها و تاسيساتساخ       419/2 - - - 419/2

14028/9  یاجتماع امور  2466/4 468/4 6244/6 4849/5

 یعموم آموزش و پرورش       800/0 - 21/7 87/1 908/8

 هنر فرهنگ و      37/5 - 174/0 144/0 355/5

 تغذيه بهداشت و درمان و      456/0 - 158/5 28/0 642/5

 یبهزيست تماعی وتأمين اج      23/1 - 700/5 - 723/6

 امورجوانان تربيت بدنی و      50/0 - - 5/2 55/2

 شهرها عمران     100/9 - 885/0 - 985/9

 روستاها عمران و نوسازی     58/0 - 16/5 - 74/5

 مسکن تامين     115/6 443/7 4282/9 4494/1 9336/3

 زيست حفاظت محيط     2/0 - - - 2/0

ینواح مليات چند منظوره توسعهع     25/3 - - - 25/3
 یا آموزش فنی و حرفه     200/0 10/1 5/5 21/4 237/0

  یعال آموزش     213/7 - - 68/7 282/4

 تحقيقات     384/3 14/6 - 1/0 399/9

13364/4  یاقتصاد امور  4002/8 5198/4 1670/7 2492/5

 یطبيع بعکشاورزی و منا      787/2 128/8 726/3 1225/7 2868/0

 آب منابع       787/2 27/8 122/0 183/4 1120/4

 برق       171/2 1390/4 10/0 - 1571/6

 صنايع       673/6 491/9 320/1 446/6 1932/2

 نفت       - 1301/0 - - 1301/0

 گاز       - 640/4 - - 640/4

 معادن       289/6 121/7 0/0 75/7 537/0

 یبازرگان       25/7 14/6 88/5 206/5 335/3

 یترابر راه و      1197/3 189/8 4/0 270/9 1662/0

 مخابرات پست و      51/5 892/0 - - 943/5

 یجهانگرد      19/5 - 349/8 83/7 453/0

 هزينه های عمرانی ساير 1200/2 - - - 1200/2

29316/1  جمع   8189/0 5666/8 8067/3 7393/0
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 خǘصه بودجه Ƴمومũ دوǁت  -) ٥(جدول شماره 

  

  

)ميǄيارد ريال (         

 ١٣٦٧ 
)Ƴمţǂرد(

١٣٦ē١٣٦Ĕ١٣٧ċرشد متوسط ساالنه ١٣٧١١٣٧٢
)درصد(

٨/٤٠٠٨٧/٤٧٢١٤/٥٥٩٥١/٦٤٤٢١/٢٥ ٠/٣١٥٠ ٧/٢٠٩٨درآمد   
    ūياتǃ٢/٩٨٦٠/١١٥٠٠/١٦٨٨٠/٢٠٩٧٠/٢٥٩٢٠/٣١٨٠٤/٢٦درآمدهای ما 
  )ǅياتهای مستقيǃ٢/٢٤()٠/١٩٠٨()٠/١٥٥٥()٠/١٢٥٨()٠/١٠١٣()٠/٧٠٦() ٩/٦٤٥()ما(
  )ǅيرمستقيƹ ياتهایǃ٢/٣٠()٠/١٢٧٢()٠/١٠٣٧()٠/٨٣٩()٠/٦٧٥() ٠/٤٤٤() ٣/٣٤٠()ما(

٠/٩٠٠٣/١٠١١٣/١١٤٢٤/١٣٤٥٠/١٣٤٤٠/١٥ ٩/٦٦٧درآمد نفت    
٠/١١٠٠٥/١٣٠٩٤/١٤٨٢٠/١٦٥٨١/١٩١٨٠/٣٤ ٦/٤٤٤ساير درآمدها    

٠/٤٤٤٨٨/٥٥٨٠٦/٦٠٦٥٥/٦٣٣٦٦/٦٥٣٤٠/٩ ś٤/٤٢٤٥رداختها  
٠/٣٤٣٠٥/٣٩٢٣٧/٤٢٣٦١/٤٤٨٢٢/٤٧٠٤٦/٦ ٩/٣٤١٩اƵتبارات جاری   
   ūمرانƵ تباراتƵ٠/١٠١٨٣/١٦٥٧٩/١٨٢٨٤/١٨٥٤٤/١٨٣٠٣/١٧ ٥/٨٢٥ا
٧/٢١٤٦٠/١٢٩٨٠/١٥٧٢٩/١٣٤٣١/٧٤١٥/٩٢٧/٤٦کسری بودجه   
٧/٢١٤٦٠/١٢٩٨٠/١٥٧٢٩/١٣٤٣١/٧٤١٥/٩٢٧/٤٦منابع تƋمين کسری   
برگشتū از śرداختهای ساǃهای 

گƦشته 
٠/٨٨٠/١٣٣٩/١٣٢١/١١٨٥/٩٢٤/٥ ٢/١٢٢- 

  ūťبان ǅاز سيست Ư٥/٢٠٢٤٠/١٢١٠٠/١٤٣٩٠/١٢١١٠/٦٢٣٠استقرا-
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 )١٣٦ē -٧٢(تصوير اƳتبارات جاری طũ برنامه اول  -) ٦(جدول شماره 

)مباƸǃ به ميǄيارد ريال(                    
 ١٣٦ē١٣٦Ĕ١٣٧ċ١٣٧١١٣٧٢ Ʋ١٣٦ -٧٢جمē 
   ūمومƵ٩/٣٤٣٤/٤٥١٩/٤٦٨٩/٤٩٢٣/٥١٤٤/٢٢٧١امور 
 ٨/٠٨/٠٩/٠٠/١٠/١٥/٤تنƲيǅ روابƿ Ʊوای سه گانه   
ƿ٤/٢٧/٢٨/٢٠/٣٢/٣١/١٤انونƦũاری   
٧/٤٥/٥٥/٥٨/٧٠/٨٥/٣١اداره امور Ƶمومū کشور  
اداره امور ưƿايƛ Üūبتū و  

موƿوƼات 
٣/٤٩٧/٥٩٠/٦٤٠/٦٧٠/٧٠٠/٣١٠

٤/٢١٢/٢٥٠/٢٤٦/٢٥٣/٢٦٥/١٢٢اجرای سياست داخūǄ کشور 
٤/١٧٩٣/٢٥٥٢/٢٦٣٥/٢٧١٦/٢٨٠٠/١٢٥٠حفƲ نǅƲ و امنيت داخūǄ کشور 
  ūخارج Ʊ٣/٨٢/١١١/١٠٨/٨٦/٨٠/٤٧اداره رواب
  ūǃ٤/٢٩٩/٣٣٥/٣٨٠/٤٥٤/٥٠٢/١٩٧اداره امور ما
  ūنƼ ūمومƵ ٦/١٢٠/١٣٠/١٣٢/١٣٢/١٣٠/٦٥آمار و خدمات
  ūات جمعƱات وارتباƵǚƱ٦/٢٩٢/٣٧٦/٣٩٠/٤٢٥/٤٤٩/١٩٢ا
  ūتǃسيسات دوƋ٣/٠٤/٠٤/٠٥/٠٥/٠١/٢ساختمانها و ت
٧/٥٥/٦٩/٦٥/٧٠/٨٦/٣٤اداره امور نيروی کار  
   ūƵاƼ٣/٦١٧٧/٦٥١٠/٦٥٢٠/٦٥٢٠/٦٥٢٠/٣٢٢٥امور د
  ūƵ٢/١٥٣١١/١٨٦٨٢/٢٠٧٩٩/٢٢٨٦٥/٢٥٣٧٩/١٠٣٠٢امور اجتما
  ūمومƵ ƫرورś و ƫ٠/٧١٧١/٩١٥٢/١٠١٩٢/١١٢٧١/١٢٥٨٦/٥٠٣٦آموز
Ƽ٠/١٦٨/١٨٧/٢٠٧/٢٢٨/٢٤٠/١٠٣رهنŧ وهنر  
٧/٢٨٣٠/٣٥١٤/٤٠٠٥/٤٤٠٤/٤٨٨٠/١٩٦٤بهداشتÜ درمان و تƦƺيه  
  ūو بهزيست ūƵمين اجتماƋ٣/٣١٣٦/٣٣١٣/٣٥٥٣/٣٧٨١/٤٠٥٦/١٧٨٣ت
 ū٠/١٠٨/١٣٦/١٤٤/١٥٢/١٦٠/٧٠و امورجوانان   تربيت بدن
١/٣٢/٣٢/٣٣/٣٤/٣٢/١٦تƋمين مسťن  
٤/٣٧/٣١/٤٤/٤٧/٤٣/٢٠حفاƲت محيƱ زيست  
ƵمǄيات Šند منƲوره توسعه  

 ūنواح
٠/١٠/١٠/١٠/١٠/١٠/٥

٩/٦٣١/٨٢٢/٩٦٧/١١٠٧/١٣١٦/٤٨٤آموزƼ ƫنū و حرƼه ای  
 ūǃاƵ ƫ٧/٩٨٣/١٢٠٣/١٣١١/١٤٣٩/١٥٥٣/٦٤٩آموز
١/٢١٥/٢٧٢/٣٣٣/٤٠٢/٤٨٣/١٧٠تحقيقات  
٠/٢٧١١/٤١٩٥/٥٢٨٥/٥٤٥٤/٤٦٥٥/٢٢٢٩امور اƿتصادی  
  ūبيعƱ ٩/٥٣٩/٥٩٢/٦٦٠/٧٢٩/٧٩٩/٣٣١کشاورزی و منابع
١/٥٩/٨٠/٩٠/٩٥/٨٥/٤٠منابع آب  
٨/٠٨/٠٨/٠٨/٠٨/٠٠/٤برق  
٤/٥٨/٥٩/٥٣/٦٨/٦٢/٣٠صنايع  
٤/٤٤٦-٤/٩٠٨/١٠٥٦/١٣٧٦/١١٢نفت  
٥/٢١/٣٧/٣٤/٤٢/٥٩/١٨معادن  
  ū٧/٦٢٣/١٧٨٨/٢٤٦٨/٢٨٠٦/٣٠٤٢/١٠٧٣بازرگان
٩/٤٢٢/٤٥٦/٤٧٠/٤٩٤/٥٠١/٢٣٥راه و ترابری  
ś٨/٦٧/٩٨/٨٠/٨١/٦٤/٣٩ست و مخابرات  
٥/٠٦/١١/٢٦/٢١/٣٩/٩جهانũردی  
٦/٦٦٦٢/٥٣٣١/٥٠٨٨/٥٠٤٠/٥٣٥٧/٢٧٤٧ساير هزينه های جاری   
 ) ūƵاƼ٠/٢٢٢٥()٠/٤٤٩()٣/٤١٩()٤/٤٢٢()٣/٤٣٤()٠/٥٠٠() تقويت بنيه د(
١/٤٤٨٢٢/٤٧٠٤٥/٢٠٧٧٦ ٠/٣٤٣٠٥/٣٩٢٣٧/٤٢٣٦جمع   
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 ) ١٣٦ē -٧٢(تصوير اƳتبارات Ƴمرانũ طũ برنامه اول  -) ٧(جدول شماره 

 )مباƸǃ به ميǄيارد ريال(

  

 ١٣٦ē١٣٦Ĕ١٣٧ċ١٣٧١١٣٧٢ Ʋ١٣٦ -٧٢جمē 
   ūمومƵ ٢/١٢٦٥/١١٩٥/١٠٩٥/١٠٢٦/٥١٩ ٩/٦١امور

     ūنƼ ūمومƵ ٢/٨٤/١٠٤/١٢٧/١١٧/١٢٤/٥٥آمارو خدمات
    ūات جمعƱات و ارتباƵǚƱ٩/٤٠/٩٠/١٠٠/١٠١/١١٠/٤٥ا
   ūتǃسيسات دوƋ٨/٤٨٨/١٠٦١/٩٧٨/٨٧٨/٧٨٢/٤١٩ساختمانها و ت
   ūƵ٦/٢٦٥٧/٤٨٢٤/٥٤٨٠/٥٧٧٧/٥٩٢٤/٢٤٦٦امور اجتما 
   ūمومƵ ƫرورś و ƫ٩/٦٠٧/١٥٤٩/١٨٤٨/١٩٣٧/٢٠٥٠/٨٠٠آموز
Ƽ٨/٣٢/٧٠/٩٠/٩٥/٨٥/٣٧رهنŧ و هنر   
٨/٤٥٥/٨٧٥/٩٧٠/١١٠٢/١١٥٠/٤٥٦  بهداشتÜ درمان و تƦƺيه  
   ūو بهزيست ūƵمين اجتماƋ٤/٢٦/٣٤/٥١/٦٦/٥١/٢٣ت
٤/٨٠/١٢١/١٢٥/٩٠/٨٠/٥٠تربيت بدنū وامور جوانان   
Ƶ٣/١٤٨/٢٠١/٢١٥/٢١٢/٢٣٩/١٠٠مران شهرها   
Ƶ٠/٣٥/٧٥/١٢٠/١٦٠/١٩٠/٥٨مران و نوسازی روستاها  
٦/١٣٩/٢٣١/٢٤٦/٢٥٤/٢٨٦/١١٥تƋمين مسťن  
٥/٠٦/٠٥/٠٤/٠٠/٢-حفاƲت محيƱ زيست  
Ƶ٣/٥٠/٥٠/٥٠/٥٠/٥٣/٢٥مǄيات Šند منƲوره  
٦/٢١٨/٣٧٤/٤٨٥/٤٦٧/٤٥٠/٢٠٠آموزƼ ƫنū و حرƼه ای  
  ūǃاƵ ƫ٤/٢٨٣/٤١٨/٤٧٢/٥١٠/٤٥٧/٢١٣آموز
١/٥٨٩/٨٠٠/٨٠٣/٨٢٠/٨٣٣/٣٨٤تحقيقات  
 ٨/٥٠٠٢/٨٣١٧/٩٢٤٥/٩٠٠٦/٨٤٥٨/٤٠٠٢امور اƿتصادی   
   ūبيعƱ ٥/٨٤١/١٣٤٧/١٧٢٦/١٨٥٣/٢١٠٢/٧٨٧کشاورزی ومنابع
٣/٨٢٠/١٦٨٧/١٧٢٦/١٧٩٦/١٨٤٢/٧٨٧منابع آب  
٨/١٦٧/٤٤٣/٤١٢/٣٤٢/٣٤٢/١٧١برق  
٣/١٤٧٧/١٦١٧/١٥٩٣/١٢١٦/٨٣٦/٦٧٣صنايع  
١/٢١٤/٤٧٣/٦٩٦/٧٩٢/٧٢٦/٢٨٩معدن  
  ū٩/٤٤/٧١/٧٦/٥٧/٠٧/٢٥بازرگان
٧/١٤١٣/٢٤٣١/٢٨٦٠/٢٨٠٢/٢٤٦٣/١١٩٧راه و ترابری  
ś٧/١٦/٢٠٠/١١٥/٩٧/٨٥/٥١ست و مخابرات  
 ٥/٠٠/٤٨/٤١/٥١/٥٥/١٩جهانũردی  
   ūمرانƵ ٧/١٨٩٢/٢١٧٣/٢٣٦٤/٢٦٧٦/٢٨٩٢/١٢٠٠ساير هزينه های 
و نوسازی مراکز جمعيتū  با زسازی(  
بازسازی مناƱق وشهرها و  -

)روستاهای جنũزده و بمباران شده
)٠/٣٥٠( ) ٠/٦٠()٠/٧٠()٠/٧٠()٠/٨١()٠/٦٩(

٠/١٠١٨٣/١٦٥٧٩/١٨٢٨٤/١٨٥٤٤/١٨٣٠٠/٨١٨٩جمع    
١٦/١١/١٣٦٨
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 ) ١٣٦ē -٧٢(تصوير تراƦنامه تƻǂيũƾ سيستǃ بانũţ و شاخƫ بهای کاال و خدمات مصرũƺ  -) ē(جدول شماره 

 )ميǄيارد ريال(

  

 Ɲ١٣٦٦١٣٦٧١٣٦شرē١٣٦Ĕ١٣٧ċرشد متوسط دوره ١٣٧١١٣٧٢
 ūيهای خارجƑدارا ƭǃ٧٠٧٧٢٤٧٢٤٧٢٤٧٢٤٧٢٤٧٢٤خا 

  ūتǃدو ƫبخ ūبده ƭǃ٥/٩١٧٥٥/١١٦٧٦٢/١٣١٢٣٢/١٤٨٩٣٤/١٦٣٤٧٩/١٧٢٠١٢/١٧٤٨٩٦/٨خا
  ūخصوص ƫبخ ū٤/٦٤٢٦٤/٧١٨٦٢/٧٩٣٢٥/٨٧٠٩٧/٩٥٠٠٢/١٠٢٠٢٢/١٠٨٩٨٧/٨بده
٩/١٦٢٩٨٩/١٩٥٨٦٤/٢١٧٧٩٧/٢٤٣٢٦١/٢٥٦٧٢١/٢٨١٢٨٤/٢٩١١١٤/٨جمع   
  ūũنقدين ǅ٢/١٢٦٦٨٩/١٩٥٨٦٩/١٦٩٨٧٨/١٨٩٧٤٢/٢٠٧٢٦٩/٢١٩٣٩٩/٢٢٧٠٦٢/٨حج
 )٥/٣()٩/٥()٢/٩()٧/١١()٨/١٠()٢١()١/١٨( 

رشد شاخƭ بهای کاǙ و 
 ūƼخدمات مصر

٦/٢٨٥/٢٨٥/٢٠٨/١٦٣/١٤٤/١١٩/٨-
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 ) ١٣٦ē -٧٢(منابƲ و مصارƹ ارƦی کشور طũ برنامه اول  -) Ĕ(جدول شماره 

 Ʋمناب ƹمصار

 Ɲدالر شر ǅيوǂمي Ɲشر
ميǂيوǅ دالر 

جمع Ƶمرانū جاری 
   ūرآورده های نفتƼ ٨٣و٠٩٦صادرات نفت و گاز و Ǚ١١٤و٦٢٣٣٢و١٣٢ ٥٢و٢٠٠واردات کا 
    ǅ٧٢و٦١٥صادرات نفت خا  ūبيعƱ ٨و٣٠٠٨٣٠٠٦٠٠کشاورزی و منابع
)١و٥٠٠()١و٥٠٠()--()ƿانون برنامه اول) ٢٩(ارز موưوƳ تبصره (١و٦٤٠صادرات گاز   
)٧و١٠٠()٦و٨٠٠()٣٠٠()ساير( ٦و٣٧٦صادرات نفت جهت واردات Ƽرآورده   
٤و٤١٤٠و٠٠٠)١٤٠(منابع آب  ٢و٤٦٥صادرات گاز مايعÜ نفتاÜ ميعانات گازی و   
)٣و٠٠٠()٣و٠٠٠()--()ƿانون برنامه اول ) ٢٩(ارز موưوƳ تبصره ( نفت کوره   
  ūير نفتƹ هایǙ١و١٤٠()١و٠٠٠()١٤٠()ساير(  ١٧و٨٣٦صادرات کا(

٣٣و١٤٧٢٨و١٩١٢٨و٦٠٠صنايع   
)٧و٠٠٠()٧و٠٠٠()--()ƿانون برنامه اول) ٢٩(ارز موưوƳ تبصره ( ٣و٠٢٤صادرات کاǙهای کشاورزی  
  ūهای صنعتǙ٢٦و٧٢٨()٧و١٢٨()١٩و٦٠٠() ساير( ٩و٠٠٠صادرات کا(
  ƫرƼ ٢و٩٠٠ ٢و٨٥٠٠٥٠  معادن ٤و٤٠٠صادرات
  ūت معدنǙتبصره (١و٣٠٠صادرات محصو Ƴوưانون برنامه اول) ٢٩(ارز موƿ()--()٢٠٠()٢٠٠(
  ū٢و٧٠٠()١و٨٥٠()٨٥٠() ساير( ١١٢صادرات مواد داروي(

  ūرآورده های نفتƼ ١٤و٨٧٢٦و٦٣٥٠و٣٧٦نفت و
١و١٨٠٠و٨٠٠--گاز   ٢و٨٠٠صادرات خدمات   
٣٥٠٣٥٠--مسťن  ٤٥٠  درآمد ارزی حاصل از جهانũردی 
٦و٤٤٠٥٨٠٠٢٤٠برق  ٢و٣٥٠ساير  

٤و٣٣٠٠و٩١٣٣٨٧راه و ترابری  
Ƶ١٠٠١٥٠٢٥٠مران شهرها  ٢و٦٠٠درياƼتهای ارزی حساب سرمايه  

٢و٢٤٠٠وś١٩٠٢١٠ست و مخابرات  
)٣٠٠()٣٠٠()--()ƿانون برنامه اول) ٢٩(ارز موưوƳ تبصره ( ) ٢٩(تبصره ) ١٤(منابع ارزی موưوƳ بند 

) ٢و١٠٠()١٩١٠()١٩٠()ساير(   ٤٠٠) خاƭǃ (ƿ١٣٦٨انون بودجه سال  
١٣٥٣٧٥٥٠انرšی اتمū  )٢٩(تبصره ) د(منابع ارزی موưوƳ بند 

١٩و١٥٤٠و١٨١٢٠و٤٢٠بازرگانū  ٧وƿ٥٠٠انون برنامه اول  
٩و٨٤٩٠و١٠٠٠و٤٩٠دƼاÜūƵ انتƲامÜū امنيتū و اƵǚƱاتū  ) ٢٩(تبصره ) د(منابع ارزی موưوƳ بند 

٩٥٥٦١٥١آموزƫ و śرورƵ ƫمومū   ٣وƿ٠٠٠انون برنامه اول  
٣٥٨٥١٢٠آموزƼ ƫنū و حرƼه ای  ) ٢٩(تبصره ) د(منابع ارزی موưوƳ بند  
٤٩٠١١٠٦٠٠آموزƵ ƫاūǃ   ١وƿ٥٠٠انون برنامه اول 

١٠٠٣٠٠٤٠٠تحقيقات  
Ƽ١٩٢١٤٢٠٦رهنŧ وهنر   ٢و٠٠٠ساير درياƼتهای ارزی  

٢و١٥٧٠١٢٩و٥٥٩بهداشت و درمان  
 ūƵمين اجتماƋت   ū٧٢٢٨١٠٠و بهزيست
  ūخارج Ʊ٣٥٠--٣٥٠اداره رواب
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 ū٣٦٢١٥٧  تربيت بدن
  ūات جمعƱات و ارتباƵǚƱ٣٧٦٣٦٤٧٤٠ا
  ū٣٠--٣٠هواشناس
٢٨٢٣٠جهانũردی  
٥--٥حفاƲت محيƱ زيست   
٤٠٠٤٠٠-بازسازی  
٤و٥٠٠واردات خدمات   
٩٠٠ارزی حساب سرمايه   śرداختهای  
١و٠٠٠در اختيار رƑيƩ جمهور  

 ١٢٠و٧٣٢جمع مصارƻ   ١٢٠و٧٣٢جمع منابع   
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  ١٣٦٧ -٧٢تحول اشتƸال در بخشهای مختƹǂ اقتصادی  -) ١ċ(جدول شماره 

      )به هزار نفر(                                                                                    

  

اشتƸال جديد ١٣٦٧١٣٧٢بخشهای اقتصادی 
٢٣٥٣٣٤١١١٥٨کشاورزی  -١  
٢٧٩٧٣٩٠٣١١٠٦: و معادن  صنايع -٢  

)٣٤٢()١٨٢٢()١٤٨٠(صنعت و معدن       
)٤٣()١٤٠()٩٧(آب و برق و گاز      
)٧٢١()١٩٤١()١٢٢٠(  ساختمان     

٥٤٠٠٦١٠٥٧٠٥   :خدمات -٣ 
    ūروشƼ و خرده ūروشƼ مدهƵ ١٨٦()١٠٧٧()٨٩١(خدمات(
   رستوران و هتǄداری   
)١١٠()٧٨١()٦٧١(خدمات حمل ونقلÜ ارتباƱات و انبارداری  
  ūƿو حقو ūťǄم Üبيمه Üūǃ٣٩()١٤٢()١٠٣(خدمات ما(
  ūو شخص ūƵاجتما ÜūمومƵ ٣٧٠()٤١٠٥()٣٧٣٥(خدمات(
١١٤٥٠١٣٤١٩١٩٦٩جمع کل   
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  ١٣٦٧ -٧٢رشد و تحول بهره وری سرانه کار  -) ١١(جدول شماره 

 )بهره وری به هزار نفر(                                                                                            

  

بخشهای اقتصادی 
)٥٣به قيمت ثابت سال (بهره وری سرانه 

)درصد(متوسط رشد ساالنه 
١٣٦٧١٣٧٢

١٨١٢٣٠٩/٤کشاورزی  -١ 
٣٣٢٤١٩٨/٤: صنايع و معادن -٢ 

)٠/١١()٣٧٢()٢٢٠() بدون نفت(صنعت و معدن    
)٤/١()١٠٦٠()٩٩٠(آب و برق و گاز    
)٣/٤()٩٥()٧٧(ساختمان    

٢٧٢٣٣٣١/٤: خدمات -٣ 
)٠/٢()١٩٢()١٧٤(حمل و نقل    
)٤/٤()٣٥٤()٢٨٦(ساير خدمات    

٢٥٨٣٣٣٢/٥جمع کل  




