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برنامه پنجم عمرانی کشور ( تجدید نظر شده) 1356 - 1352

   برنامه پنجم عمرانی کشور ( تجدید
نظر شده) 1356 - 1352 خالصه

 قسمت اول
 کلیات اقتصادي و اجتماعی

 مقدمه
 پنجمین برنامه عمرانی کشور که در نیمه دوم سال 1351 در کنفرانس تاریخی تخت جمشید
در پیشگاه مبارك ملوکانه مطرح و تأیید گشت در بهمن ماه1351 به تصویب مجلسین رسید.

 تصویب این برنامه در زمانی به انجام رسید که تحولی عظیم در اقتصاد جهانی در شرف
وقوع بود. این تحول آغاز نشده و پنهان، از دیده تیزبین و هوشیار شاهنشاه آریامهر

دور نمانده بود و به همین سبب در همان زمان نیز طراحان برنامه را به انتخاب و قبول

هدفهایی بسیار واال و عظیم، تشویق و ترغیب می فرمودند.
 زمانی کوتاه پس از تصویب این برنامه، یعنی در حدود یک سال بعد، پیروزي درخشان
ایران به رهبري خردمندانه شاهنشاه در زمینه نفت از یک سو و دگرگونیهایی که در

اقتصاد جهانی پدید آمد از سوي دیگر نشان داد که آینده نگریهاي شاهانه واقعیت یافته

است. در چنین شرائطی برنامه مصوب قبلی، چه از لحاظ کمیت و کیفیت هدفها و برنامه ها

و چه از لحاظ سیاست ها و خط مشی ها نمی توانست از هر حیث کافی و رسا و پاسخگوي

نیازهاي جامعه متحول ایران باشد.

 به همین سبب همراه مطالعات سازمان برنامه و بودجه براي تهیه گزارش " دورنماي
بیست ساله آینده ایران"، بررسی مجدد برنامه عمرانی پنجم نیز آغاز شد و با یاري،

همکاري و همفکري تمام مؤسسات مربوط اصول کلی و خطوط اساسی تجدید نظر این برنامه

معلوم و مشخص گشت.

 تجدید نظر در برنامه عمرانی پنجم حاوي نکاتی تازه و برجسته بوده است:
 نخست آنکه در برنامه هاي قبلی، حجم منابع مالی و محدودیت آن نقشی بسیار مهم در

تصمیم گیري و تعیین اولویت ها داشت ولی اینک غناي کشور ما از لحاظ درآمد سرشار نفت
این تنگنا را از میان برداشته است.
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 در برابر، شوق وافر ما براي توسعه هر چه بیشتر اقتصادي، تنگناهاي دیگري را در
زمینه کمبود نیروي انسانی، به ویژه در رشته هاي فنی و تخصصی، وسائل و تأسیسات
زیربنایی، کمیابی مواد اولیه معدنی، کشاورزي و نیز منابع طبیعی به وجود آورده است.

این تنگناها در تعیین اصول کلی و خطوط اساسی تجدید نظر برنامه عمرانی پنجم یکی از

مهمترین و برجسته ترین ضوابط بوده اند. به بیانی، دیگر هدفهاي نوین برنامه در این
جهت تنظیم گشت که در چنین شرائطی از یک سو از منابع موجود براي توسعه اقتصادي

بهره اي بیشتر و بهتر گرفته شود و از سوي دیگر در کوتاه ترین زمان با
اجراي برنامه هاي آموزشی، زیربنایی و تولیدي، نیازهاي کشور در این زمینه تا حد

امکان مرتفع گردد.

 نکته دیگر، چگونگی عرضه برنامه و ارائه شقوق مختلف به سطوح تصمیم گیري بود که
براي نخستین بار در نظام برنامه ریزي کشور ما وارد گشت. در جلسات مقدماتی بررسی و

تجدید نظر برنامه عمرانی پنجم که تحت ریاست جناب آقاي امیر عباس هویدا نخست وزیر

در گاجره در تیر ماه 1353تشکیل گردید هدفها، سیاستها و خط مشی ها و حجم برنامه ها
با توجه به میزان رشد اقتصادي، تغییرات قیمتها و سایر عوامل و مالحظات

متعدد اجتماعی و اقتصادي در سه شق مختلف عرضه شد و آثار نتایج مترتب بر انتخاب هر
یک از آنها به تفضیل مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و از آن میان شقی برگزیده شد که

ضمن برآورد آرمانهاي ملی، کمترین دشواري را از جهت مسائل و تنگناهاي مورد اشاره

پدید آورد.

 این شق در جلسات نهایی بررسی تجدید نظر برنامه پنجم عمرانی کشور در پیشگاه مبارك
شاهانه مورد بحث و مداقه قرار گرفت و بر اساس ارشاد و راهنماییهاي ملوکانه و اصول

کلی که بدین گونه مورد تأیید واقع شد سازمان برنامه و بودجه متن نهایی را آماده

ساخت که اینک براي تقدیم به مجلسین جهت تصویب قوه مقننه آماده گردیده است.

 امید همه مردم کشور آن است که در سایه رهبر عالیقدر خود، اعلیحضرت همایون شاهنشاه
آریامهر و با الهام از نظرات و اوامر خردمندانه معظم له این برنامه طلیعه یکی از

مهمترین و شکوهمندترین تحوالت ایران باشد و اجراي آن جامعه اي مرفه تر و انسانهایی

برجسته تر را براي این کشور به ارمغان آورد و ایران را با شتابی بیشتر به دوران
تمدن بزرگ رهنمون گردد.

 عبدالمجید مجیدي - وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه

1 - هدفهاي اساسی، سیاستها و خط مشی هاي کلی برنامه پنجم

 مقدمه
 تحوالتی که طی دو سال اخیر در بازار بین المللی نفت به وجود آمده و منجر به باال

رفتن قیمت نفت شد موجب گردید که برنامه عمرانی پنجم کشور لزوماً مورد تجدید نظر

قرار گیرد. در تجدید نظر برنامه پنجم بر عکس برنامه هاي گذشته که بر مبناي توزیع



منابع مالی تقریباً محدود داخلی و خارجی استوار بود، به سایر محدودیتها و مسائلی که

به دنبال فقدان محدودیتهاي مالی و ارزي آشکار می شوند توجه شده است.
 در این جریان سه بعد جدید به نظام برنامه ریزي میان مدت اضافه گردیده که تمام

آنها به علت و به دنبال افزایش درآمد نفت مطرح شده است:

 الف - برنامه ریزي بر مبناي عرضه منابع طبیعی و ظرفیتهاي زیربنایی محدودکننده و
سایر عوامل محدود تولید از جمله نیروي انسانی ماهر.

ب - برنامه ریزي با توجه به اهمیت استفاده صحیح از آن قسمت از درآمد ارزي کشور که

جذب آن در کوتاه مدت میسر نیست.

پ - برنامه ریزي بدون محدودیت ارزي و با تأکید خاص به تأمین نیازهاي داخلی از خارج

و افزایش ظرفیتها و سازمانها و نهادهاي الزم براي تأمین آن.

 بدیهی است دستیابی به هدفهاي عالی توسعه اجتماعی و اقتصادي مستلزم ساختمان
زیربنایی اقتصادي کشور، ایجاد صنایع سنگین و توسعه کلیه جوانب اجتماعی چون فرهنگ و

آموزش و توزیع متعادل درآمد است. رشد سریع درآمد نفت این امکان را به ما می دهد که

زودتر به هدفهاي بلند مدت اقتصادي و اجتماعی نایل شویم، اما همراه این رشد و توسعه
سریع، موانع و مسائلی چون رشد سریعتر نواحی شهري و صنایع سنگین و افزایش سریعتر

درآمد بعضی از طبقات اجتماعی و افزایش قیمت کاالهایی که امکان واردات آنها محدود

می باشد نیز به میان خواهد آمد.
 در تجدید نظر برنامه پنجم که با بررسی جوانب مختلف توسعه اقتصادي و اجتماعی ایران

در بیست سال آینده صورت گرفته سعی شده است که ضمن رشد سریع از آثار نامناسب جنبی

آن تا حد امکان کاسته شود،

 تنگناها و دشواریهاي برنامه
 اقتصاد شکوفان و پیشرو ایران در چند سال گذشته، به ویژه از آغاز پنجمین برنامه
عمرانی کشور، دشواریها و تنگناهاي تازه اي را در سطح کشور پدید آورده است و به

همین سبب هدفها، سیاستها، و خط مشی ها در تجدید نظر برنامه پنجم با توجه به این

دشواریها و تنگناها مشخص و معین گردیده است.

 نکات عمده اي که در این برنامه مد نظر بوده است به شرح زیر است:
- عرضه نیروي انسانی متخصص.

- ظرفیت واقعی و بالقوه تأسیسات زیربنایی از جمله بندرها، شبکه راهها و راه آهن.

- عرضه انواع مختلف نیرو ( انرژي)
- عرضه مصالح ساختمانی از جمله سیمان و آهن.

 در جریان رشد سریع اقتصادي، قدرت تولیدي کشور همگام با افزایش منابع مالی و ارزي
فزونی نیافته است. در نتیجه امکانات مالی بخش عمومی و قدرت خرید بخش خصوصی به

مراتب بیشتر از حداکثر امکانات تولیدات داخلی بوده است و وجود تورم در سطح

بین المللی و وجود تنگناهاي وارداتی و راهها، امکانات بالقوه کشور را براي استفاده



از بازارهاي خارجی براي رفع دشواریها و کمبودهاي داخلی محدودکرده است.

 لذا رفع این گونه تنگناها و دشواریها، مسائل مربوط به تورم ناشی از رشد سریع
اقتصادي در داخل کشور و فشارهاي تورمی که از خارج به اقتصاد کشور تحمیل می شود و

نیز مسأله قیمت کاالها و خدمات مصرفی، به خصوص در مورد کاالهاي اساسی مورد نیاز

مردم، مورد توجه خاص قرار گرفته است.

 نظام برنامه ریزي
 مسأله اساسی در تجدید نظر برنامه پنجم تخصیص منابع در سطح کل و بین بخشها در

شرایطی بوده که عمالً هیچگونه محدودیتی از نظر منابع مالی و ارزي وجود نداشته است.
در این شرایط تصمیماتی که اتخاذ گردیده در دو زمینه اساسی بوده است:

1 - با در نظر گرفتن قدرت جذب اقتصاد ایران، تورم بالقوه، تضاد ممکن بین رشد سریع

منابع و عوامل تولید. و وجود نابرابري در توزیع درآمد، حجم کل سرمایه گذاري دولت و

بخش خصوصی در حدود 4699 میلیارد ریال ( معادل حدود 69.5 میلیارد دالر) تعیین

گردید. البته بنا بر مالحظات مذکور این مقدار سرمایه گذاري کمتر از امکانات بالقوه
مالی کشور در دوره برنامه پنجم می باشد.

2 - توزیع سرمایه گذاري عمومی و خصوصی بین بخش هاي مختلف کشور به نحوي خواهد بود

که نه تنها تنگناها و دشواریهاي موجود را بر طرف کند بلکه حتی االمکان موجب کاهش

رشد سریعتر بخشهایی که با این تنگناها مواجه نخواهند شد نگردد.

 به عالوه با تأکید بر صنعتی شدن سریع کشور در سالهاي آینده هیچ گونه محدودیت مالی
براي تحقق حداکثر رشد کشاورزي و همچنین اجراي برنامه هاي اساسی صنعتی خصوصاً در

زمینه هاي نفت - پتروشیمی و نظایر آن وجود نخواهد داشت و بر این اساس کوشش خواهد
شد که برنامه ریزي با توجه به مقتضیات تازه تحول سریع اقتصاد و اجتماع ایران و با
توجه به تحوالت بین المللی با انعطاف بیشتري انجام پذیرد. بدین معنی در اوایل

هر سال پس از ارزشیابی دقیق عملکرد سال قبل منابع الزم براي اجراي طرحهاي بزرگ و
بخشهایی که داراي اولویت می باشند تخصیص داده خواهد شد.

 هدفهاي برنامه پنجم:
 الف - ارتقاء کیفیت زندگی همه گروهها و قشرهاي اجتماعی کشور.

ب - حفظ رشد سریع، متوازن و مداوم اقتصادي همراه با حداقل افزایش قیمتها.

پ - افزایش درآمد طبقات مختلف با تأکید خاص در مورد ارتقاء سطح معیشت گروههاي کم

درآمد.

ت - گسترش جامع تر عدالت اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی با تأکید خاص در مورد

توزیع عادالنه تر خدمات در سطح همه گروهها و قشرهاي اجتماعی.
ث - بهبود کیفیت و افزایش عرضه نیروي انسانی فعال کشور به منظور افزایش بازدهی و

بر طرف کردن تنگناهاي توسعه.

ج - حفاظت، احیاء و بهبود محیط زیست و اعتالي کیفیت زندگی جامعه به خصوص در نقاط



پر جمعیت.

چ - توسعه علوم و تکنولوژي و گسترش قوه خالقه و ابتکار جامعه.

ح - ایجاد مزیت نسبی در تولید و صدور کاالهاي صنعتی در سطح بین المللی.

خ - حداکثر استفاده از منابع ارزي براي جبران کمبودهاي داخلی و مهار کردن فشارهاي

تورمی، سرمایه گذاري در خارج و ایجاد ثروتهاي ملی در جهت جایگزین کردن منابع

پایان پذیر نفت.
 د - نگهداري و زنده کردن میراث ارزنده فرهنگی، پژوهشی و آموزش فرهنگی و هنري،

گسترش فرهنگ و هنر، ایجاد تسهیالت براي آفرینش هنري و ادبی و گسترش روابط فرهنگی.

 سیاست و خط مشی هاي کلی
 الف - سیاست مالیاتی

 تجدید نظر در سازمان و نظام مالیاتی کشور به نحوي که از یک طرف پایه و نرخهاي
مالیاتی و نظام اجرایی مناسب مؤید توزیع عادالنه تر درآمد باشد و شمول آن گسترش

یابد و کلیه مالیاتها چه مستقیم و چه غیر مستقیم هدفهاي روشنی داشته و از طرف دیگر

سازمان مالیاتی به نحوي تجدید سازمان یابد که به تدریج قادر به تدارك درآمدهاي

قابل توجهی براي تأمین هزینه هاي دولت باشد. از این گذشته تدوین نظام مالیاتی جدید
به گونه اي که به توان از آن به عنوان یک ابزار مؤثر براي رشد متوازن اقتصادي

استفاده کرد، کماکان مورد تأکید خواهد بود.

ب - سیاست بودجه اي دولت

1 - تجدید نظر در توزیع درآمدهاي دولت بر اساس مناطق مختلف و استانی کردن تدریجی

قسمت عمده بودجه کل کشور به منظور کمک به رشد سریع تر مناطق مختلف و توزیع

اقتصادي تر درآمدها در سطح استانهاي کشور.
2 - اکتفا به حداقل استفاده از منابع اعتبار بانکها براي تأمین درآمدهاي دولت.

3 - تنظیم بودجه دولت به صورت دوساله و تجدید نظر آن در نیمه هر سال با توجه به

تحوالت اقتصادي در داخل و خارج کشور همچنین تلفیق کامل بودجه با برنامه هاي

متوسط المدت عمرانی.
پ - سیاست پولی و بانکی

1 - با توجه به رشد سریع اقتصادي و فشار آن بر عوامل تولید و گرایشهاي تورمی

موجود، اجراي سیاست پولی در جهت کنترل رشد نامتناسب عرضه پول و شبه پول و افزایش

متوازن آن با هدفهاي رشد اقتصادي و کنترل سطح قیمتها.

2 - تجدید نظر در نظام اداري بانکها به نحوي که احتیاجات مناطق و بخشهاي مختلف

اقتصادي را برطرف نموده و در ضمن قادر به فعالیت بیشتر در بازار سرمایه بین المللی

باشد.

ت - نظام اداري

 افزایش قابل مالحظه حجم اعتبارات عمرانی و فعالیتهاي اقتصادي دولت و بخش خصوصی،



تغییر نظام اداري را ایجاب می کند این تغییرات شامل نحوه تصمیم گیري، اجراء و
نظارت و شرکت مردم در برنامه ریزي و تصمیم گیري و همچنین احاله اختیارات اجرایی به

مناطق خواهد بود. در نتیجه سیاستهاي دولت در این زمینه به شرح زیر خواهد بود:

1 - توسعه برنامه ریزي منطقه اي و تفویض اختیارات در مورد تهیه و پیشنهاد

برنامه هاي جامع براي هر منطقه با توجه به نظرات مردم و مقامات محلی.
2 - ایجاد و تقویت نظام عدم تمرکز در قالب قانون اساسی و تجدید نظر در قوانین

مغایر با این اصل.

3 - ایجاد نظام اجرایی محلی متناسب با توسعه اقتصادي کشور براي اجراي برنامه هاي

عمرانی و تبدیل نظام اداري سنتی به نظام غیر متمرکز.

4 - تقویت سازمانهاي محلی که به وسیله منتخبان مردم اداره می شود، مانند انجمنهاي

استان و شهرستان و ده.

ث - سیاست دفاع ملی

 تقویت بنیه دفاعی و مدرنیزه کردن وسائل و تجهیزات نیروهاي مسلح کشور به منظور
پاسداري حدود و ثغور این مرز و بوم در اجراي سیاست مستقل ملی.

 سیاستها و خط مشی هاي خاص
 نظر به اینکه هدف اساسی از اجراي برنامه ها، بهبود وضع مردم و افزایش سطح زندگی و

رفاه بیشتر آنها است، سیاستها و خط مشی هاي زیر مورد تأکید خاص قرار گرفته است:

 الف - در زمینه ارتقاء کیفیت زندگی همه گروهها و قشرهاي اجتماعی کشور:
1 - گسترش نهادهاي مشارکتی و ایجاد محیط مناسب براي رشد و تقویت سازمانهاي

دموکراتیک مانند شرکتهاي تعاونی تولید، مصرف، انجمنهاي ده، شهر، شهرستان و استان.

2 - گسترش عدم تمرکز کارها و سپردن کار مردم به مردم.

3 - اتخاذ تدابیر الزم براي رشد و پرورش شخصیت انسانی افراد جامعه از طریق انتخاب

افراد با استعداد در تمام قسمتهاي اجتماعی و باز گزاردن راه پیشرفت آنان در
زمینه هایی که استعداد آنان پرورش یافته است.

4 - ایجاد احساس همبستگی و احراز مسئولیت بیشتري در زندگی فردي و اجتماعی و مشارکت

بیشتر در امور سیاسی و اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی کشور.

5 - ایجاد محیط مناسب براي رشد و پرورش استعدادهاي مردم کشور در همه قشرها و

گروههاي اجتماعی و امکانات الزم براي شکوفا شدن خالقیت آنان.

6 - کاهش رشد ساالنه جمعیت از 30 در هزار در ابتداي برنامه به 26 در هزار در پایان

برنامه پنجم از طریق گسترش وسایل ارتباط جمعی و ترویج آموزش، خصوصاً در جوامع

روستایی و در بین گروههاي کم درآمد شهري و توسعه شبکه بهداشت و تنظیم خانواده.

ب - در زمینه حفظ رشد سریع، متوازن و مداوم اقتصادي همراه با حداقل افزایش قیمتها:

1 - افزایش سرمایه گذاري ثابت دولت در صنایع سنگین - صنایع صادراتی و خدمات زیر

بنایی به حدود 5 برابر برنامه چهارم.



2 - تشویق پس انداز و سرمایه گذاري بخش خصوصی در فعالیتهاي تولیدي و تقویت بازار

سرمایه.

3 - ایجاد همکاري و هماهنگی بیشتر بین فعالیتهاي بخش دولتی و بخش خصوصی.

4 - تأسیس بانکهاي عمران منطقه اي و اتخاذ سیاستهاي مناسب به منظور تشویق پس انداز

و سرمایه گذاري در مناطق.

5 - تأمین کلیه کمبودهاي داخلی از بازارهاي خارجی به منظور ارضاء تقاضاي داخلی و

کنترل افزایش قیمتها.

6 - استفاده از سیاستهاي مالی، پولی و ارزي براي جلوگیري از رشد نامناسب قیمتها.

پ - در زمینه افزایش درآمد طبقات مختلف با تأکید خاص در مورد سطح معیشت گروههاي کم

درآمد:

1 - بذل توجه خاص به توسعه مناطق عقب مانده کشور از طریق ایجاد سازمان توسعه استان

در مناطق کم رشد و تدوین طرحهاي عمرانی خاص هر ناحیه.

2 - ایجاد مشوقهاي الزم و کافی براي سرمایه گذاري در مناطق کمتر توسعه یافته.

3 - توجه به ساکنان روستاها و کمک به افزایش بازدهی آنها از طریق سرمایه گذاري در

کشاورزي، صنایع کوچک و همچنین سرمایه گذاري مستقیم دولت در تأسیسات زیر بنایی

روستاها.

4 - توجه بیشتر به گروههاي کم درآمد شهري از طریق توسعه خدمات بالعوض دولت و تأمین

نیازهاي اساسی خانوارهاي کم درآمد به قیمتهاي مناسب.

5 - اعمال سیاست دستمزدها بر اساس بازدهی نیروي کار و افزایش قیمتها.

چ - تقویت هر چه بیشتر واحدهاي کوچک و متوسط و بهره برداري کشاورزي و توسعه

تعاونیهاي تولید روستایی.

ت - در زمینه گسترش جامع تر عدالت اجتماعی، اقتصادي سیاسی و فرهنگی با تأکید خاص

در مورد توزیع عادالنه تر خدمات در سطح همه گروهها و قشرهاي اجتماعی:
1 - تأمین تغذیه صحیح و بهداشت کودکان در سطح شهر و روستا.

2 - تأمین حداقل تغذیه الزم به خصوص پروتئین و کالري براي کلیه قشرها و گروههاي

اجتماعی.

3 - برقراري نظام منطقه اي شبکه هاي همبسته بهداشتی و درمانی و تربیت نیروي انسانی

الزم در سطوح پایین تخصص بهداشت و درمان به منظور رساندن خدمات بهداشتی و درمانی

به روستاها و مناطق عقب مانده کشور و همچنین اجراي سیاست بهداشت رایگان.
4 - تأمین اجتماعی گروههاي بیمه نشده کم درآمد، بازنشستگان و سالمندان و گسترش

پوشش بیمه هاي اجتماعی.

5 - گسترش تأمین خدمات درمانی کارمندان، کارگران، روستائیان و کارکنان بخش خصوصی.

6 - گسترش خدمات رفاهی به گروههاي کم درآمد شهري و روستایی و گسترش خدمات توانبخشی

به گروههاي نیازمند.



7 - توسعه کمی و کیفی آموزشی جهت رشد و پرورش فکري و فرهنگی کودکان و نوجوانان.

8 - گزینش افراد با استعداد در سطح شهر و روستا و یاري کردن آنان در ادامه تحصیالت

دبیرستانی، حرفه اي، فنی و آموزش عالی و پیشرفتهاي شغلی و حرفه اي.

9 - گسترش سریع خدمات آموزشی، ریشه کنی بیسوادي، گسترش سوادآموزي همراه با حرفه و

نیز کوشش در جهت بهبود کیفی خدمات آموزشی و استفاده هر چه بیشتر از تکنولوژي

آموزشی.

10 - تأمین مسکن مناسب براي کلیه قشرها و گروههاي اجتماعی از طریق گسترش فعالیتهاي

تعاونیهاي مسکن و تأمین وام مسکن و نیز تأمین مصالح ساختمانی و نیروي انسانی الزم
و برقراري سهم مناسبی براي مسکن از کل اعتبارات ساختمانی و تخصیص عوامل کمیاب.

ث - در زمینه بهبود کمیت و کیفیت و افزایش عرضه نیروي انسانی فعال کشور به منظور

افزایش بازدهی و بر طرف نمودن تنگناهاي توسعه:

1 - ایجاد تحرك بیشتر در بازار کار از لحاظ شغلی و مکانی.

2 - کاهش کم کاري در بخش کشاورزي از طریق ایجاد صنایع کوچک.

3 - توسعه سریع آموزشی رسمی به منظور بهبود کیفیت نیروي انسانی کشور.

4 - توسعه تعلیمات حرفه اي رسمی و یا ضمن کار با انعطاف کافی به منظور بر طرف کردن

تنگناها.

5 - تشویق افراد خارج از بازار کار مانند زنان و جوانان و غیره به شرکت در

فعالیتهاي تولیدي.

6 - ایجاد برابري در فرصتهاي اقتصادي و شغلی و دستمزد میان قشرها و گروههاي

اجتماعی به خصوص گروههاي سنی و جنسی.

7 - جبران کمبود نیروي انسانی ماهر از خارج کشور با توجه به مصالح ملی و با رعایت

ضوابط معین.

ج - در زمینه حفاظت و احیاء و بهبود محیط زیست و اعتالي کیفیت زندگی جامعه، خصوصاً

در نقاط پر جمعیت:

1 - توجه خاص در سرمایه گذاریهاي صنعتی و تولیدي به رعایت ضوابط کیفی حفظ و احیاء

و بهبود محیط زیست و اجتناب از اثرات منفی آن.

2 - ارزیابی اثرات اجرایی طرح ها بر کیفیت محیط و زندگی مردم و زیبایی طبیعت در

تهیه هر طرح جامع شهري، مجتمع روستایی، عمران ناحیه اي و یا هر نوع فعالیت عمده

تولیدي نظیر استخراج معادن و غیره، و همچنین گنجاندن ضوابط انجام چنین بررسیهایی

در شرح خدمات مهندسان مشاور در مورد طرحهایی که توسط آنان تهیه می شود.

3 - تهیه و اجراي برنامه هاي جامع و خاص براي انتقال تدریجی صنایع آلودگی زا و

تولیدکننده صدا و یا لرزش زا به خارج از محدوده شهرها و استقرار در نقاطی که دور

از مناطق مسکونی و پر جمعیت باشد. در این زمینه ها ترتیباتی اتخاذ خواهد شد که

صاحبان صنایع خصوصی از حمایت مالی و فنی دولت برخوردار شده و حتی المقدور دچار



زیان نشوند.

4 - گسترش شمول برنامه هاي مبارزه با آلودگی محیط به مسائل روانی، مبارزه با فساد

اخالق، آلودگی محیط به مسائل روانی، مبارزه با فساد اخالق، آلودگی اتمی، آلودگی
ناشی از کودهاي شیمیایی و انسانی.

5 - تهیه و اجراي قوانین و ضوابط و معیارهاي الزم در زمینه استفاده صحیح از سموم

حیوانی، نباتی، مبارزه با آلودگی صنعتی و دود و صدا یا جلوگیري از شیوع امراض مسري

و بهبود کیفیت محیطی مراکز عمومی.

6 - اولویت دادن به روشهایی که جنبه پیشگیري دارند در امر مبارزه با آلودگی.

7 - تدوین و اجراي ضوابط استفاده صحیح از اراضی شهري و در حریم شهرها در طرحهاي

جامع شهري و بذل و توجه خاص در این ضوابط به مسائلی نظیر اثرات ایجاد فرودگاه و

صداي ناشی از هواپیماهاي مافوق صوت، خطوط راه آهن و فواصل منطقی آنها نسبت به

جوامع مسکونی و مراکز شهري و تأسیسات عمومی نظیر مدارس و بیمارستان و غیره.
8 - ایجاد هماهنگی در کلیه مطالعات و تحقیقاتی که در زمینه مسائل زیستی و حفاظت

کیفیت محیط زیست انسان، حیوانات و گیاهان در مؤسسات علمی کشور انجام می گیرد از

طریق سازمان حفاظت محیط زیست و فراهم آوردن موجبات اجراي تحقیقات خاص و ضروري در

این زمینه در قالب یک برنامه جامع.

ج - در زمینه توسعه علوم و تکنولوژي، قوه خالقه و ابتکار جامعه:

1 - تغییر نظام آموزشی در جهت توسعه تفکر علمی و مبتکرانه.

2 - استفاده بیشتر از نیروي انسانی و تجهیزات دانشگاهها و مؤسسات عالی به منظور

همکاري با بخشهاي تولید و غیر تولیدي.

3 - تقویت تحقیقات علمی و عملی در مؤسسات دولتی.

4 - گسترش همکاري علمی با مؤسسات علمی و تحقیقاتی خارج.

5 - تشویق بخشهاي تولیدي و خدماتی بر گسترش واحدهاي تحقیقاتی خود.

6 - تقویت نظام آماري و سایر خدمات زیربنایی تحقیقاتی کشور.

ح - در زمینه ایجاد مزیت نسبی در تولید و صدور کاالهاي صنعتی در سطحی بین المللی

1 - اولویت به سرمایه گذاري در صنایع سنگین سرمایه بر خصوصاً توسط بخش عمومی.

2 - سرمایه گذاري ایران در خارج در صنایع استراتژیک که واردات محصوالت آنها به

کشور مهم است و در عین حال می تواند به توسعه صادرات ایران و حضور بیشتر ایران در

بازارهاي بین المللی کمک کند.
3 - حمایت از صنایع سنگین نوزاد از طریق اعطاي کمک بالعوض به مؤسسات انتفاعی عمومی

مربوط، سرمایه گذاري مستقیم دولت، و وضع تعرفه وارداتی براي مدت محدود بر اساس

نرخهاي نزولی.

خ - در زمینه حداکثر استفاده از منابع ارزي براي جبران کمبودهاي داخلی و مهار کردن

فشارهاي تورمی، سرمایه گذاري در خارج و ایجاد ثروت ملی به منظور جایگزین کردن



منابع پایان پذیر نفت:
1 - ادامه کاهش محدودیتهاي وارداتی از جمله کاهش تعرفه و سود بازرگانی بر واردات

کاالهاي مصرفی که در بازار داخلی مواجه با کمبود است به منظور کنترل فشارهاي تورمی
و استفاده از مزایاي رقابت بیشتر صنایع داخلی و خارجی.

2 - سرمایه گذاري قسمتی از درآمد نفت در خارج از کشور از طریق اعطاي وام هاي

بازرگانی، مشارکت در طرحهاي اقتصادي و خرید سهام مؤسسات صنعتی.

3 - کمک به ثبات اقتصاد بین المللی از طریق کمک به ایجاد تعادل در تراز پرداختهاي

خارجی کشورهاي واردکننده نفت و کمک به کشورهاي در حال توسعه که در اثر تغییرات

قیمت نفت دچار مشکالت مالی شدید شده اند.

 د - در زمینه نگهداري و زنده کردن میراث ارزنده فرهنگی، پژوهش و آموزش فرهنگی و
هنري، گسترش فرهنگ و هنر، ایجاد تسهیالت براي آفرینش هنري و ادبی و گسترش روابط

فرهنگی:

1 - اتخاذ تدابیر الزم براي حفظ میراث ارزنده فرهنگی با توجه به دگرگونیهاي

اجتماعی بر اساس پژوهشهاي الزم و حفظ اصالت فرهنگی و هویت ملی.

2 - اتخاذ تدابیر الزم براي تربیت و آموزش فرهنگی و هنري همه قشرها و گروههاي

اجتماعی.

3 - گسترش فرهنگی میان مناطق عقب مانده کشور و میان همه قشرها و گروههاي اجتماعی.

4 - حفظ، تقویت و ایجاد پیوندهاي فرهنگی در قلمروي جغرافیایی فرهنگ ایرانی و میدان

نفوذ زبان فارسی.

2 - هدفهاي کمی و برنامه مالی دولت

 هدفهاي کمی
 الف - تولید ناخالص ملی

 تولید ناخالص ملی در دوران برنامه چهارم به قیمتهاي ثابت سال 1351 از 686.0
میلیارد ریال به 1165.0 میلیارد ریال افزایش یافت - میزان رشد ساالنه تولید ناخالص

ملی در دوره مزبور برابر با 11.2 درصد بود. در برنامه پنجم تولید ناخالص ملی به

قیمتهاي ثابت با رشدي برابر با 25.9 درصد در سال از رقم 1165.0 میلیارد ریال به

3686.0 میلیارد ریال خواهد رسید.

 با توجه به برآورد نرخ رشد جمعیت ( در حدود 2.9 درصد در سال) تولید ناخالص ملی به
طور سرانه و با قیمتهاي ثابت از 37.523 ریال در سال 1351به 102.665 ریال در سال

1356 خواهد رسید. جدول شماره 1 تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص ملی سرانه و اجزاء

تولید ناخالص ملی را نشان می دهد.

1 - مصرف

 نسبت کل هزینه هاي مصرفی به تولید ناخالص ملی از 77.1 درصد در سال 1351 به 58.8
درصد در سال 1356 کاهش خواهد یافت. لکن باید توجه داشت که کاهش مزبور نمودار



گویایی از وضع مصرف نیست. از یک طرف افزایش مطلق مصرف و از طرف دیگر منابع مالی

جدید نفت و اثرات آن در قالب کلی اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد.
 بی تردید شاخص مناسبی براي سنجش رفاه اجتماعی میزان مصرف اجتماع است. در دوران

برنامه پنجم میزان مصرف به طور ساالنه و با قیمتهاي ثابت19.3 درصد افزایش می یابد.

رشد مصرف طی دوران برنامه چهارم برابر با 10.7 درصد در سال بود و در برنامه پنجم

هزینه هاي مصرفی بخش خصوصی با رشد ساالنه اي برابر با 15.4 درصد و هزینه هاي
مصرفی.

 جدول 1 - تولید ناخالص ملی به قیمتهاي ثابت
> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7144<

 بخش دولتی معادل 27 درصد در سال افزایش خواهد یافت. افزایش قابل مالحظه هزینه هاي
دولت در نتیجه سیاست توسعه خدمات رفاهی و اجتماعی دولت است. در گذشته، محدود بودن

امکانات مالی و هدفهاي سرمایه اي توأماً باعث محدودیتهایی در توسعه سریع خدمات

اجتماعی دولت می گردید. اما امکانات مالی کنونی جبران کننده آن محدودیتها خواهد
بود به عالوه افزایش سریع درآمد نفت باعث تغییراتی در حسابهاي ملی گردیده است.

سنجش میزان مصرف به عنوان یک شاخص رفاه، عالوه بر رشد مطلق آن که فوقاً ذکر گردید،

باید با توجه به تولید ناخالص ملی بودن احتساب سرمایه گذاري در خارج مورد نظر قرار

گیرد. در این صورت نسبت به درآمد ملی در سال 1356 برابر با 66.1 درصد خواهد بود.

2 - سرمایه گذاري

 تحقق هدفهاي رشد در سالهاي برنامه پنجم و استقرار آن در یک دوره طوالنی تر مستلزم
تعیین سیاست خاصی در زمینه سرمایه گذاري می باشد، طی دوران برنامه پنجم، کل

سرمایه گذاري برابر با 4698.80 میلیارد ریال خواهد بود. نرخ رشد سرمایه گذاري
ناخالص داخلی به قیمت هاي ثابت که طی دوران برنامه چهارم برابر با 13.7 درصد در

سال بود در دوران برنامه پنجم معادل 29.7 درصد در سال خواهد بود.

 هدفهاي طویل المدت ایجاب می کند که سهم سرمایه گذاري از تولید ناخالص ملی افزایش
یابد. در نتیجه نسبت سرمایه گذاري ثابت ناخالص داخلی به تولید ناخالص ملی که در

آخر برنامه چهارم معادل 24.6 درصد بود در پایان برنامه پنجم به رقم 28.6 درصد

خواهد رسید.

 از رقم کل سرمایه گذاري 4698.8 میلیارد ریال طی دوران برنامه، حدود 3118.6
میلیارد ریال آن سرمایه گذاري دولت 1580.3 میلیارد ریال سرمایه گذاري بخش خصوصی

خواهد بود سرمایه گذاري بخش خصوصی طی دوران برنامه چهارم ساالنه 12.9 درصد افزایش

داشت و طی برنامه پنجم انتظار می رود به رشد ساالنه اي برابر 17.7 درصد برسد. از

طرف دیگر رشد سرمایه گذاري دولتی افزایش محسوستري خواهد داشت و از 14.6درصد رشد

ساالنه برنامه چهارم به 38.1 درصد رشد ساالنه در برنامه پنجم خواهد رسید. بر طرف

ساختن تنگناهاي زیر بنایی اقتصاد، ایجاد و توسعه صنایع مادر و گسترش فعالیتهاي



اجتماعی چنین شتابی را اجتناب ناپذیر می نماید.

 مبلغ 450.1 میلیارد ریال از کل سرمایه گذاري بخش دولتی، به وسیله مؤسسات انتفاعی
و بازرگانی دولت انجام خواهد شد. مؤسسات مزبور که از کمکهاي مختلف دولت در گذشته

برخوردار بوده اند، اکنون قدرت مالی کافی کسب نموده و قادر به استقالل نسبی در
زمینه توسعه فعالیتهاي خود می باشند.

 از کل سرمایه گذاري بخش خصوصی به میزان 1580.2 میلیارد ریال، معادل 1211.3
میلیارد ریال از طریق پس اندازهاي این بخش، 189.3 میلیارد ریال از طریق سرمایه هاي

خارجی 179.6 میلیارد ریال از منابع مالی دولت و به صورت وام و اعتبارات انتقالی

تأمین اعتبار خواهد گردید.

 با وجود منابع مالی وسیع به دالیل کمبود عوامل مختلف تولید و توزیع از یک طرف، و
همچنین عدم تمایل دولت به دخالت در حوزه فعالیت بخش خصوصی از طرف دیگر، میزان

سرمایه گذاري بخش عمومی در سطح پایین تر از امکانات مالی کشور تعیین گردیده است.
 جدول شماره 2 میزان سرمایه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي را بر حسب بخش دولتی و

بخش خصوصی نشان می دهد.

 جدول 2 - سرمایه گذاري ثابت طی برنامه پنجم
> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7147 الی 7151<

ب - بخشهاي تولیدي

 تولید ناخالص داخلی از 1111.0 میلیارد ریال در سال 1351 به 3514.0 میلیارد ریال
در سال 1356 به قیمتهاي ثابت سال 1351 افزایش خواهد یافت.

 تولید ناخالص داخلی شامل آن قسمت از ارزش نفت است که صرفاً به عوامل ملی تعلق
می گیرد. طی دوران برنامه با توجه به رشد جمعیت، تولید ناخالص داخلی به طور سرانه

و به قیمتهاي ثابت از 35.832 ریال به 97.883 ریال خواهد یافت. جدول شماره 3 تولید

ناخالص داخلی به قیمت عوامل را نشان می دهد.

 افزایش ارزش افزوده بخش نفت طی دوران برنامه پنجم ساالنه به طور متوسط 51.5 درصد
برآورد گردیده است لکن قسمت اعظم این رشد در سال1353 و در نتیجه موافقتنامه اوپک

در اواخر سال 1352 حاصل می گردد. باید توجه نمود که رشد ارزش افزوده بخش نفت به

قیمتهاي ثابت عمالً شامل افزایش بهاي نفت می باشد و معادل قیمتهاي جاري آن و با

توجه به قیمتهاي بین المللی محاسبه گردیده است زیرا که بررسی انعکاس آثار ناشی
از افزایش قیمت نفت بر اقتصاد ایران منحصراً از این طریق امکان پذیر است و بدون
توجه به دالیل افزایش درآمد نفت ( قیمت و یا تولید)، عواید اضافی خود نوعی منابع

مالی حقیقی است که قابل تبدیل به مصرف و یا سرمایه گذاري می باشد و می تواند

موجبات افزایش درآمد حقیقی افراد را فراهم آورد.

 تولید ناخالص داخلی بودن احتساب ارزش افزوده بخش نفت از رشدي معادل 15.0 درصد در
سال برخوردار خواه بود. رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي برابر با 7.0 درصد صنایع و



معادن 18.0 درصد و خدمات 16.4 درصد در سال تعیین گردیده است.

 در جدول شماره 4 سهم بخشهاي عمده اقتصادي در تولید ناخالص داخلی ( به قیمتهاي
ثابت سال 1351) براي سالهاي پایان برنامه هاي سوم، چهارم و پنجم مشخص گردیده است.

بدیهی است با افزایش سریع ارزش افزوده بخش نفت، سهم نسبی سایر بخشهاي طی دوران

برنامه پنجم کاهش می یابد. لکن از طریق ازدیاد منابع مالی نفت می توان انتظار داشت

رشد سایر بخشها شتاب بیشتري یافته و در یک زمان طویل چهارچوب اقتصادي کشور

توازن مناسبتري پیدا کند.
> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7153<

 برنامه مالی دولت
 الف - دریافتها

 کل دریافتهاي دولت در دوره برنامه پنجم حدود 8296.5 میلیارد ریال پیش بینی
می گردد که 79.8 درصد از محل درآمد نفت و گاز 14.6 درصد از محل مالیاتهاي مستقیم و
غیر مستقیم، 1.8 درصد از دریافت وام خارجی و بقیه از طریق فروش اوراق قرضه و سایر

درآمدها که شامل درآمد حاصل از انحصارات و اعمال تصدي دولت می باشد تأمین خواهد

شد. منابع مختلف دریافتهاي دولت به قرار زیر پیش بینی شده است:

1 - کل درآمد نفت و گاز در برنامه پنجم 6628.5 میلیارد ریال خواهد بود که در واقع

حدود دوازده برابر درآمد مربوط در دوره برنامه چهارم می باشد.

2 - کل مالیاتهاي مستقیم طی اجراي برنامه در حدود 547.0 میلیارد ریال برآورد

می گردد. این پیش بینی با در نظر گرفتن تأثیر رشد تولید ناخالص ملی در افزایش
وصولی مالیاتهاي مستقیم، و تأثیر تغییرات در سیاست مالیاتی و همچنین تأثیر تورم در

دریافتها انجام گرفته است.

3 - مالیاتهاي غیر مستقیم افزایش قابل توجهی را در دوره برنامه پنجم خواهند داشت و

به حدود 668.0 میلیارد ریال خواهد رسید. این برآورد با در نظر گرفتن افزایش واردات

و کاهش عوارض گمرکی به عمل آمده است.

4 - برآورد سایر درآمدهاي دولت، شامل درآمد حاصل از انحصارات و اعمال تصدي دولت،

طی دوره برنامه پنجم معادل 253.0 میلیارد ریال است.

5 - با توجه به درآمدهاي سرشار دولت طی سالهاي آتی استفاده از وامهاي خارجی به

حداقل رسیده و در حدود 150.0 میلیارد ریال تخمین زده می شود.

6 - فروش اوراق قرضه جدید به بخش غیر بانکی طی دوره برنامه پنجم بالغ بر 50.0

میلیارد ریال خواهد بود.

ب - پرداختها

 کل پرداختهاي دولت در دوره برنامه پنجم حدود 8.296.5 ریال پیش بینی می گردد که
شامل هزینه هاي جاري (40.9 درصد)، سرمایه گذاري ثابت(34.3 درصد)، باز پرداخت اصل

وامهاي خارجی (4.8 درصد)، کمکهاي رفاهی و سایر پرداختها (10.9 درصد) خواهد بود.



پیش بینی کلی وضع مالی دولت در برنامه پنجم عمرانی در جدول شماره 5 منعکس است.

 کل اعتبارات دولت در دوره برنامه پنجم حدود 6241.4 میلیارد ریال پیش بینی می گردد
که شمال اعتبارات امور عمومی (13.3درصد)، امور دفاع ملی(31.5 درصد)، امور اجتماعی

(21.0 درصد)، و امور اقتصادي (34.2 درصد) می باشد. پیش بینی مربوط به هر یک از

امور چهارگانه به قرار زیر است:

1 - تخصیص اعتبارات امور عمومی معادل 833.3 میلیارد ریال بوده که از این مقدار

402.9 میلیارد ریال براي اعتبارات جاري نگهداشت سطح و430.4 میلیارد ریال براي

اعتبارات عمرانی منظور شده است. مبلغ 380.6 میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی صرف

هزینه هاي ثابت عمرانی و 49.9میلیارد ریال بقیه صرف هزینه هاي غیر ثابت عمرانی
خواهد شد.

2 - اعتبارات امور دفاع ملی حدود 1968.7 میلیارد ریال برآورد می گردد که شامل دفاع

نظامی (1967.4 میلیارد ریال) و دفاع غیر نظامی (1.3 میلیارد ریال) می باشد.

3 - اعتبارات امور اجتماعی در دوره برنامه پنجم حدود 1310.1 میلیارد ریال می باشد

که از این مقدار 369.1 میلیارد ریال براي اعتبارات جاري نگهداشت سطح و 941.0

میلیارد ریال براي اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شده است. اعتبارات عمرانی شامل

هزینه هاي ثابت (556.1 میلیارد ریال) و هزینه هاي غیر ثابت (384.9 میلیارد ریال)
می باشد.

4 - سهم اعتبارات مربوط به امور اقتصادي از کل اعتبارات دولت در دوره برنامه پنجم

حدود 2.129.3 میلیارد ریال بوده که از این مقدار 131.9میلیارد ریال براي اعتبارات

جاري نگهداشت سطح و 1.997.4 میلیارد ریال براي اعتبارات عمرانی منظور شده است

اعتبارات عمرانی امور اقتصادي شامل هزینه هاي ثابت عمران (1.911.5 میلیارد ریال) و
هزینه هاي غیر ثابت عمرانی (85.4 میلیارد ریال) می باشد.

 جدول شماره 6 نشان دهنده توزیع اعتبارات دولت بر حسب فصول بودجه طی دوران برنامه
پنجم می باشد -.

 جدول 5 - پیش بینی وضع کلی مالی دولت در برنامه پنجم عمران (1356 - 1352)

1 - دریافتها ( میلیارد ریال) ( میلیارد دالر)

1 - 1 - درآمد نفت و گاز 6628.5 98.2

2 - 1 - مالیاتهاي مستقیم -547. 8.1

3 - 1 - مالیاتهاي غیر مستقیم -668. 9.9

4 - 1 - سایر درآمدها* -253. 3.7

*>> پاورقی: شامل 135 میلیارد ریال (2 میلیارد دالر) درآمد حاصل از سرمایه گذاري و

وامهاي خارجی دولت.<<



5 - 1 - وامهاي خارجی -150. 2.2

6 - 1 - اعتبارات بانکی ( خالص) - -

7 - 1 - فروش اوراق قرضه ( خالص) -50. 0.7

 جمع کل دریافتها 8296.5 122.8

2 - پرداختها از محل درآمد عمومی

1 - 2 - هزینه هاي جاري 3393.3 50.2

امور عمومی (452.8) (6.7)

امور دفاعی (1968.7) (29.1)

امور اجتماعی (754.0) (11.1)

امور اقتصادي (217.8) (3.2)

2 - 2 - سرمایه گذاري ثابت 2848.1 42.2

3 - 2 - باز پرداخت اصل وامهاي خارجی -405. -6.

4 - 2 - سایر پرداختها -905. 13.4

5 - 2 - سرمایه گذاري در خارج 745.1 11.8

 جمع کل پرداختها 8296.5 122.8

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7158 الی 7161<
3 - بازرگانی و روابط اقتصاد بین المللی

 مقدمه
 تجدید نظر در هدفها، سیاستها و طرحهاي اجرایی برنامه پنجم در شرایطی انجام

می گیرد که ایران پس از گذشت سالیان دراز، سهم عادالنه خود را از صادرات نفت به
دست می آورد. در این زمان افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت، افقهاي تازه اي را در
اقتصاد و اجتماع ایران گشوده است. از جمله این امکانات می توان افزایش قدرت نسبی

ایران در صحنه بین المللی، استفاده بیشتر از منابع تولیدي و فنی خارجی در جهت

سازندگی بنیانهاي اقتصادي آینده، رفع تنگناهاي موجود و ایجاد مزیت نسبی در جهت
توسعه صادرات کشور را نام برد. ضمناً این تحول عظیم مسئولیتها و در نتیجه

جهت گیریهاي جدیدي از جمله ضرورت کمک به ثبات اقتصادي جهان، سرمایه گذاري قسمتی از
درآمد ارزي که قابل جذب در اقتصاد داخلی نباشد و ضرورت اعطاي کمکهاي اقتصادي به

کشورهاي در حال توسعه جهان را براي ایران در صحنه بین المللی به وجود آورده است.

 این افقهاي تازه در زمانی به روي ایران گشوده می شود که اقتصاد جهان با مسائلی



چون ادامه رشد نامتوازن در کشورهاي توسعه یافته، افزایش فاصله بین این کشورها و

کشورهاي در حال توسعه، تورم شدید و کم سابقه در اغلب کشورهاي جهان اغتشاش در نظام

پولی بین المللی مواجه می باشد.
 تحوالت مذکور ضمن آنکه کشور ما را از مزایاي به سابقه اي که شاید یک بار در تاریخ

هر ملتی اتفاق افتد برخوردار می کند، اقتصاد و اجتماع ایران را به میزانی بیش از
پیش در جریان تحوالت اقتصادي بین المللی که در مواردي احتماالً اثرات نامناسب از

خود به جاي می گذارد، قرار می دهد.

 لذا هدف اصلی اقتصاد خارجی ایران طی برنامه پنجم اتخاذ سیاستهایی است که ضمن آنکه
ایران را از امکانات مناسب فعالیت در یک بازار گسترده بین المللی منتفع می سازد،

کشور ما را از مسایل ناشی از چنین وابستگی، تا حد امکان به دور نگه دارد.

 در جهت دست یافتن به این هدف اصلی، هدفهاي مشخص برنامه پنجم به شرح زیر است:
 الف - رفع کمبودهاي داخلی و کاهش فشارهاي تورمی، با تأکید بیشتر بر واردات

کاالهاي مصرفی، سرمایه اي و واسطه اي با دریافت حداکثر شرایط مطلوب.

ب - ایجاد مزیت نسبی جدید در تولید و صادرات محصوالت صنعتی از جمله محصوالت

پتروشیمی و محصوالت صنایع سنگین.

پ - ایجاد ثروت ملی و کسب درآمد بیشتر از خارج.

ت - استفاده از مناسبترین تکنولوژي و نیروي انسانی ماهر موجود در خارج از کشور در

جهت توسعه اقتصاد داخلی.

ث - کمک به ثبات اقتصاد بین المللی.

ج - اعطاي کمکهاي بالعوض به کشورهاي در حال توسعه به منظور توسعه روابط اقتصادي و

سیاسی و تحکیم روابط دوستانه.

 سیاستها و راه بردها:
 به منظور دستیابی به هدفهاي فوق، سیاستها و راه بردهاي مشخص زیر اتخاذ و اعمال

می گردد:
 الف - در زمینه رفع کمبودهاي داخلی و کاهش فشارهاي تورمی با تأکید بیشتر بر
واردات کاالهاي مصرفی، سرمایه اي و واسطه اي، با دریافت حداکثر شرایط مطلوب.

1 - تجدید نظر مداوم در میزان تعرفه، سود بازرگانی و سایر محدودیتهاي مربوط به

واردات کاال، جهت کاهش قیمت و تسهیل واردات کاالهاي مورد نیاز.

2 - تجدید نظر در مقررات گمرکی و اداري ترخیص کاال، از جمله اجازه حمل کاالهاي

وارداتی به داخل کشور (  پاساوان) جهت کاهش ترافیک در بندرها و راههاي ورودي کشور.
3 - استفاده بیشتر از امکانات بندري و راههاي زمینی کشورهاي مجاور، از جمله

پاکستان، ترکیه و اتحاد جماهیر شوروي.

4 - کاهش وابستگی کشور به واردات کاالهاي استراتژیکی از بازارهاي محدود، از طریق

ایجاد ارتباط با بازارهاي متعدد و ایجاد وابستگی متقابل با کشورهاي تأمین کننده



نیازهاي وارداتی ایران به وسیله عقد قراردادهاي بازرگانی میان مدت و فروش مستقیم

نفت و فرآورده هاي نفتی.
5 - با استفاده از موقع مناسب سیاسی فعلی، توسعه روابط و دستیابی به بازارهاي

صادراتی جامعه اقتصادي بازار مشترك.

ب - در زمینه ایجاد مزیت نسبی جدید در تولید و صادرات محصوالت صنعتی از جمله

محصوالت پتروشیمی و محصوالت صنایع سنگین.

1 - اولویت به سرمایه گذاري بخش عمومی در صنایع سنگین که از نظر مواد اولیه از

مزیت نسبی کافی برخوردار است، مانند صنایع پتروشیمی، آهن و مس.

2 - بازاریابی براي صادرات کاالهاي صنعتی در منطقه خلیج فارس.

3 - حمایت از صنایع سنگین نوزاد از طریق اعطاي کمک بالعوض و وضع تعرفه وارداتی

براي مدت محدود و بر اساس نرخهاي ترجیحی.

4 - سرمایه گذاري ایران در صنایع استراتژیک در خارج از کشور به نحوي که ضمن تأمین

قسمتی از واردات مواد واسطه و تکنولوژي به کشور، به توسعه بازارهاي صادراتی و حضور
بیشتر ایران در بازارهاي بین المللی کمک کند.

5 - اعطاي اعتبار خرید به سایر کشورها جهت صادرات کاالهاي صنعتی ایران که تولید

آنها بیش از تقاضاي داخلی است و یا صادرات آنها به توسعه بازارهاي خارجی کشور کمک

می کند.
پ - در زمینه ایجاد ثروت ملی و کسب درآمد بیشتر از خارج:

1 - اعطاي وام با شرایط بین المللی به کشورهاي توسعه یافته و مؤسسات مالی و پولی

بین المللی.
2 - خرید قسمتی از سهام مؤسسات صنعتی و خدماتی در سایر کشورهاي جهان.

3 - مشارکت در سرمایه گذاري در طرحهاي صنعتی کشورهایی که طالب توسعه اقتصادي کشور

خویش می باشند.

4 - سرمایه گذاري در کشتیرانی بین الملل، حمل و نقل زمینی و هوایی بین المللی.

5 - سرمایه گذاري در طرحهاي بهره برداري از منابع طبیعی و منابع اقیانوسها از جمله

سرمایه گذاري در طرحهاي معدنی، کشاورزي و ماهیگیري.
6 - سرمایه گذاري در فعالیتهاي پاالیش و توزیع فرآورده هاي نفتی و پتروشیمی در

کشورهاي مصرف کننده.
7 - پیش خرید کاالهاي سرمایه اي و استراتژیکی در بازارهاي بین المللی.

8 - سرمایه گذاري در بخشهایی که براي محصوالت آنها در بازار داخلی و بین المللی

کمبود پیش بینی می شود.

ت - در زمینه استفاده از مناسب ترین تکنولوژي و نیروي انسانی ماهر موجود در خارج

از کشور در جهت توسعه اقتصاد داخلی:

1 - تشویق سرمایه گذاري مستقیم خارجی در صنایع تولیدي که از تکنیک انحصاري



برخوردارند.

2 - ادامه روابط اقتصادي با مؤسسات مالی بین المللی به منظور دریافت همکاریهاي فنی

و نیروي انسانی ماهر.

3 - تشویق متخصصان و کارشناسان ایرانی مقیم خارج، به بازگشت از طریق راهنمایی و

ایجاد شرایط مناسب براي مشارکت آنها در فعالیتهاي اقتصادي.

4 - تأمین کمبود نیروي انسانی ماهر براي منظورهاي مشخص و براي مدت محدود از خارج.

5 - آموزش متخصصان حرفه اي و فنی از طریق اعزام افراد به خارج و استفاده از مربیان

خارجی در ایران براي دوره هاي کوتاه.
ث - در زمینه کمک به ثبات اقتصاد بین المللی.

1 - اعطاي اعتبار به مؤسسات پولی بین المللی با شرایط نسبتاً سهل به منظور کمک به

جبران کسري در پرداختهاي خارجی کشورهاي واردکننده نفت.

2 - اعطاي اعتبار به مؤسسات مالی بین المللی با شرایط نسبتاً سهل به منظور اعطاي

وامهاي عمرانی به کشورهاي در حال توسعه توسط این گونه مؤسسات.

3 - پرداخت قبل از موعد کلیه بدهیهاي خارجی کشور که شرایط آنها نسبتاً نامناسب است.

4 - عدم دریافت وام و عدم استفاده از اعتبار فروشندگان به جز در موارد کامالً

ضروري.

5 - تشکیل بازار آزاد ارز در ایران به منظور توسعه و اشاعه معامالت ارزي.

6 - جایگزین کردن نیازهاي بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی به واردات سرمایه از

خارج از کشور به وسیله اعطاي وام با شرایط متداول، از منابع ارزي دولت.

ج - در زمینه اعطاي کمک هاي بالعوض به کشورهاي در حال توسعه به منظور توسعه روابط

اقتصادي و سیاسی و تحکیم روابط دوستانه:

1 - اعطاي وام با شرایط سهل و اعطاي اعتبار بدون الزام بازپرداخت براي اجراي

طرحهاي عمرانی و رفاهی در کشورهاي دوست در حال توسعه.

2 - اجراي طرحهاي رفاهی از جمله طرحهاي درمانی و آموزشی در کشورهاي مجاور.

3 - اعطاي اعتبار با شرایط سهل به کشورهاي در حال توسعه واردکننده نفت از طریق

تأسیس صندوق مخصوص کمک.

4 - پرداخت سهم مناسب ایران براي فعالیتهاي عمرانی و بشردوستانه توسط مؤسسات

بین المللی از جمله مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد خاصه در کشورهاي در حال
توسعه.

 وضع ارزي کشور طی برنامه پنجم:
 الف - دریافتهاي جاري ارزي.

1 - سیاست ایران در زمینه صادرات نفت و فرآورده هاي نفی چه به صورت مستقل از طریق

شرکت ملی نفت ایران و چه از طریق شرکتهاي بازرگانی موجب دریافت درآمد ارزي معادل

102.2 میلیارد دالر در طول برنامه پنجم خواهد شد.



 کل درآمد ارزي بخش نفت در طول برنامه پنجم در مقایسه با برنامه چهارم 12.3 برابر
خواهد شد. متوسط رشد سالیانه درآمد ارزي بخش نفت در طول برنامه پنجم 60.6 درصد

برآورد شده است.

2 - انتظار می رود بر اثر توسعه صادرات و افزایش قیمت گاز و توسعه صادرات سایر

کاالها، کل درآمد ارزي حاصل از صادرات کاالهاي غیرنفتی در طول برنامه پنجم با رشد

متوسط سالیانه 24.6 درصد به 4.9 میلیارد دالر برسد. افزایش درآمد ارزي حاصل از

صادرات کاالهاي غیرنفتی در طول برنامه پنجم 3.3 برابر رقم مشابه براي برنامه چهارم

خواهد بود.

3 - انتظار می رود درآمد حاصل از صادرات خدمات، در طول برنامه پنجم با رشد متوسط

سالیانه 36.1 درصد به 4.9 میلیارد دالر برسد افزایش درآمد ارزي حاصل از صادرات

خدمات، در طول برنامه پنجم 4.5 برابر رقم مشابه در برنامه چهارم خواهد بود.

4 - درآمد حاصل از سرمایه گذاري و اعطاي اعتبار در خارج از جمله منابع جدید درآمد

ارزي کشور خواهد بود.

 در نتیجه اجراي برنامه سرمایه گذاري خارجی کشور که به مرور طی برنامه پنجم صورت
خواهد گرفت درآمد حاصل از این فعالیت بالغ بر 2.0 میلیارد دالر پیش بینی می گردد.

ب - پرداختهاي جاري ارزي:

1 - سیاستهاي ادامه رشد سریع اقتصادي از طریق جبران نیازهاي سرمایه اي و کمبودهاي

داخلی موجب افزایش بی سابقه واردات کاالها و خدمات در طول برنامه پنجم خواهد بود.

 انتظار می رود پرداختهاي ارزي براي واردات کاال با رشد متوسط سالیانه حدود 60.0
درصد طول برنامه پنجم به 79.1 میلیارد دالر برسد. به عبارت دیگر پرداخت براي

واردات کاال در طول برنامه پنجم 7.3 برابر رقم مشابه در برنامه چهارم خواهد بود.

2 - پرداختهاي ارزي براي واردات خدمات نیز با رشد متوسط ساالنه حدود 60.0 درصد به

14.3 میلیارد دالر در طول برنامه پنجم خواهد رسید. در این برنامه واردات خدمات

نسبت به برنامه چهارم 7.2 برابر خواهد شد.

پ - خالص حساب جاري:

 علیرغم رشد سریع واردات، خالص حساب جاري موازنه ارزي کشور در برنامه پنجم به علت
افزایش سریع درآمد حاصل از صادرات نفت حدود 19.3میلیارد دالر مازاد خواهد داشت.

در حالی که در طول برنامه چهارم حساب جاري موازنه ارزي کشور 1.9 میلیارد دالر کسري

داشت.

ت - نقل و انتقاالت سرمایه بلند مدت:

1 - وجود مازاد ارزي قابل توجه، کشور ایران را تا حدود زیادي از دریافت وامهاي

خارجی بی نیاز می گرداند در نتیجه انتظار می رود کل دریافت وام و اعتبارات خارجی
دولت با کاهش متوسط سالیانه 36.8 درصد محدود به 2.3 میلیارد دالر گردد. این رقم 64

درصد رقم مشابه در برنامه چهارم است.



2 - پیروي از سیاست تشویق سرمایه گذاري خارجی در صنایع سنگین موجب خواهد شد که طی

برنامه پنجم 2.5 میلیارد دالر سرمایه بلند مدت خصوصی خارجی به ایران وارد شود. رشد

سرمایه گذاري خصوصی خارجی در ایران به طور متوسط سالیانه 68.4 درصد برآورد می شود.
سرمایه گذاري خصوصی خارجی در ایران طی برنامه پنجم 8.3 برابر رقم مشابه در طول

برنامه چهارم خواهد بود.

3 - باز پرداخت اصل وامهاي دریافتی از خارج توسط دولت و اعمال سیاست باز پرداخت

قبل از موعد قسمت مهمی از بدهی هاي خارجی موجب خواهد شد که طی برنامه پنجم 6.0
میلیارد دالر از منابع ارزي کشور به این منظور تخصیص یابد. در مقایسه با برنامه

چهارم بازپرداخت وامهاي خارجی توسط دولت طی برنامه پنجم 4.5 برابر خواهد شد.

4 - سرمایه گذاري بخش خصوصی در خارج و باز پرداخت اصل وامهاي دریافتی توسط این بخش

طی برنامه پنجم حدود 0.5 میلیارد دالر برآورد می شود.

 در مقایسه با رقم مشابه برنامه چهارم این رقم 5 برابر افزایش می یابد.
5 - ذخیره اندوخته ارزي کشور طی برنامه پنجم 17.5 میلیارد دالر خواهد بود. کلیه

برنامه هاي مربوط به اعطاي وام، سرمایه گذاري در خارج، اعطاي کمکهاي خارجی و تأمین
ذخائر ارزي الزم براي جبران هزینه هاي احتمالی از این منبع تأمین خواهد شد.

 جدول 1 خالصه وضع ارزي کشور را طی برنامه پنجم نشان می دهد.
> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7169<

4 - نیروي انسانی و اشتغال

 مقدمه
 امروزه در بین عوامل مختلف تولید نقش نیروي انسانی حائز اهمیت بیشتري است و باید
تدابیري اتخاذ گردد که ضمن باال بردن میزان فعالیت و فراهم آوردن امکانات اشتغال

جدید نیاز طرحهاي عمرانی به افراد ماهر و متخصص تأمین گردد. در این برنامه ضمن

برآورد نیروي انسانی جدیدي که طی برنامه عمرانی پنجم وارد بازار کار می شوند

امکانات اشتغال و نیازمندیهاي کشور به متخصص و مهارتهاي الزم روشن گردیده و

سیاستها و تدابیري خاص و اقداماتی که باید براي رفع کمبودها در زمینه هاي مختلف به
عمل آید ارائه شده است.

 همچنین در زمینه جمعیت نیز بررسی و برآوردهایی انجام گرفته که تحوالت و خصوصیات
مختلف جمعیت را طی برنامه پنجم که یکی از ابزارهاي اساسی برنامه ریزي اقتصادي و

اجتماعی است نشان می دهد.
 جمعیت کشور در برنامه پنجم
 الف - تحول جمعیت کشور

 طی برنامه پنجم عمرانی در اثر عوامل شهرنشینی، سواد و اجراي برنامه هاي اجتماعی و
اقتصادي، به خصوص برنامه تنظیم خانواده از میزان زاد و ولد کاسته می گردد و به

موازات آن در اثر توسعه و گسترش شبکه هاي درمانی و بهداشتی میزان مرگ و میر کاهش



می یابد و جمعیت کشور با رشد متوسط ساالنه حدود 2.9 درصد از حدود 31 میلیون نفر در
سال 1351 به حدود 36 میلیون نفر در سال 1356 افزایش خواهد یافت. جدول شماره 1

توزیع جمعیت را به تفکیک مرد و زن طی برنامه پنجم عمرانی نشان می دهد.
 جدول شماره 1 - توزیع جمعیت بر حسب مرد و زن 56 - 1351 به هزار نفر

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7171<
ب - ساختمان سنی

 در ساختمان سنی جمعیت طی برنامه پنجم عمرانی تغییري به وجود نخواهد آمد و نسبت
گروههاي سنی جوان ( کمتر از 15 سال) در حدود 45 درصد خواهد بود.

 جدول شماره 2 توزیع جمعیت را بر حسب گروه هاي سنی طی برنامه پنجم عمرانی نشان
می دهد.

 جدول شماره 2 - توزیع جمعیت بر حسب گروههاي سنی در سال 1351 و 1356 به هزار نفر
> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7172<

پ - شهرنشینی و روستانشینی

 رشد سریع اقتصادي کشور در سالهاي اخیر، به خصوص در بخش صنعت موجب شده است که
شهرنشینی مرتباً رو به افزایش گذارد.

 بدین ترتیب جمعیت شهرنشین کشور از 13.2 میلیون نفر در سال 1351 به حدود 17 میلیون
نفر در سال 1356 خواهد رسید و بدین ترتیب نسبت شهرنشینی از 42.7 درصد به 47.3 درصد

افزایش خواهد یافت. در نتیجه رشد جمعیت شهرنشین به حدود 5.0 درصد در سال و

روستانشین 1.2درصد در سال می رسد. جدول شماره 3 توزیع جمعیت شهرنشین و روستانشین
کشور را طی برنامه پنجم عمرانی نشان می دهد.

 جدول شماره 3 - توزیع جمعیت بر حسب مناطق شهري و روستایی به هزار نفر
> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7172<

 هدف و سیاست جمعیت:
 الف - هدف کاهش تدریجی میزان باروري زنان از بیش از هفت بچه زنده به دنیا آمده

کنونی به 2 بچه زنده به دنیا آمده الی بیست سال آینده.

ب - سیاست جمعیت:

1 - اجراي برنامه تنظیم خانواده به عنوان برنامه ملی و همه جانبه با توجه حاصله به

نقاط روستایی و گسترش به توسعه شبکه هاي بهداشت و تنظیم خانواده با همکاري مؤسسات

خصوصی و عمومی.

2 - بیدار نمودن حسن مسئولیت افراد در قبال خود و رفاه خانواده از طریق استفاده از

کلیه وسائل ارتباط جمعی و آموزشی در سطوح مختلف تحصیلی.

3 - بررسی و مطالعه مداوم حرکات جمعیت به منظورشان دادن اثرات و نتایج برنامه

تنظیم خانواده.

4 - تنظیم حرکات داخلی و مهاجرت ها از طریق سرمایه گذاري در مناطق مختلف کشور به



منظور جلوگیري از تراکم جمعیت در شهر تهران و سایر شهرهاي بزرگ

- اصالح قوانین و مقرراتی که با سیاست تنظیم خانواده مبانیت دارد.

نیروي انسانی و اشتغال در برنامه پنجم

الف - جمعیت فعال کشور

 الف - جمعیت فعال کشور
*

 نسبت عمومی فعالیت ملی برنامه پنجم عمرانی در حدود 28.5 درصد خواهد بود و نسبت
جمعیت فعال به جمعیت دوازده سال به باالي کشور از46.1 درصد به 45.8 تقلیل خواهد

یافت در نتیجه جمعیت فعال کشور از 8.8 میلیون نفر در سال 1351 به 10.2 میلیون نفر

در سال 1356 خواهد رسید. جدول شماره 4 جمعیت فعال کشور را براي برنامه پنجم عمرانی

به تفکیک سال و جنس نشان می دهد.

 جدول شماره 4 - جمعیت فعال کشور به تفکیک جنس 54 - 1351 به هزار نفر
> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7174<

 نسبت جمعیت فعال دوازده سال به باال
 نسبت فعالیت * مردان از -77. درصد در سال 1351 به -75. درصد در سال 1356 تقلیل
خواهد یافت و این کاهش ناشی از توسعه آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی می باشد که در

نتیجه تعداد قابل توجهی از افراد در سنین فعالیت را به نظام آموزشی سوق می دهند.

در حالی که نسبت فعالیت زنان از13.6 درصد به 15.3 درصد افزایش خواهد یافت. عوامل

عمده مؤثر در افزایش سطح فعالیت زنان را می توان توسعه سواد، شهرنشینی و تغییر

در سنین ازدواج در جامعه شهري نام برد. جدول شماره 5 تحول جمعیت فعال کشور را به
تفکیک جنس طی برنامه پنجم عمرانی نشان می دهد.

*>> پاورقی: نسبت جمعیت فعال به جمعیت دوازده سال به باال<<

 جدول شماره 5 - تحول جمعیت فعال کشور به تفکیک جنس 56 - 1351 به هزار نفر:
> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7175<

ب - امکانات اشتغال

 با توجه به سرمایه گذاریهایی که براي تجدید نظر برنامه عمرانی پنجم در نظر گرفته
شده و با تنگناهاي مختلف و در صورت تحقق هدفهاي سرمایه گذاري بخش ها، طی برنامه

پنجم عمرانی حدود 2.1 میلیون شغل جدید به وجود خواهد آمد جدول شماره 6 توزیع مشاغل

جدید را بر حسب بخشهاي عمده فعالیت اقتصادي نشان می دهد.

 جدول شماره 6 - توزیع مشاغل جدید بر حسب بخشهاي عمده فعالیت اقتصادي طی برنامه
پنجم به هزار نفر

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7176<
پ - عرضه و تقاضاي نیروي انسانی بر حسب تخصص

 تجهیز منابع انسانی کشور به منظور تأمین حداکثر بهره برداري از نیروي کار کشور در



راه تحقق هدفهاي اقتصادي و اجتماعی برنامه پنجم یکی از اساسی ترین عوامل موفقیت
محسوب می شود و نظام آموزشی کشور مسئولیت و وظایف مهم دگرگونی در سطوح مختلف

مهارتها در کلیه بخشهاي فعالیت اقتصادي را بر عهده دارد که از آن جمله تکمیل و
افزایش مهارت کارکنان شاغل و تأمین کارکنان مورد نیاز برنامه هاي توسعه در کلیه

سطوح تخصص و در بخشهاي عمده فعالیت اقتصادي می باشد.
 بدین ترتیب با توجه به افزایش سرمایه گذاري در برنامه پنجم تجدید نظر شده در ساخت
شغلی کشور دگرگونیهایی به وجود خواهد آمد و نیاز به کارکنان فنی و حرفه اي در راه

اجراي برنامه هاي توسعه به طور قابل مالحظه اي افزایش خواهد یافت به طوري که در
بیشتر تخصص ها و مهارتها کمبود وجود خواهد داشت، کمبود مهندسان و تکنیسین ها و

کارگران ماهر و نیمه ماهر در رشته هاي مختلف محسوس تر خواهد بود. براي رفع
کمبودهاي نیروي انسانی تدابیر و پیشنهاداتی در نظر گرفته شده که در قسمت سیاست
نیروي انسانی و اشتغال آمده است. جداول شماره 7 و 8 مقایسه عرضه و تقاضاي نیروي

انسانی را طی برنامه پنجم عمرانی تجدید نظر شده نشان می دهد.

 جدول شماره 7 وضع کلی تقاضا و عرضه و کمبود نیروي انسانی طی برنامه پنجم به هزار
نفر

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7178<
ت - هدفهاي اساسی

 هدفهاي اساسی نیروي انسانی در برنامه پنجم به شرح زیر است:
1 - ایجاد امکانات اشتغال مولد و آموزش و انتقال مهارت براي کلیه جویندگان کار.

2 - فراهم آوردن اشتغال تمام وقت و مولد براي کم کاران و بیکاران فصلی آماده به

کار.

3 - فراهم ساختن تسهیالت الزم به منظور ایجاد قابلیت تحرك مطلوب در نیروي کار.

4 - تطبیق سطح مزد و درآمد کارگران بر اساس بازدهی نیروي کار و افزایش قیمت ها.

ث- سیاست ها و خط مشی هاي نیروي انسانی و اشتغال

 براي نیل به هدفهاي فوق سیاستها و خط مشی هاي زیر در زمینه هاي مختلف اتخاذ خواهد
شد.

 جدول شماره 8 - وضع تقاضا و عرضه و کمبود نیروي انسانی طی برنامه پنجم بر حسب
مشاغل به هزار نفر

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7179<
1 - در زمینه نیروي انسانی و اشتغال

 بررسی سریع و دقیق ظرفیت بالقوه بازار کار در مناطق کشور براي عرضه نیروي کار و
جمع آوري اطالعات دقیق از بیکاران فصلی و کم کاران روستایی قابل تحرك، براي این
منظور شبکه کاریابی و اشتغال کشور توسعه پیداکرده و تعداد مراکز کاریابی و اشتغال

به 345 مرکز افزایش می یابد تا بتواند کلیه مراکز استانها، فرمانداریهاي کل مناطق



و شهرهاي صنعتی را در برگیرد. همچنین براي ایجاد تحرك بیشتر تعدادي از این مراکز

به صورت سیار خواهد بود.

- نظر به اینکه مشارکت زنان در فعالیتهاي تولیدي و عمرانی ناچیز است مشوقهایی در

نظر گرفته می شود که از این ذخیره نیروي انسانی استفاده بیشتري به عمل آمده و
تسهیالت الزم براي این منظور فراهم خواهد گردید.

- به موازات تجهیز نیروي انسانی مورد نیاز، در کلیه طرحهاي عمرانی نیازهاي نیروي

انسانی به طور دقیق مشخص گردیده، طرق تأمین و مسئولیت آموزش افراد مورد نیاز نیز

روشن خواهد گردید.

- با توجه به الزامات و مقتضیات توسعه صنعتی کشور، قانون کار مورد تجدید نظر قرار

خواهد گرفت، به طوري که با موازین جدید به تواند از هر جهت جوابگوي توسعه سریع

صنعت کشور باشد.

- به منظور نظارت بر اجراي مقررات و قوانین کار و حفظ و حراست نیروي کار شاغل در

مقابل خطرات ناشی از کار و طوالنی تر کردن دوران فعالیت، یک شبکه براي بازرسی کار

به وجود خواهد آمد و مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار توسعه خواهد یافت تا بتوان

ضمن تحقیقات وسیع متخصصان بهداشت و حفاظت کار را براي مؤسسات تولیدي تربیت کند.
- به منظور حمایت از کارگران در مقابل بیکاریهاي ناشی از تحول پیشرفت تکنولوژي و

عوامل دیگر، بررسیهاي الزم براي ایجاد صندوق بیمه بیکاري با مشارکت سه جانبه دولت،

کارفرمایان و کارگران به عمل خواهد آمد.

- به منظور حداکثر استفاده از اوقات فراغت کارگران در جهت افزایش کارآیی نیرو کار

و باال بردن سطح ابتکار و قدرت تفکر و ارزش کارگران کشور الزم است تسهیالتی در

جوار کارخانه ها و واحدهاي تولیدي براي گذراندن اوقات فراغت به وجود آید.
- از کلیه امکانات آماري به منظور شناخت ساالنه ساخت اشتغال و تحول آن استفاده

خواهد شد و آمارگیریهاي نیروي انسانی، مزد و ساعات کار به طور وسیع تر به مورد

اجرا گذارده می شود.
- براي رفع کمبود نیروي انسانی متخصص و بر قراري نظم و انضباط در نقل انتقال نیروي

کار و هماهنگی در زمینه هاي مختلف و حداکثر همکاري بین بخش عمومی و خصوصی کمیته
ملی اشتغال با شرکت وزراء مربوط و نمایندگان سازمانهاي کارفرمایی و کارگري در

سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود.
2 - در زمینه سیاست مزدها:

- در برنامه پنجم عمرانی، مزد به عنوان یک عامل مهم سیاست اجتماعی مورد نظر خواهد

بود و کوشش خواهد شد که از یک طرف مزد در مجموع درآمد ملی افزایش یابد و از سوي

دیگر سطح مزدها با توجه به حداقل معیشت و رفاه قابل قبول تعیین شود با اجراي این

سیاست سطح درآمدهاي پایین افزایش داده خواهد شد که خود به توزیع عادالنه تر درآمد

کمک خواهد نمود. با استفاده از آمارهاي دقیق و شناخت احوال اقتصادي و اجتماعی در



هر منطقه و با توجه به افزایش بهره وري - حداقل مزد هر دو سال یک بار به طور
ساالنه مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.

- به منظور افزایش بهره وري کار و کمیت و کیفیت تولیدات داخلی، سهیم کردن کارگران

در سود کارگاههاي تولیدي و صنعتی کشور به گروه بیشتري از کارگران کشور تعمیم داده

خواهد شد و عده کارگران مشمول از 290 هزار نفر در آغاز برنامه به 600 هزار نفر در

پایان برنامه افزایش خواهد یافت و تعداد کارگاههاي مشمول از 3300 کارگاه به 15

هزار کارگاه بالغ خواهد شد و همچنین برنامه فروش سهام کارخانجات به کارگران و

کارکنان کارخانه ها تعمیم خواهد یافت.
- براي تهیه و تدوین سیاست ملی مزد و درآمدها و تجدید نظر مداوم آن، هیئتی تحت

عنوان " شوراي دستمزد و درآمد" مرکب از وزیران امور اقتصادي و دارایی وزیر کار

وزیر کشور و سرپرست سازمان امور اداري و استخدامی کشور.

 وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزي تشکیل خواهد شد.
سیاستها و خط مشی هاي تدوین شده توسط شوراي مزبور، پس از تصویب هیأت دولت به موقع

اجرا گذارده خواهد شد.

3 - در زمینه آموزش فنی و تربیت حرفه اي

- تربیت مربی:

 نظر به اینکه کمبود مربی یکی از مشکالت عمده عدم توسعه امکان تربیت کارگر ماهر و
نیمه ماهر در شرایط فعلی است لذا موارد زیر مورد توجه قرار خواهد گرفت:

 از امکانات مراکز موجود آموزش حرفه اي و ظرفیت هاي اضافی انستیتوهاي تکنولوژي و
هنرستانهاي صنعتی براي تربیت مربی استفاده شده و همچنین دانشجویان ایرانی مقیم

خارج که هنوز به مدارس عالی راه پیدا نکرده اند ضمن استخدام، ترتیب هدایت آنان به

مدارس حرفه اي داده می شود.

 با توافقی که با دفتر بین المللی کار به عمل آمده از متخصصان ماهر خارجی به عنوان
مربی در مراکز حرفه اي استفاده خواهد شد. همچنین تعدادي از دیپلمه ها براي گذراندن

دوره مربی گري به مراکز آموزش حرفه اي وابسته به دفتر بین المللی کار اعزام خواهند
شد.

 براي تشویق بیشتر جوانان براي قبول شغل مربی گري آموزش حرفه اي مقررات استخدامی
به نحوي تغییر پیدا می کند که بتوان حقوق و مزد مناسب مطابق با مقتضیات بازار کار

به آنان پرداخت کرد.

- تربیت کارگر ماهر و نیمه ماهر.

 با توجه به این که بیشتر کارگران ماهر و نیمه ماهر و حتی تکنیسین هاي بازار کار
کشور ضمن کار آموزش و مهارت الزم را فرا گرفته اند. بنابر این واحدهاي صنعتی و

تولیدي یکی از مهمترین منابع تربیت نیروي کار به شمار می آیند. مشوقهاي مالیاتی

براي توسعه فعالیت بخش خصوصی در این زمینه در نظر گرفته شده و امکان خرید این قبیل



خدمات آموزشی در واحدهاي تولید و صنعتی توسط دولت فراهم خواهد گردید.

 ایجاد انگیزه هاي مناسب براي واحدهاي تولیدي و صنعتی از قبیل اعطاء وامهاي
طویل المدت در نظر گرفته می شود تا در جوار واحدهاي تولیدي با رعایت ضوابط خاص

مراکز آموزش حرفه اي به وجود آید.

 واحدهاي سیار آموزش حرفه اي به نقاطی که امکان تجهیز و تحرك نیروي کار وجود دارد
اعزام خواهند شد و نقل و انتقاالت کارگري پس از کسب مهارت و دانش حرفه اي به مورد

اجراء گذارده می شود.
 از دوره هاي خدمت وظیفه عمومی براي اجراي برنامه هاي آموزش حرفه اي استفاده خواهد

شد. مربیان مورد نیاز این برنامه ها از بین متخصصان تحصیلکرده که دوره خدمت نظام
وظیفه عمومی را می گذرانند انتخاب خواهند شد.

 مراکز آموزش حرفه اي کوچک در جوار محل اجراي طرحها به وجود خواهد آمد تا کارگران
متخصص مورد نیاز طرحها را در کوتاهترین مدت تربیت و براي فعالیت آماده سازد.

 مراکز آموزش حرفه اي براي اینکه بتوانند در مراحل تکمیل یا تجدید مهارت و با
تجهیز گروههاي سیار آموزشی وظایف خود را انجام دهند توسعه خواهند یافت و همچنین از

این مراکز به طور دو نوبتی استفاده خواهد شد. از نظر سرعت در تجهیز و توسعه

فعالیتها ترتیبی اتخاذ می شود که بتوانند از نظر مالی و اداري و منطقه اي استقالل
الزم را دارا باشند.

 ترتیبی اتخاذ می شود که گواهینامه تخصصی ( معادل مربی) به کسانی که در اثر تجربه
و ممارست در ضمن کار مهارت یا تخصص الزم را فرا گرفته اند پس از توفیق در آزمایشات

الزم اعطاء گردد.

- کادر تخصص و تکنیسین:

 تسهیالت الزم براي بازگشت فارغ التحصیالن ایرانی که در خارج به فعالیت اشتغال
دارند فراهم خواهد گردید. سازمانهاي دولتی نیازهاي خود را به طور دقیق با مشخصات

الزم از قبیل محل کار، میزان حقوق و مزایا و تاریخ استخدام معلوم می کنند تا بتوان

با یک برنامه منظم امکانات بیشتري براي جذب آنان فراهم نمود.

 به منظور استقرار تعادل در بازار کار در سطوح باال و تخصص و مهارتهایی که امکان
تربیت آنها در کشور وجود ندارد از منابع انسانی متخصص و بازار کار سایر کشورها با

رعایت کامل مصالح بازار کار مملکت براي رفع کمبود استفاده خواهد شد.

 سازمانها و وزارتخانه ها می توانند براي رفع کمبود نیروي انسانی مورد نیاز اقدام
به تأسیس دوره هاي آموزش تخصصی نموده و افراد مورد نیاز خود را از بین دیپلمه هایی

که به مدارس عالی راه پیدا نکرده اند انتخاب نمایند.

5 - انرژي

 مقدمه:
 با وجود بحران کمبود انرژي در جهان، کشور ما به علت دارا بودن منابع سرشار و عظیم



انرژي نفتی و بهره برداري و استفاده مناسب از این منابع، در حال حاضر با مسائل و
مشکالت اساسی در زمینه تأمین انرژي روبرو نیست. با این همه هم در دوران برنامه

پنجم و هم از نظر گاه برنامه هاي بلند مدت عمرانی، مسائلی وجود دارد که باید از هم
اکنون مورد بررسی دقیق و همه جانبه قرار گرفته و راه حلهاي اقتصادي براي آنها در

نظر گرفته شود.

 از نظرگاه برنامه هاي بلند مدت عمرانی کشور و رشد و گسترش سریع اقتصادي نمی توان
تنها به ذخائر انرژي نفتی متکی بود. از این رو در برنامه پنجم عمرانی مطالعات در

زمینه استفاده از منابع دیگر انرژي و به خصوص انرژي اتمی شروع خواهد گردید. از نظر

گاه برنامه عمرانی پنجم نیز یکی از تنگناهاي چندگانه اجراي برنامه هاي وسیع در
بخشهاي گوناگون و به خصوص در صنعت برق و سایر صنایع و ترابري، تأمین فرآورده هاي

کافی نفتی مورد مصرف این بخشها می باشد. سعی خواهد گردید از منابع گاز تا حد امکان
به عنوان جانشین سایر فرآورده هاي نفتی استفاده شود لکن در دوره کوتاه مدت ممکن

است سرعت این جانشینی طوري باشد که براي بر طرف نمودن کمبودها کفایت ننماید.
 هدف کلی رشد اقتصادي طی سالهاي برنامه پنجم ساالنه در حدود 25.9 درصد می باشد و
این میزان رشد با توجه به شرائط کنونی اقتصاد ایران به طور کلی مستلزم رشدي بیش از

18 درصدي در فرآورده هاي نفتی است.

 طی دوران برنامه پنجم عمرانی میزان افزایش فرآورده هاي نفتی حدود 17.7 درصد
پیش بینی شده و از یکسو برنامه ریزي براي رشد سریعتر اینگونه فعالیتها ( بدون

محدودیت مالی) و از سوي دیگر توزیع و تخصیص فرآورده هاي نفتی مابین بخشهاي گوناگون

به نحو مناسبی انجام خواهد گرفت.

 هدفهاي کلی:
 الف - تأمین انرژي کافی در داخل کشور براي رفع نیاز بخشهاي گوناگون اقتصادي به

منظور تحقق رشد مطلوب و هم آهنگ کشور.

ب - تدارك مقدمات کاهش تدریجی اتکاء به منابع نفتی از نظر تأمین انرژي و جانشینی

منابع دیگر انرژي.

 هدفهاي مشخص:
 الف - مصرف سرانه انرژي با رشد متوسط سالیانه 13.2 درصد از معادل 590 لیتر نفت

سفید در سال 1351 به 1160 لیتر نفت سفید (10 میلیون کیلو کالري) در سال 1356

افزایش خواهد یافت.

ب - افزایش میزان عرضه داخلی انواع انرژیهاي اولیه برابر 17.9 درصد ساالنه خواهد

بود و از رقم 18.124 هزار متر مکعب نفت سفید (156.8تریلیون کیلو کالري) در سال

1351 به 41.229 هزار متر مکعب نفت سفید (357.0 تریلیون کیلو کالري) خواهد رسید.

جدول شماره 1 میزان رشد و جدول شماره 2 میزان عرضه داخلی انواع انرژیهاي اولیه در

ایران را نشان می دهند.



 جدول 1 - میزان رشد عرضه داخلی انواع انرژیهاي اولیه در ایران طی دوران برنامه
سوم، چهارم و پنجم عمرانی کشور

 درصد ساالنه
> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7187<

 میزان رشد بر مبناي ارزش حرارتی محاسبه گردیده است.
 جدول 2 - عرضه داخلی انواع انرژیهاي اولیه در ایران در بدو برنامه سوم، چهارم،

پنجم و پیش بینی آن در خاتمه برنامه پنجم.

( بر حسب معادل هزار متر مکعب نفت سفید)
> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7188<

( بر حسب معادل تریلیون کیلو کالري)
> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7188<

پ - رشد عرضه داخلی انواع انرژیهاي تجارتی ( نفت، گاز طبیعی، ذغالسنگ و برق آبی)

18.4 درصد ساالنه خواهد بود. طی دوران برنامه پنجم عرضه انرژیهاي غیر تجارتی

( چوب، ذغال چوب و مواد دامی) کاهشی برابر 14.5 درصد خواهد داشت. نتیجتاً سهم عرضه
داخلی انرژیهاي تجارتی از96.7 درصد در سال 1351 به 99.2 درصد کل عرضه داخلی انرژي

در سال 1356 خواهد رسید.

 تغییر وضع ترکیبی عرضه داخلی انرژي طی برنامه پنجم به قرار زیر است:
1 - به مرور گاز طبیعی یکی از منابع اصلی انرژي در اقتصاد ایران خواهد شد.

 سهم گاز از 18.0 درصد کل تولید انرژي در سال 1351 به 23.2 درصد کل تولید انرژي در
سال 1356 خواهد رسید و مصرف آن به عنوان سوخت سه برابر خواهد گردید. جانشینی گاز

طبیعی به جاي مواد نفتی به دالئل ذیل است:

- چون گاز طبیعی همراه با نفت تولید می گردد، استفاده بیشتر از آن از اتالف این

منبع انرژي جلوگیري خواهد نمود.

- چون مصرف فرآورده هاي میان تقطیر داراي هزینه هاي تولید باالیی هستند استفاده

بیشتر از گاز طبیعی نسبت مصرف فرآورده هاي میان تقطیر را تعدیل خواهد نمود و

هزینه هاي تولید را کاهش خواهد داد.
- جایگزینی گاز طبیعی از افزایش آلودگی هوا که در نتیجه مصرف فرآورده هاي نفتی

ایجاد می گردد جلوگیري خواهد نمود.
- افزایش تولید و مصرف گاز طبیعی، تجدید نظر در نرخ فرآورده هاي نفتی و هماهنگی

نرخها با هزینه تولید را امکان پذیر خواهد نمود.
2 - به علت افزایش نسبتاً کم در تولید ذغال سنگ، سهم این عامل انرژي در کل تولید

کاهش خواهد یافت.

3 - با وجود افزایش سریع در تولید نیروي برق آبی در سهم این عامل نسبت به کل عرضه

داخلی انرژي تغییر بسیاري روي نخواهد داد.



4 - از تولید انرژیهاي غیر تجاري کاسته خواهد شد و سهم این نوع انرژي در خاتمه

برنامه پنجم به 0.8 درصد کل عرضه انرژي داخلی کشور خواهد رسید.

 جدول شماره 3 ترکیب عرضه داخلی انواع انرژیهاي اولیه در ایران طی سالهاي شروع
برنامه هاي سوم، چهارم، پنجم و پیش بینی وضع آن را در سال خاتمه برنامه پنجم نشان

می دهد.
 جدول 3 - ترکیب عرضه داخلی انواع انرژیهاي اولیه در ایران ( درصد)

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7190<
ت - امکان استفاده از انرژي هسته اي نه فقط براي تولید نیروي برق بلکه همچنین براي

شیرین کردن آب شور دریا مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن احداث مولدهاي اتمی نیز طی

برنامه شروع خواهد گردید.

 سیاستها و خط مشی هاي اساسی
 با توجه به اهمیت حیاتی تأمین انرژي به منظور توسعه اقتصادي کشور از یک سو و
تأمین درآمدهاي ارزي از طریق صادرات مواد انرژي زا از سوي دیگر، سیاستها و خط

مشی ها اساسی زیر مورد توجه خواهد بود:
 الف - به منظور هماهنگی در عرضه و تقاضا، تعیین قیمتهاي متناسب و جلوگیري از

کمبود انرژي در داخل کشور یک نظام متمرکز و مؤثر جهت اعمال سیاست جامع در زمینه

انرژي ایجاد خواهد گردید. تأسیس وزارت نیرو و تجدید مطالعات جامع انرژي به همین

منظور در برنامه پنجم عمرانی انجام پذیرفته و می پذیرد.
ب - حفظ منابع انرژي کشور و جلوگیري از اتالف انرژي و بهبود وضع بهره برداري از

منابع نفت و گاز مورد نظر خواهد بود.

پ - مقدمات ایجاد نیروگاههاي اتمی فراهم خواهد گردید.

ت - حتی المقدور سعی خواهد گردید میزان مصرف گاز طبیعی در داخل کشور افزایش یابد

تا به مرور جانشین مواد نفتی گردد.

ث - در زمینه تأمین نیاز انرژي کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه و همچنین تحصیل

درآمد به میزان مورد نیاز براي توسعه اقتصادي کشور سیاست همکاري در صحنه
بین المللی ادامه خواهد یافت.

ج - ایران آمادگی خود را براي همکاري در تحقیقات علمی مربوط به جایگزینی منابع

انرژي و استفاده از انرژي هسته اي اعالم داشته است. طی دوران برنامه دانشگاهها و
مؤسسات تحقیقاتی کشور مطالعات وسیعی در این زمینه شروع خواهند نمود.

چ - نفت تنها از دید انرژي مورد نظر نخواهد بود بلکه تبدیل این ماده انرژي زا به

کاالهاي دیگر مانند مواد پتروشیمی، شیمیایی، مواد غذایی و غیر مورد نظر خواهد بود.

ح - به منظور تأمین انرژي کافی در داخل کشور، سرمایه گذاري وسیعی در صنایع نفتی،

برق و توزیع آنان به عمل خواهد آمد. چنانچه با وجود تسریع در امر بهره برداري از

این سرمایه گذاریها طی دوران برنامه پنجم نیاز کشور به انرژي تأمین نشود از منابع



انرژي دیگري استفاده به عمل خواهد آمد.

6 - حفاظت محیط زیست

 مقدمه
 افزایش جمعیت کشور، صنعتی شدن، اجرایی برنامه هاي توسعه اقتصادي و در نتیجه

بهره برداري روز افزون از منابع طبیعی ایجاب می کند تا تدابیر خاص براي حفظ و
احیاء محیط زیست اتخاذ گردد و محیط مناسبی براي نسل کنونی و نسلهاي آتیه کشور پدید

آید. لذا حفظ و احیاء منابع طبیعی در مقابل عوامل مخرب آینده بدون این که لطمه اي

به بهره برداري معقول از منابع طبیعی وارد شود در برنامه پنجم مورد توجه قرار
گرفته است.

 برنامه محیط زیست مربوط به محیط فیزیکی انسانی متشکل از آب و هوا و خاك بوده و
شامل سه قسمت اصلی حفاظت، مبارز با آلودگی ها و ترمیم خرابیهاي ناشی از توسعه

می باشد.
 در این برنامه به علت تنگناهاي اطالعاتی به مسئله حفاظت محیط زیست به صورت

پیشگیري و با استفاده از تجربیات کشورهاي صنعتی توجه شده است.

 هدفهاي کلی:
 الف - حفاظت، بهبود و بهسازي محیط زیست و پیشگیري و ممانعت از آلودگی ها و

اقداماتی که موجب تخریب و بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود.

ب - تنظیم و اجراي برنامه هاي آموزشی به منظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه

استفاده صحیح از طبیعت.

 خط مشی ها و سیاستهاي اساسی
 از آنجایی که حفاظت محیط زیست براي اولین بار در برنامه عمرانی کشور منظور گردیده

است بالطبع جلوگیري کامل از منابع آلوده کننده در دوره کوتاه مدت امکان پذیر

نمی باشد لذا وجود برنامه درازمدت حفاظت محیط زیست ضروري خواهد بود.
 الف - خط مشی کلی:

1 - در انتخاب روشهاي حفاظت از طبیعت و مبارزه با آلودگی به روشهایی اولویت داده

خواهد شد ضمن تحقق هدفهاي مورد نظر نقصانی در تولیدات صنعتی و کشاورزي به وجود

نیاورند.

2 - در امر مبارزه با آلودگی به روشهایی که جنبه پیشگیري دارند و نتیجتاً مستلزم

صرف هزینه کمتري می باشند اولویت داده خواهد شد.
ك - در عمل، از کلیه امکانات نیروي انسانی و تجربه سازمانهاي موجود براي حفاظت و

مبارزه با آلودگی استفاده خواهد گردید.

4 - در مبارزه با آلودگی کوشش به عمل خواهد آمد که از نتایج تحقیقات و مطالعات

علمی و عملی که در سطح جهانی انجام می گیرد استفاده شود و ضمن تطبیق این نتایج با

ویژگی هاي طبیعی و جغرافیایی کشور به تحقیقات اصیل نیز مبادرت گردد.



5 - در زمینه انجام تحقیقات و آموزش مربوط به محیط زیست مؤسسات آموزشی و دستگاههاي

تخصصی موجود تجهیز خواهند شد.

ب - سیاستهاي اجرایی:

1 - با توجه به عالقه زیاد مردم به گردش در طبیعت و کم هزینه بودن این نوع تفریحات

پارکها و تفرجگاههاي متناسب با نیازمندیهاي همه جانبه مردم ایجاد خواهد شد.

 استفاده صحیح و معقول از این پارکها و حراست طبیعت به طور کلی به عموم تفهیم و به
طور یکسان امکانات بازدید و تفریح مردم در اینگونه مناطق فراهم خواهد شد.
2 - در آینده سیاست قیمت گذاري و مالیاتی به نحوي تدوین خواهد گردید که

آلوده کنندگان در مرحله نهایی متحمل هزینه هایی جلوگیري از آلودگی بشوند پیروي از
این سیاست به خودي خود تا حدي به جلوگیري از آلودگی کمک خواهد نمود.

3 - جهت جلوگیري از آلودگی صنعتی مبادرت به اعطاي کمکهاي اعتباري و فنی به بخش

خصوصی خواهد گردید.

4 - به منظور استفاده اقتصادي و معقول از اراضی، سیاست بهره وري از سرزمین تدوین

خواهد شد و در نتیجه اراضی مناسب کشاورزي و خانه سازي محفوظ مانده و واحدهاي صنعتی

در سایر نقاط مستقر خواهند شد.

5 - با توجه به جدید بودن موضوع حفاظت محیط زیست در حال حاضر تصویب مقررات و

آیین نامه هاي اجرایی الزم از مهمترین اقدامات ضروري در این زمینه خواهد بود.
پ - تشکیالت اجرایی

1 - برنامه حفاظت محیط زیست چند انضباطی و اجراي موفقیت آمیز آن مستلزم همکاري

نزدیک کلیه دستگاههاي اجرایی به نحوي که وظایف آنها در امر حفاظت زیست ایجاب

می نماید خواهد بود. مسئولیت هماهنگی برنامه به عهده شوراي عالی محیط زیست می باشد
و وظایف مختلف به تناسب امکانات سازمان دولتی ذیربط تقسیم خواهد شد. با در نظر

گرفتن قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست موظف به نظارت بر

اجراي کلیه فعالیتهایی که به نحوي مربوط به امور حفاظتی می شود و تهیه و پیشنهاد

ضوابط و دستورالعملهایی به منظور ارشد سایر دستگاههاي اجرایی خواهد بود.

2 - عملیات حفاظتی محیط زیست توسط گارد حفاظت محیط زیست و گارد سایر دستگاههاي

ذیربط انجام خواهد شد. افراد این گارد با گذراندن دوره هاي آموزش خصوصی کارآیی

الزم را به دست خواهند آورد.

 برنامه هاي مشخص حفاظت محیط زیست:
 الف - شناخت کامل مناطق خشک و نیمه خشک و جلوگیري از تخریب و تهیه راهنماي

اکولوژیکی و بهره وري از سرزمین.
ب - انجام بررسیها و تحقیقات مختلف بیولوژیکی و اکولوژیکی بر اکوسیستم هاي دریاي

خزر و خلیج فارس و جلوگیري از تخریب آنها.

پ - شناسایی کلیه تاالبهاي کشور و ارائه ضوابط به منظور حفظ و حراست و احیاي



اکوسیستم هاي مذکور و جلوگیري از تخریب آنها.
ت - انجام بررسیها و تحقیقات و همچنین ارائه ضوابط به منظور حفظ زیبایی و جلوگیري

از نازیباسازي جاده ها و مناطق مختلف کشور و بهره وري از سرزمین به طور صحیح.

ث - جلوگیري از انهدام ذخائر توارثی غیر قابل جایگزینی کشور و استفاده از این

ذخائر در اصالح نباتات و حیوانات به صورت طویل المدت به منظور افزایش تولید مواد

غذایی.

ج - انجام بررسیهاي جامع به منظور شناخت شرائط آب دریاچه ها، آب بندهاي پشت سد و

رودخانه ها مشتمل بر تحقیقات لیمنولوژیکی، بیولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و همچنین
شناسایی رده بندي و حفاظت ماهیها و سایر آبزیان آبهاي داخلی.

چ - حفظ و نگهداري شکارگاهها و فضاي حیاتی حیوانات قابل شکار و حمایت آنها در

برابر گرسنگی و تشنگی و صید بی رویه و سایر عوامل و حوادث نامساعد مانند:

 حریق، سیل، طغیان رودخانه ها، بیماریهاي واگیر و مسمومیت نباتی.
ح - تدوین مقررات و استانداردهاي جلوگیري از صداهاي ناهنجار براي شهرها با همکاري

دستگاههاي ذیربط.

خ - بررسی اثرات سموم بر روي محیط زیست، جایگزینی و کاربرد روشهاي دیگر به جاي

استفاده از سموم و پایه گذاري معیارها و خط مشی هاي جدید.

 د - شناسایی زباله و آلودگی هاي صنعتی، شهري و کشاورزي، تعیین ضوابط و جلوگیري یا
پیشگیري از آلودگی هاي مزبور.

 ذ - شناسایی میزان آلودگی دریاها و ارائه ضوابط به منظور جلوگیري از افزایش
آلودگی و در نتیجه سالم سازي محیط.

 ر - پژوهش در زمینه منابع آلوده کننده خاك و گیاه تا تغییر سیکل رویشی و تغییرات
سیستم متابولیکی در انسان و حیوانات و همچنین بررسی چگونگی مبارزه با اینگونه

آلودگیها جهت حفظ تعادل اکولوژي محیط خاك و ایجاد اکوسیستمهاي قابل زیست براي

گیاهان و حیوانات.

 ز - حفاظت کیفیت رودخانه ها و بررسی مواد آلوده کننده آبها و همچنین احیاء آبهایی
که آلوده شده اند با همکاري دستگاههاي ذیربط.

 ژ - انجام بررسیها و تحقیقات الزم در زمینه کیفیت و میزان آلودگی ها و شناخت
منابع آلوده کننده، تهیه ضوابط و همچنین تأثیر مواد آلوده کننده بر انسان، حیوان و
گیاه و چگونگی تقلیل میزان آلودگی هوا به وسیله منابع خودروها و سایر منابع

آلوده کننده.
س - ایجاد انواع مناطق حفاظت شده و تأمین حداکثر تفریحات در هواي آزاد براي مردم.

ش - تشویق مردم به مشارکت در زمینه حفظ و به سازي محیط زیست و بهره وري صحیح از

سرزمین

ص - آموزش افراد گارد اجرایی در سطوح مختلف ( آموزش سازندگی عالی و منطقه اي) و



تدوین کتابهاي درسی در زمینه محیط زیست با همکاري وزارت آموزش و پرورش.
 سرمایه گذاري و اعتبارات عمرانی.

 اعتبارات حفاظت محیط زیست 13.8 میلیارد ریال پیش بینی گردیده است از این رقم 11.8
میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی (6.1 میلیارد ریال اعتبار ثابت و 5.7 میلیارد

ریال اعتبار غیر ثابت) می باشد.
 جدول 1 - کل اعتبارات حفاظت و بهبود محیط زیست طی برنامه پنجم

( میلیارد ریال)
> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7197 الی 7199<

 برنامه هاي خاص عمران استانها
 مقدمه:

 با توسعه سریع اقتصادي کشور در دهه گذشته، اقتصاد ملی از یک طرف به سرعت وارد
مرحله نوین و پیشرفته تري شده و از طرف دیگر تنوع و توسعه فوق العاده اي در بخشهاي

مختلف پدید آمده است به طوري که لزوم توجه به توسعه متعادل استانها و ایجاد

هماهنگی خصوصاً با توجه به افزایش درآمد دولت در فعالیتهاي عمرانی روز افزون گردیده

است.

 تنظیم برنامه خاص عمران استانها، مبتنی بر امکانات، استعدادهاي طبیعی و انسانی و
احتیاجات خاص مناطق و تأمین هماهنگی برنامه اي و اجرایی در سطح استان به عنوان یکی

از راه حلهاي اساسی مورد توجه قرار گرفته و از سالهاي آخر برنامه چهارم به مورد

اجرا گذاشته شده است. تنظیم و اجراي برنامه هاي خاص ناحیه اي موجب تحوالتی به شرح

زیر گردیده است:

 الف - تفویض اختیار به سازمانهاي محلی براي اجراي طرحهاي خاص ناحیه اي گام مثبتی
در جهت عدم تمرکز و ماالً موجب تسریع بیشتر در اجراي طرحها گردیده است.

ب - شرایط مساعدي در جهت گسترش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت منطقه و تصمیم گیري در

امور عمرانی از طریق انجمنهاي انسان، شهرستان، شهر و ده فراهم آمده است.

پ - اجراي طرحهاي مجتمع عمرانی و طرحهاي خاص ناحیه اي موجب تحرك نسبی اقتصادي در

مناطق دور افتاده کشور و تأمین نیازهاي فوري گردیده است و این امر ضرورت توجه
بیشتر به تدوین طرحهاي خاص ناحیه اي و هماهنگ زا در قالب توسعه اقتصادي و اجتماعی

منطقه و تجدید نظر در ضوابط و معیارهاي سرمایه گذاري در جهت توسعه متعادل مناطق کم
رشد را ناگزیر می سازد.

ت - ایجاد سازمانهاي توسعه استانها در مناطق کم رشد قدم مؤثري در جهت تقویت

ظرفیتهاي فنی و اجرایی بوده و زمینه الزم را در جهت تسریع فعالیتهاي عمرانی فراهم

آورده است.

ث - ایجاد دفاتر برنامه و بودجه در 23 استان و فرمانداري کل کشور امکان برقراري

نظام برنامه ریزي غیر متمرکز را فراهم نموده و زمینه ایجاد هماهنگی در امور عمرانی



استان را نیز فراهم نموده است.

ج - مرکز آموزش و پژوهش در عمران منطقه اي با همکاري سازمان ملل و استفاده از

کارشناسان ایرانی و خارجی به منظور آموزش نیروي انسانی و پژوهش در امور عمران

منطقه اي ایجاد گردیده است.
 در این فصل دو نوع برنامه مورد توجه قرار گرفته است:

 برنامه هاي خاص ناحیه اي که از فصول مختلف بخشهاي اقتصادي و اجتماعی تغذیه
می گردد و دسته دوم برنامه هایی که جنبه پشتیبانی داشته و اجراي طرحهاي خاص

ناحیه اي و توسعه هماهنگ مناطق را تسهیل می نماید.
 هدفهاي اساسی برنامه خاص عمران استانها به قرار زیر است:

 الف - برقراري توسعه متعادل اقتصادي و اجتماعی بین مناطق مختلف کشور.
ب - توجه خاص به مناطق کم رشد از لحاظ توزیع عادالنه تر خدمات اجتماعی و رفاهی و

نیز تقویت مبانی اقتصادي این مناطق.

پ - ایجاد هماهنگی بین برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فیزیکی به منظور

بهره گیري کامل از سرمایه گذاري ها و ظرفیتهاي موجود در سطح مناطق.
ت - فراهم نمودن تسهیالت و امکانات الزم براي مشارکت هر چه بیشتر مردم و انجمنهاي

دموکراتیک در تهیه و اجراي برنامه هاي عمران مناطق.

ث - فراهم نمودن موجبات برقراري نظام غیر متمرکز در امور برنامه ریزي، اجرایی

خدمات دولتی، عمرانی، بانکی.

 سیاستها و خط مشی هاي اجرایی:
 به منظور تحقق هدفهاي اساسی فوق سیاستها و خط مشی هاي زیر به مرحله اجرا گذاشته

خواهد شد.

 الف - تأکید در بهره برداري از منابع و امکانات بالقوه توسعه در سطح مناطق از
طریق سرمایه گذاري مستقیم دولت با تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاري به منظور تحصیل

توسعه متعادل در مناطق مختلف.

ب - تأکید بر سرمایه گذاریهاي اشتغال زا در مناطق مهاجر فرست به منظور کاهش مهاجرت

به شهرهاي بزرگ به ویژه تهران.

پ - توسعهی صنایع دستی و تبدیلی کشاورزي در مناطق مستعد کشور به منظور کاهش

بیکاریهاي فصلی و کم کاري.

ت - ایجاد تأسیسات زیربنایی و توسعه خدمات عمومی در مناطق کم رشد به منظور ایجاد

تحرك براي توسعه اقتصادي آن مناطق.

ث - ایجاد تسهیالت مالی و مالیاتی به منظور تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاري در

مناطق کم رشد.

ج - تأکید بر توسعه اجتماعی جوامع چادرنشین به منظور ایجاد تحوالت بنیادي در نظام

زندگی آنها و توجه خاص بر اشاعه روشهاي جدید دامداري و زراعت در مناطق عشایري از



طریق اجراي برنامه هاي اسکان داوطلبانه و تدریجی چادرنشینان.
چ - تنظیم و اجراي برنامه هاي رفاه اجتماعی و خدمات عمومی و توسعه اقتصادي براي

گروههاي کم بهره شهري و روستایی.

ح - به منظور شناخت کلیه عوامل و امکانات و محدودیتهاي توسعه و موانع اجرایی

برنامه هاي عمرانی و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین طرحهاي توسعه اقتصادي، اجتماعی
و فیزیکی چه در مقیاس ملی و چه در قالب برنامه هاي عمران استانها از طریق تهیه طرح

جامع و بلند مدت عمران استانها.

خ - تهیه برنامه عمرانی پنجساله هر استان و فرمانداري کل و تعیین قطبهاي کشاورزي،

صنعتی خدماتی و جهانگردي و نظایر آن و تهیه الگوي فعالیتهاي کشاورزي، صنعتی،

معدنی، مسکونی و توسعه شهري و نیز تنظیم سلسله روابط سرویس دهندگی مراکز شهري و

روستایی با توجه به امکانات و خصوصیات منطقهاي به منظور راهنماي برنامه هاي ساالنه
هر استان و فرمانداري کل.

 د - تهیه و تنظیم برنامه هاي منطقه اي میان مدت و کوتاه مدت توسعه اقتصادي و
اجتماعی منطقه اي در قالب برنامه عمران ملی و هم چنین تهیه فرمهاي بهم پیوسته

توسعه فیزیکی ( کالبدي) شهر و روستا در چهارچوب طرحهاي استانی
 ذ - فراهم نمودن موجبات انتقال تدریجی وظایف دستگاههاي اجرایی مرکزي به سازمانهاي

محلی همراه با افزایش کارآیی نظام اداري و مدیریت و ایجاد نظام تصمیم گیري محلی

هماهنگ با پیشرفت برنامه هاي عمرانی.

 ر - فراهم نمودن موجبات انتقال دستگاههاي اجرایی تخصصی که ماهیت کار آنان صرفاً
محلی است و استقرار آنها در تهران ضروري نمی باشد.

 ز - انجام مطالعات الزم به منظور شناخت استعدادها و امکانات عمرانی و تنظیم
برنامه براي هر یک از استانهاي کشور تا پایان برنامه پنجم به منظور ایجاد تشکیالت

اداري متناسب با ویژگیهاي محلی و نیازمندیهاي برنامه.

س - فراهم ساختن تسهیالت استخدامی، مشوقهاي مالی و شرایط و امکانات زیست به منظور

جذب نیروي انسانی متخصص و کارآمد در استانها.

ش - تجدید نظر در نظام بودجه و استانی کردن بودجه عادي کشور به منظور تسریع در

عملیات اجرایی استانها.

ص - تقویت ظرفیتهاي اجرایی محلی از طریق استانی کردن خدمات مشاوران و پیمانکاران

که در تهران متمرکز هستند.

ض - ایجاد بانکهاي توسعه منطقه اي به منظور جلب سرمایه هاي کوچک محلی و سوق دادن

این سرمایه ها در جهت اجراي برنامه هاي عمرانی و تولیدي از طریق اعطاي وامهاي

طویل المدت کم بهره و ارائه راهنمایی هاي فنی الزم.
 برنامه هاي مشخص:

 الف - سرمایه گذاریهاي خاص ناحیه اي که اجراي آنها سبب تحقق رشد متعادل تر نواحی،



ایجاد هماهنگی بین برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعی و فیزیک، مشارکت هر چه
بیشتر مردم و انجمنهاي دموکراتیک و باالخره تأمین نظام عدم تمرکز خواهد گردید از

اعتبارات برنامه هاي بخشهاي اقتصادي و اجتماعی تأمین و تحت عنوان طرحهاي خاص ناحیه
در استانها اجرا خواهد شد.

 در این برنامه شمول و نوع طرحهاي فوق نسبت به گذشته افزایش قابل مالحظه اي خواهد
یافت و حداقل 40 درصد از اعتبارات عمرانی برنامه پنجم براي طرحهاي خاص ناحیه اي

اختصاص خواهد یافت.

ب - ایجاد 50 مجتمع عشایري در مناطق لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان

غربی، کرمان، چهار محال بختیاري، کهکیلویه و بویراحمد، کردستان، کرمانشاهان، با

ظرفیت تقریبی 2.000 خانوار براي هر مجتمع عشایري.

پ - تنظیم و اجراي برنامه هاي یکپارچه تأمین خدمات و ایجاد فعالیتهاي تولیدي با

استفاده هر چه بیشتر از نیروي سازنده مردم محلی و به کار گرفتن کلیه عوامل توسعه

انسانی طبیعی مالی به صورت آزمایش در پنج منطقه.

ت - با توجه به ضرورت تنظیم برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعی براي هر یک از مناطق

کشور مطالعات الزم به منظور ارائه سیاستهاي عمران مناطق و بالنتیجه تعیین آرایش

مطلوب فضاي اقتصادي کشور در برنامه پنجم انجام خواهد شد.

ث - تنظیم و اجراي برنامه هاي خاص آموزشی در سطوح مختلف به منظور آشنا کردن

مأموران دولتی و منتخبان مردم به امور آبادانی و برنامه ریزي و مدیریت صحیح
استانها.

ج - ایجاد شش بانک منطقه اي به منظور جلب و حمایت سرمایه هاي کوچک و تأمین سرمایه

مورد نیاز و مشارکت در بهره برداري از ظرفیتهاي موجود هر یک از استانها و ارائه
خدمات فنی و براي تهیه و اجراي طرحهاي سالم و اقتصادي.

 سرمایه گذاري و اعتبارات عمرانی.
 کل اعتبارات عمرانی.

 کل اعتبارات برنامه هاي خاص عمران استانها برابر 16.4 میلیارد ریال می باشد که از
این رقم 10.0 میلیارد صرف سرمایه گذاري ثابت و 6.4 میلیارد ریال صرف هزینه هاي

جاري خواهد گذاشت.

 جدول 1 - کل اعتبارات عملیات چند منظوره توسعه نواحی طی برنامه پنجم ( میلیارد
ریال)

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7205 الی 7207<
 جدول 2 - سرمایه گذاري ثابت عملیات چند منظوره توسعه نواحی طی برنامه پنجم

( میلیارد ریال)
1 - امور عمومی و دفاعی

 مقدمه:



 توسعه همه جانبه اقتصادي و اجتماعی کشور لزوم گسترش روز افزون خدمات عمومی دولت
را در چهارچوب برنامه هاي توسعه ملی ایجاب می نماید. در برنامه هاي عمرانی گذشته

خدمات عمومی دولت مانند اجراي عدالت، اجراي سیاست داخلی کشور، حفظ نظم و امنیت

داخلی کشور و نظایر آنها جز در مورد فعالیتهاي ساختمانی و تأسیساتی در الگوي کار
برنامه ریزي میان مدت قرار نمی گرفت و هر گونه پیش بینی و آینده نگري در توسعه کمی

و کیفی خدمات عمومی دولت به برنامه هاي ساالنه و تهیه و تنظیم بودجه کل کشور موکول
می گردید.

 در تجدید نظر برنامه عمرانی پنجم با توجه به پیوستگی خدمات عمومی با خدمات
اجتماعی و اقتصادي و لزوم ایجاد ارتباط مؤثر و متناسب بین وظایف جاري و عمرانی

دولت کوشش گردیده است براي کلیه اقداماتی که در قالب امور عمومی و دفاعی انجام

می پذیرد هدفهاي میان مدت و برنامه هاي مشخص تعیین شود.
 بدیهی است از آنجا که به نظام برنامه ریزي جامع در بخش دولتی توجه کامل مبذول

می گردد از این رو خدمات امور عمومی در برنامه هاي درازمدت و دورنگر نیز مورد
برنامه ریزي قرار خواهد گرفت.

 هدفهاي کلی
 الف - در زمینه اداره امور عمومی کشور و سیاست داخلی:

1 - افزایش قدرت تصمیم گیري انجمن هاي شهرستان و استان و سایر نهادهاي تصمیم گیر

محلی و جلب همکاري و مشارکت بیشتر مردم در تهیه و اجراي برنامه ها.

2 - فراهم آوردن امکانات الزم در جهت ایجاد دگرگونی در نظام برنامه و بودجه کشور.

3 - هماهنگ و همگام کردن دستگاههاي دولتی با تحوالت اقتصادي و اجتماعی کشور و

افزایش کارآیی از طریق بهبود روشهاي اداري و توسعه و تعمیم موازین و فنون مدیریت.

4 - تأمین موجبات برقراري سیستم عدم تمرکز اداري و سازمانی و ایجاد زمینه هاي الزم

در جهت تقویت ظرفیت فنی و اجرایی در استانها و فرمانداریهاي کل کشور.

5 - فراهم آوردن امکانات بیشتر در تأمین نیازهاي آماري براي برنامه ریزي اقتصادي و

اجتماعی کشور و تهیه حسابهاي ملی.

6 - تهیه اطالعات دقیق جوي و تبادل آن با سایر کشورهاي عضو سازمان هواشناسی جهانی

و در نتیجه قرار دادن اطالعات حاصله در اختیار سازمانهاي دولتی و مؤسسات خصوصی در

سطح مطلوب و هم آهنگ با پیشرفتهاي اقتصادي و اجتماعی کشور.

7 - تأمین احتیاجات نقشه برداري کشور اعم از عکسبرداري هوایی در مقیاسهاي گوناگون،

تهیه انواع نقشه ها براي اجراي طرحهاي عمرانی، گسترش تکنولوژي و پیاده نمودن
برنامه هاي آبادانی مملکتی.

8 - ایجاد دگرگونی در روشهاي جمع آوري و دستیابی به اطالعات، نظارت و برنامه ریزي

با استفاده از سیستمهاي انفورماتیک و تله انفورماتیک در سطح کشور و استفاده از

تکنولوژي فضایی با روش سنجش از دور.



ب - در زمینه اجراي عدالت و حفظ نظم و امنیت داخلی:

1 - تأمین و تعمیم عدالت قضایی در سطح روستاها و شهرها.

2 - تسریع در رسیدگی به دعاوي با رعایت اصل صحت و حفظ و تثبیت حقوق مردم.

3 - تولید و اجراي برنامه هاي آموزشی در جهت آشناسازي مردم به حقوق فردي و

اجتماعی.

4 - بهبود روش پیش بینی و پیشگیري از وقوع جرائم، کشف جرائم و رسیدگی به شکایات و

مبارزه با قاچاق مواد مخدر.

5 - بهبود وضع زندانهاي کشور و اصالح و آموزش مجرمین.

6 - تسریع در انجام امور مربوط به صدور اسناد مالکیت و ثبت اسناد رسمی و ثبت

شرکتها و عالئم و اختراعات.

7 - شناسایی و ثبت موقوفات ناشناخته کشور.

8 - آشنا کردن مردم به مفاهیم و اصطالحات قانونی و مقررات موضوعه.

پ - در زمینه اداره امور مالی:

1 - هم آهنگ کردن نظام مالیاتی کشور با مقتضیات رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعی

کشور از طریق دگرگونی کامل در نظام مالیاتی موجود و بهبود سازمانهاي اجرایی.

2 - هم آهنگ ساختن امکانات گمرك با رشد واردات و صادرات کشور از طریق گسترش خدمات

گمرکی، گمرك و متناسب نمودن مقررات و روشها.

3 - غیر متمرکز کردن کار دیوان محاسبات.

ت - در زمینه اداره امور نیروي کار:

1 - توسعه قلمرو و اجراي اصل سهیم کردن کارگران در سود واحدهاي صنعتی و تولیدي با

توجه به ضرورت باال بردن بهره دهی نیروي کار.

2 - تعمیم مقررات و قوانین کار در بخشهاي مختلف اقتصادي و نظارت عام و وسیع بر

اجراي مقررات و قوانین کار.

3 - باال بردن سطح دانش و اطالع کارگران و کارفرمایان درباره مسائل روابط کار و

نیروي انسانی و توسعه و تقویت سازمانهاي کارگري و کارفرمایی.

4 - تقویت تعاونیهاي کارگري.

5 - تأمین موجبات بهداشت و سالمت کارگران در حین کار.

6 - هماهنگ کردن میزان مزد مشاغل کارگري از طریق تعمیم ضوابط مربوط به ارزیابی و

طبقه بندي مشاغل.
7 - تعمیم خدمات اشتغال و کاریابی براي کلیه جویندگان کار و کارفرمایان و ایجاد

تسهیالت الزم براي نقل و انتقاالت کارگري.

ث - در زمینه اطالعات و ارتباطات جمعی:

1 - هماهنگ کردن سیاست اطالعاتی کشور با نیازهاي توسعه اقتصادي و اجتماعی و برآورد

حوائج آموزشی جمعیت ایران و استفاده از وسائل ارتباط جمعی براي تقویت فرهنگ و



ارزشهاي اخالقی و بسط اندیشه ها و انگیزه هاي مناسب زندگی در یک جامعه مترقی.
ج - در زمینه اداره روابط خارجی:

 توسعه، تحکیم و همکاري و تشیید روابط با کشورهاي جهان به پیروي و الهام از سیاست
مستقل ملی ایران.

چ - در زمینه دفاع نظامی:

1 - اتخاذ تدابیر و فراهم آوردن امکانات الزم در جهت ارائه خدمات و کمکهاي بیشتر و

مؤثر به مردم در هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی و غیر مترقبه.

2 - آشناسازي مردم با اصول و هدفها و رویه هاي مورد عمل در دفاع غیر نظامی.

 خط مشی هاي اساسی و سیاست هاي اجرایی:
 الف - در زمینه اداره امور عمومی کشور و سیاست داخلی

1 - در برنامه عمرانی پنجم در جهت رعایت اصل " اجتناب از تمرکز امور" تشکیالت

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که فعالیتشان جنبه ناحیه اي دارد مورد بررسی و تجدید
نظر قرار خواهد گرفت و حوزه مرکزي آنها محدود به انجام وظایف ستادي - تعیین

خط مشی، تدوین سیاستهاي اجرایی، تنظیم بودجه جامع، برقراري ضوابط و معیارهاي
اجرایی و اعمال نظارت) خواهد گردید و امور اجرایی با تفویض اختیارات و مسئولیتها

به واحدهاي مربوطه در استان و شهرستان محول خواهد شد. بر این اساس کادر شاغل در
مرکز تدریجاً محدود به کسانی خواهد شد که در مورد مسئولیتهاي ستادي وظایفی بر عهده

دارند و بقیه که عهده دار وظایف اجرایی هستند بر پایه شرایط اجتماعی و اقتصادي به
سطوح مختلف اداري در استانها و شهرستانها منتقل می شوند.

2 - از آنجا که باال بردن کارآیی در کلیه دستگاههاي دولتی از طریق بهبود روشها و

سازمان و مدیریت و حذف عواملی که موجب اتالف و اسراف منابع می گردد و جلوگیري از

فساد به مفهوم وسیع آن و از جمله بیکارگی و عدم تحرك و عدم ایفاي وظیفه در هر مقام

و موقع مورد توجه خاص می باشد از این رو ضوابط دقیق و عینی جهت ارزشیابی از نحوه

اجراي برنامه هاي جاري دستگاههاي دولتی و درجه شایستگی کارکنان آنها وضع خواهد شد
و بر اساس این ضوابط کار ارزشیابی دستگاهها و کارکنان دولت به طور جدي تعقیب خواهد

گردید به نحوي که مقامات و دستگاههاي دولتی دقیقاً متوجه اختیارات و مسئولیتها و
نواقص کار و نارساییهاي موجود بشوند و امکان آن فراهم آید که کارکنان با صالحیت و

وظیفه شناسی تشویق گردند و اصول لیاقت و شایستگی ضابطه اصلی در امور اداري و
سازمانی شناخته شود. همچنین براي تسهیل جریان فعالیت دستگاههاي دولتی مورد مطالعه

قرار خواهد گرفت و نسبت به حذف تشریفات زائد و بهبود روشهاي اداري و تهیه و تدوین
دستورالعملهاي مربوط اقدام خواهد شد. ضمناً در هر یک از استانها و فرمانداریهاي کل

واحدهاي سازمان امور اداري و استخدامی تشکیل و مسائل اداري منطقه در محل عملیات

مورد

بررسی، تجزیه و تحلیل و تجدید نظر و تصمیم گیري قرار خواهد گرفت، بدین ترتیب بهبود



قابل توجهی در امور اداري و سازمانی دستگاههاي دولتی ایجاد خواهد شد.

3 - با توجه به اصالحیه هاي مکرر درباره مواد و تبصره هاي قانون استخدام کشوري و

اشکاالتی که این قانون در مراحل اجرایی ایجاد نموده است، مفاد این قانون در جهت
دگرگونی مقررات استخدامی کشوري و مرتبط کردن استخدام و ترفیع با استعداد و کاردانی

حرفه اي و بازده و بهره وري کار بیش از مدرك تحصیلی و شکوفان ساختن کلیه
تواناییهاي انسانی مملکت در ارتباط با احتیاجات رو به فزون اقتصاد مترقی ایران

مورد بررسی و تجدید نظر اساسی قرار می گیرد و اصالحات الزم در آن انجام و به صورت
نهایی تنظیم و به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. جدول حقوقی کارمندان دولت طی برنامه

عمرانی پنجم به طور مداوم مورد بررسی و تجدید نظر قرار خواهد گرفت.

4 - انعطاف بیشتري به نظام برنامه ریزي کشور با توجه به مقتضیات تازه تحول سریع

اقتصاد و اجتماع ایران داده خواهد شد به نحوي که در اوایل هر سال بعد از ارزشیابی

دقیق عملکرد سال قبل برنامه سنوات آینده مورد بررسی مجدد قرار می گیرد و با

نیازهاي جدید منطبق می شود. همچنین بودجه مملکتی به صورت دوساله تنظیم و در نیمه

هر سال نیز بودجه آن سال با تحوالت تازه برنامه عمرانی انطباق داده می شود.

5 - در بررسی طرحها به جنبه تأمین عوامل زیربنایی توجه خاص مبذول خواهد شد و در

ارائه طرحهاي عمرانی به ویژه طرحهاي بزرگ دستگاههاي اجرایی باید حتماً برنامه دقیق

اجرایی و زمان بندي هماهنگ اجزاء و مراحل مختلف کار را ارائه نمایند تا بدین وسیله
از تراکم بیهوده اعتبارات در یک نقطه و عدم استفاده از آن در طرحهاي مؤثر و مفید

دیگر احتراز شود.

6 - از مشکالت عمده در اجراي برنامه هاي عمرانی پایین بودن ظرفیتهاي فنی و اجرایی

در مناطق مختلف کشور می باشد به نحوي که این مناطق علیرغم تهیه برنامه و پیش بینی
اعتبارات مورد نیاز قادر به اجراي برنامه ها و جذب تمامی اعتبارات به علت تنگناهاي

موجود نیستند. در برنامه عمرانی پنجم به تأسیس مؤسسه برنامه ریزي اقدام خواهد شد و
این مؤسسه با همکاري دفاتر برنامه ریزي و بودجه در تهیه برنامه هاي جامع توسعه

اقتصادي و اجتماعی استانها و فرمانداریهاي کل به تواناییهاي فنی و اجرایی موجود و
امکانات تغییر و رشد آنها توجه کافی مبذول خواهد نمود.

 ضمناً مؤسسه برنامه ریزي منطقه اي دوره هاي آموزش ضمن خدمت براي آشنا کردن کادرهاي
برنامه ریز به اصول برنامه ریزي منطقه اي در هر یک از استانها و فرمانداریهاي کل

تشکیل خواهد داد.

7 - براي تسهیل در اجراي برنامه عدم تمرکز اداري به استانداران و فرمانداران کل

قانوناً اختیارات بیشتري داده خواهد شد و آنها با در اختیار داشتن عوامل مادي کافی

و نیروي انسانی کارآمد در امر تنظیم و هماهنگی و نظارت به برنامه هاي عمرانی استان
و جلب مشارکت مردم در امور محلی نقش اساسی بر عهده خواهند گرفت و سنگینی وظیفه

دولت را در حوزه مرکزي به حداقل خواهند رساند.



8 - از ایجاد دستگاهها در مرکز خودداري و سازمانهاي جدید مورد نیاز حتی االمکان در

شهرستانها به وجود خواهد آمد. همچنین در جهت اجراي موفقیت آمیز سیاست جلوگیري از

تراکم امور اداري در مرکز مبادرت به تأمین انگیزه ها و مشوق هاي کافی جهت
کارمندانی که در شهرستانها خدمت می کنند خواهد شد. با اجراي این سیاست عالوه بر

توزیع خدمات دولتی به نحو عادالنه و منطقی به میزان قابل توجهی بر فعالیتهاي

اقتصادي و قدرت خرید در استانها و شهرستانها افزوده می شود که ماالً به ایجاد تحرك
اقتصادي و اجتماعی در مناطق مزبور کمک نموده و جاذبه شهرهاي بزرگ را تقلیل خواهد

داد. ضمناً با برنامه ریزي و بودجه ریزي استانی مبانی سیاست عدم تمرکز تقویت و

تحکیم خواهد شد.

9 - قوانین و مقررات تشکیل انجمن هاي شهرستان و استان، شهر، بهداري و غیره مورد

بررسی و تجدید نظر قرار خواهد گرفت و ضمن تعیین دقیق و گویاي وظایف و مسئولیتها و

اختیارات کوشش می شود قدرت تصمیم گیري این انجمن ها افزایش یابد به نحوي که کلیه

تصمیمات مربوط به منطقه در محل عملیات اتخاذ و به مورد اجراء گذاشته شود.
10 - نحوه تقسیم کار و حدود وظایف و مسئولیتها میان دستگاههاي آماري کشور مشخص و

معلوم خواهد شد.

11 - بررسیهاي الزم در زمینه تعاریف، مفاهیم و طبقه بندیها و همچنین یکسان نمودن

آنها به نحوي که حداکثر امکان مقایسه براي داده هاي آماري کشور فراهم گردد، به عمل

خواهد آمد.

12 - شبکه آمارگیري به طوري که مناطق آماري منطبق با تشکیالت کشوري در سطح استان

باشد گسترش می یابد و عالوه بر آن آمار به عنوان یک وظیفه مستقل در همه دستگاهها

تعمیم داده خواهد شد.

13 - نسبت به تربیت کادر متخصص در رشته آمار در سطوح مختلف منطبق با نیازمندیهاي

پیش بینی شده اقدامات الزم به عمل خواهد آمد.

14 - روشهاي ثبت و ضبط وقایع چهارگانه کالً مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت و از

وسائل پیشرفته مانند میکروفیلم در این زمینه استفاده خواهد شد.

15 - از سیستم محاسبات کامپیوتري و اقمار مصنوعی در فعالیتهاي هواشناسی استفاده

خواهد شد و نسبت به ایجاد شبکه مجهز رادار و توسعه شبکه ایستگاههاي مختلف هواشناسی

کشور و انجام تحقیقات و بررسیهاي مربوط به مسائل خاص هواشناسی ایران اقدامات الزم

به عمل خواهد آمد.

16 - در زمینه بر طرف کردن مشکالت و محدودیتهاي نقشه برداري، برنامه هاي آموزشی

تهیه و به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

17 - بهره برداري از سیستم هاي بزرگ به کاربردهاي تجارتی محدود نگردیده و

کاربردهاي علمی و فنی با سرعت توسعه یافته و به تدریج سیستمهاي اطالعاتی مدیریت با

استفاده از سیستم هاي پیوسته "ON LINE" و بانک اطالعاتی مورد توجه بیشتري قرار



می گیرد.
18 - نسبت به تربیت کادر و نیروي انسانی در رشته هاي مختلف علوم و تکنولوژي

انفورماتیک هماهنگ و متناسب با توسعه مراکز اقدامهاي الزم به عمل خواهد آمد.

19 - براي اخذ اطالعات از ماهواره تکنولوژي منابع زمینی و آزمایشگاههاي فضایی

دستگاه گیرنده ایجاد و نصب خواهد شد.

20 - آزمایشگاههاي فرابرد اطالعات و تهیه و تکثیر تصاویر رنگی و سیاه و سفید ایجاد

و مورد بهره برداري قرار خواهند گرفت.
21 - نسبت به تشکیل و توسعه بانک اطالعاتی منابع زمینی اقدام و به موازات آن براي

تکنولوژي سنجش از دور نگهداري و بهره برداري از تأسیسات، نیروي انسانی الزم تربیت

خواهد شد.

ب - در زمینه اجراي عدالت و حفظ نظم و امنیت داخلی کشور

1 - طرحهاي الزم در زمینه معرفی، اصالح و تکمیل قوانین از قبیل قانون جزاي

اختصاصی، آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت تهیه و پس از تصویب به مورد اجراء گذاشته

می شود.
2 - در سیستم قضایی، ثبتی و موقوفات کشور و مطالعات اساسی با توجه به شرایط خاص

اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی صورت می گیرد و روشهاي مورد عمل با

نیازهاي جامعه متحول ایران هماهنگ خواهد شد.

3 - در جذب نیروي انسانی متخصص و کارآمد و همچنین ارتقاء سطح معلومات و کاردانی

کارکنان، برنامه هاي الزم تهیه و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
4 - نسبت به تهیه و اجراي برنامه هاي آموزشی در زمینه مسائل قضایی اقدام و از

وسائل ارتباط جمعی در این زمینه استفاده مؤثري به عمل خواهد آمد.

5 - درباره پیشگیري از جرائم و تکرار آن مطالعات الزم به عمل خواهد آمد و در اجراي

قانون اقدامات تأمینی نسبت به ایجاد و تأسیس تیمارستان مجرمین غیر مسئول،

کارگاههاي کشاورزي و صنعتی براي مجرمین ولگرد و بیکار و مراکز معالجه مجرمین معتاد

به استعمال الکل و مواد مخدر اقدام خواهد شد.
6 - براي امالك و پرونده هاي ثبتی کارت شناسایی تهیه و در انجام امور مورد استفاده

قرار خواهد گرفت.

7 - نسبت به تهیه نقشه و ارزیابی و تعیین حدود براي موقوفات متصرفی و غیر متصرفی

اقدام و کلیه وقفنامه هاي مربوط مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.
8 - ارائه خدمات انتظامی مؤثر به مردم و توسعه کمی واحدها مورد توجه کامل قرار

خواهد گرفت و کوشش می گردد تا آخر برنامه پنجم سطح و کیفیت این خدمات ضمن بر طرف

کردن کمبودهاي موجود با رشد و تراکم جمعیت هماهنگ گردد.

9 - مطالعات الزم در زمینه روشهاي پیشگیري، دستگیري مجرمین و کشف جرائم و تحویل

مجرمین به مقامات قضایی به عمل خواهد آمد و با توجه به امکان استفاده از روشهاي



پیشرفته و مفید و هماهنگ با اوضاع فرهنگی و اجتماعی کشور تغییرات الزم در روشهاي

موجود داده خواهد شد.

10 - در زمینه کنترل و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پیشگیري از اشاعه آن

برنامه هاي الزم طرح و به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
11 - براي تنظیم مؤثر عبور و مرور در کلیه شاهراههاي اصلی کشور کوشش می گردد

پاسگاههاي راهنمایی و رانندگی افزایش یابد و این پاسگاهها با وسائلی از قبیل

هلیکوپتر و بی سیم و سایر وسائل مدرن مجهز گردد. همچنین از وسائل ساعت زنی در
بررسی تعداد وسائل نقلیه و حجم ترافیک در هر یک از شاهراهها استفاده و متناسب با

آمارهاي به دست آمده وضع عبور و مرور جاده ها تحت کنترل قرار خواهد گرفت.

12 - ضمن تکمیل تجهیزات زندانها نسبت به بهبود وضعیت بهداشتی و تربیتی زندانیان و

تهذیب اخالق و آموزش حرفه اي آنان از طریق افزایش تعداد کارگاههاي حرفه اي و ایجاد

مؤسسات باز، برنامه هاي الزم طرح و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
13 - از آنجا که گسترش خدمات انتظامی مستلزم تربیت کادر متخصص در رشته هاي مورد

نیاز است از این رو سیاست آموزشی دانشگاه پلیس، آموزشگاه افسري ژاندارمري و سایر

مراکز تعلیماتی و پرورشی از نظر کمی و کیفی مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت تا با

نیازهاي جامعه هماهنگ و همگام گردد.

پ - در زمینه اداره امور مالی:

1 - در نظام مالیاتی کشور و پوشش آن بر اساس تعیین نرخهاي صعودي تجدید نظر کلی به

عمل خواهد آمد به نحوي که توزیع درآمد متعادلتر گردد.

2 - طی دوران برنامه سعی خواهد شد پوشش مالیاتی گسترش یابد. بدین منظور در سازمان

و نظام مالیاتی کشور تجدید نظر به عمل خواهد آمد.

3 - در سیاست سود بازرگانی بر اساس نیازهاي اقتصادي جامع هر سال یک بار تجدید نظر

به عمل خواهد آمد و وسائل و تجهیزات الزم به منظور عملی گردیدن هدفها در اختیار

سازمان گسترش قرار خواهد گرفت.

4 - در جهت سرعت بخشیدن به کار ممیزي و رسیدگیهاي بعد از خرج در اداره امور مالی

کشور نسبت به ایجاد واحدهاي دیوان محاسبات در استانها و فرمانداریهاي کل هماهنگ با
الگوي کار پیشکاریها اقدام خواهد شد.

ت - در زمینه اداره امور نیروي کار:

1 - تعمیم قانون و مقررات کار در کلیه کارگاههاي کشور و در موارد لزوم تجدید نظر

در قوانین و مقررات و آیین نامه هاي مربوطه همگام با پیشرفتهاي اقتصادي و اجتماعی
کشور به منظور حداکثر استفاده از نیروي کار کشور و نظارت وسیع و دقیق در اجراي

قوانین کار.

2 - آموزش توجیهی ( آشناسازي) کارگران به خصوص کارگران زن به قوانین کار و

آماده سازي آنان به منظور قبول شرکت در تشکیالت سندیکاها، اتحادیه ها و



کنفدراسیونهاي کارگري و عقد پیمانهاي دسته جمعی کار.
3 - اجراي برنامه سوادآموزي کارگران در انطباق با برنامه سوادآموزي بزرگساالن از

طریق اجراي برنامه سوادآموزي حرفه اي در کارگاهها و مناطق کارگري.

4 - انجام مطالعات الزم به منظور شناخت نیروي کار کشور، تدوین فرهنگ ملی مشاغل

تهیه شناسنامه هاي کارگري و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در کارگاهها و اندازه گیري

مهارت کارگران.

5 - تشویق و ترغیب کارگران به خصوص کارگران جوان به شرکت در دوره هاي آموزشی،

افزایش مهارت فنی از طریق انجام مسابقات مهارت فنی و دیگر برنامه هاي تشویقی.

6 - تشکیل کنفرانسهاي ملی و شرکت در کنفرانسهاي بین المللی کار به منظور بررسی

مسائل و مشکالت نیروي کادر سطح ملی و بین المللی و الحاق دولت شاهنشاهی به

مقاوله نامه هاي بین المللی با توجه به مصالح ملی کشور.
7 - تأمین و رفاه اجتماعی کارگران بر اساس سیاست هاي پیش بینی شده در برنامه رفاه

اجتماعی.

8 - تربیت کارگران ماهر و متخصص و تنظیم بازار کار کشور بر اساس سیاست هاي

پیش بینی شده در برنامه هاي نیروي انسانی و اشتغال و آموزش و پرورش.

ث - در زمینه اطالعات و ارتباطات جمعی:

1 - نسبت به توسعه و گسترش ارتباطات جمعی با کشورهاي دیگر از طریق تهیه و توزیع

بولتن و مبادله خبر و اطالعات، برنامه هاي الزم طرح و به مورد اجراء گذارده

می شود.
2 - نسبت به تهیه فیلم از دگرگونیهاي شهرها و روستاهاي کشور و تهیه اسالید و عکس

از تغییرات نقاط مختلف مملکت و ایجاد آرشیو کاملی از عکس و فیلم به نحوي که مورد
استفاده عموم طراحان و متخصصین دست اندرکار طرحهاي عمرانی و اجتماعی قرار گیرد

اقدام الزم به عمل خواهد آمد.

3 - براي آگاهی و ارتقاء اطالعات عمومی مردم از رویدادهاي داخلی و خارجی فیلم هاي

مستند، خبري و آموزشی تهیه و با استفاده از وسایل ارتباط جمعی آموزشهاي الزم داده

خواهد شد.

ج - در زمینه اداره روابط خارجی:

 خطوط اصلی سیاست و روابط بین المللی ایران بر پایه اصول مشخص احترام متقابل،
صلح جویی صمیمانه، همزیستی و تفاهم با کلیه کشورها و جوامع ولو با سیستمهاي حکومتی

و ایدئولوژي هاي متفاوت، طرفداري از هر گونه کوشش براي استقرار و تقویت عدالت
اجتماعی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی، پشتیبانی از هر تالش جهانی براي

تعدیل فاصله بین جوامع غنی و فقیر، همکاري بین المللی در مبارزه با بیسوادي و

گرسنگی و بیماري و سایر بالیاي اجتماعی عصر حاضر طراحی گردیده است * بدین ترتیب
اصول حاکم بر سیاست خارجی ایران به ترتیب زیر خالصه می گردد:



*>> پاورقی: کتاب انقالب سفید.<<

1 - احترام به اصل حاکمیت و استقالل ملی کشورها.

2 - احترام به معتقدات معنوي و حقوق و آزادیهاي فردي و اجتماعی در جوامع مختلف.

3 - توجه به وابستگی سرنوشت ملل به یکدیگر و لزوم همکاري کشورها.

4 - همزیستی مسالمت آمیز با همه کشورها بدون توجه به رژیم و سیستمهاي حکومتی آنان.

5 - احترام به منشور ملل متحد.

6 - حل مسالمت آمیز اختالفات بین دول و حفظ صلح و امنیت بین المللی.

7 - مبارزه با استعمار و تبعیض نژادي.

چ - در زمینه دفاع نظامی:

1 - در برنامه عمرانی پنجم قدرت دفاعی کشور به نحوي ایجاد تقویت و گسترش خواهد

یافت که ضمن تضمین امنیت، استقالل و منافع ملی، امکان آن فراهم گردد که ایران در

سایه صلح، ثبات و امنیت فارغ از هر گونه تهدید نسبت به تمامیت ارضی کشور در راه

آبادانی، رفاه و بهبود سطح زندگی توده هاي مردم گام برداشته و با اجراي برنامه هاي

مترقی علمی، صنعتی و فرهنگی توأم با رفاه عمومی به دروازه تمدن بزرگ راه یابد.

2 - با توجه به اینکه در جهان پرآشوب کنونی به سبب دسته بندي جبهه هاي بزرگ و وجود

تضادهاي ایدئولوژیکی گردانندگان بلوك هاي مختلف جهانی براي حفظ سیادت و منافع ملی

خود ناگزیر از تقویت نیروهاي دفاعی و برتري تسلیحاتی می باشند و قسمت عمده اي از
منابع، دانش و اندیشه هاي تکنولوژیک خود را براي نوسازي در این راه بسیج می نمایند

و ماالً هر روز سالح و جنگ افزار تازه اي پا به عرصه وجود می گذارد و یا تکنیک و

روش تازه اي براي کاربرد آنها در صحنه هاي کارزار پدیدار می گردد و با در نظر

گرفتن اینکه توزیع و پخش این سالحهاي جدید در کشورهاي دیگر جهان از یکسو انگیزه

حفظ بقاء و موجودیت ملتها از سوي دیگر موجب می شود که نیروي دفاعی کشورها هر لحظه

در سیستمهاي دفاعی خود تجدید نظر نمایند و در جهت بهبود و برتري صنایع تسلیحاتی و

جنگ افزارهاي عمده دفاعی گام بردارند و هزینه هاي شگرف سرمایه اي نگهداري و آموزشی

را در راه تنوع بخشی و دگرگونی سیستم ها به مصرف برسانند از این رو به سبب ضرورت
انجام تغییرات فوق در سیستم و توجه به تجهیز یکانهاي دفاعی به سیستمهاي سالح نوین،

تربیت و آزمودگی پرسنل ایجاب می نماید که ارتش شاهنشاهی ایران نیز مانند همه
ارتش ها

ي مترقی و کارآزموده جهان بخشی از منابع ملی خود را براي تأمین آمادگی رزمی مصرف

نماید تا به صورت یک نیروي باز دارنده "DETERRANT" و حافظ صالح و امنیت

منطقه اي همواره آماده پاسخگویی به هر گونه تهدید نسبت به مرزهاي مقدس ملی و درهم
شکستن هر نوع تجاوز نسبت به کشور شاهنشاهی ایران گردد.

3 - صرفنظر از جنبه هاي دفاعی فوق توسعه و تکمیل ارتش شاهنشاهی در برنامه عمرانی

پنجم همواره اثرات و نتایج ارزشمندي در جهت بهبود زیر بنایی اقتصادي کشور خواهد



داشت و با احداث شبکه راههاي شوسه و آهن و ترمینال هاي هوایی و دریایی و تأسیسات

بندري از یک طرف و باال بردن سطح فرهنگ و دانش عمومی و نیل به تخصص هاي مختلف فنی

از سوي دیگر نقش مؤثري در خدمات عمومی، بهداشتی، فرهنگی و آبادانی به وسیله

سپاهیان انقالب ایفا خواهد نمود.

ح - در زمینه دفاع غیر نظامی:

1 - واحدهاي یکان و پشتیبانی دفاع غیر نظامی توسعه و از حیث وسائل، نیروي انسانی

کارآزموده و تجهیزات تقویت خواهند شد.

2 - در زمینه ایجاد و ارتباط در اورژانس ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی برنامه

هماهنگی طرح و به مورد اجراء گذارده می شود.

3 - با مراکز دفاع غیر نظامی کشورهاي خارج ارتباط مؤثر برقرار خواهد شد و کوشش

می گردد کار تبادل تجارت بر پایه نظم منطقی و صحیحی استوار گردد.
4 - کار تمرین سیستم حفاظت و نجات و تخلیه در برابر خطرات توسعه پیدا خواهد کرد و

در تمام شهرهاي عمده کشور بر حسب اولویت این تمرین به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

5 - برنامه هاي آموزش همگانی طرح و با استفاده از وسائل ارتباط جمعی به مورد اجراء

گذارده می شود.
6 - همکاري با دانشگاه آریامهر درباره تحقیق در تهیه وسائل اعالم خطر از وقوع سیل

ادامه و توسعه پیدا خواهد کرد.

7 - کوشش می گردد با همکاري شهرداري تهران طرحهاي الزم در مورد پیش بینی وسائل

پیشگیري از تلفات نیروي انسانی در ساختمانها تهیه و به مورد اجراء گذارده شود.

8 - نسبت به تعلیم دانشجویان و دانش آموزان در نحوه دفاع و مقابله با حوادث و

سوانح اقدام و برنامه هاي الزم تهیه و به مورد اجراء گذارده می شود.
 برنامه هاي مشخص:

 الف - در زمینه اداره امور عمومی کشور و سیاست داخلی:
1 - ایجاد واحدهاي سازمان امور اداري و استخدامی در 10 منطقه کشور.

2 - افزایش حداقل دریافتی کارکنان دولت در پایان برنامه عمرانی پنجم به مبلغ 12000

ریال.

3 - ایجاد مؤسسه برنامه ریزي منطقه اي وابسته به سازمان برنامه و بودجه.

4 - تأمین نیروي انسانی و لوازم و وسائل مورد نیاز 6 استانداري جدید.

5 - استاندارد کردن وسائل و لوازم و تجهیزات استانداریها و فرمانداریها و

بخشداري هاي کشور.
6 - ایجاد دگرگونی در روشهاي آموزشی آمار در جهت تربیت و باال بردن سطح تخصص

کارشناسان با استفاده از همکاریهاي سازمان ملل متحد.

7 - ایجاد هماهنگی در فعالیتهاي آماري کشور و یکدست نمودن مفاهیم محاسباتی.

8 - جمع آوري و تمرکز اصولی و دقیق اطالعات مربوط به ثبت وقایع چهارگانه افراد



کشور و استفاده از روشهاي پیشرفته در این زمینه.

9 - ایجاد تغییرات الزم در قانون استخدام کشوري و بر طرف کردن اشکاالت و نقائص آن

و توجه به وضع معیشت کارکنان دولت و تأمین قدرت خرید الزم براي آنها.

10 - تربیت افراد متخصص در امور نقشه برداري به تعداد مورد نیاز، باال بردن سطح

مهارت و کارآیی پرسنل نقشه بردار، توسعه فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی در زمینه
جدیدترین متدهاي نقشه برداري از نظر رعایت سه اصل کلی ( سرعت، دقت، قابل انعطاف

نمودن) عملیات نقشه برداري.
11 - انجام سرشماري مقدماتی کشاورزي با مراجعه به حدود 4000 آبادي و سرشماري صنعتی

و معدنی با بررسی وضع متجاوز از 20000 کارگاه صنعتی بزرگ و کوچک و سرشماري نفوس با

مراجعه به حدود 7 میلیون خانوار.

12 - آمارگیري نمونه اي با حجم بزرگ به منظور تأمین نیازمندیهاي آماري براي تهیه

برنامه عمرانی ششم.

13 - اصالح سازمان آمار جاري وقایع چهارگانه.

14 - تأسیس 15 ایستگاه سینوپتیک زمینی و دریایی، در حدود 1000 ایستگاه باران سنجی،

300 ایستگاه کلیماتولوژي معمولی و 200 ایستگاه کلیماتولوژي اصلی، 250 ایستگاه

تبخیرسنجی، 5 ایستگاه هواشناسی خودکار 75 ایستگاه اگرومت، 25 ایستگاه مبنا، 25

ایستگاه تشعشع سنجی، 3ایستگاه آلودگی زمینه هوا، 5 ایستگاه رادار ابر و باران،
100 ایستگاه آلودگی شهري در 10 شهرستان، 100 ایستگاه برف سنجی، 20 ایستگاه

تحقیقات اگرومت، 12 مرکز هواشناسی، 10 مرکز هواشناسی دریایی و 200 ساختمان ایستگاه
هواشناسی کشاورزي.

15 - تکمیل نقشه هاي یک پنجاه هزارم از سطح کشور و بازنگري نقشه هاي موجود و تکمیل

نقشه برداري یک بیست و پنج هزارم از پوشش کشور و بازنگري آن.
16 - نقشه برداري کاداستر شهرهاي ایران و امالك مزروعی بر مبناي اولویت.

17 - نقشه برداري دریایی از آبهاي ساحلی و آبهاي آزاد خلیج فارس - بحر عمان -

دریاي مازندران - دریاچه ها و رودخانه هاي داخلی و تأسیسات بندري و پایگاههاي

دریایی.

18 - تجدید عکسبرداري هوایی از پوشش کلی کشور در مقیاس یک پنجاه و پنج هزارم و یک

بیست هزارم و نقشه برداري یک پانصدم بافت تهران بر اساس محدوده پنجساله و به مقیاس
یک هزارم بر مبناي طرح بیست و پنجساله.

19 - نقشه برداري و عکسبرداري از فرودگاههاي کشوري و نظامی.

20 - گسترش شبکه بندي ژئودزي کشور به منظور تعیین نقاط کنترل مسطحاتی و ارتفاعی.

21 - انجام محاسبات مثلث بندي هوایی و آرشیو مدارك فنی با استفاده از ماشینهاي

محاسباتی

22 - گسترش شبکه بندي گراوي متري.



23 - تدوین فرهنگ جغرافیایی کشور.

24 - استفاده از متد نقشه برداري ماهواره اي و کارتوگرافی اتوماتیک.

25 - تأسیس مرکز پژوهشهاي جغرافیایی و نقشه برداري.

26 - ایجاد 8 مرکز بزرگ سیستم انفورماتیک پیوسته در سطح کشور.

27 - ایجاد مراکز انفورماتیک در تمام دستگاههاي اجرایی و مؤسسات دولتی.

28 - آموزش 15000 نفر در امور انفورماتیک و تأمین مهارتهاي الزم در سطوح مختلف.

29 - نصب ایستگاه گیرنده ماهواره تکنولوژي.

ب - در زمینه اجراي عدالت و حفظ نظم و امنیت داخلی.

1 - افزایش تعداد مراجع قضایی و سایر واحدهاي مربوط به اجراي عدالت به شرح جدول 1

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7226<
2 - ایجاد 25 واحد جدید ثبت.

3 - ایجاد 75 حوزه اوقاف شهرستانی و تبدیل 9 حوزه شهرستان به 9 حوزه استان.

4 - تعمیر و نوسازي و تجهیز اماکن مقدسه و احداث 750 باب اتاق زائرسرا.

5 - افزایش تعداد واحدهاي شهربانی از 256 واحد در آخر برنامه چهارم به 296 واحد در

پایان برنامه پنجم.

6 - افزایش تعداد پاسگاههاي راهنمایی داخل شهرها از 106 پاسگاه در آخر برنامه

چهارم به 130 پاسگاه در پایان برنامه پنجم.

7 - افزایش تعداد کارگاههاي حرفه اي در زندانها از 20 کارگاه در آخر برنامه چهارم

به 50 کارگاه در پایان برنامه پنجم.

8 - افزایش تعداد پاسگاههاي انتظامی ژاندارمري از 2018 واحد در آخر برنامه چهارم

به 2100 واحد در پایان برنامه پنجم.

9 - افزایش تعداد پاسگاههاي پلیس راه از 70 واحد در آخر برنامه چهارم به 90 واحد

در پایان برنامه پنجم.

10 - تجهیز و تکمیل البراتوار جنایی شهربانی کشور.

11 - ایجاد دگرگونی در امور آموزشی و افزایش تعداد کادر آموزش دیده و اعتالي سطح

معلومات مأمورین مربوط همگام و متناسب با گسترش خدمات انتظامی.

پ - در زمینه اداره امور مالی.

1 - انجام تغییرات الزم در نحوه نگهداري حسابهاي دولتی.

2 - اصالح قانونی مالیاتی کشور متناسب با هدفهاي عمرانی برنامه پنجم.

3 - افزایش کارآیی دستگاه مالیاتی کشور و تجهیز واحدها و حوزه هاي دارایی.

4 - ایجاد 23 واحد دیوان محاسبات در استانها و فرمانداریهاي کل.

ت - در زمینه اداره امور نیروي کار:

- افزایش تعداد کارگران برخوردار از مزایاي قانون سهیم کردن کارگران از 290 هزار

نفر در پایان برنامه چهارم به 500 هزار نفر در پایان برنامه پنجم و افزایش تعداد



کارگاههاي مشمول از 3300 واحد به 15000 واحد.

2 - تهیه طرح قانون جدید کار با همکاري سازمانهاي کارگري و کارفرمایی و ایجاد

واحدهاي کار و امور اجتماعی در کلیه شهرهایی که داراي بیش از 25 هزار نفر جمعیت

هستند.

3 - ایجاد و استقرار شبکه مجهز و وسیع بازرسی کار در قلمرو فعالیت ادارات کار و

امور اجتماعی.

4 - افزایش مراکز تعلیمات حرفه اي ثابت شبانه روزي از 5 مرکز در پایان برنامه

چهارم به 60 مرکز در پایان برنامه پنجم و تهیه 150 مرکز سیار آموزش حرفه اي براي

تأمین آموزش هاي کوتاه مدت به ویژه در رشته هاي ساختمانی.

5 - ایجاد 335 مرکز کاریابی و اشتغال ثابت و سیار در مجموع تا پایان برنامه پنجم و

تعیین ضوابط معین و الزم براي نقل و انتقاالت نیروي کار از یک نقطه به نقطه دیگر

کشور.

6 - همکاري با مؤسسه کار و تأمین اجتماعی درباره تحقیق در مسائل بهره دهی نیروي

کار، روابط کار و خدمات نیروي انسانی و ایجاد واحدهاي بررسی و اندازه گیري

بهره دهی نیروي کار در واحدهاي صنعتی.
7 - انجام مستمر برنامه آمارگیري نمونه هاي نیروي انسانی.

8 - تعداد سپاهیان خدمات اجتماعی زنان تا پایان برنامه به 3000 نفر بالغ خواهد شد.

ث - در زمینه اطالعات و ارتباطات جمعی:

1 - توسعه چاپخانه و مرکز اطالعات و تشکیل شرکت خدمات مطبوعاتی.

2 - تشکیل مرکز بررسی و سنجش افکار.

3 - توسعه خبرگزاري پارس.

ج - در زمینه اداره روابط خارجی:

 ایجاد نمایندگیهاي جدید سیاسی با توجه به توسعه روابط خارجی ایران.
 اعتبارات امور عمومی و دفاعی در برنامه عمرانی پنجم به ترتیب بالغ بر 833.32 و

1.968.7 میلیارد ریال می باشد که در جدول شماره 2 و 3 و 4منعکس است.

 توضیح آنکه اعتبارات مربوط به رادیو تلویزیون و گسترش شبکه خبرگزاري پارس به مبلغ
54.5 میلیارد ریال و ساختمانها و تأسیسات دولتی به مبلغ320.10 میلیارد ریال که

اجزاء و برنامه هاي متشکله آنها در قسمت چهارم برنامه هاي زیربنایی بیان گردیده در
اعتبارات امور عمومی منظور می باشد.

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7229 الی 7232<
1 - کشاورزي و منابع طبیعی

 مقدمه
 بخش کشاورزي از نظر تولید مواد غذایی و مواد اولیه صنایع و نیروي انسانی قابل

توجهی که در این بخش فعالیت می کنند در اقتصاد کشور داراي اهمیت خاص می باشد. ارزش



افزوده این بخش در سال 1351 حدود 18.1 درصد تولید ناخالص داخلی با احتساب بخش نفت

و 22 درصد تولید ناخالص داخلی بدون احتساب بخش نفت بوده است.

 این بخش در دوران برنامه چهارم به طور متوسط ساالنه رشد معادل 4 درصد داشته است.
به علت عدم برخورداري قسمت اعظم زراعتهاي ایران از آب تنظیم شده هنوز شرایط جوي از
مهمترین عوامل مؤثر در تولیدات کشاورزي به خصوص در مورد گندم، جو و علوفه می باشد.

گرچه تولید بعضی از تولیدات زراعی در حد یا بیش از هدفهاي برنامه چهارم است ولی
بخش کشاورزي به طور کلی رشدي کمتر از هدف برنامه داشته و این امر به خصوص در مورد

فرآورده هاي دامی مشکالت محسوسی به بار آورده است.
 تولید گوشت سفید قابل توجه بوده و به میزانی بیش از پیش بینی برنامه تحقق یافته

است. افزایش سریع جمعیت و درآمد سرانه موجب افزایش سریعتر تقاضا براي فرآورده هاي

کشاورزي شده و ضرورت برنامه ریزي توسعه کشاورزي را تأکید می نماید و چنانچه این

برنامه عملی نگردد واردات کشاورزي نه تنها فشار شدیدي بر منابع ارزي وارد خواهد
آورد بلکه موجب کاهش آهنگ رشد صنعتی شدن کشور نیز خواهد شد. همچنین عرضه برخی

از تولیدات کشاورزي در بازارهاي جهانی به علت افزایش تقاضاي جهانی چنان نیست که
بتوان در هر زمان با داشتن ارز میزان مواد مورد نیاز را با کیفیت مورد نظر تدارك

نمود. علیرغم برنامه هاي توسعه سریع افزایش ظرفیت تخلیه بنادر، افزایش ظرفیت
سیلوها، انبارهاي فنی و سردخانه ها که در دست اجراء می باشد به علت عدم تکافوي

ظرفیت هاي تأسیسات مذکور اهمیت اجرایی برنامه هاي توسعه کشاورزي بیشتر روشن
می گردد. همچنین به علت اشتغال حدود 40% کل جمعیت شاغل کشور در بخش کشاورزي و به

علت پایین بودن درآمد سرانه این افراد بایستی موجبات الزم را براي افزایش سریع

درآمد آنان فراهم ساخت تا هدف توزیع عادالنه تر درآمد که مورد نظر است تحقق یافته

و نیروي انسانی مورد نیاز سا

یر بخشها تأمین گردد. همچنین توسعه صنعتی به لحاظ داشتن خریداران فرآورده هاي
صنعتی در بین ساکنین روستاها عملی تر گردد.

 هدفهاي کلی
 هدفهاي کلی بخش کشاورزي در برنامه پنجم هماهنگ با هدفهاي سایر بخشهاي اقتصادي به

شرح زیر می باشد:
 الف - بهره برداري از منابع طبیعی در چهارچوب اصول منشور انقالب شاه و ملت به

ترتیبی که ضمن تحصیل حداکثر استفاده معقول از این منابع موجبات احیاء و نگهداري

این ثروتهاي ملی براي نسلهاي آینده فراهم گردد.

ب - افزایش میزان تولیدات کشاورزي و درآمد سرانه زارعین و کشاورزان در جهت نزدیک

نمودن درآمد سرانه روستایی به شهري از طریق اعمال روشهاي پیشرفته کشاورزي در

واحدهاي مختلف بهره برداري به ویژه تعاونیها، شرکتهاي سهامی زراعی و شرکتهاي کشت و
صنعت و مجتمعهاي شیر و گوشت و واحدهاي مکانیزه و تجارتی به ترتیبی که طی دوره



برنامه پنجم ارزش افزوده کشاورزي به طور متوسط رشد ساالنه اي معادل 7 درصد

داشته باشد.
پ - کاهش میزان کم کاري در مناطق روستایی از طریق تأکید بیشتر به کشاورزي عمقی با

شیوه هاي جدید و پیشرفته و از بین بردن تنگناها از طریق استقرار صنایع در روستاها
علی الخصوص صنایع تبدیلی فرآورده هاي کشاورزي، توسعه و ترویج صنایع دستی و
فعالیتهاي غیر کشاورزي، تلفیق زراعت و دامداري، عمران اراضی بایر و مراتع، ایجاد

مجتمعهاي صنعتی دامداري و نوسازي روستاها.

 خط مشی هاي اساسی و سیاست هاي اجرایی:
 الف - سیاست زمین داري ( بهره برداري از اراضی): نظام بهره برداري از اراضی متکی

بر اصل اول منشور انقالب شاه و ملت خواهد بود.

1 - با اجراي مراحل سه گانه اصالحات ارضی و روشن شدن تکلیف قانونی افراد شاغل و در

فعالیتهاي کشاورزي، در طول برنامه پنجم موجبات عضویت کلیه زارعان و کشاورزان در

شبکه تعاونیها و یا شرکتهاي سهامی زراعی فراهم خواهد گردید.

2 - واحدهاي تجارتی و مکانیزه خصوصی مورد تشویق و ترغیب خاص قرار خواهند گرفت و

سرمایه گذاري در این واحدها از طریق کمکهاي فنی، مالی و اعتباري دولت مورد توجه
بیشتري واقع خواهد شد و تسهیالت الزم براي صاحبان این گونه واحدها که عالقمند به

تشکیل در تعاونیها و یا شرکتهاي کشاورزي و دامپروري و کشت و صنعت باشند فراهم
خواهد گردید.

3 - واحدهاي کشت و صنعت اعم از خصوصی یا دولتی و یا مختلط به ترتیبی که دانش

پیشرفته کشاورزي را همراه با سرمایه گذاري سنگین در راه افزایش و بهبود تولیدات و

عرضه بهتر فرآورده ها به بازار به کار گیرد در 300 هزار هکتار استقرار یافته و از
حمایت دولت بهره مند خواهد شد.

4 - در طول برنامه پنجم عمرانی کشور موجباتی فراهم خواهد گردید تا در محدوده مناطق

آبیاري شده از آب سدها و یا گروه چاههاي عمیق که با سرمایه گذاري دولت ایجادگردیده

و یا ایجاد خواهد گردید قطعات اراضی پراکنده و نامنظم هر یک از مالکین و متصرفین

به قطعه یکپارچه و واحدي که حدود آن منطبق با شبکه آبیاري و راههاي سرویس باشد
تبدیل گردیده و در واحدهاي اقتصادي یکپارچه که مساحت آن بر مبناي طرح جامعی که

براي هر منطقه تعیین و اعالم می گردد به صورت انفرادي مشاع، شرکت تعاونی، شرکت
سهامی زراعی، شرکت کشت و صنعت، مجتمعهاي شیر و گوشت یا هر نوع شرکت قانونی دیگر با

حد اعالي کارآیی از نظر اعمال شیوه هاي کشاورزي پیشرفته و عمقی مورد بهره برداري

قرار گیرد.

ب - سیاست سرمایه گذاري: سرمایه گذاري دولت در بخش کشاورزي متوجه عملیات زیربنایی

مانند تسطیح - ایجاد شبکه هاي آبیاري و زه کشی - تأمین خدمات مختلف مورد نیاز از

جمله ترویج کشاورزي، مهندسی زراعی، خاکشناسی، حفظ نباتات و دامپزشکی خواهد بود. در



این سرمایه گذاري افزایش کارآیی نیروي انسانی شاغل در کشاورزي و کمک به بخش خصوصی

از طریق مأمور نمودن کارشناسان دولتی جهت ارائه و انجام خدمات به بخش مزبور مورد

توجه قرار خواهد گرفت. براي افزایش بازدهی سرمایه گذاري مذکور استقرار نظام تعاونی

و فراهم نمودن تسهیالت الزم براي گسترش تعاونیها و بازاریابی محصوالت زراعی و دامی

مورد تأکید خواهد بود.

 سرمایه گذاري دولت در فعالیتهاي کشاورزي که جنبه انتفاعی دارد در واحدهاي کشت و
صنعت و مجتمعهاي شیر و گوشت دولتی و مختلط و همچنین براي ایجاد واحدهاي

بهره برداري نمونه به منظور راهنمایی بخش خصوصی و یا در مناطق خاص کشور که از لحاظ
اجتماعی و اقتصادي چنین اقدامی ضروري باشد صورت خواهد گرفت.

 سرمایه گذاري بخش دولتی در فعالیتهاي انتفاعی با توجه به این اصل خواهد بود که
سهام دولت تدریجاً به خود کارکنان واحدهاي دولتی ایجاد شده که در یکی از اشکال

تعاونیها یا شرکتهاي سهامی زراعی متشکل شوند انتقال داده شود یا به بخش خصوصی

واگذار گردد.

پ - سیاست اجرایی و اعتباري: نیل به رشد سریع 7 درصد در بخش کشاورزي امکان پذیر

نخواهد بود مگر آنکه یک سلسله تحوالت بنیادي در طرز فکر و برداشت و بالنتیجه در

اساس قوانین، مقررات، ضوابط و تشکیالت مؤسسات و سازمانهاي اجرایی، خدماتی و

اعتباري ایجاد گردد به ترتیبی که انگیزه هاي الزم براي جذب مؤثرتر سرمایه هاي بخش
خصوصی و دولتی در فعالیتهاي کشاورزي به وجود آید.

 در طول برنامه به طرحهاي تولیدي اولویت داده خواهد شد و کوشش به عمل خواهد آمد که
برنامه هاي تولید زود بازده از قبیل طرحهاي افزایش تولیدات زراعی و دامی و طرحهاي

اعتبارات نظارت شده توسعه قابل مالحظه اي پیدا نماید و پرورش و صید ماهی در مناطق

مستعد گسترش یابد.

 به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاري ثابت بخش خصوصی در فعالیتهاي کشاورزي و
صنایع وابسته، وامهاي میان مدت و بلند مدت به صورت وام نظارت شده طبق ضوابطی در

اختیار وامخواهان گذاشته خواهد شد و در پرداخت وام مفید بودن و بازدهی طرحهاي

ارائه شده توسط وامخواه بیش از مسئله وثیقه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 به منظور تشویق افزایش سریع تولیدات کشاورزي، اعتبارات کافی براي اعطاي وامهاي
کوتاه مدت و تنخواه گردان و کمکهاي بالعوض تخصیص خواهد یافت.

 به منظور جلوگیري از پراکندگی سیاست اعتباري در بخش کشاورزي تدابیري اتخاذ خواهد
شد تا سیستم هماهنگی براي اعطاي وام و اعتبار در این بخش ایجاد گردد.

 در دوران برنامه پنجم نسبت به یک کاسه کردن قروض تنزیلی زارعان و کشاورزان و
تسویه تدریجی وامهاي با شرایط سنگین مجدانه اقدام خواهد شد ولی در عین حال تدابیر

اتخاذ خواهد شد که پس از واریز دیون تنزیلی از تکرار اینگونه وامها با شرایط سنگین

جلوگیري به عمل آید.



ت - سیاست بازاریابی: در راه کمک به باال بردن سهم تولیدکننده از قیمتی که

مصرف کنندگان نهایی محصوالت کشاورزي می پردازند، کاهش دخالت واسطه ها و بهبود سایر
امور مربوط به بازاریابی مورد تأکید خاص می باشد و در جهت تحقق این هدف براي

جلوگیري از سلف فروشی فرآورده هاي کشاورزي، ایجاد وسایل و تسهیالت مورد نیاز مانند

درجه بندي، بسته بندي، نگهداري، حمل و نقل، صنایع تبدیل، میادین منظم، کمکهاي فنی
و مالی به صورت وام و یا بالعوض تخصیص خواهد یافت و نهایت کوشش به کار خواهد رفت

تا این تأسیسات توسط بخش خصوصی مباشر تولید به ویژه تعاونیها، اتحادیه هاي تعاونی

و یا شرکتهاي سهامی زراعی ایجاد و مورد بهره برداري قرار گیرند و در صورت عدم

آمادگی و استقبال مؤسسات مزبور سازمانهاي دولتی مسئول بخش کشاورزي پیشقدم خواهند
شد. با توسعه تعاونیهاي مصرف در مناطق شهري و ارتباطی که بین تعاونیهاي تولید

و تعاونهاي مصرف برقرار خواهد گردید نظام معقولی در امر توزیع فرآورده ها استقرار
خواهد یافت.

 براي رفع نگرانی تولیدکننده از نوسان شدید قیمتها و تأمین ایمنی اقتصادي براي
آنان، قیمت خرید تعدادي از فرآورده هاي اصلی کشاورزي تعیین و تضمین خواهد شد. با

توجه به تجربه سایر جوامع پیشرفته استقرار نظام تضمین حداقل قیمت بر مبناي مطالعات

دقیق و به صورت تدریجی انجام می گیرد و حداقل قیمت براي درجه هاي مختلف هر محصول

متناسب با هزینه هاي متعارف مناطق و شرایط اقلیمی مربوطه و مقایسه با عوامل مؤثر
در تعیین قیمت محصول در بازارهاي جهانی و اثرات متقابل قیمتها معین می شود به نحوي

که فرآورده هاي کشاورزي کشور با برخورداري از شرایط اقلیمی مشابه در سطح جهانی
قابل رقابت باشد.

 سیاست تضمین حداقل قیمت به صورتی اجراء خواهد شد که موجبات توسعه تولید و افزایش
بازدهی عوامل تولید و در نتیجه نزدیکتر شدن درآمد سرانه روستایی به شهري فراهم

گردد.

ث - سیاست ذخیره سازي: در مورد نگهداري غله پیش بینی شده است که ظرفیت سیلوهاي

کشور همواره بیش از مصرف 4 ماده کل کشور باشد زیرا نوسان تولید غالت به علت اتکاء

به تولید دیم و همچنین نوسان تولید در جهان داشتن سیلوهاي کافی با چنین ظرفیتی را

ایجاب می نماید ( تا در سالهاي خوب بتوان مازاد غالت را براي سالهاي بعد ذخیره
نمود). لذا ظرفیت سیلوها که در آغاز برنامه پنجم در حدود 392 هزار تن بوده است

افزایش داده خواهد شد به طوري که در سال 1356 به حدود 900 هزار تن بالغ گردد و

مقدمات الزم براي افزایش ظرفیت سیلوها تا دو میلیون تن به نحوي فراهم گردد که از

ابتداي برنامه ششم عمرانی بتوان اقدامات اجرایی ساختمان آنها را آغاز نمود. براي

تأمین ظرفیت الزم براي نگهداري موقت غالت و خوراك دام و قند و شکر و همچنین

انبارهاي مجهز تخلیه و بارگیري ترانزیتی در بنادر براي محصوالت کشاورزي و سایر

نیازمندیها اقدام به ایجاد انبارهاي مجهز به ظرفیت حدود 700 هزار تن در سطح کشور



خواهد شد. براي تنظیم معامالت و نگهداري دام و فرآورده هاي دامی عالوه بر

تأسیس ایستگاههاي انتظار و میدانهاي خرید دام مجهز به تسهیالت الزم در مناطق اصلی

دامپروري کشور نسبت به احداث س

ردخانه در طول برنامه اقدام خواهد شد به ترتیبی که بتواند تا حدود 60 هزار تن گوشت

و 2 هزار تن تخم مرغ را ذخیره نماید همچنین نسبت به ایجاد تسهیالت بازاریابی میوه

و سبزي به ظرفیت 100 هزار تن اقدام خواهد شد. برنامه ایجاد انبارها و سیلوها با
برنامه هاي ارتباطی کشور هماهنگ خواهد بود تا مشکالت ارتباطی دیگري ایجاد نگردد.
ج ( سیاست درآمد و اشتغال: از هدفهاي اساسی برنامه پنجم برقراري تناسب بهتري بین

درآمد افراد روستانشین و شهرنشین می باشد. در بخش کشاورزي افزایش سطح درآمد زارعین

و کشاورزان و تولیدکنندگان از طریق افزایش سطح کشت سرانه و حد اعالي علمی کردن و

اقتصادي کردن کشاورزي از جمله به وسیله تولید بیشتر، تقلیل هزینه در واحد تولید،
اعطاي کمک توسط دولت به تعاونی هاي جهت گسترش فعالیتهاي تولیدي و بازاریابی آنان و

تقلیل قیمت نهاده هاي اصلی کشاورزي مانند کود شیمیایی، بذر اصالح شده، ماشین آالت،
سموم، خوراك دام و همچنین افزایش اشتغال مولد با کارآیی هرچه بیشتر از سیاستهاي

اساسی برنامه پنجم خواهد بود.

 تلفیق دامداري و زراعت، برداشت دو محصول در سال از یک زمین در مناطق مساعد، توسعه
صنایع دستی، استقرار صنایع به ویژه صنایع وابسته به فرآورده هاي کشاورزي به طریقی

که موجبات جذب هر چه بیشتر نیروي انسانی در فعالیتهاي غیر کشاورزي در مراکز

روستایی را فراهم کند از جمله طرقی است که به تحقق سیاست فوق الذکر کمک خواهد کرد.

چ - سیاست بیمه محصوالت کشاورزي و دامی: بر مبناي مقرراتی که تدوین خواهد گردید با

ایجاد صندوق بیمه کشاورزي دولتی یا خصوصی به تدریج موجبات بیمه محصوالت عمده در

مقابل مخاطرات قهري و همگانی فراهم می شود و دامهاي اصیل و اصالح شده، تأسیسات
کشاورزي و بازاریابی و فرآورده هاي ذخیره شده در انبارها نیز بیمه خواهد شد.

ح - سیاست تحقیق و بررسی: تحقیق در زمینه شناخت مسائل کشاورزي منجمله مسائل

اقتصادي و اجتماعی روستاها و بازاریابی محصوالت و تهیه مرغوبترین نهال و بذر
سازگار با شرایط خاص مناطق مختلف کشور، مناسبترین نژادهاي دام اصیل و پرحاصل،

شناخت آفات و بیماریهاي گیاهی و دامی و حاصلخیزي خاك و جنگل و مرتع و شناخت روشهاي
صحیح بهره برداري از آبزیان بر مبناي یک برنامه جامع و هماهنگ شده تحقیقات کشاورزي

و منابع طبیعی و بررسیهاي روستایی مورد توجه قرار خواهد گرفت. دستگاه اجرایی

مربوطه انجام تحقیقات پایه اي را حتی االمکان توسط دانشگاهها و از طریق عقد
قرارداد تشویق خواهد نمود و براي تحقیقات فنی و علمی از تخصصهاي موجود در

دانشگاهها نیز استفاده خواهد شد. براي اشاعه نتایج تحقیقات به دست آمده بین زارعان

و کشاورزان و تولیدکنندگان از کلیه امکانات اجرایی و ترویجی استفاده خواهد شد و

مبادله اطالعات بین واحدهاي تحقیقاتی و واحدهاي اجرایی به صورت همه جانبه در خواهد



آمد.

 برنامه هاي مشخص
 الف - نظام بهره برداري: از حدود 4.12 میلیون هکتار اراضی آبی در پایان برنامه

پنجم حدود 8 درصد توسط واحدهاي کشت و صنعت، بیش از 12درصد توسط شرکت هاي سهامی

زراعی و تعاونیهاي تولید روستایی، 30 درصد توسط واحدهاي تجارتی و مکانیزه و 50

درصد توسط زارعین و کشاورزان منفرد مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.
1 - تعاونیها: اگر چه واحدهاي بهره برداري زارعین و کشاورزان منفرد غالباً از نظر

مساحت کوچک می باشد، ولی با اتکاء به نظام تعاونی و تقویت سازمانهاي خدماتی

کشاورزي موجباتی فراهم خواهد شد که این عده نیز به نحو مطلوبی از مزایاي تأمین

خدمات بهره مند گردند و تعاونیها نقش مؤثرتري در سرمایه گذاریهاي اساسی و تهیه و
توزیع نهاده ها و عرضه فرآورده ها به بازار مصرف عهده دار شوند.

 اعضاي تعاونیها از 1.8 میلیون نفر در پایان برنامه چهارم به حدود سه میلیون نفر
در پایان برنامه پنجم خواهد رسید. سیاست ادغام تعاونیها دنبال خواهد شد، به طوري

که تعداد تعاونیهاي بزرگ که عمالً در تأمین هدفهاي مشترك اقتصادي اعضاء فعالیت مؤثر

داشته باشند به حدود 3 هزار شرکت برسد.

 در دوران برنامه نسبت به ایجاد یکصد تعاونی کشاورزي و فروش محصول توسط باغداران،
دامداران و کشاورزان متوسط اقدام خواهد شد و پیش بینی می شود این تعاونیها در تحقق

هدفهاي تولیدي و بهبود نظام بازاریابی نقش مؤثري را ایفا کنند.

 در طول برنامه بر اساس قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی 60 شرکت
تعاونی تولید روستایی ایجاد خواهد شد و تعداد اتحادیه هاي تعاونی به حدود 150

خواهد رسید.

 با گسترش آموزش تعاون در کلیه سطوح به ویژه تعلیم مدیر و حسابدار محلی براي تصدي
امور تعاونیها، تلفیق کمکهاي فنی و ترویجی با اعتبارات وامی، توسعه صنایع و ایجاد

تأسیسات بازاریابی در روستاها، تجهیز اتحادیه ها به انبار و تسهیالت الزم،
تعاونیها تحت هدایت و رهبري دولت نقش قاطعی در پیشبرد هدفهاي برنامه عهده دار

خواهند شد.

2 - شرکتهاي سهامی زراعی: بررسیهاي انجام شده نشان می دهد که استقرار شرکتهاي

سهامی زراعی در روستاها موجبات پیشرفت اساسی در زمینه هاي فنی، کشاورزي، رشد فکري
دهقانان، افزایش تولیدات و درآمد سرانه آنان را فراهم نموده است. مشکل عمده در راه

توسعه سریع این شرکتها کمبود مدیران و کارشناسان صالحیتدار و آماده به کار در سطح

روستاها می باشد.
 در برنامه پنجم اقدام به ایجاد یکصد شرکت سهامی زراعی دیگر خواهد شد به طوري که

تعداد شرکتهاي سهامی زراعی در سال 1356 به 143 و حوزه فعالیت آنها به حدود 420

هزار هکتار برسد.



 شرکتهاي سهامی زراعی در جهت تحصیل حداکثر ارزش افزوده از تولیدات خود با تلفیق
دامداري و زراعت، درجه بندي و بسته بندي و تبدیل محصوالت و عرضه مستقیم

فرآورده هاي خود به بازارهاي مصرف تجهیز و تقویت خواهند شد.
3 - واحدهاي کشت و صنعت: با تمرکز مدیریت، سرمایه و فنون جدید به منظور تحصیل

حداکثر تولید و تبدیل محصوالت کشاورزي و دامی و ایجاد اشتغال صنعتی و فصلی در
مناطق روستایی، واحدهاي کشت و صنعت و واحدهاي مجتمع شیر و گوشت، اعم از خصوصی یا

دولتی یا مختلط در مساحتی که تا آخر برنامه پنجم مجموع آن 300 هزار هکتار زیر کشت
ساالنه باشد به وجود خواهد آمد. مجتمع هاي شیر و گوشت در استقرار نظام مناسب در

تأمین خدمات مورد نیاز دامداران، بهبود نظام بازاریابی گوشت و با دخالت محدود در

بازار، در تنظیم عرضه و تقاضاي گوشت مؤثر واقع خواهند شد. در مناطق دامداري عمده
عشایري نظیر فارس، آذربایجان، کردستان و لرستان این مجتمع ها توسط دولت و در سایر

مناطق حتی االمکان، توسط بخش خصوصی با راهنمایی فنی و کمکهاي اعتباري دولت و در

غیر این صورت مستقیماً به وسیله دولت ایجاد خواهد گردید و هر جا که شرکتهاي سهامی

زراعی و شرکتهاي کشت و صنعت دولتی یا مختلط مجاور هم باشند و تلفیق فعالیتهاي

صنعتی و خدماتی آنها به لحاظ رعایت مقیاس اقتصادي الزم باشد کوشش خواهد شد که با

ایجاد تأسیسات مشترك از دوباره کاریها اجتناب شود.

4 - واحدهاي تجارتی و مکانیزه: این واحدها تا کنون نقش مهمی را در تأمین تولید

مواد کشاورزي قابل عرضه به بازار عهده داشتند و ضروري است تا در جهت افزایش سریع

تولیدات کشاورزي کشور مورد حمایت خاص قرار گیرند و بدین جهت دولت از طریق اعطاي

کمکهاي فنی، مالی و اعتباري امکانات و قدرت تولیدي آنها را تقویت و تجهیز خواهد
نمود تا نقش تولیدي خود را به نحو احسن ایفاء نمایند.

ب - حفظ، احیاء و بهره برداري از منابع طبیعی:

 بهره برداري از جنگل ها و مراتع بر اساس قوانین ملی شدن این منابع و همچنین وضع
قوانین و ضوابط جدید براي بهره برداري بهتر و بیشتر از این منابع ادامه خواهد

یافت. در طول برنامه پنجم مستثنیات منابع طبیعی ملی شده تعیین و تفکیک خواهد شد.

به منظور حفظ جنگلها از تخریب، گارد جنگل تکمیل و تجهیز می شود و 600 کیلومتر راه

نفوذي و 1000 کیلومتر راه بهره برداري در داخل جنگلها ایجاد خواهد گردید. مساحت

مورد بهره برداري از جنگلها بر مبناي طرحهاي تدوین شده به 840 هزار هکتار افزایش
خواهد یافت و حجم چوب استحصالی از 900 هزار متر مکعب به سه میلیون متر مکعب در

پایان برنامه پنجم خواهد رسید و از طریق ایجاد قطبهاي صنایع چوب در مناطق انبوه

جنگلی موجبات حداکثر استفاده از منابع چوب کشور به عمل خواهد آمد. جنگلکاري در سطح

50 هزار هکتار و اصالح جنگلهاي مخروبه در سطح 50 هزار هکتار طبق برنامه مدونی

دنبال خواهد شد و در صورت لزوم از مقاطعه کاران و شرکتهاي خدماتی خارجی در این

موارد استفاده خواهد شد تا تکنیک نوین در این بخش رسوخ کند.



 شناسایی نیمه تفضیلی از تمام مراتع کشور در دوران برنامه پنجم خاتمه خواهد یافت.
بر مبناي نتایج به دست آمده از این مطالعات طرحهاي مرتع داري تهیه و در 1.5 میلیون
هکتار توسط دولت یا شرکتهاي داخلی و خارجی از طریق اجاره دراز مدت به مورد اجراء

گذاشته خواه شد. مراتع بسیار فقیر در مساحتی قریب به 5 میلیون هکتار قرق خواهد شد

و مادام که پوشش نباتی 30 درصد سطح را نپوشانده است از چراي دام جلوگیري به عمل

خواهد آمد.
 در راه کمک به حفظ اراضی مرتعی و جلوگیري از فرسایش، در مناطقی از کشور که میزان
بارندگی، شیب اراضی و سایر شرایط براي انجام زراعت دیم مناسب نباشد زارعین اینگونه

زراعتها راهنمایی و در صورت لزوم از طریق کمکهاي بالعوض تشویق خواهند شد تا تدریجاً

زراعتهاي دیم را تبدیل به مرتع دست کاشت به نمایند.
 حفظ منابع طبیعی در مقابل عوامل مخرب و آلوده کننده و احیاء این منابع در برنامه

پنجم مورد توجه خاص خواهد بود. در طول برنامه نسبت به شناسایی 3.6 میلیون هکتار از

کانون هاي اصلی شنهاي روان و مطالعات مناسبترین نحوه تثبیت آن اقدام خواهد گردید.
عملیات تثبیت شن روان با ایجاد پوشش نباتی و استفاده از فرآورده هاي نفتی در

مساحتی قریب به 1.5 میلیون هکتار صورت خواهد گرفت به ترتیبی که تدریجاً از طریق

ایجاد کمربند سبزي در اطراف کویر آن را مهار نموده و از پیشرفت آن جلوگیري نماید.
-15. میلیون هکتار از آبخیزهاي کشور شناسایی شده و در 1.5 میلیون هکتار با توجه به

استعداد فرسایش پذیري، عملیات اجرایی آبخیزداري بر حسب اولویت انجام خواهد گرفت.

 ذخایر ماهی دریاي مازندران با ایجاد 6 ایستگاه تکثیر ماهی و تأسیسات دیگر الزم
تقویت خواهد شد و ظرفیت بهره برداري از منابع آبهاي جنوب دقیقاً مطالعه و تعیین و

تقویت خواهد گردید.

پ - تولیدات زراعی و باغبانی: متوسط رشد ساالنه ارزش افزوده تولیدات زراعی و

باغبانی در دوران برنامه پنجم 5.95 درصد برآورد شده است و بدین ترتیب تولید غالت

از 5.6 میلیون تن به 8.6 میلیون تن، تولیدات نباتات صنعتی از 5.1 میلیون تن به 8.5

میلیون تن، میوه جات از 1.8 میلیون تن به 2.4 میلیون تن، سبزي، صیفی و جالیز از
3.2 میلیون تن به 4 میلیون تن و تولید نباتات علوفهاي از 1.1 میلیون تن با 3.16

میلیون تن خواهد رسید.

 با توجه به میزان تقاضاي محاسبه شده در دوران برنامه پنجم پیش بینی می شود که
اقالم عمده صادرات، پنبه و خشکبار خواهد بود، واردات عمده فرآورده اي زراعی در

دوران برنامه پنجم شامل غالت به ویژه جو و ذرت و همچنین روغن نباتی خواهد بود.

 هدفهاي مشخص شده براي تولیدات زراعی و باغبانی از طریق و یا با اعمال شیوه هاي
زیر تحقق خواهد یافت:

1 - علمی کردن و اقتصادي کردن زراعت و همچنین ایجاد واحدهاي بهره برداري در مقیاس

اقتصادي.



2 - گسترش برداشت دو محصول از زمین در یک سال زراعی در اقلیم هاي مساعد به حدود

155 هزار هکتار.

3 - افزایش مساحت اراضی آبی حدود 460 هزار هکتار.

4 - افزایش بازده در واحد سطح از طریق توزیع بذر و نهال اصالح شده و مرغوب.

5 - افزایش مصرف کود شیمیایی از 361 هزار تن در سال 1351 به یک میلیون تن در سال

پایان برنامه پنجم.

6 - دفع آفات نباتی عمومی و همگانی در مساحتی قریب به 5 میلیون هکتار در دوران

برنامه و تشویق ایجاد شرکتهاي خدماتی دفع آفات خصوصی براي مبارزه با آفات غیر

همگانی.

7 - تعمیم آموزش و ترویج شیوه هاي نوین کشاورزي از طریق سازمانهاي متناسب و مؤثر

مستقر در مراکز و حوزه هاي عمران روستایی ( شهرکها).

8 - افزایش راندمان آبیاري از طریق تسطیح اراضی، ایجاد واحدهاي بهره برداري در

مقیاس اقتصادي با تشویق و اعطاي کمکهاي بالعوض براي آبیاري نشتی، بارانی و

قطره اي.
9 - اعمال خط مشی هاي عنوان شده در مورد پرداخت وام، بازاریابی و تضمین حداقل

قیمت.

10 - تعمیم مکانیزاسیون کشاورزي از طریق کاربرد ماشینهاي متناسب در امر کشاورزي و

دامپروري به ترتیبی که تعداد تراکتور و افزارهاي زراعت فروخته شده به 68 هزار
دستگاه کامل و تریلر به 10 هزار دستگاه، کمباین 4 هزار دستگاه و تیلر برنج به 15

هزار دستگاه در پایان برنامه برسد.

ت - تولیدات دامی: متوسط رشد ساالنه ارزش افزوده فرآورده هاي دامی در طول برنامه

پنجم 8.33 درصد برآورد شده است. بدین ترتیب تولیدات گوشت قرمز از 305 هزار تن به

519 هزار تن، شیر از 1.9 میلیون تن به 2.8 میلیون تن و تولید گوشت مرغ از 50 هزار

تن به 200 هزار تن افزایش خواهد یافت و به تولید گوشت مرغ و ماهی توجه کافی خواهد

شد زیرا تولید گوشت قرمز کفاف تقاضا را نخواهد نمود. بدین جهت عالوه بر

اتخاذ تدابیري جهت جایگزینی گوشت سفید به جاي کمبود قسمتی از گوشت قرمز کوشش به
عمل خواهد آمد تا تقاضا در جهت الگوي صحیح تر تغذیه هدایت گردد.

 افزایش تولیدات دامی در اثر اعمال شیوه هاي زیر تحقق خواهد یافت:
1 - ازدیاد خوراك دام از 11 میلیارد به 16.0 میلیارد واحد علوفه اي در پایان

برنامه از طریق توسعه کشت نباتات علوفه اي، ذرت، جو و افزایش مصرف محصوالت فرعی

تولیدات کشاورزي و مازاد کارخانجات تبدیلی کشاورزي و نیز بهبود افزایش علوفه حاصله

از مراتع. تحقق خواهد یافت.

2 - با توجه به مصرف روز افزون پودر ماهی در خوراك دام و مرغ و همچنین ماهی مرغوب

براي مصارف انسانی سرمایه گذاري ضروري طبق طرح جامع انجام خواهد شد.



3 - ایجاد تحول در نحوه پرورش گوسفند و نگهداري و پرواربندي دام در آغل به طوري که

تعداد دام متحرك در مراتع با قدرت تعلیف چراگاهها متناسب شود و ضوابط الزم براي

جلوگیري از فرسایش مراتع رعایت گردد.

4 - افزایش بازده گله ها از طریق به گزینی به طوري که ضریب کشتار از حدود 35% فعلی

به 40 درصد برسد و وزن متوسط الشه افزایش یابد.

5 - مبارزه با بیماریهاي دامی با تأکید بر بیماریهاي مشترك انسان و دام از طریق

کمکهاي بالعوض جهت کاهش قیمت داروهاي بیماریهاي انگلی به طوري که میزان ضایعات و

تلفات دام از 20 درصد در دوران برنامه چهارم به 15 درصد در پایان برنامه پنجم کاهش

یابد.

6 - ظرفیت تهیه واکسن و داروي مؤسسه رازي که اینک ساالنه 170 میلیون دز و 20

میلیون واحد دارویی می باشد به میزان بیست درصد در سال طی دوران برنامه پنجم با
تأکید روي بیماریهاي مشترك دام و انسان با همکاري وزارت بهداري افزایش خواهد یافت.

7 - ایجاد مجتمع هاي گوشت و شیر دولتی و خصوصی و مختلط به منظور توسعه دامداریهاي

مدرن زنجیري در کشور و ازدیاد واردات گاو شیري اصیل از خارج به ترتیبی که تعداد

گاو اصیل شیري در پایان برنامه به حدود 200 هزار و تعداد گاوهاي دو رگ به حدود

یکصد هزار رأس افزایش یابد و پرواربندي و جانشین کردن گاوهاي اصیل به جاي گاوهاي

بومی نیز تشویق خواهد شد.

8 - با وارد کردن نژادهاي پر حاصل و چند قلوزا توسط دولت یا بخش خصوصی از خارج و

دو رگ گیري با نژاد داخلی دامداریهاي صنعتی گوسفند گوشتی و پشمی ایجاد خواهد شد.
9 - نسبت به توسعه سریع مرغداري هاي صنعتی در اطراف شهرها و در مناطق روستایی توسط

شرکتهاي تعاونی و شرکتهاي سهامی زراعی و سایر سرمایه گذاران و ایجاد مرغداریهاي

صنعتی نمونه به صورت مجتمع توسط دولت و اعطاي کمک هاي فنی، مالی و اعتباري به بخش

خصوصی براي تأسیس این نوع مرغداریها ( به خصوص در مناطق مستعدي که فاقد این نوع
مرغداریها می باشد) اقدام خواهد شد.

10 - صید و پرورش ماهی در آبهاي شمال و جنوب و نیز در آبهاي داخلی و بهبود توزیع

آن با تأکید روي مناطق جنوبی و جنوب شرقی کشور توسعه خواهد یافت افزایش صید از

طریق ایجاد شرکتهاي تعاونی صیادان و تهیه تجهیزات الزم جهت انجام صید تعقیبی و

توسعه پرورش ماهی از طریق گسترش حوضچه هاي پرورش ماهی در مناطق مساعد کشور به ویژه

توسط تعاونیهاي روستایی به عمل خواهد آمد به طوري که قسمتی از پروتئین حیوانی مورد

نیاز جامعه روستایی از این طریق تأمین شود.

11 - نسبت به اصالح نظام بازاریابی گوشت و خرید و فروش دام بر اساس وزن زنده با

توجه به سن و جنس و تضمین قیمت، از طریق ایجاد میدانهاي خرید و فروش دام در محلهاي

مناسب و تولیدات خوراك دام در کارخانه هاي دولتی و عرضه آن به قیمتهاي مناسب اقدام

خواهد شد.



ث - تأمین خدمات کشاورزي در مناطق روستایی: براي نیل به توسعه سریع کشاورزي یک

سلسله تحوالت بنیادي در مؤسسات و سازمانهاي خدماتی و اعتباري بخش دولتی انجام

خواهد شد و در جهت تحقق هدفهاي برنامه خدمات و اعتبارات پیش بینی شده در برنامه

ضمن تجدید نظر اساسی در تشکیالت سازمانها و مؤسسات نیمه مستقل و پراکنده کشاورزي و
ادغام آنها در یکدیگر خدمات به صورت وسیع و مؤثر به روستاها با حد اعالي هماهنگی

سوق داده خواهد شد. به منظور سوق خدمات ارشادي و کمکهاي فنی و مالی و اعتباري دولت

به کشاورزان مراکز حوزه هاي عمران روستایی( شهرکها) منطبق با برنامه هاي جامع

توسعه کشاورزي تجهیز و تقویت خواهد شد. براي راهنمایی هاي فنی شرکتهاي تعاونی

روستایی و اعضاء آن، نسبت به استخدام، آموزش و استقرار مددکاران فنی تعاونیها در
سطح روستاها اقدام خواهد شد. جهت اجراي خدمات و عملیات زیر بنایی از قبیل تنظیم

آبهاي سطحی، ایجاد شبکه آبیاري و زه کشی، پوشش انهار و تسطیح اراضی از طریق ایجاد

شرکتهاي دولتی و خصوصی و یا مختلط سرویس دهنده و پرداخت کمکهاي بالعوض و وام به

متقاضیان اقدام خواهد گردید.

 سرمایه گذاري و اعتبارات عمرانی
 کل اعتبارات کشاورزي از 77.0 میلیارد ریال در برنامه چهارم شامل 51.0 میلیارد

ریال از محل بودجه عمرانی و 26.0 میلیارد ریال از محل بودجه عادي به 369.4 میلیارد

ریال افزایش خواهد یافت که از این رقم 236.8 میلیارد ریال اعتبارات ثابت عمرانی و

132.6 میلیارد ریال جمع اعتبارات جاري ( عادي و عمرانی) می باشد.

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7251 الی 7253<
2 - توسعه منابع آب

 مقدمه
 ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی خود یکی از مناطق خشک و نیمه خشک
جهان محسوب می گردد. به طور کلی 52 درصد از مجموع بارانی که در ایران می بارد

اختصاص به کرانه هاي دریاي مازندران و غرب دارد که 25 درصد از سطح کشور را شامل

می شود. در فالت مرکزي که 50درصد از سطح کشور را در برگرفته است، فقط 28 درصد از
بارندگی نازل می شود و 20 درصد بقیه بارندگی در قسمت شرق و جنوب کشور با

مساحتی مساوي 25 درصد از سطح کشور نازل می گردد. توزیع بارندگی از نظر زمانی نیز
آن چنان است که بیشتر بارندگی کشور در اواخر زمستان و اوایل بهار صورت می گیرد و

در بقیه مدت سال که در واقع فصل رویش نباتات است بارندگی به حداقل می رسد. تحت

چنین شرایطی کاهش میزان وابستگی به طبیعت براي تأمین احتیاجات آب مورد نیاز

کشاورزي، شهري و صنعتی منظور اصلی از برنامه هاي توسعه منابع آب بوده است. در این

جهت فعالیتهاي وسیعی براي ساختمان سدهاي مخزنی در کشور به عمل آمده و موفقیت هاي
زیادي حاصل شده است. ولی در مورد ساختمان شبکه هاي آبیاري و زهکشی به علت وجود

مشکالت بنیادي پیشرفتهاي حاصل از حد مطلوب کمتر و باعث گردیده است که حداکثر



بهره برداري از آب تنظیم شده به عمل 
نیاید.

 هدفهاي کلی:
 با توجه به توسعه اقتصادي و اجتماعی کشور و نیاز روز افزون به آب قابل اطمینان

براي تأمین نیازمندیهاي شهري، کشاورزي و صنعتی و با در نظر گرفتن شرایط طبیعی و

اجتماعی و اقداماتی که در گذشته انجام گردیده، هدفهاي اساسی توسعه منابع آب به شرح

زیر تعیین می گردد.
 الف - تأمین آب مورد نیاز کشاورزي، به طوري که سطح کشت زراعتهاي آبی از 3.5

میلیون هکتار در آخر برنامه چهارم به حدود 4 میلیون هکتار در پایان برنامه پنجم

برسد.

ب - تأمین آب مورد لزوم براي جمعیت شهرنشین کشور، به طوري که در پایان برنامه پنجم

حدود 17 میلیون نفر از جمعیت شهري کشور از آب قابل اطمینان استفاده نمایند.

پ - تأمین آب مورد نیاز صنایع متناسب با توسعه صنایع کشور.

ت - افزایش قدرت نصب شده نیروگاههاي برق آبی، به طوري از 804 مگا وات در آخر

برنامه چهارم به 1824 مگا وات در آخر برنامه پنجم بالغ گردد.

ث - عالوه بر تحقق هدفهاي فوق در برنامه پنجم، در جهت تأمین نیازهاي دراز مدت نیز

طرحهاي دیگري به مرحله اجرا گذارده خواهد شد که هدف هاي کمی آنها در برنامه هاي

بعد تحقق خواهد یافت.

 خط مشی هاي اساسی و سیاست ها اجرایی
 به منظور تحقق هدفهاي فوق الذکر خط مشی هاي اساسی و سیاستهاي اجرایی توسعه منابع

آب با توجه به جنبه هاي طبیعی، اجتماعی و سازمانی در دو جهت تأمین آب بیشتر و

صرفه جویی در مصرف آن به شرح زیر می باشد:
 الف - تأمین آب:

1 - نظر به فعالیتهایی که تا کنون در زمینه تهیه و تنظیم آب انجام گردیده، و عدم

تعادلی که در حال حاضر بین بهره برداري از آب و تهیه و تنظیم آن به وجود آمده است،

در برنامه پنجم به بهره برداري از آبهاي مهار شده قبلی اولویت تام داده خواهد شد و
سدهاي مخزنی جدید به منظور آبیاري منحصراً در مواردي احداث خواهند شد که تنظیم آب

به لحاظ جبران عقب ماندگی اجتماعی و عمران ناحیه اي ضرورت کامل داشته باشد.

2 - از هدر رفتن آبهایی که به دریاها، باطالقها و کویرها جاري می شود از طریق

ایجاد تأسیسات آبی الزم جلوگیري خواهد گردید.

3 - بهره برداري از آب رودخانه هاي مرزي مورد توجه قرار گرفته، شرایط الزم براي

استفاده از حقابه هاي کشور فراهم خواهد گردید.

4 - انتقال آب از حوزه هایی که بیش از احتیاجات محلی منابع آب در اختیار دارند به

مناطق مستعد. ولی خشک و کم آب انجام خواهد گردید.



5 - موجبات بهره برداري هماهنگ از آبهاي سطحی و زیرزمینی براي حداکثر استفاده از

منابع آب موجود در هر منطقه فراهم خواهد گردید.

6 - بهره برداري از آبهاي زیرزمینی با روشهاي علمی و فنی، به قسمی که هدر رفتن آب

به حداقل تقلیل یابد مورد عمل قرار خواهد گرفت.

7 - در مناطقی که مطالعات فنی و اقتصادي به منظور بهره برداري از منابع آبهاي

زیرزمینی انجام شده و امکان توسعه بهره برداري وجود دارد، استفاده کنندگان بر حسب

مورد از طریق تشکل در شرکتهاي تعاونی و شرکتهاي سهامی زراعی و یا به صورت منفرد

تشویق به سرمایه گذاري خواهند شد. ولی به هر حال طبق قانون آب و نحوه ملی شدن آن

بهره برداري از منابع آب تحت کنترل و نظارت دولت خواهد بود. سرمایه گذاري بخش
دولتی در امر بهره برداري از آبهاي زیرزمینی در موارد زیر خواهد بود.

 در موارد استثنایی که بهره برداري صحیح از آبهاي زیرزمینی با مشکالت فنی مواجه
بوده و مستلزم سرمایه گذاري سنگینی باشد که از حدود توانایی بخش خصوصی خارج است.

 استفاده توأم از آبهاي سطحی و زیر زمینی در شبکه هاي مدرن آبیاري که کنترل و
بهره برداري از آبهاي سطحی و زیرزمینی را توسط یک واحد بهره برداري ایجاب نمایند.
 در سایر مناطق کشور که مطالعات شناسایی امکان بهره برداري مجاز از منابع آب را
تأیید می نماید و اجراي قانون مستلزم مطالعه و بررسیهاي تفصیلی می باشند. با توجه
به قانون آب و نحوه ملی شدن آن، موجبات سرمایه گذاري و بهره برداري از آبهاي

زیرزمینی توسط بخش خصوصی از طریق ارائه راهنمایی هاي فنی و اقتصادي و اعطاي وامهاي

طویل المدت دولت فراهم خواهد شد.
8 - با توجه به سرمایه گذاریهایی که در هر یک از طرحهاي مختلف توسعه منابع آب شده،

و با توجه به هزینه هاي نگهداري و بهره برداري از آنها، در هر مورد قیمت تمام شده
هر متر مکعب آب بر اساس هزینه هاي جاري و استهالك ( شامل بهره سرمایه) محاسبه

خواهد شد و با توجه به عوامل اقتصادي و اجتماعی، سیاست هماهنگی از نقطه نظر آب بها

براي مصرف کنندگان کشاورزي و صنعتی بر حسب مناطق مختلف کشور تعیین و تدریجاً به
مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

9 - از شور شدن آبهایی که به علت عبور از طبقات شور و کنبدهاي نمکی غیر قابل

استفاده می گردند جلوگیري به عمل خواهد آمد.
10 - به منظور استفاده از آب دریا، آبهاي شور و لب شور داخلی، باروري ابرها فاضل

آب شهرها و در دسترس گذاشتن آبهایی که در حالت طبیعی نمی توانند به مصرف امور

کشاورزي، صنعتی و یا شهري برسند، آخرین پدیده هاي علمی و فنی به کار گرفته خواهد

شد.

ب - ایجاد شبکه هاي آبیاري و زهکشی:

1 - ساختمان شبکه هاي آبیاري و زهکشی در مناطقی که سدهاي مخزنی یا انحرافی آن

ساخته شده با سرعت هر چه بیشتر تکمیل خواهد شد.



2 - تکمیل و ایجاد شبکه هاي اصلی آبیاري و زهکشی از محل سرمایه گذاریهاي بخش دولتی

انجام خواهد شد.

3 - احداث شبکه هاي فرعی آبیاري ( کانالهاي درجه 3 و 4*) با سرمایه گذاریها بخش

دولتی انجام و طبق ضوابط خاص در اختیار استفاده کنندگان قرار خواهد گرفت.**

*>> پاورقی: کانال درجه چهارم کانالی است که در روي آن آبگیرهایی نصب شده باشد که

بر حسب شرایط توپوگرافی بتواند قطعاتی به مساحت 20الی 50 هکتار را آبیاري نماید.

این کانال معموالً از کانال درجه سوم و در بعضی مواقع از کانالهاي درجه اول منشعب

می شود.<<
**>> پاورقی: در مواردي که اراضی زیر سدها به واحدهاي کشت و صنعت خصوصی واگذار

می شود طبق قوانین موجود آبرسانی تا قطعات یکصد هکتار با سرمایه گذاریهاي بخش
دولتی صورت خواهد گرفت.<<

4 - شبکه هاي مدرن آبیاري در مناطقی که شبکه هاي سنتی با موازین فنی منطبق نبوده و

موجب هدر رفتن آب می گردد احداث خواهد شد.
5 - شبکه هاي زهکشی به منظور جلوگیري از شور شدن اراضی و تبخیر آبهاي زیر زمینی کم

عمق احداث خواهد شد.

6 - با استفاده از کمک هاي فنی و مالی دولت و خودیاري روستاییان نسبت به اصالح و

بهبود شبکه هاي آبیاري و زهکشی سنتی در اراضی دایر اقدام به عمل خواهد آمد.

7 - در زمینه بهره برداري از اراضی، شرایط اجتماعی و اقتصادي موجود در اراضی زیر

هر یک از شبکه هاي آبیاري مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با در نظر گرفتن این شرایط

نسبت به متشکل کردن زارعین در واحدهاي بهره برداري در هر منطقه اقدام به عمل خواهد
آمد.

پ - آبرسانی شهرها:

1 - به منظور ایجاد تأسیسات متناسب با طرح جامع آب هر منطقه، شامل تأسیسات آب

کشاورزي، صنعتی و شهري و بهره برداري معقول از منابع آب هر منطقه، سازمانهاي آب

منطقهاي عهده دار رساندن آب به شهرها و دهات مسیر خواهند گردید. براي احداث و
بهره برداري از شبکه توزیع آب و همچنین ایجاد تأسیسات مربوط به فاضالب در شهرها

شرکتهایی تشکیل خواهد گردید که مدیریت آنها با سازمان آب منطقه اي وابسته به وزارت

آب و برق خواهد بود. در مورد توزیع آب در روستاها وزارت آب و برق مبادرت به تربیت
کادر فنی الزم خواهد نمود.

 سرمایه گذاریهاي اولیه مربوط به تأسیسات آبرسانی و توزیع داخلی آب و نیز شبکه
فاضالب شهرها طبق ضوابط خاص به طور بالعوض از اعتبارات عمرانی تأمین خواهد گردید،

مشروط بر آنکه کلیه درآمدهاي حاصله از فروش آب منحصراً به مصرف بهره برداري و

نگهداري و نیز توسعه تأسیسات آبرسانی برسد.
2 - در شهرهایی نظیر تهران که با کمبود آب مواجه هستند، سیاست توزیع و تخصیص آب



طوري تعیین خواهد شد که انگیزه کافی براي صرفه جویی در مصرف آب ایجاد نماید. در

مناطقی که قیمت تمام شده آب باال است، ولی بنا به مقتضیات اجتماعی وصول کل هزینه

تأمین آب از مصرف کنندگان به مصلحت نیست، نرخ تعدیل شده اي که شامل کمک دولت خواهد
بود براي حداقل مصرف تعیین و مالك عمل قرار خواهد گرفت. به هر حال نرخ آب همیشه به

ترتیبی تعیین خواهد شد که تکافوي هزینه هاي نگهداري و بهره برداري از تأسیسات را

به نماید.

ت - تولید برق آبی:

 با توجه به محدودیت هاي اساسی منابع آب کشور، خط مشی اساسی تولید برق آبی به شرح
زیر خواهد بود:

1 - در مناطق کم آب، نظیر فارس، منابع آب تا حد امکان براي مصارف شهري، کشاورزي و

صنعتی اختصاص داده خواهد شد و از تأسیس نیروگاههاي برق آبی که مستلزم رها نمودن آب

اضافی به منظور تولید برق می باشد صرفنظر خواهد شد.
2 - در مناطق پر آب، نظیر خوزستان که آب موجود بیشتر از احتیاجات شهري، کشاورزي و

صنعتی می باشد، به منظور حداکثر استفاده از منابع آب، ایجاد نیروگاههاي برق آبی
مورد توجه قرار خواهد گرفت.

3 - با توجه به سرمایه گذاریهایی که در ایجاد نیروگاههاي برق آبی شده است و نظر به

اینکه شبکه هاي آبیاري در اراضی جدید زیر سدهاي مخزنی به تدریج آماده بهره برداري

می گردند، در دورانی که هنوز احتیاجات آب براي کشاورزان به میزان حداکثر خود
نرسیده است از طریق تولید برق آبی اضافه حداکثر استفاده از سرمایه گذاریهاي انجام

شده خواهد شد.

ث - کنترل سیالبها:

 در احداث سدهاي مخزنی کنترل سیالب براي کاهش خسارات ناشی از آن در نظر گرفته
خواهد شد، ولی با در نظر گرفتن محدودیت منابع آب کشور اولویت به احداث سد براي

تأمین احتیاجات شهري، کشاورزي و صنایع داده خواهد شد.

ج - نظارت بر منابع آب:

 به منظور کنترل کیفیت آب و نگهداري منابع آب کشور، نحوه اجرایی قانون ملی کردن
آبها در مناطق تعیین و به تدریج در سراسر کشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

اولویت مورد نظر در این باره به شرح زیر است:

1 - در مناطقی که تراکم جمعیت و یا شدت آلودگی آب زیاد بوده، و منابع آب تکافوي

احتیاجات شهري، کشاورزي و صنعتی را ننماید.

2 - در مناطقی که تأسیسات آبی الزم براي بهره برداري مفید و معقول از منابع آب

ایجادگردیده است.

چ - تحقیق و بررسی:

1 - در برنامه پنجم استانداردها و معیارهاي الزم براي جمع آوري و تهیه آمار، انجام



مطالعات و احداث تأسیسات آبی و بهره برداري از آنها تهیه و به مرحله اجرا گذاشته
خواهد شد.

2 - در انجام تحقیقات مربوط به توسعه منابع آب اولویت به تجهیز و استفاده از

آزمایشگاه هیدرولیک وزارت آب و برق و امکانات دانشگاههاي کشور داده خواهد شد.

3 - در برنامه پنجم به منظور شناخت کمیت و کیفیت منابع آب و دستیابی به منابع جدید

اهمیت خاصی به شناخت منابع زیرزمینی و تهیه برنامه ملی آب داده خواهد شد.

4 - تحقیقات الزم در مورد روشهاي جدید آبیاري، مانند بارانی و قطره اي به انجام

خواهد رسید.

 برنامه هاي مشخص
 به منظور تحقق هدفهاي اساسی باال شش برنامه براي تأمین آب، احداث شبکه هاي
آبیاري، آبرسانی به شهرها، تولید برق آبی، نظارت و مطالعات، به شرح زیر اجرا خواهد

شد.

 الف - برنامه تأمین آب
 به منظور تأمین احتیاجات آب شهرها و صنایع کشاورزي و تولید برق آبی و جلوگیري از

طغیان رودخانه ها و خسارات ناشی از آن برنامه هاي زیر پیش بینی شده است:
1 - ساختمان سدهاي مخزنی که در برنامه چهارم شروع شده است تکمیل خواهد گردید بدین

ترتیب حدود 9.490 میلیون متر مکعب آب در سال مهار خواهد شد.

2 - ساختمان سدهاي مخزنی جدیدي که مطالعات آنها در دوران برنامه چهارم

کامل گردیده، شروع خواهد شد و عملیات ساختمانی تعدادي از آنها در برنامه پنجم و
بقیه در برنامه هاي بعدي خاتمه خواهد یافت. مقدار آبی که توسط این سدها در برنامه

پنجم تنظیم خواهد شد معادل 1443 میلیون متر مکعب در سال در برنامه هاي بعدي حدود

21.490 میلیون متر مکعب خواهد بود.

3 - ساختمان سدهاي انحرافی در مناطق مستعد و بهره برداري مستقیم از آب رودخانه ها

براي استفاده از 1.130 میلیون متر مکعب آب در سال به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

4 - عملیات اجرایی براي انتقال 430 میلیون متر مکعب آب از مناطق پر آب به مناطق

خشک و کم آب که در برنامه چهارم شروع گردیده به اتمام خواهد رسید و عملیات الزم

براي انتقال 195 میلیون متر مکعب آب دیگر در برنامه پنجم شروع خواهد گردید، که

عملیات مربوط به انتقال 95 میلیون متر مکعب آن خاتمه خواهد یافت.

5 - تأسیسات الزم براي بهره برداري از 1.981 میلیون متر مکعب از آبهاي زیرزمینی در

مناطقی که مستلزم سرمایه گذاري بخش عمومی است به وجود خواهد آمد به عالوه بخش

خصوصی نیز تأسیسات الزم را براي افزایش بهره وري از 315 میلیون متر مکعب در سال

ایجاد خواهد نمود. ولی در هر حال حدود عملیات بر حسب امکانات بخشهاي فوق الذکر

قابل تغییر خواهد بود.

6 - به منظور تحصیل بهره وري بهتر از تأسیسات آبهاي زیرزمینی و سطحی در نقاطی که



از نظر فنی و اقتصادي قابل توجیه می باشد، از این منابع به طور تلفیقی براي آبیاري
استفاده خواهد شد.

7 - ظرفیت دستگاههاي شیرین کننده آب شور از حدود 20 میلیون متر مکعب در سال به

حدود 23 میلیون متر مکعب در سال، در آخر برنامه پنجم افزایش خواهد یافت.

ب - برنامه ساختمان شبکه هاي آبیاري و زهکشی:

 به منظور آبرسانی به اراضی زیر سدها و اراضی که از منابع آب زیرزمینی استفاده
می نمایند، برنامه ساختمان شبکه هاي آبیاري و زهکشی به شرح زیر اجرا می گردد:

1 - ساختمان شبکه هاي آبیاري و زهکشی اصل ( درجه 1 و 2) که در برنامه چهارم

شروع گردیده بود در سطح 387 هزار هکتار تکمیل خواهد گردید.
2 - ساختمان شبکه هاي آبیاري و زهکشی اصلی جدید در سطح 913 هزار هکتار شروع خواهد

شد که در سطح 613 هزار هکتار آن تا آخر برنامه پنجم خاتمه خواهد یافت.

3 - ساختمان شبکه هاي فرعی ( درجه 3 و 4) آبیاري و زهکشی که در برنامه چهارم

شروع گردیده بود در سطح معادل 140 هزار هکتار تکمیل خواهد گردید.
4 - ساختمان شبکه هاي فرعی آبیاري و زهکشی جدید در سطح 1088 هزار هکتار شروع خواهد

شد که 547 هزار هکتار آن تا پایان برنامه پنجم خاتمه خواهد یافت.

5 - اصالح و بهبود شبکه هاي آبیاري سنتی در سطح 165 هزار هکتار طی برنامه پنجم

شروع و کالً خاتمه خواهد یافت.

پ - برنامه آبرسانی به شهرها:

 ظرفیت تأسیسات مربوط به آبرسانی به شهرها از مراکز تأمین آب، شامل ساختمان آبگیر،
تصفیه خانه، انتقال آب ایستگاههاي پمپاژ به میزان 650 میلیون متر مکعب در سال آخر

برنامه پنجم گسترش خواهد یافت.

ت - برنامه تولید برق آبی:

 به منظور تأمین برق مورد نیاز بخشهاي کشاورزي، صنعتی و عمران شهري و روستایی
برنامه تولید برق آبی به شرح زیر اجرا خواهد شد:

1 - ساختمان و نصب تأسیسات برق آبی که در برنامه چهارم شروع گردیده بود تکمیل

می شود و در نتیجه یک میلیون کیلووات به قدرت نصب شده اضافه خواهد شد.
2 - قدرت نصب شده نیروگاههاي برق آبی که در برنامه پنجم ساختمان آنها شروع خواهد

شد 1265 هزار کیلووات می باشد که 20 هزار کیلووات آن در پایان برنامه پنجم قابل

بهره برداري خواهد بود.
ث - برنامه نظارت بر منابع آب:

 به منظور مراقبت در بهره برداري مناسب و معقول از منابع آب کشور و جلوگیري از
آلودگی آبها، برنامه هاي زیر اجرا خواهد شد:

1 - نظام ملی شدن آب که مقدمات آن در برنامه چهارم انجام شده است نسبت به 15 درصد

از آبهاي مورد استفاده در آخر برنامه پنجم اجرا خواهد شد.



2 - تشکیالت ضروري به منظور اجراي آیین نامه هاي مربوط جلوگیري از آلودگی آبها در

مناطقی که شدت آلودگی زیاد بوده و آب براي نیاز شهري، کشاورزي و صنعتی کافی

نمی باشد به وجود خواهد آمد.
3 - آمارهاي الزم براي پیش بینی وقوع طغیان در مناطق پر جمعیت کشور از طریق ایجاد

تشکیالت و تأسیسات مورد نیاز فراهم خواهد شد.

ج - برنامه تحقیق و بررسی:

 به منظور شناخت کمیت و کیفیت منابع آب و بهره برداري مؤثر و مناسب از آن منابع،
برنامه هاي زیر اجرا خواهد شد:

1 - تهیه آمار مربوط به آب و هوا که اساس مطالعات توسعه بهره برداري از منابع آب

کشور می باشد و جمع آوري آمار مربوط به آبهاي زیرزمینی و شناخت این منابع به منظور
برآورد ظرفیت مجاز مخزن و تعیین امکانات توسعه بهره برداري و همچنین کنترل مستمر

کمی و کیفی سفره هاي آب زیرزمینی ادامه خواهد داشت.

2 - احتیاجات دراز مدت آب هر یک از شهرهاي کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با

توجه به منابع مختلف آب، بهترین، اقتصادي ترین منبع یا منابع آب در هر منطقه مشخص
و برنامه زمانی فعالیت هاي مختلف تهیه و توزیع آب تنظیم خواهد گردید.

3 - محدودیت هاي منابع آب کشور ایجاب می نماید که از پیشرفت هاي روز افزون علم و

فن در جهان و موفقیت هایی که در زمینه توسعه بهره برداري از منابع آب به دست آمده

در جهت پیدا کردن راه حلهاي مناسب براي تهیه آب بیشتر و بهبود کیفیت آبهاي موجود و

همچنین صرفه جویی در مصرف آب استفاده گردد.

4 - آموزش و تربیت کادر فنی الزم براي توسعه و بهره برداري از منابع آب در

رشته هاي مختلف با توجه به احتیاجات آتی کشور توسعه خواهد یافت و ترتیباتی اتخاذ
خواهد شد که متخصصین ایرانی از ورزیدگی و تجربه کافی برخوردار گردیده و به تدریج

نیاز کشور به متخصصین خارجی مرتفع گردد.

 سرمایه گذاري و اعتبارات عمرانی
 کل اعتبارات توسعه منابع آب از 46.8 میلیارد ریال در برنامه چهارم ( شامل 45.3
میلیارد ریال از محل بودجه عمرانی و 1.5 میلیارد ریال از بودجه عادي دولت) به

164.7 میلیارد ریال در برنامه پنجم بالغ می گردد.

 جدول شماره 1 - کل اعتبارات و جدول شماره 2 - سرمایه گذاري ثابت در توسعه منابع
آب را طی برنامه پنجم نشان می دهد.

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7265 الی 7267<
3 - توسعه صنایع

 مقدمه:
 توسعه صنعتی از آن جهت که حامی و مشوق پیشرفت سایر بخشهاي اقتصاد و همچنین عامل

بسیار مهمی در ارتقاء درآمد ملی و ایجاد امکانات اشتغال مولد می باشد، داراي اهمیت



به خصوص است.

 در این مرحله از توسعه اقتصادي کشور، توسعه صنعتی به عنوان جزئی از جریان بلند
مدت رشد اقتصادي مداوم مورد توجه قرار گرفته و اهمیت آن فقط از این نظر نیست که

واحدهاي صنعتی که در دوران برنامه ایجاد می شوند طی سالهاي آینده نیز فعالیت

خواهند داشت بلکه بیشتر از آن جهت است که اقدامات انجام شده یا معوق مانده در این

زمینه تعیین کننده دست آوردهاي کشور در سالهاي آینده خواهد بود.
 توسعه صنعتی نه تنها موجب عرضه کاالهاي صنعتی مورد نیاز جامعه شده بلکه بیشتر
موجبات افزایش کارآیی و نوسازي را در سایر بخشهاي اقتصاد فراهم می نماید و موجب

افزایش نوآوري، بهبود روشهاي مدیریت و پیشرفت سطح مهارتهاي فنی می گردد.

 در برنامه عمرانی پنجم توسعه صنایع کشور به عنوان اقدامی اساسی در زمینه پی ریزي
شالوده یک اقتصاد پیشرفته که گذر به مرحله تمدن بزرگ را با گامهاي محکم امکان پذیر

سازد مورد توجه قرار گرفته است به این منظور در برنامه پنجم ضمن پیش بینی اقدامات

الزم براي رفع کمبودهاي فعلی و تأمین نیازهاي جاري، زمینه مناسبی براي تولید انواع
گوناگون ماشین آالت و تجهیزات صنعتی و فلزات اساسی الزم براي تولید کاالهاي

سرمایه اي به وجود خواهد آمد. بهره برداري از منابع عظیم گاز طبیعی و سنگ هاي
معدنی فلزي پایه هاي اساسی صنایع پتروشیمی و ذوب فلزات را تشکیل می دهد که محور

اصلی گسترش بنیادي صنایع و نوسازي کلیه بخشهاي صنعتی و اقتصادي کشور بر این اساس

می باشد.
 با توجه به نوسانات روزمره در روندهاي بازرگانی جهانی و تغییر امکانات دسترسی به
مواد اولیه و نوسانات قیمت ها، هدف این برنامه ارائه یک چهار چوب قابل انعطاف براي
توسعه صنعتی کشور بوده به نحوي که همگام با پیشامد ضرورت قادر به تأمین نیازهاي

دوران برنامه و ضرورتهاي بلند مدت آینده باشد.

 طی این برنامه به نقش بخش خصوصی کشور در تولید کاالهاي صنعتی توجه بسیاري مبذول
گردیده است. هدفهاي کلی و رئوس سیاست سرمایه گذاري دولت در صنایع و برنامه هاي

اجرایی مربوط به شرح زیر می باشد.

 هدفهاي کلی
 هدفهاي کلی صنایع در برنامه پنجم به شرح زیر است:

 الف - ارزش تولیدات صنایع از 509 میلیارد ریال در سال آخر برنامه چهارم با رشد
متوسطی حدود 17 درصد در سال به 1130 میلیارد ریال خواهد رسید.

ب - ارزش افزوده صنایع از 164 میلیارد ریال در سال آخر برنامه چهارم با رشد متوسطی

حدود 20 درصد در سال به 408 میلیارد ریال در سال آخر برنامه پنجم خواهد رسید.

پ - به منظور صرفه جویی در هزینه ها، تقلیل قیمت تمام شده و بهبود مرغوبیت کاالها

در نظام موجود بهره برداري تجدید نظر خواهد گردید تا از حداکثر ظرفیت تولید
واحدهاي صنعتی استفاده شود.



ت - ایجاد صنایع تازه و توسعه صنایع موجود بر اساس مزیت نسبی پایه گذاري خواهد

گردید.

ث - افزایش میزان صادرات کاالهاي صنعتی به منظور توسعه بازار واحدهاي صنعتی کشور و

همچنین تأمین نیازهاي ارزي در بلند مدت از جمله هدفهاي صنعتی می باشد.

 هدفهاي جنبی
 هدفهاي جنبی صنایع در برنامه پنجم زیر است:

 الف - به منظور تسریع در رشد کشاورزي و ماالً باال بردن سطح درآمد سرانه مردم
روستانشین و همچنین کمک به رفع کمبود کاالهاي مصرفی غذایی و دامی از طریق شرکتهاي

سهامی زراعی و اتحادیه هاي تعاونی صنایع وابسته به کشاورزي ایجاد خواهد شد.
ب - به منظور توزیع عادالنه تر ثمرات پیشرفتهاي صنعتی گسترش صنعتی از طریق واگذاري

سهام واحدهاي صنعتی به کارگران، کارمندان و قاطبه مردم انجام خواهد گردید.

پ - در تأسیس واحدهاي صنعتی توجه خاصی به عمل خواهد آمد تا از آلودگی آب، هوا و

محیط زیست جلوگیري گردد.

ت - به توسعه واحدهاي صنعتی مربوط به تأمین وسائل، لوازم و کاالهاي مورد نیاز براي

اجراي برنامه هاي ملی آموزش و تغذیه رایگان در مدارس توجه خاصی خواهد گردید.
 خط مشی هاي اساسی و سیاستهاي اجرایی

 الف - سیاست هاي اساسی و خط مشی هاي توسعه صنعتی.
 سیاستها و خطمشی هاي اساسی در زمینه توسعه صنایع طی دوران برنامه پنجم به قرار

زیر تعیین می گردد:
1 - تکمیل، تجهیز و توسعه واحدهاي صنعتی موجود و ادغام واحدهاي صنعتی مشابه.

2 - ایجاد و توسعه صنایع واسطه اي و سرمایه اي.

3 - تأکید بر ایجاد و توسعه صنایع مبتنی بر هیدروکربورها ( شیمی و پتروشیمی) و

صنایع ذوب فلزات.

4 - احداث صنایع اقمار، جنبی و تکمیلی به صورت صنایع کوچک تغذیه کننده صنایع بزرگ

به منظور تسریع در تقویت اقتصاد صنعتی کشور.

5 - واگذار تدریجی واحدهاي صنعتی دولتی که در گذشته به منظور ارشاد آموزش و تشویق

سرمایه گذاري خصوصی ایجاد شده بود به بخش خصوصی.
6 - سرمایه گذاري در طرحهاي صنعتی و معدنی خارج از کشور در مواردي که اجراي این

طرحها موجبات تأمین مواد اولیه و واسطه مورد نیاز صنایع کشور و صدور فرآورده هاي

صنعتی و کانی کشور را به بازارهاي خارجی فراهم می سازد.

7 - تشکیل ذخیره مواد و کاالهاي اساسی مورد نیاز صنایع کشور طی سالهاي برنامه پنجم

به منظور کاهش اثرات تورم جهانی و تداوم بی وقفه تولید صنعتی.

8 - تشویق گرایش صنایع اساسی کشور به تغییر جایگاه و انتقال به سواحل دریایی کشور

به منظور دسترسی به بازارهاي مواد اولیه خارجی و بازارهاي فروش محصوالت صنعتی



ایران و سهولت تأمین سوخت، آب و نیروي مورد نیاز اعم از سوختهاي غیر نفتی و نیروي

برق اتمی.

9 - افزایش تخصص در صنایع مصرفی و بادوام که تولیدات آن بتواند احتیاجات روزافزون

داخلی را تأمین نموده و تشویق صادرات اینگونه کاالها.

ب - خط مشی ها و سیاست هاي تعرفه اي

 بررسی مداوم سطح حمایت هاي گمرکی در رشته هاي مختلف صنعتی با توجه به امکانات
توسعه هر رشته به عنوان یک اصل اساسی در سیاست تعرفه اي کشور مورد نظر خواهد بود و

نحوه کاربرد این اصل در مورد کاالهاي مختلف صنعتی در برنامه پنجم عمرانی به صورت

زیر تعیین می گردد.
1 - در مورد کاالهاي مصرفی سیاست کاهش حمایت گمرکی به منظور باال بردن کیفیت

کاالهاي ساخت کشور و ایجاد امکانات رقابت سالم با کاالهاي مشابه خارجی ادامه خواهد

یافت.

2 - در مورد کاالهاي واسطه و سرمایه اي، حمایت گمرکی مناسب نسبت به صنایع سازنده

این کاالها در داخل کشور به منظور کاهش واردات و تشویق ساخت آنها در داخل برقرار

خواهد شد. این حمایت ها پس از یک دوره معقول تدریجاً کاسته خواهد شد.

پ - خط مشی هاي و سیاست هاي اعتباري

1 - تشویق شرکتهاي بیمه دولتی و خصوصی و بیمه هاي اجتماعی کارگران به خرید سهام

شرکتهاي صنعتی.

2 - ایجاد بانکهاي صنعتی ناحیه اي و توسعه خدمات بانکهاي صنعتی موجود به مناطق

مختلف کشور براي کمک به ایجاد واحدهاي صنعتی.

3 - تأمین نیازمندیهاي سرمایه در گردش کارخانجات دولتی و خصوصی از طریق بانکهاي

تخصصی و تجاري.

4 - ایجاد مشوقهاي مالی مانند نرخهاي بهره ترجیحی براي صنایع کوچک به خصوص در

مناطق عقب افتاده.

5 - ایجاد تسهیالت الزم براي کارمندان و کارگران کارخانه ها و شرکتهاي صنعتی جهت

خرید سهام صنعتی.

6 - کمک به بانکهاي تخصصی و تجاري به منظور مشارکت در سرمایه گذاري صنایع کوچک و

متوسط و اعطاي وام به این صنایع بدون توجه به وثائق متداول باالخص در شرکتها و

مناطق عقب افتاده*

>>* پاورقی: در زمینه اولویتهاي صنایع کوچک روستایی ضوابط انتخاب محل بر اساس
نزدیکی به مواد اولیه، تأمین نیروي انسانی مورد نیاز، دسترسی به بازارهاي فروش

تعیین خواهد گردید.<<

7 - ایجاد سازمان سرمایه گذاري عام و پذیره نویسی توسط دولت به منظور جمع آوري

پس اندازها و حمایت از سهامداران کوچک.



8 - تجدید نظر در سیاست بانکهاي تجاري و تخصصی به نحوي که اعطاي کمکهاي مالی به

صاحبان صنایع خصوصی بر اساس ارائه طرحهاي سالم و قابل اجرا انجام گیرد. این سیاست

خصوصاً در مورد کمکهایی که از محل اعتبارات عمرانی انجام می شود رعایت خواهد شد.
ت - خطمشی ها و سیاست هاي آموزشی و تحقیقاتی

1 - تجدید نظر اساسی در رشته هاي تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات عالی از لحاظ کیفی و

کمی و تقویت رشته هاي فنی و علمی و مدیریت به منظور کمک به بخش صنایع و معادن.
2 - ایجاد مراکز آموزشی و تربیت حرفه اي در جوار واحدهاي صنعتی دولتی و خصوصی به

منظور تعلیم تکنیسین و کارگر ماهر و تعلیم صاحبان حرفه و صنایع کوچک و روستایی.

3 - واگذاري بورسهاي آموزشی براي دوره هاي کارآموزي کوتاه مدت و دراز مدت در خارج

از کشور در سطوح مختلف و در رشته هاي مورد نیاز صنایع و معادن.

4 - تشویق واحدهاي صنعتی متوسط و بزرگ به استفاده از نظام حسابداري صنعتی و تعلیم

حسابداران صنعتی.

5 - تأکید بر افزایش و تشویق تحقیقات صنعتی در سطح دانشگاهها، مدارس عالی و

واحدهاي تولیدي به منظور جذب تکنولوژي پیشرفته صنعتی، ایجاد تکنولوژي صنعتی ایرانی

و پی ریزي یک سیاست مستقل علمی تکنولوژیک.
6 - تعلیم مدیران صنعتی در سطوح مختلف به منظور بهبود هر چه بیشتر مدیریت

کارخانه ها و آموزش نیروي انسانی ماهر مورد نیاز صنایع.
ث - سیاست استاندارد کردن محصوالت و حمایت مصرف کننده.

1 - توسعه استاندارد کاالها و نظارت دائم بر کیفیت کاالها به منظور باال بردن

مرغوبیت کاالهاي تولیدي داخلی و صادراتی.

2 - حمایت از مصرف کننده داخلی از طریق کنترل مرغوبیت کاال با توجه به قیمتهاي

تمام شده.

3 - جلوگیري از واردات کاالهاي صنعتی خارج از استاندارد متعارف.

ج - سیاست ها و مقررات اداري و سازمانی

1 - اعطاي اختیارات بیشتر به ادارات محلی دولتی و تقویت کادر فنی آنها جهت صدور

پروانه تأسیس و بهره برداري صنایع کوچک و متوسط در شهرستانها بدون مراجعه به مرکز.

2 - موظف کردن سازمانهاي دولتی و مؤسسات وابسته به تأمین نیازمندیهاي خود از

محصوالت ساخت کشور در صورت وجود کاالهاي مشابه داخلی.

3 - تجدید نظر در قانون تجارت به منظور حفظ منافع سهامداران کوچک و تطبیق قانون

تجارت با سیاستهاي جدید به منظور گسترش مالکیت واحدهاي صنعتی.

4 - تأمین آب و برق و تلفن مورد نیاز صنایع به صورتی مطمئن و با نرخهاي معین و

نسبتاً ثابت.

5 - بررسی و نظارت مداوم بر قیمت کاالهاي وابسته صنعتی به منظور جلوگیري از افزایش

غیر معقول هزینه تولید کاالهاي مصرفی.



6 - فروش واحدهاي صنعتی دولتی به بخش خصوصی بر اساس ضوابطی که به تصویب مقامات

قانونی خواهد رسید.

7 - ایجاد سازمانهاي صنعتی مادر براي هر یک از رشته هاي اساسی صنعت به منظور

هماهنگ کردن سیاستهاي سرمایه گذاري در چارچوب سیاست عمومی و اقتصادي کشور.

ه - خط مشی و سیاست حفظ محیط زیست

 تعیین ضوابط فنی الزم به منظور حفظ محیط زیست و جلوگیري از آلودگی آن و اعمال
تدریجی ضوابط مزبور در انتخاب محل و طرح فنی واحدهاي تولیدي و اعطاي اولویت و

حمایت هاي گوناگون به طرحهاي صنعتی که این ضوابط را پیروي می نماید طی برنامه پنجم
مورد تأکید خواهد بود.

 برنامه هاي مشخص
 الف - صنایع غذایی: ارزش افزوده صنایع غذایی، آشامیدنی ها و دخانیات با رشد متوسط

ساالنه اي برابر 11 درصد افزایش خواهد یافت.
1 - با توجه به لزوم تأمین مصرف قند کشور هدف آن است که طی برنامه پنجم از ظرفیت

کامل کارخانه هاي قند بهره برداري شود و عالوه بر آن ظرفیتهاي تولید از 670 هزار
تن به حدود یک میلیون تن افزایش یابد.

2 - به منظور تأمین سالمت و بهداشت و تأمین مصرف روز افزون شهرها هدف آن است که

تولید مواد لبنی پاستوریزه از 235 هزار تن به 500 هزار تن در سال آخر برنامه

افزایش یابد.

3 - به منظور تأمین غذاي دام مورد نیاز براي برنامه تأمین گوشت کشور و با استفاده

از ضایعات کارخانجات از قبیل تفاله، کنجاله، سبوس و مالس تولید خوراك دام از 355

هزار تن به 900. هزار تن در سال آخر برنامه پنجم افزایش خواهد یافت.

4 - با توجه به آب و هواي متغیر مناطق کشور و فاصله مراکز تولید و مصرف هدف آن است

که قسمت اعظم شبکه سردخانه هاي کشور تکمیل گردد. به این منظور ظرفیت سردخانه هاي

کشور از 49 هزار تن به 100 هزار تن در پایان برنامه پنجم افزایش خواهد یافت.

5 - براي رفع کمبود پروتئین حیوانی در کشور با انجام تحقیقات اساسی در مورد آبزیان

خلیج فارس و دریاي عمان، ایجاد تأسیسات زیربنایی صید در نقاط مختلف ساحلی، ایجاد و

تقویت شرکتهاي تعاونی ماهیگیري و اعطاي وام و ارائه خدمات سازمانی به شرکتهاي

مزبور و باالخره ایجاد ناوگان ماهیگیري، میزان صید ماهی و میگو افزایش خواهد یافت
که در نتیجه تولید انواع کنسرو ماهی از 2.7 میلیون قوطی به 8 میلیون قوطی در سال

آخر برنامه پنجم افزایش خواهد یافت.
6 - تولید آرد ماهی براي تهیه خوراك دام از 130 تن به 2000 تن در سال آخر برنامه

پنجم افزایش خواهد یافت و کارخانه فعلی آرد ماهی شرکت شیالت جنوب براي این منظور

نوسازي شده و توسعه خواهد یافت.

ب - صنایع نساجی و پوشاك، دستی و روستایی: ارزش افزوده این رشته از صنایع با رشد



متوسط ساالنه اي برابر 11 درصد افزایش خواهد یافت. هدف این برنامه تأمین خودکفایی

و صدور کاالهاي این صنایع به خارج از کشور می باشد و در تهیه پوشاك آماده تأکید

خاص به عمل خواهد آمد.

1 - هدف آن است که از ظرفیت کامل کارخانه هاي موجود بهره برداري به عمل آید و

تولید انواع پوشاك نخی از 450 میلیون متر به 850 میلیون متر در سال آخر برنامه

پنجم افزایش خواهد یابد. احداث یک کارخانه 50 هزار دوکی نساجی در بلوچستان از جمله

اقدامات این برنامه است که موجبات اشتغال مولد را براي 1400 نفر فراهم می سازد.
2 - تولید انواع منسوجات پشمی از 13. میلیون متر به 26 میلیون متر در سال آخر

برنامه پنجم خواهد رسید و به این ترتیب مصرف داخلی کشور تأمین خواهد شد.

3 - در مورد تولید کشبافی هدف آن است که طی برنامه پنجم کیفیت کاالهاي تولیدي این

رشته از صنایع بهبود یابد تا عالوه بر تأمین مصرف داخلی و ادامه صادرات به خارج از

کشور قدرت رقابت در بازارهاي جهانی افزایش یابد. تولید انواع کشبافی تاري و پودي

از 32 هزار تن به حدود 60 هزار تن در سال آخر برنامه پنجم افزایش خواهد یافت.

4 - با توجه به تغییر سلیقه مردم از الیاف مصنوعی به ابریشم طبیعی، صنعت سنتی

ابریشم تجدید حیات نموده و با تهیه مواد اولیه این صنعت در داخل مصرف روزافزون

کشور در این زمینه تأمین خواهد شد و تولید از 190 تن به حدود 400 تن در سال آخر

برنامه پنجم افزایش خواهد یافت.

5 - صنایع دستی که تاکنون بیشتر در شهرها و شرکتها مورد تشویق قرار گرفته است در

روستاهایی که داراي سابقه سنتی در این زمینه هستند از طریق بهبود روش و وسائل کار،

تضمین خرید مستقیم فرآورده ها و عرضه به بازارهاي داخلی و خارجی مورد تشویق و

حمایت قرار خواهد گرفت.

6 - ارشاد و نظارت صنعت فرش کشور به منظور ترویج طرحهاي اصیل ایرانی و بهبود مواد

اولیه قالی و همچنین بازاریابی و ارائه خدمات ارشادي به بخش خصوص توسط شرکت فرش

ایران انجام خواهد گرفت.

پ - صنایع سلولزي: ارزش افزوده صنایع سلولزي با رشد متوسط ساالنه معادل 25 درصد

افزایش خواهد یافت.

 در برنامه پنجم سعی خواهد شد از 1.4 میلیون هکتار جنگلهاي تجارتی و قابل
بهره برداري کشور استفاده کامل به عمل آید و با احداث مجتمع چوب و کاغذ در گیالن
از طرف دولت ساالنه 59 هزار تن تخته و الوار و 150 هزار تن کاغذ و مقوا تولید شود.

به عالوه مجتمع چوب و کاغذ مازندران با ظرفیت تولید 220 هزار تن انواع کاغذ احداث

خواهد شد.

 تولید کاغذ و محصوالت کاغذي کشور در این برنامه از 134 هزار تن به 400 هزار تن در
سال آخر برنامه افزایش خواهد یافت که حدود 60 درصد از مصرف کشور را تأمین خواهد

کرد.



ت - صنایع پوست و چرم: ارزش افزوده صنایع پوست و چرم در برنامه پنجم بار شد متوسط

ساالنه اي معادل 32 درصد افزایش خواهد یافت. کارخانه هاي پوست و چرم با مشارکت بخش
خصوصی در نقاط مختلف کشور ایجاد خواهد شد که ساالنه حدود 2.5 میلیون جلد پوست را

تبدیل خواهد نمود.
 کارخانه هاي موجود کشور توسعه خواهند یافت و مطالعات و اقدامات اساسی در زمینه

بهبود مواد اولیه این صنعت به عمل خواهد آمد.

 فعالیت هاي تولیدي بخش خصوصی در زمینه ایجاد و نوسازي صنایع چرم و پوست از کمکهاي
مالی دولت به بخش خصوصی توسط بانکهاي تخصصی برخوردار خواهد گردید.

ث - صنایع شیمیایی و پتروشیمی: ارزش افزوده صنایع شیمیایی و پتروشیمی در برنامه

پنجم با رشد متوسط ساالنه اي معادل 27 درصد افزایش خواهد یافت.

1 - تولید مواد اولیه و واسطه شیمیایی و پتروشیمی نظیر مواد اولیه الیاف مصنوعی به

منظور جانشینی واردات و صدور به بازارهاي جهانی از هدفهاي این رشته از صنایع

می باشد. میزان تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی در طرحهاي پتروشیمی 250 هزار تن در
سال خواهد بود.

2 - تولید مواد مصرف نهایی شیمیایی و پتروشیمی از قبیل کود، رنگ، الیاف مصنوعی و

پالستیک و الستیک وسائط نقلیه به منظور تأمین مصرف داخلی و صادرات افزایش خواهد

یافت و در این زمینه فعالیتهاي بخش خصوصی مورد تشویق قرار خواهد گرفت. میزان تولید

کود شیمیایی از حدود350 هزار تن به 1.7 میلیون تن در سال آخر برنامه خواهد رسید.

تولید پالستیک و مواد اولیه الستیک در طرحهاي پتروشیمی این برنامه به 591 هزار تن

در سال 1356 خواهد رسید.

3 - با استفاده از مزیت نسبی کشور در تولید پاره اي از محصوالت اصلی پتروشیمی سعی

خواهد شد تولید محصوالت مزبور به مقدار زیاد انجام شده و به خارج از کشور صادر

گردد. در طرحهاي این برنامه تولید مواد آروماتیک و الکلها 1.9 میلیون تن مواد

اولیه پتروشیمی 2 میلیون تن، مواد شیمیایی معدنی 270 هزار تن و تولید خوراك دام از

پروتئین تک یاخته اي 100 هزار تن در سال آخر برنامه پنجم خواهد بود.

ج - صنایع معدنی غیر فلزي: ارزش افزوده صنایع معدنی غیر فلزي با رشد متوسط

ساالنه اي برابر 32 درصد افزایش خواهد یافت مواد و مصالح ساختمانی مورد نیاز
برنامه هاي تأمین مسکن، احداث راهها، فرودگاهها، ساختمانهاي صنعتی، کانالها، سدها

و بنادر تأمین خواهد شد.

1 - ظرفیت تولید کارخانه هاي دولتی ري و لوشان به 2300 و 2600 تن در روز توسعه

خواهد یافت و از کارخانه سیمان آریا با ظرفیت 10000 تن در روز بهره برداري به عمل

خواهد آمد. با انجام اقدامات مزبور و اعطاي وام کافی براي ایجاد و توسعه

کارخانه هاي سیمان به بخش خصوصی از طریق بانکهاي تخصصی ( از محل اعتبار عمرانی
انتقال به بخش خصوصی) انتظار می رود ظرفیت تولید سیمان کشور از 3.6 میلیون تن به



حدود 20 میلیون تن در آخر برنامه پنجم افزایش یابد.

2 - میزان تولید شیشه کشور از 45 هزار تن به 145 هزار تن در سال آخر برنامه پنجم

افزایش خواهد یافت که بیش از 90 درصد مصرف داخلی کشور را تأمین خواهد نمود.

3 - هدف از تولید انواع کاشی عالوه بر تأمین احتیاجات داخلی صدور مازاد مصرف کشور

به خارج می باشد. تولید انواع کاشی از 135 میلیون عدد به610 میلیون عدد در سال آخر

برنامه پنجم افزایش خواهد یافت.

چ - صنایع فلزات اساسی و محصوالت فلزي: ارزش افزوده این صنایع در برنامه پنجم

ساالنه 32 درصد افزایش خواهد یافت.

1 - ظرفیت کارخانه ذوب آهن آریامهر تا 1.9 میلیون تن انواع فوالد ساختمانی افزایش

خواهد یافت و مجتمع هاي ذوب آهن از طریق احیاء مستقیم و فوالدسازي با ظرفیتی در
حدود 10 میلیون تن ایجاد خواهد گردید.

 طی برنامه پنجم مصرف مصالح فلزي ساختمانی از قبیل تیر آهن، لوله، مفتول، پروفیل
از محل تولید داخلی تأمین خواهد شد و تا پایان برنامه قسمتی از احتیاجات ورق آهن

که در حدود 45 درصد آهن و فوالد مصرفی کشور می باشد در داخل کشور تأمین خواهد

گردید.

2 - با اکتشاف و تجهیز معادن عظیم مس سرچشمه کرمان و احداث کارخانه تغلیظ و تصفیه

تولید مس فلزي کشور به حدود 145 هزار تن در سال آخر برنامه پنجم می رسد که قسمت

اعظم آن به صورت محصوالت مسی به خارج از کشور صادر خواهد شد.

ح - صنایع مکانیکی: ارزش افزوده صنایع مکانیکی ( ماشین هاي غیر برقی) طی برنامه

پنجم با رشد متوسطی معادل 38 درصد در سال افزایش خواهد یافت.

 ساخت کاالهاي سرمایه اي فلزي از قبیل ماشین هاي ابزار، ظروف تحت فشار، انواع
دیگهاي صنعتی و ساختمان هاي فوالدي که پایه گذار سایر صنایع بوده و از طریق باال

بردن سطح دانش فنی و آموزش نیروي انسانی ماهر نیازهاي بلند مدت صنعتی شدن کشور را

برآورده می نماید افزایش خواهد یافت. میران تولید کارخانه ماشین سازي تبریز از 8
هزار تن به 30 هزار تن و تولید کارخانه ماشین سازي اراك از 30 هزار تن به 75 هزار

تن در سال آخر برنامه پنجم افزایش خواهد یافت.

خ - صنایع الکترونیکی: ارزش افزوده صنایع الکترونیکی و الکتریکی ( ماشین هاي برقی)

با رشد متوسط ساالنه اي معادل 19 درصد طی برنامه پنجم افزایش خواهد یافت.

1 - با گسترش همه جانبه شبکه تلویزیونی در سراسر کشور و اجراي برنامه هاي آموزشی

از این طریق مصرف تلویزیون طی برنامه پنجم ساالنه به طور متوسط 33 درصد افزایش

خواهد یافت. تولید گیرنده هاي تلویزیونی از 170 هزار دستگاه به 720 هزار دستگاه در
سال آخر برنامه پنجم افزایش خواهد یافت.

2 - تولید تلفن هاي رومیزي براي جوابگویی به احتیاجات روز افزون گسترش شبکه

مخابراتی کشور از 100 هزار دستگاه به 240 هزار دستگاه در سال آخر برنامه پنجم



افزایش خواهد یافت.

3 - بر اثر افزایش درآمد سرانه و گسترش رفاه مصرف یخچال افزایش خواهد یافت.

 تولید یخچال کشور از 184 هزار دستگاه به 250 هزار دستگاه در سال آخر برنامه پنجم
افزایش خواهد یافت.

4 - با اجراي چند طرح اساسی از طرف دولت، زیر بناي تحقیقاتی و فنی الزم براي تولید

ترانزیستور و قطعات مربوط و تطبیق مشخصات این کاالها با نیازهاي کشور به وجود
خواهد آمد که در پیشبرد و گسترش صنایع الکترونیکی کشور کمک مؤثري خواهد بود.

 د - صنایع وسائط نقلیه: ارزش افزوده صنایع وسائط نقلیه با رشد متوسط ساالنه اي
برابر با 20 درصد افزایش خواهد یافت.

1 - هدف آن است که در برنامه پنجم به بهره برداري از واحد موتورسازي، نسبت ساخت

قطعات اتومبیل در داخل کشور تا میزان 75 درصد ارزش افزوده، افزایش یا بدو بدین

ترتیب واردات قطعات مزبور خارج کاهش یابد.

2 - با اجراي طرح توسعه تراکتورسازي تبریز، میزان تولید این کارخانه از 5 هزار

دستگاه به 20 هزار دستگاه در سال آخر برنامه پنجم افزایش خواهد یافت.

3 - احداث کارخانه واگن سازي با ظرفیت ساالنه حدود 1000 دستگاه واگن به نحوي که،

وابستگی بخش ارتباطات کشور را به واردات کاهش دهد.

4 - در برنامه پنجم تعمیرگاه کشتی هاي نفت کش براي تعمیر کشتی هاي تا ظرفیت 500

هزار تن در سواحل جنوب ایجاد خواهد شد و ساخت کشتی هاي کوچک 6 هزار تنی عملی خواهد

گردید. با اجراي این طرح سعی خواهد شد که کشتی هاي تجارتی و نفتکش هایی که در خلیج

فارس و بحر عمان رفت و آمد می کنند در تعمیرگاه ساحلی ایران تعمیر شوند و مقدمات

ساخت کشتیهاي با ظرفیت بیشتر نیز در این برنامه فراهم خواهد شد.

 ذ - صنایع کوچک: از نظر اهمیتی که این دسته از صنایع در گسترش پایه هاي صنعتی
کشور دارد و خاصه با توجه به تأکیدي که در برنامه پنجم در مورد ایجاد همبستگی بین

صنایع مختلف به ویژه میان صنایع بزرگ و کوچک به عمل آمده است برنامه و سیاستهاي

مربوط به این دسته از صنایع به شرح زیر خواهد بود:

1 - شناخت صنایع کوچک خاصه از نقطه نظر استعداد ایجاد همبستگی با سایر بخشهاي

اقتصادي.

2 - اعطاي کمکهاي فنی و آموزشی به صنایع کوچک و انجام خدمات مشورتی و راهنمایی به

این واحدها به نحوي که اولویت آنها بر اساس درجه استعداد و همبستگی با یکدیگر

تعیین گردد.

3 - اعطاي وام و اعتبار به حدود ده هزار واحد صنعتی کوچک با شرایط سهل و تجدید نظر

در نوع وثیقه با توجه به درجه استعداد همبستگی این صنایع.
4 - تأسیس شعب و ادارات مستقل جداگانه در بانکهاي تخصصی صنعتی و تجاري براي اعطاي

وام و کمکهاي مالی به صنایع کوچک.



5 - موظف کردن سازمانها و مؤسسات دولتی به خرید محصوالت صنایع کوچک.

6 - ایجاد مراکز پیمانکاري بین صنایع کوچک و بزرگ.

7 - فراهم کردن تسهیالت زیر بنایی از قبیل - راه - آب - تلفن - برق و کارگاه

آموزشی و خدمات مرکزي به منظور استقرار صنایع کوچک در نقاط مستعد کشور.

 سرمایه گذاري و اعتبارات عمرانی:
 براي تحقق هدفهاي فوق الذکر، میزان سرمایه گذاري صنعتی طی برنامه پنجم عمرانی
780.1 میلیارد ریال برآورد گردیده است که حدود 36 درصد آن توسط دولت و 64 درصد

توسط بخش خصوصی انجام می گیرد. جدول شماره 2 سرمایه گذاري ثابت در صنعت را طی

دوران برنامه پنجم نشان می دهد.
 سرمایه گذاري دولت شامل 252.1 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی و 25 میلیارد

ریال به صورت سرمایه گذاري مستقیم مؤسسات انتفاعی و بازرگانی خواهد بود.

 به عالوه مبلغ 100 میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات عمرانی از طریق بانکهاي
تخصصی به بخش خصوصی منتقل خواهد شد.

 کل اعتبارات صنایع از 103.5 میلیارد ریال در برنامه چهارم ( شامل 99.2 میلیارد
ریال از محل بودجه عمرانی و 4.3 میلیارد ریال از محل بودجه عادي دولت) به 368.09

میلیارد ریال در برنامه پنجم بالغ می گردد.
 جدول شماره 1 - کل اعتبارات و جدول شماره 2 - سرمایه گذاري ثابت در توسعه صنایع

را طی برنامه پنجم نشان می دهد.

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7284 الی 7288<
4 - توسعه معادن

 مقدمه:
 شناخت منابع و ذخائر معدنی نخستین گام در راه بهره برداري از معادن کشور می باشد
در برنامه پنجم هدف کلی این بخش آن است که عالوه بر توسعه مطالعات معدنی،

فعالیت هاي معدنی موجود مرتبط و همبسته با بخش صنعت و سایر فعالیتهاي اقتصادي کشور
گردیده و اثرات آن در اقتصاد داخلی نمایان گردد.

 هدفهاي کلی:
 هدفهاي کلی برنامه معادن به شرح زیر است:

 الف - رشد متوسط ارزش افزوده معادن به قیمتهاي ثابت معادل 31 درصد در سال.
ب - تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ذوب آهن آریامهر و سایر کارخانه هاي فوالد

و کارخانه ذوب مس سرچشمه از معادن کشور.

پ - احداث کارخانه هاي تغلیظ و ذوب روي و سرب و تهیه فر و کرم و تأمین مواد معدنی

مورد نیاز این کارخانه ها از داخل در صورت مثبت بودن نتایج مطالعات فنی و اقتصادي.
ت - تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع جدید کشور و جلوگیري از کمبودهاي احتمالی در

آینده از طریق ذخیره سازي قسمتی از مواد معدنی اساسی قابل تبدیل به کاالهاي قابل



مصرف در داخل و یا قابل صدور به خارج.

 خط مشی اساسی و سیاست هاي اجرایی
 خط مشی هاي اساسی و مربوط به معادن در برنامه پنجم به شرح زیر می باشد:

 الف - تقویت بنیه مالی سازمان زمین شناسی کشور به منظور تأمین کادر فنی و تجهیزات
الزم.

ب - منطقه اي کردن سازمان زمین شناسی از نظر اجرایی با توجه به نیازها و شرایط

مناطق مختلف کشور.

پ - استفاده از روشهاي جدید متداول در دنیا از طریق جلب خدمات مؤسسات خارجی و

مهندسین مشاور ذیصالحیت به منظور انجام اکتشافات اصولی معدنی در مراحل گوناگون.
ت - بهره برداري از منابع کشف شده معدنی از طریق تشویق بخش خصوصی و در صورت لزوم

رأساً توسط بخش دولتی.

ث - ایجاد امکانات زیربنایی دولت از قبیل شبکه راههاي معدنی و تأمین آب و برق و

تسهیالت حمل و نقل مواد معدنی و کمک به امر خانه سازي براي کارگران معدن.

ج - آموزش فنون معدن کاري و تأمین کادر فنی معدن در سطوح مختلف توسط بخش دولتی از

طریق تأسیس آموزشگاه عالی معدن در کرمان و سایر مراکز آموزشی موجود.

چ - کمک دولت به بهره برداران خصوصی معادن از طریق عملیات گمانه زنی به منظور

ذخیره یابی معادن، ارائه روش استخراج معدن، مطالعات معدنی، کانه آرایی و همچنین
تغلیظ و بازیابی مواد معدنی کم عیار موجود در معادن با دستگاه هاي فلوتاسیون متحرك
که خرید آنها براي بعضی از معدنکاران به سبب مقدار کم مواد معدنی مذکور اقتصادي

نیست.

ح - کمک مالی دولت به بخش خصوصی از طریق ایجاد صندوق خاص معادن و ایجاد شعب معدنی

در بانکهاي تخصصی موجود و اعطاي کمکهاي مالی به صاحبان معادن خصوصی بر اساس ارائه
طرحهاي سالم و قابل اجرا و بودن توجه به وثائق متداول.

خ - تجدید نظر در سازمان هاي معدنی کشور.

 در - تجدید نظر در قوانین و مقررات به بهره برداري معادن به منظور ایجاد تسهیالت
الزم و تشویق و ترغیب بخش خصوصی جهت سرمایه گذاري در معادن و ماالً تولید و استخراج

بیشتر.

 برنامه هاي مشخص:
 الف - مطالعات زمین شناسی و تهیه نقشه هاي زمین شناسی کشور در مساحتی حدود 700
هزار کیلومتر مربع که هنوز مطالعه زمین شناسی قرار نگرفته است انجام خواهد گرفت و

نقشه هاي زمین شناسی کشور به مقیاس یک دویست و پنجاه هزارم، یک صد هزارم و یک
پنجاه هزارم بر حسب اولویت تهیه خواهد شد.

ب - حداقل در 25 درصد از مساحت کشور (400 هزار کیلومتر مربع) به ترتیب اولویت

پژوهشهاي معدنی اصولی در دو مرحله شامل مرحله اکتشافات مقدماتی و عمومی و مرحله



اکتشافات تفصیلی در نقاط و حوزه هایی که عالئم و آثار قابل مالحظه معدنی مشاهده

گردیده انجام خواهد شد. در پژوهشها و اکتشافات معدنی برنامه پنجم، اکتشافات مواد

معدنی مورد نیاز صنایع کشور از قبیل فسفات، بوکسیت، پتاس، ماسه ریخته گري و

اورانیوم اولویت ویژه اي خواهد داشت.
پ - از معادن مکشوفه کشور اعم از سنگ مس، سنگ آهن، ذغال سنگ، سرب، روي، و کرومیت و

غیره که ذخائر و شرایط آنها معلوم شده است بهره برداري به عمل خواهد آمد و با

تبدیل مواد اولیه معدنی به کاالهاي قابل مصرف در داخل کشور و قابل صدور به خارج،

ارزش افزوده حاصل از تولیدات معدنی مستقیماً عاید اقتصاد کشور می گردد. اهم این

معادن به شرح زیر می باشد:

1 - معادن مس سرچشمه، میدوك، چارگنبد، عباس آباد، علی آباد، مزرعه دره زرشک.

2 - معادن سنگ آهن چغارت، چادرملون، تنگه زاغ، گل گوهر،

3 - معادن ذغال سنگ حوزه کرمان، جبال البرز، حوزه شاهرود.

4 - معادن خاك نسوز و مواد فرعی ذوب آهن.

5 - معادن سرب نخلک، قنات مروان.

6 - معادن کرومیت.

7 - معدن طالي موته.

8 - معادن متفرقه و جدیداالکتشاف.

 سرمایه گذاري و اعتبارات عمرانی.
 میزان سرمایه گذاري معدنی و هزینه هاي اکتشافی و زمین شناسی طی برنامه پنجم 66.5
میلیارد ریال پیش بینی گردیده که حدود 94 درصد آن 61.8میلیارد ریال توسط بخش

عمومی و بقیه توسط بخش خصوصی انجام می گیرد.

 کل اعتبارات معادن از 17.30 میلیارد ریال در برنامه چهارم به 65.36 میلیارد ریال
در برنامه پنجم بالغ می گردد.

 جدول شماره 1 - کل اعتبارات و جدول شماره 2 - سرمایه گذاري ثابت در توسعه معادن
را طی برنامه پنجم نشان می دهد.

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7292 الی 7294<
5 - نفت

 مقدمه:
 صنعت نفت و توسعه تأسیسات نفت در دوره برنامه پنجم از دو جهت واجد اهمیت خاص است

یکی تأمین درآمد براي اجراي برنامه توسعه اقتصادي کشور و دیگر تأمین انرژي مورد
نیاز براي انجام فعالیتهاي اقتصادي و اجتماعی جامعه ایران.

 هدفهاي کلی:
 هدفهاي کلی صنعت نفت در برنامه پنجم عبارتند از:

 الف - تأمین فرآورده هاي نفتی مورد نیاز کشور، تنظیم و توزیع آن در شهرها و



روستاها.

ب - کوشش در ایجاد توازن بین نسبتهاي مصرف و تولید فرآورده هاي مختلف نفتی با

تأکید و توجه خاص به استفاده از گاز طبیعی در جانشینی مواد میان تقطیر.

پ - نفوذ مستقیم در بازارهاي جهانی نفت خام و فرآورده هاي نفتی از طریق ایجاد

پاالیشگاههاي صادراتی در ایران و مشارکت در عملیات پاالیش و بازاریابی و پخش و

فروش فرآورده هاي نفتی در مراکز بزرگ مصرف دنیا.

ت - حداکثر استفاده از نفت خام و گازهاي تولیدي براي تولید فرآورده هاي پتروشیمی

با ارزش افزوده بیشتر در ایران و صدور آن به بازارهاي بین المللی.

ث - حفظ ذخائر نفت و گاز از طریق نظارت دقیق بر توسعه و بهره برداري صحیح از مخازن

زیرزمینی کشور و حصول اطمینان از توسعه به موقع و حداکثر استفاده از منابع نفتی

واقع در نواحی قراردادهاي مختلف.

ج - توسعه و تسریع برنامه هاي اکتشافی به منظور کشف هر چه بیشتر منابع جدید.

 در اجراي هدفهاي کیفی فوق هدفهاي کمی به شرح زیر خواهد بود:
 الف - تولید نفت خام از 294 میلیون متر مکعب (5.1 میلیون بشکه در روز) در سال

1351 به حدود 424 میلیون متر مکعب (7.3 میلیون بشکه در روز) در سال 1356 افزایش

خواهد یافت.

ب - صادرات نفت خام در دوره برنامه پنجم از 281 میلیون متر مکعب (4.8 میلیون بشکه

در روز) در سال 1351 به 392 میلیون متر مکعب (6.7میلیون بشکه در روز) در سال 1356

خواهد رسید.

پ - مصرف فرآورده هاي نفتی در کشور ( بدون احتساب سوخت کشتیها) طی برنامه پنجم با

رشد متوسط ساالنه 17.8 درصد از 13.2 میلیون متر مکعب در سال 1351 به 29.6 میلیون

متر مکعب در سال 1356 برآورد می شود قسمتی از فرآورده هاي نفتی مانند نفت، قیر و

روغن ها غیر انرژي زا بوده، مقدار آن از 0.6 میلیون متر مکعب در سال 1351 به 1.2
میلیون متر مکعب در سال 1356 افزایش می یابد. مصرف سرانه فرآورده هاي نفتی با رشد

ساالنه 14.5 درصد از 423 لیتر در سال 1351 به 823 لیتر در سال 1356 افزایش

می یابد.
 خط مشی هاي اساسی و سیاست هاي اجرایی

 خط مشی هاي اساسی و سیاستهاي اجرایی صنعت نفت در برنامه پنجم به شرح زیر می باشد:
 الف - تهیه و اجراي یک برنامه تفحص و اکتشاف به منظور افزایش و تعیین ذخائر ثابت
شده نفت و نظارت دقیق و مستمر بر عملیات مربوط در ایران به منظور حداکثر بهره وري

از منابع نفتی کشور.

ب - رعایت ضوابط مشخص در تعیین بهاي نفت خام و فرآورده هاي نفتی براي جبران آثار

تورم و کاهش نرخ ارز با توجه به هزینه تولید انرژي از سایر منابع.

پ - بررسی درباره تعدیل و ایجاد هماهنگی در نرخ انواع فرآورده هاي نفتی در داخل



کشور با توجه به هدفهاي تعیین شده صنعت نفت.

 برنامه هاي مشخص
 برنامه هاي مشخص صنعت نفت کشور در دوره برنامه پنجم عمرانی به شرح زیر خواهد بود:

 الف - به منظور تأمین نیازمندیهاي مصرف کنندگان مختلف در داخل کشور ظرفیت
پاالیشگاهی داخل از معادل 14 میلیون متر مکعب نفت خام در سال1351 (242 هزار بشکه

در روز) به 38 میلیون متر مکعب در سال 1356 (655 هزار بشکه در روز) افزایش

می یابد. بدین منظور عالوه بر پاالیشگاههاي موجود و در دست ساختمان مانند
پاالیشگاه هاي آبادان، تهران، کرمانشاه، شیراز و دستگاه تقطیر الوان، پاالیشگاه

جدید تبریز و احتماالً پاالیشگاه اصفهان مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت. ساختمان
3 پاالیشگاه دیگر براي بهره برداري در برنامه ششم عمرانی آغاز و طرح پاالیشگاههاي

صادراتی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ب - در برنامه پنجم عمرانی خط لوله دوم نفت خام اهواز - تهران و خط لوله تهران -

تبریز که اکنون در دست ساختمان است مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت. در برنامه

پنجم خط لوله نفت خام مارون - اصفهان احداث و ساختمان خط لوله نفت خام اصفهان -

شمال شروع خواهد گردید. در این دوره حدود 27000 اینچ کیلومتر خط لوله فرآورده هاي

نفتی احداث می شود که اهم آنها عبارتند از خط لوله تهران - شاهرود - خط لوله
شاهرود - مشهد، خط لوله شاهرود - گرگان - گند، خط لوله تهران - ساري، خط لوله

شیراز - کرمان، خط لوله دوم تهران - رشت و خط لوله تبریز - رضاییه.

پ - به منظور توزیع فرآورده هاي نفتی احداث و بهره برداري از مخازن نفتی جدید کشور

به میزان 2.3 میلیون متر مکعب تا پایان سال 1356 ضروري می باشد بدین نحو در پایان

برنامه پنجم ظرفیت مخازن نفتی کشور بالغ بر 4 میلیون متر مکعب می گردد. تأسیسات

سوخت رسانی در فرودگاهها و بنادر و جزایر خلیج فارس نیز متناسباً توسعه خواهد یافت.
ت - بررسیهاي کلی و اساسی در صنعت نفت انجام خواهد گرفت و ساختمانهاي الزم براي

توسعه آزمایشگاههاي پژوهشی و ایستگاههاي اندازه گیري آلودگی هوا و آب تأسیس خواهد
شد.

ث - به منظور افزایش ذخائر ثابت شده نفت در کشور کاوشهاي الزم توسط شرکت ملی نفت

ایران و سایر شرکتهاي نفتی به عمل خواهد آمد. فعالیتهاي شرکت ملی نفت ایران بیشتر

در حوزه هاي خوزستان و سرخس و مازندران و غرب خواهد بود

ج - شرکت ملی نفت ایران به منظور تحصیل بازارهاي ثابت در مراکز مصرف در خارج از

کشور اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

1 - اکتشاف و استخراج نفت در دریاي شمال.

2 - مشارکت در امر عملیات تصفیه و توزیع در کشورهاي اروپایی و آفریقایی.

3 - مشارکت در عملیات توزیع و فروش فرآورده هاي نفتی در ایاالت متحده آمریکا.

4 - تأمین قسمتی از نفت خام مورد نیاز پاالیشگاههاي خارجی از جمله مدرس و آفریقاي



جنوبی.

5 - استفاده از طرحهاي خطوط لوله بین المللی نفت در کشورهاي مصرف کننده

6 - افزایش ظرفیت ناوگان نفتکش از 183.500 تن به حدود یک میلیون تن.

7 - مشارکت در حمل و نقل نفت خام و فرآورده هاي نفتی با شرکتهاي خارجی

سرمایه گذاري و اعتبارات عمرانی:
 سرمایه گذاري صنعت نفت در دوره برنامه پنجم عمرانی 623.7 میلیارد ریال برآورد

می شود که از آن 333.0 میلیارد ریال از درآمد عمومی 202.9میلیارد ریال توسط شرکت
ملی نفت ایران و 87.8 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی سرمایه گذاري خواهد شد.

سرمایه گذاري در تأسیسات نفت تابع محدودیت مالی نبوده و در صورت لزوم در ارقام
اعتبارات آن تغییرات الزم داده خواهد شد.

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7299 الی 7301<
6 - گاز

 مقدمه:
 در دوره برنامه پنجم مصرف گاز طبیعی اهمیت ویژه خواهد یافت و امکان استفاده

بیشتري از انرژي مزبور به جاي فرآورده هاي نفتی به خصوص فرآورده هاي میان تقطیر

( نفت سفید و نفت گاز) امکان پذیر خواهد گردید سهم گاز طبیعی در تأمین تقاضاي
انرژي در ایران در پایان برنامه به بیش از 23درصد افزایش خواهد یافت و مقدار مصرف

به حدود 9 میلیارد متر مکعب بالغ خواهد گردید.

 هدفهاي کلی
 هدفهاي کلی صنعت گاز در برنامه پنجم عبارتند از:

 الف - استفاده بیشتر از گاز براي تولید فرآورده هاي پتروشیمی.
ب - استفاده بیشتر از منابع گاز ایران براي تأمین قسمت مهمی از انرژیهاي مورد نیاز

کشور.

پ - توسعه صادرات گاز و درآمد حاصل از صادرات گاز.

ت - افزایش کارآیی سرمایه گذاري در صنعت گاز.

 خط مشی هاي اساسی و سیاستهاي اجرایی.
 براي اجراي برنامه توسعه صنعت گاز طی برنامه پنجم سیاستهاي زیر اعمال خواهد شد:
 الف - فراهم ساختن حداکثر تسهیالت الزم براي احداث خطوط لوله و شبکه هاي توزیع

گاز طبیعی از طرف وزارت راه و ترابري و شهرداریها.

ب - تشویق مصرف کنندگان خانگی و تجاري به مصرف این نوع سوخت از طریق ایجاد تسهیالت

الزم و تعدیل هزینه هاي اولیه استفاده از گاز طبیعی.
پ - فراهم آوردن تسهیالت مالی ( تقسیط سپرده و هزینه هاي انشعاب و اعطاي اعتبار

بانکی) براي مصرف کنندگان مختلف.
ت - رفع کمبودهاي کمی و کیفی و نیروي انسانی از طریق باال بردن سطح معلومات شاغلین



فعلی در صنعت گاز و تربیت کارکنان جدید.

ث - افزایش درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی و تعیین نرخ فروش گاز در مقایسه با

فرآورده هاي نفتی براي صادرات و براي پاره اي از بخشهاي مصرف در داخل کشور.
ج - ادامه استفاده سرویس گازرسانی انقطاع پذیر براي مصارف صنعتی و برق جهت تنظیم

مصرف و حداکثر بهره برداري از تأسیسات گازرسانی و صرفه جویی در هزینه هاي

ذخیره سازي گاز.
چ - ادامه رعایت کامل شرایط ایمنی در تأسیسات گازرسانی.

 برنامه هاي مشخص
 برنامه هاي مشخص در توسعه تأسیسات گاز در دوره برنامه پنجم به شرح زیر خواهد بود.

 الف - در زمینه جمع آوري، پاالیش و انتقال گاز طرحهاي عمده زیر به موقع اجرا
گذاشته خواهد شد.

1 - ادامه عملیات مرحله دوم طرح شاه لوله گاز ایران.

2 - بررسی و احداث خط لوله دوم گاز به منظور تأمین احتیاجات نیروگاهها، واحدهاي

پتروشیمی و ذوب آهن گازي و سایر مصارف در مسیر خط مزبور.
3 - توسعه منابع گاز قشم و احداث خط لوله قشم - بندر عباس به منظور تأمین احتیاجات

نیروگاهها، صنایع ذوب آهن گازي و مس و سایر مصارف در جنوب شرقی کشور.

4 - ایجاد سیستم به هم پیوسته گازي در خوزستان.

5 - توسعه منابع گاز کنگان.

ب - برنامه توزیع گاز در شهرها امکان عرضه گاز در شهرهایی مانند تهران، اهواز،

شیراز، اصفهان و مشهد را فراهم خواهد ساخت.

پ - اجراي برنامه گازرسانی به روستاها امکان استفاده از گاز طبیعی را براي

روستاهاي مسیر شاه لوله گاز فراهم خواهد ساخت.

ت - به منظور افزایش مقدار صدور گاز به خارج و درآمد حاصل از آن طرحهاي عمده اي از

جمله طرح گچساران - خارك و طرح کنگان به مرحله عمل در خواهد آمد.

 سرمایه گذاري و اعتبارات عمرانی
 سرمایه گذاري در صنعت گاز در برنامه پنجم 167.5 میلیارد ریال برآورد می شود که از

آن 51.0 میلیارد ریال از درآمد عمومی و 69.0 میلیارد ریال توسط شرکت ملی گاز ایران

و 470.5 میلیارد ریال توسط سرمایه گذاران خارجی خواهد بود. سرمایه گذاري در توسعه

تأسیسات گاز تابع محدویت مالی نبوده و در صورت لزوم در ارقام اعتبارات آن تغییرات
الزم داده خواهد شد. جدول شماره 1 سرمایه گذاري از درآمد عمومی و جدول شماره

2سرمایه گذاري ثابت در صنعت مزبور را طی برنامه پنجم نشان می دهد.
> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7304 الی 7306<

7 - برق

 مقدمه:



 صنعت برق کشور به تبعیت از توسعه سریع اقتصاد ایران در دوره برنامه پنجم عمرانی
از رشد شایانی برخوردار خواهد بود تا بتواند نیازهاي انرژي بخشهاي صنعتی، کشاورزي،

تجارتی، حمل و نقل و همچنین مصارف خانگی را تأمین نماید.

 هدفهاي کلی
 الف - مقدار مصرف نیروي برق با رشد ساالنه اي معادل 31 درصد از 8.200 میلیون کیلو
وات ساعت در سال 1351 به 32000 میلیون کیلو وات در سال 1356 بالغ خواهد گردید.

ب - مقدار مصرف سرانه نیروي برق با رشد ساالنه 27.5 درصد از 265 کیلووات ساعت در

سال 1351 به 891 کیلووات در ساعت در سال 1356خواهد رسید.

پ - رشد آن قسمت از مصرف که توسط شرکتها و مؤسسات برق تابع وزارت نیرو تأمین

می شود حدود 36 درصد در سال خواهد بود و در خاتمه برنامه پنجم مقدار مصرف از منابع
برق عمومی به 28000 میلیون کیلووات ساعت خواهد رسید و بقیه مصرف توسط مولدهاي برق

اختصاصی تأمین خواهد گردید.
ت - با توجه به تولید نیروگاههاي اختصاصی مؤسسات صنعتی براي مصارف خود، تولید

نیروي برق عمومی از حدود 6870 میلیون کیلووات ساعت در سال 1351 به حدود 32800

میلیون کیلووات ساعت در سال 1356 خواهد رسید.

ث - رشد تولید مولدهاي آبی طی برنامه برابر با 16 درصد و رشد تولید مولدهاي حرارتی

برابر با 38 درصد خواهد بود. در سال 1356 کل تولید مولدهاي آبی حدود 7300 میلیون

کیلووات ساعت و کل تولید مولدهاي حرارتی برابر با 30000 میلیون کیلووات ساعت خواهد

بود.

ج - در زمینه بهبود بهره برداري از واحدهاي موجود و افزایش کارآیی کل سنجش برق

اقدامات الزم به عمل خواهد آمد.

چ - اقدامات ضروري براي استفاده از انرژي هسته اي انجام خواهد گرفت.

 خط مشی هاي اساسی و سیاستهاي اجرایی
 الف - بهبود سازمان و مدیریت صنعت برق: سیاست و خط مشی هایی که براي بهبود سازمان

و مدیریت صنعت برق در برنامه پنجم اعمال خواهد شد به شرح زیر است:

1 - ایجاد هماهنگی در فعالیتهاي سازمانهاي مختلف صنایع انرژي و اعمال یک سیاست

جامع از طریق نظام متمرکز و مؤثر.

2 - افزایش کارآیی در صنعت برق ایران از طریق اعمال اصول و روشهاي جدید مدیریت،

آموزش مدیران براي اداره صنعت برق و آشنایی بیشتر با دانش و تکنولوژي جدید.

3 - تکمیل و بهبود روشهاي مالی و حسابداري متحدالشکل در شرکتهاي برق وابسته به

وزارت نیرو.

4 - آموزش کارکنان صنعت برق در کلیه سطوح مختلف به منظور باال بردن مهارت آنان جهت

اجراي طرحهاي مختلف و اداره کلیه تأسیسات برق کشور و جانشین نمودن تدریجی

کارشناسان ایرانی به جاي متخصصان خارجی به طرق زیر انجام خواهد گرفت:



- استفاده از کلیه امکانات آموزشی کشور که به تربیت کارکنان فنی مورد نیاز صنعت

برق کشور اشتغال دارند.

- استفاده از مراکز آموزش تخصصی صنعت برق کشور.

- آموزش ضمن ساخت و نصب در دوره بهره برداري آزمایشی در تأسیسات تولید و انتقال و

توزیع نیروي برق.

- آموزش کارگران و تکنیسین ها در کارگاهها و مراکز آموزش شرکتهاي برق منطقه اي یا

مراکز آموزشی سیار.

- آموزش کارشناسان ضمن همکاري با کارشناسان خارجی و تشکیل دوره هاي آموزشی کوتاه

مدت.

- آموزش افراد مورد نیاز براي ایجاد و بهره برداري از تأسیسات برق اتمی.

ب - توسعه تأسیسات برق: سیاست و خط مشی هایی که براي ایجاد و توسعه تأسیسات برق در

دوره برنامه پنجم عمرانی اعمال خواهد شد شامل موارد زیر است:

1 - توسعه صنعت برق در چهارچوب برنامه جامع انرژي و هماهنگ با توسعه عرضه سایر

انواع انرژي.

2 - انجام بررسی هاي اساسی به منظور احداث نیروگاههاي برق اتمی در ایران و شروع

اجراي طرحهاي تولید برق اتمی.

3 - احداث و تمرکز تأسیسات تولید برق حتی المقدور در کنار پاالیشگاهها یا در حوالی

خطوط لوله و یا منابع گاز طبیعی به منظور کاهش آلودگی هوا در نواحی شهري و صنعتی و

نیز کاهش هزینه سوخت براي تولید برق از طریق مصرف مازوت سنگین و گاز طبیعی در

نیروگاهها.

4 - توسعه تأسیسات و شبکه هاي توزیع نیروي برق بر مبناي طرحهاي جامع توزیع و در

صورت نبودن چنین نقشه هایی در برخی شهرها بر مبناي طرحهاي توزیع.

5 - اجرا و اداره طرحهاي تأمین برق روستایی در مراکز روستایی هماهنگ با سایر

طرحهاي مراکز مزبور و در قالب طرحهاي جامع توزیع روستایی توسط شرکتهاي برق

منطقه اي.
پ - بهبود روشهاي بهره برداري: اقداماتی که به منظور بهبود روشهاي بهره برداري از

تأسیسات برق توصیه می گردد شامل موارد زیر خواهد بود:
1 - افزایش ضریب بار از طریق تأمین مصارف صنعتی و روستایی.

2 - تأمین نیروي برق به صورت مطمئن و مداوم و با کیفیت مورد نیاز انواع مشترکین.

3 - توجه به اولویت مصارف نیروي برق با در نظر گرفتن سایر انواع انرژي و با توجه

به کمترین هزینه براي مصرف کنندگان مختلف و نتیجتاً حداکثر صرفه جویی از لحاظ
سرمایه گذاري.

ت - تنظیم تعرفه هاي برق: ادامه فعالیتهایی که در دوره برنامه چهارم در زمینه

تنظیم تعرفه هاي برق صورت گرفته ضرورت دارد. تعیین نرخهاي برق در برنامه پنجم تابع



اصول کلی زیر خواهد بود:

- تعیین نرخها براي گروههاي مختلف مصرف کنندگان بر اساس هزینه تمام شده به اضافه
سود معقول.

- تأمین هزینه هاي توسعه صنعت برق از منابع داخلی صنعت مزبور در یک دوره طوالنی.
- تعدیل نرخ به منظور ایجاد هماهنگی در نرخ فروش برق در مناطق مختلف کشور و با

توجه به بازگشت مطلوب سرمایه.

ث - سیاست سرمایه گذاري در تأسیسات برق: با توجه به افزایش کارآیی و بهبود مدیریت

و با در نظر گرفتن سرمایه گذاریهایی که تاکنون در صنعت برق به عمل آمده است امکان

سرمایه گذاري براي توسعه صنعت مزبور از منابع مالی واحدهاي تولیدکننده برق فراهم
آمده است و از این رو سرمایه گذاري در این رشته تدریجاً از منابع مالی خود صنعت

صورت خواهد گرفت. لکن سرمایه گذاري در تأسیسات برق روستایی به علت باال بودن

هزینه هاي ثابت و عدم قدرت مالی این واحدها از طریق کمک مالی دولت انجام خواهد شد.
 برنامه هاي مشخص

 برنامه هاي مشخص صنعت برق به قرار زیر خواهد بود:
 الف - تأسیسات تولیدي:

1 - به منظور تأمین نیازمندیهاي مصرف کنندگان مختلف ظرفیت تأسیسات عمومی تولید برق

کشور از 2.094 مگا وات در سال 1351 به حدود7.500 مگا وات در سال 1356 افزایش خواهد

یافت.

 جدول شماره 1 تغییرات ظرفیت مولدهاي حرارتی و آبی را طی برنامه پنجم نشان می دهد.
 جدول 1 - وضع تولید مولدهاي حرارتی و آبی در سالهاي 1351 و 1356 ارقام به مگا وات

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7310<
2 - طی دوران برنامه پنجم عمرانی بهره برداري از معادل 2329 مگا وات مولدهاي برق

که برخی از عملیات تأسیساتی آنها در دوره برنامه چهارم شروع شده بود انجام خواهد

گرفت و در ضمن از ظرفیت حدود 3290 مگا وات نیروگاههاي جدید نیز استفاده خواهد شد.

3 - در طول برنامه پنجم در زمینه احداث حدود 6000 مگا وات مولد جدید به منظور

بهره برداري در دوران برنامه ششم عمرانی و همچنین احداث مدارهاي برق هسته هاي
اقدام الزم به عمل خواهد آمد.

ب - شبکه خطوط انتقال نیرو: طی برنامه پنجم عمرانی شبکه خطوط انتقال نیرو در سراسر

کشور گسترش یافته و کلیه مراکز بزرگ تولید و مصرف به یکدیگر مرتبط خواهند شد. طول

خطوط انتقال نیروي برق از 2.928 کیلومتر در سال 1351 به 10.933 کیلومتر در سال

1356 افزایش خواهد یافت.

 جدول شماره 2 چگونگی وضع خطوط انتقال را در سالهاي 1351 و 1356 نشان می دهد.
 جدول 2 - طول خطوط انتقال نیروي برق در سالهاي 1351 و 1356

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7311<



پ - شبکه هاي توزیع: به منظور بهبود وضع شبکه هاي موجود و برخورداري از حداکثر

قابلیت اطمینان و ثبات ولتاژ و همچنین به منظور گسترش شبکه هاي موجود و برخورداري

از حداکثر قابلیت اطمینان و ثبات ولتاژ و همچنین به منظور گسترش شبکه هاي توزیع به

طوري که امکان تأمین برق به نحو مطلوب و با کیفیت ثابت در کلیه شهرها و روستاهاي
اطراف آن فراهم گردد، شبکه هاي توزیع نیروي برق در کلیه مراکز شهري و بر حسب

امکانات در روستاهاي اطراف توسعه خواهد یافت. نوسازي و گسترش شبکه هاي توزیع در
برنامه پنجم به شرح زیر صورت خواهد گرفت:

1 - خطوط 63 و 33 کیلو ولت زمینی و هوایی 1500 کیلومتر

2 - خطوط 20 و 11 کیلو ولت زمینی و هوایی 4500 کیلومتر

3 - پست هاي توزیع اولیه مگا ولت آمپر

4 - پست هاي توزیع ثانویه 20 هزار پست 10.000 مگا ولت آمپر

5 - شبکه هاي توزیع فشار ضعیف 400.230 ولت 66.000 مگا ولت آمپر

ت - برق روستایی: در برنامه پنجم توسعه برق رسانی به روستاها به منظور باال بردن

کیفیت زندگی روستاییان و همچنین کمک به توسعه فعالیتهاي اقتصادي روستاها بر اساس

برنامه هاي زیر انجام خواهد گرفت:
1 - استفاده از تأسیسات تولید نیروي شهري به منظور برق رسانی به روستاهاي اطراف در

مواردي که این امر از نقطه نظر اقتصادي قابل توجیه باشد. در این حالت تأمین برق
مشمول مقررات و معیارهاي معمول شرکتهاي برق منطقه اي بوده و مصرف کنندگان برق تابع

مقررات موضوعه خواهند بود.

2 - تأمین برق در 1.180 مرکز حوزه عمران روستایی که در برنامه پنجم منظور

گردیده اند. اجراي طرحهاي برق روستایی هماهنگ با سایر طرحهاي مراکز عمران روستایی
صورت خواهد گرفت.

3 - تأمین برق در 200 روستاي منفرد که در فهرست طرحهاي عمران و نوسازي روستاها

قرار دارند.

 در مورد استقرار نظامات مربوط به بهره برداري از تأسیسات برق روستایی و نرخ فروش
برق در روستاها آیین نامه هاي خاصی تهیه خواهد شد.

 سرمایه گذاري و اعتبارات عمرانی.
 در دوره برنامه پنجم کل سرمایه گذاري در صنعت برق 310.5 میلیارد ریال برآورد

می گردد. از این مبلغ 70.5 میلیارد ریال از محل درآمدها و هزینه استهالك و 240.0
میلیارد ریال بقیه از محل اعتبارات عمرانی تأمین خواهد گردید.

 هزینه توسعه تأسیسات برق آبی در برنامه توسعه منابع آب و هزینه هاي آموزش نیروي
انسانی صنعت برق به مبلغ 4.0 میلیارد ریال در فصل آموزش و پرورش منظور شده است.

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7314 الی 7316<
1 - حمل و نقل و ارتباطات



 مقدمه
 با توجه به اینکه اصوالً تسهیالت ارتباطی موجود کشور به مراتب کمتر از حداقل میزان
مورد نیاز است و نظر به این که پیش بینی می شود حجم مبادالت خارجی کشور نیز طرف

سالهاي آینده با سرعت کم سابقه اي افزایش یابد، توسعه تسهیالت ارتباطی همگام با

توسعه تجارت داخلی و خارجی و به طور کلی به موازات توسعه اقتصادي و تکامل اجتماعی

کشور طی سالهاي باقیمانده از برنامه پنجم حائز اهمیت خاص می باشد.

 هم اکنون بسیاري از طرحهاي صنعتی و کشاورزي و توریستی که با سرمایه گذاریهاي عظیم
از طرف بخش خصوصی و بخش عمومی به موقع اجرا درآمده است در شرف تکمیل و آماده

بهره برداري است در حالی که تسهیالت ارتباطی مورد نیاز براي بهره برداري کامل از
آنها به هیچ وجه کافی نبوده و چنانچه در ایجاد این تسهیالت برنامه هاي وسیع ضربتی

به موقع اجراء گذارده نشود نه تنها بهره برداري از سرمایه گذاریهاي مزبور با
مشکالت مهمی مواجه خواهد بود بلکه تشدید کمبودهاي ارتباطی کشور عوامل کند کننده اي

در مقابل پیشرفتهاي اجتماعی و رشد مطلوب اقتصادي مملکت پدید خواهد آورد.
 با توجه به این مسأله اساسی و با اجراي طرحهاي تجدید نظر شده ارتباطی در برنامه

پنجم در سال 1357 دروازه هاي وارداتی و صادراتی کشور خواهند توانست در حالت عادي

حدود 33 میلیون تن کاالهاي غیر نفتی را ( شامل کاالهاي تجارتی، سنگ معدن، غله، شکر

و سیمان) جذب نمایند.

 در ضمن در این برنامه نسبت به توسعه قدرت حمل و نقل دریایی کشور و ایجاد
شاهراههاي جدید و همچنین استقرار نظام نوینی در امر حمل و نقل جاده اي نیز توجه

خاصی به عمل آمده است.

 هدفهاي کلی
 با توجه به هدفهاي توسعه اقتصادي و اجتماعی و لزوم رفع تنگناهاي ارتباطی کشور

هدفهاي کلی فصل ارتباطات و حمل و نقل به شرح زیر خواهد بود:

 الف - افزایش ظرفیت عادي ساالنه بنادر از حدود 7 میلیون تن در آخر برنامه چهارم
به حدود 29 میلیون تن در سال 1357 ( این مقدار شامل مواد نفتی و پتروشیمی نبوده و

حدود 50 درصد آن مربوط به سنگ معدن و غالت می باشد).

ب - توسعه شبکه راه آهن کشور و احیاء آن و نیز اقدام به برقی و دو خطه کردن خطوط

موجود و همچنین افزایش ظرفیت و سرعت قطارها.

پ - افزایش کشش راههاي کشور به خصوص در مسیر دروازه هاي وارداتی و قطب هاي صنعتی و

کشاورزي از طریق ایجاد شاهراهها و راههاي اصلی جدید.

ت - توسعه شبکه راههاي فرعی کشور به منظور اتصال مراکز تولید کشاورزي به مراکز

مصرف و تأمین رفاه عمومی از نظر تسهیالت ارتباطی.

ث - تشویق و حمایت و ارشاد بخش خصوصی در امر بهره برداري صحیح و سریع از حمل و نقل

جاده اي و استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت ترابري زمینی به خصوص در مسیر دروازه هاي



وارداتی و صادراتی کشور.

ج - توسعه و تجهیز فرودگاههاي کشور و تدارك هواپیماهاي مسافري و باري به منظور

گسترش شبکه حمل و نقل هوایی در سطح داخلی و بین المللی.

چ - تشویق و حمایت مؤسسات کشتیرانی ایرانی در جهت توسعه باربري دریایی در خطوط

بین المللی و تقویت ناوگان تجارتی کشور.
 خط مشی هاي اساسی و سیاست هاي اجرایی:

 الف - خط مشی هاي اساسی و سیاست هاي اجرایی ساختمان و نگاهداري راهها:
1 - براي تجهیز مهندسان مشاور و پیمانکاران بخش خصوصی و هدایت مهندسان مشاور در

زمینه به کاربردن آخرین روشهاي علمی و همچنین ارشاد پیمانکاران در استفاده حداکثر
از ماشین آالت و پیاده کردن سیستمهاي جدید مدیریت وزارت راه و ترابري اقدام به

برقراري کنفرانسهاي آموزشی و ارائه نتایج پژوهشهاي بین المللی خواهد بود.
2 - براي انجام مطالعات و تحقیقات مستمر در مورد عملیات مختلف راهسازي و راهداري و

کاربرد مصالح ساختمانی به طریق اقتصادي و همچنین مطالعه درباره بهترین و

باصرفه ترین طرق بهره برداري از تسهیالت زیربنایی موجود سازمان پژوهش عملیات
راهسازي و راهداري در وزارت راه و ترابري ایجاد خواهد شد.

3 - براي تعمیم روشهاي نوین مطالعه و تهیه پروژه و نظارت بر اجراي آنها و اجراي

عملیات مطالعاتی به طریق نمونه وزارت راه و ترابري اقدام به تأسیس مؤسسه خدمات

مهندسی با مشارکت کارشناسان و مؤسسات طراز اول بین المللی خواهد نمود.

4 - براي تأمین نیروي انسانی الزم در امر ساختمان و نگاهداري راهها تخصصهاي مورد

نیاز از نظر کیفی و کمی طبقه بندي خواهند شد و براي آموزش و تربیت کادر مورد نیاز

چه از طریق مؤسسات آموزش عالی و تخصصی موجود و چه با ایجاد واحدهاي آموزشی در

وزارت راه و ترابري نسبت به تأمین کادر متخصص اقدام به عمل خواهد آمد در ضمن توجه
خاصی نیز به جذب ایرانیانی که در خارج از کشور مشغول تحصیل در اینگونه

رشته ها می باشند مبذول خواهد شد و نسبت به اعزام مهندسین و تکنیسین هاي براي
کارآموزي درباره روشهاي راهسازي و راهداري به کشورهایی که در این مورد تحقیقات و

تجربیات کافی دارند اقدام خواهد گردید.

5 - براي احتراز از سرمایه گذاریهاي مضاعف جهت خرید ماشین آالت سنگین راهسازي توسط

پیمانکاران که در نتیجه موجب افزایش قیمت واحد عملیات راهسازي می گردد در برنامه

پنجم احتیاجات پیمانکاران به ماشین آالت راهسازي از طریق کرایه از شرکت تعاونی

ماشین آالت که بدین منظور تأسیس و مأمور و مسئول تهیه و نگهداري این نوع ماشین
آالت خواهد بود تأمین خواهد گردید.

6 - سازمان راهداري وزارت راه و ترابري مسئول نگاهداري مستمر راههاي کشوري و

استانی خواهد بود، این سازمان تنها عملیات مستمر ترمیمی و حفاظت از ابنیه فنی را

رأساً انجام داده و عملیات بزرگ راهداري توسط پیمانکارانی که عملیاتشان توسط وزارت



راه کنترل می شود انجام خواهد شد. سازمان مزبور با استفاده از خدمات آزمایشگاه فنی
و مکانیک خاك و سازمان پژوهش راهسازي و در صورت لزوم مهندسان مشاور، با توجه به

آمار ترافیک و ازدیاد آن وضع کلیه راهها را با استفاده از آخرین روشها و ماشین
آالت الکترونیکی از نظر مقاومت مکانیکی قسمتهاي مختلف بررسی نموده و عملیات ترمیم
اساسی هر مسیر را طبق پروژه هایی که با توجه به مراتب فوق تهیه خواهد گرید به موقع

اجراء خواهد گذارد. این سازمان در هر سال برنامه جامعی از کلیه عملیات مورد لزوم

براي نگاهداري راههاي کشور در پنج سال بعدي را تهیه و طبق آن عمل خواهد نمود.

7 - کنترل وزن کامیونها در نقاط بیشتري از محورها و به نحوي دقیقتر انجام خواهد

گرفت، ضمناً واحد ترابري وزارت راه و ترابري موظف است که مقررات دقیق و صحیحی براي

مشخصات و عالئم و اندازه هاي وسایط نقلیه وضع کرده و از کار کردن وسائط نقلیه فاقد
مشخصات جلوگیري نماید. شمارش ترافیک راهها بر اساس برنامه هاي منظم و مشخص توسط

وزارت راه و ترابري به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

8 - براي تسریع در اجراي عملیات و صرفه جویی در هزینه هاي خرید مستحدثات واقع در

حریم راهها از این پس حریم هر یک از راهها به محض تهیه و تصویب پروژه هاي اجرایی

با اجراي تشریفات قانونی مربوطه خریداري و در اختیار وزارت راه و ترابري قرار داده

خواهد شد. در تشکیالت وزارت راه و ترابري واحدهاي مسئول نگاهداري و حفاظت اینگونه

حریم ها خواهد بود.
9 - براي ایجاد واحدهاي پیمانکاري بزرگ در سطح استانها که بتواند در اجراي طرحهاي

عمرانی و به خصوص در اجراي برنامه هاي راهسازي استانی و منطقه اي مشارکت داشته و

مؤثر واقع شوند سعی خواهد شد که پیمانکاران محلی به ادغام شرکتهاي خود در یکدیگر

تشویق گردند تا در هر استان واحدهاي پیمانکاري قوي با استفاده از خدمات شرکت
تعاونی بهره برداري از ماشین آالت به وجود آید.

10 - آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك وزارت راه و ترابري عالوه بر انجام آزمایشهاي

مربوط به کنترل اجراي کارها داراي وظیفه خدمات مشاوري درباره شناخت نواقص عملیات

انجام شده بوده و براي آنکه کلیه خدمات آزمایشگاهی بدون وقفه و به نحو مطلوب در

سراسر کشور در حداقل زمان ممکن انجام شود به تأسیس آزمایشگاههاي بزرگ منطقه اي که

هر یک خدمات الزم براي چند استان را تأمین نمایند اقدام خواهد شد. در ضمن هماهنگ

با باال رفتن حجم عملیات راهسازي و ساختمانی آزمایشگاه مرکزي نیز توسعه خواهد
یافت.

11 - ساختمان کلیه راههاي کشور از طریق وزارت راه و ترابري انجام خواهد شد و در

موارد کامالً استثنایی که سایر دستگاههاي دولتی ضمن اجراي پروژه هاي خاص ناگزیر به

ساختمان راه گردند مشخصات و ضوابط وزارت راه و ترابري را رعایت خواهند نمود به

نحوي که راههاي ساخته شده از هر جهت شبکه ارتباطی هماهنگی را تشکیل دهد.

ب - خط مشی هاي اساسی و سیاست هاي اجرایی مربوط به حمل و نقل زمینی:



1 - به منظور جلوگیري از اتالف وقت و استفاده هر چه بیشتر از نیروهاي ترابري زمینی

در حمل کاال با مشارکت بخش خصوصی سیستم ترابري مبداء تا مقصد نهایی روي کلیه

محورهاي دروازه هاي وارداتی و صادراتی پیاده خواهد شد تا از مجموع نیروي ترابري
زمینی به نحو کامل استفاده گردد.

2 - آمارگیري دقیق وسایل ترابري زمینی انجام خواهد گرفت.

3 - تعرفه وسایل ترابري مناسب براي هر یک از محورهاي جاده اي کشور تعیین خواهد شد.

4 - شرکت انبارهاي عمومی و نیز شرکت تخلیه و بارگیري با استفاده از مجموعه تجارب و

پدیده هاي جدید تکنولوژي در امور مربوط به خدمات جنبی ترابري تأسیس خواهد شد.
پ - خط مشی هاي اساسی و سیاست هاي اجرایی ساختمان و توسعه شبکه راه آهن:

1 - در جهت تفکیک وظایف راه آهن دولتی ایران در زمینه تشکیالت سازمانی تجدید نظر

اساسی به عمل خواهد آمد به نحوي که واحدهاي بهره برداري و نگهداري به طریق

بازرگانی اداره گردد.

2 - راه آهن نسبت به استقرار اصول حسابداري صنعتی و تهیه ترازنامه ساالنه در رأس

مدت مقرر اقدام خواهد.

3 - به منظور نگاهداري تجهیزات و خطوط و ابنیه، برنامه مشروحی هر سال براي پنج سال

آتیه با در نظر گرفتن استهالك ماشین آالت و فرسودگی خطوط تهیه و تدوین خواهد شد.

4 - در مورد تأمین و تهیه باال است، راه آهن برنامه پنجساله اي تهیه خواهد نمود تا

بر طبق آن احتیاجات ساالنه را از منابع مشخص تأمین نماید، همچنین در مورد تکمیل و

تجهیز کارخانجات تراورس سازي داخلی در جهت رفع احتیاجات خود حتی االمکان کوشش

خواهد نمود.

5 - به منظور رفع مشکالت مالی راه آهن نسبت به ترمیم تخفیف هایی که به دستور دولت

در تعرفه راه آهن اعمال می شود اقدام خواهد شد.
6 - تا هنگامی که تعادل بین کار و تعداد کارمندان متخصص راه آهن ایجاد نشده است از

استخدام هر گونه کارمند غیر دولتی خودداري خواهد شد.

7 - راه آهن دولتی ایران به طور مستمر اطالعات الزم را در زمینه میزان حمل و نقل

بار و مسافر کسب نموده و به منظور رقابت با سایر وسایط نقلیه زمینی نسبت به تأمین

تسهیالت و امکاناتی که استفاده از خدمات راه آهن را به نحو مطلوب رونق بخشد اقدام

می نماید.
8 - نسبت به توسعه مراکز آموزشی به منظور جبران کمبود نیروي انسانی متخصص اقدام

می گردد همچنین به منظور پژوهش در مسائل مربوط به مقاومت و فرسایش نگاهداري صحیح و
شناخت بهترین وسیله جریمه نسبت به ایجاد واحدهاي تحقیقاتی توجه خواهد شد.

9 - کلیه تجهیزات و وسایل نقلیه که در برنامه پنجم به منظور توسعه خطوط و افزایش

قدرت کشش راه آهن از محل اعتبارات عمرانی خریداري می گردد به صورت وام بوده و

بازپرداخت آن طبق شرائطی که آیین نامه آن تهیه خواهد شد به عهده راه آهن دولتی



ایران می باشد.
 موضوع فوق شامل تجهیزاتی که مربوط به برنامه چهارم بوده و خرید آنها به برنامه

پنجم موکول گردیده است نمی باشد.
ت - خط مشی هاي اساسی و سیاست هاي اجرایی مربوط به ساختمان و توسعه بنادر و حمل و

نقل دریایی:

1 - به مدیریت هر یک از بنادر بزرگ اختیارات قانونی نسبت به اداره کلیه امور مربوط

به بهره برداري و نگاهداري از بندر مربوط اعطاء خواهد گردید و هر یک از بنادر به
صورت واحد بازرگانی تحت نظر سازمان بنادر و کشتیرانی انجام وظیفه خواهد نمود:

2 - به مدیریت هر بندر اجازه داده می شود که با بنگاههاي خصوصی واجد صالحیت

قراردادي براي انجام کلیه یا قسمتی از عملیات و خدمات داخلی بنادر ( از قبیل

بارگیري و باراندازي کشتیها و حمل بارها در محوطه بنادر و گمرکات) براي مدت معین

منعقد سازد.

 همچنین اجازه داده می شود که دستگاههاي خصوصی در ساختمان تأسیسات و تجهیزات بنادر
سرمایه گذاري کنند. به شرکتهاي کشتیرانی، اتاقهاي بازرگانی و مؤسسات حمل و نقل

اجازه داده می شود که در بنادر به هزینه خود اسکله و انبار به سازند تا در مرحله
اول خود آنها استفاده کنند و در مراحل بعد از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی طبق

شرائط خاص مورد استفاده قرار گیرد.

3 - در تعرفه هاي مربوط به انبارداري تجدید نظر خواهد شد تا از انبارهاي ترانزیتی

به صورت انبارهاي طویل المدت استفاده نشود.

4 - براي تأمین کادر فنی نسبت به ایجاد آموزشگاه فنی براي تعلیم کادر و اعزام

دانشجو به آموزشگاههاي خارج از کشور اقدام خواهد گردید.

5 - در جهت بهبود هدایت کشتی ها و حداکثر بهره برداري از اسکله هاي موجود هر یک از

بنادر مجهز به شبکه مخابراتی خواهد شد.

6 - براي نگهداري تجهیزات و تأسیسات بندري سازمان بنادر و کشتیرانی برنامه مشروحی

هر سال براي پنج سال آتیه با در نظر گرفتن استهالك ماشین آالت و احتیاجات ترمیمی

دیگر تهیه خواهد نمود.

7 - مؤسسات کشتیرانی ایرانی باید برنامه خطوط جدید حمل و نقل خود را به ترتیبی

تهیه و تنظیم نمایند که ضمناً امکان حمل کاالهایی که توسط سایر کشتیرانی ها در خطوط

بین المللی از نزدیک آبهاي ایران عبور می نماید و در بنادر کشورهاي همسایه تخلیه
می گردند میسر سازد. براي این منظور الزم است که برنامه هاي مربوط به حمل و نقل

دریایی کاالهاي به مقصد و یا از مبدأ ایران و امکانات استفاده از بنادر کشورهاي

دیگر نزدیک ایران به صورت ترانزیت مورد مطالعه قرار گیرد و این برنامه ها توسط

وزارت راه و ترابري تهیه گردد و شرکتهاي کشتیرانی ایرانی در اجراي این برنامه ها

مشارکت نمایند و از تسهیالت مالی پیشنهاد شده در این برنامه برخوردار شوند.



ث - خط مشی هاي اساسی و سیاستهاي اجرایی ساختمان و توسعه فرودگاهها و حمل و نقل

هوایی:

1 - به منظور جذب نیروي انسانی و کارکنان متخصص و همچنین نگهداري صحیح فرودگاهها و

تجهیزات و تأسیسات فرودگاههاي هواپیمایی کل کشور برنامه مشروحی هر سال براي پنج
سال آتیه با در نظر گرفتن استهالك تجهیزات و تأسیسات مربوط و احتیاجات ترمیمی دیگر

تهیه خواهد نمود.

2 - براي تأمین کادر فنی مورد نیاز، آموزشگاههاي اختصاصی تقویت و تجهیز خواهند

گردید.

3 - شرکت هواپیمایی ملی ایران که یک مؤسسه بازرگانی است موظف به پرداخت حق پرواز و

فرود و بهره برداري از فرودگاههاي کشور خواهد بود.
4 - به منظور هماهنگ کردن برنامه ساختمان فرودگاهها با برنامه بهره برداري از

آنها، هیچ فرودگاه جدیدي ساخته نخواهد شد مگر آنکه قبالً شرکت هواپیمایی ملی ایران

براي آن برنامه پرواز پیش بینی نمایند.

 عالوه بر خط مشی ها و سیاستهایی که براي برنامه هاي مختلف فصل ارتباطات به شرح
فوق تعیین گردیده است نظر به اینکه اجراي پروژه هاي بندرسازي، راهسازي و راه آهن و

در نتیجه افزایش کشش و ظرفیت آنها تا سال 1357 وقت خواهد گرفت لذا به منظور کاهش

تنگناهاي موجود ارتباطی سیاست ها و خط مشی هاي دیگري به شرح زیر نیز به مورد اجراء
گذارده خواهد شد.

1 - تجدید نظر اساسی در مقررات گمرکی و تشریفات ترخیص کاال.

2 - رفع حتمی موانع اداري موجود براي پاساوان کردن هر چه بیشتر کاالهاي وارداتی.

3 - افزایش نوبت کار در بنادر و گمرکات کشور تا حد شبانه روزي.

4 - واگذاري اختیارات بیشتر به رؤسا و مسئوالن بنادر و گمرك خانه هاي کشور و

مؤاخذه آنها در صورت امتناع از اعمال اختیارات مزبور.

5 - تشویق افراد و مؤسسات بازرگانی به سوق دادن موزون و متعادل کاالهاي وارداتی

خود به بنادر مختلف به نحوي که فشار بیش از حد به بنادر معینی( علیرغم امکان

استفاده از بنادر دیگر) وارد نیاید.

6 - واگذاري تخلیه و بارگیري در بنادر به بخش خصوصی.

7 - تأکید بر تشویق افراد و مؤسسات بازرگانی و یا اتاقهاي بازرگانی و شرکتهاي

خصوصی به ایجاد شاهراهها، اسکله ها و انبارهاي اختصاصی.

8 - استفاده حداکثر از " بارج" ها به منظور تسریع در تخلیه کاال از کشتی.

9 - تجدید نظر قطعی و اساسی در مقررات ارجاع عملیات نقشه برداري به سازمان

نقشه برداري و مؤسسات خصوصی.
 برنامه هاي مشخص:

 الف - ساختمان و توسعه شاهراه ها- در دوران برنامه پنجم نسبت به شروع ساختمان



حدود 1730 کیلومتر شاهراه اقدام خواهد شد که تا انتهاي دوران برنامه حدود 455

کیلومتر آن تکمیل و آماده بهره برداري گردیده و تکمیل بقیه به برنامه ششم موکول
خواهد شد. ( جدول شماره 1).

 به جز شاهراههایی که در برنامه پنجم تکمیل و آماده بهره برداري خواهند شد سایر
شاهراهها در صورتی که ایجاد آنها با مشارکت بخش خصوصی امکان پذیر باشد از نظر

اعتباري محدودیتی نداشته و پس از بررسی الزم به موقع اعتبار مورد نیاز آن تأمین

خواهد شد.

 جدول شماره 1 - ساختمان شاهراهها
> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7327<

 شاهراههایی که در طی برنامه پنجم تکمیل و آماده بهره برداري خواهند بود.
ب - ساختمان و توسعه راههاي اصلی - در پایان برنامه چهارم طول راههاي اسفالته در

دست بهره برداري بالغ بر 12.500 کیلومتر بوده است. در برنامه پنجم با توجه به لزوم
ایجاد ارتباط سریع بین مراکز جمعیت و قطب هاي کشاورزي و صنعتی و معدنی و بازارهاي

عمده آنها و همچنین اتصال بنادر و دروازه هاي زمینی به داخل کشور و تأمین ارتباط
سریع با مراکز توریستی، عالوه بر تکمیل عملیات ناتمام راههاي اصلی برنامه چهارم

( جدول شماره2) اقدام به ساختمان 7498 کیلومتر راه اصلی جدید خواهد گردید که با
توجه به اولویت ساختمانی آنها به دو گروه تقسیم شده اند.

 گروه اول شامل 3.668 کیلومتر راههاي واجد اولویت درجه یک است که ساختمان آنها به
طور کامل در برنامه پنجم عملی خواهد شد. گروه دوم شامل3.830 کیلومتر راه با اولویت

درجه دو است که ساختمان آنها در برنامه پنجم شروع و تکمیل آنها به برنامه ششم

موکول می گردد.
( جداول شماره 3 و 4)

 جدول شماره 2 - راههاي اصلی ناتمام برنامه چهارم که طی برنامه پنجم تکمیل خواهد
شد

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7329 الی 7333<
پ - ساختمان و توسعه راههاي فرعی - در کشور پهناوري مانند ایران که مراکز مهم

جمعیت و مصرف و مناطق عمده تولید با فواصل زیاد از هم قرار گرفته اند راههاي فرعی
در تأمین ارتباط نواحی کشاورزي، صنعتی و معدنی و فراهم نمودن امکانات بهره برداري

از منابع جنگلی و تأمین ارتباط مناطق دور افتاده به شهرها و در نتیجه باال بردن

سطح فرهنگ و بهداشت مناطق مذکور حائز اهمیت فراوان می باشد.

 در پایان برنامه چهارم طول راههاي فرعی در دست بهره برداري حدود 12 هزار کیلومتر
بوده است و در برنامه پنجم عالوه بر تکمیل 3500 کیلومتر راههاي برنامه چهارم، به

منظور توسعه شبکه راههاي فرعی کشور ساختمان 15500 کیلومتر راه فرعی جدید به مرحله

اجراء گذارده خواهد شد که از این مقدار ساختمان 8000 کیلومتر تا پایان برنامه پنجم



خاتمه خواهد یافت و تکمیل 7500 کیلومتر دیگر به برنامه ششم موکول می گردد.

 راههاي فرعی جدید که ساختمان آنها در این برنامه شروع می گردد کالً به صورت
آسفالته خواهد بود. اسامی راههاي فرعی استانی و منطقه اي واجد اولویت به موقع در

هنگام تدوین بودجه هاي سالیانه بر حسب نیاز استانها تهیه و پیشنهاد خواهد شد.
ت - نگهداري و ترمیم اساسی راهها - با توجه به سرمایه گذاریهاي سنگینی که طی

برنامه هاي گذشته جهت احداث راههاي اصلی و فرعی شده است نگهداري به موقع و صحیح
راههاي موجود اولویت تام خواهد داشت. جمع اعتبار پیش بینی شده از محل اعتبارات

عمرانی جهت نگهداري راه ها طی برنامه پنجم معادل 25 میلیارد ریال می باشد که با

صرف آن شروع عملیات جدید روکش آسفالت 3000 کیلومتر راههاي اصلی و آسفالت نفوذي

حدود10000 کیلومتر راههاي شنی و تدارك ماشین آالت راهداري معادل 8.0 میلیارد ریال

انجام خواهد گرفت - جدول شماره 6).

 در ضمن براي آموزش و تربیت کادر فنی مورد لزوم راهداري در دوران برنامه پنجم از
اعتبار فصل آموزش استفاده خواهد شد.

 جدول شماره 6 - برنامه نگهداري و ترمیم اساسی راهها در دوران برنامه پنجم
> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7335<

ث - ساختمان و توسعه شبکه راه آهن - برنامه پنجم راه آهن با در نظر گرفتن افزایش

حجم مبادالت بازرگانی خارجی و میزان حمل و نقل داخلی کشور و به منظور برقراري

ارتباط الزم بین دروازه هاي ورودي و مراکز مصرف تنظیم و تدوین گردیده است.

فعالیتهاي عمده برنامه پنجم راه آهن به ترتیب اولویت به شرح زیر می باشد:
 اول - تکمیل عملیات ناتمام برنامه چهارم: این عملیات شامل خرید لوازم ریلگذاري و

تجهیزات ( واگن - لوکوموتیو و غیره) - مرمت قسمتی از خطوط قدیمی و فرسوده - برقی
کردن خط تبریز - جلفا - تجهیز و توسعه خطوط ذوب آهن - تکمیل خط آهن زرند کرمان -

ساختمان تعدادي روگذرهاي راه آهن و ایجاد ایستگاه باري بندر شاهپور می باشد.
 دوم - عملیات جدید برنامه پنجم:

1 - احداث راه آهن برقی و دو خطه بندرعباس - سیرجان - محور یزد کرمان.

2 - ایجاد خط دوم برقی تهران - اهواز - بندر شاهپور

3 - ایجاد خط دوم برقی تهران - قزوین - تبریز

4 - احیاي قسمتی از خطوط موجود

5 - ساختمان مجتمع تعمیرگاه لوکوموتیو و واگن

6 - ساختمان چهار انبار کاال هر یک به مساحت یکصد هزار متر مربع در مسیر خط آهن

قزوین تهران - بندر شاهپور.

7 - خرید تجهیزات و ماشین آالت مورد لزوم به منظور افزایش قدرت کشش و بهره برداري

خطوط جدید.

8 - مطالعه و تهیه پروژه اجرایی خطوط واحد اولویت شامل اصفهان - اهواز کرمان



زاهدان میرجاوه - مشهد سرخس.

 شرح کلی برنامه راه آهن طی برنامه پنجم در جدول شماره 7 منعکس می باشد.
 جدول شماره 7 - شرح کلی برنامه راه آهن در دوران برنامه پنجم

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7337<
*>> پاورقی: به علت ضرورت و فوریت اجراي عملیات ردیف 6 جدول فوق، هیچگونه محدودیت

اعتباري در مورد احداث خطوط مذکور وجود نداشته و در صورتی که امکان هزینه نمودن

بیش از آنچه که در برنامه پنجم پیش بینی شده مقدور باشد به موقع اعتبار الزم تأمین

خواهد شد.<<

ج - ساختمان و توسعه بنادر - بر اساس مطالعات انجام شده و همچنین در اجراي سیاست

کلی مبنی بر اینکه بنادر جنوب از سال 1357 به بعد جوابگوي صد درصد مبادالت

بازرگانی خارجی کشور از طریق جنوب باشد در دوران برنامه پنجم عملیات زیر به موقع

اجراء گذارده خواهد شد:

 اول - تکمیل عملیات ناتمام برنامه چهارم - عمده این عملیات عبارت است از ساختمان
تعمیرگاه و انبار و تأسیسات فرعی در بندرعباس، تعمیق کانال بوشهر و ساختمان بناي

اداري، ساختمان چهار پست اسکله جدید در بندر شاهپور، توسعه بنادر پهلوي و نوشهر و

خرید تجهیزات تخلیه و بارگیري براي کلیه بنادر کشور.
 دوم - عملیاتی که در برنامه پنجم شروع خواهد شد عبارت است از:

1 - با توسعه و تجهیز بندر شاهپور شامل 26 پست اسکله جدید و اسکله مخصوص بارجها،

تأسیسات تخلیه سنگ معدن، تأسیسات سیلوي ترانزیت براي تخلیه گندم، محوطه سازي و

تعریض کانال در خور موسی این بندر در حالت عادي آمادگی قبول حدود 15.0 میلیون تن

کاالي غیر نفتی را در سال خواهد داشت.

2 - با ایجاد اسکله هاي جدید در بندر بوشهر این بندر در حالت عادي آمادگی جذب حدود

یک میلیون تن کاالي غیر نفتی را در سال خواهد داشت.

3 - با واگذاري بندر تجارتی فعلی بندر عباس به نیروي دریایی شاهنشاهی ایجاد مجتمع

بندري جدید در این ناحیه ضروري است. طبق مطالعات انجام شده محل این بندر حدود 30

کیلومتري غرب شهر بندر عباس در محوطه اي به مساحت حدود کیلومتر مربع تعیین شده که

عالوه بر تأسیسات بندري محلهاي الزم جهت ایجاد صنایع مجتمع بندري جدید در این
ناحیه ضروري است. طبق مطالعات انجام شده محل این بندر حدود 30 کیلومتري غرب شهر

بندر عباس در محوطه اي به مساحت حدود کیلومتر مربع تعیین شده که عالوه بر تأسیسات

بندري محلهاي الزم جهت ایجاد صنایع جوار آب، محوطه الزم براي بندر آزاد و بندر

ماهی گیري در آن پیش بینی گردیده است. این بندر در مرحله اول توسعه در سال 1357
می تواند در حالت عادي حدود 10 میلیون تن کاالهاي غیر نفتی را در سال بپذیرید.
4 - با احداث بندر جدید چاه بهار این بندر آمادگی پذیرش 200 هزار تن کاال را در

سال خواهد داشت.



5 - با ایجاد اسکله هاي جدید در بنادر پهلوي و نوشهر ظرفیت این دو بندر در آخر

برنامه پنجم مجموعاً بالغ بر 800 هزار تن کاالي غیر نفتی در سال خواهد شد.

 با این ترتیب با احتساب ظرفیت عادي خرمشهر ظرفیت عادي سالیانه کلیه بنادر تجاري
کشور در سال 1357 تقریباً معادل 29.0 میلیون تن براي کاالهاي غیر نفتی بالغ خواهد

شد.

6 - به منظور کمک در عمران بنادر کوچک و جزائر خلیج فارس و توسعه ماهیگیري،

ساختمان موج شکن و اسکله در بنادر و جزایر مزبور و همچنین ایجاد خطوط کشتیرانی در
سواحل خلیج فارس به مرحله اجراء در خواهد آمد.

7 - به منظور تأمین دریانوردي امن اقدامات اساسی و ضروري شامل تکمیل تجهیزات

شناور، وسایل مخابراتی دریایی، توسعه و تکمیل چراغها و عالئم دریایی، تدارك

تجهیزات الزم براي راهنمایی کشتیها در محوطه بندر به مرحله اجراء در خواهد آمد.

8 - انجام برنامه هاي آموزشی و تربیت کادر فنی مورد لزوم براي امور بندري و

کشتیرانی در رده هاي مختلف در نظر گرفته شده است.
 شرح کلی برنامه پنجم ساختمان و توسعه بنادر در جدول شماره 8 منعکس می باشد.

 جدول شماره 8 - برنامه ساختمان و توسعه بنادر در دوران برنامه پنجم
> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7340<

*>> پاورقی: به علت ضرورت و فوریت توسعه و تجهیز بنادر شاهپور و عباس هیچگونه

محدودیت اعتباري در مورد تکمیل این دو بندر وجود نخواهد داشت و در صورتی که امکان
هزینه نمودن بیش از آنچه که در برنامه پنجم پیش بینی شده میسر باشد به موقع اعتبار

الزم تأمین خواهد شد.<<

چ - ساختمان و توسعه فرودگاهها - برنامه پنجم ساختمان و توسعه فرودگاههاي کشور با

توجه به افزایش ترافیک هوایی و نیازمندیهاي روز افزون کشور به فرودگاهها و تأسیسات

و تجهیزات هواپیمایی تهیه و تنظیم گردیده و شامل قسمت هاي زیر است:

1 - تکمیل عملیات ناتمام برنامه چهارم - قسمتی از عملیات ساختمانی فرودگاههاي کشور

مانند ساختمان فرودگاه اصفهان و توسعه فرودگاه مهرآباد و همچنین عملیات مربوط به

تهیه و نصب تجهیزات فرودگاهها که در دست اقدام است طی برنامه پنجم تکمیل خواهد شد.

2 - توسعه فرودگاههاي موجود - با توسعه فعالیتهاي حمل و نقل هوایی و افزایش ترافیک

فرودگاهها و همچنین استفاده از انواع جدید هواپیماها ( اعم از بازرگانی و نظامی)

توسعه و تجهیز و تقویت فرودگاههاي موجود شامل توسعه و تقویت باند فرودگاههاي

رامسر، رشت، همدان، نوشهر، خارك، رضاییه، کرمان، اهواز و ایجاد ترمینالهاي جدید در

فرودگاه هاي اصفهان مشهد شیراز کیش و ساختمان و آشیانه هواپیما در فرودگاه مهرآباد
به مرحله اجراء در خواهد آمد.

3 - ساختمان فرودگاههاي جدید کشوري - عملیات ساختمانی فرودگاه بین المللی تهران که

می بایست در سال 1360 آماده بهره برداري باشد در برنامه پنجم شروع و طی برنامه ششم



تکمیل خواهد شد.

 ساختمان فرودگاههاي جدید بابلسر، گرگان و بیرجند شروع و ساختمان فرودگاه اراك به
مرحله اجراء در خواهد آمد.

4 - ساختمان فرودگاههاي کوچک - به منظور توسعه حمل و نقل منطقه اي و پست هوایی بین

مراکز و شهرهاي عمده استانها و تسهیل ارتباط با قطب هاي صنعتی و کشاورزي مهم در

برنامه پنجم نسبت به ایجاد یک سلسله فرودگاههاي محلی درجه 2 و 3 اقدام خواهد شد که

پس از آماده شدن خطوط هوایی منظم در این مناطق برقرار خواهد شد.

5 - تعمیرات و مرمت اساسی فرودگاهها - در برنامه پنجم تعمیر و مرمت اساسی بعضی از

فرودگاهها انجام خواهد پذیرفت.

6 - تجهیزات ناوبري و اتوماتیک پرواز - پروژه کنترل اتوماتیک پرواز به منظور تأمین

سیستم ارتباطی سریع و مطمئن و خودکار کردن کنترل پرواز کلیه هواپیماها و سایر

ماشینهاي پرنده در سراسر فضاي کشور شروع به اجراء خواهد شد همچنین تأمین ماشین

آالت مورد نیاز و خرید پنج فروند هواپیماي بازرسی به منظور انجام بازرسیهاي

دوره اي مرتب و کنترل صحت کار دستگاههاي هدایت هواپیما در کشور پیش بینی گردیده
است.

 شرح کلی برنامه پنجم ساختمان و توسعه فرودگاهها در جدول شماره 9 منعکس می باشد.
 جدول شماره 9 - شرح کلی برنامه ساختمان و توسعه فرودگاهها در برنامه پنجم

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7343<
*>> پاورقی: به علت ضرورت و فوریت ایجاد فرودگاه جدید بین المللی تهران و پروژه

اتوماتیک پرواز هیچ گونه محدودیت اعتباري در مورد آنها وجود ندارد و در صورتی که

امکان هزینه شدن بیش از آنچه که در این برنامه پیش بینی شده وجود داشته باشد به

موقع اعتبار الزم تأمین خواهد شد. <<

ح - حمل و نقل زمینی - برنامه ترابري جاده اي در دوران برنامه پنجم عمرانی شامل

عملیات زیر است:

1 - خرید تعداد 2000 کامیون، 6000 تریلی و تدارك تجهیزات و احداث تأسیسات مربوط به

ایجاد تراك ترمینال ها (  پایانه هاي کامیون) و تعمیرگاههاي مورد نیاز به منظور

استقرار نظام نوینی در ترابري جاده اي.

2 - آمارگیري حمل و نقل و ترافیک راهها

 براي اجراي برنامه حمل و نقل زمینی اعتباري معادل 14000 میلیون ریال در برنامه
پنجم اختصاص یافته است.

خ - حمل و نقل دریایی - به علت شرائط خاص جغرافیایی خلیج فارس و تعدد بنادر کوچک

غیر مجهز به خصوص در قسمت جنوبی خلیج، کاالهاي به مقصد ایران حتی اگر کلیه بنادر و

امکانات ترابري داخلی به حداکثر توسعه یابد نمی تواند از تعرفه حمل و نقل به مقصد

خلیج فارس ( که در حال حاضر بسیار گران است) مستثنی شوند علیهذا براي آنکه کاالهاي



مقصد ایران مشمول این گرانی و همچنین پرداخت جریمه نشوند الزم است که مؤسسات

کشتیرانی ایرانی توسط دولت حمایت و تقویت شوند.

 با در نظر گرفتن این مراتب و همچنین با توجه به لزوم توسعه شبکه خطوط حمل و نقل
در آبهاي بین المللی و خلیج فارس تعداد کشتیهاي موجود از 18فروند ( با ظرفیت 1.2
میلیون تن در سال) به 90 فروند ( با ظرفیت 8 میلیون تن در سال) در خاتمه برنامه

پنجم افزایش داده خواهد شد. مضافاً تدارك تعدادي بارج و کشتیهاي کوچک جهت تسریع در

تخلیه کشتیهاي بزرگ و حمل و نقل ساحلی پیش بینی شده است.

 ضمناً با اجراي برنامه هاي آموزشی کوشش خواهد شد که کادر ناوگان تجارتی کشور کالً
از افراد متخصص ایرانی تأمین گردد.

 براي توسعه و تجهیز مؤسسات کشتیرانی ایرانی اعتباري معادل 40000 میلیون ریال در
نظر گرفته شده است که به صورت وام با شرایط مناسب در اختیار مؤسسات مزبور گذارده

خواهد شد. به علت ضرورت و فوریت توسعه و تقویت هر چه بیشتر ناوگان تجارتی کشور

هیچگونه محدودیت اعتباري از نظر کمک به مؤسسات مورد اشاره وجود نداشته در صورتی که
امکان هزینه نمودن بیش از آنچه که در برنامه پنجم پیش بینی شده میسر باشد به موقع

اعتبار الزم تأمین خواهد شد.

 د - حمل و نقل هوایی: با توجه به لزوم توسعه و تقویت شبکه خطوط هوایی بین المللی،
داخلی و منطقه اي خرید 16 فروند هواپیما با اعتباري معادل22.5 میلیارد ریال که 6.5

میلیارد آن به صورت وام پرداخت خواهد شد پیش بینی گردیده است با تدارك هواپیماهاي

فوق پروازهاي بین المللی به زوریخ، وین، مسقط، پکن، شانگهاي، توکیو، بیروت، قاهره
و نیویورك برقرار خواهد گردید و در جهت توسعه خطوط داخلی نیز پرواز به

همدان، سنندج، بابلسر، اراك، خرم آباد، کیش و دیگر شهرهایی که قابلیت پذیرش
هواپیماهاي هما را داشته باشند در طول برنامه پنجم انجام خواهد پذیرفت.

 جدول 10 - تعداد و نوع هواپیماهایی که طی برنامه پنجم خریداري خواهد شد
> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7346<
 یک فروند آن در برنامه ششم تدارك خواهد شد

 سرمایه گذاري و اعتبارات عمرانی
 کل اعتبار فصل ارتباطات و حمل و نقل از 99.9 میلیارد ریال در برنامه چهارم ( شامل
84.7 میلیارد ریال از محل بودجه عمرانی و 15.2 میلیارد ریال از محل بودجه عادي) به

425.6 میلیارد ریال در برنامه پنجم بالغ می گردد.

 جدول شماره 11 اجزاء اعتبارات فوق را در برنامه پنجم نشان می دهد.
 جدول شماره 12 کل سرمایه گذاري ثابت بخش عمومی و بخش خصوصی را در ارتباطات و حمل

و نقل نشان می دهد.
> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7347 الی 7350<

2 - مخابرات، پست، رادیو و تلویزیون



 مقدمه
 هماهنگ نمودن شبکه مخابراتی با رشد سریع اقتصادي از یک طرف، دسترسی به همه نقاط

پراکنده کشور به منظور استفاده از همه منابع و تحقق سیاست عدم تمرکز دولت از طرف
دیگر توسعه قابل مالحظه را در امر پست و مخابرات موجب شده است. توسعه نیازهاي

جامعه در آینده به این وسائل اجازه می دهد که به طور واقع بینانه آخرین ترقیات فنی
را در انتخاب این سیستم ها به کار برده و از نظر اقتصادي کامالً بجا است که

برنامه احتیاجات 20 سال آینده را از هم اکنون به طور دقیق تنظیم نمود.
 هدفهاي اساسی

 الف - تعداد تلفنهاي خودکار تا آخر برنامه پنجم دو میلیون شماره و تا پایان
برنامه ششم به 7.5 میلیون شماره بالغ خواهد گردید.

ب - از ماهواره مستقل ملی به منظور گسترش مدارات مخابراتی به اقصی نقاط و پوشش

رادیویی و تلویزیونی استفاده خواهد شد.

پ - خطوط یکپارچه مایکروویو تکمیل می گردد.

ت - توسعه تلگراف و ایجاد شبکه فرآیند راه دور، خودکاري بیشتر در امر ارتباط بین

نقاط و تأسیسات تلفن و گسترش شبکه هاي ارتباطی با کشورهاي جهان از جمله هدفهاي کلی

است.

ث - تقویت ظرفیت شبکه پستی کشور تا حدود یک میلیارد نامه در سال از طریق به کار

بردن تکنیکهاي جدید و تقلیل زمان ارسال نامه در نقاط مختلف کشور، به صورتی که

مراسالت پستی در نقاط پر جمعیت حداکثر ظرف مدت 24 ساعت و در نقاط کم جمعیت حداکثر

طی 48 ساعت و در سطح کشور از یک نقطه به نقطه دیگر حداکثر 96 ساعت به گیرنده برسد.

ج - شبکه رادیو تلویزیون از طریق نصب فرستنده هاي بیشتر و تقویت فرستنده هاي موجود

و ایجاد شبکه تلویزیون رنگی از لحاظ کمی گسترش خواهد یافت و با نصب فرستنده هاي

بسیار قوي موج متوسط، صداي رادیو ایران براي کشورهاي آن طرف مرز تقویت خواهد شد.

 خط مشی ها و سیاستهاي اجرایی
 الف - در زمینه مخابرات

1 - توسعه و تأسیس صنایع الکترونیک با مشارکت سازندگان داخلی و خارجی.

2 - جلوگیري از نصب و تأسیس شبکه هاي مخابراتی خصوصی به منظور تأمین حداکثر

بهره برداري از خطوط تأسیس شده عمومی.
3 - انتخاب پیشرفته ترین نوع سیستم تلفن و شبکه مخابراتی با توجه به صرفه هاي

اقتصادي و مسائل فنی.

4 - استفاده از روشهاي نوین مدیریت و نظارت در اجراي طرحها به منظور صرفه جویی در

هزینه و کوتاه نمودن زمان بین سرمایه گذاري و بهره برداري.

5 - تأمین نیروي انسانی کارآمد و کافی طی یک برنامه فشرده و پیشرفته.

6 - توسعه تحقیق و بررسی در زمینه سیستمهاي الکترونیکی و مخابراتی از طریق همکاري



مؤثر با مراکز تحقیقاتی کشورهاي خارج و دانشگاههاي کشور.

7 - اجراي طرحهاي بزرگ توسعه تلفن کشور به صورت یک جا و با کمک متخصصین خارجی.

ب - در زمینه پست

1 - تغییر تشکیالت پست به منظور ایجاد تحرك الزم در نظام اداري، مالی و

تصمیم گیري.
2 - تشکیل شرکت حمل و نقل پست با استفاده از همه امکانات حمل و نقل دولتی.

پ - در زمینه رادیو و تلویزیون

1 - تغذیه شبکه با برنامه هایی که مورد نیاز جامعه است.

2 - سنجش اثرات برنامه هاي پخش شده در مردم و رعایت نظرات و افکار عمومی در تنظیم

برنامه هاي بعدي.
3 - تهیه برنامه هایی که فرهنگ ملی را محفوظ داشته و به ایرانیان و به جوامع خارجی

به شناساند.

4 - شرکت و کمک سازمانها و مؤسسات دولتی در تهیه و تولید برنامه هاي تخصصی و

حرفه اي.
5 - استاندارد کردن گیرنده هاي تلویزیون و کاهش قیمت آن به منظور افزایش تعداد

استفاده کنندگان.
6 - تجدید نظر در سازمان خبرگزاري به منظور سرعت در مبادالت خبرهاي خارجی و داخلی.

 برنامه هاي مشخص.
 الف - در زمینه مخابرات:

1 - ازدیاد ظرفیت تأسیسات تلفنی کشور از 430 هزار شماره به 2.0 میلیون شماره (5.5

تلفن براي یکصد نفر).

2 - افزایش تعداد شهرهایی که داراي مرکز تلفن خودکار خواهند بود از تعداد 32 شهر

به 250 شهر.

3 - ایجاد ارتباط تلفن خودکار بین شهري و توسعه خطوط راه دور در 224 نقطه جدید.

4 - ازدیاد ظرفیت مخابراتی کانالهاي شبکه مایکروویو موجود براي قبول بار ترافیک

ناشی از توسعه هاي جدید در حد 40 هزار کانال.
5 - توسعه خطوط مایکروویو از 89 نقطه به 250 نقطه.

6 - افزایش مشترکین تلکس از 600 شماره به 9000 شماره.

7 - نصب و بهره برداري از آنتن دوم ایستگاه زمینی اسدآباد.

8 - ایجاد سیستم تلفن خودکار بین المللی براي نمره گیري مستقیم مشترکین تلفن داخلی

با کشورهاي خارجی.

9 - جمع آوري کلیه خطوط کاریر قدیمی و نوسازي شبکه مخابراتی همه نقاط با ضریب

اطمینان باال و اعمال یک سیستم متغیر نرخ در ساعات مختلف شبانه روز براي

بهره برداري از شبکه نصب شده در همه مدت به طور یکنواخت.



10 - تجهیز شبکه تلگرافی از مرس به تله تایپ تقریباً در 400 نقطه کشور.

11 - ایجاد شبکه فرآیند راه دور به منظور استفاده بانکها، خطوط هواپیمایی،

هواشناسی و سازمانهاي مختلف که احتیاج به داشتن ارتباط سریع عالئم دارند.

ب - در زمینه پست:

1 - تسریع در امر مبادله ترافیک پست از طریق ایجاد مراکز مکانیزه و تجزیه خودکار

در شهرهاي تهران، مشهد، زاهدان، کرمان، شیراز، اصفهان، اهواز، همدان و تبریز.

2 - ساختمان 300 دفتر پست شهري، 320 دفتر پست روستایی و تأمین 96 نمایندگی پستی،

245 ایستگاه نامه رسانی، 30 دفتر سیار و نصب 16000صندوق پستی.

پ - در زمینه رادیو و تلویزیون

- گسترش پوشش برنامه اول تلویزیون 65 درصد جمعیت.

- گسترش پوشش برنامه دوم تلویزیون 50 درصد جمعیت.

- گسترش پوشش برنامه اول رادیو در حد پوشش 100 درصد با قدرت کافی در شب و روز.

- گسترش پوشش برنامه دوم رادیو براي پوشش 50 درصد جمعیت در روز و 90 درصد جمعیت در

شب.

- توسعه شبکه پخش صداي ایران براي خارج با نصب فرستنده هاي قوي و آنتن هاي جهتی.

- گسترش شبکه اف. ام در حد مراکز استان و شهرهاي مهم.

- ایجاد شبکه تلویزیون رنگی به خصوص به منظور پخش برنامه هاي آموزشی

- گسترش شبکه خبرگزاري پارس.

 سرمایه گذاري و اعتبارات عمرانی:
 در تجدید نظر برنامه جمعاً 91.3 میلیارد ریال در فصل پست، مخابرات سرمایه گذاري

خواهد شد که 66.3 میلیارد آن مستقیماً از محل بودجه عمومی کشور و 25.0 میلیارد بقیه

از منابع شرکت مخابرات ایران تأمین خواهد گردید.

 قسمت اعظم این اعتبار در برنامه تلفن شهري و بین شهري جهت انجام خطوط راه دور و
شاهراههاي مخابراتی به مصرف خواهد رسید. اعتبارات مربوط به رادیو و تلویزیون براي

نگهداشت سطح عملیات و فعالیتهاي عمرانی جمعاً 54.5 میلیارد ریال می باشد که 23.7

میلیارد آن در زمینه سرمایه گذاري ثابت خواهد بود. ارقام مربوط به رادیو تلویزیون
در بودجه امور عمومی منظور گردیده است.

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7356 الی 7358<
3 - عمران و نوسازي روستاها

 مقدمه
 نتایج سرشماري سال 1345 نشان می دهد که حدود 57 درصد از جمعیت کشور در بیش از 66

هزار مرکز روستایی زندگی می کنند که 74 درصد این جمعیت در 18 هزار روستا که تعداد
ساکنین هر کدام بیش از 250 نفر می باشد سکوت دارند و 26 درصد از جمعیت باقیمانده

در 48 هزار روستا با جمعیتی کمتر از 250 نفر ساکنند.



 تدابیر تازه مبتنی بر این اساس است که حداکثر سرمایه گذاري و فعالیت هاي این
برنامه در حوزه هاي عمران روستایی متمرکز گردد تا بدین وسیله موجبات برخورداري

اکثریت افراد جامعه روستایی از تأسیسات و تسهیالت رفاهی امکان پذیر شود و از

امکانات موجود در مراکز حوزه هاي مذکور به عنوان اهرمی در جهت نوسازي روستاها

استفاده به عمل آید.

 هدفهاي کلی
 هدفهاي کلی عمران روستایی هماهنگ با سایر بخش هاي برنامه پنجم عبارتند از:

 الف - تعمیم عدالت اقتصادي و اجتماعی در روستاها.
ب - کاهش فاصله سطح زندگی شهر و روستا.

پ - مشارکت مؤثرتر جامعه روستایی در نوسازي روستاهاي کشور.

 خط مشی هاي اساسی:
 الف - هر حوزه شامل مجموعه اي از دهات در محدوده اي مشخص می باشد.

 در این مجموعه یکی از دهات با توجه به ظرفیت بالقوه اقتصادي و اجتماعی و بر اساس
ضوابط عمده زیر به عنوان مرکز خدمات حوزه انتخاب می شود:

1 - روند افزایش جمعیت از سال 1345 تا 1350.

2 - باال بودن سطح تولیدات کشاورزي و دامی.

3 - وجود منابع آب براي توسعه آتی.

4 - وجود امکانات الزم، جهت ایجاد و یا توسعه سازمانهاي اداري و محلی.

5 - وجود سرویسهاي مسافرتی، بانکی، تعاونی، بازار و یا دارا بودن زمینه اي مساعد

جهت تأمین خدمات مذکور.

6 - مرکزیت از نظر جغرافیایی جهت سرویس رسانی به دهات حوزه.

 در محدوده هر حوزه تعدادي از دهات که جمعیت هر یک بیش از 250 نفر است به عنوان
اقمار تعیین می گردد.

 در مراکز حوزه هاي عمران روستایی بر مبناي طرح جامعی که براي گسترش آینده مرکز
حوزه تنظیم می شود شبکه لوله کشی آب آشامیدنی، درمانگاه، دبستان، مدرسه دوره

راهنمایی، دبیرستان، خانه فرهنگ روستایی، میدانهاي کوچک و ساده ورزشی، کتابخانه،

حمام، کشتارگاه، غسالخانه و عنداللزوم سیل بند و هنرستان روستایی، پارك تفریحی و
فضاي سبز و همچنین برق، انبار و فروشگاه تعاونی، خانه هاي سازمانی، خانه هاي

مسکونی جهت روستاییان، دفاتر اداري، خانه انصاف و در صورت لزوم کلینیک دامپزشکی و

سایر تأسیسات الزم ایجاد می شود و پیش بینی هاي الزم براي استقرار صنایع به عمل

می آید.
 در دهات اقمار حوزه پروژه هاي آب آشامیدنی، راه ارتباطی، دبستان و در صورت

خودیاري و مشارکت روستاییان و یا موارد استثنایی و ضروري حمام پیاده می گردد.

ب - ایجاد تأسیسات زیربنایی و تسهیالت رفاهی و تمرکز خدمات مورد نیاز در مراکز



حوزه هاي عمران روستایی به منظور پوشش حداکثر جمعیت و فراهم ساختن موجبات پیشرفت
کشاورزي و صنایع در سطح روستاها متناسب با احتیاجات هر حوزه.

پ - ایجاد فرصت هاي الزم براي پرورش استعدادهاي فنی، ورزشی و هنري جامعه روستایی و

پذیرش پدیده هاي نو در جهت سازندگی مناطق روستایی از طریق گسترش و بهبود کیفیت

برنامه هاي آموزشی همه جانبه.
ت - تشویق و هدایت جامعه روستایی به بهره برداري کامل از منابع تولیدي و نگهداري

تأسیسات ایجاد شده و مشارکت فعاالنه روستاییان در امور مربوط به روستاها به منظور

تحکیم مبانی فرهنگ و استقالل ملی.

ث - ایجاد فرصت الزم براي پرورش استعدادهاي خالقه نیروي انسانی در روستاها از طریق

گسترش سوادآموزي، تقویت فعالیت خانه هاي فرهنگ روستایی، تعمیم آموزش تعاونی، بهبود

کمی و کیفی ترویج کشاورزي و خانه داري و فراهم ساختن تسهیالت بیشتري براي تعلیم

جوانان روستایی در رشته هاي فنی و حرفه اي.
ج - پیروي از اصل عدم تمرکز کارها و لزوم مشارکت مؤثرتر جامعه روستایی در امور

عمرانی مربوط به خود، به وسیله سیاست دخالت دادن هر چه بیشتر روستاییان در فعالیت

نوسازي روستاها. در این زمینه امکانات کافی براي انجمن هاي ده و شهرستان،
تعاونیها، خانه هاي انصاف، خانه هاي فرهنگ روستایی فراهم می شود تا آنها بتوانند

در تنظیم برنامه هاي محلی و نظارت بر حسن پیشرفت عملیات و نگهداري از تأسیسات و
ساختمانهاي ایجاد شده همکاري کنند. اجراي طرحها به صورت خاص ناحیه اي با سرعت و

تسهیالت بیشتري انجام خواهد گرفت و سازمانهاي اجرایی ملزم خواهند بود تا نسبت به

انجام برنامه هاي مربوط به خود در حوزه هاي عمران روستایی اولویت قائل شوند.
چ - توزیع هماهنگ کادر خدماتی دستگاههاي اجرایی مورد نیاز حوزه هاي عمران روستایی

در مراکز این حوزه ها.

ح - استفاده از زمین هاي دولتی و رایگان براي احداث تأسیسات زیربنایی، رفاهی و

خدمات در مراکز حوزه هاي عمران روستایی با توجه به امکانات توسعه آتی آنها.

 در صورتی که زمین رایگان موجود نباشد، زمین مورد نیاز در درجه اول از اراضی غیر
مزروعی روستاي مورد نظر و در درجه دوم از اراضی دیم و در صورت اضطرار از اراضی
درجه چهار و سه آبی بر اساس ضوابط و مقررات آیین نامه اي که تهیه و به تصویب

می رسد خریداري خواهد شد.
خ - ایجاد اشتغال و کمک به افزایش درآمد روستاییان به وسیله تأکید بر استفاده از

وجود نیروي کارگر محلی. به این ترتیب در بخش ساختمان عمران روستایی در برنامه پنجم

حدود 130 هزار اشتغال جدید به وجود خواهد آمد.

 برنامه هاي مشخص
 در دوران برنامه پنجم حدود ده میلیون نفر از جمعیت روستایی از تأسیسات زیربنایی و

تسهیالت رفاهی فصل عمران و نوسازي روستاها بهره مند خواهند شد.



 الف - در برنامه پنجم نسبت به ایجاد تأسیسات زیربنایی 1180 حوزه که حدود 12 هزار
روستا را در بر می گیرد اقدام می شود. محدوده هر حوزه عمران روستایی در مناطق

مختلف کشور، با توجه به پراکندگی دهات متغیر بوده و حجم و کیفیت پروژه ها نیز در

حوزه هاي هر منطقه با رعایت ویژگیهاي اقلیمی، اقتصادي و اجتماعی صورت خواهد گرفت.
شرکتهاي سهامی زراعی و تعاونیهاي تولید هر کدام به عنوان یک حوزه عمرانی تلقی شده

و اولویت ویژه اي براي ایجاد تأسیسات زیربنایی آنها منظور خواهد شد. طرحهاي مشخص
تأسیسات زیربنایی عبارتند از:

1 - حدود 40 هزار کیلومتر راه روستایی با استاندارد مناسب و ابنیه الزم.

2 - 15500 پروژه آب آشامیدنی.

3 - 7000 پروژه حمام، کشتارگاه و غسالخانه.

4 - 3500 پروژه سیل بند، سیل برگردان، تسطیح و شن ریزي معابر و زمین هاي ورزشی در

حوزه هاي عمران روستایی.
ب - براي روستاهاي منفرد با جمعیت بیش از 250 نفر و به ویژه روستاهاي منفردي که در

گذشته طبق مقررات سهم خودیاري براي تأسیسات زیربنایی پرداخت کرده اند و همچنین

دهات منفردي که پس از ادغام تعاونیهاي روستایی به عنوان مرکز عمل شرکتها انتخاب

گردیده اند نیز تأسیسات زیربنایی ضروري ایجاد خواهد شد.
پ - براي رفع نواقص و تکمیل پروژه هاي نیمه تمام و همچنین احداث تأسیسات زیربنایی

روستاهاي مناطق خاص و نیز مقابله با پیشامدهاي غیر مترقبه و اضطراري اعتبار کافی

اختصاص یافته است.

 براي سرمایه گذاري ثابت در تأسیسات زیربنایی مزبور اعتباري معادل 6 میلیارد ریال
منظور شده و پیش بینی می شود که با اختصاص اعتبار مزبور نسبت به تأمین 1500 پروژه

آب آشامیدنی و لوله کشی، 500 پروژه حمام و 500 پروژه سیل بند و سیل برگردان در
روستاهاي منفرد پر جمعیت و 2000 مورد تأسیسات زیربنایی در روستاهاي مناطق خاص و

موارد اضطراري و 1000 مورد تکمیل و توسعه پروژه هاي نیمه تمام موجود اقدام گردد.

ت - آشنا نمودن روستاییان به فنون و مهارتهاي جدید و تربیت کارگر ماهر کشاورزي و

تکنیسین برق، ماشین آالت و سایر حرفه هاي مورد نیاز روستاها.

ث - تکمیل آموزش ضمن خدمت مأموران دولت در سطح روستاها.

ج - براي رهبران محلی و جوانان روستایی برنامه آموزشی در زمینه هاي اصول تعاون و

خودیاري اجرا می گردد تا بیش از پیش در پیشرفت فعالیتهاي آبادانی روستاها مباشرت و
مارکت نمایند. در این برنامه هاي آموزشی آشنا شدن هر چه بیشتر جامعه روستایی با

مفاهیم فلسفه انقالب شاه و ملت و پذیرش پدیده هاي نو در جهت تقویت انجمن هاي محلی

و تعمیم دموکراسی سیاسی مورد تأکید قرار خواهد گرفت.

چ - به منظور فراهم ساختن موجبات وحدت نظر در نحوه برداشت از مسائل روستایی و

انجام کارهاي عمرانی و کمک به هماهنگ شدن خدمات عرضه شده، آموزش تلفیقی و توجیهی



روستاییان اجرا خواهد شد. این برنامه آموزشی نمایندگان انجمنهاي محلی، تعاونیها و

شرکتهاي سهامی زراعی و همچنین سپاهیان انقالب و سرپرستان شاغل واحدهاي ذیعالقه در

نوسازي روستاها را زیر پوشش قرار می دهد و براي اینکه نتایج مورد نظر به

طور مؤثرتري عاید شود، در دوران برنامه نسبت به تهیه مقدمات ایجاد پنج مرکز آموزشی
توجیهی در مناطق مختلف کشور اقدام الزم به عمل می آید.

ح - در دوران برنامه پنجم با استفاده از خدمات پژوهشی مؤسسات تحقیقاتی دانشگاهها و

یا مهندسین مشاور نسبت به انجام پژوهشها و مطالعات همه جانبه اقتصادي و اجتماعی
روستاهاي کشور توجه بیشتر مبذول می گردد. این بررسی ها حدود امکانات توسعه روستاها

و نیازهاي مختلف جامعه روستایی ساکن محدوده عمل حوزه هاي عمران روستایی را مشخص

خواهد نمود.

 سرمایه گذاري و اعتبارات عمرانی:
 کل اعتبارات عمران روستایی از 11.7 میلیارد ریال در برنامه چهارم عمرانی کشور به

66.4 میلیارد ریال در برنامه پنجم عمرانی کشور بالغ می گردد.

 جدول شماره 1 توزیع اعتبارات عمران و نوسازي روستاها را بر حسب برنامه نشان
می دهد.

 جدول شماره 2 سرمایه گذاري ثابت مربوط به این فصل را در برنامه پنجم نشان می دهد.
> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7364 الی 7366<

4 - عمران شهرها

 مقدمه:
 بر اساس بررسی هاي انجام گرفته، طی برنامه پنجم عمرانی افزایش جمعیت شهرنشین
ایران در حدود 4 میلیون نفر برآورد می گردد و بدین ترتیب جمعیت شهرنشین ایران از

13 میلیون نفر در ابتداي برنامه پنجم به 17 میلیون نفر در پایان دوره برنامه بالغ

خواهد شد.

 خصوصیات بارز شهرهاي ایران در حال حاضر وجود تعداد زیادي شهرهاي کوچک و تعداد
معدودي شهرهاي بزرگ می باشد که توزیع و رشد ناهماهنگ جمعیت شهري ایران را نشان

می دهد. این ناهماهنگی در رشد و توزیع جمعیت شهري مبین آن است که میل به زندگی در
شهرهاي بزرگ رشد داشته و جمعیت بدون در نظر گرفتن ظرفیت و امکانات شهرهاي بزرگ با

مهاجرتهاي دائمی بر تراکم بیش از حد این قبیل شهرها افزوده است. ادامه این گرایش

مسائل و مشکالت حادي از قبیل تراکم نامتناسب جمعیت، ازدحام وسائط نقلیه، عدم

تکافوي آب آشامیدنی، آلودگی هوا، کمبود تأسیسات و تسهیالت شهري و باالخره عدم
دسترسی به تأسیسات فرهنگی و بهداشتی را در شهرهاي بزرگ موجب خواهد گردید.

 با توجه به نحوه توزیع فعلی جمعیت در شهرهاي ایران و میزان افزایش آتی جمعیت
شهرنشین، هدایت و کنترل مهاجرت به شهرها و جلوگیري از تمرکز شدید جمعیت در یک یا

چند شهر بزرگ امري ضروري می گردد. سیاستهاي برنامه هاي عمرانی طی دوران برنامه



عمرانی پنجم و بعد از آن حتی المقدور در قالب سیاستهاي عمران منطقه و همچنین در
قالب یک سیاست جامع شهرنشینی تدوین و اجرا خواهد گردید. چنین سیاستهایی بر اساس

هماهنگی بین برنامه هاي مختلف توسعه صنعتی، کشاورزي و اجتماعی و با بررسی مسائلی
نظیر تحرك و مهاجرت جمعیت، رابطه شهرها با یکدیگر، رابطه شهر با روستا و مناطق

اطراف آن استوار خواهد بود تا بتوان در کاهش میزان گسترش شهرهاي بزرگ مؤثر بود. در

قالب طرح جامع سرزمین اساس تدوین برنامه ها تأکید بر هدفهاي جامع تري که نمایشگر

کیفیت واقعی زندگی در شهرها است خواهد بود و از تعیین هدفهاي پراکنده

براي برنامه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعی حتی المقدور خودداري خواهد شد.
 هدفهاي کلی

 الف - تنظیم سیاست شهرنشینی و تعیین توزیع متناسب جمعیت شهرنشین کشور از طریق
بررسی مسائل مربوط به مهاجرت و تحرك جمعیت، شناخت استعدادها و امکانات مناطق کشور،

تعیین میزان رشد و توسعه شهرها و جایابی شهرهاي جدید

ب - بهبود نظام برنامه ریزي شهري و تقویت و بهبود مدیریت و توانایی هاي فنی

شهرداریها و سازمانهاي محلی.

پ - برقراري تعادل مطلوب بین شهرها از طریق ایجاد و توزیع متناسب تأسیسات شهري.

 هدفهاي فوق الذکر در قالب نیازمندیها و بر اساس اولویت هاي مربوط به قطب هاي
توسعه و سایر شهرها پی گیري خواهد شد و به منظور تضمین حداکثر استفاده از

سرمایه گذاریهاي انجام شده در قطبهاي توسعه و برقراري تعادل مطلوب بین برنامه هاي
توسعه اقتصادي و برنامه هاي رفاه اجتماعی در این شهرها و همچنین جذب مهاجرین
بالقوه تهران به آنها کلیه برنامه هاي عمران شهري در هماهنگی با برنامه هاي توسعه
صنعتی و با توجه به نوع فعالیتهاي پیش بینی شده تنظیم و نسبت به ایجاد تأسیسات و

تسهیالت الزم اقدام خواهد شد.

 خط مشی هاي اساسی و سیاستهاي اجرایی
 به منظور تحقق برنامه هاي عمران شهري خط مشی ها و سیاستهاي اجرایی به شرح زیر

می باشد:
 الف - در زمینه هماهنگی:

1 - همکاري در تهیه طرح جامع سرزمین جهت تدوین نحوه استفاده از اراضی در سطح کشور

و تهیه و تدوین سیاست شهرنشینی در قالب برنامه هاي عمران منطقه اي.

2 - ارائه سیاستهاي فنی شهرسازي و نظارت در تهیه طرحهاي توسعه شهري به وسیله وزارت

مسکن و شهرسازي.

ب - در زمینه سیاست زمین:

 ذخیره زمینهاي مورد نیاز براي ایجاد تأسیسات و تسهیالت ضروري شهري به منظور
جوابگویی به نیازهاي جمعیت شهرنشین کشور.

پ - در زمینه سیاستهاي اعتباري و مالی:



1 - تخصیص منابع مالی برنامه به منظور ایجاد تأسیسات لوله کشی آب شهرها ایجاد

تأسیسات فاضالب و طرحهاي حفاظتی بر اساس استاندارهایی متناسب با اهمیت شهرها.

2 - مشارکت دولت در ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت شهري با توجه به اهمیت نیاز

شهرها و همچنین رعایت نسبت درآمد شهرداریها به جمعیت و امکانات توسعه آینده شهرها.

3 - تقویت بنیه مالی شهرداریها از طریق حذف سهمیه پرداختی به ادارات آموزش و

پرورش، انجمنهاي بهداري و سازمان تربیت بدنی، سازمان پیشاهنگی کمیته ملی پیکار با

بیسوادي و انجمن کتابخانه هاي عمومی.
4 - بخشودگی اصل و بهره وامهاي عمرانی پاره اي از شهرداریها که به علت فقدان

امکانات مالی مواجه با اشکال می باشند پس از بررسیهاي الزم.
ت - در زمینه سیاستهاي عبور و مرور:

 ارزیابی سازمانهاي مسئول عبور و مرور به منظور تمرکز فعالیتهاي تصمیم گیري و
برنامه ریزي و بهره برداري از سیستم حمل و نقل و عبور و مرور در شهرها و مشخص

نمودن مسئولیت کلیه واحدهاي ذیربط در رفع مشکالت عبور و مرور شهري.

ث - در زمینه سیاستهاي اجرایی:

 واگذاري عملیات اجرایی اهم طرحهاي فصل عمران شهري به سازمانها و مقامات محلی به
منظور تسریع در انجام برنامه ها و تحقق هدفهاي مربوط و همچنین تقویت و بهبود

مدیریت و تواناییهاي فنی شهردار یا از طریق تجهیز و ایجاد یک هسته فنی براي اجراي

طرحهاي توسعه شهري و ارتقاء امکانات اجرایی سازمانهاي محلی.

 برنامه هاي مشخص
 الف - به منظور تحقق هدفهاي نظام برنامه ریزي توسعه شهري و همچنین تقویت و بهبود

مدیریت شهرداریها و سازمانهاي محلی برنامه هاي زیر به مرحله اجرا گذارده خواهد شد:

1 - تنظیم سیاست شهرنشینی و تعیین توزیع متناسب جمعیت شهرنشین کشور از طریق بررسی

مسائل مربوط به مهاجرت و تحرك جمعیت، شناخت استعدادها و امکانات مناطق کشور و

بررسی رشد و توسعه شهرهاي بزرگ و روشهاي کنترل آنها در قالب طرح جامع سرزمین.

2 - تهیه طرحهاي توسعه شهري.

3 - تهیه طرح هاي تفصیلی.

4 - تهیه نقشه هاي بزرگ مقیاس شهري ( کاداستر).

5 - کمک به ایجاد و تقویت دفاتر طرح و برنامه ریزي شهرداریها.

6 - تربیت کادر مورد نیاز برنامه هاي الزم در رابطه با مراکز آموزش عالی براي

شهرداریها به منظور ارتقاء کارآیی دستگاههاي مسئول شهري و تعمیم روشهاي مترقی

اداري، مالی، مدیریت و برنامه ریزي.
ب - به منظور برقراري تعادل مطلوب بین شهرها از طریق توزیع متناسب تأسیسات عمرانی

بر اساس شناخت دقیق کمبودها و احتیاجات شهرها برنامه هاي زیر به مرحله اجراء

گذارده خواهد شد.



1 - آب مشروب: تأمین و بهبود آب آشامیدنی شهرها از طریق ایجاد و توسعه تأسیسات

عمومی به نحوي که تا پایان برنامه پنجم عمرانی عالوه بر 8.9میلیون نفر جمعیت شهري
که در ابتداي برنامه از آب آشامیدنی تأمین شده استفاده می نمودند بقیه جمعیت شهري

ایران یعنی 8.1 میلیون نفر دیگر از طریق اشتراك واحد مسکونی و یا شیرهاي برداشت

عمومی از یک مصرف سرانه مطلوب برخوردار گردند.

2 - فاضالب: ارتقاء سطح بهداشت و رفاه عمومی از طریق پوشش کشوري شبکه هاي فاضالب

شهرها و تقدم قطبهاي صنعتی و شهرهایی که به علت باال بودن سطح آب زیرزمینی با

مشکالت متعددي مواجه هستند به نحوي که در این قبیل شهرها طی مدت ده سال و در مجموع

طی مدت سی سال، برنامه فوق تکوین گردد.

3 - طرحهاي حفاظتی شهرها: به منظور جلوگیري از خسارات ناشی از سیالبها و طغیان

رودخانه ها بر اساس مطالعه خصوصیات طبیعی و جغرافیایی شهرها طرحهاي حفاظتی از قبیل
سیل بند، سیل برگردان و دیوار ساحلی احداث خواهد شد.

4 - بهبود عبور و مرور شهري: به منظور برقراري هماهنگی و تعادل بین حمل و نقل

عمومی و حمل و نقل انفرادي در رابطه با توسعه روزافزون شهرها اقدامات زیر به عمل

خواهد آمد:

- استفاده حداکثر نیروي برق در ایجاد تأسیسات حمل و نقل عمومی.

- توسعه تأسیسات حمل و نقل عمومی در داخل شهرها.

- ایجاد توقفگاهها به خصوص در حاشیه مراکز پر ازدحام شهري.

- ایجاد ترمینال هاي خارج از شهر براي وسائط نقلیه سنگین.
- ایجاد راههاي گذرا و کمربندي.

5 - نوسازي و بهسازي شهري: به منظور بهبود محیط زیست در شهرها نسبت به نوسازي و

تجدید محالت قدیمی و غیر بهداشتی و همچنین نسبت به ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت
شهري مانند پارك ها و فضاي سبز اقدام خواهد شد. در کلیه عملیات مزبور لزوم حفظ

بافت تاریخی شهرها و توجه به معماري ملی و الهام پذیري از آن تأکید می گردد.

6 - در مورد پایتخت ضمن جلوگیري از توسعه بی رویه جمعیت تهران ایجاد شبکه دفع

فاضالب و سیستم حمل و نقل عمومی با استفاده از نیروي برق از برنامه هاي مشخص عمران

شهرها می باشد.
پ - سرمایه گذاري و اعتبارات عمرانی.

 کل اعتبارات عمرانی از میزان 9.1 میلیارد ریال در برنامه چهارم به 50.0 میلیارد
ریال در برنامه پنجم بالغ می گردد.

 جدول شماره 1 توزیع اعتبارات عمران شهري و جدول شماره 2 سرمایه گذاري ثابت در
عمران شهري را نشان می دهد.

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7372 الی 7374<
 ساختمانها و تأسیسات دولتی



 مقدمه
 تحوالت اقتصادي و اجتماعی سالهاي اخیر باعث توسعه همه جانبه وظایف و خدمات دولتی

در سراسر کشور گردیده و نیاز دستگاههاي دولتی را به استقرار در ساختمانهاي اداري

مناسب که با نوع و حجم فعالیتهاي آنها مطابقت داشته باشد نیز افزایش داده است.

 طی دهه گذشته به خصوص در برنامه عمرانی چهارم توسعه حدود وظایف و خدمات دولتی با
افزایش سریع کادر مورد نیاز دستگاههاي دولتی توأم بوده به طوري که طی سالهاي 51 -

1347 به طور متوسط ساالنه 28 هزار نفر به تعداد کارمندان دولتی افزوده گردیده و

تعداد کارمندان از 300 هزار نفر در سال 47 به حدود 440 هزار نفر در پایان سال 1351

بالغ گردیده است. پیش بینی می شود که در صورت ثابت ماندن این روند در سالهاي

برنامه عمرانی پنجم تعداد کارمندان به حدود 600 هزار نفر در پایان سال 1356 بالغ
گردد.

 چنین افزایشی در تعداد کارمندان دولت با در نظر گرفتن سهم مؤثر ساختمانهاي مناسب
در باال بردن راندمان و بهبود کیفیت کار دستگاهها و با توجه به اینکه در حال حاضر

اکثر دستگاههاي دولتی به علت کمبود ساختمانهاي مناسب در مضیقه بسر می برند ایجاد

ساختمانهاي اداري به منظور جوابگویی به احتیاجات ساختمانی دستگاهها و کمک به بهبود

خدمات اداري را ضروري می سازد.

 هدف کلی:
 تأمین و ایجاد ساختمانهاي اداري متناسب با حجم و کیفیت وظایف دستگاه هاي مختلف

کشوري و انتظامی و همچنین نیروهاي سه گانه شاهنشاهی.

 خط مشی هاي اساسی و سیاست اجرایی
 در اجراي هدف فوق خط مشی ها و سیاستهاي اجرایی به شرح زیر است:

 الف - تمرکز ادارات دولتی - به منظور صرفه جویی در هزینه زمین و ساختمان و تسریع
امور اداري و تسهیل ترافیک حتی المقدور ادارات جدیداالحداث دولتی در سطح بخشها در

یک مجموعه ساختمانی متمرکز خواهند گردید.

ب - اولویت شهرها و مناطق - در احداث ساختمانهاي دولتی اولویت به بخشها و شهرهاي

کوچک و مناطقی داده خواهد شد که امکان سرمایه گذاري بخش خصوصی در آنها کمتر است.

پ - استاندارد ساختمانی - استاندار ساختمانهاي دولتی با توجه به کیفیت وظایفی که

به عهده دستگاههاي ذیربط محول گردیده و همچنین با در نظر گرفتن شرایط خصوصیات
اقلیمی مناطق تعیین خواهد شد و کلیه دستگاههاي دولتی ملزم به رعایت آنها خواهد

بود.

ت - ساختمانهاي دولتی در تهران - به منظور احتراز از تمرکز کارکنان دولت در شهر

تهران و توزیع متناسب خدمات دولتی در سطح کشور حتی المقدور از ایجاد ساختمانهاي

جدید دولتی در تهران براي دستگاههایی که نوع وظایف آنها به ترتیبی است که

می توانند در سایر مناطق کشور مستقر گردند جلوگیري به عمل خواهد آمد.



 برنامه هاي مشخص
 با توجه به هدف اساسی و سیاست ها و خط مشی هاي پیش گفته براي برنامه هاي فصل

ساختمانهاي دولتی عبارتند از:

 الف - برنامه ساختمانهاي اداري کشوري - در قالب این برنامه نسبت به احداث
ساختمانهاي اداري جهت دستگاههاي مختلف کشوري نظیر دادگستري بخشداریها و

فرمانداریها و ثبت اسناد و امالك اقدام خواهد شد.

ب - برنامه ایجاد ساختمانهاي دستگاههاي انتظامی - در این برنامه نسبت به احداث

ساختمانهاي اداري و ندامتگاه هاي شهربانی کشور و همچنین ساختمانهاي اداري و
پاسگاههاي ژاندارمري کشور و ساختمانهاي ساواك و نیز سازمان دفاع غیر نظامی در

تهران و شهرستانها اقدام می شود.

پ - برنامه احداث سایر ساختمانهاي دولتی - در قالب این برنامه سایر احتیاجات

ساختمانی و تأسیساتی دستگاههاي دولتی تأمین می گردد.
ت - برنامه تحقیق و بررسی - هدف این برنامه انجام مطالعات و تحقیقات الزم در

زمینه هاي مربوط به تنظیم استانداردها و بهبود روشهاي ساختمانی و همچنین بررسی و
مطالعه در زمینه کیفیت و کاربرد مصالح با توجه به موقعیت اقلیمی طرحهاي مختلف

می باشد.
4 - سرمایه گذاري و اعتبارات عمرانی.

 سرمایه گذاري در ساختمانهاي دولتی از مبلغ 33.8 میلیارد ریال در برنامه چهارم به
319.0 میلیارد ریال در برنامه پنجم بالغ می گردد.

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7377 الی 7379<
 تأمین مسکن * مقدمه

*>> پاورقی: با توجه به اهمیت الیحه مربوط به معامالت زمین که در بهمن 1353 تقدیم

مجلس شوراي ملی گردیده و تأثیر آن در این برنامه، در صورت لزوم فصل تأمین مسکن

مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.<<

 امروزه بسیاري از کشورها با مشکالت عدیده اي در زمینه نارسایی هاي شهري به خصوص
کمبود مسکن مواجه می باشند. کشور ایران که در دوران تحول از یک اقتصاد یک بعدي به

اقتصاد چند بعدي قرار گرفته است از این مشکل مبري نیست و در زمینه مسکن به علت عدم

سرمایه گذاري کافی این مشکل به نحو بارزي خودنمایی می نماید به طوري که در حال
حاضر لزوم توجه و دخالت دولت را براي تنظیم برنامه هاي سنجیده دراز مدت و

کوتاه مدت ایجاب می نماید.
 بر اساس برآورده اي انجام شده در پایان سال 1351 در برابر 2759 هزار خانوار شهري
1625 هزار واحد مسکونی و براي 3489 هزار خانوار روستایی2908 هزار واحد مسکونی

موجود بوده است که این ارقام حاکی از کمبودي معادل 1134 هزار واحد در مناطق شهري و



581 هزار واحد در مناطق روستایی و یا جمعاً 1715 هزار واحد مسکونی به ازاء هر

خانوار * یک مسکن در سطح کشور می باشد. با احتساب واحدهاي مسکونی بدون عمر مفید،

فاقد حداقل رفاه و ایمنی و بهداشت، تعداد کمبود مسکن به مراتب بیش از رقم ذکر شده

خواهد بود.

*>> پاورقی لوح حق: در کتاب قانون این کلمه به صورت خوار آمده و بنا بر این تصحیح

شده است.<<

 در پایان سال 1351 میزان تراکم در واحد مسکونی در سطح کشور 1.4 خانوار و در مناطق
شهري 1.7 خانوار و یا به عبارت دیگر بیش از 8 نفر در هر واحد مسکونی زندگی

می کرده اند.
 بدین ترتیب تعداد 122 واحد مسکونی براي هر 1000 نفر جمعیت در مناطق شهري موجود

بوده است.

 هدفهاي کلی
 الف - کاهش تراکم فعلی افراد در واحدهاي مسکونی و افزایش واحد سکونت براي

گروه هاي مختلف به خصوص طبقات کم درآمد.
ب - بهبود واحدهاي مسکونی موجود از نظر بهداشتی و اجتماعی.

 در قالب هدفهاي مزبور در مناطق شهري کشور 810 هزار واحد مسکونی جدید ایجاد خواهد
شد که 550 هزار واحد آن توسط بخش خصوصی و 260هزار واحد دیگر توسط بخش عمومی احداث

می شود.
 با اجراي این برنامه براي هر خانوار جدیدي که در طول برنامه پنجم به جمعیت

شهرنشین کشور اضافه می گردد یک واحد مسکونی به وجود خواهد آمد و تعداد 122 واحد
مسکونی موجود براي هر یک هزار نفر جمعیت شهري به 143 واحد مسکونی در آخر برنامه

پنجم افزایش خواهد یافت.

 در سطح روستاها به منظور بهبود وضع مسکن نسبت به ایجاد خانه هاي ارزان قیمت
روستایی براي اعضاء شرکتهاي سهامی زراعی و تعاونیهاي روستایی از طریق کمکهاي

اعتباري اقدام خواهد شد و براي کادر خدماتی دولت در مراکز روستایی واحدهاي مسکونی

ایجاد خواهد گردید.

 پیش بینی می شود مجموعاً 200 هزار واحد خانه هاي روستایی توسط بخش خصوصی و 40 هزار
واحد دیگر توسط بخش عمومی احداث شود.

 خط مشی هاي اساسی و سیاست هاي اجرایی
 الف - سیاستهاي اعتباري.

1 - به منظور اینکه سیستم بانکی کشور به صورت یک شبکه گسترده آماده اعطاي وام مسکن

براي عموم گردد صندوقهاي پس انداز در شعب اکثر بانکهاي کشور ایجاد و توسعه خواهد

یافت و با وضع مقررات الزم ترتیبی اتخاذ خواهد گردید که بانکهاي تجارتی سهم بیشتري

از سپرده هاي خود را به اعتبارات مسکن اختصاص دهند.



2 - شرکتهاي پس انداز وام مسکن در جهت جلب پس اندازها و تخصیص آن به امر مسکن

توسعه یافته و تقویت خواهند شد.

3 - به منظور تجهیز اعتبارات بخش خصوصی در جهت تهیه و تدارك واحدهاي مسکونی

دسته جمعی ارزان قیمت به کارگران و کارمندان و مستخدمین کم درآمد و شرکتهاي تعاونی
مسکن و همچنین کارفرمایانی که نسبت به ایجاد خانه هاي سازمانی کارگري اقدام نمایند

کمک بهره وام مسکن پرداخت خواهد شد و با اعطاي کمکهاي اعتباري با بهره نازل و

همچنین معافیت هاي مالیاتی بخش خصوصی به آپارتمان سازي تشویق و هدایت خواهد شد.
4 - با استفاده از اوراق قرضه مسکن و با مشارکت دولت از طریق ایجاد بانک ساختمانی

نسبت به احداث و واگذاري واحدهاي مسکونی به طبقات مختلف به اقساط طویل المدت اقدام

خواهد شد.

ب - واحدهاي صنعتی.

 در برنامه هاي خانه سازي براي واحدهاي صنعتی ترتیبی اتخاذ می گردد که ساختمان
واحدهاي مسکونی و تسهیالت شهري مورد نیاز همزمان با شروع بهره برداري از واحدهاي

صنعتی آماده استفاده کارگران و کارمندان مربوط باشد.

پ - استانداردها

 به منظور هدایت فعالیتهاي خانه سازي بخش عمومی و جلوگیري از احداث خانه هاي لوکس
و گرانقیمت کلیه دستگاههاي دولتی در اجراي پروژه هاي خانه سازي ملزم به رعایت

استانداردهایی که بدین منظور توسط وزارت مسکن و شهرسازي تعیین می شود خواهند بود.

ت - نیروي انسانی.

 براي رفع کمبود نیروي انسانی ماهر در رشته هاي ساختمانی برنامه هاي آموزشی خاصی
با همکاري وزارت کار و امور اجتماعی - وزارت آموزش و پرورش و وزارت مسکن و شهرسازي

تنظیم و در استانها و شهرستانهاي مختلف به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.

ث - مصالح ساختمانی.

 به منظور افزایش تولید مصالح ساختمانی متناسب با افزایش فوق العاده فعالیتهاي
ساختمانی و

 مسکن و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاي این مصالح با اعطاي معافیتهاي مالیاتی و
تسهیالت اعتباري بخش خصوصی براي سرمایه گذاري در این رشته تشویق و هدایت خواهد شد.

ج - تحقیقات ساختمانی.

 به منظور کمک به تقلیل هزینه ساختمان واحدهاي مسکونی و ایجاد سرعت در انجام کار و
همچنین جبران محدودیت نیروي انسانی ماهر تحقیقات الزم در مورد مصالح ساختمانی بهتر

و مناسبتر و همچنین در سبکهاي ساختمانی موافق با شرایط اقلیمی وسیله وزارت مسکن و

شهرسازي به عمل آمده و مقدمات الزم براي صنعتی کردن فعالیتهاي ساختمانی فراهم
خواهد شد.

 برنامه هاي مشخص



 برنامه هاي مشخص در زمینه تأمین مسکن به شرح زیر پیش بینی گردیده است.
 الف - احداث 35 هزار واحد مسکونی کارگري جهت کارگران وابسته به کادر خدماتی دولت

در بنادر مختلف کشور و همچنین کارگرانی که در قطبهاي صنعتی کشور مشغول کار
می باشند.

ب - ایجاد 97 هزار خانه سازمانی براي معلمین، سایر کارمندان دولت، افسران و

درجه داران نیروهاي سه گانه شاهنشاهی و شهربانی و ژاندارمري کل کشور به خصوص در
نقاط دور افتاده و مناطقی که امکان سرمایه گذاري بخش خصوصی وجود ندارد.

پ - احداث 57 هزار واحد مسکونی مجتمع و آپارتمانهاي ارزان قیمت و واگذار نمودن

آنها به اقساط طویل المدت به افراد و طبقات کم در آمد.

ت - احداث حدود 16 هزار واحد مسکونی ارزان قیمت براي حاشیه نشینان شهري مروجان،

کادر تعاون دامپزشکان و نظائر آنها در قطبهاي توسعه کشاورزي.
ج - ایجاد شهرك هاي اقماري و کویهاي مسکونی کارگري در نزدیکی شهرهاي بزرگ به منظور

ایجاد محیط مناسب براي کارگران و کارمندانی که در واحدهاي صنعتی و کشاورزي واقع در
یک منطقه کار می کنند.

چ - تقویت بنیه مالی بانک رهنی ایران از طریق افزایش سرمایه در جهت گسترش

فعالیتهاي این بانک در تشویق بخش خصوصی و تأمین اعتبارات خانه سازي مورد نیاز

شرکتهاي تعاونی مسکن افراد و شرکتهاي ساختمانی.

ح - احداث 45 هزار واحد مسکونی با استفاده از اوراق قرضه مسکن و مشارکت بخش عمومی

از طریق بانک ساختمانی.

خ - ایجاد 30 هزار واحد مسکونی روستایی از طریق وام و خودیاري روستاییان

سرمایه گذاري و اعتبارات عمرانی.
 با توجه به تأکید خاصی که طی برنامه پنجم به امر تأمین مسکن خواهد شد پیش بینی
می گردد که کل سرمایه گذاري در امر مسکن از مبلغ 190.0 میلیارد ریال طی دوران

برنامه چهارم به حدود 925.0 میلیارد ریال در برنامه پنجم عمرانی بالغ گردد.

 سهم بخش خصوصی از میزان کل سرمایه گذاري حدود 685.0 میلیارد ریال و سهم بخش دولتی
حدود 240.0 میلیارد ریال شامل 230.0 میلیارد ریال از محل منابع عمرانی و بقیه از

محل درآمدهاي اختصاصی مؤسسات دولتی می باشد.
 کل اعتبارات در زمینه تأمین مسکن از مبلغ 9.5 میلیارد ریال در برنامه چهارم به

230.0 میلیارد ریال در برنامه پنجم بالغ می گردد. جدول شماره 2 کل سرمایه گذاري

ثابت در بخش مسکن را طی برنامه عمرانی پنجم نشان می دهد.

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7385<
 آموزش و پرورش

 مقدمه
 برنامه پنجم آموزش و پرورش بر این اساس تنظیم شده است که نظام آموزشی کشور از



لحاظ تربیت نیروي انسانی و تأمین صالحیت هاي علمی و فنی جوابگوي پیشرفتهاي ایران

باشد و اساس این نظام و برداشت آن از مفهوم آموزش و پرورش به ترتیبی اصالح شود که

همگام با پرورش نیروي انسانی به تعلیم و تفهیم هدفهاي ملی بپردازد و روح انضباط و

همکاري اجتماعی و غرور ملی را در جوانان کشور تقویت کند و در واقع عامل مؤثر در

تجهیز ملی براي پیشرفت و استقالل کشور باشد. با توجه به حجم اعتبارات برنامه پنجم،
میزان سرمایه گذاري دولت در آموزش و پرورش از معادل (3.2) درصد درآمد ناخالص ملی

در پایان برنامه چهارم به (4.7) درصد افزایش می یابد. اگر مجموع هزینه هاي مردم

نیز در امر آموزش و پرورش به حساب آورده شود می توان گفت که در حال حاضر معادل

(3.6) درصد درآمد ناخالص ملی به مصرف آموزش و پرورش می رسد این رقم در پایان

برنامه پنجم به حدود (5.1) درصد افزایش خواهد یافت.
 هدفهاي اساسی

 هدفهاي برنامه آموزش و پرورش براي دو مرحله دور مدت 10 ساله و نزدیک مدت پنج ساله
به شرح زیر تدوین گردیده است:

 الف - در مرحله سازندگی 10 ساله اي که تا پایان برنامه ششم عمرانی ادامه خواهد
داشت کلیه تأسیسات و تسهیالت زیربنایی آموزشی به وجود خواهد آمد به نحوي که:

1 - قبل از پایان این دوره تعلیمات 8 ساله رایگان براي کلیه فرزندان کشور تعمیم

یابد.

2 - آموزش بزرگساالن ناظر به دو هدف به شرح زیر خواهد بود:

- ریشه کنی بی سوادي در گروههاي سنی فعال اقتصادي تا پایان برنامه ششم عمرانی.
- آماده ساختن عامه مردم براي درك هدفهاي ملی و مشارکت در فعالیتهاي اقتصادي و

اجتماعی کشور.

3 - با توجه به نیازهاي متنوع جامعه محتوي و روش و سیاستهاي آموزشی به نحوي تغییر

یابد که در پایان این مرحله نظام آموزشی کشور بتواند بجز در موارد استثنایی که
مربوط به بخشهاي بسیار مدرن صنایع جدید ایران می شود کلیه مهارتها و صالحیتهاي

مورد نیاز را در داخل کشور تربیت کند. بر این اساس ظرفیت نظام آموزشی کشور در
پایان برنامه ششم عمرانی به شرح زیر پیش بینی می شود.

- ظرفیت مراکز تربیت کارگر ماهر براي بخشهاي صنعت و خدمات و کشاورزي معادل 600000

نفر ( براي تربیت نیروي کار جدید و کارآموزي شاغالن)
- ظرفیت مراکز و مدارس تربیت تکنیسین 1200000 نفر هنرآموز.

- ظرفیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به حدود 400000 نفر.

- توسعه تأسیسات زیربنایی و زمینه تحقیقات علمی به نحوي که کاربرد تکنولوژي را در

توسعه صنایع ملی تسهیل کند و مسائل گوناگون پیشرفت اقتصادي و اجتماعی ایران را

تحلیل نماید.

ب - در یک مرحله کوتاهتر، به خصوص طی سالهاي برنامه پنجم هدف توسعه آموزش و پرورش



عبارت است از تأمین سریع نیروي انسانی مورد نیاز صنعت و کشاورزي و خدمات.

پ - هدفهاي کمی برنامه پنجم به شرح جدول 1 تعیین شده است.

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7389<
(1) - منظور از آموزش متوسطه عمومی و جامع دانش آموزان پایه هاي 9 تا 12 در نظام

قدیم یا جدید است در پایان برنامه چهارم مجموع دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه

عمومی بالغ بر 943 هزار نفر بوده است.

(2) - شامل مجموع فعالیتهاي آموزش فنی وزارتخانه هاي مربوطه و تربیت معلم ابتدایی.

(3) - ارقام مربوط به تربیت حرفه اي در اینجا فقط ظرفیت ساالنه مراکز تربیت

حرفه اي کارگر ماهر و نیمه ماهر را شامل می شود.
 سیاست ها و خط مشی هاي کلی

 به منظور تحقق هدفهاي مذکور خط مشی هاي اجرایی و کلی زیر پیش بینی گردیده است.
 الف - تغذیه و آموزش رایگان.

1 - آموزشهاي پیش از دبستان، ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و فنی حرفه اي براي کلیه

افراد کشور رایگان خواهد بود.

2 - کلیه کسانی که آماده خدمت در برنامه هاي توسعه اجتماعی اقتصادي کشور باشند به

سپردن تعهد خدمت از آموزش هاي متوسطه و عالی رایگان و کمک هزینه تحصیلی برخوردار

خواهند شد.

ب - تأمین و تربیت استاد و معلم و مربی

 چون توسعه ظرفیت عرضه نیروي انسانی کشور بستگی تام به کارکنان آموزشی و مربیان
حرفه اي دارد، بنابر این خط مشی هاي زیر تعیین می شود:

1 - توسعه سریع مراکز تربیت معلم و مربی بر اساس شیوه هاي جدید و در دوره هاي

کوتاهتر آموزشی.

2 - توجه به کارآیی اعمال روشهاي جدید مدیریت براي استفاده بیشتر از نیروي انسانی

و هم زمان با آن بهبود وضع حقوق و مزایا و توجه به منزلت اجتماعی کارکنان آموزشی.

3 - بهره گیري از امکانات مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی براي تربیت معلم و استفاده

از خدمات بازنشستگان و جلب خدمات زنان در مشاغل آموزشی و استفاده از استادان و

کارشناسان خارجی و توسعه برنامه هدایت شده اعزام دانشجو به خارج جهت تأمین کادر

آموزشی و تقویت دوره هاي فوق لیسانس و دکتري در داخل کشور.
4 - تبدیل مراکز تربیت کارگر ماهر موجود به مراکز تربیت مربی و استفاده از امکانات

مؤسسات بین المللی یا خارجی براي تربیت مربیان مراکز مذکور.
پ - تربیت متخصص - تکنیسین - کارگر ماهر.

1 - براي تجهیز کلیه امکانات بالقوه مملکت جهت اجراي برنامه هاي آموزشی تدابیر و

تمهیدات و تسهیالت قانونی و مالی الزم براي واحدهاي تولیدي و خدماتی فراهم خواهد

آمد.



2 - براي آماده ساختن دیپلمه هاي متوسطه عمومی دوره هاي کوتاه مدت آموزشی فنی و

حرفه اي با استفاده از روشهاي جدید ترتیب خواهد یافت.
3 - براي بهبود کیفیت و جوابگویی سریعتر و انطباق آموزش عالی با نیازهاي کشور

وزارت علوم و آموزش عالی در ساخت و روش و مدت آموزش در رشته هاي مختلف تجدید نظر

الزم را به عمل خواهد آورد.

4 - براي جوابگویی به نیازهاي دور مدت جامعه ایران از ظرفیت دانشگاههاي خارج بیشتر

استفاده خواهد شد و نیز ایجاد دانشگاههاي جدید مانند دانشگاههاي بوعلی سینا - آزاد

- بلوچستان - کرمان - هنر تحصیالت تکمیلی - و مؤسسات آموزش عالی مانند مجتمع هاي

آموزش پزشکی و دانشکده علوم تندرستی، مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ت - رفع نقائص بنیادي نظام آموزشی

1 - پیشرفت جامعه ایران ایجاد می کند که همگام با تربیت مهارت و تخصص به تعلیم و

تفهیم هدفهاي ملی و پرورش حس انضباط و همکاري اجتماعی و غرور ملی توجه اساسی مبذول

گردد. بر این اساس در محتوي و روش نظام آموزش و پرورش تجدید نظر کلی به عمل خواهد

آمد.

2 - فوریت امر ایجاد می کند که با مشارکت وسیع صاحبنظران و با الهام از نیازهاي

دراز مدت جامعه ایران نسبت به هدف، رسالت، ساخت و روشهاي آموزشی تعلیمات متوسطه

تجدید نظر اساسی انجام پذیرد.

3 - یکی از گرایش هاي ناسالمی که به صورت بنیادي باعث انحطاط وضع تحصیالت شده است

ارزش استخدامی مدارك تحصیلی است. این ترتیب موجب شده است که اخذ این مدارك بیشتر

از کسب دانش و صالحیت و تخصص مورد توجه جوانان کشور قرار گیرد. از این نقطه نظر در

تدوین و نحوه اجراي قوانین استخدامی و کسب مجوز قانونی الزم براي اعطاي گواهینامه
تخصصی یکسانی که بر اثر تجربه مهارت یا تخصص الزم را کسب کرده باشند، انجام خواهد

گرفت.

4 - تجهیز و تقویت فنی سازمان یا دستگاههاي اجرایی مسئول توسعه آموزش و پرورش و

اصالح سازمان و روشهاي مدیریت و آیین نامه و مقررات اجرایی در اسرع اوقات انجام

خواهد شد به همین مناسبت سازمان نوسازي و گسترش ساختمانهاي آموزشی و سازمان کاربرد

تکنولوژي آموزشی در وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش کشاورزي وابسته به وزارت
کشاورزي و منابع طبیعی و بر حسب ضرورت سازمانهاي آموزشی مشابهی براي

وزارتخانه هایی که فعالیت آموزشی عمده اي را انجام می دهند در برنامه پنجم تشکیل
خواهد شد. براي تسریع گردش کار آموزشهاي فنی و حرفه اي و تربیت معلم از تسهیالت

قانونی شبیه به هیأت امناء مؤسسات آموزش عالی استفاده خواهد شد.

 برنامه هاي مشخص
 الف - آموزش کودکستانی

 در آموزش و پرورش پیش از دبستان تعداد نوآموزان از 22 هزار نفر در سال 1351 به



580 هزار نفر یعنی به 26 برابر در سال 1356 افزایش خواهد یافت.

 بیشتر این توسعه در شهرکهاي صنعتی و روستاها و در میان خانواده هاي کم درآمد که
امکانات الزم براي پرورش مناسب کودکان خود را ندارند انجام خواهد گرفت و کلیه

کودکان کودکستانی از برنامه غذایی و آموزش رایگان استفاده خواهند کرد.

ب - آموزش ابتدایی

 از لحاظ توسعه آموزش ابتدایی کلیه کودکان شهري و روستایی در پایان برنامه پنجم
مشغول تحصیل خواهند بود و با ارتباطی که میان آموزش ابتدایی و آموزش بزرگساالن به

وجود آمده است و با استفاده از شبکه ارتباطات جمعی در پایان برنامه پنجم شبکه اي

از امکانات آموزشی به وجود می آید که کلیه روستاهاي پراکنده و کوچک را می پوشاند.
 در تعمیم آموزش ابتدایی و آموزش بزرگساالن روستایی به خصوص از سپاهیان دانش

استفاده خواهد شد در دوران برنامه پنجم تعداد 128 هزار سپاهی دانش به روستاها

اعزام می گردند. در برنامه پنجم آموزش ابتدایی رایگان بوده و کلیه دانش آموزان از
برنامه غذایی بهره مند خواهند شد.

پ - آموزش بزرگساالن

 در زمینه آموزش بزرگساالن فقط به آموزش سواد عمومی اکتفا نخواهد شد، توسعه
سوادآموزي حرفه اي که تجربه آن در کشور ما موفق بوده است و آموزشهاي کوتاه مدت

حرفه اي و توجیهی و اجتماعی در برنامه پنجم به خصوص در روستاها مورد توجه خواهد
بود و براي این منظور عالوه بر اعزام بیش از 32 هزار سپاهی ترویج و آبادانی و

بهداشت به روستاها از وسائل ارتباط جمعی نیز استفاده می گردد.

 با اجراي این برنامه ها نسبت با سوادان در گروه سنی 10 تا 44ساله که در حال حاضر
به حدود 50 درصد می رسد در پایان برنامه پنجم به حدود 80درصد افزایش خواهد یافت و

با این آهنگ و با توجه به آنچه که در توسعه آموزش ابتدایی پیش بینی شده است

بیسوادي در گروه سنی 6 تا 44ساله کشور قبل از پایان برنامه ششم ریشه کن می شود.

 از لحاظ پی گیري در امر ریشه کنی بیسوادي و سوادآموزي حرفه اي و آموزشهاي توجیهی
و اجتماعی و شغلی که توسط سپاهیان ترویج و آبادانی و بهداشت و خانه هاي فرهنگ

روستایی داده می شود پیشرفتهاي چشم گیري تا کنون حاصل شده است و اگر مجموع این
فعالیتها و روشهاي نو و ملی در آموزش بزرگساالن به نحو منظم و علمی بررسی و

ارزیابی و نتیجه گیري شود، هم موجب اصالح و بهبود این برنامه ها خواهد شد و هم
می تواند منشاء نوآوریهایی در روش و محتواي برنامه هاي سایر سطوح آموزشی گردد. به

همین مناسبت ایجاد مرکز پژوهش آموزش بزرگساالن در برنامه پنجم پیش بینی شده است.

ت - آموزش راهنمایی تحصیلی

 در زمینه آموزش راهنمایی تحصیلی که به منظور شناخت استعداد و آمادگی هاي نوجوانان
و راهنمایی آنان به سوي رشته هاي مورد نیاز در نظام آموزشی کشور منظور گردیده

تعداد دانش آموزان تا حدود دو برابر و نیم برنامه چهارم افزایش می یابد و در پایان



برنامه 1.67 میلیون نفر خواهد رسید و این دوره تحصیلی رایگان خواهد بود و کلیه

دانش آموزان از یک برنامه غذایی بهره مند خواهند شد.

 به عالوه امکانات الزم فراهم خواهد شد تا دانش آموزان با استعداد و کم بضاعت
بتوانند از بهترین امکانات آموزشی به طور رایگان استفاده کنند.

ث - آموزش متوسطه عمومی و جامع

 در برنامه پنجم آهنگ رشد تعلیمات متوسطه عمومی حتی المقدور تعدیل می شود و به
حدود 9 درصد تقلیل می یابد و با تنوع بخشیدن به رشته هاي تحصیلی در دبیرستانها و

توسعه مدارس جامع تعداد زیادي از داوطلبان تحصیل، به رشته هاي فنی، بهداشتی،

خدماتی و امور فنی و اداري سوق داده می شوند.

ج - آموزش فنی و تربیت حرفه اي

 در آموزش فنی و تربیت حرفه اي هدف اساسی برنامه پنجم آن است که افزایش ظرفیت
مدارس و مراکز آموزشی با آهنگی انجام گیرد که در پایان برنامه ششم میان عرضه و

تقاضا در زمینه مهارتها و تخصص هاي فنی و حرفه اي تعادل برقرار شود.

 بدین منظور براي تربیت افراد در سطوح مختلف مهارت در رشته هاي صنعتی کشاورزي و
خدمات، ایجاد 500 واحد فنی و حرفه اي جدید پیش بینی شده است که ظرفیت آموزشی مدارس

و مراکز موجود را از 95 هزار نفر (  دانش آموزان متوسطه فنی و کارگران ماهر و

نیمه ماهر) در برنامه چهارم به حدود 552 هزار نفر یعنی به حدود 6 برابر در آخر
برنامه پنجم می رساند.

 بر اثر افزایش این ظرفیت 72 هزار نفر تکنیسین درجه یک و 132 هزار نفر تکنیسین
درجه دو و 650 هزار نفر کارگر ماهر و نیمه ماهر در رشته هاي صنعت، کشاورزي و خدمات

تربیت می شوند فعالیتهاي آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی از طریق صندوق کارآموزي
که موجبات مشارکت بخش خصوصی را در تربیت حرفه اي فراهم آورده است مورد تشویق و

حمایت قرار خواهد گرفت و در پایان برنامه پنجم 29 صنعت عمده کشور مشمول قانون

کارآموزي خواهند بود. اجراء مختلف برنامه آموزش فنی و تربیت حرفه اي در جدول شماره

2 منعکس شده است.

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7396<
1 - آمار دانشجویان دوره هاي فوق دیپلم در آموزش عالی به حساب آمده است.

2 - شامل دوره هاي تربیت معلم دوساله ( فوق دیپلم)

3 - شامل دوره هاي تربیت معلم ابتدایی ( دیپلم)

4 - شامل دوره هاي آموزشی تربیت ( آشناسازي) کمتر از یک ماه و ضمن کار

7 - آموزش عالی

 در آموزش عالی تعداد دانشجویان از 115 هزار نفر در پایان برنامه چهارم به 190
هزار نفر در پایان برنامه پنجم خواهد رسید.

 قسمت قابل توجهی از این افزایش به صورت دوره هاي آموزشی - فنی و حرفه اي دوساله و



تربیت معلم پیش بینی شده است. چگونگی توزیع دانشجویان در رشته هاي مختلف تحصیلی در

جدول شماره 3 نشان داده شده است.

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7397<
 در برنامه پنجم 5 هزار نفر از این گروه در رشته علوم تربیتی و بقیه در رشته هاي

تخصصی تربیت معلم خواهند بود

 در برنامه پنجم ساختمانهاي اساسی دانشگاه پهلوي و دانشگاه صنعتی آریامهر در
اصفهان و دانشگاه بوعلی سینا در همدان و دانشگاه آزاد بر اساس طرحهاي جامعی که

تهیه شده انجام خواهد شد. عالوه بر آن دانشگاه بلوچستان و دانشگاه تحصیالت تکمیلی

و دانشگاه هنر و دانشکده تندرستی و مجتمع هاي آموزش پزشکی و مؤسسات مشابه دیگر
طرحهاي عمده اي است که در برنامه پنجم به اجرا گذاشته می شود.

ح - برنامه هاي پژوهشی

 شوراي گسترش تحقیقات کشور تقویت می شود که به تعریف سیاست علمی کشور و تشخیص
مداوم نیازهاي پژوهشی به پردازد. دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزش به عنوان عامل

اصلی در انجام برنامه هاي تحقیقاتی شناخته می شوند در این صورت الزم است دانشگاهها
نیز با جهت گیري تخصصی و با توجه به اصل تقسیم کار در سطح ملی برنامه هاي پژوهشی

مشخص را جانشین فعالیتهاي اتفاقی و پراکنده بنمایند و عموم دانشجویان را در

فعالیتهاي پژوهشی انفرادي و گروهی شرکت دهند عالوه بر آن براي تقویت تحقیقات در

جوار واحدهاي تولیدي و خدماتی اقدامات الزم صورت خواهد گرفت.

خ - تربیت معلم و مربی

 در زمینه تربیت و تأمین معلم بر اساس هدفهاي بلند مدتی که ذکر شد، پیش بینی شده
است که طی برنامه پنجم براي سطوح مختلف آموزشی جمعا130ً مرکز تربیت معلم و مربی

ایجاد گردد و مادام که این مراکز قابل بهره برداري نشده اند از طریق کارآموزیهاي
کوتاه مدت در مراکز موجود و از دانشگاههاي کشور نیاز برنامه پنجم تأمین شود.

 مستعدترین و مناسب ترین افراد ( در درجه اول افراد محلی) انتخاب می شوند و پس از
استخدام در وزارت آموزش و پرورش یا در سایر وزارتخانه ها به تربیت آنان اقدام

خواهد شد. به همین مناسبت مجموعه برنامه تربیت و تأمین معلم در یک شبکه به هم

پیوسته اي پیاده خواهد شد. که با واحدهاي استفاده کننده ارتباط کامل داشته باشد.
 د - ورزش و برنامه هاي کمک آموزشی

 براي پرورش جسمی دانش آموزان به خصوص براي پرورش حس انضباط و همکاري و فداکاري که
الزمه درك هدفهاي ملی و میهنی است به توسعه ورزش در مدارس و مؤسسات آموزشی در

برنامه پنجم توجه خاص مبذول شده است. حدود 500 مجتمع ورزشی خاص مدارس در شهرها و

روستاها در نقاطی که مدارس داراي فضاي کافی براي انجام فعالیتهاي ورزشی نیستند
ایجاد خواهد شد. کتابخانه هاي مدارس و کتابخانه هاي سیار به عنوان وسیله کمک

آموزشی و تربیتی توسعه خواهند یافت و براي این منظور تهیه و چاپ و توزیع 15 میلیون



جلد کتاب و نشریات آموزشی پیش بینی شده است.

 براي کاربرد تکنولوژي در آموزش و پرورش و خاصه استفاده از تلویزیون و رادیو براي
ارتقاء سطح کیفیت آموزش در نقاط دور افتاده ( به کمک شبکه مخابراتی و ماهواره) و

همچنین استفاده وسیع از کلیه وسایل کمک آموزشی مناسب، در همه سطوح آموزشی در

برنامه پنجم پیش بینی الزم به عمل آمده است.

 سرمایه گذاري و اعتبارات عمرانی
 مجموع اعتبارات براي اجراي برنامه هاي آموزش و پرورش از 1340 میلیارد ریال در

برنامه چهارم به 551.2 میلیارد ریال در برنامه پنجم افزایش می یابد. از کل

اعتبارات آموزشی برنامه پنجم 128.9 میلیارد ریال براي سرمایه گذاري ثابت و 422.3

میلیارد ریال کل اعتبارات آموزش و پرورش در برنامه پنجم حدود 30 درصد یعنی 1660

میلیارد ریال در روستاها یا براي روستاها به مصرف خواهد رسید.

 جدول شماره 4 کل اعتبارات و جدول شماره 5 سرمایه گذاري ثابت را در آموزش طی
برنامه پنجم نشان می دهد.

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7401 الی 7403<
 فرهنگ و هنر

 مقدمه
 فرهنگ مانند دیگر حاجتهاي مادي و فکري از نیازمندیهاي اساس انسان بوده و حق فرهنگ

و حق برخورداري از مظاهر فرهنگ، از حقوق اجتماعی انسان است.

 تجارب جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت هر دو حاکی از این حقیقت است که توسعه
اقتصادي و اجتماعی به تأمین رفاه مادي افراد جامعه منحصر و محدود نمی شود.

 همچنین کاربرد صحیح و توأم با مسئولیت ابزار کار، حفظ و نگهداري تأسیسات و ثمر
بخشی تولید جز با داشتن هدف و ایمان و اعتقاد به کار که آن نیز از تعالیم و

ارزشهاي فرهنگی جامعه سرچشمه می گیرد، امکان پذیر نیست.

 فرهنگ چیزي تجملی، خاص گروه برگزیدگان یا مناطق ممتاز نیست، بلکه جز و غیر قابل
تفکیک زندگانی اجتماعی، میراث مشترك همه افراد و سرزمینها و یکی از ابعاد توسعه

عمومی و از عوامل اصلی توسعه اقتصادي و اجتماعی است و هدف آن بهبود کیفیت زندگی

است.

 با در نظر داشتن تحوالت عظیم اجتماعی و اقتصادي سالهاي اخیر اکنون جامعه ما به
فرهنگی نیازمند است که بر مبانی فرهنگ ملی استوار باشد و ایرانیانی را که در جامعه

صنعتی زندگی خواهند کرد به کار آید، چه عدم تطبیق فرهنگهاي جدید با فرهنگهاي سنتی

ممکن است به صورت مانعی در راه نیل به هدفهاي توسعه درآید، از این رو هم برنامه

فرهنگ و هنر ایجاد تناسب و تطابق و تعادلی است میان فرهنگ سنتی و فرهنگهاي جدید که

به همراه صنعت وارد کشور می شوند.
 هدف هاي کلی:



 الف - پژوهشهاي فرهنگی، باستان شناسی، فرهنگ عامه، هنرهاي ملی، زبان و ادب براي
ایجاد پشتوانه فرهنگ ملی و نگهداري عناصر قابل دوام و ارزنده آن.

ب - توسعه آموزشهاي هنري و آموزشهاي عام و مستمر فرهنگی و هنري به مدد کلیه وسایل

اشاعه و نشر فرهنگی به منظور ایجاد تعادل و تطابق بین فرهنگ و ارزشهاي ملی و فرهنگ
صنعتی.

پ - افزایش کمی و ارتقاء سطح کیفی فعالیتهاي صحنه اي و هنري با توسعه و خانه هاي

فرهنگی به منظور باال بردن سطح دانش و بینش هنري.

ت - حمایت و تشویق از آفرینش هاي هنري و ادبی براي ایجاد و حفظ مکاتب اصیل ملی

فرهنگی و هنري.

ث - توسعه روابط فرهنگی و پاسداري مقام واالي زبان، ادبیات و فرهنگ ایران به خصوص

در کشورهاي فالت ایران.

 سیاست ها و خط مشی ها کلی:
 الف - توجه به میراث ارزنده فرهنگی ضمن توسعه کمی فرهنگ از سیاستهاي اصلی است.

پژوهش درباره عناصر گوناگون فرهنگ آن چنان خواهد بود که مردم ایران بتوانند در

جهانی که به سرعت دگرگون می گردد و تحول می یابد در راه حفظ اصالت فرهنگی و هویت

ملی خود به صورت تکیه گاه مستحکمی از آن بهره مند گردند و دانشمندان و هنرمندان از

مایه هاي ارزنده آن الهام گیرند.
ب - در امر آموزش فرهنگی و هنري توجه فقط معطوف به تربیت هنرمندان و مربیان هنري و

مروجان فرهنگی نبوده بلکه تربیت و آموزش فرهنگی و هنري جامعه نیز مورد نظر خواهد

بود.

پ - توجه به اولویت جغرافیایی و اجتماعی سیاست اصل گسترش فرهنگ را تشکیل می دهد.

از نظر جغرافیایی لزوم توجه به مناطقی که گسترش فعالیتهاي فرهنگی در آن جاها خاصه

از نظر یکپارچگی و حفظ تمامیت کشور حائز اهمیت اساسی است در اولویت اول خواهد بود.

اولویت دوم ناشی از ضرورت توجه به قشرهاي مختلف اجتماع به خصوص جوانان و کارگران
مراکز روستایی و صنعتی است. رعایت اصل برابري در برخورداري از مظاهر فرهنگی، مورد

تأکید قرار خواهد گرفت و عامل فرهنگ در جایی که بیشترین مردم کشور در آن سکنی

دارند حضور و نقشی سازنده خواهد داشت.

ت - به منظور حفظ تعادل بین فرهنگ ملی و دیگر فرهنگ ها از تعلیمات خشک و تعصب آمیز

احتراز به عمل خواهد آمد، چه ایجاد موانعی در برابر نفوذ تمدن فرهنگ و ارزشهاي

معنوي دنیاي صنعتی، توأم با کامیابی نخواهد بود.

ث - اقدام در جهت ایجاد و توسعه شوراهاي فرهنگ و هنر استانها و شهرستانها.

ج - تجهیز مرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگ و هنر به بررسی هاي آماري و تعیین

شاخص هاي فرهنگی.

چ - تأکید نقش شوراي عالی فرهنگ و هنر در جهت اجراي خط مشی ها و سیاست هاي فرهنگی



کشور و ایجاد هماهنگی.

 برنامه هاي مشخص:
 الف - پژوهش فرهنگی و نگهداري میراث ارزنده فرهنگی:

1 - کاوشهاي باستانشناسی در 25 نقطه کشور توسط 83 هیئت ایرانی و 92 هیئت خارجی.

2 - بررسی هاي باستانشناسی در 12 نقطه کشور توسط 50 هیئت ایرانی و 76 هیئت خارجی.

3 - انجام پژوهش هاي مردم شناسی و فرهنگ عامه در سراسر کشور از طریق نمونه گیري 40

الی 50 هزار واحد مسکونی.

4 - مطالعه 1000 روستا. 24 شهر نمونه از نظر مردم شناسی.

5 - چاپ 62 جلد کتاب و چهارده دوره مجله باستانشناسی در باب باستانشناسی.

6 - مطالعه و تعمیر و مرمت 250 بناي تاریخی و 20 کاروانسراي قدیمی.

7 - خرید و تعمیر 50 باب خانه قدیمی.

8 - بررسی 50 درصد از گویش هاي سراسر کشور با همکاري فرهنگستان زبان ایران و

سازمان جغرافیایی کشور.

9 - تشکیل انستیتو تحقیقات موسیقی ملی.

10 - تأسیس انجمن تاریخ ایران.

11 - تحقیقات و اقدامات در زمینه برنامه ریزي دراز مدت فرهنگی.

12 - بررسی تأثیرات فرهنگی صنعتی شدن و مطالعه درباره دگرگونیهاي فرهنگی دوره اخیر

ایران.

13 - ایجاد مرکز اسناد فرهنگی آسیایی با همکاري یونسکو.

14 - ایجاد مرکز ملی پژوهشهاي باستانشناسی و تاریخ هنر ایران.

15 - اقدام جهت تأمین نیروي انسانی در رشته هاي باستانشناسی و مرمت آثار باستانی

به خصوص تجدید نظر در دروس برنامه هاي آموزشی دانشگاهها.

ب - آموزش فرهنگی

1 - افزایش هنرجویان از 700 نفر به 1400 نفر.

2 - ایجاد 9 دانشسراي هنر در تهران، سنندج، زاهدان، کرمانشاه، تبریز، مشهد، شیراز،

کرمان، اهواز.

3 - افزایش تعداد هنرآموزان از 180 نفر به 830 نفر.

4 - ایجاد دانشگاه هنر.

5 - افزایش پایگاههاي آموزش سمعی و بصري از 23 مرکز به 350 مرکز به منظور اجراي

برنامه هاي فرهنگی در 20 هزار روستاي کشور.
6 - افزایش واحدهاي سیار آموزش سمعی و بصري از 100 واحد به 250 واحد.

7 - ایجاد مرکز سمعی و بصري در 20 پارك تهران و 100 پارك شهرستانها.

8 - تکمیل و تجهیز موزه هاي موجود.

9 - افزایش موزه هاي شهرستانها از 22 موزه فعلی به 62 موزه که شامل 24 موزه درجه



یک و 16 موزه درجه دو خواهد بود که اهم این موزه ها به شرح زیر است:

 موزه شاه اسمعیل صفوي- موزه دهه انقالب - موزه پاسارگاد و موزه کاخ مرمر.
10 - ایجاد 4 واحد موزه سیار.

11 - تعمیر و تکمیل موزه ایران باستان.

12 - احداث 5 کتابخانه مرکزي در تبریز، شیراز، اصفهان و مشهد.

13 - احداث 15 کتابخانه درجه 1 و 35 کتابخانه درجه 2 و 16 کتابخانه درجه 3 و 306

کتابخانه درجه 4 به تناسب جمعیت شهرها در شهرهاي مختلف.

14 - افزایش کتب کتابخانه هاي عمومی از 990 هزار جلد به 2.5 میلیون جلد.

15 - ایجاد 100 کتابخانه در خانه هاي فرهنگ روستایی هر کدام با 1000 جلد کتاب.

16 - مقدمات ایجاد کتابخانه بزرگ پهلوي.

پ - گسترش فرهنگ

1 - افزایش فعالیتهاي صحنه اي شامل تئاتر، موسیقی، باله و کر از 1800 برنامه به

3100 برنامه.

2 - افزایش مراکز تئاتر و موسیقی شهرستانها از 23 مرکز به 38 مرکز.

3 - ایجاد 4 خانه فرهنگ شهري درجه یک در تبریز، مشهد، شیراز و اصفهان.

4 - ایجاد 6 خانه فرهنگ شهري درجه دو در تبریز، اهواز، رشت، رضاییه، همدان و

کرمان.

5 - ایجاد 6 خانه فرهنگ شهري درجه 3 در زاهدان، سنندج، کرمانشاه، بندرعباس، ساري،

قزوین.

6 - ایجاد 8 خانه فرهنگ شهري درجه 4 در اردبیل، مهاباد، کاشان، بوشهر، گرگان،

خرم آباد، آبادان و یزد.
7 - افزایش تولید فیلم از 1600 دقیقه به 4400 دقیق در پایان برنامه پنجم.

8 - ایجاد صداخانه ملی.

9 - ایجاد تئاتر شیراز.

10 - ایجاد کاخ فرهنگ تهران.

11 - ایجاد سالن ارکستر سنفونیک.

12 - ایجاد سالنهاي متعدد تئاتر.

13 - ایجاد استودیو بزرگ سینمایی به منظور کمک به تهیه کنندگان فیلم.

14 - اعطاي وام به مؤسسین سینما در شهرکها و تولیدکنندگان فیلم ایرانی.

15 - ایجاد فیلم خانه ملی.

16 - ایجاد بنیاد شناسایی فرهنگ ایران.

17 - تهیه دائره المعارف ایران و اسالم.

18 - تهیه دائره المعارف ایرانی.

19 - افزایش کانونهاي پرورش فکري کودکان و نوجوانان به 150 کانون.



ت - ایجاد تسهیالت براي آفرینش هنري و ادبی.

1 - کمک به برگزاري نمایشگاهها براي عرضه آثار هنري.

2 - ایجاد خانه رفاه هنرمندان و نوازندگان.

3 - تشکیل و تأسیس گالري هاي دولتی و خرید آثار ارزنده هنري هنرمندان براي موزه ها

و نمایشگاهها.

ث - روابط فرهنگی

1 - احیاء و تقویت زبان فارسی در فالت ایران و کشورهاي همجوار.

2 - ایجاد خانه فرهنگ ایران در حیدرآباد ( دکن).

3 - توسعه روابط فرهنگی و تبادل کتاب، نشریات، دانشجو استاد با کشورهاي شمال

آفریقا، جنوب و جنوب شرقی آسیا، اروپا و امریکا.

 سرمایه گذاري و اعتبارات عمرانی
 کل اعتبارات فرهنگ و هنر از 4.4 میلیارد ریال در برنامه چهارم ( شامل 1.5 میلیارد

ریال از محل بودجه عمرانی و 2.9 میلیارد ریال از محل بودجه عادي) به 31.7 میلیارد

ریال در برنامه پنجم بالغ می گردد.
 جدول شماره 1 اجزاء اعتبارات فوق را در برنامه پنجم نشان می دهد.

 در جدول شماره 2 کل سرمایه گذاري ثابت بخش خصوصی و بخش عمومی در فرهنگ و هنر
منعکس است.

 عالوه بر ارقام فوق، 1.8 میلیارد ریال جهت خرید حریم آثار باستانی و خانه هاي
قدیمی تأمین خواهد گردید و در ضمن اعتبارات مربوط به آموزش هاي کالسیک هنري در بخش

آموزش پیش بینی گردیده است.

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7410 الی 7411<
 جهانگردي

 مقدمه
 جهانگردي فرهنگی از قدیمی ترین رشته هاي جهانگردي است که از لحاظ قدمت تاریخی

اساس جهانگردي بین المللی را تشکیل می دهد. امروزه جهانگردي عالوه بر جنبه هاي

فرهنگی، به عنوان یکی از فعالیتهاي بارور و سودمند اقتصادي و اجتماعی مورد توجه

بسیاري از کشورهاي جهان قرار گرفته و پایه هاي اقتصاد برخی از کشورها بر این صنعت

استوار است. از آنجا که جهانگردي صنعت تولید و مصرف است، توسعه آن همواره به

افزایش میزان کار و درآمد ملی کمک کرده و براي بسیار از کاالها و خدمات تقاضا

ایجاد می کند و یکی از منابع تحصیل ارز خارجی به شمار می رود. اثرات اجتماعی
جهانگردي از نظر ایجاد امکانات جهت استفاده مطلوب از ایام فراغت و شناخت کشور و

همبستگی قومی و ملی به خصوص در امر جهانگردي داخلی قابل توجه می باشد.

 هدف هاي کلی
 ایران عالوه بر دارا بودن موقع مناسب و مساعد جغرافیایی بین دنیاي شرق و غرب،



داراي بسیاري از مواهب طبیعی و اکتسابی و فرهنگی نیز هست که قادر است این کشور را

به انواع جاذبه هاي قابل عرضه به بازارهاي جهانگردي بین المللی مجهز سازد. در عین

حال اجراي برنامه هاي عمرانی کشور، رونق اقتصادي و باالخره افزایش درآمد سرانه و
ازدیاد ساعات فراغت باعث ایجاد جنبش جهانگردي داخلی نیز گردیده است. لذا با توجه

به کلیه این عوامل، شناخت و معرفی فرهنگ ایران، ایجاد وسائل رفاه و تأمین وسائل
پذیرایی براي جهانگردان خارجی و داخلی، هدفهاي کلی این برنامه به شمار می رود.

 خط مشی هاي اساسی و سیاست هاي اجرایی
 الف - با توجه به تجارب حاصله از اجراي برنامه هاي گذشته، در برنامه پنجم

حتی االمکان از مباشرت مستقیم بخش دولتی در امر احداث هتلهاي بزرگ و اداره و
نگهداري تأسیسات جهانگردي احتراز خواهد شد و سرمایه گذاري دولت بیشتر معطوف به

تأسیساتی خواهد بود که هنوز بخش خصوصی توانایی یا رغبت به سرمایه گذاري در آن

موارد را ندارد، نظیر احداث مهمانسراهاي شهري و تأسیسات مشابه در شهرهاي نیازمند و

فاقد داوطلب بخش خصوصی و یا انجام سرمایه گذاري هاي زیر بنایی در مراکز جهانگردي و

مجتمع هاي تفریحی و ییالقی.
ب - به جهانگردي داخلی از لحاظ ایجاد وسائل رفاه و آسایش و تفریح مسافران توجه خاص

خواهد گردید و تأسیسات متوسط و ارزان قیمت با شرایط مناسب براي گروههاي مختلف

اجتماعی احداث خواهد گردید.

پ - در مقررات اعطاي وام به بخش خصوصی به منظور ترغیب و ارشاد این بخش به

سرمایه گذاري در جهات مطلوب اقدام گردیده و بر اساس آیین نامه مصوب شوراي اقتصاد
وام طویل المدت با بهره نازل اعطاء خواهد شد.

ت - در نحوه اداره و بهره برداري مؤسسات جهانگردي وابسته به شرکت سهامی تأسیسات

جهانگردي تجدید نظرهاي اساسی معمول خواهد گردید تا این شرکت به صورت انتفاعی اداره

گردیده و حتی االمکان از زیان دهی آن جلوگیري به عمل آید.

ث - وزارت اطالعات و جهانگردي با همکاري سایر دستگاههاي مملکتی و شوراي عالی

اطالعات و جهانگردي نسبت به ایجاد تسهیالت بیشتر در امر تردد و استراحت و تفریح و

سیاحت جهانگردان اقدام الزم خواهد نمود.

 برنامه هاي مشخص
 الف - تأمین موجبات افزایش تعداد جهانگردان خارجی از 415 هزار نفر در سال پایان

برنامه چهارم به 925 هزار نفر در سال پایان برنامه پنجم.

ب - تأمین موجبات افزایش تعداد جهانگردان داخلی از حدود 4 میلیون نفر در سال پایان

برنامه چهارم به 7 میلیون نفر در سال پایان برنامه پنجم.

پ - افزایش تعداد تخت ها در انواع تأسیسات جهانگردي تجملی از 6350 تخت در پایان

برنامه چهارم به 21950 تخت در پایان برنامه پنجم.

ت - افزایش تعداد تخت ها در انواع تأسیسات جهانگردي متوسط از 9000 تخت در پایان



برنامه چهارم به 20500 تخت در پایان برنامه پنجم.

ث - افزایش تعداد تخت ها در انواع تأسیسات جهانگردي ارزان از 12500 تخت در پایان

برنامه چهارم به 47730 تخت در پایان برنامه پنجم.

 به طور کلی تعداد تخت ها در انواع تأسیسات پذیرایی در برنامه هاي مختلف طبق جدول
زیر از 27850 تخت در پایان برنامه چهارم به 90180 تخت در پایان برنامه پنجم خواهد

رسید.

ج - توسعه تبلیغ در بارزهاي عمده جهانگرد فرست از طریق نمایندگیهاي وزارت اطالعات

و جهانگردي، برقراري نمایشگاهها، توزیع انواع مختلف نشریات درباره معرفی جاذبه هاي

جهانگردي کشور و ایجاد همکاري و تشریک مساعی با آژانسهاي جهانگردي بین المللی.

چ - جهت ارتقاء سطح خدمات جهانگردي نسبت به آموزشهاي ضمن خدمت، مقدماتی و فوق

متوسطه ( عالی) به شرح زیر اقدام خواهد شد.*
*>> پاورقی: اعتبارات برنامه آموزش جهانگردي کالً در فصل آموزش و پرورش منظور

گردیده است.<<

1 - آموزشهاي فوق متوسطه ( عالی) حداکثر به مدت دو سال به تعداد 800 نفر.

2 - آموزشهاي متوسطه به دو خدمت حداکثر به مدت یک سال به تعداد 2100 نفر.

3 - آموزشهاي مقدماتی حداکثر به مدت 6 ماه به تعداد 3100 نفر.

4 - آموزشهاي ضمن خدمت به تعداد 4000 نفر.

 سرمایه گذاري و اعتبارات عمرانی
 کل اعتبارات جهانگردي از 4.0 میلیارد ریال در پایان برنامه چهارم به 13.5 میلیارد

ریال در پایان برنامه پنجم بالغ می گردد.
 جدول شماره 1 اجزاء اعتبارات فوق را در برنامه پنجم نشان می دهد.

 جدول شماره 3 کل سرمایه گذاري ثابت بخش خصوصی و بخش عمومی را در جهانگردي نشان
می دهد.

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7416 الی 7418<
4 - بهداشت، درمان، تغذیه و تنظیم خانواده

 مقدمه
 در تجدید نظر برنامه پنجم عمرانی کشور، فصل بهداشت، درمان، تغذیه و جمعیت و تنظیم

خانواده در اجراي فرمان ملوکانه دائر بر بهداشت رایگان و همچنین براي رسیدن به
هدفهاي کلی زیر تغییر اساسی یافته است:

 الف - کنترل بیماریهاي واگیر و عرضه خدمات بهداشتی به کلیه افراد جامعه در
کوتاه ترین زمان ممکن.

ب - بهبود تغذیه کلیه دانش آموزان کودکستانی، مدارس ابتدایی و دوره راهنمایی

تحصیلی.

پ - افزایش میزان دسترسی مردم روستاهاي کشور به مراکز بهداشتی و درمانی.



ت - تدارك تسهیالت درمان الزم براي تکمیل بیمه درمانی در پایان برنامه ششم عمرانی

کشور.

 هدفهاي کلی
 با توجه به اینکه سالمت یکی از حقوق مسلم فردي و اجتماعی است و نیز سالمت افراد
زیربناي مهم پیشرفت اقتصادي و اجتماعی را تشکیل می دهد، هدف اساسی برنامه پنجم
ارتقاء میزان سالمت افراد از طریق پیشگیري و مبارزه با بیماریها، توسعه کمی و کیفی

خدمات درمانی و باالخره توان بخشی است.
 سیاستها و خط مشی هاي اجرایی

 اصول و سیاستهاي اجرایی برنامه بهداشت، درمان، تغذیه، جمعیت و تنظیم خانواده به
قرار زیر خواهد بود:

 الف - تأمین نیاز خدمات بهداشتی و درمانی مردم از وظائف دولت محسوب گردیده و همه
مردم از این خدمات به طور رایگان بهره مند خواهند گردید.

ب - طرح ریزي خدمات بهداشتی و درمانی کشور بر اساس تعمیم حداقل خدمات مورد نیاز

براي کلیه نقاط محیطی و عرضه خدمات تخصصی متناسب با اصول پزشکی مترقی در مراکز

بزرگ خواهد بود.

پ - کلیه واحدهایی که خدمات پزشکی عرضه می دارند، به نحوي از انحاء در داخل یک

شبکه جامع و هماهنگ قرار خواهند داشت و در برنامه سرمایه گذاري مستقیم و غیر

مستقیم دولتی و همچنین سرمایه گذاري هاي بخش خصوصی براي ایجاد واحدهاي درمانی،

توزیع عادالنه امکانات در چهارچوب شبکه فوق الذکر رعایت خواهد شد.
ت - برنامه جمعیت و تنظیم خانواده یک برنامه جامع ملی بوده و تحقق هدفهاي آن

مستلزم کوشش و همکاري وزارتخانه ها و سازمانهاي مرتبط با این برنامه می باشد. در

این زمینه از تسهیالت وزارت آموزش و پرورش، وزارت اطالعات، سازمان رادیو تلویزیون

ملی ایران، دانشگاهها و کلیه مؤسسات درمانی بخش عمومی استفاده خواهد شد.
ث - نحوه پی ریزي و اجراي برنامه خدمات بهداشتی چنان خواهد بود که در کوتاهترین

مدت ممکن بیماریهاي واگیر کنترل گردیده و خدمات بهداشتی براي کلیه افراد جامعه

تأمین گردد.

ج - با توجه به کمبود نیروي انسانی متخصص و همچنین با در نظر گرفتن جنبه هاي علمی

و اقتصادي از ساختن بیمارستان هاي کوچک خودداري خواهد شد و ایجاد بیمارستانهاي

بزرگ با توجه به نیاز مناطق مورد تأکید قرار خواهد گرفت.

چ - بیمه درمانی اساس سیاست تأمین خدمات درمانی خواهد بود و توسعه بیمه به نحوي

انجام خواهد پذیرفت که تا پایان برنامه ششم کلیه افراد کشور را شامل گردد.

ح - نحوه اجراي بیمه درمانی علی االصول از طریق خرید خدمات خواهد بود.

خ - تا زمانی که پوشش بیمه درمانی کامل نگشته است، کلیه بیمارستانهاي بخش عمومی و

سازمانهاي خیریه در درجه اول خدمات خود را به گروههاي کم درآمد بیمه نشده اختصاص



خواهند داد.

 د - در مورد خدمات درمانی و بهداشتی روستاها به علت پراکندگی جمعیت، عرضه خدمات
بهداشتی از طریق واحدهاي سیار در سطح کلیه دهات و حتی االمکان خانه به خانه ارائه

خواهد گردید و در مورد خدمات درمانی این مناطق نیز واحدهاي سیار کوچکی در اطراف

مراکز درمانی بهداشتی روستایی ایجاد خواهد شد.
 ذ - به منظور ارائه درمانهاي ساده و کمکهاي اولیه، نیروي انسانی جدیدي آموزش دیده
و به روستاها اعزام خواهند شد. این افراد تحت نظارت مراکز درمانی بهداشتی روستایی

ضمن مراقبت بیماریی هاي واگیر، تأمین خدمات درمانی ساده را نیز به عهده خواهند
داشت.

 ر - به منظور بهبود کیفیت خدمات درمانی بهداشتی روستاییان، با توجه به مشکالت
اعزام پزشک به روستاها کوشش خواهد شد که بین شبکه درمانی و بهداشتی روستایی ارتباط

عملیاتی به وجود آید.

 ز - جهت اساسی سیاست جامع تغذیه طی برنامه پنجم بر اصل تأمین نیازمندیها و جبران
کمبودهاي تغذیه اي گروههاي نیازمند و ایجاد تعادل میان نیاز و مصرف خواهد بود.

س - رعایت حداقل هزینه و در نظر گرفتن عادات و فرهنگ و قابلیت اجرا اساس انتخاب

خدمات و محتویات برنامه تغذیه در رابطه با نوع مشکالت گروه زیر پوشش خواهد بود و
کوشش خواهد شد که این برنامه از جامعیت کافی برخوردار بوده و با سایر خدمات

بهداشتی هماهنگ باشد.

ش - به منظور شناخت مسائل و مشکالت بهداشتی، ارتقاء دانش و جهت دادن تحقیقات براي

پاسخگویی به نیازهاي برنامه ریزي و اجرایی و ارائه راه حل در زمینه عرضه خدمات
بهداشتی و درمانی به سازمانهاي پژوهشی بهداشتی و درمانی توجه خاص خواهد گردید.

ص - در زمینه آموزش پزشکی، نارسایی نظام موجد در تأمین نیازهاي جامعه کامالً احساس

می گردد و بدین جهت در آموزش پزشکی ایران با در نظر گرفتن تأمین نیازهاي کمی و
همچنین با توجه به ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی، درمان سرپایی، درمان بستري و تخصصی

تجدید نظر به عمل خواهد آمد.

 هدفها و برنامه هاي مشخص
 در برنامه پنجم هفت برنامه عمده به شرح زیر در زمینه بهداشت تنظیم شده است:

 الف - برنامه جمعیت و تنظیم خانواده - میزان افزایش سالیانه جمعیت کشور در حدود
3.1 درصد می باشد و ایران از این نظر در ردیف کشورهایی است که بیشترین میزان

افزایش جمعیت را دارد.

 براي تحقق هدفهاي اقتصادي و اجتماعی کشور، به اجراي برنامه جمعیت و تنظیم خانواده
اولویت تام داده شده است میزان مرگ و میر به علت توسعه خدمات بهداشتی و بهبود

شرایط زیست به سرعت کاهش می یابد. از طرف دیگر کاهش میزان موالید تابع عوامل مختلف

اجتماعی و فنی است. با توجه به ضوابط موجود اقدام الزم براي حداکثر تقلیل موالید



به عمل خواهد آمد به نحوي که میزان رشد سالیانه جمعیت در بلندمدت به یک درصد برسد.

براي وصول به هدف مزبور کاهش نرخ موالید طی برنامه پنجم معادل 9 در هزار ( از 48

در هزار به 38 در هزار) مورد نظر قرار گرفته است. با توجه به کاهش نرخ مرگ و میر

از 16 به 12 در هزار، میزان افزایش جمعیت در پایان برنامه پنجم 26 در هزار خواهد

بود. دستیابی به هدفهاي فوق به طرق زیر انجام خواهد گرفت.

1 - توسعه کمی و کیفی برنامه آموزشی عمومی و فردي.

2 - افزایش پوشش مؤثر خدمات کلینیکی از 6 درصد به 24 درصد زنان در شرایط باروري.

3 - آموزش کادر فنی و انجام بررسی ها و تحقیقات.

ب - برنامه خدمات بهداشتی - ارتقاء سالمت جسمی و روانی جامعه از طریق پیشگیري

عملی تر و از نظر اقتصادي موجه تر از درمان است. در این زمینه با توجه به حداکثر
امکان فنی و اجرایی اقدامات زیر انجام خواهد گرفت.

1 - کلیه بیمارهاي واگیر که پیشگیري آن از طریق واکسیناسیون امکان پذیر می باشد (

شامل بیمارهاي آبله، سرخک، فلج اطفال، دیفتري، کزاز، سیاه سرفه و بیماریهاي عفونی

روده) با انجام حدود 170 میلیون بار واکسیناسیون و پوشش حدود 100 درصد جامعه تحت

کنترل خواهد بود.

2 - حدود 10.5 میلیون مورد مبتالیان به بیماریهاي عفونی ( شامل سل، جذام، تب مالت،

بیماریهاي واگیر چشم، بیماریهاي عفونی روده، بیالرزیوز) و همچنین 14.5 میلیون مورد

مبتالیان به انگلهاي روده اي و کچلی بیماریابی و تحت درمان قرار خواهند گرفت.
3 - صدور شناسنامه بهداشتی براي افراد تا سن 18 سالگی عملی می گردد.

4 - بهسازي محیط شامل تأمین آب آشامیدنی سالم و سایر فعالیتهاي بهسازي محیط در

روستاها و کنترل بهداشت محیط شهرها صورت خواهد پذیرفت. ( هدف ها و اعتبارات مربوط

به بهسازي محیط روستاها در فصل عمران و نوسازي روستاها آمده است).

5 - اجراي برنامه خدمات بهداشتی و همچنین اجراي قسمتی از برنامه جمعیت و تنظیم

خانواده به وسیله شبکه بهداشتی مشتمل بر 1280 مرکز بهداشت اصلی و فرعی در شهرها و

3200 مرکز درمانی - بهداشتی و خانه بهداشت در روستاها انجام می پذیرد و توسعه

فیزیکی برنامه شامل ایجاد100 مرکز بهداشت اصلی و 640 مرکز بهداشت فرعی در شهرها و

500 مرکز درمانی: بهداشتی و 1900 خانه بهداشت در روستاها خواهد بود. ضمناً عملیات

ساختمانی 60 مرکز بهداشت اصلی نیز شروع می گردد که در برنامه ششم تکمیل خواهد شد.

6 - در سه سال اول برنامه به علت عدم تکافوي مراکز بهداشت موجود براي تحقق هدفهاي

پیش بینی شده، قسمت قابل توجهی از فعالیتهاي مورد لزوم به وسیله اکیپ هاي سیار

انجام می گیرد و به تدریج با ایجاد مراکز بهداشتی جدید، اکیپ هاي سیار در شبکه
بهداشتی استقرار می یابند.

پ - برنامه خدمات درمانی - در پایان برنامه چهارم تعداد تختهاي بیمارستانی و

آسایشگاهی براي هر ده هزار نفر جمعیت 13.6 بوده است. با توجه به محدودیت تأمین



نیروي انسانی پزشکی، ارتقاء میزان فوق و رسیدن به 17.2 تخت براي هر 10 هزار نفر

جمعیت هدف برنامه درمانی طی برنامه پنجم می باشد. بدین منظور تعداد تخت هاي

بیمارستانی به میزان 20 هزار افزایش خواهد یافت به عالوه عملیات اجرایی حدود 15

هزار تخت بیمارستانی دیگر شروع خواهد یافت به عالوه عملیات اجرایی حدود 15 هزار
تخت بیمارستانی دیگر شروع خواهد گردید تا در برنامه ششم مورد بهره برداري

قرار گرفته و تعمیم بیمار درمانی را امکان پذیر نماید.
ت - برنامه خدمات درمانی و بهداشتی روستایی - بهبود کیفی و کمی خدمات درمانی و

بهداشتی روستاها از دیگر برنامه هاي عمده بهداشت می باشد. بدین منظور با افزایش
500 مرکز درمانی، بهداشتی جدید در مراکز بخشها و روستاهاي پرجمعیت تر و 1900 خانه

بهداشت شبکه اي مشتمل بر 800مرکز درمانی، بهداشتی ( مرکز اصلی) و 2400 خانه

بهداشت ( مرکز فرعی) در روستاها ایجاد خواهد شد.
ث - برنامه بهبود تغذیه عمومی - بهبود تغذیه عمومی در دراز مدت تابع عواملی چون

ازدیاد درآمد سرانه و قیمت مواد غذایی می باشد و چون تحقق این هدفها ضرورتاً مستلزم

زمان طوالنی تري است، اجراي برنامه هاي تغذیهاي مستقیم و خاص به شرح زیر در برنامه

پیش بینی گردیده است.

1 - تأمین یک وعده غذاي تکمیلی براي کلیه کودکان کودکستانها، مدارس ابتدایی و

مدارس راهنمایی تحصیلی، که در سال 1353 شامل 5.5 میلیون نفر بوده و در سال پایان

برنامه پنجم حدود 8 میلیون نفر را در بر خواهد گرفت.

2 - تأمین تغذیه کمکی براي مادران شیرده کارگر و کودکان آنها و کارگران در

کارخانه ها و کارگاهها، بهبود تغذیه زنان باردار و مادران شیرده که مهمترین گروه
آسیب پذیر بین بزرگساالن می باشند، پوشش این خدمات در پایان برنامه پنجم حدود 310

هزار نفر خواهد بود.

3 - افزایش مصرف نان به منظور تأمین کالري و پروتئین در کلیه گروههاي سنی کم درآمد

به استثناي کودکان کمتر از سه سال و افزودن ویتامینهاي آ وب 2 و در صورت امکان

ویتامین ث به آرد یا نان.

4 - برقرار نمودن و تلفیق خدمات تغذیه اي در قالب خدمات بهداشتی به منظور کنترل

سوء تغذیه کودکان کمتر از سه سال.
5 - درمان و توان بخشی کودکان مبتالء به سوء تغذیه شدید ( درجه 3) که در سال آخر

برنامه حدود 15 هزار کودك را در بر می گیرد.

6 - توان بخشی کودکان مبتال به سوء تغذیه درجه 2 که در پایان برنامه پنجم شامل 50

هزار کودك می گردد.

7 - جبران کمبود غذایی کودکان نیازمند و مبتال به سوء تغذیه خفیف ( درجه 1) با

استفاده از غذاي آماده مخصوص کودکان و یا امکانات غذایی خانوار به عمل آمده و پوشش

آن حدود 310 هزار نفر در پایان برنامه پنجم خواهد بود.



ج - برنامه آموزش کادر فنی - به منظور تأمین نیازهاي نیروي انسانی پزشکی و

پیراپزشکی برنامه هاي مشخص زیر انجام خواهد گرفت.
1 - تأسیس 2 دانشکده پزشکی.

2 - افزایش پذیرش دانشکده هاي پزشکی موجود به دو برابر فعلی و استفاده از کلیه

مراکز درمانی واجد شرایط در امر آموزش پزشکی بالینی.

3 - ایجاد 36 آموزشگاه کادر پرستاري، 20 آموزشگاه مامایی و مامایی روستایی، 40

آموزشگاه تربیت تکنیسین و کمک تکنیسین آزمایشگاه، رادیولوژي، داروسازي و بهداشت

محیط، 20 آموزشگاه تربیت بهداشت یار و 3 آموزشگاه تربیت کارشناسان برنامه ریزي،

مدیریت تغذیه، خدمات تغذیه اي و رژیم درمانی.

چ - برنامه تحقیقات و بررسی هاي بهداشتی - به منظور گسترش تحقیقات و شناخت مسائل و

مشکالت بهداشتی و یافتن راه حلهاي مناسب و باالخره ارتقاء دانش بهداشتی برنامه هاي
مشخص زیر انجام خواهد گرفت.

1 - تحقیق در زمینه برنامه جمعیت و تنظیم خانواده به منظور یافتن بهترین روش

پیشگیري از موالید ناخواسته در ایران و ارائه بهترین روش ثبت وقایع حیاتی.

2 - تحقیق و بررسی در زمینه تعیین میزانهاي نرخ مرگ و میر اختصاصی و چگونگی کارآیی

تسهیالت بهداشتی و درمانی و باالخره تعیین مسائل بهداشت محیط.
3 - تحقیق در مورد بیماریهاي بومی، تهیه واکسن و مواد بیولوژیک مورد نیاز.

4 - تحقیق در مورد بیماریهاي سرطان - قلب و عروق.

5 - تحقیق بالینی بیماریهاي واگیر.

6 - تحقیق و بررسی در زمینه برنامه و سیاست درمانی و بهداشتی دراز مدت کشور.

7 - تحقیق و بررسی براي یافتن بهترین روش آموزش پزشکی و کارکنان وابسته

8 - تحقیقات گوناگون در مورد غذا و تغذیه.

 سرمایه گذاري و اعتبارات عمرانی
 کل اعتبارات فصل بهداشت، درمان، تغذیه، جمعیت و تنظیم خانواده بالغ بر 236.7

میلیارد ریال می باشد که 42.5 میلیارد آن سرمایه گذاري ثابت می باشد.
 جدول شماره 1 اعتبارات فصل بهداشت، درمان، تغذیه و جمعیت و تنظیم خانواده را طی

برنامه پنجم نشان می دهد.
> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7427 الی 7429<

5 - تأمین و رفاه اجتماعی

 این فصل شامل 6 برنامه اصلی بیمه هاي اجتماعی کارگران، بیمه هاي اجتماعی
روستاییان، بیمه هاي اجتماعی کارمندان، حمایت گروههاي بیمه نشده و کم درآمد، خدمات
رفاهی و توان بخشی معلولین و سه برنامه تبعی مشارکت و ارتباطات اجتماعی، تحقیقات و

خدمات اداري می باشد.
 هدفهاي کلی



 الف - تأمین حمایت بیمه اي شامل درمان، ازکارافتادگی، بازنشستگی، فوت و بیکاري
براي گروههاي متشکل و شاغل جامعه.

ب - تأمین حمایتهاي مقتضی براي گروههاي کم درآمد بیمه نشده.

پ - توان بخشی، آموزش حرفه، اشتغال معلولین قابل توان بخشی و نگهداري معلولین غیر

قابل توان بخشی.
ت - رفاه گروههاي مختلف جامعه با توجه به اهمیت اجتماعی گروهها و آسیب پذیري آنها.

ث - تأمین زمینه الزم براي پوشش کامل جمعیت شهري و روستایی از لحاظ بیمه هاي

بیماري، از کار افتادگی، بازنشستگی، بیکاري و فوت تا پایان برنامه ششم.
 سیاستها و خط مشی هاي اجرایی

 الف - نرخ حق بیمه در مورد هر یک از تعهدات قانونی سازمان بیمه هاي اجتماعی،
بیمه هاي بیماري، بازنشستگی و غیره تفکیک می گردد.

ب - به منظور توسعه سریع خدمات تأمین اجتماعی به مزد و حقوق بگیران کشور، امور

درمانی بیمه شدگان در تشکیالت مستقلی تمرکز یافته و سایر تعهدات از جمله
بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت، در سازمان مستقل دیگر متمرکز می گردد.

پ - با توجه به کاهش قدرت خرید مستمریهاي برقرار شده در مورد بازنشستگان

بازماندگان و از کارافتادگان، حداقل مستمري با توجه به هزینه زندگی و حداقل

دستمزدها افزایش خواهد یافت.

ت - به منظور تأمین عدالت اجتماعی در اجراي قانون تأمین درمان مستخدمین شاغل و

بازنشسته دولت به کارمندانی که از خدمات درمانی برخوردار نمی باشند اولویت داده

خواهد شد.

ث - درمان سرپایی کلیه روستاییان از طریق شبکه درمان کشور تأمین می گردد و در

نتیجه سازمان بیمه هاي اجتماعی روستاییان کوشش خود را به انجام سایر وظائف قانونی

خود مصروف می کند و بیمه شدگان در مورد خدمات تخصصی و بستري از بخش خصوصی و در
صورت عدم دسترسی از بخش عمومی استفاده خواهند کرد.

ج - حمایت مقتضی گروههاي بیمه نشده کم درآمد علی االصول از طریق تعمیم بیمه هاي

اجتماعی، ایجاد اشتغال مولد و تعدیل درآمد خانوار تأمین خواهد شد و در عین حال در

کوتاه مدت دولت مسئولیت حمایت از این گروه را به عهده خواهد گرفت. در این زمینه از

سیاستهاي خاص زیر پیروي خواهد شد:

1 - حمایت دولت در وهله اول معطوف به کودکان و خانواده هاي بی سرپرست ( موقت و یا

دائم) خواهد بود.

2 - تأمین حمایتهاي مقتضی با توجه به حفظ حیثیت و شخصیت افراد و خانواده ها و

مراعات سنتهاي اجتماعی جامعه و به هنگام الزم صورت می گیرد.

3 - حمایتهاي مذکور به نحوي انجام می گیرد که تحرك و تکاپوي افراد و خانواده ها را

در جهت اتکاء به خود سست ننماید.



4 - امر عدم تمرکز و استفاده وسیع از سازمانهاي محلی در اجراي برنامه ها رعایت

خواهد شد.

5 - کوشش خواهد گردید که مشارکت استفاده کنندگان از خدمات از طریق همکاري و

خودیاري آنان صورت پذیرد و همچنین از خدمات داوطلبانه در جهت نیل به هدفها استفاده

گردد.

چ - هماهنگی در خدمات اجتماعی از طریق شوراي عالی رفاه اجتماعی ایجاد خواهد شد.

ح - مراکز چند وظیفه اي به منظور تلفیق خدماتی که ادغام آنها در جهت رسیدن به

هدف هاي برنامه الزم است ایجاد خواهد شد.
 برنامه هاي مشخص

 الف - در زمینه بیمه هاي اجتماعی کارگران:
1 - افزایش افراد تحت پوشش بیمه درمان از 3.4 میلیون نفر در آخر برنامه چهارم به

5.4 میلیون نفر در آخر برنامه پنجم.

2 - افزایش افراد تحت پوشش بیمه هاي فوت، از کار افتادگی، بازنشستگی از 3.6 میلیون

نفر در آخر برنامه چهارم به 6 میلیون نفر در آخر برنامه پنجم.

3 - اجراي بیمه بیکاري 100 هزار نفر از مشمولین قانون کار که با احتساب خانواده

آنان حدود 500 هزار نفر را شامل می گردد.

ب - در زمینه بیمه هاي اجتماعی کارمندان:

1 - افزایش پوشش بیمه درمان کارمندان دولت و خانواده آنان از 200 هزار نفر در آخر

برنامه چهارم به 2.5 میلیون نفر در پایان برنامه پنجم که تمام کارمندان دولت و

خانواده آنها را شامل می گردد.

ب - در زمینه بیمه هاي اجتماعی کارمندان:

1 - افزایش پوشش بیمه درمان کارمندان دولت و خانواده آنان از 200 هزار نفر در آخر

برنامه چهارم به 2.5 میلیون نفر در پایان برنامه پنجم که تمام کارمندان دولت و

خانواده آنها را شامل می گردد.

2 - افزایش پوشش بیمه بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی کارمندان دولت از 960 هزار

نفر در آخر برنامه چهارم به 1.4 میلیون نفر در آخر برنامه پنجم.

3 - سیستم بیمه هاي درمان و بازنشستگی حدود 300 هزار نفر از کارمندان بخش خصوصی و

خانواده آنان و 400 هزار نفر از کارکنان مستقل بخش شهري.

4 - اعطاي مزایاي بیمه حوادث، کلیه دانش آموزان و دانشجویان بخش شهري از طریق

قرارداد با شرکتهاي بیمه.

پ - در زمینه بیمه هاي اجتماعی روستاییان:

1 - افزایش پوشش بیمه درمانی روستاییان از 100 هزار نفر در آخر برنامه چهارم به 4

میلیون نفر در پایان برنامه پنجم.

2 - تعمیم بیمه فوت به حدود 100 هزار نفر از روستاییان.



ت - در زمینه حمایت گروههاي بیمه نشده و کم درآمد:

100 هزار خانوار کم درآمد تا پایان برنامه پنجم از نظر تأمین حداقل هزینه زندگی

مورد حمایت قرار می گیرند و این حمایت با توجه به اولویتها در وهله اول شامل

خانواده هایی می گردد که به علت فوت، از کار افتادگی، زندانی شدن بیماري سرپرست
خانواده و یا به جهات دیگر تأمین زندگی آنان با اشکال زیاد مواجه شده است.

ث - در زمینه خدمات رفاهی:

1 - ایجاد 140 مرکز رفاه خانواده و 150 باب مهد کودك.

2 - ایجاد 115 کانون شبه خانواده، یک مجتمع شبه خانواده، یک شیرخوارگاه و تکمیل و

تجهیز 20 واحد شبانه روزي و مهد کودك.

3 - ایجاد دو کانون کارکنان جوان.

4 - نوسازي و بهبود کیفی 300 خانه فرهنگ روستایی.

5 - تکمیل و تجهیز مرکز تحقیقات و حفاظت صنعتی.

6 - ایجاد یک اتحادیه تعاونیهاي مصرف کارگران که به 300 تعاونی کوچک سرویس خواهد

داد و تجهیز 80 تعاونی مصرف موجود.

7 - ایجاد 10 استراحتگاه کارگري و تکمیل یک پالژ.

8 - ایجاد 24 مرکز اجتماعی و فرهنگی جهت استفاده کارمندان دولت.

ج - در زمینه توان بخشی معلولین:

1 - ایجاد یک کلینیک شنوایی و تهیه سه واحد سیار شنوایی.

2 - ساختمان یک خوابگاه موقت ویژه نابینایان استفاده کننده از خدمات توان بخشی و

آموزش حرفه اي.

3 - ایجاد و تکمیل 20 مرکز توان بخشی، آموزش حرفه اي و مجتمع کارگاههاي حمایت شده

جهت معلولیت جسمی.

4 - ایجاد 32 مجتمع کارگاه حمایت شده معلولین جسمی و آغاز عملیات اجرایی 18 کارگاه

دیگر.

5 - ایجاد 3 مرکز نگهداري معلولین جسمی غیر قابل عالج و آغاز عملیات اجرایی 7 مرکز

جدید.

6 - آغاز عملیات اجرایی یک مرکز نمونه کودکان چند نقصی.

7 - ایجاد 12 باب سراي کودکان عقب مانده ذهنی و آغاز عملیات اجرایی 8 مرکز دیگر.

8 - ایجاد یک مرکز معلولین.

9 - ایجاد 10 مرکز نگهداري عقب افتادگان بزرگسال و معلولین روانی غیر قابل عالج و

آغاز عملیات 10 مرکز دیگر.

10 - ایجاد 5 کانون اصالح و تربیت معلولین اجتماعی و آغاز عملیات اجرایی 5 کانون

جدید.

11 - احداث یک مرکز امداد براي کودکان و نوجوانان خارج شده از کانونهاي اصالح و



تربیت.

12 - تکمیل ساختمانهاي موجود کانونهاي کارآموزي کشور.

13 - ایجاد 13 مجتمع حمایت شده اشتغال زندانیان در داخل و خارج از زندانها

14 - ایجاد یک مجتمع هدایت مادران تنها.

چ - در زمینه مشارکت و ارتباطات اجتماعی:

 ایجاد ارتباط بیشتر بین مجریان امور و مردم به منظور ترغیب و تشویق و بسیج آنان
با انجام خدمات داوطلبانه در زمینه اجراي برنامه هاي عمرانی در سطح ملی و

بین المللی.
 در - در زمینه انجام تحقیقات و بررسی ها:

 شناخت دقیق تر نیازها و آگهی از مسائل و مشکالت مربوط به تأمین رفاه اجتماعی از
طریق اجراي طرحهاي تحقیقاتی.

 ذ - در زمینه انجام خدمات اداري:
 کلیه فعالیتهاي اداري، عمومی و مدیریت سازمانهاي ذیربط در اجراي برنامه هاي فصل

تأمین و رفاه اجتماعی با یکدیگر هماهنگ خواهد شد.

 اعتبارات عمرانی و سرمایه گذاري ثابت.
 اعتبارات عمرانی و سرمایه گذاري ثابت طی برنامه پنجم در فصل تأمین و رفاه اجتماعی

به شرح جداول 1 و 2 پیوست خواهد بود.

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7435 الی 7437<
6 - تربیت بدنی، پیشاهنگی و امور جوانان

 مقدمه
 برنامه ورزش و تربیت بدنی با توجه به عالقه و استقبال شدید جوانان و نوجوانان در

امر ورزش و نحوه استفاده از تأسیسات ورزشی و میزان بهره دهی آنها و هزینه هاي الزم

جهت بهره برداري و نگهداري از آنها ارزیابی و با در نظر گرفتن این مسائل برنامه
ورزش و تربیت بدنی تهیه و تدوین گردیده است.

 در تجدید نظر برنامه تربیت بدنی به گسترش و تعمیم ورزشهاي پایه اي و بنیادي توجه
شده است. در این جهت ایجاد مجموعه هاي ورزشی کوچک در نقاط پراکنده و پرجمعیت شهرها

و مراکز بخشها در این برنامه منظور گردیده و به تربیت مربیان و کادر فنی اولویت

خاص داده شده است.

 در برنامه جوانان و پیشاهنگی، پرورش سجایاي اخالقی و ایجاد حس همکاري و تعاون
مابین جوانان و دانشجویان و دانش آموزان در کارهاي عمران ملی مورد توجه خاص قرار

گرفته است.

 هدفهاي اساسی:
 هدفهاي اساسی برنامه پنجم در زمینه تربیت بدنی، پیشاهنگی و امور جوانان به قرار

زیر می باشد:



 الف - پرورش نیروي جسمانی و سالمت روان افراد.
ب - کمک به رشد متعادل کودکان و نوجوانان و آماده کردن آنها جهت ادامه یک زندگی

سالم.

پ - پرورش سجایاي اخالقی و ایجاد حس همکاري و تعاون میان افراد جامعه.

ت - ترغیب افراد به استفاده از تفریحات سالم.

ث - فراهم نبودن امکانات الزم و فرصتهاي مناسب به منظور مشارکت مؤثر و مفید جوانان

در فعالیتهاي اجتماعی و عمرانی.

ج - تحکیم تفاهم ملی و بین المللی.

 سیاستهاي و خط مشی هاي اجرایی
 تعمیم و گسترش ورزش و تربیت بدنی به عنوان یکی از وظائف دولت شناخته شده و

سیاستها و خط مشی هاي اجرایی به قرار زیر است:

 الف - ترویج ورزشهاي زیر بنایی در مدارس ( شنا، دومیدانی، ژیمناستیک) و اشاعه
ورزشهاي ملی و محلی.

ب - افزایش میزان بهره دهی مراکز موجود از طریق تقویت مدیریت و آموزش هاي کوتاه

مدت مسئولین و تکمیل مؤسسات موجود.

پ - توجه به ورزشهاي طبیعی، پیاده روي، کوهنوردي و کشاندن هر چه بیشتر مردم به

خارج از شهرها.

ت - استفاده از وسائل ارتباط جمعی به منظور جلب هر چه بیشتر مردم به ورزش و

استفاده از تلویزیون در آموزش مهارتهاي ورزشی به منظور جبران کمبود مربی.

ث - بررسی و تجدید نظر در قوانین و تشکیالت برخی از سازمانهاي مسئول امور جوانان

به منظور انطباق فعالیتهاي آنها با دگرگونیهاي اجتماعی.

ج - غنی تر ساختن محتواي دوره هاي آموزش نظامی به نحوي که براي جوانان مخصوصاً

جوانان عشایر و روستایی به صورت دوره هاي آموزش نظامی حرفه اي درآید و در باال

بردن امکانات اشتغال جوانان پس از خاتمه خدمت سربازي مفید واقع گردد.

چ - ایجاد هماهنگی در فعالیتهاي سازمان ها اجرایی مربوط به امور جوانان از طریق

شوراي عالی رفاه اجتماعی و تعیین وظایف مشخص هر یک از این سازمانها.

ح - کمک به ایجاد فروشگاههاي تعاونی جوانان.

خ - فراهم نمودن امکانات شناسایی و عرضه آثار برجسته نوجوانان و جوانان مستعد به

منظور تشویق آنان به کارهاي خالق و ایجاد درآمد براي آنان.

 د - تأسیس مراکز چند وظیفه اي به منظور تلفیق خدماتی که ادغام آنها در جهت رسیدن
به هدفهاي فوق الزم باشد.

 ذ - تنظیم برنامه هاي پیشاهنگی بر اساس نیازهاي جامعه به منظور جلب افراد به
خدمات پیشاهنگی.

 ر - استفاده جوانان غیر پیشاهنگ از خانه هاي پیشاهنگی و گسترش پیشاهنگی به کلیه



گروهها و قشرهاي اجتماعی.

 برنامه هاي مشخص
 الف - ورزش و تربیت بدنی: برنامه هاي مشخص ورزش و تربیت بدنی در برنامه پنجم به

شرح زیر می باشد:
1 - ورزش و بازیهاي کودکستانی: به منظور توسعه ورزش و بازیها براي گروههاي

کودکستانی تأسیسات زیر پیش بینی گردیده است.

- ایجاد 25 محوطه بازي براي کودکان 3 تا 6ساله در پارکهاي عمومی مراکز استان و سه

شهر بزرگ این محوطه ها هر یک شامل زمینهاي بازي وسائل و تجهیزات بازي و نیز سالن
بازي کوچک و سرویسهاي ضروري و بهداشتی مربوطه براي کودکان می باشند.

- تجهیز بیش از یک هزار مهد کودك، کودکستان، پارك کودك و مراکز نگهداري کودکان با

وسائل بازي، ورزش و تفریح کودکان.

2 - ورزش دانش آموزان و دانشجویان: در مورد برنامه ورزش دانش آموزان و دانشجویان

برنامه هاي پیش بینی شده به شرح زیر می باشد:
- ایجاد 500 مجموعه ورزشی براي مدارس مناطق مختلف پر جمعیت شهري که تسهیالت ورزش

کافی در اختیار ندارند و ایجاد 5 سالن ورزشی سر پوشیده بزرگ تمرینی براي رشته

تربیت بدنی دانشسراي عالی و مدارس عالی و ایجاد مجموعه ورزشی براي دانشگاههاي

تهران و مشهد.

3 - ورزش عمومی: در زمینه توسعه ورزش عمومی ( شهري و روستایی) برنامه هاي زیر

پیش بینی گردیده است:

- توسعه و تکمیل مجموعه هاي ورزشی آریامهر و فرح، آماده نمودن تأسیسات ورزشی تهران
جهت برگزاري بازیهاي آسیایی 1974 تهران، توسعه و ادامه عملیات تکمیلی استادیومها و

باشگاههاي عمومی موجود، توسعه و تکمیل باشگاه ورزشی شاهنشاهی و تأسیسات انجمن اسب.

- شروع و ادامه عملیات ساختمانی مربوط به دو استادیوم 25 هزار نفري و سی مجموعه

ورزشی تمرینی (5 مجموعه براي کارگران) که هر یک عالوه بر زمینهاي ورزشی روباز شامل

استخر شنا - سالن پیست دو و میدانی خواهد بود و حدود 12.000 متر مربع وسعت خواهد

داشت.

 توسعه و تکمیل تجمع تفریحی کولکچال
- شروع و ادامه عملیات ساختمانی مربوط به ده استخر سرپوشیده 50 استخر شناي روباز.

- شروع عملیات ساختمانی 340 مجتمع ورزشی کوچک در شهرستانها و مراکز بخشها.

- حمایت از باشگاههاي خصوصی از طریق اعطاي وام.

- توسعه ورزش در روستاها از طریق خانه هاي فرهنگ روستایی.

4 - آموزش کادر فنی: ایجاد رشته هاي جدید و توسعه رشته هاي موجود در سطح دیپلم،

لیسانس، فوق لیسانس، آموزش ضمن خدمت و کوتاه مدت( چند روزه تا چند هفته اي) حدود

10 هزار نفر معلمین، مربیان و راهنمایان ورزش.



5 - تحقیقات: تعیین حداقل آموزشهاي مورد لزوم براي معلمین ورزش مدارس ابتدایی،

راهنمایی و متوسطه و بررسی چگونگی ایجاد نظام هماهنگ فنی و اداري ورزشی در سطح

کشور با در نظر گرفتن تأسیسات مورد نیاز.

ب - برنامه امور جوانان، برنامه هاي مشخص این بخش به شرح زیر می باشد:

1 - تکمیل کاخهاي جوانان موجود و ایجاد 10 کاخ جدید جوانان در مراکز استانها و

شهرهایی که داراي مؤسسات آموزش عالی می باشند.

2 - تجهیز و بهره برداري از ده خانه جوانان شیر و خورشید سرخ و ایجاد 30 خانه چند

وظیفه اي جوانان در مناطق شهري.
3 - مشارکت جوانان در برنامه هاي عمران ملی و ایجاد 100 شرکت تعاونی جوانان.

4 - ایجاد دوره جدید تربیت مربی و راهنماي جوانان در سطح فوق دیپلم و لیسانس به

منظور تربیت 400 نفر مربی جوانان.

پ - برنامه پیشاهنگی: هدفها و برنامه هاي مشخص پیشاهنگی به شرح زیر می باشد:

1 - تکمیل و تجهیز و بهره برداري از 100 خانه پیشاهنگی و افزایش تعداد پیشاهنگان

تا 500 هزار نفر.

2 - ایجاد 35 خانه جدید پیشاهنگی و تکمیل و بهره برداري 20 اردوگاه پیشاهنگی در

استانهاي کشور.

3 - تدارك مقدمات ژامبوري جهانی و پیشاهنگی.

4 - افزایش و تربیت مربیان پیشاهنگی کشور تا حدود 20 هزار نفر.

 سرمایه گذاري و اعتبارات:
 کل اعتبارات و میزان سرمایه گذاري تربیت بدنی، پیشاهنگی و امور جوانان طی برنامه

پنجم به شرح جداول 1 و 2 می باشد.

> جدول: دوره 23 - جلد 16 - صفحه 7442 الی 7444<
 خالصه برنامه پنجم عمرانی کشور ( تجدید نظر شده) پس از تصویب کمیسیون برنامه مجلس
شوراي ملی در جلسه روز شنبه 1353.12.24 در جلسه روز شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه

یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیون برنامه مجلس سنا رسید.

 نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادي
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