بسمه تعالي
متن قانون برنامه عمرانی اول پيش از انقالب ( ۷۲۳۱تا )۷۲۲۲
برنامه عمرانی اول یا برنامه هفت ساله اول .قانون اجازه اجرای موقت برنامه هفتساله مصوب  ۱اسفند  ۱۲۳۱مجلس شورای ملي
کمیسیون برنامه
برنامه و بودجه  ۳۲ماهه سازمان برنامه تا آخر سال  ۱۲۲۱که جمع کل آن بالغ بر پنج میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون و ششصد و پنج
هزار ریال ودر جلسه سهشنبه اول اسفند ماه  ۱۲۳۱به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملي رسیده به موجب قانون اجازه اجرای
گزارش شماره ( )۱کمیسیون برنامه قابل اجرا ميباشد.
رییس مجلس شورای ملي  -رضا حکمت
قانون اجازه اجرای موقت برنامه هفتساله
ماده واحده
به دولت اجازه داده ميشود :عملیاتي را که سازمان برنامه در ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون مفید و به تدریج قابل اجرا ميداند در
حدود اعتبارات قانوني مصوب برایسالهای  ۱۲۳۲و  ۱۲۳۱تصویب نموده و اجازه اجرای آن را به سازمان بدهد و در پایان سال گزارش عملیات
را به ضمیمه برنامه عملي سالهای بعد کهتوسط سازمان تهیه شده باشد به کمیسیون برنامه مجلس شورای ملي برای تصویب بفرسد.
تبصره  -برای تسریع در انجام عملیات موضوع این ماده سازمان برنامه مجاز خواهد بود اساسنامه و آییننامههای مالي و استخدامي و بودجه
خود را به ترتیبي که برای حسن انجام کار الزم تشخیص شود بدون رعایت تبصره  ۲ماده واحده  ۳۲بهمن ماه  ۱۲۳۲تهیه و پس از تصویب
شورای عاليبرنامه به طور آزمایش به موقع اجرا گذارد.
این قانون که مشتمل بر یک م اده است در جلسه دوشنبه سیزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شورای ملي
رسید .رییس مجلس شورای ملي  -رضا حکمت
قانون اجازه اجرای برنامه تفصیلي بیست و هفت ماهه سازمان برنامه تا آخر سال  - ۱۲۲۱مصوب  - ۱۲۳۱۳۱۳۳۱این قانون برنامه و بودجه ۳۲
ماهه سازمان برنامه تا آخر سال  ۱۲۲۱که جمع کل آن بالغ بر پنج میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون و ششصد و پنج هزار ریال ودر جلسه
سهشنبه اول اسفند ماه  ۱۲۳۱به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملي رسیده به موجب قانون اجازه اجرای گزارش شماره
()۱کمیسیون برنامه قابل اجرا ميباشد .رییس مجلس شورای ملي  -رضا حکمت
برنامه  ۳۲ماهه تا آخر ۱۲۲۱
قانون اجازه اجرای برنامه تفصيلی بيست و هفتماهه سازمان برنامه تا آخر سال  - ۷۲۲۷مصوب اول اسفند ماه ( ۱۲۳۱کمیسیون
برنامه)

ماده اول
درآمد پیشبیني شده برای بیست و هفت ماهه سا زمان برنامه طبق صورت پیوست بالغ بر پنج میلیارد و ششصد و نود میلیون ریال
( ۰۹۲۱۵۹۵۵۵۹۵۵۵ریال) تصویب ميشود.
ماده دوم
هزینه پیش بیني شده بیست و هفت ماهه سازمان برنامه که به شرح صورتهای پیوست از حیث حصه شهرستانها بالغ بر دومیلیارد و یکصدو ده
میلیون ریال ( ۱۱۵۹۵۵۵۹۵۵۵۹۳ریال) و از حیث حصه عمومي بالغ بر سه میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون و ششصد و پنج هزار ریال
( ۲۹۰۲۱۹۲۵۰۹۵۵۵ریال) که جمع کل آن بالغ بر پنج میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون و ششصد و پنج هزار ریال (۰۹۲۲۱۹۲۵۰۹۵۵۵
ریال)ميباشد تصویب ميگردد.
تبصره  -۷انتقال وجوه از ماده ای به ماده دیگر ممنوع است و در موارد ضروری به پیشنهاد شورای عالي و مدیر عامل و هیأت نظارت و
تصویبکمیسیون برنامه مجلس شورای ملي ممکن است اصالح بودجه صادر شود.
تبصره  -۳پرداخت اعتبار شرکت سهامي نفت ایران بر سایر موارد مقدم است.
تبصره  - ۲هر نوع پرداختي خارج از بودجه مصوب ممنوع و تصرف غیر قانوني در اموال دولتي است و مسئولین پرداخت بر خالف قانون
مشمولمقررات قوانین جزایي خواهند بود.
تبصره  - ۴کلیه اعتباراتي که برای قسمت معادن و اکتشافات پیشبیني شده است فقط در صورتي پرداخت خواهد شد که قسمتهای مزبور
تابع ادارهسازمان برنامه هفتساله بوده و در غیر این صورت دیناری قابل پرداخت نخواهد بود.
تبصره  - ۵اعتباراتي که برای شهرستانها منظور شده است به کارهای تولیدی و عمراني و کشاورزی و امور اجتماعي هر شهرستان اختصاص
داردکه در تحت نظر سازمان برنامه و طبق قانون برنامه به مصرف برسد.
تبصره  - ۶در حوزه بلوچستان چنانچه مصلحت منطقه اقتضا کند سازمان برنامه ميتواند از اعتبار شهرستاني به شهرستان دیگر انتقال دهد.
تبصره  - ۱از سهم سمنان و دامغان سازمان برنامه مبلغ پنج میلیون ریال برای عمران و آبادی خور و جندق و بیابانک پرداخت خواهد نمود.
ماده سوم
قسمتهای اجرایي وزارتخانه ها مکلفند مرتباً هرماهه صورت مخارجي که بر طبق بودجه مصوب انجام ميدهند به شورای عالي و هیأتنظارت
گزارش داده و هیاتهای مزبور ميتوانند در هر مورد به حساب آنان رسیدگي نمایند.
ماده چهارم
استخدام اتباع بیگانه بدون تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملي ممنوع است و هیچ پرداختي از این بابت بدون تصویب قبليکمیسیون
برنامه به عمل نخواهد آمد.

ماده پنجم
استخدام جدید به هر عنوان عالوه بر دویست و پنجاه نفر به کلي ممنوع است  -در موارد ضروری بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تأییدشورای عالي
و هیأت نظارت و تصویب کمیسیون برنامه ممکن است اجازه داده شود ولي در پیشنهاد مزبور حق تقدم با اشخاصي است که در قسمتسازمان
برنامه (در آن رشته) سابقه خدمت داشتهاند.
ماده ششم
سازمان برنامه مکلف است ماهي یک مرتبه جریان کار خود را به کمیسیون برنامه گزارش دهد.
ماده هفتم
هیچیک از کارمندان سازمان برنامه حق ندارند در شرکتها و بنگاهها و نمایندگیها سهیم یا کارمند باشند و همچنین نميتوانند مستقیماًمقاطعه
کار بوده یا در مقاطعه کاری سهیم باشند.
ماده هشتم
برای کارهای عمراني و تولیدی جدی د مادام که کارگران زائد در قسمتهای شرکتها و واحدهای تابعه سازمان برنامه در هر استان موجوداست از
استخدام کارکنان جدید خودداری و از کارگران زائد استفاده خواهد شد.
ماده نهم
مادام که قرض واحدها و شرکتهای منشعبه از بانک صنعتي و معدني سابق به سازمان برنامه مستهلک نشده است واحدها و شرکتهایمذکور زیر
نظر سازمان برنامه بوده و سود ویژه مجموع آن واحدها و شرکتها پس از وضع وجهي که برای مصارف جاری بهرهبرداری آنها الزم ميباشد
بهاستهالک قرض آنها اختصاص داده ميشود.
ماده دهم
در کلیه خرید و فروشها که از طریق مناقصه و مزایده انجام مي گیرد باید با نظارت هیأت نظارت انجام یابد و جریان معامالت را بالفاصلهبه
کمیسیون گزارش دهند .درآمد بیست و هفتماهه سازمان برنامه تا آخر سال ۱۲۲۱
 - ۱از محل عایدات نفت از دی ماه تا آخر سال  ۹ ۱۲۳۱دو میلیون و نیم لیره  ۳۳۵۹۵۵۵۹۵۵۵ریال
 - ۳موجودی نقدی سازمان برنامه  ۳۱۵۹۵۵۵۹۵۵۵ریال
 - ۲از محل درآمد شرکتهای منشعبه از بانک صنعتي  ۹بابت استرداد وام  ۰۰۵۹۵۵۵۹۵۵۵ریال
 - ۰از محل عایدات پیشبیني شده نفت در سالهای  ۱۲۲۵و  ۱۲۲۱بودجه  ۳۹۱۲۵۹۵۵۵۹۵۵۵ریال
 - ۰از محل عواید چای  ۲۵۵۹۵۵۵۹۵۵۵ریال
 - ۲از محل سهمالشرکه لولهکشي آب تهران برای ساختمان سد کرج  ۱۵۹۵۵۵۹۵۵۵ریال
 - ۲مطالبات از دولت  ۲۵۵۹۵۵۵۹۵۵۵ریال

 - ۱از محل ماده  ۲قانون برنامه هفتساله  ۱۵۵۹۵۵۵۹۵۵۵ریال
جمع کل درآمد پیشبیني شده بیست و هفت ماهه  ۰۹۲۱۵۹۵۵۵۹۵۵۵ریال
توضيح  -آنچه بابت فقره ( ۰درآمد نفت) پیشبیني شده است به طور تخمین ميباشد و طبق ماده  ۰قانون برنامه هفتساله و فقره  ۲۱قسمت
هزینهصورت پیوست قانون بودجه سال  ۱۲۳۱کلیه عواید حاصله از نفت صد درصد متعلق به سازمان برنامه هفتساله است و به هیچ عنوان
تصرف دیگریبدون اجازه صریح مجلس شورای ملي در آن نميتوان نمود.
برنامه و بودجه  ۳۲ماهه سازمان برنامه تا آخر سال  ۱۲۲۱که جمع کل آن بالغ بر پنج میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون و ششصد و پنج
هزار ریال ودر جلسه سهشنبه اول اسفند ماه  ۱۲۳۱به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملي رسیده به موجب قانون اجازه اجرای
گزارش شماره ( )۱کمیسیون برنامه قابل اجرا ميباشد.
رییس مجلس شورای ملي  -رضا حکمت

تحليل برنامه عمرانی اول ۷۲۲۲ - ۷۲۳۱
اولین برنامه توسعه اقتصادی ایران در سال  ۱۲۳۲تدوین و به اجرا گذاشته شد .این برنامه ۹هفت ساله بود .همچنین نخستین بودجه در اقتصاد
ایران به صورت مدوّن در سال  ۱۲۳۱تنظیم شد و از این سال به بعد آمارهای اقتصادی ایران تهیه گردید (۱).این برنامه براساس قرار داد منعقد
شده با "موسسه مشاورین ماوراء بحار" که مؤسسهای آمریکایي بود ۹تهیه و تنظیم شد.

)(۳

قانون برنامه هفت ساله عمراني در  ۳۲بهمن  ۱۲۳۲یعني در زمان کابینه محمد ساعد به تصویب مجلس رسید .تاریخ شروع برنامه اول مهرماه
 ۱۲۳۲و تاریخ پایان آن  ۱۲۲۰پیشبیني شده بود .در ماده ( )۱قانون برنامه عمراني اول به اهداف آن اشاره شده که ميتوان این اهداف را به
شرح ذیل طبقهبندی نمود:


توسعه صادرات۹



تهیه مایحتاج مردم در داخل کشور۹



ترقي کشاورزی و صنایع۹



اکتشاف و بهرهبرداری از ثروتهای زیرزمیني بهخصوص نفت۹



اصالح و تکمیل وسایل ارتباطات۹



باال بردن سطح معلومات۹



بهبود وضع معیشت عمومي



پایین آوردن هزینه زندگي.

این اهداف کلي ۹منعکسکننده سیاست دولت در اولویت سالهای پس از جنگ مي باشد که هنوز در آن اثری از تثبیت و یک سیاست روشن
اقتصادی دیده نميشد.

)(۲

جدول  :۱توزیع منابع براساس برنامه عمراني اول

مأخذ :مشرف نفیسي ۹برنامه هفت ساله قانون برنامه عمراني اول ۹۱۲۳۲ ۹چاپخانه مجلس ۹ص ۱۰
گرچه نحوه تخصیص منابع این برنامه با الگوی نظری رشد سرمایه داری بي شباهت نیست ۹ولي نميتوان الگوی نظری خاص توسعه را از
البالی آن استخراج نمود .در واقع الگوی توسعه مورد نظر ۹توسعه کشاورزی از طریق بخش خصوصي بوده است (۰).منابع تأمین مالي برنامه ۳۱
میلیارد ریالي ۹که به تصویب مجلس شورای ملي رسید ۹در جدول ذیل آمده است؛
جدول  :۳منابع تأمین مالي برنامه عمراني اول

مأخذ :مجلس شورای ملي ۹گزارش عملیات یکساله سازمان برنامه و برنامه ششساله ۹اداره مطبوعات مجلس ۹ص ۱
درباره منابع درآمدی فوق ۹چنین عنوان شده بود که تمامي درآمدهای نفتي کشور که پیشبیني ميشد به  ۳۰۵میلیون دالر برسد ۹در اختیار
دولت برای هزینههای عمراني قرار داده شود.

)(۰

در قانون برنامه عمراني اول ۹وظایف سازمان برنامه و ارکان تعیین شده بود .بهموجب ماده ( )۱این قانون" ۹نظارت و مراقبت در اجرای برنامه
به وسیله سازمان مخصوصي که به اسم سازمان برنامه تأسیس ميشود ۹انجام خواهد گرفت .وظایف این سازمان بهموجب همین ماده بهشرح
ذیل است:
اول -تهیه نقشهها (که در آن زمان به معنای برنامه بهکار ميرفت) ۹طرحها ۹بودجههای تفصیلي ۹آییننامهها و مقررات اجرایي طبق برنامه
عملي که قبالً به تصویب کمیسیون برنامه مجلس رسیده باشد و نظارت در اجرای عملیاتي که جزء برنامه قرار داده شده از لحاظ فني و مالي و
مراقبت در هماهنگي و همکاری بین دستگاههای اجراکننده.
دوم -تمرکز وجوهي که تخصیص به برنامه داده شده و پرداخت هزینههایي که از محل بودجه و برنامه انجام ميگیرد و تنظیم ترازنامه عمل
هرسال.

)(۲

در اوایل سال  ۹ ۱۲۲۵بحران نفت و قطع درآمد آن ۹دولت را به مضیقه شدید مالي دچار کرد و در عمل نه تنها موجب رکود و وقفه در اجرای
طرحها شد ۹بلکه باعث شد بخش عمده ای از وجوه برنامه صرف بودجه مستمر دولت شود .این وضع تا سال  ۱۲۲۲ادامه یافت .در پنج سال
( ۱۲۳۱تا  ۹)۱۲۲۰بدهي دولت به بانک مالي و سایر بانکها به حدود  ۱۳میلیارد دالر افزایش یافت.

)(۲

در برنامه اول ۹تولید محصوالت کشاورزی سهم باالیي در محصول ناخالص داخلي داشت .بخش مهمي از تولید کشاورزی نیز به غالت مربوط
ميشد.
جدول  :۲افزایش تولید محصوالت کشاورزی در برنامه اول

مأخذ :مرکز آمار ۹بیان آمار تحوالت اقتصادی-اجتماعي ایران در دوران پهلوی ۹۱۲۰۲ ۹ص ۱۵۲
اما برخالف کشاورزی ۹تولید و صادرات نفت ایران بهدلیل ملي شدن نفت و تحریم نفتي کشور دستخوش نوسانات زیانباری شد.
شکل  :۱تولید نفت در برنامه اول

مأخذ :مرکز آمار ۹بیان آمار تحوالت اقتصادی-اجتماعي ایران در دوران پهلوی ۹۱۲۰۲ ۹ص ۰۱

بيثباتي سیاسي و اختالفهای ایران با قدرت های بزرگ آمریکا و انگلیس مانع از اعطای وام بانک جهاني به ایران شد .مجموعه این شرایط
منجر به این شدکه کل درآمد برنامه در طول دوره به یک سوم رقم پیشبیني شده کاهش یابد .تحریم نفتي ایران ۹برنامه هفتساله را مدت سه
سال به حالت تعویق درآورد و سرانجام در سال  ۱۲۲۰پرونده آن بسته شد .ناکامي برنامه هفتساله اول نه تنها تحت تأثیر مضیقه مالي دولت و
کمبود منابع مالي بود ۹بلکه نوپا بودن سازمان برنامه و بيسابقه بودن برنامه ریزی در کشور ۹آماده نبودن دستگاههای دولتي برای پیشبرد
برنامههای عمراني و اصالحي و فقدان توان مشاوره و پیمانکاری داخلي در کشور نیز مزیر بر علت بود (۱).بدین ترتیب برنامه اول با شکست
روبرو شد.
برنامه عمرانی اول در یك نگاه

)(۱محمد علي(همایون)کاتوزیان ۹اقتصاد سیاسي ایران ۹ترجمه محمّد رضا نفیسي و کامبیز عزیزی ۹تهران ۹نشر مرکز ۹۱۲۲۳ ۹ص ۳۰۲-۳۰۱
)(۳سازمان برنامه و بودجه ۹سابقه برنامهریزی در ایران ۹دفتر اقتصاد کالن۱۲۲۲ ۹
) (۲خطیب ۹محمد علي ۹اقتصاد ایران ۹انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي معاونت پژوهشي ۹چاپ اول ۹۱۲۲۰ ۹ص .۱۲
)(۰رزاقي ۹ابراهیم ۹اقتصاد ایران ۹نشر ني ۹۱۲۲۲ ۹ص .۱۲۳
)(۰گزارش آقای مشرف نفیسي راجع به برنامه هفت ساله (۹)۱۲۳۲کتابخانه مجلس ۹ص ۱
)(۲مجلس شورای ملي ۹گزارش عملیات یکساله سازمان برنامه و برنامه ششساله ۹اداره مطبوعات مجلس ۹ص ۱
)(۲سازمان برنامه و بودجه ۹گزارش اجرای برنامه هفتساله دوم عمراني ۹۱۲۰۲ ۹ص ۲
)(۱هادی زنوز ۹بهروز ۹بررسي نظام برنامهریزی اقتصادی در ایران ۹مرکز پژوهشهای مجلس ۹۱۲۱۱ ۹ص ۱۲

