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 قانون برنامه ششم توسعه کشور

 قانون برنامه ششم توسعه آمده است: 27در ماده 

برداري از هاي كلي برنامه و اقتصاد مقاومتي، شناسايي و بهرهدولت موظف است به منظور تحقق سياست

اقتصاد ملي و ارتقاي منزلت اجتماعي روستاييان و جايگاه روستاها در  هاي موجود در نواحي روستايي وظرفيت

 هايدرقالب بودجه مطابق قوانين و را زير محور روستاها اقدامات ايجاد بستر الزم براي شكوفايي و پيشرفت عدالت

 دهد:واتي انجام سن

  :الف ـ اقدامات اقتصادي و بخشي 

محور در  صادراتاي و تقويت اقتصاد روستايي و توسعه اقتصاد ريزي منطقهـ دولت مكلف است در راستاي برنامه1

هاي بومي و محيطي و قابليت هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفيت طول اجراي قانون برنامه هر سال، در پنج

هاي دولتي و محلي ـ اقتصادي آن منطقه، با مشارکت نيروهاي محلي و با بهرهگيري از تسهيالت بانكي، حمايت

وسيله سازمان استان تهيه کند  تصادي و اشتغالزايي آن روستاها را بهگذاري بخش خصوصي، برنامه توسعه اقسرمايه

سازمان موظف است تعداد روستاهاي سهميه استاني  .ريزي استان مربوطه برساندو به تصويب شوراي توسعه و برنامه

  .را تا سه ماه اول سال اول اجراي قانون برنامه اعالم نمايد

اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستايي و عشايري در بودجه سنواتي، تحت ـ تنظيم و ارائه هدفمند و شفاف 2

ـ ٣ .و اختصاص بودجه عمراني مربوط به اين فصل انجام پذيرد« عمران و توسعه روستايي»پيوستي با عنوان 

ركدام از هاي اقتصادي روستايي و عشايري از هها و صدور پروانه ساخت بنگاهكاهش مدت زمان پاسخ به استعالم

 هاي ذيربط، به حداكثر پانزده روزدستگاه

برداري و ساخت نود و هشت ناحيه صنعتي ـ توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه كسب و كار روستايي، بهره٤

روستايي و ايجاد يك ميليون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلي در روستاها و مناطق عشايري از طريق احداث 

 هاي خصوصي و تعاونيگرا از طريق بخشپذير و صادراتاقتصادي رقابتهاي و توسعه بنگاه

شده در ساماندهي  هاي برخورداري تعيينشاخص ـ تأمين منابع مورد نياز براي رشد ساالنه حداقل پنج درصد ٥

 عشاير
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بيست خانوار و هاي باالي ها براي همه روستاها و آباديهاي توسعه و بازنگري آنهاي هادي و طرحـ تهيه طرح 6

 مناطق عشايري در طول اجراي قانون برنامه با اولويت مناطق كمتر برخوردار
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ريزي محلي، توسعه در زمينه برنامه پيشرو و تسهيلگر عنوان عناصر به از روستاييان و عشاير هزارنفر ـ آموزش صد7

بخشي  براثر هاي مردمي و نظارتاركترساني، جلب مشهاي فرهنگي، بهبود خدماتهاي اقتصادي و برنامهفعاليت

 هاي اجرائيهاي دستگاهطرح

ها با سازي اين سكونتگاههاي ايمنـ شناسايي روستاهاي در معرض خطر سوانح طبيعي جهت اجراي طرح ٨

روستاهاي در  درصد هاي مسؤول و مشاركت مردم و نهادهاي محلي، بهنوعي كه حداقل سيهمكاري دستگاه

 د.سازي شونيان اجراي قانون برنامه ايمنمعرض خطر تا پا

هاي فرسوده هاي بهسازي بافتهاي فرسوده و نابسامان روستايي و تهيه و اجراي طرحهاي بافتـ تعيين شاخص9

 در روستاهاي داراي اولويت

سازمان شده به افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني)ره( و  ـ بخشودگي سود و جرائم تسهيالت پرداخت١٠

مترقبه كه قادر به  ديده از حوادث طبيعي و غير بهزيستي جهت بازسازي اماكن مسكوني مناطق روستايي آسيب

هاي باشند، تا پايان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه كشور با پرداخت معادل آن به بانكبازپرداخت اقساط خود نمي

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي  ١٠ دان موضوع مادهگر عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواه

 و اصالحات و الحاقات بعدي تا پايان اجراي قانون برنامه ششم  27/١١/١٣٨٠دولت مصوب 

 :ب ـ اقدامات عمراني زيربنايي

 آوري هاي روستاها و جمعهاي روستايي محدودههاي دفع بهداشتي زبالهسنجي، طراحي و ايجاد سامانهامكان-١

نامه اجرائي اين جزء هاي ذيربط. آيينو دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعيين مسؤوليت دستگاه

 تصويب هيأت وزيران ميرسد با پيشنهاد وزارت كشور به

هاي( دفع بهداشتي فاضالب در روستاها با اولويت روستاهاي واقع در حريم هاي )پروژهـ طراحي و اجراي طرح2 

پذيري كم اراضي دفع فاضالب در آنها دچار مشكل  هدليل نفوذ ها، سدها و روستاهايي كه بها، تاالبرودخانه

 باشد از طريق بخش خصوصيمي

هاي عمران و توسعه روستايي، عشايري و كشاورزي كشور و مديريت ها و برنامهسازي حداكثري فعاليتـ يكپارچه٣ 

 و ريزيبرنامه يكپارچگي ايجاد پذير تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه ششم و آنها با رويكرد جهادي و نظارت
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مردم  واقعي مشاركت و نيازها هاي جامع، براساسبرنامه درقالب وعشايري روستايي هايو طرح ارائه خدمات

 واجتماعي طبيعي، اقتصادي انساني، وشرايط

وستاهاي رهاي روستايي ، بهسازي و آسفالت و نگهداري راهـ تأمين و تخصيص اعتبار مورد نياز جهت احداث٤ 

 ريق سازمانطاز درصد  باالي بيست خانوار جمعيت و مناطق عشايري تا پايان اجراي قانون برنامه )هر سال بيست

پدافند غيرعامل  درصد روستاهاي مرزي با رويكرد هاي ساماندهي و بهسازي حداقل بيستـ تهيه و اجراي طرح ٥ 

 .توانمندسازي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجهت 


