قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران
ماده :4
بند ب -محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروتآفرینی از راههای
قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیمگیری فعاالن اقتصادی و تدوین نظام بنگاهداری نوین در بخش دولتی
همراه با ممنوعیت سرمایهگذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیتهایی که بخش خصوصی در رقابت سالم
با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن میباشد به نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه
اقدامات الزم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابالغ گردد.
بند ث -جذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقهای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت
مشارکت با سرمایهگذاران و تولیدکنندگان داخلی بهمنظور افزایش توانمندی ،رقابتپذیری و صادرات کاالها و
خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی براساس عزت ،حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ
غربی
بند خ -جهتگیری و سیاستهای الزم برای ارتقای شفافیت اطالعات در بازار سرمایه و راهاندازی مؤسسات
رتبهبندی موضوع بند ( )12ماده ( )2قانون بازار اوراق بهادار مصوب  2834/9/2برای جذب سرمایهگذاری
خارجی و تأمین مالی بینالمللی
بند د -اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی مصوب  2831/8/12و قانون تشویق و حمایت
سرمایهگذاری خارجی مصوب 2832/8/4

ماده -2
الف -دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد ،ضمن
اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهرهوری در مجموعه خود ،تمهیدات الزم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در
واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهرهوری ایران فراهم نموده و گزارش ساالنه آن را به
سازمان ملی بهرهوری ایران ارائه نمایند .دستگاههای اجرائی مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه،
برنامههای عملیاتی خود برای ارتقای بهرهوری از طریق تسهیل و تشویق فعالیتهای غیردولتی در حوزههای
مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهرهوری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یکسال مجموعه اقدامات
مذکور را به تصویب هیأتوزیران برساند.

تبصره -این حکم در خصوص نیروهای مسلح با إذن فرمانده کلقوا از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اجراء
میشود.

ماده  -9دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای
اجرای تمامی مراحل انواع معامالت متوسط و بزرگ وزارتخانهها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات
مصوب  2838/22/8و دیگر قوانین مالی و معامالتی بخش عمومی بهجز معامالت محرمانه ،با رعایت قانون
تجارت الکترونیکی مصوب  2831/21/21و قانونن برگزاری مناقصات مصوب  2838/22/8تکمیل کند .کلیه
دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری
مناقصات و انجام معامالت خود از طریق سامانه مذکور هستند.
ماده  -11دولت موظف است به منظور تحقق سیاستهای کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی ،شناسایی و بهرهبرداری
از ظرفیتهای موجود در نواحی روستایی وارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد
ملی و ایجاد بستر الزم برای شکوفایی و پیشرفت عدالتمحور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب
بودجههای سنواتی انجام دهد:
الف -اقدامات اقتصادی و بخشی:
-2دولت مکلف است در راستای برنامهریزی منطقهای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادراتمحور
در طول اجرای قانون برنامه هر سال ،در پنجهزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیتهای بومی و محیطی و
قابلیت محلی -اقتصادی آن منطقه ،با مشارکت نیروهای محلی و با بهرهگیری از تسهیالت بانکی ،حمایتهای
دولتی و سرمایهگذاری بخش خصوصی ،برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را بهوسیله سازمان
استان تهیه کند و به تصویب شورای توسعه و برنامهریزی استان مربوطه برساند .سازمان موظف است تعداد
روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول اجرای قانون برنامه اعالم نماید.
 -4توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستایی ،بهرهبرداری و ساخت نود و هشت ناحیه صنعتی
روستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری از طریق
احداث و توسعه بنگاههای اقتصادی رقابتپذیر و صادراتگرا از طریق بخشهای خصوصی و تعاونی
ب -اقدامات عمرانی زیربنایی:
 -1طراحی و اجرای طرحهای (پروژههای) دفع بهداشتی فاضالب در روستاها با اولویت روستاهای واقع در
حریم رودخانهها ،تاالبها ،سدها و روستاهایی که بهدلیل نفوذپذیری کم اراضی دفع فاضالب در آنها دچار
مشکل میباشد از طریق بخش خصوصی

ماده -13
الف -کاهش حجم ،اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی بهاستثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون
برنامه ،حداقل به میزان پانزدهدرصد( )%22نسبت به وضع موجود (حداقل پنجدرصد( )%2در پایان سال دوم)
از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی ،خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونیها ،حذف
واحدهای غیرضروری ،کاهش سطوح مدیریت ،کاهش پستهای سازمانی ،انحالل و ادغام سازمانها و مؤسسات
و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداریها و دهیاریها و بنیاد مسکن انقالب اسالمی با
تصویب شورایعالی اداری

ماده  -81دولت مکلف است تمهیدات الزم را با استفاده از انواع روشها از جمله سازوکارهای ذیل تا پایان اجرای
قانون برنامه ،عالوه بر وضع موجود جهت افزایش حداقل بیستوپنجدرصد( )%12پوشش شبکه فاضالب شهری
کشور را فراهم نماید.
الف -استفاده از سرمایهگذاری بخشخصوصی داخلی و خارجی و سازمانهای بینالمللی در ازای واگذاری
پساب استحصالی
ب -استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضالب جهت توسعه و تکمیل طرحهای فاضالب شهری با
پیشبینی منابع و مصارف آن در قانون بودجه سنواتی

ماده  -83دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیطزیست بهعمل آورد:
چ -تکمیل و اجرای تأسیسات جمعآوری ،تصفیه ،بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضالب در شهرها و شهرکهای
صنعتی و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضالب با آالیندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید
مینمایند از طریق عقد قرارداد فروش و یا پیشفروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه
آتی
تبصره -دولت مجاز است از طریق تشویق سرمایهگذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به
موارد این بند اقدام نماید.

ماده -41
الف -دولت مکلف است در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،حمایتها و مساعدتهای الزم از قبیل
کمکهای مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به
خوداتکایی در تأمین اقالم دفاعی و غیردفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی بهعمل آورد .همه
دستگاههای اجرائی مجازند از این ظرفیتها استفاده کنند.

ماده  -48بند ت :جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمانهای توسعهای و در آن صورت سهم
آورده سازمانهای توسعهای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری
آنها ،ناشی از تجدید ارزیابی ،مشمول مالیات با نرخ صفر میشود.
ماده -43
بند ت -از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار
مگاوات از طریق سرمایهگذاری مؤسسات عمومی غیردولتی ،تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا
منابع داخلی شرکتهای تابعه یا بهصورت روشهای متداول سرمایهگذاری از جمله ساخت ،بهرهبرداری و تصرف
)(BOOو ساخت ،بهرهبرداری و انتقال ) (BOTاقدام نماید .خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده
توسط شورای اقتصاد خواهد بود.
بند ج-
 -2وزارت نفت موظف است تمهیدات الزم را برای استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای شرکتهای بخش
خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایهگذاری در فعالیتهای اکتشاف ،تولید و بهرهبرداری
(نه مالکیت) میادین نفت و گاز بهویژه میادین مشترک در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم
( )44قانون اساسی بهعمل آورد.

ماده  -21دولت مکلف است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایهگذاری بخش غیردولتی
(داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنجدرصد()%22
ظرفیت برق کشور برساند.

ماده  -22با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی در راستای مردمیشدن اقتصاد و
گسترش زیرساختهای مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور (ترانزیت) و حل مشکالت
حملونقل:
الف -به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده میشود با رعایت
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم
( )44قانون اساسی مصوب  2831و الحاقات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بینالمللی(داخلی
و خارجی) ،برای تشکیل شرکتهایی جهت سرمایهگذاری و بهرهبرداری از بنادر اصلی با کارکرد بینالمللی و
فرودگاهی بهاستثنای خدمات کمکناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید .سهم شرکت فرودگاهها و
ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاهویکدرصد( )%22خواهد
بود.

ماده  -21بهمنظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایهگذاری بخش غیردولتی در این زمینه و
تسریع و تسهیل اجرای طرحها(پروژهها) و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائهشده در این
نوع حمل و نقل:
الف -سرمایهگذاری بخش غیردولتی در احداث و بهرهبرداری از حمل و نقل ریلی درونشهری و برونشهری
مانند سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با
سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته خواهد بود.

ماده  -28بند پ:
 -8سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر الزم جهت مشارکت صنایع هوایی داخلی با اولویت بخش خصوصی در
ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی که تأمین و خرید آنها از خارج کشور صورت میپذیرد.
ماده -21
الف -دولت مکلف است بهمنظور تکمیل و اجرای طرحهای(پروژههای) حمل ونقل ریلی ،دوخطهکردن مسیرها
و احداث خطوط برقی و سریعالسیر ،عالوه بر مشارکتهای دولتی -خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در
بودجه ساالنه ،یکدرصد( )%2منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه ساالنه به وزارت
راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرحهای حمل و نقل ریلی با اولویت مناطق کمترتوسعهیافته اجراء گردد.

ماده -71
بند الف -به وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات اجازه داده میشود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت)
پهنایباند عبوری از کشوربه سی ترابیت برثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات ماهوارهای سنجش از راه دور و
توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت
وسرمایهگذاری با بخش خصوصی و شرکتهای خارجی در طرحهای (پروژههای) فیبر نوری و طرحهای
(پروژههای) زیرساختی ارتباطات و فناوری اطالعات ،ماهوارههای سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساختهای
علوموفناوریفضایی بهاستثنای شبکههای مادر مخابراتی ،امور واگذاری فرکانس و شبکههای اصلی تجزیه و
مبادالت و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی و
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه بهویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات و سیاستها
و مصوبات شورایعالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات زیر رابهعمل آورد:
 -2به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده میشود شرکت انتقال(ترانزیت) ارتباطات بینالملل را به منظور
حضور مؤثر در بازارهای منطقهای و بینالمللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و
سرمایهگذاری مشترک با بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکتهای خارجی با رعایت منافع ملی
ایجاد نماید .اساسنامه شرکت مذکور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بند پ -دستگاه های اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی
و تکمیل بانک های اطالعاتی مربوط،تاپایانسالسوماجرایقانون برنامهاقدام کنند .دستگاه های اجرائی میتوانند
به منظور الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند .دستگاه های
اجرائی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری رابه دفاتر
پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات ) (ICTروستایی حسب مورد
واگذارکنند .تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک بایدبه تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است هر ششماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ارائه کند

ماده -73
خ -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و شرکت ملـی پست جمهوری اسالمی ایران مکلفند نسبت به افزایش
خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات ) (ICTروستایی در چهارچوب وظایف قانونی خود اقدام

نمایند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی ،تمهیدات الزم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد ساالنه
حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطالعات ) (ICTروستایی به عمل آورند.

ماده  -79وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات(سازمان فناوری اطالعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای
مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی
مدارس ،امکان دسترسی الکترونیک(سختافزاری -نرمافزاری و محتوا) به کتب درسی ،کمک آموزشی ،رفع
اشکال ،آزمون و مشاوره تحصیلی ،بازیهای رایانهایی آموزشی ،استعدادسنجی ،آموزش مهارتهای حرفهای،
مهارتهای فنی و اجتماعی را بهصورت رایگان برای کلیه دانشآموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها
و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید .دولت برای تأمین هزینههای این ماده میتواند از مشارکت بخش
غیردولتی استفاده نماید .هزینههای مذکور بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.

ماده -211
الف -سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه،
سند راهبردی توسعه گردشگری را درچهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی
جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید.

