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 كارشناسي درباره: اظهارنظر

 اليحه اعطاي تسهيالت از محل منابع صندوق توسعه ملي  »

 «يافته، عشايري و مرزيبراي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق كمتر توسعه

 

 

 

 
 

 

 چكيده

ده و روستاها باعث شيافته توسعه اشتغال و بيكاری و تبعات ناشي از آن باالخص در مناطق كمتراهميت 

است كه سياستگذاری مقابله با بيكاری و فقر و جلوگيری از مهاجرت جمعيت از مناطق روستايي به 

 هایسياستي و حمايت هایكانون توجه سياستگذاران قرار گيرد. هر از چندگاهي پيشنهاددر شهری، 

گيرد كه آخرين نمونه آن ارائه مقطعي خاصي در دستور كار دولت و مجلس شورای اسالمي قرار مي

اعطای تسهيالت از محل منابع صندوق توسعه ملي برای ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق »

 جزئيات آن در كه-است. مهمترين نقاط قوت و ضعف اين اليحه « ، عشايری و مرزیيافتهتوسعه كمتر

 زير بيان كرد:شرح به توانرا مي -متن گزارش ارائه شده است

 

 نقاط قوت

 يافته؛توسعه  بر توسعه روستاها و ايجاد اشتغال پايدار در روستاها و مناطق كمتر تأكيد 

 هايي كه در شرايط خصوص بخشهاقتصادی ب كوچكهايي برای دسترسي فعالين ايجاد زمينه

 مالي ندارند. تأمينمعمول دسترسي مناسبي به نظام 

 

 هانقاط ضعف و چالش

 نامشخص بودن جايگاه طرح در راهبرد اشتغالزايي كشور 

 مشكل قانوني در برداشت از صندوق توسعه ملي 

 بين دو نهاد ستاد اقتصاد مقاومتي و شورای عالي اشتغالكاری موازی ايجاد 

  نظارت مجلس بر اجرای اليحهعدم امكان 

 متولي قانوني توسعه روستايي كشورعنوان به عدم توجه به نقش وزارت جهاد كشاورزی 

 در نظارت و تنظيم روابط كار عدم توجه به نقش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

 ایها منطقهدر نظر نگرفتن عدم توازن 

  نامشخص بودن جامعه هدف 

 و ماهرتحصيلكرده  و اشتغال جوانان بنيانت اقتصاد روستايي دانشگيری به سمعدم جهت 

 های شده آحاد روستائيان و عشاير در فعاليت كننده مشاركت هدايتبيني سازوكار تضمينعدم پيش
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 هاو انتفاع مناسب و عادالنه آنها از محل اين فعاليت اقتصادی

 هادر توسعه و ايجاد بنگاه ایای و زنجيرهعدم توجه به رويكرد خوشه 

 گراييبيني سازوكار مديريت يكپارچه منابع در سطح ميداني، مبتني بر رويكرد منطقهعدم پيش 

 عدم تناسب اليحه با الزامات ايجاد كار شايسته 

 های كلي و اسناد باالدستيعدم تناسب اليحه با سياست 

 های سنواتيهنامشخص بودن رابطه اليحه با برنامه ششم توسعه و بودج 

 تأكيد بيش از اندازه بر تأمين مالي و ناديده گرفتن ساير الزامات ايجاد اشتغال پايدار در روستاها 

 ايجاد امكان ارزيابي عملكرد آنمنظور به های كمي اهداف اليحهعدم تعيين شاخص 

ه در تجربيات گذشتهای فعلي بازار كار و مناطق روستايي كشور، با در نظر گرفتن مهمترين چالش

های مجلس دو پيشنهاد الذكر، مركز پژوهشتصويب و اجرای چنين لوايحي و نقاط قوت و ضعف فوق

 نمايد:زير را به ترتيب اولويت ارائه مي

 كردن و مشروطفقدان استاندارد قانونگذاری و سياستگذاری  دليلبه رد كليات اليحه -اولويت اول

 جامع تغالزايياش راهبردمصوبات پيشين و  شناسيتعيين نسبت آن با آسيب به چنيني اين لوايح بررسي

 آماده و تصويب اشتغال عالي شورای در كه ایمنطقه نگاه با و خرد و كالن سطح یهاسياست بر مشتمل

 باشد؛ شدن عملياتي

گزارش )پيشنهاد  اين در شده مطرح نواقص با متناسب اساسي اصالحات انجام -اولويت دوم

 اصالحي در قسمت پاياني گزارش ارائه شده است(.

 

 مقدمه 

ده و روستاها باعث شيافته توسعه اهميت اشتغال و بيكاری و تبعات ناشي از آن باالخص در مناطق كمتر

است كه سياستگذاری مقابله با بيكاری و فقر و جلوگيری از مهاجرت جمعيت از مناطق روستايي به 

و  سياستيپيشنهادهای  سياستگذاران قرار گيرد. در اين راستا، هر از چندگاهيكانون توجه در شهری، 

گيرد كه آخرين نمونه های مقطعي خاصي در دستور كار دولت و مجلس شورای اسالمي قرار ميحمايت

اعطای تسهيالت از محل منابع صندوق توسعه ملي برای ايجاد اشتغال در روستاها با » اليحه آن ارائه

 است. « ، عشايری و مرزیيافتهتوسعه ت مناطق كمتراولوي
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ود شهای كلي اقتصاد مقاومتي به صندوق توسعه ملي اجازه داده ميدر راستای تحقق سياست -ماده واحده»

با هدف توسعه روستاها و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايری، معادل ريالي يك ميليارد و پانصد 

ی ايجاد اشتغال در روستاها های عامل صرف اعطای تسهيالت براميليون دالر از منابع صندوق را از طريق بانك

 ، عشايری و مرزی نمايد.يافتهتوسعه با اولويت مناطق كمتر

نامه اجرايي اين قانون متضمن شرايط مربوط به نحوه پرداخت تسهيالت، نحوه اجرا، زمان و تضمين آيين

 .«رسدميبازپرداخت تسهيالت با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيئت وزيران 

 

كليه مالحظات  گرفتن نظر در با بايد اقدامات و هاسياست كه است اين دارد وجود كهای هنكت

ين يي الزم را داشته باشد. در ااثربخشي و كارآ اقتصادی، اجتماعي، سياسي و جغرافيايي باشد تا بتواند

 بررسي قرار گرفته تا در نهايتراستا در اين گزارش سعي خواهد شد ابعاد مختلف اليحه پيشنهادی مورد 

اصالحي الزم ارائه شود. برای اين پيشنهادهای  مهمترين نقاط قوت و ضعف آن مشخص و در نتيجه

بازار های دا مهمترين چالشرت سازماندهي شده است كه در ابتمنظور، ساختار اين گزارش به اين صو

ناسايي گردد تا با شمي بازار كار اشارهای هطقتركيب سني، جغرافيايي و منبه كار ايران بيان شده و سپس 

 و روستاهای كشور، هدايت منابع صورت گيرد. هااستانو نيازسنجي 

های جدی روستايي در ايران، دچار چالشاشتغالزايي  شواهد حاكي از آن است كه كارآفريني و

ني روستايي و عشايری، فريآهای توزيع اعتبارات خاص اشتغالزايي و كاراست. تجربه بسياری از طرح

 هایطرحدرخصوص  حاكي از انحراف بخش قابل توجهي از تسهيالت مذكور از مسير توليد )برای مثال

در اثر عدم توجه به های مشاركتي( طرحدرخصوص  زودبازده( و عدم اثربخشي كافي آنها )برای مثال

های متعددی برای قابليتاست كه نواحي روستايي و عشايری درحالي  اين است.الزامات امر 

الزايي اشتغ های، وامريزی صحيحشتابزدگي و عدم برنامه در نتيجه هستند.اشتغالزايي  گذاری وسرمايه

نتايجي مانند افزايش نقدينگي در جامعه و رشد تورم، بدهكارتر شدن در بسياری از موارد،  ،اعطايي

رسد تنگناهای اساسي در اين حوزه مينظر به لذا اند.روستائيان و عشاير به نظام بانكي و غيره داشته

از اين گزارش،  بخشيشود. به همين منظور در وجود دارد كه مانع استفاده بهينه از منابع مذكور مي

های گردد و در ادامه چالشمي جداگانه و ويژه بررسي و تحليلطور به آن مسائلاشتغال روستايي و 

 شود.مي در نواحي روستايي و عشايری ايران مطرحاشتغالزايي  توسعه كارآفريني و

يد های كلي تولسياست ی كلي اشتغال،هاسياستی كلي نظام جمهوری اسالمي )هاسياست سپس

های سياست، جمعيت های كليسياستكلي كشاورزی، ی هاسياست، ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني

انداز شمشود تا چكارآفريني و اشتغال روستايي و عشايری بررسي مي در زمينه( كلي برنامه ششم توسعه

ترسيم شده در اسناد باالدستي كشور مشخص شده و چگونگي تعامل و ارتباط اليحه پيشنهاد شده با 

 به جهت تقويت اليحه و استفاده از تجارب موفق در سطح دنيا، . همچنينگردد تعييناين اسناد 

 گردد.مي بياناشتغالزايي  ريني ورويكردهای جهاني كارآف
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 های اقتصادیمالي طرح تأمينبا توجه به اينكه، اليحه مورد بررسي در پي ايجاد سازوكاری برای 

 نتأميها مستلزم وجود ساختار مالي اين نوع طرح تأميناشتغالزا در روستاها و مناطق عشايری است و 

شود و عملكرد مالي خرد است، در ادامه به بررسي وضعيت نظام مالي كشور از اين منظر پرداخته مي

 گردد. مي نظام بانكي و صندوق توسعه ملي در اين خصوص ارزيابي

ده، ه شناسايي شهای قبلي گزارش نقاط قوت و ضعف اليححصل قسمتادر نهايت نيز با توجه به م

 شود.مرتبط ارائه مي هایشود و پيشنهادمي بندیمحتوای گزارش جمع

 

 . وضعيت بازار كار ايران و مهمترين مسائل آن1

 به رمنج تواندميازسوی سياستگذاران  كار بازار تحوالت و از مشكالت صحيح و شناخت كافي درک عدم

 ارباز مشكالت تنها نه كه شود كار بازار در موجود یهاتعادل نامناسب و افزايش عدم یهاسياست اتخاذ

و معضالت آن در آينده خواهد بود. بر اين اساس  هابلكه منجر به تشديد چالش كرد، نخواهد مرتفع را كار

اصلي بازار كار ايران معرفي و شناسايي گردد كه در ادامه  مسائلقبل از هر نوع سياستگذاری الزم است 

توان به افزايش جمعيت مي بازار كار در ايرانهای و چالش مسائلاز مهمترين  شود.پرداخته ميآنها  به

و  هاغيرفعال، افزايش جمعيت جوان، پايين بودن نرخ مشاركت زنان، افزايش نرخ بيكاری تحصيلكرده

 اشاره كرد.ای هبه روستا و عدم توازن منطق افزايش نرخ بيكاری شهرها نسبت

 

 . بيكاري پنهان1-1

 شانباشد. شواهد نمي غيرفعالبازار كار ايران در شرايط كنوني افزايش جمعيت  مسائليكي از مهمترين 

ميليون نفر به جمعيت كشور افزوده شده است  4/9، در حدود 1394تا  1384های دهد كه طي سالمي

سال و بيشتر( اضافه شده  10ميليون نفر به جمعيت در سن كار )جمعيت  8و از اين تعداد نزديك به 

ميليون  5/6ميليون نفر وارد جمعيت فعال شده و مابقي يعني در حدود  45/1ا از اين تعداد تنها ام .است

درصد در  41نفر به جمعيت غيرفعال اضافه شده است. اين تحوالت سبب شده است نرخ مشاركت از 

ال شتغبرسد. بنابراين به تناسب افزايش جمعيت و عدم ايجاد ا 1394درصد در سال  2/38به  1384سال 

هد لذا دنشان مي نيز روند نزولي نرخ مشاركت در اين دوره، نرخ بيكاری افزايش چنداني نداشته است و

 باشد.يم حال افزايشبا سرعت بااليي دراست كه  غيرفعالبا وجود ثابت بودن جمعيت فعال، اين جمعيت 

 44به اين معنا كه زير  اين بخش مهمي از جمعيت شاغل كشور دارای اشتغال ناقص هستند.بر عالوه

های كنند و مايلند كار بيشتری انجام دهند. اين گروه از شاغلين عموماً در شغلساعت در هفته كار مي

نانه از بيل واقعوجود دارد. بنابراين در يك تحليآنها  ناپايدار اشتغال دارند و هر لحظه امكان بيكار شدن

جزئي از همسايگان بيكاری يا بيكاری پنهان در نظر گرفته وضعيت بيكاری الزم است كه اين دسته هم 
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 7/5حدود  1394شود. با احتساب اين دو گروه در كنار بيكاران، جمعيت بيكار در ايران در پايان سال 

 شود.ميليون نفر برآورد مي

 

 . نرخ مشاركت پايين زنان 2-1

 اردن، ،(باختری كرانه و نوارغزه)كشور فلسطين  6حاضر نرخ مشاركت زنان ايران تنها باالتر از درحال 

های مشاركت در ترين نرخباشد و يكي از پايينمي افغانستان در سطح جهان و الجزاير سوريه، عراق،

 63درصد به  65، نرخ مشاركت مردان از 1394تا  1384دهد كه طي دهه دنياست. شواهد نيز نشان مي

 است. درصد رسيده 3/13 د بهدرص 20درصد و نرخ مشاركت زنان از 

 

 . نيروي بيكار جوان3-1

كن جمعيت شاغل در حاضر با جمعيت جوان روبرو است، لدرحال با وجود آنكه هرم جمعيتي كشور 

 طوریه. ببوده است كاهشدرحال شاغلين جوان كشور در دهه اخير عنوان به سال 29-15گروه سني 

رسيده و به تبع آن سهم شاغلين  1394در سال  ميليون نفر 4/5به  1384ميليون نفر در سال  4/7كه از 

 درصد كاهش يافته است. 25درصد شاغلين به  40اين رده سني از 

 

 . نيروي بيكار تحصيلكرده4-1

برخالف ثبات نسبي تعداد بيكاران طي دهه گذشته، تركيب تحصيلي جمعيت بيكار تغييرات قابل توجهي 

، به 1384درصد در سال  20درصد جمعيت بيكار دارای تحصيالت دانشگاهي از كه  طوریهدهد بمي نشان

با ادامه روند كنوني به زودی نيمي از بيكاران را افراد دارای  و رسيده است 1393در سال  درصد 40نزديك 

 دهند. مقايسه سهم افراد دارای تحصيالت عالي در بين بيكاران و شاغالن نشانتحصيالت عالي تشكيل مي

داری از اين سهم در بين شاغالن معناصورت به الي در بين بيكاراندهد كه سهم تحصيلكردگان آموزش عمي

ن عرضه و تقاضای نيروی كار ( بيMismatchدهنده عدم تطابق )بيشتر است. همين امر به خوبي نشان

 كرده است.تحصيل

 

 . اشتغال و بيكاري در مناطق شهري و روستايي5-1

آمار بيكاران كشور به تفكيك جنسيت، شهری و روستايي بودن و ميزان تحصيالت مشاهده با بررسي 

اين موضوع  2و  1نمودارهای های ذكر شده است. تر از ساير گروهشود نرخ بيكاری روستائيان پايينمي

 دهد.خوبي نشان ميرا به
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 (درصد)     1394نرخ بيكاري در سال  .1 نمودار

 
 .1394، آمارگيری نيروی كار، مركز آمار ايرانطرح  مأخذ:

 

 (هزار نفر)   1394تعداد بيكاران در سال  .2 نمودار

 
 همان. مأخذ:

 

 2/12درصد است نرخ بيكاری شهری برابر با  1/8در مقايسه با نرخ بيكاری روستايي كه معادل با 

دهد زنان شهری بسيار بيشتر ميباشد كه نشان درصد مي 8/23درصد و نرخ بيكاری زنان شهری برابر 

هنده دسي نرخ مشاركت زنان در كشور نشانسوی ديگر بررازاقشار ديگر در معرض بيكاری هستند. از 

 ساير اب مقايسه در مشاركت هاینرخ ترينپايين از يكي ايران در زنان مشاركت حقايق زيادی است. نرخ

 سوريه، عراق، اردن، ،(باختری كرانه و غزه نوار) فلسطين كشور 6 در تنها 2014 سال در و كشورهاست

 خنر كه است شده باعث موضوع اين. است بوده ايران از كمتر زنان مشاركت نرخ افغانستان و الجزاير

 در نتيجه عليرغم. باشد جهان در مشاركت هاینرخ ترينپايين از يكي ايران كار بازار در كل مشاركت
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های متناسب با مهارت آنها باعث شده م وجود شغلدبازار كار ايران، عمشاركت بسيار پايين زنان در 

 های بيكاری بسيار بااليي داشته باشند.نرخ

بيكاری شهری شكاف ميان نرخ همواره دهد كه طي دهه گذشته نيز مي همچنين جدول زير نشان

طق شهری حدود متوسط نرخ بيكاری در منا 1394تا  1384ت. طي دوره و روستايي وجود داشته اس

 درصد بوده است.  8/7درصد و در مناطق روستايي  13

 

 1394-1384هاي . نرخ بيكاري به تفكيك مناطق شهري و روستايي طي سال1 جدول

 روستايي شهري كل كشور سال

1384 5/11 8/13 1/7 

1385 3/11 4/13 1/7 

1386 5/10 5/12 6/6 

1387 4/10 12 2/7 

1388 9/11 5/13 3/8 

1389 5/13 3/15 1/9 

1390 3/12 7/13 9/8 

1391 1/12 8/13 2/8 

1392 4/10 8/11 7 

1393 6/10 6/11 9/7 

1394 11 2/12 1/8 

 8/7 13 4/11 متوسط دوره

 .مركز آمار ايران مأخذ: 

 

كاری نرخ بيباالتر بودن نظر گرفته شود كه بخشي از  حال، الزم است كه اين احتمال نيز درنبا اي

 اشتغال باشد.  ويژهبهداليل مختلف به روستائيانمهاجرت  معلولمناطق شهری از مناطق روستايي 

 

 هااستان. توزيع نامتوازن اشتغال و بيكاري در 6-1

 تحوالت و تغيير بررسي گيرد،مي قرار توجه مورد ايران كار بازار هایتحليل در كه موضوعاتي ديگر از

جدول زير  .استای همنطق یهاتعادل عدم ميزان شناسايي لحاظبه مختلف یهااستاندر  بيكاری نرخ

 7/17برابر با  1394ی كشور بيشترين نرخ بيكاری كل استاني در سال هااستاندهد كه در بين نشان مي

درصد مربوط به استان  3/7و بويراحمد و كمترين اين نرخ با مقدار  كهگيلويهدرصد مربوط به استان 

درصد يعني كمي كمتر از  4/10باشد. شكاف نرخ بيكاری بين اين دو استان حدود آذربايجان شرقي مي

يي نظير كرمانشاه، چهارمحال و بختياری نيز بسيار هااستاننرخ بيكاری متوسط كشور است. وضعيت 

 وخيم است. 
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 1394در سال  هااستان. نرخ بيكاري كل 2جدول 

 استان نرخ بيكاري استان رخ بيكارين

قم كهگيلويه و بويراحمد

يزد كرمانشاه

خراسان شمالي چهارمحال و بختياری

گيالن اصفهان

خوزستان خراسان رضوی

آذربايجان غربي كردستان

بوشهر لرستان

زنجان اردبيل

خراسان جنوبي البرز

همدان فارس

سمنان مازندران

تهران  هرمزگان

مركزی گلستان

كرمان قزوين

آذربايجان شرقي ايالم

سيستان و بلوچستان

 همان.مأخذ: 

 

داده  .. نشان.های مختلف نظير جوانان، زنان، تحصيلكردگان وكه نرخ بيكاری برای گروهدر صورتي

نشان  هااستانشود. آمار نرخ بيكاری زنان به تفكيك شود، اين عدم توازن حتي بيشتر از اين هم ديده مي

و  كهگيلويهمربوط به استان درصد  5/33برابر با  1394دهد بيشترين نرخ بيكاری كل زنان در سال مي

ست ا . اين در حالياستبه استان آذربايجان شرقي مربوط درصد  9/8بويراحمد و كمترين نرخ برابر با 

ساله در سال  29تا  15درصد است. در رابطه با نرخ بيكاری جوانان  4/19كه متوسط كل كشور برابر با 

درصد بيشترين و كمترين  3/17درصد و استان تهران با  2/43و بويراحمد با  كهگيلويه، استان 1394

 باشد. درصد مي 3/23اند و متوسط كل كشور نيز داشته 1394نرخ را در سال 

س اين اسابر .ی مختلف آمده استهااستانمچنين در نمودار زير نرخ بيكاری روستايي به تفكيك ه

بختياری،كردستان، گلستان، هرمزگان و كردستان وو بويراحمد، چهارمحال كهگيلويهی هااستان نمودار

جان جنوبي و زنروستاهای آذربايجان شرقي، خراسان  باالترين نرخ بيكاری روستايي را دارند و برعكس

 باشند.مي كمترين نرخ بيكاری را دارا
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 1394ي مختلف در سال هااستاننرخ بيكاري روستايي در . 3نمودار

 
 .مركز آمار ايران  مأخذ:

 

ان كردگهای سني جوان، زنان و تحصيلگروهبه تفكيك  هااستانبررسي آمارهای نرخ بيكاری در 

و  وضعيت بيكاری جوان، زنان بسيار زياد است ثانياً هااستانتفاوت در نرخ بيكاری  دهد كه اوالًنشان مي

 ی كشور بسيار نامناسب است. هااستانكرده در برخي خصوص جوان و زنان تحصيلهب

 

 روستايي كارآفريني  واشتغال اهميت . 2

 ندهيدر ده سال آ ديدر جهان با ديشغل جد ونيليم 600حدود  ،كار يالمللنيسازمان ب برآورداساس بر

صورت كامل از به اي یخود را تا حد شتيمع ،نفر در جهان ارديليم 6/2حدود حاضر، درحال  ايجاد شود.

 شتياز محل مع رنف ونيليم 200و  یريگينفر از ماه ونيليم 250ها، نفر از جنگل ارديليم 6/1 ،یكشاورز

 (.2015سازمان ملل، زيستي  )برنامه محيط كننديم نيتأم يشبان

انند توها و اقداماتي ميچه برنامهبا روی دولتمردان آن است كه امروزه يكي از مهمترين سؤاالت پيش

ويژه در شهرهای ي بهنشينتوان مشكل حاشيهچگونه مي و شهری را كنترل كنند-های روستامهاجرت

د و مهاجرت معكوس را محقق كر، مديريت ای تبديل شده استشهرها را كه به چالش عمدهبزرگ و كالن

واقعيت آن است كه توسعه روستايي، بيش از همه چيز وابسته به كارآفريني است. امروزه اشخاص ساخت؟ 

ردی ای راهبمداخله توسعهعنوان به ل در زمينه توسعه روستايي، به كارآفرينيئوحقيقي و حقوقي مس

های تنواحي روستايي دارای قابليتوسعه روستايي را تسريع كند. زيرا  فرآيندتواند كنند كه مينگاه مي

متنوعي  ها، اقتصاد پويا وتوان با شكوفايي آنيزی صحيح، ميراقتصادی فراواني هستند كه در صورت برنامه

دی يكي از شروط اساسي بهبود كيفيت زندگي در روستاها و را در نواحي مذكور پديد آورد. چنين اقتصا

 رويه است. شهری بي -های روستا جلوگيری از مهاجرت
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حفظ و جذب جمعيت در روستاها و و  توزيع فضايي و جغرافيايي جمعيتبازتحقق اهدافي مانند 

با درآمد  وكاركسبگذاری و ايجاد فضای حمايت و تشويق سرمايه ز طريقا تراكممناطق مرزی و كم

و  های جديد اقتصادیايجاد فرصتروستايي و عشايری است.  ، در گرو توسعه كارآفريني و اشتغالكافي

در نواحي روستايي و عشايری، از اهداف مطرح  زاييهای كارآفريني و اشتغالز فعاليتهای ويژه احمايت

 رود.شمار ميهای كلي برنامه ششم توسعه بهاستدر سي

در ايران،  و عشايری روستايياشتغالزايي  اين، شواهد حاكي از آن است كه كارآفريني و با وجود

فريني های توزيع اعتبارات خاص اشتغالزايي و كارآحهای جدی است. تجربه بسياری از طردچار چالش

 لاروستايي و عشايری، حاكي از انحراف بخش قابل توجهي از تسهيالت مذكور از مسير توليد )برای مث

در های مشاركتي( طرحدرخصوص  های زودبازده( و عدم اثربخشي كافي آنها )برای مثالطرحدرخصوص 

نتايجي مانند  ،اعطايياشتغالزايي  هایاست. در نتيجه، واماثر شتابزدگي و عدم توجه به الزامات امر 

اند. اشتهام بانكي و غيره دافزايش نقدينگي در جامعه و رشد تورم، بدهكارتر شدن روستائيان و عشاير به نظ

رسد تنگناهای اساسي در اين حوزه وجود دارد كه مانع استفاده بهينه از منابع مذكور مينظر به لذا

های مذكور از اين نظر اهميت دارد كه شود كه در ادامه به اهم آنها اشاره شده است. تحليل چالشمي

ارزيابي اليحه پيشنهادی و عنوان به محترم مجلستواند فهرست مناسبي را در اختيار نمايندگان مي

بيني احتمال موفقيت آن در توسعه كارآفريني قرار دهد. به بيان ديگر، هرچه اليحه مذكور، سازوكار پيش

بيني كرده باشد، احتمال اثربخشي آن به مراتب افزايش ها را به ميزان بيشتری پيشرفع اين چالش

 . و بالعكس خواهد يافت

 

 در نواحي روستايي و عشايري ايراناشتغالزايي  هاي توسعه كارآفريني وچالش .3

و اشتغالزايي در نواحي كارآفريني  های توسعهدهد كه مهمترين چالشنتايج مطالعات قبلي نشان مي

 زير هستند:شرح به روستايي و عشايری ايران

 متناسب با شرايط محليوكار درآمدزا، فقرزدا و های كسبفقدان ارائه ايده 

 آموختگان مجرب و جامعه محليعدم ايجاد سازوكارهای مناسب برای همكاری بين دانش 

 زا در نواحي روستاييها و اقدامات برونگذاریسرمايه 

 های جديد و نوآوراندازی و مديريت بنگاهخصوص در زمينه راهپايين بودن دانش فني به 

 آالت و تجهيزات مربوطه موقع به ماشينهعدم دسترسي و دستيابي كافي و ب 

 كيفيت و قيمت مناسب های باعدم دستيابي كافي به نهاده 

 روز و كافي با بازارهای داخلي و خارجي و استانداردها و ساليق و ترجيحاتعدم آشنايي به 

 آموختگان و جامعه محليپذيری پايين در اثر كمبود سرمايه و توان مالي اندک دانشريسك 
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 ايين بودن ظرفيت و تنوع الگوهای مديريت پروژه در بخش كشاورزی و روستاها پ 

 های عمومي و مشترک مورد نياز توليد و كارآفريني )مانند زمين، عدم تأمين به موقع زيرساخت

 (غيره و ICT، ونقلحملبرق، جاده، 

 گيرطوالني بودن مدت زمان صدور مجوزها و نيز تعدد مراجع تصميم 

 گذارانايي مناسب و جذب و حمايت كارآفرينان و سرمايهعدم شناس  

 عدم پرورش كارآفرينان جوان روستايي 

 نگر نظام اداری بخشي 

 كرد اعتبارات فقدان سازوكاری برای نظارت بر هزينه 

 های كوچك و متوسطحقوقي مداوم از بنگاه-فقدان پشتيباني فني 

و كارآفريني روستايي، از جايگاه بااليي در  بررسي اجمالي حاكي از آن است كه موضوع اشتغال

اره قرار های كلي نظام جمهوری اسالمي ايران برخوردار است كه اهم آنها در ادامه مورد اشسياست

توليد ملي، حمايت از كار و »، «اشتغال»ی كلي هاسياستصورت بارزتر در گيرند. اين موضوع بهمي

مورد توجه قرار « برنامه ششم توسعه»و « جمعيت»، «قاومتياقتصاد م»، «كشاورزی»، «سرمايه ايراني

 گرفته است.

 

 ي كلي نظام هاسياستجايگاه اشتغال و كارآفريني روستايي در  .4

ی كلي نظام جمهوری اسالمي مرتبط با كارآفريني و اشتغال روستايي هاسياستدر اين بخش از گزارش، 

شك ترسيم شده در اسناد باالدستي كشور مشخص شود. بيانداز شوند تا چشمو عشايری بررسي مي

اعطای تسهيالت از محل منابع صندوق توسعه ملي برای ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت »اليحه 

آفريني روستايي و عشايری ارائه شده كه در راستای اشتغال« يافته، عشايری و مرزیمناطق كمتر توسعه

 سازی آنها داشته باشد.نحوه عملياتيوص درخص است، بايد پاسخ روشني

 

 ي كلي اشتغالهاسياست .1-4

های اقتصادی جهت استفاده از جلب همكاری بنگاه؛ كارآفريني و ترويج و تقويت فرهنگ كار، توليد

های شغلي پايدار با تأكيد بر استفاده از ايجاد فرصت؛ نيروی انساني متخصص، ماهر و كارآمد ظرفيت

و حمايت  كاروكسببهبود محيط ؛ نگری نسبت به تحوالت آنهابنيان و آيندهو اقتصاد دانش توسعه فناوری

حمايت از ؛ های ذيربطهای خصوصي و تعاوني و رقابت از راه اصالح قوانين، مقررات و رويهاز بخش

ای هها و پشتيباني از شركتسازی ايدهر سرمايه برای تجاریهای شراكت دتأسيس و توسعه صندوق

ويژه  توجهو  ها به اشتغال پايدارهای بيكاران در جهت دسترسي آندیافزايش توانمن؛ نوپا، كوچك و نوآور
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ی هااستسيجمله مهمترين رئوسي است كه در از ی باالتر از متوسط كشورهااستانبه كاهش نرخ بيكاری 

 اند. ( مد نظر قرار گرفته1390كلي اشتغال )ابالغي تيرماه 

 

 هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايرانيسياست .2-4

كاهش (، مواردی مانند 1391 ماه)ابالغي بهمن های كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايرانيسياستدر 

ز حمايت ا؛ و زيربناهای آنها هاهدايت و تقويت تحقيق و توسعه و نوآوری؛ ها و بهبود كيفيت توليدهزينه

 اقتصادگسترش ؛ های روزگيری از جذب و انتقال دانش فني و فناوریسازی فناوری محصول و بهرهتجاری

های علمي و پژوهشي حمايت قانوني از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي و مرتبط كردن بخشو  بنياندانش

حمايت از توليد محصوالت با ماهيت راهبردی مورد نياز مصارف عمومي يا بخش ؛ توليدی كشورهای با بخش

ه گرفتن پذيری و فاصلصوالت نهايي با رعايت اصل رقابتتكميل زنجيره توليد از مواد خام تا مح؛ توليد كشور

ط در جهت هاي كوچك و متوسساماندهي و حمايت از بنگاه؛ فروشي در بازه زماني معيناز خام

؛ دولتيِ اقتصادي در جهت توليد مليتنظيم نقش نهادهاي عموميِ غير؛ كارآمدسازي آنها

رساني در مورد ابعاد و اطالعسازی آمار و اطالعات و تسهيل دسترسي به آن و هنگامسازی و بهشفاف

؛ اشتغال بسترسازی و ساماندهي؛ هاي مختلفگذاري در رشتهگذاران و سرمايههاي سرمايهفرصت

گيری از جلو؛ با تأكيد بر توسعه نهادهاي مردميهای انساني، طبيعي، اجتماعي و فيزيكي سرمايه یارتقا

؛ رمايهگذاری در بازار سگسترش تنوع ابزارهای سرمايه؛ های فيزيكي و انساني ايرانياتالف و راكد ماندن سرمايه

گذاری خطرپذير های سرمايههای ايراني به حوزهمايهگذاران و تشويق ورود سرحمايت از محققان و سرمايه

؛ هگذاري در اين حوزهاي شراكت يا ضمانت براي سرمايهتأسيس صندوق با ،متضمن تحقيق و توسعه

اد جلوگيری از ايج؛ رسانيسازی و اطالعكار شفافاالها و خدمات با استفاده از سازوكارآمد كردن نظام توزيع ك

 اياي و بيمهگسترش و حمايت از نهادهاي مالي توسعهو  توليد و تجارت تا مصرفانحصار در چرخه 

  اند.قرار گرفته تأكيدمورد 

 

 هاي كلي كشاورزيسياست .3-4

يان، كشاورزان و عشاير، توسعه پايدار روستاها و مناطق كشاورزی و ئسطح درآمد و زندگي روستا یارتقا

ادی های مكمل و اقتصبخشي و گسترش فعاليتمناسب توليد و تنوعهای رفع فقر با تقويت زيرساخت

 زیهای كلي كشاورسياستاز رئوس قابل توجه در  صنايع تبديلي و روستايي و خدماتي نوين ويژهبه

 باشد. ( است كه با موضوع اشتغال روستايي و عشايری مرتبط مي1391ماه كشور )ابالغي دی
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 مقاومتيهاي كلي اقتصاد سياست .4-4

ق های اقتصادی با تسهيل و تشويتوسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت 

 توليد وافزايش سهم ؛ درآمد و متوسطدرآمد و نقش طبقات كم یهای جمعي و تأكيد بر ارتقامكاریه

اقتصاد،  پذيریرقابت، تقويتِ توانمندسازی نيروی كار؛ بنيانصادرات محصوالت و خدمات دانش

هاي متنوع در كارگيري ظرفيت و قابليتو به هااستانايجاد بستر رقابت بين مناطق و 

متناسب با نقش  توليد تا مصرف بري عادالنه عوامل در زنجيرهسهم؛ مناطق كشورجغرافياي 

آموزش، مهارت، خالقيت،  یسهم سرمايه انساني از طريق ارتقابا افزايش  ويژهبهآنها در ايجاد ارزش، 

 و در اقالم وارداتي( ويژهبه) ها و كاالهاي اساسيافزايش توليد داخلي نهاده؛ كارآفريني و تجربه

و درمان و ايجاد ذخاير راهبردی  امنيت غذاتأمين ؛ اولويت دادن به توليد محصوالت و خدمات راهبردی

؛ واقعي شتقويت بخ؛ نظام مالي كشور جانبهاصالح و تقويت همه؛ كيفي توليدويبا تأكيد بر افزايش كمّ

گذاری و وری، كارآفريني، سرمايهافزوده، توليد ثروت، بهرهدر ايجاد ارزش فرهنگ جهاديتقويت 

های اقتصاد از مهمترين رئوس سياستسازی نظام توزيع و قيمتگذاری شفاف و روانو  مولداشتغال 

فريني روستايي و عشايری است. مقام معظم رهبری در در حوزه كارآ 1392ماه مقاومتي ابالغي بهمن

به  بندی مشخص، اقدامدرنگ و با زمانور بيالزم است قوای كش»اند كه ها تأكيد نمودهابالغ اين سياست

های مختلف، زمينه و اجرای آن كنند و با تهيه قوانين و مقررات الزم و تدوين نقشه راه برای عرصه

 تا به آفريني مردم و همه فعاالن اقتصادی را در اين جهاد مقدس فراهم آورندفرصت مناسب برای نقش

ملت بزرگ ايران نيز همچون حماسه سياسي در برابر چشم جهانيان رخ  اقتصادی حماسهفضل الهي 

 . «نمايد

 

 جمعيت هاي كليسياست .5-4

توزيع فضايي و جغرافيايي جمعيت، متناسب بازبر  1393 ماهابالغي ارديبهشت های كلي جمعيتسياست

جذب  حفظ و و متعادل و كاهش فشار جمعيتيبا ظرفيت زيستي با تأكيد بر تأمين آب با هدف توزيع 

هاي زيربنايي، حمايت و توسعه شبكهز طريق ا تراكميت در روستاها و مناطق مرزی و كمجمع

 اند. كرده تأكيد با درآمد كافي وكاركسبگذاري و ايجاد فضاي تشويق سرمايه

 

 هاي كلي برنامه ششم توسعهسياست . 6-4

اتخاذ  ؛يافته و روستاييگذاری در مناطق كمتر توسعهحمايت دولت از سرمايهافزايش توليد ثروت ملي و 

ها و اقدامات اجرايي جهت توسعه روستايي كشور برای تثبيت جمعيت و تشويق مهاجرت به مناطق برنامه

ژه های ويهای جديد اقتصادی و حمايتآفريني(، ايجاد فرصتكانون توليد و ارزش)روستايي و عشايری 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#30
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#30
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#32
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#23
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#23
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#15
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#34
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#3
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، های كلي كشاورزیسياست «9»دار بومي با تأكيد بر بند زايي مزيتهای كارآفريني و اشتغالعاليتز فا

 بوده است.  های كلي برنامه ششم توسعهسياستمورد تأكيد 

 يدشود، بافريني روستايي و عشايری ارائه مياشتغال و كارآدرخصوص  ای كههرگونه طرح و اليحه

های كلي را مد نظر قرار مشخص كند كه چگونه تحقق الزامات مندرج در سياست ،كامالً واضحطور به

های كلي اقتصاد مقاومتي، اهميت سياستدرخصوص  داده است و چه سازوكاری انديشيده است؟ اين امر

 تدوين نقشه راهآنها توسط قوای مختلف و درنگ بيمضاعفي دارد، چرا كه  مقام معظم رهبری بر اجرای 

حوه نتواند بدون توجه مشخص به اند و اكنون پس از گذشت سه سال از ابالغ آنها، دولت نميكردهتأكيد 

قيد و شرط از مجلس شورای ای، برای اخذ مجوز بيبه ارائه ماده واحدهسازی الزامات مربوطه، عملياتي

 توزيع تسهيالت اقدام نمايد!منظور به اسالمي

روستايي شامل كار شايسته، اشتغال سبز، اشتغالزايي  فريني وارآدر ادامه، رويكردهای جهاني كحال 

پذير و هدايت و حمايت از طريق مراكز رشد و گذاری مخاطرهای و سرمايهای و خوشهرويكرد شبكه

ذاری و گياستناگفته پيداست كه توجه به اين رويكردها در س شود.اجمالي مطرح ميطور به دهندهشتاب

تواند در فقرزدايي و بهبود سطح رفاه نواحي روستايي مؤثر فريني روستايي ميآاشتغال و كارريزی برنامه

 باشد. 

 

 روستايياشتغالزايي  و كارآفريني جهاني رويكردهاي. 5

 كار شايسته .1-5

خوردار مناسبي بر امنيت و ثبات شغليشود كه از ی گفته ميوكاركسبطور خالصه، كار شايسته به به

ای ردهااندتسآورد، در آن، ابه ارمغان ميبرای زندگي  را مد مكفيآدرروزی، است، بدون نياز به كار شبانه

ه ای بهای فني و حرفهشود و آموزشرعايت مي ،استانداردهای بهداشت و ايمني كارو  اساسي نيروی كار

 گردد.نيروی كار ارائه مي

ای، حرفهسازی، ارائه مشاوره، حمايت اجتماعي، ايمني و بهداشت يتپژوهش، مداخالت ملي، ظرف

گيری شغل شايسته مؤثرند )سازمان جهاني كار، و نظارت بر نيروی كار در شكل استانداردهای نيروی كار

بردارنده درآمد منصفانه، ور و درهايي برای كار بهرهفرصت(. اشتغال شايسته شامل 2017دسترسي در 

اندازهای مطلوب برای توسعه شخصي و يكپارچگي ، حمايت اجتماعي از خانوارها، چشمامنيت شغلي

ت در تصميمات مؤثر بر های خود و سازماندهي و مشاركاجتماعي، آزادی كارگران برای بيان دغدغه

 ها؛اهزايي و توسعه بنگای چهار ركن راهبردی شامل اشتغالكار اشتغال شايسته دار است. دستورزندگي آنه

 استانداردها و حقوق كار و حكمراني و ديالوگ اجتماعي است. حمايت اجتماعي؛
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 اشتغال شايسته روستايي. 2-5

وكار يا خدماتي به هرگونه فعاليت، حرفه، كار، كسب( 2015از ديدگاه فائو )اشتغال شايسته روستايي، 

 جوانان در نواحي روستايي انجام دريافت پول توسط زنان، مردان، بزرگساالن ومنظور به شود كهگفته مي

 د به نحوی كه:گيرمي

تعريف شده توسط سازمان جهاني كار احترام بگذارد. بنابراين ، ردهای اساسي نيروی كارااندتسابه  .1

زني گروهي استفاده از نيروی كار كودک و اجباری و تبعيض ممنوع است و آزادی تشكيل نهاد و چانه

درصد از كودكان كار جهان در بخش  60. شايان ذكر است كه حدود شناخته شودبه رسميت بايد 

 درصد از نيروی كار روستايي از اتحاديه برخوردار هستند.  10كنند و تنها كشاورزی فعاليت مي

 كند.مد مكفي برای زندگي فراهم آدر .2

درصد  20كمتر از گفتني است كه . باشدامنيت شغلي و ثبات شغلي برخوردار  ميزان كافياز  .3

 نيروی كار كشاورزی به حمايت اجتماعي پايه دستيابي دارند. 

از حداقل استانداردهای بهداشت و ايمني كار با توجه به نوع كار برخوردار باشد. شايان ذكر است  .4

 رود. شمار ميكاوی، پرخطرترين حرفه در جهان بهكه كشاورزی در كنار بخش ساختمان و معدن

 . سازدر بيش از حد اجتناب كند و زمان كافي برای استراحت را مقدور از كا .5

 خشد.ب آموزی و آموزش فني را ارتقادستيابي به حرفه .6

های چند تخصصي را ها و برنامهبرنامه كار شايسته و اشتغال روستايي سازمان جهاني كار، واكنش

ها مد نظر قرار داده است. اين تنگناها و كاستي های كار شايسته در نواحي روستاييبرای مواجهه با كاستي

آوری در برابر بحران و زايي، تابهای رشد، اشتغالمحرکعنوان به آفريني نواحي روستاييمانع از نقش

 (:2013شود )استراچ و همكاران، شوند. راهبرد اين برنامه شامل موارد زير ميتوسعه عادالنه مي

  المللي؛ای ملي و بينی توسعههاسياستقرار دادن نواحي روستايي در كانون 

 حمايت از توسعه روستايي بر پايه منابع انساني؛ 

 های كشاورزی و غيركشاورزی؛های اشتغال در فعاليتور و فرصتهای بهرهتشويق بنگاه 

 بهبود شرايط كاری در روستاها؛ 

 رد نيروی كار در نواحي روستايي؛گسترش حمايت اجتماعي و پوشش استاندا 

 توسعه ديالوگ بين كارفرمايان، كارگران، نهادها و ساير ذينفعان روستايي؛ 

 اثرگذار باشند؛ هاسياستها و توانند بر برنامهتوانمندسازی ذينفعان محلي كه مي 

 موتور توسعه روستايي.عنوان به گذاری جوانانهدف 
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 اشتغال سبز .3-5

درحال  كشورهاسبز است. امروزه  اشتغالزايي، زه اشتغالرويكردهای مطرح جهاني در حويكي ديگر از 

 نيشغل مناسب و در ع یسازفراهمسبز به مفهوم اشتغالزايي  .حركت به سمت اقتصاد سبزتر هستند

 كاالها و خدماتاست.  اقتصاد يشناختبوم هيو پا نيدر كره زم ياز زندگ تيحما یهاستميحال حفظ س

 9/2 ليبرز در. استشغل ايجاد كرده  نفر ونيليم 1/3 معادل ،2010 سال در كايدر آمر يستيز طيمح

در  یگذارهيسرما. همچنين ثبت شد 2010( در سال يدرصد از اشتغال رسم 6/6شغل سبز ) ونيليم

تداوم  یوياساس سناربر يسال آت 40در  گريشغل د ونيليم 47 جاديسبب ا توانديسبز، م یكشاورز

تواند كند، بلكه ميتنها از منابع طبيعي حفاظت ميمديريت پايدار اكوسيستم، نه. وضع موجود شود

الي  10تواند های شغلي مهمي را ايجاد نمايد. برای نمونه بسته محرک مديريت پايدار جنگل ميفرصت

توانند ارويي و خوراكي ميميليون شغل در جهان ايجاد كند. توليدات غيرچوبي جنگل مانند گياهان د 16

الملل و درآمد برای ميليارد دالر آمريكا در تجارت بين 14ميليون فرصت شغلي همراه با  4انه يسال

اين، مشاركت دادن عادالنه جوامع محلي در صنعت بر عالوه خانوارهای معيشتي به ارمغان آورند.

ل حفظ تنوع زيستي خواهد شد. رشد، سبب رشد درآمد آنها و در عين حادرحال گردشگری سبز 

اند توكند، ميهای كار دولتي كه كار دستمزدی در زمينه احيای سرمايه طبيعي را تضمين ميبرنامه

زيست و خروج جامعه محلي از فقر فراهم كند. در همين راستا، های الزم را برای حفظ محيطمحرک

خش باين، بر عالوه اری چين ايجاد شده است.دهای جنگلبالغ بر يك ميليون شغل جديد از طريق برنامه

 جاديدر ا قيتوف عدمحال  به هرميليون نفر را در سطح جهان شاغل كرده است.  5انرژی تجديدپذير، 

( و معنادار )از ياجتماع تيبه حما يحقوق، دسترس ،طيشرا ،يي)از نظر درآمدزا ستهيمشاغل سبز و شا

كننده ش یاقتصادهابه  بيسبب آس ،(ييو فقرزدا یرشد اقتصاد قياز طر دارينظر سهم آنها در توسعه پا

 (. 2015زيستي سازمان ملل،  شود )برنامه محيطي ميشناختو بوم يو عدم ثبات اجتماع

 

 اياي و خوشهرويكرد شبكه. 4-5

ر اين پذير دهای اقتصادی رقابتم فعاليتاز راهكارهای مؤثر در توسعه كارآفريني روستايي و تداو يكي

 ایسازی و اتخاذ رويكرد خوشههای كوچك و متوسط، از طريق شبكهنواحي، مديريت و توسعه بنگاه

های خدماتي، نهادهای كنندگان، بنگاهها، تأمينهای وسيعي از شركتشبكهعنوان به هاخوشهاست. 

خاص )مانند خرما، انگور، فرش كاال يا خدمت زمينه يك  شوند كه درها تعريف ميدانشگاهي و سازمان

با يكديگر همكاری دارند و در يك منطقه جغرافيايي مشخص دستباف، گردشگری كشاورزی و غيره( 

های روستايي ها و شبكه(. خوشهEDA,2004كنند )محصوالت و خدمات جديدی به بازار ارائه مي

شوند كه منجر به تجديد رشد اقتصادی شده و هايي در نظر گرفته مييكي از محرکعنوان به معموالً

های ای، از طريق فعاليتشوند. رهيافت خوشهيافته ميپذيری در نواحي كمتر توسعهرقابتسبب افزايش 
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نظر قرار زيستي را مد هميارانه و همكارانه خود، طيف وسيعي از مشكالت اقتصادی، اجتماعي و محيط

ها به (. اخيراً خوشه2009دهد تا پايداری و احيای اقتصاد نواحي روستايي را تضمين كند )روزنفيلد، مي

بر عالوه هااند. خوشهمؤلفه مهمي از جريان اصلي توسعه اقتصادی و دستوركارهای سياسي تبديل شده

ی بر فناوربتنيهای مجايي نيروی كار و فرصتتحقق رشد اقتصادی، سبب بهبود سطح آموزش، جاب

 . (2015ژلياسكف و همكاران، ) شوندمي

وكار مانند بازاريابي، مشاوره فني، ای، خدمات اساسي كسبها و با رويكرد شبكهاز طريق خوشه

يكپارچه و با رعايت صرفه مقياس صورت به های مواصالتي و غيرهتحقيق و توسعه، فناوری، زيرساخت

ها به هخوشكلي طور به يابد.پيوسته افزايش ميهمهای بهپذيری بنگاهبتوری و رقاشود و بهرهارائه مي

ها در واقع مراكز رشد و حمايت نوآوری كنند. خوشهايجاد ظرفيت نوآوری در نواحي روستايي كمك مي

ب های اقتصادی كه در قالنمايند. بنگاهای كمك ميروند و از اين مسير، به شكوفايي منطقهبه شمار مي

ت و نوآوری بيشتری نسب وكاركسبوری، نرخ تشكيل اند، متوسط دستمزد، بهرهوشه سازماندهي شدهخ

 . (2006)براون،  ها دارندبه ساير بنگاه

 

 دهنده پذير و حمايت و هدايت از طريق مراكز رشد و شتابگذاري مخاطرهسرمايه .5-5

های نوپا و جوان كه فاقد نقدينگي ويژه برای شركتوكارها بهبرای رشد كسب 1،دستيابي به سرمايه سهمي

ی گذاررفع اين مشكل، صنعت سرمايهمنظور به های خود هستند، ضروری است.الزم برای بازپرداخت وام

زايي، رشد اقتصادی و نوآوری تكامل يافته است و در امر اشتغالشكوفايي بوده و درحال پذير مخاطره

های مد و گرفتن يارانهآه عصر توسعه صنايع سنگين و ناكار. امروز(2010)روبين،  كندايفای نقش مي

فراوان از دولت مركزی برای شكوفايي اقتصادهای محلي سپری شده است. شكوفايي اقتصاد مناطق 

ر ات مذكوزا و برخاسته از خود اجتماعدرونصورت به مختلف در يك كشور كه دچار مشكل هستند، بايد

حقق تمنظور به فرينان محلي باشد.آهای محلي و با هدايت كارو ايده هاريزی شود و بر پايه داراييبرنامه

محور پذير اجتماعگذاری مخاطرههای سرمايهزايي، جوامع روستايي نيازمند صندوقچنين رشد درون

(CDVC)2 درحال  است كهدرحالي  رگردانند. اينهستند تا بتوانند اين نواحي را به جريان اقتصاد ملي ب

مند نيستند. برای گذاری خطرپذير بهرههای سرمايهكافي از صندوقصورت به حاضر، نواحي روستايي

قوی توسعه يافته است، ولي نواحي صورت به پذير در آمريكاگذاری مخاطرهنمونه هرچند صنعت سرمايه

 . (2006)مونكريف و وندرهوفن،  اندبرخوردار نشده روستايي اين كشور از اين خدمت به شكل مناسبي

های فريني و توسعه بنگاههای تأمين مالي كارآطور كلي يكي از مهمترين و كارآمدترين روشبه

های با رشد گذاری معموالً در حوزهپذير است. اين نوع سرمايهگذاری مخاطرهكوچك و متوسط، سرمايه

                                                 
1. Equity capital 

2. Community Development Venture Capital (CDVC) 
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 فرين، اقدام به شراكتوكار فرد كارآس از بررسي طرح كسبنهاد مالي، پ شود و طي آنباال و نو انجام مي

ه بشود تا شركت نوپا بتواند گذاری وی نموده و طي دوره گذار در سود و زيان وی شريك ميدر سرمايه

له اساسي برای اين نوع نهادهای مالي، نه بازگشت اصل و سود وام سوددهي الزم دست پيدا كند. مسئ

فرينان است. يكي از مهمترين ان معين، بلكه توسعه كارآفريني از طريق حمايت از كارآر مدت زمد

 گذاری برای بخش خصوصي است. كاركردهای چنين نهادهايي كاهش ريسك سرمايه

معموالً از دو ساختار تحت عنوان فريني، های نوپا و توسعه كارآيت از شركتالبته كشورها برای حما

ت از شرك مراكز رشد اغلب وابسته به دولت بوده و معموالً. كننداستفاده مي 2هاهندهدو شتاب 1مراكز رشد

و بيشتر تمركزشان بر پذيرش و ارائه كمك به  كنندمطالبه نميسهام نوپا در ازای حمايت خود، 

. نندكها فعاليت ميهای سياست تحقيقاتي يا اجرايي دولتهايي است كه در راستای اولويتاستارتاپ

ه، وجود راهكارهای مناسب برای مربيان و مشاوران خبر وهای پذيرش شده شركتتناسب بين تعداد 

، پرهيز از روندهای اداری و كاغذبازی و عدم وابستگي به منابع مالي دولتي از عواملي جذب سرمايه

 هستند كه در مديريت مراكز رشد بايد به آنها توجه داشت. 

 .كنندمي اداره آنها را ونموده  أمينرا ت هادهندهشتابسرمايه  ،خصوصي هایشركت ،ازسوی ديگر

سرمايه، مشاوره و آموزش برای مدت  های متقاضيبنگاهها در ازای بخشي از سهام برای اين استارتاپ

دهنده برای پذيرفته شدن در يك شتاب مهمترين امتياز .نمايدماه ارائه مي 6يا  3 زمان محدودی مثالً

های ها، مشاوره مربيان و تشكيل شبكهاز آموزش ، مربوط به فراهم شدن امكان برخورداریكارآفرينيك 

شركت  در ازای بخشي از سهامرا  3هسرمايه مرحله كاشت ايدها معموالً دهنده. شتاباستارتباطي 

مك كا، نوپ وكاركسباندازی و توسعه يك كمك به كوتاه كردن روندهای راهكنند. پرداخت ميمتقاضي 

شرده ف فرآيندمشاركت در ، نوپا وكاركسبدر جهت باال بردن كيفيت محصوالت و خدمات و ثبات مالي 

گری و يا منتورينگ و راهنمايي و مشاوره از ارائه مربي، نوپا برای يك مدت محدود وكاركسبتوسعه 

روند. شمار ميها بهدهندهشتاباز كاركردهای  كارآفرينان پيشكسوت و باتجربه به كارآفرينان

الگوی مراكز رشد و  4شوند.شركت مقابل شريك مي هم در موفقيت و هم در شكست هاشتابدهنده

 های اقتصادیخوبي در مسير توسعه بنگاهسازی، بهتوان با متناسبدهنده را ميفريني و شتابكارآ

 پذير روستايي و عشايری مورد استفاده قرار داد. رقابت

 

 

 

                                                 
1. Incubators 

2. Accelerator 

3. Seed Money 
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 قانون تضمين اشتغال ملي روستايي ماهاتما گاندي هند. 6-5

 رود كهشمار ميطرح تضمين شغلي در هند بهعنوان به قانون تضمين اشتغال ملي روستايي ماهاتما گاندی،

ترين برنامه حمايت اجتماعي در جهان، بزرگعنوان به تصويب شد. اين طرح، 2005قانون در سال صورت به

روز اشتغال در هر سال مالي، برای بزرگساالن همه خانوارهای روستايي  100در زمينه  تضمين قانوني را

های دولتي، با پرداخت حداقل دستمزد داوطلب فعاليت در كارهای غيرمهارتي و ساده )يدی( مرتبط با پروژه

زيرا در آنها فقر كند. تمركز اين قانون بر نواحي روستايي است، روپيه فراهم مي 100قانوني معادل روزانه 

شكل ای به مباالتر از نواحي شهری است. قانون تضمين اشتغال ملي روستايي ماهاتما گاندی، پاسخ نوآورانه

 محور استرود و رهيافت حقوقشمار ميمني اجتماعي در نواحي روستايي بههای ايسازی شبكهديرينه فراهم

(. 2017، دسترسي در های محلي متحدا و حكومتسازمان شهرهو  2016؛ داس، 2010)رابي و همكاران، 

 یهاتيعال، فزيستي اشتغال نيز توجه دارد. اين قانون محيط آثاربه  هند يمل ييروستا يشغل نيقانون تضم

 هاجنگل هيبرداشت آب در حاش یهانفوذ آب و كانال شيافزا یهاگاهرهيحفاظت از آب را مانند احداث ذخ

نظارت بر اعتبارات  .(2009)فائو،  بخشديم ارتقا يمحل یو كمك به كشاورز ينيرزميز یهاآب هيتغذمنظور به

 زايي از اهميت اساسي در اين كشور برخوردار است. اشتغال

برای نمونه در ايالت كارناتاكای كشور هند، اپليكيشن خاصي برای پايش طرح اشتغال روستايي از 

طريق موبايل توسط دپارتمان پانچايات وزارت توسعه روستايي اين كشور طراحي شده است. اين برنامه 

ناميده شده است، به كاركنان دولتي برای  MGNREGA M-platformكاربردی كه تحت عنوان 

كند و ذينفعان را قادر به پايش ايش طرح ملي تضمين اشتغال روستايي ماهاتما گاندی كمك ميپ

 بهبود شفافيت و كاهش انحراف اعتباراتمنظور به كند. اين اپليكيشن موبايلپيشرفت در هر مرحله مي

ار خت خودكتواند پردااز مسير توليد توسط دالالن طراحي شده است. همچنين اين برنامه كاربردی مي

دستمزدهای نيروی كار را از طريق انتقال اطالعات به سرور مركزی تضمين كند. استفاده از برنامه مذكور 

 (. 2016آسان است )دسايي، 

ها را از سرورهای مركزی دپارتمان ها، دادهنفر از گرام پانچايات 6000های همراه حدود تلفن

ن تلفن همراه، ارتباط تعاملي شهروندان است. يشاين اپليككنند. مهمترين ويژگي پانچايات دريافت مي

كند تا با مأموران ارشد دولتي ارتباط برقرار كنند اين امر، كارگران يا خانوارهای زير خط فقر را قادر مي

، نيروی نيشو در مورد پيشرفت طرح اشتغال نظرات و اطالعات ميداني را ارائه نمايند. از طريق اين اپليك

د و كننرا مرحله به مرحله ارسال مياشتغالزايي  ها و ساير اطالعات پيشرفت طرحروستايي، عكسكار 

كنند. اين امر زمينه انحراف اعتبارات از مسير توليد را متناسب با آن، دستمزد و اعتبارات دريافت مي

ا برای مأموران دولتي لحظه ر دهد. برنامه كاربردی مذكور، امكان دريافت بازخورد ميداني و دركاهش مي

های آبياری در روستا يا دهستان توان از ميزان ساخت كانالكند. برای نمونه از طريق آن ميفراهم مي

   (.هماند )كرها اطالع كسب خاص و ميزان تأخير در پرداختي
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 در اشتغالزاييخرد مالي  تأمين. نقش و عملكرد 6

نند، كهای اقتصادی متوسط و بعضاً بزرگ نيز فعاليت ميهرچند در نواحي روستايي و عشايری، بنگاه

های كوچك و خرد سازماندهي های اقتصادی در اين نواحي در قالب بنگاهای از فعاليتولي بخش عمده

 ينتأمل است كه بيش از سي سااست.  دارای اهميتشود و لذا از اين منظر، بررسي تأمين مالي خرد مي

راهكاری مؤثر در كاهش فقر و ايجاد اشتغال طبقات محروم جوامع مطرح شده و به عنوان به مالي خرد

مالي خرد  تأمين(، 2000)طبق تعريف بانك توسعه آسيايي هايي در جهان دست يافته است. موفقيت

اختي، انتقال پول و بيمه به فقرا ها، وام، خدمات پردعبارت از دامنه وسيعي از خدمات مالي نظير سپرده

مالي خرد  تأمينهای برنامهزايي است. های كوچك آنها با هدف اشتغالگاهو خانوارهای با درآمد كم و كار

ي پذير جامعه هستند كه در نظام بانكي كنونهای متداول بانكي برای اقشار فقير و آسيبجايگزين برنامه

وط های مربها و رويهفرآيندهای بانكي برخوردار نيستند. معموالً واممندی از از صالحيت كافي برای بهره

مدت بوده و شيوه تقسيط مالي، ساده و سريع هستند. زمان بازپرداخت وام كوتاه تأمينبه اين شكل از 

ت مانض تواند در مقياس روزانه، هفتگي يا ماهانه باشد. غالباًهای بازپرداخت نيز ميپذير است. دورهانعطاف

 1.شودضمانت ميعنوان به گيرنده، جايگزين اخذ وثيقهجمعي توسط اعضای گروه وام

ر ساله توسعه بهای پنجی كلي اشتغال و برنامههاسياستدر قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران، 

های مالي و جمله طبقات محروم و مناطق روستايي و حمايتاشتغال برای همه افراد جامعه از ايجاد

شده است. برای تبيين نقش و جايگاه نظام مالي در حوزه اشتغالزايي  تأكيداعتباری برای نيل به اين هدف 

 حهبا توجه به اينكه، الي .دكرشناسي سيبمالي را ارزيابي و آ تأمينبايست عملكرد نظام مي در ابتدا

از محل منابع صندوق توسعه ملي برای ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق  اعطای تسهيالت»

غالزا های اقتصادی اشتمالي طرح تأميندر پي ايجاد سازوكاری برای « يافته، عشايری و مرزیكمتر توسعه

د الي خرم تأمينها مستلزم وجود ساختار مالي اين نوع طرح تأميندر روستاها و مناطق عشايری است و 

 شود.است، در ادامه به بررسي وضعيت نظام مالي كشور از اين منظر پرداخته مي

و رفع فقر و مالي خرد در دستيابي به اهداف ايجاد اشتغال  تأمينهای ارزيابي اثربخشي طرح

با  هد.دداليل مختلف امكانپذير نبوده و در بيشتر موارد عدم موفقيت را نشان ميمحروميت در ايران به

 زير بيان كرد:شرح به توان مهمترين داليل اين وضعيت راحال مياين

  مالي خرد با وجود مشكالتي نظير ضعف  تأميندر دسترس نبودن گزارش عملكرد نهادهای

 ويژه در مناطق روستايي و محروم،هگيرندگان ببازاريابي و فروش محصوالت توليد شده توسط وام

  وكار پايدار، اندازی كسبعدم تناسب ميان مبلغ وام و هزينه راه 

 ها و ای و يا عدم تناسب ميان آموزشحرفه وفني های همراه نبودن تسهيالت مالي با آموزش

                                                 
 .6، ص 1391، اعجاز احمدخان و ديگران .1
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 مالي خرد  تأميناثربخشي درخصوص  نياز بازار و غيره

  جهاني بدون توجه به تجربيات موفق  مالي خرد در ايران تأميناجرای ناقص 

  مالي و ايجاد شوک و عدم دسترسي پايدار به خدمات مالي  تأميناجرای ناگهاني و يكباره برنامه 

 هايي با اهداف پوپوليستي بدون پشتوانه كارشناسي و مالي آغاز طرح 

  ايجاد رانت و انحراف در تخصيص منابع 

  عدم تشخيص درست گروه هدف 

  استفاده از روش اعطای تسهيالت رايج نظام بانكي بدون درنظر گرفتن ساير خدمات مورد نياز

 گروه هدف 

 های مشاركتيساختار سهامي و لزوم توزيع سود در نظام بانكي و مشكالت اجرايي روش 

 مالي خرد سابقه و تجربه تأمينهای دولتي كه در زمينه عدم هماهنگي و تعامل ميان دستگاه

 كنند.مي تازگي به اين حوزه ورودهايي كه بهد و سازماندارن

 

 الحسنهقرضارائه تسهيالت . عملكرد سيستم بانكي در 1-6

هايي در م بانكي هر اقتصاد نيز مسئوليتتسكلي سيطور به مالي خرد، تأمين ژهعالوه بر سازوكارهای وي

مؤثر باشد.  هاسياستتواند حائز اهميت و در اتخاذ اين زمينه دارد و از اين نظر بررسي عملكرد آن مي

نها آ مالي خرد در اقتصادهای نظير ايران به نحوه استفاده تأمينمهمترين وجه عملكرد سيستم بانكي در 

 شود. گردد كه در ادامه به آن پرداخته ميالحسنه باز مياز منابع قرض

الحسنه از دو طريق (، منابع قرض(3)ماده « الف »بر اساس قانون عمليات بانكي بدون ربا )بند 

آمارها  شوند و با اينكهالحسنه جاری در نظام بانكي تجهيز ميانداز و سپرده قرضالحسنه پسسپرده قرض

ه در الحسنظرفيت بااليي در نظام بانكي رسمي كشور برای استفاده از سازوكار قرض 1دهد كهنشان مي

، اما مالي خرد استفاده شود تأمينتواند در راستای اهداف دارد كه مي تجهيز و تخصيص منابع وجود

الحسنه بخش عظيمي از اين منابع صرف پرداخت تسهيالت قرض های نامناسب، اوالًدليل سياستگذاریبه

 ای پرداخت شده است وصورت سليقهالحسنه پرداختي بدون ضابطه و بهتسهيالت قرض نشده و ثانياً

 اند. اقعي به اين تسهيالت كمتر امكان دريافت آن را پيدا كردهنيازمندان و

ها به سه دسته كلي ايجاد اشتغال و الحسنه بانكبندی مصارف و تخصيص منابع قرضدر تقسيم

درصد كل تسهيالت  50( حدود 1391و  1390ها )توليد، رفع احتياجات ضروری و ساير، در برخي از سال

های كميته امداد امام و توليد )عمدتاً از طريق طرحدرصد به ايجاد اشتغال  12در بخش ساير و در حدود 

 خميني( اختصاص يافته است. از آنجا كه عمده موارد مجاز قانوني در سرفصل مربوط به خود آمده است،

                                                 
كز مربانكي، و مؤسسات اعتباري غيرها سنه بانكالحاماندهي تجهيز و تخصيص منابع قرضشناسي نظام بانكي سآسيب .1

 .5،ص 1394هاي مجلس شوراي اسالمي، پژوهش
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  1به موارد غيرمجازی تخصيص پيدا كرده است.« ساير»رسد سرفصل مينظر به

ر دحسنه الالحسنه نيز گونه نهادی ديگر برای فعاليت تخصصي و ترويج سنت قرضهای قرضبانك

ر الحسنه و نظارت بهای قرضالعمل ناظر بر تأسيس و فعاليت بانكدستور»ايران هستند كه به موجب 

ايسه با مقالحسنه رسالت و مهر در های قرض، بانك1392اند. در سال تأسيس شده 1386مصوب « آنها 

الحسنه خود را به بيشترين نسبت از منابع قرض 87/0و  99/0ترتيب با نسبت های كشور بهساير بانك

 اند.الحسنه اختصاص دادهوام قرض

مطالبات درخصوص  الحسنههای قرضهای بانك مركزی، وضعيت بانكهمچنين بنا به گزارش

برای  1392نسبت مطالبات غيرجاری در پايان سال ها بوده است. غيرجاری به مراتب بهتر از ساير بانك

 2درصد بوده است. 8/0الحسنه مهر ايران درصد و برای بانك قرض 13/2الحسنه رسالت بانك قرض

الحسنه مهر ايران عمل كرده است. تر از بانك قرضالحسنه رسالت در جذب سپرده موفقبانك قرض

يز ادغام الحسنه و نصندوق قرضعنوان به ه فعاليت اين بانكتوان در سابقيكي از علل عملكرد بهتر را مي

ليل دالحسنه از يك سو بههای قرضندوقآن دانست. توضيح آنكه ص الحسنه درهای قرضساير صندوق

پرداخت تسهيالت دليل به ديگرازسوی  انداز وهای پساز طريق حساب امكان جذب سپرده منحصراً

اند. انداز شدهگذاری(، موفق به جذب مقدار زيادی سپرده پسبه سپرده ی )پرداخت تسهيالت منوطتعهد

الحسنه رسالت، موجب شده است تا عملكرد اين بانك در جذب سپرده ها در بانك قرضادغام اين صندوق

 3مناسب باشد. 

ات عها و نيز محدويت آمار و اطالالحسنه بانكعالوه بر مشكالتي چون انحراف در تخصيص منابع قرض

 تأمينالحسنه، يكي از نقاط ضعف اين نهادها در ايران در مقايسه با نهادهای در حوزه عملكرد نهادهای قرض

 دهيمالي خرد است. عموما سازوكارهای وام تأمينمالي خرد موفق دنيا، عدم استفاده از سازوكارهای ابتكاری 

تضمين فرد مورد وثوق و قبول صندوق و يا بر اخذ چك و سفته همراه با معرفي و صورت فردی و مبتنيهب

 شود.دهي صعودی و غيره استفاده نميدهي گروهي و وامهای وامبانك است و از شيوه

 

 مالي خرد تأمين. جايگاه و عملكرد صندوق توسعه ملي در 2-6

لي م اعطای تسهيالت از محل منابع صندوق توسعه»با توجه به اينكه در ارائه تسهيالت موضوع اليحه 

ر تمركز اصلي ب« ، عشايری و مرزیيافتهتوسعه برای ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق كمتر

استفاده از منايع صندوق توسعه ملي و اهرم كردن آن برای ارائه تسهيالت به متقاضيان واجد شرايط 

 مالي خرد مورد بررسي قرار گيرد.  تأميناست، الزم است جايگاه و عملكرد اين صندوق در 

                                                 
 17و  16 صص همان، .1

 .43، ص همان .2

 .34، ص همان. 3
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نفت و گاز و ميعانات گازی و با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش صندوق توسعه ملي 

 هایز حفظ سهم نسليهای زاينده اقتصادی و نهای ماندگار، مولد و سرمايههای نفتي به ثروتفرآورده

 شده است.  يلهای نفتي تشكنده از منابع نفت و گاز و فرآوردهيآ

 ماهتا پايان شهريور 1390های طبق گزارش هيئت نظارت بر صندوق توسعه ملي، صندوق در سال

ميليارد 4/10ميليارد دالر تسهيالت ارزی و ريالي پرداخت كرده است كه حدود  85/16در مجموع  1394

درصد(  5/38تعاوني )ميليارد دالر آن به بخش خصوصي و  45/6درصد( و  5/61دالر آن به بخش دولتي )

 بوده است.

 90/3ارزی و  ميليارد دالر آن 95/12ميليارد دالر تسهيالت پرداختي  85/16همچنين از مجموع 

ميليارد دالر تسهيالت 95/12(. در ضمن از حدود 3صورت ريالي بوده است )جدول ميليارد دالر آن به

پرداخت شده ها ميليارد دالر به ساير بخش 79/4ميليارد دالر آن به دولت تعلق گرفته و  16/8ارزی 

 است. 

در خصوص عملكرد اشتغالزايي صندوق توسعه ملي گزارش رسمي اعالم نشده است و لذا امكان 

 ارزيابي آن وجود ندارد.

 

 )ميليارد دالر( . تسهيالت پرداختي صندوق توسعه ملي 3جدول 

جمع تا پايان 

 1394شهريور 

ماه  6

 1394اول
 رديف موضوع/ سال 1390 1391 1392 1393

85/16 82/2 91/3 52/4 58/5 02/0 
تسهيالت ارزی و معادل ارزی 

 تسهيالت ريالي
1 

 1-1 تسهيالت ارزی 01/0 51/4 07/3 04/3 32/2 95/12

 1-1-1 های دولتپرداختي به برنامه - 48/3 75/1 67/1 25/1 16/8

 2-1-1 پرداختي به ساير 01/0 03/1 31/1 37/1 07/1 79/4

 2-1 معادل ارزی تسهيالت ريالي 01/0 07/1 46/1 87/0 49/0 90/3

 .گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي مأخذ:

 

 . نقاط قوت و ضعف اليحه7

اعطای تسهيالت از محل منابع صندوق توسعه ملي برای ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت »اليحه 

هزار شغل در مناطق روستايي كشور و  167با هدف ايجاد « مناطق كمتر توسعه يافته، عشايری و مرزی

با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و  ه شده است. اين اليحهده از منابع صندوق توسعه ملي ارائبا استفا

به تصويب رسيده و برای طي مراحل قانوني به مجلس  23/8/1395مورخ  وزيران در هيئتدر جلسه 

 باشد:مي زيرشرح به است. اين اليحه شامل يك ماده واحدهشورای اسالمي تقديم شده 

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ________________________________________ 

 

 

24 

ی كلي اقتصاد مقاومتي به صندوق توسعه ملي اجازه هاسياستدر راستای تحقق در راستای  -ماده واحده»

با هدف توسعه روستاها و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايری، معادل ريالي يك  شودداده مي

عامل صرف اعطای تسهيالت برای ايجاد های پانصد ميليون دالر از منابع صندوق را از طريق بانكميليارد و 

 ، عشايری و مرزی نمايد.يافتهتوسعه اشتغال در روستاها با اولويت مناطق كمتر

زمان و تضمين  نحوه اجرا، نامه اجرايي اين قانون متضمن شرايط مربوط به نحوه پرداخت تسهيالت،آيين

  .«رسدوزيران مي هيئتپرداخت تسهيالت با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب باز

 

 نقاط قوت اليحه. 1-7

 زير بيان كرد:شرح به توانمهمترين نقاط قوت اليحه را مي

  بر توسعه روستاها و ايجاد اشتغال پايدار در روستاها و مناطق كمترتوسعه  تأكيدكليات اليحه با

 .تاس ، امری ضروری و الزمو نياز به اشتغالزايي باشدكه متناسب با شرايط كنوني كشورمي يافته

  هاييمالي خرد، طرح تأمينخصوص در همالي كشور ب تأمينبا توجه به نواقص جدی در نظام 

هايي كه در شرايط معمول خصوص بخشههای الزم برای دسترسي فعالين خرد اقتصادی بكه زمينه

الحظات نظر گرفتن م تواند سودمند باشد. مشروط بر درمالي ندارند، مي تأميندسترسي مناسبي به نظام 

 ها.يي و اثربخشي اين طرحمربوط به كارآ

 

 هاي اليحه. نقاط ضعف و چالش2-7

تواند نقش مهمي در تحقق عدالت اختصاص تسهيالت به توسعه اشتغال پايدار روستايي و عشايری، مي

های اساسي توسعه روستايي، هدايت بيش از حد و ويژه اينكه يكي از چالشاجتماعي داشته باشد. به

تماعي اج-قتصادیفيزيكي و عمراني و غفلت از ابعاد ا-گرايانه منابع اين حوزه به امور كالبدیيكجانبه

اعطای تسهيالت از محل منابع صندوق توسعه ملي بوده است. با وجود اين، بررسي كارشناسي اليحه 

حاكي از آن است يافته، عشايری و مرزی برای ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق كمتر توسعه

شدت است كه اثربخشي آن را بههای اساسي كه اليحه مذكور در اثر شتابزدگي در تدوين، دچار كاستي

 شود:تحت تأثير قرار خواهد داد. در ادامه به برخي از مهمترين نكات اشاره مي

 . نامشخص بودن جايگاه طرح در راهبرد اشتغالزايي كشور1-2-7

دون مستقل و بطور به های مختلف هر يكدر حاليكه راهبرد اشتغالزايي كشور مشخص نيست و دستگاه

های مرتبط با اشتغالزايي هستند، اين طرح در واقع موضوع تماتيك مدعي انجام فعاليتارتباط سيس

راتيك روكوجمهوری به اين ساختار بوريت معاونت توسعه روستايي رياستاشتغالزايي روستايي را با مح

را  ناما اسناد پشتيبان آ ،كند )البته در متن اليحه اين موضوع ذكر نشده استغيرمنسجم اضافه مي

وجهي اشتغالزايي پايدار كه مستلزم اتخاذ آن است كه با توجه به ماهيت چند كند(. واقعيتتأييد مي
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ي و نهادها )دولتي و های اجرايتدابير در دو سطح كالن و خرد و هماهنگي و رويكرد عملگرايانه دستگاه

های ای، سيستم بانكي، وزارتخانهحرفهجمله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان فني و غيردولتي از

اجتماعي، نهادهای مدني،  تأمينها، نهادهای حمايتي، نهادهای ها و فرمانداریاقتصادی، استانداری

له اول وجود راهبرد اشتغالزايي منسجم ضرورت اساسي دارد و در رحنهادهای مردمي و...( است، در م

ف نظير آنچه در اين اليحه مورد توجه است، امكان تحقق و های مختلبستر آن امكان اجرای زيرطرح

 ارزيابي خواهند داشت.

 . مشكل قانوني در برداشت از صندوق توسعه ملي2-2-7

  استقالل مصارف صندوق توسعه ملي از های كلي برنامه ششم بر ( سياست«3»جزء  «10»در )بند

 در نتيجه هرگونه تعيين تكليف برای صندوق در قوانين .تأكيد شده استای و قوانين عادی تكاليف بودجه

 های كلي نظام است.عادی خالف سياست

 ( «ط»بند  «2»صورت ارزی است )تبصره دوق، اعطای تسهيالت صندوق فقط بهطبق اساسنامه صن

 20گذاری ارزی حداكثر سپرده ( اجازه«4»جزء  «10»های كلي برنامه ششم توسعه )بند و در سياست

های مذكور های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ريالي از بانكد از منابع ورودی صندوق، نزد بانكدرص

برای ارائه تسهيالت ريالي به بخش كشاورزی، صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه 

ی ياز به قانونگذارهای ريالي وجود داشته و نداده شده است. در نتيجه طبق اساسنامه امكان پرداخت ملي

 جديد نيست.

 نام در امور اقتصادی، ل مركب از پنج نفر از افراد صاحبنظر، با تجربه و خوشعلت تعيين هيئت عام

ريزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصيلي كارشناسي ارشد مالي، بانكي و برنامه حقوقي،

بود  شوند اينجمهور منصوب ميبا حكم رئيسدوق توسعه ملي كه توسط هيئت امنا انتخاب و برای صن

های آتي است در دست گروهي كاردان كه زمام صندوق توسعه ملي كه سرمايه همه مردم ايران و نسل

گذاری كنند كه بيشترين بازدهي عايد ملت هايي سرمايهدر عرصه هاو خبره باشد تا با بهترين انتخاب

هيئت عامل و تعيين تكليف برای آنها، بر خالف منطق مديريتي های گيریدخالت در تصميمايران شود. 

 تواند پاسخگويي مديران صندوق را به سبب اين گونه تكاليف مخدوش كند.و كارشناسي است و مي

 ه برنامه راهبردی توسع»ه ملي نيازمند تخصيص آن براساس استفاده بهينه از منابع صندوق توسع

گيری مشخص و بدون جهتای ارائه تسهيالت صندوق فاقد است و بدون چنين برنامه‹ صنعتي كشور

ندوق و ص هاشتر متكي به نظرات كارشناسي بانكهدف خواهد بود. نحوه پرداخت فعلي منابع صندوق بي

ات سياسي نيز باشد، محروم است. توسعه است و از حمايت يك برنامه جامع راهبردی كه مورد وفاق مقام

جانبه صنايع وق برای توسعه همهموريت صندردی توسعه صنعتي كشور الزم است مأدر برنامه راهب

مشخص با در نظر گرفتن ارتباطات پسيني و پيشيني آنها و تأمين سرمايه در گردش و كمك به بازاريابي 

نقشه حركت صندوق را فراهم نموده و در  دانتوای ميصادراتي مد نظر قرار گيرد. وجود چنين برنامه
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 صنعت مورد نظر را ارزيابي كرد. ر ارتقایتوان ارزيابي موفقيت صندوق دپايان هر دوره مي

 عالي اشتغالهاد ستاد اقتصاد مقاومتي و شورايبين دو نكاري موازي . ايجاد3-2-7

ريزی و تعيين اين شورا وظيفه برنامهعالي اشتغال، قانون تشكيل شورای( 3)ماده  «3»بر اساس بند 

  را به عهده دارد.راهكارهای عملي برای رشد و توسعه اشتغال در روستاها 

رغم صراحت اين قانون، طرح پيشنهادی اشتغالزايي روستايي در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي علي

ي نهاد تخصصي با انباشت قابل توجهعنوان به عالي اشتغالبه تصويب رسيده است و نقش شورای مطرح و

 ناديده گرفته شده است. ،از تجربيات قبلي

 

شهرهای كوچك و برای  كارهای عملي برای رشد و توسعه اشتغال در روستاها ،ريزی و تعيين راهبرنامه. 3

 .مربوطه جوانان( با رعايت مقررات زنان و ،معلولينهای خاص )گروه
 

 امكان نظارت مجلس بر اجراي اليحه. عدم 4-2-7

صورت جدی ای آن بههل در اجرای اين اليحه و توزيع تسهيالت مربوطه كه زمزمهمسئوتعدد نهادهای 

ای، . چنين امری نيز نتيجههای اين اليحه در نظر گرفتها و چالشتوان يكي از آسيبرا مي مطرح است

ات ها و مؤسسبيشتر روستائيان و عشاير در بين دستگاههای نظارتي، سردرگمي هرچه جز ايجاد شكاف

های اجرايي مختلف، عدم هماهنگي بين آنها در سطح ملي و عامل، پراكندن منابع در بين دستگاه

 اهد داشت.افزايي در سطح محلي نخوهای اقتصادی و در نتيجه عدم همخصوص محلي در تعيين طرحبه

ين امر به سازمان برنامه و بودجه و يا معاونت توسعه روستايي و مناطق بر سپردن اهايي مبنيالبته زمزمه

بر عملكرد و اثربخشي اليحه را دچار چالش اساسي  محروم معاون اول وجود دارد. اين موضوع نيز نظارت

جمهور را صورت عدم عملكرد صحيح معاون رئيستواند در مجلس شورای اسالمي نمي زيراكند، مي

 بدنه یدارا هرگزو مناطق محروم كشور،  ييمعاونت توسعه روستا گر،يد یسواز تغيير دهد. استيضاح و يا

 و ستين هااستان و هاشهرستان ها،دهستان در رمجموعهيز یهاهياتحاد و هاتشكل و يدانيم يكارشناس

  .داشت نخواهد فرآيند شدن مطول جزب یاجهينت ،مجری اليحه یهامعاونت به دستگاه نياضافه كردن ا

 . عدم توجه به نقش وزارت جهاد كشاورزي 5-2-7

اد روستايي را تشكيل ای از اقتصوكارهای وابسته، سهم عمدهحاضر بخش كشاورزی و كسبدرحال 

ل توسعه ئو( قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزی، مس1سوی ديگر نيز بر اساس ماده )دهند. ازمي

هاي فيزيكي، اجتماعي و اغلب داراييروستايي كشور وزارت جهاد كشاورزی تلقي شده است. 

ها، اراضي كشاورزي، منابع ها و اتحاديهپايدار اعم از تشكلاشتغالزايي  طبيعي مورد نياز براي

جهاد  وزارتگذاري در اختيار يا تحت نظارت ههاي سرمايطبيعي و حتي برخي از صندوق
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برنامه ششم درخصوص  مصوبه مجلس شورای اسالمي( 23)ماده  «2»بند  «3». جزء هستند اورزيكش

 های عمران و توسعهها و برنامهسازی حداكثری فعاليتيكپارچه»توسعه نيز بر اين سياست با عبارت 

ول ال اپذير تا پايان سروستايي، عشايری و كشاورزی كشور و مديريت آنها با رويكرد جهادی و نظارت

تأكيد نموده است. با وجود اين، در اليحه مذكور جايگاه و نقش وزارت جهاد « ششمبرنامه اجرای قانون 

كشاورزی اصوالً مشخص نشده است. شايان ذكر است كه وزارت جهاد كشاورزی وفق قانون تشكيل خود، 

وزارت كشاورزی و بخشي عنوان به در حقيقت وزارت كشاورزی و توسعه روستايي بوده و نبايد صرفاً

 درنظر گرفته شود. 

، متولي اصلي 4/6/1394مورخ  دولت ئتياعضاى هدر همين زمينه مقام معظم رهبری در ديدار 

يك »است:  شده نقلعيناً  لهمعظمروستاها را وزارت جهاد كشاورزی اعالم فرمودند كه در ذيل جمله 

 -رت كشاورزی نيستمنتها فقط كار وزا-كشاورزی است  [ وزارتاساسي كه اين عمدتاً ]مربوط به مسئله

ريزی دولت بايد قرار داد: ما های اساسيِ برنامهاست. يعني واقعاً اين را يكي از بخشتمركز بر روست

 .«متمركز بشويم روی روستا

 . عدم توجه به نقش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي6-2-7

محوری وزارت جهاد كشاورزی، از منظر تخصصي اشتغال و كارآفريني عالوه بر اينكه جايگاه و وظيفه 

روستايي و عشايری بايد در اليحه مد نظر قرار بگيرد، در عين حال نقش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

ريح اشتغال نيز بايد تص ريزی و تنظيم روابط كار و حمايت از توسعهنيز از منظر سياستگذاری، برنامه

سازمان برنامه و بودجه با همكاری معاونت توسعه روستايي بدون در نظر ازسوی  ه اين اليحهائشود. ار

اينكه تداخل وظايف را بر عالوه عالي اشتغال،جهاد كشاورزی، وزارت كار و شورایگرفتن نقش وزارت 

  .نيز خواهد كاستای مذكور در اين خصوص دنبال خواهد داشت و از پاسخگويي وزارتخانههب

 ايمنطقه يها. در نظر نگرفتن عدم توازن7-2-7

ي و نه بر های مكانها بر اساس قابليتبندی طرحگرايي و اولويتمديريت يكپارچه منابع با رويكرد منطقه

های بخشي، يكي از مهمترين شروط اثربخشي اين منابع است كه در اليحه مربوطه مغفول اساس اولويت

حاضر شكاف نسبتاً عميقي ميان درحال طور كه در قسمت اول گزارش نشان داده شد، همان مانده است.

ر ی كشوهااستانی مختلف از نظر وضعيت اشتغال و محروميت وجود دارد. به نحوی كه در بين هااستان

درصد است، نرخ بيكاری زنان در بدترين  3/7و در بهترين استان  7/17نرخ بيكاری در بدترين استان 

و در  2/43، نرخ بيكاری جوانان در بدترين استان استدرصد  9/8و در بهترين استان  5/33ان است

 6/2و در بهترين استان  2/17درصد است و نرخ بيكاری روستايي در بدترين استان  3/17بهترين استان 

 باشد. درصد مي

 «با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، عشايری و مرزی»با وجودی كه در عنوان و متن اليحه عبارت 
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يافتگي مناطق بيان نشده است. ذكر شده است اما هيچ مالک و معياری برای ارزيابي ميزان توسعه

 رورت داردبر صالحديد مجری در اين زمينه وجود دارد و ضين احتمال برخورد گزينشي و مبتنيبنابرا

شود در صورت تأييد كليات اليحه، اين نقيصه در متن اليحه مصوب مجلس اصالح شود. پيشنهاد مي

ياً سهم شود و ثانی مختلف توزيع ميهااستانبندی بين سهميهصورت به ذكر شود كه اوالً منابع اين طرح

 يت كل هر استان و تعيينی مختلف بر اساس نرخ بيكاری و نسبت جمعيت روستايي به جمعهااستان

 گردد.مي

 . نامشخص بودن جامعه هدف 8-2-7

يافته توسعه خصوص مناطق كمترطور كلي نواحي روستايي و عشايری، بهدر اليحه مذكور، جامعه هدف به

طور هب بيني شده، جامعه هدفبرای افزايش اثر بخشي و كاركرد منابع پيش بايدبيان شده است حال آنكه 

 تر تعيين گردد و در اين راستا الزم است به معيارهای زير توجه گردد:تر و دقيقجزئي

 ای و استانييافتگي و توسعه نامتوازن منطقههسطح كمتر توسع، 

 ميزان جمعيت روستايي و عشايری هر استان و سهم آن از كل جمعيت روستايي و عشايری، 

 حجم و گستره جغرافيايي روستاها و مناطق عشايری، 

 های بازار كار روستايي و عشايری در هر استان به تفكيكشاخص، 

 نيازسنجي هر منطقه. 

 بنيانگيري به سمت اقتصاد روستايي دانش. عدم جهت9-2-7

ها حاكي از آن است كه از ابتدای انقالب اسالمي تاكنون متخصصان فراواني در حوزه علوم بررسي

د. انآموخته شدهها و مؤسسات آموزش عالي دانشاز دانشگاهريزی و توسعه روستايي كشاورزی و برنامه

آموختگان مهارت ورود به عرصه اقتصاد روستايي و ترين حالت، حداقل بخشي از اين دانشدر بدبينانه

يكي دليل عدم دستيابي كافي به منابع مالي، فيزبنيان را دارند، ولي بهصاد دانشآفريني در مسير اقتنقش

شوند. اليحه مذكور هيچ در به ورود به عرصه نبوده و به خيل عظيم بيكاران افزوده ميو تسهيالت قا

ه تا چمشخص نيست كه گذاری جوانان تدبير نكرده است. كلي، هدفطور به راهكاری در اين خصوص و

 هايي برای استخدام دولتي جوانانگذاران بايد به دنبال تدوين برنامهگيران و سياستزماني تصميم

های اهبنيان و توسعه بنگساز اقتصاد دانشتواند سببباشند و چرا در چنين لوايحي كه ميحصيلكرده ت

 شود؟آفريني آنها در جهاد اقتصادی فراهم نميپذير شود، بسترهای الزم برای نقشرقابت

بر نيز  های كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايرانيسياست «3»شايان ذكر است كه بند 

های زمينهفراهم كردن  جملههای اصلي آن، ازبنيان با تأكيد بر توسعه مؤلفهگسترش اقتصاد دانش

تسهيل تبديل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش كاربرد آن، حمايت قانوني از حقوق اشخاص 

 تأكيد كرده های توليدی كشورهای علمي و پژوهشي با بخشحقيقي و حقوقي و مرتبط كردن بخش

 است. 
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شده آحاد روستائيان كننده تحقق مشاركت هدايتبيني سازوكار تضمين. عدم پيش10-2-7

 هاي اقتصاديو عشاير در فعاليت

 رهای مبتني بهای اقتصادی سودده در نواحي روستايي و يا بنگاهحاضر الگوی توسعه بنگاهدرحال 

زوكار زا بوده و ساديلي و غذايي، گردشگری، معادن برونجمله صنايع تبتوليدات روستائيان و عشاير، از

 های سودده ومؤثری برای توانمندسازی روستائيان و مشاركت مستقيم و انتفاع آحاد آنان در فعاليت

گذار محور اقتصادی وجود ندارد. اين امر در بسياری از موارد، سبب تعارض شديد بين سرمايهصادرات

مندی اندک روستائيان بومي شده است. طبق مندی يا بهرها منجر به عدم بهرهبيروني و جامعه محلي و ي

بخش معدن كشور در نواحي  افزودهارزشدرصد  72، حدود 1391های مركز آمار ايران، در سال داده

برند ن درآمد نميروستايي توليد شده است. ولي شواهد حاكي از آن است كه روستائيان نفع چنداني از اي

 گيرد.گذار غيربومي و بيروني قرار ميافزوده مربوطه در اختيار تعداد محدودی سرمايهفع و ارزشو منا

به حداكثر رساندن مشاركت »های كلي اقتصاد مقاومتي، بر است كه اولين بند از سياستدرحالي  اين

و  درآمد یارتقاهای جمعي و تأكيد بر مكاریهای اقتصادی با تسهيل و تشويق هآحاد جامعه در فعاليت

تأكيد كرده است. بنابراين بايد در راستای اقتصاد مقاومتي و الگوی « درآمد و متوسطنقش طبقات كم

تر خصوص اقشار ضعيفهايي را اتخاذ كرد كه بتوانند آحاد مردم بهايراني پيشرفت و عدالت، مدل-اسالمي

 ن بخشمتوليدكننده ماده خام نباشند كه با ث های اقتصادی درگير نمايند و روستائيان صرفاًرا در فعاليت

وسعه خصوص تگذاران بيروني بفروشند. رويكردهای جديد توسعه روستايي، بهمحصول خود را به سرمايه

كيد دارند. اليحه پيشنهادی هيچ راهكاری برای تعامل بين نيز بر همين موضوع تأ 1برخاسته از اجتماع

بر دانش مديريت مبتنيسازی برای نحوی كه در عين زمينهبه آموختگان مجرب و جامعه محلي،دانش

بيني نكرده ، پيششود نيز نهايي افزودهارزش از عشاير و روستائيان مستقيم و بهتر انتفاع سببها، بنگاه

 است. 

 اياي و زنجيره. عدم توجه به رويكرد خوشه11-2-7

شوند بايد حداقل دارای دو ويژگي اساسي اندازی ميهايي كه در راستای اقتصاد مقاومتي راهبنگاه

بر بسيج و مشاركت و انتفاع آحاد مردم و های محلي و مبتنيتوجه به قابليتزايي به مفهوم درون

. سؤال اساسي اين گرايي به مفهوم ورود كاالها و خدمات توليدی آنها به بازارهای صادراتي باشندبرون

صورت به ندتواتنهايي مياست كه آيا برای مثال يك كارگاه قاليبافي در يك روستا يا منطقه عشايری، به

مستمر، استانداردهای بازارهای جهاني را شناسايي كرده و مورد توجه قرار دهد؟ اليحه ارائه شده هيچ 

حاضر، بسياری از درحال های منفرد ندارد. اهگيری مشخصي در اين راستا و اجتناب از رويكرد بنگجهت

كه  اندتعطيل درآمدهوری و توليدی در نواحي روستايي و عشايری به حالت تعطيل يا نيمهواحدهای فرآ

                                                 
1. Community - driven Development 
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 ایای و زنجيرهشده در اثر عدم توجه به رويكرد خوشهيكي از مهمترين داليل، باال بودن قيمت تمام

 است. 

وكار مديريت يكپارچه منابع در سطح ميداني، مبتني بر رويكرد بيني ساز. عدم پيش12-2-7

 گراييمنطقه

زايي اشتغال های توسعه كارآفريني وهای اقتصادی يكي از مهمترين آفتنگری در توسعه بنگاهبخشي

ای هبه اين مفهوم كه بنگاه ؛شودگرايي تأكيد ميدر رويكردهای نوين، بر منطقهرو اينازاست. زدرون

های يتبندی قابلصادی در يك فضای جغرافيايي مثالً يك دهستان، بر اساس مطالعات محلي و اولويتاقت

افزوده، عدم تخريب منابع طبيعي زايي، ميزان خلق ارزشزان اشتغالاقتصادی طبق معيارهايي مانند مي

تي شناسايي و مستقر و اراضي كشاورزی و تقويت آنها، ميزان كاهش فقر و ميزان ورود به بازارهای صادرا

افزايي و شوند كه همهای مذكور به نحوی مهندسي و طراحي ميای بنگاهشوند. در رويكرد منطقهمي

و  وری اعتباراتپيوندهای پسين و پيشين بين آنها در حداكثر ممكن برقرار شود و از اين طريق بهره

رايي مختلف و عدم هماهنگي بين آنها در های اجمنابع بهبود پيدا كند. پراكندن منابع در بين دستگاه

گيری چنين های اقتصادی مربوطه، مانع از شكلخصوص محلي در تعيين طرحسطح ملي و به

 هايي خواهد شد.  افزاييهم

كاركردی كه در بند باال اشاره شد در كشورهای مختلف از طريق نهادهايي تحت عنوان مراكز رشد 

ا و هها، مزيتمطالعه ظرفيتشود. اين مراكز به ای ارائه ميهادهای توسعهدهنده و نو كارآفريني و شتاب

 های خرد، كوچكريزی راهبردی بنگاهنگری و برنامهآيندهبا هدف و مناطق عشايری های روستاها قابليت

ادی های اقتصهای بنگاهو متوسط روستايي و عشايری؛ تأمين سريع خدمات عمومي زيربنايي و زيرساخت

؛ شناسايي و حمايت از مشاوران و كارآفرينان گذاری داخلي و خارجيجلب و تشويق سرمايهدارای توجيه؛ 

براساس الگوهای نوآورانه ازجمله، شراكت در كارآفريني  مين اعتباراتروستايي و عشايری؛ تأ

گذاری و عدم مطالبه وثايق و تضامين غيرعملي برای كارآفرينان؛ پرورش كارآفرينان جوان؛ نشر سرمايه

های خرد، كوچك و متوسط روستايي و عشايری؛ تضمين ها؛ رفع موانع توسعه بنگاهسريع و بهينه نوآوری

 كار؛ ايجاد صرفه مقياس از طريق برقراریوبهبود بازاريابي؛ تدوين و انتقال تجارب موفق كسبكيفيت؛ 

های خرد، كوچك و متوسط روستايي و عشايری؛ بهبود ظرفيت پيوندهای افقي و عمودی بين اين بنگاه

تقال؛ ساخت، های اقتصادی از طريق الگوهای مختلف مانند كليد در دست؛ ساخت، اجرا و اناجرای پروژه

 حهيالپردازند. های فني ميهای صادراتي و اعطای كمكمالكيت، اجرا و انتقال و غيره و توسعه خوشه

 انعنو ييروستا توسعه و يمقاومت اقتصاد یراستا در داريپا اشتغال را خود هدف نكهيا وجود با مذكور

 . است نداشته يتوجه یراهبرد و یديكل موضوع نيا به يول است، كرده
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ها بر اساس بندی طرحگرايي و اولويتمديريت يكپارچه منابع با رويكرد منطقه طور كليبه

های بخشي، يكي از مهمترين شروط اثربخشي اين منابع است های مكاني و نه بر اساس اولويتقابليت

 یهاصندوقحمايت از تأسيس و توسعه است كه درحالي  كه در اليحه مربوطه مغفول مانده است. اين

 نوپا، كوچك و نوآور و تنظيم نقش یهاو پشتيباني از شركت هادهيسازی ابرای تجاری شراكت در سرمايه

ای نهادهای عمومي غيردولتي اقتصادی در جهت توليد ملي و گسترش و حمايت از نهادهای مالي توسعه

و سرمايه ايراني نيز مورد  های كلي توليد ملي، حمايت از كارهای كلي اشتغال و سياستدر سياست

 . تصريح قرار گرفته است

 . عدم تناسب اليحه با الزامات ايجاد كار شايسته13-2-7

 امنيت و ثبات شغليدر اين اليحه، هيچ سازوكار مشخصي كه متضمن ايجاد اشتغال شايسته از نظر 

ازی منابع انساني برای آموزی و توانمندسشده، حرفه وری و درآمدزايي كافي شغل ايجادمناسب، بهره

 گرا باشد، در نظر گرفته نشده است. ورود به مشاغل پردرآمد و صادرات

 ي كلي و اسناد باالدستيهاسياست. عدم تناسب اليحه با 14-2-7

  های شغلي پايدار با تأكيد بر ايجاد فرصت»های كلي نظام در حوزه اشتغال بر سياست «3»بند

نگری نسبت به تحوالت آنها در سطح ملي و بنيان و آيندهاقتصاد دانشاستفاده از توسعه فناوری و 

است كه هرچند اليحه مذكور هدف اشتغال پايدار را برگزيده درحالي  ده است. اينكرتصريح « جهاني

شتغالزايي ا تر از اين اليحه، تكليف و نحوههای كلي نظام بسيار عملياتيرسد سياستمينظر به است، ولي

ت آنها نگری نسبت به تحوالبنيان و آيندهبا تأكيد بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانشپايدار را 

 است.  كردهارائه  در سطح ملي و جهاني

  ی هااستانتوجه ويژه به كاهش نرخ بيكاری »های كلي نظام در حوزه اشتغال بر سياست «12»بند

 گيری در اين حوزه نيز ندارد. ست. اليحه مذكور هيچ جهتتأكيد نموده ا« باالتر از متوسط كشور

  يد تول بری عادالنه عوامل در زنجيرهسهم»های كلي اقتصاد مقاومتي بر دو موضوع سياست «5»بند

ش، آموز یسهم سرمايه انساني از طريق ارتقافزايش ا»و « تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش

تأكيد نموده است. با وجود اينكه خأل اين دو امر در نواحي روستايي « ني و تجربهمهارت، خالقيت، كارآفري

 ها نيز مسكوت است. شود، ولي اليحه در اين زمينهشدت احساس ميو عشايری به

  مصوبه برنامه ششم توسعه چه نسبتي دارد. مجلس  (32)مشخص نيست كه اليحه با احكام ماده

وسعه كه در شرف تصويب نهايي قرار دارد، احكام مناسبي در حوزه شورای اسالمي در برنامه ششم ت

نين بيني كرده است. همچفريني پيشزايي و كارآوستايي با هدف اشتغالها و نواحي صنعتي رايجاد خوشه

های بومي و محيطي و قابليت هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفيتدر پنج دولت مكلف شده است

های گيری از تسهيالت بانكي، حمايتاقتصادی آن منطقه، با مشاركت نيروهای محلي و با بهره -محلي
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 داقلتوسعه حگذاری بخش خصوصي، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزايي تهيه كند. دولتي و سرمايه

يز ن ناحيه صنعتي روستايي هشتونود برداری و ساختبهره و روستايي وكاركسبخوشه چهار وپنجاه

 جمله تكاليف ديگر اين ماده است كه اليحه نسبت به آنها مسكوت است.از

 هاي سنواتي. نامشخص بودن رابطه اليحه با برنامه ششم توسعه و بودجه15-2-7

 مجلس به توسعه ششم برنامه اليحه ارائه از بيشتر ماه چند كه است شده ارائه حالي در اليحه اين

 وجهت با. كندمي طي نگهبان شورای در را نهايي مراحل مجلس در تصويب از بعد اليحه اين و نگذشته

 يستن مشخص شود، گرفته نظر در كشور اساسي هایبرنامه همه ششم برنامه در ودرمي انتظار اينكه به

 (32) ماده با اليحه اين ارتباط آنكه خصوصهب. شودمي توجيه چگونه روستايي اشتغال اليحه ارائه كه

 حدی ات حتي و نيست مشخص هم است مرتبط روستايي توسعه موضوع به خاصطور به كه برنامه اليحه

 هك هابرنامه گونهاين كه كندمي اقتضا بودجه جامعيت و شفافيت اصول ديگر طرف از. است متعارض

نجايي از آ .گردد فراهمآنها  ارزيابي امكان تا شوند ديده سنواتي هایبودجه قالب در هستند مقطعي ماهيتاً

 های سنواتيكه سازوكاری برای درج منابع اعتباری در نظر گرفته شده برای مؤسسات عامل، در بودجه

 رد. ببيني نشده است، لذا اين چالش نيز امكان نظارت ديوان محاسبات بر منابع را از بين ميپيش

دار امات ايجاد اشتغال پايمالي و ناديده گرفتن ساير الز تأمينبيش از اندازه بر  تأكيد. 16-2-7

 در روستاها

های نگاهتجربه ببا وجود اينكه در اليحه، اشتغال روستايي و عشايری پايدار مد نظر قرار گرفته است، ولي 

 و كارآفريني با توزيع صرفاشتغالزايي  دهد كه دورانهای به اصطالح مشاركتي نشان ميزودبازده و طرح

های اثرگذار بر اشتغال پايدار شامل موارد متعددی مانند بازار فروش، اعتبارات سپری شده است. مؤلفه

موقع و با ها، تحقيق و توسعه، تأمين بهپردازی متناسب با قابليتمناسب، ايده وكاركسبطرح توجيهي و 

خصوص وكار بهآموزی، فضای كسبتگان مجرب، حرفهآموخكارگيری دانشها، بهقيمت مناسب نهاده

هيالت ها و ارائه تسصدور مجوز و پروانه، پرورش كارآفرينان، مشاوره و پشتيباني حقوقي، تأمين زيرساخت

الت نگرانه فقط بر اعطای تسهيبسيار جزئيصورت به بانكي است. اليحه ارائه شده از بين عوامل مختلف،

ين فضايي، انحراف تسهيالت از مسير توليد، افزايش نقدينگي و تورم، تعطيلي ده است. در چنكرتأكيد 

های ابتدايي تشكيل و بدهكارتر شدن روستائيان و عشاير، از شده در سال اندازیهای راهبسياری از بنگاه

  دستاوردهای حتمي اجرای اليحه مذكور خواهد بود.

كارافريني روستايي و عشايری كشور، تعيين  واشتغالزايي  مشكل اساسي در حوزه تأمين مالي

حاضر منابعي كه از طريق بسياری از نهادهای مالي درحال مؤسسات عامل اعم از بانك و صندوق نيست. 

غالزايي اشت فريني وكارآفريني اميد و غيره برای كارآ موجود مانند بانك كشاورزی، پست بانك، صندوق

رويكردهای  عدم نظارت، مطالبه وثايق سنگين ودليل هب يابند،روستايي و عشايری تخصيص مي
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گذاری برای بخش خصوصي و تأمين ساالرانه و كاغذبازی، نقش مؤثری در كاهش ريسك سرمايهديوان

 كنند. های كوچك و متوسط ايفا نميموقع نيازهای كارآفرينان و بنگاهبه

طور كلي اين اليحه، تعريفي از اشتغال پايدار روستايي و نحوه تحقق آن ارائه نكرده است. مشخص به

نيست كه غايت استفاده از صفت پايداری برای اشتغال، داللت بر عدم تخريب محيط زيست و اراضي 

ات ثبآوری و تداوم و های شغلي جديد است؛ يا داللت بر تابكشاورزی و منابع طبيعي توسط فرصت

 در توسعه ونگری استفاده از توسعه فناوری و آيندههای جديد است و يا داللت بر های بنگاهفعاليت

جهاني و ملي. مشكل دوم در اين خصوص بعد از مشخص شدن نسبت به تحوالت ها گسترش بنگاه

ر پايداری دشود و آن اينكه چه سازوكار كلي برای تضمين مقصود اليحه از پايداری اشتغال مطرح مي

نكه زيستي شده است و نظر به اياليحه انديشيده شده است. با توجه به اينكه كشور دچار مشكالت محيط

های اقتصادی مؤثر و مستقيم وارد فعاليتصورت به بر خالف روح اقتصاد مقاومتي، آحاد مردم هنوز

 نمود.اين خصوص اتخاذ مياند؛ شايسته آن بود اليحه پيشنهادی راهكارهای جدی در ور نشدهبهره

 ايجاد امكان ارزيابي عملكرد آنمنظور به ي اهداف اليحههاي كمّ. عدم تعيين شاخص17-2-7

های كمي در آن است كه امر نظارت بر های اساسي اليحه، عدم تعيين شاخصيكي ديگر از چالش

ميليارد  5/1اعطای تسهيالت كند. معلوم نيست كه با شدت دچار مشكل ميعملكرد و اثربخشي آن را به

 دالری ارزش افزوده، صادرات و اشتغال در نواحي روستايي و عشايری چه تغييری خواهد داشت؟

 ها. ساير نقاط ضعف و چالش18-2-7

 زير بيان كرد:شرح به توانهای اليحه را ميساير مشكالت و چالش

 های پيشنهادیعدم اولويت بندی طرح، 

 هازنجيره ارزش در تعريف طرحوجه به عدم ت، 

 هاخص بودن ضوابط تصويب و اجرای طرحنامش، 

 های اجرايينامشخص بودن عدم تعامل و هماهنگي دستگاه، 

 نامشخص بودن ضوابط اعطای تسهيالت، 

 عدم پيش بيني نهاد نظارتي و چگونگي ارزيابي عملكرد.  

 

 هابندي و پيشنهادخالصه، جمع
 

 بنديجمع

 زير است:شرح به ترين مشاهدات و مسائل اين بازارمدهد كه مهبازار كار نشان مي بررسي وضعيت .1

 نرخ بيكاری در شهر بيش از روستاست،  ـ 

 نرخ بيكاری زنان با اختالف زيادی بيش از مردان است  ـ 
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 های سني ديگر است های سني جوان بسيار بيشتر از گروهنرخ بيكاری در گروهـ  

جمعيتي داری مدارک صورت فاحشي بيش از هجمعيت دارای تحصيالت دانشگاهي بنرخ بيكاری ـ  

 تر است ديپلم و پايين

 شود.ی مختلف ديده ميهااستانعدم توازن قابل توجهي در وضعيت اشتغال و بيكاری بين ـ  

زير رح شبه و اشتغالزايي در نواحي روستايي و عشايری ايرانكارآفريني  های توسعهمهمترين چالش .2

 هستند:

 وكار درآمدزا، فقرزدا و متناسب با شرايط محليهای كسبفقدان ارائه ايده، 

 آموختگان مجرب و جامعه محليعدم ايجاد سازوكارهای مناسب برای همكاری بين دانش، 

 زا در نواحي روستاييها و اقدامات برونگذاریسرمايه، 

 های جديد و نوآوراندازی و مديريت بنگاههخصوص در زمينه راپايين بودن دانش فني به، 

 آالت و تجهيزات مربوطهموقع به ماشينعدم دسترسي و دستيابي كافي و به،  

 های باكيفيت و قيمت مناسبعدم دستيابي كافي به نهاده، 

 روز و كافي با بازارهای داخلي و خارجي و استانداردها و ساليق و ترجيحاتعدم آشنايي به، 

 آموختگان و جامعه محليی پايين در اثر كمبود سرمايه و توان مالي اندک دانشپذيرريسك، 

 پايين بودن ظرفيت و تنوع الگوهای مديريت پروژه در بخش كشاورزی و روستاها،  

 های عمومي و مشترک مورد نياز توليد و كارآفريني )مانند زمين، عدم تأمين به موقع زيرساخت

 ،(غيره و ICT، ونقلحملبرق، جاده، 

 گيرطوالني بودن مدت زمان صدور مجوزها و نيز تعدد مراجع تصميم، 

 گذارانعدم شناسايي مناسب و جذب و حمايت كارآفرينان و سرمايه،  

 عدم پرورش كارآفرينان جوان روستايي، 

 نگرنظام اداری بخشي،  

 كرد اعتباراتفقدان سازوكاری برای نظارت بر هزينه،  

 های كوچك و متوسطحقوقي مداوم از بنگاه-فقدان پشتيباني فني. 

ي های كافمالي خرد برخوردار نيست و ظرفيت تأمينيي الزم برای مالي كشور از كارآ تأميننظام  .3

 تأمينی هاهای روستايي را ندارد. عملكرد نظام بانكي و حتي مؤسسات و صندوقمالي فعاليت تأمينبرای 

های اين نبوده است. اين موضوع از مهمترين داليل ارائه طرحبخش مالي خرد در اين زمينه رضايت

های سياسي، اجتماعي و... است كه كشور بارها آن را تجربه مالي در كنار ساير انگيزه تأمينچنيني برای 

 كرده است.

استقالل مصارف صندوق توسعه ملي از  كلي برنامه ششم بری هاسياست( «3»جزء  «10»در )بند  .4
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 در نتيجه هرگونه تعيين تكليف برای صندوق در قوانين .شده است تأكيد ای و قوانين عادیبودجهتكاليف 

 شود.ی كلي تلقي ميهاسياستكلي نظام است. بر اين اساس اين اليحه مخالف ی هاسياستعادی خالف 

ال غدر مجموع شايان ذكر است كه هرچند تالش دولت برای اعطای تسهيالت به موضوع مغفول اشت

اعطای تسهيالت از محل منابع صندوق توسعه ملي برای »اليحه روستايي و عشايری را در قالب ارائه 

 توان به فال نيك، مي«يافته، عشايری و مرزیايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق كمتر توسعه

های تدوين، دچار كاستيگرفت؛ ولي شواهد حاكي از آن است كه اليحه مذكور در اثر شتابزدگي در 

 آور در مناطق محرومتابكارآفريني  شدت تحت تأثير قرار خواهد داد.اساسي است كه اثربخشي آن را به

ريزی دقيق است و در غير اين صورت، توفيقات پايدار حاصل نخواهد و روستايي و عشايری نيازمند برنامه

وكار علمي و دن بازار مصرف و بدون طرح كسبشد. اين تفكر كه با اعطای صرف اعتبارات و بدون دي

های منفرد و ناهماهنگ، ها و با رويكرد بنگاهها و فناوریعملياتي و در صورت عدم تأمين زيرساخت

پذير در بازارهای داخلي و خارجي های پردرآمد و رقابتروستائيان و عشاير كشور قادر به توسعه بنگاه

 ست. انگاری بيش نيخواهند بود، ساده

شاورز، ك كشور نيز همين موضوع است؛ زيرا يكي از داليل عدم توسعه صنايع تبديلي كشاورزی در

های مربوطه و مديريت توليد محصوالت باكيفيت دانش و توان مالي كافي برای تأمين تجهيزات و دستگاه

اني ندارد. در حقيقت پذيری در بازارهای ملي و جهو انجام تحقيق و توسعه مداوم را برای بهبود رقابت

اندازی فريني روستايي و عشايری كشور، بيش از آنكه تشكيل و راهو كارآاشتغالزايي  چالش اساسي

ل تشكيدليل به آوری آنها در طول زمان است كه معموالًهای اقتصادی باشد، تداوم و ثبات و تاببنگاه

از نظر فني، بازار و فقدان مراكز شتابدهنده  سنجي الزمسازی و عدم امكانها و عدم خوشهانفرادی بنگاه

شود. اليحه مذكور سازوكاری برای رفع اين و كارآفريني، وضعيت مناسبي در اين زمينه مالحظه نمي

 ايهيچ تضميني وجود ندارد كه شتابزدگي در اجراي چنين اليحهمشكل ارائه نكرده است و 

هايي نشود كه پس از اندازي بنگاهسبب راه هاي انتهايي خدمت دولت يازدهم،ويژه در ماهبه

خصوص با توجه به اينكه متولي اين چالش به. دو سه سال دچار مشكل و حتي ورشكستگي شوند

 توزيع تسهيالت و نظارت بر آن مشخص نشده است، بسيار جدی است.

 های كليها و مباحث مطرح در سياستگيریها نشان داد كه بسياری از جهتسوی ديگر، بررسياز

ي های كلاند و سياستزايي و كارآفريني پايدار در اليحه مورد توجه قرار نگرفتهنظام در حوزه اشتغال

وسعه با تأكيد بر استفاده از تپايدار را اشتغالزايي  تر از اين اليحه، تكليف و نحوهنظام بسيار عملياتي

اركت و نيز مش ت آنها در سطح ملي و جهانينگری نسبت به تحوالبنيان و آيندهفناوری و اقتصاد دانش

اين، مجلس شورای اسالمي در برنامه بر عالوه اند.های اقتصادی مشخص نمودهآحاد مردم در فعاليت

ها و نواحي ششم توسعه كه در شرف تصويب نهايي قرار دارد، احكام مناسبي در حوزه ايجاد خوشه

 بيني كرده است كه اليحه بايد نسبت به آنهاني پيشصنعتي روستايي با هدف اشتغالزايي و كارآفري
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 عنايت الزم را داشته باشد.

 های آنول در اجرای اين اليحه و توزيع تسهيالت مربوطه كه زمزمههمچنين تعدد نهادهای مسئ

های نظارتي و سردرگمي هرچه بيشتر روستائيان و عشاير جدی مطرح است، جز ايجاد شكافصورت به

اين، از آنجايي كه سازوكاری برای درج منابع اعتباری در نظر بر عالوه ها نخواهد داشت.دستگاهدر بين 

بيني نشده است. اين چالش امكان نظارت های سنواتي پيشگرفته شده برای مؤسسات عامل، در بودجه

برای ماده واحده  چالش اساسي 22كلي در اين گزارش، طور به برد.ديوان محاسبات بر منابع را از بين مي

 جز اتالف منابع كشور نخواهد داشت. ای بشد كه عدم رفع آنها نتيجه پيشنهادی دولت بر شمرده

 هاپيشنهاد

تواند دو راهبرد اساسي را در برابر اين اليحه با توجه به جميع نكات بيان شده در اين گزارش مجلس مي

 اتخاذ نمايد:

 رد كليات اليحه -اولويت اول

خصوص، مغايرت با هدر اين گزارش ب های متعدد بيان شده برای اليحهبه معايب و چالش با توجه

ه، پذيری اليحشتغال، عدم امكان نظارتكاری در حوزه اهای كلي و اسناد باالدستي، ايجاد موازیسياست

كل تأمين ه مشله اشتغال روستايي بجاد كار شايسته، تقليل ناصواب مسئعدم تناسب اليحه با الزامات اي

مالي، عدم وجود راهبرد اشتغالزايي جامع در كشور و اولويت داشتن آن، عدم در نظر گرفتن عدم 

 شود.پيشنهاد اول توصيه ميعنوان به ای و... رد كليات اليحههای منطقهتوازن

 (تصويب كليات)در صورت  انجام اصالحات ضروري -اولويت دوم

های زير در شود اصالحات الزم در حوزهتصويب كليات اليحه، پيشنهاد ميدر صورت اصرار مجلس بر 

 اليحه صورت گيرد:

نامه اجرايي( به شورای تخصصي موضوع جمله تصويب آييننظارت و هدايت عالي اليحه )از .1

 يعني شورای عالي اشتغال واگذار شود؛

 محور كانونيعنوان به كشور(ول قانوني توسعه روستايي جايگاه وزارت جهاد كشاورزی )مسئ .2

خصوص در سطح ميداني مشخص شود، تا امكان نظارت كرد تسهيالت مربوطه بهتوزيع و هدايت هزينه

گری مجلس از اين نهاد فراهم شود و روستائيان و عشاير )اعم از حقيقي و حقوقي(، برای اخذ و مطالبه

ايي های اجراكنده شدن منابع در بين دستگاهها و مؤسسات عامل و پرتسهيالت مذكور، در بين دستگاه

 مختلف سرگردان نشوند. 

های توسعه نيافتگي ای در نظر گرفته شده و شاخصهای منطقهدر تخصيص منابع عدم توازن .3

شود نرخ بيكاری و نسبت جمعيت روستايي به جمعيت شهری در اين زمينه مشخص گردد. پيشنهاد مي

 در نظر گرفته شود؛

 ت ايجاد كار شايسته و سبز در متن اليحه ديده شود؛الزاما .4
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 های هدف در متن اليحه مشخص گردد؛گروه .5

متولي قانوني توسعه روستايي عنوان به ويژه وزارت جهاد كشاورزیهای اجرايي، بهنقش دستگاه .6

 كشور، در اجرای طرح مشخص گردد؛

 تأمين مالي خرد و ميزان مشاركت درآنها  ها و مؤسسات مالي دو عامل تجربهدر تعيين بانك .7

 در تكميل منابع طرح، در نظر گرفته شود؛آنها 

 دوره تنفس و دوره بازپرداخت و نحوه تضمين مشخص گردد؛ .8

 بيني شود؛های نظارت بر حسن اجرای طرح پيشراه .9

ی و اای بايد به جای رويكرد نقطهای و زنجيرهزايي، رويكرد خوشهدر اعطای تسهيالت اشتغال .10

 منفرد مورد تأكيد قرار گيرد؛ 

بوطه مر های اقتصادیدر فعاليتروستائيان و عشاير به حداكثر رساندن مشاركت آحاد سازوكار  .11

آفرين با حداقل قيمت فروش به نقشو در تغيير نقش روستائيان و عشاير از توليدكننده محصول خام 

 بيني شود؛ كليدی در زنجيره ارزش پيش

های در طرح نگريندهبنيان و آمديريت دانشاستفاده از توسعه فناوری و آور سازوكار الزام .12

 اقتصادی مربوطه تعبيه شود؛ 

يالت با هناشي از تساشتغالزايي  راهكارهای مناسبي برای مديريت يكپارچه منابع كارآفريني و .13

 گرايي از طريق نهادهای غيردولتي كارآفريني تحت عنوان مراكز جهاد اقتصادی ارائه شود؛ رويكرد منطقه

با هدف فراهم كردن امكان نظارت ديوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه موظف شود منابع  .14

 را درج كند؛های سنواتي آنها اعتباری مؤسسات عامل ناشي از اجرای اين اليحه، در بودجه

ه افزودخصوص از منظر ارزشين تسهيالت بهكرد امحور برای ارزيابي هزينههای نتيجهشاخص .15

 و اشتغال و صادرات مورد انتظار قيد شود.

ای ويژه از طريق شورهای ارزيابي عملكرد، بهنظارتي، چگونگي پاسخگويي و گزارشم مكانيس .16

 عالي اشتغال مشخص شود. 

های كشاورزی، روستايي و عشايری ارت بر استفاده از تسهيالت، تشكلمنظور سهولت نظبه .17

و كميته امداد كه تجربيات متراكمي در اين زمينه  صالحيت به تشخيص وزارت جهاد كشاورزی صاحب

 ، در اولويت دريافت اين تسهيالت قرار بگيرند. دارد

دوق اميد، صنكارآفريني  های كشاورزی و پست بانك، صندوقنظير بانكهای تخصصي بانك .18

به شرط مشاركت در تأمين  مادرتخصصي حمايت از صنايع كشاورزی، صندوق تعاون روستايي ايرانيان،

 منابع مكمل، در موضوع عامليت در اولويت قرار گيرند. 

 شود متن زير جايگزين اليحه گردد:با در نظر گرفتن مالحظات فوق، پيشنهاد مي
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در مناطق روستايي و عشايري با كارآفريني  و توسعه اشتغال پايدار وقانون حمايت از ايجاد 

 اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، عشايري و مرزي با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي
 

 (1)ماده 

توسعه روستا، منظور به قانون برنامه ششم توسعه و( 32)ی كلي اقتصاد مقاومتي و ماده هاسياستدر راستای  

ي و عشايری، معادل ريالي يك ميليارد و پانصد ميليون اد اشتغال پايدار در مناطق روستايتوليد و ايج ارتقای

الحسنه يا اعطای تسهيالت با نرخ ترجيحي، از طريق تلفيق قرضصورت به دالر از منابع صندوق توسعه ملي

جمله های مجاز ازعتباری و يا صندوقا ها، مؤسساتمنابع موضوع اين قانون با منابع مؤسسات عامل )بانك

د و اميكارآفريني  ، صندوقگذاری در بخش كشاورزیشركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه

صندوق تعاون روستايي ايرانيان(، برای اعطای تسهيالت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني 

پذير، مردمي و های كوچك و متوسط رقابتبنگاه ايجاد، سازماندهي و توسعهمنظور به صاحب صالحيت

 يابد. ای در روستاها و مناطق عشايری تخصيص ميای و زنجيرهمحور، با رويكرد خوشهصادرات

نهاده تا  تأمينای، حفظ نگاه يكپارچه به همه مراحل مؤثر در توليد، از هدف رويكرد زنجيره -«1»تبصره 

وكار مرتبط با توليد ای، ارائه يكپارچه خدمات كسبعرضه مناسب محصول به مشتری و هدف رويكرد خوشه

مالي و مديريت ريسك، بازاريابي  تأمينهای زيرساخت، يك كاال يا خدمت در يك منطقه جغرافيايي، در حوزه

اسب، های مننهاده تأمينآموزی، توسعه، حرفه های نوين، تحقيق وتجهيزات و فناوری تأمينالمللي، ملي و بين

 های مربوطه است.جويي در هزينهپيشرفته و صرفه ونقلحمل

 (2)ماده 

متناسب با نوع طرح دوره تنفس حداكثر تا يك سال و دوره بازپرداخت تسهيالت با احتساب دوره تنفس 

 سال خواهد بود.  6حداكثر تا 

 (3)ماده 

های بخش كشاورزی و منابع طبيعي، توليد كاالهای اين قانون شامل طرح های مشمولاولويت فعاليت

راهبردی، صنايع تبديلي، گردشگری كشاورزی و روستايي، معادن كوچك و متوسط، صنايع دستي و خدمات 

  بازاريابي و فناورانه هستند.

 های موضوع اين ماده بايد حائز يكي از شرايط زير باشند:بنگاه -تبصره 

ماه از سال( يا عشاير تعلق داشته  8يان ساكن )حداقل ئها به روستام بنگاهدرصد سها 80حداقل  مالكيت .1

صالحيت به تشخيص نظام فني روستايي، برای مديريت آموختگان صاحبباشد و در آنها، از خدمات دانش

 بهينه عمليات بنگاه استفاده شود. 

يت صالحآموختگان صاحبسپاری و مديريت قراردادی عادالنه، تحت مديريت دانشبر اساس الگوی برون .2

ماه از سال( يا عشاير، در توليد و عرضه  8ساكن )حداقل روستائيان  سازمان برنامه و بودجه، ازبه تشخيص 

ماه از  6ف است حداكثر ظرف عنوان پيمانكار استفاده گردد. سازمان برنامه و بودجه موظمحصوالت خام، به

اير و عشروستائيان  آموختگان واالجرا بين دانشاری و پيمانكاری الزمابالغ اين قانون، قراردادهای نمونه همك

 را با هدف حفظ حقوق طرفين طراحي و ابالغ كند.

 (4)ماده 

 هاحنمايند. عامليت اين طر ند بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملي را تضمينهای عامل مكلفها و صندوقبانك

مالي خرد و روستايي هستند و از منابع خود و منابع  تأمينهايي كه دارای تجربه در و صندوق هابه بانك

 شود.تلفيقي تسهيالت اعطا نمايند، واگذار ميصورت به صندوق
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 (5)ماده 

سهم هر استان از تسهيالت موضوع اين قانون بر اساس دو شاخص نرخ بيكاری جمعيت روستايي استان و  

سهم جمعيت روستايي و عشايری استان از كل جمعيت روستايي و عشايری كشور قبل از شروع ارائه تسهيالت 

 د.شوميعالي اشتغال ابالغ پس از تصويب شورای تعيين وتوسط وزارت جهاد كشاورزی 

 (6)ماده 

ي های تعاونها، شركتاتحاديه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت :های هدف اين قانون عبارتند ازگروه

ها كه صالحيت آنها از نظر عملكرد وصنعتهای سهامي و كشتعشايری، توليد و روستايي و كشاورزی، شركت

 افراد تحتو  أييد وزارت جهاد كشاورزی رسيده باشدافزوده به تبرای اعضا و خلق ارزشاشتغالزايي  مؤثر در

های اشتغالزا در مناطق روستايي و عشايری پوشش نهادهای حمايتي كه به ايجاد واحدهای اقتصادی و فعاليت

  اقدام نمايند.

 (7)ماده 

منظور به و قانون برنامه ششم توسعه (32)و ماده  ( قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزی1در راستای ماده )

ز ا مكلف است وزارت جهاد كشاورزی، مديريت يكپارچه تسهيالت ناشي از اجرای اين قانون در سطح ميداني

جلب با دارای اولويت را  اقتصادی روستايي و عشايری هایطرح ،های مشاوره صاحب صالحيتريق شركتط

حظات مالهای آمايشي، قابليترعايت با ريزی و يان و عشاير در همه مراحل برنامهئمشاركت حقيقي آحاد روستا

 ای وو بر اساس رويكرد خوشه زيستيو توجيه فني، اقتصادی، اجتماعي و محيط ایتوزيع متوازن منطقه

تدوين و پس از تصويب در كارگروهي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزی استان )رئيس ، ایزنجيره

كارگروه(، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان  ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان 

 به مؤسسات عامل اعالم نمايد.  هرسال ارديبهشتحداكثر تا پايان 

ها در چارچوب اين طرح و است دهستان ،مادههای موضوع اين طرحاس جغرافيايي حداقل مقي -«1» تبصره

های صنايع تبديلي، كشاورزی، گردشگری كشاورزی و در حوزهسهميه اعتباری ناشي از اجرای اين قانون، 

افزايي و پيوندهای پسين و حداكثر هم  شوند كهبه نحوی طراحي مي روستايي، صنايع روستايي و معادن

 های اقتصادی مربوطه برقرار شود.يشين بين بنگاهپ

های موضوع اين ماده، شامل نحوه اثرگذاری طرح بر بهبود شرح خدمات كلي طرح تجاری بنگاهـ «2»تبصره 

شده و كمّي و  بندیيت، تحليل سوددهي، هدفگذاری زمانانداز و مأمورمعيشت پايدار جامعه محلي، چشم

 جانمايي بنگاه است.جزئيات عملياتي كردن و 

 موظف به گذاری صنايع كوچكصندوق ضمانت سرمايهو  گذاری تعاونصندوق ضمانت سرمايه ـ«3»تبصره 

 ايياصل و سود تسهيالت اعطپنج درصد( مناطق كمتر توسعه يافته تا هشتادو)در درصد  هفتاد قلتضمين حدا

 وع اين ماده هستند.های اجرايي موضموضوع اين قانون بر اساس اعالم نظر دستگاه

 (8) ماده

ا ب مسئوليت نظارت عالي بر اجرای اين قانون با شورای عالي اشتغال است. دبيرخانه اين شورا موظف است

افزوده ايجاد شده نظارت ه اعطای تسهيالت و اشتغال و ارزشگزينش، اصالح يا ايجاد سامانه مناسب، بر نحو

نمايد. وزارت جهاد كشاورزی موظف است در مقاطع، اطالعات نظارتي مورد نظر را گزارش نموده و يا در 

ماه يك بار به مجلس  6سامانه ثبت كند و دبيرخانه شورای عالي اشتغال گزارش عملكرد و اثربخشي را هر 

ها وليت اجرايي توزيع اثربخش اعتبارات از طريق اتحاديهئئه نمايد. وزارت جهاد كشاورزی مسشورای اسالمي ارا

 ای را برعهده دارد.     ای و خوشههای كشاورزان، روستائيان و عشاير با رويكرد زنجيرهو تشكل

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ________________________________________ 
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 (9)ماده 

جمله نحوه پرداخت ضوابط عقد قراردادهای عامليت، ازنامه اجرايي اين قانون مشتمل بر چارچوب و آيين

های هدف، كارمزد مؤسسات عامل، مدت بازپرداخت، نرخ سود تسهيالت برای موضوعات و گروهتسهيالت، 

ها و تأخير در ارائه تسهيالت، نحوه عمل در مورد تمهيدات الزم برای اجتناب از رسوب منابع صندوق نزد بانك

وزارت مشترک ا پيشنهاد ماه از ابالغ اين قانون ب 6جرائم ديركرد و وجه التزام و ساير موارد مرتبط، ظرف 

 رسد.عالي اشتغال ميبه تصويب شورای و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جهاد كشاورزی

 

  



 

 _________________________________________________  
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