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 اظهارنظر كارشناسي درباره: 

 اليحه اعطاي تسهيالت از محل منابع صندوق توسعه ملي »

كمتر  طقبراي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت منا

 «عشايري و مرزي يافته،توسعه

 )ويرايش دوم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 مقدمه

اشتغال در روستاها با اولویت اعطاي تسهيالت از محل منابع صندوق توسعه ملی براي ایجاد »الیحه 

با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور در جلسه « یافته، عشایري و مرزيمناطق كمتر توسعه

 براي 1395فوریت به تصویب رسيده است. این الیحه در آذرماه  هيئت وزیران با قيد دو 23/8/1395

حاسبات تقدیم شد و پس از بررسی بررسی به مجلس شوراي اسالمی و كميسيون برنامه و بودجه و م

حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و »این كميسيون تحت عنوان الیحه  در

طی براي مصوب گردید و  25/11/1395در تاریخ « عشایري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

 است.مراحل قانونی به صحن علنی مجلس شوراي اسالمی ارائه شده 

حمایت از توسعه و ایجاد »بررسی كارشناسی مصوبه كميسيون برنامه و بودجه تحت عنوان 

دهد نشان می« اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

 حوزه كارآفرینی ودر حل مشكالت ها و خألهاي جدي است و كه مصوبه مذكور دچار كاستی

-2تحول جدي ایجاد نخواهد كرد )این مصوبه در گزارش شماره روستایی و عشایري زایی اشتغال

 . این مركز بررسی شده است( 15300

هاي مجلس و منظور تسریع در فرآیند تصویب نظرات مركز پژوهشبهاین گزارش  انتهاي در

 .توجيهی بيان شده استپيشنهادهاي مرتبط نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمی به همراه دالیل 

 

 هاي اساسينقاط ضعف و چالش

حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار »بررسی كارشناسی مصوبه كميسيون برنامه و بودجه تحت عنوان 

دهد كه مصوبه مذكور نشان می« در مناطق روستایی و عشایري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

دالیل زیر، مشكلی را در حوزه كارآفرینی بنا به بسيار جدي است و تصویب آنها و خألهاي دچار كاستی

 روستایی و عشایري برطرف نخواهد كرد. زایی اشتغال و
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 عدم تناسب مصوبه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات با الزامات ايجاد كار شايسته .1

 امنيت و ثبات شغلیدر این الیحه، هيچ سازوكار مشخصی كه متضمن ایجاد اشتغال شایسته از نظر 

آموزي و توانمندسازي منابع انسانی براي شده، حرفه وري و درآمدزایی كافی شغل ایجادمناسب، بهره

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

 

 هاي كلي و برنامه ششم توسعهمصوبه با سياستعدم تناسب  .2

  هاي شغلی پایدار با تأكيد بر استفاده ایجاد فرصت»بر  هاي كلی نظام در حوزه اشتغالسياست« 3»بند

تصریح « نگري نسبت به تحوالت آنها در سطح ملی و جهانیبنيان و آیندهاز توسعه فناوري و اقتصاد دانش

كه هرچند مصوبه كميسيون برنامه و بودجه هدف اشتغال پایدار را برگزیده ده است. این در حالی است كر

با پایدار را زایی اشتغال تر از این مصوبه، تكليف و نحوههاي كلی نظام بسيار عملياتیاست، ولی سياست

 نگري نسبت به تحوالت آنها در سطحبنيان و آیندهتأكيد بر استفاده از توسعه فناوري و اقتصاد دانش

 ده است. ارائه كر ملی و جهانی

  بنيان گسترش اقتصاد دانشنيز بر  هاي كلی توليد ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانیسياست «3»بند

هاي تسهيل تبدیل دستاوردهاي زمينهفراهم كردن ازجمله  هاي اصلی آن،با تأكيد بر توسعه مؤلفه

قانونی از حقوق اشخاص حقيقی و حقوقی و مرتبط پژوهش به فناوري و گسترش كاربرد آن، حمایت 

تأكيد كرده است. این موضوع در مصوبه  هاي توليدي كشورهاي علمی و پژوهشی با بخشكردن بخش

 كميسيون برنامه و بودجه مغفول است. 

  هاي توجه ویژه به كاهش نرخ بيكاري استان»بر  هاي كلی نظام در حوزه اشتغالسياست« 12»بند

 گيري در این حوزه ندارد. نموده است. مصوبه مذكور هيچ جهت تأكيد« از متوسط كشورباالتر 

  توليد تا  بري عادالنه عوامل در زنجيرهسهم»هاي كلی اقتصاد مقاومتی بر دو موضوع سياست« 5»بند

آموزش، مهارت،  يسهم سرمایه انسانی از طریق ارتقافزایش ا»و « مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش

تأكيد نموده است. با وجود اینكه خأل این دو امر در نواحی روستایی و عشایري « خالقيت، كارآفرینی و تجربه

 ها نيز مسكوت است. شود، ولی گزارش كميسيون برنامه و بودجه در این زمينهشدت احساس میبه

  چه نسبتی دارد.  ششم توسعه ( مصوبه برنامه32ماده )مشخص نيست كه گزارش مذكور با احكام

مجلس شوراي اسالمی در برنامه ششم توسعه كه در شرف تصویب نهایی قرار دارد، احكام مناسبی در 

بينی كرده است. فرینی پيشو كارآزایی اشتغال احی صنعتی روستایی با هدفها و نوحوزه ایجاد خوشه

هاي بومی و محيطی به استعدادها و ظرفيتهزار روستا با توجه  همچنين دولت مكلف شده است در پنج

گيري از تسهيالت بانكی، اقتصادي آن منطقه، با مشاركت نيروهاي محلی و با بهره -و قابليت محلی

تهيه كند. زایی اشتغال گذاري بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادي وهاي دولتی و سرمایهحمایت
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 نيز ناحيه صنعتی روستایی 98 برداري و ساختهبهر و وكار روستاییخوشه كسب 54 توسعه حداقل

 تكاليف دیگر این ماده است كه الیحه نسبت به آنها مسكوت است.ازجمله 

  استقالل مصارف صندوق توسعه ملی از تكاليف  برهاي كلی برنامه ششم سياست( «3»جزء  «10»در )بند

در نتيجه هرگونه تعيين تكليف براي صندوق در قوانين عادي  .شده است تأكيد اي و قوانين عاديبودجه

 شود.هاي كلی تلقی میكلی نظام است. بر این اساس این الیحه مخالف سياستهاي خالف سياست

 

 روستايي و عشايريزايي اشتغال انحراف منابع از مسير .3

گزارش كميسيون برنامه و بودجه از این نظر كه اعطاي تسهيالت به واحدهاي توليدي مستقر  (4)ماده 

ایجاد و بر مبنی نظر قرار داده است، با عنوان و هدف الیحه هزار نفر جمعيت را مد 10هاي زیر در شهر

آنجایی كه در  توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري در تضاد آشكار قرار دارد. همچنين از

هزار نفر جمعيت وجود داشته است، لذا شامل كردن شهرهاي  10شهر زیر  747، بالغ بر 1392سال 

   نظر را به نواحی شهري هدایت خواهد كرد. مذكور در این الیحه، عمالً اغلب منابع مد

 

 فقدان صالحيت و رسالت قانوني الزم در سازمان برنامه و بودجه براي اعطاي تسهيالت .4

 روستايي و عشايري زايي اشتغال بانکي و

در حالی متولی اصلی اجراي مصوبه مذكور، سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده است كه این 

ساله توسعه، هاي پنجتدوین لوایح برنامهازجمله  سازمان طبق قوانين مربوطه، وظایف راهبردي و كالن

عهده ارائه گزارش نظارتی و غيره را برو  هابودجه ها واجراي برنامهنظارت مستمر بر هاي سنواتی، بودجه

تواند مانع از اجراي اثربخش وظایف نظارت هاي اجرایی تخصصی میدارد و ورود سازمان مذكور به فعاليت

هاي اقتصادي تنوع اقليمی، گستردگی فعاليتویژه اینكه ریزي كالن و راهبردي آن شود. بهو برنامه

یی و عشایري و پراكنش جغرافيایی وسيع روستاها و مناطق عشایري، عمالً به نحوي است كه روستا

زمينه اثربخشی سازمان برنامه و بودجه كشور را كه فاقد بدنه حتی در سطح شهرستان است، در توسعه 

 نماید. هاي اقتصادي روستایی و عشایري سلب میبنگاه

 

 هعدم امکان نظارت مجلس بر اجراي اليح .5

بر عملكرد و اثربخشی الیحه را دچار چالش  سپردن اجراي الیحه به سازمان برنامه و بودجه نظارت

 جمهوررئيستواند در صورت عدم عملكرد صحيح معاون مجلس شوراي اسالمی نمی زیراكند، اساسی می

 را استيضاح و یا تغيير دهد. 
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 نقض قانون تشکيل وزارت جهاد كشاورزي  .6

اد روستایی را تشكيل اي از اقتصوكارهاي وابسته، سهم عمدهبخش كشاورزي و كسبدر حال حاضر 

توسعه روستایی  مسئول( قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي، 1ماده )براساس  سوي دیگردهند. ازمی

هاي فيزيکي، اجتماعي و طبيعي مورد اغلب داراييكشور وزارت جهاد كشاورزي تلقی شده است. 

ها، اراضي كشاورزي، منابع طبيعي و ها و اتحاديهپايدار اعم از تشکلزايي تغالاش نياز براي

گذاري در اختيار يا تحت نظارت وزارت جهاد كشاورزي هاي سرمايهحتي برخي از صندوق

برنامه ششم توسعه نيز درخصوص  ( مصوبه مجلس شوراي اسالمی23ماده )« 2»بند « 3». جزء هستند

هاي عمران و توسعه روستایی، ها و برنامهسازي حداكثري فعاليتیكپارچه»عبارت بر این سياست با 

اجراي قانون پذیر تا پایان سال اول عشایري و كشاورزي كشور و مدیریت آنها با رویكرد جهادي و نظارت

زارت ده است. با وجود این، در مصوبه كميسيون برنامه و بودجه، جایگاه و نقش وتأكيد كر« ششمبرنامه 

نامه اجرایی قانون جهاد كشاورزي اصوالً مشخص نشده است و حتی اسمی از این وزارتخانه در تهيه آیين

( آورده نشده است و متولی اصلی، سازمان برنامه و بودجه تلقی شده است. شایان ذكر (7))موضوع ماده 

ه روستایی رزي و توسعاست كه وزارت جهاد كشاورزي وفق قانون تشكيل خود، در حقيقت وزارت كشاو

مضاف بر این، در حال حاضر، عنوان وزارت كشاورزي و بخشی درنظر گرفته شود. بوده و نباید صرفاً به

سازمان امور عشایري كشور متولی امور عشایر است، در حالی كه مصوبه مذكور هيچ نقشی براي این 

 . است ها و متقاضيان صاحب صالحيت قائل نشدهسازمان در شناسایی طرح

 

گرايي و بهبود عدم تعبيه سازوكار مديريت يکپارچه منابع كارآفريني با رويکرد منطقه .7

 هاافزاييهم

ست. در زای درونهاي توسعه كارآفرینهاي اقتصادي یكی از مهمترین آفتنگري در توسعه بنگاهبخشی

هاي اقتصادي در یک فضاي بنگاهشود؛ به این مفهوم كه گرایی تأكيد میرویكردهاي نوین، بر منطقه

هاي اقتصادي، طبق بندي قابليتمطالعات محلی و اولویتبراساس  جغرافيایی مثالً یک دهستان،

افزوده، عدم تخریب منابع طبيعی و اراضی زایی، ميزان خلق ارزشزان اشتغالمعيارهایی مانند مي

شوند. ازارهاي صادراتی شناسایی و شكوفا میكشاورزي و تقویت آنها، ميزان كاهش فقر و ميزان ورود به ب

افزایی و پيوندهاي پسين شوند كه همهاي مذكور به نحوي مهندسی و طراحی میدر این رویكرد، بنگاه

وري اعتبارات و منابع بهبود پيدا و پيشين بين آنها در حداكثر ممكن برقرار شود و از این طریق بهره

هاي مكانی و قابليتبراساس  هابندي طرحگرایی و اولویتویكرد منطقهمدیریت یكپارچه منابع با ركند. 

كه در مصوبه كميسيون  هاي بخشی، یكی از مهمترین شروط اثربخشی این منابع استاولویتبراساس  نه

 برنامه و بودجه مغفول مانده است.
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گرایی، در كشورهاي مختلف از طریق كاركرد مدیریت یكپارچه منابع كارآفرینی با رویكرد منطقه

شود. اي ارائه میدهنده و نهادهاي توسعهنهادهاي غيردولتی تحت عنوان مراكز رشد و كارآفرینی و شتاب

و توسعه روستایی  مصوبه مذكور با وجود اینكه هدف خود را اشتغال پایدار در راستاي اقتصاد مقاومتی

این در حالی است عنوان كرده است، ولی عمالً به این موضوع كليدي و راهبردي توجهی نداشته است. 

ها و پشتيبانی از سازي ایدههاي شراكت در سرمایه براي تجاريكه حمایت از تأسيس و توسعه صندوق

تی اقتصادي در جهت توليد ملی هاي نوپا، كوچک و نوآور و تنظيم نقش نهادهاي عمومی غيردولشركت

هاي كلی توليد هاي كلی اشتغال و سياستاي در سياستو گسترش و حمایت از نهادهاي مالی توسعه

 . ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی نيز مورد تصریح قرار گرفته است

 

 عدم توجه كافي به نقش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي .8

و وظيفه محوري وزارت جهاد كشاورزي، از منظر تخصصی اشتغال و كارآفرینی  بر اینكه جایگاهعالوه

در عين حال نقش وزارت تعاون، كار و رفاه  نظر قرار بگيرد و روستایی و عشایري باید در الیحه مد

ریزي و تنظيم روابط كار و حمایت از توسعه اشتغال نيز باید اجتماعی نيز از منظر سياستگذاري، برنامه

ه این الیحه ازسوي سازمان برنامه و بودجه با همكاري معاونت توسعه روستایی بدون در ئیح شود. اراتصر

بر اینكه تداخل وظایف نظر گرفتن نقش وزارت جهاد كشاورزي، وزارت كار و شوراي عالی اشتغال، عالوه

 هاي مذكور در این خصوص نيز خواهد كاست. دنبال خواهد داشت و از پاسخگویی وزارتخانههرا ب

 

 بنيانگيري به سمت اقتصاد روستايي دانشعدم جهت .9

ها حاكی از آن است كه از ابتداي انقالب اسالمی تاكنون متخصصان فراوانی در حوزه علوم بررسی

اند. آموخته شدهها و مؤسسات آموزش عالی دانشانشگاهریزي و توسعه روستایی از دكشاورزي و برنامه

آموختگان مهارت ورود به عرصه اقتصاد روستایی و ترین حالت، حداقل بخشی از این دانشدر بدبينانه

دليل عدم دستيابی كافی به منابع مالی، فيزیكی بنيان را دارند، ولی بهآفرینی در مسير اقتصاد دانشنقش

شوند. الیحه مذكور هيچ ه ورود به عرصه نبوده و به خيل عظيم بيكاران افزوده میو تسهيالت قادر ب

مشخص نيست كه تا چه طور كلی، هدفگذاري جوانان تدبير نكرده است. راهكاري در این خصوص و به

براي استخدام دولتی جوانان هایی ان باید به دنبال تدوین برنامهسياستگذارگيران و زمانی تصميم

هاي بنيان و توسعه بنگاهساز اقتصاد دانشتواند سببكرده باشند و چرا در چنين لوایحی كه میتحصيل

 شود؟آفرینی آنها در جهاد اقتصادي فراهم نمیپذیر شود، بسترهاي الزم براي نقشرقابت
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و روستاييان  شده آحادكننده تحقق مشاركت هدايتبيني سازوكار تضمينعدم پيش .10

 هاي اقتصاديفعاليتعشاير در 

بر هاي مبتنیهاي اقتصادي سودده در نواحی روستایی و یا بنگاهدر حال حاضر الگوي توسعه بنگاه

ار زا بوده و سازوكصنایع تبدیلی و غذایی، گردشگري، معادن برونازجمله  و عشایر،روستایيان  توليدات

هاي سودده و انتفاع آحاد آنان در فعاليتيان و مشاركت مستقيم و مؤثري براي توانمندسازي روستای

گذار محور اقتصادي وجود ندارد. این امر در بسياري از موارد، سبب تعارض شدید بين سرمایهصادرات

 يان بومی شده است. مندي اندك روستایمندي یا بهرهرهبيرونی و جامعه محلی و یا منجر به عدم به

بخش معدن كشور  افزودهارزشدرصد  72، حدود 1391 هاي مركز آمار ایران، در سالطبق داده

نفع چندانی از این روستایيان  در نواحی روستایی توليد شده است. ولی شواهد حاكی از آن است كه

گذار غيربومی و بيرونی افزوده مربوطه در اختيار تعداد محدودي سرمایهبرند و منافع و ارزشدرآمد نمی

به حداكثر »، بر هاي كلي اقتصاد مقاومتياولين بند از سياستاست كه گيرد. این در حالی قرار می

هاي جمعی و تأكيد هاي اقتصادي با تسهيل و تشویق همكاريرساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت

تأكيد كرده است. بنابراین باید در راستاي اقتصاد « درآمد و متوسطدرآمد و نقش طبقات كم يبر ارتقا

هایی را اتخاذ كرد كه بتوانند آحاد مردم ایرانی پيشرفت و عدالت، مدل -الگوي اسالمیمقاومتی و 

يان صرفاً توليدكننده ماده هاي اقتصادي درگير كنند و روستایدر فعاليتتر را خصوص اقشار ضعيفبه

د توسعه گذاران بيرونی بفروشند. رویكردهاي جدیخام نباشند كه با ثمن بخس محصول خود را به سرمایه

شده،  دارند. گزارش تدوین تأكيدنيز بر همين موضوع  1خصوص توسعه برخاسته از اجتماعروستایی، به

سازي نحوي كه در عين زمينهآموختگان مجرب و جامعه محلی، بههيچ راهكاري براي تعامل بين دانش

 افزودهارزش از عشایر وان روستایي مستقيم و بهتر انتفاع سببها، بر دانش بنگاهبراي مدیریت مبتنی

 بينی نكرده است. ، پيششود نيز نهایی

 

 اياي و زنجيرهعدم توجه به رويکرد خوشه .11

شوند باید حداقل داراي دو ویژگی اساسی اندازي میهایی كه در راستاي اقتصاد مقاومتی راهبنگاه

مشاركت و انتفاع آحاد مردم و بر بسيج و هاي محلی و مبتنیزایی به مفهوم توجه به قابليتدرون

گرایی به مفهوم ورود كاالها و خدمات توليدي آنها به بازارهاي صادراتی باشند. سؤال اساسی این برون

صورت به تواندتنهایی می است كه آیا براي مثال یک كارگاه قاليبافی در یک روستا یا منطقه عشایري، به

شناسایی كرده و مورد توجه قرار دهد؟ گزارش ارائه شده ازسوي  مستمر، استانداردهاي بازارهاي جهانی را

                                                 
1. Community - driven Development 
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هاي منفرد كميسيون برنامه و بودجه هيچ جهتگيري مشخصی در این راستا و اجتناب از رویكرد بنگاه

ندارد. در حال حاضر، بسياري از واحدهاي فراوري و توليدي در نواحی روستایی و عشایري به حالت 

شده در اثر عدم توجه اند كه یكی از مهمترین دالیل، باال بودن قيمت تمامرآمدهتعطيل دتعطيل یا نيمه

 اي است. اي و زنجيرهبه رویكرد خوشه

 

 بيش از اندازه بر تأمين مالي و ناديده گرفتن ساير الزامات ايجاد اشتغال پايدار در روستاها تأكيد .12

نظر قرار گرفته  ال روستایی و عشایري پایدار مدبا وجود اینكه در گزارش كميسيون برنامه و بودجه، اشتغ

زایی اشتغال دهد كه دورانهاي به اصطالح مشاركتی نشان میهاي زودبازده و طرحاست، ولی تجربه بنگاه

هاي اثرگذار بر اشتغال پایدار شامل موارد و كارآفرینی با توزیع صرف اعتبارات سپري شده است. مؤلفه

ها، تحقيق پردازي متناسب با قابليتوكار مناسب، ایدهفروش، طرح توجيهی و كسبمتعددي مانند بازار 

آموزي، آموختگان مجرب، حرفهكارگيري دانشها، بهموقع و با قيمت مناسب نهادهو توسعه، تأمين به

 خصوص صدور مجوز و پروانه، پرورش كارآفرینان، مشاوره و پشتيبانی حقوقی، تأمينوكار بهفضاي كسب

بسيار صورت به ها و ارائه تسهيالت بانكی است. الیحه ارائه شده از بين عوامل مختلف،زیرساخت

ده است. در چنين فضایی، انحراف تسهيالت از مسير كرنگرانه فقط بر اعطاي تسهيالت تأكيد جزئی

هاي ابتدایی تشكيل شده در سال اندازيهاي راهتوليد، افزایش نقدینگی و تورم، تعطيلی بسياري از بنگاه

 و عشایر، از دستاوردهاي حتمی اجراي الیحه مذكور خواهد بود. روستایيان  و بدهكارتر شدن

 

 هاي كلي افراد واجد شرايط دريافت تسهيالت مربوطه عدم تعيين صالحيت .13

هاي كلی را براي اشخاص حقيقی و گونه صالحيتگزارش كميسيون برنامه و بودجه، هيچ (1)ماده 

ی واجد دریافت تسهيالت مربوطه تعيين نكرده است و این امر زمينه انحراف منابع مذكور از مسير حقوق

 كند. و مؤسسات عامل را فراهم می هابانکاي توليد و برخوردهاي سليقه

 

 هاي اقتصادي يند معرفي طرحآعدم تعيين كليات فر .14

هایی اختصاص خواهد یافت و نقش و سهم مشخص نيست كه اعتبارات موضوع گزارش به چه طرح

هاي داراي توجيه ویژه وزارت جهاد كشاورزي در شناسایی و معرفی طرحهاي اجرایی اصلی بهدستگاه

 هابانک هاي اجرایی دیگر وچه خواهد بود و اصوالً چه ارتباط كاري بين سازمان برنامه و بودجه، دستگاه

هاي نظارتی، سردرگمی اي، جز ایجاد شكافو مؤسسات عامل وجود خواهد داشت؟ چنين امري نتيجه

هاي ها و مؤسسات عامل، پراكندن منابع در بين دستگاهو عشایر در بين دستگاهروستایيان  هرچه بيشتر

هاي اقتصادي طرح خصوص محلی در تعييناجرایی مختلف، عدم هماهنگی بين آنها در سطح ملی و به
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 افزایی در سطح محلی نخواهد داشت.و در نتيجه عدم هم

 منظور ايجاد امکان ارزيابي عملکرد آني اهداف اليحه بههاي كمّعدم تعيين شاخص .15

هاي كمّی در آن است كه امر نظارت هاي اساسی مصوبه مذكور، عدم تعيين شاخصیكی دیگر از چالش

 5/1كند. معلوم نيست كه با اعطاي تسهيالت شدت دچار مشكل میبهبر عملكرد و اثربخشی آن را 

 افزوده، صادرات و اشتغال در نواحی روستایی و عشایري چه تغييري خواهد داشت؟ميليارد دالري ارزش

 

 هاساير ايراد

قيد شده است. شایان ذكر است كه « ایجاد اشتغال در روستاها»، عبارت (1)در سطر هفتم ماده  .1

هاي هادي اي است كه در طرحروستا عمدتاً شامل بافت مسكونی بوده و از نظر حقوقی به مفهوم محدوده

هاي اقتصادي روستایی معموالً در خارج از روستا جانمایی شود. این در حالی است كه فعاليتمشخص می

 و ایجاد اشتغال در روستاها موضوعيتی ندارد.  شوندمی

 ارتباطی به موضوع الیحه ندارد و لذا باید حذف شود. ( 2)تبصره ماده  .2

براساس  استانی وصورت به ابع موضوع این قانونمندرصد  50، مقرر داشته است كه (5)ماده  .3

ها توزیع شود. این شاخصهاي سهم بيكاران روستایی، جمعيت عشایري، مناطق مرزي و محروم شاخص

  :دچار ابهامات جدي هستند. براي مثال

نظر بوده است؛ از جمعيت بيكار  الف( مشخص نيست كه سهم بيكاران روستایی از چه جمعيتی مد

 استان یا جمعيت بيكار روستایی كشور؟ 

برخی روند و شمار میدرصد جمعيت روستایی كشور به 7ب( از آنجایی كه جمعيت عشایري حدود 

هاي كشور داراي جمعيت عشایري چندانی نيستند، مشخص نيست كه چرا صرفاً جمعيت از استان

 اي به جمعيت روستایی نشده است. عنوان شاخص قيد شده است و هيچ اشارهعشایري به

 لحاظ فنی شاخص نبوده و مشخص نيست كه منظور چه بوده است.ج( مناطق مرزي و محروم اصوالً به

اند، آمار الزم را در سامانه موضوع این ماده هاي اجرایی موظف شده، دستگاه(6)در پاراگرف دوم ماده  .4

اند، لذا واجد ابهام است، زیرا دهها احصا نشدرج كنند. از آنجایی كه در هيچ بخشی از الیحه، این دستگاه

نوان دستگاه اجرایی چه تكليفی عوزارت دفاع یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به براي مثال

 در این خصوص باید اجرا كند؟

نامه اجرایی تعيين تكليف شوند، صرفاً در مقرر شده در آیين (7)ماده براساس  بسياري از مواردي كه .5

قانون اساسی جمهوري وپنجم شصتو وهشتم پنجاهصالحيت قانونگذار است و لذا این ماده با اصول 

  ت.اسالمی ایران مغایر اس
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 بنديجمع

 جمهوررئيسهاي به اصطالح مشاركتی معاونت مناطق محروم معاون اول هاي زودبازده و طرحتجربه بنگاه

توزیع اعتبارات سپري شده است. مصوبه صرف و كارآفرینی با زایی اشتغال دهد كه دوراننشان می

پایدار )مانند بازار فروش، طرح زایی اشتغال كميسيون برنامه و بودجه از بين عوامل متعدد اثرگذار بر

موقع و با قيمت ها، تحقيق و توسعه، تأمين بهپردازي متناسب با قابليتكار مناسب، ایدهوتوجيهی و كسب

خصوص صدور وكار بهآموزي، فضاي كسبآموختگان مجرب، حرفهكارگيري دانشها، بهمناسب نهاده

ها و ارائه تسهيالت ره و پشتيبانی حقوقی، تأمين زیرساختمجوز و پروانه، پرورش كارآفرینان، مشاو

گونه توجهی به ده و هيچكرنگرانه فقط بر اعطاي تسهيالت تأكيد بسيار جزئیصورت به بانكی(،

هاي كلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی و اشتغال و كار و توليد سازي اهداف متعالی سياستعملياتی

هاي عملياتی هاي كلی باید به برنامهكه چه زمانی و چگونه این سياست ملی نداشته است. مشخص نيست

  ؟شوند بدیلت

شوند، باید حداقل داراي دو ویژگی اندازي میهاي اقتصادي كه در راستاي اقتصاد مقاومتی راهبنگاه

اد مردم بر بسيج و مشاركت و انتفاع آحهاي محلی و مبتنیبه مفهوم توجه به قابليت زاییدروناساسی 

به مفهوم ورود كاالها و خدمات توليدي آنها به بازارهاي صادراتی باشند. سؤال اساسی این  گراییبرونو 

مستمر، صورت به تواندتنهایی میاست كه آیا براي مثال یک كارگاه قاليبافی در یک روستا، به

مصوبه ارائه شده، هيچ  استانداردهاي بازارهاي جهانی را شناسایی كرده و مورد توجه قرار دهد؟

گيري مشخصی در این راستا ندارد. این مصوبه هيچ سازوكاري براي جلوگيري از تكرار تجربه طرح جهت

هيچ تضمينی وجود ندارد كه هاي به اصطالح مشاركتی ارائه نكرده است و هاي زودبازده و طرحبنگاه

هایی نشود كه پس از دو سه سال دچار اندازي بنگاه، سبب راهايهشتابزدگی در اجراي چنين مصوب

  .مشكل و حتی ورشكستگی شوند

در چنين فضایی، انحراف تسهيالت از مسير توليد، افزایش نقدینگی و تورم، تعطيلی بسياري از 

يان و عشایر به نظام بانكی، دایی تشكيل و بدهكارتر شدن روستایهاي ابتشده در سال اندازيهاي راهبنگاه

. این امر قابل هاي زودبازده خواهد بوداي حتمی اجراي الیحه مذكور به مانند طرح بنگاهاز دستاورده

نرخ  دليل برخورداري ازهاي زودبازده، بسياري از این منابع نيز بهبينی است كه به مانند طرح بنگاهپيش

ن شهري تمام شود. به این ترتيب كه تاجرا ساكنانيان و عشایر و به كام تر، به اسم روستایسود پایين

يان، تسهيالت مذكور را در اختيار خود گرفته و صرف امور سوداگرانه شهري با پرداخت مبلغی به روستای

نظران تكنوكرات نيز داد سخن خواهند داد د سال از اجراي این طرح نيز صاحبشهري نمایند. بعد از چن

بخش  در نهایتا و بخش كشاورزي، صرفه، بازده و توجيه ندارد و كه تخصيص سرمایه و منابع به روستاه

 كشاورزي و توسعه روستایی دچار مظلوميت مضاعف خواهد شد. 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _________________________________________________ 

 

 

10 

تر و اينکه مصوبات كميسيون برنامه و بودجه به نسبت اليحه اوليه، قابل قبول رغمبه

 15 اينکه با توجه بهاما  ،خصوص از منظر اجرايي و نظارتي منجر به تقويت اليحه شده استهب

 شود. رد كليات پيشنهاد ميالذكر همچنان بر اين مصوبات مترتب است، فوقايراد اساسي 

ذكر شده در جدول  هاي، پيشنهادمصوباتدر صورت اصرار مجلس به تأييد كليات 

 است.توصيه در جزئيات اليحه قابل  پيوست
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 برنامه، بودجه و محاسباتو اظهارنظر كارشناسي پيرامون مصوبات كميسيون  هاجدول پيشنهاد

 پيشنهاد اظهارنظر كارشناسي مصوب كميسيون ماده

(1) 

به هاي كلی اقتصاد مقاومتی منظور تحقق اهداف سياستبه

توليد و  شود با هدف ارتقاياجازه داده می صندوق توسعه ملی

و عشایري معادل ریالی ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی 

( دالر از منابع 1.500.000.00و پانصد ميليون )یک ميليارد

ها، مؤسسات الحسنه نزد بانکقرضصورت به صندوق را

هاي مجاز، صندوقاعتباري، صندوق كارآفرینی اميد و سایر 

گذاري كند تا این منابع صرف اعطاي تسهيالت به سپرده

اشخاص حقيقی و حقوقی براي ایجاد اشتغال در روستاها با 

اولویت روستاهاي واقع در مناطق مرزي و مناطق عشایري و 

 پذیر شود.اقشار آسيب

 

، «شودبه صندوق توسعه ملی اجازه داده می»عبارت  .1

 .یر صحيح نيستدالیل زبنا به

ششم  برنامه كلی هايسياست «10»بند  «3»جزء  دراوالً 

استقالل مصارف صندوق توسعه » :بر ،1394 ماهابالغی تير

  «شده است تأكيد، اي و قوانين عاديملی از تكاليف بودجه

 بخشی قانون به مواد الحاق برخی ( قانون52در ماده )ثانياً  

 توسعه ، صندوق1393( مصوب 2دولت ) مالی مقررات از

 توسعه صندوق به ورودي منابع از است شده موظف ملی

 بخش به تسهيالت پرداخت جهت :سال هر در ملی

 و معدن و صنعت بخش ،زیست محيط و كشاورزي

 نماید.  گذاريسپرده هابانک در گردشگري

سسات اعتباري و صندوق لحاظ عبارت مؤدرخصوص  .2

 :هاي مجازصندوقرینی اميد و سایر كارآف

اساسنامه صندوق  «ي»بند  «3» تبصره «10»در جزء 

صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه »: آمده است

هاي ت از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکالتسهي

عامل اعم از دولتی یا غيردولتی و صندوق حمایت از توسعه 

 «.شودگذاري بخش كشاورزي انجام میسرمایه

اساسنامه صندوق  «ط»بند  ـ«3» تبصرههمچنين در 

ت صندوق صرفاً از الاعطاي كليه تسهي» بيان شده كه

 برگشت به كميسيون

به شکل  توانددر صورت بازگشت به كميسيون مي

 زير اصالح شود:

لی اقتصاد مقاومتی، با هاي كمنظور تحقق اهداف سياستبه

توليد و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و  هدف ارتقاي

عشایري معادل ریالی یک ميليارد و پانصد ميليون 

صورت به ( دالر از منابع صندوق را1.500.000.00)

اعتباري، صندوق كارآفرینی ها، مؤسسات الحسنه نزد بانکقرض

گذاري بخش صندوق حمايت از توسعه سرمايهاميد و 

گذاري كند تا این منابع صرف اعطاي ، سپردهكشاورزي

تسهيالت به اشخاص حقيقی و حقوقی براي ایجاد اشتغال در 

 پذیر شود.مناطق روستایی با اولویت مناطق مرزي و اقشار آسيب
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 «.هاي دولتی و غيردولتی خواهد بودطریق عامليت بانک

می نيز دو بند فوق تفویض قانون احكام دائ (16)در ماده 

 شده است.

(2) 

بازپرداخت منابع صندوق  عامل مكلفندهاي ها و صندوقبانک

ها ها به بانکتوسعه ملی را تضمين نمایند. عامليت این طرح

شود كه از منابع خود و منابع موضوع هایی داده میو صندوق

 تلفيقی تسهيالت اعطا نمایند. صورت به این قانون

   موافق

 

تبصره 

ماده 

(2) 

نهادها و فهرست »صندوق كارآفرینی اميد به قانون 

اضافه  19/4/1373سسات عمومی غيردولتی مصوب ؤم

 «.شودمی

 مذكور 

این تبصره جایگاه موضوعی ندارد و موضوع صندوق  اوالً

در قوانين دیگر بررسی و تعيين  باید كارآفرینی اميد

 تكليف گردد.

تصویب اساسنامه صندوق كارآفرینی اميد به  ثانياً

وزیران نرسيده است  مجلس شوراي اسالمی و یا هيئت

دليل مشخص نبودن ایجاد آن، محل و لذا از این حيث به

 ابهام است.

  ثان 

 

(3) 

سال تعيين  دوره تنفس تسهيالت موضوع این قانون یک

سال است  6گردد و دوره بازپرداخت تسهيالت حداكثر می

 شود.كه متناسب با نوع طرح محاسبه می

 

  موافق
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 پيشنهاد اظهارنظر كارشناسي مصوب كميسيون ماده

(4) 

هاي كشاورزي، منابع قانون به طرحتسهيالت موضوع این 

طبيعی، معادن كوچک، فناوري اطالعات، گردشگري، 

صنایع دستی و خدمات در مناطق روستایی و عشایري و 

همچنين براي تأمين سرمایه در گردش واحدهاي توليدي 

هزار  مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهاي زیر ده

 یابد.نفر جمعيت اختصاص می

از این نظر كه اعطاي تسهيالت به واحدهاي  این ماده

هزار نفر جمعيت را  10توليدي مستقر در شهرهاي زیر 

بر مبنی نظر قرار داده است، با عنوان و هدف الیحه مد

ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و 

عشایري در تضاد آشكار قرار دارد. همچنين از آنجایی 

هزار نفر  10شهر زیر  747بر ، بالغ 1392كه در سال 

جمعيت وجود داشته است، لذا شامل كردن شهرهاي 

نظر را به  مذكور در این الیحه، عمالً اغلب منابع مد

 نواحی شهري هدایت خواهد كرد. 

 «هزار نفر جمعيتو شهرهاي زیر ده»حذف عبارت 

(5) 

( % 50) درصد منابع موضوع این قانون به نسبت پنجاه

سهم بيكاران روستایی، جمعيت عشایري،  براساس شاخص

استانی توزیع صورت به مناطق مرزي و مناطق محروم

ملی و صورت به باقيمانده( % 50) درصد گردد و پنجاهمی

هاي مصوب شوراي عالی اشتغال و براساس شاخص

هاي مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع برمبناي شاخص

 شود.می

%( از این منابع به  25)د درصپنج وتا بيستتبصره ـ 

 یابد.مناطق عشایري اختصاص می

دچار ابهامات جدي هستند.  هاي تعيين شدهشاخص

  :براي مثال

الف( مشخص نيست كه سهم بيكاران روستایی از 

نظر بوده است؛ از جمعيت بيكار استان  چه جمعيتی مد

 یا جمعيت بيكار روستایی كشور؟ 

درصد  7حدود  ب( از آنجایی كه جمعيت عشایري

روند و برخی از شمار میجمعيت روستایی كشور به

هاي كشور داراي جمعيت عشایري چندانی استان

نيستند، مشخص نيست كه چرا صرفاً جمعيت عشایري 

اي به عنوان شاخص قيد شده است و هيچ اشارهبه

 جمعيت روستایی نشده است. 

لحاظ فنی ج( مناطق مرزي و محروم اصوالً به

و عبارت « %( 50) درصد به نسبت پنجاه»حذف عبارت 

ملی و صورت به %( درصد باقيمانده 50)و پنجاه درصد »

هاي مصوب شوراي عالی اشتغال و براساس شاخص

هاي مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع برمبناي شاخص

  .«شودمی
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 پيشنهاد اظهارنظر كارشناسي مصوب كميسيون ماده

ص نبوده و مشخص نيست كه منظور چه بوده شاخ

 شود:لذا پيشنهاد می است.

 حذف نسبت پنجاه درصد در قسمت اول متن .1

 «خرآباقيمانده تا الی  و پنجاه درصد» حذف قسمت .2

زیر صورت به تبصره ،در صورت ارجاع به كميسيون .3

 اصالح شود:

از این منابع به مناطق  %( 10)درصد تا ده تبصره ـ 

  یابد.عشایري اختصاص می

(6) 

 رزیابی ميزان پيشرفتمنظور حسن اجراي این قانون و ابه

كار، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با 

كارگيري سامانه مناسب، بر نحوه اعطاي تسهيالت و هب

 اشتغال ایجاد شده نظارت نماید.

ی موظفند در چارچوب اعالمی سازمان یهاي اجرادستگاه

برنامه و بودجه كشور اطالعات مربوط به چارچوب این نظارت 

را در سامانه ثبت كنند. سازمان موظف است گزارش عملكرد 

 بار به مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید. ماه یک 6را هر 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است تبصره ـ 

اطالعات بازار كار، متناسب با اهداف این سامانه جامع 

هاي مورد نياز را در اختيار قانون را ایجاد نماید و داده

 هاي مرتبط قرار دهد.دستگاه

  موافق
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 پيشنهاد اظهارنظر كارشناسي مصوب كميسيون ماده

(7) 

بر شرح وظایف و سهم ی این قانون مشتملینامه اجراآیين

ی ذیربط، چارچوب و شرایط یهاي اجراهر یک از دستگاه

گذاري، نرخ سود متناظر سپردهعقد قرارداد عامليت با 

هاي هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، بخش

هاي سازوكار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرح

ها، ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ پيشنهادي سایر دستگاه

قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري 

نت توسعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و معاو

 هيئتروستایی و مناطق محروم كشور تهيه و به تصویب 

 رسد.وزیران می

متولی اصلی اجراي مصوبه مذكور، سازمان برنامه و 

بودجه در نظر گرفته شده است كه این سازمان طبق 

تدوین ازجمله  قوانين مربوطه، وظایف راهبردي و كالن

نواتی، هاي سساله توسعه، بودجههاي پنجلوایح برنامه

و ارائه  هابودجه ها ونظارت مستمر بر اجراي برنامه

گزارش نظارتی و غيره را برعهده دارد و ورود سازمان 

تواند مانع از هاي اجرایی تخصصی میمذكور به فعاليت

ریزي كالن و اجراي اثربخش وظایف نظارت و برنامه

تنوع اقليمی، گستردگی ویژه اینكه راهبردي آن شود. به

هاي اقتصادي روستایی و عشایري و پراكنش فعاليت

جغرافيایی وسيع روستاها و مناطق عشایري، عمالً به 

نحوي است كه زمينه اثربخشی سازمان برنامه و بودجه 

كشور را كه فاقد بدنه حتی در سطح شهرستان است، 

هاي اقتصادي روستایی و عشایري سلب در توسعه بنگاه

 نماید. یم

( قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي، 1براساس ماده )

توسعه روستایی كشور وزارت جهاد كشاورزي  مسئول

هاي فيزيکي، اغلب داراييتلقی شده است. 

زايي اشتغال اجتماعي و طبيعي مورد نياز براي

ها، اراضي ها و اتحاديهپايدار اعم از تشکل

 بازگشت به كميسيون: .1

تواند به شکل ت بازگشت به كميسيون ميدر صور

 زير اصالح شود:

( قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي 1در راستاي ماده )

منظور مدیریت قانون برنامه ششم توسعه و به (32)و ماده 

یكپارچه تسهيالت ناشی از اجراي این قانون در سطح 

ميدانی، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است از طریق 

صالحيت به تشخيص سازمان  مشاوره صاحبهاي شركت

هاي اقتصادي روستایی و عشایري برنامه و بودجه، طرح

روستایيان  داراي اولویت را با جلب مشاركت حقيقی آحاد

هاي ریزي و با رعایت قابليتو عشایر در همه مراحل برنامه

اي و توجيه فنی، آمایشی، مالحظات توزیع متوازن منطقه

رویكرد براساس  زیستی و عی و محيطاقتصادي، اجتما

اي، تدوین و پس از تصویب در اي و زنجيرهخوشه

كارگروهی متشكل از نمایندگان سازمان جهاد كشاورزي 

استان )رئيس كارگروه(، سازمان صنعت، معدن و تجارت 

ميراث فرهنگی، صنایع دستی و  استان و سازمان

سال به گردشگري استان حداكثر تا پایان اردیبهشت هر

 مؤسسات عامل اعالم نماید. 

هاي موضوع حداقل مقياس جغرافيایی طرح -«1»تبصره 
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از  كشاورزي، منابع طبيعي و حتي برخي

گذاري در اختيار يا تحت هاي سرمايهصندوق

« 3». جزء نظارت وزارت جهاد كشاورزي هستند

 ( مصوبه مجلس شوراي اسالمی23ماده )« 2»بند 

برنامه ششم توسعه نيز بر این سياست با درخصوص 

هاي ها و برنامهسازي حداكثري فعاليتیكپارچه»عبارت 

ورزي كشور و عمران و توسعه روستایی، عشایري و كشا

پذیر تا پایان مدیریت آنها با رویكرد جهادي و نظارت

ده است. تأكيد كر« ششمبرنامه اجراي قانون سال اول 

لذا مجري اصلی این مصوبه باید وزارت جهاد كشاورزي 

 باشد. 

توسط سازمان برنامه و بودجه »پيشنهاد حذف عبارت 

 .«كشور با همكاري

ها در چارچوب سهميه این ماده، دهستان است و این طرح

هاي صنایع اعتباري ناشی از اجراي این قانون، در حوزه

تبدیلی، كشاورزي، گردشگري كشاورزي و روستایی، 

 شوند كهراحی میصنایع روستایی و معادن به نحوي ط

افزایی و پيوندهاي پسين و پيشين بين حداكثر هم

 هاي اقتصادي مربوطه برقرار شود.بنگاه

هاي شرح خدمات كلی طرح تجاري بنگاهـ «2»تبصره 

موضوع این ماده، شامل نحوه اثرگذاري طرح بر بهبود 

یت، تحليل انداز و مأمورمعيشت پایدار جامعه محلی، چشم

شده و كمّی و جزئيات  بندياري زمانسوددهی، هدفگذ

 عملياتی كردن و جانمایی بنگاه است.

گذاري تعاون و صندوق ضمانت سرمایه ـ«3»تبصره 

گذاري صنایع كوچک موظف به صندوق ضمانت سرمایه

یافته تضمين حداقل هفتاد درصد )در مناطق كمتر توسعه

تا هشتادوپنج درصد( اصل و سود تسهيالت اعطایی 

هاي اجرایی اعالم نظر دستگاهبراساس  این قانونموضوع 

 موضوع این ماده هستند.

 در صورت اصرار بر تصويب: .2

توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با » حذف عبارت

 .«همكاري
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 درباره مصوبه كميسيون مجلس شوراي اسالمي بررسي پيشنهادهاي نمايندگان محترم

 برنامه، بودجه و محاسباتنظر كارشناسي پيرامون مصوبات كميسيون پيشنهادها و اظهار هايكادر

 (1)ماده 

هدف شود با هاي كلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده میمنظور تحقق اهداف سياستبه

توليد و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري معادل ریالی یک ميليارد و پانصد ميليون  ارتقاي

ا، مؤسسات اعتباري، صندوق هالحسنه نزد بانکصورت قرض( دالر از منابع صندوق را به1.500.000.00)

گذاري كند تا این منابع صرف اعطاي تسهيالت به اشخاص هاي مجاز، سپردهكارآفرینی اميد و سایر صندوق

حقيقی و حقوقی براي ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت روستاهاي واقع در مناطق مرزي و مناطق عشایري 

 پذیر شود.و اقشار آسيب

 هاي مجلسپيشنهاد مركز پژوهش

توليد و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق  لی اقتصاد مقاومتی، با هدف ارتقايهاي كمنظور تحقق اهداف سياستبه

( دالر از منابع صندوق را 1.500.000.00روستایی و عشایري معادل ریالی یک ميليارد و پانصد ميليون )

صندوق حمایت از توسعه ق كارآفرینی اميد و ها، مؤسسات اعتباري، صندوالحسنه نزد بانکصورت قرضبه

گذاري كند تا این منابع صرف اعطاي تسهيالت به اشخاص حقيقی و ، سپردهگذاري بخش كشاورزيسرمایه

 پذیر شود.حقوقی براي ایجاد اشتغال در مناطق روستایی با اولویت مناطق مرزي و اقشار آسيب

 داليل توجيهي

 باشد:، بنا به دالیل زیر صحيح نمی«شوداجازه داده می به صندوق توسعه ملی»عبارت . 1

استقالل مصارف صندوق »بر  ،1394ششم ابالغی تير  برنامه كلی هايسياست «10»بند  «3»جزء  در اوالً

 «.كيد شده استأ، تاي و قوانين عاديتوسعه ملی از تكاليف بودجه

، 1393( مصوب 2دولت ) مالی مقررات از بخشی قانون به مواد الحاق برخی ( قانون52در ماده ) ثانياً 

 پرداخت جهت :سال هر در ملی توسعه صندوق به ورودي منابع از است شده موظف ملی توسعه صندوق

 گذاريها سپردهبانک در گردشگري و معدن و صنعت بخش زیست، محيط و كشاورزي بخش به تسهيالت

 نماید. 

 :هاي مجازسایر صندوقسسات اعتباري و صندوق كارآفرینی اميد و ؤدر خصوص لحاظ عبارت م .2

صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه »: اساسنامه صندوق آمده است «ي»بند « 3» تبصره« 10»در جزء 

هاي عامل اعم از دولتی یا غيردولتی و صندوق حمایت از ت از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکالتسهي

 «.شودگذاري بخش كشاورزي انجام میسرمایهتوسعه 

ت صندوق صرفاً الاعطاي كليه تسهي» اساسنامه صندوق بيان شده كه «ط»بند  ـ«3» تبصرههمچنين در 

 «.هاي دولتی و غيردولتی خواهد بوداز طریق عامليت بانک

 می نيز دو بند فوق تفویض شده است.قانون احكام دائ( 16)در ماده 
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سسات عمومی غيردولتی مصوب ؤفهرست نهادها و م»صندوق كارآفرینی اميد به قانون (ـ 2)تبصره ماده 

 شود.اضافه می 19/4/1373

 :جناب آقاي حاجي دليگاني پيشنهاد

 ( حذف گردد.2تبصره ماده )

 هاي مجلس:پيشنهاد مركز پژوهش

 .شودحذف تبصره پيشنهاد می

 داليل توجيهي:

در قوانين دیگر بررسی و تعيين تكليف  باید موضوعی ندارد و موضوع صندوق كارآفرینی اميداین تبصره جایگاه 

 گردد.

 

 (4) ماده

هاي كشاورزي، منابع طبيعی، معادن كوچک، فناوري اطالعات، گردشگري، تسهيالت موضوع این قانون به طرح

ين سرمایه در گردش واحدهاي صنایع دستی و خدمات در مناطق روستایی و عشایري و همچنين براي تأم

 یابد.هزار نفر جمعيت اختصاص میتوليدي مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهاي زیر ده

 :جناب آقاي الهوتي پيشنهاد

 حذف گردد. «هزار نفر جمعيتو شهرهاي زیر ده» عبارت (4در ماده )

 هاي مجلسپيشنهاد مركز پژوهش

 .«نفر جمعيتهزار و شهرهاي زیر ده»حذف عبارت 

 داليل توجيهي

هزار نفر جمعيت را  10این ماده از این نظر كه اعطاي تسهيالت به واحدهاي توليدي مستقر در شهرهاي زیر 

بر ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و است، با عنوان و هدف الیحه مبنی مد نظر قرار داده

هزار نفر جمعيت  10شهر زیر  747، بالغ بر 1392نجایی كه در سال عشایري در تضاد قرار دارد. همچنين از آ

وجود داشته است، لذا شامل كردن شهرهاي مذكور در این الیحه، عمالً اغلب منابع را به نواحی شهري هدایت 

 خواهد كرد. 

 

 (5)ماده 

روستایی، جمعيت %( براساس شاخص سهم بيكاران  50)درصد منابع موضوع این قانون به نسبت پنجاه 

باقيمانده %(  50)درصد گردد و پنجاه صورت استانی توزیع میري، مناطق مرزي و مناطق محروم بهعشای

هاي مصوب ستاد اقتصاد هاي مصوب شوراي عالی اشتغال و برمبناي شاخصصورت ملی و براساس شاخصبه

 شود.مقاومتی توزیع می

 یابد.این منابع به مناطق عشایري اختصاص می( از %25)درصد پنج وتا بيستتبصره ـ 

جناب آقاي حاجي دليگاني، جناب آقاي كاتب، جناب آقاي درازهي، جناب آقاي كوسه  پيشنهاد

غراوي، جناب آقاي احمد الشکي، جناب آقاي حسيني، جناب آقاي يارمحمدي و جناب آقاي 

 منصوري :

 حذف گردد. «اقتصاد مقاومتیهاي مصوب ستاد بر مبناي شاخص» عبارت (5)در ماده 
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 جناب آقاي حاجي دليگاني و جناب آقاي الهوتي:پيشنهاد 

 حذف گردد.( 5)تبصره ماده 

 هاي مجلسپيشنهاد مركز پژوهش

هاي نرخ بيكاري جمعيت روستایی استان و سهم هر استان از تسهيالت موضوع این قانون بر اساس شاخص

كل جمعيت روستایی و عشایري كشور و شاخص محروميت و  سهم جمعيت روستایی و عشایري استان از

 شود.مرزي بودن هر استان قبل از شروع ارائه تسهيالت تعيين و در اجراي طرح بر اساس آن عمل می

 داليل توجيهي

 :دچار ابهامات جدي هستند. براي مثال هاي تعيين شدهشاخص

الف( مشخص نيست كه سهم بيكاران روستایی از چه جمعيتی مد نظر بوده است؛ از جمعيت بيكار استان یا 

 جمعيت بيكار روستایی كشور؟ 

هاي روند و برخی از استاندرصد جمعيت روستایی كشور به شمار می 7ب( از آنجایی كه جمعيت عشایري حدود 

كشور داراي جمعيت عشایري چندانی نيستند، مشخص نيست كه چرا صرفاً جمعيت عشایري به عنوان شاخص قيد 

 اي به جمعيت روستایی نشده است. شده است و هيچ اشاره

 محروم اصوالً به لحاظ فنی شاخص نبوده و مشخص نيست كه منظور چه بوده است.ج( مناطق مرزي و 

 شود:می لذا پيشنهاد

 حذف نسبت پنجاه درصد در قسمت اول متن .1

 «خرآباقيمانده تا الی  و پنجاه درصد»حذف قسمت  .2

 صورت زیر اصالح شود:ورت ارجاع به كميسيون ، تبصره بهدر ص .3

 یابد.از این منابع به مناطق عشایري اختصاص می (%10درصد ) تا دهتبصره ـ 

 

 ( 7)ماده 

ی ذیربط، چارچوب و هاي اجرایو سهم هر یک از دستگاه ی این قانون مشتمل بر شرح وظایفنامه اجرایآیين

با هاي هدف، دوره بازپرداخت متناسب گذاري، نرخ سود متناظر بخششرایط عقد قرارداد عامليت با سپرده

ها، ظرف مدت دو ماه هاي پيشنهادي سایر دستگاهنوع طرح، سازوكار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرح

پس از ابالغ قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و معاونت 

 رسد.می ت وزیرانق محروم كشور تهيه و به تصویب هيئتوسعه روستایی و مناط

 جناب آقاي حاجي دليگاني:پيشنهاد 

 عبارت شوراي عالی اشتغال جایگزین سازمان برنامه و بودجه گردد. (7در ماده )

 هاي مجلس:پيشنهاد مركز پژوهش

 .«توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري»حذف عبارت 

 داليل توجيهي:

متولی اصلی اجراي مصوبه مذكور، سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده است كه این سازمان طبق 

هاي سنواتی، ساله توسعه، بودجههاي پنججمله تدوین لوایح برنامهمربوطه، وظایف راهبردي و كالن ازقوانين 

غيره را بر عهده دارد و ورود سازمان و ارائه گزارش نظارتی و  هابودجه ها ونظارت مستمر بر اجراي برنامه

ریزي كالن و تواند مانع از اجراي اثربخش وظایف نظارت و برنامههاي اجرایی تخصصی میمذكور به فعاليت

هاي اقتصادي روستایی و عشایري و پراكنش تنوع اقليمی، گستردگی فعاليتویژه اینكه راهبردي آن شود. به
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طق عشایري، عمالً به نحوي است كه زمينه اثربخشی سازمان برنامه و بودجه جغرافيایی وسيع روستاها و منا

هاي اقتصادي روستایی و عشایري سلب كشور را كه فاقد بدنه حتی در سطح شهرستان است، در توسعه بنگاه

 نماید. می

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 اهمركز ژپوهش شناسنامه گزارش
 3-15300: شماره مسلسل مجلس شوراي اسالمي

براي  الیحه اعطاي تسهيالت از محل منابع صندوق توسعه ملی»اظهارنظر كارشناسی درباره:  عنوان گزارش:

 (ویرایش دوم) «یافته، عشایري و مرزيكمتر توسعه طقایجاد اشتغال در روستاها با اولویت منا

 

 

، دفتر مطالعات زیربنایی )گروه توسعه روستایی(، (سازياقتصاد كالن و مدل)گروه  : مطالعات اقتصاديترانام دف

 دفتر مطالعات حقوقی )گروه حقوق عمومی(

 فاطمه عزیزخانی، حجت ورمزیاري :كنندگانتهيه و تدوين

 دیانمجحسن ا همکار:

 نيک، محسن صمدي سيدهادي موسوي علمي: انناظر

 بودجه و محاسبات كميسيون برنامه، متقاضي:

 ـــــهمکاران خارج از مركز: 

 ـــــاظهارنظركنندگان خارج از مركز: 

 ـــــ ويراستار تخصصي:

 ـــــويراستار ادبي: 

 

 

 هاي كليدي: واژه

 اشتغال .1

  توسعه روستایی .2

 صندوق توسعه ملی .3

 شوراي عالی اشتغال .4

 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی .5

 وزارت جهاد كشاورزي .6

 كار شایسته .7

 

 

 15/9/1395 تاريخ شروع مطالعه:

 31/2/1396 تاريخ خاتمه مطالعه:
 

 

 

 31/2/1396تاريخ انتشار: 

 


