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اظهارنظر كارشناسي درباره:
«اليحه اعطاي تسهيالت از محل منابع صندوق توسعه ملي
براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق كمتر
توسعهيافته ،عشايري و مرزي»
(ويرايش دوم)

مقدمه
الیحه «اعطاي تسهيالت از محل منابع صندوق توسعه ملی براي ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت
مناطق كمتر توسعهیافته ،عشایري و مرزي» با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور در جلسه
 1395/8/23هيئت وزیران با قيد دو فوریت به تصویب رسيده است .این الیحه در آذرماه  1395براي
بررسی به مجلس شوراي اسالمی و كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات تقدیم شد و پس از بررسی
در این كميسيون تحت عنوان الیحه « حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و
عشایري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» در تاریخ  1395/11/25مصوب گردید و براي طی
مراحل قانونی به صحن علنی مجلس شوراي اسالمی ارائه شده است.
بررسی كارشناسی مصوبه كميسيون برنامه و بودجه تحت عنوان «حمایت از توسعه و ایجاد
اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» نشان میدهد
كه مصوبه مذكور دچار كاستیها و خألهاي جدي است و در حل مشكالت حوزه كارآفرینی و
اشتغالزایی روستایی و عشایري تحول جدي ایجاد نخواهد كرد (این مصوبه در گزارش شماره -2
 15300این مركز بررسی شده است).
در انتهاي این گزارش بهمنظور تسریع در فرآیند تصویب نظرات مركز پژوهشهاي مجلس و
پيشنهادهاي مرتبط نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمی به همراه دالیل توجيهی بيان شده است.
نقاط ضعف و چالشهاي اساسي
بررسی كارشناسی مصوبه كميسيون برنامه و بودجه تحت عنوان «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار
در مناطق روستایی و عشایري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» نشان میدهد كه مصوبه مذكور
دچار كاستیها و خألهاي بسيار جدي است و تصویب آن بنا بهدالیل زیر ،مشكلی را در حوزه كارآفرینی
و اشتغالزایی روستایی و عشایري برطرف نخواهد كرد.
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 .1عدم تناسب مصوبه كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات با الزامات ايجاد كار شايسته
در این الیحه ،هيچ سازوكار مشخصی كه متضمن ایجاد اشتغال شایسته از نظر امنيت و ثبات شغلی
مناسب ،بهرهوري و درآمدزایی كافی شغل ایجاد شده ،حرفهآموزي و توانمندسازي منابع انسانی براي
ورود به مشاغل پردرآمد و صادراتگرا باشد ،در نظر گرفته نشده است.
 .2عدم تناسب مصوبه با سياستهاي كلي و برنامه ششم توسعه
 بند « »3سياستهاي كلی نظام در حوزه اشتغال بر «ایجاد فرصتهاي شغلی پایدار با تأكيد بر استفاده
از توسعه فناوري و اقتصاد دانشبنيان و آیندهنگري نسبت به تحوالت آنها در سطح ملی و جهانی» تصریح
كرده است .این در حالی است كه هرچند مصوبه كميسيون برنامه و بودجه هدف اشتغال پایدار را برگزیده
است ،ولی سياستهاي كلی نظام بسيار عملياتیتر از این مصوبه ،تكليف و نحوه اشتغالزایی پایدار را با
تأكيد بر استفاده از توسعه فناوري و اقتصاد دانشبنيان و آیندهنگري نسبت به تحوالت آنها در سطح
ملی و جهانی ارائه كرده است.
 بند « »3سياستهاي كلی توليد ملی ،حمایت از كار و سرمایه ایرانی نيز بر گسترش اقتصاد دانشبنيان
با تأكيد بر توسعه مؤلفههاي اصلی آن ،ازجمله فراهم كردن زمينههاي تسهيل تبدیل دستاوردهاي
پژوهش به فناوري و گسترش كاربرد آن ،حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقيقی و حقوقی و مرتبط
كردن بخشهاي علمی و پژوهشی با بخشهاي توليدي كشور تأكيد كرده است .این موضوع در مصوبه
كميسيون برنامه و بودجه مغفول است.
 بند « »12سياستهاي كلی نظام در حوزه اشتغال بر «توجه ویژه به كاهش نرخ بيكاري استانهاي
باالتر از متوسط كشور» تأكيد نموده است .مصوبه مذكور هيچ جهتگيري در این حوزه ندارد.
 بند « »5سياستهاي كلی اقتصاد مقاومتی بر دو موضوع «سهمبري عادالنه عوامل در زنجيره توليد تا
مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش» و «افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاي آموزش ،مهارت،
خالقيت ،كارآفرینی و تجربه» تأكيد نموده است .با وجود اینكه خأل این دو امر در نواحی روستایی و عشایري
بهشدت احساس میشود ،ولی گزارش كميسيون برنامه و بودجه در این زمينهها نيز مسكوت است.


مشخص نيست كه گزارش مذكور با احكام ماده ( )32مصوبه برنامه ششم توسعه چه نسبتی دارد.

مجلس شوراي اسالمی در برنامه ششم توسعه كه در شرف تصویب نهایی قرار دارد ،احكام مناسبی در
حوزه ایجاد خوشهها و نواحی صنعتی روستایی با هدف اشتغالزایی و كارآفرینی پيشبينی كرده است.
همچنين دولت مكلف شده است در پنج هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفيتهاي بومی و محيطی
و قابليت محلی -اقتصادي آن منطقه ،با مشاركت نيروهاي محلی و با بهرهگيري از تسهيالت بانكی،
حمایتهاي دولتی و سرمایهگذاري بخش خصوصی ،برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزایی تهيه كند.
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توسعه حداقل  54خوشه كسبوكار روستایی و بهرهبرداري و ساخت  98ناحيه صنعتی روستایی نيز
ازجمله تكاليف دیگر این ماده است كه الیحه نسبت به آنها مسكوت است.
 در (بند « »10جزء « )»3سياستهاي كلی برنامه ششم بر استقالل مصارف صندوق توسعه ملی از تكاليف
بودجهاي و قوانين عادي تأكيد شده است .در نتيجه هرگونه تعيين تكليف براي صندوق در قوانين عادي
خالف سياستهاي كلی نظام است .بر این اساس این الیحه مخالف سياستهاي كلی تلقی میشود.
 .3انحراف منابع از مسير اشتغالزايي روستايي و عشايري
ماده ( )4گزارش كميسيون برنامه و بودجه از این نظر كه اعطاي تسهيالت به واحدهاي توليدي مستقر
در شهرهاي زیر  10هزار نفر جمعيت را مد نظر قرار داده است ،با عنوان و هدف الیحه مبنیبر ایجاد و
توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري در تضاد آشكار قرار دارد .همچنين از آنجایی كه در
سال  ،1392بالغ بر  747شهر زیر  10هزار نفر جمعيت وجود داشته است ،لذا شامل كردن شهرهاي
مذكور در این الیحه ،عمالً اغلب منابع مد نظر را به نواحی شهري هدایت خواهد كرد.
 .4فقدان صالحيت و رسالت قانوني الزم در سازمان برنامه و بودجه براي اعطاي تسهيالت
بانکي و اشتغالزايي روستايي و عشايري
در حالی متولی اصلی اجراي مصوبه مذكور ،سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده است كه این
سازمان طبق قوانين مربوطه ،وظایف راهبردي و كالن ازجمله تدوین لوایح برنامههاي پنجساله توسعه،
بودجههاي سنواتی ،نظارت مستمر بر اجراي برنامهها و بودجهها و ارائه گزارش نظارتی و غيره را برعهده
دارد و ورود سازمان مذكور به فعاليتهاي اجرایی تخصصی میتواند مانع از اجراي اثربخش وظایف نظارت
و برنامهریزي كالن و راهبردي آن شود .بهویژه اینكه تنوع اقليمی ،گستردگی فعاليتهاي اقتصادي
روستا یی و عشایري و پراكنش 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 ،در توسعه
بنگاههاي اقتصادي روستایی و عشایري سلب مینماید.
 .5عدم امکان نظارت مجلس بر اجراي اليحه
سپردن اجراي الیحه به سازمان برنامه و بودجه نظارت بر عملكرد و اثربخشی الیحه را دچار چالش
اساسی میكند ،زیرا مجلس شوراي اسالمی نمیتواند در صورت عدم عملكرد صحيح معاون رئيسجمهور
را استيضاح و یا تغيير دهد.
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 .6نقض قانون تشکيل وزارت جهاد كشاورزي
در حال حاضر بخش كشاورزي و كسبوكارهاي وابسته ،سهم عمدهاي از اقتصاد روستایی را تشكيل
میدهند .ازسوي دیگر براساس ماده ( )1قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي ،مسئول توسعه روستایی
كشور وزارت جهاد كشاورزي تلقی شده است .اغلب دارايي هاي فيزيکي ،اجتماعي و طبيعي مورد
نياز براي اشتغالزايي پايدار اعم از تشکلها و اتحاديهها ،اراضي كشاورزي ،منابع طبيعي و
حتي برخي از صندوقهاي سرمايهگذاري در اختيار يا تحت نظارت وزارت جهاد كشاورزي
هستند .جزء « »3بند « »2ماده ( )23مصوبه مجلس شوراي اسالمی درخصوص برنامه ششم توسعه نيز
بر این سياست با عبارت «یكپارچهسازي حداكثري فعاليتها و برنامههاي عمران و توسعه روستایی،
عشایري و كشاورزي كشور و مدیریت آنها با رویكرد جهادي و نظارتپذیر تا پایان سال اول اجراي قانون
برنامه ششم» تأكيد كرده است .با وجود این ،در مصوبه كميسيون برنامه و بودجه ،جایگاه و نقش وزارت
جهاد كشاورزي اصوالً مشخص نشده است و حتی اسمی از این وزارتخانه در تهيه آیيننامه اجرایی قانون
(موضوع ماده ( ))7آورده نشده است و متولی اصلی ،سازمان برنامه و بودجه تلقی شده است .شایان ذكر
است كه وزارت جهاد كشاورزي وفق قانون تشكيل خود ،در حقيقت وزارت كشاورزي و توسعه روستایی
بوده و نباید صرفاً بهعنوان وزارت كشاورزي و بخشی درنظر گرفته شود .مضاف بر این ،در حال حاضر،
سازمان امور عشایري كشور متولی امور عشایر است ،در حالی كه مصوبه مذكور هيچ نقشی براي این
سازمان در شناسایی طرحها و متقاضيان صاحب صالحيت قائل نشده است.
 .7عدم تعبيه سازوكار مديريت يکپارچه منابع كارآفريني با رويکرد منطقهگرايي و بهبود
همافزاييها
بخشینگري در توسعه بنگاههاي اقتصادي یكی از مهمترین آفتهاي توسعه كارآفرینی درونزاست .در
رویكردهاي نوین ،بر منطقهگرایی تأكيد میشود؛ به این مفهوم كه بنگاههاي اقتصادي در یک فضاي
جغرافيایی مثالً یک دهستان ،براساس مطالعات محلی و اولویتبندي قابليتهاي اقتصادي ،طبق
معيارهایی مانند ميزان اشتغالزایی ،ميزان خلق ارزشافزوده ،عدم تخریب منابع طبيعی و اراضی
كشاورزي و تقویت آنها ،ميزان كاهش فقر و ميزان ورود به بازارهاي صادراتی شناسایی و شكوفا میشوند.
در این رویكرد ،بنگاههاي مذكور به نحوي مهندسی و طراحی میشوند كه همافزایی و پيوندهاي پسين
و پيشين بين آنها در حداكثر ممكن برقرار شود و از این طریق بهرهوري اعتبارات و منابع بهبود پيدا
كند .مدیریت یكپارچه منابع با رویكرد منطقهگرایی و اولویتبندي طرحها براساس قابليتهاي مكانی و
نه براساس اولویتهاي بخشی ،یكی از مهمترین شروط اثربخشی این منابع است كه در مصوبه كميسيون
برنامه و بودجه مغفول مانده است.
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كاركرد مدیریت یكپارچه منابع كارآفرینی با رویكرد منطقهگرایی ،در كشورهاي مختلف از طریق
نهادهاي غيردولتی تحت عنوان مراكز رشد و كارآفرینی و شتابدهنده و نهادهاي توسعهاي ارائه میشود.
مصوبه مذكور با وجود اینكه هدف خود را اشتغال پایدار در راستاي اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی
عنوان كرده است ،ولی عمالً به این موضوع كليدي و راهبردي توجهی نداشته است .این در حالی است
كه حمایت از تأسيس و توسعه صندوقهاي شراكت در سرمایه براي تجاريسازي ایدهها و پشتيبانی از
شركتهاي نوپا ،كوچک و نوآور و تنظيم نقش نهادهاي عمومی غيردولتی اقتصادي در جهت توليد ملی
و گسترش و حمایت از نهادهاي مالی توسعهاي در سياستهاي كلی اشتغال و سياستهاي كلی توليد
ملی ،حمایت از كار و سرمایه ایرانی نيز مورد تصریح قرار گرفته است.
 .8عدم توجه كافي به نقش وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
عالوهبر اینكه جایگاه و وظيفه محوري وزارت جهاد كشاورزي ،از منظر تخصصی اشتغال و كارآفرینی
روستایی و عشایري باید در الیحه مد نظر قرار بگيرد و در عين حال نقش وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعی نيز از منظر سياستگذاري ،برنامه ریزي و تنظيم روابط كار و حمایت از توسعه اشتغال نيز باید
تصریح شود .ارائه این الیحه ازسوي سازمان برنامه و بودجه با همكاري معاونت توسعه روستایی بدون در
نظر گرفتن نقش وزارت جهاد كشاورزي ،وزارت كار و شوراي عالی اشتغال ،عالوهبر اینكه تداخل وظایف
را بهدنبال خواهد داشت و از پاسخگویی وزارتخانههاي مذكور در این خصوص نيز خواهد كاست.
 .9عدم جهتگيري به سمت اقتصاد روستايي دانشبنيان
بررسی ها حاكی از آن است كه از ابتداي انقالب اسالمی تاكنون متخصصان فراوانی در حوزه علوم
كشاورزي و برنامهریزي و توسعه روستایی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دانشآموخته شدهاند.
در بدبينانهترین حالت ،حداقل بخشی از این دانشآموختگان مهارت ورود به عرصه اقتصاد روستایی و
نقشآفرینی در مسير اقتصاد دانشبنيان را دارند ،ولی بهدليل عدم دستيابی كافی به منابع مالی ،فيزیكی
و تسهيالت قادر به ورود به عرصه نبوده و به خيل عظيم بيكاران افزوده میشوند .الیحه مذكور هيچ
راهكاري در این خصوص و به طور كلی ،هدفگذاري جوانان تدبير نكرده است .مشخص نيست كه تا چه
زمانی تصميمگيران و سياستگذاران باید به دنبال تدوین برنامههایی براي استخدام دولتی جوانان
تحصيلكرده باشند و چرا در چنين لوایحی كه میتواند سببساز اقتصاد دانشبنيان و توسعه بنگاههاي
رقابتپذیر شود ،بسترهاي الزم براي نقشآفرینی آنها در جهاد اقتصادي فراهم نمیشود؟
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 .10عدم پيشبيني سازوكار تضمينكننده تحقق مشاركت هدايتشده آحاد روستاييان و
عشاير در فعاليتهاي اقتصادي
در حال حاضر الگوي توسعه بنگاههاي اقتصادي سودده در نواحی روستایی و یا بنگاههاي مبتنیبر
توليدات روستایيان و عشایر ،ازجمله صنایع تبدیلی و غذایی ،گردشگري ،معادن برونزا بوده و سازوكار
مؤثري براي توانمندسازي روستایيان و مشاركت مستقيم و انتفاع آحاد آنان در فعاليتهاي سودده و
صادرات محور اقتصادي وجود ندارد .این امر در بسياري از موارد ،سبب تعارض شدید بين سرمایهگذار
بيرونی و جامعه محلی و یا منجر به عدم بهرهمندي یا بهرهمندي اندك روستایيان بومی شده است.
طبق دادههاي مركز آمار ایران ،در سال  ،1391حدود  72درصد ارزشافزوده بخش معدن كشور
در نواحی روستایی توليد شده است .ولی شواهد حاكی از آن است كه روستایيان نفع چندانی از این
درآمد نمیبرند و منافع و ارزشافزوده مربوطه در اختيار تعداد محدودي سرمایهگذار غيربومی و بيرونی
قرار میگيرد .این در حالی است كه اولين بند از سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ،بر «به حداكثر
رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي با تسهيل و تشویق همكاريهاي جمعی و تأكيد
بر ارتقاي درآمد و نقش طبقات كمدرآمد و متوسط» تأكيد كرده است .بنابراین باید در راستاي اقتصاد
مقاومتی و الگوي اسالمی -ایرانی پيشرفت و عدالت ،مدلهایی را اتخاذ كرد كه بتوانند آحاد مردم
بهخصوص اقشار ضعيفتر را در فعاليتهاي اقتصادي درگير كنند و روستایيان صرفاً توليدكننده ماده
خام نباشند كه با ثمن بخس محصول خود را به سرمایهگذاران بيرونی بفروشند .رویكردهاي جدید توسعه
روستایی ،بهخصوص توسعه برخاسته از اجتماع 1نيز بر همين موضوع تأكيد دارند .گزارش تدوین شده،
هيچ راهكاري براي تعامل بين دانشآموختگان مجرب و جامعه محلی ،بهنحوي كه در عين زمينهسازي
براي مدیریت مبتنیبر دانش بنگاهها ،سبب انتفاع بهتر و مستقيم روستایيان و عشایر از ارزشافزوده
نهایی نيز شود ،پيشبينی نكرده است.
 .11عدم توجه به رويکرد خوشهاي و زنجيرهاي
بنگاههایی كه در راستاي اقتصاد مقاومتی راهاندازي میشوند باید حداقل داراي دو ویژگی اساسی
درونزایی به مفهوم توجه به قابليتهاي محلی و مبتنیبر بسيج و مشاركت و انتفاع آحاد مردم و
برون گرایی به مفهوم ورود كاالها و خدمات توليدي آنها به بازارهاي صادراتی باشند .سؤال اساسی این
است كه آیا براي مثال یک كارگاه قاليبافی در یک روستا یا منطقه عشایري ،به تنهایی میتواند بهصورت
مستمر ،استانداردهاي بازارهاي جهانی را شناسایی كرده و مورد توجه قرار دهد؟ گزارش ارائه شده ازسوي
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كميسيون برنامه و بودجه هيچ جهتگيري مشخصی در این راستا و اجتناب از رویكرد بنگاههاي منفرد
ندارد .در حال حاضر ،بسياري از واحدهاي فراوري و توليدي در نواحی روستایی و عشایري به حالت
تعطيل یا نيمهتعطيل درآمدهاند كه یكی از مهمترین دالیل ،باال بودن قيمت تمامشده در اثر عدم توجه
به رویكرد خوشهاي و زنجيرهاي است.
 .12تأكيد بيش از اندازه بر تأمين مالي و ناديده گرفتن ساير الزامات ايجاد اشتغال پايدار در روستاها
با وجود اینكه در گزارش كميسيون برنامه و بودجه ،اشتغال روستایی و عشایري پایدار مد نظر قرار گرفته
است ،ولی تجربه بنگاههاي زودبازده و طرحهاي به اصطالح مشاركتی نشان میدهد كه دوران اشتغالزایی
و كارآفرینی با توزیع صرف اعتبارات سپري شده است .مؤلفههاي اثرگذار بر اشتغال پایدار شامل موارد
متعددي مانند بازار فروش ،طرح توجيهی و كسبوكار مناسب ،ایدهپردازي متناسب با قابليتها ،تحقيق
و توسعه ،تأمين بهموقع و با قيمت مناسب نهادهها ،بهكارگيري دانشآموختگان مجرب ،حرفهآموزي،
فضاي كسبوكار بهخصوص صدور مجوز و پروانه ،پرورش كارآفرینان ،مشاوره و پشتيبانی حقوقی ،تأمين
زیرساخت ها و ارائه تسهيالت بانكی است .الیحه ارائه شده از بين عوامل مختلف ،بهصورت بسيار
جزئینگرانه فقط بر اعطاي تسهيالت تأكيد كرده است .در چنين فضایی ،انحراف تسهيالت از مسير
توليد ،افزایش نقدینگی و تورم ،تعطيلی بسياري از بنگاههاي راهاندازي شده در سالهاي ابتدایی تشكيل
و بدهكارتر شدن روستایيان و عشایر ،از دستاوردهاي حتمی اجراي الیحه مذكور خواهد بود.
 .13عدم تعيين صالحيتهاي كلي افراد واجد شرايط دريافت تسهيالت مربوطه
ماده ( )1گزارش كميسيون برنامه و بودجه ،هيچگونه صالحيتهاي كلی را براي اشخاص حقيقی و
حقوق ی واجد دریافت تسهيالت مربوطه تعيين نكرده است و این امر زمينه انحراف منابع مذكور از مسير
توليد و برخوردهاي سليقهاي بانکها و مؤسسات عامل را فراهم میكند.
.14عدم تعيين كليات فرآيند معرفي طرحهاي اقتصادي
مشخص نيست كه اعتبارات موضوع گزارش به چه طرحهایی اختصاص خواهد یافت و نقش و سهم
دستگاههاي اجرایی اصلی بهویژه وزارت جهاد كشاورزي در شناسایی و معرفی طرحهاي داراي توجيه
چه خواهد بود و اصوالً چه ارتباط كاري بين سازمان برنامه و بودجه ،دستگاههاي اجرایی دیگر و بانکها
و مؤسسات عامل وجود خواهد داشت؟ چنين امري نتيجهاي ،جز ایجاد شكافهاي نظارتی ،سردرگمی
هرچه بيشتر روستایيان و عشایر در بين دستگاهها و مؤسسات عامل ،پراكندن منابع در بين دستگاههاي
اجرایی مختلف ،عدم هماهنگی بين آنها در سطح ملی و بهخصوص محلی در تعيين طرحهاي اقتصادي
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و در نتيجه عدم همافزایی در سطح محلی نخواهد داشت.
 .15عدم تعيين شاخصهاي كمّي اهداف اليحه بهمنظور ايجاد امکان ارزيابي عملکرد آن
یكی دیگر از چالشهاي اساسی مصوبه مذكور ،عدم تعيين شاخصهاي كمّی در آن است كه امر نظارت
بر عملكرد و اثربخشی آن را بهشدت دچار مشكل میكند .معلوم نيست كه با اعطاي تسهيالت 1/5
ميليارد دالري ارزش افزوده ،صادرات و اشتغال در نواحی روستایی و عشایري چه تغييري خواهد داشت؟
ساير ايرادها
 .1در سطر هفتم ماده ( ،)1عبارت «ایجاد اشتغال در روستاها» قيد شده است .شایان ذكر است كه
روستا عمدتاً شامل بافت مسكونی بوده و از نظر حقوقی به مفهوم محدودهاي است كه در طرحهاي هادي
مشخص میشود .این در حالی است كه فعاليتهاي اقتصادي روستایی معموالً در خارج از روستا جانمایی
میشوند و ایجاد اشتغال در روستاها موضوعيتی ندارد.
 .2تبصره ماده ( )2ارتباطی به موضوع الیحه ندارد و لذا باید حذف شود.
 .3ماده ( ،)5مقرر داشته است كه  50درصد منابع موضوع این قانون بهصورت استانی و براساس
شاخصهاي سهم بيكاران روستایی ،جمعيت عشایري ،مناطق مرزي و محروم توزیع شود .این شاخصها
دچار ابهامات جدي هستند .براي مثال:
الف) مشخص نيست كه سهم بيكاران روستایی از چه جمعيتی مد نظر بوده است؛ از جمعيت بيكار
استان یا جمعيت بيكار روستایی كشور؟
ب) از آنجایی كه جمعيت عشایري حدود  7درصد جمعيت روستایی كشور بهشمار میروند و برخی
از استان هاي كشور داراي جمعيت عشایري چندانی نيستند ،مشخص نيست كه چرا صرفاً جمعيت
عشایري بهعنوان شاخص قيد شده است و هيچ اشارهاي به جمعيت روستایی نشده است.
ج) مناطق مرزي و محروم اصوالً بهلحاظ فنی شاخص نبوده و مشخص نيست كه منظور چه بوده است.
 .4در پاراگرف دوم ماده ( ،)6دستگاههاي اجرایی موظف شدهاند ،آمار الزم را در سامانه موضوع این ماده
درج كنند .از آنجایی كه در هيچ بخشی از الیحه ،این دستگاهها احصا نشدهاند ،لذا واجد ابهام است ،زیرا
براي مثال وزارت دفاع یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی بهعنوان دستگاه اجرایی چه تكليفی
در این خصوص باید اجرا كند؟
 .5بسياري از مواردي كه براساس ماده ( )7مقرر شده در آیيننامه اجرایی تعيين تكليف شوند ،صرفاً در
صالحيت قانونگذار است و لذا این ماده با اصول پنجاهوهشتم و شصتوپنجم قانون اساسی جمهوري
اسالمی ایران مغایر است.
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جمعبندي
تجربه بنگاههاي زودبازده و طرحهاي به اصطالح مشاركتی معاونت مناطق محروم معاون اول رئيسجمهور
نشان میدهد كه دوران اشتغالزایی و كارآفرینی با صرف توزیع اعتبارات سپري شده است .مصوبه
كميسيون برنامه و بودجه از بين عوامل متعدد اثرگذار بر اشتغالزایی پایدار (مانند بازار فروش ،طرح
توجيهی و كسبوكار مناسب ،ایدهپردازي متناسب با قابليتها ،تحقيق و توسعه ،تأمين بهموقع و با قيمت
مناسب نهادهها ،بهكارگيري دانشآموختگان مجرب ،حرفهآموزي ،فضاي كسبوكار بهخصوص صدور
مجوز و پروانه ،پرورش كارآفرینان ،مشاوره و پشتيبانی حقوقی ،تأمين زیرساختها و ارائه تسهيالت
بانكی) ،بهصورت بسيار جزئینگرانه فقط بر اعطاي تسهيالت تأكيد كرده و هيچگونه توجهی به
عملياتیسازي اهداف متعالی سياست هاي كلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی و اشتغال و كار و توليد
ملی نداشته است .مشخص نيست كه چه زمانی و چگونه این سياستهاي كلی باید به برنامههاي عملياتی
تبدیل شوند؟
بنگاههاي اقتصادي كه در راستاي اقتصاد مقاومتی راهاندازي میشوند ،باید حداقل داراي دو ویژگی
اساسی درونزایی به مفهوم توجه به قابليتهاي محلی و مبتنیبر بسيج و مشاركت و انتفاع آحاد مردم
و برونگرایی به مفهوم ورود كاالها و خدمات توليدي آنها به بازارهاي صادراتی باشند .سؤال اساسی این
است كه آیا براي مثال یک كارگاه قاليبافی در یک روستا ،بهتنهایی میتواند بهصورت مستمر،
استانداردهاي بازارهاي جهانی را شناسایی كرده و مورد توجه قرار دهد؟ مصوبه ارائه شده ،هيچ
جهتگيري مشخصی در این راستا ندارد .این مصوبه هيچ سازوكاري براي جلوگيري از تكرار تجربه طرح
بنگاههاي زودبازده و طرحهاي به اصطالح مشاركتی ارائه نكرده است و هيچ تضمينی وجود ندارد كه
شتابزدگی در اجراي چنين مصوبهاي ،سبب راهاندازي بنگاههایی نشود كه پس از دو سه سال دچار
مشكل و حتی ورشكستگی شوند.
در چنين فضایی ،انحراف تسهيالت از مسير توليد ،افزایش نقدینگی و تورم ،تعطيلی بسياري از
بنگاههاي راهاندازي شده در سالهاي ابتدایی تشكيل و بدهكارتر شدن روستایيان و عشایر به نظام بانكی،
از دستاوردهاي حتمی اجراي الیحه مذكور به مانند طرح بنگاههاي زودبازده خواهد بود .این امر قابل
پيشبينی است كه به مانند طرح بنگاههاي زودبازده ،بسياري از این منابع نيز بهدليل برخورداري از نرخ
سود پایينتر ،به اسم روستایيان و عشایر و به كام ساكنان شهري تمام شود .به این ترتيب كه تاجران
شهري با پرداخت مبلغی به روستای يان ،تسهيالت مذكور را در اختيار خود گرفته و صرف امور سوداگرانه
شهري نمایند .بعد از چند سال از اجراي این طرح نيز صاحبنظران تكنوكرات نيز داد سخن خواهند داد
كه تخصيص سرمایه و منابع به روستاها و بخش كشاورزي ،صرفه ،بازده و توجيه ندارد و در نهایت بخش
كشاورزي و توسعه روستایی دچار مظلوميت مضاعف خواهد شد.
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بهرغم اينکه مصوبات كميسيون برنامه و بودجه به نسبت اليحه اوليه ،قابل قبولتر و

بهخصوص از منظر اجرايي و نظارتي منجر به تقويت اليحه شده است ،اما با توجه به اينکه 15
ايراد اساسي فوقالذكر همچنان بر اين مصوبات مترتب است ،رد كليات پيشنهاد ميشود.
در صورت اصرار مجلس به تأييد كليات مصوبات ،پيشنهادهاي ذكر شده در جدول
پيوست در جزئيات اليحه قابل توصيه است.
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جدول پيشنهادها و اظهارنظر كارشناسي پيرامون مصوبات كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات
ماده

()1

مصوب كميسيون
بهمنظور تحقق اهداف سياستهاي كلی اقتصاد مقاومتی به
صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود با هدف ارتقاي توليد و
ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري معادل ریالی
یک ميلياردو پانصد ميليون ( )1.500.000.00دالر از منابع
صندوق را بهصورت قرضالحسنه نزد بانکها ،مؤسسات
اعتباري ،صندوق كارآفرینی اميد و سایر صندوقهاي مجاز،
سپردهگذاري كند تا این منابع صرف اعطاي تسهيالت به
اشخاص حقيقی و حقوقی براي ایجاد اشتغال در روستاها با
اولویت روستاهاي واقع در مناطق مرزي و مناطق عشایري و
اقشار آسيبپذیر شود.

اظهارنظر كارشناسي

پيشنهاد

 .1عبارت «به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود» ،برگشت به كميسيون
بنا بهدالیل زیر صحيح نيست.
در صورت بازگشت به كميسيون ميتواند به شکل
اوالً در جزء « »3بند « »10سياستهاي كلی برنامه ششم زير اصالح شود:
ابالغی تيرماه  ،1394بر« :استقالل مصارف صندوق توسعه بهمنظور تحقق اهداف سياستهاي كلی اقتصاد مقاومتی ،با
ملی از تكاليف بودجهاي و قوانين عادي ،تأكيد شده است» هدف ارتقاي توليد و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و
ثانياً در ماده ( )52قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی عشایري معادل ریالی یک ميليارد و پانصد ميليون
از مقررات مالی دولت ( )2مصوب  ،1393صندوق توسعه ( )1.500.000.00دالر از منابع صندوق را بهصورت
ملی موظف شده است از منابع ورودي به صندوق توسعه قرضالحسنه نزد بانکها ،مؤسسات اعتباري ،صندوق كارآفرینی
ملی در هر سال :جهت پرداخت تسهيالت به بخش اميد و صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري بخش
كشاورزي و محيط زیست ،بخش صنعت و معدن و كشاورزي ،سپردهگذاري كند تا این منابع صرف اعطاي
گردشگري در بانکها سپردهگذاري نماید.
تسهيالت به اشخاص حقيقی و حقوقی براي ایجاد اشتغال در
 .2درخصوص لحاظ عبارت مؤسسات اعتباري و صندوق مناطق روستایی با اولویت مناطق مرزي و اقشار آسيبپذیر شود.
كارآفرینی اميد و سایر صندوقهاي مجاز:
در جزء « »10تبصره « »3بند «ي» اساسنامه صندوق
آمده است« :صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه
تسهيالت از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهاي
عامل اعم از دولتی یا غيردولتی و صندوق حمایت از توسعه
سرمایهگذاري بخش كشاورزي انجام میشود».
همچنين در تبصره «»3ـ بند «ط» اساسنامه صندوق
بيان شده كه «اعطاي كليه تسهيالت صندوق صرفاً از
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اظهارنظر كارشناسي

مصوب كميسيون

طریق عامليت بانکهاي دولتی و غيردولتی خواهد بود».
در ماده ( )16قانون احكام دائمی نيز دو بند فوق تفویض
شده است.

()2

بانکها و صندوقهاي عامل مكلفند بازپرداخت منابع صندوق موافق
توسعه ملی را تضمين نمایند .عامليت این طرحها به بانکها
و صندوقهایی داده میشود كه از منابع خود و منابع موضوع
این قانون بهصورت تلفيقی تسهيالت اعطا نمایند.

نهادها و
فهرست مذكور
صندوق كارآفرینی اميد به قانون « 
مؤسسات عمومی غيردولتی مصوب  1373/4/19اضافه اوالً این تبصره جایگاه موضوعی ندارد و موضوع صندوق
میشود».
كارآفرینی اميد باید در قوانين دیگر بررسی و تعيين
تبصره
تكليف گردد.
ثانياً اساسنامه صندوق كارآفرینی اميد به تصویب
ماده
مجلس شوراي اسالمی و یا هيئت وزیران نرسيده است
()2
و لذا از این حيث بهدليل مشخص نبودن ایجاد آن ،محل
ابهام است.
 ثان

()3

دوره تنفس تسهيالت موضوع این قانون یک سال تعيين موافق
میگردد و دوره بازپرداخت تسهيالت حداكثر  6سال است
كه متناسب با نوع طرح محاسبه میشود.

پيشنهاد

_____________________________________________________________________________________________________
ماده

()4

() 5

مصوب كميسيون

اظهارنظر كارشناسي
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پيشنهاد

تسهيالت موضوع این قانون به طرحهاي كشاورزي ،منابع
طبيعی ،معادن كوچک ،فناوري اطالعات ،گردشگري،
صنایع دستی و خدمات در مناطق روستایی و عشایري و
همچنين براي تأمين سرمایه در گردش واحدهاي توليدي
مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهاي زیر ده هزار
نفر جمعيت اختصاص مییابد.

این ماده از این نظر كه اعطاي تسهيالت به واحدهاي حذف عبارت «و شهرهاي زیر دههزار نفر جمعيت»
توليدي مستقر در شهرهاي زیر  10هزار نفر جمعيت را
مد نظر قرار داده است ،با عنوان و هدف الیحه مبنیبر
ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و
عشایري در تضاد آشكار قرار دارد .همچنين از آنجایی
كه در سال  ،1392بالغ بر  747شهر زیر  10هزار نفر
جمعيت وجود داشته است ،لذا شامل كردن شهرهاي
مذكور در این الیحه ،عمالً اغلب منابع مد نظر را به
نواحی شهري هدایت خواهد كرد.

منابع موضوع این قانون به نسبت پنجاه درصد ()% 50
براساس شاخص سهم بيكاران روستایی ،جمعيت عشایري،
مناطق مرزي و مناطق محروم بهصورت استانی توزیع
میگردد و پنجاه درصد ( )% 50باقيمانده بهصورت ملی و
براساس شاخصهاي مصوب شوراي عالی اشتغال و
برمبناي شاخصهاي مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع
میشود.

شاخصهاي تعيين شده دچار ابهامات جدي هستند .حذف عبارت «به نسبت پنجاه درصد ( »)% 50و عبارت
براي مثال:
«و پنجاه درصد ( )% 50درصد باقيمانده بهصورت ملی و
الف) مشخص نيست كه سهم بيكاران روستایی از براساس شاخصهاي مصوب شوراي عالی اشتغال و
چه جمعيتی مد نظر بوده است؛ از جمعيت بيكار استان برمبناي شاخصهاي مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع
یا جمعيت بيكار روستایی كشور؟
میشود».
ب) از آنجایی كه جمعيت عشایري حدود  7درصد
جمعيت روستایی كشور بهشمار میروند و برخی از
استانهاي كشور داراي جمعيت عشایري چندانی
نيستند ،مشخص نيست كه چرا صرفاً جمعيت عشایري
بهعنوان شاخص قيد شده است و هيچ اشارهاي به
جمعيت روستایی نشده است.
ج) مناطق مرزي و محروم اصوالً بهلحاظ فنی

تبصره ـ تا بيستوپنج درصد ( )% 25از این منابع به
مناطق عشایري اختصاص مییابد.

14
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اظهارنظر كارشناسي

مصوب كميسيون

شاخص نبوده و مشخص نيست كه منظور چه بوده
است .لذا پيشنهاد میشود:
 .1حذف نسبت پنجاه درصد در قسمت اول متن
 .2حذف قسمت «و پنجاه درصد باقيمانده تا الی آخر»
 .3در صورت ارجاع به كميسيون ،تبصره بهصورت زیر
اصالح شود:
تبصره ـ تا ده درصد ( )% 10از این منابع به مناطق
عشایري اختصاص مییابد.

()6

بهمنظور حسن اجراي این قانون و ارزیابی ميزان پيشرفت موافق
كار ،سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با
بهكارگيري سامانه مناسب ،بر نحوه اعطاي تسهيالت و
اشتغال ایجاد شده نظارت نماید.
دستگاههاي اجرایی موظفند در چارچوب اعالمی سازمان
برنامه و بودجه كشور اطالعات مربوط به چارچوب این نظارت
را در سامانه ثبت كنند .سازمان موظف است گزارش عملكرد
را هر  6ماه یک بار به مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید.
تبصره ـ وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی مكلف است
سامانه جامع اطالعات بازار كار ،متناسب با اهداف این
قانون را ایجاد نماید و دادههاي مورد نياز را در اختيار
دستگاههاي مرتبط قرار دهد.

پيشنهاد

_____________________________________________________________________________________________________
ماده

()7

مصوب كميسيون
آیيننامه اجرایی این قانون مشتملبر شرح وظایف و سهم
هر یک از دستگاههاي اجرایی ذیربط ،چارچوب و شرایط
عقد قرارداد عامليت با سپردهگذاري ،نرخ سود متناظر
بخشهاي هدف ،دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح،
سازوكار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرحهاي
پيشنهادي سایر دستگاهها ،ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ
قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه
روستایی و مناطق محروم كشور تهيه و به تصویب هيئت
وزیران میرسد.

اظهارنظر كارشناسي

15

پيشنهاد

متولی اصلی اجراي مصوبه مذكور ،سازمان برنامه و  .1بازگشت به كميسيون:
بودجه در نظر گرفته شده است كه این سازمان طبق در صورت بازگشت به كميسيون ميتواند به شکل
قوانين مربوطه ،وظایف راهبردي و كالن ازجمله تدوین زير اصالح شود:
لوایح برنامههاي پنجساله توسعه ،بودجههاي سنواتی ،در راستاي ماده ( )1قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي
نظارت مستمر بر اجراي برنامهها و بودجهها و ارائه و ماده ( )32قانون برنامه ششم توسعه و بهمنظور مدیریت
گزارش نظارتی و غيره را برعهده دارد و ورود سازمان یكپارچه تسهيالت ناشی از اجراي این قانون در سطح
مذكور به فعاليتهاي اجرایی تخصصی میتواند مانع از ميدانی ،وزارت جهاد كشاورزي مكلف است از طریق
اجراي اثربخش وظایف نظارت و برنامهریزي كالن و شركتهاي مشاوره صاحب صالحيت به تشخيص سازمان
راهبردي آن شود .بهویژه اینكه تنوع اقليمی ،گستردگی برنامه و بودجه ،طرحهاي اقتصادي روستایی و عشایري
فعاليتهاي اقتصادي روستایی و عشایري و پراكنش داراي اولویت را با جلب مشاركت حقيقی آحاد روستایيان
جغرافيایی وسيع روستاها و مناطق عشایري ،عمالً به و عشایر در همه مراحل برنامهریزي و با رعایت قابليتهاي
نحوي است كه زمينه اثربخشی سازمان برنامه و بودجه آمایشی ،مالحظات توزیع متوازن منطقهاي و توجيه فنی،
كشور را كه فاقد بدنه حتی در سطح شهرستان است ،اقتصادي ،اجتماعی و محيط زیستی و براساس رویكرد
در توسعه بنگاههاي اقتصادي روستایی و عشایري سلب خوشهاي و زنجيرهاي ،تدوین و پس از تصویب در
مینماید.
كارگروهی متشكل از نمایندگان سازمان جهاد كشاورزي
براساس ماده ( )1قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي ،استان (رئيس كارگروه) ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت
مسئول توسعه روستایی كشور وزارت جهاد كشاورزي استان و سازمان ميراث فرهنگی ،صنایع دستی و
تلقی شده است .اغلب داراييهاي فيزيکي ،گردشگري استان حداكثر تا پایان اردیبهشت هرسال به
اجتماعي و طبيعي مورد نياز براي اشتغالزايي مؤسسات عامل اعالم نماید.
پايدار اعم از تشکلها و اتحاديهها ،اراضي تبصره « -»1حداقل مقياس جغرافيایی طرحهاي موضوع
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اظهارنظر كارشناسي

پيشنهاد

كشاورزي ،منابع طبيعي و حتي برخي از

این ماده ،دهستان است و این طرحها در چارچوب سهميه
اعتباري ناشی از اجراي این قانون ،در حوزههاي صنایع
تبدیلی ،كشاورزي ،گردشگري كشاورزي و روستایی،
صنایع روستایی و معادن به نحوي طراحی میشوند كه
حداكثر همافزایی و پيوندهاي پسين و پيشين بين
بنگاههاي اقتصادي مربوطه برقرار شود.

صندوقهاي سرمايهگذاري در اختيار يا تحت
نظارت وزارت جهاد كشاورزي هستند .جزء «»3
بند « »2ماده ( )23مصوبه مجلس شوراي اسالمی
درخصوص برنامه ششم توسعه نيز بر این سياست با
عبارت «یكپارچهسازي حداكثري فعاليتها و برنامههاي
عمران و توسعه روستایی ،عشایري و كشاورزي كشور و
مدیریت آنها با رویكرد جهادي و نظارتپذیر تا پایان
سال اول اجراي قانون برنامه ششم» تأكيد كرده است.
لذا مجري اصلی این مصوبه باید وزارت جهاد كشاورزي
باشد.
پيشنهاد حذف عبارت «توسط سازمان برنامه و بودجه
كشور با همكاري».

تبصره «»2ـ شرح خدمات كلی طرح تجاري بنگاههاي
موضوع این ماده ،شامل نحوه اثرگذاري طرح بر بهبود
معيشت پایدار جامعه محلی ،چشمانداز و مأموریت ،تحليل
سوددهی ،هدفگذاري زمانبندي شده و كمّی و جزئيات
عملياتی كردن و جانمایی بنگاه است.
تبصره «»3ـ صندوق ضمانت سرمایهگذاري تعاون و
صندوق ضمانت سرمایهگذاري صنایع كوچک موظف به
تضمين حداقل هفتاد درصد (در مناطق كمتر توسعهیافته
تا هشتادوپنج درصد) اصل و سود تسهيالت اعطایی
موضوع این قانون براساس اعالم نظر دستگاههاي اجرایی
موضوع این ماده هستند.
 .2در صورت اصرار بر تصويب:
حذف عبارت «توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با
همكاري».
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بررسي پيشنهادهاي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي درباره مصوبه كميسيون
كادرهاي پيشنهادها و اظهارنظر كارشناسي پيرامون مصوبات كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات
ماده ()1
بهمنظور تحقق اهداف سياستهاي كلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود با هدف
ارتقاي توليد و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري معادل ریالی یک ميليارد و پانصد ميليون
( )1.500.000.00دالر از منابع صندوق را بهصورت قرضالحسنه نزد بانکها ،مؤسسات اعتباري ،صندوق
كارآفرینی اميد و سایر صندوقهاي مجاز ،سپرده گذاري كند تا این منابع صرف اعطاي تسهيالت به اشخاص
حقيقی و حقوقی براي ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت روستاهاي واقع در مناطق مرزي و مناطق عشایري
و اقشار آسيبپذیر شود.
پيشنهاد مركز پژوهشهاي مجلس
بهمنظور تحقق اهداف سياستهاي كلی اقتصاد مقاومتی ،با هدف ارتقاي توليد و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق
روستایی و عشایري معادل ریالی یک ميليارد و پانصد ميليون ( )1.500.000.00دالر از منابع صندوق را
بهصورت قرضالحسنه نزد بانکها ،مؤسسات اعتباري ،صندوق كارآفرینی اميد و صندوق حمایت از توسعه
سرمایهگذاري بخش كشاورزي ،سپردهگذاري كند تا این منابع صرف اعطاي تسهيالت به اشخاص حقيقی و
حقوقی براي ایجاد اشتغال در مناطق روستایی با اولویت مناطق مرزي و اقشار آسيبپذیر شود.
داليل توجيهي
 .1عبارت «به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود» ،بنا به دالیل زیر صحيح نمیباشد:
اوالً در جزء « »3بند « »10سياستهاي كلی برنامه ششم ابالغی تير  ،1394بر «استقالل مصارف صندوق
توسعه ملی از تكاليف بودجهاي و قوانين عادي ،تأكيد شده است».
ثانياً در ماده ( )52قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت ( )2مصوب ،1393
صندوق توسعه ملی موظف شده است از منابع ورودي به صندوق توسعه ملی در هر سال :جهت پرداخت
تسهيالت به بخش كشاورزي و محيط زیست ،بخش صنعت و معدن و گردشگري در بانکها سپردهگذاري
نماید.
 .2در خصوص لحاظ عبارت مؤسسات اعتباري و صندوق كارآفرینی اميد و سایر صندوقهاي مجاز:
در جزء « »10تبصره « »3بند «ي» اساسنامه صندوق آمده است« :صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه
تسهيالت از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهاي عامل اعم از دولتی یا غيردولتی و صندوق حمایت از
توسعه سرمایهگذاري بخش كشاورزي انجام میشود».
همچنين در تبصره «»3ـ بند «ط» اساسنامه صندوق بيان شده كه «اعطاي كليه تسهيالت صندوق صرفاً
از طریق عامليت بانکهاي دولتی و غيردولتی خواهد بود».
در ماده ( )16قانون احكام دائمی نيز دو بند فوق تفویض شده است.
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تبصره ماده ()2ـ صندوق كارآفرینی اميد به قانون «فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی مصوب
 1373/4/19اضافه میشود.
پيشنهاد جناب آقاي حاجي دليگاني:
تبصره ماده ( )2حذف گردد.
پيشنهاد مركز پژوهشهاي مجلس:
حذف تبصره پيشنهاد میشود.
داليل توجيهي:
این تبصره جایگاه موضوعی ندارد و موضوع صندوق كارآفرینی اميد باید در قوانين دیگر بررسی و تعيين تكليف
گردد.
ماده ()4
تسهيالت موضوع این قانون به طرحهاي كشاورزي ،منابع طبيعی ،معادن كوچک ،فناوري اطالعات ،گردشگري،
صنایع دستی و خدمات در مناطق روستایی و عشایري و همچنين براي تأمين سرمایه در گردش واحدهاي
توليدي مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهاي زیر دههزار نفر جمعيت اختصاص مییابد.
پيشنهاد جناب آقاي الهوتي:
در ماده ( )4عبارت «و شهرهاي زیر دههزار نفر جمعيت» حذف گردد.
پيشنهاد مركز پژوهشهاي مجلس
حذف عبارت «و شهرهاي زیر دههزار نفر جمعيت».
داليل توجيهي
این ماده از این نظر كه اعطاي تسهيالت به واحدهاي توليدي مستقر در شهرهاي زیر  10هزار نفر جمعيت را
مد نظر قرار داده است ،با عنوان و هدف الیحه مبنیبر ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و
عشایري در تضاد قرار دارد .همچنين از آنجایی كه در سال  ،1392بالغ بر  747شهر زیر  10هزار نفر جمعيت
وجود داشته است ،لذا شامل كردن شهرهاي مذكور در این الیحه ،عمالً اغلب منابع را به نواحی شهري هدایت
خواهد كرد.
ماده ()5
منابع موضوع این قانون به نسبت پنجاه درصد ( )% 50براساس شاخص سهم بيكاران روستایی ،جمعيت
عشایري ،مناطق مرزي و مناطق محروم بهصورت استانی توزیع میگردد و پنجاه درصد ( )% 50باقيمانده
بهصورت ملی و براساس شاخصهاي مصوب شوراي عالی اشتغال و برمبناي شاخصهاي مصوب ستاد اقتصاد
مقاومتی توزیع میشود.
تبصره ـ تا بيستوپنج درصد ( )25%از این منابع به مناطق عشایري اختصاص مییابد.
پيشنهاد جناب آقاي حاجي دليگاني ،جناب آقاي كاتب ،جناب آقاي درازهي ،جناب آقاي كوسه
غراوي ،جناب آقاي احمد الشکي ،جناب آقاي حسيني ،جناب آقاي يارمحمدي و جناب آقاي
منصوري :
در ماده ( )5عبارت «بر مبناي شاخصهاي مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی» حذف گردد.
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پيشنهاد جناب آقاي حاجي دليگاني و جناب آقاي الهوتي:
تبصره ماده ( )5حذف گردد.
پيشنهاد مركز پژوهشهاي مجلس
سهم هر استان از تسهيالت موضوع این قانون بر اساس شاخصهاي نرخ بيكاري جمعيت روستایی استان و
سهم جمعيت روستایی و عشایري استان از كل جمعيت روستایی و عشایري كشور و شاخص محروميت و
مرزي بودن هر استان قبل از شروع ارائه تسهيالت تعيين و در اجراي طرح بر اساس آن عمل میشود.
داليل توجيهي
شاخصهاي تعيين شده دچار ابهامات جدي هستند .براي مثال:
الف) مشخص نيست كه سهم بيكاران روستایی از چه جمعيتی مد نظر بوده است؛ از جمعيت بيكار استان یا
جمعيت بيكار روستایی كشور؟
ب) از آنجایی كه جمعيت عشایري حدود  7درصد جمعيت روستایی كشور به شمار میروند و برخی از استانهاي
كشور داراي جمعيت عشایري چندانی نيستند ،مشخص نيست كه چرا صرفاً جمعيت عشایري به عنوان شاخص قيد
شده است و هيچ اشارهاي به جمعيت روستایی نشده است.
ج) مناطق مرزي و محروم اصوالً به لحاظ فنی شاخص نبوده و مشخص نيست كه منظور چه بوده است.
لذا پيشنهاد میشود:
 .1حذف نسبت پنجاه درصد در قسمت اول متن
 .2حذف قسمت «و پنجاه درصد باقيمانده تا الی آخر»
 .3در صورت ارجاع به كميسيون  ،تبصره بهصورت زیر اصالح شود:
تبصره ـ تا ده درصد ( )10%از این منابع به مناطق عشایري اختصاص مییابد.
ماده ()7
آیيننامه اجرایی این قانون مشتمل بر شرح وظایف و سهم هر یک از دستگاههاي اجرایی ذیربط ،چارچوب و
شرایط عقد قرارداد عامليت با سپردهگذاري ،نرخ سود متناظر بخشهاي هدف ،دوره بازپرداخت متناسب با
نوع طرح ،سازوكار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرحهاي پيشنهادي سایر دستگاهها ،ظرف مدت دو ماه
پس از ابالغ قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی و معاونت
توسعه روستایی و مناطق محروم كشور تهيه و به تصویب هيئت وزیران میرسد.
پيشنهاد جناب آقاي حاجي دليگاني:
در ماده ( )7عبارت شوراي عالی اشتغال جایگزین سازمان برنامه و بودجه گردد.
پيشنهاد مركز پژوهشهاي مجلس:
حذف عبارت «توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري».
داليل توجيهي:
متولی اصلی اجراي مصوبه مذكور ،سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده است كه این سازمان طبق
قوانين مربوطه ،وظایف راهبردي و كالن ازجمله تدوین لوایح برنامههاي پنجساله توسعه ،بودجههاي سنواتی،
نظارت مستمر بر اجراي برنامهها و بودجهها و ارائه گزارش نظارتی و غيره را بر عهده دارد و ورود سازمان
مذكور به فعاليتهاي اجرایی تخصصی میتواند مانع از اجراي اثربخش وظایف نظارت و برنامهریزي كالن و
راهبردي آن شود .بهویژه اینكه تنوع اقليمی ،گستردگی فعاليتهاي اقتصادي روستایی و عشایري و پراكنش
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جغرافيایی وسيع روستاها و منا طق عشایري ،عمالً به نحوي است كه زمينه اثربخشی سازمان برنامه و بودجه
كشور را كه فاقد بدنه حتی در سطح شهرستان است ،در توسعه بنگاههاي اقتصادي روستایی و عشایري سلب
مینماید.

شناسنامه گزارش

مركز ژپوهشاه
مجلس شوراي اسالمي

شماره مسلسل15300-3 :

عنوان گزارش :اظهارنظر كارشناسی درباره« :الیحه اعطاي تسهيالت از محل منابع صندوق توسعه ملی براي
ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق كمتر توسعهیافته ،عشایري و مرزي» (ویرایش دوم)

نام دفاتر :مطالعات اقتصادي (گروه اقتصاد كالن و مدلسازي) ،دفتر مطالعات زیربنایی (گروه توسعه روستایی)،
دفتر مطالعات حقوقی (گروه حقوق عمومی)
تهيه و تدوينكنندگان :فاطمه عزیزخانی ،حجت ورمزیاري
همکار :حسن امجدیان
ناظران علمي :سيدهادي موسوينيک ،محسن صمدي
متقاضي :كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات
همکاران خارج از مركز :ـــــ
اظهارنظركنندگان خارج از مركز :ـــــ
ويراستار تخصصي :ـــــ
ويراستار ادبي :ـــــ

واژههاي كليدي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اشتغال
توسعه روستایی
صندوق توسعه ملی
شوراي عالی اشتغال
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد كشاورزي
كار شایسته

تاريخ شروع مطالعه1395/9/15 :
تاريخ خاتمه مطالعه1396/2/31 :

تاريخ انتشار1396/2/31 :

