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سه شنبه،٢١ شھریور ١٣٩۶  
مصوبات مجلس شوراي اسالمي

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسالمي 
شماره ویژه نامه: ٩٨٣

سال ھفتاد و سه شماره ٢١١٢٠
قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 

شماره٢٢١/۴٩١٩۴                                                                       ١٣٩۶/١۴/۶
حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمھوری اسالمی ایران
عطف به نامه شماره ١٠٧٣٧١/۵٣٧۴٣ مورخ ١/٩/١٣٩۵ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(١٢٣) قانون اساسی جمھوری  اسالمی  
از منابع صندوق توسعه ملی که با با استفاده  پایدار در مناطق روستایی و عشایری  ایجاد اشتغال  از توسعه و  قانون  حمایت  ایران 
مناطق اولویت  با  روستاھا  در  اشتغال  ایجاد  برای  ملی  توسعه  صندوق  منابع  محل  از  تسھیالت  اعطای  یک فوریتی  الیحه  عنوان 
مورخ روز سه شنبه  علنی  جلسه  در  تصویب  با  بود،  گردیده  تقدیم  اسالمی  شورای  مجلس  به  مرزی  و  عشایری  کمترتوسعه یافته، 

٣١/۵/١٣٩۶ و تأیید شورای محترم نگھبان، به پیوست ابالغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
 

شماره٧٣٨٩٩                                                                              ١٣٩۶/۶/١٩
سازمان برنامه و بودجه کشور

ایجاد اشتغال و  از توسعه  پیوست «قانون حمایت  به  ایران  قانون اساسی جمھوری اسالمی  و بیست و سوم  اجرای اصل یکصد  در 
پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی و یکم
مردادماه یکھزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی تصویب و درتاریخ ٨/۶/١٣٩۶ به تأیید شورای نگھبان رسیده و طی

نامه شماره ۴٩١٩۴/٢٢١ مورخ ١۴/۶/١٣٩۶ مجلس شورای اسالمی واصل گردیده، جھت اجرا ابالغ می گردد.
رئیس جمھور ـ حسن روحانی
 
 با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری
ماده١ـ به منظور تحقق اھداف سیاست ھای کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا با ھدف ارتقای تولید
و  پانصد میلیون یک میلیارد  ریالی  معادل  صندوق،  امنای  ھیأت  تصویب  با  عشایری  و  روستایی  مناطق  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  و 
(١.۵٠٠.٠٠٠.٠٠٠)دالر از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانکھای کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی
امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی سپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسھیالت به اشخاص
حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاھا و شھرھای زیر ده ھزار نفر جمعیت با اولویت روستاھا و شھرھای زیر ده

ھزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود.
تبصره١ـ تبدیل دالر به ریال ناشی از اجرای این قانون نباید موجب افزایش خالص دارایی ھای خارجی بانک مرکزی جمھوری اسالمی

ایران شود.
درآمد سرانه عکس  و  بیکاری  نرخ  روستایی،  جمعیت  ترکیبی  براساس شاخص  استان ھا  بین  ماده  این  موضوع  تسھیالت  تبصره٢ـ 

استان توزیع می شود.
بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین نموده و حداقل معادل منابع موضوع این ماده٢ـ بانکھا و صندوق ھای مذکور مکلفند 

قانون از محل منابع خود و به صورت تلفیقی تسھیالت اعطاء نمایند.
ماده٣ـ حداکثر دوره تنفس تسھیالت موضوع این قانون یک سال پس از بھره برداری طرحھا تعیین می شود و دوره بازپرداخت تسھیالت

حداکثر شش سال است که متناسب با نوع طرح محاسبه می شود.
تبصره١ـ بانکھای عامل و صندوق ھای مذکور در این قانون مجاز به تسویه تسھیالت پرداخت شده قبلی از محل منابع موضوع این قانون

نمی باشند.
تبصره٢ـ بانکھای عامل و صندوق ھای مذکور در این قانون موظفند جھت تسھیل پرداخت تسھیالت مذکور از انواع تضامین شامل سند
دریافت صنعتی، سفته  نواحی  و  روستاھا  در  تجاری  و  دامپروری  واحدھای  سند  کشاورزی،  زمین  سند  روستایی،  مسکونی  منازل 

نمایند که ارائه آن توسط روستاییان و عشایر امکان پذیر باشد.
اطالعات، فناوری  کوچک،  معادن  منابع طبیعی،  کشاورزی،  حوزه  در  غیردولتی  طرحھای  به  قانون  این  موضوع  تسھیالت  ماده۴ـ 
برای ھمچنین  و  عشایری  و  مناطق روستایی  در  خدمات  و  دستباف  فرش  به  مربوط  فعالیت ھای  کلیه  صنایع دستی،  گردشگری، 

تأمین سرمایه در گردش واحدھای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شھرھای زیر ده ھزار نفر جمعیت اختصاص می یابد.
ماده۵ ـ منابع موضوع این قانون در درون ھر استان به نسبت پنجاه درصد(۵٠%) براساس شاخص سھم بیکاران روستایی، جمعیت
براساس و  ملی  به صورت  باقیمانده  پنجاه درصد(%۵٠)  و  می گردد  توزیع  استانی  به صورت  محروم  مناطق  و  مرزی  مناطق  عشایری، 

شاخصھای مصوب شورای عالی اشتغال و بر مبنای شاخصھای مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع می شود.
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ماده۶ ـ به منظور حسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا با به کارگیری
سامانه مناسب، بر نحوه اعطای تسھیالت و اشتغال ایجادشده نظارت کند.

دستگاھھای اجرائی موظفند در چھارچوب اعالمی سازمان برنامه و بودجه کشور، اطالعات مربوط به چھارچوب این نظارت را در سامانه
ثبت کنند. سازمان موظف است تا گزارش عملکرد را ھر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسالمی ارائه کند.

تبصره ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سامانه جامع اطالعات بازار کار، متناسب با اھداف این قانون را با استفاده از
امکانات موجود ایجاد کرده و داده ھای مورد نیاز را در اختیار دستگاھھای مرتبط قرار دھد.

ماده٧ـ آیین نامه اجرائی این قانون مشتمل بر تکالیف و سھم ھر یک از دستگاھھای اجرائی ذی ربط در این زمینه، چھارچوب و شرایط
طرح، نوع  با  متناسب  بازپرداخت  دوره  ھدف،  بخشھای  درصد(%۶)  شش  میانگین  سود  نرخ  سپرده گذاری،  با  عاملیت  قرارداد  عقد 
سازوکار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرحھای پیشنھادی سایر دستگاھھا، پس از ابالغ این قانون ظرف مدت دوماه توسط سازمان
برنامه و بودجه کشور با ھمکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمھوری در

چھارچوب قوانین تھیه می شود و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر ھفت ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی و یکم مردادماه یکھزار و سیصد و نود و شش

مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ ٨/۶/١٣٩۶ به تأیید شورای نگھبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 


