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 اظهارنظر كارشناسي درباره:

 الیحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایي»

 «و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي 

 )اعاده شده از شورای نگهبان(
 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

فوریتی حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع الیحه یک»

تصویب رسیده بود، نهایتاً در  وصول و دوفوریت آن نیز به اعالم 1395 در آذرماهکه « صندوق توسعه ملی

قانون  چهارمونودیب رسید و در راستای اجرای اصل تصو مجلس شورای اسالمی به 18/4/1396جلسه مورخ 

 ترین مسئله پیرامون این مصوبه، ناظر به عدمذکر است اصلیشایان  د.ساسی نزد شورای نگهبان ارسال شا

توجه به اذنی که رئیس محترم مجلس شورای  انطباق آن با اساسنامه صندوق توسعه ملی بود که این امر با

 درد، لكن شورای نگهبان در یک مورد مصوبه مجلس را شد، مرتفع رهبری دریافت کر می از مقام معظماسال

قانون اساسی شناخته  دهمیكصدوو  هفتموپنجاهله ندانسته و از این حیث مغایر اصول چارچوب اذن معظم

 است.
 

 بررسي مصوبه كميسيون

خصوص دره مقام معظم رهبری می بشورای اسال جمله شروط و قیودی که در نامه رئیس محترم مجلساز

 6اورزی و صنعتی به میزان حداکثر های بخش کشالیحه دولت ذکر شده است، تعیین سود مقرر برای بنگاه

 لذا با ،بینی نشده بودطور کلی پیشکه در مصوبه مجلس چنین موضوعی بهباشد. درحالیدرصد )متوسط( می

بردارنده مجلس )که در ت شروط مذکور در نامه رئیستوجه به منوط شدن اذن مقام معظم رهبری به رعای

 .باشد( عدم توجه به این موضوع در مصوبه مجلس واجد ایراد شناخته شدتعیین حداکثر نرخ سود میانگین می

نامه ینبه آی« های هدفرخ سود متناظر بخشن»( مصوبه مجلس، تعیین 7با این توضیح که مطابق ماده )

و  هفتموپنجاهسوی شورای نگهبان مغایر اصول این ماده ازرو، بود و ازاینشده  اجرایی این قانون واگذار

 قانون اساسی شناخته شد.  دهمیكصدو

درصد  6نرخ سود میانگین »مصوبه، عبارت ( 7منظور رفع این ایراد، در ماده )حال کمیسیون محترم به

نامه اجرایی این قانون به رعایت ینده است. بنابراین آیکر« د متناظرنرخ سو»را جایگزین عبارت (« 6%)

میانگین مذکور جهت نرخ سود تسهیالت اعطایی از محل منابع موضوع این قانون مقید گردیده است و لذا 

 رسد.نظر میهایراد شورای نگهبان مرتفع ب

 
 

 الیحه مشخصات

 
  دوم سال ـدهم  دوره

 

 :ثبت شماره

221 

 

 : چاپ شماره

608 

 

 :چاپ تاریخ

18/5/1396 

 

 
 هایپژوهش معاونت

 سياسي ـ حقوقي

 مطالعاتدفتر: 

 حقوقي

 

 گزارش مشخصات

 

 :مسلسل شماره

24015300-7 

 

 :انتشار تاریخ

22/5/1396 
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 گيرینتيجه

بر تعیین دولت، مبنی حهیالر مصوبه مجلس درخصوص مقام معظم رهبری د نیكی از شروط موضوع اذبا عنایت به اینكه 

بینی نگردیده بود، شورای درصد )متوسط(، پیش 6اورزی و صنعتی به میزان حداکثر های بخش کشسود مقرر برای بنگاه

ت وزیران، مغایر اصول نامه هیئینواگذاری تعیین سود تسهیالت به آی ببس( مصوبه مجلس را به 7نگهبان ماده )

نامه ینه در مصوبه کمیسیون و مقید شدن آیلذا با اصالح صورت گرفت ؛قانون اساسی شناخت دهمیكصدوو  هفتموپنجاه

 .رسدنظر میایراد شورای نگهبان مرتفع به، «درصد 6نرخ سود میانگین »مذکور به رعایت 

 


