
قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفعع تعیع و و   

 ارتقای سطح مناطق کمتر توسیه یافته و تحقق پ شرفت و عدالت

 ۱۱/۵/۱۱۳۱                                                   ۸۴۱۴۵/۸۱۵شماره

 

   قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت

 

 حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

هوری اسالمی ایران قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سقانون اساسی جم( ۱۲۱در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم )

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و ( ۱۵۱طرح دوفوریتی اصالح ماده )»طح مناطق کمترتوسعه یافته که با عنوان 

به مجلس شورای اسالمی تقدی« منابع عمومی دولت( ۴۲د )به چهار درص( ۲۲افزایش سهم توسعه مناطق کمترتوسعه یافته از دو درصد )

 .و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابالغ می گردد ۱۱/۵/۱۱۳۱م گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 

 

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 

 ۱/۳/۱۱۳۱                                                             ۳۳۱۳۱شماره

 

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارت»در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، به پیوست 

مورخ سی ام مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسکه در جلسه علنی روز چهارشنبه « قاء سطح مناطق کمترتوسعه یافته

مجلس شورای اس ۱۱/۵/۱۱۳۱مورخ  ۸۴۱۴۵/۸۱۵به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره  ۴/۵/۱۱۳۱المی تصویب و در تاریخ 

 .المی واصل گردیده، جهت اجرا ابالغ می گردد

 

 رئیس جمهور ـ حسن روحانی

 

   زن از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالتقانون استفاده متوا

 



قانون اساسی و سیاست های کلی و جهت حصول به اهداف چشم انداز و به مـن ( ۴۵ماده واحده ـ در راستای تحقق اصل چهل و هشتم ) 

توزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت،  ظور استفاده متوازن از امکانات کشور و

دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیالت به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان های کم

 .به سطح متوسط کشوری نزدیک شود( ۱۱۲)تر از سطح متوسط کشور در شاخص های زیر، ساالنه حداقل ده درصد 

از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین ( ۱۲بدین مـنظور دولت مکلف است سه درصد )

کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان براساس شاخص های نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهـدا 

و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت های جاده ای، سرانه های عمـران شهری و درآمد شهرداری ها مشخص می گردد، در شت 

 .قانون بودجه درج نماید

سهم هر شهرستان برای بهبود شاخص های مذکور همراه با دستورالعمل توزیع پروژه ها و طرح های موارد فوق، همزمان با ابالغ اعتبارا

ستانی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استان ابالغ می شود تا با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان ت ا

 .به طرح ها و پروژه های موضوع شاخص های فوق اختصاص یابد

یصد و نود و سه مجلس شورای اسالمی قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام مهر ماه یکهزار و س

 .به تأیید شورای نگهبان رسید ۴/۵/۱۱۳۱تصویب شد و در تاریخ 

 

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 


