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 كل كشور 7931ربرسي اليحه بودهج سال 

 . هدفمند كردن ياراهن اه17 

  (اليحه «71»و بند )الف( تبصره  «71»پيشنهاد ادغام تبصره ) 

 

  

 

 

 
 

 مقدمه

هزار ميليارد ريال محدود  073مصارف در حد ها سقف منابع و با اشاره به قانون هدفمند كردن يارانه« 41»تبصره  در

 هزار ميليارد ريال مقرر شده است. ساير منابع به مصارف ديگر 003شده و يارانه نقدي به خانوارها نيز در حدود 

نان و خريد تضميني گندم اختصاص يافته هاي نيازمند، طرح بهداشت و سالمت و يارانه حمايت از خانوادهازجمله 

هاي مين منابع آن از سه محل افزايش قيمت حاملأكه به موضوع اشتغال اختصاص دارد، به ت« 41»ره تبص است. در

 انرژي، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و منابع بانك مركزي اشاره شده است. 

 

 اظهارنظر كارشناسي

ي درآمدي جامعه از دريافت دهك باال 1اليحه مانند حذف « 41»و « 41»هاي تبصره رغم برخي نکات مثبت دربه

رسد برخي مينظر به و توجه به توليد و اشتغال، هاي اجتماعياجتماعي و حمايتهاي نقدي، توجه به عدالت يارانه

ها بيني شده شود. مشخص نبودن سياستتواند مانع از رسيدن به اهداف پيشاشکاالت اساسي در اين دو تبصره مي

 ها در قالب دو تبصرهاصالح و اجراي هدفمندي يارانهدر  يكاريموازهاي حمايتي از توليد و اشتغال، گيريو جهت

آن( و  «الف»)بند  «41»و  «41»هاي ق منابع هدفمندي در تبصرهاين اشکاالت است. بر اين اساس تلفيازجمله 

 اصالح مصارف آن ضروري است. پيشنهاد اصالحي بر اساس اين فروض بنا شده است:

هزار ميليارد ريال   411شررود كه تجميع مي «41»تبصررره  «الف»و بند «41» كل منابع هدفمندي در تبصررره -

 است.

 شود:اصالح ميمصارف هدفمندي به اين شکل  -

 همان رقم پيشنهادي اليحه است؛  گندمدرآمد و يارانه نان و خريد تضميني يارانه نقدي، كمك به خانوارهاي كم .4 

 درصد از كل منابع تجميع شده است؛ 43ش بهداشت و سالمت معادل خكمك به ب .0

 شده است. لغ مشخص در قالب جدولي معين احصاها و مباها، دستگاهطرح هاي حمايت از توليد و اشتغال در قالبطرح .0

 

 پيشنهاد

، 4037شود در سال ( قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران به دولت اجازه داده مي03در راستاي اجراي ماده )

 ند. كهاي انرژي و تخصيص منابع حاصل اقدام تا سقف ارقام مندرج در جدول زير نسبت به افزايش قيمت حامل

 اليحه مشخصات

 

  دوم سالـ دهم  دوره

 

 :ثبت شماره

843 

 

 : چاپ شماره

067 

 

 :چاپ تاريخ

12/9/2896 

 

 هايپژوهش معاونت

زيربنايي و امور 

 توليدي

انرژي،  مطالعاتدفتر: 

 صنعت و معدن

 

 

 گزارش مشخصات

 

 :مسلسل شماره

1-82723013 

 

 :انتشار تاريخ

10/27/2896 
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هاي نفت و نيرو مکلف وري انرژي و كاهش يارانه پنهان انرژي مشتركين پرمصرف، وزارتخانهبهره يدر راستاي ارتقا الف(

 ضمن حفظ نظام قيمتگذاريگاز، آب و برق در بخش خانگي،  ند در صورت اقدام به افزايش قيمتهست

پايين  در سطوحباالي مصرف، بيش از درصد افزايش تعرفه  در سطوحكه درصد افزايش تعرفه  نندكاي عمل گونهبه پلکاني

 مصرف باشد.

زان براي افراد هر خانوار به مي است با استفاده از سيستم هوشمند سوخت، نسبت به تعيين سهميه مناسبکلف دولت م ب(

هاي خانوار )مستقل از اينکه خودرو داشته باشد يا نداشته باشد( ليتر در ماه اقدام نمايد كه اين سهميه به همه سرپرست 03

 .شوداختصاص داده مي

امه، بودجه و ، كميسيون برنبار به ديوان محاسبات كشورماه يك 0دولت مکلف است گزارش تفصيلي اين بند را هر  ج(

 ند.كمجلس شوراي اسالمي ارائه  هاي مرتبطمحاسبات و كميسيون

افزوده )پس از كسر ماليات بر ارزش هامنابع هدفمندي يارانهخالص « 41»تبصره « الف»و بند « 41»تبصره  با ادغام منابع

هزار ميليارد ريال است و مصارف آن به شرح جداول  411مبلغ  4037در سال  كننده انرژي(هاي توليد و توزيعو سهم شركت

 شود.تعيين مي 4-4و  4

 

 1931ها در سال هاي مرتبط با قانون هدفمند كردن يارانهها و پرداخت. دريافت1جدول 

 ها )منابع(دريافتي

هزار 

ميليارد 

 ريال

 ها )مصارف(پرداختي

هزار 

ميليارد 

 ريال

هاي حاصل از اجراي دريافتي خالص

)پس از  هاقانون هدفمندكردن يارانه

افزوده و سهم كسر ماليات بر ارزش

 (*كننده انرژيهاي توليد و توزيعشركت

411 

 003 پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها. 4

كاهش فقر مطلق در خانوارهاي هدف از طريق افزايش پرداخت به خانوارهايي كه درآمد . 0

 كمتر از خط حمايتي كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي كشور است هاآن
73 

( 0)قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  (14) ماده .0

 هاي مستقيم سالمت مردم، ايجاد دسترسي عادالنه مردم بههزينهموضوع كاهش سهم 

 ناپذير درمان، پوشش دارو،هاي تحملخدمات بهداشتي و درماني، كمك به تأمين هزينه

 العالجدرمان بيماران خاص و صعب

1/41 

 00 گندميارانه نان و خريد تضميني  .1

حمايت از توليد و اشتغال از طريق تأمين اعتبارات مربوط به اجراي قانون اصالح الگوي  .4

ونقل و مديريت مصرف سوخت مصوب و قانون توسعه حمل 4033مصرف انرژي مصوب 

 4-4هاي پيوست جدول شرح فهرست و عناوين طرحبه 4014

4/444 

 ها مورد تأكيد قرار گرفته است.هاي حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهون برنامه ششم توسعه، كل دريافتي( قان03* در ماده )
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 جدول فوق 5موضوع رديف شماره  هايفهرست و عناوين طرح .1-1جدول 

 اهداف توضيحات عنوان

منابع )هزار 

ميليارد 

 ريال(

دستگاه 

 مسئول

 بازسازي و نوسازي صنايع

 يني محصوالتبازسازي و نوسازي صنايع و طرح جايگز

و  «ب»مصرف موضوع بندهاي بازده صنعتي و پركم

برنامه ششم در قالب تسهيالت  قانون( 14)ماده  «ح»

 بهره با زمان بازپرداخت مشخصكم

كاهش مصرف  اشتغال/

رشد توليد ناخالص  انرژي/

 داخلي

03 
وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

 شهرهاهوا در كالنكاهش آلودگي 

 بر سياههاي مبتنيكاهش آلودگي براساس برنامه

اي كه سياهه انتشار گونهشهر بهانتشار هر كالن

كاهش يابد. مطابق  درصد44 ها به ميزانآالينده

 قانون برنامه ششم و قانون هواي پاك( 03) ماده

كاهش مصرف  اشتغال/

هاي انرژي/ كاهش آالينده

 زيست محيطي

 وزارت كشور 13

 ريشهتوسعه خطوط ريلي برقي بين

سهم دولت براي فاينانس احداث  درصد 44عنوان به

ه السير، مطابق قانون برنامخطوط ريلي برقي و سريع

 توسعه ششم

اشتغال/كاهش مصرف 

رشد توليد ناخالص  انرژي/

 داخلي

03 
وزارت راه و 

 شهرسازي

 تزريق گاز به ميادين نفتي
 (40)قانون برنامه ششم و ماده  (11)مطابق ماده 

 رفع موانع توليد

اشتغال/ رشد توليد ناخالص 

داخلي از طريق رشد 

 ضريب بازيافت ميادين

 وزارت نفت 4

بهبود كيفيت سوخت گازوئيل 

 توليدي

هاي كاهش گوگرد تا سطح در قالب اجراي طرح

ppm43 

هاي كاهش آلودگي اشتغال/

 محيطيزيست
 وزارت نفت 4

هاي خطوط انتقال برق، طرحاتمام 

هاي كاهش اوج بار، حمايت از طرح

هاي توزيع و كاهش تلفات در شبکه

 افزايش كيفيت توان

 قانون برنامه ششم (11) اساس مادهبر
بار و      كاهش اوج  غال/ اشرررت

 بهبود ضريب بار شبکه
 وزارت نيرو 44

هاي حمايت از احداث نيروگاه

 سوززباله

قانون برنامه ( 01) ماده «ث»و بند ( 43)مواد 

بهره با زمان صورت تسهيالت كمششم به

 بازپرداخت مشخص

هاي اشتغال/كاهش آلودگي

 محيطيزيست
 وزارت كشور 4/0

مسکن  ياز احداث و نوساز تيحما

و  ريمناطق سردس تيبا اولو ييروستا

 زيخزلزله

قانون برنامه ششم در قالب    ( 40)و( 44)،( 43) مواد

 بهره با زمان بازپرداخت مشخصكمتسهيالت 

سازي مصرف   اشتغال/ بهينه 

مين أانرژي در روسرررتاها/ ت   

 مسکن ايمن

43 
وزارت راه و 

 شهرسازي

 كنهاي آب شيرينحمايت از طرح
قانون برنامه ششم در قالب تسهيالت ( 04) ماده

 بهره با زمان بازپرداخت مشخصكم
 وزارت نيرو 4 

 01  ( برنامه ششم توسعه03ماده )  كارزاي وزارت هاي اشتغالطرح

، وزارت كار

تعاون و رفاه 

 اجتماعي

 

اعتبارات فوق پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور و تخصيص آن توسط اين سازمان براي موارد مطروحه 

 .در جدول فوق صرف شود
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