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 كل كشور 7931سال ربرسي اليحه بودهج 

 اههدفمند كردن ياراهن. 17

 اليحه(« 71»و « 71»اهي )تبصره
 

 

  

 

 
 

 

 چكيده

هاي حاملها و افزايش قيمت به موضوع هدفمند كردن يارانه 4931اليحه بودجه سال « 41» و« 41» هايدر تبصره

ها از منابع حاصل از فروش داخلي ، سهم سازمان هدفمندسازي يارانه«41»انرژي پرداخته شده است. طبق تبصره 

هزار ميليارد ريال  093هزار ميليارد ريال تعيين شده است. همچنين در مصارف سازمان مذكور  913هاي انرژي، حامل

ميليون نفر از جامعه هدف قانون  99ي حذف حدود امعنكه به نظر گرفته شده است بابت پرداخت يارانه نقدي در

منظور تأمين مصارف عدم اجازه برداشت از بودجه عمومي دولت به «41»است. نكته مثبت تبصره هكردن يارانه هدفمند

 سازمان هدفمندسازي است.

هزار ميليارد  411كسب  هاي انرژي برايپيشنهاد افزايش قيمت حامل 4931 سال اليحه بودجه« 41»تبصره  در

هاي انرژي را مشخص نكرده است، بنابراين ريال درآمد جديد مطرح شده است. اين پيشنهاد شيوه افزايش قيمت حامل

بر اين، مصارف اين تبصره نيز كامالً مبهم و نامشخص است و . عالوهتوان تعيين كردآثار و تبعات اجتماعي آن را نمي

است. همچنين گفتني است اين تبصره مغاير  4911هاي زودبازده سال بنگاه شكست خوردهرسد تكرار طرح ظر مينبه

( قانون الحاق 4( قانون برنامه ششم توسعه و ماده )93ها، ماده )قوانين باالدستي ازجمله قانون هدفمند كردن يارانه

 تبصره «الف»شود ضمن حذف بند اد مي( است. بنابراين پيشنه0برخي مقررات به قانون تنظيم برخي از مقررات مالي )

لحاظ شود و مصارف آن با نگاهي به قوانين « 41» هاي انرژي در تبصره، منابع حاصل از افزايش قيمت حامل«41»

 الذكر بازنويسي شود.فوق

 

 اظهارنظر كارشناسي

 اليحه با قوانين مربوط« 11» و« 11»هاي تبصره هايمغايرت . بررسي1

 ( 93نقض ماده )قانون برنامه ششم توسعه 

 (0)دولت  ياز مقررات مال يبخش يمبه قانون تنظ يالحاق موادبا قانون « 41»تبصره  تناقض 

 41»در تبصره كاري مخرب ايجاد آشفتگي در نظام مالي كشور و موازي» 

 قالب قانون دائميساله و عدم تصويب نشدن آن در هاي انرژي در قانون موقت يكتعيين محل مصرف افزايش قيمت حامل 

 41»افزوده در تبصره قانون ماليات بر ارزش (91)و  (41) نقض صريح مواد» 

 ها به صندوق رفاه اجتماعيتغيير ماهيت سازمان هدفمندسازي يارانه.

 اليحه مشخصات

 

  دوم سالـ دهم  دوره

 

 :ثبت شماره
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 : چاپ شماره
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 :چاپ تاريخ

12/9/2896 
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 توليدي

 مطالعاتدفتر: 
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2-82723013 

 

 :انتشار تاريخ
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 هاي انرژي. ابهام در شيوه افزايش قيمت حامل2

اشاره شده و  4931نسبت به سال  4931ي در سال انرژ يهاحامل يمتق يشافزا التفاوتمابه به يطور كلبه« 41» هدر تبصر

است كه در قانون هدفمند كردن درحالي  . اينهستند يمتق يشمشمول افزا ي انرژيهاگروه از حامل كدام يستمشخص ن

 افزوده است.« 41» هاي تبصرهاند. اين موضوع بر ابهاممجزا تعيين تكليف شدهصورت به هاي انرژيها حامليارانه

 

 بندي بنزينهاي نفتي و سهميهفرآوردهگزينه پيشنهادي: افزايش قيمت گاز طبيعي و 

تر صرفمهاي پايين جامعه ـ كه عموماً كمدهكشود تا آثار تغيير قيمت بر بندي اعمال ميدر اين گزينه در مورد بنزين سهميه

شده در مديريت مصرف  هاي حاصلكاهش يابد. البته در اجراي اين گزينه الزم است با استفاده از پيشرفت ـ هم هستند

بارها از مشكالت و مفاسد احتمالي ها و وانتهاي فعال و غيرفعال( و تعميم آن به تاكسيجمله رصد كاميونگاز )ازنفت

عالوه هزينه خليج فارس )بهدرصد و بنزين آزاد به قيمت فوب  41اي بندي پيشگيري كرد. در اين گزينه بنزين سهميهسهميه

دولتي خارج قيمتگذاري  طور كلي بنزين آزاد از نظاميابد و بهمي درصد ماليات و عوارض( افزايش قيمت 93نقل و وحمل

درصد افزايش  03 گاز(ها )نفت سفيد، نفت كوره، گاز مايع و نفتفرآوردهبر اين قيمت گاز طبيعي و ساير شود. عالوهمي

 هزار ميليارد ريال خواهد بود. 410التفاوت افزايش قيمت حدود يابد. درمجموع مابهمي

جاي اختصاص به موتورها به سرپرستان اختصاص داد و براي هر سرپرست بندي را بهتوان سازوكار سهميهبر اين ميهعالو

ميليون نفر ايران، اعمال  13نظر گرفت )با توجه به جمعيت  هاي آزاد درخانوار سهميه سوخت با امكان فروش به قيمت

 اي است(.ميليون ليتر در روز بنزين سهميه 1/10ن معناي تعييليتر در ماه براي هر نفر به 03ه سهمي

 

 شفاف نبودن مصارف .9

وارد است در حوزه مصارف اين تبصره است. در اين تبصره تنها به  4931 سال اليحه بودجه« 41» آخرين نقدي كه به تبصره

براي « آموخته دانشگاهيجوانان دانش هاي توليد، اشتغال و آموزش و كمك به كارورزيدر جهت حمايت از طرح»ذكر عبارت 

 جنبه مورد نقد است.اكتفا شده است. اين اقدام از چند بيان مصارف آن 

 گويي در بيان نوع مصارفابهام و كلي -

 گيري براي تخصيص منابعمرجع نامناسب تصميم -

 احتمال استفاده از منابع در بودجه جاري كشور -

 منابع به مصارفرعايت نكردن قوانين موجود در تخصيص  -

 

 ايجاد دوگانه غيرواقعي اشتغال ـ تورم .1

هاي انرژي و استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و بانك مركزي افزايش قيمت حاملدنبال به «41»تبصره  دولت در قالب

است  درحالي است. اينافزايش اشتغال دنبال به توان گفت دولت همزمان با ايجاد تورمبراي ايجاد اشتغال است. بنابراين مي

ت و وكار اسكيد داشت، مسير اصلي اشتغال در كشور بهبود مستمر فضاي كسبأطور كه دولت يازدهم نيز همواره تكه همان
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اي بسيار مبهم. اجراي اين شيوه اين تصور را ايجاد ها و استفاده از منابع آن براي توليد شغل آن هم با شيوهنه افزايش قيمت

 دهد كه يك دوگانه غيرواقعي است. كه تنها راه ايجاد اشتغال، ايجاد تورم است و اگر تورم نباشد، حتماً ركود رخ مي كندمي

 

 اهپيشنهاد

صورت گيرد. بر اين اساس  4931سال اليحه بودجه « 41» طبق آنچه گفته شد ضروري است اصالحات جدي در مورد تبصره

 شود:موارد زير پيشنهاد مي

( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 4با توجه به احكام قانوني ماده )« 41» . تبصره4

( قانون برنامه ششم 93منظور لحاظ كردن سهم شركت ملي نفت ايران از فروش داخلي نفت و ميعانات گازي، ماده )به (0)

 بازنويسي شود. افزودهقانون ماليات بر ارزش 91و  41د توسعه و موا

با ارائه اليحه مستقلي  ها ايجاد شده است،ها كه به موجب قانون هدفمندكردن يارانه. انحالل سازمان هدفمندسازي يارانه0

 از طرف دولت و تشريح ماهيت صندوق جديد صورت گيرد.

قانون برنامه ششم با توجه به جداول پيوست در منابع  (93). منابع و مصارف سازمان هدفمندسازي طبق تكليف ماده 9

 و مصارف بودجه عمومي درج شود.

قانون برنامه ششم توسعه )مرتبط با قانون هدفمند كردن  (93)و ماده « 41» . با توجه به همپوشاني زياد بين تبصره1

دولت نيز در قالب سقف درآمدهاي مجاز نظر  جديد مد درآمدحذف گردد. ميزان « 41» شود تبصرهها( پيشنهاد مييارانه

 تعيين شود. « 41» هدفمندي، در تبصره

 

 «11»پيشنهاد جايگزين تبصره 

، تا 4931شود در سال ( قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران به دولت اجازه داده مي93) مادهدر راستاي اجراي 

 هاي انرژي و تخصيص منابع حاصل اقدام كند. سقف ارقام مندرج در جدول زير نسبت به افزايش قيمت حامل

 هاي نفت و نيرو مكلفپرمصرف، وزارتخانه وري انرژي و كاهش يارانه پنهان انرژي مشتركينبهره يدر راستاي ارتقا الف(

اي عمل هگونبهپلكاني  هستند در صورت اقدام به افزايش قيمت گاز، آب و برق در بخش خانگي، ضمن حفظ نظام قيمتگذاري

 پايين مصرف باشد. در سطوحباالي مصرف، بيش از درصد افزايش تعرفه  در سطوحكه درصد افزايش تعرفه  نندك

است با استفاده از سيستم هوشمند سوخت، نسبت به تعيين سهميه مناسب براي افراد هر خانوار به  ب( دولت مكلف

هاي خانوار )مستقل از اينكه خودرو داشته باشد يا نداشته كه اين سهميه به همه سرپرست كندليتر در ماه اقدام  03ميزان 

 شود.باشد( اختصاص داده مي

، كميسيون برنامه، بودجه و بار به ديوان محاسبات كشورماه يك 9اين بند را هر است گزارش تفصيلي  مكلفدولت ج( 

 ند.كمجلس شوراي اسالمي ارائه  هاي مرتبطمحاسبات و كميسيون

افزوده ها )پس از كسر ماليات بر ارزشخالص منابع هدفمندي يارانه« 41»تبصره  «الف»و بند  «41»با ادغام منابع تبصره 

شرح جداول هزار ميليارد ريال است و مصارف آن به 111مبلغ  4931كننده انرژي( در سال توليد و توزيع هايو سهم شركت

 شود.( تعيين مي4-4( و )4)
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 1931ها در سال هاي مرتبط با قانون هدفمند كردن يارانهها و پرداخت. دريافت1جدول 

 ها )منابع(دريافتي

هزار 

ميليارد 

 ريال

 )مصارف(ها پرداختي

هزار 

ميليارد 

 ريال

هاي خالص دريافتي

حاصل از اجراي قانون 

ها هدفمندكردن يارانه

)پس از كسر ماليات بر 

ارزش افزوده و سهم 

هاي توليد و شركت

 كننده انرژي*(توزيع

111 

 093 . پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها4

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

 حمايتي كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي كشور است
13 

( موضــوع كاهش ســهم  0( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشــي از مقررات مالي دولت )11. ماده )9

هاي مستقيم سالمت مردم، ايجاد دسترسي عادالنه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، كمك به تأمين        هزينه

 العالجناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعبهاي تحملهزينه

1/11 

 99 گندم. يارانه نان و خريد تضميني 1

. حمايت از توليد و اشــتغال از طريق تأمين اعتبارات مربوب به اجراي قانون اصــالح الگوي مصــرف انرژي   1

شرح فهرست و عناوين    به 4911و مديريت مصرف سوخت مصوب    ونقل و قانون توسعه حمل  4933مصوب  

 :4-4هاي پيوست جدول طرح

1/411 

 ها مورد تأكيد قرار گرفته است.هاي حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهدريافتي( قانون برنامه ششم توسعه، كل 93* در ماده )

 
 ( جدول فوق5هاي موضوع رديف شماره )فهرست و عناوين طرح .2 جدول

 اهداف توضيحات عنوان
)هزار منابع 

 ميليارد ريال(
 دستگاه مسئول

 بازسازي و نوسازي صنايع

جايگزيني محصوالت بازسازي و نوسازي صنايع و طرح 

 «ح»و  «ب»بازده صنعتي و پرمصرف موضوع بندهاي كم

هره بقانون برنامه ششم در قالب تسهيالت كم (11)ماده 

 با زمان بازپرداخت مشخص

اشتغال/كاهش مصرف 

انرژي/رشد توليد ناخالص 

 داخلي

03 
وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

كاهش آلودگي هوا در 

 شهرهاكالن

ار بر سياهه انتشاي مبتنيبراساس برنامهكاهش آلودگي 

 ها بهاي كه سياهه انتشار آاليندهگونهشهر بههر كالن

قانون  (93)كاهش يابد. مطابق ماده  درصد 41ميزان 

 برنامه ششم و قانون هواي پاك

اشتغال/كاهش مصرف 

هاي انرژي/ كاهش آالينده

 زيست محيطي

 وزارت كشور 13

توسعه خطوب ريلي برقي 

 شهريينب

سهم دولت براي فاينانس احداث  درصد 41عنوان به

السير، مطابق قانون برنامه خطوب ريلي برقي و سريع

 ششم

اشتغال/كاهش مصرف 

انرژي/رشد توليد ناخالص 

 داخلي

93 
وزارت راه و 

 شهرسازي

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

 موانع توليد

اشتغال/ رشد توليد 

ناخالص داخلي از طريق 

رشد ضريب بازيافت 

 ميادين

 وزارت نفت 1

بهبود كيفيت سوخت 

 گازوئيل توليدي

تا سطح هاي كاهش گوگرد در قالب اجراي طرح

ppm13 

اشتغال/ كاهش 

هاي آلودگي

 محيطيزيست

 وزارت نفت 1

هاي خطوب اتمام طرح

از انتقال برق، حمايت 

هاي كاهش اوج بار، طرح

 هايكاهش تلفات در شبكه

توزيع و افزايش كيفيت 

 توان

 قانون برنامه ششم (11)براساس ماده 
اشتغال/كاهش اوج بار و 

 بهبود ضريب بار شبكه
 وزارت نيرو 41
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 اهداف توضيحات عنوان
)هزار منابع 

 ميليارد ريال(
 دستگاه مسئول

حمايت از احداث 

 سوزهاي زبالهنيروگاه

 قانون برنامه ششم (91)ماده  «ث»و بند  (13)مواد 

 بهره با زمان بازپرداخت مشخصتسهيالت كمصورت به

اشتغال/كاهش 

هاي آلودگي

 محيطيزيست

 وزارت كشور 1/0

 ياز احداث و نوساز تيحما

 تيبا اولو ييمسكن روستا

و  ريمناطق سردس

 زيخزلزله

قانون برنامه ششم در قالب  (10)و  (14)، (13)مواد 

 بهره با زمان بازپرداخت مشخصتسهيالت كم

سازي اشتغال/ بهينه

مصرف انرژي در روستاها/ 

 تأمين مسكن ايمن

43 
وزارت راه و 

 شهرسازي

هاي آب حمايت از طرح

 كنشيرين

هره بقانون برنامه ششم در قالب تسهيالت كم (91)ماده 

 با زمان بازپرداخت مشخص
 وزارت نيرو 1 

زاي هاي اشتغالطرح

 وزارت كار 
 01  توسعه( برنامه ششم 93ماده )

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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