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كل كشور1391اليحه بودجه سالبررسي

اي اعتبارات يارانه. 22
)ويرايش دوم(

 چكيده

ميليـارد ريـال 137,904معادل 1391اي در اليحه بودجه سال مجموع اعتبارات يارانه

رقم نسبت به ارقام مصوب سال قبل. است . درصد كاهش يافتـه اسـت25) 1390(اين

به اي هزينه اعتبارات يارانه 1391در اليحه بودجه سال قـانون بودجـه سـال اي نسبت

ــاهش 1390 ــه19از ك ــارات ياران و اعتب ــرمايه درصــدي ــاهش اي س ــز از ك 62اي ني

.درصدي برخوردار بوده است

:ها بدين ترتيب است در زمينه يارانه 1391هاي مهم اليحه بودجه سال ساير ويژگي

و مصـارف قـانون هدفمنـد كـردن يارانـه.1 و حذف منـابع هـا از ارقـام بودجـه

 نبودن برنامه دولت در اين زمينه، مشخص

به ابهام در زمينه اعتبارات بخش سالمت از محل درآمدهاي هدفمندي يارانه.2 ها

 تبع حذف اعتبارات قانون مذكور از اليحه،

 كاالي اساسي، باز بودن دست مجري براي اختصاص يا عدم اختصاص يارانه.3

هـا شامل يارانه نان، نهاده(اي يارانهاختيار دولت براي مصرف ساير اعتبارات.4

و ده  بـراي) هـا مـورد مهـم ديگـرو عوامل توليد كشاورزي، يارانـه كاالهـاي اساسـي

.ها اجراي قانون هدفمند كردن يارانه
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و عـدم امكـان تصويب اين ارقام از يك سو به معناي گسـترش اختيـارات دولـت

ـ هزينه دولت در زمينه يارانه  استو ازسوي ديگر به اين معناسـته نظارت بر درآمد

شد دليل وجود ابهام، جامعه هدف يارانه كه به .ها دچار عدم اطمينان جدي خواهد

 مقدمه

اي اعتبارات يارانهاعتباراتي تحت عنوان 1391اليحه بودجه سال 520000در رديف

ميليـارد ريـال بـراي مجمـوع 904,137در ايـن رديـف رقمـي معـادل. قيد شده اسـت

 130,128از مجمـوع ايـن رقـم معـادل. اي در نظـر گرفتـه شـده اسـت اعتبارات يارانه

و اي هزينــه ميليــارد ريــال ســهم اعتبــارات يارانــه ميليــارد ريــال نيــز ســهم774,9اي

.اي است هاي سرمايه اي براي تملك دارايي اعتبارات يارانه

دهنـده ايـن نشـان 1390بـا قـانون سـال 1391اي اليحه سال مقايسه اعتبارات يارانه

نسبت بـه ارقـام مصـوب سـال 1391است كه مجموع اين اعتبارات در اليحه بودجه سال 

در اي سـرمايه كـاهش اعتبـارات يارانـه. درصد كاهش يافته اسـت5/25قبل در مجموع  اي

و اعتبـارات يارانـه62نسبت به ارقام مصوب سال قبل 1391اليحه بودجه سال  اي درصد

ني هزينه .درصد كاهش داشته است19ز در اين اليحه نسبت به ارقام مصوب سال قبل اي

و سرمايه دليل عمده كاهش شديد اعتبارات هزينه ها در اليحه بودجه اي يارانه اي

اي نسبت به ارقام مصوب قانون بودجه سال قبـل، حـذف اعتبـارات يارانـه 1391سال 

قـانون)12(اي موضوع مـاده رات يارانهاعتبا(ها مربوط به قانون هدفمند كردن يارانه

در. در اليحه بودجه سال جاري است)ها هدفمند كردن يارانه حالي است كه در جـزء اين
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اشاره شده است كه در راستاي اجراي مـاده 1391ماده واحده اليحه بودجه سال»10«

ايـن)11(ها دولـت اجـازه دارد منـابع موضـوع مـاده قانون هدفمند كردن يارانه)12(

بـر عـالوه. اضافه كنـد)7(را به منابع ماده) سهم دولت از منابع هدفمند كردن(قانون 

بر منـابع موضـوع قـانون تواند عالوه اين در اين جزء تصريح شده است كه دولت مي

اي قـانون هـاي يارانـه بيني شده در رديـف ها، از ساير منابع پيش هدفمند كردن يارانه

.ها استفاده كندز در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهني 1391بودجه سال 

دو 1391اي اليحـه بودجـه سـال در اين گزارش سعي شـده اعتبـارات يارانـه در

و كـردن يارانـه اي مرتبط با موضوع قانون هدفمنـدت يارانهااعتبار(بخش جداگانه  هـا

دو در مقايسه با ارقام اعتبـارات يارانـه)اي ساير اعتبارات يارانه اي سـال قبـل در هـر

و مباحث مربوط با قانون هدفمنـد  و نيز موضوعات هـا در اليحـه كـردن يارانـه بخش

مي 1391بودجه سال  و پيشنهادهاي مربوط به هر بخش ارائه . شود بررسي

 اظهارنظر كارشناسي

ها اي رديف برخي اعتبارات يارانه•

. جزء مشخص تبيين شده بـود25در 1390اي در قانون بودجه سال اعتبارات يارانهـ

جـدول زيـر ايـن. جـزء آمـده اسـت21در 1391اين اعتبارات در اليحه بودجه سـال

و هزينـه اعتبارات را در دو سال مـذكور بـه تفكيـك سـرمايه  . اي نشـان داده اسـت اي

و رديف و قـانون 1391اي در اليحـه بودجـه سـال هاي اعتبارات يارانـه مقايسه ارقام

اي ها اعتبارات يارانـه بيانگر اين واقعيت است كه در برخي از رديف 1390ل بودجه سا
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و يـا تفـاوت آنهـا 1391سال لحاظ شده در اليحه بودجه با سال قبل تفـاوت نداشـته

،)1رديـف(يارانه نقـدي نـان. بسيار اندكي بوده است) صورت افزايشي يا كاهشيبه(

و زيـان شـركتو كمـك)15رديـف(يارانه سود تسهيالت مسكن روسـتايي هـاي آب

اي تغيير نيافته در اليحه بودجـه جمله اعتبارات يارانهاز)24رديف(فاضالب روستايي 

.است 1390نسبت به ارقام مصوب قانون بودجه سال 1391سال 

، تخفيـف)6رديـف(، كمك بالعوض يارانه سود)3رديف(يارانه كاالهاي اساسي

وهاي عوارض پروانه، حمايت (مالي رديـف(ساخت مسكن مهر، يارانه زير)12رديف...

)22رديف(و يارانه سود مسكن مهر)19رديف(ها، يارانه انرژي سوخت نيروگاه)14

اي هستند كه ارقام مربوط به آنهـا در اليحـه بودجـه جدول زير نيز از اعتبارات يارانه

.چنداني نداشته استتفاوت 1390نسبت به ارقام قانون بودجه سال 1391سال 

انـد، حـذف شـده 1391اي در اليحه بودجـه سـال هاي اعتبارات يارانه برخي از رديف

ها با اعتبارات مشخص وجـود اين رديف 1390حالي است كه در قانون بودجه سال اين در

و دارو يارانه شير. اند داشته التفـاوت قيمـت خريـد تضـميني، پرداخت مابه)8رديف(خشك

و پس ـ)9رديـف(اب تصـفيه شـده از بخـش خصوصـي آب ، حمايـت از بيمـاران خـاص

، اعتبار موضـوع قـانون)10رديف(قانون برنامه پنجم توسعه)34(ماده»ب«موضوع بند

و آسـيب، كمك به تأمين مسـكن اقشـار كـم)18رديف(ها سازي يارانه هدفمند پـذير درآمـد

و روحــانيون( (طــالب و مان حمايــت از مصــرفزيــان ســاز، كمــك)20رديــف) كننــدگان

و)25رديف(توليدكنندگان  و يارانه سود كارمزد خريـد تضـميني محصـوالت كشـاورزي

اي حـذف شـده در اليحـه هاي اعتبـارات يارانـه جمله رديفاز)16رديف(كاالهاي اساسي

.است 1390نسبت به قانون بودجه سال 1391بودجه سال 



__________________________________________________�



123456�را!ا�0/�.-,+ *و(%_________________________________________ �



__________________________________________________	

يارانه كاالهاي اساسي در رديف مشخصي بـا اعتبـاري 1390در قانون بودجه سالـ

اين رديـف 1391در اليحه بودجه سال. ميليارد ريال تصريح شده بود000,25معادل 

و تنظـيم بـازار كليـه محصـوالت هاي ديگـر ماننـد هزينـه با برخي يارانه هـاي كنتـرل

و خـدم  و هزينـه بازرسـي كـاال و ساير كاالها و شيالت و دام و يارانـه كشاورزي ات

و مابه و جريمه تسهيالت و سود و سـاير يارانـه اصل و كـارمزد و التفاوت سود ... هـا

و با اعتباري معادل  درصدي12كاهش. ميليارد ريال آمده است000,22ممزوج شده

در يارانـه  و افزايش دامنه شمول رقم پيشنهادي هـاي مختلـف اعتبارات اين رديف

ن عالوه دهنده اين است كه اعتبار يارانـه كاالهـاي اساسـي شانبر كاالهاي اساسي

از كاهشچش 1391در سال   بـر عـالوه. سـتاگيري برخوردارمنسبت به سال قبل

از يارانه و تعيـين اين گنجاندن طيف وسيعي در رديف يارانه كاالهاي اساسـي ها

سر در اعتبارات يارانه(جمع براي آنها اعتبار ضرر اين موضوع و زيان اي پرداخت

در ايـنمي) خريدهاي تضميني نيز رخ داده است تواند شـفافيت عملكـرد بودجـه

از يارانه بر آن را دشوار كند بخش و نظارت از بين برده . ها را

منظـور قانون برنامه پنجم توسعه تصريح شـده اسـت كـه بـه)34(ماده»ب«در بندـ

و كاهش سهم هزينه م تحقق شاخص عدالت در سالمت سـتقيم مـردم بـه حـداكثر هاي

هاي سالمت، ايجاد دسترسي عادالنه مردم به خـدمات هزينه%)30( درصد معادل سي

ناپذير درمان، پوشـش دارو، درمـان هاي تحمل بهداشتي درماني، كمك به تأمين هزينه

و صعب العالج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي درمـاني بيماران خاص

و پايـداري نيـروي انسـاني متخصـص به درآمد اختصا و كمك به تربيت، تـأمين صي

كـردن خالص كل وجوه حاصل از اجراي قـانون هدفمنـد%)10( درصد مورد نياز، ده
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و دولـت ها عالوه يارانه بر اعتبارات بخش سالمت به اين بخش اختصاص خواهد يافت

در بـراين.ن كنـد انه تعيييمكلف است منابع اين رديف را در قوانين بودجه سال اسـاس

موضـوع بنـدـ حمايت از بيماران خاص«رديفي تحت عنوان 1390قانون بودجه سال 

ميليـارد ريـال100,1بـا اعتبـاري معـادل» توسـعه قانون برنامه پنجم)34(ماده»ب«

بايـد البته. حذف شده است 1391اين رديف در اليحه بودجه سال. تصريح شده بود

در اليحه بودجه سال متذكر از اعتبارات مربوط به رديف 1391شد كه هاي بخشي

قـانون برنامـه)34(مـاده»ب«هاي گذشته با اعتبارات موضـوع بنـد متفرقه سال

در قالب رديف جديد  و در هم ادغام شده مجمـوع. آمده است 129450پنجم توسعه

قـانون برنامـه پـنجم)34(مـاده»ب«ه براي اجـراي بنـد اعتبارات تخصيص يافت

در اليحه بودجه سال  ميليارد ريال بوده است كه با توجه 570معادل 1391توسعه

در اليحـه به مشخص نشدن اعتبارات مربوط به قانون هدفمنـد كـردن يارانـه  هـا

در مورد ميزان اين اعتبارات مشكل است 1391بودجه سال  1.قضاوت

و شيرخشـك از جملـه اعتبـارات يارانـهـ ياران اي حـذف شـده از رديـفه خريد دارو

ايـن 1391در اليحه بودجه سـال. است 1391اي در اليحه بودجه سال اعتبارات يارانه

و آمـوزش  رديف ذيل اعتبارات بخش سالمت حوزه ستادي وزارت بهداشـت، درمـان

و تحت عنوان يارانه دارو آمده است ميليـارد ريـال 4350اين رديف اعتبارات. پزشكي

از ذيل اعتبـارات يارانـه. تعيين شده است و شيرخشك اي اگرچه انتقال يارانه دارو
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و آموزش پزشـكي منجـر بـه بـاال رفـتن به اعتبارات ذيل وزارت بهداشت، درمان

شود اما بايد توجه داشت كه سـهم يارانـه شيرخشـكميمذكور اعتبارات شفافيت 

در اليحه بودج و ايـن موضـوع مـي 1391ه سال عمالً توانـد مورد غفلت واقع شده

در تحقق اهداف كمي و وكيفي مشكالتي را در اسناد تعيين شده براي بخش سالمت

.به وجود آورد) قانون برنامه پنجم توسعه(قوانين باالدستي 

و افـزايش كردن يارانه قانون هدفمندفاز دوم با اجرايـ ممكن است هزينـه مجـدد هـا

و بـرون هـاي درون عمومي در مسـافرتنقلو وخت، سهم حملس شـهري بـاال شـهري

مي.رود را نقـل عمـوميو سـطح تقاضـاي اسـتفاده از خـدمات حمـل توانـد لذا اين امر

هاي دولتـي در ايـن بخـش از اقتصـاد اساس ضروري است حمايت براين. دهد افزايش

اين خـدمات، افـزايش كيفيـت ارائـهيبر گسترش كم بيش از پيش افزايش يابد تا عالوه

اهميت. نقل عمومي مردم را به استفاده بيشتر از اين خدمات ترغيب كندو خدمات حمل

افـزايش هزينـه خريـد(كـردن اين موضوع با اجراي مراحل بعدي قـانون هدفمنـد 

ووو ضرورت اجـراي كامـل قـانون توسـعه حمـل) هاي انرژي حامل نقـل عمـومي

ميمديريت سوخت بيشت اي ايـن بخـشو مقايسـه بررسي اعتبارات يارانه. شودر

در ارقام آن با ارقام مصوب سال قبل نشان مي دهد كه ارقام مربوط به ايـن بخـش

. درصـد كـاهش يافتـه اسـت25اليحه بودجه سال جـاري نسـبت بـه سـال قبـل 

و با توجه به اهميت اين اعتب براين ارات ضروري اسـت اعتبـارات موضـوع اساس

و رقم مربوط به آن حداقل و بازنگري قرار گيرد درصد25 اين رديف مورد اصالح

.نسبت به ارقام سال قبل افزايش يابد

ها تصريح شـده اسـت كـه يارانـه قانون هدفمند كردن يارانه)4(ـ در تبصره ذيل ماده
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د ر هر سال كمتر از سـال قبـل باشـد پرداختي به توليدكنندگان بخش كشاورزي نبايد

از اعتبار يارانه 1391اما در اليحه بودجه سال اي اختصاص يافته به بخش كشاورزي

ايـن موضـوع. ميليارد كاهش يافتـه اسـت 7,750به 1390ميليارد ريال سال 12,000

هـا قـانون هدفمنـد كـردن يارانـه)4(بر نقض حكم قانوني تبصره ذيل ماده عالوه

در سال توان مي . داشته باشـد 1391د مشكالت زيادي براي فعاالن بخش كشاورزي

در سال بنابراين ضروري است اعتبار يارانه حداقل معادل سال 1391اي اين بخش

.ميليارد ريال تعيين شود 12,000و معادل) 1390(قبل 

 1391ها در اليحه بودجه سال قانون هدفمند كردن يارانه•

درصـد 100ها دولت مكلف شـده تـا كردن يارانه قانون هدفمند)12(مطابق مفاد ماده

وجوه واريزي مرتبط با اين قانون را در قالـب قـوانين بودجـه سـنواتي بـراي مـوارد 

در ارقام مربـوط. قانون مذكور اختصاص دهد)11(و)8(،)7(بيني شده در مواد پيش

اي قانون بودجه سـال ارات يارانهها در بخش اعتب كردن يارانه به اجراي قانون هدفمند

 1391اي اليحـه بودجـه سـال اما در بخـش اعتبـارات يارانـه. تصريح شده بود 1390

ايـن. هـا در نظـر گرفتـه نشـده اسـت كردن يارانـه اعتباري براي اجراي قانون هدفمند

خصـوص اجـراي يكـي از قـوانيندر 1391موضوع يكي از نقايص اليحه بودجه سال 

ميمهم اقتصادي  كـردن تنها حكم مرتبط با قانون هدفمند. شود در سال آتي محسوب

در اين بنـد دولـت بـا. است 1391ماده واحده اليحه بودجه سال»10«ها در بند يارانه

(11(قانون مذكور مجوز استفاده سهم ماده)12(استناد به مفاد ماده  از) سـهم دولـت

)7(را در قالـب مـاده) هـان يارانـه كـرد خالص وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمنـد 
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در ادامه اين بند تصريح شده است.ها دريافت كرده است كردن يارانه قانون هدفمند

از منـابع هـا، كردن يارانهبر منابع موضوع قانون هدفمند تواند عالوه كه دولت مي

در قانون بودجه سال بيني اي پيش هاي يارانه رديفساير ردكل كشور 1391شده

.ها استفاده كند اجراي قانون هدفمندكردن يارانه

هـاي گسـترده كننـده رويكـرد كلـي دولـت در پرداخـت بيان»10«قسمت اخير بند

را10دولت در بخش اول بند فوق زيرا،يارانه نقدي به مردم است درصد سـهم خـود

تـوان لذا مـي،ها افزوده است كردن يارانه قانون هدفمند)7(نيز به منابع موضوع ماده 

و نحوه تخصيص منابع حاصل از اجراي ايـن پيش بيني كرد كه سياست اجرايي دولت

 1390ماهـه اول سـال11و 1389مانند سه ماهه آخر سال نيز 1391قانون در سال 

.خواهد بود

ماده واحده مجوزي دريافـت شـده اسـت كـه بـا اجرايـي»10«در بخش دوم بند

 اي را در راسـتاي اجـراي قـانون هدفمنـدم اعتبارات يارانهتواند تما شدن آن دولت مي

در. ها صرف كند كردن يارانه اي ذكـر هـاي يارانـه حالي است كه بسياري از رديف اين

و كردن يارانـه ارتباطي با قانون هدفمند اي اساساً شده در اعتبارات يارانه هـا نداشـته

.ن كشـور تبيـين شـده اسـت هـايي از سـاير قـواني كدام در راسـتاي اجـراي بخـش هر

و ارائه چنين مجوزي مي از قوانين مرتبط تواند عملك بنابراين تصويب رد بسياري

ايـن ارائـه چنـين مجـوز كلـي بـر عـالوه. اين اعتبارات را با چالش روبرو كنـد با 

در اعتبارات يارانـه مي و همچنـين قـانون هدفمنـد تواند شفافيت عملكرد دولت  اي

را كردن يارانه در عملكرد. مخدوش كندها  ماهه اول قانون هدفمنـد11اين موضوع

از چالش كردن يارانه در اجـراي قـانون ها يكي هاي اساسي شفافيت عملكرد دولت
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در گزارشبكردن هدفمند و .هاي ديوان محاسبات به آن اشاره شده است وده

الي كردن يارانه بيني ارقام مربوط به قانون هدفمند عدم پيش حه بودجه سال ها در

در موضعدر آتي از گيري حالي است كه مسئولين دولتي هـاي رسـمي خـود بارهـا

اجـراي مرحلـه دوم اصـالح قميـت(هـا كردن يارانـه اجراي فاز دوم قانون هدفمند

مي. اند سخن گفته) هاي انرژي حامل وجـود مشكالت متعـددي را بـه تواند لذا اين امر

:ا اشاره شده استآورد كه در زير به برخي از آنه

كـردن قـانون هدفمنـد)12(اولين مشكل مربوط به عدم اجـراي مفـاد مـادهـ

به،ستها يارانه و مصارف مرتبط با اجراي اين قانون را زيرا شيوه كنوني منابع

از ساختار بودجه مي خارج .كند اي كشور موكول

و مشكل ديگر اين موضوع اين است كـه بـا توجـه بـه حجـم بـاالي منـاـ بع

از اجراي قانون هدفمند ها، ذكر نشدن ارقام مـرتبط بـا كردن يارانه مصارف ناشي

در قانون بودجه مي و 1391تواند شفافيت بودجه سال اين قانون از بـين بـرده را

و هزينه از درآمدها در سال آتي را غير حجم بااليي و غيـر هاي دولت قابـل شـفاف

.نظارت كند

وـ و نهايتـاً ردن يارانهك مصارف قانون هدفمندعدم تعيين منابع در اليحه ها

خط 1391قانون بودجه سال  در اجـراي فـاز منجر به عدم تعيين مشي كلي دولـت

و مراحل بعدي اجراي قانون مذكور مي و،شود دوم و محل منابع درآمـدي لذا ميزان

و همچنـين هاي اصالح قيمتـي حامـل سياست و كاالهـاي اساسـي محـل هـاي انـرژي

و سهم خانوار، بنگاه و دولـت مصارف منابع حاصل از اجراي اين قانون موضـوع(ها
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.در مورد اين قانون مبهم خواهد بود))11(و)8(،)7(مواد

ها در قانون بودجـه كردن يارانه اهميت تصريح اعتبارات مربوط به قانون هدفمند

مي 1391سال  ت زماني آشكارتر برخـي از احكـام قـانون كيـدأشود كـه بـا توجـه بـه

و قـانون بودجـه سـال كردن يارانه هدفمند و نحـوهدر 1390ها خصـوص چـارچوب

هـاي نظـارتي هاي برخي از دستگاه گزارش 1390كردن در سال اجراي قانون هدفمند

و شفافي از عملكـرد ايـن قـانون در سـه  ماهـه مانند ديوان محاسبات، روند قابل قبول

عدم توجه بـه تمـام مفـاد. دهد را نشان نمي 1390اول سال ماهه9و 1389سال آخر

و جبرانـي عملياتي نكردن برخي سياسـت ها، كردن يارانه قانون هدفمند هـاي حمـايتي

و برخـي  غير از پرداخـت نقـدي، عـدم توجـه كـافي بـه پرداخـت منـابع بخـش توليـد

از هاي جبراني پيش سياست منابعي غيـر از بيني شده بر حمايت از اين بخش، استفاده

و(ها منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه دريافت تنخواه از بانك مركزي

عدم تسويه بـه موقـع آن از محـل درآمـدهاي حاصـل از اجـراي قـانون، برداشـت از 

و خـدمات عمـومي ماننـد شـركت هاي دولتي ارائه حساب برخي شركت كننـده كاالهـا

و  و)11(و)8(،)7(هاي قانوني مرتبط با موادسقفرعايت نكردن، ...)توانير ... قـانون

 1389هـاي كـردن در سـال هـاي دولـت در اجـراي قـانون هدفمنـد از مهمترين چالش

. بوده است 1390ماهه اول سال9و) ماهه آخرسه(

و مصارف مربوط به قانون هدفمند كردن يارانه هـا در سـال بنابراين اگر منابع

شفبه 1391 تعيـين نشـود ممكـن اسـت ايـن 1391اف در قانون بودجـه سـال طور

و لذا انضباط مالي بودجه سال چالش را مخـدوش 1391ها در سال آتي نيز رخ داده

و كند كه تبعات آن در قالب تورم، كسري منابع بودجه .دور از انتظار نيست... اي
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و پيشنهادها جمع  بندي

بهبا توجه به موضوعات مطرح شده در باال :ترتيب زير ارائه شده است پيشنهادهايي

مي• در تبيين رديف پيشنهاد و اعتبـار هاي اعتبارات يارانه شود هر رديف اي

و به به مربوط به آن با ذكر قوانين مربوطه همراه ارقام آن تصريح صورت شفاف

و  تلاز كليشود و و عناوين گويي در قالب يـك رديـف كلـي فيق اعتبارات مختلف

را كه عدم رعايـت ايـن موضـوع مـي زيرا. لوگيري شودج توانـد شـفافيت بودجـه

بر عملكرد يارانه هر بخشو قانون را دچار مشكل كند مخدوشو نظارت در .ها

از رديف• اي متناسـب بـا تحـوالت هاي اعتبارات يارانه ضروري است برخي

وهكردن ياران بيني با اجراي مرحله دوم قانون هدفمند قابل پيش ها دچار بازنگري

اي مربـوط بـهت يارانهابراي نمونه ضروري است اعتبار. مورد اصالح قرار گيرد

و يارانه بليو حملتيارانه بلي و قطـار شـهري سـايريمتروتنقل همگاني تهران

و شهرها هـاي ايفاي تعهدات خاص كاالهاي اساسي دسـتگاهو يارانه شير مدارس

و افز اجرايي .ايش قرار گيرندمورد اصالح

مي• و مصارف مـرتبط بـا قـانون شود پيشنهاد از مشخص شدن منابع پس

در اليحه بودجه )34(مـاده»ب«اعتبارات مربوط به بند، 1391سال هدفمند كردن

از اجـراياز محل قانون برنامه پنجم توسعه قـانون هدفمنـد خالص منابع حاصل

.طور مشخص تعيين شوند كردن نيز به

به• و مصارف مربوط به اجراي قانون هدفمندبا توجه  باال بودن حجم منابع

و تصريح مفاد ماده كردن يارانه درج اين قانون مبني)12(ها درصد ارقـام 100بر
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و رديـف در)11(و)8(،)7(هـاي مربـوط بـه مـوادو وجوه مربوط اين قـانون آن

در سال  نيـز ماننـد 1391قوانين بودجه ضروري است ارقام مربوط به اين قانون

در اليحه بودجه قيد شود . سال قبل

و حكم قانوني عالوه بر مخدوش كردن شفافيت منابع عدم توجه به اين قاعده

اي ايـنو ارقام مربـوط بـه اعتبـارات يارانـه 1391و مصارف قانون بودجه سال

در اجراي قانون بودجه سال قانون،  بر عملكرد دولت دو قانون هدفمن 1391نظارت

و چالش كردن يارانه از پيش دچار ابهام مي ها را بيش .كند هاي جدي

مي•  1391ماده واحده اليحه بودجه سـال»10«شود بخش دوم بند پيشنهاد

از كليه منابع اعتبارات يارانه مبني اي اليحـهبر ارائه مجوز به دولت براي استفاده

در راسـتاي اجـراي ايـن انهكردن ياربر اعتبارات موضوع قانون هدفمند عالوه هـا

در بخش همان. قانون حذف شود از منـابع طور كه هاي قبل عنـوان شـد، اسـتفاده

از اجراي قانون هدفمند از منابع حاصل در اجراي ايـن كردن يارانه درآمدي غير ها

از چالش در دوره كردن يارانه هاي اساسي اجراي قانون هدفمند قانون يكي هـاي ها

از بنـد. استگذشته بوده   1391اليحـه بودجـه سـال»10«تصـويب ايـن قسـمت

از بنـد ايـنبر عالوه.تواند اين چالش را گسترش دهد مي تصـويب بخـش مـذكور

در رابطه با اعتبـارات يارانـه شفافيت عملكرد بودجهتواندمي»10« واي اي دولت

و مالي دولت انضباط بودجه و هزينهاي قادر كل ارقام درآمدي نون بودجه سال اي

. كند را نيز مخدوش 1391

مي• در راستاي اجراي مفاد تبصره ذيل ماده پيشنهاد قانون هدفمند)4(شود
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در سال هم اعتبارات يارانهسها، كردن يارانه سـ 1391اي بخش كشاورزي جمعراز

.ميليارد ريال تعيين شود 12,000معادل) 1390(كل حداقل معادل سال قبل 

و  مĤخذ منابع

 .1390قانون بودجه كل كشور در سال.1

.1391اليحه بودجه كل كشور در سال.2



6*و(%.-,+ شناسنامه گزارش 12263: شماره مسلسل�ا�1/0�را!2345

)ويرايش دوم(اي اعتبارات يارانه.22 كل كشور 1391اليحه بودجه سالبررسي:عنوان گزارش

)بخش عموميگروه( اقتصاديمطالعات:نام دفتر

و تدوين  ملكي سعيد توتونچي:تهيه

 علي نصيري اقدم:ناظر علمي
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