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 در مجلس شوراي اسالمي 6335سال راهبردهاي پيشنهادي براي بررسي اليحه بودجه 

 

هاي نسبت به سال 6335در راستاي ارتقاي كارآيي و اثربخشي بررسي اليحه بودجه سال 

 هاي محترم به موارد زير تمركز نمايند:شود كه نمايندگان و كميسيونگذشته پيشنهاد مي

بررسی شود مبنای قانونی برآورد منابع و مصارف در بودجه در هریک از امور بخشی  ـ مباني قانوني:
 و فرابخشی چيست؟ 

های تخصصی )مانند مسكن، آیا مجموعه اعتباراتی که در هریک از بخش ها:ـ تغيير هزينه
افی کبينی شده است برای انجام وظایف آن حوزه )نه دستگاه( ونقل، آموزش، بهداشت و...( پيشحمل

 ها چيست؟ است؟ دليل تغييرات اعتبارات نسبت به سال قبل در هریک از بخش

در بررسی احكام بودجه، احكامی که درصدد قانونگذاری جدید یا اصالح  ـ عدم قانونگذاري جديد:
قوانين دائمی در الیحه هستند حذف شوند و همچنين مجلس از ارائه پيشنهادهای جدید از این دست 

 ریختگی نظام قانونی و حقوقی کشور شود. تا مانع از درهم اجتناب کند

ای های بودجهمجلس از ورود به اصالح ردیف اي:هاي بودجهـ عدم ورود به اصالح رديف
های ذیل قوه مجریه اجتناب کند که این امر ناقض صالحيت نظارتی مجلس و نقض خصوص ردیفبه

 تفكيک قواست. 

جاي اينکه خودش براي هدر نهايت اينکه، مجلس باي توسط دولت: ـ اعمال اصالحات بودجه

اصالح اليحه بودجه دست به كار شود، با بررسي راهبردهاي بودجه در هريک از امور بخشي 
 6و فرابخشي، ظرفيت سياسي و حقوقي الزم را براي اصالح بودجه توسط دولت فراهم نمايد.

 
به شماره « ايقواعد ناظر بر ارائه پيشنهادهاي بودجه»هاي اطالعات بيشتر در اين مورد به گزارش. براي 6

 مراجعه شود. 03260070شماره مسلسل « مجلس و بودجه: راهبردها و رويکردها»و  03260116مسلسل 

 

 

 

 



  اه مجلس شوراي اسالمی مرکز ژپوهش

 چکيده

هاست. ، سال پایانی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه9311طبق قانون برنامه پنجم توسعه، پایان سال 

ها درصد از منابع هدفمندسازی یارانه 51(، دولت حدود 9311-9331ون )این قاناجرای سال  1در طول 

های درصد از منابع از محل ردیف 23های انرژی کسب کرده و حدود را از محل اصالح قيمت حامل

 9.دست آمده استهها بای مرتبط با یارانهبودجه

درصد برای کمک به  11) ها برای مصارف آن قانونترکيب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه

های دولت(، در هيچيک از درصد برای جبران هزینه 21درصد برای کمک به توليد و  31خانوارها، 

های اجرای قانون مذکور رعایت نشده است. به نحوی که در عمل، مصارف مربوط به کمک به سال

 ،9311-9331های الطی س -باشدهای نقدی میکه بخش عمده آن شامل پرداخت یارانه-خانوارها

 عملدر عالوه بهخود اختصاص داده است. ها را بهدرصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه 38حدود 

 است. صرف کمک به توليد شدههای مورد نظر طی سال ،درصد از منابع 2حدود 

کنندگان داخلی بابت فروش سرجمع منابعی که از مصرف، 9311موضوع دیگر آنكه، در سال 

 افزوده و هزینهل است. پس از کسر ماليات بر ارزشهزار ميليارد ریا 518حدود  ،جمع شده استها ملحا

 به سازمان هدفمند 9311هزار ميليارد ریال در سال  351حدود رود، انتظار میاز مبلغ مذکور، ها شرکت

 .گرددواریز جهت پرداخت یارانه نقدی ها کردن یارانه

 بي، ابهام در ترک9311سال  یبرا یشنهاديپ حهیدر ال هدفمندیص تبصره نكته درخصو نیمهمتر

ای ، هيچگونه اشاره9311عالوه در الیحه بودجه سال به .است یدر سال آت هاارانهی یمصارف هدفمندساز

ر ها دهرچه ارقام مربوط به هزینه های ذیربط نيز نشده است. این در حالی است کهنامهبه تدوین آیين

ای در اجرا و نتيجتاً انحراف عملكرد تر اعالم شود، احتمال بروز رویكردهای سليقهون بودجه دقيققان

مجریان در آن حوزه کاهش یافته و امكان نظارت بر حسن اجرای آن برای نهادهای نظارتی با دقت 

 بيشتری فراهم خواهد شد.

به ای هيچگونه اشاره 9311دجه در تبصره هدفمندی در الیحه بوموضوع مورد توجه دیگر آنكه،  

ی یا شناسایشناسایی و حذف خانوارهای پردرآمد هایی مانند نحوه تعادل منابع و مصارف )ازجمله سياست

 نشده است.خانوارهای نيازمند و اختصاص یارانه نقدی به آنها یا هر روش دیگری( 

)موضوع بند  هاارانهی یدسازدرصد منابع هدفمن 91مقوله کمک به حوزه سالمت از محل عالوه به

 ستيلحاظ نشده است و مشخص ن 9311بودجه  حهیالدر  زيبرنامه پنجم توسعه( ن« 31»تبصره « ب»

                                                 

مربوط به استقراض از بانک مرکزی و خزانه، منابع مربوط به پرداخت عیدانه، منابع مربوط به کمک به حوزه  ،سایر منابع. 1

را تشکیل  1811-1831های درصد از کل منابع سال 11حدود  باشد که جمعًاسالمت و مانده وجوه پایان دوره در هر سال می
 .دهدمی



 

 

 

 یمنابع مال ،یدر سال آت هاارانهی یمصارف هدفمندساز بيبرنامه از ترک نیکه دولت در صورت حذف ا

 .دینما تأمين خواهدیم یچه محل حوزه را از نیشده در ا فیجهت ادامه تعهدات تعر ازيمورد ن

 

 مقدمه

( مقرر شده است که دولت 91/91/9333)مصوب  ها( قانون هدفمند کردن یارانه3( و )9به استناد مواد )

های انرژی به شرح مقرر در مواد قانونی مذکور تا پایان برنامه پنجم توسعه نسبت به اصالح قيمت حامل

دليل عدم تحقق کامل اهداف مقرر در آن انی برنامه پنجم توسعه، دولت بهاقدام نماید. اکنون در سال پای

برنامه ششم توسعه، موضوع اصالح تدریجی قيمت  احكام مورد نياز برای اجرای ( الیحه1قانون، در ماده )

و استفاده از منابع حاصله جهت  9311ای تا پایان سال های انرژی و سایر کاالها و خدمات یارانهحامل

های ساليانه را های اجتماعی از خانوارهای نيازمند در چارچوب بودجهرداخت یارانه مستقيم و حمایتپ

ها اختصاص به موضوع هدفمندسازی یارانهرا  9311الیحه بودجه سال  «91»تبصره  و مجاز دانسته است

 است.  داده

ا هن هدفمند کردن یارانهدر این گزارش تالش بر این است که ضمن بررسی ميزان تحقق اهداف قانو

 کل کشور مورد واکاوی قرار گيرد. 9311ها در الیحه بودجه فمندسازی یارانهسال گذشته، مقوله هد 1طی 

 

 6330-6303ي هاسالطي  هابررسي خالصه عملکرد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه

ای نهگوتدریج بههای انرژی را بهاملها مقرر شده است که دولت قيمت حبنابر قانون هدفمند کردن یارانه

درصد فوب  11های نفتی حداکثر معادل اصالح نماید که تا پایان برنامه پنجم توسعه، قيمت فرآورده

درصد و حداکثر معادل متوسط قيمت  81خليج فارس، قيمت فروش داخلی گاز طبيعی معادل حداقل 

ماليات و عوارض( و قيمت برق و آب معادل قيمت  های انتقال،)پس از کسر هزینه گاز طبيعی صادراتی

های انرژی های ناشی از اصالح قيمت حاملمنظور جبران افزایش هزینهشده آنها بشود. همچنين بهتمام

برای خانوارها، توليدکنندگان و بودجه عمومی دولت، تمهيداتی نيز جهت بازتوزیع منابع حاصله بين 

يات منابع و مصارف ئدر نظر گرفته شده است. بر این اساس، جز خانوارها، توليدکنندگان و دولت

 نشان داده شده است. 9الذکر در جدول ها به استناد قانون فوقهدفمندسازی یارانه

 

 

 

 

 

 



  اه مجلس شوراي اسالمی مرکز ژپوهش

 هاها به استناد قانون هدفمند كردن يارانهمنابع و مصارف هدفمندسازي يارانه .6جدول 

 مصارف منابع

های مت حاملخالص وجوه حاصل از اصالح قي

قانون هدفمند  (3)و  (9))موضوع مواد  انرژی

 ها(کردن یارانه

 :درصد از خالص منابع حاصله جهت 11حداکثر  ـ( 7) ماده

 نقدی به خانوارهاپرداخت نقدی و غير (الف

 هدف جامعه برای اجتماعی تأمين جامع نظام اجرای( ب

 به توليددرصد از خالص منابع حاصله جهت کمک  31ـ ( 0) ماده

درصد از خالص منابع حاصله جهت جبران آثار  21 ـ (66) ماده

های ای و تملک داراییها بر اعتبارات هزینهاجرای هدفمندی یارانه

 ای بودجه دولتسرمایه

 

فاً ها دولت صرشود به استناد قانون هدفمند کردن یارانهالذکر نيز مشاهده میچنانكه در جدول فوق

شده در های انرژی جهت انجام مصارف تعيينری منابع حاصل از اصالح قيمت حاملمجاز به بكارگي

ها در باشد. اما با توجه به مشكالتی که از همان ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهقانون مزبور می

های ردیف وجود آمد، دولت ناگزیر به استفاده از منابع حاصل ازمنابع مورد نياز آن قانون به تأمين

( در قوانين بودجه سنواتی جهت انجام تكاليف 121111های متفرقه )ردیف هاای مرتبط با یارانهبودجه

 ها شد. قانونی خود در هدفمندسازی یارانه

های انرژی و به تبعِ آن برآوردی منابع حاصل از اصالح قيمت حاملدليل بيشدرواقع دولت به

ی ها با کسری اجرای قانون هدفمند کردن یارانههاسالسرانه، همواره طی  برآوردی مبلغ یارانه نقدیبيش

پس از کسر کردن انواع کسورات قانونی مواجه بوده است. به نحوی که  ذکورمنابع جهت اجرای قانون م

صد درصد منابع حاصل از اصالح  ها(ها و شهرداریافزوده سهم دولت، سهم شرکت)مانند ماليات بر ارزش

ا کند. بنابراین بهای نقدی به کل متقاضيان کفایت نمیهای انرژی هم جهت پرداخت یارانهت حاملقيم

ها در مقابل ماهيت برآوردی درآمدهای حاصل از های پرداخت نقدی یارانهتوجه به ماهيت قطعی هزینه

 9311لذکر از سال اای فوقهای بودجههای انرژی، دولت ناگزیر به استفاده از ردیفاصالح قيمت حامل

 تاکنون شده است. 

ها طی سنوات اجرای دهنده ميزان و سهم اجزای اصلی منابع هدفمندسازی یارانهنشان 2جدول 

ی اجرای قانون هاسالشود، طی مالحظه می 2ها است. چنانكه در جدول قانون هدفمند کردن یارانه

ها را از محل از منابع هدفمندسازی یارانه درصد 51( دولت حدود 9311-9331)ا ههدفمند کردن یارانه

ای مرتبط های بودجهدرصد از منابع از محل ردیف 23های انرژی کسب کرده و حدود اصالح قيمت حامل

ی اجرای هاسالنكته قابل مالحظه دیگر در این خصوص اینكه طی کل  2دست آمده است.هها ببا یارانه

                                                 

(، منابع مربوط به پرداخت عیدانه )سال 1811و  1831های . سایر منابع مربوط به استقراض از بانک مرکزی و خزانه )در سال1

 11باشد که جمعًا حدود ال می( و مانده وجوه پایان دوره در هر س1811)سال  (، منابع مربوط به کمک به حوزه سالمت1811
های ادواری عملکرد )برای مشاهده جزئیات کامل منابع به گزارش دهدرا تشکیل می 1811-1831های درصد از کل منابع سال

 ها مراجعه شود(.سازمان هدفمندسازی یارانه



 

 

 

بينی شده برای هدفمندسازی درصد از منابع پيش 33ر حدود ها در کشوقانون هدفمند کردن یارانه

)نسبت عملكرد بودجه به  های سنواتی، در واقعيت محقق شده است. این شاخصها در بودجهیارانه

های انرژی در طی سنوات اجرای هدفمندی، مصوب(، درخصوص منابع حاصل از اصالح قيمت حامل

برآوردی دولت در محاسبه منابع حاصل ه این امر نشان از بيشباشد کدرصد می 53طور متوسط معادل هب

 ی مورد نظر دارد.هاسالهای انرژی در از اصالح قيمت حامل



  اه مجلس شوراي اسالمی مرکز ژپوهش

 (6330 سالماهه  0 لغايت پايان 6303) ها از بُعد منابعمقايسه بودجه مصوب و عملکرد قانون هدفمند كردن يارانه .0جدول 

هاي سال

لغايت  6303

ماهه سال  0

3306 (2) 

 جمع كل منابع اي مرتبطهاي بودجهمنابع حاصل از رديف هاي انرژيمنابع حاصل از اصالح قيمت حامل
(6) (0) (3) (0) (5) (1) (7) (0) (3) (62) (66) (60) (63) 

مصوب 

 بودجه

)ميليارد 

 ريال(

 عملکرد

)ميليارد 

 ريال(

نسبت 

عملکرد به 

 مصوب

  )درصد(

سهم از كل 

منابع 

 مصوب

  )درصد(

سهم از كل 

منابع 

 عملکردي

  )درصد(

مصوب 

 بودجه

)ميليارد 

 ريال(

 عملکرد

)ميليارد 

 ريال(

نسبت 

عملکرد به 

 مصوب

  )درصد(

سهم از كل 

منابع 

 مصوب

  )درصد(

سهم از كل 

منابع 

 عملکردي

  )درصد(

مصوب 

 بودجه

)ميليارد 

 ريال(

 عملکرد

)ميليارد 

 (6)ريال(

نسبت 

عملکرد به 

 مصوب

  )درصد(

--- --- 

نحوه محاسبه: 

( 2ستون )

تقسيم بر 

 (9ستون )

نحوه محاسبه: 

( 9ستون )

تقسيم بر 

 (99ستون )

نحوه محاسبه: 

( 2ستون )

تقسيم بر ستون 

(92) 

--- --- 

نحوه محاسبه: 

( 8ستون )

تقسيم بر 

 (5ستون )

نحوه محاسبه: 

( 5ستون )

تقسيم بر 

 (99ستون )

نحوه محاسبه: 

( 8ستون )

تقسيم بر ستون 

(92) 

--- --- 

نحوه محاسبه: 

( 92ستون )

تقسيم بر 

 (99ستون )

 03 0,313,160 0,055,222 03 60 630 501,322 027,222 15 01 13 6,530,310 0,000,222 جمع كل

 .محاسبات تحقيق دیوان محاسبات کشور وو  هاسازمان هدفمندسازی یارانه ادواری هایگزارش قوانين بودجه سنواتی،: خذآم

 9331هزار ميليارد ریال در سال  31معادل ) دليل وجود منابعی چون استقراض از بانک مرکزی و خزانهای، بههای بودجهع حاصل از ردیفهای انرژی و منابف در جمع کل منابع با مجموع منابع حاصل از اصالح قيمت حاملاختال (9)

( و 9312ميليارد ریال در سال  210111معادل ) (، منابع مربوط به کمک به حوزه سالمت9319ميليارد ریال در سال  550118معادل ) منابع مربوط به پرداخت عيدانه (،از خزانه 9311هزار ميليارد ریال در سال  11از بانک مرکزی و 

 .باشدی اجرای قانون تاکنون( میهاسالميليارد ریال برای کليه  580111)جمعاً معادل  مانده وجوه پایان دوره در هر سال

 دوازدهم در نظر گرفته شده است.صورت هشتهباشد، بودجه مصوب مربوطه نيز بماهه سال مزبور می3با توجه به اینكه آخرین اطالعات در دسترس مربوط به عملكرد  9311( برای سال 2)



 

 

 

ها را از دو بُعد مصارف مندرج در قوانين بودجه ترکيب مصارف قانون هدفمند کردن یارانه 3جدول 

. دهدها نشان میی اجرای قانون هدفمند کردن یارانههاسالنواتی و نيز عملكرد واقعی مصارف در طی س

 :باشدشرح ذیل میآید بهنكاتی که از جدول مزبور به دست می

درصد برای کمک به  11) ها برای مصارف آن قانونترکيب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه .9

های دولت(، در هيچيک از درصد برای جبران هزینه 21مک به توليد و درصد برای ک 31خانوارها، 

ی اجرای قانون مذکور رعایت نشده است. به نحوی که در عمل، مصارف مربوط به کمک به هاسال

حدود  9311-9331ی هاسالطی  -باشدهای نقدی میکه بخش عمده آن شامل پرداخت یارانه-خانوارها

 خود اختصاص داده است.ها را بهندسازی یارانهصارف هدفمدرصد از کل م 38

درصد از  91طور متوسط سهمی معادل هب 9311-9331ی هاسالعليرغم اینكه دولت طی  .2

قانون  (3))موضوع ماده  ها را در قوانين بودجه سنواتی برای کمک به توليدمنابع هدفمندسازی یارانه

ی هاسالدرصد از منابع مزبور در طی  2واقعيت حدود بينی کرده است، در ها( پيشهدفمند کردن یارانه

 مورد نظر به این موضوع اختصاص یافته است.

درصد از  91بر اختصاص قانون برنامه پنجم توسعه مبنی «31»تبصره  «ب»عليرغم مفاد بند  .3

درصد از  3حدود  9311-9331ی هاسالها به حوزه سالمت، در طی کل منابع هدفمندسازی یارانه

به  9312ها صرفاً از سال که البته این مقدار از پرداخت بع مزبور به این بخش اختصاص یافته استمنا

ی پيش از آن دولت عليرغم حكم مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، هيچ هاسالبعد صورت گرفته و در 

 9سهمی برای این موضوع در قوانين بودجه سنواتی در نظر نگرفته است.

الذکر، موارد عدم تطابق عملكرد واقعی اجرای قانون هدفمند کردن طالب فوقبا توجه به م .1

های مرتبط با این مقوله را در تر تبصرهتر و شفافها با مندرجات قانون مزبور، اهميت تدوین دقيقیارانه

 یرسد اکنون که در آستانه بررسسازد. لذا به نظر میالیحه بودجه سنوات آتی بيش از پيش روشن می

قرار داریم، کل کشور در مجلس شورای اسالمی  9311الیحه برنامه ششم توسعه و نيز الیحه بودجه سال 

و  های آننامهو آیين ذکورها در قانون مهای اجرایی هدفمندسازی یارانهبر واقعيتاعمال تغييرات مبتنی

 رسد. ی به نظر میی بعد ضرورهاسالو  9311به تبع آن تبصره مربوطه در الیحه بودجه سال 

واقعيت آن است که موضوع اصالح بازار انرژی در کشور که هدف اصلی آن اصالح نحوه توليد، توزیع 

ها به موضوع اصالح مصرف انرژی تقليل یافت و مصرف انرژی در ایران بود در قانون هدفمند کردن یارانه

رغم مذاکرات مكرر این مرکز هم فت. بهرداخت یارانه نقدی قرار گرکه این هدف نيز در سایه موضوع پ

                                                 

میلیارد ریال  112111)جمعًا معادل  زرگانیها شامل بازپرداخت بدهی بانک مرکزی، خزانه و با. مابقی مصارف هدفمندسازی یارانه1

میلیارد ریال در وجه وزارت آموزش و پرورش بابت  1011ها تاکنون(، پرداخت های اجرای قانون هدفمند کردن یارانهبرای کلیه سال
یبانی نیروهای مسلح میلیارد ریال در وجه وزارت دفاع و پشت 811، پرداخت مبلغ 1811هدیه ماه مبارک رمضان به فرهنگیان در سال 

 )موضوع پرداخت مستمری به رزمندگان معسر( و نیز مانده پایان دوره در هر سال1811قانون بودجه سال  «11»تبصره  «ز»بابت بند 
ه بباشد که در اینجا با توجه ها تاکنون( میهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهمیلیارد ریال برای کلیه سال 102171)جمعًا معادل 

هاست، ارقام مربوط به سایر بررسی نسبت عملکرد به مصوب مصارف مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه ماهیت بحث که صرفًا
ها مراجعه های ادواری عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانهیات کامل مصارف به گزارشئ)برای مشاهده جز مصارف درج نشده است

 شود(.
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های کارشناسی های سنواتی در مجلس شورای اسالمی و هم به شكل گزارشبه هنگام بررسی بودجه

بدیهی است موفقيت دولت در ندارند.  این رویهاصالح  ای برمستقل، نه دولت دهم و نه دولت فعلی اراده

بندی شده آن م صریح و زمانس، در گرو طراحی مكانييش روی پهاسالدر  اصالح بازار انرژی در ایران

کردن  و اصالح جدی قانون هدفمندی مورد نظر هاسالو همچنين قانون بودجه  ششم توسعه در برنامه

 .است یارانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (6330ماهه سال  0ايان لغايت پ 6303) ها از بُعد مصارفمقايسه بودجه مصوب و عملکرد قانون هدفمند كردن يارانه .3 جدول

 .محاسبات تحقيق دیوان محاسبات کشور وهای گزارشها و سازمان هدفمندسازی یارانههای ادواری قوانين بودجه سنواتی، گزارش :خذآم

 نظر شده است. درج موارد مزبور در این جدول صرفی مورد نظر، از هاسالها( طی قانون هدفمند کردن یارانه (99))موضوع ماده  های دولتپذیر و جبران هزینهیارانه سود تسهيالت مسكن اقشار آسيب با توجه به عدم اختصاص منابع به سه مقوله بيمه بيكاری، توضيح: *

شد، ها لحاظ می( قانون هدفمند کردن یارانه3) شد( در دولت قبل ذیل مصارف مادهست هر سال پرداخت و در نيمه دوم همان سال بازپرداخت می)که در نيمه نخ پرداختی به آبفا و خرید تضمينی گندم 9،های نفتیالتفاوت اختصاص سهميه فرآوردهمابه( با توجه به اینكه ارقام مربوط به 9)

 الذکر محاسبه شده است.ی مورد نظر بدون سه بند فوقهاسال( برای کليه 3سازی رویه محاسباتی، مصارف ماده )منظور یكسانر این جدول به( حذف شده است، د3) اما در دولت یازدهم این سه مورد از مجموعه مصارف ماده

 9811ها تاکنون(، پرداخت ی اجرای قانون هدفمند کردن یارانههاالسميليارد ریال برای کليه  590251 )جمعاً معادل بازپرداخت بدهی بانک مرکزی، خزانه و بازرگانی دليل( و کمک به حوزه سالمت، به3( و )8ی مختلف با جمع مصارف مواد )هاسال( اختالف در سرجمع کل مصارف 2)

)موضوع پرداخت مستمری به رزمندگان معسر(  9311دجه سال قانون بو «21»تبصره  «ز» ميليارد ریال در وجه وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح بابت بند 311، پرداخت مبلغ 9311ميليارد ریال در وجه وزارت آموزش و پرورش بابت هدیه ماه مبارک رمضان به فرهنگيان در سال 

 مواد قانونی مصارف است، اعداد مربوطه درج نشده است بررسی نسبت عملكرد به مصوب ها تاکنون( است، که در اینجا با توجه به ماهيت جدول حاضر که صرفاًی اجرای قانون هدفمند کردن یارانههاسالميليارد ریال برای کليه  580112 )جمعاً معادل و نيز مانده پایان دوره در هر سال

داخت شد نيز در این جدول درج نشده و مبلغ مربوطه صرفاً به مردم پر 9319ای که در پایان سال ميليارد ریال عيدانه 51115الذکر، مبلغ بر موارد فوقشود عالوهدر ضمن یادآوری میها مراجعه شود(. های ادواری عملكرد سازمان هدفمندسازی یارانهيات کامل به گزارشئ)برای مشاهده جز

 در سرجمع کل مصارف لحاظ شده است.

 دوازدهم در نظر گرفته شده است.برای هشتباشد، بودجه مصوب مربوطه نيز ماهه سال مزبور می 3با توجه به اینكه آخرین اطالعات در دسترس مربوط به عملكرد  9311( برای سال 3)

                                                 

 11-18)صص باشدها و محصوالت میای آن فرآوردهای و غیرسهمیههای سهمیههای اقتصادی برمبنای تفاوت قیمتهای اختصاص یافته به بخشالتفاوت ارزش ریالی سهمیههای نفتی و محصوالت، میزان مابهاختصاص سهمیه فرآوردهالتفاوت . منظور از مابه1

 ها مراجعه شود.های ادواری عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانهها و محصوالت مزبور به گزارشکننده از فرآوردههای اقتصادی استفادهاطالع از بخشها(. جهت سازمان هدفمندسازی یارانه 1831گزارش عملکرد سال 
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 جمع كل مصارف كمک به حوزه سالمت )كمک به توليد(( 0)مصارف موضوع ماده  )كمک به خانوارها(( 7)مصارف موضوع ماده 
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هاي انرژي و منابع واريزي به سازمان كنندهوت بين منابع جمع شده از مصرفتفا

 هاهدفمندكردن يارانه

 يخالص وجوه حاصل از اجرا»ها مفهوم عبارت کردن یارانه یكی از مسائل پرچالش اجرای قانون هدفمند

ن طبق قانوپيشتر بيان شد،  همانطور که. ه استبودقانون مذکور ( 99( و )3(، )8مندرج در مواد ) «اين قانون

درصد برای کمک به خانوارها،  11به صورت )این قانون را  یخالص وجوه حاصل از اجرا اجازه داشتدولت 

 های دولت( مصرف نماید. درصد برای جبران هزینه 21درصد برای کمک به توليد و  31

وجوه حاصل از فروش مدعی بود که به  دهمتعابير متعددی از خالص وجوه وجود داشت. دولت 

ای ب تالش براما مجلس )به سب ،افزوده تعلق گيردداخل کشور نباید ماليات بر ارزش انرژی درهای حامل

وده افزانرژی درکشور نيز مشمول ماليات بر ارزشهای فروش حامل ها( معتقد بود،تقویت بودجه شهرداری

 شود.سازمان هدفمندی واریز میبه حساب وجوه باقی مانده  ،بوده و پس از کسر ماليات

شرکت  کننده انرژی مانند شرکت پاالیش و پخش،توليدهای شرکتهای اختالف بعدی بر سر هزینه

در سال ی در کشور برابری قيمت انرژ 1 رای قانون هدفمندی و افزایش حدوداًگاز و توانير بود. بعد از اج

قبلی محاسبه شود و های اساس قيمتباید برها این شرکتهای دولت وقت مدعی بود که هزینه، 9331

در  ایش تورم وزبعد با افهای تدریج در سالهاست. بهزمان هدفمند کردن یارانهمنابع جدید متعلق به سا

مطالبه آنها برای افزایش سهم خود از منابع حاصل از فروش  ،هاشرکتهای نتيجه افزایش هزینه

ن سهم خود از منابع گ کردرنجا که توانستند سعی در بزدام تا آانرژی بيشتر شده و هر کهای حامل

توسط معاون اول  ها از این منابع معموالًاجرای قانون هدفمندی سهم شرکتهای . در سالنمودندحاصل 

رسد الزم است مجلس شورای اسالمی برای تعيين ر میجمهور تعيين شده است در حالی که به نظرئيس

 قواعد و معيارهایی در نظر بگيرد. ها،از افزایش قيمت حامل نابع حاصلها از مسهم شرکت

اینگونه تعریف شد که از سرجمع منابع حاصل  اين قانون يخالص وجوه حاصل از اجرادر نتيجه 

کسر و مابقی به ها شرکتهای افزوده و هزینهات بر ارزشمالي انرژی در داخل کشور،های از فروش حامل

 هدفمندی واریز شود.  حساب سازمان

 را نمایش 9311و  9313های در سالها سر جمع تقریبی منابع حاصل از فروش حامل 1جدول 

جمع شده  9311 لدر ساها کنندگان داخلی بابت فروش حاملمصرفدهد. سرجمع منابعی که از یم

ود. ميليارد ریال ب هزار 111حدود  9313ان در سال زهزار ميليارد ریال است. این مي 518است حدود 

هزار ميليارد ریال در  351از مبلغ مذکور، حدود ها شرکتافزوده و هزینه ماليات بر ارزش پس از کسر

هزار  318حدود  9313واریز شده است. این مبلغ در سال ها کردن یارانه به سازمان هدفمند 9311سال 

، تنها نيمی از پول پرداختی مردم بابت 9311شود در سال به بيان دیگر برآورد میميليارد ریال بود. 

 ها، صرف بازپرداخت نقدی ميان آنها شده است. حامل



 

 

 

 6330و  6333هاي انرژي در سالهاي . منابع حاصل از فروش حامل0 جدول

 اقالم

 6333قيمت سال 

 واحد(-)ريال

)ريال  6330قيمت سال 

 واحد( -

درصد رشد 

با قيمت 

احتساب 

نسبت مصرف 

 مهر كدا

ميزان مصرف روزانه 

6333  

مجموع 

درآمد سال 

6333 

)ميليارد 

 ريال(

ميزان تقريبي  مصرف 

  6330روزانه 

مجموع 

درآمد سال 

6330 

)ميليارد 

 ريال(

 آزاد ايسهميه آزاد ايسهميه آزاد ايسهميه آزاد ايسهميه

,600 67 07 36 62,222 2 62,222 7,222 بنزین معمولی )ميليون ليتر( 007  2 10 033,303 

 63,007 3 2 3,333 6 0 30 60,222 2 66,222 0,222 بنزین سوپر )ميليون ليتر(

 00,130 77 2 77,003 7 72 60 3,222 2 5,222 0,522 هانفت گاز )ميليون ليتر( به غير از سوخت نيروگاه

 62,352 62 2 3,605 0 3 02 3,222 2 0,522 0,522 هانفت کوره )ميليون ليتر( به غير از سوخت نيروگاه

 1,203 66 2 1,203 66 2 - 6,522 2 6,522 2 نفت سفيد )ميليون ليتر(

17/5 2 62 0,322 2 0,622 2 کيلویی )ميليون کيلو( 99گاز مایع ال پی جی سيلندر   0,305 2 17/5  0,753 

60/2 2 15- 0,322 2 1,522 2 کيلو )ميليون کيلو( 99گاز مایع ال پی جی سيلندر بيش از   330 2 60/2  660 

22/02 2 00- 3,222 2 0,602 2 سی ان جی )ميليون مترمكعب(  32,000 2 30/06  00,222 

72/63 2 - 3,005 2 3,005 2 گاز طبيعی خوراک پتروشيمی )ميليون متر مكعب(  67,005 2  72/63  67,005 

0/60620 2 هاگاز طبيعی )ميليون مترمكعب( به غير از سوخت نيروگاه   2 5/60030  60 2 333 630,630 2 7/061  37,150 

0/030 2 وات ساعت(سرجمع برق )ميليون کيلو  2 07/573  61 2 0/502  620,772 2 137 633,001 

3/30523 2 مكعب(سرجمع آب )ميليون متر  2 3/30523  - 2 66 60,612 2 66 60,612 

 532,200   جمع كل )ميليارد ريال( تقريبي

  

131,725 

 افزوده سهم دولت )ميليارد ریال( شود ماليات بر ارزشکسر می

 991119مطابق ارقام قانون بودجه ردیف 
 

03,73637,330

033,626 023,510 ها )ميليارد ریال( تقریبیها و شهرداریشود سهم شرکتکسر می

351,703335 ها )ميليارد ریال( تقریبیسهم سازمان هدفمندی از فروش نقدی حامل ,111
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 كل كشور 6335ها در اليحه بودجه يارانه كردن هدفمند

های ها درخصوص اصالح قيمت حاملبا توجه به عدم تحقق اهداف مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه

بر اجرای کامل آن قانون تا مبنی ذکورانرژی طی پنج سال گذشته، دولت عليرغم حكم مقرر در قانون م

ها در الیحه برنامه ششم توسعه توسعه، اقدام به تنفيذ اجرای هدفمندسازی یارانهپایان برنامه پنجم 

 9311الیحه بودجه سال  «91»تبصره  در همين راستاالیحه برنامه ششم توسعه(.  (1))ماده  نموده است

 این خصوص مفادررسد دها اختصاص یافته است. نكاتی که به نظر میبه موضوع هدفمندسازی یارانهنيز 

 :باشدشرح ذیل میورد امعان نظر جدی قرار گيرد، بهبایست متبصره می

، ابهام در ترکيب 9311مذکور در الیحه پيشنهادی برای سال خصوص تبصره ترین نكته درمهم .6

واقع دولت عليرغم عدم انطباق عملكرد اجرای باشد. درها در سال آتی میارانهمصارف هدفمندسازی ی

با ارقام مقرر در قوانين بودجه سنوات گذشته، که نشان از پایين بودن سطح  هاهدفمندسازی یارانه

صرفاً به اعالم سقف درآمد قابل  اليحه پيشنهاديدر های مربوطه دارد، بينیانگاری در پيشواقع

بسنده كرده و از اعالم تركيب  6335ها در اليحه بودجه سال انتظار براي هدفمندسازي يارانه

بر . عالوهها( اجتناب نموده است)تکاليف مندرج در قانون هدفمند كردن يارانه همصارف مربوط

را به  9311قانون بودجه سال  «21»يات اجرای تبصره ئجز 9311این عليرغم اینكه دولت در سال 

اي به تدوين ، هيچگونه اشاره6335در اليحه بودجه سال نامه مربوطه محول کرده بود، آیين

صل ا جملهاز) واضح است كه اين موضوع با اصول بودجهپر بط نيز نداشته است.نامه ذيرآيين

تر هاي آن در قانون بودجه دقيقهرچه ارقام مربوط به هزينهرو ازاین. مغايرت دارد تفصيل(

اي در اجرا و نتيجتاً انحراف عملکرد مجريان در اعالم شود، احتمال بروز رويکردهاي سليقه

آن حوزه كاهش يافته و امکان نظارت بر حسن اجراي آن براي نهادهاي نظارتي با دقت بيشتري 

ر ( الیحه برنامه ششم مقر1ست که وفق ماده )ا در این راستا تذکر این نكته ضروری فراهم خواهد شد.

ای تا های انرژی و سایر کاالها و خدمات یارانهقيمت آب، حاملشده است که دولت با اصالح تدریجی 

 ، حمایت از صادرات غيرنفتی،صورت هدفمند برای افزایش توليد، اشتغالبهرا  منابع حاصل، 9311سال 

های و حمایت یعدالت اجتماعهای و ارتقای شاخص ، کاهش آلودگی هواوری، کاهش شدت انرژیبهره

در چارچوب های ذیربط گذاری شرکتهای جاری و سرمایههزینه تأمينو  از خانوارهای نيازمند اجتماعی

شود، دولت به استنباط می ذکوراقدام الزم را به عمل آورد.  لذا چنانكه از مفاد ماده م انهيهای سالبودجه

ها در هریک از مصارف مقرر در قانون هدفمند هبایست چارچوب هزیناستناد الیحه برنامه ششم نيز می

  مشخصاً اعالم نماید. 9311ها را در الیحه بودجه سال کردن یارانه



 

 

 

نظر های نقدی و نيز اتفاقاخت یارانهمنابع مورد نياز برای پرد تأمينوجود مشكالت متعدد در  با  .0

 هدفمندي در اليحهدر تبصره ا، هنظران اقتصادی بر غيرهدفمند بودن اینگونه پرداختکليه صاحب

هايي مانند جمله سياست)ازنحوه تعادل منابع و مصارف به اي هيچگونه اشاره 6335 بودجه

نه نقدي يا شناسايي خانوارهاي نيازمند و اختصاص ياراشناسايي و حذف خانوارهاي پردرآمد 

ذف شده از پرداخت ح البته هرچند که جمعيت افراد نشده است.( به آنها يا هر روش ديگري

تبصره  اما با نگاهی به 9،ماهه طی شده از سال جاری، چندان اميدوارکننده نيست 3های نقدی در یارانه

یا دولت  همچنان ادامه خواهد داشت ندکُ روند همينآیا  که مشخص نيست 9311الیحه بودجه  «91»

های هدف سوق دادن پرداخت بدیهی است در صورتی که دولت. روند دیگری را در پيش خواهد گرفت

ای دقيق و مدون برای این موضوع بایست برنامهکند، میهای هدفمند را دنبال مینقدی به سمت پرداخت

 تنظيم نماید.

)موضوع  هادرصد منابع هدفمندسازي يارانه 62مقوله كمک به حوزه سالمت از محل  .3

صورت محدود به تاكنون به 6330ي هاالسكه طي برنامه پنجم توسعه(  «31»تبصره  «ب» بند

لحاظ نشده است و  6335اجرا درآمده است، در اليحه برنامه ششم توسعه و نيز اليحه بودجه 

ا همشخص نيست كه دولت در صورت حذف اين برنامه از تركيب مصارف هدفمندسازي يارانه

در اين حوزه را از چه شده  در سال آتي، منابع مالي مورد نياز جهت ادامه تعهدات تعريف

 نمايد. تأمينخواهد محلي مي

هزار ميليارد تومان درآمد از محل  13توانست تا سقف در سال جاری عليرغم آنكه دولت می .0

درصد از  11هزار ميليارد )حدود  21ماهه سال جاری حدود  3دست آورد، ولی در هها بافزایش قيمت

امات مق بينیترین حالت و براساس پيشبينانهورده است. در خوشدست آهمنابع مصوب( از این محل ب

دست خواهد آمد. به بيان دیگر ههزار ميليارد تومان از این محل ب 31دولتی تا انتهای سال رقمی بالغ بر 

ا ههزار ميليارد تومان را با افزایش قيمت 13تا  31هزار ميليارد تومانی ميان  93تواند فاصله دولت می

 در سال آینده جبران کند. 

 

 

                                                 
ها، در جریان غربالگری هدفمندسازی یارانه 1811ماهه سال  3دیوان محاسبات کشور درخصوص عملکرد  به استناد گزارش .1

نفر از  4112113تعداد  ضمن اینکه اند.حذف شده نفر 821112401، تعداد 1811سال  ماهه 3بگیر تا پایان فر یارانهن میلیون 67
ها و ( قانون هدفمند کردن یارانه11ی دیوان عدالت اداری، تصمیم کمیسیون موضوع ماده )أاساس ربرشدگان مزبور حذف

لذا همانگونه  بگیران اضافه شده است.به لیست  یارانه اه اجتماعی مجددًاهمچنین قبول اعتراض توسط وزارت تعاون، کار و رف
های دولت در ثیر قابل توجهی در کاهش هزینهأشود این روند حذف خانوارهای پردرآمد تاکنون نتوانسته تکه مالحظه می

 . بگیران داشته باشدمیلیارد تومان به کل یارانه 0033انه یپرداخت ماه
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 هاگيري و پيشنهادنتيجه

 اهکردن یارانه اجرای قانون هدفمند ها،های ادواری عملكرد سازمان هدفمندسازی یارانهبه استناد گزارش

هزار ميليارد  235ای بالغ بر هزینه منجر به تحميل 39/3/9311لغایت  23/1/9331طی بازه زمانی 

ی مورد نظر به اقتصاد هاساله است. اما عليرغم این هزینه قابل مالحظه که طی تومان در کشور شد

. نظر قانونگذار فاصله داردسفانه آثار و نتایج اجرای آن تا حدود زیادی با اهداف مدأکشور تحميل شده، مت

 رسدنظر میها در کشور، به وجود آمده در اجرای هدفمندسازی یارانههرو اکنون عليرغم مشكالت بایناز

به  توانبه سختی میای که اقتصاد ایران تاکنون برای اجرای این قانون پرداخته است، با توجه به هزینه

بندی جهت تمدید برنامه زمان بر همين اساس اقدام دولتگرد از مسير طی شده فكر کرد و عقب

در همين مسير کل کشور  9311ها در الیحه برنامه ششم توسعه و نيز الیحه بودجه هدفمندسازی یارانه

سال  1یند در آ. اما نكته مهم و اساسی در این خصوص برنامه دولت برای ادامه این فرشودارزیابی می

سال آتی  1آینده است، چراکه در صورت فقدان برنامه مدون و مشخص در این رابطه، پس از گذشت 

رو انجام اقداماتی اینه دست نخواهد آمد. ازمزبور است بای جز آنچه اکنون مبتالبه قانون نيز نتيجه

 :رسدشرح ذیل ضروری به نظر میبه

ها در کشور ساله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه 1رسد دولت با توجه به تجربه به نظر می .6

تری از اجرای قانون مزبور را تبيين نماید. ابعاد دقيق 9311بودجه سال  «91»بایست در تبصره می

ها با توجه به مالحظات اقتصادی و اجتماعی کشور در ه اینكه مصارف قانون هدفمند کردن یارانهازجمل

 تحریم و در چارچوب اقتصاد مقاومتی مشخصاً تبيين و تصریح شود. پسا دوران

ای و نيز چگونگی شناسایی های انرژی و سایر کاالها و خدمات یارانهقيمت حامل چارچوب تعيين. 0

بایست صراحتاً در الیحه ست که میا جمله مواردیهای نقدی ازدر پرداخت یارانه دفهدقيق جامعه 

 کل کشور به آنها اشاره شود. 9311برنامه ششم توسعه و نيز الیحه بودجه 

درصد از کل  2ها صرفاً معادل یارانه کردن هدفمندقانون  اجرایی هاسال طی با عنایت به اینكه. 3

هزینه شده است و با توجه به اهميت بخش توليد در دستيابی به رشد  منابع در جهت حمایت از توليد

 کمک بهتری در راستای اقتصادی مقرر در برنامه ششم توسعه، ضرورت دارد که دولت برنامه منسجم

در الیحه برنامه ششم توسعه  هااز منابع هدفمندسازی یارانهبرای کاهش مصرف انرژی بخش توليد 

  طراحی و ارائه نماید.

ها، با توجه به تعهدی که یارانهکردن  تبيين جایگاه حوزه سالمت در بكارگيری منابع هدفمند. 0

نموده، ضروری به  ها ایجاددولت طی دو سال گذشته در این بخش از محل منابع هدفمندسازی یارانه

ل ی از محتواند در برنامه ششم توسعه کمكواقع حتی اگر دولت بنا به هر دليلی نمیرسد. درنظر می



 

 

 

 9311ست که در الیحه بودجه سال ا ها به مقوله سالمت داشته باشد، ضرورییارانهکردن  منابع هدفمند

مشخص  سایر منابع درآمدی مورد نياز جهت انجام تعهدات از پيش تعریف شده در آن حوزه را دقيقاً

 نماید.

ها، دولت در دن یارانهمنظور تحقق حداکثری اهداف قانون هدفمند کرشود که بهتوصيه می. 5

مبنای تكاليف مقرر شده را بر بينی، بازتوزیع منابع پيش9311تعریف مصارف مربوطه در الیحه بودجه 

های مقطعی در المقدور از درج مصارفی که کمکها لحاظ نماید و حتیدر قانون هدفمند کردن یارانه

 شود خودداری کند. طول سال محسوب می
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