
3آشنایی مقدماتی با طرح هدفمندسازي یارانه ها

بسمه تعالي

مقدمه 

بـرد و بـا وجـود      ها سال است که از معضالت مزمنی رنج مـی         اقتصاد ایران ده  
هاي مختلف به این معضالت، تاکنون گامی اساسی براي اصالح سـاختار      اذعان دولت 

.برداشته نشده استاقتصادي کشور
تدوین اي اقتصاد کشور، از ماه ها پیش        دولت نهم با آگاهی از مشکالت ریشه      

طرحی بنیادین براي اصالح ساختار اقتصادي کشور را کلید زد که حاصل آن طرحـی            
.است"طرح تحول اقتصادي"جامع تحت عنوان 

هاي همه جانبه کارگروه تحول اقتصادي دولـت حـاکی از آن بـود کـه       بررسی
وري، گذاري پول ملی، بهـره    نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، چارچوب ارزش       

ها، صـد در صـد    ظام توزیع کاال و خدمات و همچنین نظام تخصیص و توزیع یارانه           ن
نیازمند اصالحات ساختاري هستند تا اقتصاد کشور رونق یافته و به رشد و شکوفایی              

.برسد
هـاي  هـا برنامـه  در طرح تحول اقتصادي دولت، براي اصالح تمامی این بخش       

در معــرض نقـد و نظــر کارشناســان،  جـامعی تهیــه شــد و پـیش از رونمــایی از آن،   
در حـد امکـان صـیقل خـورده و    نظران مختلف قرار گرفت تاصاحباقتصاد دانان و 
.کامل تر شود

ها، مهم ترین برنامه در میان برنامـه هـاي هفتگانـه طـرح              هدفمند کردن یارانه  
.تحول اقتصادي است که با آحاد مردم ارتباط دارد
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)هتعریف یاران(یارانه چیست؟ 

آنچه امروزه در جامعه ما تحت عنوان یارانه از آن نام برده می شود، در واقـع                  
عبارت است از پرداخت مستقیم و یا غیر مستقیم نوعی کمک مالی، امتیـاز اقتـصادي                
یا اعطاي برتري ویژه اي به موسسات خصوصی، خانوارها و یا واحدهاي دولتی کـه               

. می پذیردجهت دستیابی به اهداف مورد نظر انجام 
کشورهاي درحـال توسـعه ماننـد       از مهمترین اهدافی که دولت ها به ویژه در        

کشور ما با پرداخت یارانه دنبال می کنند، جلوگیري از گسترش فقـر و بحـران هـاي                 
دسـت رفـتن بخـشی از    اجتماعی و تالش براي برقراري عـدالت حتـی بـه بهـاي از           

.کارایی اقتصادي است
تعدد و تعـاریف گونـاگون از یارانـه وجـود دارد کـه در      اما دسته بندي هاي م    

ادامه جهت آشتایی بیشتر به چند نمونه از این دسته بندي ها و تعاریف اشاره خواهد                
. شد

انواع یارانه

از نظر دسته بندي در حساب هاي مالی، یارانـه در دو دسـته مـستقیم و غیـر                   
.مستقیم طبقه بندي می شود

:قیمتعریف یارانه مست) الف
، مقدار هزینه هایی است که دولت به طـور کلـی بـراي حفـظ                یارانه مستقیم 

ایـن نـوع   . منافع اقشار با درآمد پایین جامعه براي خرید کاالها و خدمات می پـردازد    
هزینه کرد عمدتاً دریافت کنندگان کامالً مشخص و برخوردار از شخـصیت حقـوقی              

رائه دهنده کاالها و خـدمات زیربنـایی        دارد؛ مؤسسات و شرکت هاي تولید کننده و ا        
که تولید و ارائه خدمتشان در جهت منافع عمومی، سبب زیان مالی آنها می شـود، از                 
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همانند شرکت هاي تولید کننده آب و برق و شرکت هاي ارائه دهنـده              . این دسته اند  
ـ  یارانه مستقیم خود به دو نوع یارانه. خدمات حمل و نقل عمومی هتولیـدي و یاران

.مصرفی تقسیم می شود
:تعریف یارانه غیر مستقیم) ب

یارانه اي است که بابت ثابت یا پایین نگاه داشتن قیمـت           یارانه غیر مستقیم  
این نوع یارانه جنبـه  . مصرف کننده یا تضمین قیمت تولید کننده اختصاص می یابد 

. کاالیی دارد و گیرندگان آن متعدد هستند
ر  مرحلـه اي کـه کـاال و خـدمت مـشمول یارانـه                    همچنین یارانه ها از منظ    

می شود به سه دسته تقسیم مـی شـوند؛ یارانـه تولیـدي، یارانـه مـصرفی و یارانـه                
.خدماتی

:یارانه تولیديتعریف) 1
کـاهش کـه منجـر بـه   اقتـصاد دردولـت مداخلهنوعهربهتولیديیارانه

کننـده  تولیـد توسطدریافتیمتقیافزایشتولید براي تولید کننده و یا     هايهزینه
کـشاورزان از   کمک هاي دولت بـه صـنایع و       عنوان مثال، به. شودمیگفتهگردد،

.این دسته است
:تعریف یارانه مصرفی) 2

دولـت کـه باعـث    نـوع تـأثیر  هربههم مانند یارانه تولیدي،یارانه مصرفی 
.اطالق می شودکمتر از قیمت بازار را پرداخت نمایدکننده قیمتیشود مصرف

:تعریف یارانه خدماتی) 3
عبارت است از برخـی کمـک هـاي دولـت بـه موسـسات و                 یارانه خدماتی 

شرکت هاي خدمات عمومی که خدمات خود را با قیمتی کمتر از هزینه تمام شده به                
به بیان دیگر، یارانه خدماتی یارانـه اي اسـت کـه            . مصرف کنندگان عرضه می نمایند    
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کاهش برخی از هزینـه هـاي خـدماتی بـراي مـصرف کننـدگان، بـه              دولت به منظور    
این قبیـل خـدمات بیـشتر در برگیرنـده     . پاره اي از خدمات عمومی پرداخت می کند 

.خدمات عمومی شهري است
یارانه ها بر اساس اینکه در قانون بودجه کشور به طور مشخص ذکر شـده یـا         

مثل یارانه آرد و کاالهاي اساسـی       (رآشکابه طور ضمنی لحاظ می شوند به دو دسته          
) مثل یارانه سوخت و مابه التفاوت نرخ ارز       (پنهانو  ) که با کاالبرگ توزیع می شوند     

.تقسیم می شوند
یارانه و باالخره از این نظر که چگونه در جامعه توزیع می شوند به سه گـروه         

ـ           (باز ه میـزان متفـاوت و      مثل یارانه بنزین قبل از سهمیه بندي که بدون محدودیت، ب
، )بسته به اینکه که هر کس چه مقدار مصرف کند در اختیـار همـه قـرار مـی گرفـت             

مثل یارانه کاالهاي کاال برگی که به شکل محدود و مشخص و به طـور               (یارانه سرانه 
مثل یارانه (یارانه هدفمند و  ) مساوي و برابر در میان همه افراد جامعه توزیع می شود          

کاالبرگ هایی که به گـروه هـاي مشخـصی از افـراد جامعـه ماننـد                  به شکل بن ها و    
تقـسیم     ) کارگران، کارمندان، از کار افتادگان و مستمري بگیـران پرداخـت مـی شـود              

.می شود

یارانه دولتی چیست و چرا دولت ها یارانه پرداخت می کنند؟

مـت تعـدیل    مقدار تفاوت قیمت تمام شده کاال یا خدمات با قی         :یارانه دولتی 
شده آن است که دولت براي حمایت از گروه هدف، پرداخـت مـی نمایـد تـا گـروه            
. هدف با توجه به دریافت هاي خود، قدرت خرید و زندگی مناسب را داشـته باشـد                

:معموالً مقدار یارانه مورد نیاز با فرمول زیر مشخص می شود
خدماتقیمت تمام شده کاال یا-سطح توان خرید عمومی= یارانه 
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ــت از       ــور حمای ــه منظ ــت ب ــت دول ــوعی پرداخ ــع ن ــی در واق ــه دولت یاران
کـه  تولیدکنندگان و یا هر سه می باشد؛ به این معنی        کنندگان، توزیع کنندگان،  مصرف

خدمات با هدف افزایش تولیـد      ها و دولت یارانه را براي جبران قسمتی از قیمت کاال        
توزیع کنندگان و افـزایش قـدرت خریـد          کارکرد توزیع به  کنندگان، افزایش به تولید 
.کنندگان می پردازددرآمد یا کم درآمد، به مصرفکننده بیمصرف

:کلی دولت ها با سه هدف عمده مبادرت به پرداخت یارانه می نمایندبه طور
به کارگیري صحیح و به جاي منابع و امکانات کمیاب کشور)1
یمت هاثابت نگه داشتن یا جلوگیري از نوسان زیاد ق)2
مدهاآْتوزیع مناسب و عادالنه در)3

ـ          "اما در نهایت،     عف ضهدف اصلی از توزیع یارانه دولتی، کمک به اقشار مست
هاي تحت حاکمیت دولت به حداقل نیازهـاي  جامعه است؛ به این امید که همه انسان     

المللـی  اولیه زندگی که در قانون اساسی، شرع و عرف، حقوق اساسی و قـوانین بـین             
".ده، دست یابندذکر ش

دولت براي چه چیزهایی یارانه می پردازد؟

بالعـوض دولـت در اقتـصاد ایـران     یارانه و کمـک نمونه هایی از انواع
:عبارتند از

   شرکت هاي دولتی و غیر دولتی، صندوق هاي رفـاه          کمک بالعوض دولت به
...ها، کمیته امداد وشهرداريو قرض الحسنه،

رکت هاي دولتی بابت جبران بخشی از زیان آنها کمک پرداختی به برخی ش
هاي بالعوض جهت ایجاد اشتغالوام
      در قالب طرح شـهید رجـایی، بخـشی از          (پرداخت هاي مستقیم به کشاورزان

...)کمک هاي فنی و اعتباري و 
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      پرداخـت  (کمک دولت براي کاهش هزینه تامین منابع مالی بنگـاه هـا و افـراد
...)بانکی و هايبخشی از کارمزد وام 

مالیاتیمعافیت هاي
   پرداخت یارانـه بـه نهـاده هـا         (هزینه هاي تولید    پرداخت دولت جهت کاهش

...)بذر و سوخت،کود شیمیایی، سموم آفات نباتی، انرژي اعم از برق ونظیر
خدماتپرداخت بابت مابه التفاوت نرخ ارز جهت واردات کاالها و
اساسـی یارانـه اي   ت قیمت خرید و فروش کاالهايبابت مابه التفاوپرداخت

مترو و اتوبـوس  بلیطیارانه،)اجناسی که از طریق کاال برگ توزیع می شوند(
...هاي شهري و 

صادراتی به صادرکنندگانپرداخت جایزه
                  یارانه پنهان به دلیل قیمت گذاري پایین تر از قیمـت هـاي واقعـی در اقتـصاد

...)و قیمت آب، برق،(داخلی 
 قانون برنامه و بودجـه ناشـی        33درصد بخشودگی موضوع ماده      50بخشی از

.طرح هاي عمرانی به قیمتی کمتر از قیمت تمام شدهاز فروش محصوالت
...و 

پرداخت یارانه ها به شیوه فعلی چه اشکاالت و معایبی دارد؟

ت در سـاز و  معناي دخالت دولهاي قیمتی، بهیارانهبه ویژهیارانهپرداخت
کار قیمت ها و انتخاب عدالت نسبی بیشتر براي مردم اسـت؛ امـا در برخـی مـوارد،                   

را بـه       کـارایی اسـت بیـشتر، ممکـن   عـدالت بـه دسـتیابی براينامناسبعملشیوه
دنبـال  بـه رابیشتريعدالتیبیاقتصاد،درکاراییشدنکمکهکاهش دهد اياندازه

.داشته باشد
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از مواردي که پرداخت یارانه توسط دولـت هـا بـراي برقـراري              به چند نمونه    
:عدالت، باعث کم شدن یا از دست رفتن کارایی می شود توجه کنید

چشمگیر فاصله مابین قیمت هاي یارانه اي و قیمت هاي واقعـی و در  افزایش
.هایارانهنتیجه فشار بیشتر بر منابع عمومی بودجه دولت براي تامین

افزایش تقاضـا بـراي خـدمات عمـومی و زیربنـایی در کنـار       جمعیت ورشد
.محدودیت منابع

هـا  پردرآمد از یارانـه گروه هايبرخورداري بیشترها ویارانهنبودنهدفمند
...).مانند بنزین، گاز، برق و (انرژي حامل هايبرخی ازیارانهبه ویژه

   محیطـی مـصرف    خانوارها و اثرات مضر زیست      برهم خوردن الگوي مصرف
.هاي انرژيحاملزیاد

  و غیر رقابتی   ...) انرژي، آب و    (هاي هدر دهنده منابع کمیاب      ظهور فن آوري
.تولیدي در بازارهاي جهانیشدن محصوالت

تــشکیالت دولــت و ورود دولــت بــه فعالیــت هــاي گــسترش نظــام اداري و
.تصدي گري

ايکاالهاي یارانهشدن زمینه فسادهاي اقتصادي به ویژه قاچاقفراهم.
برنامه هدفمند سازي یارانه ها، راه حل رفع اشکاالت موجود

را یارانـه مواردي که به آن ها اشاره شد، اصـالح نظـام پرداخـت   اشکاالت و
گسترش ابعاد مسئله، چنین اصالحی بـسیار  به دلیل گذشت زمان واماناگزیر نموده؛

. تمردان بسیار مشکل شده بودپیچیده و تصمیم گیري درباره آن براي دول
راه حل موضوع، طراحی و اتخاذ مجموعه سیاست هایی بود که عدالت نسبی             

ایـن  . کارایی و به دنبال آن، کاهش عدالت را در پی نداشته باشد           بیشتر، کاهش شدید  
جهت ها دریارانهمهم، پایه و اساس کار طراحان و پایه ریزان برنامه هدفمند سازي
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به همین خاطر، کارشناسان اقتصادي دولت از مدت ها پیش،          . ار گرفت کاهش فقر قر  
با صرف هزاران ساعت وقت، ارائه و بررسی طرح ها و الگوهاي علمی متعدد و نیـز                 
برگزاري جلسات مشترك با اساتید و صاحب نظـران اقتـصادي، الیحـه اي را تقـدیم       

تنظـیم و تـصویب     نمایندگان مردم در مجلس شوراي اسالمی کردند کـه حاصـل آن             
. قانون هدفمند کردن یارانه ها بود

هدفمند سازي یارانه چه می گوید؟قانون

شانزده تبصره است، پس از هفته ها بحـث  این قانون که داراي شانزده ماده و
و بررسی در کمیسیون هـاي مختلـف و نشـست هـاي مـشترك مجلـس بـا دولـت،                     

ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هـشت         شنبه مورخ پانزدهم دي   درجلسه علنی روز سه   
به تأیید شـوراي نگهبـان  ٢٣/١٠/١٣٨٨مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 

.رسید
هامتن کامل قانون هدفمند کردن یارانه* 

قـانون قیمـت حامـل هـاي انـرژي را      دولت مکلف است با رعایت این-1ماده 
:اصالح کند

، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و     قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز      -الف
شـامل  (هـاي مترتـب     سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه          

به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پـنجم  ) ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونیحمل
توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایـران کمتـر از نـود درصـد                

.درخلیج فارس نباشد) فوب(قیمت تحویل روي کشتی %) 90(
هاي داخلی نـود و     قیمت فروش نفت خام و میعانات گازي به پاالیشگاه         -تبصره
شـود و   خلیج فارس تعیـین مـی     ) فوب(قیمت تحویل روي کشتی     %) 95(پنج درصد   

.تعیین می گرددمذکورقیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت
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به گونـه اي تعیـین شـود کـه بـه      فروش داخلی گاز طبیعیمیانگین قیمت-ب
فرهنگی جمهـوري اسـالمی     تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و       تدریج  

طبیعـی صـادراتی   متوسط قیمت گاز%) 75(ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد 
.عوارض شودهاي انتقال، مالیات وپس از کسر هزینه

قیمـت خـوراك واحـدهاي صـنعتی،        ویق سـرمایه گـذاري،      جهـت تـش    -تبصره
هـر متـر  قانون، براي مدت حداقل ده سال پس از تصویب اینپاالیشی و پتروشیمی 

قیمـت سـبد صـادراتی در مبـدأ خلـیج     %) 65(مکعب حداکثر شصت و پنج درصد
.گرددتعیین می) بدون هزینه انتقال(فارس 
تـا  ونه اي تعیین شود که بـه تـدریج   گمیانگین قیمت فروش داخلی برق به-ج

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهـوري اسـالمی   پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه
.باشدایران معادل قیمت تمام شده آن

هاي تبدیل انرژي، انتقـال و توزیـع   قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه     -تبصره
نیروگـاه هـاي کـشور و       %) 38(بازده حداقل سی و هشت درصد     و هزینه سوخت با     

بـازده  بـه  %)1(رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حـداقل یـک درصـد      
قانون، به نیروگاههاي کشور افزوده شود به طوري که تا پنج سال از زمان اجراي این

برسد و همچنین تلفات شبکه هاي انتقال و توزیع تـا  %) 45(بازده چهل و پنج درصد  
امه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهـوري اسـالمی             پایان برن 
.کاهش یابد%) 14(چهارده درصد ایران به

دولت مکلف است با تشکیل کار گروهـی مرکـب از کارشناسـان دولتـی و غیـر          
بـازده و توزیـع کننـدگان آن از    دولتی نسبت به رتبه بندي تولیدکنندگان برق از نظـر          

ت، اقدام نموده و سیاست هاي تـشویقی و حمـایتی مناسـب را اتخـاذ             نظر میزان تلفا  
.نماید
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طبیعی، دولت مجاز است بـا لحـاظ   درخصوص قیمتهاي برق و گاز-1تبصره 
.ترجیحی را اعمال کندمناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت هاي

ـ                   دین شرکت هاي آب، برق و گاز موظفنـد درمـواردي کـه از یـک انـشعاب چن
کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد،        برداري می خانواده یا مشترك بهره   

تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورهـا اقـدام نماینـد و                   
درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشـد مـشترکین را بـه تعـداد بهـره بـرداران                   

.افزایش دهند

قیمـت ارز   یمت حامل هاي انرژي براي پس از سال پایـه براسـاس             ق -2تبصره  
.گرددمنظور شده در بودجه ساالنه تعیین می

این قانون به گونـه اي تعیـین گـردد کـه            قیمت هاي سال پایه اجراي       -3تبصره  
ریـال  ) 100،000،000،000،000(براي مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیـارد    

ریال درآمد به دسـت  ) 200،000،000،000،000(هزار میلیارد و حداکثر مبلغ دویست 
.آید

دولت مجاز است براي مدیریت آثار نوسـان قیمـت هـاي حامـل هـاي                 -2ماده  
انرژي بر اقتصاد ملی قیمت این حامل ها را در صورتی که تـا بیـست و پـنج درصـد              

یـر  کنـد بـدون تغی  خلیج فارس نوسـان ) فوب(قیمت تحویل در روي کشتی %) 25(
اقدام نمایـد  قیمت براي مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه

و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل هاي انرژي در بودجه سـنواتی منظـور          
.کند

شـود، در  %) 25(در صورتی که نوسان قیمت ها بـیش از بیـست و پـنج درصـد         
.قیمت تجدید نظر خواهد نمود
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ایــن قــانون قیمــت آب و کــارمزد دولــت مجــاز اســت، بــا رعایــت -3مــاده 
.جمع آوري و دفع فاضالب را تعیین کند

میانگین قیمت آب براي مصارف مختلـف بـا توجـه بـه کیفیـت و نحـوه                   -الف
برنامه پـنج سـاله    تا پایان   استحصال آن در کشور به گونه اي تعیین شود که به تدریج             

پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسـالمی ایـران معـادل قیمـت               
.تمام شده آن باشد

بـا در نظـر گـرفتن    دولـت مکلـف اسـت قیمـت تمـام شـده آب را       -1تبـصره  
.کندبازده تعیینهاي تأمین، انتقال و توزیع با رعایت هزینه

براي مصارف مختلـف آب بـا لحـاظ    یترجیحی و پلکانتعیین قیمت -2تبصره 
.بودمناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد

هـاي  کارمزد خدمات جمعآوري و دفع فاضالب براسـاس مجمـوع هزینـه            -ب  
نگهداري و بهره برداري شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضـالب تحـویلی و کمـک                 

.می گرددتعیین) ویقیمربوط به سیاست هاي تش(هاي دولت در بودجه سنواتی 
تا پایان برنامـه پـنج سـاله پـنجم توسـعه            دولت موظف است به تدریج       -4ماده  

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه            
خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خـدمات ریلـی         گندم، برنج، روغن، شیر، شکر،      

.اقدام نماید) مسافري(
یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزي نباید در هر سال کمتر             -تبصره

.ازسال قبل باشد
دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی کـه در الیحـه بودجـه                  -5ماده  

با روش هاي مناسب در اختیار مـصرف کننـدگان متقاضـی           سالیانه مشخص می شود     
.قرار دهد
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بیست هـزار نفـر جمعیـت و    شهرهاي زیرروستاییان ونان سرانه یارانه -تبصره
%) 50(اقشار آسیب پذیر در سایر شهرها به تشخیص دولـت حـداقل پنجـاه درصـد                 

.بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود
دولت موظف است سیاست هاي تشویقی و حمایتی الزم را براي ایجاد             -6ماده  

نیز کمـک بـه جبـران خـسارت واحـدهاي        و گسترش واحدهاي تولید نان صنعتی و      
تولید آرد و نان که در اجراي این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجـه مـی شـود          

.اتخاذ نماید
آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکـاري دسـتگاه هـاي                 

ت ذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب ایـن قـانون بـه تـصویب هیـأ                    
.وزیران می رسد

خالص وجـوه حاصـل     %) 50(دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد         -7ماده  
:نمایداز اجراي این قانون را در قالب بندهاي زیر هزینه

یارانه در قالب پرداخت نقدي و غیر نقدي با لحاظ میـزان درآمـد خـانوار                 -الف
.شودپرداختنسبت به کلیه خانوارهاي کشور به سرپرست خانوار

:براي جامعه هدف از قبیلاجراي نظام جامع تأمین اجتماعی-ب 
خـدمات درمـانی، تـأمین و ارتقـاء     گسترش و تأمین بیمـه هـاي اجتمـاعی،   -1

.صعب العالجسالمت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و
.سازي مسکن و اشتغالکمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم-2
.حمایت اجتماعیهايزي و اجراي برنامهتوانمند سا-3

آئین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسـایی جامعـه هـدف،              –1تبصره  
تشکیل و به هنگام سازي پایگاه هاي اطالعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخـت بـه جامعـه               
هدف و پرداخت هاي موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون بـا                 
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وزراي امور اقتصادي و دارایـی، رفـاه و تـأمین اجتمـاعی و رئـیس سـازمان                   پیشنهاد
.ریزي کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدمدیریت و برنامه

ـ دولت می تواند حساب هدفمندسازي یارانه هـا را بـه نـام سرپرسـت                2تبصره  
د خانواده هاي مشمول یا فرد واجد شرایط دیگري که توسط دولـت تعیـین مـی شـو            

موضوع این حـساب از  اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه. افتتاح نماید
جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگـشت وجـوهی کـه بـه اشـتباه واریـز                       

.شده اند مجاز است
خالص وجوه حاصـل از اجـراي       %) 30(سی درصد   دولت مکلف است   -8ماده  

ي بالعوض یا یارانه سود تسهیالت و یـا وجـوه           این قانون را براي پرداخت کمک ها      
:اداره شده براي اجراي موارد زیر هزینه کند

سازي مصرف انرژي در واحدهاي تولیـدي، خـدماتی و مـسکونی و             بهینه -الف
تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوي مصرف که توسـط دسـتگاه اجرائـی ذیـربط                 

.معرفی می شود
ي تولیـدي در جهـت افـزایش بهـره وري           اصالح ساختار فناوري واحـدها     -ب

.تجدید پذیرانرژي، آب و توسعه تولید برق از منابع
جبران بخشی از زیان شرکت هـاي ارائـه دهنـده خـدمات آب و فاضـالب،         -ج

برق، گاز طبیعی و فرآورده هاي نفتی و شهرداري ها و دهیاري هـا ناشـی از اجـراي                 
.این قانون

چهارچوب قانون توسـعه حمـل و       مومی در گسترش و بهبود حمل و نقل ع       -د
نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سـقف اعتبـارات مـاده                

.قانون مذکور) 9(
.کشاورزي و صنعتیحمایت از تولیدکنندگان بخش-هـ 
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.صنعتیحمایت از تولید نان-و 

.غیرنفتیحمایت از توسعه صادرات-ز 

تعاملی بـا هـدف حـذف و یـا کـاهش رفـت و               توسعه خدمات الکترونیکی     -ح
.آمدهاي غیر ضرور

شـامل چگـونگی حمایـت از صـنایع،     آئـین نامـه اجرائـی ایـن مـاده     -تبـصره  
کشاورزي و خدمات و نحوه پرداختهاي موضوع این مـاده حـداکثر سـه مـاه پـس از         
تصویب این قانون بـا پیـشنهاد وزراي امـور اقتـصادي و دارایـی، صـنایع و معـادن،                    

کشاورزي، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایـران،             جهاد
وزیـران  ریزي کشور به تصویب هیـأت اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه

.می رسد

این قانون اعم از کمـک هـا، تـسهیالت و         ) 8(و  ) 7(منابع موضوع مواد     -9ماده  
مؤسسات مالی و اعتباري دولتی و غیر دولتی در      وجوه اداره شده از طریق بانک ها و         

.قرار خواهد گرفتاختیار اشخاص مذکور

ایـن قـانون   ) 8(و ) 7(موضـوع مـواد   دریافت کمک ها و یارانه هـاي -10ماده 
درصورت احراز عدم صحت اطالعات ارائه      . منوط به ارائه اطالعات صحیح می باشد      

پرداخـت، درخـصوص اسـترداد    شده، دولت مکلف است ضمن جلـوگیري از ادامـه      
.وجوه پرداختی اقدامات قانونی الزم را به عمل آورد

یارانه ها و کمـک هـاي موضـوع    اشخاص در صورتی که خود را براي دریافت
این قانون محق بدانند می توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در             ) 8(و  ) 7(مواد  

.نمایندارائهآئین نامه اجرائی این ماده پیش بینی می شود 



17آشنایی مقدماتی با طرح هدفمندسازي یارانه ها

ماه پس از ابالغ این قـانون توسـط وزراي          نامه اجرائی این ماده حداکثر سه     آئین
دادگستري، امور اقتصادي و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مـدیریت              

.وزیران می رسدریزي کشور پیشنهاد و به تصویب هیأتو برنامه

خـالص وجـوه حاصـل از       %) 20(دولت مجاز است تا بیـست درصـد        -11ماده  
اجراي ایـن قـانون را بـه منظـور جبـران آثـار آن بـر اعتبـارات هزینـه اي و تملـک                              

.دارایی هاي سرمایه اي هزینه کند

دولت مکلف است تمـام منـابع حاصـل از اجـراي ایـن قـانون را بـه                    -12ماده  
ـ  نـام هدفمندسـازي یارانـه هـا نـزد خزانـه      حساب خاصی به . ز کنـد داري کـل واری

موارد پیشبینی وجوه واریزي در قالب قوانین بودجه سنواتی براي%) 100(صددرصد 
.یافتاین قانون اختصاص خواهد) 11(و)8(، )7(شده در مواد 

منابع و مصارف موضوع مواد مـذکور را        دولت مکلف است اعتبارات      -1تبصره  
.کنددر چهار ردیف مستقل در الیحه بودجه سنواتی درج

کمک هاي نقدي و غیرنقدي ناشی از اجراي این قـانون بـه اشـخاص     -2صره  تب
حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قـانون مالیـات هـاي مـستقیم                 

مزبـور بـه   کمک هاي. هاي بعدي آن معاف استو اصالحیه1366مصوب اسفندماه 
مات عرضـه شـده  اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کاال یا خـد 

.تبصره نخواهد بودتوسط آنها مشمول حکم این

این ماده را هر شش ماه به دیوان دولت مکلف است گزارش تفصیلی-3تبصره 
.نمایدمحاسبات کشور و مجلس شوراي اسالمی ارائه

تنخواه مورد نیاز اجراي این قانون در تنخواه بودجه سـنواتی منظـور و        -13ماده  
.سال مستهلک می شودصل از اجراي این قانون در طولاز محل منابع حا
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) 11(و ) 8(، )7(جا به جایی اعتبـارات موضـوع ایـن قـانون در مـواد           -14ماده  
حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجـاز اسـت، بـه طـوري کـه کـل وجـوه                   

.حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود
شود ظرف مدت یـک مـاه پـس از الزم االجـرا             اده می دولت اجازه د  به -15ماده  

بـه نـام سـازمان هدفمنـد سـازي      شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتـی 
موجـود، جهـت    ) امکانـات، نیـروي انـسانی و اعتبـارات        (ها با استفاده از منابع      یارانه

و ادغـام   سـاختار   اجراي این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجـاد کـرده یـا بـا اصـالح                
.شرکت هاي موجود تأسیس نماید

قـانون را کـه بـه خزانـه واریـز      دولت مجاز است وجوه حاصل از اجـراي ایـن  
بـه طـور مـستمر    ) 11(مـاده  شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوعمی

و ) 7(عنوان کمک صرفاً جهت اجراي اهداف و تکالیف مقـرر در مـواد           برداشت و به  
.کندراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینهاین قانون د) 8(

شـود و صـرفاً مجـاز بـه داشـتن واحـدهاي             سازمان به صورت متمرکز اداره می     
.باشدمیریزي و نظارت در مرکزستادي، برنامه

وزراي رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادي و دارایی، بازرگانی، راه و ترابـري،              
ریـزي  دن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه        جهاد کشاورزي، صنایع و معا    

.باشندمیکشور عضو مجمع عمومی سازمان
اساسـنامه شـرکت شــامل ارکـان، وظــایف و اختیـارات، تــو سـط وزارت امــور      

ریزي کشور تهیه و به تـصویب هیـأت         اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه       
.رسدوزیران می

ماننـد سـایر    ) 15(و  ) 12(این قـانون از جملـه مـواد          وجوه و اعتبارات موضوع   
بـه جـز اختیـارات و    شـود و شرکت هاي دولتی در بودجه کل کـشور مـنعکس مـی   
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تغییـر در سـقف اعتبـارات       ) 14(و  ) 2(مجوزهاي موضوع این قانون از جملـه مـواد          
.باشدشرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می

ن از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سـازمان در هـر              وجوه مانده سازما  
.تعهد ایجاد نمایدتواند براي سنوات بعد در چهارچوب این قانونسال می

اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینـه کـردن اعتبـاراتی کـه بـه         
موجب قانون از رعایت قانون محاسـبات عمـومی و سـایر مقـررات عمـومی دولـت         

.باشدمی-6/11/1364مصوب -نی هستندمستث
سازمان مکلف است گـزارش عملکـرد، دریافـت و پرداخـت منـابع حاصـل از                  

شـش مـاه دراختیـار      در پایان هـر   ) 8(و  ) 7(تفکیک مواد   ها را به  هدفمندسازي یارانه 
کمیسیون هاي ذیـربط مجلـس شـوراي        کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر      

یوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش ماهـه گـزارش            د.اسالمی قرار دهد  
بینی شده در این قانون بـه       عملیات انجام شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش        

.مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید
معافیت مالیـاتی موضـوع مـاده     1389دولت مجاز است از ابتداي سال        -16ماده  

وه بـر افـزایش سـاالنه آن، متناسـب بـا تغییـر و       قانون مالیاتهاي مستقیم را عـال    ) 84(
اصالح قیمت هاي موضوع این قانون، با پیشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارایی طـی              

.پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد
دولت چگونه یارانه ها را هدفمند می کند؟

ـ                  د کنـد،   دولت براي اینکه بتواند توزیـع یارانـه هـا را در بـین مـردم هدفمن
مطالعات اولیـه، جمـع آوري و      : نیازمند مقدماتی است که برخی از این مقدمات مانند        

پردازش اطالعات ضروري از قبیل تعداد و وضعیت خانوارهاي کشور، برآورد میـزان    
برخورداري خانوارهاي مختلف شهري و روستایی از یارانـه هـاي پرداختـی دولـت،               
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ساس میزان نیاز و محق بودن آنها به برخورداري         شناسایی و دسته بندي خانوارها بر ا      
کـار الزم بـراي اجـراي       از یارانه هایی که پرداخت می شود، تدوین قانون و دسـتور           

با همکاري و همراهی خوب مردم انجـام شـده و در حـال حاضـر دسـت          ... طرح و   
.اندرکاران به دنبال برنامه ریزي براي مراحل اصلی و اجرایی طرح هستند

مه راه، دولت بر اساس قانونی که به تصویب رسیده، گـام بـه گـام وارد                 در ادا 
:مرحله اجراي طرح می شود؛ به گونه اي که

ابتدا سازمان هدفمند سازي یارانه ها تشکیل می شود؛)1
بخشی از بودجه اي که تا کنون به عنوان یارانه با دقت پائینی بین همـه مـردم                  )2

فقیر به صورت غیر نقدي توزیع مـی شـد          اعم از ثروتمند، با درآمد متوسط یا        
در اختیار این سازمان قرار می گیرد تا مطابق آنچه در قانون آمـده، نـسبت بـه                  

پرداخت هدفمند یارانه ها به صورت نقدي به مردم اقدام کند؛
سـال و    5این کار نه به یکباره، بلکه همان گونه که قانون تعیین کرده در طول               )3

؛به تدریج انجام خواهد شد
در ابتداي طرح، همه مردم، چه ثروتمندان و چه کسانی که از درآمـد کمتـري                )4

برخوردار هستند، یارانه را به نسبتی که تعیین و توسط دولـت اعـالم خواهـد                
شد به صورت نقدي دریافت خواهند کرد؛

به همین منظور، دولت به نام تمامی سرپرسـتان خانوارهـا در کـشور حـساب                )5
صـادر و    "کارت عـدالت  "کارت بانکی تحت عنوان      بانکی مشخصی افتتاح و   

در حـال حاضـر بخـش عمـده اي از ایـن             (در اختیار آنـان قـرار خواهـد داد          
کارت ها با همکاري نظام بانکی تهیه شده و به محض اعـالم اسـامی، بـه نـام                 

).افراد صادر خواهد شد
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ر جبـران  در کنار پرداخت نقدي یارانه به مـصرف کننـدگان، دولـت بـه منظـو         )6
صدمات و زیان هاي احتمالی که بخش هاي مختلف صنعت کـشور در نتیجـه      

افزایش : به عنوان مثال  (اجراي طرح هدفمند سازي یارانه ها دچار آن می شود           
هزینه ها و قیمـت محـصوالت بـه خـاطر افـزایش قیمـت سـوخت و انـرژي           

ــا خــدمات  ــاال ی ــد ک ــصرفی در تولی ــازمان  ) م ــار س ــول در اختی بخــشی از پ
هدفند سازي یارانه ها را با با نظارت مجلس و سایر دستگاه هاي نظـارتی بـه                 
صورت نقدي به تولید کنندگان پرداخـت خواهـد کـرد تـا از افـزایش قیمـت                 

.کاالها و خدمات و کاهش فروش آنها تا اندازه اي جلوگیري کند
روع بـه   به صورت همزمان با آغاز پرداخت نقدي یارانه ها، دولت به تدریج ش            )7

کردن قیمت برخی اقالم مصرفی کـه در حـال حاضـر بـه دلیـل تعلـق                  واقعی
گرفتن یارانه به آنها با قیمت پائین تري در بازار عرضه می شوند خواهد نمود               

:  که طبق قانون این اقالم عبارتند از
بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کـوره، گـاز مـایع، گـاز            (حامل هاي انرژي    ) الف

؛)برقطبیعی و 
آب و فاصالب؛) ب
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؛)خدمات هوایی و ریلی(حمل و نقل عمومی ) ج
خدمات پستی؛) د
؛)گندم، برنج، روغن، شیر و شکر(کاالهاي اساسی ) ه

از این میان، واقعـی سـازي قیمـت حامـل هـاي انـرژي بـه اسـتثناي بـرق و                           
و سایر  هزینه هاي حمل و نقل عمومی شامل خدمات هوایی و ریلی در اولویت اول               

در اولویت آخر قرار    ) گندم، برنج، روغن، شیر و شکر     (اقالم به ویژه کاالهاي اساسی      
دارند؛ به نحوي که حذف یارانه غیر نقدي پرداختی بابت کاالهـاي اساسـی در سـال                 

مد نظر نیست و از سال هـاي بعـدي کـاهش تـدریجی آن در دسـتور کـار قـرار                   89
رداختی به دارو نیز بدون تغییر نسبت به گذشـته          عالوه بر این، یارانه پ    . خواهد گرفت 

.ادامه خواهد یافت
سخن پایانی

دولت خدمت گذار دهم، مصمم است به حول و قـوه الهـی و بـا همراهـی و                
همدلی ملت بزرگ و سرفراز ایران و هماهنگی سایر قوا، با تداوم راهی که به منظـور           

م نهاده، طی مدت زمـان قـانونی و         ایجاد تحول و درمان اقتصاد بیمار کشور در آن گا         
به تدریج نسبت به اصالح نظام پرداخت یارانه ها مبـادرت نمایـد تـا زمینـه رشـد و                    

. توسعه پایدار و همه جانبه میهن اسالمی مان بیش از پیش فراهم گردد
خدمت گذاران شما در دولت، چـشم امیـد بـه یـاري و نیـاز بـه همراهـی و                     

ر از این فراز دشوار تاریخی، نوید بخش آینده اي روشن           بردباري شما دارند تا با عبو     
.براي فرزندان و نسل هاي بعدي این مرز و بوم باشند
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)سی و یکمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمی(


