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 » الحيه هدفمند کردن یارانه«

  : هاي انرژي را اصالح کند  دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت حامل -  ١ماده 

متناسب با و سایر مشتقات  قیمت فروش داخلى بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع -الف 
 شود که حداکثر پس از سه سـال از          اى تعیین   قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادى کشور به گونه         

هـاي فـوب خلـیج فـارس بـا احتـساب               قیمـت  % 90یاد شده کمتر از     هاي    ابالغ این قانون قیمت حامل    
  .نباشد) شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونى(هاى مترتب    هزینه

قیمت فوب خلـیج فـارس       درصد   95هاى داخلى حداقل       قیمت فروش نفت خام به پاالیشگاه      - 1تبصره  
و بخشهاى غیردولتى مجاز به تجـارت و    شود   آن تعیین می   ها متناسب با    شود و قیمت فرآورده     تعیین مى 

نفت و گاز با رعایت قانون اصـالح مـوادي قـانون چهـارم توسـعه اقتـصادي،              فعالیت در بخش باالدستی     
 قـانون اساسـی مـصوب    44 اصـل  اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و اجراي سیاستهاي کلـی     

  .خواهد بود 1387

 سال از ابالغ این قانون     3اي تعیین شود که حداکثر ظرف          قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه       -ب  
  . درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتى شود75  حداقل معادل

حداقل ین قانون معادل    از ابالغ ا  پس   سال   3اي تعیین شود ظرف        قیمت فروش داخلى برق به گونه      -ج  
  .قیمت تمام شده آن باشد

هاي تبدیل انرژي، انتقال و توزیـع و هزینـه سـوخت بـا           قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه      - 2تبصره  
شود و هـر سـاله حـداقل          هاي کشور و رعایت استانداردها محاسبه می         درصد نیروگاه  38راندمان حداقل   

بـه  از زمان اجراي این قانون  کشور افزوده شود بطورى که تا پنج سال هاي  یک درصد به راندمان نیروگاه 
  . درصد برسد45راندمان 

هـاي ترجیحـی را    درخصوص قیمت برق و گاز طبیعی دولت مجاز است در موارد خاص قیمت        -3تبصره  
  .دکناعمال 

 انـرژي بـر اقتـصاد    هـاي   المللی حامل  هاي بین    دولت مجاز است براي مدیریت آثار نوسان قیمت        -2ماده  
از طریـق تعیـین و   مالیات از مصرف انرژي را متناسب با این عوامل تعیین و اخذ نموده و همچنین ملی،  
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ایـن مـاده در اختیـار    حاصل از ه وجو. اخذ ما به التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نمایدیا اخذ عوارض و   
  .ردیگ  میوضوع این قانون قرار براي مصرف در امور ماین قانون ) 9( موضوع مادهصندوق 

 )38 (مـاده  »ج« و » د« بنـدهاي  و عوارض موضوع  ) 16( تبصره ماده ) 2( مالیات موضوع بند    -تبصره  
و عبـارت مـذکور   ) 17( ماده 4تبصره  در »د« و » ج«  عبارت .گرددمیقانون مالیات بر ارزش افزوده لغو    

  .گرددوده حذف میقانون مالیات بر ارزش افز) 39(ماده در بند ب 

آوري و دفـع فاضـالب را          دولت مجاز است، با رعایت موارد زیر قیمت آب و کارمزد جمع            - ٣ماده  
  :تعیین کند

اي تعیین    قیمت آب براي مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه-الف
   .معادل قیمت تمام شده آن باشدل حداقابالغ این قانون،  ازپس  سال 3شود که حداکثر ظرف 

هاي آبریز بر اسـاس ارزش اقتـصادي آن و بـا درنظـر        قیمت تمام شده آب در هر یک از حوزه         -1تبصره  
با رعایت راندمان مورد تائید کارگروهی متشکل از وزراي اقتصاد هاي تامین، انتقال و توزیع       گرفتن هزینه 

محاسـبه  رهبردي نظارت  ریري و جهاد کشاورزي کشور و برنامه  ،ن صنایع و معاد   ، نیرو بازرگانی  ،و دارائی 
  .شود  می

هاي تمام شده آب در کشور از طریـق تعیـین و        براي مدیریت منابع آب به علت تفاوت قیمت        -2تبصره  
اقـدام  ) 9( التفاوت و یا پرداخت یارانه از طریـق صـندوق موضـوع مـاده         اخذ مالیات و عوارض، اخذ مابه     

  .خواهد بود عمال قیمت ترجیحی براي مصارف مختلف آب مجازا. نماید

توسط کارگروه موضـوع تبـصره    کارمزد خدمات جمع آوري و دفع فاضالب در مناطق مختلف کشور             -ب
  .شودیک این ماده تعیین می

 سـال، قیمـت سـایر کاالهـا و خـدمات اساسـى و همگـانی             سه دولت مجاز است حداکثر ظرف       -4ماده  
  .دکنتعیین  قیمت تمام شدهحداقل  معادل غیرحاکمیتی را

این قـانون را در   اجراي  خالص وجوه حاصل از  %)60( شصت درصد   دولت مجاز است حداکثر تا     - 5اده  م
  :بندهاي زیر هزینه نماید قالب
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کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدي و یا غیرنقدي یا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه               -الف  
  .خانوارهاي جامعه هدف سب اختیار بهدر بورس بر ح

  : اجراي نظام جامع تأمین اجتماعی از قبیل-ب 

 سالمت جامعه و پوشش يمه خدمات درمانی و تامین و ارتقاهاي اجتماعی و بی  گسترش و تامین بیمه-1
  العالج،دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب

  . کمک به تامین مسکن و اشتغال براي جامعه هدف-2

  هاي حمایت اجتماعی براي جامعه هدف،   توانمندسازي و اجراي برنامه-3

  .ها سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانه-ج

سـازي  دستورالعمل این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هـدف، تـشکیل و بـه هنگـام              -تبصره یک 
و ا و نحوه پرداخت براي جامعه هدف   ه  هاي اطالعاتی مورد نیاز، افتتاح حساب هدفمندسازي یارانه         پایگاه

 امور اقتصادى و دارایـى،  يار قانون توسط وز  این یک ماه پس از ابالغ       فرپرداختهاي موضوع این ماده ظ    
یت و  رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیرریزى و نظارت راهبردى  رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه

  .خواهد شد غ ابالیب ووصت انسانی رئیس جمهور سرمایه

و اعمال مدیریت دولت بـر      ها  هدفمندسازي یارانه هاي استفاده از حساب        شرایط و محدودیت   - دو تبصره
 خواهد بود که به تصویب وزراي امور اقتصادي و  اجراییدستورالعملآن و شرایط برگشت وجوه در قالب     

هبردي رییس جمهور و معاونت توسـعه  ریزي و نظارت رادارایی و رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه     
به نـام   هاي مزبور   حساب .سیدهور به تصویب هیات وزیران خواهد ر      مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جم     

  .خواهد شدشود، افتتاح   می سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی که براي اختصاص یارانه خانوار تعیین

خالص وجوه حاصـل از اجـراي ایـن قـانون را     %) 15(رصد  دپانزده دولت مجاز است حداکثر تا      - 6ماده  
 یارانه سود تسهیالت و یا وجوه اداره شده بـراي   و یاهاي بالعوض  گذاري و یا پرداخت کمک     سرمایهبراي  

  :هزینه کند اجراي موارد زیر

عایت جویى و ر  سازي مصرف انرژي در واحدهاي تولیدي، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه       بهینه -1
  .شودربط معرفی می که توسط دستگاه اجرایی ذيالگوى مصرف
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وري انـرژى و توسـعه تولیـد بـرق از        اصالح ساختار فناوري واحدهاي تولیدي در جهت افزایش بهـره      -2
  .منابع تجدیدپذیر

هـاى نفتـى     دهنده خدمات آب و فاضالب، بـرق، گـازطبیعى و فـرآورده      هاي ارائه    جبران زیان شرکت   -3
  .ناشی از اجراي این قانون

  .  گسترش حمل و نقل عمومی-4

  . کشاورزي و صنعتی   حمایت از تولیدکنندگان بخش-5

  . انبوه حمایت از تولید انبوه نان صنعتى-6

  . حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی-7

زم و تغییرات    که اطالعات ال   این قانون ) 6(و  ) 5(دریافت کنندگان مستقیم منابع موضوع مواد        -7ماده    
کنندگان اطالعات نادرست، از تمام یا بخشى از منافع اجراي ایـن    کنند و متخلفان و ارایه  ه نمى ئآن را ارا  

چنانچه این اشخاص از محل این قـانون منـافعی تحـصیل کـرده باشـند کـه                . قانون محروم خواهند شد   
جریمه ملزم خواهند شد  رابر به پرداختاستحقاق آن را نداشته باشند، عالوه بر استرداد اصل آن تا دو ب

   .این قانون واریز خواهد شد) 9(و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده 

و امور اقتصادى و وزراي دادگستري دستورالعمل این ماده حداکثر یک ماه پس از ابالغ این قانون توسط        
رئیس جمهور و معاونت توسعه بردى،  ریزى و نظارت راه      رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه        و دارایى

  .و ابالغ خواهد شدمدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصویب 

حاصل از اجراي این قانون خالص وجوه %) 25(درصد بیست و پنج  دولت مجاز است حداکثر تا – 8ماده 
 اي و تملـک   هزینـه  اي به نفت و جبران آثار آن بر اعتبارات        کاهش وابستگی اعتبارات هزینه   را به منظور    

  .اي هزینه کند  سرمایههاي دارایی

  : زیر تشکیل دهدایطشرا ها را ب  صندوق هدفمندسازى یارانهدولت مکلف است - 9اده م

مرکـب از وزیـر امـور       و  ) یـا معـاون اول وي     (به ریاسـت ریـیس جمهـور        ت امنایی   ا صندوق توسط هی   -
و راهبردي رئـیس جمهـور     نظارت  ریزي و      و معاون برنامه   اقتصادي و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی       
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 دو نماینده مجلس شوراي اسالمی   .شود  اداره می  رئیس جمهور    ریت و سرمایه انسانی   معاونت توسعه مدی  
  .کنند  میشرکت ت امناي صندوق ادر هیبا انتخاب مجلس شوراي اسالمی ناظر نیز به عنوان 

 استقالل اداري و مالی است و به صورت موسسه عمومی غیر داراي شخصیت حقوقی مستقل و صندوق   -
اصل ود و وظیفه و اختیار دارد، وجوه حش اداره میمقررات مربوط دولتی، طبق اساسنامه و سایر قوانین و 

  .از اجراي این قانون را اخذ و به مصارف مقرر در این قانون برساند

یارات مدت فعالیت و سایر مقررات حاکم بر اداره آن  اخت، شامل ارکان، اعضاء، وظایف صندوقاساسنامه -
  .رسدبه پیشنهاد هیات امناء به تصویب هیات وزیران می

 .اي نخواهد داشت   صندوق صرفاً داراي واحد ستادي و متمرکز بوده و شعبه یا واحد وابسته-

هـاي اجرایـی       دسـتگاه  اعتبارات و کارکنان مورد نیاز اداره صندوق از محل کاهش اعتبارات و کارکنان             -
  .گردد  تامین می

 قانون مدیریت خدمات )5 (قانون برنامه چهارم و ماده     )160(هاي اجرایی موضوع ماده    دستگاه -1تبصره  
هاي مشمول این قانون را به حساب صندوق واریـز             منابع حاصل از اصالح قیمت     تمامیکشوري، مکلفند   

  .دکنن

) 8(و ) 6(، )5(هاي مندرج در مواد مواد     صندوق به شرح سرفصل    صد در صد وجوه واریزي به        -2تبصره  
  .یابد  ت امناء اختصاص میااین قانون با تصویب هی

ت امنـاء کمـک تلقـی       ا منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی با تـشخیص هیـ             -3تبصره  
  .شود  می

ن جهت ارسال به مجلس شوراي ت وزیراا صندوق مکلف است، گزارش عملکرد ساالنه را به هی -4تبصره  
  .ه نمایدیاسالمی ارا

هـاي مـستقیم     قـانون مالیـات  ) 2( مـاده  به) 4(جزء به عنوان   ها     صندوق هدفمندسازي یارانه   - 5تبصره  
  .دوشاضافه میهاي بعدي آن    و اصالحیه1366مصوب اسفند ماه 
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شـخاص حقیقـی و حقـوقی از     نقدي و غیرنقدي ناشی از اجـراي ایـن قـانون بـه ا     هاي کمک – 6تبصره  
هـاي     و اصـالحیه 1366هاي مستقیم مـصوب اسـفندماه         آمد موضوع قانون مالیات    در پرداخت مالیات بر  

 کمکهاي مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قـسمتی از قیمـت کـاال یـا         .بعدي آن معاف است   
  .خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود

تنخواه مورد نیاز اجراي این قانون تا سقف یک دوازدهم از سرجمع بودجـه عمـومی سـنواتی       -10اده  م
  .شودشود و از محل منابع حاصل از اجراي این قانون در طول سال مستهلک میتامین می

 10تـا حـداکثر   ) 8(و ) 6( ،)5(جا به جایی وجوه حاصل از اجراي این قانون در مـواد          - ١١ماده  
بینـی شـده در ایـن    درصد توسط دولت مجاز است، به طوري که کل وجوه حاصل در موارد پـیش           واحد  

  .شودقانون مصرف می

 وجـوه حاصـل را بـه ردیـف      ،1387دولت مجاز است، در راستاي اجراي این قـانون در سـال              -12ماده  
اعتبار %) 100(  کل کشور واریز و معادل صد در صد        1387درآمدي مربوط مندرج در قانون بودجه سال        

  .را هزینه کند» ) هزینه –در آمد (هاي انرژي اعتبارات موضوع هدفمندسازي حامل«  تحت عنوان

قـانون برنامـه چهـارم    ) 150(الزام افزایش حقوق کارکنان دستگاههاي اجرایی موضـوع مـاده          -13ماده  
قـانون کـار از      )41(ده  قانون مدیرت خدمات کشوري و ما     )125(و تبصره آن و ماده      ) 46(توسعه و مواد    

زمان اجراي این قانون موقوف االجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قـانون از زمـان ابـالغ، لغـو         
  .شودمی

قـانون مالیاتهـاي مـستقیم را عـالوه بـر      ) 84(دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع مـاده    -14ماده  
قیمتهاي موضوع این قانون با پیشنهاد وزراي امور اقتصادي افزایش ساالنه آن، متناسب با تغییر و اصالح   

و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش 
 .دهد
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  ها متن نامه اتاق تهران در خصوص الیحه هدفمند کردن یارانه
  به مجلس شوراي اسالمی و کمیسیونهاي آن

  
  قاي دکتر الریجانی جناب آ

  ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی
  جناب آقاي دکتر توکلی

  رئیس محترم مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی
  جناب آقاي مهندس رضا عبداللهی 

  ریاست محترم کمیسیون برنامه و  بودجه مجلس شوراي اسالمی 
   جناب آقاي دکتر  غالمرضا مصباحی مقدم حجت االسالم و المسلمین

  ریاست محترم کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی 
  جناب آقاي دکتر  غالمرضا مصباحی مقدم  حجت االسالم و المسلمین

  ریاست محترم کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادي
  جناب آقاي دکتر حمیدرضا کاتوزیان 

  ریاست محترم کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمی
  جناب آقاي دکتر اکبري 

  محترم کمیسیون صنایع و معاونریاست 
  
  

با توجه به اهمیـت    . گرددها تقدیم می  با احترام، به پیوست نظر این اتاق در مورد الیحه هدفمند کردن یارانه            

ربـط  موضوع و تاثیر سرنوشت ساز آن بر اقتصاد کشور، لطفاً مالحظه و دستور فرماینـد در کمیـسیونهاي ذي             

  .مورد توجه جدي قرار گیرد

  

  
   آل اسحاقیحیی

                                        رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
  

  اظهار نظر در مورد الحيه هدفمند كردن یارانه ها
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  كلیات)الف

 معاشاثر گسرتده در اقتصاد و خبواهد هر حتول و اقدامي كه    -١
مردم داشته باشد بایـد بطـور مـشخص بـه رشـد اقتـصادي         

 هـر یـك از اجـزاء طـرح حتـول       دیگـر  به بیاني . بیاجنامد
 موجبـات حتـرك   داقتصادي به میزان درجه امهیـت خـود بایـ     

 قابـل  در این پیـشنهاد اثـر  اقتصادي را فراهم سازد ويل   
الزم بـراي افـزایش رشـد    اجيـابي   از جهت گـريي هـاي     قبويل

 .شم مني خورداقتصادي به چ
هر گونه یارانه نقدي و غرينقدي كه به گونه اي مؤثر بـه     -٢

رشد اقتصادي كمك نكند سبب اشاعه فرهنگ مصريف، بیكـارگي    
و رانت خواري میشود و در ایت عدالت اجتمـاعي و سـالمت     

 .جامعه را هتدید خواهد منود
تغیرياتي با این حجم و وسعت به ویژه از بعد مـايل بایـد      -٣

. مه و بودجه هاي ساالنه مطرح گرددب قانون برنا در چارچو 
در غري اینصورت یا بودجه بي معين مي گردد و یا طرح حتـول    

 .ناموفق مي شود
از آجنا كه مبلغ یارانه هـا هرچـه باشـد تـابع مـستقیم         -۴

 است باید خبـش قابـل تـوجهي از    نوسانات قیمت جهاني نفت  
 انـرژي   مازاد درآمد فروش داخلي حامل هاي %۴٠حداقل  (آن

 ۴٠در زماائیكه قیمت نفت خام فوب خلیج فـارس بـیش از     
مصرف بـراي هزینـه هـاي     چرخهاز ) دالر در هر بشكه باشد  

 صـرف  تـا )  ذخريه شـود يدر حساب( خارج مباندشدهنپیش بیين   
 .جربان تكانه هاي قیمت جهاني نفت شود

خبش نقدي یارانه ها باید به حداقل برسـد و حـداكثر تـا       -۵
جـريه خـواري و    آمدي را شـامل شـود تـا اوال    دهك سوم در  

كـه  ي اشاعه نگردد و ثانیًا دولت زیربـار تعهـدي     گبیكار
 .ممكن است از عهده آن برنیاید نرود

ت یارانه هاي نقدي مشخص نـشده اسـت كـه الزم     دوره پرداخ  -۶
 .است به روشين قیدگردد

درآمـد حاصـل از هدفمنـد كــردن یارانـه هـا یـك فرصــت        -٧
  كلـي مني منابع مايل اجراي سیاسـت هـاي  استثنائي براي تأ  

مي تواند باشد كه در الحيه پیشنهادي به آن توجه    ۴۴اصل  
مثال كاهش میزان پیش پرداخت و افـزایش دوره   ( .نشده است 

 كه میتوانـد از حمـل ذخـريه    )پرداخت اقساط سهام واگذاري  
 . تامني شود۴پیشنهادي در بند 

لوگريي از شوك هـاي  براي كاهش آثار تورمي اجراي طرح و ج   -٨
از آجنا كـه  .  شوداخمرب به اقتصاد هبرت است طرح تدرجيي اجر  

اجراي تدرجيي طرح بطور كلي نیز خود تبعات منفـي تـورمي     
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 در اقالم مـشمول  تدریجدرپي خواهد داشت پیشنهاد مي شود   
 یارانه رعایت شود مثال

 .در سال اول اصالح گردد قیمت بنزین -الف
طـي    نفت سفید و گاز مـایع  نفت كورهو قیمت گازوئیل   -ب

 .سه سال اصالح شود
 قیمت گاز و به تبع آن قیمت برق در یك برنامـه پـنج     -ج

 .ساله اصالح گردد
 در چارچوب نظـام  ي و خدمات هبداشيت و آموزش قیمت دارو  -د

 .تأمني اجتماعي فراگري اصالح گردد
 . طي یك برنامه پنج ساله اصالح گرددآب و نان قیمت -ه
 . قیمت سایر اقالم طي یك برنامه سه ساله اصالح شود-و

قیمت متام شده كاال و خدمات در خبـش دولـيت بـه هـیچ وجـه         -٩
نباید مبناي تعیني قیمت ها قرار گريد، زیـرا ناكارآمـدي     
خبش دوليت توسعه خواهد یافت و هزینه آن بـر مـردم حتمیـل      

 .خواهد شد
د بـا   اگر چه در بلند مدت قیمت سوخت هـاي مـایع بایـ             -١٠

 لكـن از آجنـا   ، معين دار داشته باشدمهاهنگي جهاني   بازار
كه اقتصاد داخلي توان رویاروئي بـا تكانـه هـاي شـدید       

 قیمت ها به صـورت دوره  تطبیققیمت ها را ندارد هبرت است   
بات قیمت هـا طـي   براي حفظ ث) مثال ساالنه( م شود  اي اجنا 

از طریـق   جهـاني  تفاوت قیمت هاي داخلي ودوره مورد حبث   
 . گرددتعدیل ویژه یك حساب

از ختـصیص غريهبینـه منـابع       عدم شفافیت و    جهت پرهیز از     -١١
 .اعمال هر گونه قیمت ترجیحي اجتناب شود

در اجراي این طـرح كـه بایـد در بودجـه هـاي سـاالنه                 -١٢
گنجانده شود بسیار ضروري است كه سهم هزینه هـاي جـاري     

از كوچك سازي دولت به حداقل ممكن رسانده شود تا زمینه س  
 .دولت گردد

 سایر اجزاء طرح حتول اقتصادي نیز مهزمـان بـا هدفمنـد           -١٣
 .به اجراء گذاشته شودكردن یارانه ها باید 

 اختیاراتي كه براي اجراي طرح به دولت داده مـي شـود          -١۴
مي  اشد مثال وقيت یارانه ها هدفمند روح طرح ب ناقضنباید  

. گـردد  دانه هـا اجيـا  شود نباید سر فصل جدیدي براي یار  
مهچنني نباید هـیچ یارانـه اي بـدون تعـیني مبلـغ و دوره        

 .زماني و طرف هاي گرينده تصویب شود
 در اینگونه طرح ها باید خبش درآمدي طرح از خبش هزینـه         -١۵

 .اي آن جدا شود و با هر خبش برخورد مستقلي صورت گريد
 در كلیه اقالمي كه یارانه آـا حـذف و یـا بـه آن هـا            -١۶

آینده یارانه پرداخت خواهد شد بایـد بـه دقـت و روشـين       
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یارانه مـرتبط  دوره زماني پرداخت  و میزان ،تعیني و نام  
 .در منت قانون آورده شود

مشوقهاي صـادراتي مـؤثر در نظـر       براي محایت از تولید      -١٧
 .گرفته شود

 تفاوت قیمت فروش داخلي حامل هاي انرژي با قیمت هـاي         -١٨
 ،رس باید به میزاني باشد كه سرمایه گـذاري فوب خلیج فا  

تولید و جهانگردي در كشور را جذاب تر از متام كـشورهاي    
 .منطقه مناید

 جهت پرهیز از پرداخت یارانه به فروش داخلي فـرآورده         -١٩
 باید قیمت فروش نفت خـام  "بند الف ماده یك"هاي موضوع   

ج قیمـت فـوب خلـی   % ٨۵حـداكثر  "به پاالیشگاه هاي داخلي   
 . باشد"فارس

 با توجه به اینكه صادرات گاز سهم اندكي از كل تولید        -٢٠
گاز كشور را شامل میشود و بر خالف نفت خـام و فـرآورده     
ها امكان صدور متام گاز تولیدي كشور وجود نـدارد اصـوال     
قیمت صادراتي مني تواند مبناي درسيت بـراي فـروش داخلـي      

د بگونه اي تعیني شود قیمت فروش داخلي گاز بای   .قرارگريد
كه موجبات افزایش توان رقابيت و توسعه سرمایه گذاري در   

لذا قیمت فروش داخلـي گـاز و بـه    . كشور را فراهم سازد  
تبع آن برق باید در پائني ترین سـطح قیمـت در كـشورهاي      

 هزینـه هــاي    عـدم رعایــت ایـن ضـرورت   . منطقـه باشـد  
كه به مراتـب  اقتصادي، سیاسي و اجتماعي توسعه نیافتگي   

 .بیشرت از منافع متصور است را به كشور حتمیل خواهد منود
قابلیت پـیش بـیين را بـراي       ، قانون باید ضـمن شـفافیت      -٢١

ذینفعان فراهم سازد و ضـمن برخـورداري از انعطـاف الزم      
جامعـه هـدف بـراي دریافـت      لـذا  .جمموعه اي مبهم نباشد  

قیقًا مـشخص  یارانه هاي نقدي یا غرينقدي باید در قانون د  
 اگر چه چگونگي شناسائي آن جامعه میتواند به دولـت    شود

اعم از نقـدي و  (مهچنني سقف یارانه هاي مستقیم . حمول گردد 
تركیـب  . به هر خانوار نیز باید تعـیني شـود   ) یا غرينقدي 

سایر كمكهـاي غريمـستقیم ماننـد كمـك بـه تـامني مـسكن،          
 مـشخص  اشتغال، بیمه هاي اجتماعي نیـز بایـد در قـانون     

گردد در غري این صورت عمال اختیـار قـانون گـذاري و بـه       
ویژه تنظیم، تصویب و اجـراي بودجـه از جملـس بـه دولـت        

 .واگذار شده است
ریـه در   مداخلـه قـوه جم   قوا، و عـدم    اصل اساسي تفكیك     -٢٢

 .دقیقارعایت گرددامور قانون گذاري و قضائي 
 پیشنهادهاي اصالحي مفاد الحيه ) ب
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ه ضرورت قابل پیش بیين شدن فضاي حتوالت اقتصادي با توجه ب   -١
جـایگزین  " موظـف " واژه١براي جامعه الزم اسـت در مـاده     

 .گردد" جماز" واژه 
 : به صورت زیر اصالح شود١ماده " الف"بند  -٢

 و نفت گـاز، نفـت   ١٣٨٨قیمت فروش داخلي بنزین در سال   "
 و سایر مشتقات به تدریج تـا  نفت سفید و گاز مایع كور،  

محـل  شامل ( هزینه هاي مرتتب و با احتساب ١٣٩٠ایان سال   پ
 درصد ٩٠معادل ) و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانوني  

 .قیمت هاي  فوب خلیج فارس گردد
جهت رفع تناقض در مبناي قیمت گذاري نفت خام و فرآورده    -٣

ها و ضرورت سرمایه گذاري در توسعه و نوسازي پاالیـشگاه    
رانه جمدد به فروش داخلي فرآورده ها ها و عدم پرداخت یا  

حداقل نـود و پـنج   " بند الف ماده یك عبارت  -١در تبصره 
%)" ٨۵( هشتاد و پنج درصـد معادل"با عبارت  %) "٩۵(درصد  

 .جایگزین گردد
 خبشي اینكه وردیف الف٢٠توضیحات مندرج دربندبا توجه به    -۴

و رشـد  ارزش افـزوده  از درآمد فروش گاز به داخل از حمل   
 لذا فروش داخلي گـاز بایـد در   ،تصادي كشور تامني شود  اق

 بنـا اگر.  در كشورهاي منطقه باشـد   سطح قیمت ین تر پایني
هر دلیل قیمت صادراتي مبناي تعیني فروش داخلي قـرار   ه  ب

تا قیمت صادراتي بیشرت باشـد % ۵٠گريد میزان آن نباید از   
 در مانع اجنام سرمایه گذاري هاي گسرتده مبتين براین مزیت  

معـادل  "   مـاده یـك عبـارت   "ب"لذا در بنـد   . كشورنگردد
حـداقل هفتـادو   " جایگزین عبـارت   ")%۵٠ (پنجاه درصد    

  . شود"%)٧۵(پنج درصد
كمرت از حداقل قیمـت بـرق    "عبارت  ،یكماده  "ج"در بند    -۵

معادل حـداقل قیمـت   "جایگزین عبارت " در كشورهاي منطقه  
رحماسـبه قیمـت متـام    د"یا اینكه عبارت.گردد" متام شده آن  

شده برق، هزینه سوخت نريوگاه ها براساس قیمت گاز طبیعي   
 . شوداضافه "مندرج دربند ب منظور خواهدشد

به منظور پرهیز از خمدوش شدن ختصیص هبینه منابع و اقـدام     -۶
  بنـد ج مـاده یـك حـذف گـردد     ٣ تبصره ،هاي تبعیض آمیز  

گـذاري   به این صورت عمـال اختیـار قیمـت    ٣آوردن تبصره   
بدون هیچ معیار قانوني را به دولت میدهد كه ناقض اصـل    
شفافیت در قانون و قابلیت پیش بیين رفتار سیاسـتگذاران    

 .میباشد
 مالیـاتي  خـذ ا  تعـیني و ه اجاز، الحيه پیشنهادي٢در ماده    -٧

اسـت كـه   شـده  ب با عواملي نا مشخص به دولت داده   متناس
 قیـد و  اري بي اختی، قانون اساسي۵١با اصل ضمن مغایرت   

شرط را به دولت مي دهد و عمال هر گونه چارچوبي را براي   
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تعیني قیمت حاملـهاي انـرژي از یكـسو و میـزان یارانـه        
پرداخيت را منتفي مي مناید و صرفًا اختیار تام تعیني قیمت   
حاملهاي انرژي و میزان یارانه را بطور كلي و به صـورت    

 ضـوابط منـدرج در   ضمي به دولت مي سپارد و عمال نـاق   دائ
لذا اصالح اساسـي ایـن مـاده بـه     . ماده یك به مشار مريود  

 .ترتیب زیر پیشنهاد مي گردد
 دولـت مكلـف اسـت بـراي مـدیریت آثـار نوسـان         -٢ماده  

 قیمت ،هاي انرژي بر اقتصاد ملي قیمتهاي بني املللي حامل  
هاي انرژي را بگونه اي تعیني مناید كه متوسط ساالنه    حامل

ها از متوسط ساالنه سقف  وش داخلي هر یك از حامل قیمت فر 
 .قیميت تعیني شده در ماده یك بیشرت نگردد

چون كاالها و خدمات یا عمومي است یا خـصوصي بـراي رفـع       -٨
جـایگزین  " كاالها و خدمات عمومي" عبارت ۴اهبام از ماده   

 .گردد" كاالها و خدمات اساسي و مهگاني غري حاكمیيت"عبارت 
 باید در قانون روشـن شـود و   ۵لف ماده اند جامعه هدف ب   -٩

 ب، و ج نیـز الزم اسـت   ،سهم هر یك از اجزاء بندهاي الف  
در قانون تعیني گردد در غري این صـورت اختیـار تـصویب و      
اجراي خبش مهمي از بودجه كـشور از جملـس بـه دولـت داده       

.  و امكان نظارت را نیـز از جملـس سـلب مـي منایـد       میشود
 صـرفًا  ۵امعه هدف موضوع بند الف ماده پیشنهاد میگردد ج  

 :شامل اقشار زیر باشد
بیكاران آماده كار اعم از اینكه سابقه بیمه داشـته           -١

 .یا نداشته باشند
 .حقوق بگريان دوليت و مستمري بگريان -٢
افراد و خانواده هاي حتت پوشش سازمان هبزیسيت و كمیته           -٣

 .امداد امام
ئه كننـده كـاال و   توضیح اینكه سایر اقشار جامعه كه ارا  

خدماتي هستند با تنظیم قیمت كاال و خدمات خـود متناسـب     
اي خـود را جـربان   با سطح عمومي قیمتها، افزایش هزینه ه  

 اقـدام هـاي جربانـي را    زنیـ " ب"مي منایند و اجراي بند   
 .تكمیل میكند

 . مبهم است كه باید رفع اهبام شود۵ ماده ٢تبصره  -١٠
مـومي و محایـت از سـرمایه        از آجنا كه گسرتش محل و نقل ع        -١١

گذاري و تولید نیازمند منابع زیادي است بنظر مريسد كـه    
سهم حداكثر تا پانزده درصد در نظـر گرفتـه شـده بـراي       

 نـاچیز اسـت لــذا   ۶جمموعـه اقـدامهاي منـدرج در مــاده    
 :پیشنهاد مي شود

بـا عبــارت  %)" ١۵(حـداكثر تـا پــانزده درصـد    "عبـارت  
 .جایگزین گردد%)" ٢۵( درصدپنجبیست وحداكثر تا "



١٣ 
 

 ٧ اسـتحقاق در مـاده       فاقـدین مرجع تشخیص متخلفـان و       -١٢
مشخص نشده كه قاعدتًا باید مراجع ذیصالحي قـضائي باشـند     

 .كه باید قید گردد
 عمال افزایش وابستگي بودجـه عمـومي بـه          ٨اجراي ماده    -١٣

نفت است، معلوم نیست چرا به عنوان كاهش ایـن وابـستگي     
كه افزایش حقوق كاركنان دولت در مطرح شده است؟ ضمن این  

د منـابع   پیشنهادي دیده شـده اسـت و صـرفًا بایـ     ۵ماده  
هاي سرمایه اي در ایـن مـاده   افزایش هزینه متلك دارائي   

 بـه ایـن ترتیـب    ٨دیده شود لذا پیشنهاد مي شود مـاده    
 . اصالح گردد

 وجوه %)١۵(پانزده درصددولت جماز است حداكثر تا  -٨ماده  
 اجراي این قانون را جهت جربان آثار آن بر خالص حاصل از  

 .اعتبارات متلك دارائیهاي سرمایه اي هزینه كنند
 صندوقي با درآمدي كال از منـابع عمـومي و           ٩ در ماده    -١۴

 منـي توانـد بـه     دولـيت با هیئت امنائي متشكل از مقامات  
مهچنني طبق اصـل  . عنوان مؤسسه عمومي غري دوليت شناخته شود  

 كلیه دریافت هاي دولت باید در حـساهباي   قانون اساسي  ۵٣
خزانه داري كل متمركز شود و مهـه پرداخـت هـا در حـدود       

لـذا تـشكیل   . اعتبارات مصوب به موجب قانون اجنـام گـريد    
صندوق به صورتیكه این الحيه پیشنهاد گردید، خـالف قـانون     

اوال متامي منـابع  . بنابراین پیشنهاد میگردد . اساسي است 
ح قیمتهاي مشمول این قانون به حساب خزانـه  حاصل از اصال  

 .داري كل واریز گردد
ثانیًا براي خنثي سازي نوسـانات قیمـت جهـاني حاملـهاي       
انرژي حسابي مشابه حساب ذخريه ارزي اجياد شود تا مـازاد    

فروش داخلي حاملهاي انرژي و هزینـه هـاي   و كسري درآمد   
 .در آن حساب عمل گرددپیش بیين شده 

 واحـد درصـد   ١٠ حذف شود بلحاظ اینكه جاجبائي      ١١ ماده   -١۵
وجوه پیش بـیين شـده در   % ۵٠به منزله جابه جائي بیش از   

لذا پیشنهاد میگردد جا بـه جـایي   .  مي باشد٨و  ۶ مواد  
در داخل سر فصل ها و وفق ضوابط بودجه هاي سـاالنه جمـاز     

 .باشد
 

  


