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ها یارانهقانون هدفمند کردن

 ١٥/١٠/١٣٨٨ مصوب

: دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهاي انرژي را اصالح کند-1ماده 

،  ، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفـت            قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره        -الف

ونقـل، توزیـع، مالیـات و عـوارض           شـامل حمـل   (هاي مترتب     با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه       

 اسـالمی  به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهـوري             ) قانونی

  .درخلیج فارس نباشد) فوب( قیمت تحویل روي کشتی  %)90(ایران کمتر از نود درصد 

قیمت %) 95(درصد  وپنجنودهاي داخلی ه قیمت فروش نفت خام و میعانات گازي به پاالیشگا-تبصره

هـا متناسـب بـا قیمـت         و قیمـت خریـد فـرآورده       شود  خلیج فارس تعیین می   ) فوب(تحویل روي کشتی    

  .گردد مذکور تعیین می

تا پایـان برنامـه پـنجم      میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه اي تعیین شود که به تدریج                -ب

و فرهنگی جمهـوري اسـالمی ایـران ، معـادل حـداقل هفتـاد و پـنج درصـد           ، اجتماعی    توسعه اقتصادي 

  .هاي انتقال، مالیات و عوارض شود متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه%) 75(

بـراي    قیمت خوراك واحـدهاي صـنعتی، پاالیـشی و پتروشـیمی               جهت تشویق سرمایهگذاري،     -تبصره

قیمت %) 65(هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد        ن قانون   مدت حداقل ده سال پس از تصویب ای       

  .تعیین میگردد) بدون هزینه انتقال(سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس

تا پایان برنامه پنجـساله پـنجم     میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه اي تعیین شود که به تدریج            -ج

  .ایران معادل قیمت تمام شده آن باشداجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی  ، توسعه اقتصادي

بازده  ، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با  هاي تبدیل انرژي ، مجموع هزینه  قیمت تمام شده برق -تبصره  

نیروگاههاي کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر سـاله  %) 38(حداقل سی و هشت درصد     

 کشور افزوده شود به طوري که تا پنجسال از زمان اجراء            بازده نیروگاههاي   به  %) 1(حداقل یک درصد    

هایانتقـال وتوزیـع تـا پایـان      برسد و همچنـین تلفـات شـبکه   %) 45(بازده چهل و پنج درصد      این قانون به    
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%) 14(ایران به چهارده درصد     اسالمی  وفرهنگی جمهوري   برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی     

  .یابد کاهش

بندي  ست با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه              دولت مکلف ا  

بازده و توزیع کنندگان آن از نظـر میـزان تلفـات، اقـدام نمـوده و سیاسـتهاي                   تولیدکنندگان برق از نظر     

  .تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید

از است با لحاظ منـاطق جغرافیـایی، نـوع،           درخصوص قیمتهاي برق و گاز طبیعی، دولت مج        - 1تبصره  

  .میزان و زمان مصرف قیمتهاي ترجیحی را اعمال کند

شــرکتهاي آب، بــرق و گــاز موظفنــد درمــواردي کــه از یــک انــشعاب چنــدین خــانواده یــا مــشترك  

کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن  برداري می بهره

کردن کنتور نباشـد مـشترکین      سبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه           ن

  .برداران افزایش دهند را به تعداد بهره

قیمت ارز منظورشده در بودجه سـاالنه          قیمت حاملهاي انرژي براي پس از سال پایه براساس           - 2تبصره  

  .تعیین میگردد

این قانون به گونهاي تعیین گردد که براي مدت یکسال حداقل مبلـغ        ایه اجراء    قیمتهاي سال پ   -3تبصره  

هـــزار میلیـــارد  ریـــال و حـــداکثر مبلـــغ دویـــست)100,000,000,000,000(یکـــصد هـــزار میلیـــارد 

  .ریال درآمد بهدست آید)200,000,000,000,000(

بـر اقتـصاد ملـی قیمـت      ي دولت مجاز است براي مدیریت آثار نوسان قیمتهاي حاملهاي انرژ-2ماده  

خلـیج  ) فـوب (قیمت تحویل در روي کشتی      %) 25(این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد            

فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت براي مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخـت یارانـه                  

  .رژي در بودجه سنواتی منظور کنداقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهاي ان

  .شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود%) 25(در صورتی که نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد 

آوري و دفـع فاضـالب را    این قانون قیمت آب و کارمزد جمع  دولت مجاز است، با رعایت    - 3ماده  

  .تعیین کند
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ا توجه به کیفیت و نحوه استحـصال آن در کـشور بـه               میانگین قیمت آب براي مصارف مختلف ب       -الف

تا پایان برنامه پنجساله پـنجم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی       تدریج گونه اي تعیین شود که به

  .جمهوري اسالمی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد

أمین، انتقال و توزیـع بـا   هاي ت با در نظر گرفتن هزینه  دولت مکلفاست قیمت تمام شده آب را    -1تبصره  

  .بازده تعیین کند رعایت 

ترجیحی و پلکانی براي مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیـایی، نـوع و          تعیین قیمت    -2تبصره  

  .میزان مصرف مجاز خواهد بود

نگهـداري و بهرهبـرداري       هـاي      کارمزد خدمات جمعآوري و دفع فاضالب براساس مجموع هزینه         -ب  

مربـوط بـه   (کـسرارزش ذاتـی فاضـالب تحـویلی و کمکهـاي دولـت در بودجـه سـنواتی         شبکه پـس از  

  .تعیین میگردد) سیاستهاي تشویقی

تـا پایـان برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعی و          تدریج  دولت موظف است به-4ماده 

 شـیر، شـکر،   فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، نـسبت بـه هدفمنـد کـردن یارانـه گنـدم، بـرنج، روغـن،                

  .اقدام نماید ) مسافري(خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی  

  . یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزي نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد-تبصره

شود  دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در الیحه بودجه سالیانه مشخص می-5ماده 

  .با روشهاي مناسب در اختیار مصرفکنندگان متقاضی قرار دهد 

پـذیر در سـایر       روستاییان و شهرهاي زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب             سرانه یارانه نان     -تبصره

  .بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود%) 50(تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد شهرها به

تهاي تشویقی و حمایتی الزم را بـراي ایجـاد و گـسترش واحـدهاي             دولت موظف است سیاس    -6ماده  

تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهاي تولید آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه                    

  .شود اتخاذ نمایدفعالیت آنها با مشکل مواجه می

ذیربط تهیه و حداکثر ظرف اههايآئیننامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاري دستگ

  .قانون به تصویب هیأت وزیران میرسدسه ماه پس از تصویب این
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خالص وجوه حاصل از اجراء ایـن قـانون را          %) 50( دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد         -7ماده  

  :در قالب بندهاي زیر هزینه نماید

میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهاي     یارانه در قالب پرداخت نقدي و غیر نقدي با لحاظ            -الف

  .کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود

  : اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی براي جامعه هدف از قبیل-ب 

هاي اجتمـاعی، خـدمات درمـانی، تـأمین و ارتقـاء سـالمت جامعـه و پوشـش           گسترش و تأمین بیمه   -1

  .جالعالدارویی و درمانی بیماران خاص و صعب

  . کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازي مسکن و اشتغال-2

  .هاي حمایت اجتماعی  توانمندسازي و اجراء برنامه-3

 آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و بـه هنگـام سـازي                  - 1تبصره  

تهاي موضوع این مـاده حـداکثر       پایگاههاي اطالعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخ          

اجتمـاعی و  امـور اقتـصادي و دارایـی، رفـاه و تـأمین     سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء

  .ریزي کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید رئیس سازمان مدیریت و برنامه

هاي مشمول یا فـرد  انواده را بنام سرپرست خها سازي یارانهحساب هدفمندتواند ـ دولت می2تبصره 

اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه . شود افتتاح نمایدواجد شرایط دیگري که توسط دولت تعیین می

هـا و برگـشت وجـوهی کـه بـه       کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه  

  .اند مجاز استاشتباه واریز شده

خـالص وجـوه حاصـل از اجـراء ایـن قـانون را بـراي          % ) 30( سی درصد      دولت مکلف است   -8ماده  

پرداخت کمکهاي بالعوض، یا یارانه سود تسهیالت و یا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زیـر هزینـه      

  :کند

جویی و  سازي مصرف انرژي در واحدهاي تولیدي، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه بهینه-الف

  .که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میشودرعایت الگوي مصرف 
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، آب و توسعه تولیـد  وري انرژي  اصالح ساختار فناوري واحدهاي تولیدي در جهت افزایش بهره-ب

  .برق از منابع تجدیدپذیر

دهنده خدمات آب و فاضالب، برق، گاز طبیعی و فرآورده¬ جبران بخشی از زیان شرکتهاي ارائه-ج

  .ا و دهیاریها ناشی از اجراء این قانونهاي نفتی و شهرداریه

 گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمـل و نقـل عمـومی و مـدیریت                 -د

  .قانون مذکور) 9(مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده 

  . حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزي و صنعتی-هـ 

  .عتی حمایت از تولید نان صن-و 

  . حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی-ز 

  . توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفتوآمدهاي غیر ضرور-ح

نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صـنایع، کـشاورزي و خـدمات و نحـوه      آئین–تبصره 

انون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادي و       پرداختهاي موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این ق           

دارایی، صنایع و معادن، جهادکشاورزي، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن               

  .رسدبه تصویب هیأت وزیران میریزي کشور ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه

قانون اعم از کمکها، تسهیالت و وجوه اداره شـده از طریـق   این ) 8(و ) 7( منابع موضوع مواد  -9ماده  

  . قرار خواهد گرفت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور

ایـن قـانون منـوط بـه ارائـه اطالعـات       ) 8(و ) 7( دریافت کمکها و یارانههاي موضـوع مـواد        -10ماده  

عـدم صـحت اطالعـات ارائـه شـده، دولـت مکلـف اسـت ضـمن          درصـورت احـراز   . باشدصحیح می

  .جلوگیري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی الزم را بهعمل آورد

ایـن قـانون   ) 8(و ) 7(ها و کمکهاي موضوع مـواد اشخاص در صورتی که خود را براي دریافت یارانه

شـود  بینی مینامه اجرائی این ماده پیش کمیسیونی که در آئینمحق بدانند میتوانند اعتراض خود را به

  .ارائه نمایند



٦

آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابالغ این قانون توسط وزراء دادگستري، امور اقتصادي                 

 ریزي کـشور پیـشنهاد و بـه تـصویب           و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه           

  .هیأت وزیران میرسد

خـالص وجـوه حاصـل از اجـراء ایـن قـانون را بـه                %) 20( دولت مجاز است تا بیست درصد        -11ماده  

  .منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه اي و تملک داراییهاي سرمایهاي هزینه کند

نـام   حـساب خاصـی بـه    دولت مکلف است تمام منابع حاصـل از اجـراي ایـن قـانون را بـه      -12ماده 

وجـوه واریـزي در قالـب    %) 100(صددرصـد . داري کل واریـز کنـد   نزد خزانههاهدفمندسازي یارانه

ایـن قـانون اختـصاص خواهـد        ) 11(و  ) 8(،  ) 7(قوانین بودجه سنواتی براي موارد پیشبینی شده در مواد          

  .یافت

چهار ردیف مستقل منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در        دولت مکلف است اعتبارات      -1تبصره  

  .در الیحه بودجه سنواتی درج کند

 کمکهاي نقدي و غیرنقدي ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت -2تبصره  

هـاي بعـدي آن        و اصـالحیه   1366مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهاي مـستقیم مـصوب اسـفندماه             

کـاال یـا خـدمات     از قیمـت  ور بابت جبران تمام یـا قـسمتی   کمکهاي مزبور به اشخاص مذک    . معاف است 

  .تبصره نخواهدبود شده توسط آنها مشمول حکم این عرضه

 دولت مکلف است گزارش تفصیلی ایـن مـاده را هـر شـشماه بـه دیـوان محاسـبات کـشور و           -3تبصره  

  .مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید

 تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصـل از    تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در       -13ماده  

  .اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود

حـداکثر ده واحـد درصـد    ) 11(و ) 8(، )7( جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد         -14ماده  

ایـن قـانون    در بودجه سنواتی مجاز است، به طوري که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینـی شـده در                    

  .مصرف شود

االجـراء شـدن ایـن قـانون،          شود ظرف مـدت یـک مـاه پـس از الزم             دولت اجازه داده می      به -15ماده  

امکانـات،  ( بـا اسـتفاده از منـابع       هـا   سازمان هدفمندسازي یارانـه   نام    سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به     



٧

 قانون برنامه ایجاد کرده یا بـا اصـالح   موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ ) نیروي انسانی و اعتبارات   

  .ساختار و ادغام شرکتهاي موجود تأسیس نماید

شود، عیناً پـس از وصـول و          دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز می              

 عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و طور مستمر برداشت و به به) 11(کسر سهم دولت موضوع ماده

  .این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند) 8(و ) 7(تکالیف مقرر در مواد 

ریزي و نظـارت   شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهاي ستادي، برنامه صورت متمرکز اداره می   سازمان به 

  .باشد در مرکز می

جهاد کشاورزي، صنایع ی، راه و ترابري،وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادي و دارایی، بازرگان

ریـزي کـشور عـضو مجمـع عمـومی سـازمان         و معادن، نفت، نیـرو و رئـیس سـازمان مـدیریت و برنامـه              

  .باشند می

اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امـور اقتـصادي و دارایـی و سـازمان         

  .رسد وزیران می هیأتتصویب  ریزي کشور تهیه و به مدیریت و برنامه

مانند سایر شـرکتهاي دولتـی در بودجـه         ) 15(و  ) 12(وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد          

) 14(و ) 2(شود و به جز اختیارات و مجوزهاي موضوع این قانون از جمله مـواد            کل کشور منعکس می   

  .باشد صویب مجلس مجاز میتغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و ت

تواند براي سنوات  وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می            

  .بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید

اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بـه موجـب قـانون از رعایـت                    

  .باشد  می-6/11/1364 مصوب -بات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستندقانون محاس

هـا را     سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منـابع حاصـل از هدفمندسـازي یارانـه                

در پایان هر شش مـاه دراختیـار کمیـسیون برنامـه و بودجـه ومحاسـبات و سـایر         ) 8(و)7(تفکیک مواد   به

  .ربط مجلس شوراي اسالمی قرار دهد  ذيکمیسیونهاي

شـده توسـط سـازمان را     ماهه گزارش عملیات انجام    دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش       

  .بینی شده در این قانون به مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید براساس اهداف پیش



٨

قـانون مالیاتهـاي   ) 84(ده معافیت مالیـاتی موضـوع مـا   1389 دولت مجاز است از ابتداي سال      -16ماده  

مستقیم را عالوه بر افزایش ساالنه آن، متناسب با تغییر و اصالح قیمتهاي موضوع این قـانون بـا پیـشنهاد                   

  .وزارت اموراقتصادي و دارایی طی پنجسال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد

مـاه   پانزدهم ديبه مـورخ  شن   بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه           قانون فوق مشتمل  

 بـه   23/10/1388  مجلس شـوراي اسـالمی تـصویب و در تـاریخ           یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت      

  .تأیید شوراي نگهبان رسید


