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  تعالی باسمه
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،نفر از نمایندگان رسیده اسـت  131احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  .شود قانونی تقدیم میت طی مراحل جه
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
با توجه به طرح مدیریت مصرف سوخت و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم 
این طرح بر روي قیمت کاال و خدمات جهت جلوگیري از افزایش غیراصولی 

ها و نظارت دقیق بر نحوه کنترل بازار و نظارت بـر منـابع و درآمـدهاي     قیمت
جویی سـوخت و   سوخت و منابع حاصل از صرفهحاصل از مدیریت مصرف 

طرح ذیل با قیـد  حساب خانوارهاي مشمول؛  نظارت بر مصارف و واریزي به
  .شود دو فوریت تقدیم مجلس شوراي اسالمی می

 -زمـانی  جـانی  علـی  -نـژاد  یوسف -علیرضا سلیمی -لطفی -بیگدلی
 -گیالنـی  -فیضـی زنگیـر   -علیـزاده  -محمـد مـرادي   علی -بیگلري

 -زاده کـاظم  -الشـکی  ي احمـد  -صـالح  بابـایی  -عبـدالهی  -یالهوت
 -دسـتجردي  کامران -قوامی -نشین شاه محمودي -میرزاده -نانواکناري

 -زر کشـت  -غراوي کوسه -خالقی -امینی سیدحمزه  -محمدي انارکی
 -سـالمی  نگهبـان  -بدري -یارمحمدي -پور کمالی -الماسی -یوسفی
 -پـورحقیقی  کـرم  -م امینیسال -)قزوین( محمدي -شاهرودي حسینی
   -خـادمی  -پـور بیگلـري   حسن -پالنگان زاده پاپی -فرهنگی -اکبریان

 -محمـودزاده  -پـورابراهیمی  -محمد حسینی -کولیوند -علی قربانی
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 -منصــوري -الرگــانی موســوي -کلشــانی برزگــر -رضــیان -کیخــا
 -نسـب  کـاظم  -مقصـودي  -مفـتح  -نژاد ایران -شرفی -نژاد طباطبایی
 -داریـوش اسـمعیلی   -کبیري -نوروزي -حسنوند -لديخا -خضري
ـ میرزا -خراسانی شیران -شریفی -جمالی سوسفی -بیمقدار  -نیکـو  یی

 -خــالقی -شــیویاري –حاتمیــان  -اصــغر ســلیمی -نــژاد کــوچکی
   -برومنـدي  -قدوسـی  کریمـی  -پـور  قاضـی  -محجـوب  -بنـد  خسته

 -کعبــی -مختـار  -گلمـرادي  -بختیـار  -مقدسـی  -مسـعود رضـایی  
   -خانی قره -نژاد تربتی -دهمرده -بنیادي -علوي  سیداحسن -پورمختار

ــاظمی ــد ک ــعادت -محم ــادان -س ــی -فرش ــی نجف ــاعی -عل    -س
 -حسـینعلی شـهریاري   -نژاد ساداتی -کواکبیان -محمدحسین قربانی
 -زایـی  هاشـم  -داديخدا -کیا حسینی -هاشمی زاده سیداحسان قاضی

 -کلیـا  بـت  -الدین شـهریاري  سیدکمال -پور نورقلی -خجسته -همتی
 -بنـایی  -اصـغر مسـعودي   -فـر  سـبحانی  -زاهدي -نوبخت -نعمتی

 -نیکفـر  -زرآبـادي  -سمیه محمودي -پورحسین -خالقی -نیازآذري
 -مـافی  -جلـودارزاده  -فاطمه حسینی سیده -فاطمه سعیدي -چنارانی
ــیده ــد  س ــه ذوالق ــرادي -رفاطم ــف -م ــی وق ــزادي -چ ــاه نیک  -پن
  آبادي و چند امضاء ناخوانا جهان رحیمی
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  :عنوان طرح
  ممنوعیت افزایش قیمت کاال و خدمات ناشی از طرح 

  مدیریت مصرف سوخت
ت افزایش قیم به طرح مدیریت مصرف سوخت و تأثیربا توجه  - 1 ماده

و خدمات پس از گونه افزایش قیمت کاال بنزین بر قیمت کاال و خدمات هر
  .باشد االجراءشدن این قانون ممنوع می الزم

هرگونه افزایش قیمت کاال و خدمات بدون تصویب هیأت  - 2ماده
یافته نسبت به  قیمت افزایش وزیران مشمول جریمه سه تا پنج برابر مقدار

  .باشد هاي قبل از طرح مدیریت مصرف سوخت میقیمت
هاي حاصله از مدیریت منابع منابع و درآمد%) 100(صددرصد  - 3ماده

مصوب  ها یارانه کردنب خانوارهاي مشمول قانون هدفمنداسوخت به حس
  . واریز گردد 15/10/1388

وزارت نفت با همکاري سازمان برنامه و بودجه مکلف است  - 4ماده
ماهانه گزارش میزان درآمد حاصل از مدیریت مصرف سوخت و درآمد ناشی 

  .نمایندگان مجلس شوراي اسالمی گزارش دهدجویی سوخت را به  از صرفه
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است میزان واریـزي   - 5ماده

هـا و میـزان واریـزي     هاي مشمول قانون هدفمندي یارانـه  به حساب خانواده
درآمـد و   هاي کـم  جویی مصرف سوخت به حساب خانواده حاصل از صرفه

و بهزیسـتی را ماهانـه   ) ره(مام خمینی خانوارهاي تحت پوشش کمیته امداد ا
  .به نمایندگان مجلس شوراي اسالمی گزارش دهد

هرگونـه تخلـف در گـزارش منـابع و درآمـدها و همچنـین        - تبصره
  .باشد الذکر مشمول مجازات درجه هفت تعزیري می هاي فوق واریزي



٥ 

تمامی مسؤوالن اجرائی و قضائی مکلف به نظارت حداکثري  - 6ماده
و برخورد قانونی با متخلفـان بـوده و هرگونـه کوتـاهی و عـدم نظـارت در       
برخورد با متخلفان از طرف مسؤوالن اجرائـی و قضـائی مشـمول مجـازات     

  .استدرجه هفت تعزیري 
 صورت مسـتقیم  خدمات و کاالهایی که به يمیزان افزایش بها - 7ماده

  گیرد بـا تصـویب هیـأت    قرار می) بنزین(تحت تأثیر افزایش قیمت سوخت 
مکلف اسـت قیمـت    ي و داراییاقتصادامور باشد و وزارت  وزیران مجاز می

  .کندصورت هفتگی اعالم عمومی  کاال و خدمات را به
مـاه   هـر شـش  (یکصد لیتر بنـزین  نه دولت مکلف است ساال - 8ماده
کارت سوخت خودروها به قیمت  هـزار و پانصـد   عنوان هدیه  به) پنجاه لیتر

  .تومان را شارژ نماید) 1500(
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  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

مـاده  نامه داخلی مجلس شوراي اسـالمی و   آییناحتراماً، در اجراي 
  نظـر   25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشـور مصـوب   ) 4(

طرح ممنوعیت افزایش قیمـت کـاال و خـدمات    در مـورد   معاونت قوانین
  .شود تقدیم می ناشی از طرح مدیریت مصرف سوخت

 معاون قوانین
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  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده £
.شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد £
 .ندارد ¢

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :شود کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استقبالً تقدیم نش ¢ -  130ماده 

  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -       
  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
  
 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  - 127ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - ب

  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك £
موضوع يك از بيش ¢

  

  .باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده £
 مواد متعدد ¢
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 . ندارد ¢

  .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد £
.شود مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مياصول / اصلدارد،  ¢

 . ندارد £

  .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي ¢

 . شده است ¢

  .شود نشده است، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 شود نمي £

  شود مي ¢
 . ندارد £

  .دارد ¢

 . ندارد £

  .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب      

 از نظر قانون اساسي؛: اول
  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  

  
  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم

     انداز مغایرت چشمهاي کلی نظام و سند  طرح تقدیمی با سیاست  
  

  از نظر قانون برنامه؛: سوم
  طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت  

  
  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين: چهارم
     
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف  

  
  موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب                    و نیاز به          رأي نمایندگان - 181ماده  - ب  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می یکتعداد   

 
قوانینمدیرکل تدوین   

 
_______________________________________________ 

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(طرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند -٥

  
 

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   
  

٢ 

٣  
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  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  :داليل مغايرتبيان مستندات و 

ثانیاً با مواد طرح منطبـق  . عنوان طرح، اوالً مطول و برخالف اصول نگارش متون قانونی است -1
هـا   نیست زیرا متن مزبور شامل موضوعات گوناگونی است و صرفاً به موضوع عدم افزایش قیمت

راین بـا توجـه بـه    ثالثاً تصویب آن بصورت مستقل تورم قوانین را در پی دارد بناب. نپرداخته است
شـود اصـالح ایـن     پیشنهاد می» ها قانون هدفمندکردن یارانه«ارتباط مستقیم مواد طرح تقدیمی با 

 . قانون مدنظر قرار گیرد
مقدمـه طرحهـا و لـوایح در بیـان دالیـل      . مقدمه طرح، نارسا و ادله توجیهی آن ناقص است -2

عنوان سند  باشد، لیکن به آور نمی ست و الزامتوجیهی تقدیم آنها اگرچه دربردارنده حکم قانونی نی
بنابراین الزم اسـت مقدمـه طـرح    . تواند مورد توجه قرار گیرد پشتیبان در تفسیر قوانین مربوط می

 .پرداخت حاضر بطور کامل به ضرورت، فلسفه و هدف از ارائه آن می
بـودن رسـیدگی    عادينامه داخلی مجلس شوراي اسالمی اصل بر  قانون آیین) 156( وفق ماده -3

طرحها و لوایح است و در صورت اقتضاي فوریت باید دالیل آن مستنداً در مقدمه توجیهی آورده 
 .است تقدیمی لحاظ نشده طرحشود که این امر در 

االجراءشدن این قانون افـزایش قیمـت    طرح به نحوي نوشته شده که گویا قبل از الزم) 1(ماده -4
ه، همچنین ادبیات تقنینی این ماده با ایراد مواجه است بـه طـور مثـال    کاالها و خدمات، مجاز بود

ماده زائد و نیازي به ذکر آن نیست زیرا طبـق   این در» شدن این قانون االجراء پس از الزم«عبارت 
همچنـین بـا   . شـدن آن اسـت   االجراء نص صریح احکام قانونی، زمان آغاز آثار قانون، تاریخ الزم

نیـز بـه    )1(، الزم است در مـاده  )2(در ماده » بدون تصویب هیأت وزیران« توجه به ذکر عبارت
 .شد ها با تصویب هیأت وزیران تصریح می امکان افزایش قیمت

داري  قانون اساسی است کلیه دریافتهاي دولت باید بحساب خزانـه  )53(مغایر اصل  )3(ماده  -5
صددرصد منابع و درآمدهاي حاصله از «همچنین حکم این ماده مبنی بر تخصیص  .کل واریز شود

» الـف «مغایر بند» ها مدیریت منابع سوخت به حساب خانوارهاي مشمول قانون هدفمندکردن یارانه
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ) 39(ماده
 .است

 .ددر انتهاي متن طرح باید قرار گیر )5(و  )4(نگارش متون قانونی مواد  طبق اصول -6
 .باید این مواد با یکدیگر تجمیع شود )7(و  )2(، )1(با توجه به وحدت موضوع مواد  -7
با ایراد مواجه است همچنین با توجه به واحد پـول کشـور عبـارت     )8(ادبیات نگارشی ماده  -8

مغـایر اصـل   » شارژ«ضمناً استعمال کلمه . هزار و پانصد تومان باید به پانزده هزار ریال تغییر یابد
   .پانزدهم قانون اساسی است

حـال  و بهزیسـتی در هـر   ) ره(کمیته امداد امام خمینـی  پوشش هاي تحت نظر به اینکه خانواده -9
آن اسـت،  ) 2( این طرح مخصص ماده) 3( باشند و حکم ماده ها می مشمول قانون هدفمندي یارانه

  .درج شود) 2(طرح مرقوم به عنوان تبصره در ذیل ماده) 3( شود ماده پیشنهاد می
الزام دولت بـه پرداخـت تمـامی درآمـدهاي     «با توجه به شباهت موضوع این طرح و طرح  -10

شود که مفاد هر دو طرح در قالب یک طرح، تجمیع و  پیشنهاد می» مت بنزینحاصل از افزایش قی
 .به مجلس شوراي اسالمی تقدیم گردد

مـورد توجـه قـرار    » جلوگیري از قاچاق سوخت«در مقدمه و متن طرح مناسب بود موضوع  -11
  .گرفت می
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  کل اسناد و تنقیح قوانین نظر اداره
  به انضمام سوابق قانونی

  
  كل اداره نظر - الف

تخصیص صددرصدي منابع و درآمدهاي حاصـله از   "طرح  مبنی بر  )3(حکم ماده  -1
با  حکم    "ها مدیریت منابع سوخت به حساب خانوارهاي مشمول قانون هدفمندي یارانه

قانون برنامه ششم توسعه که به دولت اجازه میدهد از منابع حاصل   ) 39(ماده ) الف(بند 
یمت حاملهاي انرژي و سایر کاالها و خدمات یارانه اي براي افـزایش  قاز محل افزایش 

تولید ، اشتغال ، حمایت از صادرات غیرنفتی ، بهره وري ، کاهش شدت انرژي ، کاهش 
آلودگی هـوا و ارتقـاي شاخصـهاي عـدالت اجتمـاعی و حمایـت هـاي اجتمـاعی از         

گذاري شرکتهاي ذي ربـط در  خانوارهاي نیازمند و تأمین هزینه هاي عملیاتی و سرمایه 
اقدام الزم را به عمل آورد، از جهت عـدم  پـیش بینـی     چهارچوب بودجه هاي ساالنه 

از یک سو و از جهت عدم تصریح   )39(ماده   )الف(سایر  موارد  مصرف  مندرج در بند 
به پیش بینی در چهارچوب بودجه هاي سنواتی با  ماده فوق الذکر در تعارض است؛ لذا 

تصویب نیازمند راي دو سوم  قانون آئین نامه داخلی مجلس  براي  )181(به موجب ماده 
 .نمایندگان است

سیاستهاي ) 14(، مغایر بند  )6(و ماده) 5(بینی شده در تبصره ماده انگاري پیش جرم -2
 . است)مبنی بر کاهش عناوین مجرمانه( 28/7/1381کلی قضایی ابالغی 

) 12(بینی مجازات حبس با حکم بند  مبنی بر پیش) 6(و ماده) 5(حکم تبصره ماده -3
اتخاذ تدابیر الزم در استفاده از مبنی بر  01/09/1388 مصوب قضایی کلی هاي سیاست

 .در تعارض است مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی
قانون اساسی که بیان می   )15(با اصل ) 8(مندرج درانتهاي ماده  "شارژ "واژه -4

اسناد و مکاتبات و متون  وزبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است  "دارد
 .در تعارض است "...رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد

طرح مبنی بر تکلیف دولت نسبت به شارژ سالیانه صدلیتر بنزین به ) 8(حکم ماده  -5
قانون اساسی در ) 75(بینی محل تأمین این هزینه، با اصل  عنوان هدیه به دلیل عدم پیش

 تعارض است
 .دمه توجیهی طرح داراي ایراد نگارشی و مشتمل بر جمالتی ناقص استمق - 6
 .در عنوان طرح اضافه شود "ناشی از"بعد از عبارت  "اجراي "واژه - 7
با توجه  به  طرح مدیریت مصرف "الزم است عبارت .  داراي ایراد است) 1(متن ماده - 8

حذف شده ) 1(از صدر ماده  "سوخت و تاثیر افزایش قیمت بنزین بر قیمت کاال و خدمات
در اجراي سیاست هاي کنترل تورم و جلوگیري از افزایش قیمت کاال ها و "و عبارت 

 . جایگزین آن شود "در پی اجراي طرح مدیریت سوخت خدمات دولتی
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طرح حذف شده و   ) 2(از ماده  "بدون تصویب هیات وزیران  "پیشنهاد می شود عبارت- 9
 .الحاق شود "پس از الزم االجرا شدن این قانون "تبعد از عبار) 1(به ماده 

طرح مدیریت "پیش از عبارت  "اجراي  "طرح،  واژه  ) 2(پیشنهاد می شود در ماده  - 10
 .الحاق شود "مصرف  سوخت

 .اصالح شود "گردد واریز می  "به  عبارت  )3(در ماده  "واریز گردد "عبارت - 11
مسئوالن اجرایی و  "و عبارت  "کلیه"به   )6( مندرج در صدر ماده "تمامی "واژه - 12

 .اصالح شود "مسئوالن ذي ربط"به  ) 6(در انتهاي ماده  "قضایی
 .طرح پیش بینی شده و تکراري است  )1(طرح  به نوعی درماده  ) 7(حکم صدر ماده   - 13
 
  سوابق قانوني - ب

 مواد تاریخ تصویب عنوان ردیف

 و اصــالحات بــا هــا یارانــه کــردن هدفمنــد قــانون  1
  بعدي الحاقات

  کل مواد  15/10/1388

ــانون  2 ــه ق  اقتصــادي، توســعه ششــم پنجســاله برنام
ــاعی ــی و اجتم ــوري فرهنگ ــالمی جمه ــران اس  ای

)1400 -1396 (  

21/12/1395  39  

 ح بند  25/12/1397  کشور کل 1398 سال بودجه قانون  3
  1 تبصره

 مــدیریت و عمــومی نقــل و حمــل توســعه قــانون  4
  بعدي الحاقات و اصالحات با سوخت مصرف

  کل مواد  18/09/1386

 الحاقـات  و اصـالحات  بـا  اسـالمی  مجـازات  قانون 5
  بعدي

01/02/1392  19  

 بعدي الحاقات و اصالحات با 15/10/1388 ها مصوب یارانه کردن هدفمند قانون
 : کند اصالح را انرژي حاملهاي قیمت قانون این رعایت با است مکلف دولت - 1 ماده
 لحاظ با ، نفت مشتقات سایر و مایع گاز و سفید نفت ، کوره نفت ، گاز نفت ، بنزین داخلی فروش قیمت - الف

 بـه )  قـانونی  عـوارض  و مالیـات  ، توزیـع  ، نقـل  و حمل شامل(  مترتب هاي هزینه احتساب با و حاملها کیفیت
 نـود  از کمتـر  ایـران  اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادي توسعه پنجم پنجساله برنامه پایان تا تدریج
 .  نباشد فارس خلیج در)  فوب(  کشتی روي تحویل قیمت از بیشتر و قیمت% )  90(  درصد
 قیمـت % )  95(  درصـد  پـنج  و نـود  داخلـی  پاالیشگاههاي به گازي میعانات و خام نفت فروش قیمت - تبصره
 مـذکور  قیمـت  بـا  متناسـب  هـا  فرآورده خرید قیمت و شود می تعیین فارس خلیج)  فوب(  کشتی روي تحویل
 . گردد می تعیین
 توسـعه  پـنجم  برنامـه  پایـان  تا تدریج به که شود تعیین اي گونه به طبیعی گاز داخلی فروش قیمت میانگین - ب

 حـداکثر  و% )  75(  درصـد  پـنج  و هفتاد حداقل معادل ، ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادي
 .  شود عوارض و مالیات ، انتقال هاي هزینه کسر از پس صادراتی طبیعی گاز قیمت متوسط معادل
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 بـه  تحـویلی  مـایع  خـوراك  و گـاز  خـوراك  قیمـت  است مکلف نفت وزارت) 04/12/1393 اصالحی(– تبصره
 :  کند تعیین زیر معیارهاي رعایت با را ها پتروشیمی و پاالیشی ، صنعتی واحدهاي

 و صادراتی ، داخلی مصارف سایر براي تحویلی مایع یا و گاز فروش از حاصل درآمد وزنی معدل با متناسب - 1
 بهبـود  و المللـی  بـین  بازارهـاي  در تولیـدي  محصـوالت  پذیري رقابت قابلیت حفظ با محصول قیمت ، وارداتی

 اقتصادي کالن متغیرهاي
 خارجی و داخلی گذاري سرمایه جذب امکان و انگیزش ایجاد - 2
 جهـت  بتواننـد  کـه  واحـدهایی  بـراي  بلندمدت قرارداد انعقاد با% ) 30(  درصد سی تا پلکانی تخفیف اعمال - 3

 افـزوده  ارزش زنجیره و کنند می تولید نهائی و میانی محصوالت که داخلی پتروشیمی واحدهاي اولیه مواد تأمین
 تخفیـف  از ، شـوند  مـی  انـدازي  راه یافتـه  توسعه کمتر مناطق در که بنگاههایی قرارداد این در.  دهند افزایش را

 .  گردند می برخوردار بیشتري
 اراده بـا  و قـرارداد  از خـارج  تبصره این مشمول واحدهاي مایع خوراك و گاز خوراك کاهش یا قطع صورت در

 1390/ 11/ 16 مصوب کار و کسب محیط مستمر بهبود قانون)  25(  ماده برابر است مکلف نفت وزارت ، دولت
 .  کند جبران بعدي مراحل در تحویلی خوراك محل از را وارده خسارت

 نظـر  مـورد  یارانـه  و اسـت  عمـل  مبناي بورس قیمت ، دولت دستور به یا توسط پتروشیمی محصوالت خرید در
 .  گیرد می قرار ربط ذي دستگاه اختیار در داخلی کنندگان مصرف براي دولت
 چهـارچوب  و مشـمول  صـنایع  دامنـه  ، خسـارت  جبران نحوه و پلکانی تخفیفات بر مشتمل تبصره این نامه آیین

 امـور  و تجـارت  و معـدن  ، صـنعت  ، نفـت  هـاي  وزارتخانه توسط مربوطه ضوابط سایر و بلندمدت قراردادهاي
 وزیـران  هیأت تصویب به و شود می تهیه قانون این ابالغ از پس ماه شش مدت ظرف حداکثر دارایی و اقتصادي

 .  رسد می
 توسـعه  پـنجم  پنجساله برنامه پایان تا تدریج به که شود تعیین اي گونه به برق داخلی فروش قیمت میانگین - ج

 . باشد آن شده تمام قیمت معادل ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادي
 حداقل بازده با سوخت هزینه و توزیع و انتقال ، انرژي تبدیل هاي هزینه مجموع ، برق شده تمام قیمت - تبصره
 یـک  حـداقل  سـاله  هر و شود می محاسبه استانداردها رعایت و کشور نیروگاههاي% )  38(  درصد هشت و سی

 بـازده  بـه  قانون این اجراء زمان از سال پنج تا که طوري به شود افزوده کشور نیروگاههاي بازده به% )  1(  درصد
 پـنجم  پنجسـاله  برنامـه  پایـان  تـا  توزیع و انتقال هاي شبکه تلفات همچنین و برسد% )  45(  درصد پنج و چهل
 .  یابد کاهش% )  14(  درصد چهارده به ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادي توسعه
 بنـدي  رتبـه  بـه  نسـبت  غیردولتـی  و دولتـی  کارشناسـان  از مرکـب  گروهـی  کـار  تشـکیل  با است مکلف دولت

 و تشـویقی  سیاسـتهاي  و نمـوده  اقـدام  ، تلفات میزان نظر از آن کنندگان توزیع و بازده نظر از برق تولیدکنندگان
 . نماید اتخاذ را مناسب حمایتی
 و میزان ، نوع ، جغرافیایی مناطق لحاظ با است مجاز دولت ، طبیعی گاز و برق قیمتهاي خصوص در – 1 تبصره
 .  کند اعمال را ترجیحی هاي قیمت مصرف زمان

 کنند می برداري بهره مشترك یا خانواده چندین انشعاب یک از که مواردي در موظفند گاز و برق ، آب شرکتهاي
 تعـداد  افـزایش  بـه  نسـبت  آن نصـب  و کنتـور  هزینه اخذ با تنها ، باشد کنتور کردن اضافه امکان که صورتی در ،

 افـزایش  بـرداران  بهـره  تعداد به را مشترکین نباشد کنتور کردن اضافه امکان که صورتی در و نمایند اقدام کنتورها
 . دهند
 تعیـین  سـاالنه  بودجه در شده منظور ارز قیمت اساس بر پایه سال از پس براي انرژي حاملهاي قیمت - 2 تبصره
 . گردد می

 یکصد مبلغ حداقل سال یک مدت براي که گردد تعیین اي گونه به قانون این اجراء پایه سال قیمتهاي - 3 تبصره
 000/ 000/ 000/ 000(  میلیـارد  هـزار  دویست مبلغ حداکثر و ریال)  100/ 000/ 000/ 000/ 000(  میلیارد هزار

 . آید دست به درآمد ریال)  200/
 را حاملهـا  این تقیم ملی اقتصاد بر انرژي حاملهاي قیمتهاي نوسان آثار مدیریت براي است مجاز دولت - 2 ماده
 کنـد  نوسـان  فـارس  خلیج)  فوب(  کشتی روي در تحویل قیمت% )  25(  درصد پنج و بیست تا که صورتی در

 را مـذکور  مبالغ و نماید اقدام یارانه پرداخت یا و التفاوت مابه اخذ طریق از کننده مصرف براي قیمت تغییر بدون
 .  کند منظور سنواتی بودجه در انرژي حاملهاي بازار تنظیم حساب در
 . نمود خواهد تجدیدنظر قیمت در ، شود% )  25(  درصد پنج و بیست از بیش قیمتها نوسان که صورتی در
 . کند تعیین را فاضالب دفع و آوري جمع کارمزد و آب قیمت قانون این رعایت با ، است مجاز دولت - 3 ماده
 اي گونـه  بـه  کشـور  در آن استحصال نحوه و کیفیت به توجه با مختلف مصارف براي آب قیمت میانگین - الف
 اسـالمی  جمهـوري  فرهنگـی  و اجتمـاعی  ، اقتصادي توسعه پنجم پنجساله برنامه پایان تا تدریج به که شود تعیین
 . باشد آن شده تمام قیمت معادل ایران
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 بـا  توزیـع  و انتقـال  ، تـأمین  هـاي  هزینه گرفتن نظر در با را آب شده تمام قیمت است مکلف دولت - 1 تبصره
 . کند تعیین بازده رعایت
 میـزان  و نـوع  ، جغرافیـایی  مناطق لحاظ با آب مختلف مصارف براي پلکانی و ترجیحی قیمت تعیین - 2 تبصره
 . بود خواهد مجاز مصرف

 شـبکه  بـرداري  بهـره  و نگهـداري  هاي هزینه مجموع اساس بر فاضالب دفع و آوري جمع خدمات کارمزد - ب
)  تشـویقی  سیاسـتهاي  به مربوط(  سنواتی بودجه در دولت کمکهاي و تحویلی فاضالب ذاتی ارزش کسر از پس

 . گردد می تعیین
 فرهنگـی  و اجتمـاعی  ، اقتصـادي  توسـعه  پـنجم  پنجسـاله  برنامـه  پایان تا تدریج به است موظف دولت - 4 ماده

 ، پسـتی  خـدمات  ، شـکر  ، شـیر  ، روغـن  ، بـرنج  ، گندم یارانه کردن هدفمند به نسبت ، ایران اسالمی جمهوري
 . نماید اقدام)  مسافري(  ریلی خدمات و هواپیمایی خدمات
 . باشد قبل سال از کمتر سال هر در نباید کشاورزي بخش تولیدکنندگان به پرداختی یارانه - تبصره
 بـا  شـود  مـی  مشـخص  سـالیانه  بودجـه  الیحـه  در کـه  میزانی به را نان و آرد یارانه است موظف دولت - 5 ماده

 . دهد قرار متقاضی کنندگان مصرف اختیار در مناسب روشهاي
 شـهرها  سایر در پذیر آسیب اقشار و جمعیت نفر هزار بیست زیر شهرهاي و روستاییان نان یارانه سرانه - تبصره

 . بود خواهد سرانه یارانه متوسط از بیشتر% )  50(  درصد پنجاه حداقل دولت تشخیص به
 گسترش و ایجاد براي را الزم حمایتی و تشویقی سیاستهاي است موظف دولت) 08/04/1390 اصالحی(- 6 ماده
 ادامه قانون این اجراء در که نان و آرد تولید واحدهاي خسارت جبران به کمک نیز و صنعتی نان تولید هاي واحد

 .  نماید اتخاذ شود می مواجه مشکل با آنها فعالیت
 و تهیـه  ربـط  ذي دسـتگاههاي  همکـاري  با و تجارت و معـدن ، صنعت وزارت توسط ماده این اجرائی نامه آئین

 .  رسد می وزیران هیأت تصویب به قانون این تصویب از پس ماه سه ظرف حداکثر
 قالـب  در را قانون این اجراء از حاصل وجوه خالص% )  50(  درصد پنجاه تا حداکثر است مجاز دولت - 7 ماده

 : نماید هزینه زیر بندهاي
 بـه  کشور خانوارهاي کلیه به نسبت خانوار درآمد میزان لحاظ با غیرنقدي و نقدي پرداخت قالب در یارانه - الف

 . شود پرداخت خانوار سرپرست
 :  قبیل از هدف جامعه براي اجتماعی تأمین جامع نظام اجراء - ب
 و دارویـی  پوشـش  و جامعـه  سالمت ارتقاء و تأمین ، درمانی خدمات ، اجتماعی هاي بیمه تأمین و گسترش - 1

 .  العالج صعب و خاص بیماران درمانی
 .  اشتغال و مسکن سازي مقاوم ، مسکن هزینه تأمین به کمک - 2
 . اجتماعی حمایت هاي برنامه اجراء و توانمندسازي - 3

 و تشـکیل  ، هدف جامعه شناسایی چگونگی شامل ماده این اجرائی نامه آئین) 08/04/1390 اصالحی(- 1 تبصره
 مـاده  ایـن  موضـوع  پرداختهـاي  و هدف جامعه به پرداخت نحوه ، نیاز مورد اطالعاتی پایگاههاي سازي هنگام به

 اجتمـاعی  رفاه و کار ، تعـاون ، دارایی و اقتصادي امور وزراء پیشنهاد با قانون این تصویب از پس ماه سه حداکثر
 .  رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان رئیس و

 واجـد  فـرد  یـا  مشمول هاي خانواده سرپرست بنام را ها یارانه سازي هدفمند حساب تواند می دولت - 2 تبصره
 وجـوه  کـرد  هزینـه  نحـوه  در دولت مدیریت اعمال.  نماید افتتاح شود می تعیین دولت توسط که دیگري شرایط
 انـد  شـده  واریـز  اشتباه به که وجوهی برگشت و ها هزینه برداشت نوع ، مجاز زمان جمله از حساب این موضوع
 . است مجاز
 پرداخـت  بـراي  را قـانون  ایـن  اجـراء  از حاصـل  وجوه خالص% )  30(  درصد سی است مکلف دولت - 8 ماده

 :  کند هزینه زیر موارد اجراء براي شده اداره وجوه یا و تسهیالت سود یارانه یا ، بالعوض کمکهاي
 رعایـت  و جویی صرفه به تشویق و مسکونی و خدماتی ، تولیدي واحدهاي در انرژي مصرف سازي بهینه - الف

 .  شود می معرفی ربط ذي اجرائی دستگاه توسط که مصرف الگوي
 از بـرق  تولیـد  توسـعه  و آب ، انرژي وري بهره افزایش جهت در تولیدي واحدهاي فناوري ساختار اصالح - ب

 .  تجدیدپذیر منابع
 نفتـی  هاي فرآورده و طبیعی گاز ، برق ، فاضالب و آب خدمات دهنده ارائه شرکتهاي زیان از بخشی جبران - ج
 .  قانون این اجراء از ناشی ها دهیاري و شهرداریها و
 مصـرف  مـدیریت  و عمـومی  نقل و حمل توسعه قانون چهارچوب در عمومی نقل و حمل بهبود و گسترش - د

 .  مذکور قانون)  9(  ماده اعتبارات سقف تا حداکثر پرداخت و سوخت
 .  صنعتی و کشاورزي بخش تولیدکنندگان از حمایت - هـ
 .  صنعتی نان تولید از حمایت - و
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 .  غیرنفتی صادرات توسعه از حمایت - ز
 . غیرضرور هاي آمد و رفت کاهش یا و حذف هدف با تعاملی الکترونیکی خدمات توسعه - ح

 و کشـاورزي  ، صـنایع  از حمایـت  چگـونگی  شـامل  ماده این اجرائی نامه آئین) 08/04/1390 اصالحی(- تبصره
 امـور  وزراء پیشـنهاد  بـا  قـانون  ایـن  تصویب از پس ماه سه حداکثر ماده این موضوع پرداختهاي نحوه و خدمات
 و صنایع و بازرگانی اتاق ، کشور ، نیرو ، نفت ، کشاورزي جهاد ، تجارت و معـدن ، صنعت ، دارایی و اقتصادي
 .  رسد می وزیران هیئت تصویب به کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان رئیس و تعاون اتاق ، ایران معادن
 بانکهـا  طریق از شده اداره وجوه و تسهیالت ، کمکها از اعم قانون این)  8(  و)  7(  مواد موضوع منابع - 9 ماده
 . گرفت خواهد قرار مذکور اشخاص اختیار در غیردولتی و دولتی اعتباري و مالی مؤسسات و

 بـه  منـوط  قـانون  این)  8(  و)  7(  مواد موضوع هاي یارانه و کمکها دریافت) 08/04/1390 اصالحی(- 10 ماده
 ضـمن  اسـت  مکلـف  دولت ، شده ارائه اطالعات صحت عدم احراز صورت در.  باشد می صحیح اطالعات ارائه

 .  آورد عمل به را الزم قانونی اقدامات پرداختی وجوه استرداد خصوص در ، پرداخت ادامه از جلوگیري
 محـق  قـانون  این)  8(  و)  7(  مواد موضوع هاي کمک و ها یارانه دریافت براي را خود که صورتی در اشخاص
 .  نمایند ارائه شود می بینی پیش ماده این اجرائی نامه آئین در که کمیسیونی به را خود اعتراض توانند می بدانند
 دارایی و اقتصادي امور ، دادگستري وزراء توسط قانون این ابالغ از پس ماه سه حداکثر ماده این اجرائی نامه آئین

 وزیران هیأت تصویب به و پیشنهاد کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان رئیس و اجتماعی رفاه و کار ، تعـاون ،
 .  رسد می
 جبران منظور به را قانون این اجراء از حاصل وجوه خالص% )  20(  درصد بیست تا است مجاز دولت - 11 ماده
 . کند هزینه اي سرمایه داراییهاي تملک و اي هزینه اعتبارات بر آن آثار
 هدفمندسـازي  نـام  بـه  خاصـی  حساب به را قانون این اجراي از حاصل منابع تمام است مکلف دولت - 12 ماده
 سـنواتی  بودجـه  قـوانین  قالـب  در واریزي وجوه% )  100(  درصد صد.  کند واریز کل داري خزانه نزد ها یارانه
 . یافت خواهد اختصاص قانون این)  11(  و)  8(  ،)  7(  مواد در شده بینی پیش موارد براي
 الیحـه  در مستقل ردیف چهار در را مذکور مواد موضوع مصارف و منابع اعتبارات است مکلف دولت - 1 تبصره
 . کند درج سنواتی بودجه
 مالیـات  پرداخت از حقوقی و حقیقی اشخاص به قانون این اجراء از ناشی غیرنقدي و نقدي کمکهاي - 2 تبصره

.  اسـت  معـاف  آن بعـدي  هـاي  اصـالحیه  و 1366 مـاه  اسـفند  مصوب مستقیم مالیاتهاي قانون موضوع درآمد بر
 آنهـا  توسـط  شـده  عرضه خدمات یا کاال قیمت از قسمتی یا تمام جبران بابت مذکور اشخاص به مزبور کمکهاي
 . بود نخواهد تبصره این حکم مشمول
 مجلـس  و کشـور  محاسـبات  دیـوان  بـه  مـاه  شش هر را ماده این تفصیلی گزارش است مکلف دولت - 3 تبصره
 . نماید ارائه اسالمی شوراي

»  هـا  یارانه هدفمندکردن قانون« )  12(  ماده در»  قانون این اجراي از حاصل منابع تمام«  عبارت از منظور ، بلی
 قـانون  ایـن  اجراي از بعد و قبل قانون این موضوع موارد سایر و انرژي حاملهاي فروش قیمت التفاوت مابه فقط
 .  شود نمی آنها فروش از حاصل مبالغ کل و ها انشعاب حق شامل و است
 ایـن  اجراء از حاصل منابع محل از و منظور سنواتی بودجه تنخواه در قانون این اجراء نیاز مورد تنخواه - 13 ماده
 . شود می مستهلک سال طول در قانون
 در درصـد  واحـد  ده حـداکثر )  11(  و)  8(  ،)  7(  مـواد  در قانون این موضوع اعتبارات جایی به جا - 14 ماده

 . شود مصرف قانون این در شده بینی پیش موارد در حاصل وجوه کل که طوري به ، است مجاز سنواتی بودجه
 شـدن  االجـراء  الزم از پـس  ماه یک مدت ظرف شود می داده اجازه دولت به) 08/04/1390 اصالحی(- 15 ماده
 ، امکانـات (  منابع از استفاده با ها یارانه هدفمندسازي سازمان نام به دولتی شرکت ماهیت با سازمانی ، قانون این

 سـاختار  اصالح با یا کرده ایجاد برنامه قانون لحاظ با قانون این اجراء جهت ، موجود)  اعتبارات و انسانی نیروي
 واریـز  خزانه به که را قانون این اجراء از حاصل وجوه است مجاز دولت.  نماید تأسیس موجود شرکتهاي ادغام و

 کمـک  عنـوان  بـه  و برداشت مستمر طور به)  11(  ماده موضوع دولت سهم کسر و وصول از پس عیناً ، شود می
 آن برابـر  تا دهد قرار سازمان اختیار در قانون این)  8(  و)  7(  مواد در مقرر تکالیف و اهداف اجراء جهت صرفاً
 و ریـزي  برنامـه  ، سـتادي  واحدهاي داشتن به مجاز صرفاً و شود می اداره متمرکز صورت به سازمان.  کند هزینه
 جهاد ، شهرسازي و راه ، دارایی و اقتصادي امور ، اجتماعی رفاه و کار ، تعـاون وزراء.  باشد می مرکز در نظارت

 مجمـع  عضـو  کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان رئیس و نیرو ، نفت ، تجارت و معـدن ، صنعت ، کشاورزي
 .  باشند می سازمان عمومی
 و مـدیریت  سازمان و دارایی و اقتصادي امور وزارت توسط ، اختیارات و وظایف ، ارکان شامل شرکت اساسنامه
 .  رسد می وزیران هیأت تصویب به و تهیه کشور ریزي برنامه
 کـل  بودجـه  در دولتـی  شـرکتهاي  سایر مانند)  15(  و)  12(  مواد جمله از قانون این موضوع اعتبارات و وجوه
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 در تغییـر )  14(  و)  2(  مواد جمله از قانون این موضوع مجوزهاي و اختیارات جز به و شود می منعکس کشور
 .  باشد می مجاز مجلس تصویب و دولت پیشنهاد با سال طول در شرکت اعتبارات سقف
 در بعد سنوات براي تواند می سال هر در سازمان و است مصرف قابل بعد سال در هرسال از سازمان مانده وجوه

 .  نماید ایجاد تعهد قانون این چهارچوب
 قـانون  رعایـت  از قـانون  موجـب  بـه  کـه  اعتبـاراتی  کردن هزینه نحوه قانون مشمول قانون این موضوع اعتبارات
 .  باشد می - 1364/ 11/ 6 مصوب - هستند مستثنی دولت عمومی مقررات سایر و عمومی محاسبات
 تفکیـک  بـه  را ها یارانه هدفمندسازي از حاصل منابع پرداخت و دریافت ، عملکرد گزارش است مکلف سازمان
 ذي کمیسیونهاي سایر و محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیون اختیار در ماه شش هر پایان در)  8(  و)  7(  مواد
 .  دهد قرار اسالمی شوراي مجلس ربط
 اسـاس  بـر  را سازمان توسط شده انجام عملیات گزارش ماهه شش مقاطع در است مکلف کشور محاسبات دیوان
 .  نماید ارائه اسالمی شوراي مجلس به قانون این در شده بینی پیش اهداف
 را مسـتقیم  مالیاتهاي قانون)  84(  ماده موضوع مالیاتی معافیت 1389 سال ابتداي از است مجاز دولت - 16 ماده

 اموراقتصادي وزارت پیشنهاد با قانون این موضوع قیمتهاي اصالح و تغییر با متناسب ، آن ساالنه افزایش بر عالوه
 . دهد افزایش برابر دو تا حداکثر سال پنج طی دارایی و

 و یکهـزار  مـاه  دي پـانزدهم  مورخ شنبه سه روز علنی درجلسه تبصره شانزده و ماده شانزده بر مشتمل فوق قانون
 نگهبـان  شـوراي  تأییـد  بـه  1388/ 10/ 23 تـاریخ  در و تصویب اسالمی شوراي مجلس هشت و هشتاد و سیصد
 . رسید
  الریجانی علی - اسالمی شوراي مجلس رئیس
  21/12/1395مصوب  )1396- 1400( جمهوري اسالمی ایران ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیپنجساله برنامه  قانون

   -39ماده 
 ها یارانهو هدفمندکردن  يدر مصرف آب و انرژ يور بهره یشافزا ی،ارتقاي عدالت اجتماع منظور به -الف
 يآب و حاملهـا  یمـت کـه ق  شـود  یو توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده م یدتول یشدر جهت افزا

و  ینسـب  یـت و حفـظ مز  اديو اقتصـ  یمالحظـات اجتمـاع   یترا با رعا اي یارانهکاالها و خدمات  یرو سا يانرژ
قـانون هدفمنـدکردن   ) 3(و ) 2(، )1(با توجه به مواد  1400سال  یانتا پا یجتدر به یدات،و تول یعصنا يبرا یرقابت
از  یـت اشتغال، حما ید،تول یشافزا يصورت هدفمند برا اصالح و از منابع حاصل به 15/10/1388مصوب  ها یارانه

و  یعـدالت اجتمـاع   ياخصـها ش يهوا و ارتقا آلودگیکاهش  ي،کاهش شدت انرژ ي،ور بهره یرنفتی،صادرات غ
در  ربـط  يذ يشـرکتها  گـذاري  یهو سـرما  عملیاتی هاي ینههز ینو تأم یازمندن ياز خانوارها یاجتماع هاي یتحما

  .عمل آورد ساالنه اقدام الزم را بهي ها چهارچوب بودجه
بـا قـانون    هـاي مـرتبط   هـا و پرداخـت   به منظور ایجاد شفافیت در اجراي قانون، دولت مکلف است دریافت - ب

هاي سنواتی بـه مجلـس شـوراي اسـالمی      اي حاوي اقالم زیر همراه با بودجه ها را در جدول جداگانه هدفمند کردن یارانه
  :تقدیم کند
  ها  هاي حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن یارانه کل دریافتی -1
  مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن -2
  کننده انرژي به تفکیک هر شرکتسهم شرکتهاي تولید و توزیع  -3
ـا، کمـک بـه     ها به سهم سازمان هدفمند کردن یارانه - 4 منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدي و غیرنقدي به خانواره

ـانون اصـالح الگـوي مصـرف انـرژي        بخش سالمت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجـراي ق
  18/9/1386ون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب و قان 4/12/1389مصوب 

ها را هـر سـاله در ردیـف منـابع      ها از دریافتی دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه - 1تبصره
و مصارف مرتبط با آن را در ردیفهاي مسـتقل و جداگانـه در ارقـام بودجـه عمـومی      ) 210102شماره (بودجه عمومی

  .درج کند
  .استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است -2رهتبص

بار به دیوان محاسـبات کشـور و    ماه یک دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر شش -3تبصره
  .مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید

و اصـالحات و   15/10/1388ها مصوب  یارانه احکام این ماده درطول اجراي برنامه بر قانون هدفمندکردن
  .الحاقات بعدي آن حاکم است

  ها  هاي هدفمندکردن یارانه ها و پرداختی جدول درج دریافتی
  در سنوات برنامه ششم 
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ــارد                    )مصارف(ها پرداختی  میلیارد ریال  )منابع(ها دریافتی میلیـــ
  ریال

هـاي حاصـل از اجـراي     کل دریـافتی 
    ها قانون هدفمندکردن یارانه

  مالیات بر ارزش افزوده

  

ــع   ــد و توزی ــرکتهاي تولی ــهم ش ــرژي   س ــده ان کنن
  )شرکتها تفکیک به(

  پرداخت یارانه نقدي و غیرنقدي به خانوارها
  کمک به بخش سالمت

حمایت از تولیـد و اشـتغال از طریـق تـأمین     
اعتبـارات مربــوط بــه اجـراي قــانون اصــالح   

و  4/12/1389الگوي مصرف انرژي مصـوب  
قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصـرف  

  18/9/1386سوخت مصوب 

    
ــددجویان    ــاي م ــتمري خانواره ــداقل مس ح

و ) ره(پوشش کمیته امـداد امـام خمینـی    تحت
  این قانون) 79(سازمان بهزیستی موضوع ماده 

  

  
  25/12/1397مصوبکل کشور  1398بودجه سال  قانون 1تبصره  »ح«بند 

هاي مرزي زمینی و دریایی، حاملهاي انرژي را جهت صـادرات بـه    دولت مکلف است در مناطق و بازارچه - ح
قیمت کشورهاي همجوار یا به قیمت بورس انرژي عرضه کند؛ عرضه حاملهاي انرژي به مـردم سـاکن در منـاطق مـرزي     

از کسر سـهمهاي قـانونی دسـتگاههاي مربوطـه، بـه حسـاب       درآمد حاصله پس . وفق قوانین و مقررات جاري خواهد بود
 . شود داري کل کشور واریز می نزد خزانه 210114درآمد عمومی موضوع ردیف 

  
 بعدي الحاقات و اصالحات با 18/09/1386 سوخت مصوب مصرف مدیریت و عمومی نقل و حمل توسعه قانون
 شـهري  بـرون  و شهري درون نقل و حمل توسعه جهت در است مکلف دولت) 20/02/1396 اصالحی(- 1 ماده

 توسعه و اصالح طریق از(  نقل و حمل خدمات عرضه سازي بهینه به نسبت سوخت مصرف بر مدیریت و کشور
 شـبکه  در سـرعت  افزایش ، ارتباطات و تأسیسات و عالئم اجراء و خطوط کردن برقی ، ریلی نقل و حمل شبکه
 و بهسـازي  ، تردد بهبود و سازي ایمن ، قیمتها اصالح ، نقل و حمل مدیریت ساماندهی و سازي یکپارچه ، ریلی
 تبـدیل  ، شـهري  بـرون  و درون بـاري  و مسـافري  سـنگین  و سـبک  فرسـوده  خودروهـاي  نمـودن  خارج رده از

 ون همگانی نقل و حمل ناوگان توسعه ، فنی معاینه الزام ، سوز دوگانه به سوز گازوئیل و سوز بنزین خودروهاي
 آزادراههـا  شبکه توسعه و ساخت ، نقل و حمل هوشمند سامانه از استفاده ، اتوبوس و بوس مدي و بوس مینی و
 الزام ، اي جاده مکمل شبکه و ریلی شبکه با نهائی مقصد تا مبدأ از کاال ترکیبی حمل ، شهري بین بزرگراههاي و
 بار هاي پایانه و توقفگاهها ایجاد و ساماندهی ، عمومی توقفگاههاي احداث ، کاربریها انواع در توقفگاه داشتن به
 و امنیـت  افـزایش  ، آن حومه و شهرها از مناسب نقاط در اي جاده و ریلی از اعم شهري برون و شهري مسافر و

 کـاربرد  ، اداري فرآینـدهاي  اصـالح  طریـق  از(  نقـل  و حمل تقاضاي سازي بهینه ،)  دسترسی و اطمینان قابلیت
 و آمـوزش  ، ترافیکی محدودیتهاي اعمال ، سرزمین آمایش و زمین کاربري اصالح ، ارتباطات و اطالعات فناوري
 اسـتفاده  با نقل و حمل بخش در گازوئیل و بنزین عرضه طریق از(  انرژي مصرف سازي بهینه ،)  سازي فرهنگ

 کـاهش  در مـؤثر  اختراعـات  و ابـداعات  از حمایت ، گاز عرضه جایگاههاي احداث ، سوخت هوشمند کارت از
 از اسـتفاده  تجهیـزات  تأمین ، گازسوز خودروهاي تولید طریق از[  خودرو تولید سازي بهینه ،)  سوخت مصرف

 استانداردسازي ، مصرف کم و)  هیبریدي(  نیرویی دو ، برقی خودروهاي تولید از حمایت ، خودروها توسط گاز
 و بنـزین  خـروج  و]  آالینـدگی  کـاهش  و سـوخت  مصـرف  در موتورسـیکلت  و سنگین و سبک خودروي تولید

 .  نماید اقدام شمسی هجري 1391 سال ابتداء از حداکثر ، حمایتی سبد از گازوئیل
 هوشـمند  کارت از استفاده به کنندگان مصرف ترغیب منظور به است مجاز دولت) 20/02/1396 الحاقی(- تبصره

 .  کند استفاده مقررات و قوانین چهارچوب در انگیزشی هاي سیاست از خودرو هر مختص سوخت
 : آورد عمل به را زیر اقدامات قانون این)  1(  ماده احکام اجراء براي شود می داده اجازه دولت به - 2 ماده

 ؛ قانون این اهداف با مرتبط غیردولتی بخشهاي به اي یارانه بالعوض کمکهاي اعطاء - 1
 ، مصـرف  کـم  خودروهاي ، همگانی نقل و حمل ناوگان واردات بازرگانی سود و ورودي حقوق در تخفیف - 2

 ؛ مربوطه تجهیزات و قطعات و)  هیبریدي(  دونیرویی و برقی ، گاز نفت ، گازسوز خودروهاي
 نیـاز  مورد قطعات و آالت ماشین ، تأسیسات ، تجهیزات واردات بازرگانی سود و ورودي حقوق در تخفیف - 3

 ؛ بزرگراهها و آزادراهها توسعه و)  شهري برون و شهري(  ریلی ناوگان و شبکه
 ؛ قانون این اهداف با مرتبط بخشهاي به بانکی تسهیالت سود از بخشی پرداخت و بانکی تسهیالت اعطاء - 4
 سـال  پایـان  تـا  طبیعـی  گـاز  عرضـه  جایگاههاي احداث نیاز مورد زمینهاي واگذاري و اراضی کاربري تغییر - 5
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 ؛ اراضی صاحبان به آنها عادله بهاي پرداخت و تملک از پس اي منطقه قیمت به شمسی هجري1390
 صـورت  به سنگین و سبک خودروهاي از آالیندگی و سوخت مصرف مازاد با متناسب ، جریمه اخذ و تعیین - 6

 ؛ پلکانی
 داخل تولید خودروهاي از سوخت نوع و آالیندگی و سوخت مصرف میزان مبناي بر ، عوارض اخذ و تعیین - 7
 . واردکنندگان و داخلی کنندگان تولید از وارداتی و

 بـا  را قانون این اهداف با مرتبط هاي پروژه و طرحها شده زمانبندي اجراء بر نظارت است مکلف دولت - 3 ماده
 گـزارش  یکبـار  مـاه  شـش  هـر  و نمایـد  اعمـال  ، کرد خواهد مشخص اجرائی هاي نامه آئین در که راهکارهایی

 . کند ارائه اسالمی شوراي مجلس عمران کمیسیون به را کار پیشرفت
 بـه  توجـه  بـا  مجـري  دستگاه تعیین و قانون این موضوع اعتبارات و تسهیالت ، ها یارانه ، کمکها توزیع - 4 ماده
 ، جـویی  صـرفه  ضـمن  کـه  کنـد  اقـدام  نحوي به است موظف دولت.  است دولت عهده به قانونی وظایف شرح

 . گردد لحاظ نیز کیفیت و سرعت
 مؤثر هاي دستگاه ازعملکرد دولت ارزیابی با متناسب موظفند گر بیمه شرکتهاي) 31/03/1390 اصالحی(- 5 ماده
 جـویی  صرفه% )  50(  درصد پنجاه معادل ، شهري برون و شهري درون نقل و حمل تلفات و حوادث کاهش در

 تـأمین  ، تـردد  ایمنـی  فرهنگسـازي  و آموزش براي را ثالث شخص و بدنه بیمه خسارات پرداخت عدم از حاصل
 و طرحها تصویب با(  جاري هاي هزینه پرداخت به کمک و خیز حادثه مقاطع و نقاط فیزیکی اصالح ، تجهیزات
 و شهرسـازي  و راه وزارت سـوي  از و استان ترافیک هماهنگی شوراي در شهرداریها سوي از پیشنهادي اعتبارات
 .  دهند اختصاص مذکور دستگاههاي به)  شهرسازي و راه وزارت راههاي ایمنی کمیسیون در ، راهور پلیس
 در ریلـی  نقـل  و حمل سهم که نماید اقدام اي گونه به ریلی نقل و حمل اولویت با است موظف دولت - 6 ماده
 قـانون  این)  1(  شماره جدول مقادیر بر شهري برون نقل و حمل در سوخت مصرف و مسافر و بار جایی به جا

 . شود منطبق
 ابتداء از که نماید تنظیم اي گونه به را شهري همگانی نقل و حمل بخش سیاستهاي است موظف دولت - 7 ماده
 سهم و شده داده پوشش شهري درون سفرهاي% )  75(  درصد پنج و هفتاد مجموع در شمسی هجري1391 سال
 . باشد)  2(  شماره جدول اساس بر روز در بنزین سرانه مصرف و همگانی نقل و حمل بخشهاي از یک هر

 ، اتوبوسـرانی  بـراي  شـهري  درون سـفرهاي  کـل  از عمـومی  نقـل  و حمل تسهیم نسبت تهران شهر در - تبصره
 سـی  و% )  20(  درصد بیست ،% )  25(  درصد پنج و بیست حداکثر تا ترتیب به ریلی نقل و حمل و تاکسیرانی

 . باشد می% )  30(  درصد
 و شـرکتها  ، جدیـد  هـاي  شـهرك  شـرکتهاي  ، اقمـاري  شهرك داراي شهرهاي شهرداري که صورتی در - 8 ماده

 یا شرکت محل یا جدید شهرهاي ، اقماري شهرکهاي به ریلی خطوط ابنیه و زیرساخت تأمین هزینه ، ها کارخانه
 تـأمین  را مربوطـه  هاي پروژه اجراء ناوگان و تأسیسات ، عالئم ، روسازي هزینه دولت ، نمایند تأمین را کارخانه
 . کرد خواهد
 . شد خواهد تأمین قانون این)  10(  ماده در شده بینی پیش اعتبارات محل از بند این نیاز مورد اعتبارات - تبصره
 . است شهرداري عهده به آن حومه و شهر محدوده در مسافر و بار نقل و حمل مدیریت - 9 ماده
 ریـال )  40/ 000/ 000/ 000/ 000(  میلیارد هزار چهل میزان به قانون این موضوع نیاز مورد اعتبارات - 10 ماده
 هـر  در شـهري  برون بخش در ریال)  60/ 000/ 000/ 000/ 000(  میلیارد هزار شصت و شهري درون بخش در

 از شـهري  بـرون  و شـهري  درون متمرکـز  ردیف دو در را اعتبارات این است مجاز دولت.  گردد می تعیین سال
 سـنواتی  بودجـه  در و تأمین ارزي ذخیره حساب و قانون این اجراء از حاصل جویی صرفه ، عمومی درآمد محل
% )  100(  صـد  در صـد  صـورت  به کشور کل داري خزانه نزد مخصوص حساب در اعتبارات این.  نماید منظور

 . گردد می تلقی یافته تخصیص
 بـین )  5(  مـاده  و)  2(  مـاده )  7(  و)  6(  هـاي  بنـد  موضـوع  هاي وصولی) 31/03/1390 اصالحی(- 11 ماده

 چهـل  و% )  60(  درصـد  شصـت  نسـبت  به قانون این تکالیف انجام جهت شهرسازي و راه وزارت و شهرداریها
 شـهري  ریلـی  سـامانه  فاقـد  شـهرهاي  بـه  کمـک .  گردد می توزیع سنواتی هاي بودجه قالب در% )  40(  درصد
 .  است اولویت داراي مرور و عبور بهبود و همگانی نقل و حمل ساماندهی براي مصوب

 پیشـنهاد  بـا  قـانون  این ابالغ از پس دوماه حداکثر قانون این اجرائی نامه آئین) 31/03/1390 اصالحی(- 12 ماده
 ریـزي  برنامـه  و مدیریت سازمان و کشور وزارت ، ترابري و راه وزارت ، جمهوري ریاست ویژه نماینده مشترك
 .  رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به و تهیه ، کشور
 . گردد می االثر ملغی توسعه برنامه قانون جز به قانون این با مغایر قوانین کلیه اجراء - 13 ماده

  شهري برون - 1 جدول
  سال انتهاي
   شرح
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1386   
1387   
1388   
1389   
1390   
 )   درصد(  کاال و حمل در ریلی نقل و حمل سهم

1 /7   
12   
17   
23   
30   

 )   درصد(  مسافر حمل در ریلی نقل و حمل سهم
4   
6   
9   

13   
18   

 )   درصد(  همگانی نقل و حمل با مسافر جایی جابه سهم
53   
54   
55   
56   
57   

   تصادفات در جمعیت نفر 100/000 به کشته نسبت
40   
34   
27   
20   
15   

   تصادفات در نقلیه وسیله 10/ 000 به کشته
22   
20   
17   
13   
10   

 )   تن بر لیتر(  کاال حمل در گازوئیل سوخت سهم
16 /0   
15 /0   
14 /0   
13 /0   
12 /0   

  شهري درون - 2 جدول
  سال انتهاي
   شرح
1386   
1387   
1388   
1389   
1390   
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 )   درصد(  شهري سفرهاي از همگانی نقل و حمل سهم
41   
47   
55   
64   
75   

  متوسط
  سهم
   کشور در

 )   درصد(  بوس مینی ، بوس مدي ، اتوبوس سهم
24   
27   
31   
35   
40   

 )   درصد(  ون و تاکسی سهم
16   
18   
20   
22   
25   

 )   درصد(  اي حومه و شهري قطار سهم
1   
2   
4   
7   

10   
 )   نفر بر روز در لیتر(  نفت از حاصل بنزین روزانه سرانه مصرف

1 /1  1  9 /0  8 /0  7 /0   
 سیصـد  و یکهزار آذرماه هجدهم مورخ یکشنبه روز علنی جلسه در تبصره دو و ماده سیزده بر مشتمل فوق قانون

 . رسید نگهبان شوراي تأیید به 1386/ 9/ 28 تاریخ در و تصویب اسالمی شوراي مجلس شش و هشتاد و
 عادل حداد غالمعلی – اسالمی شوراي مجلس رئیس

  
  بعدي الحاقات و اصالحات با 01/02/1392 اسالمی مصوب مجازات قانون

 : شود می تقسیم درجه هشت به تعزیري هاي مجازات ـ 19 ماده
  1 درجه

 سال پنج و بیست از بیش حبس ـ
 ریال)  1/ 000/ 000/ 000(  میلیارد یک از بیش نقدي جزاي ـ
 اموال کل مصادره ـ
 حقوقی شخص انحالل ـ

  2 درجه
 سال پنج و بیست تا پانزده از بیش حبس ـ
 ریال)  1/ 000/ 000/ 000(  میلیارد یک تا ریال)  550/ 000/ 000(  میلیون پنجاه و پانصد از بیش نقدي جزاي ـ

  3 درجه
 سال پانزده تا ده از بیش حبس ـ
 000/ 000(  میلیـون  پنجـاه  و پانصـد  تا ریال)  360/ 000/ 000(  میلیون شصت و سیصد از بیش نقدي جزاي ـ
 ریال)  550/

  4 درجه
  سال ده تا پنج از بیش حبس ـ
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 000/ 000(  میلیـون  شصـت  و سیصد تا ریال)  180/ 000/ 000(  میلیون هشتاد و یکصد از بیش نقدي جزاي ـ
 ریال)  360/
 عمومی و دولتی خدمات از دائم انفصال ـ

  5 درجه
  سال پنج تا دو از بیش حبس ـ
  ریال)  180/ 000/ 000(  میلیون هشتاد و یکصد تا ریال)  80/ 000/ 000(  میلیون هشتاد از بیش نقدي جزاي ـ
 سال پانزده تا پنج از بیش اجتماعی حقوق از محرومیت ـ
  حقوقی اشخاص براي اجتماعی یا شغلی فعالیت چند یا یک از دایم ممنوعیت ـ
 حقوقی اشخاص براي سرمایه افزایش براي عمومی دعوت از دایم ممنوعیت ـ

  6 درجه
  سال دو تا ماه شش از بیش حبس ـ
 ریال)  80/ 000/ 000(  میلیون هشتاد تا ریال)  20/ 000/ 000(  میلیون بیست از بیش نقدي جزاي ـ
 عفت منافی جرایم در ضربه نه و نود تا و ضربه چهار و هفتاد تا یک و سی از شالق ـ
  سال پنج تا ماه شش از بیش اجتماعی حقوق از محرومیت ـ
 ها رسانه در قطعی حکم انتشار ـ
 سال پنج مدت تا حداکثر حقوقی اشخاص براي اجتماعی یا شغلی فعالیت چند یا یک از ممنوعیت ـ
 سال پنج مدت تا حداکثر حقوقی اشخاص براي سرمایه افزایش براي عمومی دعوت از ممنوعیت ـ
 سال پنج مدت تا حداکثر حقوقی اشخاص توسط تجاري اسناد از برخی اصدار از ممنوعیت ـ

  7 درجه
  ماه شش تا روز یک و نود از حبس ـ
  ریال)  20/ 000/ 000(  میلیون بیست تا ریال)  10/ 000/ 000(  میلیون ده از بیش نقدي جزاي ـ
 ضربه سی تا یازده از شالق ـ
 ماه شش تا اجتماعی حقوق از محرومیت ـ

  8 درجه
  ماه سه تا حبس ـ
  ریال)  10/ 000/ 000(  میلیون ده تا نقدي جزاي ـ
 ضربه ده تا شالق ـ

 . است شده ذکر تبعی هاي مجازات در که است همان اجتماعی حقوق از محرومیت موارد ـ 1 تبصره
 از ، باشـد  بـاالتر  درجـه  بـا  منطبق آن حداکثر و فوق درجات از یکی بر منطبق آن حداقل که مجازاتی ـ 2 تبصره
 . شود می محسوب باالتر درجه
 ، شـدیدتر  مجـازات  تشخیص امکان عدم صورت در و شدیدتر مجازات ، ها مجازات تعدد درصورت ـ 3 تبصره

 نداشـته  مطابقـت  مـاده  ایـن  گانه هشت بندهاي از یک هیچ با مجازاتی اگر همچنین.  است مالك حبس مجازات
 . شود می محسوب هفت درجه مجازات باشد
 و حـداقل  میزان در تأثیري و است مجازات درجه تعیین جهت تنها آن هاي تبصره و ماده این مقررات ـ 4 تبصره
 . ندارد جاري قوانین در مقرر هاي مجازات حداکثر
 بوده جرم ارتکاب در کارگیري به آن از مقصود یا رفته کار به جرم ارتکاب در که اموالی و اشیاء ضبط ـ 5 تبصره
 خواهد عمل قانون این)  215(  ماده برابر آنها مورد در و خارج)  20(  ماده)  ب(  بند و ماده این شمول از است
 تحـت  افراد و محکوم زندگی متعارف هاي هزینه باید شود می صادر اموال مصادره به حکم که مورد هر در.  شد

 . شود مستثنی او تکفل

  
  




