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 خالصه مدیریتی

كل كشور و  1399اصالح قانون بودجه سال مصوبه « الف»خالصه براساس بند  طوربه

نيازهاي منظور جبران بخشی از به الزام دولت به پرداخت یارانه براي كاالهاي اساسی،

، دولت مکلف شده است تا نسبت برخورداركمویژه خانوارهاي معيشتی خانوارهاي كشور به

از  ،شناسایی شده در طرح معيشت خانوار یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانیِبه پرداخت 

. منابع این طرح تا سقف طریق واریز اعتبار به كارت یارانه نقدي سرپرست خانوار اقدام كند

قانون  «14»و مصارف جدول تبصره  «2»تبصره « و»هزار ميليارد تومان از محل بند  30

 است.  نظر گرفته شده بودجه در

هزار ميليارد تومان به سقف مجوز  35این مصوبه نيز عنوان شده است كه  «ب»در بند 

در نظر گرفته شده براي رد دیون سازمان تأمين اجتماعی و سازمان تأمين اجتماعی نيروهاي 

عنوان منابع سياست حمایتی تأمين كاالهاي اساسی مسلح افزوده شود و این رد دیون به

هزار ميليارد  10تمام )تا سقف هاي عمرانی نيمهتکميل طرحارد تومان(، هزار ميلي 15)

 

 اظهارنظر كارشناسی درباره:

 «طرح تأمین كاالهاي اساسی»

كل كشور و الزام دولت به  1399)اصالح قانون بودجه سال 

 پرداخت یارانه براي كاالهاي اساسی(

 )ویرایش اول(
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اجتماعی،  تأمينهاي سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوقتومان( و همسان

 هزار ميليارد تومان( مجدداً مورد استفاده قرار گيرد. 10لشکري و كشوري )تا سقف 

سال گذشته افزایش قابل با توجه به اینکه قیمت كاالهاي اساسی در دو 

توجهی داشته است و برآوردهاي كارشناسی نیز نشانگر افزایش نرخ فقر طی دو 

صورت مستقیم منجر مد كه بهاسال گذشته است، اتخاذ یک سیاست حمایتی كار

پایین درآمدي به كاالهاي اساسی شود، یک هاي به افزایش دسترسی دهک

این موضوع توسط دولت و مجلس  دو بایشود ناپذیر ارزیابی میضرورت اجتناب

هاي اساسی كه از سياست تخصيص ارز ترجيحی به واردات كاالها و نهادهدنبال گردد. 

ب توسط با هدف تأمين كاالهاي اساسی مورد نياز مردم با قيمت مناس 1397ابتداي سال 

از  صلبا توجه به محدود بودن ارز حا، به نتایج مطلوب منجر نشد و اتخاذ شددولت 

ورمی پولی و تآثار صادرات نفت خام، تأمين ارز ترجيحی براي این گروه از واردات، 

  نامناسبی داشته است.

 ت:اس اقدام ضروري چهار، اجراي همزمان پذیرآسيباقشار  معيشتیدر نظر گرفتن وضعيت  با

 ،(سنجیاساس معيارهاي استحقاقدرآمد )بركمک به تأمين كاالهاي اساسی اقشار كم. 1

فزایش اگيري و جلوگيري از پيشگيري از اقدامات موازي و پراكنده مراجع تصميم. 2

 ،كسري بودجه از طریق مصوبات مختلف

مين ارز پيشگيري از رشد پایه پولی از محل استقراض از بانک مركزي ناشی از تأ. 3

 ،(عنوان یک ضرورت نه انتخابترجيحی )به

ش قبل )كه برخی پيشنهادها در بخ می بسته معيشتیایجاد منابع پایدار غيرتور. 4

 .ارائه گردید(
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هاي كه از روش يدرصد 40بر  بالغهاي بودجه و كسري بودجه با توجه به محدودیت

 ستا شدنمختلفی مانند انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی درحال تأمين 

می شوراي اسالدولت و مجلس  ماتيدر تمام تصم دیباكه  ییارهايمع نیتریاز اصل یکی

است.  ندهیآ يهاو سال يجارسالدولت در بودجه  يكسر تیریمد رديمورد توجه قرار گ

درآمد، منابع مورد نياز براي كمک به تأمين كاالهاي اساسی اقشار كمبدین منظور 

نی بيشهاي بعد، منابع پيخصوص با توجه به احتمال باالي تکرار این سياست در سالبه

 د:هاي زیر باششده داراي ویژگی

  ،دامن نزندبيشتر واقعی بوده و در شرایط فعلی به كسري بودجه . 1

 ،شدهاي بعد را داشته بااز جنس فروش دارایی نبوده و امکان تداوم در سال. 2

ياست سبار تأمين آن تا حد ممکن بر دوش افراد با درآمد باالتر باشد )نوعی . 3

 ،(فاصله طبقاتی بازتوزیعی و كاهش

 ،(باشدهاي جدید و زمانبر نجاري قابل حصول باشد )نيازمند ایجاد زیرساختدر سال. 4

هاي حمایتی، متناسب با نرخ تورم و افزایش نياز براي تأمين مالی سياست ترجيحاً .5

 .این منابع نيز افزایش یابد

گرفته شده دهنده این است كه منابع در نظر بررسی مصوبه كمیسیون نشان

 مطلوب ذكر شده برخوردار نیستند.هاي در این مصوبه از ویژگی

ه مصارف بهزار ميليارد تومان  15استفاده مجدد از منابع هدفمندي و افزایش  اوالً

اه بوده، ماه اول سال، منابع هدفمندي با عدم تحقق باالیی همر 6آن در شرایطی كه در 

 صارف هدفمندي خواهد شد.موجب تعميق كسري بودجه در منابع و م

تبصره « و»بند هزار ميليارد تومانی سقف مجاز رد دیون موضوع  35افزایش  ثانیاً
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 قانون بودجه با ابهامات و مالحظات زیر همراه خواهد بود: «2»

 ،منظور ایجاد منابع. نامشخص بودن مخاطب رد دیون به1

 ،. چگونگی تبدیل رد دیون به منبع درآمدي2

يارد هزار ميل 85 شوندگی دیون واگذار شده )مجموعاًبودن امکان نقد. نامشخص 3

در هاي كه با توجه به هزینه( «2»تبصره« و»بند  تومان سقف در نظر گرفته شده براي

 ،شودنظر گرفته شده باعث كسري نقدینگی می

 ،هاي جاريهزینهتأمين فروش دارایی براي . نامناسب بودن رویکرد 4

 نحوه تأمين منابع در صورت تداوم طرح و.... نامشخص بودن 5

ون مصوبه كميسي «الف»بند  «3»با توجه به موارد مطرح شده، الزم است كه جزء 

مایت از توانند به موضوع حبدون تشدید كسري بودجه میبرخی از منابعی كه اصالح و با 

یر موارد زدرآمد اختصاص یابند جایگزین شود. در این راستا هاي كممعيشت خانواده

 شود:پيشنهاد می

)ماليات(  عنوان عوارضهاي بانکی بهتراكنشبرخی بسيار كمی از  دریافت درصد. 1

اكنش ده هزار تومان براي تر 5ماليات  عنوان مثال با وضعبانکی بين مشتري )بههاي تراكنش

 ، (تهزار ميليارد تومان قابل حصول اس 12 از این محل در یک سال، ميليون تومانی

واردات در درصدي 20با فرض كاهش ) اصالح نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي. 2

اقل تورمی، حد آثار منظور كاهشكاالیی بههاي و كاهش برخی تعرفه 1399سال دوم نيمه

  ،(خواهد بودهزار ميليارد تومان  30حدود  1399دوم سال در نيمهقابل حصول منابع 

فتن با در نظر گر، البته افزودهنرخ ماليات بر ارزشافزایش یک واحد درصدي . 3

ن براي هزار ميليارد توما 13)حدود پذیر آسيب هاي مربوط به سبد مصرفی اقشارمعافيت

 یک سال از این محل قابل حصول است(.
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 متن مصوبه كميسيون نيز «ب»بند  «3»و « 2»جزء بر موارد مذكور، در عالوه

ب مرتبط بودن با موضوع طرح، از جواناست كه ضمن غيره شده مصارفی در نظر گرفت

ين مختلفی مانند افزایش كسري بودجه، نامشخص بودن نحوه ارتباط رد دیون به تأم

اد ریزي، محل ایراي و اصول بودجهتملک دارایی سرمایههاي اعتبار جهت تکميل طرح

 د.شود كه این موارد از مصوبه كميسيون حذف گردبوده و پيشنهاد می

هاي تواند سیاستعدم توجه مناسب به موارد ذكر شده، میاز آنجا كه 

با دامن زدن به كسري بودجه، و  حمایتی اتخاذ شده را به ضد خود تبدیل كند

هاي آینده موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مركزي و افزایش تورم در سال

را در پذیر آسیب را فراهم آورد كه در عمل كاهش قدرت خرید مضاعف اقشار

كید بر ضرورت توجه به معیشت خانوارهاي . لذا ضمن تأپی خواهد داشت

نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی، د با رعایت آیینشوبرخوردار، پیشنهاد میكم

طور كارشناسی ذكر شده در متن گزارش و به هاياین مصوبه جهت رفع ایراد

رح، جهت اصالح به كمیسیون خاص بخش مربوط به منابع مالی اجراي این ط

 عودت داده شود.

دجه شوراي محترم نگهبان، بو تفسيريهمچنين باید توجه داشت كه بر مبناي نظر 

همچنين  وام بودجه ر مورد تغيير در ارقربوط، در غيانه كل كشور و اصالحات بعدى ميسال

 صورت الیحه و ازسوى دولت تقدیم مجلس شود.به دبایمتمم بودجه 
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 همقدم

 29/4/1399مورخ  72كاالهاي اساسی با شماره ثبت تأمين  طرح حاضر با عنوان طرح

حال مصوبه كميسيون برنامه و بودجه در فوریتی اعالم وصول گردید. با اینیکصورت به

كل كشور و الزام دولت به  1399اصالح قانون بودجه سال » خصوص با عنوان طرحاین

تقدیم هيئت رئيسه گردید كه در  6/7/1399مورخ  «اي اساسیپرداخت یارانه براي كااله

 شود.اختصار به بررسی مصوبه مزبور پرداخته میاین گزارش به

 

 و محاسبات متن مصوبه كمیسیون برنامه، بودجه. 1

كل  1399قانون بودجه سال « 14»)و جدول تبصره  «2»تبصره  «و» بند :واحدهماده

 گردد:شرح ذیل اصالح میكشور به

بخشی از نيازهاي معيشتی خانوارهاي كشور تأمين  منظوردولت مکلف است به الف(

 نسبت بهانه يصورت ماهو به 1399ماهه دوم سال  6برخوردار، در خانوارهاي كم ویژهبه

و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معيشت تأمين 

كل كشور( از  1399قانون بودجه سال  «14»( جدول تبصره 31) خانوار )موضوع ردیف

 طریق واریز اعتبار به كارت یارانه نقدي سرپرست خانوار اقدام كند. 

. این اعتبار صرفاً براي تأمين كاالهاي اساسی و ضروري در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، 1

 براي مشموالن فراهم كند.معدن و تجارت موظف است امکان تخفيف در خرید این كاالها را 

برابر از مبلغ حداقل دستمزد است از دو . خانوارهایی كه سطح درآمد آنها كمتر2

عهده وزارت شوند. شناسایی این خانوارها برمی مندیارانه سایر خانوارهاي مشمول بهره

 .است تعاون، كار و رفاه اجتماعی
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يصد هزار ميليارد بند تا سقف سنياز براي اجراي این  . منابع مورد3

 «2»ه تبصر «و» بند افزایش اعتبار محل ( ریال به نسبت مساوي از000/000/000/000/300)

-(9هاي )كل كشور به استثناي ردیف 1399قانون بودجه سال « 14»مصارف جدول تبصره و 

 شود.تأمين می (31)-( 29)-(28) -( 27)-(26) -(25)-(24) -(23)-(11) -(10)

هاي اساسی مصادیق كاال و سرانه ارانهی مبلغبند مشتمل بر  نیا ییاجرا نامهينی. آ4

صنعت، معدن و  يهاوزارتخانه يبا همکار یبه پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع

فته هبانک مركزي و سازمان برنامه و بودجه حداكثر ظرف دو  ،يتجارت؛ جهاد كشاورز

 رسد.می رانیهيئت وز بیقانون تهيه و به تصو نیپس از ابالغ ا

از به سقف مج ( ریال000/000/000/000/350هزار ميليارد )وپنجاه يصدمبلغ س (ب

شرح زیر اضافه و به 1399قانون بودجه سال  «2»تبصره « و»بينی شده در بند پيش

 شود:هزینه می

فاي ریال جهت ای (000/000/000/000/150). تا مبلغ یکصدوپنجاه هزار ميليارد 1

 ،این قانون« الف»تعهدات بند 

 ریال صرف تکميل (000/000/000/000/100) هزار ميليارد یکصدتا مبلغ  .2

 ،تمامعمرانی نيمههاي طرح

سازي حقوق ریال جهت همسان (000/000/000/000/100). تا مبلغ یکصد هزار ميليارد 3

 یابد.لشکري و كشوري تخصيص می هاي تأمين اجتماعی،بازنشستگان تحت پوشش صندوق

 به اربیک ماه دو هر را قانون این عملکرد گزارش مکلفند ربطذي اجرایی هايدستگاه (ج

 .نماید هارائ اسالمی شوراي مجلس اجتماعی و عمران محاسبات، و بودجه و برنامه هايكميسيون
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 اظهارنظر كارشناسی درخصوص مصوبه. 2

نيازهاي معيشتی  منظور جبران بخشی ازاین مصوبه به« الف»طور كلی براساس بند به

دولت مکلف شده تا نسبت به پرداخت برخوردار ویژه خانوارهاي كمخانوارهاي كشور به

یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معيشت خانوار از طریق واریز 

هزار  30. منابع این طرح تا سقف اقدام كنداعتبار به كارت یارانه نقدي سرپرست خانوار 

قانون بودجه  «14»و مصارف جدول تبصره  «2»تبصره « و»ميليارد تومان از محل بند 

درستی بر حمایت از اقشار ضعيف جامعه در نظر گرفته شده است. هرچند این طرح به در

ل نداشتن منابع دليحال بهجهت تأمين بخشی از كاالهاي اساسی خود تأكيد دارد با این

تواند به ضد خود تبدیل قابل اتکا در صورتی كه اصالح جدي در منابع طرح انجام نشود می

تر نماید. در ادامه برخی نکات شده و با اعمال تورم بر اقشار مختلف سفره آنها را كوچک

 درخصوص این مصوبه ارائه شده است.

 

 لزوم حمایت از اقشار ضعیف جامعه .1-2

شود قيمت كاالهاي اساسی در دو سال گذشته مشاهده می 1ه در نمودار طوركهمان

كه حتی كاالهایی مثل گوشت مرغ كه ارز  طوريافزایش قابل توجهی داشته است به

 اند. درصدي را تجربه نموده 100نمایند رشد قيمت باالي ترجيحی نيز دریافت می
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 1397 ماهنسبت به فروردین 1399مردادماه . رشد قیمت كاالهاي اساسی در 1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .متوسط هاي قيمتی، مركز آمار ایران مأخذ:

 
 يكاالها مصرف متوسط شودیمشاهده م 1 جدول در كه طورهمان نيهمچن

 برنج مصرف مثال براي .است افتهی یتوجه قابل كاهش رياخ يهاسال در یاساس

 ینبات روغن درصد، 29 گوسفند گوشت درصد، 20 گوساله گوشت درصد، 8 یخارج

 افتهی كاهش 1395 سال به نسبت 1398 سال در درصد 4 شکر و قند و درصد 6

بوده است.  زين شتريبه مراتب ب يدرآمد نیيپا يهادهک يبرا هاكاهش نیا. است

 آورده شده است. 1در جدول  يكاهش مصرف دهک سوم درآمد زانينمونه م يبرا

 

 

 

 

برنج خارجی درجه یک
گوشت گوسفند

گوشت گاویاگوساله
مرغ ماشينی

شيرپاستوریزه
ماست پاستوریزه

پنيرایرانی پاستوریزه
روغن مایع
لوبياچيتی

عدس
قند

شکر
رب گوجه فرنگی

چائ خارجی بسته اي
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 )گرم در ماه به ازاي هر فرد( 1398و  1395هاي متوسط مصرف كاالهاي اساسی در سال .1 جدول

 1395به 1398نسبت  1398 1395 سال 

 گروه
متوسط 

 كشوري

متوسط دهک 

 سوم

متوسط 

 كشوري

متوسط دهک 

 سوم

متوسط 

 كشوري

دهک 

 سوم

 برنج خارجی

 گوشت گوساله

 گوشت گوسفند

 مرغ ماشينی

 روغن نباتی

 قند و شکر

 .طرح هزینه درآمد خانوار مركز آمار ایران :أخذم

 

زهاي بخشی از نيا تأمينتخاذ سياستی در راستاي دهد امجموعه موارد فوق نشان می

حال ینابسيار ضروري است. با  برخورداركمویژه خانوارهاي معيشتی خانوارهاي كشور به

 30ه كتواند متفاوت باشد. در صورتی بسته به ميزان منابع در دسترس، جامعه هدف می

نهاد دسترس باشد، پيشهزار ميليارد تومان منابع در نظر گرفته شده در طرح، قابل 

ه این كحال در صورتی ميليون نفر قابل دفاع است. با این 60پرداخت اعتبار خرید به 

زارت وبراي مثال بندي كرد توان در اختصاص منابع اولویتمنابع در دسترس نباشد، می

 ونيليم 7ود حد انيرانیرفاه ا گاهیبا استفاده از اطالعات پاتعاون، كار و رفاه اجتماعی 

قرار  تیماكه ضرورت دارد مورد ح كرده ییشناسارا  ميليون نفر( 20)معادل حدود  خانوار

 هستند: ریز يهایژگیو يخانوارها دارا نی. ارنديگ

 یتیحما يو تحت پوشش نهادها ازمنديهزار خانوار ن 156و  ونيليم 3حدود ـ 

 ،(یستیامداد و بهز تهي)كم

 :ریز يهایژگیو يدارا ازمنديهزار خانوار ن 476و  ونيليم 4حدود ـ 
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 ،هستند ريبگارانهیـ 

 ،ندستين یتیحما يخانوار تحت پوشش نهادها ياز اعضا کیچيهـ 

از صندوق  ري)به غ یاجتماع يهامهيخانوار تحت پوشش ب ياز اعضا کیچيهـ 

 ،ندستي( نریو عشا انیيروستا

و  ونيليم 1انه آنها كمتر از يماه يكه مجموع مستمر ريبگيمستمر يخانوارهاـ 

 ،اشدهزار تومان ب 800

 ،اندنداشته یخانوار سفر خارج ياز اعضا کیچيه ـ

 ،تتومان اس ونيليم 50( كمتر از 1398ماه يخانوار )به ارزش د يارزش خودرو ـ

 ،ان استهزار توم 300و  ونيليم 2كمتر از  1398خانوار در  یبانک دیخر نيانگيمـ 

 60 كمتر از 1397و  1396، 1395 يهابه حساب خانوار در سال زیوار نيانگيمـ 

 تومان است. ونيليم

دهنده افزایش مجلس نشانهاي نتایج برآوردهاي مركز پژوهشبر موارد فوق، عالوه

محاسبات  وتصميم كميسيون برنامه، بودجه نرخ فقر در دو سال گذشته است. در این راستا 

شور بخشی از نيازهاي معيشتی خانوارهاي كتأمين  اتخاذ سياستی در راستايبر مبنی

 و ، دال بر تشخيص صحيح ضرورت و فوریت موضوع استبرخوردارویژه خانوارهاي كمبه

 شود.میمطلوب ارزیابی 

 

 كاالهاي اساسی سیاست تخصیص ارز ترجیحی به وارداتپیامدهاي  2-2

با هدف تأمين كاالهاي اساسی مورد نياز  1397هایی كه از ابتداي سال یکی از سياست

، سياست تخصيص ارز ترجيحی به واردات اتخاذ شدتوسط دولت  مناسبمردم با قيمت 

هاي اساسی بود كه تأثير زیادي در كيفيت مدیریت منابع و مصارف دولت در كاالها و نهاده
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ميليارد دالر با  4حدود  1399ماهه اول سال  5در  در رابطه با ارز ترجيحی،بودجه داشت. 

نرخ ترجيحی، كاال وارد كشور شده است. این درحالی است كه درآمد ارزي دولت از محل 

ميليون دالر بوده و به بيان  700صادرات نفت براساس آمار اعالم شده توسط بانک مركزي 

تومانی( از محل ذخایر  4200ميليارد دالر از ارز ترجيحی ) 3/3 د حدودرسنظر میدیگر به

در صورتی كه بانک مركزي براي تأمين ذخایر ارزي خود . بانک مركزي تأمين شده است

اقدام به تأمين ارز از دست رفته بکند، براي تأمين این ارز مجبور به خرید ارز از بازار نيما و 

به . باشدهزار ميليارد تومان می 50به ميزان حدود  پایه پولی درصدي 15درنتيجه افزایش 

شود، تر، سیاستی كه با هدف تثبیت قیمت كاالهاي اساسی اجرا میبیان صریح

صرفنظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و 

نه برداشت از ذخایر شود هرگواست. در این راستا پیشنهاد می هایت تورم شدهندر

 د.شوبانک مركزي در جهت تأمین ارز ترجیحی ممنوع 

 

 روش حمایت .3-2

ناسی مركز روش حمایت از خانوارها در مصوبه مذكور تا حد زیادي برگرفته از نظرات كارش

مجلس است. در این روش براساس سبد مصرفی خانوارهاي دهک سوم كشور هاي پژوهش

 120 هزینه سبد براي هر فرد در ماه حدود 1399تيرماه هاي و با قيمت 1395در سال 

 هايميليون نفر )دهک 20صوبه به حدود هزار تومان محاسبه شده است. در این م

سبد  نصف هزینه (ميانی جامعههاي )دهکميليون نفر  40برخوردار( كل مبلغ و حدود كم

 در قالب اعتبار خرید كاالهاي اساسی پرداخت خواهد شد. 
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تأمین  حمایتی سیاستاجراي  جهت الزم منابع ایجاد و انتخاب اصول .4-2

 ي اساسیهاكاال

 1399كشور از لحاظ منابع و مصارف بودجه در سال كه موجود حاكی از آن است  شواهد

 مجلس،هاي پژوهش مركز برآورد براساسدارد. نقرار  مطلوبی طیبعد در شرا يهاو سال

نند مختلفی ماهاي كه از روش هبود درصد 40بر  بالغ 1399كسري بودجه كشور در سال 

بر این عالوه. است شدنتأمين  انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی درحال

 ها،انهاری يمربوط به منابع و مصارف هدفمند یاحتمال يكسر با 1399 سال بودجه قانون

 ،یاساس يواردات كاالها يبرا یحيارز ترجتأمين  حقوق بازنشستگان و يسازهمسان

توان می لذا .شود تشدید 1400 سال در بودجه كسري این ممکن است و است مواجه

 شورايدولت و مجلس  ماتيدر تمام تصم دیاب كه ییارهايمع نیتریاز اصل یکیگفت 

 ندهیآ يهاو سال يجارسالدولت در بودجه  يكسر تیریمد رديمورد توجه قرار گاسالمی 

م اتخاذ بودجه و در درجه دو يكسر دیاز تشد يريشگيعبارت بهتر در درجه اول پاست. به

 .رديقرار گ تیدر اولو دیدر جهت كاهش آن با يريتداب

كاالهاي  تأمين در رابطه با منابع مورد نياز براي كمک بهبا توجه به مالحظات مهم 

هاي ر سال، به خصوص با توجه به احتمال باالي تکرار این سياست دمددرآكماساسی اقشار 

 د:هاي زیر باشبینی شده داراي ویژگیمنابع پیش باید در نظر داشت كهبعد، 

)مواردي مانند  دامن نزندبيشتر واقعی بوده و در شرایط فعلی به كسري بودجه . 1

عنوان منبع قابل به زده و اصوالًبه كسري بودجه دامن صرفاً  پرداخت از سرجمع بودجه،

 .(طرح نيستند

هاي بعد را داشته باشد )به از جنس فروش دارایی نبوده و امکان تداوم در سال. 2
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 .(هاي بعد دامن نزندكسري بودجه در سال

ياست سآن تا حد ممکن بر دوش افراد با درآمد باالتر باشد )نوعی تأمين  بار. 3

 .(قاتیبازتوزیعی و كاهش فاصله طب

ر هاي جدید و زمانبجاري قابل حصول باشد )نيازمند ایجاد زیرساختدر سال. 4

 .(نباشد و به كسري بودجه و كسري نقدینگی دولت در سال جاري دامن نزند

هاي حمایتی، مالی سياستتأمين  متناسب با نرخ تورم و افزایش نياز براي ترجيحاً .5

 .این منابع نيز افزایش یابد

 

 مصوبه كمیسیون در منابعتأمین  شیوه .5-2

نياز براي  هزار ميليارد تومانی مورد 30در متن مصوبه در نظر گرفته شده است كه منابع 

 «14»از دو محل مصارف جدول تبصره  1399دوم سال این سياست حمایتی در نيمه

-(24) -(23)-(11) -(10)-(9)هاي كل كشور به استثناي ردیف 1399قانون بودجه سال 

 «و»ند بهزار ميليارد تومانی سقف  35و افزایش  (31)-( 29)-(28) -( 27)-(26) -(25)

تأمين  یهزار ميليارد تومان آن به بسته معيشت 15قانون بودجه و اختصاص  «23»تبصره 

 شود كه در ادامه توضيحات مرتبط با این دو محور ارائه شده است. 

  هایارانه هدفمندي براي جدید مصرف ایجاد 

 است مشخص كه گونههمان( 1399قانون بودجه سال  «14»)تبصره  اول مورد با رابطه در

مختلف هاي بخشی از منابع اختصاص یافته به ردیفصرفاً  و نشده ایجاد جدیدي منبع

افزوده )منعکس شده در منابع عمومی مانند عوارض ماليات بر ارزشها، یارانه هدفمندي

فروش و  ع،یانتقال و توز د،يتولهاي ها و تعهدات دولت، هزینهبازپرداخت بدهیبودجه(، 
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ملی هاي شركت ی، سهمنفت يهاوردهافر عیونقل و توزحمل نهیهز برق وگاز، آب، دیخر

جدول هدفمندي(  30)ردیف  يمصارف هدفمند ریساو ها نفت و گاز از هدفمندي یارانه

، مواد اوليه دارو، امداد، سازمان بهزیستی، بنياد شهيد )شامل سازمان بيمه سالمت، كميته

يان یوق بيمه اجتماعی كشاورزان، روستابرنامه پزشک خانواده، صند واكسن و شير خشک،

سرجمع كسر شده و به سياست پرداخت صورت به اجتماعی و...(تأمين  سازمان و عشایر،

 6یارانه نقدي به كاالهاي اساسی اختصاص یافته است. در شرایطی كه براساس عملکرد 

 1.داشته است)كسري( هزار ميليارد تومان عدم تحقق  50ماهه، منابع هدفمندي حدود 

 .موجب افزایش عمق كسري بودجه خواهد شدصرفاً  اعتبارتأمين  این نوع

  1399سال  بودجه قانون «2»تبصره « و»بند  موضوع دیون رد قفس افزایش 

 برنامه قانون( 12) ماده اجراي در» 1399سال  بودجه قانون «2» تبصره «و» بند براساس

 قانون( 44) وچهارمچهل اصل كلی يهاسياست اجراي قانون رعایت با و توسعه ششم

تأمین  و اجتماعیتأمین  يهاسازمان به خود بدهی رد جهت است مکلف دولت اساسی،

« 5» تبصره «و» بند «2-1» جزء اجراي در الزم اقدام از پس مسلح يروهاین یاجتماع

 عملکرد احتساب با ریال ميليارد هزار پانصد سقف در هابدهی تأدیه به نسبت 2،قانون این

 ينحو به كند اقدام زیر هايروش ازجمله مختلف طرق از ماهه،سه مقاطع در 3مذكور جزء

 :شود هیتأد مطالبات نیا 1399 سال انیپا تا كه

                                                 
خاطر شرايط ويژه هاي ابتدايي سال بوده كه به. البته بخشي از عدم تحقق منابع هدفمندي مربوط به ماه1

 6توان همين ميزان کسری را در شدت كاهش يافته است و لزوماً نميايجاد شده ناشي از شيوع كرونا به
 اما به هر حال منابع هدفمندي با محدوديت جدي مواجه شده است.،ماه دوم سال نيز انتظار داشت 

های دولتی ها و شرکتهاي نهادهای عمومی غيردولتی، بانکاي بدهي. موضوع این بند، تهاتر زنجيره2

 ها و سازمان تأمين اجتماعی است.تابعه برخی وزارتخانه

 «.5» هتبصر« و»بند  «2-1» . جزء3
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 تئهي تأیيد به كه آن از یناش مالکانه حقوق و سهام يواگذار و االمتيازحق ارائه. 1

 توسط كارشناسی دقيق محاسبات از پس مقررات و قوانين ارچوبچ در رسدمی وزیران

 ،وثوق مورد و خبره كارشناسان

 واحدهاي هيكل يجار مصرف براي ترجيحی قيمت با انرژي و خوراكتأمين  .2

 ،اجتماعیتأمين  سازمان با مرتبط توليدي

 يهاطرح و ايسرمایه يهادارایی تملک يهاطرحزیر و هاطرح واگذاري. 3

 ی،دولت يهاشركت و دولت به متعلق يگذارهیسرما

 .شود رواگذا مقررات و قوانين مطابق باید كه دولتی سازمانیهاي خانه واگذاري. 4

 درصدیمسلح مکلفند س يروهاين یاجتماعتأمين  و یاجتماعتأمين  يهاسازمان

حقوق بازنشستگان و  يسازبند را در جهت متناسب نیاز ا ی%( از منابع ناش 30)

ماهه به سهصورت به و نهیمطابق با مقررات مربوطه هز 1399در سال  رانيبگيمستمر

 .«ندینمامنظور  نيمابیف يهاحسابآنها پرداخت و در 

قانون بودجه  «2»تبصره « و»بند  به استناد 18/4/1399 مورخ جلسهدر  رانیوز ئتيه

 17جنوب ) مينيدرصد(، آلوم 4/16) اتيدخان يهاشركتسهام دولت در  ،1399سال 

 17) ینيخم امامنفت  شگاهیدرصد(، پاال 55درصد(، هپکو ) 22) دماوند یميدرصد(، پتروش

 35) زیتبر يسازنيماش(، درصد 17) زرشوران يطال(، درصد 17) رانیا ينايآلوم(، درصد

 یاجتماعتأمین  سازمان به ونید رد بابت تومان اردیلیم هزار 32 ارزش با را( درصد

 شروع به توجه با بازنشستگان، حقوق يسازهمسان ياجرا با گرید يازسو .كرد واگذار

 نیا يهانهیهز به 1399 سال در تومان ارديليم هزار 12 حدود مردادماه، از يسازهمسان

 «و» بند استناد به ،30/6/1399 مورخ مصوبه در رانیوز ئتيه نيهمچن. شد افزوده سازمان

 صندوق ونید رد يبرا تومان اردیلیم هزار 18، 1399 سال بودجه قانون «2» تبصره
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 در. گرفت نظر در مسلح يروهاین یاجتماعتأمین  سازمان و يكشور یبازنشستگ

 حاصل منابع ریسا و یداخل منابع محل از كه كرد مکلف راها صندوق نیا دولت مصوبه نیا

 1399 سال بودجه قانون «2» تبصره« و»بند  از حاصل منابع و خودهاي يگذارهیسرما از

 بازنشستگان حقوق يساز متناسب و پرداخت نظام در عدالت يبرقرار به نسبت كشور، كل

 یبازنشستگ كسور مشمول حقوق نيانگيم درصد 90 با خود پوشش تحت رانيبگيمستمر و

با مصوبات هيئت وزیران  «2»تبصره « و»بند  بنابراین سقف مجاز .ندینما اقدام ،نشاغال

 بازنشستگیهاي صندوق دیون رد تومان میلیارد هزار 50 مقابل در وتکميل شد 

صورت به ،(بود گرفته صورت دولت ازها صندوق این مطالبات كاهش هدف با كه)

هاي صندوق مستمرهاي هزینه بر تومان میلیارد هزار 60 بر بالغ انهیسال

هاي سازي در نيمه دوم سال در صندوق)با توجه به شروع همسان شد افزوده بازنشستگی

تأمين  سازمان سازي در مردادماه توسطبازنشستگی كشوري و لشکري و آغاز همسان

 خواهد تومان میلیارد هزار 35 ،1399 سال در شده افزوده هزینه میزاناجتماعی، 

 هزار 90 از بیش بازنشستگی مجموعاًهاي (. با توجه به اینکه قبل از این اقدام صندوقبود

این  ،كردندتأمین می بودجههاي كمک محل از را خودهاي هزینه از تومان میلیارد

هاي منابع پایدار، موجب وابستگی بيشتر صندوقتأمين  مصوبات هيئت وزیران بدون

 بازنشستگی به كمک دولت و تشدید كسري بودجه شد.

 «2»تبصره « و»بند  با توجه به پر شدن سقف مجوز در نظر گرفته شده در

تأمین  منظورپیشنهاد شده است كه به مصوبهدر متن  ،1399قانون بودجه سال 

هزار ميليارد وپنجاه يصدمبلغ س»كاالهاي اساسی تأمین  منابع مورد نیاز اجراي طرح

« 2»تبصره « و»بند  بينی شده دربه سقف مجاز پيش ( ریال000/000/000/000/350)
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 متنصدر كه در  طورهمان «شودمی شرح زیر هزینهاضافه و به 1399قانون بودجه سال 

به صرفاً  بند این موضوعهاي است واگذاري دارایی آمده «2»تبصره « و»بند 

منظور رد بهمسلح هاي اجتماعی نیروتأمین  اجتماعی و سازمانتأمین  سازمان

. با توجه این مسئله در رابطه با پیشنهاد جدید بوده استها دیون این سازمان

 زیر وجود دارد: هايابهام در طرح حاضر، مطرح شده

د دیون رهمچنان واگذاري در قالب  «2»تبصره « و»مجوز بند  . آیا با افزایش سقف1

ل براي سياست انجام خواهد شد؟در رابطه با استفاده از منابع در نظر گرفته شده از این مح

 تأمين كاالهاي اساسی، بناست به چه كسی رد دیون انجام شود؟

 . رد دیون و دادن بدهی، چگونه باعث ایجاد منبع درآمدي خواهد شد؟2

ازمان . اگر بناست كه واگذاري به نهادهایی غير از سازمان تأمين اجتماعی و س3

 تأمين اجتماعی نيروهاي مسلح انجام شود قيمتگذاري به چه صورت خواهد بود؟

ي هابنگاه و واگذاريسازي خصوصی . با توجه به مشکالت ایجاد شده در فرایند4

 هاي كلی اصلاجراي سياست قانون (6)بند چهارم ماده قانونگذار در  اقتصادي،

هاي قانونی دولت به اشخاص تسویه، تهاتر و تأدیه بدهیقانون اساسی،  (44) وچهارمچهل

ي هاشركت وها بانک ي تابعه و وابسته به آنها وهاشركت این ماده و 1«1»حقوقی بند 

ي هاشركت ولت وهاي د، اموال و داراییهابنگاه وابسته به آنها از طریق واگذاري سهام

                                                 
( قانون محاسبات عمومي، 5اشخاص حقوقي: مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده ). 1

هاي وقفي و ها و مؤسسات خيريه كشور، نهادها و سازماننهادهاي نظامي و انتظامي كشور، سازمان
بازنشستگي هاي هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري، نظير صندوقبقاع متبركه، كليه صندوق

هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح ي و وابسته به دستگاهیهاي اجراوابسته به دستگاه
هاي تابعه و وابسته آنها كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي نام است و نهادهاي انقالب اسالمي و كليه شركت

وجب اخالل در توانند در بازار توليد كاال و خدمات فعاليت داشته باشند مگر آنكه فعاليت آنها مرا دارند، مي
هاي تابعه و رقابت گردد. اين اشخاص موظفند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غيرمستقيم كليه شركت

بار به شوراي رقابت ارسال كنند. عدم ارائه ماه يك 6وابسته خود را در هر بازار توليد كاال و خدمات هر 

 .( اين قانون است72ر مشمول حكم ماده )اطالعات و يا خالف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذكو
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 هابنگاه از طریق فروش سهام اجازه داده است كهدولت و به  كرده است ممنوعرا دولتی 

ي دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چارچوب هاشركت هاي خود وو اموال و دارایی

با توجه به این توضيحات مشخص  .هاي خویش را تأدیه نمایدهاي سنواتی بدهیبودجه

هاي دولت در این ابعاد دارایی واگذاريتدبيري در نظر گرفته شده است كه  چهنيست كه 

مربوط به رد دیون كه منجر به ممنوعيت این اقدام توسط قانونگذار  گسترده با مشکالت

 همراه نباشد؟  شد

هاي جاري و در نظر گرفتن هزینهقانون بودجه  «2»تبصره « و»افزایش سقف بند . 5

هاي وكارلحاظ ساز از بودجه قانوندر منابع و مصارف  موارداس این براي آن، بدون انعک

این است كه  عبارتی آیا مراد قانونگذاراي و نظارت مالی چگونه انجام خواهد شد؟ بهبودجه

 اي اجرا شود؟فرابودجهصورت به این سياست

فروش نامناسب بودن رویکرد حقوقی و هاي ابهامات مذكور، مغایرتبر عالوه

هاي جاري، با توجه به وضعیت بورس و محدودیتهاي هزینهتأمین  دارایی براي

ها واگذارياز محل این  نقد امکان ایجاد درآمد ،هامربوط به واگذاري دارایی

بند  موضوعهاي هزار میلیارد تومان دارایی 85ایجاد منابع نقد از محل واگذاري )

كسري  موجبظار است و این مسئله در شرایط كنونی دور از انت («2»تبصره« و»

 از استقراض به آن تبدیل صورت در كه شد خواهد 1399نقدي دولت در سال 

 .داشت خواهد دنبالبه تورمی آثار مركزي بانک

 

 سایر مصارف در نظر گرفته شده در متن مصوبه .6-2

متن طرح از محل افزایش سقف مجاز اعتبار در نظر گرفته  «ب»بند  «3»و  «2»در جزء 
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اجتماعی نيروهاي مسلح تأمين  اجتماعی و سازمانتأمين  شده براي رد دیون به سازمان

كاالهاي اساسی تا تأمين  هزار ميليارد تومان منابع مورد نياز جهت سياست 15بر عاله

تمام و تا مبلغ ده هزار نی نيمهعمراهاي طرح هزار ميليارد تومان به تکميل 10مبلغ 

هاي تأمين سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوقميليارد تومان به همسان

در رابطه با این پیشنهاد نکات زیر اجتماعی، لشکري و كشوري اختصاص یافته است. 

 :قابل توجه است

ن تأمي اجتماعی و سازمانتأمين  مشخص نيست كه رد دیون همچنان به سازمان .1

یگري داجتماعی نيروهاي مسلح خواهد بود یا مخاطب رد دیون موضوع این احکام اشخاص 

هاي حطر منابع مورد نياز جهت تکميلیتأمين  خصوص در رابطه باهستند. این موضوع به

 تمام محل ابهام است.نيمه

 درد دیون و پرداخت بدهی موجب ایجا ل عنوان شد،گونه كه در بخش قب. همان2

 منبع جدیدي نخواهد شد كه بتوان براي آن مصارف مختلف در نظر گرفت.

دولت بدون داشتن مصوبه مجلس و  سازي حقوق بازنشستگان،در مورد همسان .3

دیون  قانون اساسی اقدام به رد (53) وسومپنجاه و (52) ودومپنجاه بدون رعایت اصل

 «2»تبصره « و»بند  ر خالف حکمصندوق بازنشستگی كشوري كرده است كه این اقدام ب

نداشته  قانون بودجه بوده و دولت براساس این بند مجوزي براي رد دیون به این صندوق

مان زدر  30/6/1399 است. حتی با تصویب این حکم مصوبه قبلی هيئت وزیران در تاریخ

 بوده است. 1399تصویب مخالف قانون بودجه سال 

منابع تأمين  منظوراین طرح به «ب»كه در بند ا هافزایش سقف واگذاري دارایی .4

تواند موجب كاهش ميزان صورت گرفته در شرایط فعلی بورس می «3» و «2»جزء 

تيجه افزایش كسري نقدي در اجراي سياست نهاي واگذار شده و درنقدشوندگی دارایی
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 كاالهاي اساسی شود.تأمين  سازي و بستههمسان

اگذاري وریزي واگذاري دارایی بدون انعکاس منابع حاصل از . از منظر اصول بودجه5

ریزي خواهد بود و مشخص منابع و مصارف بودجه برخالف اصول بودجههاي در ردیف

 شود.انضباط مالی دولت می شفافيت و موجب كاهش

یعنی  همراستا با عنوان طرح« 3»و « 2»موارد مطرح شده در جزء  موضوعی. از لحاظ 6

 .يستبه پرداخت یارانه كاالهاي اساسی ن الزام دولت

 

 مالحظات حقوقی .7-2

 مالحظات كالن  .1-7-2

 حکماین  ،موجب افزایش سقف بودجه خواهد شد مصوبه كميسيونبا توجه به اینکه  

مم قانون اساسی الزم است كه مت (52) ودومپنجاه اساس اصلمتمم بودجه بوده و بر

ن در بودجه در قالب الیحه توسط دولت به مجلس شوراي اسالمی تقدیم شود و بررسی آ

 قالب طرح با ایراد شوراي محترم نگهبان همراه خواهد بود. 

 ودجهنگهبان، ب يشورا 17/3/1374مورخ  287شماره  هینظر« 1»بند  براساس .1

 دیبا،در ارقام بودجه رييمورد تغ ريدر غ ،بعدى مربوطات انه كل كشور و اصالحيسال

 جهت به مصوبه نیا بخشی از مفادمجلس شود؛ لذا  میو ازسوى دولت تقد حهیالصورت به

 د.باشمزبور  يريبا نظر تفس ریمغا تواندی، ماست يامشتمل بر احکام بودجه اینکه

شود كه باید محل تأمين بار مالی هاي عمومی میاین مصوبه موجب افزایش هزینه .2

مورخ  49749/30/91نظریه تفسيري شماره  «1»براساس بند آن مشخص شود. 

، اگر مستلزم «از محل اعتبارات مصوب مربوط»هاي شوراي نگهبان، درج عبارت 23/12/1391
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 بار مالی جدید بوده، طریق جبران كاهش درآمد یا تأمين هزینه جدید مذكور در اصل

پيشنهادي  مصوبهتأمين منابع در  قیگردد. طرقانون اساسی محسوب نمی (75) پنجمهفتادو

 نگهبان مواجه خواهد شد. يارشو رادیكه با ا رسدینظر مبوده لذا به روش نياز هم

 سایر مالحظات حقوقی .2-7-2

ل است فرد مشمو ياعتبار، كه برا تيمالک نييتع ثيواحده از حماده« الف» حکم بند .1

 سرپرست خانوار، ابهام دارد.  تيدر مالک ای

م در استحکا»اصطالحات و  يواحده، در جهت همسان سازماده« الف»بند « 1»در جزء  .2

 یغابال يگذارنظام قانون یكل يهااستيس «9»موضوع بند  «یو اصطالحات حقوق اتيادب

 ه كرد.استفاد «دیخر»از واژه  «نيتأم»واژه  يجاهب دی(، بايمقام معظم رهبر 6/7/1398

داشتن به جهت ن «يو ضرور یاساس يكاال»واحده، عبارت ماده« الف»بند « 1»جزء  در .3

اقشار  كاالهاي اساسی برايتأمين  قانونی )قانون فیو بلکه تعدد تعار یقانون فیتعر

ظيم قانون الحاق برخی مواد به قانون تن (21)تبصره ماده  و 1392مصوب  پذیرآسيب

 نيقوان تيبا اصل شفاف ریابهام داشته و مغا (1393مصوب  2بخشی از مقررات مالی دولت 

 ( است.يقانونگذار یكل استيس «9»)موضوع بند 

م استحکا»اصطالحات و  يسازواحده، در جهت همسانماده «الف»بند  «2»در جزء  .4

 ينظام قانونگذار یكل يهااستيس« 9»بند موضوع  «یو اصطالحات حقوق اتيدر ادب

بارت از ع« حداقل دستمزد»عبارت  يجاهب دی(، بايمقام معظم رهبر 6/7/1398 یابالغ

 شود. دهاستفا« عالی كارمصوب شوراي حداقل دستمزد»

بر تهيه  اي، ناظرهفته 2مشخص نيست كه مهلت  واحده،ماده« الف» بند «4»در جزء  .5

نامه اجرایی است یا تصویب آن یا هر دو. این ابهام باید رفع شود. در صورتی كه مهلت آیين
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نامه اجرایی باشد، از مصادیق تکليف ماالیطاق مزبور، ناظر بر مجموعه تهيه و تصویب آیين

 رسد.نظر میبوده و مغایر با شرع و اصول حقوقی به

فاً صر ناظر بر طرح حمایت معيشتی خانوارهاست،كه  مصوبه نیبا توجه به مفاد ا .6

 ارانهیخانوارها )موضوع طرح  یشود و شامل تمامیمشمول آن طرح را شامل م يوارهانخا

« الف» عبارت صدر بند جه،يشود. درنتیها( نمارانهیموضوع قانون هدفمند كردن  ينقد

 يخانوارها ژهیوكشور به يخانوارها یشتيمع يازهاين»عبارت  یعنیواحده ماده

برخوردار كم يخانوارها یشتيمع يازهاين»به عبارت  دینادرست بوده و با« برخورداركم

 .ابدی رييتغ« موضوع طرح حمایت معيشتی خانوارها

 

 غیرتورمی پایدار منابعتأمین  جهت پیشنهادهایی. 3

از تشدید  و به منظور پيشگيريدرآمد كم هايشت خانواربا توجه به ضرورت حمایت از معي

 بدون تشدید كسري بودجهبرخی از منابعی كه زا، مالی تورمتأمين  كسري بودجه و

 اختصاص یابنددرآمد هاي كمتوانند به موضوع حمایت از معیشت خانوادهمی

 د:گردمی ارائهشرح ذیل به ترتيب اولویتبه

 

 عوارضعنوان هاي بانکی بهتراكنشبرخی بسیار كمی از  دریافت درصد .1-3

  تراكنش )مالیات(

 دریافت كارمزدميليون تومان(،  5هاي كارت به كارت و خرد )زیر در حال حاضر از تراكنش

و  هاي درون بانکیتراكنش، پایا هاي صورت گرفته در ساتنا،تراكنش بابتشود اما می

تأمين  برايتوان یکی از منابعی كه می شود.دریافت نمی اي از طرفين تراكنشهزینه ،چک
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از آن استفاده كرد، وضع عوارض بر این در شرایط فعلی مالی غيرتورمی این طرح 

اي براي مشتریان ندارد. در صورت وضع هاي بانکی است كه در حال حاضر هزینهتراكنش

بار درآمد كم ویژه براي اقشارها، هزینه قابل توجهی بهعوارض بسيار پایين بر این تراكنش

تأمين  غيرتورمیصورت به هاي طرح معيشتیز سوي دیگر بخشی از هزینهشود و انمی

در صورت دریافت یک و با فروض بدبينانه  هاي انجام شدهمطابق بررسیشد.  دمالی خواه

به عنوان عوارض )هزار تومان براي تراكنش ده ميليون ها ( این تراكنش0.0001ده هزارم )

يارد تومان منابع قابل حصول هست. با تعيين پنج هزار ميل 4/2تومانی( در طول یک سال 

هزار تومان براي تراكنش ده ميليون تومانی( به عنوان عوارض تراكنش، در  5در ده هزار )

 هزار ميليارد تومان قابل حصول است.  12یک سال 

 

 اصالح نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي. 2-3

تومانی صرفاً به واردات كاالهاي  4200نرخ ارز ترجيحی  1397با وجود آنکه از اواسط سال 

یابد با این حال همچنان نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي در اساسی اختصاص می

 4200شوند، با نرخ گمركات كشور براي همه كاالها حتی كاالهایی كه با نرخ نيمایی وارد می

در صورت اصالح نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي كاالها، درآمد نسبتاً باشد و تومان می

نتایج برآوردهاي قابل حصول است.  افزودهارزشاز محل حقوق ورودي و ماليات بر  زیادي

حقوق ورودي همه كاالها بر مبناي دهد در صورتی كه هاي مجلس نشان میمركز پژوهش

و با احتساب  1398نظر گرفتن الگوي واردات سال  شود، با درمحاسبه میارز نيمایی نرخ 

 حقوق ورودي گمركیدرآمد ناشی از  هزار ميليارد تومان 160هزار تومان براي هر دالر،  20
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همچنين نتایج محاسبات  1باشد.می .م.ت( هـ 60) افزودهارزشو ماليات بر  .م.ت( هـ 100)

و كاهش برخی  1399سال دوم  نيمهواردات در درصدي  20با فرض كاهش دهد نشان می

هاي كاالیی به منظور كاهش اثرات تورمی، حداقل منابع در دسترس در نيمه دوم تعرفه

  .خواهد بودهزار میلیارد تومان  30حدود از این محل،  1399سال 

 

 افزودهارزشمالیات بر . 3-3

)با در نظر  افزودهارزشمنبع قابل حصول دیگر، افزایش یک واحد درصدي نرخ ماليات بر 

سال  ( است. در قانون بودجهپذیرآسيبهاي مربوط به سبد مصرفی اقشار گرفتن معافيت

نابع قابل هزار ميليارد تومان م 13افزده، ارزش بر براي هریک واحد درصد ماليات ،1399

الهاي شده است. افزایش این نرخ نيز با توجه به اینکه بسياري از كابينی پيش حصول

ویا، شير، اساسی و مایحتاج عمومی مانند آرد، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و س

ستند، پنير، روغن نباتی و شيرخشک مخصوص تغذیه كودكان و... از این ماليات معاف ه

 .هد كردجامعه نخوا درآمدكمفشاري متوجه افراد 

بع شایسته ذكر است كه تعيين سازوكار شفاف و حساب مشخص براي تجميع این منا

شتر تواند به همراهی بيمی و اختصاص آن به بسته حمایتی )تأمين كاالهاي اساسی(،

 .فضاي عمومی با این تصميم منجر گردد

 

 

                                                 
حقوق . روش محاسبه و برآورد آثار تورمي و ركودي اين سياست در گزارش اصالح نرخ ارز مبناي محاسبه 1

 آورده شده است. 16864هاي مجلس به شماره مسلسل ورودي مركز پژوهش
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 بندي و ارائه پیشنهادجمع

به منظور  شوراي اسالمی مجلس و محاسبات بودجه ،براساس مصوبه كميسيون برنامه

دولت  ،برخوردارنيازهاي معيشتی خانوارهاي كشور به ویژه خانوارهاي كم جبران بخشی از

یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در مکلف شده تا نسبت به پرداخت 

. پرست خانوار اقدام كندطرح معيشت خانوار از طریق واریز اعتبار به كارت یارانه نقدي سر

و مصارف  «2»تبصره  «و» هزار ميليارد تومان از محل بند 30منابع این طرح تا سقف 

هاي نظر گرفته شده است. با در نظر داشتن محدودیت قانون بودجه در «14»جدول تبصره 

حقوقی كه براي موضوعات قابل طرح در مجلس از منظر قانون اساسی وجود دارد )اصول 

از  ،استاندیشی ( و نيازمند چاره(53) وسومپنجاه و (52) ودومپنجاه ،(75دوپنجم )هفتا

 به طرح این هرچنددهد می نشانها نتایج بررسی محتوایی و ابعاد كارشناسی،منظر 

 خود اساسی كاالهاي از بخشیتأمين  جهت در جامعه ضعيف اقشار از حمایت بر درستی

 در جدي اصالح كه صورتی در اتکا قابل منابع نداشتن دليل به حال این با داردتأكيد 

 مختلف اقشار بر تورم اعمال با و شده تبدیل خود ضد به تواندمی ،نشود انجام طرح منابع

ضمن اینکه در حال حاضر دولت با اختصاص ارز ترجيحی  .نماید تركوچک را آنها سفره

به برخی كاالهاي اساسی به دنبال تثبيت قيمت این كاالهاست كه شواهد موجود حاكی 

 باشد.می از عدم موفقيت این هدف

با توجه به موارد مذكور و به خصوص عدم موفقيت سياست اختصاص ارز ترجيحی 

، اجراي همزمان پذیرآسيباقشار تن وضعيت معيشتی به كاالهاي اساسی، و با در نظر گرف

 :اقدام ضروري است 4

 ،(سنجیدرآمد )براساس معيارهاي استحقاقكمک به تأمين كاالهاي اساسی اقشار كم. 1
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گيري و جلوگيري از افزایش پيشگيري از اقدامات موازي و پراكنده مراجع تصميم. 2

 ،كسري بودجه از طریق مصوبات مختلف

ارز تأمين  پيشگيري از رشد پایه پولی از محل استقراض از بانک مركزي ناشی از. 3

 ،(ترجيحی )به عنوان یک ضرورت نه انتخاب

)كه برخی پيشنهادها در بخش قبل  تورمی بسته معيشتیایجاد منابع پایدار غير. 4

 .ارائه گردید(

اتخاذ شده هاي حمایتی تواند سیاستعدم توجه مناسب به موارد ذكر شده، می

هرگونه سیاست حمایتی كه منابع قابل تحقق و در واقع را به ضد خود تبدیل كند. 

تواند با دامن زدن به كسري بودجه، پایدار براي آن در نظر گرفته نشده باشد، می

موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مركزي و افزایش تورم را فراهم آورد كه در 

برهمین  .را در پی خواهد داشت محروم اقشار عمل كاهش قدرت خرید مضاعف

برخوردار پیشنهاد اساس ضمن تأكید بر ضرورت توجه به معیشت خانوارهاي كم

نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی، این مصوبه جهت رفع گردد با رعایت آیینمی

منابع ایرادات كارشناسی ذكر شده در متن گزارش و به طور خاص بخش مربوط به 

، جهت اصالح به كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات عودت راي این طرحمالی اج

 داده شود.





 

 

 

 

 

 17176 :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش

)اصالح قانون بودجه سال « تأمين كاالهاي اساسیطرح »اظهارنظر كارشناسی درباره:  :عنوان گزارش

 )ویرایش اول( كل كشور و الزام دولت به پرداخت یارانه براي كاالهاي اساسی( 1399

 

 

 مطالعات اقتصادي :ترنام دف

سيدعباس پرهيزكاري )دفتر ، (مطالعات اقتصادي)محمدرضا عبداللهی  :كنندگانوتدوینتهیه

 توسعه مدیریت(مطالعات ماليه عمومی و 

)دفتر  آبادي، سيدمهدي حسينی دولت)دفتر مطالعات حقوقی( محمد برزگر خسروي همکاران:

 مطالعات اقتصادي(

 یثسيدعلی روحانی، موسی شهبازي غيا علمی: انناظر

 

 

  :هاي كلیديواژه

 تأمين كاالهاي اساسی. 1

 . سياست حمایتی2
 هاي بازتوزیعیسياست. 3

 

 

 7/7/1399تاریخ انتشار: 
 

 

 


