
 

 

 

 

 

 

 

 

واکاوی طرح پیشنهادی مجلس شورای اسالمی  

پذیر در قالب اعطای  درخصوص حمایت از اقشار آسیب

 کارت اعتباری 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 عنوان گزارش:  

 در قالب   ری پذ ب یآس  از اقشار تیدرخصوص حما  یاسالم یمجلس شورا  یشنهادیطرح پ ی واکاو

 ی کارت اعتبار یاعطا

 مطالعات اقتصادی و توان رقابتی پژوهشکده 

 پژوهی اقتصاد کالن و آینده  هایگروه مطالعات و پژوهش 

 کننده: دکتر حسن ولی بیگیتهیه 

 دکتر منصور عسگری  همکار:

 دکتر علیرضا گرشاسبی  ناظر علمی:

 نعمت اللهی دکتر حسن حیدری و سمیه اظهارنظرکنندگان:

 1399هیه:  آبان ماه تتاریخ 



 

 

 3  
  



 پذیر در قالب اعطای کارت اعتباری خصوص حمایت از اقشار آسیب واکاوی طرح پیشنهادی مجلس شورای اسالمی در

 
 

 

 4  
  

 چكيده

ها دهد که افزایش قیمت محصوالت خوراکی های پایین درآمدی جامعه نشان می ای دهک بررسی اقالم هزینه 

پذیر وارد کرده است.  های باالی درآمدی بیشتر است، فشار زیادی بر اقشار آسیبکه سهم آن نسبت به دهک 

اسفندماه   زمانی  بازه  در  شهریورماه    1397بطوریکه  ماکارون 1399تا  انواع  و  ،  یک  درجه  خارجی  برنج  ی، 

اند. انواع چای، انواع شکر، برنج ایرانی، تخم مرغ، انواع قند و  درصد افزایش قیمت داشته   100حبوبات بیش از 

اند. از سوی دیگر به دلیل جبران نشدن کاهش  درصد افزایش قیمت را تجربه کرده   91تا    60لبنیات نیز بین  

اند. بر این  زد، به ناچار خانوارها مصرف سرانه خود را کاهش داده قدرت خرید از طریق افزایش حقوق دستم

طریق   از  است  کرده  مکلف  را  دولت  طرحی  در  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  اساس 

 پرداخت یارانه خرید کاالهای اساسی با شارژ کردن کارت اعتباری، بخشی از نیازهای آنان را جبران نماید.   

میلیون نفرر   40هزار تومان و به  120اول ماهانه    میلیون نفر در سه دهک  20طرح قرار است به    در قالب این

پذیر هزار تومان یارانه پرداخت گردد. این طرح در صورت پرداخت به اقشرار آسریب  60بعدی    در چهار دهک

لیرارد تومران الزم دارد. برا هزار می 30بصورت ماهانه تا انتهای سال جاری با مبالغ ذکر شده، اعتباری بالغ بر 

 عنایت به کسری بودجه دولت، منبع پایدار تامین مالی آن بسیار حائز اهمیت است. 

( قرانون بودجره 14( و مصارف جدول تبصره )2اعتبار بند )و( تبصره )در این طرح محل تامین مالی، افزایش 

ها مالحظرالت زیرر قابرل تامرل به نسبت مساوی بیان شده است. در خصوص این بند   کل کشور  1399سال  

 است:

به استناد این بند « قرانون   18/04/1399هیات وزیران در مورخ  (  2بند )و( تبصره )در خصوص عملکرد   ✓

هزار میلیارد تومران بره سرازمان ترامین   32، سهام برخی شرکتهای خود را به میزان  1399بودجه سال  

هزار میلیارد تومان جهت رد دیون به  18به مبلغ  30/06/1399اجتماعی واگذار کرد. همچنین در مورخ 

سازمان تامین اجتماعی اختصاص داد. از سوی دیگرر برا همسران سرازی حقروق بانشسرتگان لشرکری و 

 60درصد حقوق شاغلین، هزینه اجرای این بند ساالنه به   90کشوری و سازمان تامین اجتماعی تا سقف  

 هزار میلیارد تومانی است. 10کسری هزار میلیارد تومان بالغ شده که حاکی از 

نمایندگان به منظور تامین منابع حمایت از اقشار   (2)با توجه به پر شدن سقف مجوز در بند »و« تبصره   ✓

مبلرغ سیصرد و پنجراه هرزار میلیرارد پیشنهاد دادند کره »نمایندگان مجلس شورای اسالمی پذیر  آسیب

( قانون بودجه سال 2بینی شده در بند )و( تبصره )یش( ریال به سقف اعتبار پ3۵0.000.000.000.000)

« آمده است این مبلغ برای رد دیون سازمان 2»تبصره    «و»بند  «. همانطور که در صدر شود  اضافه  1399

تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح اختصاص دارد و جایی گفته نشده است بررای 

منابع مورد نیاز طرح کاالهای اساسی است. همچنین در اوضاع اقتصادی فعلی واگذاری داراییها و کسرب 
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ر از انتظار است. گذشته از این ایراد اساسری، فرروش امروال و هزار میلیارد تومان کمی دو  8۵نزدیک به  

 داراییهای دولت و هزینه کرد آن در امور جاری جای سوال دارد. 

ماهه این تبصره   6و عملکرد    کل کشور  1399( قانون بودجه سال  14مصارف جدول تبصره )  با نگاهی به ✓

رد تومان منابع مورد نیاز این مصوبه را ندارد. هزار میلیا  1۵شود این بند ظرفیت تامین حدود  مالحظه می

درصدی این تبصره است که با توجه بره مصرارف   ۵0عملکرد شش ماهه این تبصره حاکی از عدم تحقق  

 « خود دارای کسری خواهد بود. 14در نظر گرفته شده در جدول تبصره »

پذیر در سه سناریو )در دامنه یبمحاسبه آثار تورمی سیاست طرح تامین کاالهای اساسی برای اقشار آس  ✓

 حداقل و حداکثر( به شرح زیر است: 

 درصد؛ 2.34تا  1.24هزار میلیارد تومانی، تورمی بین  10الف( در صورت کسری 

 درصد؛ 4.7تا  2.۵هزار میلیارد تومانی، تورمی بین  20ب( در صورت کسری 

 درصد. 7تا  3.7۵هزار میلیارد تومانی، تورمی بین  30ج( در صورت کسری 

 

تر اسرت. البتره نکته قابل تأمل این است که در مطالعات اخیر ضریب تورم به سمت حداقل افرزایش نزدیرک

کند و تورم بردان مفهروم کره افرزایش مرداوم چون این یک طرح مقطعی است صرفاٌ جهش قیمتی ایجاد می

یزان تورم بره یرک براره در اقتصراد سطح عمومی قیمتها را داشته باشیم نخواهیم داشت. از سوی دیگر این م

 انجامد.   شود بلکه دو الی سه دوره بطول میتخلیه نمی

 پیشنهادات: 

هزار میلیارد تومان است.   30همان طوریکه در ابتدای این گزارش ذکر شد منبع مورد نیاز این طرح   .1

یشتری مواجره خواهرد با تصویب این طرح و در نظر نگرفتن منابع پایدار برای آن، دولت با کسری ب

شرود نماینردگان زا بسرتگی دارد. لرذا پیشرنهاد میشد که میزان آن به عملکرد تامین مالی غیرتورم

زا برای این طرح در نظر بگیرند که در غیر اینصورت با ایجاد محترم مجلس منابع پایدارتر و غیرتورم

ه دهکهای درآمردی نیرز برا کراهش پذیر صورت نگرفته وحتی بقیتورم عمالً حمایتی از اقشار آسیب

 قدرت خرید مواجه خواهند شد. 

شود کاالهای مشمول این طرح از اقالم اساسی دارای ضریب اهمیت باالدر سربد هزینره پیشنهاد می .2

خانوارها ، از ابتدای سال تغییرات قیمتی باالیی تجربره کردنرد و زیرسراختهای توزیرع آنهرا نیرز در 

 دسترس باشد انتخاب شوند.

در خصوص کاهش سوء استفاده از کارتهای اعتباری، فروشگاههایی برای خرید در نظر گرفته شروند  .3

ای بزرگ(. همچنین در شرهرها و های زنجیرهکه تمامی اقالم مشمول را داشته باشند )نظیر فروشگاه

ر ای موجود نیست، فروشرگاههای کروچکی بصرورت کرارگزار )دروستاهایی که فروشگاههای زنجیره
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صورت عدم دستگاه پز، الزم است حتماٌ این زیرساخت مهیا گردد( انتخاب شرود ترا ایرن خردمات را 

 ارائه دهند.

هزار تومران  60هزار تومان به سه دهک اول و  120زا، پرداخت در صورت وجود منابع الزم غیرتورم  .4

د میتروان برر اسراس به چهار دهک بعدی، قابل توجیه است، لیکن اگر منابع با کمبرود مواجره باشر

بگیرها )با ویژگیهای نظیر حقوق کمتر از های کمیته امداد و بهزیستی، یارانهمعیارهایی نظیر خانواده

میلیون تومان نداشرته   100اند، ماشین باالی  کنند، سفر خارجی نداشتهحداقل دستمزد دریافت می

 باشند و ... ( اولویت بندی کرد.  
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 مقدمه 

طررح   ها و کراهش قردرت خریرد آحراد جامعره،مجلس شورای اسالمی با توجه افزایش سطح عمومی قیمت

مراحرل قرانونی پذیر را با یک فوریت به تصویب رساند و هم اکنون در حال طی کردن از اقشار آسیبحمایت  

 هوشرمند  ی/کرارتالکترونیک کرارتطررح اسرت.  (کمیسیون بودجرهآن یعنی بررسی در کمیسیون مربوطه )

بره   زیررا  اسرت،  مناسب  باقیمت  اساسی  کاالهای  توزیع  برای  یازدهم  مجلس  هایازطرح  کیی  یاساس   کاالهای

 یرا  و  ریالی(  42000رجیحی )ت  ارز  با  که  اساسی  فعلی،کاالهای  توزیع  سیستم  زعم نمایندگان مجلس براساس 

 بره مناسرب قیمرت برا شرودمی تامین ها(کشور )هدفمندی یارانه بودجه 14 مرتبط با تبصره داخلی منابع  از

قردرت جبرران بخشری از کراهش حفظ و  هدف از این طرح  بر همین اساس    .رسد نمی  کنندگانمصرف  دست

قالب کارت الکترونیکی کاالیی و به هردف اصرابت ها در  آن  های ضروری و سبد غذاییکاالخانوارها در  خرید  

 است. کردن یارانه

دهک اول که  7طبق این طرح قرار است کارت اعتباری خرید کاالهای ضروری و اساسی تولیدات داخل برای 

 گیرد، اختصاص داده شود. میلیون نفر را در بر می 60تقریبا جمعیتی معادل 

چه محلی تامین شود تا آثار سوء تورمی آن به حداقل برسد؟ این از    بحث اصلی این است که اعتبار این طرح

شود؟ جامعه هدف این طرح چه کسانی هستند؟ اینها نمونه سواالتی است طرح چه اقالم کاالیی را شامل می

 که قاعدتاٌ باید در این طرح بدانها پاسخ داده شود.

برا بیشرترین کارامردی و کمتررین آثرار سروء   نظر به اهمیت موضوع و ضرورت تدوین مفاد قرانونی مناسرب

های بازرگانی نیز بررسی ابعاد مختلف این طرح پیشنهادی را در دستور احتمالی، موسسه مطالعات و پژوهش

های طرح تشریح و سپس موضوع از ابعاد مختلرف کار خود قرار داده است. در این ارتباط، ابتدا برخی ویژگی

سواالت طرح شده نسبت به اتخراذ تصرمیمات سیاسرتی   گویی بهبتوان با پاسخگیرد تا  مورد کنکاش قرار می

نامره گذاران در نهایی کردن طرح و همچنین تردوین آیینگیری سیاستبندی برای بهرهمناسب و ارایه جمع

 اجرایی آن اقدام کرد.  

 

 

  



 پذیر در قالب اعطای کارت اعتباری خصوص حمایت از اقشار آسیب واکاوی طرح پیشنهادی مجلس شورای اسالمی در

 
 

 

 9  
  

 

 ی کارت اعتبار  یدر قالب اعطا ر یپذبیاز اقشار آس تیحما  محتوای طرح

 1398قانون بودجه سال  7پذیر در قالب کارت الکترونیکی یا هوشمند در تبصره طرح حمایت از اقشار آسیب

بطور یکسان برای همه آحاد  2لیکن دولت ترجیح داد کاالهای اساسی را با نرخ ارز ترجیحی  1مصوب شده بود

نیز از فهرست نرخ ارز ترجیحی به جهت مشرکالت   جامعه در نظر بگیرد. در این میان برخی کاالهای اساسی

های تنها پنج گرروه کراال شرامل روغرن خرام، دانره  1399ای به ارز نیمایی تغییر گروه دادند. در سال  بودجه

کنند. حذف تدریجی اقالم کاالهرای ریالی دریافت می  42000روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت ارز ترجیحی  

ای بر اقشرار ریالی در کنار افزایش سطح عمومی قیمتها، فشار هزینه  42000ی  اساسی از فهرست ارز ترجیح

پذیر را دو چندان کرد. بر این اساس مجلس شورای اسالمی به منظور کمرک بره اقشرار کرم درآمرد و آسیب

بصرورت  29/04/1399مرورخ  72آسیب دیده از شرایط فعلی، طرح تامین کاالهای اساسی را با شماره ثبرت 

یتی اعالم وصول کرد. پس از بررسی در کمیسیون برنامره، بودجره و محاسربات مرتن زیرر در تراریخ یک فور

 تقدیم هیات رئیسه گردید.  06/07/1399

کل کشور به شرح زیر اصالح  1399( قانون بودجه سال 14( و جدول تبصره )2: بند )و( تبصره )ماده واحده 

 :شودمی

بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کرم دولت مکلف است به منظور تامین    -الف

و به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به   1399برخوردار، در شش ماهه دوم سال  

قرانون بودجره   14( جردول تبصرره  31هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار )موضوع ردیف )

 .کشور(، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید  کل 1399سال 

این اعتبار صرفا برای تامین کاالی اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت  -1

 .موظف است امکان تخفیف در خرید این کاالها را برای مشموالن فراهم کند 

درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانره سرایر خانوارهرای خانوارهایی که سطح   -2

 .شوند. شناسایی این خانوارها به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استمند میمشمول بهره

( ریرال بره 300.000.000.000.000منابع مورد نیاز برای اجرای این بند تا سقف سیصد هزار میلیرارد ) -3

( مندرج دربند )ب( این قرانون و مصرارف جردول 2نسبت مساوی از محل افزایش اعتبار بند )و( تبصره )

(، 24(، )23(، )11(، )10(، )9هرای )کل کشور به اسرتثنای ردیف  1399( قانون بودجه سال  14تبصره )

 .شود( تامین می31( و )29(، )28(، )27(، )26(، )2۵)

 
مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده برگ و کارت الکترونیکی برای تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز دولت از کاالدر این تبصره آمده است: 1

 .کندمی

 ریالی است.  42000منظور از ارز ترجیحی در این گزارش نرخ ارز رسمی دولتی برای واردات کاالهای اساسی با نرخ 2
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مل بر مبلغ یارانه سرانه، مصادیق کاالهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، نامه اجرایی این بند مشتآیین -4

های امور اقتصادی و دارایری، صرنعت، معردن و تجرارت، جهراد کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه

کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از ابرالغ ایرن قرانون 

 .رسد شود و به تصویب هیات وزیران میمیتهیه 

بینری شرده در ( ریال به سقف اعتبار پیش3۵0.000.000.000.000مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد )  -ب  

 :شوداضافه و به شرح زیر هزینه می 1399( قانون بودجه سال 2بند )و( تبصره )

( ریال جهت ایفای تعهدات بند 1۵0.000.000.000.000تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد ) .1

 )الف( این قانون

هرای عمرانری ( ریال صرف تکمیل طرح100.000.000.000.000تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ) .2

 نیمه تمام

سرازی حقروق ( ریرال جهرت همسان100.000.000.000.000تا مبلغ یکصد هرزار میلیرارد ) .3

 یابد و کشوری تخصیص میهای تامین اجتماعی، لشکری بازنشستگان تحت پوشش صندوق

 برنامره هایکمیسیون به یکبار ماه دو هر را قانون این عملکرد گزارش  مکلفند  ذیربط  اجرایی  هایدستگاه–ج  

 نمایند. ارائه اسالمی شورای مجلس واجتماعی عمران محاسبات، و وبودجه

پرداخرت   هزار تومران  120نفر  میلیون نفر )دهکهای کم برخودار( به هر    20در این طرح قرار است به حدود  

هزار تومران   60شود ماهانه  میلیون نفر را شامل می  40شود و به باقی مشمولین )دهکهای میانی( که حدود  

 در قالب اعتبار خرید کاالهای اساسی )شارژ کارت الکترونیکی(پرداخت شود. 

 پذیرلزوم حمایت از اقشار آسیب 

هرا دهد که سهم محصروالت خوراکیدرآمدی پایین جامعه نشان میای دهکهای  های هزینهکنکاشی در آیتم

ای کنیم، از سهم هزینهنسبت به دهکهای درآمدی باالتر بیشتر است و هرچه از دهک اول به باالتر حرکت می

یابد. بر این اسراس در نمرودار زیرر رشرد ای غیرخوراکی ها افزایش میخوراکی ها کاسته شده و سهم هزینه

ارایه شده است.   ها که عمدتا در زمره کاالهای اساسی نیز هستند،کننده برخی خوراکیمصرف  شاخص قیمت

، انرواع 1399ترا شرهریورماه    1397شرود، در برازه زمرانی اسرفندماه  ( مالحظه می1همانطوریکه در نمودار )

واع چرای، انرواع اند. انردرصد افزایش قیمت داشته  100ماکارونی، برنج خارجی درجه یک و حبوبات بیش از  

انرد. درصد افرزایش قیمرت را تجربره کرده  91تا    60شکر، برنج ایرانی، تخم مرغ، انواع قند و لبنیات نیز بین  

 درصد افزایش قیمت داشته است. ۵۵پوشاک و کفش نیز 
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 ماخذ: مرکز آمار ایران       

 )درصد(   1399تا شهریورماه    1397کننده منتخب در بازه اسفند  مصرفرشد شاخص قیمت   :1نمودار  

دهد که خانوارها به جهت افزایش قیمتری کره در محصروالت خروراکی رخ داده اسرت و ( نشان می1جدول )

افزایش حقوق و دستمزد نیز جبران کننده این افزایش نبوده است، به ناچرار مصررف سررانه خرود را کراهش 

کیلروگرم کراهش   12.4به    1396کیلوگرم در سال    14.9ان مثال مصرف سرانه برنج ایرانی از  اند. به عنوداده

( نیز گویای این امر است که 41.3به  3۵.۵یافته است. افزایش نسبت دهک  دهم به اول در خصوص برنج )از 

ای درآمردی کاهش مصرف در خانوارهای درآمدی پایین بیشتر از دهکهای درآمدی باال بوده است )در دهکه

 شود(.  باال نیز کاهش مصرف سرانه مشاهده می

   1396-98: مصرف سرانه انواع کاالهای خوراکی طی سالهای  1دول  ج

 1398 1397 1396 نوع کاال

 متوسط 

 )کیلو(

نسبت 

دهک 

دهررم 

برررره 

 اول

 متوسط 

 )کیلو(

نسبت 

دهک 

دهررم 

برررره 

 اول

 متوسط 

 )کیلو(

نسبت 

دهک 

دهررم 

برررره 

 اول

 2.4 ۵.2 2.4 ۵.4 2.4 ۵.6 ماکارونی

 41.3 12.4 29.6 14.8 3۵.۵ 14.9 برنج ایرانی

 1.۵ 18.9 1.9 18.2 1.8 20.7 برنج خارجی

 1.2 120.2 1.2 120.6 1.3 120.3 نان

 37.۵ 3.9 23.8 4.7 14.9 ۵.6 گوشت قرمز

 3.3 17.۵ 3.7 17.۵ 3.4 18.1 گوشت مرغ

153.4

117.6 117.3

91.4

75.1
69.2 69.1

62.8 60.5 55.1

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۲۰

۱۴۰

۱۶۰

۱۸۰

ماكاروني برنج 

خارجي 

درجه یک

حبوبات انواع چای انواع شكر برنج ایراني تخم مرغ انواع قند لبنيات پوشاك 

و كفش
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 9.۵ 2.۵ 6.9 3.1 6.0 4.0 گوشت ماهی

 2.4 6.7 2.6 6.۵ 2.3 6.8 تخم مرغ

 3.9 ۵0.4 3.9 ۵2.2 3.8 ۵۵.0 لبنیات

 2.2 12.8 2.1 13.1 2.2 13.۵ روغن نباتی

 2.۵ 19.8 2.0 21.7 2.1 21.9 سیب زمینی

 3.۵ 6.7 3.8 7.1 3.9 7.۵ حبوبات

 2.2 12.1 2.1 12.1 2.4 13.0 قند و شکر

 اساس آمارهای خام مرکز آمار ایرانماخذ: محاسبات محقق بر 

 

با توجه به افزایش قیمت کاالهای اساسی که سهم باالیی نیز در سبد مصرفی خانوارهای در دهک پایین و از 

دهنده عدم جبران دستمزد و حقوق افزایش یافتره آنران   سوی دیگر کاهش مصرف سرانه این اقالم که نشان

های مترترب برر پذیر الزم و ضروری است تا از هزینهاین اقشار آسیبدر این مدت بوده است، لزوم حمایت از 

 گیری نمود.تواند با سوء تغذیه و به خطر افتادن امنیت غذایی خانوارها همراه شود، پیشآن که می

نفرری،   3.3هزار تومان در ماه( و بعد خانوار    120در صورت پرداخت این میزان حمایت برای سه دهک اول )

هزار تومان یارانه دریافت خواهد کرد. بررای   47۵2هزار تومان و در سال   396متوسط هر خانوار در ماه  بطور  

خانوارهرای شرهری   1398شود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سرال  چهار دهک بعدی مبالغ نصف می

 40که یارانه پرداختری  1اند ها و دخانیات هزینه کردههزار تومان بابت خرید مواد خوراکی، آشامیدنی  117۵2

ها، آشامیدنی ها و دخانیات در درصد آنرا پوشش خواهد داد. البته طبق گزارش مرکز آمار ایران گروه خوراکی

درصد رشد داشته است. چنانچه هزینه انجام شده خانوار با این درصد تعردیل   23شش ماهه اول سال جاری  

 شود(.   های چهارم به بعد نصف می)این سهم برای دهک 2رسد درصد می 33شود، سهم یارانه پرداختی به 

 

 

 زاابهام در تامین منابع مالی غیر تورم

هرزار میلیرارد تومران  30همچنانکه در متن مصوبه آمده است قرار است تامین مالی این طرح که میرزان آن 

( و مصرارف جردول تبصرره 2بصره )افزایش اعتبار بند )و( تهای  پیش بینی شده است به نسبت برابر از محل

(، 26(، )2۵(، )24(، )23(، )11(، )10(، )9های )کل کشور به استثنای ردیف  1399( قانون بودجه سال  14)

 .شود( تامین 31( و )29(، )28(، )27)

 
 .  1399، خردادماه 1398چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی در سال 1

 . 1399کننده، مهر ماه آمار ایران، شاخص قیمت مصرف مرکز2
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ماهره ایرن تبصرره  6و عملکررد  کل کشرور  1399( قانون بودجه سال  14مصارف جدول تبصره )با نگاهی به

هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز ایرن مصروبه را نردارد.   1۵شود این بند ظرفیت تامین حدود  مالحظه می

درصدی این تبصره است که با توجره بره مصرارف در   ۵0عملکرد شش ماهه این تبصره حاکی از عدم تحقق  

ی بره « خود دارای کسری خواهد برود. هرچنرد بخشری از ایرن کسرر14نظر گرفته شده در جدول تبصره »

رود در نیمه دوم سال این کسری کمتر گردد، گردد، و انتظار میپیامدهای ناشی از شیوع بیماری کرونا برمی

هزار میلیارد تومران   1۵رسد ضمن جبران کسری نیمه اول سال، دارای مازادی برابر با  لیکن بعید به نظر می

رد و احتمال عدم تحقق آن بسیار براال خواهرد شود. لذا حداقل نصف منبع مورد نیاز این مصوبه جای ابهام دا

 بود. 

آمده   باید توجه کرد که در بند مذکور  کل کشور  1399( قانون بودجه سال  2بند )و( تبصره )اما در خصوص  

با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهرل و    ( قانون برنامه ششم توسعه و12در اجرای ماده )است »

های تأمین اجتمراعی و ترأمین ( قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان44چهارم )

( ایرن قرانون، نسربت بره ۵( بند )و( تبصره )2-1اجتماعی نیروهای مسلح پس از اقدام الزم در اجرای جزء )

( ریال با احتساب عملکرد جرزء مرذکور ۵00,000.000.000.000زار میلیارد )تأدیه بدهیها در سقف پانصد ه

ایرن   1399ماهه، از طرق مختلف از جمله روشهای زیر اقدام کند به نحوی که ترا پایران سرال  در مقاطع سه

 :مطالبات تأدیه شود

وزیرران االمتیاز و واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن کره بره تأییرد هیرأت   ارائه حق -1

رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان می

 خبره و مورد وثوق

تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با  -2

  سازمان تأمین اجتماعی

گذاری متعلرق های سرمایهای و طرحواگذاری طرحها و زیرطرحهای تملک داراییهای سرمایه -3

 به دولت و شرکتهای دولتی

 .های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات واگذار شودواگذاری خانه -4

%( از منابع ناشی از این 30درصد )مکلفند سی  های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح سازمان

مطابق با مقررات مربوطه  1399بگیران در سال قوق بازنشستگان و مستمریسازی حبند را در جهت متناسب

 «.مابین منظور نمایند ماهه به آنها پرداخت و در حسابهای فیهزینه و به صورت سه

« قرانون 2بره اسرتناد بنرد »و« تبصرره »  18/04/1399در خصوص عملکرد این بند هیات وزیران در مرورخ  

هرزار میلیرارد تومران بره سرازمان ترامین  32شرکتهای خرود را بره میرزان ، سهام برخی 1399بودجه سال  

هزار میلیارد تومران جهرت رد دیرون بره   18به مبلغ    30/06/1399اجتماعی واگذار کرد. همچنین در مورخ  

سازمان تامین اجتماعی اختصاص داد. از سوی دیگر با همسان سازی حقوق بانشستگان لشکری و کشروری و 
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هرزار میلیرارد  60درصد حقوق شاغلین، هزینه اجرای این بند ساالنه به   90اجتماعی تا سقف  سازمان تامین  

 هزار میلیارد تومانی است. 10تومان بالغ شده که حاکی از کسری 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی بره منظرور ترامین  (،2با توجه به پر شدن سقف مجوز در بند »و« تبصره )

مبلررغ سیصررد و پنجرراه هررزار میلیررارد پذیر پیشررنهاد دادنررد کرره »بمنررابع حمایررت از اقشررار آسرری

( قرانون بودجره سرال 2بینی شده در بند )و( تبصرره )( ریال به سقف اعتبار پیش3۵0.000.000.000.000)

« آمده است این مبلغ بررای رد دیرون سرازمان 2»تبصره    «و»بند  شود«. همانطور که در صدر    اضافه  1399

زمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح اختصاص دارد و جایی گفته نشده است برای منابع تامین اجتماعی و سا

مورد نیاز طرح کارت اعتباری کاالهای اساسی است. همچنین در اوضاع اقتصادی فعلری واگرذاری داراییهرا و 

وش امروال و هزار میلیارد تومان کمی دور از انتظار است. گذشته از این ایراد اساسی، فر  8۵کسب نزدیک به  

 داراییهای دولت و هزینه کرد آن در امور جاری جای سوال دارد. 

هزار میلیارد تومان است. بر اساس  30همان طوریکه در ابتدای این گزارش ذکر شد منبع مورد نیاز این طرح 

ین نمایرد و تواند کل منابع مورد نیاز طرح تامین کاالهای اساسی را ترامها نمیمباحث باال دولت از این محل

لذا با تصویب این طرح و در نظر نگرفتن منابع پایدار برای آن، دولت با کسری بیشتری مواجه خواهد شد که 

 میزان آن به عملکرد بندهای باال بستگی دارد.

پذیر با کسری حاصل از اجرای این طرح تبعات اقتصادی نظیر ایجاد تورم دارد که در این صورت اقشار آسیب

فت یارانه از این محل با افزایش قیمتها مواجه شده و چه بسا کل افزایش درآمد خرانوار را جبرران وجود دریا

پذیر گذار که حمایرت از اقشراز آسریبنماید و در نهایت حتی به زیان آنان تمام شود، بنابراین هدف سیاست

تنها راه حمایت از اقشار بوده پس از اجرای این طرح بر ضد خودش تبدیل خواهد شد. این در حالی است که 

 زا است. های غیرتورمپذیر، تامین مالی این طرح در قالب روش آسیب

 آثار اقتصادی طرح 

« ترامین مرالی شرود انتظرار 2« و بنرد »و« تبصرره »14چنانچه منابع مورد نیاز طرح تماماٌ از محل تبصره »

این ایراد که فروش داراییهرای دولرت بررای امرور رود آثار سوء اقتصادی این طرح به حداقل برسد. لیکن  می

شود، جای خودش باقی است. لیکن با مباحثی کره در بنرد براال بره میران آمرد در ایرن اوضراع جاری هزینه  

اقتصادی کشور بعید است بدون استقراض از بانک مرکزی بتوان این طرح را به سررانجام رسراند. لرذا فررض 

هزار میلیارد تومانی با کسری مواجه شود. نکته مهم این است که   30و    20،  10کنیم دولت در سه سناریو  می

 این کسری از چه طریقی جبران خواهد شد.

پایه پولی در سه مراه نخسرت سرال جراری، افرزایش  درصد  39.7رشد دهد که تنها دلیل  ها نشان میبررسی

یش حجرم پایره پرولی، بره دلیرل افزا  حقیقتبوده است. در    درصد(  49.۵مرکزی )رشد    ذخایر خارجی بانک

گیری از منابع بانک مرکزی در پوشش کسری بودجه است که این برار برا عنروان صرندوق توسرعه ملری بهره
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به ارزهای خارجی نیز نردارد  آسانی مطرح شده است. با این تفاوت که در حال حاضر، بانک مرکزی دسترسی

)ایرن  نابع ارزی برای کنترل نوسرانات برازار دریافرت کنرد تواند در مقابل »ریال« ارائه شده به دولت، مو نمی

اقدام از یک سو از کانال پایه پولی افزایش تورم به همراه دارد و از سوی دیگر به دلیل فقدان ارز جهت کنترل 

. در شرود(بازار، افزایش قیمت ارز را در کوتاه مدت رقم خواهد زد که باتعث تشدید تورم در کوتراه مردت می

 است. تراشی دولت، برای بانک مرکزی این بار از یک کانال جدید، روی داده رجخ واقع

روشی را که دولت از ابتدای سال برای جبران کسری بودجه در پیش گرفته )استفاده از منابع ارزی صرندوق 

 کنیم در ادامه نیز تداوم یابد.توسعه ملی(، ما فرض می

 

 ایجاد تورم 

ی اقتصاد یکی از راههای تشخیص مناسب بودن یا نبرودن ر و تبعات آن بر پیکرهارزیابی سیاستها از حیث آثا

سیاستهاست. تبعات تورمی، آثار بر رونق یا رکود تولید و آثار رفاهی سیاستها، از جمله آنهاست.محاسبه آثرار 

 پذیر با فروض زیر انجام شده است: تورمی سیاست طرح تامین کاالهای اساسی برای اقشار آسیب

هزار میلیارد تومان کسرری بودجره و ترامین آن از منرابع بانرک مرکرزی کره   30و    20،  10افزایش   -1

 دهنده افزایش پایه پولی است؛نشان

 ؛1هزار میلیارد تومان 28۵۵بالغ بر  1399حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه  -2

 )در انتهای مردادماه(؛  7.۵ 2ضریب فزاینده -3

درصرد تغییرر  9ترا    4.8درصرد افرزایش نقردینگی، ترورم برین    10هر  بر اساس مطالعات انجام شده   -4

 . 3کند می

 7واحد درصرد ترا    1.24بر اساس فروض باال،درصد افزایش سطح عمومی قیمتها در قالب سناریوهای فوق از  

واحد درصد قابل تغییر است. نکته مهم این است که در مطالعات اخیر ضریب تورم به سمت حداقل افرزایش 

کنرد. لریکن در صرورت تر است. البته چون این یک طرح مقطعی است صرفاٌ جهش قیمتی ایجراد مینزدیک

اجرای این طرح برای سالهای بعد قطعا با تورم روبرو خواهیم شد.از سوی دیگر این میزان تورم به یک باره در 

 انجامد. شود بلکه دو الی سه دوره بطول میاقتصاد تخلیه نمی

  

 
 1399مهر  10. مصاحبه  رییس کل بانک مرکزی در روزنامه خبرگزاری نسیم در 1

 1399شهریور ماه  5. مصاحبه  رییس کل بانک مرکزی در روزنامه عصر اقتصاد 2
(، هدیان 1392(، سحابی و دیگران )1399سه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی )توان به طرح در دست انجام آقای دکتر عسگری در موس. در این ارتباط می3

 ( اشاره کرد.  1385( و کمیجانی )1387و پارسا )
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 : حداقل و حداکثر افزایش در تورم با اجرای طرح تامین کاالهای اساسی 2دول  ج

 

 ماخذ: محاسبات تحقیق

 

 کاالهای مشمول طرح: 

در خصوص کاالهای مشمول این طرح اطالعات کاملی در اختیار نیست. لیکن آنچه که آشکار است این است 

کننده، مصررفکه باید این اعتبار برای خرید کاالهای اساسی و ضروری برا ضرریب اهمیرت براال در شراخص  

اند و دشواری نظارت بر کاالهرا در سیسرتم توزیرع در نظرر گرفتره کاالهایی که تغییرات قیمتی باالیی داشته

 شود.

دهد کاالهای زیر ضمن اینکه در زمره کاالهای اساسی هستند، ضریب اهمیت براالیی نیرز ها نشان میبررسی

ها را درصرد سربد خوراکیهرای و آشرامیدنی  6۵ارها و  درصد سبد هزینه خانو  1۵.۵دارند. اقالم زیر در حدود  

 دهد. از سوی دیگر این سهم برای دهکهای درآمدی پایین بیشتر نیز خواهد بود.پوشش می

 

 : فهرست پیشنهادی کاالهای اساسی خرید از طریق کارت اعتباری3جدول

 
 . ضریب اهمیت در شاخص قیمت مصرف کننده است 1

 سناریوها افزایش پایه پولی
درصررد افررزایش 

 نقدینگی

حرررررررداقل 

 افزایش

 تورم

حرررررررداکثر 

 افزایش

 تورم

هرررزار میلیرررارد  10

 تومان
1 2.6 1.24 2.34 

هزارمیلیرررررررارد  20

 تومان
2 ۵.2 2.۵ 4.7 

هزارمیلیرررررررارد  30

 تومان
3 7.8 3.7۵ 7 

 1ضررررریب اهمیررررت نام کاال ردیف

 )درصد(

 2.7 شیر/ پنیر/ماست/ تخم مرغ 1

روغررن نبرراتی جامررد/ روغررن مررایع/ کررره  2

 پاستوریزه

1.1۵ 
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 باشد.برآوردی میچون در دسترس نبود،  7و  6، 3نکته: ضریب اهمیت ردیفهای 

 ماخذ: مرکز آمار ایران

 

 افراد مشمول طرح

هاسرت. در صرورت وجرود منرابع مرالی های حمایتی، افراد مشرمول اینگونره طرحیکی از مباحث اصلی طرح

هزار تومان به ازای هر نفر در چهار دهک بعردی   60هزار تومان به سه دهک اول و    120زا، پرداخت  غیرتورم

های تروان برر حسرب معیارهرای زیرر و سرامانهلیکن در صورت عدم وجود منابع الزم، می  قابل توجیه است.

 بندی کرد:های مشمول را اولویتاطالعاتی موجود گروه

 میلیون نفر( 11میلیون خانوار حدود  3.33خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ) -1

 خانوارهای یارانه بگیر که: -2

 نیستند؛در زمره گروه اول  ✓

 کنند؛حقوق کمتر از حداقل دستمزد دریافت می ✓

 اند؛سفر خارجی نداشته ✓

 میلیون تومان ندارند؛ 100ماشین باالی  ✓

 های احتمالی سوء استفاده

های زیرر از آنران چنانچه کارتهای اعتباری شارژ شده و در اختیار افراد قرار گیرد ممکن است سروء اسرتفاده

 صورت گیرد: 

 قدی از آن داشته باشند؛افراد برداشت ن •

 برای خریدهای دیگران استفاده شده و دریافت پول نقد از آنان صورت گیرد. •

ها احتمالی، مکانهای خرید حائز گذار محقق نخواهد شد. برای کاهش سوء استفادهدر این موارد هدف سیاست

 از آنهرا(، مکانهرای خریرد   اهمیت هستند. لذا ضروری است که روش هزینه کرد )برای همه اقالم و یا بخشی

)برای افرادی که دسترسی به فروشگاههای بزرگ دارند و هم برای افرادی کره دسترسری ندارنرد(، شررایط و 

 اعتبار اختصاص داده شده روشن شود. محدودیتهای

 0.2۵ انواع قند و شکر  3

 ۵.۵۵ گوشت قرمز/ سفید )مرغ و ماهی( 4

 2.7 حبوبات )نخود، لپه، لوبیا، سویا و عدس( ۵

 3 برنج 6

 0.23 چای 7

 1۵.۵8 مجموع
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 جمع بندی و پیشنهادات

ها ت محصوالت خوراکی دهد که افزایش قیمهای پایین درآمدی جامعه نشان می ای دهک ررسی اقالم هزینه ب

پذیر وارد کرده است.  های باالی درآمدی بیشتر است، فشار زیادی بر اقشار آسیبکه سهم آن نسبت به دهک 

اسفندماه   زمانی  بازه  در  شهریورماه    1397بطوریکه  و  1399تا  یک  درجه  خارجی  برنج  ماکارونی،  انواع   ،

اع چای، انواع شکر، برنج ایرانی، تخم مرغ، انواع قند و  اند. انودرصد افزایش قیمت داشته   100حبوبات بیش از 

بین   نیز  کرده   91تا    60لبنیات  تجربه  را  قیمت  افزایش  نیز  درصد  کفش  و  پوشاک  افزایش    ۵۵اند.  درصد 

قیمت داشته است. از سوی دیگر به دلیل جبران نشدن کاهش قدرت خرید از طریق افزایش حقوق دستمزد،  

اند. بر این اساس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای  سرانه خود را کاهش داده   به ناچار خانوارها مصرف

با شارژ کردن   یارانه خرید کاالهای اساسی  از طریق پرداخت  اسالمی در طرحی دولت را مکلف کرده است 

 کارت اعتباری، بخشی از نیازهای آنان را جبران نماید.

میلیون نفرر  40هزار تومان و  120های پایین ماهانه فر در دهکمیلیون ن  20در قالب این طرح قرار است به  

هزار تومان پرداخت گردد. با عنایت به اینکه اجررای طررح ترامین کاالهرای اساسری   60های بعدی  در دهک

هزار میلیارد تومان اعتبار است که با عنایت بره کسرری بودجره دولرت در ایرن   30پذیر نیازمند  اقشار آسیب

 یدار تامین مالی آن بسیار حائز اهمیت است. بخش، منبع پا

( قرانون بودجره 14( و مصارف جدول تبصره )2اعتبار بند )و( تبصره )در این طرح محل تامین مالی افزایش  

به نسبت مساوی بیان شده است. در خصوص این بنردها مالحظرالت زیرر قابرل تامرل کل کشور  1399سال  

 است:

به اسرتناد ایرن بنرد « قرانون   18/04/1399هیات وزیران در مورخ  (  2)بند )و( تبصره  در خصوص عملکرد  -

هرزار میلیرارد تومران بره سرازمان ترامین  32، سهام برخی شرکتهای خرود را بره میرزان 1399بودجه سال  

هزار میلیارد تومران جهرت رد دیرون بره   18به مبلغ    30/06/1399اجتماعی واگذار کرد. همچنین در مورخ  

ماعی اختصاص داد. از سوی دیگر با همسان سازی حقوق بانشستگان لشکری و کشروری و سازمان تامین اجت

هرزار میلیرارد  60درصد حقوق شاغلین، هزینه اجرای این بند ساالنه به   90سازمان تامین اجتماعی تا سقف  

 هزار میلیارد تومانی است. 10تومان بالغ شده که حاکی از کسری 

نمایندگان به منظور ترامین منرابع حمایرت از اقشرار   (2ر بند »و« تبصره )با توجه به پر شدن سقف مجوز د

( ریال به سرقف 3۵0.000.000.000.000مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد )پذیر پیشنهاد دادند که »آسیب

بنرد شود«. همانطور که در صدر  اضافه  1399( قانون بودجه سال  2بینی شده در بند )و( تبصره )اعتبار پیش

« آمده است این مبلغ برای رد دیرون سرازمان ترامین اجتمراعی و سرازمان ترامین اجتمراعی 2»تبصره    «و»

نیروهای مسلح اختصاص دارد و جایی گفته نشده است برای منابع مورد نیاز طررح کاالهرای اساسری اسرت. 
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مران کمری دور از هزار میلیرارد تو 8۵همچنین در اوضاع اقتصادی فعلی واگذاری داراییها و کسب نزدیک به  

انتظار است.گذشته از این ایراد اساسی، فروش اموال و داراییهای دولت و هزینه کرد آن در امور جراری جرای 

 سوال دارد. 

ماهره ایرن تبصرره   6و عملکرد    کل کشور  1399( قانون بودجه سال  14مصارف جدول تبصره )  با نگاهی به-

هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز ایرن مصروبه را نردارد.   1۵شود این بند ظرفیت تامین حدود  مالحظه می

درصدی این تبصره است که با توجره بره مصرارف در   ۵0عملکرد شش ماهه این تبصره حاکی از عدم تحقق  

 « خود دارای کسری خواهد بود. 14نظر گرفته شده در جدول تبصره »

پذیر در سه سرناریو )در دامنره محاسبه آثار تورمی سیاست طرح تامین کاالهای اساسی برای اقشار آسیب-4

 حداقل و حداکثر( به شرح زیر است: 

 درصد؛ 2.34تا  1.24هزار میلیارد تومانی، تورمی بین  10الف( در صورت کسری 

 درصد؛ 4.7تا  2.۵هزار میلیارد تومانی، تورمی بین  20ب( در صورت کسری 

 درصد. 7تا  3.7۵هزار میلیارد تومانی، تورمی بین  30ج( در صورت کسری 

 

تر اسرت. البتره نکته قابل تأمل این است که در مطالعات اخیر ضریب تورم به سمت حداقل افرزایش نزدیرک

کند و تورم بردان مفهروم کره افرزایش مرداوم چون این یک طرح مقطعی است صرفاٌ جهش قیمتی ایجاد می

یرک براره در اقتصراد سطح عمومی قیمتها را داشته باشیم نخواهیم داشت. از سوی دیگر این میزان تورم بره 

 انجامد.   شود بلکه دو الی سه دوره بطول میتخلیه نمی

 پیشنهادات: 

هزار میلیارد تومان است.   30همان طوریکه در ابتدای این گزارش ذکر شد منبع مورد نیاز این طرح   .1

هرد با تصویب این طرح و در نظر نگرفتن منابع پایدار برای آن، دولت با کسری بیشتری مواجره خوا

شود نمایندگان محترم مجلس شد که میزان آن به عملکرد بندهای باال بستگی دارد. لذا پیشنهاد می

زا برای این طرح در نظر بگیرند که در غیر اینصرورت برا ایجراد ترورم عمرالً منابع پایدارتر و غیرتورم

هش قردرت خریرد پذیر صورت نگرفته وحتی بقیه دهکهای درآمدی نیز با کاحمایتی از اقشار آسیب

 مواجه خواهند شد. 

شود کاالهای مشمول این طرح از اقالم اساسی دارای ضریب اهمیت باال، از ابتدای سرال پیشنهاد می .2

تغییرات قیمتی باالیی تجربه کردند و زیرساختهای توزیع آنها نیز در دسترس باشد در سربد هزینره 

 خانوارها انتخاب شوند.

ز کارتهای اعتباری، فروشگاههایی برای خرید در نظر گرفته شروند در خصوص کاهش سوء استفاده ا .3

ای بزرگ(. همچنین در شرهرها و های زنجیرهکه تمامی اقالم مشمول را داشته باشند )نظیر فروشگاه

ای موجود نیست، فروشرگاههای کروچکی بصرورت کرارگزار )در روستاهایی که فروشگاههای زنجیره
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ه پز، الزم است حتماٌ این زیرساخت مهیا گردد( انتخاب شود تا این صورت عدم برخورداری از دستگا

هزار تومان به سه دهرک   120زا، پرداخت  در صورت وجود منابع الزم غیرتورم-4خدمات ارائه دهند.

هزار تومان به چهار دهک بعدی، قابل توجیه است، لیکن اگر منابع با کمبود مواجره باشرد  60اول و 

بگیرها )برا ویژگیهرای های کمیته امداد و بهزیسرتی، یارانرهارهایی نظیر خانوادهمیتوان بر اساس معی

 100اند، ماشرین براالی کنند، سفر خارجی نداشرتهنظیر حقوق کمتر از حداقل دستمزد دریافت می

 میلیون تومان نداشته باشند و ... ( اولویت بندی کرد.  
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