
توزیع طرح مردمی سازی و 
عادالنه یارانه ها

]

یگامی برای تورم زدایی؛فقر زدایی ؛ رشد اقتصاد



اِنّی ما اَخافُ عَلی اُمَّتی الفَقرَ 

وَلكِن اخافُ عَلَيهِم سُوءَ التّدبِيرِ

حضرت رسول اکرم  صلی اهلل عليه و آله و سلم

برامّتم بيم ندارم، لکن ازآنچه فقرمن از 
.استسوء تدبيرکه بر امتم  بيمناکم 



(1401اردیبهشت 19سخنان رئيس جمهور محترم )–مقدمه 

ذخایر نگرانی ها نسبت به صیانت از جان مردم در برابر شیوع کرونا، ذخایر کاالهای اساسی،امروز 

الح ارزی و ریالی کشور، تجارت خارجی و فروش نفت تا حدود قابل قبولی رفع شده و دولت بر اص 

.نحوه و محل تخصیص یارانه کاالهای اساسی تمرکز کرده است

ود که اولین دغدغه دولت در آن مقطع تامین واکسن، انجام واکسیناسیون و صیانت از جان مردم ب

به لطف خدا، با تالش دولت و همکاری مردم در این زمینه موفق ب ودی  و ام روز آم ار فوتی ه ای 

.نفر رسیده است۷نفر به ۷۰۰روزانه ناشی از کرونا از 

ی ن جدی درباره ذخایر ریالی و ارزی کشور وجود داشت و با تالش ها و تدابیر اتخاذ ش ده انگرانی 

.مشکل نیز رفع شد



مقدمه
بهدولتتاشدموجب،۱۳۹۹تا۱۳۹۷سالهایطیدرهاقیمتافزایشو۱۳۹۶سالاواخردرارزیجهشبروز

۴۲۰۰ترجیحیارزتخصیصسیاستاساسی،نیازهایتأمیندرجامعهمتوسطوضعیفاقشارازحمایتمنظور

ید،سفوقرمزگوشتبرنج،جو،گندم،قبیلاز(غذاییاقالمویژهبهاساسیکاالهایوارداتبرایراتومانی

غیرهومرغتخ نباتی،روغن

اساسیکاالهایعنوانبهکاالقل ۲۵تعیینبارا۱۳۹۷مردادماهازترجیحینرخباارزاختصاص

ارزدریافتمشمولکاالهایفهرستازحبوباتبرخیوکرهقرمز،گوشتمانندکاالییهایگروهحذف

ترجیحی

شکاهکناردرشدندمیترجیحیارزدریافتمشمولکهزمانیتاکاالهااینازبرخیوارداترشدمیزانحذف

ترجیحیارزدریافتشمولازخروجازپسهاآنواردات



تاریخچه ارز ترجيحی

ارزیمصارف«همه»براییکسانطوربهارزنرخ۹۷فروردین۲۲تاریخدروزیرانهیات مصوبه۵بنداساسبر

اسانکارشنسویازفراوانیانتقاداتتصمی اینرسمیاعالمبا.شدتعیینریال۴۲۰۰۰معادلدالرهربراساس

تنتوانسنقدهاایناماشدمطرحترجیحینرخباکاالهاهمهوارداتارزتأمینباارتباطدردوازده دولتبه

موجبوایاننمسیاستاینوخی آثارکوتاهیبسیارفاصلهدروتدریجبهاینکهتادهدتغییررادولتتصمی 

واولیهمواد–ضروریواساسیکاالهای؛گروه۴بهوارداتیکاالهای۱۳۹۷سالخردادماهاواخردرتاشد

.شدندتقسی ضروریغیرولوکسکاالهای–مصرفیکاالهای-سرمایه ایوواسطه ایکاالهای

درکشوربهوارداتیکاالیتنهزاریک صدومیلیون۱۹مجموعازایراناسالمیجمهوریگمرکآماربهباتوجه 

۹۰۰ومیلیارد۸ارزشبهاساسیکاالیقل ۲۵بهمربوطآنتنهزار۳۰۰ومیلیون۱۴۰۰،۱۴سالنخستماهه۶

می دهد،تشکیلراکاالهاکلدرصد۷۵کهبودهدالرمیلیون



ارزپوششتحتکاالهایازپردرآمدگروه هایمصرف

ربیشتجامعهپاییندهک هایبهنسبتترجیحی

بیشتربهره مندیموجبسیاستاینلذااست؛

وشدهمذکورارزییارانهازدرآمدیباالیدهک های

اقشارازحمایتبرمبنیسیاست گذاراصلیهدف

ترجیحی،ارزتخصیصطریقازجامعهک  برخوردار

.شدنخواهدمحقق

ازاولدهکبرابر۴حدودده دهکفعلیشرایطدر

.می کنداستفادهارزییارانه های

از جمله مشکالت پرداخت های یارانه ارزی

هزار 

لایر



چرا حاال

مصوبقانونبهمستنددولتاقدامکهشدایناولنکته

ی،اقتصادشرایطبهتوجهلزومدیگرمه نکتهواستمجلس

رابطهایندر.استاساسیکاالهایقیمتومنطقه ایوجهانی

فعالیانوواکنشیحالتمااقدامکهکنی تدبیرنحویبهباید

.باشدنداشته



چرا حاال

ارزمصارفبرای۱۴۰۰بودجهقانوندرکهدالریمیلیارد۸سیزده دولتبکارآغازهماندر

الیحهصورتبهنهایتا  لذابود،شدهتمامگذشتهدولتتوسطبودشدهدادهاختصاصترجیحی

بابایددهی ادامهراترجیحیارزتخصیصبخواهی اگرکردی ،اعالممجلسبهفوریتیدو

برانجمردمبرایآنآثاربایدطبیعتا شود،حذفارزایناستقراراگروباشدقانون گذاراجازه

.شود

این  مانتصمیکنی ؟چهکهمی گرفتی تصمی بایدونیاوردرأیمجلسدرالیحهاینفوریت

اینبایدونبودآمادهزیرساخت هااینکهبرایدهی ادامهراوضعیتایننحویبهکهشد

.می شدآمادهزیرساخت ها



چرا حاال

و ق   وه قی   اایه ب   رای ای   ن اص   الح اقتص   ادی ه  نظ   ر هس   تنددول   ت، مجل   س 

«آماده سازی زیرساخت های کشور»و « اقناع سازی افکار عمومی»، «اجماع»

یا چند نرخی بودن ارز باید به نحوی حل شود، اتفاق نظر۲امروز همه بر اینکه مسأله ارز ترجیحی و 

.دارند، اما درباره زمان و روش اجرا اختالف نظرهایی وجود دارد که اشکالی ه  ندارد

جای که مجلس تصویب کرده، دیگر ارز ترجیحی در نظر گرفته نشده است و به۱۴۰۱قانون بودجه 

.آن باید ارز نیمایی یا به نحوی ارز آزاد تخصیص داده شود

ه زار توم انی ۲۳باید با ارز ۴۲۰۰واردات کاالهای اساسی به جای ارز ۱۴۰۱بر اساس قانون بودجه 

،انجام شود



چالش های 

سياست 

اختصاص ارز با 

نرخ ترجيحی

خلق پایه 

پولی و 

پيامدهای 

تورمی افزایش 

نرخ ارز

آسيب به 

توليد

رانت زا و 

افزایش فسادزا

دارایی دهک 

های باالی 

درآمدی

افزایش 

صادرات 

پنهان

بيش 

اظهاری در 

قيمت کاالی 

اساسی

اختصاص 

یارانه به 

همسایه های 

مرزی کشور

حیچالش های سياست اختصاص ارز با نرخ ترجي



به توليدآسيب 

عدم توان رقابت تولیدکننده داخلی با کاالی وارد شده با نرخ ترجیحی

گان داخلی  عدم توزیع متناسب کاالی واسطه ای و نهاده های تولیدی وارد شده با نرخ ترجیحی در بین تولیدکنند

ت نمون ه ب ارز و تولیدکنندگانی که به این رانت دسترسی ندارندو یا توان رقابت با سایرین را نداشته و ورشکس

.این اتفاق ، تولید کره است

در صورتی که ظرفیت تولید کره در ایران وجود دارد و ایران خ ود ص ادرکننده ف رآورده ه ای لبن ی اس ت، 

ستگی اختصاص یارانه به کره وارداتی باعث عدم صرفه تولید آن در داخل گردیده که این امر موجب افزایش واب

. به ارز و همچنین کاهش اشتغال و تولید ثروت می گردد

ت، ارز ترجیحی تهدیدی برای تولید و افزایش دهنده واردات است و موجب کاهش بهره وری در اقتصاد، ایجاد ران

می شودفساد و تبعیض در کشور 



و فسادزارانت زا 

.بازارتومانی به دلیل تفاوت قیمت بسیار باال با قیمتهای واقعی۴۲۰۰سود نامشروع ارز کسب 

قاض یان فساد  و ایجاد  رانت قابل توجهی بین واردکنندگان کاالهای اساسی و سایرمتتشکیل 

. ارزاین 

و ب ا ی ک ن رخ ترجیح ینمی ش وند نرخ ارز ترجیحی ، کاال ها با نرخ واقعی محاسبه خصوص 

ه یک م ا بمی گیرد ، مابه التفاوت نرخ ترجیحی با نرخ واقعی که در بازار شکل می شوندمحاسبه 

ک ه از و ب ه خل ق ثروت یمی کند که برای صادرکننده، ایجاد رانت می شود به التفاوتی تبدیل 

. نمی شودصادرات واقعی مورد انتظارست، تبدیل 



رانت زا و فسادزا

است که مصرفو توزیع، تولید، وارداتمرحله ۴عدم نظارت کافی در 

و صرفا  پرداخت یارانه موجب ایجاد رانتی بزرگ برای واردکنن ده ش ده

.  اهداف اصلی پرداخت ارز ترجیحی را محقق نکرده است



پایه پولی و پيامدهای تورمیافزایش 

نقدینگی افزایش  ۸افزایش پایه پولی وبا ضریب 

نقدینگی افزایش تورمافزایش 

تورم باعث افزایش سطح عمومی قیمتها و باعث اف زایش دارای ی ده ک ه ای ب االی افزایش 

درآمدی 

تورم و افزایش هزینه های زندگی دهک های پایین افزایش 

بخش قابل توجه درآمد این دهک را برای خرید کاالها  ضروریمصرف 

شدن شکاف طبقاتی گسترده تر 



صادرات پنهان؛ باز صادرات افزایش 

مولمشکهکاالهاییازشدهتولیدمحصوالتدوبارهصادراتبسیارجذابیت

.(روغن)ترجیحی اندارز

.ایرانیروغنبرندهایازافغانستانبازارهایبودناشباع

فمختلصنایعدراستفادهازبعدترجیحیارزباواردشدههاینهادهازبرخی

درصدکهمایونزسسچونکاالهایی.شوندمیصادرکشورازخارجبهمجددا 

.هستندموارداینازدهدمیتشکیلروغنراآنازتوجهیقابل



اظهاری در قيمت کاالی اساسیبيش 

ترجیحیارزنرخازسوءاستفادهبرایکاالشدهتمامنرخازبیشترمبلغاعالم

کزیمربانکازوارداتشدهتمامهزینهازبیشمبلغیفروشندههماهنگیباواردکنندهمثال،برای

عدمیلدلبهموضوعاین.میفروشدغیررسمیبازاردرآزادصورتبهرامبلغاختالفومیکنددریافت

واردیشتربارزبریباکاالبینایندرومیدهدرخسادگیبهکاالهادقیققیمتازمرکزیبانکاطالع

أمینتبهورودبرایدلیلمهمترینارزیپرداختودریافتدرتقارنعدمهمینشاید.میشودکشور

.باشدمتخلفاقتصادیفعاالنتوسطکشوروارداتیاساسیکاالهای



خلل در صادرات برخی از صنایع ایجاد 

بازارهایخود،تولیدوشناسیذااقهوبازاریابیدرکارباصنایعازبرخی

توانستندمیراحتیبهآزادارزیشرایطدرکهبودندکردهایجادصادراتی

ارزهککاالهاییصادراتکلیممنوعیتدلیلبهاما.باشندداشتهراخودفروش

بهگیاهیکرهصادرات.بردبینازرابازارهااینکنندمیدریافتتومانی۴۲۰۰

میراروغنحوزهدرداخلمصرفنیازازبیشهایزیرساختوجودوعراق

.دانستموارداینازتوان



وری کاهش بهره 

حداقلایرقابتحذفوایجادشدهباالیرانتویارانهدلیلبهبهینهتولیدانگیزهکاهش

تولیدکنندهاز،رقابتکردنمحدود

تولیدونتامیزنجیرهازبخشیبهیارانهتخصیصعلتبهتولیدچرخهتعادلخوردنه به

ودنباییارانهمقابلدرمرغتولیددرمصرفیداروهایوریزمغذیهاتأمینارزبودنآزادمثالبعنوان

باحتیبیشتردانازاستفادهوریزمغذیهاحذفدراقتصادیصرفهتااستگردیدهموجبدامنهاده

باالترتبدیلضریب

دهدافزایشدرصد۲۵تارادامهاینهادهمصرفتواندمیمسئلهاین



افزایش تقاضای کاالهای یارانه ای 

مصرفلتمایافزایشباعثدیگربخشمقابلدرخانوارسبدازبخشیبهیارانهتخصیص

کاالهاازبرخیمصرفبهکننده

مقابلدرمرغگوشتمصرفافزایشهمچونمواردبرخیدرشایداگرچهافزایشاین

مناسباصال  روغنمصرفچونمواردیدراماباشد؛داشتهتوجیهاتیقرمزگوشتکاهش

.نیست



قاچاق معکوس 

استشدهممنوعترجیحی اندارزمشمولکهکاالهاییصادراتهرچند

دمعوآنباالیسودحاشیهومرزوسعتعلتبهوکشوربهدقیقنظارتباکاالهاورودرغ به

قاچاقازکاملجلوگیریامکان

درزادآبازارنرخبهفروشیاودیگرکشورهایبهترجیحیارزباوارداتیکاالهایمعکوسقاچاق

ظرنبهناممکنکاالهااینآن،ازکنندگانمصرفومردمنشدنمندبهرهنتیجه،درکشورداخل

دوبارهمختلفصنایعدراستفادهازپسترجیحیارزباواردشدهنهاده هایازبرخیبعالوه،.میرسد

همسایهکشورهایدردوبارهقاچاقوپنهانصورتبهآنها،.می شودصادرکشورازخارجبه

شوندمیفروخته



سازی بستر فساد فراهم 

حترممبانکتوسطترجیحیارزتخصیصزمانحالیکهدرباشدمییکماهحداقلنیماسامانهدرارزتخصیصزمان

اعثباستممکنوشدهاساسیکاالهایارزتخصیصدرتأخیرباعثموضوعاینکهاستکمتریزمانمدتمرکزی

.گرددهاآنقیمترویهبیافزایشوبازاردراساسیکاالهایکاهش

فسادروزباحتمال،باشدروبروفاحشتفاوتباآزادبازارباترجیحیارزفاصلهکهزمانی،ارزیوبانکیهاینظامدر

نرخافزایشوعرضهکاهشآنتبعبهونیماسامانهدرتقاضاافزایشباعثترجیحیارزحذف.رسدمیحداکثربه

.گرددمینیماسامانهدرارز

باشدیواقعوثابتارزنرخکهاستمه اینبهمنوطترجیحیارزنتیجهدرمطروحهمشکالتومساالازرفتبرون

برودشخواهدسودآورگذاریسرمایهبهمنجراقتصادیشفافیتایجادضمننرخیتکارزکهچرادستوریبنحونه

رودمیبینازوخودرومسکنچونمختلفهایبخشدرکاذبتقاضایوگذاریسرمایهاساساین



گفتار پایانی

درصدی۸رشدتحققبرایکارآغازبلکهراه،پایاننهیارانه هاپرداختاصالح

.استاقتصادی

فروشیگرانتاکنندنظارتوکمکاتحادیه هاواصنافهمهاماداری گرانی

.نیفتداتفاق

.هستی فسادزابسترهایحذفدنبالبهدولت

. نداریاحتکاروک  فروشیگرانفروشی،فساد،بابرخورددرتردیدیهیچ



سخنان رئيس جمهور محترم

هزار۳۰۰نفریبعدیدهک هایوتومانهزار۴۰۰نفریاولدهک۳

.معیشتیکمکتومان

.مردمهمهدستبهسابققیمتباسنتینان

تبدیلظرفیتواستنزدیک ترعدالتبهالکترونیککاالبرگاعطای

.نداردراگرانیبه



سخنان رئيس جمهور محترم

ازحمایتسازمانوبازارتنظیمستادباکاالهاقیمتتنظیمنحوهنیزواعتباراینبرداشتزمانونحوه

.استمصرفکنندهوتولیدکننده

استشدههدیدامکاناینلذا،باشدمختلفدهکهایدرافراددستهبندیبهنسبتشکایاتیواعتراضات

درچهودهکهادرچهشکایتییااعتراضهرگونه.گیردقراربررسیموردزمینهایندراعتراضاتکه

.میگیردقراررسیدگیموردرفاهوزارتسویازسریعاًسامانههاازافرادنامحذفباارتباط

یری بگسختتصمیماتبایدمی دان وگذاشت پامیدانبهپاشرایطازآگاهیوعل با



تنظيم بازار

ی تنظملیستادتوسطاعالم)دامیهاینهادهبامستقی مرتبطکاالهای

(بازار

حقوقازحمایتسازمان)کنسروسسمثلاولدستهبامرتبطمحصوالت

(کنندهمصرف

(..وده؛شوینپوشک)جهانیقیمتافزایش()مستقی ارتباطعدم)کاالهاسایر



تنظيم بازار

مجموعا  گردشبار۳بامیلیاردهزار۲۰

درسرمایهتسهیالتمیلیاردهزار۶۰

.بزرگواردکنندگانتامینبرایگردش

شورایمصوببانکیمحدودیتتمدید

.ماه۶مدتبهپول

ودرصد۱۰۰بهدرصد۱۳۰ازضمانتکاهش

.وثایقنوعتغییر

.زنجیره ایطرح وثایق طراحی 

دامدار کارت و باغدار ک ارت ب ا همراه ی 

.مرکزیبانک 

تی  مین یاران  ه س  ود توس  ط س  ازمان 

.مدیریت

.تعزیراتارتقای سطح اختیارات 


