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 مقدمه

و مردم به کمک در سعی  اساسی کاالهای به یارانه پرداخت با دولتها اصوال  

  اغلب به تاکنون دیرباز از نیز ایران در .دارند آنها زندگی شرایط بهبود

  تعلق یارانه ... و انرژی انواع  بنزین، نان، نظیر عموم استفاده مورد کاالهای

  کمک این پرداخت جامعه، اقتضائات تناسب به زمان طول در که گرفته می

 .است شده دگرگون رسانی کمک نوع یا و

 

2 



 کاالهای اساسی

کنندبه کاالها و خدماتی گفته میشود که نیازهای حیاتی یک جامعه را تامین می. 

 .از جمله این کاالها هستند... دارو، گندم، بنزین، برنج و

واقعیی آن  های تر از قیمتهای پاییندولت  کاالهای اساسی و موردنیاز مردم را با قیمت

 . نمایدکند و تفاوت بهای آنرا از بودجه عمومی تامین میعرضه می اجناس

گیااری و بویور   سازی، کنترل، قیمیت برای تنظیم بازار و تامین مایحتاج عمومی ذخیره

 .شودمستقیم نظارت می
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 تعریف یارانه

عبارت است از پرداخت مستقیم یا غیر مسیتقیم دولتیی ییا     یارانه

امتیاز اقتصادی یا اعوای مزایای خاص به موسسه های خصوصی، 

خانوار ها و دیگر واحدهای دولتی جهت رسیدن به هدفهای مورد 

 نظر دولت
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 مصادیق پرداخت یارانه در ایران

نمونه هایی از انواع یارانه و کمک بالعوض دولت در اقتصاد ایران عبارتند از: 

  

 ... کمک بالعوض دولت به شرکت های دولتی و غیر دولتی، صندوق های رفاه و قرض الحسنه، شهرداری ها، کمیته امداد و         ·

 کمک پرداختی به برخی شرکت های دولتی بابت جبران بخشی از زیان آنها         ·

 وام های بالعوض جهت ایجاد اشتغال         ·

 ...(در قالب طرح شهید رجایی، بخشی از کمک های فنی و اعتباری و )پرداخت های مستقیم به کشاورزان          ·

 ...(پرداخت بخشی از کارمزد وام های بانكی و )کمک دولت برای کاهش هزینه تامین منابع مالی بنگاه ها و افراد          ·

 معافیت های مالیاتی         ·

پرداخت یارانه به نهاده ها نظیر کود شیمیایی، سموم آفات نباتی، انرژی اعم از  )پرداخت دولت جهت کاهش هزینه های تولید          ·
 (...برق و سوخت، بار و 

 پرداخت بابت مابه التفاوت نرخ ارز جهت واردات کاالها و خدمات         ·

،  (اجناسی که از طریق کاال برگ توزیع می شوند)پرداخت بابت مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کاالهای اساسی یارانه ای          ·
 ... یارانه بلیط مترو و اتوبوس های شهری و

 پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان         ·

 ...(قیمت آب، برق، و )یارانه پنهان به دلیل قیمت گااری پایین تر از قیمت های واقعی در اقتصاد داخلی          ·

قانون برنامه و بودجه ناشی از فروش محصوالت طرح های عمرانی به قیمتی  ۳۳درصد بخشودگی موضوع ماده  ۵۰بخشی از          ·
 .کمتر از قیمت تمام شده

 
 و         ·
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 انواع یارانه

 اساس دسته بندی یارانهبر انواع یارانه

 بر اساس هدف های دولت اقتصادی، توسعه ای، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

 بر اساس مراحل پرداخت مصرفی، تولیدی، توزیعی، خدماتی و صادراتی

 بر اساس چگونگی طبقه بندی مستقیم و غیرمستقیم

 بر اساس چگونگی انعکاس در حساب های ملی آشكار و پنهان

 بر اساس چگونگی توزیع یارانه باز، یارانه سرانه و یارانه هدفمند
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 مزایای تخصیص یارانه 

برقراری عدالت اجتماعی 

رفاه عمومی 

  توزیع عادالنه درآمدها 

 توزیع کنندگانبه تولیدکنندگان و جلوگیری از رکود صنعت با کمک مالی 

بیشترگااری و اشتغال تشویق صنعت به سرمایه 

استراتژیکدر محصوالت  جلوگیری از افزایش قیمت محصول ها 
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 انواع نظام پرداخت یارانه

 ( یارانه در قالب پول نقد)نقدینظام 1.

 (با توزیع کاال بین اقشار مختلف و تامین حداقل نیاز مصرفی)نظام کاالیی2.

 نظام همگانی قیمتی3.

 یابید  در این نظام، بخش عمده یارانه به کاالهایی که سهم بیشتری در سبد مصرفی خانوارهای نیازمند دارند، تخصیص می
در صورت عدم تولید کاالهای یارانه ای در داخل کشور، دولت از راه واردات، اقالم میدنظر را بیه قیمیت معیی ن     . الف:که 

 دهد؛ های توزیع به قیمت کمتر در اختیار مصرف کنندگان فقیر قرار می خریداری کرده و از راه شبكه

های تولید کاالهای داخلی را بیه صیورت    در صورت تولید کاال در داخل، دولت به وسیله قیمت گااری، بخشی از هزینه. ب
 کند؛ مالیات بر تولیدکننده تحمیل می

تواند محصول های داخلی را به قیمت تضمینی خرییداری کیرده و بیه قیمیت کمتیر در       در منوقه جغرافیایی خاص می. ج
 .اختیار مصرف کننده قرار دهد

 نظام کاالبرگی4.

 .توان کاالهای مشخصی را خریداری کرد در بیشتر موارد کاالبرگ ارزش پولی مشخصی داشته و با استفاده از آن می
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 انواع یارانه

 یارانه آشکار 

شامل همان پول یا وجه نقدی است که دولت مسیتقیم بیه فیرد مشیمول     
 .استتومان از این دسته  4۵۵۰۰یارانه . دریافت یارانه پرداخت میكند

یارانه پنهان 

شامل کمكی است که دولت به شكل عمومی روی برخیی کاالهیا م یل     
نهاده های  دامی یا بنزین پرداخت نموده و این کمک شیامل همیه میردم    

 .چه یارانه بگیران و چه غیر یارانه بگیران خواهد شد
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:ایرادات یارانه پنهان  

 بودن پایین دلیل به زیرا رسد می نیازمند اقشار به یارانه این از سهم کمترین-
  میدهد، یارانه آنها روی دولت که خدماتی دریافت در ضعف یا خرید قدرت
 .برند می کمتری سهم

  یارانه پرداخت استمرار دلیل به و داشته درپی را کشور های سرمایه هدررفت-
 رویه بی مصرف .گردد نمی مصرف الگوی تغییر و اصالح باعث دولت، توسط
 .هستند موضوع این بارز نمونه دو ما کشور در نان فراوان دورریخت یا و بنزین

 تخمین قابل دقیق شكل به و ندارد وجود پنهان یارانه پرداخت برای دقیقی رقم-
 .نیست

 .میگردد کاالها برخی در قاچاق  موجب-
 .دهد می کاهش را انرژی وری بهره-
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: اساسی کاالهاتخصیص بهینه یارانه مزایای   
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(سرمایه و نیروی کار).تخصیص بهینه منابع 

 (آزادی عمل، افزایش مولوبیت و افزایش دامنه انتخاب) .کننده افزایش حوزه اختیار مصرف 

شفافیت در پرداخت یارانه ها 

 در امر سیاست گااری دولتسهولت . 

با پرداخت نقدی مصرف کاالهای یارانه ای در بین گروه های هدف و غیر هدف به صورتی تغییر می کنید  )کاهش شکاف در مصرف کاالها و خدمات

 . )افزایش و خانوارهای با درآمد باال کاهش می یابد  که خالص رفاه خانوارهای

بیه سیه دهیک بیاال      درصید یارانیه هیا      70در حال حاضر به علت هدفمند نبودن نظام پرداخت یارانه )منطقی تر شدن توزیع و کاهش فاصله طبقاتی

 (تعلق گرفته است، درحالی که مبنای وضع نظام یارانه حمایت از قشرهای آسیب پایر و کم  کردن فاصله طبقاتی است

 (کاهش احتمال سوءاستفاده های مالی از منابع اختصاص یافته به این امر و شكل گرفتن رانت)محدود شدن دامنه فسادهای مالی اجتماعی 

کاهش مصرف بی رویه و اسراف. 

ای کاهش مخارج عمومی و رفع عدم تعادل بودجه 

بتوانند بر مبنای آن و باهیدف دسیتیابی بیه سیود      واقعی باشند تا بنگاه ها  یكی از شرایط رقابتی بودن بازار این است که قیمت ها )رقابتی کردن بازارها

 (حداک ری تولید خود را بهینه کنند

 



:سوابق تخصیص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی  
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 بعد از جهش قیمت ارز، دولت وقت برای جلوگیری از افزایش   1۳97از سال
تومانی برای واردات کاالهای اساسی   42۰۰هزینه خانوار برنامه تخصیص ارز 

 .دادرا در دستور کار قرار 
 اختصاص یافت تا بتوان از   42۰۰گروه کاالیی ارز  24به  1۳97در سال

 .افزایش قیمت این کاالها جلوگیری کرد
ماشین االت  /کاغا/و مواد اولیه آن/ الستیک/شكرخام/این کاالها شامل برنج

گوشت / سموم دفع افات/ داروی دامی/ بار و کود شیمیایی/ خاص
تخم / چای خشک خارجی/ کره/داروی دام مولد/ حبوبات/گوشت مرغ/قرمز
دارو و / کنجاله سویا/ ذرت دامی/جو/روغن خام/دانه های روغنی/گندم/ مرغ

 .تجهیزات پزشكی بود
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 قرار داشتند، از اواخر   42۰۰گروه کاالیی که در فهرست دریافت ارز  24از
گروه کاالیی از این فهرست   17به تدریج  14۰۰تا تابستان سال  1۳97سال 

حاف شدند بدون اینكه دولت قبل بابت این افزایش قیمت پرداخت جبرانی  
 .به مردم داشته باشد

 بود که طی  ... کره و / مرغ وارداتی/گوشت قرمز/شكر/ اقالم شامل برنجاین
چند روز با افزایش قیمت چند برابری به بازار عرضه شد و پرداخت جبرانی  

 .بابت آن انجام نشد
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 24میلیارد دالر برای واردات  74بیش از  14۰۰تا آخر سال  1۳97از سال 
گروه کاالی اساسی پرداخت شده تا بتوان قیمت این کاالها را ثابت نگه داشت 

درصدی افزایش قیمت در این گروهها  ۳۰۰ولی در واقعیت شاهد بیش از 
 .باشدهستیم که نشان دهنده شكست کامل این طرح می 

 
 که بود تومان  6۵۰۰مبلغ  1۳97به عنوان م ال قیمت هر کیلو مرغ در سال

اکنون هم سالها، علیرغم تخصیص میلیاردها دالر بابت خوراک مرغ در این 
خوراک مرغ  حالی که در می باشد هزار تومان  ۳1قیمت کیلویی به مرغ 

 .میشودعرضه  1۳97همچنان با همان قیمت سال 
 



:سوابق تخصیص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی  
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 در  42۰۰در تخصیص ارز نظارت صحیح و سو مدیریت متاسفانه به دلیل عدم

یارانه ای بودیم شاهد واردات کاالهای نامربوط و لوکس با این ارز قبل، دولت 

میلیون دالر کاالهایی نظیر غاای سگ و  2۰۰بیش از  1۳97که فقط در سال 

وارد کشور ... مكمل های غاایی و / آدامس/ مربا و ژله/ آرایشیلوازم / گربه

 .شده است

 



:وضعیت موجود  
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  میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساسی  18مبلغ  14۰۰سال

تخصیص داده شده که علیرغم این تخصیص شاهد افزایش قیمت 

 .ایمفقط در یک سال بوده درصدی قیمت این کاالها  ۵۰بیش از 
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 میلیون تن   8میلیون تن بوده است که  12سال گاشته مصرف گندم کشور
 .میلیون تن از تولید داخل تامین شده است 4/۵از طریق واردات و 

 
 تومان و گندم وارداتی   7۵۰۰دولت در سال گاشته گندم داخل را کیلویی

هزار تومان خریداری کرده است و این گندم   1۰را به طور میانگین کیلویی 
تومان در اختیار واحدهای خبازی و به  9۰۰تومان و  66۵را به قیمت 

تومان در اختیار صنف و صنعت قرار داده که با جمع این ارقام  27۰۰قیمت 
برای این بخش هزار میلیارد تومان 100دولت  14۰۰فقط در سال 

 .یارانه پرداخت کرده است

 

 



:وضعیت موجود  
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 میلیون تن مصرف کشور  12/۵اطالعات آماری نشان میدهد از

میلیون تن یا به کشورهای همسایه قاچاق شده یا به  2/۵بیش از 

 .دلیل ارزان بودن  به عنوان خوراک دام مصرف شده است

 



:وضعیت موجود  
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  دولت برای افزایش درآمد کشاورزان و افزایش انگیزه کشاورزان قیمت

تومان   11۵۰۰تومان به کیلویی  7۵۰۰جدید خرید تضمینی گندم را از 

درصدی قیمت تا حدود زیادی از قاچاق   6۵افزایش داده که با این افزایش 

گندم به خارج از کشور جلوگیری شده و انگیزه کشاورزان برای کشت این 

 .محصول استراتژیک افزایش خواهد یافت
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 تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر روی بازار مواد غاایی و افزایش

 ۵۵درصدی غالت و  4۰درصدی قیمتها به دلیل تامین  ۵۰

 .جهان مشهود استدرصدی روغن خوراکی از این دو کشور در 
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 اینكه اجرای این طرح به معنای حاف اول و مهم ترین نكته نكته

یارانه ها یا حاف ارز تخصیصی نیست بلكه به معنای تخصیص 

به عنوان آخرین ) یارانه به جای وارد کننده به مصرف کننده است 

 (عضو زنجیره تولید تا مصرف

 



:طرح مردمی سازی یارانه ها  
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 برای مصرف هیچگونه افزایش قیمتی در این طرح در بخش نان

را همان قیمت قبل کننده اتفاق نخواهد افتاد بلكه مصرف کننده 

پرداخت خواهد کرد و مابه التفاوت قیمت قبلی با قیمت جدید را 

 .دولت به  صاحبان واحدهای خبازی پرداخت میكند
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  به عنوان م ال مصرف کننده پس از خرید یک عدد نان سنگک با استفاده از کارت

از قبل هزار تومان  2همان مبلغ دریافت می کند، بانكی خود که از طریق آن یارانه 

کارت مصرف کننده کسر میشود ولی در حساب صاحب نانوایی به قیمت جدید م ال  

هزار تومان تفاوت قیمت قبل و قیمت  ۵هزار تومان پول واریز میگردد و این  7

 .جدید از طرف دولت به نانوایی پرداخت میگردد

  الزم به ذکر است برای خرید نان نیازی به کارت جدید نبوده و چاپ کارت نان

مصرف کنندگان می توانند با کارت بانكی سرپرست خانوار نسبت به  . نداردصحت 

 نماینداقدام خرید نان 
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 با پرداخت یارانه گندم به مصرف کننده نهایی هم قاچاق این

محصول استراتژیک کاهش خواهد یافت هم مصرف کنندگان با 

و کاهش دور ریز این کاال موجبات صرفه جویی در مصرف نان 

 .کاهش مصرف گندم را ایجاد خواهند کرد

 



:طرح مردمی سازی یارانه ها  
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 مابه  اتفاق نخواهد افتاد و در بخش دارو هم م ل بخش نان افزایش قیمتی

التفاوت قیمت جدید دارو با قیمتهای قبلی توسط بیمه ها و با تایید پزشكان  

پرداخت خواهد شد که موجبات کاهش قاچاق دارو به خارج کشور و  

 .تخصیص بهینه دارو به مصرف کننده نهایی را به همراه خواهد داشت

 



:طرح مردمی سازی یارانه ها  
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۵ ذرت و کنجاله سویا که به عنوان خوراک دام و طیور  /گروه کاالیی شامل جو

روغن خام که بعنوان مواد اولیه تولید روغن خوراکی  / و دانه های روغنی

وارد کشور می   42۰۰مصرف می شوند که تا کنون با استفاده از یارانه ارز 

این کاالها به جای واردکنندگان اقالم یارانه تخصیصی به شدند، طبق این طرح 

 .ماکور به مصرف کننده پرداخت خواهد شد

 



:طرح مردمی سازی یارانه ها  

27 

 گوشت / گوشت مرغشامل قیمتهای جدید کاالهای مشمول آزادسازی

به محض اجرای طرح اعالم   شیر و خوراک دام/ تخم مرغ/ قرمز

 .خواهد شد



:طرح مردمی سازی یارانه ها  

28 

 دهک اول درآمدی مبلغ   ۳دولت در نظر دارد برای جبران هزینه این آزاد سازی برای

هزار  ۳۰۰دهک بعدی به ازای هر نفر مبلغ  ۵هزار تومان به ازای هر نفر و برای  4۰۰

 .می نمایندفقط یارانه دارو و نان را دریافت  1۰و  9تومان پرداخت کند و دهک های 

 

  یارانه های دریافتی در سه ماه اول به صورت نقدی و سپس به صورت کاالبرگ

الكترونیكی در کارت هر سرپرست خانوار شارژ خواهد شد که به صورت ماهانه می 

 .توانند نسبت به خرید کاالی تخصیص یافته به ازای هر فرد اقدام نمایند

 



:طرح مردمی سازی یارانه ها  

29 

 جاماندگان دریافت یارانه که نسبت به عدم دریافت یارانه

اعتراض دارند می توانند به سایت سامانه هدفمندی یارانه 

 .ها مراجعه و اعتراض خود را ثبت کنند

 



 بخش پایانی فعالیتهای مهم اقتصادی دولت سیزدهم:
30 

 تسویه بدهی های دولت قبل به بانک مرکزی و عدم استقراض جدید از بانک

 .استمرکزی که عامل اصلی تورم در کشور 

 هزار   12تسویه بدهی های دولت قبل از محل فروش اوراق که به عدد ماهیانه

میلیارد تومان هم می رسد و متاسفانه این روند تسویه برای سالها ادامه دار 

 .خواهد بود

 



 بخش پایانی فعالیتهای مهم اقتصادی دولت سیزدهم:
31 

 میلیارد دالر در نظر گرفته شده بود  9برای واردات کاالهای اساسی  14۰۰سال

 .ماه نخست سال کل این مبلغ را هزینه کرد ۵که دولت قبل در 

 14۰۰میلیارد دالر برای کاالهای اساسی در سال  9علیرغم هزینه کرد تمام ،

ذخائر کشور در کمترین میزان خود طی سالهای گاشته قرار داشت که با 

 .دولت سیزدهم میزان ذخائر بهبود یافتاهتمام و مدیریت جهادی 



 بخش پایانی فعالیتهای مهم اقتصادی دولت سیزدهم:
32 

 افزایش فروش نفت و انتقال کامل پول حاصل از آن به داخل

 کشور

۵  چتر در کشور تحت پوشش میلیون نفر از افراد فاقد بیمه

 .که آرزوی دولتهای قبلی بودبیمه قرار گرفتند حمایتی 



 بخش پایانی فعالیتهای مهم اقتصادی دولت سیزدهم:
33 

 با اشراف به اینكه مردمی دولت قبل، علیرغم تمام اشكاالت دولت

چه مشكالتی پیش رو دارد پای در این راه گااشته و اهتمام جدی 

 .برای حل مشكالت دارد



34 

 

 با تشکر از توجه شما
 

 پایان


