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تغییراتدخلوخرجیارانهایخانوار

شاخص های شناسایی مشموالن یارانه

با افزایش قیمت کاالهای اساسی و واریز یارانه ،دخل و خرج خانوارها تحت تاثیر چه عوامل مستقیم و غیرمستقیمی قرار می گیرد

شیر نایلونی ۹۰۰گرمی کم چرب

۱۵,۰۰۰

شیر پاستوریزه یک لیتری کم چرب

۱۸,۰۰۰

ماست دبهای  2.5کیلویی کم چرب

۴۹,۸۰۰

پنیر  UFنسبتا چرب  ۴۰۰گرمی

۳۷,۰۰۰

جدول1

شیر خام  ۲/۳درصد چربی در دامداری

۱۲,۰۰۰

(تومان)

کاالهای اساسی

قیمت
جدید

روغنمایعآفتابگردان ۸۱۰گرمی

۶۳,۰۰۰

روغن مایع ۸۱۰گرمی سرخ کردنی

۶۲,۰۰۰

مرغ گرم (هر کیلو)

۵۹,۸۰۰

تخممرغ (هر کیلو)

۳۹,۸۰۰

▪یک حساب و کتاب یارانه ای

در ایــن زمینه ،انتشار جزئیات یک حساب و کتاب
یارانه ای با استناد به اعــداد و ارقــام رسمی هزینه

۲۴۱,۴۹۷

۵۶۸,۳۵۴

۳۲۶,۸۵۷

۱,۲۵۰,۰۰۰

۹۲۳,۱۴۳

۳۳۶,۵۹۶

۸۰۳,۴۵۰

۴۶۶,۸۵۴

۱,۲۵۰,۰۰۰

۷۸۳,۱۴۶

۳۷۵,۰۲۸

۹۱۸,۲۲۰

۵۴۳,۱۹۲

۱,۲۵۰,۰۰۰

۷۰۶,۸۰۸

۳۹۷,۶۸۱

۹۵۲,۵۲۰

۵۵۴,۸۳۹

۸۴۶,۰۰۰

۲۹۱,۱۶۱

۴۳۳,۱۰۰

۱,۰۴۲,۳۳۳

۶۰۹,۲۳۳

۸۴۶,۰۰۰

۲۳۶,۷۶۷

۴۳۶,۹۳۵

۱,۰۴۸,۸۰۰

۶۱۱,۸۶۵

۸۴۶,۰۰۰

۲۳۴,۱۳۵

۴۷۴,۵۳۲

۱,۱۷۰,۴۰۰

۶۹۵,۸۶۸

۸۴۶,۰۰۰

۱۵۰,۱۳۲

۵۱۸,۶۱۳

۱,۲۹۲,۷۰۰

۷۷۴,۰۸۷

۸۴۶,۰۰۰

۷۱,۹۱۳

۵۴۹,۳۰۳

۱,۳۷۷,۰۲۰

۸۲۷,۷۱۷

۸۴۶,۰۰۰

۱۸,۲۸۳

است .همان طور که مالحظه می شود در نهایت مازاد
«بودجه یارانه ای» خانوارها در دهک های مشمول در
مدل جدید «افزایش یارانه و افزایش قیمت ها» ،از 923
هزارتومانبرایدهکاولآغاز میشودوبهتدریجتا18
هزار تومان در دهک نهم ،کاهش می یابد.
▪در نظر نگرفتن تورم جانبی ،چالش مهم حساب
و کتاب یارانه ای

محاسبه مذکور اگرچه به خوبی ارقام هزینه و درآمد
خانوار را در جهت محاسبه هزینه منافع یارانه کمک
معیشتی برای خانوارها به کار گرفته است ،و بر این
اســاس به طــور قطع می تــوان گفت که خانوار های
کم در آمد حداقل در کوتاه و میان مدت از این طرح
منتفع خواهند شد،اما به نظر می رسد یک ابهام مهم
درخصوص آن وجــود دارد و آن عبارت اســت از آثار
جانبی افزایش قیمت اقــام اساسی بر کل بودجه
خانوار .هم اینک مهم ترین دغدغه ذیل حساب و کتاب
جدول2

در این باره بررسی خراسان نشان می دهد که به عنوان
مثال مرغ نسبت به قیمت مصوب قبل یعنی  31هزار و
 900تومان بیش از  87درصد ،تخم مرغ با نرخ قبلی
کیلویی  29هزار و  400تومان بیش از  36درصد و
پنیر با نرخ قبلی  28هزار تومان ،بیش از  32درصد
افزایش قیمت یافته است .اعالم قیمت های جدید
کاالهای اساسی ،واکنش متفاوت مردم و رسانه ها
را در پی داشته است .دغدغه موجود در این میان و
به خصوص برای قشرهای کم درآمدتر ،این است که
آیا یارانه کمک معیشتی دولت که عالوه بر یارانه های
قبلی به مشمولین داده می شود ،کفاف افزایش قیمت
ها را خواهد داد یا نه؟

جدول3

با انتشار نتایج یک حساب و کتاب یارانه ای پس از اعالم
قیمت های جدید برخی کاالهای اساسی که نشان می
دهد مازاد یارانه خانوار برای دهک های مختلف ،از 18
هزار تومان برای دهک های باال شروع می شود و تا بیش
از 900هزارتومانبرایدهکهایپاییننیزمیرسد.با
این حال ،بررسی خراسان نشان می دهد از آن جایی که
افزایشقیمتاقالماساسیبربودجهخانوارتاثیراتغیر
مستقیم دیگری از جمله افزایش قیمت کاالهای وابسته
نیز دارد و این قبیل موارد در این حساب و کتاب در نظر
گرفته نشده ،می تواند این ارقام دستخوش تغییر شود.
اگر چه در نهایت دهک های پایین از این طرح منتفع
می شوند .به گزارش خراسان ،پس از اعالم آزادسازی
اولینسرییارانههایکمکمعیشتیبرایخانوار،اتاق
اصناف ایران نرخ حداکثری فروش انواع لبنیات ،روغن،
مرغ و تخم مرغ را برای مصرف کننده در سراسر کشور
اعالم کرد .بر این اساس ،نرخ حداکثری فروش  9قلم
کاالیاساسیبهشرحجدولشماره 1تغییریافتهاست.

خــانــوار توجه ها را به خــود جلب
کرد .این محاسبات حاکی از آن
اســت که بــرای بیشتر دهــک ها،
میزان افزایش هزینه های خوراکی
۱
کمتر از یارانه های دریافتی است.
۲
در ایــن محاسبه ،با توجه به آمار
۳
سرانه مصرف هر دهک از اقالمی
۴
که قیمت آن ها افــزایــش یافته،
۵
تفاوت قیمت قدیم و جدید اقالم
(و در نهایت میزان افزایش هزینه
۶
هر دهــک بــرای ایــن اقــام پس از
۷
افــزایــش هزینه هــا) و نیز میزان
۸
افــزایــش یــارانــه کمک معیشتی
۹
نسبت به سرجمع یارانه های قبل
(نقدی و معیشتی) ،مانده «افزایش یارانه» برای هر
دهــک محاسبه شــده اســت .به عنوان مثال ،آمارها
نشان می دهد که در دهک اول شهری (کم درآمدترین
قشر) ،مصرف ماهانه اقالم اساسی برای یک خانوار
چهار نفره که قیمت جدید آن ها اعالم شده ،برای مرغ
 3کیلوگرم ،تخم مرغ  1.2کیلوگرم ،پنیر حدود 600
گرم ،انواع شیر حدود  2.8کیلوگرم و روغن خوراکی
 2.2کیلوگرم است.در مرحله بعد ،مقایسه هزینه سبد
کاالهای اساسی مذکور با قیمت قدیم و جدید ،میزان
افزایش هزینه برای خرید آن کاالها را نشان می دهد .بر
این اساس و مطابق جدول ،هزینه سبد کاال برای خانوار
چهار نفره در دهک اول با قیمت قبل حدود  241هزار
و  500تومان ،هزینه سبد کاال با قیمت جدید 568
هزار و  350تومان و میزان افزایش هزینه ها حدود
 327هزار تومان خواهد بود(.جدول شماره )2
از سوی دیگر می توان میزان افزایش یارانه های این
خانوارچهارنفرهدردهکاولراحسابکرد.اینخانوار
در شرایطی هم اینک یک میلیون و  600هزار تومان
(نفری  400هزار تومان) یارانه کمک معیشتی جدید
دریافت خواهد کرد که قب ً
ال و در مجموع  354هزار
تومان یارانه دریافت می کرد 182( .هزار تومان یارانه
نقدی و  172هزار تومان یارانه معیشتی) .در نتیجه
میزان افزایش یارانه ها برای این خانوار دهک اولی،
حدود یک میلیون و  250هزار تومان خواهد بود.حال
با مقایسه میزان افزایش هزینه ها ( 327هزار تومان)
و میزان افزایش یارانه ها (یک میلیون و  250هزار
تومان) ،می توان محاسبه کرد که این خانوار ،بیش از
 920هزار تومان مازاد یارانه نسبت به افزایش هزینه
های جدید خواهد داشت.بررسی مذکور ،به همین
ترتیب و برای هر دهک ،میزان «مانده یارانه های جدید»
نسبت به «افزایش هزینه های ناشی از قیمت جدید
اقالم اساسی» را به شرح جدول شماره 3محاسبه کرده
دهکهای
شهری

سبد کاالهای
اساسی با قیمت های
قبلی

سبد کاالهای
اساسی با قیمت
جدید

افزایش هزینه برای
خرید کاالهای
اساسی

خالص افزایش
یارانه

مانده از خالص
افزایش یارانه

یارانه ها ،تسری مستقیم و غیر مستقیم موج افزایش
قیمت به دیگر کاالهاست .به عنوان مثال ،قیمت مرغ
بر قیمت ساندویچ و فراورده های گوشتی ،قیمت تخم
مرغ بر قیمت شیرینی جات و قیمت روغن خوراکی بر
طیف گسترده ای از کاالهای خوراکی اثر گذار است.
عالوه بر همه این ها ،ایجاد انتظار تورمی در جامعه نیز
از آثار جنبی این طرح می تواند باشد .در نتیجه باید
گفت تاثیر رویداد یارانه ای اخیر بر بودجه خانوار ،به
احتمال زیاد محدود به اقالمی که قیمت آن ها تغییر
می یابد نخواهد شد و این ،چیزی است که در حساب
و کتاب اخیر دیده نشده است .در این باره ،هر چند
رئیس کل بانک مرکزی از تاثیر تا  10درصــدی این
طرح بر تورم خبر داده با این حال ،باید منتظر گذشت
زمــان بود تا تاثیر اقدامات ضد تورمی دولــت بر این
بخش بیشتر مشخص شود .به ویژه این که طرح های
ضد تورمی دولت به خصوص از مسیر نظام بانکی در
حال اجراست.
هزینه های قبلی
هر قلم

هزینه های
جدید هر قلم

مرغ

۳

۹۶

۱۸۰

تخم مرغ

۱.۲

۳۵

۴۷

پنیر

۰.۶

۱۶

۲۲

انواع شیر

۲.۸

۳۹

۷۷

روغن خوراکی

۲.۲

۵۵

۲۴۲

جمع هزینه

-

۲۴۱

۵۶۸

اقالم اساسی

(ارقام هزینه به هزار تومان)

میزان مصرف ماهانه یک خانوار
چهار نفره (کیلوگرم)

میزان افزایش هزینه اقالم
اساسی
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-

۳۲۷

تغییراتدرآمدیدردوره 3تا 5ساله،گردشحساب،حقوق،
سودسهاموسودحساب،خودرو،سفرهایخارجی،درآمدثابت
ومیزانخریدازطریقسامانهشاپرکجزومالکهایشناسایی
یارانهبگیراناعالمشد
روز گذشته دو مقام مسئول برخی
مــحــورهــای کلی و برخی جزئیات
را دربــاره چگونگی شناسایی افراد
مشمولیارانهکمکمعیشتیدرطرح
یارانه جایگزین ارز  4200مطرح
کردند.
به گزارش خراسان ،وزیر کار و مدیر
عامل بانک ملی که سابقه حضور در
طــرح هدفمندی یارانه ها در سال
 89را دارد ،درباره مالک ها و روش
شناسایی وضعیت اقتصادی مردم
و دهک بندی آن ها در زمینه واریز
یــارانــه توضیحاتی ارائ ــه دادنـــد .به
گزارش تسنیم ،حجت عبدالملکی
در گفتوگوی تلویزیونی بــا بیان
ایــن کــه  10متغیر و شاخص بــرای
دهکبندی یارانهها در نظر گرفته
شدهاست،تصریحکرد:شاخصهایی
از جمله گردش حساب ،حقوق ،سود
سهاموسودحساب،خودرو،سفرهای
خارجی و دیگر مــوارد مدنظر است.
وزیر کار افزود :برای این که تحوالت
مقطعی در زندگی افراد و جابهجایی
دهکها مؤثر نباشد در دوره سه تا
پنجساله دهک بندیها مورد توجه
قرار گرفته و حساب میشود به عنوان
مثال فــردی خانه خریده و فروخته
اســت کــه ایــن جــزو دارایـــی حساب
نمیشود.برایاینکهدهکبندیها
درگیر نوسانات نشود شاخصها در
دوره سه تا پنجساله در فرمولی دقیق
ضریببندی میشود.عبدالملکی
در پاسخ به تعدادی از اعتراضهای
مردمی درخصوص یارانهها گفت:
یکی از شاخصها سفرهای خارجی
بودهکهکاریبودهاستازاینروافراد
میتوانند در سامانه اعتراض را ثبت
کنندوبعدازبررسیوارائهمستندات،

رسیدگی میشود.
وی گفت :امکان دارد فردی به دلیل
گردش مالی باال یارانهاش قطع شده
اســت که میتواند اعتراض کند به
عنوان مثال بعضی از روحانیون و
طــاب وجوهات شرعی را دریافت
میکنند که این امر مال این افراد
نیست و برای مرجعیت است که این
امر قابل اعتراض است.مدیر عامل
بانک ملی که در طرح هدفمندسازی
یارانه در سال  ،89دبیر ستاد مربوط
به این طرح بود نیز توضیحاتی درباره
روش شناسایی مشموالن یارانه ارائه
کرد.به گــزارش ایسنا ،محمدرضا
فرزین در برنامه ای تلویزیونی درباره
دهکبندی مردم اظهار کرد :از ۱۰
سال قبل دهکبندی شروع شده و
قرار بود یارانه به گروههای پردرآمد
داده نشود اما شناسایی آن ها سخت
بود .بهترین روش شناسایی با معیار
( PITمالیات بر مجموع درآمـــد) و
نظام مالیاتی شخصی است اما چون
در کشور ما این روش مالیاتی وجود
ن ــدارد از روش پراکسی مینتکس
استفاده شده است.وی افزود :سامانه
رفاهی چهار روش بــرای شناسایی
افراد در نظر گرفته شده یکی درآمد
ثابت افــراد که یا حقوقبگیر دولت
یــا حــقــوقبــگــیــر تــأمــیــن اجتماعی
هستند ،دوم ارزش خـــودرو ،سوم
مــیــزان خرید از سیستم شــاپــرک و
چهارم حساب بانکی افــراد است.
وی افزود :منطق پراکسی مینتکس
میگوید باید شاخصهای مختلف
دارای وزن مختلف باشند و تنها درآمد
افراد مالک نیست بلکه میزان درآمد
افراد طی پنج سال گذشته بررسی
میشود.

