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 شوري یک

 

 طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کاالهاي اساسی

 

 

 هاي ارجاعی کمیسیون

 : اصلی 
 

 

 : فرعی 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 قوانین معاونت

 اقتصادي

 -برنامــه و بودجــه و محاســبات -انــرژي -اجتمــاعی

ــت و  ــانبهداش ــادن  -درم ــنایع و مع ــائی و  -ص قض

 کشاورزي، آب، منابع طبیعی و محیط زیست -حقوقی
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 تعالی باسمه

 

 ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی

 نفر از نمایندگان رسـیده اسـت،    25احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

 .شود جهت طی مراحل قانونی تقدیم می

 

 ):دالیل توجیهی(مقدمه 

اختصاص ارز ترجیحی بـراي واردات کاالهـاي اساسـی بـا نـرخ      

هـاي بسـیاري    هزینـه  1397تومان به ازاي هر دالر، از ابتداي سال  4200

هاي نیما  نرخ ارز سه تا چهار برابري سامانه. براي کشور در برداشته است

رز و سنا نسبت به نرخ ارز ترجیحی باعث شـده اسـت تـا دسـتیابی بـه ا     

ترجیحی و واردات بر اساس این نـرخ، سـودآوري بسـیاري در برداشـته     

 .باشد

مـاه   درآمدهاي ارزي دولت از محل صادرات نفت و گاز در هشت

، تقریباً در حدود نصف ارز اختصـاص داده شـده بـه    1397نخست سال 

دهـد کـه بخـش     واردات کاالهاي اساسی بـوده و همـین امـر نشـان مـی     

تــوجهی از ذخــایر ارزي در دســترس کشــور، در خــدمت واردات   قابــل

ین این منابع از یک طرف منجـر بـه   تأم. کاالهاي اساسی قرار گرفته است

به دلیل تأمین ارز بـه  (شود  افزایش بدهی ریال دولت به بانک مرکزي می

نرخ نیما توسط بانک مرکزي و عرضه آن به واردکننده کاالهـاي اساسـی   

و از طرف دیگر منجر به افزایش تقاضـاي  ) با نرخ ترجیحی توسط دولت

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


3 

خ ارز در بـازار شـده کـه    واردات کاالهاي اساسـی و باعـث افـزایش نـر    

 .افزایش نرخ تورم را در پی دارد

شده بین واردکنندگان کاالهاي اساسی و فسـاد   رانت قابل توجه توزیع

در حـالی کـه مصـرف    . پوشی است ایجاد شده در این فرآیند، غیرقابل چشم

کـاهش   1396نسبت به سـال   1397هاي کاالهاي اساسی در سال  همه گروه

نیـز ایـن کـاهش ادامـه      1398با افزایش قیمت آنها، در سال داشته و احتماالً 

 1397نسبت به سـال   1398اما واردات کاالهاي اساسی در سال . داشته است

میزان رشد واردات برخی از این کاالهـا تـا زمـانی کـه     . افزایش داشته است

شدند در کنار کاهش واردات آنهـا پـس از    مشمول دریافت ارز ترجیحی می

ول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی اسـت کـه داللـت بـر     خروج از شم

 .توزیع رانت قابل توجه ناشی از واردات این کاالها با نرخ ارز ترجیحی دارد

شده به تولیدکنندگان داخلی کاالهاي اساسی نیـز، از دیگـر    صدمه وارده

شـده بـه    هاي تحمیـل  هزینه. پیامدهاي واردات این کاالها با ارز ترجیحی است

ر از محل تأمین ارز ترجیحی براي واردات کاالهاي اساسی به حدي است کشو

لذا طـرح زیـر   . نماید ناپذیر می که بازنگري در این سیاست را ضرورتی اجتناب

 :شود براي طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شوراي اسالمی می

  -فطــرت پــاك -پــور حســن -شــهریاري -مهــر پــاك -پــورابراهیمی

 -مرحبـا  -سـلیمانی  -دنیامـالی  -میرمحمدي -تیدش -علیزاده  محسن

 -کوهبنانی شریعتی -زنگنه -محمودي -رجب رحمانی -جوکار -زارع

 -امیرآبـادي  -مسـلم صـالحی   -رضـا حسـینی   -سـعادتی  -محمدي

 بدري -آصفري -فروردین -سلیمی
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 :عنوان طرح

 تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کاالهاي اساسی

 

از هدر رفت منابع ارزي کشور و به منظور جلوگیري  -واحده ماده

 :کنندگان و اقشار محروم ثر از مصرفؤحمایت هدفمند و م

جهت جلوگیري از افزایش قیمتها، دولـت مجـاز اسـت تـا      -الف

سهم دولـت حاصـل از صـادرات نفـت خـام، گـاز و        يسقف منابع ارز

 يواردات کاالهـا  يدالر بـرا  اردیلیم پنجو حداکثر معادل  يگاز عاناتیم

، )ایسـو ( یروغنـ  يهـا  با اولویت ذرت، دانه ،یحیبا نرخ ارز ترج یاساس

 یپزشــک زاتیــجــو، دارو و تجه ع،یجامــد و مــا مــهین یکاروغــن خــور

بـا نـرخ ارز    یوارداتـ  يازهاین رییافته به سا ارز تخصیص. اختصاص دهد

 . شود محاسبه می مایسامانه ن

ــازمان برنامــه و بودجــه مکلــف اســت بــا همکــاري        -ب س

از محـل    يمعـدن و تجـارت و جهـاد کشـاورز      هاي صنعت، هوزارتخان

-ينقـد  ارانـه یهزار میلیارد ریال،  Xسرجمع بودجه عمومی و تا سقف 

به سرپرست خانوارهـاي مشـمول    کیکارت الکترون کیدر قالب  ییکاال

اعتبـار  . هـا پرداخـت نمایـد    مـه یب قیـ و دارو از طر یاساس يکاالها يبرا

ـ از مراکـز توز  یاساسـ  يکاال دیخر يموجود در کارت برا اسـت کـه    عی

شده هستند و پس از شـش   خوان ثبت و دستگاه کارت يداراي کد اقتصاد

خودپرداز متصل به شـتاب   يها دستگاه قیاز طر ینقدشوندگ تیماه، قابل

وزارت  اسـت بانک مرکزي مکلف اسـت اطالعـات مـورد درخو   . را دارد
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وسع درآمدي خانوارها را در تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور آزمون 

 . اختیار این وزارتخانه قرار دهد

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف -ج

هاي موجود و تکمیل آنها، امکـان پرداخـت    ماه با اتصال سامانه سه مدت

. ها را فراهم کنـد  یارانه دارو و تجهیزات پزشکی به بیماران از طریق بیمه

بودجـه مسـتقل    فیرد يدارا يها مارستانیو ب یم پزشکعلو يها دانشگاه

 يمجـزا بـرا   یقـانون، حسـاب   نیماه پس از ابالغ ا کیمکلفند حداکثر تا 

. کننــد جــادیا یپزشــک یمصــرف زاتیــدارو، لــوازم و تجه یگــردش مــال

و ملزومـات   زاتیـ و تجه یـی دارو يهـا  نـه یمکلفنـد هز  مهیب يها شرکت

منابع ایـن  . کنند زیمذکور وار يها را منحصراً در حساب یپزشک یمصرف

و تـدارك دارو و   نیتـأم  يها نهیها منحصراً جهت بازپرداخت هز حساب

کننـده قابـل    نیپخش تـأم  يها ها و شرکت به داروخانه یپزشک زاتیتجه

 یرقـانون یاز احکام فوق، در حکم تصرف غ یهرگونه تخط. استفاده است

مذکور، از  يها کرد موجودي حساب نهیحوه هزن. در اموال عمومی است

توسـعه کشـور    يهـا  مـه برنا یمئقانون احکام دا )1(مفاد مندرج در ماده 

 . باشد یم یمستثن 10/11/1395مصوب 

حکم مشتمل بـر مصـادیق کاالهـاي اساسـی      نیا ئیاجرا نامه آیین

ـ یارانه سرانه و نحوه ثبت مراکز داوطلب توز زانیمصرفی، م  يکاالهـا  عی

وزارت تعاون، کـار و   شنهادیهدف به پ يخانوارها زیو ن يا ارانهی یاساس

معدن و تجارت، جهـاد    هاي صنعت، با همکاري وزارتخانه یرفاه اجتماع

ـ  مدت حداکثر ظرف کشور سازمان برنامه و بودجه و يکشاورز مـاه   کی
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 .رسد می رانیوز تیأه بیقانون تهیه و به تصو نیابالغ ا خیاز تار

هاي دولت و شفافیت در قیمت کاالهـاي   منظور کاهش هزینه به -د

اساسی وارداتی و تنظیم بازار، بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران      

موظف است ارز تخصیصی جهت واردات کاالهاي اساسی را بـر مبنـاي   

یا محصول قابـل تولیـد از آن   (قیمت و قرارداد تعهد معامله آن محصول 

 .نماید تأمین الدر بورس کا) محصول

شـده از کاالهـاي    شده محصول اولیه تولید یا فرآوري کشف قیمت

هـاي تولیـد و    شـود، بـا کسـر هزینـه     اساسی که در بورس کاال معامله می

 . فرآوري مطابق اعالم دستگاه مربوطه، مبناي تخصیص ارز خواهد بود

منظور تـأمین ذخـایر اسـتراتژیک کاالهـاي اساسـی، دولـت        به -و

یق برگزاري مناقصه در بورس کاال، واردات آن کاال را مکلف است از طر

شده در بورس، ارز را به  به برندگان واگذار کرده و بر مبناي قیمت کشف

 .واردکنندگان تخصیص نماید

یک ماه مدت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف  وزارت

 هـاي  ی این تبصره را با مشـورت وزارتخانـه  ئنامه اجرا از این قانون، آیین

اقتصاد و امور دارایی، جهاد کشاروزي و بانک مرکزي جمهوري اسـالمی  

 . ت وزیران برساندأایران، به تصویب هی
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 رئیسه محترم مجلس شوراي اسالمی هیأت

نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و ماده  احتراماً، در اجراي قانون آیین

نظـر   25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشـور مصـوب   ) 4(

طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحـی بـه کاالهـاي     معاونت قوانین در مورد

 .شود تقدیم می اساسی

 معاون قوانین
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 است رعایت شده. 

 با اعمال نظر کارشناسی. (است رعایت شده( 

 شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده. 

 دارد. 

 ندارد. 

دارد. 

 ندارد. 
 دارد. 

 ندارد. 

 دارد. 

 ندارد. 

 کل تدوین قوانین نظر اداره

 معاون محترم قوانین

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(احتراماً در اجراي بندهاي 

 :شود شرح زیر تقدیم می کل به نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 
 

 :سابقه تقدیم -1

 .قبالً تقدیم نشده است  - 130ماده 

       -   قبالً در جلسه علنی شماره         مورخ            تقدیم و در تاریخ              در مجلس /   کمیسیون 

 :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
 

 با تغییر اساسی 
 

  پیش از انقضاء شش ماه 
 

 با انقضاء شش ماه 
 

 مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     

 

 : قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور) 4(ماده ) 2(در اجراي بند  -2
 

 نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین

 

 ):شکلی(مجلس  نامه داخلی از نظر آیین -3

 -127ماده  -الف

    )نفر 15(حداقل امضاء الزم  -اول
 

 موضوع و عنوان مشخص -دوم
 

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه -سوم
 

 موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان      -چهارم
 

 است و پیشنهاد آن به عنوان                       مواجه با ایراد                   طرح تقدیمی داراي -138ماده  -ب

 

  مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی( 

 بدون تغییر اساسی 

  نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از 

 باشد می. 

 باشد نمی. 

 موضو?        يك ?

 موضو? يك ?? بيش

 

 باشد نمي. 

 باشد مي. 

 ??حد? ما?? 

 ?مو?? متعد 
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 ندارد . 

 شود دارد، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 ندارد. 
  ،شود اصول مغایر و دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می/ اصلدارد. 

 ندارد . 

 شود دارد، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 شده است . 

 شود نشده است، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 شود نمی 

 شود می 

 ندارد . 

 دارد. 

 ندارد . 

 دارد. 

ــد -4 ــاده) 4(در اجــراي بن ــور  ) 4(م ــررات کش ــوانین و مق ــیح ق ــدوین و تنق ــانون ت  ق

 :25/3/1389مصوب      

 از نظر قانون اساسی؛: اول

 طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت 

 

 انداز؛ هاي کلی نظام و سند چشم از نظر سیاست: دوم

    انداز مغایرت هاي کلی نظام و سند چشم طرح تقدیمی با سیاست 

 

 از نظر قانون برنامه؛: سوم

 نامه مغایرتطرح تقدیمی با قانون بر 

 

 ؛)ماهوي(نامه داخلی مجلس  از نظر آیین: چهارم

   

 رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف 

  

 تغییر برنامه مصوب                    و نیاز به          رأي نمایندگانموجب اصالح یا  -181ماده  -ب 

 

 .شود یک برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می تعداد 

 
 مدیرکل تدوین قوانین

 
_______________________________________________ 

 

 قانون اساسی مغایرت) 156(اصل) 5(بندطرح تقدیمی از حیث پیشگیري از وقوع جرم با  -5

 

 
از وقوع جرم قوه قضائیه پیشگیريمعاونت اجتماعی و   

 

 کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره

٢ 

٣ 
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 :بیان مستندات و دالیل مغایرت

) 138(واحده مغـایر مـاده    طرح حاضر داراي بیش از یک موضوع بوده و ارائه آن در قالب ماده -1

 .باشد می نامه داخلی قانون آیین

شود طرح حاضر در قالب اصالح یا الحاق  به منظور جلوگیري از تورم عناوین قانونی، پیشنهاد می -2

 .پذیر ارائه گردد به قوانین موجود از قبیل قانون تأمین کاالهاي اساسی براي اقشار آسیب

بـه منظـور   «عبارت بنابراین الزم است . اهداف ودالیل لزوم  تهیه طرح باید در مقدمه ذکر شود -3

 .درصدر طرح به مقدمه منتقل شود» اقشار محروم... جلوگیري

 .مشخص نیست و ابهام دارد» نرخ ارز ترجیحی«منظور از » الف«در بند  -4

 .با توجه به مجاز بودن دولت به اجرایی این حکم ضمانت اجرایی الزم را ندارد» الف«در بند  -5

برنامه و بودجه  به استفاده از سرجمع عمومی بودجه براي کاالهـاي  تکلیف سازمان » ب«در بند  -6

قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت ایجاد و تحمیل بارمـالی  ) 7(ماده » ت«اساسی، مغایر بند 

 .مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در موارد مختلف از قبیل کاالهاي اساسی است

 این از و است نامشخص نظر مورد مبلغ »ریال میلیارد هزار X سقف تا« عبارت به وجهت با »ب«در بند  -7

 .دارد ابهام جهت

 .یابد تغییر »بند این« عبارت به »حکم این« عبارت »ج« بند در -8

 مـاده  در مندرج عمومی قاعده وفق چون .شود حذف »قانون این ابالغ تاریخ از« عبارت »ج«بند در -9

 .ابالغ زمان نه و است آن شدن االجراء الزم تاریخ قانون آثار آغاز زمان یمدن قانونی )2(

 .شود ذکر طرح مقدمه در باید  »بازار تنظیم ... منظور به« عبارت »د« بند در -10

  : « ه« بند در -11

 .است اساسی قانون )15( پانزدهم اصل مغایر »استراتژیک« بیگانه واژه از استفاده -الف

 .یابد تغییر »بند این« عبارت به باید »تبصره نای«عبارت -ب

 .است صحیح »دارایی و اقتصادي امور« عبارت -ج

 .باشد می اساسی قانون )75( پنجم و هفتاد اصل مغایر و بوده مالی بار داراي طرح مفاد -12

 طـرح،  »ج« بند در پزشکی علوم دانشگاههاي حسابهاي موجودي کرد هزینه نحوه نمودن مستثنی -13

 .است مغایر 10/11/1395 مصوب کشور توسعه هاي برنامه دائمی احکام قانون )1( ماده حکم باید
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