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 سخن نخستين

 

 ن کشور برويژه اقتصاددانان، کارشناسان و سياستگذارااقتصاد کشور، توافق همگان، بهدر شرايط موجود 
نساني و نابع اماين مسأله اساسي اقتصادي کشور است که رشد اقتصادي و توليد در کشور متناسب با ظرفيت 

ي داربره هاي اقتصادي کشور بهرطبيعي اقتصاد ملي نيست و بصورت کارا از توان، ظرفيت و پتانسيل
صاد ن رشد اقتگردد، لذا نرخ بيکاري  باالي منابع از جمله نيروي کار در کشور وجود دارد و از طرفي چونمي

ي ها و متغيرهااي آن در برنامهگردد که پيامدههاي زيادي ميملي بيشتر بر نفت تکيه دارد، دستخوش نوسان
 قتصاد ملياوري در ل ديگر باعث پايين آمدن بهرهيشود. موارد مذکور در کنار دالکالن اقتصادي مشاهده مي

ابع و گرديده و همين مسئله نياز اساسي در زمينه تغيير ساختارها در جهت استفاده صحيح از من
هاي ح ساختاره اصالاي اقتصادي کشور را ايجاد نموده است. با توجه به داليل فوق و با اين ادعا کهپتانسيل

دي در ول اقتصاپذير است، طرحي با عنوان طرح تحسياستي از طرف دولت امکاناقتصادي با ارائه يک بسته 
صويب ي جهت تها در کشور به مجلس شوراي اسالمدولت تصويب و بخشي از آن يعني تحول در زمينه يارانه

 نيز پس از تغييراتي به تصويب رسيد.شوراي اسالمي که در مجلس  ارائه گرديد

-چالش سائل ومريزي شهر تهران، بر اساس وظايف سازماني خود، و برنامه در اين راستا مرکز مطالعات

از  هاارانهمودن ينهاي پيش روي مديريت شهري را در دستور کار خود دارد. با توجه به ارائه اليحه هدفمند 
 ملهر، از جتهايي که در سطح کالن اقتصاد و به تبع آن در سطوح پايينطرف دولت به مجلس،  از چالش

ان ر با عنوباشد. در گزارش حاضهاي مختلف ميسطح مديريت شهري مطرح است آثار اليحه مذکور در بخش
 ی قیمتها در استان تهران )با تمرکز بر اثرات آزادسازاثرات اجرای طرح هدفمند کردن یارانه»

مذکور  جراي طرحايمتي اي از جنبه هاي اقتصادي اين طرح ، با تمرکز بر آثار قبه گوشه« های انرژی(حامل
انه ها مند کردن يارشده است.نتايج اين گزارش بيانگر اين امر مي باشد که آثار هدف بر استان تهران پرداخته

راي اين از اج در بخش هاي مختلف قابل توجه مي باشد که در اين ميان بخش حمل و نقل بيشترين تاثير را
 نمايند. ا لحاظسياست گذاران در مرحله اجرا دقت زيادي ر طرح مي پذيرد و لذا نياز دارد تا مسئولين و

« داره پاياقتصاد و برنامه ريزي شهري و توسع»گزارش پيش رو تالش ارزشمندي است که گروه پژوهشي
طالعات مت تا در ميد اسآغاز نموده است که در اينجا جا دارد تقدير خود را از زحمات اين گروه اعالم نمايم. ا

 مل مباحث در زمينه هاي مطرح در حوزه اقتصاد شهري در اين گروه باشيم.آتي شاهد تکا
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 چکيده 

ينه از اده بهوري، کاهش اتالف منابع و استفاصالح ساختارهاي اقتصادي در جهت افزايش بهره
ست. بوده ا اهداف اصلي و مهم مديريت کالن اقتصادي کشورهاي بالقوه کشور، همواره از ظرفيت
ت ادي صورهاي زيويژه بعد از پايان جنگ تحميلي، در اين راستا تالشههاي گذشته، باز سال
 اقتصادي کشور ه در هفت بند جهت اصالح ساختارهايکرح تحول اقتصادي توان طکه مي ،گرفته
خش صالح در باتنها  شدهبررسي و ارايه از طرح مزبور  اکنونآنچه که هم شده را نام برد. ارائه
از زبور مضر طرح حا است. بر همين مبنا در نوشتارها ها با عنوان طرح هدفمند کردن يارانهيارانه

ت جهاني جربياپيشنهاد دولت تا مصوبه مجلس بررسي و آثار اين طرح در اقتصاد ملي و مبتني بر ت
 دف اصليه، استان تهران در کشورمرکزيت سياسي و اقتصادي عنايت به ارزيابي گريده است. با 

ستانده  ل جدول دادهکه بعد از تعدي باشدميحاضر آثار اجراي طرح مذکور بر استان تهران  نوشتار
ي بر اي انرژملي براي استان تهران با استفاده از روش اقتصاد فضا، آثار قيمتي حذف يارانه

اجراي  دهدنشان مياست.  نتايج مطالعه شده ي استان تهران بررسي هاي مختلف اقتصادبخش
ر اشت. آثاواهد دويژه در سناريوهاي حذف يکباره و آني خهاين طرح آثار تورمي بسيار بااليي را ب

 7/9 درصد و 7/12سناريو قيمتي مفروض  2هاي انرژي بر اساس مستقيم حذف يکباره يارانه
 ستقيم آنغير م گردد. حال آنکه با در نظر گرفتن آثاروجود اضافه ميدرصد مي باشد که به تورم م

جراي اليحه ا باحاضر نوشتار رسد. همچنين بر اساس نتايج مي درصد 8/44و   1/59اين تورم به   
وجه تمذکور بيشترين افزايش قيمت را در بخش حمل و نقل خواهيم داشت که خود همين امر 

 طلبد.الن را جهت حداقل کردن آثار تورمي اجراي طرح ميبيشتر سياست گذاران و مسئو

 

 کلیدواژه:

 هایارانه، تورم، طرح تحول، هدفمند کردن یارانه
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 مقدمه -1
تالش  وقتصاد ا يباال يهاتياز آن است که با وجود ظرف ياقتصاد کالن کشور حاک يديکل يرهايمتغ يبررس

ه در آنچه ک ت مطلوب و مورد انتظار کشور ويان وضعيم ي، همچنان شکافدر اين عرصهمسئوالن و فعاالن 
 . ابد، وجود داردييعمل تحقق م

 با و ساله بيست انداز چشم ت مطلوب ويوضع از امروز واقعيت فاصله يادآوري با اقتصادي تحول برنامه

 هايسياست هايگيريجهت برمبناي ساختارها اصالح ران، به دنباليهاي اقتصاد ابه ظرفيت اتکا و شناخت

 ياصل مشکالت از ييک دهديم نشان مختلف اتمطالعکه ن برنامه آمده يا يشنهاديدر متن پ. است 44 اصل
 سرمايه کار، چون مختلف عوامل خصوص در يورهبهر نرخ البته است، يوربهره بودن پايين ايران اقتصاد

 متفاوت خدمات و صنعت ،يکشاورز مختلف چون يهابخش در يا و يانسان سرمايه ،يطبيع ، سرمايهيمال

مناسب  بيراتد منابعينه از به استفاده يبرا بايد بنابراين. نيست بخش رضايت آن شدردرکل  يول است
 توان و يمندرقابت و افزايش شده يرقابت شدت به جهان اقتصاد يفضاانديشيده و در نظر گرفته شود که 

 جهت برمبناي اقتصادي ساختارهاي اصالح ،ن طرحيهرچند هدف ا 1.است يوربهره افزايش مستلزم رقابت

 ين طرح تنها بخشيا ياجرا يمتاسفانه در روند و بررس ياعالم شده ول 44 اصل يکل هايسياست هايگيري
 . مد نظر قرار گرفته است ياارانهيتحول در نظام  يعنياز آن 

ر را ديز. ستين يده شود، شکيشياند يارانه در اقتصاد مليحل مشکل بزرگ  يبرا يد چاره اين که بايدر ا

 وهيه به شارانيخت روند موجود و پردارا نخواهد داشت و  ييهاارانهين ينده اقتصاد کشور قدرت پرداخت چنيآ
ن ياجراي ا يونگنحوه وچگ ينکته اصل .بزرگ روبرو کند ينده با چالشيتواند اقتصاد کشور را در آيحاضر م

را در  سئوالنرد تا مين موضوع صورت پذيار درباره ايبس يده که مطالعاتين موضوع سبب گرديهم. طرح است
 . رساند ياريمناسب  يريگميتصم

مورد مطالعه قرار  يو آثار آن در بعد مل ارايه يطرح در ابعاد مل که اين د اشاره داشتيبان راستا يدر هم
ترين قطب اقتصادي کشور است لذا . اما با توجه به اينکه تهران عالوه بر مرکزيت سياسي، مهماستگرفته 

ت يدرصد جمع 19ش از يطبق آمارها استان تهران ب ، توان آن را مرکزيت اقتصادي کشور نيز دانستمي
کشور را دارا  يد ناخالص داخليدرصد تول 25و حدود  2نفر(13422366، 1385سال  يکشور )طبق سرشمار

طرح هدفمند  يت و اقتصاد کشور، آثار اجرايتهران از جمع يبا توجه به سهم باال ن اساس ويبر ا .باشديم
به اين . نشان خواهد داد يترصورت ملموسبه داشته و آثار خود را  يشترينمود ب ن شهريها در اارانهيشدن 

و ضمن اشاره به نکات قابل تأمل در بررسي ها در اقتصاد کشور ارانهيهدفمند نمودن ، حاضرترتيب در نوشتار 
نکه طبق يبه ا با توجه. رديگياقتصاد کشور و شهر تهران مورد کنکاش قرار م برطرح ن يطرح مزبور، آثار ا

باشد و يدارا م يدر اقتصاد ملرا  يپرداخت يهاارانهين سهم از يشتريب يبخش انرژ يآمار و اعالم مراجع رسم
توجه حاضر  نوشتاردر باشد، يکشور م ياقتصاد يهاگر بخشيرگذار بر ديمهم و تاث يهان بخش از بخشيا
ها و ارانهينکه دولت حذف يکر است با توجه به اان ذيشا. و حذف آن شده است يانرژ يهاارانهيبه  ياژهيو

                                                                 
 .1387اي بر طرح تحول اقتصادي، نهاد ریاست جمهوري مقدمه 1
 .1385مرکز آمار ایران ، حساب هاي ملي ایران )حساب هاي منطقه اي(  2
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 يهااضر به پرداختنوشتار حدر ، بنابراين کرده يگذارنام يارانه نقديرا  يق پرداخت نقديرجبران آنها از ط
ات يدر ادب کهياطالق شده است، در حال ینه نقدااری رديپذيها انجام مارانهيمذکور که در قبال حذف  ينقد

 يه که از طرف دولت به شهروندان بصورت نقدچو آن وجود ندارد يارانه نقديبا عنوان  يپرداخت ياقتصاد
 شود.ناميده مي يپرداخت انتقال، گردديپرداخت م

 

 روند طرح تحول -2

حال  کشور دارد، يباال يهاتينشان از قابلران، يموجود در اقتصاد ا هايظرفيتو ي هايتوانمند يبررس
وجود ط ميان وضع مطلوب و شرايق ميفاصله شگرف و عم مايانگرکشور ن يط اقتصاديشرا يآنکه بررس

 کشور است. ياقتصاد

 ياهسال يطت موجود و مطلوب، ين وضعين بردن شکاف بيآل و از بدهيت مطلوب و ايوضع ل بهين يبرا
ها ز جمله آناست که ا تهيه شده يدر عرصه اقتصاد مل يامات گستردهيها و تصمها، طرحبرنامه ،گذشته

ل ن حايا اب. ه نمودست ساله کشور اشاريانداز بو سند چشم يو اجتماع يتوسعه اقتصاد يهاتوان به برنامهيم
ردن ن بيب به اهداف مشخص شده و از يابيد در دستيد و شاياقدامات فوق نتوانسته است آنچنان که با

 . نديموجود موفق عمل نما يهاشکاف

از  يتاراس که در يبا عنوان طرح تحول اقتصاد يا در دولت نهم با درک موضوع فوق طرحن راستيدر هم
خش ب هفتر ن طرح ديا. ده استين گرديباشد، تدوين بردن شکاف موجود و کارا نمودن اقتصاد کشور ميب

د وز از سنامر ياهتي، فاصله واقعياقتصاد ياست تا با اصالح ساختارها يقيعم ي، خواستار جراحياقتصاد مل
 1ول شماره در جدن طرح يا يمحورها. ران را کاهش دهدياقتصاد ا يهاليست ساله و پتانسيانداز بچشم

 ارايه شده است.

 رمبنايب اقتصادي ساختارهاي اصالح با اينکه در متن طرح تحول نيز اشاره شده که هدف اين طرح 

 رح تنها بخشي ازولي متاسفانه در روند و بررسي اجراي اين ط باشدمي 44 اصل هايسياست هايگيريجهت
نکته  شود.ترين بخش آن نيز محسوب ميکه البته مهممد نظر قرار گرفته  ايآن يعني تحول در نظام يارانه

ري تاثيرپذي وهاي مختلف اقتصاد کشور و هماهنگ بودن بخش گيبا توجه به يکپارچآن است که قابل تأمل 
 ا توجه بهه بک. در حالي بررسي شده است ها در اقتصاد کشور را تنها يک بخش از نارساييچمتقابل، 

يگر دهاي خشهاي مختلف اقتصاد، موفقيت اين طرح در گرو انجام اصالحات در بوابستگي و پيوستگي بخش
 پرداخته  ايارانهي در مطالعه حاضر تنها به مباحث مربوط به اصالح نظام ،اساسهمين بر بوده و اقتصاد نيز 
 خواهد شد. 
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 یطرح تحول اقتصاد ی: محورها1جدول شماره

 ياتيعمل يراهکارها يمشکالت فعل محور

تحول در نظام مال
اتي

 يد ناخالص داخليدر تول ياتيمال يسهم اندک درآمدها  ي

 ينههه هههاین هزيدر تهه م ياتيههمال يسهههم انههدک درآمههدها 

 دولت

 بهها وجههود نقهه  و ات بههر وههروت يههه مالیههسهههم انههدک پا

 . . . ها در طول سال و  یيانتقاالت گسترده دارا

 يات مههاليههه و تملیههگههاه اطاتههات پایجههاد پایا 

 انیمؤد

 ياتيتمل يندها و سامانه هایاصاح فرا 

 و  يسهههات افهههزار يرسهههاخت ههههایجهههاد زیا

 . . . ارتباطات و 

تحول در نظام بهره ور
بهههره  يبهرا ياساسهه يمههؤور و مقهوا هها يفقهدان تقاضها  ي

 يور

 ير دولتيو غ يت در سطح دولتیرینظام مد يناکارآمد 

 سههازگار بهها  يو الزامههات قههانون يدر قواتههد حقههوق يکاسههت

 . . و  يم بهره وريمفاه

 يديهکل ياصهاح حهوزه هها ين برنامهه ههایتدو 

 يش بهره وریافزا يريبا جهت گ

 ت یههاسههتقرار نظههام بودجههه کقههور بهها محور

 يشاخص بهره ور

 و  يان مزد و بهره وريارتباط م يبرقرار . . . 

تحول در نظام گمرک
 ي

 کاال يمقک  ارزش گذار 

 کاالها يفات گمرکیزمان بر بودن تقر 

  قاچاا کاال و . . . 

 کاالهههها و  يفات گمرکهههی  تقهههريپهههروته تسهههه

 ين سازمانيب يجاد هماهنگیا

 يجهان يکودايستم آسي  سيپروته تکم 

 در گمهههرک و  يسهههامت ادار يپهههروته ارتقههها

 . . . و  يش فرهنگ و وجدان کاریافزا

تحول در نظام 
ي

ارانه ا
 يارانهه هها ناشهی يو کهاهش اوهر باقه يپرداخت همگهان  ي

 يماتلف درآمد يگروه ها ياز برخوردار

 يه مصههرو و فقههار بههر منههابع تمههومیههرو يش بههیافههزا 

 بودجه دولت

 و  يجهان يدر بازارها يکاهش رقابت مند . . . 

 ریب پذيآس يت هاياققار و فعال یيشناسا 

 وه و ين اقههام تمههده شههيههي، تعين مبههانيههيتع

 يمتيسرتت اصاحات ق

 د، يههبههر تههورم، تول يمتههي  آواراصههاحات قيههتحل

نهه بنگهاه و یع درآمهد، هزیه، توزيتجارت خهارج

 . . . آن بر دولت و  يآوار مال

تحول در نظام توز
ي

ع کاال
 

 ينههدهایفرات آمههار و اطاتههات در خصههو  یههتههدم کفا 

 عیتوز

 از  يبههودن باههش قابهه  تههوجه ير رسههميههنههامطم ن و غ

 عیحم  و پاش کاال در شبکه توز

 و  يدر سطح خرده فروش يصنف يتعداد واحدها. .  

 يکقور يه هایجاد اتحادیا 

 اصناو و بازرگانان يگاه اطاع رسانیجاد پایا 

  شبکه کارت اصناو کقور و . . . 

ش 
تحول در نظام ارز

گذار
 ي

پول مل
 يتناقض قانون  ي

 ه بازاریتدم تسو 

 درجه تمرکز باال در بازار ارز 

 ياست ماليبه س ياست ارزيس يوابستگ 

 ياستقرار نظام مناسب ارز 

 (پولياصاح واحد)صفرها 

 چاپ اسکناس با ارزش باالتر 

تحول در نظام 

بانک
 ي

 ياقتصاد يطرح ها يابیات بدون ارزيپرداخت تسه 

 يات پرداختيتسه يق بر رويتدم نظارت دق 

 ينگیتدم کنترل نقد 

 یيقانون مبارزه با پولقو ياجرا 

 کيالکترون يع و توسعه بانکداریتسر 

 بانک ها يع در روند واگذاریتسر 

 يت طرح تحول اقتصادیمنبع: سا
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 حه تا مصوبهیاز ال -3
حهه يال نيران ايئت وزيه 5/8/1387ها در جلسه مورخ ارانهيحه هدفمند کردن يال يتيک فوريب يبا تصو

در  گرديد س مجلس ارائهيبه رئ يمراحل قانون يط يس جمهور و براياز رئ ينامه ا يط 9/10/1387خ يدر تار
ت به يرک فويد يحه را با قين اليا ياسالم يمجلس شورانمايندگان  10/10/1387روز سه شنبه  يجلسه علن

 ريو سها يژه طرح تحول اقتصهاديون ويسيات آن به کميب جزئيو تصو يجهت بررس سپس. ندب رسانديتصو
و  يا بررسهحه رين اليماه مفاد ا 8 يز طيژه نيون ويسيکم. ديحه ارسال گرديمرتبط با ال يفرع يهاونيسيکم

در  20/8/1388خ  يژه در تاريون ويسيپس ازآن مصوبات کم .ن خصوص ارائه کرديخود را در ا ييمصوبات نها

حهه تها ير ارائهه اليدر مسه. ديب رسيرات به تصوييتغ يقرار گرفت که با برخ يمجلس مورد بررس يصحن علن
شهده  اشهاره، حههين اليهن مفاد ايمهمتر 2شماره آن به وجود آمد که در جدول  در يراتييب مجلس تغيتصو
 . است

 

 ب مجلسيشنهاد دولت تا تصويارانه ها از پيهدفمند کردن  طرح: 2جدول شماره

 دولت شنهاديپ ژهيو ونيسيکم مصوب مجلس يينها مصوبه

 موارد تیرتا با ستا مجاز دولت -1ماده 

 :کند اصاح را يانرت يها حام  متيرقیز

گاز،  نفت ن،یبنز يداخل فروش متيق - الف
 ریسا و عیما گاز و ديسف نفت کوره، نفت

 و فارس جيخل فوب متيق با متناسب مقتقات
 شود نييتع يا گونه به کقور ياقتصاد طیشرا

 قانون نیا اباغ از سال سه از پس حداکثر که

 از درصد نود از کمتر فوا يحاملها متيق

 نهیهز احتساب با فارس جيخل فوب يمتهايق

 اتيومال عیتوز نق ، و حم  )شام  مترتب يها

 . نباشد (يقانون توارض و
 يا گونه به يعيطب گاز يداخل فروش متيق– ب
 نیا اباغ از پس سال 3 ظرو که شود نييتع

 متيق متوسط درصد 75 حداق  معادل قانون

 . شود يصادرات يعيطب گاز
 نييتع يا گونه به برا يداخل فروش متيق - ج

 قانون نیا اباغ از پس سال 3 که ظرو شود

 . باشد آن شده تمام متيق حداق  معادل

 ریز موارد تیرتا با ستا مکلف دولت -1ماده 
 :کند اصاح را يانرت يها حام  متيق

 گاز، نفت ن،یبنز يداخل فروش متيق - الف

 ریسا و عیما گاز و ديسف کوره، نفت نفت

 با و حاملها تيفيلحاظ ک با ، نفت مقتقات

 نق ، حم  و )شام  مترتب يها نهیهز احتساب

 و جی(تدريقانون توارض و اتيمال و عیتوز
 توسعه پنجم پنجساله برنامه انیتاپا حداکثر

 يجمهور يوفرهنگ ياجتمات – ياقتصاد

% (  90درصد )  نود از کمتر رانیا ياسام
 جيخل )فوب( در يکقت يرو  یتحو متيق

 . نباشد فارس
 گونه به برا يداخل فروش متيق نيانگيم – ج

 انیپا تا حداکثر و جیبتدر شود که نييتع يا

 – يتوسعه اقتصاد پنجم پنجساله برنامه

 معادل ياسام يجمهور يفرهنگ و ياجتمات

 . باشد آن شده مت تماميق

 قانون نیا تیرتا با ستا مکلف دولت -1ماده 

 :کند اصاح را يانرت يها حام  متيق

 گاز، نفت ن،یبنز يداخل فروش متيق - الف

 ریسا و عیما وگاز ديسف نفت کوره، نفت

 با و حاملها تيفيک لحاظ با ، نفت مقتقات

 نق ، و حم  مترتب)شام  يها نهیاحتساب هز

 تا جیبتدر (يتوارض قانون و اتيمال و عیتوز

– ياقتصاد توسعه پنجم پنجساله برنامه انیپا

 رانیا ياسام يجمهور يفرهنگ و ياجتمات

 يرو  یتحو متي% ( ق 90نوددرصد) از کمتر
 . نباشد فارس جيخل در )فوب(يکقت

 گونه به برا يداخل فروش متيق نيانگيم – ج

 لهپنجسا برنامه انیپا ج تایبتدر که شود نييتع يا

 يفرهنگ و ياجتمات – ياقتصاد توسعه پنجم
 آن شده تمام متيق معادل ياسام يجمهور

 . باشد

 وظفم گاز و برا و ,آب يشرکتها  - 5تبصره 

 نیچند ک انقعابی از که يموارد در اند

 در کننديم يبردار بهره مقترک ای خانواده

 با تنها باشد کنتور کردن اضافه امکان که يصورت

 شیافزا نسبت به آن نصب و کنتور نهیهز اخذ
 که يصورت در و ندینما اقدام کنتورها تعداد

 به را نيمقترک نباشد کنتور کردن اضافه امکان

 . دهند شیافزا برداران بهره تعداد

 آوار تیریمد يبرا است مجاز دولت -2 ماده

 بر يانرت يحاملها يالملل نيب يمتهاينوسان ق

 آوار تیریمد يبرا است مجاز دولت - 2ماده 

 ،يمل اقتصاد بر يانرت يحاملها يمتهاينوسان ق
 آوار تیریمد يبرا است مجاز دولت - 2ماده 

 ،يمل اقتصاد بر يانرت يحاملها يمتهايق نوسان
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 متناسب را يانرت مصرو بر اتي، ماليمل اقتصاد

 از نيهمچن و نموده اخذ و نييتوام  تع نیا با

 به ما اخذ ای و اخذ توارض و نييتع قیطر

 وجوه. دینما ارانه اقدامی پرداخت ای و التفاوت

 موضوع ار صندواياخت در ماده، نیا از حاص 

 در امور مصرو يبرا قانون نیا (9 ) ماده

 . رديگ يم قرار قانون نیا موضوع

 و ستيب تا کهيصورت در را ن حاملهایا متيق
 )فوب(يکقت يرو  یمت تحويق درصد پنج

 يبرا متيق رييتغ کند بدون نوسان فارس جيخل
 ای و التفاوت ما به اخذ قیطر از کننده مصرو
 در را مبالغ مذکور و. دینما اقدام ارانهی پرداخت

 در بودجه يانرت يحاملها بازار ميتنظ حساب

متها يق نوسان کهيصورت در. کند منظور يسنوات
 دیتجد متيق در شود درصد پنج ستيب از شيب

 . نمود نظر خواهد

 و ستيب تا کهيدر صورت را حاملها نیا متيق
 يرو  یتحو متيق درصد پنج

 رييتغ بدون کند نوسان فارس جيخل)فوب(يکقت
 به ما اخذ قیطر از کننده مصرو يبرا متيق

 مبالغ و. دینما ارانه اقدامی پرداخت ای و التفاوت

 يانرت يحاملها بازار ميتنظ حساب در را مذکور
 کهيصورت در. کند منظور يسنوات بودجه در

 در شود درصد پنج ستيب از شيب متهاينوسان ق

 . نمود نظرخواهد دیتجد متيق

 موارد تیرتا با است، جازم دولت  - 3ماده 

 دفع و يآور جمع و کارمزد آب متيق ریز

 :کند نييتع را فاضاب

 توجه با ماتلف مصارو يبرا آب متيق -الف

 به کقور در آن استحصال و نحوه تيفيبه ک

 از پس سال 3 که ظرو شود نييتع يا گونه

 شده مت تماميق معادل قانون، حداق  نیا اباغ

 . باشد آن

 فاضاب دفع و يآور جمع خدمات کارمزد -ب

 کارگروه توسط کقور در مناطق ماتلف

 . شود يم نييتع ن مادهیا (1 ) کیتبصره  موضوع

 موارد تیرتا اب است، مجاز دولت  - 3ماده 

 دفع و يآور جمع کارمزد و آب متيق ریز

 :کند نييرا تع فاضاب

 توجه با ماتلف مصارو يبرا آب متيق -الف

 به کقور در آن استحصال نحوه و تيفيبه ک

 تا حداکثر و جیبتدر شود که نييتع يا گونه

 – ياقتصاد توسعه پنجم برنامه پنجساله انیپا

 رانیا ياسام يجمهور يو فرهنگ ياجتمات

 . باشد آن تمام شده متيق معادل

فاضاب  دفع و يآور جمع خدمات کارمزد -ب
نگه  ، ،احداث جادیا يها نهیهز مجموع براساس

 ارزش کسر از پس شبکه يبردار بهره و يدار

 در دولت يکمکها و يلیتحو فاضاب يذات

 ) يقیتقو ياستهايس به مربوط( يسنوات بودجه

 . گردد يم نييتع

 موارد تیرتا با است، جازم دولت  - 3ماده   

 دفع و يآور جمع کارمزد و آب متير قیز

 :کند نييرا تع فاضاب

 توجه با ماتلف مصارو يبرا آب متيق -الف

 به کقور در آن استحصال نحوه و تيفيبه ک

 تا حداکثر و جیبتدر که شود نييتع يا گونه

 – ياقتصاد توسعه پنجم برنامه پنجساله انیپا

 رانیا ياسام يجمهور يو فرهنگ ياجتمات

 . باشد آن تمام شده متيق معادل

فاضاب  دفع و يآور جمع خدمات کارمزد -ب
نگه  ، ،احداث جادیا يها نهیهز مجموع براساس

 ارزش کسر از پس شبکه يبردار بهره و يدار

 در دولت يکمکها و يلیتحو فاضاب يذات

 ) يقیتقو ياستهايس به مربوط( يسنوات بودجه

 گردد يم نييتع

سال، 3 ظرو حداکثر است مجاز دولت - 4 ماده
 يهمگان ياساس خدمات و کاالها ریسا متيق
 شده تمام متيحداق  ق معادل را يتيحاکم ريغ

 . کند نييتع

 حداکثر و جیتدر به است موظف دولت - 4 ماده

 ،ياقتصاد توسعه پنجم پنجساله برنامه انیپا تا
 ران،یا ياسام يجمهور يفرهنگ و ياجتمات
 برنج، گندم، ارانهی کردن هدفمند به نسبت

 ،يخدمات پست دارو، شکر، ر،يش روغن،

 و)يمسافر( يلیر ، خدماتیيمايخدمات هواپ
 اقدام )نهال و کود بذر،( يکقاورز يها نهاده

 . دینما

 باش کنندگان ديتول به يپرداخت ارانهی -تبصره
 قب  سال از کمتر سال هر در دینبا يکقاورز

 . باشد

 حداکثر و جیتدر به است موظف دولت - 4ماده 

توسعه  پنجم پنجساله برنامه انیپا تا
 ياسام يجمهور يفرهنگ و ي،اجتماتياقتصاد

 برنج، گندم، ارانهی کردن هدفمند به ران،نسبتیا

 خدمات ،يپست خدمات دارو، شکر، ر،يروغن،ش

 يها نهاده و)يمسافر( يلیر ، خدماتیيمايهواپ
 . دینما اقدام )نهال و کود بذر،( يکقاورز

 باش کنندگان ديتول به يپرداخت ارانهی -تبصره
 قب  سال از کمتر سال هر در دینبا يکقاورز

 . باشد

 60 تا حداکثر است مجاز دولت  - 5ماده 

 قانون نیا ياجرا از وجوه حاص  خالص درصد

 : دینه نمایهز ریز يبندها قالب در را

 و ينقد پرداخت قالب در و ميمستق کمک– الف
 سهام جمله از سهام يواگذار ای يرنقديغ ای

 به ارياخت بر حسب بورس در ترضه قاب 

 . هدو جامعه يخانوارها

 : يقب از ياجتمات نيت م جامع نظام ياجرا – ب

 و ياجتمات يمه هايب نيتام و گسترش -1
 جامعه سامت ارتقاء و نيو تام يدرمان خدمات

 و خا  مارانيب يدرمان و یيدارو پوشش و

 را انن و آرد ارانهی است موظف دولت  - 5 ماده
 مقاص انهيسال بودجه حهیدر ال که يزانيم به

 مصرو ارياخت مناسب در يروشها از شود يم

 . دهد قرار يمتقاض کنندگان

 تسيب یيروستا اققار نان ارانهی سرانه  -تبصره
 . بود خواهد يشهر سرانه از قتريب (20) %درصد

 را ننا و آرد ارانهی است موظف دولت - 5 ماده
 مقاص انهيسال بودجه حهیدر ال که يزانيم به

 مصرو ارياخت مناسب در يروشها از شود يم

 . دهد قرار يمتقاض کنندگان

 ياان و شهر هيروستائ نان ارانهی سرانه  -تبصره
ب يت و اققار آسيست هزار نفر جمعير بیز
ص دولت ير شهرها به تقایر در سایپذ

متوسط  از قتري( پنجاه درصد ب %50حداق  )
 بود خواهد ارانه سرانهی
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 العاج، صعب
 يبرا اشتغال و مسکن نيتام به کمک  -2 

 هدو  جامعه
 تیحما يها برنامه ياجرا و يتوانمندساز -3

 هدو جامعه يبرا ياجتمات

 . ها ارانهی کردن هدفمند به مربوط امور ریسا -ج

 درصد15 تا حداکثر است مجاز دولت  - 6ماده 

 را ن قانونیا ياجرا از حاص  وجوه خالص

 يها پرداخت کمک ای و يگذار هیسرما يبرا
 وجوه ای و اتيسود تسه ارانهی ای و باتوض

 . کند نهیهز ریز موارد ياجرا يبرا شده اداره

 يدر واحدها يانرت مصرو يساز نهيبه -الف
 صرفه به قیو تقو يمسکون و يخدمات ،يديتول

 توسط که مصرو يالگو تیرتا و یيجو

 . شود يم يربط معرفیذ یياجرا دستگاه

 يديتول يواحدها يفناور ساختار اصاح -ب
 و توسعه يانرت يور بهره شیافزا جهت در

 . ریدپذیتجد منابع از برا ديتول

 دهنده خدمات ارائه يتها شرک انیز جبران -ج

 يها فرآوردهو  يعيگازطب برا، فاضاب، و آب
 . ن قانونیا ياجرا از يناش ينفت

 . يتموم نق  و حم  گسترش -د

 و يباش کقاورز دکنندگانيتول از تیحما - ه
 . يصنعت

 . يصنعت نان انبوه ديتول از تیحما - و

 ينفت ريغ صادرات توسعه از تیحما - ز

 يقیتقو ياستهايس است موظف دولت - 6ماده 
 گسترش و جادیا يبرا را الزم يتیحما و

 به کمک زين و يصنعت نان ديتول يواحدها

 در نان که و آرد ديتول يواحدها خسارت جبران

 مقک  با آنها تيفعال ادامه قانون نیا ياجرا

 ياجرائ نامه نيآئ. دینما اتااذ شود يمواجه م
 يهمکار با و يبازرگان توسط وزارت ماده نیا

 سه ظرو حداکثر و هيته ربط يذ يدستگاهها

 اتيه بیتصو به قانون نیا بیتصو از پس ماه

 . رسد يم رانیوز

 يقیتقو ياستهايس است موظف دولت - 6ماده 
 گسترش و جادیا يبرا را الزم يتیحما و

 به کمک زين و يصنعت نان ديتول يواحدها

 در نان که و آرد ديتول يواحدها خسارت جبران

 مقک  با آنها تيفعال ادامه قانون نیا ياجرا

 ياجرائ نامه نيآئ. دینما اتااذ شود يمواجه م
 يهمکار با و يبازرگان توسط وزارت ماده نیا

 سه ظرو حداکثر و هيته ربط يذ يدستگاهها

 اتيه بیتصو به قانون نیا بیتصو از پس ماه

 . رسد يم رانیوز

 بعمنا ميمستق کنندگان افتیدر  - 7ماده 

 و الزم اطاتات که قانون نیا 6 و 5موضوع مواد
 هیارا و متالفان و کنند ينم هیآن راارا راتييتغ

 از يباق ای تمام از اطاتات نادرست، کنندگان

. شد خواهند قانون محروم نیا ياجرا منافع
 يمنافع ن قانونیا مح  از اشاا  نیا چنانچه
 را نداشته آن استحقاا که باشند کرده  يتحص

ه برابر ب دو تا آن اص  استرداد بر تاوه باشند،
 منابع و شد خواهند ملزم مهیجر پرداخت

 قانون نیا 9 ماده موضوع حاص  به صندوا

 . شد خواهد زیوار

 از پس ماه کی حداکثر ماده نیا دستورالعم 

 امور ،يدادگستر يوزرا توسط ن قانونیا اباغ

 ،ياجتمات نيت م و رفاه ،یيو دارا ياقتصاد

 سیير يراهبرد و نظارت يزیر برنامه معاونت
 . خواهد شد اباغ و بیتصو جمهور،

 
 
 

 االک متيق اصاح است مکلف دولت  - 7ماده 

 يسالها در را قانون نیا خدمات موضوع و
 اتمال سال هر بهقت ماهیارد از پنجم برنامه

 . دینما

 . حذو شد 7 ماده

 (50 تا حداکثر است مجاز دولت -8 ماده 50) تا حداکثر است مجاز دولت  - 8ماده  درصد 25 تا حداکثر است مجاز دولت  - 8ماده 
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 به را قانون نیا ياجرا از حاص  وجوه خالص

 يا نهیهز اتتبارات يکاهش وابستگ منظور

 اتتبارات يبرا آوار آن جبران و نفت به دولت

 نهیهز یيا هیسرما يها یيدارا تملک و نهیهز

 . کند

 نیا ياجرا از حاص  وجوه درصد( خالص
 : دینما نهیهز ریز يقالب بندها در را قانون

 دهک پنج به ينقد ريغ و ينقد پرداخت– الف

 به آن يجیتدر رييتغ و اجرا دوره در آغاز

 انیپا در ياجتمات نيتام نظام جامع يبرقرار

 . دوره

 يبرا ياجتمات نيت م جامع نظام ياجرا – ب
 : يقب از جامعه هدو

 و ياجتمات يها مهيب نيتام و گسترش 1-

 جامعه سامت ارتقاء و نيتام و يخدمات درمان

 و خا  مارانيب يدرمان و یيپوشش دارو و
 العاج، صعب

 يساز ،مقاوم مسکن نهیهز نيتام به کمک 2-
 ،  اشتغال و مسکن

ت یحما يبرنامه ها ياجرا و يتوانمندساز 3-
 ياجتمات

 نیا ياجرا از حاص  وجوه خالص( درصد
 : دینما نهیهز ریز يقالب بندها در را قانون

 ينقد ريغ و ينقد پرداخت قالب در ارانهی– الف
ه يکل به نسبت خانوارها درآمد زانيبا لحاظ م
 پرداخت خانوار سرپرست کقور به يخانوارها

 . شود

 يبرا ياجتمات نيت م جامع نظام ياجرا – ب
 : يقب از جامعه هدو

 و ياجتمات يها مهيب نيتام و گسترش 1-

 جامعه سامت ارتقاء و نيتام و يخدمات درمان

 و خا  مارانيب يدرمان و یيپوشش دارو و
 العاج، صعب

 يساز ،مقاوم مسکن نهیهز نيتام به کمک 2-
 ، اشتغال مسکن و

 تیحما يها برنامه ياجرا و يتوانمندساز 3-
 ياجتمات

 با را ها ارانهی يزسا هدفمند صندوا  - 9ماده 

 :دهد  يتقک ریز طیشرا

 استیر به یيامنا  تيه توسط صندوا - الف

 مرکب و (يو اول معاون ای) يجمهور سيرئ

 و رفاه ریوز ،یيدارا و ياقتصاد امور ریازوز
 يراهبرد و يزیبرنامهر معاون و ياجتمات نيتام
 مجلس ندهینما دو. شود يم اداره جمهور سيرئ

انتااب  با ناظر تنوان به زين ياسام يشورا
 صندوا يامنا  تيه در ياسام يشورا مجلس

 . ندینما يم شرکت

 و مستق  يحقوق تيشاص يدارا صندوا – ب
 صورت به و است يموال و يادار استقال

 مقررات طبق ،يردولتيغ يتموم مؤسسه

اداره  مربوط مقررات نيقوان ریسا و اساسنامه
 از حاص  وجوه دارد، ارياخت و فهيوظ و شود يم

در  مقرر مصارو به و اخذ را قانون نیا ياجرا
 برسانند قانون نیا
 اتضاء، ارکان، شام ؛ صندوا اساسنامه -ج. 

 ریسا و تيفعال مدت ارات،ياخت ف،یوظا

 ء،امنا  تيه قنهاديپ به آن اداره بر حاکم مقررات
 . رسد يم رانیوز  تيه بیتصو به

 زمتمرک و يستاد واحد يدارا صرفاً صندوا - د
 . داشت ناواهد يا وابسته واحد ای شعبه و بوده

 ندواص اداره ازين مورد کارکنان و اتتبارات - ه

 يدستگاهها کارکنان و اتتبارات کاهش مح  از
 گردد يم نيتام یياجرا

 خالص درصد 30 است مکلف دولت  - 9ماده 

 يبرا را قانون نیا ياز اجرا حاص  وجوه

 سود ارانهیا ی و باتوض يکمک ها پرداخت

 ياجرا يبرا شده اداره وجوه ای و اتيتسه
 . کند نهیهز ریموارد ز

 يواحدها در يانرت مصرو يساز نهيبه -الف
 صرفه به قیتقو و يمسکون و ي،خدماتيديتول

 توسط که مصرو يالگو تیرتا و یيجو

 . شود يم يمعرف ربطیذ یياجرا دستگاه

 يديتول يواحدها يفناور ساختار اصاح -ب
 توسعه و ،آبيانرت يور بهره شیجهت افزا در

 . ریدپذیمنابع تجد از برا ديتول

 ارائه يها شرکت انیز از يباق جبران -ج

 يعيگازطب برا، فاضاب، آب و خدمات دهنده
 هایدهدار و ها يشهردار و ينفت يها فرآورده و

 . قانون نیا ياجرا از يناش

 در يتموم نق  و حم  بهبود و گسترش -د

 و يتموم نق  و حم  قانون توسعه چهارچوب
 تا حداکثر پرداخت و سوخت مصرو تیریمد

 . مذکور قانون (10ماده ) اتتبارات سقف

 و يکقاورز باش دکنندگانيتول از تیحما - ه
 . يصنعت

 . يصنعت نان ديتول از تیحما - و

 . ينفت ريغ صادرات توسعه از تیحما - ز

 هدو با يتعامل يکيالکترون خدمات توسعه -ح

  .ضرور ريغ يآمدها و رفت ا کاهشی و حذو

 خالص درصد 30 است مکلف دولت  - 9ماده 

 يبرا را قانون نیا ياز اجرا حاص  وجوه

 سود ارانهیا ی و باتوض يکمک ها پرداخت

 ياجرا يبرا شده اداره وجوه ای و اتيتسه
 . کند نهیهز ریموارد ز

 يواحدها در يانرت مصرو يساز نهيبه -الف
 صرفه به قیتقو و يمسکون و يخدمات ،يديتول

 توسط مصرو که يالگو تیرتا و یيجو

 . شود يم يمعرف ربطیذ یياجرا دستگاه

 يديتول يواحدها يفناور ساختار اصاح -ب
 توسعه و ،آبيانرت يور ش بهرهیافزا جهت در

 . ریدپذیتجد منابع از برا ديتول

 ارائه يها شرکت انیز از يباق جبران -ج

 يعيگازطب برا، و فاضاب، آب خدمات دهنده
 يدهدار ها و يشهردار و ينفت يها فرآورده و
 . قانون نیا ياجرا از يناش ها

 در يتموم نق  و حم  بهبود و گسترش -د

 و يتموم نق  و حم  قانون توسعه چهارچوب
 تا حداکثر و پرداخت سوخت مصرو تیریمد

 . مذکور قانون ( 10 ) ماده اتتبارات سقف

 و يکقاورز باش دکنندگانيتول از تیحما - ه
 . يصنعت

 . يصنعت نان ديتول از تیحما - و

 . ينفت ريغ صادرات توسعه از تیحما - ز

 هدو با يتعامل يکيالکترون خدمات توسعه -ح

 . ضرور ريغ يآمدها و رفت ا کاهشی و حذو

 تا قانون نیا ياجرا ازين مورد تناواه  - 10ماده 

 يتموم بودجه جمع سر از دوازدهم کیسقف 
 از حاص  منابع مح  از و شود ين ميتام يسنوات

 مستهلک سال طول قانون در نیا ياجرا

 نیا (9) و (8) مواد  موضوع منابع  - 10ماده 
 اداره وجوه و اتيتسه کمکها، اتم از قانون

 ياتتبار و يمال موسسات بانکها و قیطر از شده
 مذکور اشاا  ارياخت در يدولت ريغ و يدولت

 قانون نیا 9و  8مواد  موضوع منابع  - 10ماده 

 از شده اداره وجوه و اتيتسه از کمکها، اتم

 يدولت ياتتبار و يمال و موسسات بانکها قیطر
قرار  مذکور ار اشاا ياخت در يدولت ريغ و



8 

 

 . گرفت واهد . گرفت قرار خواهد . گردديم

 نیا ياجرا از اص ح وجوه یيجابجا - 11 ماده
 10 حداکثر ( تا8و ) (12( )65 (مواد قانون در

 يبطور. است مجاز دولت درصد توسط واحد
 شده ينيب شيموارد پ حاص  در وجوه ک  که

 . شود  مصرو قانون نیا در

 يها ارانهی و اکمکه افتیدر   - 11ماده 
 هارائ به منوط قانون نی( ا9( و )8مواد ) موضوع
 احراز صورت در. باشد يم حيصح اطاتات

 مکلف دولت ارائه شده، اطاتات صحت تدم

 ادامه پرداخت، از يريجلوگ ضمن است

اقدامات  يپرداخت وجوه استرداد درخصو 
 . آورد تم  به را الزم يقانون

 افتیدر يبرا را خود که يصورت در اشاا 

 (9 ) و (8 ) مواد موضوع يها و کمک ها ارانهی

به  را خود توانند اتتراض يم بدانند محق
 شيپ ماده نیاياجرائ نامه نيآئ در که يونيسيکم
 . ندینما ارائه شود يم ينيب
 زا پس ماه سه حداکثر ماده نیا یياجرا نامه نيآئ

 امور ،يدادگستر يوزرا توسط قانون نیاباغ ا

 ،ياجتمات نيت م و رفاه ،یيو دارا ياقتصاد

 سیير يراهبرد و نظارت يزیر برنامه معاونت
 رانیوز اتيب هیتصو ، به و قنهاديپ جمهور

 . رسد يم

 موضوع يها ارانهی و کمکها افتیدر - 11ماده 

 ارائه به منوط قانون نی( ا9( و )8مواد)

 . باشد يم حيصح اطاتات
 ارائه اطاتات صحت تدم احراز صورت در

 از يريجلوگ ضمن است شده،دولت مکلف

 وجوه درخصو  استرداد پرداخت، ادامه

 . تم  آورد به را الزم يقانون اقدامات يپرداخت

 افتیدر يبرا را خود که يصورت در اشاا 

( 9( و )8مواد ) موضوع يها و کمک ها ارانهی
به  را خود توانند اتتراض يبدانند م محق
 شيپ ن مادهیا ياجرائ نامه نيآئ در که يونيسيکم
 . ندینما ارائه شود يم ينيب

 زا پس ماه سه حداکثر ماده نیا یياجرا نامه نيآئ
 امور ،يدادگستر يوزرا توسط قانون نیاباغ ا

 ،ياجتمات نيت م و رفاه ،یيو دارا ياقتصاد

 سیير يراهبرد و نظارت يزیر برنامه معاونت
 يم رانیات وزيه بیتصو به، و قنهاديپ جمهور
  .رسد

 ياجرا يراستا رد است، مجاز دولت  -12ماده 
 به را حاص  وجوه ، 1387 در سال ن قانون،یا

 بودجه در قانون مندرج مربوط يف درآمدیرد

 % 100 معادل و زیوار کقور ک  1387 سال

موضوع  اتتبارات»تنوان  اتتبار تحت
 –)درآمد يانرت يها حام  يهدفمندساز

 . کند نهیهز  را« نه(یهز

 خالص درصد 20 تا است ازمج دولت -12ماده 

 منظور به را قانون نیا ياجرا از وجوه حاص 

 و يها نهیهز اتتبارات يآن برا آوار جبران

 . کند نهیهز یيه ایسرما يها یيدارا تملک

 

 درصد 20 تا است مجاز دولت - 12ماده 

 به را قانون نیا ياجرا از وجوه حاص  خالص

 و يا نهیهز اتتبارات يآن برا آوار جبران منظور
 . کند نهیهز یيا هیسرما يها یيدارا تملک

 دولت کارکنان قواح شیافزا الزام   -13ماده 

 توسعه چهارم برنامه قانون( 150موضوع ماده )

 يجمهور يفرهنگ و ي، اجتماتياقتصاد

 125 ماده و آن تبصره (و ( 64مواد و رانیا ياسام

 ( 41 ) ماده و يخدمات کقور تیریمد قانون

 ياجرا زمان کاراز قانون ( 41 ) ماده از کار قانون
 يو تمام شد االجرا خواهد موقوو قانون نیا

 يملغو  اباغ زمان از قانون نیا با ریمغا نيقوان
 نیا ازين مورد یياجرا يها نامه نيآئ ریسا. شود
 وزارت قنهاديپ به ماه، 2 از پس حداکثر قانون

 نيتام و رفاه وزارت ،یيدارا و يو اقتصاد امور
 و نظارت و يزیر برنامه و معاونت ياجتمات
 هیسرما و تیریمد معاونت توسعه و يراهبرد
  تيه بیتصو به يجمهور سيرئ يانسان

 . ديرس خواهد رانیوز

 منابع تمام است مکلف دولت  - 13ماده 

 يخاص حساب به را قانون نیا ياجرا از حاص 
 ک  يدار خزانه نزد ها ارانهی يبنام هدفمندساز

 . کند زیوار

 نيقوان درقالب يزیوار وجوه (%100) صد در صد
 شده ينيب شيپ موارد يبرا يسنوات بودجه

 اختصا  قانون نیا (12) و (9) و8) درمواد )

 . افتی خواهد

 کی هر اتتبارات است مکلف دولت -1 تبصره
 جدول سه در را مذکور مواد موضوع ازمصارو

  .کند درج يسنوات بودجه حهیال مستق  در

 منابع تمام تاس مکلف دولت  - 13ماده 

 يخاص رابه حساب قانون نیا ياجرا از حاص 
 ک  يدار خزانه نزد ها ارانهی يبنام هدفمندساز

 يزیوار وجوه (% 100 ) صد در صد. کند زیوار
 شيپ موارد يبرا يسنوات بودجه نيدرقالب قوان

 قانون نیا (12) و (9)  و (8) شده درمواد ينيب

 . افتی اختصا  خواهد

 بعمنا اتتبارات است مکلف دولت  -1تبصره 

 چهار در را مذکور مواد موضوع ومصارو

 درج يسنوات بودجه حهیال در مستق  فیرد

 . کند

 ياتيمال تيمعاف است مجاز دولت - 14ماده 
 را ميمستق يها اتيمال قانون  (84) موضوع ماده

 و رييتغ با متناسب آن، ساالنه شیبر افزا تاوه
 قنهاديپ با قانون نیا موضوع يها متياصاح ق

 سال پنج يط یيدارا و يامور اقتصاد وزارت

 قانون نیا ياجرا ازين مورد تناواه  - 14ماده 

 منابع مح  از و منظور يسنوات تناواه بودجه در

 سال طول در ن قانونیا ياجرا از حاص 

 . گردديم مستهلک

 در قانون نیا ياجرا ازين مورد تناواه - 14ماده 

 مح  از و منظور يسنوات بودجه تناواه گردان

 سال طول در قانون نیا ياز اجرا حاص  منابع

 . گردديم مستهلک
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 . دهد شیبرابر افزا دو تا حداکثر

 

 قانون نیا موضوع اتتبارات یيجابجا - 15ماده 

 درصد واحد 10 حداکثر (12) (و8( ) (9مواد در

 ک  که يبطور. است مجاز يسنوات بودجه در

 نیا در شده ينيب شيپ موارد در حاص  وجوه
 . شود مصرو قانون

 نیا موضوع اتتبارات یيجابجا  - 15ماده 
 واحد 10 حداکثر ( 12) و8) ( ) (9در مواد قانون

 يبطور. است مجاز يبودجه سنوات در درصد
 در شده ينيب شيموارد پ در حاص  وجوه ک  که

 . شود مصرو قانون نیا

 

 ياجرا يراستا در است، مجاز دولت - 16ماده 
  به را حاص  وجوه 1388 سال در ن قانون،یا
 بودجه قانون در مندرج مربوط يف درآمدیرد

 تتبارا درصد 100 معادل و ک  کقور 1388 سال
 يهدفمندساز موضوع اتتبارات«تحت تنوان

 نهیرا هز  »نه(یهز –)درآمد  يانرت يها حام 

 کند

 ياجرا يراستا رد است، مجاز دولت  -16ماده 
 يدرآمد فیرد به را حاص  وجوه ن قانونیا

 زیوار کقور ک  بودجه قانون در مربوط مندرج
  تنوان تحت  اتتباردرصد 100 معادل و و
 ارانه های يهدفمندساز موضوع اتتبارات»

 . کند نهیراهز  »نه(یهز –)درآمد

 

 يتايمال تيمعاف است مجاز دولت  -17ماده 
 را ميمستق يها اتيمال قانون( 84)ماده موضوع
 و رييتغ با متناسب ساالنه آن، شیافزا بر تاوه
 قنهاديپ قانون با نیا موضوع يمت هايق اصاح

سال  پنج يط یيدارا و ياقتصاد امور وزارت
 . دهد شیافزا برابر دو تا حداکثر

 يتايمال تيمعاف است مجاز دولت  -17ماده 
 را ميمستق يها اتيمال قانون( 84)ماده  موضوع
 و رييتغ با متناسب آن، ساالنه شیافزا بر تاوه
 قنهاديپ با قانون نیموضوع ا يها متيق اصاح

 سال پنج يط یيدارا و ياقتصاد امور وزارت

 . دهد شیافزا برابر دو تا حداکثر

 يوزارت اقتصاد و دارائ منبع:

 ارانه در کشوریسابقه پرداخت  -4

 تخاذا يافته توسعه يکشورها يحت و توسعه حال در يکشورها در رايج ياقتصاد يهاسياست از ييک

 تنظيم در مهم يابزارها از ييک عنوان به امروزه که است يارانه پرداخت و مناسب يحمايت يهاسياست

 اين عمالا از هدف. روديم کار به يتوليد خاص يهابخش و پذيرآسيب اقشار از حمايت ياقتصاد برا

 يحيات رزاقا يا کاالها از يبرخ تهيه به قادر که است يکنندگانمصرف به کمک در وهله اول هاسياست
 کاالها از يبرخ تمام شده قيمت افزايش علت به که باشد يتوليدکنندگان به کمک است ممکن يا و نيستند

 . نباشند کاال آن کنندگانعرضه ساير با رقابت به قادر

 آثار تعديل رآمد،د توزيع در تعديل و ايجاد چون ياهداف با که هاستيارانه انواع از ييک يمصرف يارانه

از  ياريسخاص و در ب مصرف کاالهاي تشويق سمت به کشور مصرف الگوي تصحيح بازار، فشارهاي از ناشي
 قيمت تفاوتالمابه پرداخت که است ذکر شايان. گرددمي مصرف کنندگان پرداخت به ،داخل موارد توليد

 در مايت دولتح مورد کاالهاي کردزيان جبران و جامعه نياز ضروري مورد و اساسي کاالهاي فروش و خريد

ف ، اهدايداخل دي، توليت از طبقات مختلف درآمديحما يها براز دولتيران نيدر ا. دارند قرار گروه اين
 نيا يجرار آثار اتقيدق يبررس منظور ن بخش بهيدر ا. اندارانه اقدام کردهيبه پرداخت  يو اجتماع يعيتوز

 يب اسالمانقال يروزيکشور در دوران قبل و بعد از پ ارانه دريسابقه پرداخت  اقتصاد کشور به يطرح بر رو
 . پرداخته شده است
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 1ياسالم انقالب یش از پیروزیارانه تا پیسابقه پرداخت  -1-4

رزان به کشاو ساعدهبذر و م يگردد که در قالب اعطايران به دوران قاجار بر ميارانه در اينه پرداخت يشيپ
ب يد که با تصوشروع ش 1311م دولت در بازار کاال از سال يدخالت مستقتوان گفت ياما م. گرفتيصورت م

ا کمبود بابله مق يره گندم توسط سازمان غله برايد و ذخيلو در تهران به منظور خريس سيجهت تاس يقانون
گردد که يرمب يشمس 40آن به دهه  يارانه به مفهوم امروزيپرداخت از سوي ديگر . آغاز شد ياحتمال يها
 انجام يتميترل قنه کنيش از انقالب در زميکه تا پ ين اقداميآخر. شديگوشت وگندم پرداخت م يارانه براي

 . ودب 56ل د کنندگان در سايت از مصرف کنندگان و توليس سازمان حمايب قانون تاسيشد مربوط به تصو

 

 ياسالم انقالب یارانه پس از پیروزیسابقه پرداخت  -2-4

قانون  در درآمد النهعاد توزيع و درآمدکم اقشار رفاه يارتقا و حفظ بر تأکيد و ياسالم انقالب يپيروز با
 تورم، ،ياساس يکاالها ذخائر شدن يخال و دارو، سوخت کمبود توليد، سطح کاهش جنگ، وقوع ،ياساس

 هدف با ياساس يکاالها توزيع و امر تهيه در دولت مستقيم دخالت زمينه سياه بازار و پيدايش احتکار

 الزم يهايماهنگه و تدابير جهت اتخاذ بنابراين. فراهم گرديد کاالها اين قيمت کمبود وافزايش از ممانعت

 امور کنترل و جنگ طشراي با يدولت يهاسازمان و هاارگان تطبيق و ياجراي يهاو سازمان هاوزارتخانه ميان

 به اقدام ياساس يکاالها تأمين ين نهاد برايا. شد تأسيس ياقتصاد بسيج ستاد ،1359مهرماه در ياقتصاد

 ،يلباسشوي پودر ن،صابو ،يروغن نبات شکر، و قند موتور، روغن و گازوئيل نفت، بنزين، يبرا کاالبرگ انتشار

 . نمود برنج و تخم مرغ پنير، قرمز، کره، گوشت مرغ، گوشت

در  ياونتع يهاشرکت طريق از و مشخص  هرفرد يبرا معين قيمت با ياسهميه حداقل نظام اين تحت
 و يشهر رگبز گروه دو در را جمعيت تمام تقريباً يبند سهميه پوشش. گرفتيم قرار خانوارها اختيار
 بسيار تفاوت آن عمده يويژگ و بوده ينظام کاالبرگ دوره اين ياصل نظام. گرفتيم بر در يعشاير -يروستاي

ها ارانهيتر قيقد ين اساس و به منظور بررسيبر ا. است بوده يبازار قيمت و پوشش تحت يکاالها زياد قيمت
 . شوديداخته متوسعه پر يهاارانه در چارچوب برنامهيروند پرداخت  يدر کشورها پس از انقالب، به بررس

 2(72-1368توسعه ) اول برنامه -1-2-4

 يکل يهاسياست 4بند  و برنامه قانون 38و  30 يهاتبصره قالب در را خود يحمايت سياست برنامه اين
 يبندسهميه در سيستم تغيير که است شده عنوان برنامه يکل يهابند )هه( سياست در. دهديم نشان برنامه
 کم افراد متوجه تدريج به يتأمين اجتماع چهارچوب نظام در که پذيرد صورت ينحو به بايد ياساس يکاالها

به  توجه با برنامه اين در. است شده آغاز اين برنامه از يارانه نمودن هدفمند به گرايش بنابراين. درآمد شود
 به مستقيم صورت به درصد منابع 5 /11 معادل ميليارد ريال 1 /565برنامه  اول سال يدرصد 15. 27تورم 

 به. گرديد دارو و ياساس يکاالها صرف واردات آن عمده بخش که يافت اختصاص يدولت يهاو حمايت يارانه

 روند جنگ يپايان يهاسال به برنامه نسبت اين طول در يواقع ، يارانهيدرصد 5 /11با  هزينه  ترتيب اين

                                                                 
 1387یاوری  -1

  -"گزارش پقتيبان طرح تحول اقتصادي در نظام یارانه"2
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 سال در يپرداخت يارانه که کل ياگونه به است گرفته خود به يجهش حالت 1371از سال  و داشته يصعود

 . شد برابر 4 /14اول  به سال نسبت برنامه يپايان

 (1374-78توسعه ) دوم برنامه -2-2-4

 يأله بازنگرمس. گردديم استخراج 29و  19، 17، 16 يها تبصره قالب در برنامه اين يکل يهايخط مش
 به توانيم ملهج آن از. شد برداشته زمينه اين در نيز يهايگام و مطرح ياساس يکاالها يارانه سيستم در

 يا مچنين حذفه و هايارانه اين کامل حذف سپس و ينقد به يارانه مرغ و مرغتخم يغيرنقد يارانه تبديل

 . نمود اشاره هايارانه از يبرخ کاهش

 يارانه از بود شده رهاشا بدان نيز اول در برنامه که يمصرف يالگو در تعديل پذيرش بر عالوه اين برنامه در

شفافيت  با اول امهبرن نظر مورد موارد يعبارت به. گرديد استفاده درآمد توزيع تعديل جهت يابزار به عنوان
 و شده اتخاذ هياران مقادير کاهش که عمال سياست تفاوت اين با ،شودمي مطرح دوم برنامه در يبيشتر
 ياست فقرزدايسي دوره اين در دولت مهم تصميمات از ييک. است يافته يتوجه قابل کاهش يواقع يهايارانه

و  ديريتم سازمان کار دستور در1374سال  در وقت رئيس جمهور دستور به يطرح منظور بدين. باشديم
 دليل به ماا گرديد مجلس تقديم دولت يسو اليحه از صورت به سرانجام که گرفت قرار کشور يريزبرنامه

 يستم حمايتسي فقدان فوق، يهابرنامه يتمام در اهميت حائز نکته. شد گرفته پس مجلس از تغيير دولت
 . باشديم مناسب يمعيارها با کارآمد

 (1379-83توسعه ) سوم برنامه -3-2-4

 46مواد  حيهاصال واحده ماده و 46، 47، 196، 197، 36مواد  قالب در يارانه پرداخت و يحمايت سياست
 در مقابل افراد زا حمايت و يدرمان و يبهداشت ينيازها برنامه دوم، همانند. گرديد بيان برنامه اين 47و 

 ،يروغن نبات ،برنج گندم، يارانه پرداخت. است شده تصريح ياجتماع تأمين نظام قالب در يطبيع يپيامدها
 به افراد يتمام يدستياب منظور به. است دوم برنامه همانند يکاالبرگ صورت به شيرخشک و پنير شکر، و قند

و  جامعه متسال يارتقا و سوءتغذيه از حاصل يهايکاهش بيمار و مردم تغذيه سالم، بهبود و يکاف يغذا
 ساکنين مناطق و يانئروستا نيارمندان، به ياعطاي ياساس يکاالها يارانه درآمد، کم يخانوارها سوءتغذيه رفع

 ياعطا راعتبا 1383و  1382 يسالها بودجه در يافته و افزايش سايرين به نسبت يافته توسعه کمتر
 . شد گرفته نظر در محروم مناطق ويژه يهاکاالبرگ

 (1384-88توسعه ) چهارم برنامه -4-2-4

 جمله از که ستا شده هايارانه نمودن مقوله هدفمند به ياويژه توجه توسعه، چهارم برنامه قانون در

 . نمود هاشار 95ماده  و سوم برنامه قانون 46ماده  "الف "بند  به ابقاء  توانيم آنها مهمترين

 سوم: برنامه قانون 46ماده  "الف"بند 

 يهايبررس و مطالعات انجام با سوم توسعه، برنامه دوم سال پايان تا حداکثر است مکلف دولت

 ،ينبات روغن برنج، گندم، شامل ياساس يکاالها يارانه نمودن هدفمند منظور به يقانون اقدامات يکارشناس
 يطور به دهد، انجام را موارد ساير و يانرژ يهاحامل سم، بذر، کود، شيرخشک، دارو، شير، شکر، پنير، و قند
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 متحول ذيل اهداف تحقق يراستا مشخص در کميت با يارانه پرداخت نظام مذکور، برنامه سال سوم از که

 :يابد تغيير و شده

 ،کاالها نوع قاچاق اين از يجلوگير و يايارانه يکاالها کردن يمنطق. 1

 ،يايارانه يکاالها يتوليد داخل از حمايت و يگذارسرمايه توسعه و تشويق. 2

 ،اهاز يارانه پايين درآمد با سهم طبقات افزايش و باال يدرآمدها با طبقات سهم کاهش. 3

 ،يارانه پرداخت يبه جا ياجتماع رفاه يهاطرح يتدريج نمودن جايگزين. 4

 ،اشتغال توسعه و کشور يمحروميت زداي يزيربناي يگذارسرمايه يبرا منابع تأمين. 5

 .شده( اداره وجوه صورت )به حاصل يدرآمدها محل از وام اعطاء با مولد اشتغال توسعه. 6

 95ماده 

 ،ياقتصاد و ياجتماع يهاينابرابر کاهش ،يثبات اجتماع و عدالت استقرار منظور به است مکلف دولت
 و وميتمحر و فقرزدودن   در کشور، درآمد عادالنه توزيع و يدرآمد يهادهک يهافاصلهکاستن از 
 . دگذار اجرا و به تهيه را ياجتماع عدالت و يفقرزداي جامع يهافقرا، برنامه يتوانمندساز

 15تبصره   "و"بند  موجب به1385سال  در بار اولين يبرا که است آن برنامه اين در توجه جالب نکته
پيش  باراتدرصد اعت يس معادل يفقرزداي کاهش ،يعدالت اجتماع منظورتوسعه به کشور، کل بودجه قانون

 يارانه ايشافز منظور به )اليارد ريليم 3680اين  قانون )معادل  چهارم قسمت 503659رديف  شده يبين

 امام امداد کميته تحت پوشش سرپرست، مددجويانيب کودکان و زنان درآمد، کم يهاخانواده يغذاي مواد

 . اختصاص يافت يعموم سهميه بر عالوه کشور يبهزيست و سازمان )ره(يخمين

 

 به طور خاص یارانه انرژیبه  ينگاه -3-4

م گر اقاليدسبت به نارانه ها ين يز بودن ايدر کشور و بحث برانگ يانرژ يهاارانهي يبا توجه به سهم باال
ملکرد و ع يواند روتيها مارانهين بخش از يم ايرمستقيم و غيکه بطور مستق يارات گستردهيو تاث ياارانهي

ده ش ي و ارايهبررس يانرژ يهاارانهيبحث  ياژهيصورت وهن بخش بيروند اقتصاد کشور داشته باشد، در ا
 . است

نجا بر يارانه پنهان که در اي -2ارانه آشکار و ي-1:1وجود دارد يبندميدو تقس يانرژ يهاارانهيدر ارتباط با       
 ياز داخلين 1379انقالب تا آغاز برنامه سوم توسعه  يابتدااز . شده استقسمت آشکار آن تمرکز  يرو

از برنامه سوم . ز بوديها ناچفرآورده يشد و رقم واردات براين ميها تامشگاهيپاال يد داخليها با تولفرآورده
ن يتام يبرا يران واگذار شد تا منبعينفت ا يبه شرکت مل ينفت يهافرآوردهتوسعه درآمد حاصل از صادرات 

شرکت  يش مصرف داخليج با افزايبه تدررد. يار شرکت نفت قرار گيور در اختاز داخل کشيمورد ن يهافرآورد
جه در يست و در نتين فرآوردهاز داخل به ين نيار دارد قادر به تاميکه در اخت ينفت اعالم کرد که با منابع

                                                                 
 1387پیله فروش -1
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ارانه آشکار ين واردات بخش اول يگرفته شد ان و نفت گاز در نظر يواردات بنز يبرا ين بودجه اعتباراتيقوان
 . دهديرا شکل م يانرژ

نه ي)هز مت آزادياز مابه التفاوت ق يم گرفته شد بخشيتصم 1384 در سال برنامه چهارم توسعه يط
شد، يمن ييکه توسط مجلس تع يفروش داخل يفيمت تکليمت سوخت( و قيبدون در نظر گرفتن قات ديتول

ر يو توان ش و پخش، گازيپاال يبرداشت و به شرکت ها يره ارزيواحده از حساب ذخخارج از سقف ماده 
ال يارد ريليم 42000 يبيبه رقم تقر 1386در سال  افت ويش يج افزاين منابع به تدريحجم ا. پرداخت شود

ه جيدر نت ها در قانون بودجه گنجانده ون برداشتيم گرفته شد ايتصم 87در قانون بودجه سال . ديرس
کل را ش ينرژارانه آشکار اين مبالغ بخش دوم يا. اختصاص يابدن منظور يا يال برايارد ريليم 122000

 ر عنواندر داخل و خارج کشو يمت نهاده انرژياختالف ق ياست بر مبنا ين موضوع در حاليا. دهديم
ارد يليم 383557ال، يارد ريليم 319264ب يبه ترت 1386و  1385، 1384 يهاگردد که دولت در ساليم
ارانه يه قام مربوط بد در نظر داشت که اريالبته با. شوديمتحمل م يارانه ضمنيال يارد ريليم 504691ال، ير

عنوان ولت بداز طرف  يداخل کشور، پرداخت ياز محل منابع انرژ ين اقالم عمده انرژيل تاميبه دل يضمن
رسد يم به نظر ن اقالمينه عرضه اين زمياست، لذا در ا گرفتهيمت داخل و خارج صورت نميالتفاوت قمابه

 يانرژ يهااملحارانه آشکار ي 3جدول شماره . باشديشتر حائز نظر ميدولت ب يهااستيدر س ينگاه درآمد
 دهد.يرا نشان م 87تا  84 يهان ساليب

 

 87-84 ين سال هايب  يانرژ يارانه آشکار حامل هاي: 3جدول شماره
 87برآورد تملکرد  1386تملکرد  1385تملکرد  1384تملکرد  تنوان

خارج از سقف ماده  يره ارزيبرداشت از حساب ذخ
 60000 41646 20297 18016 هابه شرکت يارانه انرتیواحده به منظور پرداخت 

 53086 53472 48519 35736 ينفت يارانه واردات فرآورده های
 113086 95118 68816 53752 يآشکار انرت يارانه هایمجموع 

 ماتلف يهان بودجه ساليتملکرد قوان يم خذ: محاسبات انجام شده بر مبنا
 است(.  يبیراتداد تق)مت تمام شده فرآورده ها لحلظ نقده است يمت سوخت در قياست و ق يانرت يهانه تمام شده حام یاز هز ين رقم تنها باقی* در واقع ا

 ياسام يمجلس شورا يران، مرکز پژوهش هایاقتصاد ابرگرفته از بولنن 

 

 1گر کشورهایها در دارانهیتجربه هدفمند کردن  -5

د ياباشد، بيآن م يها در کشور، پرداخت نقدارانهيهدفمند شدن  ياعالم شده برا ينکه الگويبا توجه به ا
ر دا يدن ياکشوره از يلذا تجربه برخرد. يآن مورد مطالعه قرار گ يات جهانين الگو در چارچوب تجربيوجوه ا

 ست. ده ايگرد يبررس ياارانهيپرداخت و اصالح نظام  ير الگوييها و تغارانهينه پرداخت يزم

ن، يالت يکايا، آمريشرق آس يو تقابل تجربه کشورها يها و رکود جهانيبه دنبال بحران بده 1980دهه 
شتر يرفتن نقش بيت اقتصاد و پذيريتوسعه به سمت بهبود مد يد راهبردهايقا، تاکيآفر يا و صحرايجنوب آس

                                                                 
برگرفتهه از گهزارش وزارت رفهاه و تهامين اجتمهاتي در خصههو  تجربهه هدفمنهد کهردن بارانهه ههها در  نوشههتاراز باهشقسهمت تمهده ایهن   1

 باشد.دیگر کقورها مي
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ها ارانهيد اکثر کشورها نسبت به اصالحات در برنامه يکرد جدين رويدر چارچوب ا. ر کردييبازار تغ يروهاين
 . اقدام کردند

دن ر بويفراگ به جهت يارانه عمومينه بودن يبرنامه اصالحات، پرهز ين کشورها جهت اجرايل عمده ايدل
ش يولت افزاد يمال ، باريجهان يخدمات در بازارهاو  مت کااليش قيت و افزايش جمعيبا توجه به افزا. آن بود
بر  التمت محصويرل قکنت يو اثرات منف يع دولتينظام توز يين ناکارايعالوه بر ا. افته بودي يتوجهقابل
شان نتخب نم يانجام شده در کشورها يهايبررس. گر انجام اصالحات بوده استيل ديدکنندگان از داليتول
مختلف  يهاوهياز ش يبيا ترکيوه خاص يژه خود از شيط وين کشورها متناسب با شرايک از ايدهد که هر يم
 مون وسيعبراساس آز ر رايفق يغالب کشورها، انتخاب خانوارها. اندبهبود روند موجود خود بهره جسته يبرا

و  رار گرفتهن مورد استفاده قيتخاب مستحقان يبرا يعنوان شاخصدرآمد خانوارها بهگونه نيبد. اندانجام داده
و اردن  لين، برزکا، هندوستايتوان از آمريکه از آن جمله م بوده استگروه هدف  بهارانه يدر پرداخت  يسع

 . نام برد

استفاده  هاکرّات از آنن قسمت به يدر ا که يواژگانر کشورها الزم است يقبل از ورود به بحث تجربه سا
که در معرض  يا کسانيبه فقرا  1«پول نقد»کمک در قالب  ارايهبه  یپرداخت نقد. ح داديتوضرا  شده است

ستم يس. شوديخواهند شد، گفته م يها دچار فقر و تنگدستبوده و در صورت فقدان پرداخت يخطر احتمال
ستم ين سيدر ا. از کشورها در حال اجراست ياريدر بس يبه کمک دولت و بخش خصوص يپرداخت نقد

بخش  يهارا فراهم کرده و پرداخت« 3يمه اجتماعیب یهابرنامه»و « 2ياجتماع یهاکمک»ها دولت
از کشورها عالوه بر پرداخت  ياريدر بس 6.رديگيانجام م« 5هاشرکت»ا ي« 4خانوارها»ق ياز طر يخصوص

 . وجود دارد. . و  ي، بهداشتييکاال يهاارانهيها از جمله ارانهيگر پرداخت يد يهاصورت ينقد

. ده شده استدر حال توسعه نشان دا ياز کشورها يها در برخارانهيستم پرداخت يس 4شماره در جدول 
نظور مرا به  ينقد يهاارانهيشود اغلب کشورها برنامه يهمانگونه که در جدول مذکور مشاهده م

 نيت که انجاسيا اما سئوالدر دستور کار قرار داده اند.  ياارانهي يپرداخت ها گرينسبت به د يهدفمندساز
جربه تخش به بن ين اساس در ادامه اياند. بر انموده يط ين کشورها چه راهيچگونه صورت گرفته و ا امر
 شود. يها اشاره مارانهير کشورها در راه هدفمند کردن يسا

 

 

 

 

 
                                                                 

1 Cash 
2 Social Assistance 
3 Social Insurance Program 
4 Households 

5 Enterprise  

 .1387توتونچي ملکي،   6
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 در حال توسعه ياز کشورها ينه در برخااريستم پرداخت ي: س4جدول شماره

 ستم پرداختيس
 کشور

 ينقد
 یيکاال

 يهدفمندساز يبهداشت
 يآموزش یيغذا

 ***  *** *** *** يمالز
 ***    *** نيپيليف

  *** ***  *** لنديتا
 ***  ***  *** تناميو

 ***  ***  *** يآلبان
     *** نييو هرزگو يبوسن

 *** ***   *** زستانيقرق
 ***  ***  *** هيمقدون
 ***  ***  *** يرومان
 ***  ***  *** هيروس
 *** *** ***  *** هيترک
 ***  ***  *** نياکرا
 ***    *** ليبرز

 ***  ***  *** ايکلمب
 ***    *** کايجامائ

 ***    *** کاراگوئهين
 ***  ***  *** ريالجزا

 ***   *** *** مصر
 *** *** *** *** *** هند

 ***     بلغارستان
 ***   ***  غنا

 ***    *** نيچ
 ***  ***  *** اينامب

 ***  ***  *** يجنوب يقايآفر
 ***  *** *** *** ارمنستان

 يازرگانوزارت ب يو امور اقتصاد يزیرو معاونت برنامه ين دفتر مطالعات اقتصادی، تدويارانه نقدیگزارش هدفمند کردن  مأخذ:

 
  درصدی تولیدات صنعتي 24لهستان و کاهش  -1-5

ظام ن يپس از فروپاش ياز برنامه اصالحات اقتصاد يدر لهستان بخش يارانه انرژي يهدفمندساز
ذکور، مساس بسته برا. بلوک شرق بود ين برنامه در گروه کشورهايترداد که موفقيل ميرا تشک يستياليسوس

شد رد قرار گرفت، يدولت تحت کنترل شد يانضباط مال. قطع شد يدرمانع به روش شوکيصناارانه يپرداخت 
ش برنامه فوق کاه يمدت حاصل از اجراآثار کوتاه. افتيش يدستمزدها متوقف و نرخ بهره افزا يتورم
 . بود يکاريب يدرصد 15 /7و رشد  يدات صنعتيتول يدرصد24

درصد  35به  1992ده بود در سال يدرصد رسهزار به دو  1989در مقابل نرخ تورم که در اواخر سال 
ل ين بخش به موتور محرک اقتصاد تبديه رفع و ايج آثار اولي، به تدريت بخش خصوصيبا تقو. افتيکاهش 
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 يتوجهکاهش قابلکشور  يکارينرخ ب 1992ن بخش در سال يتوسط ا يهزار فرصت شغل 500جاد يشد و با ا
 . افتي

ان زيتان، مها در لهسبر خانوار يمت انرژيش قيافزا يهاانيدر مورد منافع و ز ياج مطالعهيبر اساس نتا
 يارها، خانويانرژ يهامت حامليش قيارتباط داشته و در اثر افزا يمتيق يهارفاه از دست رفته با کشش

 . دهندياز دست م يشتريپردرآمد رفاه ب

 

 يد ناخالص داخلیارانه ها از تولیو کاهش سهم  بلغارستان -2-5

 يهابرنامه با شروعکرد. يت ميبه شدت حما ياز بخش انرژ يبلغارستان قبل از اصالحات اقتصاددولت 
ها در تي، حمايگذارهيش سرمايو افزا يعموم يهايدر بلغارستان، به منظور کاهش بده ياقتصاد يآزادساز

 . هستند يانرژ يهاارانهيکنندگان منافع حاصل از افت و اکنون خانوارها تنها استفادهين بخش کاهش يا

 يشود، در صورتين ميتام يرخانواريکنندگان غخانوارها از مصرف يبرق مصرف ارانهي نهيزمان هزن يدر ا
 يرفمص يعيگاز طب يهامتيدر مورد ق. گردديمن يه از محل بودجه دولت تاميناح ييارانه خدمات گرمايکه 

شود اما ين ميمان تايرر مشتيز از سايارانه آن نيهمه خانوارها وجود دارد و  يمت برايک قيز تنها يخانوارها ن
 . دارند، تعدادشان اندک است يدسترس يعيکه به گاز طب ييان توجه است که خانوارهايشا

د ياز تولها ارانهيهم س 1998ار موثر بوده است و از سال يدر بلغارستان بس يانرژ يهاارانهيند اصالح يفرآ
افته ياهش ک 2002درصد تا سال  4/0درصد به  2/5که از يداشته است، بطور يروند کاهش يناخالص داخل

 است. 

 

 ينفت یهافرآوردهم به یارانه مستقی، اختصاص یاندونز -3-5

درآمد و ت از اقشار کميحما يبرا ينفت يهافرآوردهم به يارانه مستقياز اختصاص  يدولت اندونز
ر دمقررات  ن ويانل قويبه دنبال اصالح و تکم بودن آننبا توجه به کارا  کند وير استفاده ميفق يخانوارها

 . است يانرژ يجهت مصرف منطق

 ازش يب  ي، فشارريفق يهان شرط که به خانوادهيرا به ا ينفت يهاارانهيکاهش  از بهين کشور نيدولت ا
 نيعالوه بر ا  ر است.يارانه به قشر فقين طرح پرداخت يا يداند. هدف از اجرايم يحد وارد نگردد، ضرور

نقل وعه حملنفت را صرف کاهش فقر، توسعه آموزش، توس يهاارانهينه ياز هز يد حداقل بخشيدولت با
ستم يس کين دولت يهمچن. کند يتوسعه اجتماع يهاگر برنامهيو د ي، ارتقاي خدمات بهداشتيعموم
ن و مالکا طيد واجد شراد به افرايد باين و نفت سفيبنز يهاشنهاد کرده که به موجب آن کوپنيپ يبندهيسهم

 ياديز ياهازماننکه سين برنامه، با توجه به ايت ايريمد يهانهيهر چند که هز. ص داده شوديخودروها تخص
ا ر يل بزرگاند مشکتويستم بدون شک مين سيو سوء استفاده از ا اد استيار زيباشند، بسيدر ارتباط با آن م

 د.يجاد نمايا
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  ن هنوز برای سوخت دستورالعمل داردیچ -4-5

 يه ط، اگرچن حاليبا ا. برخوردار است يادياز قدمت ز ين در بخش انرژيارانه توسط دولت چيپرداخت 
 ورات ييشود که آثار تغيمتحول و تالش م يتا حدود يانرژ يهاحامل يگذارمتيستم قير سياخ يهاسال

 قين از طريها در چمت اغلب سوختي، هنوز قگرددز در آن لحاظ ين يالمللنيب يزارهابا يهايدگرگون
ح يه تدربکه دولت تصور ن يبا ا يبخش انرژ يآزادساز نيبنابرا .شوديها اعالم مها و بخشنامهدستورالعمل

 گيرد.صورت مي ،ديارانه را حذف نمايپرداخت 

 فت و گازند کم يود و تولر محديسنگ و ذخازغال يد باالير و تولين با ذخايچ يت انرژيکه وضع يدر حال
داوم تو  يات اقتصاديسنگ الزمه حزغال ير و منابع کافيد اشاره کرد که وجود ذخايشود، بايم ييشناسا

ن ين در ايچن اقدامات دولت يترسنگ از جمله مهمنفت و گاز با زغال ينيگزيرا جايز بوده رشد شتابان آن
مبني بر  نيچ يانرژ يهااستيس يرا برا يدين منظور دولت اهداف جديبه هم. آيدينه به شمار ميزم

ت يخاطر در امننانيجاد اطميا، يمصرف يسنگ در سبد انرژمتنوع و کاهش سهم زغال يهاياستفاده از انرژ
 يها، آزادسازدهني، کنترل انتشار آاليو خارج يخصوص يهاهيبا حضور سرما يانرژ ييش کارايافزا، يانرژ

 . لحاظ کرده است 2010ها تا سال ارانهيق يآن از طر يهامتيو ق يبخش انرژ

 

  ترکیه و بسته سیاستي کالن -5-5

 يسرنظام نرخ ارز شناور، کاهش ک يمعرف کالن شامل ياستيک بسته سيدر  2001ه در سال يترک
 يبانيا پشتبرا  ي، مخابرات و انرژيمال يو برنامه اصالح بازارها يبودجه دولت و استقالل بانک مرکز

. داعالم کر يعمده دولت ينهادها يسازيبه روش خصوص يپول و بانک جهان يالمللنيجانبه صندوق بهمه
 . آغاز شد يبا آزادساز يبازار انرژ يسازيبرنامه خصوص

ه مقررات يهد و براساس آن نهاد تيب مجلس رسيبه تصو 2001ن رابطه قانون بازار برق در سال يدر ا
بخش برق را  اصالح ياستراتژ يزيربرنامه يعال يشورا 2004در سال . س شديتاس يمربوط به بازار انرژ

ع يد و توزيتول يد براآن اساس بازار آزابر . به اجرا درآمد 2001ه از سال يقانون بازار برق ترک. ب کرديتصو
ه داشت رق را برعهدبع و انتقال يتوزد، يکه هر سه بخش تول يطبق قانون مذکور، شرکت دولت. جاد شديبرق ا
 . قرار داده شد يار بخش خصوصيدر اخت يد و بازرگانيتول يهاک حوزهيبه تفک

داخل آن  د نفتيتول يهانهيآن هز يط ب رساند کهيرا به تصو يه طرحيپارلمان ترک 2004در سال 
الم اع ي، به بخش خصوصيش نفت دولتيپاال يهاکننده آزاد و در شرکتمصرف يمت برايکشور اصالح شد، ق

 گرديد.

  الجزایر نخستین تجربه هدفمندی یارانه مواد غذایي -6-5

ستم يس ياصل ياز محورها يکيبه عنوان  ييمواد غذا يعموم يمصرف يهاارانهي 1996تا  1973از سال 
م ياس مستقق انعکير )از طرن کشور به دو شکل آشکايها در اارانهي. آمدير به شمار ميالجزا يت اجتماعيحما

ر و ي، شغالت. سود( بودند يهاهيثابت و حاش يهامتيو ق يحيارز ترج يهاق نرخي)از طر يدر بودجه( و ضمن
خود را به ياارانهيبع درصد منا18درصد و  38درصد،  35ب يبوده و به ترت ياارانهي ين کاالهايترشکر عمده
 . دادندياختصاص م
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ل که در سا يطورف بوده بهيار ضعيبه سمت فقرا بس ييمواد غذا يهاارانهي يريگگر هدفياز طرف د
رغم يعل. اندهردکافت يدر يارانه کمتري يدرآمد يباال يهانسبت به گروه ين درآمدييپا يهاگروه 1991
که يطورهاند. ببوده آميزوفقيتم يها به طور نسبارانهيتوزيع نامناسب فقرا بر اساس بار مطلق،  يريگهدف

ک ن دهيدترن دهک از ثروتمنيرتريفق يبرا يبه کل مخارج مصرف ياارانهي ينسبت مخارج سرانه کاالها
 شتر شده است.يب

 

  تجربه گراني در ترازوی مصر -7-5

 يبندهيما بر سهن برنامه در ابتديا. دوم شروع شد يمصر از زمان جنگ جهان ييارانه مواد غذايبرنامه 
کنندگان مصرف يتمام يتر برانييپا يهامتيبه آنها در سطح ق يت دسترسين قابليرانه کاال با تضميسختگ

 يهايهد بديو تشد يکالن اقتصاد يهاتعادلجاد عدم يها، اارانهي يمال يهانهيهز يريگبا اوج. د داشتيتاک
 . ها اقدام کردهارانيپول به اصالح نظام  يالمللنيت صندوق بيکشور مصر با حما 1977در سال  يخارج

شده به علت  دهيشير انديرغم تدابيعل يول شروع ياارانهي يمت کاالهايکباره قيش ين اقدام با افزايا
ل انه در طواريظام ن يجين کشور به ناچار به اصالح تدريا درنتيجه. گرديدن برنامه متوقف ي، ايتبعات اجتماع

 :آورد ير رويبه شرح اقدامات ز 1980دهه 

 کههامال  يخانوارههها يبرخهه يههها تنههها بههران کارتيههافههت و ايکههاهش  ياهيسهههم يهههاتعههداد کارت

 . افتنديمستحق اختصاص 

 افتيقلم به چهار قلم کاهش  18از  ياارانهي يتعداد کاالها . 

 در دسترس کاسته شد يزان کاالهاياز م . 

 افتيش يافزا ياارانهي يکاالها متيق . 

داخت زان پريش ميگذشته با وجود افزا يهاسال يدهد که طين کشور نشان ميا ين حال آمار رسميبا ا
ق بودن و ناموف يکارآمدانگر نايکنند که بيافت نميرا در يارانه مواد غذائير ياز افراد فق ياديارانه، بخش زي

ارانه يم پرداخت نقطه ضعف بزرگ نظا يباشد. بر اساس گزارش بانک جهانين کشور ميها در اارانهيپرداخت 
ن يشته از ازد و گذپردايارانه ميمصرف آنها  ياست که دولت مصر برا ياديار زيدر مصر اقالم بس ييمواد غذا
 ست.اان شده ارانه در مصر عنويل شکست پرداخت يز از داليخانوار ن ياطالعات اقتصاد به يابيعدم دست

 

 ها در نائل شدن به اهدافيمن، ناکامیتونس و  -8-5

کنندگان به د مصرفيت از قدرت خريحما يرا برا ييارانه مواد غذايپرداخت  1970دولت تونس در سال 
ودند که ر بيکر و ش، شين کاالها شامل غالت، روغن آشپزيا. کردن کاالها شروع يا متيژه فقرا و ثبات قيو
ارانه بار ين نوع پرداخت يا. شدنديبازار ارائه م يهامتير قيکنندگان و زتمام مصرف يطور نامحدود برابه
ها در ارانهينگونه ين ايار سنگيبس يبا وجود بار مال يول برجاي نهادبر دوش دولت تونس  ينيسنگ يمال

 . ف عمل کرده بوديدرآمد ضعر و کميفق يهابه سمت گروه يريهدفگ
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 يامتناسبپوشش قرار داده ور نبا درآمد متوسط را تحت يهاشتر گروهيز بيارانه نان نيب ين ترتيبه هم
 . بودند شده يريرا هدفگبه سمت فق يطور موثربه يار نسبيساخت براساس معيتر مثروتمندان را منتفع

ت ق واردايدا از طرارانه گندم و آرد گندم بوده که در ابتيمن شامل يدر  ييارانه مواد غذاياما برنامه 
بر بوده و در نهيار هزيسارانه گندم بيبرنامه . اجرا شدع يو توز يفروشخرده يهاو شبکه يکنترل شده دولت

 . صاص داده استاختدرصد بودجه دولت را به خود  5 /17و  9/1و  5/2و  3/7 ب،يبه ترت 1995و  1992

ر اواسط ن اقدام دياول. اددانجام  يمن اقدامات متعددي ها دولتارانهيموجود در نظام  ييجهت رفع نارسا
. ردات شدکشور جهت وا يارز يهاارانهين يگزيجا يحيآن نرخ ارز ترج يصورت گرفت که ط 1996سال 
صالح نظام پرداخت اجهت  و حذف  يجيصورت تدرها به ارانهيکل  2001ان سال يتا پا مقرر گرديدن يهمچن

 . شودپنج ساله در نظر گرفته  يزمان دورهک يها ارانهي

 

 ها در کشور ارانهینه آثار حذف یمطالعات انجام گرفته در زم -6

ر حال د يشورهااستمداران در کيمورد توافق اقتصاددانان و س و يميقد يها، بحثارانهي يمبحث هدفمند
ز بحث يکشور ما ن باشد. دريها بوده و مدولت ياصل يهااز دغدغه يکيافته است و همواره يتوسعه و توسعه
ت. به گرفته اس ن رابطه صورتيدر ا يان ساله دارد و مطالعات گستردهيها سابقه چندارانهيهدفمند شدن 

ثار حذف آذا عمدۀ لدارد،  يپرداخت يهاارانهيو  يرا در اقتصاد مل ييسهم باال يتوان گفت که انرژيواقع م
ن حوزه يز در اينام گرفته خواهد بود. اغلب مطالعات انج ياقتصاد مل يبر رو يانرژ يهاارانهيحوزه  ها ازارانهي

 رت گرفتهالعات صون اساس نخست به مطيرفته است. بر ايانجام پذ يانرژ يهاارانهيشتر بر حذف يد بيبا تاک
در کشور  هاارانهياثرات حذف  يگردد که به بررسيمختلف اشاره م يهانه توسط نهادها و سازمانيمن زيدر ا

 اند.پرداخته

 

 يمطالعه وزارت بازرگان -1-6

اره شده است ن موضوع اشيانجام گرفته است، به ا1384در سال  يکه توسط وزارت بازرگان يادر مطالعه
-امهک برنيا د بيت باده است و دوليرس يران به مرز بحرانيانرژي و تبعات آن در اقتصاد ا يهاارانهيکه حجم 

-ر بخشد يانرژ   مصرف يو اصالح الگو ياجتماعنيمناسب تام يه ابزارهايو با ته يجيجانبه، تدر همه يزير

 ياعاجتم يارس حسابديماترد. مطالعه مزبور با استفاده از يها نماارانهياقدام به حذف   يديو تول يمصرف يها
(SAMدر سه سنار )2، يعي، برق و گاز طبينفت يهافرآورده متيق يدرصد50ش يافزا -1و متفاوت: ي- 

به  يانرژ يهامت تمام حاملين قش همزمايافزا -3و  يجهان يهامتيمذکور تا سطح ق يهامتيش قيافزا
 ست.اران پرداخته يدر اقتصاد ا يانرژ  يهاارانهيآثار حذف  يسازهي، به شبيمت جهانيسطح ق

 یهامت حاملیش قیو آثار افزا یارانه انرژی يبررس»عنوان تحت  يان مطالعه که با مقالهيج اينتا
از آن  يده است، حاکيبه چاپ رس يدر فصلنامه پژوهشنامه بازرگان «رانیها در امتیبر سطوح ق یانرژ

متوسط شاخص  يجهان يهامتيو برق تا سطح ق يعيگاز طب، ينفت يهافرآوردهمت يش قياست که افزا
ش ير افزايدهد. تاثيش ميدرصد افزا 83/4درصد و 07/11، درصد 52/19ب يمت در اقتصاد را به ترتيق
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ها در اقتصاد را متيمتوسط شاخص ق يانرژ يهاتمام حامل يمرز يهامتيبه سطح ق يداخل يهامتيق
گر مطالعه مذکور ادعا دارد که به تورم موجود در زمان مطالعه، با يعبارت دهدهد. بيش ميدرصد افزا4/35

 1درصد افزوده خواهد شد. 4/35 يانرژ يهاارانهيحذف 

 

 مجلس یهامطالعه مرکز پژوهش -2-6

 به «هاانهاریحه هدفمند کردن یدرباره ال»با عنوان  ييهاگزارش مجلس در سلسله يهامرکز پژوهش
اصالح  ير تورمبرآورد آثا»ن مجموعه با عنوان ياز ا 7ش شماره رطرح مزبور پرداخته است. در گزا يبررس

 آثار يررسبه ب« ينکباره و پلکاينه ينه و فشار تقاضا در دو گزيدر دو حالت فشار هز يانرژ يهامت حامليق
 است.شده پرداخته  يانرژ يهاانهرايحذف 

را ن موضوع يو ارا بررسي  يانرژ يهاانهاري( آثار حذف IOستانده ) -ش مزبور براساس جدول دادهرگزا
د که با در عرصه اقتصاد کشور مشخص نمو ييا الگويچ مدل و يتوان هي نمکه خاطر نشان ساخته است 

ره در گست را که يانرژ يهامت کل حامليکباره و همزمان قي، يکه اصالح دفع يطرح يت آثار اجرايقطع
 د.ينما ينيبشيکند، پيپرداخت م يرا بصورت نقد هاارانهي يعيوس

ه نانچچر است. يو مطرح شده به شرح زينه در دو سنارياز فشار هز يطبق مطالعه مذکور تورم ناش
ش يفزااود، درصد کباره انتخاب شيو  يصورت همزمان، دفعهزا بيانرژ يه کاالهايمت کليش قيافزا يويسنار

 ه اضافهمت مصرف کنندير شاخص قييدرصد بوده که به سطح تغ 6/48 کننده، احتماالًمت مصرفيشاخص ق
ر در ييتغ درصد باشد که به سطح درصد 6/63دکننده يش شاخص توليرود درصد افزايشود و انتظار ميم

 شود.ياضافه م 1386دکننده در سال ينه توليشاخص هز

ش ياافزا، هه حامليمت کليش قياز افزا يناش يآثار تورم يها بصورت پلکانارانهيحذف  يويدر سنار
انه يوسط سالشده مد نظر قرار گرفته است. رشدمت يزيرسال بصورت برنامه 4 يها طمتيط قيتقس يجيتدر

رات شاخص ييدرصد باشد که به سطح تغ5/10شده که  ينيبشيو، پين سنارينه در ايتورم در اثر فشار هز
ن کاالها يمهزمان و هم يدفع يشود و در مجموع از آثار تورمياضافه م 1386مت مصرف کننده در سال يق

 کمتر خواهد بود.

ها مقرر کرده که ارانهيحه هدفمند شدن يال 5نکه ماده ين مطالعه اشاره شده است که با توجه به ايدر ا
ابد، يهدف مصرف اختصاص  يهاها به گروهارانهي ينقد يهادرصد خالص مانده وجوه به منظور پرداخت 60

ن يکه تا قبل از ا ييهاارانهين است که ين ماده شکل خواهد گرفت. استدالل اياز فشار تقاضا از هم يتورم ناش
کنندگان پرداخت خواهد شد. رات به مصرفييالنفع(، بعد از تغشد )عدميدکنندگان پرداخت ميرات به تولييتغ

ال يارد ريليم 180000 درصد مانده وجوه مزبور 60رفته، که در مطالعه مزبور انجام گ يبر اساس محاسبات
ن قرار ييپا يدرآمد يهاار دهکيدر اخت يت درآمديارد دالر( برآورد شده است که با ماهيليم 18)معادل 

در ذات خود  ين است که هرچند رقم مزبور درآمد است، ولينجا وجود دارد ايکه در ا يارد. مسألهيگيم
از دو مقوله پول و کاال(. نظر  يناش يدارد )فشار تقاضا ينگيش حجم نقديافزا کند کهيفا ميرا ا يهمان نقش

                                                                 
 ماتلف به جدول ضميمه مراجعه فرمایيد. يهاهاي انرتي در باشتر نتایج مطالعه و آوار حذو یارانهبراي بررسي دقيق 1
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دارند، از  يبه مصرف باالئ يل نهائيمزبور، م يها( و دهک7تا  1نکه جامعه هدف هفت دهک هستند )يبه ا
با احتمال ارد دالر( يليم90ها )ارانهي يدرصد پرداخت نقد 60درصد از  50رود که حداقل ين جهت انتظار ميا

از فشار  يرود که تورم ناشيب انتظار مين ترتيل شود. بديبه مصرف، به تقاضا تبد يل نهائيش ميباال با افزا
ب يدرصد که با عملکرد ضر 7/2ها به هفت دهک اول، در گام اول ارانهي يپرداخت نقد يتقاضا، با اجرا

 درصد باشد. 4( حدود 5/1) ينده پوليفزا

ا ت، امسيق قابل محاسبه نيند بصورت دقهرچ يان شده که انتظارات تورمير بمذکون در مطالعه يهمچن

 رح باشد.ط يار اجراورد انتظم يتواند به عنوان حداقل بار تورميپژوهش مذکور م يهاافتهيالوقوع بوده و محتمل

 

 1کارگروه طرح تحولمطالعه  -3-6

 ست که درااشاره شده ها صورت گرفته، ارانهيدفمند کردن نه هيکه توسط دولت در زم يادر مطالعه
قيمت  زايشم متناسب با افمبني بر افزايش تورهاي مختلف جامعه و گروه يمقاطع زماني مختلف تصور عموم

وامل عيکي از  هاي نفتيفرآوردهمت يش تورم  در اثر اعمال اصالح قيهاي نفتي يا به عبارتي ايجاد افزافرآورده
 ين سياستجراي ااتظارات تورمي و شايد يکي از عوامل مؤثر در به تعويق افتادن زمان اساسي پديد آمدن ان

 از طرف دولت بوده است.

 تواند بر تورميمختلف م يهااز جهت ينفت يهافرآوردهده که افزايش قيمت يدر مطالعه مذکور اشاره گرد
هاي توليد بر ادهها به عنوان يکي از نه ردهفرآون يترين اثر آن، افزايش قيمت ارگذار باشد. اولين و مهميتاث

هاي مختلف اقتصادي و شاخص ر شاخص قيمت محصوالت بخشييروي هزينه توليد است که خود موجب تغ
هاي توليد توان در تغيير ترکيب نهادهرا مي ينفت يهافرآوردهشود. اثر ديگر تغيير در قيمت يها مکل قيمت

 .از يک سو و تغيير در ترکيب سبد کاالها و خدمات مصرفي خانوار از سوي ديگر مشاهده کرد

ايران و  ريس ضرايب فني اقتصادستانده، مات -ق با استفاده از روابط تحليلي جدول دادهين تحقيدر ا
ر بقتصادي اهاي مختلف نزين به عنوان نهاده بخشبقيمت  ماتريس ضرايب لئونتيف به بررسي اثر افزايش

اي اي هر يک از کاالهها پرداخته و با استفاده از اطالعات مربوط به سهم هزينهقيمت تمام شده ستانده آن
کننده در اثر هاي مختلف اقتصادي در سبد هزينه خانوار ميزان افزايش شاخص قيمت مصرفمربوط به بخش
 ها محاسبه شده است. تاين افزايش قيم

 91× محصول  91ن بررسي در مرحله اول با استفاده از جدول ضرايب مستقيم اقتصاد ايران )يدر ا
برابري  4ستانده، به محاسبه ميزان تغيير قيمت محصوالت مختلف در اثر تغيير -محصول( و مدل قيمتي داده

ک قيمتي مذکور بيشترين اثر را بر روي است. بر اين اساس شو شده هاي نفتي پرداختهفرآوردهقيمت 
درصد و سپس بر خدمات  42درصد و  43خدمات حمل و نقل آبي و خدمات حمل و نقل هوايي، به ترتيب با 

درصد و کمترين اثر را بر روي نفت خام و گاز طبيعي و خدمات آموزش  21مسافر با  يحمل و نقل جاده ا
 يمطالعه اقالم مربوط به بخش ها يهاافتهياشته است. طبق درصد د 5/0درصد و  1/0ابتدايي دولتي با 

                                                                 
 این مطالعه توسط خانم سميه برهان یزداني صورت گرفته و از سایت طرح تحول اقتصادي قاب  دریافت است.  1
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ن يشتريمسافر که ب يخدمات حمل و نقل آبي، خدمات حمل و نقل هوايي و خدمات حمل و نقل جاده ا
 باشد.ير ميج مذکور به شرح جدول زيمتحمل شده اند. نتا ينفت يها فرآوردهمت ير را از تکانه قيتأث

 

 ينفت يها فرآوردهمت يق يدرصد 400ر ييک واحد محصول دراثر تغيمت ير قييزان تغي: م5جدول شماره 
 ن محصوالتيرتريرپذيرتأثيغ ن محصوالتيرتريرپذيتأث

ره 
ما

ش يرد
 ف

 يياثرنها نام محصول
 )درصد(

 مياثرمستق
ره  )درصد(

ما
ش يرد

 ف

 مياثرمستق نام محصول
 )درصد(

 يياثرنها
 )درصد(

 0,048543 0,182714 نفت خام و گاز طبيعي 1 37,66733 43,28522 خدمات حمل و نقل آبي 1

 0,312808 0,580207 خدمات آموزش ابتدائي دولتي 2 34,73237 42,19113 خدمات حمل و نقل هوائي 2

3 
خدمات حمل و نقل جاده اي 

 مسافر
 0,217717 0,609181 خدمات پزشکي و دندانپزشکي 3 17,68387 21,04605

4 
ازطريق خدمات حمل و نقل 
 خطوط لوله

15, 62793 12,8674 4 
هاي مالي و ساير واسطه گري

 هاهاي جنبي آنفعاليت
0, 642738 0,428166 

5 
خدمات حمل و نقل جاده اي 

 بار
15,34425 13,31579 5 

خدمات حرفه اي ، علمي و 
فني بجز خدمات کامپيوتر و 

 تحقيق و توسعه

0,646395 0 

6 
ماهي و ساير محصوالت 

 ماهيگيري
15,28953 12,67147 6 

خدمات کرايه ماشين آالت و 
تجهيزات بدون متصدي و 
 کاالهاي شخصي و خانگي

0,799832 0,04797 

 0,299817 0,844073 خدمات بيمه 7 10,57081 14,3321 ساير محصوالت کاني 7

 8 10,68663 11,69239 خدمات تعمير اتي 8

خدمات آموزش متوسطه 
حرفه اي عمومي و فني و 
 دولتي

0,894451 0,499368 

9 
خدمات کشاورزي و 

 دامداري و معدني
10,91003 8,519815 9 

خدمات واحدهاي مسکوني 
 اجاري

0,931497 0 

 10 4,23078 8,932417 آهن ، فوالد و محصوالت آن 10
خدمات اجاره واحدهاي 

 مسکوني شخصي
0,940569 0 

 11 5,386683 7,961701 آب و خدمات مربوط 11

خدمات آموزش متوسطه 
عمومي و فني و حرفه اي 

 خصوصي

0,959346 0,070027 

 12 4,602994 7,283231 مواد و محصوالت  شيميائي 12
محصوالت جنگلداري و قطع 

 اشجار
1, 36167 0 

 13 4,711609 6,986078 خدمات ديني و مذهبي 13
توزيع گاز طبيعي و خدمات 

 مربوط
1,071908 0 

 14 5,190441 6,85978 و خاك رس سنگ ، ماسه 14
ماشين آالت دفتري ، 
 حسابداري و محاسباتي

1,092481 0 

15 
خدمات حمل و نقل با راه 

 آهن
6,735026 5,432283 15 

هاي خدمات کامپيوتر و فعاليت
 وابسته

1,118868 0,508914 

16 
هاي ماشين آالت و دستگاه

 الکتريکي
 0,567939 1,133956 دولتخدمات اداري  16 2,983902 6,528536

17 
ماشين آالت  با کاربرد 

 خاص
6,471336 2.08836 17 

خدمات داللي امالك و 
 مستغالت

1,234008 0.84789 

 0,285333 1,300649 خدمات تحقيق و توسعه 18 1,342438 6,461 هاساير ساختمان 18

19 
محصوالت الستيکي و 

 پالستيکي
 0,711255 1,40844 تامين اجتماعي اجباريخدمات  19 1,652835 6,271969

خدمات آموزش ابتدائي  20 2,531909 5,76173 ايشيشه و محصوالت شيشه 20
 خصوصي

1,455901 0,160869 

 منبع: به نقل از مطالعه کارگروه طرح تحول
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در مرحله اند. درصد داشته 6/5درصد الي  6/1قلم باقيمانده تغيير قيمتي ميان  50طبق گزارش مذکور 
 کننده محاسبه شده است:مت مصرفيمختلف بر شاخص ق يو هايسنار يمت طير قييبعد اثر تغ

هاي دهفرآوره در يک دوره مشخص قيمت کدر اين سناريو حالتي در نظر گرفته شده  سناریوی اول:
ايش انه افزتکدرصد افزايش و در همان دوره نيز قيمت ساير کاالها و خدمات تحت تأثير اين  400نفتي 
سبت به ماه مشابه سال ندرصد و  1/6مت مصرف کننده نسبت به ماه قبل يجه شاخص کل قياند. در نتيافته
 ده است.يرس 3/25به  4/23و ازين سناريز در اينرخ تورم ن و ش يدرصد افزا 34قبل 

وره دشد قيمتي ها در دوره جاري از همان ردر اين سناريو فرض بر اين است که قيمت سناریوی دوم:
ده شاضافه  هاي نفتي بر اين رشد قيمتفرآوردهک قيمتي وقبل برخوردار هستند و رشد قيمتي ناشي از ش

ابه سال درصد و نسبت به ماه مش 75/7مت مصرف کننده نسبت به ماه قبل يجه شاخص کل قياست. در نت
 است. دهيرس 5/25به  4/23از  وين سناريز در ايافته است. نرخ تورم نيش يدرصد افزا 16/36قبل 

ورم م، تن بر توريمت بنزيش قيبرآن است که عالوه براثر افزا يو سعين سناريدر ا سوم: یویسنار
ن يترمهمنوان ع)به  نيمت بنزير قييروند تغ يرد. با بررسيز تا حد امکان مدنظر قرارگياز آن ن يناش يانتظار

ن در يزمت بنيق يدرصد 25ر ييشاخص کل متناسب آن تغر ييو تغ در سبد مصرف خانوار( ينفت فرآورده
 يدرپ بت به ماه قبلنس 86رماه يرا در ت CPIشاخص کل  يدرصد 23/3ش ي، افزا1386خردادماه سال 
ده است فرض کر در دوره مذکور را مدنظر قرار داده و يمت نسبيرات قييتغ يو الگوين سنارياداشته است. 
، مفروضن يبه ا سپسمحقق برابر شود.  4ز يرات مذکور نييزان تغين، ميبنزمت يبرابر شدن ق 4که همراه با 

حاسبه مده به به دست آم ينسب هايمتيو با استفاده از ق اضافهن را يمت بنزيش قياز افزا يرات ناشييتغ
بل مت مصرف کننده نسبت به ماه قيجه شاخص کل قيمت مصرف کننده پرداخته است. در نتيشاخص ق

و ين سناريا ز دريافته است. نرخ تورم نيش يدرصد افزا6/53و نسبت به ماه مشابه سال قبل درصد  55/21
 ده است.يرس 08/27هب 4/23از

ک ي) يفتن يها فرآورده يمتيتکانه ق يتنها اثر لحظه ا ياد شده يوهايسنار يقابل ذکر است که در بررس
 يويسنار ار دادنبخش دوم مطالعه  با مالک قرمت( مورد محاسبه قرار گرفته است. در ير قييدوره پس از تغ

 قوع تکانه پرداختهودوره پس از  12 يط ينفت يهافرآوردهمت ياثر تکانه ق ياز آن به بررس يج ناشيدوم و نتا
د برابر با رش ياز رشد قيقدبه طور  يمورد بررس يهاها در دورهمتيق در اصل فرض شده که شده است. 

زده دوا يبرا نرخ تورم در دو حالت ،ن فرضياند. با امشابه سال قبل خود برخوردار بوده يهاها در دورهمتيق
ها متيه و قافتادياتفاق ن ياگونه تکانهچيآن ه ياست که ط يطي. حالت اول شراقابل محاسبه خواهد بودماه 

دوم  اند. در حالتهار بودمت همان ماه در سال قبل برخورديبرابر با رشد ق يبه طور معمول در هر ماه از رشد
ر شاخص دوم ب يويرخ داده است و اثر آن مطابق با سنار ينفت يهافرآوردهمت يابتدا در ماه اول تکانه ق

 باشد.ير مين قسمت به شرح جدول زيج ايمت همان ماه محاسبه شده است.  نتايق
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 يهاآوردهفرمت يسوم، ششم، نهم و دوازدهم پس از فرض وقوع تکانه ق يهاماه يتورم برا ي: نرخ ها6جدول شماره 

 هان ماهيسه آن با حالت نبود تکانه مذکور در هميو مقا ينفت

يرد
 ف

 شرح

 برآورد نرخ تورم
 ماه سوم يبرا

 يبرآورد نرخ تورم برا
 ماه ششم

 برآورد نرخ تورم
 ماه نهم يبرا

 برآورد نرخ تورم
 ماه دوازدهم يبرا

 ازپس 
 تکانه

 بدون
 تکانه

 پس از
 تکانه

 بدون
 تکانه

 پس از
 تکانه

 بدون
 تکانه

 پس از
 تکانه

 بدون
 تکانه

 27,73 35,92 27,87 34,11 27,53 31,69 26,24 28,50 شاخص ک  1
 37,84 42,41 38,05 41,45 37,21 39,32 34,49 35,88 خوراکيها، آشاميدنيها و دخانيات 2
 39,38 43,88 39,67 43,01 38,83 40,88 35,97 37,35 خوراکيها 3
 56,45 59,24 56,86 58,86 58,75 59,76 53,88 54,82 نان و غات 4

 فرآوردهگوشت قرمز و سفيد و  5
 هائ آنها

29,63 28,94 30,06 29,57 31,39 30,21 31,45 29,63 

 31,79 44,87 31,57 41,52 30,26 36,79 28,56 32,24 ماهي ها و صدو داران 6
 37,99 37,57 37,85 37,40 37,05 36,58 34,82 34,81 شير، پنير و تام مرغ 7
 42,31 38,86 43,34 40,29 46,66 44,05 66.,50 49,95 روغنها و چربيها 8
 40,83 48,13 42,31 48,04 37,98 42,16 32,59 34,47 ميوه و خقکبار 9
 36,32 50,76 35,41 46,51 32,28 39,77 28,16 32,41 سبزیجات )سبزئ هاوحبوبات ( 10

شکر، مربا، تس  ، شکات و  11
 شيریني  (قند و شکر و شيرینيها

20,42 19,18 22,75 20,48 23,58 20,13 24,77 20,21 

محصوالت خوراکي طبقه بندئ  12
 نقده در جائ دیگر

35,41 32,75 41,43 36,64 46,66 39,39 49,69 40,15 

و  چائ ، قهوه ، کاکائو، نوشابه 13
 آب ميوه )نوشابه هائ غير الکلي

25,26 24,31 26,79 25,22 27,38 24,91 27,99 24,70 

 28,13 40,10 26,72 35,77 00 ,24 29,94 21,26 24,49 دخانيات 14
 24,03 33,48 24,15 31,37 24,01 28,86 23,21 25,78 کاالهائ غير خوراکي و خدمات 15
 17,29 21,84 17,20 20,60 16,79 18,98 15,75 17,00 پوشاک و کفش 16

مسکن ، آب ، برا ، گاز و سایر  17
 سوختها

32,00 30,64 34,20 31,66 35,57 31,82 36,52 31,63 

 33,53 36,59 33,75 36,09 33,64 35,22 32,66 33,52 مسکن 18
 33,77 36,68 33,99 36,22 33,86 35,36 32,82 33,64 اجاره 19

واحد نگهدارئ و تعمير  20
 مسکوني

30,16 28,01 31,16 27, 35 32,56 26,77 34,21 26,59 

 3,89 35,43 3,77 27,49 3,53 19,36 3,16 11,11 آب ، برا و سوخت 21

مبلمان و لوازم خانگي و  22
 نگهدارئ معمول آنها

24,42 22,59 28,78 25,44 31,41 26,30 33,13 26,39 

 16,12 19,70 15,95 18,65 15,51 17,29 14,75 15,71 بهداشت و درمان 23
 12,97 57,85 13,07 47,18 13,41 36,34 14,15 25,95 حم  ونق  24
 0,39 2,00 0,38 1,59 0,37 1,17 0,32 0,72 ارتباطات 25
 10,34 15,43 10,14 13,97 9,71 12,25 8,88 10,20 تفریح و فرهنگ 26
 6,25 8,78 6,01 7,92 5,22 6,49 4,24 4,88 آموزش 27
 24,28 27,58 24,15 26,63 23,59 25,19 22,16 23,08 هت  و رستوران 28
 13,88 15,14 15,25 16,06 18,03 18,36 20,89 21,40 کاالها و خدمات متفرقه 29
 : به نقل از مطالعه کارگروه طرح تحولمنبع

  
 مطالعه وزارت رفاه -4-6

 باشديموزارت رفاه  يبرا نيا يليدکتر اسماع يمطالعهن رابطه يگر از مطالعات صورت گرفته در ايد يکي
ن يدر ا شود.در نظر گرفته  يمختلف اقتصاد يهاطرح تحول در بخش ياجرا يمتيرات قيکه در آن تاث

هاي هاي انرژي با توجه به نقش و تاثير هر يک از آنها در بخشمطالعه اشاره شده که اصالح قيمت حامل
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-هاي سياستي جداگانههاي مختلف اقتصاد بستهبراي بخشتواند کامال با يکديگر متفاوت باشد و مختلف مي

 اي را ارائه دهد. 
ه لف توجمخت يهااز آن در بخش يمنطق يريگن مطالعه به بحث مديريت انرژي و بهرهين در ايهمچن

و  ي از يکسومصرف کننده نهائهاي هاي انرژي بجاي يکديگر در بخششده و مسئله جايگزيني انواع حامل
ال در نوان مث. به عتعيين گرديدهاي اقتصادي و اجتماعي انرژي در بخش هايک از حامليجايگاه و سهم هر

 ن مطالعه اشاره شده که:يا
نقل،  وع، حمل در بخش هاي اقتصادي مثل صناياز فرآورده هاي تاثيرگذار نفتيبه عنوان يکي نفت گاز
وليد و تباط با لحاظ ارته نيروگاهها نقش اساسي دارد. بطوريکه تغييرات قيمتي اين فرآورده بکشاورزي و 

صرف اين ينکه مخدمات مي تواند اثرات زيادي را در قيمت تمام شده خدمات و محصوالت بجا بگذارد. ضمن ا
يمت، يير قرت تغفرآورده در بخش خانگي شهري و روستائي و تجاري و عمومي نيز ناچيز است يعني در صو

قتصادي هاي ا اثرات زيادي در اين بخش ها ندارد. از سوي ديگر با توجه به اينکه اين فرآورده در بخش
 پيشنهاد رآوردهمصرف شده و امکان جابجائي آن وجود دارد، لذا تبعيض قيمت زماني، مکاني در مورد اين ف

 نمي شود.
ماعي ي و اجتبسيار زيادي با کليه بخش هاي اقتصادهاي انرژي ارتباط نيز بعنوان يکي از حامل برق

 رخي ازگر، تغييرات قيمت برق مي تواند به شدت در قيمت تمام شده محصوالت بيدارد. به عبارت د
 وادله اي يمت مبقواحدهاي توليدي تأثير گذارد. ولي در مقابل صنايعي وجود دارند که توليدات خود را به 

ياست سر نتيجه قيمت پائين برق نيز سود بسيار زيادي عايد آنها مي شود، دفروشند و از بين المللي مي
ز اتفاده قيمت گذاري تبعيضي بايد با توجه به اين مسائل و امکانات بهينه سازي مصرف سوخت در اس

 د.مي گردنتکنولوژي روز صورت گيرد. از اينرو افزايش دفعي قيمت برق در مورد اين صنايع پيشنهاد 
ر هت صالح قيماز ا و با توجه به آثار اقتصادي ناشي يانرژ ين حامل هايه با توجه به ارتباط بن مطالعيا

 رد.يالزم است مالحظات زير در مورد هر يک از سناريوها مدنظر قرار گ هايک از آن
 ،الف.  حداقل سازي فشار تورم

 ،پذيرب.  حداقل فشار بر اقشار آسيب

 ،اختالل در اعمال تبعيض قيمتج.  رعايت اصول علمي و حداقل 

  ،ي بهبود راندمانپذيري بخشهاي توليدي در فضاد.  توجه به رقابت

 ،هاي اجرايي.  ثبات سياستگذاري و استحکام روشهه

 ،و.  سادگي در اجرا

 ،ز.  توجه به ارتباط حاملها با يکديگر

 .ح.  مالحظه گاز طبيعي به عنوان سوخت پايه کشور

داخت يمت پرتوجه به اهداف فوق به ارائه بسته هاي سياستي و سناريوهاي اصالح قن اساس  با يبر ا
 باشد:يل ميو ها به شرح ذين سناريک از ايو در نظر گرفته شده که هدف هر يسنار 6شده که در مجموع 

 
 يمت هايظرف سه سال به ق يجيها بصورت تدره حامليمت کليو قين سناريدر اسناریو اول: 

شود و يممد مطرح کم درآ يبر خانوارها يانهين فشار هزيابند. در اين سناريو کمتريافزايش مي  يشنهاديپ
 ود.رنتظار نمي او ين سناريبه اندازه کافي در ا يمصرف انرژ يسازنه يبه يزه الزم برايدر مقابل انگ
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 ونان يشروستانکم درآمد از جمله  ياين سناريو، کاهش فشار برخانوارها يهدف اصل سناریوی دوم:
 باشد. يدکنندگان مين کاهش فشار بر توليهمچن

ن عدم اعمال يدرآمد و همچنکم يسناريوي سوم کاهش فشار بر خانوارها يهدف اصلسناریوی سوم: 
ر )و د يجيتدر يهامتيو دوم بخش صنعت از قيسه با سناريکن در مقايباشد. ليدکنندگان مياد بر توليفشار ز

 ييتوانا ن استدالل که بخش صنعتير واقع با ادمند نخواهد شد. و نفت گاز بهره يعيطب ( گازيفيواقع تخف
ت ميارد، قرا د و نفت گاز يعينه گاز طبيش هزيجه تحمل افزايو در نت يانرژ ينه سازيبه يپروژه ها ياجرا

 بخش صنعت منظور شده است. يبرا ين دو حامل نيز بصورت دفعيا
 تاها وکم درآمد از جمله روس ياين سناريو، کاهش فشار برخانوارها يهدف اصلسناریوی چهارم: 

فت گاز نست که اباشد اما تنها تفاوت آن با سناريوي سوم در اين يدکنندگان مين کاهش فشار بر توليهمچن
 مصرفي بخش صنعت و حمل و نقل نيز مشمول افزايش تدريجي خواهند بود  

شار ن عدم اعمال فيدرآمد و همچنکم يکاهش فشار برخانوارهااين سناريو  يهدف اصلسناریوی پنجم: 
نفت  يجيتدر يهامتيوي چهارم، بخش صنعت از قيسه با سناريکن در مقايباشد. ليدکنندگان مياد بر توليز

 مند نخواهد شد.گاز  و نفت کوره بهره
به  يو لزوماً توجه باشديم يمصرف انرژ يسازنهيق بهياين سناريو، تشويهدف اصلششم:  سناریوی

مت يو قين سنارياندارد. در  يتوليدات داخل يريبر خانوارها وکاهش قدرت رقابت پذ يانهيش فشار هزيافزا
 افت.يش خواهد يافزا يبصورت دفع يانرژ يهاه حامليکل

 ويرر هر سنادان شده يک از اهداف بيبه هر  يابيکه  به منظور دست ميدهداين مطالعه نشان در ادامه 
 آمده است. 7. شرح اين اقدامات در جدول شماره رديصورت پذ ييد اقدامات اجرايبا

 مت در مطالعه وزارت رفاهياصالح ق يو هاي: سنار7جدول شماره 

 حامل
سناريوي 

 اول
 سناريوي ششم سناريوي پنجم سناريوي چهارم سناريوي سوم سناريوي دوم

 دفعي دفعي دفعي دفعي دفعي تدریجي بنزين

 دفعي تدریجي تدریجي تدریجي تدریجي تدریجي نفت

نفت 
 گاز

 تدریجي تدریجي

دفعي ولي براي 
کقاورزي 
 تدریجي

دفعي ولي براي 
کقاورزي، حم  
و نق  و صنعت 

 تدریجي

دفعي ولي براي 
کقاورزي  و حم  
 و نق  تدریجي

 دفعي

نفت 
 کوره

 تدریجي
دفعي ولي براي 
 صنعت تدریجي

دفعي ولي براي 
 صنعت تدریجي

دفعي ولي براي 
 صنعت تدریجي

 دفعي دفعي

گاز 
 مايع

 دفعي دفعي تدریجي تدریجي تدریجي تدریجي

گاز 
 طبيعي

 تدریجي
دفعي ولي براي 
 صنایع تدریجي

 دفعي تدریجي تدریجي دفعي

 تدریجي برق

دفعي اما براي 
صنعت و 
کقاورزي 
 تدریجي

دفعي اما براي 
صنعت و 
کقاورزي 
 تدریجي

 دفعي تدریجي تدریجي

 منبع: به نق  از مطالعه وزارت رفاه
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باط و ارت يژانر تيريبا در نظرگرفتن بحث مد ين مطالعه توانسته به خوبيد اشاره کرد که ايدر مجموع با
به د ياائه نمو ار يمختلف بررس يوهاين اهداف را در سناريک از ايبه هر  يابيدست يراهکارها ين بخشيب

 نمايد.اجراي تصميمات اتخاذ شده ياري مي طوري که مطالعه آن مسئوالن را در

 1هااجرای طرح هدفمند شدن یارانهپیامدهای  -7

بخش را  فته اينهاي انرژي و اينکه اغلب مطالعات صورت گراثرات يارانهگي با توجه به اهميت و گسترد
ر قالب د طرحاين  بر اين اساس اثرات ،اندها بدست آوردههدفمند کردن يارانه طرحتاثيرگذارترين بخش از 

با  شابه امااثيرات متتواند داراي ها نيز ميهاي انرژي ديده شده است که حذف ديگر يارانهاثرات حذف يارانه
رژي هاي انلکه با اجراي سياست اصالح قيمت حامشايان ذکر است اي اقتصاد کشور باشد. مقياس کمتر بر

ن ه در ايکبه طور مستقيم و غيرمستقيم تحت تاثير قرار خواهند گرفت بسياري از متغيرهاي اقتصادي 
 گردد. قسمت به برخي از مهمترين اين تغييرات اشاره مي

 

 های انرژی بر تورماثرات اصالح قیمت حامل -1-7

هاي انرژي بصورت مستقيم و دهد که افزايش قيمت حاملها نشان ميشد کليه بررسي بيانهمانگونه که 
ها ين حاملاها تاثير مثبت دارد، که البته به دامنه تغيير يا اصالح قيمت غيرمستقيم بر سطح عمومي قيمت

هاي ملحا بستگي خواهد داشت. ولي در عين حال در ميان متغيرهاي کليدي کالن اقتصادي، اصالح قيمت
دهد که نرخ يانرژي )متناسب با تغيير آن به رشد قيمتي مشخص و يا تغيير قيمت به سطح جهاني( نشان م

تاثر متورم  تورم به عنوان هسته اصلي تاثيرپذيري اجراي اين سياست است و ساير متغيرها به تبع نرخ
 شوند.مي

تواند در تغيير سطح عمومي اي ميا واسطهها، با توجه به نوع آنها در مصرف نهايي ياصالح قيمت حامل
هاي انرژي که در سبد مصرف نهايي خانوارها قرار ها نقش داشته باشد. به عبارت ديگر، برخي از حاملقيمت

دهد در حالي که را تغيير مي )CPI (2کننده دارند اصالح قيمت آنها به طور مستقيم شاخص قيمت مصرف
گيرند که هاي اقتصادي مورد استفاده قرار مياي براي بنگاهعنوان کاالي واسطهها به برخي ديگر از اين حامل

، PPIگذارد، که در نهايت تغيير در شاخص اثر مي )PPI(3اصالح قيمت آنها بر شاخص قيمت توليدکنندگان 
 ها موثر باشد.تواند در افزايش قيمت کاالهاي توليدي بنگاهمي

اي و در نهايت رژي و به دنبال آن افزايش قيمت کاالهاي مصرفي واسطههاي انبعالوه تغيير قيمت حامل
شده و اين خود به  )IE(4گيري انتظارات تورمي ها )نرخ تورم(، به نوبه خود موجب شکلسطح عمومي قيمت

زند.  تجربه برخي از کشورها نيز مويد همين مطلب که در مواردي بخش عمده افزايش تشديد تورم دامن مي
هاي حاصل از اجراي سياست مذکور ناشي از انتظارات تورمي بوده در صورت اجراي يکباره سياست قيمت

                                                                 
 می باشد. 1388عمده مطالب این بخش برگرفته از مطالعه اسماعیل نیا  1

2 Consumer Price Index 

3 Producer Price Index 

4 Inflation Expectation 
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افزايش نداشته و بنابراين هاي ها را در سالآن قيمت هاي انرژي، مردم انتظار افزايشاصالح قيمت حامل
 هاي آتي اتفاق نخواهد افتاد.ناشي از افزايش انتظارات تورمي در سال يهاقيمت

 

 های انرژی بر رشد اقتصادیاثرات اصالح قیمت حامل -2-7

هاي انرژي بر سطح رشد اقتصادي در کوتاه دهد که اصالح قيمت حاملعمده مطالعات تجربي نشان مي
. از باشدميرسي مدت تاثير منفي داشته است. اين اثرگذاري از دو جنبه عرضه و تقاضاي کل قابل بحث و بر

 وروي کار تمزد نيناحيه شامل تغييرات قيمت نهاده انرژي در فرآيند توليد بنگاه، دسجانب عرضه کل از سه 
 گيرد.قيمت سرمايه، تحت تاثير قرار مي

هاي انرژي به صورت مستقيم باعث کاهش مصرف واقعي در سمت تقاضاي کل، افزايش قيمت حامل
في گردد و از طرتقاضاي کل مي انرژي در سطح کل اقتصاد خواهد شد و در نتيجه باعث کاهش مصرف در

آمد اهش درافزايش سطح عمومي قيمت ساير کاالها و خدمات از طريق کاهش قدرت خريد خانوارها باعث ک
رود که نتظار مي. بنابراين اگرددميواقعي قابل تصرف و در نتيجه کاهش مصرف ساير کاالها و خدمات 

 مصرف کل کاالها و خدمات کاهش يابد.

ر نتيجه دو  شدهها، باعث افزايش نرخ بهره بحث، افزايش تورم ناشي از اصالح قيمت حامل در کنار اين
رج گذاري )و حتي تقاضاي مصرفي( کاهش خواهد يافت، ضمن آن که بايد يادآور شد مخاتقاضاي سرمايه

دولتي  گذاري بخشباشد چرا که سرمايهگذاري و مصرف همانند بخش غيردولتي نميدولتي از بعد سرمايه
. در يابدمييير متاثر از نرخ سود واقعي بازار داخلي نبوده و تنها مصرف واقعي انرژي در بخش دولتي تغ

در  هاي انرژي در کوتاه مدت باعث کاهش تقاضاي کل اقتصاد خواهد شد و امامجموع اصالح قيمت حامل
 .رسديبسيار متفاوت از گذشته به نظر متغييرات متغيرهاي ياد شده بلندمدت 

 

 های انرژی بر بازار کار و دستمزدهااثرات اصالح قیمت حامل -3-7

ير اثتتصادي ر بازارهاي اقي همانند سايهاي انرژبطور کلي بازار کار از اجراي سياست اصالح قيمت حامل
يروي کار نپذيرد. اين تاثيرپذيري از دو جانب عرضه و تقاضاي کار قابل تحليل است. از بعد عرضه مينسبي 

روي کار رضه نيعبايد گفت که با توجه به ساختار بازار کار کشور و وجود بيکاري ساختاري، شدت و واکنش 
ش سطح و به تبع آن افزايهاي انرژي کشور در مقايسه با بازار رقابتي متفاوت است. اصالح قيمت حامل

 جبران اين کاهش قدرتراي بو نيروي کار تنزل  که قدرت خريد نيروي کار  شودميها، باعث عمومي قيمت
هاي جديد شغلي باشد که در سطح کالن اين تغييرات باعث که متقاضي فرصتشوند ميخريد مجبور 

 افزايش نرخ مشارکت نيروي کار خواهد شد. 

که در فرآيند تعيين دستمزدها  گرددميها باعث ت تغيير در سطح عمومي قيمتهم چنين طبيعي اس
)حتي با وقفه چند ماهه(، دستمزدها توسط کارگران و يا اتحاديه کارگري افزايش يابد. در بررسي نحوه 

مت توان ذکر کرد که با افزايش قيهاي انرژي بر تقاضاي نيروي کار نيز ميتاثيرگذاري افزايش قيمت حامل
يابد که در نتيجه در کوتاه مدت هاي انرژي، هزينه عوامل توليد افزايش و سطح توليد کاهش ميحامل
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تواند اشتغال را کاهش دهد که برآيند عرضه و تقاضاي نيروي کار در کوتاه مدت باعث افزايش نرخ بيکاري مي
ي اقتصادي افزايش و تقاضاي نيروي هاخواهد شد چرا که با افزايش دستمزد نيروي کار، هزينه توليد بنگاه

هاي اقتصادي کاربر بيشتر مشهود است. البته يابد. اين وضعيت در بنگاهها نيز کاهش ميکار توسط اين بنگاه
پذيري بازار کار کشور، ممکن است اجراي سياست اصالح قيمت به دليل چسبندگي دستمزدها و عدم انعطاف

بازارها با وقفه بيشتري تحت تاثير قرار گيرد و يا واکنش نشان بدهد. ولي  هاي انرژي در مقايسه با سايرحامل
در بلندمدت به خاطر امکان تغيير ساختار توليد و تکنولوژي در ايران، امکان جايگزيني عوامل توليد وجود 

 دارد.

 

 های انرژی بر توزیع درآمداثرات اصالح قیمت حامل -4-7

تواند توزيع ها ميهاي انرژي و به تبع آن افزايش سطح عمومي قيمتاز بعد کالن اصالح قيمت حامل 
طبقات  ر ميانددرآمد را تحت تاثير قرار دهد و باعث بدتر شدن وضعيت توزيع درآمد و افزايش نابرابري 

به لحاظ  ي درآمديهاي باالهاي انرژي دهکدرآمدي جامعه گردد. هرچند در صورت افزايش قيمت حامل
رآمدهاي هاي ثابت و د، اما اين گروه از طريق داراييگردندميسهم مصرف بيشتر از مصرف کل انرژي متضرر 

ژي مصرف انر هاي پايين درآمدي و حقوق بگيران ثابتغيرپولي، اين ضرر را جبران خواهند نمود. اما در گروه
ت خريد ها باعث کاهش بيشتر قدرافزايش قيمت اين حاملسهم قابل توجهي در سبد مصرفي خانوار دارد لذا 

راي يرپولي( بهاي ثابت و درآمدهاي غآنها خواهد شد. ضمن آنکه جبران اين ضرر و زيان )بدليل فقدان دارايي
هاي باالي درآمدي نيست و از برآيند اين تغيير و تحوالت، شکاف درآمدي هاي ياد شده همانند دهکگروه

هش هاي انرژي، از طريق کا. همچنين اصالح قيمت حاملگيردميال و پايين درآمدي شدت ميان طبقات با
دن وضعيت تواند منجر به افزايش نابرابري و بدتر شرشد اقتصادي و افزايش نرخ بيکاري در کوتاه مدت مي

 توزيع درآمد گردد.

ند داراي توايمصالح قيمت ها البته در کنار اين مورد باز توزيع درآمدهاي حاصل شده براي دولت از ا
آورد به ه اين برداد ک تاثيرات بسيار مثبتي بر توزيع درآمدها باشد که بايد برآورد نهايي آن را مد نظر قرار

 ميزان زيادي بستگي به نحوه اجراي اين اصالحات دارد.

 

 های انرژی بر تراز تجاریاثرات اصالح قیمت حامل -5-7

باشد. تجارت کاالئي نيز خود شامل تجارت نفت، خدمات مي و ر حوزه کاالتجارت خارجي شامل تجارت د
ها، انتظار هاي انرژي و بدنبال آن سطح عمومي قيمت. با افزايش قيمت حاملگرددميو تجارت ساير کاالها 

ر توان به تمايل بيشترود صادرات غيرنفتي کاهش و واردات افزايش يابد. کاهش صادرات غيرنفتي را ميمي
صادرکنندگان براي فروش کاالهاي صادراتي غيرنفتي در داخل به خاطر کسب سود بيشتر نسبت به قبل از 

هاي بيکار توليدي المللي و افزايش ظرفيتپذيري کاالهاي داخلي در سطح بينها، کاهش رقابتافزايش قيمت
کاهش نسبي قيمت آنها موجب  در داخل نسبت داد. در مقابل افزايش سودآوري کاالهاي وارداتي به دليل

تواند تراز تجاري را ها عوامل ديگري نيز ميخواهد شد که واردات افزايش يابد. عالوه بر سطح عمومي قيمت



30 

 

تغيير دهد. اين تغييرات را مي توان بر اساس معادالت رفتاري صادرات و واردات بصورت تابعي از متغيرهاي 
 هاي داخل به خارجي برآورد نمود.بت سطح قيمترشد اقتصادي، نرخ ارز، نرخ تورم و نس

 

 های انرژی بر بودجه عمومي دولت اثرات اصالح قیمت حامل -6-7

اي هن بگونباشد. ساختار بودجه عمومي در ايرابودجه عمومي دولت شامل دو بخش منابع و مصارف مي
 خش دولتيبدها در موثر، رشد دستمزاست که اجزاء منابع و مصارف آن تحت تاثير عوامل نرخ ارز، نرخ تعرفه 

تي هاي دولر بنگاهها و باالخره اجازه افزايش قيمت محصوالت و خدمات ارائه شده دو غيردولتي، رشد هزينه
 يز اضافهننفت را  باشد. البته در کنار موارد فوق الزم است تغييرات ناشي از منابع درآمدياز سوي دولت 

 نمود.

يان، زي و کمک هاي عمرانهاي دولتي از دو کانال هزينه طرحه به اينکه شرکتذکر است با توجبه الزم 
ولت داي و تصميم هاي هزينهتغييرات نرخ ارز و افزايش شاخص در نتيجهگردند، به بودجه عمومي متصل مي

 گرفته ظرنيد در اين نکته بادر افزايش قيمت محصوالت در وابستگي آنها به بودجه عمومي موثر خواهد بود. 
مصارف  نابع ومها، تغييرات که تغييرات متغيرهاي کليدي از جمله نرخ تعرفه موثر و يا شاخص هزينه شود

 نرژي بهگردد که الزم است در کنار منابع ناشي از افزايش قيمت عرضه حامل هاي ابودجه مشخص مي
زي يره اراده از حساب ذخمصرف کنندگان، وضعيت  تغييرات کل بودجه عمومي دولت از جمله کاهش استف

 مورد بررسي قرار گيرد.  

 سایر تغییرات  -7-7

ارجي خ، تجارت ر پولدر کنار تغييراتي که در باال به آنها اشاره شد متغيرهاي بسيار ديگري از جمله بازا
اي دهگسترط و لعه بسيگيرند که هر کدام از اين متغيرها مستلزم بررسي مطاو... نيز تحت تاثير قرار قرار مي

 باشد.مي

 بر استان تهران اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها قیمتي آثار -8

 سزايي برباثير همانگونه که در بخش قبل نيز اشاره شد اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها مي تواند ت
معيت کشور صد جدر 19اقتصاد کشور داشته باشد. اما در اين ميان استان تهران با داشتن جمعيتي بيش از 

اين  از اجراي درصد توليد ناخالص داخلي کشور مي تواند تاثير متفاوت و بسيار شگرف تري 25و در حدود 
يارانه  ندسازياجراي هدفم ثار قيمتيآنسبت  به ديگر نقاط کشور بپذيرد. بر اين اساس در اين قسمت  طرح

 -داده که جدول ز آنجاها را بر استان تهران بررسي خواهيم نمود. اما الزم است قبل از هر چيز بيان شود که ا
راي بدست ببراي استان تهران تهيه نشده است و اين منابع  SAMستانده و ماتريس حسابداري اجتماعي 

مت به اين قس ي باشد، لذا تمام مطالعات انجام شده که دربسيار ضروري م طرحآوردن اثرات غير مستقيم 
ر يک از رائه هباشند که در اآنها اشاره مي شود هر يک از نبود اين جدول رنج برده و داراي نواقصي مي

 مرتبط با  مطالعه 3اساس در اين بخش   همينشود. بر مطالعات به نواقص و کمبودهاي موجود اشاره مي
 ازند: خواهيم نمود که هر يک به جنبه اي از اثرات اجراي اين طرح مي پرد کررا ذاستان تهران 
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 ارانه ها بر استان تهران یطرح هدفمندکردن  یاجرا يم تورمیاثرات مستق يبررس -1-8

يمت ها ازي قهمانگونه که در بخش هاي قبلي اشاره شد افزايش قيمت حامل هاي انرژي ناشي از آزاد س
بررسي  العه بهافزايش قيمت ها به صورت مستقيم  و غير مستقيم گردد. در اين بخش از مطمي تواند باعث 

يوي اجرايي سنار 2استان تهران در  CPIبر روي شاخص   آثار مستقيم اجراي طرح هدفمندکردن يارانه ها
 افزايش يکباره قيمت ها و افزايش تدريجي قيمت ها خواهيم پرداخت.

 يانرژ يهامت حامليکباره قيش يافزا يبررس ين مطالعه برايدر ا ها:متیق کبارهیش یو افزایسنار -1

 1استفاده شده است. يمتيو قيسنار 2ارانه ها از يحه هدفمند کردن يتحت ال

 

 ت موجوديها نسبت به وضعتميکباره قيش يمختلف افزا يوهاي: سنار8جدول شماره 

 يانرژ يهاحامل
ت يوضع

 موجود

 دومو يسنار و اوليسنار

 شیدرصد افزا يقنهاديمت پيق شیدرصد افزا يقنهاديمت پيق

 300.00 4000 300.00 4000 1000 نيبنز

 983.33 1300 525.00 750 120 يعيطب گاز

 3408.77 2000 2531.58 1500 57 عيما گاز

 2005.26 2000 1584.21 1600 95 کوره نفت

 2021.21 3500 1566.67 2750 165 ديسف نفت

 2021.21 3500 1536.36 2700 165 لييگازو

 498.80 1000 379.04 800 167 برق

 

ز اران استان ته يمت هايسطح ق يطرح بر رو يم اجرايبدست آوردن آثار مستق ين اساس برايبر هم
ن حامل يک از ايت هر يب اهميزان ضريماستان تهران استفاده شده که  CPIمصرف کننده  يمتيشاخص ق

و يسنار 2ساس ان طرح بر يا يدهد که با اجرا يج برآوردها نشان مي( آمده است.نتا9جدول ) در يانرژ يها
م يواهم  خيبه صورت مستق يدرصد9/7 و  12/7  شاهد تورم ،تنها در سال اول اجراي طرح بيبه ترت

ل يگازوئ-دينفت سف-ع و نفت کورهينکه گاز ماين مطلب است که با وجود اياز ا يج حاکيبود.مشاهده نتا
ان زيا به مها ر متيت کم آنها شاخص قيب اهميبه واسطه ضر يباشند ول يمت را دارا ميرات  قيين تغيباالتر
 2ه بنسبت  يکمتر يمت آنيش قيافزا ينکه دارايبا وجود ا يعيحال آنکه گاز طب دهند يش ميافزا ياندک

 .اقتصاد استان تهران خواهد داشت يرا بر رو ين آثار تورمياد شده است اما باالتريگروه 

                                                                 
 تغيير قيمت ها بر اساس وضعيت پيقنهادي دولت در نظر گرفته شده است.  1
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 استان تهران CPIک از حامل ها در شاخص يت هر يب اهمي: ضر9جدول شماره 

 يانرژ يحامل ها
ت در يب اهميضر

 متيشاخص ق

 0.85 نيبنز

 0.47 يعيطب گاز

 0.01 عيما گاز

فت ن-نفت کوره

 لييگازو-ديسف
0.02 

 0.58 برق

ايرانماخذ: بانک مرکزي جمهوري اسالمي   

 

مت ها را مورد يق يجيش تدريم افزايآثار مستق و،ين سناريدر امت ها: یق يجیش تدریو افزایسنار -2
ابند ي يش ميافزا يجيمت ها به صورت تدريشود که ق يو در نظر گرفته مين سناريم.در ايده يقرار م يبررس

ان برنامه پنجم( ي)پا 1393مد نظر در سال هدف  يمت هايه به قيدر سال پا يمت فعليکه از ق يبه صورت
هدف محاسبه  يمت هايه و قيپا يمت هاين قيانه بيرشد متوسط سال ين هدفيتحقق چن يابند. برايش يافزا

 .2آمده است 10شماره جدول  در که برآوردها 1شود يم

 موجودت يسال نسبت به وضع 5 يمت ها طيق يجيش تدريمختلف افزا يوهاي: سنار10جدول

 يانرژ يحامل ها
ت يوضع

 موجود

 و دوميسنار و اوليسنار

 ش در هر سالیدرصد افزا يقنهاديمت پيق در هرسال شیدرصد افزا يقنهاديمت پيق

 31،95 4000 31،95 4000 1000 نيبنز

 61,05 1300 44,27 750 120 يعيطب گاز

 103,72 2000 92,33 1500 57 عيما گاز

 83,93 2000 75,91 1600 95 کوره نفت

 84,21 3500 75,54 2750 165 ديسف نفت

 84,21 3500 74,89 2700 165 لييگازو

                                                                 

𝑅   رشد متوسط ساليانه از رابطه روبرو بدست مي آید: - 1 = [(
𝜌𝑡

𝜌𝑛
)

1
ℎ
− 1] ∗ 100 

 
 .الزم به ذکر است نوسانات قيمت نفت تا سال هدو در نظر گرفته نقده است - 2
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 43.04 1000 36.80 800 167 برق

ش يم افزايقتهران، اثرات مست CPIن کاالها در شاخص يک از ايت هر يب اهميسپس با استفاده از ضر 
 م.يآور يرا بدست م CPI يرها برروين متغيک از ايهر 

تهران در هر  CPIشاخص  ين طرح بر رويا يم اجرايشود که اثرات مستق ين حالت مشاهده ميا در
  CPIتغييرات  و اوليکه در سنار يباشد به طور يو اول اندک مينسبت به سنار يمتيحالت ق 2سال و در هر 

الزم به يادآوري است که اين ميزان تورم در هر يک از  درصد خواهد بود. 2/75و دوم يو در سناردرصد  2/63
 14سال( وجود خواهد داشت در واقع در سال پنجم در سناريو اول شاهد افزايش 5سال هاي اجراي برنامه )

( خواهيم سال پايه )قبل از اجراي طرحنسبت به  CPIشاخص  1درصدي 14.7  در سناريوي دوم ودرصدي 
 بود.

م يريگبدر نظر  م رايمستق ينانه است اگر فقط آثار تورميار کوتاه بيان شود که بسيب نجا الزم استيدر ا  
ر يار غم، آثيتقثار مسشده است در کنار آ يم که در آنها سعيپرداز يم ين منظور در ادامه، به  مطالعاتيبه هم
 ز در نظر گرفته شود.ين طرح نيم ايمستق

 

  یشهر ینه خانوارهایهای انرژی بر  هزتأثیر اجرای طرح هدفمندسازی یارانه -2-8

 2در استان تهران

از ت برق، گ، قيماقتصاد کشور يط کنونيم که اگر در شرايپرداز ين موضوع ميا ين مطالعه  به بررسيدر ا
ورد نظر هاي م و چند فرآورده عمده نفتي از جمله نفت کوره، نفت سفيد، بنزين و گازوييل، به سطح قيمت

 ينه هايزسطح ه ن حامل هاي انرژي بريمت اياز اصالح ق يدر طرح هدفمند سازي يارانه ها برسد، تورم ناش
به  م است تاا، الزهج آن سناريو يان مدل و نتايد بود. قبل از بمصرف کننده در استان تهران چه ميزان خواه

اره دارد اش که در زمينه تحقيق حاضر وجود ييستانده و برآوردها –برخي از محدوديت هاي جداول داده 
 شود : 

ست. کند که فرآورده اصلي آن بخش اطبق فرض همگني، هربخش تنها يک فرآورده توليد مي .1

ول نوين ر جداواقع هر بخش مي تواند داراي توليدات فرعي نيز باشد که د در حالي که در دنياي
 اين محدوديت رفع گرديده است. 

                                                                 

در ايههن حالههت تغييههرات شههاخص بههر اسههاس تههورم هندسههي از رابطههه  1
npe *

 Pمحاسههبه مههي گههردد کههه در اينجهها  

 مربوط به طول اجرا مي باشد. nتورم ساالنه و 
اثرات افهزايش قيمهت  "عنوان( دانشگاه شهيد بهشتي تحت 1386پايان نامه آقاي صبوري ) اطالعات  مطالعه ازاين در   2

کهه بها همکهاري ايشهان تعهديالتي در آن  استفاده شهده "سوخت بر هزينه هاي بخش حمل و نقل جاده اي بار و مسافر

 ست. صورت گرفته و اين مطالعه در رابطه با استان تهران تهيه گرديده ا
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اير در بررسي تأثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر تورم بخشي، فرض بر اينست که س .2
 ايياي نهتقاض متغيرها نظير؛ مخارج خانوار، صادرات، سرمايه گذاري و ساير متغيرهاي مربوط به
 وند. ليد شثابت هستند. اين متغيرها، به صورت برونزا مي توانند باعث تغييراتي در سطح تو

 ليه نظيرمل اوشود که با افزايش هزينه نهاده انرژي، هزينه عوااز طرفي در اين مدل ها فرض مي .3
، قتصاددستمزد، سود و اجاره ثابت هستند، در صورتي که با افزايش قيمت ها در مجموعه ا

در  اسباتدستمزدها و ساير عوامل بدون تغيير نخواهند ماند و اين مسئله اي است که در مح
 نظر گرفته نمي شود. 

دي ت اقتصاز يکي از مشکالت اساسي تحقيقايستانده خود ن –مسأله تهيه و تدوين جداول داده  .4
 است. 

تفاده اس يحامل انرژ يمت هاير قييتانده کشور جهت برآورد اثر تغس -در مطالعه حاضر از جدول داده
 نينبود ا د که با توجه بهيگرد يتانده استان تهران استفاده مس -د از جدول دادهيشده است، حال آنکه با

ن آاز سهم  نه خانواريکل کشور به کار گرفته شده و فقط در محاسبه هز يراب يستانده اثرات کل -جدول داده
نکه يه اا توجه ببد که د اشاره نموينجا بايران استفاده شده است. در اخانوار استان ته ينه هايسبد کاال در هز

ن وزن يا ;ه استطرح تحول استفاده شد يمتيآثار ق ينه خانوار به منظور وزن دهياز هز ياز سهم سبد مصرف
باشد و  يم CPIمحاسبه شاخص  يبرا يبه کار گرفته شده توسط بانک مرکز يها متفاوت از وزن ها يده
 کند. يمتفاوت از شاخص بانک مرکز يج را قدرين لحاظ نتايند از اتوا يم

( 147× 147ه )ستاند –ن مطالعه از جدول داده يدر ا بيان گرديدها و نقاط ضعفي که با تمام محدوديت 
 ، استفاده شده است. انتشار يافته 1385ران که در سال يمرکز آمار ا 1380سال 

جدول مورد استفاده  يستيبا يداده ستانده م يبا استفاده از الگو ينه اياز آنجا که جهت برآورد اثرات هز
که  است يبخش 91×91 يران جدوليا مربع باشد و از آنجا که جدول متقارن مرکز آمار ايک جدول متقارن ي

مرکز آمار  99×147ک شده وجود ندارد،  جدول ين جدول به صورت تفکيدر ا يعمده نفت يبخش فرآورده ها
ل و سپس با لحاظ نمودن آخرين آمار و يتبد 147×147ک جدول مربع يبخش به  ياز روش تکنولوژران يا

ک يستانده به  –ع جداول داده يبا استفاده از روش تجم و 1رساني به روز 1386ارقام موجود که تا پايان سال 
يک جدول به  147 × 147. بر اين اساس، پس از تجميع جدول گرديدل يتبد يبخش 20جدول مربع 

برآورد اثرات تورمي مستقيم و غير مستقيم آزاد سازي قيمت  يده که براي، از الگوي داده ستانده رس20×20
 آمده است. 11شماره  در جدول 20×20ن جدول ياقالم ا  به کار رفته وحامل هاي انرژي 

 

 
 

                                                                 
تحليهل مسهير  "الزم به ذکر اسهت کهه عمليهات مربهوط بهه بهه روز کهردن ايهن جهدول از طهرح تحقيقهي بها عنهوان   1

کههه توسههط دکتههر سهههيال پههروين بههراي مجمههع تشههخيص  "سههاختاري آثههار تههوزيعي يارانههه هههاي کاالهههاي اساسههي 

 انجام گرفته شده است، اقتباس شده است. 1387مصلحت نظام در سال 
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 20×20ستانده  –سرفصل هاي کااليي موجود در جدول داده : 11 جدول

 رديف گروه محصولي

 1 يمحصوالت باش کقاورز

 2 معدن

 3 هايدنيو آشام یيمواد غذا

 4 ف و کفشيمنسوجات، پوشاک، چرم و ک

 5 ير فلزيو غ يفلز يها يکان

 6 ماشين آالت و تجهيزات

 7 سایر صنعت

 8 خدمات تمده فروشي

 9 ساختمان و خدمات ساختماني

 10 هت  و رستوران

 11 مسافرخدمات حم  و نق  جاده اي 

 12 خدمات حم  و نق  جاده اي بار

 13 ر خدمات حم  و نق یسا

 14 ، دفاع و تامين اجتماتي اجباريياداره امور تموم

 15 آموزش

 16 سایر خدمات

 17 بنزین

 18 گازوئي 

 19 وره، نفت سفيد(هاي نفتي)نفت کر سوختیسا

 20 آب، برا و گاز

 ينظر قرار م مد يمتيو قيسنار 2را در  يحامل انرژ 7صورت گرفته در  متير قييز ما تغين مطالعه نيدر ا

 آمده است. 10و  8دول جباشد که در  يگزارش م 7-1-1 بخشبه کار رفته در  يو هايقا مشابه سناريم که دقيده

همانگونه دولت وجود دارد.  يش رويز پين يمختلف يياجرا هايبرنامهمختلف،  يمتيق هايروشگذشته از 
ن يز اشاره شد دولت مجاز است که ايارانه ها و بخش قبل نيهدفمند کردن  طرحروند  يدر بخش بررس که

 يمختلفراهکارهاي ن اساس يبر هم انجام دهد. (1393ان برنامه پنجم توسعه)سال يمت را تا پايق يآزادساز
صورت دهد که هر  يجيتدرا ي يه صورت آنب رات رايين تغيتواند ا يدولت قرار داردکه دولت م يش رويدر پ

ن ين بخش اين اساس در ايبر هم را بدنبال داشته باشد. يمتيتواند آثار متفاوت قيم هابرنامهن يک از اي
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کباره يش يافزا ،ساله 5ک دوره ي يط يجيش به صورت تدريکباره،افزايش يافزا بخش 3مت ها را در ير قييتغ
 م داد.يقرار خواه ياقالم مورد بررسگر يمت ديق يجيش تدريو افزا 1نيمت بنزيق
 های مورد هدفحامل انرژی مزبور به سطح قیمتهفت  مت هریافزایش یکباره ق: اول روش -1

هر  يبراشده   رهگروه کااليي اشا 20افزايش يکباره قيمت ها و تاثيرات آن بر روي  يياجرا روشن يدر ا
 :شده است ل خالصهيج بدست آمده در جدول ذينتا .قرار داده ايم يبررس را مورد يمتيحالت ق 2ک از ي

 مت هايکباره قيش يافزا يويسنار يگانه کااليي تحت اجرا 20درصد تغييرات قيمتي هر يک از سرفصل هاي  :12جدول

 شرح رديف

 درصد تغييرات قيمت

 و دومیسنار و اولیسنار

 18,20 13,77 يمحصوالت باش کقاورز 1

 1.43 1,13 معدن 2

 2,55 2,02 هايدنيو آشام یيغذا مواد 3

 1,18 0,93 ف و کفشيمنسوجات، پوشاک، چرم و ک 4

 4,22 3,35 ير فلزيو غ يفلز يها يکان 5

 1,78 1,47 ماشين آالت و تجهيزات 6

 8,99 7,35 سایر صنعت 7

 043, 2,46 خدمات تمده فروشي 8

 7,57 6,14 ساختمان و خدمات ساختماني 9

 2,10 1,78 هت  و رستوران 10

 34,88 29,04 خدمات حم  و نق  جاده اي مسافر 11

 27,99 22,70 خدمات حم  و نق  جاده اي بار 12

 15,34 13,99 ر خدمات حم  و نق یسا 13

 1,47 1,30 ي، دفاع و تامين اجتماتي اجبارياداره امور تموم 14

 2,66 2,17 آموزش 15

 11,93 9.94 سایر خدمات 16

 300,00 300,00 بنزین 17

 2021,21 1536,36 گازوئي  18

 2097,70 1627,46 هاي نفتي)نفت کوره، نفت سفيد(ر سوختیسا 19

 442,75 324.24 آب، برا و گاز 20

 ماخذ: یافته هاي تحقيق

                                                                 
  -اين روش به عنوان يکي از برنامههاي مد نظر دولت نام برده ميشود.1
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ها متيق يازم و با آزادسيجدول که به طور مستق يگروه انتها 4شود به جز  يهمانگونه که مشاهده م 
ش يزاا از افرات رين تاثيشتريمسافر و بار ب ،يااند بخش خدمات حمل و نقل جادهقرار گرفتهر يتحت تاث

ه ربوط بمشده  يگردآور يهاحال با توجه به اطالعات و داده رفته است.يپذ يانرژ يحامل ها يهامتيق
 يزبور براه مگانبيست يهاک از سرفصليسهم متوسط هر  ،يتهران يخانوارها يينه و مصرف نهايهز يبررس
 ارايه شده است. 13جدول شماره محاسبه شده اند که به شرح  (1386-1381)سال  پنج

 گانه کااليي در هزينه و مخارج خانوارهاي تهراني 20 يسهم هر يک از سرفصل ها :13جدول 

 (سهم در هزينه خانوارهاي تهراني)درصد شرح فيرد

 6/10 يمحصوالت باش کقاورز 1

 09/1 معدن 2

 05/16 هايدنيو آشام یيمواد غذا 3

 4 ف و کفشيمنسوجات، پوشاک، چرم و ک 4

 7/0 ير فلزيو غ يفلز يها يکان 5

 08/5 ماشين آالت و تجهيزات 6

 9/2 سایر صنعت 7

 13/0 خدمات تمده فروشي 8

 86/34 ساختمان و خدمات ساختماني 9

 2/2 هت  و رستوران 10

 43/6 مسافرخدمات حم  و نق  جاده اي  11

 72/3 خدمات حم  و نق  جاده اي بار 12

 5/0 ر خدمات حم  و نق یسا 13

 09/1 ، دفاع و تامين اجتماتي اجباريياداره امور تموم 14

 13/2 آموزش 15

 34/6 سایر خدمات 16

 15/1 بنزین 17

 025/0 گازوئي  18

 05/0 هاي نفتي)نفت کوره، نفت سفيد(ر سوختیسا 19

 5/1 برا و گازآب،  20

 100 شاخص کل 21
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 يب مربوط به سرفصل هايبه ترت يمصرف ينه هاين سهم از هزيشتريب شود، يهمانطور که مشاهده م
ن سهم مربوط به يو کمتر درصد( 16) هايدنيوآشام ييموادغذادرصد(  8/34) يساختمان و خدمات ساختمان

 .1است درصد( 05/0) نفت ير سوخت هايسادرصد( و  025/0)ل يگازوئ

 يهانهير نسبت هزييخانوار با فرض عدم تغ يمصرف ينه هايهز يياجرا روش ن يبر اين اساس با اعمال ا
و دوم يو در سناردرصد   24/66 يمتياول ق روش  ب دريکاال به ترت يخانوار در سبد مصرف يمصرف

ش ين افزايالزم به ذکر است که ا ابد.ييش ميافزاتنها در سال اول اجراي طرح درصد   30/77يمتيق
ظر گرفتن تورم موجود باشد و با در نيها مارانهيحه هدفمند کردن يال يخانوار تنها بر اساس اجرا يهانهيهز

ط ابر يانگر شرايدرصد خواهد بود که در واقع ب 50احتماال باالتر از  يگذشته و تورم انتظار يهالکشور در سا
 باشد.يم 2يتورم

 5ه حامل انرژی مزبور به صورت تدریجي و در طي یک دور 7دوم: افزایش قیمت  روش -2
 ساله

 5ان برنامه يمطابق با مصوبه مجلس شوراي اسالمي مبني بر افزايش قيمت حامل هاي انرژي مزبورتا پا
 يسال م 5 يمت ها طير قييتغ يشده که به بررس يطراح يگريو دين قسمت سناريساله پنجم توسعه در ا

 .ذکر شده است 14شماره ج آن در جدول يو نتا 3پردازد

  يجيش تدريافزا يويسنار يگانه کااليي در هر سال با اجرا 20تغيير قيمت هر يک از سرفصل هاي  :14جدول

 سال(  5ها )به مدت متيق

 شرح رديف

 درصد تغييرات قيمت

 و دومیسنار و اولیسنار

 1,16 1,01 يمحصوالت باش کقاورز 1

 0,07 0,07 معدن 2

 0,13 0,12 هايدنيو آشام یيمواد غذا 3

 0,06 0,05 ف و کفشيمنسوجات، پوشاک، چرم و ک 4

 0,21 0,20 ير فلزيو غ يفلز يها يکان 5

 0,11 0,10 ماشين آالت و تجهيزات 6

 0,51 0,48 سایر صنعت 7

                                                                 
الزم به ذکهر اسهت کهه سههم مربهوط بهه ههر يهک از ايهن کاالهها بها افهزايش قيمهت حامهل ههاي انهرژي مهي توانهد -1

بسههيار تغييههر کنههد کههه بررسههي تغييههر سهههم هههر يههک از ايههن کاالههها در سههبد مصههرفي خههانوار هههاي اسههتان تهههران 

  مطالعه ي جداگانه اي مي باشد.نيازمند 
2 -Hyperinflation 

 آمده است. 7-1-1بخش  (10ل )سال در جدو 5چگونگي تغيير قيمت ها طي - 3
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 0,17 0,16 خدمات تمده فروشي 8

 0,42 0,39 ساختمان و خدمات ساختماني 9

 0,14 0,13 هت  و رستوران 10

 14 ,2 2,02 خدمات حم  و نق  جاده اي مسافر 11

 1,55 1,45 خدمات حم  و نق  جاده اي بار 12

 1,27 1,24 ر خدمات حم  و نق یسا 13

 0,11 0,11 ، دفاع و تامين اجتماتي اجباريياداره امور تموم 14

 0,15 0,14 آموزش 15

 0,73 0,69 سایر خدمات 16

 31,95 31,95 بنزین 17

 84,21 74,89 گازوئي  18

 81,28 73,20 هاي نفتي)نفت کوره، نفت سفيد(ر سوختیسا 19

 36.90 31,11 آب، برا و گاز 20

 ماخذ: یافته هاي تحقيق         

راساس ب رد.يپذير را مين تاثيشترينقل ب ز همچنان حمل وين حالت نيدر ا شود،همانطور که مشاهده مي
له طرح آزادسازي سا 5خانوار در استان تهران در صورت اجراي تدريجي و  يهانهيج بدست آمده تغيير هزينتا

 روشساس در هر سال براسال برنامه  5طي  هاي انرژي مطابق با نظر مجلس شوراي اسالمي،قيمت حامل
ال در س طي آنکه  بود.خواهد  درصد93/1مت هدف يدوم ق روشو براساس  درصد76/1مت هدف ياول ق

 1/10 و 2/9ه ترتيب باول و دوم هاي برنامه درها پنجم نسبت به سال پايه )سال قبل از اجراي طرح( هزينه
 يابدميافزايش درصد 

 گرید یژحامل انر 6مت یق يجیش تدرین و افزایمت بنزیکباره قیش یافزا: و سوم یسنار -3

کباره يش يزان افيباشد که در آن بنز يمد نظر دولت م يياجرا يو هاياز سنار يکي يمتيو قين سناريا
ابند که يمي ش يافزا يجيک دوره پنج ساله و به صورت تدري يط يانرژ يگر حامل هايمت داشته و ديق

 آمده است. 15جدول شماره در  ييگروه کاال 20مت يسطوح ق ياست بر روين سيا يج اجراينتا
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مت يره قکبايش يافزا يويسنار يبا اجرا اول گانه کااليي در سال 20تغيير قيمت هر يک از سرفصل هاي  : 15جدول 

 يانرژ ير حامل هايمت سايق يجيش تدرين و افزايبنز

 شرح رديف
 درصد تغييرات قيمت

 و دومیسنار و اولیسنار

 1,67 1,52 يمحصوالت باش کقاورز 1

 0,23 0,22 معدن 2

 0,44 0,43 هايدنيو آشام یيمواد غذا 3

 0,19 0,18 ف و کفشيمنسوجات، پوشاک، چرم و ک 4

 0,73 0,72 ير فلزيو غ يفلز يها يکان 5

 0,57 0,57 ماشين آالت و تجهيزات 6

 2,45 2,42 سایر صنعت 7

 0,74 0,73 خدمات تمده فروشي 8

 1,89 1,86 ساختمان و خدمات ساختماني 9

 0,85 0,84 هت  و رستوران 10

 11,54 11,43 خدمات حم  و نق  جاده اي مسافر 11

 6,88 6,78 خدمات حم  و نق  جاده اي بار 12

 9,92 9,89 ر خدمات حم  و نق یسا 13

 0,79 0,78 ، دفاع و تامين اجتماتي اجباريياداره امور تموم 14

 0,70 0,70 آموزش 15

 3,98 3,94 سایر خدمات 16

 300,00 300,00 بنزین 17

 84,21 74,89 گازوئي  18

 81,28 73,20 هاي نفتي)نفت کوره، نفت سفيد(ر سوختیسا 19

 36,90 31,11 آب، برا و گاز 20

 ماخذ: يافته هاي تحقيق

 يحالت قبل بوده است به طور 2 مابين  ن حالتيخانوار در ا يهانهير هزييرود تغيهمانگونه که انتظار م
و  درصد 65/6در سال اول اجراي طرح خانوار ينه هاير هزييدرصد تغ يمتياول قو يکه با در نظر گرفتن سنار

و در سال هاي بعد از آن نيز تا سال پنجم اجراي طرح، شاهد افزايش  باشدمي درصد 82/6 دوم سناريودر 
پنجم نسبت به سال پايه  . در واقع در پايان سالخواهيم بوددرصدي هزينه ها در هر سال  63/1و  46/1
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در درصد  8/13در سناريو اول و  درصد  13شاهد افزايش هزينه ها به ميزان  )سال قبل از اجراي طرح(
  خواهيم بود.  سناريو دوم

و يسنار2و  ييجراحالت ا3ک از ينه که در هر يرات هزيين تغين نکته اشاره کرد که اينجا به ايد در ايبا
ک يه هر است ک فشار تقاضاو تورم  يکشور،تورم انتظار ان شد بدون در نظر گرفتن تورم موجود دريب يمتيق

 نه داشته باشد.يش هزيبر افزا  چشمگيرير يتاثتواند يمز ين موارد نياز ا

 

 استان تهران CPIبر شاخص  یانرژ یارانه های یطرح هدفمند ساز یر اجرایتاث-3-8 

 CPIص شاخ يبر رو يانرژ يمت حامل هاير قيياثرات تغ يبررس يهمانگونه که قبال اشاره شد برا
دسترس  وجه به درباشد اما با تيماستان تهران ستانده  - از به داشتن اطالعات جدول دادهياستان تهران ن

استان تهران  ياجداول منطقهدستيابي به ن قسمت گزارش، از روش اقتصاد فضا جهت يدر ا آننبودن 
ررسي بطرح  يو سپس آثار اجرا ارايهکرد يون رياي از مختصر يحياستفاده شد. در ادامه نخست توض

 گردد.مي

 کرد اقتصاد فضایستانده استان تهران با استفاده از رو-ل جدول دادهیتعد -1-3-8

مورد  ياستانده منطقه-محاسبه جدول داده يبرا يکرد کليرو دو ر،يم قرن اخيد اشاره داشت در نيبا 
شخص کرد مير رويخود به سه ز يکرد عمودي. رويکرد افقیو رو یکرد عمودیرو :استفاده قرار گرفته است

اال به از ب"رد کير رويو ز"ن به بااليياز پا"کرد ير روي، ز"نيياز باال به پا"کرد ير رويشود: ز يم ميل تقسيذ
 به طور همزمان. "ن به بااليين و از پاييپا

ر يمختلف غ يروش ها يبر مبنا يستانده منطقه ا -ه جدول دادهين تهييکرد از باال به پاير رويدر ز
و  يبا استفاده از ساختار جدول مل RAS يافته آنها و روش هايم يو تعم يسهم مکان يمانند روش ها يآمار

کرد ين رويمورد استفاده در ا يروش اصل 8رد. يگ يبا حداقل آمار و اطالعات در سطح منطقه صورت م
اندازه بخش تقاضا  ي، سهم مکانSLQi)1 (نندهساده اندازه بخش عرضه ک يعبارتند از :سهم مکان

متقاطع اندازه بخش عرضه کننده و تقاضا کننده  ي،سهم مکانيدر سطح منطقه نسبت به مل  (SLQj)کننده
 3متقاطع اصالح شده ي، سهم مکانيدر سطح منطقه نسبت به مل(CILQij)  2به طور همزمان

(ACILQij) ، 4بخش عرضه کننده يتميشبه لگار يسهم مکانELQij) (يتميشبه لگار ي،سهم مکان 
و روش اصالح شده (FLQij)6اندازه منطقه يتميشبه لگار يو سهم مکان) (RLQij 5بخش تقاضا کننده

                                                                 
1 -Simple location quotient 
2 - Cross industry location quotient 
3 - Adjusted Cross industry location quotient 
4 - Elliot location quotient 
5 -Round location quotient 
6 - Flegg  location quotient 
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ز اساسا به منظور به هنگام ين RAS ي. از روش ها(AFLQij) 1يا بومي يبخش تخصص يتميشبه لگار
 يدارند استفاده م ينقش اساس "فضا"نه بعد  "زمان"که در آن بعد  يستانده در سطح مل-کردن جدول داده

 گردد.

مار آالعات و ه اطيلکز معروف است ين يا به جدول آماري ين به باال که به روش آمارييکرد از پاير رويدر ز
 . گرددقي ميتل ينه و زمان برين علت روش پرهزيو به هم شده يو سازمانده يما از منطقه جمع آوريمستق

 يبيترک يهاوشرآن لب در قااست که ن به باال يين و از پاييکرد از باال به پاير رويگر استفاده از زيروش د
  .به کار خواهد رفتجدول داده ستانده  يبرا

دول داده ج برد کار يکرد به جاين رويدر ا باشد.يم يکرد افقيکه به آن اشاره شد رو يگريد يکرد کليرو
ل اسبه جداوبه منظور مح يامنطقه يستانده آمار -، از جداول دادهيدر سطح مل ير آماريو غ يستانده آمار-
 شود.ياستفاده م يامنطقه يرآماريغ

سطح  از دريط عدم وجود آمار و اطالعات مورد نيدر شرا يها سهم مکانهمه روش کاربردنقطه شروع و 
 ر است:يمنطقه رابطه ز

                    * aij ل گر نسبت به روش يح تحلي)ترجRij = (LQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

از  يعنصر aijو  يب معادالت واسطه درون منطقه ايس ضراياز ماتر يعنصر rijن حالت يکه در ا
اضا کننده در عرضه کننده و تق يب  بخش هايبه ترت jو i يس هايدهد.اند يرا نشان م يب مليس ضرايماتر

را  ير مقدارتواند ه ياست که در عمل م يب سهم مکانيز ضرين LQکند. يان  ميرا ب يو منطقه ا يسطح مل
رات آن ييمنه تغ( دايمنطقه ا – يبا ابعاد اقتصاد فضا )ساختار اقتصاد مل يهماهنگ يار کند اما براياخت

ه توسط آنها ک ييرهايبه شکل تابع و متغ LQمقدار  يشود.در حالت کل يکوچکتر از واحد در نظر گرفته م
 دارد. يشود بستگ يف ميتعر

از روش  LQمحاسبه  يبرا،  يو اطالعات يزمان يت هاين اساس در گزارش حاضر با توجه به محدوديبرا
محاسبه آن  ل نحوهيده است.که در ذياستفاده گرد ) (RLQijبخش تقاضا کننده  يتميشبه لگار يسهم مکان

 ارائه شده است:

RLQij =SLQi/ [log2 (1+SLQj)] 

 که در آن

SLQi = (ROi/TRO) (NOi/TNO) 

 و

SLQj = (ROj/TRO) (NOj/TNO) 

 ن:يبنابرا

RLQi = (ROi/NOi) (TNO/TRO)/log2 {[1+ (ROj/NOj) (TNO/TRO)]} 

                                                                 
1 - Augmented Flegg  location quotient 
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rij = (RLOij) aij 

=ROi د ناخالص بخشيتول iام در سطح منطقه 

NOi = د ناخالص بخشيتول iيام در سطح مل 

TNO =يد ناخالص در سطح مليتول کل 

RNO= د ناخالص در سطح منطقهيکل تول  

 شود:به شرح ذيل استفاده ميفضا به طور همزمان  يعامل اصل 3ن حالت يا  در

  )iNO/iRO(بخش عرضه کننده  ياندازه نسب: 1  

 )jNO/jRO(بخش تقاضا کننده  ياندازه نسب :2

  (TRO/TNO)منطقه  ياندازه نسب :3

ده مرکز ول داده ستانروش فوق از جد گيريبهرهاستان تهران با  يب منطقه ايمحاسبه ضرا يبرادر ادامه 
 بط آن در باالل که روايب تعديه ضرايته ين براياستفاده شده است. همچن 1380ران مربوط به سال يآمار ا

ه شده  يران تهيآمار اکه توسط مرکز  1380ران مربوط به سال يا يمل يهاآمده از ارزش افزوده جداول حساب
ن يو همچن ييکاال 91×91ران به صورت ينکه جدول داده ستانده مرکز آمار ايد. اما با توجه به اياستفاده گرد

فاوت مت يگرياز د ک،يهر  يهاها و بخشو سر فصل  يبخش 72جداول مربوط به ارزش افزوده به صورت
 يخشب 51ک جدول يع و به ياز جداول را تجمک يک جدول مشترک هر يحصول  يبرا؛ بنابراين باشديم

ب يس ضرايماتر به يب کشوريدر ادامه با توجه به روش اشاره شده در باال ضرا ايم.دست يافتهمشترک 
 .گرديدحاصل  51×51تانده س-ک جدول دادهيت يل و در نهاي)استان تهران( تعديامنطقه

  یيو اجرا يمتیمختلف ق یو هایدر سنار ارانه های یطرح هدفمند ساز یآثار اجرا يبررس -2-3-8

ک ير که ه ارايه گرديداستان تهران  يليتعد 51× 51تانده س-در قسمت قبل نحوه محاسبه جدول داده
 آمده است. 16شماره در جدول  51×51ن جدول يا يازگروها

 استان تهران يليتعد 51×51ستانده  –موجود در جدول داده  کاالييسرفصل هاي  :16جدول

 رديف گروه محصولي رديف گروه محصولي              
 1 (يکقت محصوالت )زراتت و باغدار 27 ع و انتقال براید ، توزيتول

 2 پرورش حيوانات  28 ع گازیه و توزيتصف 

 3 و قطع اشجار يجنگلدار  29 ع آب یه و توزي، تصفيجمع آور 

 4 يماهيگير  30 ساختمان

 5 ياستاراج نفت خام و گاز طبيع  31 يراتيو انواع خدمات تعم يبازرگان 

 6 ر معادن یاستاراج سا  32 هت  ورستوران 

 7 يدنيو آشام يتوليد محصوالت غذای  33 يلیحم  و نق  ر 

 8 د محصوالت از توتون و تنباکويتول  34 يحم  و نق  جاده ا 
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 9 د منسوجات يتول  35 يحم  و نق  آب 

 10 د پوشاکيتول  36 یيحم  و نق  هوا 

 11 يد چرم و محصوالت چرميتول  37 يانبار دار 

 12 يد چوب و محصوالت چوبيتول  38 حم  و نق  يپقتيبان ير فعاليت هایسا 

؛ انتقار ،  يد کاغذ و محصوالت کاغذيتول  39 پست  و ماابرات

 ضبط شده ير رسانه هايچاپ و تکث

13 

) پاالیقگاهها ( و  ينفت يتوليد فراورده ها 40  يمال يمربوط به واسطه گر يتهايفعال

 ه نفتيحاص  از تصف ير فراورده هاید سايتول

14 

شام   يد مواد و محصوالت شيميائيتول  41 يتامين وجوه بيمه و بازنقستگ 

 يميمحصوالت پتروش

15 

 16 د محصوالت از الستيک و پاستيکيتول  42 خدمات مستغات 

 17 يغير فلز  يد سایر محصوالت کانيتول  43 کسب و کار  يت هاير فعالیسا 

 18 يد فلزات اساسيتول  44 يخدمات امورتموم 

 19 يفابریک يد محصوالت فلزيتول  45 يو امنيت تموم ي، انتظاميخدمات دفات 

 20 د ماشين آالت و تجهيزات يتول  46 ياجبار يتامين اجتمات 

 21  يبرق ير ماشين آالت و دستگاههاید سايتول  47 آموزش  

 22 يد رادیو، تلویزیون و وسای  ارتباطيتول  48  ياجتمات يبهداشت و مددکار 

 23 ،ابزار دقيق  ي، اپتيکيد ابزار پزشکيتول  49 تضو يدارا يت سازمانهايفعال 

 24  يموتورد وسای  نقليه يتول  50 يو ورزش ي، فرهنگ يتفریح يفعاليت ها 

 25 د سایر تجهيزات حم  و نق يتول  51 يخدمات يسایر فعاليت ها 

 26 ر مصنوتاتید مبلمان و سايتول   

 

 رد.يگيمر قرار يان شده تحت تاثيب يگروه کاال 51ن يگروه از ا 3 يمت هايطرح تحول ق يبا اجرا
با استفاده از  و ن قسمتيدر ابررسي شده است. م آن يآثار مستق 7-1-1( که در بخش 27و  5،14 يها)گروه

و  يمتيق يهاويگر اقالم در سناريد يگروه کاال را بر رو 3ن يمت اير قييآثار تغ يليستانده تعد-جدول داده
که خت خاطر نشان ساد يبا ها برنامهن يک از ايان هر ينجا و قبل از بيدر اشوند. بررسي ميمختلف  يياجرا
 يرژت هر حامل انمير قيياثرات تغ ستند و بررسي هاز چند قلم کاال متشکل گروه کاال خود  3ن يک از ايهر 

ب ترتين يبه اوده؛ نظر ب مورد يگروه کاال يرا بر رو يحامل انرژ 7ن يک از ايوزن هر مستلزم در نظر گرفتن 
 ده است.شاستفاده  1380سال  يران برايت مرکز آمار ايرشته فعال 99در  ييگروه کاال 147از جدول 
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 یحامل انرژ 7مت هر یکباره قیتغییر  :و اول یسنار-1 

درنظر گرفته گذاري متيقروش  2،ييو اجرايهر سنار يز اشاره شد براين يقبل يهمانگونه که در بخش ها
قرار  يبررسرد گر مويد يگروه کاال 48 يرا بر رو يانرژ يهامت حاملير قييو تغيشده که بر اساس هر سنار

شاهد  ،يادهنقل جا و حمل و يدر بخش حمل ونقل آب يمتيو قيسنار 2دهد در هر يج نشان مينتا م.ياداده
 ود.م بيهمت خوايش قين افزايشاهد کمتر يمت و در بخش خدمات مستغالت و جنگلداريش قين افزايشتريب

 آمده است.17شماره  در جدول يليج تفصينتا

 مت هايکباره قيش يو افزايسنار يتحت اجرا ييسر فصل کاال 48ک از يمت هر يقرات ييدرصد تغ :17جدول

ف
ردي

 

 درصد تغييرات قيمت شرح

 و دوميسنار و اوليسنار

 18,712 14,2993 (يکقت محصوالت )زراتت و باغدار  1

 11,8716 9,0721 پرورش حيوانات  2

 5,978 4,5652 و قطع اشجار يجنگلدار  3

 45,5463 34,8097 يماهيگير  4

 2796 ,43 33,0559 ر معادن یاستاراج سا  5

 23,072 17,6277 يدنيو آشام يتوليد محصوالت غذای  6

 17,926 13,6969 د محصوالت از توتون و تنباکويتول  7

 9,7109 7,4119 د منسوجات يتول  8

 6,2276 4,7543 د پوشاکيتول  9

 25,1585 19,2279 يد چرم و محصوالت چرميتول  10

 22,773 17,3974 يد چوب و محصوالت چوبيتول  11

بط ض ير رسانه هاي؛ انتقار ، چاپ و تکث يد کاغذ و محصوالت کاغذيتول  12

 شده

14,2469 18,6742 

 26,9971 20,6213 يميشام  محصوالت پتروش يد مواد و محصوالت شيميائيتول  13

 44,8478 34,2727 پاستيکد محصوالت از الستيک و يتول  14

 29,4047 22,4435 يغير فلز  يد سایر محصوالت کانيتول  15

 32,9542 25,1301 يد فلزات اساسيتول  16

 24,6783 18,8461 يفابریک يد محصوالت فلزيتول  17

 18,5662 14,1781 د ماشين آالت و تجهيزات يتول  18

 20,3968 15,5749  يبرق ير ماشين آالت و دستگاههاید سايتول  19

 10,3102 7,871 يد رادیو، تلویزیون و وسای  ارتباطيتول  20
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 20,0067 15,2791 ،ابزار دقيق  ي، اپتيکيد ابزار پزشکيتول  21

 12,4803 9,5307  يد وسای  نقليه موتوريتول  22

 9,9185 7,5741 د سایر تجهيزات حم  و نق يتول  23

 18,1468 13,861 ر مصنوتاتید مبلمان و سايتول  24

 26,5716 19,6884 ع گازیه و توزيتصف  25

 69,8751 53,2363 ع آب یه و توزي، تصفيجمع آور  26

 22,439 17,138 ساختمان 27

 10,9446 8,3467 يراتيو انواع خدمات تعم يبازرگان  28

 10,8524 8,2724 هت  ورستوران  29

 41,7725 31,907 يلیحم  و نق  ر  30

 76,326 58,3523 يحم  و نق  جاده ا  31

 115,397 88,1869 يحم  و نق  آب  32

 50,825 38,8218 یيحم  و نق  هوا  33

 23,1716 17,6514 يانبار دار  34

 16,585 12,6631 حم  و نق  يپقتيبان ير فعاليت هایسا  35

 27,2366 20,7554 پست  و ماابرات 36

 11,2038 8,5381  يمال يمربوط به واسطه گر يتهايفعال 37

 10,0704 7,674 يتامين وجوه بيمه و بازنقستگ  38

 1,574 1,2027 خدمات مستغات  39

 6,2491 4,7666 کسب و کار  يت هاير فعالیسا  40

 11,1788 8,5351 يخدمات امورتموم  41

 6,8338 5,2214 يو امنيت تموم ي، انتظاميخدمات دفات  42

 9,8203 7,4887 ياجبار يتامين اجتمات  43

 17,7908 13,5902 آموزش   44

 13,5497 10,3447  ياجتمات يبهداشت و مددکار  45

 21.6037 16.4856 تضو يدارا يت سازمانهايفعال  46

 14,8189 11,2932 يو ورزش ي، فرهنگ يتفریح يفعاليت ها  47

 16,0082 12,2251 يخدمات يسایر فعاليت ها  48

 ماخذ: يافته هاي تحقيق
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و  يرکزدر نظر گرفته شده توسط بانک م ياستان تهران از سبد مصرف CPIبه منظور محاسبه شاخص 
 ( آمده است.18استفاده شده است که در جدول) از گروه هاي کااليي کيت هر يب اهميضر

 CPIمختلف در محاسبه شاخص  ييکاال يت گروهايب اهميضر : 18دولج

 گروه محصولي تيب اهميضر

 غالت و نان 3,13

 گوشت  5,15

 ماهي و حيوانات دريايي 0,59

 لبنيات و تخم پرندگان 2,61

 هاها و چربيروغن 0,66

 ها و خشکبارميوه 4,36

 ، حبوب و فرآورده هاي سبزي انواع سبزي 2,63

 قند،شکر، مربا، عسل، شکالت و محصوالت قنادي 0,84

 ها و ترکيبات خوراکيها و چاشنيادويه، سسنمک و  0,26

 هاآشاميدني 0,95

 دخانيات 0,43

 پوشاك 3,82

 کفش 1,04

 هزينه هاي مسکن غيرشخصي 7,88

 هزينه هاي مسکن شخصي و تعميرات 27,33

 آب 0,38

 برق 0,58

 گاز  0,48

 گاز عرضه شده در سيلندر مصرف خانگي 0,01

 و انواع کفپوش اثاث، فرشمبلمان، 1,73

 مبلمان و اثاث خانه 1,08

 منسوجات مورد استفاده در خانه 0,66

 وسايل خانگي 1,37

 کاالها و خدمات مورد استفاده درخانه و خدمات خانگي 0,89
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 بهداشت و درمان 5,77

 وسايل نقليه شخصي 7,65

 تعميرات و سوخت وسايل نقليه شخصي 2,22

 کرايه مسافرت ريلي 0,14

 کرايه مسافرت زميني 2,15

 کرايه مسافرت هوايي 0,46

 ارتباطــات 1,72

 تفريح و امور فرهنگي 3,65

 تحصيــل 2,56

 رستوران و هتــل 1,97

 کاالها و خدمات متفرقه 3,08

 

ال آنکه ح بوده يديبر اساس پارامتر و اقالم تول يتانده کشورس-که جدول داده شويم متذکر مينجا يدر ا

بخش  2پوشش همزمان  يبرا ين کار را اندکيگردد و ايمحاسبه م يبر اساس اقالم مصرف CPIشاخص 
 (،17)ل ز جدوو استفاده ا يو مصرف يدين وجود و با معادل در نظر گرفتن  اقالم توليبا ا .کنديمشکل م

CPI م يمستق ريغ وم يفتن آثار مستقدهد که با در نظر گر يج نشان مياستان تهران محاسبه شده است. نتا
دوم شاهد  ويو در سنار يدرصد 81/44شاهد تورم يمتيو اول قيکباره،در سناري يياجرا يويطرح در سنار

 م بود.يخواه يدرصد 06/59تورم 

 

 یحامل انرژ 7مت هر یق يجیش تدریافزا: یيو دوم اجرایسنار -2

ال س 5 يط يانرژ يمت حامل هايشود که ق يگذشته در نظر گرفته م يو همانند بخش هاين سناريدر ا
 ر نظر گرفته شده است.د يمتيو قيسنار 2ز ين ييو اجراين سناريا يابد.براي يش ميان برنامه پنجم افزايو تا پا

نگونه که مشاهده هماارايه گرديد.  19شماره  در جدول يگروه کاال 48 يبر رو يجيو تدريسنار ييج اجراينتا
 م.يتمت هسيش قين افزايشتريشاهد ب ييز همچنان در بخش حمل و نقل هوايو نين سناريشود در ايم

 

 

 

 

 



49 

 

 مت هايق يجيش تدريو افزايسنار يتحت اجرا ييسر فصل کاال 48ک از يمت هر يرات قييدرصد تغ :19جدول 

 درصد تغييرات قيمت شرح رديف

 و دومیسنار و اولیسنار

 0,9191 0,8311 (يکشت محصوالت )زراعت و باغدار 1

 0,5745 0,5205 پرورش حيوانات 2

 0,3301 0,2944 و قطع اشجار يجنگلدار 3

 2,1918 1,987 يماهيگير 4

 2,338 2,0902 ر معادنياستخراج سا 5

 1,1594 1,0453 يدنيو آشام يتوليد محصوالت غذاي 6

 0,8946 0,8073 د محصوالت از توتون و تنباکويتول 7

 0,5757 0,5094 د منسوجاتيتول 8

 0,3582 0,318 د پوشاكيتول 9

 1,2007 1,0896 يد چرم و محصوالت چرميتول 10

 1,1625 1,0462 يد چوب و محصوالت چوبيتول 11

 1,1622 1,0232 دهشضبط  يهار رسانهي؛ انتشار ، چاپ و تکث يد کاغذ و محصوالت کاغذيتول 12

 1,3636 1,2285 يميشام  محصوالت پتروش يد مواد و محصوالت شيميائيتول 13

 2,1719 1,9673 د محصوالت از الستيک و پالستيکيتول 14

 1,7135 1,5189 يغير فلز  يد ساير محصوالت کانيتول 15

 2,118 1,8585 يد فلزات اساسيتول 16

 1,3341 1,1925 يفابريک يد محصوالت فلزيتول 17

 1,0062 0,8992 د ماشين آالت و تجهيزاتيتول 18

 1,1228 1,0016 يبرق ير ماشين آالت و دستگاههايد سايتول 19

 0,5921 0,5257 يد راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطيتول 20

 1,0823 0,9674 ،ابزار دقيق ي، اپتيکيد ابزار پزشکيتول 21

 0,6785 0,6061 يد وسايل نقليه موتوريتول 22

 0,5445 0,4859 د ساير تجهيزات حمل و نقليتول 23

 0,962 0,8619 ر مصنوعاتيد مبلمان و سايتول 24

 1,3684 1,2055 ع گازيه و توزيتصف 25

 5,3266 4,6033 ع آبيه و توزي، تصفيجمع آور 26

 1,1922 1,0678 ساختمان 27
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 0,7378 0,6446 يراتيو انواع خدمات تعم يبازرگان 28

 0,7487 0,6526 هتل ورستوران 29

 2,2389 2,0035 يليو نقل رحمل  30

 3,457 3,1588 يحمل و نقل جاده ا 31

 5,6752 5,131 يحمل و نقل آب 32

 2,7197 2,4342 ييحمل و نقل هوا 33

 1,7977 1,5513 يانبار دار 34

 0,9414 837 ,0 حمل و نقل يپشتيبان ير فعاليت هايسا 35

 2,0307 1,7583 پست  و مخابرات 36

 0,8301 0,7191 يمال يمربوط به واسطه گر يتهايفعال 37

 0,75 0,6494 يتامين وجوه بيمه و بازنشستگ 38

 0,0788 0,0711 خدمات مستغالت 39

 0,4065 0,3564 کسب و کار يت هاير فعاليسا 40

 0,6403 0,5687 يخدمات امورعموم 41

 0,3436 0,3098 يو امنيت عموم ي، انتظاميخدمات دفاع 42

 0,6659 0,5815 ياجبار ياجتماعتامين  43

 0,9398 0,8424 آموزش 44

 0,7613 0,6776 ياجتماع يبهداشت و مددکار 45

 1,3117 1,1578 عضو يدارا يت سازمانهايفعال 46

 1,0781 0,9354 يو ورزش ي، فرهنگ يتفريح يفعاليت ها 47

 0,8831 0,7876 يخدمات يساير فعاليت ها 48

 تحقيقماخذ: يافته هاي 

 يبرا CPI،شاخص ييکاال يک از گروه هايت هر يب اهميو ضر يبانک مرکز يبا استفاده از سبد مصرف
بر اساس  ل(سا 5در هر يک از سال هاي اجراي طرح ) دهديج نشان مياستان تهران محاسبه شده است. نتا

در  م بود.يهدرصد تورم خوا 95/3و دوم شاهد يدرصد تورم و براساس سنار58/3نخست شاهد  يمتيق ويسنار
م نسبت به درصد در سناريوي دو 83/21درصدي در سناريوي اول و  6/19ر پايان سال پنجم تورم واقع د

 وجود خواهد داشت.سال پايه 
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 گريد يمل انرژحا 6مت يق يجيش تدرين و افزايمت بنزيکباره قيش يفزا: او سوميسنار -3

طي باشد که يدولت  م یياجرا يوهایسنار تریناجرایيقاب از  يکیو ین سناریهمانگونه که اشاره شد ا
ورت صسال و به  5 يگر طید يانرت يهامت حام يابد و قیش یکباره افزاین به صورت یمت بنزيق آن
در نظر گرفته  يمتيو قیسنار 2 يگذشته برا يهاویز همانند سنارين یيو اجراین سناریا ابد.یش یافزا يجیتدر

 آمده است.  20شماره ج مربوط به آن در جدول یشده است که نتا
 ويسنار يتحت اجرا ييسر فصل کاال 48ک از يمت هر يرات قييدرصد تغ :20جدول

 هار حامليسا متيق يجيوتدر نيمت بنريق  کبارهيش يافزا 

 درصد تغييرات قيمت شرح رديف

 و دومیسنار و اولیسنار

 2,1214 2,024 (يکشت محصوالت )زراعت و باغدار  1

 1,352 1,2918 پرورش حيوانات  2

 0,6513 0,613 و قطع اشجار يجنگلدار  3

 5,1965 4,9684 يماهيگير  4

 4,7531 4,4861 ر معادن ياستخراج سا  5

 2,5966 2,4713 يدنيو آشام يتوليد محصوالت غذاي  6

 2,022 1,9258 تنباکود محصوالت از توتون و يتول  7

 1,0294 0,9594 د منسوجات يتول  8

 0,6681 0,6253 د پوشاكيتول  9

 2,8775 2,7534 يد چرم و محصوالت چرميتول  10

 2.5497 2.4224 يد چوب و محصوالت چوبيتول  11

 ضبط ير رسانه هاي؛ انتشار ، چاپ و تکث يد کاغذ و محصوالت کاغذيتول  12

 شده

1,7937 1,9393 

 3,0324 2,8842 يميشامل محصوالت پتروش يد مواد و محصوالت شيميائيتول  13

 5,1066 4,8791 د محصوالت از الستيک و پالستيکيتول  14

 3,138 2,9317 يغير فلز  يد ساير محصوالت کانيتول  15

 3,3727 3,1023 يد فلزات اساسيتول  16

 2,7091 2.5565 يفابريک يد محصوالت فلزيتول  17

 2,0363 1,921 د ماشين آالت و تجهيزات يتول  18

 2,2246 2,0945  يبرق ير ماشين آالت و دستگاههايد سايتول  19

 1,1068 1,0362 يد راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطيتول  20

 2,1959 2,0721 ،ابزار دقيق  ي، اپتيکيد ابزار پزشکيتول  21
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 1,3673 1,2894  يد وسايل نقليه موتوريتول  22

 1,0828 1,0199 د ساير تجهيزات حمل و نقليتول  23

 2,0061 1,8977 ر مصنوعاتيد مبلمان و سايتول  24

 2,8544 2,6782 ع گازيه و توزيتصف  25

 6,5504 5,8135 ع آب يه و توزي، تصفيجمع آور  26

 2,4785 2,3439 ساختمان 27

 1,0958 0,9994 يراتيو انواع خدمات تعم يبازرگان  28

 1,0738 0,9747 هتل ورستوران  29

 4,6005 4,3463 يليحمل و نقل ر  30

 8,8647 8,5249 يحمل و نقل جاده ا  31

 13,0782 12,4763 يحمل و نقل آب  32

 5,6007 5,2922 ييحمل و نقل هوا  33

 2,1496 1,899 يانبار دار  34

 1,7885 1,6771 حمل و نقل يپشتيبان ير فعاليت هايسا  35

 2,5863 2,3081 پست  و مخابرات 36

 1,0677 0,9542  يمال يمربوط به واسطه گر يتهايفعال 37

 0,9568 0,8541 يتامين وجوه بيمه و بازنشستگ  38

 0,1774 0,1689 خدمات مستغالت  39

 0,6363 0,5841 کسب و کار  يت هاير فعاليسا  40

 1,2013 1,1252 يخدمات امورعموم  41

 0,769 0,7318 يو امنيت عموم ي، انتظاميخدمات دفاع  42

 0,9804 0,8931 ياجبار يتامين اجتماع  43

 1,9693 1,8637 آموزش   44

 1,4665 1,377  ياجتماع يبهداشت و مددکار  45

 2,2674 2,1055 عضو يدارا يت سازمانهايفعال  46

 1,4262 1,2801 يو ورزش ي، فرهنگ يتفريح يفعاليت ها  47

 1,7448 1,6425 يخدمات يساير فعاليت ها  48

 ماخذ: يافته هاي تحقيق

که  يحالت گذشته قرار گرفته است به طور 2ن يمطابق انتظار ماب CPIرات شاخص يين حالت تغيدر ا
 99/9  شاهد تورمو دوم يدرصد و در سنار  75/8ما شاهد تورم  يمتيو اول قيسنار سال اول اجراي طرح در
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 18/3درصدي در سناريو اول و  87/2شاهد تورم  در هر سال و در سال هاي پس از آن تا پايان طرحدرصد  
قيمت ها در پايان سال پنجم فقط به واسطه اجراي طرح و درصدي در سناريو دوم خواهيم بود به صورتي که 

درصد در سناريو  7/24درصد در سناريو اول و  8/21گذشته از تورم انتظاري و تورم موجود کشور به ميزان 
 دوم نسبت به سال پايه افزايش خواهد يافت.

 بر استان تهران اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها قیمتي آثار یبندجمع -4-8

 يامل انرژح 7 متيق ياثرات آزاد ساز يبه بررس بخش از مطالعه نيدر ا که د اشاره داشتيدر مجموع با 
 يص بهار شاخدرات ييتغ يرا در دو سر فصل کل ين آزاد سازيشده تا اثرات ا ياستان تهران پرداخته و سع

و ن دياب اعلت انتخ م.يقرار ده يخانوار مورد بررس يمصرف ينه هايرات در هزييو تغ CPIمصرف کننده 
قتصاد ا ير روبو نقش آنها ت يز اهمين يانرژ يمت حامل هايق ياثرات آزاد ساز يبررس يشاخص و مولفه برا

هش سبب کا هاستمتيق يش در سطح عموميرا تورم که همانا افزايز باشد.يدر حوزه استان تهران م يشهر
عاالن فان يم و ... در يه گذاريل به سرمايکاهش م کسب و کار، يدر فضا ينانيش نااطميد، افزايقدرت خر

ا آن ر يهرش يرهانکه خانوايز با توجه به ايخانوار ن يمصرف ينه هايش در هزين افزايشود. همچنيم ياقتصاد
 يمصرف ر سبدمت  دير قييبرخوردار است چرا که هرگونه تغ ييت بااليکنند از اهميم درک ميبه طور مستق

دد و به گري. معدالت و ... ل رفاه،ياز قب يو اجتماع ياقتصاد يهارات گسترده در شاخصييخانوار موجب تغ
 ن حوزه است.ين فعال در ايگذاران و مسئولاستيار مورد توجه سيبس ن خاطريهم

شاخص  بر يانرژ يمت حامل هايق ياثرات آزاد ساز يبررس قسمت نخست اين بخش بهدر براين اساس 

 (؛ا اشاره شدهبه آنه 10و  8که در جداول ) يمتيو متفاوت قيدر دو سنار بهاي مصرف کننده استان تهران
 .شده استپرداخته 
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 ييو اجرايسنار سه تحتاسطه اجراي طرح تنها بو CPIمت  يدرصدتغييرات شاخص ق -21جدول

 افزایش یکباره قيمت ها 
سناریو افزایش تدریجي 

 قيمت ها

سناریو افزایش یکباره قيمت بنرین 

 وتدریجي قيمت سایر حام  ها

 

ول
یوا
نار
س

 

وم
ود
اری
سن

 

ول
یوا
نار
س

 

وم
ود
اری
سن

 

ول
یوا
نار
س

 

وم
ود
اری
سن

 

ت 
ص قيم

ت شاخ
درصدتغييرا

C
P

I
 

اور مستقيم
 

در سال
 

اول
 

9,7 12,7 2,63 2,75 4,9 5,9 

دوم
 

0 0 2,63 2,75 2,5 2,62 

سوم
 

0 0 2,63 2,75 2,5 2,62 

چهارم
 

0 0 2,63 2,75 2,5 2,62 

پنجم
 

0 0 2,63 2,75 2,5 2,62 

در پایان سال 

ت به 
پنجم   نسب

سال  پایه
 

 

9,7 12,7 14 14,7 15,79 17,44 

اور غير مستقيم
 

در سال
 

اول
 

44,81 59,06 3,58 3,59 8,75 10 

دوم
 

0 0 3,58 3,95 2,87 3,18 

سوم
 

0 0 3,58 3,95 2,87 3,18 

چهارم
 

0 0 3,58 3,95 2,87 3,18 

پنجم
 

0 0 3,58 3,95 2,87 3,18 

در پایان سال پنجم   

ت به سال  
نسب

پایه
 

 

44,81 59,06 19,6 21,83 21,8 24,7 

 ماخذ: یافته هاي تحقيق
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 ير حالت اجراد (مطابق انتظار) متيش قين افزايشتريبشد، ارايه نيز  21شماره  همانگونه که در جدول
ز در يش نيان افزيو کمتر درصد( 60تا  45)بين  شوديکباره مشاهده ميها به صورت مت حامليق يسازآزاد

يگر يادآوري ه اين نتايج بار دمشاهد .(در هرسال درصد 4)حدود  دهديرخ م يجياجرا به صورت تدرحالت 
ر درا که چ .به چه ميزان داراي اهميت است، نحوه اجراي طرح بحث ضرورت اجراي طرح د که جدا ازکنمي

 CPIاخص  ر در شبه طوريکه تفاوت تغيي يمما شاهد نتايج بسيار متفاوتي مي باش مختلف اجرايي هايسناريو
باشد که بسيار يم درصد 55حدود  سال اول دريکباره در مقابل سناريو افزايش تدريجي درسناريو افزايش در 

ن يادر . دنشان مي ده به خوبي حساسيت باالي موفقيت اين طرح را به چگونگي اجراي آن وچشمگير است 
 يم يرکمت ياثرات تورم يمت ها دارايق يجيتدر يآزاد ساز که است د خاطر نشان کرد که درستينه بايزم

 جاديبب است  سارد لذا ممکن يگ يصورت م يتر يطوالن يند در بازه زمانين فرآينکه ايل ايبه دل يباشد ول
ده قرار شن يياف تعباالتر از سطح اهدهمواره مت ها را يق يگردد و سطح عمومپايدار  يده انتظارات تورميپد

تواند تورم ز مياما در مقابل آزادسازي يکباره ني .کندو در واقع کشور را دچار مشکالت ساختاري ميدهد 
ي اقتصاد و کشور به خصوص پايتخت را در يک شرايط بحرانياي را به کشور حکمفرما کند لجام گسيخته

 قرار دهد و در واقع مزيتهاي طرح را کالً زير سوال مي برد.

متاثر از  يمختلف اقتصاد يان بخش هايشود که در م يمشاهده مبراساس نتايج بدست آمده ن يمچنه 
درصد به  115و  88رد)يپذ يمت ها ميق ير را از آزاد سازين تاثيمت ها بخش حمل و نقل باالتريق يآزادساز

ز گروه مربوط به يازآن ن( و پس در حالت اجرايي آزادسازي يکباره يمتياول و دوم ق يو هايب در سناريترت
اول و دوم  يو هايب در سناريدرصد به ترت 70و  53) کنديش را تجربه مين افزايشتريع آب بيه و توزيتصف

استان تهران به حساب  يير بنايز ين بخش ها از بخش هايا يکه هر دو بيان نمودد يکه در ادامه با 1(يمتيق
ن مسئله يت به ايبا عنا .دهد يگر نشان ميد يخود را در بخش هامت آنها به سرعت اثر ير قييند که تغيآ يم

د با يباشد لذا با ير ميم با آن درگيبه طور مستق مديريت شهرياست که  يين موارد از بحث هايا يکه هر دو
صورت  يذکر شده کار مطالعات يبخش ها يبر رو ين آزاد سازياثرات ا ينسبت به بررس يد کارشناسيد
رد تا مديريت يقرار بگ ينين دو بخش مورد کنکاش و بازبيمختلف و مرتبط با ا يجنبه هارد و تمام يبگ

 با مشکل مواجه ننمايد.شهري را 

هران تدر استان  يشهر يخانوارها ينه مصرفيج بدست آمده هزينتا ين بخش بر رويا دومدر قسمت 
  .قابل مشاهده است 22شماره ج آن در جدول يده که نتايتمرکز گرد

 

 

 

 

 

                                                                 
بهها نگههاه بههه سههناریو هههاي اجرایههي دیگههر نيههز در مههي یههابيم کههه گههروه هههاي حمهه  ونقهه  و توزیههع و  . 1

 تصفيه آب بيقترین تاوير را از آزاد سازي متحم  مي شوند
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 ييو اجرايتحت سه سنار تنها بواسطه اجراي طرح خانوار ينه هاي.  درصدتغييرات هز22جدول

 
افزایش یکباره قيمت 

 ها

سناریو افزایش تدریجي 

 قيمت ها

سناریو افزایش یکباره قيمت 

 بنرین وتدریجي قيمت سایر حام  ها

ول
یوا
نار
س

 

وم
ود
اری
سن

 

ول
یوا
نار
س

 

وم
ود
اری
سن

 

ول
یوا
نار
س

 

وم
ود
اری
سن

 

ي
ي شهر

ت هزینه خانوار ها
درصدتغييرا

 

در سال
 

اول
 

24,66 30,77 1,76 1,93 6,65 6,82 

دوم
 

0 0 1,76 1,93 1,46 1,63 

سوم
 

0 0 1,76 1,93 1,46 1,63 

چهارم
 

0 0 1,76 1,93 1,46 1,63 

پنجم
 

0 0 1,76 1,93 1,46 1,63 

در پایان سال پنجم   

ت به سال  پایه
نسب

 

 

24,66 30,77 9,2 10,1 13 1,76 1,93 

 ماخذ: یافته هاي تحقيق

 رار گرفتق يرسمورد بر ييو اجرايدر سه سنار يانرژ يحامل ها يبها يز اثرات آزاد سازين حالت نيدر ا
 گردد همانند قسمتيهمانطور که مالحظه م به طور مفصل به آن اشاره شده است. مربوطهکه در قسمت 

 يجراخانوار را در صورت حالت ا يمصرف يهانهيش در هزين افزايشتريب CPIمت يشاخص قمربوط به 
 ييوم اجرادو يش را در صورت اعمال سنارين افزايها( و کمترمتيکباره قيش ي)افزا ييو اول اجرايسنار
 م بود.يها( شاهد خواهمتيق يجيش تدريو افزاي)سنار

اس نها براستخانوار  يهانهيش در هزين افزاين است که ايرد ايبگنجا مورد توجه قرار يد در ايآنچه که با 
حث ن بيز به اينرا  يو اگر تورم موجود در کشور و تورم انتظار دهدميروي حه هدفمند کردن يال ياجرا

انگر يکه خود ب باشيممي هاهزينه يدرصد 50ش از يش بيشاهد افزا ييو اول اجرايم در حالت سنارياضافه کن
ورد خوبي م در واقع پيش از اجراي طرح بايد بهباشد که يدراقتصاد م و بحراني يط ابرتورميشرا ينوع

 کنکاش قرار گيرد.
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 هاارانهیهدفمند کردن  طرح نکات قابل تامل در -9

ن ي. بر اگرددمحسوب ميکشور  ياارانهينظام  تحول درترين بخش در طرح تحول اقتصادي، بخش مهم
گر يست دمله نان اجاز  ياساس يارانه کاالهايو  يارانه انرژيران که يدر ا ياارانهين اقالم ياساس بزرگتر

آزاد و  ز فروشاانه( از مابه التفاوت درآمد حاصل يد ماهي)شا يپرداخت نخواهد شد و در عوض مردم درآمد
آن  يجهان يهامتيقهم  يمت آزاد انرژي. قآورندميل به دست ين و گازوئيل بنزياز قب ياقالم ياارانهي

 .خواهد بود

اما  ست.ين يکده شود، شيشياند يانرژ يهاارانهيحل مشکل بزرگ  يبرا ياد چارهين موضوع که بايادر 
رح درباره ط که يداتانتقاوجود دارد.  يانتقاداتن باره يآن است که در ا يو اجرا يدر نحوه چگونگ ينکته اصل

 :ان داشتير بينه به شرح زيتوان در چند زميرا مها وجود دارد ارانهيهدفمند کردن 

 

 هاارانهیانتقادات وارده بر طرح هدفمند نمودن  -1-9

ده شل يا تبدهارانهيکردن  يمترادف با نقد يميها به پاراداارانهيدر حال حاضر هدفمند کردن  .1
دف ه يهاروهگبه دن آن يها با هدف رسارانهيع يباز توز يها به معناارانهياست. هدفمند کردن 

ها نهارايردن ک يا جهشيکردن  يبه نقد يها ارتباطارانهين اساس هدفمند کردن يباشد که بر ايم
ه کدارد  ن امکان وجوديپرداخت شود ا يها به صورت نقدارانهيکه  ياگر در صورت يندارد. حت

امعه ج يآمددر يهاهگرو ييد اشاره کرد شناسايز به جامعه هدف اصابت نکند. باين يارانه نقدي
 يتماعن اجيها در حوزه رفاه وتاماستيه سين طرح وکليا يش روين مشکالت پياز مهمتر يکي

 ييناساعمال ش باشدياز درآمد افراد در دسترس نم ياطالعات جامعنکه ياست. با توجه به ا
 ينيرزمياقتصاد ز يهاتيحاصل از فعال يرا درآمدهايرممکن است، زيجامعه غ يدرآمد يهادهک
 شود.يات هم به دولت پرداخت نميشود و ماليچ جا ثبت نميدر ه

 فت است.اد نيرات زييدر معرض تغ يوابسته به درآمدها ،ين منابع مالينه تاميدوم در زم انتقاد .2
ابل ر قيغ يک تعهد ماليجاد يه از نظر اک يها به خاطر آثار مهم بلندمدتارانهي يپرداخت نقد

 .باشدمي يس، درخور برريمت انرژيدولت دارد، خود مستقل از آثار و تبعات اصالح ق يبرابرگشت 
چقدر  حجم منابع طرحرود: گذشته از آن، مسئله قابل بحث ديگر پاسخ به اين پرسش به شمار مي

تي هاي پرداخاين است که حجم يارانه ،مت نفت مطرح شدياست؟ آنچه که قبالً در زمان اوج ق
ه اين ورتي کبين مردم بصورت سرانه توزيع شود. در ص بايددولت حدود صد ميليارد دالر است که 

ه جود نيست کو چنين پولي مو رسدبه نظر ميعدد و اعداد مشابه از نظر دسترسي قدري خيالي 
ن خود نه چويمت کاالهاي مشمول يارابين مردم توزيع شود. البته قابل ذکر است پس از تعيين ق

ودجه بايد براي تأمين نياز خود رقمي را در ب باشدمي هاي انرژيکننده اصلي حامل دولت مصرف
م مصرف بيني کند. بنابراين حجم منابع پس از تعيين قيمت کاالهاي مشمول يارانه و کسر رقپيش

  آيد.دست ميهدولت ب

مانند  يناهنجار يتواند تبعات اجتماعيم يها به صورت نقدنهارايافت ماهانه يجاد توقع دريا .3
د اشاره داشت ين بايداشته باشد. گذشته از ا يدر پل فرهنگ کار و تالش را يو تقل ييگرامصرف
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 يزيربرنامه يينوعاً توانا يشودکه ازآنجا که اقشار کم درآمد به لحاظ فرهنگيمعموال استدالل م
 يارانه نقدي يکه برا ين وجوهيندارند، بنابر ا ياقتصاد ينگرندهينه و آيمصرف به ي، الگوياقتصاد

 یازهایناست که بنابراين ممکن و  گردد ير ضروريغ يشود چه بسا صرف کاالهايپرداخت م
پرداخت نوان مثال عهب ر شود.ییخانوار دچار تغ ين نشود و سبد مصرفیخانوار تام ياساس
خانوارها  يافته انرژيش يافزا يهانهيتواند صرف جبران هزير مينان و ش [يارانه نقدي] انتقالي

 نده موثر باشد.يسالمت و بهداشت افراد و نسل آ يتواند بر رويدر بلندمدت م اين امر گردد که

آن  يانرژ ها بخشارانهيهدفمند کردن  طرح يهان بخشياز مهمتر يکيتوان گفت که يبه واقع م .4
اقل در الد؟ يرا هدفمند نما يزيخواهد چه چيدولت م نکته قابل توجه اين است که باشد. يم

ر به طو ي)دقت شود که ارزان فروشوجود دارد  يارانه اندکيکه در مجموع  يمورد انرژ
ه اراني يتوان گفت هدفمندسازين ميبنابرا ارانه اندک است(ی يوجود دارد ولچشمگیر 

 يهانج یهامتیقو حرکت به سمت  يانرژ يهامت حامليش قيافزات ندارد بلکه عنوان يموضوع
ا ي يضمن يهاارانهيهمانا بحث بسيار مبهم است نجا يکه ا ي. در واقع بحثرسدبه نظر ميتر مناسب
شتباه ال منبعث از اپردازد کاميم يشود دولت در بخش انرژيکه ادعا م ياارانهي. باشدميپنهان 

 يهاتميعرضه سوخت در داخل با ق يهامتيسه قينه فرصت در مقام مقايبرابر فرض نمودن هز
 وجود دارد:  يدينه هم دو مساله کلين زمياست. در ا يجهان

 شود.يسه ميات پنهان مقايارانه پنهان با ماليشه ينکه هميمساله اول ا  

 ا همتياست جهش قيق اعمال سيخواهد از طرين است که دولت ميمساله دوم ا
ظر نفاق ن اتيا ياسيات اقتصاد سيکه در ادب يعدالت گام بردارد، در حال در راه

را ز فقا اياست که دولت به نفع اغن ياتين ماليوجود دارد که تورم ظالمانه تر
ز ينگار تامل براين راه را بسيگام برداشتن در ا خودن يکند که ايافت ميدر
 کند.يم

کردن  دفمندحه هيدر ال يانرژ يهامت حامليق  يکه به کرات از آن در راه آزادساز يگرينکته د .5
ا مطرح نجيه در اک يدر کشور است. اما سوال يانرژ يورن بودن بهرهييپاشود بحث ياد ميها ارانهي
 يگريدنکه عوامل يا ايش مقصرند و خن بيکنندگان در اا تنها مصرفين است که آيشود ايم

ب مناس يهارساختين و مصرف باال و نبودن زييپا يانرژ بهره وريبا  ييهمچون ساخت خودروها
ن گفت تواينقش دارند؟ در واقع م يزان شدت انرژيز در باال بودن مين يحمل و نقل عموم يبرا

ط به يشرا لياز نبودن قدرت انتخاب و تحم يکنندگان ناشاز موارد نوع رفتار مصرف ياريدر بس
اسطه وها به د مد نظر داشت که تنيحه باين اليا ينجا و در کنار اجرايباشد. پس در ايها مآن

ان با همزم ديقدم برداشت و با ييتوان در راه درست و مناسب بهبود کارايحه نمين اليا ياجرا
ن ييصرف پام ياراد يد کنندگان کاالهايکارا و تول يهاورود بنگاه يراه را برا يرقابت يجاد فضايا

ز ت ايماحنکه با عنوان يجاد نمود نه ايا يجهان يهامتيرش قيپذ ينه را برايباز کرد و زم
 قه قرار داد. يکنندگان را در مضمصرف يدکننده داخليتول

خواهد اجرايي شود. دگاه فکري مييها در قالب چه دکردن يارانهنقدي که ن استيگر ايمسئله د .6

نه بيشتر پيروان مکتب پولي و بازار آزاد محض هستند و معتقدند چون مدافعين نقدي کردن يارا
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بايد بصورت نقدي پرداخت و از  گرددهاي نسبي ميهاي کااليي باعث انحراف در قيمتيارانه
ها برايند عرضه و تقاضاي مداخله دولت در قيمت به شدت اجتناب و اجازه داده شود که قيمت

راديم در ساير حوزه هاي ديگر هم بايد آزادسازي صورت گيرد و از بازار باشند. با پذيرش اين پا
حال آنکه دولت تا به مداخله در تعيين نرخ سود بانکي، نرخ ارز و ... توسط دولت اجتناب شود. 

  ها را مورد توجه قرار نداده است .گر بخشيحال د

ها ياد تحت عنوان هدفمندي يارانهآيا اين طرح، طرح توزيع منابع است يا بازتوزيع منابع؟ آنچه که  .7
ها يک سياست شود انتقال حجمي از منابع توسط دولت به مردم است. نقدي کردن يارانهمي

بازتوزيعي است. چون فرض بر اين است که دولت منابعي در اختيار ندارد که بين مردم توزيع کند. 
اي آزاد ل يارانه، منابع يارانهبنابراين از نظر تقدم فرآيندي، آزادسازي قيمت کاالهاي مشمو

عنوان مثال براي توزيع هب شوند و سپس امکان پرداخت آنها به صورت نقدي ميسر خواهد بود.مي
ها ارانهيک قلم از ي يتنها برا 1(اليارد ريليم 95118ال )يجده  ميليارد ريه نود و پنج هزار و صد و

موجود امکان اجراي  يط تورميهستيم با توجه شرا(، نيازمند تأمين نقدينگي يارانه آشکار انرژي)
ن با توجه به پمپاژ شديد نقدينگي به اقتصاد در چند يز است. همچنيبرانگار چالشياين طرح بس

سال گذشته و دامن زدن به مطالبات مردم و از طرفي کاهش قدرت جذب اقتصاد ملي و فزوني 
سياست انبساطي پولي در اين مقطع ناپذيري طرف عرضه در اقتصاد، هر گونه وضعيت کشش

ها يک سياست شديد انبساطي پولي است که اگر ي است. نقدي کردن يارانه يخطرناک و غير عقال
 تواند نرخ تورم را به شدت افزايش دهد. د مييايجامع به اجرا درن ياستيدر غالب بسته س

مله از ج يخدمات بخش عمومت و يريمد يطرح تحول را بر حوزه ها يضربت يدولت آثار اجرا .8
  مورد مطالعه قرار نداده است. يت شهريريتحت مد يهاهحوز

 

 شنهاداتیپ -2-9

ه، مطالع نيشده در اارايه و مطالب  يو کشور ي، تجربه جهانينکه طبق منطق اقتصاديبا توجه به ا
ضوع ام و در موعبه طور ها ارانهيژه در موضوع يوهکشور، ب ياقتصاد يدر ساختارها يازمند تحول اساسين
ن، تصادداناد اقييتا رقابل انکار و اصل آن موردين موضوع غيم و ايخاص هست به طور يها در بخش انرژارانهي

 رود که:ين راستا انتظار ميباشد. در اياستمداران مين و سيمسول

ختلف م يربخشهايها و زک بخشيد مصرف به تفکي، برق، آب و سوختها، باينه انرژيدر زم .1
 يهابا متوسط ياسهيمشخص و مقا يو خانگ ي، صنعتياعم از بخش تجار ياقتصاد
هان در سطح منطقه و ج يگاه کشور از منظر مصرف انرژيگردد تا جا يو جهان يامنطقه
 رد.يذپد انجام يسه بايت مقايقابل يالت الزم برايد تعدين راستا باي. در همشودروشن 
 يهاو بخش يانرژ يهاک حامليمصرف در کشور به تفک د حداقل و حداکثرين بايهمچن
 ک مناطق مختلف کشور مشخص گردد.يدر فصول مختلف سال و به تفک ياقتصاد

                                                                 
زمسههتان  3طبههق اتههام دولههت، بههولتن تاصصههي اقتصههاد ایههران، شههماره  1386سههال  یارانههه آشههکار انههرتي در  1

1387. 
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روشن  يمختلف اقتصاد يهادر بخش يانرژ يهاحامل يمت گذاريو منطق حاکم بر ق يمبان .2
 يات کشورهايد بر تجربيا با تاکيدن ير کشورهايدر کشور و در سا يمت گذاريو نحوه ق

 موفق ارائه گردد.

 کيفکتان مدت و در بلندمدت به يدر کوتاه مدت، م يانرژ يمختلف آزادساز يوهايسنار  .3
 قرار گيرد. يو در مناطق مختلف مورد بررس يمختلف اقتصاد يهابخش

کنترل  يگونگآنها پرداخته و چ يو اقتصاد يد به آثار اجتماعيوها حتماٌ بايسنار يدر بررس .4
 .شودان يآثار آن مستدالً ب

 يهاتيمادر مصرف همراه با ح ييجوزانندۀ صرفهيانگ يعدالت اجتماع يبرقرار يهااستيس .5
 يانپلک يارگذمتيل قياز قب ييوهايدر قالب سنار يد داخلير و توليپذبياس ياز خانوارها

 ح گردد.يح و تشريتصر

ا و و صرف درآمده يانرژقيمت  يآزادسازه يدولت از زاو ييامکان درآمدزا يبه بررس .6
تخاب بر ان پرداخته شده و منطق حاکم ييربنايطرح، در امور ز يبعد از اجرا يهاييوجصرفه
 روشن گردد. يگذارهيمنتخب سرما يهابخش

لذا   پذيرد را از اجراي هدفمند کردن ميبا توجه به اينکه بخش حمل و نقل بيشترين تاثير  .7
زم ال تمهيداتو  مبذولاي اين بخش به خصوص در کالنشهرها توجه ويژهالزم است که به 

 د صورت پذيرو غيره   BRTحمل و نقل عمومي مانند خطوط مترو . خطوط  گسترش  براي
 نکند. اختاللعملکرد اين بخش را  دچار   ،تا شوک افزايش تقاضا انتظاري

 .... به ودولت الکترونيک   الکترونيک،شهر  رايط براي گسترش تجارت الکترونيک،تسهيل ش .8
 منظور کاهش حمل و نقل عمومي .

 هاي اجراي طرح بر روي خانوارها به خصوص خانوارهاي شهريکاهش هزينه ربه منظو .9
ت قداماو ا انجاممطالعات الزم براي بررسي تغييرات سبد مصرفي بواسطه اجراي اين طرح 

 يرد.صورت پذ اي هزينه رمقتضي براي کاهش فشا

و  ياعاجتم يتوسعه اقتصاد يداريبحث پا ها،ارانهيو هدفمند شدن  طرح تحولجراي ادر  .10
 رد.يمد نظر قرار گ يدار شهريو توسعه پا ياسيس

الب در ق يکالن اقتصاد يسازصاد توجه و با مدلتدر اق ييربنايو ز يرات ساختارييبه تغ  .11
، يمل دارياپتوسعه  به طوري  کهرسانده شودرات به حداقل ييانبار تغيک آثار زيناميستم ديس

 را فراهم سازد. يو شهر يامنطقه

و  يتيش امنرد. چون گذشته از چاليقرار گ يق مورد بررسيار دقيد بسيطرح با يآثار اجتماع .12
 يماعاجت هيملت و سرما -د به رابطه دولتين طرح نباي، اياجتماع يهايامکان بروز ناآرام

 ب وارد کند. يآس
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  یبندجمع -10

 لت مددو محور توسط هفتکشور در  ياقتصاد ير ساختارهاياصالح ز يدر راستا يطرح تحول اقتصاد
مند حه هدفيا ارائه الرا ب يارانه اياصالح نظام  يعنيآن  ياز بند ها يکيدر گام اول فقط نظر قرار گرفته که 

 ارانه ها به مجلس در دستور کار قرار داده است.يکردن 

اقتصاد  وشور ک ين طرح بر روند حرکتيا يکه اجرا ياسيو س ي،اجتماعيبه آثار فراوان اقتصاد با توجه
آن  ياقتصاد و ياسيت سين آثار بر استان تهران به واسطه مرکزيشتر ايگذارد و عالوه بر آن  نمود ب يم يمل

که  دهد يمضر نشان ن طرح پرداخته است.مطالعات حايا ياقتصاد ياز جنبه ها ي،گزارش حاضر به گوشه ا
 ياجرا آثار يباشد اما گستردگ يم يد اغلب کارشناسان اقتصاديهر چند اصل طرح مذکور مورد قبول و تاک

را  ن طرحيا يت هايمز يتواند تمام يده نشود( ميشياند يريآن تداب يآن ) اگر  برا ين طرح و  تبعات منفيا
 از ابهام قرار دهد. يآن را در هاله ا يت اجراير سوال برد و موفقيز

در  يم انرژير مستقيغ  يارانه هايژه يارانه ها بويآثار حذف  يمطالعات صورت گرفته  که در راستا 
ار يبس ير تورمن طرح آثايا ياز آن است که اجرا ي( حاکيارانه پرداختيآن در  يل سهم بااليکشور) به دل

ه ا توجه ببعه حاضر ن اساس در مطاليخواهد داشت بر هم يکباره و آنيحذف  يو هايژه در سناريوهرا ب ييباال
ا جدول ابتد ؛ستانده تهران-س دادهيل نبود ماترين طرح در استان تهران و به دليا يآثار اجرا يژه رويتمرکز و

ل يجهت تحل ابعاد اقتصاد فضا استخراج و سپس يهاکياز تکن گيريبهره استان تهران با يليستانده تعد-داده
ر ب يانرژ يارانه هايره کبايم حذف يکه آثار مستق باشدمي از آن ين قسمت حاکيج اينتا د.يستفاده گردآثار ا

م ير مستقيغ حال آنکه با در نظر گرفتن آثاراست درصد  7/9درصد و  7/12مفروض  يمتيو قيسنار 2اساس 
حه مذکور يال يدر اثر اجران گزارش يج اين بر اساس نتايهمچن رسد.يم 8/44و   1/59ن تورم به   يآن ا

ر شتين امر توجه بيم داشت که خود هميحمل و نقل خواه يمت را در بخش هايش قين افزايشتريب
 طلبد.يطرح م ياجرا يگذاران و مسئوالن را جهت حداقل کردن آثار تورماستيس

ه ن است کيامود ن د اشارهينه مطالعات انجام گرفته و مطالعه حاضر بايکه در زم يگرينکته مهم د      
ه حداقل ده اند کرار داقنه مد نظر ياز فشار هز يه تورم ناشيارانه ها را از زاوياغلب مطالعات مذکور آثار حذف 

ن يهمچن ار تقاضا واز فش يتوان به تورم ناشيچرا که گذشته از آن م رودبه شمار مين طرح يا يآثار تورم
ه ورت گرفتات صيربتج يبررس  ير ساختار اقتصادييان و در هنگام تغين ميدر اکه اشاره نمود،  يتورم انتظار

 رد.داطرح  کيا شکست يت يدر موفق ين کننده و جدييار تعيافراد نقش بس يدهد که تورم انتظارينشان م
 ه هرارد کد ياديز ياسيو س يآثار اجتماع ،يو اقتصاد يطرح مذبور عالوه بر آثار تورم ين اجرايعالوه بر ا

 است. ياازمند مطالعات گستردهين آثار نياز ا کدام

 يورهاگر محيدبدون توجه به  و به تنهايي هاارانهيمحور هدفمند کردن  يد گفت که اجرايدر مجموع با
 يبر رو تمرکز ين وجود حتي.  با اباقي خواهد گذاشتبر اقتصاد کشور  يار قابل تامليطرح تحول  آثار بس

تصاد آن در اق ينفمها و کاهش آثار ارانهيحذف  يمناسب در راستا ياستگذاريبا ستواند يها مارانهيمحور 
متن  وواهد ش يرد، ولينه صورت پذين زميدر ا يات جهانيکشور و تجرب يبه توان کارشناس يکشور با اتکا

بعاد ز جمله اعاد کار اد تمام جوانب و ابيد و شايدهد که آنچنان که بايها نشان مارانهيحه هدفمند کردن يال
 ت.ژه در کشور مد نظر قرار نگرفته اسيو يت و برهه زمانيو موقع ياسي، سي، اجتماعياقتصاد
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 منابع و مأخذ -11
اد فضها و ن ابعاد اقتصيرابطه ب يکم ي، بررسيمهد ياصغر، بزازان فاطمه، کرم يتل يبانوئ [1]

ران، سهال هقهتم، یا ياقتصاد ياستان کقور، فصلنامه پژوهش ها 28تانده س-ب دادهیضرا
  143 – 170، صفحات 1385، زمستان 29شماره 

اول ت ابعهاد اقتصهاد فضها در محاسهبه جهدياصغر، بزازان فاطمه، نقش و اهم يتل يبانوئ [2]
 ياقتصهاد يران، فصهلنامه پهژوهش ههایشده در ا ده فراموشی: پد يستانده منطقه ا-داده
 89 – 114، صفحات 1385، تابستان 27ران، سال هقتم، شماره یا

:  ارانهه ههای، اصهاح "  آن یو مسها يسهاز يجهان "تز در کتاب يگلياست ياز آرا يباق [3]
 ي، مرکهز پهژوهش ههاياجتمهات يمت شورش ههايبودجه به ق ياجتناب از کاهش کسر
  46-48، صفحات1387ران، شماره سوم، زمستان یاقتصاد ا يمجلس، بولتن تاصص

در مهورد  يژه طرح تحول اقتصهادیون ويسيکم يهيتوج يمصوبات و استدالل ها يبررس [4]
 مجلس  يارانه ها، مرکز پژوهش هایحه هدفمند کردن یال

وه طهرح بر تورم، کهارگر ينفت يمت فرآورده هايش قیاور افزا يه، بررسيسم يزدانیبرهان  [5]
 يتحول اقتصاد

مهت يقبر سطوح  يانرت يمت حام  هايش قیو آوار افزا يارانه انرتی يپرمه زورار، بررس [6]
 117 – 147، صفحات 1384، بهار 34، شماره يران، فصلنامه پژوهقنامه بازرگانیدر ا ها

تن ، مرکز پژوهش هاي مجلس شهوراي اسهامي، بهول"یارانه انرتي در ایران"پيله فروش، [7]
 1387زمستان  تاصصي اقتصاد ایران ،

بهرآورد .7ارانه ها یحه هدفمند کردن ین، گزارش درباره اليدر پور افقيبهروز، ح يقیتصد [8]
ر دو دنه و فقار تقاضا یدر دو حالت فقار هز يانرت يمت حام  هاياصاح ق يآوار تورم

ه مجلهس، بهمهن مها يمرکز پهژوهش هها ي، دفتر مطالعات اقتصاديکباره و پلکانینه یگز
1387   

ژه طهرح یهون ويسهيکم يهيتهوج يمصوبات و استدالل ها يد، بررسيسع يملک يتوتونچ [9]
کهز مر يارانه هها، دفتهر مطالعهات اقتصهادیحه هدفمند کردن یدر مورد ال يتحول اقتصاد
 1388مجلس، مرداد  يپژوهش ها

 و مطالعه تجربه پرداخت ينظر يبر مبان يد، گزارش مروريسع يملک يتوتونچ [10]
س، مجله يمرکز پژوهش ها ياز کقورها، دفتر مطالعات اقتصاد يارانه ها در برخی ينقد
  1387مهر 

 يارانهه هها، مرکهز پهژوهش ههای ينظران درباره هدفمند سهازدگاه صاحب ید [11]
  24-39، صفحات 1387ران، شماره سوم، زمستان یاقتصاد ا يمجلس، بولتن تاصص

 آوهار ي.بررسه9ارانهه هها یحهه هدفمنهد کهردن یالهه، گزارش درباره ال يمانيسل [12]
ز مرکه ي، دفتهر مطالعهات اقتصهاديدر باهش کقهاورز يانهرت يارانه های يهدفمندساز
  1387مجلس، بهمن   يپژوهش ها



63 

 

مهت سهوخت: ير دربهاره قيهسال اخ 5 ياستگذاريبر س ير، مروريد امياح سيس [13]
اقتصهاد  يمجلهس، بهولتن تاصصه يهان؛ راه ح  روشن است، مرکز پژوهشیمساله بنز

 2-6، صفحات 1387ران، شماره سوم، زمستان یا

 يمبهان ي.بررسه6هها ارانهه یحه هدفمنهد کهردن ید، گزارش درباره اليام يتطائ [14]
مجلس، بهمهن  يمرکز پژوهش ها يحه، دفتر مطالعات اقتصادیال يماحظات و محورها

   1387ماه 

ارانهه یر پرداخهت يتهاو يتسگر، بررسه يقیجعفر، صد يد، رزمید فريس يقادر [15]
، يه دانقهکده فنهی، نقهريستميبا نگرش س يکان اقتصاد يبر شاخص ها يم انرتيمستق
  527-537، صفحات 1384بان ، آ4، شماره 39جلد 

و  ي، بررسهيانباقهو تو يسهتیدانقگاه تلوم بهز-يرفاه اجتمات يگروه پژوهق [16]
، ياترفهاه اجتمه يو پژوهقه يران، فصلنامه تلمهیارانه ها در اینقد گزارش نظام هدفمند 

  95-112، صفحات 2، شماره 1سال 

ا ههارانه یحه هدفمند کردن ین المل ، گزارش درباره اليو ب يگروه حقوا تموم [17]
  1387 يمجلس، د يمرکز پژوهش ها يحه، دفتر مطالعات اقتصادیال ي.ابعاد حقوق5

کهرد هدفمنهد کهردن یبها رو يانرت يمت حام  هايگزارش اول طرح اصاح ق [18]
  1387ارانه ها، بهمن ی

 وارانهه یارانه ) هدفمنهد کهردن یدر نظام  يبان طرح تحول اقتصاديگزارش پقت [19]
ه رخانهه کهارگرويش اول، دبیرای، جلد سوم، و6پرداخت آن (، گزارش شماره  يروش ها

 .يتحوالت اقتصاد

ن يوزارت رفههاه و تههام يارانههه ههها و رفههاه اجتمههاتیمعاونههت هدفمنههد نمههودن  [20]
  1387ش اول، مهر یرایارانه ها : تجربه کقورها، وی ي، هدفمندسازياجتمات

ات ن در کقهور، دفتهر مطالعهیبنهز ارانهه نهان ویبر  يرضا، مرور يميرزاابراهيم [21]
  1386ر يمجلس، ت يمرکز پژوهش ها ياقتصاد

 زارت امورارانه ها، ویژه نامه هدفمند کردن ی، ویيهفته نامه اخبار اقتصاد و دارا [22]
  1388مهر  19کقنبه ی، سال هقتم، یياقتصاد و دارا

، مرکهز پهژوهش ههاي "سير تحول پرداخهت یارانهه در ایهران"یاوري تليرضا،  [23]
 1387، زمستان ، مجلس شوراي اسامي، بولتن تاصصي اقتصاد ایران

 

[24] Flegg A. T and Tohmo T (2008), “Regional Input Output Models and the 

FLQ Formula: A Case Study of Finland”, Discussion Papers from 

University of the West of England, Department of Economics,Available at: 

http://econpapers.repec.org/scripts/redir.plex?u=http%3A%2F%2Fcarecon.

org.uk%2FDPs%2F0808.pdf;h=repec:uwe:wpaper:0808  

 

http://econpapers.repec.org/paper/uwewpaper/
http://www.uwe.ac.uk/bbs/acad/econ/econ.shtml
http://econpapers.repec.org/scripts/redir.plex?u=http%3A%2F%2Fcarecon.org.uk%2FDPs%2F0808.pdf;h=repec:uwe:wpaper:0808
http://econpapers.repec.org/scripts/redir.plex?u=http%3A%2F%2Fcarecon.org.uk%2FDPs%2F0808.pdf;h=repec:uwe:wpaper:0808


64 

 

[25] Swaminathan A.M (200?),”METHODS FOR GENERATION OF A 

REGIONAL INPUT OUTPUT TABLE FOR THE STATE OF 

MAHARASHTRA: A Comparative Analysis” Discussion Papers from 

University of Mumbai  Available at: 

http://www.mu.ac.in/arts/social_science/economics/pdf/wp29.pdf  

 

  

http://econpapers.repec.org/paper/uwewpaper/
http://www.mu.ac.in/arts/social_science/economics/pdf/wp29.pdf


65 

 

 وستيپ -12
 :1وستيپ

 افزايش گازطبيعي برق نفتي هاي فرآورده شرح

 همزمان قيمت

هاي  حامل

 به انرژي

 سطح قيمت

 جهاني هاي

 قيمت تغيير

%  50 اور در

در  تغيير

 قيمت

قيمت  تغيير

 353 اور در

 تغيير در %

 قيمت

 قيمت تغيير

%  50 اور در

در  تغيير

 قيمت

قيمت  تغيير

 117 اور در

 تغيير در %

 قيمت

 قيمت تغيير

%  50 اور در

در  تغيير

 قيمت

قيمت  تغيير

 260 اور در

 تغيير در %

 قيمت

 20,834 5,933 1,141 2,500 1,068 12,401 1,757 گل و باغي محصوالت

 20,709 5,809 1,117 2,448 1,046 12,452 1,764 زراعي ت محصول

 و ( خام) دامي محصوالت

 شکار

1,739 12,278 0,950 2,224 1,015 5,278 19,780 

 هاي چوب و مرتع جنگل

 آن محصوالت جنگلي و

1,442 10,180 0,732 1,713 0,782 4,065 15,957 

 22,027 4,673 0,899 1,969 0,842 15,384 2,179 آبزي حيوانات ساير و ماهي

 16,835 4,581 0,881 1,930 0,825 10,324 1,462 طبيعي گاز و خام نفت

 19,082 4,602 0,885 1,939 0,829 12,541 1,776 معدني مواد ساير

 حاصل محصوالت و گوشت

 از کشتار

1,760 12,424 0,949 2,220 1,013 5,269 19,913 

 18,163 4,805 0,924 2,025 0,865 11,332 1,605 لبني محصوالت

 18,340 4,753 0,914 2,003 0,856 11,584 1,641 سبزيجات و ميوه کنسرو

حيوانات  ساير و ماهي کنسرو

 دريايي

1,466 10,349 0,787 1,843 0,841 4,373 16,564 

 14,585 4,266 0,820 1,798 0,768 8,521 1,207 خوراکي هاي روغن

 21,294 5,394 1,037 2,273 0,971 13,627 1,930 شکر و قند

 محصوالت و غالت آرد ، نان

 آن

1,752 12,368 0,970 2,271 1,036 5,388 20,028 

 14,151 3,820 0,735 1,610 0,688 8,721 1,235 طيور و دام خوراك

 0,739 سيگار و تنباکو و توتون

 

5,214 0,411 0,962 0,439 2,282 8,458 

 15,744 4,279 0,823 1,803 0,771 9,661 1,368 پوشاك و منسوجات

 16,151 4,234 0,814 1,784 0,762 10,134 1,435 قاليچه و قالي

 31,442 4,126 0,793 1,738 0,743 25,578 3,623 چرمي محصوالت و چرم

 محصوالت و چوب و کاغذ

 آن

1,365 9,635 0,908 2,0125 0,970 5,043 16,803 

 7,938 1,837 0,353 0,774 0,331 5,327 0,755 دارو و صنعتي شيميايي مواد

 10,687 3,559 0,648 1,500 0,641 5,628 0,797 دفع سموم و کودشيميايي
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 آفات

 و نفتي هاي فرآورده

 آن يمحصوالت جنب

51,015 360,166 0,436 1,019 0,465 2,419 363,605 

 و الستيکي محصوالت

 پالستيکي

0,936 6,607 0,557 1,302 0,594 3,090 11,000 

 31,726 9,613 1,849 4,051 1,731 18,063 2,558 غيرفلزي ساختماني مصالح

 اي شيشه محصوالت و شيشه

 ينيو ظروف چ

1,383 9,765 0,975 2,282 1,041 5,415 17,461 

 10,378 3,512 0,675 1,480 0,632 5,395 0,764 مادر فلزي صنايع

 ساخته فلزي محصوالت

 کار ابزار و آالت شده،ماشين

0,537 3,788 0,324 0,759 0,346 1,801 6,349 

 ادوات و آالت ماشين

 کشاورزي

0,376 2,655 0,275 0,644 0,294 1,529 4,828 

 174,473 20,637 3,969 125,696 53,716 28,140 3,986 برق

 57,473 20,637 3,969 8,696 3,716 28,140 3,986 آب

 317,469 280,635 53,968 8,695 3,716 28,138 3,986 طبيعي گاز

 21,505 4,490 0,863 1,892 0,809 15,122 2,142 ساختمان صنعت

 24,790 5,340 1,027 2,250 0,962 17,199 2,436 خصوصي خدمات

 20,139 5,263 1,012 2,218 0,948 12,658 1,793 عمومي خدمات

 19,751 5,049 0,971 2,128 0,909 12,574 1,781 بانک و بيمه خدمات

 21,112 5,201 1,000 2,192 0,937 13,719 1,943 خصوصي خدمات ساير

 15,098 3,881 0,746 1,635 0,699 9,582 1,357 کار

 16,731 4,251 0,817 1,791 0,765 10,689 1,514 سرمايه

 16,731 4,251 0,817 1,791 0,765 10,689 1,514 زمين

 10,530 2,703 0,520 1,139 0,487 6,688 0,947 روستايي پايين% 40

 14,419 3,600 0,692 1,517 0,648 9,303 1,318 روستايي  ميانه% 40

 23,344 5,669 1,090 2,389 1,021 15,287 2,165 روستايي  باالي% 20

 8,369 2,320 0,446 0,978 0,418 5,072 0,718 شهري  پايين% 40

 13,149 3,497 0,673 1,474 0,630 8,178 1,158 شهري  ميانه% 40

 23,119 5,850 1,125 2,465 1,054 14,803 2,097 شهري  باالي% 20

 35,414 11,066 2,128 4,825 2,062 19,524 2,765 قيمت تغييرات کل ميانگين

 يبازرگانمنبع: به نقل از مطالعه وزارت 

 


