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  پیشگفتار
های فراوان سیاستگذاران کشور   دهه ازانقالب شکوهمند اسالمی و تالشسهبا سپری شدن بیش از 

های انقالب  های اقتصادی ایران و اهداف و آرمان در عرصه اقتصاد همچنان فاصله زیادی بین واقعیت
 برنامه چهارریزان اقتصادی کشور طی  تالش برنامه. های اقتصادی مشهود بود ب برنامهدر چارچو

های   طبقات مستضعف و گروهویژه ه ب–توسعه هنوز نتوانسته بود  بطور کامل رضایت توده مردم 
  حاصل نماید،- بردند عظیم اقتصاد کشور بهره کمتری را می درآمد جامعه که از مواهب اجتماعی کم

 دولت نهم نیز این خالء را در آغاز از پیش و 80 در اوایل دهه 1404اگر چه سند چشم انداز  
های غیردولتی و نقش و جایگاه آن   رابطه دولت و بخش،در این سند. اقتصاد کشور تبیین نموده بود

با  در زمینه اقتصاد 1384دولت نهم در سال  .است تبیین شده 44های کلی اصل   در قالب سیاست
 نخستینبر این اساس در . های اقتصادی آغاز بکار کرد  حوزهارهای عدالت و حاکمیت آن در تمامشع

که طرح  کشور تشکیل شد شناسی اقتصاد  جلساتی بطور منظم در دولت به منظور آسیب،اقدام
  .دهای دقیق و تفصیلی این جلسات بو های دولت و مطالعات و بررسی یده آرمانیتحوالت اقتصادی زا

 ساله و با 20انداز   از سند چشم1384های سال  برنامه تحوالت اقتصادی با یادآوری فاصله واقعیت
های  گیری سیاست های یاد شده، اصالح ساختارهای اقتصادی را بر مبنای جهت شناخت و اتکا به ظرفیت

های کلیدی  حوزهبر  طرح تحوالت اقتصادی با تأکید ،در واقع. کند  قانون اساسی دنبال می44کلی اصل 
  .را دارد نظر ها و قوانین اقتصادی گذشته ،سعی در تسریع و اجرایی نمودن اهداف مورد برنامه

مبانی طرح تحوالت اقتصادی بر پایه پیشرفت و عدالت و مبتنی بر اسناد باالدستی و منشور مدیریت 
انداز ایران در افق  چشم قانون اساسی و همچنین سند 44های کلی اصل  اقتصاد کشور یعنی سیاست

  .گردید گیری ، هدفگذاری و تدوین  جهت1404
ها و  های کلیدی اقتصاد که بتواند محرک در انتخاب محورهای طرح تحوالت اقتصادی، اصالح بخش

روی بردارد جایگزین اصالح  های جدی را در کل اقتصاد ایجاد نماید و یا موانع اساسی را از پیش مشوق
 شناسی اقتصاد ایران محورهای نظرگرفتن قوانین پایه و آسیب، با دراز این رو. ها گردید ساختار کلیه بخش

وری در  گانه یارانه، مالیات،گمرک، بانکداری، ارزشگذاری پول ملی، نظام توزیع کاالها و خدمات و بهره هفت
  . طرح تحوالت اقتصادی انتخاب گردید

گانه طرح تحوالت اقتصادی منظور   محورهای هفتترین از اساسی در کشور  نظام پرداخت یارانه
عدالتی،  مد پرداخت یارانه به مصرف، منجر به بیانظام قبلی پرداخت یارانه به دلیل روش ناکار .گردید
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ها در تولید  افزایش مصرف انرژی، قاچاق و تخریب محیط زیست گردیده و سرمنشأ بسیاری از عدم کارایی
 گام؛ اصالح قیمتی و تدوین 3 راه اصالح نظام یارانه کشور در قالب   نقشهبه همین دلیل تدوین. شده بود

های مختلف در فرایند اصالح قیمت از اقداماتی بود که در این  های سیاستی و حمایتی در بخش کلیه بسته
ای کشور که به یکی از آرزوهای مدیران و کارشناسان اقتصادی  اصالح نظام یارانه. مرحله صورت پذیرفت

کشور تبدیل شده بود به دلیل عدم طراحی برنامه منسجم برای اجرا که به کلیه ابعاد توجه الزم داشته 
ها با تدوین برنامه  هدفمندکردن یارانه .های قبلی جامه عمل بپوشاند یک از دولت باشد نتوانسته بود در هیچ

چنین همراهی و همدلی مردم های کشور و هم  دستگاه دولت و همکاری و همیاری تماممنسجم با اراده
شریف ایران مبتنی بر الگویی کامالً بومی در کشور اجرا شد و امروزه به عنوان یک طرح اقتصادی ایرانی 

  .قرار دارد  مجامع علمی و اقتصادی جهانتماممورد توجه 
ر از یکی دیگر از آمال و آرزوهای کشور در عرصه اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت و اداره امور کشو

ای از  گسترده  قوانین و فرایندهای کنونی مالیات بخش. باشد طریق درآمدهای حاصل از مالیات می
که به دلیل عدم برخورداری از نظام اطالعاتی مناسب در  گیرد ها و همچنین افراد را دربر می فعالیت

 وجود مالیاتی مدهایتشخیص درآمدها و تعیین میزان مالیات پرداختی توان الزم برای وصول کامل درآ

بنابراین اصالح نظام اطالعاتی تشخیص مالیات و  گردید، می کشور در ای گسترده مالیاتی فرار موجب و نداشته
مدتر از اهداف عمده این طرح اها با هدف گسترش پایه مالیات و استفاده از سازمانی کار اصالح قانون مالیات

  . باشند می
تولیدی و نیازهای ضروری  های بخش مالی تأمین در را نقش زرگترینب کشور بانکی نظام حاضر درحال

های فراوانی جهت انطباق عملیات آن با بانکداری  عهده دارد که از ابتدای انقالب اسالمی تالشبرمردم 
هایی درپی داشته، اما همچنان عملکرد آن مورد انتقاد  اسالمی صورت پذیرفته که گرچه موفقیت

تأمین . باشد دیگر می سوی از های مردمی ن اقتصادی از یک سو و تولیدکنندگان و تودهکارشناسان و مدیرا
های ربا  های مردم از شائبه مالی پرهزینه و دیوانساالر، فاصله بین نرخ سود واقعی و نرخ سود بانکی و نگرانی

زهای خرد مردم از الحسنه برای تأمین نیا در برخی از عقود و همچنین کارکرد نامناسب عملیات عقد قرض
باشند که در طرح تحول نظام بانکی مورد توجه قرار  ترین مشکالت نظام بانکی در حال حاضر می مهم

  .گرفته است
در کنار اصالح نظام بانکی، اصالحات پولی نیز با هدف تسهیل مبادالت روزمره و نقل و انتقال پول، 

های تفکیک، شمارش اسکناس و  اهش هزینهکاهش هزینه چاپ اسکناس و افزایش قدرت خرید سکه و ک
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تحوالت نظام . گانه طرح تحوالت اقتصادی گنجانده شد های هفت های فرسوده در برنامه امحای اسکناس
قتصادی بود که بخش  محور اساسی دیگر طرح تحول اسهوری  گمرک، توزیع کاالها و خدمات و بهره

  . نهم و دهم اجرا شده استهای تهای مشخص در دول ها در قالب پروژهای از آن عمده
 ارائه "کید بر هدفمند کردن یارانه هاأمبانی طرح تحوالت اقتصادی با ت"هدف از تدوین کتاب 

توسط کارشناسان و  شده های انجام بررسی و مطالعات شامل اقتصادی تحوالت طرح از جامع تصویری
ی و اجرای بر نامه های اصالحی به دید گاه های دولت و مجلس،فرایند طراح نظران اقتصادی، صاحب

که امیدوارم مورد  باشد می )ها با تفصیل بیشتر درخصوص هدفمندکردن یارانه( گانه هفتتفکیک محورهای 
  .آتی اقتصادی کشور قرار گیرد های ریزی استفاده مسئولین وکارشناسان در برنامه

 خانم زینت گلی و کلیه کارشناسانی که در  جناب آقای علی موحدنژاد و سرکارشائبه در پایان از زحمات بی
 . نمایم اند تقدیر و تشکر می تدوین این کتاب همکاری نموده

  
  

  محمدرضا فرزیندکتر                                                                        
  )عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی(
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  مقدمه
ساله کشور در افق  بیست انداز چشم از های امروز واقعیت فاصله یادآوری با قتصادیا تحوالت طرح

 را اقتصادی ساختارهای اصالح بالقوه کشور، های به ظرفیت اتکا و شناخت با و شمسی  هجری1404
 این طرح با .کند دنبال می ایران.ا.اساسی ج قانون 44اصل کلی های سیاست های گیری جهت بر مبنای

شناسی بلندمدت اقتصاد در ابعاد مختلف و تکیه بر تجارب بیش از سه دهه مدیریت اقتصادی  آسیب
 کلیدی محور هفت اصالح طریق از راکشور و مقتضیات زمانی موجود، اصالحات ساختاری در اقتصاد 

پیگیری ) وری گذاری پول ملی و بهره  ارزشو خدمات، کاالها توزیع بانک، گمرگ، مالیات، یارانه،( اقتصاد
  .نماید می

ساله در جهت تحقق اهداف چهارگانه  ای حداقل سه فرایند تدوین طرح تحوالت اقتصادی با پیشینه
آغاز شد و مراحل  )رسانی عدالت گستری، پیشرفت و تعالی مادی و معنوی، مهرورزی و خدمت( دولت نهم

های  بندی برنامه ت، اولویتیابی مشکالت، طراحی چارچوب کلی اصالحا مختلفی نظیر شناسایی و ریشه
گانه را  هفتساختن آنها به تفکیک محورهای  های اجرایی جهت عملیاتی اصالحی و در نهایت طراحی پروژه

  .در بر گرفت
های اجرایی   گردآوری مجموعه مطالعات پشتیبان و تشریح محورها و پروژه،هدف از انجام این تحقیق

از این رو، . باشد میها  اقتصادی با تأکید بر هدفمند کردن یارانهبه تفکیک هریک از محورهای طرح تحوالت 
نظری طرح تحوالت اقتصادی شامل آسیب شناسی عملکرد اقتصادی کشور  در فصل اول این تحقیق مبانی

گانه طرح تحوالت اقتصادی و فرایند تدوین آن  هفتاز منظر متغیرهای کالن، دالیل انتخاب محورهای 
به ) ها به استثناء نظام یارانه(های کلیدی طرح تحوالت اقتصادی   فصل دوم، نظامدر .تشریح شده است

های  تفکیک اهمیت کارکرد هریک از محورها در اقتصاد، بررسی وضعیت موجود، موانع و مشکالت بخش
های طراحی شده توسط  ها و پروژه  در نهایت برنامه واقتصادی مختلف در ارتباط با محورهای مذکور

  .های مذکور ارائه شده است های مسئول جهت اصالح هر یک از حوزه هدستگا
ها با توجه به گستره اثرگذاری آن در اقتصاد و مشکالت تحمیل شده به کشور از  اصالح نظام یارانه
شناسی انجام شده از نظام  آسیب .باشد  برخوردار میبسزاییای نامناسب از اهمیت  ناحیه انتخاب نظام یارانه

های  ها و اصالح قیمت حامل ای کشور به این نتیجه قطعی منتهی شده است که هدفمند کردن یارانه یارانه
 بلکه یک ضرورت اساسی ،ای در شرایط کنونی کشور نه یک انتخاب انرژی و کاالها و خدمات یارانه

در کشور ها  این اساس، فصل سوم این تحقیق به بررسی جامع اصالح نظام یارانه بر. گردد محسوب می
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های  ها، تاریخچه پیدایش یارانه در ایران و جهان، روش نظری یارانه در این فصل مبانی. اختصاص یافته است
ها،  ای کشور، فرایند تصویب قانون هدفمندکردن یارانه شناسی نظام یارانه مختلف هدفمندی، آسیب

ها و توزیع منابع میان خانوارها،  مبانی اصالح قیمتنظرهای موجود درخصوص نحوه اجرای قانون،  اختالف
شده برای اجرای قانون و  بینی و حمایتی، تمهیدات پیش های سیاستی مجموعه اقدامات تکمیلی شامل بسته

  .مدت اجرای قانون ارائه شده است آثار کوتاه
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   طرح تحوالت اقتصادی نظریمبانی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لوا فصل

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 ها مبانی طرح تحوالت اقتصادی با تأکید بر هدفمندکردن یارانه               

 

18

   توسعه اقتصادی رشد و برای کشورهای بالقوه ظرفیت. 1-1
. استدر بین کشورها یافتگی   توسعهگستردهاقتصادی کشورهای مختلف جهان حاکی از شکاف  بررسی عملکرد

که در  ندارد زندگی و در سوی دیگر کشورهاییکشورهای با درجه رفاه باال و برخوردار از سطح استا در یک سو،
مقایسه این دو گروه از کشورها . ، قرار دارندند با مشکالت جدی مواجه مردم خودرفع نیازهای اولیه زندگی

توان موقعیت نسبی  است و با آن می) نیافتگی( یافتگی فضای مدرجی را ایجاد نموده که واحد آن درجه توسعه
 در کنار این شاخص واحد سنجش دیگری وجود دارد که .با دو سر طیف مشخص نمودهر کشور را در مقایسه 

گیری  های بالقوه آن اندازه ها و توانمندی  بلکه با قابلیت،در آن وضعیت یک کشور نه درمقایسه با سایر کشورها
 آن از حداکثر  که درمطلوبنیافتگی را میزان فاصله با وضعیت  در این شیوه ارزیابی، درجه توسعه. شود می

های بالقوه اقتصاد ایران را  در این راستا، ظرفیت .نماید شود، مشخص می  می استفادهها ها و توانمندی قابلیت
  :های ذیل بررسی نمود  با استفاده از شاخصتوان می

  

 منابع طبیعی. 1-1-1

 1درجامکعب ذخایر گاز   تریلیون فوت13/28ایران با دارا بودن  :دومین دارنده ذخایر گازی جهانایران  •
ذخایر گازی  .باشد می پس از روسیه دومین دارنده ذخایر گازی جهان )خام نفت  میلیارد بشکه105معادل (

  . دو قرن خواهد بود آن حدودتولید  عمربا تداوم روند کنونی که است درصد ذخایر جهان 5/15  معادلایران

نفت خایر نفتی سازمان کشورهای صادرکننده ذ دومین سومین ذخایر نفتی جهان ودارنده ایران  •
 از مجموع  درصد10 میلیون بشکه یا 600میلیارد و  137 ایران خام نفتحجم ذخایر اثبات شده  2:)اوپک(

  در میانخام نفتشده   میزان ذخایر اثباتلحاظبر این اساس، ایران از  .است ذخایر نفتی جهان برآورد شده

 ،همچنین .دارد دوم قرار  در رتبه)ون بشکهی میل900 میلیارد و 259با (ودی اعضای اوپک پس از عربستان سع
 سومین ذخایر اثبات شده )بشکه  میلیون200 میلیارد و 175کانادا ( ایران پس از عربستان سعودی و کانادا

 .جهان را در اختیار دارد خام نفت

 اصلی کمربندهای از یکی بر روی ایرانقرارگرفتن  : ده کشور برخوردار از منابع معدنی دنیاءایران جز •
احتمالی ارزشمند  تشکیل ذخایرو به تبع آن تکتونیکی  و کوهزایی های وقوع فعالیت جهان سبب کوهزایی

است  جهان برتر معدنی ذخایر دارای کشور 20 ءجز ایران .گردیده است تن  میلیارد55 در حدود معدنی مواد

                                                            
 .برداری از مخازن گزارش شده است حجم نفتی که در زمان کشف و قبل از بهره. 1

 2010 ،بر پایه برآورد اداره اطالعات انرژی آمریکا. 2
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 مس، معادن شده شناخته کمربند روی بر است و جهانی نخست رتبه دارای معدنی ماده نوع 10 در حداقل و
 . دارد قرار آهن و روی سرب، طال،

 

 جغرافیایی موقعیت . 1-1-2

جمله کشورهایی است که به دلیل قرارگرفتن در موقعیت جغرافیایی مناسب از مزایای ترانزیتی  ایران از
تواند از این مزایا در راستای افزایش  تباطات کارآمد مینقل و ار   و  مند بوده و با گسترش شبکه حمل بهره

در جنوب ایران . نماید موقعیت استراتژیک خود در منطقه به شکل مطلوب استفاده ءدرآمدهای ارزی و ارتقا
در شمال ایران . کننده نفت جهان را در خود جای داده است فارس قرار دارد که کشورهای عمده تولید خلیج

روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان کشورهای با   قرار دارد که بهترین پل ارتباطینیز دریای خزر
 از طریق ایران ،از سوی دیگر .تواند نقش مهمی در تجارت میان این کشورها داشته باشد است و می
میان را ثری ؤم نقش ارتباطیتواند   با کشورهای ترکیه، پاکستان و افغانستان از شرق و غرب میهمجواری

فارس و همچنین برقراری رابطه تجاری  ارتباط کشورهای آسیای میانه با خلیج .نماید ءکشورهای منطقه ایفا
 موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه .صرفه است به بین شرق آسیا با کشورهای اروپایی از طریق ایران بسیار مقرون

ای  اهمیت ویژههای نفت و گاز در اقتصاد جهانی  لولهاکو به این کشور به لحاظ ترانزیت کاال و عبور خطوط 
  .بخشیده است

  

 تنوع اقلیمی. 1-1-3

  درجه40 حدود  استثنایی با اختالفنسبتاًو برخوردار از تنوع آب و هوایی و اقلیمی  چهارفصلبا ایران کشوری 
محصوالت انواع از بسیاری د برای تولی را که استعداد بالقوهترین نقاط آن است  ن سردترین و گرمیدمای هوا ب
گوناگونی بسیار سودمند مناطق مختلف ایران از نظر تولید محصوالت کشاورزی و .  و باغبانی داردکشاورزی

نیازی  برداری مناسب از آنها بی که بهرهبوجود آورده تنوع محصوالت، امکانات گسترده کشاورزی را در کشور 
  .گردد به واردات را موجب می

  

 روی انسانینی. 1-1-4

ای رخ  توسعهو  عوامل تولید از جمله نیروی کار از اهمیت بسزایی برخوردار است وجود  اقتصادیدر توسعه
 تواند می جمعیت سنی ساختار  تغییر.ها، منابع را در مسیر توسعه بکار گیرند ای از انسان آنکه مجموعهنخواهد داد مگر 

 درصدی جمعیت در فاصله 9/3در ایران نرخ رشد . باشد داشته اقتصادی رشد بر ای کننده تعیین و مهم آثار
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 کشور قرار فعالدر بازه جمعیت د که اکنون وربوجود آرا  انبوهی از جمعیت جوان )1355 -1365(های  سال
 سنی ساختار تغییرود، ش کار بازار واردپتانسیل بالقوه  این مناسبریزی   با برنامهدر صورتی که از این رو،. دارند

دهد  می نشان  کشور هرم سنی جمعیتبررسی .باشد داشته اقتصادی رشد مثبتی بر آثار تواند می جمعیت
 1389 در سال 71/0 به 1360 در سال 56/0کشور از ) 15 -65(که نسبت جمعیت در سن فعالیت 

، 67/0در حدود ) 2010 (1389یافته در سال  این نسبت برای کشورهای توسعه. افزایش یافته است
باال بودن این نسبت در مقایسه با .  بوده است65/0 و متوسط جهانی نیز 65/0کشورهای درحال توسعه 

 که بکارگیری است کشور  درکار های بالقوه نیروی  ظرفیت وجودسایر کشورها و متوسط جهانی آن حاکی از
وجبات رشد و توسعه  مدتوان وکار ازطریق اجرای طرح تحول اقتصادی می ثر آنها با بهبود فضای کسبؤم

  . دایاقتصادی را فراهم نم
  

  عملکرد اقتصادی کشور از منظر متغیرهای کالن. 1-2
  گذاری رشد اقتصادی و سرمایه. 1-2-1

های   رشد اقتصادی پایدار است که دستیابی به آن مستلزم گسترش پایه،از اهداف اساسی هر نظام اقتصادی
وری  ی نظیر انباشت سرمایه، توسعه سرمایه انسانی و ارتقاء بهرهوکارهای رشد و درونی شدن آن ازطریق ساز

مروری بر ساختار رشد اقتصادی ایران طی سه دهه گذشته حاکی از آن است که دولت . عوامل تولید است
ترین عامل  های پولی و مالی و هزینه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت مهم ازطریق اعمال سیاست

ای در  کننده زا نقش چندان تعیین ات رشد اقتصادی بوده و متغیرهای مؤثر بر رشد دروناثرگذار بر نوسان
  .رشد اقتصادی کشور نداشته اند
 درصد -1/15که از   بطوری،توجهی بوده  دارای نوسانات قابل)1357 -1367(های  رشد اقتصادی طی سال

 1364و )  درصد11 (1362های  بجز سال افزایش یافت و 1361 درصد در سال 6/12 به 1359در سال 
 درصد -2/1متوسط نرخ رشد ساالنه این دوره . های منفی را تجربه نمود نرخ 1367 تا سال ) درصد2(

های اقتصادی، فرار مدیران و  تغییر نگرشنظیر پیروزی انقالب اسالمی،  1357تحوالت پس از سال . باشد می
دولت . های عرضه روبرو ساخت اقتصاد را با شوک تحمیلیهای مختلف اقتصادی و جنگ  داران، تحریم سرمایه

 انبساطی طرف تقاضا را اعمال نمود که با توجه به های  سیاست،جهت جلوگیری از کاهش تولید واقعی
ها و درنهایت کاهش متوسط تولید طی این  ها موجب افزایش قیمت کشش عرضه این سیاست ساختار کم
تعطیل بودن گمرکات و بنادر کشور  ک سو رکود شدید اقتصادی و نیمهبه عبارت دیگر، از ی. دوره گردید
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های انبساطی پولی و مالی تقاضای کل را   اعمال سیاست،موجب کاهش عرضه کل گردید و از سوی دیگر
  .افزایش داد

و درکنار های قبل از انقالب اسالمی موجب کاهش واردات شد  کاهش درآمدهای ارزی نسبت به سال
تر به درآمدهای  های وابسته این کاهش تولید در بخش. رف عرضه سطح تولید ملی کاهش یافتتنگناهای ط

به تبع کاهش تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت . تر بود محسوس) ازجمله بخش صنعت (ارزی
صد  در7/4طور متوسط ساالنه  ناخالص نیز به شدت تحت تأثیر بستر نامناسب این دوره قرار گرفت و به

  .کاهش یافت
با پایان دوران جنگ و تدوین قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، مثبت شدن موازنه ارزی کشور، استفاده از 

همراه استفاده از  این امر به. گذاری درکشور بهبود یافت افزایش درآمدهای نفتی و استقراض خارجی، سرمایه
 اقتصاد از رشد )1368 -1370(های  ب شد تا طی سالهای مازاد تولید و سیاست تعدیل اقتصادی موج ظرفیت

ها، کاهش   اما در دو سال پایانی برنامه با نزدیک شدن زمان بازپرداخت بدهی،دگردمطلوبی برخوردار 
دات نرخ رشد اقتصادی کاهش های مازاد اقتصاد و شوک عرضه ناشی از کاهش ارزش ریال و کاهش وار ظرفیت
 میانگین نرخ رشد اقتصادی در این دوره مثبت و بالغ بر ،در مجموع.  شد کود تورمی و اقتصاد وارد دوران ریافت

  . درصد گردید4/7
های پولی و ارزی،  ثباتی سیاست  نااطمینانی ناشی از بیدلیل های پایانی برنامه به گذاری نیز در سال سرمایه

اندازهای محدود   بخشی از پسگیری تجههای ارزی، انتظارات تورمی و  نوسانات نرخ ارز و بروز بحران بدهی
که نرخ رشد   بطوری، از رشد منفی برخوردار گردید)نظیر بازار ارز، سکه و طال(جامعه به سمت بازارهای غیرمولد 

مقایسه وضعیت .  کاهش یافت1372 درصد در سال -3/10 به 1370 درصد سال 4/46گذاری از  سرمایه
آالت و ساختمان دولتی و خصوصی حاکی از آن است که کاهش  اشینتشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک م

گذاری  آالت و سرمایه ها ناشی از کاهش رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین گذاری در این سال رشد سرمایه
توجه  با این وجود، نرخ رشد مثبت و قابل. ویژه در سال پایانی برنامه اول توسعه بوده است بخش خصوصی به

گذاری طی   سال ابتدایی برنامه اول توسعه موجب گردید تا متوسط نرخ رشد سرمایهسهذاری طی گ سرمایه
  . درصد گردد8/10برنامه اول توسعه 

ویژه  های پایانی برنامه اول توسعه به های پولی و ارزی در سال ثباتی سیاست شرایط نامساعد خارجی و بی
 های خارجی در اوایل پایدار اقتصادی و تعادل در ترازپرداخت موجب شد تا دولت جهت ایجاد ثبات 1373در سال 

توجه  با وجود رشد قابل. های تثبیت را به اجرا گذارد  و همزمان با آغاز برنامه دوم توسعه سیاست1374سال 
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 خام نفت روند افزایشی عرضه نفت اوپک و به تبع آن کاهش قیمت جهانی 1375گذاری از سال  سرمایه
 میانگین نرخ رشد ،در این دوره. کاهش یابد توجهی نگ رشد اقتصادی در این برنامه به میزان قابل شد تا آهباعث

 برنامه اول توسعه در مقایسه با درصد بوده که 8 و 2/3ترتیب معادل   بهگذاری  و سرمایهتولید ناخالص داخلی
   .دهد کاهش نشان می

گذاری  در حوزه رشد اقتصادی و سرمایهرا خشی عملکرد برنامه سوم توسعه اقتصادی دستاوردهای امیدب
 درصد و افزایش 1/6 درصد برنامه دوم به 2/3افزایش نرخ رشد اقتصادی از . دهد نسبت به برنامه دوم نشان می

 متغیرهای  رابطه بادهنده موفقیت نسبی این برنامه در  درصد نشان7/10 درصد به 8گذاری از  نرخ رشد سرمایه
  .ستالذکر بوده ا فوق

  محقق گردیده که از هدف1381 درصد در سال 2/8بیشترین نرخ رشد اقتصادی در این برنامه با 
توان به   این امر را میدلیل. شده در برنامه سوم توسعه برای این سال فراتر رفته است  درصدی تعیین5/6 

 و و دامداری زراعت های افزوده بخش افزایش درآمدهای نفتی و شرایط مساعد جوی و بهبود وضعیت ارزش
 1382نرخ رشد اقتصادی در سال اگرچه . افزوده بخش صنعت نسبت داد ادامه روند صعودی رشد ارزش

بینی شده در   از اهداف پیشهمچنان اما ، درصد رسید8/7 کاهش یافت و به 1381اندکی نسبت به سال 
آثار . ای اصالح ساختاری جستجو کرده توان در سیاست را می برنامه باالتر بود که عمده دلیل موفقیت آن

 برای بودجه دولت و بخش خام نفتمثبت حاصل از ایجاد حساب ذخیره ارزی ناشی از مازاد درآمد 
گذاری خارجی و قانون تسهیل نوسازی صنایع باعث رشد  خصوصی، اصالح قانون جلب و حمایت از سرمایه

  .توجه تولید ناخالص داخلی در این سال شد مثبت و قابل
ها و بهبود نسبی شرایط  های برنامه سوم توسعه با بهبود اوضاع اقتصادی، اصالح قانون مالیات طی سال

هبود یافته و با کاهش نوسانات های صنایع و معادن و خدمات ب سیاسی رشد متوسط تشکیل سرمایه در زیربخش
شد تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی رلذا  ،تشکیل سرمایه کل از روند نسبتاً باثباتی برخوردار بوده استآن 

  .ت و گاز نیز رشد منفی داشتدلیل بروز خشکسالی به کمترین مقدار خود رسید و نف هب
با این وجود، وضعیت .  حاصل شد1380  سال درصد در2/14گذاری با  بیشترین رشد سرمایه

 درصد داشته 3/12 و 8/13 نیز مطلوب بوده و رشدی در حدود 1382 و 1381های  گذاری در سال سرمایه
های  سال آخر برنامه سوم توسعه درحالی سپری گردید که روند مالیم افزایش قیمت نفت همراه با سیاست. است

رکود نسبی حاکم بر اقتصاد جهان و تحوالت نامساعد سیاسی در منطقه متخذه توسط دولت باعث شد تا علیرغم 
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 اقتصاد ایران در مسیر رشد مثبت تولید و خدماتیلیدی و  توفارس و مشکالت ساختاری واحدهای خلیج
  .گذاری حرکت کند سرمایه

رغم تحوالت سیاسی در منطقه و مشکالت ساختاری   اجرای برنامه چهارم را به اولاقتصاد ایران سال
در  . درصد دست یافت9/6واحدهای تولیدی و خدماتی با عملکرد نسبتاً مطلوبی سپری نمود و به رشد اقتصادی 

شده در برنامه چهارم مبنی بر تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی و  ستای رویکردهای اقتصادی تدوینرا
وری، تسهیل   بهرهءپذیری تالش گردید تا ازطریق مشارکت گسترده بخش غیردولتی، ارتقا گسترش رقابت

منابع حساب ذخیره ارزی و  سیاست تمرکززدایی، بکارگیری مقررات بازرگانی، برقراری انضباط مالی، اجرای
های نفت در بازار  تداوم رشد قیمت. ای زمینه الزم برای رشد و توسعه اقتصادی مهیا گردد توازن منطقه

  .ه استنمودای در ایجاد فضای رشد ایفا  جهانی و ثبات آن نیز نقش عمده
از . د گردیده است درصد برآور6/6مطلوب بوده و درحدود رشد تولید ناخالص داخلی نیز  1385درسال 

های  افزوده بخش نفت، صنعت و معدن و برخی از بخش توان به رشد ارزش  تولید میتوجه رشد قابلعلل عمده 
 شتاب نسبی نرخ تورم با تحول جدی در متغیر بخش واقعی اقتصاد همراه 1386در سال . خدماتی اشاره نمود

نقل،  و های کشاورزی، ساختمان، حمل ین سال فعالیتدر ا . درصد باقی ماند6/6درحدود رشد اقتصادی نبود و 
. اند کشور داشته و خدمات تخصصی اجتماعی و خانگی بیشترین سهم را در رشد اقتصادی انبارداری و ارتباطات

افزوده گروه کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات از رشد تولید ناخالص داخلی به   سهم ارزش،در این میان
  .  واحد درصد بوده است5/3 و 7/2، 1/0، 9/0ترتیب معادل 

دلیل سرمازدگی  افزوده بخش کشاورزی به تأثیر کاهش ارزش  تحتتولید ناخالص داخلی 1387در سال 
و همچنین  )1386 -1387(ویژه محصوالت باغی در زمستان و خشکسالی شدید در سال زراعی  ه بمحصوالت

بدون ( درصد 8/0ناشی از پیامدهای رکود جهانی رشدی معادل افزوده گروه صنایع و معادن  کاهش رشد ارزش
  . را تجربه نمود)  درصد2/1احتساب نفت 

 ، از رشد مطلوبی برخوردار بود1387درمقایسه با سال  1388تولید ناخالص داخلی کشور در سال 
 برآورد شده ) درصد7/3بدون احتساب نفت  ( درصد3 ای که نرخ رشد اقتصادی در این سال معادل گونه هب

افزوده  داخلی ناشی از افزایش رشد ارزش ناخالص  علت عمده افزایش نرخ رشد تولید1388 در سال. است
 .باشد می درصد 2/2 گروه خدمات  و درصد8/2 گروه صنایع و معادن درصد، 5/13های کشاورزی  فعالیت

  . درصد بوده است2/1 و 8/0، 6/1ترتیب معادل  های مذکور در رشد تولید ناخالص داخلی به سهم فعالیت
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 قانون اساسی، رونق در 44های کلی اصل  سازی مطابق سیاست توان گفت شتاب روند خصوصی درمجموع می
های پولی انبساطی و   بخش خصوصی، رشد بودجه عمرانی دولت، اتخاذ سیاستازطریقتولید ساختمان 

 درصدی را 8/4ث شد تا اقتصاد ایران رشد متوسط ساالنه  باعخام نفتو ثبات منابع حاصل از صادرات ویژه بهبود  به
  .  تجربه نماید توسعه برنامه چهارمطولدر 

عین حال متعادل برای  بینی نرخ فزاینده و در  علیرغم پیش نیزدرخصوص نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
ای  حقق متوسط رشد ساالنهحاکی از ت عملکرد واقعی آن بت ناخالص در برنامه چهارم توسعهتشکیل سرمایه ثا

  .بوده است درصد 7/5درحدود 
  
  

  

  

  گذاری روند نرخ رشد اقتصادی و سرمایه. 1-1نمودار 
  

  

 به )1358 -1388(های  گذاری به تولید ناخالص داخلی کشور در سال بررسی نسبت سرمایه
 درصد تنزل 20  این نسبت از هیچگاههای گذشته دهد که در دهه  نشان می1376های ثابت سال  قیمت

. گذاری اختصاص یافته است  درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به سرمایه32 طور متوسطپیدا نکرده و ب
، بلکه حتی نسبت به OECDایران نه تنها در مقایسه با کشورهای  دهد که مقایسه این ارقام نشان می

 ،گذاری کرده ص داخلی خود را سرمایهشرقی نیز نسبت بیشتری از تولید ناخال جنوب کشورهای موفق آسیای
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. که این میزان در مقایسه با سایر کشورها نرخ رشد اقتصادی اندکی را برای کشور ایجاد نموده است درحالی
فقدان یک استراتژی و . کند گذاری در کشور حکایت می یی پایین سرمایهاوری و کار این امر از عدم بهره
های غیرمولد به اشکال   منجربه رشد فعالیتگذاران دایت سرمایهذاری در امر هگ نقشه جامع سرمایه

های تولیدی کشور ازجمله بخش  های غیرمولد نه تنها در خدمت بخش که بخش  بطوری،گوناگون شده
. اند عنوان رقیب این بخش سبب انتقال سرمایه و تضعیف صنعت نیز شده  بلکه به،اند صنعت قرار نگرفته

گیری واحد در عرصه   و ستاد تصمیمنین و مقررات، فقدان استراتژی جامعد قواهمچنین نوسانات و تعد
اقتصاد، مناسب بودن شرایط خروج سرمایه از کشور، حاکم نشدن فضای رقابت، فقدان نظام حقوقی و 

ریزی و اجرا، ضعف بازارهای قانونمند  یی پایین بخش حاکمیت در برنامهاقانونی مالکیت خصوصی، کار
یی و همچنین ضعف در اکارر عوامل مهم و تأثیرگذار بر کاهش  به اطالعات از دیگآساندسترسی سرمایه و 

گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی بر  توجه نسبت سرمایه تأثیر قابل. اند  بودهربخش خصوصی کشو
 اساسی  قانون44های کلی اصل  رشد اقتصادی نسبت به سایر متغیرها موجب تصویب قانون اجرای سیاست

گذاری و توسعه بخش خصوصی را به نحو  این قانون اگرچه خطوط راهبردی رفع موانع سرمایه. گردید
 که جز در است اما همچنان جهت اجرایی نمودن آن نیاز به اصالحات زیرساختی ،دهنموای ترسیم  عالمانه

  . باشد قالب یک برنامه منسجم امکان پذیر نمی
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  )1376ثابت  به قیمت های  ()1358-1388(های  تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال. 1-1جدول 
  

نرخ رشد 
  گذاری سرمایه

 )درصد(

  نرخ رشد اقتصادی
 )درصد(

تشکیل سرمایه ثابت 
  ناخالص

 )میلیارد ریال(

تولید ناخالص 
  داخلی  

 )میلیارد ریال(

 سال

 -4/23 64239 209919 1358 

4 -15/13 66839 178149 1359 

-7/9 -4/42 61554 170281 1360 

7/4 12/56 66111 191667 1361 

44/1 11/07 95297 212877 1362 

-7/4 -2/05 88223 208516 1363 

-19/7 2 70881 212686 1364 

-15/5 -9/15 59917 193235 1365 

-2/5 -1 58428 191312 1366 

-19/7 -5/48 46936 180823 1367 

7/4 5/91 50418 191503 1368 

13/8 14/12 57401 218539 1369 

46/4 12/12 84016 245036 1370 

-3/5 3/99 81090 254822 1371 

-10/3 1/48 72729 258601 1372 

-14/2 0/49 62390 259876 1373 

-4/5 2/95 59560 267534 1374 

25/0 6/08 74465 283807 1375 

12/5 2/81 83765 291769 1376 

3/2 2/87 86485 300140 1377 

5/8 1/60 91505 304941 1378 

4/1 4/96 95267 320069 1379 

14/2 3/28 108762 330565 1380 

13/8 8/20 123776 357671 1381 

12/3 7/82 139033 385630 1382 

9/2 6/43 151806 410429 1383 

8/7 6/94 164954 438900 1384 

3 6/61 169837 467930 1385 

6/6 6/66 181020 491335 1386 

10/9 0/8 200722 495266 1387 

-0/9 3 198934 509895 1388 

  .ایران.ا. جبانک مرکزی: خذأم  
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  تورم. 1-2-2
  رشد از اگرچه. کالن است اقتصاد در اساسی موضوعات از یکی ها قیمت عمومی سطح مداوم رشد یا تورم

 اشتغال افزایش و اقتصادی رشد محرکی برای عنوان به اقتصادی ادبیات در ها قیمت عمومی  سطح درصدی4  تا3 

ایجاد فضای  و حاصل می شود معکوس نتایج )رقمی دو های نرخ مثالً( تورم های باالتر نرخ در اما ،است شده یاد
. داشت را باالتر  اقتصادیرشد انتظار نتوان تورم، باالتر های نرخ رغم به که شود می سبب ثبات بی اقتصادی

 به و قادر به تعدیل درآمد خود دارند ثابت که درآمدهای افرادی ضرر به را درآمد توزیع شدت به تورم عالوه بر این،
کالن  سیاست یک عنوان به تورم مهار و مقابله از این رو،. دهد می تغییر ها نیستند قیمت عمومی سطح رشد تناسب

  .برخوردار است یفراوان ها از اولویتکشور اقتصادی مدیریت در
در . باشد توجه این شاخص می  حاکی از نوسانات قابل)1358 -1367(بررسی نرخ تورم درکشور طی دوره 

کسری بودجه و اختالالت سیستم توزیع باعث شد   و انتظارات تورمی ناشی از آن،تحمیلی  با آغاز جنگ1359سال 
 بهبود درآمدهای ارزی حاصل ،با این وجود.  درصد افزایش یابد1/24 به 1358در سال درصد  5/11تا نرخ تورم از 

در عرضه ) االبرگک( بندی ، تثبیت نظام سیاسی اقتصادی، افزایش واردات و اعمال سیاست سهمیهخام نفتاز صدور 
حاصل 1364 درصد در سال 6کاالها باعث آغاز روند نزولی این شاخص شده و کمترین نرخ تورم حدود 

 سقوط قیمت نفت، افزایش نقدینگی ناشی از کسری شدید بودجه و تأمین آن درپی 1365از سال . گردید
  .   درصد افزایش یافت28 حدود بهرقمی و   دو1367 نرخ تورم تا سال ، طریق استقراض از بانک مرکزیاز

گذاری آنها اگرچه بندی کاالهای اساسی و قیمت کلی در این دوره اقدامات پیشگیرانه نظیر سهمیهورطب
 )1358 -1367(که طی دوره  ای گونه ه اما کنترل دائمی تورم را در بر نداشت ب،مقطعی تورم گردید به کاهش منجر

  . درصد رشد یافت9/18 خدمات مصرفی بطور متوسط ساالنه شاخص بهای کاالها و
ودجه و نهایتاً کاهش های تعدیل نرخ ارز، کاهش کسری ب در آغاز برنامه اول توسعه، اجرای سیاست

اما با .  کاهش یابد1369 درصد در سال 8/8نقدینگی، افزایش واردات و تولید داخلی باعث شد تا نرخ تورم به 
های  ساخت زیربناهای تولیدی تخریب شده در دوران جنگ، اجرای سیاستافزایش استقراض خارجی جهت 

های انبساطی پولی و مالی  ت افزایش دستمزد، سیاست، سیاس)ها  قیمتنرخ ارز و( تعدیل و آزادسازی اقتصادی
 درصد 20ساله اول به بیش از  و نرخ تورم در سه سال پایانی برنامه پنجمتوقفباعث شد تا روند کاهشی نرخ تورم 

 درصد 4/14طور متوسط ساالنه برشد شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی که در برنامه اول . افزایش یابد
  .  درصد در این دوره رسید4/18ود به بینی شده ب پیش
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 1373  درصد در سال2/35کارهای اجرایی برنامه اول باعث رشد فزاینده تورم تا  و ها و ساز مجموعه سیاست
های اصالحی و توقف اجرای برنامه دوم توسعه در این سال  این شرایط موجب بازنگری در اعمال سیاست. شد

های تنظیم بازار، اعالم تحریم و آثار روانی ناشی از آن موجب شد تا  ز سیاستعدم تحقق انتظارات مردم ا. گردید
 التهاب شدیدی در بازار ارز، طال و کاالهای بادوام ایجاد نماید که 1373ماه  انتظارات تورمی فزاینده از دی

، سطح عمومی  همراه با آغاز اجرای برنامه دوم توسعه1374 و در سال سرعت به سایر کاالها تسری یافت به
دلیل افزایش سریع حجم نقدینگی و سرعت گردش آن به شدت افزایش یافت و نرخ تورم به  ها به قیمت

هایی نظیر ممنوعیت معامله ارز در بازار آزاد، هدایت ارزهای صادراتی به نظام  اتخاذ سیاست. درصد رسید1/49
 تثبیت نرخ ارز در راستای کنترل تورم منجر به بانکی، فراهم نمودن تسهیالت ارزی و ریالی برای عرضه کاال و

عالوه بر این، افزایش نرخ رشد تولید .  گردید1375 در سال  درصد2/23کاهش انتظارات تورمی و نرخ تورم به 
  نرخ رشدناخالص داخلی و افزایش واردات کاالهای اساسی باز هم از شدت انتظارات تورمی کاست وکاهش

های برنامه دوم  متوسط نرخ تورم در سال. ها کنترل نمود  طی این سال راتورمنقدینگی و سرعت گردش آن 
)  درصد4/12بطور متوسط (بینی شده در برنامه مذکور   برابر نرخ تورم پیش2 درصد بوده که حدود 5/25توسعه 

  .باشد می
 و با کاهش بهتوجه نرخ تورم همراه بود   با کاهش قابل)1379( نخستین سال اجرای برنامه سوم توسعه

ترین علل کاهش نرخ   از مهم.را نشان دادعملکرد بهتری )  درصد9/19( بینی شده در برنامه از هدف پیش درصد 6/12
ها، مجاز   مثبت افزایش درآمدهای ارزی بر بهبود وضعیت مالی دولت و تراز پرداختآثارتوان به  تورم در این سال می

 روند.  درصد و کاهش انتظارات تورمی جامعه اشاره نمود10خدمات به بیش از نبودن افزایش ساالنه قیمت کاالها و 

  درصد7/15داد و به  جهت تغییر 1381 سال ابتدای ازداشت  تداوم) 1378 -1380(های  سال در که تورم نرخ نزولی

ش قیمت جهانی نفت بر توان آثار نامطلوب رشد درآمدهای ارزی حاصل از افزای  آن را میدلیلترین  گردید که مهم بالغ
 موجب نمایدعنوان محرک بخش عرضه عمل  توانست به  عاملی که در ابتدا می،در واقع.  نمودعنواناقتصاد 
عالوه بر آن، فقدان انضباط مالی دولت در تأمین مصارف . گرفتن تقاضای کل بر عرضه کل و رشد نقدینگی شد پیشی
 های اجرای سیاست. ها را تشدید نمود ایش سطح عمومی قیمتای و برداشت از حساب ذخیره ارزی، افز بودجه

های دستوری کنترل قیمت و رشد فزاینده  نظیر سیاست) 1381(ضد تورمی در سال سوم اجرای برنامه 
 درصد 3/15 هدف افزایش رفاه عمومی و جلوگیری از کاهش قدرت خرید سبب کنترل نرخ تورم در سطح واردات با

 بر تولیدکنندگان کاالها و همچنانگردید اما فشار تورمی متأثر از فشار هزینه تولید  )1383(مه برای سال پایانی برنا
  .خدمات تحمیل شد
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 دلیل اجرای هها در سال نخست اجرای برنامه چهارم توسعه علیرغم رشد باالی نقدینگی ب سطح عمومی قیمت

 پول، گردش سرعت کاهش مسکن، بازار رکود ارز، نرخ نسبی ثبات توسعه، چهارم برنامه قانون) 3(اصالح ماده  قانون
 درصد 4/10به  مساعد جوی شرایط و ها میوه برخی واردات تعرفه نرخ مصرفی، کاهش کاالهای واردات افزایش

های ارزی در کنار انتظارات  دالیل مختلفی مانند رشد هزینه ههای دوم و سوم برنامه ب در سال. کاهش یافت
رشد تورم وارداتی حاصل از شوک نفتی کشورهای واردکننده نفت، پتانسیل رشد قیمت در تورمی جامعه و نیز 
المللی  های بین ایستادگی جمهوری اسالمی ایران بر سر حقوق اساسی خود در عرصه. کشور فعال گردید

ری و گذا   های سازمان ملل و افزایش ریسک سرمایه های مبادله حاصل از قطعنامه  افزایش هزینهمنجر به
 این امر الجرم تحمیل  و در زمینه تولیدات وابسته به مواد اولیه و فناوری خارجی گردیدویژه تأثیرپذیری تولید به

بدیهی است مدیریت هوشمندانه این . مراه داشته های مذکور را به های قیمتی و افزایش تورم در سال شوک
های  تواند هزینه التر استقالل و شکوفایی اقتصاد ملی میالمللی در بلندمدت ازطریق ایجاد درجات با فشارهای بین

 به 1386 این موارد سبب شد تا نرخ تورم در سال اما ،های پایدار تبدیل نماید مدت مذکور را به فرصت کوتاه
 سال پایانی اما در ، درصد رسید4/25 نرخ تورم به  تأثیر موارد فوق  تحت1387در سال .  درصد بالغ گردد4/18
های   متوسط نرخ تورم در سال، درمجموع. درصد کاهش یافت8/10های ضدتورمی به  مه و با اعمال سیاستبرنا

  .باشد می)  درصد9/9( درصد بود که باالتر از اهداف برنامه 4/15برنامه چهارم توسعه 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  . اقتصادی بانک مرکزیهای زمانی  بانک اطالعات سری:خذمأ           

  )1357 -1388(روند نرخ تورم طی دوره . 2-1نمودار 
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 پول، عرضه  افزایش.باشد ساختار اقتصاد می و هزینه فشار تقاضا، منشأ اصلی فشار 3 دارای کلی نگاه در تورم
 .شوند می تلقی تقاضا فشار مصادیق از ارزش پول کاهش و دولت هبودج کسری ویژه هب مالی انبساطی های سیاست
 های حامل ویژه هتولید ب های نهاده قیمت افزایش وری، بهره کاهش دستمزد، افزایش شاملعرضه  طرف های شوک

دلیل سهم غالب  نیز به پول کاهش ارزش  عالوه براین،.باشند می هزینه فشار از ناشی تورم مهم مصادیق انرژی از
 .اند بصورت فشار هزینه عمل نمایدتو های تولید می عنوان نهاده ای در واردات کشور به ای و سرمایه کاالهای واسطه

 و ها نهاده واردات به تولید سود، وابستگی حاشیه افزایش برای انگیزه و انحصارات وجود و بازارها غیررقابتی ساختار
 نابسامانی و اشتغال ایجاد برای ها دولت اولویت و بیکاری باالی نرخ دولت، توسط کسب درآمد انگیزه وارداتی، تورم

 برای ساختاری جمله دالیل از  عرضهناپذیری کشش و پول ارزش کاهش به توسل نتیجه در و ها داختپر در تراز
 که وارداتی کاالهای بهای شاخص و کننده مصرف بهای شاخص بین  روابط.باشند می کشور در آن تداوم و تورم بروز
 خود تولیدکننده که و هکنند مصرف بهای شاخص همبستگی همچنین دارد و قرار ارز نرخ ثیرأتحت ت خود
 ایران اقتصاد در تورم بر طرف عرضه عوامل توجه قابل نقش باشد حاکی از می تولید های هزینه شاخص دهنده نشان
 ،این اساس  بر.دارد کشور اقتصاد ساختار در ریشه زیادی حدود عرضه تا طرف عوامل اهمیت است، ذکر شایان. باشند می

ثر واقع گردیده اما قادر به رفع ؤها اگرچه تا حدودی م خفیف تورم در برخی سالهای موردی جهت ت اتخاذ سیاست
 . مشکالت ساختاری مذکور نبوده است

  

  تجارت خارجی. 1-2-3
 و وابستگی به خارج و با هدف ء از پیروزی انقالب اسالمی سیاست بازرگانی خارجی کشور با تأکید برکاهش اتکاپس
 در قالب تحدید واردات و الزام به تحمیلی د و ضرورت تأمین نیازهای جنگجویی در منابع ارزی محدو صرفه
  .سپاری در بخش صادرات غیرنفتی اعمال گردید پیمان

  حاکی از آن است که با آغاز جنگ و اعمال)1358 -1367(بررسی روند صادرات غیرنفتی طی دوره 
  دالر   میلیون7/283 به 1358دالر در سال   میلیون8/811های اقتصادی، صادرات غیرنفتی سیر نزولی داشته و از  تحریم

 به دنبال نیاز ارزی کشور و کاهش درآمدهای حاصل از صدور 1362از سال.  کاهش یافت1361در سال 
 1367دالر در سال   میلیون1036  بههای تشویقی صادرات اعمال و ارزش صادرات غیرنفتی  سیاستخام نفت

  .افزایش یافت
ها، قوانین و مقررات بازرگانی خارجی ناشی از  دلیل تغییر مداوم سیاست وند واردات کاالها بهطی همین دوره ر

 1360 و 1359های  در سال. توجهی همراه بود های موجود و نوسانات شدید درآمدهای نفتی با نوسانات قابل ضرورت
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 نوان ابزار تخفیف تورم با افزایش نسبیع های تجاری کشور و بکارگیری واردات به واردات کاال با تغییر ترکیب طرف
فرار سرمایه و خروج ارز از کشور و کاهش اتکاء به خارج، سیاست تسهیل واردات به منظور جلوگیری از . روبرو شد

نیاز تولید داخلی در قالب تحدید واردات اتخاذ  متوقف و سیاست جدیدی مبنی بر واردات کاالهای اساسی و مورد
  . گردید

  وارداتساختن هرچه بیشتر ثری در جهت کاهش اتکا به خارج از طریق محدودؤهای م  گام1361از سال 
  درصد4/12کاالهای مصرفی و غیرضروری و تقویت ذخایر ارزی کشور برداشته شد و واردات درحدود 

ر  و همچنین ایجاد تسهیالتی دتحمیلی جنگ دلیل تداوم به 1362در سال .  کاهش یافت1360 نسبت به سال
اندازی صنایع داخلی، واردات کشور با افزایش  منظور افزایش تولید و راه  به ایزمینه ورود مواد اولیه و واسطه

 خام نفت با کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات  تا پایان دوره مذکور1363از سال . درصدی مواجه گردید 52
  . رسید1367در سال ) دالر میلیون 8177( واردات روند کاهشی داشته و به کمترین میزان خود

های تعدیل اقتصادی،  ساله اول توسعه و پیگیری برنامه  همزمان با پایان جنگ، آغاز برنامه پنج1368از سال 
ای مواجه گردید که  های ارزی و بازرگانی کشور در راستای آزادسازی تجارت خارجی با تحوالت گسترده سیاست

   دالر  میلیون8/3746دالر در سال اول برنامه به   میلیون9/1043ات غیرنفتی از درنتیجه این اقدامات ارزش صادر
ساله برنامه اول توسعه بالغ  این اساس، کل صادرات غیرنفتی طی دوره پنج بر. افزایش یافت) 1372( سال پایانی برنامه در
)  میلیارد دالر8/17(ده در برنامه ش بینی  درصدی اهداف پیش66دهنده تحقق  دالر گردید که نشان  میلیارد7/11بر 
  . باشد می

 واردات طی .کار قرار گرفت  به کشور در دستور تسهیل شرایط ورود کاال اقتصادی، سیاست تعدیلدر اجرای
 افزایش یافت که 1371دالر در سال   میلیون29870 به 1368دالر در سال   میلیون12807سالهای برنامه اول از 

) 1372(در سال پایانی برنامه اول . ای اختصاص داشته است ت مواد اولیه و کاالهای واسطهسهم عمده آن به واردا
  سازی نرخ ارز و حذف بودجه ارزی ضمن تداوم سیاست تعدیل اقتصادی و اصالحات ساختاری، سیاست یکسان

علیرغم ثبات . ال گردید در راستای کاهش نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و آزادسازی هرچه بیشتر تجارت خارجی اعم
 که در نتیجه اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز حاصل شده بود، 1372نسبی نرخ ارز در بازار آزاد در نیمه اول سال 

نوسانات نسبتاً شدید آن در نیمه دوم سال سبب شد تا اعمال مقررات تحدیدی برای واردات مجدداً در دستور کار قرار 
 1373 روند باعث شد تا واردات در سال تداوم این . درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد32گیرد و واردات تا حدود 

 دیگر، صادرات  از سوی.دالر بالغ گردد  میلیون11570  بهخود ادامه داده و)  درصد42(باز هم به روند کاهشی 
ن واردات کاال با ارز حاصل از صادرات دلیل عدم الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به سیستم بانکی و امکا هغیرنفتی ب
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طی این ) دالر  میلیارد7/3(به باالترین میزان خود 1372توجهی مواجه گردید و در سال  و سودآوری آن با رشد قابل
  . میلیون دالر بالغ گردید4824تداوم یافت و به 1373 غیرنفتی درسال صادرات افزایش سیر صعودی .دوره رسید

. نگر مورد تأکید قرار گرفت های توسعه برون مشی ه، ضمن توجه بیشتر به صادرات غیرنفتی خطدر برنامه دوم توسع
رویه  همراه افزایش بی توجه آن با نرخ ارز شناور به  نوسانات شدید نرخ ارز در بازار غیررسمی و فاصله قابل1374در سال

. های تعدیل گردد نترلی جایگزین سیاستهای ارزی و تجاری تثبیتی و ک ها سبب شد تا سیاست سطح عمومی قیمت
  1377 اما از سال ، به تدریج کاهش یابد1376ها موجب گردید تا ارزش کاالهای صادراتی تا سال  اعمال این سیاست

ویژه امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات  ههای کنترلی در بخش صادرات غیرنفتی ب  سیاست به دنبال تعدیل برخی از
  .  واریزنامه در بورس تحت شرایط عرضه و تقاضا، صادرات غیرنفتی مجدداً افزایش یافتصورت معامله به

بینی شده برنامه در   درصد از اهداف کمی پیش7/56های برنامه دوم توسعه حدود   طی سال،در مجموع
اردات های مختلف اقتصادی جهت کنترل هرچه بیشتر و اعمال سیاست. خصوص ارزش صادرات غیرنفتی تحقق یافت

 بازارهای مالی بر سویهمراه کاهش درآمدهای ارزی و اعمال فشار از  ویژه واردات کاالهای غیرضروری و مصرفی به به
مجموع . بینی شده در برنامه قرار گیرد تری نسبت به رشد پیش اقتصاد موجب شد تا رشد واردات کشور در سطح پایین

 درصد از اهداف 6/74باشد که در حدود   میلیارد دالر می6/68دل ساله دوم توسعه معا واردات درطول برنامه پنج
  .دهد شده در برنامه را پوشش می  بینی پیش

.  به اجرا گذاشته شد1379برنامه سوم توسعه با هدف رونق تجارت خارجی و جهش صادراتی از سال 
رات ناظر بر صادرات و های تشویق صادرات غیرنفتی از قبیل تسهیل قوانین و مقر در این برنامه سیاست

گسترش دامنه اختیارات صادرکنندگان در زمینه استفاده از عواید ناشی از صدور کاال و خدمات، ارائه 
 ءتسهیالت ارزی و ریالی به صادرکنندگان کاالها و خدمات، معافیت کامل از پرداخت مالیات و عوارض، اعطا

. توجه صادرات غیرنفتی گردید  در بازار باعث افزایش قابلهمراه ثبات نسبی های صادراتی به ها و مشوق یارانه
   درصد بوده و بیشترین صادرات غیرنفتی با6/17متوسط رشد ساالنه صادرات غیرنفتی در این دوره 

  .دالر در سال پایانی برنامه حاصل شده است  میلیون6847 
فزایش شمول کاالهای قابل ورود و ای یا ا در این برنامه تسهیل شرایط واردات، تبدیل موانع غیرتعرفه

 .پرداخت برای گشایش اعتبار ورود کاال توسط بخش خصوصی باعث افزایش چشمگیر واردات گردید کاهش پیش
دالر  ون میلی35388د بوده و بیشترین کاالها به ارزش  درص8/22متوسط رشد ساالنه واردات در این دوره 

  . وارد شده است1383در سال 
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ای و  های غیرتعرفه نتیجه تسهیل تجارت به شکل رفع محدودیت  توسعه واردات کاال نیز درسوم در برنامه
 خام نفتهمراه ثبات نسبی نرخ ارز و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات  آزادشدن ورود کلیه کاالها به کشور به

  . میلیارد دالر بالغ گردید1/114افزایش یافت و در مجموع به 
عنوان یکی از محورهای توسعه کشور مورد توجه و  هارم توسعه نیز همانند برنامه سوم صادرات بدر برنامه چه
ها و جوایز صادراتی، افزایش سرمایه  هایی مانند هدفمندسازی و ساماندهی یارانه  سیاست،در این راستا. تأکید قرار گرفت

 صادرات کاالهای غیرنفتی و خدمات، مجاز بودن صندوق ضمانت صادرات ایران، ممنوعیت برقراری مالیات و عوارض بر
 کاالهای با فناوری پیشرفته در  سهمصدور کلیه کاالها و خدمات و معافیت درآمدهای صادراتی از مالیات، ارتقاء

بینی شده در  های پیش از دیگر سیاست. بینی و به اجرا گذاشته شد  پیش توسعهصادرات غیرنفتی در برنامه چهارم
 جهت ارتقاء صادرات غیرنفتی، توسعه تجارت الکترونیک و ایجاد بسترهای الزم برای تقویت و  توسعهرمبرنامه چها

دامات اولیه به شکل تدوین و تصویب قوانین مربوطه صورت پذیرفته قمنظور نیز ا پذیری است که بدین تحکیم رقابت
باشد صادرات غیرنفتی در برنامه  وانع تجاری میکه عمدتاً در حوزه اجرا و رفع مگرفته  صورتدر سایه اقدامات  .است
دالر در سال  ونمیلی 25595به ) 1384(دالر در سال شروع برنامه   میلیون10474 افزایش یافت و از  توسعهچهارم

مجموع عملکرد برنامه چهارم .  درصدی صادرات غیرنفتی می باشد143 که حاکی از رشد رسید) 1388( برنامه یپایان
بینی شده در برنامه را   درصد اهداف پیش156 میلیارد دالر بوده که بیش از 6/82 رات غیرنفتی بالغ بردر بخش صاد

  .محقق ساخته است
در بخش واردات، تسهیل تجارت و رفع موانع تجاری بر واردات کشور، بهبود درآمدهای حاصل از صادرات 

 مجموع عملکرد بخش واردات طی برنامه مذکور بالغ بر .های برنامه چهارم داشته است خام تأثیر بسزایی در سال نفت
  .فراتر رفته است)  میلیارد دالر3/185به میزان (دالر بوده که از هدف برنامه در این بخش   میلیارد241
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  )1358 -1388(های  طی سال  کاال و واردات غیرنفتیارزش صادرات. 2-1جدول 
  

 سال
  غیرنفتیصادرات 

 )میلیون دالر(
   کاال ارداتو
 )میلیون دالر(

نسبت واردات به صادرات
1358 811/78 9695 11/9 
1359 645/16 10844 16/8 
1360 339/53 13515 39/8 
1361 283/74 11845 41/7 
1362 356/63 18103 50/8 
1363 361/13 14494 40/1 
1364 464/95 11408 24/5 
1365 915/5 9355 10/2 
1366 1160/79 9369 8/1 
1367 1036 8177 7/9 
1368 1043/89 12807 12/3 
1369 1312/17 18722 14/3 
1370 2648/7 29677 11/2 
1371 2987/68 29870 10/0 
1372 3746/8 20037 5/3 
1373 4824/55 11570 2/4 
1374 3250/67 12082 3/7 
1375 3105/71 14467 4/7 
1376 2875/59 13633 4/7 
1377 3013/31 13708 4/5 
1378 3362 11972 3/6 
1379 3762/7 13186/75 3/5 
1380 4224/05 17198/25 4/1 
1381 4608 21761 4/7 
1382 5972/2 26597/8 4/5 
1383 6847/3 35388/55 5/2 
1384 10474/4 39247 3/7 
1385 12996/91 41722/6 3/2 
1386 15312/28 48438/82 3/2 
1387 18333/58 56042/01 3/1 
1388 25595/86 55189/32 2/2 

  .ایران.ا.بانک مرکزی ج: مأخذ      
  

تواند   رشد صادرات غیرنفتی میهمچنانعلیرغم بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم توسعه 
 لذا بهبود شرایط حاکم بر تجارت خارجی و رفع ، رشد اقتصادی کشور مطرح شودهعنوان موتور محرک به

 موجود های ترین چالش از مهم. ثر واقع شودؤتواند در دستیابی به این مهم م  موجود در این حوزه میهای چالش
عنوان عامل اصلی تعیین مزیت رقابتی، تثبیت نرخ   پایین بودن نوآوری دانش بهتوان به در صادرات غیرنفتی می

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


   مبانی نظری طرح تحوالت اقتصادی                                                                                                                     

 

35

های ناشی از  االهای همراه مسافر و اختاللها، ک مناطق آزاد، بازارچه(های تجاری  ارز، ضعف یکپارچگی سیاست
اشاره وری، باال بودن تورم داخلی و افزایش قیمت کاالهای داخلی  ، پایین بودن بهره)جریان غیررسمی تجارت

  . نمود
  

  

صادرات واردات
  

  .ایران.ا. ج اقتصادی بانک مرکزیهای زمانی  بانک اطالعات سری:خذأم       
  

  )1358 -1388(ارزش واردات کاال و صادرات غیرنفتی طی دوره . 3-1نمودار 
  

 اشتغال. 1-2-4

نه تنها  کار نیروی قرارگرفته و کشورها در مسیر توسعه اقتصادی توجههای اخیر سرمایه انسانی مرکز  در دهه
پیامدها و . دهد اساسی توسعه و تعالی پایه اصلی ثروت ملل را تشکیل می عنوان محور عنوان عامل رشد، بلکه به به

 است که همواره مورد توجه سیاستمداران و آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی
  . اقتصاددانان قرار داشته است

 انقالب دلیل وقوع ه، ب)1355 -1365(در دوره دهد که  بررسی وضعیت اشتغال در کشور نشان می
 نوسانی روندی  ازاشتغال نفت، جهانی قیمت نوسانات و اقتصادی های  تحریم تحمیلی، جنگ اسالمی،

های ناشی  دلیل محدودیت بهدر این دوره . ستا داشته رشد درصد 6/0 ساالنه متوسط بطور و برخوردار بوده
و ) عمدتاً فروش و حمل و نقل(های خدماتی  بخش جذبکار  توجهی از نیروی بخش قابلگذاری،  از سرمایه

های تولیدی و زیربنایی  از اشتغال در فعالیتو  گردیده ) آموزش و پرورشغلبا(تا حدودی ادارات دولتی 
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 منفی آثارایجاد  ضمن  باعث شد تابخش ساختماندر گذاری کمتر دولت   سرمایه،همچنین. ه است شدکاسته
  عالوه بر این،.در این حوزه نیز کاهش یابددر صنایع کوچک ساختمانی کشور فعالیت بخش خصوصی 
 در بخش صنایع و معادن باعث کاهش اشتغال محدودیت منابع ارزی کشور و وابستگی به مواد خام خارجی

 .گردید

 هزار نفر بوده که نسبت به 7/11046 تعداد شاغلین در این سال، 1365اری سال  سرشممطابق
  هزار نفر9796 با افزایش جمعیت فعال کشور از ،با این وجود.  درصد رشد داشته است5/25معادل  1355سال 

د درص 2/14 به 2/10 درصد افزایش از 4 نرخ بیکاری با 1365در سال   هزار نفر12875 به 1355در سال 
  نرخ باالی رشد جمعیت افزایش جمعیت فعال ناشی از از یک سو1367 و 1366 های  سالدر. رسیده است

و به تبع آن  های خانوار  تشدید تورم و باالرفتن هزینه از سوی دیگر وها افغان تداوم جریان مهاجرت و
 در گذاری  سرمایهکاهش ،)جهت کسب درآمد بیشتر برای جبران هزینه زندگی (افزایش مشارکت افراد

 منجر به افزایش های مبادالتی بخشگذاران به   و تمایل سرمایهیاقتصاد  رکوددلیل به های تولیدی بخش
  . گردیدهای مذکور در سالدرصد  9/15 و 2/15  بهنرخ بیکاری به ترتیب

 ،ول برنامهشغل در طهزار  394ایجاد ساالنه برنامه اول توسعه با اهدافی نظیر   اجرای،1368در سال 
های خدماتی از  کاهش نسبت اشتغال فعالیت، در انتهای برنامهدرصد  4/13 به 9/15تقلیل نرخ بیکاری از 

 افزایش ، درصد2/5میزان  کار به  نیرویوری  بهره ساالنهافزایش، رنامه اجرای ب در آخرین سال5/45 به 2/47
عملکرد برنامه اول بررسی . آغاز شدرصد  د7/10 درصد به 6/9 زنسبت کارکنان علمی، فنی و تخصصی ا

 هزار فرصت شغلی 384 ساالنه( های شغلی جدید در ایجاد فرصت درصدی هدف برنامه 97 تحقق حاکی از
های خالی در موفقیت حاصل استفاده از ظرفیتاین .  است درصد5/11نرخ بیکاری به و کاهش  )جدید
های برنامه و نهایتاً  ع داخلی و خارجی در طول سالهای تولیدی، بکارگیری حجم عظیمی از مناب بنگاه

  .باشد افزایش رشد اقتصادی می
 بینی شده های شغلی و نرخ بیکاری مطابق اهداف پیش عملکرد برنامه دوم توسعه ازلحاظ ایجاد فرصت

 نرخ بینی شده بود که درعمل پیش درصد 6/12 معادل نرخ بیکاری در این برنامه. ه استدر برنامه نبود
 هزار فرصت 404بایست ساالنه   براساس اهداف برنامه دوم توسعه می، همچنین. درصد محقق گردید1/13

 عبارت دیگر، به.  هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شد263 تنها بطور متوسط گردید که شغلی جدید ایجاد می
   . درصد از اهداف برنامه دوم توسعه محقق گردید65در زمینه ایجاد فرصت های شغلی جدید 
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تا رایط اقتصادی و اجتماعی کشور و نیز افزایش جمعیت موجب شد  شدر طول برنامه سوم توسعه
 خود را به) فصل ششم(فصول قانون برنامه  ترین دغدغه دولت مطرح شود و یکی از عنوان مهم بیکاری به
کار، وجود  های مطرح در بازار کار نظیر شکاف موجود میان عرضه و تقاضای نیروی چالش. دهداختصاص 

 هایی در زمینه ییزا و وجود نارسا های اشتغال گذاری در فعالیت مشکالت ساختاری از بعد عرضه، ضعف سرمایه
 هزار فرصت شغلی 765 حدود  ساالنهدر این برنامه با هدف ایجادهای اشتغال  سیاستقوانین سبب شد تا 

به  کار  با فرض حداقل عرضه نیروی نرخ بیکاری، کاهش) میلیون فرصت شغلی جدید8/3در کل برنامه  (جدید
های بازارکار در مناطق  عدم تعادلو کاهش   درصد در پایان برنامه5/12 و با فرض حداکثری آن به 5/10

 .دگرداتخاذ ای  های فنی و حرفه کار به لحاظ مهارت  سطح کیفی نیرویء ارتقاهای خاص و کشور و گروه

های شغلی جدید   درصدی اهداف برنامه در زمینه ایجاد فرصت76حاکی از تحقق عملکرد این برنامه 
 1383 درصد در سال 4/10  به1378 درصد در سال 5/13 بیکاری از  نرخکاهشو ) جدیدشغل  هزار 580ساالنه (

هایی نظیر اعطاء تسهیالت  توان ناشی از اتخاذ سیاست  در حوزه اشتغال را میموفقیت برنامه سوم. باشد می
 برنامه سوم توسعه، تسهیالت اعطایی 56الحسنه به موجب ماده  تکلیفی از سوی سیستم بانکی، تسهیالت قرض
 تصادیهای مختلف اق عنوان وجوه اداره شده به بخش زایی تحت از محل حساب ذخیره ارزی و اعتبارات اشتغال

. های اشتغالزا دانست ای و طرح های توسعه جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و اجرای طرح
 از برخی در  عدم تعادل  .نبوده است موفق چندان کار بازار ساختار اصالح برای کیفی اهداف  وجود، عملکردبا این
مختلف کشور بهبود  مناطق و ها   دانشگاه آموختگان دانش ویژه به و جوانان اشتغال زنان،  مانند بازارکار های حوزه

  .باقی بماند پایینی سطح در کار نیروی وری بهره شد تا   موجب پرکاری و چندشغلی  پدیده گسترش نیافت و
برنامه سوم توسعه  با تنفیذ مواد اصلی فصل ششم در حوزه اشتغال های کلی برنامه چهارم توسعه سیاست

کاهش نرخ بیکاری کل کشور به  ، درصد در پایان برنامه43کار به  افزایش نرخ مشارکت نیروی. همراه بوده است
آموختگان  درصد و دانش 6/12کاهش نرخ بیکاری جوانان به  ، درصد3/9کاهش نرخ بیکاری زنان به  د، درص4/8

  از اهداف کمی ایندهزار فرصت شغلی جدی 900ایجاد ساالنه   و درصد4/8ها و مناطق روستایی به  دانشگاه
  .آیند برنامه بشمار می

ستفاده از  اکار نیروی شتابان عرضه به شده در برنامه چهارم جهت پاسخگویی ترین اقدامات انجام از مهم
 و خصوصی بخش به اعتباری و فنی های شده، کمک اداره وجوه قالب در زایی ل اشتغا تکلیفی، تسهیالت تسهیالت

. های تولیدی با هدف اشتغالزایی بوده است ارزی به فعالیت ذخیره  محل حسابز تسهیالت اءتعاونی، اعطا
 ترین اصلی از کارآفرین یکی و زودبازده کوچک های طرح به تسهیالت ءعالوه بر اقدامات فوق، اعطا
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 عمل در. در این برنامه بوده است بیکاری نرخ کاهش و شغلی های فرصت گسترش های دولت برای راهبرد
ایجاد یک میلیون و  با  جمعیت فعالتوجه د قابل علیرغم رشدر زمینه اشتغالتوانست   چهارم توسعهبرنامه
 از افزایش ) هزار فرصت شغلی جدید330طور متوسط ساالنه   به( سال 5 در مجموع  هزار شغل جدید700

 1385سال به غل جدید  در این دوره بهترین عملکرد با ایجاد حدود یک میلیون ش.نرخ بیکاری جلوگیری نماید
سانات جمعیت فعال دلیل نو همقایسه نرخ بیکاری در این دوره ب الزم به ذکر است که . استاختصاص داشته

  . نماید نمی از وضعیت اشتغال در این برنامه را ارائه ی روشنتصویر
  

  

  

  

  

  

  

  

  . اقتصادی بانک مرکزیهای زمانی بانک اطالعات سری: أخذم   
  )1355 -1388(های  خ بیکاری طی سالنر. 4-1نمودار 

  

 جنسیتی تعادل عدم التحصیالن دانشگاهی، فارغ کشور را افزایش کار بازار اصلی های توان چالش در مجموع می

 روستایی، و امکانات شهری توزیع در تعادل عدم نوجوانان، و سالمندان حضور مشارکت زنان، نرخ افزایش کار، بازار در

 نرخ کاهش و اشتغال وضعیت بهبود ،بنابراین. سرمایه دانست و کار پایین نیروی وری بهره و مولد گذاری سرمایه ضعف

 افزایش .باشد می ساختاری اصالحات و انجام ها سیاست اتخاذ مستلزم پدیده این ماهیت به توجه با بیکاری کشور

 افزایش کار، بازار بر ناظر و مقررات انینقو از برخی اصالح اقتصادی، کالن های سیاست تولید، ثبات و گذاری سرمایه

 تقاضای و عرضه در تعادل ثریؤم نقش توانند می زنان حضور برای جدید های ایجاد ظرفیتو  کار نیروی مهارت

  . موجود ایفا نمایند های چالش رفع و کشور کار نیروی
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  )1368-1388(های  های عمده نیروی کار طی سال شاخص. 3-1جدول 
  

  

 سال
   فعال تیجمع 

  )نفر هزار(
 یکاریب نرخ 

  )درصد(
  بیکار جمعیت

 )نفر هزار(
  شاغل جمعیت

 )نفر هزار(

1355 9796 10/2 997/0 8799 

1365 12875 14/1 1828/2 11046/7 

1366 13215 15/2 2008/7 11206/3 

1367 13570 15/9 2157/6 11412/4 

1368 13942 14/1 1965/8 11976/2 

1369 14330 12/8 1834/2 12495/8 

1370 14737 11/1 1635/8 13101/2 

1371 15035 11/3 1699/0 13336/1 

1372 15345 11/5 1764/7 13580/3 

1373 15668 11/1 1739/1 13928/9 

1374 16005 10/3 1648/5 14356/5 

1375 16365 9/1 1489/2 14875/8 

1376 17040 13/1 2232/2 14807/8 

1377 17732 12/5 2216/5 15515/5 

1378 18428 13/5 2487/8 15940/2 

1379 19118 14/3 2733/9 16384/1 

1380 19812 14/2 2813/3 16998/7 

1381 20429 12/5 2553/6 17875/4 

1382 21014 11/5 2416/6 18597/4 

1383 21568 10/4 2243/1 19324/9 

1384 22318 11/5 2566/6 19751/4 

1385 23466 11/3 2651/7 20814/3 

1386 23579 10/5 2475/8 21103/2 

1387 22892 10/4 2380/8 20511/2 

1388 23841 11/9 2837/1 21003/9 
  . تحقیقنتایج ، مرکز آمار ایران وبانک مرکزی: مأخذ        
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  توزیع درآمد. 1-2-5
میزان  و اجتماعی و اقتصادی شرایط انوار،خ درآمد آورنده وجود هب عوامل ثیرأت تحت عمدتاً خانوار درآمد توزیع

 های دوره طی کشور یک رو، این از. دارد قرار درآمد مجدد توزیع به معطوف های سیاست اتخاذ در دولت دخالت
 درآمد توزیع الگوهای از توانند می خاص زمانی مقطع یک در مختلف کشورهای و همچنین مختلف زمانی

نمود که  استفاده متفاوتی های شاخص از توان می درآمد توزیع نابرابری گیری ندازها برای .باشند برخوردار متفاوتی
 )فقیرترین( به دهک اول )ثروتمندترین(هک دهم درآمد دنسبت و  جینی ضریب ها شاخص این ترین متداول

 نابرابری اندازه حداکثر به بررسی مورد درآمد توزیع نابرابری اندازه نسبت از آماری از نظرجینی  ضریب. باشد می
یک که  درآمد و توزیع کامل برابری با ای جامعه صفر که معرف بین این ضریب اندازه .آید بدست می ممکن درآمد

 با توجه به اینکه ارقام درآمد  در محاسبه این شاخص،.کند می باشد تغییر درآمد می توزیع کامل نابرابری نمایانگر
   .شود ز ارقام هزینه خانوار استفاده میواقعی فرد و خانوار در دسترس نیست ا

 درصد فقیرترین در 10 درصد ثروتمندترین به 10کشور و نسبت هزینه  کل های ضریب جینی متوسط شاخص
بیشترین نابرابری توزیع درآمد در . باشد  می80/19 و 417/0 به ترتیب معادل )1358 -1367(مناطق شهری طی دوره 

 1358 سال مربوط به 6/26ترین دهک به فقیرترین   درصد مرفه10 هزینه و نسبت 461/0دوره مذکور با ضریب جینی 
 مربوط به 1/16ترین به فقیرترین   و نسبت هزینه ده درصد مرفه391/0و کمترین نابرابری توزیع درآمد با ضریب جینی 

های پایانی با انحراف مثبت و  لدرآمد در سا های مذکور در این دوره، توزیع رغم نوسان شاخص به.  بوده است1364سال 
امر حاصل اقتصاد کنترلی دوران جنگ و تأمین کاالهای اساسی به قیمت  ثباتی را داشته که این  با روندمنفی یک درصد

  .حدودی کسادی بخش مسکن بوده است ی و تاتقریباً تثبیت
ادسازی و استفاده از ساز و کار که برنامه تعدیل اقتصادی و آز) 1368 -1372(های برنامه اول توسعه  طی سال

مناطق شهری و نسبت هزینه دهک دهم به دهک  جینی تخصیص منابع توسط بازار اجرا شد متوسط شاخص ضریب
   . کاهش یافت34/16 و 3980/0اول به 

 ، از ثبات نسبی برخوردار بوده3997/0با نوسانات اندک حول میانگین   ضریب جینی،در برنامه دوم توسعه
 عالوه بر این،.  کاهش یافته است18/15 درصد فقیرترین به 10 درصد مرفه ترین به 10سط شاخص نابرابری اما متو

های اجرا شده در این دوره درکاهش  دهد که سیاست روند کاهشی شاخص مذکور برای مناطق شهری نشان می
که این شاخص در مناطق  وری بط، استترین و فقیرترین طبقات در مناطق شهری موفق بوده نابرابری بین مرفه

عدم وجود تکانه نفتی، کاهش نسبی .  کاهش یافت1378در سال 4/15 به 1373 در سال 7/15شهری از 
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ها   نابرابری در این سالکاهشها و کاالبرگ کاالهای اساسی از عوامل  بیکاری، کنترل تورم و ادامه پرداخت یارانه
  . بوده است
دولت، آزادسازی بازار مالی و  سازی کوچک ،ها یارانه هدفمندکردن نظیر افیاگرچه اهد توسعه سوم برنامه در
 تاحدودی بازسازی و رونق بازار بورس، سهام و اوراق بهادار و ءجز ه اما ب،سازی در دستورکار قرار گرفت خصوصی

نرخ تورم و علیرغم باالبودن . توجهی انجام نشد سازی در سایر موارد اقدام قابل آزادسازی مالی و خصوصی
 که از عوامل مساعد افزایش نابرابری توزیع درآمد )1379-1383(های دوره  درآمدهای نفتی در بیشتر سال

های نابرابری ایجاد  تغییری در شاخصدلیل ادامه اعطاء یارانه و عملکرد نسبتاً مطلوب اخذ مالیات،  هباشند، ب می
 و نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول معادل 4063/0جینی مناطق شهری در این دوره  متوسط ضریب. نشد

  .  بوده است4/15
 و نسبت هزینه دهک دهم به 3973/0  معادلهای اجرای برنامه چهارم جینی در سال متوسط ضریب

 برنامه های سال .یافته استباشد که در مقایسه با برنامه سوم توسعه بهبود   می42/14دهک اول مناطق شهری 

های کلی   سیاست"ج"ها، اعالم بند  تثبیت قیمت دولت، طلبانه عدالت های سیاست اعالم های سال توسعه، چهارم
انه اهداف آن در واگذاری دهای زیر خط فقر مطلق و پیگیری مج مبنی بر تحت پوشش قراردادن خانوار44اصل 

بازارها و توسعه رقابت، عنوان سیاست تأثیرگذار در رفع انحصارات و گشایش  های دولتی به ها و مدیریت مالکیت
عنوان برخی  های پایین درآمدی در مالکیت صنایع بزرگ دولتی به واگذاری سهام عدالت بصورت مشارکت دهک

ر و ااز سوی دیگر، از بین رفتن حباب بورس اوراق بهاد. های مهم موافق با کاهش نابرابری بوده است از سیاست
اندازهای پولی عظیم به بازار مسکن و زمین، کنترل نرخ   و هجوم پس مالی، افزایش نقدینگیهایافول مزمن بازار

  .دنباش ها می های مغایر با کاهش نابرابری توزیع درآمد در این سال سود بانکی و افزایش تورم سیاست
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  )1358-1388( روند چند شاخص نابرابری مناطق شهری طی دوره .4-1جدول 
2  

ترین به  رفهنسبت ده درصد م  ضریب جینی  سال
  ده درصد فقیرترین

1358 0/4618 26/6 
1359 0/3984 17/9 
1360 - - 
1361 0/441 22/2 
1362 0/454 25/5 
1363 0/4043 18/5 
1364 0/391 16/1 
1365 0/3944 17 
1366 0/4038 17/4 
1367 0/4043 17/3 
1368 0/4092 17/6 
1369 0/3969 15/9 
1370 0/3996 16/3 
1371 0/387 15/9 
1372 0/3976 16 
1373 0/3993 15/7 
1374 0/4074 16/1 
1375 0/391 14/5 
1376 0/4029 15/7 
1377 0/3965 14/2 
1378 0/4009 15/4 
1379 0/3991 15 
1380 0/3985 14/4 
1381 0/4191 16/9 
1382 0/4156 16/2 
1383 0/3996 14/6 
1384 0/4023 14/5 
1385 0/4004 14/9 
1386 0/4045 15/2 
1387 0/3859 13/5 

1388* 0/3937 14/01 

  .1389نتایج تحقیق دفتر مدلسازی و مدیریت اطالعات اقتصادی، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی،   *            
  .ایران.ا. ج اقتصادی بانک مرکزیهای زمانی بانک اطالعات سری:  خذأم            

  

تـوان بـه      های گوناگونی در جامعه امروز ایران دارد که می          نابرابری و ناموزونی توزیع درآمد جلوه      ،کلیبطور
ترین علل  از مهم. های باال و پایین درآمدی و تفاوت استاندارد، نوع و کیفیت زندگی اشاره نمود نابرابری میان گروه

برداری  ها، تفاوت در امکان بهره های اولیه و ذاتی انسان ییتوان به تفاوت در توانا های موجود در جامعه می نابرابری
 سیستم مناسب فقدانوسایل تولید، قدرت سیاسی افراد و جایگاه آنها در سلسله منزلت اجتماعی و  ها و از دارایی

  .با توزیع اشاره نمود
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ـال سیاسـت      دولت  ثرترینؤمـ . هـای مـستقیم و غیرمـستقیم بـر توزیـع درآمـد اثرگذارنـد             ها ازطریق اعم
ـا   مالیـات . باشـند  ای و انتقاالت درآمـدی مـی       های یارانه  های مالیاتی و سیاست    های مستقیم، سیاست   سیاست ه

ـارایی الزم برخـوردار باشـد            نده درصورتی نابرابری درآمدی را کاهش می      ـاتی از ک   نیـز  هـا  یارانـه . د که نظام مالی
توجهی در کاهش     تأثیر قابل  ،تحت پوشش قرار دهند   های پایین درآمدی را      صورت هدفمند گروه   هکه ب  درصورتی
ـاعی، سیاسـت          سایر سیاست . ها خواهند داشت   نابرابری ـاری،    های دولـت نظیـر بودجـه خـدمات اجتم هـای تج

 متغیرهای کالن اقتصادی    ،همچنین. دهند تأثیر قرار می   سازی همگی توزیع درآمد را تحت      آزادسازی و خصوصی  
توزیع درآمـد در ایـران      . ای دارند  کننده  تورم در نابرابری توزیع درآمد نقش تعیین        و  رشد اقتصادی، اشتغال   مانند

ثری نیز در این خصوص اتخاذ شده       ؤهای م  های اخیر بسیار مورد توجه دولتمردان بوده و سیاست          در سال  ویژه  هب
تر شـدن وضـعیت      بها به دلیل عدم جامعیت باعث بهبود برخی عوامل و نامطلو           با این وجود، این سیاست    . است

  .اند نظر در بهبود توزیع درآمد بطور مطلوب محقق نشده اهداف مورد مجموع نحوی که در  به،اند امل شدهسایر عو
  

  بندی جمع. 1-2-6
 طی خصوص به کشور اقتصاد وضعیتکه  دهد می انطی سه دهه گذشته نش اقتصادی کالن متغیرهای بررسی
 از بیش  اقتصادیرشد زمینه شده انجامی زیربنای اقدامات و نموده سپری را بهبود به رو روندی های اخیر سال
 درآمدهای ارزی صرفهای پولی و مالی و  با این وجود، دولت از طریق اعمال سیاست. است آورده فراهم را پیش

زا  رونترین عامل اثرگذار بر نوسانات رشد اقتصادی بوده و متغیرهای مؤثر بر رشد د حاصل از صادرات نفت مهم
مقایسه نسبت تولید ناخالص داخلی به . اند ای در رشد اقتصادی کشور نداشته کننده نقش چندان تعیین

، بلکه حتی نسبت به کشورهای OECDدهد که ایران نه تنها در مقایسه با کشورهای  نشان میگذاری  سرمایه
که   درحالی، استگذاری نموده مایهموفق آسیای جنوب شرقی نسبت بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را سر

گذاری نرخ رشد اقتصادی  یی پایین سرمایهاوری و کار  عدم بهرهدلیل بهاین میزان در مقایسه با سایر کشورها 
  .  استهمراه داشته بهاندکی را برای کشور 

اره از کالن همو اقتصاد در اساسی موضوعات عنوان یکی از هب ها قیمت عمومی سطح مداوم رشد یا تورم
منشأ  تورم در کشور را ناشی از سه های اصلی توان ریشه کلی می نگاه در. های سیاستگذاران بوده است دغدغه

های موردی جهت  اتخاذ سیاستهای اخیر اگرچه   در دهه.ساختار اقتصاد دانست و هزینه فشار تقاضا، اصلی فشار
اما قادر به رفع مشکالت ساختاری تورم کشور نبوده  ،ثر واقع گردیدهؤها تاحدودی م تخفیف تورم در برخی سال

 . است

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 ها مبانی طرح تحوالت اقتصادی با تأکید بر هدفمندکردن یارانه               

 

44

جـویی در منـابع    سیاست بازرگانی خارجی کشور با تأکید برکاهش وابستگی به خارج و با هدف صرفه            
ها پس از پیروزی انقالب اسالمی بوده و توسعه صادرات غیرنفتی            ارزی محدود همواره از اهداف اصلی دولت      

 هایی جهـت   علیرغم اتخاذ سیاست  . د اقتصادی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است        بعنوان موتور محرکه رش    
های اخیر که منجر بـه رشـد قابـل توجـه صـادرات           طی سال  ویژه  به های مختلف   این اهداف در دوره    تحقق

وری، باالبودن تـورم داخلـی و درنتیجـه     بودن بهره   اما عوامل مختلفی نظیر پایین     ،غیرنفتی کشور شده است   
عنـوان عامـل اصـلی ایجـاد         ی بـه  پایین بودن نوآور  ،  ، نوسانات نرخ ارز   هاافزایش مستمر قیمت تمام شده کاال     
هـای جـدی     همواره بخش بازرگانی کشور را با چـالش      ...های تجاری و   مزیت رقابتی، عدم یکپارچگی سیاست    

های گذشته با افـت        در دهه نرخ بیکاری نیز همانند سایر متغیرهای مهم کالن اقتصادی          . مواجه نموده است  
های  مدت توانسته فرصت های کوتاه ها اتخاذ سیاست که در برخی سال طوری ه ب، استو خیزهایی همراه بوده

 اما عدم رفع مشکالت سـاختاری باعـث گردیـده تـا همچنـان               ،بیکاری بکاهد  و از نرخ      دهد شغلی را افزایش  
مشارکت  نرخ افزایش کار، بازار در جنسیتی تعادل عدم ، دانشگاهیالتحصیالن فارغ افزایش هایی نظیر چالش
 گـذاری  سـرمایه  ضعف روستایی، و امکانات شهری توزیع در تعادل عدم نوجوانان، و سالمندان حضور زنان،
 بـه  با توجـه . کشور باقی بمانند کار عنوان مشکالت اصلی در بازار هسرمایه ب و کار پایین نیروی وری بهره و مولد

 علیـرغم    درآمـد  متغیرهای کالن اقتصادی چون رشد اقتصادی، اشتغال و تورم در توزیع          کننده   نقش تعیین 
ثری در این خصوص، توزیع درآمد به تبع ؤهای م توجه دولتمردان به کاهش شکاف طبقاتی و اتخاذ سیاست

  .های متخذه بهبود اندکی یافته است مشکالت ساختاری متغیرهای مذکور و عدم جامعیت سیاست
یابی و حل   ریشهبابایست   اقتصادی میعرصه در ی مثبتوردهاادستر مجموع علیرغم ایجاد د

 اقدام کشوری ها آرمان  در راستای تحققهای موجود سیلنها و پتا  اقتصادی با استفاده از ظرفیتمشکالت

 یها موهبت وی فرهنگ و یعلم ،یانسان عظیم یاستعدادها یبکارگیر شرایط تواند می مشکالت این حل .نمود
 رشد و محور عدالت یافته، توسعهی کشور که 1404 ایران انداز چشم یا یآرمان تصویر و هآورد فراهم را یطبیع

 افق ،1404 انداز چشم سند در .نماید مبدل واقعیت به را استی افزار نرم وی علم جنبش بری مبتن یافته
 با را ایران اقتصادی نظام 44 اصل کلی های استسی . استگردیده ترسیم کشور مدیریت برای روشنی بلندمدت

 و کرده تعریف المللی بین تحوالت درنظرگرفتن و ملی اقتصادی مدیریت دهه سه حدود تجربه از گیری بهره
 شکوفا الگوی بر توافق برای ارزشمندی های پایه موارد این تمام. است نهاده بنیان را اقتصادی نظام بنای سنگ

 برنامه .باشند می عملی کارهای و ساز و ریزی برنامه نیازمند حال عین در که آیند می بشمار ملی اقتصاد ساختن
 های ظرفیت به ءاتکا و شناخت با و ساله 20 انداز چشم از امروز های واقعیت فاصله یادآوری با اقتصادی تحول
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  .کند می دنبال 44 اصل کلی های سیاست های گیری جهت مبنای بر را اقتصادی ساختارهای اصالح شده، یاد
 و تسریع در سعی گذشته اقتصادی قوانین و ها برنامه کلیدی های حوزه بر کیدأت با اقتصادی تحول برنامه واقع، در 

  .دارد موردنظر اهداف نمودن اجرایی
  

  تشکیالت و فرایند تدوین طرح تحوالت اقتصادی. 1-3
 در قالب ییها  تدوین سیاستساز زمینه ق یافتو آنچه درعمل تحقشکاف قابل توجه میان وضعیت مطلوب 

کار آمدن   رویبا  از این رو، .گردید به سمت تعالی، پیشرفت و عدالت جهت حرکتیک برنامه منسجم 
 معنوی، و مادی گستری، پیشرفت و تعالی عدالت( تحقق اهداف چهارگانه دولت  راستایدولت نهم و در

با حضور جمعی از   وجمهور ئیسر مسئولیت با "ستاد راهبردی" انعنو تحت ستادی  )رسانی خدمت و مهرورزی
فرایند .  به کار کردآغاز جمهوری  ریاست دانان در نهاد جمهور، وزرای اقتصادی و تعدادی از اقتصاد معاونان رئیس

  : بودذیلتدوین طرح تحول اقتصادی متعاقب تشکیل این ستاد آغاز شد که شامل چهار مرحله به شرح 
  یابی آنها شناخت مشکالت و ریشه:  اولمرحله

  ها طراحی چارچوب کلی اصالحات شامل طراحی رئوس برنامه: مرحله دوم
  های مربوط به هر بخش طراحی تفضیلی پروژه: مرحله سوم

  های مختلف های بخش ها و پروژه کردن برنامه عملیاتی: مرحله چهارم
مورد ) یش از این تشریح شدپکه (های آنها  در ستاد راهبردی مشکالت اساسی اقتصادکشور و ریشه

ماحصل . های خود را به ستاد گزارش نمودند  حاصل مطالعات و بررسیها بررسی قرار گرفته و کارشناسان دستگاه
کشور بود که نیازمند  جلسات مذکور استخراج و معرفی فهرستی از مسائل و مشکالت ساختاری اقتصاد

منظور سازماندهی مناسب برای  برهمین اساس و به. یالت منسجم بودجویی مناسب درقالب یک تشک چاره
های مناسب جهت رفع مشکالت مذکور،  ها و پروژه گیری درخصوص طراحی برنامه پیگیری، بررسی و تصمیم

کارگروه  عنوان  کارگروهی را تحت 24/2/1387 هـ مورخ 39777ت / 26014وزیران طی مصوبه شماره  هیأت
ایران .ا.همراه رئیس کل بانک مرکزی ج  تن از وزرا به9جمهور،   تن از معاونان رئیس4مرکب از تحوالت اقتصادی 

  ی کارگروه ینامه اجرا شیوه. اساسی مسئول این کار نمود   قانون138 و 127و سه اقتصاددان براساس اصول 
  :شرح زیر به تصویب کارگروه تحوالت اقتصادی رسید  به31/2/1387در تاریخ 
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کارگروه تحوالت اقتصادی زیرنظر  استای نیل به شکوفایی اقتصادی و عدالت در توزیع ثروت و درآمددر ر •
  :شود جمهور با ترکیب زیر تشکیل می رئیس
 جمهور  معاون اول رئیس -

 جمهور ریزی و نظارت راهبردی رئیس معاون برنامه  -

 جمهور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس  -

 جمهور رئیسمعاون اجرایی   -

 وزیر امور اقتصادی و دارایی  -

 وزیر کار و امور اجتماعی  -

 وزیر کشور   -

 وزیر نفت  -

 وزیر تعاون  -

 وزیر رفاه و تأمین اجتماعی  -

 وزیر بازرگانی   -

 وزیر صنایع و معادن  -

 وزیر جهاد کشاورزی  -

 رئیس کل بانک مرکزی  -

 جمهور سه نفر صاحبنظر در امور اقتصادی به انتخاب رئیس  -

  .شود جمهور منصوب می  دبیر کارگروه با حکم رئیس:رهتبص
رشد گذاری،  افزایش سرمایه وری، بهره و نوآوری افزایش های گیری جهت با اقتصادی ساختار تحوالت •

جویی، تسهیل گردش و  سازی امور، صرفه ها، روان زدایی و توزیع عادالنه منابع و فرصت شفافیت، رانتتولید و ثروت، 
  :العات و نوسازی نظام آماری به شرح زیر خواهد بود اطدسترسی به

  ) اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزیاموروزارت : دستگاه مسئول(اصالح نظام بانکی  -
  ) سازمان امور مالیاتی- و دارایی اقتصادیوزارت امور : دستگاه مسئول(اصالح نظام مالیاتی  -
  ) گمرک جمهوری اسالمی ایران-ر اقتصادی و دارایی وزارت امو: دستگاه مسئول( گمرکی نظاماصالح  -
  )بانک مرکزی: دستگاه مسئول(اصالح نظام ارزشگذاری پول ملی  -
  )مین اجتماعیأت وزارت رفاه و: دستگاه مسئول(اصالح نظام توزیع یارانه ها  -
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  )وزارت بازرگانی: دستگاه مسئول(اصالح نظام توزیع کاالها و خدمات  -
  ) جمهوری ریزی و نظارت راهبردی ریاست معاونت برنامه: گاه مسئولدست(وری  افزایش بهره -
دولت عضو  شود و اعضای هیأت ریاست جمهوری تشکیل می کارگروه با مسئولیت دبیر، در نهاد دبیرخانه •

منظور هماهنگی و پیگیری تحول اقتصادی در دستگاه مربوط منصوب کرده و  یکی از معاونان خود را بهدرکارگروه 
  .کنند  درکمیته تخصصی و همکاری مستمر با دبیرخانه معرفی میعضویتبرای 
 را برای اجرای اقدامات حوزه مربوط با همکاری ای  کمیته کاری ویژهدظفنهای اجرایی مسئول مو دستگاه •

ای کشور تشکیل دهند و از نماینده دبیرخانه برای حضور  های علمی و حرفه ها و استفاده از ظرفیت سایر دستگاه
  .دنماینها دعوت  در جلسات کمیته

 کلیدی، های رئوس برنامه ذیربط شامل حوزه  کلی اصالحاتطرح هستند ندموظف  اجرایی مسئولهای دستگاه •
 مانی مصوب کارگروههای عملیاتی را در قالب انتظارات و برنامه ز های مربوط و زمانبندی اجرای آنها و برنامه پروژه

  .ئه کنندبرای بررسی به دبیرخانه ارا
ای های عملیاتی هر حوزه در کارگروه تصویب و ازطریق دبیرخانه بر طرح کلی اصالحات ساختاری و برنامه •

  .  ابالغ خواهد شداقدام به دستگاه اجرایی مسئول
 الزم را ات اقدامفندهای اجرایی موظ نظارت بر اجرای مصوبات کارگروه برعهده دبیر خواهد بود و دستگاه •

  . ی مصوب به انجام رسانیده و گزارش پیشرفت کار را به صورت مستمر به دبیر گزارش کنندمطابق زمانبند
  :نامه وظایف زیر را برعهده دارد دبیر عالوه بر سایر موارد یاد شده در این شیوه •
  تنظیم دستورجلسات کارگروه -
  سازماندهی و پیگیری الزم برای تحقق مصوبات کارگروه -
  ئه شده در کارگروهرامستندسازی مباحث و مطالب ا -
  رسانی های اطالع تدوین برنامه -
  نامه  این شیوه2 یاد شده در بند های مشورتی متناظر با موضوعات ایجاد شورا -
علمی، پژوهشی، فرهنگی و  مراکز و مجامع نظران، صاحب مشارکت جلب و تخصصی های نشست برگزاری -

  ای های حرفه تشکل
  از سوی کارگروهمحولهسایر امور  -

الزم با ه اطالعات، گزارشات، شرکت در جلسات و همکاری ئهای اجرایی موظف به ارا  دستگاهمتما •
 .های کاری هستند دبیرخانه و کمیته
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تحوالت جمهوری تشکیل و کارگروه  نامه، دبیرخانه کارگروه در محل نهاد ریاست پس از تصویب شیوه
  .ر ساختار جدید شروع به کار نمودصورت رسمی و د هاقتصادی با ساختار سازمانی زیر عمالً ب

  
  

  

  

  

  

 

 

 

  
  

مرتبط با  موضوعات کرد که تمام گانه طرح تحوالت اقتصادی ایجاب می هفتاهمیت هریک از محورهای 
  شورای7 ،ین منظورابرای .  قرار گیرندانهکامالً تخصصی مورد بررسی کارشناس صورت همحورهای مذکور ابتدا ب

ی یدستگاه اجراحضور اساتید و صاحبنظران مطلع،  طرح تحوالت اقتصادی بامشورتی متناظر با محورهای 
 اقتصادی منصوب شده که طی حکمی از جانب دبیرکارگروه تحوالت(ذیربط با مسئولیت دبیر شورای مشورتی 

همراه سایر موضوعات در کمیته تخصصی  های شوراهای مشورتی به نتایج مطالعات و بررسی. ایجاد گردید) بود
گروه تحوالت اقتصادی با مسئولیت معاون اقتصادی رمتشکل از معاونین اعضاء کا(رگروه تحوالت اقتصادی کا

کارگروه تحوالت  بررسی نهایی شده و نتایج جهت اتخاذ تصمیم در دستورکار) وزارت امور اقتصادی و دارایی
سات کارگروه تحوالت اقتصادی باتوجه به پروسه مذکور تصمیمات اتخاذ شده در جل. گرفت اقتصادی قرار می

ها در   لذا موفقیت برنامه، ابعاد موضوع بوده کارشناسی خبرگان و توجه به تماممبتنی بر اصول علمی، نظرات
ها که در بخش سوم بطور   اجرای کامالً موفق اصالح نظام یارانه.گردید حد زیادی تضمین می مرحله عمل تا

  .باشد میکامل تشریح خواهد شد شاهد این مدعا 

 کار گروه تحوالت اقتصادی

 دبیرخانه

کمیته 
اقتصاد 

 الملل بین

  

کمیته تخصصی 
 

شوراهای 
 مشورتی

 کمیته

رسان اطالع

   کمیته

 اجتماعی
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 و با رسانی رسانی مناسب، منسجم و مؤثر از دیگر وظایف مهم دبیرخانه بود که ازطریق کمیته اطالع اطالع
) 8(که به استناد بند (رسانی  مسئولیت سخنگوی کارگروه تحوالت اقتصادی براساس شیوه نامه اجرایی اطالع

. شد انجام می) والت اقتصادی رسیده بودکارگروه تح  به تصویب12/6/1387نامه اجرایی در تاریخ  شیوه
  :نامه مذکور شامل چند محور اصلی به شرح زیر بود شیوه

سازی و نحوه اجرا،  منظور بهبود تصمیم  بهااهداف نظیر تنویر افکار عمومی، بررسی و انعکاس آر  -
 رسانی ای اطالعه ترین روش رسانی، گزینش و اجرای بهینه انسجام و هماهنگی و اثربخشی بیشتر در اطالع

گانه طرح تحوالت اقتصادی  هفتهای مرتبط با محورهای  ها و قلمروهای موضوعی که شامل حوزه حیطه  -
 .می باشند

 در قوای مخاطبان خاص شامل مسئولین مختلف. شوند مخاطبان که به دو گروه خاص و عام تقسیم می  -
برگان رهبری، مجامع فرهنگی، دینی، نظام، نمایندگان مجلس خ مصلحت یه، مجمع تشخیصئمقننه و قضا

های  ای، مدیران مسئول و سردبیران رسانه های حرفه دانشگاهیان، فعاالن اقتصادی، نظامعلمی، پژوهشی و 
مخاطبان عام شامل خبرنگاران  و های اجرایی سازان صدا و سیما، روابط عمومی دستگاه گروهی و برنامه

   مردمخلی و خارجی و عموماهای گروهی د رسانه
 و تعیین ترکیب و وظایف "رسانی و سخنگو کمیته ارتباطات و اطالع"عنوان  ای تحت بینی کمیته پیش  -

 کمیته و سخنگو

 سازی و اقدامات مربوط به هر مرحله سازی و همراه سازی، آماده رسانی شامل آگاه مراحل برنامه اطالع  -

 رسانی بندی اخبار و نحوه اطالع دسته  -

  

  1گانه طرح تحوالت اقتصادی  محورهای هفتعلل انتخاب. 1-4
اقتـصاد  دستی و منشور مدیریت       بر اسناد باال     مبتنی  و مبانی طرح تحول اقتصادی بر پایه پیشرفت و عدالت        

ـین    قانون اساسی و قانون اجرای آن و44های کلی اصل  کشور یعنی سیاست   ـند  همچن انـداز ایـران در افـق     چـشم س
  . ه استشدو هدفگذاری  گیری  جهت 1404
 انتخـاب   یعنیاقتصاد       ترین اصل علم   بنیادیمحورهای طرح تحول اقتصادی       در انتخاب  ،ر این اساس  ب

 از های کلیـدی  ها یا بخش  حوزه لحاظ گردید و     مدیریتی توجه به محدودیت منابع اطالعاتی، مالی و       بهینه با 
ا وانع اساسـی ر   م ایجاد نماید یا      اقتصاد کلدر  را  جدی های مشوق  و ها محرکتواند    می که اصالح آنها  اقتصاد  

                                                            
 ارگروه تحوالت اقتصادی به رئیس کمیسیون ویژه طرح تحوالت اقتصادی مجلس شورای اسالمیبرگرفته از نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر ک. 1
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  با درنظرگرفتن قوانین پایـه و      از این رو،  . ها گردید   جایگزین اصالح ساختارکلیه بخش    دارد میروی بر   از پیش 
به تبع  (، مالیــات   )گذاری  به تبع آن قیمت    ( ارانهگانه ی   محورهای هفت  شناسی بلندمدت اقتصاد ایران     آسیب

ح تحـول   ردر طـ  وری    توزیع کاالها و خـدمات و بهـره       سیستم  رزشگذاری پول ملی،    ، بانکداری، ا  )آن گمرک 
 دالیل انتخاب هریک از محورهای طرح تحول اقتصادی به تفـصیل بیـان       ،در ادامه  .قتصادی انتخاب گردید  ا

  . گردد می
. ردارنداز اهمیت بسزایی در اقتصاد خرد و کالن برخو         "مالیات" و   "یارانه"بر مبنای اصول علم اقتصاد      

تبـع آن     سو بر تخصیص و هدایت منابع و به        عمومی و رفاه، یارانه و مالیات از یک         از جنبه اقتصاد خرد، بخش    
ترین ابزار تعدیل و توزیع عادالنه درآمد و ثـروت           عنوان مهم  ه ب ،رشد تولید و ثروت اثرگذارند و از سوی دیگر        

عنوان اقالم هزینـه و درآمـد در بودجـه     یارانه و مالیات به   از دیدگاه اقتصاد کالن نیز      . روند در جامعه بکار می   
  . نمایند های دولت ایفا می نقش بسزایی را در سیاستگذاری

در نظام فعلی پرداخت یارانه در اقتصاد ایران اگرچه افزایش رفاه اقتصادی از طریـق اختـصاص وجـوه           
 امـا وجـود مـشکالتی نظیـر         ،یـرد گ کنندگان و تولیدکنندگان صورت مـی      مستقیم و غیرمستقیم به مصرف    

 رویه بی افزایش ،درآمدی های مختلف برخورداری گروه و همگانی پرداخت ناشی از ها یارانه اثربخشی کاهش
زیربنـایی   و عمـومی  خـدمات برای تقاضای  افزایش عمومی دولت، رشد جمعیت و بودجه بر فشار و مصرف
ای، کـاهش تـورم    ویژه قاچاق کاالهـای یارانـه   هادی بفساد اقتص زمینه شدن فراهم منابع، محدودیت درکنار

رفـت منـابع و تـشدید        دلیل برهم خوردن توازن بودجه، افـزایش هـدر         هحال در مقابل افزایش تورم آینده ب      
  .گردیده استاقتصاد ایران مانع از تحقق کامل اهداف پرداخت یارانه در .... زیست و  تخریب محیط
هـای جـاری     های مالیاتی دولت در تولید ناخالص داخلـی و هزینـه           پایین بودن سهم درآمد    ،همچنین

 های بودن نسبت هزینه   ها، باال  ، سهم اندک پایه مالیات بر ثروت با وجود نقل و انتقال گسترده دارایی             1دولت
مقایسه با    مالیاتی در  هایهای غیردولتی در درآمد    وصول مالیات به درآمدهای مالیاتی و سهم اندک شرکت        

از این رو، مشکالت فوق     . استای دولتی حاکی از وجود مشکالت ساختاری در نظام مالیاتی کشور            ه شرکت
مدی نظام مالیاتی کشور جزء محورهـای طـرح تحـول        اها وکار   سبب گردید تا دو محور هدفمندکردن یارانه      

  .دناقتصادی قرار گیر
 از کشور مسئولیت دریافت درآمدهای ترین دستگاه ناظر بر جریان ورود و خروج کاال عنوان اصلی گمرک به

 باتوجه به اینکه گمرک محل اخذ ،در واقع. دولت از محل حقوق ورودی و عوارض صادراتی را به عهده دارد
                                                            

 .شود های جاری دولت توسط درآمدهای مالیاتی پوشش داده می  کشورها هزینهغلبدر ا. 1
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بررسی آمار و اطالعات مرتبط با . توان اهمیت آن را در سطح مالیات بشمار آورد مالیات بر واردات است می
بر بودن تشریفات گمرکی کاال، قاچاق  گذاری کاالها، زمان ظیر نحوه ارزشعملکرد نظام گمرکی کشور مشکالتی ن

تر با هدف انتفاع مالی و عدم  هایی با نرخ حقوق ورودی پایین کاالها در ردیف بندی غیر واقعی و طبقه کاال
 تحول عنوان یکی دیگر از محورهای طرح از این رو، با تعریف گمرک به. دهد پرداخت حقوق دولت را نشان می

اقتصادی تالش گردید تا بر مشکالت فوق فائق آمده و به اهداف نظام مطلوب گمرکی و افزایش کیفیت در 
  .یابیمعملکرد از طریق تسهیل تجاری و اعمال مقررات و مبارزه با تخلفات دست 

ـ                   ـاالن اقتـصادی، ت سهیل اهمیت پول و بانکداری به لحاظ کارکردهای وسیع آنها در تجهیز منابع مالی فع
افـزوده   های مولد، پشتیبانی از رشد اقتصادی، ایجـاد ارزش        گردش وجوه مالی، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت       

المللـی   های مالی در بعد ملی و بـین        عنوان زیربخش اصلی خدمات بازرگانی، تسهیل مبادالت و کاهش هزینه          به
  .  استنهفته

شور جهت استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و علیرغم تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ک
ـاون عمـومی و         عدل و به   منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار، ایجـاد تـسهیالت الزم جهـت گـسترش تع

ـا       های مالی دولت      الحسنه و همسویی نظام بانکی با اهداف و سیاست         قرض متأسفانه نظام بانکی کشور همچنان ب
اصالح نظام . باشد بوده و نیازمند اصالحات بنیادی جهت دستیابی به وضع مطلوب میمشکالت ساختاری مواجه 

ـائز اهمیـت اسـت    بانکی نه تنها از منظر حفظ حقوق سپرده     ـابراین . گذاران بلکه از دیدگاه انضباط پولی نیز ح  ،بن
ـارتی و   نظارت بر انتشار پول جهت جلوگیری از افزایش نقدینگی بـیش از ظرفیـت اقتـصاد و اسـتقرار             ـام نظ نظ

کـرد وجـوه    هـا در هزینـه   تنظیمی بانکی مبتنی بر شفافیت جهت اطمینان از عملکرد صـحیح و عادالنـه بانـک           
  .بایست مبنای اصالح نظام بانکداری در کشور قرار گیرد گذاری شده می سپرده

از عمده . دگرد گذاری پول ملی با بررسی تأثیرات ناشی از آن بیش از پیش مشخص می    اهمیت نظام ارزش  
، درجه باز بودن اقتصاد،     )GNP(توان به میزان تولید ناخالص ملی        گذاری پول ملی می    ثر بر نحوه ارزش   ؤعوامل م 

تغییر در  . یافته اشاره نمود   نرخ تورم و تفاوت آن با تورم جهانی، درجه تحرک سرمایه، وجود بازارهای مالی توسعه              
که   بطوری،ور مستقیم و غیرمستقیم بر متغیرهای کالن اقتصادی داردط توجهی را به ارزش پول ملی تأثیرات قابل

ـا افـزایش                هزینه مستقیم آن ازطریق اثر بر واردات و         تأثیر ـاهش ی های تولید و اثر غیرمـستقیم آن ازطریـق ک
  .تقاضای صادرات و به تبع آن تأثیر بر بازار داخلی خواهد بود

که منجر به افزایش نقدینگی، تـورم و  (ز و عدم تسویه بازار ارز   وجود تناقضات قانونی در نحوه تعیین نرخ ار       
باشـند کـه     گذاری پـول کـشور مـی       ترین مشکالت نظام ارزش    ازجمله مهم ) گردد کاهش ارزش پول داخلی می    
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مالحظه واردات بـه     های مالی، واکنش قابل    های ارزی به سیاست     وابستگی سیاست  دلیل تمرکز باال در بازار ارز       به
ـادرات از واردات، وجـود         ت نرخ ارز و به تبع آن تأثیرپذیری شدید توان تولیدی کـشور، عـدم              تغییرا اسـتقالل ص

. اند تنگناهای ساختاری در بخش تولید و عرضه و عدم دسترسی به بازارهای مالی یکپارچه و منسجم پدید آمده                 
مـدی،  اآگاهی و تحلیل از سـطح کار       کارگروه تحوالت اقتصادی با دریافت گزارشات دقیق کارشناسی و           ،بنابراین

ـایی      شفافیت و عدالت در چگونگی جذب و تخصیص فرصت    ـانکی و بـا درنظرگـرفتن معیاره ها و منابع پولی و ب
ـارایی و هزینـه مبـادالت           های خرد و کالن، نسبت وصولی ها و عدم وصولی          چون ترکیب وام  هم ها و معوقات، ک

 امـری فرابخـشی و دارای      "یارانـه " و   "مالیـات "ام بانکی را چون     بانکی و کیفیت خدمات بانکداری، تحول در نظ       
گذاری پول ملی که بعد تکمیلی بانکداری داخلـی و مؤلفـه مهـم در تنظـیم                  اهمیت دانسته و در کنار آن ارزش      

  .قرار داد طور خاص مالیه عمومی در اقتصاد ایران است را در دستورکار الملل و به تجارت و مالیه بین
های قوی  ها و مشوق تواند محرک زه پول و بانک در پیوند با تحول در حوزه یارانه و مالیات می     تحول در حو  

  .انداز هموار سازد هم آورد و راه را برای نیل به اهداف سند چشمارا برای تحول در اقتصاد ایران فر
دلیل پیـشرفت     به گانه تحوالت اقتصادی    عنوان یکی از محورهای هفت     به "کاالها و خدمات  "انتخاب حوزه   

های این بخش در اقتصاد ایران مطرح         و باال بودن هزینه    1هایی چون مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک       در حوزه 
کننده با هـدف کـسب         دو رکن اساسی تولیدکننده و مصرف      های اقتصادی   گیری فعالیت  یند شکل ادر فر . گردید

ـا منجـر بـه                 شوند که پیوند و     سود و مطلوبیت وارد عرصه فعالیت می        اتصال این دو گروه در تهیـه و ارائـه کااله
غرافیایی سکونت با پیچیده شدن روابط اجتماعی و گسترش شهرنشینی و توسعه قلمرو ج. گردد تشکیل بازار می

  .کننده افزوده شد کننده و مصرف  رکن سوم توزیع به دو رکن تولیدو فعالیت اقتصادی
شود که  گرفته می یندهای موجود بین تولید تا مصرف درنظرامجموع فرعنوان    نظام توزیع کاال و خدمات به     

ینـدهای مـذکور مطـرح      انقل، پخـش و در رأس آنهـا مـدیریت فر           و یندهای نگهداری، حمل  ادر بخش تولید، فر   
کنندگان و ایجاد بـازار   گردد و از بعد مصرف نیز افزایش آگاهی، بهبود سالمت و ایمنی، پیشبرد عقاید مصرف               می
بدین ترتیب، اهمیت نظام توزیع از هـر دو سـمت تولیـد و مـصرف در اقتـصاد                   . گیرد توجه قرار می   بتی مورد رقا

  .گردد مشخص می
ـاال در شـبکه توزیـع، تعـدد                 رسمی بودن بخش قابل    وجود مشکالتی نظیر غیر    توجهی از حمـل و پخـش ک

ـادرات و     فروشی، عدم امکان تعامل میان اصناف در س        واحدهای صنعتی در سطح خرده     طح ملی با رویکرد توسعه ص

                                                            
 به آنها را از ته کاالها، خدمات و اطالعات وابسثر و کارای انبارشؤیند زنجیره عرضه است که جریان مالجستیک بخشی از فر. 1

 .نماید ریزی، اجرا و کنترل می منظور برآورده نمودن نیازهای مشتری، برنامه نقطه شروع تا نقطه مصرف به
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ـادی ورود و شـبکه توزیـع                        ـین مب ـاالیی ب تنظیم بازار، باالبودن هزینه شبکه توزیع کاال، ناهمسانی نظام کـدینگ ک
ـای غیردولتـی حمایـت از مـصرف         داخلی، عدم برخورداری از تشکل     ـاد مـدرن             ه کننـده و عـدم برخـورداری از نه

هایی در نظام فعلی توزیع اسـت کـه ضـرورت اصـالح آن در طـرح تحـوالت                 حاکی از وجود خأل    کننده بازار   تنظیم
پـذیری،   ای از رقابـت    دهد که بخـش عمـده      بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می     . دماین اقتصادی را تبیین می   

ـاال و خـدمات             وری اقتصاد مرهون رفع کاستی     کارایی و بهره   های زنجیره تأمین و تحوالت نوین در عرصـه توزیـع ک
پذیر نبوده و کاهش فاصله  تنظیم بازار و پیشگیری از نوسانات شدید جز ازطریق مدیریت نوین توزیع امکان         . باشد می

  .توجهی مستلزم تحول در نظام توزیع کاالها و خدمات است کننده به میزان قابل بهای تولیدکننده و مصرف
ها   حوزه  آن با سایر    ی نیز با درک تفاوت ماهیت       های طرح تحول اقتصاد     عنوان یکی از حوزه     وری به   انتخاب بهره 

ـالی    از منابع اعـم  از بهینه استفاده بیان، ترین در ساده وری بهره. است انجام شده  ـابع طبیعـی، م . اسـت  انـسانی  و من
ش عوامل تولید   یافزوده و به تبع آن رشد تولید ناخالص داخلی ازطریق افزا           های اقتصادی، رشد ارزش    براساس نظریه 

های علمی و مدیریتی تنها سطح درآمد و میزان رشد            در ارزیابی . باشد پذیر می  وری عوامل تولید امکان     افزایش بهره و  
اینکه چه میـزان از افـزایش درآمـد         . گیرد  بلکه عامل این افزایش نیز مورد توجه قرار می         ،شود آن در نظر گرفته نمی    

باشد مالک قضاوت رشـد اقتـصادی        تر از آنها می     از استفاده بهینه   ناشی از استفاده بیشتر از منابع و چه میزان ناشی         
  .قرار خواهد گرفت

ها، توان رقابت ملی و سطح رفاه اجتماعی است و درعین حال پایداری رشـد                 ساز بهبود قیمت   وری زمینه   بهره
ـا       به. کند اقتصادی را نیز تضمین می     ـتای ارتق ـاه      ءعبارت دیگر، در راس ـای یـ      تـوان رقابـت بنگ ـا     ه  ءک کـشور و ارتق

  .وری مالک عمل قرار گیرد بایست بهبود بهره پذیری ملی می رقابت
ـای        در اقتصاد ایران باتوجه به سهم باالی صادرات نفتی در درآمدهای ارزی کشور و ن               وسان قیمـت نفـت در بازاره

پذیری صادرات   تنوع،بنابراین.  اقتصادی و سیاسی از ثبات الزم برخوردار باشدلحاظ الزم است درآمد ارزی کشور از جهانی
وری کل عوامل تولید که در   تنها ازطریق ارتقاء شاخص بهرهپذیری اقتصاد کشور است وان رقابتکه الزمه آن نیز افزایش ت    

یی، آموزش، مهارت و تجربه اگرایی، افزایش کار بهبود فناوری و دانش، نوآوری، فنون مدیریت برتر، منافع حاصل از تخصص
ـاکی از وجـود    شواهد آماری از نظام بهره   .یابد قابل دستیابی است    تبلور می ... ، امنیت، دموکراسی و     کارکنان وری کشور ح

مدی نظام مـدیریت در سـطح       اوری، ناکار   های اساسی برای بهره     مشکالت ساختاری نظیر فقدان تقاضای مؤثر و مشوق       
ـای فرهنگـی    وری، وجـود نگـرش   ی سازگار با مفاهیم بهرهدولتی و غیردولتی، کاستی در قواعد حقوقی و الزامات قانون   ه

ـام                ها و بنگاه    مدی سازمان اوری، ناکار   ناسازگار با مفهوم بهره    ها در تولید ارزش، ضعف کارایی و اثربخشی آنها و فقـدان نظ
رشد اقتـصادی  وری موتور محرکه اصلی      بهره  رغم آنکه     به .باشد  وری در اقتصاد کشور می     جبران خدمات مبتنی بر بهره    
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وری   اگرچـه مقولـه بهـره     . های توسعه اقتصادی کشور چندان مورد توجه قـرار نگرفتـه اسـت               اما در برنامه   ،باشد  می
عنـوان یـک محـور مجـزا جهـت حـصول              اما لحاظ نمودن آن به     ،های تحول دنبال گردد      برنامه تمام در   ستبای  می

ـام کلـی درخـصوص بهبـود بهـره       که بـه  ضمن این. اطمینان از بهبود عملکرد آن حائز اهمیت است  ـای احک وری  ج
 اقدام  ... و   "وری  دستمزد و بهره  "،  "وری  بودجه و بهره  "های بااهمیتی چون      بایست با رویکرد پروژه محور در حوزه        می
ریزی درکـشور عـالوه بـر اصـالح طـرف درآمـدی چـون اصـالح            سازی و پایدارسازی بودجه      سالم ،همچنین. نمود

ـارت دیگـر      وری در بکارگیری منابع و بـه        مستلزم افزایش بهره  ... درآمدهای نفتی و        وابستگی به  ها، کاهش   مالیات عب
ـا     »  دستمزد  -  هزینه -تورم«مدیریت طرف هزینه است و شکستن مارپیچ         وری امکانپـذیر      بهـره  ءتنها با رویکـرد ارتق

ریـزی    مدی رویکرد برنامـه   ان پذیرش کار  چوهمگانه فوق با منطق و معیارهایی         های هفت    نظام ،در مجموع  .باشد می
ـای تجربـی اقتـصاد ایـران در یـک             و واقعیـت    علمـی     ها براساس مبانی    حوزه  و گزینش   های کلیدی     برمبنای حوزه  ه

  .چارچوب منسجم و مرتبط انجام شده است
های توسعه    اسناد و قوانین برنامه    ریزی جامع گرایش و     نظام برنامه   دهه به    ریزی کشور طی چند     نظام برنامه 

 با ماهیت کمتـر کـاربردی از        امامتون کلی       به رزشی ازتفکر و مطالعه خبرگان است     جای خود محصول باا    که در 
های عملیاتی را بازکرده      برنامه  های جامع به      گذر از برنامه    ریزی توسعه راه    البته علم برنامه  . احکام تبدیل شده است   

دهد   چهارم توسعه نشان می      بررسی برنامه  ، مثال عنوان  به.  جامع است  های  های برنامه    هسته ءاست که همانا احصا   
هـدف را تـأمین کنـد،       )  درصـد  8از  ( واحد درصد    5/2وری که قرار است رشد        که موضوعاتی چون افزایش بهره    

ترتیب نسبت طرح تحوالت      عنوان موضوعات طرح تحوالت اقتصادی انتخاب شدند، بدین         هدفمندکردن یارانه به  
  .های یک برنامه با پیکره کلی آن تعبیر نمود توان نسبت هسته  با برنامه چهارم را میاقتصادی

عنوان یا  که در زیر هربه این معنا های دیگر طرح تحوالت اقتصادی، رویکرد پروژه محوری آن است  از ویژگی
هماهنگی و .  معین است)CPM(اند که هرپروژه دارای جدول زمانی   تعریف شده های معینی گانه پروژه هفت موضوع 

گانه طرح تحوالت اقتصادی یک اصل بوده اگرچه برخی موضوعات از اهمیت  افزایی درانتخاب محورهای هفت هم
 ایجاب تکارایی و عدال.  ها است باشند که نمونه بارز آن هدفمندکردن یارانه می بیشتری نسبت به سایر محورها برخوردار

گذاری، تولید  عنوان راهنمای سرمایه های نسبی را به های همگانی و قیمتی که هم قیمت نهجای پرداخت یارا کند که به می
سازد جایگزینی  مند می را بیشتر بهره ثروتمند های گروه پذیر، آسیب های گروه جای به هم و کند می اخالل و مصرف دچار

ها در ترتیبات طرح  یحه هدفمندکردن یارانههمین اساس نیز تدوین ال بر. های هدفمند در دستورکار قرار گیرد یارانه
  .تحوالت اقتصادی در اولویت قرار گرفت
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  اصالح نظام بانکی . 2-1
  اهمیت و کارکردهای نظام بانکی در اقتصاد. 2-1-1

ترین  عنوان یکی از مهم  به واسطه کارکردهای آن بهعنوان جزء مهمی از بخش مالی سیستم بانکی به
  :از جمله کارکردهای مهم نظام بانکی عبارتند از. گردد کشور تلقی مینهادهای اقتصادی هر 

  های مولد و تولیدی گذاران به سمت فعالیت تجهیز و هدایت وجوه سپرده -
 المللی های مالی در ابعاد ملی و بین تسهیل مبادالت و کاهش هزینه -

 ارائه خدمات مالی -

 های پولی از طریق نظام بانکی اعمال سیاست -

 ها سازی و مشترک نمودن ریسک وعپوشش، متن -

 که بازارهای مالی به خوبی توسعه -گذار و در حال توسعه  از سوی دیگر در اقتصادهای درحال
عبارت دیگر، نظام بانکی با  به.  نظام مالی در یک نظام بانک محور تجلی یافته است-اند  نیافته

بخش مالی این  قش نسبتاً انحصاری درداشتن بیشترین سهم در تأمین منابع و ارائه خدمات مالی ن
عنوان موتور  این وضعیت با عنایت به ضرورت توسعه بخش مالی کشور به. نماید کشورها ایفا می

محرک رشد اقتصادی نقش و جایگاه نظام بانکی را در دستیابی به اهداف کالن اقتصادی دو چندان 
مرکز  در ها ای دارند، بانک  پیشرفتهکه بازارهای مالی بسیار در اقتصادهایی حتی. نموده است

عنوان  ای در مقایسه با دیگر مؤسسات به های اقتصادی و مالی قرار داشته و جایگاه ویژه فعالیت
  .گاهی برای اجرای سیاست پولی دارند کننده اصلی خدمات پرداخت و تکیه فراهم

 عرضه ی و نقش آنها در تغییراتهای پولی از طریق ابزارهای کمی و کیف ها در اعمال سیاست نقش بانک
در حوزه سیاستگذاری پولی این نکته قابل ذکر است که موفقیت یک اقدام . باشد پول نیز حائز اهمیت می

 نیازمند یک نظام بانکی سالم، کارا و رقابتی است که ها سیاستگذاری معطوف به ثبات سطح عمومی قیمت
  .ای منابع مالی را تضمین نماید و تخصیص کارسازدعالئم سیاست پولی را منتقل 

ها به  خالص بدهی بانکنخست آنکه  .باشد کارکرد نظام بانکی از دو طریق در عرضه پول تأثیرگذار می
های بانک  ها و سیاست تأثیر رفتار بانک بانک مرکزی یکی از اجزاء اصلی منابع پایه پولی است که تحت

ن با لحاظ ضریب فزاینده پولی در رشد نقدینگی متجلی گیرد و هرگونه تغییر در کمیت آ مرکزی شکل می
ها  ها با ارائه خدمات مناسب و تغییر ترجیحات افراد از طریق تغییر نسبت سپرده  بانک و دیگر آنکهشود می
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  را تحت تأثیر(m2) و نقدینگی (m1)منجربه تغییر ضریب فزاینده پولی و ترکیب نقدینگی شده و عرضه پول 
  .دهند قرار می

دهند به هر میزان که نهادهای مالی و نظام حقوقی  نتایج حاصل از مطالعات نظری و تجربی نشان می
 متحول شوند  در حال تغییرمشوق رقابت و مالکیت خصوصی باشند و قادر باشند متناسب با نیازهای دائم

های  بر ورود و فعالیتضمن آنکه هر چه مقررات محدودکننده . عملکرد سیستم بانکی نیز مطلوبتر خواهد بود
سازی  های داخلی نظیر شفاف  مقررات مربوط به نظارت و کنترلسوسیستم بانکی کمتر باشد و از آن 

بندی تسهیالت بانکی، راهبری اثربخش بنگاه و  گیری، کفایت سرمایه، طبقه اطالعات، استانداردهای ذخیره
. ایی سیستم بانکی نیز افزایش خواهد یافت کار،تر باشد کنترل و نظارت بر آن توسط بخش خصوصی دقیق

 در ویژه بهها  ها حاکی از آن است که مالکیت دولت بر بانک شواهد حاصل از تجربیات مالکیت دولتی بر بانک
توسعه اثر نامطلوب بر عملکرد سیستم بانکی داشته و موجب کندشدن روند توسعه مالی و  کشورهای درحال

با توجه به نقش حیاتی سیستم بانکی در دستیابی به رشد و توسعه . شود میبه تبع آن کاهش رشد اقتصادی 
های  سازی بانک ها، سیاست خصوصی اقتصادی پایدار و مشاهده آثار نامطلوب مالکیت دولتی بر عملکرد بانک

 ورود ،از سوی دیگر. توسعه قرار گرفته است  جدی مورد توجه بسیاری از کشورهای درحالصورت دولتی به
تواند  ها و خدمات نوین مالی و بانکی گردد می وری جدید، روشه منجر به انتقال فناهای خارجی چنانچ نکبا

  . کارایی سیستم بانکی را افزایش دهد
  
  تحوالت نظام بانکی کشور. 2-1-2

از جمله . نظام بانکی کشور طی سه دهه گذشته فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است
 در توجهی ها پس از انقالب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا که موجب تحوالت قابل دغام بانکشدن و ا ملی

  .سیستم بانکی شد
اهداف  منظور تحقق ای را به های اجتماعی گسترده ها وظایف و مسئولیت با پایان جنگ تحمیلی، بانک

های  از طرح اعی از جمله حمایت مالیبایست مقوالت اجتم ای که می گونه ای کشور عهده دار شدند، به توسعه
قانونگذار در برنامه اول  در همین راستا،. نمودند زیربنایی و ارائه خدمات عمومی را نیز در حوزه وظایف خود لحاظ می

 مختلف اقتصادی در های منظور سوق منابع بانکی به بخش های اعتباری را کاهش و به توسعه محدودیت
تعیین نمود، همچنین از آنجا که های مختلف  های اعتباری برای بخش سهمهای کالن،  چارچوب اولویت

 تأمین منابع ارزی مورد نیاز تحقق  یکی از راهکارهایزی از طریق استقراض از خارج کشورتأمین منابع ار
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 حجم قابل توجهی از نیازهای صنایع کشور از طریق استقراض تأمین  برنامه اول توسعه کشور بوداهداف
  .گردیدمالی 

در کنار های اعتباری با هدف کنترل رشد نقدینگی اعمال شد و  در برنامه دوم توسعه سیاست سقف
.  منابع ادامه یافتمنظور تخصیص بهتر های مختلف اقتصادی نیز به های اعتباری برای بخش آن سیاست سهم

ناچار از محل منابع نظام توجهی از کسری ساختاری بودجه به  با این حال طی برنامه دوم نیز بخش قابل
  .بانکی تأمین گردید

عنوان محور اصالحات   از انقالب، توسعه بخش مالی بهپسبا تجارب بدست آمده از دو برنامه توسعه 
های دولت به  بدهیهای اول و دوم توسعه افزایش حجم  در طول برنامه. برنامه سوم توسعه مدنظر قرار گرفت

 یک بنگاه اقتصادی کارا را عنوان ها، امکان عملکرد آنها به کالیف دولت بر بانکنظام بانکی و همچنین افزایش ت
مین کسری بودجه ازطریق استقراض از أ در برنامه سوم توسعه ممنوعیت ت،بنابراین. به شدت محدود نمود

ها،  ککفایت سرمایه بان های اعتباری، تقویت ضریب آزادسازی ها، نظام بانکی، کاهش بار تکالیف بر بانک
و اعتباری غیربانکی، تدوین برنامه جامع اصالح راهبردی نظام  مالی مؤسسات و های خصوصی ایجاد بانک

نگاهی که بیانگر . این اقدامات حاکی از تغییر نگرش به نظام بانکی کشور بود. مدنظر قرار گرفت... بانکی و 
 ، موانع فعالیت آنها در یک فضای رقابتی بودعنوان یک بنگاه اقتصادی و تالش برای رفع ها به عنایت به بانک
  .توجهی بهبود یافت های اجرای قانون برنامه سوم توسعه وضعیت نظام بانکی تا حد قابل لذا طی سال

 و رابطه کرد فضای رقابتی را هموارتر برنامه چهارم توسعه نیز ادامه منطقی برنامه سوم بود که تالش می
 اجرایدنبال  به های اجرای قانون برنامه چهارم و  طی سال،عالوه برآن. ر سازدت دولت و نظام بانکی را منطقی

سازی   خصوصیهای قانونی اساسی زمینه قانون 44 درخصوص اصل رهبری های ابالغی مقام معظم سیاست
 اصالح نظام بانکی محسوب های دولتی نیز فراهم گردیده است که خود گام اساسی در راستای برخی از بانک

  .گردد می
 سیستم بانکی کشور های سوم و چهارم توسعه  در طول برنامهگرفته صورت اقدامات علیرغم تمام
باشد که با عنایت به نقش و اهمیت آن در اقتصاد  ها و مشکالت متعددی مواجه می همچنان با کاستی

  .رنظر گرفته شد طرح تحوالت اقتصادی دگانه هفتعنوان یکی از محورهای  کشور، اصالح نظام بانکی به
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  موانع و مشکالت نظام بانکی کشور. 2-1-3
  مشکالت قانونی و ساختاری. 2-1-3-1
   تعدد، ناپایدار و بعضاً متناقض بودن قوانین و مقررات ناظر بر نظام بانکی •

 مقررات ،)ها قانون پولی و بانکی کشور، قانون بانکداری بدون ربا، قانون نحوه اداره امور بانک(وجود قوانین متعدد 
 نظام با های سیاستی و نظارتی ساالنه، مواد مرتبط و ضوابط مختلف مصوب برای نظام بانکی نظیر بسته

 تصویب و تعدد جهت قوانین مذکور به میان الزم هماهنگی عدم و توسعه ساله پنج های برنامه قوانین در بانکی

 انجام در توانایی عدم و ا با سردرگمی، ناکاراییر کشور بانکی نظام گیری تصمیم مختلف مراجع طریق از آنها

بدیهی است که در چنین شرایطی امکان بروز تخلف به استناد مصوبات . نموده است مواجه وظایف صحیح
  .گردد مختلف فراهم می

  های پولی و اعتباری های سیاست مشکالت و محدودیت •
ها، تسریع در رشد اقتصادی و تعادل   قیمتهای پولی که با هدف کنترل سیاستگذار پولی در اعمال سیاست

ابزارهای کمی یا به دلیل شبهه . باشد های ابزاری مواجه می  با محدودیتشوند ها اعمال می پرداخت در تراز
وجود ذخایر (مالی بانکها باشند و یا اینکه بدلیل وضعیت خاص  قابل استفاده نمی) عملیات بازار باز(ربوی 
مذکور معموالً ابزارهای کیفی  های با توجه به محدودیت). نرخ سپرده قانونی(باشند  زم میفاقد کارایی ال) مازاد

های پولی از کارایی چندانی  سیاست ،درمجموع. گیرند های اعتباری مورد استفاده قرار می ها و سهم نظیر سقف
  .باشند  برخوردار نمیبرای تحقق اهداف مدنظر و کنترل و هدایت متغیرهای اقتصادی

ها و عدم توسعه و گسترش کمی و  تسلط نسبی بانکداری دولتی بر نظام بانکی کشور، ساختار غیررقابتی بانک •
   اعتباری غیردولتی–های خصوصی و مؤسسات مالی  کیفی مناسب بانک

 اقداماتی که در جهت توسعه بانکداری خصوصی از ابتدای برنامه سوم توسعه صورت گرفته علیرغم تمام
 ورود بخش خصوصی به ،از سوی دیگر. باشد  بخش دولتی بر نظام بانکی کشور مسلط میاست همچنان

گیری را در کل نظام بانکی ایجاد نظام بانکی کشور هر چند از ناحیه ارائه خدمات به مشتریان تحول چشم
 ایه بخش برای منطقی سودهای   اما در خصوص سایر وظایف نظیر تأمین مالی مناسب با نرخ، استنموده

  .  تجاری متمرکز شده استهای آنها بیشتر در بخش فعالیت و نداشته مناسبی چندان عملکرد تولیدی
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  مشکالت ناشی از اجرای قانون بانکداری بدون ربا به شیوه کنونی •
 به شرایط معامله در بانکداری) کارگزاران و مراجعان(عدم آشنایی و آگاهی کافی طرفین معامله  -

 بدون ربا

  برخی از ضوابط و مقررات وضع شده برای اجرای قانون بانکداری بدون رباپیچیدگی -

 های اقتصادی در عقود مشارکتی  های سود تسهیالت و عدم توجه به بازدهی بخش نحوه تعیین نرخ -

 تعدد عقود در قانون -

 ابزارهای مالی جایگزین و مناسب) طراحی(عدم وجود  -

 ها ری از استفاده تسهیالت بانکی در سایر بخشعدم طراحی سیستم نظارتی کارا برای جلوگی -

 ها مشکالت مربوط به تأمین وثیقه مورد درخواست بانک -

 

  مشکالت عملکردی. 2-1-3-2
  ها نسبت به تقاضای رو به رشد تسهیالت محدودیت منابع بانک •
 ها ها و بدهی های دارایی ها و عدم تناسب نسبت عدم رعایت الزامات کفایت سرمایه بانک •

  بودن هزینه تجهیز منابع و در نتیجه افزایش هزینه خدمات مالیباال •

 ها های ارزشیابی عملکرد بانک عدم جامعیت شاخص •

 ها های مالی بانک عدم شفافیت کامل صورت •

 افزارهای حسابداری متناسب با بانکداری اسالمی ها و نرم عدم وجود رویه •

 عدم وجود فضای رقابت سالم در سیستم بانکی کشور •

 در سیستم بانکی 1(NPL)جاری   بودن نسبت مطالبات غیرباال •

  گرایش سیستم بانکی به بنگاهداری به جای بانکداری •
 ها، عدم احراز توان مالی مشتری، پرداخت عدم بررسی دقیق توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح •

 که ...دی مشتریان و بن ها، فقدان نظام یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه تسهیالت به مشتریان بدحساب بانک
این . ها از مشتریان شده است مالحظه مطالبات معوق بانک  این عوامل منجر به افزایش قابلتمام

عنوان یکی از  هگیری مطالبات معوق ب موضوع در کنار فقدان یک راهکار مناسب قانونی برای بازپس
  .باشد معضالت اصلی نظام بانکی کشور مطرح می

                                                            
1. None Performance Loan 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


61  ...محورهای طرح تحوالت اقتصادی                                                                                                                             

  های الزم برای استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک ائه آموزشسازی و ار عدم فرهنگ •
به سردرگمی  ای در موارد مشابه که منجر ها و عملکرد سلیقه عدم تبعیت از یک رویه واحد در بانک •

  .شود متقاضیان تسهیالت بانکی می
ی میان توجه های موجود در نظام بانکی کشور سبب شده است که شکاف قابل  چالش،در مجموع

های رفتاری و ساختاری  وضع موجود و وضع مورد انتظار ایجاد شود که رفع آن نیازمند اصالحات در حوزه
  :باشد  می این شرحانتظارات کلی از اصالح نظام بانکی به. است

  ها مبتنی بر اصول بانکداری بدون ربا توسعه بانکداری اسالمی و عملکرد بانک •
 الحسنه توسعه بانکداری مبتنی بر قرض •

ن اقتصادی و مردم و توزیع عادالنه تحقق عدالت در برخورداری از خدمات بانکی توسط عامه فعاال •
 تسهیالت بانکی

 توزیع عادالنه ثروت به کمک و گذاران سرمایه و گذاران سپرده میان واسطه عنوان به ها بانک عملکرد •

 تیتوسعه بانکداری خصوصی بدلیل عدم کارایی کافی بانکداری دول •

 توزیع عادالنه سود بانکی •

  منظور رشد تولید و اشتغال های تولید محور به دهی نظام بانکی به سمت فعالیت جهت •
 های نفت و گاز گذاری در حوزه الملل نظیر سرمایه های بین مشارکت بیشتر نظام بانکی در حوزه •

 های اقتصادی مین مالی برای بخشأکاهش هزینه ت •

ها بر  ها و نظارت بانک بانکی اعم از نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکهای  تقویت کنترل و نظارت •
 نحوه ارائه خدمات به مشتریان

  

  1طرح تحول نظام بانکی. 2-1-4
 و اعمال طرح تحول نظام بانکی در سه محور اصلی اصالحات رفتاری، اصالحات ساختاری و چگونگی نظارت

  .حاکمیت تدوین شده است
  
  فتاریاصالحات ر. 2-1-4-1

با توجه به وجود ایرادات و ): باشد در هر دو حوزه رفتاری و ساختاری مطرح می(الحسنه  عملیات قرض •
الحسنه  الحسنه، عدم بکارگیری کامل منابع قرض اشکاالتی نظیر عدم استفاده مناسب از ظرفیت عقد قرض

                                                            
  .باشد  مطالعات کارشناسی جهت تدوین نهایی آن در دبیرخانه کارگروه تحوالت اقتصادی درحال انجام می–مقدماتی . 1
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الط وجوه ناشی از منابع الحسنه، اخت سسات قرضؤرویه م الحسنه، گسترش بی  تسهیالت قرضءبرای اعطا
... ها و  الحسنه توسط بانک منابع قرضهای پرهزینه برای جذب  کشی الحسنه با سایر منابع، رواج قرعه قرض

 :باشد الحسنه در سه گام زیر مدنظر می اصالحات در حوزه قرض

 الحسنه تشکیل بانک قرض: گام اول

  ها الحسنه بانک مدیریت منابع قرض: گام دوم
  الحسنه  ساماندهی نظام بانکداری قرض:گام سوم

 فراهم معنای الکترونیکی به بانکداری :مشتریان اطالعات جامع بانک ایجاد و الکترونیکی بانکداری •
 که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور در بانک و در  استنمودن امکاناتی برای مشتریان

. مورد نیاز خود را انجام دهند عملیات بانکی  ارتباطی ایمنایه روز از طریق کانال تمام ساعات شبانه
 ازجمله .است الکترونیکی  کالن دولتبانکداری الکترونیکی از ارکان اصلی خدمات الکترونیکی در معماری

 تمامهای ارتباطی با کیفیت مورد نیاز در  ایجاد زیرساخت الکترونیکی بانکداری گسترش اصلی الزامات
 و نوین پرداخت نظام بانکی، بین تبادل نظام توسعه سازی و آموزش، امنیت، نگنقاط کشور، فره

های دولتی به استفاده از بانکداری  الزم نظیرکاهش تعرفه خدمات، الزام دستگاه های مشوق بینی پیش
  .باشد می... الکترونیکی و 

نیاز از  العات مورد اط با هدف دسترسی به تمام:ایجاد بانک جامع اطالعات مشتریان نظام بانکی •
های مختلف، شناسایی مشتریان بدحساب و بررسی  متقاضیان تسهیالت بانکی، نحوه عملکرد بانک

  ...صحت و سقم مدارک ارائه شده توسط متقاضی و 
 مشتریان، های ذیربط در ارائه اطالعات توان به همکاری دستگاه از الزامات ایجاد بانک جامع مشتریان می

مد جهت تعیین سطوح اهای شفاف و کار ها، تدوین و ابالغ دستورالعمل نه در الزام دستگاههمکاری قوه مقن
  .دسترسی اشاره نمود

  تمامتوان به عدم ثبت کد ملی از مشکالت موجود بر سرراه ایجاد بانک جامع اطالعات مشتریان نیز می
دن درجه صحت و کامل نبودن  در سیستم بانکی، تعدد مراکز تولید اطالعات، پایین بوپیشینمشتریان 

  .اطالعات اظهار شده توسط مشتریان اشاره نمود که باید مرتفع شوند
  ها از طریق طراحی سامانه اعتبار سنجی بانکی سنجش اعتبار مشتریان بانک •
 ها های غیرضروری بانک ییواگذاری دارا •

 :عبارتند ازانون اهداف اصلی تشکیل این ک: گذاری تشکیل کانون مشاوران اعتباری و سرمایه •
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 های تولیدی گذاری در طرح تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه -

 استفاده منظور بسط و گسترش فرهنگ المللی به ها و نهادهای ملی و بین  با سازمانتعاملایجاد و  -
 گذاری از خدمات مشاوران سرمایه

 خصصی مشاوران و آموزش مداوم آنهابردن دانش ت باال -

 و خارجی داخلی ابعاد در الزم اقدامات انجام و مربوطه مقررات و قوانین اساسبر پولشویی با مبارزه •

 ساماندهی و وصول مطالبات معوق •

 

  اصالحات ساختاری. 2-1-4-2
 نظام توان به اصالح قوانین و مقررات ناظر بر عملکرد از اصالحات ساختاری بلندمدت نظام بانکی کشور می

. ها، قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکداری بدون ربا اشاره نمود بانکی نظیر قانون اداره امور بانک
مدت  اصالحات میانای و مشارکتی از جمله  های تجاری و تخصصی بر اساس عقود مبادله ساماندهی بانک

 .گردد  زیر پیشنهادمیها به شرح  الگوهای اصالحی برای بانک،بر این اساس. آیند شمار می نظام بانکی به

  های تجاری  الگوی پیشنهادی برای بانک)الف
 و سپرده) بدون قید زمان(گذاری عادی   براساس سپرده جاری، سپرده سرمایهمنابعتجهیز  -

  دار گذاری مدت سرمایه
 سلف، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، (ای مبادلهتخصیص منابع براساس عقود  -

 )خرید دین

و ) برای خرید انواع کاالها و خدمات(کنندگان  امل مصرفهای تجاری ش مشتریان بانک -
  )مدت و سرمایه در گردش مین نیازهای کوتاهأبرای ت(سسات تولیدی و خدماتی ؤم

 و ابتدایصورت معین  به ای مبادله عقود تسهیالت سود نرخ :تجاری های بانک تسهیالت سود نرخ -

 براساس تواند سود می نرخ بازرگانی های فعالیت سوددهی ماهیت بدلیل و شود می مشخص دوره
  .ظرفیت و نرخ بازار تعیین شود

مین أها و حفظ اشتغال موجود، حمایت مالی از ت  بنگاهگردشمین سرمایه در أت: جامعه هدف -
های خدماتی، حمایت  آالت، حمایت از بازرگانان و صنوف، حمایت از بخش مواد اولیه و ماشین

 ...از پیمانکاران و 
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  ای اساس بانکهای تخصصی و توسعه  پیشنهادی بر الگوی)ب
 خاص، ، گواهی سپرده)گذاری مدت دار سپرده سرمایه(تجهیز منابع بر اساس گواهی سپرده عام  -

  استفاده از منابع دولتی، استفاده از منابع سایر بانکهای داخلی و خارجی
مساقات و مشارکت حقوقی و مدنی، مضاربه، ( مشارکتی عقودتخصیص منابع براساس  -

 گذاری مستقیم سرمایه) مزارعه

شود و سود براساس  در عقود مشارکتی نرخی برای تسهیالت تعیین نمی: نرخ سود تسهیالت -
 .شود بازدهی اقتصادی طرح تعیین می

  گذاری های سرمایه تشکیل بانک) 1-ب
مشارکت با ابزارهای مالی  هستند که از طریق ترین نهاد مالی در بازار سرمایه گذاری اصلی های سرمایه بانک

گذاری  های سرمایه گذاری، صکوک و گواهی سپرده منابع را تجهیز و به فرصت های سرمایه همانند صندوق
  . دهند آور تخصیص می سود
  بانک جامع) ج

جامع که  جدید بعنوان بانک های موجود و یا ایجاد یک بانک بر اساس الگوی پیشنهادی انتخاب یکی از بانک
   . فعالیت نمایدای الحسنه، بانکداری تجاری و بانکداری تخصصی و توسعه ه زمینه بانکداری قرضدر هر س
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موسسه 
الحسنه  قرض

قرض الحسنه    بانک

–بانک تخصصی 
توسعه ای

بانک 
گذاری سرمایه

شرکت تامین (
)سرمایه

بانکداری 
تجاری

بانکداری 
تخصصی 

)مشارکتی(

بانک جامع

ها بر اساس   انواع بانک
تحول نظام بانکیطرح 

بانک تجاری 

موسسه 
الحسنه  قرض

بانکداری 
تجاری

بانکداری 
تخصصی 

)مشارکتی(
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تخصیص منابع تجهیز منابع

بانکهای تجاری

سپرده جاری

سپرده سرمایه 
گذاری مدت دار

فروش اقساطی. 1

اجاره به شرط تملیک. 2

جعاله. 3

سلف. 4

خرید دین. 5

تخصیص منابع تجهیز منابع

موسسه قرض الحسنه 

خدمات بانکی

سپرده 
جاری
سپرده 

انداز پس

ها انواع طرح

تامین هزینه ازدواج جوانان

تامین هزینه درمانهزینه تحصیل جوانان 

نیازهای ضروری سفرهای سیاحتی و زیارتیتامین  مسکن

خدمات جاری

بانکداری الکترونیک 

حوالجات

...و

عملیات بانکی 
تجاری
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...و

تجهیز منابع

بانکهای تخصصی

گواهی سپرده  
عام

گواهی سپرده  
خاص

مشارکت حقوقی. 1
مشارکت مدنی. 2

فروش اقساطی. 5 مضاربه4

سرمایه گذاری مستقیم. 3

منابع سایر  سرمایه بانک
بانکها

پروژه واحد

ها سبد پروژه

مشارکت 
سرمایه   درتامین

در گردش

صندوقها

انواع  
اسالمی اوراق

)صکوک(
اوراق باپشتوانه

بدهی 

گواهی سپرده

بانک سرمایه گذاری
)شرکت تامین سرمایه(

تخصیص منابع

اجاره بشرط تملیک.6

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


68 ها مبانی طرح تحوالت اقتصادی با تأکید بر هدفمندکردن یارانه                

  سسات پولی و مالیؤنظارت یکپارچه بر م. 3- 4- 1- 2
  : عبارتند ازFSA(1( اهداف مدنظر از اعمال نظارت یکپارچه بر خدمات مالی

  طرفانه بازارهای مالیثر و بیؤارتقاء م -
 کمک به متقاضیان استفاده از خدمات مالی -

 فراهم نمودن توزیع عادالنه خدمات مالی -

 فراهم نمودن شرایط انجام عادالنه، مطلوب و سهل معامالت  -

 تالش برای ایجاد محیط مناسب برای گفتگوی آزاد، صریح و تبادل اطالعات -

 مداگیری بازار پولی و مالی کار تالش برای شکل -

 

  اختیارات حوزه نظارت یکپارچه •
  سسات مالیؤصدور مجوز فعالیت برای م -
 سسات مالیؤتدوین مقررات فعالیت م -

 سسات مالی متخلف و الزام آنها به جبران خسارتؤمجازات م -

 سسه مالی خاصؤلغو مجوز فعالیت م -

 سساتؤتشخیص و اعمال جرائم مالی م -

 

  ابزارهای نظارتی در سیستم نظارت یکپارچه •
 )حضورینظارت (بزارهای شناسایی ا -

 )غیرحضوری(ها  ابزارهای کنترلی مانند شناسایی ریسک -

 ابزارهای پیشگیری مانند افشای اطالعات برای جلوگیری از وقوع جرم -

 سسات به جبران خسارتؤها و یا الزام م ابزارهای اصالحی مانند اصالح رویه -

  
  های کاری نظارت یکپارچه حوزه •

 خصوصیهای دولتی و  بانک -

  های بازنشستگی صندوق -
                                                            

1. Financial Services Authority 
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 بازار سرمایه -

 های بیمه شرکت -

 الحسنه های قرض صندوق -

 نهادهای پولی و مالی جدید -

 حسابرسان و حسابداران -

 ها کارگزاری -

 ها صرافی -

 های اعتبار تعاونی -

 مین اجتماعیأصندوق ت -

 ها لیزینگ -

 

  مشمولهای نظارتی  هماهنگی میان دستگاه •
 سازمان حسابرسی -

 نک مرکزیحوزه نظارت با -

 هیات نظارت بر سازمان حسابرسی  -

 مین اجتماعیأهیات نظارت بر ت -

 حوزه نظارتی بیمه مرکزی -

 ت نظارت بر جامعه حسابرسی بیمهأهی -

  های اعتبار واحد نظارت بر تعاونی -
  
  یاتیمال نظام اصالح. 2-2
  اقتصاد در مالیاتی نظام کارکردهای و اهمیت. 2-2-1

 اجرای عمومی، مخارج پرداخت منظور به و قوانین موجب به که است افراد ییدارا یا درآمد از یبخش مالیات
 دولت اجرایی و اداری های اهرم وسیله به کشور سیاسی و اجتماعی اقتصادی، منابع حفظ و مالی های سیاست
 گسترش و ایجاد در ها دولت فزاینده نقش همچنین و اقتصادی های فعالیت تنوع و گسترش .شود می وصول

 در تالش و اجتماعی و اقتصادی هایعرصه در دولت تعهدات گسترش و اجتماعی تأمین عمومی، ماتخد
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 تأثیرگذار و مهم ایمسأله به را مالیات دریافت و پرداخت درآمد، عادالنه توزیع و اقتصادی رشد تحقق جهت
  .است دهنمو تبدیل

 های مالیات و مستقیم های مالیات :گیرند می جای گروه دو در ها مالیات ،کلی بندی تقسیم یک در
 و حقیقی از اعم اشخاص درآمد با متناسب و مستقیماً که است مالیاتی مستقیم مالیات از مقصود. غیرمستقیم

 مالیات و ها شرکت سود بر مالیات درآمد، بر مالیات: است دریافت قابل طریق سه به و شودمی وصول حقوقی
 به آن پرداخت و شود می اضافه خدمات و کاالها از یرخب ارزش به قیمغیرمست مالیات درمقابل،. ثروت بر

 و مصرف بر مالیات صورت دو به مالیات نوع این. گیردمی تعلق فرد مالی موقعیت از صرفنظر کننده مصرف
  .شود می دریافت واردات بر مالیات و فروش

 یک طبق. دارد وجود تیمتفاو نظرات مستقیم یا و غیرمستقیم های مالیات ارجحیت تبیین در
 بازارها بر واقعی درآمدهای شناسایی در توانایی عدم دلیل به غیرمستقیم های مالیات که ییآنجا از دیدگاه،

 توزیع اهداف توان می مستقیم های مالیات وضع با کهآن حال دارند، مغایرت اقتصادی عدالت اهداف با شوند می وضع
 های مالیات اخذ براینکه مبنی دارد وجود دیگری دیدگاه بل،درمقا. ساخت محقق را درآمدها مناسب
 مقادیر ساله همه که بطوری است، دشوارتر وصول و صیتشخ مراحل در فراوان مشکالت دلیل به مستقیم
 به گرایش لذا دهد، می دست از را خود درآمدهای از عظیمی بخش دولت و گرفته صورت مالیاتی فرار زیادی
 کارکرد به توان می را مالیات اصلی کارکردهای هرحال به .شود می معطوف مستقیمغیر مالیات اخذ سمت

  .نمود تقسیم اقتصادی کارکرد و اجتماعی کارکرد درآمدی،
  

  درآمدی کارکرد. 2-1-1- 2
 مورد مداکار نحو به اگر ابزار این. رود می شمار به دولت برای درآمد تأمین ابزارهای ترین مهم ازجمله مالیات
 بدان مسأله ،حال این با. باشد دولت بودجه از توجهی قابل بخش کننده تأمین تواند می گیرد قرار ادهاستف
 باالتری مالیاتی درآمدهای از دهد قرار باالتری سطح در را مالیاتی های نرخ دولت قدر هر که نیست معنا

 و ادامه برای موجود کارهای و کسب انگیزه مالیاتی باالی های نرخ شرایط در زیرا ،بود خواهد برخوردار
 افزایش منظور به لذا ،شود می کاسته دولت مالیاتی درآمدهای از بنابراین ،یابد می کاهش فعالیت گسترش

 ضمن طریق این از تا نماید اقدام مالیاتی های پایه گسترش به نسبت بایست می دولت مالیاتی درآمدهای
  .شود مند بهره مالیاتی درآمدهای افزایش از کارها و کسب فعالیت انگیزه حفظ
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  اجتماعی کارکرد. 2-1-2- 2
 های سیاست. رود می شمار به اقتصادی های سیاست و دولت اصلی اهداف ازجمله درآمدها عادالنه توزیع

 بین درآمدی نابرابری کاهش در تواند می ثروت بر مالیات و درآمد بر مالیات ویژه به دولت مالیاتی
 طبقاتی فاصله کاهش جهت دولت ابزارهای ترین مهم از مالیات ،درحقیقت. شود واقع ثرؤم فقرا و ثروتمندان

 درآمد و افزایش فقرا درآمد که آید می فراهم نحوی به درآمدها بازتوزیع امکان آن طریق از که است
 که است عنام بدین بلکه نیست ثروتمندان ثروت، کاهش یامعن به این البته (شود می تعدیل ثروتمندان

  ).یابد می افزایش ثروتمندان ثروت به نسبت بیشتری رشد با فقرا ثروت
  

  اقتصادی کارکرد. 2-1-3- 2
  منابع بهینه تخصیص) الف

 منابع و دهد قرار تأثیر تحت را مختلف صنایع بین منابع توزیع تواندمی دولت مالیاتی های سیاست
 و سودآور های فعالیت سمت به لوکس کاالهای تولید و بازده کم های فعالیت و صنایع از را اقتصادی
 وضع مالیات لوکس و غیراساسی کاالهای مصرف و تولید بر چنانچه. دهد سوق اساسی تولیدات

 و اساسی کاالهای با درمقایسه کاالها از دسته این برای باالتری مالیاتی های نرخ اینکه یا( شود،
 و گذاری سرمایه منجربه امر این. یافت خواهد هشکا کاالها این تولید و تقاضا) شود تعیین ضروری
 که کاالهایی مورد در مالیات وضع همچنین،. دگرد می ضروری و اساسی کاالهای زمینه در تولید
 کاالها قبیل این مصرف و تولید کاهش موجب نیز است اجتماعی های هزینه با توأم آنها مصرف یا تولید
 های فعالیت سمت به منابع مجدد تخصیص به نسبت توان می مالیات وضع با ترتیب، بدین. شود می

  .دنمو اقدام مولد
  

  اقتصادی ثبات) ب
 اقتصادی رکود دوره در. دهد کاهش جامعه در را اقتصادی های نوسان تواند می دولت مالیاتی های سیاست
 هنگام این در .شود می کاسته نیز ملی درآمد و گذاری سرمایه مقدار از یابد می کاهش ثرؤم تقاضای که زمانی
 تقویت دنبال به. شود گذاری سرمایه تشویق موجب مالیاتی مناسب های سیاست اتخاذ با تواند می دولت

 بنابراین،. شود می خارج رکود وضعیت از اقتصاد و یابد می افزایش نیز ملی درآمد و اشتغال گذاری، سرمایه
  .است اقتصادی ثبات ساز زمینه خودکار کنندگی تثبیت آثار از برخورداری با مالیات ابزار
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 اهداف تحقق ساز زمینه مداکار مالیاتی نظام یک از برخورداری  کهشود می مشخص ترتیب، بدین
 چهار مالیات انتقال جریان در که دانست مداکار را مالیاتی نظام توان می هنگامی حال، این با. است چندگانه

  :شود رعایت ویژگی نوع
 هریک یعنی باشد، متناسب حقوقی و حقیقی اشخاص نسبی توان با امکان حد در ها پرداخت -

 .بپردازد مالیات عنوان به رقمی درآمدهایش کل شدن درنظرگرفته با افراد از

 برای باید مالیات پرداخت میزان و زمان و باشد قانونمند و مشخص ،پرداخت قابل مالیات مقادیر -
 .باشد مشخص و درک قابل افراد سایر و کنندگان پرداخت

 ترین پایین مالیات کننده پرداخت به که باشد ای شیوه به آن دریافت روال و مالیات اخذ زمان -
 .حفظ شود نیز دولت حقوق حال درعین و آید وارد فشار میزان

 آوری جمع مالیات صورت به آنچه و شود داشته نگه پایین امکان تاحد مالیات گردآوری هزینه -
 .گیرد قرار داری خزانه و دولت دراختیار کامل طور به شود می

 مختلف کشورهای تالش دلیل کشورها، اقتصاد در مالیاتی نظام اهمیت درک و فوق مطالب به عنایت با
 . شود می آشکار خود مالیاتی نظام بهبود و ارتقاء راستای در توسعه حال در کشورهای ویژه به جهان

  

  کشوری اتیمال نظام تحوالت. 2-2- 2
 نیا و شد مواجه مشکل با کشور نفت صادرات ،یلیتحم جنگ آغاز لیدل بهی اسالم انقالبی روزیپ زا پس
ی ریگ جهت و کردیرو اما ،یابد شیافزا کشور بودجه منابع دری اتیمالی درآمدها سهم تا شد باعث امر

 .بود یعیطب ورکش خاص طیشرا به توجه با موضوع نیا البته که اتخاذ نشدی اتیمال نظام خصوص دری خاص
 و تر منسجم صورت به مختلف موضوعات توسعه یها برنامه یاجرا آغاز و یلیتحم جنگ انیپا از پس
 و نقش به نسبتی اصالحی نگرش از کشور توسعه ساله پنجی ها برنامهی بررس. شد دنبال تر شدهی زیر برنامه

 ک یتوسعه دوم و اول های برنامه در ژهیو به ها یبررس نیا هرچند. دارد تیحکا کشور اقتصاد در اتیمال گاهیجا
یی ردپا اصالحات روند در توان یم بعد به سوم برنامه از ، امادنده ینم نشان رای مشخص راهبرد وی مش خط
 ،یحیتصر کردیرو توسعه چهارم برنامه در سپس افت،ی اتیمال مقوله به نسبت نیادیبن و قیعم نگرش ک یاز

 ریتقر کشوری مالی فضا ریتدب به نسبت ساله ستیب انداز چشم با هماهنگ و رت مدون یا برنامه و یفیتکل
  .است دهیگرد
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 دگاهید دو توسعه اول برنامه در که دارد دنبال به را جهینت نیا توسعهی ها برنامه از ک یهری بررس
ی درآمدها شیافزا بر برنامه نیا در آنکه نخست. داشت وجود کشوری اتیمال ستمیس خصوص در مهم
. بود شده دیتأک ثروت بر اتیمال و مستغالت بر اتیمال مشاغل، بر اتیمال بر تمرکز قیطر از دولتی اتیمال

 وی اتیمال نظامی التیتشک و یادار ساختار اصالح به توجه بدون اتیمال وصول زانیم در شیافزا دیگر اینکه
 طول در لذا .بود شده گرفته قرار جهتو مورد وصول و صیتشخ ،ییشناسای قبلی ها روش بر دیتأک با صرفاً
 شیافزا دری اساس رکن ک یعنوان بهی اتیمال نظامی ادار وی اتیعمل ساختار دری اصالح ا یبهبود اول برنامه
ی اصالح ویی اجرا داتیتمه بدون و تنها برنامه اهداف بهی ابیدست رایز ،نگرفت صورتی اتیمال نظامیی کارا

  .نمود یم قلمداد ریپذ هیتوج و توجه مورد شتریب را کردیرو نیهم مانز آن طیشرا البته بود، مدنظر
 ابعاد کاهش بر عالوه که شدی طراحی ا گونه به کشوری درآمدی ها استیس زین توسعه دوم برنامه در
 .باشد سریمی اتیمالی درآمدها سهم شیافزا قیطر از تنها بلندمدت در آنی جاری ها نهیهز نیمأت دولت،

  :بود ریز شرح به مذکور استیسیی اجرای راهبردها
  حقوقمالیات ی استثنا به کشوری اتیمالی درآمدها در میمستقی ها مالیات سهم شیافزا -

 وی لیتبد عیصنا ،یکشاورز بخش ءاستثنا به درآمد هیپا فیتعر براساسی اتیمال نظام یبازنگر -
 یکشاورز بخشی لیتکم

 وی منطق مطلوب، صورت به میرمستقیغی هاتعرفه یبرقرار جهتی اتیمال نیقوان لیتکم و حیتصح -
 کاال ارزش براساس صرفاً

ی وصول شیافزا منظور به درآمدها با متناسب کشوری اتیمال نظام در دیجدی ها روشی بررس -
 یاتیمالی درآمدها

 وی اتیمال نظامیی کارا شیافزا کردن، مدرن هدف با اتیمال اخذی ها روش و التیتشک دری بازنگر -
 میمستقی ها مالیات مورد در ژهیو بهی آور جمع زمان دنیرسان اقلحد به

 یاستانی ها ارگان اراتیاخت گسترش وی استانی ها دستگاه توسط درآمد کسب امکانات شیافزا -

 دولتی عمرانی ها نهیهز نیمأت جهت در نفت فروش از حاصلی درآمدها تیهدا -

 به کهیی ها یگذار هیسرما ویی ربنایزی ها یگذار هیسرمای برای اتیمال فیتخف ای یبخشودگ ءاعطا -
 .دینما کمکی تکنولوژ انتقال و محروم نقاط در دکنندگانیتول استقرار ارزآور، ک،یاستراتژی کاالها دیتول

 کهی ا گونه به اتیمال نوع نیا پرداخت ازی خوددار مهیجر شیافزا و میمستق اتیمال نرخ کاهش -
 .ابد یشیافزای اتیمال یدرآمدها در میمستقی ها مالیات سهم
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  برنامهی ها سال درطول  درآمدهای مالیاتیدرصد 2/18 متوسط رشد  ینیب شیپ -

 با و کشوری اقتصادی سامانده طرح آن،ی انیپای ها سال و دوم برنامهی اجرا طول در ،براینعالوه 
 شفاف تفکر ک یهب التزام طرح، نیای اجرا از هدف. شد نیتدویی دارا وی اقتصاد امور وزارت تیمسئول
ی کردهایرو. بودی نگری بخش تیحاکم از زیپره و) توسعه سوم برنامه طول در اجرا بر دیکأت با(ی اقتصاد

  :بود شدهی نیب شیپ ریز شرح به برنامه نیای اتیمال
 اتیمالی ها نرخ کردنی منطق -

 هامعافیت نمودنی منطق و حذف -

 یصیتشخ خود روشی اجرا -

 یاتیمال نظامی درون لیتعد -

 به توجه با امر نیا البته که بودی جزئ انحرافی دارای کم اهداف به نسبت دوم برنامه عملکرد جینتا
  .بود رفتهیپذ صورتی اقتصاد وی اسیس ،یاجتماع طیشرا بهبود نیهمچن و اول برنامه به نسبت اهداف لیتعد

 صرفاً و بودی اتیمال ظامنی برای کم اهداف فاقد نیشیپی ها برنامه با سهیمقا در توسعه سوم برنامه
 نهیزم در توسعه سوم برنامه سند در رانیوز أتیهی کلی رهنمودها. بودی ا هیپا وی اساس اصالحات بر متمرکز

  :بود شرح نیبد اتیمال
  

  نفت درآمد به بودجه ءاتکا کاهش منظور به دولتی درآمدها کل ازی اتیمالی درآمدها سهم افزایشهای  روش •

 یاتیمالی ها هیپا بسط -

 یاتیمالی ها فیتخف و ها تیمعاف از کاستن -

 افزوده ارزش بر اتیمال وضع -

 یاتیمال فراری ها راه ازی ریجلوگ -
  

  )یاتیمال نظام تیریمد وی اتیمالی ها استیس بر مشتمل (یاتیمال نظام اصالحی ها روش •
 قیتشو و توسعهی برای ا زهیانگ عنوان به را اتیمال کاربرد کهیی ها شاخص و چارچوب ،اصول نییتع -

 موارد و نموده قانونمندی اتیمال فیتخف ا یتیمعاف ءاعطا با خاص مناطق و عیصنا ،یرنفتیغ صادرات
  .رساند حداقل به را سأالر یعل صورت به صیتشخ

 توسعه سوم برنامه دورهی برا آن ثبات وی اتیمالی ها نرخی ساز بهنگام -

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


75  ...محورهای طرح تحوالت اقتصادی                                                                                                                             

 اجرا وهیش وی درآمد طبقات کاهش ف،یتعار تیفافش ابعاد دری اتیمال مقررات و نیقوانی سازساده -

 توان شیافزا وی ریگمیتصم ،یاستگذاریس امور تمرکز منظور به یاتیمال التیتشک و سازمان اصالح -
 موجود سازمانی اتیعمل

 برنامه، نیای اجرای ها سالی ط و گرفت شکل کشوری اتیمال نینو نظام سوم برنامه در ،قتیحق در
 تمام تمرکز نیهمچن و موجودی سازمان موانع رفع وی اتیمال نظامیی کارا شیافزا منظور بهی اتیمال امور سازمان

 اطالعات جامع نظامی انداز راه وی طراح درخصوص هیاول اقدامات و شد لیتشک اتیمال اخذ به مربوط امور
  .شد اجرا اتیلما پرداختی ها وهیش ازی ک یعنوان بهی خوداظهار روش نیهمچن. رفتیپذ صورتی اتیمال

 درآمدهای مالیاتی به تولید نسبت دنیرسی برای اتیمالی درآمدها شیافزا زین چهارم برنامه قانون در
 بود  گرفته قرار مدنظر اتیمال محل ازی جار یها نهیهز درصد 80 حدود پوشش زین و درصد 8 ناخالص داخلی به

  :بود لیذ شرح به مذکور برنامه در اتیمالی کردهایرو و
  یرنفتیغی درآمدها محل ازی جاری ها نهیهز نیتأم قیطر ازی مال انضباطی رقرارب -
 یرنفتیغ صادرات از تیحما -

 درآمد عادالنه عیتوز -

 بر اتیمال ،یاتیمال جامع طرح کاملی اجرای ریگیپ بر عالوه چهارم برنامهی ها سال یط است ذکر به الزم
  .شدیی اجرا زین افزوده ارزش

  

  )ها یکاست و مشکالت (مالیاتی نظام موجود وضع. 2-2-3
   1داخلی ناخالص تولید به مالیاتی درآمدهای نسبت. 2-3-1- 2

. باشد می داخلی ناخالص تولید به مالیاتی درآمدهای نسبت ها، مالیات با مرتبط مهم های شاخص از یکی
 سبتن متوسط همین. است بوده درصد 5/5 ،)1370-1386 (گذشته سال 17 طی شاخص این متوسط

 میزان که است درحالی این ،است بوده درصد 1/6 توسعه چهارم برنامه برای و درصد 6 توسعه سوم برنامه برای
 در شاخص مذکور ،همچنین .تاس بوده درصد 8 شاخص این برای توسعه چهارم برنامه در شده گذاری هدف

 همسایه کشور عنوان به ترکیه کشور رد و دهد می اختصاص خود به را درصد 20 از بیش رقمی پیشرفته اقتصادهای
 منتخب کشورهای با ایران در مزبور نسبت مقایسه. است بوده درصد 9/18 ،2009 سال در شاخص این ایران
  .باشد می ایران در یادشده نسبت بودن پایین بیانگر

                                                            
 .است دهیگرد کسر ها مالیات سرجمع از نفت عملکرد اتیمال رقم) 1384 - 1388(ی ها سالی ط نظر مورد نسبت محاسبه در. 1
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  منتخب کشورهای در داخلی ناخالص تولید به مالیات نسبت. 1-2 جدول

  )درصد(                                                                                                                                                                  
  مالیات به تولید ناخالص داخلی  سال  کشور
  22/13  2009  استرالیا
  18/9  2009  ترکیه
  21/22  2008  فنالند
  34/55  2009  دانمارک
  15/66  2009  مصر
  19/8  2009  فرانسه
  34/55  2009  دانمارک
  15/66  2009  مصر
  19/8  2009  فرانسه

  25/53  2009  آفریقای جنوبی
  15/44  2009  کره جنوبی

  26/11  2009  نروژ
  15/66  2009  مالزی
  22/62  2009  هلند

  25/96  2009  انگلستان
  15/56  2009  شیلی
  30/83  2007  نیوزلند

  19/54  2009  تغالپر
      Source: http://www.data.worldbank.org. 

  
  ایران.ا. جدر داخلی ناخالص تولید به مالیات نسبت. 2-2 جدول

 )درصد(                               
  مالیات به تولید ناخالص داخلی  سال

1370  7/5  
1371  9/5  
1372  2/4  
1373  2/4  
1374  9/3  
1375  2/5  
1376  2/6  
1377  7/5  
1378  2/6  
1379  3/6  
1380  3/6  
1381  5/5  
1382  9/5  
1383  1/6  
1384  5/5  
1385  6/5  
1386  6/5  
1387  4/6  
1388 4/7 

  اقتصادی داری کل کشور و نماگرهای، معاونت نظارت مالی و خزانه)1370-1388 (های گزارش وضع مالی دولت در سال: مأخذ     
  .ایران.ا. بانک مرکزی ج    
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  1جاری های هزینه به مالیات نسبت. 2-3-2- 2
 به مالیاتی درآمدهای نسبت همان یا مالیاتی پوشش شاخص مالیات، با مرتبط های شاخص ترین مهم ازجمله
 ها مالیات محل از دولت جاری های هزینه تأمین میزان دهنده توضیح که شاخص این. باشد می ای هزینه اعتبارات

 درصد 100 از بیشنیوزلند  همچون کشورها در برخی از و درصد 60 از بیش پیشرفته تصادهایاق در باشد می
 های هزینه از بخشی جاری های هزینه بر عالوه مزبور، درکشورهای که معنا بدین )2006در سال ( باشد می

 طی مزبور شاخص متوسط ایران در که است درحالی این. گردد می تأمین ها مالیات محل از نیز دولت عمرانی
 مذکور های برنامه طی که معناست بدین این و است بوده درصد 38 حدود توسعه چهارم و سوم های برنامه
 محل از عمدتاً و مالیاتی درآمدهای از غیر درآمدهای محل از جاری هایهزینه درصد 60 میانگین بطور

 امور صرف باید نسلی بین ثروت یک وانعن به نفتی درآمدهای که درصورتی است شده تأمین نفتی درآمدهای
  .شود  کشورعمرانی

  
  2006های جاری در کشورهای منتخب در سال  نسبت مالیات به هزینه. 3-2جدول 

 )درصد(                                                                                                                                     

 نسبت مالیات به هزینه های جاری کشور

 34 افغانستان

 183 الجزایر

 89 استرالیا

 80 کانادا

 97 دانمارک

 60 مصر

 62 فنالند

 50 فرانسه

 101 نیوزلند

 62 نروژ

 90 ترکیه

 62 ونزوئال
            Source: World Development Indicator, 2009. 

  
  
  

                                                            
  .است دهیگرد کسر ها مالیات سرجمع از نفت عملکرد اتیمال رقم) 1384 - 1388(ی ها سالی ط مزبور نسبت محاسبه در. 1
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  ایران در جاری های هزینه به یاتمال نسبت. 4-2 جدول
  )درصد                    (                

  های جاری مالیات به هزینه  سال
1370  7/49  
1371  2/48  
1372  7/29  
1373  4/27  
1374  4/25  
1375  2/33  
1376  6/33  
1377  9/34  
1378  9/37  
1379  43  
1380  2/40  
1381  2/34  
1382  5/36  
1383  4/36  
1384  31  
1385  7/33  
1386  9/41  
1387  6/36  
1388  3/44  

  .داری کل کشور، معاونت نظارت مالی و خزانه)1370-1388(های  گزارش وضع مالی دولت در سال: مأخذ          

  

  مالیاتی منابع ترکیب. 2-3-3- 2
 رو این از باشد، می ها مالیات اقتصادی و اجتماعی کارکردهای عملکرد بررسی با ارتباط در مالیاتی منابع ترکیب بررسی
 این از حاکی توسعه چهارم و سوم های برنامه طی بررسی این. است اهمیت حائز مالیاتی منابع ترکیب بررسی
 به نسبت ها مالیات کل از مستقیم های مالیات سهم همیشه یادشده برنامه دو درطول اوالً که است موضوع
   امر این، اما است شده تشدید چهارم برنامه در موضوع این و است بوده ربیشت غیرمستقیم های مالیات سهم
 بخش که است آن از حاکی مالیاتی منابع اجزای دقیقتر بررسی زیرا است، نداده روی خاصی استراتژی راستای در

 و مددرآ بر مالیات دولتی، های شرکت بر مالیات همچون الوصول سهل درآمدهای را مالیاتی درآمدهای اعظم
 بدون و خاص روال یک طی تقریباً آنها وصول ماهیتشان به توجه با که چرا ،دهند می تشکیل واردات بر مالیات
  .پذیرد می صورت مالیاتی امور سازمان زیاد دخالت

 عملکرد از مالیاتی نظام اجتماعی کارکرد که است این گردد می مستفاد بررسی این از که دیگری نکته
 برابر 5/1 حدود توسعه چهارم برنامه در حقوق بر مالیات سهم میانگین که ای گونه به ،است بودهن برخوردار خوبی
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 بخش افزوده ارزش به توجه با آنکه حال است بوده) دوره همان طی(مشاغل بر مالیات سهم میانگین
 از این بیش مشاغل بر مالیات سهم که رودمی انتظار مزبور بخش در مشاغل توجه قابل سهم و خدمات

  .مقادیر باشد
 مالیات نوع این به مربوط سهم کمترین (باشد می ثروت بر مالیات پایین سهم درخصوص دیگر نکته

 نوع این بر بیشتری تأکید بایست می یابد بهبود ها مالیات طریق از درآمد توزیع باشد قرار اگر که) باشد می
 نظر به نشود، طبقاتی فاصله افزایش باعث اگر اتیمال نوع نیا عملکرد کنونی وضعیت لذا ،شود مالیات

  .شود فاصله این کاهش باعث بتواند رسد ینم
  

  

  بودجه قانون بندی طبقه نمودن لحاظ با مالیاتی منابع ترکیب. 5-2 جدول
  )درصد(                                                                                                                                                   

  مالیات بر درآمد
مالیات   سال

  کل سایر   مشاغل  حقوق  ها برشرکت
مالیات 
  بر ثروت

کل 
های  مالیات

  مستقیم
 مالیات بر
  واردات

مالیات 
بر 

ارزش 
  *افزوده

 مالیات بر
و  هاکاال

  خدمات

کل 
 های مالیات

  غیرمستقیم

1379  4/34  4/10  9/8  5/1  8/20  4/4  6/59  2/24  0  2/16  4/40  
1380  6/29  1/11  1/8  6/1  8/20  6/4  55  3/28  0  6/16  45  
1381  9/33  3/7  8/7  2/1  3/16  2/5  4/55  4/32  0  1/12  6/44  
1382  3/31  6/6  4/6  8/0  8/13  1/4  2/49  4/34  0  4/16  8/50  
1383  8/30  9/6  3/6  7/0  9/13  8/4  5/49  2/39  0  3/11  5/50  

  3/46  5/14  0  7/31  8/53  6/4  1/17  2/1  5/7  5/8  32  سط دورهمتو
1384  7/31  1/8  2/6  6/0  9/14  2/4  8/50  35  0  2/14  2/49  
1385  2/37  8/8  6  7/0  5/15  3/4  57  7/31  0  3/11  43  
1386  39  3/9  6  6/0  9/15  8/4  7/59  30  0  3/10  3/40  
1387  8/44  6/9  4/5  6/0  6/15  8/3  2/64  9/27  2/1  9/7  8/35  
1388  6/49  9/7  4/4  5/0  8/12  3  4/65  8/23  1/6  8/10  6/34  

  6/40  9/10  5/1  7/29  4/59  5/3  9/14  6/0  6/5  7/8  5/40  متوسط دوره
 . ارائه شده استتقل بصورت مس1387 از مالیات بر کاالها و خدمات است که بدلیل اهمیت موضوع و اجرای قانون مربوطه از سال جزئیافزوده  مالیات بر ارزش*                

   .داری کل کشور، معاونت نظارت مالی و خزانه)1379-1388 (های  سالطیگزارش وضع مالی دولت : مأخذ           
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  یردولتیغ وی دولتی ها شرکت کیتفک به ها شرکت بر اتیمالی اجزا سهم. 6-2 جدول
  )درصد(                                                                                                                              

  های غیردولتی مالیات بر شرکت  های دولتی مالیات بر شرکت  سال
1370  29  71  
1371  34  66  
1372  28  72  
1373  33  67  
1374  32  68  
1375  43  57  
1376  46  54  
1377  48  52  
1378  49  51  
1379  43  57  
1380  36  64  
1381  44  56  
1382  45  55  
1383  42  58  
1384  73  27  
1385  69  31  
1386  70  30  
1387  5/63  5/36  
1388  61  39  

  .سازمان امور مالیاتی: مأخذ        
  

  کشور در اتیمال وصولی باالی ها نهیهز. 2-3-4- 2
 اتیمال وصول نهیهز. باشد یم اتیمال وصول هنیهز باالبودن کشوری اتیمال نظام دریی اجرا مشکالت جمله از

 نسبت )7-2( جدول. شودیم انجام نهیهز زانیم چهی اتیمال درآمد الیر هر وصولی ازا در که دهد یم نشان
 در که است حیتوض به الزم .دهدیم نشان را کشوری اتیمال امور سازمانی وصولی درآمدها به وصولی ها نهیهز
 و میمستقی ها مالیات (شودیم وصولی اتیمال امور سازمان توسط کهی اتیمالی درآمدها صرفاً جدول نیا

) شودی م وصول گمرک توسط که (واردات بر اتیمال شامل و دهیگرد لحاظ) خدمات و کاال اتیمال
  .گردد ینم

 رغمیعل ریاخ دههی ط شده وصولی ها مالیات به وصول نهیهز زانیم) 7-2 (جدول  اطالعاتطبق
 با رانیا در اتیمال وصول نهیهز نسبت سهیمقا. است بوده درصد 2 از شیب معموالً داشته هکی اندک راتییتغ
 و دارد قراریی باال سطح در رانیا در اتیمال وصول نهیهز که دهد یم نشان) 8 -2 جدول (کشورها ریسا

 دهدیم نشان) 8-2 (جدول اطالعات و آمار. دارد دربر رایی باال نهیهز کشور ی برا اتیمال الیر هر وصول
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کارآمدی  سیستم مالیاتی  که دارایکره کا،یآمر ش،یاتر نروژ، جمله ازیی کشورها در اتیمال وصول نهیهز که
  .است درصد 5/1 از کمتر نسبت نیا زین منتخبی کشورها ازی اریبس در و رسد ینم درصد یک به باشند می

 که (حقوق بر اتیمال نفت، عملکرد بر اتیلما جمله ازی اتیمال منابع ازی برخ که است حیتوض به الزم
ی اتیمال سازمانی برای چندان وصول نهیهز) شود یم کسر حقوق پرداخت از قبل و استی فیتکلی اتیمال

ی واقع ارقام نشود لحاظ وصول نهیهز درصد محاسبه در ها مالیات نیای وصول حجم اگر ،اساس نیا بر. ندارد
 نمود توجه دیبا ،نیهمچن. بود خواهد) 7-2 (جدول آمار از شیب کش بدون که است محاسبه قابل نهیهز
 اتیمال مانندی اتیمال منابعی برخ در و است متفاوتی اتیمال منابع انواع حسب بر اتیمال وصول نهیهز که

ی وصول زانیم دری کم سهم آنکه وجود با ثروت بر اتیمال و امالک انتقال و نقل و امالک و مستغالت
 لحاظ از را ها مالیات وصول ازی ادیزی هانهیهز ،یساختاریی کارا عدم لیدل به دارندی اتیلمای درآمدها
 نیا بر. اندداده اختصاص خود بهی انسانی روین و امکانات نیهمچن وی اتیمالی واحدهای سازمان ساختار
 جهت در تواندیم شود وصول نهیهز زانیم نیکمتر با ها مالیات نوع نیا کهیی راهکارها اتخاذ ،اساس

  . گردد واقع مؤثری اتیمال امور سازمانیی کارا شیافزا
  

  در ایران اتیمال وصول نهیهز نسبت. 7-2 جدول
  )درصد(                                 

   هزینه وصول نسبت  سال
1380  4/2  
1381  4/2  
1382  4/2  
1383  1/2  
1384  6/1  
1385  0/2  
1386  0/2  

  .1387 مرداد ،یاقتصاد تحوالت کارگروه رخانهیدب ،یاقتصاد تحول طرح بانیپشت گزارش: مأخذ          
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  منتخبی کشورها دری وصولی ها اتیمال به وصول نهیهز نسبت. 8-2 جدول
  )درصد(                                                                                                                                

  سال
  کشور

2000  2001  2002  

  19/1  37/1  11/1  استرالیا
  72/0  71/0  8/0  اتریش
  1  08/1  07/1  بلژیک
  25/1  08/1  07/1  کانادا
  44/1  41/1  40/1  فرانسه

  35/1  33/1  45/1  مجارستان
  95/0  90/0  81/0  ایرلند
  62/1  54/1  42/1  ژاپن
  85/0  85/0  8/0  کره
  76/1  74/1  70/1  هلند
  17/1  21/1  44/1  نیوزلند
  59/0  56/0  --  نروژ

  32/1  06/1  95/0  لهستان
  68/1  61/1  60/1  پرتغال
  78/0  81/0  --  اسپانیا
  86/0  12/2  94/1  ترکیه

  15/1  11/1  10/1  انگلستان
  52/0  46/0  43/0  ایاالت متحده آمریکا

  .1387 مرداد ،یاقتصاد تحوالت کارگروه رخانهیبد ،یاقتصاد تحول طرح بانیپشت گزارش: مأخذ        

  
 خصوص دری مناسب عملکرد کشوری اتیمال نظام که شودیم مشاهدهی آمار شواهد به توجه با

 لیذ موارد قالب در توان یم رای اتیمال نظام مشکالت اهم خالصه، بطور. است نداشته انتظار موردی کارکردها
  :برشمرد
  یداخل ناخالص دیتول دری اتیمالی درآمدها اندک سهم -
 دولتی جاری ها نهیهز نیتأم دری اتیمالی درآمدها اندک سهم -

  هاییدارا گسترده انتقاالت و نقل وجود با ثروت بر اتیمال هیپا اندک سهم -

  خدمات بخش افزوده ارزش به توجه با مشاغل بر اتیمال اندک سهم -

 یاتیمال منابع بیترک بودن نامتناسب -

 یوصولی درآمدها بهی آور جمعی ها نهیهز نسبت بودن باال -

 قیطر از بایست می که کردی تلقی اتیمال نظامی دستاوردها در نقصانی نوع توان یم را فوق موارد
 تحت اصطالحاً که صینقا نیا رفع منظور به که داشت توجه دیبا. شوند برطرف مناسبی اتیعملی راهکارها
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. شود پرداخته آنها آورنده دیپد علل به ستیبایم شوندیم واندهخ "یاتیمال نظام بر حاکم مشکالت" عنوان
  :باشند یم لیذ موارد مشکالت نیا آورنده دیپد علل نیتر مهم جمله از آمده عمل بهی ها یبررس طبق

  یاتیمال اطالعات نظام ضعف -
 یاتیمالی ها هیپا بودن محدود -

 ناهمسو مقررات و نیقوان -

 راستانداردیغی ندهایافر -

 یند اخذ مالیاتا فرمختلف مراحل در روزی ها یورافن از فادهاست عدم -

 انیمؤد وی اتیمال مأموران نیب میمستق ارتباط -

 جامعهی درآمدی باالی ها دهک در ویژه به ادیز یاتیمال فرار -

 اقتصاد کنترلی برا اتیمال اهرم از استفاده عدم ایی یناهمسو -

 جامعه دری اتیمال فرهنگ بودن نییپا -

 یاتیمالی ها تیافمعی گستردگ -

 اتیمال وصول مرحله دریی اجرایی نارسا -

 یاتیمال نظام در قیتشو و هیتنب نظامیی کارا عدم -

 مالیاتی های وقفه وجود -

 لحاظ به دیبا و باشندمیی اتیمال نظام دری مداناکار ساز نهیزم که هستندی علل نیتر مهم جمله از موارد نیا
 بای اتیمال نظام ارتباط عمیق داشتن نظر در نیهمچن و فوق مطالب به تیعنا با لذا. شوند رفعی اتیعمل وی قانون

ی اقتصاد تحول طرح مهمی محورها ازی ک یعنوان بهی اتیمال نظام کشوری اسیس وی اجتماع ،یاقتصاد مسائل
ی تایمال نظام مطلوب عملکرد جهت مناسب بستر آن دری ساختار راتییتغ و اصالحات اعمال با تا شد دهیبرگز
  . شود فراهم

  
  مالیاتی نظام تحول طرح. 2-2-4
  یاتیمال مقررات و نیقوان اصالح -
 افزوده ارزش بر اتیمال نظام کامل اجرای -

 یاتیمال جامع طرحی اجرا -
 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


84 ها مبانی طرح تحوالت اقتصادی با تأکید بر هدفمندکردن یارانه                

  مالیاتی مقررات و قوانین اصالح. 1- 2-4- 2
 مالیاتی نظام یک اساسی رکن دولت توسط مؤدیان از مالیات وصول مجوز عنوان به مالیاتی مقررات و قوانین

 یندهایافر حاوی بلکه مالیاتی های سیاست دربردارنده تنها نه مقررات و قوانین این که چرا ،گردند می محسوب
 اثربخش و کارا مقررات و قوانین بدون مداکار مالیاتی نظام استقرار ،بنابراین. باشند می نیز مالیات وصول کلی

 حفظ و ساختن مداکار راستای در مالیاتی مقررات و قوانین اصالح ارههمو، رو این از. بود نخواهد پذیر امکان
 ،ارتباط این در. است داشته قرار کشور اقتصادی ریزان برنامه و سیاستگذاران توجه مورد مالیاتی نظام پویایی
 تیمالیا قوانین وضع تاریخی سیر که نحوی به باشدمی موضوع این بیانگر نیز مالیاتی قوانین وضع تجربه
 قانون " همانند موردی قوانین از مزبور قوانین که یصورت به ،است آنها گرای جامعیت حرکتی روند از حاکی
 غیره و "دخانیات مالیات قانون" ،"مستغالت مالیات قانون" ،1288 مصوب "نقلیه وسایط بر بلدی مالیات

 سپس و "درآمد بر مالیات" و "تمبر حق و عایدات بر مالیات قانون" چون تری جامع قوانین سمت به
 حرکت -مستقیم های مالیات قانون نسخه نخستین -1345 سال در "مستقیم های مالیات قانون" تصویب
 هشد واقع بازنگری و اصالح مورد 1380 و 1366 ،1351 های سال در نیز مزبور قانون البته .است کرده
  .است

 و اقتصادی نظام در ها مالیات جایگاه ءارتقا به توجه با مالیاتی قوانین پویایی حفظ ضرورتعالوه بر 
 مقررات و قوانین  نقش بسزایسازد می ناپذیر اجتناب امری را مالیاتی قوانین اصالح  کهکشورها اجتماعی
 اصالح قوانین در نظام مالیاتی نیز  در فراهم آوردن بسترهای مناسب حقوقی، مدیریتی و اجراییمالیاتی

 ه در دور،اساس این بر .ساخته استمطرح  کشور مالیاتی نظام تحول طرح اجزای از یکی عنوان به مذکور را
در این اصالحات صرفاً اصالح و .  واقع شداصالح قانون در چارچوب طرح تحول نظام مالیاتی مورد نظر اخیر

رد و ی مستقیم مدنظر نبوده، بلکه سعی شده است با شناسایی مواها مالیات مواد قانون تمامبازنگری 
کید بر موضوعات کلیدی و اساسی بیشترین تغییر و أثر و با کمترین حجم اصالحات و تؤهای مگلوگاه

سازی برای  در انجام اصالحات هشت اصل شامل زمینه، روایناز . حرکت مثبت در نظام مالیاتی ایجاد شود
گیری به مکین مالیاتی، جهتی دستگاه مالیاتی از طریق ایجاد زیرساخت حقوقی الزم، افزایش تروزآور هب

سازی، ارتقاء جایگاه مالیات بعنوان های اجرایی مناسب، سادهسمت مالیات بر جمع درآمد، برقراری ضمانت
ها در راستای بازی و سوداگری، توسعه سیستم اطالعات مالیاتی، اصالح معافیت ابزاری جهت مقابله با سفته

 شایان ذکر است که الیحه .مند نمودن آنها مورد توجه واقع شدشفافیت و اثرگذاری و همچنین هدفافزایش 
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 ماده تدوین شده و برای سایر مراحل قانونی به مراجع ذیربط تقدیم گردیده 42تحول نظام مالیاتی در قالب 
  .است

  
  افزوده ارزش بر مالیات نظام کامل اجرای. 2- 2-4- 2

ـاال    یا و تولید زنجیره مختلف مراحل در که تاس ای مرحله چند مالیات نوعی افزوده ارزش بر مالیات توزیع ک
 خریـد  کـه  اسـت  ای مرحلـه  چند فروش بر مالیات نوعی واقع در مالیات این. گردد می اخذ شده ارائه خدماتیا  

 . کند می معاف مالیات پرداخت از را ای واسطه خدمات و کاالها

 امکان فروش، و دیتول ندیافر در مضاعف ىها مالیات از ممانعت چون لىیدال به افزوده ارزش بر اتیمال
 درنهایت وی اتیمال هیپا گسترش و بسط ىیتوانا جهینت در و اقتصادى هاى بنگاه هاى تیفعال تمام پوشش

 فرار کاهش  آنتبع به و اقتصادی شفافیت افزایش جهت در ىیاجرا نظر از داخلى کنترل ک یعنوان به
 الزم بسترهای به توجه با مالیات نوع این. است گرفته قرار کشور اتیمالی استگذارانیس توجه مورد اتىیمال

 مالیاتی جامع نظام تکمیل و اجرا در بسزایی نقش تواندمی مؤدیان مالیاتی اطالعات نظام همانند اجرا جهت
  :نمود بیان ذیل شرح به را افزوده ارزش بر مالیات مزایای توان می خالصه طور به. نماید ایفا کشور
  مصرف پایه بر و جدید منابع به ءاتکا با دولت درآمدهای ترکیب در مالیاتی درآمدهای سهم زایشاف -
 های نرخ تعدیل طریق از اقتصادی مولد گذاری سرمایه و تولید بخش بر مالیاتی فشار کاهش -

  درآمد بر مالیات
  تیمالیا درآمدهای وصول زمان و هزینه کاهش طریق از مالیاتی نظام کارایی افزایش -

 مالیات شبه درآمدهای و عوارض حذف و مالیات اخذ به مربوط امور تمرکز -

 یاظهار خود زمینه گسترش و مالیاتی درآمدهای کسب در عمومی مشارکت افزایش -

 المللی بین و ای منطقه های پیمان به ورود تسهیل -
  

  کشور در افزوده ارزش بر مالیات قانون تصویب فرایند )الف
در . افزوده به عنوان یک الیحه قانونی مطرح شد        مالیات بر ارزش   1366در سال    کشورر   بار د  نخستینبرای  

صادی ناشی از جنـگ   شرایط خاص اقتا توجه به اما ب،افزوده به مجلس رفت این سال الیحه مالیات بر ارزش   
 با وجود تصویب موادی از آن در مجلس شورای اسالمی دولـت الیحـه مـذکور را از مجلـس پـس              تحمیلی
افزوده توسـط وزارت امـور اقتـصادی و     نویس الیحه مالیات بر ارزش   پیش 1380 در سال    ،پس از آن  . گرفت
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 تقدیم مجلـس شـورای اسـالمی    1381دولت در مهرماه  تأدارایی به دولت ارائه و پس از تصویب آن در هی      
از کاالها و خدمات و ها و عوارض   به منظور رفع بخشی از مشکالت حاکم بر اخذ مالیات 1381در سال   . شد

قـانون  "افـزوده در کـشور، قـانون موسـوم بـه             همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش        
مجلـس  ،  افزوده  مالیات بر ارزش   در ادامه روند تصویب قانون    .  تصویب و به اجرا گذاشته شد      "تجمیع عوارض 
ن اقتصادی مدت اجرای آزمایشی قانون مذکور      پس از تصویب کمیسیو    1386  سال  بهمن ماه   در شورای اسالمی 
قـانون مـذکور پـس از رفـع         .  سال تعیین نمـود    5 در صحن علنی به مدت        قانون اساسی  85را بر اساس اصل     

  . به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابالغ گردید1/4/1387ایرادات شورای نگهبان در تاریخ 
  

  ایران.ا.ج در هافزود ارزش بر مالیات اجرای مراحل )ب
 برای کشور مالیاتی امور سازمان که ترتیبی به مکلفند دیانؤم تمام افزوده ارزش بر اتیمال قانون 18 ماده مطابق
 به را مذکور قانون دارد بنا مالیاتی امور سازمان ،راستا این در. نمایند عمل گیرد، می نظر در قانون این اجرای
 1390 انتهـای سـال      تـا  که رساند انجام به مرحله هفت در اقتصادی نفعاال تمام بر آن کامل پوشش لحاظ
  :باشندمی ذیل شرح به مراحل این از یک هر مشمولین و است پذیرفته انجام آن مرحله پنج

 کلیه فعاالن و نیز  صادرکنندگانو کلیه واردکنندگانشامل  اشخاص حقیقی و حقوقی تمام: اول مرحله
 مجموع یا  سه میلیارد ریال یا بیشتر بوده است1386ها و ارائه خدمات آنها در سال اقتصادی که مجموع فروش کاال

  پنجاه میلیون ریال و یک میلیارد و دویست1387فروش کاالها و ارائه خدمات آنها در پنج ماهه آغازین سال 
ه ابالغیه مطابق تبصر.  مشمول مرحله مزبور گردیدند1387 از ابتدای مهرماه سال یا بیشتر بوده است

براساس (آن دسته از فعاالن اقتصادی که صرفاً به عرضه کاالها و خدمات معاف از این نظام مالیاتی مربوطه، 
 فعاالنی که به عرضه توأم شده و نام در این مرحله معاف ند از ثبتشتاشتغال دا)  قانون12مفاده ماده 

نام در این   موظف به ثبتشتندط فوق را داکاالهای مشمول و معاف اشتغال داشته و حداقل یکی از شرای
  .شدندمرحله 

 هر در فعالیت به شاغل فعالیت، میزان از صرفنظر حقوقی و حقیقی از اعم اشخاص کلیه: دوم مرحله
 موضوع معاف های فعالیت بجز(مستقیم های مالیات قانون 96 ماده) الف (بند در مندرج موضوعات از یک
 و تأسیس جواز آنها برای که تولیدی واحدهای و ها کارخانه شامل) افزوده زشار بر مالیات قانون 12 ماده
 خدمات دهندگان ارائه معادن، برداران  بهره شود،  می یا شده صادر ذیربط  وزارتخانه از برداری  بهره  پروانه

 رسیحساب سساتؤم و شاغل رسمی حسابداران مالی، خدمات همچنین و دفترداری و حسابداری حسابرسی،
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 انواع دهندگان ارائه ای، مشاوره و مدیریتی خدمات دهندگان ارائه ایران، رسمی حسابداران جامعه عضو
 ستاره سه های هتل و ها متل ها، سیستم طراحی و افزاری نرم افزاری، سخت از اعم ای رایانه انفورماتیک، خدمات

 و داخلی کاالهای توزیع نمایندگان مالی، های واسطه بزرگ، های فروشگاه ها، فروش عمده بنکداران، باالتر، و
 مؤسسات خارجی، و داخلی از اعم صنعتی، و تجاری های سسهؤم نمایندگان انبارها، صاحبان و وارداتی
 استثناء به( باربری هوایی و دریایی زمینی، ذیربط، مراجع از مجوز دارای باربری و موتوری نقل و حمل

 مؤسسات مشاور، مهندسی و مهندسی مؤسسات )دارند اشتغال مسافر نقل و حمل امر به صرفاً که واحدهایی
  .بازاریابی و تبلیغاتی

 اجرای مشمول دوم و اول مراحل شرایط براساس که حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه: سوم مرحله
 ارائه و کاالها فروش مجموع 1388 یا 1387 سال در که صورتی در اند، نگردیده افزوده ارزش بر مالیات نظام

 خواهند قانون اجرای سوم مرحله مشمول باشدمی باالتر و ریال میلیارد سه آنها) غیرمعاف و معاف (خدمات
 به که مستقیم های مالیات قانون 96 ماده )ج( و )ب( بندهای مشمول حقیقی اشخاص است بذکر الزم. بود

 این در مالیات مشمولین از ستنده کشور اصناف شورای تابع و داشته اشتغال مذکور های فعالیت انجام
  .اندنبوده مرحله

 که یرصنفیغ وی صنف از اعمی صنعتی ها کارگاه صاحبان شامل مشاغل از گروه 12: چهارم مرحله
 صاحبان آالت، آهن فروشندگان جواهر، و طال فروشندگان باشند، آمپر 50 فاز سه برق کنتور حداقلی دارا

 ها شگاهینما صاحبان آپارتمان، هتل و ستاره دو و کی یها هتل و متل صاحبان ها، رستوران ویی رایپذی تاالرها
 صاحبان داران، چاپخانه خودرو، مجازی ها رگاهیتعم صاحبان امالک، معامالت بنگاه و خودروی ها فروشگاه و

 همراه تلفن نیمشترک خدمات دفتر(ی ارتباط خدمات دفاتر ،یا انهیرا ارتباطات مراکز صاحبان ،یرسم اسناد دفاتر
 شهر، کیالکترون خدمات دفاتر و) 10 +سیپل (کیالکترون دولت خدمات دفاتر و) یپستی ها آژانس و

ی ورزش وی حیتفری ها مکان و ها تماشاخانه نماها،یس صاحبان وی جهانگرد وی مسافرت خدمات دفاتر صاحبان
 درآمد ا یفروش زانیم هر با هستند، میمستقی ها مالیات قانون 96 ماده) ب (بند موضوع های فعالیت جمله از که
ی ها تیفعال به شاغل کهی اشخاص است ذکر شایان. اند شده مالیات مشمول 1389 سال مهرماهی ابتدا از

 نیمشمولی قیحق اشخاص نیهمچن و باشند یم افزوده ارزش بر اتیمال قانون) 12 (ماده موضوع معاف صرفاً
 تابع و داشته اشتغال مذکور های فعالیت انجام به که میمستقی ها اتمالی قانون 96 ماده موضوع) ج (بند

  .باشند میی مستثن مرحله نیا شمول از هستند کشور اصنافی شورا
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 مشمول نام  کلیه اشخاص حقوقی که براساس شرایط مراحل اول، دوم، سوم و چهارم ثبت:پنجم مرحله
 1389 یا 1388، 1387های  که در هریک از سال صورتیاند، در افزوده نگردیده اجرای نظام مالیات بر ارزش

 1390ریال و بیشتر باشد از ابتدای مهرماه سال  مجموع فروش کاالها و ارائه خدمات آنها یک میلیارد
  .نام و اجرای قانون خواهند بود مشمول مرحله پنجم ثبت

و حائز  رسند سیده یا می ایجاد، تأسیس و به ثبت ر1390کلیه اشخاص حقوقی که قبل یا بعد از سال 
 های بعد  یا سال1390که مجموع فروش کاال و ارائه خدمات آنها در سال  اند، درصورتی شرایط مذکور نگردیده
 از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به آستانه مذکور مشمول مرحله  و بیشتر برسدبه یک میلیارد ریال

  .نام و اجرای قانون خواهند شد پنجم ثبت
 کاهش توان می را افزوده ارزش بر مالیات قانون شدن اجرا گام به گام یا و مرحله به مرحله اصلی تعل
 که عنوان نمود باید ،راستا همین در. دانست مزبور قانون اجرای احتمالی اجتماعی و اقتصادی منفی تبعات
نرخ  .)مالیات درصد 5/1 و رضعوا درصد 5/1( شد اجرا درصد 3 پایین نرخ با ابتدا افزوده ارزش بر مالیات
 و عوارض درصد 8/1( یافت افزایش  درصد 4 به 1390 سال در توسعه پنجم برنامه قانون اساس برمذکور 

 ای گونه به ،یابد افزایش درصد یک ساالنه نرخ این براساس قانون مذکور مقرر است و) مالیات درصد 2/2
 و مذکور مطالب به عنایت با لذا). مالیات درصد 5 و وارضع درصد 3( برسد  درصد 8 به برنامه پایان در که
 بر مالیات نظام کامل استقرار راستای در و گانهپنج مراحل اجرای در موفقیت باالی سطح به توجه با

 هدفمندسازی و سازی شفاف مؤدیان، مالیاتی تمکین به بعدی مراحل اجرای ضمن بایست می افزوده ارزش
  .گمارد همت مداغیرکار های معافیت حذف راستای در وطهمرب مالیاتی های معافیت

  

  مالیاتی جامع طرح اجرای. 3- 2-4- 2
 و ترین مهم از اقتصادی فعاالن طورکلی به و ها بنگاه افراد، اقتصادی های فعالیت و هویت به مربوط اطالعات
 به سیستم این حیات قتحقی در و است کشور مالیاتی سیستم نیاز مورد های داده یا ها ورودی ترین کلیدی

 گیریهرنه تنها هزینه  زامرو دنیای در اقتصادی روابط شدن پیچیده و مبادالت گسترش. دارد بستگی امر این
ً تقریبا بلکهافزایش داده،  را سنتی هایروش بر تکیه با آنها آوری جمع و اقتصادی فعاالن بین در اطالعات جریان

 مالیاتی باالی ظرفیت دارای بالقوه صورت به اقتصاد زین ما کشور در. ستا ساخته غیرممکن ار آنها به دسترسی
 درآمدهای به دسترسی از عمل در مالیاتی مکانیزه و هماهنگ منسجم، نظام یک فقدان دلیل به که است

 و مالیاتی درآمدهای افزایش هدف با مالیاتی جامع طرح ،اساس همین بر. است مانده محروم  باالترمالیاتی
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 فعاالن اطالعات جریان گیریهر و شناسایی فرایندهای اصالح طریق از مالیات وصول اجرایی های هزینه شکاه
 جهت روز فناوری از استفاده و دولت حقه مالیات وصول و تشخیص اطالعات، پردازش کشور، اقتصادی
 اما ،است گرفته قرار یاقتصاد گیران تصمیم توجه مورد شمسی 70 دهه از سازمان و مؤدیان بین ارتباط تسهیل
 سنوات طی زمینه این در توجه قابل های هزینه صرف وجود با و طرح اجرای بر مسئولین تمام تأکید علیرغم
 قبلی مطالعات به کافی و الزم توجه عدم طرح، انجام برای شده تعریف و مشخص استراتژی فقدان دلیل به گذشته
 مدیریت در پیاپی تغییرات ویژه به و امور انجام در شخصی های سلیقه اعمال خصوص، این در گرفته انجام
 گذشت با مذکور طرح عمل در مدیران سلیقه اساس بر طرح اجرایی های روش تغییر آن دنبال به و طرح

 محورهای از یکی عنوان به مهم این نهم دولت استقرار با اما ،نرسید اجرایی مرحله به آن آغاز از سال چندین
 خصوص این در تکمیلی مطالعات انجام از پس و گرفت قرار ویژه توجه مورد کشور مالیاتی نظام در تحول

 مالیاتی های سیستم تجربه از برگرفته مطلوب وضع انداز چشم براساس لذا. است گرفته قرار کار دستور در اکنونهم
 فرار کاهش مشتری، رضایت افزایش مالیات، وصول های هزینه کاهش ضمن است امید کشورها سایر در موفق

 در راستای اجرای طرح. شود فراهم مالیاتی سیستم اهداف مینأت امکان.. .و مالیاتی درآمدهای افزایش مالیاتی،
 پنج چارچوب در پروژه 32 آنها بین فاصله و مطلوب وضع ترسیم و موجود وضع تحلیل و بررسی باجامع مالیاتی 

  :باشند می ذیل شرح به مذکور های پروژه. است شده طراحی نظر مورد وضعیت به دستیابی جهت کلی محور
  

 مالیاتی یکپارچه نظام •

 مالیاتی هیکپارچ افزار نرم آزمایشی اجرای و سازی بومی اصالح، خرید، -

 مؤدیان شناسایی هشمار اجرای و طراحی -

 )مدت کوتاه( ریسک مبنای بر حسابرسی انتخاب -

 یندهاافر استانداردسازی -

 هاداده) انتقال و تبدیل( زیسا آماده و شناسایی -

 مالیاتی هیکپارچ نظام افزار سخت تحویل و نصب تدارک، -

 کاری یندهایافر مجدد مهندسی -

 مالیاتی هیکپارچ سیستم افزار نرم یلم سازی پیاده -

 )بلندمدت( ریسک مبنای بر حسابرسی انتخاب -

 نگهداری و پشتیبانی خدمات طرح -
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  طرح زیرساخت توسعه •

 اطالعات وریافن استراتژی تدوین -

 دور راه ارتباطات و گسترده و محلی شبکه ءارتقا -

 داده مراکز و مرکزی پردازش های کانون سنجی امکان همطالع -

 اطالعات وریافن استانداردهای هتوسع و ایجاد -

 مرکزی پردازش های کانون هتوسع و ایجاد -

 داده مراکز اندازی راه و تجهیز طراحی، -

  ستادیسازی اتوماسیون امور پیاده -
  

  انسانی منابع توسعه •

 آن خدمات هارائ مدل و انسانی منابع هتوسع استراتژی تدوین -

 مناسب سازمانی ساختار طراحی و مطالعه -

 آن اجرای ریزی برنامه و آموزشی استراتژی تدوین -

 انسانی منابع خدمات همسوسازی و اصالح -

  سازمانی ساختار اجرای و سازی پیاده -

  مالیاتی جامع طرح آموزش اجرای -
    

  طرح منافع صاحبان با همکاری و ارتباطات توسعه •

 منافع صاحبان با روابط ریزی طرح -

 مالیاتی های سیاست اصالح و بازنگری -

 مؤدیان خدمات سازی پیاده و تعریف -

 مالیاتی امور هاینامه ینیآ و مقررات قوانین، بهبود و بازنگری -

 مالیاتی اطالعات عالی شورای ایجاد و طراحی -

 مالیاتی فرار از جلوگیری هبرنام ینتدو -
 

  طرح مدیریت تأمین هشبک هتوسع •

  دفتر مدیریت برنامه اجرای و اندازی  راه29 -

  دفتر مدیریت تغییراجرای و اندازی راه -
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  اصالح نظام گمرکی. 2-3
   نظام گمرکی در اقتصادهایاهمیت و کارکرد. 2-3-1

  و کامیابی شهروندان و حفاظت از منافع جامعهتأمین رفاه، 1گمرک نهادی حیاتی برای حاکمیت خوب
 است دولتی که مسئول گمرک سازمانی" :2شورای همکاری گمرکی براساس تعریف .شود محسوب می

 کاال واردات، ترانزیت و صادرات اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین
 مقتضیات بر اساس در کشورها وجود داشته و تهگذشمالی و اقتصادی از  این سازمان ".باشد می

  . تغییرات گوناگونی پیدا نموده استها  زمان و خواست حکومت
توان  می طور تفصیلی باشد که به  میمقررات وضع شده نقش گمرک تطبیق واردات و صادرات بابر اساس قوانین، 

ها و  محدودیت ، رعایتیا صادرکنندگان نندگان قانونی در ورود و صدورکاال توسط واردکنقش آن را رعایت الزامات
 حقوق و وصول صحیح  گانبه وارد یا صادرکنندقانونی های  ها و تخفیف   معافیتء، اعطاهای وضع شده ممنوعیت
 نهادهعهده این سازمان رای از وظایف ب  نقش گمرک در اقتصاد مجموعهءدر راستای ایفا.  دانستو عوارض

  :  ازشده که اهم آنها عبارتند
نگهداری و حفاظت آنها در انبارها و ، های دولت در زمینه صادرات و واردات کاالها اعمال سیاست -

نظارت بر تحویل کاالهای مزبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط  ،اماکن گمرکی
  نده قانونی ویصاحب کاال یا نمای

  سود بازرگانی و عوارض ، حقوق گمرکیاجرای قانون مقررات صادرات و واردات، تشخیص و اخذ   -
  تعیین ارزش و تعرفه کاالهای وارداتی و صادراتی   -
  کنترل و نظارت بر ترانزیت کاال از قلمرو کشور   -
  مبارزه با قاچاق کاال و تخلفات گمرکی از طریق اعمال مقررات مربوطه  -
طبق مقررات لیکی آوری و فروش اموال تم تشخیص و تحویل کاالهای متروکه به سازمان جمع  -

  مربوطه 
  العملکاران در گمرکات کشور انجام امور مربوط به حق  -
  های سازمان جهانی گمرک به توصیه مربوط بررسی و انجام امور  -

                                                            
1. Good Governance 
 

2. Customs Co-Operation Council (C.C.C) 
  نروژ،ایتالیا، لوگزامبورگ،  در بروکسل با توافق کشورهای آلمان، بلژیک، فرانسه، یونان، ایسلند،1950شورای همکاری گمرکی در دسامبر 

     .رتقال، انگلیس، ایران و سوئد تشکیل شدپ
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 را می عنوان یک سازمان مجری در اقتصاد ترین کارکردهای گمرک به با عنایت به وظایف مذکور مهم
  :توان در موارد ذیل خالصه نمود

 آمد برای دولت و تحقق درآمدهای مالیاتی غیرمستقیمکسب در -

 در تراز ، ارزی و ایجاد تعادل) تسهیل جریان صادرات غیرنفتیویژه به(های تجاری  موفقیت سیاست -
 ها پرداخت

 . صنایع نوپا که توان رقابت با صنایع مشابه خارجی را ندارندویژه بهحمایت از صنایع داخلی  -

غیرمجاز و قاچاق به منظور حمایت از تولید داخل، حفظ اشتغال و جلوگیری از ورود کاالهای  -
 خروج ارز از کشور

منظور  ای و مواد اولیه به ای، سرمایه  کاالهای واسطهویژه بهسازی جریان ورود کاالهای مجاز  روان -
 تداوم جریان تولید داخل

 فرهنگی، های آور، حفاظت زیان مواد و کاالها درقبال جامعه از حفاظت درجهت المللی بین و ملی الزامات اجرای -
 محیطی، رعایت استانداردهای ملی، حفاظت از سالمت اقتصادی و تجاری جامعه بهداشتی و زیست

 

  موانع و مشکالت نظام گمرکی. 2-3-2
بررسی عملکرد گمرگ طی دهه گذشته در زمینه صادرات غیرنفتی، واردات، ترانزیت خارجی، درآمدهای 

 عملکرد  و بهبودهای متشکله قاچاق اگرچه حاکی از افزایش ورودی و خروجی و پروندهگمرکی، مسافران 
.  با این وجود همچنان مشکالتی به لحاظ سرعت، دقت و کیفیت انجام کار وجود دارد،این سازمان است

  : مشکالت موجود در نظام گمرکی عبارتند ازترین مهم
   :روز از ارزش کاالهای وارداتیر هعاتی دقیق و ب و عدم وجود بانک اطالگذاری کاالها نحوه ارزش -

برای واردکنندگان  گرایش این همواره باشد می هاآن ارزش کاالها، ورودی حقوق پرداخت مبنای اینکه به با توجه
واقعی، ارزش کاالها را کمتر از ارزش واقعی آنها اعالم و حقوق ورودی  وجود دارد تا با ارائه مدارک غیر

تر  های با نرخ حقوق ورودی پایین بندی غیرواقعی کاالها در ردیف  طبقه با یا اینکهداخت نمایندکمتری را پر
 عالوه براینکه منجربه کاهش درآمدهای دولت  این امر.از پرداخت کامل حقوق دولت خودداری نمایند

اخلی را در نتیجه ای امکان رقابت محصوالت د  و ابزار تعرفهتجاریهای   با کاهش اثربخشی سیاستگردد می
 .قیمت کمتر محصوالت وارداتی کاهش و صنایع داخلی را با مشکل مواجه می سازد
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 موجب افزایش هزینه طوالنی بودن فرایند انجام مراحل گمرکی: بر بودن تشریفات گمرکی  زمان -
 .ددگر  میشده آنها  و درنتیجه افزایش قیمت تمامترخیص کاال برای بخش تولیدی و بازرگانی کشور

 های قانون امور گمرکی و عدم پاسخگویی آن به تمام نیازهای تجاری موجود نارسایی -

 های نامناسب  استقرار و توسعه گمرکات بدون برنامه مدون و بعضاً در مکان -

 های مرتبط برای ترخیص کاال عدم هماهنگی میان سازمان -

  ) و چشمیدستی(های سنتی  های صادراتی و وارداتی به روش  بازرسی محموله -
  

   گمرکی نظامطرح تحول. 2-3-3
اقتصادی در قالب هشت پروژه شامل  ساختار در تحول کلی برنامه چارچوب در گمرکی نظام برنامه اصالح

پنجره واحد، ایجاد  بنیاد، ایجاد اصالح قانون امورگمرکی، سیستم آسیکودای جهانی، سیستم ارزش وب
های کنترلی، طرح آمایش گمرک و ارتقاء سالمت اداری  تجهیز گمرکات به دستگاه گمرکات اختصاصی،

  . اجرایی تدوین گردیده است
 

 اصالح قانون امور گمرکی. 3-1- 3- 2

 و افزایش چشمگیر حجم تجارت المللی بینی را می توان در تحوالت  امورگمرکدی قانون جدنیضرورت تدو
شامل اعمال مدیریت خطر، (گمرکی  های های مدرن کنترل جهانی و جهانگردی و نیاز بکارگیری شیوه

تجارت الکترونیکی  توسعه ،همچنین .نمود جستجو )ترخیص از بعد حسابرسی اتفاقی، و های اسنادی بازرسی
اطالعات الکترونیکی  تبادل جایگزینی و گمرکی وجوه ضرورت ارسال اطالعات مانیفست، اظهار کاال، پرداخت

  .استناپذیر نموده  با اسناد کاغذی را اجتناب
ای موقعیت ترانزیتی مطلوبی برای کشور  سابق و تحوالت منطقه از سوی دیگر، با فروپاشی شوروی

در همین راستا، گسترش . باشد فراهم گردیده که نیازمند مقررات جامع و تسهیالت الزم در این زمینه می
شیوه حمل بوده که در قوانین ی کاالها نیازمند مقررات گمرکی مناسب با این یاستفاده از کانتینر در جابجا
  .باشد فعلی با نواقصی همراه می

ی ی ایرادات اجرالحاظی قوانین و چه از رخ فقدان بلحاظهای مقررات فعلی چه از  ییبطور کلی نارسا
 نویس سه سال تهیه این پیش.  گردید1377ی در سال  امورگمرکنویس قانون جدید ساز تهیه پیش موجود زمینه

حدود (های مرتبط  اندرکاران و سازمان  و در حدود یک سال نیز به دریافت نظرات دستبه طول انجامید
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 تقدیم 1380ماه سال  اختصاص داده شد و الیحه پیشنهادی در اردیبهشت) کار  ساعت– نفر 5000
 پس از 1383 ماده در مهرماه سال 367 فصل و 26وزیران و پس از اعمال اصالحاتی مشتمل بر  تأهی

پس از تصویب کلیات الیحه پیشنهادی در مهرماه . تقدیم شدوزیران به مجلس شورای اسالمی  أتتصویب هی
 درصد الیحه در کمیسیون اقتصادی مجلس 95 و بررسی بیش از  توسط مجلس شورای اسالمی1384سال 

 و تصویب آن در کمیسیون مذکور جهت مختصر نمودن برخی مواد آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی
  . عودت و مجدداً به گمرک ایران ارجاع گردید

  ماده397 ماده قانونی و 60که مشتمل بر ( قبلیالیحه اصالحی که برخالف قانون امور گمرکی 
 18/8/1388و در تاریخ یافته  تغییر شفاف و منسجم جامع، قانونی ماده  168 و  فصل23 به )ای بود نامه ینیآ

 - هزار نفر30با حدود   سال10 حاصل  کهالیحه مذکور.  ارسال گردیدجهت تصویب به مجلس شورای اسالمی
 . مجلس شورای اسالمی رسیدبه تصویب 22/8/1390 ماده در تاریخ 165د مشتمل بر باش  می کارشناسیکار ساعت

  :  به شرح زیر استقبلیاهم تغییرات قانون جدید نسبت به قانون 
پیشرفته های مدرن کنترلی در کشورهای  فاده از شیوهاست: های جهانی هماهنگی با مقررات و رویه -

 بعد از ترخیص و های اتفاقی و کنترل اسنادی، بازرسی قبل از حمل و حسابرسی نظیر اعمال مدیریت خطر، بازرسی
های تبادل الکترونیکی اطالعات مانیفست، اظهار کاال   از ورود با بکارگیری روشپیشرسانی  همچنین اطالع

ترین زمان ممکن موجب گردید تا در مقررات پیشنهادی   در نتیجه پرداخت وجوه در کوتاهاز راه دور و
های فوق مطرح  های الزم جهت جایگزین ارزیابی فیزیکی کاال و مبادله اسناد کاغذی با روش بینی پیش
یه های گمرکی مبنای ته سازی رویه ضمن اینکه مفاد کنوانسیون کیوتو درخصوص ساده و هماهنگ. گردد
  . نویس قانون امور گمرکی بوده است پیش

 ألی گمرک سبب گردید تا مواردی نظیر قواعد مبدقبکمبود برخی ضوابط در قانون : مباحث جدید -
، اصالح رویه ترانزیت و )درابک(ورود موقت برای پردازش، استرداد حقوق ورودی بهنگام صدور محصول 

 های حمل سریع و وسائط حمل و نقل ترخیص توسط شرکتحمل و نقل کانتینری، حسابرسی بعد از ترخیص، 
  .ی افزوده شوددتجاری در الیحه پیشنها

از  گیری های جدید کنترلی و بهره با استفاده از روش: کاهش تشریفات گمرکی و ایجاد تسهیالت -
 اسناد تمام مبادله الکترونیکی اطالعات تالش گردید تا توقف و انتظار کاال برای ترخیص در صورت آماده بودن

 شامل مراحل ورود قانون جدید عالوه بر تشریفات ترخیصدر تسهیالت مقرر . یابد به حدود یک ساعت کاهش 
های تودیع تضمین به انتخاب صاحب کاال، عدم  گسترش روش. باشد محموله، تخلیه و نگهداری کاال نیز می
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 بدون انجام تشریفات برای کاالی  وآنیتسری افزایش حقوق پایه به کاالی موجود در گمرک، ترخیص 
ی که برای تعمیر موقتاً از کشور یهای دولتی، حذف دریافت حقوق ورودی از کاالها خاص با تعهد سازمان

 توسط آن صاحب به کاال تحویل و فوری کاالهایبینی حمل درب به درب برای برخی  شوند، پیش خارج می

 آزاد و امکان خرید مسافرین ورودی و خروجی از این های مفهوم فروشگاه گسترش سریع، حمل های شرکت
 .باشد بینی شده در قانون جدید می ی نیز از دیگر تسهیالت پیشیی و دریایها در مبادی زمینی، هوا فروشگاه

  : قانون اساسی44بسترسازی برای اعمال تصدی توسط بخش خصوصی در راستای اجرای اصل  -
 واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی در راستای اجرای قانون های کالن کشور در  سیاست با توجه به

ط الزم برای ایجاد انگیزه و جلب مشارکت بخش خصوصی در ی قانون اساسی در قانون جدید شرا44اصل 
 . های خدماتی و مرتبط فراهم شده است انجام فعالیت

تضمین ترانزیت توسط اهم تسهیالت موجود در قانون جدید شامل میزان : رفع موانع ترانزیتی -
گمرک، محدودکردن اسناد الزم برای ترخیص قطعی کاالها، پلمپ وسیله نقلیه به جای پلمپ هر بسته 

مسیر ترانزیت، تعویض ، مقصد و أها در گمرکات مبد سازی مقررات در برخورد با مغایرت ترانزیتی، شفاف
 .باشند حمل مینمودن هزینه  وسیله نقلیه حامل کاالی ترانزیتی جهت ارزانتر

حذف مقررات کسر و اضافه تخلیه درخصوص محتویات کانتینر برخالف : حمل و نقل کانتینری -
 قانون فعلی و کنترل پلمپ کانتینر در مرحله ارزیابی به جای کاالها

سوء  تسری قاچاق به کاالی ترانزیت داخلی و کاالی ورود موقت برای پردازش که با: قاچاق گمرکی -
شدن برخی عبارات از قبیل مسیرهای  قصد تحویل نشود یا از کشور خارج نگردد، شفافنیت به گمرک م

شده از شمول  نشده ضمن کاالی اظهار مجاز و اسناد خالف واقع، خارج کردن برخی از کاالهای اظهار غیر
 .مقررات قاچاق از قبیل کاالهای همنوع و کاالی اضافی همراه محموالت ترانزیتی

 
  ار سیستم آسیکودای جهانی  استقر. 3-2- 3- 2

گیرندگان  هدف از اجرای این پروژه، ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه و با کیفیت به خدمت
 تجربیات پایه  که برافزاری آسیکودای جهانی آخرین محصول سازمان ملل متحد است سیستم نرم. باشد می

های  تراکنشامکان انجام  که بطوری ؛است )یادبن وب( وب بر مبتنی و افزار آسیکودا تهیه گردیده نرم موفق
این . سازد ازطریق اینترنت فراهم می را ) ترانزیت-مانیفست -اظهارنامه گمرکی(ادارات گمرک و بازرگانان 
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سازی شده   استاندارد و هماهنگهای  داده ازای مجموعهشامل  که 1ی گمرکاتمعماری اطالعسیستم از 
  .کند جهانی است پشتیبانی می

 اندازی راه های ارائه خدمات تجاری در کشور، ترن زنجیره ز اقدامات ارزنده گمرک بعنوان یکی از اصلیا
واردات،  ،صادرات مختلف های  گمرک مهم واستراتژیک کشور در رویه70سیستم آسیکودا در بیش از 

 و افزار آسیکودا د نرماتمام عمر مفی اما با ،جهت مکانیزه کردن فرایندهای گمرکی بوده است... ترانزیت و
ایجاد پنجره واحد ، ای ارائه آمار لحظه، حوزه امورگمرکی نظیر اظهار از راه دور د دریهای جد نیازمندی
 طرح های ه سبب گردید تا استقرار سیستم آسیکودای جهانی بعنوان یکی از پروژ....و )مجازی( تجاری

تهیه و تدوین روش (ها  این پروژه شامل بهبود روشمحورهای اصلی . کار قرار گیرد تحول گمرکی در دستور
های  سیستم(پشتیبانی سیستم  طراحی توسعه و، )یندهای گمرکی، اصالح یا بهبود روشایکپارچه در فر

مدیریت ، )بوسیله اینترنت(، اظهار الکترونیک از راه دور پرداخت الکترونیک الکترونیک، ء، امضا)متن باز
  :های زیر اشاره نمود توان به بهبود در زمینه د اجرای این پروژه مییاز فوا. اشدب می  و گارانتی جمعیریسک
 های های تجاری شامل دسترسی به اینترنت، رویه افزایش خدمات برای انجمن: تسهیل تجارت -
 ...تر، مستندات و  ساده

 تجمیع یت اطالعات،ها و مدیر های حسابداری، ممیزی ترخیص کاال، آمار افزایش قابلیت: ها درآمد و آمار -
  تر های اقتصادی بهتر و سریع گیری المللی، تصمیم ای و بین ها در سطح منطقه تر داده ساده

یند ترخیص کاال را پوشش داده و قابلیت پشتیبانی ااین سیستم بطور کامل فر: عملیات گمرکی -
های  تواند با ساختار  سیستم میاین. باشد ها را دارا می نامه های خاص ملیتی و تغییرات مکرر آیین نیازمندی

 .سازمانی مختلف خود را وفق دهد

 .شود و ارزیابی مخاطرات بطور کامل پشتیبانی می 2انتخابقابلیت : مدیریت مخاطرات -

های عمومی  سیستم خبره تعیین ارزش باعث کاهش اتالف درآمد شده و درآمد: تعیین ارزش -
 .گمرک افزایش خواهد یافت

 مدیریت کامل گردش کار اسناد الکترونیکی، های گمرکی نترل کامل مراحل رویهک: کار مدیریت گردش -
 کاهش مخاطرات بالفعلو 

  
  

                                                            
1. WCO Customs Data Model 
2. Selectivity 
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  )بنیاد وب( سیستم متمرکز تعیین ارزش گمرکی. 3-3- 3- 2
 توسط گمرک در شده اظهار ارزش تطبیق گذاری کاالها، امکان با توجه به اینکه در سیستم کنونی ارزش

دلیل تنوع کاالها، معرفی کاالهای جدید و متغیر بودن ارزش کاالها دشوار است، واقعی ب قیمت با تجار
 از به سوابق ارزش کاالهای وارداتیپروژه سیستم متمرکز تعیین ارزش گمرکی با هدف دسترسی سریع 

وری، تسریع در ارائه خدمات و افزایش دقت   گمرکات کشور به منظور افزایش بهره در تمامطریق اینترنت
این سیستم بر پایه اسکن اسناد مانند فاکتور، پروفرم، کاتالوگ .  تدوین گردید وصول درآمدهای دولتدر

ا طراحی گردید و امکان انتقال اطالعات در فضای مجازی را دار) درصورت لزوم(کاال و حتی اظهارنامه 
 ، آنالینایی بصورت از اطالعات گمرکات اجر دفتر تعیین ارزشاین سیستم بدلیل برخورداری .باشد می

سوابق ارزش   پاالیش بروز و جامع اطالعات و و گمرکات کشور به بانک اطالعات ارزشتمامدسترسی 
اظهاری و جلوگیری از تضییع حقوق  ترین هدف گمرک ایران یعنی مقابله با کم تواند در دستیابی به مهم می

توان به موارد زیر  مزایای اجرای این طرح میترین  از مهم. مثمرثمر باشد دولت و افزایش درآمدهای گمرکی
  :اشاره نمود

  و تخصیص کد رهگیری امکان ورود اطالعات ارزش توسط مراجعین از دفتر کاربا کدینگ گمرک  -

  ثبت بررسی مراحل رسیدگی به ارزش کاال -

  های کاربردر سیستم ثبت فعالیت -

  )برداری از سیستم آسیکودای جهانی هپس از بهر(استفاده از بانک اطالعات پایه سیستم آسیکودا  -

 تی مشابه با رعایت شرایط همزمانیسازی تعیین ارزش کاالهای واردا یکسان -

 جلوگیری از ارسال نمونه کاال به دفتر تعیین ارزش با توجه به امکان تبادل و الصاق عکس و فیلم  -

و مشاهده آن  ارزش عاتیسوابق اطال به )خروج و بازبینی درب( کنترل گزارش واحد و الصاق اعالم -
 توسط گمرکات اجرایی و صاحبان کاال

 گزارش به صاحبان کاال و مراجعین از روند رسیدگی به ارزش کاال و پرونده اختالفی در دایره ارزش، -
  واحد کنترل و دفتر تعیین ارزش با کد رهگیری و شماره کوتاژ

  اال دقت در تعیین ارزش کاال و تسهیل ترخیص ک وافزایش سرعت -

 های مترتب بر ارسال دریافت اسناد کاغذی  جویی قابل توجه در هزینه صرفه -

 های اختالفی مالحظه زمان رسیدگی به پرونده کاهش قابل -

 های فردی در تعیین ارزش گمرکی کاهش اعمال سلیقه -
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  کاال گذاری جلوگیری از جعل اسناد مرتبط با ارزش -

 بینی فیلد مربوط در سیستم به پیشامکان ارتباط با سیستم ایران کد با توجه  -
 

  طرح آمایش گمرک. 3-4- 3- 2
یافته و متناسب با   مدون توسعههای  وجود برنامهآنها بدونسیس تعدادی از أ ت تعدد گمرکات وبا توجه به

گمرکی گردید، طرح مطالعات اقتصادی و های  نیازهای منطقه که منجر به ایجاد مشکالت در اعمال کنترل
کار قرار گرفت تا  های مورد نیاز در دستور  در مکانمنظور بهینه نمودن خدمات گمرکی کات بهاجتماعی گمر

ضمن بررسی وضعیت و نحوه عملکرد گمرکات موجود نیازهای آتی کشور در زمینه توسعه گمرکات در 
کید بر أاز این رو، این موضوع از طریق چهار سناریو شامل ت. مناطق با پتانسیل بیشتر شناسایی گردند

 کید بر حضور مناسب و پاسخگوییأتوازن و برقراری تعادل در عرضه و تقاضای خدمات واحدهای گمرکی، ت
شدن با  کید بر مالحظات آمایش سرزمین، تلفیق مالحظات جهانیأشدن، ت منطقی به مالحظات جهانی
  .دی قرار گرفتبن های مربوط به هر یک از سناریوها مورد مطالعه و رتبه آمایش سرزمین و شاخص
توان امتیاز نهایی هر گمرک و درجه اهمیت آن را تعیین و نسبت به توسعه،   بر اساس نتایج مطالعه می

  .تقلیل یا تعطیلی گمرک مربوطه با لحاظ سایر عوامل جانبی اقدام نمود
ارت  تجهای که نقش گمرکات در فعالیت دهد های گمرکات مختلف نشان می بررسی آماری وضعیت فعالیت

های مشخص و مختلفی است و  خارجی کشور بسیار متفاوت بوده و تغییر یا توسعه آنها نیازمند برنامه
 .همین امر اجرای برنامه آمایش را در خصوص تحول گمرک ضروری نموده است

  
 ایجاد گمرکات تخصصی . 3-5- 3- 2

ها، پروژه ایجاد گمرکات  تشریفات گمرکی و تعیین صحیح ارزش کاال و محدودکردنمنظور کاهش زمان به
توجه به نقاط با   دستیابی به اهداف این پروژه الزم است در ابتداجهت. کار قرار گرفت تخصصی در دستور

 سپس درخصوص نحوه و مسئولیت ارسال کاالها گمرکات تخصصی تعیین شده وتولید و مصرف در کشور 
های عملیاتی فوق قطعاً  با اجرای برنامه. گیری شود از گمرکات مرزی به گمرکات تخصصی تصمیم

  .های تحول در نظام گمرکی کشور بیش از پیش فراهم خواهد شد زمینه
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 های کنترلی  تجهیز مبادی ورودی و خروجی به دستگاه.3-6- 3- 2

   .گردد ا هدف تسهیل در کنترل و نظارت بر ترخیص کاالهای وارداتی و صادراتی اجرا میاین پروژه ب
 و قاچاق کاال با مبارزه و همچنین ضرورت کشور ترانزیت و صادرات واردات، افزون روز حجم به توجه با

 لیلد به گمرکات کاال در بازرسی سنتی های عدم کارایی روش و کشور رسمی مبادی در گمرکی تخلفات

 امری گمرکات در پیشرفته کنترلی تجهیزات از استفاده کارکنان، محدود تعداد و کاال باالی حجم

 . است ناپذیر اجتناب

 و موبایلی کانتینری، (X-Rayنظیر دستگاه  نامحسوس کنترلی های دستگاه به کشور گمرکات تجهیز
 کنترل جهت بسته مدار های ین دوربینو همچن ترانزیتی و صادراتی وارداتی، کاالهای کنترل جهت )پالتی

  .گرفته استکار قرار  در دستور های گمرک و سالن محوطه
  

  ایجاد پنجره واحد. 2-3-3-7
 در ارائه عی و تسری و بازرگانی مرتبط با بخش تجاریها  سازمانشتری بی هماهنگ، پروژهی اینهدف از اجرا

متحد پنجره واحد تجارت الکترونیک سازمان ملل بر اساس تعریف مرکز تسهیل تجارت و . باشد  میخدمات
 حمل و نقل و ترانزیت این های مرتبط با گذاران و شرکت تجارت عبارت است از تسهیالتی که به تجار، سرمایه

دهد تا اطالعات خود را در قالب های استاندارد به یک واحد ارائه و مجوزها و موارد قانونی  امکان را می
سیستم اطالعات  )الکترونیک( د را از همان واحد اخذ نمایند که درصورت مکانیزه بودنمرتبط با فعالیت خو

  :توان به موارد زیر اشاره نمود ترین مزایای پنجره واحد می از مهم. گردد بار مبادله می تنها یک
 های اداری کاهش زمان انجام امور بدلیل حذف بروکراسی -

 استفاده بهینه از منابع موجود -

 ابع درآمدی اصالح من -

 افزایش ضریب امنیت -

 ارتقاء یکپارچگی و شفافیت در امور -

 کاهش فساد اداری -

  و مدیریت ریسکاگیری از سیستم کار فراهم آوردن امکان بهره -

 بهبود نظام شکایات و کسب رضایت تجار  -
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 ای،  و بیمهمنظور استفاده تجار در حوزه صادرات و واردات کاال در مواردی چون امور بانکی این سیستم به
دهنده پنجره  تشکیلواحدهای . گیرد مورد استفاده قرار می... زمان ثبت سفارش، امور مالیاتی، حمل و نقل 

. بندی کرد  اتوماسیون تقسیمتوان در سه بخش مسئولیت واحد، سیستم واحد و سیستم واحد تجاری را می
. یندها نظارت دارداگیرد و بر تمام فر می عهدهر واحدها را ب در بخش مسئولیت واحد یک سازمان مسئولیت

  های تجارت بین المللی را برعهده دارد و داده آوری، استفاده و انتشار الکترونیکی سیستم واحد وظیفه جمع
 را به واحدهای مختلف کنترل جهت پردازش و ها توانند اظهارنامه طریق سیستم اتوماسیون، تجار می  از

یید بصورت الکترونیکی ارسال أ ارائه نمایند که در این رویکرد مجوزهای تتأیید نهایی در یک فرم واحد
  . شود می

  

  سالمت اداریءارتقا. 3-8- 3- 2

 ءگردد، پروژه ارتقا ساز بروز فساد اداری می های گمرکی همواره زمینه با توجه به اینکه ماهیت فعالیت
 در حذف مظاهر فساد اداری در این نظامسالمت اداری در گمرک و افزایش فرهنگ و وجدان کاری با هدف 

های مورد عمل در شناسایی و   الزم است به اصالح روش،در این راستا. دستورکار قرار گرفته است
  .برخورد با متخلفین و تقویت واحدهای اداری مبارزه با تخلفات در گمرک پرداخته شود
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  نظام توزیع کاالها و خدماتاصالح . 2-4
   در اقتصاداهمیت و اهداف نظام مطلوب توزیع. 2-4-1

مشخص  های کننده با انگیزه های اقتصادی دو رکن اساسی تولیدکننده و مصرف گیری فعالیت یند شکلادر فر
 در پی کسب کنندگان کسب سود و مصرف تولیدکنندگان به دنبال هدف. شوند می  وارد عرصه فعالیت و متفاوت

  پیوند و اتصال این دو گروه در تهیه و ارائه کاال منجر به تشکیل بازار. ندمطلوبیت و رضایتمندی هست
 که حجم مبادالت کم و مکان جغرافیایی مبادله محدود است، اطالع در جوامع ابتدایی یا کوچک. گردد می

. گیرد  می ه کاال یا خدمت به آنها با سرعت و کمترین هزینه مبادله صورتئکنندگان و ارا از نیازهای مصرف
توسعه قلمرو جغرافیایی سکونت و فعالیت اقتصادی تر شدن روابط اجتماعی، گسترش شهرنشینی،  با پیچیده

عنوان مجموعه  نظام توزیع کاال و خدمات به.  اضافه شد به دو رکن ذکر شده تحت عنوان توزیعرکن سومی
یندهای نگهداری، حمل و اولید، فردر بخش ت. شود  می درنظر گرفتهیندهای موجود بین تولید تا مصرف افر

یندهای مذکور ا آنها نظام مدیریت فرتمامس أفروشی و در ر  و خردهفروشی نقل، بنکداری، پخش، عمده
و  کنندگان مصرف عقاید پیشبرد و ایمنی، سالمت از بعد مصرف نیز افزایش آگاهی، بهبود. شود  می مطرح

 اهمیت نظام توزیع ،بدین ترتیب. گیرد می ان مورد توجه قرار کنندگ ایجاد بازار رقابتی منصفانه برای مصرف
  .شود از هر دو سمت تولیدی و مصرفی در اقتصاد مشخص می

افزارهای موجود  ها و ایجاد نرم یند توزیع کاال و خدمات از طریق تقویت زیرساختااصالح شبکه و فر
  :شود می در قالب آن اهداف زیر پیگیری شبکه توزیع راهبرد اساسی نظام توزیع کاالها و خدمات است که 

  تقویت عوامل مدیریتی شبکه توزیع -
 )کوتاه شدن فاصله تولید تا مصرف(منطقی کردن تعداد و فعالیت عوامل توزیع  -

 پذیر کردن جریان توزیع کاال و خدمات در کشور نظارت، کنترل و سیاست -

 اشی از مقیاسهای ن جویی های امکان استفاده از صرفه  زمینهساختنفراهم  -

 کردن حاشیه سود عوامل توزیع منطقی -
  
  مشکالت موجود در نظام توزیع. 2-4-2

های خاص است که  های نظام فعلی توزیع دچار مشکالت و ویژگی در اقتصاد ایران، نظام مدیریتی و حلقه
  :ترین آنها به شرح زیر است مهم

  ایندهای توزیععدم کفایت اطالعات کافی در خصوص فر -
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 توجهی از حمل و پخش کاال در شبکه توزیع ن و غیررسمی بودن بخش قابلنامطمئ -

 فروشی العاده واحدهای صنفی در سطح خرده تعدد فوق -

 های مختلف صنفی حوزه اصناف کشور عدم وجود نماینده کشوری در رسته -

یکرد با رو(های صنفی  ها و ظرفیت عدم امکان تعامل کشوری میان اصناف برای استفاده از توانایی -
 )توسعه صادرات و تنظیم بازار

 های شبکه توزیع کاال باال بودن هزینه -

  و شبکه توزیع داخلییعدم وجود نظام کدینگ کاالیی مشترک بین مبادی ورود -
  
 طرح تحول نظام توزیع کاال و خدمات. 2-4-3

 و خدمات و صدور نامه توزیع کاالها آیین"عنوان   پروژه به شرح زیر تحت10اصالح نظام توزیع در قالب 
 به تصویب کارگروه تحوالت اقتصادی رسید و طی مصوبه 26/6/1387 در یازده ماده در تاریخ "مجوزها
  . جهت اجرا ابالغ شده است9/11/1387 ک مورخ 41231ت /206386شماره 
  

  پروژه ساماندهی نظام پخش کاال. 2-4-3-1
کارگیری ب درولیدکنندگان و واردکنندگان در نظام توزیع فعلی هیچگونه ساز و کاری برای الزام ت

 شرکت پخش از وزارت بازرگانی 38 الزم به ذکر است که حدود .های پخش دارای مجوز وجود ندارد شرکت
های  از مجموع شرکت.  درصد آنها در گستره سراسری فعالیت دارند80مجوز فعالیت اخذ کرده و بیش از 

رسد برای ساماندهی  می   لذا به نظر،باشند  می یز مشغول شرکت به توزیع موادغذایی ن16فوق حدود 
 پخش و نظارت بر عملکرد آنها های های پخش الزم است اوالً فعالیت شرکت های توزیع و اصالح کانال شبکه

در یک چارچوب مدون قانونی شکل گیرد؛ ثانیاً تولیدکنندگان و واردکنندگان کاال موظف شوند محصوالت 
 با افتتاح شرکت پخش به طور مستقیمنموده و یا های پخش دارای مجوز توزیع  شرکتخود را از کانال 

این موارد با اجرای پروژه ساماندهی پخش کاال .  نمایندفروشی عرضه محصوالت خود را به واحدهای خرده
ن  کارایی و کاهش هزینه مبادله در صنعت پخش همچنیءهای ارتقا این پروژه زمینه. قابل دستیابی است

البته اجرای این پروژه با مشکالت . آورد  می تداوم پایش توزیع مویرگی کاال در واحدهای صنفی را فراهم
کاالها و خدمات، متنوع و ) ناهمگنی(وجهی  ترین آنها عبارتند از ماهیت چند متعددی همراه است که مهم

های پخش و  ای عملکرد شرکتنفعان و متولیان پخش، فقدان فضای قانونی مورد نیاز برمتعدد بودن ذی
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 لذا ضوابط مقررات الزم در دو مورد ،های پخش فقدان دستگاه سیاستگذار واحد و متمرکز در امر شرکت
  :زیر باید تدوین و تصویب شود

  های پخش فعالیت شرکت) الف
  های الزام تولیدکنندگان و واردکنندگان کاال جهت توزیع محصوالت خود از طریق شرکت) ب

  رای مجوز فعالیت پخش دا
مندی از  های بهره بدین طریق بخشی از مشکالت فوق مرتفع خواهد شد و در عین حال زمینه

  .حداکثر کارایی در اجرای این برنامه فراهم خواهد آمد
  

  شبکه کارت اصناف کشور. 2-4-3-2
 اینکه هرماهه برای روزرسانی بوده و نظر به هدر حال حاضر بانک اطالعات اصناف کشور فاقد یک سازو کار ب

اعتبار   سال بانک اطالعات فعلی کامالً بی5 از حدود پس ،شود می   هزار واحد صنفی پروانه صادر15حدود 
   در حال حاضر اصناف فاقد کد شناسه ملی برای فعال شدن در نظام توزیع کاال،عالوه بر این. خواهد بود

  . باشند  می 
روزرسانی اطالعات  هرتند از ساماندهی آمار و اطالعات صنفی و باهداف مدنظر از اجرا این پروژه عبا

دهی نظام توزیع کاالها از طریق واحدهای دارای  ، شکلرسانی اصناف واحدها و افراد صنفی در پایگاه اطالع
پروانه کسب معتبر، حذف واحدهای بدون پروانه کسب از چرخه توزیع کاالها و خدمات، ساماندهی امور 

مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور، ها،  ریافت و پرداخت وجوه بین افراد صنفی، اتحادیهمربوط به د
 تعریف کد ملی صنفی و ایجاد یک پرونده صورت الکترونیک، های صنفی به برگزاری انتخابات اتحادیه

  .الکترونیکی برای هر یک از واحدهای صنفی
  
  ایجاد اتحادیه های کشوری. 2-4-3-3

. های کشوری اصناف در ایران است گیری اتحادیه هایی که در بخش توزیع وجود دارد عدم شکلازجمله خأل
ها  های کشوری اصناف در بسیاری از کشورهای پیشرفته وجود داشته و از طریق این اتحادیه اتحادیه

کیفی را به های کمی،  توان بسیاری از امور مربوط به نظام توزیع از قبیل تنظیم بازار و سایر نظارت می
های  پتانسیل تشکیل اتحادیهقانون جدید نظام صنفی . اصناف محول نمود و توان رقابتی آنها را افزایش داد
توان از حضور فعالتر   کشوری میهای با ایجاد اتحادیه. کشوری در حوزه اصناف کشور را فراهم آورده است
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، )تحت مدیریت و نظارت دولت(کاال و خدمات گذاری  اصناف در امور مربوط به تنظیم بازار داخلی و نرخ
 جایگاه اصناف و بهبود کمی ءها، حفظ و حمایت از حقوق صنفی، ارتقا تعامل بیشتر اصناف با سایر سازمان
های مورد نیاز هر صنف  ه آموزشئمند شد و درعین حال امکانی برای ارا و کیفی وضعیت کسب و کار بهره

 های اتحادیه ایجاد اصلی اهداف ،مجموع در .آورد فراهم نیز آنها خصصیبه صورت کشوری و حسب نیازهای ت

  :باشند زیر می شرح به کشور
های صنفی  ایجاد یک طرف قابل گفتگو برای دولت در حوزه مباحث مختلف اقتصادی که ریشه -

  .دارد
های  فنی کشور از طریق ایجاد پتانسیل خدمات و خدمات بخش در ویژه به صنفی صادرات ساماندهی -

 الزم

 اصناف برای پیگیری مطالبات تخصصی صنفی و تفکیک سویایجاد یک نهاد مدنی قابل اتکا از  -
 های کشور، استانی و شهرستانی های اجرایی و تخصصی بین اتحادیه فعالیت

ساماندهی نظام توزیع و تنظیم بازار کاال و خدمات از طریق یک زنجیره گسترده از صنوف تخصصی  -
 . فعالیت خواهند کردیک اتحادیه کشورکه تحت پوشش ی

  

  های زنجیره ای خرده فروشی کاال ایجاد شبکه. 2-4-3-4
های توزیع دارای کارکردی مستقل است و هر یک در پی حداکثر کردن  در حال حاضر هر یک از حلقه

فروشی، بودن مقیاس فعالیت واحدهای خرده  فروشی، کوچک تعداد زیاد واحدهای خرده. منافع خود هستند
نابرابر بودن قیمت فروش کاالهای یکسان در سطح خرده فروشی، استقالل فعالیت خرده فروشان از سایر 

فروشی کاال در کشور است که هزینه زیادی را به شبکه  های خرده از ویژگی... مین و توزیع کاال أهای ت حلقه
گیری و توسعه  موجود در زمینه شکلهای  محدویت. کند کنندگان کاال تحمیل می توزیع و نهایتاً مصرف

سو و  های مذکور در ایران از یک بودن الگوی فروشگاه ای و همچنین ناموفق های بزرگ زنجیره فروشگاه
همچنین ضرورت توجه به واحدهای صنفی موجود در کشور از سوی دیگر موجب شده است تا با مطالعه 

عنوان الگوی مناسب  فروشی به ای خرده ه شبکه زنجیرهتجارب موجود در سایر کشورها، الگوی ایجاد و توسع
های موجود  گیری از ظرفیت توان با بهره براساس این الگو می. برای اجرا در ایران مورد توجه قرار گیرد

ای از صنوف مرتبط که در قالب  نسبت به تشکیل زنجیره)  مدیریت و نیروی انسانی،مکان تجاری(صنفی 
عنوان عامل  سازمان مرکزی به. کند، اقدام کرد ک سازمان مرکزی فعالیت میمدیریت و هدایت کالن ی
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مین سرمایه در گردش مورد نیاز شبکه و به عنوان أ شبکه، عامل اصلی تءمین کاالی مورد نیاز اعضاأاصلی ت
در مقابل، واحدهای صنفی عضو شبکه با حفظ . کند عامل اصلی هدایت و نظارت بر شبکه فعالیت می

های سازمان مرکزی به   و مدیریت واحد صنفی خود تحت نام تجاری یکسان و در چارچوب برنامهمالکیت
  :فروشی عبارتند از ای خرده های زنجیره اهداف اصلی مد نظر از ایجاد شبکه .پردازند فعالیت می

  اری و کنترل و نظارت ذفروشی جهت تسهیل سیاستگ های خرده متمرکزکردن مدیریت شبکه -
 فروشی بت در سطح خردهتوسعه رقا -

 های توزیع و نهایتاً کاهش قیمت تمام شده کاهش هزینه -

 کننده افزایش سطح رضایت تولیدکننده و مصرف -

 

  بندی و خدمات شناسه کاال استقرار نظام طبقه. 2-4-3-5
اطالعات های مختلف کشور فاقد یک نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل  مین در بخشأهای ت زنجیره
تولیدی و  (کننده های دولتی، واحدهای عرضه  عالوه بر این دستگاه،باشند  به کاال و خدمات میمربوط
و خریداران کاال و خدمات از داشتن یک سامانه یکپارچه که اطالعات کامل مهندسی شده، ) توزیعی

های  ری از برنامه بسیا،به همین دلیل. باشند پاالیش شده و یکپارچه را در اختیار آنها قرار دهد محروم می
 .کاربردی تجارت الکترونیکی که نیاز به کد کاال وخدمات دارد بصورت موثر قابل استفاده نخواهند بود

  :اهداف مدنظر از اجرای این پروژه عبارتند از
  شده در بازارهای کشور ایجاد بستر استاندارد و جامع برای شناسایی تمام کاالها و خدمات عرضه -
سازی   شفاف،مین و توزیعأهای ت العات پایه کاال و خدمات و انتشار آنها در زنجیرهاستانداردسازی اط -

 و ایجاد مقدمات الزم برای ردیابی اطالعات کاالها

ها و محصوالت آنها به صورت مجتمع و جامع به زبان  ایجاد پورتال یا درگاه الکترونیکی معرفی بنگاه -
 فارسی و انگلیسی

  توزیعهر ورود کاالهای قاچاق در شبکتسهیل در کنترل و نظارت ب -

های تبادل در شبکه توزیع و کاهش هزینه تمام شده محصوالت از طریق ایجاد زبان  کاهش هزینه -
  فعاالن اقتصادیتمامگذاری اطالعات مشترک کاالها برای  مشترک و به اشتراک
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  کنندگان ساماندهی نظام حمایت از حقوق مصرف. 2-4-3-6
عنوان   به1947قوق مربوط به آن از زمان تشکیل سازمان جهانی استاندارد ایزو در سال کننده و ح مصرف

 از جنگ جهانی دوم در پسها در بازار  هزینه ایفای این نقش توسط دولت. یک نگرانی جهانی مطرح شد
های غیرضروری دولت باعث تحمیل   رسید و این دخالتGNP درصد 40برخی کشورها به حدود 

منظور ایجاد تعادل در بازار، دفاع از حقوق    لذا به، اضافی تولید و ایجاد اختالل در نظام بازار شدهای هزینه
 های غیردولتی  تشکلکنندگان در قالب های مصرف کنندگان و حمایت از آنان در بازار، حرکت مصرف
دهند و با انحصار و  یر مییافته ساختار بازار را تغی صورت سازمان ها به این انجمن. کننده شکل گرفت مصرف

سازی  ها با آموزش و آگاه این انجمن. کنند ها مبارزه می دولت غیرضروری های دخالت فساد اقتصادی ناشی از
، )های مترتب بر آنها ولیتئکنندگان و مس درمورد حقوق مصرف( دانش عمومی آنها ءکنندگان و ارتقا مصرف

کنندگان در هنگام تضرر به دلیل قیمت  ز، حمایت از مصرفاندا معرفی الگوهای بهتر خرید، مصرف و پس
اهداف و ضرورتهای  .کنند ناعادالنه، غیررقابتی و یا عدم ایمنی کاال و خدمات در جامعه ایفای نقش می

  :اجرای پروژه مذکور عبارتند از
  ان کنندگ ها و مقررات مربوط به حقوق مصرف ها، برنامه ایجاد بستر مناسب جهت اجرای سیاست -
  های مختلف جامعه کنندگان، تثبیت و تعمیق آن بین گروه اشاعه فرهنگ رعایت حقوق مصرف -

 کنندگان  به ویژه تبیین وظایف و تکالیف کلیه عرضه

 کنندگان استیفاء حقوق مصرف -

 کنندگان   دانش عمومی آنها در مورد حقوق مصرفءکنندگان و ارتقا سازی مصرف آموزش و آگاه -

 انداز تر خرید، مصرف و پسمعرفی الگوهای به -

 کنندگان های غیردولتی درجهت رعایت حقوق مصرف گیری از توان تشکل کاهش دخالت دولت و بهره -

 

  رسانی اصناف و بازرگانان ایجاد پایگاه اطالع. 2-4-3-7
های توزیع کاال و خدمات عدم   اصناف کشور به عنوان آخرین حلقه بخشیکی از نقاط ضعف جدی در

های موجود در حوزه اصناف  گسیختگی داده های صنفی، از هم بندی فعالیت عات مربوط به طبقهکفایت اطال
ها و عدم همزمانی اطالعات  روز نبودن داده هها، ب ها و شهرستان ها در ادارات کل استان پراکندگی داده

رسانی  ایگاه اطالعهای خام، عدم وجود پ ها از داده های تولید اطالعات و گزارش موجود، ناهمسانی روش
عات الزم در خصوص اعتبار طالهای تجاری ایران برای خارج از کشور، عدم وجود ا درمورد اصناف و فرصت
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زایی، تحصیالت و سرمایه جود اطالعات الزم در خصوص اشتغالها و واحدهای صنفی و عدم و سازمان
 کرده مواجهدر این حوزه را با چالش ریزی  ها انجام هر نوع برنامه این محدودیت. باشد اصناف کشور می

رسانی اصناف و   برای رفع مشکل و برخی از نیازهای اساسی دیگر ایجاد پایگاه اطالع،این رو از. است
شایان ذکر است که در حال حاضر اقداماتی نیز در این خصوص . توجه قرار گیرد بازرگانان کشور باید مورد

  : عبارتند ازترین آنها به انجام رسیده است که مهم
  سنجی تشکیل بانک اطالعات اصناف کشور اجرای پروژه امکان -
 اجرای پروژه ورود غیرمتمرکز آمار و اطالعات موجود در حوزه اصناف کشور -

های صنفی و کدگذاری و طبقه بندی آنها بر  سازی عناوین رسته اجرای پروژه شناسایی و همگن -
 ISICهای اقتصادی  مبنای نظام طبقه بندی فعالیت

 اجرای پروژه بروزرسانی آمار و اطالعات موجود در بانک آمار اطالعات اصناف کشور  -

  :اهداف اصلی مدنظر از اجرای پروژه عبارتند از 
  های مختلف مرتبط با اصناف شناسایی نیازهای آماری بخش -
 Webهای آماری اطالعاتی تحت  ایجاد بانک -

 دستیابی سریع، دقیق و جامع اطالعات  -

 ی از فزایندگی و ورود اطالعات تکرای و متناقضجلوگیر -

 آوری اطالعات از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بودن در انسجام و جمع -

های اطالعاتی  بانک ایجاد به اقدام موردی صورت به که صنفی های سازمان جاری های هزینه کاهش -
 .نمایند متنوع و بدون نظام هماهنگ می

 ولینئباطی مورد نیاز مردم، اصناف و مسایجاد منابع اطالعاتی و ارت -

 ساماندهی مناسب سیستم توزیع  -

 های خارجی و خدمات بعد از فروش آنها اطالعات نمایندگان شرکت -
 

  ثبت مکانیزه نقل و انتقاالت امالک و مستغالت. 2-4-3-8
 نظارت ،و مستغالتعدم امکان دسترسی سریع به آمار و اطالعات نقل و انتقاالت انجام شده در بازار امالک 

عدم وجود شبکه اطالعاتی دقیق در بخش مذکور مانع از اعمال .  آن را غیرممکن نموده بودرو کنترل ب
مستغالت بر اقتصاد کشور اری مناسب برای پیشگیری از آثار مخرب نوسان شدید قیمت امالک و ذسیاستگ
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انواع امالک و ...  رهن، سرقفلی و وش، اجاره،بود، بر همین اساس ثبت دقیق نقل و انتقاالت اعم از خرید و فر
 های نظام توزیع درنظرگرفته شد و هدف اصلی از اجرای آن ایجاد زیرساخت عنوان یکی از پروژه مستغالت به

  .باشد اری کالن در بخش مسکن میذالزم برای امکان سیاستگ
  

  توسعه خدمات بازرگانی برای محصوالت کشاورزی. 2-4-3-9
های بازرگانی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن برای توسعه   طرح که با همکاری وزارتخانهبر مبنای این
ای تدوین و   محصوالت کشاورزی، برنامه1دار کردن سازی و نشان بندی و توسعه ظرفیت ذخیره صنایع بسته

  .ه خواهد شدئارا
رسمی فعال در توزیع ها و مراکز  توان با استقرار یک پورتال مرکزی و ثبت تعاونی همچنین می

. محصوالت کشاورزی در آن، امکان تبادل اطالعات مربوط به عرضه و تقاضای این محصوالت را فراهم کرد
در این . یابد های غیررسمی و مخل شبکه توزیع محصوالت کشاورزی کاهش می به این ترتیب، تعداد واسطه

 طریق این پورتال در اختیار مراکز توزیع تواند از طرح، اطالعات و آمار محصوالت قبل از برداشت می
 مراکز عمده توزیع قرار گیرد و از انباشته شدن مازاد محصوالت در یک نقطه کشور و کمبود تمامها و  استان

توان امکان پرداخت الکترونیکی برای خریدهای  می ،همچنین. همان محصوالت در نقاط دیگر جلوگیری شود
تواند کارایی  این شبکه می. دنمو کشاورزی را فراهم رسمی توزیع محصوالت های فعال در شبکه بین بنگاه

شود نظیر ایام نوروزی داشته باشد و ضمن تسهیل  ای در برخی ایام خاص از سال که تقاضا بیشتر می ویژه
  . را در ساماندهی توزیع محصوالت کشاورزی فعالتر کندیدر نظارت نقش بخش خصوص

  
  های فروش اینترنتی  و ایجاد اعتماد برای سایتطرح ساماندهی. 2-4-3-10

دهی به فعالیت  های فروش اینترنتی به منظور اعتمادسازی و رسمیت اجرای طرح ساماندهی فعالیت سایت
 ،ها ایجاد رقابت بیشتر در کاهش قیمت، شهری  کاهش ترددهای درون،فروشی  کمک به شبکه خرده،آنها

های  یکی از نگرانی. ه خدمات به شهروندان مورد توجه قرار گرفته استبهبود کیفیت فروش کاالها و ارائ
ریزی انجام  براساس برنامه. های فعال در این شبکه است مردم نسبت به خرید اینترنتی عدم اعتماد به سایت

 شناسایی شوند، مجوز فعالیت دریافت کنند و از لوگو بایست میهای تجاری   سایت1387شده در سال 
توانند با  های فروش اینترنتی می پس از آن، تمام سایت. برداری کنند اعتماد در سایت خود بهره) مجوز(

                                                            
1. Branding 
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تر اقدام به  ساخت امنیتی راحتهمچنین استفاده از زیرت اعتماد و استفاده از این مجوز و ثبت یک عالم
توانند با اطمینان  یز میکنندگان ن از سوی دیگر، مصرف.  کنندفعالیت توزیع و فروش اینترنتی در سطح کشور
  .بیشتر به خرید از طریق اینترنت اقدام کنند

کنندگان برای خرید اینترنتی فراهم شده و  به این ترتیب، زمینه برای توصیه و تشویق مصرف
همچنین، اجرای این طرح . فروشی کشور در شبکه ملی را عملیاتی کرد های خرده توان بخش از فعالیت می

کننده برای خرید کاال و خدمات مورد نیاز شده و امکان ایجاد  طالعات بیشتر مصرفمنجر به توزیع ا
  .های کاذب در بازار را کاهش خواهد داد شوک
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  ملی پول گذاری ارزش نظام اصالح .2-5
  اهمیت و کارکرد نرخ ارز در اقتصاد .2-5-1

 شمار بهی اقتصاد نظام هر مهمی رهایمتغ از الملل نیب اقتصاد وی داخل اقتصادی ارتباط پل بعنوان ارز نرخ
 اقتصادی داخل تیوضع وی الملل نیبی ریپذ رقابت درجه نییتع دری اساسی ها شاخص ازی ک یو رود یم

 و صادرات از اعم کشوری خارج تجارت دری ثرؤم نقش سو ک یاز ارز نرخ. گردد یم محسوب هرکشور
  و دارد کشوری ها پرداخت تراز وی تجار تراز لیتعد و میتنظ آن تبع به و هیسرما خروج و ورود و واردات

  .کند می ایفا رای ثرؤم نقش ها متیقی عموم سطح و اشتغال زانیم ،یداخل دیتول نییتع در گر،ید سوی از 
  

  یتجار تراز و ارز نرخ )الف
 رییتغ صادرات، سمت از. است رگذاریثأت کشوری تجار تراز بر واردات و صادرات رییتغ قیطر از ارز نرخ رییتغ

 .دهد یم رییتغ رای الملل نیبی بازارها دری خارجی رقبا برابر در صادرکنندگانی رقابت قدرت ارز،ی واقع نرخ
 به نسبت رای داخل دکنندگانیتولی صادرات خدمات و کاالها متیق ارز،ی واقع نرخ شیافزا ،مثال عنوان به
 شیافزا نیز واردات سمت از. شد خواهد کشور صادرات شیافزا به منجر و داده کاهشی جهانی ها متیق

 مجموع، در. داد خواهد کاهش را کشور به واردات و شیافزا رای واردات خدمات و کاالها متیق ارزی واقع نرخ
  .انجامد یم کشوری تجار تراز بهبود به واردات کاهش و صادرات شیافزا قیطر از ارزی واقع نرخ شیافزا

  

  اشتغال و دیتول و ارز نرخ )ب
ی ها تیظرف جادیا وی گذار هیسرما زانیم و موجودی دیتول های تیظرف از استفاده طریق دو از ارز نرخ
 بر ارز نرخ رییتغ خالص اثر انگریب آثار نیا ندیابر که باشد می دیتول بری متضاد آثار دارای دیجدی دیتول
 متیق کاهش وی صادراتی کاالها متیق شیافزا قیطر از ارزی واقع نرخ کاهش. است اشتغال و دیتول

 کاهشی خارج بازار در چه وی داخل بازار در چه را کشور داخلی داتیتول برای تقاضا ،یوارداتی کاالها
 و تولید بری منف رییثأت و شده موجودی دیتول تیظرف از کامل استفاده  عدم به منجر تقاضا کاهش. دهد یم
ی ها تیظرف جادیا موجود،ی دیتول های تیظرف از استفاده بر عالوه. داشت خواهد لاشتغا بر آن تبع به

 نرخ راتییتغ. است دیتول بر ارز نرخ راتییتغی اثرگذار در مهم ریمس ک یزینی گذار هیسرما قیطر از دیجد
 یها متیق رییتغ طریق از) یداخل دکنندگانیتول سود یعموم بطور(ی گذار هیسرمای بازده بر متضاد اثر دو ارز
. گذارد یمی جا بری وارداتی ا واسطه وی ا هیسرمای کاالها متیق وی صادراتی بازارهای ها متیق ،یداخل بازار

ی رقابت قدرت ،یصادراتی کاالها متیق شیافزا وی وارداتی کاالها متیق کاهش قیطر از ارز نرخ کاهش
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 کاهشی خارجی بازارها در هم وی داخلی رهابازا در هم رای خارجی رقبا برابر دری داخل دکنندگانیتول
 نرخ کاهش مقابل نقطه در. گذارد یمی جا بر داخل دری گذار هیسرمای بازده و درآمد بری منف اثر و داده
 کاهش با جهینت در و داده کاهش میمستق صورت به رای وارداتی ا واسطه وی ا هیسرمای کاالها متیق ارز،
 رای گذار هیسرما شیافزا آن دنبال به وی گذار هیسرمای بازده شیافزا تموجبای گذار هیسرمای ها نهیهز

 رای گذار هیسرما بر ارز نرخ رییتغ خالص اثر متضاد اثر دو نیا ندیابر مجموع در ،نیبنابرا. نمود خواهد فراهم
 نظر به اما است، متفاوت ارز نرخ رییتغ از مختلف عیصنای ریرپذیثأت زانیم نکهیا وجود با. کرد خواهد روشن

 باشد، غالبی گذار هیسرما بر آنی منف اثر بر ارز نرخ کاهش مثبت اثر مدت، کوتاه در مجموع در که رسد یم
ی واقع نرخ کاهش مجموع در ،نیبنابرا. شد خواهد غالب ارز نرخ کاهشی منف اثر احتماالً بلندمدت در اما
 ریمس از اما داشته،ی منف اثر دیتول بر وجودمی ها تیظرف از استفاده کاهش ریمس از مدت کوتاه در ارز
 نرخ کاهش بلندمدت در که درحالی گذارد یمی باق رای مثبت اثر دیتول دیجدی ها تیظرف جادیا شیافزا
 دیجدی ها تیظرف جادیا کاهش ریمس از هم و موجودی ها تیظرف از استفاده کاهش ریمس از هم ارزی واقع
  . شود میی داخل اشتغال و دیتول فیتضع موجب دیتول
  

  تورم و ارز نرخ )ج
 طریق از ارز نرخ شیافزا. شود یم شناخته اقتصاد در تورم جادیا عوامل ازی ک یعنوان به ارز نرخ شیافزا
ی کاالها متیق شیافزا با و دهد یم شیافزا را تورم نرخ ماًیمستقی مصرفی وارداتی کاالها متیق شیافزا

  .است گذار اثر تورم بر غیرمستقیم بصورت دیتولی ها نهیهز شیزااف قیطر ازی ا هیسرما وی ا واسطه
  

  آنها ضعف و قوت نقاط و ارزی مختلف های نظام. 2-5-2
 عمده یها چالش از یکی همواره ارز نرخ تعیین و ارزی رژیم انتخاب اقتصاد، عملکرد در ارز نقش به توجه با

 و ارز مقابل در ملی پول گذاری ارزش برای که ترتیباتی به. است بوده اقتصادی سیاستگذاران روی پیش
  .شود می اطالق ارزی نظام دارد وجود کشورها میان آن بازبینی
 گزارشات و رسمی بندی طبقه براساس ارزی های رژیم تجربی مطالعات بیشتر 1990 دهه پایان تا
 گروه سه به را ارزی های رژیم رسمی، بندی طبقه. بود استوار پول المللی بین صندوق به کشورها رسمی
 و) نوسان حاشیه یک دارای معموالً (محدود پذیری انعطاف با های رژیم شده، تثبیت ارزی های رژیم اصلی
 مذکور، بندی طبقه. کرد تقسیم زیرگروه 15 و) آزاد شناور یا شده مدیریت شناور (منعطف ارزی های رژیم

  آنچه و شده اعالم ارزی رژیم تفاوت بدلیل تاریخی سابقه و کشوری پوشش لحاظ از جامعیت وجود با
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 عملکرد و ارزی رژیم انتخاب بین رابطه ارزیابی رو، این از. بود برخوردار جدی ضعف از شد می اجرا عمل در 
. بود مواجه کننده گمراه های اریذسیاستگ و نادرست گیری نتیجه خطر با بندی طبقه روش این در اقتصادی

 طبیعی بندی طبقه عنوان تحت جدیدی بندی طبقه های روش رسمی، بندی قهطب های نقص رفع منظور به
 ،)شده میخکوب(ثابت ،  شناورشامل عمده گروه 5 به ارزی های رژیم طبیعی، بندی طبقه در. گردید ارائه

 آنها برای زیرگروه 14 و شوند می تقسیم شده شناور مدیریت و میخکوب خزنده، شده قابل تعدیل میخکوب
   .گردد می لحاظ

  

  1نظام نرخ ارز شناور) الف
های ارز بطور آزادانه در نوسان بوده و سطح تعادلی آنها صرفاً به وسیله               در چارچوب نظام نرخ ارز شناور، نرخ      

در این نظام که در واقع یک حالـت حـدی اسـت بانـک مرکـزی در بـازار ارز            . شود نیروهای بازار تعیین می   
 ایجـاد   ویـژه   توان به دستیابی به اهداف کالن اقتـصادی بـه          ام شناور ارزی می   از مزایای نظ  . کند دخالت نمی 

 با افزایش کـسری تجـاری ارزش پـول          ، مثال عنوان  به. ها بصورت خودکار اشاره نمود     تعادل در تراز پرداخت   
 ی کاالهای صادراتی در بازارهای جهانی و به تبـع آن          یداخلی کاهش یافته و این امر باعث کاهش قیمت نها         

با این وجود، نوسانات شدید ارزی، نقل و انتقـال          . یابد صادرات افزایش و در نتیجه کسری تجاری کاهش می        
تنظـیم  . کاهـد  المللـی مـی    های بین  گذاری سرمایه بین کشورها را با مشکل مواجه نموده و از حجم سرمایه           

فـزایش ریـسک معـامالت و       سسات پرقدرت اقتصادی و خارج از شرایط بـازار رقـابتی، ا           ؤقیمت ارز توسط م   
های اقتصادی ناشی از نوسانات شدید و مداوم         ثیر منفی بر فعالیت   أمبادالت کاالها و خدمات بین کشورها، ت      

  .باشند نرخ ارز از دیگر نقاط ضعف این نظام ارزی می
  
   2ارز) میخکوب شده( نظام نرخ ثابت )ب

هـای    پـول  ه بسیار محدود ارزش رسمی اعالم شد      نظام نرخ ثابت ارز چارچوبی است که در آن تنها تغییرات          
هـای برابـری     توانـد نـرخ    های رسمی اعـالم شـده مـی        ارزش. باشد مختلف از دیدگاه مقامات پولی مجاز می      

 ارز و یـا همـان   -های برابری طال  یا ارزش)1880- 1914(های   شده در نظام استاندارد طال طی سال       تعیین

                                                            
1. Floating Exchange Rate System 
2. Pegged Exchange Rate System 
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 در نظام ثابت ارزی دولت و مقامات پولی کشور نـرخ  1. باشد)1947- 1971(های  نظام برتن وودز طی سال   
 در نظام ثابت ارزی نرخ ارز ،بنابراین. کنند ارز را در حد معینی تعیین و آن را در بازار ارز تثبیت و کنترل می       

  . گیرد نه براساس مقدار عرضه و تقاضا در بازار ارز بلکه با دخالت و کنترل دولت شکل می
 تثبیت های پولی و مالی مناسب در جهت  ثابت ارزی، دولت و بانک مرکزی با پیگیری سیاستدر نظام

های   نرخ ارز به بنگاهعدم نوسانات .یابند می دست اقتصادی کالن اهداف به ممکن زمان کوتاهترین در ارز نرخ
های  گذاری رش سرمایهریزی برای گست کند تا بدون نگرانی از تغییرات نرخ ارز به برنامه تولیدی کمک می
المللی افزایش و در  ثبات نرخ ارز منجر خواهد شد تا حجم معامالت تجاری در سطح بین. آتی خود بپردازند

علیرغم مزایای مذکور . شرایط رقابتی بازار امکان تخصیص بهینه منابع اقتصادی بین کشورها گسترش یابد
دور شدن از نرخ تعادلی را افزایش داده و تنظیم مجدد پذیر بودن نرخ ارز خطر  در این نظام، عدم انعطاف

ها را  های پولی و مالی، اجرای این سیاست محدود نمودن سیاست با ،عالوه بر این. کند نرخ ارز را ایجاب می
  . سازد در کشور با مشکل مواجه می

  

  2نظام نرخ ارز میخکوب شده قابل تعدیل) ج
رز و حدود مجاز نوسانات نـرخ ارز از مقـدار تعیـین شـده آن مـشخص                 براساس این نظام، ابتدا نرخ برابری ا      

های پولی مختلف در دامنه مجاز تعیـین شـده بـرای نـرخ ارز                عمل سیاست  گردد و سپس امکان آزادی     می
هـا وجـود     که کسری یا مازاد تراز پرداخت      شده قابل تعدیل در صورتی     در نظام ارز میخکوب   . گردد فراهم می 

  بـا ایـن وجـود، درصـورت       . گـردد  ستفاده از تغییر نرخ ارز امکـان رفـع کـسری فـراهم مـی              داشته باشد با ا   
ر دالری  یگیری از ذخا    خارج شدن نرخ ارز از دامنه نوسانات مجاز، مقامات پولی با مداخله در بازار ارز و بهره                

  .نمایند و طال از این امر جلوگیری می
  

  نظام نرخ ارز میخکوب خزنده) د
میخکوب خزنده ترکیبی از نظام نرخ ارز ثابت و نرخ ارز شناور است کـه در آن کـشورها ابتـدا                     نظام نرخ ارز    

در ایـن نظـام،     . نماینـد  نرخ ارز مناسب را تعریف نموده و سپس دامنه نوسانات مجاز نرخ ارز را مشخص می               

                                                            
 بانک ناشر اسکناس در هر کشور ارزش  یعنی،قرار داشت ثیر استاندارد طالأت المللی تا جنگ جهانی دوم تحت نظام ارزی بین. 1

 با نرخ ثابت و معینی به طال کرد و قادر بود هر مقدار اسکناس که به بانک ارائه شود را اسکناس خود را بر پایه طال تعریف می
توان آن را اولین  ثیر سیستم ارزی برتن وودز قرار گرفت که میأت الملل تحت  از جنگ دوم جهانی نظام پولی بینپس .تبدیل نماید

  . از استاندارد طال دانستپسنظام ثابت ارزی  نمونه
2. Adjustable Pegged Exchange Rate System 
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لی ارز را با تغییرات     مقامات پولی با تغییر نرخ ارز در فواصل زمانی کامالً مشخص امکان رسیدن به نرخ تعاد               
 مثال، چنانچه سیاست مقتضی رسیدن به نـرخ تعـادلی           عنوان  به. سازند اندک و از قبل اعالم شده میسر می       

  صـورت خزنـده و باکـاهش ارزش پـول           نـرخ برابـری ارز بـه        درصدی ارزش پول کشور باشد     10ارز کاهش   
  .  رسید درصد به مقدار تعادل خواهد5/2 ماه به ازاء هر ماه 4 در طول 
توان با تغییـر متناسـب نـرخ بهـره      م نرخ بهره در اقتصاد می    زین راستا، در صورت کارا بودن مکانی      ادر  

تواند با توجـه بـه       در این نظام، نرخ برابری ارز می      . های سوداگرانه ارزی جلوگیری نمود      از فعالیت  مدت کوتاه
 بطور مداوم تعدیل ها یا نوسانات نرخ ارز تتغییرات وضعیت ذخیره ارزی کشور، تغییرات در عرضه پول، قیم

 بر نظام ارز میخکـوب شـده قابـل تعـدیل        بالقوهری قابل توجه آن در تعدیل       پذی این نظام بدلیل انعطاف   . شود
ای کـه بـا     خزنده برای کشورهای درحـال توسـعه       نظام نرخ ارز میخکوب شده     کهرسد بنظر می . ارجحیت دارد 

با توجه به مشخص بودن     . تر باشد   تورم ناشی از آن مواجه هستند مناسب       های های خارجی باال و نرخ     شوک
سقف و کف نرخ ارز در این نظام، انضباط پولی تا حدودی تضمین و اثرات شدید نرخ ارز شناور بـر اقتـصاد                       

  .گردد کشور محدود می
  

  نظام ارز شناور مدیریت شده) ه
در ایـن   . شـده پدیـدار گردیـد      م نرخ ارز شناور هدایت     با فروپاشی نظام برتون وودز نوعی نظا       1973از سال   

مـدت ارزی را     ر ارزی خود بخشی از مازاد تقاضای کوتـاه        ینظام، مقامات پولی با دخالت در بازار و عرضه ذخا         
ر ارزی خـود از     یمدت را با جذب و افزودن بـه ذخـا          نمایند و بخشی از عرضه اضافی و مازاد کوتاه         برطرف می 

توان  در مقایسه با نظام نرخ شناور ارز می. ثیری نخواهند گذاشتأبر روند بلندمدت نرخ ارز ت اما ،برند بین می
   ناسـازگار  آثـار تواند نوسانات وسیع در نـرخ ارز را کـه ممکـن اسـت                گفت نظام ارز شناور مدیریت شده می      

  .های منابع داشته باشد، تعدیل نماید پذیری و حرکت  بر سطح قیمت، ریسک
  
  کشور ارزی نظام التتحو .2-5-3

عنوان  ، بلکه به     نه بعنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی و اقتصاد ملی           در کشور  از دیرباز تاکنون نرخ ارز    
های عمرانی قبـل از پیـروزی    که در دوران اجرای برنامه طوری ابزاری برای تعادل بودجه مدنظر بوده است به    

های عمرانـی کـشور    عنوان یک بخش غیرقابل تفکیک از برنامه ی بههای پولی و ارز    انقالب اسالمی، سیاست  
هـای    پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز چه در دورانی که اقتصاد کشور با توجه به دگرگونی               . اند  مطرح بوده 
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شد   های ساالنه اداره می     براساس سیاست ...) تحمیلی، کاهش قیمت نفت و       تحریم اقتصادی، جنگ  (مختلف  
هـا را   های پولی از نظر مقدار و رشد، مسیر برنامه های توسعه اقتصادی، سیاست ران اجرای برنامهو چه در دو 

هـای     اگرچـه نگـرش برنامـه      ،به عبارت دیگر  . ای قرار گرفته اند     الشعاع مالحظات بودجه    دنبال نکرده و تحت   
 اقتـصادی، شـناوری      پول متناسب با نرخ رشـد      هعرض( پولی   ههای طرفدار نظری   ای کشور به سیاست     توسعه

نزدیکتر بوده است، اما در عمل اجرای آن مبتنـی          )  تعادل هپول ملی در مقابل سایر اسعار تا رسیدن به نقط         
   1.ای قرار گرفته است بر اهداف بودجه

تا قبل از انقالب اسالمی ساختار تنظـیم نـرخ ارز در ایـران هماننـد الگـوی دیگـر کـشورهای دارای                       
برداشـت  که پس از انقالب نرخ ارز به عنوان تابعی از حـق              در حالی . ز دالر بوده است   درآمدهای نفتی تابعی ا   

 کمبود درآمدهای   )1358-1367(طی دوره   . تعیین و نظام تک نرخی ارز در کشور برقرار گردید          2)SDR(مخصوص  
هـای   سـت ارزی،خروج قابل توجه ارز از کشور و مسدود شدن ذخایر ارزی کشور در آمریکا باعث شد تا سیا                 

هـای   محدودیت منـابع ارزی، محـدودیت     . در پیش گرفته شود   ) بندی به عبارت دیگر سهمیه   (کنترل ارزی   
بـا  . رسـمی کـشور گردیـد    های حاکم بر صادرات غیرنفتی باعث ایجاد نرخ ارز در بازار غیـر       وارداتی و کنترل  

ستم دو نرخی برای رسـیدن بـه        فاصله گرفتن نرخ رسمی ارز از نرخ واقعی آن دولت مجبور گردید تا از سی              
، هـای ترجیحـی    اهداف تشویق صادرات، کاهش واردات غیرضروری، تشویق واردات ضروری با اعمـال نـرخ             

  .  استفاده نمایدواردات در مقابل صادرات و غیره
 ارز و  و آغاز برنامه اول توسعه، سیاست ارزی کشور به سمت تک نرخی شدن تحمیلیبا پایان یافتن جنگ

  اگرچه در راستای)1369-1372( های سال سیاست ارزی اعمال شده در. به نرخ تعادلی حرکت کردرسیدن 
اهداف برنامه بود اما در نهایت به دلیل کاهش شدید قیمت نفت خام، افزایش تعهدات خارجی ناشی از 

برنامه روبرو ل ملی در پایان رویه اهداف برنامه محقق نگردیده وکشور با کاهش شدید ارزش پو واردات بی
ای از مقررات کنترل صادرات و واردات   جهت رفع مشکالت مذکور مجموعه1373 در نتیجه در سال .شد

 ،اعمال گردید که موقتاً در ایجاد مازاد تجارت خارجی و ایجاد یک حاشیه ایمن از ذخایر ارزی مؤثر واقع شد

                                                            
. شوند می تبدیل ریال به دالر از ارز نرخ به توجه با که شوند می تأمین نفت صدور محل از دولت آمدهایدر درصد 55 از بیش. 1

   .باشد می دولت بودجه تأثیر تحت ) ارزی های سیاست (ارز نرخ تعیین بنابراین
 

2. Special Drawing Rights  
فرانک، پونـد و یـن       دالر، مارک،    سبد ارزی متشکل از      حق برداشت مخصوص، ارزی مجازی است که ابتدا ارزش آن به واسطه یک            

 .پول اروپایی این ارز در سبد جای گرفتک شد و پس از ظهور یورو به عنوان واحد مشتر تعیین 
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 افزایش داد که جهت مقابله با آن نرخ ارز دیگری سرعت  فشار تقاضای واردات، نرخ ارز را در بازار آزاد بهاما
  . عنوان ارز صادراتی برای صادرات محصوالت غیر نفتی و واردات کاالهای غیراساسی اعالم گردید تحت

 تمام 1373های متخذه سال   و همزمان با اجرای قانون برنامه دوم توسعه عالوه بر سیاست1374از سال 
در . ها مجاز بوده و به طور کلی بازار آزاد ارز ممنوع و غیرقانونی اعالم شد انکمبادالت ارزی تنها از طریق ب

 روند به دلیل فشار تورمی داخلی نرخ ارز افزایش یافت و اختالل زیادی در اقتصاد داخلی از طریق ادامه این
نبال ایجاد  بد1376در سال . جویانه ایجاد گردید های رانت تأثیر نامناسب در تخصیص منابع و فعالیت

های قبل حذف  های وضع شده در سال آرامش نسبی در بازار ارز و کل اقتصاد به تدریج برخی از محدودیت
نامه واردات را که در مقابل صادرات غیرنفتی دریافت  گردید و به صادرکنندگان اجازه داده شد تا اجازه

 های نجربه نزدیکتر شدن نرخ صادراتی به قیمتنمایند در بازار بورس تهران به فروش برسانند که این امر م می
های متعدد برابری پول  های ارزی متخذه به نرخ با این حال، در برنامه دوم توسعه  نیز سیاست. واقعی شد

وضعیتی که در نهایت کشور را به دلیل تالی فاسد نظام چند نرخی . ملی و تضعیف ارزش مؤثر آن انجامید
  .نرخ ارز در برنامه سوم توسعه سوق دادسازی  مجدداً به سمت یکسان

 های خارجی و به ویژه سازی اقتصاد داخلی در مقابل شوک در برنامه سوم توسعه به منظور ایمن
های ناشی از افزایش و کاهش قیمت نفت حساب ذخیره ارزی تشکیل گردید و مقرر شد مازاد  شوک

گرفته در قوانین بودجه سنواتی به این  ورتبینی ص درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت نسبت به پیش
سال سوم اجرای  در .حساب واریز گردد تا در صورت عدم تحقق درآمد ارزی از این وجوه استفاده شود

 های در سال مناسب های سازیربست و ارزی ذخیره حساب اندوخته ارزی، مناسب ذخایر به اتکاء با برنامه

 ،راستا این  در.شد اعالم شده مدیریت شناور کشور ارزی نظام و اجرا موفقیت با ارز نرخ سازی یکسان قبل،
 ارز، معامالت( بانکی عملیات و خدماتی ارزهای معامله کاالیی، تجارت درخصوص کشور ارزی مقررات تمام

 جلوگیری منظور گردید و به تعدیل مذکور نظام با متناسب...)  و تسهیالت اعطاء اسنادی، گشایش اعتبارات

 ذخیره حساب شده اجازه برداشت از محل ایجاد تعهدات بازپرداخت بر ارز نرخ سازی یکسان منفی بعاتت از

 ارز موازی بازار در تقاضا کاهش و ارز آزادانه مبادالت زمینه نمودن فراهم راستای در. به دولت داده شد ارزی

 از و صادر )وصنعتی تجاری آزاد مناطق استثنای به( کشور در ها صرافی و فعالیت سیسأت مجوز سو یک از

 کاال، بازرسی بیمه، ونقل، مانندحمل مختلف های زمینه در خدماتی ارز معامالت نامه آیین دیگر سوی

  .  گردید ابالغ ها بانک به ... و بیماران دانشجویان، مسافرت،
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ارزی کشور اگرچه از برنامه سوم توسعه تاکنون نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده به عنوان نظام 
 تاکنون در عمل ارزش اسمی ریال در برابر دالر آمریکا با نرخ رشد 1381، اما از سال  شود معرفی می

مالیمی کاهش داده شده و ارزش ریال در مقابل سایر ارزها نیز بر مبنای نرخ برابری دالر آمریکا با آن ارزها 
سازد که علت آن را باید در  ذهن متبادر میشود که نوعی نظام نرخ ارز میخکوب خزنده را به  تعیین می

به عبارت دیگر، ازیک . ای کشور جستجو کرد عدم رعایت مبانی اولیه حساب ذخیره ارزی و الزامات بودجه
رویه ارز نفتی به اقتصاد کشور شده و از سوی دیگر الزامات   منجر به تزریق بی سو رشد درآمدهای نفتی

تر از نرخ ارز  ینیه تأمین ریال معادل آن از کاهش نرخ ارز به سطوحی پاای و الزام بانک مرکزی ب بودجه
 طی  ای از تعیین نرخ ارز در چارچوب چنین شیوه. آورده است بینی شده در بودجه ممانعت به عمل  پیش
های سنواتی به عنوان نرخ کف تعیین گردید و قدرت  های برنامه سوم نرخ رسمی هدف در بودجه سال

ر در جذب ارز غیرنفتی و ضرورت استفاده از ابزار ثبات نسبی نرخ ارز برای مقابله با تورم، اقتصاد کشو
ای و کسب حداکثر  کننده میزان فاصله گرفتن بانک مرکزی از این نرخ برای تحقق اهداف بودجه تعیین

 .درآمد از محل فروش ارز بوده است

توسعه مقرر شد تا نرخ برابری پول ملی با اسعار  چهارم ه، در قانون برنام رفت از این رویه جهت برون
 رویکرد ،از این منظر. خارجی با توجه به تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در طول زمان تعدیل شود

در این . تر با اقتصاد جهانی در برنامه چهارم تعریف شد دولتمردان به نرخ ارز در چارچوب تعامل جدی
 عنوان محل اتصال اقتصاد داخلی و خارجی توجه بیشتری مبذول شد و چارچوب به روند آتی نرخ ارز به

به عبارت دیگر، در . به عمل آمدجاری تهای الزم برای توسعه صادرات غیرنفتی و توازن بیشتر تراز  بینی پیش
دنظر کشور در مقایسه با توازن بودجه م عنوان ابزاری برای تعادل تراز تجاری این شیوه تقویت نقش نرخ ارز به

 ارزی دو ابزار مهمی بودند که در طول این انضباط مالی دولت و تقویت فیلتر حساب ذخیره. قرار گرفت
پذیری بیشتر بازار ارز مطابق  ساز کنترل نقدینگی، تحقق تورم تک رقمی و انعطاف بایست زمینه برنامه می

  تداوممهم باعث شد تا اقتصاد کشور با در عمل عدم تحقق این دو ،با این وجود. قوانین برنامه چهارم باشند
تزریق ارز نفتی به اقتصاد، رشد نقدینگی و تقویت فرایندهای تورمی روبرو شود و این امر مجدداً بانک 

روند . مرکزی را به سمت تثبیت نرخ ارز و استفاده از نرخ ارز به عنوان اهرمی برای کنترل تورم وادار کرد
های اسمی ارز طی برنامه چهارم توسعه بر عدم اجرای این  سبتاً ثابت نرختورم داخلی و خارجی و وضعیت ن

  .بند از قانون برنامه چهارم داللت دارد و اطالق سیاست تثبیت نرخ ارز با واقعیت تناسب بیشتری دارد
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گستره های گذشته محصول   نحوه تعیین نرخ ارز در کشور طی سالکه توان گفت در مجموع، می
و این رویه  کننده و تقاضاکننده ارز در کشور بوده است ترین عرضه عنوان مهم  جایگاه دولت بهاقتصاد دولتی و

 به صرف تدوین تواند های اقتصادی و تغییر جایگاه بخش غیردولتی در اقتصاد کشور نمی بدون تغییر در بنیان
ل جایگاه محدود بازرگانی به دلی  رویکرد دولت در تعیین نرخ ارز،همچنین. قوانین و مصوبات دگرگون شود

گذاری  داخلی، محدود بودن سرمایه خارجی غیرنفتی و غیردولتی در کشور سهم کم آنها در تولید ناخالص
المللی، رویکردی   تعامالت اقتصادی بینهای کشور در صحنه بودن حساب سرمایه، چالش خارجی و بسته

ها و تعامل  م بوده و تعادل بخشی به تراز پرداختنگر و معطوف به توازن بخشی به بودجه و کنترل تور درون
  .اقتصادی مطلوبتر با دنیای خارج را کمتر دنبال کرده است

  
   کشوراقتصاد برای مطلوب ارزی نظام .2-5-4

ها  ویژگی با توجه به این بایست  می است و انتخاب هرگونه نظام ارزیخاصیهای  اقتصاد ایران دارای ویژگی
های نفت   به درآمدشدیدو پذیر بودن آن، اتکا  ودن اقتصاد در عرصه مبادالت جهانی، قیمتکوچک ب. صورت پذیرد

پذیری ناچیز عرضه  پذیری باال، محدودیت در حجم ذخایر ارزی و باالخره کشش با نوسان شدید، شوک
 .های آن می باشد منابع ارزی از جمله ویژگی

های انتهایی و دو نقطه نهایی طیف برای نظام  میک از نظا ها باعث شده که انتخاب هیچ این ویژگی
حتی در صورت وفور منابع و ذخایر ارزی، اتخاذ و پیگیری نظام نرخ . ارزی کشور مطلوب ارزیابی نگردد

 کامل به ءهای مناسب جهت اتکا ثابت ارز اتالف وسیع منابع ارزی را در پی داشته و نبود ساز و کار
ها با مشکل  ازار ارز بخش خارجی اقتصاد را با استفاده صرف از کارکرد این نیروهای ب های آزادانه نیرو فعالیت

 زیرا ،های چندگانه ارز، شیوه ماندگار و پایا برای اقتصاد کشور نیست عالوه بر آن، نظام نرخ. نماید مواجه می
کند و  ی سرریز میبه محیط خارجصورت آثار مثبت بیرونی  های ترجیحی ارز را به کلیه مزایای ناشی از نرخ

 در انتخاب یک ،بنابراین. دهد  قرار میپذیری خارجی اقتصاد ملی را به صورت مستمر در معرض فرسایش رقابت
با توجه به مشکالت . رسد نظام ارزی مناسب گزینش نظام کامالً شناور یا مطلقاً ثابت منطقی به نظر نمی

شده  های آن، نظام شناور مدیریت دیریت بر ساز و کار و م عدیده اقتصاد کشور در سطح کالن و لزوم کنترل
ویژه اینکه قابلیت انعطاف این نظام، قدرت مانور کافی را به سیاستگذاران  به. ای مطلوب باشد تواند گزینه می

های این نظام در به  های خارجی به اقتصاد از ابزار دهد تا درصورت وقوع و انتقال شوک ارزی کشور می
  . مجدد بخش خارجی اقتصاد استفاده نمایندتعادل رساندن
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یک مسیر های یاد شده، در این نظام که مقام پولی بدون تعیین یا تعهد قبلی نسبت به  عالوه بر مزیت
نسبتاً آزادانه بکار  کند، سیاست پولی برای هدایت اقتصاد داخلی از قبل اعالم شده برای نرخ ارز در بازار ارز دخالت می

 جهت رسیدن به اهداف های سیاست پولی گذاری پولی و استفاده از ابزار  امکان هدف، بنابراین.شود گرفته می
 روی آوردن. پذیر است اقتصادی به ویژه در بخش واقعی اقتصاد نظیر بهبود رفاه، رشد اقتصادی، اشتغال امکان

 وی ضمن آنکه سبب از دست رفتنهای ثابت ارز و تثبیت ارزش ریال به یک ارز عمده و ق بیش از پیش به نظام نرخ
قالل ت پولی را در راستای تأمین اهداف ارزی قرار داده و اسشود، استفاده از سیاست ذخایر ارزی کشور می

  .نماید گذار پولی را سلب میسیاست
 

  گذاری پول ملی  طرح تحول نظام ارزش.2-5-5
استقرار نظام " پول ملی عبارتند از گذاری های عملیاتی درنظرگرفته شده جهت اصالح نظام ارزش برنامه

  که)اصالح واحد پولی و چاپ اسکناس با ارزش باالتر ("های کشور اصالح نظام پرداخت" و "ارزی مناسب
  .های کشور اجرای برنامه مذکور در اولویت قرار گرفته است با عنایت به تقدم اصالح نظام پرداخت

  
  های کشور اصالح نظام پرداخت. 2-5-5-1

 تاکنون تحت تأثیر افزایش سطح عمومی  شمسی پنجاهدههیش قابل مالحظه میزان مبادالت از افزا
های موجود برای انجام  ها، افزایش نقدینگی و تولید ناخالص داخلی و عدم تناسب قطع اسکناس قیمت

ه از سال کای  گونه هب .های کشور ایجاد کرده است ای را در نظام پرداخت مبادالت مذکور، مشکالت عدیده
 بزرگترین قطع  درحالیکه، برابر افزایش یافته458 شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 1387 تا 1350

در صورت تسری رشد سطح عمومی .  رسیده است) برابر5(  هزار ریال50 هزار ریال به 10اسکناس از 
  ناس به ترتیب به بزرگترین و کوچکترین قطع اسک1387بایست در سال  ها به قطع اسکناس می قیمت

 ارزش ، برابر6417طی دوره مذکور میزان نقدینگی . یافت افزایش میریال   هزار9ریال و   میلیون4/6 
 حدود 1350 نسبت به سال 1387 تولید ناخالص داخلی نیز در سال و برابر 1522اسکناس در گردش 

 درصد به 6/5اس در جریان از هزار ریالی از کل اسکن10های  سهم ارزش اسکناس . برابر شده است3706
دلیل  ریال به  هزار5های کمتر از   رسیده و طی همین دوره سهم اسکناس1387 درصد در سال 22

 دهد مجموعه شرایط فوق نشان می.  درصد کاهش یافته است1/6های بزرگتر اسکناس به  جایگزینی قطع
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نظام پرداخت کشور را با مشکالت های موجود اسکناس برای انجام مبادالت مناسب نبوده و   قطعکه
  .ای روبرو کرده است عدیده

است که   شامل وجه نقد، انواع چک و پرداخت الکترونیکها دارای یک ساختار سه وجهی نظام پرداخت
 گذشته عدم های طی سال. شود مدی در هر یک از این ارکان موجب انتقال به نوع دیگر میاهرگونه ناکار

 با حجم مبادالت موجب گرایش غیرعادی به استفاده از ایران چک و انواع دیگر ها هماهنگی قطع اسکناس
  .درغیاب نظام پرداخت الکترونیک معضل مذکور تشدید شده است. ها شده است چک

های کشور نه تنها باید هریک از ارکان مذکور به هنگام  منظور رفع مشکالت مترتب بر نظام پرداخت به
 .باشد  بلکه حفظ ارتباط و انطباق درونی آنها نیز ضروری می،زمره هماهنگ شوندو با نیازهای مبادالت رو

  :های در جریان با نیازهای مبادالتی عبارتند از های سال مشکالت ناشی از عدم تناسب قطع اسکناس ترین مهم
  الغ برب( با توجه به تعداد برگ اسکناس در جریان 1387در پایان سال : سرانه باالی اسکناس در کشور -

 1356این در حالی است که سرانه اسکناس در سال . بود برگ 106سرانه اسکناس معادل )  میلیارد برگ7 
مکزیک،  اسکناس درکشورهایی نظیر ترکیه،الزم به ذکر است سرانه برگ . ه است برگ بود18معادل 

  .باشد  برگ می59،41،36،34،18،13معادل  ترتیب به عربی متحده امارات و استرالیا سوئیس، انگلستان،
 های باالی چاپ و امحای اسکناس هزینه -

عدم وجود قطع مناسب اسکناس و مشکالتی که برای تصویب و چاپ اسکناس : رواج چک پول -
ها  مدت اجازه چاپ و توزیع چک پول به بانک حل کوتاه عنوان راه درشتر وجود داشت سبب گردید به

دن انحصار بانک مرکزی در انتشار اسکناس، خلق داده شود که خود مشکالتی نظیر مخدوش ش
را  پولی سیاستگذاری در های عامل بواسطه انتشار و توزیع چک پول و اختالل پول توسط بانک

چک بانک مرکزی اگرچه مشکالت ناشی از انتشار ایران چک  پس از انتشار ایران .داشت دنبال به
نظیر عدم تعریف ایران چک در قوانین و  اما واجد مشکالت حقوقی ،ها برطرف شد توسط بانک

 .مقررات ناظر بر انتشار پول و صدور چک بود

 انبوه م ناشی از حمل مقادیرینظیر نیاز به حمل حجم زیادی از اسکناس، افزایش جرا: سایر مشکالت -
ها، افزایش ریسک عملیاتی  وجه نقد، دشواری در ثبت اطالعات و افزایش خطا در نگهداری حساب

 ...ها و  کدر بان

  :باشد  راهکار مدنظر میسهترتیب  های کشور وجود دارد به کردن مشکالتی که در نظام پرداخت منظور برطرف به
  مدت و فوری تر، راهکار کوتاه های درشت چاپ اسکناس در قطع -
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  )در محور اصالح نظام بانکی نیز مورد توجه واقع شده است(های الکترونیک  گسترش پرداخت -
  مدت راهکار میان): حذف چند صفر از پول ملی(حات پولی انجام اصال -

  

  ) و حذف چند صفر از پول ملیتغییر واحد پول(اصالحات پولی  .2-5-5-2
 ساالنه  درصد تورم100شوند که بیش از  توجهی از کشورها مالحظه می المللی تعداد قابل در یک ارزیابی بین

کشورها نظیر مکزیک، لهستان، اندونزی بدلیل مهیا نبودن در این مجموعه برخی از. )ابرتورم (اند داشته
 نیکاراگوئه  و آرژانتین، رومانی،اند در مقابل کشورهایی نظیر ترکیه شرایط، اقدام به تغییر واحد پولی نکرده
ترین   از مهم.نمودند اجتماعی و سیاسی برنامه رفرم پولی را اجرا -بدلیل مناسب بودن شرایط اقتصادی

توان به وجود ثبات  می اند فرم پولی اقدام کردهر کشورها بر اساس آنها به اجرا یا عدم اجرای عواملی که
بودن  مالی جهت کنترل تورم و آماده -پولیاقتصادی، سیاسی، اجتماعی و برخورداری از یک برنامه منسجم 

اقدام به تغییر واحد پول  کشورهایی ، در مجموع. برنامه رفرم و تبعات آن اشاره کردپذیرشافکار عمومی در 
  .اند های لجام گسیخته بوده  درصد داشته و دارای تورم100اند که نرخ تورم بیش از  خود نموده

  

  الزامات تغییر واحد پول)  الف
ترین محور آن نحوه کنترل تورم با استفاده از ابزارهای  تهیه و تدوین برنامه تثبیت اقتصادی که مهم •

  .باشد ط مالی دولت میسیاست پولی همراه انضبا
وری نا فمالی، حسابداری، بانکداری، حقوق، ،اقتصادی کارشناسان از مرکب کارشناسی تیم یک تشکیل •

  منظور طراحی چگونگی اجرای رفرم و مدیریت بهینه آن اطالعات و چاپ و اسکناس و مسکوک به
های بانک مرکزی   چکتر و از جریان خارج کردن ایران های در قطع درشت چاپ و انتشار اسکناس •

 به منظور متناسب کردن حجم اسکناس در گردش با رفرم پولی

های الزم در حوزه اقتصادی شامل بررسی و تبیین مراحل مختلف برنامه  بینی انجام اقدامات و پیش •
اصالحات، تبیین آثار اجرای برنامه در بازارهای مالی، تعیین سرعت اجرا و مدت زمان همزیستی دو 

لی، تعیین تعداد صفرهای الزم برای حذف و در صورت نیاز معرفی واحد پول جدید، تعیین نظام پو
 زمان مناسب برای اجرا و درنهایت مدیریت پیامدهای اقتصادی ناشی از تغییر واحد پول

امحای سایر الزامات نظیر پیشنهاد و تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز، فراهم کردن امکان  •
 با شرایط مطابق حسابرسی تعیین استانداردهای عمومی، سازی افکار ها، آماده رستانها در شه اسکناس

 های جدید جدید، تعیین تکلیف ارقام خرد، طراحی اسکناس و سکه
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  مزایا و معایب حذف صفرهای پول ملی) ب
افزایش  ،تر پول  و نقل و انتقال سهلتسهیل مبادالت روزمرهتوان به  ی حذف صفرهای پول ملی میمزایااز 

کاهش هزینه ،  کیفیت اسکناس در جریانءارتقا، خرید سکه افزایش قدرت، قدرت تسویه اجزای واحد پول
تولید کاغذ و چاپ اسکناس های مرتبط و آزاد شدن بخشی از ظرفیت واحدهای  چاپ اسکناس و سایر هزینه

تفکیک، شمارش اسکناس و  های اهش هزینه و کتوانند برای قبول سفارشات خارجی استفاده شوند که می
های  تحمل هزینهتوان معایبی نظیر  در کنار مزایای فوق می.  اشاره نمودهای فرسوده امحای اسکناس

 ارقام  ریال یا تمام1000الهای کمتر از آثار تورمی خفیف ناشی از گردکردن قیمت کا و سنگین رفرم پولی
 .را متصور بود )رت حذف سه صفردرصو(شود   ریال ختم می1000درشت که به رقم کمتر از 

  

  الیحه تغییر واحد پول کشور از ریال به الف) ج
 در های کشور و الزامات اجرای طرح اصالح پول ملی، هیأت دولت عنایت به مشکالت موجود در نظام پرداخت با

  صفر از پول ملی مقرر نمود متن نهایی پیشنهادی4 ضمن تصویب کلیات حذف 19/4/1390جلسه مورخ 
ایران پس از بررسی در کارگروه تحوالت اقتصادی و کمیسیون اقتصاد به هیأت دولت .ا.بانک مرکزی ج

  .ارسال گردد
 کارگروه تحوالت اقتصادی بررسی ی تخصصتهالیحه پیشنهادی بانک مرکزی در جلسات متعدد کمی

دی به کمیسیون اقتصاد  که با اصالحات و تغییراتی بعنوان پیشنهاد دبیرخانه کارگروه تحوالت اقتصاشد
پیش نویس الیحه تغییر واحد پول " تحت عنوان متن پیشنهادی دبیرخانه. هیأت دولت ارسال گردید

  :باشد  به شرح زیر می"1جمهوری اسالمی ایران از ریال به الف
  

  مقدمه توجیهی -
شکالت بسیاری های مناسب م های اخیر به همراه عدم چاپ و انتشار اسکناس در قطع شرایط تورمی دهه

تعداد . های کشور شده است مدی نظام پرداختاهای نقد کشور ایجاد کرده و موجب ناکار برای پرداخت
های در گردش  حجم اسکناس. صفرهای برخی متغیرهای اقتصادی بیش از حد متعارف طوالنی شده است

 مجبور به حمل حجم مردم در مبادالت روزمره و نقد. خود گرفته است مقیاس غیرقابل تحملی را به
های خودپرداز دچار فرسودگی  دستگاه. کند متنابهی اسکناس هستند که مبادالت را با دشواری همراه می

                                                            
. یابد نویس با این فرض تنظیم شده است که واحد پول جدید ریال نبوده و براین اساس نام واحد پول اصلی و فرعی تغییر می پیش. 1
  . متن الیحه بدون ذکر نام برای واحدهای اصلی و فرعی پول تنظیم شده است،ین رواز ا
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واحد فرعی پول از . واحد اصلی پول ملی مورد استفاده مردم نیست. رسانی هستند زودرس و ضعف خدمت
شود که حیثیت ظاهری  ادی را شامل مینرخ برابری ارزها تعداد صفرهای زی. حیز انتفاع ساقط شده است

  :شود  الیحه ذیل تقدیم مجلس شورای اسالمی می فوقهای منظور رفع نارسایی به. دار کرده است پول ملی را خدشه
  :شود  به شرح زیر اصالح می1351قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ) 1( ماده :1ماده 

 برابر با "الف".  است"الف"وری اسالمی ایران شمسی واحد پول جمه  هجری1393از ابتدای سال 
  . است"ب"یکصد 

  .شود قانون یادشده تعریف می) 1(ریال، موضوع ماده ) 10000( معادل ده هزار "الف" هر :)1(تبصره 
مرکزی  و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک "الف"های خارجی نسبت به   پولی برابر:)2(تبصره 

المللی پول   بینارزی حاکم و عنداللزوم با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوقدر چارچوب نظام ایران .ا.ج
  .شود محاسبه و تعیین می

 و شود  نامیده می"گذار دوره" که در این قانون "ریال" و "الف" دوره گردش موازی و قوه ابراء همزمان :2ماده 
) ب( از جریان بر طبق مفاد بند "ریال"های  ها و سکه آوری و شرایط خروج اسکناس همچنین طرز جمع

  .گیرد ، حسب مورد، تعیین و یا مورد اقدام قرار می"قانون پولی و بانکی کشور") 4(ماده ) ج(و بند ) 3(ماده 
واحد  عنوان  به"ریال"جایگزین ) الف(در کلیه قوانین خاص و عام، ) الف( از تاریخ رواج قانونی :3ماده 

این ) 1( ماده )1(بر مبنای نرخ برابری مذکور در تبصره ) الف( خواهد شد، رسمی پول جمهوری اسالمی ایران
  .شود قانون جایگزین می

 بایست می) الف( مبالغ مندرج در کلیه تعهدات و اسناد و دفاتر و قراردادها از تاریخ رواج قانونی :تبصره
اتر تجاری و قراردادها تا قبل از به این پول تقویم و ثبت و مطالبه گردد و هر جا در تعهدات و اسناد و دف

اساس نرخ برابری مذکور در تبصره  استفاده شده است، تقویم این مبالغ بر"ریال"از واحد ) الف(تاریخ رواج 
  .الزامی خواهد بود) الف(این قانون به ) 1(ماده ) 1(

 مالی، های  صورت چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم:4ماده 
های اجرایی و  ها و گردکردن اعداد در دستگاه های تاریخی، ثبت اطالعات، اصالح دفاتر و حساب داده

همچنین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر تجاری 
ای خواهد بود که ظرف شش ماه از  هنام یند تغییر واحد پول قانونی کشور بر طبق آییناباشند، در فر می

تاریخ تصویب این قانون مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
  .رسد ت وزیران میأایران تهیه و به تصویب هی
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 های اجرایی مورد نیاز این قانون در جهت شفافیت و تسریع در اجراء و الزام نامه  سایر آیین:5ماده 
 قانونی هایی که با رعایت مقررات های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به انجام دستورالعمل دستگاه

بانک مرکزی شود مشترکاً توسط  مربوط توسط ارکان ذیصالح بانک مرکزی جمهور اسالمی ایران ابالغ می
  .رسد ئت وزیران میجمهوری اسالمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هی

این دوره  گذار تا پایان  دورهآغاز ماه قبل از 6ثر تدابیری اتخاذ کند که از ؤ دولت مکلف است با نظارت م:6ماده 
این قانون ) 1(ماده  )1(قیمت کلیه کاالها و خدمات به هر نوع پول جدید و قدیم براساس نرخ برابری مذکور در تبصره 

  .وگانه به طور شفاف در معرض دید همگان قرار گیردهای قیمتی د به صورت برچسب
ها و  کننده و ارتباط مداوم با مردم و شرکت ثر و قانعؤهای شفاف، م  به منظور ارائه پاسخ:7ماده 

 و ای  مراحل عملیاتی آن دولت مکلف است راهبرد روابط عمومی، رسانهتمامسسات در اجرای قانون حاضر در ؤم
 بینی و تدارک نموده و در این راستا از کلیه وسایل ارتباط جمعی ا در اجرای قانون حاضر پیشای ر رسانی ویژه اطالع

 سازمان صدا و سیمای. ای از جمله صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران استفاده مناسب را به عمل آورد و رسانه
 ارائه راهبرد. را داشته باشدجمهوری اسالمی ایران مکلف است بدون اخذ کارمزد در این زمینه همکاری الزم 

 ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران نامه ویژه روابط عمومی براساس آیین
با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و بانک مرکزی و وزارت اطالعات و فناوری اطالعات ظرف مدت 

  .رسد ی از ابالغ قانون به تصویب دولت م ماهسه
با بانک  را های الزم های دولتی و حکومتی مکلفند که در اجرای قانون حاضر همکاری  کلیه دستگاه:8ماده 

عمومی خود به  های گیری مرکزی جمهوری اسالمی ایران داشته باشند و مقامات رسمی مجاز نیستند در موضع
  . دنبال داشته باشدای عمل کنند که زمینه تضعیف اجرایی مفاد این قانون را به گونه

 بانک مرکزی مجاز است بدون رعایت تشریفات مناقصه نیازهای تدارکاتی مرتبط با این قانون :9ماده 
  .را فراهم نماید
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  اصالح نظام بهره وری. 2-6
  بهره وری در اقتصادهایاهمیت و کارکرد. 2-6-1

در  و با مفهـوم اسـتفاده بهینـه از منـابع             2ربخشیو اث 1های کارایی  عنوان تلفیقی از شاکله    وری به   امروزه بهره 
هـا    بنگـاه  پـذیری  مین رشد اقتصادی و افزایش قدرت رقابت      أدر ت را  یند تولید کاالها و خدمات نقش مهمی        افر

دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و توسعه پایدار مستلزم استفاده بهینه از عوامل تولید است که آثـار                  . دارد
دراقتصاد نوین عامل اصلی تولید، نوآوری و دانش اسـت          . شود وری ظاهر می    م رشد بهره  آن به نوعی در تداو    

وری شاخصی اسـت کـه از        بهره. شود می وری سبب بهبود وضعیت اقتصادی     که با تاثیرگذاری بر سطح بهره     
ـابع، کار     شود و مبین     نسبت ارزش افزوده بر عوامل تولید حاصل می        مـدی و  ادرجه توفیق کشورها در مدیریت من

شـود    نامیـده مـی    ٣وری کل عوامل تولید     به صورت بهره   بهبود این شاخص که در معنای عمومی      . اثربخشی است 
ها، توان رقابت ملی و سطح رفـاه اجتمـاعی بـوده و درعـین حـال                   ساز بهبود شرایط اقتصادی، قیمت     زمینه

 .کند پایداری رشد را نیز تضمین می

 توان رقابتی ملـی     ءها در یک کشور که در نهایت منجر به ارتقا           بنگاه توان رقابتی    ء ارتقا ،در حالت کلی  
ای از عوامـل       توجه به مجموعه   نیازمنداین امر   . وری است   گردد مستلزم عبور از مسیر بهبود و ارتقاء بهره          می

  .ها است بیرونی و درونی بنگاه
. گیرند با اراده بنگاه شکل می و بوده بنگاه اختیار در که متغیرها از دسته آن :های درونی لفهؤعوامل یا م

  :ها عبارتند از لفهمؤ این
 فناوری، مواد سطح تولید، یندافر در رفته بکار آالت ماشین و تجهیزات محصول، نوع عوامل سخت؛ شامل -

  تولید یندافر در رفته بکار اولیه
  ی مدیریتها های کار و شیوه روش ها، سیستم زیر ها، سازمان افراد، شامل که نرم عوامل -

هـا را  آنتأثیرگـذاری بـر    توان ها بنگاه که است متغیرها از دسته آن  شامل:های پیرامونی لفهؤعوامل یا م
های مـرتبط بـا هـر یـک از        لفهؤ م )1-2( در نمودار . ندارند، هرچند این متغیرها بر فعالیت بنگاه تاثیرگذارند       

 در هـر یـک از       هرگونـه چـالش   . ندی ارائه شده است   م   رقابت ءوری و ارتقا    های پیرامونی مرتبط با بهره      حوزه

                                                            
برای دستیابی به میزان  کارایی به مفهوم درست انجام دادن کار است و هدف آن کاهش هزینه و حداقل استفاده از منابع. 1

  .مشخصی از محصول یا خدمت است 
  .های انجام شده چه میزان از نتایج موردنظر حاصل شده است  توجه به تالشاثربخشی عبارت است انجام کار درست یعنی با. 2

3. Total Factor Productivity (TFP) 
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 توان رقابتی ملی    ءوری را در سطح خرد و کالن مختل نموده و مانع ارتقا            تواند بهبود بهره   های ذیل می   هزحو
  .  رشد و توسعه اقتصادی کشورها شودو نهایتاً
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  .اسناد پشتیبان طرح تحوالت اقتصادی: مأخذ        

  وری ثر در بهرهؤهای پیرامونی م لفهؤم. 1-2نمودار 
  

 وری وظیفـه اصـلی      بهـره  ءهای درونی با هدف ارتقـا      لفهؤثیرگذاری بر م  أبدیهی است که در ارتباط با ت      
 امـا   ،باشـند  های مناسب مـی    ف ارشادی و اتخاذ سیاست    یدار وظا  ها عمدتاً عهده   ها بوده و دولت    برعهده بنگاه 
باشند وظیفه اصـلی     دهنده فضای کسب و کار در اقتصاد می        ر واقع شکل  های بیرونی که د     لفهؤدرخصوص م 

  .باشد ها می بر دوش دولت
یافته سـهم بیـشتری از رشـد اقتـصادی در مقایـسه بـا                وری در کشورهای توسعه    حال حاضر، بهره  در

  مثال، طبق آمارهای موجود متوسـط سـهم        عنوان  به. دهد کشورهای درحال توسعه را به خود اختصاص می       
 درصد است، حـال آنکـه همـین         49یافته برابر با      کشور توسعه  12وری کل عوامل از رشد اقتصادی در         بهره

 مـشخص  ،بـه عبـارت دیگـر   . باشـد   درصد می31توسعه به طور متوسط برابر با   کشور درحال20نسبت در  
 قریب به نیمی از   شود که رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه بیشتر نهاده محور است، حال آنکه                می
وری  لفـه بهـره   ؤاین بدان معناست کـه اگـر م       . دهد وری تشکیل می   یافته را رشد بهره      کشورهای توسعه  رشد
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 دوبرابر هزینـه    بایست  مییافته خواستار حفظ سطح رشد فعلی خود بودند          د نداشت و کشورهای توسعه    وجو
  .بوددشواری کردند و این امر در شرایط محدودیت امکانات و منابع کار  می

  

  تحوالت نظام بهره وری در کشور. 2-6-2
قانون مطـرح گردیـد   ) 35( بار در قانون برنامه دوم توسعه و در قالب تبصره     نخستینوری برای    موضوع بهره 

  :که شامل دو بند به شرح زیر بود
ولـوژی  هـای کـار، اسـتفاده از تکن        هـا و روش    وری نظام اداری، بهبود سیستم     جهت افزایش بهره  ) الف

های اجرایی باید بخشی از اعتبارات خـود را بـه توسـعه و               پیشرفته و افزایش مهارت مدیران کشور، دستگاه      
ساله توسـط دولـت در الیحـه بودجـه           میزان اعتبار همه  . وری اختصاص دهند   بهبود مدیریت و افزایش بهره    

  .شود بینی می پیش
هـای ذیـربط مکلـف اسـت شـاخص           تگاهریزی کشور بـا همکـاری دسـ        سازمان مدیریت و برنامه   ) ب

های برنامه،   درطول سال . های کشور را تهیه و تدوین نماید       ها و طرح   های بخش  وری فعالیت  گیری بهره  اندازه
دوم برنامـه   ای تنظیم شده باشند که عملکرد اجرایـی          گونه ها باید مورد محاسبه قرار گرفته و به        این شاخص 

باعنایت به عدم تدوین دستورالعمل اجرایـی تبـصره مـذکور            .لیل قرار گیرد   با آنها مورد ارزیابی و تح      توسعه
  .وری نداشت اقدام خاصی در راستای آن صورت نگرفته و عمالً تأثیری در رشد بهره

روی درنظرگرفته نشده بود، اما ازطریق مقایسه   اگرچه هدف کمی معینی برای رشد بهره  این برنامه  در
ها و کل اقتصاد     ها، اشتغال در بخش     افزوده بخش  تولید ناخالص داخلی، ارزش   اهداف کمی تعیین شده برای      

های اقتصادی و کل اقتـصاد را بدسـت          وری نیروی کار در سطح بخش      توان اهداف کمی برای رشد بهره      می
ـ              . آورد  درصـد   7/2 و   1/5ترتیـب    هدر این برنامه، متوسط نرخ رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی و اشـتغال ب
 درصـد افـزایش   4/2بایـست سـاالنه      کار مـی   وری نیروی   بنابراین، براساس برنامه بهره   . رگرفته شده بود  درنظ
ناچیز و  )1374 - 1378(های  کار و سرمایه طی سال وری نیروی  بهرهرشدست که  ا این در حالی1.یافت می

 )1376 - 1378(هـای    سال وری سرمایه در    و بهره  1378وری نیروی کار در سال       بهره(ها   حتی در برخی سال   
وری  هـای بهـره     بـدلیل منفـی بـودن رشـد شـاخص          1378ای که در سال      گونه  به ،منفی برآورد شده است   

  ).  درصد-5/1 ( برآورد شده است منفیوری کل عوامل تولید کار و سرمایه، رشد بهره نیروی

                                                            
  ریزی کشور  ، سازمان مدیریت و برنامه1375  سالگزارش اقتصادی. 1
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 را  گیـری آن   ن جهـت  تـری   کـه مهـم    بـود  سوم یک برنامه اصالح ساختار در سطح اقتصاد ملـی            برنامه
وری منابع    اصالحات ساختاری و نهادی بخش عمومی برای افزایش کارایی دولت، باال بردن بهره             توان در   می

دهد  ها و مواد قانونی مرتبط در برنامه سوم توسعه نشان می           سیاست .دانستملی و تقویت بخش غیردولتی      
هـا و    اما بسیاری از سیاسـت ،ته بود وجه قرار نگرف   مورد ت   بصورت مستقیم  وری که در این برنامه موضوع بهره     

ها  گیری از جمله این جهت    .شتندوری دا   بهره  موضوع ارتقاء  راهکارهای اجرایی این برنامه ارتباط تنگاتنگی با      
بویژه بخـش   (پذیری اقتصاد، توسعه بخش خصوصی، افزایش کارایی بخش دولتی            رقابت  افزایش توان به  می

هـای مـوازی، کـاهش       هـا و سـازمان     ق ادغام دو وزارتخانه و انحالل برخی از شرکت        از طری ) صنعت و معدن  
های مالیـاتی بـرای جـذب        انحصارات، بهسازی نظام اداری، افزایش کیفیت نیروی انسانی، استفاده از مشوق          

ـ  .پذیری محصوالت صادراتی اشـاره کـرد        در رقابت  )IT(های جدید و استفاده از فناوری اطالعات         فناوری ه  ب
پذیری اقتـصاد کـشور و افـزایش         گیری اساسی برنامه سوم توسعه در راستای افزایش رقابت         جهتطورکلی،  

  .کارایی عوامل و منابع تولید بوده است
 .وری تعیین نشد    بهره ءبا این وجود، در برنامه سوم توسعه نیز هدف کمی معین و مشخصی برای ارتقا              

 درصد  6ولید ناخالص داخلی و اشتغال که متوسط آنها به ترتیب           های رشد ت     براساس مقایسه اهداف نرخ    اما
بـر ایـن اسـاس،    . وری نیروی کار هدفگـذاری شـده را محاسـبه نمـود     توان بهره  درصد بوده است می    6/4و  

عـالوه بـر ایـن، براسـاس        . یافت  درصد افزایش می   4/1روی نیروی کار باید بطور متوسط ساالنه حدود           بهره
موجودی سرمایه در برنامه سوم توسعه حدود ده به طور ضمنی متوسط نرخ رشد ساالنه محاسبات به عمل آم

هـای   عملکـرد شـاخص   1. هدفگـذاری شـده بـود    درصـد 3/0وری سرمایه حـدود    درصد و نرخ رشد بهره    7/5
کـار   وری نیـروی  های برنامه سوم حاکی از دسترسی به اهدافی باالتر در زمینه رشد بهـره    سال طیوری   بهره
درطی  بودن شاخص مذکور   وری سرمایه و منفی     و رشد نوسانی شاخص بهره     )1381-1383(های    سال طی
که بیـانگر   (وری کل عوامل     مشابه این وضعیت در خصوص شاخص بهره      . باشد  می 1383 و   1380های   سال

  .گردد نیز مشاهده می) باشد  هر واحد از کل منابع تولید میءبه ازا متوسط تولید
  
  
  
  
   

                                                            
  ریزی کشور ، سازمان مدیریت و برنامه1383  سالگزارش اقتصادی. 1
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  )1376=100(های اجرای برنامه سوم توسعه  اقتصاد ایران طی سالوری  های بهره شاخصعملکرد . 11-2جدول 
  

 1383 1382  1381 1380 1379 شرح

 110/8 108/1 103/4 100/2 100/6 )میلیون ریال به نفر( وری کار بهره

 2/5 4/5 3/2 0/4- 1  )درصد(رشد 

 100 100 98/5 96/4 3/98 وری سرمایه بهره

 0/1- 1/6 2/2 2- 0/9  )درصد(رشد 

میلیون ریال به ازای هر (وری کل عوامل  بهره
 )واحد نهاده ترکیبی

99/4  98/2 100/8 103/6 104/4 

 0/8 2/8 2/6 1/2- 0/9  )درصد(رشد 
  .)1367-1386(های  وری اقتصادی ایران طی سال ، گزارش بهره)1389 (ایران.ا. جبانک مرکزی: خذأم  

  

 بودیران تدوین شده    ا.ا. ساله ج  بیستسند چشم انداز    رم توسعه که با رویکرد تحقق اهداف        برنامه چها 
ــه ــی     ب ــناخته م ــشور ش ــصادی ک ــعه اقت ــه توس ــستین برنام ــوان نخ ــره   عن ــه به ــه مقول ــود ک   وری را ش

در برنامه چهارم توسعه که بـیش       . به جد مورد توجه قرار داده و در این زمینه هدفگذاری کمی نموده است             
هـای اقتـصادی     وری و عوامل مؤثر بر ارتقای آن در کل اقتـصاد و بخـش               بهره ء به ارتقا  ه برنامه گذشته  از س 

وری  عنوان سهم افزایش بهـره   بهبینی شده  درصد رشد اقتصادی پیش   8 درصد از    2، تحقق   توجه شده است  
ح شـد کـه در طـول        قانون برنامه چهارم توسعه تـصری     ) 5( به صراحت در ماده      ،براین اساس . منظور گردید 

  وری کل عوامل تولیـد در رشـد اقتـصادی داخلـی حـداقل بـه                بایست سهم بهره   های اجرای برنامه می    سال
به عنوان میانگین (کار، سرمایه و کل عوامل تولید  وری نیروی  درصد برسد و متوسط رشد ساالنه بهره3/31 

  . درصد تحقق یابد5/2، یک و 5/3ن باید حداقل به میزا) کار و سرمایه وری نیروی وزنی رشد بهره
وری مـرتبط     بهـره  ءبطور صریح با ارتقـا     برنامه چهارم    های کلی و مواد قانونی     عناوین سیاست برخی از   

املی نظیـر تقویـت نهـضت       تـوان بـه عـو       مـی  آنهـا از جملـه    که   است ضمنی   نیزبرخی دیگر   ارتباط  بوده و   
گـذاری خـارجی، تعامـل     ی جدید، جذب منابع سـرمایه ها ، ترویج تحقیق و توسعه، کسب فناوری      افزاری نرم

پـذیری،   های رقابت  ، فراهم کردن زمینه   )به منظور گسترش بازارهای صادراتی کشور     (فعال با اقتصاد جهانی     
های اقتصادی دارای     سرمایه انسانی، تالش برای دستیابی به اقتصاد متکی بر دانش و گسترش فعالیت             ءارتقا

  .اشاره نمودوری  ای با تأکید بر بهره زار سرمایه و اصالح ساختار بانکی و بیمه باءمزیت نسبی و ارتقا
گـذاری خـارجی    توان به مواردی نظیـر جـذب سـرمایه    در مواد قانونی مرتبط در برنامه چهارم نیز می        

ارت کار، افـزایش تجـ     وری نیروی  پذیری و افزایش بهره     فناوری و کیفیت تولید، تقویت رقابت      ءمنظور ارتقا  به
افزوده براساس اقتصاد نوین، ایجاد نظام ملـی          سطح دانش و فناوری و مهارت در ایجاد ارزش         ءخارجی، ارتقا 
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گـذاری دولـت در پـژوهش و فنـاوری و ارتبـاط و               نوآوری براساس توسعه صنایع نـوین و افـزایش سـرمایه          
 ء ارتقـا  رنامـه بـه منظـور     در ایـن ب   ضمن اینکه    .پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فناوری اشاره کرد        

هـای   وری دسـتگاه   تخصیص منابع بودجـه براسـاس عملکـرد بهـره         بروری و افزایش سهم آن در تولید         بهره
این موارد به  . تأکید شده استنیزوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول  دولتی، افزایش کارایی و بهره 

وری   و نیازمنـد بکـارگیری مفـاهیم بهـره         شـته ت دا نوبه خود بر رشد سریع و مستمر اقتصادی تأثیری مثب         
  .باشد عنوان فرهنگ غالب در کلیه سطوح می به

وری نیـروی    های مورد بررسی، سطح بهـره      دهند طی سال   نشان می ) 12-2(چنانچه اطالعات جدول    
وری   در حـوزه بهـره    .  از اهداف مقرر فراتـر رفتـه اسـت         1386 برخوردار بوده و در سال       مناسبیکار از روند    

بـه چـشم    وری کل عوامل نیز وضـعیت فـوق   سرمایه اهداف برنامه محقق نشده و در خصوص شاخص بهره         
  .خورد می

  
  های اقتصاد ایران طی سالوری  های بهره شاخصعملکرد . 12-2جدول 

  )1376=100(اجرای برنامه چهارم توسعه 
  

 1386 1385 1384 شرح
هدف برنامه 

  چهارم
 وری کار بهره

 )ال به نفرمیلیون ری(
114/7 117/6 121/1 -- 

  5/3 48/4 08/3 3/5  )درصد(رشد 
 -- 101/9 101/1 100/6 وری سرمایه بهره

  1 0/8 0/5 0/6  )درصد(رشد 
 وری کل عوامل بهره

 )میلیون ریال به ازای هر واحد نهاده ترکیبی(
106/2 107/5 108/5 -- 

  5/2 0/9 1/3 7/1  )درصد(رشد 
  .)1367-1386(های  وری اقتصادی ایران طی سال ، گزارش بهره)1389(ایران .ا. جیبانک مرکز: خذأم   

  

   در کشوروری بررسی عوامل بازدارنده افزایش بهره. 2-6-3
 )13-2(ایران و برخی کشورهای منتخب به لحاظ سطح دسترسی به منابع تولید در جدول               .ا.مقایسه نسبی میان ج   

از رتبه مناسبی هم در      )نیروی انسانی و زمین   (سترسی به منابع تولیدی مهم      دهد که کشور ما از لحاظ د       نشان می 
. باشـد   برخـوردار مـی    )19 و   16 هـای   به ترتیب رتبه  (و هم در رتبه جهانی      ) 6 و   7 های  به ترتیب رتبه  ( نمونه  

) ت و گاز  نظر از منابع طبیعی نظیر نف      صرف( اقتصاد ایران به لحاظ دسترسی به عوامل تولید          ،عبارت دیگر  به
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نه تنهـا بـا شـکاف عوامـل         ... جنوبی و    نسبت به بسیاری کشورهای پیشرفته همچون آلمان، انگلستان، کره        
یافتگی ایران درمقایسه   بلکه به منابع بیشتری نیز دسترسی دارد اما اینکه چرا سطح توسعه  ،باشد مواجه نمی 

وری  هـای مـرتبط بـا دانـش و بهـره           تر است موضوعی است که بایـد در شـاخص          با کشورهای مذکور پایین   
  . جستجو کرد

  

  شکاف عوامل در ایران درمقایسه با کشورهای منتخب. 13-2جدول 
  

  کشور
سهم از جمعیت 

  جهان 
  )درصد(

رتبه در 
  نمونه

رتبه 
  جهانی

سهم از مناطق 
خشکی جهان 

  )درصد(
رتبه در 
  نمونه

رتبه 
  جهانی

  2  1  39/6  1  1  10/21  چین
  4  2  27/6  3  3  76/4  آمریکا
  6  3  79/5  5  4  89/2  برزیل
  7  4  22/5  52  14  32/0  استرالیا
  8  5  04/2  2  2  21/17  هند
  19  6  12/1  16  7  12/1  ایران

  26  7  84/0  26  12  70/0  آفریقای جنوبی
  28  8  53/0  17  8  12/1  ترکیه
  49  9  37/0  20  9  99/0  فرانسه
  62  10  26/0  10  5  09/2  ژاپن
  63  11  24/0  13  6  35/1  آلمان
  65  12  22/0  46  13  38/0  مالزی
  69  13  21/0  110  15  09/0  فنالند

  78  14  17/0  21  10  99/0  انگلستان
  107  15  07/0  24  11  79/0  کره جنوبی

  121  16  05/0  122  16  06/0  ایرلند
      485130        جهان

  .اسناد پشتیبان طرح تحوالت اقتصادی: مأخذ   
  

 :باشند  کشور به شرح زیر میوری مشکالت مترتب بر نظام بهره اهم

 وری های اساسی برای افزایش بهره ثر و مشوقؤفقدان تقاضای م -

های مدرن اطالعات  مدی نظام مدیریت در سطوح دولتی و غیردولتی؛ استقرار نیافتن سامانهاناکار -
های سطحی و مقطعی به  گیری مدیریت، نگرش غیرعلمی به مسائل و تنگناهای موجود، تصمیم

بتی به غوری، کم ر های بهره آشنایی با شاخصعدم دمدت و هدفدار، فقدان اطالعات فنی، جای بلن
توجهی به لزوم ثبات  مد، کماکارتوسعه و رفاه نیروی انسانی در کنار عدم جذب نیروهای متخصص و 
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 توجهی و کم هزینه و کاهش  افزایش تولیدهای مدیران و تصمیمات مدیریت، عدم شناخت مدیران از راه
 به کاهش فشار روحی نیروی کار

 وری کاستی در قواعد حقوقی و الزامات قانونی سازگار با مفاهیم بهره -

 وری وجود نگرش فرهنگی ناسازگار با مفهوم بهره -

 ها در تولید ارزش و ضعف کارایی و اثربخشی آنها ها و بنگاه ناکارامدی سازمان -

 وری فقدان نظام جبران خدمات مبتنی بر بهره -

  :کرد جستجو زیر موارد در توان می را فوق مشکالت ریشه
 نفت بر مبتنی اقتصاد -

ها  وری در بخش های بهره های اجرایی بر مبنای عملکرد شاخص دستگاه عملکرد ارزیابی نظام فقدان -
 برای شایسته ساالری در انتصاب مدیران الزم شرایط بودن های اقتصادی و نامناسب و زیربخش

  اجتماعی شفاف-اقتصادی العاتاط نظام استقرار عدم -

 دستاوردها و تعهدات منابع، بین موثر پیوند عدم -

های گسترده دولتی و  گری ثر در عرصه کسب و کار کشور به دالیلی نظیر تصدیؤفقدان فضای م -
 های نبود زیرساخت گذاران، سرمایه و تولیدکنندگان جامع از حجم دولت، فقدان بانک اطالعاتی کاهش بودن زمانبر

بودن درجه  ای، پایین منطقههای  های مختلف و لذا عدم تعادل سیسات زیربنایی در استانأالزم و ت
تولیدی   مختلف اداری واحدهایشدن طی مراحل آزادی اقتصاد ایران، وجود بوروکراسی و طوالنی

 جودرسانی مو ها و کارا نبودن اطالع جهت انجام امور قانونی و پیچیدگی قوانین و دستورالعمل

 رویارویی با مشکالت اساسی در نظام توزیع و تخصیص منابع -

 درآمدهای کم زحمت یا بدون زحمت وجود جهت به کار ارزش بودن کمرنگ -

 وری در کشور گیری بهره اندازه و سنجش جامع نظام فقدان -

  
  وری  نظام بهره طرح تحول.2-6-4

وسعه پایدار اقتصادی و در راستای رفع وری در دستیابی به رشد و ت  به اهمیت و نقش بهرهعنایتبا 
گونه که در بخش علل انتخاب محورهای طرح تحول اقتصادی عنوان شد محور  همان مشکالت مذکور،

  :وری در طرح تحوالت اقتصادی از دو جنبه مورد توجه واقع شده است بهره
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های اصالح  ین برنامههای بنگاه و تدو فعالیت بر ثیرگذارأت پیرامونی عوامل ترین مهم اصالح: اول
 گیری گذاری پول ملی با جهت و ارزش ها، بانک، گمرک، مالیات، توزیع کاال و خدمات یارانه های کلیدی حوزه

  وری  افزایش بهره
صورت مجزا برای اصالح نظام  گانه طرح تحوالت اقتصادی به اختصاص یکی از محورهای هفت: دوم

  وری  بهره
وری در    سـازی و عرضـه بهـره        در سه حوزه راهبردی تحریک تقاضا، زمینه       های مرتبط   ها و پروژه    برنامه

  .  ارائه شده است)2-2(نمودار 
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 بهره وری

وم رد    ار
 وری عرضه بهره

ت رد    ار
 تحریک تقاضا

رد دوم   ار
 زمینه سازی

ها و  تشویق دستگاهبرنامه 
 وری ها به ارتقای بهره بنگاه

برقراری رابطه بین برنامه 
 دستمزد و بهره وری

برقراری رابطه بین برنامه 
 وری بودجه و بهره

ارائه خدمات برنامه 
 ه بهره وریمشاور

عملکرد وری  ارتقای بهرهبرنامه 
های  بخش های اقتصادی و دستگاه

 اجرایی کشور

راهبری حرکت برنامه 
 وری کشور بهره

طراحی و استقرار برنامه 
گیری،  نظام جامع اندازه

 عارضه یابی و بهبود

تدوین و اجرای پروژه 
 های ارتقای بهره وری برنامه

ری ازپروژه ارتقای بهره و
 طریق تسهیم دستاوردها

وری پروژه ارتقای بهره
 منابع عمومی

 نهادءپروژه ارتقا
 وری ملی بهره

های کالن ،پروژه تعیین شاخص
بخشی و دستگاهی، استاندارد 

یابی و  گیری، عارضه سازی، اندازه
 بهبود آنها

پروژه تشکیل 
 وری های بهره کلینیک

پروژه طراحی و استقرار
 زه ملی بهره وریجای

  
  

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  
  

  وری شده در اصالح نظام بهره های تعریف  پروژه.2-2نمودار 
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تمـامتر ازسـوی    وری با جـدیت هرچـه        مجموع اقدامات و الزامات مذکور سبب شد موضوع ارتقاء بهره         
که در هیچ مقطع تـاریخی در کـشور سـابقه نداشـته              طوری  به ،مدیریت اجرایی کشور مورد توجه قرار گیرد      

وری، در اختیـار   هـای مرکـز ملـی بهـره     همچون محـدودیت (های زیادی   لذا در این راه اگرچه چالش ،است
ن سـازی و نیـز عـامال    یری و تـصمیم   گ وری و وفاق ناکافی نظام تصمیم      ینه آماری از وضعیت بهره    ینداشتن آ 

بـا  . طور طبیعی زمانبر خواهـد بـود       های دست اقدام به    وجود داردکه رفع آنها و انجام پروژه      ) اقتصادی کشور 
وری  هـای بهـره    هـا و تـشکیل کلینـک       وری دسـتگاه    در برخی موارد نظیر سنجش میـزان بهـره         ،این وجود 

وری و دستمزد موضوع      ور اجتماعی با تشکیل کارگروه بهره     های اولیه تهیه شده است و وزارت کار و ام          طرح
گرفتـه در   هـای صـورت   بـه هـر ترتیـب بـا توجـه بـه تـالش             . مربوطه را در دستورکار خود قرار داده اسـت        

ور محـور و نیـز        هـای بهـره    ای و اجـرای برنامـه      آوری و تدوین اطالعـات و آمـار پایـه          سازی و جمع   فرهنگ
وری به ویژه با اجرایـی شـدن قـانون            سازی فرهنگ بهره   اقتصادی در نهادینه  های کارگروه تحوالت     پیگیری

گرفته که نتـایج آن در آینـده نزدیـک آشـکار          ای در خور توجهی صورت     ها اقدامات پایه   هدفمندکردن یارانه 
وری یـک ضـرورت همیـشگی اسـت کـه هـدایت و                 بهره کهگردد با این وجود، خاطر نشان می     . خواهد شد 

  . پذیر نخواهد بود ثر، ایجاد ساختارهای مرتبط و وفاق جمعی امکانؤبرای آن بدون ساماندهی مریزی  برنامه
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  تئوری و مفاهیم یارانه. 3-1
  مقدمه. 3-1-1
.  اقتصادی، شیوه نگریستن آنها به محدوده وظایف دولت در اقتصاد استیهاکی از موارد وجه تمایز نظامی

هینه که تخصیص ب  بطوری، اقتصادی، نقش و جایگاه دولت متحول گردیدهیهابا تحول و تکامل تئوری
  .آید شمار می ها بهمنابع، ثبات اقتصادی و توزیع درآمد از وظایف اصلی دولت
حاصل نشده  بطور طبیعی ی اقتصادیهاها و فعالیت در برخی شرایط تخصیص بهینه منابع بین بخش

ا دخالت در  دولت بدر چنین شرایطی. گرددو با ایجاد عدم تعادل در اقتصاد دسترسی به بهینه پارتو امکانپذیر نمی
سمت تخصیص بهینه منابع هدایت  بازار منابع و استفاده از ابزارهای مالی نظیر مالیات و یارانه، بازار را به

  .نماید می
 تعادل شدن بازار آزاد و رسیدن به  فعالیها مزبا وجود آنکه عدم تعادل بین عرضه و تقاضا یکی از مکانی

 از قبیل انحصارات، عدم کارایی نظام تولیدی و ییهاارساییدلیل ن باشد، اما گاهی اوقات بهمجدد می
 و بازار با کمبود رد سیاسی و اقتصادی، سیستم عرضه و تقاضا توانایی ایجاد تعادل قیمت را ندایهابحران

کافی برای برخی از کاالها و ی موارد نیز فقدان تقاضای رخدر ب. گردد ها مواجه میکاال و افزایش شدید قیمت
 و تثبیتی گذاری قیمت سیاست  باها در این شرایط دولت. نمایدت تولیدکنندگان را با مشکل مواجه میخدما

  .آورندو تولیدکنندگان ثبات اقتصادی را فراهم می کنندگان مصرف به یارانه پرداخت طریق از تضمینی
درآمد ادالنه ها کاهش فقر از طریق توزیع ع  اجتماعی دولت– اقتصادیکی دیگر از اهداف مهم ی

 و گردد می فقر افزایش شکاف طبقاتی ناشی از توزیع ناعادالنه درآمدها در بلندمدت موجب گسترش. باشدمی
سعی در ) مالیات و یارانه(ها با استفاده از ابزارهای مالی  از این رو، دولت.  سیاسی را به دنبال داردیهاتنش

طور ضمنی اهداف دخالت  حال به. ع مجدد آن دارند کسب سود از سرمایه و درآمد و توزیهکنترل نحو
  .شود بررسی ابزار مالی یارانه پرداخته می به در ادامه به تفصیل ودولت و ابزارهای مالی مداخله آن بیان گردید

  
  تعریف یارانه. 3-1-2

ارانه از ی تعریف دقیق و مشخصی ،OECD(1(  سازمان توسعه و همکاری اقتصادی2006براساس گزارش سال 
آن و اهداف  دهندگان وجود تعاریف متفاوت از یارانه به دیدگاه ارائه. در سطح جهانی مورد توافق واقع نشده است

  :باشندسه تعریف اصلی مبتنی بر اهداف زیر قابل ارائه می. دربرگیرنده تحلیل بستگی دارد
                                                            

1. Organization for Economic Co-Operation and Development   
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   ESA(1(حسابداری، تعریف شده توسط سیستم حسابداری اروپا  
ای و   بودجهیها باشد که تنها پرداخت حدودترین تعاریف استفاده شده در خصوص یارانه میکی از می

 یها  مانند یارانهییها  است که انتقالااین بدان معن. دهد پرداخت انتقالی به تولیدکنندگان را پوشش می
انتقالی دولت به  یها  پرداختو نیزای   منطقهیها  مالی دولت به نمایندگییها گذاری یا حمایت سرمایه

های بالعوض دولت   از یارانه عبارت است از پرداختESAتعریف . شوند خانوارها در این تعریف گنجانده نمی
  .)Eurostat, 2002(به تولیدکنندگان با هدف متأثرکردن سطح تولید، قیمت یا پاداش عوامل تولید 

  

  )WTO(تجارت، تعریف شده توسط سازمان تجارت جهانی  
االجرا است تعریف ها و کشورهای مختلف توافق گردیده و الزمشده از یارانه که میان بخش عریف ارائهتنها ت

بر پایه اهداف این .  جهانی استسازمان تجارت 2ها و اقدامات جبرانیمنتشرشده در موافقتنامه یارانه
  :ارانه وجود دارد کهیتوافقنامه زمانی 

  :جایی کهدرومی در خاک کشور عضو وجود داشته باشد یعنی توزیع مالی توسط دولت یا هر بخش عم -
  های و انتقال) ها و تزریق سرمایههای بالعوض، وام کمکمانند(پرداخت مستقیم وجوه  

 .وجود دارد) هامانند گارانتی وام(ها مستقیم پنهانی وجوه و بدهی

 .وجود دارد) بارات مالیاتیهای مالی از قبیل اعت انگیزهمانند(آوری نشده دولت  درآمدهای جمع 

های عمومی به تهیه کاالها و خدمات یا خرید کاالها  جای فراهم نمودن زیرساخت هدولت ب 
 .نمایداقدام 

ا بخش خصوصی را به منظور انجام یکی یدهد   را به سیستم مالی انجام مییهای دولت پرداخت 
 .کند از سه وظیفه فوق، هدایت می

  .رآمدی وجود داشته باشد قیمتی و دهرگونه حمایت •
 . منفعتی در نتیجه یارانه حاصل شود •

 مالی و تأمین یهاهای مستقیم وجوه، انگیزه  نسبتاً جامع و فراگیر بوده و پرداختWTOتعریف 
  .گیرد بر میهای عمومی را در جای زیرساخت هکاالها و خدمات ب

  
  

                                                            
1. The European System of Accounts 
2. Agreement on Subsidies and Countervailing Measure (SCM Agreement) 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


140 ها ادی با تأکید بر هدفمندکردن یارانهمبانی طرح تحوالت اقتص               

  )OECD(همکاری اقتصادی تحقیق و تحلیل سیاسی، تعریف شده توسط سازمان توسعه و  
 گسترده آن مربوط به سازمان هاری احتماالً به دلیل دامنذبیشترین تعریف استفاده شده در متون سیاستگ

ای از عمل یارانه نتیجه"بر اساس این تعریف  .باشد می2005های اقتصادی در سال توسعه و همکاری
 یهاان به منظور افزایش درآمد یا کاهش هزینهکنندگان و تولیدکنندگدولت است که منافعی را به مصرف

عنوان یارانه  دهد تا اقدامات حمایتی مختلف دولت تحت  این تعریف اجازه می".نماید  میءآنها اعطا
عنوان مخارج دولت  ههای ملی بهای موجود در بودجه را که در حساباین تعریف، یارانه. نظرگرفته شونددر

 که به ییها با نرخ کاهشی و یارانهیها کم بهره، وامیها قدی مستقیم، وامهای نشوند، پرداختظاهر می
 غیرمستقیم از قبیل تخفیفات و یها یارانه،همچنین. گیرد شود را دربر میتحقیق و توسعه داده می

الورود ترجیحی بازار، ذخیره استهالک شتابنده و دیگر تخفیفات دولتی را نیز   مالیاتی و حقیهامعافیت
ای   غیر بودجهیهاهای ملی ظاهر نشده و بنابراین به یارانه ها در حساباین گروه از یارانه. شودامل میش

  .شوندمنسوب می
شده است را در   برونی یا فقدان قیمت تمامآثار پنهان را که نتیجه غیرنهادینگی یهاتعریف فوق یارانه

کند که مشکل فوق را با تعریف ها را ارائه میرانهتری از یاتعریف گسترده) 1997(پیترز . گیردبر نمی
که در آن انحراف از که تشخیص شرایطی   درحالی،نمایدعنوان انحراف از قیمت تمام شده حل می ها بهیارانه

عنوان انحراف از   یارانه بهگیری اما اندازه،نظر نرسد هشده وجود دارد ممکن است چندان دشوار ب قیمت تمام
  .باشدشده بسیار مشکل می قیمت تمام

ها و نیاز به ناشی از فرضیات، نااطمینانی(گیری  دلیل مشکل اندازه  برونی را بهیهااقتصاددانان هزینه
های   برونی غیرنهادینه در میان بخشآثاردر عمل، موضوع . گیرند درنظر نمی) های اقتصادی معتبر مدل

قیمت و هزینه  در بخش حمل و نقل، تفاوت بین ، مثالعنوان به. شود طور متفاوتی بررسی می مختلف به
هزینه اجتماعی نهایی  شده یارانه، عدم درونی کردن اجتماعی نهایی چنان قابل توجه است که تعریف پذیرفته

  .)OECD, 2005( گیرد  و هوایی را دربر میای انواع روشهای حمل و نقل بویژه حمل و نقل جاده
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  1هارانه تعریف بخشی یا.3-1-3
   انرژییهایارانه. 3-1-3-1

انرژی و  یها  انرژی وجود نداشته و تفکیک یارانهیها ای از یارانه ها، تعریف توافق شده همانند تعریف کلی یارانه
عنوان  هتواند ب  می مثال، یارانه اعطایی به سوخت بخش حمل و نقلعنوان به. ها نیز نامشخص است دیگر بخش

ترین تعریف از یارانه انرژی که بوسیله  متداول. رانه بخش حمل و نقل در نظرگرفته شود انرژی یا یاهیاران
IEA و 2002 در سال OECD پذیرفته شده است عبارت است از هر عمل دولت که عمدتاً 2005 در سال 

 انرژی که هزینه تولید انرژی را کاهش یا قیمت دریافتی تولیدکنندگان طوری ه ب،با بخش انرژی مرتبط بوده
های انرژی در دو قالب یارانه. کنندگان انرژی را کاهش دهد را افزایش یا قیمت پرداختی بوسیله مصرف

  :)2009برنیاکس،(د نشواصلی زیرگنجانده می
  .اند فسیلی طراحی شدهیهاهایی که جهت کاهش هزینه مصرف سوختیارانه •
 .اندگذاری شدهلی هدفهای فسیلی داخ هایی که در حمایت از تولید سوختیارانه •

  وندش فسیلی یهاتر سوخت های پایین  قیمتموجبتوانند های تولیدکننده می از یارانهبرخی
  .کننده بکار روند  مصرفیهاعنوان یارانه ه غیرمستقیم بصورت ب همزمان وصورت بهو از این طریق 

های  سوختایین نگهداشتن قیمت کننده تمایل دارند تا از طریق پ شده بر مصرف های هدفگذارییارانه
 همگانی به انرژی هایی از اقتصاد گردیده یا فقر را از طریق گسترش دسترسی فسیلی موجب تحریک بخش

 و کشورهای بلوک شرق دور و درحال OECDها در کشورهای غیرعضو این نوع از یارانه. کاهش دهند
 یها تواند شکاف گیرند که می ترل قیمت را دربر میها شکلی از کناین نوع یارانه. توسعه بیشتر متداول است

 در ایران قیمت ، مثالعنوان به. )IEA, 2007(های جهانی ایجاد نماید  قیمتی بزرگی را نسبت به قیمت
  . )Jensen Antarr, 2002( درصد قیمت بازار جهانی پایین نگه داشته شده است 10های نفتی درحدود  هفرآورد

 ی کشورهارخپز اختصاص دارند اگرچه در ب و های گرمایشی و پخت ر کلی به برق، سوختطو ها بهاین یارانه
هایی که تولیدکنندگان را مورد هدف  یارانه .)IEA, 2007(شود   یارانه داده می نیزنقل و  حملیهابه سوخت
تولیدکنندگان  تولید یا افزایش درآمدها موجب حفظ یها دهند اصوالً با پایین نگه داشتن هزینه قرار می
دلیل  توانند به ها می همچنین این یارانه. )Saunders and Schneider, 2000(گردند  ای در بازار می حاشیه

                                                            
1. Sectoral Definition of Subsidy 
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 1).2004 زیست اروپا، محیط آژانس(تمایل به کاهش وابستگی به واردات مورد حمایت و تشویق قرار گیرند 
  .باشندتوسعه می  تر از کشورهای درحال یافته متداول ه تولید در کشورهای توسعهای الزم به ذکر است که یارانه

 نقدی مستقیم به یهاهای حمایتی شامل انتقال توانند طیف وسیعی از روش های انرژی میارانهی
های مالیاتی، استرداد های حمایتی کمتر شفاف شامل معافیت کنندگان یا روشتولیدکنندگان یا مصرف

  .ت تجارت و دستیابی به بازار را دربرگیرندها، محدودی، کنترل قیمت2وجوه
عنوان   و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی مکانیزم زیر را به٣محیطی سازمان ملل  زیستیهابرنامه
  :اندهای فسیلی مطرح نمودهها از تولید و مصرف سوختهایی حمایتی دولت یکی از روش

 یها وامگان، کمک بالعوض به تولیدکنندگان،کنند کمک بالعوض به مصرف:  مالی مستقیمیها انتقال •
 های دولتی تبعیضی و با بهره کم و ضمانت وام

کاهش  ها،االختراع، عوارض و تعرفه اعتبار مالیاتی، بازپرداخت مالیاتی، معافیت برحق: تبعیضیمالیات  •
 نرژی  اکننده  بلندمدت، استهالک سریع تجهیزات عرضهیها لیات های ما های مالیاتی، بدهی نرخ

 ای  و موانع تجاری غیر تعرفه٤ای واردات ها، نرخ تعرفه سهمیهتعرفه:  تجارییهامحدودیت •

 انرژی های زیرساخت: ای کمتر از هزینه کل ارائه مستقیم خدمات مرتبط با انرژی توسط دولت با هزینه •
 های فسیلی فراهم شده توسط دولت، تحقیق و توسعه روی سوخت

 و محیطی مقررات زیست قیمتی، کنترل تضمینی، خرید های نرخ تقاضا، انتضم :انرژی بخش تنظیم •
  دستیابی به بازاریهامحدودیت

) دربرگیرنده بازپرداخت مالیاتی(های مالی مستقیم   از طریق انتقالاعطایی یهاارانهیدر برخی مواقع 
 .شوند  غیرمستقیم نامیده مییاههای پرداخت یارانه انتقالهای مستقیم و سایر مکانیزم عنوان پرداخت به

 اتحادیه اروپا، یارانه انرژی را در قالب یارانه بودجه 2004 در گزارش سال (EEA)آژانس محیط زیست اروپا 
  .ای تعریف نموده است ای و یارانه غیر بودجه

 شود و عنوان مخارج دولت ظاهر می ههایی که در ترازنامه مالی ب  پرداخت:ای  بودجهیهاارانهی -
ازقبیل ( های مرتبط کنندگان و دیگر بخش  نقدی مستقیم به تولیدکنندگان صنعتی، مصرفیها پرداخت

                                                            
1. European Environment Agency (EEA) 
2. Rebate 
3. United Nation Environment Program (UNEP) 
4. Tariff-Rate Import Quotas 
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 شده پرداخت) های نزولی ا با نرخی( کم بهره یها ها، وام این نوع از یارانه. گیرد را دربر می) مؤسسات تحقیقاتی
 .گیردیرا نیز در بر م) با یارانه نرخ بهره دولتی(ها  توسط دولت یا بانک

عنوان مخارج دولت ظاهر  ههای ملی ب هایی که معموالً در حساب انتقال :ای  غیر بودجهیهاارانهی -
شوند و کنندگان انرژی هدایت می هایی اساساً به سمت تولیدکنندگان یا مصرف چنین انتقال. شوند نمی

های مالیات ترجیحی  گر روشو دی ، استرداد وجوه1های مالیاتی، اعتبارات، استمصاالت مالیاتی معافیت
. گیرد را نیز در برمی) افزوده بر برق در بسیاری از کشورها تر از استاندارد مالیات بر ارزش مانند نرخ پایین(

 و Feed-In2 یهامانند تعرفه( حمایتی تعدیلی یها دسترسی به بازار، مکانیزمیها محدودیت،همچنین
 و دسترسی به منابع طبیعی را 3و مجوزهای ترجیحی ساخت) یبندی تقاضا برای منابع خاص انرژ سهمیه

 .شودشامل می
 

   حمل و نقلیهایارانه. 3-1-3-2
 یهایارانهای درخصوص   انرژی دستیابی به تعریف واحد و توافق شدهیهاهمانند تعریف کلی یارانه و یارانه

 یهاه ارائه تعریف جامعی از یارانه در این زمینه منجربجدیهای  تالش. باشد نقل امکانپذیر نمی و حمل
 قیمت ههای گوناگونی جهت محاسب ها تالش  برخالف یارانه سایر بخش،همچنین. حمل و نقل شده است

. ها صورت گرفته استنمودن ارزش این هزینه و نقل در تعریف یارانه و کمی  برونی حملآثارشده  تمام
 بیرونی نظیر تراکم، کمیابی، یهالحاظ هزینه جهت 2005 در سال OECD مثال، سازمان عنوان به

نقل را ارائه نموده که  و تعریف جامعی از یارانه حمل...  هوا و تغییرات آب و هوایی و یتصادفات، صدا، آلودگ
  .در آن درآمد کل بخش حمل و نقل با هزینه اجتماعی کل هر نوع وسیله نقلیه مقایسه شده است

 با هزینه نقل و های حمل شده جهت زیرساخت  قیمت پرداختOECDازمان شده توسط س در دیگر روش ارائه
در اینجا تشخیص تمایز بین . نقل مقایسه شده است و  نهایی مرتبط با یک نوع خاص از حمل4اجتماعی

  :نقل بسیار حائز اهمیت است و  آشکار و پنهان حملیهایارانه
بهره،  کم های های مستقیم، وام نقل شامل پرداخت و  آشکار حملیهاارانهیبرخی از  :1 آشکاریها ارانهی -
 این یارانه بطورکلی .باشند ها می  و دستیابی به زیرساختپایینگذاری  متیق، 2های مالیاتی مطلوب روش

                                                            
1. Deferralsهای آتی های نقدی گذشته به دوره ها یا پرداخت  انتقال بخشی از دریافت  

 یهان انرژیشد به صرفه  شده و مقرون   تجدیدپذیر طراحییهامکانیزم سیاستی که جهت تشویق استفاده از منابع انرژی. 2
 .کند تجدیدپذیر را تسریع می

3. Planning Consentمجوز مورد نیاز جهت ساخت زمین یا تغییر کاربری زمین درانگلستان  

 .باشد  می)External( بیرونی یها و هزینه)Private( خصوصی یهاهزینه اجتماعی حاصل جمع هزینه. 4
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نقل عمومی مسافران و باربری  و زیست مانند حمل نقل دوستدار محیط و  حملیهاتمایل به تشویق روش
 .)OECD, 2005(ریلی هستند 

 خودروهای خصوصی ٤ برونییها از عدم موفقیت در اخذ هزینهپنهان یهاارانهی :٣ پنهانیهاارانهی -
نقل که  و هایی از حمل ها به سمت روشاین نوع یارانه. شودنقل هوایی ناشی می و ای و حملباربری جاده

ای و  نقل جاده و مانند خودروهای شخصی، حمل( برای محیط زیست دارند بیشتریبطور بالقوه مضرات 
نقل  و در حمل) فاقد مالیات(سفید  یک مثال مناسب از این مورد، استفاده از نفت. گرایش دارند) هوایی
 .باشد بیرونی قابل توجه آن مییهاعلیرغم هزینه) هواپیمایی شهری(هوایی 

مقدار  نقل و محاسبه و  مربوط به حمل5 بیرونیآثارنمودن ارزش  توان گفت کمیدر مجموع می
 اقتصاددانان از این رو،. باشدمشکل می) شده  بیرونی درونییهایعنی هزینه(ها در این مفهوم گسترده یارانه
  . گیرندها در نظر نمی بیرونی را در محاسبه یارانهیهاهزینه

ل و نقل یارانه حم. کندنقل را بر پایه کامالً مالی تعریف می و  حملیها یارانهOECD سازمان ،بنابراین
 آوری شده نقل و درآمدهای جمع و شکاف بین مخارج دولت روی سیستم حملعبارت است از در این تعریف 
  .از آن سیستم

ها عبارت است ازکسری و مازاد درآمدهای ناشی از  از یارانهOECDتعریف اقتصادی سازمان 
خدمات که   جایی– ک نقطه بهینه در مقایسه با کسری و مازادهای مربوط به ی6های جاری و عوارض مالیات
  بیرونی تراکم، کمبود، تصادفات، صدا، آلودگی هوا،یها شامل هزینه( اجتماعی نهایی یهانقل در هزینه و حمل

تری از  مطالعات اخیر تعریف کلی. )OECD, 2005( شوند گذاری می قیمت...) تغییرات آب و هوایی و 
  بیرونی در نظرگرفته نشده استیها که در آن هزینهکنند ارائه میرا  OECDتعریف فوق سازمان 

)EEA, 2005, 2007( .این تعریف شامل:  
 .شوند عنوان مخارج دولت ظاهر می ههایی که در ترازنامه ملی ب پرداخت: ای  بودجهیهاارانهی -

 ها و تخفیفات مالیاتی همانند معافیت:ای  غیربودجهیهاارانهی -

                                                                                                                                                              
1. Explicit 
2. Favorable Tax Treatment 
3. Implicit 
4. External Cost 
5. Externalities 
6. Charges  
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شود و به قوانین دولتی  گرفته می عنوان کاالهای عمومی درنظر  به اغلب:ها  زیرساختیهاارانهی -
 .نیازمند هستند

های  های دولت برای زیرساخت های گسترده درخصوص لحاظ نمودن کلیه پرداخت علیرغم مخالفت
دلیل  ها را به های دولت برای زیرساخت زیست اروپا کلیه پرداخت عنوان یارانه، آژانس محیط ه بنقل و  حمل

سوخت که مالیات بر  درصورتی. عنوان یارانه درنظر گرفته است هنقل ب و های حمل همیت هزینه زیرساختا
  .ها بسیار کمتر خواهد بود ها لحاظ شود یارانه زیرساخت های پنهان برای زیرساخت عنوان پرداخت به

ه مقایسه هزینه تعریف نخست، ب. نمایدونقل را براساس دو روش تعریف می ، یارانه حمل)2002(نش 
ات بر سوخت و یشامل مال(با درآمد کل ) های انواع حمل و نقل شامل هزینه زیرساخت(اجتماعی کل 
این . نمایدگیری می کل از درآمد کل اندازهیهاعنوان ارزش بیشتر هزینه ها را بهارانهی پرداخته و ...)وسایل نقلیه و

عنوان مابه التفاوت  ها بهدر روش دوم، یارانه. دهدنشان میرا  1کننده  اصل پرداخت مصرفتحققروش 
  .گرددگیری می اجتماعی نهایی و قیمت پرداخت شده اندازهارزش هزینه

  

  های اقتصادی یارانه در سایر بخش. 3-1-3-3
 سازمان. ها در آن وجود داردشده جامعی از یارانه بخش کشاورزی تنها بخشی از اقتصاد است که تعریف توافق

OECDبرآورد حمایت تولید کننده   ساالنه سنجه)PSE(2این . نماید می  را برای کشورهای عضو ارائه
 ارزش PSE. نموده استپذیر  های بخش کشاورزی میان کشورهای مختلف را امکانارانهیشاخص مقایسه 

  .کشاورزی استدهندگان جهت حمایت از تولیدکنندگان  کنندگان و مالیات های ناخالص از مصرف پولی انتقال
ارانه درنظرگرفته ی مخارج خالص دولت در این بخش را بعنوان OECD سازمان ،در بخش صنعت

، 4های با سهم مشارکتی  مالیاتی، وامیها ، معافیت3های بهره  بالعوض، یارانهیها ها کمک است که این یارانه
. گیردرا در بر می) های نقدی کمکتبدیل به معادل (ها  ، استمهال مالیاتی و ضمانت وام5های آسان وام

 فرض GATT7 سازمان ملل در چارچوب قوانین SCM(6(ها و اقدامات جبرانی براساس موافقنامه یارانه

                                                            
1. User Pays Principle  

 کاالهـای مـصرفی خـود       هگذاری است که در آن مصرف کنندگان بـا پرداخـت کـل هزینـ               کننده روش قیمت   اصل پرداخت مصرف  
 .نمایند جاد مییکاراترین تخصیص بهینه منابع را ا

 

2. Producer Support Estimate (PSE) 
3. Interest Subsidies  
4. Equity Participation loan 
5. Soft loan 
6. Subsidies and Countervailing Measures 
7. General Agreement on Tariffs and Trade 
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 یکی از عوامل زیر هنماید که منفعتی به صنعت در نتیجک صنعت یارانه دریافت میی هنگامی ،شودمی
  :انتقال داده شود

یا ضمانت ) ها یا تزریق سرمایههای بالعوض، واماز قبیل کمک(لت انتقال مستقیم وجوه از سوی دو -
 هادولتی پرداخت وام

 درآمدهای اخذنشده دولت -

 تولید کاالها و خدمات یا خریداری کاالها توسط دولت -
  

  اهداف پرداخت یارانه و عملکرد اقتصادی آن. 3-1-4
کنندگان، تولیدکنندگان رای حمایت از مصرفها هستند که بها از جمله ابزارهای مهم حمایتی دولتارانهی

کنندگان قادر به خریداری کاالها و  با پرداخت یارانه مصرف،در واقع. شوندو صادرکنندگان پرداخت می
های بازار بوده و درآمدهای تولیدکنندگان در مقایسه با حالت بدون تر از قیمتهای پایینخدمات در قیمت

توان ترین اهداف پرداخت یارانه را می مهم). دهدهای تولید را کاهش می هزینهیا(یابدمداخله، افزایش می
  .در تخصیص بهینه منابع، ثبات اقتصادی و توزیع عادالنه درآمد جستجو نمود

  

 تخصیص بهینه منابع) الف

ه همواردر کاالهایی که بخش خصوصی تمایل به تولید ندارد درصورت قابل توجه بودن فایده خارجی آن، 
 و مصرف گیرد که دولت با پرداخت یارانه به تولیدکنندگان تر از سطح بهینه قرار می تولید در سطحی پایین

عنوان کاالی دارای  نمودن نقش یارانه، آموزش به جهت روشن. شودکنندگان موجب افزایش سطح تولید می
الوه بر فایده شخصی که از متقاضیان تسهیالت آموزشی ع. شود پیامدهای خارجی مثبت درنظر گرفته می

که با  های خارجی تخصص خودنمایند جامعه را نیز از فایده  مختلف آموزشی کسب مییهاگذراندن دوره
  .نمایند شود منتفع میتغییرات مثبت در رفاه آنها ظاهر می

 منحنی .ندده در نمودار زیر، محور عمودی، هزینه هر دانشجو و محور افقی، تعداد دانشجویان را نشان می
S عرضه یا هزینه نهایی ارائه هر واحد دانشجو و DI و DE به ترتیب فایده نهایی دانشجویان و فایده نهایی 

 را ارائه Pe دانشجو با قیمت Qe عرضه و تقاضا یهامکانیزم بازار، براساس برخورد منحنی. باشد جامعه می
جمع شود منحنی تقاضای  DIه اگر با تقاضای باشد ک  فایده اجتماعی آموزشی میDE اما منحنی ،کند می

 واحد دانشجو تولید شود اما این Qf بایست براساس منحنی تقاضای کل می. گردد  منتقل میDgکل جامعه به 
 این درحالی است که متقاضیان برای این . برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیستPeمقدار تولید با قیمت 
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 دولت با پرداخت بنابراین،.  را دارند که کمتر از قیمت قبلی است′fPرداخت مقدار تقاضا تنها توانایی پ
ABای معادل یارانه fP′ Pfدرچنین شرایطی مکانیزم بازار هیچگاه . دهد تولید دانشجو را افزایش می

 از این رو لزوم پرداخت ،تواند منجر به تعادل در اقتصاد گردد و منابع را تخصیص بهینه دهد تنهایی نمی به
پرداخت یارانه سبب اصالح نیروهای . گردد میارانه درچنین مواردی از اصول کارایی در اقتصاد محسوب ی

م زدولت ازطریق تأثیر بر عملکرد این مکانی. یابد شده در بازار تغییر می بازار شده و رابطه قیمت و هزینه تمام
کنندگان در عرضه و تقاضا   مشارکتبخشد و به این ترتیب و نه از بین بردن آن اهداف خود را تحقق می

 . کنند  خود را در بازار حفظ مییها تولیدکنندگان انگیزهویژه به
 

  
  
  
  
  
  
 

 
  

  ثبات اقتصادی) ب
 خارجی و های تراز پرداخت توازن ها، قیمت مناسب سطح حفظ اقتصاد، در کامل اشتغال ایجاد توان می را اقتصادی ثبات

شمار  ها بهترین اهداف دولت ثبات اقتصادی از مهم.  تقاضا تعریف نمودکمک به ایجاد تعادل بین عرضه و
  .باشد کی از این ابزارها یارانه میی دراختیار سعی در حفظ آن دارند که یها و ابزارهاآید که با استفاده از مکانیزم می

ار، عدم تعادل در  فعال شدن بازیها اقتصادی مبتنی بر بازار رقابت کامل یکی از مکانیزمیهادر نظام
 .گردد می بر بازار به عرضه و تقاضا است که سبب پویایی نیروهای فعال در بازار شده و پس از مدتی مجدداً تعادل

گردند تا  های سیاسی و جنگ موجب می نظام تولیدی، بحران کارایی عدم انحصارات، نظیر عواملی وجود این با
را ازدست داده و بازار با کمبود شدید عرضه و افزایش  ها قیمت در تعادل ایجاد قدرت تقاضا و سیستم عرضه

. کنندگان مواجه شودها مواجه گردد و گاهی نیز ممکن است عرضه تولیدات با استقبال مصرف قیمت

DE 
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O 

B 

E 

D 

S 

Pe 

Pc 

X2 Xe X1

گذاری، تشویق تولید،  بازار دخالت کرده و در قیمتعنوان عاملی خارجی در  درچنین شرایطی دولت به
های دخالتی دولت را  این سیاست. گیردعهده میر را بدخالت در توزیع وظایفیکنترل مصرف، نظارت و 

 .دنهای تثبیت قیمت معروف نامند که به سیاست می2 و حداکثر قیمت1سیاست حداقل قیمت
 

  )کنندگان حمایت از مصرف(قیمت سیاست سقف  
 است سقف قیمت نسبت به آنکنندگان را داشته باشد با اعمال سی درشرایطی که دولت قصد حمایت از مصرف

. اند  تعیین نمودهPe عرضه و تقاضا قیمت را در A مثال، فرض کنید در بازار کاالی عنوان به. نماید اقدام می
 عدم توانایی در دلیل  به قرار دارندPe کاالی ضروری باشد تمام متقاضیانی که در پایین قیمت Aحال اگر 

درآمد و استفاده افراد   دولت برای حمایت از طبقات کم،بنابراین. ندشو پرداخت این قیمت از بازار خارج می
 PC براساس قوانین عرضه و تقاضا در .کند تعیین میPCتری مانند بیشتری از کاال قیمت را در نقطه پایین

که این سیاست سبب کاهش تولید و کمبود بیشتر کاال  نمایند  اقدام میX1تولیدکنندگان به عرضه 
  .شده و قیمت واقعی است حل دولت پرداخت یارانه به میزان اختالف قیمت تعیین  بنابراین تنها راه،گردد می

 اما با پرداخت این میزان یارانه ، خواهد بودEB PePCاگر کاال وارداتی باشد، یارانه پرداختی معادل 
ابد، لذا جهت ی افزایش میOX2کنندگان به   زیرا با کاهش قیمت تعداد مصرف،مشکل حل نخواهد شد
  .بندی خواهد بودرویه کاال دولت ناچار به توزیع کاال از طریق سیستم سهمیهجلوگیری از مصرف بی

  
  
  
  

  
        

  
  
  

  

                                                            
1. Price Floor Policy  
2. Price Ceiling Policy 
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  سیاست حداقل قیمت 
کف از تولیدکنندگان که تولیدکنندگان قادر به کسب درآمد کافی نباشند دولت با تعیین قیمتدرصورتی

قیمت کف   باشد و دولتXe و Pe تعادلی  و مقدارکه قیمتیر زیر درصوتدر نمودار. حمایت خواهد نمود
Pfکنندگان به   را تعیین نماید تقاضای مصرفXdمیزان   کاهش خواهد یافت و مازاد عرضه بهXdXS ایجاد 
. را درجهت محدود نمودن عرضه اتخاذ نمایدهایی  بایست سیاست درواقع، با افزایش قیمت دولت می. گردد می
کرد و زیانی   درآمدی کسب نخواهندXe-Xd عرضه علت محدود شدن تعدادی از تولیدکنندگان به،این حالتدر 

 موجبات Pf در قیمت XdXsاز این رو، دولت با خریداری میزان .  ایجاد خواهد شدPe(Xd-Xe)معادل 
 تولیدکنندگان پرداخت  یارانه را جهت حمایت ازAB Pe Pfنماید و به میزان افزایش در تولید را فراهم می

  .کند می
  

  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

  توزیع عادالنه درآمد) ج
 هر نظام یهاترین دیدگاه عالوه براین، از اساسی. هاست توزیع مناسب درآمد یکی از اهداف مهم دولت
جلوگیری از دلیل   بهعدالت اجتماعی عالوه بر جنبه انسانی. اقتصادی چگونگی نگرش به مالکیت می باشد

 و به خطر افتادن های سیاسی ایجاد شکاف عمیق درآمدی و فقر گسترده عمومی و در بلندمدت ایجاد تنش
  .ها برخوردار است جدی امنیت سرمایه از اهمیت بسزایی برای دولت

Xd 
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 تفاوت تحصیلی سبب خانوادگی اشراف و امکانات عوامل مختلفی نظیر بازارهای غیررقابتی، ارث، موقعیت
که  شرایطیدر . گردد و اختالف طبقاتی را موجب می شوددر توانایی کسب درآمد توسط افراد جامعه می

نمودن  باز و خصوصی سمت اقتصاد گیری به های سیاسی حاکم بر آن خواستار جهت نظام اجرایی جامعه و دیدگاه
ترین ابزار آن مطرح  مهم عنوان هرانه ببایست ازطریق توزیع مجدد درآمد که یا هرچه بیشتر اقتصاد باشد می

تواند به کاهش  است که می ای توزیع مجدد وسیله. ترشدن توزیع درآمد مبادرت نمود باشد به تعدیل و عادالنه می
ها را کم  برخوردار است که نابرابری یارانه زمانی از ویژگی توزیع مجدد درآمد،با این وجود. ها کمک نمایدنابرابری

  .رت دیگر اختالف سطح درآمد را در جامعه کاهش دهدعبا و به
  

  چگونگی پیدایش یارانه در جهان. 3-1-5
 منابع و  زیرا محدودیت شدید،ها به مفهوم امروزی آن دانستتوان سرآغاز یارانه آغاز جنگ جهانی دوم را می

یی را به قیمت باالتر های خاص موجب گردید تا دولت در بازار دخالت نموده و کاالها توجه دولت به بخش
 جدید یهابندیگیری قطبپس از جنگ جهانی و شکل. از قیمت بازار از تولیدکنندگان خریداری نماید
 اقتصادی هشکوفایی و توسعهای جهانی و آغاز جنگ سرد،  سیاسی در جهان و ایجاد تعامل بین قدرت

برداری از  بنابراین بهره، قرار گرفت توجه جهانی موردیها قدرت قطبهعنوان عامل بنیادی در تحکیم حیط به
حداکثر امکانات بالقوه داخلی و استفاده بهینه از منابع اقتصادی رقابت جدیدی را در راستای افزایش تولید 

ریزی نیل به چنین اهدافی کشورها را به سوی برنامه. و به تبع آن افزایش رفاه اجتماعی به وجود آورد
 1984 آمریکا در سال ، مثالعنوان به.  این امر انواع حمایتهای داخلی را ایجاد نموداقتصادی رهنمون ساخت که

التفاوت طرحی را اجرا نمود که در آن اهدافی چون پرداخت مستقیم به کشاورزان جهت جبران مابه
  . بازار آزاد کاالهای اساسی فاسد شدنی و برقراری نرخ تضمینی دنبال گردیدیهاقیمت

کشورهای  هتوسعه و واکنش آهست شدن در کشورهای درحال  با گسترش تقاضای صنعتیاز سوی دیگر،
 یها جانبی سیاستآثارتوسعه برای تعدیل  هایی از جانب کشورهای درحال یافته به این تقاضا، سیاست توسعه

 مسأله عدم توجه به این. ویژه کاالهای اساسی بود ها به  که نتیجه آن افزایش قیمتاتخاذ گردیدتوسعه 
از این رو، کشورهای در حال توسعه بدنبال . درآمد شد  خانوارهای کمرفاهویژه  هموجب کاهش رفاه جامعه ب

. های جهانی، سیاست حمایت از اقشار کم درآمد را در قالب پرداخت یارانه در پیش گرفتند افزایش قیمت
این . های توسعه در آن دوران دانست تسیاس شکست برخی از هن ها را نشاتوان یارانه  می،عبارت دیگر به

  .در بلندمدت منجربه توسعه همراه با کاهش فقر گردندنتوانستند  اما ،االجرا بودند ها اگرچه پذیرفتنی و الزمسیاست
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نقش این  حکایت از اهمیت های حمایتی مطرح شد  که در مطالعات مربوط به سیاستییها  ایدهگستردگی
 یهااهمیت جنبه با وجود. درآمد دارد های کم  توسعه بر گروهیها  منفی برنامهها در کاهش فشارهای سیاست

 دسترسی به اهداف عنوان ابزاری برای کاراترکردن  یارانه بهیهاها در اقتصاد، استفاده از برنامهمخرب یارانه
  .ناپذیر گردید  توسعه اجتنابیها زیان بار برنامهآثاراجتماعی و کاهش 

  

   پرداخت یارانه در جهانوضعیت. 3-1-6
 های ملی در برخی از حساب .است دشوار گوناگون تعاریف ارائه دلیل هب مختلف کشورهای بین یارانه مقایسه

 گردد که حتیهای انتقالی لحاظ می پرداخت کلیه همراهبه هایارانه المللی،بین های سازمان توسط شده ارائه
چنین برداشتی از یارانه بخش قابل توجهی از . گیردمی  را نیز دربر...های عمرانی، آموزشی و   پرداختگاهی

  .دهدمخارج دولت را تشکیل می
 های ملی ها برای کشورهای مختلف به آمارهای حسابترین اطالعات استاندارد درخصوص یارانه متداول

ف این کمیته از  تعریاگرچه.  اختصاص داردNACC(1(های ملی  بندی حساب ارائه شده توسط کمیته طبقه
 گیرد های مستقیم را در بر می های مالی دولت یعنی پرداخت یارانه نسبتاً محدود بوده و تنها شکل خاصی از کمک

 2 سطوح دولتیتماماما ) شود را شامل نمی..  وامی ویهاانواع دیگر یارانه از قبیل تخفیفات مالیاتی، ضمانت(
ها استفاده  در تحلیل یارانهNACCدر ادامه از اطالعات  .دهد طورکلی پوشش می ههای اقتصادی را ب و بخش

  .طور خاص در هر بخش به آن اشاره گردیده است شده و در صورت استفاده از اطالعات منابع دیگر به
ها در هر کشور و در سطح جهان ای، ارزیابی تاریخی یارانه در کنار بررسی مقدار مطلق مخارج یارانه

 میلیارد دالر بوده 250یافته بیش از   کشور توسعه21ای   مخارج یارانه2003در سال . تنیز حائز اهمیت اس
بررسی روند بلندمدت .  استتوجهی رقم قابل)  میلیارد دالر300بیش از ( که در مقایسه با کل یارانه جهان

الص داخلی برای ها به تولید ناخدهد که نسبت یارانهیافته نشان می سطح یارانه ملی در کشورهای توسعه
    نزدیک شده است1950حتی به دهه  و در برخی موارد 1960  این کشورها به سطح یارانه دههاغلب

 مختلف حاکی از آن است که یهادر دهه یها به تولید ناخالص داخل مقایسه متوسط نسبت یارانه). 1-3جدول (
  . بیشتر بوده است1990 و 1960 یها حتی از دههتوجهی  بطور قابل1980 و 1970 یهااین نسبت در دهه
 درصد ثابت مانده سپس 2/1 در سطح )2000 -2002( دوره طی در اتحادیه اروپا نسبتمتوسط این 

 در )2000-2004( دوره طیکه متوسط این نسبت  طوری ب،افزایش یافته است 6/1به  2003در سال 
                                                            

1. The National Accounts Classification Committee (NACC) 
2. All Level of Government (Federal/Central, State and Local) 
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دلیل  ها به تولید ناخالص داخلی بهارانهدر ایاالت متحده بیشترین نسبت ی.  درصد بوده است4/1حدود 
ها  ارزش اسمی یارانه2004 اما تا سال ، اختصاص داشته2001 اعطایی به خطوط هوایی به سال یهایارانه
 رسید و 2000 درصد در سال 9/0در ژاپن این نسبت به .  بوده است2001 سال یهاتر از سطح یارانه پایین
با توجه به ارزش میانگین حسابی نسبت .  درصد ثابت باقی ماند8/0درسطح  )2001-2004( دوره طی
 )2000 -2004(توان دریافت که سطح یارانه در دوره  یافته می  در کشورهای توسعهGDPها به  یارانه

  . درصد ثابت بوده است5/1درحدود 
  

  )1950-2004(یافته دردوره بلندمدت  ها در کشورهای توسعهافزایش میزان یارانه. 1-3جدول 
   سهمی از تولید ناخالص داخلیعنوان ها به یارانه

  )درصد(                                                                                                                             
 )2000-2004( )1990-1999( )1980-1989( )1970-1979( )1960-1969( )1950-1960( نام کشور
 1/3 9/2 9/2 3/2 2 -- اتریش
 5/1 1/2 5/3 3/3 2 -- بلژیک
 3/1 8/1 8/2 2/2 -- -- فرانسه
 5/1 2 2/2 2/2 4/1 5/0 آلمان
 1/1 9/1 4/3 5/2 -- -- ایتالیا
 1/1 9/1 3/2 2/1 -- -- اسپانیا
 5/1 9/3 6/4 8/2 -- -- سوئد
 6/8 8/0 9/1 4/2 9/1 8/1 انگلیس

 4/1 2 8/2 2/2 -- -- ) عضو12 (اروپااتحادیه 
 2/1 9/1 8/2 3/2 -- -- ) عضو15 (وپااتحادیه ار

 2/2 7/3 5/4 2/5 9/3 5/4 نروژ
 4 1/4 -- -- -- -- سوئیس
 3/1 3/1 6/1 1/1 -- -- استرالیا
 8/0 8/0 2/1 3/1 8/0 4/0 ژاپن
 2/1 3/1 4/2 6/1 -- 4/0 کانادا

 4/0 5/0 5/0 4/0 4/0 1/0 ایاالت متحده
 Source: OECD, National Accounts Statistics. 

  

اما  ،تر است و امکان بیان نتایج کلی وجود ندارد برای کشورهای درحال توسعه، اطالعات پراکنده
 برزیل  کشوردرخصوص. دهد  پراکنده موجود یک روند مشابه را برای این دسته از کشورها نشان نمییهاداده

 کاهش یافته)  درصد2/0درصد به  4/0از  ()2002-2003( و )2000-2001(های مالی  الاین نسبت بین س
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 )2000-2001(و ) 1999-2000(های مالی   درصد برای متوسط سال5/2که این نسبت در هند از  حالیدر
  . افزایش یافته است)2003-2004( و )2002-2003(های مالی   درصد در متوسط سال9/2به 

 1.است افتهی توسعه یازکشورها کمتر توسعه درحال یکشورها در ها  ارانه یزانیم که شود یم فرضاغلب 

 دیتول و دولت مخارج به ها ارانه یسهم )1998 - 2002( یها سال یبرا یمل یها حساب آمار براساس
  ).2-3 جدول(یافته است  توسعه یکشورها از تر نییپا نظر به توسعه حال در یکشورها در یداخل ناخالص

 سهم یحساب نیانگیم توسعه حال در کشور 31 و افتهی توسعه کشور 22 شامل بررسی مورد نمونه براساس
 حدود در که بوده درصد 6/0 معادل )1998-2002( دوره طی توسعه حال در یکشورها در GDPها از  یارانه

 دولت مخارج به ها ارانه یسبتن ،همچنین. است  بودهافتهی توسعه یکشورها در) درصد 5/1 (متناظر نرخ از یمین
  2.است شده اعالم درصد 2/8 افتهی توسعه کشورهای در و درصد 4/4 معادل توسعه حال در یکشورها در

  
  )1998-2002( های  طی سالGDPها بعنوان نسبتی از مخارج دولت و دیدگاه کلی از یارانه. 2-3جدول

  )درصد(                                                                                                             
 GDPها از سهم یارانه ها از مخارج دولتسهم یارانه شرح
  ) کشور69(کلیه کشورها 
  میانه

  میانگین
  حداکثر
 حداقل

  
5/5  
6/6  
1/36  
2/0 

  
9/0  
2/1  
7/5  

0 

  ) کشور22(یافته  کشورهای توسعه
  میانه

  میانگین
  حداکثر

 داقلح

  
7/6  
2/8  
1/36  
9/0 

  
4/1  
5/1  
1/4  
2/0 

  ) کشور31( توسعه کشورهای درحال
  میانه

  میانگین
  حداکثر
 حداقل

  
3/3  
4/4  

21  
2/0 

  
5/0  
6/0  
6/2  

0 
      Source:OECD, National Accounts Statistics. 

                                                            
1. Word Trade Report (2006) 

زیرا وزن ، توجهی کمتر از میانگین حسابی آنها است یافته بطور قابل ها برای کشورهای توسعهالزم به ذکر است که میانگین وزنی نسبت یارانه. 2
 )1998-2002( های برای سال. بسیار بزرگتر از نتایج میانگین ساده است) عنی ایاالت متحده و ژاپنی(های پایین اقتصادهای بزرگ با نسبت

 . درصد بوده است95/0که میانگین وزنی   درصد بود درحالی5/1یافته   در کشورهای توسعهGDPمیانگین نسبت یارانه به 
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.  را مدنظر داشتآنها بایست تعاریف متفاوت یارانه در هنگام مقایسه اطالعات منابع آماری مختلف می
  .ای براساس منابع آماری مختلف آورده شده است مخارج یارانه) 3-3جدول (در 

  
  
  

  )1998-2002(مخارج یارانه ای براساس منابع مختلف آماری متوسط دوره . 3-3جدول 
  )میلیارد دالر(                                                                                                                                          

های ملی  آمار حساب کشور
)NACC(1 

 گزارش یارانه ملی
(NSR)2 

سازمان تجارت جهانی 
WTO 

 یافته کشورهای توسعه
  استرالیا
  کانادا

  ) کشور15(اتحادیه اروپا 
  آلمان
  ژاپن
  نروژ

  سوئیس
 ایاالت متحده

7/4  
7/7  

109  
7/33  
3/34  
1/4  
5/43 

3/2  
--  
--  

9/56  
--  
--  
-- 

3/0  
9/0  
3/96  
1/3  
2/4  
9/2  
3/16 

  توسعه کشورهای درحال
  برزیل
  چین
  هند
  کره

 آفریقای شمالی

2  
2/13  
2/12  
0/1  
9/0 

--  
--  
--  
--  
-- 

7/1  
--  
--  
3/1  

-- 
  Source: Word Trade Report, 2006.         

  

 از یکم تعداد یبرا. شود یم آورده یمل یها حساب در بندرت ها بخش کیتفک به ها ارانه یبه مربوط آمار
 موجود یآمارها براساس آنکه رغمیعل. دارد وجود NACC در اطالعات نیا) هند و آلمان ل،یبرز( کشورها
 قابل ها ارانه ی بخشی عیتوز از یشواهد اما ،نبوده ریپذ امکان ها بخش کیتفک به یجهان یها ارانه یبرآورد

 در ها ارانه ییبخش عیتوز در یفاحش اختالف که دهد می نشان موجود یها داده بررسی. است تشخیص
 کوچکی سهم یکشاورز بخش های یارانه لیبرز و ایکلمب در ،مثال عنوان به. دارد وجود مختلف یکشورها

 ودخ به ها ارانه یعیتوز در را درصد 50 از یشب بزرگتری سهم خدمات بخش و درصد 20 از کمتر حدود در

                                                            
1. National Accounts Data 
2. National Subsidy Reviews 
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) درصد 50 از شیب (یکشاورز بخش یها ارانهی توجه قابل سهم هدهند نشان آمارها هند در. اند داده اختصاص
  . باشد یم درصد 12/0 باًیتقر خدمات یبرا و درصد 20 باًیتقر صنعت یبرا رقم نیا که یدرحال ،است

 براساس آمارهای. ت است ملی بسیار متفاویهاها در یارانه  اتحادیه اروپا سهم بخشیدر بین اعضا

 اما در ، هدایت شده1ای بخش کارخانه به هایارانه اغلب باشد می متمرکز صنعت بخش بر بیشتر که اروپا اتحادیه
 خدمات یهاارانهیدر این کشورها . توجهی برخوردار است سنگ نیز از سهم قابل های ذغالی موارد یارانهرخب

ال با سهمی معادل تقریباً غاگرچه کشور پرت. اند  خود اختصاص دادهرا به)  درصد10کمتر از (سهم ناچیزی 
اطالعات رسمی سازمان . اعضا اتحادیه اروپا است ی در میاننک نمونه مستثی درصد برای خدمات 67

  . بخشی در جدول زیر ارائه شده استیهاارانهیتجارت جهانی درخصوص توزیع 
  

  کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی ارانه در برخی ازیتخصیص بخشی . 4-3جدول 
  )1999-2002( متوسط ساالنه 

  )درصد(                                                                                                                                       
 2سایر صنعت بخش کشاورزی نام کشور 

 19 51 30 استرالیا

 50 8 42 3های اروپا جمنان

 80 19 1 ) کشور15(اتحادیه اروپا 

 0 22 78 ژاپن

 32 8 60 ایاالت متحده
  Source: WTO Secretariat. 

  

 های حمایتی در ایران بررسی سیاست. 3-2

 دلیل به  تاریخ  این  از  پیش  . گردید  آغاز 1311 سال  از  ایران  در  یارانه  پرداخت  و  حمایتی  های سیاست
 آن اقتـصادی  مفهـوم  بـه  ها یارانه پرداخت  روستایی،  مناطق  در  ایران  جمعیت  درصد 90بر بالغ   سکونت

 و  نقـل  و  حمـل   مناسـب   سیـستم   فقـدان   شهرنـشینی،   گـسترش   واسطه به 1300 سال  از  .نبود  رایج
 1311 سال  در  که بطوری ،یافت  یتاهم شهری  مناطق  غذایی  امنیت  و  نان  تأمین  خشکسالی،  یدایشپ
 شـرایط  در اسـتفاده  جهت گندم  سازی ذخیره  و   خرید  به   اقدام   دولت  سیلو  تشکیل قانون  تصویب  با 

                                                            
1. Manufacture 

این . اند در قسمت سایر آورده شده است صنعت تخصیص داده نشده هایی که بطور شفاف در بخش کشاورزی وتمام برنامه. 2
 .گیرد ای را در بر می  و منطقهR&Dهای بندی برای مثال برنامه طبقه

3. European Communities 
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 نان  قیمت  تثبیت با ادامه در و تضمینی  قیمت به  گندم  مازاد  خرید آغاز  با 1315 سال در. نمود  بحرانی 
 را طرح این توان می ،رو این از. شد  تولیدکنندگان  از  حمایت جایگزین  شهری  نکنندگا مصرف  از  حمایت 

  . دانست  در اقتصاد ایرانها یارانه پرداخت آغازین نقطه
 تأمین های سیاست از پیروی به 1353 سال در نفت جهانی قیمت افزایش و 1350 دهه آغاز با

 البته .شد بازتر  یارانه  پرداخت در  دولت دست  یافته عهتوس  کشورهای در خاص  های حمایت سایر و اجتماعی 
 بخش انرژی های حامل یارانه داخل در آنها تثبیت و انرژی های حامل جهانی های قیمت افزایش به توجه با

  .شود می بررسی پرداختی های یارانه انواع ادامه در. داد اختصاص خود به را ها یارانه پرداخت از توجهی قابل
  
 اساسی خدمات و کاالها یارانه. 3-2-1

 گسترش و سو یک از فقر و درآمد توزیع مسأله به توجه بدون توسعه های استراتژی بکارگیری ایران در
 افزایش از قبل تا. نمود فراهم اقتصاد در را دولت گسترده مداخله امکان دیگر سوی از نفتی درآمدهای

 نبود،  مالحظه قابل  چندان  دولت  حمایتی  های سیاست  آثار  تقاضا  بودن پایین دلیل به  نفت های قیمت
 اقتصاد و جامعه در تورمی فشارهای بروز موجب و  گرفته پیشی  عرضه از تقاضا نفتی  درآمدهای  افزایش  با  اما 

 مقابل  در کنندگان مصرف  از  حمایت منظور به دولت بعد به 1352 سال از تورم نرخ افزایش با. گردید
 به .نمود  مبادرت  کنندگان   مصرف از  حمایت  صندوق  تأسیس به خارجی و داخلی های قیمت وساناتن 

 نوسانات از جلوگیری و ها قیمت بر نظارت و کنترل منظور به ها قیمت بررسی مرکز صندوق، این تأسیس دنبال
 وظایف دکنندگانتولی و کنندگان مصرف حمایت سازمان تأسیس با 1356 سال در. گردید ایجاد آن

  .شد واگذار آن به کنندگان مصرف از حمایت صندوق
 قانون در درآمد عادالنه توزیع و درآمد کم اقشار رفاه ءارتقا و حفظ بر تأکید و اسالمی انقالب پیروزی با
 اساسی، کاالهای ریذخا شدن خالی دارو، و سوخت کمبود تولید، سطح کاهش تحمیلی، جنگ وقوع اساسی،
  با اساسی  کاالهای  توزیع  و  تهیه امر در دولت مستقیم دخالت زمینه سیاه، بازار پیدایش و تکاراح تورم،
 اساسی کاالهای یارانه گسترش به منجر شدکه فراهم کاالها این قیمت افزایش و کمبود از ممانعت  هدف
  .شد

 جنـگ  پیامـدهای  زا ناشی اقتصادی های محدودیت دلیل  به که دهد می نشان 60دهه تحوالت بررسی
منظـور   بـه رو،   از ایـن   .شـد  مواجـه  تـوجهی  قابـل  نوسانات با خدمات و کاالها عرضه ی،اقتصاد تحریم و تحمیلی

ـای  گذاری قیمت جلوگیری از نوسانات مذکور    ـازمان  توسـط  ضـروری  داخلـی  تولیـدات  و وارداتـی  کااله  حمایـت  س
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 پرداخت و کاالبرگ طریق از آن توزیع و اساسی هایکاال بندی سهمیه و  شد اجرا تولیدکنندگان و نندگانک مصرف
 برنامـه  آغاز، با  جنگ  پایانی ایه سال در های پرداختی   علیرغم کاهش جزئی یارانه    .گرفت قرار دستورکار در یارانه
 توسـط  پـذیر  آسـیب  اقـشار  از حمایت برای یارانه پرداخت فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه اول

 بـه  پرداختـی  یارانـه  میزان )1368 – 1372(توسعه   های اجرای برنامه اول    سال ولرطد. یافت افزایش دولت
  .افزایش یافت برابر 2/7 ثابت قیمت به و برابر 4/14 جاری قیمت

منجـر بـه گنجانـدن مفـادی         تعدیل های سیاست به مربوط مباحثارائه   70 دهه ابتدای های سال در
 برنامـه  اجرای ایـن   های سال طیبر این اساس،    . گردید سعهتو دوم برنامهها در    یارانه حذف و کاهشجهت  

  جـاری  قیمـت  بـه  اهـ  یارانـه  میـزان  دولـت  عمـومی  بودجـه  درصدی 127 افزایش رغم به) 1378-1374(
 ریال  میلیارد 7/4986 به 8/7073 از های ثابت که طی دوره مذکور حجم یارانه    درحالی ، درصد افزایش یافت   44 

  .یافت کاهش
 میزان که بطوری ،نمود طی را صعودی روند ها یارانه میزان) 1379 - 1383 (توسعه سوم هبرنام طولدر

 1/41528به  ریال  میلیارد8/5571 و 1/8898 از ترتیب بهثابت  و جاری قیمت به 1379 در سال پرداختی یارانه
افزایش ) درصد 5/11 و 5/50ای معادل  با متوسط رشد ساالنه( 1383ریال در سال   میلیارد6/15128و 

ریال  5/86787 ریال به قیمت جاری و 7/138599 از مشابه روندی طی با نیز سرانه یارانه ،همچنین. یافت
  ریال7/221502 و 9/608024 به ترتیب به درصد 4/26 و 6/48ای معادل   با متوسط رشد ساالنهثابت قیمت به

  . برنامه رسید در سال پایانی
 از ثبات نسبی )1385 -1387(های  ول اجرای برنامه چهارم نیز ادامه یافته و طی سال در سال اافزایشی روند این

 بالغ  میلیارد ریال8/69152 و به رقم  یافتها افزایش  میزان کل یارانه1388در سال مجدداً . برخوردار بوده است
 درصد و به 1/11دل ها درطول اجرای برنامه چهارم به قیمت جاری معا متوسط رشد ساالنه یارانه. گردید

 در )1368-1388( های سال طی سرانه یارانه و یارانه کل میزان.  درصد بوده است-3/7قیمت ثابت معادل 
 .است شده آورده )5 -3( جدول
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  )1368- 1388(های   اساسی به قیمت جاری و ثابت طی سالها و خدماتیارانه کاال. 5- 3جدول
 

  .های ساالنه  بودجه:مأخذ     
  

 انرژی یارانه. 3-2-2

شود که دو روش اصلی آن عبارتند از ه میهای مختلفی استفادبرای محاسبه میزان یارانه انرژی از روش
 بکار یکدیگر جای کننده که تا حدودی مشابه هم بوده و بهروش شکاف قیمت و روش معادل یارانه مصرف

 تمامعالوه های داخلی و جهانی به بین قیمت تفاوت جبری جمع از است عبارت دوم روش در یارانه .روند می
. دهندکننده که قیمت پرداختی برای مصرف داخلی را کاهش میهای مالی مستقیم به مصرفپرداخت

. های زیادی اعمال شده استسازیهای انرژی در ایران، سادهدر بکارگیری این روش برای محاسبه یارانه

 سال
ها بهکل یارانه

  قیمت جاری
 )میلیارد ریال(

ها بهکل یارانه
  1376قیمت ثابت 

 )میلیارد ریال(

یارانه سرانه به 
  قیمت جاری

 )ریال(

  یارانه سرانه
  1376به قیمت ثابت

 )ریال(
1368 162/5 950/3 3054/5 17862/6 

1369 403/9 2171/5 7411 39844/1 

1370 514/9 2298/7 9227/6 41194/6 
1371 1063/8 3812/9 18761/9 67247 
1372 2337/7 6815/5 40655/7 118529/6 

 اول برنامه
 سعهتو

 9/284677 7/79110 9/16048 8/4482 جمع کل دوره

بدون 
 برنامه

1373 3686/1 7961/3 63226/4 136558/1 

1374 4895/1 7073/8 82687/5 119490/6 
1375 5506 6462/4 91614 107528/1 
1376 5085/3 5085/3 83229/1 83229/1 
1377 5806/1 4916/3 93496 79166/8 
1378 7071/2 4986/7 111886/1 78904/1 

 دوم برنامه
 توسعه

 7/468318 7/462912 5/28524 7/28363 جمع کل دوره
1379 8898/1 5571/8 138599/7 86787/5 
1380 10011/9 5627/8 153321/6 86184/1 
1381 26724/7 12973/2 403087/5 195673/5 
1382 33041/1 13871/2 490952/5 206109/3 
1383 41528/1 15128/6 608024/9 221502/7 

 سوم برنامه
 توسعه

 1/796257 2/1793986 6/53172 9/120203 جمع کل دوره
1384 51830 16849/8 746830 242793 
1385 57458 16440 815007 233192 
1386 57198 13822/6 799972 193323 
1387 58663/4 11648/8 808035 160451 

 چهارم برنامه
 توسعه

1388 69152/8 12410/7 939576 168623/6 

 998382/6 4109420 71171/9 283971/9 جمع کل دوره 
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 .شود تنها یک تقریب خواهد بودشده که در اینجا مطرح می  مقدار یارانه انرژی پرداخت،بنابراین

  : های انرژی عبارتند از حاسبه یارانه حاملترین مفروضات ممهم
 اعالم شده توسط بانک مرکزی) به ازای هر دالر(متوسط نرخ تبدیل ارز  -

 فارس های نفتی معادل قیمت فوب آنها در خلیج ارزش اقتصادی فرآورده -

 و برای )1384-1388( برای دوره طبیعی معادل قیمت صادراتی آن به ترکیه ارزش اقتصادی گاز -
  معادل قیمت گاز وارداتی )1379-1383(دوره 

های صنعت برق و با درنظرگرفتن ارزش اقتصادی سوخت شده برق با توجه به هزینه هزینه تمام -
  ) ای سوخت غیریارانه(ها مصرفی نیروگاه

های  به تفکیک بخش)1379-1388( برای دوره  انرژییهابر این اساس، میزان یارانه
 میزان یارانه انرژی از براین اساس،.  ارائه شده است)7-3( و )6-3 ( در جداولهای انرژی حامل و قتصادیا

 رشدی معادلو از افزایش یافته  1388ریال در سال   میلیارد580070 به 1379در سال  ریال  میلیارد1/127624
 کشور در ژییارانه انر بطور متوسط در دوره مذکور بیشترین. برخوردار بوده است)  برابر5/4( درصد 5/354

  . شده استاستفاده  درصد28بخش خانگی با در  درصد و پس از آن 37نقل با  و بخش حمل
  

  های اقتصادی یارانه انرژی به تفکیک بخش. 6-3جدول
 )ریال میلیارد(                                                                                                                                        

 عمومی و سایر تجاری نقل و حمل کشاورزی صنعت خانگی
 سال

 سهم ارزش سهم ارزش سهم ارزش سهم ارزش سهم ارزش سهم ارزش
 جمع

137932429 25 31140 24 9942 8 42741 33 4594 4 6751 5 127624/1 

138037764 33 21514 19 9384 8 33415 29 3891 3 8468 7 114436/1 

138137257 31 21462 18 9887 8 40151 33 4582 4 7234 6 120573/6 

138239955 32 19851 16 9989 8 44886 36 5310 4 6322 5 126439/3 

138351307 30 23148 13 13302 8 71864 42 5701 3 7428 4 172749/3 

1384135391 34 76735 19 25311 6 127356 32 16874 4 19686 5 401754/1 

1385137003 26 85294 16 38915 7 227627 43 15993 3 27720 5 533085/3 

1386 166233 25 11555217 51356 8 285163 42 20272 3 37166 6 675742 

1387159698 24 127625 19 55460 8 269281 40 24055 4 31405 5 668192 

1388146178 25 10325218 44665 8 23318840 20883 4 31324 5 580069/9 

  هـای مختلـف بـا فـرض      میـزان یارانـه بخـش   1385با توجه به عدم محاسبه یارانه گاز طبیعی بر مبنای قیمت صادراتی آن در ترازنامـه انـرژی از سـال       *
  . ثبات سهم هربخش و یارانه گاز طبیعی بر مبنای قیمت صادراتی آن توسط محقق محاسبه شده است

  .های مختلف ترازنامه انرژی وزارت نیرو، سال: خذأم       
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 متوسط ترتیب با  برق و گازوئیل به)1379-1381 (های  طی سال)7-3(اطالعات جدول براساس 

 1382های  در سال. اند به خود اختصاص داده را انرژی های حامل یارانه میزان بیشترین درصد 5/25 و 29 سهم
همچنان این دو حامل بیشترین )  درصد24(و برق )  درصد28(از  علیرغم جابجایی سهم نفت گ1383و 

 گاز طبیعی بیشترین سهم را )1384 -1388( های  سالطیاند و  های انرژی را دریافت نموده یارانه حامل
الزم به ذکر است با توجه به عدم محاسبه یارانه برق بر مبنای قیمت گاز صادراتی در ترازنامه . داشته است

  .رت نیرو سهم یارانه برق مندرج در جدول زیرکمتر از واقع برآورد شده استانرژی وزا
  

  )1379-1388(ها طی دوره  یارانه انرژی به تفکیک حامل. 7-3جدول
  )ریال میلیارد(

   . لحاظ شده است1388 برای سال 1387رقم سال  با توجه به عدم محاسبه ارزش اقتصادی گاز صرفاً بر اساس قیمت صادراتی آن در ترازنامه انرژی*      
  .های مختلف ترازنامه انرژی وزارت نیرو، سال: خذأم      

 یارانه کل طبیعی گاز برق مایع گاز کوره نفت گازوئیل سفید نفت بنزین انرژی حامل

 127624/1 8911/2 32828/5 3988/3 15211/7 33564/0 10414/2 22706/2 ارزش
1379

1/3 11/9 26/3 8/16 17/79 سهم - 25/7 7/0 100 

 114436/1 11134/1 37015/0 3451/0 7494/0 27043/3 12026/5 16272/2 ارزش
1380

 100 9/73 32/35 3/02 6/55 23/63 10/51 14/22 سهم

 120573/6 9271/1 34712/8 4278/1 9412/5 32058/1 11666/8 19174/2 ارزش
1381

 100 7/69 28/79 3/55 7/81 26/59 9/68 15/90 سهم

 126439/3 9718/8 33473/6 4303/8 10930/6 34333/8 11479/0 22199/7 ارزش
1382

 100 7/69 26/47 3/40 8/64 27/15 9/08 17/56 سهم

 172749/3 11259/0 37355/2 6146/0 12034/8 50702/1 17871/4 37380/9 ارزش
1383

 100 6/52 21/62 3/56 6/97 29/35 10/35 21/64 همس

 401754/1 98158/6 90828/1 8900/8 17855/2 91305/5 28369/1 66336/8 ارزش
1384

 100 24/43 22/61 2/22 4/44 22/73 7/06 16/51 سهم

 533085/3 194356/9 75484/3 11292/8 108196/020467/8 29844/2 93443/3 ارزش
1385

 100 36/5 14/2 2/1 3/8 20/3 5/6 17/5 سهم

 675742 255789/3 86738/5 14567/4 157359/829384/3 39259/6 92643/1 ارزش
1386 

 100 37/9 12/8 2/2 4/3 23/3 5/8 13/7 سهم

 668192 182522 118379/4 13517/4 170494/542450/7 43170/1 97657/9 ارزش
1387

 100 27/3 17/7 2/0 6/4 25/5 6/5 14/6 سهم

 *580069/9 *181426/6 115775/5 13272/7 120800/340975/7 27255/7 80563/3 ارزش
1388

 100 31/3 19/95 2/3 7/06 20/8 4/7 13/9 سهم
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 ای کشور شناسی نظام یارانه آسیب. 3-3

کاالهای ( های در معرض بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس در پرداخت یارانه اهدافی نظیر کمک به فعالیت    اگرچه  
 ،شود هدف دنبال می   های جی مثبت و بهبود توزیع درآمد و کمک به گروه         های دارای آثار خار    ، فعالیت )عمومی

توان نسبت به اثر بخـشی       می یتنها در شرایط  . اما صرف پرداخت یارانه ضامن دستیابی به رفاه اجتماعی باالتر نیست          
ـتفاده شـود    ها در اقتصاد اطمینان نمود که این ابزار حمایتی به شکل هدفمند            یارانه ـال نظـ   . اس ام پرداخـت   اعم

  :همگانی یارانه در ایران مشکالت متعددی به شرح زیر ایجاد نموده است
  

 ای و عدم امکان تداوم آن حجم وسیع حمایت دولت از کاالهای یارانه. 3-3-1

 ریال   میلیارد7/649222 به 1379ریال در سال   میلیارد2/136522حجم یارانه انرژی و کاالها و خدمات اساسی از 
 میلیارد ریال آن مربوط به 580070 ،از این میزان).  برابر7/4بیش از ( افزایش یافته است 1388در سال 

 این میزان از یارانه معادل.  میلیارد ریال مربوط به یارانه کاالها و خدمات اساسی است69152یارانه انرژی و 
  . بوده است1388ل  برابر بودجه عمرانی کشور در سا2/3 درصد بودجه عمومی کشور و بیش از 77

عنوان مانعی  هپرداخت چنین حجم وسیعی از یارانه در مقایسه با بودجه عمومی و عمرانی کشور ب
برای رشد و توسعه اقتصادی کشور محسوب گردیده و اقتصاد کشور را از دستیابی به اهداف بلندمدت خود 

  .باز خواهد داشت
  

   و عمرانی در کشورومی عمها و مقایسه آن با بودجه حجم یارانه. 8-3جدول 
  

  سال
یارانه انرژی و 

کاالها و خدمات 
  اساسی

بودجه   بودجه عمومی
  عمرانی

ها  نسبت یارانه
به بودجه 
  عمومی

ها  نسبت یارانه
به بودجه 
  عمرانی

1379  136522/2 108316 4/22443  126 608  
1380  124448 131883 5/24379  94 510  
1381  147298/3 229963 54753  64 269  
1382  159480/4 263375 7/73799  61 216  
1383  214277/4 327318 3/72306  65 296  
1384  453584/1 468623 7/117638  97 386  
1385  590543/3 574989 145571  103 406  
1386  732940 619011 9/147751  118 496  
1387  726855/4 788993 7/223018  92 326  
1388  649222/7 845273 1/198173  77 328  

  .های مختلف، وزارت نیرو ترازنامه انرژی، سال: مأخذ        
  .های مختلف قوانین بودجه کل کشور در سال        

  .ایران.ا.بانک مرکزی ج        
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  .1388 ،وزارت نیرو ،آمار و نمودارهای انرژی ایران وجهان :خذأم    

   با بودجه عمومی  و خدمات اساسی و کاالهامقایسه یارانه انرژی. 1-3نمودار  

   1388  در سالو عمرانی کشور
  

  افزایش بی رویه مصرف و باال بودن شدت انرژی در کشور. 3-3-2
هدردهنده  های بودن قیمت انرژی باعث افزایش فزاینده و پرشتاب مصرف انرژی و ترویج استفاده از فناوری پایین

متوسط رشد ساالنه  با مصرف نهایی انرژی. تولیدی گردیده استهای  انرژی چه در بخش خانوار و چه در بخش
خام در سال   معادل نفت میلیون بشکه1042 به 1360خام در سال   میلیون بشکه معادل نفت2/196 درصد از 9/14

خام به   بشکه معادل نفت81/4 طی دوره مذکور سرانه مصرف نهایی انرژی از.  افزایش یافته است1388
  ).9-3جدول (خام افزایش یافته است  عادل نفت بشکه م15/14
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  مصرف نهایی و سرانه انرژی در کشور. 9-3جدول 
  

  سال
انرژی مصرف نهایی 

  میلیون بشکه
  معادل نفت خام

  سرانه انرژی
  بشکه معادل
  نفت خام

GDP 
میلیارد ریال 

  1376ثابت 
GDPسرانه   

   هزار ریال

شدت نهایی انرژی 
 خام بشکه معادل نفت

   میلیون ریالبه

  شدت انرژی اولیه
  خام بشکه معادل نفت
  به میلیون ریال

1360  2/196  81/4  2/170281  94/4170  15/1  50/1  
1365  7/284  76/5  4/193235  09/3908  47/1  91/1  
1370  6/399  16/7  4/245036  42/4388  63/1  33/2  
1375  1/527  78/8  6/283806  7/4725  86/1  69/2  
1380  7/639  8/9  1/330565  15/5062  94/1  82/2  
1381  6/691  43/10  357671  7/5394  93/1  79/2  
1382  6/724  76/10  385630  75/5728  88/1  74/2  
1383  4/776  36/11  8/410428  27/6005  89/1  77/2  
1384  1/840  1/12  9/438899  08/6325  91/1  83/2  
1385  7/914  98/12  467930  7/6637  95/1  89/2  
1386  4/979  69/13  491335  8/6871  99/1  92/2  
1387  7/993  69/13  495266  7/6823  2  03/3  
1388  1042  15/14  509895  2/6923  04/2  04/3  

  .ایران.ا.، بانک مرکزی ج1389 و 1388های  ، گزارش تحوالت اقتصادی ایران در بخش واقعی سالهای مختلف وزارت نیرو ترازنامه انرژی سال: مأخذ          

  

آنها  نسبی یها تولید باتوجه به قیمت بخشها و عوامل درسهم نهاده به اینکه  نظر،از سوی دیگر
 به سطح  نسبی بدرستی تعیین نشده باشند دسترسییهای قیمت لذا چنانچه به هر دلیل،شوند تعیین می
ایران مبین این  نسبی عوامل تولید در یهابررسی قیمت. ها در تولید امکانپذیر نخواهد بودبهینه نهاده

ترین دلیل   که عمدهها در طول زمان به نفع سرمایه و نیروی کار تغییر کرده استواقعیت است که این قیمت
 نسبی پایین انرژی درطول زمان به یها قیمت. دشبا های انرژی می ذاری نادرست حاملگ آن قیمت

 شده است که ازجمله تبعات اصلی این امر افزایش شدت  منجر تولیدیهاجایگزینی این نهاده با سایر نهاده
  .باشد میدر مقایسه با بسیاری از کشورها) وری انرژی افت شدید بهره (انرژی

دست  ه بر تولید ناخالص داخلی ب1ی انرژی از تقسیم میزان مصرف نهایی انرژیشاخص شدت نهای
  .باشد آید و نشانگر میزان انرژی بکار رفته در تولید مقدار معینی از کاالها و خدمات می می

                                                            
 . منهای میزان تلفات، انرژی خود مصرفی در بخش انرژی و انتقال و توزیعمصرف نهایی انرژی برابر است با عرضه کل انرژی اولیه. 1
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 خام به ازاء هریک میلیون ریال تولید ناخالص داخلی  بشکه معادل نفت15/1شاخص شدت نهایی انرژی از 
 1388سال  خام به ازاء هریک میلیون ریال تولید ناخالص داخلی در  بشکه معادل نفت04/2 به 1360در سال 

خام به ازاء یک میلیون ریال   بشکه معادل نفت5/1 ست که شدت انرژی اولیه از ا این درحالی. رسیده است
 لیون ریال تولید ناخالص داخلیخام به ازاء هریک می  بشکه معادل نفت04/3 به 1360 در سال تولید ناخالص داخلی

 و  راندمان شدیددهد که طی دوره مذکور عالوه بر کاهش عملکرد مذکور نشان می. رسیده است 1388در سال 
ست که شدت انرژی در جهان درطول  ا  این درحالی.وری انرژی، تلفات انرژی نیز افزایش یافته است بهره
  .وری انرژی افزایش یافته است عبارت دیگر بهره های گذشته کاهش و به سال

طور  هب مصرفی بخش انرژی به کل مصرف انرژی اولیه طی دوره مذکور  و انرژینسبت تلفات انرژی
  .باشد سازی انرژی در کشور می توجه بهینه  درصد بوده که نشانگر پتانسیل قابل30بیش ازمتوسط 

 بوده که خام به میلیون دالر  نفت تن معادل864 معادل شدت مصرف نهایی انرژی کشور 1387در سال 
 ،عبارت دیگر به .باشد می) خام به میلیون دالر  تن معادل نفت190( برابر متوسط جهانی آن 4درحدود 

4وری انرژی در ایران  بهره
 برابر 7/4 برابر هند، 9/1 شدت مصرف انرژی در ایران.  متوسط جهانی آن است1

  .باشد ابر ژاپن می بر7/15ترکیه و 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .1388 ،وزارت نیرو ،ی انرژی ایران وجهانآمار و نمودارها :خذأم      

  1387 در سال  مقایسه شدت انرژی در کشورهای مختلف جهان.2-3نمودار 
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 حاکی از مصرف  نیزای نظیر برق، گاز طبیعی، آب و گندم و نان بررسی وضعیت مصرف کاالهای یارانه
  .باشد حد کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان میبیش از 

  
 گازطبیعی 

در میان کشورهای منتخب جهـان  را   بیشترین میزان شدت مصرف گاز طبیعی        2008ایران در سال    
ست که متوسـط شـدت مـصرف گـاز طبیعـی             ا  این درحالی . باشد  مترمکعب به دالر دارا می     47/0با  

 برای ایجاد یک دالر تولید ناخالص داخلی در ،عبارت دیگر به. باشد  مترمکعب به دالر می    04/0جهان  
 نیـز   )3-3(در نمودار    .شود  گاز طبیعی مصرف می    ، برابر بیشتر  12ایران درمقایسه با متوسط جهانی      

   .اند شده جهانی مقایسه یها در برخی صنایع کشور با مقیاسگازطبیعیشدت مصرف 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  .1388ه انرژی وزارت نیرو، ترازنام: مأخذ           
   در برخی از کشورهای منتخب جهان گاز طبیعیشدت مصرف . 3-3نمودار 

  

  برق 
 متوسط که بوده درحالی دالر به ساعت وات کیلو 09/1 معادل 2008 سال برای ایران در برق مصرف شدت

اخلی در کشور در  برای ایجاد یک دالر تولید ناخالص د،عبارت دیگر به. باشد  می46/0جهانی آن 
  .شود  برابر متوسط جهانی برق مصرف می6/2حدود 
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  .1388آمار و نمودارهای انرژی ایران و جهان، وزارت نیرو، : مأخذ              

  شدت مصرف برق در برخی از کشورهای منتخب جهان . 4-3نمودار 
  

  آب 
و برای رد مصرف آب آشامیدنی برای یک نفر در سال یک متر مکعب بر اساس اعالم بانک جهانی الگوی استاندا

 این درحالی است که در ایران این رقم ، متر مکعب در سال اعالم شده است100بهداشت در زندگی 
ها، لباسشویی و دلیل استفاده نادرست از آب آشامیدنی برای شستشوی اتومبیل، استحمام، آبیاری باغچهبه

در مجموع، میانگین آب مصرفی سرانه .  درصد بیشتر از الگوی جهانی آب است80تا  70ظرفشویی حدود 
باشد که بیانگر   مترمکعب می1300 مترمکعب در سال است که این رقم در ایران حدود 580جهان حدود 

کشی آشامیدنی در  مقدار مصرف سرانه آب لوله. اتالف منابع آب و اسراف بیش از حد منابع حیاتی است
 مترمکعب در سال است که از مصرف سرانه برخی کشورهای اروپایی پرآب 142های ایران در حدود شهر

براساس گزارشات . بیشتر است)  مترمکعب درسال105(و بلژیک )  مترمکعب درسال108(مانند اتریش 
  درصد12 تا 9نیا که این مقدار اتالف در د  درحالی، درصد است30 تا 28وزارت نیرو میزان هدر رفت آب در ایران 

 آب سیساتأهای غیرمجاز از شبکه آبرسانی و فرسودگی تگزارش شده است که یکی از عوامل اصلی آن برداشت
 . های آبرسانی استو شبکه

 

   گندم و نان
 )آرد و نان(گندم ، یابد جهی از یارانه کاالهای اساسی به آن اختصاص میوت کی از کاالهایی که ساالنه بخش قابلی

   میلیارد ریال بوده که8/45007 یارانه کاالهای اساسی معادل یها عملکرد هزینه1388در سال . باشد می
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به این ترتیب سرانه یارانه .  یافته استبه یارانه گندم، آرد و نان اختصاص)  میلیارد ریال7/32855( درصد آن 73 
  . است هزار ریال بوده450 آن در سال مذکور معادل یهاگندم و فرآورده

  درصد و ضایعات کل چرخه گندم،20 تا 15براساس اطالعات موجود میزان ضایعات نان بطور میانگین بین 
تولید، توزیع و مصرف ایجاد اگرچه این ضایعات در مراحل مختلف . گردد  درصد برآورد می30آرد و نان تا 

   گندم  میلیون تن9 به مصرف ساالنه حدودباتوجه . باشد  بیشترین میزان ضایعات در مرحله مصرف می، اماشود می
  میلیون تن3صورت ساالنه در مراحل تولید، توزیع و مصرف درحدود  هدر کشور، ضایعات این کاالی اساسی ب

  .توجهی است گردد که مقدار قابل برآورد می
  
  المللی و گسترش قاچاقهای داخلی و بینشکاف وسیع میان قیمت .3-3-3

رفت   با کشورهای همسایه زمینه قاچاق سوخت و هدرویژه بهای داخلی و خارجی انرژی هفاصله زیاد قیمت
  های انرژی در خارج از کشور متوسط قیمت حامل.  نموده استایجادمنابع ملی کشور را 

های انرژی در داخل و  روند افزایشی اختالف قیمت) 5-3(نمودار . های داخلی است  برابر قیمت9بیش از 
  .دهد را نشان میخارج کشور 

  
  
  
  
  
  
  
   

  اختالف قیمت انرژی در داخل و خارج کشور. 5-3نمودار 

  
 شده مقایسه) 10 -3(عنوان نمونه قیمت بنزین و گازوییل در ایران با کشورهای همسایه در جدول  به
تر از قیمت  های داخلی نفت گاز و بنزین به مراتب پایین شود قیمت همانگونه که مالحظه می. است
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گاز   قیمت بنزین و نفت2010 در سال ،عنوان مثال به. باشد های مذکور در کشورهای همسایه می وردهآرف
کمتر از  گاز در کشور که قیمت داخلی بنزین و نفت  دالر بوده درحالی2 و 5/2در ترکیه به ترتیب بیش از 

های  توجهی از فراورده بلمقادیر قا سنت بوده است که نتیجه طبیعی اختالف قیمت مذکور قاچاق 2 و 10
 جغرافیایی کشور قطع کامل قاچاق از این رو، باتوجه به موقعیت. نفتی به کشورهای همسایه بوده است

  .باشد های داخلی می های نفتی مستلزم اصالح قیمت فرآورده
 

  قیمت سوخت در کشورهای آسیایی منتخب. 10 -3جدول 
  ) دالر آمریکا– سنت -لیتر(                                                                                                       

  2010  2008  2006  2004  2010  2008  2006  2004  نام کشور  بنزین سوپر  نفت گاز
  7/9  10  9  9  6/1  3  3  2  ایران
  252  187  188  144  203  163  162  112  ترکیه

  75  74  46  41  56  56  41  18  آذربایجان
  115  105  68  53  100  96  65  58  افغانستان
  71  83  70  52  51  72  45  38  قزاقستان
  86  84  101  62  92  77  64  41  پاکستان

  47  45  37  28  71  62  53  28  امارات متحده عربی
         Source: GTZ, International Fuel Prices, 2010/2011. 

  
  ها ارانهتوزیع ناعادالنه یپرداخت همگانی و . 3-3-4

ها در پرداخت یارانه پذیر ازجمله اهداف اصلی دولت توزیع عادالنه درآمد و افزایش رفاه اقشار آسیب
های باالی خانوارهای دهک تا شده است سبب انرژی یارانه همگانی پرداخت که ستا  درحالی  این،باشدمی

 1388 در سال ،عنوان مثال هب. ت نمایندتری از یارانه را دریاف واسطه مصرف بیشتر سهم گسترده هدرآمدی ب
 درصد 37 درصد بوده که از این میزان 61سهم خانوارهای سه دهک باالی درآمدی از یارانه بنزین معادل 

 سهم این درحالی است که. باشد می درصد سهم خانوارهای روستایی 24سهم خانوارهای شهری و 
 کنونی شیوه ترتیب بدین . درصد بوده است2/8 تنهان سه دهک پایین درآمدی از یارانه بنزی خانوارهای

ساز   بلکه زمینه،را محقق نساختهدرآمد  اقشار کم از حمایت یعنی آن هدف ترین مهم تنها نه یارانه پرداخت
 از طریق پایین نگهداشتن دستوری هدررفت منابع مالی کشور با تشویق به مصرف غیربهینه اقشار پردرآمد

  .تها گردیده اس قیمت
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  1388 سال در هزینه های دهک تفکیک به نفتی های فرآورده یارانه از خانوارها سهم. 11-3 جدول
  )درصد(

  .ریزی و امور انرژی وزارت نیرو ترازنامه انرژی، دفتر برنامه: مأخذ     
  

 تخصیص غیر بهینه منابع و امکانات تولید. 3-3-5

گیری برخی  سبب شکل تولید عوامل یکی از عنوان به کشور در انرژی های حامل نسبی های قیمت بودن پایین
.  اقتصادی و مالی و فاقد مزیت رقابتی واقعی در کشور شده است-های اقتصادی فاقد توجیه فنی فعالیت
شد هیچ یک از واحدهای مذکور  های واقعی انرژی انجام می ور براساس قیمت ارزیابی واحدهای مذکچنانچه

  .شد های مذکور نمی اندازی نداشته و منابع کمیاب کشور صرف فعالیت اهرتوجیه اقتصادی برای 
  
  زیست تخریب محیط. 3-3-6

محیطی  ت زیسگی آالیندآثاررویه و فزاینده انرژی در کشور عالوه بر اتالف منابع مالی  مصرف بی
اکسیدکربن ناشی از احتراق سوخت درکشور  انتشار گاز آالینده دی. همراه داشته است هتوجهی را نیز ب قابل

درحالی است که این .  درصد افزایش داشته است180 در حدود 1990 در مقایسه با سال 2008در سال 
 تغییرات نشر دی )6-3(نمودار . باشد درصد می40متوسط جهانی تغییرات انتشار این گاز در دوره مشابه 

 )1(جمع 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ها دهک/ها حامل

 60/8 17/3 10/3 8/9 7 5/5 3/9 2/9 2/3 0/91/7 شهری

 بنزین 39/2 12/2 6/7 5/2 4 3/4 2/5 2/1 1/8 0/41 ییروستا

 100 29/5 17 14/1 11 8/9 6/3 5 4/1 1/32/8 )1(جمع

 5 0/6 1 0/4 0/2 0/4 0/6 0/7 -- 0/60/5 شهری

 گاز نفت 95 34/4 34/4 10/3 5/3 6/4 2/3 1/6 0/3 0/1 -- ییروستا

 100 35 35/4 10/7 5/5 6/7 2/9 2/3 0/3 0/60/5 )1(جمع

 11/4 1/1 0/8 0/8 1 1/1 1/1 1/2 1/3 1/31/6 شهری

 مایع گاز 88/6 13/5 11/7 9/6 9/8 8/8 8/5 8/2 7/5 4/36/7 ییروستا

 100 14/6 12/5 10/4 10/8 9/9 9/7 9/4 8/8 5/68/3 )1(جمع

 5/2 0/5 0/5 0/4 0/3 0/7 0/5 0/3 0/7 0/60/8 شهری

 سفید نفت 94/8 15/6 15/5 12/1 13/6 9/1 7/8 7 6/3 2/65/2 ییروستا

 100 16/1 15/9 12/4 13/9 9/8 8/3 7/3 7 3/26 )1(جمع

 3/8 1/8 - 1/3 - - - - - --0/6 شهری

 کوره نفت 96/2 30/4 13/3 - 47/5 - - 3/1 1/8 --0/1 ییروستا

 100 32/2 13/3 1/3 47/5 - - 3/1 1/8 --0/7 )1(جمع
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در برخی از کشورهای منتخب را  1990 نسبت به 2008اکسیدکربن ناشی از احتراق سوخت در سال 
  .دهدنشان می

  

  

  

  

  

  

  

  .1388 ،وزارت نیرو ،آمار و نمودارهای انرژی ایران و جهان :مأخذ            

  1990 نسبت به سال 2008راق سوخت در سال اکسیدکربن ناشی از احت تغییرات نشر دی. 6-3نمودار 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  .1388وزارت نیرو،  ،آمار و نمودارهای انرژی ایران وجهان: خذأم             

  ید ناخالص داخلیدکربن به تولیاکس یشاخص انتشار د. 7-3نمودار 
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دف اصلی بهبود ای نظیر مخدوش شدن ه مسائل و مشکالت ناشی از نحوه تخصیص و توزیع منابع یارانه
وری پایین انرژی، فشار بر منابع عمومی بودجه دولت، فراهم شدن  رویه مصرف، بهره توزیع درآمد، افزایش بی

... زیست و  ای، هدررفت منابع و تشدید تخریب محیط های فساد اقتصادی نظیر قاچاق کاالهای یارانه زمینه
. باشد ها می ه و ضرورت تحول بنیادی در نظام یارانید ناکارآمدی نظام تخصیص و توزیع یارانه در کشورؤم

گذاری پایین کاالها و  ای انجام شود تا ضمن رفع مشکالت ناشی از قیمت ها باید بگونه اصالح نظام یارانه
  .ها کامالً هدفمند و شفاف باشند ای، حمایت خدمات یارانه

  

  هاهدفمند کردن یارانه. 3-4
ای حصول عدالت اجتماعی و توزیع مجدد ثـروت بـه نفـع طبقـات پـایین                 های الزم بر  فراهم نمودن زمینه  

ـ هـا  یارانه. آیدهای اقتصادی بشمار میها در اغلب نظام درآمدی یکی از وظایف اصلی دولت  عنـوان یکـی از    هب
ـانی  گاهی پرداخت با این وجود،. نمایدپذیر می  دستیابی به این هدف را امکانها ابزارهای مالی در اختیار دولت      همگ

 بلکه ،گردد نظم طبیعی اقتصاد میها و برهم خوردن ایران نه تنها موجب اخالل در نظام قیمت.ا.ها نظیر جیارانه
تـوان در شناسـایی دقیـق       هـا را مـی    مد بـودن یارانـه    اکار از این رو،  .  درپی خواهد داشت   نیزاتالف منابع را    

  .دها جستجو نموهای هدف و پرداخت هدفمند یارانهگروه
  

  تعریف هدفمندی و دالیل آن. 3-4-1
هـا یکـی از مباحـث نـوین          پذیر از حمایـت     آسیب یهاهدفمندی در معنای افزایش سطح برخورداری گروه      

عبـارت دیگـر،    به.  حمایتی دولت و افزایش کارایی نظام تأمین اجتماعی است         یها اندیشه دخالت و سیاست   
معنـای کـاهش سـهم      پـذیر بـه     حمایت از اقشار آسـیب     اجتماعی و   تأمین یهاهدفمندی در حوزه سیاست   

 در چنین شرایطی عالوه بـر     . باشدها می طبقات باالی درآمدی و افزایش سهم طبقات پایین درآمدی از حمایت          
. یابـد  پـذیر، توزیـع درآمـد نیـز بهبـود مـی           پوشش قرارگرفتن اقشار آسـیب     حصول اطمینان نسبی از تحت    

  :های مختلف به شرح زیرتعریف نمود ا از دیدگاهتوان هدفمندی ر  می،طورکلی به
گیری حمایت به سمت افرادی با مخاطره و ریسک باال به منظور حداکثر  جهت: دیدگاه عمومی -

   آنیهانمودن منافع حاصل از دخالت دولت و حداقل نمودن هزینه
  حمایت از آنها  نیازمندترین افراد و یهاتالش درجهت اطمینان از اولویت: دیدگاه بشر دوستانه -
  حداکثر ساختن اثر هدفمندی و کاهش اتالف منابع محدود: دیدگاه کارایی -
  کاهش وابستگی و عوامل بازدارنده اقتصادی توسعه : ای دیدگاه توسعه -
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بایـست بـه حـداقل جیـره غـذایی دسترسـی داشـته باشـند،            جامعه مـی   ء اعضا باتوجه به اینکه تمام   
.  شـهروندان اسـت  تمـام ین مهم فراهم نمودن حداقل مصرف معاش بـرای       ترین راه برای دستیابی به ا     ساده

هـا   اما تحقق اهداف این برنامه،اند ثر واقع شدهؤ هدفگیری نشده در این زمینه م      یهااگرچه بسیاری از برنامه   
درشـرایطی کـه دولـت      .  اقتصادی و مالی بسیار کمتری نیز قابل دستیابی باشـند          یهاممکن است با هزینه   

مالی کافی برای ارائه منافع به کل جمعیت را نداشته باشد شناسایی افراد نیازمند بسیار حائز اهمیـت                  منابع  
صورت انتقال بیشترین منافع به افـراد نیازمنـد بـا کمتـرین هزینـه                هتوان ب   هدفمندی را می   ،بنابراین. است

ای جامعه هدف با بودجـه معـین     تواند منافع بیشتری را بر     عبارت دیگر، هدفمندی دقیق می     به. تعریف نمود 
  .حاصل نماید

فرض مطلوبیت نهایی کاهنده به این نکته اشاره دارد که فقـرا            . گرایانه دارد  هدفمندی انگیزه مطلوبیت  
توانند با  انتقاالت می،بنابراین. کنند نسبت به سایرین منافع بیشتری را از یک واحد اضافی مصرف کسب می   

ـ بیت نهایی باالتر در مصرف کاالهـا و خـدمات هدفمنـد گرد            حرکت به سمت افرادی با مطلو      از ایـن رو،    . دن
عـالوه  . افزایش کل در مطلوبیت اجتماعی در توزیع هدفگذاری شده بزرگتر از انتقاالت هدفمند نشده است              

 حمـایتی غیرهدفمنـد،     یهـا در بسیاری از برنامه   . سازد این، هدفمندی اهداف بازتوزیعی را نیز محقق می        بر
کنند که در این حالت منافع دریافتی توسط غیرفقرا          یا سهم سرانه بزرگتری را نسبت به فقرا دریافت می         اغن

های دیگر و اجرای دقیق هدفمندی، درصورت عدم وجود هزینه   . شود به هزینه بودجه کاهش فقر افزوده می      
بـا  . باشد اسب با نیاز آنها می    کاراترین استراتژی کاهش فقر انتقال میزان دقیق کمک به خانوارهای فقیر متن           

طلبد که گاه عالوه بر منابع       ای را می    ویژه یها اجرایی نظارت و انجام برنامه     یهااین وجود، هدفمندی هزینه   
 هدفمند و غیرهدفمند    یها انتخاب بین کمک   ،این اساس  بر. باشدکار متخصص نیز می    مالی نیازمند نیروی  

 و در برخی موارد ممکـن اسـت از   یابند  می  شدن هدفمندی افزایش   تر  قهایی همراه است که با دقی     با هزینه 
 یهـا ویژه زمانی که هدفمندی مستلزم تغییـر قیمـت         احتمال بروز این شرط به    . منافع حاصله پیشی گیرند   

که تحریک    بطوری ،ثبات صورت گیرد به مراتب بیشتر است       ها در فضایی بی    کلیدی باشد و این تغییر قیمت     
  . باال و کاهش درآمد واقعی دولت از عواقب ناگوار آن خواهد بودیهامی، تورمانتظاری تور

  
  مراحل هدفمندی. 3-4-2

ای اسـت     پیوسـته  یهادر قالب یک برنامه مشخص حمایتی، اجرای یک طرح مناسب هدفمند نیازمند گام            
ویژه و تحلیل شرایط افـراد       یها از این مراحل نیز به داده      یکهر. دقت اجرا شوند   ترتیب و با   بایست به  که می 
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نیازمنـد  ) یارانـه نقـدی   (و منافع مـالی     )  کاالیی یهایارانه(پذیر در زمینه تغییرات سطح برخورداری        آسیب
  .است

  مراحل اجرای طرح هدفمند استاندارد. 12-3جدول 

  .نتایج تحقیق:      مأخذ

  
ریـزی، اجـرا،     بندی و برنامه    مرحله ارزیابی، شناسایی، اولویت    هفتدفمند استاندارد شامل    ک طرح ه  ی

  .نظارت، ارزشیابی و اتمام تدریجی است
  
   هدفمندییها منافع و هزینه. 3-4-3

ش رفـاه   یا افـزا  یـ ل به حداکثر کـردن کـاهش فقـر          یتما( سه عامل، هدف     ها معموالً در هدفمندکردن یارانه  
مبادله (و هزینه فرصت )  کاهش فقریهااختصاص بودجه محدود جهت برنامه(دیت بودجه محدو) یاجتماع

شود و با توجه به این  درنظر گرفته می) میان تعدادی از ذینفعان تحت پوشش توسط مداخله و سطح انتقال
افـزایش   بیشتری هـستند     یهاشود نیازمند پرداخت   عوامل میزان انتقال بودجه به خانوارهایی که تصور می        

  .توان با استفاده از نمودار به روشنی تحلیل نمود این مفهوم را می. یابد می
، سـطوح مـصرف     Xمحور  . شود بودجه ثابت انتقال تنها برای حذف فقر مصرفی کافی است          فرض می 

ز ، درآمـد خـانوار بعـد ا   yمحـور  . دهد که همان درآمد اولیه است خانوارها قبل از هرگونه انتقال را نشان می     
  .دهد که همان درآمد نهایی است انتقال را نمایش می

  

 شرح مرحلهعنوان  ردیف

 ها و تحلیل اثر آنها برکل جمعیتارزیابی میزان و وسعت نیاز به یارانه ارزیابی 1
 برخوردار از ریسک کاهش رفاه بیشترشناسایی گروه جمعیتی  شناسایی 2

3 
بندی  اولویت
 ریزی و برنامه

  ریزی  جمعیتی متأثر و میزان منابع و برنامهیهااولویت بندی براساس گروه
  براساس جزئیات روش کار

 اجرای برنامه هدفمندی اجرا 4

 نظارت 5
شده  پذیر از پیش تعیین  آسیبیهانظارت برکارایی طرح در دستیابی به گروه

 گیری درجهت ارتقاء سطح کارایی طرح به وسیله نماگرهای صحیح و تصمیم
 اثر برنامه بر جمعیت هدف ارزشیابی 6

7 
اتمام 
 تدریجی

 اتمام تدریجی برنامه با تحقق اهداف موردنظر یا اتمام بودجه
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 نشان دهنده خط فقـر  Z.  می باشدYmin و حداقل آن  Ymaxحداکثر درآمد خانوار مورد بررسی معادل       
طـرح  .  جایی است که درآمدهای نهایی خانوارها معادل درآمد اولیه آنهاست          dYmin خط   ، طبق تعریف  .است

به اندازه شکاف فقر )  دارندZافرادی که درآمدی کمتر از ( افراد فقیر ه طرحی است که به تمام  ینپرداخت به 
 خانوارهـای    تمـام  این برنامه انتقـال   . دهد  انتقال می  Zaفردی آنها یعنی فاصله میان درآمد اولیه و خط فقر           

. سـازد  ه و نهـایی را برابـر مـی         خانوارهای غنی، درآمدهای اولی    باالی خط فقر رسانده و برای تمام      فقیر را به    
  . نشان داده شده که بیانگر حداقل بودجه الزم برای حذف فقراستZaYminبودجه فقر با مساحت 

  پرداخــت مــشابهی معــادل) فقیــر و غنــی(درخــصوص برنامــه پرداخــت همگــانی کلیــه خانوارهــا  
 t= (c-ymin)رداخت به خانوارهای فقیر برای ها به خانوارهای غنی، پدلیل تراوش پرداخت به.  خواهند داشت

  :در این شیوه از انتقال دو حالت عدم کارایی وجود دارد. حذف فقر آنها کافی نیست
  .گیرند خانوارهای غنی از انتقال بهره می -
 . گیرد بیشتر از شکاف فقر صورت مییهاپرداخت) abدر فاصله (به برخی خانوارهای فقیر  -

.  دارد(zcb) اثر کمتری از طرح پرداخت بهینـه معـادل مـساحت              همگانی یها طرح پرداخت  ،بنابراین
باشد که به ازاء هر بودجه ثابت باید معـادل    میbadeکسری کل بودجه در این شیوه از انتقال برابر مساحت   

x

t 

c 

b a

d

e

درآمد اولیه Ymax Ymin 

z  

درآمد نهایی

y
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در انتقـال هدفمنـد     از سـوی دیگـر،       . همگـانی باشـد    یهـا  یا سطح فقر بعد از طرح پرداخـت        zcbمساحت  
  :عبارتند از اطالعات درخصوص افراد نیازمند وجود دارد که  جهت کسبییهاهزینه

  

  اجرایییهاهزینه 

هرچه دقـت در هدفمنـدی بیـشتر        . باشد آوری اطالعات می    کمی جمع  یها شامل هزینه  ی اجرایی هاهزینه
ش معنای کـاه   تر به  ابزارهای هدفمندی دقیق  . شود آوری اطالعات افزوده می     جمع یهاباشد بر میزان هزینه   

باشـد کـه    مـی )  کـل  یهاصورت مطلق یا سهمی از هزینه      به(تعداد افراد ذینفع و کاهش هزینه اجرای کل         
 :ممکن است از دو عامل زیر نشأت گیرند

برنامه هدفمند به دلیل کوچکتر بودن تجهیزات کل برای انتقال منافع تعداد افراد کمتری را  -
  . دهدسرویس می

 اجرایی کمتر خواهد یها برای هر فرد را مجاز بداند سهم هزینهاگر طرح هدفمندی، انتقال بیشتر -
  .شد

آوری اطالعـات    شود برنامه هدفمندی مدنظر است که هزینه جمع        جهت تبیین عوامل فوق فرض می     
که یک   درصورتی.  دالر باشد  5 دالری هر خانوار معادل      100برای هر خانوار یک دالر و هزینه اجرایی انتقال          

 میلیـون دالر و هزینـه     6 پوشش قرار گیرند آنگاه هزینه اجرایی کل معادل         در این طرح تحت    میلیون خانوار 
 بـرآورد    درصد 6 میلیون دالر خواهد بود که بر این اساس سهم هزینه اجرایی حدود              106کل انتقال معادل    

  نوار بـه  آوری اطالعـات هـر خـا       تری مالک عمل قرار گیرد هزینه جمـع        حال اگر هدفمندی دقیق   . گردد می
در این صورت هزینه اجرایی برنامه با        .ماند  دالر باقی می   5 و هزینه اجرایی در سطح       یابد   می  دالر افزایش  5 

ـالی      .  میلیون دالر خواهد بـود     5/2 معادل هزار خانوار    250کاهش تعداد افراد مشمول انتقال به        ـا فـرض انتق ب
گردد که سـهم هزینـه       میلیون دالر برآورد می   5/27امه   برن نیاز  دالر به هر خانوار کل بودجه مورد       100معادل  

 دالر افزایش یابد آنگاه هزینـه کـل معـادل           200اگر انتقال به هر خانوار به     .  درصد است  10اجرایی درحدود   
  .یابد  درصد کاهش می5نیاز برنامه به   میلیون بوده که سهم هزینه اجرایی از کل بودجه مورد5/52

که منجر    اجرایی درصورتی  یها غیرهدفمند در رابطه با هزینه     یها برنامه در این دیدگاه، کاهش سطح    
های هدفمندی پرهزینـه     با این وجود، روش   . ها شود منطقی به نظر می رسد      به هدفمندسازی بهتر پرداخت   

  .تضمین شده است)  با سطوح انتقال قابل توجه و تعداد ذینفعان زیادیهابرنامه( جامع یهاتنها برای برنامه
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  خصوصییهاهزینه 

دسـت    خانوارها برای به   ، مثال عنوان  به .شوند  هدفمندی متحمل هزینه می    یهاخانوارها نیز در اجرای برنامه    
 با هزینه نقـدی     ... و    موردنیاز برنامه نظیر کارت هویت ملی، اثبات اقامت، عدم توانایی          یهانامه آوردن گواهی 

کـه آگـاهی از ایـن        گردند درحالی  ها لحاظ نمی  ی در ارزیابی برنامه    خصوص یهااغلب هزینه . شوند مواجه می 
انتخابی مورد استفاده قرار گرفته و یا برنامه مشروط به فعالیت            خود های شرایطی که روش    در ویژه  هزینه به 

 .باشد خانوار است از اهمیت بسزایی برخوردار می
  

  تشویقییهاهزینه 

شود که    هدفمندی ایجاد می   یهامندی در برنامه   ل وجود معیارهای بهره   دلی  غیرمستقیم به  یهاگاهی هزینه 
. شـود   برنامـه هدفمنـدی مـی   یهـا مندی از انتقالموجب تشویق خانوارها به تغییر رفتار و تالش برای بهره       

شـود ممکـن اسـت عرضـه         تر از حداقل آغاز می     ای که برای خانوارهایی با درآمد پایین        مثال، برنامه  عنوان  به
 ضدتـشویقی   آثاراگرچه  . یروی کار برخی از خانوارها را کاهش و درنتیجه درآمد دریافتی آنها را تقلیل دهد              ن

 اما بـه دالیـل زیـر در         ، است OECDهای بسیاری از کشورهای     نیروی کار مسأله مهمی در گسترش برنامه      
 : حمایتی کشورهای درحال توسعه اهمیت کمتری داردیهابرنامه

در کشورهای با درآمد  و گیرند نمی دربر را متداولی هدفمند یها روش مستقیم، وسع یها برنامه اغلب -
  .باشند کم نادر می

گیرد صرفاً در افرادی که در حد نهایی  صورت تدریجی صورت نمی هها ب با توجه به اینکه اغلب انتقال -
  .گردد دریافت انتقاالت ایجاد می قرار دارند انگیزه تغییر رفتار جهت

وجه به پایین بودن سطح منابع، افراد انگیزه قوی خود برای انتخاب درآمدهای اضافی بر اوقات با ت -
  .کنند فراغت اضافی را حفظ می

  

  اجتماعییهاهزینه 

 که هدفمندی خانوارهای فقیر مستلزم شناسایی علنـی خانوارهـا           ندشو  زمانی ایجاد می   جتماعیهای ا  هزینه
رو، چنانچـه فقیرتـرین      از ایـن  . ن است منزلت اجتماعی آنهـا را تنـزل دهـد          عنوان قشر فقیر باشد و ممک      به

ای از کـاهش اثربخـشی برنامـه در          عنـوان نتیجـه    ها استقبال نکنند آنگاه این امر به      خانوارها از این پرداخت   
  .گرددرساندن پرداخت به دست فقیرترین افراد محسوب می
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  سیاسیهای هزینه 

دهندگان نیز بطور     حمایتی باشد و منافع رأی     یها کننده بودجه  هندگان، تعیین د درشرایطی که حمایت رأی   
 زیـرا  ،مستقیم از طریق برنامه حمایتی تأمین شود، امکان حمایت گسترده از برنامه وجـود نخواهـد داشـت                 

از شود و حمایت سیاسی تنها ازسوی این افراد و حداکثر افرادی که              ثر شامل افراد نیازمند می    ؤهدفمندی م 
دستان، کاهش احتمال  نظیر احساس عدالت اجتماعی، کاهش مزاحمت تهی  (منافع غیرمستقیم کاهش فقر     

 .د صورت خواهد گرفتنشو برخوردار می) هاسرقت دارایی
  

   هدفمندییهاانواع شیوه. 3-4-4
هـا یـا     مزنی اجتماعی وجود دارد که انتخاب یکی از این مکا         یهاهای هدفمندی برنامه   دامنه متنوعی از روش   

تعـداد  (، درجه فساد یـا تـراوش   )گیرند تعداد فقرایی که در برنامه قرار می     (ترکیبی از آنها بستگی به کارایی       
هـا  اگرچه هـدف بیـشتر برنامـه      . و هزینه اجرایی برنامه دارد    ) شوند مند می  افراد ثروتمندی که از برنامه بهره     

.  باشـد  2 و دوم  1ید به دنبال حداقل نمودن خطای نوع اول       طول زمان با    اما هدفمندی در   ،مبارزه با فقر است   
. ای است که کاهش خطای نوع اول، افزایش خطای نوع دوم را به همراه دارد               رابطه بین این دو خطا به گونه      

توان هر دو نوع خطا را بطور همزمان کاهش داد که ظرفیت و توانایی تمایز بین خانوارهای فقیر و                    زمانی می 
عـالوه بـراین، شـیوه      .  اجرایـی برنامـه را نیـز بـه همـراه دارد            یهـا تبع افزایش هزینه   ابد که به  غنی بهبود ی  

و محـیط داشـته   ) پشتیبانی، منابع انسانی و منابع سازمانی(ها هدفمندی باید سازگاری الزم را با زیرساخت  
ای یک برنامـه خـاص      برممکن است   .  مالی، سیاسی، فرهنگی و مالی را لحاظ کند        یهاپذیری باشد و امکان  

 ترکیبـی   یهـا  موارد، شیوه  اغلبدر  .  مختلف هدفمندی مدنظر قرار گیرد     یها مختلف و مشخصه   یهاشیوه
  .شود برای باالبردن کارایی سیستم بکار برده می

، 3 مختلف هدفمندی برحسب نیازمندی آنها به آمار و اطالعـات شـامل فـردی یـا خـانواری                  یهانظام
درادامه باشد که  می9 و خودهدفمندی8تییجمع ،7، جغرافیایی6 ، مبتنی بر بازار5اری، اد4مبتنی بر اجتماعی

                                                            
 .گیرد خطای نوع اول، افراد فقیری که منافع یارانه به آنها تعلق نمی. 1

 .نمایند خطای نوع دوم، خانوارهای ثروتمندی که منافع برنامه را دریافت می. 2
3. Individual and Household 
4. Community Base 
5. Administrative 
6. Market Base 
7. Geographical 
8. Demographical 
9. Self Targeting 
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 شرایط الزم جهت محقق نمودن آنها و نقاط قوت و ضعف هریک مـورد بررسـی                 ،ساز وکار اجرایی هر نظام    
  .گیرد قرار می
  

  )خانوار(هدفمندی براساس ارزیابی فردی . 3-4-4-1
. گیـرد  های ترکیبی هدفمندی صـورت مـی   خانوارها معموالً با استفاده از روشدر این شیوه، انتخاب افراد یا   

 و سـپس    شـود    مـی  منـاطق هدفمنـدی مـشخص     ) یا هـردو  (وسیله هدفمندی اداری یا جغرافیایی       ابتدا به 
های هدف با بکارگیری معیارهـای خـاص         گروه. گیرد معیارهای استحقاق افراد یا خانوار مورد توجه قرار می        

 2خطای خروج  و   1خطای ورود کردن   ترین معیار کلید حداقل    در این شیوه انتخاب مناسب    .  شوند انتخاب می 
از مزایـای و معایـب هدفمنـدی فـردی          . این معیارها معموالً بیانگر مختصات فردی یا خانوار هستند         . است
  :توان به موارد زیر اشاره نمودمی
  

 معایب مزایا

   اتالف منابعافزایش دقت هدفمندی باتوجه به کاهش
  فراهم نمودن امکان بازبینی استانداردهای زندگی

  کاهش سطح عدم پوشش
  افزایش منافع اجتماعی

ها در فراهم نمودن فرصت دخالت سریع و رفع نابسامانی
 کوتاهترین زمان

  آوری اطالعات باال بودن هزینه جمع
 یهادلیل نیاز به داده افزایش خطای ورود به

 یها  پرسش نامهخطاهایی نظیر(آماری 
 ...) نادرست و یها پاسخ،خطا

  

باشـند کـه درادامـه بـه         هدفمندی فردی آزمون وسع و آزمون تقریب وسـع مـی           یهاترین شیوه  مهم
  .گردند تفضیل بیان می

  

  3آزمون وسع 
ایـن آزمـون عـالوه بـر نیـاز بـه            . اجرای آزمون وسع نیازمند گزینش اطالعات درآمدی افراد و خانوارهاست         

ها و تدارکات الزم برای هر داوطلب به دلیل انگیزه ارائه اطالعات غیرواقعی درآمـد توسـط افـراد                    یرساختز
آوری اطالعات صـحیح درخـصوص درآمـد خانوارهـا،           موثر بودن این روش به توانایی در جمع       . مشکل است 

  .  خانوارها بستگی دارددستیابی به سوابق مالیاتی و شغلی افراد و اطالعات مربوط به میزان ثروت و مصرف

                                                            
1. Inclusion Error 
2. Exclusion Error 
3. Means Test 
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و مبـادالت و    نـد   از ظرفیـت اجرایـی بـاالیی برخوردار        کشورهایی کـه     برایبراین اساس، آزمون وسع     
عالوه بـراین، ایـن شـیوه زمـانی کـه بخـش       . شوند بسیار مناسب است تعامالت اقتصادی به خوبی ثبت می 

اشته و اطالعات مناسبی درخصوص      رسمی اشتغال د   یهادرآمد در بخش   های هدف کم   توجهی از گروه   قابل
 و  OECDاین شرایط در کشورهای عضو      . شود طور مناسبی اجرا می    وضعیت معیشتی آنها دراختیار باشد به     

درآمد یا با درآمد متوسط فاقد شـرایط مناسـب            و اکثر کشورهای کم    رددرحال گذار اروپای شرقی وجود دا     
  . باشند برای اجرای این شکل خاص از هدفمندی می

 

  1آزمون تقریب وسع 
 اغلـب آوری و پردازش اطالعات درخـصوص سـطوح مـصرف و درآمـد خانوارهـا در                  دلیل مشکالت جمع   به

 وسـع   ر روش آزمـون تقریـب     د. های جایگزین استفاده شود     تا از روش   تالش شده کشورهای درحال توسعه    
وسیله آنها تقریبی از وضـعیت       د که به  گیر  خانوارها مورد استفاده قرار می     یهااطالعات نسبتاً کمی از ویژگی    

از ایـن عـدد جهـت تعیـین خانوارهـای مـستحق بـرای               . گیـرد  رفاهی خانوار مورد محاسبه عددی قرار می      
  .شود مندی از مزایای اعطایی و میزان مزایا برای هر خانوار استفاده می بهره

که ضمن رابطه قوی با فقـر        گام در آزمون تقریب وسع، انتخاب تعداد اندکی از متغیرهاست            نخستین
  : زیر باشندیهادارای ویژگی

که امکان محاسبه آنها برای کل جمعیت مشمول برنامه وجود داشته  ای تعداد اندک متغیرها به گونه -
 .باشد

 گیری و مشاهده متغیرها قابلیت اندازه -

 عدم سهولت در دستکاری متغیرها توسط خانوارها -

ل مسکن خانوار، شرایط محل سکونت، مالکیت کاالهـای بـادوام،           در اغلب موارد متغیرهایی نظیر مح     
ساختار جمعیت خانوار، موقعیت نیروی کار خانوار، شغل و بخشی که افراد بزرگسال خـانوار در آن مـشغول      

  .گیرند به کار هستند در آزمون تقریب وسع مورد استفاده قرار می
ا در محاسبه عدد مـوردنظر مـالک عمـل قـرار            در گام بعد، یافتن وزن مناسب برای هریک از متغیره         

 که درآمد یا مصرف     ای  گونهترین روش در این زمینه استفاده از تحلیل رگرسیونی است به             متداول. گیردمی
دست آمده وزن هرمتغیر تعیین      گردد و براساس ضرایب به     شده برازش می   کل خانوار روی متغیرهای تعیین    

                                                            
1. Proxy Means Test 
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اجرای دقیـق   . گردد برآورد می ) استان، شهر و روستا   (تفکیک نواحی مختلف    ها به   معموالً این وزن  . شود می
کـه افـرادی      به نحوی  ،باشدکنندگان از این مزایا می     ای استفاده  این روش از هدفمندی مستلزم ارزیابی دوره      

مـه  خارج و افراد جدید واجد شرایط در برنا       از برنامه    مستحق دریافت مزایا نیستند      ،که پس از گذشت زمان    
  .شوند میگنجانده 

ویـژه درخـصوص پرسـنل        شد این شیوه از هدفمندی نیازمند ظرفیت اجرایی باال به          ذکرهمانطور که   
نیازهـای مـذکور    پـیش . باشـد   مربوطه و سیستم کامپیوتری پیشرفته مـی       یهامتخصص جهت تکمیل فرم   

در کـشورهای بـسیار فقیـر        امـا    ،تواند وجـود داشـته باشـد       عموماً در کشورهای با سطح درآمد متوسط می       
بنـدی غـذایی      نقدی، سهمیه  یها  مختلف مانند پرداخت   یها تواند در برنامه   شیوه می  این   .پذیر نیست  امکان
  .استفاده شود... ای، کمک هزینه مسکن و   درمانی، کمک هزینه آموزشی فنی و حرفهیها ای، بیمه یارانه

  

  هدفمندی اجتماعی. 3-4-4-2
هـای جامعـه تأکیـد دارد و کـاال و            گیری در سطح هریـک از گـروه         ساختار تصمیم  این شیوه هدفمندی بر   

ایـن شـیوه از هدفمنـدی توسـط         . گـردد  نیاز براین اساس میان اجتماعات مختلف توزیع می        خدمات مورد 
 افـراد   - افراد یک اقلیت مذهبی    -یک صنف (گردد و باتوجه به انتخاب موضوعی افراد         رهبران محلی اجرا می   

ممکن است افرادی از اولویت برخوردارگردند که پیروی بیـشتری از سـران گـروه               ....) ، یک قبیله و     یک ایل 
بـا ایـن وجـود،      . خود داشته یا از فـضای مناسـبی بـرای بیـان نظـرات صـادقانه خـود برخـوردار نیـستند                     

 مستقیم با   گیرندگان سیاسی محالت قادر به ارتباط      نظر سران یا تصمیم    گیرندگان محلی بدون جلب    تصمیم
گیری براسـاس    گیرندگان مرکزی ایجاد فضای تصمیم     بنابراین بهترین گزینه تصمیم   . باشند افراد محلی نمی  

های اجتماعی نیازمند انجام مراحل زیر  اجرای نظام هدفمندی مبتنی بر گروه .باشد همکاری و مشارکت می
  :است

  

  های اجتماعی بررسی ساختار تصمیم گیری گروه -
های اجتماعی منجـر بـه        زیر در اجرای برنامه هدفمندی مبتنی بر گروه        یهارحله پاسخ به پرسش   در این م  

گیـری مناسـبی     های اجتمـاعی از سـاختار تـصمیم        آیا هریک از گروه   .  سطح کیفی برنامه خواهد شد     ءارتقا
 اسـت؟   صورتگیری به چه     های اجتماعی در ساختار تصمیم      گروه یهابرخوردارند؟ نحوه مشارکت جمعیت   

هـای   ای بین فقرا کدامنـد؟ تفـسیر هریـک از گـروه     خطاهای بالقوه در زمینه تخصیص منافع سیستم یارانه    
  اجتماعی از معیارهای منتخب برنامه هدفمندی چگونه است؟ 
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  های اجتماعی تحلیل ساز و کارهای حمایتی موجود در گروه -
منظور درک کارایی بالقوه الگوهـای مختلـف         ههای اجتماعی ب   بررسی ساز و کارهای حمایتی موجود درگروه      

ساز و کارهای حمایتی موجـود ممکـن اسـت          . توجهی برخوردار است   این شیوه از هدفمندی از اولویت قابل      
در شـرایطی کـه   . ای و نژادی باشد های قبیله  مذهبی و فرهنگی، روابط خانوادگی و گروه   یهابراساس سنت 

گیـران معیارهـای معینـی را بـرای تخـصیص       راختیار باشد تصمیم حمایتی د یهامنابع محدود برای کمک   
  :گیرند برخی از این معیارها عبارتند از درنظر می

   وضعیت سرپرست خانوار از نظر سالخوردگی
   جنسیت

   افراد معلول یا بیمار
   خانوارهای با تعداد فرزندان زیاد
   خانوارهای بدون زمین و احشام

نیازهای روش هدفمندی اجتماعی، ارائه تعریف دقیقـی از جامعـه هـدف بـا                 یکی از پیش   ،طورکلی به
ای از جامعه    شود به جای بخش عمده     در شرایطی که از جامعه خواسته می      . قبول اجتماعی است   اجماع قابل 

شـود و     درصد افراد از مزایای برنامه حمایتی منتفع گردند دستیابی به اجماع به آسانی حاصل نمی               10 تا   5
  .چنین شرایطی این روش از کارایی الزم برخوردار نخواهد بوددر 

های اجتماعی که در بطن      در هدفمندی اجتماعی منافع حاصل به وسیله منابع داخلی هریک از گروه           
یابـد و بهتـرین مرجـع بـرای تبیـین و تعریـف اهـداف                  تخصیص مـی   رند آن قرار دا   یهامشکالت و چالش  

 معیارهای هدفمندی بکارگرفتـه     ،همچنین. اجتماعی خاص خود هستند    یها حمایتی در گروه   یهاسیستم
شده با شرایطی محلی سازگار بوده و به سادگی برای افراد آن گروه اجتماعی قابل درک و فهم مـی باشـند                      

  .افزاید  کارایی سیستم هدفمندی میءکه این امر خود به ارتقا
ـ  با این وجود، مدیریت دشوار برنامه توسط تـصمیم     دگان مرکـزی یکـی از معایـب ایـن شـیوه از      گیرن

هـای اجتمـاعی از معیارهـای هدفمنـدی           زیرا به دلیل استفاده هریک از گروه       ،آیدهدفمندی به حساب می   
 عـالوه بـراین، اخـتالف در        ،خاص خود نتایج حاصل از سیستم هدفمندی در جوامع مختلف متفاوت است           

، ساختار قومی و نژادی و کارایی قدرت سیاسی محلی          هنجارهای فرهنگی، استاندارد زندگی، وسایل معاش     
 یهـا بـرای بـسیاری از برنامـه      . تواند به ناهماهنگی در تخصیص منابع منجـر گـردد          های اجتماعی می   گروه
هـای اجتمـاعی     ای که تعریف نیازها امری تخصصی است استفاده از تکنیک هدفمندی براساس گروه             تغذیه
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هـای   گیری در سطح هریک از گـروه  رد کارایی سیستم به دلیل تصمیم     بررسی عملک  ،همچنین. دشوار است 
  .باشداجتماعی مشکل می

  

  هدفمندی اداری. 3-4-4-3
ها یا مناطق مختلف جغرافیایی برای دریافت کمک برحسب         در این شیوه از هدفمندی استحقاق افراد، گروه       

معیـار  اداری ممکـن اسـت براسـاس        هدفمندی  . شود ریزان مشخص می   شده توسط برنامه   معیارهای تعیین 
 نباید دارایی خـانوار یـا فـرد از           دریافت میزان متناسبی از یارانه     در این شیوه، به منظور    .  انجام شود  میانگین

برخی از این معیارها عبارتند از درآمد سرانه، میزان زمین زیرکشت و میـزان              . میانگین مشخصی باالتر باشد   
  .احشام

هـای    دارای معیار اداری هستند که ابعاد برنامه معیار هدفمندی یـا گـروه              هدفمندی یهابیشتر شیوه 
نخستین گام در این روش، آگاهی از سطوح مختلـف مـدیریتی و دامنـه مختلـف                 . هدف را تعریف می کند    

در بـسیاری از مـوارد، منـابع        . باشد آوری منابع اطالعاتی هریک از این سطوح می        تصمیم گیرندگان و جمع   
 تـصمیم  توسـط گیرندگان در سطوح مرکزی مدیریت شده و سپس این منـابع          دا توسط تصمیم  حمایتی ابت 

ای بـه دسـت    شود و این فرایند تا رسیدن منابع یارانـه  گیرندگان اداری در سطوح پایینی تخصیص داده می    
  :مراحل اجرای هدفمندی به شیوه اداری به شرح زیر است. یابد کنندگان ادامه می مصرف
 گیری  در هریک از سطوح تصمیم1رهای استحقاقمعیاتعریف  -

  که برازش خوبی از معیارهای استحقاق باشندییهاتدوین شاخص -

 بسط پایگاه اطالعاتی جهت شناسایی خانوارها براساس معیارهای هدفمندی -

  جهت شناسایی ارتقاء سطوح درآمدی افراد و لزوم خروج آنها از چتر حمایتی2تدوین معیارهای خروج -

 قواعد برنامه تخصیص منابع یارانه ای در سطوح مختلف تصمیم سازی براساس نتایج حاصل تعریف -
 از سیستم کنترلی و نظارتی

ها به شیوه اداری از معیارهای هـدف اسـتفاده مـی نمایـد از خطـای          باتوجه به اینکه هدفمندی یارانه    
صورت عادالنه منابع را بین  توان به یبراساس این ساز و کار م    . ها برخوردار است   کمتری نسبت به سایر روش    

 امکـان مـدیریت برنامـه در        ،عالوه بـراین  . ها، خانوارها و افراد مختلف در مناطق متفاوت تخصیص داد          گروه
  .سطوح ملی در این شیوه آسانتر است

                                                            
1. Eligibility Criteria 
2. Exit Criteria 
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ن، ویژه در زمینه شناسـایی نیازمنـدا   هبر بودن ب توان به هزینه  با این وجود، از نقاط ضعف این شیوه می        
کننـده یارانـه و جلـوگیری از ورود افـرادی کـه اسـتحقاق         کنترل متقاضیان برنامه، نظارت بر افراد دریافـت       

گیـری چنـدان مناسـب نیـست زیـرا خطـای              استفاده از نمونـه    ،در این روش  . دریافت را ندارند اشاره نمود    
استفاده از معیارهـای    . یابد توجهی افزایش می   کنارگذاردن افراد نیازمند در سیستم هدفمندی به شکل قابل        

 اجتماعی از دیگر نقاط ضـعف ایـن         –های اقتصادی    رغم تفاوت افراد و گروه     استاندارد برای تمام جمعیت به    
ریـزان بـر     عالوه براین، احتمال بروز فساد به دلیل نظـارت تعـداد انـدکی از برنامـه               . شود  محسوب می شیوه  

  .یابد تخصیص منابع برنامه افزایش می
  

  هدفمندی جغرافیایی. 3-4-4-4
ترین آن به شکل مـستقیم و   تواند به طرق مختلفی صورت گیرد که ساده هدفمندی به شیوه جغرافیایی می  

ای است و مناطق مختلف جغرافیایی متناسب بـا سـطح نیازشـان از               براساس برآورده کردن نیازهای منطقه    
ای  زنـی بـین منطقـه     دلیـل عـواملی چـون چانـه        در چنین شـرایطی بـه     . گردند مند می  ای بهره  منابع یارانه 

  .ای ممکن است سطح نیاز یک منطقه بیش از حد نیاز برآورد شود درخصوص منابع یارانه
مانند نرخ باسوادی، نرخ باسوادی زنان، نـرخ        (های ترکیبی فقر      فقر براساس شاخص   یهاطراحی نقشه 

یکـی از انـواع     ) تغذیـه   جمعیت و شیوع سوء    بیکاری، سطح درآمد، رونق یا رکود بخش کشاورزی، نرخ رشد         
  .هدفمندی جغرافیایی است

میزان دقت نقشه فقر، نوع     . دهند تأثیر قرار می   ثر بودن این شیوه هدفمندی را تحت      ؤعوامل مختلفی م  
ثر بـر   ؤ م یهالفهؤ ممکن درخصوص هدفمندی از م     یهاکننده از این شیوه و سایر گزینه        استفاده یهابرنامه

تـوجهی بـه توانـایی در شناسـایی و           عملکرد مثبت این شیوه بطور قابـل      . کرد جغرافیایی هستند  بهبود عمل 
تواند براساس معیارهای متفـاوتی از       رفاه خود می  . گیری دقیق متغیرهای همبسته با رفاه بستگی دارد        اندازه

ای که  ن فقر و ناحیه   عبارت دیگر، همبستگی بی    به. جمله نیازهای اساسی، توانایی مالی و مصرف تعریف شود        
بطـور معمـول،    . ای در عملکرد هدفمنـدی جغرافیـایی اسـت         کننده شود عامل تعیین   فقر در آن بررسی می    

 آب و هـوایی، منـابع        لحـاظ  همبستگی قوی بین منطقه جغرافیایی و فقر وجود دارد زیرا برخی منـاطق از             
نسبت به سـایر منـاطق از       ... یربنایی و   های اجرایی، ز    اجرا شده در آن منطقه، ظرفیت      یهاطبیعی، سیاست 

این وضعیت بیشتر در کشورهای پهناور با گوناگونی جغرافیـایی یـا مـدیریت        . وضعیت نامطلوبی برخوردارند  
   نرخ فقر در ایالـت سـائوپائولو واقـع در جنـوب شـرقی برزیـل                ، مثال عنوان  به. شود  می مشاهدهغیرمتمرکز  

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


184 ها ادی با تأکید بر هدفمندکردن یارانهمبانی طرح تحوالت اقتص               

در .  درصـد بـوده اسـت      4/51 واقع در شمال شرقی بـیش از         ارانهائومکه در ایالت      درصد بوده درحالی   1/5 
 درصد اختالف 11 اما تنها ،جامائیکا اگرچه مصرف سرانه در ثروتمندترین شهر دو برابر فقیرترین شهر است         

ترین عامل در بهبود عملکرد روش هدفمندی         مهم ،بنابراین. باشد ای فقر می   مصرف ناشی از وضعیت منطقه    
 تواند عالوه براین، زمانی هدفمندی جغرافیایی می     . این است که موقعیت منطقه عامل اصلی فقر باشد        جغرافیایی  

صـورت    زیرا درغیر ایـن ،ای ارائه شده به مایحتاج روزانه خانوارها تعلق گیرد ثر واقع شود که خدمات یارانه ؤم
  .ها وجود دارد امکان بروز سفر از مناطق دیگر جهت دریافت این کمک

ویژه در حالت    هب(توان گفت هدفمندی جفرافیایی در شرایطی که حجم منافع باال است              می ،رکلیبطو
جـایی کـه     ضـمن اینکـه در    . تواند به تنهایی روش موثری برای هدفمنـدی باشـد          نمی)  نقدی یهاپرداخت

 مناسبی  وجود دارد این شیوه جانشین1ظرفیت اجرایی برای یک برنامه پرداخت نقدی در قالب آزمون وسع
اما در شرایطی که امکان اجرای آزمون وسع وجود ندارد ترکیب هدفمندی اجتمـاعی و               . آید به حساب نمی  

هدفمنـدی جغرافیـایی هماننـد       .تواند گزینه مناسبی تلقی گردد     جغرافیایی یا جغرافیایی و خوداظهاری می     
  :های هدفمندی اداری دارای نقاط قوت و ضعف به شرح زیر است سایر روش

 
  نقاط ضعف  نقاط قوت

روزرسانی بدون وقفه هدفمندی هامکان ب  
   ادارییهاپایین بودن هزینه

  افزایش کارایی سیستم
 مناطق بر با تمرکز سیاسی هایهزینه کاهش

  وکوچک خاص جغرافیایی

 در سطح ء قابل اتکایهادشواری اکتساب داده
  ویژه درکشورهای درحال توسعه همحلی ب

گیری نتایج قابل   نمونهیهاهعلت محدودیت شیو هب
اتکایی از برآورد نماگرهای هدفمندی در شرایطی 

های خیلی کوچک  که مناطق جغرافیایی به بخش
  .گرددشود، حاصل نمی بندی می تقسیم

  
  هدفمندی جمعیتی. 3-4-4-5

. بنـدی شـده اسـت      های متداول هدفمندی دسـته     هدفمندی جمعیتی براساس سن یا جنس یکی از روش        
هایی از جمعیت جامعه که فقیرتـر از متوسـط           راساس ایده هدفمندی جمعیتی که بسیار ساده است، گروه        ب

ای نظیر سالمندان، کودکـان و زنـان سرپرسـت           جامعه هستند بر مبنای معیارهای مشخص و قابل مشاهده        
فمندی جمعیتی،  علیرغم سادگی معیارهای مربوط به هد     . گیرند  و مورد حمایت قرار می      شده خانوار انتخاب 

 حمـایتی کودکـان و      یهـا  مثال، اثبـات سـن افـراد در برنامـه          عنوان  به. اجرای آنها با مشکالتی همراه است     
                                                            

1. Means Test 
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سالمندان مستلزم ارائه شناسنامه است که گاه فقدان چنـین مـدارکی ممکـن اسـت سـبب خـروج افـراد                      
الت در این روش، سیـستم اجرایـی        عالوه براین، باتوجه به کثرت مباد     .  حمایتی گردد  یهامستحق از برنامه  

.  عملیاتی و اجرایی موردنیاز برخوردار باشـد تـا پرداخـت مطلـوب تـضمین شـود                 یها از ظرفیت  بایست  می
همچنین، توانایی کمتر کودکان و سالمندان در تحرک فیزیکی نسبت به سایر افراد اعطاء کمک به آنها را به 

  .سازد میویژه در مناطق روستایی فقیر با مشکل مواجه 
ها هزینه اجرایی کمتری دارد و باتوجه رسد برنامه هدفمندی جمعیتی نسبت به سایر روش به نظر می  

هدفمنـدی   .باشند انگیزه کاهش کار در این روش وجود ندارد         به اینکه افراد منتفع کودکان و سالمندان می       
ه همبستگی باالیی بـین فقـر و   عنوان تنها روش هدفمندی در یک برنامه زمانی مناسب است ک          جمعیتی به 

ه مزایا به یک گروه خاص سنی از اهمیـت برخـوردار باشـد و               ئسن وجود داشته باشد، مسائل سیاسی در ارا       
  .پذیر نباشد  دیگر هدفمندی امکانیهاروش

  

  هدفمندی خوداظهاری. 3-4-4-6
هـا بـرای    را خانوا ترین عامل برای تشخیص افراد مـستحق تـصمیم افـراد یـ             در هدفمندی خوداظهاری مهم   

عالوه براین، این شیوه زمانی از قابلیت اجرا برخوردار است که منابع الزم برای تخصیص        . دریافت یارانه است  
ثر در شرکت خانوارها در برنامه هدفمندی خوداظهاری        ؤعوامل م . میان کل افراد متقاضی وجود داشته باشد      

  :ست از اعبارت
 مکهزینه شرکت در برنامه یا دریافت ک -

 کمیت و کیفیت کاالها و خدمات پرداختی در برنامه -

 منزلت اجتماعی افراد -

کی از عوامل موفقیت برنامه هدفمندی خوداظهاری ارائه تعریف روشنی از جمعیت مـورد هـدف در                 ی
شده تنها مشابه خواسته جامعه مورد هدف در قیمتی          ای که منافع عرضه     به گونه   است مراحل ابتدای برنامه  

  .اخت توسط این جامعه باشدقابل پرد
 خوداظهاری زمانی از کارایی الزم برخوردار خواهد بود کـه مجریـان طـرح درک کـاملی از                   ،همچنین

خانوارهـا براسـاس    .  مختلف جمعیتی داشـته باشـند      یها قیمتی تقاضا برای گروه    یهاشرایط بازار و کشش   
که اختالف در نوع کاال، کیفیت  نحوی  به،دگردن های مختلف تقسیم می  الگوهای رفتاری و ترجیحات به گروه     

  .ها شودو هزینه آن منجر به خوداظهاری جمعیت مورد هدف و کنارگذاردن دیگر جمعیت
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تواند کارایی سیستم خوداظهاری را افزایش       ای می  ای و غیریارانه    تفاوت کیفی کاالهای یارانه    ،همچنین
بندی و کیفیت خود کاال یا ترکیبی از         وت در کیفیت بسته   تواند ازطریق تفا   تمایز در کیفیت کاالها می    . دهد

ای یکـی از عوامـل اصـلی موفقیـت برنامـه          استقبال جمعیت هدف از کاالهای یارانـه      . هردو روش اجرا شود   
 و  یابـد    مـی  ای کـاهش    زیرا در غیر اینصورت مصرف کاالهـای یارانـه         ،هدفمندی به شیوه خوداظهاری است    

ای را پـایین خواهـد       ای مصرف خواهد نمود که این امر کارایی سیستم یارانه          انهجامعه هدف از کاالی غیریار    
  .آورد

آیـد کـه در    شـمار مـی    نسبتاً متـداول هدفمنـدی بـه   یهاشیوه هدفمندی خوداظهاری یکی از شیوه    
ه  قیمتی غذا، خوداظهاری ازطریق کیفیت غذا، وجو       یها چون نیاز به کار، کارهای عمومی، یارانه       ییهابرنامه

بررسی تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که عملکرد برنامه نیاز به کـار               . رود بکار می ... اجتماعی و   
ی پـایین، عامـل اصـلی       در هدفمنـدی خوداظهـاری ازطریـق دسـتمزدها        . ها بهتر بوده است   از سایر برنامه  

مزدها در اقتـصاد   دستمزد پرداختی نیـروی کـار هـدف بـه دسـتمزد بـازار و توزیـع دسـت          موفقیت، نسبت 
 در آرژانتین حداکثر دستمزد پرداختی در این شیوه هدفمنـدی معـادل دسـتمزد               ، مثال عنوان  به. باشند می

ترین گروه درآمدی محدود شـد و پـس از           حداقل بود اما در ادامه کار این میزان کاهش و به دریافتی پایین            
  .دیدآن نیز معیارهای دیگری جهت کاهش هرچه بیشتر آن اتخاذ گر

کننده اجرای مناسب برنامه هدفمندی اسـت اگرچـه سـطح             تضمین در این شیوه دستمزدهای پایین    
نماید و در نواحی بسیار فقیر که دستمزدهای بازار بسیار پایین است، دستمزد پرداختی               منافع را محدود می   

لزوم انجـام   الوه براین، موضوع    ع. ای تعیین شود که بتواند اهداف رفاهی موردنظر را تأمین نماید          گونه باید به 
ایـن شـیوه کودکـان،      .  را دارند مفید اسـت     دستیویژه کارهای    هتنها برای افرادی که توانایی انجام کار ب       کار  

در جـدل زیـر مزایـا و         .نمایـد  سالمندان، معلوالن جسمی و افراد شدیداً بیمار را از شمول برنامه خارج مـی             
  :شوند معایب روش خوداظهاری ارائه می

  

 معایب مزایا

هزینه اداری پایین به دلیل عدم نیاز به 
  شناسایی و کنترل

خروج داوطلبانه افراد پس از رسیدن به سطح 
   اجتماعیآثاردلیل  هرفاهی مطلوب ب

 تمامبودن فساد به دلیل امکان دستیابی  پایین
 ای افراد به منابع یارانه

های  ثر بودن یارانه برای گروهؤمشکل تشخیص م
  زمند و مستحقنیا

ای  یارانهیهاعدم امکان دسترسی فقرا به سیستم
  واسطه موانع جغرافیایی به

 مند از یارانه مشکل شناسایی خانوارهای بهره
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  هدفمندی قیمتی .3-4-4-7
  مهم هدفمندی خوداظهاری است که معیار اسـتحقاق افـراد بـرای   یهااین شیوه هدفمندی یکی از زیرمجموعه    

 در ایـن شـیوه    . شـود راساس انتخاب آنها در خرید و فروش کاالها و خدمات در بازار مشخص می             دریافت یارانه ب  
هـا و  ای از ارزش کافی برای ایجاد تغییرات قابل توجه در انگیـزه  فرض براین است که کاالها و خدمات یارانه    

ـر کـرده         باشند و با تغ   ند، برخوردار می  ه افراد در بازار با آنها مواجه       ک ییهاضد انگیزه  ـا تغیی  و  ییر در نظام انگیزشی رفتاره
ها از طریق هدفمندی بازاری یارانه. های مختلف جمعیتی تغییرات متفاوتی را از خود نشان خواهند داد گروه

 ) یارانه نقدی  ءخرید کاالها به وسیله دولت یا اعطا      (تغییر در عرضه کاالها و خدمات عمل نموده یا بطور مستقیم            
کنندگان را دهد و ترجیحات مصرف    تأثیر قرار می   تقاضای بازار را تحت   )  آموزش عمومی  انندم(و غیرمستقیم   

 جای فقـر،   نکته قابل توجه در این شیوه هدفمندی آن است که به          . کند به سمت کاالها و خدمات هدف هدایت می       
های قیمتی نیـز در     های مقداری بازاری، سیاست   عالوه بر سیاست  . شوند کاالها و خدمات خاصی هدفگذاری می     

  .د تا مقدار عرضه یا تقاضای یک کاال یا خدمت خاص میان جمعیت هدف افزایش یابدنرو  زمینه بکار میاین
رسد بدون آگـاهی از       اما به نظر می    ،در این شیوه همانند خوداظهاری هزینه اداری و فساد پایین است          

ثر ؤای چندان مـ    اعمال چنین شیوه    و درآمدی   قیمتی یهاکننده عرضه و تقاضای بازار، کشش      عوامل تعیین 
هـای مختلـف جمعیتـی چنـدان متفـاوت نیـست، اثـر         نباشد و باتوجه به اینکه ترجیحات بازاری بین گروه  

توجهی از منافع حاصل   درآمد مشخص نیست و ممکن است مقادیر قابل        های کم  سیاست هدفمندی بر گروه   
 بدلیل عدم وجود ساز و کار شناسایی و کنترل در این            ،همچنین. از طرح به افراد کمتر نیازمند منتقل شود       

  . شیوه هدفمندی احتمال انتقال منافع به سمت افراد غنی وجود دارد
  

   هدفمندسازی در کشورهای مختلفیهابررسی نتایج برنامه. 3-4-5
بی اجـرای   ترین شیوه نتایج تجر    های هدفمندی ضروری است جهت انتخاب مناسب       پس از مرور انواع روش    

  .ها در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گیرداین برنامه
 هدفمنـدی در کـشورهای مختلـف را بـا اسـتفاده از              یهـا برنامه) 2003(وت  دینکودی، گروش و هو   

کـشور  48 برنامه هدفمندسازی در     122در این مطالعه، وضعیت     .  کمی مورد بررسی قرار دادند     یهاشاخص
شرقی و کشورهای سوسیالیست سابق، خاورمیانه و        التین و کارائیب، اروپای    یکایجهان شامل کشورهای آمر   
نتایج حاکی از آن است کـه       .  کشورهای شرق و جنوب آسیا بررسی شده است        1شمال آفریقا، آفریقای سیاه   

                                                            
1. Sub- Saharan Africa 
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 هدفمنـدی برخـوردار بـوده و منـافع          یهـا  اجرایی بهتری در برنامـه     یهاکشورهای با درآمد باال از ظرفیت     
  .دهند شتری را دراختیار خانوارهای فقیر قرار میبی

 هدفمندسازی در سطح جهان در قالب سه روش ارزیابی فردی، مشخصات و             1 مورد 253در مجموع،   
 هدفمندی به تفکیک مناطق، سـطوح درآمـدی و          یهاروش) 13-3(در جدول   . گیرند خوداظهاری قرار می  
  .اند نوع برنامه ارائه شده

  
  های هدفمندی برحسب مناطق، سطوح درآمدی کشورها و نوع برنامه  روش توزیع.13-3جدول 

  

 خود هدفمند مشخصات ارزیابی فردی شرح
آزمون  ایمنطقه

 وسع
آزمون 

 تقریب وسع
ارزیابی 
افراد  جغرافیایی جمعی

 جمعی مصرف کار سایر کودکان پیر
آمریکای التین و 

 6 0 4 4 14 4 20 3 5 8 68کارائیب، 
 و اروپای غربی

FSU ،46 14 1 3 1 6 11 7 2 0 1 
خاورمیانه و شمال 

 1 12 0 2 1 1 2 0 0 4 23آفریقا، 
 1 4 2 4 1 5 3 2 0 3 25آفریقا، 

 0 10 4 10 1 2 16 3 1 2 49جنوب آسیا، 
 1 1 1 8 8 6 10 3 1 3 42شرق آسیا، 

 *با سطوح درآمد
 6 19 8 28 1014 37 10 3 12 147فقیرترین، 
 4 8 5 7 1422 15 4 5 22 106ر، کم تر فقی

 با نوع برنامه
 نقدی یهاپرداخت

 0 0 2 16 1924 9 5 4 24 103انتقالی، 
 شبه نقدی یهاپرداخت

 0 10 0 4 2 1 12 0 3 4 36و انتقالی، 
 انتقالی به یهاپرداخت

 1 0 0 7 9 3 9 5 1 0 35صورت غذا، 
 1 17 0 0 0 0 2 0 0 3 23ارانه غذایی، ی
 غیرغذایی، یهاانهاری

9 3 0 0 2 1 1 2 0 0 0 
کارهای عمومی و ایجاد 

 0 110 6 0 0 10 2 0 0 29شغل، 

کارهای عمومی و 
برنامه تولید 

) صندوق اجتماعی(
18 

0 0 2 8 0 0 0 0 0 8 

 10 1327 35 2436 52 14 8 34 253کل، 
  1200و کــشورهای کمتــر فقیــر درآمــد ســرانه بــاالی  ) برابــری قــدرت خریــد( دالر 1200تــر از  فقیرتــرین کــشورها دارای درآمــد پــایین*     
  ..دارند دالر 10840 و کمتر از    
  .2003 ،کودی و همکاران: مأخذ   

                                                            
 .هاست های هدفمندی بیش از تعداد برنامه  بنابراین تعداد کل روش،اند یش از یک روش هدفمندی را استفاده کردهها ب بسیاری از برنامه. 1
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انـد مربـوط بـه کـشورهای        که از آزمـون وسـع و تقریـب وسـع اسـتفاده کـرده               ییهابیشترین برنامه 
ریـزی متمرکـز موجـب     ی مرکـزی تاریخچـه برنامـه   در کشورهای آسیا. باشند التین و کارائیب می    آمریکای
درکـشورهای خاورمیانـه و     . شـده اسـت   ) آزمون وسع و تقریب وسـع     (تر شدن روش ارزیابی فردی       مناسب

. شمال آفریقا پرداخت یارانه مواد غذایی با استفاده از خودهدفمنـدی براسـاس مـصرف انجـام شـده اسـت                    
ودهدفمندی براساس کـار یـا مـصرف و در کـشورهای            کشورهای جنوب آسیا از هدفمندی جغرافیایی و خ       

 ،بطور کلی. التین و کارائیب بیشتر از هدفمندی جغرافیایی به همراه ارزیابی فردی بهره گرفته شده است آمریکای
 ارزیـابی   یهاجای روش   خودهدفمندی و هدفمندی جغرافیایی به     یهاکشورهای فقیرتر بیشتر بر پایه روش     

  .باشند رهای ثروتمند متکی میفردی درمقایسه با کشو
برحـسب  (کودی و همکارانش جهت بررسی تأثیر هدفمندسازی بر فقر از نسبت کل منافع دریـافتی                

 درصد  40 اگر   ، مثال عنوان  به. اند  درصد پایین جمعیتی استفاده کرده     40هر برنامه هدفمندسازی به     ) درصد
.  مـی باشـد    5/1اخص موفقیـت برنامـه معـادل         درصد منافع برنامه را دریافت کنند، شـ        60پایین جمعیت   

. انـد   درصد بیشتر منفعت کـسب کـرده       50عبارت دیگر، این گروه درمقایسه با حالت پرداخت عام یارانه،            به
  . درصد پایین جمعیتی است40 هرچه این شاخص بزرگتر باشد بیانگر باالتر بودن منافع دریافتی بوسیله ،بنابراین

 28/0 برنامه بدتر بین     10 دامنه امتیازی    ،ی هدفمند یها از میان برنامه   ،هبراساس محاسبات انجام شد   
   ویـی  غـذا یهـا   برنامـه یارانـه  5 ، برنامه بدتر10از بین .  بوده است4 تا  20/2 برنامه برتر بین     10 و   78/0تا  
تند هدفمنـدی براسـاس مـصرف هـس       خود ،ها ن برنامه یبرتر. باشند  می ی انتقالی نقد  یها برنامه پرداخت  3 

تـرین   موفـق . انـد  نبـوده  موفقیت پایین برخـوردار  ، از  هدفمندی جغرافیایی  یهایک از برنامه   که هیچ  درحالی
 برنامه اجرا   10 برنامه از    9. اند التین و آسیای مرکزی اجرا شده       هدفمندی در کشورهای آمریکای    یهابرنامه

برنامـه نیـز از آزمـون سـاده وسـع،            9 و    انتقالی نقدی بوده است    یهاشده در این مناطق به روش پرداخت      
 برنامـه از    7عـالوه    هب. اند نمودهتقریب وسع یا هدفمندی جغرافیایی برای شناسایی خانوارهای فقیر استفاده           

  .اند  برنامه فوق در کشورهای کمتر فقیر اجرا شده10
  

   مروری بر تجربه کشورهای مختلف در اجرای تقریب وسع.3-4-5-1
جای درآمد برای تشخیص خانوارهای واجـد    خانوار به  یهاد آزمون تقریب وسع از ویژگی      ش ذکرهمانطورکه  

گیـری درآمـد   ماید و دلیل آن مشکل تعیین و اندازهن  های اجتماعی دولت استفاده می     شرایط دریافت کمک  
  کـشور جهـان، ایـن      30براساس بررسی نتایج تجربی انجام شده توسط گروش و همکاران در            . خانوارهاست

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


190 ها ادی با تأکید بر هدفمندکردن یارانهمبانی طرح تحوالت اقتص               

از این رو، در ادامه تجربه برخی از        . ها تشخیص داده شده است    ها کاراتر از سایر روش    روش هدفمندی یارانه  
  .گردد کشورها در زمینه آزمون تقریب وسع ارائه می

 

  مصر 
هـای  هدف از انجام آزمون تقریب وسع در کشور مصر، تشخیص خانوارهای فقیر و غنی برای اصالح سهمیه            

برای انجام آزمون از اطالعـات طـرح آمـارگیری هزینـه و             . روغن در این کشور بوده است     تخصیصی شکر و    
 یهـا جهت برآورد رفاه خانوارها از داده    .  بهره گرفته شده است    (OLS)درآمد خانوار و مدل رگرسیون خطی       

 یهـا های جغرافیـایی، ویژگـی     ای از شاخص   گیری شده مرتبط با مصرف سرانه خانوار شامل مجموعه         نمونه
  .اختیار آنها استفاده شده است  خانوار و تسهیالت دریهاجمعیتی، دارایی

هزینه ( متغیر مستقل وارد شده در توضیح متغیر وابسته          56 متغیر از    31در مدل خطی برازش شده،      
نـه  برخی از این متغیرها عبارتند از بعد خانوار، تحـصیالت، هزینـه ماها            . دار بودند امعن) مصرفی ماهانه سرانه  
  .و محل سکونت...) ملک، خودرو و(ها برق و تلفن، دارایی

 خانوار شامل بعد خـانوار، تحـصیالت،        یها متغیر مربوط به ویژگی    9های مختلف    پس از بررسی مدل   
باتوجه به خط فقـر  . کننده موقعیت مکانی درنظرگرفته شدند     متغیر مشخص  19و  ... مالکیت ملک، خودرو و   
ارزیـابی  . بندی شـدند    در زمره خانوارهای فقیر طبقه     217تر از    وارهای با امتیاز پایین   و درصد افراد فقیر، خان    

نیاز نشان داد که خطای نـوع اول در          بینی افراد نیازمند و بی     سطح صحت مدل آزمون تقریب وسع در پیش       
ر زمـره    نادرسـت د   صـورت   درصد از فقرای واقعی به     2/28 ،عبارت دیگر  به.  درصد بوده است   2/28این مدل   

عنوان نیازمنـد    ه نادرست ب  صورت  نیز به  درصد از افراد غنی      3/16 ،همچنین. اند نیاز قرار گرفته   خانوارهای بی 
  . درصد بوده است3/16 بنابراین در این مدل خطای نوع دوم ،اند شناسایی شده

فتن فرزندان به    متغیر تعداد افراد خانوار، سطح سواد افراد خانوار، ر         9های مختلف    پس از بررسی مدل   
انـد، هزینـه ماهانـه بـرق و           سال کـه هرگـز بـه مدرسـه نرفتـه           15مدرسه خصوصی، دارا بودن عضو باالی       

عنـوان عوامـل     تلفن، فقدان دستشویی اختصاصی، مالکیت وسایل موتوری و دارا بودن یخچال به           یهاهزینه
  .کننده خانوارهای فقیر انتخاب شدند تعیین

نیاز، مصرف سـرانه واقعـی       بینی افراد نیازمند و بی     صحت مدل برای پیش   جهت بررسی ارزیابی سطح     
خانوارهای نمونه به ترتیب نزولی مرتب شدند و سپس با لحـاظ تعـداد افـراد هـر خـانوار مـصرف تجمعـی                 
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بعنـوان  )  درصد خانوارها2/29( پایین جمعیت نمونه 1 درصد5/36 ،سپس. خانوارهای نمونه محاسبه گردید   
مصرف سرانه خانوارهای نمونه با استفاده از مدل رگرسـیونی بـرآورد شـده              . قعی انتخاب شدند  نیازمندان وا 

 ،سپس. کند بینی شده امتیاز کل خانوارها را ارائه می        این سطح مصرف خانوار پیش    . بینی گردیده است   پیش
بینـی شـده     منـد پـیش   عنوان نیاز   درصد پایین به   5/36شود و    بندی می  امتیاز خانوارها به ترتیب نزولی رتبه     

دهنـده   باشـد کـه ارائـه       می 149 درصد پایین جمعیت     5/36بیشترین امتیاز خانوار میان     . دنگرد انتخاب می 
، درنهایـت . گردد عنوان نیازمند لحاظ می   نقطه برش به   یا کمتر از     149هر خانواری با امتیاز     .  است 2نقطه برش 

نتایج ارزیابی حاکی از آن اسـت       . گردد واقعی ارزیابی می   و   بینی شده  بینی با مقایسه نیازمند پیش     صحت پیش 
 درصد از نیازمندان واقعی     2/28که   اند درحالی  بینی شده درستی پیش   درصد از نیازمندان واقعی به     8/71که  

  ).خطای نوع اول(اند  نیاز تعیین شده عنوان بی اشتباهاً به
نیازهایی که اشـتباهاً   بی (4 خطای ورود ازسوی دیگر .  درصد است  2/28 3 خطای خروج  ،عبارت دیگر  به

عالوه براین، بررسی وضعیت فاقـد خطـای        .  درصد بوده است   3/16تنها  ) اند بینی شده  عنوان نیازمند پیش   هب
دهـد کـه خطـای ورود در چنـین شـرایطی از             نشان می )  درصد نیازمندان واقعی لحاظ شدند     100(خروج  

. شـوند  عنوان نیازمند درنظرگرفته می    ه درصد از جمعیت کل ب     8/57یابد و     درصد افزایش می   6/33 به   3/16
  .باشد  می217نقطه برش در این حالت 

  
  اوگاندا 

از روش آزمون تقریب وسع برای تشخیص فقیرترین خانوارهای اوگاندا استفاده           ) 2007(و همکاران    5هوسو
جود در طرح آمـارگیری سـطح       های بکار گرفته شده در این مدل از متغیرهای مو          مجموعه شاخص . نمودند

، 6هـای احتمـالی خطـی       از مـدل   OLSدر این مطالعه عالوه بـر مـدل معمـول           . باشنداستاندارد زندگی می  
وجـه تمـایز    . بینی سطح وضعیت فقر خانوارها استفاده شده است         برای پیش  8 و رگرسیون چندکی   7پروبیت

                                                            
 درصد نیز جهت 10نماید  عنوان فقیر معرفی می  درصد از جمعیت مصر را بهHead Count ،5/26باتوجه به اینکه شاخص . 1

 .شود  میحمایت از افراد باالی خط فقر به شاخص مذکور اضافه
2. Out of Point 
3. Error of Exclusion 
4. Error of Inclusion 
5. Houssou, N.  
6. Linear Probability Model (LMP) 
7. Probit 
8. Quantile Regressions 
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 بـرای ارزیـابی     1های اعتبار خارج از نمونـه     مونمقایسه با مطالعات موجود استفاده از آز       دیگر این تحقیق در   
  .باشدشده می بینی و بنابراین قدرت رگرسورهای تعیین قدرت پیش

نتایج حاکی از آن است که مدل رگرسیون چندکی بهتـرین عملکـرد را در نمونـه دارد و پـس از آن                       
بار خارج از نمونـه رونـد       با لحاظ کردن اعت   . باشدآل می   آخرین مدل ایده   OLS و   LMPهای پروبیت و    مدل

اگرچـه  . های بکارگرفته شده عملکرد نسبتاً خوبی خارج از نمونه دارند بطور کلی، مدل . مشخص وجود ندارد  
 نـسبت بـه     OLSهـای پروبیـت و      رگرسـیون . کنند نتایج را بطور پایدار ارائه نمی      2 از آنها قویترین   یکهیچ  

  . و چندکی قویتر هستندLPMمتدهای 
توانـد  حقیق آن است که میزان فقـر مطلـق بـرآورد شـده بـا رگرسـیون چنـدکی مـی            نتیجه اصلی ت  

 و  OLSاز سـوی دیگـر،      . بینی درون نمونه نسبتاً دقیقی از فقر مطلق در نمونه جـایگزین ملـی باشـد               پیش
اگرچـه مـدل پروبیـت ممکـن اسـت بهتـرین گزینـه بـرای         . پروبیت خارج از نمونه عملکرد بهتـری دارنـد      

 برای انتخاب ده متغیر LMPای از   باشد اما برآورد پروبیت نیازمند برآورد اولیه    4 و قدرت  3تکردن صح  بهینه
  .بهتر است

ـ             OLSده متغیر برتر یافت شده در مدل         عنـوان   ه عبارتند از مالکیت تلفن همـراه، ذغـال و پـارافین ب
تی، مالکیـت کفـش      تعـداد بیـل دسـ      ،عنوان منبع روشنایی، وضعیت تأهـل      پز، گاز و برق به     و سوخت پخت 

چرمی، تعداد ماکیان، درصد بزرگساالن قادر به خواندن، سرانه اتاق و سرپرست خانواری که مدرک آموزش                
  .راهنمایی و ابتدایی دارند

 

  روسیه 
ها با استفاده از روش آزمون تقریـب وسـع          در تحقیقی به بررسی هدفمندسازی یارانه     ) 1999(بانک جهانی   

کننده خانوارها شامل درآمد اسمی سرانه، تعداد کودکان         متغیرهای تعیین . خته است برای کشور روسیه پردا   
خانوار، تعداد افراد سالخورده، سکونت در نواحی شهری بجز مسکو، دارا بودن یخچـال، سـکونت در نـواحی                   

   کـه دهـد نتـایج حاصـل از آزمـون نـشان مـی     . باشندروستایی، مالکیت وسایل نقلیه و تعداد افراد بیکار می   
 درصد از خانوارهای غیرفقیر با اسـتفاده از مـدل بطـور صـحیح تعیـین      77 درصد از خانوارهای فقیر و    57 

  .ها افزایش منافع خانواری فقیر را به دنبال خواهد داشتبنابراین هدفمندسازی یارانه. اند گردیده
                                                            

1. Out of Sample Validation Tests 
2. Robust 
3. Accuracy 
4. Robustness 
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  بندی جمع. 3-4-6
 دولت در مبارزه با فقر از کارایی چندانی  یها هزینه  فراگیر و غیرهدفمند عالوه بر افزایش      یهاپرداخت یارانه 
بنابراین برای تشخیص خانوارهای فقیر نیاز به تعیین معیارهایی است که ضمن کـاهش          . باشد برخوردار نمی 

 و افـراد    کنـد    می  نرخ پوشش باالیی را برای افراد فقیر ایجاد        ،درآمد ای دولت در حمایت از اقشار کم      ه هزینه
 اسـتفاده از    بـا از این رو، تشخیص اقـشار فقیـر و هدفمنـد نمـودن یارانـه                . گیرد میبر را در  ثروتمند کمتری 

  خـود   و های مختلف در قالب سه گروه هدفمنـدی براسـاس ارزیـابی فـردی، هدفمنـدی جغرافیـایی                  روش

تـرین   های ارزیابی فردی روش آزمـون تقریـب وسـع یکـی از مهـم              در بین شیوه  . گیرد میهدفمندی انجام   
) که از سیستم ثبت منظم و دقیق درآمد برخوردار نیستند         (توسعه   های کاربردی در کشورهای درحال     روش
 هزینه خانوار استفاده شده و متغیرهای دیگری نظیـر    از جای استفاده از درآمد    ه زیرا در این روش ب     ،باشد می

دهنده وضعیت رفاهی    ه نشان های خانوار و متغیرهای اجتماعی و اقتصادی ک       کاالهای بادوام، وضعیت دارایی   
  .گیردد در این ارزیابی مورد استفاده قرار مینباش خانوارها می
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  ها قانون هدفمندکردن یارانه. 5 -3
ال مطرح گردید که آیا دولـت       ؤ این س  ، ابتدا ها و هدفمندکردن آن   در جریان بررسی نحوه اصالح نظام یارانه      

 آیا قوانین موجود کشور     ،عبارت دیگر  باشد؟ به ها برخوردار می  ای هدفمندکردن یارانه  از اختیار قانونی الزم بر    
االتی بـا چنـین مـضامینی دولـت را بـه سـمت اخـذ                ؤ طرح س  دهد؟اجازه اجرای این طرح را به دولت می       

  .مجوزهای الزم سوق داد
  

  هامبانی و مجوزهای قانونی هدفمندکردن یارانه. 3-5-1
هـا و بـازتوزیع    اصالح قیمـت  شاملها مستلزم دو اقدام اساسی جداگانه   دفمندسازی یارانه هباتوجه به اینکه    

احکـام قـانونی مجـزا بـرای اجـرای اقـدامات             د، وجود منابع حاصله براساس یک نظام شناسایی مشخص بو       
  :از این رو، دولت با سواالتی در این دو حوزه مواجه گردید. رسید مذکور ضروری به نظر می

 های انرژی و کاالهای اساسی را دارد؟ لت اختیار قانونی الزم برای اصالح قیمت حاملآیا دو -

های درآمدی  آیا دولت اختیار قانونی الزم برای ایجاد پایگاه اطالعاتی، پرداخت تبعیضی میان گروه -
 ها را دارد؟ مختلف و پرداخت هدفمند یارانه

ن ساختار نظام جـامع رفـاه و تـأمین اجتمـاعی            از سوی دیگر، براساس قوانین جاری کشور نظیر قانو        
دولـت مکلـف    ) 95 و   46مـواد   ( سوم و چهارم توسعه      های  ، قوانین برنامه  )16 و   10،  4مواد   (1383مصوب  

نظام اطالعاتی جامع کشور را تهیه و براساس آن پرداخت یارانـه بـه خانوارهـای پردرآمـد را                   گردیده بود تا    
  .درآمد را افزایش دهد داخت یارانه به خانوارهای کمکاهش یا حذف و درمقابل میزان پر

پذیر و افزایش یارانه پرداختـی        دولت درخصوص ایجاد بانک اطالعاتی، شناسایی اقشار آسیب        بنابراین،
 دولـت براسـاس قـوانین مـذکور         ،عالوه بـراین  . به اقشار کم درآمد از اختیار قانونی الزم برخوردار بوده است          

 زندگی برای افراد  نیازهایق هدفمندکردن یارانه کاالهای اساسی برای تأمین حداقلموظف شده بود از طری
های رفاه اجتماعی را جایگزین یارانه نماید که این امر بـه              اقدام کرده و طرح    مکفی درآمد   فاقدو خانوارهای   

عـالوه بـر    .  اسـت  ه بـود  گذاری کاالها و بازنگری در نحوه پرداخت یارانه به کاالهـا          معنای اصالح نظام قیمت   
 1391 شده بود حداکثر از ابتدای سـال  دولت مکلفنقل عمومی  و  بر اساس قانون توسعه حمل     قوانین فوق، 

دو   امکان اصالح تدریجی قیمـت     ،این اساس  بر .حمایتی اقدام نماید   از سبد    یلئبنزین و گازو  نسبت به خروج    
 قـانون برنامـه چهـارم     ) 3( مـاده    ا این وجـود،   ب.  برای دولت وجود داشت    1391حامل مذکور تا قبل از سال       
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شـورای   اخـذ مجـوز از مجلـس         توسط دولت را منـوط بـه       افزایش قیمت برخی از کاالها و خدمات         توسعه
  .اسالمی نموده بود

های آمیز یارانه به گروه    درمجموع دولت درخصوص تشکیل پایگاه اطالعات اقتصادی، پرداخت تبعیض        
گـذاری   امـا در اصـالح نظـام قیمـت         ،کامل بوده ها دارای وظیفه و اختیارات      درآمدی و هدفمندکردن یارانه   
گـذاری   دولت درخصوص اصالح قیمـت الزم به ذکر است که. هایی مواجه بودکاالها و خدمات با محدودیت 

 در مورد سایر    تنها ی مذکور ها محدودیت  از اختیارات الزم برخوردار بود و      یل و کاالهای اساسی   ئبنزین، گازو 
ـ  با ایـن وجـود،     .اصالحی قانون برنامه چهارم صادق بود     ) 3(اقالم موضوع ماده      اهمیـت موضـوع و      دلیـل  هب

نیـاز را در قالـب قـانون     افزایش ضمانت اجرایی و دقت طرح، دولت تصمیم گرفت مجموع مجوزهای مـورد      
  .ها از مجلس اخذ نمایدهدفمندکردن یارانه

  

  هایارانهقانون هدفمندکردن سیر تصویب . 5-2 -3
 سال کار کارشناسی مستمر در دبیرخانـه کـارگروه تحـوالت            دوها پس از حدود     یحه هدفمندکردن یارانه  ال

 1387ماه سال     جهت طی مراحل قانونی در دی       ویرایش دوازدهم آن   های اجرایی ذیربط تهیه و    اقتصادی و دستگاه  
  : هدف اصلی به شرح زیر بود4 دارایده  ما14الیحه مذکور مشتمل بر . به مجلس شورای اسالمی ارسال شد

  تحقق عدالت ازطریق ایجاد امکان دسترسی عادالنه مردم به امکانات و توزیع عادالنه منابع کشور -
  گذاری فعلی تیمتخصیص بهینه منابع ازطریق اصالح نظام ق -
 44 های کلی اصلانداز و اجرای سیاست اصالح ساختار اقتصادی به منظور تحقق اهداف سند چشم -

  قانون اساسی
  مدیریت مصرف برای جلوگیری از اسراف منابع -

دلیل اهمیت موضوع کمیـسیون ویـژه طـرح تحـوالت اقتـصادی را               همجلس شورای اسالمی نیز که ب     
 تصویب و جهـت اجـرا بـه دولـت           1388ماه سال    تشکیل داده بود الیحه را پس از یک سال بررسی در دی           

  .ابالغ نمود
  

  حه دولت در مجلس شورای اسالمی تغییرات الی.3-5-2-1
هـای انـرژی و گنـدم بـر           حامـل  ویژه  بهای   باعنایت به گستره اثرگذاری اصالح قیمت کاالها و خدمات یارانه         

ها در کمیسیون ویـژه     اقتصاد و شرایط عمومی زندگی خانوارها در فرایند بررسی الیحه هدفمندکردن یارانه           
نظرهای متعددی وجود داشت که برخـی از         ادات و اختالف  تحوالت اقتصادی و صحن علنی مجلس، پیشنه      
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نظرها و پیشنهادات در جلسات مشترک نمایندگان دولت و مجلس مرتفع گردید و درخـصوص                این اختالف 
ترین تغییرات پیشنهادی در مجلس کـه       عمده .نظرها توافق حاصل شد    برخی دیگر از پیشنهادات و اختالف     

  : باشند  میردید، به شرح زیربرخی از آنها در قانون اعمال گ
ساله  سه در الیحه پیشنهادی دولت، اصالح قیمت کاالها و خدمات مشمول قانون طی یک دوره حداکثر -

 . افزایش یافت)حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه(سال بینی شده بود که در مصوبه مجلس به پنج پیش

 تحوالت  در متن قانون در کمیسیون ویژه طرحهای انرژی برای سال اول پیشنهاد تعیین قیمت حامل -
 اقتصادی 

دنبال نگرانی برخی از نمایندگان مجلس درخصوص شیب قیمتی سال اول ارائه             هپیشنهاد مذکور که ب   
شده بود باتوجه به ارائه دالیل متقن درخصوص ضرورت تعیین قیمـت توسـط دولـت و خـودداری از ذکـر        

منظور رفع نگرانـی نماینـدگان مجلـس درخـصوص     شد و درمقابل به ها در متن قانون بازپس گرفته   قیمت
مبنی بر تعیین کف و سقف درآمد حاصله به انتهای ماده یک            ) 4(ها در سال اول تبصره      شیب اصالح قیمت  

 :به شرح زیر اضافه گردید

لـغ  سـال حـداقل مب   ای تعیین گردد که برای مدت یکگونه  این قانون به  یهای سال پایه اجرا   قیمت"
  ".دست آیدیکصد هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد ریال درآمد به

 و 15، 60های ها و دولت به ترتیب با نسبتخانوارها، بنگاه در الیحه دولت توزیع منابع حاصله میان -
های بت ویژه، نس درنظر گرفته شده بود که در مصوبه نهایی مجلس براساس مصوبه کمیسیون درصد25

 . دولت تغییر نمودند درصد20ها و  بنگاه درصد30 میان خانوارها،  درصد50مذکور به 

 درصد وجوه حاصل از اجرای 60الیحه پیشنهادی دولت مجاز شده بود که حداکثر ) 5(در ماده  -
جامعه هدف نیز  تعیین  کهقانون را با ساز و کار مشخصی میان خانوارهای جامعه هدف توزیع نماید

جامعه هدف نیز به پنج   اما در مصوبه کمیسیون ویژه عالوه بر کاهش سهم خانوارها،،عهده دولت بودرب
 پیشنهاد مذکور باتوجه به توضیحاتی که درخصوص مشکالت اجرایی.  درآمدی محدود گردید اولدهک

ظه و تبعات اجتماعی ناشی از عدم اختیار دولت در تعیین جامعه هدف و عدم تفاوت قابل مالح
  در صحن علنی مجلس حذف و دولت مجاز شد یارانه نقدی خانوارها را با لحاظ7 تا 5های درآمدی دهک

 .میزان درآمد به کلیه خانوارها پرداخت نماید

. ها بود یارانه وکار مالی و اجرایی قانون هدفمندکردن نظر دولت و مجلس مربوط به ساز ترین اختالف عمده -
سسه عمومی ؤ مصورت هها ب ادی دولت، تشکیل صندوق هدفمندسازی یارانهالیحه پیشنه) 9(در ماده 
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بینی شده بود تا نسبت به اخذ وجوه  غیردولتی دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل پیش
و اختصاص صد درصد آن به موارد مقرر در ) هامنابع حاصل از اصالح قیمت(حاصل از اجرای قانون 

ره صندوق بصورت هیأت امنایی بوده و منابع پرداختی صندوق با تشخیص ادا. قانون اقدام نماید
 .هیئت امناء کمک تلقی خواهد شد

کمیسیون ویـژه طـرح   (یند بررسی و تصویب الیحه در مجلس شورای اسالمی اکار مذکور در فر  ساز و 
ـوایی  قانون اساس55 و  54،  52 مغایرت با مواد     بهانهبه  ) تحوالت اقتصادی و صحن علنی مجلس       ی با یک تغییر شکلی و محت

مکلـف   بدین صـورت کـه دولـت       .ساختاساسی مواجه گردید که عمالً از نظر دولت اجرای قانون را غیرممکن می            
  واریز نمـوده   "هاحساب هدفمندسازی یارانه  "گردید تمام منابع حاصل از اجرای قانون را به حساب خاصی تحت عنوان              

  مقرر شد منابع و مصارف     ،بر همین اساس  . بینی شده اختصاص دهد    برای مصارف پیش  و در قالب قوانین بودجه سنواتی       
 درمجموع دو دلیل  . درج گردد ) ای یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه      (قانون در چهار ردیف مستقل لوایح بودجه سنواتی         

  :ساخت عبارت بودند ازها را ازنظر دولت در این شرایط غیرممکن میعمده که اجرای قانون هدفمندکردن یارانه
های قانونی مترتب بر آن عنایت به محدودیت های سنواتی بابینی ساز وکار مالی در بودجه پیش -

عمالً امکان هرگونه مدیریت زمان، انعطاف و یا اختیار را از دولت سلب نموده و هیچ تضمینی برای 
 .اجرای موفق و مناسب آن وجود ندارد

حساب را   مصارفتواند ای به بودجه در مجلس که می در دولت و نگاه منطقهبه بودجه  وجود نگاه بخشی -
 . مواجه سازدای های آتی از مسیر اصلی خود دور نموده و اجرای طرح را با مشکالت عدیده در سال

در جلسه مشترک ریاست محترم جمهور با اعضاء کمیسیون ویژه طرح تحوالت اقتصادی مقرر گردید    
هـای الزم    تـشکیل و بررسـی    ) مجلس و دولت  ( مرکب از سه نفر از نمایندگان طرفین          نفری 6کمیته کاری   

 .نظر پیش آمده و پیشنهاد راهکاری که نظر دولت و مجلس را تأمین نماید انجام شود منظور رفع اختالف به

 ها را پیشنهاد نمود که مطابق آن دولت مجاز        کمیته کاری مذکور تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه      
شـود عینـاً پـس از وصـول بطـور مـستمر             شد وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می            می

  .  قانون هزینه نماید11 و 8، 7عنوان کمک در اختیار سازمان صرفاً جهت مصارف مقرر در مواد  برداشت نموده و به
 استای تعامل بیشتر با مجلس و رفع برخـی        هرچند از نظر دولت پیشنهاد تأسیس صندوق در اولویت بود اما در ر            

های نمایندگان مجلس، تأسیس سازمان مذکور نیز مورد موافقت دولت قرار گرفت و مقرر شد در صحن علنی مجلس  دغدغه
عدم امکان   ای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر       نامه ینیدلیل تذکر آ   عنوان ماده الحاقی مطرح و به رأی گذاشته شود که به           به
 اما پس از برگشت الیحه از شورای نگهبان         ،رح موضوع در جلسه، الیحه بدون تأمین نظر دولت به شورای نگهبان ارسال گردید             ط
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ـاده                    به ـایگزین م ـرح و ج ـانون  15 مجلس بدلیل وجود برخی ابهامات در مواد الیحه پیشنهاد تشکیل سازمان مط  . گردیـد   ق
ه و صحن علنی مجلس به تفکیک مواد در پیوست شـماره             دولت در کمیسیون ویژ    تغییرات الیحه پیشنهادی  
  .یک عنوان شده است

  

  ها محورهای اصلی قانون هدفمندکردن یارانه.2- 2- 5- 3

  :باشدها به سه محور اصلی قابل تفکیک میقانون هدفمندکردن یارانه
پایان برنامه ای تا  های انرژی، آب و کاالهای اساسی یارانهاصالح تدریجی قیمت حامل: اولمحور  

  ) قانون6 الی 1موضوع مواد (پنجساله 
اصالح قیمت داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ  -

 فارس های فوب خلیج درصد قیمت90های مترتب براساس حداقل ها و با احتساب هزینه کیفیت حامل

 درصد متوسط قیمت گازطبیعی صادراتی پس از کسر 75اصالح قیمت گازطبیعی براساس حداقل  -
گذاری قیمت خوراک واحدهای صنعتی، به منظور تشویق سرمایه. های انتقال، مالیات و عوارضهزینه

 درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ 65 سال حداکثر به میزان 10پاالیش و پتروشیمی برای مدت 
 .گرددخلیج فارس تعیین می

 برق معادل قیمت تمام شده آنهااصالح قیمت آب و  -

 های کشور و افزایش ساالنه حداقل یک درصد نیروگاه درصد38شده برق با بازده حداقل  محاسبه قیمت تمام -
.  درصد برسد45ها به  که تا پنج سال از زمان اجرای این قانون بازده نیروگاه طوریها ببازده نیروگاه

 . درصد کاهش یابد14 درصد به 18 تا پایان برنامه پنجم توسعه از های انتقال و توزیع تلفات شبکه،همچنین

  با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف برق و گازطبیعیهای ترجیحی اعمال قیمت -

 و  ریال میلیاردای که برای مدت یک سال حداقل مبلغ یکصد هزار گونههای سال پایه اجرای قانون ب قیمتتعیین  -
 .غ دویست هزار میلیارد ریال درآمد ایجاد شودحداکثر مبل

از  )افزایش یا کاهش( درصد نوسان 25 تا ای که  بگونههای انرژی بر اقتصاد ملیمدیریت نوسان قیمت حامل -
 بدون ازطریق اخذ عوارض یا پرداخت یارانه کننده داخلی ، قیمت برای مصرففارس  فوب خلیجقیمت
 .ها تجدید نظر خواهد شد درصد در قیمت25ها بیش از   قیمت درصورت نوسانخواهد ماند وتغییر 

های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت بازده و امکان نظرگرفتن هزینه شده آب با در تعیین قیمت تمام -
 اعمال قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف
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 )مسافری(پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی ندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدماتهدفمندکردن یارانه گ -
 

  ) قانون14 و ماده 11 الی 7موضوع مواد : (ها و دولتتوزیع منابع حاصله میان خانوارها، بنگاه: دوممحور  
 نظام گسترش(و غیرمستقیم ) نقدی(های مستقیم صورت پرداخت  درصد منابع حاصله به50اختصاص  -

 به خانوارها...) مین مسکن و أمین اجتماعی و خدمات درمانی، کمک به تأت

ها در  بنگاهسازی مصرف انرژی و اصالح ساختار فناوری   درصد منابع حاصله جهت بهینه30اختصاص  -
دهنده خدمات  ارائه های نقل عمومی، جبران بخشی از زیان شرکت و وری، گسترش حمل جهت افزایش بهره

 حمایت از تولید نان های کشاورزی و صنعتی، های الزم از تولیدکنندگان در بخش  انجام حمایتعمومی،
 صنعتی و توسعه صادرات غیرنفتی و انجام خدمات الکترونیکی تعاملی

ای ها بر اعتبارات هزینهدولت جهت جبران آثار هدفمندکردن یارانه درصد منابع حاصله به20اختصاص  -
 یاسرمایههای  و تملک دارایی

 درصد واحد 10 حداکثر تا ها و دولت مربوط به خانوارها، بنگاهجایی اعتبارات  هجاب -

  و غیردولتییسسات مالی و اعتباری دولتؤم و ها  ازطریق بانکها به خانوارها و بنگاهمنابع  پرداخت -
 

  کار مالی قانون مکانیزم اجرایی و ساز و: سوممحور  
 داری کل کشورها نزد خزانهجرای قانون به حساب هدفمندسازی یارانه منابع حاصل از اواریز تمام -

درج اعتبارات منابع و مصارف قانون در چهار ردیف مستقل به صورت یک ردیف درآمدی و سه ردیف  -
 ها و دولت خانوارها، بنگاهای برای مصارف  هزینه

 شخاص حقیقی و حقوقیهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرای قانون به امعافیت مالیاتی کمک -

 از  مستهلک نمودن آنگردان موردنیاز اجرای قانون در تنخواه بودجه سنواتی و تنخواهمنظور نمودن  -
 محل منابع حاصل از اجرای قانون درطول سال

امکانات،  ( موجودها با ماهیت شرکت دولتی با استفاده از منابع تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه -
 )تباراتنیروی انسانی و اع

وجوه حاصل از اجرای قانون ابتدا به حساب خزانه و سپس عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت واریز  -
 ها سازمان هدفمندسازی یارانهبه حسابقانون ) 8(و ) 7(عنوان کمک جهت اجراء تکالیف مواد  به

در هر سال  ازمان س ایجاد تعهد توسطوجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد وبودن  قابل مصرف -
 برای سنوات بعد در چارچوب قانون
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  هاهای اجرایی قانون هدفمندکردن یارانه نامه آیینمحورهای اصلی . 3-6
اجرایی  های نامه مستلزم تهیه و تصویب آیین) 10(و ) 8(، )7(، )6(ها اجرای مواد  در قانون هدفمندکردن یارانه

  . قرار گرفتو تدوین آنها در دستور کار کارگروه تحوالت اقتصادی تهیه ،مربوطه بوده که پس از ابالغ قانون
  
  )6(نامه اجرایی ماده  آیین. 3-6-1

 قانون دولت موظف شده است به منظور ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز) 6(در ماده 
نامه اجرایی  ر قالب آیینهای تشویقی و حمایتی الزم را دخسارت واحدهای تولیدی آرد و نان، سیاستجبران 

  : ماده بوده و مفاد اصلی آن عبارتند از6نامه مذکور مشتمل بر  آیین. اتخاذ نماید
 تسریع در صدور مجوزهای الزم برای ایجاد واحدهای تولید صنعتی نان -

 های تولید نان صنعتیاولویت واگذاری زمین موردنیاز برای احداث کارخانه -

گذاری  درصد برای کمک به تأمین منابع سرمایه7قیمت با نرخ  ناختصاص تسهیالت بانکی ارزا -
 واحدهای صنعتی نان

تأثیر اجرای قانون فعالیت آنها  های جبرانی برای واحدهای نانوایی موجود که تحتبینی کمک پیش -
شود شامل امکان تغییر شغل واحد نانوایی سنتی برای فعالیت دیگر، تخصیص اعتبارات الزم تعطیل می

ای گسترش عرضه تولید صنعتی نان توسط واحدهای تولید سنتی نان، افزایش سقف یارانه سود بر
باشند، اختصاص تسهیالت بانکی الزم برای واحدهای سنتی که متقاضی احداث واحدهای صنعتی می

  درصد7های سنتی با نرخ سود  بهسازی نانوایی
  

  )7(نامه اجرایی ماده  آیین. 3-6-2
 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای 50قانون،دولت مجاز شده است حداکثر تا ) 7(به موجب ماده 

 در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوارها و اجرا نظام تأمین اجتماعی برای  راقانون
نامه اجرایی آن با هدف تبیین نحوه این ماده، آیین) 1(در اجرای تبصره . جامعه هدف هزینه نماید

  :نامه عبارتند ازمفاد اصلی این آیین. ع منابع میان خانوارها تنظیم و تصویب گردیدبازتوزی
  هاسازی پایگاه اطالعات اقتصادی خانوار با مسئولیت سازمان هدفمندسازی یارانه تکمیل و بهنگام -

 های اطالعاتی کشور  بانک وهای مختلف نظیر ارزیابی فردی با استفاده از روش
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یارانه نقدی موظفند اطالعات مورد درخواست سازمان را به صورت درست و کامل خانوارهای متقاضی  -
 .ارائه نمایند

 بندی خانوارهای جامعه هدف باتوجه به میزان درآمد و پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانه به کلیهگروه -

 )درآمد خانوارهای کم و باال و متوسط درآمد با خانوارهای تفکیک به( یارانه متقاضی خانوارهای

  :درآمد عبارتند از معیارهای تعیین خانوارهای کم
  پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی اقشار آسیب)الف
   ساکنین مناطق محروم)ب
   سایر اقشار نیازمند حسب مورد)ج

 .شود های نقدی و غیرنقدی صرفاً به خانوار تعلق گرفته و به سرپرست هر خانوار پرداخت می کمک -

سرپرست، عدم حضور سرپرست در محل زندگی خانوار،  خانوار برای خانوارهای بیامکان تغییر سرپرست -
تغییر سرپرست خانوار در هر یک از موارد مذکور منوط به . فوت، مفقود و مجنون شدن سرپرست خانوار

های  ها و بخشداری فرمانداری به آنو ارائه  خانوار سرپرستر تغیی فرم تکمیل و الزم مستندات و مدارک ارائه
اولویت برای جانشین سرپرست مادر خانواده  در کلیه موارد مربوط به تغییر سرپرست،. باشد محل سکونت می

عنوان سرپرست خانوار   رسیدن به سن قانونی بهاست و درصورت نداشتن مادر، فرزند بزرگتر درصورت
 .اهد شدصورت یارانه نقدی به حساب قیم خانوار واریز خو درغیر این. گرددتلقی می

کرد  امکان اعمال محدودیت برداشت از حساب خانوار به صورت زمانی و ریالی و مدیریت در نحوه هزینه -
 .ها وجود داردوجوه واریزی دولت توسط سازمان هدفمندسازی یارانه

اجتماعی در سه حوزه بیمه درمان، بینی شده برای گسترش و تقویت نظام جامع تأمیناعتبارات پیش -
 .باشد اجتماعی و حمایتی و توانمندسازی قابل تخصیص میهایبیمه

  

  )8(نامه اجرایی ماده  آیین. 3-6-3
 را برای  درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون30قانون دولت مکلف شده است ) 8(به موجب ماده 
سازی  هنظیر بهینهای بالعوض، یارانه سود تسهیالت و یا وجوه اداره شده برای مواردی پرداخت کمک

 جویی، اصالح ساختار و فناوری واحدهای مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی، تشویق به صرفه
 های وردهآدهنده خدمات آب و فاضالب، برق، گازطبیعی و فر های ارائه تولیدی، جبران بخشی از زیان شرکت

ونقل عمومی، حمایت از  و بهبود حملاز اجرای قانون، گسترش ها ناشی ها و دهیارینفتی و شهرداری
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 و صنعتی، تولید نان صنعتی، توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین های کشاورزیتولیدکنندگان بخش
  .توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای غیرضرور هزینه نماید

های تولیدی یین چگونگی حمایت از بخشنامه اجرایی با هدف تبدر اجرای تبصره ماده مذکور، آیین
 به تصویب وزیران عضو 7/2/1389ها، تنظیم و در تاریخ ها و بخش و نحوه بازتوزیع منابع میان بنگاه

  :نامه عبارتند از مفاد اصلی این آیین. ها رسید های قانون هدفمندکردن یارانه کارگروه بررسی آیین نامه
های مختلف در قالب راحی چارچوب حمایت از بخشمنظور طهای حمایتی بهتنظیم بسته -

های حمایت، ترتیب اولویت، انواع روشهای تعریف شده در هربخش بهای شامل پروژهمجموعه
منابع موردنیاز به تفکیک یارانه سود تسهیالت، کمک بالعوض و وجوه اداره شده، طول دوره 

ها و قیمت تمام شده در مقابل کمکحمایت و تعهدات دستگاه اجرایی ذیربط مبنی بر کنترل 
 ...سازی مصرف انرژی و های دریافتی، بهینهحمایت

 اجرایی های های حمایتی زیر توسط دستگاه قانون بسته) 8(شده در متن ماده  مصارف تعیین باتوجه به -
 :رسدذیربط تهیه و به تصویب کارگروه تحوالت اقتصادی می

  معدن و بسته حمایتی صنعت 
  حمایتی کشاورزیبسته  
  شهری نقل درون و برون و بسته حمایتی حمل 
  بسته حمایتی تولید نان صنعتی 
  بسته حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی 
  بسته حمایتی توسعه خدمات الکترونیکی 
  هاسازی مصرف انرژی در واحدهای پتروشیمی و پاالیشگاهبسته حمایتی بهینه 
  های آب و فاضالبها و شرکت رف انرژی در نیروگاهسازی مصبسته حمایتی بهینه 
  های تحت پوشش قانون نظام صنفی و قانون تعاونبسته حمایتی واحدهای صنفی و کارگاه 
  ها یها و دهیار بسته حمایتی شهرداری 

قانون و ) 8(های منظور شده در ماده مندی از حمایتمنظور بهرههای اجرایی ذیربط موظفند به دستگاه -
ها، اعتبارات مورد نیاز به ها و طرحها، پروژهنامه اجرایی آن در هر سال فهرست تمامی فعالیتیینآ

ماه سال قبل به سازمان  تفکیک وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیالت و کمک بالعوض را تا پایان آبان
 را به تفکیک منابع مورد سازمان نیز موظف است اعتبارات هر بخش. ها اعالم نمایندهدفمندسازی یارانه
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وری انرژی، میزان حمایت هایی نظیر ارزش تولید و صادرات بخش، شدت و بهرهنیاز براساس شاخص
را تعیین و به ... های تبعیضی و ترجیحی، میزان یارانه تخصیصی در قوانین بودجه و ناشی از اعمال قیمت

 .مجمع عمومی اعالم نماید

ها و دستگاه اجرایی ذیربط در اردادی میان سازمان هدفمندسازی یارانه هر بخش در قالب قراعتبارات -
گیرد تا براساس قرار می) که به تصویب مجمع عمومی سازمان رسیده است(های عامل اختیار بانک

مابین دستگاه اجرایی و بانک عامل مربوطه به اشخاص حقیقی و حقوقی که از جانب  قرارداد مستقل فی
  .د پرداخت شودنگردعرفی میدستگاه اجرایی م

  :باشدصورت خالصه به شرح زیر می ه به متقاضیان باعتباراتگردش کار تخصیص 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  
  

نیاز  ها و منابع مالی موردارائه فهرست پروژه
ایتی مصوب توسط در چارچوب بسته حم

هادستگاه اجرایی به سازمان هدفمندسازی یارانه

  
  

مجمع عمومی سازمان هدفمندسازی تصویب 
 هایارانه

  

انعقاد قرارداد فیمابین سازمان هدفمندسازی 
 ها و دستگاه اجرایی ذیربطیارانه

  

پرداخت منابع مالی به بانک عامل مربوطه 
 اهازجانب سازمان هدفمندسازی یارانه

مابین دستگاه اجرایی ذیربط انعقاد قرارداد فی
 و بانک عامل

معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط 
 دستگاه اجرایی به بانک عامل

مابین بانک عامل و اشخاص  قرارداد فیانعقاد 
حقیقی و حقوقی متقاضی براساس شرایط 
بانک و شرایط اعالمی توسط دستگاه اجرایی

  

 پرداخت تسهیالت به متقاضی
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  )10(نامه اجرایی ماده  آیین. 3-6-4
 های تولیدی منـوط بـه      ها توسط خانوارها و بنگاه     ها و یارانه   قانون، دریافت کمک  ) 10(براساس ماده   

صورت احراز عدم صحت اطالعات، عالوه بـر جلـوگیری از ادامـه              باشد و در   ارائه اطالعات صحیح می   
رسـیدگی بـه اعتراضـات اشـخاص بـه          . پرداخت نسبت به استرداد وجوه پرداختی اقدام خواهد شـد         

 در اجـرای . شده در آیین نامه اجرایی انجام خواهـد شـد         کار تعیین  و استرداد وجوه نیز از طریق ساز     
 به تصویب وزیران عضو کارگروه 31/1/1389نامه اجرایی مربوطه تنظیم و در تاریخ  ماده مذکور آیین

  :نامه عبارتند از مفاد اصلی آیین. های اجرایی قانون رسیدنامه بررسی آیین
 اشخاص منظور رسیدگی به اعتراضات ها به قانون در مراکز استان) 10(تشکیل کمیسیون موضوع ماده  -

 قانون) 8(و ) 7(ه قطع پرداخت و استرداد وجوه پرداختی در قالب مواد نسبت ب

 درکمیسیون مرکزی  دبیرخانه و استقرار ها و استان مرکزی های کمیسیون وظایف و اعضا تعیین -

 ریزی استانداری برنامه معاونت حوزه در استان های کمیسیون و ها یارانه هدفمندسازی سازمان

قانون صرفاً در صالحیت کمیسیون مرکزی بوده و ) 8(وضوع ماده های مرسیدگی به پرونده -
رسیدگی و اعالم ) خانوارها(قانون ) 7(های موضوع ماده های استانی درخصوص پروندهکمیسیون

 .رأی خواهند نمود

ها   استانهای متعدد در مراکزتشکیل کمیسیون) درصورت ضرورت(بنابه تشخیص کمیسیون مرکزی  -
 .باشدها و مناطق بالمانع می بخشها و یا شهرستان
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  اقدامات تکمیلی. 3-7
ها درواقع یک برنامه  همانگونه که در تشریح محورهای اصلی قانون عنوان شد قانون هدفمندکردن یارانه

ین برا. باشد های کشور می منظور ساماندهی نظام یارانه منسجم و با ابعاد مختلف اصالحی، توزیعی و مالی به
قانون به ) 8(و ) 7(های اجرایی مواد  نامه  آیینویژه بههای اجرایی مربوطه  نامه  اجرای کامل آن و آیین،اساس

نحویکه با حداقل تبعات بیشترین تحقق اهداف را به دنبال داشته باشد مستلزم انجام اقدامات تکمیلی و 
  :دامات تکمیلی انجام شده عبارتند ازاهم اق. های الزم درخصوص ابعاد مختلف قانون بوده است بررسی

  

  نظام شناسایی خانوارها. 3-7-1
مد و با حداقل خطا ازجمله الزامات اساسی اجرای ابرخورداری از یک نظام شناسایی مناسب، کار

رفت که باعنایت به فقدان هرگونه نظام شناسایی در کشور، طراحی و شمار می ها بههدفمندکردن یارانه
شرط طراحی نظام مذکور  اولین پیش. ستور کار کارگروه تحوالت اقتصادی قرار گرفتایجاد آن در د

  .استآوری و تجمیع اطالعات هویتی و اقتصادی خانوارها در یک پایگاه اطالعات اقتصادی  جمع
  

  طرح جمع آوری اطالعات اقتصادی خانوارها. 7-1-1- 3
 در 1387 و مسئولیت مرکز آمار ایران در مردادماه سال  با مدیریت کهآوری اطالعات اقتصادی خانوارها طرح جمع

سازی  به هنگام  در سه مرحله براساس تصمیمات کارگروه تحوالت اقتصادی. شده بود کشور اجراسراسر
  :گردیدنام از خانوارهای جامانده و جدید ازطریق سامانه اینترنتی به شرح زیر انجام   و ثبتشده

  1389رهای جدید در اردیبهشت و خرداد سال نام از خانوا ثبت: مرحله اول
  1389نام از خانوارهای جامانده در دو مرحله قبل در آذر و دی سال  ثبت: مرحله دوم
  1390تکمیل اطالعات پایگاه در اردیبهشت سال : مرحله سوم

  شدهنام ثبت هایسازی پایگاه تغییرات مربوط به بعد خانوار هنگام درخصوص نحوه بهالزم به ذکر است 
پایگاه اطالعات   با استفاده از وصورت سیستمی توسط مرکز آمار ایران هب) تولد، فوت، ازدواج و طالق(

براساس  ، برآنهعالو. پذیرد انجام می) بدون نیاز به مراجعه مردم(اقتصادی سازمان ثبت احوال کشور 
خانوارها در دو مقطع زمانی اول  سامانه اطالعات اقتصادی  مقرر شده استکارگروه تحوالت اقتصادیتصمیم 

روزآوری  هماه هرسال در دسترس عموم قرار گیرد تا همچنان امکان اصالح و ب  اول آباناردیبهشت و
 .اطالعات اقتصادی خانوارها و ثبت نام خانوارهای احتمالی جدید وجود داشته باشد
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نام و سه مرحله ترتیب یک مرحله ثبت آوری شده طی چهار مرحله مذکور به اطالعات جمع
آزمایی اطالعات هویتی با استفاده از سامانه   راستینجام عملیاتسازی اطالعات اقتصادی، پس از اهنگام به

  .ها جهت اخذ شماره حساب بانکی گردیدسازمان ثبت احوال کشور، تحویل سازمان هدفمندسازی یارانه
  

  انوارهآوری و ثبت شماره حساب بانکی سرپرستان خا جمع. 3-7-1-2
و ثبت آوری  منظور توزیع سهم خانوارها از منابع حاصل از اجرای قانون، جمع قانون و به) 7(در اجرای ماده 

 نام کرده ثبتشماره حساب سرپرستان خانوارهای متقاضی که در پایگاه اطالعات اقتصادی مرکز آمار ایران
  .ها قرار گرفتازمان هدفمندکردن یارانه و اطالعات هویتی آنها تأیید شده بود در دستور کار سبودند

اندازی سامانه  وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اقدام به راه1389برای این منظور در ابتدای سال 
ها در فرایند ثبت شماره حساب.  جهت ثبت شماره حساب سرپرست خانوارها نمود1الکترونیکی رفاهی

شمالی صورت گرفت و سپس ستان ایالم، گیالن و خراسانصورت آزمایشی در سه ا سامانه مذکور، ابتدا به
آوری  اجرای طرح جمع.  ادامه یافت1389های استانی این فرایند تا پایان شهریورماه سال  صورت گروه به

  .شماره حساب بانکی در دو مرحله کلی صورت گرفت
  در این مرحله. اجرا درآمدهای استانی به در قالب گروه و1389 بهار و تابستان سال  طرح درمرحله اول

  اطالعات اقتصادی خانوار را در پایگاه مرکز آمار ایران ثبت نموده21/7/1389کلیه خانوارهایی که تا پیش از 
های فراگیر غیرمشترک حقیقی سرپرست بودند امکان مراجعه به سامانه مذکور جهت ثبت یکی از حساب

در این مرحله اقدام به ثبت شماره حساب نمودند و مشمول  تعداد کل خانوارهایی که .خانوار را داشتند
 خانوار 685/447/17شدند معادل ) چهارماه دی، بهمن، اسفند و فروردین(دریافت یارانه مراحل اول و دوم 

   2.بوده است ) نفر246/428/61(
منظور  بهی در این مرحله سامانه رفاه.  به مرحله اجرا درآمد20/12/1389 از تاریخ  طرحمرحله دوم

نام خانوار ثبت سازی پایگاه اطالعات اقتصادی هنگام ثبت شماره حساب خانوارهایی که در مراحل بعدی به
شایان ذکر است که  .احوال کشور رسیده بود فعال شد آنها به تأیید سازمان ثبت هویتیکرده بودند و اطالعات

  از اول تا پنجم هرماهجدید امکان ثبت شماره حساب بانکیپس از این تاریخ سامانه مزبور بطور دائم فعال بوده و 
 سرپرست قانونی ،یا سلب صالحیت  خانوارهایی که به هردلیلی ازجمله فوت،عنوان مثال هب. در آن وجود دارد

 طی مراحل تغییر سرپرست براساس توانند شماره حساب سرپرست جدید را پس از کند، می آنها تغییر می
                                                            

1. www.refahi.ir 
  .رسنل نیروهای مسلح و افراد تبعی آنان که ازطریق دستگاه مربوطه اقدام شدبدون احتساب پ .2
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 تعداد کل 31/6/1390تا تاریخ . ه در موعد زمانی مذکور در سامانه وارد نماینددستورالعمل مربوط
 باشند معادلسامانه فوق ثبت نموده و مشمول دریافت یارانه میحساب بانکی خود را در  خانوارهایی که شماره

  .باشد می) نفر73979307( خانوار 21981274
  

  هاهای سیاستی هدفمندکردن یارانهبسته. 3-7-2
 ها به مجلس شورای اسالمی جهت طی مراحل قانونی،متعاقب تصویب و ارسال الیحه هدفمندکردن یارانه

امور اقتصادی و به پیشنهاد وزارت  بناها های سیاستی تکمیلی قانون هدفمندکردن یارانهتدوین بسته
 بینی ب آمادگی و پیشمنظور کس  مطرح و مقرر گردید به1وزیران تأ هی16/11/1387دارایی در جلسه مورخ 

های سیاستی توسط  ها اقدامات اجرایی در قالب بستهتمهیدات اجرایی برای هدفمندکردن یارانه
وزیران ارائه  تأهای مربوطه تدوین و ضمن هماهنگی با کارگروه تحوالت اقتصادی به هی دستگاه

  :ها عبارتند از این بسته. شود
 )معادن و وزارت صنایع: دستگاه مسئول(بسته سیاستی صنعت و معدن  -

 )کشاورزی وزارت جهاد: دستگاه مسئول(بسته سیاستی کشاورزی  -

 ) شهرسازیوزارت راه و: دستگاه مسئول(نقل درون و برون شهری  و بسته سیاستی حمل -

 )وزارت بازرگانی: دستگاه مسئول(بسته سیاستی توزیع کاال و خدمات و تنظیم بازار و سیاست تجاری  -

 )ایران.ا.بانک مرکزی ج: دستگاه مسئول(ولی بسته سیاستی پ -

 )وزارت کشور: دستگاه مسئول(بسته سیاستی امور اجتماعی  -

 )وزارت رفاه و تأمین اجتماعی: دستگاه مسئول(بسته سیاستی بازتوزیع درآمد  -

های  همکاری وزارتخانه با تحوالت اقتصادی کارگروه دبیرخانه( تکمیلی انرژی های تعرفه سیاستی بسته -
 )فت و نیرون

نامه اجرایی  آیین) 2(معدن، کشاورزی و حمل و نقل در ماده  و های سیاستی صنعت نظربه اینکه بسته
 لذا سه بسته سیاستی مذکور در بخش ،بینی شده است عنوان بسته حمایتی پیش قانون نیز تحت) 8(ماده 

  .قانون تشریح خواهند شد) 8(های حمایتی ماده مربوط به بسته
  
  
  

                                                            
  دبیر محترم هیأت وزیران24/11/1387 مورخ 218781/41909موضوع نامه شماره  .1
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  )توزیع کاالها و خدمات و تنظیم بازار(بسته سیاستی مدیریت بازار . 7-2-1- 3
کمبود منظور پیشگیری از  تأمین و توزیع کاالهای اساسی و اعمال نظارت و بازرسی در سطح بازار به

 قانون رویه قیمت کاالها و خدمات در جریان اجرای کاالهای ضروری و جلوگیری از افزایش بی
های کارگروه تحوالت اقتصادی بود که در قالب ترین اقدامات و برنامه ها از مهمههدفمندکردن یاران

  . و به مرحله اجرا درآمد شدبسته سیاستی مدیریت بازار تدوین
  سازی کاالهای اساسی  ذخیره)الف

 قلم کاالی اساسی و ضروری در سبد هزینه خوراکی خانوارها براساس مصوبه 13سازی احتیاطی ذخیره
جمهور در کارگروه کنترل بازار شامل   نمایندگان ویژه رئیس9/11/1387ن مورخ /41813ت/206926ه شمار

ماکارونی، روغن نباتی، مرغ، گوشت مرغ، شیرخشک صنعتی، پنیر، کره، برنج، عدس، لوبیا، نخود،  گوشت قرمز، تخم
  :باشند  قابل ذکر میسیسازی کاالهای اسا نکات زیر در ذخیره.  در دستور کار قرار گرفتقند و شکر

 های خوراکی در سبد مصرفی  درصد کل هزینه65سازی بیش از  کاالهای منتخب برای ذخیره -
 .گردد شامل می راخانوارها

انجام  کشاورزی  اعالم شده توسط وزارت جهادمورد نیاز میزان عالوه برسازی کاالهای اساسی مذکور  ذخیره -
تناژ مورد نیاز  .سازی شد  دو هزار تن از کاالهای مذکور ذخیره یک میلیون و بیست و،براین اساس. شد

سازی براساس عواملی نظیر میزان تولید داخلی، میزان نیاز مصرفی  از هر قلم کاال برای ذخیره
 روز 15 درطول یک سال، طول مدت ماندگاری یک کاال، تأمین نیاز بازار حداقل به مدت) برآورد(

 روز برای برخی دیگر از کاالها نظیر گوشت قرمز و گوشت 30مرغ و  تخمبرای برخی از کاالها نظیر 
 .مرغ تعیین گردید

با هدف ارائه  سازی کاالهای اساسی در وزارت بازرگانی تخصصی مدیریت ذخیرهکمیسیونتشکیل  -
 های احتمالیمنظور پیشگیری از شوکسازی، ورود به موقع به بازار بهبرنامه نحوه مدیریت ذخیره

های سازی کاالهای اساسی نظیر شورای اصناف، اتحادیه مباشرین غیردولتی برای ذخیرهتفاده از  اس -
  ...های بخش خصوصی و تعاونی و تشکل

 و کاالهای  تأمین تسهیالت بانکیاز محل معادل بیست هزار میلیارد ریال مالی مورد نیازمنابع  -
 .یرفته شد پذهای عامل ذخیره شده به عنوان وثیقه از سوی بانک
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   نظارت و بازرسی)ب
  های بخش نظارت و بازرسی  سیاست)1- ب

 مداخله حداقل در بازار -

 در اولویت قرار دادن نظارت بر بازرسی -

و اولویت ) صنفی و صنعتی(ها و نهادهای مدنی گیری کامل از توان تشکلاستفاده حداکثر و بهره -
 های مردمیقرار دادن مشارکت

 های اقتصادی در تنظیم بازار مبا استفاده حداکثری از مکانیزتقویت کارایی بازار  -

جامعیت موضوع بازرسی، فراگیربودن آن و سهولت دسترسی به آن با استفاده از تکنولوژی نوین و  -
 های تعریف شدهها و مکانیزمثر بودن فعالیتؤدرنظر گرفتن م

 پذیری عادالنهرقابتگیری انحصارات و ایجاد فضای  شفافیت بازار و جلوگیری از شکل -
  

  بندی کاالها و خدمات  گروه)2- ب
  :دنشدهای نظارتی، فهرست کاالها و خدمات موجود در بازار در قالب سه گروه زیر تعریف باتوجه به اولویت
خدمات های اقتصادی دولت و حساسیت کاال و  کاالها و خدماتی که براساس سیاست: گروه اول

 سوخت، حمل سازی و خدمات زیربنایی،هستند شامل کاالهای طرح ذخیرهدر سبد خانوار دارای اولویت 
  هاو نقل بار و مسافر و شوینده

های نظارت تعیین خواهند شد شامل خدمات  کاالها و خدماتی که توسط کمیسیون: گروه دوم
   و برخی کاالهاعمومی

شامل باشند  ائز اهمیت میکاالها و خدماتی که در دو گروه مذکور نبوده و درعین حال ح: گروه سوم
الستیک، کود  سیمان، محصوالت فوالدی، آلومینیوم، مس، لوله و پروفیل، لوازم خانگی، محصوالت پایه پتروشیمی،

  زمینی، پیاز سیبآالت کشاورزی، کیسه پروپیلنی، و سم، خودرو، روغن موتور، قیر، لوازم التحریر، ماشین
در (بازرگانی  کاالها و خدمات گروه اول و سوم توسط وزارت توضیح است که نظارت و بازرسیالزم به

 نظارت و بازرسی و شدهتوزیعی انجام  –های تولیدیو با همکاری تشکل) قالب نظارت بر تأمین، توزیع و قیمت

های وزارت بازرگانی و شورای اصناف صورت  سیاست های صنفی براساسگروه دوم توسط بازرسان تشکل
  .گیرد می
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  ساختار اجرایی نظارت و بازرسی )3- ب
ها و مرکز با های کشور، استان  شهرستاندر سطح تماممنظور تحقق اهداف موردنظر، ستادهای اجرایی  به

  :گردید که اعضاء و وظایف ستاد مرکزی به شرح زیر استترکیب و وظایف زیر تشکیل 
 

  اعضاء 
  )رئیس ستاد(کنندگان و تولیدکنندگان  سازمان حمایت مصرف -
  معاونت توسعه بازرگانی داخلی -
  شرکت بازرگانی دولتی -
  سازمان تعزیرات حکومتی -
  شورای اصناف -
  اتاق بازرگانی -
 اتاق تعاون -
 

  وظایف 
 احتیاطی و سایر یها  بازرسی، تنظیم تعرفه، تزریق ذخیرهیها سازی نظام های فعال تعیین شاخص -

   عادی بازاریهامزهای مورد نیاز برای تنظیم بازار خارج از مکانی فعالیت
  دار   اولویتیهاثیر آن در هر یک از گروهأشده انرژی و ت بررسی قیمت تمام -
م زسازی مکانیری و عندالزوم فعالیگرسانی اطالعات پردازش شده به مراکز تصمیم اطالع -

   ویژهیها بازرسی و اجرای طرحیهافعالیت
 دار کاال و خدمات های اولویتک از گروهیگیر در هر ها و مراجع تصمیممستمر با تشکل هماهنگی -

  تنظیم بازاریهامزسازی سایر مکانیبرای فعال

 :توان در مواد زیر خالصه نمود همچنین، اعضاء و وظایف ستاد استانی را می
 

  اعضاء 
  )رئیس ستاد(ریاست سازمان بازرگانی  -
   تخصصییهانمایندگان حوزه -
  استانداری -
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  ال استان توزیعی فع–های تولیدی  تشکل -
 مجمع امور صنفی -

  
  وظایف 

  هاآوری اطالعات روزانه از شهرستانجمع -
   توزیعی استان-های تولیدی  ها و تلفیق با اطالعات تشکل پردازش اطالعات شهرستان -
   تحلیلی و ارسال به ستاد مرکز و ارتباط مستمر با ستاد مرکز یهاتهیه و تنظیم گزارش -
  منظور جلوگیری از بروز مشکل   بهها  قیمتو کنترل توزیع ،نمیأاقدامات الزم درجهت تانجام  -
  انجام اقدامات ابالغی از ستاد مرکز -
  هماهنگی با استاندار و تشکیل جلسات تنظیم بازار -

 : به شرح زیر بوده استی نیز دارای اعضاء و شرح وظایفستاد شهرستان
  

  اعضاء
  )رئیس اداره بازرگانی(رئیس ستاد شهر  -
   تخصصییهانمایندگان حوزه -
  ها ها، تشکلنماینده اتحادیه -
  )مبنا(نماینده بازرسی و نظارت اصناف  -

  

  وظایف
  صورت روزانه  هها ب پایش بازار از حیث موجودی و قیمت -
  ارائه اطالعات وضعیت بازار به ستاد استان  -
  انجام اقدامات ابالغی از ستاد استان  -
 ارتباط مستمر با ستاد استان  -
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   و تولیدکنندگانکنندگان جدید سازمان حمایت مصرف اقدامات )4- ب
 های اطالعاتی و ارتباطی برای تبادل مستمر و به هنگام اطالعات ایجاد سریع بانک -

 های با همکاری بخش ها ها و استان  شهرستانتمام انعکاس اطالعات در اخذ و ایساختاره ایجاد -
  )ها های صنفی، تولیدی، توزیعی، اتاق تشکل(غیردولتی 

  ها ها برای کنترل سطح منطقی قیمت ها و انجمن  مستمر با اتحادیه هماهنگی -
  توسعه و تقویت بکارگیری اصناف در مدیریت بازار با اجرای طرح مدیریت بازرسی و نظارت اصناف -
  های تولید شده کاال و خدمات با توجه به تغییر شاخص اجرای طرح مکانیزه محاسبه بهای تمام -
  رسانی قیمت کاالها و خدمات واحدهای تولیدی و خدماتی عایجاد سامانه اطال -
 و و کاالها) ها های نظارت شهرستان کمیسیون(رسانی قیمت خدمات عمومی  ایجاد سامانه اطالع -

  ها دار به صورت روزانه به تفکیک استان خدمات اولویت
  ها د بازرسیثر در سطح بازار و برخورد با تخلفات با استفاده از طرح تشدیؤتقویت حضور م -
 ابالغ به کنندگان باتوجه مصرف حقوق از های غیردولتی حمایت سازی انجمن فعال پشتیبانی از ایجاد و -

 کنندگان قانون حمایت از حقوق مصرف
  

  های تولیدی نحوه همکاری و استفاده از ظرفیت اصناف و تشکل)5- ب
 ازارمبادله اطالعات روزانه در سطح شهرستان برای آگاهی از وضعیت ب -

  استفاده از نظرات کارشناسی اصناف برای ارزیابی سطح قیمتی کاالهای مصرفی و تنظیم و تعادل آن -
طرح مدیریت بازرسی و نظارت اصناف (استفاده از همکاری اصناف در بازرسی و کنترل سطح بازار  -

  و برخورد با تخلفات) مبنا
  گذاری خدمات عمومیاستفاده از مشارکت اصناف در قیمت -
  مین و توزیعأهای ت ها و سیاستگذاریریزیرکت اصناف در برنامهمشا -
های تولیدی برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کاالهای تعامل و همکاری با تشکل -

 هانامهتولیدی در قالب تفاهم

 ، توزیع،های تولیدی و توزیعی برای آگاهی از وضعیت تولیداستفاده از ظرفیت اطالعاتی تشکل -
  هاگیریها و تصمیمریزی و برنامهقیمت

   وارداتداخلی ومین کاال و خدمات از طریق تولیدات أهای توانمند برای تهماهنگی با تشکل -
  در پشتیبانی بازار) های پخش کاالانجمن شرکت(های توزیعی همکاری تشکل -
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  بسته سیاستی امور اجتماعی. 7-2-2- 3
  وها قانون هدفمندکردن یارانه اجتماعی-  العمل امنیتیبسته سیاستی امور اجتماعی در قالب دستور

، تأمین امنیت و )در داخل و خارجی از کشور(استفاده مخالفان نظام  منظور پیشگیری از سوء به
  :باشد زیر میدستورالعمل مذکور شامل دو بخش . آرامش الزم برای اجرای قانون تدوین گردید

 اجتماعی نظیر انجام اقدامات خرابکاری علیه اماکن و های احتمالیبینی تهدیدات و آسیب پیش -
، تشدید جنگ روانی عناصر وابسته به ضد ...های گاز و بنزین و  تأسیسات حساس بویژه پمپ

 ...انقالب، افزایش جرایم اقتصادی نظیر قاچاق و احتکار کاال و 

 وظایف ،در همین راستا. رهای احتمالی مذکو  و آسیبهااتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله با تهدید -
های اجرایی در سه مقطع زمانی قبل، حین و پس از اجرای قانون تعیین و جهت  هریک از دستگاه
 .های مذکور ابالغ گردید اجرا به دستگاه

  

  بسته سیاستی پولی. 7-2-3- 3
مستلزم  نهها و تحقق اهداف میان و بلندمدت آن با کمترین هزیاجرای مناسب قانون هدفمندکردن یارانه

 ،برهمین اساس. های مختلف ازجمله بخش پولی بودهای مکمل، هماهنگ و سازگار در بخش بینی سیاست پیش
  ایران.ا.ها توسط بانک مرکزی جبسته پولی شامل الزامات سیاست پولی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه

  . و با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه گردید
  :ها عبارت است ازه اصلی سیاستگذاری پولی در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهلفؤچند م

  

  سیاستگذاری درخصوص حجم نقدینگی مورد نیاز برای اجرای قانون 
 حفظ سطح تقاضای واقعی و ثابت نگهداشتن انباره نقدینگی واقعی در جریان اجرای قانون و اصالح قیمت

رشد (مدت  ضای معامالتی پول مستلزم تزریق نقدینگی اضافی در کوتاههای انرژی بدلیل افزایش تقا حامل
. شود منجر به کاهش رشد اقتصادی تواند  میبوده و درغیر اینصورت افت تقاضای واقعی) نقدینگی اسمی

اضافه نقدینگی مورد نیاز برای حفظ حجم واقعی نقدینگی در سطح قبل از اجرای قانون به دو عامل اساسی 
  .شتداارتباط 
 های جبرانی دولتنوع سیاست -

بدین صورت که چنانچه . های انرژیها به میزان تعدیل بهای حاملنحوه واکنش خانوارها و بنگاه -
 .های انرژی باال باشد میزان نقدینگی اضافی موردنیاز کمتر خواهد بود و بالعکس کشش قیمتی تقاضای حامل
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گیری از ظرفیت نقدینگی موجود ط پایه پولی، بهرهدر تنظیم حجم نقدینگی مورد نیاز پیش از انبسا
منظور جلوگیری از حرکت های مختلف بههای سازگار در حوزهبینی سیاستدر اولویت قرار داشته و پیش

های تولیدی از میزان نیاز به سایر بازی و هدایت آن به حوزههای سفتهنقدینگی موجود به سمت حوزه
  .شود میازجمله بسط پایه پولی کاسته کننده نقدینگی  منابع تأمین

و نیز لزوم توجه به سایر منابع ) پول پرقدرت(باتوجه به آثار تورمی شدید ناشی از افزایش پایه پولی 
تأمین مالی نظیر بازار سرمایه، انتشار اوراق مشارکت، تأمین مالی خارجی و مدیریت مطالبات غیرجاری 

حل تلقی شده و استفاده از  عنوان آخرین راه مالی از محل پایه پولی بهها در مراحل اجرای طرح، تأمین  بانک
این منبع صرفاً به مواردی همچون ایجاد نقدینگی الزم در مرحله اول جهت تسهیل مبادالت محدود 

  .گردد می
  

  های سود بانکی سیاستگذاری درخصوص نرخ 
جهش قیمتی را تجربه نماید تعیین نرخ مدت پس از اجرای قانون  چنانچه اقتصاد کشور در دوره کوتاه

 گردید پیشنهاد ،در همین راستا. قرار گیردسود بانکی و تجدیدنظر درخصوص آن باید مورد توجه 
ها، نرخ سود مورد انتظار تسهیالت بانکی در  های بانکی و حذف رانت منظور انتظام بخشی به فعالیت به

 اقتصادی و انواع قراردادهای تسهیالت اعم از مبادله ای های بخشچوب بانکداری بدون ربا برای تمامچار
  . درصد تعیین گردد16-18و مشارکتی در محدوده 

 بدون  درصد6-17های سود در دامنه  های بانکی نیز پیشنهاد شد که نرخهای سود سپرده درخصوص نرخ
منظور کاهش تقاضای قانون بهگیری انتظارات تورمی در نتیجه اجرای   اما باتوجه به شکل،تغییر باقی بماند

 هاجرای طرح، مجوز سپردها همزمان با های دیداری بانکبازی پول و جلوگیری از افزایش سهم سپردهسفته
  .ها داده شود  به بانک) درصد12(الحساب جذابتر  ماه و نرخ سود علی4مدت با سررسید ویژه کوتاه

  

  های اعتباری سیاست 
 های مختلف تولیدی کشورها و بنگاههای مختلف برای توزیع اعتبار میان بخشباعنایت به وجود شاخص

ازجمله این . های الزم جهت توزیع اعتبار مشخص شونداست قبل از اجرای قانون شاخصضروری 
توان به میزان اشتغال و تولید بنگاه، سهم بنگاه در بازار، میزان حساسیت قیمتی و درآمدی ها میشاخص

  .ها اشاره کردوری و شدت انرژی بنگاه های مربوط به میزان بهرههای انرژی، شاخص  قیمت حاملبه افزایش
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  سیاست ارزی سازگار با اجرای قانون 
مهار آن  که درصورت عدم بودهها با ریسک تقویت انتظارات تورمی همراه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه

از نرخ ارز  مدت  هنگام اجرای قانون و در کوتاهشد لذا پیشنهاد ،گردد می "تورم پایدار" تبدیل به "جهش قیمتی"
پذیری و  رقابت دو بعد  و بلندمدت به هر مدتعنوان لنگر اسمی درجهت کنترل تورم استفاده شود و در میان به

  .مهار انتظارات تورمی توجه شود
رای قانون به شرح زیر به  پولی در جریان اج مختلف، چارچوب سیاستگذاری نظراتباتوجه به نقطه

  :تصویب کارگروه تحوالت اقتصادی رسید
 در قانون عالوه بر تنخواه قانون بودجه بوده و تنخواه مذکور) 13(بینی شده در ماده  تنخواه پیش -

ای تأمین شود که حداقل انبساط پایه پولی را به همراه داشته باشد و  گونه ابتدای اجرای قانون باید به
  .مناسب دیگر نظیر انتشار اوراق مشارکت تأمین شودهای  از روش

ای مدیریت شود که هنگام گونه ه بازار ارز باید ب، کشور شناور مدیریت شدهنظام ارزیباتوجه به  -
 .اجرای قانون از ثبات و آرامش الزم برخوردار باشد

 و گی سرگردانآوری نقدین تسهیالت غیرضروری و جمعءبانک مرکزی از دو طریق جلوگیری از اعطا -
 .های تولیدی اقدام نمایدغیرمولد نسبت به مدیریت و هدایت نقدینگی به سمت بخش

  
  بسته سیاستی بازتوزیع درآمد میان خانوارها. 7-2-4- 3

حاصل از  درصد خالص وجوه 50 حداکثر گردیدها دولت مجاز   هدفمندکردن یارانهقانون) 7(براساس ماده 
قابل افزایش   درصد10قانون این نسبت تا) 14(که براساس ماده  اختصاص دهداجرای قانون را به خانوارها

اهداف عمده از   کهبسته سیاستی بازتوزیع منابع میان خانوارها تدوین گردیدر  در اجرای ماده مذکو.باشد می
و ای مستقیم جبران فشار هزینه،  و تحقق عدالت اجتماعیکشور بهبود توزیع درآمد در توان به آن می

چارچوب کلی بسته  . اشاره نمودهای انرژیتأثیر اصالح قیمت حامل غیرمستقیم وارده به خانوارها تحت
  :استبازتوزیع به شرح زیر 

براین  :های درآمدی با استفاده از پایگاه اطالعات اقتصادی خانوار بندی گروه  شناسایی و طبقه)الف
درآمد، درآمد متوسط و پردرآمد تقسیم   یا خوشه کماساس خانوارها متناسب با سطح درآمد به سه دسته

  .درنظر گرفته شدهای سه گانه متفاوت  و یارانه نقدی پرداختی به خوشهگردیده
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های نقدی، منابع مربوط به خانوارها از سه طریق پرداخت :ها  تعیین نحوه و میزان پرداخت)ب
مدت و در سال اول در کوتاه. باشدمیتصاص های غیرنقدی و نظام جامع تأمین اجتماعی قابل اخپرداخت

 و مدت در میان اما ، صورت  نقدی و غیرنقدی انجام شودبه دوها  پرداختگردید تااجرای قانون پیشنهاد 
های پرداخت تا شد ضمن آنکه پیشنهاد. یابدها به سمت نظام جامع تأمین اجتماعی سوق بلندمدت پرداخت

  .گردددکردن یارانه کاالهای اساسی تأمین اعتبار مستقیم غیرنقدی از محل هدفمن
  :بودهای درآمدی مشمول به شرح جدول زیر پیشنهاد شده  ب پرداخت نقدی به هریک از گروهایضر

  
 ضریب پرداخت گروه یا خوشه درآمدی

 1 خوشه کم درآمد
 75/0 خوشه با درآمد متوسط

 5/0 خوشه پردرآمد

  
. درآمد دوبرابر یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد خواهد بود رهای کم یارانه نقدی خانوا،این اساس بر

.  نفر انجام شود6پرداخت یارانه نقدی متناسب با تعداد اعضای خانوار تا سقف  تا  پیشنهاد شد،عالوه براین
 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در ابتدا موظف شد حساب خاصی را ،های نقدیمنظور انجام پرداخت به 

ها برای هریک از خانوارها افتتاح نماید که باتوجه به زمانبر بودن افتتاح عنوان هدفمندسازی یارانهتحت 
تصمیم کارگروه تحوالت اقتصادی براساس )  میلیون خانوار20بیش از ( خانوارهای متقاضی تمامحساب برای 
فاده شود و طی یک فرصت زمانی  استهای موجود خانوارها برای واریز یارانه نقدی یکی از حساب مقرر گردید

  .مناسب برای هر یک از خانوارهای متقاضی کارت انرژی با قابلیت مدیریت منابع واریزی توسط دولت صادر گردد
ای مدارس و درخصوص پرداخت غیرنقدی نیز ادامه روند پرداخت یارانه برخی اقالم ازجمله شیر یارانه

پذیر به شکل کر، برنج، روغن، آرد و یارانه غیرنقدی اقشار آسیبخانوارها و اصالح پرداخت یارانه قند و ش
  .بودهای هدف عنوان شده  کارت به گروه  بنءاعطا

های مربوط به نظام جامع تأمین اجتماعی در سه حوزه بیمه درمان، بیمه اجتماعی و برنامههمچنین، 
  :باشندمی حوزه حمایتی و توانمندسازی به منظور تحقق اهداف زیر قابل پیگیری

  های جمعیتی، خدمات و قیمتی حوزه بیمه درمان باهدف افزایش پوشش
  های اجتماعی حوزه بیمه اجتماعی باهدف افزایش پوشش بیمه
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های هدف و توانمندسازی  حوزه حمایتی و توانمندسازی باهدف افزایش پوشش حمایتی گروه
های  ین آتیه فرزندان، کمک به تأمین مسکن گروههای هدف نظیر اجرای طرح تأمفردی، اجتماعی و گروه

پذیر، کمک به تأمین هزینه تحصیلی دانشجویان نیازمند، کمک به تسهیل ازدواج جوانان نیازمند و  آسیب
  پذیربهبود و تغذیه اقشار آسیب

در های مختلف درآمدی نیز باعنایت به مشکالتی که درخصوص میزان پرداخت نقدی به گروه
 کارگروه مطابق تصمیم) در بخش مربوط توضیح داده خواهد شد(درآمدی خانوارها ایجاد شد بندی  خوشه

تحوالت اقتصادی مقرر گردید در ابتدای اجرای قانون و تا زمان طراحی یک نظام شناسایی با حداقل خطا 
  . خانوارهای متقاضی پرداخت گردد به تمام یکسانیارانه نقدی

  

  )های انرژی اصالح قیمت حاملمبانی (های انرژی بسته سیاستی تعرفه. 3-7-2-5
، رودها به شمار میترین مراحل اصالح نظام یارانه های انرژی ازجمله مهمنحوه اصالح قیمت حامل

  :های انرژی مطرح بوددر ابتدا دو شیوه کلی به شرح زیر درخصوص اصالح قیمت حاملکه  طوری به
   سال 5صورت همزمان و تدریجی درطول  انرژی مشمول قانون بههای  حامل اصالح قیمت تمام:شیوه اول
   حامل-ها براساس سبد  نرژی به دو یا چند سبد و اصالح قیمت حامل های ا  تفکیک حامل:شیوه دوم

  : به شرح زیر بودهای انرژی دوم اصالح قیمت حاملترین تفکیک سبدی ارائه شده در شیوه  مهم
، برق و )کامل: اصالح قیمت(، نفت گاز و نفت کوره نیروگاهی )املک: اصالح قیمت( بنزین :سبد اول

  ) کامل: اصالح قیمت(ها های دولتی از کلیه حامل، مصارف دستگاه)تبعیضی: اصالح قیمت(گازطبیعی 
، ) کامل:اصالح قیمت(، نفت سفید )کامل: اصالح قیمت( نفت گاز و نفت کوره غیرنیروگاهی :سبد دوم

اند ، آن بخش از مصارف گازطبیعی و برق که در سبد اول تبعیضی بوده)کامل: یمتاصالح ق(گاز مایع 
  )کامل: اصالح قیمت(

 تر، بنابه شیوه سبدی اصالح قیمت برغم مزایایی که داشت ازجمله آثار قیمتی کمتر و قابل کنترل

... های انرژی و  ملجانشینی حا امکان بیشتر، سبدهای به های انرژی حامل محدودیت تفکیک دالیلی ازجمله
 تدریجی قیمت تماماصالح (یوه اول ها براساس شمناسب تشخیص داده نشد و مقرر گردید اصالح قیمت

 انرژی با محوریت شیوه اول و های  تدوین بسته سیاستی تعرفه حامل،برهمین اساس. انجام شود) های انرژی حامل
ر هر مرحله در دستورکار دبیرخانه کارگروه ها ددر دو بخش مراحل اصالح قیمتی و شیب اصالح قیمت

  .تحوالت اقتصادی قرار گرفت
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  های انرژی رویکردهای اصالح قیمت حامل )الف
های انرژی در تولید کاالها و خدمات در کشور و همچنین فاصله قیمتی بین ای حاملباتوجه به سهم هزینه

 اقتصادی، توسعه  در پایان برنامه پنجمهای نهایی قانونهای انرژی با قیمت حاملموجودهای قیمت

  :اصالح قیمتی مطرح بود مراحل درخصوص رویکرد اصلی سه کشور فرهنگی و اجتماعی
   درصد قیمت نهایی20 یکسان معادل با شیب) سال( مرحله و در هر مرحله 5ها طی  اصالح قیمت: اول
موافقین این رویکرد معتقد . متبا شیب افزایشی اصالح قی) سال( مرحله 5ها طی  اصالح قیمت:دوم

ها باید در ابتدا بینی دقیق آثار اجرای قانون در جامعه، اصالح قیمتبودند که باعنایت به عدم امکان پیش
با شیب مالیمی انجام شود تا پس از آشکارشدن آثار واقعی مراحل بعدی اصالح قیمت که طبیعتاً باید 

  . انجام شودتر ریزی دقیقدارای شیب تندتری نیز باشند با برنامه
های انرژی با انتخاب گام اول   سال برای اصالح قیمت حامل5 مرحله طی 3 یا 2 درنظرگرفتن :سوم

  ثر اصالحات قیمتیؤبعنوان گام م
های انجام شده در کارگروه تحوالت اقتصادی بیانگر آن بود که رویکرد سوم  نتایج حاصل از بررسی

ترین دالیل انتخاب رویکرد مذکور  ازجمله مهم. باشد میهای انرژی  املترین روش اصالح قیمت ح مناسب
  : ازاستعبارت 
های اصلی دولت، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و آحاد  یکی از دغدغه:کنترل انتظارات تورمی -

آثار مستقیم تورمی . درآمد بود مردم، آثار تورمی و فشار وارده از این ناحیه به طبقات ضعیف و کم
تاحدود زیادی با استفاده شده کاالها و خدمات  ای بر بودجه خانوار و قیمت تماماشی از فشار هزینهن

 و اتخاذ راهکارهای مناسب بینی های علمی و آماری قابل محاسبه بوده و لذا امکان پیش از روش
. جود داشتبرای کنترل آنها و) قانون) 8(و ) 7(های مناسب در مواد  بینی ظرفیت باتوجه به پیش(

ها   ضمن آنکه به عنوان آثار واقعی اصالح قیمتاستموضوع مهم در این خصوص انتظارات تورمی 
 لذا امکان ،بینی نبودههای معمول علمی و آماری و کمی قابل برآورد و پیش با روششدمنظور نمی

ر برای اصالح های بیشتانتخاب گام. های مناسب نیز در این زمینه وجود نداشت بینی سیاستپیش
 .بود بیشتر به اقتصاد دها به معنای تحمیل انتظارات تورمی به همان تعداقیمت

نظیر  ی اعمال اصالحات قیمتی با شیب کمتر موجب عدم تحقق اهداف:تحقق اهداف اصلی قانون -
 عدم ،)ها در سطوح پایین قیمتی کشش بودن حامل بدلیل کم(جویی در مصرف انرژی  صرفه
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همچنان انگیزه قوی برای قاچاق (های داخلی و خارجی  اچاق بدلیل فاصله زیاد قیمتجلوگیری از ق
 .گردید میهای اولیه اجرای طرح  در گام) وجود خواهد داشت

 معنای دسترسی  اصالحات قیمتی بهکم سرعت :های قیمتی حمایت نقدی مناسب درمقابل جهش -

های قیمتی دولت درمقابله با شوک حمایتی توان کاهش نتیجه در و بازتوزیع قابل نقدی منابع به کمتر
های خانوار ازجمله ارکان اصلی  جبران متناسب افزایش هزینهبود درحالیکه انتظارات تورمی ویژه به

 .رفتطرح به شمار می

پیشنهادی ها در چارچوب مدل  اصالح نظام یارانه:تغییرات در مدیریت سیاسی و اجرایی کشور -
تواند آینده طرح  می یه و مقننه بوده و هرگونه تغییر در مدیریت سیاسی کشورحاصل اجماع قوای مجر

ها در دولت نهم و   یارانه لذا باتوجه به طرح موضوع هدفمندکردن،را با مشکالت احتمالی مواجه نماید
 .بودها در دولت و مجلس فعلی ارجح تصویب آن در مجلس هشتم تعیین تکلیف نهایی اصالح قیمت

 دو عامل اساسی در تعیین قیمت نهایی :های فوب خلیج فارس و نرخ ارز قیمتعدم ثبات -
فارس و نرخ ارز  های فوب خلیجها قیمتهای انرژی براساس قانون هدفمندکردن یارانه حامل
شدن مراحل اجرای  های فوب خلیج فارس، طوالنی قیمتویژه بهباشند که باتوجه به شناور بودن می

 .نمایدی برای اجرای آن را با مشکل مواجه میریزقانون، برنامه

، مالیات و عوارض 1387افزوده مصوب خرداد  براساس قانون مالیات بر ارزشالزم به ذکر است که 
 ، درصد تعیین شده است5/6 و 5/11، 5/11، 30بنزین، نفت گاز، نفت سفید و نفت کوره به ترتیب معادل 

بایست بعنوان مالیات و های مذکور می ع حاصل از اصالح قیمت حاملای از منابمالحظه بنابراین بخش قابل
برهمین . گردید لحاظ می منابع حاصل از اجرای قانون جزءهای مربوطه واریز شده و عوارض به حساب

 مفاد مربوط به نمود تاالیحه ارسالی به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد ) 2( دولت در تبصره ماده ،اساس
 و "ج"، عبارات )38( ماده "د" و "ج"، عوارض موضوع بندهای )16(تبصره ماده ) 2(بند  (های مذکور نرخ

لغو و ) افزوده قانون مالیات بر ارزش) 39( ماده "ب"و عبارت مذکور در بند ) 17(ماده ) 4( در تبصره "د"
 ر مذکور بناببا حذف تبصره. ندگرد عمومی قانون مذکور  درصد3های انرژی و آب مشمول نرخ  کلیه حامل

نظر کمیسیون ویژه و الزام قانونی واریز بخشی از درآمد حاصل از اجرای قانون بعنوان مالیات و عوارض، 
 .یافتمی کاهش ها  هدفمندکردن یارانهقانون) 11(و ) 8(و ) 7(درآمد خالص جهت مصارف مواد 

 یا سه گام و انتخاب گام اول اجرای قانون در دو(با توجه به دالیل مذکور دولت مطابق رویکرد سوم 
ها را در های پنهان و آشکار کشور، درآمد حاصل از اصالح قیمتو باتوجه به حجم یارانه) ثرؤبعنوان گام م
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 اسالمی شورای  منظور نمود که نمایندگان مجلسریال  هزار میلیارد400 معادل 1389الیحه بودجه سال 

به تفکیک سهم دولت به میزان (درآمد  ریال میلیارد هزار 200 کسب درنهایت تلفیق کمیسیون مصوبه حسب
 میزان به ها یارانه هدفمندسازی  و سهم سازمان)9( جدول 520000 ردیف 21ریال در جزء   هزار میلیارد40

از محل ) 1390 قانون بودجه سال )3(دولتی موضوع پیوست  های شرکت بودجه در ریال میلیارد هزار 160
  .  را تصویب نمودند1389سال ها در  اصالح قیمت

نظر مذکور منجربه  اختالف نظربه اینکه پیشنهاد دولت مبتنی بر نتایج و دالیل متقن کارشناسی بود
  . شد1389تأخیر در اجرای قانون از ابتدای سال 

به منظور رفع مشکل پیش آمده و باعنایت به رهنمود مقام معظم رهبری جهت هماهنگی قوا برای 
ها، کمیسیون ویژه بررسی طرح تحوالت اقتصادی تفسیری از نحوه قانون هدفمندکردن یارانهاجرای موفق 

 که مورد تأیید مذکور تفسیر.  ارائه نمودند1389بینی شده در قانون بودجه سال  وصول و هزینه کرد مبلغ پیش
 هدفمندکردن دولت برای اجرای قانوناکثریت قاطع نمایندگان مجلس قرار گرفت، درواقع مسیر حرکت 

  :تفسیر کمیسیون ویژه به شرح زیر بود. ها را هموار ساختیارانه
) 1(ماده ) 3(های انرژی موضوع تبصره   هزار میلیارد تومان حاصل از افزایش قیمت حامل20مبلغ  -

ها که عیناً در قانون بودجه منعکس شده است به صورت خالص و بدون قانون هدفمندکردن یارانه
ها پس از وصول، صد درصد عیناً برای اجرای مواد ب مالیات و عوارض و سایر هزینهتعلق و احتسا

 .باشدقانون یادشده می) 11(و ) 8(، )7(

های قانون بودجه درطول سال قابل تأمین  هزار میلیارد تومان مذکور مانند سایر ردیف20مبلغ  -
سط ماهانه در کل سال نیست و است و منظور مقنن الزاماً محاسبه درآمد و هزینه به صورت متو

های باقیمانده  تواند صرفاً برای ماهمی) صورت خالصبیست هزار میلیارد تومان به(مجموع کل درآمد 
ها و هزینه منابع حاصله تعیین باتوجه به زمانی که دولت برای شروع آزادسازی قیمت(سال 
 .ل و هزینه گرددقانون وصو) 11(و ) 8(، )7(جهت مصرف موضوع مواد ) نمایدمی

نظر خود  درآمد و محروم را به اندازه مورد ها، اقشار کمدولت اجازه دارد در هزینه کردن یارانه" -
 1".ترجیح دهد

ها در سال تفسیر فوق عالوه براینکه مشکل مالیات و عوارض متعلقه به منابع حاصل از اصالح قیمت
شیب اصالح (های انرژی  گذاری حامل ل اختیار قیمت را مرتفع نمود، درواقع به منزله واگذاری کام1389

                                                            
 جمهور  رئیس مجلس شورای اسالمی به رئیس29/1/1389د مورخ /2808/10پیوست نامه شماره . 1
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  چنانچه دولت مرحله نهایی قانون را در شش ماهه دوم سال یا سه ماهه،به عنوان مثال. به دولت بود) هاقیمت
های انرژی را در سطحی تعیین  تفسیر فوق مجاز بود تعرفه حامل) 2(نمود براساس بند چهارم سال اجرا می
ریال باشد که معادل درآمد   هزار میلیارد200صله در مقاطع شش یا سه ماهه معادل کند که درآمد حا

  .گردید می هزار میلیارد ریال 800 و 400ساالنه ای به ترتیب 
  

  های انرژی گذاری حامل مالحظات قیمت )ب
 یها یکرد مناسب برای اصالح قیمت حاملونظر کارشناسی درخصوص انتخاب روش و ر پس از حصول اتفاق

  .دبوهای انرژی روبرو  گذاری حامل انرژی، دولت با مالحظات مختلفی برای قیمت
  

  گذاری  مالحظات قانونی قیمت)1-ب
قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و سایر : قانون) 1( ماده "الف"بند  •

  درصد90حداقل معادل ) الیات و عوارض قانونیحمل و نقل، توزیع، م(های مترتب مشتقات نفت با احتساب هزینه
 .قیمت فوب خلیج فارس باشد

ای تعیین گردد که حداقل معادل گونه هقیمت فروش داخلی گازطبیعی باید ب: قانون) 1( ماده "ب"بند  •
مطابق . های انتقال، مالیات و عوارض گردد درصد متوسط قیمت گازطبیعی صادراتی پس از کسر هزینه75

  ین بند مصارف گازطبیعی برای خوراک واحدهای صنعتی، پاالیش و پتروشیمی برای مدت حداقلتبصره ا
 . درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس خواهد بود65 سال معادل 10 

آوری دفع میانگین قیمت فروش داخلی برق، آب و کارمزد جمع: قانون) 3(و ماده ) 1( ماده "ج"بند  •
 .تعیین شود که بتدریج در پایان برنامه پنجم توسعه معادل قیمت تمام شده آنها باشدای گونهفاضالب به

های برق، دولت مجاز است درخصوص قیمت: قانون) 3( ماده "2"و تبصره ) 1( ماده "1"تبصره  •
های ترجیحی و پلکانی اعمال گازطبیعی و آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت

 .یدنما

یک سال ای تعیین گردد که برای مدت گونه ههای سال پایه باید بقیمت: قانون) 1( ماده "3"تبصره  •
 .باشد) سقف ( ریال میلیاردو حداکثر دویست هزار) کف( ریال  میلیاردمنابع حاصله حداقل معادل یکصد هزار

م، برنج، روغن، شیر، شکر، دولت موظف است نسبت به هدفمندکردن یارانه گند: قانون) 5(و ) 4(مواد  •
 .اقدام نماید) مسافری(خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی 
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  گذاری  مالحظات فنی قیمت)2-ب 
ثر در ؤم قابلیت جانشینی با یکدیگر را دارند لذا هرگونه اصالح قیمت ،های مختلفهای انرژی با قیمت حامل
 ،بر این اساس .دصورت گیرها   همراه با اصالح قیمت سایر حاملو امل باید با رعایت نسبت جانشینی فنیحیک 

عنوان  هب. مذکور بودهای  گذاری حامل ترین مالحظات موجود در قیمت رعایت نرخ جانشینی فنی از مهم
 و گازمایع باید در یک  نفت سفیدو درصد قیمت نفت گاز 70 هر لیتر نفت کوره باید حدود قیمت ،مثال

  زیرا، برابر قیمت برق تعیین شود2/2قیمت گازطبیعی حداکثر باید به میزان . ار گیرندمحدوده قیمتی قر
 ...کنندگان باتوجه به عواملی نظیر میزان انرژی حرارتی هر حامل، امکان دسترسی و در غیر اینصورت مصرف

 از سوی .دباشد متمایل خواهندکرتقاضای خود را به سمت مصرف حاملی که قیمت نسبی آن ارزانتر می
، قیمت CNGمنظور حفظ تعادل در تقاضا برای بنزین و  بهو  CNG بدلیل جانشینی کامل بنزین با ،دیگر

 های میزان جایگزینی حامل.  درصد قیمت هر لیتر بنزین تعیین گردد60-70 باید حدود CNGهر مترمکعب 
  :انرژی در جدول زیر نشان داده شده است

  

  های انرژی قیمتی حاملمیزان جایگزینی . 14-3 جدول
  

 برق گازطبیعی CNG گاز مایع نفت سفید نفت کوره نفت گاز بنزین شرح

 اندک متوسطخیلی زیادخیلی زیاد اندک صفر اندک کامل بنزین

 زیاد زیاد زیاد زیاد خیلی زیادخیلی زیاد کامل  نفت گاز

 زیادخیلی زیاد اندک زیاد خیلی زیاد کامل   نفت کوره

 زیاد زیاد اندکخیلی زیاد کامل    دنفت سفی

خیلی زیادخیلی زیاد زیاد کامل     گاز مایع
CNG      اندک اندک کامل 

 زیاد کامل      گازطبیعی

 کامل        برق
  . درصد30، اندک  درصد30- 50، متوسط  درصد60-100، خیلی زیاد  درصد100کامل       

  
  : مالحظات درآمدی قیمت گذاری)3-ب

 از اصالح ریالیمیلیارد   هزار100-200گذاری عنوان شد تأمین درآمد گونه که در الزامات قانونی قیمت همان
های خانوار، تولید و دولت بازتوزیع  اینکه مقرر بود درآمد مذکور میان بخشویژه به(ها در سال پایه قیمت
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باتوجه به اینکه . شد باید بدان توجه میهای انرژی گذاری حاملاز مالحظات مهمی بود که در قیمت) شود
پس از (ها  های پیشنهادی در مقدار مصرف حامل حاصل ضرب قیمتازدرآمد ایجاد شده در سال پایه 

 بسزاییها از اهمیت برآورد دقیقی از میزان مصرف پس از اصالح قیمت. آید بدست می) اصالح قیمت
ا با کشش قیمتی، برآورد این کشش جهت تعیین تغییرات با عنایت به رابطه مصرف کااله .برخوردار بود

 های زمانی موجود تاکنون سریبا این وجود بدلیل آنکه آمار. ها ضروری بود مصرف ناشی از اصالح قیمت
های برآوردی براساس آنها  نبوده است، کششچنین اصالحات قیمتی وسیعی در سطح اقتصاد دارای 

های  لذا درخصوص میزان حساسیت تقاضای حامل،اقعیت را نشان دهدبینی دقیقی از و  پیشستتوان نمی
های نظر کارشناسان و صاحبنظران خبره در حوزه انرژی به تغییرات قیمتی و برآورد میزان مصرف از اجماع

  .مربوط استفاده شد
  
  گذاری  مالحظات اقتصادی قیمت)4-ب

نرخ ها، خ رشد اقتصادی، سطح عمومی قیمتها بر متغیرهای کالن اقتصادی نظیر نرآثار اصالح قیمت
های  حامل گذاری ازجمله مالحظات اساسی دیگری بود که در قیمت) توزیع درآمدها(جینی  اشتغال و ضریب

، مدل تعادل ١(IO) ستانده -های علمی مختلفی شامل جدول داده   از مدل،در این راستا. انرژی مورد توجه واقع شد
ها استفاده  اقتصادی اصالح قیمتجهت بررسی آثار  3(FP)ریزی مالی  الگوی برنامهو نهایتاً  2(CGE)عمومی 

های   به این موضوع واقف بودند که مدل صاحبنظران و کارشناسان اقتصادیاصله تمامحدر خصوص نتایج . شد
 لذا نتایج ،ها را دارندبینی آثار اقتصادی در چنین سطح وسیعی از اصالح قیمتموجود توان اندکی برای پیش

بلکه با تکیه بر روند ) که از دقت پایینی برخوردار بودند(های مذکور نه با اتکاء به نتایج کمی حاصل از مدل
 .متغیرها در سناریوهای مختلف قیمتی استفاده شد

  

  گذاری  مالحظات اجتماعی قیمت)5-ب
جامعه مختلف طبقات درآمدی های  ها بدون درنظرگرفتن شرایط و ویژگی باتوجه به اینکه اصالح قیمت

 اجتماعی در توانست تبعات اجتماعی منفی به دنبال داشته باشد سعی گردید تا با لحاظ موارد زیر مالحظات می
  .ای درنظر گرفته شود گذاری کاالهای یارانه قیمت

                                                            
1. Input- out Put 
2. Computable General Equilibrium 
3. Financial Planning 
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 جهت  و اقلیمی مناطق مختلف کشور برای خانوارها در فصول مختلف سالجغرافیاییلحاظ شرایط  -
   تبعیضی گازطبیعی، برق و آبهای ین قیمتتعی

با هدف حمایت ) بصورت تصاعدی(مصرفی و تعرفه هریک از طبقات ) هایپله(تعیین حدود طبقات  -
های مصرفی  پله ضرایب تعدیل قیمت میان ،براین اساس. پذیر و رعایت الگوی مصرف از اقشار آسیب

، )ای هزینه( درآمدی های ت مصرفی با دهکای مدنظر قرار گرفت که با فرض همسانی طبقا گونه به
مدت این امکان وجود داشته باشد که خانوارها های پایین درآمدی در کوتاهضمن حمایت از دهک

جویی و مدیریت مصرف و قرارگرفتن در مصرف از طریق صرفهپررغم عدم جایگزینی لوازم به
  . گردندها منتفعتر قیمت تر همجوار از سطح پایینهای پایینپله

  و)برای گرمایش(سفید   درصد نفت90 در ایران بیش از ،عنوان مثال به. سایر مالحظات اجتماعی -
و  کشی گازطبیعی در بخش خانگی و عموماً در روستاها یا شهرهای فاقد لوله) برای پخت و پز(گازمایع 
گاز و  ن، نفتالمللی بنزی لذا در شرایطی که قیمت بین،دنشو می مناطق محروم مصرف عمدتاً
  مذکورهای باشد، استفاده از یک مدل واحد برای تعیین قیمت حاملسفید تقریباً یکسان می نفت

بایست مدنظر سفید و گازمایع مالحظات اجتماعی موجود می امکانپذیر نبوده و در تعیین قیمت نفت
تحمل تر از آستانه  تعیین قیمت نفت سفید یا گاز مایع در سطح باال،عالوه براین. گرفتقرار می

 .را به همراه داشته باشد) قطع درختان جنگل(محیطی  توانست مشکالت زیست در مناطق روستایی میویژه به
  

  گذاری قیمت سایر مالحظات )6-ب 
  :توان به موارد زیر اشاره نمود های انرژی درنظر گرفته شد می گذاری حامل از دیگر مالحظاتی که در قیمت

 جهانیهای   قیمتعلیرغمعنوان مثال  به. های کف قانون های انرژی با قیمت حامل متیقی شکاف اختالف -
   ریال4000 و 1000بنزین (های مذکور  های موجود حاملگاز، تفاوت قیمت بنزین و نفتمشابه برای

یاست  مانع از اتخاذ سهای جهانی آنها  با قیمت) ریال به ازاء هر لیتر165 به ازاء هر لیتر و نفت گاز 
  .گردیدهای مذکور  یکسان برای اصالح قیمت حامل

های موجود جهت تغییر ساختار تولیدی و اجرای ها، ظرفیتها و زیربخش توجه به آستانه تحمل بخش -
نیاز جهت اصالح الگوی  های مختلف، مدت زمان موردسازی مصرف انرژی در بخش های بهینه طرح

 ازجمله ... ضروری مردم، میزان مصرف انرژی وتاجها از جهت تأمین مایحمصرف، اهمیت بخش
 قیمت ،به عنوان مثال. قرار گرفتندهای تبعیضی مورد توجه مالحظات مهمی بودند که در اعمال قیمت
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 ریال بود که باعنایت به اهمیت و نقش بخش 20هر کیلووات ساعت برق در بخش کشاورزی معادل 
 ریال به ازاء هرکیلووات 90سایر مالحظات مذکور معادل کشاورزی در تأمین مایحتاج ضروری مردم و 

 .ساعت تعیین گردید

های مالی و محاسبه دقیق قیمت تعیین قیمت سوخت برای مصارف نیروگاهی باهدف شفافیت حساب -
 شده برق تمام

 نقل عمومی و توجه ناشی از افزایش هزینه سوخت در بخش حمل توجه به آثار قیمتی آنی و قابل -

 کنندگان نهایی  و خدماتی به مصرفهای تولیدیها از بخشنتقال هزینهقابلیت ا -
  

  های حمایتیبسته. 3-7-3
ها مقرر گردید مجموع اعتبارات موضوع ماده مذکور در قالب قانون هدفمندکردن یارانه) 8(در اجرای ماده 

) 11(ماده ) خ (براساس بند. های مختلف تولیدی توزیع گرددهای حمایتی جداگانه میان بخشبسته
های ها، روشبندی پروژه ای شامل اولویت های حمایتی مجموعهقانون، بسته) 8(نامه اجرایی ماده  آیین

حمایت، منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیالت، کمک بالعوض و وجوه اداره شده، طول دوره حمایت و 
  .باشندسازی مصرف انرژی می تعهدات دستگاه مربوط مبنی بر کنترل قیمت تمام شده و بهینه

  

   بسته حمایتی صنعت و معدن.3-7-3-1
 اصالح های اقتصادی و درعین حال میزان اثرگذاریباتوجه به اهمیت بخش صنعت و معدن در میان بخش

 نخستینی صنعتی و معدنی، بسته حمایتی صنعت و معدن هاهای انرژی بر فعالیت واحد قیمت حامل
 کارگروه تحوالت رت صنایع و معادن تهیه و پس از طی مراحل بررسی در دبیرخانهای بود که توسط وزا بسته

  .اقتصادی به تصویب کارگروه رسید
 به  رشته140( های صنعتی  رشتهسط ستاد تحول صنایع و معادن تمامهای انجام شده تو در مطالعات و بررسی

  :ها عبارتند از گرفتند که این شاخص شاخص مورد بررسی قرار 5براساس ) ISICتفکیک کدهای چهار رقمی 
 هزینه مستقیم انرژی -

 )مواد اولیه و محصول(هزینه حمل و نقل  -

 هزینه انرژی در قیمت مواد اولیه -

 سهم قیمت محصول در سبد هزینه خانوار -

 کاهش تقاضای محصول تولیدی -
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  رشته به عنوان25 رشته صنعتی و معدنی، 140های مذکور از میان حدود براساس شاخص
در .  معرفی شدندهای حمایتی جهت اعمال برنامه  شناسایی و هزار بنگاه12 املشهای تأثیرپذیر رشته

  . شده استارائه آنها ISIC همراه کد هپذیر ب های آسیب رشته فعالیت) 15-3(جدول 
  

  پذیر بخش صنعت و معدن های آسیب رشته فعالیت. 15-3جدول 
  

 )مرکز آمار(کد آیسیک  رشته فعالیت
 1410 و 1030هایی از   و بخش1020، 1010کدهای  )زغال سنگ، گچ، سنگ آهک(استخراج برخی معادن 

 2710بخشی از کد  تولید محصوالت اولیه و نوردی آهنی و فوالدی
 2720بخشی از کد  تولید شمش اولیه آلومینیوم

 2720بخشی از کد  تولید شمش اولیه سرب و روی
 2891 و بخشی از 2732 و 2731بخشی از کد  ریخته گری
 2710بخشی از کد  فرو آلیاژها

 1542بخشی از کد  تولید شکر از چغندر و نیشکر
 1520کد  های لبنیتولید فرآورده

 2430 و 1711بخشی از کد  تولید الیاف منسوج
 1730 و 1712بخشی از کد  رنگرزی و تکمیل پارچه

 2101د بخشی از ک تولید خمیر کاغذ و کاغذ و مقوا
 2021بخشی از کد  اوراق فشرده چوبی

 1513بخشی از کد  هاسردخانه
 2710بخشی از کد  تولید محصوالت پروفیل آهنی و فوالدی

 1515 و 1514بخشی از کد  های پرمصرفروغن کشی و تصفیه روغن
 2424بخشی از کد  تولید پودر شوینده 

 2320  و2411بخشی از کد  برخی از محصوالت شیمیایی
 2511بخشی از کد  تولید محصوالت تایر و تیوب الستیکی

 2610بخشی از کد  تولید شیشه جام
 2691بخشی از کد  تولید ظروف شیشه ای و چینی

 2692بخشی از کد  نسوزها
 2693بخشی از کد  تولید سیمان، گچ و آهک

 2696کد  بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ
 2693بخشی از کد  نیتولید آجر فشاری و ماشی

 2422 و 2698بخشی از کد  کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی
  

چنانچه یک رشته  که  استپذیر ذکر این نکته ضروری های صنعتی آسیب درخصوص رشته فعالیت
درصورتی که گردند و  محسوب میپذیر   آسیبفعالیت،های آن رشته  پذیر باشد بیشتر بنگاه بیصنعتی آس
 مواجه و نیازمند  جدی افزایش قیمت انرژی با آسیباما با  قرار نگیردپذیر آسیبهای  شته فعالیتبنگاهی در ر

 بنگاه مذکور با مراجعه به سامانه ستاد تحول صنایع و معادن و ارائه گردید تاحمایت باشد این امکان فراهم 
  :باشد می زیرعدن شامل سه محوربسته حمایتی صنعت و م .گرددپذیر محسوب  های آسیب  الزم جزء بنگاهدالیل

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 ها    اصالح نظام یارانه                                                                                                                                               

 

227

  گذاری  قیمت-
 های انرژی برای بخش صنعت و معدن  های مناسب حاملتعیین قیمت 

عالوه بر   هزینه برق برای واحدهای صنعتی و معدنی،عنوان مثال به. گذاری برق اصالح ساختار قیمت 
ماند، توان راکتیو، ضریب زیان، پیک شامل پارامترهای دی) عادی، کم باری و پرباری(هزینه انرژی مصرفی 

ضمن آنکه واحدهای صنعتی باید با هزینه خود خط انتقال و پست را احداث کرده و . شدفصل نیز می
 .کردنددادند و بابت نگهداری نیز مبالغی را به شرکت برق پرداخت می میهای برق هدیه سپس به شرکت

  

  :باشد شرح زیر میمحورهای برنامه جبرانی به : برنامه جبرانی-
ناشی از شامل مازاد هزینه (های انرژی  پرداخت هزینهجهتها   بنگاه مورد نیازنقدینگی تأمین 

پروژه  ( ماهه12 و بازپرداخت  درصد3 با نرخ سود  تسهیالتءمدت ازطریق اعطا در کوتاه) اجرای قانون
  )خط اعتباری هزینه انرژی
  )ازرگانی ویژه و مدیریت وارداتشامل سود ب( حمایت در بازار داخلی 

  )ز موجودیز صادراتی عالوه بر جوایشامل جوا( حمایت در بازار خارجی 
  :به شرح زیر)  هزینه تولیدشامل کمک(ها   جبران افزایش قیمت حامل

آجر  و  واحدهای سیمانیءکننده نفت کوره فاقد گاز طبیعی به استثنا  برای واحدهای مصرف)الف
 بالعوض صورت  ریال به500به ازاء هر لیتر مبلغ ) ته حمایتی خاص برای این دو صنعتباتوجه به بس(

  .شودپرداخت می
  ریال3000کننده گاز مایع فاقد گاز طبیعی به ازاء مصرف هر کیلوگرم مبلغ   برای واحدهای مصرف)ب

 نفت کوره و صالحیت واحدهای تولیدی برای دریافت کمک بالعوض. شودصورت بالعوض پرداخت می به
  .شود ها بررسی و تأیید می گاز مایع توسط سازمان صنایع و معادن استان

  

  وری  برنامه ارتقاء بهره-
  :باشندوری به شرح زیر میهای برنامه بهرهمحورها و پروژه

  :های اجرایی فرایند تولید شامل پروژه
 بازسازی و تکمیل فرایند تولید -

 گسترش مولدهای برق مقیاس کوچک -

 جایگزینی خطوط تولید -
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پذیر نیازمند  کنترل مصرف انرژی و حمایت از صنایع آسیب: تدوین استاندارد مصرف انرژی فرایندها -
باشد که بهترین گزینه تدوین معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولیدی  معیار سنجش مورد قبول می

 .باشد بر می انرژی

های قیمتی برای کنترل  رد مصرف انرژی مکمل سیاستاجرای استاندا: اجرای استاندارد مصرف انرژی -
 .باشد  مصرف می

های آموزشی برای کارشناسان واحدهای صنعتی، برگزاری همایش آموزش مدیریت انرژی در قالب دوره -
 ای های منطقه برای مدیران و برپایی نمایشگاه

ف درخصوص افزایش باعنایت به نیاز آتی صنایع مختل: ت انرژیاهای خدم تأیید صالحیت شرکت -
های مشاوره و پیمانکار در این زمینه توسط مرجع وری و کاهش شدت انرژی الزم است شرکت بهره

 .ذیصالح تأیید صالحیت شوند

های سربار های برق و حذف هزینهفروشی برق به منظور کاهش تعرفه مشارکت در بازار عمده -
 ای های برق منطقهشرکت

  تجاریورمصرف برای مصارف خانگی خچال و فریزرهای پیجاگزینی  -

تدوین و اجرای استاندارد مصرف انرژی محصوالت از طریق تدوین یا بازنگری معیار مصرف انرژی در  -
 محصوالت

 برمحدودسازی تولید محصوالت کم بازده و انرژی -

 ایجاد پایگاه اطالعات انرژی -

  : مدیریت منابع انسانی شامل
 سامانه ارتقاء مدیریت بنگاه -

 رش و حمایت از مراکز خدماتی صنعتیگست -

 های بین بنگاهی یگسترش همکار -

 سامانه ارتقاء توانمندی منابع انسانی -

 سازمان اطالعات کار -

 گسترش مراکز خدمات کار -
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  : عرضه محصوالت شامل
 ازطریق کمک به تحقیق و توسعه، احداث خط تولید، تأمین نقدینگی،) پربازده(حمایت از محصوالت بهینه  -

 زاریابی، تدوین استانداردهای الزمبا

 تأمین کاال -

 نوسازی و بازسازی محصوالت -

 گسترش تولید نان صنعتی -

 های حمایتی مذکور پیگیری در گازرسانی به واحدهای صنعتی به منظور دسترسی به شبکهعالوه بر برنامه
 و نفت گاز از دیگر فت کوره نها نظیر  این حامل در مقایسه با سایر حاملسراسری گاز و استفاده از مزایای

 در این رابطه شرکت ملی گاز ایران موظف گردید. های حمایتی مکمل بسته سیاستی صنعت و معدن بودبرنامه
واگذاری  های گازرسانی برای واحدهای تولیدی نسبت بهبه منظور تسریع و تسهیل در احداث زیرساخت

 و ضوابط و استانداردهای خود اقدام نموده براساس صنعتی ایواحده به سراسری گاز شبکه به اتصال عملیات اجرای
   1.های انشعاب گاز یا گازبهاء تهاتر نمایدرا با هزینه) گرددکه توسط واحد صنعتی پرداخت می(هزینه اجرا 

  

  بسته حمایتی کشاورزی. 3-7-3-2
 و اشتغال درات غیرنفتیای از تولید ناخالص داخلی کشور، صا مالحظه بخش کشاورزی با اختصاص سهم قابل

 محصوالت کشاورزی از  تولید درصد در96کل کشور و در عین حال تحقق ضریب خودکفایی بیش از 
 مقرر گردید در راستای ،برهمین اساس. های اقتصادی کشور برخوردار است ای میان بخش موقعیت ویژه

گیری از هرگونه وقفه در های حمایتی مناسب به منظور جلوهای انرژی، سیاست اصالح قیمت حامل
آثار اصالح قیمت  .درآیدها طراحی و به مرحله اجرا های بخش مذکور متناسب با آثار اصالح قیمتفعالیت
  : نمودتوان به دو دسته کلی زیر تقسیمهای انرژی در بخش کشاورزی را می حامل

  تولید محصوالت کشاورزیدر ) نفت گاز و برق(های انرژی   افزایش هزینه نهاده حامل:آثار مستقیم
 های تولید کشاورزی از قبیل کودهای شیمیایی، سموم شیمیایی، افزایش هزینه سایر نهاده:ثار غیرمستقیمآ

 های افزایش هزینه،از سوی دیگر. گرددکننده در مراحل بعدی می که موجب افزایش قیمت تولید... بذر و نهال و 
  موجبکه... های برداشت، حمل و نقل، سردخانه، انبارداری، بازاریابی و نهپس از تولید محصوالت کشاورزی نظیر هزی

  .باشند زی میر بر بخش کشاوهای انرژی  اصالح قیمت حامل از دیگر آثار غیرمستقیمگردند میکننده   قیمت مصرفافزایش

                                                            
  ها  ستاد هدفمندکردن یارانه15/4/1390م مورخ /12110/90مصوبه شماره . 1
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. بودیین وری و کارایی انرژی به شدت پا های اقتصادی بهره در بخش کشاورزی نیز همانند سایر بخش
 کیلووات ساعت برق مصرف 5/0گاز و   لیتر نفت9/0 برای تولید هر کیلوگرم مرغ زنده ، مثالبه عنوان

 هزار ریال انرژی 10های فوق حدود  المللی و تمام شده برای حامل های بین شد که با احتساب قیمت می
 بینی ی بسته حمایتی، ضمن پیش لذا در طراح).16-3 جدول( دیگرد برای تولید هر کیلوگرم مرغ مصرف می

ها خصوصاً قیمت محصوالت دامی و  هایی برای پیشگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت اقدامات و پروژه
 که انگیزه الزم ای عمل شد گونه طیور، جلوگیری از بروز هرگونه وقفه در تولید و افزایش توان رقابتی آنها به

  .ایجاد گرددن بخش های مناسب برای فعاال  ازطریق اجرای پروژهوری برای کاهش شدت انرژی و افزایش بهره
  

   میزان انرژی مصرفی در تولید محصوالت دامی و طیور.16-3جدول 
  

 )کیلوگرم/ کیلووات ساعت (برق  )کیلوگرم/ لیتر(نفت گاز  نوع محصول
 5/0 9/0 مرغ زنده
 3/0 21/0 تخم مرغ
 5/0 1/0 شیر خام

 4/0 4/0 گوسفند زنده
 3/0 3/0 گاو و گوساله زنده

  

  :توان به شرح زیر بیان نمود را میبسته حمایتی کشاورزی محورهای اصلی 
های ترجیحی برق و نفت گاز برای بخش کشاورزی متناسب با ظرفیت و آستانه  تعیین قیمت)الف

  : در این راستا اقدامات زیر بعمل آمده است کهتحمل بخش
های آبیاری و  ی در گام اول اصالحات قیمتی به منظور اجرای طرحعدم افزایش قیمت آب کشاورز -
 درصد 5 درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف شده و فقط 95الزم به ذکر است که حدود . زهکشی

  . کشور در گام اول مشمول اصالح قیمت گردید شربآب
  :های انرژی برای بخش کشاورزی براساس جدول زیر گذاری حامل قیمت -

  
 توضیحات قیمت لحام

 1500 )لیتر(نفت گاز 
 ریال

 قیمت غیرحمایتی نفت گاز.  میلیون لیتر در روز12به میزان 
 باشد ریال می3500 

 تعرفه تعیین شده برای بخش کشاورزی  ریال90 )کیلووات ساعت(برق 
5
متوسط قیمت  1

 باشدمی)  ریال450(برق 
 کمترین نرخ درمیان مصارف مختلف گاز طبیعی  ریال600 )متر مکعب(گاز طبیعی 

 مشمول اصالح قیمت قرار نگرفت -- - آب کشاورزی
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  :اختصاص اعتبار انرژی به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز کشاورزان شامل )ب
  اورزیهای کش های دیزلی چاه موتور پمپ -
 های کشاورزی ماشین -

 ناوگان صیادی -

  وری و افزایش تولید دام  سازی مصرف سوخت، افزایش بهره ط به بهینههای مربو اجرای پروژه )ج
 واحد برای 4550 و  در کل دوره اجرای قانون واحد مرغداری17500سازی مصرف سوخت در  بهینه -

 بهسازی تجهیزات گرمایشی به اتوماسیون تهویه و سیستم اتوماتیک هوادهی و از طریقسال اول 
 بهسازی تأسیسات

 واحد برای 2624 و  در کل دوره اجرای قانون واحد گاوداری15000مصرف سوخت در سازی  بهینه -
سازی  های موتورخانه، بهینه کننده دیگ های گرم سال اول ازطریق عملیات اجرایی تغییر و تعویض مشعل

بندی موتورخانه و منبع انبساط، اصالح  های آب گرم مصرفی و آب گرم رادیاتورها، عایقو تعویض پمپ
افکن  ها، اصالح سیستم شعله های کارگری و اداری و استفاده از سایر انرژیهای گرمایشی محیطستگاهد

 هاکشی آب مصرفی گاوداری بندی لوله ها، گازسوزکردن خودروها، عایق دامداری

های صنعتی طی برنامه سه ساله  ها و دامداری سازی مصرف سوخت در مرغداری های بهینهپروژهاجرای  -
 .)یارانه مستقیم(یا روش خود اجرایی ) یارانه سود تسهیالت(یق پرداخت تسهیالت ارزان قیمت ازطر

 هزار رأس 160های سنتی به میزان  ها و افزایش تولید گوشت دامداری تأمین تلیسه پرتولید دامداری -
 )اخل هزار رأس از محل د18 هزار رأس از محل واردات و 14 هزار رأس در سال اول به تفکیک 32(

 تأمین دام خارجی به منظور افزایش ، هزار رأس30های سبک روستایی به میزان افزایش تولید دام -
 هزار رأس گوسفند 15 هزار رأس نژاد پرشیر بز و 15گوشت و شیر در مناطق روستایی به تفکیک 

 ) چند قلوزا(پربازده 

 و دوره  درصد8رات بانکی با نرخ سود  هزار دستگاه تراکتور و کمباین ازطریق اختصاص اعتبا15نوسازی  -
  ساله 5بازپرداخت 

  :اجرای عملیات کشاورزی حفاظتی در دو بخش )د
و اجرای ) سبک و سنگین متناسب با نوع خاک و کشت( شامل خرید ادوات خاکورزی :الگویی -

  )کشت مستقیم، عمیق کاری، عملیات خاکورزی، حاصلخیزی(عملیات 
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سبک، (انه جهت اجرای عملیات حاصلخیزی و خرید ادوات خاکورزی  شامل پرداخت یار:توسعه -
  )سنگین متناسب با نوع خاک و کشت

بینی گردیده  عالوه بر محورهای چهارگانه حمایتی مذکور که برای سال اول اصالحات قیمتی پیش
  :باشندبود موارد زیر نیز در بسته حمایتی کشاورزی قابل توجه می

 یو تکمیلی کشاورزی تحت پوشش وزارت جهادکشاورزی در بسته سیاستحمایت از صنایع تبدیلی  -
 صنعت و معدن

 های نوین آبیاری در بسته سیاستی صنعت و معدنهای مورد نیاز سیستم اولویت تولید دستگاه -

حمایت  کنندگان ها به مصرفباعنایت به پذیرش انتقال افزایش هزینه تولیدات زراعی باغی و گلخانه -
  .صول درصورت لزوم بصورت جداگانه تدوین خواهد شدخاص از هر مح

  

   حمل و نقل درون و برون شهریحمایتیبسته . 3-7-3-3
ای که طی  گونه شود بهمی کنندگان عمده انرژی در کشور محسوب بخش حمل و نقل یکی از مصرف

مصرف های نفتی در بخش حمل و نقل وردهآدرصد فر 27حدود  بطور متوسط )1380-1389(های  سال
های سوخت و تأثیرپذیری و های بخش از تغییر قیمت تأثیرپذیری آنی فعالیت،عالوه براین. شده است

های  تا حدود زیادی از سایر بخش راکه بخش مذکور(ها تأثیرگذاری عملکرد بخش بر عملکرد سایر بخش
 برون شهری مبتنی بر انجام  بسته حمایتی حمل و نقل درون وتانمود می ایجاب) سازدمیاقتصادی متمایز

بر حمل و نقل در دو ) CNGبنزین، نفت گاز و (خصوص آثار اصالح قیمت سوخت درهای کامل  بررسی
های زمانی مختلف و در بازه) ای، ریلی، هوایی و دریاییجاده(شهری  بخش مجزای درون شهری و برون

  .ها به مرحله اجر درآیدان با اصالح قیمتمطراحی و همز
 بر قیمت تمام شده حمل بار) در سناریوهای مختلف قیمتی(ها  آثار اصالح قیمت،همین راستادر 

های مختلف محاسبه و متناسب با آثار مذکور، به تفکیک بخش) کیلومتر-نفر(و مسافر )  کیلومتر–تن (
می به عمو  لزوم توسعه حمل و نقلهمچنین.  اتخاذ گردیدهای قیمتی دولت در بخش حمل و نقل سیاست

های سوخت در منظور پاسخگویی به افزایش تقاضای استفاده از حمل و نقل عمومی ناشی از اصالح قیمت
 اقدامات ضربتی، اقدامات بخشبسته حمایتی حمل و نقل در چهار منجر به تدوین بخش خانوار 

 کارگروه 6/11/1388در جلسه مورخ و تصویب آن های بلندمدت  مدت و سیاست مدت، اقدامات میان کوتاه
  .گردیدتحوالت اقتصادی 

  

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 ها    اصالح نظام یارانه                                                                                                                                               

 

233

  اقدامات ضربتی 
سازی درخصوص میزان واقعی افزایش قیمت کرایه حمل و نقل و بار و مسافر  رسانی گسترده و آگاه اطالع -

تاکسی، خودروی کرایه (شهری  با اولویت حمل و نقل درون) تأکید بر درصد هزینه سوخت از کل هزینه(
 ..) .و تشریفات، آمبوالنس و 

های کنترلی و نظارتی با همکاری تنظیم و ابالغ تعرفه ارائه خدمات حمل و نقل با تعیین اولویت -
 های ذیربطها و تشکلاتحادیه

  ریلی و روستایی، یارانه به جابجایی بار روستایی و مسافر انبوه درون شهریءاعطا -

ویت ناوگان حمل و نقل بار بسترسازی الزم برای پرداخت الکترونیکی بهای سوخت مصرفی با اول -
میزان مصرف سوخت و کاهش بار روانی بر شهری با هدف ایجاد امکان کنترل و نظارت سیستمی  بین

 جامعه در زمینه جابجایی حجم باالی پول

های سازی کمیتهتشکیل کمیته نظارت و مدیریت خدمات حمل ونقل بار و مسافر در کشور و فعال -
بینی شعب ویژه قضایی به منظور ها با اولویت کالن شهرها با پیش شهرستانها و کلیه  مشابه در استان

 کنترل و مهار سریع هرگونه افزایش کاذب کرایه خدمات حمل و نقل 

خرید فوری ناوگان   کالن شهر کشور و پیش8ساماندهی و توسعه خطوط ویژه اتوبوسرانی در تهران و  -
 مورد نیاز

کننده خدمات حمل و  کالن شهرها به تاکسی و وانت بارهای ارائه در CNGهای اختصاص عمده جایگاه -
، متوسط و بزرگ و احراز )هادر روستاها و مجتمع( کوچک CNGهای نقل عمومی و توسعه جایگاه

 ها در شرایط غیرعادیآمادگی الزم برای مدیریت جایگاه

 سن ناوگان فعال و کاهش ها براساس سن فرسودگی باهدف تقلیل اعمال محدودیت تردد برای کامیون -
 مصرف سوخت 

 و ها  بینی تمهیدات الزم برای مدیریت تقاضای سفر ازجمله شناورسازی ساعات کار و اعمال محدودیت پیش -
 ها ثر در مراکز استانؤهای ترافیکی ماجرای طرح

وطه توسط ها و اجرای مقررات ابالغی و اعمال قانون دربرابر تخلفات مربکنترل انتظامی رعایت تعرفه -
 پلیس راهنمایی و رانندگی
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  )1389سال (مدت  اقدامات کوتاه 
  شهری مدت در حوزه حمل و نقل برون  اقدامات کوتاه)الف

 بار و منظور ساماندهی توزیع، جابجایی و تجمیع ایجاد سامانه الکترونیکی درگاه ملی بار و بازارگاه الکترونیکی به -
 ت ناوگانسازی امور حمل و نقل و مدیری روان

 ساماندهی و نظارت بر حمل و نقل بار سبک -

 ساماندهی و نوسازی ناوگان حمل و نقل سنگین بار با رویکرد تبدیل مالکیت خصوصی به شرکتی -

 های طبق نرخ) بار و مسافر(ثر سیستمی بر ارائه خدمات حمل و نقل ؤاعمال کنترل و نظارت م -
های ثبت  و سایر سامانهAVLش انجام شده ازطریق شده ابالغی و براساس نوع و میزان پیمای تعیین

 های مبدأ و مقصدمکانیزه اطالعات حمل بار و مسافر در پایانه

 لوکوموتیو مانوری و بازسازی 40 لوکوموتیو جدید، 95تأمین (شهری  کمک به توسعه ناوگان ریلی برون -
 ) لوکوموتیو موجود297

 شهری و روستایی به دوگانه سوزهای ویژه حمل بار برون تبدیل تاکسی و وانت -

  مرکز دهستان پرتردد400های غیرمتمرکز در ایجاد پایانه -

 هااصالح روش تعیین قیمت خدمات حمل و نقل با رویکرد تعدیل قیمت -

منظور جابجایی بارهای حجیم و   به)Dry Port(ایجاد مراکز توزیع بار و پایانه ترکیبی یا بندر خشک  -
 یلی و توسعه حمل و نقل ترکیبیسنگین ازطریق سامانه ر

 

  مدت در حوزه حمل و نقل درون شهری اقدامات کوتاه )ب
 )1مرحله (ایجاد سامانه توزیع خدمات حمل و نقل بااستفاده از سامانه الکترونیکی  -

های با نصب تاکسی متر، سیستم(اعمال کنترل و نظارت سیستمی بر ارائه خدمات حمل و نقل سبک  -
های ابالغی براساس قیمت) های هوشمندسازی حمل و نقل و سایر سامانه)AVL(کنترل هوشمند 

 شهری  جابجایی بار و مسافر درون

 نامه بهبود تردد در معابر شهری و نظارت بر حسن اجرای آن شتابدهی به اجرای آیین -

و نقل های حمل ازطریق شرکت... مسیری برای کارمندان و کارگران و  ایجاد سامانه همپیمایی و هم -
 همپیما با مشارکت بخش خصوصی

 ورسازی ناوگان حمل و نقل انبوه مسافر  ها، شبکه و بهرهطوط ویژه، ایستگاهخساماندهی و توسعه  -
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 بوس و ون در کالن شهرها و شهرهای بزرگ توسعه ناوگان اتوبوس، مدیبوس، مینی -

  ...های تردد، مدیریت توقف و اعمال مدیریت تقاضای سفر با شناورسازی ساعت کار و تحصیل، محدودیت -
  در کالنشهرها

 نامه مدیریت یکپارچه حمل بار و مسافر در شهر و حومه با اولویت کالنشهرها بویژه در تهران اجرای آیین -

 کمک به تأمین فوری ناوگان ریلی متروی تهران -

 تبدیل تاکسی و وانت شهری به دوگانه سوز -

های هوشمند حمل و نقل عمومی بار و ترونیکی و سامانههای فروش بلیط الکتقویت و گسترش سامانه -
 رسانی به مسافر قبل و حین سفر مسافر و سامانه اطالع

 دهی به وسایل نقلیه پرسرنشین و تشویق استفاده از خودرو اشتراکی اولویت -

 

  در حوزه صنعت حمل و نقل و انرژی اقدامات کوتاه مدت )ج
عدم صدور بارنامه و صورت وضعیت برای خودروهای جدید گذاری و نیز اعمال جریمه، عدم شماره -

) لیتر 10 بویژه وانت بار پرمصرف بیش از(پرمصرف سبک و سنگین حمل و نقل عمومی بار و مسافر 
 براساس اولویت و کنترل شده

 عرضه بنزین و گازوئیل و نیز بهسازی یها متوسط و کوچک و جایگاهCNG یهاتوسعه جایگاه -
 با افزایش کمپرسور و نازل و نگهداشت بهینه) CNGبویژه (ود های موججایگاه

 مصرف در اولویت قرار گرفتن حمایت از تولید و واردات خودروهای کم -

 نامه تولید ناوگانو دیزلی براساس برنامه و آیین) CNG , LPG(تولید موتورهای پایه گاز سوز  -

 )خودرو، یک خودروی فرسوده 3به ازای تولید (از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده  -

مسافری   تسهیالت برای ساخت واگن باری وءسازان داخلی وحمایت واعطا حل فوری مشکل مالی واگن -
 مالی وبخش خصوصی و یهاورسازی مدیریت آن از طریق تشکیل کنسرسیوم با حمایت بنگاه و بهره

 وجوه اداره شده

 لیف ابالغیبرابر تکا) نفت، گاز و بنزین( کیفیت سوخت ءارتقا -
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  مدت  میاناقدامات 
  مدت حمل و نقل برون شهری  میان اقدامات)الف

توسعه و تکمیل سامانه الکترونیکی درگاه ملی بار و مسافر و ساماندهی نظام توزیع و جابجایی بار در  -
 )مراحل بعد(سطح کشور 

 های خصوصی و تعاونی حمل و نقل بار و مسافر توانمندسازی شرکت -

های تحت مدیریت و مشارکت وزارت راه و ترابری به بخش خصوصی در راستای لیه شرکتواگذاری ک -
  قانون اساسی44های کلی اصل  قانون اجرای سیاست

 لوکوموتیو مانوری و 70 لوکوموتیو سنگین جدید، 150شهری بویژه تامین توسعه ناوگان ریلی برون -
  لوکوموتیو400بازسازی 

 یهاگذاری سودآور با استفاده از انواع شیوهخش غیردولتی و سرمایهفراهم ساختن زمینه مشارکت ب -
در بخش توسعه ناوگان عمومی حمل و نقل و توسعه ...  و BOT2 ،BOO3، 1مین مالی نظیر فاینانسأت

 هاها و پایانهشبکه و زیرساخت

 های حمل و نقل ترکیبی برای جابجایی بهینه و سریع بار ایجاد سیستم -

 و ایجاد بارنامه الکترونیکی ردیابی بار و مقصد از طریق مسیر ،أمکان کنترل بار در مبد اسازی فراهم -

 ازی مدیریت حمل ونقل بار و مسافرهوشمندس -

 توسعه مرکز توزیع و پایانه ترکیبی یا بنادر خشک برای حمل بار بصورت ترکیبی -

 مرکز دهستان2000های غیرمتمرکز در اختصاص پایانه -
  

  مدت حمل و نقل درون شهری  میاناقدامات )ب
 نامه مدیریت واحد حمل بار و مسافر در شهرهااجرای کامل آیین -

 معابر شهری و نظارت بر حسن اجرای آن نامه بهبود تردد دراجرای کامل آیین -

ها و توسعه سازی سامانه حمل ونقل ترکیبی درون شهری و اصالح ایستگاهساماندهی و یکپارچه -
گان حمل ونقل عمومی بویژه توسعه خطوط اتوبوسرانی سریع در کالنشهرها و خطوط ویژه تردد ناو

 حمل ونقل ترکیبی دوچرخه و اتوبوس

                                                            
1. Finance 
2. Build-Own-Operate 
3. Build-Own-Transfer 
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 )با ترجیح طرح پالک به پالک(ادامه توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل سنگین و سبک بار و مسافر -

 ءافری و ارتقاسازی سامانه بلیت الکترونیکی درحوزه حمل ونقل عمومی مستوسعه و یکپارچه -
 وری بامدیریت هوشمند و تخصیص یارانه به جابجاییبهره

 اخذ عوارض برمبنای مصرف سوخت وآالیندگی از خودروها بویژه کالنشهرها تعیین و -

هوشمندسازی ناوگان حمل ونقل بار و مسافر سبک و اعمال مدیریت بر نحوه پیمایش مسیرها و  -
 عملکرد آنها و ایجاد مراکز کنترل الزم

 ها به داشتن حداقل یک فضای توقف برای هر واحد کاربریالزام انواع کاربری -

برداری کالنشهرها ازطریق  بهره آماده جدید خطوط اولویت با قطارشهری ناوگان فوری مینأت به کمک -
 هابودجه سنواتی و هدفمندسازی یارانه

  

   میان مدت بهسازی تولید ناوگاناقدامات) ج
 نقل عمومی نامه تولید ناوگان با اولویت حمل و گازسوز براساس برنامه و آیینتوسعه خودروهای پایه -

 با مصرف سوخت Micro Car( سبک فوق خودروهای تولید خصوص در حمایتی های سیاست اعمال -
  نوین جایگزینیها ، هیبریدی و پایه گازسوز و توسعه استفاده از سوخت) کیلومتر100 لیتر یا کمتر در 2

 پرمصرف و تبدیل آنها از  بارهایسوز و تعویض موتور و انت وهای دیزلی سبک و دوگانهتولید خودر -
 بنزین سوز به دیزلی

 غیراستاندارد یا فرسوده های نمودن خودروهای فرسوده و موتورسیکلتحمایت از طرح خارج از رده -
 )اسقاط یک خودروی سبک به ازای هر دو خودرو تولیدی(با هدف کاهش سن ناوگان 

ریزی برای جلوگیری از تولید خودروهای پرمصرف سبک و سنگین برای حمل و نقل عمومی رنامهب -
 بار و مسافر

حمایت از توسعه و تقویت صنایع ریلی و واردات تجهیزات مورد نیاز با تسهیالت الزم و تخصیص  -
 یارانه سود تسهیالت

  

  خت مصرف و واردات سو،مدت بهسازی تولید، توزیع  میاناقدامات )د
 ها رسانی به جایگاه سازی وضعیت سوخت بهبود و ایمن -

در حوزه حمل ونقل و اختصاص درآمد حاصله در جهت ) بنزین(افزایش عوارض و مالیات سوخت  -
 توسعه حمل ونقل عمومی بویژه ریلی
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مین و أاستانداردسازی سوخت تولید داخل و عرضه سوخت با کیفیت باال و خصوصی سازی تولید، ت -
 عرضه سوخت

  نقطه روستایی2400 در CNGهای کوچک سوخت بویژه ایجاد جایگاه -
  

    بلندمدتاقدامات 
  شهری  بلندمدت حمل و نقل بروناقدامات )الف

  برابر وضعیت موجود4 و 2توسعه شبکه و ناوگان حمل و نقل ریلی به ترتیب به میزان  -

ر خط آهن، برقی کردن  کیلومت2210افزایش ظرفیت و سرعت جابجایی از طریق دو خطه کردن  -
 کیلومتر واریانت و کمربندی درشبکه راه آهن و تجهیز شبکه ریلی به 93 کیلومتر واحداث 3367

 عالیم و سامانه پیشرفته

  برون شهری و روستایییهاسازی راه توسعه شبکه بزرگراهی و ایمن -

ی، ایمنی و تامین ساماندهی ناوگان حمل و نقل، راهدار  حمل و نقل روستایی ویهاایجاد شرکت -
 سوخت روستایی

  جاده ای ویژه برای ناوگان حمل و نقل عمومییهارفاهی و استراحتگاه-ایجاد مجتمع خدماتی -

از  نقل ها و روبنای حمل و برداری زیرساخت  توسعه، نگهداری و بهرهیهاکمک به تامین هزینه -
 محل اخذ مالیات و عوارض از سوخت

  

  نقل درون شهری بلندمدت حمل و ا قدامات )ب
 شهرها و مراکز استان سطح، هوایی، زیرسطحی در کالن توسعه سامانه قطار شهری اعم از هم -

 ها شهری و کمربندییهاتعریف و اصالح هندسی معابر شهری و توسعه بزرگراه -

 الزم و رقابتی یها تسهیالت و حمایتءها و ناوگان حمل و نقل با اعطا سازی زیرساخت خصوصی -
 هابندی و توانمندسازی شرکت ل و نقل بار و مسافر با رتبهنمودن حم

بوس و ون در شهرها و حومه و بهبود وضعیت  توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوس، مدیبوس، مینی -
  و داخلی ناوگان بر اساس برنامهیظاهر

و ) دولت الکترونیک( ارائه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان خدمات  درصد20توسعه ساالنه  -
 یدت تقاضای سفر و حذف سفرهای زایرمدی

 ای خدمات زدایی و ارائه منطقه ساماندهی و اصالح مراکز عمده تولید و جذب سفر و تمرکز -
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 هدفمندکردن ها بواسطه اجرای قانون ها و دهیاری جبران بخشی از هزینه حمل ونقل شهرداری -
 های نفتی ها در مصرف برق و گازطبیعی و فراورده یارانه

 جامع و تفصیلی شهرسازی با یها سازی طرح ربری زمین و آمایش حمل ونقل و یکپارچهاصالح کا -
 حمل ونقل 

 های مناسب در سطح کشور بار و مسافر شهری و ایستگاهیهاتوسعه و تکمیل پایانه -

های وزارت نقل در طرح اعمال کامل ضوابط و مقررات ترافیکی مطالعات جامع و ساماندهی حمل و -
 هان اعمال تغییر کاربریمسکن و همچنی

  

  انرژی و سایر موارد،  بلندمدت صنعتاقدامات )ج
 ایمنی و کاهش مصرف و آلودگی ءاستانداردسازی تولید خودروهای سبک و سنگین با هدف ارتقا -

 )1393 لیتر در پایان سال 5متوسط مصرف (

 )Segway( خودران  برقی ویژه حمل ونقل بار و مسافر ویها چرخه حمایت از تولید دوچرخه، سه -
 جهت بکارگیری در مناطق مرکزی شهرها و سفرهای کوتاه

 آمایش و اصالح شبکه توزیع و حمل و نقل سوخت در کشور -

 پیگیری و اجرای سبد سوخت کشور در حوزه حمل و نقل -

 یهاگذاری سودآور با استفاده از انواع شیوه فراهم ساختن زمینه مشارکت بخش غیردولتی و سرمایه -
حمل ونقل و توسعه  در بخش توسعه ناوگان عمومی...  و BOT ،BOOن مالی نظیر فاینانس، میأت

 ها ها و پایانه شبکه و زیرساخت

 )معادل رشد کشور(نامه مدیریت ایمنی و سوانح حمل و نقل برای جبران ضرر اقتصادی  اجرای آیین -
  

  بسته حمایتی اصناف. 7-3-4- 3
 میلیون واحد صنفی در سه بخش تولیدی، خدماتی و توزیعی زمینه اشتغال 5/2حوزه اصناف کشور با دارا بودن 

   نفر افراد تحت تکفل برای هر فرد شاغل حدود4 تا 5/3 میلیون نفر را فراهم نموده که با سرانه 5حدود 
 درصدی اصناف 20 سهم حدود ،عالوه براین.  میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده است20 

 .باشد اهمیت و نقش فعالیت این بخش در اقتصاد ملی میدهنده  نشان)GDP(لص داخلی اتولید ناخدر 
  : اهمیت کارکرد حوزه اصناف در اقتصاد ملی و عواملی نظیرباتوجه به

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


240 ها ادی با تأکید بر هدفمندکردن یارانهمبانی طرح تحوالت اقتص               

قدیمی و مستهلک بودن تکنولوژی مورد استفاده در اغلب واحدهای صنفی تولیدی و عدم تمکن  -
  و نوسازیمالی الزم برای تغییر سیستم

 های صنفی ثر در کلیه بخشؤهای شغلی در حوزه اصناف و حفظ اشتغال م جلوگیری از کاهش فرصت -

 حفظ قدرت رقابت واحدهای صنفی تولیدی در بازارهای جهانی -

 پذیری واحدهای صنفی صادراتی بهبود توان رقابت -

 وری طریق افزایش کارایی و بهرههای تولید و توزیع کاال و خدمات ازجلوگیری از افزایش غیرمعمول هزینه -

  تأمین مایحتاج عموم مردمدر جلوگیری از هرگونه خلل -

های انرژی تأثیرپذیری   واحدهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی که از افزایش قیمت حاملتمامید دمقرر گر
  .ایتی اصناف شوندمشمول بسته حم) گرا با تأکید بر واحدهای صنفی تولیدی و تولیدی صادرات(باالیی دارند 

 های صنفی به شرحبرخی از رسته) کاال و خدمات(های انرژی در قیمت تمام شده محصوالت  سهم حامل
 یا اجازه افزایش فتهها تحت حمایت قرار گربایست متناسب با آثار اصالح قیمتباشد که میجدول می

  .و تولیدکنندگان به آنها داده شودکنندگان قیمت کاالها و خدمات نهایی از جانب سازمان حمایت مصرف
  

  های صنفیستهرشده محصوالت برخی از  های انرژی در قیمت تمام  سهم حامل.17-3 جدول
  

های ا نرژی در هزینه  درصد سهم حامل نام رسته صنفی
 تولید کاال یا خدمات

 10 دهنده خدمات سردخانه ای ارائه
 10 آهنکاران
 10 قالیشویان

 10 گران ریخته
 10 سازندگان در و پنجره آلومینیومی

 10 سنگبری
 10 خشکشویی و لباسشویی

 10 قنادی
 10 صباغان و گلزنان

 7 تولیدکنندگان مصنوعات فلزی
 7 تولیدکنندگان نانهای حجیم و نیمه حجیم
 7 سازندگان و فروشندگان گلگیر و رادیاتور

 6 تولیدکنندگان کشباف
 5 چاپ و انتشار

 5 کلیشه و لیتوگراف مهر و پالک و چاپ اسکرینسازندگان 
 5 آهنسازان
 5 ذوب فلزات

 5 تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترونیکی
 5 تعمیرکاران صنایع برودتی و تهویه مطبوع و لباسشویی و قطعات یدکی

 5 تولید پوشاک
 5 سازندگان و فروشندگان باطری
 4 رستوران و تاالرهای پذیرایی

 3 حافانص
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  :از اصناف از طریق سه روش زیر پیشنهاد گردیدهای حمایت شیوه
گرا بر مبنای بسته حمایت از صادرات غیرنفتی و  ویژه صنوف تولیدی صادرات: جوایز ویژه صادراتی •
  ای های تعرفه ستاسی

 ل شام"بر انرژی"های تبعیضی انرژی مشابه حمایت از تولید برای واحدهای تولیدی  اعمال نرخ •
 "انرژی بر"واحدهای صنفی تولیدی  و گرا اصناف تولیدی و خدمات صادرات

ها مقرر گردید قیمت برق برای اصناف  براساس مصوبه ستاد هدفمندکردن یارانه،در همین راستا
مبلغ گازبها نیز برای . تعیین گردد ریال به ازاء هر کیلووات ساعت کمتر از سایر اصناف 300تولیدی 

ها،  ها، اغذیه فروشی پزی نمایند مانند شیرینیاز گازطبیعی برای تولید و طبخ غذا استفاده میواحدهایی که 
ست که مبلغ گازبهاء  ا ریال به ازاء هرمتر مکعب تعیین گردید این درحالی1000معادل ... ها و  رستوران

  . ریال به ازاء هر مترمکعب تعیین شده بود2000سایر کسب و خدمات معادل 
 میلیون ریال برای هر 100 تا 20 درصد و میانگین 7قیمت با نرخ سود  تسهیالت بانکی ارزان ءاعطا •

  ) دارای پروانه کسب(بر  واحد صنفی تولیدی انرژی
نظیر ذوب فلزات، رنگ رزان، (برای واحدهای صنفی تولیدی بزرگ و صادراتی الزم به ذکر است که 

بخش از صنوف نیاز به اعتبار بیشتری دارد سقف تسهیالت که نوسازی و تجهیزات در این ...) فخاران و 
منظور حمایت از صنوف تولیدی انرژی بر در  به ، همچنین.ریال قابل افزایش است  میلیون300نظر تا  مورد
از واحدهای )  هزار واحد40(  درصد10بینی شده بود که ساالنه پیش) 1389-1390(های اول و دوم سال

  .گردند هزار واحد صنفی تولیدی مشمول استفاده از تسهیالت مذکور 400تولیدی از مجموع 
  
  ایهای تعرفهبسته حمایت از صادرات غیرنفتی و سیاست. 3-7-3-5

  صادرات غیرنفتی) الف
منظور جلوگیری از کاهش قدرت رقابت محصوالت ایرانی در بازارهای  حمایت از تولید کاالهای صادراتی به

های تولیدی های حمایتی بخشها در بستهثیر اجرای قانون هدفمندکردن یارانهتأ المللی تحتهدف بین
  . استبرخوردار بوده یی اولویت باالاز) صنعت و معدن و کشاورزی(

 هدف از تدوین و اجرای بسته حمایتی صادرات غیرنفتی، حمایت از صادرکنندگان در برابر افزایش

تخلیه، بارگیری، انبارداری،  بندی، بسته و سورتینگ راتی،صاد نقل و حمل شامل بازرگانی خدمات هزینه
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های بندری باتوجه به آثار ناشی از اجرای قانون بر قیمت تمام شده کاال و خدمات ایرانی در بازارهای هزینه
  :در نظر گرفته شدحمایت از صادرکنندگان از این رو، شرایط زیر جهت  .باشد می هدف صادراتی

 صادرکنندگان ایرانی کاالهای غیرنفتی و خدمات از تمام در بسته حمایتی مخاطبین مورد حمایت -
 ،بر این اساس. باشندز صادراتی مییباشند که با موازین فعلی مشمول حمایت از طریق جوا می مبدأ ایران

مجموع اعتبارات مصوب بصورت کمک بالعوض بصورت مستقیم یا غیرمستقیم به صادرکنندگان 
های توانند عالوه بر پرداخت معوقات صادرکنندگان در سالمیهای مذکورکمک. گرددمیپرداخت

ها و نیز از طریق انجام های حمایتی در زمان اجرای قانون هدفمندکردن یارانهگذشته بابت کمک
های غیرمستقیم نظیر کمک سود تسهیالت بانکی، تبلیغات کاال و خدمات در بازارهای حمایت

های خارج از کشور و پرداخت  های تجاری، برگزاری نمایشگاهجاری، اعزام هیأتهدف، ایجاد مراکز ت
 های سایر حمایت و بندی بسته های سورتینگ، هزینه و حمل هوایی، زمینی، دریایی، ریلی صادراتی یارانه

 .غیرمستقیم با استفاده از ساز و کارهای تعیین شده اعطا گردد

ها، مات صادراتی در زمان اجرای قانون هدفمندکردن یارانهدرصد و میزان حمایت از کاالها و خد -
براساس جداول ویژه ضرایب حمایت از آنها در سال اجرا که توسط سازمان توسعه تجارت ایران و 

 های مربوطه تدوین و به تأیید وزیر بازرگانی های تولیدی و تشکل حسب مورد همکاری وزارتخانه
 .رسد، تعیین خواهد شد می

اسبه ارزش ریالی درصد حمایتی برای کاالها بیشترین قیمت پایه صادراتی مصوب آنها از مأخذ مح -
چنانچه . گذاری مستقر در سازمان توسعه تجارت در سال اجرا خواهد بود یمت قسوی کمیته دائمی

 مبنای پرداخت قیمت درج اشدبقیمت اظهارشده در پروانه صادراتی کمتر از قیمت پایه صادراتی 
 .پروانه صادراتی خواهد بودشده در 

این بسته برای ) 3(های بالعوض موضوع این ماده با رعایت سقف اعتبارات بند تغییر درصد کمک -
 هر کاال به پیشنهاد سازمان توسعه تجارت و تصویب وزیر بازرگانی باتوجه به معیارهای ذیل مجاز

 :باشدمی

 هاانون هدفمندکردن یارانهکاهش قدرت رقابتی کاالهای صادراتی ناشی از اجرای ق -

 میزان سهم کاال از صادرات غیرنفتی در بخش مربوطه -

 های حمایتیهای انجام شده در سایر بستههای مضاعف باتوجه به حمایتاجتناب از کمک -

  بازارهای هدف شکنندهدارایتوجه به بازار کاالهای  -
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 در زنجیره تولید دارای ارزش افزوده باالتر کاالهای نهایی  -

ه منظور اجرای مفاد این بند کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ب
ایران تجارت  عهاتاق تعاون، تشکل صادراتی ذیربط، وزارتخانه یا سازمان تخصصی ذیربط و سازمان توس

  .گرددتشکیل می
 های درخصوص درخواست گیری صمیمت و بررسی شده نسبت به تعیین معیارهای مذکور براساس کارگروه

  .نماید های بالعوض کاالهای مختلف اقدام میواصله یا سایر مصادیق موجود مبنی بر لزوم تغییر درصد کمک
 نزد عالوه بر تخصیص اعتبارات الزم جهت پرداخت کمک بالعوض اعتباراتی نیز بصورت وجوه اداره شده -

 .شود می درنظر گرفته)  درصد7نرخ سود (ت  تسهیالت ارزان قیمءهای کشور جهت اعطا بانک
 

  ای های تعرفه  سیاست)ب
بینی  های پیش به منظور حمایت از تولیدات داخلی درمقابل محصوالت مشابه وارداتی، عالوه بر حمایت

 درصورت لزوم مورد توجه  زیرای به شرح های تعرفههای حمایتی تولیدی مقرر گردید حمایتشده در بسته
  :قرار گیرند

 از تولید نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مجاز است به منظور حمایت کمیسیون ماده یک آیین -
های عملیاتی و کاهش  ها با افزایش هزینه تأثیر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه کاالهایی که تحت

 واردات کنندگان  با لحاظ حقوق مصرفشوندمی قدرت رقابت با محصوالت مشابه وارداتی مواجه

مشروط برآنکه وضع سود بازرگانی ویژه . دهد قرار ویژه بازرگانی سود پوشش تحت را مذکور کاالهای
 .منجر به افزایش غیرمنطقی قیمت کاالهای مشمول نگردد

بری باال، میزان تولید، مصرف داخلی و واردات،  سود بازرگانی ویژه با توجه به مالحظاتی شامل انرژی -
 .شودمی کنندگان برای هریک از کاالها تعیینرعایت حقوق مصرف

  که حداکثر پس از  طوری ه ب،یابد می درصد کاهش 20سود بازرگانی ویژه بطور متوسط ساالنه  -
 . سال به صفر برسد5

های حمایتی، پس از  بسته در موجود های حمایت سایر مالحظه با ویژه بازرگانی سود مشمول کاالهای -
) 1(ط و تأیید دبیرخانه کارگروه تحوالت اقتصادی به دبیرخانه کمیسیون ماده پیشنهاد وزارتخانه ذیرب

  .گردد می جهت بررسی و تعیین سود بازرگانی ویژه ارسال
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  ها ها و دهیاری بسته حمایتی شهرداری. 3-7-3-6
 ی از اجرای قانونها ناش ها و دهیاری ها، جبران زیان شهرداری قانون هدفمندکردن یارانه) 8(ماده ) ج(مطابق بند 

 ها شهرداری حمایتی  تهیه بسته،برهمین اساس. ازجمله موارد مصرف اعتبارات ماده مذکور عنوان شده است

 ها در بسته حمایتی شهرداری. بینی گردیده است قانون پیش) 8(نامه اجرایی ماده  آیین) 2(ماده ) و( بند در ها دهیاری و
  :ها در سه حوزه به شرح زیر پیشنهاد شده است شهرداری) نهافزایش هزی(ها جبران زیان  و دهیاری

 ها ها و کشتارگاه نشانی، فضای سبز، پسماند، آرامستان حوزه خدمات شهری شامل آتش -

 های عمرانی آالت عمرانی، تأمین قیر و افزایش سایر هزینه حوزه عمران شهری شامل ماشین -

 ریحوزه حمل و نقل شهری شامل اتوبوسرانی و قطار شه -

 های مذکور ضمن ارائه اطالعات مربوط به میزان مصرف انرژی، افزایش هزینه ناشی از اصالح در هریک از حوزه
  براساس اطالعات ارائه شده در بسته حمایتی،،درمجموع .محاسبه شده است) بنزین، گازوییل و برق(های انرژی  قیمت حامل

 باشد که افزایش هزینه ناشی از شرح زیر می به)  شهر1095(ها  اریهای انرژی و قیر در شهرد میزان مصرف ساالنه حامل
  .قانون جبران گردد) 8(بایست از محل اصالح قیمت تعرفه خدمات شهری و یا از محل منابع ماده  ها می اصالح قیمت حامل

   میلیون لیتر260    بنزین
   میلیون لیتر6/274    نفت گاز

   میلیون کیلووات ساعت1058     برق
   هزار تن50      قیر

  22ها نیز به تفکیک در حوزه عمرانی و خدماتی برای حدود  جبران افزایش هزینه دهیاری
 و گازوئیل با مصارف بنزین های حامل قیمت اصالح از ناشی ها هزینه افزایش این .است شده ارائه دهیاری  هزار

  :باشد  به شرح زیر میساالنه ارائه شده

   میلیون لیتر 265    بنزین 
   میلیون لیتر 180     گاز نفت

  

  اصالح ساز و کار مالی دریافت درآمد از فروش کاالها و خدمات مشمول قانون. 3-7-4
 آرد های نفتی، آب، برق، گاز،وردهآها، درآمد حاصل از فروش فر از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهپیشتا 

 های نفتی، ملی گاز وردهآپخش فر و پاالیش ملی های شرکت بنام درآمدی متعدد بانکی های حساب به گندم و
  .شدگردید و براساس ضوابط حاکم هزینه می ، توانیر، آبفا و بازرگانی دولتی ایران واریز میایران
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ها با توجه به اهمیت وصول کلیه منابع حاصل از اجرای قانون پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه
های فوق مقرر گردید کلیه وجوه های مالی شرکت سازی صورت افو شف) هادرآمد حاصل از اصالح قیمت(

داری کل کشور کنندگان کاالها و خدمات آنها مستقیماً به حساب خزانهواریزی توسط مشترکین و مصرف
  : عالوه بر این مقرر گردید1.واریز گردد

های خزانه  سابیادشده ح های شرکت تمام برای صورت لزوم در ساعت 48 ظرف کشور کل داری خزانه -
 .معین و تمرکز خزانه افتتاح نماید

 قبوض صادره، شماره حساب واریزی خزانه را درج ی موضوع مصوبه موظف شدند در تمامهاشرکت -
 .نمایند

هایی که خارج از مقررات های زیرمجموعه باید حساب یا حسابهای مذکور و همچنین شرکت شرکت -
به  اند را مسدود و مانده آنها رازانه معین استان افتتاح نموده خزانه یا خزموصوف و بدون اخذ مجوز ا

 . منتقل کننداند،  افتتاح شدهبنام خزانه که هایی حساب

 متمرکز های  ساعت پس از واریز درآمدهای حاصله به حساب48کل کشور موظف گردید ظرف  داری خزانه -
ها به تاد هدفمندکردن یارانههای مربوط را طبق توافقات انجام شده با س خزانه، سهم شرکت

  . واریز نمایدها شرکتهای پرداخت  حساب
قانون هدفمندکردن  اجرای جریان در مذکور های شرکت درآمد میزان سازی شفاف به اهمیت عنایت با
که براساس بند مذکور  نحوی ه تصریح گردید ب1390قانون بودجه سال ) 47(ها موضوع فوق در بند  یارانه

قانون ) 5(های دولتی موضوع ماده   درآمدهای حاصل از فروش کاال و خدمات شرکتمتمامقرر شد 
داری کل کشور واریز شود و طبق  های معرفی شده از سوی خزانه مدیریت خدمات کشوری به حساب

  .احکام و مقررات قانونی بین ذینفعان مربوطه تقسیم گردد
  

  قانوناجرای حین و پس از بینی شده  تمهیدات پیش. 3-7-5
اتخاذ تدابیر مناسب به منظور مدیریت اجرای قانون در روزهای آغازین آن از اهمیت بسزایی در کنترل 

ت و نظار. های عرضه سوخت برخوردار بود های احتمالی در جایگاه انتظارات تورمی و جلوگیری از ازدحام
ن و همچنین اتخاذ تصمیمات پایش گسترده دولت در مقام اجرا، اصالح و انعطاف در جریان اجرای قانو

                                                            
  ت اقتصادی نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه طرح تحوال14/10/1389ن مورخ 46069ت/231152مصوبه شماره . 1
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 های الزم درخصوص مسائل و مشکالت پیش آمده ضمن تضمین موفقیت طرح سبب گردید برغم نگرانی
  :عبارت بودند ازشده بینی  پیش اهم تدابیر.  قانون در فضایی کامالً آرام و عادی به مرحله اجرا درآیدموجود،
  ریال1000ی و شخصی بنزین سوز به قیمت العاده و حمایتی خودروهای عموم اختصاص سهمیه فوق -

   ریالی آنها4000 بر سهمیه بنزین های قبل عالوهماه مطابق ماه برای دی
حداکثر به میزان مصرف ) گازوئیل سوز(العاده و حمایتی خودروهای دیزلی اختصاص سهمیه فوق -

  ریالی آنها1500 ریال عالوه بر سهمیه 165 روز با قیمت 10

 سوز شخصی خودروهای بنزینموجود در کارت سوخت  ریالی 1000ن حفظ ذخیره بنزی -

 به ) ریالی4000 ریالی و بنزین 1500نفت گاز (های اول اختصاص سهمیه نفت گاز و بنزین با نرخ -
 حمل و نقل عمومی و وزارت کشور به منظور حمایت از  کشاورزی،های صنعت و معدن،بخش
 قانون) 8(ماده اجرای های مذکور در راستای بخش

در قبوض آب، ... ممنوعیت دریافت هرگونه مبالغی تحت عناوین آبونمان، دیماند، قدرت، تبصره و  -
 برق و گاز

پذیرش خوداظهاری مشترکین آب، برق و گاز در خصوص تعداد واحدهای ساختمانی مسکونی که  -
 ک تعهدنامه اخالقیاند از طریق دریافت یموفق به تفکیک واحد و دریافت پایان کار شهرداری نشده

نها ایجاد امکان تفکیک کنتورهای آب، برق و گاز برای خانوارهای ساکن در یک مجموعه مسکونی ت -
 با اخذ هزینه کنتور و نصب آن

براین . های قبلی  براساس نرخ28/9/1389محاسبه هر میزان مصرف آب، برق و گاز تا قبل از  -
ل و بعد از اجرای قانون برای مصارف مربوطه محاسبه ها با دو نرخ قب در قبوض صادره، هزینه،اساس

 .و برای مشترکین ارسال گردید

 ایجاد اطمینان در مردم برای رفع هرگونه خطای احتمالی در محاسبه هزینه آب، برق و گاز باتوجه به -
 هاتغییر روش محاسبه هزینه

های  جمهور و الزام دستگاه  در حوزه معاون اول رئیس1هاتشکیل ستاد اجرایی هدفمندسازی یارانه -
 و مین اجتماعی، امور اقتصادیأهای کشور، صنایع و معاون، رفاه و توزارتخانه(ها عضو ستاد هدفمندکردن یارانه

دارایی، نفت، نیرو، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، بازرگانی، 

                                                            
 های تحول اقتصادی  نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه طرح23/9/1389ن مورخ 45928ت/213427مصوبه شماره . 1
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ه معرفی یکی از معاونان خود به عنوان نماینده ب) اطالعات و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
 :االختیار جهت حضور دائم و تمام وقت در ستاد یاد شده به منظور تام

ها، جراید مکتوب  اریزهای گروهی مختلف اعم از مطبوعات، خبرگرسانی و ارتباط با رسانه اطالع)الف
ها و پاسخگویی به سواالت مردمی ین برنامهایران به لحاظ تبی. ا. و الکترونیکی به ویژه صدا و سیمای ج

  های مذکور مربوط به حوزه دستگاه
سازی از طریق پاسخ های حمایتی ذیربط به منظور شفاف آمادگی و ایضاح مسائل مرتبط با بسته)ب

 های تلفنی، جلسات حضوری، برگزاری مصاحبه و میزگرد براساس برنامه تنظیمی در حیطه وظایف و مسئولیت
  های مذکورهدستگا
ها از لی که همزمان با اجرای قانون هدفمندکردن یارانهئ اتخاذ تصمیم جهت حل و فصل مسا)ج

  .شودسراسر کشور گزارش می
ازای  ریال به1500های غیرمجاز با نرخ های فعال چاهموردنیاز موتور پمپ) نفت گاز(مین سوخت أت -

  . فعالیت کشاورزی بصورت پمپاژ آب از چاه جریان داردها در مناطقی کههر لیتر همانند سایر موتور پمپ
های خانگی و مدارس آموزش و پرورش فاقد گاز طبیعی با نرخ مین نفت گاز مورد نیاز شوفاژخانهأت -

  1 ریال به ازاء هر لیتر1500
 ریال به ازاء 1500ایران با نرخ .ا.های صیادی با مالکیت پرچم جمین نفت گاز مورد نیاز لنجأت -

  2لیتر عالوه بر سهمیه بخش کشاورزیهر 
  :های انرژی مقرر شد حاملدر راستای کنترل هرچه بیشتر آثار قیمتی اصالح قیمت -

 به استثناء موارد مقرر در مصوبات هیأت وزیران و 1389افزایش نرخ کلیه خدمات دولتی در سال "
های تحت پوشش آنها  ها و شرکت نهای دولتی و سازما  دستگاهتمامها ممنوع و ستاد هدفمندکردن یارانه

ها موظفند طرح پیشنهادی کاهش نرخ خدمات دولتی موردنظر را تهیه و به ستاد هدفمندکردن یارانه
  3".ارسال نمایند

های وابسته موظف شدند در چارچوب قانون و ها و شرکت های دولتی و سازمان  دستگاهتمام -
حاسبه هزینه حمل و نقل اقدام نمایند و هرگونه ها نسبت به ممصوبات ستاد هدفمندکردن یارانه

                                                            
  نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه تحوالت اقتصادی15/10/1389ن مورخ 46042ت/132086مصوبه شماره . 1

 همان. 2

  نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه تحوالت اقتصادی15/10/1389ن مورخ 46043ت/232082مصوبه شماره . 3
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های مورد قبول محسوب نخواهند صورت پشت بارنامه جزء هزینههزینه خارج از مصوبات دولت به
  1.شد

 عالوه  ریال به ازاء هر لیتر به بخش کشاورزی1500اختصاص یک نوبت سهمیه نفت گاز اضافی با نرخ  -
  2 تامین سوخت واحدهای تولیدی در بخش کشاورزیبر سهمیه بخش مذکور به منظور مدیریت

  لیتر در روز به  میلیون3 و 10های کشاورزی، صنعت و معدن از به ترتیب  افزایش سهمیه بخش -
 3 میلیون لیتر در روز5 و 12 

بصورت ) خوراک دام و طیور(اختصاص یک میلیون تن گندم جهت مصارف بخش کشاورزی  -
 به منظور کنترل و جلوگیری از افزایش بیش از 4 ازاء هر کیلوگرم ریال به1750اعتباری و با قیمت 

  حد قیمت دام و طیور
 . ریال برای هر کیلووات ساعت1000 ریال به 1200کاهش متوسط تعرفه برق برای مصارف تجاری از  -

ای انجام شود که قیمت برق برای گونه گذاری برای اصناف تولیدی به مقرر شد قیمت،عالوه بر این
  5. ریال به ازاء هر کیلو وات ساعت کمتر از سایر اصناف باشد300ناف تولیدی اص

منظور حصول اطمینان از مصرف سهمیه نفت گاز بخش کشاورزی در بخش مذکور و جلوگیری به -
های دیگر مقرر گردید سهمیه نفت گاز مصارف مختلف بخش کشاورزی از از مصرف آن در بخش

ها متناسب با نیاز  ییارو ده ها یها، بخشدار ه از امکانات فرمانداریطریق وزارت کشور و با استفاد
  6.واقعی کشاورزان توزیع گردد

 هر ازاء  ریال به1500اختصاص سهمیه نفت گاز مجزا به وزارت کشور برای فصل سرد سال با قیمت  -

  7انگی فاقد گاز طبیعیهای خو پرورش و شوفاژخانه آموزش وزارت مدارس نیاز مورد گاز نفت مینأت برای لیتر
که سوخت موردنیاز خود را تا قبل از اجرای قانون هدفمند کردن (تحویل سوخت مشتریان عمده  -

به صورت نقدی خریداری کرده و حواله مربوطه نیز صادر ) 27/9/1389 مورخ 24ساعت (ها یارانه
  های قبلی براساس میزان بستانکاری مشتریان با نرخ) شده باشد

                                                            
  نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه تحوالت اقتصادی15/10/1389ن مورخ 46044ت/232077مصوبه شماره . 1

 ها ستاد هدفمند کردن یارانه22/10/1389 مورخ 239832/9104مصوبه شماره . 2

 ها ستاد هدفمند کردن یارانه22/10/1389 مورخ 239828/89103مصوبه شماره . 3

 ها ستاد هدفمند کردن یارانه22/10/1389 مورخ 239832/89105مصوبه شماره . 4

 ها ستاد هدفمند کردن یارانه22/10/1389 مورخ 239837/89102مصوبه شماره . 5

 ها ستاد هدفمند کردن یارانه27/10/1389 مورخ 245124/89106مصوبه شماره . 6

 ها ستاد هدفمند کردن یارانه17/11/1389 مورخ 259721/891104مصوبه شماره . 7
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 در احجام مختلف در کلیه نقاط کشور (LPG)مهیدات الزم جهت عرضه گاز مایع بینی ت پیش -
  1های مصوب مناطق دور افتاده و محروم فاقد گاز طبیعی با قیمتویژه به

مین اعتبار مورد نیاز أآمادگی کامل سازمان تعزیرات حکومتی جهت برخورد با تخلفات احتمالی و ت -
  2های از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهسازمان مذکور جهت انجام تکالیف ناش

دستی، مراکز  های صنایع های آب، برق، گاز و سوخت بخش صنایع در کلیه کارگاهشمولیت تعرفه -
 3های مذکوراقامتی و پذیرایی به منظور جلوگیری از هر گونه وقفه در فعالیت

منظور  ردین ماه سال بعد به فرو31ماه هرسال لغایت  افزایش طول مدت زمان فصل سرد از اول آبان -
 2 و 1کاهش هزینه گاز خانوارهای ساکن در مناطق با اقلیم سرد 

ای اقلیم شهرهای مختلف کشور به منظور کاهش گازبهای خانوارها در مناطق  کاهش یک رتبه -
 تجدیدنظر شده

 ریال 1500مین نفت گاز مورد نیاز مراکز اقامتی و پذیرایی در ایام تعطیالت نوروز با نرخ أت -
  4ازاء هر لیتر به

شهری متناسب با افزایش قیمت سوخت و  های حمل و نقل بار و مسافر درون و بروناصالح تعرفه -
  های اعالم شدهاعمال نظارات کامل بر رعایت تعرفه

منظور گذاری و کنترل بازار محصوالت پتروشیمی به بینی تدابیر الزم درخصوص نحوه قیمت پیش -
 تمام عرضه  الزامتوان به  ازجمله این تدابیر می.دستی نهایی و صنایع پایین تکنترل قیمت محصوال

گذاری محصوالت براساس  و قیمت کاال بورس طریقز ا نفتی های وردهآفر و پتروشیمی محصوالت
های فوب، کنترل صادرات آن دسته از محصوالت پتروشیمی که عرضه داخلی آنها کمتر از قیمت
طریق برقراری عوارض صادراتی، تامین کمبود محصوالت مذکور از طریق  از ، استداخلینیاز 

  5.اشاره کرد... واردات، عرضه محصوالت مذکور به تولیدکنندگان واقعی و 
نقل و سوخت کشور به اجرای سامانه توزیع نفت و گاز براساس میزان الزام ستاد مدیریت حمل و -

  6پیمایش خودروها
                                                            

 ها ستاد هدفمند کردن یارانه17/11/1389 مورخ 259708مصوبه شماره . 1

 ها ستاد هدفمند کردن یارانه4/12/1389هـ مورخ /277795/891202/113مصوبه شماره . 2

 ها ستاد هدفمند کردن یارانه15/12/1389 هـ مورخ/288131/144/891204مصوبه شماره . 3

 همان. 4

 ها ستاد هدفمند کردن یارانه30/1/1390م مورخ /2105/90مصوبه شماره . 5

 ها ستاد هدفمند کردن یارانه1/2/1390م مورخ /2298/90مصوبه شماره . 6
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 ءها براساس وضعیت جغرافیایی، اقلیمی و ترافیکی شهرها و اعطایبازنگری در سهمیه سوخت تاکس -
  1های ثابت و متغیر آنهاها به منظور پوشش یا جبران بخشی از هزینهمجوز تبلیغات بر روی تاکسی

لیتر در روز   میلیون16 به 1390 سال افزایش سهمیه نفت و گاز بخش کشاورزی در اردیبهشت ماه -
  2بخش کشاورزی های در فعالیت وقفه هرگونه از جلوگیری و مذکور ماه در کشاورزی یها فعالیت افزایش بدلیل

های نفتی ایران،  وردهآهای ملی پاالیش و پخش فراتخاذ تدابیر الزم جهت وصول مطالبات شرکت -
منظور ایجاد هماهنگی در منابع و  های مختلف بهملی گاز ایران، توانیر و آبفا از مشترکین بخش

ها  توان به تشکیل کمیته وصول مطالبات در استان از جمله تدابیر مذکور می. رای قانونمصارف اج
 3.های مذکور اشاره کردزیر نظر استانداران و با عضویت نمایندگان شرکت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 ها ستاد هدفمند کردن یارانه7/2/1390 مورخ 25802مصوبه شماره . 1

 ها ستاد هدفمند کردن یارانه20/2/1390 مورخ 34956 مصوبه شماره. 2

 ها ستاد هدفمند کردن یارانه4/3/1390م مورخ /6590/90مصوبه شماره . 3
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  هامنابع مالی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه. 3-8
  :عبارتند ازمنابع مالی اجرای قانون به ترتیب اهمیت 

های قبلی و فعلی التفاوت قیمتمجموع درآمد حاصل از مابه: ها منابع حاصل از اصالح قیمت -
تواند برای مصارف ها محسوب شده و میعنوان سهم سازمان هدفمندسازی یارانه هبراساس قانون ب

 .شده در قانون مورد استفاده قرار گیرد تعیین

مدهای مذکور نیز به این صورت است که در ابتدای هر سال رویه مورد عمل در خصوص محاسبه درآ
های نفتی، گاز طبیعی، برق و آب وردهآهای مشمول قانون از میزان فروش فر بینی شرکت با توجه به پیش

ها  و مابه التفاوت قیمت، سهم سازمان هدفمندسازی یارانه) های ناشی از اصالح قیمت جویی با لحاظ صرفه(
داری کل کشور براساس  الحساب مشخص شده و خزانه صورت علی های مذکور به تاز درآمدهای شرک

با توجه به نحوه وصول درآمدها (ها و شرکتهای ذیربط توافقات انجام شده میان سازمان هدفمندسازی یارانه
ها  شرکت تمام،بنابراین. های ذینفع اقدام نماید، نسبت به پرداخت سهم طرف)در فصول مختلف سال

  .نمایندهای قبل از اجرای قانون به صورت کامل دریافت می براساس قیمت1آمدهای خود رادر
در این خصوص الزم به ذکر است که هدف از اجرای قانون هدفمندکردن : ای مرتبطمنابع بودجه -

  .مدنظر نبوده استها به هیچ عنوان  هدفمند بوده و حذف یارانه بصورتها یارانهپرداخت ،هایارانه
 جزء منابع بالفعل قانون  مرتبط با کاالهای مشمول قانونای های بودجه یارانه تمام،این اساس  بر

  ،عنوان مثال به. بایست مطابق ساز و کار تعیین شده در قانون توزیع شوندمحسوب شده و می
 شده بینی شپی اعتبار مجموع  با عنایت به پرداخت معادل نقدی یارانه گندم، آرد و نان به خانوارها،

 طبیعتاً که هدیگرد محسوب قانون اجرای عنوان منابع کشور به بودجه قوانین در نان و آرد گندم، برای

 .منظور شودنیز  آتی های سال بودجه قوانین در باید

 التفاوت قیمت تمام شده منظور جبران مابهبههای سنواتی  در بودجهیارانه انرژی برق الزم به ذکر است که 
به  ) ریال به ازاء هر کیلو وات ساعت165(و قیمت تکلیفی فروش آن )  ریال به ازاء هر کیلووات ساعت279(برق 

 با توجه به 28/9/1389 پس از اجرای قانون در  اما،یافت تخصیص می قبل از اجرای قانون وزارت نیرو
مذکور به صورت  شرکت ) ریال279 (محاسبه سهم درآمدی شرکت توانیر براساس قیمت تمام شده برق

                                                            
با توجه به وضعیت خاص بخش آب و لزوم حمایت از بخش مذکور، کارگروه تحوالت اقتصادی موافقت نمود عالوه بر درآمد . 1

 درصد درآمد آب به عنوان 70 تنهاهای آبفا اختصاص یافته و اشی از اصالح قیمت به شرکت درصد از درآمد ن30قبلی استثنائاً 
 .ها منظور گرددسهم سازمان هدفمندسازی یارانه
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 لذا قانوناً یارانه ،نمایدمستقیم کل هزینه برق را از مشترکین بالفاصله پس از ارسال قبوض دریافت می
ها محسوب بینی شده در قوانین بودجه به عنوان درآمد سازمان هدفمندسازی یارانهانرژی برق پیش

 منجر به رفع مشکالت مالی ت برقسازی وضعیت مالی صنعاتخاذ روش مذکور عالوه بر شفاف. گرددمی
  .گردیدنیز ...  تأخیر در ابالغ اعتبارات و ،های بودجهصنعت مذکور ناشی از عدم تخصیص کامل ردیف
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   اجرای قانونهای انرژی، آب، گندم و شیر در گام اول اصالح قیمت حامل. 3-9
  های انرژی در گام اول قیمت حامل. 3-9-1
های کارشناسی و  نتایج بررسی به باعنایت اول گام در گندم و آب انرژی، های حامل قیمتی حدود یینتع

  :شدبایست با رعایت اصول زیر انجام میتصمیمات کارگروه تحوالت اقتصادی می
 عنوان گام موثر ه گام و انتخاب گام اول ب3 یا حداکثر 2انجام اصالحات قیمتی در  -

ها بطور همزمان با امکان اعمال های انرژی در کلیه بخش  حامل برای تمامانجام اصالحات قیمتی -
 هاتبعیض میان بخش

 های انرژیگذاری حامل  مالحظات اقتصادی و اجتماعی در قیمتمرعایت تما -

با تأکید بر ) عدم تغیر قیمت آب کشاورزی(اصالح قیمت آب شرب شهری و روستایی درگام اول  -
ال تبعیض میان شهر و روستا و تبعیض میان مناطق مختلف متناسب با کنترل مصارف باال و اعم

 کیفیت و هزینه تأمین و توزیع آب 

  تعیین قیمت گندم معادل قیمت جهانی آن و تداوم خرید تضمینی گندم و حمایت از کشاورز -
ژی در های انر برای حامل متفاوت های گیری جهت با مختلفی قیمتی سناریوهای مذکور اصول به باتوجه

کارگروه تحوالت اقتصادی تهیه و به همراه آثار اقتصادی و رفاهی سناریوها در جلسات متعدد دبیرخانه
کارگروه تحوالت اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نهایتاً یکی از سناریوهای قیمتی بعنوان 

  قانون به منظور مدیریت هرچه بهتر گام اول انتخاب و مقرر گردید تا زمان اجرای مرحله نهاییارجحسناریوی 
  رسانی اجرای قانون، جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی وکاهش انتظارات تورمی از هرگونه اطالع

سرانجام با تأیید زمان قطعی مرحله نهایی اجرای قانون مبنی بر اصالح قیمت .  در این رابطه پرهیز شود
 براساس 27/9/1389 روز شنبه مورخ 24شهر و روستا از ساعت شرب   آب آرد و نان و گندم وهای انرژی، حامل

عنوان تصمیمات نمایندگان ویژه  های تعیین شده تحتها، قیمت یارانهاطالعیه شماره یک ستاد هدفمندکردن
  .های ذیربط ابالغ گردید های تحول اقتصادی جهت اجرا به دستگاه جمهور در کارگروه طرح رئیس
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  های نفتیوردهآنرخ فروش فر. 1-1- 9- 3
  

  های نفتی نرخ فروش فرآورده. 18-3جدول 
  

 واحد نام فراورده 
 قیمت جدید

 )ریال( 
قیمت قبلی 

 )ریال(
 توضیحات

  لیتر در ماه60به ازاء هر خودرو  1000 4000 حمل و نقل
  لیتر در ماه60مازاد بر  4000 7000 حمل و نقل

 دولتی و خودروهای
 نیروهای مسلح

7000 4000 - -- 

 1000 4000 حمل و نقل دریایی
شناورهای ایرانی صیادی و حفاری به به ازاء 

  مطابق سهمیه تعیین شدههر شناور
 …شناورهای ایرانی تفریحی، باری و  4000 7000 حمل و نقل دریایی
 …زنی و ن چمنمصارف اره، ماشین آبپاش، ماشی 4000 7000 غیر حمل و نقل

 لیتر بنزین موتور

 -- - 7000 خودروهای خارجی
برای مصارف ترانزیت و دریافت مابه التفاوت 

کننده المللی از مصرف نرخ مذکور با نرخ بین
 های نفتی  فراوردهتوسط شرکت ملی پخش

 1500 5000 حمل و نقل
 لیتر در ماه درصورت 60به ازاء هر خودرو 

 بنزین معمولیعدم استفاده از سهمیه 
 لیتر بنزین سوپر  لیتر در ماه60مازاد بر  5400 8000 حمل و نقل

خودروهای دولتی و 
 نیروهای مسلح

8000 5400 - -- 

 - حمل و نقل هوایی
 مسافری

  مسافربری-های هواپیمایی ایرانیجهت شرکت 1000 4000

 - حمل و نقل هوایی
 باربری

  2770 لمللی ا نرخ بین

  625 لمللی انرخ بین مصارف نیروهای مسلح

بنزین 
هواپیمایی 

(ATK) 
 لیتر

های  مصارف شرکت
هلیکوپتری دولتی و 

 خصوصی
  1000 لمللی انرخ بین

CNG با احتساب کارمزد جایگاه دار 400 3000مترمکعب  
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 .18-3ادامه جدول        

 واحد نام فراورده 
  قیمت جدید 

 )ریال(
قیمت قبلی 

 )ریال(
 توضیحات

حمل و نقل جاده ای و 
 165 1500 درون شهری

 به میزان سهمیه تعیین شده برای هرخودرو دیزلی
 توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور

  به ازاء هر لیتر3500 آن با نرخ رو مازاد ب
 -- - 564/58 3500 نیروگاه

 165 1500 کشاورزی
 سال هشتدر اردیب.  میلیون لیتر در روز12تا سقف 
 میلیون لیتر در روز و مازاد 16 سقف تا 1390

  ریال3500 آن هرلیتر رب

 میلیون لیتر در روز و مازاد برآن 5تا سقف  165 1500 صنعت
  ریال3500هرلیتر معادل 

 تا سقف یک میلیون لیتر در روز 165 1500 ها استانداری
 –حمل و نقل دریایی 
 هزار لیتر در روز و مازاد برآن با 800ف تا سق 165 1500 مصارف صیادی

  ریال به ازاء هر لیتر3500نرخ 
حمل و نقل دریایی 

شناورهای ایرانی به جز 
 مصارف صیادی

 المللی مشرف به کشورهای همسایه های بین در آب 4/895 3500

حمل و نقل دریایی 
شناورهای ایرانی و 

 خارجی

نرخ 
 بانکرینگ

نرخ 
  کاربری در آبهای بین المللیبا هرنوع بانکرینگ

 - حمل و نقل دریایی
متناسب با سهمیه تعیین شده و مازاد برآن با  165 1500 مسافری و باری داخلی

  ریال به ازاء هرلیتر3500نرخ 
 ...ها و نانواییها، گرمابه 165 1500 اصناف

- خودروهای خارجی 
 ترانزیت

نرخ 
 المللیبین

نرخ بین 
 ق دریافت مابه التفاوتازطری المللی

 لیتر زنفت گا

 -- - 165 1500  ریلی بار و مسافرحمل و نقل
   رایگان 5400  حمل و نقل

  کیلویی برای مصارف خانوار بااحتساب11سیلندر  2/57 1800 خانوار
 موزعین ریال به ازاء هرکیلو برای کارمزد 1200

LPG کیلوگرم
صنایع، اصناف و سایر 
 2/57 5400 مصارف غیرخانگی

های توزیع بسته به حجم سیلندر از هزینه
ریال به  2000 به ازائ هرکیلوگرم تا ریال800

 باشدازاء هرکیلوگرم متفاوت می

 توزیع برای مصارف خانگی بصورت کاالبرگ و تعیین 165 1000 لیتر نفت سفید
 کنندگان طبق روال موجود سهمیه سایر مصرف

  ---  613/30 2000  ها نیروگاه  لیتر  کوره نفت  ---  5/94 2000  سوخت
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  های گاز طبیعی تعرفه.3-9-1-2
. باشندگاز طبیعی و برق باتوجه به تفاوت مصرف آنها در فصول گرم و سرد سال دارای دو نرخ متفاوت می

های تعیین شده برای گازطبیعی در فصل سرد سال در گام اول که از پانزدهم آبان هرسال لغایت تعرفه
  .استشود به شرح جدول زیر  شامل می را سال بعد1دینپانزدهم فرور

  
  های گاز طبیعی در فصل سرد تعرفه. 19-3جدول 

  

 نوع مصرف
  قیمت جدید

 ) مترمکعب-ریال (
قیمت قبلی 

 )ریال(
 توضیحات

 متوسط قیمت طبقات مصرفی  700 خانگی

 3/79 800 نیروگاه

 ریال به ازاء 700ها  تعرفه گاز نیروگاه
 ریال اضافی بابت 100وده و هرمترمکعب ب

مطالبات شرکت ملی گاز از وزارت نیرو 
 .باشدمی

  5/188 700 صنعتی

CNG 2600 110 

ریال به ازاء  290و  400  به ترتیببا احتساب
به عنوان کارمزد جایگاه دار، هرمترمکعب 

 برای CNGهای جدید و قبلی  قیمت
   ریال و3000کننده به ترتیب معادل  مصرف

  .باشد یال به ازاء هر مترمکعب می ر400 
  900 1000 دولتی

  280 1000 کسب و خدمات
  120 600 سایر

  5/188 600 کشاورزی
  .کارگروه تحوالت اقتصادی جمهور در  نمایندگان ویژه رئیس27/9/1389 ن مورخ 45937ت /214883مصوبه شماره : مأخذ      

  

ه از پانزدهم فروردین هرسال لغایت پانزدهم آبان های گاز طبیعی برای فصل گرم سال ک تعرفه
  :شود به شرح جدول زیر تعیین گردید را شامل می2هرسال
  
  
  

                                                            
 .ها طول فصل سرد سال به اول آبان هرسال لغایت پایان فروردین سال بعد افزایش یافت براساس مصوبه ستاد هدفمندکردن یارانه. 1

  .ها طول فصل گرم به ابتدای اردیبهشت هرسال لغایت پایان مهرماه هرسال کاهش یافت ه ستاد هدفمندکردن یارانهبراساس مصوب .2
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  های گاز طبیعی در فصل گرم تعرفه. 20-3جدول 
  

 نوع مصرف
قیمت جدید 

 )مترمکعب/ریال(
قیمت قبلی 

 )مترمکعب/ریال(
 توضیحات

 متوسط تعرفه طبقات مصرفی 104 1200 خانگی

 3/79 800 گاهنیرو
 ریال به ازاء هرمترمکعب 700تعرفه گاز نیروگاهها 

 ریال اضافی بابت مطالبات شرکت ملی 100 بوده و
 .باشدگاز از وزارت نیرو می

 5/188 700 صنعتی
 مشابه بخش  و گرمابه هامحاسبه گازطبیعی نانواییها

 صنعت

CNG 2600 110 

به  هرمترمکعب ریال به ازاء 290و  400  به ترتیببا احتساب
 CNGهای جدید و قبلی  عنوان کارمزد جایگاه دار، قیمت

 ریال 400 ریال و 3000کننده به ترتیب معادل  برای مصرف
 .باشد به ازاء هر مترمکعب می

  900 2000 دولتی
 استفاده از گازطبیعی برای گرمایش 280 2000 کسب و خدمات

کسب و خدمات 
 ویژه

 طبیعی برای تولید کاال و طبخ غذااستفاده از گاز 280 1000

 120 1000 سایر
شامل مراکز فرهنگی، آموزشی، ورزشی دولتی و 

 غیردولتی
کشاورزی و 
 دامپروری

1000 5/188  

نمایند حداکثر نرخ کننده استفاده می  ماهه از چیلرهای جذبی بعنوان سیستم خنک7 درخصوص مشترکین خانگی که در دوره *
  . ریال تجاوز نماید1500آنها نباید از میانگین گازمصرفی 

  .ها ستاد هدفمندکردن یارانه22/1/1390م مورخ /1399/90مصوبه شماره : مأخذ
  

  های برق  تعرفه.3-9-1-3
های  برق نیز همانند گاز طبیعی بدلیل متفاوت بودن میزان مصرف آن در فصول سرد و گرم سال دارای نرخ

های تعیین شده برای مصارف مختلف برق در فصل سرد سال  تعرفه.باشدمتفاوتی برای فصول مذکور می
  :بود زیر به شرح جدول
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  های برق در فصل سرد  تعرفه. 21-3جدول 
  

 نوع مصرف
  متوسط نرخ جدید

 )کیلووات ساعت/ریال(

  متوسط نرخ قبلی
 )کیلووات ساعت/ریال(

 توضیحات

 450 عادی

 خانگی
 140 گرمسیر

63/135 

فاوت های مت علیرغم وجود نرخ
برای مناطق عادی و گرمسیر 
قبل از اجرای قانون متوسط 

 .قیت لحاظ شده است

 1200 دولتی

بر اساس قانون بودجه سال 
 تعرفه بخش دولتی 1389

 ساعت برای هر کیلووات

  ریال بوده است832 
 عمومی

آموزشی، بهداشتی، اماکن مذهبی و 
 مراکز نگهداری معلولین

250 

24/141 

 

  85/17 90 کشاورزی

  45/200 400 صنعت و معدن

 عمدتاً شامل مصارف تجاری 48/501 1000 سایر مصارف
  ای تنظیم نماید که معادل گونه گذاری برق برای اصناف تولیدی را به ها مقرر گردید وزارت نیرو قیمتبراساس مصوبه ستاد هدفمندکردن یارانه * 
  .ف برای هرکیلووات ساعت باشد ریال کمتر از سایر اصنا300 
  .جمهور در کارگروه طرح تحوالت اقتصادی  نمایندگان ویژه رئیس27/9/1389 ن مورخ 45938ت /214885 مصوبه شماره -:مأخذ 
  .ها ستاد هدفمندکردن یارانه22/10/1389 مورخ 239837/89102 مصوبه شماره - 
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  : جدول زیر تعیین شدندهای برق برای فصل گرم سال به شرحتعرفه
  

  گرمهای برق در فصل   تعرفه. 22-3جدول 
  

  متوسط نرخ جدید نوع مصرف
 )کیلووات ساعت/ریال(

  متوسط نرخ قبلی
 توضیحات )کیلووات ساعت/ریال(

 485 عادی

 40/124 151 گرمسیر خانگی

علیرغم وجود نرخ های 
متفاوت برای مناطق 

عادی و گرمسیر قبل از 
متوسط قیت اجرای قانون 

  شده استلحاظ

 1300 دولتی

بر اساس قانون بودجه 
 تعرفه بخش 1389سال 

دولتی برای هر 
 ریال 832کیلوواتساعت 

عمومی بوده است
آموزشی، بهداشتی، 

اماکن مذهبی و مراکز 
 نگهداری معلولین

270 

98/157 

 

  67/22 90 تولید آب وکشاورزی
  88/209 400 صنعت و معدن

 92/500 1200 رفسایر مصا
 مصارفپس از اجرای قانون 

  صنوف تجاری تولیدی
 ریال کمتر از مصارف 300 

 سایر صنوف
  .ها ستاد هدفمندکردن یارانه22/1/1390م مورخ /1399/90مصوبه شماره : مأخذ               

  

  های آب شهری و روستایی تعرفه.1-4- 9- 3
  : جدول زیر تعیین شدندهای آب شهری در گام اول قانون به شرح تعرفه

  

  های آب شرب شهری  تعرفه. 23-3جدول 
  

  مصرفنو ع 
 )کیلووات ساعت(

  قیمت جدید
 )مترمکعب/ریال(

  قیمت قبلی
 توضیحات )مترمکعب/ریال(

 متوسط تعرفه طبقات مصرفی 1100 2500 خانگی
  3218 4000 صنعتی
  4024 6925 تجاری

  2893 5400 عمومی و اداری
  506 2000 اکن مذهبیآموزشی و ام

  3600 7500 آزاد و بنایی
  614 1000 سایر مصارف
  1385 2885 متوسط کل

  .جمهور در کارگروه طرح تحوالت اقتصادی  نمایندگان ویژه رئیس27/9/1389 ن مورخ 45939ت /214886مصوبه شماره : مأخذ
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  .ده است روستایی بر اساس نوع مصرف در جدول زیر آورده شبتعرفه آب شر
  

  های آب شرب روستاییتعرفه. 24-3جدول 
  

  مصرفنوع
  قیمت جدید

 )مترمکعب/ریال(
  قیمت قبلی

 )مترمکعب/ریال(
 توضیحات

 متوسط تعرفه طبقات مصرفی 358 950 خانگی
  2075 4000 صنعتی
  2130 6500 تجاری

  2446 5000 عمومی و اداری
آموزشی و اماکن 

 مذهبی
1500 285  

  2834 7500 اییآزاد و بن
  654 1000 سایر مصارف
   631 1146 متوسط کل

  .همان: مأخذ        
  
  های نهایی قانون قیمت  بادر گام اولهای انرژی و آب شرب  مقایسه تطبیقی قیمت حامل. 3-9-2

ر گونه که عنوان گردید رویکرد دولت در اجرای قانون، اصالح قیمت کاالها و خدمات مشمول قانون د همان
  .ثر بودؤدو یا سه گام و انتخاب گام اول بعنوان گام م

دهد که  های نهایی قانون در زمان اجرا نشان می مقایسه تطبیقی اصالحات قیمتی انجام شده با قیمت
 مدنظر ها ه دولت در اصالح قیمتهای مختلف باتوجه به مالحظاتی ک میزان اصالحات قیمتی در حامل

  .باشد  متفاوت میداشت،
 ، نشان داده شده است بیشترین میزان اصالح قیمت)25-3( همانگونه که در جدول ،عنوان مثالبه 

  .بود درصد قیمت نهایی 1/42 و 61مربوط به بنزین و نفت کوره با افزایش قیمت آنها به ترتیب به 
  قیمت درصد3/27مصرفی معادل  مختلف های بخش برای شده تعیین قیمت وزنی میانگین گازطبیعی درخصوص

های نهایی قانون مربوط به زمان اجرای گام  الزم به ذکر است که قیمت. بودنهایی قانون برای گازطبیعی 
 نیز قانون نهایی های  قیمترخ ارز،نالمللی و تغییرات  های بین اول بوده و درحال حاضر باتوجه به تغییر قیمت

 بود  ریال11600 معادل 1390در بهمن سال ) ف قانونکقیمت (  قیمت نهایی بنزین،مثال بعنوان .کرده است تغییر
 )کف قانونقیمت (قیمت نهایی گازطبیعی . باشد نهایی می درصد قیمت 40که براین اساس قیمت فعلی بنزین تنها 
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 ریال افزایش یافته است که قیمت تعیین شده برای گاز 3545 گاز به  قیمت سبد صادراتیتغییرنیز بدلیل 
  .باشد  می مذکور درصد قیمت نهایی3/19معادل ) سردفصل (در گام اول 

های اجرای  های نفتی و گازطبیعی ازجمله پیچیدگی وردهآالمللی فر های بین نوسانات نرخ ارز و قیمت
  .رود  سال بوده و از دالیل دولت در کاهش تعداد مراحل اصالح قیمتی به شمار می5قانون درطول 

  
  قانون) کف( شده با قیمت نهایی های تعیین نسبت قیمت. 25-3جدول 

  

  قیمت نهایی قانون  واحد  فرآورده
  )1ریال(

  شده قیمت تعیین
  ریال

  نسبت قیمت تعیین شده
  )درصد( به قیمت نهایی قانون 

  9/60  4619  7576  لیتر  2بنزین موتور

  5/24  1643  6690  لیتر  3نفت گاز

  1/42  2000  4744  لیتر  نفت کوره

  1/15  1000  6615  لیتر  نفت سفید

  1/23  1147  4964  لیتر  4گاز مایع

  3/27  683  2500  مترمکعب  5گاز طبیعی

CNG6  3000  -- -  مترمکعب  - --  

  3/41  430  1041  کیلووات ساعت  7برق

  3/26  2623  9970  مترمکعب  آب شرب
با ) الدی می2010 دسامبر 17در ( فارس خلیج فوب قیمت درصد 90 براساس نفتی های فرآورده برای قانون کف قیمت. 1

  . محاسبه شده است ریال10000 و نرخ تسعیر ارز یک دالر معادل افزوده بر ارزش احتساب مالیات
  .های سوخت لحاظ نشده است  ریالی موجود در کارت1000در محاسبه میانگین وزنی قیمت بنزین موتور، ذخیره بنزین . 2
  ها بدون احتساب نفت گاز مصرفی نیروگاه. 3
باشد که با نسبت هر کیلوگرم معادل   برحسب کیلوگرم میها، قیمت گاز مایع ستاد هدفمندکردن یارانهبراساس مصوبه . 4

1/8
کارمزد براساس احجام (زعین است وضمن آنکه قیمت گازمایع بدون احتساب کارمزد م.  لیتر تبدیل شده است1

  ).سیلندرها متفاوت می باشد
  .های انتقال محاسبه شده است  درصد متوسط قیمت گاز صادراتی پس از کسر هزینه75 براساس قیمت نهایی گازطبیعی. 5
  دار  ریال بعنوان کارمزد جایگاه400با احتساب . 6
   درصد تلفات18با فرض مصرف گازطبیعی بعنوان سوخت نیروگاه و بااحتساب . 7
  .باشد نیرو می وزارت اعالم یمت تمام شده آب براساس ق.اند  نبودهاول گام در قانون اجرای مشمول آب مصارف سایر. 8

  . تحقیقنتایج: مأخذ
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  )اصالح قیمت گندم (هدفمندکردن یارانه گندم، آرد و نان. 3-9-3
  مشابه سایر کاالهای مشمول قانوناستها دولت موظف شده قانون هدفمندکردن یارانه) 4(براساس ماده 

تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه  روغن، شیر و شکر بهبه هدفمندکردن یارانه گندم، برنج،نسبت 
  .ایران اقدام نماید.ا.اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج

توجهی از یارانه کاالهای اساسی   ساالنه بخش قابلبود کهاساسی کاالهایی کی از ی) آرد و نان(گندم 
ریال یارانه کاالهای اساسی   میلیارد3/85259 از کل 1387که در سال  طوری ه ب،یافتبه آن اختصاص می

 نیز از 1388در سال .  به این کاال اختصاص یافت)ریال  میلیارد6/39363معادل ( درصد آن 46بیش از 
 میلیارد ریال معادل 32367 ،) میلیارد ریال1/67742(کل اعتبارات مصوب یارانه کاالهای اساسی 

های آن در  یارانه سرانه گندم و فرآوردهبه این ترتیب . یافت درصد آن به گندم، آرد و نان اختصاص 7/47
  .هزار ریال بوده است8/439 و 2/542های مذکور به ترتیب  سال

 این ه که درصد بود30ساالنه حدود ) آرد و نان(براساس اطالعات موجود میزان ضایعات گندم 
توان  میرا  بیشترین میزان ضایعات اما، ایجاد گردیده استضایعات در مراحل مختلف تولید، توزیع و مصرف 

 در تن گندم  میلیون12باتوجه به مصرف ساالنه حدود . دانست خانوارها بخش مرحله مصرف و در مربوط به
تن   میلیون6/3کشور، ضایعات این کاالی اساسی بصورت ساالنه در مراحل تولید، توزیع و مصرف حدود 

 هر تن گندم بیش از یک میلیارد دالر زیان ناشی از ء به ازا دالر300 که با فرض قیمت گردیدهبرآورد 
ها، قاچاق آرد به   مشکالتی نظیر آرد فروشی برخی از نانوایی،عالوه براین. بود کشور درضایعات آرد و گندم 

نیز ...  تبعی به دولت و یهاکشورهای همسایه، انحصار خرید گندم توسط دولت و در نتیجه تحمیل هزینه
 گندم، آرد و نان را در اولویت قرار اصالح قیمتشت که سبب گردید کارگروه تحوالت اقتصادی وجود دا

  :در ارتباط با اصالح قیمت گندم، آرد و نان مطرح بود سه گزینه. دهد
    ریال به ازاء هر کیلوگرم3200(خرید گندم با قیمت تضمینی ): ادامه وضع قبلی( گزینه صفر )الف
های مصوب به ها و فروش نان با قیمت  ریال به نانوایی75 آرد با قیمت هر کیلو و فروش) 1389در سال 
یب آن تداوم مشکالت اعممحاسن این گزینه تورم کمتر و عدم پذیرش هرگونه ریسک و . کنندگان مصرف
  . فوق بود
 خرید گندم با قیمت تضمینی، فروش ):هدفمندکردن کل یارانه گندم، آرد و نان( گزینه یک )ب

کننده، اعمال تعرفه مناسب، تولید و عرضه آرد و نان   قیمت تمام شده، پرداخت کل یارانه به مصرفبهندم گ
  با قیمت تمام شده 
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های بخش، کاهش قابل مالحظه ضایعات، حذف محاسن این گزینه، هدفمندشدن مجموع یارانه
 از ویژه به آن به تعرفه، افزایش تورم معایب آن نیز وابسته بودن اجرای. ها و افزایش کیفیت محصول بودرانت

  .کنندگان بود وری بخش کشاورزی به زنجیره تولید نان و مصرفناحیه انتظارات تورمی، انتقال عدم بهره
 دالر به ازاء 250 جهانی گندم بطور متوسط معادل یها قیمت1389الزم به ذکر است که در سال 

  ریال3200معادل ( دالر به ازاء هر تن 320م داخل حدود که قیمت خرید تضمینی گند هر تن بود درحالی
 دالر به ازاء هر تن عدم 70 لذا درصورت انتخاب این گزینه معادل ،تعیین شده بود) به ازاء هر کیلوگرم

  .شد کنندگان منتقل می وری بخش کشاورزی به مصرفبهره
انی، پرداخت بخشی از یارانه  خرید گندم با قیمت تضمینی، فروش گندم با قیمت جه:گزینه دو )ج

  به مصرف کننده، تولید و عرضه آرد و نان با قیمت تمام شده
های آرد و گندم و نان، کاهش ضایعات و  توجهی از یارانه محاسن این گزینه، هدفمندشدن بخش قابل

  ن وها، افزایش کیفیت محصول، عدم نیاز به اعمال تعرفه خاص و معایب آن افزایش قیمت ناحذف رانت
  .ها بودند اثر آن بر انتظارات تورمی و سطح عمومی قیمت، به تبع

حسب تصمیم کارگروه تحوالت اقتصادی، گزینه دو برای گام اول اصالحات قیمتی گندم انتخاب و 
  هزار میلیارد ریال یارانه40با عنایت به حدود . مقرر شد بسته اجرایی مربوطه براساس آن تنظیم و ارائه شود

 دم، آرد و نان که به ترتیب صرف خرید گندم به قیمت تضمینی از کشاورز، تبدیل آن به آرد و تحویلبخش گن
 میلیارد ریال یارانه 13000 درصورت انتخاب گزینه مذکور حدود ،شد  ریال می75ها با قیمت  آرد به نانوایی

   ریال2500(المللی قیمت بینها به  ریال و تحویل آن به کارخانه3200برای خرید گندم به قیمت تضمینی 
  .  میلیارد ریال به صورت یارانه نقدی قابل توزیع میان مردم بود27000مورد نیاز بوده و )  به ازاء هرکیلوگرم

  دالر به ازاء هر تن250های جهانی گندم که در زمان اجرای گام اول اصالحات قیمتی حدود باتوجه به قیمت
  : در سراسر کشور به شرح جدول زیر تعیین گردید28/9/1389م و آرد از تاریخ قیمت هر کیلوگرم گند. گندم بود
  

  قیمت های گندم و آرد در گام اول هدفمندی. 26- 3جدول 
  

 )کیلوگرم/ریال(قیمت  )درصد( نوع
 2500 گندم

 2800 )7(آرد 
 2900 )12(آرد 
 3000 )18(آرد 

  . نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه تحوالت اقتصادی27/9/1389 ن مورخ 45940ت /214887مصوبه شماره : مأخذ
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ای  لحاظ قیمت اصالحی آرد و درنظر گرفتن سایر عوامل منطقهاقیمت نان نیز در هر استان ب
عنوان یارانه نان به خانوارها  ریال به ازاء هر نفر به40000 همزمان با اصالح قیمت نان مبلغ وتعیین 

  .دشپرداخت 
  :براساس بسته اجرایی سه وظیفه اصلی را درخصوص گندم، آرد و نان برعهده خواهد داشتدولت نیز 

 کاالی استراتژیک در داخل کشور یک بعنوان نیاز مورد گندم تولید برای کشاورز از جانبه همه و کامل حمایت -

 کنترل قیمت و کیفیت آرد و نان -

 سازی استراتژیک گندم بعنوان یک وظیفه حاکمیتیذخیره -
  

  تک نرخی کردن قیمت خرید و فروش گندم. 3-9-3-1
 در شرایطی انجام شد که 1389عملیاتی کردن گزینه دو و اصالح قیمت گندم در سه ماهه پایانی سال 

فصل برداشت و خرید گندم در سال مذکور به اتمام رسیده بود و وزارت بازرگانی صرفاً عملیات مربوط به 
، همزمانی عملیات خرید و فروش گندم و تعیین قیمت 1390 ورود به سال با. دادفروش گندم را انجام می

 ریال برای هر کیلوگرم عمالً امکان ادامه دو نرخی بودن قیمت خرید 3600خرید تضمینی گندم به میزان 
به همین منظور و جهت تکمیل فرایند اصالحی در . و فروش گندم بدلیل فساد ناشی از آن وجود نداشت

 قیمت گندم تک نرخی و معادل یارانه آن 5/2/1390 و مصرف گندم، آرد و نان کشور از تاریخ نظام تولید
  ریال40000ای که یارانه نان از  گونه  به، ریال به ازاء هر نفر به سقف یارانه قبلی نان اضافه شد10000به میزان 

به قیمت خرید تضمینی گندم،  باتوجه ،بنابراین.  ریال افزایش یافت50000در هر ماه برای هر نفر به 
ط یقیمت فروش هر کیلوگرم گندم توسط دولت درب سیلوها و انبارهای تحت اختیار با بارگیری روی وسا

قیمت آرد و نان نیز مشابه مرحله .  ریال به ازاء هرکیلوگرم تعیین گردید3600حمل از تاریخ مذکور معادل 
  . گردداستانداران تعیین میاول توسط کارگروه تعیین قیمت نان با مسئولیت 

  

  برنامه اجرایی و عملیاتی امور مربوط به گندم، آرد و نان. 3-9-3-2
) 9(ها در راستای اجرای بند  پس از اصالح کامل قیمت گندم، آرد و نان ستاد هدفمندکردن یارانه

د آرد، نان و های اصالح الگوی مصرف ابالغی مقام معظم رهبری، ارتقاء کیفیت و بهداشت تولی سیاست
گری و انجام امور از طریق بخش غیردولتی، برنامه اجرایی و  گندم، تنظیم بازار داخلی، واگذاری امور تصدی

  :1عنوان برنامه مکمل اصالح قیمت گندم به شرح زیر تصویب نمود عملیاتی امور مربوط به گندم، آرد و نان را به
                                                            

 ها ستاد هدفمندکردن یارانه26/7/1390 مورخ 148779مصوبه شماره . 1

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 ها    اصالح نظام یارانه                                                                                                                                               

 

265

ران یا ی دولتیشرکت بازرگان.  انجام خواهد شدی و تعاونید داخل توسط بخش خصوصید گندم تولیخر -
 ینید تضمی خر که براساس قانونی را به نرخیردولتی نشده توسط بخش غیداریموظف است گندم خر

شود،  ین میی هـ تع43505ت  151243ت توسط کارگروه موضوع مصوبه یفیو متناسب با ک
ران برعهده ی ای دولتی بازرگان شده توسط شرکتیداریف گندم خرین تکلییتع. دی نمایداریخر

  . اقتصاد خواهد بودیشورا
های عامل تسهیالت الزم را برای  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از طریق بانک -

ک ماه قبل از فصل برداشت در مناطق مختلف کشور یخرید گندم داخلی در بخش غیردولتی تا 
  .مین نمایدأت

 و دولتیو نقل  حمل های شرکت گندم، نگهداری سیساتأت است وظفم ایران دولتی بازرگانی شرکت -
 را به بخش )1390 بودجه قانون پیوست جدول( گانه 14 مناطق بازرگانی خدمات و غله های شرکت

  .غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات واگذار نماید
 برتر و یها کشت و انتخاب رقمیهاوزارت جهادکشاورزی موظف است نسبت به اصالح روش -

ت عرضه ی، قابلیدید که گندم تولی عمل نمایبه نحو) د گندمیند تولیفرا(مناسب و مقاوم به آفات 
  .  را داشته باشدی ملی مطابق با استانداردهای و خارجی داخلیدر بازارها

جمهور موظفند درخصوص  سیئ ری و نظارت راهبردیزیر وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه -
 بخش کشاورزی در یردولتیای و تجاری غ های فنی، مهندسی، مشاوره  ایجاد شرکتت ازیحما

  .اقدامات الزم را بعمل آورند) وری کشاورزی موضوع قانون افزایش بهره(بخش گندم 
ت اصول یت مناسب و با رعایفیشده نان با ک مت تمامیجاد رقابت سالم و کاهش قیبه منظور ا -

کسان ید نان ی تولیه واحدهای کلی برایاتیب مالیمه و ضرای و حق بازی نرخ خدمات مورد نی،بهداشت
  .خواهد بود

، کاهش قیمت نان و سهولت تهیه نان توسط یی نانوایت واحدهای شدن فعالیبه منظور اقتصاد -
 )15( آرد و نان که توسط کارگروه ماده یکنندگان، تولید و فروش انواع نان و محصوالت جانبمصرف

  .باشدگردد در کلیه واحدهای نانوایی مجاز میین میین مصوبه تعیا
 مطابق قانون یینانوا یواحدها سیسأت و احداث مجوز یاعطا درخصوص یتیمحدود هرگونه اعمال -

  . شوندی موجود لغو میهاتیر محدودی بوده و ساینظام صنف
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ارت شغلی و  موظفند در خصوص بکارگیری نیرو در این واحدها گواهی مهییکلیه واحدهای نانوا -
  .سالمت را اخذ و در معرض دید مراجعین قراردهند

رسیدگی به تخلفات و جرایم مربوط به گندم، آرد و نان مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفی  -
قانون ) 92(مین اجتماعی این واحدها براساس ماده أ و بازرسی موضوع بیمه ت24/12/1382مصوب 

  .پذیردمذکور انجام می
عدن و تجارت موظف است از عرضه و توزیع آرد و نان با عالمت تجاری معتبر وزارت صنعت، م -

  .دیت نمایحما
سسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است استاندارد گندم، آرد و انواع نان را حداکثر ؤم -

  . ب این مصوبه تعیین و ابالغ نمایدیدو ماه پس از تصو
 ماتیه تصمیت کلیکیفیت، کمیت و قیمت موظف به رعاربط در خصوص یدکنندگان و اصناف ذیتول -

  .باشندینامه مبین تصوی ا15کارگروه ماده 
 .گردد یمن یی تع1382 مصوب سالیر کاالها براساس قانون نظام صنفیمت انواع نان همانند سایق -

 ن خصوصی الزم در ایها  و نظارت یبازرس انجام به موظف کنندگان مصرف و دکنندگانیتول تیحما سازمان
ن خصوص به یر کاالها بوده و درایهمانند سا)  نشدهی شده و غنیغن(مت انواع آرد ین قیو همچن
  .باشد ی پاسخگو م15ربط از جمله گارگروه بند یمراجع ذ

وزارت ن مصوبه، کارگروهی با مسئولیت یمات ای تصمیریگیمنظور نظارت بر حسن اجرا و پ به -
 وزارت کشور، ت وزارت جهاد کشاورزی،یو عضو) نی دولتی ایرانشرکت بازرگا(صنعت، معدن و تجارت 

ربط حسب مورد و ی ذیهار دستگاهیجمهور و سا ریزی و نظارت راهبردی رئیس معاونت برنامه
  .گرددها تشکیل میها و شهرستانمتناظر آن در استان

  .گرددین مصوبه لغو میر ای مغایهام نامهیه مصوبات و تصمیکل -
  

  )ای اصالح قیمت شیر یارانه(ح نظام توزیع یارانه شیر اصال. 3-9-4
تر از قیمت  پایین با قیمتی و ای یارانه بصورت آن تن میلیون 2 حدود کشور تولیدی شیر تن میلیون 9مجموع  از

ای  شده و قیمت یارانه التفاوت قیمت تمام اعتبارات مورد نیاز بابت جبران مابه. گردید تمام شده توزیع می
  .شد بینی و به کارخانجات تولید شیر پرداخت می نیز در سرجمع اعتبارات وزارت بازرگانی پیششیر 
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ها در  ستاد هدفمندکردن یارانه مصوبه مطابق شیر یارانه توزیع نظام در متعدد مشکالت وجود به عنایت با
وجود متوقف و  توزیع یارانه شیر به روش م15/4/1390 مقرر گردید از تاریخ 11/4/1390جلسه مورخ 

  :عالوه براین مقرر گردید. حمایت از تولید شیر در زنجیره تولید از طریق حمایت از دامداران انجام شود
های کشور  با همکاری وزارتخانه) کنندگان و تولیدکنندگان سازمان حمایت مصرف(وزارت بازرگانی  -

کننده را  و قیمت مصرف) نهدامدار و کارخا(و جهاد کشاورزی قیمت شیر در مراحل مختلف تولید 
های مختلف شیر درج و  بندی شده بر روی بسته تعیین های قیمت .ای تعیین نماید منطقه بصورت

 .هده خواهد داشترعهای مذکور را ب وزارت بازرگانی مسئولیت نظارت بر رعایت قیمت

ظور تعیین قیمت های بازرگانی و جهاد کشاورزی به من استانداران همکاری الزم را با وزارتخانه -
 . ای شیر و حمایت از دامداران برای جلوگیری از هرگونه آسیبی به آنها بعمل خواهند آورد منطقه

های ذیربط  های الزم درخصوص گسترش جامعه هدف توزیع شیر رایگان توسط دستگاه بررسی -
 .صورت گیرد
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  ها توزیع منابع میان خانوارها و بنگاه. 3-10
  )مبانی توزیع یارانه میان خانوارها ( خانوارها.3-10-1

 ها حاکی از آن است که اگرچه کشورهای یارانه تخصیص نحوه خصوص در مختلف کشورهای تجارب بررسی
ترین  اما روش نقدی از جمله موفق،اند های متفاوت پرداخت یارانه هدفمند استفاده کرده مختلف از روش

  .های موجود بوده است روش
 کـشورها حـاکی از آن اسـت کـه           122ها در    ها جهت هدفمندسازی یارانه   مطالعه مالحظات دولت  

تـرین برنامـه حمـایتی متخـذه توسـط کـشورها بـوده،               های انتقالی بصورت نقـدی مهـم       برنامه پرداخت 
در . هـا بـوده اسـت     های حمایتی مبتنی بر پرداخت نقـدی یارانـه         درصد از برنامه   40که بیش از     طوری هب

. یتی خاصی در راستای فقرزدایی مـدنظر سیاسـتگذاران قـرار گرفتـه اسـت              برخی از مناطق الگوی حما    
عنـوان    در کشورهای اروپای شرقی، روسیه و کشورهای آسیای میانه پرداخـت نقـدی بـه               ، مثال عنوان  به

یای جنـوبی   یارانه مواد غذایی و در کشورهای آس      ) منا(الگوی غالب، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا        
 مطالعات  ،همچنین. اندترین الگوی حمایتی کشورهای منطقه بوده      عنوان مهم  ههای شبه نقدی ب   پرداخت

ها از شاخص عملکرد باالیی       کشوری که در موضوع هدفمندسازی یارانه      10 کشور از    8  که دهد  نشان می 
  .اند هعنوان الگوی هدفمندی اتخاذ کرد اند، پرداخت نقدی را به برخوردار بوده

  باشـد هـا دولـت مجـاز مـی    قـانون هدفمنـدکردن یارانـه   ) 7(ماده ) الف( براساس بند ،عالوه بر این 
ها را بصورت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت بـه کلیـه خانوارهـای                   درصد یارانه  50

  .کشور به سرپرست خانوار پرداخت نماید
ابتدای اجرای  در و مشخص زمانی دوره برای یک حداقل نقانو اجرای در دولت تأکید ،براین اساس

نحوه بازتوزیع  همین راستا، سه دیدگاه اصلی در زمینه در. طرح استفاده از روش بازتوزیع نقدی بود
  . گردیدنقدی یارانه میان خانوارها در کارگروه تحوالت اقتصادی مطرح 

موافقین این دیدگاه معتقد  :درآمدی) 7 (تا) 1(های  پرداخت نقدی یارانه به دهک:اولدیدگاه 
 ،باشد ها می بیش از فاصله درآمدی سایر دهک) 8(و ) 7(بودند که اوالً فاصله درآمدی میان دو دهک 

 مندی میزان بهره ثالثاً .گردد می محسوب درآمدی متوسط دهک عنوان هب کشور در درآمدی )7( دهکثانیاً 
 درصد خانوارها 30داد که  های انرژی نظیر بنزین نشان می های مختلف درآمدی از یارانه حامل دهک

 درصد 70( دهک درآمدی 7بر مبنای   لذا توزیع نقدی یارانه،ها را دارندمندی از یارانه بیشترین بهره
  .باشدالگوی مناسبی می) جمعیت کشور
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 به خانوارهای هاضاف درصدی پرداخت و خانوارهای متقاضی یکسان به تمام  پرداخت مبلغ:دومدیدگاه 

 و کم خطاتر از تر آسانکم درآمد  خانوارهای شناسایی اوالً که بودند معتقد دیدگاه این موافقین: درآمد کم
متقاضی تبعات اجتماعی  به تمام خانوارهای ثانیاً پرداخت یارانه. باشد شناسایی خانوارهای پر درآمد می

تر درآمد  منجر به توزیع عادالنهدرآمد یشتر به خانوارهای کمثالثاً پرداخت یارانه ب. کمتری را به همراه دارد
  .گرددمی

موافقین این دیدگاه . های درآمدی بصورت یکسان  پرداخت نقدی یارانه به تمام دهک:سومدیدگاه 
عنوان حقوق عمومی تمام افراد جامعه اعم از غنی و فقیر محسوب شده و  هها ب معتقد بودند که اوالً یارانه

ثانیاً به دلیل . نمود پرداخت تر  اضافه مبلغی به گروهییاوان گروهی را از آن محروم ساخت ت نمی
. باشد های اول و دوم دشوار میمشکالت موجود در نظام شناسایی خانوارها، توزیع نقدی براساس دیدگاه

 درحال زیرا ،دارد همراه هب  خانوارهای متقاضی آثار بازتوزیعی مناسبیها به تمام ثالثاً پرداخت یکسان یارانه

 پرداخت یکسان به معنای ،هادرآمد از یارانه پردرآمد و کم خانوارهای مندی بهره میزان به باتوجه حاضر
رابعاً ارزش نهایی پول برای خانوارهای با درآمد پایین بسیار باالتر . باشد بهبود توزیع درآمد در جامعه می

  .ردرآمد استاز ارزش نهایی پول برای خانوارهای پ
ها مبتنی بر عدالت  باتوجه به الزامات قانونی و رویکرد کارگروه در بازتوزیع نقدی یارانه،درمجموع

 شامل آن از بندی درآمدی خانوارها و پرداخت یارانه براساس نتایج حاصل بیشتر دو اقدام مجزا برای طبقه

  .انجام شدپرداخت بیشتر به آنها  رمنظو به درآمد کم خانوارهای شناسایی و خانوارها بندی خوشه
  
  بندی خانوارها  خوشه.3-10-1-1

آوری اطالعات اقتصادی خانوارها ازطریق روش خوداظهاری، مرکز آمار ایران بر پایه روش  پس از جمع
با استفاده از اطالعات راستی  )d̂( اقدام به برآورد خطی درآمد خانوارها ١(PMT)آزمون تقریب وسع 

مدل رگرسیون خطی . نمود... جمله بعد خانوار، وضعیت مسکن و  عدادی از متغیرها از ت2آزمایی شده
  :مورد استفاده برای برآورد درآمد خانوار به شرح زیر بوده است

  
  

                                                            
1. Proxy Mean Test 

اطالعاتی دسـتگاهی ذیـربط نظیـر سـازمان ثبـت           های   راستی آزمایی اطالعات مربوط به متغیرهای منتخب با استفاده از پایگاه          . 2
 .انجام شد... ایران و .ا.احوال کشور، پلیس راهور ناجا، بانک مرکزی ج
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d = a1× Edu + a2 × hh.dim + a3× h.Value + a4× car Value + a5× i.Value )1(                               

d :انه برآوردی خانوار به ریالکل درآمد ماه  
Edu :میزان تحصیالت  

hh.dim :1بعد خانوار  
h.Value : بها  برای خانوارهای مستأجر متغیر اجاره(ارزش ملک(Rent Value)لحاظ شده است .  

Car.Value :ارزش خودرو  
i.Value :میزان اقساط تسهیالت بانکی  

 ،غیرمستأجر بصورت جداگانه و مستأجر ییروستا و شهری خانوارهای برای مذکور مدل برازش از پس
نام کرده بودند براساس درآمد  آوری اطالعات اقتصادی خانوارها ثبت کلیه خانوارهایی که در طرح جمع

  .برآورد شده به سه خوشه درآمدی به شرح زیر تقسیم و به اطالع خانوارها رسانده شد
  )کم درآمد( اول تا چهارم های خانوارهای دهک: خوشه اول
  )درآمد متوسط(های پنجم تا هفتم خانوارهای دهک: خوشه دوم
  )پر درآمد(های هشتم تا دهم خانوارهای دهک: خوشه سوم
در سطح  ا و اعتراضات مطرح شدههبندی خانوار  از خوشه بدلیل عدم اطمینان به نتایج حاصلبا این وجود،

 رگرسیون  مدل استفاده از،خوشه بندی و نتایج آنازجمله ایرادات وارده به  .قرار نگرفتمورد استفاده کشور 

عنوان تقریب وسع، استفاده از  هشده ب انتخاب متغیرهای نوع غیرپارامتریک، و غیرخطی مدل جای به خطی
آوری شده به روش خوداظهاری، تقسیم خانوارها به سه گروه یا خوشه درآمدی به جای  اطالعات جمع

  .رسانی به مردم درخصوص خوشه درآمدی آنها بود نحوه اطالعتقسیم آنها بصورت دهک و یا صدک و
  
   شناسایی خانوارهای کم درآمد به منظور پرداخت یارانه بیشتر به آنها.3-10-1-2

بندی  ها دولت موظف به گروه قانون هدفمندکردن یارانه) 7(نامه اجرایی ماده  آیین) 7(و ) 5(مطابق مواد 
  میزان درآمد خانوارها و پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها به تفکیکخانوارهای جامعه هدف باتوجه به

 نامه آیین) 7(ماده ) 1(براساس تبصره . خانوارهای با درآمد متوسط و باال و خانوارهای کم درآمد شده است
  :شوند اجرایی، خانوارهای کم درآمد به شرح زیر تعیین می

                                                            
، بعد خانوار رابطه مستقیم با درآمـد خـانوار   1386 درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال        –براساس نتایج حاصل از طرح هزینه       . 1

 .یابد طح جامعه نمونه درآمد خانوار نیز افزایش میداشته و با افزایش بعد خانوار در س
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  هادهای حمایتیپذیر تحت پوشش ن  اقشار آسیب)الف
   ساکنین مناطق محروم)ب
   سایر اقشار نیازمند حسب مورد)ج

های رفاه و تأمین ای مرکب از وزارتخانه براساس تصمیم کارگروه تحوالت اقتصادی مقرر شد کمیته
اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، مرکز آمار ایران، دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری و دبیرخانه 

بندی درآمدی خانوارها را مطابق حکم تبصره مذکور  های مختلف گروهتشکیل و گزینهسهام عدالت 
های اطالعاتی نهادهای   بررسی پایگاهباکمیته مذکور  .گیری به کارگروه ارائه نماید بررسی و جهت تصمیم

  .مود پیشنهاد نحمایتی و انجام تحقیقات میدانی در مناطق محروم کشور چهار راهکار به شرح زیر را
  عدمبا لحاظ( 1های خاص پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی و گروه  اقشار آسیب وتمام روستاییان -

کنندگان در طرح  نام و مابقی ثبت گرفته قرار )درآمد کم( دوم در گروه )مذکور گروهای پوشانی هم
براین  .ندی شوندب طبقه) با درآمد متوسط و باال(آوری اطالعات اقتصادی خانوارها در گروه اول  جمع

  .گردیدنفر برآورد   میلیون7/26حدود ) گروه دوم(اساس کل جمعیت جامعه هدف 
 10/4/1388مورخ هـ 36095ت76254شماره  نامه  موضوع تصویب9 تا 6ب یمحروم با ضرا های دهستان -

های  هی گروپوشان هم عدم لحاظ با( خاص های گروه و حمایتی نهادهای پذیر آسیب ، اقشاروزیران هیأت
 جمعیت هدف براساس این راهکار معادل. بندی شوند و مابقی در گروه اول طبقه در گروه دوم )مذکور

  .گردید میلیون نفر برآورد 4/19
 با لحاظ(های خاص  پذیر نهادهای حمایتی و گروه  و اقشار آسیب9 و 8ب یهای محروم با ضرا دهستان -

 .کنندگان در گروه اول درآمدی قرار گیرند نام و مابقی ثبتدر گروه دوم ) های مذکور  گروهپوشانی همعدم 
  .دگردی میلیون نفر برآورد 7/11در این حالت جمعیت هدف حدود 

 کنندگان در گروه اول های خاص در گروه دوم و مابقی ثبت پذیر نهادهای حمایتی و گروه اقشار آسیب -
  .باشندنفر می ون میلی7/10جمعیت هدف در این گزینه معادل . بندی شوند دسته

یکی از یک از راهکارهای پیشنهادی دارای مزایا و معایبی بوده و انتخاب  هرالزم به ذکر است که 
خانوارهای ( با گروه اول منظور تعیین جامعه هدف برای پرداخت درصد بیشتری از یارانه درمقایسه راهکارها به

  .الشعاع قرار دهد اجرای طرح را تحتتوانست فضای آرام ابتدای  می) با درآمد متوسط و باال

                                                            
های خاص شامل بیماران خاص، زنان سرپرست خانوار نیازمند غیر تحت پوشش، مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت از  گروه. 1

  درصد50زندانیان آزادشده، والدین شهدا و جانبازان باالی 
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 و یا های اول براساس دیدگاه(خانوارها  درآمد سطح لحاظ با نقدی یارانه پرداخت دولت رویکرد هرچند درمجموع
 های موجود درخصوص نظام شناسایی خانوارها منجربه آن شد که در ابتدای اجرای اما محدودیت،بود) دوم

 اما ، خانوارهای متقاضی پرداخت شود سوم و بصورت یکسان به تمامیدگاهطرح یارانه نقدی براساس د
های ذیربط نسبت به شناسایی  ها مکلف شد با مشارکت دستگاهدرعین حال سازمان هدفمندسازی یارانه

  .های نقدی متناسب با سطح درآمد خانوارها بازتوزیع شوندبندی درآمدی خانوارها اقدام نماید تا یارانه و طبقه
ه بر نحوه توزیع نقدی یارانه میان خانوارها، تعیین میزان یارانه نقدی به هرنفر نیز از پیچیدگی عالو

هرچند عامل اصلی در تعیین میزان یارانه نقدی، میزان درآمد حاصل از اصالح . خاصی برخوردار بود
 درآمد حاصل از آن، ها و تعداد متقاضیان بود اما برای انتخاب سناریوی قیمتی گام اول که براساسقیمت

  :گردیدشد مطالعات کارشناسی زیر انجام  میزان یارانه نقدی هر نفر تعیین می
 شده کاالها های انرژی و کاالهای اساسی بر قیمت تمام اصالح قیمت حاملمستقیم و غیرمستقیم آثار  -

 انوارها هزینه خ برهای انرژی و کاالهای اساسیآثار مستقیم و غیرمستقیم اصالح قیمت حامل -

بررسی آثار سناریوهای مختلف قیمتی بر هزینه خانوارها ازجمله مطالعات انجام شده در دبیرخانه 
های خانوار در  غیرمستقیم هزینه و مستقیم  افزایشتعیین میزان ،هدف از انجام مطالعه مذکور. بود

 باتوجه  درآمدیختلفهای مبر رفاه دهکها  اصالح قیمت اثر خالص و تعیینسناریوهای مختلف قیمتی 
  .بوده استبه میزان یارانه پرداختی به خانوارها 

سرانجام یارانه نقدی هر فرد متقاضی باتوجه به محاسبات انجام شده از منابع حاصل از اصالح 
 یارانه  ریال405000( ریال تعیین گردید 445000ها و نتایج مطالعات کارشناسی انجام شده به میزان  قیمت

در  و ) فروردین-اسفند:  بهمن و مرحله دوم–دی : مرحله اول(که بصورت دو ماهه )  ریال یارانه نان40000انرژی و 
 اوالً 1390از اردیبهشت ماه سال .  واریز گردیدهاابتدای دوره به حساب سرپرستان خانوارها متناسب با بعد خانوار

د پرداخت یارانه از مرحله سوم بصورت به منظور ایجاد تعادل در منابع و مصارف اجرای طرح مقرر گردی
 هر  ریال به یارانه نقدی10000کردن قیمت خرید و فروش گندم مبلغ  نرخی ماهانه انجام شود ثانیاً بدلیل تک

  .نفر اضافه شد
  

  ها  بنگاه.3-10-2
  درصد30نامه اجرایی آن دولت مکلف شده است ها و آیینقانون هدفمند کردن یارانه) 8(براساس ماده 

خالص منابع حاصل از اجرای قانون را به بخش تولید در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیالت و 
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 کل کشور سهم 1390قانون بودجه سال ) 46( بند "الف"براساس جزء . کمک بالعوض اختصاص دهد
 این  بند مذکور"3الف "  درصد منابع تعیین گردیده که براساس حکم مقرر در جزء20قانون معادل ) 8(اده م

 تحملستانه آدر عمل با عنایت به . باشد می1390سهم بالغ بر یکصد هزار میلیارد ریال برای سال مالی 
ای   دولت حمایت از تولید را به دو صورت حمایت نقدی و حمایت سهمیه،و شرایط حاکم بر بخش تولید

های  التفاوت ارزش ریالی سهمیه بهمعادل ماتولید ای از بخش   حمایت سهمیهمیزان. انجام داده است
به عنوان . باشد ای می ای و غیرسهمیه های سهمیه ها بر مبنای تفاوت قیمت اختصاص یافته به این بخش

لیتر   میلیون12 ریال به ازاء هر لیتر با اختصاص 3500 با توجه به تعیین قیمت نفت گاز معادل ،مثال
ریال در روز حمایت از بخش   میلیارد24 در واقع معادل  ریال به بخش کشاورزی1500نفت گاز با نرخ 

 میلیون لیتر 5 میزاناختصاص نفت گاز به . قانون انجام شده است) 8(ماده اجرای کشاورزی در راستای 
لیتر در  میلیون 8/0 ،عمومی میلیون لیتر در روز برای حمل و نقل 45در روز برای بخش صنعت، حدود 

تن   هزار770سوز و   عمومی بنزین میلیون لیتر بنزین برای حمل و نقل23،دیهای صیا فعالیتروز برای 
  . ریال برای مصارف بخش کشاورزی در همین راستا بوده است1750گندم با قیمت
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  ها در کشور آثار اجرای قانون هدفمندکردن یارانه. 3-11
 عدالت، کـاهش مـصرف و افـزایش کـارایی       اصالح ساختار اقتصادی کشور، تخصیص بهینه منابع، تحقق       

باشند که ارائه ارزیابی کاملی از میزان تحقق اهداف مذکور در          چهار هدف اصلی دولت از اجرای قانون می       
تواند رونـد     میمدت اجرای قانون     ثار کوتاه آبررسی  با این وجود     ،باشد مدت و بلندمدت امکانپذیر می     میان

مدت اجـرای    از این رو، در ادامه به بررسی برخی آثار کوتاه         . ی نشان دهد  آثار اجرای طرح را به طور تقریب      
  .شود قانون پرداخته می

  
  جویی مدیریت مصرف و صرفه. 3-11-1
 اصالح الگوی مصرف انرژی و سایر       ،هاترین اهداف دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه        کی از مهم  ی

 از  پـس  ماهـه    دوازدهبراساس اطالعات   . بوده است لیدی  کاالهای مشمول قانون در دو بخش خانگی و تو        
ای های انرژی، آب و گندم بـا کـاهش قابـل مالحظـه              مصرف حامل  30/9/1390اجرای قانون منتهی به     

  .مواجه بوده است
  
   نفتییها وردهآ فر.3-11-1-1
  بنزین 

  رو وعلیــرغم افــزایش ســاالنه بــیش از یــک میلیــون خــود(مــصرف متوســط بنــزین موتــور در کــشور 
ماه آذر  منتهی به   (  اجرای قانون  سال اول در  )  هزار موتورسیکلت جدید به ناوگان حمل ونقل کشور        700 

 در روز کـاهش     لیتر  میلیون 2/59لیتر در روز به       میلیون 5/62 نسبت به دوره مشابه سال قبل از         )1390سال  
  صـد روزانـه بطـور متوسـط        در 4/4به عبارت دیگر، عالوه بـر توقـف رشـد متوسـط سـاالنه               . یافته است 

ایـن میـزان کـاهش،      .  درصد از مصرف بنزین در کشور کاسته شده اسـت          3/5 میلیون لیتر معادل     3/3 
 اجرای قانون به همـراه داشـته اسـت کـه بـا              سال اول   در را 1 میلیون دالر  902جویی ارزی معادل     صرفه

 میلیـارد دالر بـرآورد      65/1د  حـدو  در   جویی ارزی  رشد ساالنه مصرف بنزین میزان صرفه       توقف احتساب
  .شودمی

  
  
  

                                                            
 های جانبی مترتباب هزینههای فوب خلیج فارس و بدون احتسبراساس قیمت. 1
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  نفت گاز 
ـال     آذر  منتهـی بـه     (  اجرای قانون  سال اول ها در    نفت گاز مصرفی کشور بدون احتساب مصرف نیروگاه        ـاه س  )1390م

.  میلیون لیتر در روز کاهش یافته است       3/73 میلیون لیتر در روز به       1/81نسبت به دوره مشابه سال قبل از        
 درصـد   6/9 لیتـر معـادل     میلیون 8/7 روزانه   این دوره متوسط کاهش مصرف نفت گاز طی       به عبارت دیگر،    

 ،کاهش مذکور بدون احتساب توقف رشد سـاالنه       .  درصد ساالنه بوده است    9/3عالوه بر توقف متوسط رشد      
نمـوده   میلیارد دالر را ایجاد      1/3  میلیارد دالر و با احتساب رشد ساالنه حدود        2/2جویی ارزی معادل     صرفه
  .است

  

  نفت سفید 
 نسبت به دوره مشابه سال      )1390ماه سال   آذر  منتهی به   (  اجرای قانون  در سال اول  مصرف این فرآورده    

  شـایان ذکـر    . میلیون لیتر در روز رسیده است      7/12لیتر در روز به       میلیون 4/15 درصد کاهش از   5/17قبل با   
  هجری شمسی مصرف نفت سفید     80 دهه   های است که باعنایت به گسترش شبکه گازطبیعی طی سال        

  لذا اثر خالص اجرای قانون در کاهش مصرف نفت سـفید           ، درصد کاهش داشته است    4/3بطور متوسط ساالنه    
 جویی ارزی حاصله از محل کاهش مصرف نفت سفید بـدون          صرفه. شود  درصد در روز برآورد می     1/14عادل  م

  میلیـون دالر   628 و با احتساب رشد منفی ساالنه معادل        میلیون دالر  780احتساب رشد منفی ساالنه معادل      
  .گردد  اجرای قانون برآورد میسال اول  یکدر
  

  نفت کوره  
 درصدکاهش بـه نفـت کـوره اختـصاص          38 نفتی با    یهاجویی در مصرف فرآورده   بیشترین میزان صرفه  

 یـک سـال اول    االنه در    درصد سـ   8/3که مصرف نفت کوره عالوه بر توقف متوسط رشد           طوری ه ب ، است داشته
لیتـر در روز بـه        میلیـون  18 نسبت به دوره مشابه قبـل از         )1390ماه سال   آذر  منتهی به   ( اجرای قانون 

جویی ارزی ازمحـل     صرفه). لیتر کاهش در روز     میلیون 9/6(لیتر در روز کاهش یافته است         میلیون 1/11
  میلیـارد دالر و بـا احتـساب        5/1ه حـدود    کوره طی دوره مذکور بدون احتساب رشد ساالن       کاهش مصرف نفت  

  .گردد میلیارد دالر برآورد می7/1توقف رشد ساالنه حدود 
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  گاز مایع 
 نسبت به دوره مشابه قبل نیز       )1390ماه سال   آذر  منتهی به   (  اجرای قانون  سال اول مصرف گاز مایع در     

میـزان  . در روز تقلیـل یافتـه اسـت   لیتـر     میلیون 11 میلیون لیتر در روز به       3/12  درصد کاهش از   10با  
  معـادل )  درصـد  3/1 ( سـاالنه  جویی ارزی حاصل از گاز مایع بدون احتـساب توقـف رشـد متوسـط               صرفه

  .شود برآورد می  میلیون دالر8/243با احتساب رشد متوسط ساالنه معادل   میلیون دالر و217 
  

   گاز طبیعی.3-11-1-2
معـادل  ) 1390مـاه سـال     آذر  منتهـی بـه     (ای قـانون    اجـر   سـال  طول یک میزان مصرف گازطبیعی در     

  .دهد  را نشان میافزایش درصد 2/1میلیارد متر مکعب بوده است که درمقایسه با مدت مشابه دوره قبل 5/139
مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی علیرغم       ها موجب گردیده تا      هدفمند کردن یارانه  اجرای قانون   

 ،به عبارت دیگر.  یابد رشد درصد6 درصدی مصرف 10نتظار رشد  میلیون مشترک جدید و ا3/1افزایش 
  . درصد درنظر گرفت4 معادل  رادر این بخش  کاهش مصرفتوان می

 درصدی بخش حمل و نقل حاکی از 13 درصدی مصرف بخش صنعت و 10 افزایش از سوی دیگر،
ی کشور که منجر بـه ایجـاد         مولد و تولید   یها نفتی به گازطبیعی در بخش     یهاانتقال مصرف از فرآورده   

هـای نفتـی بـا اجـرای قـانون          افزایش قیمـت فـرآورده    . شود، بوده است   افزوده بیشتر در کشور می     ارزش
تـوجهی از یارانـه انـرژی        که مقدار قابـل   (ها  ها سبب گردید تا استفاده از این فرآورده       هدفمندکردن یارانه 

گـذاری در تجهیـز واحـدهای تولیـدی بـه            سـرمایه  غیراقتصادی و ) کشور نیز به آنها اختصاص یافته بود      
 باشد میباتوجه به اینکه ایران دومین دارنده ذخایر گازطبیعی جهان . سیستم گازرسانی را اقتصادی نماید

 کالن در حوزه انرژی کشور است که اجرای یهاسمت مصرف گازطبیعی یکی از سیاستانتقال مصرف به
میـزان   .ریع اجرای ایـن سیاسـت بـسیار موفـق عمـل نمـوده اسـت               ها در تس  قانون هدفمندکردن یارانه  

  .شود  میلیارد دالر برآورد می5/5 معادل  درصد2/1 به  درصد ساالنه11 رشد متوسط  ناشی از کاهشجویی صرفه
  

   برق .3-11-1-3
   کـاهش  ،پـس از اجـرای قـانون بـا مـدت مـشابه دوره قبـل               یـک سـال      در   مقایسه برق مصرفی کـشور    

 طـی    درصـد  7دهد که با احتساب رشد مصرف ساالنه برق معادل          رف برق را نشان می     درصدی مص  7/0
 توان کاهش مصرف برق را نسبت به دوره قبل از اجـرای قـانون درحـدود               می )1380- 1388( های سال

  .  درصد در نظر گرفت7/7
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هـای    درصدی پیک بار مصرف نسبت بـه متوسـط نـرخ رشـد سـال               5 کاهش    که شایان ذکر است  
از سوی دیگر، . نیاز نموده است  بیریال  میلیارد60000گذاری جدید به میزان  ه، کشور را از سرمایهگذشت

  درصـد  6  درصد و انرژی تحویلی به صنایع بزرگ در حـدود          5/25 صادرات برق به میزان      ،پس از اجرای قانون   
  .آید برق به حساب میهافزایش یافته که دستاوردی مهم در حوز

  براین اساس،  .توان به اصالح رفتار مصرفی بخش خانگی اشاره نمود        مثبت اجرای قانون می   از دیگر نتایج    
 درصـد پـس از      4/72 درصد قبل از اجرای قانون به        5/58کننده الگوی مصرف از      سهم مشترکین رعایت  

 به   درصد 9/6 اند از  برابر الگو مصرف نموده    2اجرای قانون افزایش یافته و سهم مشترکین پر مصرفی که           
رشد مصرف برق به همراه کاهش مـصرف        جویی ارزی حاصل از توقف       صرفه . درصد کاهش یافته است    1/3

  .شود  برآورد میدالرون  میلی932پس از اجرای قانون معادلبرق کل کشور 
  

   آب.3-11-1-4
 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه 75/8 پس از اجرای قانون با  سالیکمصرف آب کل کشور در دوره 

کـاهش مـصرف   .  میلیون مترمکعب تقلیـل یافتـه اسـت    3650 میلیون مترمکعب به     4000ره قبل از    دو
  هـزار  900با توجه به افزایش حدود      .  درصد بوده است   5/5 درصد و غیرخانگی     5/6بخش خانگی در این مدت      

 کاهش مصرف هر مـشترک    .  درصد کاهش داشته است    2مشترک جدید متوسط مصرف هر مشترک شهری        
در بخش غیرخانگی بیشترین میزان     . باشد  می  درصد 5/4 درصد و در بخش غیرخانگی       8/1خانگی  دربخش  

  . درصد مربوط به مصارف عمومی و اداری بوده است22کاهش با 
 درصد کاهش داشته که این کـاهش        4/3در بخش روستایی متوسط مصرف هر مشترک در حدود          

جـویی   صـرفه  . درصد بوده اسـت    5/6گی معادل    درصد و برای بخش غیرخان     3برای بخش خانگی معادل     
 میلیـون دالر بـرآورد      497 درصد ساالنه معادل     6/4ناشی از کاهش مصرف آب با احتساب رشد متوسط          

  .شود می
  

   گندم.3-11-1-5
 درحدود )1390منتهی به آذرماه سال  (ها  اجرای قانون هدفمند کردن یارانهاولدر سال کل فروش گندم کشور 

 درصد  22تن معادل     میلیون 2/2  تن بوده که درمقایسه با مدت مشابه قبل از اجرای قانون           میلیون 05/8
، ) درصـد  65(هـای مـرزی هرمزگـان        بیشترین کاهش مصرف گندم عمدتاً در استان      . کاهش یافته است  

  و سیـستان و بلوچـستان     )  درصـد  49(، آذربایجـان شـرقی      ) درصد 54(، مازندران   ) درصد 56(کرمانشاه  
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ای  بوده که این امر حاکی از موفقیت اجرای قانون در جلـوگیری از قاچـاق کاالهـای یارانـه              ) صد در 40 (
جویی حاصـله ناشـی از    میزان صرفه. باشدنظیر گندم به کشورهای همسایه و حفظ منافع ملی کشور می         

  .گردد  برآورد می1 میلیون دالر558کاهش مصرف گندم طی مدت مذکور 
  

  بندی جمع. 3-11-1-6
 )28/9/1390 لغایت 28/9/1389(اجرای قانوندر سال اول های انرژی، آب و گندم     هش مصرف حامل  کا

 معـادل   )1380-1388( هـای   سـال   رشـد  درمقایسه با مدت مشابه دوره قبل با احتساب توقف متوسـط          
جویی حاصل از آن درشـرایطی کـه         کاهش مصرف و به تبع صرفه     . دالر برآورد شده است     میلیارد 86/14
ـانگی وجـود نداشـته و عمـدتاً           فرص  ت زمانی مناسبی برای تغییر ساختار تولید و لوازم خانگی پرمصرف در بخش خ
 تأثیر کاهش قاچاق و تغییر فرهنگ مصرفی حادث شده است حاکی از تحقق کامل اهداف دولت در زمینه                  تحت

 )28-3 ( و )27-3(جـداول   در  . باشـد  ای می  رویه کاالهای یارانه   اصالح الگوی مصرف و جلوگیری از مصرف بی       
 جویی ناشی از اجرای قانون      و میزان صرفه   )1380-1388(های    سال طیهای انرژی    میزان مصرف حامل  

  .شده استارائه 

                                                            
 1390ماه سال   دالر بر اساس میانگین قیمت جهانی گندم نرم و سخت در دی250 گندم  تنبا لحاظ قیمت صادراتی هر. 1
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  )1380-1388(های   سالطیهای انرژی و آب  مصرف حامل. 27-3جدول 
  

 آب برق گاز طبیعی نفت کوره نفت گاز نفت سفید بنزین گاز مایع

 شرح

  فمصر
میلیون 

لیتر 
 روزانه

نرخ 
رشد 
 درصد

  مصرف
میلیون 
 لیتر روزانه

نرخ 
رشد 
 درصد

  مصرف
میلیون 
 لیتر روزانه

نرخ 
رشد 
 درصد

  مصرف
میلیون 

لیتر 
 روزانه

نرخ 
رشد 
 درصد

  مصرف
میلیون 

لیتر 
 روزانه

نرخ 
رشد 
 درصد

  مصرف
میلیون 
 لیتر روزانه

نرخ 
رشد 
 درصد

  مصرف
میلیون 

 ساعت کیلووات

نرخ 
رشد 
 درصد

 مصرف
نرخ 
رشد 
 درصد

1380 4165  16737  8973  25084  15254  7/25883  0/97171    2501 

1381 4355 6/4 18440 2/10 8683 2/3- 25880 2/3 14771 2/3- 2/40448 7/12 0/105076 1/8 1/4 2604 

1382 4305 1/1- 20538 4/11 7889 1/9- 26234 4/1 13601 9/7- 8/44244 4/9 5/114909 4/9 8/8 2833 

1383 4199 5/2- 22159 9/7 7753 7/1- 27348 2/4 13740 1 3/51063 4/15 0/124462 3/8 4/12 3184 

1384 5032 8/19 24266 5/9 7499 3/3- 28751 1/5 14589 2/6 4/54841 4/7 0/132897 8/6 8/7 3433 

1385 5107 5/1 26867 7/10 7241 4/3- 31429 3/9 15661 3/7 4/63576 9/15 7/144581 8/8 2/3 3542 

1386 4648 9- 24169 10- 7871 7/8 32690 4 17350 8/10 2/74885 8/17 2/152853 7/5 1/5 3722 

1387 4118 4/11-24496 4/1 7126 5/9- 33852 6/3 18649 5/7 4/75434 7/0 1/161445 6/5 3/3 3844 

1388 4635 6/12 23619 6/3- 6811 4/4- 34026 5/0 20479 8/9 8/82489 4/9 167527 8/3 1/4 4000 

متوسط 
 دوره

4507 35/1 22366 40/4 7761 39/3- 29477 88/3 16010 75/3 58096 97/10133436 05/7 1/6 3296 

  .های مختلف  ترازنامه انرژی وزارت نیرو، سال:مأخذ                      
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  هادفمندکردن یارانهاجرای قانون هناشی از جویی  صرفهمیزان . 28-3جدول 
  

 تغییرات مصرف
   ساالنهصرفه جویی ارزی

 شرح )میلیون دالر(
مصرف 

قبل از ساالنه 
 هدفمندی

 مصرف
د از ساالنه بع

 مقدار هدفمندی
  نرخ رشد

 )درصد(

رشد متوسط نرخ 
  های سال

)1388-1380( 
بدون احتساب 
 رشد ساالنه

با احتساب 
 رشد ساالنه

  بنزین
 روز/ میلیون لیتر 

5/62 2/59 3/3- 3/5- 4/4 902 9/1653 

  نفت گاز بدون نیروگاه
 روز/ میلیون لیتر 

1/81 3/73 8/7- 6/9- 9/3 2220 3120 

  نفت سفید
 روز/ میلیون لیتر 

4/15 7/12 7/2- 5/17- 4/3- 780 628 

  نفت کوره بدون نیروگاه
 روز/ میلیون لیتر 

18 1/11 9/6- 38- 8/3 1536 1688 

  گاز مایع
 روز/ لیون لیتر می

3/12 11 3/1- 10- 3/1 217 8/243 

  گاز طبیعی
 سال/ میلیارد مترمکعب

8/137 48/139 68/1 2/1 11 - 5536 

  برق
  /میلیارد کیلوواتساعت

 هه اجراا م9
7/133 8/132 9/0- 67/0- 7  *7/81 932 

  آب
 سال/ میلیون مترمکعب

4000 3650 350- 75/8- 6/4 326 4/497 

  گندم
 سال/ تن میلیون 

28/10 05/8 23/2- 22- - 558 558 

  86/14  6/6  )میلیارد دالر( برآورد صرفه جویی ارزی حاصله طی دوره اجرا
  . با فرض تعمیم مصرف نه ماهه برای یک سال محاسبه شده است برقدرآمد یک ساله*      

  

  هاآثار قیمتی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه. 3-11-2
های اصلی سیاستگذاران در اجـرای قـانون         تشدید انتظارات تورمی از جمله دغدغه      ویژه  هبپیامدهای تورمی   

هـا در  طور مشخص تجمیع تورم ناشی از اجرای قانون و اصـالح قیمـت       به. ها بوده است  هدفمندکردن یارانه 
رات تورمی ناشی   با تورم ناشی از ادامه روند موجود و انتظا        ) ناپذیر است که تا حد زیادی اجتناب    (مدت   کوتاه

ای را ایجاد و ادامه اجرای طرح  توانست موج تورمی گسترده   می) در صورت عدم مدیریت آن    (از اجرای طرح    
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هـای سـازگار و منـسجم در کنتـرل و     ای از سیاست بنابراین اعمال مجموعه  . را با چالش جدی مواجه نماید     
  .ن برخوردار بودسزایی در میزان موفقیت آیریت آثار قیمتی طرح از اهمیت بمد

های قیمت در حدود یک سال پس از اجرای قانون نشانگر موفقیت            ، بررسی روند شاخص   براین اساس 
توان بـه نحـوه صـحیح اجـرای قـانون و            باشد که این موفقیت را می     دولت در مدیریت آثار تورمی طرح می      

  .مدیریت مناسب آن توسط دولت مربوط دانست
عنوان معیار سـنجش تغییـرات قیمـت کاالهـا و خـدمات              به 1رفیشاخص بهای کاالها و خدمات مص     

 )29-3(گونـه کـه در جـدول         همان. باشدگیری میزان تورم در اقتصاد کشور می      ترین ابزار اندازه   مصرفی خانوارها و مهم   
  دهد که این شاخص در دوازده ماهـه منتهـی بـه           کننده نشان می  آمده است تغییرات شاخص بهای مصرف     

  در درحالی که رشد این شاخص است درصد رشد داشته6/20 معادل 1389سال  آذرنسبت به 1390 سال آذر 
  . درصد بوده است1/10 دوره قبل معادل مدت مشابه

صورت نقطه به نقطه نیز بیانگر آن است که          تحلیل تغییرات شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی به        
 افـزایش   1390سـال   آذر   واحـد در پایـان       6/285 به   1389 واحد در پایان آذر سال       3/233این شاخص از    

   در مقایـسه بـا   1389سـال  آذر شـاخص مـذکور در   . باشد درصدی آن می   4/22یافته است که مبین رشد      
  . درصد رشد داشته است8/12، 1388آذر سال 

  

  اه وضعیت شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه. 29-3جدول 
  

 شاخص کل
 )1389-1390( )1388-1389( شرح

هر ماه نسبت به ماه 
مشابه سال قبل 

 )نقطه به نقطه(

 ماهه منتهی به 12
 1388زمستان (هرماه 

 )1389 ماه اول 9و 

 ماهه منتهی به هر 12
 و 1389زمستان (ماه 
 )1390 ماهه اول 9

اختالف 
 دوره

 -4/3 1/10 5/13 8/12 3/233 8/206 آذر
 -4/1 8/10 2/12 8/15 6/239 9/206 دی
 3/0 6/11 3/11 18 6/245 1/208 بهمن
 6/1 4/12 8/10 9/19 254 9/211 اسفند
 8/2 2/13 4/10 7/19 1/256 214 فروردین
 2/4 2/14 10 2/21 4/260 9/214اردیبهشت
 6 4/15 4/9 3/22 7/264 4/216 خرداد
 3/7 3/16 1/9 1/21 9/264 8/218 تیر
 5/8 3/17 8/8 8/20 6/267 5/221 مرداد
 4/9 3/18 9/8 22 3/272 2/223 شهریور
 9/9 1/19 2/9 6/21 3/276 2/227 مهر
 1/10 8/19 7/9 1/22 6/280 8/229 آبان
  5/10  6/20  1/10  4/22  6/285  3/233  آذر

  . تحقیقایران و نتایج.ا.بانک مرکزی ج: مأخذ      

                                                            
1. Consumer Price Index (CPI) 
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ای هـر چنـد     صـورت متوسـط و نقطـه       کاال و خدمات مصرفی به     مقایسه و تحلیل روند شاخص بهای     
 امـا درصـد افـزایش قیمـت در         ،باشدبیانگر افزایش قیمت کاالها و خدمات مصرفی پس از اجرای قانون می           

های مختلف قبـل از اجـرای      بینیهای مشابه قبل به مراتب کمتر از میزانی است که در پیش           مقایسه با دوره  
   .دگردیقانون ارائه می

در ) نقطـه بـه نقطـه و دوازده ماهـه منتهـی بـه هرمـاه       (روند شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی       
 قیمــت ای  شــاخص نقطــه)8-3(براســاس نمــودار  . نــشان داده شــده اســت)9-3( و )8-3(نمودارهــای 

 این  شدر . است  افزایش یافته  1390 ماه   آذر درصد در    4/22 به   1389 درصد در آذر ماه      8/12 از   کننده مصرف
 افزایش ایـن شـاخص      ،به عبارت دیگر  . ه است بود درصد   5/12 درصد به    4/7از    در دوره مشابه قبل    شاخص

 واحـد   1/5 واحد درصد و در دوره مشابه قبل از هدفمندی معادل            6/9ها معادل     یارانه کردنپس از هدفمند  
  .درصد بوده است
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1389-1388تورم نقطه به نقطه مصرف کننده  1390-1389تورم  نقطه به نقطه مصرف کننده 
 

  .بانک مرکزی: أخذم        
  )نقطه به نقطه(مقایسه روند شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی پس از اجرای قانون با دوره مشابه قبل . 8-3نمودار 

  

را نـشان   ی روند متفاوتکننده  قیمت مصرف مقایسه شاخص دوازده ماهه منتهی به هرماه  ،با این وجود  
  اسـت  افزایش یافته1390 ماه رذ درصد در آ6/20 به 1389 درصد در آذرماه  1/10این شاخص از    . دهد می
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 کاهش یافتـه    1389 ماه   آذر درصد در    1/10 به   1388 درصد در آذرماه     5/13که شاخص مذکور از      درحالی
  .بود

  

13.5
12.2

11.3 10.8 10.4 10 9.4 9.1 8.8 8.9 9.2 9.7 10.110.1 10.8
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1389-1388منتهی به هر ماه  CPIماهه  12رشد  1390-1389منتهی به هر ماه   CPIماهه  12رشد 
  

  .بانک مرکزی: مأخذ         
   از اجرای قانونپسمقایسه روند شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی . 9-3نمودار 

 ) ماهه منتهی به هرماه12( با دوره مشابه قبل 

  
اجـرای قـانون     و   هـا  سـطح عمـومی قیمـت     برقراری رابطـه علـت و معلـولی کامـل میـان تغییـرات               

 از اجرای قـانون     پسدر طول دوره    ها   بر قیمت ها تنها با فرض ثبات سایر عوامل اثرگذار         هدفمندکردن یارانه 
باشد که بررسی عوامل مذکور حاکی از عدم ثبات سایر شرایط در  در مقایسه با دوره قبل از آن امکانپذیر می

 وارداتـی داشـته و بـدلیل        أ منـش  CPI افزایش شاخص  بخشی از    ،عنوان نمونه  به .دو دوره مورد بررسی است    
  ماهـه 10شایان ذکر است که قیمت هرتن کاالی وارداتی کشور طی   . های جهانی رخ داده است    افزایش قیمت 

 اسـت کـه افـزایش قیمـت         داشـته  افـزایش    1 درصـد  37ها حدود   پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه     
 و افـزایش قیمـت کاالهـای وارداتـی          کننـده  خص قیمـت مـصرف    شاکاالهای نهایی وارداتی سبب افزایش      

  .اند شده شاخص قیمت تولیدکنندهای موجب افزایشای و سرمایهواسطه

                                                            
 شابه سبد کاالی وارداتیتبا فرض . 1
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 درصـد بـرآورد     6/21حـدود   1390 در صورت تداوم روندهای موجود نرخ تـورم در سـال             ،در مجموع 
 مـورد   ، به مراتب کمتر از تورم     1389 واحد درصد افزایش نسبت به نرخ تورم سال          2/9شود که با حدود     می

  .ها بود  یارانهانتظار ناشی از هدفمندکردن
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  منابع
 ."بسته سیاستی پولی"، )1389 (ایران.ا.بانک مرکزی ج
  .های مختلف ، سال" گزارش اقتصادی و ترازنامه"،ایران.ا.بانک مرکزی ج
 .، فروردین")1367-1386(های  اقتصادی ایران طی سالوری  گزارش بهره"، )1389 (ایران.ا.بانک مرکزی ج
 .، اردیبهشت"وری و شدت انرژی در ایران و جهان گزارش بهره"، )1389 (ایران.ا.بانک مرکزی ج
 ."گزارش طرح تحول نظام بانکی"، )1388 (ایران.ا.بانک مرکزی ج

 ."گذاری پول ملی گزارش طرح تحول ارزش" ،)1388 (ایران.ا. جمرکزیبانک 
 ." اقتصاد بخش عمومی"،)1381 (جعفری صمیمی، احمد

هـای   سسه مطالعات و پژوهشؤ، م" اصالح نظام پرداخت یارانه کاالهای اساسی در ایران       "،)1385( حیدری، خلیل 
 .بازرگانی

 .های شناسایی فقرا هدفمندسازی با تأکید بر روش، )1387 (خدادادکاشی، فرهاد
پـذیر اولـین گـام در هدفمندسـازی          های شناسایی اقشار آسـیب     روش" ،یکی تاش شهمحمدنبی    و خداداد کاشی، فرهاد  

 .101 شماره ،مجله اقتصادی معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، "ها یارانه
 ."رسانی طرح تحوالت اقتصادی نامه اجرایی اطالع شیوه"، )1387 (دبیرخانه کارگروه تحوالت اقتصادی

 ."نامه اجرایی تشکیل کارگروه تحوالت اقتصادی  شیوه"،)1387( ه تحوالت اقتصادیدبیرخانه کارگرو
گـزارش بررسـی مبـانی و مجوزهـای قـانونی هدفمندسـازی             "،  )1387 (دبیرخانه کارگروه تحوالت اقتـصادی    

 .، مهر"ها یارانه
 ."ظام توزیع کاالها و خدمات اقتصادی در نتبان طرح تحوالیگزارش پشت"، )1387( دبیرخانه کارگروه تحوالت اقتصادی

تعاریف ( اقتصادی در نظام یارانه      تبان طرح تحوال  یگزارش پشت "،  )1387 (دبیرخانه کارگروه تحوالت اقتصادی   
 .")یارانه و مشکالت نظام فعلی پرداخت

 ."گزارش پشتیبان طرح تحول اقتصادی در نظام مالیاتی"، )1387 (دبیرخانه کارگروه تحوالت اقتصادی
های انرژی   های نظام کنونی پرداخت یارانه حامل      گزارش مشخصه "،  )1387 (نه کارگروه تحوالت اقتصادی   دبیرخا

 .، شهریور"در ایران و الزامات هدفمندسازی آن
 ."ای بر طرح تحوالت اقتصادی گزارش مقدمه"، )1387( دبیرخانه کارگروه تحوالت اقتصادی

 ."جمهور در کارگروه تحوالت اقتصادی ن ویژه رئیسمصوبات نمایندگا"، )1389-1390 (ریاست جمهوری
 ."ها  مصوبات ستاد هدفمندکردن یارانه"،)1389-1390 (ریاست جمهوری

 ."مشی مالی دولت مالیه عمومی و تنظیم خط"، )1385 ( خورشیدی و غالمحسینحسنرنگریز، 
 .های مختلف ل دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی، نماگرهای ساسازمان امور مالیاتی کشور،
 ."گزارش طرح تحول نظام مالیاتی"، )1388 (سازمان امور مالیاتی کشور
 .های مختلف ، سال"گزارش اقتصادی" ریزی کشور، سازمان مدیریت و برنامه

هـای   وضعیت گذشـته، موجـود و برنامـه        مستندات برنامه برنامه دوم توسعه،    ،  )1372 (سازمان برنامه و بودجه   
 . جلد نهم،)زیربنایی های اجتماعی، تولیدی و بخش(ای   منطقه–بخشی  توسعه

مستندات برنامـه سـوم توسـعه اقتـصادی، اجتمـاعی وفرهنگـی جمهـوری        "،  )1378 (سازمان برنامه و بودجه   
 .جلدچهارم  ،گزارش عملکرد اقتصاد کالن ،"اسالمی ایران
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 جتماعی وفرهنگی جمهوری اسـالمی ایـران،      مستندات برنامه سوم توسعه اقتصادی، ا      ،)1378 (سازمان برنامه و بودجه   
 . جلدپنجم،)بینی کمی اقتصاد کالن کشوردربرنامه سوم توسعه پیش( ساختارکلی الگوی اقتصادسنجی کالن

هـای اول، دوم و سـوم    ارزیابی بازار کار در ایران با نگاهی بـه برنامـه    " ،)1385(  مطالعات اقتصادی مجلس   ردفت
 ."تغال در برنامه چهارم توسعهانداز اش توسعه اقتصادی و چشم

 حمایتی حمل –بسته سیاستی "، )1389 (ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، وزارت راه و ترابری، وزارت کشور
 ."شهری و نقل درون و برون

 ." مدیریت منابع و مصارف ارزی" ،شاکری، عباس
  .)1388(  آن10  و8، 7، 6های اجرایی مواد  نامه  و آیینقانون هدفمندکردن یارانه ها

 .ایران.ا.های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج قوانین برنامه

 .6 شماره له برنامه و بودجه،مج، "بررسی درآمدهای مالیاتی در ایران"، )1375 (کردبچه، محمد
 علی قنبـری،    مسکن میدان و حسن    ترجمه رامین  های ارزی،  تکامل و عملکرد نظام   ،  )1387 ( و دیگران  کنت اس راگاف  

 .پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، زمستان
 ."گزارش طرح تحول نظام گمرکی"، )1388 (ایران.ا.گمرک ج

ترجمـه محمـد مـسعود محمـدی و یدالـه            ،مالیه عمومی در تئوری و عمل     ،  )1372 (گی پ ماسگریو، ریچارد و  
 .مه و بودجه سازمان برنافر، ابراهیمی

 ."وری گزارش طرح تحول نظام بهره"، )1388( وری ریزی و نظارت راهبردی، مرکز ملی بهره معاونت برنامه
نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر کارگروه تحوالت اقتصادی به کمیسیون ویژه طرح تحوالت اقتصادی مجلس                  

 .)1388( شورای اسالمی،
سـازمان امـور    ،")1381-1386 (پنج سال تالش پایدار در پرتو نیم قرن اندیشه"، )1387 (یوزارت امور اقتصادی و دارای   

 .تابستانمالیاتی کشور،
بررسـی تحـوالت   (ربـع قـرن فـراز و نـشیب         "،  )1384 (وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امـور اقتـصادی         

 .")1358-1382های  اقتصادی کشور طی سال
گـزارش  " ،)1390 (هـای پـولی و بازرگـانی    یی، معاونت امور اقتصادی، دفتر تحقیقات و سیاستوزارت امور اقتصادی و دارا   

 ."شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفیادواری 
گـزارش  " ،)1390 (هـای پـولی و بازرگـانی    وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی، دفتر تحقیقات و سیاست   

  ."اجزاء شاخص بهای تولیدکننده در ایرانادواری تحلیل و بررسی تغییرات 
گـزارش  " ،)1390 (های تولیـدی   های بخش  وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی، دفتر تحقیقات و سیاست           

 .فروردین ،"های اقتصادی تحلیل شاخص
گـزارش  " ،)1390( های تولیـدی   های بخش  وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی، دفتر تحقیقات و سیاست           

 ."ادواری تورم
 .های مختلف ، سال"های مالی گزارش" وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور،

 ."بسته حمایتی اصنافگزارش "، )1389 (وزارت بازرگانی
 ."ای های تعرفه بسته حمایتی صادرات غیرنفتی و سیاستگزارش "، )1389 (وزارت بازرگانی
 ."بسته سیاستی مدیریت و تنظیم بازارگزارش "، )1389 (وزارت بازرگانی
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 ."گزارش طرح تحول توزیع کاالها و خدمات"، )1387 (وزارت بازرگانی
 ." حمایتی کشاورزی–بسته سیاستی گزارش "، )1389 (وزارت جهادکشاورزی

گـزارش  "،  )1388 (قتصاد کشاورزی و توسعه روسـتایی     ریزی، ا  های برنامه  سسه پژوهش ؤوزارت جهادکشاورزی، م  
 .، دی"ها در بخش کشاورزی ها، احکام و پروژه ها، وضعیت، سیاست طرح هدفمندکردن یارانه

 ."شهری گزارش بسته سیاستی حمایت از حمل و نقل عمومی برون"، )1388 (وزارت راه و ترابری
 ." بازتوزیع درآمدبسته سیاستی"، )1388 (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

 ." حمایتی صنعت و معدن- بسته سیاستی"،)1389 (وزارت صنایع و معادن
 ."ها ها و دهیاری بسته حمایتی شهرداری"، )1389 (وزارت کشور
 ." بسته سیاستی امور اجتماعی"،)1389 (وزارت کشور

  .های مختلف  سال،" انرژیترازنامه" وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی،
  

Aoussou.N. and all (2007), "Proxy Means Tests for Targeting the Poorest Households 
Applications to Uganda", 106th Seminar of the EAAE. 
Birol, F., Aleagha, A.V. and R. Ferrouki (1995), "The Economic Impact of Subsidy Phase out in 
Oil Exporting Developing Countries: a Case Study of Algeria, Iran and Nigeria", Energy 
Policy, Vol. 23, No. 3, PP. 209- 215. 
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  ها ها    برای هدفمند کردن یارانه برای هدفمند کردن یارانهمقایسه الیحه پیشنهادی دولتمقایسه الیحه پیشنهادی دولت

   شورای اسالمیمصوب کمیسیون ویژه و مصوب نهایی مجلسمصوب کمیسیون ویژه و مصوب نهایی مجلسبا با 
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  :در مقایسه الیحه پیشنهادی دولت با مصوب کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی یادآوری نکات ذیل ضروری است

 .باشد دهنده مشترکات الیحه دولت با کمیسیون ویژه می  نشانرنگ اههای سی  با فونتمطالب  •

 .باشد دهنده حذفیات الیحه دولت توسط کمیسیون ویژه می  نشانرنگ های قرمز با فونتمطالب  •

 .باشد شده به الیحه دولت توسط کمیسیون ویژه می دهنده مطالب اضافه  نشانرنگ های آبی با فونتمطالب  •
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  شورای اسالمینهادی دولت، کمیسیون ویژه و مصوبه نهایی مجلسمقایسه الیحه پیش

  شورای اسالمیمصوبه نهایی مجلس مصوب کمیسیون ویژه پیشنهاد دولت

دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت  .1ماده 
  :های انرژی را اصالح کند حامل
کوره،  ، نفتگاز قیمت فروش داخلی بنزین، نفت) الف
متناسب با قیمت مایع و سایر مشتقات سفید و گاز  نفت

 ای گونه بهفارس و شرایط اقتصادی کشور  فوب خلیج
تعیین شود که حداکثر پس از سه سال از ابالغ این 

 درصد از 90های فوق کمتر از  قانون قیمت حامل
های   با احتساب هزینهفارس ی فوب خلیجها قیمت

ض شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوار(مترتب 
  .نباشد) قانونی

های  خام به پاالیشگاه  قیمت فروش نفت:1تبصره 
 تعیینفارس   درصد قیمت فوب خلیج95داخلی حداقل 

ها متناسب با آن تعیین  وردهآقیمت فر و شود می
های غیردولتی مجاز به تجارت و  و بخششود  می

قانون  بخش باال دستی نفت و گاز با رعایت فعالیت در
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اصالح موادی از 

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجراء 
 مصوب – قانون اساسی44های کلی اصل  سیاست
   . خواهد بود–1387

 تعیین ای گونه قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به )ب
 سال پس از ابالغ این قانون معادل 3شود که ظرف 

 .بیعی صادراتی شود درصد متوسط قیمت گاز ط75حداقل

های انرژی را   است با رعایت موارد زیر قیمت حاملمکلفدولت  .1ماده 
  :اصالح کند

سفید و گاز    قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت)الف
 احتساب ها و با نفت، با لحاظ کیفیت حاملمایع و سایر مشتقات 

مالیات و عوارض شامل حمل و نقل، توزیع و (های مترتب  هزینه
ساله پنجم توسعه اقتصادی  بتدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج )قانونی

 درصد 90کمتر از  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران –
  .فارس نباشد در خلیج) فوب(ی کشتی قیمت تحویل رو

 95های داخلی حداقل   قیمت فروش نفت خام به پاالیشگاه:تبصره
 شود فارس تعیین می خلیج) فوب ( روی کشتیتحویلدرصد قیمت 

   می گردد فراورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین خریدوقیمت 
که ای تعیین شود  گونه  میانگین قیمت فروش داخلی گازطبیعی به)ب

 اجتماعی و –اقتصادی توسعه پنجم ساله پنج برنامه پایان تا حداکثر و بتدریج
متوسط  درصد 75عادل حداقل فرهنگی جمهوری اسالمی ایران م

  . قیمت گاز طبیعی صادراتی شود
جهت تشویق سرمایه گذاری ،قیمت گاز طبیعی برای خوراک : تبصره 

 پاالیشی و پتروشیمی به ازای هر متر مکعب برای –واحدهای صنعتی 
 زیر  درصد10ز تصویب این قانون حداقل مدت حداقل ده سال پس ا

فارس به  شورهای منطقه خلیجمیانگین قیمت خوراک تحویلی ک
 .گردد  پاالیشی و پتروشیمی آنها تعیین می-واحدهای صنعتی

های انرژی را اصالح  قیمت حاملاین قانون  است با رعایت مکلفدولت  .1ده ما
  :کند
سفید و گاز مایع و سایر  کوره، نفت قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت )الف

شامل (های مترتب  ها و با احتساب هزینه املمشتقات نفت، با لحاظ کیفیت ح
ساله  بتدریج تا پایان برنامه پنج) حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی

 90ن کمتر از  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرا–پنجم توسعه اقتصادی
  .در خلیج فارس نباشد) فوب(درصد قیمت تحویل روی کشتی 

 95های داخلی حداقل  ام و میعانات گازی به پاالیشگاه قیمت فروش نفت خ:تبصره
شود و قیمت خرید  فارس تعیین می خلیج) فوب(درصد قیمت تحویل روی کشتی 

  گردد  ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می وردهآفر
 میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که بتدریج )ب

 اجتماعی و فرهنگی جمهوری –پنجم توسعه اقتصادیساله  تا پایان برنامه پنج
 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس 75اسالمی ایران معادل حداقل 

  . از کسر هزینه مالیات و نقل و انتقال شود
 پاالیشی –خوراک واحدهای صنعتیقیمت گذاری  جهت تشویق سرمایه: تبصره

هر متر مکعب یب این قانون  سال پس از تصو10 و پتروشیمی برای مدت حداقل
تعیین ) بدون هزینه انتقال( درصد قیمت سبد صادراتی خلیج فارس 65حداکثر 

 .گردد می
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  شورای اسالمیمقایسه الیحه پیشنهادی دولت، کمیسیون ویژه و مصوبه نهایی مجلس

  شورای اسالمیمصوبه نهایی مجلس مصوب کمیسیون ویژه پیشنهاد دولت
ای تعیین  گونه به برق خلیدا فروش قیمت )ج

 سال پس از ابالغ این 3که ظرف شود 
. آن باشد شده تمام قیمت حداقل معادل قانون

 مجموع ، قیمت تمام شده برق:2تبصره 
 تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و های هزینه
درصد  38ه سوخت با راندمان حداقل هزین

ها محاسبه  استاندارد های کشور و رعایت  نیروگاه
شود و هر ساله حداقل یک درصد به  می

که  شود بطوری افزوده کشور های نیروگاه راندمان
تا پنج سال از زمان اجرای این قانون به 

  . درصد برسد45راندمان 
 برق و های  درخصوص قیمت:3تبصره 

موارد خاص  در است مجاز دولت طبیعیز گا
  . ترجیحی را اعمال کندهای قیمت

ای تعیین شود که  گونه وش داخلی برق به میانگین قیمت فر)ج
ساله پنجم توسعه  بتدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج

 اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی معادل قیمت –اقتصادی
  . شده آن باشد تمام

 تبدیل های  مجموع هزینه،شده برق  قیمت تمام:1تبصره 
 38داقل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با راندمان ح

شود  میهای کشور و رعایت استانداردها محاسبه  درصد نیروگاه
 کشور افزوده های  نیروگاهو هرساله حداقل یک درصد به راندمان

 سال از زمان اجرای این قانون به راندمان 5شود بطوری که تا 
 انتقال و توزیع تا های و همچنین تلفات شبکه درصد برسد 45

اجتماعی و  –نجم توسعه اقتصادیپایان برنامه پنجساله پ
  . کاهش یابد درصد14فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به 

دولت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان 
دولتی و غیردولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از 

اقدام  کنندگان آن از نظر میزان تلفات نظر راندمان و توزیع
  . تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نمایدهای نموده و سیاست

 برق و گاز طبیعی دولت مجاز های  درخصوص قیمت:2تبصره 
  . ترجیحی را اعمال کندهای است در موارد خاص قیمت

های انرژی برای پس از سال پایه   قیمت حامل:3تبصره 
فارس و  خلیج) فوب(براساس قیمت تحویل در روی کشتی 

  .گردد بودجه ساالنه تعیین میقیمت ارز منظور شده در 
ای تعیین  گونه های سال پایه اجرای این قانون به  قیمت:4تبصره

 هزار میلیارد 100گردد که برای مدت یک سال حداقل مبلغ 
 . هزار میلیارد ریال درآمد بدست آید200ریال و حداکثر مبلغ 

ج تا پایان ای تعیین شود که بتدری گونه  میانگین قیمت فروش داخلی برق به)ج
 اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی –ساله پنجم توسعه اقتصادی برنامه پنج

  . معادل قیمت تمام شده آن باشد
های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع   قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه:1تبصره 

های کشور و رعایت   درصد نیروگاه38و هزینه سوخت با راندمان حداقل 
شود و هر ساله حد اقل یک درصد به راندمان  حاسبه میاستانداردها م

های کشور افزوده شود بطوری که تا پنج سال از زمان اجرای این قانون  نیروگاه
های انتقال و توزیع تا پایان   درصد برسد و همچنین تلفات شبکه45به راندمان 
می  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسال–ساله پنجم توسعه اقتصادی برنامه پنج

  . کاهش یابد درصد14ایران به 
دولت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیردولتی 

از  کنندگان آن بندی تولیدکنندگان برق از نظر راندمان و توزیع نسبت به رتبه
های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ  نظر میزان تلفات اقدام نموده و سیاست

  .نماید
 برق و گاز طبیعی دولت مجاز است در موارد های  در خصوص قیمت:2تبصره 

  . ترجیحی را اعمال کندهای خاص قیمت
های انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت ارز   قیمت حامل:3تبصره 

  .گردد منظور شده در بودجه ساالنه تعیین می
 گردد که برای ای تعیین گونه های سال پایه اجرای این قانون به  قیمت:4تبصره

 هزار 200 هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ 100مدت یک سال حداقل مبلغ 
 .میلیارد ریال درآمد بدست آید

 برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب ،های آب  شرکت:5تبصره 
کردن  که امکان اضافه کنند درصورتی برداری می چندین خانواده یا مشترک بهره

 تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها کنتور باشد
کردن کنتور نباشد مشترکین را به  که امکان اضافه اقدام نمایند و درصورتی

  .برداران افزایش دهند تعداد بهره
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  شورای اسالمیکمیسیون ویژه و مصوبه نهایی مجلس، مقایسه الیحه پیشنهادی دولت

  شورای اسالمیمصوبه نهایی مجلس  کمیسیون ویژهمصوب پیشنهاد دولت

های   دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت.2ماده 
مالیات بر مصرف های انرژی بر اقتصاد ملی،   حاملالمللی بین

انرژی را متناسب با این عوامل تعیین و اخذ نموده و همچنین 
وت و یا التفا  اخذ مابهاز طریق تعیین و اخذ عوارض و یا

وجوه حاصل از این ماده در اختیار . پرداخت یارانه اقدام نماید
این قانون برای مصرف در امور ) 9(صندوق موضوع ماده 

  . گیرد موضوع این قانون قرار می
و ) 16(تبصره ماده ) 2(مالیات موضوع بند  :تبصره

قانون ) 38( ماده "د" و "ج"عوارض موضوع بندهای 
 "د" و "ج"عبارت . گردد وده لغو میافز مالیات بر ارزش

 ماده "ب"و عبارت مذکور در بند ) 17( ماده 4در تبصره 
   .گردد افزوده حذف می قانون مالیات بر ارزش) 39(

  
  
 

های   دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت.2ماده 
ها را  قیمت این حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی،  حامل

) فوب(رصد قیمت تحویل روی کشتی  د25که تا  درصورتی
کننده  فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف خلیج

و . التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید از طریق اخذ مابه
های انرژی در  مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل

ها بیش  که نوسان قیمت درصورتی .بودجه سنواتی منظور کند
  .د شود در قیمت تجدیدنظر خواهد نمود درص25از 

های   حاملهای  دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت.2ماده 
 25که تا  ها را درصورتی انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حامل

فارس نوسان کند  خلیج) فوب(درصد قیمت تحویل روی کشتی 
 و التفاوت کننده از طریق اخذ مابه بدون تغییر قیمت برای مصرف
 و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم یا پرداخت یارانه اقدام نماید

که  درصورتی. های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند بازار حامل
درصد شود در قیمت تجدیدنظر خواهد 25ها بیش از  نوسان قیمت

  .نمود
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 رای اسالمی شوکمیسیون ویژه و مصوبه نهایی مجلسمقایسه الیحه پیشنهادی دولت، 

  شورای اسالمیمصوبه نهایی مجلس مصوب کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی پیشنهاد دولت

 دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت آب و .3ماده 
  :آوری و دفع فاضالب را تعیین کند کارمزد جمع

 قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و - الف
ای تعیین شود که  گونه ر بهنحوه استحصال آن در کشو

 معادل قیمت  سال پس از ابالغ این قانون حداقل3ظرف 
  .شده آن باشد تمام

 آبریز های شده آب در هر یک از حوزه  قیمت تمام:1تبصره 
 های هزینهبراساس ارزش اقتصادی آن و با درنظر گرفتن 

مورد تأیید کارگروهی مین، انتقال و توزیع با رعایت راندمان أت
تشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، نیرو، بازرگانی، صنایع و م

ریزی و نظارت  معادن، جهاد کشاورزی، کشور و معاون برنامه
  .شود راهبردی رئیس جمهور محاسبه می

های   برای مدیریت منابع آب به علت تفاوت قیمت:2تبصره 
شده آب در کشور ازطریق تعیین و اخذ مالیات و  تمام

ق التفاوت و یا پرداخت یارانه از طریق صندو اخذ مابهعوارض، 
اعمال قیمت ترجیحی برای . اقدام کند) 9(موضوع ماده 

  .مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود
در مناطق آوری و دفع فاضالب   کارمزد خدمات جمع)ب

این ماده ) 1(مختلف کشور توسط کارگروه موضوع تبصره یک 
 .شود تعیین می

مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت  دولت .3ماده 
آوری و دفع فاضالب را تعیین  آب و کارمزد جمع

  :کند
 قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به )الف

ای  گونه کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به
بتدریج و حداکثر تا پایان برنامه تعیین شود که 

 اجتماعی و – پنجم توسعه اقتصادیساله پنج
 معادل قیمت جمهوری اسالمی ایرانفرهنگی 

  .شده آن باشد تمام
شده آب در هر   است  قیمت تمامدولت مکلف: 1تبصره 

 آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و های یک از حوزه
با مین، انتقال و توزیع أ تهای با درنظرگرفتن هزینه

  . رعایت راندمان تعیین کند
رای  ب اعمال قیمت تدریجی و پلکانی:2تبصره  

  مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود
براساس  آوری و دفع فاضالب  کارمزد خدمات جمع)ب

 و بهره احداث، نگهداری  ایجاد،های مجموع هزینه
برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضالب 

های دولت در بودجه سنواتی  تحویلی و کمک
 .گردد تعیین می) های تشویقی مربوط به سیاست(

 مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت آب  دولت.3ماده 
  :آوری و دفع فاضالب را تعیین کند و کارمزد جمع

 به   میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف باتوجه)الف
ای  گونه کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به

ساله پنجم  تعیین شود که بتدریج تا پایان برنامه پنج
 جمهوری اسالمی  اجتماعی و فرهنگی–اقتصادی توسعه 

  .شده آن باشد  معادل قیمت تمامایران
شده آب را با  دولت مکلف است قیمت تمام: 1تبصره 

مین، انتقال و توزیع با أ تهای درنظرگرفتن هزینه
  . رعایت بازده تعیین کند

 اعمال قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف :2تبصره 
  مختلف آب مجاز خواهد بود

 آوری و دفع فاضالب براساس  کارمزد خدمات جمع)ب
 برداری شبکه پس از داری و بهره های نگه مجموع هزینه

های دولت  کسر ارزش ذاتی فاضالب تحویلی و کمک
) های تشویقی مربوط به سیاست(در بودجه سنواتی 

 .گردد تعیین می
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  شورای اسالمیمقایسه الیحه پیشنهادی دولت، کمیسیون ویژه و مصوبه نهایی مجلس

  شورای اسالمیمصوبه نهایی مجلس مصوب کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی شنهاد دولتپی

 سه دولت مجاز است حداکثر ظرف .4 ماده
 قیمت سایر کاالها و خدمات اساسی سال،

غیرحاکمیتی را معادل حداقل قیمت همگانی 
 . تعیین کندشده تمام

 دولت موظف است به تدریج و حداکثر تا پایان .4ماده 
ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  برنامه پنج

 جمهوری اسالمی ایران، نسبت به فرهنگی
هدفمندکردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، 

خدمات هواپیمایی، خدمات ریلی دارو، خدمات پستی، 
) بذر، کود و نهال( کشاورزی های و نهاده) مسافری(

  .اقدام نماید
 به تولیدکنندگان بخش کشاورزی یارانه پرداختی :تبصره

 .نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد

ساله پنجم   دولت موظف است به تدریج تا پایان برنامه پنج.4ماده 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، 

شکر، نسبت به هدفمندکردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، 
 . اقدام نماید)مسافری(یمایی، خدمات ریلی خدمات پستی، خدمات هواپ

 یارانه پرداختی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی نباید در هر :تبصره
  . کمتر از سال قبل باشدسال
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  شورای اسالمیمقایسه الیحه پیشنهادی دولت، کمیسیون ویژه و مصوبه نهایی مجلس

  شورای اسالمیمصوبه نهایی مجلس ول اقتصادیمصوب کمیسیون ویژه طرح تح پیشنهاد دولت

 دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در .5ماده  ---
 های مناسب در اختیار شود از روش الیحه بودجه ساالنه مشخص می

  .کنندگان متقاضی قرار دهد مصرف
 درصد بیشتر از 20 سرانه یارانه نان اقشار روستایی :تبصره

 .ی خواهد بودسرانه شهر

به میزانی که  دولت موظف است یارانه آرد و نان را .5ماده 
های  شود از روش نه مشخص میدر الیحه بودجه ساال
  .کنندگان متقاضی قرار دهد مناسب دراختیار مصرف

 هزار 20یان و شهرهای زیر ی سرانه یارانه نان روستا:تبصره
ه تشخیص پذیر در سایر شهرها ب نفر جمعیت و اقشار آسیب

 درصد بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد 50دولت حداقل 
  .بود
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  شورای اسالمیمقایسه الیحه پیشنهادی دولت ، کمیسیون ویژه و مصوبه نهایی مجلس

  شورای اسالمیمصوبه نهایی مجلس مصوب کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی پیشنهاد دولت

های تشویقی و  ظف است سیاست دولت مو.6ماده  ---
حمایتی الزم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید 

واحدهای نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت 
 فعالیت آنها با تولید آرد و نان که در اجرای این قانون ادامه

نامه اجرائی این  آئین. شود اتخاذ نماید مشکل مواجه می
های  همکاری دستگاها بماده توسط وزارت بازرگانی و 
 پس از تصویب این ذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه

 .رسد وزیران می تأبه تصویب هی قانون

های تشویقی و حمایتی الزم   دولت موظف است سیاست.6ماده 
را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک 

اجرای این به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در 
. شود اتخاذ نماید قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می

نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری  ینیآ
های ذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب  دستگاه

  .رسد وزیران می تأاین قانون به تصویب هی
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  شورای اسالمیکمیسیون ویژه و مصوبه نهایی مجلسدی دولت، مقایسه الیحه پیشنها

  شورای اسالمیمصوبه نهایی مجلس مصوب کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی پیشنهاد دولت

  دولت مکلف است اصالح قیمت کاال و خدمات موضوع.7ماده   
های برنامه پنجم از اردیبهشت ماه  این قانون را در سال
 . دهر سال اعمال نمای

  .حذف شد
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  شورای اسالمیمقایسه الیحه پیشنهادی دولت، کمیسیون ویژه و مصوبه نهایی مجلس

  شورای اسالمیمصوب نهایی مجلس مصوب کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی پیشنهاد دولت

 درصد خالص وجوه 60 دولت مجاز است حداکثر تا .5ماده 
انون را در قالب بندهای زیر هزینه حاصل از اجرای این ق

  :نماید
کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی و یا غیرنقدی ) الف

یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس 
  .برحسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف

  : اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی از قبیل)ب
مین أت و ت درمانی اجتماعی و خدماهای مین بیمهأ گسترش و ت-

 بیماران خاص و ارتقاء سالمت جامعه و پوشش دارویی و درمانی
  العالج و صعب

  جامعه هدفمین مسکن و اشتغال برای أ کمک به ت-
برای  حمایت اجتماعی های  توانمندسازی و اجرای برنامه-

  جامعه هدف 
  ها   سایر امور مربوط به هدفمندکردن یارانه-

جامعه  این ماده شامل چگونگی شناسایی دستورالعمل :1تبصره 
 مورد نیاز، اطالعاتی های سازی پایگاه هنگام هدف، تشکیل و به

 و نحوه پرداخت برای ها هدفمندسازی یارانه افتتاح حساب
ظرف یک ماه جامعه هدف و پراختهای موضوع این ماده 

امور اقتصادی و دارایی،  توسط وزرای پس از ابالغ این قانون
ریزی و نظارت   برنامهأمین اجتماعی و معاونترفاه و ت

  .تهیه و ابالغ خواهد شدراهبردی، رئیس جمهوری 
 

 درصد خالص 50 دولت مجاز است حداکثر تا .8ماده 
وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای 

  :زیر هزینه نماید
پرداخت نقدی و غیرنقدی به پنج دهک در آغاز ) الف

ییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع دوره اجرا و تغ
   .مین اجتماعی در پایان دورهأت

  هدفبرای جامعه اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی )ب
  :از قبیل

 اجتماعی و خدمات های مین بیمهأ گسترش و ت-
مین و ارتقاء سالمت جامعه و پوشش أدرمانی و ت

  العالج دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب
 و سازی مسکن مقاوم ، مسکنهزینهمین أت کمک به -

  اشتغال
  حمایت اجتماعی های  توانمندسازی و اجرای برنامه-

 درصد خالص 50 دولت مجاز است حداکثر تا .7ماده 
وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای 

  :زیر هزینه نماید
یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ ) الف

درآمد خانوارها نسبت به کلیه خانوارهای کشور میزان 
  .به سرپرست خانوار پرداخت شود

 اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه )ب
  :هدف از قبیل

 اجتماعی و خدمات های مین بیمهأ گسترش و ت-
مین و ارتقاء سالمت جامعه و پوشش أدرمانی و ت

  العالج دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب
 و سازی مسکن مین هزینه مسکن ،مقاومأکمک به ت -

  اشتغال
   حمایت اجتماعی های  توانمندسازی و اجرای برنامه-
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  شورای اسالمیمقایسه الیحه پیشنهادی دولت، کمیسیون ویژه و مصوبه نهایی مجلس

  شورای اسالمیمصوب نهایی مجلس مصوب کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی پیشنهاد دولت

 استفاده از حساب های  شرایط و محدودیت:2ه تبصر
ها و اعمال مدیریت دولت بر آن و  هدفمندسازی یارانه

نامه اجرایی خواهد  شرایط برگشت وجوه در قالب آیین
بود که به پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی، و رفاه 

و نظارت راهبردی ریزی  و تأمین اجتماعی و معاون برنامه
وزارت .  خواهد رسیدوزیران ه تصویب هیأتجمهور ب رئیس

نامه  است در چارچوب آیینرفاه و تأمین اجتماعی موظف 
 را به نام سرپرست خانوار یا فرد های مزبور یاد شده حساب

که برای اختصاص یارانه خانوار تعیین واجد شرایطی 
 .  کندشود، افتتاح می

  این ماده شامل چگونگینامه اجرایی ینیآ: 1تبصره 
سازی  شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام

های اطالعاتی مورد نیاز و نحوه پرداخت به  پایگاه
حداکثر های موضوع این ماده  جامعه هدف و پراخت

 به پیشنهاد وزرای سه ماه پس از تصویب این قانون
دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت امور اقتصادی و 

 به جمهوری  و نظارت راهبردی، رئیسریزی برنامه
  . وزیران خواهد رسید تأتصویب هی

 ها تواند حساب هدفمندسازی یارانه  دولت می:2تبصره 
 مشمول یا فرد واجد های را بنام سرپرست خانواده

 افتتاح شود شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می
کرد وجوه  نحوه هزینهاعمال مدیریت دولت در . نماید

 زمان مجاز، نوع برداشت  این حساب از جملهموضوع
ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز  هزینه
 .اند مجاز است شده

نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی  ینیآ: 1تبصره 
سازی  شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام

های اطالعاتی مورد نیاز، و نحوه پرداخت به  پایگاه
سه  ی موضوع این ماده حداکثرها جامعه هدف و پراخت

امور پیشنهاد وزرای ماه پس از تصویب این قانون به 
 اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت

 جمهوری به تصویب ریزی و نظارت راهبردی، رئیس برنامه
  . وزیران خواهد رسید تأهی

ها  تواند حساب هدفمندسازی یارانه  دولت می:2تبصره 
 مشمول یا فرد واجد های رپرست خانوادهرا بنام س

شود افتتاح  شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می
کرد وجوه  اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه. نماید

موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت 
اند  ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده هزینه

  .مجاز است
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  پیشنهادی دولت و مصوب کمیسیون ویژهمقایسه الیحه

  شورای اسالمیمصوب نهایی مجلس مصوب کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی پیشنهاد دولت

 15 دولت مجاز است حداکثر تا .6ماده 
درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این 

  پرداختگذاری و یا سرمایهقانون را برای 
 و تهای بالعوض و یا یارانه سود تسهیال کمک

شده برای اجرای موارد زیر  یا وجوه اداره
  . هزینه کند

 سازی مصرف انرژی در واحدهای  بهینه)الف
 تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به

 جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط صرفه
  . شود دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می

  اصالح ساختار فناوری واحدهای تولیدی)ب
وری انرژی و توسعه  هدر جهت افزایش بهر

  تولید برق از منابع تجدیدپذیر
 دهنده خدمات های ارائه  جبران زیان شرکت)ج

آب و فاضالب، برق، گازطبیعی و 
های نفتی ناشی از اجرای این  فرآورده
  قانون

   گسترش حمل و نقل عمومی)د
 حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی )ه

  و صنعتی
  ن صنعتی ناانبوه حمایت از تولید )و
  حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی)ز

 درصد خالص وجوه حاصل از 30 است مکلفدولت . 9ماده
های بالعوض و یا  اجرای این قانون را برای پرداخت کمک

یارانه سود تسهیالت و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد 
  . زیر هزینه کند

 سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی،  بهینه)الف
 جویی و رعایت الگوی خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه

  . شود مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می
 اصالح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت )ب

آب و توسعه تولید برق از منابع  وری انرژی، افزایش بهره
  تجدیدپذیر

 آب خدماتدهنده  های ارائه  زیان شرکتبخشی از جبران )ج
ها و  شهرداری و های نفتی و فاضالب، برق، گازطبیعی و فرآورده

   ناشی از اجرای این قانوندهداری ها
  گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون)د

توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و 
  قانون مذکور) 10( اعتبارات ماده پرداخت حداکثر تا سقف

  یدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتیول حمایت از ت)ه
  حمایت از تولید نان صنعتی) و
  حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی) ز
 توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا )ح

  کاهش رفت و آمدهای غیرضرور
 نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از ینی آ:تبصره

های موضوع این  تصنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداخ
ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد 

جهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، 
صنایع و  کشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی،

راهبردی  ریزی و نظارت معادن، اتاق تعاون و معاونت برنامه
 .رسد وزیران میت أجمهور به تصویب هی رئیس

 درصد خالص وجوه حاصل از 30 دولت مکلف است .8 ماده
های بالعوض و یا  اجرای این قانون را برای پرداخت کمک

یارانه سود تسهیالت و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد 
  . زیر هزینه کند

و  سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی  بهینه)الف
 که جویی و رعایت الگوی مصرف به صرفهمسکونی و تشویق 

  . شود توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می
 اصالح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش )ب

  بهره وری انرژی،آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر
آب و دهنده خدمات  های ارائه  جبران بخشی از زیان شرکت)ج

 و ها های نفتی و شهرداری ی و فرآوردهفاضالب، برق، گازطبیع
  ها ناشی از اجرای این قانون دهداری

  گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چارچوب قانون)د
توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و 

  قانون مذکور) 10( اعتبارات ماده پرداخت حداکثر تا سقف
  تیولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنع حمایت از ت)ه
  حمایت از تولید نان صنعتی) و
  نفتی حمایت از توسعه صادرات غیر)ز
 توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا )ح

  کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور
ی این ماده شامل چگونگی حمایت از ینامه اجرا  آئین:تبصره

های موضوع این  صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداخت
قانون با پیشنهاد وزرای  سه ماه پس از تصویب این ماده حداکثر

جهاد کشاورزی، بازرگانی،  امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن،
صنایع و معادن، اتاق تعاون و  نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی،

 راهبردی رئیس جمهور به تصویب ریزی و نظارت معاونت برنامه
 .رسد وزیران می تأهی
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 ه پیشنهادی دولت و مصوب کمیسیون ویژهمقایسه الیح

  شورای اسالمیمصوب نهایی مجلس مصوب کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی پیشنهاد دولت

این قانون اعم ) 9(و ) 8( منابع موضوع مواد .10ماده  ---
ها  بانکشده ازطریق  از کمکها، تسهیالت و وجوه اداره

 در اختیار تیدولؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیرو م
 .اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت

این قانون اعم از ) 8(و ) 7( منابع موضوع مواد.9ماده 
ها و  شده ازطریق بانک ها، تسهیالت و وجوه اداره کمک

سسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی در اختیار ؤم
  .اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت
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 پیشنهادی دولت و مصوب کمیسیون ویژهمقایسه الیحه 

  شورای اسالمیمصوب نهایی مجلس مصوب کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی پیشنهاد دولت

5کنندگان مستقیم منابع موضوع مواد   دریافت.7ماده 
هئ این قانون که اطالعات الزم و تغییرات آن را ارا6و 

نادرستکنندگان اطالعات  هئکنند و متخلفان و ارا نمی
از تمام یا بخشی از منافع اجرای این قانون محروم

چنانچه این اشخاص از محل این قانون. خواهند شد
منافعی تحصیل کرده باشند که استحقاق آن را نداشته

به پرداخت باشند، عالوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر
جریمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق

  .این قانون واریز خواهد شد 9موضوع ماده 
 پس از ابالغ اینیک ماه این ماده حداکثر دستورالعمل

قانون توسط وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی،
و نظارت ریزی  رفاه و تأمین اجتماعی، معاونت برنامه

 . شدتصویب و ابالغ خواهدجمهور،  یسئراهبردی ر

)8(وضوع مواد های م ها و یارانه  دریافت کمک.11ماده 
این قانون منوط به ارائه اطالعات صحیح) 9(و 
در صورت احراز عدم صحت اطالعات ارائه شده. باشد می

پرداخت دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه 
 قانونی الزم رااقدامات درخصوص استرداد وجوه پرداختی

  .به عمل آورد
ها و اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه

توانند  میمحق بدانند ) 9(و ) 8(های موضوع مواد  کمک
 اجرائی ایننامه اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئین

  .شود ارائه نمایند بینی می ماده پیش
 پس از ابالغسه ماه اجرایی این ماده حداکثر نامه آئین

این قانون توسط وزرای دادگستری، امور اقتصادی و
ریزی و  برنامه تأمین اجتماعی، معاونت دارایی، رفاه و

 و به ، تصویبپیشنهاد جمهور یسئنظارت راهبردی ر
 .می رسدوزیران  تأهی

)8(و ) 7(های موضوع مواد  ها و یارانه  دریافت کمک.10ماده 
در صورت .باشد این قانون منوط به ارائه اطالعات صحیح می

است ضمن احراز عدم صحت اطالعات ارائه شده، دولت مکلف
جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی

  .اقدامات قانونی الزم را به عمل آورد
ها و که خود را برای دریافت یارانه اشخاص درصورتی

توانند محق بدانند می) 8(و ) 7(های موضوع مواد  کمک
نامه اجرائی این ینیاعتراض خود را به کمیسیونی که در آ

  .شود ارائه نمایند بینی می شماده پی
نامه اجرایی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابالغ این ینیآ

قانون توسط وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی،
ریزی و نظارت رفاه و تأمین اجتماعی، معاونت برنامه

ت وزیرانأجمهور پیشنهاد و به تصویب هی راهبردی رییس
  .رسد می
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 ه الیحه پیشنهادی دولت و مصوب کمیسیون ویژهمقایس

  شورای اسالمیمصوب نهایی مجلس مصوب کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی پیشنهاد دولت

وجوه   درصد25حداکثر تا  دولت مجاز است .8ماده 
کاهش  منظور  خالص حاصل از اجرای این قانون را به

ن آثار جبرا و ای دولت به نفت وابستگی اعتبارات هزینه
ایی   سرمایههای آن برای اعتبارات هزینه و تملک دارایی

  .هزینه کند

 وجوه درصد خالص 20 دولت مجاز است تا .12ماده 
 منظور جبران آثار آن  حاصل از اجرای این قانون را به

ایی  های سرمایه ای و تملک دارایی برای اعتبارات هزینه
 . هزینه کند

 درصد خالص وجوه 20 دولت مجاز است تا .11ماده 
 منظور جبران آثار آن  حاصل از اجرای این قانون را به

ایی  های سرمایه برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی
  .هزینه کند
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 مقایسه الیحه پیشنهادی دولت و مصوب کمیسیون ویژه

  شورای اسالمیایی مجلسمصوب نه مصوب کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی پیشنهاد دولت

  : ها را با شرایط زیر تشکیل دهد  صندوق هدفمندسازی یارانه.9ماده 
و ) یا معاون اول وی(جمهوری  ت امنایی به ریاست رئیسأ صندوق توسط هی)الف

  وریزی مین اجتماعی و معاون برنامهأمرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و ت
 دو نماینده مجلس شورای اسالمی نیز به عنوان. شود ر اداره میجمهو راهبردی رئیس

. نمایند ت امنای صندوق شرکت میأناظر با انتخاب مجلس شورای اسالمی در هی
 صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقالل اداری و مالی است و به )ب

ررات صورت مؤسسه عمومی غیردولتی طبق مقررات اساسنامه و سایر قوانین و مق
شود و وظیفه و اختیار دارد، وجوه حاصل از اجرای این قانون را اخذ و  مربوط اداره می

 اساسنامه صندوق شامل ارکان، اعضاء، )ج. به مصارف مقرر در این قانون برسانند
وظایف، اختیارات، مدت فعالیت و سایر مقررات حاکم بر اداره آن به پیشنهاد هیئت 

 صندوق صرفاً دارای واحد ستادی و )د .رسد یران میت وزأامناء، به تصویب هی
 اعتبارات و کارکنان مورد )ه .ای نخواهد داشت متمرکز بوده و شعبه یا واحد وابسته

مین أهای اجرایی ت نیاز اداره صندوق از محل کاهش اعتبارات و کارکنان دستگاه
امه چهارم توسعه قانون برن 160های اجرایی موضوع ماده   دستگاه:1تبصره  .گردد می

قانون مدیریت  )5 (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و ماده
این قانون را های مشمول   منابع حاصل از اصالح قیمتمکلفند تمامخدمات کشوری 

 به شرح  درصد وجوه واریزی به صندوق100 :2تبصره  .به حساب صندوق واریز نمایند
این قانون با تصویب هیئت امناء ) 8(و ) 6(، )5(های مندرج در مواد  سرفصل

 منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی با :3تبصره . یابد اختصاص می
 صندوق مکلف است، گزارش :4 تبصره .شود  هیئت امناء کمک تلقی میتشخیص

 .ت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسالمی ارائه نمایدأعملکرد ساالنه را به هی
 های قانون مالیات) 2(ها جزء اشخاص مشمول ماده   صندوق هدفمندسازی یارانه:5تبصره 

. شود های بعدی آن محسوب می  و اصالحیه1366مستقیم مصوب اسفند ماه 
اشخاص حقیقی  های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرای این قانون به  کمک:6تبصره 

های مستقیم مصوب  ن مالیاتو حقوقی از پرداخت مالیات بردرآمد موضوع قانو
های مزبور به اشخاص  کمک. های بعدی آن معاف است  و اصالحیه1366اسفندماه 

مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کاال یا خدمات عرضه شده توسط آنها 
 .مشمول حکم این تبصره نخواهد بود

 این  دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای.13 ماده
نزد ها  را به حساب خاصی بنام هدفمندسازی یارانهقانون 
درقالب   وجوه واریزیصد در100. داری کل واریز کند خزانه

و ) 8( درمواد بینی شده قوانین بودجه سنواتی برای وارد پیش
  .این قانون اختصاص خواهد یافت) 12(و ) 9(

 دولت مکلف است اعتبارات هر یک از مصارف :1تبصره 
ور را در سه جدول مستقل در الیحه موضوع مواد مذک

  .بودجه سنواتی درج کند
های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرای این   کمک:2تبصره 

اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات  قانون به
های مستقیم مصوب  بردرآمد موضوع قانون مالیات

. های بعدی آن معاف است  و اصالحیه1366اسفندماه 
اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا های مزبور به  کمک
 از قیمت کاال یا خدمات عرضه شده توسط آنها بخشی

  .مشمول حکم این تبصره نخواهد بود
 دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را :3تبصره 

هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای 
 .اسالمی ارائه نماید

حاصل از اجرای  دولت مکلف است تمام منابع .12 ماده
این قانون را به حساب خاصی بنام هدفمندسازی 

 درصد  وجوه 100. داری کل واریز کند ها نزد خزانه یارانه
 برای موارد واریزی درقالب قوانین بودجه سنواتی

این قانون ) 11(و ) 8( و) 7(بینی شده درمواد  پیش
 دولت مکلف است :1تبصره  .اختصاص خواهد یافت

بع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار اعتبارات منا
تبصره  .ردیف مستقل در الیحه بودجه سنواتی درج کند

های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرای این   کمک:2
اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات  قانون به

های مستقیم مصوب  بردرآمد موضوع قانون مالیات
. معاف استهای بعدی آن   و اصالحیه1366اسفندماه 

های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام  کمک
یا قسمتی از قیمت کاال یا خدمات عرضه شده توسط 

 :3تبصره  .آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود
دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر 
شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای 

  .اسالمی ارائه نماید
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 ایسه الیحه پیشنهادی دولت و مصوب کمیسیون ویژهمق

  شورای اسالمیمصوب نهایی مجلس مصوب کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی پیشنهاد دولت

 تا سقف یک دوازدهم تنخواه مورد نیاز اجرای این قانون .10ماده 
 و از شود مین میأاز سر جمع بودجه عمومی سنواتی ت

ن قانون در طول سال محل منابع حاصل از اجرای ای
 .گردد مستهلک می

در تنخواه  تنخواه مورد نیاز اجرای این قانون .14ماده 
 و از محل منابع حاصل از اجرای بودجه سنواتی منظور

  .گردد این قانون در طول سال مستهلک می
  
  
  
 

  تنخواه مورد نیاز اجرای این قانون در تنخواه.13ماده 
ز محل منابع حاصل  بودجه سنواتی منظور و اگردان

  .گردد از اجرای این قانون در طول سال مستهلک می
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 مقایسه الیحه پیشنهادی دولت و مصوب کمیسیون ویژه

  شورای اسالمیمصوب نهایی مجلس مصوب کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی پیشنهاد دولت

 جابجایی وجوه حاصل از اجرای این قانون .11ماده 
 واحد درصد 10 تا حداکثر)8(و ) 6(، )5(ر مواد د

وجوه حاصل که کل   بطوری، مجاز استتوسط دولت
 .  مصرف شودبینی شده در این قانون در موارد پیش

 این قانون در مواد اعتبارات موضوعجابجایی . 15ماده 
بودجه  واحد درصد در 10  حداکثر)12(و ) 9) (8(

جوه حاصل در موارد که کل و  بطوری، مجاز استسنواتی
  . بینی شده در این قانون مصرف شود پیش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

جابجایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد . 14ماده 
 واحد درصد در بودجه 10حداکثر)  11(و ) 8 (،)7(

که کل وجوه حاصل در  بطوری. سنواتی مجاز است
  .بینی شده در این قانون مصرف شود موارد پیش
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 مقایسه الیحه پیشنهادی دولت و مصوب کمیسیون ویژه

  شورای اسالمیمصوب نهایی مجلس مصوب کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی پیشنهاد دولت

 دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون در .12ماده 
 وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج 1387سال 

 100شور واریز و معادل  کل ک1387در قانون بودجه سال 
اعتبارات موضوع هدفمندسازی " اعتبار تحت عنوان درصد
 .  را هزینه کند") هزینه–درآمد (های انرژی  حامل

 دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون، در .16ماده 
  وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط 1388سال 

یز و  کل کشور وار1388مندرج در قانون بودجه سال 
اعتبارات موضوع "عنوان   اعتبار تحت درصد100معادل 

 را هزینه ") هزینه–درآمد(های انرژی  هدفمندسازی حامل
  . کند

  
 

مدت شود ظرف  به دولت اجازه داده می. 15ماده 
 سازمانی با االجرا شدن این قانون، یک ماه پس از الزم

هدفمندسازی ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان 
نیروی انسانی و  امکانات،(ا با استفاده از منابع ه یارانه

قانون با لحاظ قانون   اینیموجود جهت اجرا) اعتبارات
ساختار و ادغام  برنامه ایجاد کرده یا با اصالح

  .سیس نمایدأهای موجود ت شرکت
دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون 

ول و شود، عیناً پس از وص را که به خزانه واریز می
بطور مستمر ) 11(کسر سهم دولت موضوع ماده 

 ی جهت اجراعنوان کمک صرفاً برداشت و به
این قانون ) 8(و ) 7(اهداف و تکالیف مقرر در مواد 

  .در اختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند
 مجاز شود و صرفاًً سازمان بصورت متمرکز اداره می
ریزی و نظارت  هبه داشتن واحدهای ستادی، برنام

  .باشد در مرکز می
مین اجتماعی، امور اقتصادی و أوزراء رفاه و ت

دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، 
مدیریت صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان 

 سازمان ریزی کشور عضو مجمع عمومی و برنامه
  .باشند می

یارات، اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اخت
توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان 

ریزی کشور تهیه و به تصویب  مدیریت و برنامه
 .رسد وزیران می تأهی

دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون وجوه : هبان به شرح فوق پیشنهاد و اصالح گردید مصوب نهایی مجلس قبل از ارسال به شورای نگهبان به شرح زیر بوده است که پس از اعاده از شورای نگ15متن ماده * 
 . را هزینه کند ") هزینه–درآمد (ها  اعتبارات موضوع هدفمندسازی یارانه" درصد اعتبار تحت عنوان 100حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه واریز و معادل 
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وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد 
مانند سایر شرکتهای دولتی در ) 15(و ) 12(

شود و به جز  بودجه کل کشور منعکس می
ضوع این قانون از جمله اختیارات و مجوزهای مو

تغییر در سقف اعتبارات شرکت ) 14(و ) 2(مواد 
در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس 

  .باشد مجاز می
وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل 

تواند برای  مصرف است و سازمان در هر سال می
  .سنوات بعد در چارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید

بارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه اعت
کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون 
محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت 

  .باشد  می6/11/1364 مصوب -مستثنی هستند
سازمان مکلف است گزارش عملکرد دریافت و 

ها را به  پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه
در پایان هر شش ماه ) 8(و ) 7(فکیک مواد ت

دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و 
 ربط مجلس شورای اسالمیذیهای  سایر کمیسیون

  .قرار دهد
دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش 

شده توسط سازمان را  ماهه گزارش عملیات انجام
به مجلس بینی شده در این قانون  براساس اهداف پیش

  .شورای اسالمی ارائه نماید
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 مقایسه الیحه پیشنهادی دولت و مصوب کمیسیون ویژه

  شورای اسالمیمصوب نهایی مجلس مصوب کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی پیشنهاد دولت

 الزام افزایش حقوق کارکنان دولت موضوع .13ماده 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ) 150(ماده 
اعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و مواد اجتم

 قانون مدیریت 125و تبصره آن و ماده ) 64(
) 41(قانون کار از ماده ) 41(خدمات کشوری و ماده 

االجرا  قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف
این قانون از زمان خواهد شد و تمام قوانین مغایر با 

 اجرایی مورد نیاز این های نامه سایر آئین. شود ابالغ لغو می
 ماه به پیشنهاد وزارت امور و 2قانون حداکثر پس از 

مین اجتماعی و أاقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و ت
ریزی و نظارت و راهبردی و معاونت  معاونت برنامه

جمهوری به  سرمایه انسانی رئیستوسعه مدیریت و 
  .وزیران خواهد رسید تأتصویب هی

  
  
  
  
  
  
  
  
 

   .ردیدحذف گ
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 مقایسه الیحه پیشنهادی دولت و مصوب کمیسیون ویژه

  شورای اسالمیمصوب نهایی مجلس مصوب کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی پیشنهاد دولت

 دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع .14ماده 
های مستقیم را عالوه بر  قانون مالیات) 84(ماده 

ییر و اصالح افزایش ساالنه آن، متناسب با تغ
های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور  قیمت

سال حداکثر تا دو برابر  اقتصادی و دارایی طی پنج
 .افزایش دهد

ماده  دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع .17ماده 
 ساالنه آن های مستقیم را عالوه بر افزایش قانون مالیات) 84(

ی موضوع این قانون با ها متناسب با تغییر و اصالح قیمت
پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال 

  .حداکثر تا دو برابر افزایش دهد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 1389 از ابتدای سال  دولت مجاز است.16 ماده
های  قانون مالیات) 84(معافیت مالیاتی موضوع ماده 

ر مستقیم را عالوه بر افزایش ساالنه آن متناسب با تغیی
های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت  و اصالح قیمت

 سال حداکثر تا دو برابر پنجامور اقتصادی و دارایی طی 
  .افزایش دهد
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