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انرژی ،یارانه ،سود نفت []1

مقدمه

چکیده

روز شنره ،هجدهم دسابرر ساا  0212سااعت  9صار باه

در هجدهم دساابرر ساا  ،0212ایارا یمتات بوالاو

جتهاور ایارا در ساخنرانی

کشاورزی و نفت داخلی خود را تا  02برابر افزایش داد .این ایدام،

ویت تهارا  ،احتادی ناژاد رئام

ایرا را به اولمن کشور عتدة صادرکنندة نفت تردیل کرد کاه در

تلویزیونی خود در برنابة «مفتگو باا بلات» اعاالم کارد ،زباا

راستای کاهش یابل بالحظاه یاراناه هاای ضاتنی انارژی ماام

اجرای آنچه مسترده ترین «جراحی ایتالادی» تاریز بعاصر ایرا

برداشته است .بقالة حاضار باروری بار بوضاوعا ایتالاادی و

نابمده بیشود ،فرا رسمده است .درست پ

تخالالی برترط با برنابهریزی و اجرای اولمه این اصالح از جتله

دسابرر ،رسانههای ایرانی فعالمتهای خود جهات بماا جزئماا

پرداختهای انتقالی به خانوارها و اطالعرساانی عتاوبی [ ]0دارد

ساختار جدید یمتت سوختهای بایع را آغاز کردند .ظار باد

که نقش بهسزایی در بوفقمت این اصالحا ایفا کردهاند .عاالوه

 02ساعت ،یمتت جدید ماز طرمعی ،برق و تعرفههای آب بنتشار

بر این ،بوضوع بربوط به اصالح بذکور به ترتما تااریز زباانی

شد و سقفهای بجاز افزایش تعرفههای تاکسای و حتال ونقال

(بهویژه در براحل نهایی آبادهسازی) بررسی بیشاود .در نهایات

عتوبی نمز بهدنرا آ تعممن شد .در آ زبا  ،حادود  02درصاد

بقاله با بررسی چاالش هاای اصالی فااز دوم هدفتنادی خاتتاه

جتعمت ایرا دسترسی نابودودی به پرداختهای جررانی داشتند

1

از نمته ش ناوزدهم

بررسیهایبازرگانی
شماره  36ـ بهمن و اسفند  2631

که در اوایل اکترر  0212در حسابهای بانکی ویژهای واریز شاده

که بنجر به تالوی «یانو اصالح هدفتند یارانههاا» در ژانویاه

بود.

 0212شد ،بیپردازد .بخش پنچم به بوث بربوط به بوضاوعا
این اصالح ،رستاً به «اصالح هدفتند یاراناههاا [ »]3اشااره

بورد بررسی بقابا در زبا تالتممممری پمراباو زباا بنادی

دارد که ایرا را به اولمن کشور تولمدکننده و صاادرکننده انارژی

مسترده و بمزا افزایشهای اولمة یمتتهاای انارژی اختالااص

تردیل کرد که به کاهش بخش عتدهای از یارانههای غمربستقمم

دارد و بروری بر بهتترین ایادابا فنای ا اجرایای و ایتالاادی

فرآوردههای نفتی برادر کرد و پرداختهاای ناشای از افازایش

نهادهای اجرایی بختلف برای آبادهسازی و اجارای اصاالح دارد.

یمتت انرژی در بما جتعمت را جاایگزین آنهاا کارد ]2[ .طرا

بخش ششم ،به بررسی اطالعرسانیهای عتوبی بؤفا بقاباا

برآوردهاا ،افازایش یمتات ،ساا نه حادود 02اا 02بملمااارد د ر

در حتایت از اصالح بی پردازد .بخش هفتم بار تواو

آبریکا از یارانه های تولمدی بیکاهد .تاا دساابرر 10( 0211بااه

هفتههای یرل و بعد از روز اصالح تترکز دارد و نگاهی درو نگر

از افزایش یمتت) ،خانوارهای ایرانی حادایل 32بملماارد

به اضطرابها و همجا های فزایناده بماا نهادهاای سماسای و

د ر آبریکا در یال وجه نقاد دریافات خواهناد کارد و 10اا12

اجرایی ایرا  ،رسانهها و جابعهای کاه باه ناچاار شااهد افازایش

بملمارد د ر دیگر نمز برای سربایهمذاریهای بالی جهات انجاام

عتده یمتتها بیباشند ،دارد .در نهایت بقاله در بخش هشتم باا

بازسازیها با هد کاهش شد انرژی در اختمار شرکتها یارار

بروری بر چالشهای اصلی پمش روی ایتالاد ایرا به دلمل آغاز

خواهد مرفت.

تعدیل یمتتهای جدید انرژی و تغممر یابل توجه توزیاع درآباد و

او پ

بقالة حاضر چند باه پ

از شروع اصالح یارانهها نوشته شد.

زباانی

تالتمتا هزینهای برترط با این اصالح خاتته بییابد.

این بقاله به صور خالصه به بما آبادهسازیهای اولمه جهات
انجام اصالح ،اجرای آ و بخاطرا و سماستهای ضروری پ

 .1نقش نفت در اقتصاد ایران

از اجرا اشاره دارد .هد اصلی بقاله بستندسازی ایدابا بختلف

هرچند تولمد نفت و ماز به طور فزایناده ساهم کاوچکتری از

سماستگذارا ایرانی و نهادهای اجرایی طای دورة آباادهساازی و

تولمد ناخالص داخلی وایعی را تشکمل بیدهد ،باز هم درآبادهای

اجرای هدفتند کرد یاراناههاا بایباشاد .در ایان بقالاه ،ساایر

نفت و ماز بنرع اصلی عواید خارجی و درآبدهای بالی باه شاتار

سماستها و اصالحا ایتالادی بلندبد ایرا طای ساا هاای

بیروند .سهم نفت در تولمد ناخالص داخلی وایعی از بتوساط 22

مذشته بماا نتایشاوند .باه طاور دیما تار ،بقالاه حاضار باه

درصد در دهة  1902به حدود  12/0درصد در دهه مذشته کاهش

سماستهای کلی کال ایتالادی ایارا (باهویاژه سماساتهاای

یافت که برمن بتوسط رشد سا نه  0/7درصدی تولماد ناخاالص

بالی ،پولی و اعتراری و ارزی) در دوره پامش از اجارای هدفتناد

داخلی غمرنفتی در بقایسه با  2/2درصاد تولماد ناخاالص داخلای

کرد یارانهها و باههای پ

از انجام تعدیل یمتت نتیپردازد.

نفت و ماز بیباشد .به رغم رشد سریع صادرا غمرنفتای ،حادود

بقالة حاضر نگاهی دو بُعدی باه اصاالح دارد .در وایاع ایان

 70درصد درآبدهای صادراتی دهة مذشته را دریافتیهای نفت و

بقاله نگاهی به بوضوعا تخالالی و ایتالادی خاص بربوط به

ماز تشکمل داده است .عالوه بر این ،درآبادهای نفات و مااز 00

برنابه ریزی و اجرای اصالح دارد .عالوه بر این ،اصالح بذکور از

درصد درآبدهای بالی است و باه رغام تناوع درآبادهای باالی،

بنظر ترتم زبانی ویایع بویژه در براحل پایانی آباادهساازی آ

هتچنا بنرع اصلی تأبمن بالی پروژههاای توساعهای در آینادة

بررسی بیشود .ساباندهی بقاله باه شارح زیار اسات :بقالاه باا

یابل پمشبمنی بایی خواهد باند.

بروری بختالر بر نقش نفت در ایتالاد ایرا در بخش دوم ادابه
بییابد .در بخش سوم بوثهای بربوط به اهدا اصاالح ارائاه
بیشود .بخش چهارم به توصمف فرآیندهای سماسی و زبمنههایی

ماخذ :مقامات ايراني و برآوردهاي پرسنل صندوق
ماخذ :مقامات ايراني و برآوردهاي پرسنل صندوق

نمودار  -2مخارج ،اعتبارات و قیمت صادراتی نفت

نمودار  -1سهم نفت در تولید ناخالص داخلی،

(برحسب میلیارد ریال)

درآمدهای مالی و صادرات (درصد)

یمتتهای داخلی انرژی در ایرا بانند بسماری از کشاورهای
وابستگی با ی ایتالاد ایرا به درآبدهای حاصل از صادرا

صادرکننده نفت به صور اجرایی [ ]0تعممن بیشاوند .باه طاور

نفت ،اثر شدیدی بر ادوار تجاری [ ]0آ دارد .در جدیدترین ادوار

دیم تر ،این یمتتها در سطوی تعممن بیشوند که هزیناههاای

تجاری سا های  0220ا  ،0220بخارج بالی و رشد اعتراری باا

تولمد را پوشاش دهناد و باهنادر تغممار بایکنناد .ایان رو

افزایش یمتتهای نفت و درآبدهای صادراتی افزایش یافته است

یمتتمذاری زبانی که یمتتهای بمنالتللی نفت نسرتاً باثراا و

که پمابد آ دو آتشه شد ایتالاد [ ]0و در نتمجه افزایش شادید

پایمن و نزدیک هزینههای تولمد است ،به خوبی عتال بایکناد.
بااینوا  ،زبانی که یمتتهاای بامنالتللای پا

تورم بود .سماست های بضمقة پولی و بالی [ ]7با کااهش شادید

از ساا 0220

شروع به افزایش کرد ،یمتتهای داخلی پاایمن انارژی باه طاور

صادرا نفت به دلمل رکود سا های  0229ا  0220بقاار باود

فزایندهای از ارز

که پمابد آ کاهش سریع تورم و تولمد بود.

بازاری نفت فاصاله مرفات .عاالوه بار ایان،

نرخهای با ی تورم داخلای و کااهشهاای بعادی نارخ ارز باه
کاهش بمشتر یمتتهای داخلی انرژی در بقایسه با استانداردهای
بمن التللی آنها انجابماد .در باار
نرخهای ارز و کاهش ارز

ساا  ،0220یکساا ساازی

ریا ناشی از آ بار اخاتال رو باه

رشد یمتتهای بمنالتللی و داخلی انرژی دابن زد.

ماخذ :مقامات ايراني و برآوردهاي پرسنل صندوق

نمودار  -3تولید ناخالص داخلی واقعی غیرنفتی و
میانگین شاخص قیمت مصرفکننده
(تغییر برحسب درصد ساالنه)
ماخذGTZ (www.gtz.de/en/themen/29957.htm) :

نمودار  -4قیمتهای خردهفروشی بنزین در
کشورهای منتخب (نوامبر  ،2002برحسب سنت آمریکا
به ازای هر لیتر)
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ماخذ :مقامات ايراني و برآوردهاي پرسنل صندوق

نمودار  .5ایران :شاخص قیمتهای بینالمللی و داخلی

ماخذOECD :

نمودار  -6عرضه انرژی به ازای هر واحد تولید ناخالص
داخلی

نفت ()1794=100

یمتتهای ارزا تر انارژی باا توریاک تقاضاا ،ایارا را باه
کشوری با با ترین سط یارانة انرژی تردیل کارده اسات .جاای
تعجری ندارد که استفاده از انرژی داخلی و شد انرژی در ایرا ،
هتچو بسماری از کشاورهای تولمدکنناده انارژی ،باه سارعت
افزایش یافته است .یمتت های داخلای ارزا انارژی باا افازایش
سریع بالر انرژی در ایرا  ،آ را باه یکای از ایتالاادهای باا
با ترین شد انرژی در جها تردیل کرد .جذب داخلای باا ی
فرآورده های تقطمر نفت خام [ ،]9ماز طرمعی و برق دسترسی باه

ماخذOECD, IEA :

نمودار  -9ارزش اقتصادی مصرف سوخت فسیلی
(برحسب میلیارد دالر آمریکا)2007 ،

فرآوردههای این انرژی را برای بازارهاای صاادراتی کااهش داده
است .ضتن آنکه شرکت های نفتی ایارا نماز باه بمازا یابال

 .2اهداف اصالح قیمتی

توجهی با کترود وجوه بورد نمااز جهات ساربایه ماذاری بواجاه

در سا  ،0220تعداد کتی از بردم در خالوص ضرور هاای

هستند ،چراکه ،یمتتهای داخلی انرژی در کتترین سط بازیابی

اصالح یمتتهای داخلی انرژی تردید داشتند .به بوازا افازایش

هزینه [ ]12تعممن بیشوند.

یمتتهای بمنالتللی نفت به  102د ر آبریکا به ازای هر بشاکه

آلودمیهای زیست بومطی و اثرا آ بر سالبت انساانی و

و ثرا یمتتهای فوب بنزین در سط دو د ر به ازای هر لمتار،

هتچنمن اتال ویت در نتمجه ترافمکهاای زیااد در جاادههاای

یمتتهای داخلی بنزین ( 2/1د ر به ازای لمتار) باا یمتاتهاای

ایرا بر ضرور های هدفتند کرد یارانهها افزوده اسات .جاای

وایعی تفاو بسماری داشت که با هام نظریاة ایتالاادی یابال

تعجری ندارد که در ساا  ،0227برخای تولملگارا ناه تنهاا در

توجمه نرود .برای تأبمن تقاضای داخلای ،واردا بنازین افازایش

خالوص برنابه ایرا برای افزایش ظرفمت تولمد نفت خود بلکاه

یافت .در چنمن شرایطی ،اتال سوخت و یاچاق آ به کشورهای

در خالوص توانایی آ در تویف کاهش تولمد نفت و صادرا آ

هتسایه سرخط اخرار را به خود اختالاص داده بود ]11[ .بقاباا

تردید داشتند.

ایرانی از هتا ابتدا بهوضوح بیدانستند که هد اصلی اصاالح،
کاهش اتال انرژی و بنطقی کرد بالر آ است .آنها بعتقد
بودند که با جررا خانوارها در بقابل افزایش یمتت انارژی ،رفااه
اغل بالر کنندما افزایش خواهد یافت ،چراکاه یمتات هاای

با تر انرژی انگمزههای برخی بالاار حاشامهای (غمرضاروری)

شده [ ]10بیپردازد .درک نووه اختالاص درآبدهای خانوارهاا و

بنزین را کاهش بیدهد و جررا های نقدی به بالار کننادما

افراد و اینکه چگونه یاک طارح سااده جررانای بایتواناد برناده

اجازة خرید بقادیر بمشتری از کا ها و خدبا را بیدهاد .کاادر

حتایت اجتتاعی مسترده (به ازای حتی افزایشهای شدید یمتت)

( )1با استفاده از بثاا عاددی باه توضام بسااله بهمناهساازی

باشد ،برای طراحی اصالحا ضروری بود.

بالر کننده و اثرا جانشمنی و درآبدی افزایش یمتات جرارا

کادر  -1نظریه تعادل مصرفکننده

فرض کنمد بالر کننده (خانوار) نتونه سه بملمو ریا در هر باه به دست بیآورد .تابع بطلوبمت وی به صور زیار بارآورد بایشاود:
)U ( E , O)  E ^ (1 / 10) .O ^ (9 / 10

که در آ

E

برمن انرژی بالرفی و  Oنشا دهنده بالر سایر کا ها و خدبا بیباشد .در وهلاه نخسات ،یمتات انارژی (  ) PE Rدر

سط  10222ریا به ازای هر واحد و یمتت سایر کا ها و خدبا (  ) Pدر سط  10222ریا تعممن بیشود.
O

بالر کننده درآبد خود را با هاد حاداکثر کارد بطلوبمات هزیناه بایکناد .حداکثرساازی بطلوبمات بارای بالار کنناده نتوناه
به صور زیر بیباشد:
)^ (9 /10

.O

)^ (1/10

Max.U (E, O)  E

S .t : PE .E  PO .O  3.000 .000

در این بثا  ،بالر کننده بطلوبمت خود را با خرید  322واحد انرژی و  00722واحد از سایر کا ها و خدبا حداکثر بیکند .به هرحاا ،
از آنجاکه یمتتهای داخلی انرژی زیر هزینه فرصت آ است ،امر چنمن ابری ابکا پذیر باشد ،اغل خانوارهاا رفااه خاود را باا فارو
بخشی از انرژی بورد استفاده در یمتتی بعاد هزینه فرصت آ افزایش بی دهند و به خرید واحدهای بمشتری از سایر کا ها و خادبا
برادر بیکنند .در عتل ،صادرا انرژی به بازارهای بمنالتللی توسط افراد دشوار است .در نتمجه ،به دلمل یرار مرفتن بالر کنناده در
تعاد غمربهمنه ،اتال انرژی وجود دارد.
جهت غلره بر این بشکل ،دولت تالتمم بیممرد که اجازه انتقا تغممرا یمتت بمنالتللی بر بازار داخلی را بدهد .الرته افزایش یمتات از
سوی بردم یابل یرو نمست ،بگر آنکه آنها از پرداختهای جررانی بناس بهره بند شوند .چنمن پرداختهای جررانی به بالر کنندما
اجازه بی دهد که کاهش بطلوبمت ناشی از افزایش یمتت انرژی را با افزایش بالر سایر کا ها و خدبا جررا کنند.
در نتودار ( ،)0خانوار نتونه در ابتدا  322واحد انرژی و  00722واحد از سایر کا ها و خدبا خریداری بیکند و بطلوبمت )( U (0نقطه )A
را به دست بیآورد .پ

از افزایش چهار برابری یمتت انرژی از  10222ریا بهازای هر لمتر به  20222ریا به ازای هر لمتار ،در صاور

عدم پرداخت جررانی ،بطلوبمت خانوار در نتمجه کاهش درآبدهای حقمقی کاهش بییابد .با یمتتهای جدید ،خانوارها تالتمم بایممرناد
که  70لمتر انرژی و  00722واحد از سایر کا ها و خدبا خریداری کنند .بطلوبمت آنها به )( U (1نقطه  ) Bکااهش باییاباد .باهبنظاور
حالو اطتمنا از عدم کاهش بطلوبمت خانوارها و پذیر

اصالح توسط آنها ،دولت بهاندازهای آنها را جررا بیکند که خریدهای آنهاا

از انرژی و سایر کا ها و خدبا آنها را به سط بطلوبمت اولمه برساند ) . U (2)  U (0در بثا زیر ،پرداخت جررانی حدود  2020222ریا
بالر کنندما را به سط بطلوبمت اولمه

))(U (0

در نقطه

C

بازبیمرداند .در تعاد جدید ،بالر کننده حدود  00لمتر انارژی و 30122

واحد از سایر کا ها و خدبا را خریداری بیکند.
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نمودار  -2اثر افزایش قیمتهای جبرانی بر مصرف انرژی و خدمات و محصوالت غیرانرژی

عالوه بر این ،اصالحا بهراود براباری اجتتااعی در توزیاع

(کادر  .)0درآبد حاصل از این صادرا بیتواند از چرخههای بهم

ثرو همدروکربنی ایرا را نمز به هتراه خواهد داشت .برای فقارا

سربایهمذاری در بخش انرژی حتایت کند .بنظور سربایهماذاری

ا کسانی که به بمزا کتی از یمتاتهاای داخلای ارزا انارژی

در آ بخشهایی است کاه یاادر باه افازایش ظرفمات تولماد و

بهرهبند بیشوند ا  ،پرداختهای جررانی سهم بزرمای از درآباد

پا یش و افزایش صادرا بیباشند.

آنها را تشکمل داد که بیتواند عتالً هار ایرانای را از فقار خاارج
کند .این ابر از جتله د یل اصلی و استد

های اخالیی دولات

 .3وضع قانون مربوط به اصالحات
بوث بجل

در حتایت از اصالح بیباشد.
به احتتا زیاد اثر جانشامنی بازرن ناشای از افازایشهاای

در خالوص یانو اصالح یارانه از اواخار ساا

0220م آغاز شد .در آ زبا  ،دولت پمشنهاد آغاز اصالح در اوایل
 )0229داد .بااینواا  ،جلا

یمتتی با توجه به رشد آهسته سا های اخمار و دو ریتای شاد

سا جدید ایرانی  01( 1300بار

نرخ بمکاری ،بیتواند به بثابة بورک بهتی برای تولماد داخلای

حتایت سماسی از این اصالحا در بااههاای پامش از انتخاباا

در راستای تنوع بخشی بمشتر تولمدا عتل کناد.

ریاساات جتهااوری سااا  0229دشااوار بااود .باهویااژه ،برخاای از

توزیع سا نه حدود  32بملمارد د ر در یال پرداختهای جررانای

نتایندما بجل

نگارا بودناد کاه پرداخات نقادی باه افاراد

بستقمم به باردم از تقاضاای داخلای و رشاد بخاش غمرانارژی

بیتواند بزیت انتخابی بهتی برای انتخاب بجدد ریم

ایرا و تال

ویت بههتراه داشته باشد .در نتمجه ،بجل

حتایت بیکند.
انتظار نتیرود که این اصالحا در تثرمت بالی سهمم باشند.

جتهاور

نتوانست در خالوص

اصالح یارانه در آ زبا به تواف برسد.

وضع یانو بربوط به اصالح یارانهها و بوث سماسی پمش از آ ،

کار در خالوص وضع یانو هدفتند کرد به صاور جادی

استفاده از کاهش یارانههای انرژی برای بهرود تراز بالی کشور را

در پایمز  0229از سر مرفته شاد .بادتر شاد اوضااع ایتالاادی،

از حمّز انتفاع خارج کرد .برعک  ،اصالحا ایرا از جتله برناباة

ناشاای از توااریمهااای جدیااد شااورای ابنماات سااازبا بلاال و

خالوصیسازی با هد کاهش اندازه و نقاش بخاش دولتای در

بورا های بمنالتللی ،توریم های یکجانره علمه ایرا و پمشرفت

ایتالاد از سا  0220آغاز شد .با اینوا  ،صرفه جویی بالقوه زیاد

ضعمف اصالح یارانه ها ،ضارور سماسای بارای تکتمال پاروژة

در بالر انرژی داخلی بی تواند بقادیر یابل توجهی از نفت خام

اصالحا را تشدید کرد.

و بوالو

تالفمه شده در دستر

را برای صادرا آباده کناد

در پنجم ژانویه  ،0212بجل

یانو هدفتند کرد یارانههاا

را تالوی کرد که پ

ایتالادی ،اجتتاعی و فرهنگای بارای ساا هاای 1392اا 1309

از آ بهسرعت در  13ژانویه  0212با این

درک ضتنی که احتتا ً هدفتند کارد یاراناههاا در آغااز ساا

(0210ا )0212بود ]13[ .در سا او اجرای آ  ،هاد از انجاام

جدید ایرانی (سا 1309ا  01بار  ) 0212انجام خواهد شد باه

هدفتند کرد یارانه ها افزایش  022تریلماو ریاا ( 02بملماارد

تالوی شورای نگهرا رسمد .اصالح یارانههاا بارای باد پان

د ر آبریکا) درآبدهای اضافی به ازای هر افزایش در یمتت بود.

سا برنابهریزی شده باود کاه بقاار باا برناباه پانجم توساعه

کادر  .2شبیهسازی جریانات نقدی کلی حاصل از افزایش فرضی قیمت بنزین

اثر اصالح یمتت بر جریانا بالی بخش بنزین در یال بثا زیر نشا داده شده است .طر برآوردها ،افزایش چهار برابری یمتت بنزین
در ایرا بوج کاهش سریع بالر انرژی در حدود  00بملمو تا  02بملمو لمتر بیشود .در عمن حا  ،برآورد شده است که فرو

بنازین

به  01بملمارد ریا  02/0 :بملمارد ریا از بازار داخلی و  00/3بملمارد ریا از صادرا (یا صرفهجوییهای ناشی از کااهش واردا ) برساد .در
نتمجه ،دولت بیتواند بدو توتمل ضرر و زیا  ،بمش از یک بملمو ریا به هر نفر در هر سا پرداخت جررانی اعطا کند .به طور دیم تار،
چنانچه دولت تتابی درآبدهای بادآورده ناشی از اصالح یارانهها را در بما خانوارها توزیع کند ،بیتواند  92د ر آبریکا باه ازای هار نفار از
خانوارهای پن نفره در هر دوره زبانی دو باهه توزیع کند .در عتل ،تاحدودی جررا های پایمنتر ،بوجه است و احتتا پذیر

اجتتاعی نماز

خواهد داشت .هتچنمن ،بخشی از پرداختهای جررانی به سایر بالر کنندما بنزین ا بخش شرکتها و دولت ا اختالاص یافت.
قیمتهای بنزین ،درآمد و پرداختهای جبرانی ممکن
بازار بنزين
قبل از اصالحات

پس از اصالحات

10222

20222

00

02

یمتتهای داخلی (ریا به ازای هر لمتر)
استفاده روزانه (بتوسط ،بملمو لمتر)

*

بالر سا نه (بملمارد لمتر)

02/1

19/7

درآبد کل (بملمارد ریا )

020292

700022

افزایش درآبد (بملمارد ریا )
از فرو

010232
020702

داخلی

000002

از افزایش فزاینده صادرا

10202

هر فرد (هر سا  ،بر حس هزار ریا )
هر فرد (دوره زبانی دو باهه ،د ر آبریکا)

102

هر خانوار پن نفره (دوره زبانی دو باهه ،د ر آبریکا)

92

ایالم سماهه
یمتت صادرا بنزین (ریا )

70222

70222

جتعمت (بملمو نفر)

70

70

نرخ ارز (ریا  /د ر آبریکا)

120222

120222

ماخذ :بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران ،رسانههاي ايراني ،برآوردهاي پرسنل صندوق
* طبق گزارشات رسانههاي ايراني در اواخر ژانويه 1122
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در یانو هدفتند کرد یارانهها ،جایگزینی یارانههای تولمدی

افتاد .بارای بثاا  ،ماروههاای جتعمتای واجاد شارایط دریافات

با پرداختهای انتقالی هدفتند به جتعمت و انجام برخی کتکها

کتکهای جررانی ،نووة بواسره و پرداخات کتاکهاا و تعاداد

به شرکتهای ایرانی و دولت پمشبمنای شاده باود .ایان یاانو

دفعا توزیع آنها بشخص نرود.

تالری کرده است که خانوارها حادایل  02درصاد افازایشهاای

بقابا دولتای درصادد تضاتمن تثرمات یمتات بساماری از

درآبدی ناشی از هدفتند کرد یارانهها را دریافت بینتایناد .در

کا های اساسی غمرانرژی در زبا انجام هدفتند کرد یارانههاا

ابتدا ،بنافع به صور نقدی پرداخت شد ،حا آنکاه در فااز دوم،

بودند .توق این هد بستلزم صر زبا جهت ذخمرهسازی به

برخی درآبدهای اضافی برای حتایت از بنافع اجتتااعی باا تر و

بنظور دسترسی بی ویفه به آنها در هفتههای یرل و بعد از شروع

کا های عتوبی بورد استفاده یرار بیممرد 32 .درصد درآبدهای

هدفتند کرد یارانهها بود.

اضافی برای کتک به شرکتهای ایرانی جهت بازسازی ،تعدیل و

شرکتهای توزیاع انارژی نمازبناد زباا جهات تهماة نارم

هزینههای انرژی بسمار با در اختمار آنها یرار بیممرد 02 .درصد

افزارهای جدید برای کنتر ساختار تعرفهای چندمانه پمشانهادی

بایمتانده به دولت جهت پوشش صور حسابهای انرژی باا تر

برای بسماری از فرآوردههای انرژی بودند .برای بثا  ،در باههای

آ اختالاص بییابد .به استناد باده ( )10این یانو دولت بجااز

اولمه پ

از شروع هدفتند کرد یارانهها ،پتپ بنزینهای ایرانی

به ایجاد سازبا جدید هدفتند کارد یاراناههاا جهات تضاتمن

بلزم به کنتر فرو

بدیریت بتترکز کارآبد این اصالحا شده است.

به ازای هر لمتر (در صور اساتفاده از ساهتمه یادیتی)20222 ،

بنزین در سه یمتت بتفااو  10222ریاا

ریا به ازای هر لمتار (در صاور اساتفاده از ساهمته جدیاد) و
 .4آمادهسازی اصالح
دولت از بد ها پمش به آبادهساازی دیما شارایط اجارای
اصالح جهت حالو اطمتنا از اجارای بوفا هدفتناد کارد

 70222ریا به ازای هر لمتر (در صور خرید در یمتت بازار آزاد)
بودند.
در نهایت ،دولت بعتقاد باود زبانرنادی انجاام اصاالحا در

یارانهها و حتایت آنها از سوی عتوم برادر کارد .باه ویاژه ،در

برههای از سا صور ممرد که بالر انرژی پایمن است یعنای

این راستا به تالتمم ممری در خالوص زبانرندی و سرعت انجاام

باههای نوابرر ا دسابرر .چرا که در ایان بااههاا بساافر هاای

تعدیل یمتتی ،بمزا توزیع و شکل پرداختهای جررانی به باردم

شخالی و تقاضای بنزین برترط با آنها در کتترین بمزا فالالی

و بخش شرکتی برادر کرد .سماستهای کال ایتالااد ،زبمناة

کشاورزی نمز کابل شاده اسات.

خود است و برداشت بوالو

زم برای انجام هدفتند کرد یاراناههاا در راساتای کتاک باه

بنابراین ،اجرای هدفتند کرد یاراناه هاا در ایان برهاه از ساا ،

کاهش تورم در دورة پمش از اصالحا را فراهم کرد .اطتمنا از

اثرا افزایش شدید یمتتهای سوخت مازوئمل بر پمکرة ایتالااد

توانایی نظام بانکی در توزیع پرداختهای جررانای از جنراههاای

را کاهش بیداد.

کلمدی هدفتند کرد یارانهها به شتار بیر فت.
 .4-1مالحظات زمانبندی انجام اصالح یارانهها

تالوی یانو هدفتند کرد یارانهها در اواسط ژانویاه ساا

 .4-2کاهش تورم

تضتمن نرخ های پایمن تورم پمش از شاروع هدفتناد کارد
یارانهها ،هد سماسای اصالی در بااههاای بنتهای باه اصاالح

 ،0212زبا کتی برای تضتمن اجارای آ در تااریز  01باار

یارانه ها بود .در سا پمش از هدفتند کارد یاراناه هاا ،بقاباا

 0212بایی ماذارد .باا توجاه باه آنکاه برخای جزئماا اجارای

بانک برکزی به کرا بما بیکردناد کاه نارخ تاورم در پاایمز

اصالحا کلمدی ناه باورد بواث یارار مرفتناد و ناه در یاانو

 0212تک ریتی خواهد شد .در حقمقت ،تاورم باه بمازا یابال

هدفتند کرد یارانه ها لواظ شدند ،به طور ضتنی چنمن استنراط

توجهی از حدود  32درصد در اواسط سا  0220باه  7درصاد در

بی شد که زبا اجرای هدفتند کرد یارانهها به تعویا خواهاد

اوایل سا  0212کاهش یافت.

بقابا نمز بتعهد شده بودند که بارای بوادود کارد روناد
تورم و انتظارا  ،نرخ ارز را تثرت کنند .در سپتابرر  ،0212پ
نوسا بویتی نارخ ارز ،رئام
خواست ارز

نوابرر جهش  1/0درصدی داشاته اسات .بارای دورة زباانی 10
باهه بنتهی به  02دسابرر  ،0212شاخص بهای کا ها و خدبا

از

جتهاور از باناک برکازی ایارا

ریا را تقویت کند .رئم

بالرفی بعاد  10/0درصد بود.

بانک برکزی ،بارها باه

انتشار بمانمههاای عتاوبی باا ایان اساتد

 .4-3اندازة تعدیل قیمتی

کاه ساط ذخاائر

در یانو هدفتند کرد یارانهها ،تنها خاالص دریاافتی (022

بمنالتللی کشور هتچنا با ست و طال سهم با یی در ترکما

تریلمو ریا ) درآبدهای ناشای از افازایش یمتات در ساا او

ذخائر بانک برکزی دارد ،به حتایت از ریا پرداخات .عاالوه بار

اصالح یمد شده و اندازه افزایشهای یمتتی در آ تالری نشاده

این ،بقابا رستی دولتی باه باردم یاادآوری کردناد کاه روناد
صعودی یمتتهای نفت در سا  ،0212امر ارز

است .دولت بعتقد است افزایش یمتت باید به بمزانای باشاد کاه

ریا را تقویت

بتواند برای کاهش بؤثر تقاضای انرژی عتل کند .چنمن استد

نکند ،جریانا کافی ارز را برای پایداری آ فراهم بیسازد.

بیشد که افزایشهای یمتتی022ا 022درصدی اثر چنادانی بار

سماست های اجرایی نمز برای ثراا بمشاتر یمتاتهاا باورد

تقاضا نخواهد داشت ،در حالمکاه هتچناا باا ایجااد بشاکال

استفاده یرار مرفت .در باههای بنتهی به هدفتند کرد یارانهها،

ایتالادی ،احتتا ً زبمنههای بخالفت با تعدیلهای آتی را فاراهم

بقابا به انجام ایداباتی در راستای بتانعات از افازایش یمتات

بیکند .عالوه بر این ،افزایشهای نسرتاً کوچاک یمتات داخلای

تولمدکنناادما و خااردهفروش اا ناشاای از افاازایش یمتااتهااای

باایتوانااد در شاارایط وایعاای از طریا تااورم داخلاای و افاازایش

پمشبمنی شده اصالح یارانهها برادر کردند .شرکتها دریافتناد

یمتتهای بمنالتللی یا کاهش ارز

که در صور نقض دستورالعتلها جریتاه بایشاوند و باه آنهاا

خود را از دست دهد.

دستور داده شد که افزایشهای یمتت را به سط اولمه برمردانند.

افزایش شدید یمتتها در دورة اولمه [ ،]17بواساطة افازایش

عالوه بر این ،دولت باه ذخمارهساازی کا هاای تولماد داخال و

برلغ استی پرداختهای جررانی به خانوارها ،بنفعت بمشاتری باه

کا های بالرفی وارداتی از جتله بسماری از کا های فاسدشدنی

هتراه خواهد داشت .پرداختهای جررانی بزرن ،هدفتناد کارد

پرداخت .برای بنع بازرماناا از افازایش یمتاتهاا ،در دساتر

یارانه ها را برای فقمرترین خانوارها ،کساانی کاه شااهد افازایش

بود ذخائر به خوبی در رسانهها اطالع رسانی شد .عالوه بر ایان
برای بقابله با احتکار و خرید کا باه بنظاور هارا

عتدهای در درآبدهای خود هستند ،آساا تار بایکناد و بمازا

از کتمااب

تأثمرپذیری آنها از یمتتهای با تر انرژی را کاهش بیدهد ،چرا

شد آنها [ ،]12بقابا دولتی به اطالعرسانیهای عتاوبی زم

که بعتو ً فاید خودرو هستند و دارای لوازم خاانگی باا بالار

با ابکا توزیع بستقمم بسماری از کا هاای اساسای و بالارفی

پایمن انرژی بیباشند ]10[ .بیتردید ،افزایش بزرن یمتت بارای

پرداختند.

خانوارهای ثروتتند خوشایند نرود ،ابا بعمد باود کاه آنهاا حتایات

با وجود این تال ها ،شاخص بهای کا ها و خدبا بالرفی

سماسی برای بخالفت با هدفتند کرد یارانه ها به دسات آورناد.

در تابستا سا  0212حرکا خزنده [ ]10خاود را شاروع کارد.

افراد ثروتتندتر ،مروههای اجتتاعی ا ایتالادی کارآفرین و بهتار

رشد فشارهای توربی در بازارهای جهانی کا  ،انتظاارا برباوط

آبوز

به اجرای اصالح یارانه ها و تزری اعتراار توساط باناک برکازی

دیده از هزیناههاای سرساام آور ایتالاادی ،بهداشاتی و

اجتتاعی ناشی از اتال انرژی اطالع بمشاتری داشاتند و بناافع

برای حتایت از برنابه ساخت وساز بسکنهای نسرتاً بزرن تتاباً

عتده بلندبدتی را که بیتوانستند از انجام هدفتند کرد یارانهها

در افزایش نامهانی تورم سهمم بودند ]10[ .در سوم ژانویه ،0211
بانک برکزی مزار

ریا به سارعت اثربخشای

به دست آورند به خوبی درک کرده بودند.

کرد که شااخص بهاای کا هاا و خادبا

بنابراین ،دولت در ماام نخسات درخواسات کارد کاه یاانو

بالرفی (تعدیل نشادة فالالی) در دساابرر  0212در بقایساه باا
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بذکور را به مونهای اصالح کنند که بمشترین افازایش یمتات در
دورة او انجام شود که با استقرا سرد بجلا

مرفت .به طور دیم تر ،هزیناه اساتفاده از اولامن  122کملاووا

روبارو شاد .باه

ساعت برق در کتترین یمتت در سط  072ریا (حادود 2/207

عنوا یک مزینة جایگزین ،دولت تالتمم مرفت از انعطا پذیری

د ر آبریکااا) بااا اعتااا تخفمااف بنطقااهای باارای برخاای

لواااظ شااده در یااانو اسااتفاده کنااد و تنهااا عوایااد خااالص در

استفاده کنندما در بناط آب وهوایی مرم تعممن شد .با اینوا ،

درآبدهای ناشی از افزایش یمتت در ساا او اجارای یاانو را

یمتت های واحد به سرعت افزایش یافتند؛ به نواوی کاه ،بارای

تالری کند ابا در خالوص بمزا افازایش یمتات یاا زبانرنادی

تتابی استفاده های بمش از  022کملووا ساعت ،یمتات بعااد

دیم انجام هدفتند کرد یارانهها حرفی به بما نمااورد .باا باه

 00122ریا تعممن شد .به این ترتم  ،بالار کننادما خاانگی

کرد بیتواند

بزرن یمتتهایی با تر از بازارهای بمنالتللای پرداخات کردناد.

تعدیل یمتت ها را افزایش دهد .برای بثاا  ،بارای دساتمابی باه

عالوه بر این ،جدو برنابهریزی تعرفه برحس بنطقه بتتاایزتر

بمزا درآبد هد سا نه ،دولت بیتوانست یمتتها را در شروع

شد؛ به مونهای که ،نرخهای پایمنتر بارای بنااط مربسامر باا

هدفتند کرد یارانهها ظر بد  0باه از سا باه بمازا ساه

تقاضای تهویة بطراوع باا تر تعمامن شاد .جادو تالااعدی در

برابر افزایش دهد.

خالوص ماز طرمعی و آب نمز به نووی بشابه بار حسا بقادار

تأخمر انداختن هدفتند کرد یارانهها ،دولت احسا

4ـ .4قیمتگذاری و توزیع انرژی

یانو هدفتند کرد یارانهها تالری کرد یمتاتهاا بایاد باه
مونهای تعدیل شوند که ظر بد پن سا به  92درصد سط
یمتت فوب خلم فار

برساد ،اباا بسامر تعادیل یمتات بارای

فرآورده های بختلف تالری نشد .در فاز او برنابهریزی هدفتند
کرد یارانهها ،بمش از  022سناریوی یمتتی برای توق اهادا
زیر شرمهسازی شدند )1 .افازایش یمتاتهاا بایاد بارای کااهش
تقاضای شدید کافی باشد )0 .عاالوه بار ایان بایاد انگمازههاای
بربوط به جایگزینی ناکارآبد بما سوختهای بایع و ماز طرمعی
فشرده [ ]19را کاهش دهد )3 .کترود دسترسی برخی بناط باه
ماز طرمعی برای مرم کرد بناز در نظر مرفتاه شاود چارا کاه
بمشترین هزینههای برترط با انرژی را برای خانوارهای باا درآباد
پایمن به هتراه دارد .در نهایت ،برای یکنواخت کرد اثر هدفتند
کرد یارانه ها و تشوی بالر بنطقی انرژی ،بقاباا تالاتمم
مرفتند از سمستم یمتتمذاری چند یه استفاده کنند.
استفاده از سمستم تعرفهای چند یه برای برق ،ماز طرمعای و
آب نقاااش بهتااای در تعااادیل اثااار افااازایش یمتااات بااارای
بالر کنندما کوچاک (عتادتاً فقارا) و لوااظ ناابرابری هاای
بنطقه ای در دسترسی به سوختهای مربایشی بختلف ایفا کرد.
وضع تعرفههای واحد برای استفاده از برق ،مااز طرمعای و آب باا
استفاده از جداو تالاعدی با افزایش تدریجی تعرفاههاا صاور

بالر و بنطقه تعمامن شادند .در بنااطقی کاه مااز طرمعای در
دستر

نرود ،هزینه های مربایشی به دیت توات نظاار یارار

مرفته و بشتو تنظمم شد و در سط پایمنتاری یمتاتماذاری
شادند (در سااط  10222ریاا بااه ازای هاار لمتار) ،نفاات ساافمد
سهتمهبندی شد و نرخهای پایمنتر بارق بارای تضاتمن ابکاا
مربایش تعممن شدند.
استفاده از سمستم کار های الکترونمکی برای ساهمتهبنادی
بنزین و سهتمههای تعریف شاده در ژوئان  0227عتاال سااختار
یمتتمذاری چند یهای برای انرژی فاراهم کارده باود .هرچناد
اصالح به نظر تدریجی بود ،با بؤفقمت به اهدا اصلی که هتا
افزایش سریع یمتت های بازار آزاد بود دست یافت .یمتت بنازین
سهتمهبندی شده افزایش خواهد یافت اباا بااز هام پاایمنتار از
یمتت تتام شدهای [ ]02است که افراد بیتوانند بدو بودودیت
به خرید انرژی بپردازند .عالوه بر این ،خانوارها اذعا داشاتهاناد
که حاضر به از دست داد سهمتههای بنزین بایمتانده یرلی خود
نمستند .سهتمهبندی نمز بستلزم اجرای سمساتم جاابع ثرات ناام
خودرو و توزیع شخالی و بدیریت سهتمههای بنزین بیباشد.

افزایش یمتت ،بمش از  01بملمو نفر ( 02درصد کل جتعمت 70

 .4-5پرداختهای انتقالی خانوارها

بملمو نفری ایرا ) پرداخت های جررانی دریافت کردناد .عاالوه

 .4-5-1چه کسي چه چيزي دريافت ميکند؟ تخصيص

بر این ،بقابا دولتی اعالم کردند کسانی که درخواست خاود را

پرداختهاي انتقالي نقدي

تکتمل نکردهاند هنوز هم بارای انجاام ایان کاار زباا دارناد و

در یانو هدفتند کرد یارانهها تالری شده اسات خانوارهاا

بیتوانند از پرداختهای جررانی که پمش از ثرت ناام آنهاا اعطاا

 02درصد درآبدهای ناشی از هدفتند کرد یارانه هاا را دریافات

شده است نمز بهرهبند شوند .رسانههای ایرانی برتراً اعالم کردند

کنند ،ابا بما نشده است کاه چاه کسای از ایان پرداخاتهاای

بخشهای «پرسش و پاسز» در خالوص بسایل بختلف بارترط

جررانی بهرهبند شود .در مام نخست ،بقابا تتایال خاود را باه

با هدفتند کرد یارانهها آباده پاسخگویی به سؤا

هدفتند کرد پرداختها به ستت فقمرترین بخاشهاای جابعاه

و اطالعا

بعطو کردند .در راستای حتایت از چنمن پرداختهاای انتقاالی

زم در خالوص نووه بهروزرساانی اساابی ذینفعاا

پرداخت های جررانی را در اختمار آنها یرار بیدهد .جاای تعجرای

هدفتندی ،در آغاز سا  ،0212برکز آبار ایرا شاروع باه جتاع

ندارد که در بی 0211بمش از  72بملمو ایرانای بارای دریافات

آوری اطالعا بربوط به بویعمت ایتالادی خانوارهاا کارد]01[ .
بقابا  32تا  02درصد مروههای پاایمن درآبادی و ساپ

افراد اسات

پرداختهای جررانی ثرتنام کردند]03[ .

72

درصد پایمنتر را به عنوا ذینفعا احتتاالی در نظار مرفتناد .باا

 .4-5-3توزيع فيزيکي پرداختهاي انتقالي نقدي

مذشت زبا  ،بشخص شاد کاه باه لوااظ اجرایای شناساایی و

توزیااع فمزیکاای پرداخااتهااای انتقااالی نقاادی بااه خااوبی

حتایت بناس از ایان ذینفعاا دشاوار اسات .هتچنامن ،عادم

برنابهریزی شده بود و طی چهار هفته پمش از افزایش یمتاتهاا

حتایت از مروههای با ی درآبدی ،بخاطرا توام باا نارضاایتی

صور مرفت .عالوه بر این ،پرداختهای بذکور به خوبی اطالع

بما بزرمترین استفادهکنندما انرژی را به هتراه خواهد داشات.

رسانی شده بودند .با شروع  19اکترر ،دولت پو های بذکور را به

در نهایت ،هر فردی اجازه یافات کاه درخواسات بهارهبنادی از

حساب خانوارها واریز کرد .در آ روز ،رسانههاای ایرانای اعاالم

پرداخت های جررانای را ارایاه دهاد کاه خاود باهبعناای ایجااد

کردند حسابهای جدیدی برای یارانههاای هدفتناد خانوارهاای

فرصتهای برابری برای تتابی بتقاضما بود .در عمن حاا  ،باه

ساکن در استا های خراسا شتالی ،خراسا رضوی و خراساا

بنظور کناره ممری ثروتتندترین خانوارها از پرداختهای جررانای،

جنوبی ایجاد شده و براالغ یاراناهای در آنهاا واریاز شاده اسات.

ایدابا تشویقی به عتل آبد.

بهویژه ،در هر حساب بعاد  0220222ریاا بارای هار فارد در
خانوارهای حداکثر تا شش نفر واریز شده بود .فرآیند واریز پو به

 .4-5-2شناسايي ذينفعان

حسابهای  01بملمو ذینفع (حدود  19بملماو حسااب) در 31

فرآیند درخواست بارای پرداخاتهاای جررانای آساا باود و

استا ایرا تا  11نوابرر ،زبانی که حساب سااکنمن اساتا هاای

بجتوعه یوانمن ،کابالً ساده و یابل درک بودناد .بارای دریافات

تهرا  ،ستنا و الررز اعتراردهی شد ،ادابه یافت .در عامن حاا ،

برالغ جررانی کافی بود که فرمهای درخواسات تکتمال شاود .در

بقابا بهوضوح اعالم کردند ابکا دسترسی باه ایان براالغ تاا

وایع همچگونه آزبو وسع [ ]00و تأیمد درآبدی وجاود نداشات.

روزی که یمتتهای انرژی افزایش یابد ،وجود ندارد.

رسانههای ایرانی بارها به نقل از بقابا دولتی بماا کردناد هار

برای حالو اطتمنا از اطالع رسانی این فرآیند ،رسانههاای

فردی واجد شرایط دریافت برالغ جررانی است و دولت با خطاهای

جتعی ایرا به ارائه مزار های روزانه از پمشرفت توزیاع براالغ

کوچک در تکتمل درخواستها با بالیتت برخاورد خواهاد کارد.
بقابااا رسااتی ماازار

واریزی جررانی پرداختناد .هار روز ،اطاالع رساانی بایشاد کاه

کردنااد بااه طااور اسااتثنایی  90درصااد

«یارانههای هدفتند به خانوارها در نمتههای ش به حسابهاای

درخواست ها پذیرفتاه شاده اسات .در نهایات ،در آساتانة ویاوع
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آنها واریز خواهد شد و تا کنو  ،خانوارهای ساکن در استا هاایی

توزیع هزینههای با تر انرژی طی دوره زبانی  3ساله بود .عالوه

که پمش از این وجوه جررانی در حساب آنهاا واریاز شاده اسات،

بر این ،صنایع خاص از کاهش هزیناههاا و بالماا هاا و جاوایز

یارانه های هدفتند را دریافت کردهاناد» .بارای تضاتمن دریافات

صادراتی بهره بند شدند در راستای تقویت و حتایات از تقاضاای

وجوه یارانه هدفتند توسط تتاابی بتقاضاما  ،بقاباا تارنتاای

صنایع داخلی ،تعرفههاای ایاالم وارداتای بنتخا بعرفای و یاا

ویژهای ( )www.refahi.irراهاندازی کردند .در ایان تارنتاا هار

افزایش یافتند.

فرد اجازة بررسی وضعمت وجوه جررانی خود را داشت ،ضتن آنکه
شتاره تلفن هایی برای پاسخگویی به سؤا

بارترط باا اصاالح

اعالم شد]02[ .

برای کس بنافع کابل هدفتند کرد یاراناه بار حسا عوایاد
کارایی کافی نمست .بلکه کاهش اتال انارژی و بهراود فرآیناد
تولمد نمز در کاهش شد انرژی از طری افزایش بمزا بوالو
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پذیر

در عمن حا  ،بقابا دریافتند پاذیر

فنااوریهاای جدیاد

هدفتند کرد یارانهها توسط بخش شرکتی به هتا

اندازة خانوارها نقش کلمدی در بوفقمت اصالح داشت .در باههای
پمش از اصالح یارانهها ،بقاباا در ساطوح بختلاف تاا رئام
جتهور با تتابی بخشهای ایتالادی بارها برای شنمد ساؤا
و نگرانیهای آنها و درک بهتر اثر بالقوة اصالح بار کسا وکاار
آنها بالیا داشتند .در عمن حا  ،بقابا با استفاده از بعمارهای

به ازای هر واحد انرژی بالرفی ساهمم بایباشاد .ناوآوری هاای
بتعددی برای بهرود کارایی شارکتهاا بعرفای شادند کاه از آ
جتله بیتوا به اختالاص اعترار برای استخدام بشاورانی جهات
بهرود بدیریت اشاره کرد.
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بانکهای ایرانی نقش بهتی در توزیع یارانههای هدفتند باه

بتعدد ارزیابی به تولمل سمستتاتمک کانا های اثرمذاری یاانو

خانوارها ایفا کردند .استفاده از حسابهای بانکی برخال عرضاة

هدفتند کرد یارانهها بر بمش از  100222شارکت پرداختناد و از

وجوه نقدی از طری شرکة دولتهای بولای و بنطقاهای دارای

بما آنها  70222شارکت بارای دریافات شاکلی از کتاکهاای

بزایای بتعددی است :او  ،این رو

هدفتند انتخاب شدند .این کتکها در شکل اعطای کتاکهاای

حتل و توزیع برالغ زیاد وجه نقد در کشور را حذ بیکناد .دوم،

بقادیر بودود سوخت در

دولت بیتواند به تتابی دریافتکننادما اجاازة بشااهدة وجاوه

بستقمم به شرکتها و هتچنمن فرو

کارآبد اسات و بخااطرا

نرخهای تخفمفی جهت تعدیل اثر افزایش یمتت بار هزیناههاای

دریافتی را پمش از افزایشهای وایعی یمتت بدهد .این بالحظا

نهاده شرکت در بخشهای صنعتی و کشااورزی اعطاا بایشاد.

در جل حتایت عتوم در انجام هدفتند کرد یارانهها بسمار بهم

باارای بثااا هرچنااد یمتاات بااازار آزاد مازوئماال از  100ریااا

است و آ را عتالً یطعی و حتتی کرد؛ به مونهای که ،بسماری از

به ازای هر لمتر به  30022ریا به ازای هر لمتار افازایش یافات،

خانوارهای ایرانی بی صاررانه بنتظار افازایش یمتاتهاا جهات

بخشهای بنتخ ایتالاد هتچو کشاورزی ،باهمگمری و حتل

دسترسی به وجوه جررانی بودناد .ساوم ،بقاباا انتظاار داشاتند

ونقل بیتوانستند مازوئمل را در سط  10022ریاا باه ازای هار

بمزا یابل توجهی از وجوه دریافت شده توسط بردم در بانکهاا

لمتر خریداری کنند.

پ انداز خواهد شد که این ابار بادیریت نقادینگی را آساا تار

کتکهای بستقمم به شرکتهاا از بوال  32درصاد درآباد
حاصل از افزایشهای یمتتی پمشبمنی شاده در یاانو هدفتناد
کرد یارانهها تأبمن بالی شد و دربردارنادة بساتههاای حتاایتی
بختلف از جتله یارانههای بهرة وامها برای پذیر

خواهد کرد.
آبادهسازی بانکهاا بارای انجاام هدفتناد کارد یاراناههاا
بستلزم طی چند برحله بود .او  ،طر برآوردها باید  10بملماو

فناوریهاای

حساب جدید برای تضاتمن دسترسای تتاابی خانوارهاای واجاد

جدید با بالر انرژی کم ،خطاوط اعترااری بارای کااهش اثار

شرایط به پرداختهای جررانی و دریافت بناافع افتتااح بایشاد.

هزینههای با ی انرژی بر جریا نقدی و خطوط اعتراری جهات

دوم ،برای تضتمن دسترسی بی ویفه تعداد زیادی از ذینفعاا باه

طور هتزبا به حسابها ،زیرساختها و سمستم پرداخت باانکی

تلویزیااو ) ،سااتمنارها و جلسااا عتااوبی دابنااه مسااتردهای از

باید به روزرسانی بیشد .در سااعا یرال از اصاالح یمتاتهاا،

برنابههای آبوزشی را در بربی مرفات کاه درصادد نشاا داد

بقابا بارهاا و بارهاا عناوا کردناد کاه شارکة دساتگاههاای

اتال انرژی به دلمال یمتاتهاای پاایمن انارژی باود .رهرارا

خودپرداز ایرا آبادمی زم جهت ارائاه خادبا باه انراوهی از

سماسی ،تجاری و اجتتاعی و هتچنمن دانشگاهما در حتایات از

جتعمت کاه درصادد برداشات براالغ یاراناههاای هدفتناد خاود

هدفتند کرد یارانهها صورت بیکردند و بزایای بورد انتظار آ

بیباشند را دارد .در نهایات ،شارکة دساتگاههاای خاودپرداز باه
دورترین نقاط کشور مستر

را برای بردم یادآور بیشادند .رئام

یافت و جتعمت روستایی ایرا نماز

جتهاور و بقاباا ارشاد

دولتی اغل در بورد ناکارآبدیهای ناشی از انرژی ارزا ساخن
بیمفتند.

اجازة دسترسی به حسابها را یافتند.

بقابا

عالوه بر این ،بانکها نقش بهتی در تخالمص یارانههاا باه

بر نابرابریهای اجتتاعی ناشی از انرژی ارزا تأکمد

شرکتها ایفا کردند .به طور دیم تر ،این کتکها تا حادودی در

داشتند .به لواظ تاریخی در اغل کشورها ،حذ یارانة تولمادا

یال کاهش نرخ بهرة وامهای اعطا شده جهت سربایهمذاری در

اساسی ،درآبد وایعی را کاهش داده است که به نواو نابتناساری

فناوریهای با بالر پایمن انارژی صاور مرفات و باناکهاا

خانوارهای فقمرتر را توت تأثمر یرار داده است .بنا به این د یال،

بابهالتفاو نرخهای بهره را از دولت دریافت کردند.

بقابا ایرانی از ابتداء تأکمد داشتند که هدفتند کارد یاراناههاا
بربوط به حذ یارانهها نمست ،بلکاه هاد انتقاا یاراناههاا از
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تولمدا به خانوارها است .بنابراین اصالحا باذکور خانوارهاای

هتانند بخش شرکتی ،بقابا پمش بمنی کردند که بؤسسا

فقمر ،کسانی که بزایای نقادی دریافات خواهناد کارد ،را بنتفاع

بخش دولتی نمز در نتمجة افزایش شدید یمتتهای انرژی نمازبند

خواهد کرد .این در حالی است که این افراد در مذشاته از انارژی

دریافت کتک هساتند .ایان کتاک هاا از درآبادهای حاصال از

ارزانی که عتدتاً توسط مروه هاای ثروتتناد بالار بایشادند،

افزایش یمتت تاأبمن باالی بایشاد و بارای پرداخات صاور

بیبهره بودهاند.

حساب هاای باا تر انارژی بخاش دولتای در اختماار آنهاا یارار

خانوارها پمش از افزایشهای یمتت با یمتتهای جدید روبرو

بیمرفت .به ویژه ،بنابع بهتی به دولاتهاای بولای و اساتانی

شدند .خانوارهای ایرانی صورتوسابهاای بارق خاود را دریافات

اختالاص یافت .با اینوا  ،بشخص نمسات کاه آیاا طارحهاای

کردند که در آنها هزیناة واحاد صاوم بارق ،بمازا بالار و

تخالاامص توانسااته اساات کااه بشااوقهااای بااورد نماااز جهاات

هزینههای برترط با آ به عالوة نرخهای پایمنتر فعلای و برلاغ

بهکارممری فناوریهای با بالر انرژی پایمنتر در سازبا هاای

آ لواظ شده بود .به هتمن نوو ،بنازین یمتاتماذاری شاده در

دولتی را فراهم کند یا خمر.

بازار آزاد نمز از ژوئان  0227در دساتر

خانوارها سهتمههای بنزین ارزا بساماری دریافات کردناد102 ،

 .5اطالعرسانی عمومی در اصالحات

لمتر به ازای هر خودرو در هر باه با تخالامصهاای بکتلای کاه

اصالح بهواسطة اطالعرسانی عتاوبی مساترده در خالاوص
آبوز

باود .هرچناد در ابتاداء

برای سفرهای تعطمال تابستا در اختمار آنها یرار مرفات ،ایان

جتعمت پمرابو هزینههای رو به رشد یمتتهاای پاایمن

سهتمه بهتدری تا  02لمتر در بااه باه ازای هار خاودرو در ساا

انرژی و بنافع انتظاری ناشی از هدفتند کرد یارانهها شروع شد.

0212م کاهش یافت ،که بورک تقاضای سوخت در یمتاتهاای

برای ایجاد هتاهنگی در اطالعرسانی های عتوبی هته جانراه در

با تر بازار آزاد بود .این ایدابا انجام هدفتند کرد یاراناههاا را

حتایت از هدفتند کرد یارانههاا ،دولات یاک ساخنگوی ویاژه

به نوو بؤثری تدریجیتر کرد.

بنالوب کرد .رسانههای خرری ایرا (روزنابهها ،تارنتاها ،رادیو و

ترلمغا مستردهای در رسانهها در خالوص واریز وجوه بربوط
13

بررسیهایبازرگانی
شماره  36ـ بهمن و اسفند  2631

به یارانههای هدفتند  00بملمو ذینفع صور مرفت کاه نقاش

خالوص رو

بهتی در حتایت از هدفتند کرد یارانه ها ایفا کرد .علنی شاد

و نااطتمنانیهایی به وجود آورد .برای روزهای کتی ،ایرانیهاا در

توزیع برالغ واریزی جررانی ،آغاز هدفتند کرد یارانهها را به نوو

خالوص بد زبا پمشبمنی شده جهت پرداختهای جررانای و

بؤثری یطعی کرد :حدود  02درصد جتعمت ایرا اذعاا داشاتند

تعداد خانوارهای واجد شرایط دریافت آ نگرا بودند ]00[ .تنهاا

که ظر بد چند هفته واجد شرایط دریافت چمازی شادند کاه

چند روز بعد ،رئم

جتهور در یاک ساخنرانی تلویزیاونی اعاالم

برای بسماری از آنها برلغ یابل توجهی خواهد بود.

کرد که براالغ واریازی «باه ازای هار فارد و دوباهاه پرداخات

بقابا نمز از «نتایش یدر [ »]00برای اثرا عزم خود در
تضتمن ثرا اجتتااعی کوتااهی نکردناد .در بااههاای پامش از
افزایشهای یمتتی  10دسابرر ،رسانههای ایرانی مازار

بواسرة یارانهها ،برخی تنشهای اجتتاعی بویتی

بیشود» .وی هتچنمن اضافه کارد کاه در ساا  ،1309بعااد
 022هزار ریا به ازای هر نفر واریز خواهد شد.
از توضم ریم

کردناد

جتهور در خالوص برخای نااطتمناانیهاای

که بقابا ارشد دولتی در برابر بخالفتها اخطار دادهاند .در عمن

بوجود در تاریز انجام اصالح ،چنمن استنراط بیشد کاه بقاباا

حا  ،تداوم چنامن اخطارهاایی باا نزدیاک شاد باه روز انجاام

آبادمی افزایش یمتتها را در اواخر باه ناوابرر (احتتاا حاو و

هدفتند کرد یارانه ها کاهش یافات ،شااید باه ایان دلمال کاه

حو

بقابا بجاب شدند که هدفتند کرد یارانهها طرفدارا خاود را

فرصت بایی بود کاه برناباة یساتت دوم اعتراارا یاراناههاای

یافته است .در برخی بوارد ،افسرا ارشاد پلام  ،بالااحرههاای

هدفتنااد در آ سااا را توضاام خواهااد داد .در  02نااوابرر،

خود با رسانهها را با تأکمد بر ضرور هوشماری آغاز کردند ،ابا در

خررمزاری بهر ،سربقالهای بنتشر کرد که به آباادمی نهادهاای

پایا ادعا کردند که در عتل ،انتظار همچگونه بخالفتی در بقابل

ایرانی جهت انجام اصالح اشاره داشت .این سربقاله به بواث در

هدفتند کرد یارانهها را ندارند .حتی بخالفا سرسخت دولت در

خالوص نووة بالیا بقابا ارشد دولتی باا رئام

جتهاور در

خالوص ضرور هدفتند کرد یارانهها و بؤلفههاای اصالی آ

اواخر شا جهات دریافات اجاازة شاروع اصاالحا آغااز و باا

همچ تردیدی نداشتند ،ابا چنمن اساتد
بهار

بایکردناد کاه دولات

زم جهت اجرای هدفتند کرد یارانهها را ندارد.

در هفتههای یرل از هدفتند کرد یارانهها ،رسانههای ایرانی

 01نوابرر) داشتند که در اینالور چهار باه تا پایا ساا

درخواست از رئم

جتهور جهت شروع فوری اصاالحا خاتتاه

یافت.
با اینکه باه طاور کلای ،بؤفقمات اطاالعرساانی عتاوبی در

بستقمتاً با ارائه بمانمههای بسامار باه حتایات از هدفتناد کارد

آبادهسازی اصالح اثرا شد ،چند مام اشتراه ،برخی سردرمتیهاا

یارانهها پرداختند .نتاز جتعه در سراسر ایرا  ،شاابل بواثهاای

و تنشهای اجتتاعی غمرضروری را به وجود آورد .انجام ترلمغاا

بربوط به ضرور هدفتناد کارد یاراناههاا و بزایاای آ باود.

صری در خالوص جزئما برباوط باه بقادار و تنااوب بشاروط

رهررا استانی به بکالتاا بعتاو خاود در خالاوص هدفتناد

پرداختهای یارانههای هدفتند این بویعمت را آرام کرد.

کرد یارانهها ادابه دادند .از اواخر نوابرر ،دولت بولی و برکزی،
وزار بازرمانی و واحدهای بدیریت سوخت و بخش بانکی یاک

 .6اجرای اصالح

به یک آبادمی خود را برای اجرای هدفتند کرد یارانهها اعاالم

 .6-1انتخاب روز و ساعت انجام اصالح

کردند.
بهرحا  ،برخی بؤلفههاای راهرارد اطاالع رساانی در خاال

برخال اجرای نسرتاً ناهتاهنگ طرح سهتمهبندی بنازین در
ژوئن  ،0227تالتمم ممری در خالوص زبانرنادی دیما اجارای

توزیع برالغ واریزی جررانی بی توانست بهتر بدیریت شود .بارای

اصالح از هتا ابتداء باه رئام

بثا  ،عدم شفافمت در مزار هاای اولماه در خالاوص هاد از

بعرفی طرح سهتمهبنادی بنازین ،شاتاری از بقاباا اظهاارا

پرداخاات برااالغ واریاازی در حساااب یارانااههااای هدفتنااد یااا در

بتنایضی در بورد زبا و اندازة سهتمهبندی سوخت ارائه کردناد

جتهاور واماذار شاد .در زباا

که به تنشهای اجتتاعی و شور های بودود در برخی از پتپ

وضوح بایل بودند که فضا را برای صورت وی باز بگذارناد و باه

بنزینها بنجر شد .برای جلوممری از چنمن بشکالتی ،طی ساا

وی اجازه دهند که درست در لوظه آخر نظر خود را تغممار دهاد.

 0212تتابی بقاباا دولتای بارهاا و بارهاا اعاالم داشاتند کاه

عالوه بر این بقابا نگرا بودناد برخای بؤلفاه هاای هدفتناد

تالتمم در خالوص زبانرندی هدفتناد کارد یاراناه هاا توساط

کرد یارانهها از جتله آبادمی سمساتم باانکی بارای بقابلاه باا

جتهور در سخنرانی تلویزیونی اعالم خواهد شد و افازایش

احتتا برداشت مساترده پاو نقاد از حساابهاای یاراناههاای

یمتتها تنها یک یاا دو سااعت یرال از آ انجاام خواهاد شاد.

هدفتند و ظرفمت سمستم بادیریت ساوخت جهات ادارة کارآباد

روزنابههای ایرانی متا کردند که تنها چهار نفر در ایرا  ،رئم

سمستمهای چندمانة یمتت سوخت نمازبند زبا بمشاتری اسات.

رئم

جتهاور ،وزیار اباور ایتالاادی و دارایای و

پمش از این در نوابرر ،بقابا برای آبادهسازی بدیریت سمساتم

جتهور ،بعاو رئم

بعاو وزیر ابور ایتالادی و دارایی بسئو انجاام اصاالحا  ،در

سوخت ،تضتمن توزیع پرداختهای جررانی به خانوارهای با بمش

برنابه ریزی زبا انجام هدفتند کرد یارانهها دخمال هساتند و

از  0نفر و ارائه زبا اضافی جهت اجازه باه سااکنمن در تأیماد و

تنها رئم

اصالح خطاهای بتکن ،به ناچاار زباا اجارای هدفتناد کارد

جتهور بسئو تالتمم مماری در خالاوص زبانرنادی

یارانهها را به تعوی انداخته بودند.

دیم اجرای آ بیباشد.

در  17و  10دسابرر ،رساانههاای ایرانای مازار

با نزدیک شد به روز هدفتند کرد یارانه ها ،بقابا دولتی

نهادهاای

بشخص کردند همچمک از ایرانیها از بنزینهاای بالاساتفاده در

بختلف در خالوص آبادمی کابل خود در اجرای هدفتند کارد

کار های سهتمه بندی خود بتضرر نتیشود چرا که دولت برخی

یارانه ها را به اطاالع عتاوم رسااندند .باویژه ،بقاباا بادیریت

انعطا پذیریها را در تالتممممری پمرابو روز اجارای هدفتناد

سوخت ایرا آبادمی خود در تعدیل یمتتها در تتابی پتپهای

کرد یارانه ها لواظ خواهد کرد .ساعا پمش از اعاالم افازایش

کردند که در

یمتت توسط رئم

بنزین را اعالم داشتند .این بقابا هتچنمن مزار

جتهور ،سهتمة باهانة بنزین ( 1222ریا باه

نمته ش 17دسابرر ،ایرانی ها بخش دیگری از ساهتمه ساوخت

ازای هر لمتر) دورة زبانی  01دسابرر  0212ا  02ژانویه  0211در

باهانه خود را در کار های سهتمهبندی سوخت دریافت خواهناد

بااود بناازین

آبادمی خود جهت بداخلاه در باازار

اختمااار افااراد یاارار مرفاات .در وایااع ،در دسااتر

کرد .وزار بازرمانی مزار

سهتمهبندی شده در یمتت  10222ریا یک باه پمش از انقضای

کا های اساسی در صور هجوم زیاد باردم باه باازار را اعاالم

کار الکترونمکای خانوارهاا و تعادیل یمتات بارای بساماری از

کرد .در روز جتعه 17 ،دسابرر ،نتاز جتعاة ایارا و برناباههاای

بالر کنندما کوچکتر بنزین در این راستا نقاش بسازایی ایفاا

تلویزیونی به بما هدفتند کرد یارانهها و بزایای آ پرداختند.
بهرحا  ،بهتترین جلسا در ش  17دسابرر تا  10دساابرر

کرد.

در بانک برکزی ایرا برمزار شد .روز بعد بانک برکزی مازار

13 .6-2ـ 21دسامبر :هفتهای که ایران شاهد تغییرات

داد که به بنظور بوث در خالوص اجرای هدفتند کرد یارانهها

بود

با بانکهای تجاری جلسه داشته است و در یرا آنها تعهد کارده

در  13دسابرر ،رسانههای ایرانای اعاالم کردناد کاه رئام

است که تتابی نقادینگی زم بارای حتایات از باناکهاا را در

جتهور در روز شنره  10دسابرر ساعت  9ش به ویت تهارا باا
بلت صورت خواهد کرد .این اعالبمه نشا داد که رئم

اختمار آنها یرار دهد و نظار دیمقای بار سمساتمهاای پرداخات

جتهور

داشته باشد.

درصدد ترممن برخی بسایل از جتله روابط بمنالتللای و هدفتناد

بانکهای تجاری نمز آبادمی خود جهت تأبمن هر درخواست

کرد یارانه ها بیباشد .هرچند طر اعالبمه بذکور ابکا اعالم
افزایش یمتتها از سوی رئم

جهت برداشت نقدی از شع یا دستگاههاای خاودپرداز را اعاالم

جتهور وجود داشت ،بقاباا باه

کردند .در عمن حا  ،بانک برکزی ایرا از بردم خواست کاه در
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برداشت برالغ واریزی خود به بانکها هجوم نماورناد .عاالوه بار

یمتاات برخاای از بوالااو

این ،توصمه کردند که برای بقابله با تورم ،باردم وجاوه دریاافتی

بستهبندی [ ]00کاهش یافت.

خود را در حسابهای یارانه هدفتند پ انداز کنند.

پتروشاامتی بااورد اسااتفاده باارای

به هتمن نوو ،دو سازندة عتدة خودرو در ایرا  ،ایرا خودرو

هتانطور که اعالم شد ،در  10دسابرر ساعت  9ش  ،رئام

و سایپا ،اعالم کردند بسماری از یمتتها را ثابت نگاه بیدارند یاا

جتهور در تلویزیو حاضر شاد و باه بواث در خالاوص برخای

کاهش بیدهناد .تولمدکننادما لاوازم خاانگی نماز بارای ارائاه

بسااایل جاااری پرداخاات .وی پاامش از صااورت در خالااوص

تخفمف و یا استفاده از شرایط بناس فرو های ایساطی تشوی

بوضوعا بربوط به انجام اصالح ،به بماا بساایل برباوط باه

شدند.

روابط بمن التللی ایرا پرداخت .هتچو سخنرانی هاای پمشامن،

بقابا ارشد دولتی در رسانههای جتعی حضاور چشاتگمری

وی سخنا خود را باا بماا بطاالری در خالاوص نگرانایهاای

داشتند .تقریراً هر وزیر ،بعاو وزیر و بقابا ارشد بانک برکزی

بربوط به اتال انرژی ،هزینههای ایتالاادی و اجتتااعی و بای

به بما پمشرفت هدفتند کرد یارانهها پرداختند .بمانمهها نوعاً به

در

صور جلسا پرسش و پاسز بودند که باه نواو مساتردهای در

عدالتیهای اجتتاعی ناشی از انرژی ارزا آغااز کارد .ساپ

یک اعالبمة رستی بما کرد که هدفتند کارد یاراناههاا از روز
بعد ( 19دسابرر) آغاز خواهد شد .عالوه بر این عنوا داشت کاه
یمتتهاای ناا بایاد افازایش یاباد .اباا ایان افازایش پا

رسانهها بنتشر شدند.
مزار های بکرر در بخش بانکداری برامن اشاکا

فنای

از

بسمار کتی در عتلماا دساتگاههاای خاودپرداز و سمساتمهاای

دریافت های تکتملی یارانه های هدفتند توساط تتاابی خانوارهاا

پرداخت بود .تنها  2/0درصد وجوه در حسابهاای «یاراناههاای

انجام خواهد شد .این پرداختهای تکتملی حادود چهاار د ر باه

هدفتند» در اولمن روز پ

از اجارای یاانو از باناکهاا خاارج

ازای هر فرد در هر باه بود که هر دو باه یکرار پرداخت بیشد.

شدند .بقابا از بردم خواستند که بنافع «یارانههاای هدفتناد»

از نمته ش  19دسابرر ،رساانههاای ایرانای باه

خود را بد زبا بمشتری در حسابها نگهداری کنند ،چارا کاه

درست پ

انتشااار جزئمااا اصااالحا پرداختنااد .رسااانههااا چنااد روز بعااد،

این پ اندازها بیتواند هتچو ساپر از آنهاا در بقابال جهاش

برنابهریزیهای انجام شده در خالوص یمتت برق ،ماز طرمعی و

انتظاری تورم بوافظت کند .بانک برکزی نمز بانکهای تجااری

آب را با جزئما بنتشر کردند .در  00دساابرر ،رساانههاا اعاالم

را از استفاده از وجوه یارانه هدفتند برای جرارا وامهاای بعاوق

کردند که تتابی خانوارها بؤف به دریافتهاای جررانای بکتال

بنع کرد.

نا به دلمال افازایش یمتات آ  ،بعااد  02،222ریاا ( 0د ر
آبریکا) شدند.

وایعبمناناه باود .برخای از یمتاتهاای انارژی کااهش یافات و
سهتمههای اضافی یا کتکهای بالعوض در یمتتهای پایمن به

 .6-3روزهای پس از شروع هدفمندی یارانهها

روزهای پ
هرا

بقابا به بساماری از بشاکال فاوری اشااره داشاتند کاه

از هدفتناد کارد یاراناههاا بارای بتانعات از

عتوبی ،بقابا رستی دولتی ،وعده دادند در صور لزوم

از طری وارد کرد بخش عتدهای از ذخائر کا های اساسای در
بازار بداخله خواهند کرد ]07[ .در روزهاای اولماه پا

از شاروع

هدفتند کرد یارانه ها ،کنتر هاای یمتتای بار تولمادا عتاده
اعتا شد و شرکتهای ایرانی بلازم باه کااهش یمتات برخای
کا های بالرفی و صنعتی شدند .برای بثا  ،در راستای جرارا
بخشی از افزایش هزینههای تولمد ناشی از افزایش یمتت انرژی،

اغل مروههاای آسام پاذیر اختالااص یافات .بارای بثاا  ،در
روزهای پمش از افزایش یمتتها ،سود رانندما کاابمو ایرانای
کاهش یافت ،چراکه کنتر های یمتت خرده فروشای درآبادهای
آنها را ثابت نگاه داشته بود در حالمکه هزینههای سوخت افزایش
یافته بود .دولت باا اجاازه افازایش بوادود یمتات و تخالامص
سهتمه با تر مازوئمل در یمتاتهاای پاایمن درصادد رفاع ایان
بشکل برآبد .این رویکرد وایع بمنانه در برخورد با دشاواریهاای
ناشی از هدفتند کرد یارانهها بتضتن ثرا اجتتاعی بود.

حفظ هدفتند کرد یارانه ها اغلا بساتلزم پاذیر

 .7چالشهای پیشرو :ثبات کالن اقتصادی و

بخاطرا کوتاه بد بیباشد .در عمن حا  ،چنانچه وایاع بمنای

بازسازی شرکتها

نسرت به فشارهای ایتالادی به خوبی تعریف شاده باشاد ،نرایاد

اجرای بوف افزایش شدید یمتت ،فرصات بنوالاربهفاردی

بنجر به اثرا بعکو

برای ایرا جهت اصالح ایتالاد خود و تقویت رشاد ایتالاادی و

در بقما های کوچک به هتراه داشتهاند که از کال اصاالح باه

تردیل این فرصتها به وایعمت روبرو هساتند .آباادهساازیهاای

نفع خود استفاده کرده و سر تجتمع بشکال کوچک یا بزرمی

صور مرفته پمش از انجام هدفتند کرد یارانههاا بار تضامتن

شده که پمابد آ تورمهای بسمار با بوده است.

حتایت اجتتاعی از افزایش هاای یمتتای بتترکاز بودناد .بادو
حتایتهای مسترده عتوبی ،دولت یادر به افازایش یمتاتهاای

پینوشت

نرود .بااینوا  ،به بنظور تضتمن

1. Oil Dividend.
2. Public Relations Campaign.
3. Targeted Subsidies Reform.

بوفقمت بلندبد هدفتند کرد یارانهها به لواظ بهرودهای یابل
بشاهده در کارایی ایتالادی و بهاره وری ،بخاش شارکت هاای

 .2ظر چند روز از آغااز اصاالح در ایتالااد ایارا  ،بولماوی و

ایرا باید خود را با یمتتهای با تر انرژی اصالح کنند و شاد

پاکستا به افزایش یمتتهای انرژی با هد کاهش یارانهها

انرژی خود را کاهش دهند .این ابر بستلزم تغممار فنااوریهاای

ایادام کردناد .اباا تاال

تولمد و ترکم تولمد ایتالاد خواهد بود .شرکتهای ایرانی نمازبند
تولمااد بوالااو

و نتای نابناس شود .شواهد بمن التللای

اصالح ایتالادی با بثا هایی ترممن شدهاند که ظاهراً بخااطراتی

توسعه فراهم کرده است .اکنو بقابا با چالشهای بارترط باا

داخلی انرژی و سایر بوالو

برخای

هار دوی ایان کشاورها باهدلمال

بخالفتهای مسترده عتوبی بینتمجه باناد .در  02ژانویاه ،

بااا کااارایی اناارژی بمشااتر و بااا اسااتفاده از

 ،0211تولملگرا بجله وا استریت بما کردند که «کنتار

فناوریهای کاراتر انرژی بیباشند.

برنابه (اصالح) ایرا بثالی برای کشورهای بنطقه بیباشد».

چااالش اصاالی فااوری پاامش روی بقابااا اجااازة ورود اثاار

وا استریت ژورنا  02 ،ژانویه.0211 ،

اشاااعهای فزایناادة یمتااتهااای بااا تر اناارژی از طری ا حااذ

5. Business Cycle
6. Overheating Economy

کنتر های یمتت اداره شاده و کااهش تعرفاههاای صاادراتی و

 .7رشد ایتالادی به بمزانی است کاه نتاوا آ را حفاظ کارد.

وارداتی تنظمم شده در سطوح با و بدو حساب و در عمن حاا
کنتر تاورم از طریا اعطاای اعتراارا بوکام و هتاهناگ و

اینگونه رشد ایتالادی بعتو ً با تورم و دیگر پدیدههایی کاه

سماستهای بالی و ارزی بیباشد .حفظ ثراا کاال ایتالاادی

به ناپایداری و بیثراتی بیانوابند ،هتراه است (م).
8. tighter monetary and fiscal policies.
9. Administratively.
10. High Domestic Absorption of Crude Oil
Distillates.
11. Cost Recovery.

برای اجتناب از فرسایش سریع بنافع حاصال از هدفتناد کارد
یارانهها ضروری است.
در عمن حا  ،یمتتهای جدید تولمدا بایاد برامن هدفتناد
کرد یارانهها در ترکم تولماد شارکتهاای ایرانای و تغممار در

 .10سهتمهبندی بنزین از ژوئن  0227آغاز شد که رشاد تقاضاا و

تقاضای بالر کننده از تولمدا و خدباتی که بساتلزم اساتفاده

یاچاق را کاهش داد و اساتفاده از وساایل نقلماه باا ساوخت

زیاد از انرژی هستند به ستت کا ها و خدباتی با استفاده کارآبد

جایگزین هتچو ماز طرمعای فشارده را تشاوی کارد .اباا

انرژی بیباشد .اصالح شرکتهای ایرانی کار آسانی نخواهد بود.

هتواره بهعنوا ایدام بویتی در نظر مرفته بیشد؛ بهنواوی

تجربة سایر کشورهایی که اصالحا بشابهی را دنرا کارده اناد

که ،یمتت خرید بنزین بازاد بر ساهتمه هناوز هام در ساط

نشا بیدهد بازسازی شرکتها فرآیندی بسمار دشوار است.

نسرتا پایمن ( 2/2د ر بهازای هر لمتر) تعممن بیشد.
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13. Compensated Price.

 .12در نهایت ،پمشنوی

یانو برنابه پانجم باا یکساا تااخمر

تدوین شد و یانو رستاً برای سا های 1392ا 1392کاربرد
یافت.
15. Panic Buying.
16. Crawl up.

 .17ترزی نقدینگی بانک برکزی برای ساختوساز بسکن بای-

این ،توزیع اولمه برالغ جررانی دربردارنده برالغ جررانای بارای
افزایشهای برنابهریزیشده ناا نراود .ایان پرداخاتهاا در
اواخر دسابرر در روزهای پ

از اعالم شاروع اصاالح در 10

دسابرر انجام شد.
 .00چهارده روز پ

از شروع اصالح ،وزار بازرمانی مزار

داد

که ضرورتی برای انجام بداخله بازاری وجود ندارد.

توانست بوج نوسا باویتی در باازار ارز داخلای ایارا در

29. Packaging.
30. http://www.icana.ir/News/Parliament/2010/1/52
183/0/Default.aspx.

18. Frontloading.

 .31با توجه به یمتتهای برق و ماز طرمعی ،دولت بجاز است باا

سپتابرر 0212شود.
 .19روزهای پمش از انجاام اصاالحا دولات تأکماد کارد بارای

لواظ بناط جغرافمایی ،ناوع ،بمازا و زباا بالار  ،باه

بسماری از خانوارهای فقمر ایرا باهانه  22د ر باهازای هار

اعتا یمتتهای ترجموی بپردازد .شارکتهاای آب ،بارق و

فرد ( 022د ر برای خانوار پن نفره) بهعنوا بکتل درآبدی

ماز بوظفند در بواردی که چندین خانوار یا بشاترک از یاک

بیدهد که بنفعت یابل توجهی بارای آنهاا باههتاراه دارد..

اشنعاب استفاده بیکنند ،تنها با اخذ هزینه کنتور و نالا آ

برای بسماری از خانوارهای روستایی ،این بمازا بامش از 02

نسرت به افزایش تعداد کنتورها برادر کنند و در صورتی که

درصد درآبد نمروی کار آنها را تشکمل بیداد.
20. Compressed Natural Gas.
21. Full Price.

 .00در حا حاضر ،ثرتنام خانوارها بر برنای خوداظهااری اسات.

ابکا اضافه کرد کنتور وجود نداشته باشد ،باید بشاترکمن
را به تعداد بهرهبردارا افزایش دهند.
 .30یمتت حابلهای انرژی پ

از اولمن سا اجرای این یاانو

اطالعا نگهداری شده در برکز آباار ایارا چنادین باار در

بر برنای نرخ ارز باورد اساتفاده در بودجاه ساا نه بربوطاه

سا بهروزرسانی خواهد شد.

بواسره خواهد شد.
23. Means Testing.

 .33تعدیل یمتت نسری در سا او اجرای این یانو باهنواوی

 .02ایرانما بقمم خارج واجد شرایط دریافت یارانههاای هدفتناد

خواهد بود که حداکثر درآباد اضاافی ناشای از آ 0220222

نمستند ،هرچند که پ

از بازمشت به ایرا بایتوانناد واجاد

شرایط شوند .در بی  ،0211رسانهها مزار

بملمارد ریا و حدایل آ  1220222بملمارد ریا باشد.

کردند حادود دو

34. Diesel Fuel.
35. Fuel Oil.
36. Liquefied Petroleum Gas.

بملمو ایرانی خارج از ایرا برای دریافت برالغ جررانی ایادام
کردهاند و برخی از آنها برالغ بذکور را دریافت کردهاند.
 .00تنها خانوارهایی که کد پمگمری و تایمدیه از سایت برکز آباار
ایرا دریافت کردهاند بیتوانند به سایت اصاالح یاراناه وارد
شده و شتاره حساب خود را دریافت کنند.
26. Show of Force.

 .07به استناد مزار ها تنها خانوارهاای تاا  0نفار واجاد شارایط
دریافت برالغ جررانی بوند .دولت ایان مازار هاا را تکاذی
کرد ابا بعدها خانوارهای بزرمتر برالغ جررانی پمشبمنی شاده
را دریافت نکردناد .دولات ناامزیز از اعطاای براالغ واریازی
بکتل برای خانوارهای بزرن در اوایل دسابرر شد .عالوه بار

 .37یمتااتهااای فاارو

نفاات خااام و بمعانااا مااازی بااه

پا یشگاههای داخلی بعاد  90درصاد یمتات فاوب خلام
فار

و یمتتهای خرید فرآوردهها از پا یشگاه بتناسا باا

یمتتهای عنوا شده تعممن خواهد شد.
 .30بهبنظور تشوی ساربایهماذاری در دوره زباانی حادایل 12
سا از زبا تالوی این یاانو  ،یمتات خاوراک واحادهای
صاانعتی ،پا یشاای و کارخانجااا پتروشاامتی بااهازای هاار
بتربکع نراید به بمش از  00درصد سرد یمتت صادراتی ماز
در بردا خلم فار

برسد.

 .39یمتت تتام شده برق بر برنای بجتاوع هزیناههاای ترادیل

 .20دولت بیتواند حساب هدفتندسازی یارانهها را بنام سرپرست

انرژی ،انتقا و توزیع و هزینههای سوخت با کارایی حادایل

خانوادههای بشتو یا فرد واجد شرایط دیگری کاه توساط

 30درصد نمروماههای برق و با رعایت اساتانداردها بواساره

دولت تعممن بیشود افتتاح کند .دولت بجاز به اعتا کنتر

خواهد شد و هر ساله کارایی نمروماههاای بارق کشاور بایاد

بر نووه هزینهکرد وجوه بوضوع حساب بذکور از جتله زبا

حدایل  1درصد بهرود یابد؛ بهنوویکه ،ظر بد  0ساا از

بجاز ،نوع برداشت و برمشت براالغی کاه باه اشاتراه واریاز

اجرای این یانو به سط  20درصد برسد .عاالوه بار ایان،

شدهاند ،بیباشد.

تلفا توزیع و انتقا شرکههای فشاار یاوی بارق در پایاا

 .20آیمننابه اجرایی این باده از جتله رو

حتایت از بخشهای

برنابه پنجم توسعه ایتالادی ،اجتتاعی و فرهنگی کشور باید

صنایع ،کشاورزی و خدبا و رو

به  12درصد کاهش یاباد .دولات بکلاف اسات باا تشاکمل

حداکثر ظر بد سه باه پا

کارمروهی بتشکل از بتخالالمن دولتی و غمردولتی به ایجاد

پمشنهاد وزرای ابور ایتالادی و دارایی ،صنایع و بعاد  ،جهاد

پرداخت بوضوع این باده
از تالاوی ایان یاانو باا

ترتمرا بناس برای رترهبندی تولمدکنندما بارق برحسا

کشاورزی ،بازرمانی ،نفت ،نمرو ،کشور ،ریم

کارایی و توزیعکنندما بر حس تلفا انرژی برادر کارده

صنایع و بعااد  ،دبمار کال اتااق تعااو و ریام

و سماستهای حتایتی و تشویقی بناس را اتخاذ کند.

بدیریت و برناباهریازی کشاور باه تالاوی هماا وزیارا

 .22دولت بکلف است یمتت تتام شده آب را باا در نظار مارفتن

47. Public Transportation Development and Fuel
Consumption Management Law

کارایی تعممن کند.

 .20دولت بکلف است اعترارا بناابع و بالاار بوضاوع باواد

 .21تعممن یمتتهای ترجموی و چندمانه برای بالاار بختلاف

بذکور را در چهار ردیف بساتقل در یواه بودجاه سانواتی

آب با لواظ بناط جغرافمایی ،ناوع و بمازا بالار بجااز

بنظور کند.

خواهد بود.

 .29کتکهای نقدی و غمرنقدی ارایه شده به اشخاص حقمقای و

 .20یارانه پرداختی به تولمدکنندما بخش کشاورزی نراید در هر

حقویی در نتمجه اجرای این یانو از پرداخت بالما بر درآبد

سا کتتر از سا یرل باشد.

بوضوع یانو بالما های بساتقمم بالاوب اسافندباه 1300

 .23سرانه یارانه نا یابل پرداخات روساتایما و شاهرهای زیار

(فوریه  )1900و اصالحا بعدی آ بعا بیباشاند .چنامن

بمست هزار نفر جتعمت و ایشار آسم پذیر در سایر شهرها به

پرداختهایی به اشخاص بذکور بابت جررا تتام یا یساتتی

تشخمص دولت حدایل پنجاه درصد بمشتر از بتوساط یاراناه

از یمتت کا ها و خدبا ارایه شده توسط آنها بشتو حکم

سرانه خواهد بود.

این باده نخواهند بود.

 .22آیمننابه اجرایی این باده ،از جتله نواوه شناساایی جابعاه

 .02دولت بکلف است هر شش باه یکرار مازار

هد  ،تشکمل و بههنگامسازی پایگاههای اطالعااتی باورد

باده را به دیوا بواسرا کشور و بجل

نماز ،رو های پرداخت باه جابعاه هاد و پرداخاتهاای

تفالاملی ایان
شاورای اساالبی

تقدیم کند.

از تالوی این یانو با

51. Public Audit Law
52. Supreme Audit Court

پمشانهاد وزرای اباور ایتالاادی و دارایای ،رفااه و تاابمن
اجتتاعی و رئم

ساازبا

بیرسد.

تتابی هزینههاای تاابمن آب ،انتقاا و توزیاع و باا رعایات

بوضوع این باده حداکثر سه باه پ

اتاق بازرماانی،

سازبا بدیریت و برنابهریزی کشاور باه

دادههای آماری

تالوی هما وزیرا خواهد رسمد.

Annual Review, Central Bank of the Islamic
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Republic
of
Iran,
http://www.cbi.ir/default_en.aspx
Economic Trends, No. 60 (and other issues),
Central Bank of the Islamic Republic of Iran,
http://www.cbi.ir/showitem/7620.aspx
Daily exchange rate data (since 1992),
http://www.cbi.ir/exratesadv/exratesadv_en.aspx

رسانههای خرری که پوشش مستردهای از توو

ایتالادی

به زبا فارسی ارایه کردهاند
http://www.abrarnews.com

برترط با دو سکوی خرری بتترکاز بار سماسات ایتالاادی و
کس وکار بوده و پوشش مستردهای از توو

بهوجود آبده در

بخش بانکداری ،بمتاه ،ساایر بوسساا باالی ،انارژی ،خاودرو،
صنایع و بعاد و سماستهای کال ایتالادی فراهم بیکنند.
http://www.donya-e-eqtesad.com

یکی از روزنابههای اصلی ایرا کاه بار تواو

ایتالاادی

تترکز دارد.

اخرار در ایرا از جتله اخرار ایتالادی بیپردازد.
http://www.cbi.ir

صفوه فارسی بانک برکزی؛ به بههنگام سازی آبار و انتشاار
بمانههای خرری که با تاخمر چاپ شده و یا در تارنتاای انگلمسای
بانک برکزی وجود ندارد ،بیپردازد.
زبان انگلیسی
http://www.iran-daily.com/
http://www.tehrantimes.com/
http://www.irannewsdaily.com/home.asp?home=tr
ue
http://www.payvand.com/news/ US based Iranian
news website
http://www.irantracker.org/ US based, managed by
the American Enterprise Institute (AEI) website.
Carries daily review of Iranian press, mostly
highlights of political developments, with only
marginal interest in economic policy; provides
links to full Farsi text of the headline news.

http://www.mesghal.info

بنرااع اصاالی اطالعااا جاااری ناارخهااای ارز بااازار آزاد و
یمتتهای طال در ایرا بیباشد.
http://www.iribnews.ir

پیوست .قانون اصالح یارانهها []22
ماده .1دولت بکلف به اصالح یمتت حابلهای انرژی با رعایات
بفاد این یانو بیباشد]30[ ]31[ ]32[ :

شرکه خرری صدا و سمتای جتهوری اسالبی ایرا ؛ پوشاش
مسااتردهای از توااو

یمتتهای داخلی حابلهای انارژی شاابل بنازین ،ساوخت

ایتالااادی و سماساای در ایاارا را ارایااه

دیز  ]33[ ،نفت سوخت ]32[ ،نفت سفمد ،ماز پروپا باایع []30

بیدهد.
http://www.irinn.ir

( )LPGو سایر بشتقا نفتی با لواظ هزینههای برترط (از جتله

شرکه خرری جتهوری اسالبی ایرا ؛ به ارایه مازار هاایی

حتل ونقل و هزینههای توزیع ،بالما و سایر عوارض یاانونی) و

در خالوص ویایع ایتالادی اصلی و نظرسنجیهاای برباوط باه

بسته به کمفمت حابلها ،به طور تدریجی تا پایاا برناباه پانجم

یمتتهای ارز خارجی و طال در بازارهای تهرا بیپردازد.

توسعه ایتالادی ،اجتتاعی و فرهنگی کشاور (0212اا )0210باه

http://www.isna.ir/ISNA

خررمزاری دانشجویا ایرا ؛ در پوشش بالاحره باا بقاباا
ارشد وزارتخانههای ایتالادی و بقابا بانک برکزی بسمار فعا
بیباشد.
http://www.mehrnews.com/fa

خررمزاری بهار؛ باه ارایاه پوشاش ایتالاادی مساتردهای از
توو

ایتالادی و اطالعماههاای سماسای دولات بشاتتل بار

سربقالهها و تفاسمری در بوضوعا ایتالادی بعاصر بیپردازد.
http://www.irna.ir

خررمزاری جتهوری اسالبی ایرا ؛ به ارایه پوشش جابعی از

سطوی خواهد رسمد که کتتر از  92درصاد یمتات فاوب خلام
فار

نراشد]30[ .
بمانگمن یمتت فرو

داخلی ماز طرمعی به صور تادریجی

به نووی تعدیل خواهد شد کاه تاا پایاا برناباه پانجم توساعه
ایتالاادی ،اجتتااعی و فرهنگاای کشاور بااه کتتار از  70درصااد
بمانگمن یمتت صادراتی مااز طرمعای پا

از کسار هزیناههاای

انتقا  ،بالما ها و عوارض یانونی نرسد]37[ .
بمانگمن یمتت فرو

داخلی بارق باه صاور تادریجی باه

نووی تعادیل خواهاد شاد کاه تاا پایاا برناباه پانجم توساعه

ایتالادی ،اجتتاعی و فرهنگی کشور باه ساطوی بعااد یمتات

یانو ادابه فعالمت آنها با بشکل بواجه بایشاود ر اجرارا

تتام شده آ برسد]30[ .

کند .آیمن نابه اجرایی این باده توساط وزار بازرماانی و باا

ماده .2به بنظور بدیریت اثرا نوسانا یمتت حابلهای انرژی

هتکاری دستگاه های ذیربط تهمه و حداکثر ظار ساه بااه

بر ایتالاد داخلی ،دولت بجاز اسات در صاورتی کاه نوساا
یمتتها در بودوده  00درصد یمتت فوب خلم فار

پ

باشد،

از تالوی این یانو به تالوی هما وزیرا بیرسد.

ماده .7دولت بجاز است حداکثر تا پنجااه درصاد خاالص وجاوه

یمتتهای بالر کننده را از طری پرداخت یارانه و یاا اخاذ

حاصل از اجرای این یانو را در یال بوارد زیر هزینه کند:

بابه التفاو  ،بادو تغممار حفاظ کناد و براالغ حاصال را در

یارانههای نقدی و غمرنقدی به تتابی سرپرستهای خانوارها
با در نظر مرفتن سط درآبد خانوار.

حساب تنظامم باازار حابالهاای انارژی در بودجاه سانواتی
بربوطه بنظور کند .امر نوسانا یمتتی بمش از بوادوده 00

اجرای نظام جابع تابمن اجتتاعی برای جابعه هد از یرمال:

درصد ذکر شده باشد ،یمتتها بتناس با آ تعادیل خواهاد

 .1مستر

و تابمن بمته های اجتتاعی ،خدبا دربانی ،تضاتمن

شد.

و تقویت سالبت عتوبی و پوشش دربانی برای بمتاارا صاع
العالج؛  .0فراهم آورد کتکهای زم برای تابمن هزیناههاای

ماده .3دولت بجاز است به تنظمم یمتت آب و کاربزد جتع آوری
و دفع فاضالب طر بفاد این یانو برادر کند:

بسکن ،بقااوم ساازی بساکن و اشاتغالزایی؛  .3توانتندساازی و

بمانگمن یمتت آب برای بالار بختلف به صور تادریجی

اجرای برنابههای حتایت اجتتاعی]22[ ]23[ .

به نووی تعممن خواهد شد کاه تاا پایاا برناباه پانجم توساعه

ماده .8دولت بکلف است سای درصاد خاالص وجاوه حاصال از

ایتالادی ،اجتتاعی و فرهنگی کشور باه ساطوی بعااد یمتات

اجرای این یانو را برای پرداخت کتاکهاای بالعاوض یاا

تتام شده آ با توجه به کمفمت و نووه استوالا آ برسد]39[ .

یارانه سود تسهمال

بانک و یا وجوه اداره شده برای اجارای

[]22

بوارد زیر هزینه کند]20[ :

کاربزد خدبا جتع آوری و دفع فاضالب بر برنای بجتاوع

بهمنهسازی بالر انرژی در واحادهای تولمادی ،خادباتی و

از

بسکونی و تشوی به صرفه جویی و رعایت الگوی بالر تعممن

هزینههای نگهداری و بهره برداری از سمساتم فاضاالب پا
کسر ارز

شده توسط سازبا های اجرایی ذیربط.

ذاتی فاضالب توویلی و کتکهای دولتی در بودجاه

اصالح ساختار فناوری واحدهای تولمادی باا هاد افازایش

سنواتی (در ارتراط با سماستهای تشویقی) بواسره خواهد شد.

کارایی انرژی و آب و توسعه تولمد برق از بنابع تجدیدپذیر.

ماده .4دولت بکلف است به بنظور هدفتندی تدریجی یارانههای
یابل پرداخت مندم ،برن  ،روغن خوراکی ،شمر ،شکر ،خدبا

جررا بخشی از زیا شرکتهای ارایه دهنده خادبا آب و

پستی و خدبا حتل ونقل (بسافری) ریلی و هوایی تا پایا

فاضالب ،برق و ماز طرمعی و فرآوردههای نفتی و شهرداریهاا و

برنابه پنجم توسعه ایتالاادی ،اجتتااعی و فرهنگای کشاور،

دهداریها در نتمجه اجرای این یانو .
مستر

ترتمرا بناس را اتخاذ نتاید]21[ .
ماده .5دولت بوظف اسات یاراناه هاای آرد و ناا را باه بمازا

و بهرود حتل ونقال عتاوبی در چاارچوب «یاانو

توسعه حتل ونقل عتوبی و بادیریت بالار ساوخت» [ ]20و
پرداخت حداکثر تا سقف اعترارا باده ( )9یانو بذکور.

بشخص شده در یوه بودجه سا نه با استفاده از رو های

حتایت از تولمدکنندما بخش کشاورزی و صنعتی.

بناس در اختمار بالر کنندما بتقاضی یرار دهد]20[ .
ماده .6دولت بوظف است سماست های تشاویقی و حتاایتی زم

حتایت از تولمد نا صنعتی.

واحدهای تولمد ناا صانعتی را اتخااذ

حتایت از صادرا غمرنفتی.

برای ایجاد و مستر

توسعه خدبا الکترونمکی تعابلی به بنظور حذ یا کااهش

کرده و خسار واحدهای تولمد آرد و نانی که در اجرای ایان
11
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نماز به رفت وآبدهای غمرضرور.
ماده .9بنابع بوضوع بواد ( )7و ( )0این یانو از جتله کتکهاا،

ماده .15به دولت اجازه داده بیشود ظر بد یک باه پا

از

زم ا جرا شد این یانو  ،سازبانی با باهمت شرکت دولتی

تسهمال و وجوه اداره شده از طریا باناکهاا و بوسساا

به نام «سازبا هدفتندی یارانهها» برای اجرای ایان یاانو

بالی و اعتراری دولتی و غمردولتی در اختمار اشخاص باذکور

بطاب با یانو برنابه پانجم توساعه ایتالاادی ،اجتتااعی و

یرار خواهد مرفت.

فرهنگی کشور با استفاده از بنابع بوجود (تساهمال  ،نماروی

ماده .11دریافت کتکها و یارانههای بوضوع بواد ( )7و ( )0این

انسانی و اعترارا ) یا بازسازی و ادغام شارکتهاای بوجاود

یانو بنوط به ارایه اطالعا صاوم بایباشاد .در صاور

تاسم

احراز عدم صوت اطالعا ارایه شاده ،دولات بکلاف اسات

در نتمجه اجرای این یانو به خزانه واریز شده است برداشات

ضتن بتانعت از ادابه پرداخت ،ایدابا یاانونی زم جهات

کرده و پ

از کسر سهم خود بطاب باده ( )11ایان یاانو ،

استرداد وجوه پرداختی را به عتل آورد .چنانچه اشخاص خود

بایمتانده را در اختمار سازبا هدفتندی یارانههاا یارار دهاد.

را واجد شرایط بهره بندی از کتکها و یارانههاای بوضاوع

این برالغ صرفا برای اهدا و تعهدا تالری شاده در باواد

بواد ( )7و ( )0این یانو تشخمص دهند ،بیتوانند اعتاراض

( )7و ( )0این یانو هزینه خواهاد شاد .ساازبا باهصاور

خود را به کتمسمونی کاه در آیامن ناباه اجرایای ایان بااده

بتترکز اداره شده و صرفا بجاز به داشتن واحدهای ساتادی،

پمشبمنی شده است ،ارایه دهند .آیمن نابه اجرایی ایان بااده

برنابهریزی و نظاارتی در برکاز بایباشاد .ترکما اعضاای

به پمشنهاد وزرای دادمستری ،ابور ایتالادی و دارایی ،رفاه و

بجتع عتوبی آ شابل وزرای رفاه و تابمن اجتتااعی ،اباور

ساازبا بادیریت و برناباه ریازی

ایتالادی و دارایی ،بازرمانی ،راه و ترابری ،جهااد کشااورزی،

تابمن اجتتاعی و ریام

کشور به تالوی هما وزیرا بیرسد.

کند .دولت بجاز است در صور نماز از وجاوهی کاه

صنایع و بعااد  ،نفات ،نمارو و ریام

ساازبا بادیریت و

ماده .11دولت بجاز است حاداکثر تاا  02درصاد خاالص وجاوه

برنابه ریزی کشور بیباشد .اساسنابه شارکت شاابل ارکاا ،

حاصل از اجرای ایان یاانو را بارای جرارا اثارا آ بار

وظایف و اختمارا آ توسط وزار ابور ایتالادی و دارایی و

اعترارا هزینهای و تتلک داراییهای سربایهای هزینه کند.

سازبا بدیریت و برنابهریزی کشور تهمه و به تالوی هما

ماده .12دولت بکلف است تتابی بنابع درآبدی حاصل از اجرای

وزیرا بی رسد .وجوه و اعترارا بوضوع این یانو از جتلاه

این یانو را به حساب خاصی با عنوا هدفتندسازی یارانهها

بواد ( )10و ( )10باید هتانند ساایر شارکت هاای دولتای در

نزد خزانه داری کل واریز نتاید 122 .درصد وجوه واریازی در

بودجه عتوبی کشور لواظ شود و به استنثای بوارد بجااز در

بوارد پمشبمنی شده در بواد ( )0( ،)7و ( )11این یاانو و در

بفاد این یانو از جتله بواد ( )0و ( )12سایر تغممرا ساقف

چارچوب یوانمن بودجه سنواتی هزینه خواهد شاد]20[ ]27[ .

اعترارا شرکت طی سا بنوط به پمشنهاد دولت و تالاوی

[]29
ماده .13تنخواه بورد نماز اجرای این یانو باید در تنخواه بودجه

بجل

خواهد بود.

وجوه بدو استفاده هر سا باید در سا بعاد باورد اساتفاده

سنواتی بنظور و از بول بنابع حاصل از اجارای ایان یاانو

یرار ممرد و این ابر در هر سا تعهداتی برای ساا هاای بعاد در

طی سا های آ بستهلک شود.

چارچوب این یانو بهوجود بیآورد .اعترارا بوضوع این یاانو

ماده .14جابه جایی اعترارا بوضوع باواد ( )0( ،)7و ( )11ایان

بشتو یانو نووه هزینه کرد اعتراراتی که به بوج یانو از

یانو حداکثر تا  12درصد در بودجه سا نه بجااز اسات؛ باه

رعایت یانو بواسرا عتاوبی [ ]02و ساایر بقاررا عتاوبی

نووی که ،کل وجوه حاصل باید در بوارد پمشبمنی شاده در

دولت بستثنی هستند (بالاوب  1302/11/0ا  00ژانویاه )1900

این یانو صر شود.

باایباشااد .سااازبا بکلااف اساات ماازار

عتلکاارد ،دریافاات و

پرداخت های برترط با بنابع حاصل از هدفتند کرد یاراناههاا را

بعافمت بالماتی بوضوع باده ( )02یانو بالما های بساتقمم

بهتفکمک بواد ( )7و ( )0هر شاش بااه یکراار در اختماار کتمتاه

را عالوه بر افزایش سا نه آ  ،بتناس با تعدیلهای یمتتای

شاورای اساالبی و ساایر

بوضوع این باده با پمشنهاد وزار اباور ایتالاادی و دارایای

برنابه و بودجاه و بواسارا بجلا

طی پن سا حداکثر تا  122درصد افزایش دهد.

کتمتههای ذیربط یرار دهد.
دیوا بواسرا کشور [ ]01بکلاف اسات در بقااطع شاش
باهه مزار

یانو فوق بشتتل بر  10بااده و  10ترالاره روز ساه شانره

عتلماا انجاام شاده توساط ساازبا را براساا

اهدا پمش بمنی شده در این یانو به بجل

بورخ  10دیبااه  0( 1300ژانویاه  )0212باه تالاوی بجلا
شورای اسالبی و در تاریز  03دیبااه  13( 1300ژانویاه )0212

شاورای اساالبی

ارایه نتاید.
ماده .16دولت بجاز اسات از ابتادای  01( 1309باار

به تایمد شورای نگهرا رسمد.
،)0212
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