
 

 

های تعدیل   ها در شرایط اعمال سیاست  ریزی شهرداری نگرش سیستمی به بودجه

 های انرژی  قیمت

 

 تهااا،،  ،(ع)صااد   امام دانشگاه ،اقتصاد و اسالمی معارف دانشکده دانشیار *مهدی صادقی شاهدانی

 ایاا،
 40/44/40پذيرش:  40/40/40  دريافت:

صاور   را باه  ي شاهاداري  هاا   ها و هزینه ها، درآمد  اجااي قانو، هدفمندسازي یارانهچکیده: 

داده و خواهد داد. باا ایاا اساام، معا عاه آثاار  اا        ثیا قاار أت تحت ،مستقیم و غیامستقیم

هااي کشاور باا نگااس سیساتمی، باااي         هااي شاهاداري    مذکور با منااب  درآمادي و هزیناه   

تاوا، آثاار    ستانده مای  -هاي داده  با اسام مدل ها اهمیت بسزایی دارد.  ریزي شهاداري بودجه

هااي کشاور،     هاي شهاداري هاي اناژي را با جایا، درآمدي و هزینه  تعدیل قیمت هاي  سیاست

هااي    کناد تعییام مقو اه    مورد ارزیابی سیستمی قاار داد. آنچه مسأ ه را تا حدي پیچیده مای 

 هاست.  هاي شهاداري هزینه

ماباو   هاي حاصل از عوارض  هاي اناژي مستقیماً از  ایم افزایش درآمد  افزایش قیمت حامل

افزوده باااي   تواند منجا به افزایش درآمد حاصل از قانو، ما یا  با ارزس می ،به سوخت و با 

ها شود. به منظور باآورد تأثیا اجااي ماحله اول قانو، با ایا آیتم درآمدي، مصارف   شهاداري

فات. باا   هاي قیل و بعد از هدفمندي، مورد اساتااده قااار  ا    هاي اناژي در سال  و قیمت حامل

داشتا ا العا  قیمت و مصاف قیل و بعد از هدفمندسازي، ایا امکا، فااهم شد که افازایش  

هاي اناژي مختلف در سال مورد نظا، محاسیه شود و سپس میازا،    ارزس ریا ی مصاف حامل

هاي کشور با استااده از   ها و دهیاري  افزایش عوارض ناشی از ها سوخت بااي تمامی شهاداري

ها )مشخص شده در قانو،   هاي اخذ عوارض مابو  به شهاداري  صله و نیز با اعمال ناخرقم حا

ساتانده   -افزوده( محاسیه  ادد. با استااده از مدل قیمت میتنی با جدول داده ما یا  با ارزس

سازي کاد. میتنی با  هاي اناژي با تورم محصوال  مختلف را شییه  توا، تأثیا تعدیل قیمت می

هاا را محاسایه     توا، افزایش هزیناه شاهاداري   ها و خدما  کل اقتصاد می صله در کاالتورم حا

سازي، میتنی با نگااس سیساتمی خواهاد باود و کلیاه آثاار مساتقیم و         نمود. ایا نوع شییه

ها میتنای باا نگااس مزباور، بودجاه        ریزي شهاداري شود. بودجه غیامستقیم، در آ،  حاظ می

 اد.متواز، را نتیجه خواهد د

هاا، مادل     درآمد و هزینه شاهاداري  ،ستانده -مدل داده ریزي متواز،، : بودجهواژگان کلیدی

 هاي اناژي  قیمت، سیاست تعدیل قیمت

 JEL :R23, D22, C23, H06 بندی طبقه

 

 sadeghi@isu.ac.ir مسئول مکاتیا :*

 پژوهشی -فصلنامه علمی

 اقتصاد و مدیایت شهاي

 0432-0782شاپا: 

، ISC ،SID ،Noormagsنمایه در 

Magiran ،Ensani ،RICeST 
www.Iueam.ir 

  862-887هم صاحا  سیزد، شماره چهارمسال 

 8433 زمستا،
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 مقدمه -9

ها( یک   ها( و خاج )هزینه بودجه سند دخل )درآمد

سازما، یا یک دو ت ملی یا یاک دو ات محلای، همانناد     

هاسات. در شااایط اعماال      بندي باااي شاهاداري   بودجه

هاي اناژي، جایاا، درآمادي و     هاي تعدیل قیمت  سیاست

باا    یاند. ما یا  ها، تحت تأثیا قاار می نیز جایا، هزینه

هاااااي کساااا  درآمااااد   افاااازوده، یکاااای از راه ارزس

تااأثیا متیاات   هاساات کااه مسااتقیماً تحاات    شااهاداري

اماا   ؛باشاد  هااي انااژي مای     هااي تعادیل قیمات     سیاست

تأثیا مستقیم و غیامساتقیم   ها تحت  هاي شهاداري هزینه

هاي اناژي است. مسأ ه اساسی   هاي تعدیل قیمت  سیاست

ها چه   ریزي شهاداري در ایا مقا ه آ، است که در بودجه

هاي کارشناسی قاار  یااد   میناي کار ی،نگاس و چه مد 

 اي، مواجه نشوند. هاي بودجه  ها با کساي  تا شهاداري

هاي   تعدیل قیمتبحث هاي  ذشته   همواره در سال

 ذارا، و مسئو یا کشور بوده  ، مورد توجه سیاستاناژي

هااي توساعه پاس از     اي که در تمامی بانامه  ونه است؛ به

هاي سوم و چهارم( ضاور  اصال   انقالب )به ویژه بانامه

آ،، مدنظا بوده است. نظا به ایاا اهمیات، دو ات نهام،     

معا  کااد و   8478ها را در سال  الیحه هدفمندي یارانه

مجلس شوراي اسالمی، قانو، آ، را با اعمال تغییااتی در 

تصاوی  کااد و باا اساام آ،، از صای  روز       8477سال 

هاي اناژي، آب و  ، حامل8473وهشتم آذرماه سال  بیست

نا،، در سااسا کشور با بهاي جدید ارائه شادند. باه نظاا    

هاي اقتصاادي انااژي و     رسد با توجه به شکاف قیمت می

هااي   هاي آینده، تعدیل قیمات  هاي جاري در سال قیمت

اناژي حتی پس از دوره اتماام قاانو، هدفمنادي، اداماه     

هاا در   خواهد داشت؛ ها چند قانو، هدفمندسازي یاراناه 

کاه  -ابعاد ملای معاا  اسات و آثاار اجاااي ایاا  اا         

هاي انااژي   تایا بخش آ، مابو  به اصال  قیمت اساسی

در بُعاد ملای ماورد     -شاود  ها مای  و پاداخت نقدي یارانه

معا عه قاار  افته اما آثار آ،، در ابعاد محلی نیاز بسایار   

ویژه آثاري که با منااب  درآمادي و    باشد؛ به با اهمیت می

هاي کشور داشته و خواهاد داشات.    هاي شهاداري هزینه

ل و از بایا بااد،   آ ه بااي نیل به وضاعیت معلاوب و ایاد   

هااي   معلاوب،  ای ساال   شکاف بیا وضعیت موجاود و  

اي در  ه هاا و تصامیما   ساتاد    هاا،  اا    بانامه ، ذشته

هاا   عاصه اقتصاد ملی شکل  افته است کاه از جملاه آ،  

هاي توسعه اقتصادي و اجتماعی و سند  توا، به بانامه می

 باناماه  قانو، سا ه کشور اشاره نمود. در انداز بیست چشم

 ها یارانه يدفمندمقو ه ه به اي ه ویژ توجه توسعه، چهارم

 باه ابقاا    توا، می ،ها آ، تایا مهم جمله از که است شده

 د. کا اشاره سوم بانامه قانو، 36ماده  «ا ف»بند 

 سوم: بانامه قانو، 36ماده  «ا ف»بند 

 بانامه دوم سال پایا، تا حداکتا است مکلف دو ت

 ،کارشناسای  هاي بارسی و معا عا  انجام با سوم توسعه،

هاي  کاال یارانه د،کا هدفمند منظور به را قانونی اقداما 

شاکا،   و قناد  نیااتی،  روغاا  باان،،   ندم، :شامل اساسی

هااي   حامال  سام،  بذر، کود، شیاخشک، دارو، شیا، پنیا،

 ای باناماه چهاارم     .دهاد  انجاام  را ماوارد  سایا و اناژي

تصاامیم  افتااه شااد بخشاای از  8473توسااعه در سااال 

ورده بادو، در  ا)هزیناه تو یاد فاا   ا تااو  قیمت آزاد  مابه

تکلیاای فااوس   نظا  اافتا قیمات ساوخت( و قیمات     

شد، خاارج از   ورده که توسط مجلس تعییا میآفا یداخل

باداشاات و بااه  ،ارزي ماااده واحااده از حساااب ذخیاااهسااقف 

پاالیش و پخش،  از و تاوانیا پاداخات شاود.     هاي شاکت

 8476 در سال به تدری، افزایش یافت و ،حجم ایا مناب 

میلیاارد ریاال رساید. در قاانو،      30222به رقم تقاییی 

هاا در   تصمیم  افتاه شاد ایاا باداشات     78بودجه سال 

میلیارد  800222 نجانده شود و در نتیجه  ،قانو، بودجه

ریال بااي ایا منظور در نظا  افته شد. ایا میا غ بخش 

دهااد. دو اات در  دوم یارانااه آشااکار اناااژي را شااکل ماای

 483063بااه تاتیاا   8476و  8472، 8473هاااي  سااال

میلیاارد   223638میلیارد ریال،  474228میلیارد ریال، 
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 ،حیادرپور )تصادیقی و   دشا متحمال  یارانه ضمنی  ،ریال

8478.) 

بخشای از   ،هدفمندسازي یارانه انااژي در  هساتا،  

بانامااه اصااالحا  اقتصااادي پااس از فاوپاشاای نظااام     

تاایا باناماه در    داد که موفم سوسیا یستی را تشکیل می

هاي بلوک شا  بود. بااساام بساته ماذکور،      اوه کشور

 درمانی قع  شد. به روس شوک ،پاداخت یارانه صنای 

از  ،قیل از اصاالحا  اقتصاادي   ، تادو ت بلغارستا،

هاي   کاد. با شاوع بانامه   حمایت میبخش اناژي به شد

آزادسااازي اقتصااادي در بلغارسااتا،، بااه منظااور کاااهش 

هاا در     ذاري، حمایت هاي عمومی و افزایش سامایه  بدهی

هااا تنهااا  کاااهش یافاات و اکنااو، خااانوار  ،ایااا بخااش

هاااي اناااژي   کننااد ا، مناااف  حاصاال از یارانااه اسااتااده

 ،اژي در بلغارساتا، هااي انا   یند اصال  یاراناه اهستند. فا

هاا از تو یاد    ساهم یاراناه   8337و از سال  ثا بودؤبسیار م

کاه از    اوري  هبا  ؛روناد کاهشای داشات    ،ناخا ص داخلی

کااهش یافات    0220درصاد تاا ساال     3/2درصد به 2/0

 (.8478، ملکی )توتونچی

از اختصاااي یارانااه مسااتقیم بااه  ،دو اات اناادونزي

درآماد و   اقشاار کام  هاي ناتای باااي حمایات از      وردهافا

کند و باا توجاه باه غیاکاارا      استااده می ،هاي فقیا خانوار

به دنیال اصال  و تکمیل قاوانیا و مقاارا  در    ،بود، آ،

 جهت مصاف منعقی اناژي است. 

پاداخات یاراناه در    ، سابقه  اوالنی در دو ت چیا

 ،هاي اخیا . با ایا حال، ا اچه  ی سالداردبخش اناژي 

 ،هااي انااژي تاا حادودي      ري حامال  اذا  سیستم قیمات 

شااود کااه آثااار تغییاااا  و  متحااول شااده و تااالس ماای

ا مللای نیاز در    هاي بیا هاي حادث شده در بازار  د ا ونی

از  ،ها در چایا   آ،  حاظ شوند، هنوز قیمت اغل  سوخت

شااود.  هااا اعااالم ماای  هااا و بخشاانامه   ایام دسااتورا عمل 

فااض در نظاا   بناباایا آزادسازي بخاش انااژي باا ایاا     

پاداخات یاراناه را    ،،شود که دو ات باه تادری     افته می

 حذف نماید.  

 احی را به تصوی   ،پار ما، تاکیه 0223در سال 

 ،هاي تو ید نات داخل آ، کشور  هزینه ،رساند که  ی آ،

 (.8473، و همکارا، )قادرياصال  شد 

 

 پیشینه تحقیق-2

 8473 اي کاه وزار  بازر اانی در ساال    در معا عه

در  اجتمااعی  با استااده از ماتایس حساابداري  داد، انجام

درصاادي قیماات  22افاازایش  -8سااه سااناریو متااااو : 

افاازایش  -0هاااي ناتاای، بااا  و  اااز  ییعاای   وردهافااا

افازایش   -4هاي جهانی  هاي مذکور تا سع  قیمت قیمت

هاي انااژي باه ساع  قیمات      زما، قیمت تمام حامل هم

هااي انااژي در    ثاار حاذف یاراناه   سازي آ جهانی، به شییه

 .(8473)پامه،  اقتصاد ایاا، پاداخته است

بااسااام جاادول   ،هاااي مجلااس  ماکااز پااژوهش 

هاااي  بااه بارساای آثااار حااذف یارانااه ،(IO)ساتانده  -داده

کیاد قااار  افتاه    أاناژي پاداخته و ایا موضاوع ماورد ت  

تااوا، هاایل ماادل یااا ا گااویی در عاصااه  یاساات کااه نماا

آثااار  ،د کااه بااا قععیاات کااااقتصاااد کشااور مشااخص  

زماا،   بااره و هام   اجااي  احی کاه اصاال  دفعای، یاک    

هاااي اناااژي را کااه در  سااتاه     قیماات کاال حاماال  

کناد،   صاور  نقادي پاداخات مای     هها را با  وسیعی یارانه

 (.8478، حیدرپور)تصدیقی و  بینی نماید پیش

با استااده از روابط تحلیلی جادول   ،در ایا تحقیم

سااتانده، ماااتایس ضاااای  فناای اقتصاااد ایاااا، و   -داده

ا افزایش قیمات  یثتأبه بارسی  8ماتایس ضاای   ئونتیف

باا   ،مختلاف اقتصاادي   هااي  نزیا به عنوا، نهاده بخشب

پاداخته شده و با استااده  ،ها  قیمت تمام شده ستانده آ،

                                                           
1- Leontief 
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هااي   اي ها یک از کااال   نهاز ا العا  مابو  به سهم هزی

هاي مختلاف اقتصاادي در ساید هزیناه       مابو  به بخش

کننده در اثاا   میزا، افزایش شاخص قیمت مصاف ،خانوار

 ها محاسیه شده است.   ایا افزایش قیمت

از  ماحله اول با اساتااده  معا عه کار اوه  ا  تحولدر 

 38× محصاول   38جدول ضاای  مستقیم اقتصاد ایاا، )

ستانده، به محاسیه میازا،   -محصول( و مدل قیمتی داده

بااباي  چهارتغییا قیمت محصوال  مختلف در اثا تغییا 

هاي ناتای پاداختاه شاده اسات. باا ایاا         وردهاقیمت فا

ا را باا روي  یثتاأ بیشاتایا   ،شوک قیمتی مذکور ،اسام

ونقال هاوایی، باه     ل آبی و خدما  حملونق خدما  حمل

درصاد و ساپس باا خادما       30درصاد و   34تاتی  باا  

ا را یثتأدرصد و کمتایا  08اي مسافا با  ونقل جاده حمل

با روي نات خام و  از  ییعی و خدما  آموزس ابتدایی 

 درصد داشته است.  2/2درصد و  8/2دو تی با 

 

 مبانی نظری   -3

و  هاا  عاضه بسیاري از کااال ها در تو ید و   شهاداري

هاا،    هاا و خیاباا،    خدما  عماومی محلای؛ مانناد اتوباا،    

تاوا،   ها و نظافت شهاي، نقش محوري دارند و مای   پارک

دار  و عهاده تو یدکننده را عمدتاً  ها  وظیاه او یه شهاداري

باه حسااب آورد.   هاا   هاي عماومی در محادوده شاها    کاال

، وظیااه تو یاد و ارائاه    هاا    ور کلی شاهاداري  بناباایا به

ها و خدما  عمومی را در نظاام اقتصاادي باا عهاده      کاال

بااي تأمیا ما ی انجام وظایف خاود باا    ،دارند و در مقابل

صال ، عاوارض و بهااي خادما  را از     تصوی  مااج  ذي

هاي انجاام وظاایف محو اه را      دریافت و هزینه ،شهاوندا،

 يا به عنوا، نهااد ه  شهاداريکنند. در حقیقت،  تأمیا می

شوند که بااي کسا  درآماد خاود     محسوب می ،مستقل

کاه   توا،  اات  میبدو، هیل تادیدي و  باید تالس کنند

هاي   ها و هزینه ها، درآمد  اجااي قانو، هدفمندسازي یارانه

ثیا أتا  را به صور  مستقیم و غیامساتقیم تحات  ایا نهاد 

 ،باه آ، تاوجهی   ؛ موضوعی کاه بای  داده و خواهد دادقاار 

کشور به همااه  يها تواند تیعا  سنگینی را بااي شها می

هااي   تایا نهاد ها از جمله مهم  شهاداري ؛ زیااداشته باشد

 اادس ماا ی بسایار    با روند و  بخش عمومی به شمار می

اي  ، جایگاه ویاژه کنند در سع  کشور ایجاد میکه باالیی 

. دهند میها و جامعه، به خود اختصاي  را در اقتصاد شها

هاا،   هاا و حجام وسای  عملکااد آ،      ایا جایگاه شهاداري

 ؛بزر ای  اا   از اجاااي   شا،پذیاي بیشتا منجا به تأثیا

ها خواهد شد. بادیهی اسات     همچو، هدفمندسازي یارانه

اجاااي   که کس  آ اهی بیشتا از تیعا  متیات و مناای  

هاا، باعاث اساتااده بهتاا از       شاهاداري  اي ا  مذکور با

هاا باه    ها و چاه بساا تیادیل آ،    مقابله با تهدید ،اه  فاصت

 (.8432،مؤذ، جمشیدياکیاي و  ) فاصت خواهد شد

هاااي اناااژي، بااا هااا یااک از  تعاادیل قیماات تااأثیا

هاا ماورد     هاا و هزیناه   ها باید از دو بعاد درآماد    شهاداري

بارسی قاار  یاد. به  ور کلی، مناب  درآمدي ها یاک از  

 هاي کشور عیارتند از:  شهاداري

 هاي ناشی از عوارض عمومی )مستما( درآمد -8

 هاي ناشی از عوارض اختصاصی  درآمد -0

هااي مؤسساا  انتاااعی     ما  و درآمدبهاي خد -4

 شهاداري

 هاي حاصل از وجوه و اموال شهاداري درآمد -3

 هاي دو تی  هاي اععایی دو ت و سازما،  کمک -2

 ها  اعانا ، هدایا و دارایی-6

 سایا مناب  تأمیا اعتیار.-8

هاا و    یک از مناب  درآمدي فو ، داراي سافصال  ها

هااي    باشد که باااي تماامی شاهاداري    هایی می  زیابخش

 .هستندهاي اندکی تقاییاً یکسا،   کشور با تااو 

هاا،    هااي درآمادي مختلاف شاهاداري      از بیا آیتم

تاأثیا   د تحات نا توان تاایا منااب  درآمادي کاه مای      عمده

د عیارتناد از:  نا  یا هاي اناژي قاار سیاست تعدیل قیمت
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هاي  افزوده و درآمد درآمد حاصل از قانو، ما یا  با ارزس

 ها.   ساختمانی شهاداري

هاااي  دهنااده درآمااد هاااي درآماادي تشاکیل  مقو اه 

 :  اند ساختمانی، به صور  زیا نشا، داده شده

 ساختمانی هاي  پاوانه با عوارض -

 تااکم مازاد با عوارض -

 ساختمانی و اراضی تاکیک با عوارض -

 آمد ی پیش و با کا با عوارض -

 زیابنا عوارض درصد 82 -

 پارکینگ حذف عوارض -

 822 ماده کمیسیو، جایمه -

 .مشافیت حم درآمد -

توانااد بااا  هاااي اناااژي ماای  تعاادیل قیماات حاماال

ساز، تأثیا ذار باشد و از ایا منظا، باا   و هاي ساخت  هزینه

هااي   هااي سااختمانی، درآماد     تأثیا با تقاضا بااي پاواناه 

هاا   هاي سااختمانی آ،   ور خاي، درآمد ها و به  شهاداري

هاي اناژي  را تحت تأثیا قاار دهد. در واق ، تعدیل قیمت

 مستقیم دارد.   هاي ساختمانی، تأثیا غیا آمدبا در

هاي درآمدي که با توجه باه قاانو، ما یاا  باا      کد

 اند: شوند، در زیا نشا، داده شده افزوده وصول می ارزس

  از عوارض -

 مشتاکیا بهاي آب عوارض -

 (همااه و ثابت) تلاا عوارض -

 مشتاکیا با  عوارض -

 عمومی اماکا با عوارض -

 ها تاالر و اماکا با عوارض -

 کارخانجا  تو ید با عوارض -

 ها  نوشابه با عوارض -

 وصو ی هاي درآمد و عوارض درصد 72 -

 ها قاارداد با عوارض -

  ماکی حقو  8222 در 80 محل از کمک -

 .متماکز وصو ی عوارض -

هاي اناژي، مساتقیماً از  ایام     افزایش قیمت حامل

ماباو  باه   هااي حاصال از عاوارض     افزایش درآماد 

تواند منجا به افزایش درآماد حاصال از    می ،سوخت

ها شاود.    افزوده بااي شهاداري قانو، ما یا  با ارزس

تااایا و بااارزتایا تااأثیا  در واقا  بایااد  ااات عماده  

هاي اناژي با درآمد حاصل از  سیاست تعدیل قیمت

هاا از  ایام     افزوده شاهاداري  قانو، ما یا  با ارزس

مؤذ، باشد )اکیاي و  سوخت می تأثیا آ، با عوارض

 (.8432،جمشیدي

هااي   هاي ساختمانی، سهم بااالیی از درآماد   درآمد

دهد و  ها را به خود اختصاي می شها هاي کال،  شهاداري

از اهمیاات باااالیی در باایا مناااب  درآماادي    ،رو از ایااا

باااي  زماانی   ،ایا اهمیات . هستندها باخوردار   شهاداري

شود کاه بایش از    آشکارتا میا ه شها هاي کال، شهاداري

از محال  هاا،   شاها  شاهاداري کاال،  هاي  درصد درآمد 62

 .هاي ساختمانی بوده است درآمد

افازوده کاه ما یاا  باا      در قانو، ما یاا  باا ارزس  

ها و خدما  عاضاه شاده باا ارزس     تااو  بیا ارزس کاال

ها و خدما  خایداري یا تحصیل شاده در یاک دوره    کاال

هاي ما یا  تعییا شده باااي    با ناخ عالوه، باشد معیا می

، نااخ  اسات ها و خدما  مختلف که متعلم به دو ات   کاال

هاا    عوارض نیز تعییا شده است که متعلم باه شاهاداري  

هاا و    شاهاداري  ا عهاده با  آ،وصول بخشی از و  باشد می

بخشی نیز به سازما، امور ما یاتی وا ذار شاده اسات. در   

افاازوده کااه   مااوادي از قااانو، ما یااا  بااا ارزس   ذیاال،

باشاد باه    هاا مای    کننده عوارض وصو ی شاهاداري  تعییا

 آورده شده است: ،صور  مختصا

ناااخ عااوارض   ،بااا اسااام ایااا ماااده   :47ماااده 

هاا در رابعاه باا کااال و خادما         هاا و دهیااري    شهاداري

افازوده، عاالوه باا نااخ      مشمول قاانو، ما یاا  باا ارزس   

 :عیار  است از 86ما یا  آورده شده در ماده 
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 903ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااشاهدانی  صادقی مهدي/ ... شاایط در ها  شهاداري ریزي بودجه به سیستمی نگاس

      
    

ایا  86ها و خدما  مشمول ناخ ماده  کلیه کاال - أ

  8درصد 2/8قانو،، 

 درصد   4انواع محصوال  دخانی:  - ب

 درصد   82انواع بنزیا و سوخت هواپیما:  -  

 2درصد و نات کوره:  82نات  از:  نات ساید و - ث

   .درصد

هااي   ( ایا ماده، واحد8همچنیا با اسام تیصاه )

هاا و ضاوابط    زیست کاه اساتاندارد   تو یدي آالینده محیط

نمایناد،  یام    را رعایات نمای   زیسات  حااظت از محایط 

زیساات )تااا  تشااخیص و اعااالم سااازما، حااظاات محاایط

ساال بعاد(،   پانزدهم اساندماه ها ساال باااي اجااا  در    

هااي پتاوشایمی،    هااي ناات و واحاد     همچنیا پاالیشگاه

عالوه با ما یاا  و عاوارض متعلام موضاوع ایاا قاانو،،       

مشمول پاداخت یک درصد از قیمات فااوس باه عناوا،     

باشند که عوارض ماذکور در داخال    عوارض آالیند ی می

ها به حساب شاهاداري محال اساتقاار واحاد      حایم شها

باه حسااب تماکاز وجاوه      ،هاا  از شهاتو یدي و در خارج 

هااي هماا،     شود تاا بایا دهیااري    وزار  کشور واریز می

 توزی  شود. ،شهاستا،

معااادل دوازده در هاازار ارزس  ماکاای   :38ماااده 

شود از  ها وصول می هاي وارداتی که حقو  ورودي آ، کاال

سا ه در قاوانیا بودجاه سانواتی     محل اعتیاراتی که همه

شود در اختیاار وزار  کشاور قااار     یمنظور م ،کل کشور

( 0 یاد تا با اسام مقارا  )بااسام مقارا  تیصاه ) می

هاا و    افزوده( به شاهاداري  قانو، ما یا  با ارزس 43ماده 

هاي سااسا کشور باه عناوا، کماک پاداخات و       دهیاري

 هزینه قععی منظور شود.

با اساام ایاا مااده، ما یاا  و عاوارض       :34ماده 

 شود: به شا  زیا تعییا میخدما  خاي 

                                                           
افازایش   8/0باه   8438ساال   و بااي 27/8به  8432ایا ناخ بااي سال  -8

 یافته است.

شهاي مسافا در داخل کشور با  نقل باو، و حمل - أ

 2وسایل زمینی )به اساتتناي ریلای(، دریاایی و هاوایی،     

 درصد بهاي بلیط )به عنوا، عوارض(

قانو، ما یاا    36وصول ایا عوارض با اسام ماده 

شاود و   محاول مای   ،افزوده باه شاهاداري محال    با ارزس

حساب شهاداري محل فعا یت واریز عوارض مزبور نیز به 

  ادد. می

هاي سواري و وانات   عوارض سا یانه انواع خودرو - ب

 ،دو کابیا اعم از تو ید داخلی یاا وارداتای حسا  ماورد    

معادل یک در هزار قیمت فاوس کارخانه )داخلی( یا یک 

 ها در هزار مجموع ارزس  ماکی و حقو  ورودي آ،

یش از ده ساال  هاي با عماا با   ا یته در مورد خودرو

هاي  ازسوز( به ازاي سپاي شد، ها  )به استتناي خودرو

درصاد و   82سال )تا مد  ده ساال( باه میازا، سااالنه     

 یابد. افزایش می ،درصد عوارض مذکور 822حداکتا تا 

قانو،  36وصول ایا نوع عوارض نیز با اسام ماده 

شاود   محول می ،افزوده به شهاداري محل ما یا  با ارزس

 ،ارض مزبور نیز به حساب شاهاداري محال فعا یات   و عو

 د.شو واریز می

هاي ساواري و وانات     ذاري انواع خودرو شماره -  

باه اساتتنا     ،اعام از تو یاد داخال یاا وارداتای      ؛دوکابیا

 ،شاهاي  شهاي یاا بااو،   هاي سواري عمومی درو، خودرو

درصد قیمت فاوس کارخاناه یاا مجماوع     4حس  مورد 

درصاد ما یاا  و    0ها ) ارزس  ماکی و حقو  ورودي آ،

 درصد عوارض( 8

بااسام مااده   ،آوري شده از ایا محل عوارض جم 

به حساب تماکز وجاوه   ،افزوده قانو، ما یا  با ارزس 36

( مااده  0شود تا  یم مقارا  مابو  به تیصاه ) واریز می

 توزی  و هزینه  ادد. ،ایا قانو، 43

عنوا، مناب  درآمدي ناشی از اجااي قانو، ما یاا   

 افزوده به شا  ذیل است: با ارزس

  از عوارض -
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 مشتاکیا بهاي آب عوارض -

 (همااه و ثابت) تلاا عوارض -

 مشتاکیا با  عوارض -

 عمومی اماکا با عوارض -

 ها تاالر و اماکا با عوارض -

 کارخانجا  تو ید با عوارض -

 ها نوشابه با عوارض -

 وصو ی هاي درآمد و عوارض درصد 72 -

 ها. قاارداد با عوارض -

هااي   با داشاتا ا العاا  قیمات و مصااف حامال     

هااي تعادیل قیمات     اناژي، قیل و بعد از اجااي سیاسات 

شود که افزایش ارزس ریاا ی   اناژي، ایا امکا، فااهم می

هااي مختلاف،    لهاي اناژي مختلاف در ساا    مصاف حامل

محاسیه شود، سپس، میزا، افزایش عوارض ناشی از هاا  

هاي کشاور باا     ها و دهیاري  سوخت بااي تمامی شهاداري

استااده از رقم حاصل شاده باااي افازایش ارزس ریاا ی     

اناواع بنازیا و   هاي   هاي اناژي و اعمال ناخ  مصاف حامل

 82) نات ساید و نات  از( و درصد 82)سوخت هواپیما 

( و  از مای ،  از  ییعای و  درصد 2) و نات کوره (درصد

درصاد(  2/8هاا و خادما  )   با  معابم با ناخ ساایا کااال  

 شود. محاسیه می

، به دو دسته کلی هاي کشور  هاي شهاداري  هزینه

 شوند که هاي عماانی تقسیم می  جاري و هزینه هاي هزینه

 هایی  مجموعه زیاها و   فصل ها نیز شامل سا  ها یک از ایا هزینه

 (.8432،جمشیدي مؤذ،هستند )اکیاي و 

هاي جاري، از دو وظیاه کلی خادما  اداري   هزینه

کاه هایاک از ایاا دو     اناد  شدهو خدما  شهاي تشکیل 

هااي پاسانلی، اداري،     شامل چهاار فصال هزیناه    ؛وظیاه

   باشند. میاي و انتقا ی  سامایه

هاااي اناااژي،  ییعتاااً    سیاساات تعاادیل قیماات  

تاأثیا قااار داده و    هااي جااري شاهاداري را تحات      هزینه

تاایا   عماده  ،تاوا،  اات   ها می خواهد داد که در بیا آ،

هااي ساوخت،      یاد هزینه موردي که تحت تأثیا قاار می

باشد که مستقیماً از اجااي سیاست ماذکور   آب و با  می

 پذیاد. تأثیا می

ی با زناد  مواردي است که تایا  از مهمونقل،  حمل

اجاااي کامال   در ارتیا  اسات. باا    ،روزماه مادم ها شها

ایاا بخاش دچاار تغییاا و      ،ها یارانه سازيهدفمندقانو، 

ونقاال در تاااب   هاااي حماال شااود. هزینااه ماایتحااوال  

اساسای  هاي شهاي، تاکنو، جایگااه    یاي خانوار تصمیم

ونقال،   هاي حمال  نداشته است. اجااي قانو، متغیا هزینه

هاا    یاي مکانی خانوار جدي در تصمیممنجا به تغییاا  

موضااوع  ،بااا ایااا مینااا و مشاااغل شااهاي خواهااد شااد.

با افزایش قابال تاوجهی در    ،ها ونقل عمومی در شها حمل

 تقاضا مواجه خواهد شد. 

حاوزه   درسوخت هاي  از  اف دیگا، افزایش هزینه

، معضل جدي در عاضه  ساتاده ایاا   ونقل عمومی حمل

بینای الزم در    ذا الزم است پایش  کند. خدما ، ایجاد می

 عمل آید. میزا، ایا افزایش و تأثیاا  آ، به

ریازي   هاي: بانامه  هاي عماانی نیز از سافصل  هزینه

هااي ساعحی داخال      توسعه شهاي، هادایت و دفا  آب  

مااور شاهاي، ایجااد     و نقل و بهیاود عیاور   و شهاي، حمل

ایجااد  ها، بهیود محایط شاهاي،    تأسیسا  حااظتی شها

هاي ورزشی فاهنگی و توریساتی و ماذهیی،    اماکا و فضا

ایجاد سایا تأسیسا  و تسهیال  شهاي و دیو، عماانای  

 تشکیل شده است.

 ،هاي عماانی  دهنده هزینه با توجه به اجزاي تشکیل

هااي   توا،  ات که با اجااي سیاسات تعادیل قیمات    می

مسااتقیم  هاااي عمااناای، بااه صااور  غیااا  اناااژي، هزینااه

هاي اناژي قااار خواهناد     تأثیا افزایش قیمت حامل حتت

هاااي اناااژي،    افاات. در واقاا ، افاازایش قیماات حاماال 

هاي مابو  به تهیاه ماواد و تجهیازا  الزم باااي       هزینه

منجااا بااه  و هاااي عمااناای را افاازایش داده  انجااام بانامااه

 (.8432زنوز،  هاديشوند ) هاي عماانی می  افزایش هزینه
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توا،  ات آزادسازي قیمت   ور کلی می بناباایا به

مساتقیم باا    هاي اناژي، به صور  مساتقیم و غیاا    حامل

تاایا تاأثیا    ها تأثیا دارد کاه عماده   هاي شهاداري  هزینه

تاایا تاأثیا    هاي جااري و عماده    مستقیم، از جان  هزینه

 باشد. هاي عماانی می  مستقیم، از جان  هزینه غیا

 

 روش تحقیق -0

هااي   هاي انااژي،  ای ساال    ل قیمتسیاست تعدی

هااي اقتصاادي، اداماه خواهاد      آینده، تا رسید، به قیمت

ریازي   جایاا، بودجاه   ،هاا  داشت. در اجااي ایا سیاسات 

ها، متأثا خواهد شد. رسید، به بودجه متاواز،،   شهاداري

ریزي است. در ایا راساتا بایاد    هاي بودجه از جمله هدف

بینی شوند. باه همایا    شدرستی پی ها به ها و هزینه درآمد

هااي   د یل با توجه به آثار مستقیم و غیامستقیم سیاست

هاي اناژي، ضااوري اسات باا اساام یاک       تعدیل قیمت

نگاااس سیسااتمی، بااه فااینااد مزبااور پاداختااه شااود.   

ریازا،   قادر خواهاد باود بودجاه    ،ستانده -سازي داده مدل

 ها را در ایا مسیا کمک کند. شهاداري

هاااي   روس  ه کااه از مجموعااه سااتاند -روس داده

هاااي فااواناای در تحلیاال  اقتصاااد خعاای اساات، کااارباد

بینای   هاا عیارتناد از: پایش    ها دارد. ایاا کاارباد    سیاست

هاا     ذاري به تاکیک بخاش  تقاضا، تو ید، اشتغال، سامایه

اقتصادي کوچکتا، بارسای    بااي یک کشور یا یک منعقه

وري،  روي بهااه د ا ونی فنو، )تکنو وژي( و اثاا آ، باا   

هاا، بارسای     تأثیا تغییا دستمزد یا ساود باا روي قیمات   

ها و منا م، استااده از منااب    روابط اقتصادي میا، کشور

تاوا،   ریزي اقتصادي. با ایا فهاست مای   ییعی و بانامه

 ور کلی تاااز   بینی واردا  و به چو، پیش ؛موارد دیگاي

دو ات،    بودجه بازر انی، باآورد مصاف اناژي، اثا توزیعی

هاي ما ی مانناد نااخ متعاارف     تعییا ناخ تنزیل، اثا ابزار

هااي    افازوده(، اثاا معافیات    ها )درآماد، ارزس   انواع ما یا 

هاااي اجتماااعی دو اات )بهداشاات و     ما یاااتی و هزینااه 

زیسات و   اي اقتصادي و مساائل محایط   ه آموزس(، اثا دور

 ریزي شهاي را نیز افزود. بانامه

در استااده از نظایاه تعاادل عماومی در    او یا  ام 

هاي تجابای، اقادام  ئونتیاف در  ااحای جادول        تحلیل

 -یاک جادول داده   8342ستانده بود. وي در سال  -داده

ستانده بااي اقتصاد امایکا  ااحی کاد کاه در با یاناده   

ونقال باود.    هاي مختلف کشاورزي، صنعت و حمال   بخش

 -لای، تحلیال داده  هااي م    ئونتیف با کمک روابط حساب

 ذاري کاد. ایا تحلیل، تعاامال  و رواباط    ستانده را پایه

هاي مختلف تو یدي یاک کشاور یاا یاک       ها و بخش بازار

 -او یا کاارباد رسامی جادول داده   منعقه را در با دارد. 

بینای توزیا  شااغال، در دورا، پاس از      ستانده، در پیش

ار و جنگ جهاانی دوم در ایااال  متحاده باود. دفتاا آما      

 8343نیااااوي انساااانی، ایاااا معا عاااه را در ساااال    

بخشای، انجاام    36شمسی( با استااده از جادو ی  8487)

نااه در همیا دفتا، تهیه  22 اوهی  8333داد. در سال 

بخشی ایاال  متحده را آغاز کادند کاه ایاا    222جدول 

 به  ول انجامید. 8324اقدام تا سال 

متقاار،   ستانده، یاک جادول   -جدول تحلیلی داده

 ،دربخاش  دربخش یا کاال در کاالست. جدول بخاش  بخش

دهد که هاا بخاش اقتصاادي، چاه چیازي باه        نشا، می

هاي دیگا داده )عاضه محصوال ( و چاه چیازي از     بخش

ها(. جدول کااال در کااال     ها  افته است )تقاضاي نهاده آ،

دهاد باااي تو یاد هاا کااال، چاه مقادار از         نیز نشا، می

ا استااده شده و کاالي تو ید شده، در کادام  هاي دیگ کاال

ساتانده،    -هاا مصااف شاده اسات. در جادول داده       بخش

مشخص است که در تو ید ها محصول، چه میزا، هزینه 

مواد واسعه )ماتایس رواباط بایا بخشای(، چاه میازا،      

تقاضاي کار و سامایه و چه میازا،، هزیناه ما یاا  باوده     

کنند ا، بااي ها است. همچنیا مشخص است که تقاضا

 اند. ه چقدر هزینه کاد ،کاال
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 ساتانده،  -با توجه به قو  نظاي و کارباد ا گاوي داده 

ساتانده  ئونتیاف، در پایاا، جناگ      -اهمیت ا گاوي داده 

 اذارا، باه    جهانی دوم، آشکار شد. در آ، زما،، سیاسات 

 دنیال پاسخ ایا سؤال بودند که آیا با اتماام جناگ، تقاضااي   

ساتانده   -یابد یا خیا. ا گاوي داده  آها و فوالد کاهش می

بینی کاد تقاضاا   هایی بود که پیش  ئونتیف، از معدود ا گو

بااي آها و فوالد، کاهش نخواهد یافت. اثیا  صحت ایا 

ها باا    بینی در واقعیت، باعث شد تحلیل آثار سیاست پیش

بیت  ذارا،، جذا ستانده بااي سیاست -میناي ا گوي داده

 بیشتاي یابد.

به ایاا تاتیا ،  ئونتیاف، یاک سیساتم معاادال        

تعااادل عمااومی را بنااا نهاااد کااه در آ،، تواباا  تو یااد و  

معلوبیت افااد، داراي فام  ئونتیف است و تواب  تقاضا در 

ها و عوامل نیز با اسام تااب   ئونتیاف، تعیایا     بازار کاال

یاد و  شود. در ایا سیستم معاادال ، شاکل توابا  تو     می

ها بیاا،   همچنیا نحوه تسویه عاضه و تقاضا در بازار کاال

 شود.   می

هاي تو یدي و   در ایا ساختار ساده، تعامال  بخش

سازي شده، اما شا  تساویه باازار    هاي مختلف، مدل بازار

کار و بازار سامایه،  حاظ نشده است. همچنایا تقاضااي   

هاا( باه    کننده نمونه )و تقاضاي نهاایی ساایا نهااد    مصاف

 شود.  زا در نظا  افته می صور  باو،

ستانده به دو شکل قیمتی و مقداري،  -تحلیل داده

اساام  ستانده باا   -د. تحلیل مقداري داده یا صور  می

 یااد و تساویه عاضاه و     صور  می« شا  تسویه بازار»

 -دهد. در مقابل، تحلیال قیمتای داده   تقاضا را نمایش می

هااي    باااي بخاش  « صااا  شا  ساود »ستانده با میناي 

اقتصادي تدویا شده و نحوه تعییا قیمات محصاول باا    

دهاد. در ایاا  وناه     ها را نماایش مای    میناي قیمت نهاده

 زا، پارامتا سیاستی هستند. هاي باو، متغیا ،ها  تحلیل

ستانده، یک تحلیل ماتایسی  -تحلیل مقداري داده

، هااي اقتصااد اسات. باه عیاار  دیگاا        از تعامال  بخش

متغیاا سیاساتی    ،«مقادیا تقاضااي نهاایی از هاا کااال    »

، متغیا هادف  «هاي مختلف  سع  تو ید بخش»هستند و 

ستانده، تأثیا تغییاا   -است. در واق ، تحلیل مقداري داده

هااي مختلاف     تقاضاي نهایی از ها کاال باا تو یاد بخاش   

کند. بیا، ماتایسی ایا سیستم، به  اقتصاد را محاسیه می

 ه، عیار  است از:صور  ساد

x = (I – A)
-1

 f 

f= ها بادار تقاضاي نهایی بخش  

A= ماتایس ضاای  فنی 

I= ماتایس یکه 

x= ها بادار تو ید بخش  

 

 های تحقیق يافته -1

 مدل قیمتی انرژی

تاوا،   مدل قیمت، ابزاري است که از  ایم آ، مای 

تأثیاا  افزایش یا کاهش قیمت محصاوال  یاک بخاش    

هاااي  اقتصااادي را بااا قیماات محصااوال  سااایا بخااش  

اقتصادي، محاسیه و تحلیل کاد. فاض اصلی در استخااج 

 هاست  ها به ستانده  ستانده، ثابت بود، نسیت نهاده –مدل داده

د متناس  ماواد خاام و اجناام    که ایا اما، مستلزم وجو

رساد   باشد. به نظا می تمام بااي سعحی از تو ید می نیمه

که ها بخش از تو ید باید بااي یک واحد از ستانده، یاک  

 .(Kula, 1990) ها را مصاف کند  باادر معیا از داده

ساتانده را توجیاه    -وتحلیل داده حقیقتی که تجزیه

کنناده در   هاي شاکت بخشکند، عیار  است از اینکه  می

 دارناد  تأکید ،با ها دو  اف قیمت و مقدار ،یند تو یدافا

باه   ،. قیمات در یاک صانعت   ندسات ههاا مااتیط    و با آ،

ها  هاي آ، زیاا داده ؛وابسته است ،هاي دیگا صنای  قیمت

هااي آ، اساتااده    از داده ،ها را به کار  افته و دیگا بخش

باه ساعو  تقاضااي     ،کنند. محصول ها یک از صنای  می

 فاوشد، بستگی دارد. تقاضاي ها کاال می هایی که به آ، بخش

اي نیز باه   نهایی بااي نیاوي کار، سامایه و واردا  واسعه
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آیاد   دست می هاي و نهایی ب هاي واسعه وسیله جم  تقاضا

به عنوا، یک کال،  کار یاي عوامل در اقتصاد  ههاي ب و ا گو

آ، تحت تأثیا قااار   تو ید بیا صنعتیقویاً به واسعه ساختار 

 .(Morgan & den Butter, 3662)  یاند می

از  ،ساتانده  -جادول داده  درها  بااي محاسیه قیمت

 ،ساتانده  -کنیم. با اسام جدول داده استااده می ،مدل قیمتی

هااي دیگاا     هاي خاود را از بخاش   زنیا ،ها بخش تو یدي

هااي او یاه و    شاامل نهااده   ؛ها ایا نیاز .کند خایداري می

هااا و  رابعاه باایا قیماات اي هسااتند.  هاااي واسااعه  نهااده 

 ها با اسام ماتایس خا ص، به شا  ذیل است:  هزینه

VPAP   
=A (  ماتایس مابnn    ضاای  فنای کاه هاا )

i (niبیانگا مقادیاي از بخاش   ijaجز آ،  ,....,1) 

اساات کااه بااااي تو یااد یااک واحااد از محصااول بخااش  

jnj ),....,1(  یاد. مورد استااده قاار می  

=P بادار قیمت ها واحد محصول در ها بخش 

=A′ تاانسپوز ماتایس ضاای  فنی 

=V افزوده در هاا بخاش باااي هاا      بادار ارزس

  .واحد محصول

رابعه فو  بیانگا باابااي قیمات واحاد     ،در اصل

افازوده ایجااد    د و ارزسمحصول با مجموع هزینه تو ی

باشاد.   هاا واحاد محصاول مای     یند تو یاد شده در فاا

قیمت محصول ها  ،عیار  دیگا با اسام رابعه فو  به

عالوه  بخش باابا است با مجموع هزینه عوامل تو ید به

دست آماده باااي هاا واحاد محصاول.       افزوده به ارزس

هاااي نهااایی را  تاوا، قیماات  اساام ایااا رابعااه ماای با

د افزوده ها واحا  عنوا، تابعی از ضاای  فنی و ارزس به

ي اساسای  هامحصول دانست. افزایش قیمت انواع کاال

 ور ساای  باه قیمات     ها، به از  ایم تصحی  بهاي آ،

هااي    ها از  ایم انتقال به هزینه هاي تمامی بخش کاال

هاا در    ور مساتقیم از ایاا کااال    هایی که به تو ید کاال

نمایناد یاا از  ایام افازایش      تو ید خود اساتااده مای  

هاا در تو یاد    هاایی کاه از آ،   کااال  تو یاد  هااي  هزیناه 

 ادد. مادل   محصوال  خود استااده نموده، منتقل می

تواناد کلیاه    مای  ،ستانده -قیمت با اسام جدول داده

 تأثیا و تأثاا  قیمتی را تحلیل نماید.

سااتانده نیااز یااک تحلیاال   -تحلیاال قیمتاای داده

هااي مختلاف    ماتایسی از تعامال  قیمات و هزیناه کااال   

قیمت یک یا چناد کااال یاا    ». در ایا تحلیل اقتصاد است

ساع  قیمات   »، پاارامتا سیاساتی باوده و    «عامل تو یاد 

تحلیل قیمتای   در واق  متغیا هدف است.« هاي مختلف کاال

زا را با سایا  هاي باو،  تأثیا تغییاا  قیمت ،ستانده -داده

 ،سااتانده -کنااد. در تحلیاال داده هااا محاساایه ماای  قیماات

 آید: ها با اسام ایا رابعه به دست می  قیمت

p
~
 = (I – A′)

-1
 vc 

=V هاي باونزا قیمت 

 =Pهاي تو یدي هاي محصوال  بخش بادار قیمت. 

به توصیف تعامال  بایا بخشای یاک     ،ها  ایا مدل

افازوده و ضااای     از جمله ارزس ؛اقتصاد در ابعاد مختلای

در ایاا  . پادازناد  مای تو یاد  نهاده و ستاده به نسیت کال  

هاي اقتصادي خاصی با اساتااده از جاداول     مدل، شاخص

ستانده، استخااج شده تا تغییاا  ساختاري اقتصاد  -داده

  هاي حوزه  هاي اقتصادي یا سیاست  ناشی از اثاا  سیاست

مد ، تغییا در سع  تقاضاي  هاي کوتاه  بینی اناژي، پیش

را مورد بارسی قااار  ... و ها، وضعیت مناب    اناژي، آالینده

 .دهد 

حال سؤال اینجاسات کاه باا اثاا افازایش قیمات       

ها در اقتصاد، چگوناه و   هاي اناژي، قیمت دیگا کاال حامل

کند. بدیهی است کاه ایاا تغییاا     به چه میزا، تغییا می

ها به دو صور  اتااا  خواهاد افتااد: یکای اینکاه       قیمت

تقیم باعاث  هاي اناژي باه  اور مسا    افزایش قیمت حامل

ها )از  ایم افزایش قیمات   هاي تو ید بنگاه افزایش هزینه

صاور  مساتقیم، باه عناوا،      آ، نوع حامل اناژي که باه 

شود. همچنایا ایاا تغییاا     حامل اناژي به کار رفته( می
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هاي تو ید، از ایا  قیمت، باعث تغییا در قیمت سایا نهاده

ده اسات  ها نیز از اناژي استااده ش جهت که در تو ید آ،

 ،ساتانده  -شود. باا اساتااده از مادل قیمتای داده     نیز می

هاي اناژي را محاسیه  توا، اثا کل ایا تغییا در حامل می

 کاد.

ها به دو بخش کلی  روس کار در اینجا افااز ماتایس

باشاد. بعاد از    هاي غیااناژي می هاي اناژي و بخش بخش

هاا را باه    ها و نوشتا معاد ه قیمتی، معاد اه  افااز ماتایس

 کنیم: شکل زیا بازنویسی می
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 هاي ایا معاد ه عیارتند از: متغیا

 =Pnهااي   احد محصول در بخشبادار قیمت یک و

 زا( اناژي )درو،غیا

 =Peهااي   بادار قیمت یک واحد محصول در بخش

 زا( اناژي )باو،

=Vn زوده یااک واحااد محصااول   افاا بااادار ارزس

 زا( )باو، اناژيهاي غیا  بخش

Ve= افزوده یک واحد محصول بخش بادار ارزس 

 =Aee       باادار داده بخاش انااژي باه تو یاد بخاش

 اناژي

 =Aenهاي بخاش غیاانااژي باه تو یاد      داده بادار

 بخش اناژي

 =Aneداده بخش اناژي باه تو یادا  بخاش     ربادا

  غیااناژي

 =Annهاي بخش غیااناژي به تو یادا     بادار داده

 .غیااناژيبخش 

 آید: دست می از حل سیستم فو ، نتای، زیا به

(8    )              Pe = Aee' Pe + Aen' Pn + Ve 

(0)                 Pn = Ane' Pe + Ann' Pn + Vn 

نیز بیا، شاد فااض باا ایاا       ور که قیالً اما هما،

شاود و   توسط دو ت تعییا می هاي اناژي قیمتاست که 

همایا د یال،    شود. باه  زا فاض می صور  باو، هبناباایا ب

رود و تنهاا معاد اه    ایا معاد ه، از دور محاسیا ، کنار می

  یاد. مینا قاار می 0

در ایا معاد ه، بااي محاسیه تغییاا  قیمت بخش 

 نویسیم: غیااناژي، معاد ه زیا را می

                            Pn = [I-Ann']
-8 

Aen'  Pe  

تاوا،   دهاد مای   با اسام آنچه ایا معاد ه نشا، می

 هاي بخش غیااناژي، تابعی است از:    ات تغییا در قیمت

 هاي اناژي تغییا قیمت -8

هاااي غیااناااژي از  میاازا، اسااتااده بخااش -0

 هاي بخش اناژي  داده

هاااي غیااناااژي از  میاازا، اسااتااده بخااش -4

 هاي غیااناژي هاي بخش داده

نیز باه موضاوع آثاار مساتقیم و       ور که قیالً هما،

هاي اناژي اشاره کاادیم   غیامستقیم افزایش قیمت حامل

دهناده   ، نشا، کنیم که معاد ه فو  در اینجا نیز اضافه می

باشد و بااي محاسیه آثار مستقیم باید معاد ه  آثار کل می

 زیا را بنویسیم:

Pdn = Aen ' Pe  
تاوا،   ستانده مای  -هاي داده بناباایا با اسام مدل

هااي انااژي را باا جایاا،      هاي تعدیل قیمت آثار سیاست

هاااي کشااور، ارزیااابی   اي شااهاداري درآماادي و هزینااه

کناد   سیستمی کاد. آنچه مسأ ه را تا حدي پیچیاده مای  

 هاسات. هاا مقو اه    اي شهاداري هاي هزینه تعییم مقو ه

هااي   اي، میتنی با یاک بخاش اقتصاادي در مادل     هزینه

 .(Miller & Blair, 3669)نده است ستا -داده

 

 گیری و پیشنهاد نتیجه -6

هاااي اناااژي، همااواره در   سیاساات تعاادیل قیماات

هاي  ذشته مورد توجاه سیاساتگذارا، و مسائو یا     سال
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 904ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااشاهدانی  صادقی مهدي/ ... شاایط در ها  شهاداري ریزي بودجه به سیستمی نگاس

      
    

هااي   اي کاه در تماامی باناماه     وناه  کشور بوده است؛ باه 

 ،هاي سوم و چهاارم(  توسعه پس از انقالب )به ویژه بانامه

 ضاور  اجااي آ، مدنظا بوده است.

هاا در ابعااد    ها چند که قانو، هدفمندسازي یاراناه 

تاایا   ملی معا  بوده و آثار اجااي ایا  ا  که اساسای 

هااي انااژي و پاداخات     بخش آ، مابو  به اصال  قیمت

شود، در بُعد ملای، ماورد معا عاه قااار      ها می نقدي یارانه

د محلای نیاز بسایار باا     اماا آثاار آ، در ابعاا    ؛ افته است

باشد؛ به ویژه آثاري که باا منااب  درآمادي و     اهمیت می

هاي کشور داشته و خواهاد داشات.    هاي شهاداري هزینه

با ایا اسام، معا عه حاضا، آثار  ا  ماذکور باا منااب     

هااي کشاور باا نگااس      هااي شاهاداري   درآمدي و هزینه

هاا   ریزي شهاداري سیستمی، از اهمیت بسزایی در بودجه

باخوردار است. باااي اجاایای شاد، ایاا نگااس،  ای       

 مااحل زیا ضاوري است:

اي کاه   ستانده منعقه -ا مقدور جدول داده حتی-8

 فااهم شود. ،شهاداري در آ، مستقا است

هااي    اي شاهاداري باا بخاش    هااي هزیناه   مقو ه-0

 ستانده، تعییم داده شوند. -جدول داده

تاایا تاأثیا    ه عماده ها، از آنجایی ک از بُعد درآمد-4

ها از محال   هاي شهاداري ها با درآمد هدفمندسازي یارانه

افازوده و نیاز    درآمد حاصال از قاانو، ما یاا ، باا ارزس    

باشد؛ اثا هدفمندي باا ایاا دو    هاي ساختمانی می درآمد

 جز  درآمدي باید مورد ارزیابی قاار  یاد.

هاي اناژي مستقیماً از  ایام   افزایش قیمت حامل

هاي حاصل از عوارض مابو  به ساوخت و   ایش درآمدافز

تواند منجا باه افازایش درآماد حاصال از قاانو،       می ،با 

ها شود. باه منظاور    افزوده بااي شهاداري ما یا  با ارزس

باااآورد تااأثیا اجااااي ماحلااه اول قااانو، بااا ایااا آیااتم  

هااي   هاي اناژي در ساال  درآمدي، مصارف و قیمت حامل

نادي، ماورد اساتااده قااار  یااد. باا       قیل و بعد از هدفم

داشااتا ا العاااا  قیماات و مصااااف قیاال و بعاااد از    

شاود کاه افازایش     هدفمندسازي، ایا امکاا، فاااهم مای   

هااي انااژي مختلاف در ساال      ارزس ریا ی مصاف حامل

مورد نظا محاسیه شود و سپس میازا، افازایش عاوارض    

هااا و  ناشاای از هااا سااوخت بااااي تمااامی شااهاداري   

دست آمده و نیز با  کشور با استااده از رقم بههاي  دهیاري

هاا   هااي اخاذ عاوارض ماباو  باه شاهاداري       اعمال ناخ

افزوده( محاسایه   )مشخص شده در قانو، ما یا  با ارزس

 شود. 

تواناد باا    هااي انااژي مای    افزایش قیمت حامال -3

وساز نیز تأثیا ذار باشد و از ایا منظاا   هاي ساخت هزینه

هاااي  ثا ااذاري باا تقاضاااي پاواناه  و باه  اور ویااژه، باا ا   

ها باه  اور غیامساتقیم     هاي شهاداري ساختمانی، درآمد

  یاد.   تحت تأثیا قاار می

 -با استااده از مدل قیمت میتنی با جدول داده -2

هااي انااژي باا تاورم      توا، تأثیا تعدیل قیمت ستانده می

ساازي کااد. بااساام تاورم      محصوال  مختلف را شاییه 

تاوا، افازایش    ها و خدما  کل اقتصاد مای  کاالحاصله در 

 ها را محاسیه کاد. هزینه شهاداري

 

 منابع   -0

(. 8432اهلل؛ مااؤذ، جمشاایدي، ساایده همااا. ) اکیاااي، نعماات

ها با درآماد و هزیناه     تحلیل تأثیا هدفمند کاد، یارانه

ها و تأثیاا  بعد از اجااي  ها )تشخیص فاایند شها کال،

شاها   هاا؛ معا عاه ماوردي کاال،      هدفمند کاد، یاراناه 

 ، شماره ویژه.3، دوره فصلنامه مدیایت شهاياصاها،(، 

نقش و اهمیت ابعاد  (.8472. )فا مه ،بزازا، ؛اصغا علی ،بانوئی

اي:  ستانده منعقه -اقتصاد فضا در محاسیه جداول داده

هااي   فصالنامه پاژوهش  پدیده فااموس شده در ایااا،،  

 .73 – 883، (08)7، اقتصادي ایاا،

بارسای اثاا افازایش قیمات      (.8473. )سامیه  ،ها، یزدانای  با

کااار اوه  ااا  تحااول  هاااي ناتاای بااا تااورم،  وردهافااا

 .اقتصادي
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بارسی یارانه اناژي و آثار افزایش قیمت  (.8473. )زورار ،پامه

فصالنامه  ها در ایاا،،   هاي اناژي با سعو  قیمت  حامل

 .888–838، 43، شماره پژوهشنامه بازر انی

 ازارس دربااره    (.8478. )افشایا  ،حیادرپور  ؛بهاوز ،تصدیقی

باآورد آثار تورمی اصاال    ها.  الیحه هدفمند کاد، یارانه

هاي اناژي در دو حا ت فشار هزینه و فشار  قیمت حامل

، دفتاا معا عاا    تقاضا در دو  زیناه یکیااره و پلکاانی   

 .هاي مجلس اقتصادي ماکز پژوهش

مااوري باا میاانی      ازارس  (.8478. )ساعید  ،توتونچی ملکی

ها در باخی  نظاي و معا عه تجابه پاداخت نقدي یارانه

هااي   ، دفتا معا عا  اقتصادي ماکز پاژوهش ها از کشور

  .مجلس

بارسااای مصاااوبا  و (. 8477. )ساااعید ،توتاااونچی ملکااای

هااي تاوجیهی کمیسایو، ویاژه  اا  تحاول        استدالل

هاا، دفتاا    کاد، یارانهاقتصادي در مورد الیحه هدفمند 

 .هاي مجلس معا عا  اقتصادي ماکز پژوهش

ساال   پن، ذاري  ماوري با سیاست (.8478. )سید امیا ،سیا 

حل روشاا    ه بنزیا؛ راهأاخیا درباره قیمت سوخت: مس

بو تا تخصصی اقتصاد هاي مجلس،   است، ماکز پژوهش

 .0-6، شماره سوم، زمستا،، ایاا،

 (.8473. )عساگا  ،صادیقی  ؛جعااا  ،یرزما  ؛سید فاید ،قادري

ثیا پاداخاات یارانااه مسااتقیم اناااژي بااا   أبارساای تاا 

نشاایه  هاي کال، اقتصادي با نگاس سیستمی،  شاخص

 .208-248، 3، شماره 43جلد  دانشکده فنی،

دانشاگاه علاوم بهزیسااتی و    - ااوه پژوهشای رفااه اجتمااعی    

هاا   توانیخشی، بارسی و نقد  زارس نظام هدفمند یارانه

فصاالنامه علماای و پژوهشاای رفاااه   (.8472. )ایاااا، در

 .32-880(، 0)8 ،اجتماعی

هااي انااژي باا رویکااد       زارس اول  ا  اصال  قیمت حامل

 (.8478) .ها هدفمند کاد، یارانه

 زارس پشتییا،  ا  تحول اقتصادي در نظام یارانه )هدفمند 

، 6هاي پاداخت آ،(،  زارس شماره  کاد، یارانه و روس

ساوم، ویااایش اول، دبیاخاناه کاار اوه تحاوال       جلد 

 اقتصادي.

ها و رفاه اجتماعی وزار  رفااه و   معاونت هدفمند نمود، یارانه

ها: تجابه  هدفمندسازي یارانه (.8478. )میا اجتماعیأت

  .ها کشور

هاي اقتصادي اجااي  معا عه پیامد(. 8432هادي زنوز، بهاوز. ) 

چاپ اول، تهااا،: جامعاه    ها،  قانو، هدفمندسازي یارانه

 مهندسا، مشاور ایاا،.

سیا تحول پاداخت یاراناه در ایااا،،   (. 8478یاوري، علیاضا. )

بااو تا هاااي مجلاس شااوراي اسااالمی،   ماکاز پااژوهش 

  .زمستا، ،تخصصی اقتصاد ایاا،
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