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گرانــِی دالر 3 هزارتومانــی بــه 17 هزارتومانــی و افزایــش  هنــوز تلخــِی خاطــره  
کــه  کام مــردم اســت. خاطــره زمانــی تلخ تــر شــد  کاالهــا در  قیمــت طــال و دیگــر 
ــازه پرونده هــای قــوه قضاییــه شــروع  کاهــش نســبِی همیــن قیمت هــا، ت بعــد از 
شــد: »فــروش ارزهــای دولتــی«، »سوءاســتفاده از رانــت اطالعاتــی«، »دریافــت 

غیرقانونــی ارز« و ...
ــع  ــد، نهایــت تــالش دولــت، توزی ــه مــردم تحــت ایــن فشــارها بودن ک ــی  زمان
گران فروشــی همــان  ــکار و  ــل و احت ــا صف هــای طوی ــه ب ک ــود  ــه ای ب گوشــت یاران

گوشــت های دولتــی همــراه شــد.
کــه تعهــدات دولــت  تصویــر دولــت فعلــی در ذهــن مــردم، دولتــی اســت 
کــه همــان تعهــدات جمهــوری اســالمی بــه مــردم اســت نیمــه کاره رهــا  پیشــین را 
ــاًل  ــا فشــار مشــکالت اداره حکومــت )مث ــد مگــر آنکــه فشــار اجتماعــی و ی می کن
کــه همــان طرح هــای قبلــی را با نام دیگــر و به  کنــد  واقعیــت تحریم هــا( او را مجبــور 

شــکل تصنعــی ادامــه دهــد:
حذف مسکن مهر و طرح مسکن اجتماعی	 
حذف طرح شبنم	  
حذف کارت سوخت، بی توجهی به ساخت پاالیشگاه ها	 
کــردِن طــرح 	  گذاشــتن طــرح هدفمنــدی یارانه هــا و امــروز جایگزیــن  معطــل 

حمایــت معیشــتی از خانــوار.
کنــار اظهارنظر مقامــات دولتی که یــک روز بــه مردم  همــه این هــا را بایــد گذاشــت 
کار  کــه »بــه شــایعات توجهــی نکنیــد، هیــچ افزایــش قیمتــی در  اطمینــان می دهنــد 
کالمشــان منعقد نشــده قیمت بنزین به صورت دســتوری افزایش  نیســت« و هنوز 
کــه بــه فــالن دلیــل بهمــان  کــه مقــام مســئولی اعــالم می کنــد  پیــدا می کنــد، یــا زمانــی 
کــرده و بعــد از مدتــی، خود، دالیل متناقض دیگــری را ذکر می کنند. تصمیــم را اتخــاذ 
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حاصــل ایــن بی برنامگــی دولــت، ابهــام، ســردرگمی، بی اعتمــادی مــردم و 
 شــکاف بیــن دولــت و ملــت اســت.

ً
نهایتــا

حــاال بعــد از مشــکالت ناشــی از تحریم هــای بانکــی و شــش ســال معطلــی 
گــران می شــود. آن هــم بــا  بــرای اقدامــی از ســوی اروپــا و آمریــکا، قیمــت بنزیــن 
کــردن و لغو طــرح دولت های پیشــین،  همــه روش هــای غلــِط ذکرشــده بــا معطــل 
کــردِن  بــا اعــالم ثبــات در قیمت هــا و بــا بی اعتنایــی بــه نظــر مــردم و حتــی مطلــع 

مــردم از تصمیمــات دولــت.
کــه مصــوب ســال 1386 مجلــس اســت شــش  طــرح ســهمیه بنــدی بنزیــن 
گرفتــن تحریم هــای نفتــی،  ســال توســط دولــت متوقــف شــده اســت و بــا شــدت 
کســری بودجه دچار شــده  کاهــش یافتــه و بــه  درآمدهــای نفتــی دولــت به شــدت 
کســری بودجــه، اخــذ مالیــات اســت از  کارشناســان بــرای رفــع  اســت. پیشــنهاد 
کالن بــه جیــب  کــه بــا بــه هــم ریختــن بــازار ســودهای  فــّراراِن مالیاتــی و از دالالنــی 

می زننــد امــا هیــچ مالیاتــی پرداخــت نمی کننــد.
کارشناســان دارد، او تنهــا 4 راه بــرای رفــع   امــا دولــت نظــری متفــاوت از نظــر 
کســری بودجــه پیشــنهاد می دهــد: برداشــت از صنــدوق توســعه ملــی، تنخــواه یــا 
اســتقراض از بانــک مرکــزی، فــروش امــوال دولتــی و چــاپ اوراق مشــارکت. امــا بــه 
کــه »صحیــح نیســت دولــت  گاهــی اعــالم می کنــد  اخــذ مالیــات تــن نمی دهــد 
گاهــی در رســانه ملــی اعــالم  از مــردم مالیــات بگیــرد و بــه آن هــا فشــار بیــاورد« و 

کــه از ثروتمنــد بگیریــم و بــه فقیــر بدهیــم!«. می کنــد »عادالنــه نیســت 
از طــرف  کــه  بنزیــن مطــرح شــد  افزایــش قیمــت  مدتــی شــایعاتی دربــاره 
کمــی بعــد در شــب میــالد پیامبــر)ص(، بــر اســاس  دولتی هــا تکذیــب می شــد امــا 
کــه سالهاســت  مصوبــه ســران ســه قــوه، بنزیــن دونرخــی شــد. آن هــم در شــرایطی 

گذاشته شــده اســت. هدفمنــدی یارانه هــا معطــل 



کســری بودجــه اســت، امــا بعــد آن   دولــت در ابتــدا اعــالم می کنــد بــرای رفــع 
را بــرای تأمیــن بودجــه حمایــت معیشــتی خانــوار معرفــی می کنــد و می گویــد پــول 
آن بــه خزانــه نمــی رود و بعــد اعــالم می کنــد بــرای صرفه جویــی در بنزیــن اســت.
کــه هیــچ طــرح  ــا توجــه بــه ســابقه دولــت زمانــی نگرانی هــا بیشــتر می شــود  ب
یکپارچــه ای تبییــن نمی شــود، به یک بــاره افزایــش قیمــت بنزیــن اجرایی می شــود 
و بعــد از آن تــازه در مــورد نــوع پرداخــت بــه خانوارهــا طــرح بحــث می شــود. ســایر 
اطالعــات مربــوط بــه طــرح به صــورت قطره چکانــی در قســمت های مختلــف 
خبــر بــا پرســش های خبرنــگاران اندکــی روشــن می شــود و ایــن یعنــی دولــت 
گذاشــتن مــردم نــدارد مگــر اینکــه اعتراضــات او را مجبــور  اراده ای بــرای در جریــان 
کنــد. بــا ایــن  حــال همیــن خبرهــای قطره چکانــی هــم ظــِن مــردم در بی اعتمــادی 

بــه دولــت را تشــدید می کنــد:
وقتــی در پرداخــت یارانــه نفــر پنجــم بــه بعــِد خانــواده هیــچ یارانــه ای دریافــت 	  

نمی کنــد یعنــی ایــن طــرح بــرای قشــر متوســط و ضعیف نوشــته نشــده بلکه بــاز هم 
 از دهک هــای 

ً
کــه عمومــا کم جمعیــت  بنــا دارد یارانــه بیشــتری بــه خانواده هــای 

باالتر هســتند بپــردازد.
کــه از طبقــات متوســط و ضعیــف جامعــه 	   وقتــی مســافرکش های شــخصی 

ــه  گرفت ــده  ــه نادی ــد در ســهمیه و در یاران ــن راه معیشــت می گذرانن هســتند و از ای
ــه رســمیت شــناخته نمی شــود. ــر قشــر ضعیــف ب ــوز فشــار ب می شــوند یعنــی هن

گفتــه شــد یعنــی هیچ کــدام از اقدامــات دولــت در بهبــود فضــا و  همــه آنچــه 
کهنۀ بنزین چیســت  جلب رضایت عمومی اثری نگذاشــته اســت. اما این زخم 
کســری بودجــه  گاهــی بــرای رفــع  گاهــی بــا اســم اصــالح ســاختاری و  کــه دولت هــا 

آن را هــدف سیاســت های خــود قــرار می دهنــد؟



قیمت گذاری بنزین؛ 
اتاق فرماِن رفاه و عدالت
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کاالی  بنزیــن از مشــتقات نفــت اســت پــس بــرای ایراِن صاحــِب نفت، بنزیــن 
کــه بــا ســهل الوصول و رایــگان بــودِن مــواد اولیــه اش  خــودی محســوب می شــود 

هزینــۀ تولیــدش بــاال نخواهــد بــود البتــه به شــرط داشــتن تکنولــوژِی آن.
اینکــه  تــا  تأمیــن  واردات  طریــق  از  پیــش  دهــه  تــا  بنزیــن  نیــاز  بااین حــال 
تا بنزیــن وارد  کنیــم  تحریــم  می خواهیم بنزیــن را  کــه  کــرد  جنجــال  »دشــمن 
کشــور شــلوغ خواهــد شــد،  گفتنــد  کردنــد،  نشــود. تحلیلگرانشــان پیش بینــی 
کشــور بــه فکــر تولیــد  کــه مســئولین  کــرد. ایــن موجــب شــد  مــردم آشــوب خواهنــد 
کشــور مدتــی هــم بــه خودکفایــی بنزیــن رســید و حتــی  بیشــتر بنزین افتادند« و 

دســتور صادراتــش هــم صــادر شــد.
دولت هــا چــون وظیفــه تأمیــن رفــاه مــردم و ایجــاد بســتری بــرای اشــتغال 
گذاشــتن ایــن  آنــان را بــر عهــده داشــته اند و خیلــی موفــق نبوده انــد بــا بــه حــراج 
دارایــی خود-بنزیــن- ســعی داشــته اند وضعیت معیشــتی مــردم را بهبــود بدهند 
ــر از هزینــه تمام شــده، در اختیــار شــهروندان قــرار  ــا قیمــت پایین ت پــس بنزیــن را ب
مــردم می پردازنــد؛ چــرا  بــه  پنهــان  یارانــه   

ً
می دادنــد و می دهنــد و اصطالحــا

ــه  ک ــدی  ــا، درآم ــود و تنه ــا نمی ش ــت جابه ج ــی در دول  پول
ً

ــا ــون اساس ــان؟ چ پنه
دولــت می توانســت بــا فــروش دارایــِی خــود بــه دســت بیــاورد را از ابتــدا بخشــیده 
که  اســت. پرداخــت مســتمر ایــن یارانــه، آن را به حــق مکتســبه بــرای مــردم )حقی 
کــرده اســت؛  کســب  شــده و از ابتــدا وجــود نداشــته اســت( تبدیــل  بــه  مرورزمــان 
گذشــته را در  کــه دیگــر حاتم بخشــی  گــر دولــت بنــا داشــته باشــد  کــه امــروز ا آن قــدر 
کــه دولــت  قیمــت بنزیــن نداشــته باشــد، ایــن تصــور بــرای مــردم بــه وجــود می آیــد 

کار ســخت اســت. دارد ظلمــی مرتکــب می شــود؛ پــس 
کارشناســان بــا بررســی اثــرات اقتصــادی و اجتماعــی قیمــت  کــه  سالهاســت 
کل، حامل هــای انرژی(  پاییــن بنزیــن، ضــرورت واقعــی شــدن قیمت بنزیــن )و در 
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که همــان مواجهه با تصــورات مردم  کار-  کرده انــد امــا بــه دلیــل ســختی  گوشــزد  را 
کار   تغییــر شــوک آمیــز در معیشــت مــردم اســت از ایــن 

ً
از حقــوق خــود و احتمــاال

ســرباز زده انــد. قســمتی از اثــرات اقتصادی-اجتماعــِی ایــن نــوع یارانــه پنهــان در 
زیــر بررسی شــده اســت.

1. نشِت بنزین از سوراخ قیمت گذاری؛ قاچاق بنزین
کشــورهای همســایه، قاچــاق بنزیــن را  اختــالف قیمــت بنزیــن در ایــران و 
کــه دولــت بــرای شــهروندان  ــا قاچــاق بنزیــن، یارانــه پنهانــی  به صرفــه می کنــد. ب
کمــی از آن بــه جیــب مــردم  خــود در نظرگرفتــه بــود بــه جیــب قاچاقچیــان و مقــدار 
کشورهای  کاهش اختالف قیمت بنزین در ایران و  کشورهای همسایه می رود. 
کاهــش دهــد. کنــد و درنتیجــه قاچــاق را  کــم  همســایه می توانــد ســود قاچــاق را 

قیمت بنزین )تومان(قیمت بنزین )دالر(کشور
1.2314145ترکیه

0.434945ترکمنستان
0.475405آذربایجان
0.78050پاکستان

0.637245عراق
0.758625افغانستان
1.1813570ارمنستان

کشــور  بســیاری از برآوردهــا نشــان می دهــد حجــم فعلــی قاچــاق بنزیــن از 
کشــور  حــدود 20 میلیــون لیتــر در روز اســت یعنــی حــدود یک پنجــم مصــرف روزانه 
کشــور افزایــش  قاچــاق می شــود یعنــی قاچــاق موجــب شــده 20% مصــرف بنزیــِن 

کنــد. پیــدا 
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گــر ایــن عــدد را بــا قیمــت بنزیــن در بــورس انــرژی )بــا احتســاب هــر لیتــر 5 هــزار  ا
کنیــم درآمــد قاچاقچیــان ســاالنه چیــزی حــدود 30 هــزار میلیــارد  تومــان( حســاب 

کاهــش دارایــی دولــت. تومــان می شــود یعنــی بــه همیــن میــزان 
ــا ثابــت نگه داشــتن قیمــت  ــه ایــن وضعیــت ب ک ــر نشــان می دهــد  نمــودار زی
بنزیــن و درعین حــال افزایــش نــرخ ارز و وجــود تــورم، روزبــه روز صرفه قاچاق بنزین 

کــرده اســت. را بیشــتر 

کشــورهای  کاهش اختالف قیمت بنزین با  که بتواند منجر به  پس هر طرحی 
کاهــش دهــد. عــدد مطلــوب قیمــت  ــد صرفــه قاچــاق را  همســایه شــود می توان

کــرد: بنزیــن در ایــران بــرای جلوگیــری از قاچــاق را بایــد بــا لحــاظ نــکات زیــر تعییــن 
کشــورهای همســایه را 	   مســئله اول اینکــه قیمــت خریــد بنزیــن از قاچاقچــی در 

کــه اغلــب خــود  گرفــت، چــرا  کشــور در نظــر  نبایــد عــدد فــروش در پمــپ بنزیــن آن 
دولت هــا نظیــر دولــت ترکیــه مبالــغ بعضــا زیــادی را جهــت عــوارض و مالیــات بــر 
کشــورهای همســایه  روی آن اضافــه می کننــد، بــه بیــان دیگــر بنزیــن عمــده، در 

نمودار 1: حجم قاچاق )میلیون لیتر در روز(؛
سازمان برنامه و بودجه، دفتر امور اقتصاد کالن
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بــا قیمــت نزدیــک بــه  FOB خلیــج فــارس خریــداری شــده، ســپس بــا اضافــه 
شــدن مالیــات و عــوارض، در پمپ هــا بــه فــروش میرســد، لــذا عمــال قاچاقچــی 
کشــور همســایه قیمتــی باالتــر از  نمی توانــد بــه خریــدار عمده)دولــت و...( در 

قیمــت بــازار  رســمی بــه فــروش رســاند.
کشــور، شــرایط امنیتی 	   مســئله بعــد اینکــه طبــق تخمیــن نیروهای امنیتی شــرق 

ــر قیمــت  گ ــرد پــس ا ــاال می ب ــا 50 درصــد ب کشــور هزینه هــای قاچــاق را بیــن 30 ت
کشــورهای همســایه باشــد  بنزیــن در داخــل بیــن 50 تــا 70 درصد قیمت بنزین در 

می توانــد قاچــاق را از صرفــه بیانــدازد.
 5 هزار تومان عرضه می شود.	  

ً
قیمت بنزین در بورس ایران تقریبا

ــی بنزیــن )60  ــوان انتظــار داشــت قیمــت 3 هزارتومان ــزاره می ت گ ــا ایــن ســه  ب
درصــد قیمــت بنزیــن در بــورس ایــران( نیــز بتوانــد از بخــش اعظمــی از قاچــاق 

کنــد. بنزیــن جلوگیــری 





دارایی فروشی دولت 
به ثمنِ بخس؛ 

نیاز به منابع جدید تأمین مالی
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کــه  بودجــه دولت هــای ایــران از دو راه فــروش نفــت و مالیــات بســته می شــود 
کاهــش ســهم نفــت در بودجــه امــا همچنــان از 400 ه.م.ت )هزار میلیارد  باوجــود 
کشــور، 250 ه.م.ت آن بنــا بــوده از درآمــد نفتــی تأمیــن شــود.  کِل بودجــه  تومــان( 
ــه  ــا چــون ب ــه علــت تحریم هــا وجــود داشــته ام مشــکل فــروش نفــت همیشــه ب
طــرق مختلــف دولت هــا تحریــم را دور می زدنــد به نــدرت انگیــزه ای بــرای اصــالح 
کاهــش فــروش نفــت از 1.5  کشــور داشــتند. تــا اینکــه در ســال 98  بودجــۀ نفتــی 
میلیــون بــه 300 هــزار بشــکه در روز رســید، منابــع درآمــدی دولــت 138 ه.م.ت 
کــه در برنامــۀ بودجــه ســال 98 اعمــال شــد،  کــرد بــا اصالحاتــی  کاهــش پیــدا 
ــل  ــه دلی ــد ب ــود هرچن ــد ب ــت 76 ه.م.ت در ســال 98 خواه کســری بودجــه دول
کســری  عــدم تحقــق برخــی از منابــع درآمــدی از طریــق اصالحــات در بودجــه 

بودجــه فراتــر از ایــن مبالــغ اســت.
کسری بودجه 4 راه زیر را پیشنهاد داده بود: دولت برای رفع 

38 ه.م.ت از اسناد خزانه اسالمی را به فروش برساند	  
کند	   45 ه.م.ت از صندوق توسعه ملی برداشت 
گــذاری  دارایی هــای دولــت بــه نــام خصوصی ســازی بــه 	   10 ه.م.ت از طریــق وا

دســت بیاورد
کند.	   20 ه.م.ت از بانک مرکزی به صورت تنخواه استقراض 

همه 4 راه فوق مشکالتی دارد:
 بــرای مثــال مبالــغ برداشــتی از بانــک مرکــزی و صنــدوق توســعه ملــی بــه دلیــل   «

عــدم تســویه بدهی هــای نفتــی دولــت )بــه دلیــل بلوکــه شــدن تحریمــی( به نوعــی 
خلــق پــول محســوب می شــود و اثــر تورمــی خواهــد داشــت.

 مجمــوع اوراق قرضــۀ عرضه شــده و در صــف عرضۀ دولــت 90 ه.م.ت خواهد   «
کــه دولــت در ســال آینــده بــرای بازپرداخــت ســود ایــن اوراق حداقــل بایــد 120  بــود 
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کنــد، بــا توجــه به این که بازار کشــش انتشــار این میزان  ه.م.ت اوراق جدیــد منتشــر 
از اســناد را نخواهــد داشــت، بــه همیــن دلیــل دولــت مجبــور بــه اســتقراض از بانــک 

کــه بازهــم منجــر بــه تــورم می شــود. مرکــزی )خلــق پــول( خواهــد شــد 
اما دو راه دیگر هم وجود دارد:

ــاف   « ــکان، وکال و اصن ــر پزش ــه نظی ــدان جامع ــی ثروتمن ــرار مالیات ــری از ف جلوگی
کشــور مالیــات  کارمنــدان  از جملــه طــال و آهــن و ...کــه فعــال در مجمــوع نصــف 
کنــار  از بیــن بــردن معافیت هــای بــی منطــق مالیاتــی نظیــر معافیــت  می دهنــد! در 
دیگــر  و  ســپرده  ســود  کنکــور،  موسســات  تجــاری،  آزاد  مناطــق  ســلبریتی ها، 
ــه  ــد ب ــی آن مخاطــب را دچــار ســرگیجه می کن ــردش مال گ ــه حجــم  ک بخشــهایی 
کشــور را  تنهایی میتواند قریب به ســیصدهزار میلیارد تومان درآمد از دســت رفته 
کشــور. و این تازه جدا  کســری بودجه فعلی  کند، یعنی تقریبا تامین دو برابر  زنده 
از ظرفیــت پایــه هــای مالیاتــی مفقــودی نظیــر مالیات بر عایدی ســرمایه اســت. در 
کشــور  کل بودجه  کشــور حداقــل میتواند  مجمــوع احیــاء ظرفیــت مغفــول مالیاتی 

کنــد.  را بــه تنهایــی تامیــن 
کــه تــا پیش ازایــن باقیمــت غیرواقعــی   « فــروش آن دســته از دارایی هــای دولــت 

فروختــه می شــد بــرای مثــال بنزیــن.

Ó   کســری بودجــه دولــت امــا فــروش بنزیــن تــا چــه حــد مــی توانــد بــه جبــران 
کنــد؟ کمــک 

کمک هزینه معیشــتی به 60  کــه دولــت بــه وعــده خــود در اعطای  در صورتــی 
کنــد، بــا میانگین پرداخــت همــان 45500تومــان یارانه بایســت  میلیــون نفــر عمــل 
کنــد. حــال در مــورد درآمــد  در یــک ســال حــدود 33 ه.م.ت یارانــه پرداخــت 

دولــت از طریــق اصــالح قیمــت هــا دو فرضیــه متصــور اســت:
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فرضیه اول(
در  نکنــد،  تغییــر  بنزیــن  مصــرف  الگــوی  جویــی،  صرفــه  بــدون  اینکــه   
اینصــورت مــازاد درآمــد دولــت از فــروش 60 میلیــون لیتــر بنزیــن 1500 تومانــی و 
30 میلیــون لیتــر بنزیــن 3000 تومانــی نســبت بــه بنزیــن 1000 تومانــی همــان مبلــغ 

ــود. ــی ش 33 ه.م.ت م
فرضیه دوم(

گزاره: تخمین کاهش مصرف بنزین با استفاده از دو 
کاهــش مصــرف در دور قبلــی هدفمنــدی )18.6 درصــد(  گــزاره اول، درصــد 

کــه در حــال حاضــر رقــم حــدودی 17 میلیــون لیتــر را نشــان میدهــد.
کارت ســوخت در ســال  گــزاره دوم، میــزان افزایــش مصــرف بعــد از حــذف  و 

کســر رشــد معمــول( حــدود 17 میلیــون لیتــر مــی شــود. 94 تــا 97)پــس از 
در ایــن حالــت جمــع درآمــد دولت از فروش 60میلیون لیتر بنزین 1500تومانی 
و 13 میلیــون لیتــر بنزیــن 3000تومانــی  و 17 میلیــون لیتــر در بــورس انــرژی بــه قیمت 
5000هزارتومان  نســبت به بنزین 1000تومانی ، در مجموع 45 هزار و 310 میلیارد 
کمــک هزینــه  کــه پــس از حــذف 32هــزار و 760میلیــارد تومــان  تومــان مــی باشــد. 
کســری  معیشــتی، در یــک نــگاه خوشــبینانه تنهــا 12 هــزار و 550 میلیــارد تومــان از 

بودجــه دولــت مــی توانــد از ایــن طریــق جبــران شــود.



 تأثیر مکانیسم قیمتی بر رفتار مصرفی و 
ظهور پدیدۀ اسراف

ارزانی که گران تمام می شود ؛
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ــه  کــه »مــن را چگون کاال بــه مصرف کننــده ی آن پیغــام می دهــد   قیمــت هــر 
کــن«. وقتــی قیمــت بنزیــن ثابــت اســت و متناســب با تــورم افزایــش پیدا  مصــرف 
کاهــش اســت و مصــرف آن  نمی کنــد یعنــی قیمــت نســبی آن روزبــه روز در حــال 
بــرای مصرف کننــده توجیــه پیــدا می کنــد. نمــودار زیــر به خوبــی ایــن نکتــه را تبییــن 
کم  کــه قیمــت بنزیــن افزایــش پیــدا می کنــد مصــرف بنزین  می کنــد؛ در ســال هایی 
کاهــش نســبی قیمــت بنزیــن  می شــود امــا مــرور زمــان و افزایــش تــورم و درنتیجــه 

مجــدد مصــرف آن را افزایــش داده اســت.

کــه در صورت  مصــرف روزانــۀ بنزیــن در ســال 86 معــادل 62 میلیــون لیتــر بــود 
تــداوم مصــرف بــا همــان شــیب، در ســال 92 بــه 142 میلیــون لیتــر می رســید، امــا با 
اصــالح قیمــت بنزیــن مصــرف روزانــۀ بنزین در ســال 91 به 63 میلیون لیتر رســید. 
کاالی مصرفــی اســت امــا آن دســته از مصــارف  گروهــی از مــردم، بنزیــن  بــرای 
غیرضــروری بنزیــن بــا واقعــی شــدن قیمــت آن بــرای آن دســته از مصرف کنندگانی 

کــه برایشــان صــرف نــدارد، حــذف می شــود.

نمودار 2: مصرف بنزین کشور )میلیون لیتر در روز(؛
سازمان برنامه، دفتر امور اقتصاد کالن
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کــه  مرکــز پژوهــش هــای مجلــس طبــق نمــودار ذیــل محاســبه نمــوده اســت 
کشــور در  در صــورت عــدم اصــالح الگــوی مصــرف خودروهــا مصــرف بنزیــن 
کــرد و ایــن یعنــی بازگشــت  ســال 1400 از 120 میلیــون لیتــر در روز هــم عبــور خواهــد 

ــده ســرمایه ملــی. ــی فای ــم و دود شــدن ب ــد تحری وارادات و تهدی

کــه از حــوزه اختیــارات فــردی خــارج  امــا مصــارف دیگــری هــم وجــود دارد 
کاهش این نــوع اســراف اقدامی  اســت یعنــی یــک فــرد به تنهایــی نمی توانــد بــرای 
کنــد؛ مصــرف بــاالی خودروهای داخلی در مقایســه با برخــی خودروهای خارجی 

از ایــن جنــس مصــارف اســت.
گــر تکنولــوژی موتــور خودروهــای تولیــد داخــل اصــالح شــود و مصــرف آن  ا
کیلومتــر  بــه میانگین هــای خودروهــای بین المللــی )حــدود 7.5 لیتــر بــه ازای 100 
کاهــش خواهــد  کنونــی بنزیــن به شــدت  پیمایــش( نزدیــک شــود نه تنهــا مصــرف 
ــه پیشــرفت  ــا توجــه ب ــر در روز خواهــد رســید( بلکــه ب ــون لیت ــه 66 میلی یافــت )ب
تکنولــوژی مصــرف بنزیــن در ســال 1408 به طــور میانگیــن بــه 4.7 لیتــر بــه ازای 100 
کیلومتر پیمایش خواهد رســید و درنتیجه مصرف بنزین با احتســاب رشــد حمل 

نمودار 3: گزارش مرکز پژوهش های مجلس
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کثــر 120 میلیــون لیتــر در روز خواهــد مانــد. درواقــع بایــد بــه ایــن  کشــور حدا و نقــل 
کشــور   ــه یکــی از دالیــل اصلــی افزایــش مصــرف ســوخت در  ک ــرد  ک نکتــه توجــه 
تکنولــوژی پاییــن موتورهــای استفاده شــده در خودروهــای تولیــد داخــل اســت.1

Ó  اما ساختار انگیزشی خودروسازان برای ارتقا تکنولوژی خود چیست؟
کم مصــرف افزایــش پیــدا  کنــد تولیدکننــدۀ  کــه تقاضــا بــرای خودروهــای  زمانــی 
کم مصــرف مــی رود هرچنــد  بخــش خصوصــی نیــز بــه ســمت تولیــد خودروهــای 
خودروســازان داخلــی بــه دلیــل حمایت هــای دولتــی ســاختار انگیزشــِی متفاوتــی 

گــری از دولــت را ضــروری می کنــد. دارنــد و ایــن لــزوم مطالبــه 
کــه قیمــت انــواع ســوخت ها ناچیــز باشــد بــه دلیــل  از ســوی دیگــر در شــرایطی 
کمبــود تقاضــا بــرای سیســتم حمل ونقل عمومــی، انگیــزه ای برای تجهیــز امکانات 
گســترش سیســتم حمل ونقل عمومی وجود نخواهد داشــت. اما با  کیفیت تر و  با
که تقاضــا برای  افزایــش قیمــت بنزیــن تــا حــّد قیمت هــای واقعی خود، همچنــان 
حمل ونقــل عمومــی افزایــش می یابــد رســیدگی بــه وضعیــت حمل ونقــل بهبــود 
ــد.  ــد ش ــهرها خواه کالن ش ــی  ــت ترافیک ــود وضعی ــث بهب ــت باع ــه و درنهای یافت
تأمیــن منابــع مالــی موردنیــاز بــرای نوســازی حمل ونقــل و تجهیــز آن بــه امکانــات 
کمتــر از طریــق عوایــد حاصــل از افزایــش قیمــت  کیفیــت بــه روز بــا تولیــد آلودگــی  با

ــرژی به راحتــی امکان پذیــر اســت. حامل هــای ان

1.  مرکز پژوهش های مجلس



 هر که باکش بیش 
سهمش بیشتر؛

 توزیع ناعادالنه یارانه
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در شــرایط قبلــی، یارانــه پرداختــی بــه بنزیــن، بــا یــك تبعیــض سیســتماتیك 
پیونــد خــورده بــود. چــون یارانــه بــه ازای هــر لیتــر بنزیــن پرداخــت می شــود پــس 
کنــد، از یارانــه بیشــتری بهره منــد  کشــور، بنزیــِن بیشــتری مصــرف  کــس در  هــر 
ــرد پــس  ــه پرداخــت می ک ــر بنزیــن 4 هــزار تومــان یاران می شــود. دولــت در هــر لیت
کنــد ده هــزار تومــان پرداخــت و چهــل هــزار تومان  کــه 10 لیتــر بنزیــن مصــرف  کســی 
کنــد صــد هــزار تومان  کــه 100 لیتــر بنزیــن مصــرف  کســی  یارانــه دریافــت می کنــد امــا 

ــاران دریافــت می کنــد. پرداخــت و چهارصــد هــزار تومــان ی
 فاقــد خــودرو هســتند پــس، از یارانــه 

ً
کــه دهک هــای پاییــن عمومــا ازآنجا

 
ً

کــه بعضــا ــر  ــد امــا خانواده هــای دهک هــای باالت کمتریــن بهــره را می برن بنزیــن 
بــه ازای هــر نفــر یــک خــودرو دارنــد و در ســبد هزینه هــای آن هــا مســافرت نقــش 
دریافــت  بیشــتری  یارانــه  دارد،  پاییــن  دهک هــای  بــه  نســبت  پررنگ تــری 
کــه بیشــتر خودروهــا در  کــه نمــودار زیــر نشــان می دهــد  می کننــد. همان طــور 
کم درآمــد  اختیــار دهك هــای ثروتمنــد جامعــه اســت و درنتیجــه دهك هــای 

ــد. ــه بنزیــن دارن کمتــری از یاران ســهم 

درصد تعداد خانوارهای دارای خودرو در هر دهک
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کل یارانــه بنزیــن بــه دهــك دهــم )ثروتمندتریــن دهــك(  حــدود 25 درصــد از 
جامعــه می رســد، درحالی کــه ســهم دهــك اول حــدود 2.5 درصد اســت2. نمودار 
کشــور توســط دهک هــای ثروتمنــد مصــرف  کــه عمــده بنزیــن  زیــر نشــان می دهــد 
می شــود پــس عمــده یارانــه بنزیــن نصیــب دهک هــای بــاال می شــده و ســهم فقــرا 

از ایــن یارانــه بســیار ناچیــز بــوده اســت.

کــه ســهم دهک هــای  در نمــودار صفحــه بعــد نیــز به وضــوح دیــده می شــود 
ثروتمنــد از یارانــه بنزیــن بســیار بیشــتر از دهک هــای فقیــر و ســهم شهرنشــینان از 
کن روســتا اســت یعنی در قیاس خانواده روســتایی  یارانه بنزین بیشــتر از افراد ســا
و شــهری خانوارهــای شــهری، انــرژی و به طــور خــاص بنزیــن بیشــتری مصــرف 

کــرده و درنتیجــه از مقــدار بیشــتری یارانــه نیــز بهره منــد می شــوند.

2.  یارانه سوخت در چنبره پوپولیسم، مهدی ناجی و پویا ناظران

نمودار 4: سهم هزینه بنزین خانوارها؛
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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کــه  گفتــه شــد یعنــی در شــرایط فعلــی هــر فــردی  همــه آنچــه در ایــن قســمت 
کنــد بیشــتر یارانه می گیــرد. پس برای تحقــق عدالت، اصــالح نوع  بیشــتر مصــرف 

توزیــع یارانــه و پرداخــت هدفمنــد آن الزم اســت.
کــه بــا افزایــش قیمــت بنزیــن و ســهمیه بندی آن،   امــا یــک نگرانــی وجــود دارد 
کــه دهک هــای پاییــن از افزایــش تــورم  کنــد  کاالهــا ســرایت  گرانــی چنــان بــه ســایر 

آسیب بیشــتری ببینند.

میانگین یارانه پنهان ماهانه پرداختی بنزین در دهک های هزینه ای؛
مرکز آمار ایران، داده های هزینه و درآمد خانوار1395



نگرانی؛
گرانی از ترِس گرانی
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کاالها هم مؤثر اســت، ســه نوع  کــه بر ســایر  کاالیــی مثــل بنزیــن  گــران شــدن  بــا 
افزایــش قیمت وجود خواهد داشــت:

افزایش مستقیم قیمت بنزین	  
کاالهــا و خدمــات بــه دلیــل نقش غیرمســتقیم بنزیــن در تولید یا 	   افزایــش ســایر 

توزیــع آن ها
افزایش هیجانِی قیمت ها	  

الف(بنزین گران می شود؛ تورم مستقیم
گــران شــدن قیمــت بنزیــن  اثــر مســتقیم افزایــش قیمــت بنزیــن بــه معنــي 
مصرفــي در ســبد خانــوار اســت. پــس ایــن افزایــش قیمــت تنهــا بــرای خانوارهــاي 
کــه در دهك هــاي پاییــِن درآمــدي، افــراد  داراي خــودرو معنــادار اســت و ازآنجا
کمتــر  کمتــر هســتند، ایــن نــرخ بــراي دهك هــاي پاییــن  داراي خــودروي شــخصي 

خواهــد بــود.
از طــرف دیگــر هرچنــد مصــرف بنزیــن توســط دهک هــای بــاال بیشــتر از ســایر 
دهک هاســت امــا چــون درآمــد آن هــا نیــز بســیار بیشــتر اســت پــس نســبت 
کــه همــان ســهم بنزیــن در ســبد مصرفــی خانــوار اســت  مصــرف بنزیــن بــه درآمــد 

بــرای دهک هــای بــاالی درآمــدی پایین تــر از ســایر دهک هــا خواهــد بــود.
کــه هــم  پــس ایــن نــوع تــورم بیشــترین فشــار را بــه دهک هــای میانــی مــی آورد 
دارای خودرو هســتند و هم ســهم بنزین در ســبد هزینه خانوارشــان بیشــتر اســت.
طبــق محاســبات انجام شــده بیشــترین اثــر افزایــش مســتقیم قیمــت بنزیــن بــر 

خانوارهــاي دهــك 7 تــا 9 روســتایي و 5 تــا 9 شــهري خواهــد بــود.
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ب( خدمات حمل ونقل گران می شود؛ تورم غیرمستقیم
گزاره درســت  کاالهــا اثــر می گــذارد، ایــن  افزایــش قیمــت ســوخت روی تمامــی 
کثــر حلقه هــای حمل ونقــل بــه  کاالهــا اثــر دارد؟ ا کــدام ســوخت روی  اســت امــا 
گازوئیل هستند و نه بنزین. دلیل استفاده از خودروهای سنگین، متأثر از قیمت 
گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی میــزان تأثیــر رشــد دو برابــر 

قیمــت بنزیــن بــه تــورم دهک هــای مختلــف بــه شــرح جــدول ذیــل اســت:

کــی از ســهم 2تــا5  محاســبات اقتصــادِی دیگــر نظیــر بانــک مرکــزی نیــز حا
قیمــت  افزایــش  و  قیمــت مســتقیم حمل ونقــل  افزایــش  بنزیــن در  درصــدی 
کــه از حمل ونقــل بنزینــی  غیرمســتقیم کلیــه کاال و خدماتــی از ســبد خانــوار اســت 

تأثیــر می پذیرنــد.
گرفتــه  کــه بــرای خودروهــای مربوطــه در نظــر  البتــه هرچقــدر مقــدار ســهمیه ای 
کمتــر بــوده و  می شــود بیشــتر باشــد، قیمــت متوســط بنزیــن بــرای مصرف کننــده 

کمتــر خواهــد بــود. درنتیجــه مقــدار تــورم نیــز 
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ج(سایر کاالها گران می شود؛ تورم انتظاری
کــه باعــث می شــود مــردم  یــک تــرس تاریخــی در ذهــن مــردم وجــود دارد 
ــا افزایــش قیمــت بنزیــن و دالر تمــام  کــه ب کنــد  به صــورت پیش فــرض قضــاوت 
گــزاره را تائیــد  گران تــر خواهنــد شــد. هیــچ تجربــۀ تاریخــی ای در ایــران ایــن  کاالهــا 
کــه از ایــن  نمی کنــد. پــس از انقــالب، 15 بــار افزایــش قیمــت بنزیــن اتفــاق افتــاده 
کاال هــا نداشــته  تعــداد 8 مرتبــه هیــچ اثــر تورمــی ملمــوس و افزایــش ســطح قیمتــی 
و در 5 مرتبــه هــم تــورم حــدود یــک تــا 2 درصــد و در برخــی مــوارد هــم حتــی تــورم 

کــرده اســت.3 کاهــش پیــدا 
بااین حــال همیــن انتظــار بــرای افزایــش قیمت هــا، منجــر بــه افزایــش قیمــت 
کــه مــردم توقــِع آن را دارنــد. یکــی از  خواهــد شــد البتــه بازهــم نــه بــه مقــداری 
کامــاًل غیرواقعــی اســت( این  مکانیســم های تحقــق تــورم انتظــاری )باوجوداینکــه 
کــه مــردم در برابــر افزایــش قیمت هــای خــرد مقاومــت و اعتراضی نخواهند  اســت 
کاال و خدمــات بــرای افزایــش قیمت هــای خــود، حــق  کــرد و بــه فروشــندگان 
گلولــه  می دهنــد پــس مطالبــه و اعتراضــی نیــز نخواهنــد داشــت و همیــن مســئله 
گــر نظــارت حکومــت ضعیــف باشــد و  کــوه ُســر خواهــد داد و ا بــرف را از بــاالی 
گلوله  کم رنــگ شــده باشــد ممکن اســت  کاال و خدمــات نیــز،  تقــوای فروشــندگان 
کنــد. تبییــن اهمیــت ایــن رفتــار خودســاخته بــرای مــردم  بــرف را بــه بهمــن تبدیــل 

کاهــش دهــد. ــورم انتظــاری را به شــدت  ــد ت می توان

3.  سید حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه وبودجه نیز در این زمینه در گفتگو با صداوسیما



تعمیر کشتی روی آب؛ 
پیشنهاد هایی برای اصالح



زخِم بنزین         بیانی ساده از خسارات تصمیمات بنزینی و راه های اصالح و بهبود

32

کنــون بــا افزایــش قیمــت بنزیــن ســهمیه ای بــه 1500 تومــان و  دولــت هم ا
ــت؛  ــته اس ــن برداش ــت بنزی ــالح قیم ــرای اص ــی ب گام ــان  ــه 3000 توم ــن آزاد ب بنزی
کاهــش قاچــاق یــا بازتوزیــع یارانــه بنزیــن یــا رفــع  ایــن اصــالح بــا هــر نیتــی ازجملــه 
کســری بودجــه و یــا اصــالح الگــوی مصــرف بنزیــن بــوده باشــد، بــه  شــرط اصــالح 
و پیگیــری می توانــد تبدیــل بــه اقــدام مؤثــری شــود. مــوارد زیر راه های پیشــنهادی 

بــرای اصــالح طــرح اســت.
1. توجیــه و تبییــن طــرح بــرای مــردم:   دولــت بــا مــردم حــرف بزند، بیشــترین 
ــر جامعــه در  ــه اقــدام دولــت، ناشــی از شــوک وارد ب عامــل بی اعتمــادی مــردم ب
گهانــی افزایــش قیمــت بنزیــن بــود. تبییــن درســت طــرح، دالیــل  اعــالم یکبــاره و نا
ــن  ــرای چنی ــن اج ــر انداخت ــه تأخی ــت ب ــح عل ــی، توضی کنون ــرایط  ــرای آن در ش اج
طرحــی و اجــرای دفعــی آن، تورم زایــی طــرح و سیاســت های جبرانــی دولــت بایــد 
کنش هــای  کار می توانــد وا از ســوی دولــت بــرای آحــاد مــردم تشــریح شــود. ایــن 
کنــد مضــاف بــر اینکــه  کنتــرل  کــرده و حتــی تــورم انتظــاری را نیــز  مــردم را واقعی تــر 
کــرده و بــرای اصــالح  کارشناســان می تواننــد به موقــع ورود  در صــورت شــفافیت، 

کننــد. اشــکاالت طــرح تــالش 
2. شــفافیت مالــی:   منابــع و مخــارج طــرح نه تنهــا بــرای نماینــدگان مجلــس 
بلکــه بــرای یارانــه بگیــران نیــز باید شــفاف باشــد، نفــس شــفافیت می تواند فضای 
کارشناســان برگردانــد. از ســوی دیگــر  کــرده و اعتمــاد را بــه جامعــه و  کشــور را آرام 
شــفافیت نشــان می دهــد مــازاد ایــن منابــع آیــا در محــِل خــود هزینــه می شــود یــا 

خیــر. محــل اســتفاده درآمــد مــازاد بایــد در
توسعه زیرساخت های حمل ونقل عمومی	  
جایگزینی سوخت های ارزان مانند CNG و LPG با ارائه تسهیالت جهت نصب 	  

CNG یا تســهیل شــهرداری ها برای اجاره جایگاه این نوع ســوخت ها در کالن شــهرها
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تأمین کسری بودجه به جای روش های آسیب زا و تورم زایی چون خلق پول	  
3. نظــم در پرداخــت یارانــه: در حــال حاضــر روان مــردم بــا توجــه بــه اجــرای 
گشــته اســت، لــذا عــدم اجرای  پراشــکال طــرح بــه شــدت حســاس و آســیب پذیر 
تعهــدات پرداخــت یــا بــی نظمــی در انجــام تعهــدات ظرفیــت ایجــاد نارضایتــی 
کــره را  کــره یــا مقاومــت بــه نفــع مذا مــردم و سوءاســتفاده بــرای تقویــت دوگانــه مذا
داراست. لذا مراقبت و نظارت عمومی از طریق شفافیت در تجهیز و تخصیص 

منابــع حاصــل از طــرح اهمیــت ویــژه ای دارد.
ــه طــرز  ــوار ب ــه هــر خان ــغ پرداختــی ب ــه: مبال 4. اصــاح الگــوی پرداخــت یاران
کاهــش جمعیــت حمایــت می کنــد به طوری کــه یــک ازدواج  عجیبــی از سیاســت 
ســفید از یــک خانــواده دو نفــره یارانــه بیشــتری دریافــت می کنــد و خانــواده شــش 
 بــه رســمیت شــناخته نشــده اســت. بــا افزایــش تعــداد اعضــای خانوار 

ً
نفــره اساســا

کمتــر می شــود، یعنــی در یــک خانــواده یــک نفــره  مبلــغ پرداختــی بــه ازای هــر نفــر 
هــر عضــو 55 هــزار تومــان و در یــک خانــواده پنج نفــره هــر عضــو 41 هزارتومــان 
دریافــت می کنــد. ایــن نحــو پرداخــت هــم از حیــث عدالــت، هــم از حیــث فشــار 
کشــور  بــر طبقــات ضعیــف امــا پرجمعیــت و هــم از حیــث سیاســت های جمعیتــی 

بایــد اصــالح شــود.
گرفته شــده  5. ایجــاد ســقف محدودیــت: بــا توجــه بــه اینکــه قیمــت در نظــر 
 صرفــۀ 

ً
قاچــاق را صفــر نمی کنــد و هنــوز هــم تفــاوت محســوس اســت و صرفــا

گذاشــتن محدودیــت )حتــی بــا عــدد بــاال( بــرای  کم  تــر می کنــد، بنابرایــن  قاچــاق را 
گذاشــتن  کنــاِر آن  کارت هــای پرمصــرف و در  نــرخ دوم و ردگیــری مقــدار مصــرف 
کــه همــان قیمــت عرضــه در بــورس انــرژی اســت، می توانــد قاچــاق  قیمــت ســوم 

کنــد. را بــه صفــر نزدیــک 
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6. ارائه سهمیه بندی های ویژه:
ــا افزایــش ســهمیه خــاِص همــان  ــد ب ــت می توان ــام اوج مســافرت ها، دول  ای

کنــد. کمــک  ایــام، بــه مدیریــت ســفرها 
کــه از  کــه افــرادی  ســهمیه وانت هــا بــر اســاس پیمایــش آنــان پرداخــت شــود 

ایــن راه امرارمعــاش می کننــد در تنگنــا قــرار نگیرنــد.
همیــن نــوع ســهمیه بندی بــرای ارائه دهنــدگان خدمــات حمل ونقــل )اســنپ 
و...( نیــز لحــاظ شــود تــا بیــن مصــرف لوکــس و مصــرف ضــروری بنزیــن تمایــزی 

ایجــاد شــود.
کارت ســوختند  7. رهگیری جامع:   در حال حاضر خودروهای لوکس فاقد 
کارت جایــگاه باعــث می شــود ظرفیــت نامشــخصی در توزیــع  و ایــن وابســتگی بــه 
کــه در نوســانات پیــش روی احتمالــی تبدیــل بــه   بــرای ایــن خودروهــا باقــی بمانــد 
کارت ســوخت با ســهمیه  کانــال جذابــی بــرای قاچــاق می شــود، لــذا بــا تخصیص 
کانــال  کل شــبکه مصرفــی شــفاف شــده جذابیــت  صفــر بــه خودروهــای لوکــس  
قاچــاق بــه طــور ذاتــی در نوســانات ارزی احتمالــی از بیــن خواهــد رفــت. همچنین 
کارت جایــگاه بــا پرداخــت عــوارض  بــرای شــرایط اضطــرار امــکان ســوختگیری بــا 

گانــه باقــی بماند.  جدا
8. تأکیــد بــر پرداخــت غیــر نقــدی یارانه هــا:   پرداخــت نکــردن یارانــه 
یارانه هــا  پرداخــت  اســت.  دولــت  ســوی  از  مثبتــی  اقــدام  نقــدی  به صــورت 
به صــورت الکترونیکــی موجــب می شــود باوجــود افزایــش درآمــد دهک هــای 
کاالهــای اساســی و مصرفــی تخصیــص پیــدا  کم درآمــد، ایــن درآمــد بــه مصــرف 

کنــد و تــورم ناشــی از پرداخــت یارانــه نقــدی شــکل نگیــرد.
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تنهــا نظــر  نــه  بــودن طــرح،  کارشناســی  بــر  علیرغــم ادعــای دولــت مبنــی 
گرفتــه شــده اســت، بلکــه اقدامــات جانبــی  کارشناســان نادیــده  کارشناســی ســایر 

نیــز بــرای بهبــود فضــا و جلــب رضایــت عمومــی انجــام نشــده.
کارشناســی متضــاد وجــود  ــه نظــرات  ک امــا درهمــه دولت هــا، چنیــن اســت 
کارشناســی خــارج از  کارشناســی درون دولــت بــا نظــر  دارد؛ یعنــی تضــاد بیــن نظــر 
دولــت. همیشــه در مــورد تعییــن قیمــت بنزیــن اختــالف نظراتــی وجــود داشــته 
کارشناســان در مــورد واقعــی شــدن قیمــت بنزیــن اتفــاق نظــر  کثــر  اســت، هرچنــد ا
که زمان  کارشناســانی بوده انــد  دارنــد امــا در همــه ایــن ســال هــای بعــد از انقالب، 
را بــرای انجــام طــرح  نامناســب میدیدانــد و یــا بــا جزئیــات طــرح تدوینــی دولت هــا 
ــرای  ــه تــرس دولت هــا ب ــد امــا همیشــه ایــن مخالفت هــا منجــر ب مخالــف بوده ان
کــه تغییــر قیمــت بنزیــن جــز  انجــام اصالحــات قیمتــی بــوده اســت تــا جایــی 
رفتارهــای شــجاعانه قلمــداد می شــود. امــروز هــم مخالفانــی وجــود دارنــد امــا 
کشــتی طــرح را  گــذر اســت و دولــت  اداره حکومــت متوقــف نمیشــود؛ زمــان در 
کشــتی نقص هــای بســیار دارد؛ امــا  شــجاعانه بــه آب انداختــه اســت هرچنــد ایــن 
کشــتی روی آب تعمیــر شــود؛  کــه هســت، بایــد ایــن  گــر بنــای اصالحــی هســت،  ا

یعنــی طــرح پیشــنهادات اصالحــی بــرای اصــالح طــرح.


