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 و جمهوررئیسدر دیدار با  1397سال انقالب هفتم شهریورماه  معظّم رهبر

 فرمودند: دولت هیات اعضای

نزین بمیلیون لیتر مصرف  ۱۰۵به من گفتند که روزانه  [رئیس جمهور]آن روز ایشان 

ای مسئولین توانستند قدر ما مصرف بکنیم؟ یک دورهچرا؟ چرا باید این ...کشور است؛ 

 ...یتر؛ لمیلیون  ۶۵میلیون لیتر، یعنی کمتر از  ۶۵مصرف روزانه را برسانند به حدود 

هایی وجود دارد، دنبال کنید آن شود، شدنی است، راهاین کار ممکن است، این کار می

ای ر خانوادهآدمهایی یا ه-ت یک تعدادی ال ممکن اسها را، با قدرت پیش بروید. حاراه

 ۱۰۵د؛ خب بشوند! از این ناراحت بشون -که پنج ماشین دارند و مصارف زیاد دارند

جلوی  ...افتد؟ میلیون لیتر در روز، چقدرش دست آحاد مردم و اکثریّت مردم کشور می

ارت نفت است و ]نیز[ ی وزاز این به عهده ایاین را بگیرید، نگذارید. بخش عمده

  .گیری کنیدی دولت؛ باید روی این تصمیممجموعه
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 چکیده گزارش

 

 آثار مثبتی ،شد بر بستر کارت سوخت اجرایی 1394تا  1386که طی سال های  هر خودرو به بنزین تخصیص سهمیهالگوی 

، در این الگو مدنظر قرار ندبودمصرف کم ای نداشتندکه خودرو  افرادی داشت. با این وجود،مصرف و کنترل قاچاق  تیریمد در

ت دارای خودرو و موتور سیکل افرادای تنها به چرا که عمالً بنزین یارانه نگرفته و حقوقشان از منابع عمومی کشور اعطا نگردید؛

 . و غیربهینه منابع بود تخصیص ناعادالنهو این مصداق  گرفتتعلق می

اجرای آن بازنگری  الگویر دخت را فعال نماید و از مزایای آن بهره ببرد، ضروری است حال که دولت بنا دارد مجددا کارت سو

 ،این اساس براست. « ی سرپرست خانواربر بستر کد ملّ فردبه هر تخصیص سهمیه » پیشنهادی جایگزین،الگوی  صورت گیرد.

در نظر گرفته شود  «فردهر  یبه ازا تومانی 1000 لیتر بنزین 30 ماهانه»به صورت ای بنزین یارانه یهسهم شودیم شنهادیپ

که  یدر بازار نرخ آزاد() زین هی. نرخ مصارف مازاد بر سهمابدی صیبه سرپرست خانوار تخصبر بستر کد ملّی،  هیسهم نیو ا

 . ، تعیین گرددردیگیشکل م هیو فروش سهم دیخر یمردم برا نیب

ش سهمیه خود در بازاری متشکّل از طریق می توانند با فرومصرف هستند، که مصرف بنزین ندارند یا کم افرادی الگو، ایندر 

 ه؛ لذا مسئله پرداخت یارانورت مستقیم منتفع شوندبه ص بنزین اینرخ یارانهو  آزادالتفاوت نرخ از مابهسازوکارهای نرم افزاری، 

ز آنجا که در این ا همچنین .این یارانه تخصیص می یابدوجود نخواهد داشت و به صورت خودکار  دولت برای دیگر نقدی

 می گردد.مرتفع نیز ها انرژی به پرمصرف تخصیص یارانه پنهانو مشکل قاچاق ، چندانی ندارد هیاراننرخ آزاد  ،سازوکار

 در واقع .وجود دارد سط دولتتو نیز یفیبه صورت تکل آزادنرخ  نییبازار و تع تیریدر صورت لزوم، امکان مد در قالب این الگو

م را تدریجاً به سمت قیمت فوب خلیج فارس ، نرخ دوسیاست های هوشمندانهگام و با اتخاذ بهصورت گامتواند بهمی دولت

  .بپرهیزد آناز آزادسازی ناگهانی سوق دهد و 

تخصیص سهمیه الگوی پیشنهادی یعنی با  ، منافاتیسوختاحیای کارت دولت در اخیر ست که اقدام ذکر این نکته ضروری

از آن برای  تا نمودنتقل را به یک کارت سوخت م صاحب خودروافراد  هسهمی توانمی همچنان ندارد؛ چرا که هر فردبه بنزین 

 استفاده نمایند.؛ سایر افراد نیز می توانند با استفاده از کد ملّی و رمز عبور، از سهیمه خود شودگیری استفاده سوخت
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 مقدمه (1

در داخل، همچنان  نیبنزتولید  ریچشمگ رشدبا وجود  گردیدسبب  در ماه های اخیر نیمصرف و قاچاق بنز هیرویب شیافزا

 محروم بماند.  از این مسیر یو کسب درآمد ارز نیکشور از صادرات بنز

نیز افزایش یافت. آخرین  در روز میلیون لیتر 120تا بیش از  در بعضی مقاطع 97مصرف و قاچاق بنزین در تابستان مجموع 

میلیون لیتر در روز رسیده که رشد  92 حدودتیرماه سال جاری به دهد میانگین مصرف در آمارها از مصرف بنزین نشان می

  .1داشته استدرصدی نسبت به سال گذشته  8.5

شود که میانگین تقاضای بنزین در سال جاری پیش بینی می، طی ماه های اخیر بنزین رشد مصرف و قاچاقاین با توجه به 

سال  در رف بنزینانگین مصدرصدی نسبت به می 12میلیون لیتر در روز برسد. این رقم معادل رشد بیش از  90به حدود 

 کننده است.بسیار نگران و بودهگذشته 

قاچاق سوخت برآوردها حاکی از آن است که اما  ،ها تخمینی استگرچه عدد و رقممیزان دقیق قاچاق سوخت،  خصوصدر 

 مرکزی ستاد پیشگیریگسیخته افزایش یافته است. طبق اظهارنظر رسمی معاون در کشور در سال جاری به صورت لجام

 3در  تنها میلیارد لیتر قاچاق 1که معادل تقریبا  میلیون لیتر بوده 13تا  10 سوخت هروزان ، قاچاقارز و کاال قاچاق با مبارزه

 . 3و  2 استتابستان  هماه

در بهترین  ، قاچاق بنزیناستاز بنزین  تربیشقاچاق گازوئیل به دلیل سوددهی باال و خطر کمتر، مقدار همواره با توجه به اینکه 

 هضرر روزان 4تومانی بنزین در منطقه 3600نتیجه با فرض قیمت تقریباً  در .برآورد می شودمیلیون لیتر در روز  5 حدود حالت

 . شودمیلیارد تومان می هزار 5حدود آن ساالنه مجموع که  برآورد می گردددر روز  میلیارد تومان 13دولت از قاچاق بنزین 

                                                           
 (97مرداد  2شانا؛ خبرگزاری رسید ) لیتر میلیون 92 به تیرماه در کشور کل بنزین مصرف میانگین 1
 (97آبان  29سوخت )خبرگزاری صداوسیما؛  لیتر میلیون 13 تا 10 روزانه قاچاق  2
 (97مهر  18ایسنا؛ خبرگزاری ) اخیر ماهه سه در سوخت لیتر میلیارد 1 قاچاق  3
 در نظر گرفته شده است. طبق نرخ سامانه نیما تومان 9000 معادل سنت و هر دالر 40لیتر بنزین فوب خلیج فارس برابر قیمت هر  4
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یگر عامل اصلی داز سوی  ؛جهش قیمت ارز است در اثربنزین با کشورهای همسایه  نرخعامل اصلی رشد قاچاق، اختالف 

اصالح ، م کارشناسانعمو هاست. لذا به عقید در مصرف د مصرف نیز ارزانی نسبی بنزین و نبود سازوکارهای بازدارندهشر

 قیمت بنزین ضروری است؛ هرچند در روش های اصالح اختالف نظر وجود دارد.

 مضاعفیفشار ست، اکه توسط برخی پیشنهاد شده  مردم ههم یبرا متیق یناگهان شیافزا در شرایط فعلی اقتصادی کشور،

بنزین جهت مدیریت  بندییه، استفاده از سازوکار سهموارد می کند. لذا این مسئلهبر اقشار مختلف به ویژه دهک های پایین 

  نرخ مصارف عمومی را ضروری می نماید.

به  هیسهم صیتخص» ،«به هر خودرو هیسهم صیتخص»است. قابل ارائه  بنزین یبندهیبر محور سهم یمختلف یوهایسنار

 یهستند که برا یلفمخت الگوهای ،«به هر نفر هیسهم صیتخص» تیو در نها «هینقل هلیوس یخودرو از هر خانوار دارا کی

 دارد.که هر کدام مزایا و چالش های خاص خود را  ؛متصوّر استسهمیه بندی بنزین 

ارزیابی  ،ر اجرا گردیددر کشو 1394تا  1386ابتدا الگوی تخصیص سهمیه بنزین به هر خودرو که در سال های ن گزارش یدر ا

در نهایت نیز  .، تشریح می گرددبه عنوان الگوی بهینه شده و سپس الگوی پیشنهادی یعنی تخصیص سهمیه به هر فرد

 می شود. بررسیالگوی  اجرای آثار و مالحظات اجرایی

 خودرو هر بهبنزین تخصیص سهمیه ارزیابی الگوی   (2

و استفاده از  نیبنز یبندهیسهم موجب شد ریاخ های در ماه بنزین نرخ ارز و رشد شتابان مصرف و قاچاق یناگهان شیافزا

  .ردیقرار گ سئولینمکارشناسان و  مجددا مورد بحث میان ،یتبعات اجتماع نیکمتربا  یبه عنوان راهکار ،ینظام دونرخ

نیز اجرا  1394ا ت 1386که طی سال های  است هر خودروبه  بنزین هیسهم صیتخص ،یکی از الگوهای مطرح در این زمینه

 هارانی عیکردن توز نهیبر کنترل قاچاق، کاهش مصرف و به یقابل قبول ریتاث این روش بررسی ها نشان می دهد .شده بود

  است.منظر کارشناسی قابل بررسی از ؛ اما دارای ایراداتی نیز هست که داشت یانرژ
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 این موارد عبارتند از:

مصرف، از کم ایدون خودرو ب لذا افرادخودرو است و  یدارا افرادبه  ارانهیدادن  یبه نوع هر خودروبه  هیسهم یاعطا -یک

هستند. در جامعه  نییپا یهادهکخانوارهای بدون خودرو از  افرادبه اتفاق  بیاست که قر یدر حال نی. اشوندیآن منتفع نم

 یست.عادالنه ن هر خودروبه  هیسهم تخصیص نی. بنابراندخودرو دار نیچند خانوارها یبرخ یحت انیم نیا

توان نرخ دوم را کامالً رسد، نمیچون منفعت بنزین آزاد مستقیماً به مردم نمی هر خودروبه  هیسهم تخصیصدر الگوی  -دو

. به کندیطور کامل حل نم را به یانرژ هارانیمشکل قاچاق و  ،یفینرخ دوم به صورت تکل نییتع آزادانه تعیین کرد. درنتیجه

همچنان  ،گردد نییعتومان ت 1500تومان باشد و نرخ دوم  4000فارس  جیفوب خل نیبنز متیق میعنوان مثال اگر فرض کن

  .کنند دریافت می یادیز یانرژ هارانیها پرمصرفو  عطش قاچاق وجود خواهد داشت یمناطق مرز یدر برخ

 این درآمد دی. سپس دولت باردیگیدولت قرار م اریدر اخت حاصل از اجرا، درآمد هر خودروبه  هیسهم صیتخص الگویدر  -سه

 یهادر سال یمنابع هدفمند عیتوز ه. تجربها هزینه نمایدو در زیرساخت کند عیدرآمد توزکم یهادهک ایمردم و  ههم انیرا م

اختالف  یاسالم یورامجلس ش نینگوناگون و همچ یهادولت انیمنابع م نیا عیهمواره در مورد توز می دهدگذشته نشان 

 نیبنز تیاگر وضع ی. لذا حتشودیغالب مبه جای نظرات کارشناسی  یاسیس هایکردیروعموما نظر و کشمکش وجود دارد و 

در  یت دولت، توقعاتبه عالوه وجود منابع در دس ؛است یدیمنابع آن خود معضل جد یعادالنه و منطق عیاصالح شود، توز

 شد.خواهد  عمومی یتینارضا سببباز هم  یارانه،در صورت پرداخت  یکه حت کندیم جادیمردم ا

نسبت به الگوی  ، گرچهبنزین تخصیص یابد هیخودرو سهم کی یاگر به هر خانوار تنها به ازا یحتاین موارد نشان می دهد 

 .پابرجاست مچنانهآن  ای و الینحلریشه اما مشکالت ،تر استعادالنه تخصیص سهمیه به هر خودرو
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 فردبه هر  بنزین تخصیص سهمیه الگویتشریح  (3

لگویی است ااستفاده از  ،یعنی تخصیص سهمیه به هر خودرو ،با شیوه گذشته بنزین یبندهیراهکار حل معضالت موجود در سهم

 تخصیص یابد.شود بنزین یارانه ای به هر فرد که باعث 

نرخ سهمیه  وود؛ میزان ش، پیشنهاد می «بر بستر کد ملّی سرپرست خانوار فردهر به  بنزین هیسهم تخصیص»الگوی  بر این اساس

 ت:اس از جمله موارد مهم در این الگو بوده که جزئیات آن به قرار زیر ،نرخ آزادتعیین  روشو 

در روز( در نظر گرفته  تریل 1)هر نفر  یتومان 1000 نیبنز تریل 30هر نفر ماهانه  یبه ازا این الگو در :هیسهم و نرخ میزان

 120نفره در هر ماه  4 هخانوادبه عنوان مثال، یک  جهینت . درابدییبه سرپرست خانوار اختصاص م ،یکد ملّ و بر اساس شودیم

می خودرو ندارند،  ایمصرف هستند کم که ییسرپرستان خانوارهادر این شرایط، خواهد داشت.  اریدر اخت یتومان 1000 نیبنز تریل

خریداری بازار  نیمصارف مازاد خود را از ا ن،یریو سا 1کنندعرضه با نرخ آزاد ل بازار متشکّ کیخود را در  هیمازاد سهمتوانند 

هر  یابتدامی تواند در  بنزین ایسهمیهنرخ  .ردیگیصورت م یبه صورت شفاف و قانون هیو فروش سهم دیخر جهی. درنتنمایند

 .اصالح شود ،یاجتماع طیتورم و شرا هسال توسط دولت و با مالحظ

و فروش  دیدر بازار خر زادآ، نرخ اصلی یویدر سنار؛ وجود دارد ویآزاد، دو سناربنزین  نرخ نییتع یبرا آزاد: نرختعیین  روش

به  نیز باید کشور هستند به انتقال سوخت به خارج از لیکه ما یافراد حتی در این شرایط. ردیگیشکل م یعیبه صورت طب هیسهم

 یویر سناردنزین عرضه نماید. روزانه مقدار مشخصی ب این بازار می تواند در همدولت  ؛و بنزین خریداری نمایند کنندبازار ورود 

بر مبنای هزینه  نرخ آزاد یفیتکل نییبا تع تواندیصورت دولت م نیدولت است که قصد دارد بازار را کنترل کند. در ا نی، ادیگر

در  نیبنز هریسقف ذخ وروزانه  یریگسقف سوختتعیین  و همچنین با تولید یا قیمت فوب خلیج فارس به صورت ثابت یا متغیر

به نرخ آزاد را  تواندیم ان مثال دولتبه عنو. نماید یریسوخت جلوگ در یبازسفته ایبازار را کنترل کرده و از قاچاق و  ،یهر کد ملّ

در حساب هر سرپرست  هیمسه هریو سقف ذخ تریل 100روزانه را برابر  یریگو سقف سوخت نییتومان تع 2000برابر عنوان مثال 

 قرار دهد.  تریل 400خانوار را برابر 

                                                           
 .بنزین می شودسهمیه تومان عاید خانوار فروشنده  2000به ازای هر لیتر تومان باشد،  3000 به عنوان مثال صورتی که نرخ آزاددر  1
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 مالحظات اجراییو  الگوابعاد  (4

در واقع  ندارد.نیاز  دیجد ترساخیز جادیا یبرا قابل توجهی هنیهزبه است که  نیا یشنهادیپ الگوی یایمزا نیتراز مهم یکی

 ، قابل اجراست. آن افزارنرم یسازادهیبانک داده و پ یک جادیصرفاً با ا این الگو

 ز:عبارتند ا، الزم است مدنظر قرار گیرد این الگو و مالحظاتی که در یو فن ییابعاد اجرا یبرخاین وجود، با 

سرپرست خانوار  یو صرفاً با وارد کردن کد ملّ طرح بدون استفاده از کارت سوخت نیدر ا :یبا کد مل   هیسهم صیتخص

 و کارت سوخت رت سوختصدور کا در جهینت . درمی شود یریگاقدام به سوخت، نیبنز پمپو رمز عبور در دستگاه کارتخوان 

، منافاتی مجدد کارت سوختی اقدام دولت در راستای احیا این قالب،در . خواهد شد ییجوصرفه زین به هنگام مفقودی یالمثن

ا به یک کارت سوخت منتقل و از آن برای رافراد دارای خودرو  هتوان همچنان سهمیندارد و میبا تخصیص سهمیه به افراد 

 ها،بانکلیموجود در موبا یهااز اکانت توانیم مرحله نیرمز در اول جادیا یبراهمچنین  گیری استفاده کرد.سوخت

 تیوقبال احراز ه هاستمیس نی. چرا که در انمودفاده مز کارت سوخت به مردم استرها جهت اعالم و عابربانک هابانکنترنتیا

 صورت گرفته است.

 هسامان یفعل یبستر ارتباط باشند. گرچه برخط دیبا هاگاهیق به هر فرد، جامتعلّ هیسهم زانیقرائت م یبرا :یارتباط بستر

اتصال  جهینت و در یمجهز به کارتخوان بانک هاگاهیجا ههم باً یندارد، اما تقر برخط هاستفاد یبرا یکاف یداریپا نیهوشمند بنز

هستند و از  برخط لیفروش گازوئ یهاگاهیاکنون جا. همداشتد ننخواه برخطتراکنش  یبرا یمشکل بنابراین و هستند برخط

 د.کننیاستفاده م هیتبادل اطالعات سهم یبرا گاهیموجود در جا یبستر بانک

افرادی انتخاب شود، در صورتی که سناریوی تعیین نرخ در بازار خرید و فروش  ،برای فروش سهمیه :هیسهم فروشبازار 

؛ کنندل قیمت فروش خود را ثبت میقابل عرضه و حداق هخود هستند، مقدار سهمی ه بنزینسهمی ه و فروشکه مایل به عرض

معامله در د. سپس نماینمی اعالمبه همراه حداکثر قیمت پیشنهادی را  خود متقاضیان خرید سهمیه نیز مقدار بنزین مورد نیاز

ازای آن از حساب شود و مبلغ نقدی مابهکنندگان به متقاضیان منتقل میعرضهقیمت های مشترک صورت گرفته و سهمیه 
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تعیین نرخ توسط دولت انتخاب شود، نرخ خرید سناریوی همچنین در صورتی که گردد. کاربری خریدار به فروشنده منتقل می

ساس نیاز به مقدار الزم ندگان تنها میزان فروش سهمیه را ارائه کرده و متقاضیان نیز بر او فروش ثابت بوده و عرضه کن

بر بستر  یافزارگوناگون نرم یهاوهیو ش هاشنیکیگفت با وجود انواع اپل دیبا هیدر مورد بازار تبادل سهمخریداری می نمایند. 

در  و ستندمجهز ه نترنتیا دیجد یهابه نسل زیاکثر مناطق کشور ن ؛پیاده سازی این بازار به سهولت امکانپذیر است ،نترنتیا

 یمراکز خدمات یبرخ ای هایاریاقدامات در ده گونهنیوجود ندارد، ا برخط به امکانات یکاف یکه دسترس یدر مناطق تینها

  .قابل انجام استمتمرکز 

های بر هزینه اد بنزینثرگذاری نرخ آزهمزمان با اجرای این طرح، به منظور جلوگیری از ا کنترل نرخ حمل و نقل عمومی:

 چراکه پذیر استمکانادر کشور سی.ان.جی  توسعه با رفع موانع مهم. این باید نرخ حمل و نقل عمومی کنترل شود عمومی،

ۀ سی.ان.جی )و حتی ال.پی.جی در نیمۀ شمالی ذکر این نکته ضروری است که توسع. هستندسوز ها دوگانهتقریباً همه تاکسی

مفید  ،ونقل استها وابسته به حملیت آنهای خدماتی که فعالۀ افراد و شرکتها بلکه برای همکشور( نه فقط برای تاکسی

اقشار گوناگون است رفع شود،  های جایگزینسوختواقع خواهد شد. به این معنی که اگر موانع و معضالتی که پیش روی 

برای  عالوه بر این،. کردد بازار استقبال خواهن بسته به میزان منفعتی که از جایگزینی بنزین با سی.ان.جی دارند، از این

نرخ حمل و نقل  مانند گذشته در دستور کار قرار داد. اگرنیز ها را توان تخصیص سهمیه ویژه به تاکسیاطمینان بیشتر می

 . اهد بودخوقابل کنترل  بر سایر هزینه های خانوار بنزین نرخ آزادثابت بماند، عمده تبعات روانی  عمومی

مستلزم اقدامات  د،اثر می گذار بنزین شیوه تخصیص که بر نرخ واجرای هر گونه اصالحات گام و تدریجی: بهاجرای گام

ترین نکته که باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد، تا تبعات اجتماعی و روانی آن مدیریت شود. مهم تکمیلی و مقدماتی است

را بدون محدودیت ی گیری با کد ملّ ابتدایی، صرفاً سوخت هتوان در مرحلاست. به عنوان مثال می« گام و تدریجیبهاجرای گام»

ث نوع عملکرد باعاین  گیری روزانه، نرخ آزاد و امکان خرید و فروش را اجرایی کرد.سقف سوختسپس  اندازی نمود وراه

 مالی به حداقل برسد.احت و نارسایی های خواهد شد امکان مدیریت فضا پس از اجرای سیاست ها وجود داشته باشد و تبعات
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 و دولت برای مردم تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد مزایای  (5

 خودروهر به  هیمسه الگوی تخصیص نسبت به یمتعدد یایمزا بر بستر کد ملّی خانوار، هر فردبه بنزین  هیسهم صیتخص

 عبارتند از:مزایا . این دارد و دولت برای مردم

منفعت کسب ت سهمیه بنزین خود نیز از دریاف مصرفکم ای بدون خودرو یچرا که خانوارها ؛است ترکیبه عدالت نزد -یک

 .شوندیمند مبهره نیبنز هارانیاز  ،هارخانوا هلذا هم و کنندیم

آزاد تعیین شده با هر سناریو، . چرا که نرخ کندیحل م یها را به صورت دائمپرمصرف نیبنز پنهان هارانیمشکل قاچاق و  -دو

منصفانه صورت  متیق به صورت شفاف و با هیهمسا یبه کشورها نیانتقال بنز لذا و بوده نزدیک همسایه ینرخ کشورها به

 .کنندینم افتیدر یاضاف هارانی زیها ن. پرمصرفردیگیم

دولت خارج  اریاز اخت ینقد هارانیدر کار نخواهد بود. در واقع منابع هزار تومان فعلی  45مازاد بر  ینقد هارانی شیافزا -سه

 . شودیمنتقل م کم درآمد قشارا به پردرآمد و دهک های باالاز اقشار و  خواهد گرفتدر اختیار خود مردم قرار  ماً یو مستق شده

ضرورت ندارد  گریواقع د . درشودیمنتقل م ازمندین یو کامالً هدفمند به خانوارها میبه صورت مستق ینقد هارانی -چهار

 یهاررآمد و پرمصرف به خانواشار پردبه صورت خودکار از اق نیبنز هارانیدخالت کند؛ بلکه  های نیازمندخانوارتشخیص دولت در 

طرح  نیا یرا از اجرا یمنفعت نقد نیشتریب هینقل هلیبدون وس یخانوارهامشخصا  .شودیمصرف منتقل مکم ایبدون خودرو 

 240ماهانه ان بفروشد، توم 2000نفره سهمیه بنزین خود را به نرخ  4 به عنوان مثال در صورتی یک خانوادهخواهند داشت. 

 .خواهد داشت یهزار تومان منفعت نقد

از  ی، بخشنرخ آزاد بنزین به هر دلیل کاهش یابداگر چرا که  ایجاد نمی شود؛بنزین نرخ نارضایتی عمومی از تغییر  -پنج

 یهادرآمد دهک نرخ آزاد بنزین گران شود نیز اگر ؛شودیدرآمدشان کم م گرید یخواهند داشت و بخش یشتریب تیجامعه رضا

از جامعه منتفع هستند  یهمواره بخش جهینت . درشودیم افزوده پرمصرف ها نیبنز هنیهزدر مقابل به و  افزایش می یابد نییپا

 .شکل نخواهد گرفت یعموم یتیو نارضا
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 95در داخل روزانه  نیبنز یفعل دی. اگر تولشودیم عیتوز یاهیسهم نیبنز تریل ونیلیم 80 باًیروزانه تقر ،مدلدر این  -شش

یا آن را با همین  خواهد فروختل در بازار داخآزاد  با نرخ نیبنز تریل ونیلیم 15دولت روزانه  ،گرفته شوددر نظر  تریل ونیلیم

دولت روزانه  ،همیهنسبت به نرخ سنرخ فروش آزاد  یتومان 2000 متیبا فرض اختالف ق جهی. درنتقیمت صادر خواهد کرد

طور بهاین درآمد . هد داشتخوا یفعل تیدرآمد نسبت به وضع شیتومان افزا اردیلیم هزار 11 حدود تومان و ساالنه اردیلیم 30

 های روستاییو بهسازی راه نیگزیجا یهااز سوخت تیحما، یونقل عمومحمل تیتقو ،هارساختیارتقاء ز یبراتواند میکامل 

 استفاده قرار گیرد.مورد 

 جمع بندی  (6

وفصل مشکالت برای حل الگو ترینمناسب، هر فرد بر بستر کد ملّی خانواربنزین به  هتخصیص سهمی بررسی ها نشان می دهد

 ، همزمان با رعایت مالحظات اجتماعی است.بنزین باالی مرتبط با قاچاق و مصرف

در نظر  «فردهر  یبه ازا ومانیت 1000 لیتر بنزین 30 ماهانه»به صورت ای بنزین یارانه یهسهم شودیم شنهادیپاین اساس بر 

در  )نرخ آزاد( زین هیهمس. نرخ مصارف مازاد بر ابدی صیسرپرست خانوار تخص به بر بستر کد ملّی، هیسهم نیگرفته شود و ا

اسب با نرخ فوب خلیج متن به صورت تکلیفییا  شود وتعیین  ،ردیگیشکل م هیو فروش سهم دیخر یمردم برا نیکه ب یبازار

  .گرددتوسط دولت اعالم  فارس

یه خود در بازاری متشکّل از طریق می توانند با فروش سهممصرف هستند، ندارند یا کم خودروکه  افرادی در این الگو،

؛ لذا مسئله پرداخت یارانه منتفع شوندورت مستقیم به ص بنزین ایو نرخ یارانه آزادالتفاوت نرخ از مابهسازوکارهای نرم افزاری، 

 . دیگر وجود نخواهد داشت و به صورت خودکار انجام می شود

انرژی به  ه پنهانتخصیص یاران، مشکل قاچاق و قابل توجهی نخواهد داشتیارانه آزاد  نرخهمچنین با توجه به اینکه 

معایب سایر روش های  ی آن،با توجه به کارآمد لذا این الگو به عدالت نزدیک تر بوده و می گردد.مرتفع نیز ها پرمصرف

 سهمیه بندی بنزین را نیز نخواهد داشت.


