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چکيدٌ

ًتايج تدقيق ًماى هيشّص کِ هتغيع اًتظاظات گعشلگع ًفثت

ّصف اغ ايي تدقيق ،تعآٍظش تاتغ تقاضاي گعشلگعي شازلي

تِ آيٌصُي اقتىاشي تاثيع هؼٌاشاظي تع هساظج گعشلگع تع ظٍي

شظ لْعـتاى همْص اـت .اطالػات تِکاظ ظفتِ اغ ًَع هقطؼي

پٌج کاالي ضکع لصُ شاظشّ .وچٌيي هتغيع تؼصاش ـاػات کاظ

هيتالص کِ لاهل  500زاًَاظ گعشلگع شازلي اـت کِ

ظٍغاًِي ـعپعـت زاًَاظ ،تاثيع هؼٌاشاظي تع هساظج گعشلگع

خصاقل يک لة شظ لْعـتاى همْص شظ تْاظ  1390اقاهت

تع ظٍي کاالّاي غطا ،اياب ٍ ضّاب ،ـَغات ٍ تاغشيص اغ

شالتِاًصً .وًَِي هَظش هطالؼِ تِوَظت تىاشفي اًتساب لصُ

هکاىّاي شيصًي شاظش .ايي هتغيع تاثيع هؼٌاشاظي تع هساظج

ٍ اطالػات اغ طعيق هىاخثِي لفاّي تا ـعپعـت زاًَاظ ٍ

گعشلگع ظٍي کاالي هدل اقاهت ًصاظش .هتغيع هيػاى تصّي

تکويل پعـمٌاهِ جوغآٍظي گعشيصُ اـت .تعاي تعآٍظش تاتغ

گعشلگع تاثيع هؼٌاشاظي تع هساظج گعشلگع تع ظٍي کاالّاي

تقاضاي گعشلگعي اغ هصل آيصغ (ـيفتن تقاضاي تقعيثاً ايصُ

غطا ٍ تاغشيص اغ هکاىّاي شيصًي شاظش؛ ايي هتغيع تاثيع هؼٌاشاظي

آل ) 1تِ لکل هصل ظگعـيَى ،اـتفاشُ لصُ اـت .شظ ايي

تع هساظج ظٍي کاالّاي غطا ،اياب ٍ ضّاب ٍ ـَغات ًصاظش.

تدقيق ػالٍُ تع تعظـي هيػاى تاثيع هتغيعّاي هساظجي

هقايفِي تيي کمكّاي قيوتي ٍ هساظجي (شظآهصي) هداـثِ

(شظآهصي) ٍ قيوتي تع هساظج گعشلگع تعاي پٌج کاالي غطا،

لصُ تعاي شٍ گعٍُ ظگعـيَى تعآٍظش لصُ ًماى شاش کِ اضافِ

هدل اقاهت ،اياب ٍ ضّاب ،ـَغات ٍ تاغشيص اغ هکاىّاي

کعشى ـِ هتغيع جصيص شظ هؼاشلِي تقاضاي گعشلگعي ،کمك

شيصًي ،تاثيع ـِ هتغيع اًتظاظات گعشلگع ًفثت تِ آيٌصُي

قيوتي کاالّاي هدل اقاهت ،اياب ٍ ضّاب ،ـَغات ٍ تاغشيص اغ

اقتىاشي ،تؼصاش ـاػات کاظ ظٍغاًِي ـعپعـت زاًَاظ ٍ

هکاىّاي شيصًي ظا ًفثت تِ خالت ًثَش ايي ـِ هتغيع افػايك

هيػاى تصّي ـعپعـت زاًَاظ تع ظٍي هساظج گعشلگع هَظش

هيشّصّ .وچٌيي کمك هساظجي تعاي کاالّاي غطا ٍ هدل

تدليل قعاظ گعفتِ اـت .شظ ايي تدقيق کمكّاي قيوتي ٍ

اقاهت کوتع ٍ تعاي کاالّاي اياب ٍ ضّاب ،ـَغات ٍ تاغشيص

هساظجي تقاضا تعاي پٌج کاالي ضکع لصُ شظ خالت ٍجَش ـِ

اغ هکاىّاي شيصًي تيمتع اغ قثل هيلًَص.

هتغيع جصيص ٍ ػصم ٍجَش آًْا شظ تاتغ تقاضاي گعشلگعي

كلمات كليدي :گعشلگعي شازلي ،ـيفتن تقاضاي تقعيثاً

تاّن هقايفِ لصُ اـت.

ايصُآل(آيصغ) ،کمك قيوتيتقاضا ،کمك هساظجي
(شظآهصي) تقاضا.
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شظ زىَن گعشلگعي شازلي ،الغم تهِ ضکهع اـهت کهِ ايهي

پعشازتِ اـت الاظُ کهعش .تدقيهق ههَظش ًظهع تهع اـهاؾ ظٍق

ًَع گعشلگعي اغ فعاٍاًي تااليي تعزَظشاظ تَشُ ٍ هتٌاـهة تها

تدقيق پيوايمي تَشُ ٍ شاشُ ّاي تدقيق ههَظش ًظهع تهِوهَظت

ظلص اقتىاشي کمَظ ظًٍص ظٍ تهِ ظلهصي شاظش .شظ ايهي ظاتطهِ

هقطؼي( ٍ )1379تا اـتفاشُ اغ پعـمٌاهِ جوغآٍظي لصُ اـت.

لْع همْص تا جوؼيتي تعاتع تا ً 2,427,316فع تِ ػٌهَاى شٍههيي

تعاي تدليل شاشُ ّها اغ اًهَاع ظٍق ّهاي آههاظي ًظيهع جهصاٍل

لْع تػظگ کمَظ اغ لدها جوؼيتهي ،هعکهػ اـهتاى زعاـهاى

هياًگيي ،اًدعافهؼياظً ،وا ٍ غيعُ اـتفاشُ لصُ اـت ) والدي

ظضَي هيتالص(ـاغهاى آهاظ هلي ايعاى .)1385 ،لْع همْص تِ

ٍ زههَقفههع .)245-232 :1379 ،شظ هطالؼههِي شيگههع خثيثههي

لدا ٍجهَش هعقهص هطْهع اههام ظضها (ع) شظ هعکهػ ٍ ّفهتِي

( )1382تِ تعآٍظش تاتغ تقاضاي گعشلهگعي زهاظجي ايهعاى تها

اوههلي آىّ ،عـههالِ لههاّص ٍظٍش هيليههَىّهها غائههع ٍ گعشلههگع

اـهتفاشُ اغ ههصل خهصاقل هعتؼهات هؼوهَلي ٍ3خهصاقل هعتؼههات

شازلي (تع اـاؾ آهاظغيع ظـوي  2تا  6هيليَى ًفع) 2هيتالص ٍ

تؼوين يافتِ 4تَـط شاشُّاي تعکيثي (ـعيغهاًي -هقطؼي) شظ

ايههي اهههع هٌهههع تههِ تَـههؼِي گعشلههگعي شازلههي ٍ تاـيفههات

ـههالّههاي  1350-80پعشازتههِ اـههت .جاهؼههِ هههَظش تعظـههي،

هعتَط تِ آى ،ظًٍق ٍ تَـؼِي لْعي ٍکفة هٌافغ اقتىهاشي

گعشلههگعاى کمههَظّاي آلوههاى ،ايتاليهها ،اًگلفههتاى ،پاکفههتاى،

خاول اغ ٍظٍش گعشلگعاى شظ لْع لصُ اـت(شيٌاظي:1384 ،

ؼاپي ،ـَئيؿ ،فعاًفِ ،کَيت ٍ ٌّصٍـتاى تَشُاًص .هتغيعّهاي

.)122-119

تاثيعگطاظ تع تقاضاي گعشلهگعي ،شظآههص ـهعاًِ ،قيوهتّهاي

خال تا تَجِ تِ ايي هَضَع کهِ شظ اشتيهات گعشلهگعي تهعاي

ًفثي ٍ هتغيهع هههاغي ٍقهَع اًقهالب ٍ جٌها شظ ايهعاى طهي

تؼييي تاتغ تقاضاي گعشلگعي ،توعکهػ اکرهع قعيهة تهِ اتفها

ـالّاي  1357-67تَشُ اـتً .تايج ًماى ههيشّهص کهِ هتغيهع

تدقيقات اًهام لهصُ تهاکٌهَى تهع ظٍي هتغيعّهاي شظآههصي ٍ

ههاغي اًقالب ٍ جٌا اغ ًظع آهاظي هؼٌاشاظ ٍ شاظاي ػالهت

قيوتي تَشُ اـهت ) (Ghialy, et al, 2010: 1شظايهي تدقيهق

هَظش اًتظاظ تَشُ اـت .هتغيع شظآهص ـعاًِ ،قيوهتّهاي ًفهثي،

ـؼي لصُ اـت کِ ػالٍُ تهع هتغيعّهاي قيوتهي ،تهاثيعگهطاظي

ًعذ اظغ ،خهن تهاظت تهعاي تؼيهي کمهَظّا اغ ًظهع آههاظي

ـايع هتغيعّاي هَثع تع تقاضاي گعشلگعيّ ،واًٌهص اًتظهاظات

هؼٌا شاظ تَشُ اهّا تعاي تؼيهي کمهَظّاي شيگهع شاظاي ػالهتهي

گعشلگعاى ًفثت تِ آيٌصُي اقتىاشي ،تؼهصاش ـهاػات کهاظي

هسالف ػالهت هَظش اًتظهاظ تهَشُ اـهت (خثيثهي-95 :1382 ،

ـعپعـت زاًَاظ ٍ هيػاى تصّي ـعپعـت زاًَاظ هَظش تعظـي

ّ .)115وچٌههيي اغ هطالؼههات زههاظجي هههيتههَاى تههِ کههک ٍ

ٍ تهػيِ تدليل قعاظ گيعش کِ شظ فىل ـَم تهِ لهعج جػئيهات

آلپاي )1994(5کِ تقاضاي زاًَاظ شظ تعکيِ ظا تهعاي کاالّهاي

آى پعشازتِ لصُ اـت.

هىههعفي غههطا ،پَلههاح ،تدىههيل ،تفعيدههات ،تهْيههػات،

ايٌههک تهها تَجههِ تههِ اّويههت گعشلههگعي شازلههي ٍ ضههعٍظت

تْصالت ،هفکي ،گعشلگعي ،اياب ٍ ضّهاب ٍ شيگهع کاالّها

گفههتعق ايعاًگههعشي تههِهراتههِ ظاّکههاظي هههَثع تههعاي ظًٍههق

هَظش تعظـي قعاظ شاشًص الاظُ ًوهَش .شظ ايهي تدقيهق شاشُّهاي

اقتىههاشي ،تههالق لههصُ تهها اـههتفاشُ اغ پعـمههٌاهِ ،اطالػههات

هساظج اغ ًَع تعکيثي (ـعيغهاًي ٍ هقطؼهي) اغ  19اـهتاى شظ

جوغآٍظي ٍ تهِ تدليهل ّهاي آههاظي ٍ تهعآٍظش تهاتغ تقاضهاي

ـال ً ٍ 1994يػ اغ هصل آيصغ (ـيفتن تقاضاي تقعيثهاً ايهصُآل)

گعشلگعي شازلهي لْعـهتاى همهْص پعشازتهِ لهَش .اغ جولهِ

اـتفاشُ لصُ اـتً .تايج تدقيق هَظش ًظهع ًمهاى ههيشّهص کهِ

هطالؼههات قثلههي اًهههام لههصُ هههيتههَاى تههِ وههالدي ٍزههَقفههع

کمك هساظجي تعاي غطا ٍ تفعيدات تِ تعتيهة  56شظوهص ٍ

( )1379کِ تِ تعظـي گعشلگعي شازلي شظ لْعـهتاى تاتلفهع

 87شظوص ٍ تعاي تقيِي هَاظش کمكّا تػظگتهع اغ يهک تهَشُ

 2اطالػات تعاي گعشلگعي شازلي تِ هعاتة کوتع اغ گعشلگعي زاظجي شظ
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شـتعؾ اـت.
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اـهت )ّ .(Koc et al, 1997وچٌهيي قيهالي يهاج ٍ شيَيهص

 2 -2مباوي وظري سيستم تقاضااي تقريبااا ايادٌآل ي

آلي )2010(6تِ تعظـي ـايع لازهّا ٍ ػَاهل هْن تهاثيعگهطاظ

محاسبٍ كطصَا

تع تسويي تاتغ تقاضاي تَظيفن شازلي اـتعاليا پعشازتِاًص .ايهي

ـيفتن تقاضهاي تقعيثهاً ايهصُآل ظا شيتهَى ٍ هَلثهايع 8هؼعفهي ٍ

لازه ّا ػثاظتٌهص اغ اًتظهاظات گعشلهگع ًفهثت تهِ آيٌهصُي

ـپؿ تعاي تدليل ظفتاظ هىعف کٌٌصُ اغ آى اـهتفاشُ ًوَشًهص.

اقتىاشي ،هقصاظ تصّي ـعپعـت زاًَاظ ٍ هيػاى ـهاػات کهاظ

ايي هطالؼِ پايِي تواهي هطالؼات شظ شِّّاي  1980تِ تؼص لص

ظٍغاًِ ي ٍي شظ هقاتل هثلغ شظيافتي تِ ػٌَاى شـتوػش .هصل تهِ

ٍ شظ غهيٌههِّههاي هتؼههصشي اغ جولههِ تقههَظي تقاضهها (کههاال ٍ

کاظ گعفتِ لصُ شظ ايي تدقيق خهصاقل هعتؼهات ـهِ هعخلهِاي

زصهات) ،تهاظت تيي الولل ٍ تَغيغ شظآهص هَظش اـتفاشُ قهعاظ
9

هيتالص ) 7(3SLSکِ اطالػات آى تِوَظت تعکيثهي (ـهعي

گعفت .تيَغي شظ ـال  1994الاظُ هيکٌص کهِ طهي  12ـهال

غهاًي -هقطؼي) هيتالص .هدقهق شظ ايهي تدقيهق تهِ شليهل کهن

( )1980-91اغ الگههَي ـيفههتن تقاضههاي تقعيثههاً ايههصُآل 237

تههَشى تؼههصاش همههاّصات ـههعيغهههاًي (تقعيثهها  36همههاّصُ

هعتثِ اـتفاشُ لصُ اـت ٍ اغ تعظـي  207هقالِ ًيػ هؼلَم لهصُ

ـعيغهاًي اغ ظتغ اٍل ـال  1999تهاظتغ هْهاظم  )2007اغ ايهي

کِ شظ  89کاظ تهعتهي اغ ايهي الگهَ شظ تدليهل تقاضها اـهتفاشُ

ظٍق اـتفاشُ ًوَشُ اـت .يافتهِ ّهاي ايهي تدقيهق تيهاًگع ايهي

لصُ اـت .طهي شٍظُي (ً )1991 -2002يهػ تهع ايهي هطالؼهات

هَضَع اـت کِ افػايك تصّي زاًَاظ هيتَاًهص اـهتعالياييّها

(زىَواً اغ تؼص ًظعي) ،افػٍشُ لصُ اـت .تٌاتعايي هيتَاى تهِ

ظا تِ هفافعت ّاي شازلي تمَيق کٌص [ظاّعا تصيي هؼٌي اـهت

تعتعي ًفثي ايي ـيفتن تقاضا تع ـايع ـيفتنّاي تَاتهغ تقاضها

کِ آًاى کِ تصّي تيمتع شاظًص تِجاي گعشلهگعي زهاظجي تهِ

الاظُ کعش (ؼياليي.)158 :1380 ،

گعشلگعي شازلي ظٍي هيآٍظًص]ّ .وچٌيي ـاػات کاظي ًيػ

الگَي پيمٌْاشي شيتَى ٍ هَلثايع (Deaton et mu, 1980:

شاظاي ظاتطِي هرثهت تها تقاضهاي گعشلهگعي شازلهي اـهتعاليا

) ،26-312تا ػٌَاى الگَي  AIDSايفتا لٌازتِ لصُ اـت ٍ

هي تالص [ايي هَضَع ًيػ تياًگع ايي اـت کِ تا افػايك ـاػات

ـپؿ ،تؼصيالتي شظ آى وَظت گعفتهِ اـهت کهِ تها ػٌهَاى

کههاظي ،اـههتعالياييّهها گعشلههگعي شازلههي ظا تههِ گعشلههگعي

الگَي  AIDSپَيهل ،تلفيقهي( 10جوؼهي) ٍ هؼکهَؾ ًاهيهصُ

زاظجي تعجيح هي شٌّص]ّ .وچٌهيي هتغيهع اًتظهاظات ًفهثت تهِ

لصُ اـت .جْهت هطالؼهِي تيمهتع الگَّهاي  AIDSپَيها تهِ

آيٌهههصُي اقتىهههاش ًيهههػ ًقهههك هْوهههي ظا شظ تىهههوينگيهههعي

تلٌففَظتي ٍ گعيي)،(Blanciforti et gr,1980: 515-565

اـتعالياييّا تعاي هفافعتّاي شازلي ،تع ػْصُ شاظش.

غپاًاشيػ ٍ خثية )(Xepanadeas et ha, 1995: 169-173
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ٍ تهع اـهاؾ ظٍقّهاي ّوگعايهي ٍ الگهَي اوهالج زطها
 -2دادٌَا ي ريشتحليل

) (ECMتهِ هوثهعؾ ٍ ًهَهي (Chambers et no, 1997:

 1-2دادٌَا

) ٍ 935-943تالکَههههة ٍ ّوکهههاظاى (Balcombe,

شاشُّههاي جوههغآٍظي لههصُ شظ ايههي تدقيههق اغ ًههَع شاشُّههاي

) ،Davidova et mo,1999: 36-47شيَيؿ ٍ کاظاگياًيؿ

هقطؼههي ٍ اغ ًههَع هيههصاًي هههيتالههص کههِ اغ طعيههق هىههاخثِ

ٍ ّوکهاظاى (Karagiannis Katranidis et ve, 2000:

خيهههَظي ٍ پعکهههعشى پعـمهههٌاهِ اغ تؼهههصاش  500زهههاًَاشُي

) 29-35هعاجؼِ کٌيص .جْت تدث هستىع ايي ظٍقّا تهِ

گعشلگع ،کِ شظ تْاظ  1390اغ لْعـتاى همْص شيصى ٍ خصاقل

ووصي (وهوصي ،)187-157 :1383 ،هعاجؼهِ کٌيهص .الگهَي

 24ـاػت شظ آًها اقاهت شالتٌص جوغآٍظي لصُ اـت.

 AIDSايفتا اغ تاتغ هساظج زاوي اـتسعاج ههيلهَش ٍ تهع
8

Deaton & Muellbauer
Bues
10
Aggregate
11
Cointegration
9

Ghialy yap, Allen
Three-Stage least squares

6
7

اـاؾ قييِي لفعش لوا ٍ 12اًهام يک ـعي ػوليات جثعي

شظ ظاتطِي تاال * Pلازه قيوت اـتَى wi ،ـْن تَشجهِاي

هيتَاى هؼاشلِي ـْن تَشجهِاي ّيکفهي ٍ 13اغ آى طعيهق ،

کاالي iام ٍ  piقيوت کاالي iام هيتالهص .تها اـهتفاشُ اغ ايهي

هؼاشلِي ـْن تَشجِاي هاظلهالي 14ظا اـهتسعاج کهعش .ـهْن

لههازه ،ـيفههتن تقاضههاي تقعيث هاً ايههصُآل زطههي 17تههِشـههت

تَشجِاي هاظلالي کاالي iام تِ وَظت غيع تَشُ ٍ تِ الگَي

هيآيص .ـيفتن تقاضاي تقعيثاً ايصُ آل شظ فهعم کلهي زهَش ٍ تها

 AIDSايفتا هؼعٍف لصُ اـت ).(SAIDS

تَجِ تِ لازه قيوت ٍاقؼي ،يک هصل غيع زطي اـهت .اهها
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اغ آًهائي کِ تهعاي تهعآٍظش آى تهِ همهاّصات غيهاشي اختيهاج
اـت ،شظ ايي تدقيق ًيػ ّواًٌهص تفهياظي اغ هطالؼهات وهَظت

کِ شظ آى  wiـْن تَشجِاي کاالي iام pj ،قيوت کاالي jام،

گعفتههِ ،18ههثههَظ تههِ زطههي کههعشى ايههي هههصل ٍ تههعآٍظش آى

 Xهساظج کل هفافعت زاًَاظ تِ لْعـتاى همْص هيتالص کهِ

تِوَظت زطي اـت تعاي تدقق ايي هٌظَظ تهِجهاي لهازه

تِ ػٌَاى شظآهص تسىيىي گعشلگع شظ هفافعت تهِ همهْص شظ

ٍاقؼي قيوت اغ لازه اـهتَى اـهتفاشُ ههيلهَشّ .وچٌهيي اغ

ًظع گعفتِ هيلَش  iػهعي اغ هثهص ههصل  ij ،ضهعية هتغيهع

ضعائة تعآٍظش لصُي ،هؼاشلِي ( )4کمكّاي قيوتهي تقاضها

ضهعية

ٍ اغ هؼاشلههِي ( )5کمههكّههاي هسههاظجي (شظآهههصي) تقاضهها

قيوت کهاالي  jام شظ هؼاشلهِي ـهْن کهاالي iام،

i

هتغيع هساظج کل تؼصيل لصُ تا لازه اـهتَى ٍ  pلهازه

تِشـت هيآيص:

قيوت کل تعاًػلَگ تَشُ ٍ تِ وَظت غيع تؼعيف هيلَش:
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لازه قيوت ( )2ـيفتن هؼاشالت ( )1ظا تِ ـيفتن هؼاشالت
غيعزطي تثهصيل ههيکٌهص ٍ تهِ ًهصظت شظ هطالؼهات تهعتهي
اـتفاشُ لصُ اـهت ) .(Deaton et mu,1980: 26-312شظ
هطالؼههات تهعتههي ػوههصتاً اغ تقعيههة زطههي الگههَي
15

AIDS

) (LA/AIDSاـههتفاشُ هههيلههَش ،غيههعا تههعآٍظش

پاظاهتعّاي ايي هصل ًياغ تِ آهاظ جاهغ ٍ کاهلي شاظش .شيتهَى ٍ
هَلثايع ( )1980تعاي ظفغ ايي همکل ،لازىي ظا هؼعفي ًوَشًص
کِ اغ آى تهِ ػٌهَاى لهازه اـهتَى 16يهاش ههيلهَش ،تهِجهاي
اـتفاشُ اغ لازه قيوت  Pشظ هؼاشلِي ( ،)2اغ * Pشظ هؼاشلِي
( )3اـتفاشُ هيلَش کِ * Pلازه قيوت اـتَى هيتالص.
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تيَغي ( )Buse, 1994: 781-793تا اـتفاشُ اغ آغهايكّاي
هًَتکاظلَ ًماى شاشُ اـت کِ فعهَل هٌاـة تعاي هداـثِي
کمك هساظجي (شظآهصي) ّواى ظاتطِي( )5اـت.
شظ ايي تدقيق ظگعـيَى هؼاشلِي ( )1تعاي ًَ 5ع کهاال (غهطا،
ـَغات ،هدل اقاهت ،تاغشيص اغ هکهاىّهاي شيهصًي ٍ ايهاب ٍ
ضّاب) تهِ وهَظت هههػا تسوهيي غشُ لهصُ ٍ پهؿ اغ تهعآٍظش
ظگعـيَى ّا ،اغ ضعائة تعآٍظش لصُ ٍ تا اـتفاشُ اغ هؼاشلِّاي
( )5( ٍ )4کمك ّاي قيوتي ٍ هساظجي تقاضا هداـثِ گعشيصُ
اـههت پههؿ اغ آى هؼاشلههِي ( )1تهها ٍظٍش ـههِ هتغيههع اًتظههاظات
گعشلگعاى ًفثت تِ آيٌصُي اقتىاشي ،تؼهصاش ـهاػات کهاظي
ـعپعـههت زههاًَاظ ٍ هيههػاى تههصّي ـعپعـههت زههاًَاظ ههههصش
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تسويي غشُ لهصُ ٍ پهؿ اغ تهعآٍظش ظگعـهيَىّها ،اغ ضهعائة
تعآٍظش لصُ ٍ تا اـتفاشُ اغ هؼاشلِّهاي ( )5( ٍ )4کمهكّهاي
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Sheferd‘s Lemma
Hicksian Budget Shares
14
Marshalian Budget Shares
15
Linear Approximation of AIDS
16
Ston Index

قيوتي ٍ هساظجي تقاضا هداـثِ گعشيصُ اـت.
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)Linear Almost Ideal Demand System (LAIDS
18

ظضائي پَظ ( ، )1384کًَي ( ، )2001شيتَى ٍ هَلثايع (.)1980
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 -3متغيرَاي مًرد مطالعٍ ي وحًٌ اودازٌگيري آوُا

 -4تحليل دادٌَا

 1-3متغيرَاي يابستٍ
ـْن ّعکصام اغ هساظج غطا ،ايهاب ٍ ضّهاب ،ـهَغات ،هدهل

شظ ايي تدقيق اتتصا يک تدليل تَويفي تهِ ػوهل ههيآيهص کهِ
طي آى ٍضؼيت هَجَش ًوًَهِ اًتسهاب لهصُ ،همهسه لهَش.

اقاهت ،تاغشيص هکاى ّاي شيصًي شظ ايي هفهافعت تهِ لْعـهتاى
همْص اغ ّػيٌِي کل ايي هفافعت تِ لْعـتاى همْصّ .ع کصام

ـپؿ تعاي تدليل اـتٌثاطي اغ هصل آيصغ اـتفاشُ هيلَش.

اغ ـْن ّا شظ ظگعـهيَى هههػا تهِ ػٌهَاى هتغيهع ٍاتفهتِ هٌظهَظ
هيلَش.

 1-4تحليلَاي تًصيفي
شظ ايي قفوت ًتايج خاول اغ تدليلّاي تَويفي تِ لعج غيع

 2-3متغيرَاي مستقل

اظائِ هيگعشش:

هتغيعّههايي هفههتقل ػثاظتٌههص اغ هتغيههع قيوههت کاالّههاي هههَظش

 -1هيهاًگيي ـهي ـعپعـهت زاًَاظّها  39ـهال ٍ ّوفهع 36/1

تعظـي (غطا ،هدل اقاهت ،ـَغات ،اياب ٍ ضّاب ٍ تاغشيص اغ

ـال يؼٌي شظ خهصٍش ـهٌيي هياًفهالي اـهتّ ،وچٌهيي تهِطهَظ

هکاى ّاي شيصًي) ،هتغيع هساظج کل هفافعت تؼهصيل لهصُ تها

هتَـط ّع زاًَاشُ ّ 2وعاُ ظا تِ شًثال شالتِ اـت.

لههازه اـههتَى ٍ ـههِ هتغيههع اًتظههاظات گعشلههگع ًفههثت تههِ

 -2تِطَظ هياًگيي ّع زهاًَاشُ  6ظٍغ ظا تهعاي گعشلهگعي شظ

آيٌصُ ي اقتىاشي ،هيهػاى ـهاػات کهاظي ظٍغاًهِي ـعپعـهت

لْعـتاى همْص ازتىان هيشّص.

زاًَاظ ٍ هيػاى تصّي ـعپعـت زاًَاظ کِ تِ وَظتّاي غيهع

 -3تِ طَظ هياًگيي فاولِي هدل اقاهت گعشلگع تا لْعـهتاى

اًصاغُگيعي هيلَش:

همْص شظ خصٍش  818کيلَهتع تَشُ اـت.

الف :هتغيع قيوت کاال تهعاي غهطا ٍ هدهل اقاههت ،تهِ وهَظت

 47/2 -4شظوص اغ ـعپعـت ّاي زاًَاظ گعشلگعاى شظ ـهٌيي

هساظج ـعاًِي ظٍغاًِي ّعکصام اغ ايي شٍ کاال ٍ تعاي ايهاب

تههيي  30تهها  44ـههال ٍ  21/4شظوههص ـعپعـههتّههاي زههاًَاظ

ٍ ضّاب ،ـهَغات ٍ تاغشيهص اغ هکهاىّهايشيهصًي تهِ وهَظت

گعشلگع شظ ـٌيي  29ـال ٍ کوتع قعاظ شاظًص.

هساظج ـعاًِ ايي کاالّا اًصاغُگيعي هيلَش.

 -5شظ خصٍش  % 20/4اغ ـعپعـت ّهاي زهاًَاظ گعشلهگعاى ٍ

ب :هتغيع هساظج کل هفافعت تؼصيل لصُ تا لهازه اـهتَى،

 % 16/4اغ ّوفعاى آًْا شاظاي تدىيالت شاًمگاّي تَشُاًص.

تِ هٌػلِي هساظج تسىيه شاشُ لصُ تَـهط گعشلهگع تهعاي

 -6خصٍش  86/4شظوص اغ ـعپعـتاى گعشلهگع ٍ  39/6شظوهص

هفافعت تِ لْعـتاى همْص ٍ ،اغ تقفين کل هساظج اًهام لصُ

اغ ّوفعاى آًْا لاغل تَشُاًص کهِ تيمهتعيي شظوهص ًهَع لهغل

شظ هفافعت تِ لْعـتاى همْص تع لازه قيوت اـتَى تصـت

ـعپعـت ،لغل آغاش ٍ ّوفعاى آًْا کاظهٌص تَشُ اـت.

آهصُ اـت.

 -7تِ طَظ کلي گعشلگعاًي کِ تهِ لْعـهتاى همهْص هفهافعت

ج :هتغيهع اًتظهاظات گعشلهگع ًفهثت تهِ آيٌهصُي اقتىههاشي اغ

کعشُ تَشًص هثلغ  9/656/000ظيال ظا شظ ـال تِ گعشلگعي شظ

طعيق پعـك پٌج ـَال اـتاًصاظش اغ فعش گعشلهگع ٍ ـهپؿ اغ

شازل کمَظ تسىيه هيشٌّص کِ اغ ايي هقصاظ تِطَظ هتَـط

طعيق ظٍق ليکعت تصـت هيآيص.

هثلغ 4/199/700ظيال آى ظا تِ همْص تسىيه شاشُ تَشًص .ايي

ش :شاشُ ّاي هعتَط تهِ هتغيهع هيهػاى ـهاػات کهاظي ـعپعـهت

اظقام ًماى هي شّص کِ گعشلگعاًي کِ تِ لْعـتاى همْص ـفع

زاًَاظ ًيػ اغ طعيق پعـك ـَال تِشـت آهص.

کعشُاًص خصٍش  % 43/5اغ هساظج گعشلهگعي ـهالياًِي زهَش

ُ :شاشُ ّاي هعتَط تِ هتغيع هيػاى تصّي ـعپعـت زاًَاظ ًيػ اغ

ظا شظ ايي هفافعت تِ لْعـتاى همْص زعج کعشُاًص.

طعيههق پعـههك ـههَال ٍ هداـههثِي هيههاًگيي گػيٌههِي ػالهههت
غشُي ّع فعش تِ شـت آههص ٍ تهِ ػٌهَاى لهازه تهعاي هيهػاى

 -8ـْن پٌج ًَع هساظج گعشلگعاى شظ هفافعت تِ لْعـهتاى

تصّي هطعج لص .

همْص ،تِتعتية  0/262 ٍ 0/066 ،0/228 ،0/102 ،0/342تعاي
غههطا ،هدههل اقاهههت ،ايههاب ٍ ضّههاب ،ـههَغات ٍ تاغشيههص اغ

هکاى ّاي شيصًي تَشُ اـت .تيمتعيي ـهْن هسهاظج ظا شظ تهيي

لْعـتاى همْص ،لهاّص قهعاظ گهعفتي ـهْن هسهاظج تاغشيهص اغ

گعشلگعاى ،غطا ٍ تؼص اغ آى تهِ تعتيهة تاغشيهص اغ هکهاىّهاي

هکاى ّاي شيصًي ،شظ ظتثِي شٍم تهيي هسهاظج گعشلهگع ظٍي

شيصًي ،اياب ٍ ضّاب ،هدل اقاهت ٍ ـهَغات شاظش .تها تَجهِ

ـايع کاالّا هيتالين ٍ تهِ ػلهت هٌاـهة تهَشى آب ٍ ّهَا شظ

تِ اػوال قاًَى خطف ياظاًِّها شظ غههاى جوهغآٍظي شاشُّهاي

فعٍظشيي هاُ لْعـتاى همْص ،گعشلگعاى ـؼي هيکٌٌص کِ اغ

تدقيق ٍ تِ ـثة آى ،افػايك قيوت ـهثص کاالّهاي زهَظاکي

هديط ّاي تاغ ٍ شظ ضوي اظغاى قيوت اـتفاشُ کٌٌص .اها تاغ ّن

گعشلگع ،لاّص تاالتعيي ـْن هساظج گعشلگع تهعاي کهاالي

هيتَاى گفت ازتىان شاشى ـْن ّػيٌِاي تهعاي گهعٍُّهاي

غطا ّفتين .تاتَجِ تِ ٍجَش جاضتِّهاي تفعيدهي تهيظقيهة شظ

هستلف گعشلگعاى ،هتفاٍت اـت.

ًوَشاظ لواظُ 1

هٌثغ :يافتِّاي تدقيق

 2-4تحليلَاي استىباطي

هيػاى تصّي ٍي ،تعآٍظش گعشيص کهِ ًتهايج آى شظ جهصٍل ()1

شظ تدليههل اـههتٌثاطي تهها اـههتفاشُ اغ هؼاشلههِي ( )1اتتههصا پههٌج

آهصُ اـت.

ظگعـيَى تقاضاي گعشلگعي شازلي لْعـتاى همْص شظ تْاظ

شظ ايي قفوت ًتايج خاول اغ تعآٍظش ظگعـيَىّها تها اـهتفاشُ

 ، 1390تههصٍى ٍظٍش ـههِ هتغيههع اًتظههاظات گعشلههگع ًفههثت تههِ

اغ هصل آيصغ اظائِ هيگعشش:

آيٌصُ ي اقتىاشي ،تؼهصاش ـهاػات کهاظي ـعپعـهت زهاًَاظ ٍ

جصٍل ( :)1ضعائة تسويي غشُ لصُ ي هتغيعّاي هفتقل تعاي تاتغ تقاضاي گعشلگعي شازلي لْعـتاى همْص اغ ً 500وًَِ هَظش هطالؼِ شظ تْاظ  ،139تا اـتفاشُ اغ
هؼاشلِي( )6قثل اغ ٍظٍش ـِ هتغيع جصيص .
تاغشيص اغ هکاىّاي
هتغيع ٍاتفتِ
هتغيع هفتقل

غطا

هدل اقاهت

اياب ٍ ضّاب

ـَغات

شيصًي

ضعائة تعآٍظش

ضعائة تعآٍظش

ضعائة

ضعائة تعآٍظش

ضعائة

لصُي

لصُي

تعآٍظش لصُي

لصُي

تعآٍظش لصُي

(آهاظٓ )t

(آهاظٓ )t

(آهاظٓ )t

(آهاظٓ )t

(آهاظٓ )t

لگاظيتن طثيؼي لازه قيوت غطاي

***0/187

- 0/049

- 0/053

- 0/019

- 0/067

گعشلگع

()18/234

()-7/636

()-6/525

()-4/915

()-8/340

لگاظيتن طثيؼي لازه قيوت هدل

***- 0/056

***6/068

0/002

-0/003

***- 0/012

اقاهت گعشلگع

()-9/643

()18/940

()0/377

()-0/875

()-2/627

لگاظيتن طثيؼي لازه قيوت اياب ٍ

***

***

***

***

***

***

***

***

***

- 0/036

- 0/008

0/103

- 0/020

- 0/039

ضّاب گعشلگع تِ همْص

()-5/083

()-1/833

()18/443

()-7/566

()-6/949

لگاظيتن طثيؼي لازه قيوت ـَغات

***- 0/023

0/006

***- 0/031

***0/058

***- 0/090

()-2/571

()1/126

()-4/370

()17/002

()-2/651

لگاظيتن طثيؼي لازه قيوت تاغشيص اغ

***- 0/028

-0/510

***- 0/045

***- 0/025

***0/098

هکاىّاي شيصًي گعشلگع

()-3/844

()-0/033

()-7/885

()-9/133

()17/134

لگاظيتن ًفثت هساظج کل تِ لازه

***0/145

***0/052

***- 0/090

***- 0/033

***- 0/074

قيوت اـتَى

()16/021

()9/269

()-12/582

()-9/892

()-10/447

گعشلگع

***

ػعي اغ هثصا
2

R

 R 2تؼصيل يافتِ
آهاظُ F
تؼصاش هماّصات

***

***

***

- 0/275

-0/003

0/519

0/251

0/508

()-4/321

()-0/121

()15/207

()15/518

()14/869

0/861

0/859

0/882

0/838

0/844

0/741

0/738

0/779

0/702

0/712

***93/212

***91/371

***114/368

***76/530

***80/343

500

500

500

500

500

 - 1ـْن هساظج ّع يک اغ پٌج کاالي گعشلگع اغ کل هساظج گعشلگع.
ٍ تِ تعتية اغ ًظع آهاظي شظ ـطح  %10ٍ ٪5 ٍ ٪1هؼٌي شاظ اـت.
هٌثغ :يافتِّاي تدقيق

ّواًگًَِ کِ شظ جهصٍل ( )1هالخظهِ ههيلهَش ،اغ  35پهاظاهتع

شظ ايههي ظاتطههِ هقههصاظ ( R 2هؼيههاظ زههَتي تههعاغق هؼاشلههِي

تههعآٍظش لههصُ  30پههاظاهتع اغ لدهها آهههاظي هؼٌههاشاظ لههصُاًههص.

ظگعـيَى)

تؼصيل يافتهِ ًيهػ تها تَجهِ تهِ هقطؼهي تهَشى

هؼٌا شاظ تَشى ضعاية اغ لدها آههاظي هثهيي خفاـهيت تقاضها

شاشُ ّا هٌاـة تَشُ ٍ ايي تياًگع ايي هَضَع هيتالص کِ ههصل

ًفههثت تههِ هتغيعّههاي هتٌههاظع آًْهها (قيوههت ،هسههاظج) اـههت.

تغييعات شظ هتغيع ٍاتفتِ ظا تهِ زهَتي ًمهاى ههيشّهص .پيعاههَى

تِ ػثاظت شيگع هؼٌاشاظ تَشى ضعية ّهاي قيوهت تهعاي کاالّها

آهاظُي ً Fيػ کِ هؼياظي تعاي هؼٌيشاظ تهَشى کهل ظگعـهيَى

شاللت تع آى شاظش کهِ شٍلهت (يها ـهاغهاى هيهعان فعٌّگهي ٍ

تدفاب هي آيص تايهص تهِ ايهي هَضهَع الهاظُ کهعش کهِ هقهاشيع

گعشلگعي لْعـتاى همْص) هيتَاًص اغ هتغيع قيوت تهِ ػٌهَاى

تصـت آهصُ تعاي ايي آهاظُ ًماىشٌّصُي هؼٌيشاظ تهَشى کهل

اتػاظي تعاي ظـيصى تِ ّصفّاي اقتىاشي زَش تْعُ جَيص.

ظگعـيَى هيتالص.

ٍ R2

شظ هعخلِ ي شٍم پٌج ظگعـهيَى تقاضهاي گعشلهگعي شازلهي

هساظج کاالي غطا تاثيع هرثت ٍ هؼٌاشاظ ٍ تع ظٍي کاالّاي

لْعـتاى همْص شظ تْاظ  1390تا خيَظ ـِ هتغيع جصيص شظ خال

اياب ضّاب ،ـَغات ٍ تاغشيص اغ هکاىّاي شيصًي تاثيع هٌفي

تعظـي شظ ايي تدقيق ،تعآٍظش لص کِ ًتايج آى شظ جهصٍل ()2

ٍ هؼٌاشاظي شاظش .ايي تصيي هؼٌاـت کِ تا افػايك ـاػات کاظ

آهصُ اـتّ .وچٌيي ًتايج کمك ّاي قيوتي تقاضا ٍ هساظجي

ـعپعـت زاًَاظ گعشلگعٍ ،ي هساظج تيمتعي تع ظٍي کاالي

(شظآهصي) تقاضا تعاي کل  500گعشلهگع ًوًَهِي لْعـهتاى

غطا اًهام شاشُ ٍ اغ هساظج ظٍي کاالّاي اياب ٍ ضّاب ٍ

همْص شظ شٍ ٍضؼيت قثهل اغ ٍظٍش ـهِ هتغيهع جصيهص ٍ تؼهص اغ

ـَغات هيکاّص .هتغيع تؼصاش ـاػات کاظي ـعپعـت گعشلگع

ٍظٍش ـِ هتغيع جصيص تِ تعتية شظ جصاٍل ( )4( ٍ )3آهصُ اـت.

تع ظٍي هساظج کاالي هدل اقاهت تاثيع هؼٌاشاظي ًصاظش.

تا تَجِ تِ جصٍل ( )2هماّصُ هيلَش اًتظاظات گعشلگع تع

ّوچٌيي هتغيع هيػاى تصّي ـعپعـهت زهاًَاظ تهع ظٍي هسهاظج

ظٍي هساظج کاالّاي غطا ٍ هدل اقاهت تاثيع هرثت ٍ هؼٌاشاظ ٍ

کاالي هدل اقاهت تاثيع هٌفي ٍ هؼٌهاشاظي شاظشّ .وچٌهيي ايهي

تع ظٍي هساظج ـايعکاالّا تاثيع هٌفي ٍ هؼٌاشاظي شاظش؛ تصيي

هتغيع تاثيع هرثت ٍ هؼٌاشاظي تع هساظج تع ظٍي کهاالي تاغشيهص

هؼٌي کِ تا تصتيي لصى ـعپعـت زاًَاظ گعشلگع ًفثت تِ

اغ هکاى ّهاي شيهصًي شاظش ايهي تهصيي هؼٌاـهت کهِ ـعپعـهت

آيٌصُي اقتىاشيٍ ،ي هساظج زَش تع ظٍي کاالّاي غطا ٍ

زاًَاظ گعشلهگع تها افهػايك تهصّي هسهاظج زهَش ظا تهع ظٍي

هدل اقاهت ظا کاّك شاشُ ٍ تع هساظج زَش ظٍي کاالّاي

کههاالي هدههل اقاهههت کاـههتِ ٍ هسههاظج کههاالي تاغشيههص اغ

اياب ٍ ضّاب تِ همْص ،ـَغات ٍ تاغشيص اغ هکاىّاي شيصًي

هکاى ّاي شيصًي ظا افػايك هي شّص .هتغيع تصّي تع ظٍي ـهايع

هيافػايص .هتغيع تؼصاش ـاػاتکاظي ـعپعـت گعشلگع ظٍي

کاالّا تاثيعي ًصاظش.

جصٍل ( :)2ضعائة تسويي غشُ لصُ هتغيعّاي هفتقل تعاي تاتغ تقاضاي گعشلگعي شازلي لْعـتاى همْص اغ ً 500وًَِي هَظش هطالؼِ شظ تْاظ
 ،1390تا اـتفاشُ اغ هؼاشلِي ( ٍ )6تا ٍظٍش ـِ هتغيع جصيص هَظش تعظـي شظ ايي تدقيق.
تاغشيص اغ
غطا

اـکاى

اياب ٍ ضّاب

ـَغات

هکاىّاي شيصًي

هتغيع ٍاتفتِ

ضعائة

ضعائة تعآٍظش

ضعائة

ضعائة تعآٍظش

ضعائة

تعآٍظش لصُي

لصُي

تعآٍظش لصُي

لصُي

تعآٍظش لصُي

(آهاظٓ )t

(آهاظٓ )t

(آهاظٓ )t

(آهاظٓ )t

(آهاظٓ )t

***0/196

***- 0/041

***- 0/058

***- 0/022

***- 0/075

()20/097

()-6/419

()-7/255

()-5/544

()-9/176

***- 0/057

***0/067

0/003

-0/002

***- 0/011

()-10/646

()19/022

()0/576

()-0/734

()-2/513

لگاظيتن طثيؼي لازه قيوت اياب ٍ ضّاب گعشلگع تِ

***- 0/038

***- 0/008

***0/103

***- 0/019

***- 0/037

همْص

()-5/319

()-1/966

()19/293

()-7/526

()-6/921

***- 0/019

***0/007

***- 0/034

***0/057

***- 0/011

()-2/231

()1/333

()-4/966

()17/091

()-2/651

لگاظيتن طثيؼي لازه قيوت تاغشيص اغهکاىّاي شيصًي

***- 0/032

***- 0/034

***- 0/043

***- 0/024

***0/100

گعشلگع

()-4/777

()-9/560

()-7/778

()-8/946

()-8/356

***

***

هتغيع هفتقل

لگاظيتن طثيؼي لازه قيوت غطاي گعشلگع
لگاظيتن طثيؼي لازه قيوت هدل اقاهت گعشلگع

لگاظيتن طثيؼي لازه قيوت ـَغات گعشلگع

لگاظيتن ًفثت هساظج کل تِ لازه قيوت اـتَى
لازه اًتظاظات گعشلگع ًفثت تِ آيٌصُي اقتىاشي*

***

***

***

0/123

0/047

- 0/078

- 0/029

- 0/064

()13/516

()7/842

()-10/377

()-7/940

()-8/356

***- 0/004

***- 0/001

***0/002

***0/001

***0/002

تؼصاش ـاػات کاظي ظٍغاًِي ـعپعـت زاًَاظ*
هيػاى تصّي ـعپعـت زاًَاظ*

ػعي اغ هثصا
2

R

 R2تؼصيل يافتِ
آهاظُ F
تؼصاش هماّصات

()-5/396

()-2/984

()3/474

()3/159

***0/008

0/001

***- 0/005

*- 0/001

*- 0/002

()4/005

()-0/005

()-2/920

()-1/780

()-1/196

-1/046

***- 9/240

3/553

1/748

*4/988

()-0/187

()-2/959

()0/777

()0/788

()1/720

***

***

***

()3/760

***- 0/215

-0/021

0/497

0/236

0/461

()-4/320

()-0/641

()12/086

()11/924

()11/097

0/889

0/871

0/895

0/850

0/858

0/790

0/758

0/801

0/772

0/736

***80/181

***66/745

***85/855

***55/466

***59/349

500

500

500

500

500

 - 1ـْن هساظج ّع يک اغ پٌج کاالي گعشلگع اغ کل هساظج گعشلگع.
ٍ تِ تعتية اغ ًظع آهاظي شظ ـطح  %10ٍ٪5 ٍ ٪1هؼٌي شاظ اـت.
هٌثغ :يافتِّاي تدقيق

جصٍل ( :)3هقاشيع کمك قيوتي تقاضا تعاي کل  500زاًَاظ هَظش هطالؼِ گعشلگعاى شازلي لْعـتاى همْص شظ تْاظ  1390تا اـتفاشُ اغ ًتايج جصاٍل .2 ٍ 1

تؼصاش گعشلگع

غطا

هدل اقاهت

اياب ٍ ضّاب

ـَغات

تاغشيص اغ هکاىّاي شيصًي

ظگعـيَىّاي گعٍُ اٍل(جصٍل)1

500

-0/599

-0/386

-0/459

-0/089

-0/552

ظگعـيَىّاي گعٍُ شٍم (جصٍل)2

500

-0/550

-0/391

-0/471

-0/108

-0/555

هٌثغ :هداـثات تدقيق

ًتايج جصٍل (ً )3ماى هي شّص کِ کمك قيوتي تقاضا تعاي غطا،

کمك قيوتي تقاضا تعاي تاغشيص اغ هکاىّاي شيصًي تاالتعيي ٍ

اقاهت ،اياب ٍ ضّاب ،ـَغات ٍ تاغشيص اغ هکاى ّاي شيصًي تعاي

کمك قيوتي تقاضا تعاي ـَغات کوتعيي ظتثِ ظا شاظا هيتالص.

ّع شٍ گعٍُ ظگعـيَى ّاي تسويٌي کوتع اغ ٍاخص هي تالص يؼٌي

هقايفِي کمك ّاي قيوتي کل هداـثِ لصُ شظ جهصٍل( )3تهِ

کاالّا کنکمك ٍ تِ تعتية کمهكّهاي قيوتهي تقاضها تهعاي

ايي هَضَع الاظُ شاظش کِ تِ غيع اغ کاالي غطا کمهك قيوتهي

گعٍُ اٍل تعاتع -0/552 ٍ -0/089 ،-0/459 ،-0/386 ،-0/599

ـايع کاالّا شظ خالت اضهافِ لهصى ـهِ هتغيهع جصيهص تيمهتع اغ

ٍ تعاي گعٍُ شٍم تعاتع ٍ -0/108 ،-0/471 ،-0/391 ،-0/550

خالت قثل هيتالص.

ّ -0/555فهتٌص ٍ ػالههت آًْها هطههاتق تها اًتظهاظات تقَظيههک

ًتايج ًماى هيشّص کِ کمك هساظجي (شظآهصي) تقاضا تعاي

اـت .ايي ًتيهِ تياًگع ايي اـهت کهِ ّهع پهٌج کهاال شظ هقاتهل

کاالّاي غهطا ،اقاههت ،ايهاب ٍ ضّهاب ،ـهَغات ٍ تاغشيهص اغ

افػايك قيوت زَشلاى ػکؿالؼول کوي ًماى هيشٌّص .شظ ايي

هکاى ّاي شيصًي ،تعاي ّع شٍ گهعٍُ ظگعـهيَىّهاي تسويٌهي

تيي تا تَجِ تِ کنکمك تَشى تواهي پٌج کهاال ،شظ گهعٍُ اٍل

هرثت اـت ٍ تِتعتية هقاشيع کمك هساظجي(شظآهصي) تعاي

کمك قيوتي تقاضا تعاي غطا تاالتعيي ٍ کمهك قيوتهي تقاضها

گعٍُ اٍل تعاتع  ٍ0/718 ٍ0/500 ،0/606 ،1/509 ،1/423تعاي

تههعاي ـههَغات کوتههعيي ظتثههِ ظا شاظا هههيتالههص .شظگههعٍُ شٍم

گعٍُ شٍم تعاتعّ 0/756 ٍ0/561 ،0/658 ،1/460 ،1/359فتٌص.

جصٍل ( :)4هقاشيع کمك هساظجي تقاضا تعاي کل  500زاًَاظ هَظش هطالؼِ گعشلگعاى شازلي لْعـتاى همْص شظ تْاظ  1390تا اـتفاشُ اغ ًتايج جصاٍل .2 ٍ 1

تؼصاش گعشلگع

غطا

هدل اقاهت

اياب ٍ ضّاب

ـَغات

تاغشيص اغ هکاىّاي شيصًي

ظگعـيَىّاي گعٍُ اٍل(جصٍل)1

500

1/423

1/509

0/606

0/500

0/718

ظگعـيَىّاي گعٍُ شٍم (جصٍل)2

500

1/359

1/460

0/658

0/561

0/756

هٌثغ :هداـثات تدقيق

تا تَجِ تِ ًتايج کمك ّاي هساظجي(شظآهصي) تقاضا شظ جصٍل ( )4تعاي ّع شٍ گعٍُ اغ آًها کِ کمكّهاي هسهاظجي
(شظآهصي) کاالّاي غطا ٍ اقاهت هرثت ٍ تػظگتع اغ يک هيتالٌص شظ ًتيهِ ايي شٍ کاال لَکؿ هيتالٌص ٍ تا افػايك يک
شظوص شظ هساظج (شظآهص) کل گعشلگع شازلي لْعـتاى همْص ،هقصاظ تقاضها تهعاي ايهي شٍ کهاال تيمهتع اغ يهک شظوهص
افػايك زَاّص يافت .اغ طعف شيگع کمهكّهاي هسهاظجي (شظآههصي) کاالّهاي ايهاب ٍ ضّهاب ،ـهَغات ٍ تاغشيهص اغ
هکاىّاي شيصًي هرثت ٍ کَهکتع اغ يک هيتالص .تٌاتعايي ايي کاالّا جػء گهعٍُ ،کاالّهاي ضهعٍظي ههيتالهٌص .شظ ايهي
خالت تا افػايك يک شظوص شظ هساظج (شظآهص) گعشلگعاى ،تقاضا تعاي ايي کاالّا کوتع اغ يک شظوص افػايك هيياتص.
هقايفِ کمكّاي هساظجي(شظآهصي) کل هداـثِ لصُ تا تَجِ تِ ًتايج جصٍل ( ،)4تِ ايي هَضهَع الهاظُ شاظش کهِ تهِغيهع اغ
کاالي غطا ٍ هدل اقاهت کمك هساظجي تقاضا تعاي ـايع کاالّا شظ خالت اضافِ لهصى ـهِ هتغيهع جصيهص تيمهتع اغ قثهل
هيتالص.
 -5وتيجٍگيري ي پيطىُادات اجرايي حاصل از تحليل دادٌَا
الف -تا تَجِ تِ ايٌکِ شظوص تااليي اغ گعشلگعاى تِشًثال هکاىّاي اقاهتي اظغاىقيوت ّفتٌص ،پيمٌْاش هيلَش اهکاًهات
تيمتعي جْت ايهاش ايي ًَع اهاکي شظ ـطح اـتاى فعاّن آيص.
ب -اغ آًها کِ ـْن هساظج تع ظٍي کاالي غطا ظتثِي اٍل تيمتعيي هساظج گعشلگع تع ظٍي کاالّاي ههَظش تعظـهي ظا
شاظاـت پيمٌْاش هيلَش تا ايهاش ظـتَظاىّا ٍ غطازَظيّاي هٌاـة شظآهص خاول اغ ايي هکاىّا افػايك ياتص.
ج -تا تَجِ تِ ايٌکِ ـْن هساظج تع ظٍي کاالي تاغشيص اغ هکاىّاي شيصًي ظتثِي شٍم تيمتعيي هساظج گعشلگع تع ظٍي
کاالّاي هَظش تعظـي ظا شاظاـت ٍ تا تَجِ تِ پتاًفيل لْعـتاى همْص شظ جْهت جلهة گعشلهگع ،پيمهٌْاش ههيلهَش تها
افػايك ٍ تْثَش هکاىّاي شيصًي شظ ـطح لْعـتاى شظآهص خاول اغ ايي جاضتِّا افػايك ياتص.
ش -اغ آًهاکِ کمك قيوتي تقاضا تعاي ّع پٌج کاال اغ يک کوتع اـت ،افهػايك کٌتهعل لهصُي قيوهت کاالّها هٌههع تهِ
افػايك شظآهص تعاي ػعضِ کٌٌصگاى آى کاالّا هيگعشش.
ًُ -تايج تدقيق ًماى هي شّص کِ ٍظٍش ـِ هتغيع جصيص :اًتظاظات گعشلگع ًفهثت تهِ آيٌهصُي اقتىهاشي ،هيهػاى ـهاػات
کاظي گعشلگع ٍ هيػاى تصّي ٍي ،شظ تاتغ تقاضاي گعشلگعي شازلي لْعـتاى همْص شاظاي تاثيعات تفهػايي تهَشُ ٍ تها
ٍظٍش آًْا تِ تاتغ تقاضا ٍ لدا لصى ايي ـِ هتغيع شظ هداـثِي کمكّاي قيوتي ٍ هساظجي(شظآههصي) تقاضها ،هقهاشيع
تصـت آهصُ قاتل اػتواشتع ٍ قاشظ تِ تَضيح تْتع لعايط هَجَش شظ تاغُي غهاًي تدقيق هيتالٌص ،تٌاتعايي پيمٌْاش هيلَش
شظ تدقيقات تؼصي ًيػ ايي هتغيعّا هَظش تَجِ پؽٍّمگعاى قعاظ گيعش تها پؽٍّمهگع ظا شظ شـهتياتي تهِ اطالػهات شقيهقتهع
پيعاهَى تقاضاي گعشلگعي شازلي ،ياظي ظـاًص.
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