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چکیده
در این مقاله تأثیر کاهش یارانههای انرژی بر توزیع درآمد در ایران بررسی میشود .مطالعه اثرات سیاستها و
شوو های اقتصادی بر توزیع درآمد نیازمند روشی است که از یکسو بتواند اثرات کالن سیاستها بر اقتصاد
را نشووان دهد و از سوووی دیتر بتواند ناه تنی اثرات این سوویاسووت را بر خانوارهای مختلف در نظر بتیرد .به
ه ین منظور در این مطالعه یک مدل تعادل ع ومی قابلمحاسوهه با خانوارهای ناه تن اسووتدادش شدش است.
این مدل این امکان را فراهم میکند که در عین در نظر گرفتن اثرات کالن و بین بخشوووی سووویاسوووتهای
اقتصوادی بتوان اثرات ناه تن سویاستها را بر خانوارهای متداوت شهیهسازی کرد .به منظور در نظر گرفتن
ناه تنی خانوارها در مدل تعادل ع ومی قابلمحاسووهه در ابتدا با اسوووتدادش از دادشهای خرد درآمد و مخارج
خانوار بخش خانوار در ماتریس حسووابداری امت اعی بر اسووا هزینه سوورانه به  111خانوار شوویری و 111
خانوار روسووتایی تدکیک و پارامترهای تابع تقاضووای خانوارهای نوعی از دادشهای خرد درآمد و مخارج خانوار
تخ ین زدش شود و سوسس مدل تعادل ع ومی قابلمحاسوهه تدوین شد .نتایج شهیهسازیها نشان میدهد که
افزایش قی ت حاملهای انرژی مومب کاهش مصور حقیقی ت ا صد های هزینه ای خانوارهای شیری و
روستایی می شود ه چنین ضریب مینی در هر دو گروش خانوارهای شیری و روستایی کاهش مییابد.
کلیدواژهها :تعادل ع ومی قابلمحاسهه یارانه انرژی توزیع درآمد ضریب مینی.
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 1.1مقدمه
بخش انرژی یکی از بخشهای کلیدی و اثر گذر بر اقتصااد کشورهات ،انرژی به عنوان یک کاالی
مصار ی توتا اانوارها و به عنوان یک نهاده واتطهای توت بخشهای تولیدی اتتفاده میشود و
بخش توزیع و حملونقل نیز وابسااتگی زیادی به انرژی دارد بنابراین ت ایاتاا،گذاریهای انرژی اثر
قاابلتوجهی بر بخشهای مختلف نظام اقتصاااادی مانند بخشهای تولیدی و اانوارها دارد و تحلیل
نحوه تأثیرگذاری تیات،های انرژی بر این بخشها بسیار مهم ات.،
یکی از مهمترین مساالل انرژی در بسایاری از کشورهای درحالتوتعه از جمله ایران یارانه انرژی
میباشاد .در این کشااورها دول،ها برای کاهش هزینههای انرژی در بخش تولید توزیع و مصاارب به
انرژی یارانه پرداا ،میکنند .بر اتاااا تعریف آژانس بینالمللی انرژی یارانه انرژی هر اقدام دولتی
ات ،که منجر به کاهش هزینه تولید انرژی ا زایش قیم ،دریا تی توت تولیدکننده انرژی یا کاهش
قیم ،پردااتی توت مصربکننده انرژی میشود .حجم یارانههای انرژی در اقتصاد جهانی قابلتوجه
اتا ،بر اتاا گزارب بانک جهانی حجم یارانههای انرژی در جهان تقریباً برابر با یک درصد تولید
نااالص جهانی اتا ،که بیشاتر آن توتا کشاورهای درحالتوتعه پرداا ،میشود (لین و کوانگ
 .9)941 :4191با وجود برای منا ع ااص و محدودی که یارانههای انرژی به همراه دارد این یارانهها
هزینههای زیادی را بر جامعه تحمیل کردهاند .از نظر اقتصااادی یارانهها میتوانند باعث کاهش انگیزه
ا زایش کارایی در مصاارب انرژی کاهش درآمدهای ناشای از صااادرات انرژی کاهش بودجه عمومی
دول ،کاهش تاارمایهگذاری در منابع و تکنولوژیهای دیگر تأمین انرژی جانش اینی انرژی به ت اایر
نهادههای تولید ا زایش مصرب انرژی جیرهبندی مصرب انرژی قاچاق انرژی و ا زایش آلودگیهای
زیسا،محیطی شود (میرشجالیان و کانکو .)3 :4194 4به ااطر اثرات منفی یارانههای انرژی بسیاری
از کشااورها ازجمله ایران اصااال یارانههای انرژی را دتااتور کار اود قرار دادهاند .یکی از مواردی که
باید در ارزیابی این تایاتا ،مورد توجه قرار بگیرد اثرات این تایات ،بر بخش اانوار ات .،مطالعه
اثرات تیات،ها و شوکهای اقتصادی بر بخش اانوار نیازمند روشی ات ،که از یک تو بتواند اثرات
کالن تایات ،بر اقتصاد را نشان دهد و از توی دیگر بتواند ناهمگنی اثرات تیات،ها را در اانوارها
در نظر بگیرد .به همین منظور در این مطالعه یک مدل تعادل عمومی قابلمحاتاابه با تفکیک جزلی
بخش اانوار اتتفاده شده ات .،این مدل این امکان را راهم میکند که در عین در نظر گر تن اثرات
کالن و بین بخشاای تاایاتاا،های اقتصااادی در عین حال بتوان اثرات ناهمگن تاایاتاا،ها را بر
اانوارهای نوعی متفاوت در نظر گر  .،تؤال تحقیق آن ات ،که کاهش یارانههای انرژی چه تأثیری
بر میزان مصارب اانوارهای شاهری و روتتایی دارد و آیا کاهش یارانههای انرژی باعث بهبود توزیع
1. Lin and Ouyang
2. Mirshojaeian Hosseini and Kaneko
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درآمد در ایران میشود یا ایر؟ در ادامه به توضیح پیشینه نظری و تجربی موضوع تحقیق و روشی که
این پژوهش برای بررتا ای این موضاااوع در نظر گر ته اتااا ،پردااته اواهد شاااد و در انتها نتایج
شبیهتازیها اراله اواهد شد.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
از زمان تولد علم اقتصااد مساأله توزیع درآمد در ادبیات علم اقتصااد مطر بوده ات .،در بررتیهای
اثباتی توزیع درآمد در ابتدا در مکتب کالتایک توزیع کارکردی درآمد یعنی توزیع درآمد میان عوامل
تولید نیروی کار و تارمایه مورد توجه قرار گر  ،تاسس در مکتب نئوکالتیک با اتتفاده از رویکرد
نهاییگرایی و مطلوبی ،نهایی نزولی درآمد به مس األه توزیع درآمد بین اانوارها پردااته شااد و پس از
آن نیز رویکردهای آماری برای بررتی توزیع درآمد مطر شد (تندمو.)4 :4191 9
در مورد توجه به اثرات ت ایاتاا،های اقتصااادی بر توزیع درآمد رویکردهای متفاوتی وجود داشااته
ات .،در دهههای بعد از جنگ جهانی دوم توجه تیات،گذاران بیشتر به مسأله رشد اقتصادی معطوب
بود و اثرات توزیعی تایاتا،های مختلف نادیده گر ته میشاد البته این امر به معنای آن نیس ،که
تایاتا،گذاران به مسائله قر توجهی نداشتند بلکه به این معنات ،که رشد اقتصادی را بهترین راه
کاهش قر در جامعه میدانسااتند و معتقد بودند با ا زایش رشااد اقتصااادی توزیع درآمد بهطور اودکار
بهبود مییابد .در این دوره برای مانند کوزنتس ( )9111و لولیس ( )9111تعی کردند رابطه بین رشد
اقتصاادی و اثرات توزیعی را یا ته و اثرات توزیعی تایات،های مبتنی بر رشد اقتصادی را با توجه به
آن توضایح دهند .تسس در دهه  9191و  9191با توجه به تجربه کشورهایی مانند برزیل که علیرغم
رتایدن به رشاد اقتصاادی باال توزیع درآمد و قر در آنها بهبود نیا ته بود دوباره مسأله توزیع درآمد
بین اانوارها مورد توجه قرار گر  ،و این نتیجه حاصاال شااد که در ت ایاتاا،گذاریها باید به اثرات
توزیعی نیز توجه شود (کانبور.)911 :4111 4
بهطورکلی دو دتاته روب برای بررتی اثرات توزیعی تیات،ها وجود دارد :الف) روبهای مبتنی
بر تعادل جزلی و ب) روب مبتنی بر تعادل عمومی.
در روبهای مبتنی بر تعادل جزلی ارتباط متقابل بین بخشهای مختلف تایساتم اقتصادی توجه
نمیشااود .در این روبها معموالً از تخمینهای آماری برای بررتاای اثر تاایاتاا،های مختلف بر
شااااصهای توزیع درآمد اتااتفاده میشااود .اگر چه این پژوهشها بینش اوبی به محققان در مورد
نحوه تاأثیرگاذاری برای متییرهاا بر توزیع درآمد میدهند اما چون تعامالت بین بخشهای مختلف
اقتصاد را در نظر نمیگیرند در دنیای واقع در رابطه با توزیع درآمد کاربرد چندانی ندارند.
1. Sandmo
2. Kanbur
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2در روبهای مبتنی بر تعادل عمومی اثرات شوکهای اقتصادی به صورت همزمان در بازارهای به
هم مرتب اتفاق میا تد و به صااورت مسااتقیم و غیرمسااتقیم بر توزیع درآمد اانوار اثر میگذارد .در
روبهای مبتنی بر تعادل عمومی تعی میشود که ارتباطات متقابل بین بخشهای تیستم اقتصادی
و اثرات بازاوردی تااایاتااا،های مختلف بر توزیع درآمد مورد توجه قرار گیرد .این مزی ،الگوهای
تعادل عمومی تاابب میشااود که الگوهای تعادل عمومی بتوانند پیشبینی مناتاابتری نسااب ،به
الگوهای تعادل جزلی از آثار تایاتا،ها و شاوکهای اقتصادی داشته باشند به همین منظور در این
پژوهش از یک مدل تعادل عمومی قابلمحاتاابه برای بررتاای اثر کاهش یارانههای انرژی بر توزیع
درآمد اتتفاده شده ات.،
 .1-2عدم همگنی خانوارها و بررسی اثرات توزیعی در چارچوب مدلهای تعادل عمومی
قابلمحاسبه

اثرات کاهش یارانههای انرژی بر تمام اانوارها به یک صاااورت نیسااا ،و درآمد و مخارج اانوارهای
مختلف را باه صاااورت متفااوتی تح ،تأثیر قرار میدهد؛ زیرا الگوی درآمدی و مخارجی اانوارهای
مختلف متفاوت اتا ،و شوک ا زایش قیم ،حاملهای انرژی الگوی درآمدی و مخارجی اانوارهای
مختلف را باه نحو متفاوتی تح ،تأثیر قرار میدهد .مثالً در دهکهای پایین درآمدی درآمد اانوارها
بیشاتر وابسته بر نیروی کار ات ،و نیروی کار بیشتر حقوقبگیر ات ،همچنین تهم مخارج کاالهای
ضااروری در درآمد اانوارها قابلتوجه اتاا،؛ اما در دهکهای باالی درآمدی درآمد اانوارها بیشااتر
وابساته به تارمایه اتا ،و نیروی کار بیشتر کار رمات ،همچنین تهم مخارج کاالهای ضروری در
درآمد آنها کمتر ات.،
در شااکلهای زیر تااهم هزینه حاملهای انرژی در کل هزینه صاادکهای مختلف هزینهای در
مناطق شهری و روتتایی نشان داده شده ات.،

سال ششم -ش ارش  -21بیار 1931

فصلنامه عل ی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

روستایی

29

شیری

3۷

39

۸3

۸۵

۸1

۷۷

۷9

13

1۵

11

۵۷

۵9

۴3

۴۵

۴1

9۷

99

23

2۵

21

1۷

19

3

۵

1

1.11
1.13
1.1۸
1.1۷
1.11
1.1۵
1.1۴
1.19
1.12
1.11
1.11

شکل  :1سهم فرآوردههای نفتی در هزینه صدکهای مختلف خانوار شهری و روستایی

روستایی

شیری
1.19
1.12

1.12
1.11
1.11
1.11
3 19 1۷ 21 2۵ 23 99 9۷ ۴1 ۴۵ ۴3 ۵9 ۵۷ 11 1۵ 13 ۷9 ۷۷ ۸1 ۸۵ ۸3 39 3۷

شکل  :2سهم هزینه برق در هزینه صدکهای مختلف خانوار شهری و روستایی

۵

1

2۴

برآورد و تحلیل اثرات بازگشت مستقیم ناشی از...
2

۴

روستایی

شیری
1.1۵
1.1۴
1.19
1.12
1.11
1.11

3 19 1۷ 21 2۵ 23 99 9۷ ۴1 ۴۵ ۴3 ۵9 ۵۷ 11 1۵ 13 ۷9 ۷۷ ۸1 ۸۵ ۸3 39 3۷

۵

1

شکل  :3سهم هزینه گاز در صدکهای مختلف خانوارهای شهری و روستایی

با توجه به ناهمگنی اانوارها دور از ذهن نیسا ،که اثر این تیات ،بر اانوارهای مختلف متفاوت
به یک صورت نباشد و بنابراین با کاهش قیم ،حاملهای انرژی توزیع درآمد در جامعه تیییر کند.
در این پژوهش برای بررتااای اثرات توزیعی کااهش یارانههای انرژی از یک مدل تعادل عمومی
قابلمحاتابه ( )CGE9اتتفاده میشود .چندین رویکرد برای بررتی توزیع درآمد در مدل  CGEوجود
دارد که در ادامه به آنها میپردازیم.
الف) رویکرد خانوار نوعی

در اولین رویکرد اانوارها را بر اتااا مشااخصااههای اقتصااادی اجتماعی یا جیرا یایی گروهبندی
میکنیم و هر کدام از گروهها را به عنوان یک اانوار نوعی که نماینده آن گروه ات ،در نظر میگیریم.
تاسس اثر شاوکهای برونزا را بر درآمد یا مخارج هر گروه بررتی میکنیم .این رویکرد تنها میتواند
نابرابری درآمد بین گروها را بررتای کند و قادر به بررتی نابرابریهای درآمد درون گروهها نیس ،به
عبارت دیگر رض میکند که توزیع درآمد در هر گروه تیییر نمیکند و همگن ات،؛ اما همانطور که
دکالووه ( )9111بیان کرده اتاا ،اثرات شااوکها بر اانوارهای مختلف در هر گروه همگن نیساا ،و
توزیع درآمد بین گروهی نیز تیییر میکند.
برای اینکاه بتوان توزیع درآماد درونگروهی را بررتا ای کرد از دادههای ارد مطالعات درآمد و
مخارج اانوار برای تخمین تابع توزیع درآمد اتااتفاده میشااود .به این صااورت که چندین گروه اانوار
نوعی را در مدل  CGEدر نظر گر ته میشاود .تسس یک تابع توزیع درآمد برای هر گروه از اانوارها
تخمین زده میشاود (مانند تابع مگ نرمال بتا پارتو و  .)...رض میشود که تابع توزیع درآمد قبل و
بعد از شاوک ثاب ،اتا .،تسس از تیییر درآمد اانوار نوعی در مدل  CGEبرای به دت ،آوردن تیییر
1. Computable General Equilibrium
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در متوتا درآمد هر اانوار اتاتفاده میشود درحالیکه رض میشود واریانس درآمد اانوارها در هر
گروه ثاب ،اتا .،دکالووه دومنن ،و تاوارد ( )9111دکالووه توارد و توربک )4111( 9از این رویکرد
اتتفاده کردهاند .این رض که واراینس توزیع درآمد در هر گروه ثاب ،میماند توت برای محققان با
انتقاد مواجه شده ات ،و همانطور که دِرویس دی ملو و رابینسون ( )9194بیان کردهاند بزرگترین
چالش در بررتی توزیع درآمد در مدلهای  CGEدرونزا کردن واریانس بین گروهی ات.،
ب :رویکرد الیهای (توسعه جداگانه مدلهای  CGEو شبیهسازی خردی)2

رویکرد الیهای :در رویکرد الیهای به منظور بررتای اثرات شوکها و تیات،های اقتصادی در تطح
ارد و تاطح کالن یک مدل کالن  CGEو یه مدل شابیهتاازی اردی در نظر گر ته میشود .مدل
 CGEیک مدل تعادل عمومی اتاا ،که اثرات شااوکها را در تااطح کالن بررتاای میکند و مدل
شابیهتاازی اردی یک مدل اقتصاادتانجی اتا ،که اثر شوکها را در تطح ارد بر اانوار بررتی
میکند .نقش اصالی مدل شابیهتاازی اردی در لینک با مدل  CGEاین اتا ،که درآمد یا مصرب
اانوار را در تطح ارد از طریق یک معادله اقتصادتنجی که برای از متییرهای توضیحی آن اروجی
مدل  CGEاتاا( ،مانند قیم،ها دتااتمزدها و  )...تخمین بزند تا بر اتااا آن بتوان توزیع درآمد در
میان اانوارها را بررتای کرد .روب کار به این صورت ات ،که در ابتدا بسته به نوع شوک یا تیات،
اقتصااادی اثر آن در یکی از مدلها شاابیهتااازی میشااود و تااسس اثرات شااوک از طریق متییرهای
ارتباطدهنده (مانند مصارب تیییرات قیم،ها و دتتمزدها) بین مدلها منتقل میشود .در این صورت
هم اثرات ناهمگن تیات ،بر اانوارها و هم اثرات متقابل بین بخشهای متقابل بین تیستم اقتصادی
در نظر گر ته میشود.
ج :رویکرد کامالً

یکپارچه3

روب دیگری که برای بررتی اثرات تیات،ها و شوکهای اقتصادی بر توزیع درآمد مطر شده ات،
این ات ،که تطح تفکیک اانوارها در مدل  CGEا زایش یابد به عبارت دیگر به جای اینکه مثالً از
 91اانوار نوعی اتاااتفاده کنیم کل اانوارهای نوعی دادههای مطالعات درآمد و مخارج اانوار را در
مدل به کار ببریم که در این صااورت تعداد اانوارها در ماتریس حسااابداری اجتماعی و مدل  CGEبه
دهها هزار اانوار اواهد رتاید .با این کار مدل میتواند اثرات شوکها را در تطح اانوارها شبیهتازی
کند .در این رویکرد کل قیم،ها و درآمدها به صااورت درونزا درون مدل تعیین میشااوند و به هیچ
رضی درباره توزیع درآمد نیاز نیس .،این رویکرد در مطالعاتی از قبیل انابی 1و همکاران ( )4111برای

1. Decaluwe, Savard and Thorbecke
2. Microsimulation
3. Fully integrated approach
4. Annabi
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1
( )4111و ( )4119برای یلیسین اتتفاده
تانگال پالم ( )4119برای انگلستان کُرُراتون و
کردهاند این مطالعات تعداد اانوارهای ماتریس حسابداری اجتماعی را بهاندازه کل اانوارهای مطالعات
درآمد و مخارج اانوار ا زایش دادهاند .مشکل این روب این ات ،که به عل ،زیاد بودن تعداد اانوارها
تعداد معادالت مدل بهشدت ا زایش مییابد و برای پیدا شدن راهحل تعادلی مدل مشکالت محاتباتی
ایجاد میشاااود و همچنین تلفیق دادههای ارد مطالعات بودجه اانوار و دادههای موجود در  SAMدر
این تطح در بسیاری موارد امکانپذیر نیس.،
عالوه بر ته روب کلی که در باال ذکر شد در برای مطالعات مانند یوتف و رتوتودارمو (3)4191
از یک رویکرد میانه برای بررتای اثرات توزیعی مالیات بر کربن را در اندونزی اتتفاده شده ات .،آنها
با اتااتفاده از دادههای ارد درآمد و مخارج اانوار اانوارها را بر اتااا میزان مخارج تاارانه به 911
گروه طبقهبندی کردهاند و تااسس بر اتااا این تااطح تفکیک از اانوارها اثرات توزیعی را بررت ای
کردهاند .آنها اشاااره کردهاند که در نظر گر تن  911طبقه درآمدی نتایجی را تولید میکند که تا اندازه
زیادی برابر با وارد کردن کل اانوارها در درون مدل ات.،
9

کاکبرن4

 .3مطالعات قبلی
در دهه  9191میالدی و اوایل دهه  9111برای محققان از مدلهای  CGEبرای مطالعه اثرات
اصالحات اقتصادی بر توزیع درآمد اتتفاده کردند .اولین کار در این مورد توت آدلمن و رابینسون1
( )9191در مورد کره جنوبی انجام شد .بعداً دِرویس دی ملو و رابینسون )9194( 1برای کنیا توربک9
( )9119برای اندونزی موریسن )9119( 9برای مراکش انابی 9و همکاران ( )4111برای تنگال پالم 1
( )4119برای انگلستان کُرُراتون و کاکبرن )4111( 91و ( )4119برای یلیسین و ...مطالعاتی در این مورد
انجام دادهاند که توضیحات در مورد روب کلی پژوهش آنها در قسم ،قبل داده شده ات.،
در مطالعات جدیدتر نیز یوتااف و رتااوتااودارمو ( )4191با اتااتفاده از یک مدل تعادل عمومی
قابلمحاتابه با بخش اانوار صادک بندی شاده اثرات توزیعی مالیات ب ر کربن را در اندونزی بررتی
کردهاند .آنها به این نتیجه رتیدهاند که مالیات بر کربن باعث ا زایش نابرابری توزیع درآمد در مناطق
روتتایی شده اما تأثیری چندانی بر توزیع بر درآمد در مناطق شهری ندارد.
1. Plump
2. Cororaton and Cockburn
3. Yusuf and Resosudarmo
4. Adelman & Robinson
5. Dervis, Demelo and Robinson
6. Thorbecke
7. Morrissin
8. Annabi
9. Plump
10. Cororaton and Cockburn
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در مطالعات داالی تاکنون پژوهشاای به بررتاای اثرات توزیعی اصااال یارانههای انرژی بر توزیع
درآمد در قالب مدل تعادل عمومی قابلمحاتابه با اانوارهای ناهمگن نسردااته ات،؛ اما در مطالعاتی
مانند حسااانزاده و همکاران ( )9319اثر نوتاااانات قیم ،نف ،بر ر اه اانوارها در دهکهای مختلف
درآمدی و در رحیمینیا و اکبریمقدم ( )9311اثر اصال یارانهها بر ر اه اانوار با اتتفاده از مدل تعادل
عمومی قابلمحاتبه بررتی شده ات.،
 .4روش پژوهش
در مطالعه حاضار برای بررتای اثرات اصال یارانههای انرژی بر توزیع درآمد اانوارها از یک رویکرد
میااناه بین روب کاامالً یکساارچه (با چند هزار اانوار) و روب اانوار نوعی (با یک اانوار) اتاااتفاده
میشااود به صااورتی که مدل دارای  911اانوار نوعی شااهری و  911اانوار نوعی روت اتایی اتاا.،
مزی،های اتتفاده از این روب به شر زیر ات:،
 داشااتن تااااتار تعادل عمومی بنابراین در نظر گر تن رواب متقابل بین اجزای مختلف تاایسااتماقتصادی و در نظر گر تن اثرات بازاوردی شوکهای مختلف
 در نظر گر تن اثر تیییرات همزماان درآماد ااانوار و قیم ،کاالها و عوامل تولید بر تصااامیماتمصر ی اانوار
 در نظر گر تن اثرات ناهمگن تیات،ها بر اانوارهای مختلف.به منظور در نظر گر تن اثرات ناهمگن در این مطالعه تااعی میشااود با اتااتفاده از دادههای ارد
درآمد و مخارج اانوار عدمهمگنی بین اانوارهای مختلف در مدل تعادل عمومی قابلمحاتاابه به دو
صورت در نظر گر ته شود:
الف :تفکیک جزئیتر بخش خانوار با استفاده از دادههای درآمد و مخارج خانوار

با اتااتفاده از دادههای ارد بخش اانوار را بر اتااا میزان مخارج تاارانه به  911گروه اانوار
شهری و  911گروه اانوار روتتایی طبقهبندی میشود و در ماتریس حسابداری اجتماعی ماتریسهای
مصارب نهایی اانوار تخصایص درآمد به عوامل تولید و انتقاالت بین اانوار و تایر نهادها بر اتا
دادههاای درآماد و مخارج اانوار برای این اانوارها تدوین میشاااود .مرحله وق بسااایار زمانگیر و
طاق ،رتاااتاا ،و بخش قابلتوجهی از زمان پژوهش را به اود ااتصاااص میدهد .9بهعنوانمثال
مراحل تفکیک ماتریس مصرب نهایی اانوار شامل مراحل زیر ات:،
 اتتخراج کل مخارج نااالص هر یک از اانوارها محاتبه بعد معادل اانوار محاتبه هزینه ترانهبر اتاا بعد معادل و تاسس تقسیمبندی اانوارها بر اتا هزینه ترانه به صدکهای مختلف
 .9به دلیل حجم محدود مقاله امکان اراله روب تفکیک  SAMمقدور نیس .،برای اطالع از جزلیات با نویسندگان مکاتبه شود

2۸

برآورد و تحلیل اثرات بازگشت مستقیم ناشی از...
2

 ۸هزینهای9

 به دتا ،آوردن هزینه صورت گر ته توت صدکهای مختلف در اقالم مختلف کاالها و تسسبه دت ،آوردن تهم مصرب هر صدک از کل مصرب کاالی 4i
 با به دتا ،آوردن تاهم مصرب هر صدک از کل مصرب کاالی  iو با داشتن میزان کل مخارجمصار ی اانوارهای کشاور که در حسابهای کالن کشور موجود ات ،در نهای ،میتوان میزان
مصرب هر صدک از کاالی  iرا در کل مخارج مصر ی کشور به دت ،آورد.
ب :تصریح بخش خانوار با سیستم مخارج خطی و تخمین پارامترهای مشخصکننده رفتار
مصرفی بخش خانوار با استفاده از دادههای درآمد و مخارج

در این مطالعه برای ترتایم بهتر بخش اانوار تابع مطلوبی ،بهصاورت اتاتون گری و تابع تقاضا به
صاورت تایستم مخارج اطی در نظر گر ته میشود .مزی ،این تابع نسب ،به تابع تقاضای مستخرج
شاده از تابع مطلوبی ،کا داگال یا تابع  CESاین اتا ،که کشاش درآمدی تقاضا برای کاالهای
مختلف الزاماً برابر یک نیسااا ،و همچنین کشاااش مطلوبی ،نهایی درآمد به درآمد یا همان پارامتر
ریش برای اانوارهای با درآمد غیریکساان متفاوت ات ،در نتیجه اثر یک درصد تکانه یکسان روی
درآمد اانوارها میتواند واکنش متفاوتی را در اانوارها به همراه داشته باشد .برآورد پارامترهای تیستم
مخارج اطی با اتتفاده از دادههای درآمد و مخارج اانوار به صورت ذیل صورت میگیرد:
مسأله بهینهتازی یک اانوار نوعی با تابع مطلوبی ،اتتون گری به صورت زیر ات:،
MaxU  (C i  C min,i )i

()9

n

n

i 1

i 1

st :  Pi C i  R ,   i  1

که با حل آن تابع تقاضا به صورت تیستم مخارج اطی به دت ،میآید:
n

()4

) (R   Pi C min,i
i 1

i
Pi

C min,i  C i 

پارامترهای تابع تقاضاااای وق میل نهایی به مصااارب از درآمد مازاد بر حداقل معیشااا  i ،و
مصارب حداقل معیش C min,i ،میباشد .یکی از روبهای برآورد پارامترهای تابع اتتفاده از پارامتر
 .9چون در هزینههای اانوار صار هجویی ناشای از مقیا وجود دارد برای محاتابه هزینه ترانه به جای تقسیم هزینه اانوار بر بعد اانوار (تعداد
ا راد اانوار) از تقساایم هزینه اانوار بر بعد معادل اانوار اتااتفاده میشااود .برای محاتاابه بعد معادل روبهای مختلفی وجود دارد که در این
مطالعه از ریشه دوم تعداد ا راد اانوار اتتفاده شده ات.،
 .4الزم به ذکر اتا ،بر اتا پرتشنامه بودجه اانوار به هر یک از اقالم هزینهای اانوار یک کد کاالی  9رقمی ااتصاص یا ته ات .،چون نحوه
کدبندی کاالها در مطالعات بودجه بر اتااا  COICOPو در ماتریس حسااابداری اجتماعی بر اتااا  ISICاتاا ،لذا الزم اتاا ،که با
اتتفاده از یک جدول تبدیل مخارج در هر یک اقالم کاال بر اتا کدهای  COICOPبه مخارج بر اتا کدهای  ISICتبدیل شود.
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ریش و کشاش درآمدی یا هزینهای تقاضاا برای کاالهات .،محاتبه پارامتر ریش بر اتا مطالعه
لخ 9و همکاران ( )9199صورت میگیرد که رابطه بین درآمد ترانه و پارامتر ریش را بهصورت زیر به
دت ،آوردهاند:
()3

h  36 y 0.36

که در آن   hپارامتر ریش و  yدرآمد تاارانه بر حسااب دالر به قیم ،ثاب ،تااال  9191اتاا.،
مفهوم رابطه وق آن اتا ،که اگر یک درصد درآمد ترانه ا زایش یابد کشش مطلوبی ،نهایی درآمد
به درآمد یا همان پارامتر ریش  1/39درصااد کاهش مییابد .بر اتااا محاتاابات قدر مطلق پارامتر
ریش برای صادکهای مختلف اانوار شاهری بین  1/11تا  9/99و برای صدکهای مختلف اانوار
روتاتایی بین  9/91تا  4/99تیییر میکند بهصاورتیکه در صدکهای باالتر قدر مطلق پارامتر ریش
کوچکتر ات.،
کشش هزینهای تقاضا هم برای گروههای کاالیی قرار گر ته در ماتریس حسابداری اجتماعی برای
هر یک از صادکهای اانوارهای روتتایی و شهری بر اتا روب دیتون و کاته )9199( 4محاتبه
میشااود .روب کار به این صااورت اتاا ،که در ابتدا تابع انگل برای هر کاال برای اانوارهای نوعی
اانوارهای روتاتایی و شاهری با روب حداقل مربعات معمولی و با در نظر گر تن واریانس ناهمسانی
در جزء ااالل بر اتا رابطه زیر تخمین زده میشود:
()1

W i ,h  0  1 log(R h )  2 log(s h )  ei

که در آن  W i ,hتهم هر کاال در بودجه اانوار  R hدرآمد اانوار و  R hبعد اانوار ات .،تسس کشش
هزینه برای هر کاال به صورت زیر به دت ،میآید:
()1

1
Wi

i  1

که در آن  W iمیانگین  W i ,hو   iکشش هزینهای کاالت.،
الزم به ذکر ات ،که برای تخمین کشش درآمدی تقاضا اگر مقیا تفکیک اانوارها صدک باشد
آنگاه امکان تخمین تابع انگل وجود نخواهد داش ،زیرا تعداد مشاهدات از مصرب اانوارهای هر صدک
از بعضی کاالها بسیار اندک اواهد بود لذا برای تخمین تابع انگل اانوارها دهکبندی شدهاند .در
نتیجه کشش درآمدی تقاضا برای اانوارهای نوعی در هر دهک تیییر میکند نه در هر صدک.3
1. Lluch
2. Deaton and Case
 .3بهعنوان مثال مشااهدات مصارب اانوارهای صادک بیساتم تا بیس ،و نهم از کاالی  iتجمیع میشود (بهعنوان دهک دوم) و تسس تابع انگل
تخمین زده میشاود .در این صاورت کشاش درآمدی تقاضای کاالی  iبرای اانوارهای صدک بیستم تا بیس ،و نهم با هم برابر اواهد بود .با
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1وقتی پارامتر ریش و کشش هزینهای به دت ،آمد به راحتی میتوان پارامترهای تابع تقاضا را به
دت ،آورد .در تابع تقاضای اطی کشش هزینهای برابر ات ،با:
dC i R  i R

dR C i Pi C i

()9

r 

که در آن  Piقیم ،کاال  C iمصاارب هر صاادک و  Rمجموع مخارج مصاار ی هر صاادک در
ماتریس حساابداری اجتماعی اتا .،پس میل نهایی به مصرب از درآمد مازاد بر حداقل معیش ،برای
هر صدک   iبرابر اواهد بود با:
 r Pi C i

()9

R

i 

طبق رابطه باال مشاخص اتا ،که با داشتن کشش هزینهای تقاضا   rبه راحتی میل نهایی به
مصاارب از درآمد مازاد بر حداقل معیشاا  i ،به دتاا ،میآید .البته به یاد بیاورید که در تاایسااتم
مخارج اطی باید

1

n

   iباشد چون ممکن ات ،مقادیر نسب ،داده شده به کشش درآمدی تقاضا
i 1

این شاارط را تأمین نکنند لذا قبل از درجهبندی   iباید کشااشهای درآمدی بر اتااا
تعدیل شوند:
 i ,h R
i  i ,h Pi C i ,i

()9

رمول زیر
 i ,h 

که در آن   i ,hکشش درآمدی قبل از تعدیل و   i ,hکشش درآمدی بعد از تعدیل ات .،تسس با داشتن
  iو پارامتر ریش مصرب حداقل معیش ،به دت ،میآید .طبق تعریف پارامتر ریش برابر ات ،با:
()1

R
R   i Pi C min,i

frisch  

با توجه به رابطه باال با جایگذاری پارامتر ریش به جای  R  i Pi C min,iدر تابع مصرب
مصرب حداقل معیش ،بهصورت زیر به دت ،میآید:
()91

توجه به حجم محدود مقاله نتایج تخمین گزارب نشده ات ،اما در صورت نیاز قابل اراله ات.،

i

R
Pi frisch

C min,i  C i 
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 .5معرفی مدل
مدل تعادل عمومی به کار گر ته شاده در این مقاله نئوکالتایکی و بر اتا تعادل والراتی ات .،در
این مقاله مدل تعادل عمومی اتاتاندارد دکالووه 9و همکاران ( )4193تیییر و توتااعه داده شااده ات.،
مهمترین تأکید مدل بررتای اثر در نظر گر تن اانوارهای غیرهمگن و اتتفاده از دادههای ارد درآمد
و مخارج اانوار برای در نظر گر تن عدم همگنی اانوارهاتاا .،دادههای اتااتفاده شااده برای مدل بر
اتا ماتریس حسابداری اجتماعی تال  9311مرکز پژوهشهای مجلس ات ،و نتایج بررتی درآمد
و مخارج اانوار مرکز آمار ایران در تاال  9311اتا .،ماتریس حساابداری اجتماعی اتاتفاده شده در
مقاله حاضار با توجه به نیاز تحقیق به  49رشاته عالی ،تجمیع شاده ات ،که جزلیات آن در ضمیمه
مقاله موجود اتا ،و همچنین تعداد اانوارها به  911اانوار شاهری و  911اانوار روتاتایی بر اتا
هزینه تاارانه معادل تفکیک شااده اتاا .،تااااتار بخش تولید بر اتااا شااکل زیر اتاا ،و جزلیات
معادالت آن در قسم ،ضمیمه مقاله موجود ات .،کششهای جانشینی در تابع تولید از مطالعه ایابانی
( )9314گر ته شده ات.،
تولید

نیادش واسطه
ای مرکب

کاالی واسطه
اول

ارزش افزدودش
انرژی

کاالی واسطه

انرژی

n

ارزش افزودش

سوخت های
فسیلی

برق

گاز

نیروی کار

سرمایه

فراوردش های
ندتی

شکل  :4ساختار تولید بخشها با تأکید بر بخش انرژی

 .1-5محاسبه ضریب جینی

با تفکیک بخش اانوار در مدل تعادل عمومی قابلمحاتاابه عالوه بر در نظر گر تن عدم همگنی بین
1. Decaluwe
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2
اانوارهای مختلف محاتبه دقیقتر ضریب جینی امکانپذیر میشود.
روب کار به این صورت ات ،که اثر شوکهای اارجی و تیاتتی شبیهتازی میشود و پس از آن
ضاریب جینی محاتابه میشاود اگر ضریب جینی ا زایشیا ته بود نتیجه گر ته میشود که نابرابری
درآمدی ا زایشیا ته ات ،و برعکس .ضریب جینی به صورت زیر محاتبه میشود:

(n  1  i ) y i

()99

)
yi

که در آن  y iمجموع مخارج اانوار
یعنی  911ات.،

نوعی i

n
i 1



n


1
G ( y i )  (n  1  2 i 1
n

)  G ( y iضااریب جینی و  nتعداد اانوارهای نوعی مدل

 .6نتایج شبیهسازیها تحت سناریوهای مختلف
با کاهش یارانههای انرژی قیم ،انرژی ا زایش مییابد و قیم،های نساابی در تااطح اقتصاااد تیییر
میکند و این تیییر قیم ،در مکانیساام بازار بر کل اجزای ت ایسااتم اقتصااادی مانند تقاضااای اانوار
تقاضااای بنگاههای تولید تقاضااای عوامل تولید تااطح عمومی قیم،ها درآمد عوامل تولید و  ...اثر
میگذارد .به دنبال این تیییر ترکیب مصرب اانوار از کاالهای مختلف تیییر میکند که میزان واکنش
اانوار بستگی به میزان شوک قیمتی و همچنین کششهای قیمتی و درآمدی تقاضا دارد.
در این قسام ،نتایج شبیهتازیهای کاهش یارانههای انرژی بر میزان مصرب اانوارها و نابرابری
مصارب بین اانوارها اراله شده ات .،با توجه به اینکه در زمان نگارب این مقاله اتتراتژی مشخصی
از طرب دول ،برای میزان ا زایش قیم ،حاملهای انرژی در از دوم هد مندی یارانهها اراله نشاااده
اتا ،دو تاناریوی ا زایش  11درصدی و ا زایش  911درصدی قیم ،تمام حاملهای انرژی در نظر
گر ته شده ات.،
در تناریوی اول قیم ،همه حاملهای انرژی  11درصد ا زایش مییابد .نتایج شبیهتازی نشان
میدهد که تورم ناشی از چنین تیاتتی  3/1درصد اواهد بود که تورم بر اتا شااص قیم،
ارده روشی محاتبه شده ات .،تورم بخشی نیز برای صنایع شیمیایی کانی غیر لزی لزات اتاتی
تااتمان و حملونقل به ترتیب  9/39 9/94 1/93 1/34و  3/19ات .،همچنین بر اثر این شوک
تولید نااالص داالی  9درصد کاهش اواهد داش ،و مصرب متوت کل اانوارهای شهری و روتتایی
کاهش مییابد به طوری که مصرب متوت اانوارهای شهری  9/19و مصرب اانوارهای روتتایی
 9/99درصد کاهش مییابد .در شکل زیر درصد تیییرات مصرب حقیقی صدکهای مختلف نشان داده
شده ات:،
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شکل  :5تغییرات مصرف حقیقی خانوارها در سناریوی اول

مشاهده میشود که واکنش اانوارها به تیییر قیم ،حاملهای انرژی به صورت یکسان نیس ،و
بین اانوارهای روتتایی و شهری و همچنین طبقات مختلف درآمدی متفاوت ات .،همانطور که در
شکل مشخص ات ،کاهش مصرب اانوارهای شهری بیشتر از اانوارهای روتتایی ات ،و هر چه به
تم ،صدکهای کم درآمدتر حرک ،کنیم این ااتالب بیشتر میشود .ضریب جینی در اانوارهای
شهری  -1/19درصد و در اانوارهای روتتایی  -1/91کاهش اواهد یا .،
در تناریوی دوم قیم ،همه حاملهای انرژی  911درصد ا زایش مییابد .نتایج شبیهتازی نشان
میدهد که تورم ناشی از چنین تیاتتی  9/19درصد اواهد بود .تورم بخشی نیز برای صنایع شیمیایی
کانی غیر لزی لزات اتاتی تااتمان و حملونقل به ترتیب  9/94 4/13 4/11 9/31 9/99ات.،
تولید نااالص داالی  1درصد کاهش اواهد داش ،و مصرب متوت کل اانوارهای شهری و روتتایی
کاهش مییابد بهطوریکه مصرب متوت اانوارهای شهری  99/99و مصرب اانوارهای روتتایی
 91/91درصد کاهش مییابد .در شکل زیر درصد تیییرات مصرب حقیقی صدکهای مختلف برای
اانوارهای شهری و روتتایی نشان داده شده ات:،
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شکل  :6تغییرات مصرف حقیقی خانوارها در سناریوی دوم

همانطور که مشاهده میشود اثر این شوک بر کاهش مصرب اانوارهای شهری بیش از اانوارهای
روتتایی ات ،و هر چه به تم ،صدکهای پردرآمدتر حرک ،میکنیم میزان کاهش مصرب با شیب
کاهنده ا زایش مییابد.
منحنی لورنز منحنی ات ،که وضعی ،توزیع درآمد را به صورت نموداری نشان میدهد و محور ا قی
در آن راوانی تجمعی جمعی ،و محور عمودی در آن راوانی تجمعی درآمد ات .،اگر منحنی لورنز به
تم ،باال حرک ،کند توزیع درآمد برابرتر شده و اگر به تم ،پایین حرک ،کند توزیع درآمد نابرابرتر
شده ات .،در نمودار زیر تیییرات عمودی منحنی لورنز یعنی تیییرات راوانی تجمعی درآمد در هر
صدک بعد از شوک کاهش یارانههای انرژی نسب ،به قبل از آن برای اانوارهای شهری رتم شده
ات .،منحنیهای لورنز برای اانوارهای روتتایی مانند اانوارهای شهری ات ،و به دلیل حجم محدود
مقاله اراله نشده ات.،
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شکل  :7تغییرات منحنی لورنز برای خانوارهای شهری بعد از کاهش یارانههای انرژی در سناریوی دوم

همانطور که مشاهده میشود شوک کاهش یارانههای انرژی باعث شده ات ،که در تمام صدکها
منحنی لورنز به تم ،باال حرک ،کند و تیییرات عمودی منحنی لورنز یعنی تیییرات راوانی تجمعی
درآمد در هر صدک مثب ،باشد و و توزیع درآمد برابرتر شود .بنابراین کاهش یارانههای انرژی ضریب
جینی را کاهش میدهد به طوری که ضریب جینی در اانوارهای شهری  -1/94درصد و در اانوارهای
روتتایی  -9/14درصد کاهش اواهد یا .،
 .7نتیجهگیری
هدب این مقاله بررتی تأثیر کاهش یارانههای انرژی بر توزیع درآمد اانوارهای شهری و روتتایی در
ایران ات .،به این منظور از یک مدل تعادل عمومی قابلمحاتبه اتتفاده شده ات .،با توجه به اینکه
اثر شوکها و تیات،های مختلف بر اانوارهای مختلف ناهمگن ات ،و بر اانوارهای مختلف به نحو
متفاوتی تأثیر میگذارد در این مقاله تعی شده ات ،تا با اتتفاده از دادههای ارد درآمد و مخارج به
دو شکل همگنی اانوارها در نظر گر ته شود اول با اتتفاده از دادههای ارد درآمد و مخارج اانوار
بخش اانوار در ماتریس حسابداری اجتماعی و مدل تعادل عمومی بر اتا مخارج ترانه به 911
اانوار ناهمگن شهری و  911اانوار ناهمگن روتتایی تفکیکشده ات ،و دوم ر تار مصر ی بخش
اانوار بر اتا تیستم مخارج اطی تعریف شده ات ،که نسب ،به توابع تقاضای مستخرج از توابع
مطلوبی ،کاب -داگال ارجحی ،دارد و پارامترهای آن با اتتفاده از دادههای ارد درآمد و مخارج
اانوار تخمین زده شده ات.،
نتایج پژوهش نشان میدهد که ا زایش قیم ،حاملهای انرژی موجب کاهش تولید نااالص داالی
میشود و هر چه میزان ا زایش قیم ،حاملهای انرژی بیشتر باشد کاهش تولید نااالص داالی شدیدتر
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1
ات .،همچنین ا زایش قیم ،حاملهای انرژی موجب کاهش مصرب حقیقی تمام صدکهای هزینهای
اانوارهای شهری و روتتایی میشود بهطوریکه میزان کاهش مصرب در اانوارهای شهری بیشتر از
اانوارهای روتتایی ات ،و هر چه به تم ،صدکهای پردرآمدتر حرک ،میکنیم کاهش مصرب با
نرای کاهنده ا زایش مییابد .با توجه به اثر منفی کاهش یارانههای انرژی بر تولید نااالص داالی و
همچنین مصرب صدکهای کمدرآمد و آتیبپذیر در اانوارهای شهری و روتتایی الزم ات ،که به
دنبال کاهش یارانههای انرژی تیات،های جبرانی مختلف برای اقشار کمدرآمد طراحی شود .همچنین
با توجه به تأثیرپذیری بیشتر طبقات کمدرآمد شهری نسب ،به روتتایی الزم ات ،به تشدید پدیده قر
شهری توجه شود.

9۷

1931  بیار-21  ش ارش-سال ششم
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1
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محصوالت غذایی توتون و تنباکو
منسوجات
چوب و کاغذ
کک و راوردههای نفتی
مواد شیمیایی التتیک و پالتتیک
کانی غیر لزی
لزات اتاتی
محصوالت لزی و ماشینآالت
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مستیالت اجاره و عالی،های کسب و کار
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تایر

جدول  :2معادالت بلوک تولید
1

j
  XST QVAE   j  1   XST  CI   j   XST
j
j
j
 j

XST

XST

XST
j

XST j  B

 XST
j

  jXST
PCI j 
QVAE j  
CI j

XST
 1   j PQVAE j 
PPj XSTj  PQVAE j QVAE j  PCI j CI j
1

CI
j



CI
CI j  B CI
j   int  int, j DI int, j 


 CI
j

 CI
j

CI
CI
 int,

j PCI j
CI  j 1
DI int, j  
CI j
 B j 
 PC int, j 
CI j PCI j  int DI int, j PC int, j

1

j
  QVAE


  QVAE
j
j

 QVE

QVAE
j

 1  

  QVAEVA  j
j
 j

QVAE

QVAE
j

QVAE j  B

۴1

...برآورد و تحلیل اثرات بازگشت مستقیم ناشی از
۴

1

 QVAE
j

  QVAE
PQVE j 
j
VAj  
QVE j

QVAE
PVAj 
 1   j
PQVAE j QVAE j  PVAjVAj  PQVE jQVE j
1

QVE j  B

QVE
j

j
  QVE QFF   j  1   QVE  QEL  j   QVE
j
j
j
 j

QVE

QVE

 QVE
j

  QVE
PEL j 
j
QFFj  
QEL j

QVE
 1   j PQFFj 
PQVE j QVE j  PQFFj QFFj  PEL j QEL j

QFFj  BQFF
 DI ( fos , j ) ( fos , j )
j
fos

QFF ( j )PQFF ( j )
PC( fos )
QFF ( j )PQFF ( j )   fos DI ( fos , j )PC( fos )
DI ( fos , j )j   ( fos , j )

1

 j
  j  VA
j
VAj  B   VA
 1   VA
j LDC j
j  KDC j


VA

VA
j

VA

 VA
j

  VA
RC j 
j
LDC j  
 KDC j
VA
1   j WC j 
VA j PVA j WC j LDC j  RC j KDC j

LDC j  B

LD
j



 l

LD
l,j

LD

  LD
j
l,j




1
 LD
j

 LD
j

LD
 lLD

, j WC j
LD  j 1
LDl , j  
LDC j
  Bj 
 WTI l , j 
LDC jWC j  WTI l , j LD l , j

l



KD
KDC j ,t  B KD
j
  k , j KDk , j 
 l

  KD
j



1

 KD
j

فصلنامه عل ی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

سال ششم -ش ارش  -21بیار 1931

۴1

 KD
j

KD
  kKD

, j RC j
KD  j 1
KDk , j  
B
KDC j
  j 
 RTI k , j 
KDC j RC j   RTI l , j KD k , j

k

مدل تعادل عمومی تدوین شده در این پژوهش دارای بیش از  11هزار معادله ات( ،که این تعداد
به دلیل در نظر گر تن  411اانوار غیرهمگن در بخش اانوار میباشد) .تعریف اکثر متییرها بر اتا
دکالووه و همکاران ( )4193ات .،متییرهای اضا ه شده در این تحقیق شامل  PQVAEو QVAE
قیم ،و مقدار کاالی مرکب ارزب ا زوده انرژی  PQVEو  QVEقیم ،و مقدار کاالی مرکب
انرژی  PQFFو  QFFقیم ،و مقدار کاالی مرکب توا،های سیلی )  DI (fos , jتوا،
سیلی به کار ر ته در تولید  DI int, jکاالی واتطهای و  PCقیم ،ارید کاالها در بازار ات .،تایر
معادالت در دکالووه و همکاران ( )4193موجود ات ،اما الزم ات ،برای تیییرات در معادالت انجام
گیرد تا تااتار معادالت با تااتار ماتریس حسابداری اجتماعی ایران منطبق شود .همچنین در این
پژوهش تااتار تمام معادالت تابع تولید به صورت تابع با کشش جانشینی ثاب )CES(،تیییر کرده ات.،
برای توضیح مبسوط در مورد تدوین مدلهای تعادل عمومی به مظاهری ماربری و امین رتتمکالیی
( )9311مراجعه شود.

