
«  قانون » یا « طرح » : هدفمند کردن یارانه ها 

َ ُا را تَ هجلس ارائَ داد َ ی ُذفوٌذ کزدى یاراً َ سًی ُا ّ هذاکزات هتؼذد، در ًِایت . دّلت الیح قاًْى ُذفوٌذ »پس اس چاً
َ ُا .  تَ تصْیة هجلس رسیذ1388در دی هاٍ « کزدى یاراً

َ ای ّ یا در هحاّرات ػوْهی شٌیذٍ هی شْد کَ  اس ػثارت  َ ُا استفادٍ « طزح»تارُا در هحافل رساً ُذفوٌذکزدى یاراً
َ کار تثزین« قاًْى»کَ تِتز است  ػثارت  حال آى . هی شْد َ ُا را ت . ُذفوٌذکزدى یاراً

. در ضواًت اجزایی آى است («قاًْى»ّ « طزح»یؼٌی )تفاّت ایي دّ ّاژٍ 

َ طْر کلی ایي اهکاى ّجْد دارد کَ یک  ُوْارٍ « قاًْى»در صْرتی کَ یک . ًشْد« اجزا»هْرد تصْیة قزار ًگزفتَ ّ « طزح»ت
َ ی اجزا قزار گیزد . السم االجزا است ّ هی تایستی در چزخ

َ ُا،  شکل اجزایی تَ خْد خْاُذ گزفت ّ سًذگی شخصی ّ اجتواػی ها  تذیي تزتیة تا چٌذی دیگز  قاًْى ُذفوٌذکزدى یاراً
. را تا حذّد سیادی هتاثز خْاُذ ساخت

رّاتط  ػوْهی قثاًل در راتطَ تا ًقش شزکت هلی پخش  ّ کارکٌاى هحتزم ایي شزکت؛ یادداشت ُایی را تا ُذف آگاُی 

َ ای  ٍ ی سًذگی شخصی ّ کاری کارکٌاى تِیَ ّ ارسال کزدٍ تْد ّ ًسخ َ ُای تاثیز ایي قاًْى تز حْس ػوْهی اس چگًْگی ّ جٌث
. اس آى در سایت شزکت ُن هْجْد است

اها اّضاع فؼلی چگًَْ است؟ 

: اجاسٍ تذُیذ تزای تْصیف هْقؼیتی کَ ُن اکٌْى در آى قزار دارین، یک هثال تشًین

ایي پششکاى دّ اًتخاب دارًذ . پششکاى تز سز تالیي اّ حاضزًذ. تیواری را در ًظز تگیزیذ کَ حال ّخیوی دارد

تیوار را تَ حال خْد رُا کٌٌذ تا اس شذت تیواری تویزد -  1

. تیوار را سزیؼًا تحت هؼالجات تخصصی ّ اساسی قزار دٌُذ- 2

. در ایي هثال، تیوار هْرد ًظز ها ُواى اقتصاد کشْر است ّ پششکاى ُن هقاهات تصوین گیز دّلتی ُستٌذ

ٍ اًذ . پششکاى ها حالت دّم را اًتخاب کزد

.  ها کارکٌاى شزکت ُن در ّاقغ دستیاراى آى پششکاى ُستین

َ ػٌْاى یکی اس اساسی تزیي تخش ُای هزتثط تا سْخت ّ اًزژی در  رّاتط ػوْهی تز ایي اػتقاد است کَ کارکٌاى ایي شزکت ت
. کشْر هی تایستی راسًا تَ هزس آگاُی السم ّ کافی اس اثزات هثثت ّ تاثیزگذار ایي قاًْى تزسٌذ

َ ُا ّجْد ًذارد در ایي هیاى، ایي سؤال هِن ّجْد دارد کَ رفتار ها تا . اکٌْى دیگز گزیشی اس اجزای قاًْى ُذفوٌذکزدى یاراً
َ اًذاسٍ هی تْاًذ اس ایي قاًْى تاثیز تگیزد؟ تَ تیاى دیگز، چَ کارُا ّ اقذاهاتی تایذ در خصْص هذیزیت رفتار هصزفی خْدهاى  چ

صْرت تذُین تا تتْاًین اس تثؼات هطلْب ایي قاًْى، تِتزیي استفادٍ را تثزین؟ 

َ ی رفتارُای قثلی ها در ًحٍْ ّ هیشاى هصزف اًزژی، در حقیقت کار پزُشیٌَ ّ  آى چَ هسلن است ایي کَ استوزار ّ اداه
َ کارگیزی راُکارُای هٌاسة ّ ػولی، تا حذ هوکي . غیزهٌطقی  خْاُذ تْد تٌاتزایي هی تایستی تا آگاُی کافی اس قاًْى ّ ت

. هٌافغ اجزای قاًْى را تَ حذاکثز خْد رساًذٍ ّ اس ایي راٍ تَ اًتفاع خْد ّ اقتصاد کشْر کوک کٌین

َ ُایی اس ایي راُکارُا تِیَ ّ در اختیار  َ ی ًوًْ َ  یادداشت ُایی را تا ُذف ارائ در ایي راستا رّاتط ػوْهی در ًظز دارد سلسل
. ُوکاراى هحتزم قزار دُذ

اًتظار دارین شوا ُن تَ سِن خْد تا ها هشارکت کٌیذ ّ هثاًل ایي راُکارُا را در اختیار خاًْادٍ ّ دّستاى ّ آشٌایاى خْد قزار 
. دُیذ

. اس ایي رّ شوا ُن ها را یاری کٌیذ. هؼتقذین ُیچ گفتواًی تذّى حضْر فؼال هخاطة تَ سزاًجام ًخْاُذ رسیذ

رّاتط ػوْهی در ُویي جا اػالم هی کٌذ کَ ایي آهادگی را دارد تا تَ سؤاالت ّ پیشٌِادات ّ اًتقادات شوا در ایي سهیٌَ 
. رسیذگی کزدٍ ّ طی جلسات ّ ًشست ُای ػوْهی، تا شوا تَ تحث ّ تثادل ًظز تپزداسد

َ ُا خْاُین  پزداخت َ ُای ُذفوٌذشذى یاراً  .در یادداشت ُای تؼذی تَ تزرسی تؼضی جٌث
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