ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺚﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و دوﻟﺖﻫﺎﺳﺖ .از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ،ﺗﻼش دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخﻫﺎﯾﯽ در ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ارزش واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت و ﮔﺎه ﺷﮑﺎف ﺑﺴﯿﺎری دارد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت آﺷﮑﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻨﻬﺎن دارد .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﻃﺒﻖ
ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎری ﮐﻪ از ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی آﺷﮑﺎر و ﻧﻬﺎن ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱۵۰۰ﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
رﻗﻤﯽ ﮐﻪ درﺑﺨﺶ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی اﻧﺮژی – ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻏﺎﻟﺐ را درﮐﻞ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ
دارد -اﯾﺮان را درﺟﺪول ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ۱.۵
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
آذرﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﺑﻪﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
دراﯾﻦ دوره ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی و ﺳﻮﺧﺖ و واﻗﻌﯽ ﮐﺮدن
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ
)ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی( ،ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﺑﺮای اﺻﻼح ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی( و دوﻟﺖ
)ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد .اﻣﺎ درﻋﻤﻞ ﺗﻤﺎم درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯿﺎن ﺣﺪود  ۷۶ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ در آن زﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۴۵ﻫﺰار و
 ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ازای ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار وارﯾﺰ ﺷﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺎ اﻣﺮوز اداﻣﻪ دارد.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮﺣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﺬف ﺗﺪرﯾﺠﯽ
ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﮐﻪ دراﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﻪ زﻋﻢ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﺨﺼﻮص درﺑﺨﺶ اﻧﺮژی
ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎرآﻣﺪی و ﺑﻬﺮهوری اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد و در
دل ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری از ﯾﮏ ﺳﻮ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ داﻣﻦ زده اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ
ﻧﻘﺪی و اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ را در ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد
آﯾﺎ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﻌﮑﻮس دارد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ در ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ از اواﺧﺮ ﺳﺎل  ،۱۳۸۹ﺗﻮزﯾﻊ
درآﻣﺪ دراﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز و ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ
دوﺑﺎره روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ.ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﯾﺎ »ﺷﺎﺧﺺ ﺟﯿﻨﯽ«
) (Gini indexﻣﻌﯿﺎر اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ )ﯾﺎ ﺛﺮوت( در ﯾﮏ
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺎردان اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ »ﮐﻮرادو ﺟﯿﻨﯽ«
) (Corrado Giniدر ﺳﺎل  ۱۹۱۲ﻣﯿﻼدی ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺰو ﯾﮑﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺶ از
 ۵۰ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت در ﻣﯿﺎن ﯾﮏ
ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ اﻋﺪادی ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺻﻔﺮ )ﯾﺎ  (٪۰ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﮏ )ﯾﺎ (٪۱۰۰
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ دادهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۸۱ﺗﺎ  ۲۰۱۳ﻣﯿﻼدی ،ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ  ۰/۳ﺗﺎ
 ۰/۶ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ از ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺗﺎ  ۱۳۹۸ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﯾﺎد اﯾﻦ
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ در ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ اﺳﺖ .درﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﻋﺪد ۰.۴۳۵۶
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
درﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﻧﺪﮐﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ  ۰.۴۳۳۷رﺳﯿﺪه اﺳﺖ،
اﻣﺎ درﺳﺎل  ۱۳۸۷ﺑﺎ اﻓﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ  ۰.۴۱۲۲رﺳﯿﺪه و درﺳﺎل
 ۱۳۸۸ﻋﺪد  ۰.۴۱۱۱را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .از ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی
ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ از اواﺧﺮ آذرﻣﺎه آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ۰.۴۰۹۹
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﺲ
از اﺟﺮای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺳﺎل ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ از ﻣﺤﺪوده  ۰.۴۰۹۹درﺳﺎل  ۱۳۸۹ﺑﻪ

 ۰.۳۷۰۰رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد درﺳﺎل  ۱۳۹۱ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﻪ  ۰.۳۶۵۹رﺳﯿﺪ .در ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺑﺎ ﺗﺪاوم اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﺑﻪ
 ۰.۳۶۵۰رﺳﯿﺪ.اﻣﺎ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ از ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﻌﮑﻮس ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ آﻏﺎز ﮐﺮد .دراﯾﻦ ﺳﺎل
ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺑﻪ  ۰.۳۷۸۸ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ۰.۳۸۵۱
رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ درﺳﺎل  ،۱۳۹۵اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ  ۰.۳۹۰۰و درﺳﺎل ۱۳۹۶
ﺑﻪ  ۰.۳۹۸۱رﺳﯿﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﺎل  ۱۳۹۷دوﺑﺎره ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﭘﯿﺶ از اﺟﺮای
ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .دراﯾﻦ ﺳﺎل اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﻪ ۰.۴۰۹۳
ﻋﻘﺒﮕﺮد ﮐﺮد.وﻟﯽ درﺳﺎل  ۱۳۹۸اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎراﻧﻪ
ﺳﻪ دﻫﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ درآﻣﺪی رخ داد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۴۵ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ،ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮازﻧﻪ
ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را
در ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﯾﻦ
ﺳﺎل ﺑﻪ  ۰.۳۹۹۲ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن
دارد.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ درآﻣﺪﻫﺎ
در ﮐﻨﺎر ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ،ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۲۰درﺻﺪ ﮐﻢ درآﻣﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﻞ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮ
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ درﮐﺸﻮر دارد.
ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان درﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺳﻬﻢ
ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۲۰درﺻﺪ ﮐﻢ درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ  ۵.۰۲درﺻﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۶اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ  ۵.۰۷درﺻﺪ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .درﺳﺎل  ۱۳۸۷ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ  ۵.۳۵درﺻﺪ رﺳﯿﺪه و
درﺳﺎل  ۱۳۸۸دوﺑﺎره ﺑﻪ  ۵.۳۱درﺻﺪ اﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ درﺳﺎل ۱۳۸۹
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ از اواﺧﺮ اﯾﻦ ﺳﺎل ،ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ
 ۲۰درﺻﺪ ﮐﻢ درآﻣﺪﻫﺎ از ﮐﻞ ﺑﻪ  ۵.۶۵درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،روﻧﺪی
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ
ﺑﻪ  ۶.۶۳درﺻﺪ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ
درآﻣﺪﻫﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺳﻬﻢ ﮐﻢ درآﻣﺪﻫﺎ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﺑﺎزﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ

ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ  ۶.۷۰درﺻﺪ رﺳﯿﺪ .درﺳﺎل  ۱۳۹۲ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺪاوم اﯾﻦ روﻧﺪ
اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ  ۶.۷۹درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ،از ﺳﺎل
 ۱۳۹۳ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻘﺒﮕﺮد ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ درآﻣﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .درﺳﺎل  ۱۳۹۳اﯾﻦ
ﺳﻬﻢ ﺑﻪ  ۶.۲۹درﺻﺪ ،درﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺑﻪ  ۶.۲۷درﺻﺪ و در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﻪ
 ۶.۱۳درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و رﺷﺪ ﻧﺮخ ارز از ﺳﺎل
 ۱۳۹۶ﻋﻘﺒﮕﺮد ﺑﺰرگﺗﺮی را در اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
دراﯾﻦ ﺳﺎل دوﺑﺎره ﺳﻬﻢ ﮐﻢ درآﻣﺪﻫﺎ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده  ۵درﺻﺪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
دراﯾﻦ ﺳﺎل ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۲۰درﺻﺪ ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﺑﻪ  ۵.۹۱درﺻﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و درﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ  ۵.۸درﺻﺪ رﺳﯿﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره
ﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﻗﺮاردادن اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎره درﺳﺎل  ۱۳۹۸اﯾﻦ ﺳﻬﻢ
رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮕﺬارد .دراﯾﻦ ﺳﺎل ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۲۰درﺻﺪ ﮐﻢ درآﻣﺪ از
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﺑﻪ  ۵.۹۶درﺻﺪ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﺮد
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ و ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی
ﻣﯿـﺎن ﻣـﺮدم ،ﻋﻼوه ﺑﺮﺳـﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﮐـﻢ درآﻣـﺪﻫﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺳـﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨـﻪ
ﭘﺮدرآﻣﺪﻫﺎ را ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮارداد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﺎدل رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .درﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۲۰درﺻﺪ
ﭘﺮدرآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .در ﺳﺎل
 ۱۳۸۵ﺳﻬﻢ  ۲۰درﺻﺪ ﭘﺮدرآﻣﺪﻫﺎ ۴۷.۵۲درﺻﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ درﺳﺎل  ۱۳۸۶ﺑﻪ
۵۰.۲۳درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .درﺳﺎل  ۱۳۸۷اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ  ۴۸.۱۱درﺻﺪ و درﺳﺎل ۱۳۸۸
ﺑﻪ  ۴۷.۸۵درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﮐﻪ درﻣﺎهﻫﺎی آﺧﺮ آن ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﻧﻘﺪی آﻏﺎز ﺷﺪ،
ﺳﻬﻢ  ۲۰درﺻﺪ ﭘﺮدرآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ  ۴۸.۲۲درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺳﺎل ۱۳۹۰
ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺳﻬﻢ  ۲۰درﺻﺪ
ﭘﺮدرآﻣﺪﻫﺎ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﺑﻪ  ۴۴.۹۸درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ،ﺳﻬﻢ ﮐﻢ درآﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ در
اﯾﻦ ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﻫﻢ ﺳﻬﻢ ﭘﺮدرآﻣﺪﻫﺎ
از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ۴۴.۵۶درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،رﻗﻤﯽ ﮐﻪ درﺳﺎل
 ۱۳۹۲ﺑـﻪ  ۴۴.۶۲درﺻـﺪ رﺳـﯿﺪه،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳـﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫـﺎ ،از ﺳـﺎل ۱۳۹۳
دوﺑﺎره ﺳﻬﻢ ﭘﺮدرآﻣﺪﻫﺎ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دراﯾﻦ

ﺳﺎل اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ  ۴۵.۶۵درﺻﺪ و درﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺑﻪ  ۴۵.۲۲درﺻﺪ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ.
از ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﺗﺮ ﺷﺪه و ﺳﻬﻢ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان از
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺳﺎل دوﺑﺎره اﯾﻦ
ﺳﻬﻢ ﺑﻪ  ۴۶.۶۷درﺻﺪ رﺳﯿﺪ و درﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺑﻪ ۴۷.۳۰درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮد .در
ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺳﻬﻢ ﭘﺮدرآﻣﺪﻫﺎ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﺑﻪ ۴۸.۵۰درﺻﺪ رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﻪ ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﻬﻢ ﮐﻢ درآﻣﺪﻫﺎ ،ﺳﻬﻢ ﭘﺮدرآﻣﺪﻫﺎ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ رو ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ  ۴۷.۴۹درﺻﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻬﻢ ﭘﺮدرآﻣﺪﻫﺎ و ﮐﻢ درآﻣﺪﻫﺎ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۲۰ ،۱۰و  ۴۰درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮدرآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻢ
درآﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮ
ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۱۰درﺻﺪ ﭘﺮدرآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ۱۰
درﺻﺪ ﮐﻢ درآﻣﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ درﺳﺎل  ۱۳۸۵اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ  ۱۷.۴۰درﺻﺪ
ﺑﻮده ﮐﻪ درﺳﺎل  ۱۳۸۶ﺑﻪ  ۱۷.۵۹درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﺳﺎل ۱۳۸۷
اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺳﺎل اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ
 ۱۵.۷۹درﺻﺪ رﺳﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ درﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ۱۰درﺻﺪ ﭘﺮدرآﻣﺪﻫﺎ
ﺑﻪ  ۱۰درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ  ۱۵.۹۷درﺻﺪ رﺳﯿﺪ ،وﻟﯽ درﺳﺎل ۱۳۸۹
اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ  ۱۴.۷۱درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ درﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺑﻪ ۱۱.۰۹درﺻﺪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده و
در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده  ۱۰درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .درﺳﺎل  ۱۳۹۱اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ
 ۱۰.۷۹درﺻﺪ و در ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺑﻪ ۱۰.۶۸درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ از ﺳﺎل  ۱۳۹۳دوﺑﺎره ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭘﺮدرآﻣﺪﻫﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺳﺎل اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ  ۱۲.۳۳درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۵ ،۱۳۹۴و  ۱۳۹۶ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ،۱۲.۶۵
 ۱۲.۹۹و ۱۳.۶۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
درﺳﺎل  ۱۳۹۷ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ
۱۴.۴۵درﺻﺪ رﺳﯿﺪه وﻟﯽ ﭘﺲ از ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ درﺳﺎل ۱۳۹۸
دوﺑﺎره اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ۱۳.۶۹درﺻﺪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.درﺧﺼﻮص ﺳﻬﻢ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ۲۰درﺻﺪ ﭘﺮدرآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ۲۰درﺻﺪ ﮐﻢ درآﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .درﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ درﺳﺎل  ۲۰ ،۱۳۸۸درﺻﺪ ﭘﺮدرآﻣﺪﻫﺎ  ۹ﺑﺮاﺑﺮ
 ۲۰درﺻﺪ ﮐﻢ درآﻣﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ درﺳﺎل  ۱۳۸۹ﺑﻪ  ۸.۵۴و

درﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﻪ  ۶.۷۸ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ۶.۶۵و درﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺑﻪ  ۶.۵۷ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۴۰درﺻﺪ ﭘﺮدرآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ  ۴۰درﺻﺪ ﮐﻢ درآﻣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰﺳﻬﻢ ۵
ﺑﺮاﺑﺮی ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵و  ۱۳۸۶در ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﺑﻪ  ۴.۵۰و در ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﻪ
 ۳.۸۰ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،روﻧﺪی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺑﻪ  ۳.۷۱درﺻﺪ ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺖ .ﮔﺮﭼﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۹۳دوﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و درﺳﺎل  ۱۳۹۷دوﺑﺎره ﺑﻪ  ۴.۴۱اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ
اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد آن آﻏﺎز ﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ درﺳﺎل
 ۱۳۹۸ﺑﻪ  ۴.۲۵رﺳﯿﺪ.
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