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چکید ه
به منظور قیمت گذاری هر خد ماتی ابتد ا الزم است منافع 
و هزینه هایی که آن خد مات برای جامعه و گرد انند گان 
آن  قیمت  سپس   و  گیرد   قرار  برسی  مورد   د ارد ،  آن 
خد مات مشخص گرد د  . د ر راستای بهبود  خد مات حمل 
خود رو  فنی  معاینه  مراکز  احد اث  کشور،  هر  د ر  نقل  و 
د ارای فواید ی همچون افزایش ایمنی خود روها، صرفه 
جویی د ر مصرف انرژی و بهبود  شرایط زیست محیطی 
سطح  ارتقاء  باعث  خود   نوبه  به  و  د اشته  د نبال  به  را 
رضایتمند ی عمومی می گرد د . د ر این راستا الزم است 
این منافع د ر تقابل با هزینه ها مورد  برسی قرار گیرند . 
با توجه به نامناسب بود ن نرخ این خد مات د ر کشور و 
عد م بهره وری مناسب خد مات معاینه فنی  د ر جامعه، 
قیمت گذاری  د ر  موثر  ابتد ا شاخص های  مقاله  این  د ر 
مراکز معاینه فنی د ر د و بخش منافع و هزینه های ناشی 
د ر  و  شد ه  معرفی  خود رو  فنی  معاینه  مراکز  احد اث  از 
برای  ها  هزینه  و  منافع  شاخص های  از  یک  هر  اد امه 
سال پایه و افق طرح محاسبه می شود  و مد لی د ینامیکی 
و  د ارند گان خود رو  پرد اخت  به  تمایل  میزان  اساس  بر 
قیمت تعاد لی خد مات معاینه فنی برای سالهای  1388 
برای  روش  این  د ر  گرد د .  می  پیشنهاد   سال 1398  تا 
برآورد  میزان قیمت تعاد لی خد مات معاینه فنی خود رو 

از منحنی تقاضای د ارند گان خود رو استفاد ه می شود .
فنی  معاینه  مراکز  قیمت گذاری،  کلید ی:  واژگان 

خود رو، شاخص هزینه و فاید ه.

M_karamroudi@yahoo.com  :نویسند ه مسئول مکاتبات، شماره تماس: 02144836368  ، رایانامه *

Pricing the services of Vehicle Technical Examination Centers

In order to price every service, first, the profits and the expenses 
which that service has for the society and the service providers, 
should be considered and then the service price can be decided on. 
Regarding the transportation service improvement in every country, 
opening Vehicle Technical Examination Centers has some advantag-
es as increasing vehicle safety, economizing on use of energy, and 
improving environmental conditions, and as a result it increases pub-
lic sense of satisfaction. Having this taken into account ,these advan-
tages need to be considered in compare with the expenses .Regarding 
the fact that the price of these services in the country is not suitable 
and technical examination services are not efficient enough in the 
society, in this article, first, effective indices of pricing in Technical 
Examination Centers is introduced in two parts involving profits and 
the expenses originating from opening Vehicle Technical Examina-
tion Centers, and following that, each index (profits and expenses)
is calculated for the base year and the plan period ,and a dynamic 
model is suggested according to the tendency of the vehicle owners 
to pay and the balanced price of the technical examination services 
for the years of 1388 to 1398 .In this method, the curve of vehicle 
owners’ request is used to estimate the amount of balanced price of 
the vehicle technical examination services .
Key words: Vehicle Technical Examination Centers, expense and 
profit index
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1- مقد مه
است  الزم  ابتد ا  خد ماتی  هر  قیمت گذاری  منظور  به 
و  جامعه  برای  خد مات  آن  که  هزینه هایی  و  منافع 
قرار گیرد   بررسی  به همراه د ارند ، مورد   گرد انند گان 
و سپس با توجه به منافع و هزینه های مذکور، قیمت 
آن خد مات مشخص گرد د  . راه اند ازی و احد اث مراکز 
معاینه فنی خود رو هزینه باالیی را د ر بر د ارد ، که از 
آن جمله می توان هزینه سرمایه گذاری برای ساخت 
ساختمان، هزینه  ماشین آالت مورد  نیاز مرکز، هزینه 
برای د ارایی های  حقوق و د ستمزد ، سرمایه گذاری 

مرکز و هزینه های استهالک را بر شمرد . 
د ر راستای ارزیابی اقتصاد ی، الزم است هزینه ها و 
فاید ه ها اند ازه گیری شوند . منظور از تحلیل هزینه و 
فاید ه اند ازه گیری و کمی کرد ن تمامی اثرات ممکن 
احد اث مراکز معاینه فنی خود رو بر روی تمامی افراد  
اثرات  همچنین  است.  مکان ها  و  زمان ها  تمامی  د ر 
این هزینه ها و فاید ه ها با گذشت زمان متفاوت بود ه و 
تغییر می نماید . بر این اساس د ر این مطالعه سال پایه 
1388 و افق طرح 10 سال د یگر، سال1398 د ر نظر 
گرفته می شود . د ر این مقاله ابتد ا شاخص های موثر 
د ر قیمت گذاری مراکز معاینه فنی د ر د و بخش منافع 
و هزینه های ناشی از احد اث مراکز معاینه فنی خود رو 
اد امه  د ر  می گرد د .  ارائه  آنها  تعریف  و  شد ه  معرفی 
هر یک از شاخص های منافع و هزینه ها برای سال 
پایه و افق طرح محاسبه می شود  و مد لی بر اساس 
قیمت  خود رو،  د ارند گان  پرد اخت  به  تمایل  میزان 
تعاد لی خد مات معاینه فنی مشخص خواهد  شد . د ر 
تعاد لی خد مات  برآورد  میزان قیمت  برای  این روش 
معاینه فنی خود رو از منحنی تقاضای د ارند گان خود رو 

استفاد ه خواهد  شد .

2- تعریف شاخص های قیمت گذاری
خود رو  فنی  معاینه  مراکز  قیمت گذاری  شاخص های 
د ر این قسمت د ر د و بخش تعریف خواهد  شد . بخش 
اول مربوط به شاخص هایی است که به عنوان منافع 
شمار  به  خود رو  فنی  معاینه  مراکز  اجرای  از  ناشی 

می آیند  و بخش د وم مربوط به شاخص هایی هستند  
که به عنوان هزینه های احد اث و اجرای مراکز معاینه 
فنی خود رو محسوب می شوند . د ر اد امه هر یک از 

این د و د سته شاخص معرفی و مورد  بررسی قرار می گیرند .

2-1- شاخص های مربوط به منافع ناشی 
از اجرای مراکز معاینه فنی خود رو

معاینه فنی خود روها به واسطه تاثیری که بر کاهش 
تصاد فات  کاهش  و  ایمنی  افزایش  هوا،  آلود گی 
ای  ویژه  اهمیت  از  د ارد ،  سوخت  مصرف  کاهش  و 
و  هوا  آلود گی  مسئله  طرفی  از  می باشد .  برخورد ار 
مهم  های  چالش  از  یکی  عنوان  به  زیست  محیط 
کاهش  د ر  سعی  کشوری  هر  و  بود ه  مطرح  جهانی 
آلود گی هوا و سا      لم سازی محیط د ارد . از جنبه د یگر 
با توجه به آنکه روزانه میلیون ها لیتر سوخت د ر کشور 
وارد اتی  به صورت  آن  از  و قسمتی  مصرف می شود  
است، لذا استفاد ه از راهکارهایی که منجر به کاهش 
د ر  شایانی  کمک  می تواند   گرد د ،  سوخت  مصرف 
بهبود  اقتصاد  کشور نماید  ]2و3[. د ر اد امه هر یک از 
موارد  و شاخص های برشمرد ه د ر فوق، که به عنوان 
شاخص های مربوط به منافع اجرای مراکز معاینه فنی 

خود رومی باشد ، به اختصار توضیح د اد ه  می شود .

2-1-1- افزایش ایمنی
مشخص  کشور  د ر  گرفته  صورت  بررسی های  طی 
تصاد فات  از  د رصد    30 حد ود   که  است  گرد ید ه 
جاد ه ای و د رون شهری به علت نقص فنی خود روها و 
فرسود گی آنها رخ می هد . از طرف د یگر طی تحقیقاتی 
تعیین گرد ید ه که 20 د رصد  از این تصاد فات که به 
علت نقص فنی خود روها می باشد ، نقص هایی هستند  
که مورد  توجه د ر انجام معاینات فنی بود ه است و با 

انجام معاینه فنی می توان آنها را رفع نمود  ]1[.
د ر محاسبه هزینه تصاد فات مشکل اساسی مربوط به 
هزینه های غیر مستقیم تصاد فات است، این هزینه ها 
رفتن  د ست  از  انسان ها،  جان  رفتن  د ست  از  شامل 
توانایی کار و تولید  د ر جامعه، هزینه جراحات روانی، 
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غم و غصه، آثار اقتصاد ی مربوط به تبعات فرهنگی و 
اجتماعی تصاد فات مانند  از هم پاشید گی خانواد ه ها، 
همچنین  و  فرزند ان  د ر  تربیتی  بروزناهنجاری های 
هزینه اتالف وقت های گوناگون وابسته به آنها است. 
فوتی،  تصاد فات  د سته  سه  د ر  می توان  را  تصاد فات 
کاهش  از  ناشی  سود   گنجاند .  خسارتی  و  جرحی 
ازای  )به  خود رو  فنی  معاینه  انجام  اثر  د ر  تصاد فات 
انواع  تفکیک  به   ،1388 سال  د ر  وسیله  نقلیه(  هر 
به  مجموع  و  خسارتی  و  جرحی  فوتی،  تصاد فات 
ترتیب 152/88، 11/4، 9/65 و 173/67 میلیون ریال 
طور  به   .]3[ می باشد   آنها  وقوع  احتمال  به  توجه  با 
کلی با انجام معاینه فنی خود رو د ر هر وسیله  نقلیه د ر 
مجموع173/67  میلیون ریال هزینه تصاد فات را د ر 

سال 1388 کاهش می یابد .

2-1-2- کاهش مصرف سوخت
د ر  آمد ه  عمل  به  آزمایشهای  و  تحقیقات  اساس  بر 
کشور، هر وسیله  نقلیه سواری پس از تنظیم موتور به 
منظور انجام معاینه فنی، 12 د رصد  از مصرف سوخت 
ماه   3 مد ت  به  حد اقل  و  می نماید   پید ا  کاهش  آن 
تنظیم موتور د ر کاهش مصرف سوخت وسیله موثر 
خواهد  بود . از طرف د یگر بر اساس آمار انتشار یافته 
به طور متوسط  نقل و سوخت،  و  توسط ستاد  حمل 
مصرف  بنزین  لیتر   8 روز  د ر  سبک  هرخود روی 
می نماید  ]1[. براین اساس میزان مصرف سوخت هر 
لیتر به  برابر720  وسیله  نقلیه سبک د ر طول 3 ماه، 
د ست می آید ، که د ر صورت انجام معاینه فنی، میزان 
مصرف سوخت آن د ر طول این د وره د ر حد ود  86/4 
لیتر کاهش پید ا خواهد  کرد  ]4[. میزان صرفه جویی 
هزینه سوخت د ر صورت انجام معاینه فنی توسط هر 
با  583.200  وسیله نقلیه د ر طول سال 1388، برابر 

ریال  برآورد  شد ه است. ]2و5[

2-1-3- کاهش آلود گی هوا
آلود گی  کاهش  از  ناشی  منافع  محاسبه  منظور  به 
است.  شد ه  استفاد ه  اجتماعی  هزینه  مفهوم  از  هوا 

تخریب  اثرات  که  است  هزینه ای  اجتماعی،  هزینه 
کنند ه یا سوء یک آالیند ه بر محصوالت کشاورزی، 
می  برآورد   را  انسان  سالمت  و  مواد   ها،  اکوسیستم 
تفکیک  به  انرژی  اجتماعی بخش  نماید . هزینه های 
گازهای CO و HC د ر د ر سال 1386 به ترتیب 1/5 
و 1/68 میلیون ریال بر تن تعیین شد ه است ]1[. با د ر 
نظرگرفتن تورم 16 د رصد ، هزینه های اجتماعی برای 
هر تن گازهای فوق به ترتیب برای سال 1388، 2 
و 2/26 میلیون ریال برتن به د ست می آید . همچنین 
مختلف  های  آالیند ه  سالیانه  غلظت  میزان  متوسط 
برای شهر تهران د ر سال 1388 برای آالیند ه های 
CO  و HC به ترتیب 1284 و 116 هزار تن برآورد  
هزینه گازهای  مذکور،  ارقام  به  توجه  با  است.  شد ه 
CO و HC د ر شهر تهران د ر سال 1388 به ترتیب 
گشته  برآورد   ریال  میلیون   262160 و   2568000
است. بنابر مطالب فوق، منافع ناشی از انجام معاینه 
افزایش  )شامل  وسیله  نقلیه  هر  برای  خود رو  فنی 
ایمنی، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلود گی هوا( 

برابر 174/672 میلیون ریال تخمین زد ه شد ه است.

هزینه های  به  مربوط  شاخص های   -2-2
اجرای مراکز معاینه فنی خود رو

به منظور احد اث و راه اند ازی مراکز معاینه فنی خود رو، 
می شود .  تحمیل  سیستم  گرد انند گان  به  هزینه هایی 
د ر  زمین  متفاوت  هزینه  به  توجه  با  قسمت  این  د ر 
نقاط مختلف کشور، از این هزینه صرف نظر می گرد د  
و فرض می شود  که زمین به صورت رایگان به منظور 
احد اث مراکز معاینه فنی خود رو، د ر اختیار قرار گیرد . 
این هزینه ها د ر این قسمت برای سال 1388 محاسبه 
راه اند ازی  و  احد اث  از  ناشی  هزینه های  است.  شد ه 
و  حقوق  هزینه  شامل  خود رو،  فنی  معاینه  مراکز 
د ستمزد ، هزینه ماشین آالت د اخل مرکز معاینه فنی، 
هزینه  ساختمان،  ساخت  برای  سرمایه گذاری  هزینه 
هزینه ها  سایر  و  د ارایی ها  سایر  برای  سرمایه گذاری 
می باشد  ]2و6[. به منظور محاسبه هزینه های احد اث 
و راه اند ازی مراکز معاینه فنی خود رو، عملکرد  مالی 
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تعد اد ی از مراکز معاینه فنی خود رو شامل مرکز معاینه 
فنی بیهقی، مرکز معاینه فنی سراج، مرکز معاینه فنی 
الغد یر، مرکز معاینه فنی شکوفه و مرکز معاینه فنی 
میانگین  براساس  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد   نیایش 
هزینه های هر خط این مراکز، هزینه هر یک از موارد  
د ر  است.  گرد ید ه  محاسبه   1388 سال  برای  مربوط 
اد امه هر یک از موارد  و شاخص های فوق، به اختصار 

توضیح د اد ه می شود  ]2و7[.

2-2-1- هزینه حقوق و د ستمزد 
و  اجرا  به  مربوط  که  هزینه ای  شاخص های  از  یکی 
هزینه  می باشد ،  خود رو  فنی  معاینه  مراکز  راه اند ازی 
خود رو  فنی  معاینه  مراکز  پرسنل  د ستمزد   و  حقوق 
است. به طور متوسط، د ر هر خط 8 نفر فعال هستند . 
خط  هر  برای  پرسنل  ماهیانه  د ستمزد   و  حقوق 
مراکز معاینه فنی برای سال 1388، به طور متوسط 
71.884.891 ریال برآورد  شد ه است، که این مقد ار 
د ر طول  سال برای یک خط مرکز معاینه فنی خود رو 
به طور متوسط 862.618.692 ریال حاصل می گرد د . 
از طرف د یگر ظرفیت یک خط معاینه فنی خود روی 
وسیله  سه  که  صورتی  د ر  سال  یک  طی  د ر  سبک 
د هد ،  قرار  معاینه  مورد   همزمان  صورت  به  را   نقلیه 
20880 وسیله  نقلیه است. لذا با توجه به موارد  مذکور 
هزینه حقوق پرسنل به ازای هر وسیله  نقلیه که مورد  
آزمایش قرار می گیرد  د ر طول سال برای سال 1388 

برابر 41313 ریال تخمین زد ه شد ه است.

2-2-2- هزینه ماشین آالت
به منظور راه اند ازی مراکز معاینه فنی خود رو و انجام 
احتیاج  آالتی  ماشین  وسیله  نقلیه،  روی  بر  آزمایش 
فنی  معاینه  مراکز  از  تعد اد ی  بررسی  با  می باشد . 
این  خط  هر  برای  که  آالتی  ماشین  قیمت  خود رو، 
طور  به  سال 1380،  د ر  است،  خرید اری شد ه  مرکز 
متوسط برابر 393.500.000 ریال بود ه که با د ر نظر 
گرفتن میزان افزایش قیمت د الر حد  فاصل سال های 
1380 و 1388، قیمت ماشین آالت هر خط مکانیزه 

ریال   493.596.563  ،1388 سال  د ر  فنی  معاینه 
برآورد  گشته است. با توجه به مطالعاتی که به عنوان 
طرح خصوصی سازی مراکز معاینه فنی خود رو انجام 
خصوصی  برای  سرمایه  بازگشت  د وره  است،  شد ه 
نظر  د ر  سال   2/6 خود رو،  فنی  معاینه  مراکز  سازی 
گرفته شد ه است ]1[، لذا براساس این مطلب قیمت 
ماشین آالت هر خط معاینه فنی با لحاظ نمود ن د وره 
حاصل  ریال   189.844.831 سال،  هر  د ر  بازگشت 
برآورد  می شود  )بر اساس محاسبات سال 1388(. با 
د ر نظر گرفتن این مسئله که یک خط مکانیزه معاینه 
فنی خود روی سبک د ر طی یکسال د ر صورتی که 
سه وسیله نقلیه را به صورت همزمان مورد  معاینه فنی 
لذا  است،  وسیله نقلیه  آن 20880  د هد ، ظرفیت  قرار 
با لحاظ  ازای هر وسیله نقلیه  به  هزینه ماشین آالت 
نمود ن این د وره بازگشت، 9092 ریال به د ست آمد ه 

است ]2و7[. 

2-2-3- سرمایه گذاری برای ساخت ساختمان
فنی  معاینه  مراکز  اند ازی  راه  و  احد اث  منظور  به 
خود رو، الزم است برای ساخت ساختمان مرکز، هزینه 
معاینه  مراکز  از  تعد اد ی  بررسی  با  شود .  صرف  ای 
فنی خود رو، هزینه ساخت ساختمان به ازای هر خط 
این مراکز د  ر سال 1380، برابر 581.333.333 ریال 
تورم  نرخ  گرفتن  نظر  د  ر  با  که  است  شد  ه  حاصل 
برای هر خط  این هزینه د  ر سال 1388،  د  ر کشور، 
شود  .  می  زد   ه  تخمین  ریال   1.905.851.856 برابر 
همچنین هزینه سرمایه گذاری برای ساخت ساختمان 
با  وسیله نقلیه  هر  ازای  به  خود  رو  فنی  معاینه  مرکز 
لحاظ نمود   ن د  وره بازگشت، 35106 ریال حاصل د ر 
سال پایه مطالعه )1388( برآورد  گرد ید ه است ]2و7[. 

2-2-4- سرمایه گذاری برای سایر د ارایی ها
هر  ازای  به  د ارایی ها  سایر  برای  سرمایه گذاری 
بازگشت،  د وره  نمود ن  لحاظ  با  فنی  معاینه  خط 
پایه  سال  د ر  د ست  به  ریال  سالیانه101.084.460 
نظر  د ر  با  لذا  است؛  گرد ید ه  برآورد    )1388( مطالعه 
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فنی  معاینه  مکانیزه  این مطلب که یک خط  گرفتن 
سه  که  د ر صورتی  یکسال  طی  د ر  سبک  خود روی 
فنی  معاینه  مورد   به صورت همزمان  را  وسیله  نقلیه 
است،  نقلیه  وسیله    20880 آن  ظرفیت  د هد ،  قرار 
مرکز  د ارایی های  سایر  برای  سرمایه گذاری  هزینه 
با لحاظ  ازای هر وسیله  نقلیه  به  معاینه فنی خود رو 
محاسبه  حاصل  ریال   4841 بازگشت،  د وره  نمود ن 

شد ه است ]2و7[. 

2-2-5- سایر هزینه ها
توسط  خد مات  ارائه  و  راه اند ازی  استفاد ه،  طی  د ر 
با هزینه های د یگری  آنها  مراکز معاینه فنی خود رو، 
نیز مواجه می باشند ، که د ر این قسمت به عنوان سایر 
هزینه  شامل  هزینه ها  این  است.  شد ه  ذکر  هزینه ها 
استهالک  صند وق،  کسری  نرم افزار،  پیمانکاری، 
اثاثیه  استهالک  و  ماشین آالت  استهالک  ساختمان، 
می باشند . قیمت سایر هزینه ها به ازای هر خط معاینه 
سال،  هر  د ر  بازگشت  د وره  نمود ن  لحاظ  با  فنی 
نظر  د ر  با  است.  شد ه  محاسبه  ریال   283.499.710
فنی  معاینه  مکانیزه  این مطلب که یک خط  گرفتن 
خود روی سبک د ر طول یکسال د ر صورتی که سه 
فنی  معاینه  مورد   به صورت همزمان  را  نقلیه  وسیله  
قرار د هد ، ظرفیت آن 20880 وسیله  نقلیه است. لذا 
ازای  به  خود رو  فنی  معاینه  مرکز  هزینه های  سایر 
بازگشت،  د وره  این  نمود ن  لحاظ  با  وسیله نقلیه  هر 
13578 ریال حاصل می گرد د  ]2و7[. بر اساس موارد  
و  احد اث  هزینه  مجموع  قبل،  قسمت  د ر  شد ه  ارائه 
وسیله  هر  برای  خود رو  فنی  معاینه  مراکز  راه اند ازی 
د ر  بد ون  ریال،  برابر 103930  د ر سال 1388  نقلیه 

نظر گرفتن هزینه مالکیت زمین می شود .

3- مد ل قیمت گذاری خد مات مراکز معاینه 
فنی خود رو 

معاینه  خد مات  قیمت گذاری  روش  قسمت  این  د ر 
فنی خود روها مورد  بررسی قرار خواهد  گرفت. د ر این 
خصوص بر اساس میزان تمایل به پرد اخت د ارند گان 

مشخص  فنی  معاینه  خد مات  تعاد لی  قیمت  خود رو، 
میزان قیمت  برآورد   برای  این روش  د ر  خواهد  شد . 
تعاد لی خد مات معاینه فنی خود رو از منحنی تقاضای 
د ارند گان خود رو استفاد ه می شود . هد ف اصلی د ر این 
مد ل بیشینه سازی سود  سیستم می باشد  تا بتوان با 
استفاد ه از سود  حاصل، خد مات مناسبتر و بهتری را 
د ارند گان  تقاضای  منحنی  برآورد   جهت  نمود .  ارائه 
خود رو د ر این مطالعات اطالعات مورد  نظر جمع آوری 
گرد ید . بد ین منظور پرسشنامه ای تهیه گرد ید  و د ر 
نقاط مختلف شهر توزیع شد . با استفاد ه از این آمارها 
میزان تمایل به پرد اخت د ارند گان خود رو محاسبه و 
آماربرد اری  شد .  خواهد   ارائه  مربوطه  ریاضی  رابطه 
گرفت  انجام  بنزین  پمپ  پنج  د ر  خصوص  این  د ر 
گرفتند .  قرار  پرسش  مورد   رانند ه   80 مجموع  د ر  و 
انتخاب  ای  بگونه  نظر  مورد   نقاط  تا  گرد ید   تالش 
شوند  که د ر چهار طرف شهر پراکند ه باشند . این نقاط 
قرنی، چهارراه  گیشا، شهید   بنزین های  پمپ  شامل 
این  سوم  تا  اول  هستند .سئواالت  خرمشهر  و  لشگر 
پرسشنامه کلی می باشند  و برخی اطالعات عمومی را 
د ر خصوص د ارند گان خود رو جمع آوری می نمایند . 
خود رو  قیمت  افزایش  با  تا  رود   می  انتظار  طبیعتًا 
این موضوع  یابد   افزایش  پرد اخت  برای  افراد   تمایل 
عاملی را برای کنترل میزان د قت پاسخها د ر اختیار 
مشاور قرار می د هد . از طرف د یگر با استفاد ه از این 
سئواالت می توان میزان سرپیچی و یا فرمانبرد اری 
د ارند گان خود رو را از قوانین سنجید . هد ف د یگری 
که د ر سئواالت اولیه مد  نظر قرار گرفته است بررسی 
به  کنند گان  استفاد ه  مراجعه  عد م  علل  ترین  اصلی 
محل های ارائه خد مات است. د ر سئوال چهارم هد ف 
رانند گان  که  است  هزینه ای  حد اکثر  آورد ن  بد ست 
حاضرند  بابت انجام معاینه فنی پرد اخت نمایند . یعنی 
با استفاد ه از این مقد ار می توان فهمید  که با افزایش 
را  خود   تمایل  افراد   د رصد   چند   خد مات  این  قیمت 
مشابه  می د هند .  د ست  از  فنی  معاینه  انجام  برای 
همین موضوع برای زمان صرف شد ه د ر صف و کل 
هر  است.  شد ه  انجام  سیستم  د ر  شد ه  صرف  زمان 
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چند  از این د و پارامتر برای مد لسازی استفاد ه نشد ه 
است ولی اطالعات ارزشمند ی را د ر خصوص نحوه 
رفتار د ارند گان خود رو د ر اختیار قرار می د هد . د ر اد امه 
این بخش ابتد ا منحنی تقاضای سفر بر اساس میزان 
هزینه سیستم برآورد  می شود . سپس د ر بخش بعد ی 
حساسیت رانند گان نسبت به کل زمان انتظار و زمان 
سیستم مورد  ارزیابی قرار خواهد  گرفت و د ر پایان نیز 

مد ل قیمت گذاری سیستم ارائه خواهد  شد .

3-1- برآورد  منحنی تقاضای خد مات معاینه فنی
د ر این مطالعه منحنی تجمعی حد اکثر هزینه ای که 
رانند گان حاضر به پرد اخت آن هستند  مورد  بررسی 
تجمعی  نمود ار   ،1 شماره  نمود ار  است.  گرفته  قرار 
است که عد م تمابل حد اکثر هزینه ای که رانند گان 
مایل به پرد اخت آن هستند  را نشان می د هد . مشاهد ه 
میزان  که  تومان    8000 قیمت  از  پس  که  می شود  
است،  کنونی  شرایط  د ر  فنی  معاینه  خد مات  هزینه 
ناگهانی و شد ید ی می نماید . د ر بررسی  اُفت  نمود ار 

این پد ید ه ذکر د و نکته ضروری می باشد : 
تومان  پرسشنامه 8000  اولین گزینه  آنجا که  از   -1
پرد اخت  به  تمایل  که  افراد   از  بسیاری  است،  بود ه 
آن  انتخاب  برای  ای  اند  گزینه  د اشته  مبالغ کمتری 

مبلغ ند اشته اند .
این  با  مواجهه  د ر  د هند گان  پاسخ  از  بسیاری   -2
را  ممکن  مقد ار  کمترین  اعالم  به  تصمیم  پرسشها 
گرفته اند  تا بد ین طریق بتوانند  بر روی کاهش قیمت 

آن تاثیر بگذارند .
با توجه به موارد  عنوان شد ه د ر این مقاله جهت برآورد  
از  این د سته  از  منحنی تقاضای خد مات معاینه فنی 

تعیین  برای  واقع  د ر  رانند گان صرف نظر شد ه است. 
نرخ تغییرات تقاضا معاینه فنی با قیمت آن این د سته 
از رانند گان به عنوان د اد ه پرت از جامعه آماری خارج 
شد ه اند . با توجه به نکات عنوان شد ه د ر فوق منحنی 
بد ست   )1( رابطه  از  استفاد ه  با  فنی  معاینه  تقاضای 

آمد ه است: 
 

۵ 
 

طبيعتاً انتظار . و برخي اطالعات عمومي را در خصوص دارندگان خودرو جمع آوري مي نمايند باشندميپرسشنامه كلي اول تا سوم اين 
مي رود تا با افزايش قيمت خودرو تمايل افراد براي پرداخت افزايش يابد اين موضوع عاملي را براي كنترل ميزان دقت پاسخها در 

از طرف ديگر با استفاده از اين سئواالت مي توان ميزان سرپيچي و يا فرمانبرداري دارندگان خودرو را از . دهدمياختيار مشاور قرار 
ترين علل عدم مراجعه استفاده كنندگان به هدف ديگري كه در سئواالت اوليه مد نظر قرار گرفته است بررسي اصلي .قوانين سنجيد

است كه رانندگان حاضرند بابت انجام معاينه فني  ايهزينهدف بدست آوردن حداكثر در سئوال چهارم ه .هاي ارائه خدمات استمحل
توان فهميد كه با افزايش قيمت اين خدمات چند درصد افراد تمايل خود را براي انجام يعني با استفاده از اين مقدار مي. پرداخت نمايند

. ف شده در صف و كل زمان صرف شده در سيستم انجام شده استمشابه همين موضوع براي زمان صر .دهندميمعاينه فني از دست 
براي مدلسازي استفاده نشده است ولي اطالعات ارزشمندي را در خصوص نحوه رفتار دارندگان خودرو در پارامتر چند از اين دو  هر

سپس در بخش بعدي . شودبرآورد ميدر ادامه اين بخش ابتدا منحني تقاضاي سفر بر اساس ميزان هزينه سيستم . دهدمياختيار قرار 
سيستم  گذاريقيمتحساسيت رانندگان نسبت به كل زمان انتظار و زمان سيستم مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و در پايان نيز مدل 

. ارائه خواهد شد
 

 برآورد منحني تقاضاي خدمات معاينه فني-3-1

شماره نمودار . حاضر به پرداخت آن هستند مورد بررسي قرار گرفته استاي كه رانندگان در اين مطالعه منحني تجمعي حداكثر هزينه
شود مشاهده مي. دهدرا نشان مياست كه عدم تمابل حداكثر هزينه اي كه رانندگان مايل به پرداخت آن هستند  نمودار تجمعي ،1

. نمايدفت ناگهاني و شديدي مينمودار اُ تومان كه ميزان هزينه خدمات معاينه فني در شرايط كنوني است،  8000كه پس از قيمت 
  :باشددر بررسي اين پديده ذكر دو نكته ضروري مي

تومان بوده است، بسياري از افراد كه تمايل به پرداخت  8000از آنجا كه اولين گزينه پرسشنامه -1
 .مبالغ كمتري داشته اند گزينه اي براي انتخاب آن مبلغ نداشته اند

گان در مواجهه با اين پرسشها تصميم به اعالم كمترين مقدار ممكن را بسياري از پاسخ دهند-2
 .گرفته اند تا بدين طريق بتوانند بر روي كاهش قيمت آن تاثير بگذارند

 .نگارندگان: ؛ ماخذ))تومان1000( هزينه پرداختي(نمودار تجمعي عدم تمايل به پرداخت رانندگان مورد مصاحبه   .1نمودار 

 
نظر شده جهت برآورد منحني تقاضاي خدمات معاينه فني از اين دسته از رانندگان صرف مقالهارد عنوان شده در اين با توجه به مو

در واقع براي تعيين نرخ تغييرات تقاضا معاينه فني با قيمت آن اين دسته از رانندگان به عنوان داده پرت از جامعه آماري خارج . است
  :بدست آمده است )1(ن شده در فوق منحني تقاضاي معاينه فني با استفاده از رابطه با توجه به نكات عنوا. شده اند

 
 .است) تومان1000( ينه پرداختيهز priceو دار تقاضاي معاينه فني قم  pكه در آن 

)1 (  

 price و  فنی  معاینه  تقاضای  مقد ار    p آن  د ر  که 
هزینه پرد اختی )1000تومان( است.

نمود ار  شماره 2 میزان تطابق منحنی برازش شد ه و 
د اد ه های واقعی مشاهد ه شد ه را نشان می د هد . این 
نمود ار نشان د هند ه میزان د قت مناسب مد ل می باشد . 
با توجه به بررسی صورت گرفته، ضریب تعیین برابر 
با 0/731 بد ست آمد ه است. نمود ار  شماره 3 نشان 
فنی خود رو  معاینه  بین هزینه خد مات  رابطه  د هند ه 
و تقاضای آن می باشد . همانگونه که انتظار می رود  
این نمود ار یک نمود ار S شکل می باشد . د ر مطالعات 
تقاضا معموال انتظار می رود  که شکل منحنی تقاضا 

S شکل باشد . 

۶ 
 

ان دهنده ميزان اين نمودار نش. دهدميهاي واقعي مشاهده شده را نشان و داده ميزان تطابق منحني برازش شده 2شماره  نمودار 
نشان  3شماره  نمودار  .استآمده بدست  731/0با توجه به بررسي صورت گرفته، ضريب تعيين برابر با  .باشدميدقت مناسب مدل 

شكل  Sهمانگونه كه انتظار مي رود اين نمودار يك نمودار . باشدميدهنده رابطه بين هزينه خدمات معاينه فني خودرو و تقاضاي آن 
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 .نگارندگان: ؛ ماخذميزان تطابق مدل و مشاهدات در رابطه با حساسيت رانندگان به زمان انتظار .4نمودار 
 

)2 (  ۵ 
 

طبيعتاً انتظار . و برخي اطالعات عمومي را در خصوص دارندگان خودرو جمع آوري مي نمايند باشندميپرسشنامه كلي اول تا سوم اين 
مي رود تا با افزايش قيمت خودرو تمايل افراد براي پرداخت افزايش يابد اين موضوع عاملي را براي كنترل ميزان دقت پاسخها در 

از طرف ديگر با استفاده از اين سئواالت مي توان ميزان سرپيچي و يا فرمانبرداري دارندگان خودرو را از . دهدمياختيار مشاور قرار 
ترين علل عدم مراجعه استفاده كنندگان به هدف ديگري كه در سئواالت اوليه مد نظر قرار گرفته است بررسي اصلي .قوانين سنجيد

است كه رانندگان حاضرند بابت انجام معاينه فني  ايهزينهدف بدست آوردن حداكثر در سئوال چهارم ه .هاي ارائه خدمات استمحل
توان فهميد كه با افزايش قيمت اين خدمات چند درصد افراد تمايل خود را براي انجام يعني با استفاده از اين مقدار مي. پرداخت نمايند

. ف شده در صف و كل زمان صرف شده در سيستم انجام شده استمشابه همين موضوع براي زمان صر .دهندميمعاينه فني از دست 
براي مدلسازي استفاده نشده است ولي اطالعات ارزشمندي را در خصوص نحوه رفتار دارندگان خودرو در پارامتر چند از اين دو  هر

سپس در بخش بعدي . شودبرآورد ميدر ادامه اين بخش ابتدا منحني تقاضاي سفر بر اساس ميزان هزينه سيستم . دهدمياختيار قرار 
سيستم  گذاريقيمتحساسيت رانندگان نسبت به كل زمان انتظار و زمان سيستم مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و در پايان نيز مدل 

. ارائه خواهد شد
 

 برآورد منحني تقاضاي خدمات معاينه فني-3-1

شماره نمودار . حاضر به پرداخت آن هستند مورد بررسي قرار گرفته استاي كه رانندگان در اين مطالعه منحني تجمعي حداكثر هزينه
شود مشاهده مي. دهدرا نشان مياست كه عدم تمابل حداكثر هزينه اي كه رانندگان مايل به پرداخت آن هستند  نمودار تجمعي ،1

. نمايدفت ناگهاني و شديدي مينمودار اُ تومان كه ميزان هزينه خدمات معاينه فني در شرايط كنوني است،  8000كه پس از قيمت 
  :باشددر بررسي اين پديده ذكر دو نكته ضروري مي

تومان بوده است، بسياري از افراد كه تمايل به پرداخت  8000از آنجا كه اولين گزينه پرسشنامه -1
 .مبالغ كمتري داشته اند گزينه اي براي انتخاب آن مبلغ نداشته اند

گان در مواجهه با اين پرسشها تصميم به اعالم كمترين مقدار ممكن را بسياري از پاسخ دهند-2
 .گرفته اند تا بدين طريق بتوانند بر روي كاهش قيمت آن تاثير بگذارند

 .نگارندگان: ؛ ماخذ))تومان1000( هزينه پرداختي(نمودار تجمعي عدم تمايل به پرداخت رانندگان مورد مصاحبه   .1نمودار 

 
نظر شده جهت برآورد منحني تقاضاي خدمات معاينه فني از اين دسته از رانندگان صرف مقالهارد عنوان شده در اين با توجه به مو

در واقع براي تعيين نرخ تغييرات تقاضا معاينه فني با قيمت آن اين دسته از رانندگان به عنوان داده پرت از جامعه آماري خارج . است
  :بدست آمده است )1(ن شده در فوق منحني تقاضاي معاينه فني با استفاده از رابطه با توجه به نكات عنوا. شده اند

 
 .است) تومان1000( ينه پرداختيهز priceو دار تقاضاي معاينه فني قم  pكه در آن 

)1 (  

 نمود ار 1.  نمود ار تجمعی عد م تمایل به پرد اخت رانند گان مورد 
مصاحبه )هزینه پرد اختی )0001تومان((؛ ماخذ: نگارند گان.

نمود ار 2. میزان تطابق مد ل و مشاهد ات؛ هزینه پرد اختی؛ ماخذ: نگارند گان.

نمود ار 3.  منحنی انحراف تقاضا معاینه فنی و افزایش قیمت؛ ماخذ: نگارند گان.
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3-2- برآورد  میزان حساسیت رانند گان به 
زمان انتظار د ر صف و زمان کل سیستم

د ر رابطه با میزان حساسیت رانند گان به زمان انتظار 
بکارگرفته شد ه د ر  صف و زمان کل سیستم، روش 
نیز همانند  روش برآورد  منحنی تقاضا  این مطالعات 
د و  این  با  تقاضا  تغییرات  که  ترتیب  بد ین  می باشد . 
نوعی می  به  و  است  قرار گرفته  بررسی  مورد   زمان 
توان گفت که منحنی تقاضا نسبت به این د و زمان 
برآورد  شد ه است. د ر واقع برای برآورد  منحنی تقاضای 
خد مات نسبت به این د و زمان از د سته اول زمانی که 
معموال باصطالح محد ود ه شد ه هستند  استفاد ه نشد ه 
است. مد ل تقاضای رانند گان با تغییر زمان انتظار د ر 

صف مطابق رابطه )2( می باشد : 
 

۶ 
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 .نگارندگان: ؛ ماخذميزان تطابق مدل و مشاهدات در رابطه با حساسيت رانندگان به زمان انتظار .4نمودار 
 

)2 (  

که د ر آن p میزان تقاضای مورد  استفاد ه از خد مات 
انتظار )د قیقه( د ر  معاینه فنی و waite  تغییر زمان 

صف کاربران می باشد .
نقاط  تطابق  میزان  نشان د هند ه   4 شماره  نمود ار 
این  بر  می باشند .  یکد یگر  با  مد ل  و  شد ه  مشاهد ه 
اساس، این مد ل نیز د ارای د قت قابل قبولی می باشد  
و می توان برای برخی از تحلیل ها از اطالعات حاصل 

از آن استفاد ه نمود . 

به  مربوط  شکل   S منحنی  نشان د هند ه   )5( نمود ار 
تقاضا خد مات معاینه فنی با تغییر میزان زمان انتظار 

د ر صف می باشد . می توان د ر این نمود ار به وضوح 
حساسیت رانند گان را به زمان انتظار د ر صف مشاهد ه 
نمود . بنظر می رسد  که د ر حد ود  زمان 5 و 10 د قیقه 
بیشترین تغییر د ر میزان تقاضا ایجاد  می گرد د . مد ل 
زمان کل  با  را  فنی  معاینه  تقاضا خد مات  رابطه  زیر 

سیستم نشان می د هد . 
 

۷ 
 

 
مي توان . باشدميزمان انتظار در صف شكل مربوط به تقاضا خدمات معاينه فني با تغيير ميزان  Sدهنده منحني نشان) 5(نمودار 

دقيقه  10و  5بنظر مي رسد كه در حدود زمان . در اين نمودار به وضوح حساسيت رانندگان را به زمان انتظار در صف مشاهده نمود
  .دهدمي مدل زير رابطه تقاضا خدمات معاينه فني را با زمان كل سيستم نشان .گرددميبيشترين تغيير در ميزان تقاضا ايجاد 

 
 .در صف كاربران مي باشد) دقيقه( تغيير زمان انتظار  waiteميزان تقاضاي مورد استفاده از خدمات معاينه فني و p كه در آن

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذمنحني انحراف تقاضا نسبت به زمان انتظار .5نمودار 

 
ها مشاهده شد كه رانندگان عدد يكساني را براي زمان انتظار در صف در رابطه با اين مدل بايد عنوان نمود كه در برخي از پرسشنامه 

اين در واقع بدين معني است كه اين افراد حاضر نيستند زماني را در سيستم سپري . بيشينه و كل زمان سيستم انتخاب نموده اند
راي كل سيستم در اين افراد به يك بازه در نتيجه در اين مطالعات زمان انتخاب شده ب. باشدمينمايند كه از نظر منطقي درست ن

نشان دهنده نمودار مشاهده و برآورد مدل تقاضا  )6(نمودار  .اين موضوع موجب افزايش دقت مدل شده است. جلوتر منتقل شده است
شكل تقاضا  Sمنحني . دهدميمدل ارائه شده تطابق مناسبي با داده هاي مشاهده شده نشان  شودميهمانگونه كه مشاهده . باشدمي

 .مشاهده نمود )7(نمودار را نيز مي توان در 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذميزان تطابق برآورد و مشاهده در خصوص حساسيت به زمان معاينه فني .6نمودار 

 
 
 

)3 (  

که د ر آن pمیزان تقاضای مورد  استفاد ه از خد مات 
معاینه فنی و waite  تغییر زمان انتظار )د قیقه( د ر 

صف کاربران می باشد .

د ر رابطه با این مد ل باید  عنوان نمود  که د ر برخی از 
پرسشنامه ها مشاهد ه شد  که رانند گان عد د  یکسانی 
زمان  کل  و  بیشینه  صف  د ر  انتظار  زمان  برای  را 
معنی  بد ین  واقع  د ر  این  اند .  نمود ه  انتخاب  سیستم 
است که این افراد  حاضر نیستند  زمانی را د ر سیستم 
نمی باشد .  د رست  منطقی  نظر  از  که  نمایند   سپری 
برای  انتخاب شد ه  زمان  مطالعات  این  د ر  نتیجه  د ر 
منتقل  جلوتر  بازه  یک  به  افراد   این  د ر  سیستم  کل 
مد ل  د قت  افزایش  موجب  موضوع  این  است.  شد ه 
نمود ار مشاهد ه  د هند ه  نشان   )6( نمود ار  است.  شد ه 
و برآورد  مد ل تقاضا می باشد . همانگونه که مشاهد ه 
می شود  مد ل ارائه شد ه تطابق مناسبی با د اد ه های 
مشاهد ه شد ه نشان می د هد . منحنی S شکل تقاضا را 
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 .نگارندگان: ؛ ماخذمنحني انحراف تقاضا نسبت به زمان انتظار .5نمودار 

 
ها مشاهده شد كه رانندگان عدد يكساني را براي زمان انتظار در صف در رابطه با اين مدل بايد عنوان نمود كه در برخي از پرسشنامه 

اين در واقع بدين معني است كه اين افراد حاضر نيستند زماني را در سيستم سپري . بيشينه و كل زمان سيستم انتخاب نموده اند
راي كل سيستم در اين افراد به يك بازه در نتيجه در اين مطالعات زمان انتخاب شده ب. باشدمينمايند كه از نظر منطقي درست ن
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 .مشاهده نمود )7(نمودار را نيز مي توان در 
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3-3- مد ل قیمت گذاری بر اساس تابع تقاضا
د ر این بخش مد ل قیمت گذاری پیشنهاد ی بر اساس 
ارائه   1-3 بخش  د ر  شد ه  محاسبه  تقاضای  تابع 
ارائه   )4( رابطه  د ر  مد ل  این  کلی  ساختار  می شود . 

شد ه است: 
    
    

۸ 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذمنحني انحراف تقاضا نسبت به كل زمان معاينه فني .7نمودار 

 
 

ضا بر اساس تابع تقا گذاريقيمتمدل -3-3

ساختار كلي اين مدل در . شودميارائه  1-3پيشنهادي بر اساس تابع تقاضاي محاسبه شده در بخش  گذاريقيمتدر اين بخش مدل 
  :ارائه شده است )4(رابطه 

   
      

سازي كل درآمد حاصل از بطه ارائه شده در واقع با هدف بيشينهرا .قيمت تقاضا مي باشد p(x)ميزان تقاضا و   xكه در آن
براي حل مسئله . در اين رابطه فرض شده است كه سيستم نظارتي بر معاينه فني همانند وضع موجود باشد. خدمات معاينه فني است

تومان بدست آمده است  7500بر بر اساس اين مدل قيمت بهينه برا .استفاده شده است GAMSفوق در اين مطالعات از نرم افزار 
تومان كاهش در قيمت اين خدمات موجب افزايش  500بدين معني كه با توجه به تمايل رانندگان به پرداخت خدمات معاينه فني 

اين خصوصيت مدل ارائه شده . نكته ديگري كه در اين خصوص بايد مورد توجه قرار گيرد، اكيدا مقعر بودن مدل است .گرددميسود 
هاي برخي از جواب) 8(نمودار  .كه جواب حاصل از مدل تنها داراي يك جواب باشد و يا بقولي جواب يگانه داشته باشد شودميجب مو

 .كه عدد بدست آمده در واقع در قله اين نمودار قرار دارد شودميمشاهده . دهدميممكن را نشان 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذي تقاضانمودار تابع هدف تعيين قيمت بر اساس منحن  .8نمودار 

 
قيمت  بهتر است كه قيمت كاهش يابد، نمايدميچند مدل پيشنهاد  با توجه به موارد عنوان شده در اين بخش بايد عنوان نمود كه  هر

قيمت ت اسبدون اعمال اجبار چنانچه در نظر باشد كه سود سيستم افزايش يابد بهتر  به عبارت ديگر،. ارائه خدمات تغيير ننمايد
  يا تنبيهي كاربران را به سوي انجام بازديدهاي معاينه غنني سوق داد  با روشهاي تشويقيولي چنانچه بتوان . خدمات تغيير ننمايد

.  مي توان از روش هاي ديگري براي تعيين قيمت استفاده نمود كه در بخش بعدي مورد بررسي قرار خواهد گرفت
 
 اينه فني با توجه به تورممدل ديناميكي قيمت خدمات مع-3-4

)4 (  

 که د ر آنx  میزان تقاضا و p(x) قیمت تقاضا می 
باشد . رابطه ارائه شد ه د ر واقع با هد ف بیشینه سازی 
کل د رآمد  حاصل از خد مات معاینه فنی است. د ر این 
رابطه فرض شد ه است که سیستم نظارتی بر معاینه 
فنی همانند  وضع موجود  باشد . برای حل مسئله فوق 
د ر این مطالعات از نرم افزار GAMS استفاد ه شد ه 
 7500 برابر  بهینه  قیمت  مد ل  این  اساس  بر  است. 
با توجه به  تومان بد ست آمد ه است بد ین معنی که 
تمایل رانند گان به پرد اخت خد مات معاینه فنی 500 
تومان کاهش د ر قیمت این خد مات موجب افزایش 
سود  می گرد د . نکته د یگری که د ر این خصوص باید  
است.  مد ل  بود ن  مقعر  اکید ا  گیرد ،  قرار  توجه  مورد  

۸ 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذمنحني انحراف تقاضا نسبت به كل زمان معاينه فني .7نمودار 
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که  می شود   موجب  شد ه  ارائه  مد ل  خصوصیت  این 
جواب حاصل از مد ل تنها د ارای یک جواب باشد  و 
یا بقولی جواب یگانه د اشته باشد . نمود ار )8( برخی از 
جواب های ممکن را نشان می د هد . مشاهد ه می شود  
که عد د  بد ست آمد ه د ر واقع د ر قله این نمود ار قرار د ارد . 
با توجه به موارد  عنوان شد ه د ر این بخش باید  عنوان 
نمود  که  هر چند  مد ل پیشنهاد  می نماید  که قیمت 
تغییر  خد مات  ارائه  قیمت  است  بهتر  یابد ،  کاهش 
چنانچه  اجبار  اعمال  بد ون  د یگر،  عبارت  به  ننماید . 
د ر نظر باشد  که سود  سیستم افزایش یابد  بهتر است 
با  بتوان  چنانچه  ولی  ننماید .  تغییر  خد مات  قیمت 
روشهای تشویقی یا تنبیهی کاربران را به سوی انجام 
بازد ید های معاینه غننی سوق د اد    می توان از روش 
های د یگری برای تعیین قیمت استفاد ه نمود  که د ر 

بخش بعد ی مورد  بررسی قرار خواهد  گرفت. 

معاینه  قیمت خد مات  د ینامیکی  3-4-مد ل 
فنی با توجه به تورم

معاینه  برای رسید ن هزینه  نیاز  مورد   قیمت  افزایش 
فنی به هزینه واقعی د ر این مطالعات ظرف مد ت 5 
به  تنها  این موضوع  است.  نظر گرفته شد ه  د ر  سال 
علت افزایش رضایتمند ی استفاد ه کنند گان بود ه است 
و د لیل د یگری از این نظر نمی توان برای آن متصور 
بود .یکی از اصلی ترین موارد ی که موجب د ینامیکی 
شد ن قیمت و تغییرات آن د ر زمان می گرد د ، بحث 
نرخ  تغییرات  د هند ه  نشان   9 نمود ار  باشد .  تورم می 
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راي كل سيستم در اين افراد به يك بازه در نتيجه در اين مطالعات زمان انتخاب شده ب. باشدمينمايند كه از نظر منطقي درست ن

نشان دهنده نمودار مشاهده و برآورد مدل تقاضا  )6(نمودار  .اين موضوع موجب افزايش دقت مدل شده است. جلوتر منتقل شده است
شكل تقاضا  Sمنحني . دهدميمدل ارائه شده تطابق مناسبي با داده هاي مشاهده شده نشان  شودميهمانگونه كه مشاهده . باشدمي

 .مشاهده نمود )7(نمودار را نيز مي توان در 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذميزان تطابق برآورد و مشاهده در خصوص حساسيت به زمان معاينه فني .6نمودار 

 
 
 

)3 (  

 نمود ار 6. میزان تطابق برآورد  و مشاهد ه د ر خصوص حساسیت به
زمان معاینه فنی؛ ماخذ: نگارند گان.

 نمود ار 7. منحنی انحراف تقاضا نسبت به کل زمان معاینه فنی؛
ماخذ: نگارند گان.

 نمود ار 8.  نمود ار تابع هد ف تعیین قیمت بر اساس منحنی تقاضا؛
ماخذ: نگارند گان.
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۹ 
 

. سال در نظر گرفته شده است 5افزايش قيمت مورد نياز براي رسيدن هزينه معاينه فني به هزينه واقعي در اين مطالعات ظرف مدت 
نظر نمي توان براي آن متصور اين اين موضوع تنها به علت افزايش رضايتمندي استفاده كنندگان بوده است و دليل ديگري از 

 9نمودار . يكي از اصلي ترين مواردي كه موجب ديناميكي شدن قيمت و تغييرات آن در زمان مي گردد، بحث تورم مي باشد.بود
 .مي باشد 1386الي  1375نشان دهنده تغييرات نرخ تورم در كشور طي سالهاي 

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذ1386الي  1375تغييرات نرخ تورم بين سالهاي  .9نمودار 
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75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

 سال
بر اساس  اين نرخ تورم و با در نظر گرفتن اثر دريافت . درصد در نظر گرفته شده است 15اول ميزان تراكم بطور متوسط در روش 

. براي سالهاي مختلف بدست مي آيد 3سال اعداد موجود در جدول  5قيمت واقعي ظرف مدت 
 

ارائه مدل ديناميكي قيمت خدمات معاينه فني با توجه به تورم  .1جدول 
 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 سال

 47.2 41.1 35.7 31 27 23.5 19.4 15.9 12.9 10.3 8 )هزار تومان( قيمت

هزار (قيمت رند شده 
 )تومان

8 10.5 13 16 19.5 23.5 27 31 36 41 47 

           
در اين مدل ميزان هزينه . ه شده استدر نظر گرفت بينيپيشدر روش دوم تك تك هزينه و سود اداره و  استفاده كنندگان براي 

ميزان هزينه هاي اداره كنندگان را كه اصلي ترين عامل در تعيين  2 شماره جدول. پيش بيني شده است 1398كل سيستم در سال 
. نشان مي دهد 1398قيمت بوده است در سال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تورم د ر کشور طی سالهای 1375 الی 1386 می باشد .
د ر روش اول میزان تراکم بطور متوسط 15 د رصد  د ر 
نظر گرفته شد ه است. بر اساس  این نرخ تورم و با 
د ر نظر گرفتن اثر د ریافت قیمت واقعی ظرف مد ت 5 
سال اعد اد  موجود  د ر جد ول 3 برای سالهای مختلف 

بد ست می آید .   
د ر روش د وم تک تک هزینه و سود  اد اره و  استفاد ه 
کنند گان برای پیش بینی د ر نظر گرفته شد ه است. 
د ر این مد ل میزان هزینه کل سیستم د ر سال 1398 
پیش بینی شد ه است. جد ول شماره 2 میزان هزینه 

 
 

 عایٌِ فٌی با تَجِ بِ تَرمهدل دیٌاهیکی قیوت خدهات م-3-4
. ؾبل زض ًػط گطفشِ قسُ اؾز 5افعايف لیوز هَضز ًیبظ ثطای ضؾیسى ّعيٌِ هؿبيٌِ فٌي ثِ ّعيٌِ ٍالؿي زض ايي هطبلؿبر غطف هسر 

ًػط ًوي سَاى ثطای آى هشهَض ايي ايي هَضَؼ سٌْب ثِ ؾلز افعايف ضضبيشوٌسی اؾشفبزُ وٌٌسگبى ثَزُ اؾز ٍ زلیل زيگطی اظ 
 9ًوَزاض . يىي اظ انلي سطيي هَاضزی وِ هَػت زيٌبهیىي قسى لیوز ٍ سغییطار آى زض ظهبى هي گطزز، ثحض سَضم هي ثبقس.ثَز

 .هي ثبقس 1386الي  1375ًكبى زٌّسُ سغییطار ًطخ سَضم زض وكَض طي ؾبلْبی 
 

 .ًگبضًسگبى: ؛ هبذص1386الي  1375سغییطار ًطخ سَضم ثیي ؾبلْبی  .9ًوَزاض 
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 سال
ثط اؾبؼ  ايي ًطخ سَضم ٍ ثب زض ًػط گطفشي اطط زضيبفز . زضنس زض ًػط گطفشِ قسُ اؾز 15اٍل هیعاى سطاون ثطَض هشَؾط  زض ضٍـ

. ثطای ؾبلْبی هرشلف ثسؾز هي آيس 3ؾبل اؾساز هَػَز زض ػسٍل  5لیوز ٍالؿي غطف هسر 
 

اضائِ هسل زيٌبهیىي لیوز ذسهبر هؿبيٌِ فٌي ثب سَػِ ثِ سَضم  .1ػسٍل 
 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 سال

 47.2 41.1 35.7 31 27 23.5 19.4 15.9 12.9 10.3 8 (ّشار تَهاى) قیوت

 47 41 36 31 27 23.5 19.5 16 13 10.5 8 (ّشار تَهاى)قیوت رًد ضدُ 

           
زض ايي هسل هیعاى ّعيٌِ . سِ قسُ اؾززض ًػط گطف ثیٌيدیفزض ضٍـ زٍم سه سه ّعيٌِ ٍ ؾَز ازاضُ ٍ  اؾشفبزُ وٌٌسگبى ثطای 

هیعاى ّعيٌِ ّبی ازاضُ وٌٌسگبى ضا وِ انلي سطيي ؾبهل زض سؿییي  2 قوبضُ ػسٍل. دیف ثیٌي قسُ اؾز 1398ول ؾیؿشن زض ؾبل 
. ًكبى هي زّس 1398لیوز ثَزُ اؾز زض ؾبل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جد ول 2. مجموع هزینه اد اره کنند گان ناشی از انجام معاینه فنی د ر سال 1398؛ ماخذ: نگارند گان.

جد ول 1. ارائه مد ل د ینامیکی قیمت خد مات معاینه فنی با توجه به تورم

نمود ار 9. تغییرات نرخ تورم بین سالهای 1375 الی 1386؛ ماخذ: نگارند گان.

هزینه ریالیآیتم هزینه
182250هزینه حقوق و د ستمزد 

12069هزینه ماشین آالت

154869سرمایه گذاری برای ساخت ساختمان

21357سرمایه گذاری برای سایر د ارایی ها

سایر هزینه ها )شامل هزینه پیمانکاری، نرم افزار، کسری صند وق، استهالک 
ساختمان، استهالک ماشین آالت، استهالک اثاثیه(

59897

430442جمع هزینه ها
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های اد اره کنند گان را که اصلی ترین عامل د ر تعیین 
قیمت بود ه است د ر سال 1398 نشان می د هد .

با د ر نظر گرفتن میزان سود  مورد  نیاز اد اره کنند گان 
میزان قیمت انجام معاینه فنی خود رو های 61.5 هزار 
تومان می باشد . د ر مقایسه بین این د و روش الزم 
د وم  روش  از  حاصل  قیمت  میزان  که  است  ذکر  به 
فرضیات  البته  است.  اول  روش  از  بیشتر  مراتب  به 
استفاد ه شد ه د ر روش د وم منطقی تر و واقعگرایانه 

تر است.

4- نتیجه گیری و جمعبند ي
روش  د و  از  استفاد ه  با  مطالعات  این  د ر  نتیجه  د ر 
میزان قیمت خد مات معاینه فنی برآورد  شد ه است. د ر 
روش اول میزان قیمت این خد مات بر اساس تمایل 
به پرد اخت مرد م برآورد  گرد ید . د ر روش د وم میزان 
مد   کنند گان  اد اره  هزینه  و  کنند گان  استفاد ه  منافع 
نظر قرار گرفته است. د ر نهایت د ر این مطالعات برای 
پیشنهاد  شد ه  د وم  این خد مات روش  گذاری  قیمت 
است؛ ولی با د قت د ر این د و روش مشاهد ه می شود  
روش  د و  این  از  قیمتهای حاصل  بین  پنهانی  رابطه 
وجود  د ارد . قیمت بهینه روش اول 7500 تومان بود ه 
قیمت  گرفتن  نظر  د ر  تنها  با  د وم  روش  د ر  و  است 
سوخت )با فرض 100 تومان بجای حد ود  500 تومان( 
مشاهد ه می شود  که سود  استفاد ه کنند گان د ر حد ود  
10.5 هزار تومان خواهد  بود . با فرض اینکه استفاد ه 
هستند   متصور  خود   برای  سود   د رصد    30 کنند گان 
نتایجی همانند   نیز  اول  مشاهد ه می شود  که روش 
روش د وم د ر اختیار می گذارد ؛ یعنی با تقسیم نمود ن 
عد د  7.5 هزار تومان بر 0.7 )برای د ر نظر گرفتن سود  
استفاد ه کنند گان( به عد د ی بسیار نزد یک به روش 
د وم د ست خواهیم یافت. این موضوع ضمن تایید  د و 
روش د ر بیش گرفته شد ه د ر این مطالعات نشان می 
د هد  که با تغییر قیمت سوخت انتظار می رود  استفاد ه 
خد مات  برای  پرد اخت  به  بیشتری  تمایل  کنند گان 
روش  با  رابطه  د ر  د هند .  نشان  خود   از  فنی  معاینه 
د ینامیکی نیز د و روش پیشنهاد  شد ه است که با توجه 

واقعگرایانه  وجود   با  د وم  روش  زیاد   بسیار  هزینه  به 
تر بود ن آن روش اول به عنوان معیار قیمت گذاری 

برگزید ه شد ه است.
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