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اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک در اﯾﺮان
اﺣﻤﺪ اﺳﺪزاده
‡
ﻣﺠﯿﺪ اﺟﻠﯽ

*

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ :

ﻣﻬﺪی ﺧﻨﺪان ﺳﻮﯾﺮی

†

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش۱۳۹۴/۰۶/۰۸ :

ﭼﮑﯿﺪه
ﻋﻠﯽرﻏﻢ رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺧﺮد اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک در ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻈﺎم
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﻓﺮض اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﺷﺎﻣﻞ :ﺣﺠﻢ و ﻧﺴﺒﺖ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﺑﻪ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪای آن ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ واﺣﺪ ﭘﻮل ،ﺗﻌﺪاد
اﺟﺰای ﺳﮑﻪ ،ﺗﻌﺪاد اﺟﺰای اﺳﮑﻨﺎس ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﮑﻪ و اﺳﮑﻨﺎس ،ﺑﺮونزا ﺑﻮده و
ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮ ﺟﺰء اﺳﮑﻨﺎس و
ﺳﮑﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،از ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار و ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺣﺮﯾﺼﺎﻧﻪ در ﻓﻀﺎی
ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺘﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﺑﺎ
ارزش اﺳﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ )ﭘﻮل ﺧﺮد( را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎراﯾﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻬﯿﻨﻪ ،اﻧﺘﺸﺎر
اﺳﮑﻨﺎس درﺷﺖﺗﺮ و ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺟﺰای ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﻮﻟﯽ ،اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی E58 ،E43 :JEL

* داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ؛ aasadzadeh@yahoo.com
† داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی داﻧﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ؛ ) m.khandan@cbi.irﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(
‡ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮق ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ؛ majalli@gmail.com
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ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۶زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

 ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣﺮوزه از ﺳﻪ روش ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل در ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد :ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی ﺷﺎﻣﻞ
اﺳﮑﻨﺎس و ﺳﮑﻪ ،ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ )ﮐﺎرتﻫﺎی ﻧﻘﺪی و اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮوش ،ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻌﺐ و ﺧﻮدﭘﺮدازﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎﻧﮏ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ،
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻧﮏ و ﻏﯿﺮه( و ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﮏ.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک
۱
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺧﺮد اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ واﺣﺪ ﭘﻮل ﺷﺎﻣﻞ :ﻓﺎﺻﻠﻪ و رﻧﺞ اﺟﺰای
ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ( ،ﻧﻘﺎط ﻣﺮزی )ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰء ،۲ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰء و ﺟﺰء ﻣﺮزی
ﺑﯿﻦ ﺳﮑﻪ و اﺳﮑﻨﺎس( ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﺟﺰاء ،ﺗﻌﺪاد اﺟﺰای ﺳﮑﻪ ،ﺗﻌﺪاد اﺟﺰای اﺳﮑﻨﺎس ،ﺳﺮاﻧﻪ
ﺳﮑﻪ ،ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﮑﻨﺎس ،ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺳﮑﻪ و اﺳﮑﻨﺎس و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺟﺰء در ﺳﺒﺪ ﭘﻮﻟﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﺮان اداره ﻧﺸﺮ اﺳﮑﻨﺎس و ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﮑﻨﺎس و
ﻣﺴﮑﻮک ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﯾﻦ اداره وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﻧﺘﺸﺎر اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت اﻧﺪوﺧﺘﻪ
اﺳﮑﻨﺎس را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.
ﭘﯿﺶ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ،اﺑﺘﺪا ﺣﺠﻢ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک در دﺳﺖ اﺷﺨﺎص و در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری در زﻣﺮه آن
اﺳﺖ .ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک در دﺳﺖ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺒﺎدﻻﺗﯽ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی
داﺧﻠﯽ ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزی )ذﺧﯿﺮه ارزش( و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ
اﺳﺖ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ،رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،رﺷﺪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ،
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ،ﻧﺮخ ارز ،ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه و رﺷﺪ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و  ...ﺣﺠﻢ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﯽ،
ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ از ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻘﺎﺿﺎی ذﺧﺎﯾﺮ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺑﺮای
ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری را ﺑﻪ آن اﻓﺰود .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺣﺠﻢ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﯾﺎ ذﺧﺎﯾﺮ
Denominations
Deno

1
2

اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک در اﯾﺮان

۵۰۱

اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮوج اﺳﮑﻨﺎس ﻓﺮﺳﻮده از ﭼﺮﺧﻪ و اﻧﺘﺸﺎر اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ
ﻧﻈﺎرت ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺳﮑﻨﺎس اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺟﺰای اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ،ﺑﺎ ﻓﺮض آنﮐﻪ اداره ﻧﺸﺮ
اﺳﮑﻨﺎس ،ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺮﮐﯿﺐ را از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﺮده ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺮﮐﯿﺐ واﺣﺪ ﭘﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اوﻻً اﺳﺘﻔﺎده ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﺗﻔﮑﯿﮏ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آن در ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻘﺪی ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر آن ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮد.
در ﺑﺨﺶ اول ﺑﺎ ﻣﺮوری ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع دو روﯾﮑﺮد اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد
روﯾﮑﺮد اول ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦﮐﻮﺷﺶ در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک
در ﯾﮏ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﺳﺖ و روﯾﮑﺮد دوم ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد اﺟﺰاء و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک در ﻣﺒﺎدﻻت ،از ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار ۱ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮرم ،ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ )ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک( ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﻻ ،ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺣﺮﯾﺼﺎﻧﻪ ۲و ﯾﮏ روش اﺑﺘﮑﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در ﻓﻀﺎی ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺘﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺪل ﺑﺎ ﺣﺬف اﯾﺮانﭼﮏ  ۵۰۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﺳﮑﻨﺎس ۲۰۰٬۰۰۰
رﯾﺎﻟﯽ و اﯾﺮان ﭼﮏ  ۱٬۰۰۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ ،ﻧﺸﺎن از ﺗﻐﯿﯿﺮات وﺳﯿﻊ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک
در ﺟﺮﯾﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک در اﯾﺮان ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

 ۲ﻣﺮوری ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع
ﮔﺎﺳﭙﺎرد ﺑﺎﺷﻪ رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار وزﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﭘﻮﻧﺪی ﺑﺎ ﺗﺮازوی دوﮐﻔﻪای
ﺑﻮد .ﻣﺴﺌﻠﻪ او دو ﺣﺎﻟﺖ داﺷﺖ :اﻟﻒ( وزﻧﻪﻫﺎ ﻓﻘﻂ روی ﯾﮏ ﮐﻔﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ب( وزﻧﻪﻫﺎ را
ﺑﺘﻮان روی ﻫﺮ دو ﮐﻔﻪ ﻗﺮار داد .ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ اول ﭘﺎﺳﺦ ) (۱-۲-۴-۸-۱۶-۳۲و ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ
)Classification of individual consumption(COICOP
Greedy algorithm
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دوم ﭘﺎﺳﺦ ) (۱-۳-۹-۲۷را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد .اﺳﺘﺪﻻل وی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﻨﺎﻫﺎی  ۲و ۳
ﺑﻮد )اوﺷﺎ .(۲۰۱۰۱اوﯾﻠﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻮﻟﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ روش وی
اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ اﻓﺮاز ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۹۴۹زﯾﭙﻒ ۲ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎنﻫﺎ و اﺻﻞ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦﮐﻮﺷﺶ« ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺌﻮری وی ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ دﻧﺒﺎل
راهﺣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦﮐﻮﺷﺶ ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) .زﯾﭙﻒ(۱۹۴۹ ،
اﻣﺮوزه در ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺣﺮﯾﺼﺎﻧﻪ« ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎص وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳﮑﻨﺎس و ﺳﮑﻪ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﯾﮏ ﻣﺒﺎدﻟﻪ را ﺑﺪﺳﺖ آورد) .ﺑﺎرون ،ﮐﻮﻫﻦ،
داﻫﻤﻦ و دﯾﻮور(۲۰۰۸ ،۳
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﭻ(۱۹۷۳) ٤
ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ .وی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ روش ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺰای
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﻌﺪاد اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﭘﺎﯾﻦ و ﻣﻮرﮔﺎن (۱۹۸۱) ٥روﯾﮑﺮد دی -ﻣﺘﺮﯾﮏ ٦را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﺠﺮﺑﯽ D
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮای ﯾﮏ روز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد  ۱۲ﺟﺰء ﺷﺎﻣﻞ  ۶ﺟﺰء ﺳﮑﻪ
و  ۶ﺟﺰء اﺳﮑﻨﺎس از  D/۵۰۰۰ﺗﺎ  ۵Dﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ دﻧﻮ
ارزﺷﯽ ﺑﯿﻦ  D/۵۰۰۰ﺗﺎ  D/۲۰۰۰دارد و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﻧﻮ  ۲ﺗﺎ  ۵ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮار
ﺑﺮای ﯾﮏ روز ﻣﯽارزد .روﯾﮑﺮد دی -ﻣﺘﺮﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس رﯾﺎﺿﯽ و ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻧﺪارد و در ﺳﺎل
 ۱۹۹۸ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺷﯿﻦ ۷رد ﺷﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک در
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی دﻧﯿﺎﺳﺖ.
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ﮐﺮاﻣﺮ (۱۹۸۳) ۱ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎرا را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎرا در ﻧﻈﺎم
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی ،ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳﮑﻨﺎس و ﺳﮑﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﮐﺮاﻣﺮ
ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم در ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦﮐﻮﺷﺶ ﮐﺎراﺳﺖ.
ﺗﺴﻮر و ﭼﻦ (۱۹۸۳) ۲ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ،
ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﻬﺮآرا و ﺧﻨﺪان (۲۰۱۲) ۳ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻬﯿﻨﻪ واﺣﺪ ﭘﻮل در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
اﺟﺰاء ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ و وارﯾﺎﻧﺲ اﺟﺰاء ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰء واﺣﺪ ﭘﻮل و
ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ آن ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻗﯿﻤﺘﯽ و
ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺟﺰای واﺣﺪ ﭘﻮل ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار،
ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻬﯿﻨﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .روش آﻧﻬﺎ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد اﺳﮑﻨﺎس و ﺳﮑﻪ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ
در ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﻮد.
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ دو روﯾﮑﺮد در ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک
وﺟﻮد دارد :روﯾﮑﺮد اول ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦﮐﻮﺷﺶ در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳﮑﻨﺎس
و ﻣﺴﮑﻮک در ﯾﮏ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
)ﺳﺎﻣﻨﺮ۱۹۸۳ ،٤؛ ﮐﺎﯾﺎﻧﯿﻠﻮ ،ﮐﺎرﭘﺘﺎ و ﺳﯿﻤﻮﺳﻠﯽ ۱۹۸۲ ،٥و ونﻫﺎف و ﻫﯿﻨﺪﻟﺲ.(۱۹۹۶ ،٦
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روﯾﮑﺮد دوم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷﻪ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد اﺟﺰاء ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد )واﯾﻦ،۱
۱۹۹۷؛  ،ﺗﺴﻠﺮ ۱۹۹۵ ،۲و ﺗﺸﮕﻞ(۱۹۹۷ ،۳
ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد اﺟﺰاء ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد اﺟﺰاء ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺳﮑﻨﺎس و ﺳﮑﻪ را ﺑﺮای ﻣﺮدم آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اداره ﻧﺸﺮ اﺳﮑﻨﺎس ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ٤ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ دو روﯾﮑﺮد ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.
)ﮐﯿﭙﺮز(۲۰۰۴ ،٥

 ۳ﺳﻬﻢ اﺟﺰای اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک در ﺳﺒﺪ ﭘﻮﻟﯽ
 ۱.۳ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺒﺪ
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺳﻬﻢ اﺟﺰای ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار ) ٦(COICOPﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ دارد ،اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
 COICOPﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ آﻣﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ۳۵۹ ،ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﺎﻧﻮار در  ۱۲ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﺮاﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول
ﺷﻤﺎره  ۱ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﯾﮏ از ﮔﺮوهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﯾﺮﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﯾﮏ از زﯾﺮﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی  COICOPﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﮔﺮوه ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ :ﻏﻼت و ﻧﺎن ﺑﺎ
1

Wynne
Tesler
3
Tschgol
4
trade off
5
Kippers
6
Classification of individual consumption
2

۵۰۵

اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک در اﯾﺮان

ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ  ،۴٫۵۶ﮔﻮﺷﺖ  ،۶٫۷۴ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﺗﺨﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن  ،۳٫۴۷ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺎزه  ۴٫۷۳و
ﺳﺒﺰیﻫﺎی ﺗﺎزه  .۲٫۹۳ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﺷﺎﺧﺺ از  ۱۰۰ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻی ﮔﺮوه ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ و
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ و  ۲٥۹ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻی ﻏﯿﺮﺧﻮراک و ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وزن ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺒﺪ ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻻﻫﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ از  ۱۳۸۳ﺑﻪ  ۱۳۹۰ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﻪ  ۳۸۹ﻗﻠﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و در
وزن ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺒﺪ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار ) (cpiﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﺳﺖ .وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ
روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ و اﺑﺘﮑﺎری از آن ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺪول ۱
ﮔﺮوهﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار ﺳﺎل ۱۳۹۰
ﻧﺎم ﮔﺮوه

ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ

- ۱ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ
- ۲دﺧﺎﻧﯿﺎت
- ۳ﭘﻮﺷﺎک و ﮐﻔﺶ
- ٤ﻣﺴﮑﻦ ،آب ،ﺑﺮق ،ﮔﺎز و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎ
- ٥اﺛﺎث ،ﻟﻮازم و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﺎﻧﻪ
- ٦ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
- ۷ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
- ۸ارﺗﺒﺎﻃﺎت
- ۹ﺗﻔﺮﯾﺢ و اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
 – ۱۰ﺗﺤﺼﯿﻞ
 -۱۱رﺳﺘﻮران و ﻫﺘﻞ
 -۱۲ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۲۸٫۴۹
۰٫۵۲
۶٫۲۲
۲۸٫۶۰
۶٫۲۶
۵٫۵۴
۱۱٫۹۷
۱٫۶۳
۳٫۸۰
۲٫۰۷
۱٫۷۲
۳٫۱۸
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 ۲.۳ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﺟﺰای ﺳﮑﻪ و اﺳﮑﻨﺎس
ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺟﺰای )دﻧﻮﻫﺎی( واﺣﺪ ﭘﻮل در  ۱۷۳ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ  ۱۲دﻧﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﻦ  ۵ﺗﺎ  ۷دﻧﻮی ﺳﮑﻪ و  ۴ﺗﺎ  ۷دﻧﻮی اﺳﮑﻨﺎس راﯾﺞ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ژاﭘﻦ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ  ۴دﻧﻮی اﺳﮑﻨﺎس راﯾﺞ دارﻧﺪ .در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﯾﻮرو ۱۵

۵۰۶

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۶زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

دﻧﻮ ﺷﺎﻣﻞ  ۸دﻧﻮی ﺳﮑﻪ و  ۷دﻧﻮی اﺳﮑﻨﺎس راﯾﺞ اﺳﺖ .در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  ۶دﻧﻮی اﺳﮑﻨﺎس و
۱
 ۶دﻧﻮی ﺳﮑﻪ در ﭼﺮﺧﻪ ﭘﻮﻟﯽ وﺟﻮد دارد) .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ(
اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد دﻧﻮﻫﺎ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻤﺎﯾﺰ آن ﺑﺮای ﻣﺮدم دﺷﻮار اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از دﻧﻮﻫﺎ )ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮای ﺧﻮدﭘﺮدازﻫﺎ،
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ و  (...ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﯾﺎ اﺳﮑﻨﺎس در ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﮑﺎر رود،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎم ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ دﻧﻮی ﺳﮑﻪ و اﺳﮑﻨﺎس ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ دﻧﻮی ﺳﮑﻪ ﯾﺎ
اﺳﮑﻨﺎس ﺗﻤﺎم ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ،ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده از آن دﻧﻮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق ﻋﻤﻼً ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .در روﯾﮑﺮد دی ﻣﺘﺮﯾﮏ ۱۲ ،دﻧﻮ ﺷﺎﻣﻞ  ۶دﻧﻮی
ﺳﮑﻪ و  ۶دﻧﻮی اﺳﮑﻨﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﮐﯿﭙﺮز (۲۰۰۶

 ۳.۳ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک
ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ) ۲۱۵ﻗﻄﻌﻪ( از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ!
وﻟﯽ ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﮑﻨﺎس در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در
ﺳﺎل  ۱۰ ،۱۳۵۰ﻗﻄﻌﻪ ،ﺳﺎل  ۵۰ ،۱۳۶۰ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎل  ۹۳ ،۱۳۷۰ﻗﻄﻌﻪ و در ﺳﺎل ۱۰۰ ،۱۳۸۰
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﮑﻨﺎس در اﯾﺮان  ۱۰۵ﻗﻄﻌﻪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ آن ۳۱
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮد.
ﺟﺪول ۲
ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﮑﻨﺎس )ﻗﻄﻌﻪ( در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻧﺎم ﮐﺸﻮر
ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﻣﮑﺰﯾﮏ
اردن
ﻣﺼﺮ
آﻣﺮﯾﮑﺎ

ارزش
۱۴
۱۸
۲۰
۴۵
۹۷

ﻧﺎم ﮐﺸﻮر
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن
ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﻮرو
ﻫﻨﺪ

ارزش

ﻧﺎم ﮐﺸﻮر

ارزش

۲۹
۳۰
۳۴
۳۳
۵۷

ﺳﻮﺋﯿﺲ
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
اﻣﺎرات
اﯾﺮان
اوﮐﺮاﯾﻦ

۳۶
۴۱
۵۹
۱۰۶
۵۶

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ.

 ۱از وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ.

۵۰۷

اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک در اﯾﺮان

ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﯾﺮانﭼﮏﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﮑﻨﺎس از  ۱۱۴ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل  ۸۶ﺑﻪ
 ۱۰۵ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل  ۸۸و  ۹۵ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل  ۹۰رﺳﯿﺪ .ﺣﺪود  ۲۰درﺻﺪ از اﯾﻦ ﺣﺠﻢ
اﺳﮑﻨﺎس ،ﺷﺎﻣﻞ اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪﺟﺎی ﺗﻤﺎم اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی
راﯾﺞ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﮑﻨﺎس  ۱۰۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ )ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺳﮑﻨﺎس( ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﺮاﻧﻪ
اﺳﮑﻨﺎس در اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻗﻄﻌﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﺸﺎر
اﺳﮑﻨﺎس درﺷﺖﺗﺮ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﮑﻨﺎس ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ دﻧﻮ در
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﻮﻟﯽ دارد) .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی(

 ۴.۳ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺟﺰء در ﺳﺒﺪ ﭘﻮﻟﯽ
ﺳﻬﻢ اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺒﺪ ﭘﻮﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ
ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﮑﻨﺎس و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزی اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺟﺪول ۳
ﺳﻬﻢ اﺟﺰای اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی رﯾﺎل اﯾﺮان در ﺳﺒﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۰
اﺟﺰای اﺳﮑﻨﺎس )رﯾﺎل(

ﻣﺒﻠﻎ )ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل(

ﺳﻬﻢ ﻣﺒﻠﻐﯽ

ﺗﻌﺪاد )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ(

ﺳﻬﻢ ﺗﻌﺪادی

 ۲۰۰و ۱۰۰
۵۰۰
۱۰۰۰
۲۰۰۰
۵۰۰۰
۱۰٬۰۰۰
۲۰٬۰۰۰
۵۰٬۰۰۰
۱۰۰٬۰۰۰
) ۵۰۰٬۰۰۰اﯾﺮان ﭼﮏ(
) ۱٬۰۰۰٬۰۰۰اﯾﺮان ﭼﮏ(
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

۸۶٫۴
۲۴۵٫۲
۷۵۶٫۲
۱۱۰۸٫۹
۳۰۲۲
۱۱۵۶۶٫۳
۳۶۵۵۴٫۱
۵۹۰۳۳٫۷
۳۳۱۰۰
۱۸۱۴۸۹٫۶
۹۸۵۰٫۵
۳۳۶۸۱۲٫۹

۰٫۰۲
۰٫۰۷
۰٫۲۲
۰٫۳۳
۰٫۹۰
۳٫۴۳
۱۰٫۸۵
۱۷٫۵۳
۹٫۸۳
۵۳٫۸۸
۲٫۹۲
۱۰۰

۵۹۵٫۸
۴۹۰٫۴
۷۵۶٫۲
۵۵۴٫۵
۶۰۴٫۴
۱۱۵۵٫۶
۱۸۲۷٫۷
۱۱۸۰٫۷
۳۳۱
۳۶۳
۹٫۹
۷۸۶۹٫۲

۷٫۵۷
۶٫۲۳
۹٫۶۱
۷٫۰۵
۷٫۶۸
۱۴٫۶۸
۲۳٫۲۳
۱۵
۴٫۲۱
۴٫۶۱
۰٫۱۲
۱۰۰

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺪود ﻫﻔﺖ درﺻﺪ از ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﻌﺎت اﺳﮑﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی  ۱۰۰و  ۲۰۰رﯾﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻧﺸﺪه و در ﭼﺮﺧﻪ ﻧﯿﺰ

۵۰۸

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۶زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ در آﻣﺎر ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﮑﻨﺎس ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ در ﺧﺼﻮص ﺳﮑﻪﻫﺎی
راﯾﺞ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺳﮑﻪﻫﺎی رﯾﺰ ﻋﻤﻼً از ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ .از ﺟﺪول
ﺷﻤﺎره  ۳ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﻮدار ﻣﺒﻠﻐﯽ و ﺗﻌﺪادی را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد :در ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻻت
ﻧﻘﺪی در ﻣﺠﻤﻮع  ۳۳۶ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳﮑﻨﺎس در ﭼﺮﺧﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ  ۱۸۱ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  ۵۳درﺻﺪ آن اﯾﺮانﭼﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ۴٫۶
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮگ اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
اﯾﺮانﭼﮏ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار رﯾﺎﻟﯽ ،ﺑﺎر اﺻﻠﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی را از ﻧﻈﺮ ارزش ﺑﻪ دوش
ﻣﯽﮐﺸﺪ) .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی( در ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۶ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﺗﻌﺪادی ﺳﻬﻢ اﺟﺰای
اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۰و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻔﺎوت آﺷﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻘﺪاری و
ﺗﻌﺪادی اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد در
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰء )دﻧﻮ( ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزش اﺳﻤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺳﻬﻢ ﺗﻌﺪادی از ﺳﻬﻢ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
و ﺑﻪ ﻋﮑﺲ در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﻧﻮ ﺳﻬﻢ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻬﻢ ﺗﻌﺪادی اﺳﺖ.
۶٠
۵٠
۴٠
٣٠
٢٠
١٠

١٬٠٠٠٬٠٠٠

۵٠٠٬٠٠٠

١٠٠٬٠٠٠

۵٠٬٠٠٠

٢٠٬٠٠٠

١٠٬٠٠٠

۵٬٠٠٠

٢٬٠٠٠

١٬٠٠٠

۵٠٠

١٠٠٬٢٠٠

ﻣﻘﺪﺍﺭ

٠

ﺍﺭﺯﺵ

ﺷﮑﻞ  .۲ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﺗﻌﺪادی اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی رﯾﺎل اﯾﺮان ﺳﺎل  .۱۳۹۰ﻣﻨﺒﻊ دادهﻫﺎ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

۵۰۹

اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک در اﯾﺮان

value and quantity percentage profile
٨٠
٧٠
۶٠

۴٠
٣٠

percentage

۵٠

٢٠
١٠
٠
١٠٠

۵٠

١٠

٢٠

ﻣﻘﺪﺍﺭ

١

۵

ﺍﺭﺯﺵ

ﺷﮑﻞ  .۳ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﺗﻌﺪادی اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎل  .۲۰۱۱ﻣﻨﺒﻊ دادهﻫﺎBIS :
۵٠
۴۵

۴٠
٣۵
٣٠
٢۵
٢٠
١۵
١٠
۵
٠
٢٠٠

١٠٠

۵٠
ﻣﻘﺪﺍﺭ

١٠

٢٠

۵

ﺍﺭﺯﺵ

ﺷﮑﻞ  .۴ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﺗﻌﺪادی اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ﻟﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺳﺎل  .۲۰۱۱ﻣﻨﺒﻊ دادهﻫﺎBIS :

۵۱۰

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۶زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۴
۴۵
۴٠
٣۵
٣٠
٢۵
٢٠
١۵
١٠
۵
٠
۵٠٠

٢٠٠

۵٠

١٠٠
ﻣﻘﺪﺍﺭ

٢٠

۵

١٠

ﺍﺭﺯﺵ

ﺷﮑﻞ  .۵ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﺗﻌﺪادی اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ﯾﻮرو اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺳﺎل  .۲۰۱۱ﻣﻨﺒﻊ دادهﻫﺎBIS:
۶٠
۵٠

٣٠
٢٠

share percentage

۴٠

١٠
٠
١٠٠٠

۵٠٠

١٠٠

۵٠
ﻣﻘﺪﺍﺭ

٢٠

١٠

۵

٢

ﺍﺭﺯﺵ

ﺷﮑﻞ  .۶ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﺗﻌﺪادی اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی روﭘﯿﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺳﺎل  .۲۰۱۱ﻣﻨﺒﻊ دادهﻫﺎBIS:

اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک در اﯾﺮان

۵۱۱

 ۴ﻣﺪلﺳﺎزی و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ
اﮔﺮ ﻫﺪف ﮐﻤﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک در ﻣﺒﺎدﻻت و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮاﻧﻪ
اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان از دو روش ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺛﺎﺑﺖ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک و ﯾﺎ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک
ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ آن ﺑﺮاﺳﺎس روش ﮐﺮاﻣﺮ ﯾﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺣﺮﯾﺼﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ از روش دوم و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ  ۳۵۹ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .روش ﮐﺮاﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  Aﻣﻘﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد
 n(A) ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ A
…  = ۱, ۲,دﻧﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﮑﻨﺎس و ﺳﮑﻪ ﻣﻮﺟﻮد

 n(A,d) ﺗﻌﺪاد اﺳﮑﻨﺎس و ﺳﮑﻪ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺒﺎدﻟﻪ )(token
 Vd ارزش اﺳﻤﯽ دﻧﻮی d
 minimize n(a) = ∑| n(A, d) | ﺑﺎ ﺷﺮط ∑n(A, d) vd = A
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺣﺮﯾﺼﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﺮ ﺑﺎر آن ﻋﻨﺼﺮی را ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻼﮐﯽ
ﻼ اﻧﺠﺎم داده ﯾﺎ در آﯾﻨﺪه
ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒ ً
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﺑﺮ ﻣﯽدارد .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺣﺮﯾﺼﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ،وﻟﯽ روش ﺣﺮﯾﺼﺎﻧﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .در روش
ﺣﺮﯾﺼﺎﻧﻪ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺣﺮﯾﺼﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ
ﺳﺮی اﻧﺘﺨﺎب ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ در ﻟﺤﻈﻪای ﺧﺎص ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
اﻧﺘﺨﺎب در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﺖ .اﻣﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد،
وﻟﯽ ﻫﻤﻮاره ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻔﺮوض ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﻞ ﻫﻤﻮاره
ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺣﺮﯾﺼﺎﻧﻪ ،ﮐﺎر را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻬﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻋﻨﺎﺻﺮی ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻧﺸﺎن
دﻫﺪ.
ﻫﺮ دور ﺗﮑﺮار ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی زﯾﺮ اﺳﺖ:
 (۱روال اﻧﺘﺨﺎب ،۱ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻌﺪی را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎب
ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﻣﻼک ﺣﺮﯾﺼﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
Selection procedure

1

۵۱۲

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۶زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

 (۲ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ،۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻞ ،ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
۲
 (۳ﺑﺮرﺳﯽ راهﺣﻞ  ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
)ﺟﻌﻔﺮ ﻧﮋاد ﻗﻤﯽ(۱۳۸۹ ،
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺧﺮﯾﺪاری از ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﯾﮏ ﺟﻨﺲ  ۶۴ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﺮد و ﯾﮏ اﺳﮑﻨﺎس ۱۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﮑﻪﻫﺎی  ۲۵ ،۱۰ ،۵ ،۱و  ۵۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و از ﻫﺮ ﮐﺪام ﺣﺪاﻗﻞ
ﯾﮑﯽ دارد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﭘﻮل وی ) ۳۶ﺗﻮﻣﺎن( را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﮑﻪﻫﺎ ﮐﻤﯿﻨﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؟ راهﺣﻞ ﺣﺮﯾﺼﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻫﯿﭻ ﺳﮑﻪای در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻮاب ﻧﯿﺴﺖ و از ﺑﯿﻦ ﺳﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻤﺎن روال اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﮑﻪ  ۲۵ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،ﻣﺠﻤﻮع از ۳۶
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ( ﭘﺲ اﯾﻦ ﺳﮑﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﮑﻪ ﺑﻌﺪی ﯾﻌﻨﯽ
 ۱۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل ﻣﺠﻤﻮع ﺳﮑﻪﻫﺎ  ۳۵اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺳﮑﻪ دﯾﮕﺮی ﻻزم دارﯾﻢ
)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راهﺣﻞ( در اداﻣﻪ ﺳﮑﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻮق اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺳﮑﻪ  ۱ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺳﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ) .ﻣﻘﺴﻤﯽ (۱۳۹۲
ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ )ﮐﻤﯿﻨﻪ( اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺣﺮﯾﺼﺎﻧﻪ در ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی  GAMSو  MATLABﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪ .در ﻧﺘﺎﯾﺞ دو ﻧﺮماﻓﺰار ﻗﺪری ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن اراﺋﻪ ﺟﻮاب ﯾﮑﺘﺎ در GAMS
ﺑﻮد وﻟﯽ در  MATLABﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺟﻮاب ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  ۴۰۰۰رﯾﺎل ،ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  ۲اﺳﮑﻨﺎس  ۲۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺦ
دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﺳﮑﻨﺎس  ۵۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ و ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی ﯾﮏ اﺳﮑﻨﺎس  ۱۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ
دو ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ  GAMSﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار
 MATLABﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارای ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ
اﺳﺖ:
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  ۳۵۹ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ .ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻬﯿﻨﻪ
)ﮐﻤﯿﻨﻪ( اﺳﮑﻨﺎس و ﺳﮑﻪ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ
آراﯾﻪﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ:

Feasibility check
Solution check

1
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دﻧﻮﻫﺎی ﺳﮑﻪ و اﺳﮑﻨﺎس در دﺳﺘﺮس ﮐﺸﻮر ) ۱۰دﻧﻮ( ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از-۱۰۰۰-۵۰۰-۲۵۰ :
 ۱۰۰٬۰۰۰-۵۰٬۰۰۰-۲۰٬۰۰۰-۱۰٬۰۰۰-۵۰۰۰-۲۰۰۰و اﯾﺮانﭼﮏ  ۵۰۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ
 ﺳﮑﻪ  ۲۵۰رﯾﺎﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻪ آراﯾﻪ  +۱و  ۰و  -۱را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ۲
ﻗﻄﻌﻪ ﺳﮑﻪ  ۲۵۰رﯾﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺳﮑﻪ  ۵۰۰رﯾﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
 ﺳﮑﻪ  ۵۰۰رﯾﺎﻟﯽ و  ۱۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻪ آراﯾﻪ  +۱و  ۰و  -۱را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ  ۵۰۰رﯾﺎﻟﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود.
 اﺳﮑﻨﺎس ﯾﺎ ﺳﮑﻪ  ۲۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ ﭘﻨﺞ آراﯾﻪ  +۲و  +۱و  ۰و  -۱و  -۲را اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 اﺳﮑﻨﺎس ﯾﺎ ﺳﮑﻪ  ۵۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ و اﺳﮑﻨﺎس  ۱۰۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ آراﯾﻪ  +۱و  ۰و  -۱اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 اﺳﮑﻨﺎس  ۲۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ ﭘﻨﺞ آراﯾﻪ  +۲و  +۱و  ۰و  -۱و  -۲را اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 اﺳﮑﻨﺎس  ۵۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻪ آراﯾﻪ  +۱و  ۰و  -۱را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ.
 اﺳﮑﻨﺎس  ۱۰۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺶ آراﯾﻪ  +۳و  +۲و  +۱و  ۰و  -۱و  -۲و  -۳را
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ.
 اﯾﺮانﭼﮏ  ۵۰۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻌﺪادی )ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ( در
ﭘﺮداﺧﺖ  ۳۵۹ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻ ﺑﮑﺎر رود.
ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ:
ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻻت ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻮق را ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﺳﭙﺲ ارزش رﯾﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﮔﺎم دوم:
ﺑﺮای ﮐﺎﻻی  iام ﺗﻌﺪادی ﺣﺎﻻت ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﮐﻤﯿﻨﻪ ،ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎﻻ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮی را دارد ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﺎم ﺳﻮم:
ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای  ۳۵۹ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﯾﮏ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ) (۳۵۹*۱۰ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ) ۱۰ﺗﻌﺪاد دﻧﻮﻫﺎﺳﺖ(.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺎﻻ ﺻﺮف ﺷﻮد از ﻣﻘﺪار ﮐﻞ اﺳﮑﻨﺎس و
ﻣﺴﮑﻮک در دﺳﺖ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد:
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∗۰
 TCOMiﻣﺒﻠﻐﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻی  iﺻﺮف ﺷﻮد و ۰

=

ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ اﺳﮑﻨﺎس و

ﻣﺴﮑﻮک در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و  Percentiدرﺻﺪ وزﻧﯽ
ﻫﺮ ﮐﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻫﺮ دﻧﻮ ) VAL(jرا ﺑﻪ روش زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد
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ﮐﻪ در آن  iﺷﻤﺎره ﮐﺎﻻ و  jﺷﻤﺎره دﻧﻮ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ) (
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ارزش رﯾﺎﻟﯽ دﻧﻮی jام،

ﺗﻌﺪاد ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ از دﻧﻮی jام ﺑﺮای ﮐﺎﻻی iام در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ و
)( , ۱
) auxcoicop(i,kﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻖ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻗﺮار
اﺳﺖ  ۱۵۰۰رﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﮑﻨﺎس  ۲۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ و
ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی  ۵۰۰رﯾﺎﻟﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺼﻮرت ارزش ﻣﻄﻠﻖ دﻧﻮﻫﺎی ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ  ۲۵۰۰رﯾﺎل
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد K .ﺷﻤﺎرﻧﺪه  bو  bﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮐﺪام از ﮐﺎﻻﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ارزش ﻫﺮ دﻧﻮ از ﮐﻞ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک در دﺳﺖ اﺷﺨﺎص ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و
ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﺑﺮ ارزش اﺳﻤﯽ آن دﻧﻮ ﺗﻌﺪاد آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻓﺮﺿﯽ و ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
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ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺟﺰای اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ
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ﺟﺪول ۵
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﺟﺰای ﺳﮑﻪ و اﺳﮑﻨﺎس )رﯾﺎل(
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اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۱۲۰۰ﺧﻄﯽ در ﻧﺮماﻓﺰار  MatLabرا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا
ﺣﺠﻢ ﮐﻞ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک در ﺟﺮﯾﺎن را از ﮐﺎرﺑﺮ )اداره ﻧﺸﺮ اﺳﮑﻨﺎس( ﺑﭙﺮﺳﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺗﻌﺪاد و ارزش اﺳﻤﯽ اﺟﺰای اﺳﮑﻨﺎس و ﺳﮑﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ورودی اﺧﺬ ﮐﻨﺪ .ﻗﯿﻤﺖ  ۳۵۹ﻗﻠﻢ
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ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۶زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

ﮐﺎﻻی ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزن ﻫﺮ ﮐﺎﻻ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ وارد
ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮا ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﺎﻻ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن آن ﮐﺎﻻ و ﭘﺲ از ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﮑﻨﺎس و
ﻣﺴﮑﻮک ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻻﻫﺎ ،ﺳﻬﻢ ﻣﺒﻠﻐﯽ و ﺗﻌﺪادی اﺟﺰای اﺳﮑﻨﺎس و ﺳﮑﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺧﺎم ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ ۱ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار در ﭘﺎﯾﺎن
اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ۱۳۹۰در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و وزن ﻫﺮ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﻻ
ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﻮاری ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮ ً
ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ اداره آﻣﺎر اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﮐﺎﻻ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻄﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺮص ﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮار اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﯿﻤﺖ آن ﻣﺒﻨﺎی
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ در ﺻﻮرت رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ در ﻣﺪل اوﻟﯿﻪ ،ﻧﻤﻮدار ﺗﻌﺪادی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺪل دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 ۵ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﻟﻒ .ﻧﻤﻮدار ﺗﻌﺪادی ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﮑﻨﺎس و
ﻣﺴﮑﻮک ﺑﺎ ارزش اﺳﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ )ﭘﻮل ﺧﺮد ﻧﻪ ﻟﺰوﻣ ًﺎ اﺳﮑﻨﺎس( در ﺳﺎل  ۱۳۹۰دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﻬﻢ اﯾﺮانﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ب .ﺗﻌﺪاد اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﺣﺪود  ۱۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻗﻄﻌﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۳۹۰
)ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل( ﺑﻪ  ۱۸٫۴۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻗﻄﻌﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮع
اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک از  ۲۱۶ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ  ۲۴۵ﻗﻄﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ )اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ(!
ج .ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد و ارزش اﺳﻤﯽ دﻧﻮﻫﺎی اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک اﯾﺮان ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ روﯾﮑﺮد دی ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﺪل اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ

 1اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﺬف و ﯾﺎ اﻓﺰودن اﺳﮑﻨﺎس و ﺳﮑﻪ ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آن اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد:
 (۱ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺣﺬف اﯾﺮان ﭼﮏ  ۵۰۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻼ اﯾﺮادات ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﮔﺮ اﯾﺮانﭼﮏ  ۵۰۰٬۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﺜ ً
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻠﻎ درﺷﺖﺗﺮﯾﻦ اﺳﮑﻨﺎس ﯾﻌﻨﯽ  ۱۰۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد
) ۱٫۳۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻗﻄﻌﻪ اﺳﮑﻨﺎس  ۱۰۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی  ۲۶۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ اﯾﺮانﭼﮏ
 ۵۰۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ( در اﯾﻦﺻﻮرت و ﺑﺎ ﻓﺮض ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۱۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ازای ﭼﺎپ ﻫﺮ
اﺳﮑﻨﺎس ﺣﺪود  ۱۳۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 (۲ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﻓﺰودن اﯾﺮانﭼﮏ  ۱٬۰۰۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﺮانﭼﮏ  ۱٬۰۰۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ از دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ۳ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭼﯿﺰی از آن در ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﮔﺮ اﯾﻦ
دﻧﻮ را ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و اﯾﺮانﭼﮏ  ۵۰۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ را ﺣﺬف
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪای ﮐﻞ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﺣﺪود  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 (۳ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﻓﺰودن اﯾﺮانﭼﮏ  ۲٬۰۰۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺮانﭼﮏ  ۲٬۰۰۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی راﯾﺞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ
اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﯿﺰی ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
 (۴ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﻓﺰودن اﺳﮑﻨﺎس  ۲۰۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺑﺎ ﺣﺬف اﯾﺮانﭼﮏ و اﻧﺘﺸﺎر اﺳﮑﻨﺎس  ۲۰۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان  ۱٫۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺣﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 (۵ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻣﺪل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺴﺎس ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ M۰
ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد وﻟﯽ در ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﻧﺴﺒﺖ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﺑﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ از  ۸٫۷درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﻪ  ۷٫۷درﺻﺪ
) ۲۷۴٬۹۴۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل( ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک  ۱۱٫۵۸درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﻌﻨﯽ از  ۱۸٫۴۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ  ۱۶٫۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻗﻄﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد و در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺮض ﺷﺪه ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ از ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻧﺸﺮ اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۵۱۸

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۶زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

ﺟﺪول ۶
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﺳﮑﻨﺎس
و ﻣﺴﮑﻮک

درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﺪل(

ﺳﻨﺎرﯾﻮ ) ۱ﺣﺬف اﯾﺮانﭼﮏ  ۵۰۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ(

۱۹٬۷۷۲٬۷۵۸٬۸۹۱

 ۷٫۳درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
 ۱٫۳۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻗﻄﻌﻪ

ﺳﻨﺎرﯾﻮ ) ۲ﺣﺬف اﯾﺮانﭼﮏ  ۵۰۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ و
اﻓﺰودن اﯾﺮانﭼﮏ  ۱٬۰۰۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ(

۱۸٬۳۸۱٬۸۷۵٬۷۰۳

 ۰٫۲۷درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ
 ۴۹٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ

ﺳﻨﺎرﯾﻮ ) ۳ﺣﺬف اﯾﺮانﭼﮏ  ۵۰۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ و
اﻓﺰودن اﯾﺮانﭼﮏ  ۲٬۰۰۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ(

۱۸٬۴۲۱٬۹۳۳٬۲۴۷

ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﭼﯿﺰ
 ۹٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ

ﺳﻨﺎرﯾﻮ ) ۴ﺣﺬف اﯾﺮانﭼﮏﻫﺎ و اﻓﺰودن
اﺳﮑﻨﺎس  ۲۰۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ(

۱۸٬۶۳۵٬۰۶۳٬۹۶۱

 ۱٫۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
 ۲۰۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ

ﺳﻨﺎرﯾﻮ ) ۵ﮐﺎﻫﺶ ﯾﮏ درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ
اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﺑﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ(

۱۶٬۲۹۷٬۰۰۲٬۸۶۰

 ۱۱٫۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ
 ۲٫۱۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻗﻄﻌﻪ

ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ
 ۱۳۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن
 ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن
)ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ(
 ۹۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن
)ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ(
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن
 ۲۱۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن
)ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ(

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﺗﺮ ﻫﻔﺘﮕﯽ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﻓﺼﻠﯽ و ﺳﺎﻻﻧﻪ و
ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار ،اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻧﻘﺪی در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ
ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮔﻼﯾﻪ ﻣﺮدم از ﮐﻤﺒﻮد ﭘﻮل ﺧﺮد ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی رﯾﺰ
ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺟﺰای ﺟﺪﯾﺪ اﺳﮑﻨﺎس ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان اﺳﮑﻨﺎس در دﺳﺖ اﺷﺨﺎص و
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم
ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺧﺮد و ﮐﻼن و اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای
ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی رﯾﺰ ،ﺳﻬﻢ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک در ﻣﺒﺎدﻻت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﻪﭼﻨﺪان دور ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﺒﺎدﻻت اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زﯾﺎن
اﻗﺘﺼﺎدی ﺿﺮوری اﺳﺖ.

اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک در اﯾﺮان

۵۱۹

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران
ﭘﯿﺶﻧﻬﺎدﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد:



ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻧﻘﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد اﺑﺘﺪا ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﮑﻨﺎس و
ﻣﺴﮑﻮﮐﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻼً از ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه وﻟﯽ در آﻣﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،روﺷﻦ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ
از روشﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺗﻌﯿﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک از



ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺟﺰای ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﮑﻨﺎس  ۲۰۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ ۵۰۰٬۰۰۰ ،رﯾﺎﻟﯽ و اﯾﺮانﭼﮏ
 ۱٬۰۰۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ و  ۲٬۰۰۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم دو رﻗﻤﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯾﮑﻪ اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰٬۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ
ﺑﻪ ﺳﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد اﺟﺰای ﺳﮑﻪ ﺑﻪ  ۶ﺟﺰء و ﺗﻌﺪاد اﺟﺰای اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ  ۶ﺟﺰء
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.



ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎم ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺼﻮرت
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪل ﻗﺮار داده و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اداره ﻧﺸﺮ اﺳﮑﻨﺎس
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﺑﺎ آن روﺑﺮوﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم ﺑﺮای ﻫﺮ دﻧﻮ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺗﻮرم ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭼﺮﺧﻪ و ﺳﭙﺲ ﺣﺬف و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ اﺳﮑﻨﺎس و ﻣﺴﮑﻮک درﺷﺖﺗﺮ اﺳﺖ.
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