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 ضزح ي بيان مسالٍ پژيَص

  تاضید طَل زض ٍ است آهسُ تَخَز اًساى ًیاظّای تِ زضپاسد تططساظ ههاّین ٍ َاالّا ٍسایل، تواهی ّواًٌس پًل 
 . تَزُ این هتهاٍت پًلی َای سيستم پیسایص ضاّس

  

 

  

 

 

 

         

 

 ططح ٍ خَاهؽ ایي گستطش تا ٍ زاضتِ ضٍاج تَزُ ذَز ظهاى خاهؿِ ًیاظّای پاسرگَی َِ ظهاًی تا پَلی سیستن ّط        
  ٍ ضایح پَلی سیستن ًاَاضآهسی تِ هٌدط َِ تَزُ اًتػاض هَضز پَل اظ هتهاٍتی ٍ تسیؽ َاضَطزّای خسیس، ًیاظّای

 .است ضسُ خسیس پَلی سیستن ضٍاج
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 :ًیست ذَیص اغلی ٍغایم ایهای تِ يازض شیل تسالیل ضایح پَل ؾٌَاى تِ مسکًک ي اسکىاس حاضط حال زض    

پطزاذت تؿْس ایهای ٍ هؿاهلِ اًدام ضسى اهُاًپصیط ٍ هطزم هطاٍزات سطؾت انعایص تِ هٌدط َِ  اطالؾات نٌآٍضی تطٍیح ٍ گستطش  
  زض هسٌَُ ٍ اسٌُاس شاتی َاضَطز ٍ ٌٌَس هاّیت تسلیل ضا ًًس ٍخِ ًاَاضآهسی است، ضسُ خكطانیایی نَاغل ٍ هسانت تؿس اظ ناضـ

 .است ًوَزُ هطَْز پیص اظ تیص پَل ؾٌَاى تِ ذَیص ًًص ایهای

هٌاتؽ غس زض غس تَزیؽ لعٍم تِ تَخِ تا ّا تاًٍ سَی اظ هطزم ًًسیٌگی ًیاظ تِ پاسرگَیی هٌػَض تِ هسٌَُ ٍ اسٌُاس ًگْساضت  
ٍ ّا تطای هطَعی تاًٍ هٌتططُ چٍ ایطاى ٍ هسٌَُ اسٌُاس، زضیانت ٌّگام ِ تط تاً  .ًیست غطنِ تِ ٍ تَزُ ّعیٌ

 

 هًطضاتی ٍ يَاًیي ٍ ّا ٍضٍال ضٍیِ انعاضّا، ًطم  انعاضّا، سرت اضتثاطی، تستطّای ٍخَز تط هثتٌی َِ الکتزيويکی پًل هًاتل زض 
 .گطزز هی هؿطنی اهطٍظی ًیاظّای تا هٌطثى ٍ خسیس پَلی سیستن ؾٌَاى تِ گطزز هی تؿثیط الُتطًٍیُی تاًُساضی تِ آى اظ َِ است

 هالی اطالؾات ٍ هاًسُ تايی تاًٍ ًعز سپطزُ يالة زض ًًسیٌگی آى طی َِ الُتطًٍیُی تاًُساضی شاتی ّای ذػیػِ تِ تَخِ 
 يسضت انعایص تِ هٌدط َِ ّا تاًٍ تَسط تداضی پَل ذلى تا آى ّوطاستایی ٍ اًطثاو ٍ گطزز هی خاتدا ّا تاًٍ تیي  ّا تطاٌَص

 تاًُساضی تسط ٍ گستطش زض ّا تاًٍ گصاضی سطهایِ ٍ ٍضٍز اغلی زلیل گطزز هی ّا تاًٍ تیطتط سَزآٍضی ٍهاالً زّی تسْیالت
   .است الُتطًٍیٍ

اثز باوکذاری الکتزيويکی ي تًسعٍ تجُيشات پزداخت الکتزيويکی غيز وقذی بز خلق 
 پًل تجاری
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ُِتػَضت هٌتططُ پَل اظ ترطی هی ضَز، خاهؿِ زض پَل هًساضی انتازى گطزش تِ هَخة پَل اًتطاض تا هطَعی تاًٍ ٌّگاهی 
ٍ ّای ًعز آى تًیِ ٍ ضسُ ًگْساضی هطزم ًعز ًًس ٍ ّای .هی ضَز سپطزُ گصاضی تداضی تاً  سپطزُ ّای اظ ترطی ًیع تداضی تاً

ِ گصاضی ٍ تسْیالت زّی غطل ضا پَل تًیِ ٍ زازُ يطاض هطَعی تاًٍ اذتیاض زض ياًًَی سپطزُ غَضت تِ ضا هطزم  هی ًوایٌس سطهای
ِ گصاضی ٍ تسْیالت زّی ایي َِ ٍ ّا هٌانؽ َِ است (تداضی تاًٍ پَل) اعتباری جذيذ پًل یٍ ایداز هؿٌای تِ سطهای  زض تاً
 تطای (تداضی تاًٍ پَل) هطزم سپطزُ ّای ٍ خاضی حساب ّای ضسَب اظ ًاضی ضسُ ایداز ًًسیٌگی اظ استهازُ .است هستتط آى

ٍ ّا  ضٍست ّویي اظ ٍ زاضتِ تیطتطی خصاتیت هطَعی تاًٍ هٌتططُ چٍ ایطاى ٍ هسٌَُ اسٌُاس، زضیانت تا هًایسِ زض تاً
ٍ ّا َِ  تًاضای َاّص تط هَثط ؾَاهل تط تاثیطگصاضی ططیى اظ ذَز پَل ذلى سْن انعایص خْت زض َاضّایی ساظٍ تسًثال تاً

  .هی تاضٌس آى ًگْساضت ٍ نیعیُی پَل تِ هطزم



 محاسبٍ قذرت پًل آفزيىی باوکُا اس طزيق عمليات جبزی 
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 ّا، زض ًًس ٍخِ ًگْساضت زض تاثیطگصاض ؾَاهل اظ یُی ٍ  زاز ٍ نطٍش ٍ ذطیس ٌّگام زض نیعیُی پَل تِ ًیاظ َاّص یا حصل تاً
ٍ ّا حاضط حال زض هی تاضس هطزم ٍستس  :ططیى اظ ؾوستاً تاً

 الُتطًٍیُی تاًُساضی ذسهات زض الظم ظیطساذت ّای ایداز   

 ًًِس ٍخِ خایگعیي ؾٌَاى تِ الُتطًٍیُی پطزاذت اتعاضّای اضائ ٍ 

 ِّای ًػیط قیطًًسی ّای تطاٌَص پصیطش زضگاُ ّای ٍ َاًال ّا تدْیع ٍ تَسؿ ِ  نطٍضگاّی پایاً

  .هی ًوایٌس تداضی پَل اًتطاض ٍ ذلى هٌػَض تِ پًل وگُذاضت زض سؿی        

 ايساهات اثط تؿییي هطزم، ضنتاضی ؾازات ٍ تؿلًات تطذی تَزى زذیل ٍ تػوین گیطی نطایٌس پیچیسگی تسلیل آًُِ شَط ياتل ًُتِ     
ٍ ّا ِ ّای تؿساز اظ ٍايؿی اطالؾات ٍخَز تِ تَخِ تا لصا .ًوی تاضس اهُاًپصیط سازگی تِ ظهیٌِ ایي زض تاً   َل زض ضسُ ًػة پایاً

ٍ ّا تَسط َطَض ِ ّای ضٍی تط ضسُ اًدام الُتطًٍیُی ذطیس تطاٌَص ّای تؿساز زيیى ثثت ٍ تاً   ٍ «ضتاب» هطَع زض نطٍش پایاً
  ترویي زضغسز تحًیى ایي ضتاب، زض ذَزپطزاظّا اظ ضسُ اًدام ًًسی تطزاضت هیعاى تِ هطتَط اطالؾات ٍخَز ٌَاض زض «ضاپطٌ»

ِ ّای ضثُِ تَسؿِ ططیى اظ ذَزپطزاظّا تكصیِ َاّص» هٌاسة هسل  :است ظیط پطسص پاسد یانتي تسًثال ٍ تَزُ «نطٍش پایاً

ّای تَسؿِ آیا ِ  زاضز؟ اضتثاط ذَزپطزاظّا اظ ًًس ٍخِ تطزاضت تطاٌَص ّای (هثلكی) حدن َاّص تا نطٍش پایاً

ِ ّای تَسؿِ هؿٌازاض ٍ هٌهی اثط پژٍّص ایي زض اغلی نطؼ     .هی تاضس ذَزپطزاظّا اظ ضسُ تطزاضت هثالف حدن تط نطٍش پایاً



 آثار تًسعٍ تجُيشات باوکذاری الکتزيويکی بز تقاضای پًل وقذ در اقتصاد ايزان
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 مزيری بز مطالعات تجزبی داخلی ي خارجی
مکان ي ديرٌ مًرد   پژيَطگز

 بزرسی

 وتايج مذل تحقيق

  ٍ چٍ ذَزپطزاظّا، تُاضگیطی زلیل تِ ًًس پَل ًگْساضی َاّص OLS (1990-1960)تلژیٍ  (1992)تَئطتي 

   خاهؿِ سطح زض نطٍش ّای پایاًِ
  ًتایح َِ ًوَزًس تطضسی پَل تًاضای تط ضا اؾتثاضی َاضت تأثیط Panel Data (1995)اهطیُا (1995)زٍَا ٍ ّوُاضاى 

  تَزُ است؛ پَلی هاًسُ ٍ چٍ تط اؾتثاضی َاضت هٌهی تاثیط اظ حاَی
 هاًسُ اؾتثاضی، َاضت زاضتي احتوال انعایص، زضغس10 تا تٌحَیُِ

 هی یاتس َاّص زضغس11 پَلی هاًسُ ٍ زضغس، 9 خاضی حساب

  زاضای ذاًَاضّای تطای تْطُ ًطخ تِ ًسثت پَل تًاضای َطص OLS (1998-1989)ایتالیا  (1998)آًاتاسیَ ٍ ّوُاضاى 
- ٍ -59.0 تطاتط تطتیة تِ ذَزپطزاظ َاضت تسٍى ٍ ذَزپطزاظ َاضت
 است زضغس27.0

 (2010)ّاتایسطی ٍ تاًچَئي 
 

  تطزاضت َاضت ّای خولِ اظ الُتطًٍیُی پطزاذت اتعاضّای تطذی OLS تایلٌس 
ٍ ّا ًیاظ هَضز ًًسیٌگی هیعاى تاًُی   هی زٌّس يطاض تاثیط تحت ضا تاً

ِ ای تِ   تطزاضت َاضت   تطاٌَص ّای زض زضغسی10 انعایص َِ گًَ
 زضغس5.1 حسٍز زض ًًس تًاضای تطاٌَص َاّص هَخة تاًُی

 هی گطزز

 

غوػاهی ٍ پَضحسي اهیطی  

(1385) 
ِ ّای تؿساز انعایص هٌهی اثط OLS & Panel Data (2005-1995)ایطاى    تؿساز انعایص هثثت اثط ٍ نطٍش پایاً

   پَل تًاضای تط تاًُی َاضت ّای ٍ ذَزپطزاظّا
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 َذف تحقيق

  فزيش َای پاياوٍ ضبکٍ تًسعٍ طزيق اس خًدپزداسَا تغذيٍ کاَص مذل یانتي تسًثال تحًیى ایي      
 .تَز ذَاّس ًًس ٍخِ تطزاضت ّای تطاٌَص َاّص اظ هتاثط ذَزپطزاظّا تكصیِ َاّص يطؽ تطَض َِ است

 .گطزًس ضٌاسایی ذَزپطزاظّا اظ ًًس ٍخِ تطزاضت تطاٌَص ّای هیعاى تكییط تط هَثط هتكیطّای هدوَؾِ است الظم لصا      
  َاّص هطلَتیت تِ تَخِ تا .است ضٍظهطُ پطزاذت ّای زض اسکىاس اس استفادٌ هطزم ذَاّی ًًسیٌِ ؾلت ؾوسُ تطیي

 پزداخت ابشار تِ است الظم هی گطزز، ذَزپطزاظّا تكصیِ َاّص تِ هٌدط َِ ًػط هَضز هسل زض ذَاّی ًًسیٌِ
 آًْا تطٍیح تط هَثط ؾَاهل هدوَؾِ ٍ ضسُ تَخِ ًیع -تاًُی َاضت يالة زض ًًسی قیط پطزاذت – اسکىاس جايگشيه

  .گیطًس يطاض تَخِ هَضز تَاهاى

  ؾَاهلی هدوَؾِ تاتؽ تاًُی َاضت ّای یا ٍ اسٌُاس ططیى اظ پطزاذت تیي ذطیس ٌّگام زض هطزم ضنتاض سازُ تیاى تِ      
   .هی ضَز اضاضُ تساى شیل هسل زض َِ است

 ِ ذَاّی زضپطزاذت ّا هطزم ًًسیٌ  = F( اطویٌاى ياتلیت ، تْطُ ََتاُ هست ًطخ ، زستطس پصیطی ) 

ِ ّای تؿساز» قیطًًسی پطزاذت تدْیعات ًهَش ضطیة ّواى یا زستطس پصیطی َِ   سپطزُ ّای تْطُ ًطخ ،« نطٍش پایاً
  ّواى َِ اطویٌاى ياتلیت ٍ تاًُی هست ََتاُ ّای حساب هَخَزی تط تْطُ ای ؾَایس اظ هٌسی تْطُ یا ٍ ََتاُ هست

ِ ذَاّی تؿٌَاى ذَزپطزاظّا اظ ًًس ٍخِ تطزاضت هثلف ٍ تَزُ ضتاب زض ًاهَنى تِ هَنى تطاٌَص ّای ًسثت   هطزم ًًسیٌ
   .هی ضَز گصاضتِ آظهایص تَتِ تِ پژٍّص هسل ترویي ترص زض تطزاضی ذطای تػحیح الگَی یٍ زض
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 اطالعات مزبًط بٍ ريش ضىاسی تحقيق

هاّیاًِ ظهاًی سطی غَضت تِ ضتاب زض ّا تاًٍ ؾولُطز تِ هطتَط آهاضّای ٍ ّا زازُ اظ گیطی تْطُ تا حاضط پژٍّص 
 خساٍل ٍ هطَعی تاًٍ ظهاًی سطی ايتػازی، ًواگطّای آهاضّای تِ هطاخؿِ تا َِ (1391:12-1384:1) ّای سال زض

   .است ضسُ تسٍیي ضسُ، خوؽ آٍضی هطَعی تاًٍ پطزاذت ّای ًػام ازاضُ ؾولُطز

ِّای تَسؿِ تاثیطگصاضی تطضسی هٌػَض ت ِ   تطاٌَص ؾٌَاى تحت ذَزپطزاظّا زض تطاٌَص هَضز هثالف تطحدن نطٍش پایاً
  يطاض استهازُ هَضز هست تلٌس ضٍاتط تثییي خْت تطزاضی ذطای تػحیح ٍ تطزاضی ذَزضگطسیَى هسل اظ ٍخِ تطزاضت

 .است گطنتِ

 : متغيزَای مذل
M: خودپرداز، دستگاه های از وجه برداضت مبلغ 

AV: فروش، پایانه دستگا ه های تعداد   
IR: کوتاه مدت، سپرده های بهره نرخ   

RE :،ضریب اطمينان که نسبت تراکنص های موفق به کل تراکنص ها 

 : ديرٌ مًرد بزرسی 

1384:1-1391:12 
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 معزفی مذل تحقيق 

ِ ّای تَسؿِ ططیى اظ ذَزپطزاظّا تكصیِ َاّص هٌاسة هسل» یؿٌی تحًیى سَال تِ هطتَط هٌاسة هسل  تِ تاتَخِ «نطٍش پایاً
 ٍ الُتطًٍیُی ذطیس زٍسَیِ ضاتطِ ٍايؽ زض َِ قیطًًسی پطزاذت ذسهات تَسؿِ اثطات خسٍل يالة زض هططٍحِ ًػطی هثاًی

ِ ذَاّی، ِ ّای ضثُِ تَسؿِ قیطهستًین ٍ هستًین اثطات ًًسیٌ ِ ذَاّی تط نطٍش پایاً  تطضسی تاتَخِ ٍ هی ًوایس، تثییي ضا ًًسیٌ
  ذَزضگطسیَى ضٍش اظ استهازُ تا ٍ هؿازالت سیستن یٍ يالة زض ضا تحًیى ایي هٌاسة هسل  تطضسی هَضز هتكیطّای ٍضؿیت
 :هی ًوایس پیطٌْاز ضا ظیط الگَی ذَز اٍلیِ الگَی زض ضٍش ایي َِ هی ضَز، تطآٍضز تطزاضی

 
 
 
 
 
 

  َِ هسلی لصا .ضس ذَاّس استهازُ تطزاضی ذطای تػحیح الگَی اظ تحًیى هتكیطّای تیي هست تلٌس ضاتطِ تطضسی خْت ّوچٌیي
 :هی تاضس شیل ضطح تِ ضس ذَاّس ظزُ ترویي پژٍّص سَال تِ پاسرگَیی خْت
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 وتايج آسمًن ماوايی



 وتايج آسمًن َمجمعی
 

ّای اظ هٌػَض ایي تطای .هی ًوایس هطرع ضا ّن اًثاضتگی تطزاضّای تؿساز خَسیلیَس -یَّاًسَى آظهَى ُ  تطیس آهاض
 َِ هی ٌَس تطضسی ضا (r) ّن اًثاضتگی تطزاضّای ٍخَز آظهَى ایي غهط نطؼ .هی ضَز استهازُ ٍیژُ هًازیط هاَعیون ٍ
 َِ ضَز هی هطرع ٍ ًطسُ ضز ّن اًثاضتگی تطزاض1 حساَثط ٍخَز نطؼ ضسُ، هحاسثِ ٍیژُ هًازیط تِ تَخِ تا

  .تَز ًرَاّس َاشب تطآٍضز هَضز ضگطسیَى ٍ ضسُ حهع تلٌسهست زض اطالؾات
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ٍ َای بُيىٍ مذل   تعييه تعذاد يقف

ّای تؿساز است الظم تطزاضی ذطای تػحیح ضٍش تِ تلٌسهست ضاتطِ تطآٍضز تطای ّودوؿی، آظهَى اًدام اظ پس ِ  ٍيه
  پیص تیٌی ذطای ،(LR) پیاپی ضسُ تؿسیل زضستٌوایی ًسثت آظهَى آهاضٓ ضاهل هَخَز هؿیاضّای .ضَز استرطاج تْیٌِ
  چْاض اظ ّطیٍ تطای .است (HQ) هؿیاضحٌاى ََئیي ٍ (SIC) ضَاضتع هؿیاض ،(AIC) آَائیٍ هؿیاض ،(FPE) ًْایی
 آهاضُ تِ استٌاز تا تحًیى ایي زض لصا .هی ضَز اًتراب هؿیاض هًساض ََچُتطیي تط اساس تْیٌِ ٍيهِ طَل آذط، هؿیاض

 .هی ضَز اًتراب (3) تْیٌِ ٍيهِ طَل آَائیٍ
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 tآمارٌ  ضزيب ضزح متغيز

AV(-1) ّای پایاًِ نطٍش  ُ  2.78 0.03- ٍيهِ هتكیط تؿساز زستگا

RE(-1) 4.01- 26590.88 ٍيهِ هتكیط ضطیة اطویٌاى 

IR(-1) 0.13 408.77- ٍيهِ هتكیط ًطخ تْطُ ََتاُ هست 

ECT 3.02- 0.124245- ضطیة تؿسیل 

tttt IRREAVM 71.4082659030.02421592 

ُ ّای تؿساز انعایص َِ زاضز آى اظ حُایت هسل ایي هست تلٌس تؿازلی ضاتطِ   اظ ٍخِ تطزاضت َاّص تِ هٌدط نطٍش پایاًِ زستگا
ُ ّای  اهط ایي َِ تَزُ هثثت ذَزپطزاظّا اظ ٍخِ تطزاضت هیعاى ٍ اطویٌاى ضطیة ضاتطِ ّوچٌیي .هی گطزز ذَزپطزاظ زستگا
 سیستن ّای اظ استهازُ تاضس، تاًُی ضثُِ هطتطیاى اطویٌاى هَضز پطزاذت سیستن ّای َاضَطز ّطچِ َِ است آى ًطاى زٌّسُ

ُ تط پطزاذت   ایي هؿازلِ، ایي زض لیُي ضس، ذَاّس ًًس ٍخِ زضیانت َاّص هَخة تْطُ ًطخ  ّای انعایص ّوچٌیي .تَز ذَاّس گستطز
  ذطا تػحیح ضطیة .َطز خستدَ تطضسی زٍضُ زض تْطُ ًطخ تكییط ؾسم زض هی تَاى ضا اهط ایي ؾلت .ًوی ضَز اضظیاتی هؿٌازاض ضاتطِ

 .هی ضَز تؿسیل زٍضُ یٍ زض تلٌسهست ضاتطِ اظ تؿازل، ؾسم 0.12 َِ هی زّس ًطاى هًساض ایي َِ است، 0.12- الگَ، ایي زض

ٍ گيزی  جمع بىذی ي وتيج

 ِ ٌ َای تعذاد افشايص َِ است آى هثیي تحًیى ایي ًتید  گطنتي يطاض زستطس زض آى تثؽ تِ ٍ فزيش پاياوٍ دستگا
 زستگاُ ّای تَسؿِ ٍايؽ زض .هی گطزز ذَزپطزاظّا اظ ًًس ٍخِ تطزاضت ؾولیات َاّص هَخة خاهؿِ زض آًْا تیطتط ّطچِ

ِ ّای   ٍ گطزیسُ ًًس ٍخِ خاًطیي پطزاذت اتعاض ؾٌَاى تِ تاًُی ّای َاضت اظ استهازُ تطٍیح تِ هٌدط نطٍش پایاً
 ّطچِ استهازُ آى تط ؾالٍُ .هی زّس َاّص ضا هی پصیطز، غَضت هؿاهالتی اًگیعُ ّای تا ؾوستاً َِ ًًس پَل تًاضای

ُ ّا ایي اظ تیطتط  درجٍ ي پاسخگًيی ميشان تا ذسهات ٍ َاال ذطیس ٌّگام زض ًًس ٍخِ اظ استهازُ َاّص ٍ زستگا
ِ ای .زاضز هستًین ضاتطِ ؾولیات ایٌگًَِ اطميىان قابليت ِ گًَ ُ ّا ایي اظ استهازُ زض هطزم ّطچِ َِ ت  تا َوتط زستگا
 تطای ًًس ٍخِ ًگْساضت ٍ استهازُ هیعاى اظ گطزز، َاهل ًًس ٍخِ تِ ًیاظ تسٍى ذطیس نطایٌس ٍ ضسُ هَاخِ هطُل
    .ضَز َاستِ تاًُی َاضت ّای خایگعیي ٍ احتیاطی هػاضل

ذَاّی اظ استهازُ َاّص تا بُزٌ وزخ اضتثاط زضذػَظ ِ ُ ّای اظ هطزم ًًسیٌ  تِ هی ضَز ًطاى ذاطط ذَزپطزاظ زستگا
  َاّص زض یاتس انعایص تاًُی حساب ّای ٍ سپطزُ ّا اًَاؼ تِ گطنتِ تؿلى تاًُی سَز ًطخ ّطچِ ههَْهی لحاظ

ِ ذَاّی  نَاغل زض َِ تْطُ ًطخ هاّیت تِ تاتَخِ لیُي ضسُ، يلوساز هَثط ٍخِ تطزاضت اًساذتي تاذیط تِ یا ٍ ًًسیٌ
 ًیع ٍ تَزُ، تكییط تسٍى هاّیاًِ هًاطؽ زض هتكیط ایي تِ هطتَط زازُ ّای ٍ هی گیطز يطاض تكییط زسترَش سالیاًِ ظهاًی
  ٍ تْطُ ًطخ هتكیط تیي هؿٌازاضی اضتثاط تثییٌی هسل زض هتكیطّا، سایط زازُ ّای زض ضسُ هطاّسُ ًَساًات تِ تاتَخِ
  تطزاضت هتكیط) ٍاتستِ هتكیط تكییطات تططیح تَاًایی تْطُ ًطخ هتكیط ٍايؽ زض .ًطسُ است گعاضش ٍخِ تطزاضت هتكیط
ِ است ضا (ذَزپطزاظّا اظ ٍخِ    .ًساضت
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ٍ گيزی  جمع بىذی ي وتيج

ِّا ايساهات آًُِ سري زیگط ت ٍ ِ ّای ضثُِ گستطش زض تاً ِ ّای انعایص تِ هٌدط َِ نطٍش پایاً  اظ نطٍش پایاً
 ٍ الُتطًٍیُی ذطیس انعایص تاؾث گطزیس 1391 اسهٌس زض ؾسز 2.523.369 تِ 1384:1 هًطؽ زض زستگاُ ؾسز19217
  تطاساس ٍ سَ یٍ اظ اهط ایي .ضسُ است تاًُی َاضت تا ضسُ ذطیساضی ذسهات ٍ َاالّا تْای پطزاذت ضٍش تطٍیح

 يسضت انعایص تاؾث ٍ ضسُ تاًُی حساب زض پَل ضسَب انعایص تِ هٌدط ضسُ اضائِ ههَْهی هسل زض هططٍحِ ههاّین
 گستطش آهسُ تسست ًتایح تطاساس زیگط سَی اظ .هی گطزز تاًٍ سَزآٍضی هاالً ٍ تداضی پَل ذلى ٍ تسْیالت زّی

ِ ّای ضثُِ  ٍ اسٌُاس هػطل َاّص زض َِ ضسُ ذَزپطزاظّا اظ ًًس ٍخِ تطزاضت َاّص تِ هٌدط نطٍش پایاً
ٍ ّا سَزآٍض هٌاتؽ ًگْساضی تِ ًیاظ َاّص تاؾث ٍ تَزُ هَثط هطَعی تاًٍ ایطاى چٍ   ایٌُِ ًتیدِ .هی گطزز تاً
ِ ّای ضثُِ گستطش ٍ ّا سْام زاضًسگاى هٌانؽ حهع ٍ سَزآٍضی تِ هٌدط نطٍش پایاً  .هی گطزز تاً
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ٍ َای سياستی  تًصي

ِ ّای تَسؿِ تاثیط ًاچیع ًسثتاً هیعاى ًطاى زٌّسُ َِ تحًیى ایي ًتیدِ تِ تاؾٌایت        ًًس ٍخِ تطزاضت َاّص هیعاى تط نطٍش پایاً
ُ ّای ٍاحسی یٍ انعایص) ذَزپطزاظّاست اظ  0.03 هیعاى تِ ضا ذَزپطزاظّا اظ تطزاضت هَضز هثالف حدن نطٍش، پایاًِ زستگا

  در مسکًک ي اسکىاس کارکزد ضسُ اًدام هساؾی تواهی ؾلی ضقن َطز اشؾاى هی تَاى ،(هی ظًس ضين ضا َاّص ٍاحس
  :هی ضَز تَغیِ لصا .می گزدد تلقی اَميت با کماکان جامعٍ پزداخت َای

ّا ٍ ِ ساظ تْتط َیهیت تا ٍ هتٌَؼ َاًال ّای اضائِ تا تیطتطی ضتاب تا تاً   پطزاذت ّای اًدام تیطتط ّطچِ تطٍیح ٍ گستطش ظهیٌ
   .گطزًس الُتطًٍیُی

ّا تَخِ َاًَى زض ًًس ٍخِ اظ استهازُ زض هطزم ضنتاض تكییط تط هَثط ؾَاهل ٍ  تط هثتٌی استطاتژی تسٍیي تِ ًسثت ٍ گطنتِ يطاض تاً
  .ضَز تَخِ هطزم هاًسُ پاسد تسٍى ًیاظّای تِ تَخِ ٍ تیطتط خصاتیت ایداز

ّای ِ  تِ اّتوام ؾسم ٍ اًس پطزاذتِ (پایا ٍ ضتاب) ذطز ٍ (ساتٌا) َالى ترص ّای تِ ؾوستاً َطَض زض الُتطًٍیٍ تاًُساضی ساهاً
 ًًسی پطزاذت ّای تا ؾوستاً ٍ هی گطزز تلًی اّویت تا تسیاض گستطزگی ٍ تؿساز لحاظ تِ خاهؿِ زض َِ ضیع پطزاذت ّای ترص

 سایط ٍ ّا تعضگطاُ ؾَاضؼ ٍخِ پطزاذت ضْطی، زضٍى شّاب ایاب ٍ ًًل ٍ حول تْای پطزاذت يثیل اظ هی پصیطز غَضت
 حَظُ سیاستگصاضاى تَخِ َِ است هحسَس گطزیسُ است، حَظُ ایي زض ًًس ٍخِ گستطزُ َاضتطز تِ هٌدط َِ ضیع ّای پطزاذت
 .هی ًوایس هؿطَل تساى ضا َطَض پطزاذت

ُ اًساظی هی ساظز ًطاى ذاطط       پَل َیم تاالی تسیاض خایگعیٌی ياتلیت تا َِ (سپاس) سيار الکتزيويک پزداخت ساماوٍ ضا
 ضضس تِ تاتَخِ .است پیازُ ساظی ٍ تطضسی حال زض َطَض زض حاضط زضحال است ّوطاُ ضیع، پطزاذت ّای اًدام خْت الُتطًٍیُی

ِ ّای سطیؽ تسیاض  تط آًْا تاثیطات زضذػَظ تحًیًات اًدام خْاى، زض َطَضّا سایط زض (ضیع-سیاض) ّوطاُ پطزاذت ساهاً
ِ ذَاّی   .هی گطزز تَغیِ َطَض، زض آى پیازُ ساظی ٍ سیاستگصاضی زض ًػطزاضت ٍ تطضسی خْت پیططٍ َطَضّای ًًسیٌ
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