4

www.Toseabnieh.org

سخن سردبیر:
به نام خداوند جان آفرین ،حکیم سخن بر زبان آفرین
بــا ســام خدمــت دوســتان و یــاران همراه نشــریه توســعه ابنیــه ،خداوند را شــاکریم
کــه توانســتیم شــماره ســوم ایــن نشــریه را نیــز در خدمت شــما بزرگواران باشــیم.
نشــریه ای کــه بــا گام نهــادن در جــاده رشــد تدریجــی توانســت شــماره ســوم
حیــات خــود را نیــز بــه ثبــت برســاند و ایــن بــار هــم بــا مطالبــی جدیــد پیــش روی
شــما بزرگــواران قــرار بگیــرد.
امیــد اســت مطالــب منــدرج در ایــن شــماره کــه بــا همــت و تــاش گــروه
تحریریــه و نویســندگان نشــریه توســعه ابنیــه گــردآوری شــده اســت توانســته باشــد
موجبــات رضایــت خاطــر شــما همراهــان گرامــی را فراهــم نمایــد.
بــه امیــد فرداهــای روشــن و پــر امیــد و موفقیــت روزافــزون بــرای همــه شــما
عزیــزان.
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مســکن
بــازار مســکن در دی مــاه ســال جــاری بــا
افزایــش قابــل توجــه رشــد معامــات (41.6
درصــد) نســبت بــه مــاه گذشــته (جــدول شــماره )1
مواجــه شــد ولــی هنــوز بــرای اینکــه بتــوان
گفــت مســکن بــا دوره رونــق فاصلــه ای
نــدارد ،زود اســت چــرا کــه عمــده تقاضــای بــازار
مســکن در حــال حاضــر تقاضــای مصرفــی اســت
در صورتــی کــه تقاضــای ســرمایه ای مســکن
مولفــه ای موثرتــر در رونــق و یــا عــدم رونــق این
صنعــت مــی باشــد و عاملــی کــه ایــن شــاخص
مهــم را تحــرک مــی بخشــد ،تحــوالت قیمتی در
ایــن حــوزه اســت کــه انتظــار مــی رود ســال آینده
بــا افزایــش درآمدهــای نفتــی ،قســمتی از ایــن
درآمدهــا هماننــد ســنوات قبــل بــه ایــن بــازار
تزریــق شــده و از طرفــی انتظــار افزایــش تــورم
در ســال آینــده ،احتمــال ورود تقاضــای ســرمایه
ای مســکن را تقویــت بخشــد.
1

تهیه و تنظیم :
گروه اقتصادی

سال95

درصد تغییر حجم معامالت نسبت به ماه قبل

درصد تغییر قیمت نسبت به ماه قبل

فروردین

20.4

-7.1

8.2

1.7

-0.6

1.2

27.6

0.1

30.1

1.2

10.9

-0.6

-10.6

1.6

4.1

0.1

-5.9

0.5

41.6

1.4

اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
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بررسي هزينه
خـــــانوار و
و سهم هزینه
مسکـن از آن
تهیه و تنظیم :
گروه اقتصادی
همانگونــه كــه در جــدول ذیــل (جــدول
شــماره  )1مالحظــه مــي شــود ســهم
مســكن در ســبد هزينــه خانــوار (مناطــق
شــهري) از  28.2درصــد در ســال  1371بــه
 35درصــد در ســال  1394افزايــش يافتــه
اســت .ايــن رقــم بيانگــر اختصــاص بيــش
از ثلــث درآمــد خانوارهــا بــه مقولــه تأميــن
مســكن مــي باشــد .همچنيــن براســاس
مندرجــات جــدول بــه خوبــي قابــل درك
اســت كــه هزينــه خانــوار شــهری کشــور
در دهــه ( 70بــه دلیــل نــرخ بــاالی تــورم
عمومــی در ایــن دهــه) از رشــد اســمی
باالتــري نســبت بــه دهــه  80برخــوردار
بــوده اســت .طــي ســالهاي  1391و 1392
نیــز هزينــه كل و هزينــه مســكن خانوارهــا
از افزايــش قابــل مالحظــه اي برخــوردار
بــوده ولــی در ســال  1393رشــد هزينــه هــا
نســبتا پاييــن بــوده و بــه عــدد  16درصــد
رســيده اســت ،بــا توجــه بــه حاكميــت
شــرايط ركــودي و سياســت هــاي كنتــرل
تــورم ،رشــد هزينــه هــاي خانــوار شــهري

در ســال  94بــه  7.3درصــد رســیده کــه كمتريــن مقــدار خــود را طــي چنــد ســال اخيــر
تجربــه مــی کنــد .بديهــي اســت كــه ایــن تغییــر و تحــوالت در هزینــه خانــوار شــهری
هماننــد رشــد درآمــد خانــوار ،ناشــی از تغییــرات زیــاد در نــرخ تــورم عمومــی اســت.
هزينه خانوار و سهم مسكن در سبد هزينه كل مناطق شهري (هزار ریال -درصد)
شرح

هزینه ناخالص
خانوار شهری

رشد هزينه
خانوار

هزينه مسكن،
آب ،برق ،گاز و
ساير سوختها

رشد هزينه
مسكن

سهم هزينه
مسكن از
كل هزينه

دهه 70

5.214

23.6

1.470

22.9

28.2

دهه 80

35.038

16.8

9.377

18.3

26.8

1390

172.926

22

53.292

25

30.8

1391

216.540

25

71.158

34

32.9

1392

284.462

31

97.074

36

34.1

1393

328.760

16

109.902

13

33.4

1394

352651

7.3

123496

12.4

35

ماخذ :بانك مركزي ج .ا.ا

(جدول شماره)1

2

هزينــه ناخالــص خانــوار ،هزينــه مســكن و ســهم
مســكن در ســبد هزينــه بــراي يــك خانــوار تهرانــي
در جــدول شــماره  2نشــان داده شــده اســت .چنانچــه
مشــاهده مــي شــود ،طــي ســال هــاي  90تــا ،92
رشــد هزينــه مســكن در شــهر تهــران هماننــد كشــور
بيــش از رشــد هزينــه كل خانــوار بــوده اســت .ولــي در
ســال هــای  1393و  1394رشــد هزينــه مســكن در
شــهر تهــران از رشــد هزينــه كل خانــوار كمتــر شــده
اســت .همچنيــن ســهم هزينــه مســكن در ســبد هزينه
خانــوار در شــهر تهــران بــا اختــاف قابــل توجهــي
بيــش از ســهم مســكن بــراي كل مناطــق شــهري
بــوده اســت.
در ســال  ، 1394کل هزینــه خانــوار و هزینــه مســکن
هــر یــک حــدود  5درصــد نســبت بــه ســال  93رشــد
داشــته اســت .همچنیــن ســهم هزینــه مســکن در
ســبد هزینــه خانــوار هماننــد ســال  ، 93حــدود 50
درصــد بــوده اســت.

هزينه خانوار و سهم مسكن در سبد هزينه شهر تهران
شرح

هزینه ناخالص رشد هزينه هزينه مسكن ،آب ،برق ،رشد هزينه سهم هزينه مسكن
از كل هزينه
گاز و ساير سوختها
خانوار شهر
مسكن
خانوار

1380

45.530.737

-

16.176.782

-

35.5

1390

231.035.606

25

101.609.674

27

44

1391

291.279.978

26

146.744.348

44

50

1392

409.317.327

41

211.319.629

44

52

1393

482.578.311

18

241.281.200

14

50

506.489.362 1394
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4.7

50

تـوزیـع نحـوه

تهیه و تنظیم :
گروه اقتصادی

سـکــونتــــ

وضعيــت ســكونت خانوارهــا بــه لحــاظ نــوع تصــرف در جــدول زیــر (جــدول شــماره  )1نشــان داده شــده اســت .ســهم مســكن ملكــي در مناطــق شــهري
كشــور از  76.4درصــد در ســال  1371بــه  65درصــد در ســال  1394كاهــش و ســهم اجــاره در همــان دوره زمانــي از  14.5درصــد بــه  25.2درصــد افزايــش
يافتــه اســت .افزايــش ســهم مســكن اســتيجاري ،كاهــش تمكــن مالــي خانوارهــا در مقولــه تاميــن مســكن را تاييــد مــي كنــد .همچنيــن بعــد خانوار(منظــور
از بعــد يــا حجــم خانــوار در پژوهشهــا جمعيتــى تعــدادى از افــراد اســت کــه بــه طــور رســمى و يــا عرفــى يــا شــرعى جــزو يــک خانــوار محســوب
مىشــوند) از  4.93در ســال  1371بــه  3.38در ســال  1394كاهــش يافتــه اســت .الزم بــه ذکــر اســت در كنــار كاهــش بعــد خانــوار و كاهــش تمايــل
خانوارهــا بــه فرزنــدآوري ،تغييــر الگوهــاي ســكونتي و افزايــش ســهم خانوارهــاي تــك نفــره از ديگــر تحــوالت اجتماعــي اســت كــه در آينــده نزديــك
الگوهــاي عرضــه و تقاضــاي مســكن را بــه ويــژه در كالن شــهرها تحــت تاثيــر قــرار خواهــد داد.
نحوه تصرف مسكن توسط خانوارهاي شهري و بعد خانوار
شرح

ملكي

استيجاري

ساير

بعد خانوار

1371

76.4

14.5

8.1

4.93

1380

71.7

18.8

9.5

4.53

1390

60.8

28.5

10.7

3.53

1391

62.4

27

10.6

3.46

1392

64.4

25.8

9.8

3.47

1393

64.4

25.6

10

3.44

1394

65

25.2

9.8

3.38
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توزیع سکونت در جهان

5

6

سرمایه گذاری
در ساختمــان

تهیه و تنظیم :
گروه اقتصادی

میــزان ســرمایه گــذاری در بخــش مســکن ،تابــع پیــش بینــی ســرمایه گــذاران از میــزان ســودآوری ایــن بخــش ،رونــق بــازار معامالتــی مســکن
و همچنیــن تــوان اقتصــادی ســرمایه گــذاران و حتــی خانوارهــا در ایــن حــوزه مــی باشــد .بــه منظــور بررســی ســرمایه گــذاری در بخــش
مســکن ،از آمــار منتشــره بانــک مرکــزی در گــزارش فعالیــت هــای ســاختمانی بخــش خصوصــی در مناطــق شــهری ایــران اســتفاده مــی گــردد.
بــر اســاس آمارهــای گــزارش مذکــور ،ســرمایه گــذاری توســط بخــش خصوصــی در ســاختمان هــای جدیــد در مناطــق شــهری ایــران بــه ســه
گونــه  -1ســرمایه گــذاری بــر حســب مراحــل ســاخت ( شــروع شــده ،نیمــه تمــام و تکمیــل شــده) -2 ،ســرمایه گــذاری بــر حســب توزیــع
جغرافیایــی و  -3ســرمایه گــذاری در ســاختمان هــای مســکونی ،غیــر مســکونی ،و مســکونی و غیــر مســکونی تــوام ،تقســیم بنــدی مــی شــود،
کــه در ادامــه مــورد بررســي قــرار مــي گيرنــد.
7

بـــررسی ســرمایه گــذاری در ســـاختمان هــای
جدیــد در مناطق شــهری توســط بخــش خصوصی
بــر اســاس مراحــل ســاخت و توزیــع جغرافیایــی؛

در ایــن بخــش بــه بررســی ســرمایه گــذاری
در ســاختمان هــای جدیــد در مناطــق شــهری
توســط بخــش خصوصــی بــر حســب مراحــل
ســاخت و توزیــع جغرافیایــی پرداختــه شــده اســت.
جــداول شــماره 1و  2و  3نشــان مــی دهنــد کــه
میــزان ســرمایه گــذاری در کل ســاختمان هــای
جدیــد توســط بخــش خصوصــی بــه قیمــت جاری
در ادامــه رونــد نزولــی ســال  ،1394همچنیــن در
ســه ماهــه اول ســال  1395ســرمایه گــذاری ،بــه
رقــم  151هــزار میلیــارد ریــال در کل کشــور و
 33هــزار میلیــارد ریــال در شــهر تهــران رســیده
اســت.
رقــم ســرمایه گــذاری در کل ســاختمان هــای
جدیــد کشــور در ســه ماهــه اول ســال  1395بــه
قیمــت ثابــت ،بــه میــزان  25درصــد نســبت بــه
مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش یافتــه و ایــن
ســرمایه گــذاری بــه قیمــت ثابــت در ســال هــای
 1393 ،1392و  1394نیــز بــه ترتیــب بــه  1 ، 5و
 14درصــد کاهــش یافتــه اســت .در شــهر تهــران
نیــز هــر چنــد ســرمایه گــذاری در ســاختمان
هــای جدیــد بــه قیمــت ثابــت ،در ســال 1393

دارای نــرخ رشــد مثبــت  3درصــدی بــوده ولــی
در ســال هــای  1392و  1394بــه ترتیــب نــرخ
رشــد  -16.6و  -14.5درصــدی را تجربــه کــرده
و در ســه ماهــه اول ســال  1395دارای نــرخ رشــد
 -37.1درصــد بــوده اســت.
همچنیــن بررســی نــرخ رشــد ســرمایه گــذاری
بــه قیمــت ثابــت بــر حســب مراحــل ســاخت
نشــان مــی دهــد کــه بــه دلیــل رکــود حاکــم بــر
بــازار مســکن و کاهــش تمایــل ســازندگان بــه
ســاخت و ســاز ،ســرمایه گــذاری در ســاختمان
هــای جدیــد شــروع شــده کشــور در ســال هــای
 1393 ،1392و  1394و همچنیــن ســه ماهــه
اول ســال  1395نســبت بــه دوره مشــابه ســال
قبــل همــواره دارای نــرخ رشــد منفــی بــوده
اســت (بــه ترتیــب دارای نــرخ رشــد ،-5 ، -11
 -17.8و  -19درصــد) ،بــه طــوری کــه ســهم
ســرمایه گــذاری در ســاختمان هــای شــروع شــده
از  24درصــد در ســال  1392بــه  22درصــد در
ســال  1394رســیده اســت ولــی در ســه ماهــه
اول ســال  1395بــه دلیــل نــرخ رشــد منفــی
قابــل توجــه ســرمایه گــذاری در ســاختمان

هــای تکمیــل شــده ( -51درصــد) و کاهــش
زیــاد ســرمایه گــذاری در ایــن نــوع از ســاختمان
هــا ،ســهم ســرمایه گــذاری در ســاختمان هــای
شــروع شــده افزایــش یافتــه اســت .از طــرف
دیگــر ســرمایه گــذاری در ســاختمان هــای
جدیــد تکمیــل شــده طــی دوره  1391تــا 1392
دارای نــرخ رشــد مثبــت قابــل توجهــی بــوده،
بــه طــوری کــه ســهم ســرمایه گــذاری در ایــن
ســاختمان هــا نســبت بــه کل ،از  31درصــد
در ســال  1390بــه  22درصــد در ســال 1394
افزایــش یافتــه اســت .همانطــور کــه گفتــه شــد
در ســه ماهــه اول ســال  1395بــه دلیــل نــرخ
رشــد منفــی نســبتا بــاالی ســرمایه گــذاری در
ســاختمان هــای تکمیــل شــده ،ســهم ایــن نــوع
از ســرمایه گــذاری در ســاختمان هــای جدیــد از
کل ســرمایه گــذاری در ســاختمان هــای جدیــد
بــه  14درصــد کاهــش یافتــه اســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه ســهم ســرمایه گــذاری
در ســاختمان هــای نیمــه تمــام نســبت بــه کل
ســرمایه گــذاری طــی ســال هــای اخیــر ،تغییــر
قابــل توجهــی نداشــته اســت.

سرمایه گذاری در ساختمان های جدید توسط بخش خصوصی در مناطق شهری توسط بخش خصوصی به قیمت جاری(میلیارد ریال)

سال

کل مناطق
شهری

سایر مناطق
شهری

شهرهای
بزرگ

تهران

کل

ساختمان
های تکمیل
شده

ساختمان
های نیمه
تمام

ساختمان
های شروع
شده

شاخص
ترکیبی
مصالح
ساختمانی
و خدمات
ساختمانی

نرخ
رشدشاخص
ترکیبی
مصالح
ساختمانی
و خدمات
ساختمانی

1389

90093

187927

49670

327690

60085

85259

182347

327690

82

_

1390

106047

243962

53358

403367

79900

111500

211900

403400

100

22

1391

157779

352867

101879

612525

168700

206000

237900

612500

143

43

1392

181723

405958

166501

754182

183000

305600

265600

754200

186

30

1393

188300

448700

173600

810600

205400

336200

269000

810600

202

9

1394

155000

390800

151800

697600

175800

280100

151800

697600

202.3

0/04

(سه ماهه اول)
1395

39000

90300

21900

151300

33300

63300

21900

151300

207

2.4

بر حسب مراحل ساخت
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بررســی ســرمایه گــذاری جدیــد توســط بخــش خصوصــی بــر حســب توزیــع جغرافیایــی نیــز نشــان مــی دهــد؛ از ســال  1391تــا ســال  1394تــا ســه ماهــه
اول ســال  ،1395ســرمایه گــذاری در شــهر تهــران طــی ایــن دوره نوســانی بــوده ولــی در ســال  1395از نــرخ رشــد منفــی باالیــی برخــوردار گردیــده
اســت .ســرمایه گــذاری در شــهرهای بــزرگ از ســال  1391تــا  1393دارای نــرخ رشــد مثبــت و در ســال  1394و ســه ماهــه اول ســال  1395دارای نــرخ
رشــد منفــی بــوده اســت .در ســایر مناطــق شــهری نیــز نــرخ رشــد ســرمایه گــذاری طــی ســال هــای اخیــر همــواره منفــی بــوده اســت ،بــه طــوری کــه
ســهم ســرمایه گــذاری در ســاختمان هــای جدیــد در شــهرهای بــزرگ نســبت بــه کل ســرمايه گــذاري در بخــش ســاختمان توســط بخــش خصوصــي ،از
 26درصــد در ســال  1389بــه حــدود  42درصــد در ســال  1394افزایــش یافتــه و در ســایر مناطــق شــهری از  55درصــد بــه حــدود  36درصــد کاهــش
یافتــه اســت.
ایــن رویدادهــا حاکــی از افزایــش نقــش شــهرهای بــزرگ (بــه جــزء شــهر تهــران) و کاهــش نقــش شــهرهای کوچــک و همچنیــن نشــان از ســهم بــاالی
شــهر تهــران در جــذب ســرمایه گــذاری هــای حــوزه مســکن (بــا وجــود کاهــش ســهم ایــن شــهر) ،در ســال هــای گذشــته اســت.
نرخ رشد سرمایه گذاری در ساختمان های جدید در مناطق شهری توسط بخش خصوصی به قیمت ثابت ( 100=1390درصد)

بر حسب توزیع جغرافیایی

بر حسب مراحل ساخت
سال

ساختمان های
شروع شده

ساختمان های
نیمه تمام

ساختمان های
تکمیل شده

کل

تهران

شهرهای بزرگ

سایر مناطق شهری

کل مناطق شهری

1390

-3.5

6.5

-11.9

0.9

9.0

7.2

-4.7

0.9

1391

4.0

1.1

33.5

6.2

47.6

29.2

-21.5

6.2

1392

-11.5

-11.6

25.6

-5.3

-16.6

14.1

-14.2

-5.3

1393

-4.6

1.8

-4.0

-1.0

3.4

1.3

-6.7

-1.0

1394

-17.8

-13.0

-12.7

-14.1

-14.5

-16.8

-10.3

-14.1

1395
(سه ماهه
)اول

-19.3

-17.8

-51.0

-25.4

-37.1

-14.7

-27.8

-25.4

(جدول شماره )2

ماخذ :بانک مرکزی ج.ا.ا و محاسبات گزارش

سهم سرمایه گذاری در ساختمان های جدید بر حسب مراحل ساخت و بر حسب توزیع جغرافیائی از سرمایه گذاری کل در ساختمان های جدید در مناطق شهری (درصد)

بر حسب مراحل ساخت
سال

ساختمان
های شروع
شده

ساختمان های
نیمه تمام

ساختمان های
تکمیل شده

کل

تهران

شهرهای بزرگ

سایر مناطق شهری

کل مناطق شهری

1389

27

57

15

100

18

26

56

100

1390

26

60

13

100

20

28

53

100

1391

26

58

17

100

28

34

39

100

1392

24

54

22

100

24

41

35

100

1393

23

55

21

100

25

41

33

100

1394

22

56

22

100

25

40

35

100

( 1395سه
)ماهه اول

26

60

14

100

22

42

36

100

ماخذ :بانک مرکزی ج.ا.ا و محاسبات گزارش
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بر حسب توزیع جغرافیائی

(جدول شماره )3

بررسی سرمایه گذاری در ساختمان های
جدید در مناطق شهری توسط بخش خصوصی
بر حسب ساختمان های مسکونی ،غیرمسکونی و
مسکونی و غیر مسکونی توام
ســاختمان هــای جدیــد در مناطــق شــهری بر اســاس
اطالعــات منــدرج در گزارشــات بانــک مرکــزی بــه
ســه دســته ســاختمان هــای مســکونی ،غیر مســکونی
و مســکونی و غیــر مســکونی تــوام نیــز تقســیم مــی
گردنــد .بررســی ســهم ســرمایه گــذاری در ســاختمان
هــای جدیــد بــر اســاس ایــن دســته بنــدی طــی 5
ســال اخیــر (جــدول شــماره  )4نشــان مــی دهــد کــه
در ســال  1393و  ،1394ســهم ســرمایه گــذاری در
ســاختمان هــای مســکونی در شــهر تهــران و کل
کشــور نســبت بــه ســال هــای قبــل کاهــش و ســهم
ســرمایه گــذاری در ســاختمان هــای غیرمســکونی
افزایــش یافتــه اســت .بــا ایــن وجــود طــي ســال
هــاي اخيــر همــواره ســرمایه گــذاری در ســاختمان
هــای مســکونی مناطــق شــهری اســتان تهــران و
کل کشــور بــه ترتیــب بیــش از  80و  72درصــد از
کل ســرمایه گــذاری در ســاختمان هــای جدیــد را بــه
خــود اختصــاص داده اســت.

سهم سرمایه گذاری در ساختمان مسکونی،غیر مسکونی
سال
1390
1391
1392
1393
1394

منطقه

سهم سرمایه گذاری
در ساختمان های
مسکونی

سهم سرمایه گذاری
در ساختمان های غیر
مسکونی

سهم سرمایه گذاری در
ساختمان های مسکونی و
غیرمسکونی توام

کشور

84.8

7

8.2

تهران

87.4

5.9

6.7

کشور

84.4

8

7.6

تهران

90.9

5.4

3.7

کشور

81.5

8.4

10.1

تهران

89.8

4.7

5.5

کشور

76.8

9.2

12.2

تهران

83.1

4.8

12.1

کشور

72.7

13

14.3

تهران

80.6

6.7

12.7

ماخذ :بانک مرکزی ج.ا.ا

(جدول شماره )4

10

تسهيالت مسكن
و توان تسهيالت
گيري خــــانوار

تهیه و تنظیم :
گروه اقتصادی

شــایان ذکــر اســت كــه بيــش از  80درصــد از تســهيالت پرداختــي در حــوزه مســكن توســط بانــك
مســكن پرداخــت مــي گــردد و در حــال حاضــر ایــن بانــک ،تنــوع تســهيالتي نســبتا مطلوبــي را در هــر
دو حــوزه تســهيالت ســاخت و خريــد مســكن ايجــاد نمــوده اســت .بــه طــور كلــي تســهيالت ســاخت
و خريــد مســكن در بانــك مســكن بــه شــرح مــوارد زيــر مــي باشــد:
حســاب صنــدوق پــس انــداز مســكن و مســكن جوانــان :اخــذ تســهيالت در ايــن روش
مســتلزم ســپرده گــذاري اســت .متقاضــي پــس از ســپرده گــذاري در بانــك بــه ميــزان هــر شــش مــاه
يــك برابــر و  220ميليــون ريــال از تســهيالت خريــد مســكن برخــوردار مــي گــردد .الزم بــه توضیــح
اســت کــه ســقف ایــن تســهیالت بــرای زوجیــن جــوان تــا  440میلیــون ریــال قابــل افزایــش اســت.
نــرخ بهــره تســهيالت اعطايــي از ايــن محــل  14درصــد بــود کــه در ســال جــاری طــی چنــد مرحلــه
کاهــش ،ابتــدا بــه  13و ســپس بــه  11درصــد رســید و در حــال حاضــر بــا نــرخ  9درصــد ،تســهیالت
بــه متقاضیــان پرداخــت مــی گــردد .طــول دوره بازپرداخــت ایــن تســهیالت بيــن  10تــا  12ســال
اســت.
حســاب ســپرده ممتــاز بانــك مســكن :در ايــن روش ســپرده گــذار بــه ازاي امتيــاز کســب
شــده ،مــي توانــد اوراق گواهــي حــق تقــدم از بانــك دريافــت نمــوده و از طريــق بــازار بــورس بــه
متقاضــي اخــذ تســهيالت واگــذار نمايــد .ســقف تســهيالت دريافتــي از ايــن محــل  600ميليــون ريــال
در تهــران و در کالن شــهرها و ســایر نقــاط شــهری بــه ترتیــب  500و  400میلیــون ریــال مــي باشــد.
نــرخ ســود تســهيالت اعطايــي از محــل اوراق گواهــي حــق تقــدم  17.5درصــد بــوده كــه بــا احتســاب
هزينــه خريــد اوراق تقريبـ ًا بــا اخــذ تســهيالتي در حــدود  21تــا  24درصــدي (بســته بــه قيمــت اوراق)
بــراي متقاضــي برابــري مــي كنــد.
بــا تصمیمــات اخیــر شــورای پــول و اعتبــار وام پرداختــی از محــل اوراق گواهــی حــق تقــدم مســکن
(حســاب ســپرده ســرمایه گــذاری ممتــاز) بــرای زوجیــن افزایــش یافتــه اســت .مبلــغ ايــن تســهيالت
بــراي زوجيــن تهرانــي حداكثــر  100ميليــون تومــان ،مراكــز اســتانها و شــهرهاي بــاالي  200هــزار
نفــر جمعيــت 80 ،ميليــون تومــان و ســاير مناطــق شــهري  60ميليــون تومــان مــي باشــد.
تقسيم بندي تسهيالت ساخت بانك مسكن
شهرها

تسهیالت ساخت صنعتی

تسهیالت سنتی سازی

تهران ،کرج ،تبریز ،مشهد ،اصفهان ،اهواز و شیراز

 130میلیون تومان

 110میلیون تومان

کیش و قشم

 120میلیون تومان

 100میلیون تومان

مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از  200هزار نفر

 110میلیون تومان

 90میلیون تومان

سایر شهرها

 90میلیون تومان

 70میلیون تومان

ماخذ :بانک مرکزی ج.ا.ا
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میزان تسهیالت بدون سپرده

(جدول شماره )1

12

مبلــغ اقســاط بــا نــرخ ســود  17.5درصــد و دوره بازپرداخــت  12ســاله،
بــراي تســهيالت  100ميليــون تومانــي ،حــدود یــک ميليــون و ششــصد
و شــصت هــزار تومــان ،بــراي تســهيالت  80ميليــون تومانــي ،حــدود
یــک میلیــون و ســیصد و ســی هــزار تومــان و بــراي تســهيالت 60
ميليــون تومانــي ،حــدود یــک ميليــون تومــان خواهــد بــود.
حســاب صنــدوق پــس انــداز يكــم :اخــذ تســهيالت از محــل
صنــدوق پــس انــداز يكــم مســتلزم ســپرده گــذاري در بانــك و اخــذ
تســهيالت بــه ميــزان هــر  6مــاه يــك برابــر موجــودي اســت .ســقف
ايــن تســهيالت بــراي تهــران ،شــهرهاي بــاالي  200هــزار نفــر

13

جمعيــت و ســاير نقــاط شــهري بــه ترتيــب  600 ،800و  400ميليــون
ريــال اســت .براســاس آخریــن تصمیمــات شــورای پــول و اعتبــار نــرخ
ســود ایــن تســهیالت از  13بــه  8درصــد در بافــت هــاي فرســوده و 9.5
درصــد در ســاير مناطــق شــهري کاهــش يافتــه اســت .كاهــش نــرخ
ســود ایــن تســهیالت منجــر بــه کاهــش قابــل توجــه مبلــغ اقســاط
پرداختــی توســط مشــتریان حداقــل بــه میــزان  13درصــد مــی شــود.
رقــم ایــن تســهیالت بــرای زوجيــن جــوان خانــه اولــی روی یــک
پــاک ثبتــی در تهــران  160میلیــون تومــان ،در مراكــز اســتانها 120
ميليــون تومــان و در ســاير نقــاط شــهري  80ميليــون تومــان مــي باشــد.

تسهيالت جعاله تعمير مسكن:
تســهيالت جعالــه مســكن تــا ســقف  100ميليــون ریــال و از طريــق ارائــه اوراق گواهــي حــق
تقــدم بــراي متقاضيــان فراهــم مــي باشــد .نــرخ ســود ايــن تســهيالت  17.5درصــد و حداكثــر دوره
بازپرداخــت آن  5ســال مــي باشــد.
ضوابط جديد تسهيالت ساخت مسكن:
تقسيم بندي تسهيالت ساخت بانك مسكن برای فناوری های نوین ساختمان
روش ساخت منطقه

سقف تسهیالت اعطایی به ازای هر واحد
با استفاده از فناوری های نوین و انتقال
تکنولوژی

شهرهای تهران ،کرج ،تبریز ،مشهد ،اهواز ،شیراز ،اصفهان

 150میلیون تومان

کیش و قشم

 120میلیون تومان

مراکز استان ها و شهرهای باالتر از  200هزار نفر و سایر مناطق آزاد

 130میلیون تومان

سایر شهر ها

 100میلیون تومان

**مناطق کمتر توسعه یافته

 70میلیون تومان

(جدول شماره )2

بانــك مســكن در فرورديــن مــاه ســال  ،1395در يــك اقــدام مناســب بســته سياســتي مربــوط بــه
تســهيالت ســاخت مســكن را بــر اســاس تمايــز بيــن پروژههــاي ســنتي و صنعتــي و همچنيــن
موقعيــت جغرافيايــي شــهرهاي مختلــف تدویــن کــرد .بــر ايــن اســاس تســهيالت ســاخت مســكن بــه
شــرح جــدول (جــدول شــماره  )1تقســيم بنــدي شــده اســت.
ايــن تســهيالت قابلیــت انتقــال بــه خریــداران آپارتمــان هــای احــداث شــده از طريــق این تســهیالت را
نیــز دارد بــه طــوری کــه حــدود نیمــی از مبلــغ وام ،بعــد از آنکــه ســاختمان هــا احــداث شــد ،در قالــب
فــروش اقســاطی ،بــه خریــداران واحدهــای مســکونی منتقــل مــی شــود .نــرخ ســود ایــن تســهیالت
معــادل نــرخ ســود عقــود مشــارکتی ( 20درصــد) محاســبه خواهــد شــد.
همچنیــن بانــک مســکن ســقف تســهیالت ســاخت بــرای فنــاوری هــای نویــن را تــا  150میلیــون
تومــان بــه ازای هــر واحــد و بــه شــرح جــدول شــماره  2افزایــش داده اســت.
ایــن حمایــت هــا بیشــتر بــا هــدف کمــک بــه صرفــه جویــی انــرژی و ترغیــب ســازندگان در بکارگیری
روش هــای نویــن ســاخت و ســاز صــورت گرفته اســت.
تســهيالت پرداختــي بانــك مســكن بــه بخــش مســكن در بانــك اطالعــات ســري زمانــي بانــك
مركــزي منتشــر مــي گــردد .آخريــن اطالعــات موجــود در ايــن پايــگاه آمــاري در جــدول شــماره 3
عملكرد تسهيالت پرداختي بانك مسكن به بخش مسكن

سال

تسهيالت پرداختي بانك مسكن به بخش مسكن و ساختمان
)تعداد هزار فقره(

)مبلغ ميليارد ريال(

1370

108.7

736

ارائــه شــده اســت.
الزم بــه توضيــح اســت كــه اطالعــات جــدول
شــماره  3مشــتمل بــر تســهيالت پرداختــي بــا
احتســاب ســود ســال هــاي آتــي اســت .بــه
عنــوان مثــال تســهيالت پرداختــي در ســال
 1391بــا احتســاب ســود ســالهاي آتــي 312
هــزار ميليــارد ريــال و بــدون ســود ســال هــاي
آتــي معــادل  209هــزار ميليــارد ريــال مــي باشــد.
آخريــن اطالعــات در دســترس از تســهيالت
پرداختــي بانــك مســكن ،مربــوط بــه آذر مــاه
 1395مــي باشــد .همانطــور كــه مشــاهده مــي
شــود ،در نــه ماهــه اول ســال  1395حــدود
 136هــزار فقــره تســهيالت در بخــش مســکن
بــه ارزش حــدود  9081ميليــارد تومــان (اصــل
و ســود تســهيالت) ،توســط بانــك مســكن
پرداخــت شــده اســت (ايــن رقــم بــدون ســود
ســال هــاي آتــي حــدود  4481ميليــارد تومــان
مــي باشــد) .همچنیــن در ســال 354 ، 1394
هــزار فقــره تســهیالت بــه ارزش ریالــی 9206
میلیــارد تومــان توســط بانــک مســکن ،بــه
بخــش مســکن پرداخــت شــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت كــه اطالعــات قبــل از ســال
 1394از ســري زمانــي بانــك مركــزي اســتخراج
و ســالهاي  94و  95از گزارشــات عملكــرد بانــك
مســكن اســتخراج شــده اســت.
بــا توجــه بــه عــدم ارائــه گزارشــات بانــك
مركــزي در رابطــه بــا تعــداد و حجــم تســهيالت
پرداختــي بانــك مســكن ،عملكــرد تســهيالت
پرداختــي بانــك مســكن براســاس گزارشــات
ارســالي از ســوي آن بانــك بــه شــرح جــدول
(جــدول شــماره  )4زيــر ارئــه مــي گــردد.
تغییرات تسهیالت اعطایی منعقده بانک مسکن و
مقایسه آن با دوره مشابه سال قبل (هزار میلیارد ریال)
ماهيانه

آذر 1395

آذر 1394

1380

239.5

12457

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

درصد رشد
مبلغ

1390

893.4

274921

23005

7757

34658

15106

94.7

1391

848.1

312375

1394

354

92057

*1395

136

90814

ماخذ :بانک مرکزی ج.ا.ا گزارشات عملکرد بانک مسکن

*اطالعات سال  1395مربوط به نه ماهه اول سال مي باشد.

(جدول شماره )3

تجمعي
نه ماهه اول 1394

نه ماهه اول 1395

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

196326

59863

273664

109042

درصد رشد
مبلغ
82.2

ماخذ :گزارشات ماهانه بانك مسكن ( جدول شماره )4
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قیمت و اجاره بهای مسکن

تهیه و تنظیم :
گروه اقتصادی

در ایــن بخــش قیمــت مســکن شــهر تهــران و شــهرهای منتخــب کشــور (عمومــا مرکــز اســتان هــا) ،و همچنیــن شــاخص اجــاره بهــا در کل کشــور و
میــزان اجــاره بهــا در شــهر تهــران و مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد.

متوســط قیمــت یــک متــر مربــع
آپارتمــان در شــهر تهــران
و شــهرهای منتخــب کشــور:
بررســی قیمــت مســکن و نــرخ رشــد آن
در شــهر تهــران و شــهرهای منتخــب (بــه
ترتیــب در جــداول شــماره  1و  )2نشــان مــی
دهــد کــه پــس از طــی دوره ثبــات نســبی
قیمــت در بــازار مســکن ایــن شــهرها در
ســال هــای  1393و  ،1394در شــش ماهــه
اول ســال  1395نســبت بــه دوره مشــابه
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ســال قبــل ،اکثــر مراکــز اســتان هــای
کشــور دارای نــرخ رشــد مثبــت قیمــت در
بــازار مســکن بــوده انــد .متوســط قیمــت
یــک متــر مربــع مســکن در شــهرهای
منتخــب در شــش ماهــه اول ســال 1394
حــدود  28،4میلیــون ریــال بــوده و بــا نــرخ
رشــد  19،8درصــدی بــه  34میلیــون ریال در

شــش ماهــه اول ســال  1395رســیده اســت.
همچنیــن متوســط قیمــت یــک متــر مربــع
مســکن در شــهر تهــران در شــش ماهــه
اول ســال  1394حــدود  40،6میلیــون ریــال
بــوده کــه بــا افزایــش  9درصــدی بــه 44،3
میلیــون ریــال در شــش ماهــه اول ســال
 1395رســیده اســت.

مقایســه نــرخ رشــد قیمــت مســکن در شــهر هــای منتخــب نیــز نشــان مــی دهــد ،در شــش ماهــه اول  1395نســبت بــه دوره مشــابه ســال
قبــل ،شــهرهای قــم ،ارومیــه و بجنــورد دارای نــرخ رشــد منفــی بــوده انــد و شــهرهای یــزد ،اهــواز ،اردبیــل ،بوشــهر و تبریــز بــه ترتیــب
بیشــترین میــزان افزایــش قیمــت را داشــته انــد .همچنیــن مقایســه نســبی قیمــت یــک متــر مربــع مســکن در بیــن شــهرهای منتخــب در
شــش ماهــه اول  1395نشــان مــی دهــد کــه بیشــترین قیمــت مســکن بــه ترتیــب مربــوط بــه شــهرهای تهــران ،اصفهــان ،شــیراز ،تبریــز،
اراک ،رشــت و مشــهد و کمتریــن قیمــت در بیــن شــهرهای مــورد بررســی مربــوط بــه شــهرهای ایــام ،ســمنان و بجنــورد اســت.
متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمانی در سطح شهرهای منتخب کشور (برحسب هزار ریال)
سال شهر

89

90

91

92

93

94

شش ماهه اول سال 1394

شش ماهه اول سال 1395

متوسط قیمت شهرهاي منتخب كشور

12.378

14.300

18630

24.994

28.415

28.841

28.401

34.029

تهران

17.358

20.412

29.649

39.546

41.362

41.102

40.680

44.348

مشهد

8,153

8,720

14,319

15,282

20,882

20,537

20,455

20,788

اصفهان

9,379

10,443

14,729

20,154

24,996

24,909

26,749

29,226

تبريز

7,218

8,170

10,721

14,679

18,169

18,842

18,351

21,952

شيراز

8,130

9,329

13,811

19,043

22,991

23,177

23,527

24,690

قم

7,585

8,821

13,375

17,137

18,765

18,275

18,683

17,102

اهواز

5,897

6,463

9,010

12,272

15,354

15,287

15,159

19,943

كرمانشاه

6,953

7,969

11,399

13,214

15,226

15,159

15,202

15,223

كرج

-

8,922

10,899

15,149

16,732

16,835

16,483

17,577

زاهدان

-

-

8,247

10,324

11,214

11,723

12,200

14,416

اروميه

5,963

7,128

9,373

13,918

16,840

17,834

17,747

17,048

همدان

7,623

8,879

14,744

18,575

19,973

19,073

18,949

20,485

رشت

6,980

7,402

9,857

13,533

17,383

18,798

18,328

20,834

اراك

8,025

8,742

11,844

17,582

19,964

20,724

20,575

21,474

كرمان

5,252

5,574

7,456

9,846

11,928

12,978

13,057

15,223

اردبيل

5,636

5,923

7,395

10,491

12,025

11,965

11,629

14,403

يزد

6,049

6,495

8,054

11,055

13,590

14,290

14,833

20,144

قزوين

7,489

9,102

12,843

17,050

19,375

18,890

18,834

19,724

زنجان

7,527

8,385

10,362

13,468

15,233

15,332

15,688

16,418

گرگان

6,288

6,251

8,284

10,597

12,704

13,749

13,698

15,720

سنندج

7,012

7,337

10,847

13,713

15,226

15,159

15,202

15,223

بندرعباس

7,412

7,944

10,827

13,221

17,726

18,661

18,275

19,163

خرم آباد

-

-

-

8,915

10,565

12,364

12,451

14,554

ساري

5,733

6,232

8,210

11,154

14,610

15,791

15,771

16,029

بوشهر

6,225

7,313

10,465

14,021

17,731

16,833

16,395

19,631

سمنان

5,733

5,994

7,613

9,351

11,324

11,807

11,420

13,204

ايالم

-

4,773

5,746

7,590

9,389

9,980

9,841

11,457

شهركرد

5,664

6,252

8,896

12,037

16,331

16,281

16,086

16,849

بجنورد

6,309

6,615

9,507

11,251

13,701

13,662

13,680

13,223

بيرجند

5,224

6,230

8,207

9,240

9,943

9,081

_

15,796

(جدول شماره )1
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نرخ رشد قیمت یک متر مربع آپارتمانی در سطح شهرهای منتخب کشور (درصد)

سال

1390

1391

1392

1393

1394

شش ماهه
اول سال
 1395به
دوره مشابه
سال قبل

متوسط قیمت
شهرهاي منتخب
كشور

15.5

30.3

34.2

13.7

1.5

19.8

تهران

17.6

45.3

33.4

4.6

-0.6

9.0

مشهد

7.0

64.2

6.7

36.6

-1.7

1.6

اصفهان

11.3

41.0

36.8

24.0

-0.3

9.3

تبريز

13.2

31.2

36.9

23.8

3.7

19.6

شيراز

14.8

48.0

37.9

20.7

0.8

4.9

قم

16.3

51.6

28.1

9.5

-2.6

8.5-

اهواز

9.6

39.4

36.2

25.1

0.4-

31.6

كرمانشاه

14.6

43.0

15.9

15.2

0.4-

0.1

كرج

-

22.2

39.0

10.5

0.6

6.6

زاهدان

-

-

25.2

8.6

4.5

18.2

اروميه

19.5

31.5

48.5

21.0

5.9

3.9-

همدان

16.5

66.0

26.0

7.5

-4.5

8.1

رشت

6.0

33.2

37.3

28.4

8.1

13.7

اراك

8.9

35.5

48.4

13.6

3.8

4.4

كرمان

6.1

33.8

32.1

21.1

8.8

16.6

اردبيل

5.1

24.9

41.9

14.6

-0.5

23.9

يزد

7.4

24.0

37.3

22.9

5.2

35.8

قزوين

21.5

41.1

32.8

13.6

-2.5

4.7

زنجان

11.4

23.6

30.0

13.1

0.6

4.7

گرگان

0.6-

32.5

27.9

19.9

8.2

14.8

سنندج

4.6

47.8

26.4

11.0

-0.4

0.1

بندرعباس

7.2

36.3

22.1

34.1

5.3

4.9

خرم آباد

-

-

-

18.5

17.0

16.9

ساري

8.7

31.7

35.9

31.0

8.1

1.6

بوشهر

17.5

43.1

34.0

26.5

-5.1

19.7

سمنان

4.6

27.0

22.8

21.1

4.3

15.6

20.4

32.1

23.7

6.3

16.4

شهركرد

10.4

42.3

35.3

35.7

-0.3

4.7

بجنورد

4.9

43.7

18.3

21.8

-0.3

-3.3

بيرجند

19.3

31.7

12.6

7.6

-8.7

-

ايالم
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(جدول شماره )2
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پيش بيني
بــــازار
مسكــن
تهیه و تنظیم :
گروه اقتصادی
طــي ســال هــاي اخيــر شــرایط منحصــر بــه
فــردی بــر اقتصــاد كشــور حاكــم بــوده اســت.
شــرايطی تــوام بــا فــراز و نشــیب هــای سياســي
و اقتصــادي کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه تــورم
بــاال در ســال هــاي  91و  ،92تعــداد باالیــی از
پــروژه هــاي عمرانــي فاقــد توجيــه اقتصــادي و
انباشــت بدهــي هــاي دولــت ،ســيطره ركــود و
تعميــق آن ،تحريــم هــا و تــاش پــس از آن
در توافــق برجــام و در نتیجــه ایجــاد انتظــارات
متناقــض در فواصــل زمانــی کوتــاه مــدت (بــی
ثباتــی فضــای اقتصــادی) ،كاهــش قيمــت نفــت،
تحــوالت اقتصــاد جهانــي و ...اشــاره نمــود ،کــه
هــر یــک بــه نوبــه ی خــود در شــکل گیــری
تحــوالت بــازار مســکن موثــر بــوده انــد.
تجــارب گذشــته بــازار مســکن نشــان مــی دهــد
كــه تحــوالت در ايــن حــوزه عمدتــا از دو دســته
عوامــل درون و بــرون بخشــي تاثیــر مــی پذیــرد.
هــر يــك از ايــن عوامــل بــه اقتضــاي شــرايط
حاكــم بــر اقتصــاد ،در مقطــع زمانــي مختــص
خــود ،در بــروز تحــوالت قيمتــي ايفــاي نقــش
مــي نماينــد .بــه عبارتــي ميــزان اثرپذيــري
بــازار از هــر يــك از عوامــل هدايــت گــر آن ،در
همــه دوره هــا يكســان نيســت ،بلكــه متناســب
بــا شــرايط اقتصــادي ،درجــه اهميــت آنهــا تــا
حــدودي متفــاوت اســت .مطابــق بــا برســي هاي
صــورت گرفتــه ،شــرايط خــاص اقتصــادي ســال
هــاي اخيــر ،در پررنــگ کــردن نقــش عوامــل
بیرونــی ،موثــر واقــع شــده و بــازار مســكن را بــه
عنــوان يــك جــزء از كل متاثــر نمــوده اســت.
ايــن عوامــل بــرون بخشــي قدرتمنــد ،بــازار
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مســكن در ســال  95را نيــز تحــت تاثیــر قــرار
داده اســت .بنابرايــن پيــش بينــي آتــي بــازار
مســكن در چنيــن شــرايطي بيــش از هــر چيــز
نيازمنــد بررســي فضــاي اقتصــاد كالن و شــاخص
هــا و سياســت هــاي معــرف آن اســت.
ازعوامــل بــرون بخشــی بــازار مســکن کــه
مانــدگاری در شــرایط رکــودی نســبتا طوالنــی
مــدت را بــرای ایــن بخــش رقــم زده انــد،
عبارتنــد از:
 -1حاکمیــت رکــود در کل اقتصــاد کشــور بــه
دلیــل تحریــم هــای اقتصــادی بیــن المللــی
و کاهــش صــادرات و قیمــت نفــت و بــه تبــع
آن کاهــش درآمــد خانــوار و گســترش بیــکاری،
 -2بــاال بــودن نــرخ ســود واقعــی ســپرده هــای
بانکــی بــه خصــوص در ســال  1394و ادامــه آن
در ســال  1395و بــه تبــع آن کاهــش تمایــل
خانوارهــا و ســرمایه گــذاران (بــه دلیــل بــاال
بــودن هزینــه فرصــت پــول و هزینــه تامیــن
مالــی) در ســرمایه گــذاری در حــوزه مســکن،
 -3بــه تعویــق انداختــن تقاضــا توســط خانوارهــا،
در تمامــی بخــش هــای اقتصــادی از جملــه
بخــش مســکن بــه منظــور حصــول اطمینــان از
نتایــج مذاکــرات هســته ای و  -4وقــوع شــوک
در بــازار ارز و افزایــش تــورم عمومــی در ســال
 1391و  1392و بــه تبــع آن افزایــش هزینــه
هــای ســاخت ،قیمــت مســکن و کاهــش تــوان
اقتصــادي بــراي ســاخت و نيــز خریــد مســکن،
مــی باشــند.
بــرای عوامــل درون بخشــی مــی تــوان بــه:
 -1رونــق خــوب مســکن در ســال هــای 1390

تــا  1391و عرضــه حجــم قابــل توجهــی از
واحدهــای مســکونی تکمیــل شــده در ســال
هــای یــاد شــده.
 -2كاهــش قــدرت خريــد خانوارهــا و عــدم
فــروش مناســب واحدهــاي توليــد شــده بــه
دلیــل افزایــش قیمــت مســکن در ســال هــای
 1391و .1392
 -3شــکل گیــری انتظــارات متفــاوت و متناقــض
در دوران تحریــم و پــس از آن در دوره توافــق
هســته ای و همچنیــن بــه تعویــق انداختــن
تقاضــای مســکن توســط خانوارهــا بــه دلیــل
پیــش بینــی ثبــات قیمــت مســکن.
 -4عــدم تطابــق الگــوی عرضــه و تقاضــای
مســکن (ســاخت واحدهــای مســکونی لوکــس
و بــا مســاحت بــاال و وجــود تقاضــا بــرای
واحدهــای مســکونی کوچــک بــه دلیــل عــدم
تمکــن مالــی خانوارهــا).
 -5عــدم وجــود انگیــزه کافــی در ســرمایه
گــذاران بــرای ســاخت و ســاز بــه دلیــل پیــش
بینــی ثبــات قیمــت مســکن و بــاال بــودن هزینــه
فرصــت و تامیــن پــول ناشــی از بــاال بــودن نــرخ
ســود بانکــی ،اشــاره نمــود (الزم بــه توضیــح
اســت کــه بخــش زیــادی از رفتارهــای اقتصــادی
خانوارهــا و ســرمایه گــذاران در حــوزه مســکن,
خــود متاثــر از تحــوالت کالن اقتصــادی اســت).
جمــع بنــدی آخریــن تغییــر و تحــوالت عوامــل
درون و بــرون بخشــی فــوق الذکــر براســاس
آخریــن اطالعــات منتشــره مراجــع آمــاری در
ادامــه ارائــه و تصویــری از بــازار مســکن ترســیم
شــده اســت.

الــف) تحــوالت عوامــل بــرون بخشــی
موثــر بــر بخــش مســکن ( شــامل
شــاخص هــاي اقتصــاد كالن و بازارهاي
رقيــب مســکن)
 -1براســاس اعــام مركــز آمــار ايــران ،رشــد
اقتصــادي در ســال  ،1394بــا نفــت و بــدون
نفــت  1/3درصــد بــوده اســت .در ايــن ســال
بيشــترين نــرخ رشــد ارزش افــزوده مربــوط بــه
بخــش كشــاورزي معــادل  5/4درصــد و كمتريــن
نــرخ رشــد مربــوط بــه بخــش صنعــت و معــدن
معــادل  -2.2درصــد بــوده اســت .همچنيــن رشــد
ارزش افــزوده بخــش ســاختمان بــه عنــوان يكــي
از زيــر بخــش هــاي صنعــت و معــدن معــادل
 -16/4بــوده اســت .در شــش ماهــه اول ســال
 1395نیــز رشــد کل اقتصــاد بــا نفــت و بــدون
نفــت بــه ترتیــب  6/5و  4/5درصــد بــوده اســت.
علــي رغــم رشــد مثبــت تمامــي زيربخــش هــاي
اقتصــادي در مقطــع زمانــي مذكــور (شــش ماهــه
اول  ،)95بخــش ســاختمان و مســكن از رشــد
 -9/7برخــوردار بــوده اســت .همچنيــن الزم بــه
توضيــح اســت كــه عمــده رشــد بخــش صنعــت
ناشــي از رشــد نفــت بــوده اســت.

 -2پــس از ســپری شــدن ســال  1392و 1393
بــا نــرخ تــورم عمومــی  35و  15.6درصــدی ،در
ســال  1394ایــن نــرخ بــه حــدود  12درصــد
کاهــش یافتــه و رونــد كاهشــي تــورم عمومــی در
ســال  1395نيــز تــداوم داشــته ،بــه نحــوي كــه
در پايــان آذر مــاه ســال جــاري تــورم عمومــی
ســاالنه بــه  8/6درصــد رســیده اســت .الزم بــه
ذکــر اســت نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه پــس از
طــی رونــد نزولــی و رســیدن بــه کمتریــن حــد
خــود در خــرداد مــاه  6/8(1395درصــد) ،مجــددا
رونــد صعــودی بــه خــود گرفتــه و در آذر مــاه بــه
 9/2درصــد رســيده اســت .پیــش بینــی می شــود
در صــورت ادامــه ایــن رونــد ،نــرخ تــورم عمومــی
نقطــه بــه نقطــه در مــاه هــای آتــی رونــد
صعــودی بــه خــود بگیــرد ،هرچنــد بــا رقــم تــورم
عمومــی بلندمــدت کشــور ( 20درصــد) هنــوز
فاصلــه قابــل توجهــی خواهــد داشــت.
 -3ميانگيــن قيمــت نفــت ايــران در نــه ماهــه
اول ســال جــاري (از ابتــدای فروردیــن تــا 20
آذر) نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش
 19درصــدی را تجربــه کــرده اســت .میانگیــن
قیمــت نفــت در شــش ماهــه اول ســال جــاری

 38/42دالر در هــر بشــکه بــوده اســت .هــر
چنــد میانگیــن قیمــت نفــت نســبت بــه قیمــت
پایانــی ســال گذشــته بهبــود یافتــه و رشــد حــدود
 22/8درصــدی را تجربــه کــرده اســت امــا هنــوز
از میانگیــن قیمــت در ســال گذشــته ( 47دالر)
فاصلــه دارد.
 -4مقایســه ارقــام بودجــه پيشــنهادي در ســال
 1396نســبت بــه عملکــرد بودجــه مصــوب
ســال  1395نشــان مــی دهــد کــه جمــع منابــع
یــا مصــارف بودجــه عمومــی حــدود  8/7درصــد
افزایــش یافتــه و بــه  3199/8هــزار میلیــارد ریال
رســیده اســت .در طــرف منابــع بودجــه ،باالتريــن
نــرخ رشــد مربــوط بــه واگــذاري دارایــی هــای
ســرمايه اي ( 46/9درصــد) اســت .همچنیــن در
طــرف مصــارف ،بودجــه عمرانــي كشــور (تملــک
دارایــی هــای ســرمایه ای) كــه  95درصــد آن را
ســاختمان تشــكيل مــي دهــد ،دارای نــرخ رشــد
 10/6درصــدي اســت.
مقايســه عملكــرد بودجــه  95در شــش ماهــه
اول ســال جــاري نســبت بــه مــدت مشــابه ســال
قبــل نشــان مــي دهــد كــه نــرخ رشــد عملكــرد
در ســرفصل هــاي ،هزينــه هــاي جــاري ،تملــك
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دارايــي هــاي ســرمايه اي ،واگــذاري دارايــي
هــاي ســرمايه اي ،واگــذاري دارايــي هــاي مالــي
ســاير درآمدهــا بــه ترتيــب حــدود،53/1 ،26/5 ،
 ،114/2 ،-12/2و  26/9درصــد بــوده اســت.
ســرجمع منابــع و مصــارف دولــت در شــش
ماهــه اول ســال  95نســبت بــه مــدت مشــابه
ســال قبــل  32/5درصــد رشــد داشــته اســت.
 -5نقدينگــي در پايــان آبــان مــاه ســال 1395
نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل بــا  28درصــد
رشــد ،بــه حــدود  1162هــزار ميليــارد تومــان
رســيده اســت .رشــد پایــه پولــی نیــز در پایــان
شــهريور ســال  1395نســبت بــه پایــان شــهريور
 94بيــش از  20درصــد بــوده اســت.
 -6ســهم تســهیالت پرداختــی بــه بخــش
مســکن در  8ماهــه اول ســال جــاری حــدود
 8.8درصــد بــوده اســت .در ایــن دوره زمانــی
بیشــترین تســهیالت پرداختــی بــه بخــش
خدمــات و بازرگانــی (حــدود  54/7درصــد)
اختصــاص داشــته اســت .الزم بــه توضیــح اســت
کــه ســهم تســهیالت پرداختــی بخــش مســکن و
ســاختمان در ســال  94حــدود  10/3درصــد کل
تســهیالت بــوده اســت.
 -7مانــده تســهیالت اعطایــی بــه کل بخــش
هــای اقتصــادی در  6ماهــه اول ســال جــاری
حــدود  9085هــزار میلیــارد ریــال بــوده کــه رشــد
 24/6درصــدی را نســبت بــه مــدت مشــابه ســال
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قبــل تجربــه کــرده اســت.
 -8نــرخ ســود اســمی عقــود مبادلــه اي در
ســال جــاري از  21بــه  18درصــد و نــرخ ســود
اســمی ســپرده هــاي بانكــي از  20بــه  15درصــد
كاهــش يافتــه ولــی همچنــان نــرخ ســود واقعــی
تســهیالت عــادی و ســپردهای بانکــی در پایــان
آذر مــاه ،بــاال و بــه ترتیــب بیشــتر از  8و حــدود
 6/4درصــد بــوده اســت.
 -9نــرخ رشــد ميانگيــن قيمــت ارز ،ســكه،
شــاخص بــورس ،قيمــت مســكن در تهــران و
قيمــت مســكن در شــهرهاي منتخــب در پايــان
آذر مــاه ســال  1395نســبت بــه آذر مــاه 1394
بــه ترتيــب حــدود  10، 30 ، 24 ، 16/2و 19/8
درصــد بــوده اســت.
ب) تحــوالت عوامــل درون بخشــی
مســکن (شــاخص هــا و متغیرهــای
بــازار و بخــش مســكن)
 -1تعــداد پروانــه هــاي ســاختماني صــادره
در شــهر تهــران و كل كشــور در ســال  94بــه
ترتيــب از نــرخ رشــد -22/8 ،و  -17برخــوردار
بــوده اســت .همچنیــن پروانــه هــاي ســاختماني
صــادره در شــش ماهــه ســال جــاري در شــهر
تهــران و کل کشــور ،بــه ترتیــب حــدود  15و
 12درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل
کاهــش یافتــه اســت .الزم بــه ذکــر اســت نــرخ
رشــد پروانــه ســاختمانی در شــهر تهــران و كل

کشــور از ســال 1391بــه بعــد همــواره منفــی
بــوده اســت.
 -2تعــداد واحدهــای مســکونی تکمیــل شــده
در ســال هــای اخیــر بــه ارقــام بــی ســابقه ای
رســیده اســت بــه طوریکــه مجموعــا در ســال
هــای  1391تــا  1394در شــهر تهــران و کل
مناطــق شــهری کشــور بــه ترتیــب بیــش از 660
هــزار و  2/3میلیــون واحــد مســکونی تکمیــل
شــده اســت .الزم بــه توضیــح اســت کــه تعــداد
واحدهــای مســکونی تکمیــل شــده در مناطــق
شــهری در ســال هــاي  1393و  1394از نــرخ
رشــد منفــی برخــوردار بــوده اســت .نــرخ رشــد
تعــداد واحدهــای تکمیــل شــده ســالهاي  93و
 94در شــهر تهــران بــه ترتیــب  -34و -31/6
و در مناطــق شــهری کشــور بــه ترتیــب  -14و
 -23/8بــوده اســت.
 -3ســرمايه گــذاري در ســاختمان هــا توســط
بخــش خصوصــی در مناطــق شــهری در ســال
( 1394بــه قيمــت ثابــت) نســبت بــه ســال قبــل
 14درصــد كاهــش يافتــه و بــه حــدود  700هــزار
میلیــارد ریــال رســیده اســت .همچنيــن در ســه
ماهــه ســال  95ميــزان ســرمايه گــذاري در كل
كشــور و شــهر تهــران بــه ترتيــب بــه  151و 33
هــزار ميليــارد ريــال رســيده اســت .نــرخ رشــد
ســرمايه گــذاري كل در ايــن مــدت  -37درصــد
بــوده اســت.

 -4تعــداد معامــات واحــد مســكوني انجــام شــده
در شــهر تهــران در نــه ماهــه اول ســال جــاری
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــا حــدود
 8/6درصــد رشــد بــه  117/427واحــد رســيده
اســت.
 -5متوســط قيمــت يــك متــر مربــع آپارتمــان
در شــش ماهــه اول ســال  1395نســبت بــه دوره
مشــابه ســال قبــل ،در شــهر تهــران حــدود 10
درصــد و در شــهرهای منتخــب حــدود 19/8
درصــد افزایــش یافتــه اســت .قیمــت مســکن
در شــهر تهــران در آذر مــاه و فصــل پاييــز
 1395نیــز نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل
بــه ترتیــب  13/3و  13/1درصــد افزایــش یافتــه
اســت .قيمــت يــك متــر مربــع آپارتمــان در
شــهر تهــران در آذر مــاه و پاييــز  95حــدود 46/2
ميليــون ريــال بــوده اســت.
 -6در آبــان مــاه ســال  1395نســبت بــه مــاه
مشــابه ســال قبــل ،نــرخ رشــد شــاخص بهــای
مســکن ،ســوخت و روشــنایی (اجــاره بهــای
مســکن) در مناطــق شــهری کشــور  8.8درصــد
و کمتــر از نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه ()9/2
بــوده اســت.
 -7نــرخ رشــد خدمــات ســاختماني (دســتمزد)
در ســه ماهــه اول  95نســبت بــه مــدت مشــابه
ســال قبــل حــدود  9/5درصــد ،نــرخ رشــد مصالح
ســاختماني -1/3 .درصــد و شــاخص تركيبــي
هزينــه ســاخت (تلفيــق دســتمزد و مصالــح
ســاختماني) حــدود  2/5درصــد بــوده اســت (ايــن
ارقــام بــراي ســال  94بــه ترتيــب  -6/2 ،13و
 0/04درصــد بــوده اســت).
 -8بــا توجــه بــه ثبــات نســبی در قیمــت مســکن
و افزایــش درآمــد اســمی خانــوار شــاخص
دسترســی در ســال  1394بــراي شــهر تهــران بــه
حــدود  7/8و بــرای کل مناطــق شــهری کشــور
در ســه ماهــه اول  95بــه  10/3رســیده اســت.
 -9براســاس اطالعــات بانــك مركــزي نــرخ
بيــكاري در ســه ماهــه اول ســال  95بــه 12/2
درصــد رســيده كــه ايــن رقــم در نقــاط شــهري،
 13/8و در نقــاط روســتايي  8/3درصــد بــوده
اســت.
 -10بــا توجــه بــه افزایــش ســقف تســهیالت
خریــد مســکن ســهم تســهیالت از قیمت مســکن
در شــهر تهــران بــرای یک واحــد  75متــر مربعی
در ســال  1395بــرای زوجیــن از محــل صنــدوق
پــس انــداز یکــم بــه حــدود  46درصــد و از محــل
اوراق تســهیالت خریــد مســکن بــه حــدود 30

رســیده اســت( .بدیهــی اســت ایــن نســبت بــرای
تســهیالت انفــرادی کاهــش خواهــد یافــت).
 -11نــرخ ســود تســهيالت حســاب ســپرده
ممتــاز مســكن از  18/5بــه  17/5و تســهيالت
صنــدوق پــس انــداز يكــم بانــك مســكن از 13
درصــد بــه  8و  9/5درصــد بــه ترتیــب در بافــت
هــای فرســوده شــهری و ســایر مناطــق شــهری
کاهــش یافتــه اســت.
 -21در نــه ماهــه اول ســال  136 ،95هــزار
فقــره تســهيالت بــه ارزش  4481ميليــارد تومــان
توســط بانــك مســكن بــه بخــش مســكن
تســهيالت پرداخــت شــده اســت كــه نســبت بــه
مــدت مشــابه ســال قبــل از رشــد  83/3درصــدي
برخــوردار بــوده اســت.
مطابــق بــا شــاخص هــا و اطالعــات ارائــه شــده
در گــزارش پیــش رو مشــخص مــي شــود كــه
تحــوالت صــورت پذيرفتــه در دايــره اقتصــاد
كالن و بخــش مســكن بــه حــدي نبــوده كــه
بتــوان تلقــي رشــد ارزش افــزوده و رونــق را از
آن نمــود.
بــا توجــه بــه اينكــه معمــوال تحــرك در بخــش
مســكن از ســمت تقاضــا شــروع و بــه تدريــج
در بخــش عرضــه منتشــر مــي شــود .يكــي از
بهتريــن شــاخص هــاي معــرف پيــش رونــق در
بخــش تقاضــا ،تعــداد معامــات انجــام شــده و
قيمــت مســكن اســت كــه بنــا بــه اطالعــات
آمــاري هــر دو مــورد ايــن شــاخص هــا در نــه
ماهــه ســال جــاري بــا رشــد نســبی همــراه
بــوده اســت .از مهمتريــن عوامــل رشــد ايــن
دو شــاخص مــي تــوان بــه ،افزايــش رشــد
اقتصــادي ،افزایــش درآمدهــای نفتــی ،کاهــش
نــرخ ســود بانکــی ،افزایــش ســقف تســهیالت
خریــد ،كاهــش تــورم عمومــي و شــکل گیــری
انتظــار افزایــش قیمــت و رونــق در بخــش
مســکن ،اشــاره نمــود.
از ديگــر تحــوالت مطلــوب بخــش مســكن در
دوره مــورد بررســي مثبــت شــدن نــرخ رشــد
ســرمايه گــذاري در ســاختمان هــاي شــروع شــده
اســت كــه بــه عنــوان يــك فاكتــور پيــش نگــر،
مــي توانــد نويــد بخــش شــروع تدريجــي رونــق
در بخــش مســكن باشــد .همچنيــن افزايــش
ســهم بخــش دولتــي از ارزش افــزوده بخــش
ســاختمان در شــش ماهــه اول ســال جــاري
عامــل ديگــري بــراي افزايــش اميــدواري در
خــروج از ركــود اســت.
نكتــه قابــل توجــه ديگــر ايــن اســت كــه

افزایــش حجــم معامــات مســکن همــواره
بــه عنــوان یکــی از نشــانه هــای پیــش رونــق
و بــه دنبــال آن رشــد فعالیــت ســاخت و ســاز
عنــوان شــده و انتظــار بــر ایــن اســت کــه بــا
ایجــاد رونــق در بخــش معامالتــی مســکن بــه
تدریــج تقاضــا بــرای ســاخت و ســاز و صــدور
پروانــه هــای ســاختمانی نیــز افزایــش یابــد .هــر
چنــد در دوره مــورد بررســي تــا حــدودي بهبــود
در صــدور پروانــه هــاي ســاختماني و نشــانه
هــاي شــروع فعاليــت ســاخت و ســاز اتفــاق
افتــاده اســت ،امــا هنــوز واكنــش ملمــوس در
ايــن حــوزه قابــل مشــاهده نيســت .در توضيــح
ايــن موضــوع بايســتي اشــاره نمــود كــه براســاس
بررســی هــاي میدانــی ،همچنــان بــا کثــرت
فایــل هــای فــروش در بــازار مواجــه هســتیم.
تعــدد فایــل هــای عرضــه بــه ویــژه نوســازها در
بــازار کــه عمدتــا ناشــی از حجــم گســترده صــدور
پروانــه ســاختمانی در ســال هــای  91و  92و
همزمــان کاهــش قــدرت خریــد خانوارهــا بــوده
اســت ،مــی توانــد نشــان از دو واقعیــت باشــد،
اول اینکــه ســازندگان مســکن هنــوز موفــق بــه
نقــد كــردن تمامــی منابــع مالــی مصــروف در
پــروژه هــای پیشــین نشــده انــد ،بنابرایــن شــروع
ســاخت و ســاز جدیــد را تــا فــروش واحدهــای
قبــل بــه تاخیــر انداختــه انــد و دوم اینکــه عقــب
افتادگــی تقاضــا از عرضــه طــی ســال هــای اخیــر
و ســکون بیــش از انــدازه فایــل هــای مســکن
قابــل فــروش ،منجــر بــه عــدم ریســک پذیــری
ســازندگان در شــروع پــروژه هــای جدیــد یــا
حداقــل تعجیــل در ایــن امــر شــده اســت .ایــن
موضــوع همچنیــن فروشــندگان را از ارائــه قیمــت
هــای باالتــر از عــرف بــازار بازداشــته اســت.
بنابرایــن نمــی تــوان افزایــش حــدود  9درصــدی
حجــم معامــات در نــه ماهــه اول ســال را بــرای
ایجــاد رونــق موثــر و چشــم گيــر در ســاخت و
ســاز کافــی دانســت .بــه عبــارت دیگــر ســرمایه
گــذاران بــا توجــه بــه تجــارب گذشــته و حجــم
انبــوه واحدهــای مســکونی فــروش نرفتــه ،در
ارزیابــی بخــش مســکن جهــت ورود بــه ایــن
بخــش احتیــاط بیشــتری بــه خــرج مــی دهنــد.
عــدم تعییــن تلکیــف برجــام و نبــود چشــم انــداز
روشــن از آینــده اقتصــاد کشــور بــه ویــژه در
شــرایطی کــه انتخابــات ریاســت جمهــوری نیــز
پیــش رو اســت ،از ديگــر عوامــل اثرگــذار بــر
تعلــل در شــروع ســاخت و ســاز و كنــدي فعالیــت
هــای ســاختمانی اســت .امــا بــا تــداوم رونــق
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در بــازار معامالتــی مســکن ،افزایــش اقبــال
ســازندگان بــه ســرمایه گــذاری در ســاخت و ســاز
افزایــش خواهــد یافــت .از آنجــا كــه ارزيابــي
ســازندگان از شــرايط بــازار بــر پايــه تحليــل
قيمتــي در همــان مقاطــع بــوده و تصميــم گيــري
هــا بــراي ســاخت و ســاز اغلــب حــال نگــر اســت
نــه آينــده نگــر ،انتظــار مــی رود بــا بــروز نشــانه
هــاي افزايــش قيمــت در ايــن بــازار بــه تدريــج
ســاخت و ســاز نيــز رونــق گيــرد.
بــا همــه ايــن اوصــاف و دريــك نــگاه كلــي
فضــای اقتصــادی و شــاخص هــاي معــرف آن
(تــورم ،نقدینگــی ،تســهیالت ،بازارهــاي رقيــب
و )...و میــزان درآمــد خانوارهــا ،مهمتریــن
بازوهــای تقويــت تقاضــا در بــازار هســتند كــه
براســاس بررســی هــاي صــورت گرفتــه انتظــار
مــي رود ،عواملــی همچــون افزايــش درآمدهــاي
نفتــي در ســال جــاري (بــه دليــل افزايــش
صــادرات و افزایــش نســبی قيمــت نفــت)،
تــاش دولــت بــرای بازیابــی اشــتغال از دســت
رفتــه در ســال هــای قبــل ،بازيابــي بخشــي از
تــوان مالــي خانوارهــا در فضــاي پــس از برجــام،
سیاســت هــای پولــی و مالــی و ...در ارتقــا و
بهبــود تقاضــا موثــر واقــع گــردد .چنيــن اتفاقــي
مــي توانــد زمينــه ورود بيشــتر ســرمايه بــه بــازار
مســكن را فراهــم نمايــد.
همچنيــن بــا توجــه بــه در هــم تنیدگــی اقتصــاد
مســکن بــا مجموعــه اقتصــاد کالن و بــا توجــه
بــه چشــم انــداز رشــد مثبــت اقتصــادی كشــور و
نيــز ســاير شــاخص هــاي مختــص بــازار مســكن
پيــش بينــي مــي شــود كــه بــه تدريــج شــاهد
رونــق معامــات مســكن در مــاه هــاي باقيمانــده
از ســال باشــيم و نيــز صــدور پروانــه هــاي
ســاختماني از اوايــل ســال آتــي بــا رونــد ماليــم
شــروع بــه افزايــش نمايــد .لــذا بــه نظــر مــي
رســد بــازار مســكن بــه انتهــاي دوران ركــودي
خــود نزديــك مــي شــود و بيــش از ايــن پتانســيل
كاهــش قيمــت در آن مهيــا نيســت.
عــاوه بــر ايــن الزم بــه اشــاره اســت كــه
سياســت هــاي تســهيالتي دولــت بــراي افزايــش
تقاضــا در بخــش مســكن بــه تدريــج بــه بــار
خواهــد نشســت و بــه يــك عامــل تشــديد كننــده
در قــرار گرفتــن در مســير رونــق بخــش مســكن
بــدل خواهــد شــد ،لــذا بــه نظــر مــي رســد در
ســال آتــي شــرايط بهتــري بــراي فعــاالن بخــش
مســكن فراهــم خواهــد شــد.
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بـررسی
اقتصادی
جهــان
تهیه و تنظیم :
گروه اقتصادی
ســودآوری بیــش از نیمــی از شــرکت هــای صنعتــی در ایــران از محــل تولیــد کنندگانــی تامیــن مــی شــود کــه بــه صــورت مســتقیم بــا قیمــت هــای
جهانــی کاال بــه ویــژه نفــت  ،محصــوالت فلــزی  ،معدنــی و پتروشــیمی مرتبــط مــی باشــند .در ایــن میــان تقاضــای کشــورهای آمریــکا و چیــن بــه
عنــوان بزرگتریــن مصــرف کننــدگان و تولیدکننــده کاال در جهــان عامــل اصلــی در رونــد قیمــت هــا بــه شــمار مــی رونــد .بــا درک ایــن واقعیــت بایــد
فعــاالن اقتصــادی همــواره نگاهــی بــه اوضــاع اقتصــاد ایــن دو کشــور بــه ویــژه چیــن موســوم بــه اژدهــای زرد و تحــوالت آن داشــته باشــند .بــا توجــه
بــه پارامترهــای اقتصــادی ســال هــای اخیــر در کشــور چیــن بــه نظــر مــی رســد اوضــاع اقتصــادی در ایــن کشــور بــر وفــق مــراد نیســت چــرا کــه نیمــی
از رشــد اقتصــادی ایــن ایــن کشــور در بیســت ســال اخیــر از محــل ســرمایه گــذاری هــا از محــل زیــر ســاخت هــا و دارایــی هــای ثابــت تامیــن شــده و
براســاس آمــار اخیــر میــزان رشــد ایــن ســرمایه گــذاری هــا بــه کمتریــن ســطح از ســال  8( 1999درصــد) رســیده اســت .اهمیــت ایــن موضــوع وقتــی درک
مــی شــود کــه بــه رشــد همیــن متغیــر در پنــج ســال قبــل (25درصد)توجــه شــود و رونــد آن در ایــن دوره مدنظــر قــرار گیــرد .نکتــه دیگــر آن اســت کــه
چیــن در دو ســال گذشــته بــا یــک مــوج گســترده فــرار ســرمایه مســتمر مواجــه شــده اســت .تــا کنــون بالــغ بــر یــک تریلیــون دالر از ذخایــر  4تریلیونــی
ایــن کشــور آب رفتــه اســت امــا بــا توجــه بــه مــازاد تجــاری یــک تریلیــون دالری در همیــن دوره  ،شــدت بــاالی خــروج ســرمایه از چیــن بــه ویــژه توســط
چینــی هــای ثروتمنــد کــه نســبت بــه آینــده اقتصــادی کشورشــان بیمنــاک مــی باشــند را نشــان مــی دهــد .حجــم کل بدهــی نســبت بــه تولیــد ناخالــص
داخلــی هــم بــه مــرز هشــدار بــر انگیــز  300درصــد رســیده کــه امــکان تحریــک اقتصــاد از محــل قبلــی یعنــی ایجــاد اعتبــارات و بدهــی هــای جدیــد را
محــدود مــی کنــد.

افــت قابــل توجــه میــزان دارایــی
هــای چیــن از اوراق خزانــه
دارایــی آمریــکا
بــا توجــه بــه در پیــش گرفتــن سیاســت دفــاع از ارزش یــوان توســط دولــت
مســتقر در پکــن ،میــزان دارایــی هــای چیــن از اوراق خزانــه داری آمریــکا
در ســال گذشــته میــادی بــه ســطح بــی ســابقه ای کاهــش یافــت .ژاپــن
نیــز کــه بــه عنــوان بزرگتریــن اعتبــار دهنــده خارجــی آمریــکا شــناخته
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مــی شــود ،بــرای دومیــن ســال متوالــی اقــدام بــه کاهــش میــزان اوراق
بدهــی منتشــر شــده از جانــب خزانــه داری آمریــکا کــه توســط ایــن کشــور
خریــداری شــده اســت ،نمــود .بنــا بــه گــزارش ماهانــه منتشــر شــده از
جانــب وزارت خزانــه داری آمریــکا ،چیــن تــا پایــان مــاه دســامبر دارای 1/06
تریلیــون دالر از انــواع اوراق قرضــه منتشــر شــده توســط دولــت آمریــکا بــا
سررســیدهای کوتــاه مــدت و بلندمــدت مــی باشــد .ایــن میــزان نســبت
بــه مــاه نوامبــر شــاهد افزایــش  9/1میلیــارد دالری بــوده امــا نســبت بــه
دســامبر  2015شــاهد کاهــش  188میلیــارد دالری بــوده اســت .بــا ایــن
حــال ایــن اولیــن رشــد ماهیانــه صــورت گرفتــه در ایــن بخــش از مــاه مــی
ســال گذشــته مــی باشــد.

بانــک مرکــزی چیــن کــه بــه عنــوان بزرگتریــن
دارنــده ذخایــر ارزی جهــان شــناخته مــی شــود،
حــدود  25درصــد از ذخایــر خــود را از ســال
 2014تــا کنــون در تــاش بــرای جلوگیــری از
کاهــش شــدید ارزش یــوان و مبــارزه بــا فــرار
ســرمایه از ایــن کشــور بــه فــروش رســانده
اســت .ایــن میــزان فــروش چینــی هــا یکــی
از عوامــل افزایــش هزینــه اســتقراض دولــت
ایــاالت متحــده مــی باشــد .نــرخ بهــره اوراق
قرضــه  10ســاله منتشــر شــده از جانــب دولــت
آمریــکا از  1/3درصــد در ســال گذشــته تــا 2/6
درصــد نیــز افزایــش یافتــه اســت کــه ایــن امــر
اهمیــت بســیار بــاالی چیــن در بــازار اوراق
قرضــه را نشــان مــی دهــد .همچنیــن طبــق
گــزارش اعــام شــده ،میــزان ذخایــر ارزی چیــن
نیــز پــس از ثبــت هفتمیــن افــت متوالــی ماهانــه
تــا پایــان ژانویــه برابــر بــا  3تریلیــون دالر بــوده
اســت .ایــن کمتریــن میــزان ذخایــر ارزی چیــن
ظــرف  6ســال گذشــته مــی باشــد و افزایــش
دخالــت بانــک مرکــزی چیــن در بــازار ارز ،عمــده
محــرک ایــن رونــد کاهشــی بــوده اســت .ادامــه
رونــد خــروج ســرمایه از چیــن ،چالشــی بــرای

رکورد شکنی چین در فروش دارایی های ارزی

تالش چین برای مبارزه با خروج سرمایه و جلوگیری از افت ارزش یوان با فروش اوراق خزانه داری آمریکا

میزان تغییر سالیانه در مالکیت چینی ها در اوراق خزانه داری ایاالت متحده

توانایــی بانــک مرکــزی ایــن کشــور بــه منظــور بــه موفقیــت رســیدن در اهــداف گاهــی متضــادی
همچــون کاهــش حبــاب در بــازار ایــن کشــور و حمایــت از رشــد اقتصــادی مــی باشــد .از یــک طــرف
ایــن نهــاد نیازمنــد انقباضــی کــردن نقدینگــی بــازار بــه منظــور جلوگیــری از مــازاد اســتقراض در
مــکان هایــی همچــون بــازار اوراق قرضــه مــی باشــد .از طــرف دیگــر خــروج ســرمایه از چیــن بدیــن
معنــا مــی باشــد کــه بانــک هــای ایــن کشــور دارای نقدینگــی کمتــری بــه منظــور دادن وام مــی
باشــند و ایــن امــر باعــث خواهــد شــد تــا درخواســت هــا از بانــک مرکــزی ایــن کشــور بــرای افزایــش

تزریــق نقدینگــی بــه سیســتم مالــی ایــن کشــور افزایــش یابــد .چیــن در
همیــن اواخــر اقــدام بــه افزایــش نــرخ بهــره کوتــاه مــدت  7روزه خــود
بــرای موسســات مالــی نمــوده اســت.
همچنیــن بزرگتریــن اعتبــار دهنــدگان آمریــکا (خریــداران اوراق قرضــه

منتشــر شــده توســط ایــن کشــور) در حــال تجدیــد نظــر دربــاره تامیــن
مالــی دولــت آمریــکا بــا توجــه بــه چشــم انــداز افزایــش کســری و افزایــش
تــورم در دولــت دونالــد ترامــپ و یــا افزایــش نــرخ بهــره از جانــب فــدرال
رزرو مــی باشــند.
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خــروج ســرمایه از خــاک چیــن بدیــن معناســت کــه اعمــال سیاســت انقباضــی بــا افزایــش نــرخ
بهــره کوتــاه مــدت در چیــن مــی توانــد کــه خطــر وقــوع بحــران در ایــن کشــور را افزایــش دهــد.

پورتفــوی ژاپــن از اوراق قرضــه آمریــکا نشــان
دهنــده پنجمیــن افــت متوالــی ماهانــه در
دســامبر مــی باشــد .میــزان دارایــی هــای ژاپــن
از اوراق قرضــه آمریــکا بــا  17/8میلیــارد دالر
بــه  1.09تریلیــون دالر رســیده اســت و ظــرف
ســال گذشــته ایــن میــزان شــاهد کاهــش 31/6
میلیــارد دالری بــوده اســت .بــر اســاس گــزارش
خزانــه داری آمریــکا ،مجمــوع اوراق قرضــه
منتشــر شــده توســط ایــن وزارتخانــه کــه توســط
کشــورها یــا ســرمایه گــذاران خارجــی خریــداری
شــده اســت معــادل  6تریلیــون دالر مــی باشــد
کــه نســبت بــه  6/15تریلیــون دالر ثبــت شــده
در ســال  ،2015کاهــش داشــته اســت.
بــه ایــن ترتیــب در افــق ســال  2017حفــظ

ثبــات اقتصــادی و تــداوم تقاضــا در چیــن بــا تردیدهایــی مواجــه اســت .در ایالــت متحــده هــم بســیاری معتقدنــد کــه بانــک مرکــزی ایــن کشــور بســیار
دیــر وارد گــود افزایــش نــرخ بهــره شــده و بــا ثبــت کمتریــن رشــد از زمــان بحــران جهانــی اقتصــاد (حــدود دو درصــد) و ســایر نشــانه هــا (بــه ویــژه افــت
تقاضــا خــارج از مصــرف کننــدگان خــرد) ،بســتر تــداوم رشــد اقتصــادی در ســطوح تاریخــی بــرای امســال و ســال آینــده (3درصــد) فراهــم نیســت .اثــر
متقابــل بیــن تجــارت ،رشــد اقتصــادی و اشــتغال بســیار پیچیــده مــی باشــد و مدیریــت آن دشــوار اســت .ایــاالت متحــده دهــه هایــی اســت کــه دارای تــراز
تجــارت خارجــی منفــی اســت و ایــن وضعیــت چــه در دوران رشــد اقتصــادی و نــرخ بیــکاری پاییــن و چــه در زمــان رکــود و بیــکاری بــاال ادامــه داشــته
اســت .همــان طــور کــه در نمــودار زیــر قابــل مشــاهده اســت ،ایــن شــکاف از اواخــر دهــه نــود در زمــان ظهــور چیــن بــه عنــوان یــک قــدرت تجــاری
جهانــی وســعت گرفــت و بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه افزایــش واردات از چیــن منجــر بــه ایجــاد فشــار بــر دســتمزدها و همچنیــن فرصــت هــای
شــغلی تولیــدی در ایــاالت متحــده شــد .بــا ایــن حــال بــرای مصــرف کننــدگان آمریکایــی ،ظهــور چیــن شــاهد منافعــی همچــون کاهــش قیمــت هــا نیــز
بــوده اســت.
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تغییر وضعیت تعادلی
تجــارت بــا کشــورهای عضــو پیمــان نفتــا عمدتــا متعــادل باقــی مانــده اســت در حالــی کــه تجــارت بــا چیــن و ســایر کشــورهای نــو ظهــور
آســیایی منجــر بــه افزایــش کســری تــراز تجــاری ایــاالت متحــده شــده اســت.
تجارت کاالیی ایاالت متحده با شرکای عمده تجاریش ظرف  20سال

در ســال  2016مجمــوع کســری تجــاری آمریــکا شــاهد افزایــش 0/4
درصــدی نســبت بــه ســال  2015بــوده اســت و در باالتریــن میــزان از
ســال  2016نیــز قــرار گرفتــه اســت .امــا ســهم آن از تولیــد ناخالــص
داخلــی آمریــکا از  2/8درصــد در طــی ســال هــای  2013تــا 2015
بــه  2/7درصــد کاهــش یافتــه اســت .ایــن خــاء بدیــن معنــا مــی
باشــد کــه از لحــاظ بنیادیــن ،آمریکایــی هــا نســبت بــه ســایر نقــاط
دنیــا بیــش از آن کــه تولیــد کننــد ،بــه مصــرف مــی پردازنــد .بــرای
کاهــش ایــن شــکاف ،آن هــا یــا بایــد تولیــد خــود را افزایــش دهنــد یــا
مصــرف خــود را کاهــش دهنــد .در صورتــی کــه مصــرف آمریکایــی هــا
کاهــش یابــد ،کاهــش کســری تجــاری آمریــکا در کنــار کوچــک شــدن
اقتصــاد ایــن کشــور خواهــد بــود کــه ایــن وضعیــت در دوران رکــود
 2001و  2007 - 2009نیــز اتفــاق افتــاده اســت و وضعیــت بهتــری
بــرای کارکنــان رقــم نخواهــد زد .بــه منزلــه تولیــد بیشــتر ،شــرکت
هــای آمریکایــی یــا بایــد دســت بــه صــادرات بیشــتری بزننــد و یــا
ســهم بــازار واردات را بــه نفــع خــود تصــرف کننــد .وضــع تعرفــه بــه
کمــک ایــن ســناریو خواهــد آمــد امــا ســایر کشــورها نیــز ممکــن اســت
دســت بــه اقدامــات تالفــی جویانــه بزننــد .بــاراک اوبامــا رییــس جمهــور
ســابق آمریــکا در تالشــی بــرای افزایــش رشــد اقتصــادی ،در ســال
 2010هــدف دو برابــر کــردن صــادرات آمریــکا در بــازه زمانــی  5ســاله
را تعییــن نمــود .امــا وی موفــق بــه دســتیابی بــه ایــن هــدف نشــد و
عواملــی همچــون تقاضــای ناپایــدار خارجــی و همچنیــن تقویــت ارزش
دالر ،مانــع موفقیــت وی شــدند.
افزایــش ارزش دالر از زمــان انتخــاب دونالــد ترامــپ مــی توانــد
مشــکالتی را بــرای تقاضــای صادراتــی آمریــکا ایجــاد نمایــد زیــرا

باعــث گــران تــر شــدن کاالهــا و خدمــات آمریــکا در کشــورهای
خارجــی خواهــد شــد .بنــا بــه آمارهــای فــدرال رزرو ،دالر آمریــکا از
جــوالی  2014بیــش از  23درصــد و از زمــان پیــروزی ترامــپ شــاهد
رشــد  2درصــدی در ارزش خــود بــوده اســت .عــاوه بــر ایــن ،تمایــل
رئیــس جمهــور جدیــد آمریــکا بــرای کاهــش مالیــات هــا و افزایــش
مخــارج دولتــی مــی توانــد منجــر بــه گســترش کســری بودجــه دولــت
شــود ،پدیــده هایــی کــه در گذشــته در دهــه  80و اوایــل هــزاره ســوم
میــادی همــراه بــا افزایــش کســری تــراز تجــاری بــوده اســت و از آن
بــه عنــوان کســری هــای دوقلــو نــام بــرده مــی شــود .بــه همیــن دلیــل
ایــن اعتقــاد وجــود دارد کــه تضــادی بیــن اهــداف ترامــپ در زمینــه
سیاســت مالــی و تجــاری وجــود دارد .تمایــل بــرای اســتفاده از سیاســت
انبســاط مالــی مــی توانــد در آمریــکا منجــر بــه گســترش کســری تــراز
تجــاری شــود و نــه کاهــش آن .همچنیــن در حــال حاضــر فضــای عــدم
اطمینانــی نیــز راجــع بــه تــاش هــای کنگــره آمریــکا بــرای بازســازی
سیاســت هــای مالیاتــی ایــن کشــور و همچنیــن مواضــع نهایــی دولــت
ترامــپ در زمینــه توافقــات تجــاری و تعرفــه هــا وجــود دارد .اگــر کــه
سیاســت هــای مالیاتــی جدیــد آمریــکا منجــر بــه ایجــاد مشــوق هایــی
بــرای صادرکننــدگان آمریکایــی شــود ،مــی تــوان انتظــار بهبــود
اوضــاع تــراز تجــاری آمریــکا را داشــت.
بنابرایــن ،چالــش هــای جــدی همچــون پتانســیل تقویــت دالر،
افزایــش کســری بودجــه فــدرال و همچنیــن نــرخ پاییــن پــس انــداز
ملــی نســبت بــه ســایر نقــاط دنیــا از جملــه عواملــی اســت کــه مــی
توانــد منجــر بــه تقویــت کســری تجــاری آمریــکا طــی مــاه هــا و ســال
هــای آینــده بــرای دولــت جدیــد ایــن کشــور باشــد.
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نگاهی دیگر به حادثه پالسکو

گریزی بر پارامترهای موثر بر خرابی سازه تحت
بار ناشی از حرارت

نویسنده :
محمد رضا گاوزن

ســوختن ســاختمان پالســکو در آتــش و انهــدام ســازهی فــوالدی در پــی آن بســیاری را بــه فکــر فــرو بــرد تــا چــارهای بــرای چنیــن حوادثــی بیندیشــند.
ایــن اتفــاق را میتــوان بــا رویکردهــای گوناگونــی بررســی کــرد؛ رفتــار اجتماعــی و همــکاری مردمــی ،روشهــا و امکانــات خامــوش کــردن آتــش ،ترابــری
تجهیــزات ،پشــتیبانی نهادهــای مربوطــه و رفتــار ســازه از ایــن دســت رویکردهــا هســتند .در تحقیــق حاضــر ابتــدا عوامــل اصلــی بــروز خرابیهــای ناشــی
ی در حــوادث ایــن چنینــی بــه طــور جداگانــه بحــث مــی شــود .در انتهــا
از آتــش ســوزی بررســی میگــردد و در ادامــه مکانیس ـمهای محتمــل خراب ـ 
نیــز بــه روشهــای مناســب جهــت جلوگیــری و یــا بــه حداقــل رســاندن خســارات ناشــی از حریــق در ســاختمانهای اســکلت فلــزی اشــاره خواهــد شــد.
پیشگفتار:
پــس از ویرانــی برجهــای تجــارت جهانــی در حملــهی تروریســتی یــازده ســپتامبر ،تیمــی از اســاتید مطــرح دانشــگاههای آمریــکا برگزیــده شــدند تــا
ســاز و کار خرابــی ایــن برجهــا را بررســی کننــد .گزارشهــای خوبــی در ایــن زمینــه تدویــن شــد .در نتیج ـهی ایــن گزارشهــا ،توجــه بــه دو موضــوع
پررنــگ شــد .نخســت :لــزوم مقاومــت ســازه در برابــر آتش(بــه گونـهای کــه ســاکنین فرصــت تخلیــه ســاختمان را پیــدا کننــد) و دوم :طراحــی ســازهها بــه
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گونـهای کــه خرابــی موضعــی بــه خرابــی پیــش
رونــده نیانجامــد.
بــه بیــان ســاده ،خرابــی پیشــرونده ،خرابــی
گامبــهگام و فاجعهبــار در نتیجــهی ســرایت
خرابــی موضعــی یــا خرابــی یــک عضــو بــه دیگر
اعضــا یــا کل ســازه اســت .بــه بیانــی ،اگــر یــک
عضــو اصلــی ســاختمان (بــرای نمونــه یکــی از
ســتونها) بــه دلیلی(انفجــار یــک بمــب یــا خــط
لولــه گاز و  )...خــراب شــد و از کار افتــاد ،اعضــای
دیگــر بایــد بتواننــد اضافهبــار تحمیــل شــده در
اثــر ایــن حادثــه را تحمــل کننــد .بنابرایــن ســازه
میبایســت طــوری طراحــی شــود کــه بــار
مربــوط بــه ســتون خرابشــده بــه گونــهای
مناســب بیــن دیگــر اعضــای ســازهای تقســیم
گــردد و ایــن خرابــی منجــر بــه خرابیهــای
بعــدی نگــردد.
امــا نکتـهی مهــم در ایــن میــان لــزوم مقاومــت
ســازه در برابــر آتــش اســت .همــان گونــه کــه

میدانیــم زوال مقاومــت فــوالد در اثــر افزایــش
دمــا بســیار ســریع تــر از بتنآرمــه اســت .ایــن
موضــوع محققــان را واداشــت کــه بــه روشهایی
روی آورنــد کــه در نتیجهی آن رونــد کاهش زوال
مقاومــت فــوالد بــا ســرعت کمتــری رخ دهــد .از
جمل ـهی ایــن روشهــا اســتفاده از پوش ـشهای
ضــد آتشســوزی اســت .ایــن پوشــشها بــه
دو دســتهی پوشــشهای بــر پایــهی مــواد
آلــی و پوشــشهای بــر پایــهی مــواد معدنــی
تقســیم میشــوند .پوشــشهای بــر پایــهی
مــواد آلــی ،در تمــاس بــا آتــش ،الیـهی کربنــی
اسفنجیشــکلی بــا  40تــا  50برابــر حجــم
اولیــه میســازند .ایــن الیــه بــا ب ـهدام انداختــن
هــوا حجمــی عایــق میســازد و رونــد انتقــال
حــرارت بــه ســطح زیریــن را کاهــش میدهــد.
از ســوی دیگــر ،پوشــشهای بــا مــواد معدنــی
از مــواد معدنــی ســبک و مقــاوم در برابــر آتــش
نظیــر پرلیــت و ورمیکولیــت ،چســبانندههای

هیدرولیکــی (گــچ یــا ســیمان) و یــک افزودنــی
هیدروکربنــی ســلولزی مقــاوم در برابــر ســوختن
تشــکیل شــدهاند.
افــت ویژگیهای مکانیکی فـــوالد
تحـــت حـــرارت
هنگامــی کــه ســازه یــا مخــزن فلــزی
حفاظتنشــدهای آتــش میگیــرد ،بســته بــه
جــرم فــوالد در  5تــا  30دقیقــه دمــای اســکلت
بــه  500تــا  550درجــهی ســانتیگراد میرســد
(دمــای نرمشــدگی فــوالد) .بــه ایــن ترتیــب،
فــوالد بــهکار رفتــه در ســازه ویژگیهــای
مکانیکــی خــود را از دســت میدهــد .در ایــن
هنــگام ،ســازهی فــوالدی اصلــی و همچنیــن
ســازههای فــوالدی الحاقــی تــوان تحمــل
بارهــای ســرویس را از دســت داده و فــرو
میریزنــد .از بیــن رفتــن ایــن تــوان هــم شــامل
ســختی (شــکل  )1و هــم شــامل مقاومــت
(شــکل  )2اعضــای ســازه میشــود.

شکل  -1تغییر سختی فوالد ساختامنی و
میلگر با تغییر درجهی حرارت

شکل  -2تغییر مقاومت فوالد با تغییر دما
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تــا بــه اینجــا دو مــورد اصلــی ســازهای
در رابطــه بــا خرابیهــای ناشــی از
آتشســوزی بررســی گردیــد .در ادام ـهی
ایــن نوشــتار ،تــاش میشــود تــا بــا
بررســی بیشــتر رفتــار ســازه ،برخــی از
مودهــای خرابــی احتمالــی را در ســازهای
کــه در معــرض آتــش قــرار دارد یافــت.
مودهای خرابی
در بررســیهای خرابــی ســاختمان
تجــارت جهانــی دیــده شــد کــه در
نتیجــهی برخــورد هواپیمــا ســتونهای
بیرونــی از بیــن رفتننــد امــا ایــن هســتهی
درونــی (شــکل  )3بــود کــه پایــداری
ســازه را تامیــن کــرد .بــا ایــن وجــود
آتــش بــا نفــوذ بــه بخــش درونــی ســازه
هســتهی درونــی را نیــز از بیــن بــرد و
انهــدام کامــل صــورت پذیرفــت.
در روشهــای طراحــی نویــن ،از بیــن
رفتــن برخــی از اعضــای اولیــه هماننــد
ســتونها پیشبینــی میشــود .بــا ایــن
وجــود ،هنگامــی کــه چندیــن عضــو
بــا هــم خــراب میشــوند ،جابجایــی
نیروهــا تنشهــای اضافــی ناگهانــی را
در اعضــای مجــاور بــه وجــود مــیآورد
و خرابــی دومینــو وار تــا پاییــن ادامــه
مییابــد .بــا تغییــر ویژگیهــای فیزیکــی
فــوالد برخــی از مودهــای خرابــی جدیــد
در ســازه دیــده میشــود .کــه در ادامــه
برخــی از ایــن مودهــا بررســی میشــوند.
اتصاالت
در بررســیهای انجامشــده ،بســیاری
از مهندســان ســازه بــر ایــن باورنــد
کــه اتصــاالت تیرهایــی کــه دیوارهــای
محیطــی و ســتونهای هســتهی مرکــزی
را بــه هــم پیونــد میدهنــد نقــاط ضعــف
موضعــی هســتند .در شــکل  4موقعیــت
قرارگیــری ایــن تیرهــا و همچیــن
ســتونهای پیرامونــی و هســتهی
مرکــزی ســاختمان تجــارت جهانــی
نشــان داده شــده اســت .همچنیــن در
شــکل  5خرابــی در اتصــاالت بــه همــراه
کمانــش موضعــی در انتهــای تیــر دیــده
میشــود .در شــکل  6نیــز رفتــار یــک
اتصــال فــوالدی تحــت بــار حرارتــی
نشــان داده شــده اســت.
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شکل  -3نمایی از سازهی ساختمان تجارت جهانی

شکل  -4نمایی از تیرهای پیوند دهندهی هستهی مرکزی و سازهی پیرامونی
ساختمان تجارت جهانی

شکل  -5مود خرابی اتصاالت در آتشسوزی

شکل  -6شبیهسازی خرابی اتصاالت تحت بار حرارتی
کمانش
یکــی دیگــر از مودهــای خرابــیای کــه در
نتیجــهی از بیــن رفتــن ویژگیهــای فیزیکــی
فــوالد ممکــن اســت رخ دهــد ،کمانــش موضعــی
و یــا کلــی ســتون اســت .در شــکل  7ســتونی
بــا ارتفــاع  13/5متــر را پــس از آتشســوزی
میبینیــد .همــان گونــه کــه دیــده میشــود
ایــن ســتون تحــت انبســاط حرارتــی کمانــش
موضعــی کــرده اســت.
مــود دیگــر خرابــی خمشــی اســت .بررســی ایــن
مــود بســیار ســاده اســت .بــا از دســت رفتــن
ویژگیهــای فیزیکــی فــوالد ،المانهــای تیــر
تحــت بارهــای خدمــت تشــکیل مفصــل داده
و خــراب میشــوند (شــکل  8و شــکل  .)9از
ایــن رو ،پیدایــش مفصــل پالســتیک در اعضــای
ســازهای و بــه تبــع آن زوال کلــی مقاومــت
در اثــر آتــش ســوزی یکــی از محتمــل تریــن
ســناریوهای فروپاشــی و انهــدام ســاختمان اســت.

شکل  -7کمانش موضعی یک ستون تحت
بارهای حرارتی

تشکیل مفصل
مــود دیگــر خرابــی خمشــی اســت .بررســی ایــن
مــود بســیار ســاده اســت .بــا از دســت رفتــن
ویژگیهــای فیزیکــی فــوالد ،المانهــای تیــر
تحــت بارهــای خدمــت تشــکیل مفصــل داده
و خــراب میشــوند (شــکل  8و شــکل  .)9از
ایــن رو ،پیدایــش مفصــل پالســتیک در اعضــای
ســازهای و بــه تبــع آن زوال کلــی مقاومــت
در اثــر آتــش ســوزی یکــی از محتمــل تریــن
ســناریوهای فروپاشــی و انهــدام ســاختمان اســت.

شکل  -8از دست رفتن درجات آزادی و تشکیل
مفصل به دلیل از بین رفتن ویژگیهای فیزیکی
فوالد

شکل  -9خیز تیر تحت بارحرارتی

انبساط حرارتی
انبســاط حرارتــی بــه خــودی خــود یــک مــود
خرابــی نیســت .امــا در حــرارت بــاال و بــاال
رفتــن ســریع دمــای ســازه ،ســازه فرصــت
تحمــل انبســاط نامتــوازن اعضــا را نداشــته و در
نتیجــه ممکــن اســت حتــی اعضایــی کــه تحــت
حــرارت قــرار نگرفتهانــد بــه دلیــل کرنشهــای
ناخواســته تــوان تحمــل بارهــای موجــود را
از دســت بدهنــد .در شــکل  10رونــد کرنــش
حرارتــی فــوالد بــا تغییــر دمــا نشــان داده شــده
اســت.

شکل  -10روند کرنش حرارتی فوالد با تغییر دما
خرابی کلی
بایــد گفــت ،مودهــای بررســی شــده ،مودهــای
آغازیــن یــا آغازکننــدهی خرابــی میباشــند .در
ادامــه بــه دلیــل از بیــن رفتــن درجــات آزادی
ســازه و کاهــش ماتریــس ســختی آن ،هــر
حادثــهی پیشبینــی نشــدهای میتوانــد رخ
دهــد .یکــی از محتملتریــن مودهــای خرابــی
کــه در پایــان رخ میدهــد فروریــزش دومینــو
وار ســقفها روی هــم اســت (شــکل .)11
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ب -کمانش ستون با آغاز خرابی اتصاالت و افتادن دالها
از ایــن رو بایــد گفــت پــردازش ســازه در برابــر آتشســوزی میبایســت در
چنــد گام انجــام گیــرد کــه از مودهــای خرابــی ســاده در آغــاز بــه مودهــای
خرابــی پیچیدهتــر در ادامــه فراینــد انهــدام ســازه میانجامــد .در شــکل
 12برخــی از مودهــای خرابــی کلــی و موضعــی ســازهی در معــرض آتــش
نشــان داده شــده اســت.
جمعبندی
بایــد گفــت؛ مباحــث مطرحشــده در ایــن نوشــتار بیشــتر مــواردی را بررســی
کــرده کــه هماننــد ســاختمان پالســکو آتشســوزی در طبقــات باالیــی و
یــا میانــی ســاختمان رخ داده باشــد .بدیهــی اســت چنانچــه آتشســوزی در
طبقــات پایینــی رخ دهــد مودهــای خرابــی کلــی ســازه تغییــر خواهنــد کــرد.
بــه دلیــل پیچیدگیهــای پــردازش چنیــن پدیــدهای بررســی ایــن حالــت از
خرابــی نیــاز بــه گزارشهــای ثبتشــدهی بیشــتری دارد.
از ایــن رو ،میبایســت هم ـهی ســتونها و تیرهــای اصلــی کــه بــار ســازه
را تحمــل میکننــد و همچنیــن ،همــهی مخــازن حــاوی مــواد ســمی و
آتــشزا و پایههــای نگهدارنــدهی آنهــا در برابــر آتشســوزی ایمــن
شــوند .بــا توجــه بــه آنچــه کــه گفتهشــد ،در ایــن ایمنســازی بایــد بــه
نــکات زیــر توجــه شــود:
ضخامت عضو فوالدی
نــرخ نفــوذ حــرارت در فــوالد وابســته بــه ضخامــت یــا ســطح موثــر آن
اســت .از ایــن رو حــرارت در عمــق اعضــای ضخیمتــر دیرتــر اثــر میکنــد
و ایــن اعضــا دیرتــر ویژگیهــای مکانیکــی خــود را بــه صــورت کامــل از
دســت میدهنــد .بنابرایــن ،چنانچــه در طراحــی بــار حرارتــی ناشــی از
آتشســوزی دیــده شــود ،توجــه بــه ضخامــت هــر عضــو بــرای در نظــر
گرفتــن نفــوذ حــرارت بــه کل حجــم آن عضــو شــاید بتوانــد موثــر باشــد.

الف -انبساط دال و هل دادن ستونها به بیرون

ج -نمای کلی از روند خرابی
شکل  -11روند خرابی کلی ساختمان تجارت جهانی

شکل  -12برخی از مودهای خرابی کلی و موضعی سازهی در معرض آتش

پوشش ضد آتشسوزی
بایــد گفــت ،بخشــی از ســتونهای ســاختمانهایی هماننــد پالســکو کــه اکســپوز (نمایــان) هســتند مســتقیم ًا در معــرض حــرارت آتشســوزی قــرار
میگیرنــد .از ایــن رو ،یــک راهــکار هوشــمندانه و کمهزینــه اســتفاده از پوش ـشهای عایــق در برابــر حــرارت اســت کــه در شــکل  13نشــان داده شــده
انــد.
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(جدول )13
نقش عضو فوالدی در سازه
همــان گونــه کــه بررســی شــد هــر یــک از اعضایــی کــه تحــت حــرارت ناشــی از آتــش قــرار
دارد مودهــای خرابــی مربــوط بــه خــود را دارد .ایــن مودهــای خرابــی میتواننــد موضعــی یــا
کلــی باشــند .بنابرایــن ،توجــه بــه نقــش عضــو و در نتیجــه یافتــن مــود خرابــی آن تحــت بــار
حرارتــی میتوانــد در چگونگــی ایمنســازی موثــر باشــد.
طبقهای از ساختمان که مواد آتشزا در آن قرار دارند
همــان گونــه کــه دیــده شــد ،یکــی از عوامــل موثــر بــر چگونگــی رفتــار خرابــی کلــی ســازه
موقعیــت طبقــهای اســت کــه خرابــی موضعــی در آن آغــاز میشــود و ایــن رفتــار بــرای
طبقــات باالیــی و پاییــن کام ـ ً
ا متفــاوت اســت.
اندازه و نوع مواد آتشزای موجود در ساختمان
یکــی از عوامــل موثــر بــر انهــدام ســازه تحــت بــار حرارتــی مدتزمــان و شــدت آتشســوزی
اســت .ایــن دو مســاله بــه شــدت بــه نــوع و انــدازهی مــواد آتـشزای موجــود در ســاختمان
وابســته هســتند .بدیهــی اســت هرچــه شــدت و زمــان آتشســوزی بیشــتر باشــد ،احتمــال
ریــزش ســاختمان بیشــتر اســت.

مراجع:
1-Workshop ‘Structural Fire Design of
– ’Buildings according to the Eurocodes
Brussels, 27-28 November 2012
_2-www.steelconstruction.info/Fire_and
steel_construction
3- «Why did the World Trade Center
collapse? Science, engineering, and
speculation.» JOM 53.12 (2001): 8-11.
4-Hamburger, Ronald, William Baker,
Jonathan Barnett, Christopher Marrion, and
»James Milke. «2WTC 1 and WTC 2.
5-http://911research.wtc7.net/mirrors/
guardian2/wtc/nova.htm «The Collapse: An
Engineer›s Perspective
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بــازار
پــو ل
تهیه و تنظیم :
گروه اقتصادی

در ســال جــاری بــا ادامــه سیاســت هــای انبســاطی تحــت تاثیــر سیاســت هــای تکلیفــی کــه دولــت بــر دوش بانــک هــا گذاشــته اســت ،در بــازار پــول
شــاهد افزایــش بدهــی دولــت بــه بانــک هــا و بدهــی بانــک هــا بــه بانــک مرکــزی بــوده و از ســوی دیگــر در ترکیــب نقدینگــی شــاهد افزایــش ســهم
پایــه پولــی هســتیم کــه بــا توجــه بــه چســبندگی و مقاومــت نــرخ تــورم در ســطح  9/3درصــد ،ســیگنال هــای افزایــش نــرخ تــورم بــه صــدا درآمــده
اســت .همچنیــن پرداخــت بدهــی دولــت بــه بانــک هــا ،از محــل تســعیر نــرخ ارز و مــازاد دارایــی هــای ارزیابــی مجــدد بانــک مرکــزی صــورت گرفــت و
بدهــی دولــت بــه بانــک هایــی کــه بــه بانــک مرکــزی بدهــکار هســتند ،طبــق گــزارش هــای بانــک مرکــزی از وضعیــت بــازار پــول در آبــان مــاه ســهم
پــول بــه عنــوان یکــی از اجــزای نقدینگــی حــدود  13درصــد و شــبه پــول بــه  87درصــد رســیده اســت .ایــن مهــم در حالــی اســت کــه در دولــت نهــم و
دهــم ســهم پــول در بــازه  25تــا  32درصــد بــود از ایــن جهــت در عیــن رشــد  100درصــدی نقدینگــی تــورم رونــد کاهشــی را طــی کــرده اســت .رفتــار
جدیــدی کــه در بــازار پــول بعــد از  5ســال شــاهد بودیــم ،ســبقت گرفتــن رشــد نقطــه بــه نقطــه مانــده تســهیالت بانکــی از رشــد نقطــه بــه نقطــه مانــده
ســپرده هــای بانکــی اســت کــه مــی تــوان زنــگ خطــری بــرای شــبکه بانکــی باشــد کــه کاهــش جریــان ورودی منابــع بانکــی را نشــان مــی دهــد .بــه
عبــارت دیگــر فزونــی تقاضــای پــول بــر عرضــه پــول و مشــکالت تنگناهــای اعتبــاری بانــک هــا موجــب شــده اســت تــا هزینــه تامیــن مالــی پــروژه هــا
بــرای بنــگاه هــای خصوصــی از طریــق بانــک افزایــش یابــد و بحــث کاهــش نــرخ ســود بانکــی منتفــی شــود.
داشبورد آخرين آمار در دسترس از متغيرهاي کليدي بازار پول
نام متغیر

مقدار متغیر

آخرين تاریخ انتشار رسمی

حجم نقدینگی ( 1هزار میلیارد تومان)

1184

آذرماه 95

افزایشی

پایه پولی( 2هزار میلیارد تومان)

175

آذرماه95

افزایشی

افزایشی

ضريب فزاينده نقدينگي

6.8

آذرماه95

کاهشی

کاهشی

49.5

مهرماه95

افزایشی

افزایشی

رشد نقدینگی (درصد)

28.1

 12ماه منتهی به آبان  95در مقایسه با
مدت مشابه سال گذشته

ثابت

افزایشی

نرخ تورم میانگین( 3درصد)

8.7

دی ماه95

ثابت

افزایشی

نرخ تورم نقطه ای(درصد)

9.2

دی ماه95

ثابت

افزایشی

نرخ سود سپرده های یک ساله (درصد)

15

تیر 1395

ثابت

افزایشی

نرخ سود تسهیالت

18

تیر 1395

ثابت

ثابت-کاهشی

اسکناس و مسکوک در دست اشخاص
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تحلیل کلی از روند جاري

هزار میلیارد تومان

 -1گزارش آمار پولی و بانکی نه ماهه  95بانک مرکزی
 -2گزارش آمار پولی و بانکی نه ماهه  95بانک مرکزی
 -3بر اساس گزارش شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی آذر 95؛ تاریخ
انتشار دی 95

کوتاه مدت

میان مدت و بلندمدت
افزایشی

در تركيــب بدهــي بخــش دولتــي بــه سيســتم بانكــي ،رشــد مســتمر بدهــي دولــت بــه بانــك هــا مهــم تريــن
بخــش را تشــكيل مــي دهــد كــه اكنــون بــه 144/33هــزار ميليــارد تومــان رســيده و  68/88درصــد كل بدهــي
بخــش دولتــي بــه سيســتم بانكــي را تشــكيل مــي دهــد بــه گونــه ايــي كــه از بدهــي 148/35هــزار ميليــارد
تومانــي بخــش دولتــي بــه بانــك هــا ،بدهــي دولــت بــه بانــك هــا 144/33هــزار ميليــارد تومــان و بدهــي
شــركت هــاي دولتــي بــه بانــك هــا 4/02هــزار ميليــارد تومــان اســت . .بــر ايــن اســاس ايــن پرســش اساســي
وجــود دارد كــه تحــت تاثيــر چــه عواملــي رشــد بدهــي دولــت بــه بانــك هــا همچنــان رو بــه افزايــش اســت و
تســهيالت تكليفــي دولــت بــه بانــك هــا ،مســكن مهــر ،طــرح هــاي صنعتــي و ...تــا چــه حــد بــار مالــي برنامــه
هــاي دولــت را بــه بانــك هــا تحميــل كــرده و چــه بخــش هايــي بيشــترين درخواســت تســهيالت بانكــي
را از ســوي دولــت بــه بانــك هــا ارائــه كــرده اســت .بــه دلیــل سیاســت هــای انبســاطی دولــت در آخریــن
ســال فعالیــت ،نقدینگــی از اول ســال بــا رشــد تقریبــا  30درصــدی در هــر مــاه ،نســبت بــه  12مــاه گذشــته
خــود افزایــش یافتــه اســت ولــی همچنــان فضــای اقتصــادی کشــور بــرای فعــاالن اقتصــادی ،ایــن افزایــش

 30درصــدی در هــر مــاه را احســاس
نکــرده اســت .افزایــش احتمالــی
پایــه پولــی از محــل بدهــی دولــت
بــه بانــک مرکــزی اســت .دولــت
طبــق قانــون مــی توانــد ســه درصــد
بودجــه را از بانــک مرکــزی از محــل
حســاب تنخــواه نــزد بانــک مرکــزی
دریافــت کنــد کــه در صــورت عــدم
پرداخــت ایــن بدهــی تــا پایــان
ســال بــه حســاب بدهــی دولــت بــه
بانــک مرکــزی منتقــل مــی شــود و
تــا کنــون دولــت بدهــی خــود بــه
بانــک مرکــزی را پرداخــت نکــرده
اســت و انتظــار مــی رود تحــت
تاثیــر ریســک سیاســی انتخاباتــی
اگــر پرداختــی هــم صــورت بگیــرد
بــه صــورت کامــل نخواهــد بــود و
پایــه پولــی از محــل افزایــش بدهــی
دولــت بــه بانــک مرکــزی افزایــش
یابــد .عــاوه بــر عامــل یــاد شــده
مولفــه بدهــی دولــت بــه بانــک هــا و
بدهــی بانــک هــا بــه بانــک مرکــزی
نیــز بــا افزایــش روبــرو هســتیم کــه
تحــت تاثیــر سیاســت هــای انبســاطی
یــاد شــده و تســهیالت تکلیفــی
دولــت و اســتقراض دولــت از بانــک
هــا موجــب شــده اســت بانــک هــا
از بانــک مرکــزی اســتقراض کننــد
و پایــه پولــی از ایــن محــل نیــز
افزایــش یابــد .از ایــن جهــت آنچــه
کــه مســلم اســت کاهــش نــرخ تــورم
ادامــه دار نخواهــد بــود .در گــزارش
هــای بانــک مرکــزی نیــز تــورم در
مقابــل کاهــش در ســطح  9/3درصــد
مقاومــت از خــود نشــان داده اســت.
میانگیــن نــرخ تــورم در ســال 95
بــرای اولیــن بــار بعــد از ســال هــا
تــک رقمــی خواهــد مانــد ولــی بــرای
مــاه هــای آینــده نمــی تــوان از آن
انتظــار رونــدی کاهشــی داشــت .در
واقــع گسســتی کــه بیــن افزایــش
رشــد نقدینگــی و کیفیــت ترکیــب
نقدینگــی و نــرخ تــورم اتفــاق افتــاده
اســت روی شــاخص قیمــت هــا تاثیــر
خواهــد گذاشــت.

38

سهم تعاونی های مسکن از ساخت و ساز
تهیه و تنظیم :
گروه اقتصادی

بــا نگاهــی بــر آخریــن آمــار و ارقــام در
خصــوص ســهم تعاونــی هــای مســکن از کل
ســاخت و ســازهای صــورت گرفتــه درصــد
پروانــه هــای ســاختمانی اخــذ شــده ،عــدد نــا
امیــد کننــده  0.63درصــد از کل پروانــه هــای
صادرشــده اعــم از بخــش خصوصــی و دولتی
را نشــان مــی دهــد .جالــب اســت بدانیــد
ایــن عــدد از ســال هــای  1388تــا 1393
هیچــگاه از 5درصــد تجــاوز نکــرده اســت.
در صورتــی کــه بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای
39

بالقــوه تعاونــی هــا و حمایــت هــای هــر چنــد
کمرنــگ آن در قانــون ،عــدم توجــه بــه ایــن
عامــل محــرک در حــوزه هــای گوناگــون
بــه ویــژه صنعــت مســکن ،عقــب ماندگــی و
از دســت دادن فرصــت هــا را بــه ویــژه در
شــرایط رکــود اقتصــادی بــه همــراه خواهــد
داشــت .تعاونــی هــا بــا مدیریــت بهینــه
منابــع و اســتفاده مناســب و بــه موقــع از
پتانســیل هــای ذاتــی و ســاختاری خــود مــی
تواننــد در بزنــگاه هــای اقتصــادی همچــون

رکــود ،قــدرت پیــش برنــده و پویایــی خــود را
بــه رخ ســایر ســازمان هــا کشــیده و ســیالیت
خــود را حفــظ کــرده و در عیــن حــال منافــع
خــود را تضمیــن نماینــد .همــان طــور کــه در
نمودارهــای زیــر مشــاهده مــی شــود ســهم
دریافــت پروانــه هــای ســاختمانی تعاونــی بــه
کل مجــوز هــای صــادره از شــهرداری هــا در
نقــاط شــهری عــدد هــای ناچیــزی از خــود
نشــان مــی دهنــد .بیــش از  83درصــد پروانه
هــای صــادر شــده بــرای احــداث ســاختمان

درصد تعداد پروانه های ساختمانی تعاونی به کل پروانه های صادره نقاط
شهری1393-1388

توزیــع پروانــه هــای صــادر شــده برای
احــداث ســاختمان توســط بخــش
تعاونــی برحســب نــوع کاربــری

مقایسه پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان و تعداد واحد مسکونی
پیش بینی شده در آنها و مساحت زیر بنا در بخش های مختلف اقتصادی 1393:

توزیــع پروانــه هــای صــادر شــده برای
احــداث ســاختمان هــای مســکونی
توســط بخــش تعاونــی برحســب نــوع
اســکلت و مصالــح عمــده بــه کار رفتــه
در ســال 3931

هــای مســکونی توســط بخــش تعاونــی و مابقــی آن یعنــی حــدود  17درصــد بــه ســاختمان
هــای کارگاهــی ،بازرگانــی ،صنعتــی ،آموزشــی ،بهداشــتی و درمانــی تحــت عنــوان ســایر
اختصــاص یافتــه اســت .پروانــه هــای صــادر شــده بــرای احــداث ســاختمان مســکونی از
ســوی شــهرداری هــای کشــور بــر حســب نــوع اســکلت و مصالــح عمــده بــکار رفتــه در
بنــای آن در بخــش تعــاون نشــان مــی دهــد کــه  21.3درصــد ایــن پروانــه هــا بــرای احــداث
ســاختمان هــای اســکلت فلــزی 37.3 ،درصــد بــرای ســاختمان هــای بتــن آرمــه و 41.4
درصــد بــرای احــداث ســاختمان هــای بــا آجــر و آهــن و بلــوک ســیمانی بــوده اســت.

ماخذ؛مرکز آمار و اطالعات راهبردی
40

نگاهی بر بازار ارز
بــازار ارز در ســال جــاری رونــد تقریبــا بــا ثباتــی را از خــود بــه نمایــش
گذاشــت .عمــده دلیــل ایــن رونــد بــا ثبــات بــه دلیــل کاهــش تقاضــای
بــازار و حضــور فعــال بانــک مرکــزی در بــازار ارز و مدیریــت بــازار بــا
عرضــه هــای بــه موقــع ارز بــوده اســت .بــازار ارز در ســال جــاری تحــت
تاثیــر عواملــی چــون کاهــش تقاضــا و کاهــش فعالیــت معاملــه گــران
عــاوه بــر کاهــش قیمــت بــا کاهــش نوســانات نیــز مواجــه بــوده اســت.
رســیدن قیمــت دالر بــه کــف قیمتــی خــود در بهمــن مــاه و افزایــش انگیزه
هــای خریــد از ســوی معاملــه گــران بــه منظــور کســب ســود از فعالیــت
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تهیه و تنظیم :
گروه اقتصادی

هــای ســفته بــازی و همچنیــن افزایــش تقاضــای مســافرتی در اســفندماه از
عوامــل مهــم افزایــش قیمتــی دالر مــی باشــند .از ســوی دیگر در اســفندماه
معمــوال افزایــش عرضــه ارز از ســوی شــرکت هــای تجــاری افزایــش مــی
یابــد .عــاوه بــر ایــن در مــاه هــای پایانــی دوره ریاســت جمهــوری تحــت
تاثیــر ریســک هــای سیاســی بانــک مرکــزی در بــازار ارز در مواقــع افزایــش
تقاضــا حضــور فعــال خواهــد اشــت .بنابرایــن رونــد افزایشــی محــدود در
مــاه هــای آتــی را بــرای دالر مــی تــوان پیــش بینــی کــرد.

تهیه و تنظیم :
گروه اقتصادی

نگاهی بر بازار سرمايه
بررســی هــای ادوار گذشــته تاریــخ اقتصــادی ایــران نشــان مــی دهــد در
زمــان هایــی کــه کشــور بــا کمبــود منابــع مواجــه بــوده اســت تصمیــم
گیــری هــای اقتصــادی از کارایــی بهتــری برخــوردار بــوده انــد .همچنیــن

در شــرایط فعلــی کــه قیمــت هــای نفــت بــه شــدت افــت نمــوده اســت ،بــا
توجــه بــه تجربــه ایــران در زمــان تحریــم هــا شــاید بتــوان گفــت در میــان
کشــورهای صــادر کننــده نفــت در جهــان ایــران بتوانــد یکــی از بهتریــن
واکنــش هــای اقتصــادی را بــه افــت قیمــت هــای جهانــی نفــت نشــان
دهــد و ایــن امــر در کاهــش ســهم درآمدهــای نفتــی در بودجــه خــود قابــل
مشــاهده اســت .همچنیــن در ایــن شــرایط بــا توجــه بــه نیــاز ایــران بــه ورود
منابــع بیــن المللــی جهــت دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی بــه نظــر مــی رســد
جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی چنــدان امــری دور از ذهــن بــرای ایــران
نباشــد البتــه جــذب چنیــن منابعــی پــس از برجــام و بــا کارشــکنی طــرف
آمریکایــی آن طــور کــه بــه نظــر مــی رســید کار راحتــی نیســت .جــذب
چنیــن منابعــی دارای دو مزیــت عمــده اســت ،در ابتــدا ورود ســرمایه گــذاران
خارجــی بــا تغییــر تکنولــوژی تولیــد و انتقــال دانــش فنــی بــه داخــل همــراه
خواهــد بــود و دیگــری آن کــه وجــود شــریک خارجــی در پــروژه هــای
اقتصــادی کارایــی اقتصــادی و بهینــه ســازی مدیریــت کالن پــروژه هــا را
در زمــان راه انــدازی و بهــره بــرداری بهبــود مــی بخشــد .بــرای ایجــاد رشــد
بــورس بحــث تبدیــل فضــای اقتصــادی ایــران از بحــث خــام فروشــی بــه
تولیــد کاالهــای میانــی و کاالهــای نهایــی بــرای مصــرف کننــده نهایــی
اســت ،در حــال حاضــر ســبک اقتصــادی ایــران گرایــش بــه ســمت خــام
فروشــی اســت و چشــم انــداز مناســبی بــرای محصــوالت خــام در فضــای
بیــن المللــی وجــود نــدارد از ایــن رو بــا توجــه بــه شــرایط موجــود تغییــر
تکنولــوژی تولیــد و تولیــد محصــوالت بــا فنــاوری بــاال جایــگاه اقتصــادی
ایــران در منطقــه و جهــان تغییــر خواهــد کــرد و بــه نظــر می رســد صــادرات
بــرق ،دارو ،خــودرو ،خدمــات فنــاوری اطالعــات و صنایــع خدمــات فنــی و
مهندســی جایگزیــن صــادرات کاالهــای خــام در ایــران خواهــد شــد.
بــر خــاف انتظــار در دوران پســا برجــام بــه علــت عــدم گشــایش در منابــع
مالــی و عــدم توانایــی دولــت در کاهــش نــرخ بهــره تقاضــا بــرای ســرمایه
گــذاری افزایــش نیافــت و شــرکت هــا نیــز موفــق بــه کاهــش هزینــه مالــی
نگریدنــد و بــه طبــع آن تقاضــا بــرای ســرمایه گــذاری در بــازار ســهام
کاهــش یافــت کــه باعــث کاهــش رشــد حجــم معامــات ســهام در ســال
 59گردیــد.
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تعـاونی هـا
در قــــاب
آ مــــــا ر
شــرکت هــا و اتحادیــه هــای تعاونــی در پانــزده گرایــش اقتصــادی از جملــه ،اتحادیــه تعاونــی نظــارت
و هماهنگــی ،اعتبــار ،تامیــن نیــاز تولیــد کننــدگان ،تامیــن نیــاز صنــوف خدماتــی ،تامیــن نیــاز مصــرف
کننــدگان ،تعاونــی هــای نــوع جدیــد ،چنــد منظــوره ،حمــل و نقــل ،خدمــات ،صنعتــی ،عمرانــی ،فــرش
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دســتباف ،کشــاورزی ،مســکن و
معدنــی فعالیــت دارنــد .شــایان
ذکــر اســت در ده ماهــه ســال
جــاری ،اســتان فــارس بــا 953
و خراســان رضــوی بــا 323
بیشــترین ثبــت و اســتان قــم
بــا  31و اســتان قزویــن بــا 71
کمتریــن تعــداد تعاونــی هــای
فعــال را در بیــن کلیــه اســتان هــا
در ایــن مــدت بــه ثبــت رســاندند.
چنــد شــاخص آمــاری مهــم از
جملــه تعــداد تعاونــی هــا ،تعــداد
اعضــاء ،ســرمایه و وضعیــت
اشــتغال زایــی برخــی از ایــن
تعاونــی هــا کــه بیشــترین ســهم
را درمــوارد یــاد شــده بــه خــود
اختصــاص مــی دهنــد ،بصــورت
جداگانــه در نمــودار هــای زیــر
مشــاهده مــی شــود .بیشــترین
ثبــت هــا بــه تعاونــی هــای
فعــال در حــوزه هــای خدمــات،
کشــاورزی ،صنعتــی و مســکن
اختصــاص یافتــه ولــی در مــورد
شــاخص اعضــاء فعــال ،تعاونــی
هــای مســکن حائــز رتبــه اول و
تعاونــی هــای خدمــات ،کشــاورزی
و صنعتــی در رده هــای بعــدی
قــرار مــی گیرنــد .بیشــترین
ســرمایه تعاونــی هــا متعلــق
بــه تعاونــی هــای خدماتــی،
صنعتــی ،مســکن و کشــاورزی
مــی باشــد .در خصــوص پارامتــر
مهــم اشــتغال زایــی ســهم
تعاونــی هــای خدمــات ،مســکن،
کشــاورزی و صنعتــی از ســایر
تعاونــی هــا بیشــتر اســت.
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قیمــت طــا در بــازار داخــل متاثــر از دو پارامتــر اساســی مــی باشــد ،اول
قیمــت دالر در بــازار آزاد و دیگــری قیمــت طــا در بازارهــای جهانــی .یکــی
از دالیــل اقبــال بــه طــا همیشــه فــرار از ریســک بــوده اســت زیــرا طــا
یــک دارایــی امــن اســت .در دو ســه ســال اخیرکــه طــا ســقوط هــای
شــدیدی را تجربــه کــرد ،بــازار طــا نشــان داد کــه نســبت بــه درگیــری
هــای جغرافیایــی ،حداقــل بــه صــورت مقطعــی ،بــی تفــاوت شــده اســت.
نــه بحــران اوکرایــن ،نــه ســوریه ،و نــه ظهــور داعــش نتوانســت ریســک را
بــه حــدی کــه بــر طــا موثــر باشــد بــاال ببــرد .یــک دلیــل شــاید ایــن بــود
کــه بــر خــاف گذشــته ،درگیــری هــای شــدید در کشــور هــای مذکــور بــه
همــان کشــورها محــدود مانــده اســت و قــدرت هــای منطقــه ای و فرامنطقه
ای از درگیــری مســتقیم در ایــن درگیــری هــا و تســری آن بــه مناطــق
دیگــر بــه طــور جــدی پرهیــز کــرده انــد.
بــا توجــه بــه عوامــل ذکــر شــده بــه نظــر مــی رســد کــه بعــد از چهــار
ســال  ،طــا مــی تواندبــه روزهــای بهتــری نــگاه داشــته باشــد .بــا توجــه
بــه شــرایط فعلــی پیــش بینــی مــی گــردد کــه قیمــت اونــس طــا در ســال
 ،2017در محــدوده  1200تــا  1300دالر خواهــد بــود و اگــر از ایــن محــدوده

خــارج شــود ،مقطعــی اســت و دوبــاره بــه آن بــاز مــی گــردد.
در بــازار داخلــی بــر خــاف بــازار جهانــی طال ،انتظــار آرامــش مــی رود ،بازار
ارز در ســال  ،96چشــم انــداز متفاوتــی از ســال هــای قبــل دارد و بــه دلیــل
گشــایش احتمالــی ناشــی از اجــرای برجــام انتظــار مــی رود کــه قیمــت ارز
در نــرخ هــای فعلــی بــازار آزاد تــک نرخــی شــود .البتــه گرچــه ایــن اتفــاق
زمــان مــی بــرد امــا بــه هــر حــال قابــل پیــش بینــی اســت کــه بــا بهبــود
شــرایط بازگشــت دارایــی هــای بلوکــه شــده ایــران و نقــل و انتقــال پــول
در ســال آتــی ،فاصلــه قیمتــی بیــن ارز دولتــی و ارز آزاد کمتــر شــده و بــا
تــک نرخــی شــدن بــازار ارز مــی تــوان پیــش بینــی کــرد قیمــت ســکه از
منظــر ارز داخلــی در ثبــات باقــی بمانــد .بنابرایــن بــا توجــه بــه ثابــت مانــدن
نــرخ ارز تنهــا عامــل افزایــش نــرخ طــا در بــازار داخــل کشــور ،افزایــش
قیمــت جهانــی ایــن فلــز زرد رنــگ اســت .بــا توجــه بــه ریســک هــای بیــن
الملــل موجــود در دنیــا ،عــدم رشــد مناســب اقتصادهــای نــو ظهــور ،افزایش
حمــات تروریســتی و ســقوط بازارهــای ســهام ممکــن اســت طــا بــه
عنــوان یــک ســرمایه گــذاری امــن مــورد توجــه ســرمایه گــذاران قــرار گیرد.

ریسک هایی که بطور مستقیم بر بازارجهانی طال تاثیر دارند:
 -1سقوط بازار سهام به خصوص در اقتصاد های برتر از جمله آمریکا ،چین
 -2بروز مشکل اقتصادی در چین ،کاهش رشد اقتصادی ،کاهش سرمایه گذاری در این کشور
 -3سیاست کاهش ارز پول منطقه یورو
 -4افزایش نرخ بهره آمریکا
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شرکتتوسعهابنیهماناسازه
سهامی خاص
شرکت توسعه ابنیه مانا سازه
سهامی خاص
بخــش ســاختمان شــامل مســكن ،بناهــاي اداري ،تجــاري و صنعتــي ،اماكــن
فرهنگــي ،تفريحــي و اقامتــي ،اماكــن ورزشــي ،بيمارســتاني و  ،....راههــا،
فرودگاههــا و بنــادر؛ يکــي از مهمتريــن زيرســاختها و عوامــل ايجــاد اشــتغال و
توســعه پايــدار در هــر منطقــه مــي باشــد و نزديــک بــه نيمــي از ســرمايه ثابــت
ناخالــص داخلــي را بــه خــود اختصــاص مــي دهــد .رونــق و حرکــت ايــن بخــش،
در عرصــه هــاي مختلــف اجتماعــي و اقتصــادي تأثيرگــذار بــوده و موجــب بــه
حرکــت درآمــدن چرخهــاي اقتصــاد و افزايــش پويايــي و نشــاط جامعــه مــي
گــردد .شــرکت توســعه ابنيــه مانــا ســازه بــر اســاس مأموريــت ســازماني و بــا نــگاه
بــه چشــم انــداز متعالــي خــود و بــا توجــه بــه ارزشــها؛ ضمــن رعايــت اصــول و
اســتانداردهاي علمــي و مهندســي و فراتــر از آن ،بــا همــکاري بهتريــن مهندســين
مشــاور و پيمانــکاران تــراز اول ،امــكان ارائــه و انجــام هرگونــه مشــاوره ،طراحــي،
اجــرا ،نظــارت ،ســرمايه گــذاري يــا مشــاركت در بخشــهاي مختلــف ســاختماني
را دارا مــي باشــد.
تلفن44743996:
آدرس:شهرک گلستان -بلوار هاشم زاده -پالک  14واحد  1و 2

شماره ثبت457703:

ســاختمان پزشــکان تریتــا مجموعــه ایســت
از مطبهــای پزشــکان کــه شــامل اتــاق
ویزیت،ســالن انتظار،اتاق و ســرویس اســتراحت
پزشــک بــا بهتریــن اســتاندارد هــای ســاختمانی
و متراژهــای مختلــف در ســاختمان پزشــکان در
جــوار بیمارســتان تریتــا در منطقــه  22شــهرداری
تهــران ،شــمال بزرگــراه همــت (شــهید خــرازی)
و مشــرف بــه دریاچــه چیتگــر در حــال ســاخت
و پیــش فــروش مــی باشــد.

تلفن  -47241000داخلی 123و موبایل
( 09125781064سرکار خانم حیدری)
تماس حاصل نمایند.

