
* انتخابات سال 96
* بازار ارز و نوسانات ارزی

* اثرات برنامه های حمل و نقل بر سالمت
* کاربرد نانو ذرات بتن و کاهش خسارات ناشی از زلزله









سخنی با خوانندگان:

کزین برتر اندیشه برنگذرد بنــام خداونــد جــان و خــرد  

خـداوند روزی ده رهنمـای خـداونـد نـام و خداونـد جـای  

فروزنده ماه و ناهیـد و مهـر خداوند کیوان و گردان سپهــر  

بــا ســام خدمــت خواننــدگان محتــرم، یــاران همــراه نشــریه توســعه ابنیــه، در ایــن 

ــات   ــون انتخاب ــادی پیرام ــی- اقتص ــائل سیاس ــار مس ــه اختص ــه ب ــماره از فصلنام ش

ــد، و در  ــر گردی ــادل نظ ــی و تب ــادی بررس ــی و اقتص ــای اجتماع ــم ه ــط تی توس

ــر کنــش هــا و واکنــش هــای اجتماعــی و  ــان سیاســی ب ــر ایــن جری راســتای تأثی

ــد،  ــه  گردی ــط تهی ــاالت مرتب اقتصــادی  مق

امیــد اســت مطالــب ایــن شــماره بتوانــد راهنمــای خوبــی بــرای توســعه افــکار شــما 

خواننــده محتــرم در حــوزه هــای تعریــف شــده باشــد.
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انتخابات سال 96

پیش بینی کاندیدای احتمالی از
 نگاه سیاسیون و اصحاب رسانه

نویسنده : کارگروه اجتماعی

انتخابات 96
دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری در 96/2/29 برگــزار گردیــد، 
ــدت 5  ــه م ــن ب ــوری از 22 فروردی ــت جمه ــن دوره از ریاس ــان ای دواطلب
ــون اساســی وزارت کشــور  ــر اســاس قان ــام داشــتند، ب ــت ن ــت ثب روز مهل
موظــف اســت 5 مــاه پیــش از پایــان دوره چهــار ســاله ریاســت جمهــوری 
برگــزاری انتخابــات را مدیریــت و اجــرا نمایــد، تشــخیص و تأییــد صالحیت 
کاندیــدای ریاســت جمهــوری بــه عهــده شــورای نگهبــان اســت، کــه پــس 
از بررســی هــای انجــام شــده چهــره هــای سرشناســی چــون احمــدی نژاد، 
بقایــی، غرضــی، محمــد هاشــمی رفســنجانی و ... تأییــد صالحیــت نشــدند. 
هــدف از تحریــر ایــن مطلــب آشــنایی بــا کاندیــدای احــراز صالحیــت شــده 
از طــرف شــورای نگهبــان و بررســی برنامــه هــای نامزدهــا در حــوزه هــای 

اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی اســت.
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کاندیدای تأیید صالحیت شده

حسن روحاني
ــات  ــی، سیاســت مدار، رییس جمهــور، اســتاد پژوهشــی مرکــز تحقیق روحان
اســتراتژیک، نماینــده مــردم تهــران در مجلــس خبــرگان رهبــری، عضــو 
ــی،  ــت مل ــی امنی ــورای عال ــر ش ــام، دبی ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
ــور  ــه کش ــا س ــران ب ــد ای ــده ارش ــته ای و مذاکره کنن ــم هس ــس تی ریی
اروپایــی آلمــان، فرانســه و بریتانیــا دربــاره برنامــه هســته ای ایــران، رییــس 
مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، پنــج دوره 
ــس  ــس مجل ــب ریی ــالمی، نای ــورای اس ــس ش ــردم در مجل ــی م نمایندگ
شــورای اســالمی در دوره چهــارم و دوره پنجــم، بــوده اســت. دولــت تدبیــر 
ــوری  ــس جمه ــن ریی ــوان هفتمی ــه عن ــی ب ــعار اعتدال گرای ــا ش ــد ب و امی
ــد  ــران بع ــور ای ــس جمه ــن ریی ــد. وی اولی ــده ش ــران برگزی ــالمی ای اس
ــا  ــکا و ب ــاالت متحــده آمری ــور ای ــس جمه ــا ریی ــه ب ــالب اســت ک از انق

ــرار نمــود. ــاط برق ــر انگلیــس، ارتب نخســت وزی
روحانــی موفقیــت هــای چشــمگیری را در دوره ریاســت جمهــوری کســب 
ــام بــرد،  کــرد ولــی نمــی تــوان ایشــان را یــک رییــس جمهــور موفــق ن
ــرار دارد و از  ــب ق ــرا و اصــالح طل ــاح اصــول گ ــان دو جن ــی در می روحان
ــد،  آنجاییکــه اصــالح طلبــان حمایــت هــای بیشــتری از ایشــان کــرده ان
بــه نوعــی گرایــش اصــالح طلبــی در ایشــان بیشــتر دیــده مــی شــود  ولــی 
ذاتــی اصولگــرا دارد. اصولگرایــان منتقــد روحانــی در ســالهای اخیــر کــم 
نبــوده انــد در صورتــی کــه والیتــی، الریجانــی و ... همیتــی وافــر را بــرای 

تســهیل امــور دولــت داشــتند. 
روحانــی بــا شــعار هــای دوبــاره آمــده ام، حفــظ برجــام و اتمــام کارهــای 
نیمــه تمــام، احیــای اخــالق بــا حقــوق شــهروندی، نجــات اقتصــاد از رکــود 
ــردم،  ــی م ــانتریفیوژ و زندگ ــش س ــد اقتصــادی، چرخ ــاء رش ــی، ارتق تورم
ایجــاد آزادی، آرامــش، پیشــرفت، اعتــدال، امنیــت و برداشــتن ســایه شــوم 
ــات  ــن دوره از انتخاب ــه ای ــت ب ــران، کاهــش ســن مدیری جنــگ از ســر ای

پــا گذاشــت.

اسحاق جهانگیری
کارشــناس فیزیــک و دکتــری مدیریــت صنعتــی از دانشــگاه آزاد اســالمی، 
در ســال های 1۳6۳ تا 1۳۷۰ در دور دوم و ســوم مجلس شــورای اســالمی، 
ــیدمحمد  ــت س ــری در دول ــحاق جهانگی ــود اس ــت ب ــردم جیرف ــده م نماین
خاتمــی در ســال 1۳۷6 به عنــوان وزیــر معــادن و فلــزات انتخــاب شــده و 
بعــد از ادغــام وزارت صنایــع و وزارت معــادن و فلــزات، بــه عنــوان وزیــر 
ــران در  ــور ای ــی رییس جمه ــادن انتخــاب شــد. حســن روحان ــع و مع صنای
ــاون اول  ــوان مع ــری را به عن ــحاق جهانگی ــرداد 1۳92، اس ــخ 1۴ م تاری
ــام  ــت ن ــه پیشــتر از ثب ــانه ها ک ــرد. بیشــتر رس ــور منصــوب ک رییس جمه
گزینــه ای پوششــی یــا ضربــه گیــر یــا حمایتــی بــرای حمایــت از روحانــی 
در انتخابــات خبــر می دادنــد. همچنیــن برخــی رســانه ها جهانگیــری 
ــی کــه  ــزدی کــه در صورت ــی نام ــد، یعن ــل کردن ــزد احتیاطــی تحلی را نام
احتمــال موفــق نشــدن روحانــی افزایــش یافــت، جایگزیــن روحانــی شــود. 
ایشــان بــا شــعار مــن و آقــای روحانــی کنــار هــم و مکمــل هــم هســتیم، 
ــا را مطــرح کنیــم،  ــه برنامــه هــای رقب مــا تــالش می کنیــم نقــد خــود ب
ملــت اســت کــه بــا انتخــاب خــود تمایــل بــه دیــدگاه هــای عرضــه شــده 
را می گویــد، حتمــا از کارنامــه دولــت یازدهــم دفــاع خواهــم کــرد بــه ایــن 

جریــان سیاســی پــا گذاشــت.



سید ابراهیم رییسي 
ــدان،  ــرج، هم ــدس رضــوی، دادســتان ک ــی آســتان ق ــی، متول روحان
کل  بازرســی  ســازمان  رییــس  روحانیــت،  و  کشــور  کل  تهــران، 
کشــور، معــاون اول قــوه قضاییــه، نماینــده خراســان جنوبــی و 

عضــو هیئــت رییســه مجلــس خبــرگان.
بــرای حقــوق  نویســی  انشــاء  کرامــت،  و  کار  دولــت  بــا شــعار 
شــهروندی بــس اســت زمــان اجراســت، بــرای تغییــر شــرایط 
ــدی  ــده ام، پایبن ــوزان آم ــگان و دلس ــوت فرهیخت ــه دع ــود ب موج
و  دمکراســی  قانــون،  مجریــان  مخصوصــا  اســت  همــه  وظیفــه 
ــه  ــدی ب ــه و پایبن ــدون توج ــردم ب ــه رای م ــه ب ــات و مراجع انتخاب
از مــردم  بایــد بیشــتر  قانــون امــکان پذیــر نیســت، کاندیداهــا 
ــدران  ــه دســت ان ــدا و مجموع ــون محــور کاندی ــد باشــند، قان قانونمن
آن اســت، افتخــار نظــام اســالمی برگــزاری انتخابــات اســت و 
ــت،  ــور مانیس ــأن کش ــکاری در ش ــت، بی ــریفاتی نیس ــردم تش رای م
اقدامــات همــه روســای دولتهــای قبــل را ارج مــی نهــم، از مــردم، 
ــه ایــن دوره از انتخابــات ورود  ــود ب ــا مــردم و در مــردم خواهــم ب ب

ــود. نم

محمــد باقر قالیباف
ــا،  ــازندگی خاتم االنبی ــرارگاه س ــده ق ــاف فرمان ــان قالیب ــردار خلب س
نماینــده  و  رییــس  انتظامــی،  نیــروی  و  ســپاه،  هوایــی  نیــروی 
ســیدمحمد خاتمــی در ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، ســه 
 1۳۸۷ ــال  ــان در س ــهردار جه ــتمین ش ــران و هش ــهردار ته دوره ش
ــای  ــت ه ــه موفقی ــه ب ــا توج ــتمدار ب ــن سیاس ــالدی( ای 2۰۰۸ می (

ــت  ــه داش ــی در کارنام ــروی انتظام ــهرداری و نی ــه در ش ــبی ک نس
ــد،  ــب نمای ــردم را جل ــت م ــر مثب ــته نظ ــود در ادوار گذش ــته ب توانس
ایشــان هــم از منظــر طرفــداران اصولگــرا و هــم از منظــر رهبــران، 
 6 ــدود  ــت ح 92 توانس ــال  ــت او در س ــی اس ــل تعمق ــدای قاب کاندی
ــی  ــل توجه ــدد قاب ــه ع ــد ک ــب نمای ــام دوم را کس ــون رای مق میلی

ــود. ــش نب ــب اصلی ــل رقی در مقاب
ــری  2 براب /5 ــش  ــی، افزای ــت میدان ــردم، مدیری ــت م ــعار دول ــا ش ب
ــل  ــه عم ــم، ب ــاد میکن ــغل ایج ــون ش 5 میلی ــور،  ــرانه کش ــد س درآم
ــه  ــی ب ــت انقالب ــاد دول ــت، ایج ــی نیس ــخن دان ــه س ــد ب کار برای

انتخابــات ریاســت جمهــوری ورود نمــود.

مصطفی میرســلیم 
ــت دوم  ــاد اســالمی دول ــگ و ارش ــر فرهن ــتگرا، وزی ــتمدار راس سیاس
ــزب  ــو ح ــور، عض ــر کش ــی وزی ــی اجتماع ــت سیاس ــمی، معاون هاش
ــاور  ــوری و مش ــت جمه ــاد ریاس ــت نه ــالمی، سرپرس ــوری اس جمه
ــام و  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم ــور، عض ــس جمه ــی ریی عال
ــت  ــو هیئ ــالمی، عض ــه اس ــزب مؤتلف ــزی ح ــورای مرک ــس ش ریی
ــس  ــس و ریی ــر و موس ــگاه امیرکبی ــک دانش ــی مکانی ــی مهندس علم

ــود. ــران ب ــور ای ــات موت ــز تحقیق ــن مرک اولی
ایشــان بــا شــعار دولــت راســتی و درســتی، قبــل از اعــالم  موجودیــت 
ــردم،  ــور ک ــالم حض ــوری اع ــت جمه ــات ریاس ــرای انتخاب ــا ب جمن
نجومــی  تــا حقــوق  ام  نیامــده  انصــراف دهــم،  ام کــه  نیامــده 
ــما را  ــدٔە ش ــل مان ــوق معط ... حق ــاء ا ــا ان ش ــده ام ت ــرم، آم بگی
ــمی  ــوم هاش ــار مرح ــکاری در کن ــه هم ــا تجرب ــده ام ت ــرم، آم بگی
ــما از  ــهم ش ــده ام س ــدم، آم ــه کار بن ــور ب ــالی کش ــرای اعت را ب
ــارج  ــود خ ــور را از رک ــا کش ــده ام ت ــم، آم ــالب را بده ــفره انق س
ــب  ــی رقی ــت، روحان ــت اس ــت و خدم ــدف و نی ــدت در ه ــم، وح کن
ــم، راه  ــی مان ــه م ــرات در صحن ــان مناظ ــا پای ــت، ت ــن اس ــی م اصل
ــردم  ــوق م ــاِق حق ــرای احق ــت، ب ــی نیس ــق طلب ــز ح ــزی ج ــن چی م
ــدان،  ــت معلمــان، پزشــکان، کارمن ــه منزل ــرام ب ــران آمــده ام، احت ای
بکارگیــری  و  کار  لبــاس  پوشــیدن  بــا   پرســتاران،  و  هنرمنــدان 
ــور را از  ــوآوری کش ــی و ن ــا کارآفرین ــص ب ــان متخص ن ــت جوا خالقی
ــاه  ــه دار و پنج ــی ریش ــتوانه حزب ــه پش ــن ب ــم، م ــات ده ــود نج رک
ــات ورود  ــن دوره از انتخاب ــه ای ــده ام، ب ــه کارزار خدمــت آم ســاله ب

ــود. نم

ــید مصطفی هاشمی طبا  س
ــع، معــاون رییــس جمهــور، رییــس ســازمان  ــر صنای سیاســتمدار، وزی
ــت  ــظ دول ــا شــعار حف ــک ب ــی المپی ــه مل ــی، رییــس کمیت ــت بدن تربی
ــي  ــار نم ــي کن ــع کس ــه نف ــا، ب ــت ه ــر دراولوی ــد نظ ــران، تجدی ای
ــي  ــي ام، ب ــگ  انتخابات ــت رن ــران اس ــت ای ــظ دول ــعارم حف روم، ش
ــرزمین  ــظ س ــتم، حف ــی نیس ــی روحان ــدای پوشش ــت، کاندی ــگ اس رن
ــون  ــت ماســت، اصــالح قان و اصــالح نظــام کشــاورزی کشــور اولوی
ــه  ــی از برنام ــود بانک ــش س ــد و کاه ــر تولی ــهیل در ام ــی و تس بانک
ــی  ــت روحان ــر دول ــات موث ــام از اقدام ــند برج ــت، س ــن اس ــای م ه

ــای گذاشــت. ــن عرصــه سیاســی پ ــه ای ــود ب ب
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تحلیــل برنامــه هــای کاندیــدای انتخابــات از نــگاه مطبوعــات 
و اصحــاب رســانه

پایــگاه هــای  ایجــاد  چالــش هــای اصولگرایــان در مدیریــت و 
ــدی  ــود و در دوره احم ــی ش ــده م ــل دی ــر از قب ــدی ت ــی ج اجتماع
ــر ســوال رفــت و تنهــا  ــه نوعــی زی ــی ب ــژاد ارزش هــای اصولگرای ن
ــه نظــر اگــر رهبــری ایــن  ــود، ب کار اصولگرایــان مشــاهده جریــان ب
ــخصیت  ــه ش ــی( ب ــد خاتم ــید محم ــان )س ــالح طلب ــد اص ــروه مانن گ
ــن  ــرایط ای ــد ش ــی ش ــپرده م ــوری س ــق ن ــد ناط ــرب مانن ــای مج ه

ــود، ــال ب ــر از ح ــاوت ت ــروه متف گ
ــود  ــرای خ ــون چ ــدون چ ــزد ب ــان نام ــالح طلب ــه اص ــی ک در صورت
ــی  ــاد م ــا ایج ــای آنه ــش پ ــا پی ــه تندروه ــی ک ــام اختالفات ــا تم را ب
ــامل  ــی ش ــطوح مدیریت ــی س ــد و در تمام ــی دانن ــی م ــد، روحان کنن
ــی نزدیــک  ــی، نهادهــای مدن ــان اصالحــات، احــزاب اصل ــر جری رهب
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــای دانشــجویی ب ــان و تشــکل  ه ــه اصالح طلب ب
ــاع  ــت دف ــر دول ــم ب ــی حاک ــات سیاس ــی جریان ــوان از تمام ــی ت م
نمــود، روحانــی وضعیــت امنیــت و بحــران اقتصــادی را بهبــود 
ــدف  ــا ه ــی ب ــود، روحان ــبین نم ــت خوش ــه دول ــردم را ب ــید و م بخش
5 درصــد،  ــاالی  ــد اقتصــادی ب ــش رش ــام، افزای ــدن برج ــی ش اجرای
ــته  ــف شایس ــان، تعری ــت جه ــن حکوم ــم تری ــم حجی ــش حج کاه
ســاالری بــا مصــداق انتخــاب دانــش آشــتیانی بــرای آمــوزش 
ــدان  ــه می ــات ب ــل از انتخاب ــش قب ــه خوی ــم کابین ــرورش و ترمی پ

ــد. آم

مناظره اول

چگونگــی مدیریــت و ســاماندهی حاشیه نشــینی و جلوگیــری 
از گســترش آن؟

ــوان  ــا عن ــش خــود را ب ــن چال ــه اســالمی اولی ــزد حــزب موتلف میرســلیم نام
مدیریــت و ســاماندهی حاشیه نشــینی و جلوگیــری از گســترش آن را بــا آمایش 
ســرزمین و توزیــع متناســب ثــروت، همچنیــن به کارگیــری صحیــح منابــع آبی 
چــاره کار دانســت،  هاشــمی طبا در تکمیــل ســخنان میرســلیم موضــوع آمایــش 
ــی  ــرار داد، روحان ــد ق ــورد تأکی ســرزمینی و مشــکالت زیســت محیطــی را م
گفــت در تمــام کشــورهای دنیــا حاشــیه نشــینی وجــود دارد و بیــکاری را علــت 
ــون  ــینان را 12 میلی ــار حاشیه نش ــاف آم ــینی دانســت،  قالیب ــی حاشیه نش اصل
ــر اقتصــادی و بحران هــای اقتصــادی  ــوان کــرد و فرصت هــای نابراب ــر عن نف
را عامــل اصلــی حاشیه نشــینی اعــالم نمــود، جهانگیــری نیــز ایجــاد مراکــز 
ــون  ــی را 16 میلی ــار فعل ــی آم ــرد، رییس ــوان ک ــی را عن ــتی و تحصیل بهداش
عنــوان نمــود و »تثبیــت مالکیــت« را یکــی از راهکارهــای عملــی بــرای حــل 
ــدی ســخنان  ــا جمع بن ــه ب ــلیم در ادام معضــل حاشیه نشــینی دانســت، میرس
خــود بــاز هــم بــر به کارگیــری صحیــح منابــع آبــی همچنیــن فراهــم آوردن 

فضــا بــرای بازگشــت مهاجــران تأکیــد کــرد.

ــش  ــی و افزای ــه طبقات ــش فاصل ــرای کاه ــه ای ب ــه برنام چ
عدالــت اجتماعــی پیشــنهاد می کنیــد؟

رییســی در پاســخ کاهــش فاصلــه طبقاتــی افزایــش ســه برابــری یارانــه ســه 
ــی،  ــازمان های حمایت ــش س ــت پوش ــراد تح ــازی اف ــک اول، توانمندس ده
تجدیــد نظــر در اخــذ مالیــات افــراد کــم درآمــد دانســت، میرســلیم رویکــرد 
ــده رییســی  ــی پرســید، هاشــمی طبا ای ــض زدای رییســی را در خصــوص تبعی
را منــوط بــه بــزرگ شــدن دولــت دانســت، ایشــان افزایــش تولیــد ناخالــص 
ملــی را بــا ترمیــم صنعــت، اصــالح کشــاورزی و توســعه توریســم را راهــکار 
ــراد تحــت پوشــش  ــه، اف ــری یاران ــی افزایــش ۳ براب مناســب دانســت، روحان
کمیتــه امــداد و بهزیســتی در دولــت خــود خبــر داد. قالیبــاف هــم از رییســی 
ــری  ــد. جهانگی ــه ده ــم را ارائ ــه پنج ــق برنام ــی اش از توفی ــت ارزیاب خواس
محدودیــت عدالــت بــه اقتصــاد را »ظلــم« توصیــف نمــود، و خاطرنشــان نمــود 
ــه ســه دهــک موجــب ضعــف در دهک هــای چهــارم و پنجــم  افزایــش یاران
خواهــد شــد. رییســی در جمع بنــدی ســخنانش، تنهــا منبــع درآمــد برخــی از 
خانــوار را مســاعدت های دولتــی برشــمرد، ایشــان بیــان نمــود بــا برنامه ریــزی 
ــت اجتماعــی را  ــر و عدال ــی را کمت ــه طبقات ــوان فاصل و سیاســتگذاری مــی ت

مشــاهده نمــود.

طــرح شــما بــرای مســکن چیســت؟ مخصوصــا بــرای مشــکل 
مســکن زوج هــای جــوان چــه برنامــه ای داریــد؟

ــود  ــار نم ــرار داد و اظه ــت ق ــور صحب ــتغال را مح ــکل اش ــمی طبا مش هاش
ــا پرداخــت وام در  ــد و ب ــی نمای ــایر مشــکالت را حــل م ــان س اشــتغال جوان
اطــراف شــهرهای بــزرگ امــکان خریــد خانــه بــرای ایــن جوانــان فراهــم مــی 
گــردد و رونــق مســکن نیــز بــا پرداخــت وام بــه جوانــان مرتفــع خواهــد شــد، 
روحانــی توجــه بــه بافــت فرســوده، وام بــرای مســکن اولــی هــا و ارائــه وام 
لــوازم خانگــی بــه زوج هــای جــوان را بــرای تســهیل زندگــی جوانــان مطــرح 
نمــود و تکمیــل طــرح مســکن مهــر را بــا تمــام مشــکالت مطــرح کــرد، وی 
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بیــان نمــود بایــد شــرایط و امکانــات را ایجــاد و بــه مــردم کمــک کــرد کــه 
بتواننــد مســکن خودشــان را انتخــاب یــا خریــد نماینــد، قالیبــاف ۴ درصــدی 
هــای از همــه چیــز برخــوردار را مطــرح نمــود و اظهــار داشــت بیــش از ســه 
میلیــون مســکن خالــی متعلــق بــه ۴ درصــدی هــا اســت، جهانگیــری بیــان 
نمــود بــا صــدور پروانه هــای کارشناســی نشــده، امــروز چندیــن هــزار میلیــارد 
ــازی  ــه نوس ــی ب ــده، رییس ــی مان ــه خال ــت ک ــکونی اس ــای مس ارزش خانه ه
ــکن  ــه مس ــرای ازدواج و تهی ــوان ب ــای ج ــه زوج ه ــک ب ــوده کم ــت فرس باف
تســریع در کارهــای مســکن مهــر را مهــم برشــمردند، میرســلیم مشــکل اصلی 
صــرف ســرمایه هــا در مســکن هــای تجملــی کــه بخــش عمــده از آن هــم 
خالــی اســت و منابــع هنگفتــی از ســرمایه های کشــور متاســفانه صــرف آنهــا 
شــده، ایجــاد ســاختمان های ارزان و مناســب بــرای زوج هــای جــوان و راه حــل 

اجــاره بــه شــرط تملیــک را مطــرح نمودنــد.

ازدواج جوانان
روحانــی ازدواج را عاملــی موثــر در امیــد بــه زندگــی جوانــان و تردیــد جامعــه 
بــه آینــده را دلیلــی بــر تهدیــد و حصــر بــرای کشــور دانســت، محدودیــت های 
ســلیقه ای را خطــری بــر نشــاط و امیــدواری بــه آینــده جوانــان قلمــداد نمــود. 
وی بــا اشــاره بــه درآمدهــای ارزی در دوره قبــل تصریــح نمــود تــوان اشــتغال 
ــرا نشــد،  ــح اج ــت صحی ــدم مدیری ــا ع ــی ب ــود ول ــه 6۰ ب ــان ده ــرای جوان ب
ــادآوری نمــود  ــود را ی ــی داده ب ــون شــغل را کــه روحان ــول ۴ میلی ــاف ق قالیب
ــی  ــوق شــهروندی، شــبکه های اینترنت ــد، نشــاط، حق ــه امی و اشــاره نمــود ک
ــق در  ــال رون ــه دنب ــردم ب ــی م ــند ول ــی باش ــیاری م ــت بس و ... دارای اهمی
ــی  ــگاه مدیریت ــا ســرمایه نیســت ن کســب و کار هســتند، اشــکال اساســی م
اســت، جهانگیــری مهم تریــن نیازهــای جوانــان را مســکن، ازدواج، اشــتغال و 
تحصیــل، احتــرام بــه شــأن عنــوان نمــود و دولــت را موظــف ایجــاد این بســتر 
دانســت، رییســی ارتبــاط ازدواج، مســکن و شــغل را عمیــق اعالم نمــود و گفت 
یــک میلیــون شــغل بــرای یــک میلیــون ازدواج و یــک میلیــون مســکن بــرای 
زوجیــن و نتیجــه آن نشــاط در جامعــه اســت، میرســلیم انحرافــات اجتماعــی، 

عاطفــی، اخالقــی و جنســی را در عــدم اشــتغال اعــالم نمــود، هاشــمی طبــا 
ادعــای دخالــت دولــت در ازدواج را مــورد تردیــد قــرار داد و تغییــر در ســبک 
زندگــی و مســائل فرهنگــی را دالیــل مهــم مشــکالت بیــان نمــود، روحانی در 
جمع بنــدی ســخنان خــود عنــوان کــرد درآمــد دولــت عمدتــاً نفــت و مالیــات 
ــت  ــن راســتا دول ــه نفــت کــم شــود در ای ــکای ب ــم ات ــا می خواهی اســت و م

اتــکای بــه نفــت را از ۴5 درصــد بــه ۳۰ درصــد رســانده اســت. 

راهکارهای بررسی کاهش بروکراسی
ــه  ــردم ب ــدی م ــدم رضایتمن ــفانه بیشــترین ع ــود متأس ــان نم ــری بی جهانگی
ترتیــب از شــهرداری هــا، بانکهــا و دســتگاه قضایــی اســت. وی خاطرنشــان 
ــه مســائل اجتماعــی از حالــت امنیتــی، خشــن و  کــرد کــه رویکــرد دولــت ب
قضایــی بــه نــگاه علمــی و اخالقــی تغییــر پیــدا خواهــد کــرد، رییســی گفــت 
شــفافیت مناقصه هــا و مزایده هــا و اطالعــات اداری و قــراردادن آن در اختیــار 
ــا بیــان واگــذار  ــی ب مــردم و اصحــاب اهــم ایــن موضــوع مــی باشــد، روحان
کــردن امــور غیرحاکمیتــی بــه مــردم و اعتمــاد بــه تمامــی اقشــار جامعــه، فعال 
نمــودن بخــش خصوصــی و اشــتراک گــذاری ســرمایه هــای اجتماعــی بیــن 
ــت  ــار مدیری ــت اختی ــاف گف ــتند، قالیب ــت دانس ــت را دارای اهمی ــردم و دول م
ــط  ــورایاری ها توس ــاد ش ــت، ایج ــی اس ــوع خوب ــردم موض ــه م ــهری ب ش
شــهرداری انجــام شــد امــا دولــت دو مــاه پیــش اعــالم نمــود اجــازه نداریــد 
ــد کــرد کــه  ــری تأکی ــه شــورایاری ها بســپارید، جهانگی ــچ موضوعــی را ب هی
ــی و  ــکالت فرهنگ ــری مش ــای گازانب ــی برخورده ــائل اجتماع ــه مس در زمین
ــردن  ــه کن ک ــت  ریش ــد، وی گف ــی نمای ــتر م ــی را بیش ــیب های اجتماع آس
بیــکاری بــا راهــکار و برنامــه انجــام مــی گــردد، دولــت در چهــار ســال گذشــته 
9 میلیــون بــه ظرفیــت پتروشــیمی اضافــه نمــود، حتمــاً ایراداتــی هــم وجــود 

دارد کــه بایــد برطــرف شــود. 

چالش بر سر محیط زیست
قالیبــاف در ایــن بخــش نیــز  بــا انتقــاد از دولت اشــاره بــه مشــکالت ریزگردها 
ــا  ــه رشــد ایــن موضــوع باعــث شــده ت ــد روب در برخــی اســتان ها گفــت: رون
ــه 2۰ اســتان رســیده ایم و  ــون ب ــا چهــار اســتان دچــار ریزگــرد، اکن از ســه ی
دلیــل آن را عــدم درختــکاری اعــالم نمــود، جهانگیــری در پاســخ بیــان نمــود 
ــتان و  ــراق، عربس ــرز ع ــه در م ــی دارد ک ــأ خارج ــا منش ــد ریزگرده ۷۰ درص
اردن اســت کــه مــا در گفــت  وگوهــای بین المللــی پیگیــر حــل ایــن چالــش 
هســتیم، رییســی گفــت بــرای احــداث کارخانــه بایــد ابتــدا مشــکالت محیــط 
ــر  ــان ب ــت ایش ــزود در دوره ریاس ــردد. وی اف ــی گ ــه بررس ــتی آن منطق زیس
ــان  ــی خراس ــی در مناطــق جنگل ــچ درخت ــه هی ــده ک ــتور داده ش ــتان دس آس
ــود؟  ــا ریزگردهــا در خوزســتان قابــل پیش بینــی ب قطــع نشــود. وی افــزود آی
آیــا امــکان پیشــگیری از آن وجــود نداشــت؟ آیــا برخــورد مناســبی بــا آن انجام 
شــد؟ میرســلیم اظهــار کــرد آیــا فکــر می کنیــد شــرایط شــهر تهــران اجــازه 
ــی چــه مشــکالتی  ــم جمعیت ــن تراک ــی را می دهــد؟ چنی ــم جمعیت ــن تراک ای
بــرای محیــط زیســت ممکــن اســت بــه وجــود بیــاورد؟ هاشــمی طبا بــا اشــاره 
بــه برنامــه ششــم توســعه گفــت:  اولویــت اول در کشــور مســأله احیــای محیط 
زیســت اســت، حفــظ ایــران همــراه بــا مســأله کشــاورزی اســت کــه اینهــا بــا 
یکدیگــر پیونــد دارنــد، روحانــی اظهــار کــرد: آقــای قالیباف بیــان نمودنــد نباید 
هــوا را از مــردم دریــغ داشــت آیــا بــا صــدور مجــوز ســاخت بــرج هــای بــزرگ 
ــت  ــع و درخ ــاله را قط ــای 2۰ و ۳۰ س ــد؟ درخت ه ــه نش ــردم گرفت ــوا از م ه
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یکســاله بــه جــای آن کاشــته مــی شــود، قالیبــاف گفــت: شــهرداری افتخــار 
تولیــد بــرق از زبالــه دارد. دولــت پــول حمــل  و نقــل را نــه تنهــا بــه تهــران 
بلکــه بــه هیــچ شــهری نــداده اســت ولــی متــرو پیشــرفت قابــل مالحظــه ای 

ای داشــته اســت. 

تحلیل ساختار مناظره اول نامزدها
اولیــن مناظــره برخــالف گزارشــات مبنــی بــر محوریــت اقتصــاد بــا موضــوع 
ــادات  ــا و انتق ــرات، دیدگاه ه ــان نظ ــه بی ــا ب ــد و نامزد ه ــزار ش ــاع برگ اجتم
خــود و تقریبــا بــدون توجــه بــه ســئواالت مطــرح شــده پرداختنــد. مناظــره 
ــا  ــه نامزد ه ــی در ادام ــود، ول ــادی ب ــتقیم انتق ــور غیر مس ــه  ط ــدا ب در ابت
ــاف مواضــع  ــی رییســی و قالیب ــت کل دســت از مالحظــه برداشــتند، در حال
انتقــادی علیــه دولــت داشــتند و در مقابــل جهانگیــری ســعی داشــت نقــش 
دولــت را در سیاســت هــای اقتصــادی و وعــده افزایــش رفــاه اقشــار ضعیــف 

پررنــگ نشــان دهــد.
ــگری از  ــل گردش ــتغال از مح ــرد اش ــا رویک ــاف ب ــره قالیب ــن مناظ در ای
ــت را  ــن صنع ــود ای ــی رک ــخ روحان ــه در پاس ــود ک ــت نم ــت بازخواس دول
ــتان  ــفارت عربس ــه س ــه حمل ــت و ب ــی دانس ــب سیاس ــورد مناس ــدم برخ ع
ــی  ــدی مدیریت ــر توانمن ــه ب ــا تکی ــود ب ــح نم ــاف تصری ــود، قالیب ــاره نم اش
ــن حــوزه ایجــاد  ــون شــغل در ای ــا ۴ میلی ــوان ت ــات موجــود مــی ت و امکان
کــرد، کــه روحانــی ایــن وعــده را غیــر قابــل اجــرا مــی دانســت، قالیبــاف 
ــا مطــرح کــردن  ــار تشــریح برنامه هــای اقتصــادی ب ســعی می کــرد در کن
میانــی جامعــه، جوانــان و  مطالبــات غیر اقتصــادی، نظــر گروه هــای 

ــد. ــب کن ــگان را جل نخب
ــی  ــم آرای اجتماع ــا تحکی ــدگاه نامزده ــره اول دی ــی در مناظ ــور کل ــه ط ب
خــود بــود تــا جــذب آرای ســرگردان، در ایــن میــان خبرگــزاری ایســنا متــن 

پیــاده شــده ســخنان روحانــی را منتشــر کــرد کــه گفتــه بــود: »یــک نکتــه 
بســیار ســاده بگویــم، مــا ســه میلیــون و ۳۰۰ هــزار بیــکار داریــم و اگــر در 
ســال 1۰ میلیــون توریســت وارد کشــور شــود 1۳/6 میلیــارد درآمــد ارزی و 
چهــار میلیــون اشــتغال درســت می شــود. یعنــی بــا یــک حرکــت صحیــح در 
یــک مســأله اقتصــادی و اجتماعــی مــا می توانیــم بیــکاری را حــل کنیــم«، 
احتمالــی کــه بــه گفتــه جهانگیــری بــه دلیــل کارشــکنی هایی ماننــد حملــه 
ــاف  ــدی قالیب ــوع بع ــت. موض ــق نیاف ــکان تحق ــتان ام ــفارت عربس ــه س ب
ــود کــه اســحاق جهانگیــری دالیــل هــوای ناســالم تهــران را  ریزگردهــا ب
ــیمی، کاهــش  ــن پتروش ــذف بنزی ــکار ح ــه ابت ــدارک معصوم ــر اســاس م ب
خودروهــای فرســوده و مدیریــت صحیــح شــهری موجــب شــده تــا شــیراز و 
اصفهــان در شــرایط متفاوتــی قــرار بگیرنــد. نــوع مکالمــه هــای قالیبــاف و 
ســاختار مناظــره او در اولیــن روز مــردم را بیشــتر بــه یــاد احمــدی نــژاد مــی 
ــد  ــدان شــده بودن ــا هماهنگــی کامــل وارد می ــز ب ــان نی انداخــت، اصولگرای
ــش  ــل تعمــق در مناظــره چال ــه قاب ــد. نکت ــه ندادن و نقــدی از یکدیگــر ارائ
هایــی بــود کــه قالیبــاف در خصــوص دولــت ایــراد مــی نمــود کــه روحانــی 
ــاف  ــه قالیب ــاب ب ــرده ای را خط ــح و بی پ ــخ های صری ــری پاس و جهانگی
مطــرح نمودنــد ولــی رییســی خــود را از مواجهــه مســتقیم دور نگــه داشــت. 
ــه حاشــیه رانــدن رییســی و  ــد قالیبــاف ســعی در ب تحلیلگــران معتقــد بودن
مطــرح کــردن خــود بــه عنــوان نامــزد اصلــی اصولگرایــان داشــته ولــی در 
ادامــه تاکتیــک رییســی مثبــت ارزیابــی شــد. در مرحلــه جمع بنــدی رییســی 
از عــدم فرصــت اصــالح طلبــان اســتفاده نمــود و بــه نقــد دولــت پرداخــت 
ــان داد.  ــب نش ــرا و اصالح طل ــان اصولگ ــر از دو جری ــز فرات ــود را نی و خ
کلیــدواژه قالیبــاف بــه صــورت جامعــه 96 و ۴ درصــدی مطــرح مــی شــد. 

کلیــدواژه رییســی یــک میلیــون شــغل یــک میلیــون مســکن بــود.



۷

مناظره دوم
ــوزش و  ــی و آم ــد علم ــتاب رش ــر ش ــوان ب ــه می ت چگون

ــید؟ ــاء بخش ــریعتر ارتق ــور را س ــی کش ــگاه علم جای
ــرل و  ــه »کنت ــگاه بدبینان ــه دو ن ــم و ب ــی را مه ــوع فرهنگ ــاف موض قالیب
ــازی«  ــدی س ــی و توانمن ــی بخش ــبینانه » آگاه ــدید« و خوش ــارت ش نظ
تقســیم نمــود. و مشــکالت اقتصــادی را ناشــی از حــوزه فرهنــگ و تربیــت 
ــام  ــاد نظ ــمردند، ایج ــت آن ش ــرورش را در محوری ــوزش پ ــتند و آم دانس
ــکل  ــل مش ــاد و ح ــت اقتص ــرای تقوی ــح ب ــی صحی ــی و گمرک ــی، مال پول
بیــکاری اعــالم نمودنــد، میرســلیم ناهنجــاری هــای شــغلی، شــرایط علمــی 
ــد  ــح نمودن ــمردند و تصری ــم برش ــی را مه ــاالت خارج ــه مق ــوزه ارائ در ح
کــه مســائل رکــودی را مــی تــوان بــا پژوهــش حــل نمــود نــه بــا واردات 
ــد  ــز در نق ــی نی ــرای کشــورهای دیگــر، روحان ــا و ایجــاد اشــتغال ب هواپیم
ــا را اخــالق معرفــی  ــر بن ــه زیربناهــای اشــاره نمــود و اولیــن زی قالیبــاف ب
نمــود وی در ادامــه پیشــرفت تحقیــق و علــم را در گــرو آزادی دید، هاشــمی 
طبــا نیــز بــه ســند آمــوزش و پــرورش و ســند 1۴۰۴ اشــاره نمــود و تحــول 
ایــن حــوزه را در گــرو اجرایــی شــدن آن دانســت. کــم توجهــی بــه تربیــت 
ــن  ــی ای ــکالت اساس ــز از مش ــگاه را نی ــی دانش ــای علم ــغل دوم اعض و ش
ــه مراکــز  حــوزه دانســت، جهانگیــری امنیــت دانشــگاه، اتصــال دانشــگاه ب
ــجویان  ــی دانش ــد علم ــش رش ــی کاه ــمردند، رییس ــم برش ــی را مه صنعت
مــدرک بــه دســت بیــکار نشــان مــی دهــد تحریــم علمــی بیــش از تحریــم 
ــع  ــاف در جم ــت، قالیب ــته اس ــر گذاش ــا اث ــگاه های م ــر دانش ــادی ب اقتص
بنــدی موضــوع بیــان نمــود پژوهــش در کشــور دچــار مشــکل اســت نیــاز 
ــه تجهیــزات کمــک آموزشــی اســت. معیشــت معلمــان، حــق التدریســی  ب
هــا و بازنشســتگان دچــار مشــکل اســت. تجهیــزات نامناســب موجــب آتــش 
ســوزی مــی گــردد. واســطه گــری هــا در آمــوزش پــرورش، حقــوق هــای 

نجومــی را دالیــل عــدم موفقیــت ایــن حــوزه دانســتند.

راهــکار جنابعالــی بــرای اســتمرار اســتحکام و توســعه قدرت 
دفاعــی و امنیــت ملــی جمهــوری اســالمی ایران چیســت؟

ــا سیاســت  ــنایی ب ــور را آش ــس جمه ــارت ریی ــن مه ــری مهمتری جهانگی
ــود  ــف نم ــی توصی ــن الملل ــم بی ــه متالط ــی در عرص ورزی و دیپلماس
ــل  ــی در ح ــه عمل ــتن تجرب ــردم و داش ــا م ــت ب ــه آن را صداق و الزم
ــی دانســت و گفــت قــدرت فرهنگــی  ــی و دشــوار بیــن الملل مســائل مل
ــا  ــد ب ــگ بای ــاد و فرهن ــد، و اقتص ــه باش ــدرت اول منطق ــد ق ــران بای ای
ــی  ــگ غن ــه فرهن ــرد، ارائ ــرار بگی ــعه ق ــیر توس ــش در مس ــح و آرام صل
صلــح طلــب اقتصــاد و قــدرت دفاعــی و سیاســت خارجــی مــا را ترمیــم 
ــای  ــی، برخورده ــای داخل ــز در گیریه ــه آن نی ــدم ارائ ــد و ع ــی کن م
محــدود کننــده، امنیتــی، ضربتــی و اقتصــادی اســت کــه موجــب 
ــه  ــن مولف ــود مهمتری ــان نم ــی بی ــت، رییس ــاط اس ــی و انحط پژمردگ
ــلح،  ــای مس ــتند. نیروه ــه هس ــردم در صحن ــور م ــی و حض ــت مل امنی
ــار  ــه نوعــی امنیــت ســخت هســتند امــا در کن بســیج، مدافعــان حــرم ب
ــی  ــت فرهنگ ــی و امنی ــت اجتماع ــادی، امنی ــت اقتص ــت، امنی ــن امنی ای
ــاف مجــدداء  ــد، قالیب ــن کن ــع را ام ــد جام ــی توان ــت م ــار آن امنی در کن
ــرم،  ــن ح ــی، مدافعی ــوزه دفاع ــی در ح ــد علم ــدرت، رش ــی ق دیپلماس
ــان  ــره بی ــی مذاک ــروزی دیپلماس ــل پی ــدس را عام ــاع مق ــهدای دف ش
ــا  ــه جوانه ــید و ب ــن رس ــه محرومی ــم ب ــم و ده ــای نه ــد. دولت ه نمودن

ــام  ــی انج ــد علم ــی در رش ــای بزرگ ــتند کاره ــه توانس ــرد ک ــاد ک اعتم
ــری  ــات، برت ــزات، اطالع ــتلزم تجهی ــا مس ــدار م ــلیم اقت ــد، میرس بدهن
علمــی اســت، ایشــان متذکــر شــد صنایــع موشــکی مــا بــه پشــتوانه ۳۰ 
ــکا  ــی آمری ــت و نگران ــده اس ــام ش ــور انج ــی در کش ــال کار تحقیقات س
ــش  ــت. کاه ــده اس ــت نیام ــه دس ــی ب ــا مجان ــدار م ــن اقت ــم از ای ه
ــه  ــمندان در زمین ــتیبانی از دانش ــدم پش ــی، ع ــات دفاع ــارات تحقیق اعتب
ــدی  ــرات جدی ــا مخاط ــور را ب ــته ای و ... کش ــوخت هس ــرانه، س پیش
ــی،  ــت داخل ــه سیاس ــود در زمین ــان نم ــی بی ــد، روحان ــی کن ــه م مواج
ــزرگ  ــدرت ب ــک ق ــوان ی ــه عن ــران ب ــی ای ــائل فرهنگ ــی و مس خارج
ــرات  ــران در مذاک ــت. ای ــرح اس ــان مط ــه جهانی ــد هم ــه از دی در منطق
ــر از  ــا 12۰ نف ــات ب ــا مالق ــته و ب ــذاری داش ــش تاثیرگ ــی نق ــن الملل بی
ــی  ــگاه رفیع ــته جای ــم گذش ــال و نی ــان در ۳ س ــورهای جه ــران کش س
ــام معظــم  ــر مق ــز تدبی ــا نی ــوده، هاشــمی طب ــران ایجــاد نم ــرای ای را ب
ــاع  ــهدای دف ــم از ش ــا اع ــهدای م ــون ش ــا خ ــه ب ــری را در مواج رهب
ــن  ــود و ای ــداد نم ــتودنی قلم ــرم، را س ــع ح ــهدای مداف ــدس و ش مق
ــراث خــون  ــد می ــدون تردی ــظ شــده را ب ــا حف ــی م ــت مل ــدار و امنی اقت
شــهدا دانســت و تــالش  همــه ملــت را در ایــن راه تحکــم اقتــدار بیــان 
ــی،  ــه دفاع ــت بنی ــخنانش تقوی ــدی س ــری در جمعبن ــد، جهانگی نمودن
ــان  ــمردند و بی ــم ش ــی را مه ــی و فرهنگ ــائل سیاس ــردم، مس ــور م حض
داشــتند قــدرت ایــران در فرهنگــش اســت امــا چــرخ فرهنــگ بــا دســتور 
و چکشــی اداره نمــی شــود و نمــی چرخــد. در دوره اصالحــات بــا شــعار 
گفتگــوی تمدنهــا ایــران بعــد پیــدا کــرد، دو قطبــی کــردن جامعــه و بــه 
ــه نظــام  ــردم ب ــی م ــی بدبین ــای توخال ــده ه ــردم، وع ــن م ــان انداخت ج

ــراه دارد.  ــه هم را ب

تحلیل ساختار دومین مناظره انتخابات 96
ــره دوم  ــوع مناظ ــی درمجم ــت، ول ــردی نداش ــروع س ــره ش ــن مناظ دومی
نســبت بــه مناظــره اول کــم تنــش تــر بــود. چالــش اول مناظــره را قالیبــاف 
بــه دولــت روحانــی آغــاز کــرد، نکتــه ای کــه در مناظــره نســبت بــه مناظــره 
اول مشــهود بــود، هماهنگــی و انســجام ســه نامــزد اصولگــرا در بــه چالــش 
انداختــن مکــرر و دامنــه دار بــه دولــت روحانــی بــود، و نشــانه آن انتقاد هــای 
میر ســلیم بــود. از آن طــرف هــم هاشــمی طبــا در ایــن مناظــره بیشــتر بــه 
کمــک تیــم دولــت آمــد ولــی ایــن اقــدام را بــه نوعــی مــی خواســت بــه 
ــه  ــود ک ــالش ب ــز در ت ــری نی ــد. جهانگی ــش ده ــوش نمای ــورت خودج ص
محــور پاســخگویی بــه منتقــدان دولــت نباشــد. در ایــن میــان نیــز رییســی 
برخــالف مناظــره اول تــالش بــر خــارج شــدن از زیــر ســایه قالیباف داشــت 
کــه از همیــن رو بــی پــروا بــا دولــت مــردان وارد بحــث شــد و بــا ایــن کار 
ــان را نشــان داد. روحانــی و جهانگیــری تــالش  رقابــت در گــروه اصولگرای
ــه دولتهــای قبلــی داشــتند و مخاطراتــی کــه در  در اتصــال رقبــای خــود ب
ــان  ــر اصولگرای ــوی دیگ ــود و از س ــه ب ــر انداخت ــه خط ــردم را ب ــته م گذش
وضــع موجــود را بــه شــدت بــه چالــش مــی کشــیدند. اســتراتژیک اصــالح 
ــی  ــان م ــو اصولگرای ــود. از آن س ــود ب ــت آرای خ ــعی در تثبی ــان س طلب
خواســتند خــود را ناجیــان تغییــر شــرایط موجــود ارزیابــی کننــد و در ایــن راه 
از لحــن صریــح و تنــدی اســتفاده نمودنــد و هــدف آنــان اقشــار کــم درآمــد 
و ناراضــی بــود. اصولگرایــان بــه تبلیغــات منفــی صــدا ســیما در چهــار ســال 

اخیــر نیــم نگاهــی نیــز دارنــد و امیــدوار بــه دور دوم انتخابــات بودنــد. 
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مناظره سوم
برنامــه شــما بــرای مقابلــه موثــر بــا قاچــاق کاال و کاهــش و 

مدیریــت واردات در راســتای اقتصــاد مقاومتــی چیســت؟
جهانگیــری گفــت راه انــدازی تولیــد داخلــی مطابــق بــا اقتصــاد مقاومتــی و 
مقابلــه بــا قاچــاق اســت، وی افــزود میــزان قاچــاق از 25 میلیــارد دالر به 12 
میلیــارد دالر رســیده، ایشــان بیــان نمــود در حــال حاضــر 1۰ کاالی اصلــی 
ــی  ــن کاالهــا برنامه های ــع قاچــاق ای ــرای رف بیشــترین ســهم را دارد کــه ب
بــرای آینــده داریــم، رییســی پشــتوانه برنامــه مــدون اقتصــادی مــا کارهــای 
دانشــگاه های دریافــت نظــرات و دیدگاههــای کارشناســی و پشــتوانه علمــی 
اســت. وی متذکــر شــد بایــد مشــخص شــود راه هــای واردات 1۸ میلیــارد 
ــان نمــود 11۴ اســکله رســمی در کشــور  قاچــاق کجاســت، هاشــمی طبا بی
داریــم کــه قاچــاق از آنهــا وارد کشــور مــی شــود، ایــن 11۴ اســکله بــرای 
چــه کســی اســت، قالیبــاف ۴ درصدی هــا را دلیــل عــدم مبــارزه بــا قاچــاق 
ــرد،  ــام ب ــزان ن ــپین و می ــال از موسســات کاس ــرای مث کاال دانســت، وی ب
میرســلیم نیــز قاچــاق 12 میلیــارد دالری را آســیب بــرای جوانــان، اشــتغال 
و کشــور دانســت وی متذکــر شــد۴ ســال قاچــاق مملکــت را بیچــاره کــرده 
ــود  ــان نم ــی بی ــت، روحان ــته اس ــا گذاش ــه ج ــود ب ــتناک از خ ــار وحش و آث
ــد، دیگــر  ــی افزایــش و قیمــت آن کاهــش یاب ــدات داخل ــت تولی اگــر کیفی
ــت آزاد  ــدارد و رقاب ــی ن ــا کاالی قاچــاق معن ــد، در دنی ــی نخواهــد آم قاچاق
را بهتریــن راه بــرای حــل ایــن موضــوع بیــان نمــود و افــزود افــرادی کــه 
حامــی امنیتــی و سیاســی دارنــد نمــی گذارنــد کــه ایــن رقابــت آزاد ایجــاد 
ــری  ــت، جهانگی ــرزی اس ــای م ــتان ه ــادرات از اس ــکار آن ص ــود و راه ش

ــه اینکــه  کاهــش 5۰ درصــدی قاچــاق کاال در  ــا اشــاره ب ــدی ب در جمعبن
ــوده اســت، وی متذکــر شــد پــس از  ۳ ســال بزرگتریــن موفقیــت دولــت ب
نشــر حقــوق هــای نجومــی دولــت پیگیــر و بــا متخلفــان مطابــق قوانیــن و 
مقــرارت برخــورد و بــر اســاس گــزارش دیــوان محاســبات تمــام وجــود بــه 

خزانــه بازگردانــده شــد. 

ــام  ــری از خ ــادرات، جلوگی ــعه ص ــرای توس ــما ب ــه ش برنام
ــت؟ ــت چیس ــه نف ــه ب ــتگی بودج ــش وابس ــی و کاه فروش

میرســلیم در پاســخ بــه ایــن ســوال گفــت نفــت بــه عنــوان یــک مــاده خــام 
کــه تولیــد کننــده مــواد میانــی و محصــوالت نهایــی اســت در چهارچــوب 
ــام فروشــی آن را  ــه  خ ــت بســیار باالســت ک ــی دارای اهمی اقتصــاد مقاوت
تحــت الشــعاع قــرار داده. خــام فروشــی نفــت وابســتگی بوجــود مــی آورد 
و ایــن روش برخــالف سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی اســت. وی افــزود 
ــی  ــه گمرک ــژه در زمین ــررات وی ــن و مق ــه قوانی ــاز ب ــادرات نی ــعه ص توس
دارد کــه موجــب کاهــش تولیــد نگــردد. ایشــان بیــان داشــت بــا تشــویق، 
رقابــت، کیفیــت بــاال و تغییــر نگــرش در تعرفــه هــای صــادرات مــی تــوان 
بــه ســودآوری الزم رســید، روحانــی در نقــد صحبــت هــای میرســلیم اظهــار 
داشــت دولــت بــا برجــام درهــای بــازار صــادرات را بــاز کــرد، پتروشــیمی، 
میعانــات، نفــت خــام بــر مبنــای تصویــب مجلــس و سیاســت هــای کلــی 
ــا  ــای مشــترک ب ــام و گاز از پاالیشــگاه ه ــت خ ــد، نف کشــور صــادر گردی
قطــر و عــراق برداشــته مــی شــود، ایشــان تصریــح کــرد احقــاق حــق مــا بــا 
دیپلماســی نفتــی در اپــک ایجــاد شــد، توانســتیم بــازار نفــت را از عربســتان 
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پــس بگیریــم و ایــن موضــوع موجــب قــدرت اقتصــادی مــا شــده اســت، 
جهانگیــری اعــالم نمــود دولــت خــام فروشــی را بــه حداقــل رســانده و در 
ــرای  ــه کاالیــی قابــل صــادرات تبدیــل شــده و ب تمــام زمینــه هــا نفــت ب
اولیــن بــار در تاریــخ ایــران بــدون تکیــه بــه نفــت صــادرات از واردات پیشــی 
گرفتــه و قیمــت ارز مناســب نگــه داشــته شــد، رییســی راهــکار جلوگیــری از 
ــان کــرد  خــام فروشــی را ایجــاد پاالیشــگاه  هــا در اســتانهای مختلــف بی
ــه نفــت را مالیــات دانســت، ایشــان متذکــر  و راهــکار کاهــش وابســتگی ب
ــردد  ــی گ ــد م ــل شــدن تولی ــزوده موجــب تعطی ــر ارزش اف ــات ب شــد مالی
ــا ادامــه  ــد، هاشــمی طب ــل مــی گردن ــه توزیعــی هــا تبدی و تولیــدی هــا ب
ــی اقتصــاد  ــای واقع ــه معن ــا ب ــم ت ــد کنی ــن کاال را تولی ــد بهتری ــا بای داد م
ــاط  ــگاه در نق ــاد پاالیش ــوال ایج ــود اص ــوان نم ــیم، وی عن ــی برس مقاومت
مختلــف کشــور بــرای صــادرات محصــوالت یــک کار بیهــوده اســت، زیــرا 
بایــد نفــت را از جنــوب کشــور بــه اســتان خراســان و سیســتان و بلوچســتان 
و یــا مازنــدران برســانیم و بعــد محصــوالت آن را مجــدد بــه جنــوب کشــور 
بــرای صــادرات ببریــم. قالیبــاف در نقــد صحبــت هــای میرســلیم بــا بیــان 
اینکــه مشــکل صــادرات بــا وجــود عملکــرد و روحیــه ۴ درصــدی هــا حــل 
ــون  ــد داد چ ــه  صــادرات  نخواهن ــازه ب ــراد اج ــن اف ــرا ای ــد شــد زی نخواه
ــش  ــدی صحبت های ــع بن ــلیم در جم ــت، میرس ــا در واردات اس ــت آنه منفع
ــود کــه افزایــش صــادرات نفــت خــام داشــته  ــن نب ــر ای ــا ب ــرار م گفــت ق

باشــیم، بنــده از مخــازن مشــترک اطــالع دارم ولــی می دانــم کــه مخــازن 
مشــترک نیســت، سســتی مــا در سیاســت خارجــی بــا کشــور عــراق و قطــر 
موجــب شــد ایــن مخــازن بــه نفــع کســانی کــه بدخــواه مــاه هســتند بــه 
ــون دالر  ــته 5۰۰ میلی ــال گذش ــی در س ــرمایه خارج ــدد س ــرود،  ع ــاراج ب ت
بــوده اســت کــه بســیار کــم اســت. وی تصریــح نمــود یــک مدیریــت جــدی 
الزم اســت تــا بتوانیــم صنایــع پاییــن دســتی پتروشــیمی را تقویــت کنیــم 
تــا صــادرات مناســبی داشــته باشــیم کــه ارز آوری داشــته باشــد و ارزآوری 

آن از فــروش نفــت خــام بیشــتر باشــد.

مهمتریــن مشــکل نظــام بانکــی از نظــر جنابعالــی چیســت و 
ــد و ضــروری  ــرای اعطــای وام هــای هدفمن ــه ای ب چــه برنام

داریــد؟
ــی  ــتم بانک ــت سیس ــمرد و گف ــزء ارکان اقتصــاد برش ــا را ج ــی بانکه روحان
ــا همــکاری بانکهــا  ــه اصــالح دارد و بیــان نمــود بودجــه عمرانــی ب نیــاز ب
افزایــش خواهــد داشــت، دولــت از طریــق بانــک جــذب ســرمایه مــی کنــد و 
بــه کارگاه هــای تولیــدی وام مــی دهــد، ایشــان خاطــر نشــان کــرد تقویــت 
بانکهــا موجــب ریشــه کنــی فقــر بــا دریافــت اعتبــارات و رونــق کشــور بــا 
جــذب ســرمایه هــای خارجــی خواهــد شــد، رییســی گفــت آقــای روحانــی 
اشــاره می کننــد کــه مــا بــرای کشــاورزی در دولــت بعــد اقداماتــی خواهیــم 
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کــرد، ولــی آقــای روحانــی چــرا در همیــن دولــت ایــن اقدامــات را نکردیــد؟ 
شــما اعــالم کردیــد کــه 1۰۰ روز بعــد از تشــکیل دولــت بعــد مــن گزارشــی 
نســبت بــه اقداماتــم خواهــم داد، ولــی ارائــه نشــد، جهانگیــری گفــت اقتصاد 
ایــران بانــک محــور اســت، و تصمیم گیــری افزایــش ســرمایه اش بــا طــرح 
ــان نمــود  ــا بی ــرار دارد، هاشــمی طب تحــول نظــام بانکــی در دســتور کار ق
بــدون تردیــد مشــکالت از دولتهــای قبلــی بــه ارث رســیده، نظــام بانکــداری 
ــت.  ــی اس ــداری اروپای ــام بانک ــرداری از نظ ــو ب ــع الگ ــا در واق ــالمی م اس
ــون بانکــداری و شــفافیت راه حــل مناســب  ــر در قان ــر شــد تغیی وی متذک
اســت، قالیبــاف در نقــد ســخنان روحانــی بیــان نمــود مــا اعتقــاد بــه نقــش 
ــی ۴  ــد ط ــر ش ــم وی متذک ــتغال داری ــد،  کار و اش ــا در تولی ــدی بانکه ج
ســال گذشــته هیــچ اصالحــی در امــورات بانکــی صــورت نگرفتــه، جریــان 
نقدینگــی ســه برابــر شــده در نتیجــه بیــکاری افزایــش پیــدا کــرده اســت. 
ــد کــه مشــکالت  میــر ســلیم گفــت آقــای روحانــی خودشــان اشــاره کردن
نظــام بانکــداری مــا از ضعــف دولــت اســت. دولــت در برابــر تولیــد خــودروی 
ــود  ــح نم ــی زد، وی تصری ــودروی ژاپن ــه واردات خ ــی دســت ب ــی داخل برق
ــدی  ــی در جمعبن ــت، روحان ــوری اس ــا خ ــداری رب ــون بانک ــداری اکن بانک
ــه خودکفایــی در گنــدم، تولیــد 21 میلیــون تــن مــواد غذایــی،  ــا اشــاره ب ب
ــر ســال 91، پرداخــت 1/15 درصــد معوقــات  پرداخــت پــول گنــدم 1۷ براب
بانکــی، 9 هــزار میلیــارد وام ازدواج، 1۷ هــزار میلیــارد وام بــه بنــگاه هــای 
کوچــک، نظــارت بــر بانکهــا بیــان نمــود دولــت یازدهــم بــه وعــده هایــش 
ــد و ایجــاد اشــتغال  ــق تولی عمــل نمــوده اســت. وی خاطرنشــان کــرد رون
ــان و فــارغ  ــرای جوان ــژه ب ــه وی ــدار در صنعــت کشــاورزی و خدمــات، ب پای
ــری  ــران ام ــده ای ــتقالل و آین ــت، اس ــر عظم ــگاهی ب ــالن دانش التحصی

بدیهیســت. 

ــتغال  ــاد اش ــد و ایج ــق تولی ــرای رون ــما ب ــت ش ــه دول برنام
پایــدار بــه ویــژه بــرای جوانــان و فــارغ التحصیــالن 

دانشــگاهی چیســت؟
هاشــمی طبا اظهــار داشــت ایــران نفــت، گاز، خــاک، جنــگل، هــوا و رودخانــه 
خــودش را در اختیــار مــا قــرار گذاشــته اســت و مــا آن را تخریــب کردیــم، 
وی تصریــح کــرد اولیــن تــالش مــا احیــا و مدرنیــزه کــردن کشــاورزی در 
جهــت اصــالح ســرزمین ایــران اســت و در زمینــه تولیــد صــادرات و جــذب 
ســرمایه گــذار خارجــی دارای اهمیــت بســیار باالیــی اســت. وی متذکــر شــد 
فکــر نکنیــم ایــن تولیــدات بــر اســاس صنایــع زود بــازده جــواب می دهــد! 
صنایــع بایــد ریشــه در فنــاوری نویــن داشــته باشــند، تــا مــا بتوانیــم رونــق 
صنعتــی و دولــت تولیــدی را در کشــور ایجــاد کنیــم، قالیبــاف گفــت تولیــد 
ــرمایه،  ــوژی، س ــانی، تکنول ــد انس ــروی کارآم ــد نی ــا نیازمن ــم و طبیعت مه
ــا وجــود  ــح اســت و ب ــت صحی ــا هدای ــده ب ــوزش دی ــروی مناســب و آم نی
شــرکت هــای دانــش بنیــان هــر روز نــرخ بیــکاری رو بــه رشــد اســت کــه 
ایــن مشــکل ریشــه در بحــران مدیریــت اداره کشــور دارد، میرســلیم در نقــد 
ــا محاصــره تــورم بــه  صحبــت هــای هاشــمی طبــا بیــان داشــت دولــت ب
رکــود رســیده و رکــود مــا را گرفتــار نمــوده، بــه گونــه ای کــه ۷۰ درصــد 
ــی  ــای خارج ــذاری ه ــرمایه گ ــد. از س ــده ان ــی خوابی ــای صنعت ــهرک ه ش
صحبــت مــی کنیــم ولــی بــه ســرمایه هایــی ســاکن توجهــی نداریــم، ۸5 
ــون اساســی  ــه در قان ــه ک ــی اســت در صورتیک ــد کشــور دولت درصــد تولی
کشــور تعاونــی هــا و پــس از آن بخــش خصوصــی بایــد بیشــترین تولیــد را 

داشــته باشــند، روحانــی گفــت راه حــل ایجــاد ســرمایه گــذاری، فنــاوری و 
شــرکت هــای دانــش بنیــان اســت کــه در ایــن دولــت ۳۰۰ شــرکت دانــش 
ــه از2۰  ــن اســت ک ــر ای ــم ب ــزود تصمی ــد. وی اف ــی کنن ــت م ــان فعالی بنی
ــارد را  ــات 15 میلی ــت و گاز و میعان ــول نف ــروش پ ــش ف ــارد دالر افزای میلی
بــرای توســعه ســرمایه گــذاری و اشــتغال بــا همــکاری بانــک هــا اختصــاص 
یابــد و ۳ تــا 5 میلیــارد دالر از ایــن ســرمایه بــرای رســیدگی بــه معیشــت 
فقــرا اختصــاص یابــد، جهانگیــری بیــان کــرد مســئله تولیــد جهــت گیــری 
اصلــی ماســت و مــا بایــد از بخــش خصوصــی حمایــت کنیــم و منابــع مــورد 
نظــر آن را تامیــن کنیــم. وی حــل مشــکالت اقتصــادی، ثبــات در اقتصــاد، 
ــع ســرمایه گــذاری، ایجــاد فضــای  ــرخ ارز، برطــرف نمــودن موان تثبیــت ن
ســرمایه گــذاری بیــن المللــی، جــذب ســرمایه خارجــی از افتخــارات دولــت 
اخیــر برشــمرد، هاشــمی طبــا در جمعبنــدی بیــان نمــود مــا بایــد از طریــق 
توریســم شــغل ایجــاد نماییــم، ایشــان اظهــار داشــت حتــی مــی تــوان در 
ــد اســتخوان خــرد  ــا بای ــون شــغل رســید ام ــه یــک میلی ــاه هــم ب یــک م
کــرد، صــادرات بــر اســاس توانمنــدی هــای داخلــی نیــز راه دیگــری اســت، 
وی خاطرنشــان کــرد نمــی تــوان از ســرمایه گــذار خارجــی انتقــاد و حمایــت 
را توامــان انجــام داد و بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه ســرمایه گــذار 

در مرحلــه اول بــه دنبــال حفــظ منافــع خــود اســت.

بــرای هدفمنــد کــردن یارانــه هــا چــه اقداماتــی انجــام مــی 
دهیــد؟

ــای  ــی ه ــدوی از ویژگ ــت مه ــم دول ــاد داری ــا اعتق ــود م ــان نم رییســی بی
تقــوا، کارامــدی و خداترســی برخــوردار اســت، وی بیــان نمــود امــروز میــزان 
فقــر از 2۳ درصــد بــه 2۷ درصــد رســیده اســت، آیــا بــا پرداخــت ۴5 هــزار 
ــا  ــه دهــک هــای پاییــن ایــن مشــکالت حــل مــی شــود؟ وی ب تومــان ب
اشــاره بــه اینکــه  آب، بــرق، نفــت و گاز و حامــل هــای انــرژی از۴۰ هــزار 
ــد  ــر ش ــده متذک ــل ش ــان تبدی ــارد توم ــزار میلی ــه ۷۰ ه ــان ب ــارد توم میلی
ــردم  ــای م ــفره ه ــود، س ــس داده ش ــد پ ــردم نیازمن ــه م ــا ب ــول ه ــد پ بای
ــاب آقــای  ــر و گــران شــده، هاشــمی طبا گفــت جن هــم اکنــون کوچــک ت
رییســی لطفــًا روشــن ســازید کــه منابــع دیگــر چــه هســتند در دولــت قبــل 
ــه  ــر شــد ب ــه میــوه، مســکن و... ده براب ــا اعطــای ۴5  هــزار تومــان یاران ب
ــورم از جیب شــان  ــه خاطــر ۳6 درصــد ت ــان ب ــزار توم ــه 5۰۰ ه طــوری ک
ــی مشــابه رخ  ــا اتفاق ــش یارانه ه ــا افزای ــر ب ــروز هــم اگ ــم ام ــرون آوردی بی
دهــد می تــوان تخمیــن زد کــه ۸۰۰ هــزار تومــان از جیــب آنهــا درآورده ایــم. 
قالیبــاف تصریــح کــرد رســیدگی بــه محرومیــن وظیفــه و جــزء آرمان هــای 
ــیر  ــه مس ــردم ب ــا م ــرد ت ــد ک ــد کار تولی ــا بای ــد ام ــمار می آی ــه ش ــام ب نظ
خــود بازگردنــد، امــروز کســانی کــه بــه دنبــال کار تولیــدی هســتند تحــت 
ــوری  ــه ط ــد ب ــه مواجه ان ــاق ارز و واردات بی روی ــا قاچ ــتند و ب ــار هس فش
کــه در حاشــیه قــرار گرفته انــد. میرســلیم بیــان داشــت درآمــد حاصــل بــه 
ــه  ــا پرداخــت یاران ــارد تومــان اســت کــه ب صــورت تقریبــی ۸۰ هــزار میلی
حــدود ۳5 هــزار میلیــارد بــه مــردم داده می شــد، امــا بــا ایــن عمــل تولیــد 
فرامــوش شــد و نعمــت زاده مــی گویــد کــه تنهــا ســه درصــد بــرای تولیــد 
کمــک دریافــت کــرده در حالــی کــه بایــد ۳۰ درصــد دریافــت می کــرد، بــه 
عنــوان مثــال نبایــد بــدون برنامــه شــب انتخابــات صنــدوق کشــاورزی در 
حــال ورشکســتگی را بــا 5 هــزار میلیــارد پــر کــرد، روحانــی بیــان داشــت 
در دولــت قبــل 1۷ هــزار میلیــارد تومــان بــرای یارانــه پرداخــت شــد و ۴2 
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ــارد  ــزار میلی ــروز ۷۰ ه ــا ام ــد، ام ــاد ش ــف ایج ــم تخل ــارد ه ــزار میلی ه
ــف در  ــردم داد، توق ــه م ــه آن را ب ــوان هم ــه می ت ــود دارد ک دالر وج
ــت،  ــت نیس ــت درس ــاورزی، بهداش ــه کش ــوط ب ــای مرب ــش یارانه ه بخ
مــا دنبــال نظــام تأمیــن اجتماعــی هســتیم، در برنامــه دولــت دوازدهــم 
ــه در  ــرادی ک ــر و اف ــه براب ــش از س ــد را بی ــم درآم ــراد ک مســتمری اف
ــام در  ــت ن ــا ثب ــد را ب ــر می  برن ــه س ــق ب ــر مطل ــدی و فق ــف درآم ک
ســایتی بــه همیــن منظــور بــه حداقــل هــای معیشــتی خواهیــم رســاند، 
جهانگیــری گفــت بــا تصمیمــات نادرســت در دولــت قبــل ســفره مــردم 
ــول 15۰  ــرای وص ــه راه ب ــا س ــد، تنه ــک ش ــد کوچ ــا ۳5 درص 25 ت
هــزار تومــان یارانــه وجــود دارد یــک گــران کــردن حامل هــای انــرژی 
ــب  ــت را در قال ــای دول ــه هزینه ه ــا اینک ــرق و... ی ــت، گاز، ب ــد نف مانن
ــا  ــم ی ــش دهی ــی و...کاه ــه دفاع ــان، بودج ــوق معلم ــردن حق ــم ک ک
ــن  ــا ای ــم و ب ــزی دســت درازی می کنی ــک مرک ــدوق بان ــه صن اینکــه ب
ــم، رییســی  ــش می دهی ــودی افزای ــیوه صع ــه ش ــورم را ب ــش ت کار افزای
ــت  ــی گف ــای روحان ــه آق ــاب ب ــا خط ــایر نامزده ــد س ــه نق ــخ ب در پاس
آقــای روحانــی می گوینــد دریافتــی مســتمری بگیــران ســه برابــر شــده 
ــرا در  ــا چ ــده ام ــداران داده ش ــه به ــی ب ــون تومان ــت، وام 1۰ میل اس
روزهــای آخــر و در زمــان تبلیغــات انتخابــات؟ وی بــا بیــان اینکــه چــرا 
ــون  ــه قان ــد ک ــر ش ــد متذک ــت باش ــرف دول ــردم در تص ــه م ــد یاران بای
ــرود، ایشــان  ــا کجــا ب ــه پول ه ــرده ک ــا مشــخص ک ــدی یارانه ه هدفمن
ــت  ــت، دول ــن دول ــر شــده و ای ــت دو براب ــه دول ــرد هزین خاطرنشــان ک

ــرای کشــور اســت. پرخرجــی ب

افزایــش رشــد  بــرای  اولویت هــای شــما  مهم تریــن 
ــند  ــداف س ــه اه ــی ب ــت یاب ــور دس ــه منظ ــادی ب اقتص

چشــم انــداز ۱۴۰۴ چیســت؟
ــران  ــا بح ــور ب ــود کش ــان نم ــوال بی ــن س ــه ای ــخ ب ــاف در پاس قالیب
اقتصــادی، بیــکاری، رکــود و گرانــی  روبروســت. بــر اســاس آمــار ۳.5 
ــون  ــا ۷ میلی ــم ت ــن رق ــه ای ــود دارد ک ــور وج ــکار در کش ــون بی میلی
ــوض  ــا در قب ــش هزینه ه ــاهد افزای ــت، ش ــور اس ــل تص ــز قاب ــر نی نف
ــا  ــم ب ــی توانی ــا م ــرد م ــان ک ــتیم وی بی ــن هس ــرق، گاز و تلف آب، ب
معافیــت مالیاتــی و یــا بــه حداقــل رســاندن آن بــرای کســبه کــم درآمــد 
شــرایط مناســب تــری را ایجــاد نماییــم کــه بــا ایــن کار تولیــد را فعــال 
و رونــق را بــه کشــور برگردانــد، میرســلیم گفــت دولــت یازدهــم اصــل 
ــاد  ــل ۴۴ و اقتص ــا اص ــت ب ــی دانس ــع نم ــرده و درواق ــرا نک ۴۴ را اج
ــی  ــک واقع ــت الکترونی ــای دول ــذا ادع ــد. ل ــی کن ــه کار م ــی چ مقاومت
ــه جایــی نمــی رســیم،  ــا اصــالح نشــود ب نیســت و ایــن فســاد اداری ت
روحانــی گفــت 9 میلیــون تــن بــه پتروشــیمی اضافــه شــد کــه بــه طــور 
مســتقیم و غیرمســتقیم ســبب اشــتغالزایی 16 هــزار نفــر مــی شــود وی 
ــن  ــود در ای ــی ش ــاد م ــی ایج ــرمایه فیزیک ــق س ــد از طری ــزود رش اف
ــیدیم  ــد رس ــت درص ــاالی هش ــد ب ــه رش ــداز ب ــم ان ــد از چش ــت بع دول
ــت،  ــابقه نداش ــدی س ــن رش ــته چنی ــال گذش ــه در ده س ــی ک در حال
ــاالی ۸  ــد ب ــار رش ــن ب ــرای اولی ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب جهانگی
ــرای رشــد  ــه شــد، افــزود سیاســت و اقدامــات ب درصــد در ایــران تجرب
اقتصــادی بایــد وجــود داشــته باشــد و خاطــر نشــان نمــود کــه یکــی از 
ــا  سیاســت هــا سیاســت خارجــی اســت، رییســی اظهــار داشــت کــرد ب

ــه کشــورهای همســایه و  ــا رویکــرد صــادرات ب ــه ب دیپلماســی عزتمندان
هــدف اشــتغال زایــی مــی تــوان بــر مســائل فائــق آمــد، هاشــمی طبــا 
ــم  ــی کــه تحری ــی زمان گفــت برنامــه 1۴۰۴ اهــداف واالیــی داشــت ول
ــه  ــت ک ــی پذیرف ــورت م ــبی ص ــی مناس ــات اجرای ــد اقدام ــدیم بای ش
ــان بایــد  ــان و بازرگان ــه اقتصاددان انجــام نشــد، ایشــان تصریــح نمــود ب
ــًا  ــی و شــعار یقین ــا راحــت طلب ــه توســعه برســیم ب ــا ب ــم ت توجــه نمایی
ــه 1۴۰۴ نمــی رســیم، قالیبــاف در  در 1۴۰۴ کــه هیــچ در 1۴2۴ هــم ب
ــس عــدد و  ــه از جن ــده دادم هم ــه بن ــی ک ــت وعــده های ــدی گف جمعبن
ــط  ــرو و بس ــط مت ــعه خ ــت. توس ــعار نیس ــرف و ش ــا ح ــت و ب ــم اس رق
ــح نمــود مــردم  ــه هــای آن اســت و تصری آن در دیگــر شــهرها از نمون
ــه  ــق ب ــه 1.2 آن متعل ــغل ک ــون ش ــده 5 میلی ــه وع ــند ک ــن باش مطمئ
ــع کوچــک، توســعه کشــاورزی  ــق صنای مناطــق محــروم اســت، از طری
و صنایــع تبدیلــی در برنامــه دولــت بنــده اجــرا خواهــد شــد وی افــزود 
ــم  ــه شش ــتای برنام ــی در راس ــه نقدینگ ــی ب ــت ده ــا در جه ــا قطع م
ــکن  ــوزه مس ــا و ح ــه کارگاه ه ــژه ب ــگاه وی ــا ن ــداز ب ــم ان ــند چش و س
اقدامــات شــایان ذکــری را انجــام خواهیــم داد. ایشــان ایجــاد دبیرخانــه 
ــرای  ــاری ب ــران را افتخ ــت در ای ــور ثاب ــه ط ــیا ب ــهرهای آس کالن ش
ایــران و تهــران قلمــداد نمودنــد و آن را نمونــه ای مســتند در خصــوص 

ــمردند. ــهری برش ــی ش دیپلماس

تحلیل ساختار ســومین مناظره انتخابات 96
ــا رویکــرد حــل مشــکالت اقتصــادی  ــان ســومین مناظــره ب پــس از پای
در حــوزه کســب و کار، معیشــت، ایجــاد اشــتغال، کنتــرل تــورم، توســعه 
ــت  ــادی، عدال ــد اقتص ــاق، رش ــا قاچ ــه ب ــی، مقابل ــر نفت ــادرات غی ص
اجتماعــی فرصــت مغتنمــی اســت بــرای مــردم تــا بــا شــناخت کافــی از 

ــد.  ــات شناســایی نماین ــرای انتخاب ــزد خــود را ب ــدا نام کاندی
رویکــرد دفاعــی از عملکــرد دولــت و ارائــه پاســخ بــه انتقــادات در ایــن 
ــری و  ــان جهانگی ــی آقای ــاختار کل ــی س ــرات قبل ــد مناظ ــره مانن مناظ
ــرخ ارز، ایجــاد حــدود  ــود و ماننــد دو مناظــره قبــل تثبیــت ن ــی ب روحان
ــرل  ــام، کنت ــی، برج ــر نفت ــارت غی ــت تج ــراز مثب ــغل، ت ــزار ش 95۰ ه
تــورم، رشــد اقتصــادی و ... را مطــرح نمودنــد، همچنیــن رویکــرد 
دیپلماســی مســالمت آمیــز در تعامــالت بانکــی، توســعه تجــارت و 
ســرمایه گــذاری خارجــی را در دســتور کار دولــت بعــدی خــود دیدنــد، و 
در خصــوص تغییــرات در یارانــه هــا نیــز برنامــه جامــع رفــاه اجتماعــی 
ــه  ــا حــدودی نســبت ب ــد، و ت ــه نمودن ــر بســتر مجــازی را ارائ ــی ب مبتن

ــد. ــت نمودن ــداری را رعای ــالق م ــا اخ رقب
ــرد  ــه عملک ــود ب ــاز خ ــت و ت ــه تاخ ــی ب ــاف و رییس ــلیم، قالیب میرس
ــورم، رکــود،  ــداوم داده و مســائلی چــون ت ــت در ۴ ســال گذشــته ت دول
خــام فروشــی، فســاد اداری، ناکارآمــدی و ... را از مشــکالت مهــم دولــت 
ــه برنامــه هــای ایــن کاندیــدا  ــارز مباحــث عــدم ارائ ــد و نکتــه ب خواندن
ــان و  ــتغال جوان ــادی، اش ــد اقتص ــه، رش ــت یاران ــی پرداخ ــع مال در مناب
ــه  ــود را ک ــای خ ــه ه ــه برنام ــود ک ــان نم ــی بی ــه رییس ــود، البت ... ب
ــه  ــده ب ــردازی شــده در آین ــده پ ــات دانشــگاهی طراحــی و ای ــا مطالع ب
ــز از وعــده هــا ســرباز  ــا نی اطــالع عمــوم خواهــم رســاند. هاشــمی طب
ــط زیســت،  ــعه، صــادرات، محی ــود را در خصــوص توس زد و مباحــث خ

ــود. ــان نم ــی و ... بی ــام مالیات نظ
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29 اردیبهشت
ــن  ــدوره ای دهمی ــتین میان ــوراها و نخس ــوری و ش ــت جمه ــات ریاس انتخاب
دوره مجلــس از ســاعت ۸ روز جمعــه در 6۳ هــزار و 5۰۰ شــعبه اخــذ رای در 

ایــران و 1۰2 کشــور جهــان آغــاز شــد. 
56 میلیــون و ۴1۰ هــزارو 2۳۴ نفــر شــرایط الزم را بــرای رای دادن 
داشــتند، مــردم ایــران از ســاعات اولیــه شــروع انتخابــات، حضــور گســترده 
ــده  ــان دهن ــن نش ــه ای ــتند ک ــای رای داش ــای صندوق ه ــی در پ و  تاریخ
ــس  ــات پ ــن دوره انتخاب ــودن حضــوری حماســی در ســی و پنجمی ــا ب مهی
ــد،  ــی دانن ــی م ــران بخوب ــردم ای ــت، م ــالمی اس ــالب اس ــروزی انق از پی
مشــارکت حداکثــری، تضمیــن افزایــش قــدرت و امنیــت ملــی ایــران اســت 
ــی  ــکل حماس ــه ش ــران ب ــوری در ای ــت جمه ــات ریاس ــن رو انتخاب از همی
غیــرت و همیــت مــردم را بــه رخ جهانیــان کشــید، رهبــر انقــالب نیــز شــور 
و شــوق و نشــاط در برگــزاری انتخابــات را ذخیــره ای بــرای انقــالب و نظــام 
ــات  ــزاری انتخاب ــد برگ ــان نمودن ــر نش ــداد و خاط ــالمی قلم ــوری اس جمه
گســترده در ســایه آرامــش و امنیــت در ایــران، معــادالت دشــمنان را برهــم 
ــم در  ــران را ه ــالمی ای ــوری اس ــگاه جمه ــی و جای ــت مل ــد و امنی می زن

ــاء خواهــد بخشــید. ــت و ارتق ــی تقوی ــه ای و جهان عرصــه منطق
اقشــار مختلــف جامعــه بــا توجــه بــه فشــارهای شــدید اقتصــادی بــر بدنــه 
ــد  ــا سیاســت محــور شــدن اقتصــاد نشــان دادن ــت خــود را ب ــه رضای جامع
بدیــن شــکل کــه بــا درک از برنامــه هــای اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی 
و فرهنگــی روحانــی را بــا قاطعیــت و بــا تفــاوت ۷ میلیونــی بــرای بــار دوم 
ــی  ــروزی روحان ــرای پی ــوان ب ــددی را مــی ت ــل متع ــد، دالی انتخــاب نمودن
ــه ۴۰ ســاله ایشــان در  ــارز را مــی تــوان تجرب و تیمــش برشــمرد، نــکات ب
ــورم  ــرل ت ــت مــردم از کنت سیاســت، حفــظ چهارچــوب هــای نظــام، رضای
علــی رغــم رکــود، ارائــه تعریــف مــورد پســند از جــوان و اشــتغال، تعریــف 
صحیــح از دیپلماســی خارجــی، توجــه بــه اقتصــاد مقاومتــی، وعــده توجــه 
بیشــتر بــه ظرفیتهــای کشــاورزی، توجــه بــه محیــط زیســت و توریســم و 

. ...
ــرام  ــت احت ــه، عــدم رعای ــاری جامع ــی از رویکــرد رفت عــدم اطالعــات کاف
متقابــل، عــدم ارائــه برنامــه صحیــح مــدون و کارآمــد از ســوی کاندیداهــای 

رقیــب نیــز کمــک شــایانی بــه انتخــاب روحانــی نمــود.
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بازار پول

بــا توجــه بــه پیــروزی آقــای روحانــی و برنامــه هــای دولــت دوازدهــم، بــازار پــول در ســال 96 شــاهد تحــوالت اساســی خواهــد بــود. اصالحــات در صــورت 
هــای مالــی بانــک هــا، طــرح ســاماندهی موسســات غیــر مجــاز در برنامــه ششــم، کاهــش ســود ســپرده بانکــی در ســال 96، طــرح ادغــام برخــی از بانــک 

هــا، افزایــش نقدینگــی و بــه طبــع آن افزایــش نــرخ تــورم از جملــه عواملــی هســتند کــه مــی تواننــد تأثیــری زیــادی بــر بــازار پــول داشــته باشــند.
در مــورد متغیرهــای پولــی بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه افزایــش نقدینگــی بــه بیــش از 12۰۰ هــزار میلیــارد تومــان نگرانــی هــای افزایــش تــورم 
را دامــن مــی زنــد کــه بــا توجــه بــه وضعیــت رکــودی اجــزای کاالهــای محاســباتی شــاخص مصــرف کننــده بــا وزن زیــاد از جملــه مســکن بعیــد اســت 
ایــن افزایــش نقدینگــی بــه تــورم جهــش وار منجــر گــردد و از ایــن جهــت انتظــار مــی رود تــورم بــا شــیب مالیــم در ســال جدیــد بــا توجــه بــه هــدف 

گــذاری اشــتغال زایــی 95۰ هزارتایــی در ســال ، نیــاز بــه سیاســت هــای انبســاطی افزایــش یابــد.
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ــی، 15  ــود بانک ــرخ س ــار ن ــول و اعتب ــورای پ ــات ش ــن مصوب ــق آخری طب
درصــد اعــالم شــده اســت. بــا توجــه بــه اختــالف بیــن ســود بانکــی و نــرخ 
تــورم کــه وجــود اختــالف مثبــت بیــن ســود بانکــی و تــورم باعــث جــذب 
نقدینگــی مــردم جهــت ســپرده گــذاری در بانــک مــی گــردد و ایــن خــود  
باعــث افزایــش نقدینگــی بــه علــت ســود تخصیــص یافتــه بــه ایــن ســپرده 
ــول در ســایر بخــش هــای  ــی  از ســرمایه گــذاری پ ــه مانع هــا و منجــر ب

اقتصــادی مــی گــردد.
بــا کاهــش ســود ســپرده بانکــی، ســرمایه گــذاری در ســایر فعالیــت هــای 
ــه  ــی ب ــان نقدینگ ــه جری ــردد و در نتیج ــی گ ــر م ــه ت ــه صرف ــادی ب اقتص
ســمت ســرمایه گــذاری صنعتــی ســوق پیــدا مــی کنــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه هنــوز بانــک هــا نــرخ ســود کاهــش یافتــه در مصوبــه قبلــی در ســال 

ــه  ــو ب ــت از یکس ــد. دول ــی کنن ــت نم ــی را رعای ــن روزهای ــته در چنی گذش
ــذاری  ــرمایه گ ــش س ــی و افزای ــن مال ــه  تأمی ــن آوردن هزین ــور پایی منظ
ــا  ــک ه ــر بان ــوی دیگ ــت و از س ــی اس ــود بانک ــرخ س ــش ن ــان کاه خواه
بــه دلیــل قــرار گرفتــن در مشــکالت و تنگناهــای اعتبــاری و کمبــود منابــع 
ناچــار بــه پرداخــت ســودهای بیشــتر بــه منظــور جــذب ســپرده هــای بانکی 
هســتند و همیــن وضعیــت موجــب شــده اســت تــا مســئله نــرخ ســود بانکــی 
بــه کالف ســردرگمی کــه هــر روز پیچیــده تــر مــی گــردد تبدیــل گــردد.

ــن  ــن اســت کــه در بهتری ــول حاکــی از ای ــازار پ ســایر متغیرهــای مهــم ب
حالــت بــرای بانــک هــا ثبــات نــرخ ســود ســپرده بانکــی در وضعیــت فعلــی 

اســت.
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 شــاخص کل بــورس اوراق بهادارتهــران در ســه ماهــه اول ســال 96 از رقــم 
۷۷.2۳۰ در اســفند 95 بــه رقــم ۷۸.۷۳6 در خــرداد مــاه 96 رســید، و رشــد 
تقریبــی 2 درصــدی را در ســه ماهــه اول ســال رقــم زد ایــن در حالــی بــود 
کــه در ســه ماهــه اول ســال 95 شــاخص کل افــت  1۰ درصــدی را تجربــه 

کــرده بــود. 
ــات در  ــازار ســرمایه تحــت تأثیــر خــوش بینــی هــای انتخاباتــی و هیجان ب
اردیبهشــت مــاه همزمــان بــا انتخــاب مجــدد دولــت تدبیــر و امیــد و پیــش 
ــرخ رشــد اقتصــاد پایــدار، تــورم کاهشــی و  ــر ن بینــی کارشناســان مبنــی ب
نــرخ ارز بــا ثبــات، بــا ثبــت بــازده 5.1 درصــدی بیشــترین بــازده را در میــان 
ســایر بازارهــای ارز و طــال بدســت آورد و ایــن خــوش بینــی در خــرداد مــاه 
ــه  ــو سیاســی منطق ــران و ایجــاد ج ــه حمــالت تروریســتی ته ــه ب ــا توج ب

منجــر بــه کاهــش بــازده ایــن بــازار در خــرداد مــاه گردیــد.
رشــد بــازار ســرمایه و ایجــاد رونــدی مثبــت در ایــن بــازار نیــاز بــه عواملــی 

ــرخ دالر، و  ــی، ن بنیــادی نظیــر رشــد قیمــت هــای کاال در بازارهــای جهان
کاهــش واقعــی ســود بانکــی و... دارد تــا بتوانــد رونــدی مثبــت و باثبــات را 

در پیــش بگیــرد.
ــایر  ــا س ــران ب ــراودات ای ــد م ــی ش ــی م ــش بین ــه پی ــور ک ــه همانط البت
کشــورهای در حــال افزایــش مــی باشــد و ایــران در حــال گســترش روابــط 
بــا کشــورهای دیگــر و عقــد قراردادهــای مختلــف نظیــر قراردادهــای جدیــد 
خریــد هواپیمــا و انتقــال تکنولــوژی در صنایــع نظیــر خــودرو و پتروشــیمی 

مــی باشــد. 
پیــش بینــی مــی شــود شــروع فصــل تابســتان و برگــزاری مجامــع شــرکت 
ــت از  ــار مثب ــار اخب ــادار و انتش ــورس اوراق به ــده در ب ــه ش ــای پذیرفت ه
عملکــرد و پیــش بینــی ســال آتــی ، منجــر بــه رونــق بــازار ســرمایه گــردد. 
نمــودار ذیــل افــت و خیــز شــاخص کل را در ســه ماهــه نخســت ســال 69 

را نشــان مــی دهــد.
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     چکیده:

 اســتفاده از وســایل مختلــف حمــل و نقــل در قــرن ۱2 یکــي از شــاخص هــاي یــك شــهر ســالم بــه شــمار مــی رود. نزدیــك بــودن خطــوط
 ارتباطــي مختلــف بــه یکدیگــر عــالوه بــر ایــن کــه رفــت و آمــد را بــرا ي افــراد جامعــه تســهیل مــی کنــد، از بــروز ترافیــك هــم جلوگیــري
 کــرده و هزینــه هــاي رفــت و آمــدي را نیــز کاهــش مــی دهــد. حمــل و نقــل شــامل طیفــی از عوامــل اجتماعــی، محیطــی و اقتصــادی خــارج
 از بخــش بهداشــت و درمــان اســت کــه اثــرات آن بــر ســالمت شــناخته شــده اســت. بنابرایــن در تدویــن برنامــه هــا و سیاســت حمــل
 و نقــل، لحــاظ کــردن تعییــن کننــده هــای ســالمت ضــروری اســت. از آن جــا کــه سیاســت هــا، قوانیــن و برنامــه هــای هــر جامعــه از
 طریــق شــرایط حاکــم بــر محیــط زندگــی افــراد مــی تواننــد اثــرات خــود را در نهایــت بــر ســالمت مــردم و بهــره منــدی عادالنــه آنــان
 از فرصــت هــای ســالمت اعمــال نمایــد، الزم اســت کــه در سیاســت گــذاری و برنامــه ریــزی هــای اجتماعــی بــه ســالمت توجــه خاصــی
 داشــت. بــه ایــن منظــور نیــاز بــه ابــزار و روش هایــی اســت تــا بــه وســیله آن بتــوان اثــرات سیاســت، پــروژه و برنامــه هــای کالن را
 بــر ســالمت جمعیــت هــا بررســی نمــود. در حــال حاضــر در دنیــا روش هــا و ابزارهــای مختلفــی در ایــن زمینــه بــه کار گرفتــه مــی شــود
 کــه تحــت عنــوان ارزیابــی اثــرات ســالمتی نامیــده مــی شــود کــه کاربــرد اصلــي آن تخمیــن نتایــج و شــفاف کــردن عواقــب متعــدد یــك

سیاســت بــر ســالمت اســت.

ارزیابی اثرات برنامه های
 حمـل و نقـل بـرسـالمتی

نویسنده : پریسا شجاعی
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    مقدمه:
در دنیــای امــروز دیــدگاه هــای ســالمت چشــم انــدازی وســیعتر پیــدا کــرده 
و ضرورتــًا بــه عوامــل تعییــن کننــده غیــر طبــی ســالمت توجــه ویــژه ای 
ــودی  ــه خ ــا ب ــده ه ــن کنن ــن تعیی ــک از ای ــر ی معطــوف گشــته اســت. ه
ــه شــدت  ــت ســالمتی را ب ــر یکدیگــر وضعی ــر ب ــق تأثی ــا از طری خــود و ی
تحــت تأثیــر قرارمــي دهنــد و ســبب بــروز بــی عدالتــی هایــی در وضعیــت 
ســالمت مــی گردنــد. در واقــع صحیــح اســت کــه مراقبــت هــای پزشــکی 
ــدی  ــاری ج ــک بیم ــودی از ی ــا بهب ــر و ی ــول عم ــث ط ــد باع ــی توانن م
شــوند ولــی آن چیــزی کــه بــرای ســالمت جمعیــت مهــم اســت، شــرایط 
اجتماعــی- اقتصــادی اســت کــه باعــث مــی شــود مــردم بیمــار شــوند و یــا 
ــا کــه تعییــن کننــده  ــه مراقبــت پزشــکی داشــته باشــند. بدیــن معن ــاز ب نی
هــای اجتماعــی ســالمت  ماننــد میــزان درآمــد، ســطح تحصیــالت، شــغل، 
ــد  ــی مانن ــل بســیار بیشــتر از عوامل ــه اجتماعــی و حمــل و نق ــه، طبق تغذی
ــالمت  ــوند و در س ــی ش ــا م ــه بیماریه ــال ب ــبب ابت ــی س ــل بیولوژیک عوام
ــه  ــد کــه اگــر نادیــده گرفتــه شــوند رســیدن ب انســان نقــش بســزایی دارن
ــد.  ــت در ســالمت را محــال مــی نماین ــراری عدال اهــداف ســالمتی و برق

ــا  ــوادی، قطع ــکاری و بیس ــر، بی ــر فق ــکالتی نظی ــی و مش ــائل اجتماع مس
بــه  عنــوان مشــکل در تمــام کشــور هــای دنیــا بــا ابعــاد متفاوتــی وجــود 
دارد و مســلمًا ایــن خواســت غائــی تمــام دولتهاســت کــه بتواننــد راهــکاری 
مناســب بــرای بــر طــرف کــردن موانــع و ایجــاد رفــاه، امنیــت و ســالمت 
مــردم خویــش پیــدا کننــد)1(. مداخــالت در ایــن زمینــه نیــاز بــه مواجهــه 
بــا طیــف وســیعی از تعییــن کننــد ه هــای ســالمت )شــکل 1(، از شــرایط 
ــی در تمــام ســطوح  ــر آن ــا تأثی ــی ب ــا اقدامات ــه ت ســاختاری اجتماعــی گرفت
و از طریــق دولــت هــا دارد. ایــن اقــدام یــک فرآینــد چنــد بخشــی اســت 
و دربرگیرنــده عاملیــن و فعــاالن دولتــی و غیــر دولتــی، تشــکالت مدنــی، 
ــان  ــز خــود پزشــکان و کارکن ــی و نی ســازما نهــای خصوصــی و بیــن الملل
بخــش ســالمت اســت. یکــی از ایــن تعییــن کننــده هــای ســالمت، حمــل 
و نقــل اســت. وجــود حمــل ونقــل ســالم دارای اثــرات مهمــی بــر ســالمت 
آراد جامعــه اســت. منظــور از حمــل و نقــل ســالم، رانندگــی کمتــر و پیــاده 
ــاده روی و  ــواری، پی ــه س ــت. دوچرخ ــتر اس ــواری بیش ــه س روی و دوچرخ

ــاء  ــه چهــار دلیــل ســبب ارتق اســتفاده از وســایل حمــل و نقــل عمومــی ب
ســالمتی مــی گردنــد: اینهــا خــود نوعــی ورزش انــد، تصادفــات منجــر بــه 
مــرگ را کاهــش مــی دهنــد، ارتبــاط اجتماعــی را افزایــش و آلودگــی هــوا 

را کــم مــی نماینــد. 
ماشــینی شــدن زندگــی باعــث کــم تحرکــی در امــور شــغلی و خانــه داری 
ــردم  ــن م ــش مــی دهــد. بنابرای ــی را افزای ــده و بطــور اپیدمیــک چاق گردی
نیازمنــد یافتــن راه حــل هایــی جهــت افزایــش تحــرک و وارد کــردن ورزش 
در برنامــه زندگــی خــود هســتند. سیاســت هــای حمــل و نقــل مــی تواننــد 
ــی تحــرک داشــته باشــند.  ــی ب ــا ســبک زندگ ــارزه ب ــدی در مب نقــش کلی
اینهــا خــود از طریــق سیاســتهایی کــه منجــر بــه اســتفاده کمتــر از وســیله 
نقلیــه شــخصی و افزایــش پیــاده روی و دوچرخــه ســواری و گســترش حمــل 
ــود. ورزش منظــم از  ــد ب ــل اعمــال خواهن ــد قاب و نقــل عمومــی مــی گردن
بیمــاری هــای قلبی-عروقــی پیشــگیری نمــوده و بــا محدودکــردن چاقــی 
ــن ورزش  ــم چنی ــردد. ه ــی گ ــت م ــاری دیاب ــروز بیم ــش ب ــب کاه موج
ــردگی در  ــب پیشــگیری از افس ــاء داده و موج ــالمتی را ارتق ــاس س احس

ســالمندان مــی گــردد.
بــا کاهــش ترافیــک، تلفــات و تصادفات جــدی ناشــی از آن نیز کاهــش خواهند 
یافــت. هرچندکــه تصادفــات وســایل نقلیــه باعــث آســیب دوچرخــه ســواران و 
افــراد پیــاده نیــز مــی گــردد امــا معمــوال آســیب هــای آنهــا کــم خطرتر اســت. 
طراحــی خــوب محیــط شــهری به طــوری کــه محــل عبوردوچرخــه ســواران و 
عابریــن را از محــل تــردد ماشــینها جــدا نمایــد مــی تواند ســبب افزایــش ایمنی 
ــز شــود. هــم چنیــن کاهــش ترافیــک  ــاده نی دوچرخــه ســواران و عابریــن پی
ــاده روی و دوچرخــه  جــاد ه ای موجــب کاهــش آلودگــی هــوا مــی گــردد. پی
ــرم  ــن از گ ــی شــوند و هــم چنی ــل مصــرف ســوخت م ســواری ســبب حداق
شــدن کــره زمیــن نیــز جلوگیــری مــی نماینــد. ضمنــا کاهــش بیمــار ی هــای 
ــده  ــاظ آین ــه لح ــته و ب ــی داش ــدا را در پ ــر و ص ــوا و س ــی ه ــی از آلودگ ناش
اکولوژیکــی شــهری نیــز از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. از ســوی دیگــر 
دوچرخــه ســواری و پیــاده روی و اســتفاده از وســایل حمــل و نقــل عمومــی خود 
باعــث افزایــش تعامــل اجتماعــی می گــردد. انــزوای اجتماعــی و کمبــود تعامل 

اجتماعــی قویــا بــا تضعیــف ســالمتی در ارتبــاط اســت)1. ۳(.
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 )AIH(ارزیابی تأثیر سالمتی
ــر  ــوذ و تأثی ــت نف ــده آن تح ــن کنن ــل تعیی ــالمتي و عوام ــه س ــا ک از آنج
زیــاد سیاســت هــاي خــارج از بخــش مراقبــت هــاي ســالمتي ماننــد حمــل 
ــد،   ــرار دارن ــکن(، ق ــازي )مس ــه س ــازي و خان ــاي نوس ــروژه ه ــل، پ و نق
ــزار  ــا« اب ــه سیاســت ه ــرد »ســالمت در هم ــردن رویک ــي ک ــراي عملیات ب

ارزیابــي تأثیــرات ســالمت)AIH( ابــداع شــده اســت.  ارزیابــي تأثیر ســالمتي  
ــه وســیله  ــه طــور وســیعی ب ــاه ب تشــخیص مــی دهــد کــه ســالمتی و رف
عواملــی خــارج از بخــش ســالمت تحــت تأثیــر قــرار مــی گیــرد)۴( ارزیابــي 
تأثیــرات ســالمت  ترکیبــي از شــیوه هــا، روشــها و ابزارهــا یــی اســت کــه 
ــا  ــه ی ــت، برنام ــوه ي سیاس ــرات بالق ــاره ي اث ــوان درب ــا بت ــق آنه از طری



پروژهــاي بــرروي ســالمتي یــک جمعیــت و توزیــع ایــن اثــرات در جمعیــت 
قضــاوت نمــود)5( اهمیــت و ارزش AIH در ســطوح مختلــف اســتاني، ملــي 
و بیــن المللــي شــناخته شــده اســت. اگرچــه بــه طــور متعــارف هیــچ الــزام 
قانونــي مســتقیمي بــراي اســتفاده ازAIH وجــود نــدارد، امــا ارزش و نقــش 
ــت،  ــده اس ــد ش ــا تأیی ــته ی ــي برجس ــتراتژي و سیاس ــاي اس آن در موقعیته
هــدف بــه حداکثــر رســاندن بهبــود ســالمتي )و بــه حداقــل رســاندن لطمــه 
بــه ســالمتي( اســت کــه انتظــار مــي رود بــه دنبــال یــک طــرح پیشــنهادي 
ــود ســالمتي را جــزء اهــداف خــود  ــن طــرح بهب باشــد و ممکــن اســت ای
داشــته یــا نداشــته باشــد، بایــد چنــد رشــته اي )مشــترک بیــن چنــد رشــته 
تحصیلــي(، )چنــد بخــش( و مشــارکتي باشــد و بــرروي نابرابریهاي ســالمتي 
تأکیــد داشــته باشــد. بایــد از انــواع شــواهد کیفــي و کمــي اســتفاده نمــود.

ــد  ــي دهن ــکیل م ــام  AIHرا تش ــالوده ي انج ــه ش ــي ک ــهاي اصل ارزش

2۰

ــی  ــع ارزیاب ــه گســترده درک شــوند و در واق ــک زمین ــه در ی ــد ک ــاز دارن نی
تأثیــر ســالمتی بــه تعریــف ســالمت از دیــدگاه ســازمان بهداشــت جهانــی 
ــه فقــط  »ســالمت وضعیــت رفــاه کامــل فیزیکــی، اجتماعــی و روانــی و ن
ــه  ــهای برنام ــاره دارد. روش ــتر اش ــت« بیش ــص اس ــا نق ــاری ی ــود بیم نب
ــای کاری و  ــردم، الگوه ــی م ــر زندگ ــل ب ــل و نق ــای حم ــزی شــبکه ه ری
ــه  ــرای دسترســی ب مســافرتی، شــکل اقتصــاد محلــی، فرصتهــای مــردم ب
ــرای  ــراد ب ــش اف ــات و شــبکه هــای اجتماعــی شــان و گرای ــا، خدم کااله
ــه  ــاده روی، دوچرخ ــه پی ــراد ب ــش اف ــر دارد. گرای ــی تأثی ــای فیزیک فعالیته
ســواری یــا بــازی در فضــای آزاد بوســیله راحتــی، کیفیــت و ایمنــی پیــاده 
روهــا و مســیرهای دوچرخــه ســواری و همچنیــن دسترســی بــه فضاهــای 

ــاز محلــی تحــت تأثیــر قــرار مــی گیــرد)6(. ب

۱-غربالگری
در ایــن مرحلــه طــرح، برنامــه یــا سیاســت پیشــنهادی حمــل و نقــل از نظــر 
ــر  ــه از نظ ــن برنام ــت ای ــت اهمی ــالمتی و عل ــرات س ــی اث ــه ارزیاب ــاز ب نی

ســالمت، بررســی مــی شــود.

2-تعیین حدو حدود
عبــارت اســت از  تشــکیل کمیتــه هدایــت کننــده، حــوزه گــردآوری 
ــاي  ــه ه ــا جنب ــرح، ارکان ی ــن ط ــام ای ــه انج ــی برنام ــات، طراح اطالع
ــل  ــر قاب ــاي غی ــه ه ــوند، جنب ــي ش ــد ارزیاب ــه بای ــنهادي ک ــرح پیش ط
تغییــر طــرح، اهــداف ارزیابــی تأثیــر ســالمتی، ارزشــهاي بنیادیــن ارزیابــی 
ــي تحــت پوشــش عمــل اجــراي طــرح  ــر ســالمتی، مناطــق جغرافیای تأثی
ــا  ــور آنه ــت حض ــالمتی و ماهی ــر س ــی تأثی ــهامداران ارزیاب ــنهادي، س پیش
منابــع موجــود )انســاني، مالــي و مــواد(، روشــهاي مورد اســتفاده، و تــدارکات 

ــزی(.   ــع و رومی ــریع، جام ــی )س ــطح ارزیاب ــن س ــت و تعیی مدیری

3-شناسایی
ــده از  ــناخته ش ــرات ش ــي اث ــتلزم ارزیاب ــوده و مس ــده ب ــه پیچی ــن مرحل  ای
دیــدگاه عدالــت اســت. در ایــن مرحلــه ویژگــی هــا و مســائل مبنایــي وضعیت 
ســالمتي جمعیــت تحــت تأثیــر برنامه شناســایی شــده و بــا بکارگیــری روش 
ــی  ــت و منف ــرات مثب ــات، اث ــردآوری اطالع ــرای گ ــی ب ــای کمــی و کیف ه
ایــن برنامــه بــر تعییــن کننــده هــای ســالمت جامعــه مشــخص مــی گــردد، 
و مســیرهای )syawhtaP( تأثیــر گــذاری ایــن تعییــن کننــده هــا ترســیم مــی 
شود)شــکل 2(. مطابــق بــا بررســی متــون در زمینــه ارزیابــی تأثیــر ســالمت 
حمــل و نقــل، ایــن نــوع ارزیابــی بــر هشــت تعییــن کننــده اصلــی ســالمت 
ــاد داشــته باشــد،  ــا زی ــر آنهــا تأثیــر کــم ی ــد ب کــه حمــل و نقــل مــی توان
تمرکــز دارد )جــدول 1(. عــالوه بــر درک ایــن تعییــن کننــده هــای ســالمت، 
مهــم اســت کــه بدانیــم نابرابریهــای زیــادی در ســالمت درون جوامــع وجــود 
دارد. افــراد فقیــر و محــروم معمــواًل وضعیــت ســالمت بدتــری را نســبت بــه 
افــراد غنــی تجربــه مــی کننــد و دسترســی کمتــری بــه خدمــات دارنــد. در 
انگلســتان مشــخص شــده اســت کــه مــردم فقیــر بــه طــور متوســط هفــت 
ســال زودتــر از افــراد ســاکن در مناطــق غنــی مــی میرنــد. بنابرایــن مهــم 
ــیب  ــای آس ــا در گروهه ــن نابرابریه ــالمتی ای ــر س ــی تأثی ــه ارزیاب ــت ک اس
پذیــر را در نظــر گرفتــه و بــه تأثیــر حمــل و نقــل هــم از نظــر مثبــت و هــم 

از نظــر منفــی بــر ایــن گروههــا توجــه خــاص داشــته باشــد)۸(. 

ــي طرفــي،  ــداوم، ارتقــاي ســالمتي، مشــارکت، دموکراســي، ب ــد از ت عبارتن
برابــري و اســتفاده شایســته از شــواهد. ارزیابــی تأثیــر ســالمتی تشــخیص 
مــی دهــد کــه اگــر چــه بیمــاری و مــرگ )بیمــاری زایــی و مــرگ و میــر( 
راههــای مفیــدی بــرای ســنجش ســالمت هســتند ولیکــن همیــن مفاهیــم 
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تعیین کننده های سالمت- پیامد های سالمتطبقه بندی اثراتگروههای آسیب پذیر
 اثرات بالقوه بر توانایی دسترسی به تسهیالت بهداشتی ودسترسی به سالمت و خدمات مراقبت اجتماعی

مراقبت اجتماعی
افراد دارای نقص حرکتی _افراد بدون دسترسی به 

ماشین

سرمایه و انسجام اجتماعی

اثرات بالقوه بر دسترسی به شبکه های حمایت اجتماعی، 
انزوای اجتماعی

همه گروهها

اثرات بالقوه بر توانایی دسترسی به تسهیالت رفاهی و 
فرهنگی

افراد با درآمد کم_افراد دارای نقص حرکتی _افراد بدون 
دسترسی به ماشین_همه استفاده کنند گان جاده

 محیط

اثرات بالقوه بر توانایی دسترسی به تسهیالت رفاهی و 
فرهنگی

افراد سالمند_کودکان_دوچرخه سواران
عابران پیاده

اثرات بالقوه آلودگی صوتی بر خواب و لذت بردن از 
فضاهای باز

افراد سالمند_کودکان

 اثرات بالقوه بر تنوعه زیستی و چشم انداز و لذت از 
طبیعت و فضای باز

همه گروهها

اثرات بالقوه تغییرات آب و هوا بر افزایش بیماری از 
طریق حوادث آب و هوایی

افراد با مشکالت سالمتی_ افراد سالمند

اثرات بالقوه بر فعالیت فیزیکی از طریق پیاده روی و فرصتهایی برای فعالیت فیزیکی 
دوچرخه سواری

افراد بدون ماشین_افراد بیکار_افراد با درآمد کم
_افراد سالمند_کودکان _دوچرخه سواران_عابران پیاده

 اثرات بالقوه بر چاقی و بیماریهای مرتبط با فعالیت
فیزیکی

افراد با مشکالت سالمتی _افراد بدون ماشین
افراد بیکار_افراد با درآمد کم_افراد سالمند

کودکان _دوچرخه سواران_عابران پیاده

اثرات بالقوه بر دسترسی به فضاهای باز و تسهیالت 
ورزشی

افراد بدون ماشین_افراد با درآمد کم_کودکان

اثرات بالقوه بر تعداد افراد مجروح یا کشته شده ناشی از تصادف و صدمات
تصادفات ترافیکی

عابران پیاده_دوچرخه سواران_کودکان _افراد با درآمد 
کم

بیکاران_افراد با نقص حرکتی_افراد بدون دسترسی به اثرات بالقوه بر دسترسی به محیط کار، اشتغال و درآمداشتغال و اقتصاد
ماشین_کودکان _افراد با درآمد کم_گروههای اقلیت 

نژادی

همه گروههااثرات بالقوه بر اقتصاد مناطق گسترده

اثرات بالقوه بر دسترسی به مدارس، موسسات آموزشی آموزش و یادگیری
و دانشگاه

کودکان _دانشجویان

بیکاران_افراد با درآمد کماثرات بالقوه بر فرصتهای آموزشی

همه استفاده کنندگان جادهاثرات بالقوه بر امنیت جاده و برنامه های تغییر رفتار

گروههای اقلیت نژادیاثرات بالقوه بر امنیت مکان ها و زیر ساختارجرم و امنیت فردی

افراد سالمند _کودکان _زناناثرات بالقوه بر درک امنیت مکانها و زیر ساختار
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اگــر چــه تحقیقــات کمــی در مــورد ارتبــاط بیــن ســرمایه اجتماعــی و حمــل 
و نقــل بطــور خــاص وجــود دارد ولیکــن تعــدادی از مطالعــات نشــان دادنــد 
ــر حجــم ترافیــک  کــه تمــاس اجتماعــی ممکــن اســت بطــور معکــوس ب
تأثیــر داشــته باشــد. تعامــل و ارتبــاط زیــاد بیــن مــردم باعــث ایجــاد شــادی 
و تقویــت روحیــه در جامعــه شــده و ایــن حــس وابســتگی از نظــر ســالمت 

بســیار مهــم بــوده و بــر طــول عمــر و کیفیــت زندگــی اثــر مــی گــذارد.

•محیط
ــل  ــل و نق ــی از حم ــدای ناش ــرو ص ــن س ــتقیم بی ــاط مس ــه ارتب ــر چ اگ
قطعــی نیســت)۰1(  ولیکــن ارتبــاط بیــن ســرو صــدا و اختــالل خــواب، 
ــودکان  ــرد ک ــر عملک ــی آن ب ــرات منف ــی و اث ــکمی قلب ــای ایس بیماریه
ــن ســرو صــدای  ــر ای ــالوه ب ــناخته شــده اســت)11( ع ســن مدرســه ش
ــواری در  ــه س ــا دوچرخ ــاده روی ی ــراد را از پی ــت اف ــن اس ــاده ممک ج
ــد. دسترســی  ــاز منصــرف کن مســیرهای شــلوغ و اســتفاده از فضاهــای ب
ــرای گفتگــوی  ــا کیفیــت خــوب و مکانهــای طبیعــی ب ــاز ب ــه فضــای ب ب
افــراد اثــرات مثبــت بــر ســالمت و رفــاه آنهــا داشــته و فرصــت تشــویق 

ــازد. ــی س ــم م ــی فراه ــای فیزیک ــه فعالیته ــراد را ب اف

•فرصت های فعالیت فیزیکی
ــتورالعملی را در  ــی، دس ــی بالین ــالمت  )ECIN( و تعال ــی س ــه مل موسس
ــت فیزیکــی را تشــویق  ــه فعالی ــاختگی ک ــای س ــط ه ــورد ایجــاد محی م
مــی کنــد، منتشــرکرده اســت. ارتبــاط بیــن افزایــش اســتفاده از ماشــین 
و کاهــش فعالیتهــای فیزکــی و افزایــش چاقــی در ســطح جمعیــت 
ــطح  ــل در س ــور کام ــاط بط ــن ارتب ــه ای ــر چ ــت، اگ ــده اس ــایی ش شناس
فــردی وجــود نــدارد بطــور کلــی برنامــه هــای حمــل و نقــل بایــد دارای 
ــد،  ــواری باش ــه س ــاده روی و دوچرخ ــویق پی ــرای تش ــی ب ــت کاف ظرفی
اســتفاده از حمــل و نقــل عمومــی اغلــب شــامل پیــاده روی تــا ایســتگاه 
ــای  ــی گروهه ــت فیزیک ــه فعالی ــک ب ــع کم ــار و درواق ــا قط ــوس ی اتوب

ــال اســت )12(.  ــر فع غی

•تصادف و صدمات
اثــرات حمــل و نقــل بــر نابرابــری هــای ســالمت زمانــی اهمیــت زیــادی 
پیــدا مــی کنــد کــه نگاهــی بــر مــرگ هــای ناشــی از تصادفــات ترافیــک 
ــه  ــبت ب ــت نس ــیاه پوس ــت س ــای اقلی ــیم، گروهه ــته باش ــاده ای داش ج
ــرای  ــتری ب ــال بیش ــار احتم ــدن 1.۳ ب ــت در لن ــفید پوس ــای س گروهه
ــلوغ  ــای ش ــور از خیابانه ــا عب ــاده روی و ی ــی از پی ــدن ناش ــه دی صدم
دارنــد یافتــه هــا نشــان مــی دهــد عــالوه بــر صدمــات جســمی 
اختــالالت استرســی بعــد از حادثــه از بیــن ســه کــودک درگیــر در 
ــر  ــال ب ــن 1۰ بزرگس ــا و از بی ــی از آنه ــر یک ــاده ای  ب ــات ج تصادف
ــد  ــل بای ــل و نق ــای حم ــه ه ــذارد )۸( برنام ــی گ ــر م ــا تأثی ــی از آنه یک
دارای ظرفیــت کافــی بــرای کاهــش میــزان تصادفــات جــاده ای باشــند، 
ــمت  ــه س ــل ب ــل و نق ــه حم ــر یافت ــدل تغیی ــه دارای م ــورهای ک کش
ــات  ــن تصادف ــمگیری را در ای ــش چش ــتند کاه ــواری هس ــه س دوچرخ
ــه  ــه حــوادث و پذیــرش آن ب ــا وجــود تغییــر نگــرش ب ــد. ب ــه کردن تجرب
عنــوان یــک مشــکل قابــل پیشــگیري و کاهــش تعــداد مــرگ در بعضــی 
ــوادث  ــی ازح ــرگ ناش ــوز م ــفانه هن ــه، متأس ــعه یافت ــورهاي توس از کش

ــال  ــه و در ح ــعه یافت ــر توس ــه و ترافیکــی درکشــورهاي کمت ــر مترقب غی
ــات  ــق مطالع ــد.  طب ــی باش ــر م ــرگ و می ــی م ــل اصل ــعه از عوام توس
ــه حــوادث ترافیکــی در  ــی، رتب ــی بهداشــت و بانــک جهان ســازمان جهان
فهرســت علــل مــرگ و میــر در جهــان از رتبــه نهــم درســال 199۰ بــه 
رتبــه ســوم در ســال 2۰2۰ خواهــد رســید. ایــن رونــد در کشــورهاي در 
حــال توســعه نگــران کننــده اســت. بــا وجــود اینکــه ایــن کشــورها تنهــا 
۳2 % نــاوگان جادهــا را در اختیــار دارنــد، بیــش از ۸5 % مــرگ ناشــی از 
تصادفــات دنیــا متعلــق بــه آنهاســت. رونــد ســال هــاي اخیــر کشــورهاي 
در حــال توســعه نگــران کننــده اســت. در 15 ســال گذشــته تعــداد کشــته 
هــا در آســیا بیــش از ۸۰ % و در آمریــکاي التیــن و آفریقــا بیــش از ۴۰ 
ــر  ــه ب ــعه یافت ــراي کشــورهاي توس ــد ب ــن رون ــته اســت. ای ــد داش % رش
عکــس اســت. بطــوری کــه در ایــن کشــورها کشــته هــاي ترافیکــی در 
ســالهاي گذشــته رو بــه کاهــش بــوده اســت. در کشــورهاي توســعه یافتــه 
ــی  ــود در عوامل ــل بهب ــه دلی ــک ب ــد ترافی ــیون و رش ــا موتوریزاس ــوام ب ت
همچــون کیفیــت وســائل نقلیــه، طراحــی هندســی و روســازي جادههــا، 
مدیریــت ترافیــک، اعمــال قانــون و مقــررات، تحصیــالت بــاال و خدمــات 
اورژانــس و پزشــکی از عوامــل کاهــش در کشــته هــاي ترافیکــی بــوده 
اســت. بــا ایــن حــال در کشــورهاي در حــال توســعه، تعــداد کشــته هــا در 
حــال افزایــش اســت. ایــن موضــوع در کشــورهایی کــه کاربــرد وســایل 
نقلیــه موتــوري در حــال رشــد ســریع اســت، بیشــتر شــدت دارد. بررســی 
هــاي بانــک جهانــی نشــان مــی دهــد کــه اگــر الگــوي فعلــی در رونــد 
ــا در  ــاده ه ــاي ج ــته ه ــال 2۰2۰ ، کش ــا س ــد، ت ــه یاب ــات ادام تصادف
کشــورهاي بــا درآمــد کــم و متوســط تــا ۸۰ %  افزایــش مــی یابــد و در 
ــذا الزم اســت  ــا ۳۰ % کــم خواهــد شــد. ل ــاال ت ــد ب ــا درآم کشــورهاي ب
در ایــن خصــوص اقدامــات مشــخصی در زمینــه پیشــگیري از اقــدام بــه 
موقــع و مناســب از لحظــه حادثــه بــه بعــد صــورت گیــرد. کشــور مــا از 
ــه هــاي  ــه و هزین ــر، ناتوانیهــا، عمرهــاي از دســت رفت نظــر مــرگ و می
ــن  ــی بی ــه باالی ــات داراي مرتب ــه و تصادف ــوادث غیرمترقب ــی از ح ناش

ــت)1۳(. ــورهاي دنیاس ــه کش هم

•اشتغال و اقتصاد 
ــج  ــر از پن ــه دو نف ــد ک ــی ده ــان م ــس نش ــکاتلند و انگلی ــای اس داده ه
ــن شــغل  ــع یافت ــل را یکــی از موان ــل و نق ــود حم ــای کار کمب ــر جوی نف
ــر و کاهــش  ــه فق ــکاری منجــر ب ــی  بی ــور کل ــد)1۴( بط ــرده ان ــان ک بی
اعتمــاد بــه نفــس و اعتبــار اجتماعــی مــی شــود. حمــل و نقــل مــی توانــد 
ــی بوســیله  ــود اقتصــاد محل ــش فرصــت هــای شــغلی و بهب باعــث افزای

ــط کار شــود. ــه محی ــا دسترســی ب ارتق

•آموزش و یادگیری
ــطوح  ــری از س ــوزش و یادگی ــای آم ــط ه ــه محی ــان ب ــی آس دسترس
ــی  ــت. دسترس ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــی بس ــوزش عال ــا آم ــی ت ابتدای
ــا  ــراد از ارتق ــغلی و درک اف ــای ش ــا فرصــت ه ــث ارتق ــوزش باع ــه آم ب

ــود. ــی ش ــا م ــگیری از بیماریه ــالمت و پیش س

•جرم و امنیت شخصی

خیابــان هایــی کــه بــا افزایــش وســایل نقلیــه موتــوری و کاهــش پیــاده 
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ــد، ممکــن اســت محیــط اجتماعــی  روهــا و دوچرخــه ســوارها مواجــه ان
ــش  ــد. افزای ــم کنن ــت را فراه ــرم و جنای ــه ج ــه زمین ــد ک ــاد کنن را ایج
بــروز و تــرس از جــرم منجــر بــه کاهــش انســجام اجتماعــی و در نتیجــه 
ــاده  ــراد را از پی ــرم اف ــرس از ج ــود. ت ــی ش ــری م ــیب پذی ــزوا و آس ان
ــرف  ــی منص ــه عموم ــیله نقلی ــتفاده از وس ــواری و اس ــه س روی، دوچرخ
ــد)16(.  ــی ده ــت فیزیکــی را کاهــش م ــود فعالی ــن خ ــه ای ــد ک ــی کن م
برنامــه هــای حمــل و نقــل بایــد طــوری طراحــی شــود کــه جــرم را از 
طریــق برنامــه ریــزی خــوب و حفــظ زیــر ســاخت هــا و شــفاف ســازی، 

کاهــش دهــد.
ــن،  ــای مزم ــاری ه ــراد دارای بیم ــامل: اف ــر ش ــیب پذی ــای آس ــروه ه گ
ــه مجــزا نشــان  ــدون ماشــین )دو مطالع ــراد ب ــی، اف ــول حرکت ــراد معل اف
مــی دهــد کــه ارتباطــی بیــن دسترســی بــه ماشــین و ســالمت جســمی و 
روحــی وجــود دارد کــه ایــن ارتبــالط مســتقل از طبقــه اجتماعــی اســت(

)16(، افــراد بیــکار، افــراد بــا درآمــد کــم، افــراد ســالمند )ســن بخــودی 
ــایل  ــر وس ــا دیگ ــین ی ــتفاده از ماش ــرای اس ــردم ب ــی م ــر  توانای ــود ب خ
نقلیــه تأثیــر نــدارد، ولــی حقیقــت ایــن  اســت کــه ســن بــاال بــه طــور 
ــاط دارد( ــی ارتب ــکالت حرکت ــش مش ــد و افزای ــش درآم ــا کاه ــت ب مثب

ــت  ــای اقلی ــاده، گروهه ــران پی ــواران، عاب ــه س ــودکان، دوچرخ )16(، ک
)شــواهد کمــی در مــورد وابســتگی زیــاد بــه اســتفاده از ماشــین در بیــن 
ــی از  ــان برخ ــورد زن ــود دارد. در م ــیایی وج ــای آس ــروه ه ــی از گ بعض
گــروه هــای نــژادی هنجارهــای اجتماعــی شــان آنهــا را بــه اســتفاده از 
ــژاد  ــد. ن ــی کنن ــرد( تشــویق م ــط )زن و م ــی مختل ــه عموم ــایل نقلی وس
ــاده  ــدن از پی ــه دی ــرای صدم ــتری ب ــال بیش ــب احتم ــت اغل ــیاه پوس س
روی و عبــور از خیابــان هــا دارنــد)16( و زنــان )زنــان بــه احتمــال زیــاد 
ــور  ــد و بط ــی کنن ــه م ــی تجرب ــزوای اجتماع ــر ان ــل را از نظ ــل و نق حم

ــد(. ــرس از جــرم آســیب پذیرن ــل ت ــی مث ــه علتهای ــر مســتقیم ب غی
ــالمت  ــر س ــل ب ــل و نق ــوه حم ــرات بالق ــه اث ــن مرحل ــی: در ای 5-ارزیاب

ــی شــود. ــدی م ــت بن الوی
6-تحویــل گــزارش و پیشــنهادات بــه تصمیــم گیرنــدگان: گــزارش 
نهایــی تهیــه شــده و در نهایــت بــرای افزایــش اثــرات مثبــت و کاهــش 
اثــرات منفــی برنامــه حمــل و نقــل بــر ســالمت، پیشــنهاداتی بــه تصمیــم 

ــه مــی شــود.  ــدگان و سیاســت گــذاران حــوزه حمــل و نقــل ارائ گیرن
ــالمتی و  ــر س ــی تأثی ــد ارزیاب ــی فرآین ــری: ارزیاب ــیابی و پیگی ۷-ارزش

ــل. ــه قب ــده در مرحل ــه ش ــنهادات ارائ ــرای پیش ــوه اج ــری نح پیگی

 

 حجم و سرعت ترافیک

 انتشار آلودگی

گرم شدن در 
 سطح جهانی

 غلیظ شدن ھوا

در معرض 
 قرار گرفتن

 مقدار

مقدار 
سالمت جسمی و  داخلی

 روانی

 دسترسی

مسافرت ھای 
 ایجاد نشده

فعالیت 
 فیزیکی
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 استرس
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 ماھیت طراحی جاده
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 جادھھ

رفتار خطرناک فردیطراحی وسایل  

 نقلیھ

ه استفاد
 ازماشین

 شین

 عوامل دیگر

آلودگی 
 درک شده

 خدمات اورژانسی و بیمارستان
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نتیجه گیری:
ــی اســت و ایمنــی در آن یــک  ــات جوامــع کنون حمــل ونقــل یکــی از ضروری
ویژگــی و ضــرورت بنیــادي اســت. ایــن ویژگــی و ضــرورت در عرصــه حمــل 
ونقــل، چنــدي اســت در ایــران بــه یــک مســئله اجتماعــی تبدیــل گردیده اســت 
و شــرایط آن چنــان بحرانــی گشــته کــه در حــال حاضــر از جملــه عوامــل اصلی 
تهدیــد ســالمت و امنیــت شــهروندان ایرانــی قلمــداد مــی شــود. حمــل و نقل از 
راه هــای مختلفــی بــر ســالمت تأثیــر دارد، امــکان دسترســی بــه کار، آمــوزش، 
شــبکه هــای اجتماعــی و خدمــات را فراهــم مــی کنــد و در نتیجــه باعــث ارتقــاء 
ســالمت و رفــاه جســمی – روحــی افــراد مــی شــود. ارزیابــی تأثیــر ســالمتی 
ــر ســالمت و  ــوه حمــل و نقــل ب ــرات بالق ــرای شناســایی تأثی ــری ب روش مؤث
ارائــه پیشــنهادات بــه منظــور افزایــش اثــرات مثبــت و کاهــش اثــرات منفــی 
مــی باشــد. بســیاری از فرصــت هــای شناســایی شــده بــه خصــوص در ارتبــاط 
ــه بیمارســتان هــا،  ــا دسترســی ب ــا توســعه خدمــات اتوبوســرانی، باعــث ارتق ب
پزشــکان عمومــی و دیگــر تســهیالت بهداشــتی- درمانــی مــی شــود. بســیاری 
از فرصــت هــا از طریــق بهبــود کیفیــت هــوا دارای اثــرات مثبــت بــر ســالمت 
قلبــی - ریــوی اســت. بســیاری از فرصــت هــای افزایــش پیــاده روی و دوچرخــه 
ســواری، ســبک زندگــی ســالم در جوامع را تشــویق کــرده و دارای اثــرات مفیدی 
بــر فعالیــت فیزیکــی و بیماریهــای مرتبــط بــا آن اســت. برنامــه هــای حمــل و 
نقــل کــه باعــث بهبــود امنیــت مــی شــود دارای تأثیــرات مســتقیم بــر تعــداد 
مجروحیــن یــا کشــته شــده هــای ناشــی از تصادفــات جــاده ای )شــامل دوچرحه 
ــه  ــود ک ــی ش ــث م ــاده باع ــت ج ــود امنی ــاده( اســت. نب ــران پی ــواران و عاب س
والدیــن اجــازه رفــت و آمــد مســتقل بــه کودکانشــان نــداده و ایــن خــود منجــر 
بــه محــدود شــدن آنهــا بــرای تعامــالت اجتماعــی و ورزش هــای گروهــی مــی 
شــود)1۷-1۸(. عملکــرد اولیــه حمــل و نقــل توانمند ســازی دسترســی بــه افراد، 
کاالهــا و خدمــات اســت. همچنیــن باعــث ارتقــا غیر مســتقیم ســالمت از طریق 
دســتیابی و حفــظ شــبکه هــای اجتماعــی اســت. بــا نظــر گرفتــن ایــن تأثیــرات 
سیاســتگذاران حمــل و نقــل بــرای ارتقــا اثــرات مثبــت و کاهــش اثــرات منفــی 
دارای قــدرت تصمیــم گیــری قــوی مــی باشــند و ایــن کار مســتلزم مشــارکت 
تصمیــم گیرنــدگان در حــوزه تعییــن کننــده هــای ســالمت مــی باشــند. ارزیابی 
تأثیــر ســالمتی فرصــت هایــی را بــرای برنامــه هــای عملیاتــی حمــل و نقــل 

فراهــم مــی کنــد کــه شــامل :
•ســنجش اثربخــش، ارزشــیابی و بازنگــری موفقیــت هــر اســتراتژی بــه منظــور 

بهبــود مســتمر و پاســخگویی بــه تغییــرات.
•بازنگــری مســتمر اســتراتژی انــرژی در ارائــه خدمــات و زیــر ســاختار حمــل و 

نقــل، ارائــه راه حــل هــای پایــدار.
•توســعه یــک برنامــه انعطافپذیــر شــبکه ای که بر اســاس مدیریــت و حفــظ دارایی 

هــای حمــل و نقــل بــرای پاســخگویی به تغییــرات محیط ایجاد شــده باشــد.
•بازرســی مســتمر راه هــای مطلــوب ارتقــا کیفیــت هــوای محلی )شــامل تعیین 

مــکان هایــی با میــزان انتشــار آلودگــی کمتــر()16(.
در ایــن راســتا الزامــات سیاســتی بــرای سیســتم حمــل و نقــل تعییــن گردیــده 
اســت کــه شــامل: ترغیــب دوچرخــه ســواري و راه پیمایــی،  ارتبــاط منظــم و 
مکــرر بــا نواحــی روســتایی، افزایــش جــاده ســازي و حمایــت هــاي مالــی جهت 
حمــل و نقــل عمومــی، تنبیــه مالیاتــی بــراي اســتفاده کاري از ماشــین و افزایش 
ــد اســتفاده از زمیــن  هزینــه هــا و جرایــم پــارک ماشــین هــا، تغییــرات در رون
بــراي مثــال تبدیــل فضــاي جــاده اي بــه فضــاي ســبز، برداشــتن فضــاي پارک 
ماشــین هــا، اختصــاص جــاده هــا بــه اســتفاده از دوچرخــه و پیــاده روي، افزایش 
ایســتگاه هــاي اتوبــوس و دوچرخــه و جلوگیــري از رشــد حومــه هــاي شــهري 
بــا تراکــم پاییــن، شــواهد بــه طــور فزاینــده نشــان مــی دهــد کــه جــاده ســازي 
باعــث ترغیــب اســتفاده از ماشــین مــی شــود در حالــی کــه بــر عکــس انتظــار، 

محدودیــت ترافیکــی موجــب کاهــش تراکــم وســایل نقلیــه مــی گــردد)1۳(.
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مقدمه
در دهــه 9۰ میــالدی برخــی از دول بــه بررســی ســازو کارهــای مبــادالت 
ــو  ــره الگ ــد و ثم ــر پرداختن ــا دول دیگ ــه آن ب ــود و مقایس ــور خ ارزی کش
ــا کاهــش ارزش  ــرداری هــای ناشــیانه ســقوط اعتمــاد در اقتصــاد آنهــا ب ب
پــول ملــی آنهــا بــود، از ســال 1۳5۷ ایــران در خصوص سیاســت هــای ارزی 
بســیار ضعیــف عمــل نمــود در پایــان جنــگ تحمیلــی و بــا حضــور دولــت 
ــا تــک نرخــی کــردن  ــت حــذف رانــت خــواری ب هاشــمی دســتور کار دول
ــا  ــود، کــه تــورم ایــن سیاســت را شکســت داد ولــی در ســال 1۳۸1 ب ارز ب
توجــه بــه شــرایط سیاســی مناســب بــه وجــود آمــده تــک نرخــی شــدن ارز 
بــه ثبــات رســید و تــا دولــت نهــم ادامــه داشــت، در دولــت نهــم درآمدهــای 
ــه فراموشــی  نفتــی بســیار شــدت گرفــت و مجــددا سیاســت هــای ارزی ب
ســپرده شــد و بــا شــکاف بیــن ارز دولتــی و آزاد شــاهد رشــد نجومــی دالر 
شــدیم، مــی تــوان گفــت پــس از بــه روی کار آمــدن دولــت آقــای روحانــی 
ــه  ــا ارائ ــی ب ــادی – سیاس ــای اقتص ــش ه ــودن تن ــر آرام نم ــج تفک و تروی
ــا  ــی ب ــش نقدینگ ــورم، و افزای ــدون ت ــود ب ــروج از رک ــه خ ــام و برنام برج
فــروش بیشــتر محصــوالت نفتــی و مدیریــت در ارائــه ارز، بــه نوعــی ثبــات 
در ارز تضمیــن گردیــد، البتــه نمــی تــوان از وضعیــت نابســامانی کــه ترامــپ 
ــران از  ــت ای ــودن حمای ــت نم ــرای ثاب ــتان ب ــت انگلس ــام و دول ــرای برج ب

تروریســم ایجــاد نمــوده انــد بــه راحتــی گذشــت. 

تورم ارزی
یکــی از مهمتریــن عوامــل تــورم ارزی نقدینگــی درونــزا اســت کــه متأثــر 
از چنــد الیــه بــودن کشــور، تنــش هــای سیاســی خارجــی، افزایــش ســفته 
بــازی، کاهــش مبــادالت پتروشــیمی و متعاقــب آن کاهــش ارزآوری، 

افزایــش نــرخ رســمی ارز دانســت و دالیــل ضعیــف تــر همچــون افزایــش 
ارزش بــازار جهانــی، انباشــت تــورم، افزایــش نــرخ ارز بــرای تأمیــن هزینــه 
دولــت، تغییــر ســبد ســرمایه گــذاری بــه دلیــل کاهــش میــزان ســود بانکــی 
ــی  ــرل م ــورم ارزی را کنت ــد، نقدینگــی را مصــرف و ت ــواره تولی اســت. هم
ــی  ــاد اقتصــاد سیاس ــوان در نه ــی ت ــورم ارزی را م ــی ت ــل اصل ــد، دلی نمای
ــی در  ــز نقدینگ ــب تمرک ــت و موج ــزا را تقوی ــی درون ــه نقدینگ ــت ک یاف
مســتغالت و ارز مــی شــود. راه حــل مشــکالت تعریــف شــده را مــی تــوان 
اصــالح ســاختار اقتصــادی پرهیــز از مــوازی کاری و تصمیــم هــای متعــدد، 
ــارج شــدن از  ــی، خ ــه ای جهان ــای سیاســی منطق ــش ه ــع شــدن تن مرتف
ــان  ــک مرکــزی بی ــق ارز توســط بان ــک نرخــی کــردن ارز، تزری مبحــث ت

نمــود.

بازار مشتقه ارزی
ــر  ــاره ب ــازار ارز دوب ــون در ب ــرات ناهمگ ــا تغیی ــازار مشــتقه ارزی ب ــرح ب ط
روی میــز کارشناســان گذاشــته شــد، در ایــن خصــوص مدیــر عامــل بــورس 
ــال 95 در  ــای س ــتقه ارزی را در انته ــالت مش ــای معام ــران زوای کاالی ای
دســتور بررســی قــرار داد، بــه نظــر مــی رســد ملزومــات مــورد نیــاز ایجــاد 
ایــن بــازار در بــورس کاال موجــود باشــد، بــا ایــن شــیوه مدیریــت نوســانات 
ــردد و  ــی گ ــت انجــام م ــن صــرف وق ــا کمتری ــن و ب ــازار بصــورت آنالی ب
مدیریــت ریســک ســرمایه گذاران و فعــاالن اقتصــادی پوشــش داده شــود. 
ــورس  ــالدی و در ب ــال 19۷۳ می ــوان در س ــی ت ــازار را م ــن ب ــه ای نمون
ــن  ــی از بزرگ تری ــتقه ارزی یک ــازار مش ــر ب ــال حاض ــد. در ح ــیکاگو دی ش
ــور و  ــورهای نوظه ــال کش ــت ۳۰ س ــس از گذش ــت. پ ــا اس ــای دنی بازاره
ــل  ــازار مشــتقه ارزی داشــتند. مدیرعام ــه ب ــم نگاهــی ب درحــال توســعه نی
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بــورس کاال مزایــای ایــن شــیوه را مبادلــه تعهــد بــه تعهــد، عــدم کاهــش 
عرضــه در بــازار فیزکــی، کنتــرل نوســانات رتبــه اعتبــاری کشــور، کنتــرل 
نوســانات ارزی و قابلیــت معاملــه بــا ارزهــای محلــی اعــالم نمــود و عنــوان 
ــه 5۰  ــازار ارز از 9۰ درصــد ب ــت از ب ــه اینکــه ســهم دول ــه ب ــا توج ــرد ب ک
درصــد کاهــش یافتــه شــرایط بــرای ایجــاد ایــن بــازار بســیار آســان شــده.

بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه ارز مســتقیم بــر تولیــد و تــورم نقــش موثــر 
ــوند،  ــی ش ــر م ــران ت ــی گ ــوالت واردات ــرخ ارز محص ــش ن ــا افزای دارد و ب
ــوالت  ــد محص ــوالت و تولی ــن محص ــد ای ــش خری ــب کاه ــکار مناس راه
داخلــی بــا توجــه بــه ارزانتــر شــدن آنهاســت، بــه نوعــی مــی تــوان گفــت 
افزایــش نــرخ ارز بــرای تولیــد رونــق ایجــاد مــی کنــد، ترامــپ معتقــد اســت 
کــه چیــن بــا کــم ارزش نگــه داشــتن پولــش توانســته مســیرهای ســخت 
صــادرات را همــوار نمایــد کــه ایــن مســئله لطمــه بزرگــی بــه تولیــد اکثــر 
ــه ای چیــن را قهرمــان دســتکاری  کشــورهای جهــان زده، ترامــپ در بیانی

ارزی معرفــی نمــود. بدیهیســت بــا صــادرات کاال هــای داخلــی مــی تــوان 
ــاد  ــا ایج ــود، ب ــت ارز ب ــش قیم ــت کاه ــادی و در نهای ــد اقتص ــاهد رش ش
ــورم،  ــر کاهــش ت ــالوه ب ــی ع ــای پول ــرای سیاســت ه ــم ب ــی محک قوانین
ــه شــکلی  ــوان ایجــاد نمــود، ب ــرخ ارز، رشــد و اشــتغال را مــی ت ــرل ن کنت
ــی فرصــت را  ــای پول ــی نظمــی در سیاســت ه ــت ب ــوان گف ــی ت دیگــر م
ــال در  ــوان مث ــه عن ــی حــد ارز فراهــم مــی آورد ب ــرای افزایــش هــای ب ب
ــان  ــه کارآفرین ــهیالت ب ــه تس ــدم ارائ ــل ع ــه دلی ــته ب ــای گذش ــت ه دول
ــورم  ــه ت ــول ب ــار پ ــا انتش ــت ب ــد و دول ــاد نگردی ــی ایج ــت کارآفرین فرص
ــد  ــه تولی ــرخ ارز ب ــگاه داشــتن ن ــت ن ــا ثاب ــز ب ــرای مهــار آن نی رســید، و ب

ــه زد.  لطم

نوسانات ارزی
بــا بررســی نوســانات ارزی از ســال 1۳9۳ مــی تــوان مشــاهده نمــود کــه اوج 
دالر بــه دی مــاه ایــن ســال برمــی گــردد، رونــد افزایشــی دالر از دی 1۳92 
آغــاز شــده بــود و در دی مــاه 9۳ بــه ۳5۷۳۰ ریــال رســید، پــس از دی مــاه 
ــن و  ــان ســال و فروردی 1۳9۳ شــاهد ۳ ســقوط شــدید دالر در اســفند هم
ــا نوســانات  ــد افزایشــی دالر ب ــم، از 1۳9۴/۴/22 رون ــر ســال 1۳9۴ بودی تی
انــدک ملمــوس بــود تــا جاییکــه بیشــترین رکــورد را در 95/1۰/۷ بــا ثبــت 
قیمــت ۴121۰ ریــال زد و از آن پــس، رونــد کاهشــی بــود، تحلیلگــران ایــن 
افزایــش بــی نظیــر قیمــت دالر را بــه اتفاقــات سیاســی نســبت مــی دادنــد 
و معتقــد بودنــد پــس از خــروج از مــاه ژانویــه ثبــات بیشــتری بــر بــازار ارز 
بوجــود خواهــد آمــد کــه پیــش بینــی صحیحــی بــود. در ایــن زمــان ســکه 
ــازار  ــرز 12۰۰ دالر ب ــروج از م ــا خ ــس ب ــدی و اون ــش 2/۷ درص ــا افزای ب
هیجانــی تــری را نســبت بــه ارز بــرای ســرمایه گــذاران متصــور مــی شــدند 

کــه ایــن خــود نقــش بســزایی بــرای تقاضــای کمتــر دالر بــود.
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ــات  ــه انتخاب ــعاع مقول ــت ش ــازار ارز را تح ــده ب ــی آین ــران مال ــل گ تحلی
ــات  ــد، و موضوع ــی دانن ــران م ــا و ای ــکا، اروپ ــوری در آمری ــت جمه ریاس
تعلیــق یــا تحریــم هــای هســته ای، رونــد نــرخ تــورم، بازگشــت بــه نظــام 
ــده  ــوزه ش ــن ح ــران ای ــه گ ــرای معامل ــد ب ــب تردی ــی و ... موج ــک نرخ ت
ــرای  ــزی ب ــک مرک ــت و بان ــدان دول ــدگان منتق ــد و صادرکنن ــت، تولی اس
ــن  ــت را مهمتری ــن حــوزه دول ــد، کارشناســان ای ــه بودن ــه قل ــود دالر ب صع

ــتند. ــال 96 میدانس ــرخ ارز در س ــده ن ــن کنن ــر تعیی پارامت

ــا  ــن 96 دالر ب ــه دوم از فروردی ــدای هفت ــازار در ابت ــالت ب ــاز تعام در آغ
ــر  ــی ب ــوزه را مبن ــن ح ــاالن ای ــورات فع ــان تص ــزار و ۷۸5 توم ــت ۳ ه ثب
ــل نمــود و تنهــا  ــودن قیمــت دالر در ســال جــاری را دچــار خل افزایشــی ب
ــد  ــز مانن ــکه نی ــود، س ــور نم ــان عب ــرز ۳۸۰۰ توم ــی از م ــع کوتاه در مقط
ــی  ــود ول ــو ب ــود و دلیــل آن خــروج از تقاضــای ســال ن ــر نوســان نب دالر پ
در مقابــل بهــادی اونــس در بازارهــای جهانــی شــاهد رشــد بــود. در هفتــه 
ســوم فروردیــن کــه اولیــن هفتــه جــدی ســال بــه شــمار مــی رود دالر بــا 
ثبــت قیمــت ۳۷6۷۷ ریالــی نوســان بســیار کمــی را ثبــت نمــود، افــت نــرخ 
ــه درهــم و کاهــش حجــم معامــالت دو عامــل اثرگــذار در افــت دالر  حوال
بودنــد. کارشناســان امیــدوار بودنــد در ســال 95 ارز تک نرخــی شــود کــه نــه 
تنهــا محقــق نشــد، بلکــه در مقاطعــی از ســال ســه نــرخ در ارز تجربــه شــد. 
شــعارهای تحــرک اقتصــادی، حمایــت از تولیــد داخلــی و بکارگیــری نــرخ 
ــع اقتصــادی عمومــی  ــرای مناف ــد اقتصــادی ب ــزار قدرتمن ــوان اب ــه عن ارز ب
ــن و  ــدم قوانی ــان شــد ع ــه بی ــد، همانطــور ک ــی مان ــز در حــد شــعار باق نی
چهارچــوب در مدیریــت نظــام ارزی نمــی گــذارد کــه بــازار ارز ســامانی بــه 
خــود ببینــد البتــه چالــش هــای سیاســی در جهــان مــی توانــد بــازار ارز را در 
2۰1۷ پــر نوســان و غیــر قابــل پیــش بینــی رقــم بزنــد، بــرای ایــران نیــز 

برجــام نقــش تعییــن کننــده ایفــا خواهــد نمــود.

کاهــش می دهــد و ایــن اوراق بــا ایجــاد بســتر تــک نرخــی شــدن ارز قابــل 
ــورس  ــر ب ــوی ارزی بدهــی ب ــن اســاس تابل ــر همی ــزود ب اجراســت. وی اف
تهــران راه انــدازی مــی شــود و در ایــن زمینــه بــا چنــد نهــاد خارجــی وارد 
ــت، وی  ــر اس ــقط جدی ت ــک مس ــا بان ــرات ب ــه مذاک ــده ایم ک ــره ش مذاک
اظهــار امیــدواری کــرد ایــن فرآینــد امســال بــه نتیجــه برســد، وی تصریــح 
کــرد راه انــدازی تابلــوی اوراق بدهــی ارزی یــک پــروژه ملــی اســت کــه بــا 

همــکاری چنــد نهــاد بــه انجــام خواهــد رســید.
در فروردیــن دالر نوســانات بســیار کمــی را نشــان داد و تحلیلگــران عوامــل 
ــد، از ســوی دیگــر  ــت را عرضــه مناســب و تقاضــای کــم اعــالم نمودن اف
ســکه تمــام بهــار آزادی بــا افزایــش هــزار تومانــی بــه قیمــت یــک میلیــون 
و 211 هــزار تومــان رســید. ایــن افزایــش در حالــی ثبــت شــد کــه بهــای 
ــزار و  ــرز ه ــه و از م ــتری را تجرب ــد بیش ــی رش ــای جهان ــس در بازاره اون
2۸۰ دالر عبــور کــرد. بــه گفتــه فعــاالن، رشــد جزئــی ســکه در مقایســه بــا 
صعــود اونــس بیشــتر ناشــی از کاهــش تقاضــای فیزیکــی ایــن فلــز گرانبهــا 
بعــد از تعطیــالت نــوروز بــود. شــاخص ارزی در اولیــن مــاه 96 در مقایســه 
بــا ســالهای گذشــته کــه افزایــش نشــان داده بــود شــاهد رونــد نزولــی بــود، 
کــه آن را مــی تــوان بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری نســبت داد در آخریــن 
ــان  ــزار توم ــون و 216 ه ــک میلی ــت ی ــه قیم ــکه ب ــاه، س روز فروردین م

انتشار اوراق ارزی
ــورس  ــک و بیمــه مدیرعامــل شــرکت ب ــورس، بان ــن نمایشــگاه ب در دهمی
ــن  ــش روی ای ــاف اصــل در خصــوص فعالیت هــای پی ــران حســن قالیب ته
شــرکت در ســال 96 بیــان نمــود بــورس تهــران آمادگــی دارد انتشــار اوراق 
ارزی بدهــی و تابلــوی ارزی بدهــی را راه انــدازی نمایــد. وی تشــریح 
مهمتریــن برنامــه امســال شــرکت بــورس انتشــار اوراق بدهــی ارزی اســت 
و انتشــار ایــن اوراق تــا حــد قابل توجهــی ریســک نوســان ارزی و تــورم را 
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رســید و اونــس تغییــری محسوســی نداشــت.
ــت نمــود و ۳ هــزار و  ــدای اردیبهشــت ثب ــی خــود را در ابت ــد نزول دالر رون
۷5۰ تومــان معاملــه شــد و در هفتــه دوم دالر بــا رشــدی انــدک بــه قیمــت 
۳ هــزار و ۷۷6 تومــان رســید تحلیلــی را کــه مــی تــوان بــر نواســانات هفتــه 
دوم بیــان کــرد 1- کاهــش عرضــه 2- تحــرکات افزایشــی معاملــه گــران 

۳- عوامــل سیاســی بــود. 

آپشن یـا اختیار معامله
ــدی )آپشــن(  ــورس، ارز را هــدف بع ــی ب ــه اردیبهشــت شــواری عال در نیم
ــرای  ــی اســت کــه ب ــزاری مال ــه اب ــار معامل ــا اختی اعــالم کــرد، )آپشــن( ی
توســعه بــازار ســرمایه ضــروری اســت. از اهــداف مهــم بــورس کاال، توســعه 
ــدی و  ــالت نق ــتقه از معام ــالت اوراق مش ــم معام ــن حج ــی گرفت و پیش
ــی،  ــتانداردهای بین الملل ــا اس ــق ب ــورس، مطاب ــن ب ــا ای ــت ت ــی اس فیزیک
ســرویس های مــورد نیــاز فعــاالن اقتصــادی را ارائــه دهــد از این رو، قــرارداد 
اختیــار معاملــه در کنــار ســایر ابزارهــای مالــی بــازار ســرمایه در بــورس کاال 
راه انــدازی شــد. کارشناســان معتقدنــد بازارهــای بــزرگ اقتصــادی، نیازمنــد 

ایجــاد ابزارهــای نویــن معامالتــی از طریــق توســعه ابزارهــای مالــی اســت و 
آپشــن از بهتریــن ابزارهــا بــرای پوشــش و انتقــال ریســک و نیــز راهــکاری 
صحیــح در راســتای شــفاف ســازی و جســتجوی قیمــت محســوب می شــود. 
بــورس هــای کاالیــی دنیــا تجربیــات ارزشــمندی را بــا آپشــن در تنظیــم و 
پوشــش ریکــس کاالهــای مختلــف در دســت دارنــد. دولــت ژاپــن نیــز بــا 
قانونــی در پــی دیجیتالــی نمــودن پــول و ارز در ایــن کشــور اســت تــا اولیــن 
کشــور پیشــگام جهــان در حــوزه بانکــداری نویــن و تمــام الکترونیــک باشــد. 
ــه رســمیت  ــه ب ــز پای ــر اســاس ارز رم ــن ب ــروش آنالی ــد و ف ــن خری در ژاپ
ــت ۸  ــاز نیس ــرکت ها نی ــه ش ــز پای ــری رم ــا بکارگی ــود، ب ــی ش ــناخته م ش
درصــد مالیــات پرداخــت کننــد. ارزهــای رمزپایــه زیرمجموعــه ای از ارزهــای 

دیجیتالــی هســتند.
ــزار و ۷۸۰  ــدوده ۳ ه ــا مح ــت دالر ت ــت قیم ــه از اردیبهش ــن هفت در آخری
تومــان بــاال آمــد و بیشــترین نوســان دالر در ســال 96 را رقــم زد، بــازار ارز 
ــال  پیــش از برگــزاری انتخابــات شــرایط پیچیــده ای را رقــم نــزد و در کان
ــی  ــت گذاران آمادگ ــی سیاس ــه نوع ــت، ب ــرار داش ــان ق ــزار و ۷۰۰ توم ۳ ه
ــت  ــران در فرص ــی معامله گ ــای هیجان ــا رفتاره ــه ب ــرای مواجه ــی را ب کاف
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ــات را داشــتند. انتخاب
بررســی هــا نشــان مــی دهــد مقــدار فــروش ۳2 ارز در ســال های 91 تــا 9۴ 
ــه بانــک  ســهم ۸ ارز درهــم  ــر اســاس گزارشــات صرافی هــای وابســته ب ب
امــارات، یــورو، دالر آمریــکا، روپیــه هنــد، یــوآن چیــن، دینــار عــراق، لیــر 

ــی بیــش از 9۷ درصــد از کل مــی باشــد. ــه و وون کره جنوب ترکی
ــطح ۳  ــه س ــش ب ــان افزای ــا 2 توم ــال 96 ب ــوم س ــاه س ــدای م دالر در ابت
ــت  ــن قیم ــاه، کمتری ــن روز خردادم ــت، در اولی ــان بازگش ــزار و ۷5۰ توم ه
دالر در ســال 96 بــه ثبــت رســید. افزایــش عرضــه ارز در بــازار مهم تریــن 
عاملــی بــود کــه موجــب کاهشــی شــدن رونــد قیمــت 
ــی  ــازار داخل ــز در ب ــکه نی ــورو و س ــای ی ــد. به دالر ش
ــش  ــل کاه ــوان دلی ــی ت ــه م ــود ک ــه ب ــت مواج ــا اف ب
ــای  ــس در بازاره ــای اون ــدود به ــان مح ــکه را نوس س
جهانــی عنــوان کــرد. ســالح ورزی نایــب رئیــس اتــاق 
ــال 96  ــی در س ــدازی صندوق ــران از راه ان ــی ای بازرگان
بــرای پوشــش نوســانات نــرخ ارز خبــر داد وی بــا اشــاره 
ــه  ــادی ب ــاالن اقتص ــای ارزی فع ــوع بدهی ه ــه موض ب
ــام  ــه ن ــی ب ــا معضل ــی ب ــت: بخش خصوص ــت گف دول
تســعیر نــرخ ارز و تســهیالت ارزی مواجــه اســت و 
ــات  ــی و جلس ــری بخش خصوص ــا پیگی ــبختانه ب خوش
ــرای  ــه ب ــت ک ــد داده اس ــم تعه ــت یازده ــدد، دول متع
ســال 96 تســعیر نــرخ ارز را پوشــش دهــد. ایــن 
حمایــت بــه ایــن معنــی اســت کــه دولــت ســاز و کاری 
ــش  ــک افزای ــد ریس ــا 1۰ درص ــه ت ــد ک ــف کن را تعری
ــد،  ــهیالت باش ــده تس ــده دریافت کنن ــه عه ــرخ ارز ب ن
امــا شــوک های ناشــی از افزایــش بیــش از 1۰ درصــد 
ــور  ــن منظ ــه ای ــه ب ــی ک ــق صندوق ــرخ ارز از طری ن
تاســیس و راه انــدازی می شــود پوشــش داده شــود. 
البتــه صنــدوق طــال نیــز مــی توانــد بــه عنــوان پوشــش 
تغییــرات نــرخ ارز، پوشــش اثــرات تورمــی، برخــورداری 
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ــردان  ــود بازارگ ــه وج ــه ب ــوندگی مناســب باتوج ــی، نقدش ــت مالیات از معافی
ــوری  ــی تیم ــد. عل ــل نمای ــرمایه گذاری ها عم ــبد س ــه س ــی ب و تنوع بخش
ــروژه،  ــن پ ــدرکاران ای ــت ان ــی و از دس ــای مال ــناس بازاره ــندی، کارش ش
صنــدوق طــال را نوعــی از صنــدوق  کاالیــی قابــل معاملــه در بــورس کاال 
معرفــی نمــود کــه مــی توانــد ســرمایه های جمــع آوری شــده مشــتریان را در 
گواهــی ســپرده ســکه طــال و اوراق مشــتقه مبتنــی بــر طــال ســرمایه گذاری 

 کنــد.
ــت  ــه ثب ــی دالر ب ــت متوال ــرداد ســومین اف ــن روز از خ در بیســت و پنجمی
رســید و ۳ هــزار و ۷2۰ تومــان را نشــان داد، در حالــی ســومین افــت پیاپــی 
دالر بــه ثبــت رســید کــه ســکه قیمــت یــک میلیــون و 2۰۰ هــزار تومــان 
را ثبــت نمــود و افزایــش بهــای اونــس در بازارهــای جهانــی رقــم خــورد و 
بــه طبــع افزایــش خریدهــا در بــازار داخلــی را موجــب شــد، اونــس طــال تــا 
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ــه  ــز ســکه ب ــاه نی ــن م ــاال رفــت. در انتهــای ای قیمــت هــزار و 26۷ دالر ب
قیمــت یــک میلیــون و 22۰ هــزار تومــان معاملــه شــد کــه تحلیلگــران عیــد 
ــا  ــتند، ی ــی دانس ــازار م ــن دو ب ــی ای ــد مقطع ــل رش ــن دلی ــر را مهم تری فط
ــبتی  ــای مناس ــرای ارز و خریده ــافرتی ب ــای مس ــر، تقاض ــارت دقیق ت به عب

ــود. ــرای ســکه اهرم هــای کمکــی در آن مقطــع ب ب
در پایــان ایــن فصــل ۴ درصــد افــت در شــاخص ارزی را شــاهد بودیــم. بــا 
توجــه بــه بررســی هــای انجــام شــده در بهــار ســالهای 9۳، 9۴ و 95  نســبت 
بــه ســالهای دهــه 9۰ فضــای آرامــی را بــازار ارز تجربــه کــرد، بــا افزایــش 
بهــای دالر، ســکه نیــز بــا افزایــش قیمــت ۳ هــزار تومانــی بــه قیمــت یــک 
میلیــون و 212 هــزار تومــان رســید، اونــس طــال نیــز بــاالی مــرز هــزار و 

25۰ دالر مانــد.

آینده سیاستهای ارزی
بــا بررســی بــازار ارز و سیاســت های پولــی و ارزی تعریــف شــده در راســتای 
حفــظ ثبــات مالــی و رشــد اقتصــادی، ثبــات فعلــی بــازار ارز اگــر پایــدار و 
بــادوام باشــد بســیار دارای اهمیــت اســت زیــرا بــرای شــرکت هــای متعامــل 
در ایــن بــازار ثبــات بهتریــن اتفــاق اســت، ولــی کارشناســان معتقــد هســتند 
کــه اســتمرار سیاســت های فعلــی آرامــش بــازار را بــه مخاطــره مــی انــدازد 
ــی در ارز در انتهــای  ــه ثبــات موجــود نیســت. مــا شــاهد بحران و امیــدی ب
ــی آن سیاســت های  ــم و مشــکل اصل ــال 92 بودی ــا اواســط س ــال 9۰ ت س
ــا تغییــر آن بــه ثبــات در ادامــه راه رســیدیم. انحــراف معیــار  ارزی بــود و ب
نــرخ ارز در بــازه مذکــور بیشــترین مقــدار خــود در طــول ۳۰ ســال گذشــته 
ــح  ــت ناصحی ــود، کــه نشــان از مدیری ــا ثبــت 165 درصــد در یــک روز ب ب
ــورم  ــا ت ــه ب ــت در مواجه ــر درآمدهــای ارزی رســوب شــده حاصــل از نف ب
منابــع، انبســاط پولــی و افزایــش دارایــی هــای مالــی بانــک مرکــزی بــود، 
ایــن رونــد موجــب افزایــش تقاضــا و در نتیجــه تــورم بــود، حــال اگــر ایــن 

تــورم منابــع، موجــب تــورم حســاب ارزی مــی گشــت در بــازه تحریــم هــا 
شــرایط بانــک مرکــزی و کشــور بســیار مســاعد پیــش مــی رفــت، گروهــی 
از تحلیلگــران اقتصــادی سیاســتهای ارزی دولــت روحانــی را مثبــت ارزیابــی 
ــای ارز را  ــودن به ــت ب ــل ثاب ــران دلی ــی از تحلیلگ ــی برخ ــد ول ــی کنن م

اعتمــاد عمــوی بــه دولــت و کاهــش ریســک در بــازار مــی داننــد. 
ــا بررســی نــرخ حقیقــی ارز و درآمــد نفتــی قبــل از 92 مــی تــوان گفــت  ب
افزایــش نــرخ ارز در زمــان کاهــش درآمدهــای نفتــی و کاهــش نــرخ ارز در 
زمــان افزایــش درآمدهــای نفتــی حاصــل مــی شــود، کــه سیاســت گــذاری 
ــن نوســانات  ــرل ای ــه کنت ــد از ســال 92 منجــر ب ــک مرکــزی بع هــای بان
ــتند و  ــی، مس ــت های تدریج ــزی سیاس ــک مرک ــاون ارزی بان ــده، مع ش
هدفمنــد در راســتای حفــظ ثبــات در بــازار ارز را جــزء برنامــه هــای بانــک 

مرکــزی اعــالم کــرد، برخــی از کارشناســان نیــز معتقدنــد بــا توجــه زمــان 
ــرای  ــی ب ــد دفعت ــی رون ــی و پول ــت در سیاســت های مال ــدم قطعی ــاز و ع ب
ایــن بــازار نامناســب اســت و بــه  دلیــل همیــن عــدم قطعیت هــا در محیــط 
سیاســی و اقتصــادی روش تدریجــی منطقــی تــر بــه نظــر مــی رســد، و بــا 
فرصتــی کــه ایجــاد مــی شــود مــی تــوان شــکاف هــا را پــر کــرد و ارز را 

بــه ســمت کاهــش مســتمر هدایــت نمــود.
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چکیده 
در کشــورهایی کــه مســتعد بــروز زلزلــه هــای متعــددی هســتند، نــگاه ویــژه 
ــا توجــه  ــذا ب ای در امــر طراحــی و اجــرای ســازه هــا طلــب مــی گــردد. ل
ــه و تبعــات گســترده  ــر روی گســل هــای زلزل ــه قرارگیــری کشــورمان ب ب
ــتحکم  ــه مس ــزون ب ــاز روز اف ــی از آن، نی ــی ناش ــی و مال ــارات جان و خس
ســازی ســاختمان هــا و بهبــود و ارتقــای علــوم مهندســی حــس مــی گــردد. 
ــازه  ــم س ــاری عل ــه ی ــایانی ب ــور ش ــه ط ــه ب ــی ک ــی از علوم ــروزه یک ام
ــق آن  ــم تلفی ــای مه ــتاورد ه ــد و از دس ــی باش ــو م ــم نان ــده اســت، عل آم
بــا ســازه، بهســازی نانویــی در بتــن مــی باشــد کــه تحــوالت چشــم گیــری 
در بهبــود کیفیــت بتــن و در پــی آن اســتحکام و مقاومــت بیشــتر ســازه هــا 
ایجــاد کــرده اســت . از ایــن رو شــناخت و اســتفاده از مصالــح نویــن، هــم 
چــون نانــوذرات مــورد اســتفاده در بتــن، کمــک چشــمگیری در بــه حداقــل 
ــه ارمغــان خواهــد آورد. در ایــن  ــه ب رســاندن خســارت هــای ناشــی از زلزل

ــدا مفاهیــم  ــه ای ابت ــا اســتفاده از مطالعــات گســترده ی کتابخان ــه ب مقال

کلــی پیرامــون نانــو مــواد را معرفــی نمــوده و ســپس بــه بررســی قابلیــت 
هــا و تأثیــرات بــه کارگیــری آن هــا در بتــن بــه منظــور بهســازی آن مــی 
پردازیــم، کــه در ایــن راســتا یافتــه هــای آزمایشــگاهی اثــرات کاریــرد نانــو 

ذرات در بتــن، در ســایر نقــاط دنیــا مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.

مقدمه 
از راه یافتــن فنــاوری نوظهــور نانــو بــه گســتره مهندســی ســاختمان مــدت 
ــو  ــای نان ــه ی کاربرده ــات در زمین ــتین مطالع ــذرد. نخس ــی گ ــادی نم زی
ــاز مــی گــردد.  ــه دهــه 199۰ میــالدی ب ــاوری در صنعــت ســاختمان، ب فن
ــاری  ــی در معم ــترش روزافزون ــو گس ــاوری نان ــون، فن ــا کن ــان ت از آن زم
ــن،  ــح نوی ــیاری از مصال ــد بس ــت. تولی ــته اس ــاختمان داش ــی س و مهندس
ــای  ــاخت ه ــا و زیرس ــاختمان ه ــت س ــه برکیفی ــی ک ــر بازده ــد و پ توانمن

بررسی کاربرد نانو ذرات در بتن
نویسنده : روشنک سادات میرحسینیو کاهش خسارات ناشی از زلزله
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ســاخت دســت بشــر تأثیــرات مثبتــی برجــای مــی گذاشــته و مــی گذارنــد، 
بــه کمــک نانــو فنــاوری و مصالــح نانــو بنیــان میســر شــده اســت. فنــاوری 
ــواد و  ــن م ــای بنیادی ــی ه ــردن ویژگ ــون ک ــی دگرگ ــل توانای ــه دلی ــو ب نان
حــل مشــکالت ســاختاری، زمینــه ســاز ایجــاد مصالحــی جدیــد بــا ویژگــی 
هــای نویــن شــده کــه افــزون برکارایــی و بازدهــی بیشــتر عملکــردی، از 
دوام بیشــتری نیــز برخوردارنــد. عایــق هــای بهتــر، بتــن هــای توانمندتــر، 
شیشــه هــای خــود تمیــز شــونده و آســان تمیــز شــونده، نانــو پوشــش هــا، 
رنــگ هــا و چســب هــای نانــو بنیــان و دیگــر مصالــح از ایــن نــوع، عــالوه 
بــر چنــد عملکــردی بــودن، از امتیــازات و ویژگــی هــای کاربــردی بیشــتری 

ــد.  برخوردارن
مصالــح ســیمانی پرمصــرف تریــن مصالــح ســاختمانی هســتند، از ایــن رو، 
بتــن و مــالت هــای ســیمانی را مــی تــوان موتــور صنعــت ســاخت و ســاز در 
سرتاســر دنیــا نامیــد. ایــن مهــم، نــه نتهــا بــه ســبب ویژگــی هــای برجســته 
ــه  ــه مــواد مشــابه دیگــر اســت، بلکــه ب ــح ســیمانی نســبت ب بتــن و مصال
علــت ارزان بــودن، مصــرف کــم انــرژی و در دســترس بــودن مــواد اولیــه 
آن هاســت. کاربــرد گســترده ی بتــن در ســازه انــواع ســاختمان هــا، پــل ها، 
اســکله هــا، شــناورها، ســیلوها و مخــازن، بــرج هــای خنــک کننده، نیــروگاه 
هــا، روســازی فــرودگاه هــا، راه هــا و جــاده هــا و سیســتم هــای ســاختمانی 
ــن  ــا شــده گواهــی برعملکــرد ای ــا و ورق هــای ت ــد پوســته ه ــدرن مانن م
ــی ســیمان ) Fe2o۳ و  ــاده مصنوعــی ســاختمانی اســت. اکســیدهای اصل م
Cao ،Sio2 ،Al2o۳ ( بیــش از 9۰ درصــد پوســته زمیــن را تشــکیل مــی دهد، 
و ایــن بــدان معناســت کــه منبعــی غنــی از مــواد اولیــه مصالــح یــاد شــده، 
همــواره در دســترس اســت. ســاالنه در دنیــا بیــش از 2 میلیــارد تــن ســیمان 
ــه تقریــب  ــر روی بتــن، ب ــا ب ــی ســالیانه دنی تولیــد مــی شــود. گــردش مال
ــد ســالیانه  ــم کــه ســرانه تولی ــب اســت بدانی ــارد دالر اســت. جال 1۰۰ میلی

بتــن در دنیــا، یــک متــر مکعــب بــه ازای هــر نفــر اســت. ]1[

مفهوم نانومواد
و نانـو فنـاوری

مــواد نانــو بــه عنــوان مــوادی کــه حداقــل یکــی از ابعــاد آن )طــول، عــرض، 
ضخامــت( زیــر 1۰۰ نانومتــر باشــد، تعریــف شــده انــد. یــک نانومتــر یــک 
هــزارم یــک میکــرون یــا حــدود 1۰۰۰۰۰ برابــر کوچکتــر از مــوی انســان 
ــت. خــواص فیزیکــی و شــیمیایی مــواد نانــو درمقایســه بــا مــواد  اس
ــم در  ــا 6 ات ــن ۳ ت ــه طــور میانگی ــد. ب ــاوت اساســی دارن میکروســکوپی تف
کنــار یکدیگــر طولــی برابــر بــا یــک نانومتــر را مــی ســازند کــه ایــن ابعــاد 
بســتگی بــه نــوع اتــم دارد. بــه طــور کلــی، فنــاوری نانــو، گســترش، تولیــد 
و اســتفاده از ابــزار و مــوادی اســت کــه ابعادشــان در حــدود 1-1۰۰ نانومتــر 
ــدازه  ــی ان ــر کوچک ــا از نظ ــه تنه ــود، ن ــی موج ــرات اصول ــد. تغیی ــی باش م
بلکــه از نظــر خــواص جدیــد آن هــا در ســطح مقیــاس نانــو مــی باشــد. در 
ــزات ســاختمان  ــو در برخــی محصــوالت و تجهی ــاوری نان حــال حاضــر فن
ســازی مــورد اســتفاده قرارمــی گیــرد کــه از ایــن بیــن مــی تــوان بــه مــوارد 

ذیــل اشــاره  نمــود :
شیشــه هــای خــود تمیــز شــونده، محافــظ در برابــر آتــش و کنتــرل کننــده 
انــرژی، رنــگ هــای ضــد آتــش و عایــق، ســیمان و بتــن خــود تمیــز شــونده 
بــا خــواص بهبــود یافتــه، آینــه هــای ضــد مــه و کاشــی و ســرامیک ضــد 
ــه  ــرژی را ب ــی در مصــرف ان ــه جوی ــه در نتیجــه صرف ــک و میکــروب ک ل
ارمغــان مــی آورنــد. البتــه کاربردهــای دیگــر ماننــد بتــن هــای خــود ترمیــم 
ــعه  ــال توس ــز در ح ــور نی ــرکننده ن ــای منتش ــا و دیواره ــقف ه ــونده، س ش
ــورد  ــاختارهای م ــو س ــن نان ــی، از پرکاربردتری ــور کل ــه ط ــند. ب ــی باش م
ــی و  ــه هــای کربن ــو لول ــه نان ــوان ب ــی ت ــت ســاختمان م اســتفاده در صنع
دی اکســید تیتانیــوم )2oiT( اشــاره نمــود کــه در ســازه هــای اصلــی باعــث 
افزایــش خــواص مکانیکــی شــده و در نــازک کاری نمــای داخلــی و خارجــی 

ســاختمان هــا نیــز اهمیــت ویــژه ای برخــوردار مــی باشــند. 

کاربردهای نانو
ذراتـــ دربتـن 

 )Sio2(نانو سیلیس یا نانو سیلیکا 
ــای  ــی ه ــد ویژگ ــی توان ــیمان، م ــه س ــاس ب ــو مقی ــواد نان ــزودن م اف
ــو  ــه نان ــود ک ــف نم ــال Li ،2۰۰۴ کش ــد. درس ــا ده ــردی آن را ارتق عملک
ــی  ــر مقاومــت فشــاری بتن ــری ب ــه نحــو چشــم گی ــد ب ــی توان ســیلیس م
کــه دارای ذرات خاکســتر بــادی بــا حجــم زیــاد اســت، در ســنین اولیــه آن 
بیفزایــد. آزمایــش هــای Li نشــان داد کــه مــی توانــد مقاومــت فشــاری بتــن 
را بــه وســیله پرکــردن فضــای خالــی بیــن ذرات درشــت بــا خاکســتر بــادی 
و ذرات ســیمان درمقیــاس نانــو، بهبــود بخشــید. همچنیــن در ســال 2۰۰۳، 
Bigley و  Greenwood کشــف کردنــد کــه دوغابــی از نانــو ســیلیس آمــورف 

ــر  )بــی شــکل( ســبب افزایــش مقاومــت بتــن هــای خــود متراکــم در براب
جــدا شــدن ســنگدانه هــا مــی شــود.

شکل1 : نانوذرات
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در ســالیان اخیــر اســتفاده از نانــوذرات ســیلیکا درصنایــع مربــوط بــه بتــن و 
محصــوالت ســیمانی، رشــد چشــمگیری داشــته، چــرا کــه ایــن نــوع مــاده 
نســبت بــه نمونــه هــای قدیمــی خــود )فــوم ســیلیکا( از کارایــی بیشــتری 
برخورداراســت. بــه دنبــال پژوهــش هــای متعــددی کــه در جــای جــای دنیــا 
در ایــن رابطــه انجــام شــده، متخصصــان متعــددی اذعــان داشــته انــد کــه 
نانــوذرات ســیلیکا، ســبب ارتقــای فرآینــد هیدراســیون بتــن شــده ومقاومــت 

ســه روزه بتــن را افزایــش مــی دهنــد. 
ــیلیکون  ــید س ــان دی اکس ــا هم ــیلیکا ی ــتفاده ازس ــه اس ــت ک ــال هاس س
)SiO2( در بتــن هــای متــداول مرســوم اســت. در ســال هــای اخیــر 
مطالعــات بــر نانــو ذرات ســیلیس متمرکــز شــده، بــا ایــن هــدف کــه بتــوان 
ــا اســتفاده از ایــن مــواد، ویژگــی هــای بتــن را بیــش از پیــش ارتقــا داد.  ب
عــالوه بــر ایــن، افــزودن نانــو ذرات ســیلیس بــه مصالــح پایــه ســیمانی مــی 
ــه دلیــل مرطــوب  ــد از ضعــف واکنــش اصلــی C-H-S در بتــن کــه ب توان
شــدن کلســیم در تمــاس بــا آب رخ مــی دهــد کاســته و همچنیــن از حجــم 
ــرای  ــی ب ــه محل ــد ب ــی توانن ــدن م ــخت ش ــس از س ــه پ ــی ک ــره های حف
تجمــع آب و در نتیجــه یــخ زدگــی و ترکیــدن بتــن منجــر شــوند، کــم شــده 
و بــه ایــن ترتیــب بــر دوام و پایایــی بتــن افــزوده مــی شــود. بــا پیشــرفت 
هایــی کــه در زمینــه بتــن نانــو مهندســی شــده حاصــل شــده، مــی تــوان 
بــا اســتفاده از ســیمان هــا و ســنگدانه هــای معمولــی، بــه مقاومتــی از ۳ 
تــا 6 برابــر در بتــن )در ســنین مختلــف آن( دســت یافــت. نانوســیلیکا کــه 
بــه عنــوان مــواد افزودنــی بــه بتــن بــه شــکل گــرد یــا دوغــاب مصــرف 
مــی شــود، نقــش عمــده ای درجلوگیــری از جــدا شــدن ســنگدانه هــا در 
ــت و دوام  ــش مقاوم ــن افزای ــازه و همچنی ــونده ت ــم ش ــود متراک ــن خ بت

بتــن ســخت شــده دارد.
ــر  ــه تنهــا دوام، مقاومــت و از همــه مهــم ت ــادی، ن اســتفاده ازخاکســتر ب
ــه  ــاز ب ــه از نی ــد، بلک ــی ده ــا م ــن را ارتق ــی بت ــت محیط ــداری زیس پای
ــر  ــه ب ــی ک ــن ضعف ــم تری ــا مه ــد. ام ــی کاه ــز م ــیمان نی ــرف س مص
ــب  ــن درکس ــرعت بت ــش س ــت، کاه ــب اس ــاده مترت ــن م ــتفاده از ای اس
ــا  ــاس ب ــت از آن در قی ــان مراقب ــدت زم ــش م ــه و افزای ــت اولی مقاوم
ــوان بخشــی  ــه عن ــوذرات ســیلیکا ب ــا افــزودن نان ــی اســت. ب بتــن معمول
ــه  ــادی، ب ــن ســاخته شــده از خاکســتر ب ازســیمان، تراکــم و مقاومــت بت
ویــژه در ســنین اولیــه، رشــد جالــب توجهــی خواهــد داشــت. متخصصــان 

ــای  ــبب ارتق ــیلیکا، س ــو ذرات س ــه نان ــد ک ــته ان ــان داش ــددی اذع متع
ــش  ــن را افزای ــه روزه بت ــت س ــده و مقاوم ــن ش ــیون بت ــد هیدراس فرآین

ــد. ــی دهن م
ــد کــه  ــواد میکــرو کمــک مــی نمای ــه تراکــم م ــو ســیلیکا ب ــع نان در واق
ــو  ــردد. نان ــی گ ــن م ــی بت ــواص مکانیک ــود خ ــب بهب ــر موج ــن ام ای
ســیلیکای اضافــه شــده بــه ســیمان مــی توانــد نــزول C-H-S اساســی را 
کنتــرل نمایــد و موجــب پایایــی بتــن مــی شــود. ]5[ آزمایــش نفوذپذیریــی 
ــری بیشــتری در  ــو ســیلیکا مقاومــت نفوذپذی ــن نان آب نشــان داد کــه بت
مقایســه بــا بتــن معمولــی دارد. زیــرا کــه بــه دلیــل ســاختار میکــرو بتــن 
نانــو ســیلیکا ، ایــن نــوع بتــن یکپارچــه تــر و متراکــم تــر مــی باشــد. ]6[ 
ــکل ۳  ــاری در ش ــت فش ــیلیکا )NS( در مقاوم ــو س ــتفاده از نان ــر اس تأثی
نشــان داده شــده کــه بیانگــر ایــن امــر اســت کــه افــزودن ۰.5% و %۰.۷5 
واحــد از نانــو ســیلیس بــه مخلــوط اولیــه، در شــرایط مرطــوب، مقاومــت 
فشــاری را نســبت بــه مخلــوط اولیــه بــه میــزان بیــش از 1۴.2% و %2۰.5 
در مــدت ۷ روز ، ۸.۷% و 2۴.۴% در مــدت 2۸ روز و ۸% و 1۸.1% در مــدت 

9۰ روز افزایش می دهد. ]۷[

اثــر اســتفاده از ســیلیکا نانــو )NS( بــر مقاومــت خمشــی در شــکل ۴ نشــان داده 
شــده و بیانگــر ایــن اســت کــه اثــر افــزودن ۰.5% و ۰.۷5%  واحــد نانــو ســیلیس، 
در شــرایط مرطــوب، مقاومــت خمشــی را نســبت بــه مخلــوط اولیــه بــه میــزان 

بیــش از 6.۸% در مــدت 2۸ روز و ۳.6% در مــدت 9۰ روز افزایــش مــی دهــد.

شکل2 : نانو سیلیس 

شکل ۳ : اثر نانوسیلیکا بر مقاومت فشاری

شکل ۴ : اثر نانوسیلیکا بر مقاومت خمشی
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اثــر افزایــش درصــدی نانوســیلیکا )NS( بــر مقاومــت فشــاری و خمشــی 
ــا  ــن نموداره ــت. ای ــده اس ــه ش ــای 5 و6  ارائ ــکل ه ــب در ش ــه ترتی ب
نشــان مــی دهــد کــه بــا افزایــش درصــد نانــو ســیلیکا مقاومــت فشــاری 
ــس از آن  ــش و پ ــا ۰.۷5% نانوســیلیکا، افزای ــن ت و مقاومــت خمشــی بت

بــا رونــد نزولــی تــا 1.5% نانوســیلیکا، کاهــش مــی یابــد.  
همانطــور کــه از نتایــج آزمایشــات فــوق مشــخص اســت کاربــرد 
مقادیــر اندکــی از نانــو ذرات ســیلیکا در بتــن منجــر بــه افزایــش قابــل 
توجهــی در مقاومــت خمشــی و فشــاری بتــن مــی شــود کــه در نتیجــه 
ــه  ــی وارده ب ــی و مال ــارات جان ــزان خس ــن، می ــتحکام بت ــود اس ی بهب
ــزان چشــمگیری کاهــش خواهــد  ــه می ــه ب ــوع زلزل ــگام وق ســازه در هن

ــت. یاف
)Tio2( دی اکسید تیتانیوم

نــوع دیگــری از نانوذراتــی کــه ســبب ارتقــای ویژگــی هــای مکانیکــی بتــن 
مــی شــوند، دی اکســید تیتانیــوم )TiO2( اســت. دی اکســید تیتانیــوم، نوعــی 
ــش  ــت بازتاب ــا قابلی ــوان پوشــش هــای ب ــه عن ــه ســفید اســت کــه ب رنگدان
عالــی کاربــرد دارد. از ایــن مــاده همچنیــن درســاخت کــرم هــای ضدآفتــاب 
اســتفاده مــی شــود، تــا پرتــو مضــر فرابنفــش بــرای پوســت را بازتابانــده و از 
جــذب آن پیشــگیری کنــد. همچنیــن از ایــن مــاده بــه دلیــل ویژگــی هــای 
اســتریل کننــده و واکنــش پذیــری کاتالیتیــک قــوی اش در ســیمان، رنــگ و 
شیشــه هــای پنجــره نیــز اســتفاده مــی شــود، چــرا کــه TiO2 آلــی، اجــزای 

ــرد.  ــی ب ــن م ــا را از بی ــرده و آن ه ــه ک ــا را تجزی ــری ه ــرار و باکت ــی ف عال
ــرد در  ــوان از آالینــده هــای هواب ــا اســتفاده از ایــن مــاده مــی ت همچنیــن ب
فضــای بــاز نیــز کاســت. یکــی از نشــانه هــای بتــن هایــی کــه از این مــاده در 
ســاخت آن هــا اســتفاده شــده رنــگ سفیدشــان اســت کــه بــه شــکل بــارزی 

نســبت بــه رنــگ بتــن هــای متــداول متفــاوت اســت.
بــه طورکلــی Tio2 و خصوصــاً نانــو ذرات Tio2، بــه علــت خاصیــت 
فتوکاتالیســتی خــود مــی تواننــد خــواص ویــژه و گاهــاً منحصــر بــه فــردی 
را ایجــاد کننــد. ازجملــه ایــن ویژگــی هــا کــه چنــد ســالی اســت مــورد توجــه 
محققــان قرارگرفتــه اســت، خاصیــت تخریــب آلودگــی هــا مــی باشــد. ایــن 
ویژگــی در مــالت یــا بتــن از دو جنبــه مــورد توجــه مــی باشــد، الــف( ایجــاد 
ــی  ــالل آلودگ ــن، ب( اضمح ــالت/ بت ــوندگی در م ــز ش ــود تمی ــت خ خاصی
هــای آلــی  ) BTEX، کلریدهــای آلــی، آلدئیدهــا، آلــکان هــا، اترهــا، کتــون 
  NOX،SOX ،NH۳ هــا، الــکل هــا، ترکیبــات ســیانیدی و اســترها( و تجزیــه

.CO و

ــی  ــی و خمش ــت کشش ــش مقاوم ــری و همکاران ــی نظ ــال2۰1۰، عل  در س
ــی از  ــی بخش ــن و جایگزین ــرش بت ــان گی ــن زم ــر گرفت ــا در نظ ــن را ب بت
ســیمان بــا نانــو ذرات TiO2 مــورد بررســی قراردادنــد. آنهــا در تحقیــق خــود، 
نانــوذرات Tio2  بــا قطــر میانگیــن 15 نانــو متــر و چهــار نــوع مقــدار وزنــی 
مختلــف را مــورد بررســی قــرار دادنــد )۰.5 ،۰.1، 1.5و 2 درصــد(. نتایــج آن 
ــید  ــو ذرات دی اکس ــتفاده از نان ــه اس ــود ک ــر ب ــن ام ــده ای ــان دهن ــا نش ه
تیتانیــوم تــا انــدازه 2 درصــد وزنــی، مقاومــت کششــی بتــن را بهبــود مــی 
بخشــد. درحالــی کــه بیشــترین مقــدار مقاومــت کششــی و خمشــی بتــن در 
مقــدار 1 درصــد وزنــی دی اکســید تیتانیــوم بــه دســت آمــد. زمــان گیــرش 
بتــن نیــز بــا افزایــش مقــدار نانــو ذرات دی اکســید تیتانیــوم کاهــش یافــت. 
بنابرایــن نتیجــه گرفتــه شــد کــه بــا افــزودن نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم 
مقاومــت بتــن در برابــر کشــش و خمــش افزایــش یافتــه امــا زمــان گیــرش 

بتــن کاهــش مــی یابــد.] 
ــری  ــاره ی بکارگی ــوق درب ــای آزمایشــات ف ــه ه ــه از یافت ــق آنچــه ک مطاب
ــا اســتفاده از  نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم در بتــن مشــاهده مــی گــردد ب
تنهــا 1 درصــد وزنــی از ایــن نانــو ذرات در بتــن ارتقــای شــایانی در مقاومــت 
کششــی و خمشــی بتــن حاصــل مــی گــردد کــه منجــر بــه مقــاوم ســازی 

شکل 5 : درصد بهینه نانوسیلیکا برای مقاومت فشاری

شکل 6 : درصد بهینه نانوسیلیکا برای مقاومت خمشی

شکل۷ : دی اکسید تیتانیوم در مقیاس نانو 
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بیشــتر ســازه شــده و کمــک بــه ســزایی در افزایــش طــول عمــر ،اســتحکام 
ســاختمان هــا و مقاومتشــان در برابــر زلزلــه مــی نمایــد.

 

نانو لوله های کربنی : 
ــون  ــی( تاکن ــاف کربن ــا نانوالی ــا ی ــه ه ــن )نانولول ــای کرب ــته ه ــو رش از نان
ــا هــدف بهبــود ویژگــی هــای ســازه  درمصالــح کامپوزیــت پایــه ســیمانی، ب
ای و مکانیکــی اســتفاده ی زیــادی نشــده اســت. کارهــای انجــام شــده در این 
زمینــه نســبت بــه نمونــه هــای مشــابه مبتنــی از اســتفاده کامپوزیــت هــای 
پلیمــری در بتــن، ناچیــز بــه شــمار مــی رود و دوره هــای آزمایشــی نخســتین 
خــود را طــی مــی کنــد. Ying Li و همکارانــش دریافتنــد کــه افزایــش مقاومت 
فشــاری 19 درصــدی بتــن، بــه همــراه افزایــش 25 درصــدی مقاومت خمشــی 
ــا افــزودن ۰.5 درصــد وزنــی  در مــالت هــای ســیمانی را مــی تــوان تنهــا ب
ــش  ــن، برکرن ــر ای ــزون ب ــیمان میســرکرد. اف ــه س ــی ب ــای کربن ــه ه نانولول
ــم  ــل آن ه ــال، ازتخلخ ــن ح ــده و در عی ــزوده ش ــز اف ــن نی ــیختگی بت گس

کاســته مــی شــود. ]1۰[
نانــو رشــته هــای کربنــی )اعــم از نانولولــه هــا و نانورشــته هــا( نیــز برســرعت 
ــی  ــه م ــد هیدراســیون وکســب مقاومــت فشــاری، در ســنین اولی انجــام رون
افزاینــد. هــم چنیــن مقاومــت خمشــی 2۸ روزه ی بتــن نیــز بــا اســتفاده ازایــن 
ــو رشــته هــای کربنــی،  مــواد، رشــد قابــل توجهــی را تجربــه مــی کنــد. نان
ســبب افزایــش مقاومت فشــاری، کششــی و خمشــی مصالــح پایه ســیمانی، از 

جملــه بتــن مــی شــود و ســبب ارتقــای مقاومــت، ممانعــت از پیشــرفت تــرک 
هــا و بــاز شــدن آن هــا در مــواد مرکــب پایــه ســیمانی می شــوند. ایــن ویژگی 
هــا مــی توانــد تأثیــرات بســزایی در مقــاوم ســازی بیشــتر ســازه هــای بتنــی، 
درمقابــل بالیــای طبیعــی هــم چــون زلزلــه  داشــته باشــد. از ایــن رو یکــی از 
راه هــای اســتفاده از نانــو ذرات در راســتای مقــاوم ســازی ســازه هــا در برابــر 

زلزلــه، اســتفاده ازنانــو لولــه هــای کربنــی دربتــن مــی باشــد.

 بتن خود ترمیم شونده
ــد  ــات بگیرن ــود اطالع ــراف خ ــط اط ــد ازمحی ــی توانن ــمند م ــح هوش مصال
ــا  ــد ب ــی توان ــا م ــن عملکرده ــد. برخــی از ای ــر دهن و شــرایط خــود را تغیی
مصالــح ســیمانی ترکیــب گــردد و بخــش هایــی را بــرای تعمیــر تــرک هــا 

ــد.]11[  ــه ســیمانی عرضــه نمای ــح پای در مصال
درحالت کلی خود ترمیم شوندگی به دو دسته تقسیم می گردد: 

1. خود ترمیم شوندگی غیرفعال
2. خود ترمیم شوندگی فعال

 مصالح خود ترمیم شونده غیر فعال 
ــم شــوندگی اســتخوان،  ــد خودترمی ــراردادن فرآین ــا ســرلوحه ق دانشــمندان ب
ــروز  ــرای بتــن )ایــن مــاده ی مهــم ســازه ای کــه ب ســازوکاری مشــابه را ب
تــرک در آن، مــی توانــد زمینــه ســاز مشــکالت متعــددی بشــود( پیــش بینــی 
کــرده انــد. براســاس اصــول پیــش گفتــه، میکروکپســول هــای حــاوی عامــل 
ــرح  ــه ط ــزور( را ب ــیمیایی )کاتالی ــرک ش ــل مح ــک عام ــده و ی ــم کنن ترمی
اختــالط بتــن اضافــه مــی کننــد. بــا پیشــروی تــرک در ســاختار بتــن، بدنــه 
ــا  ــوی آن ه ــاده ی محت ــده و م ــراب ش ــور خ ــای مذک ــول ه ی میکروکپس
ــا  ــده ب ــم کنن ــل ترمی ــردن عام ــدا ک ــه محــض تمــاس پی ــی شــود. ب آزاد م

کاتالیــزور، فرآینــد ترمیــم آغــاز مــی شــود.
آژانــس علــم و تکنولــوژی پیشــنهاد مفهــوم اولیــه مصالــح هوشــمند را کــه 
تشــکیل شــده از توزیــع کاربــردی کپســول هــا و ماتریــس هاســت را داد. ایــن 
مفهــوم بــه طورگســترده ای بــه عنــوان تحقیقــات عملــی در مــواد پلیمــری 
ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــیمیایی محصــور در کپســول ب ــواد ش ــتفاده از م ــا اس ب
 Dry شــد.]12[ یکــی از نخســتین تحقیقــات در مــورد مهندســی بتــن توســط
در ســال 199۴ انجــام شــده اســت. در ایــن مطالعــه، عامــل چســب موجــود 
در الیــاف شیشــه ی شــکننده ی تــو خالــی بــه عنــوان مــواد شــیمیایی ترمیــم 

جدول 1 : مقاومت کششی بتن حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در مالت سیمان

جدول 2 : مقاومت خمشی بتن حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در مالت سیمان

شکل۸ : نانو لوله های کربنی در ماتریس سیمان
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ــح  ــکننده ی مصال ــزای ش ــرک در اج ــود. ت ــی ش ــه م ــر گرفت ــده در نظ کنن
ســیمانی کــه بــر اثــر بارگــذاری زیــاد بــه وجــود مــی آیــد باعــث شکســتن 
ــح،  ــح مــی گــردد. در ایــن سیســتم منفعــل هوشــمند مصال فیبرهــا در مصال
نتیجــه تــرک خوردگــی کششــی ماتریــس و شکســتن فیبرهــای شیشــه ای، 
تحریــک مکانیــزم هــای محــرک بــرای ترمیــم تــرک بــه وجــود آمــده مــی 
باشــد. عامــل چســبناک مــی توانــد در تــرک آزاد گــردد و آن را پــر نمایــد. از 
ایــن رو مــی تــوان ابــداع ایــن گونــه ســازه هــای بتنــی را بــه Dry نســبت داد. 

 مصالح خود ترمیم شونده فعال 
از آن جایــی کــه مصالــح ســیمانی هــم چــون بتــن شــکننده هســتند، تمامــی 
سیســتم هــای خــود ترمیمــی منفعلــی کــه در بــاال گفتــه شــد بــه بســته های 
شــکننده ای نیــاز دارد تــا عامــل خودترمیمــی را در برگیــرد و ایــن محفظــه 
هــا بایســتی زودتــر از رخ دادن تــرک هــای اساســی شکســته شــوند و عامــل 
خودترمیمــی را آزاد نماینــد. سیســتم بســته شــدن تــرک بــا اســتفاده از آلیــاژ 
حافظــه دار در ســال 2۰۰۳ توســط Sakai و همکارانــش مــورد اســتفاده قــرار 
گرفــت. آن هــا از آلیــاژ حافظــه دار در میلگــرد تقویتــی اصلــی تیرهــای بتنی، 

بــرای ترمیــم تــرک هــای بــزرگ حاصــل از بارگــذاری اســتفاده نمودنــد.
در ســال Jefferson ،2۰1۰ و همــکاران یــک سیســتم خــود ترمیمــی مشــابه 
ــو  ــع ش ــری جم ــای پلیم ــدون ه ــتفاده از تان ــا اس ــیمانی ب ــح س را در مصال
ــر اثــر فعالیــت حرارتــی جمــع  ــد.  تانــدون هــای پلیمــری ب پیشــنهاد نمودن
ــا ایــن حــال  ــد. ب ــرک هــا مــی گردن مــی شــوند و موجــب بســته شــدن ت
ــرک هــا  ــا ت ــه ســازه اعمــال گــردد ت ــرادی ب ــد توســط اف ایــن حــرارت بای
ــرژی بســیار  ــن سیســتم ان ــردن ای ــال ک ــرای فع ــن رو ب بســته شــوند. از ای
زیــادی الزم اســت و نمــی تــوان آن را یــک مصالــح هوشــمند تلقــی نمــود.

Nishiwaki و همــکاران درســال 2۰۰6 روش نوینــی را بــرای عملکــرد خــود 

ترمیمــی پیشــنهاد دادنــد کــه بــا تمــام روش هــا و تکنولــوژی هــای پیشــین 
متفــاوت بــود و مــی تــوان ایــن روش را سیســتم خــود ترمیمــی فعــال نامیــد. 
ایــن سیســتم در برابــر ســیگنال هــای الکترونیکــی ســاطع شــده توســط ترک 
ایجــاد شــده در بتــن بــه صــورت خــودکار شــروع بــه واکنــش مــی کنــد. این 
سیســتم شــامل یــک کامپوزیــت رســانا بــرای شناســایی تــرک خوردگــی و 
نیــز لولــه هایــی ســاخته شــده از روکــش دارای خاصیــت ارتجاعــی در برابــر 
حــرارت اســت کــه شــامل رزیــن اپوکســی بــا ویســکوزیته کــم بــه عنــوان 
عامــل ترمیــم کننــده مــی باشــد. ایــن کامپوزیــت شناســاگر نوعــی حســگر 
ــک  ــرد ی ــان دارای عملک ــور همزم ــه ط ــه ب ــرک اســت ک ــده ت ــش کنن پای
وســیله ی گرمایشــی بــرای ناحیــه ای خــاص از طریــق بــرق رســانی مــی 
باشــد. ایــن کامپوزیــت شناســاگر از کامپوزیــت هــای مســلح شــده بــا فیبــر 
و ذرات رســانا ســاخته شــده اســت )شــکل11(. در صــورت بــروز هــر گونــه 
آســیب، ایــن حــس گــر مــی توانــد کرنــش ناشــی از مســیر هدایــت الکتریکی 
را بــا وجــود ذرات رســانای پراکنــده در آن، پایــش نمایــد. زمانــی کــه حســگر 
ــن را تشــخیص مــی  ــرک در بت ــر پیدایــش ت ــر اث ــی ب ــش موضع یــک کرن
ــا هنگامــی کــه قســمتی از مســیر هدایــت  دهــد، مقاومــت الکتریکــی آن ت
ــل  ــه دلی ــد. ب ــرک منقطــع گــردد افزایــش مــی یاب الکتریکــی در اطــراف ت
پراکندگــی ســاختار ذرات رســانا، حــس گرهــا مــی تواننــد حتــی در هنــگام 
ایجــاد کرنــش هــای بســیار کوچــک مقاومــت را بــه طــور جزیــی افزایــش 
دهند)شــکل12(. بــا اســتفاده از بــرق در ایــن حــس گرهــا، افزایــش جزئــی 
ــرک  ــش در اطــراف ت ــد باعــث ایجــاد گرمای ــی توان ــت الکتریکــی م مقاوم
ــیاه  ــه ذرات س ــی از جمل ــانای متفاوت ــا ذرات رس ــس گره ــن ح ــود. در ای ش
کربــن و Ruo2 مــی تواننــد بــا اهــداف پایشــی مختلــف مــورد اســتفاده قــرار 
ــاوت در نســبت مقاومــت حســگرها،  ــل تف ــه دلی ــن ب ــر ای ــد. عــالوه ب گیرن

انــواع مختلــف ذرات رســانا گرمــای متفاوتــی را بــه وجــود مــی آورنــد.
بــا بهــره گرفتــن از روش هــای خــود ترمیمــی در بتــن، مــی تــوان از بــروز 
تــرک هایــی کــه در اثــر بارگــذاری در بتــن شــکل مــی گیرنــد جلوگیــری 
ــا در هنــگام  نمــود و مانــع پیشــروی و بــزرگ تــر شــدن تــرک هــا شــد، ت
وقــوع زلزلــه، بــر اثــر وجــود تــرک هــای احتمالــی، مفاصــل پالســتیکی در 
ســازه شــکل نگیــرد و تمامــی اجــزای ســازه ای در حالــت بهینــه مقاومــت 

خــود قــرار گرفتــه باشــند.

شکل 9 : سیستم خودترمیمی غیرفعال

Jefferson شکل ۰1 : سیستم خودترمیمی ارائه شده توسط
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پیشرفت های آینده 
بکارگیــری  بــه  توجــه  بــا  بتــن،  در علــم  زیــادی  پیشــرفت هــای 
ــو  ــد نان ــال رش ــریع و در ح ــد س ــط رون ــده توس ــل ش ــد حاص ــش جدی دان
ــیمی  ــد. ش ــی باش ــی م ــش بین ــل پی ــی قاب ــای آت ــال ه ــاوری، در س فن
مکانیــک)Mechanochemistry(  و نانــو کاتالیــزور مــی توانــد صنعت ســیمان 
ــه واســطه کاهــش قابــل توجــه دمــای کلینکــر و حتــی ایجــاد  مــدرن را ب
امــکان پخــت ســرد مــواد معدنــی کلینکــر در راکتورهــا تغییــر دهــد. مــوارد 
زیــر در رابطــه بــا پیشــرفت نانــو محصــوالت مبتنــی بــر بتــن قابــل پیــش 

ــد ]1۷[ ]1۸[  : ــی باش ــی م بین
• کاتالیزورهــا بــرای ســنتز کلینکــر در دمــای پاییــن و هیدراتاســیون ســریع 

ســیمان هــای متعــارف
ــیمیایی-  ــازی ش ــال س ــز و فع ــی ری ــای خیل ــه ه ــردن دان ــیاب ک • آس

ــا ــیمان ه ــی س مکانیک
• الیــاف تقویــت شــده بــا نانــو ذرات، نانــو میلــه هــا، نانــو لولــه هــا )از جملــه 

SWNT هــا(، نانــو دمپرهــا، نانــو شــبکه هــای فلــزی یــا نانــو فنرهــا

• الیافــی بــا پیوندهــای داخلــی تقویــت شــده یــا نانوســاختار بیــن فــراورده 
هــای هیدراتــه

• پوشــه اصــالح شــده بــا نانــو ذرات پلیمــری، نانــو فیلــم هــای پلیمــری یــا 
امولســیون هایشــان 

ــته  ــار پوس ــاختار و رفت ــد از س ــا تقلی ــوادی ب ــو م ــه بی ــواد )از جمل ــو م • بی
ــدف( ــای ص ه

بحث و نتیجه گیری 
ــات  ــز و تبع ــه خی ــه ای زلزل ــورمان در منطق ــری کش ــه قرارگی ــه ب ــا توج ب
گســترده ناشــی از آن نیــاز مبــرم بــه مطالعــه و تحقیــق گســترده پیرامــون 
تکنولــوژی هــای نویــن ارتقــا دهنــده ی مقاومــت مصالــح ســازه ای 
ــوآوری هــای ایجــاد شــده  ــن ن احســاس مــی گــردد کــه یکــی از مهمتری
در ایــن زمینــه بکارگیــری علــم نانــو در بتــن مــی باشــد. اســتفاده بیشــتر از 
نانــو ذرات بتــن در ســاخت و ســازهای آتــی مــی توانــد کمــک بــه ســزایی 
ــا در  ــت آن ه ــر و مقاوم ــول عم ــا، ط ــاختمان ه ــتحکام س ــش اس در افزای

ــد. ــی نمای ــای طبیع ــه و بالی ــر زلزل براب
در ایــن مقالــه بــا مطالعــات صــورت گرفتــه پیرامــون اســتفاده از نانــو ذرات 
ســیلیکا در بتــن، مشــاهده شــد کــه بــا اضافــه کــردن مقادیــر ناچیــزی از آن 
ــه و  ــا حــد بســیاری افزایــش یافت ــه بتــن، مقاومــت خمشــی و فشــاری ت ب
موجــب اســتحکام بیشــتر بتــن مــی گــردد. در ایــن راســتا بــا بررســی نتایــج 
حاصــل از کاربــرد نانــوذرات دی اکســید تیتانیــوم در بتــن نشــان داده شــد 
ــد  ــی توان ــی م ــه تنهای ــوم ب ــید تیتانی ــی دی اکس ــتفاده از 1% وزن ــه اس ک
ــته  ــن داش ــی بت ــی و خمش ــت کشش ــش مقاوم ــی در افزای ــرات مطلوب تأثی
باشــد. ســپس طبــق بررســی هــای انجــام شــده مشــخص گردیــد کــه بــا 
ــه هــای کربنــی، مقاومــت فشــاری و  ــو لول بهــره گیــری از ۰.5% وزنــی نان

ــد. ــه میــزان 19% و 25% افزایــش مــی یاب ــه  ترتیــب ب خمشــی بتــن ب
افزایــش مقاومــت هــای فــوق الذکــر در ســازه مــی توانــد موجــب کوچکتــر 
شــدن ابعــاد اجــزای ســازه ای، ماننــد تیــر هــا و ســتون هــا گــردد کــه ایــن 
امــر مزایایــی هــم چــون کاهــش مصــرف بتــن در ســاخت و ســاز، امــکان 
طراحــی آزادانــه تــر بــرای طــراح، ســبک شــدن ســازه و در پــی آن آســیب 
ــن راســتا  ــد آورد. در ای ــان خواه ــه ارمغ ــه را ب ــر زلزل ــر در براب ــری کمت پذی
نتیجــه گرفتــه مــی شــود کــه بــا اســتفاده هــر چــه بیشــتر از نانــو بتــن هــا 
ــتحکام  ــش اس ــازی و افزای ــاوم س ــتای مق ــد در راس ــی بلن ــوان گام ــی ت م
ســازه هــا برداشــته و خســارات ناشــی از ضعــف ســازه هــا در برابــر خطراتــی 
ــن از روش  ــره گرفت ــا به ــن ب ــش داد و همچنی ــه را کاه ــون زلزل ــم چ ه
هــای خــود ترمیمــی در بتــن نیــز مــی تــوان از بــروز تــرک هــای ریــزی 
کــه در اثــر بارگــذاری در بتــن شــکل مــی گیرنــد جلوگیــری نمــود و مانــع 
پیشــروی و بــزرگ تــر شــدن تــرک هــا شــد، تــا در هنــگام وقــوع زلزلــه، 
بــر اثــر وجــود تــرک هــای احتمالــی، مفاصــل پالســتیکی در ســازه شــکل 
ــرار  ــود ق ــت خ ــه مقاوم ــت بهین ــازه ای در حال ــزای س ــی اج ــرد و تمام نگی

گرفتــه باشــند.

شکل11 : دیاگرام شماتیک ساختار کامپوزیت شناساگر، ارائه شده توسط 
Nishiwaki

شکل21 : ارتباط بین کرنش و نسبت تغییر مقاومت در حسگر پایش کننده 
کرنش،تحت بار کششی دوره ای
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بازار مسکن

ــت  ــر گذاش ــت س ــل پش ــال قب ــاوت از س ــار 96 را متف ــکن به ــازار مس ب
بطــوری کــه بــا وجــود رکــود انتخاباتــی در ایــن فصــل، معامــالت مســکن 
ــش داشــته و  ــل افزای ــدت مشــابه ســال قب ــه م ــران نســبت ب در شــهر ته
متوســط قیمــت هــر مترمربــع نیــز رونــد افزایشــی را تجربــه کــرده اســت. 
البتــه قیمــت مســکن ســیگنال نگــران کننــده ای بــه ســوی جهــش قیمتــی 
ارســال نمــی کنــد زیــرا هنــوز نســبت بــه نــرخ تــورم بــا افــت قیمــت مواجــه 
اســت. نکتــه ای کــه در معامــالت حائــز اهمیــت مــی باشــد نوعــی تغییــر 
ــه ســمت خریــد واحدهــای قدیمــی ســاز اســت  ــازار و تمایــل ب ــار در ب رفت

کــه نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش داشــته اســت.
ــه  ــد و فــروش واحدهــای قدیمــی ســاز کــه نســبت ب ــرآورد از رشــد خری ب
ــای  ــدن تقاض ــک ش ــه نزدی ــد ب ــی توان ــته م ــش داش ــته افزای ــال گذش س
مصرفــی بــا قیمــت واحدهــای کــم متــراژ، ورود اولیــن گــروه از خانــه اولــی 
ــال  ــر 2۰ س ــا عم ــای ب ــه ه ــه خان ــهیالت ب ــت تس ــازار و پرداخ ــه ب ــا ب ه
ــرخ  ــوز ن ــازار در شــرایطی کــه هن ــن ب ــوط باشــد. جهــش قیمــت در ای مرب

ــد  ــه رش ــه ب ــا توج ــت و ب ــر اس ــورم کمت ــرخ ت ــکن از ن ــت مس ــد قیم رش
تدریجــی معامــالت بعیــد بــه نظــر مــی رســد. لــذا احتمــال ایجــاد ســونامی 
کــه برخــی فعــاالن عرضــه مســکن قصــد دارنــد بــه ایــن بــازار القــا کننــد 

ــه صفــر اســت. نزدیــک ب
بــا ایــن حــال برخــی کارشناســان بــرآورد مــی کننــد کــه نیمــه دوم ســال 
جــاری خــروج غیــر تورمــی مســکن از رکــود ۴.5 ســاله کلیــد مــی خــورد  
ــداران  ــرای ورود خری ــد فرصــت مناســبی ب بنابرایــن زمــان فعلــی مــی توان

مصرفــی بــه بــازار مســکن باشــد.
 از ابتــدای ســال 96 بــه دلیــل تثبیــت اثــر افزایشــی نقدینگــی بــه واســطه 
کاهــش ســود بانکــی، افزایــش تســهیالت خریــد مســکن )طــرح تســهیالت 
خریــد مســکن اولــی هــا بانــک مســکن مبتنــی بــر ســپرده گــذاری یکســاله( 
و... ســمت تقاضــای مصرفــی و تــا حــدودی ســرمایه گــذاری کمــی تحریک 

شــده و بــازار مســکن رونــق نســبی خواهــد گرفــت.
در مقطــع فعلــی، ســه نشــانه شــامل »افزایــش حجــم معامــالت مســکن، 
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تضمیــن تقاضــای قطعــی خریــد مســکن ناشــی از ســپرده گذاری در صنــدوق 
یکــم و همچنیــن کاهــش نــرخ رشــد منفی ســاخت«، از بهبود نســبی شــرایط 
بــازار ملــک نســبت بــه رکــود عمیــق ســال های 9۴ و 95 حکایــت دارد. امــا 
بــا ایــن حــال مولفه هــای موجــود در بــازار مســکن، بیانگــر اســتقرار پارادایــم 
جدیــد در ایــن بخــش اســت. در حال حاضــر، »ثبــات نســبی جمعیــت، نیــاز 
ــت  ــراژ« دو واقعی ــان مت ــای کوچــک و می ــه واحده ــب ســمت تقاضــا ب غال
ایــن پارادایــم جدیــد اســت. در سرمشــق جدیــد، تکــرار مــدل ســرمایه گذاری 
ــود  ــد ب ــو نخواه ــفته بازی جوابگ ــه س ــس و ادام ــازهای لوک ــاخت و س در س
چراکــه تقاضــا نیــز بــه دنبــال ســوداگری در بــازار زمیــن و مســکن نیســت و 
ســاختار مصرفــی پیــدا کــرده اســت. از طرفــی، توزیــع منطقه ای ســرمایه های 
ــود  ــا کمب ــه ســمت شــهرهای کوچــک و متوســط کــه ب ــد ب ســاختمانی بای
مســکن روبــه رو هســتند، متــوازن شــود. در نیــاز بــه ســاخت مســکن جدیــد 
مــی بایســت بــا توقــف لوکس ســازی و تمرکــز بــر مصرفی ســازی از طریــق 
ســاخت آپارتمان هــای زیــر ۸۰ مترمربــع بــرای پاســخ بــه حداقــل 5۴ درصــد 

جامعــه تقاضــا مدنظــر ســرمایه گذاران قــرار گیــرد.

ــرای   ــات ب ــی اقدام ــه جهت ده ــروط ب ــکن مش ــش مس ــت بخ ــد مثب رش
تأمیــن نیــاز مســکن خانه اولی هــا، ســاکنان بافت فرســوده و ســکونت 
ــکن  ــان مس ــن مخاطب ــتاییان و همچنی ــاز روس ــمی، نی ــای غیررس گاه ه
ــور،  ــن منظ ــرای ای ــد. ب ــد ش ــل خواه ــک اول(، حاص ــی )دو ده اجتماع
توقــف رونــد منفــی رشــد بخــش مســکن، در گــرو ادامــه اقدامــات مثبــت 
ــا )و  ــاز مصرف کننده ه ــورد  نی ــد مســکن م ــت تســهیالت خری ــرای تقوی ب
ــذاری  ــن هدف گ ــده ای ــیرهای تضمین کنن ــق مس ــفته بازها( از طری ــه س ن
ــد  ــی خری ــازار تســهیالت رهن ــدازی ب ــه راه ان ــا ب ــب بانک ه ــامل »ترغی ش
ــازار کم خطــر اعتبــاری«، »افزایــش ســقف تســهیالت  مســکن به عنــوان ب
و کاهــش مبلــغ ســپرده گذاری بــرای وام خریــد«،  »تســری ســاختار جــذاب 
ــه ای  ــار بودج ــن اعتب ــوده«، » تأمی ــت فرس ــازی باف ــه وام نوس ــم ب وام یک
ــازار  ــعه ب ــرای حاشیه نشــین ها«، »توس ــی ب ــرای مســکن اجتماع ــرای اج ب
رهــن ثانویــه از طریــق فــروش اوراق رهنــی بــه ســرمایه گذاران خارجــی « 
ــم«  ــدوق یک ــابه صن ــکن مش ــداز مس ــای پس ان ــدازی صندوق ه و »راه ان

اســت.
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اونــس طــال بعــد از 9 ماهــه اول ســال 1۳95 در آبــان مــاه شــاهد تغییــرات افزایشــی بــازار طــال در داخــل کشــور از ســه عامــل زیــر اثــر مــی 
 : د پذیر

• قیمت جهانی طال
• قیمت ارز داخلی

• عرضه و تقاضای داخلی

در ســه ماهــه اول ســال96 هــر ســه ایــن عوامــل در بــازار طــال، نوســاناتی کمــی داشــته اســت .شــرایط حاکــم و رکــود حاکــم بــر اقتصــاد 
منجــر بــه افزایــش انــدک قیمــت طــال گردیــده اســت.

۴۷

بازار طال
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کاهــش قیمــت نفــت خــام عمدتــا بــر روی طــال تأثیــر زیــادی خواهد 
داشــت ایــن کاهــش بــه همــراه کاهــش شــاخص دالر موجــب ایــن 
تغییــرات بــرای اونــس بــود. در ســی امیــن روز نوامبــر2۰16 اجــالس 
ــره  ــز مذاک ــت را روی می ــد نف ــش تولی ــب کاه ــرح تصوی ــک ط اپ
ــت  ــس، دالر و نف ــای اون ــرات به ــرح در تغیی ــن ط ــه ای ــت ک گذاش
نقــش بســزایی داشــت، موسســه مالــی گلدمــن پیــش بینــی نمــود در 
ســه ماهــه اول ســال 2۰1۷  هــر بشــکه نفــت ســبک آمریــکا کمتــر 
از ۴5 دالر خواهــد بــود و رونــد افزایشــی را در ســه ماهــه هــای بعــد 
خواهــد داشــت، و ایــن موسســه قیمــت هــر اونــس طــال را در ســه 
ــر  ــارم کمت ــه ســوم و چه ــه اول و دوم 12۸۰ دالر و در ســه ماه ماه
از 1265 دالر پیــش بینــی نمــوده بــود. افزایــش قیمــت طــال را مــی 
تــوان بــه کاهــش ارزش دالر آمریــکا در ابتــدای ســال 2۰1۷ نســبت 
داد البتــه دولــت ترامــپ بــرای بهبــود شــرایط و افزایــش قیمــت دالر 
ــرخ بهــره را در ســال 2۰1۷ در برنامــه داشــت کــه  طــرح افزایــش ن
ایــن طــرح موجــب افزایــش حداکثــری در انتهــای دســامبر و کاهــش 
ــزارش  ــه گ ــی ب ــد کل ــه در رون ــد، البت ــال 2۰1۷ ش ــدای س آن در ابت
بانــک مرکــزی ایــن کاهــش نســبت بــه ســال 2۰16 رونــد افزایشــی 

را نشــان مــی داد. 
ــش دالر از  ــن بخ ــاالن ای ــر فع ــه تعبی ــاه ب ــفند م ــه اول اس در ده
ســایه اونــس جهانــی خــارج شــد و ســکه تمــام بهــار آزادی از مــرز 1 

میلیــون و 2۰۰ هــزار تومــان گذشــت و ســکه هــای نیــم بهــار و ربــع 
ــد. بهــار آزادی نیــز واکنــش شــدیدتری نشــان دادن

ــش  ــا 1۷ درصــد افزای ــاه تقریب ــه اســفند م ــا نیم ــس طــال ت ــر اون ه
ــه  ــفند ادام ــا 2۰ اس ــود را ت ــی خ ــد کاهش ــد، و رون ــود دی ــه خ را ب
ــی  ــان باق ــی نوس ــا اندک ــزار ب ــون 2۰۰ ه ــز در 1 میلی داد و ســکه نی
مانــد، البتــه حرکــت کاهشــی دالر و اونــس تأثیــر چندانــی در بهــای 
ــی ایــن  ــد افزایشــی آن را کنتــرل نمــود، ول ســکه نداشــت ولــی رون
ــن  ــران ای ــه گ ــای معامل ــت انتظاره ــارس نتوانس ــاه م ــز زرد در م فل
ــرز 12۰۰ دالر در  ــور از م ــه عب ــا توجــه ب ــد و ب ــن نمای حــوزه را تأمی
ــه 11۰۰ دالر بازگشــت داشــت البتــه در  اوایــل 2۰1۷ در ایــن مــاه ب
نگاهــی بــه ســال 2۰16 هنــوز رونــد افزایــش را نشــان مــی دهــد. در 
آخریــن روز ســال 1۳95 حجــم معامــالت در بــازار ســکه بــه رقــم ۷2 
هــزار و ۳5۷ معاملــه رســید ایــن درحالــی بــود کــه مــی تــوان تأثیــر 
افزایــش 25 صــدم درصــدی نــرخ بهــره در آمریــکا را در ایــن موضــوع 
لمــس نمــود، آمریــکا در ســالهای 2۰۰۷ تــا 2۰۰9 ســه بــار و در ســال 
ــرد، دالر  ــب ک ــره را تصوی ــای به ــش نرخ ه ــن افزای 2۰1۷ چهارمی
نیــز در هفتــه پایانــی ســال 95 بــا توجــه بــه افزایــش حجــم تقاضــا 
بــرای تعطیــالت نــوروزی بــا افزایــش مواجــه شــد و تــا ۳ هــزارو ۸۰۰ 

تومــان پیشــروی نمــود.
ــازی و  ــفته ب ــش س ــا افزای ــه ب ــا توج ــوروزی ب ــالت ن ــس از تعطی پ



ــا  ســطح ۳۸5۰  کاهــش عرضــه توســط بانــک و صرافــی هــا دالر ت
ــان  ــه ۳۷۰۰ توم ــن ب ــه دوم فروردی ــر هفت ــید و در اواخ ــان رس توم
ــد  ــا ۷ درص ــد ب ــرح جدی ــکه ط ــان س ــن می ــت، در ای ــت داش بازگش
ــه ۴  ــی رشــدی نزدیــک ب ــازار طــالی جهان ــود و ب کاهــش همــراه ب
ــی 1  ــد هفتگ ــا رش ــز ب ــس نی ــد، اون ــی دی ــود م ــه خ ــدی را ب درص
درصــدی مواجــه بــود ایــن در حالــی بــود کــه بیشــترین رشــد در یــک 
ســال گذشــته مربــوط بــه ســه ماهــه اول ســال 2۰1۷ بــا ثبــت رشــد 

ــود.  ۸ درصــدی ب
ــی  ــود جای ــم خ ــن رق ــوم فروردی ــه س ــال در هفت ــه ط ــن هفت بهتری
ــره  ــای ک ــی نیروه ــش جنگ ــید، آرای ــه 12۸۸ دالر رس ــس ب ــر اون ه
جنوبــی، حملــه آمریــکا بــه ســوریه و تحــرکات ناوهــای آمریکایــی در 
شــبه جزیره کــره بهتریــن هفتــه طــال در حــدود یــک ســال گذشــته 
ــان ۳۴ دالر جهــش نشــان داد  ــن زم ــز در همی ــس نی ــم زد. اون را رق
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ــس رشــد  ــه اون ــن ک ــا ای ــًا ۳ درصــدی داشــت. ب ــزی تقریب ــه خی ک
ــل  ــر تنــش هــای سیاســی داشــت تحلی ــی تحــت تأثی بســیار مطلوب
ــی کاهــش  ــی پیــش بین ــن الملل ــذاری بی موسســه هــای ســرمایه گ
ــر  ــال 2۰1۷ تحت تاثی ــی س ــل پایان ــال در دو فص ــی ط ــت جهان قیم
ــه  ــود، موسس ــکا ب ــدرال رزرو آمری ــره ف ــرخ به ــی ن ــش احتمال افزای
گلدمــن ســاکس در آپریــل پیش بینــی کــرد کــه قیمــت جهانــی طــال 
ــده  ــاه آین ــه 12۰۰ دالر، در 6 م ــن ب ــده به طــور میانگی ــاه آین ــا ۳ م ت
نیــز بــه 12۰۰ دالر و تــا 12 مــاه آینــده بــه 125۰ دالر در هــر اونــس 

خواهــد رســید.
ــطح  ــاری در س ــال ج ــالت س ــه دوم معام ــرخ دالر از هفت ــن ن میانگی
ــه  ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــی ب ــل روان ــت، عوام ــرار گرف ــان ق ۳۷66 توم
ــع از افــت شــدید  ــات ریاســت جمهوری و ریســک سیاســی مان انتخاب
ــطح  ــت س ــر حمای ــای اخی ــه در هفته ه ــری ک ــت، ام ــرخ دالر اس ن
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ــر،  ــا از ســوی دیگ ــرده اســت. ام ــت ک ــی از دالر را تقوی ۳۷6۰ تومان
ــا کاهــش  ــازار ارز ب ــت در ب ــه دول سیاســت تقویــت چشــم انداز مداخل
ــظ  ــر دالر حف ــار را ب ــران فش ــان معامله گ ــازی می ــفته ب ــای س تقاض
کــرد، امــری کــه پیش تــر نیــز بــا افزایــش عرضــه از ســوی صرافــی 
ــت  ــر دالر تقوی ــی را در براب ــطح ۳۸۰۰ تومان ــت س ــا مقاوم بانک ه
ــت  ــت ثاب ــا حرک ــز ارز ب ــن نی ــی فروردی ــه پایان ــود. در هفت ــرده ب ک
ــز 129۰ دالر  ــس نی ــد و اون ــکه ش ــی س ــد 6 هزارتومان ــب رش موج
معاملــه شــد. بــازار طــالی جهانــی نیــز وارد پنجمیــن هفتــه متوالــی 

صعــودی شــد کــه دالیــل آن را مــی تــوان افزایــش ریســک گریــزی 
ــپ  ــارات ترام ــا اظه ــاخص دالر ب ــت ش ــی و اف ــای جهان در بازاره

دانســت. 
در 29 فروردیــن بــار دیگــر شــاهد تأثیــر فعالیــت هــای سیاســی بــر 
ــوریه  ــه س ــکا ب ــه آمری ــه حمل ــه ب ــا توج ــم، ب ــال بودی ــازار ط ــرخ ب ن
ــکا و  ــی آمری ــرکات نظام ــیه، تح ــکا و روس ــط آمری ــش در رواب و تن
ــروزی  ــال پی ــی از احتم ــره و نگران ــره ک ــبه جزی ــمالی در ش ــره ش ک
موجــب  فرانســه،  ریاســت جمهوری  انتخابــات  در  راســت افراطی 
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ــش  ــس جه ــه اون ــه طوریک ــد ب ــازار ش ــن ب ــان دادن ای ــش نش واکن
ــید،  ــه 129۳ دالر رس ــه ب ــد 5 ماه ــا اوج جدی ــرده 12۸۸ دالری ت ک
ــی  ــز ب ــهام و دالر نی ــاخص های س ــت ش ــهم اف ــد س ــه در آن رش ک

ــود. ــر نب تأثی
در ابتــدای اردیبهشــت نوســان هــای اونــس ثابــت مانــد و بــه نوعــی 
شــرایط مســاعدی را بــرای معاملــه گــران ایــن حــوزه رقــم نــزد، ایــن 
در حالــی بــود کــه برخــی از تحلیلگــران عبــور بهــای اونــس را از مــرز 

1۳۰۰ دالر نویــد داده بودنــد.
در آخریــن هفتــه از آوریــل اونــس 1/۳ درصــد افــت داشــت کــه در 
ــی  ــان م ــد را نش ــاه رش ــن م ــدی در ای ــد 1/5 درص ــا رش ــه ب مقایس
داد، در نیمــه اردیبهشــت رونــد کاهــش ۴۰ دالری فلــز زرد بــه ثبــت 
رســید و اونــس طــال کــه در آخــر آوریــل بــه 126۸ دالر رســیده بــود 
ــا قیمــت 122۸ دالر  ــالدی ت ــاه پنجــم می ــه م ــن هفت ــان اولی در پای
ــیار  ــس بس ــرای اون ــرایط را ب ــد ش ــن رون ــه ای ــان داد ک ــش نش کاه
پیچیــده نمــود، طــال نیــز ماننــد اونــس رونــد کاهشــی را بــه دنبــال 
ــوالت  ــدم تح ــال را ع ــی ط ــد کاهش ــل رون ــوان دالی ــی ت ــت م داش
ژئوپلتیــک دانســت کــه بــه نوعــی بدتریــن هفتــه را در مــاه مــه ســال 
2۰1۷ رقــم زد، کارشناســان مالــی بیــن المللــی معتقــد بودنــد »آســیب 
ــه  ــه طــال وارد شــده و توانایــی جهــش را از آن گرفت ــادی ب فنــی زی

اســت«. 
ــاه  ــن م ــه اول ای ــود در هفت ــال ب ــرای ط ــخت ب ــی س ــه ماه ــاه م م
ــی در  ــد ول ــت مان ــه دوم ثاب ــش و در هفت ــد کاه ــا ۳ درص ــس ب اون
هفتــه ســوم 2/۳ درصــد افزایــش را نشــان داد، اونــس نیــز از 122۸ 
بــه 126۰ هــم رســید کــه دلیــل آن را مــی تــوان به تنشــهای وابســته 
بــا کاخ ســفید و تضعیــف دالر آمریــکا نســبت داد، طــال در اردیبهشــت 
ــا کمتریــن نوســانات شــرایط مســاعدی را بــرای رشــد انــدک  مــاه ب
ــت  ــد وضعی ــماری را همانن ــل بیش ــوان دالی ــی ت ــود، و م ــم نم فراه
سیاســی آمریــکا، پتانســیل بحــران بیشــتر در اروپــا و بدهــی یونــان و 

ــرد. ــان ک ــمالی بی ــکی کره ش ــش موش آزمای
در هفتــه اول خــرداد بازارهــا متناقــض بودنــد تنــش هــای سیاســی و 
ســکوت خبــری باعــث رشــد بــورس  و دالر شــد و هــر دو عامــل بــر 
طــال فشــار وارد کــرد، و در ایــن میــان رشــد بهــای نفــت خــام نیــز 
کــم تأثیــر نبــود. ولــی در آخریــن روز هفتــه اول خــرداد بهــای 126۷ 
دالر بــرای اونــس ثبــت شــد کــه رشــدی 9 درصــدی را نســبت هفتــه 
هــای قبلــی نشــان مــی داد و بــه نوعــی بازگشــت امیــد کوتــاه مــدت 
ــازار طــال تشــدید نمــود و از ســویی شــاخص دالر  از 1۴/ 9۷  را در ب
ــای دوم و  ــه ه ــد. در هفت ــن آم ــد پایی ــدد 9۸/ 96 واح ــا ع ــد ت واح
ســوم نیــز حــرکات سینوســی در بــازار طــال و اونــس ایجــاد شــد ولــی 
نوســانات شــدیدی را نشــان نــداد، بــه طوریکــه دو افــت حــدوداً یــک 
ــر ضعــف فنــی،  درصــدی را شــاهد بودیــم کــه مــی تــوان عــالوه  ب
ــل ایــن  ــن اقتصــاد جهــان را عل ــی در بزرگ تری تشــدید انقبــاض پول

رکــود دانســت.  

ــت 9/ ۰  ــا اف ــورس ب ــاخص کل ب ــات ش ــات انتخاب ــس از هیجان پ
درصــد نســبت بــه هفتــه گذشــته و بــا افــت ۳ درصــد نســبت بــه مــاه 
ــا نیــم درصــد رشــد هفتگــی  ــازار ارز نیــز ب گذشــته مواجــه شــد، و ب
ــازار ســکه نیــز  ــرو شــد، ب ــه روب دالر آمریــکا و ۳ درصــد افــت ماهان
9 درصــد رشــد هفتگــی و ۷ درصــد کاهــش ماهانــه نشــان داد، بــازار 
طــالی جهانــی نیــز بــه 125۸ دالر رســید، تســه9۴12 )اوراق مســکن( 
بــا افــت هفتگــی 6/ ۰ درصــدی و رشــد ماهانــه ۸/ 1 درصــدی همــراه 

شــد، بــازار نفــت نیــز بــه قیمــت۸/ ۴2 دالر معاملــه شــد. 

صندوق طال
ــدوق  ــن صن ــاد اولی ــر ایج ــران خب ــورس کاالی ای ــری ب ــگاه خب پای
کاالیــی بــازار ســرمایه را بــا هــدف افزایــش شــفافیت اقتصــادی بــرای 
رونــق اقتصــادی بــا دارایــی پایــه ســکه طــال را منتشــر نمــود، صنــدوق 
طــال، ابــزاری جدیــد بــرای ســرمایه گذاران بــا مزایــای برتــر نســبت بــه 
ــد  ــت، 9۰ درص ــتقیم در طالس ــرمایه گذاری مس ــود و س ــای موج ابزاره
معامــالت در کاغــذی و 1۰ درصــد فیزیکــی صــورت می گیــرد، کــه بــا 
توجــه بــه ایــن آمــار در دنیا التــزام تولیــد ابــزاری بــه  صــورت اوراق بهادار 
و صندوق هــای کاالیــی احســاس می شــود. دنیــای اقتصــاد بــه نقــل از 
علــی تیمــوری فعــال حــوزه مالــی و ســرمایه گــذاری در خصــوص ایــن 
صنــدوق توضیــح داد: » ســرمایه گذاری در کاالهــا به عنــوان جایگزینــی 
بــرای ســرمایه گذاری های دیگــر شــناخته می شــود. عمومــا زمانــی کــه 
ــا  ــادی ی ــف اقتص ــل مختل ــه دالی ــا ب ــایر دارایی ه ــرمایه گذاری در س س
سیاســی خطرنــاک باشــد، ســرمایه گذاران بــه ســمت ســرمایه گذاری در 
طــال حرکــت می کننــد. بــه همیــن دلیــل بــرای پوشــش ریســک های 
سیســتماتیک و کاهــش ریســک ســبد ســرمایه گذاری، اختصــاص 
بخشــی از ثــروت و ســرمایه توســط ســرمایه گذاران بــه این گونــه 
دارایی هــا مناســب اســت. در کنــار آن معمــوال طــال همبســتگی باالیــی 
ــرای  ــرخ ارز دارد و ســرمایه گذاری در آن پوشــش تورمــی ب ــا تــورم و ن ب

ــد«.  ــاد می کن ــرمایه گذاران ایج س
مــی تــوان عــدم امــکان ســرمایه گــذاری و شــفافیت قیمــت را بــرای 
عــام،  هزینــه هــای بــاالی ســرمایه گــذاری، حضــور در بــازار فیزیکــی، 
عــدم شــناخت کافــی و متقبــل ضــرر و زیــان شــدن، فاصلــه خریــد و 
ــکالت  ــوان مش ــه عن ــود و ... را ب ــرت و س ــای اج ــه ه ــروش، هزین ف
اساســی ســاختار قبلــی دانســت، ایــن در حالیســت کــه در صنــدوق مــی 
تــوان فاصلــه قیمــت خریــد و فــروش و کارمــزد را کــم نمــود و شــرایط 
خریــد آنالیــن را فراهــم آورد و هزینــه هــای نگهــداری طــال را حــذف 
نمــود و همچنیــن بــا توجــه بــه قانــون بــازار ســرمایه و قانــون ابزارهای 
ــت  ــزار، دارای معافی ــن اب ــا ای ــرمایه گذاری ب ــرمایه گذاری، س ــن س نوی
مالیاتــی اســت و ایــن مزیــت را بــرای ســرمایه گذاران ایجــاد می کننــد 
کــه از ســپر مالیاتــی آن اســتفاده کننــد. رییــس اتحادیــه طــال و جواهــر 
آینــده ای روشــن را در انتظــار معامــالت صنــدوق طــال متصــور شــد 
ــرمایه  ــاز س ــه نی ــه ب ــا توج ــال ب ــدوق ط ــتند صن ــار داش ــان اظه ایش
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نمودار قیمت انس در سه ماهه اول 1۳96

گــذاران ایجــاد گردیــده، بنابرایــن مــی تــوان بــا قطعیــت اعــالم نمــود 
کــه موفقیــت ایــن صنــدوق دور از ذهــن نیســت، محمــد کشــتی آرای 
مزیــت ایــن صنــدوق را همســانی ســازوکارش بــا بــورس کاالی ایــران 
ــالم  ــالت اع ــازی معام ــفاف س ــتای ش ــدون در راس ــام م ــاد نظ و ایج
کــرد. ایشــان ابــراز امیــدواری نمــود کــه اســتقبال عام ســرمایه گــذاران 

نمودار قیمت دالر در سه ماهه اول 1۳96

نمودار قیمت طالی 1۸ عیار در سه ماهه اول 1۳96
52

در صورتــی کــه معامــالت ســازماندهی شــود بســیار خــوب خواهــد بــود 
ــورس کاال نقــش  ــدوق در ب ــن صن و خاطــر نشــان کــرد معامــالت ای
مداخلــه ای در صنــف طــال بــازی نخواهــد کــرد و همچنیــن اقدامــات 

صنــف طــال هــم تاثیــری در معامــالت صنــدوق ایجــاد نمــی کنــد. 

96/1/1                                                                           96/2/15                                                           96/۳/۳1

96/1/1                                                                           96/2/15                                                           96/۳/۳1

96/1/1                                                                           96/2/15                                                           96/۳/۳1



نمودار قیمت سکه بهار آزادی در سه ماهه اول 69۳1

نمودار قیمت نقره در سه ماهه اول 69۳1

پیش بینی طال در 6 ماهه آینده از 2۰۱7
ــی  ــه نوع ــداد و ب ــرار ن ــر ق ــت تأثی ــال را تح ــی ط ــل افزایش عوام
نگرانــی هــای معاملــه گــران ایــن فلــز در ســه ماهــه اول 
ــرداد و  ــن خ ــان یافت ــا پای ــید ب ــد رس ــام نخواه ــه اتم ــال 96 ب س
ــس  ــدال در بازارهــای ســهام اون ــدم اعت کاهــش شــاخص دالر ع
نتوانســت بیــش از چنــد دالر رشــد را بــه خــود ببینــد و بــه نوعــی 
ــد  ــوان دی ــی ت ــال م ــال در ط ــاه اول س ــه م ــی س ــی را ط ناکام
ــال  ــی ط ــای جهان ــوص بازاره ــی در خص ــران مال ــگاه تحلیلگ ن
ــی از  ــالی جهان ــد ط ــا معتقدن ــه آنه ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ب
تغییــرات نــرخ بهــره آمریــکا عبــور نمــوده و بــا توجــه بــه اعــالم 
کاهــش دارایــی هــای دولــت آمریــکا در پــی ضعــف اقتصــادی آن 
ــت  ــتنباط را داش ــن اس ــوان ای ــی ت ــر م ــای اخی ــاه ه ــت در م دول
کــه ســرمایه گــذاران بــه ســوی ســرمایه گــذاری امــن یــا همــان 
ــد داد، تحلیلگــران  ــل بیشــتری نشــان خواهن ــزات گرانبهــا تمای فل
بیــن المللــی نیــز انتظــار جهــش قیمــت هــا را در آینــده دارنــد و 
ــد  ــان می ده ــان، نش ــای غیریکس ــورم و داده ه ــف ت ــد ضع معتقدن
رونــد افزایــش نرخ هــای دیگــر بازارهــا دچــار وقفــه خواهــد شــد 

ــع طالســت. ــه نف ــن موضــوع ب و ای
ــش  ــی پی ــن الملل ــذاری بی ــرمایه گ ــای س ــه ه ــران موسس تحلیلگ
بینــی مــی کننــد کــه هــر اونــس طــال در ســال 2۰1۷ بــه بیــش 
ــی ای ام  ــر تحلیلگــر ارشــد موسســه ب از 15۰۰ دالر برســد، ویدم

5۳

ــاه  ــادالت طــال در م ــه حجــم مب ــا توجــه ب ــان نمــود کــه ب ال بی
ــن  ــه ای ــود ک ــه ســطح 12۰۰۰ دالری ب ــک ب ــای گذشــته نزدی ه
ــت و  ــر اس ــه پذی ــال توجی ــاختاری کام ــر س ــی از نظ ــطح قیمت س
عرضــه و تقاضــا در بــازار تعدیــل شــده اســت. وی تصریــح نمــود 
ــد  ــر رش ــادی ب ــر زی ــکا تاثی ــادی آمری ــرایط اقتص ــدن ش ــر ش بدت
قیمــت طــال تــا پایــان ســال 2۰1۷ خواهــد داشــت. آمارهــا ارائــه 
ــق اقتصــادی  ــکا رشــد و رون شــده نشــان مــی دهــد کــه در آمری
ــض  ــا متناق ــن آماره ــه ای ــت البت ــات اس ــی ثب ــف و ب ــیار ضعی بس
ــت  ــد اس ــر معتق ــن تحلیلگ ــد ای ــی باش ــتناد م ــل اس ــر قاب و غی
تأخیــر در افزایــش نــرخ بهــره آمریــکا مــی توانــد بــه نفــع قیمــت 
ــش  ــا کاه ــر ب ــالهای اخی ــال در س ــت ط ــد. قیم ــال باش ــی ط جهان
ارزش ۴۰ درصــدی مواجــه بــود ولــی بــا توجــه بــه تحلیــل هــای 
انجــام شــده مــی تــوان پیــش بینــی نمــود کــه قیمتهــای کنونــی 
کــف قیمــت طــال بــه شــمار مــی رود و 6 ماهــه دوم 2۰1۷ زمــان 
ــه  ــران موسس ــود. تحلیلگ ــد ب ــال خواه ــازار ط ــرای ب ــبی ب مناس
ــال در 2۰1۷  ــه ط ــد ک ــتون معتقدن ــی اس ــذاری اف س ــرمایه گ س
عملکــرد بهتــری خواهــد داشــت و دلیــل اصلــی آن بــی ثباتــی در 
ــش تقاضــای فیزیکــی از ســوی کشــورهای  ــورو و افزای ــه ی منطق
ــره را  ــس نق ــر اون ــن موسســه قیمــت ه ــود. ای ــد ب ــیایی خواه آس
ــا 21 دالر در نوســان پیــش بینــی  در ســال جــاری بیــن 1۴.۷1 ت

ــرد. ــالم ک ــن آن را 1۷.1۰ دالر اع ــود و میانگی نم

96/1/1                                                                           96/2/15                                                           96/۳/۳1

96/1/1                                                                           96/2/15                                                           96/۳/۳1
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بازار فلزات اساسی
بــا بررســی قیمــت هــای جهانــی فلــزات اساســی در ســه ماهــه نخســت ســال جــاری مشــاهده مــی شــود، بــر خــالف رونــد صعــودی ایــن 
گــروه کاالیــی در زمســتان 95،در بهارســال جــاری، قیمــت جهانــی برخــی از ایــن مــواد رونــد نزولــی و قیمــت برخــی دیگــر در یــک دامنــه 

معیــن نوســانی بــود.

سنگ آهن
ــی ، ســه مــاه  ــی ســنگ آهــن در قراردادهــای آت ــد قیمــت جهان رون
نخســت ســال 1۳96، برخــالف رونــد صعــودی فصــل گذشــته، مســیر 
ــر  ــت ه ــن دوره قیم ــه در ای ــه ای ک ــه گون ــرد، ب کاهــش را طــی ک
ــا افــت ۳۸.۸  قــرارداد آتــی از ۸9.۴2 دالر در 2۰مــارس )۳۰اســفند( ب
ــت. ــن )۳1 خــرداد( کاهــش یاف ــه 5۴.۷1 دالر در 21 ژوئ درصــدی ب
کاهــش تقاضــای چیــن، افزایــش مقطعــی ارزش دالر، بهبــود تحوالت 
سیاســی در اروپــا و افزایــش نــا اطمینانــی از وضعیت اقتصــادی آمریکا 
بــه عنــوان مهمتریــن عوامــل تاپیــر گــذار بــر افــت قیمــت ایــن کانــی 

طــی ایــن دوره قلمــداد مــی شــود.

آلومینیوم
ــد  ــالف رون ــر خ ــی ب ــای آت ــوم در قرارداده ــی آلومینی ــت جهان قیم
ــاه نخســت ســال جــاری  ــی ســنگ آهــن طــی ســه م قیمــت جهان
رونــد پرنوســانی در دامنــه 19۷۰-1۸۷۰ دالر داشــت، بــا ایــن وجــود 
ــول  ــن محص ــت ای ــان در قیم ــادی ، نوس ــان اقتص ــگاه کارشناس از ن
ــا  ــا توجــه بــه رشــد قابــل توجــه آن در فصــل گذشــته و شــرایط ن ب
ــه نظــر مــی رســد.  ــی منطقــی ب ــی موجــود در اقتصــاد جهان اطمینان
طــی ایــن دوره قیمــت هــر قــرارداد آتــی آلومنیــوم در بــازار لنــدن از 
ــه  ــدی ب ــت 2.۸ درص ــا اف ــفند( ب ــارس )۳۰اس 192۰.5 دالر در 2۰ م

ــت. ــش یاف ــن )۳1 خرداد(کاه 1۸6۷.25 دالر در 21 ژوئ
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مس
ــنگ  ــی س ــت آت ــی قیم ــد نزول ــالف رون ــر خ ــس ب ــی م ــت آت قیم
آلومینیــوم در دامنــه مشــخص ، طــی ســه مــاه نخســت ســال 1۳95 
رونــد پرنوســانی و تــا حــدودی نزولــی داشــت. البتــه بــا بررســی رونــد 
کلــی قیمــت ایــن کانــی مــی تــوان مشــاده نمــود کــه رونــد نزولــی 
ــا  ــدا ب ــز ابت ــن فل ــت ای ــع قیم ــه صــورت قوســی اســت. در واق آن ب
نوســانات قابــل توجــه کاهــش و ســپس افزایــش محــدودی را تجربــه 
کــرد. افزایــش چشــم انــداز نــا اطمینانــی در وضعیــت اقتصــاد آمریــکا 
و نگرانــی از تحــوالت اقتصــادی چیــن بــه عنــوان دو عامــل اصلــی 
تعییــن کننــده در قیمــت جهانــی ایــن محصــول طــی دوره ســه ماهــه 
اخیــر قلمــداد مــی شــوند. در مجمــوع طــی ایــن دوره، قیمــت قــرارداد 
آتــی مــس در بــازار لنــدن از 5۸65.5 دالر در ابتــدای ســال بــه افــت 

2.۴ درصــدی بــه 5۷2۷ دالر در ۳1 خــرداد کاهــش یافــت.

روی
ــی  ــت جهان ــد قیم ــی همانن ــای آت ــی روی در قراداده ــت جهان قیم
ســنگ آهــن ،برخــالف رونــد صعــودی در زمســتان ســال 1۳95، طــی 
ــی را ســپری کــرد.  ــد نزول ــاه نخســت ســال جــاری رون دوره ســه م
بــا ایــن وجــود الگــوی کاهشــی قیمــت ایــن کانــی بــا رونــد ســنگ 
آهــن متفــاوت بــود. بگونــه ای کــه قیمــت ایــن فلــز در نخســتین مــاه 
ســال جــاری بــه شــدت کاهــش یافــت، در اردیبهشــت مــاه در دامنــه 
26۰۰دالری قرارگرفــت و در خــرداد مــاه یــک رونــد رفــت و برگشــتی 
را ســپری نمــود. در مجمــوع طــی دوره قیمــت ایــن فلــز در چهارچوب 
قردادهــای آتــی در بــازار لنــدن 2۸65.5 دالردر ابتــدای ســال بــا افــت 

۷.۸ درصــدی بــه 26۴۳ دالر در انتهــای خــرداد کاهــش یافــت.
investing.com:منبع

ــورس اوراق  ــق و توســعه ســازمان ب ــت تحقی ــت توســعه مدیری معاون
بهــادار
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بازار جهانی نفت و گاز
ــای  ــت دری ــت برن ــا قیم ــراه ب ــک هم ــام اوپ ــت خ ــبد نف ــت س قیم
شــمال و وســت تگــزاس آمریــکا طــی ســه مــا نخســت ســال جــاری 
هماننــد رونــد رفــت و برگشــتی قیمــت جهانــی طــال، رونــد سینوســی 

را ســپری نمودنــد. 
در هفتــه نخســت ســال جــاری، قیمــت هــر بشــکه ســبد نفــت خــام 
اوپــک بــه همــراه قیمــت هــای جهانــی نفــت دریــای شــمال )برنــت( 
ــی فصــل زمســتان  ــای پایان ــه در روزه ــکا ک و وســت تگــزاس آمری
بــه دنبــال افزایــش تولیــدات نفــت شــیل ، افــت قابــل توجهــی را بــه 
ثبــت رســانده بودنــد بــه ۴۸.25 دالر در 2۷ مــارس )۷ فروردین(کاهش 
ــش  ــق کاه ــد تواف ــوص تمدی ــار در خص ــی اخب ــار برخ ــت. انتش یاف
تولیــد نفــت در ســطح تعییــن شــده از ســوی اعضــای اوپــک و غیــر 
اوپــک موجــب توقــف رونــد کاهشــی قیمــت نفــت و تغییــر جهــت آن 

ــالل  ــدی، ایجاداخت ــای بع ــاری شــد. در روزه ــه دوم ســال ج در هفت
ــازار در دریــای شــمال موجــب حمایــت از قیمــت  در میــدان نفتــی ب
جهانــی نفــت شــد و بــا حملــه موشــکی آمریــکا بــه ســوریه ، ســناریو 
ایجــاد اختــالل در عرضــه نفــت تقویــت شــد و قیمــت نفــت اوپــک 
بــا گــذر از کانــال 5۰ دالری همچنــان بــه رونــد صعــودی خــود ادامــه 
داد. انتشــار گــزارش موسســه نفــت آمریــکا در خصــوص کاهــش 1.۳ 
ــد  ــش تولی ــکا و کاه ــاری آمری ــت تج ــودی نف ــکه موج ــون بش میلی
ــه  ــک ب ــا قیمــت نفــت اوپ نفــت از ســوی عربســتان موجــب شــد ت
5۳.69 دالر در 12 آوریــل)2۳ فروردیــن( افزایــش یابــد، امــا افزایــش 
تولیــدات نفــت شــیل و افزایــش تعــداد دکل هــای اســتخراج نفــت در 
ایــن مناطــق موجــب شــد تــا قیمــت جهانــی نفــت در هفتــه پایانــی 
فروردیــن مــاه تغییــر مســیر دهــد و در ادامــه بــا افزایــش ارزش دالر 



ــه رو  ــا روی کار آمــدن حــزب میان و افزایــش خــوش بینــی هــای  ب
فرانســه در انتخابــات پیــش رو قیمــت جهانــی نفــت بــا شــیب نزولــی 

تــا اردیبهشــت مــاه حرکــت کنــد.
عــالوه بــر مــوادر مذکــور، افزایــش تــردد هــا بــه روســیه در خصــوص 
ــن  ــایی بزرگتری ــت ، بازگش ــدات نف ــق تولی ــد تواف ــا تمدی ــت ب موافق
ــت  ــت نف ــر قیم ــن ب ــای چی ــی از تقاض ــی و نگران ــی لیب ــدان نفت می
فشــار وارد آورد و قیمــت نفــت اوپــک در نیمــه اول اردیبهشــت 
ــه دوم اردیبهشــت  ــاز نیم ــا آغ ــت. ب ــش یاف ــه ۴6.6 دالر کاه ــاه ب م
ــت  ــودی نف ــاه انتشــار گزارشــی در خصــوص کاهــش حجــم موج م
ــا  ــودی کــرد و ب ــی نفــت را صع ــد قیمــت جهان ــکا رون تجــاری آمری
انتشــار برخــی اخبــار در خصــوص تمدیــد توافــق نفــت اوپــک و غیــر 
ــا شــیب تنــد تــری ادامــه  از اوپــک رشــد قیمــت ایــن مــاده خــام ب

ــد شــیل و  ــودی تولی ــد صع ــف رون ــت و کاهــش ارزش دالر، توق یاف
نزدیکــی انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــران نیــز از ان حمایــت کــرد 
کــه در نهایــت قیمــت نفــت اوپــک بــه ۳ خــرداد مــاه بــه رقــم 51.96 

دالر در هــر بشــکه افزایــش یافــت.
بــا ایــن وجــود شــیب تنــد افزایــش قیمــت نفــت چنــدان دوام نیــاورد 
ــدات  ــتاب تولی ــت پرش ــوص بازگش ــار در خص ــی اخب ــار برخ و انتش
نفــت شــیل و قطــع روابــط چهــار کشــور مهــم منطقــه خــاور میانــه 
ــا  ــد ت ــب ش ــر موج ــا قط ــتان،امارات،مصر و بحرین(ب ــامل عربس )ش
قیمــت جهانــی نفــت خــام تــا پایــان خــرداد مــاه کمــاکان بــه رونــد 
نزولــی خــود ادامــه دهــد. عــالوه بــر مــوارد فــوق رویدادهایــی نظیــر 
افزایــش تولیــدات نفــت نیجریــه و لیبــی موجــب شــد تــا قیمــت نفــت 

اوپــک در پایــان خــرداد مــاه بــه ۴۳.9 دالر برســد.
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ــت  ــرمایه ثاب ــي از س ــه نیم ــک ب ــد و نزدی ــي باش ــه م ــر منطق ــدار در ه ــعه پای توس
ناخالــص داخلــي را بــه خــود اختصــاص مــي دهــد. رونــق و حرکــت ایــن بخــش، 
ــه  ــوده و موجــب ب ــف اجتماعــي و اقتصــادي تأثیرگــذار ب در عرصــه هــاي مختل
ــي  ــه م ــاط جامع ــي و نش ــش پویای ــاد و افزای ــاي اقتص ــدن چرخه ــت درآم حرک
گــردد. شــرکت توســعه ابنیــه مانــا ســازه بــر اســاس مأموریــت ســازماني و بــا نــگاه 
ــه ارزشــها، ضمــن رعایــت اصــول و  ــا توجــه ب ــداز متعالــي خــود و ب ــه چشــم ان ب
اســتانداردهاي علمــي و مهندســي و فراتــر از آن، بــا همــکاري بهتریــن مهندســین 
مشــاور و پیمانــکاران تــراز اول، امــکان ارائــه و انجــام هرگونــه مشــاوره، طراحــي، 
اجــرا، نظــارت، ســرمایه گــذاري یــا مشــارکت در بخشــهاي مختلــف ســاختماني 

ــي باشــد. را دارا م
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تماس حاصل نمایند.

ایســت  مجموعــه  تریتــا  پزشــکان  ســاختمان 
اتــاق  شــامل  کــه  پزشــکان  مطبهــای  از 
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 22 شــهرداری 
تهــران، شــمال بزرگــراه همــت )شــهید خــرازی( 
و مشــرف بــه دریاچــه چیتگــر در حــال ســاخت 

ــی باشــد. ــروش م ــش ف و پی
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