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بــرای بهبــود هــر چــه بیشــتر هســتیم.
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منزلــت تعــاون در هندســه 
اقتصــاد مقاومتــی 

اساس کار در اقتصاد مقاومتی 

اقتصـاد دانش بنیـان اسـت.
شهرام پروین جهرمی

امیر اسماعیل تبریزی

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

تعاونــی هــا ، تشــکل هــای مــردم نهــادی هســتند کــه از خصوصیــات و ویژگــی هــای یــک واحــد کســب و کار از یکســو  ، و 
از مولفــه هــای ارزشــی و هنجارهــای مکتبــی و اجتماعــی از ســوی دیگــر برخــوردار مــی باشــند و مــی تواننــد قــوام بخــش 
تــاش هــای جمعــی اعضــای تشــکیل دهنــده تعاونــی بــرای نیــل بــه اهــداف مشــترک ، پیشــرفت و توســعه باشــند. همیــاری 
و همــکاری هــای متقابــل ، زمینــه هــای اتفــاق ، اتحــاد و یکپارچگــی هــر چــه بیشــتر آحــاد جامعــه را فراهــم مــی ســازد و در 
ســایه همیــن اتفــاق و اتحــاد و نــگاه بــه درون و خــود بــاوری ، زمینــه هــای بــرون رفــت از چالــش هــا ، مســایل ، تهدیــدات 

و تحریــم هــا کــه هــر جامعــه ای در هــر عصــر و مصــری ممکــن اســت بــا آن روبــرو باشــد را فراهــم مــی ســازد.
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ــات اقتصــادی و اجتماعــی  ــن جریان ســوی ای
انــد کــه حداقــل عــوارض و  داده  ادامــه 
عواقــب آن شــکاف طبقاتــی، فقــر، بیــکاری، 
ــر  ــری هــای اجتماعــی و از همــه مهمت نابراب
ــای  ــش ه ــایل و چال ــل مس ــال در مقاب انفع
از  درونــی و بیرونــی اســت. شــاید یکــی 
و  مکــرر  رهنمودهــای  و  اشــارات  دالیــل 
مؤکــد در آمــوزه هــای دینــی مبنــی بــر 
بــه یکدیگــر در  یــاری رســاندن  و  عــون 
ــر  ــکا ب ــک و پســندیده و ات ــای نی ــت ه فعالی
ظرفیــت هــای درونــی جامعــه در تمامــی 
ــی  ــن م ــرای ای ــی ب ــی اجتماع ــئون زندگ ش
ــتمداد از  ــه درون و اس ــگاه ب ــا ن ــا ب ــد ت باش
ــه  ــعه روحی ــارب آرا و توس ــی، تض ــرد جمع خ
ــتر  ــه بیش ــازی هرچ ــگ س ــکاری و فرهن هم
ــایی و  ــت شناس ــی جه ــای مدن ــارکت ه مش

ــات  ــون اقدام ــایل گوناگ ــل مس ــل و فص ح
پیــاده  شناســایی،  را  بخــش  اثــر  و  مفیــد 
ســازی و اجــرا کــرد. تعــاون بــه عنــوان 
اســتفاده  بــا  کارآفرینــی  محرکــه  نیــروی 
اســت  هایــی  بخــش  از  جمعــی  تــوان  از 
اقتصــادی  بخشــی  اثــر  چــه  اگــر  کــه 
ــای  ــه ه ــا الی ــد ام ــی باش ــادی را دارا م زی
ــا  ــن آنه ــه مهمتری ــددی دارد ک ــول متع مغف
ســرمایه هــای اصلــی و مانــدگار تعاونــی 
ــت  ــان اس ــی آن ــای اجتماع ــبکه ه ــی ش یعن
ــازنده  ــات س ــش تعام ــق افزای ــه از طری ک
آفرینــی  ارزش  بــه  مناســب  چارچوبــی  در 
دیگــر  عبــارت  بــه  آمــد.  خواهنــد  نایــل 
ــه  ــی رابط ــک تعاون ــی ی ــار و وزن اجتماع عی
ــی  ــودن تعاون ــش ب ــا کارا و اثربخ ــتقیم ب مس
تعاونــی  خیــزی  حاصــل  و  توانمنــدی  و 

رابطــه مســتقیم بــا تولیــد کار، اشــتغال و 
توســعه خواهــد داشــت.

ــده در  ــر ش ــای منتش ــه آماره ــی ب ــا نگاه ب
ــون و ششــصد  حــال حاضــر بیــش از دو میلی
ــد  ــی کنن ــت م ــا فعالی ــی در دنی ــزار تعاون ه
کــه بالــغ بــر یــک میلیــارد نفــر نیــز در 
کــه  دارنــد  عضویــت  هــا  تعاونــی  ایــن 
ــی  ــت تعاون ــتردگی فعالی ــده گس ــان دهن نش
ایــران  در  هــا  تعاونــی  دنیاســت.  در  هــا 
قانــون  و  دارنــد  ســاله  هشــتاد  عمــری 
و  تصویــب   1318 ســال  در  هــا  تعاونــی 
بــه مرحلــه اجــرا در آمــد. فعالیــت بیــش 
ــزارش  ــور گ ــی در کش ــزار تعاون ــد ه از یکص
ــای  ــی ه ــوص تعاون ــت و در خص ــده اس ش

ــی دانــش  ــان، تعــداد پانصــد تعاون دانــش بنی
ــه  ــراد نخب ــت اف ــا مدیری ــور ب ــان در کش بنی
نیروهــای  از  اســتفاده  و  دانشــگاهی  و 
متخصــص در حــال فعالیــت مــی باشــند. 
ــند  ــر باش ــتقل ت ــدر مس ــر چق ــا ه ــی ه تعاون
دولتــی  بخــش  بــا  کمتــری  وابســتگی  و 
ــته و  ــتری داش ــی بیش ــند، کارای ــته باش داش
ــد کــرد،  ــه خواهن ــری را تجرب رشــد ســریع ت
هرچنــد تعییــن مشــوق هــای الزم بــرای 
ــرای  ــازار ب ــعه ب ــال، توس ــای فع ــی ه تعاون
ــم  ــا و تعمی ــی ه ــوالت تعاون ــادرات محص ص
ــد  ــی توان ــا م ــی ه ــبکه تعاون ــر ش ــارت ب نظ

ــد. ــر باش موث
بــا  دولــت  یافتــه،  توســعه  کشــورهای  در 

بــه  نســبت  مناســب  بســترهای  ایجــاد 
اقتصــادی،  ابعــاد  در  هــا  تعاونــی  توســعه 
موثــری  هــای   گام  سیاســی  و  اجتماعــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــته اس برداش
ــا  ــن راه ب ــعه در ای ــال توس کشــورهای در ح
انتظــارات،  تطبیــق  عــدم  چــون  موانعــی 
و  هــا  گــذاری  سیاســت  شــفافیت  عــدم 
ــرو  ــی روب ــتاندارد محیط ــرایط اس ــدان ش فق
هســتند. در نظــام تعاونــی نظــارت قــوی 
مردمــی مســتقر اســت و هــرم قــدرت در آن 
ــولیت و  ــه مس ــاال و در نتیج ــه ب ــن ب از پایی
ــر اســت و  هزینــه هــای نظارتــی دولــت کمت
ــر  ــق ت ــر و عری ــق ت ــی عمی ــارت، مفهوم نظ
ــش  ــرای بخ ــر ب ــرف دیگ ــد. از ط ــی یاب م

ــت  ــی اس ــادی مردم ــی ، اقتص ــاد تعاون اقتص
 ، جامعــه  اقشــار  بــر  متکــی  اقتصــاد  و 
ــن  ــر ای ــا ب ــت ، بن ــر اس ــیب پذی ــر آس کمت
ســرمایه  کــه   ، مشــارکت  روحیــه  ارتقــاء 
مــی  شــمار  بــه  تعاونــی  معنــوی  هــای 
ــای  ــرمایه ه ــع آوری س ــار جم ــد در کن آین
در  هــا  تعاونــی  قالــب  در  مــادی  انــدک 
برنامــه  و  مدیریتــی  نویــن  بســترهای 
مــی  بومــی  و  نــاب  اســتراتژیک  هــای 
ــاد  ــی را در اقتص ــیار ژرف ــول بس ــد تح توان
ــد.  ــم زن ــف رق ــای مختل ــوزه ه ــور در ح کش
اقتصــاد  مکاتــب  دلباختــگان  متأســفانه 
نظــر  در  بــدون  نئوکاســیک  و  کاســیک 
ــذار  ــای تأثیرگ ــیاری از پارامتره ــن بس گرفت
ــه هــای  ــا متجانــس در الی و گــذاره هــای ن
ــه از  ن ــروی کورکورا ــه پی ــه ب ــف جامع مختل
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ــتها  ــا، سیاس ــرح ه ــه ط ــوط ب ــارات مرب اعتب
ســطح  در  نویــن  هــای  مشــی  خــط  و 
ــبکه  ــه ش ــب ب ــال مناس ــدان اتص ــه، فق جامع
ــن  ــی و اینترنتــی، از مهــم تری هــای اطاعات
عوامــل عــدم موفقیــت تعاونــی هــا مــی 
باشــند. واکاوی هــای دیگــر در ایــن عرصــه 
ــی  ــاط درون ــزان ارتب ــن آن اســت کــه می مبّی
در  تــوازن  ایجــاد  در  ناتوانــی  عاطفــی،  و 

عایــق متفــاوت اعضــاء، انتظــارات زیــاد 
هزینــه  بــودن  بــاال  تعاونــی،  از  اعضــاء 
نظــارت  اعضــاء،  ترکیــب ســنی  اجرایــی، 
و مشــاوره مســوالن بــا موفقیــت و عــدم 

درنظام 
تعاونی، نظارت قوی 
مردمی مستقر است.

ــود  ــی ش ــت م ــد یاف ــی جدی ــی رقیب خصوص
ــش  ــود در افزای ــه خ ــه نوب ــد ب ن ــی توا ــه م ک
ایــن  بیشــتر  کارایــی  و  تولیــد  کیفیــت 
بخــش، نقــش ایفــا کنــد. ضعــف نیــروی 
تعاونــی،  اصــول  شــناخت  عــدم  انســانی، 
بخــش  در  تعاونــی  مدیــران  فعالیــت 
در  اعضــاء  از  برخــی  خصوصــی، عضویــت 
ــی از افــراد چنــد تعاونــی و عضوگیــری تعاون

ــی،  ــنتی در تعاون ــط س ــود رواب ــاغل، وج ش
ــر اعضــاء در شــغل هــای  ب ســمت هــای نابرا
تصمیــم  در  اختــاف  وجــود  خــود،  اداری 
ــه اعضــاء  گیــری هــای جمعــی و عــدم عاق
بــه عضویــت در  هیــات مدیــره، ضعــف بنیــه 
مالــی، فقــدان نظــم ســازمانی و ضوابــط 
ســطح  مــدرن،  فنــاوری  نبــود  منطقــی، 
تعاونــی،  کارگــزاران  تحصیــات  پاییــن 
هیــات  بیــن   ســازمانی  وظایــف  تداخــل 
رفتــاری  الگوهــای  مدیرعامــل،  و  مدیــره 
ــه  ــبت ب ــره نس ــات مدی ــاء و  هی ــی اعض منف
ــاون،  ــگ تع ــاعه فرهن ــدم اش ــل، ع مدیرعام
حمایــت  مالیاتــی  هــای  سیاســت  فقــدان 
کننــده، فقــدان حمایــت هــای دولتــی در 
ــوالن رده  ــی مس ــض و جایگزین ــل، تعوی عم
ــلیقه ای  ــای س ــی و برخورده ــاالی مملکت ب
بــه موضــوع تعاونــی، تأخیــر در پرداخــت 

ــاط  ــی در ارتب ــای تعاون ــرکت ه ــت ش موفقی
هســتند.

بیانگــر  گزارشــات  و  هــا  بررســی  نتایــج 
متغیرهــای  کــه  اســت  موضــوع  ایــن 
ــرمایه  ــزان س ــاء، می ــارکت اعض ــزان مش می
ــاء  ــت اعض ــزان رضای ــاء، می ــی اعض اجتماع
ــی  ــزان همگام ــاون، می ــرد اداره تع از عملک
ــرد   ــت اعضــاء از عملک ــزان رضای اعضــاء، می
هیــات مدیــره، میــزان همفکــری اعضــاء، 
میــزان مســولیت پذیــری اعضــاء، میــزان 
ــاد  ــزان اعتق ــم، می ــه ه ــاء ب ــتگی اعض همبس
ــرش  ــت نگ ــزان مطلوبی ــاء، می ــل اعض متقاب
ــزان  ــاء، می ــط اعض ــت توس ــوه مدیری ــه نح ب
توجیــه  میــزان  اعضــاء،  عاطفــی  روابــط 
بازاریابــی،  ســهولت  اعضــاء،  شــوندگی 
ســهولت دسترســی بــه مــواد اولیــه ارزان 
قیمــت و اســتفاده از فنــاور یهــای روز در 
ــا  ــش ایف ــی نق ــای تعاون ــرکت ه ــت ش موفقی
ــی  ــای تعاون ــرکت ه ــی ش ــد، یعن ــی نماین م
باالیــی  میــزان  از  متغیرهــا  ایــن  در  کــه 
برعکــس  و  بــوده  موفــق  برخوردارنــد، 
ــن  ــی از ای ــد حداقل ــه فاق ــی ک ــرکت های ش
ــد.  ــرده ان ــل نک ــق عم ــا هســتند، موف متغیره
ــق  ــی موف ــای تعاون ــرکت ه ــی ش ــه عبارت ب
ــق  ــی ناموف ــای تعاون ــرکت ه ــش ر از ش بی



7

ــی،  ــرمایه اجتماع ــارکت، س ــد مش ــته ان توانس
ــاون، همگامــی،  رضایــت از عملکــرد اداره تع
مدیــره،  هیــات  عملکــرد  از  رضایــت 
دلبســتگی،  پذیــری،  مســولیت  همفکــری، 
بــه  نگــرش  مطلوبیــت  متقابــل،  اعتقــاد 
ــه  ــی و توجی ــط عاطف ــت، رواب ــوه مدیری نح
و  تامیــن  خــود  اعضــای  در  را  شــوندگی 
ــهولت  ــای س ــا در متغیره ــوده و ی ــت نم تقوی
مــواد  بــه  دسترســی  ســهولت  بازاریابــی، 
اولیــه ارزان قیمــت و اســتفاده از فنــاوری 

باشــند.  مطلوبــی  وضعیــت  در  روز 
ــًا  ــی عمدت ــای تعاون ــرکت ه ــه ش ــا ک از آنج
ــزاری شــرکت  ــرم اف از نارســایی در وجــوه ن
همفکــری،  همگامــی،  ماننــد  اقتصــادی 

عاطفــی،  روابــط  پذیــری،  مســولیت 
طــور  بــه  و  اجتماعــی  اعتقــاد  مشــارکت، 
ــد،  ــی برن ــج م ــی رن ــرمایه اجتماع ــی س کل
ــای  ــرای ارتق ــر ب ــی موث ــات عمل ــذا اقدام ل
ــای  ــرکت ه ــای ش ــی اعض ــرمایه اجتماع س
فرهنــگ  آمــوزش،  طریــق  از  تعاونــی، 
مــی  روحیــه مشــارکت  تقویــت  و  ســازی 
ــد.  ــد باش ــال مفی ــن اخت ــع ای ــد در رف توان
ــراری شــفافیت و افزایــش درک و  ــرای برق ب
ــی  ــایل تعاون ــه مس ــبت ب ــترک نس ــد مش تعه
بایســت  مــی  هــا،  تعاونــی  اعضــای  در 
ــه  ــه هرچ ــرا ک ــود، چ ــیده ش ــری اندیش تدابی
ــت  ــه فعالی ــه هم ــد ک ــاس نماین ــراد احس اف
ــرکت  ــت ش ــر موفقی ــر ب ــل موث ــای عوام ه

ــان کاری در  ــه پنه ــت و هیچگون ــفاف اس ش
ــتری  ــزه بیش ــا انگی ــدارد، ب ــود ن ــاء وج اعض
ادامــه  در شــرکت  خودشــان  فعالیــت  بــه 
خواهنــد داد. همچنیــن بایــد بــه اعضــای 
مدیریــت  نحــوه  تعاونــی،  هــای  شــرکت 
تعاونــی هــا آمــوزش داده شــود و پیامدهــای 
مطلــوب و نامطلــوب مدیریــت هــای اصولــی 
ــن  ــود. همچنی ــزد ش ــان گوش ــه آن ــط ب و غل
ــراری  ــرای برق ــرایط الزم ب ــت ش ــی بایس م
ــی  ــای تعاون ــرکت ه ــن ش ــر بی ــاط موث ارتب
توانــد  مــی  ارتبــاط  ایــن  شــود،  فراهــم 
ارایــه  محصــوالت،  بازاریابــی  زمینــه  در 
ــی  ــی و اطاعات ــی، فن ــل مال ــات متقاب خدم
ــزاری دوره هــای  ــا برگ ــع شــود. ب ــر واق موث

آموزشــی بــرای کارمنــدان تعاونــی، مــی 
ــه  ــی هــای موفــق را ب ــوان تجربیــات تعاون ت

ــوزش داد. ــان آم آن
ــه  ــت ب ــلم اس ــه مس ــی آنچ ــی اجمال در نگاه
ــش  ــادرات، دان ــد، ص ــاون در تولی ــهم تع س
ــایر  ــه س ــبت ب ــی نس ــده پژوه ــی و آین پژوه
بخــش هــا بصــورت شــایانی پرداختــه نشــده 
اســت. در حالــی کــه تجربــه کشــورهای 
کــه  دارد  آن  از  نشــان  یافتــه  توســعه 
هایــی  ســازمان  بهتریــن  هــا  تعاونــی 
ــیله  ــه وس ــد ب ن ــده ا ــق ش ــه موف ــتند ک هس
ــم  ــدا از ه ــده و ج ــای پراکن ــع نیروه تجمی
ــی  ــت ده ــد، جه ــر هدفمن ــاذ تدابی ــا اتخ و ب
توســعه  در مســیر  موثــر  و  اصولــی  هــای 
چندوجهــی  ماهیتــی  تعــاون  بردارنــد.  گام 

موانــع  رفــع  بــرای  عجیبــی  پتانســیل  و 
نیــاز  و  دارد  تولیــد  و  اقتصــادی  توســعه 
ــب  ــاد کس ــت در ایج ــن ظرفی ــه ای ــت ک اس
و کارهــای کوچــک، ایجــاد شــبکه هــای 
ــای  ــت ه ــاد فرص ــد و ایج ــره ای تولی زنجی
فنــاوری  عرصــه  هــای  فعالیــت  شــغلی، 
و  آن  زیربخشــهای  و  صــادرات  نویــن، 
اقتصــاد  راهبردهــای  کــه  مســایلی  ســایر 
ــه  مقاومتــی را در عمــل محقــق مــی کنــد، ب
ــاون  ــای تع ــن فض ــود. بنابرای ــه ش کار گرفت
ــش  ــور دان ــا مح ــه ب ــه آوردگاه مطالب ــد ب بای
تبدیــل  وری  بهــره  و  کارآفرینــی  مــدار  و 
شــود. بــا ابــاغ اصــل 44 قانــون اساســی و 
ــی  ــترهای قانون ــاون، بس ــون تع ــاح قان اص
الزم بــرای اســتفاده حداکثــری و مطلــوب 

ــر از فرصــت هــای ایــن عرصــه اقتصــادی  ت
ــه در  ــد ک ــی طلب ــت و م ــده اس ــم ش فراه
ظرفیــت  توســعه،  ششــم  برنامــه  تدویــن 
ــور  ــهیل ام ــری و تس ــاون در راهب ــای تع ه
اقتصــادی بــرای فعالیــت موثرتــر تعاونــی 

ــود. ــده ش ــذار دی ــگ و اثرگ ــا پررن ه
بــر  ای  ویــژه  تاکیــد  مقاومتــی  اقتصــاد 
ــی دارد و  ــت داخل ــا کیفی ــد ب ــش تولی افزای
تعاونــی هــا بــا ظرفیــت هــای ارزشــمند 
تاثیرگــذاری  هــای  قابلیــت  و  درونــی 
رقابــت هــای حرفــه  توانمنــدی  بیرونــی، 
ــی را  ــی و خارج ــرف داخل ــازار مص ای در ب
دارا مــی باشــند. اشــاعه و رشــد اقتصــاد 
شــاخص  بازتعریــف  بنیــان،  دانــش  پویــا، 
ــردن  ــم ک ــرف، ک ــازار مص ــت ب ــای مدیری ه
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ــدون  ــه هــا و حــل مســایل اقتصــادی ب فاصل
میســر  تعــاون  بخــش  حقیقــی  مشــارکت 
ــرای  ــه ب ن ــد مجاهدا ــن بخــش بای ــوده و ای نب
تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی تــاش 
مقاومتــی  اقتصــاد  هــای  نمایــد. سیاســت 
ــر  ــوی رهب 92 از س ــال  ــاه س ــن م ــه بهم ک
ــد  ــد، دارای 42 بن ــاغ ش ــاب اب ــم انق معظ
اســت، کــه بنــد اول سیاســت هــای اباغــی 
ــری  ــارکت حداکث ــه مش ــی ب ــاد مقاومت اقتص
مــی  اقتصــادی  هــای  فعالیــت  در  مــردم 
ــه  ــاون در هندس ــت تع ــه منزل ــه ب ــردازد ک پ

اقتصــاد مقاومتــی اشــاره دارد.
ــی  ــوان ناج ــه عن ــاون ب ــه تع ــاالن عرص فع
بایــد  زمــان  از  برهــه  ایــن  در  اقتصــادی 
ــری  ــند و بــا بهــره گی تحــول آفریــن باش
شــتاب  رو،  پیــش  فرصــت  از  حداکثــری 
بخشــی توســعه را فراهــم آورنــد. صنعتگــران 
وتولیدکننــدگان داخلــی کشــور در پیشــانی 
تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی قــرار دارند. 
ــذار  ــر گ ــم و تاثی ــای مه ــش ه ــی از بخ یک
ــاون  ــش تع ــاد، بخ ــن اقتص ــق ای ــرای تحق ب
اســت. از طــرف دیگــر از عوامــل بســیار 
ــت  ــی، صنع ــص مل ــد ناخال ــد تولی ــم درآم مه
ــت  ــد از ظرفی ــه، بای ــت ک ــاورزی اس و کش
ــه نحــو احســن در زیرشــاخه  ــاون ب هــای تع
ــود  ــد اقتصــادی و کســب و کار خ ــای مول ه

ــد  ــاط و پیون ــراری ارتب ــد. برق ــتفاده کنن اس
ــاالن اقتصــادی در  ــاون و فع ــن بخــش تع بی
ــز تعامــل  ســایر بخــش هــای اقتصــادی و نی
ــایر  ــادی در س ــاالن اقتص ــا و فع ــی ه تعاون
ــرر  ــارات مق ــف و اختی کشــورها، انجــام وظای
ــی اصــل 44 و  ــای کل ــون سیاســت ه در قان
ــعه  ــرای توس ــزی ب ــه ری ــارکت در برنام مش
پیشــرفت  راســتای  در  تعاونــی  بخــش 
ــاق  ــف ات ــی از وظای ــور بخش ــادی کش اقتص
ــد در  ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب ــت ک ــاون اس تع
ــیار  ــش بس ــز نق ــی نی ــاد مقاومت ــق اقتص تحق

ــده دارد. ــری برعه موث
ــی  ــای تعاون ــرکت ه ــادی ش ــر اقتص از منظ
بــا تجمیــع پــس اندازهــای حداقلــی بــه 
ــرمایه  ــزرگ و س ــک و ب ــای کوچ ــکل ه ش
هــای انســانی مــی تواننــد باعــث رونــق 
ســرمایه گــذاری شــده و نقدینگــی راکــد 
و بــدون اســتفاده را وارد چرخــه ســرمایه 
گــذاری  افزایــش ســرمایه  کنــد.  گــذاری 
تولیــد  افزایــش  و  تولیــد  افزایــش  باعــث 
ــش اشــتغال خواهــد شــد و  هــم باعــث افزای
ــعه  ــد و توس ــرک رش ــل مح ــن عوام ــه ای هم
هــای  شــرکت  لــذا  هســتند.  اقتصــادی 
تعاونــی بــا توجــه بــه ســاختار و ویژگــی 
مولفــه  تواننــد  مــی  خــود  خــاص  هــای 
ــل پیشــران  ــعه اقتصــادی و عام ــد و توس رش

باشــند. مقاومتــی  اقتصــاد 
اقتصــادی  نظــام  یــک  مقاومتــی  اقتصــاد 
ــای کان  ــا سیاســت ه ــق ب ــه منطب اســت ک
سیاســی و امنیتــی نظــام و بــرای مقابلــه 
تخریبــی  اقدامــات  برابــر  در  مقاومــت  و 
از جملــه تحریــم هــا و تهدیــدات شــکل 
ــارها و  ــر فش ب ــد در برا ــا بتوان ــرد ت ــی گی م
ــیب  ــر آس ــی کمت ــادی و سیاس ــات اقتص ضرب
پذیــر باشــد. کشــوری کــه دارای ایدئولــوژی 
متفاوتــی اســت و ایــن جهــان بینــی بــا 
منافــع اســتکباری برخــی ابرقــدرت هــای 
ــت  ــد سیاس ــی طلب ــت، م ــاد اس ــا در تض دنی
ــر  ب ــا در برا ــد ت ــاذ نمای ــادی اتخ ــای اقتص ه
زیــاده خواهــی هــا و زیرمیــز زدن هــای 
مقــاوم  زورگویــان،  سیاســی  و  اقتصــادی 
ــن  ــا چنی ــت ب ــت خصوم ــی اس ــد. بدیه باش
کشــوری پایــدار بــوده و در هــر دوره ای 
بــه شــکلی بــروز مــی یابــد. مدیریــت و 
ــاندن  ــل رس ــه حداق ــرای ب ــم واردات ب تنظی
ــدات  ــت از تولی ــه ارز و حمای ــور ب ــاز کش نی
موجــود  نقدینگــی  ســیل  هدایــت  داخــل، 
ــه  ــذف ریش ــد و ح ــاد مول ــمت اقتص ــه س ب
هــای ســوداگری در اقتصــاد، نظــارت بــر 
ــای  ــژه کااله ــه وی ــا ب ــع کااله ــوه توزی نح
اساســی و ضــروری، پیشــگیری و مبــارزه 
اتخــاذ  اقتصــادی،  بــا مفاســد  سرســختانه 
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ــه،  ــت هزین ــه و مدیری ــاض بودج راه رد انقب
تعویــق  بــه  و  گرایــی  مصــرف  کاهــش 
ــت  ــا اولوی ــام ب ــای ناتم ــروژه ه ــن پ انداخت
نگــرش مثبــت بــه کســب و کارهــای مولــد و 
ــود فضــای کســب و کار  ــه جهــت بهب نوآوران
ــا جلــب مشــارکت  و ایجــاد محیــط رقابتــی ب
هــای مردمــی و انحصارزدایــی، راهکارهایــی 
ــکاندن  ــکاری و خش ــار بی ــش آم ــت کاه جه
ــای اجتماعــی  ــر و آســیب ه ــای فق ریشــه ه
ــکاری و از طرفــی فعــال ســازی  ناشــی از بی
و  مالــی  و  پولــی  سیســتم هــای حمایتــی 
بیمــه ای بخــش تولیــد بــرای تحــرک در 
ــادرات  ــت از ص ــز حمای ــی و نی ــاد داخل اقتص
ــورم و  ــل ت ــار معض ــی، مه ــای غیرنفت کااله
ــی و  ــش بین ــل پی ــام قاب ــک نظ ــراری ی برق
ــورم و  ــاخص ت ــال ش ــت در قب ــل مدیری قاب
ــتمزدها  ــوق و دس ــطح حق ــا س ــق آن ب تطبی
ــای  ــت ه ــت سیاس ــت ارز در جه ــز قیم و نی
ــرای گام  ــر گــذار ب ــه، شــاخص هــای اث بهین
ــد و  ــاد مول ــیر اقتص ــح در مس ــن صحی برداش

ــود. ــد ب ــاوم خواهن مق
در  حرکــت  اولیــن  داشــت  نظــر  در  بایــد 

ــرای  ــذاری ب ــت گ ــی، سیاس ــاد مقاومت اقتص
ــه  ــرا ک ــت، چ ــرف اس ــوی مص ــاح الگ اص
ــن  ــد و ای ــی ده ــت م ــد را جه ــرف، تولی مص
ــار هــم، جهــت ســرمایه گــذاری را  دو در کن
ــی  ــد داخل ــق تولی ــد. رون ــی کنن ــخص م مش
ــه  ــد ب ن ــی توا ــه م ــی ک ــتن از واردات و کاس
افــول و کــم رونقــی و توقــف واحدهــای 
اســتقال  شــود،  منجــر  داخلــی  تولیــدی 
و  خــارج  بــه  وابســتگی  قطــع  اقتصــادی، 
ــد  ــوژی بومــی را طلــب مــی کن ارتقــاء تکنول
ــه  ــه گون ــد ب ــذر بای ــن رهگ ــه در ای لبت ــه ا ک
ــه  ــی ب ــاد مقاومت ــه اقتص ــرد ک ــل ک ای عم

ــد. ــردم نباش ــه م ــار ب ــل فش ــای تحمی معن
اقدامــات موثــر جهــت کاهــش اتــکا بــه 
و  فروشــی  خــام  از  پرهیــز  یعنــی  نفــت 
ــتی،  ــن دس ــان و پایی ــع می ــه صنای ــه ب توج
ــری  ــه، جلوگی ــه جانب ــتراتژی هم ــاذ اس اتخ
ــود  ــی و وج ــم بانک ــاع و تحری ــاد اجم از ایج
بانکــی،  موثــر  ارتباطــات  بــرای  تحــرک 
بیمــه ای و حمــل و نقــل بــا اســتفاده از 
قــدرت  ســلطه  از  خــارج  هــای  ظرفیــت 
ــل و  ــدی حم ــاء توانمن ــف، ارتق ــای مخال ه

ــداد  ــاد انس ــری از ایج ــور و جلوگی ــل کش نق
قبــال  در  اســتکبار  توســط  محدودیــت  و 
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــر عوامل ــر از دیگ ــن ام ای
ــدار دور  ــا و پای ــا اقتصــادی پوی حصــول آ نه

از دســترس نیســت. 
ــه  ــردم ک ــود، م ــی ش ــاد آور م ــه ی در خاتم
ــوده  ــن ســرمایه نظــام اســامی ب ــی تری اصل
و هســتند و نظــام کــه در طــول ســال هــای 
ــته  ــی توانس ــای سیاس ــه ه ــته در عرص گذش
اســت بــا اســتفاده از ایــن ظرفیــت، بســیاری 
فصــل  و  حــل  را  مشــکات  و  مســایل  از 
ــفانه در عرصــه اقتصــاد، از  ــا متأس ــد، ام نمای
ــل آنطــور  ــی بدی ــن ظرفیــت اســتثنایی و ب ای
ــد و  ــد، رش ــرای تولی ــت، ب ــته اس ــه شایس ک

ــت. ــده اس ــتفاده نش ــور اس ــعه کش توس
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بــازار ســرمایه
گروه اقتصادی

ســرمایه گــذاری بــا ریســک آغــاز مــی گــردد و بــا ریســک نیــز بــه پایــان مــی رســد، میــزان ریســک و تعییــن ســود یــا خســارت بــر ســرمایه گــذاری 
خواســته بســیاری از ســرمایه گــذاران اســت. شــرکت هــای بیــن المللــی قبــل از انتشــار، اوراق آنهــا را ارزیابــی و میــزان ریســک و ســود را بــرای ســرمایه 
گــذار تشــریح مــی نماینــد، ایــن فرآیندهــا توســط موسســه یــا نهادهــای رتبــه بنــدی انجــام مــی گــردد. ایــران نیــز نیــاز مبرمــی بــه ایجــاد ایــن شــرکت 
هــا دارد تــا بتوانــد بســتری مناســب را بــرای توســعه بــازار ســرمایه ایجــاد نمایــد. افزایــش ســهم بــازار ســرمایه در تامیــن مالــی اقتصــاد، تســهیل قوانیــن 
پذیــرش، فرهنــگ ســازی در بــازار و ارایــه امتیــاز بــه شــرکت هایــی کــه تامیــن مالــی مــی کننــد مهمتریــن عناصــر حمایــت دولــت از بــازار ســرمایه اســت 
و برعکــس آن بــا تزریــق پــول شــعار حمایــت بــه درســتی بیــان نخواهــد شــد بــه ایــن دلیــل کــه بــا تزریــق پــول تنهــا دالالن و ســرمایه گــذاران در کوتــاه 
مــدت مــی تــوان ســود ببرنــد. بــا نگاهــی ســاده مــی تــوان متوجــه شــد کــه در حــال حاضــر محوریــت ســرمایه گــذاری در کشــور مــا بانــک اســت و بــه 
نوعــی یکــی از مشــکات بــزرگ اقتصــاد  کشــور نــرخ بهــره بانکــی اســت، نــرخ بهــره بانکــی همــواره چالــش هــای فــراوان تولیــد و ســرمایه گــذاری را 
براحتــی پوشــش داده و بهتریــن راه را بــر ســر راه ســرمایه گــذاران قــرار مــی دهــد و بدیــن شــکل ســرمایه داران ترجیــح مــی دهنــد ســرمایه هــای خــود 
را درون نظــام بانکــی انباشــت کننــد و در تــب تــاب تولیــد وارد نشــوند. بانکهــا نیــز بــا تبلیغــات بســیاری کــه از طریــق رســانه هــای عمومــی انجــام مــی 
دهــد شــرایطی بســیار مطلــوب را در جــذب ســرمایه ایجــاد نمــوده انــد و در حــال حاضــر نیــاز اســت بــا تبلیغــات موثــر در خصــوص ســرمایه گــذاری در 

بــازار ســرمایه فرهنــگ ســازی شــود، در ایــن راســتا در ســال گذشــته در نمایشــگاه بیــن المللــی اقدامــات موثــری نیــز انجــام شــد.
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بــازار ســرمایه در ایــران بایــد الزامــات قانونــی  مبتنــی بــر قوانیــن اســامی 
ــه  ــس کمیت ــدم ریی ــی مق ــوع را مصباح ــن موض ــد ای ــریعت را دارا باش و ش
ــی  ــن الملل ــش بی ــن همای ــادار در نهمی ــورس و اوراق به ــازمان ب ــی س فقه
بــازار ســرمایه عنــوان نمــود، و افــزود اوراق اجــاره در ســال 2011 میــادی 
ــزاری  ــز اب ــتصناع نی ــرد. اوراق اس ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــران فعالی ــازار ای در ب
ــک  ــون ی ــه تاکن ــت ک ــاختی اس ــر س ــای زی ــی بخش ه ــن مال ــرای تامی ب
ــران  ــرمایه ای ــازار س ــون دالر در ب ــغ 54 میلی ــه مبل ــن اوراق ب ــورد از ای م
منتشــر شــده اســت. اوراق منفعــت یکــی از روش هــای تامیــن مالــی دولــت 
ــه انتشــار دســت نیافتــه اســت.  ــه مرحل ــی هنــوز ب ــه تصویــب رســیده ول ب
ــاس  ــر اس ــر ب ــه ناش ــت ک ــوازی اس ــلف م ــر از اوراق، اوراق س ــی دیگ یک
قــرارداد بیــع ســلف منتشــر می کنــد. اوراق ســلف مــوازی در بــازار ســرمایه 
ایــران همــراه بــا اختیــار خریــد و فــروش اســت. اوراق بهــادار بــا پشــتوانه 
تســهیات رهنــی اســت کــه طــی ایــن اوراق بانک هــا تســهیات مــدت دار 
خــود را بــه ســرمایه گذاران می فروشــند و منابــع حاصــل از فــروش را بــرای 
ــه داد:  ــوص ادام ــن خص ــد. وی در ای ــا می کنن ــد اعط ــرمایه گذاری جدی س
اوراق رهنــی در بــازار ســرمایه ایــران یــک بــار بــه مبلــغ 97 میلیــون دالر 

منتشــر شــد.

96 از  ــال  ــه اول س ــه ماه ــادار در س ــورس اوراق به ــاخص کل ب ش
ــار  ــای به 78736 در انته ــم  ــه رق 95 ب ــفند  77230 در اس ــزان  می
ــا  ــه ب ــد در مواج ــن رش ــه ای ــید ک ــدی رس 2 درص ــا  ــد تقریب ــا رش ب
ــس  ــازار پ ــن ب ــود، ای ــده ب ــدوار کنن 95 بســیار امی ــه ســال  ســه ماه
ــورس  ــازمان ب ــای س ــرش ه ــات و نگ ــاب انتخاب ــب ت ــروج از ت از خ
ــه  ــه ماه ــودی را در س ــد صع ــت رون ــد توانس ــر امی ــت تدبی و دول
ــورس  ــاخص کل ب ــب ش ــن ترتی ــه ای ــد، ب ــه ده 96 ادام ــال  دوم س
ــت و در  ــرار داش 78652 ق ــاه روی  ــه تیرم ــن هفت ــات اولی در معام

ــید. ــد رس 377 واح ــزار و  79 ه ــرز  ــه م ــاه ب ــر م 19 تی ــه در  ادام
80670 را نشــان داد کــه  نــرخ شــاخص در آخریــن روز تیرمــاه 
2000 واحــد بــه  ــا رشــد تقریبــا  ایــن مــاه بــدون نوســان قیمــت و ب
پایــان برســد. ایــن رونــد رشــد در مــاه هــای مــرداد و شــهریور نیــز 
ــاخص کل  ــاه ش ــرداد م ــان م ــه در پای ــوری ک ــه ط ــت ب ــه داش ادام
 85831 82372 رســید و در انتهــای شــهریور مــاه رقــم  ــه  ــورس ب ب
96 بــود.  واحــد باالتریــن رقــم ثبــت شــده در ســه ماهــه دوم ســال 
ــای  ــای کاال در بازاره ــت ه ــد قیم ــی مانن ــه عوامل ــورس ب ــد ب رش
جهانــی، کاهــش ســود بانکــی، قیمــت دالر و ... گــره خــورده اســت.
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اقدامات سازمان بورس

اوراق سلف آپشن
مـوازی

ــورس  ــازمان ب ــازی و س ــفاف س ــت ش در جه
ــزی  ــرح ری ــه( را ط ــار معامل ــزار اختی ــن )اب آپش
بــه  نمــود کــه  انــدازی  راه  آذرمــاه 95  در  و 
ــات  ــن اقدام ــی از مهمتری ــزار یک ــن اب ــع ای واق
ســازمان بــورس در ســالهای اخیــر بــود کــه 
ــتقبال  ــا اس ــاه ب ــدود 10 م ــت ح ــا گذش ــه ب البت
ــد  ــه نش ــذاران مواج ــرمایه گ ــمت س ــی از س خوب
ــدم  ــوان ع ــی ت ــل آن را م ــن دالی ــه مهمتری ک
ــات  ــت. معام ــب دانس ــای مناس ــاخت ه زیرس
الگوریتمــی نیــز بــر پایــه IT و بــا در نظــر گرفتــن 
ــب  ــم موج ــت و حج ــان، قیم ــون زم ــواردی چ م
ــی  ــازار م ــاالن ب ــذاران و فع ــرمایه گ ــهولت س س
ــعه  ــادار توس ــورس و اوراق به ــازمان ب ــردد، س گ
ــوان یــک راهبــرد  ــه عن ــوع معامــات را ب ایــن ن
اساســی در معامــات مــی دانــد، حجــم معامــات 
ــارد  ــر  1000 میلی ــغ ب ــون بال ــا کن ــی ت الگوریتم

ــد. ــی باش ــال م ری
از اقدامــات دیگــر ســازمان بــورس تفویــض 
ــتراتژی  ــن اس ــود، در ای ــا ب ــورس ه ــه ب ــار ب اختی
مقــرر شــده بــود کــه بخشــی از وظایــف در جهــت 
ــه نهــاد هــای وابســته تفویــض  تمرکــز زدایــی ب
گــردد و نقــش ســازمان در جایــگاه نظــارت رنــگ 

ــری داشــته باشــد. ــوی بهت و ب

در آخریــن روزهــای تیرمــاه اولیــن اوراق ســلف 
مــوازی مــرغ منجمــد منتشــر گردیــد ایــن اوراق بــا 
ــور  ــرای بخــش صنعــت طی ــی ب ــن مال هــدف تامی
کشــور بــا حجــم 200 میلیــارد ریــال عرضــه گردیــد.
ایــن اوراق در اولیــن گام خــود توانســت بــا 
اســتقبال خــوب خریــداران مواجــه گــردد و نویــد 
آینــده ای روشــن را بــرای ایــن دســت اوراق 
ــر ســازی نمــود، در اولیــن حرکــت تمامــی  تصوی
حجــم ارایــه شــده توســط ســرمایه گــذاران 

ــد. ــداری گردی خری
ــا  ــی و ب ــا کمــک کارشناســان داخل ــن طــرح ب ای
ــزی،  ــه ری ــی، برنام ــال طراح ــان  3 س ــدت زم م
ــت  31  ــد و در نهای ــری ش ــازی و پیگی ــاده س پی
ــرداری  ــره ب ــه به ــاهد ب ــازار ش ــاالن ب ــاه فع تیرم

ــد. ــروژه بودن ــن پ ــیدن ای رس
ایــن طــرح یکــی از موثرتریــن روش هــای تامیــن 
مالــی بــرای پشــوانه تولیــد در تمامــی بخــش های 
ــرای  ــه ب ــد ک ــی باش ــت و ... م ــاورزی، صنع کش
اولیــن بــار در ایــران روی گنــدم انجــام شــده بــود.

امیــد اســت کــه در آینــده نزدیــک شــاهد انتشــار 
ــز  ــرای محصــوالت دیگــر نی ــن دســت اوراق ب ای

باشــیم.
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ــه  ــا را متوج ــاش ه ــن ت ــی از ای ــمردند و بخش ــم برش ــازار را مه ب
اصــاح زیــر ســاخت هــای ســازمان بــورس اعــام داشــتند.

بورس ایران در مقایسه با بازار سهام منطقه
بــا توجــه بــه قدمــت، ســهم کمتــری را در اقتصــاد دارد ایــن حاصــل 
پژوهشــی بــود کــه کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه اتــاق ایــران بــه 
آن رســیده بودنــد. معیارهــای کــه در ایــن پژوهــش بــه آن پرداختــه 
شــده بــود عبــارت بــود از تعــداد معامــات، شــرکت هــا، صنــدوق هــا، 
ســهم بــازار ســهام از کل اقتصــاد، ارزش ســهام معاملــه شــده، ســرعت 
گــردش معامــات، ارزش بــازار ســهام و ... ، کشــورهای مــورد مطالعــه 
نیــز عبــارت بودنــد از ترکیــه،  اردن، مصــر، قبــرس، امــارات، بحریــن، 
قطــر و عربســتان، ایــران از نظــر بزرگــی اقتصــاد رتبــه ســوم را دارد 
ولــی انــدازه بــازار ســهام ایــران نســبت بــه کشــورهای مذکــور پنجــم 
اســت، و از منظــر صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری ایــران رتبــه اول 
را دارد. یکــی از مشــکات بــازار ســهام ایــران محلــی بــودن آن اســت 
بــه ایــن معنــی کــه ســرمایه گــذاران خارجــی بــا توجــه بــه دســت و 
پاگیــر بــودن قوانیــن ســرمایه گــذاری و عــدم پذیــرش ســهام شــرکت 
هــای خارجــی امــکان ورود آســان را نخواهنــد داشــت، مشــکل دیگــر 
ــت.  ــران اس ــهام ای ــازار س ــن ب ــیار پایی ــی بس ــردش مال ــرعت گ س
ــی  ــای اصل ــی از معیاره ــی )turnover( یک ــردش مال ــبت گ نس
ــه  ــر ب ــن ام ــه ای ــت ک ــهام اس ــای س ــوندگی در بازاره ــن نقدش تعیی
ــی  ــت های ــه موجــب محدودی ــه جویان ــای مداخل ــل اســتراتژی ه دلی

گردیــده اســت.
ــرخ  ــوان گفــت تســهیل قوانیــن، تثبیــت ن ــه عبارتــی دیگــر مــی ت ب
ارز، خــروج از رکــود، کاهــش ریســک هــای اقتصــادی، حــذف مداخلــه 
ــرعت  ــش س ــا، افزای ــت ه ــش محدودی ــیانه، کاه ــای ناش ــری ه گ
ــژه ای مــی  گــردش معامــات، افزایــش نقدشــوندگی و ... نقــش وی

ــد. ــورس تهــران ایجــاد نمای ــد در رونــق ب توان
در ابتــدای شــهریور مــاه بــرای اولیــن بــار مکانیــزم تســویه معامــات 
ــازار ســرمایه ایــران راه انــدازه گردیــد و مســیر  ارزی نفــت خــام در ب
ــا همــکاری  ــرای معامــات خارجــی همــوار گــردد ایــن مکانیــزم ب ب
بانــک توســعه صــادرات ایــران بــه عنــوان اولیــن بانــک آغــاز گردیــد، 
ــی  ــورت م ــورو ص ــا ی ــرژی ب ــورس ان ــات در ب ــن معام ــویه ای تس
ــار  ــار در اواخــر دهــه 70 و در چه ــن ب ــرای اولی ــده ب ــن ای ــرد، ای پذی
چــوب سیاســت هــای برنامــه ســوم توســعه کشــور ارایــه گشــت و در 
ســال 86 بــه وزارت اقتصــاد تکلیــف شــده بــود و در 22 تیــر 90 نفــت 
خــام بــر روی تابلــوی معامــات بــورس کاال رفــت ولــی بــا شکســت 
مواجــه شــد ولــی تــاش هــا بــرای ورود ســایر حامــل هــای انــرژی 
ــازار ســرمایه بــه شــکل دیگــری در دســتور کار قــرار گرفــت و  بــه ب
در خــرداد همــان ســال بــورس انــرژی بــه عنــوان چهارمیــن بــورس 
ــای  ــل ه ــی و حام ــرای عرضــه محصــوالت، مشــتقات نفت کشــور ب

انــرژی راه انــدازی گردیــد.

اولین صندوق طالی
 بازار ســرمایه

در اردیبهشــت مــاه 96 اولیــن صنــدوق ســرمایه گــذاری کاالیــی بــا 
نــام لوتــوس در بــورس شــروع بــه کار نمــود، موافقــت تأســیس ایــن 
ــود و  ــده ب ــت ش ــورس دریاف ــازمان ب ــال 95 از س ــدوق در آذر س صن
مجمــع موســس آن نیــز در اســفند مــا برگــزار و در ادامــه در فروردیــن 
ــدوق  ــب رســید، صن ــه تصوی ــدوق ب ــه صن ــد نام 96 اساســنامه و امی
 )ETF( لوتــوس از نــوع صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری قابل معاملــه
اســت و ســود تقســیمی نــدارد و محاســبه ســود و زیــان بــا افزایــش 
ــزاء  ــه اج ــذاری اســت. ک ــرمایه گ ــای س ــد ه ــت واح و کاهــش قیم
دارایــی آن شــامل ســرمایه گذاری در اوراق بهــادار مبتنــی بــر گواهــی 
ســکه طــا و اوراق مشــتقه مبتنــی بــر ســکه طــا خواهــد بــود. ایــن 
صنــدوق ســه رکــن اصلــی دارد: مجمــع صنــدوق، ارکان اداره کننــده 
کــه مشــتمل بــر مدیــر و بازارگــردان صنــدوق اســت و ارکان نظارتــی 
کــه مشــتمل بــر متولــی و حســابرس اســت. و مجامــع آن بــا اجتمــاع 
دارنــدگان واحدهــای ســرمایه گذاری ممتــاز تشــکیل می شــود و تنهــا 
ایــن افــراد حــق رای را خواهنــد داشــت، تشــریفات دعــوت، تشــکیل و 
تصمیم گیــری آن در اساســنامه صنــدوق قیــد شــده اســت و هماننــد 
ــه،  ــنامه، امیدنام ــد اساس ــدوق می توان ــع صن ــا، مجم ــایر صندوق ه س
ــر و  ــد و مدی ــر ده ــابرس را تغیی ــردان و حس ــی، بازارگ ــر، متول مدی
بازارگــردان ایــن صنــدوق، شــرکت تامیــن ســرمایه لوتــوس پارســیان 
ــی واحدهــای ســرمایه گــذاری  ــی آن بازارگردان ــه اصل اســت و وظیف
عــادی صنــدوق مطابــق بــا قوانیــن اســت، حســن کاظــم زاده مدیــر 
ــرای  ــوس پارســیان گفــت: ب ــن ســرمایه لوت ــن تامی ســرمایه جایگزی
شــروع ایــن فعالیــت 100 میلیــارد ریــال درنظــر گرفتــه شــده اســت 
و حداقــل تعــداد واحدهــای ســرمایه گذاری نــزد ســرمایه گذاران 

ــون واحــد ســرمایه گذاری اســت. ــر 10 میلی ــاز و عــادی( براب )ممت
یکــی از ویژگیهــای بــازار ســرمایه شــفافیت آن اســت در این خصوص 
دبیــر کل اســبق ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اعــام نمــود بــا توجه 
بــه گــزارش وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی از بــازار ســرمایه ایــران 
ــت  ــا محوری ــاخت ب ــر س ــوزه زی ــه ای در ح ــل ماحظ ــات قاب اقدام
ابزارهــای نویــن صــورت پذیرفتــه اســت، ایشــان ســالم ســازی ایــن 
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      پیش بینی

پــس از تابســتان در اولیــن روزهــای پاییــز شــاخص بــورس تهــران بــا افــت 33 واحــد معــال 4 درصــد و تــا ســطح 85798 کاهــش را نشــان 
داد بــا ایــن عــدد بــازار ســهام در آغــاز شــروع مناســبی را بــه همــراه نداشــت، بــا یــک نــگاه اجمالــی مــی تــوان دلیــل صبــر را بــرای فعــاالن 
ایــن حــوزه متصــور شــد، بــا توجــه بــه اینکــه گــزارش هــای حسابرســی در بــازه 6 مــاه بعــد از فصــل تابســتان ارایــه مــی گــردد برخــی از 
ســرمایه گــذاران و دالالن ایــن حــوزه منتظــر انتشــار ایــن گــزارش هــا مــی ماننــد تــا بتواننــد بــرای ســرمایه گــذاری هــای آتــی خــود بهتریــن 

شــرایط را فراهــم آورنــد. 
رشــد قابــل ماحظــه بــورس در ســه مــاه گذشــته را مــی تــوان بــا رشــد قیمــت هــای بــازار فلــزات جهانــی پیونــد زد، نمادهــای معدنــی و 
گــروه هــای فلــزی بــا توجــه بــه حجــم معامــات تاثیــر بــه ســزایی بــر روی شــاخص بــورس گذاشــتند و ایــن خــود دلیلــی بــود تــا نقدینگــی 
از دیگــر بازارهــا متوجــه ایــن نمــاد گــردد و بدیهــی اســت بــا ایــن اتفــاق افــت تقاضــا و افزایــش عرضــه را در ســایر گــروه هــا شــاهد باشــیم، 
بــه ایــن ترتیــب بازدهــی بــورس تهــران بــا نمادهــای فلــزی و معدنــی در 6 ماهــه اول ســال بــه بیــش از 11 درصــد رســید. بــا افزایــش قیمــت 
بازارهــای جهانــی و توجــه ســرمایه گــزاران بــه نمادهــای فلــزی اصــاح قیمــت در نمادهــای کوچکتــر ایجــاد و در ادامــه شــاخص کل، واگــرا 
گردیــد. بــا توجــه بــه رشــد تاریخــی قیمــت در نمــاد هــای فلــزی و معدنــی پیــش بینــی مــی شــد کــه نقدینگــی از ایــن نمــاد خــارج گــردد 
ولــی فعــاالن ســرمایه هــای خــود را از ایــن گــروه خــارج نکردنــد. یکــی از دالیــل آن را مــی تــوان انتظــار بــرای انتشــار گــزارش 6 ماهــه 
دانســت، از ســوی دیگــر ســیگنال هایــی مشــاهده مــی گــردد کــه نقدینگــی بســیار ضعیــف اســت بــا یــک مقایســه ســاده در آخریــن روزهــای 
شــهریور ارزش معامــات روزی بیــش از 130 میلیــارد بــود کــه در هفتــه هــای اول پاییــز بــا 8 میلیــارد کاهــش مواجــه شــد و ایــن جریــان 
معامــات بــورس را تحــت و شــعاع خــود قــرار داد، یکــی دیگــر از جریاناتــی کــه پیــش بینــی مــی شــود بــازار ســرمایه را کاهشــی نگــه دارد 

ثبــات در بــازار ارز و دالر اســت، حــال کــه دالر از مــرز 3900 گذشــته، بســیاری از فعــاالن بــازار را بــه ســمت خــود معطــوف ســاخته اســت.
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)MIB( کاربرد مدل سازی اطالعات ساختمان
)MF( در مدیریت تسهیالت 

ــدی : مدلســازي  ــای کلی واژه ه
 ،)MIB( ســاختمان  اطاعــات 
 ،)MF( تســهیات  مدیریــت 
و  تعمیــر  بــرداري،  بهــره 

نگهــداري.
روشنک میرحسینی

چکیده
مدلســازي اطاعــات ســاختمان)Building Information Modeling(، بــه عنــوان راه حلــي موثــر بــه منظــور افزایــش شــفافیت، یکپارچگــي و بهــره وري در 
ــا وکاربردهــاي  ــرداري از ســاختمان، در حــال توســعه ي روز افــزون اســت. امــا علیرغــم مزای مراحــل مختلــف برنامــه ریــزي، طراحــی، ســاخت و بهــره ب
بالقــوه اي کــه BIM مــي توانــد در حــوزه ي مدیریــت تســهیات )Facility Management( بــه ارمغــان آورد، تــا کنــون تــاش هــاي اندکــي در زمینــه ي 
پیــاده ســازي BIM در FM انجــام شــده اســت. در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از مطالعــات گســترده ی کتابخانــه ای ابتــدا مفاهیــم کلــی پیرامــون مدلســازي 
ــي و  ــه هــاي فعل ــت هــا و زمین ــه بررســی قابلی ــان نمــوده و ســپس ب ــر و نگهــداري را بی ــت تســهیات)FM( و تعمی اطاعــات ســاختمان )BIM( ، مدیری
بالقــوه ي کاربــرد BIM در FM مــی پردازیــم. در آخــر، نتایــج نشــان مــي دهنــد کــه بــه کارگیــري BIM در FM باعــث افزایــش کارایــي در مرحلــه ي بهــره 

بــرداري از ســاختمان مــي گــردد.

مقدمه  
در کنــار توســعه ی ســریع تکنولــوژی کامپیوتــر در طــول دهــه هــای اخیــر، 
ــل  ــز تکام ــاز نی ــاخت و س ــد س ــتفاده در فرآین ــورد اس ــای م ــزار ه ــرم اف ن
ــات  ــازی اطاع ــدل س ــروزه م ــد )Wikforsss، et al.، 2003(. ام ــه ان یافت
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــراد بســیاری م ــا BIM ، توســط اف ــاختمان و ی س
اســت. محققــان و افــراد شــاغل در حرفــه ی ســاخت و ســاز، بــه ارایــه راه 
حلــی بــرای بســیاری از مشــکات حــال حاضــر در ایــن صنعــت پرداختــه 
انــد )Hardin، B( )2008 ،.Eastman، et al.، 2011(. طراحــی ســه بعــدی در 

اوایــل دهــه ی 70 میــادی، بــا اســتفاده از طراحــی بــه کمــک کامپیوتــر 
)CAD( آغــاز گردیــد کــه تاثیــرات فراوانــی بــر صنایــع گوناگــون بــه همــراه 
ــعه  ــع توس ــیاری از صنای ــه بس ــی ک ــت )Volk، et al.، 2014(. در حال داش
یافتــه روش هــای پیچیــده تــری را اســتفاده مــی نمودنــد، صنعــت ســاخت 
و ســاز بــه طراحــی هــای دو بعــدی محــدود مــی شــد، در حالــی کــه امــروزه 
ــه  ــود ک ــردی ب ــن ف ــه اســت. Jetty Laiserin اولی ــر یافت ــرایط تغیی ــن ش ای
ــه معنــای مدلســازی اطاعــات ســاختمان مطــرح نمــود.  واژه ی BIM را ب
ــت  ــوان »صنع ــادي در طــی جلســه ای تحــت عن ــرن 21 می ــل ق در اوای
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)1102 ،rahzA( در فازهای گوناگون چرخه ی حیات ساختمان MIB مدل های )شکل)1

ســاخت اســتراتژیک« او اصطــاح »مــدل ســازی اطاعــات ســاختمان« یــا 
ــرم افــزار طراحــی پیشــنهاد نمــود و  ــه عنــوان نســل بعــدی ن »BIM« را ب
ــه انتشــار  ــن مقال ــه اولی ــرد ک ــه ای را منتشــر ک ــد از آن مقال ــه بع بافاصل
ــات BIM را  ــود و در آن خصوصی ــی ش ــوب م ــه محس ــن زمین ــه در ای یافت
 Smith &( مطــرح کــرده و آن را از مــدل ســازی ســه بعــدی متمایــز نمــود
Tardif، 2012(. یــک مــدل ســنتی ســه بعــدی دیجیتــال از یــک ســاختمان، 

ــر  ــردار هــای ســه بعــدی و اشــکال هندســی ســاده ای نظی از خطــوط و ب
اســتوانه هــا، منحنــی هــا و مخــروط هــا تشــکیل شــده اســت. یــک مــدل 
BIM از اجــزای هوشــمندی تشــکیل شــده کــه ویژگــی هــای طــرح هــای 

ــی  ــزای واقع ــا را در اج ــا و دیواره ــره ه ــا، پنج ــد دره ــود مانن ــابه خ مش
ســاختمان دارا هســتند. بــه عنــوان مثــال ایــن بدیــن معنــی اســت کــه یــک 
پنجــره مــی دانــد کــه مــی توانــد تنهــا در یــک دیــوار وجــود داشــته باشــد 
و یــک دیــوار مــی دانــد کــه یکــی از ویژگــی هــای اساســی آن ضخامــت 
اســت. اجــزا ممکــن اســت ویژگــی هــای هندســی و یــا غیــر هندســی بــا 
ــند.  ــته باش ــکان داش ــه م ــته ب ــا وابس ــی و ی ــردی، معنای ــات عملک اطاع

ــت  ــن اس ــدل BIM ممک ــک م ــاختمان، ی ــر س ــواص عناص ــر خ ــاوه ب ع
ــرآورد هزینــه، موجــودی  اطاعــات مربــوط بــه روابــط فضایــی، مقادیــر، ب
 .)2011 ،Azhar( مصالــح و زمــان بنــدی پــروژه را نیــز در بــر داشــته باشــد
ــه نفــع معمــاران  در ابتــدای پیدایــش BIM، مزایــای آن بــه طــور عمــده ب
و مهندســان در فــاز طراحــی و در زمینــه هایــی ماننــد تشــخیص برخــورد 
اجــزا و تجســم اجــزای ســازه ای بــود )Volk، et al.، 2014(. بــه هــر حــال 
توســعه ی BIM موجــب افزایــش زمینــه هــای کاربــرد آن، شــامل تحلیــل 
انــرژی، تجزیــه و تحلیــل ســازه، زمــان بنــدی پــروژه، ایمنــی محــل کار و 

غیــره گردیــده اســت. 
ــده ای در  ــز فزاین ــر و تمرک ــه تغیی ــد ک ــی ده ــان م ــر نش ــوالت اخی تح
مراحــل پــس از اجــرای ســاختمان از جملــه تعمیــر و نگهــداری، نــو ســازی 
ــبیه  ــری از BIM ، ش ــت.کاربرد دیگ ــده اس ــود آم ــه وج ــازه ب ــب س و تخری
ســازی رونــد ســاخت و ســاز در محیطــی مجــازی و نشــان دادن کل چرخــه 
ــاز  ــاز و ف ــاخت و س ــی، س ــور تســهیل در طراح ــه منظ ــاختمان، ب ــر س عم

 .)2011 ،Azhar( ــد ــی باش ــهیات)FM( م ــت تس مدیری
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)2102 ،fidraT & htimS(  MIB قابلیت همکاری و یکپارچه سازی اطاعات در )شکل)2

)1002 ،zlohcieT( IMF مدل مدیریت تسهیات ،ارایه شده توسط  )شکل)3

مــدل ســازی اطاعــات ســاختمان )BIM( یــک مخــزن اطاعاتــی 
ــک  ــورد ی ــود در م ــات موج ــام اطاع ــامل تم ــه ش ــت ک ــی اس الکترونیک
ــی  ــرادی م ــروژه اف ــات پ ــه ی حی ــول چرخ ــد و در ط ــی باش ــاختمان م س
ــه  ــود را از آن گرفت ــای خ ــواب پرســش ه ــه صــورت مســتقیم ج ــد ب توانن
 .)2012 ،Smith & Tardif( ــد ــذف نماین ــا ح ــه ی ــه آن اضاف ــی ب و اطاعات
Latham در ســال 1994 بیــان کــرد کــه بــا یکپارچــه ســازی اطاعــات در 

صنعــت ســاخت و ســاز مــی تــوان بهــره وری را تــا 30 درصــد افزایــش داد 
.)1994  ،Latham(

 )BIM(مفهوم مدل سازی اطاعات ساختمان
ــه  ــم ب ــک کار مبه ــت گســترده ی آن، ی ــه ماهی ــه ب ــا توج ــف BIM ب تعری
نظــر مــی رســد و محققــان زمــان بســیاری را بــرای یافتــن معنــای دقیــق 
 .)2012 ،Smith & Tardif( و مفهــوم آن صــرف نمــوده انــد BIM اصطــاح
ــک  ــتجوی ی ــرای جس ــات ب ــی مطالع ــقBarlish  و Sullivan تمام در تحقی
تعریــف ســازگار بــرای BIM صــورت گرفــت. آن هــا در تفســیری متفــاوت از 
BIM چگونگــی ارتبــاط مــدل ســازی اطاعــات ســاختمان بــا نظــم، تمرکــز 

معمــاران بــر روی طراحــی و تمرکــز پیمانــکاران بــر روی جنبــه هــای فنــی 
ــا ایــن حــال  را مــورد بررســی قــرار دادنــد  )Barlish & Sullivan، 2012(. ب
ــه  ــه ب ــزار، بلک ــرم اف ــه ن ــا ب ــه تنه ــری از BIM ن ــع دیگ ــف جام در تعاری

 .)2013 ،.Bryde، et al( ــد شــده اســت ــز تاکی فرآیندهــای آن نی
ــرف »M« در آن  ــای ح ــاوت در معن ــب از تف ــف BIM اغل ــاوت در تعری تف
حاصــل مــی شــود )M« .)2012 ،Smith & Tardif« ممکــن اســت بــه 
ــه  ــا توج ــود. ب ــه ش ــر گرفت ــازی« در نظ ــدل س ــا »م ــدل« و ی ــای »م معن
بــه تعریــف اتحادیــه BIM کشــور ســوئد )BIM ALLIANCE، 2014(، مــدل 
ــی دارد کــه  ــا مــدل های ــه مــدل و ی ســازی اطاعــات ســاختمان اشــاره ب
بــه منزلــه ی یــک جــز دیجیتــال بــرای یــک ســاختمان یــا تاسیســات آن 
مــی باشــد. در حالــی کــه در تعریــف »M«  بــه معنــای مدلســازی، »مــدل 
ســازی اطاعــات ســاختمان« اشــاره بــه یــک فرآینــد کار دارد )بــه عنــوان 
مثــال فرآینــد ســاخت و یــا اســتفاده از یــک یــا چنــد مدلســازی اطاعــات 

ــد ســاخت ســاختمان(. ســاختمان در فرآین
موسســه ملــی علــوم ســاختمان آمریــکا، BIM را ایــن گونــه تعریــف 
ــردی یــک  ــات فیزیکــی و کارب ــی از خصوصی نمــود: BIM نمایــش دیجیتال
ــه  ــش ب ــع دان ــک منب ــوان ی ــه عن ــب ب ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــاختمان اس س
ــای  ــه مبن ــزی ک ــا مرک ــت و ی ــک خدم ــرای ی ــده ب ــته ش ــتراک گذاش اش

ــر  ــه ی عم ــول چرخ ــری در کل ط ــم گی ــرای تصمی ــادی ب ــل اعتم قاب
ســاختمان اســت مــی باشــد. فــرض اساســی BIM  همــکاری افــراد ذینفــع 
ــانی، و  ــه روز رس ــردن، ب ــرای وارد ک ــروژه، ب ــات پ ــه حی ــل چرخ در مراح
ــان  ــف ذینفع ــت و انعــکاس وظای ــرای حمای ــر اطاعــات در BIM ب ــا تغیی ی
ــه اشــتراک گذاشــته شــده  ــال ب ــش دیجیت ــع BIM نمای ــی باشــد. در واق م
ــاد  ــروژه را ایج ــان پ ــکاری ذینفع ــی و هم ــت یکپارچگ ــه قابلی ای اســت ک
 AMERICAN NATIONAL INSTITUTE OF BUILDING ( ــد ــی نمای م
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)FM( مفهوم مدیریت تسهیات
ــی  ــاز در طــول عمــر ســاختمان م ــن ف ــی تری ــت تســهیات، طوالن مدیری
ــت  ــر ثاب ــد تغیی ــک فرآین ــط ی ــاختمان توس ــاز، س ــن ف ــول ای ــد. در ط باش
ــدن  ــوده ش ــر فرس ــر اث ــرات ب ــن تغیی ــرد. ای ــی گی ــرار م ــر ق ــت تاثی تح
 .)2000 ،Nordstrand( ســاختمان و نیــاز کاربــران اعمــال مــی گــردد
مدیریــت تســهیات شــامل مدیریــت اســتراتژیک و نحــوه ی اداره کــردن 
ــه  ــی ک ــتای اهداف ــاختمان، در راس ــک س ــرای ی ــات الزم ب ــع و خدم مناب
بــرای آن ســاخته شــده اســت مــی باشــد. از آنجــا کــه مدیریــت تســهیات 
ــه رســمیت شــناخته  ــد ب ــوان یــک رشــته ی نســبتًا جدی ــه عن ــا FM، ب و ی
 .)1994 ،Kincaid( شــده اســت، تعریــف یکســانی از مفهــوم آن وجــود نــدارد
Teicholz توضیــح مــی دهــد کــه FM یــک حرفــه ی چنــد رشــته ای اســت 

کــه بــر اســاس اصــول و قوانیــن رشــته هــای مهندســی، معمــاری، طراحــی، 
حســابداری، مدیریــت مالــی و علــوم روانشناســی و رفتــاری شــکل گرفتــه 

.)2001 ،Teicholz( ــت اس

تعمیر و نگهداری
تعمیــر و نگهــداری )O&M( در یــک ســاختمان یکــی از روش هــای 
ــره  ــی و به ــی، ایمن ــان از کارای ــرای حصــول اطمین ــه ب ــه صرف ــرون ب مق
ــه ی اختــاالت  ــرژی مــی باشــد )Gallagher، et al.، 2004(. هزین وری ان
مکانیکــی، الکتریکــی، لولــه کشــی و تجهیــزات حفاظــت در برابــر آتــش، 
نشــت آب و هــوا، بخــار و زیــان هــای دیگــر مــی توانــد بــه مالــک ضــرر و 
زیــان قابــل توجهــی وارد نمایــد. تســهیات و امکانــات، طراحــی و ســاخته 
مــی شــوند تــا بــرای چنــد دهــه در دســت بهــره بــرداری قــرار گیرنــد، در 
نتیجــه آنهــا نیــاز بــه نظــارت و فعالیــت هــای دوره ای تعمیــر و نگهــداری 
و یــا جایگزینــی تجهیــزات دارنــد تــا عملکــرد آن هــا حفــظ گــردد. شــکل 
4 چگونگــی کاهــش عملکــرد و کارایــی یــک ســاختمان در اثــر گــذر زمــان 
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)2004 ،.Gallagher، et al( )1998 ،NRC(تاثیرات نگهداری در عملکرد تسهیات )شکل)4

 )4002 ،zlohcieT(  )4002 ،.la te ،rehgallaG( )8991 ،CRN( فازهای چرخه ی حیات تسهیات  )شکل)5

را نشــان مــی دهــد و چگونگــی کاهــش عمــر مفیــد یــک ســاختمان بــدون 
تعمیــر و نگهــداری مناســب را بــا یــک ســاختمان دارای تعمیــر و نگهــداری 

 .)2004 ،.Gallagher، et al( مناســب مقایســه مــی نمایــد
ــار  ــورد انتظ ــر م ــهیات، عم ــزات و تس ــب تجهی ــداری مناس ــر و نگه تعمی
بــرای کارایــی آن هــا را تضمیــن نمــوده و حتــی در مواقعــی موجــب افزایش 
عمــر مفیــد آن هــا نســبت بــه میــزان مــورد انتظــار مــا مــی گــردد. از ســوی 
ــر از موعــد مختــل  ــه تجهیزاتــی کــه زود ت دیگــر، هزینــه هــای مربــوط ب
مــی شــوند در بودجــه پیــش بینــی نشــده انــد، در نتیجــه موجــب بــه وجــود 
 Sullivan،(ــد ــر و نگهــداری مــی گردن ــه در تعمی ــه هــای اضاف آمــدن هزین

.)2004 ،.et al

ــر  ــه در اواخ ــد ک ــي باش ــازمانی م ــهیات )FMI( س ــت تس ــه مدیری موسس
ــن موسســه کمــک شــایانی  دهــه ی70 میــادی تشــکیل شــده اســت. ای
ــن  ــن بی ــود و انجم ــهیات نم ــت تس ــن مدیری ــه ی نوی ــاد حرف ــه ایج ب
المللــی مدیریــت تســهیات)IFMA(  را بنیــان نهــاد. ایــن انجمــن، 
ــرای  ــان ب ــی در جه ــن الملل ــن بی ــن انجم ــده تری ــناخته ش ــن و ش بزرگتری
ــت  ــه ی مدیری ــد )2014a ،IFMA(. موسس ــی باش ــهیات م ــت تس مدیری
ــی  ــدل اساس ــوان م ــه عن ــی را ب ــه بخش ــدل س ــک م ــهیات)FMI(، ی تس

بــرای مدیریــت تســهیات )FM(  معرفــی کــرد )Teicholz، 2001(. در شــکل 
ــم  ــه ه ــره ب ــه در آن ســه دای ــور نشــان داده شــده اســت ک ــدل مذک 3، م
پیوســته، همبســتگی و رابطــه ی میــان کارکنــان، فرآیندهــای کاری و محــل 
 )FM( کار را نشــان مــی دهنــد و بیانگــر ایــن اســت کــه مدیریــت تســهیات
ــا ، بهــره وری  ــی در یکپارچــه ســازی آنه ــد نقشــي حیات ــه مــي توان چگون
و هماهنگــی بیشــتر و ایجــاد یــک سیســتم جامــع منســجم ایفــا کنــد. در 
ــت  ــت تســهیات)IFMA(  مدیری ــی مدیری ــن الملل ســال 2014 انجمــن بی

: )2014b ،IFMA( ــود ــف نم ــه تعری ــن گون ــهیات )FM( را ای تس
ــی  ــان از کارای ــرای اطمین ــه ای کــه شــامل رشــته هــای متعــددی ب »حرف
محیــط ســاخته شــده از طریــق یکپارچــه ســازی مــردم، مــکان، فرآینــد و 
ــروژه، شــامل تمــام  ــه هــای کل مالکیــت یــک پ فــن آوری اســت.« هزین
ــت  ــروژه و مدیری ــاخت پ ــرای س ــک ب ــده ی مال ــرف ش ــای ص ــه ه هزین
.)2004 ،.Gallagher، et al( ــود ــد ب ــرداری از آن خواه ــره ب تســهیات و به

ــر و نگهــداری،  ــاز تعمی همــان طــور کــه در شــکل 5 نشــان داده شــده، ف
 Gallagher، et( ــت ــاز اس ــاخت و س ــه ی س ــاز در چرخ ــن ف ــی تری طوالن
al.، 2004(، کــه 85 درصــد هزینــه هــای کل مالکیــت پــروژه در ایــن فــاز 

.)2004 ،Teicholz(ــردد ــی گ ــه م هزین
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ــات  ــازی اطاع ــدل س ــری م ــه کارگی ب
ســاختمان در مدیریــت تســهیات 

ــری BIM در  ــه کارگی ــل از ب ــر حاص ــترین اث بیش
فازهــای طراحــی و ســاخت مشــاهده شــده اســت 
در حالــی کــه کاربــرد آن در فــاز FM از ســایر 
 .)2012 ،Teicholz( فازهــا عقــب مانــده اســت
ــاز  ــه، ف ــل توج ــای قاب ــه ه ــر از هزین ــرف نظ ص
بهــره بــرداری و تعمیــر و نگهــداری تمرکــز ویــژه 
ــا  ــروژه ه ــاخت پ ــه س ــای اولی ــه ه ــر هزین اي ب
.)2011 ،.Becerik-Gerber، et al(اســت داشــته 

ــاخت و  ــی س ــای تحقیقات ــه ه ــا برنام ــق ب مطاب
ســاز یکپارچــه بــا کامپیوتــر)2013(، گســترش 
ــکان  ــادی توســط مال ــد زی ــا ح ــتفاده از BIM ت اس
ــی  ــا پایان ــد ب ــروع کنی ــود. »ش ــی ش ــت م هدای
کــه در ذهــن داریــد« یــک پیــش نیــاز بــرای بــه 
ــاز  ــه نی ــت و در نتیج ــق BIM اس ــری موف کارگی
ــازی اهدافشــان  ــط س ــرای درک و مرتب ــکان ب مال
را ، بــه منظــور پیــاده ســازی BIM در سراســر 
ــد.   ــی کن ــته م ــاختمان، برجس ــات س ــه حی چرخ
Latham درگــزارش خــود بیــان مــی کنــد کــه 10 

ــرای  ــان مهندســان تاسیســات ب ــا 30 درصــد زم ت
 ،Latham( جســتجوی اطاعــات صــرف مــی گــردد
ــرEastman et al ،BIM  از  ــا نظ ــق ب 1994(. مطاب
ــاختمان  ــات س ــه ی اطاع ــهیل ارای ــق تس طری
مزایایــی را بــه مالــکان ارایــه مــی دهــد کــه منجــر 
بــه رونــد تحویــل کارآمدتــر و قابــل اعتمادتــر مــی 
گــردد و در نتیجــه باعــث کاهــش زمــان و هزینــه 
 Eastman،( در طــول کل چرخــه عمــر مــی شــود

.)2008  ،.et al

زمینــه هــای کاربــرد مــدل ســازی اطاعــات 
تســهیات مدیریــت  در  ســاختمان 

ــل  ــر قاب ــداد غی ــه تع ــر ب ــعه ی BIM  منج توس
ــده  ــرد ش ــف کارب ــای مختل ــه ه ــاوری از زمین ب
اســت،که فقــط مربــوط بــه فــاز FM نمــی باشــند. 
مــوارد بیــان شــده در زیــر بــر اســاس مطالعــه اي 
مــي باشــد کــه در آن زمینــه هــای فعلــی و بالقــوه 
ی اســتفاده از BIM در مدیریــت تســهیات  مــورد 
بحــث قــرار مــی گیــرد.در زیــر، بســیاری از مــوارد 
ــال آن  ــه دنب ــده و ب ــاز ش ــکل آغ ــرح مش ــا ش ب
منافــع حاصــل از بــه کارگیــری BIM بیــان خواهــد 

 )2011 ،.Becerik-Gerber، et al( شــد
1. تعیین محل قرارگیری اجزای ساختمان

تعییــن محــل قرارگیــری اجــزای ســاختمان از 
قبیــل تجهیــزات و مصالــح وظیفــه ای اســت کــه 
ــی و  ــان اضاف ــرف زم ــروی کار، ص ــد نی ــاز من نی
 FM انجــام فعالیــت هــای تکــراری بــرای پرســنل

مــی باشــد. بــه طــور مرســوم مدیــران تســهیات مســتقر در ســایت بــه منظــور تصــور ایــن وضعیــت، 
بــر طــرح و برنامــه هــای مبتنــی بــر کاغــذ و یــا بــر شــهود خــود تکیــه مــی کننــد. مشــکل ایــن امــر 
ایــن اســت کــه بــه عنــوان مثــال در مواقــع اضطــراری و یــا هنــگام حضــور کارکنــان جدیــد و ناآشــنا 
بــه ســایت، نیازمنــدی بــه اطاعــات وجــود خواهــد داشــت. پرســنل FM مــی تواننــد بــه منظــور جهــت 
دهــی یــک مــدل مجــازی و هدایــت خــود در جهــت هدفمنــدی اجــزا و نمایــش داده هــای مربوطــه، از 
ویژگــی هــای BIM ماننــد مشــاهده، جســتجو، فیلتــر و برجســته کــردن اســتفاده کننــد. حــذف کــردن 
امــور مبتنــی بــر حــدس و گمــان مــی توانــد هزینــه هــای تعمیــر و نگهــداری را بــه طــور قابــل توجهــی 

کاهــش دهــد.
2 .تسهیل در زمان واقعی دسترسی به داده ها

عملکــرد روزانــه ی پرســنل FM بــه طــور معمــول شــامل اداره ی بســیاری از اطاعــات ســاختمان مــی 
باشــد کــه در پایــگاه داده هــای متعــددی ذخیــره شــده اســت و کاربــر بایــد بــه منظــور ارایــه ی داده 
ــر قــرار کنــد.  BIM قــادر اســت یــک نقطــه ی یکپارچــه ی  ــاز، میــان آنهــا اتصــال ب هــای مــورد نی
دسترســی بــه داده هــا را فراهــم کنــد کــه در آن دانــش کســب شــده در طــول بهــره بــرداری و تعمیــر 
و نگهــداری ســاختمان مــی توانــد یــک پایــگاه داده ی مدیریــت دانــش را ایجــاد کنــد. در واقعیــت ایــن 
بــدان معنــی خواهــد بــود کــه پرســنل FM مــی تواننــد یــک شــی هــدف را انتخــاب نماینــد و از آن داده 
هــای مــورد نظــر را بــه دســت آورنــد. دسترســی کارآمــد بــه اطاعــات نــه تنهــا قــادر اســت زمــان و 
نیــروی کار مــورد نیــاز بــرای بازیابــی اطاعــات را کاهــش دهــد، بلکــه همچنیــن مــی توانــد از تصمیــم 

گیــری هــای نســنجیده در هنــگام فقــدان اطاعــات نیــز ممانعــت کنــد.
3. تصویرسازی و بازاریابی

فقــدان ابــزا رهــای تصویرســازی ســاختمان در بســیاری از شــرایط مختلــف در فــاز مدیریــت تســهیات 
آشــکار مــی شــود. مــدل ســه بعــدی BIM بــا توانایــی ادغــام بافــت مصالــح، منابــع نــور، محوطــه ســازی 
و غیــره، نمایــش کامــا متفاوتــی از فضــا را بــه مدیــران تســهیات ارایــه مــی کنــد. تصویرســازی بهبود 
یافتــه همچنیــن مــی توانــد بــه عنــوان پشــتیبان تصمیــم گیــری بهبــود یافتــه، از طریــق آنالیــز »چــه 
مــی شــود اگــر«، ارزیابــی روش هــای ســاخت، برنامــه ریــزی تخلیــه ســازی و غیــره، ارایــه ی خدمــت 
ــازی  ــکان تصویرس ــود ام ــا وج ــتند، ام ــی مشــهود نیس ــدگاه بازاریاب ــات BIM از دی ــه امکان ــد. اگرچ کن

فضاهــای داخلــی و مبلمــان در BIM مــی توانــد تاثیــر زیــادی در رونــد اقتصــادی داشــته باشــد.
4. بررسي قابلیت تعمیر و نگهداری

اطاعــات انباشــته ی BIM  کــه از ســاختمان هــای مختلــف حاصــل شــده اســت، مــی توانــد در مطالعات 
مربــوط بــه قابلیــت تعمیــر و نگهــداری مفیــد باشــد و بــر روی عملکــرد مطلــوب در مراحــل مختلــف 

چرخــه عمــر ســاختمان تاثیــرات مثبتــی داشــته باشــد، بــرای مثــال:
• قابلیــت دسترســی: بررســی امکانــات مربــوط بــه ظرفیــت هــای بازدیــد فیزیکــی تجهیــزات از قبیــل 
سیســتم هــای حفاظــت در برابــر آتــش، شناســایی ســریع و واضــح بصــری قطعــات مربوطــه و دسترســی 

وســیع بازشــوها بــه منظــور ایجــاد امــکان برداشــتن قطعــات و جایگزینــی قطعــات جدیــد.
• توســعه پایــدار مصالــح: اجتنــاب از آســیب مصالــح، شناســایی عیــب هــای مرتبــط و ارزیابــی عملکــرد 

مصالــح از قبیــل دوام و قابلیــت تمیــز کــردن آنهــا.
• تعمیــر و نگهــداری پیشــگیرانه: انتخــاب قطعــات از دیــدگاه ایمنــی، بازرســی مجــازی قطعــات نصــب 

شــده و محافظــت شــده کــه ممکــن اســت بــرای تعمیــر، نیــاز بــه دسترســی آســان داشــته باشــند.
5. ایجاد و به روز رسانی دارایی های دیجیتال

معمــوال هنگامــی کــه یــک پــروژه بــه کارفرمــا تحویــل داده مــی شــود، ارایــه ی کتابچــه ی راهنمــا بــه 
همــراه رونــد طوالنــی و مســتعد خطــای انتقــال اطاعــات بــه سیســتم هــای مدیریــت تســهیات آغــاز 
مــی شــود. ایــن موضــوع بســیار حایــز اهمیــت اســت کــه داده هــای وارد شــده بــا یــک ترمینولــوژی 
مناســب، ســاختار یافتــه انــد بــه طــوری کــه مــی تواننــد بــه طــور کارآمــد توســط ســازمان اســتفاده و 
مدیریــت شــوند. بــا اســتفاده از BIM و توجــه بــه الزامــات کارفرمــا در مراحــل آغازیــن پــروژه امــکان 
گــردآوری، دیجیتالــی کــردن و انتقــال اطاعــات الزم بــه شــیوه ای کارآمــد تــر میســر مــی شــود. در 
صورتــی کــه اطاعــات ذخیــره شــده از رشــته هــای مختلــف در مــدل BIM دقیــق و منســجم باشــند، 

ایــن فرآینــد مــی توانــد بــه صــورت خــودکار و بــدون نیــاز بــه دســتکاری افــراد انجــام گــردد.
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فضا مدیریت   .6
ــی  ــن م ــت فضــا همچنی ــر، مدیری ــتفاده از فضــای مفیدت ــر اس ــاوه ب ع
ــد.  ــش ده ــا را افزای ــن فضاه ــاغل در ای ــراد ش ــره وری اف ــد به توان
مدیریــت فضــا شــامل پیــش بینــی الزامــات، تخصیــص فضاهــا و 
تســهیل رونــد جــاری اســت. ایــن فعالیــت هــا اطاعاتــی ماننــد تعــداد 
ــت  ــا، و وضعی ــام، کابرده ــا، احج ــوزه ه ــا، ح ــات، مرزه ــا، توصیف فض
واقعــی را طلــب مــی کننــد. بــه طــور ســنتی، نقشــه هــای CAD بــرای 
جمــع آوری ایــن اطاعــات مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد، کــه در آن 
نقــص هایــی ماننــد قواعــد نامگــذاری ناســازگار و بــه روز رســانی هــای 
ــد امــکان تصویرســازی و  پــر زحمــت وجــود دارد. مــدل BIM مــی توان
ــی ای  ــن ویژگ ــد. چنی ــم کن ــا را فراه ــای فض ــی ه ــدی ویژگ ــته بن دس
ــات  ــی الزام ــش بین ــتفاده، پی ــورد اس ــای م ــایی فضاه ــد شناس ــی توان م
ــه ی  ــاری، و مقایس ــد ج ــت فرآین ــا، مدیری ــز فض ــهیل آنالی ــا، تس فض
کاربــرد فضــای برنامــه ریــزی شــده بــا واقعــی را تســهیل کنــد. 
ــرد  ــای کارب ــه ه ــدل دارای زمین ــن م ــی در ای ــل دسترس ــات قاب اطاع
ــا مقاصــد مختلــف، مشــاهده  بســیاری ماننــد شناســایی دقیــق فضاهــا ب
و پیگیــری دارایــی هــا از طریــق تغییــرات متعــدد در طــی زمــان 

ــد. ــی باش ــره م ــاف و غی ــل اخت ــای ح ــا رونده ــن ی تضمی
7. برنامــه ریــزی و مطالعــات امــکان ســنجی بــرای ســاخت و ســازهای 

کوچــک
یــک ســاختمان بــه طــور مــداوم تحــت تاثیــر یــک فرآینــد تغییــر قــرار 
دارد کــه از آب و هــوا، ترجیحــات کارفرمــا و غیــره مشــتق شــده اســت 
ــات  ــی اوق ــی گاه ــا حت ــازی و ی ــازی، بازس ــه نوس ــاز ب ــه نی ــر ب و منج
تخریــب مــی گــردد. مــدل BIM مــی توانــد در برنامــه ریــزی، طراحــی، 
ــیون  ــد. مدوالس ــک کن ــا کم ــت ه ــن فعالی ــازی ای ــبیه س ــز و ش آنالی
ــی  ــه ی ویژگ ــرای ارای ــد ب ــی توان ــات م ــی از جزیی ــطح باالی ــا س ب
ــاختمانی  ــح س ــام مصال ــی احج ــی، ارزیاب ــی و داخل ــری خارج ــای بص ه
ــرد.  ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــره م ــزات و غی ــایی تجهی ــاز، شناس ــورد نی م
همچنیــن داده هــای تاریخــی اســتخراج شــده از ســاختمان ماننــد 
ــد در  ــی توان ــای طراحــی و ســاخت م ــه ه ــروی کار و هزین ــح، نی مصال
ــان  ــری و زم ــم گی ــرای تصمی ــده ب ــات آین ــزی اقدام ــه ری ــگام برنام هن

ــه کار رود. ــدی ب بن
بحران مدیریت   .8

در مــوارد اضطــراری بســیار مهــم اســت کــه اطاعــات الزم، بــه طــور 
ــی  ــاختار منطق ــک س ــق ی ــی از طری ــه راحت ــاره ی فضــا، ب ــول درب معم
ــد  ــی توان ــط گرافیکــی م ــک راب ــدل BIM و ی ــل دســترس باشــد. م قاب
مشــکات اضطــراری بالقــوه را شناســایی نمایــد و روابــط بیــن موقعیــت 

ــی را  ــت محیط ــای زیس ــک ه ــازی و ریس ــه س ــیریابی تخلی ــای مس ه
ــیرهای  ــایی ش ــد در شناس ــی توان ــن م ــدل همچنی ــن م ــد. ای ــان کن پنه
آتــش نشــانی، تابلوهــای بــرق، مصالــح خطرنــاک و طــرح هــای 
طبقــات ســاختمان، بــرای مثــال بــرای یــاری رســانی بــه مامــور آتــش 
نشــانی،کمک نمایــد. عــاوه بــر ایــن مــدل BIM، مــی توانــد بــه عنــوان 
ابــزاری کــه در آن شــرایط اضطــراری در جهــت توســعه ی برنامــه هــای 
پاســخ، شــبیه ســازی شــده و ارزیابــی مــی شــوند خدمــت رســانی کنــد.

9. کنتــرل و پایش انرژی
ــرل و  ــرای کنت ــرژی ب ــت ان ــای مدیری ــتم ه ــنتی سیس ــور س ــه ط  ب
پایــش کاربــرد رســانه )Media( در ســاختمان اســتفاده مــي شــوند. ایــن 
ــه  ــر ب ــه منج ــتند ک ــي هس ــای مجزای ــتم ه ــوال سیس ــا معم ــتم ه سیس
ــی  ــایر ویژگ ــات از س ــزات و قطع ــازی تجهی ــز جداس ــاط و نی ــدم ارتب ع
ــاط  ــدل BIM و ارتب ــی م ــط گرافیک ــد. راب ــي گردن ــاختمان م ــای س ه
ــی  ــد م ــي کنن ــات را ســنجش م ــه اطاع ــاختمان، ک ــا حســگرهاي س ب
تواننــد امــکان پایــش زمــان واقعــی و کنتــرل خــودکار را فراهــم کننــد. 
ــف  ــات مختل ــا تنظیم ــراه ب ــر« هم ــود اگ ــي ش ــه م ــناریوهاي »چ س
ــه  ــات صرف ــی اقدام ــور بررس ــه منظ ــد ب ــی توانن ــرژی م ــتم ان سیس
جویــی در انــرژی، شــبیه ســازی شــوند. BIM مــی توانــد کنتــرل 
ــپ در  ــردن از راه دور الم ــوش ک ــال خام ــرای مث ــرژی را )ب مصــرف ان
ــن اســتفاده از داده هــای  ــد. همچنی ــی از ســکنه( تســهیل کن ــاق خال ات
تاریخــی مصــرف انــرژی مــی توانــد بــرای پیــش بینــی رفتــار، بودجــه 
بنــدی هــای مربــوط بــه انــرژی و پشــتیباني از فعالیــت هــای حفاظتــی 

ــه کار رود. ب
10. آموزش و توســعه کارکنان

هنــگام معرفــي کارکنــان جدیــد بــه ســازمان، هنــگام ایجــاد ســاختمان 
ــود،  ــای موج ــاختمان ه ــر در س ــاد تغیی ــگام ایج ــا هن ــد، ی ــای جدی ه
شــرایطي رخ مــی دهــد کــه مــي بایســت بــا اطاعــات جدیــد رو بــه رو 
شــد. ابزارهــاي ســنتی آمــوزش بــه طــور معمــول شــامل ارایــه، بازدیــد 
از محــل و مطالعــه شــخصی مــي باشــند. ایــن روش هــا بســیار زمــان 
ــا  ــتند. ب ــده هس ــوزش دهن ــرد آم ــر ف ــاد ب ــر اعتم ــي ب ــوده و مبتن ــر ب ب
اســتفاده از BIM بــه کارآمــوزان اجــازه ي ورود بــه یــک مــدل بصــری 
کــه در آن تصویــر، ارایــه دهنــده ي ســاختمان بــه همــراه امــکان قــدم 
زدن در آن و نیــز بررســی فضاهــای ســاختمان، تجهیــزات و غیــره مــي 
ــرد.  ــي گی ــام م ــوزش انج ــب آم ــن ترتی ــود و بدی ــي ش ــد، داده م باش
مــدل BIM نــه تنهــا مــي توانــد بــه کارآمــوزان در درک وظایــف آینــده 
ــی مهــارت  ــد در ارزیاب ــد، بلکــه همچنیــن مــي توان ي شــان کمــک کن

ــرد. ــرار گی هایشــان مــورد اســتفاده ق
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نتيجه
و  موثــر  ي  اســتفاده  وجــود  بــا 
گســترده از مدلســازي اطالعــات 
ــاي  ــش ه ــاختمان)BIM( در بخ س
مختلــف مراحــل طراحــي و ســاخت، 
بررســي  و  مطالعــات  كنــون  تــا 
ــا  ــون كاربرده ــي پيرام ــاي اندك ه
 BIM ــه كارگيــري و زمينــه هــاي ب
ــهيالت  ــت تس ــه ي مديري در مرحل
ــاز  ــذا ني ــت، ل ــده اس ــام گردي انج
ــاي  ــه كشــف  پتانســيل ه ــرم ب مب
بالقــوه ي كاربــرد BIM در مديريــت 
ــاص در  ــور خ ــه ط ــهيالت و ب تس
بخــش تعميــر و نگهــداري احســاس 
مــي شــود. در ايــن راســتا بــا توجــه 
بــه اينكــه  فــاز مديريــت تســهيالت 
طوالنــی  نگهــداری،  و  تعميــر  و 
ــاخت  ــه ی س ــاز در چرخ ــن ف تري
ــه  ــد هزين ــوده و 85 درص ــاز ب و س
ــن  ــروژه در اي ــت پ ــای كل مالكي ه
فــاز هزينــه مــی گــردد، لــذا مرحلــه 
ي بهره بــرداری از ســاختمان داراي 
اهميــت ويــژه ای بــرای كارفرمايــان 
ــد و آن  ــي باش ــرداران م ــره ب و به
ــن  ــا در اي ــالش هســتند ت ــا در ت ه
ــا  ــه ه ــان و هزين ــرف زم ــاز ص ف
را كاهــش داده و در عيــن حــال 
را  و تســهيالت  عمرمفيــد ســازه 
بــا  همچنيــن  دهنــد.  افزايــش 
ــا  ــدوداً 10 ت ــه ح ــه آن ك ــه ب توج
مهندســان  زمــان  از  درصــد   30
جســتجوی  بــرای  تاسيســات، 
ــرف  ــان ص ــورد نيازش ــات م اطالع
مــی گــردد، بــا بهــره گيــری از 
BIM مــی تــوان ايــن زمــان را 

كاهــش داده و بــه تبــع آن مديريــت 
تســهيالت را تســهيل نمــود. در اين 
مقالــه بــا مطالعــات صــورت گرفتــه 
در   BIM كاربردهــاي  پيرامــون 
ــت تســهيالت مشــاهده شــد  مديري
ــرداری و  ــره ب ــاز به ــه BIM در ف ك
تعميــر و نگهــداری كمــک شــايانی 
ــهيالت و  ــت تس ــود مديري ــه بهب ب
ــد. ــی نماي ــات م يكپارچگــی اطالع
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مسکن
گروه اقتصادی

مســکن یکــی از شــاخص هــای اقتصــادی اســت کــه بــه اعتقــاد بســیاری از کارشناســان ُمســکن مناســبی بــرای فــرار از بیــکاری اســت، در گــزارش قبلــی 
در همیــن فصلنامــه در خصــوص بهبــود شــرایط معامــات مســکن در ســه ماهــه نخســت عنــوان کردیــم. بــازار مســکن بعــد از اوجگیــری رکــورد ســاز 
در میانــه تابســتان رونــد افزایشــی را ادامــه نــداد ولــی بــا توجــه بــه آمارهــا مــی تــوان بیــان نمــود کــه ایــن بــازار نســبت بــه معامــات ســال 95 رونــق 
بیشــتری داشــته اســت، معامــات مســکن در مــرداد مــاه نســبت بــه 39 مــاه گذشــته رونــد افزایشــی را ادامــه داد ولــی بعــد از آن بــا کاهــش مواجــه شــد، 
یکــی از دالیــل ایــن کاهــش را مــی تــوان مجــاورت انتخابــات بــا مــاه رمضــان را بیــان نمــود،  ایــن جریــان باعــث انباشــت میــل بــه خریــد در 4 ماهــه اول 
ســال و تاثیــر آن بــر اواخــر تیــر و مــرداد شــد، دلیــل بعــدی را مــی تــوان حرکــت صعــودی قیمــت پیشــنهادی در فایل هــای ملکــی پایــان فصــل تابســتان 
بــه دلیــل تقاضــای تورمــی عنــوان کــرد. تغییــر در نظــام پرداخــت وام خریــد مســکن )افزایــش طــول دوره بازپرداخــت، کاهــش مبلــغ قســط  نــرخ ســود( 

نیــز تاثیــر بســزایی در معامــات ایجــاد نمــود.



27

ــاه ســال گذشــته 2.5 درصــد  ــا مقایســه تیرم ــه ب ــه 14533  واحــد مســکونی رســید ک ــاه ب ــک مرکــزی معامــات انجــام شــده در تیرم ــزارش بان ــه گ ب
کاهــش را نشــان مــی دهــد. ســهم معامــات بــرای واحــد هــای بــاالی 5 ســال ســاخت 46.2 درصــد بــوده کــه بــا مقایســه تیرمــاه ســال گذشــته 5.8 
درصــد کاهــش یافتــه و افزایــش آن شــامل واحدهــای 6 تــا 10 ســال شــده، در گــزارش قبلــی نیــز بــه کاهــش تمایــل خریــد واحــد هــای مســکونی نــو 
ســاز اشــاره شــده بــود.  میانگیــن قیمــت در شــهر تهــران 4 میلیــون و 620 هــزار تومــان بــود کــه نســبت بــه ســال گذشــته 6.2 درصــد افزایــش را نشــان 
مــی داد. ســهم مناطــق تهــران از معامــات تیــر مــاه نیــز بــه شــرح جــدول ذیــل بــر اســاس آمارهــای ســامانه ثبــت قیمــت در تیرمــاه نســبت بــه مــاه 
گذشــته رشــد 1.2 درصــد را نشــان مــی دهــد و در مقایســه بــا ســال قبــل رشــد 6.2 درصــد مــی باشــد. بیشــترین قیمــت معاملــه شــده 9 میلیــون 700 
هــزار تومــان متعلــق بــه منطقــه 1 و کمتریــن قیمــت 2 میلیــون 200 هــزار تومــان متعلــق بــه منطقــه 18 بــود، ایــن ارقــام نســبت بــه ســال گذشــته 6.5 

درصــد افزایــش را نشــان مــی دهــد.

در ایــن گــزارش هــا نشــان مــی دهــد کــه واحــد هــای مســکونی در دامنــه قیمتــی 3 تــا 3.5 میلیــون تومــان ســهم بیشــتری در معامــات مســکن داشــته و 
واحــد هــای مســکونی در دامنــه قیمتــی 25 تــا 30 میلیــون ریــال رتبــه دوم و معامــات واحــد هــای مســکونی در دامنــه قیمتــی 3.5 تــا 4 میلیــون تومــان 
در رتبــه بعــدی قــرار گرفتــه اســت. از نظــر متــراژ نیــز واحــد هــای بــا زیــر بنــای 60 الــی 70 متــر بــا 15.4 درصــد بیشــترین معاملــه و 70 تــا 80 متــر بــا 
13.7 درصــد رتبــه دوم و 40 تــا  50 متــر بــا 12.8 درصــد نیــز در رتبــه ســوم قــرار داشــته اســت. همچنیــن واحــد هــای مســکونی بــا ارزش 150 تــا 200 
میلیــون تومــان بــا 12.2 درصــد بیشــترین معاملــه و واحدهــای 100 تــا 150 میلیــون تومــان بــا 11.1 درصــد رتبــه دوم و 200 تــا 250 میلیــون تومــان 10.9 
درصــد در رتبــه بعــدی قــرار داشــت بــه ایــن ترتیــب ســهم ایــن ســه رده معاماتــی تقریبــا نیمــی از معامــات را بــه خــود اختصــاص داده اســت. شــاخص 

اجــاره بهــا در شــهر تهــران نیــز نســبت بــه تیــر مــاه ســال قبــل 9.3 درصــد افزایــش را نشــان مــی دهــد.
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در مــرداد مــاه تعــداد معامــات مســکن بــه 18 هــزار واحــد کــه نســبت بــه مــاه قبــل 23.7 و نســبت بــه ســال گذشــته 6.1 درصــد افزایــش را نشــان مــی 
دهــد متوســط قیمــت نیــز بــه 4 میلیــون 670 هــزار تومــان رســید، میــزان خریــد واحــد هــای مســکونی بــاالی 5 ســال نیــز بــه 46.7 رســید، منطقــه 5 
بــا 15.8 درصــد از معامــات در رده اول و مناطــق 4 و 2 نیــز در رتبــه هــای دوم و ســوم قــرار گرفتنــد. بیشــترین قیمــت 9.9 میلیــون تومــان مربــوط بــه 

منطقــه 1 و کمتریــن قیمــت 2.2 مربــوط بــه منطقــه 18 ثبــت گردیــد. 
واحــد هــای مســکونی زیــر 80 متــر بیــش از نیمــی از معامــات را در ایــن مــاه بــه خــود اختصــاص دادنــد. واحــد هــای مســکونی بــا ارزش قیمتــی 150 
تــا 200 میلیــون تومــان در رتبــه اول بــا 12.3 درصــد از کل معامــات در رتبــه اول، واحــد هــای مســکونی بــا ارزش قیمتــی 200 تــا 250 میلیــون تومــان 
در رتبــه دوم و واحــد هــای مســکونی بــا ارزش قیمتــی 100 تــا 150 میلیــون تومــان6 در رتبــه ســوم قــرار داشــتند. اجــاره بهــا نیــز نســبت بــه مــاه قبــل 

8.1 و نســبت بــه ســال قبــل 7.4 درصــد رشــد را نشــان مــی دهــد.
در آخریــن مــاه فصــل نیــز 15545 هــزار واحــد مســکونی معاملــه گردیــد کــه رشــد 9.2 درصــدی را نشــان مــی داد، میانگیــن قیمــت 47.6 و ســهم واحــد 
هــای بیــش از 5 ســال ســاخت بــا 47.5 درصــد بیشــترین ســهم در حجــم معامــات بــود، بیشــترین رشــد متوســط قیمــت مربــوط بــه منطقــه 5 بــا رقــم 
12.5 و کمتریــن میــزان رشــد بــه منطقــه 12 بــا رقــم 0.4 بــود، بیشــترین قیمــت معاملــه شــده متــری 10 میلیــون تومــان و کمتریــن قیمــت معاملــه شــده 2 
میلیــون و 200 هــزار تومــان ثبــت گردیــد کــه نســبت بــه مــاه گذشــته و مــاه مشــابه ســال قبــل بــه ترتیــب 10.3 و 7.8 درصــد افزایــش را نشــان مــی دهــد.

در ایــن مــاه نیــز واحــد هــای مســکونی در دامنــه قیمتــی متــری 3 تــا 3.5 میلیــون تومــان و متــراژ 70 تــا 80 متــر و قیمــت کل 150 تــا 200 میلیــون تومــان 
بیشــترین معاملــه را بــه خــود اختصــاص داده و پــس از آن واحــد هــای مســکونی در دامنــه قیمتــی 2.5 تــا 3 بــا متــراژ 70 تــا 80 متــر و قیمــت 200 تــا 250 
میلیــون تومــان در رتبــه دوم معامــات و 3.5 تــا 4  بــا متــراژ 60 تــا 70 متــر و قیمــت کل 100 تــا 150 میلیــون تومــان در رتبــه هــای بعــدی قــرار داشــتند. 

بدیــن ترتیــب در شــش ماهــه اول ســال تعــداد کل معامــات بــه 85182 هــزار واحــد مســکونی رســید کــه ایــن عــدد در ســال 1394 رقــم 72063 بــود و 
در ســال 1395 رقــم 82851 را نشــان داد. میانگیــن قیمــت هــر متــر مربــع مســکونی نیــز در پایــان 6 ماهــه نخســت ســال 96 بــه 45849 میلیــون ریــال 

رســید کــه در ســال 1394 رقــم 41691 و در ســال 1395 رقــم 43188 را نشــان مــی دهــد.
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بـازار ارز
گروه اقتصادی

دالر شــاخصه اصلــی بــازار ارز در باالتریــن بهــای خــود در دی مــاه 95 بــر روی 41210 ریــال ایســتاد و تــا بــه امــروز ایــن 
بهــا باالتریــن بهایــی بــود کــه بابــت دالر پرداخــت شــد، از آن تاریــخ بــه بعــد شــاهد روندهــای کاهــش و افزایشــی بودیــم 
کــه ســهم رونــد هــای کاهشــی بیشــتر بــود، بیشــترین کاهــش در نیمــه اســفند ســال گذشــته رخ داد، کــه بهــای هــر دالر 
بــه 37240 رســید و پــس از آن ثبــات مناســبی بــرای ایــن بــازار حاکــم شــد ولــی هرچــه از جریانــات انتخابــات دورتــر 

شــدیم بهــای دالر رونــد افزایشــی را نشــان داد.
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بررسی سه ماهه دوم بازار ارز
ــان  ــات و پای ــس از انتخاب ــاه پ ــه اول تیرم در هفت
ــفر  ــاه س ــاز م ــارک رمضــان و آغ ــاه مب ــن م یافت
بــا شــروع تابســتان،  همانطــور کــه پیــش بینــی 
ــه  ــد ک ــاز گردی ــد ارز آغ ــش خری ــد افزای ــی ش م
ایــن موضــوع نشــان مــی داد کــه بهــای دالر در 
هفتــه هــای آینــده رو بــه افزایــش خواهــد بــود، 
ــت 3744  ــا ثب ــاه دالر ب ــن م ــن روز از ای در اولی
ــه  ــان داد و در ادام ــودی را نش ــد صع ــان رون توم
ــب  ــش موج ــن افزای ــید، ای ــال 3750 رس ــه کان ب

شــد کــه تقاضــای خریــد ارز رشــد را نشــان دهــد 
و قیمــت هــای هفتــه اول را بــه مــرز 3760 نیــز 
ــد  ــز در ایــن زمــان شــاهد رون برســاند، درهــم نی
افزایشــی بود، یــورو در اولیــن روز از تیرمــاه 4279 
تومــان و پونــد 4845 معاملــه شــد. بــازار ســکه و 
ــد و  ــارج نبودن ــده خ ــن قاع ــز از ای ــکه نی ــم س نی
ســکه در کانــال یــک میلیــون و 211 تومــان خــود 
را نشــان داد و همزمــان در ســکه هــای کوچکتــر 
نوســان بیشــتری حــادث شــد و در تــک فروشــی 
هــا نیــز قیمــت هــای باالتــری معاملــه گردیــد. 

ــان  ــال 3780 توم ــاه دالر در کان ــر م ــه تی در میان
قــرار گرفــت کــه رشــد محسوســی را نســبت بــه 
اول مــاه نشــان مــی داد کــه ایــن رشــد از ابتــدای 
ــاخص  ــود، ش ــل ب ــی بدی ــاه ب ــا 15 تیرم ــال ت س
ارزی در ابتــدای تیــر رشــد بیشــتر 0/7 درصــدی 
را ثبــت کــرده بــود، کــه بیشــترین میــزان رشــد 
ــن  ــد. ای ــوب می ش ــال 96 محس ــی در س هفتگ
ــازار  ــری در ب ــه گ ــه معامل ــد ک ــث ش ــد باع رون
جســارت بیشــتری را طلــب نمایــد و ترجیــح 
معاملــه گــران رویــت بــازار بــود تــا ورود مســتقیم 

بــه آن، قیمــت حوالــه و ارزش دالر در منطقــه نیز 
ــن  ــود. در همی ــی نب ــرات چندان ــتخوش تغیی دس
بــازه برخــی از فعــاالن معتقــد بودنــد کــه رونــد 
ــن  ــم دور از ذه ــیب مای ــک ش ــا ی ــش ب افزای
نیســت ولــی در پایــان تیــر مــاه رونــد صعــودی 
ــان رســید و  ــه پای ــوب ب ــا نوســانی بســیار مطل ب
در نهایــت در انتهــای تیــر مــاه بــا ثبــت 37760 

ــان رســاند. ــه پای ــال دالر کار خــود را ب ری
بیشــترین قیمــت دالر در تیرمــاه بــه روز 20 ایــن 
مــاه بــر مــی گــردد کــه قیمــت هــر دالر آمریــکا 
3793 تومــان و کمتریــن قیمــت نیــز بــه اولیــن 
روز ایــن مــاه برمــی گــردد جایــی کــه هــر دالر 
3744 تومــان معاملــه شــد، نــرخ دالر مبادلــه نیــز 

در باالتریــن قیمــت 3267 تومــان ارایــه گردیــد. 
ــاه 4434 و  ــن م ــورو در ای ــت ی ــترین قیم بیش
ــن  ــد و کمتری ــه گردی ــان معامل ــد 4944 توم پون
ــان را  ــد 48450 توم ــورو 4279 و پون ــت ی قیم

نشــان داد.
ســکه نیــز بــا توجــه بــه قیمــت دالر و افزایــش 
ــد کاهشــی را نشــان  ــی رون بهــای طــای جهان
ــم  ــش حج ــل کاه ــوان عوام ــی ت ــی داد، م م
ــی  ــانات حباب ــکه در نوس ــور س ــی و حض نقدینگ
ــوان نمــود در  ــت بهــای ســکه عن ــازار را در اف ب
ــان  ــزار توم ــا 3 ه ــکه ب ــم س ــتا نی ــن راس همی
ــن  ــان در آخری ــزار توم ــه قیمــت 624 ه ــت ب اف

ــد. ــه گردی ــاه معامل ــر م ــه تی هفت

ــه  ــی ب ــود ول ــاز نم ــا 3775 آغ ــرداد را ب دالر م
ــود  ــاه خ ــن م ــن روز از ای ــرعت و در چهارمی س
را بــه مــرز 3800 تومــان رســاند تــا پیــش بینــی 
فعــاالن بــازار در خصــوص افزایشــی بــودن نــرخ 
دالر صحیــح باشــد، برخــی از کارشناســان منتظــر 
کاهشــی بــودن قیمــت دالر بودنــد و شــرایط بازار 
آنهــا را ســردرگم کــرده بــود، رونــد افزایشــی دالر 
بــا توجــه بــه جریانــات سیاســی در جهــان کامــا 
خــاف انتظــار بــود و ایــن امــر ســایه احتیــاط را 
بــر ســر بــازار گســتراند. در هفتــه دوم مــرداد نیــز 
دالر در مســیر افزایشــی حرکــت نمــود ایــن رشــد 
موجــب شــد کــه ایــن ارز بــه باالتریــن قیمــت از 

23 بهمــن تــا بــه حــال برســد.
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ــارات  ــر انتظ ــادی ب ــر زی ــس تاثی ــت اون قیم
ــی در  ــازار داخل ــکه ب ــران س ــی معامله گ قیمت
2 روز ابتدایــی آن هفتــه داشــت. ســکه تمــام، 
نیــم و ربــع ســکه نیــز رشــد قیمــت را تجربــه 
نیــم  مردادمــاه،  دومیــن هفتــه  در  کردنــد. 
ســکه 4/ 1 و ربــع ســکه 3/ 1 درصــد افزایــش 
ــرداد  ــاندند. دالر در م ــت رس ــه ثب ــت را ب قیم
مــاه رونــد صعــودی بــا شــیب بســیار مایــم را 
ــود را از 3770  ــتگی خ ــه آهس ــود و ب ــی نم ط

بــه کانــال 3830 رســاند کــه ایــن رشــد مغایــر 
بــا رفتارهــای سیاســی منطقــه بــود، یــورو نیــز 
ــود  ــاز نم ــان آغ ــا 4428 توم ــرداد را ب ــاه م م
ــم  ــرز 45950 ه ــه م ــه ب ــک هفت ــد از ی و بع
ــال  ــی را دنب ــد نزول ــه رون ــی در ادام ــید ول رس
ــن  ــان کمتری ــت 4903 توم ــا ثب ــد ب ــود، پون نم
و بــا ثبــت 49980 در 11 مــرداد بیشــترین 

ــاص داد. ــود اختص ــه خ ــت را ب قیم
ــاه  ــهریور م ــام در ش ــایه ابه ــد آرام و در س رش

نیــز ادامــه داشــت بــه گونــه ای کــه در اولیــن 
روز از ایــن مــاه قیمــت دالر 3833 تومــان 
بــود و بــه نوعــی پیــش بینــی مانــدگاری دالر 
ــید  ــه نرس ــه نتیج ــان ب ــال 3800 توم ــر کان زی
در ایــن میــان برخــی از فعــاالن کــه نتوانســته 
ــازار دالر  ــد پیــش بینــی صحیحــی را در ب بودن
ــای  ــمت ارزه ــه س ــرم ب ــند، الج ــته باش داش
موجــب  انتخابشــان  ایــن  و  رفتنــد  دیگــر 

ــد.  ــز ش ــورو نی ــت ی ــدن قیم ــی ش حباب
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در ایــن شــرایط سیاســت گذار دو گزینه پیــش رو دارد 
یــا حبــاب یــورو را بــا پاییــن آوردن قیمــت آن از بیــن 
ببــرد یــا اجــازه دهــد بهــای دالر بــه تناســب شــرایط 
کنونــی تعدیــل شــود. راه اول بــه معنــی عرضــه یورو 
بــا قیمــت ارزان تــر اســت، کــه ایــن اقــدام موجــب 
حــراج منابــع ملــی و اتــاف ســرمایه می شــود. روش 
ــتن ماحظــات سیاســی و  ــار گذاش ــا کن ــز ب دوم نی
توجــه بــه روندهــای واقعــی بــازار ممکــن می شــود. 
بــه ایــن شــکل بــا تنظیــم قیمــت دالر متناســب بــا 
ــراژ ارزی را  ــورو زمینه هــای آربیت ســطح بهــای ارز ی
از میــان مــی بــرد. انفعــال سیاســت گذار در وضعیــت 
کنونــی خطــر آربیتــراژ و قاچــاق ارز را افزایــش 
ــه  ــی ب ــع داخل ــز مناب ــت نی ــن حال ــد. در ای می ده
ــا هــدف  ــورو ب ــرز خــارج شــده و ی شــکل دالر از م
کســب ســود وارد بــازار می شــود. البتــه ایــن اظهــار 
ــاه  ــهریور م ــل ش ــن و در اوای ــش از ای ــا پی ــر ه نظ
پیــش بینــی مــی شــد ولــی در ادامــه ایــن مــاه بــا 
توجــه بــه بررســی هــای انجــام شــده یــورو تحــت 

تاثیــر روانــی، رونــد افزایشــی را نشــان داد.

ــدی در  ــعید مجته ــان س ــون صراف ــس کان ریی
ــود  ــان نم ــا« بی ــزاری »ایرن ــا خبرگ ــه ب مصاحب
ــاور داشــتند  کــه در گذشــته برخــی از صرافــان ب
کــه کاهــش حجــم اســکناس یــورو منجــر 
ــبت  ــی نس ــازار داخل ــتر آن در ب ــد بیش ــه رش ب
بــه بازارهــای جهانــی مــی شــود، برخــی از 
تحلیلگــران معتقدنــد، بازارســازان بــه  دلیــل 
ماحظــات بیرونــی و برخــی هزینه هــا، عملیــات 
عاجلــی را بــرای مشــکل یــاد شــده انجــام نــداده 
انــد. ایــن در حالــی اســت کــه بــا وجــود ســخت 
معامله گــران  ارزی،  آربیتــراژ  مجــرای  بــودن 
انگیــزه زیــادی بــرای ســودآوری از تفــاوت قیمت 
بازارهــا دارنــد و در نهایــت پــس از متوجــه شــدن 
ایــن موضــوع، فعالیت هــای میانبــری را در برنامــه 
قــرار خواهنــد داد. رییــس بانــک مرکــزی در 
ــه  ــذاران ب ــرمایه گ ــه س ــود ک ــام نم ــی اع پیام
چشــم کســب ســود در ایــن بــازار حاضــر نشــوند، 
ایشــان اظهــار داشــت ســرمایه گــذاری روی دالر 
بــه هیــچ وجــه اقتصــادی نیســت و ســپرده هــای 

ــه  ــری دارد. ب ــب ت ــی مناس ــیار بازده ــی بس بانک
نظــر مــی رســد آقــای ســیف بــا ایــن بیانــه مــی 
ــرخ ارز در  ــرات ن ــه تغیی ــد ک ــان نمای خواســت بی
آینــده پیــش رو کمتــر از نــرخ ســود بانکــی یعنــی 

ــود. ــد ب ــد خواه 15 درص
ــان شــهریور مــاه دالر نتوانســت رکــوردی  در پای
بیشــتر از 3920 تومــان را ثبــت نمایــد، بر اســاس 
نمودارهــا دالر در ایــن مــاه بــا ثبــت 3920 
بیشــترین قیمــت و بــا ثبــت قیمــت 3833 تومــان 
کمتریــن قیمــت را ثبــت نمــود کــه نشــان دهــد 
ــد  ــز رون ــال نی ــاه از س ــمین م ــه دالر در شش ک
صعودیــش را دنبــال نمــوده اســت، یــورو نیــز بــا 
ــت 4816  ــا ثب ــن و ب ــان کمتری ــت 4561 توم ثب
تومــان بیشــترین رقــم را بــه خــود اختصــاص داد، 
ــان شــد بیشــترین دلیــل رشــد  همانطــور کــه بی
یــورو را مــی تــوان افزایــش تقاضــای ایــن بــازار 
ــت 4913 را  ــن قیم ــد در کمتری ــود، پون ــان نم بی
نشــان داد و در بیشــترین قیمــت روی 5299 

ــرار گرفــت. تومــان ق
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بازار فلزات
اســاسی

گروه اقتصادی

چیــن یکــی از بزرگتریــن مصــرف کننــدگان 
گــروه فلــزات نقــش بســزایی در رونــق 
جهانــی ایــن نمــاد دارد، آمریــکا نیــز یکــی 
از بزرگتریــن مصــرف کننــدگان فلــز اســت، 
بانــک مرکــزی آمریــکا اقتصــاد ایــن کشــور 
ــه  ــا توج ــد و ب ــی کن ــی م ــت ارزیاب را مثب
ــد  ــاد و رش ــن اقتص ــت ای ــی مثب ــه ارزیاب ب
اقتصــادی آن بــه همــراه ژاپــن شــرایط 
ــزات و معــدن حاکــم  ــازار فل ــر ب ــی ب مطلوب
ــا در  ــی مــی شــود ب مــی گــردد. پیــش بین
ــاه  ــب در ســه م ــن تمامــی جوان نظــر گرفت
ســوم ســال 96 قیمــت هــای گــروه هــای 
نوســان هــای شــدیدی  فلــزات دچــار 
بــا رونــد  افزایشــی  نگردنــد و شــرایط 
ــد  ــد از دی ــر بگذارن ــت س ــی را پش مطلوب
موسســه مودیــز، طــی ماه هــای آینــده 
قیمــت فلــزات اساســی تحــت تاثیــر اخبــار 
اقتصــادی، تغییــرات نرخ هــای بهــره در 
ــز ارزش  ــت و خی ــزرگ و اف ــای ب اقتصاده
ــورد روی،  ــت. در م ــد داش ــرار خواه دالر ق
ــرد  ــرای عملک ــی ب ــه عامل ــری عرض کس
موسســات  می شــود.  محســوب  بهتــر 
ــی ســاکدن  دیگــری همچــون موسســه مال
ــن  ــای ای ــت ه ــود قیم ــزارش خ ــز در گ نی
ــیار  ــان بس ــا نوس ــد ب ــه رش ــازار را رو ب ب

ــد.  ــی نمودن ــش بین ــم پی مای

نوســان بهــای روی در ســه ماهــه دوم را مــی تــوان مهمتریــن جریــان ایــن بــازار معرفــی نمــود روی بــا 
ثبــت رکــورد قیمــت 3200 دالر در هــر تــن در ســیزدهمین روز شــهریور نــگاه فعــاالن بــازار را معطــوف 
ــی و  ــادن قدیم ــد از مع ــد حجــم تولی ــه رش ــه ب ــا توج ــان ب ــز در جه ــن فل ــاخت و تقاضــای ای ــود س خ
اســتحصال روی از قراضــه بــا کســری مواجــه بــود. تحلیل هایــی از موسســات تحقیقاتــی معتبــر نشــان 
از کســری 250 تــا 650 هــزار تنــی روی در بازارهــای جهانــی داشــت، امــا نمی تــوان درخصــوص اظهــار 
نظرهــا نظــری قطعــی داد  زیــرا شــرایط محاســبات و نتایــج آنهــا بــا یکدیگــر در تضادی جــدی قــرار دارد.

آلومینیــوم نیــز در شــروع فصــل در کانــال 1860 دالر قــرار داشــت و در ادامــه بــا اندکــی نوســان بــه 
قیمــت 1904 دالر در میانــه مــرداد مــاه رســید ولــی ایــن آغــاز بــود بــر رشــد ایــن فلــز و در هفدهمیــن 
ــا ثبــت رکــورد 2178 دالر  روز از مــرداد از مــرز 2000 دالر گــذر نمــود، و در 29 شــهریور مــاه نیــز ب
بیشــترین قیمــت آلومینیــوم را در پایــان فصــل شــاهد بودیــم کمتریــن قیمــت آلومینیــوم بــه 7 آبــان 
ــا در  ــز گرانبه ــن فل ــش از ای ــود، پی ــخ 1433 دالر ب ــز در آن تاری ــن فل ــردد. ارزش ای ــی گ 1394 برم
1393/9/10 بــه مــرز 1978 دالر نیــز رســیده بــود، تحلیــل هــا نشــان مــی دهــد بــرای ســه ماهــه آخــر 

ســال میــادی رونــد رشــد ایــن فلــز بــا نوســانات بســیار کــم ادامــه خواهــد داشــت.
ــکل دارای  ــد نی ــی ده ــان م ــد افزایشــی را نش ــًا رون ــال 94 دایم ــد از س ــه بع ــوم ک برعکــس آلومینی
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نوســانات بســیار کمــی بــوده و پــس از رشــد چشــمگیر در آذر مــاه 93 رونــد کاهشــی را بــه دنبــال داشــت در ســیزدهمین روز از آذر مــاه ســال 1393 نیــکل 
بــا قیمــت 17057 دالر معاملــه گردیــد و تــا 7561 دالر در 94/11/23 نــزول پیــدا کــرد و پــس از آن رشــد قابــل ماحظــه ای نداشــت بــه طــوری کــه در 

باالتریــن قیمــت در نیمــه شــهریور 96 بــه رکــورد 12277 دالر معاملــه گردیــد.
ســرب نیــز بــا قیمتــی معــادل 2204 دالر در ابتــدای تیــر معاملــه گردیــد و رونــد صعــودی بــا نوســان را پشــت ســر گذاشــت پاییــن تریــن قیمــت ســرب 
همــان قیمــت روز اول تیــر مــاه بــود و در باالتریــن قیمــت 2512 دالر در 25 مــرداد ارزش گــذاری شــد. مــس نیــز از قاعــده افزایشــی بــودن فلــزات خــارج 
نبــود و در پاییــن تریــن قیمــت 5740 دالر را در اول تیــر مــاه نشــان داد و در ادامــه بــه قیمــت 6922 دالر در 15 شــهریور معاملــه گردیــد و از ایــن تاریــخ 

بــه بعــد رونــد نزولــی را دنبــال نمــود.
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اشتغـال منصفـانه و
کار شایسته و مناسب

ــت  ــي،  وضعی ــت مال ــد امنی ــي توانن ــن شــرایط خــوب باشــند م ــه ای ــي ک ــت در ســامت دارد . هنگام ــر عدال ــدي ب ــرات قدرتمن شــرایط اشــتغال و کار اث
اجتماعــي، توســعه فــردي، روابــط اجتماعــي، عــزت نفــس و حفاظــت در برابــر خطــرات فیزیکــي و روانشــناختي و اجتماعــي فراهــم آورنــد . اقــدام بــراي 

بهبــود اشــتغال و کار بایــد در ســطح جهانــي، ملــي و محلــي صــورت گیــرد .

اقدام  شواهد 
ــر ســامت در آن  کار حیطــه اي اســت کــه بســیاري از عوامــل مهــم ب
نقــش بــازي مــي کننــد ) مارمــوت و ویایکســون 2006 (. ایــن موضــوع 
ــروي کار  ــد. نی ــي باش ــود کار م ــت خ ــتغال و طبیع ــرایط اش ــامل ش ش
ــده  ــناخته ش ــب ش ــادي مناس ــودن اقتص ــر ب ــت پذی ــراي رقاب ــف ب منعط
ــان  ــواهد نش ــردد. ش ــي گ ــامت م ــر س ــي ب ــبب تاثیرات ــا س ــت ام اس
ــران  ــان کارگ ــژه اي در می ــور وی ــه ط ــر ب ــرگ و می ــه م ــد ک ــي ده م
ــال  ــراي مث ــد ) ب ــي باش ــر م ــي باالت ــران دایم ــه کارگ ــت نســبت ب موق
ــه  ــرار داد و کار نیم ــدون ق ــتغال ب ــت،  اش ــر ثاب ــت غی ــاي موق قرارداده
ــرات  ــد، اث ــغلي را درک میکنن ــت ش ــدم امنی ــه ع ــي ک ــت (. کارگران وق
ــي  ــه م ــود تجرب ــي و روان خ ــامت فیزیک ــر س ــي را ب ــوب مهم نامطل

ــد.  کنن
تحــت  را  در ســامت  عدالــت  و  کاري همچنیــن ســامت  شــرایط 
ــراد را  ــد اف ــي توان ــوب م ــرایط کاري نامطل ــد . ش ــي ده ــرار م ــر ق تاثی
ــرار  ــه ســامت فیزیکــي ق ــوط ب ــرض گســتره اي از خطــرات مرب در مع
ــتري  ــي بیش ــن فراوان ــاي رده پایی ــغل ه ــت در ش ــن وضعی ــد و ای ده
ــاال، در  ــد ب ــا درآم ــورهایي ب ــه در کش ــود یافت ــرایط کاري بهب دارد. ش
ــذاري  ــون گ ــده و قان ــي ش ــازمان ده ــم و س ــدام منظ ــا اق ــال ه ــر س اث
بــه ســختي حاصــل شــده و بــه طــور دردآوري در کشــورهاي بــا درآمــد 
متوســط و پاییــن مشــاهده نمــي شــود . اســترس هنــگام کار بــا 50 % از 
افزایــش خطــر بیمــاري کرونــري قلــب ارتبــاط دارد و شــواهد مســتدلي 
ــرل پاییــن و عــدم تعــادل  ــاالي شــغلي، کنت وجــود دارد کــه تقاضــای ب
بیــن کوشــش – تشــویق ریســک فاکتورهایــي بــراي مشــکات ســامت 

ــند. ــي باش ــي م جســمي و روان

چه کاري باید انجام گیرد 
از طریــق اطمینــان از اشــتغال منصفانــه و شــرایط کاري شایســته، 
دولــت هــا، کارفرمایــان و کارگــران مــي تواننــد بــه ریشــه کنــي فقــر، 
کاهــش بــي عدالتــي هــاي اجتماعــي، کاهــش مواجــه بــا عوامــل خطــر 
فیزیکــي و روانــي – اجتماعــي و افزایــش خدمــات ســامت و بهزیســتي 
کمــک نماینــد و البتــه، نیــروي کار ســالم بــراي بهــره وری نیــز مناســب 
ــه و کامــل و کار شایســته بایــد هــدف مشــترک  اســت. اشــتغال منصفان
ــي و  ــاي مل ــت ه ــي سیاس ــش کانون ــي و بخ ــن الملل ــاي بی ــه ه موسس
اســتراتژي هــاي رشــد و توســعه، بــا حضــور تقویــت شــده کارگــران در 
ــه کار  ــوط ب ــون گــذاري و برنامــه هــاي مرب ــن ایــن سیاســت، قان تکوی
ــتمزد  ــد دس ــامت نیازمن ــت در س ــه عدال ــتیابي ب ــد. دس ــتغال باش و اش
ــوب کار  ــادل مطل ــاالنه و تع ــت کاري س ــن و فرص ــه و کار ایم منصفان
– زندگــي بــراي همــه مــي باشــد. ایــن مهــم بــا توجــه بــه مــوارد زیــر 

ــل دســتیابی اســت:  قاب
ــه  ــي ک ــتمزد معاش ــان و دس ــردان و زن ــراي م ــت ب ــا کیفی ــن کار ب تامی

ــرد .  ــر گی ــي را در نظ ــاري و واقع ــالم ج ــي س ــه زندگ هزین
حفاظــت از تمامــي کارکنــان،  آژانــس هــاي بیــن المللــي بایــد کشــورها 
ــمي و  ــران رس ــراي کارگ ــي کار ب ــتانداردهاي اصل ــراي اس ــراي اج را ب
ــادل کار-  ــان از تع ــراي اطمین ــي ب ــت های ــن سیاس ــمي، تدوی ــر رس غی
زندگــي و کاهــش تاثیــرات منفــي عــدم امنیــت بیــن کارگــران در شــغل 

هــای بــي ثبــات مــورد حمایــت قــرار دهنــد . 
ــا  ــه آنه ــش مواج ــت کاه ــران جه ــي کارگ ــرایط کاري تمام ــود ش بهب
ــراي  ــر ب ــاي مض ــه کار و رفتاره ــوط ب ــترس مرب ــر، اس ــواد مض ــا م ب

ــامتي. س

پریسا شجاعی
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رابطه بین کار و بي عدالتي ها در ســامت 
شــرایط کار و اشــتغال اثــرات قــوي بــر ســامت و عدالــت در جامعــه دارد. وقتــي ایــن شــرایط مناســب باشــند مــي تواننــد امنیــت مالــي، موقعیــت اجتماعــي، 
ــر – خطــرات فیزیکــي و روانــي – کــه هــر یــک بــراي ســامت مهــم هســتند – را  توســعه فــردي، روابــط اجتماعــي و عــزت نفــس و حفاظــت در براب
تامیــن نماینــد. عــاوه بــر نتایــج مســتقیم بــي عدالتــي هــاي مرتبــط بــه کار بــر ســامت، اثــرات عدالــت در ســامت بخاطــر نقــش بالقــوه کار در کاهــش 
بــي عدالتــي هــاي جنســیتي، قومــي و ســایر بــي عدالتــي هــاي اجتماعــي حتــي بیشــتر هــم مــي شــود. ایــن امــر کاربردهــاي عمــده اي بــراي دسترســي 

بــه اهــداف توســعه هــزاره ســوم  )MDG 3( دارد. 

اشتغال  شرایط 
برخــي از شــرایط مرتبــط بــا اشــتغال مثــل بیــکاري و کار غیــر 
ــراردادي، کار کــودکان  ــي، ق ــر رســمي، کار فصل ــل کار غی دایمــي )مث
ــد ســامتي هســتند. شــواهد  ــاي ب ــت ه ــا وضعی ــط ب ــگاري( مرتب و بی
ــي در  ــران موقت ــان کارگ ــر در می ــرگ و می ــه م ــد ک ــي ده ــان م نش
ــد.  ــي باش ــر م ــاداري باالت ــور معن ــي بط ــران دایم ــا کارگ ــه ب مقایس
ــا اشــتغال غیــر دایمــي  پیامدهــاي ســامت روحــی پاییــن و ضعیــف ب
ــي،  ــر رســمي،  قراردادهــاي موقت ــل کار غی ــاط مــي باشــد ) مث در ارتب
ــد  ــي کنن ــي م ــن تلق ــه کار را ناام ــي ک ــت ( کارگران ــاره وق و کار پ
ــود  ــي خ ــي و روان ــامت فیزیک ــر س ــاداري را ب ــوس معن ــرات معک اث

ــد.  ــي کنن ــه م تجرب

- شرایط کار کردن 
شــرایط مرتبــط بــه کارکــردن نیــز بــر ســامت و عدالــت در ســامت اثــر 
ــدازه از  ــه ان گــذار مــي باشــند. کیفیــت ضعیــف کار ممکــن اســت تقریبــا ب
ــه  ــری ک ــرایط  مض ــذارد. ش ــر بگ ــي اث ــامت روان ــر س ــت دادن کار ب دس
ــي شــوند در شــغل  ــا آن مواجــه م ــراد در گســتره مخاطــرات ســامت ب اف
هــاي ســطح پاییــن تــر خیلــي بیشــتر مــي شــوند. مــرگ و میرهــاي مرتبــط 
ــي جــدي  ــوان مشــکات خیل ــا مخاطــرات بعن ــه کار ناشــي از مواجهــه ب ب
ــدي  ــر 50 درص ــش خط ــا افزای ــل کار ب ــار در مح ــت. فش ــده اس ــي مان باق
بیمــاري کرونــري قلــب در ارتبــاط مــي باشــد شــواهد ســازگاري وجــود دارد 
کــه تقاضــاي زیــاد شــغل ، کنتــرل انــدک، و عــدم تعــادل پــاداش – تــاش، 

ــراي مشــکات روانــي فیزیکــي ســامت مــي باشــند.  عوامــل خطــر ب
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ویژگي اشتغال و قراردادهاي کاري 
ــه  ــازار جهانــي در دهــه 1970، ب از زمــان شــروع افزایــش ادغــام در ب
ــده  ــد ش ــي تاکی ــاي جهان ــه بازاره ــوالت ب ــه محص ــره وري و عرض به
ــازار را  ــن ب ــت در ای ــد رقاب ــه قص ــي ک ــات و کارفرمایان ــت. موسس اس
دارنــد بدنبــال نیــروي کار منعطــف در هــر کجــاي جهــان کــه موجــود 
ــامت در  ــه س ــط ب ــرات مرتب ــي تغیی ــر برخ ــن ام ــتند. ای ــد هس باش
ــراه دارد.  ــه هم ــا خــود ب ــاي اســتخدامي و شــرایط کاري را ب قرارداده
امنیــت مالــي و فرصــت اقتصــادي 
افــراد در درجــه نخســت توســط 
ــا  ــن مــي شــود و ی ــازار کار تعیی ب
ــود. در  ــي ش ــرح م ــل مط حداق
ســال 2007 ، 3 میلیــارد نفــر 
باالتــر  و  ســال   15 ســن  در 
از آن مشــغول بــه کار بــوده 
انــد. بــا ایــن وجــود، هنــوز 
ــان  ــر در جه ــون کارگ 487میلی
درآمــد  کــه  دارنــد  وجــود 
کافــي بــراي بــاال کشــیدن خــود 
و خانــواده شــان از خطــر فقــر 1 
دالر ) آمریــکا ( در روز را ندارنــد و 
3/1  میلیــارد از کارگــران درآمــدي 
باالتــر از 2 دالر ) آمریــکا ( در روز 
منطقــه  هــاي  تفــاوت  ندارنــد. 
اي در وضعیــت کار 

ــي و  ــاي فراملیت ــرکت ه ــدرت ش ــش ق ــت. افزای ــادار اس ــف معن ضعی
ــروي  ــي نی ــتورالعمل سیاس ــن دس ــراي تعیی ــي ب ــن الملل ــات بی موسس
ــه  ــي ک ــا و آنهای ــه ه ــران، اتحادی ــدي کارگ ــدم توانمن ــه ع کار، منجــر ب
ــرایط کاري مضــر ســامت،  ــات و ش ــش توافق ــوده و افزای ــال کار ب بدنب
شــده اســت. در کشــورهاي بــا درآمــد بــاال،  ناامنــي شــغلي، قراردادهــاي 
ــي، کار  ــمي، کار موقت ــر رس ــل کار غی ــي ) از قبی ــر دایم ــتخدامي غی اس
ــت  ــف حمای ــغل و ضع ــت دادن ش ــی کاري (، از دس ــت و جزی ــه وق نیم
ــي،  ــروي کار جهان ــر نی ــت. اکث ــته اس ــود داش ــي وج ــاي قانون ــای ه ه
بویــژه در کشــورها بــا درآمــد کــم تــا متوســط ، در اقتصــاد غیــر رســمي 
ــر دایمــي مــي باشــد  ــه طبیعــت آن کاري غی ــا توجــه ب ــه ب مشــغولند ک
ــت از  ــراي حمای ــي ب ــررات قانون ــدان  مق ــاي آن فق ــخصه ه و از مش
ــه  ــغلي و بیم ــامت ش ــي و س ــتمزدها،  ایمن ــاي کاري، دس ــت ه وضعی
ــي  ــر صنعت ــورهاي غی ــه در کش ــمي، ک ــد.اقتصاد رس ــي باش ــوادث م ح
حاکــم اســت، قبــا بــا سیاســت گــذاري رو بــه گســترش بــازار کار ، اثــر 
ــي  ــت مشــخص م ــام وق ــم تم ــب اشــتغال دای ــا و اغل ــه ه ــوي اتحادی ق

ــد.  ــاداري ش ــرات معن ــار تغیی ــوع دچ ــن موض ــد. ای ش
جمعیت هاي آسیب پذیر 

طبــق تحلیــل هــاي مــان و همــکاران ) 2006 ( بــر اســاس نظرســنجی 
از خانوارهــای چنــدی در بوســتوانا، برزیــل، مکزیــک،  روســیه، آفریقــاي 
جنوبــي، ایــاالت متحــده و ویتنــام بــدون هیــچ تناقضــي مشــخص شــد 
کــه حمایــت و مزایــاي ارایــه شــده کاري بــراي زنــان نســبت بــه مــردان 
ــد  ــه نیازمن ــتغال منصفان ــت. اش ــته اس ــرار داش ــر ق ــن ت ــطح پایی در س
ــاري  ــکال کار اجب ــه اش ــامل کلی ــه ش ــت – ک ــي اس ــي از زورگوی رهای
ــي ،  ــر جهان ــود. از نظ ــي ش ــودک م ــي و کار ک ــگاري، بردگ ــل بی از قبی
بــرآورد شــده اســت کــه 28 میلیــون نفــر قربانــي بردگــي و 7/5 میلیــون 
ــه  ــده اي ب ــرفت عم ــه پیش ــتند. اگرچ ــگاري هس ــار بی ــر فش ــودک زی ک
ســوي حــذف اشــکال خیلــي بــد کار کــودک ایجــاد شــده اســت  هنــوز 
بیــش از 200 میلیــون کــودک در جهــان بیــن ســنین 5-17 ســال وجــود 
ــد خانوارهــاي  ــال هســتند. افزایــش درآم ــه از نظــر اقتصــادي فع دارد ک
ــده کار  ــا کیفیــت از عوامــل کاهــش دهن ــان از تحصیــل ب ــر و اطمین فقی
کــودک قلمــداد مــي شــوند. بــرآورد شــده اســت کــه 7 درصــد کــودکان 
کار در هنــد درصورتــي کــه عامــل گفتــه شــده مهیــا شــود بــه مدرســه 

ــد رفــت.  خواهن
محیــط بین المللي حمایت کننده 

ســطح و ضوابــط مرتبــط بــا کار بطــور فزاینــده اي تحــت تاثیــر توســعه 
اقتصــادي در ســطح جهانــي، بویــژه کشــورهاي بــا ســطح درآمــد پاییــن 
ــا وســط، تعییــن مــي شــوند. بنابرایــن، اجــراي پیشــنهادات کمیســیون  ت
هــم بــراي ارتقــاء اشــتغال کامــل جهانــي و هــم رونــق دادن و حمایــت 
ــي کــه در ایجــاد کار شایســته و  سیاســت هــاي اقتصــادي در ســطح مل
ــده  ــر نشــان دهن ــن ام ــد. ای ــي باش ــي م ــد، حیات ــه دارن ــه مداخل منصفان
نیــاز بــه تغییــرات در  تقابــل هــای اقتصــاد ملــي بــا بازارهــاي جهانــي و 
فعالیــت هــاي موسســات بیــن المللــي مــي باشــد، بــراي مثــال توافقــات 
WTO  و IMF  و برنامــه هــاي حمایتــي بانــک جهانــي. ایــن امــر 

ضــرورت دارد کــه مجموعــه هــاي ملــل متحــد )UN ( و ســایر آژانــس 
ــدرت  ــد، ق ــران ســر و کار دارن ــوق کارگ ــا حق ــه ب ــي ک ــن الملل ــاي بی ه
ــان  ــتغال در می ــه اش ــاي منصفان ــاب عملکرده ــر انتخ ــذاري ب ــر گ تاثی
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ــتري  ــل بیش ــه و تحلی ــه توج ــند. در حالیک ــته باش ــو را داش ــل عض مل
ــاز  ــورد نی ــدل هــاي توســعه م ــه هــاي سیاســي خــاص و م ــراي گزین ب
مــي باشــد، معیارهایــي کــه مــي تواننــد بطــور بالقــوه اي در ایــن فرآینــد 

ــر باشــد:  ــد ممکــن اســت شــامل مــوارد زی ــه کنن مداخل
بازار  محدودیت هاي مستقیم 

ــذاري  ــون گ ــق قان ــي از طری ــرمایه خارج ــه س ــتگي ب ــش وابس -کاه
ــرمایه، و  ــاي س ــرل ه ــب از کنت ــتفاده مناس ــي، اس ــش مال ــردر بخ موث

ــي.  ــرمایه داخل ــظ س ــودن و حف ــیج نم ــت بس ــي جه اقدامات
رقابتي  هاي  محدودیت 

-پایانــي بــراي  صــدور کاالهــای تولیــد شــده در بازارهــاي کشــورهاي 
بــا درآمــد کــم تــا متوســط بــا قیمــت هــاي کمتــر از هزینــه تولیــد آنهــا. 
-درجــه بنــدي اســتانداردهاي کاري مــورد نیــاز و همگرایــي بــه ســمت 

بــاال طــي زمــان. 
ــا  ــورهاي ب ــادرات از کش ــل ص ــه در مقاب ــش تعرف ــراي افزای ــي ب -پایان

ــا متوســط.  ــم ت ــد ک درآم
ــد  ــاء تولی ــق ارتق ــي از طری ــاي صادرات ــه بازاره ــتگي ب ــش وابس -کاه

ــي.  ــازار داخل ــراي ب ــا  ب کااله
ــا درآمــد کــم  ــان کشــورهایي ب ــاء تجــارت بیــن منطقــه اي در می -ارتق
ــات  ــودن توافق ــتحکم نم ــاد و مس ــق ایج ــم از طری ــط، آن ه ــا متوس ت

ــه اي.  ــاري منطق تج
-ترویج ســاعات کاري کوتاه تر در کشــورهایي با درآمد باال. 

المللي  بین  توافقات 
-تاکیــد زیــاد بــر رفتــار متفــاوت و خــاص بــراي کشــورهاي  بــا درآمــد 

 .WTO کــم تــا متوســط در توافقــات آینــده
ــات تجــاري دو  ــات WTO ) و توافق ــن مســتحکم در توافق ــه تضمی -ارای

طرفــه ( بــا توجــه بــه ضــرورت هــاي ســامت عمومــي. 
-افزایــش دسترســي کشــورهاي بــا درآمــد کــم تــا متوســط بــه ســازوکار 

. WTO تنظیــم توافقــات
اکثــر ایــن اقدامــات نیازمنــد اقــدام در ســطح بیــن المللــي اســت – هــم 
تغییــرات اختیــاري دولــت هــا بصــورت انفــرادي ) در حالــت افزایــش یــا 
تغییــر دسترســي بــه حمایــت اهــدا کننــده ( و هــم اقــدام جمعــي تعییــن 

شــده توســط موسســات بیــن المللــي . 
ــا  ــي ت ــت مل ــتورالعمل سیاس ــن دس ــران در تعیی ــه کارگ ــور منصفان حض
ــتخدامي را در  ــرایط کاري و اس ــي ش ــبتا کم ــورهاي نس ــال، کش ــه ح ب
ــن  ــق ای ــد، تحق ــوده ان ــام نم ــي و اقتصــادي ادغ ــاي اجتماع سیاســت ه
ــي و خصوصــي  ــدگان دولت ــدام کنن ــن اق ــه بی ــن معناســت ک ــاق بدی اتف
تعــادل قــدرت بــر قــرار شــود. رهبــري بخــش عمومــي از لحــاظ ملــي و 
جهانــي ضــروري مــي باشــد و نیازمنــد ســازوکارهایي اســت کــه حضــور 
ــند را در  ــی باش ــتجوي کار م ــه در جس ــي را ک ــران و آنهای ــه کارگ هم
خلــق سیاســت، قانــون گــذاري و برنامــه هــاي مرتبــط بــه کار و اشــتغال 
قــدرت مــي بخشــد. از لحــاظ تاریخــي، مشــارکت کارگــران بطــور مثبتــي 
بــا توســعه حقــوق جمعــي نیــروي کار، جنبــش نیــروي کار و سیاســت هــا 
ــاط  ــاه مــدرن در ارتب ــت هــاي رف ــه توســط دول ــازار کار توســعه یافت و ب

بــوده اســت)1-2(

منابع:

1.Camargo Jr KRd. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. Taylor & Francis; 2011.
2.Marmot M. Closing the gap in a generation. World Health Organisation، Geneva. 2008.
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بازار طال
گروه اقتصادی

مهمتریــن عوامــل تاثیــر گــذار در بــازار طــا را مــی تــوان عوامــل سیاســی اعــام نمــود، بعــد از اتفاقــات ریاســت جمهــوری 
آمریــکا و بــر روی کار آمــدن ترامــپ و تنــش هــای سیاســی ایجــاد شــده بیــن آمریــکا و دولــت هــا مخالــف عقیــده و افــکار 
آمریــکا، دخالــت در امــور بانکــداری ترامــپ بــا اظهــار نظــر در خصــوص نــرخ بهــره و افزایــش آن، کاهــش مالیــات بــه تبــع 
آن رشــد ســرمایه گــذاری در آمریــکا و بــاال رفتــن ارزش دالر و کاهــش شــاخص اونــس، ورود بــه طــرح اوباماکــر و برچیــدن 
آن بــرای تقویــت دالر و بــا توجــه بــه اینکــه برخــی از ایــن طــرح هــا فرجــام خوبــی نداشــت مــا شــاهد کاهــش نــرخ ارز 

جهانــی و افزایــش شــاخص اونــس بودیــم.

بررسی بازار
در ابتــدای ســه ماهــه دوم بــازار افــت طــا را بــا 
رشــد دالر نشــان مــی داد، هــر اونــس در اولیــن 
جمعــه بــه 1253 دالر رســید ایــن در جایــی بــود 
ــان در کــف  ــان زم ــز در هم ــت نی ــای نف ــه به ک
ــوان  ــرار داشــت، مــی ت ــه گذشــته خــود ق 7 هفت
رشــد دالر را ناشــی از چشــم انداز سیاســت پولــی 
فــدرال رزرو دانســت و بارز تریــن دلیــل فشــار 
ــن  ــی در بزرگ تری ــاض پول ــر طــا تشــدید انقب ب
ــه  ــل توج ــش قاب ــه کاه ــان و  ادام ــاد جه اقتص
ــاه  ــه دوم تیرم ــدای هفت نفــت خــام اســت، در ابت
ــی  ــد محسوس ــان رش ــار کارشناس ــاف انتظ برخ
ــارن  ــه، مق ــن روز هفت ــم، در اولی ــاهد نبودی را ش
ــف 14  ــام در ک ــت خ ــد شــاخص دالر، نف ــا رش ب
ــه  ــم ب ــی ه ــل دوم خارج ــا عام ــت ت ــه رف ماه
ــا  ضــرر طــا باشــد. رییــس بانــک مرکــزی اروپ

ــان  ــه پای ــه ای ب ــود عجل ــان نم در کنفرانســی بی
ــه  ــرا ک ــدارد چ ــاطی ن ــای انبس ــت ه دادن سیاس
اقتصــاد اروپــا در حــال احیــا مــی باشــد، وی بیــان 
نمــود کــه اقتصــاد اروپــا رشــد را نشــان مــی دهــد 
ــن  ــد، ای ــم دی ــورم را خواهی ــم ت ــش مای و افزای
بیــان را مــی تــوان بدیــن شــکل معنــی نمــود کــه 
بانــک مرکــزی اروپــا در پــی انقبــاض پولــی حتــی 
بــا رویکــرد مقطعــی اســت. در پــی ایــن اظهــارات 
ــد، در همیــن  یــورو و دالر افزایــش را نشــان دادن
بــازه رییــس فــدرال رزرو آمریــکا نیــز در نشســتی 
ــران  ــچ بح ــش هی ــان حیات ــود در زم ــام نم اع
ــون  ــد داد و آن را مدی ــری رخ نخواه ــی دیگ مال
ــای  ــران ه ــس از بح ــی پ ــام بانک ــات نظ اصاح
ســال هــای 2007-2009 دانســت. در آخریــن روز 
ــز  ــه 1200 دالر نی ــس از میان ــر اون ــه دوم تی هفت

ــد و روی 1245 دالر ایســتاد. ــر آم ــن ت پایی

آزمایــش موشــکی جدیــد کــره شــمالی نیــز 
نتوانســت بــر قیمــت دالر در هفتــه ســوم تیرمــاه 
تاثیــر بســزایی بگــذارد بــه گونــه ای کــه در ایــن 
هفتــه بــا بررســی هــای اقتصــادی نشــان داد کــه 
ــی بخشــی از ســرمایه  ــذاران بین الملل ســرمایه گ
ــزات  ــرمایه گذاری فل ــای س ــود را از صندوق ه خ
مارکــت   اچ اس  نمودنــد. آی  گرانبهــا خــارج 
میــزان خــروج ســرمایه از صنــدوق »ای تــی اف« 
را بیــش از 4/ 4 میلیــارد دالر اعــام نمــود. 
ــم  ــازار رق ــن ب ــرمایه از ای ــروج س ــترین خ بیش
800 میلیــون دالر در انتهــای ســال 2015 بــود. و 
تمامــی ایــن دالیــل منجــر بــه ایجــاد نوســانات 
شــدید دالر شــد، بــه شــکلی کــه در ایــن هفتــه 
ــدد  ــه ع ــس در 96/4/19 ب ــت اون ــن قیم کمتری
1213 رســید و در باالتریــن قیمــت آن هفتــه 

ــود. ــه نم 1229 را تجرب
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1218 دالر قیمتــی بــود کــه بــرای هــر اونــس در 
ــد،  ــت گردی ــاه ثب ــن روز از تیرم ــت و پنجمی بیس
ولــی در پایــان مــاه ایــن رقــم بــا افزایــش بســیار 
مناســبت تــا عــدد 1255 نیــز بــاال رفــت کــه ایــن 
رقــم باالتریــن عــدد در یــک مــاه گذشــته بــود، 
ــا افــت شــاخص  ــز مرتبــط ب دالیــل رشــد آن نی
ــتعفای  ــش زای اس ــل تن ــل عوام ــه دالی دالر ب
ــناتورهای  ــای س ــپ و انتقاده ــی ترام ــم حقوق تی
جمهــوری خــواه، مخالفــت کمیتــه ســرمایه 
ــرمایه  ــورد س ــا 9 م ــکا ب ــی آمری ــذاری خارج گ

ــود. ــذاری خارجــی ب گ
ســقوط شــاخص دالر در اولیــن هفتــه مــاه 
مــرداد رونــد افزایــش بهــای اونــس را بــه 
همــراه داشــت کارشناســان خارجــی در ایــن 
بــازه افزایــش قیمــت را پیــش بینــی مــی 
ــش  ــل پی ــزارش فص ــه گ ــور ک ــد، همانط نمودن
بیــان شــده بــود فعالیــت صنــدوق ســرمایه 
ــک  ــش ریس ــرد پوش ــا دو رویک ــا ب ــذاری ط گ
بــاال  نقدشــوندگی  و  تــورم  از  ناشــی  هــای 
ــدوق  ــن صن ــای ای ــت ه ــد، از قابلی ــاز گردی آغ
ــت  ــن و امنی ــروش آنای ــد و ف ــوان خری ــی ت م
بــاال را ذکــر نمــود، ســلطانی نژاد مدیرعامــل 
شــرکت بــورس کاالی ایــران توثیــق واحدهــای 
ســرمایه گذاری  صنــدوق  ســرمایه گذاری 
ــدات  ــرای تعه ــورس کاال ب ــا در ب ــتوانه ط پش

و وام هــای بانکــی را از دیگــر کاربردهــای آن 
ــزار  ــن اب ــه کــرد توســعه ای ــوان نمــود و اضاف عن
ــی را در  ــال خوب ــوده و اقب ــش ب ــیار نوید بخ بس
ــه ایــن  ــر دارد و حجــم ســرمایه جــذب شــده ب ب
ــاب  ــا احتس ــی ب ــان پذیره نویس ــدوق در زم صن
ســرمایه ســرمایه گذاران ممتــاز بیــش از 16.8 
ــا  ــش ت ــت افزای ــه قابلی ــوده ک ــان ب ــارد توم میلی

دارد.  را   100
تنــش هایــی را کــه دولــت آمریــکا ایجــاد مــی 
ــت  ــا ثاب ــد ی ــی رش ــل اصل ــی از دالی ــد یک کن
ــت دالر در  ــش قیم ــا و کاه ــت ط ــدن قیم مان
هفتــه اول مــرداد مــاه بــود جایــی کــه در ابتدای 
هفتــه اونــس بــا ثبــت قیمــت 1255 شــروع و در 
ــی در  ــید. ول ــز رس ــورد 1270 نی ــه رک ــه ب ادام
هفتــه دوم مــرداد همــواره رونــد کاهشــی اونــس 
را شــاهد بودیــم تــا جایــی کــه در پایــان هفتــه 
ــید  ــت 1255 دالر رس ــه قیم ــدداً ب ــس مج اون
ــه ســوم  ــی کارشناســان در هفت ــش بین ــه پی البت
مــرداد بــه ثمــر نشســت و در میانــه هفتــه ســوم 
ــود  ــتانه خ ــورد تابس ــت 1290 رک ــا ثب ــس ب اون
ــی  ــوان ناش ــی ت ــوع را م ــن موض ــه ای را زد ک
ــه  ــمالی و برنام ــره ش ــه ک ــپ ب ــد ترام از تهدی
ــه گــوام دانســت. ــه کــره شــمالی ب ــزی حمل ری
در پایــان مــرداد مــاه و در هفتــه آخــر نوســانات 
کنتــرل بیشــتری داشــت و در کانــال 1280 قــرار 

گرفــت کــه بــا پایــان یافتــن ایــن مــاه کمتریــن 
قیمــت 1255 و باالتریــن قیمــت 1291 را نشــان 
ــرداد، 10  ــازه 15 خ ــه ب ــا در س ــس ط داد. اون
مــرداد و 20 مــرداد خــود را تــا مــرز 1300 
ــوان  ــی ت ــل آن را م ــن دلی ــه تنهاتری ــاند ک رس
ــکا  ــمالی و آمری ــره ش ــی ک ــای سیاس ــش ه تن

دانســت.
ــس کار خــود را  ــه از شــهریور اون ــن هفت در اولی
ــش  ــا 10 دالر افزای ــروع و ب ــال 1290 ش در کان
خــود را بــه بــاالی 1300 رســاند، ایــن در حالــی 
بــود کــه شــاخص دالر کــه 27 مــرداد روی 
ــهریور  ــود، 1 ش ــتاده ب ــد ایس ــدد 43/ 93 واح ع
بــا افتــی شــدید بــه عــدد 09/ 43 واحــد رســید 
ــه  ــن کاهــش ارزش شــاخص دالر منجــر ب و ای
ــهریور  ــه دوم ش ــس در هفت ــت اون ــش قیم افزای
ــرخ  ــن ن ــه در باالتری ــه طوریک ــت ب ــز گش نی
هفتــه دوم عــدد 1334 بــرای هــر اونــس ثبــت 
ــه  ــم در تابســتان 96 تجرب ــن رق ــه ای ــد ک گردی
نشــده بــود، ادامــه تهدیدهــا و اولتیماتــوم هــای 
ــا  ــره، ط ــره ک ــبه جزی ــه ش ــده ب ــت متح ایال
را بــه عنــوان امــن تریــن ســرمایه گــذاری 
ــر  ــن ام ــود و ای ــوان نم ــان عن ــازار روز جه در ب
ــی را تحــت فشــار خــود گذاشــت،  ــورس جهان ب
ــد،  ــه نمودن بــه طوریکــه رونــد کاهشــی را تجرب
ــا افزایــش هــای مکــرر در دو روز  اونــس نیــز ب
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17 و 18 شــهریور عــدد 1348 را تجربــه نمــود.
پیش بینی آینده بازار جهانی طا

مــی تــوان گفــت در هفتــه هــای پایانــی شــهریور 
وضعیــت طــا بســیار مســاعد و خــوب اســت ولــی 
همــواره ایــن احتمــال وجــود خواهــد داشــت کــه 
طــا بازگشــت متحیــر کننــده ای را داشــته باشــد، 
ــده طــا  ــرای آین ــر دو موضــع را ب ــران ه تحلیلگ
ــی  ــی ان ب ــزارش )س ــه گ ــوند. ب ــی ش ــور م متص

ــی در  ــائل سیاس ــر مس ــه تاثی ــه ب ــا توج ــی( ب س
رشــد قیمــت طــا و بــا توجــه بــه تشــدید بحــران 
پیونــگ یانــگ و واشــنگتن مــی تــوان امــن تریــن 
ســرمایه گــذاری را در طــا دیــد امــا نبایــد احتمــال 
ــده گرفــت و  ــان ایــن دو را نادی کاهــش تنــش می
اگــر ایــن تنــش پایــان و یــا ســرد گــردد بــی شــک 
موجــب افزایــش قیمــت دالر و در پــی آن کاهــش 
قیمــت طــا خواهــد شــد،کیت جوکیــس، تحلیلگر 

ــز  ــرال« فرانســه نی ارشــد موسســه »سوســیته جن
هشــدار داده اســت کــه ســرمایه گذاران بایــد بــرای 

هــر گونــه کاهــش قیمــت طــا آمــاده باشــند.
بــا بررســی تحلیــل هــای افزایشــی در ایــن 
حــوزه مــی تــوان بیــان نمــود کــه ســیگنال هــای 
ــف  ــب ضع ــدرال رزرو موج ــمت ف ــاطی از س انبس
ــر  ــد، مدی ــد ش ــت دالر خواه ــش قیم دالر و افزای
صنــدوق تجــاری والــش تریدینــگ در اظهاراتــش 
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بیــان نمــود کــه انتظــار مــی رود کــه طــا در اوج 
ــرد، کارشناســان فیوچــرز  ــرار گی ــی ســابقه ای ق ب
نیــز بــر ایــن مدعــا صحــه گذاردنــد، در ایــن میــان 
ــره  ــار ژئوپلیتیــک کــه از سراســر جهــان مخاب اخب
مــی شــود یکــی از عوامــل افزایشــی بــرای 
شــاخص اونــس خواهــد بــود، البتــه یکــی از پیــش 
ــس  ــای اون ــش به ــرای افزای ــه ب ــی ک ــی های بین
وجــود خواهــد داشــت افزایــش ســقف بدهــی هــا 

ــی  ــای داخل ــش ه ــداوم تن ــکا و ت ــه آمری در بودج
ــال  ــک س ــواره در ی ــه هم ــت ک ــی آن اس و خارج

ــت. ــته اس ــه داش ــا را در اوج نگ ــته ط گذش
البتــه همــواره دالیلــی بــرای کاهــش قیمــت نیــز 
ــا  ــان ب ــی از کارشناس ــت برخ ــد داش ــود خواه وج
اشــاره بــه مقاومــت مــرز 1330 دالر انتظــار کاهش 
ــازار در  ــدوس تحلیلگــر ارشــد ب ــد ن قیمــت را دارن
فیوچــرز در گزارشــی حفــظ قــدرت بازارهــای 

دارایــی را عنــوان نمــود و اظهــار داشــت کــه 
ــگ و واشــنگتن در  ــگ یان ــن پیون تنــش هــای بی
حــال ســرد شــدن اســت، رییــس موسســه آدریــان 
ــه  ــود و خاتم ــده ب ــم عقی ــدوس ه ــا ن ــز ب دی نی
آشــوب در کاخ ســفید و نگرانــی هــای ژئوپلیتیــک 
ــوع در  ــن موض ــه ای ــت، البت ــده اس ــک دی را نزدی
آخریــن نشســت ســازمان ملــل بــا ســخنان ترامــپ 
ــر دول شــرق و  در خصــوص مواضــع خــود در براب
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بــازار انــرژی

گروه اقتصادی

برجــام نقطــه امیــدی بــرای اقتصــاد 
ــه  ــود ک ــران ب ــت ای ــر نف ــی ب مبتن
ــه  ــت رفت ــای از دس ــت بازاره توانس
خــود را طــی ســال هــای 2012 
ــوان  ــی ت ــت آورد، م ــا 2015 بدس ت
ــاده ســازی  در راســتای توســعه و آم
ــم  ــرژی چش ــن ان ــاخت میادی زیرس
ــع  ــار صنای ــنی را در انتظ ــداز روش ان
بــرق، گاز و نفــت ایــران متصــور 
ــن  ــش و ف ــتا دان ــن راس ــد، در ای ش
ــع،  ــز صنای ــن، تجهی آوری هــای نوی
بــرای  هایــی  اســتراتژی  تعییــن 
ســرمایه  جــذب  قیمــت،  ثبــات 
ــده  ــت دی ــی در اولوی ــذاران خارج گ
خواهنــد شــد. پیــش بینــی مــی 
ــن  ــط بی ــازی رواب ــا آرام س ــردد ب گ
در  ایــران  نفــت  تولیــد  المللــی 
ــرز 2.5  ــه م محــدوده ســال 2020 ب
ــرز 920  ــه م ــون بشــکه و گاز ب میلی
میلیــون متــر مکعــب خواهــد رســید.

ــا رشــد 170 درصــد  ــرژی ب ــورس ان ــات ب معام
ــا بررســی نمــوداری مــی  ــاردی شــد، ب 720 میلی
تــوان مشــاهده نمــود بیــش از 100 درصــد رشــد 
ــه نســبت  ــورس ب ــازار فیزیکــی ب در معامــات ب
ــاه 95( صــورت  ــل )آذرم ــدت مشــابه ســال قب م
ــر  ــاه مدی ــه تیرم ــن هفت ــت. در اولی ــه اس پذیرفت
ــدی در  ــد 164 درص ــرژی رش ــورس ان ــل ب عام
ارزش معامــات را عنــوان داشــت و تصریــح کــرد 
ــات  ــی در معام ــل توجه ــد قاب ــاهد رش ــه ش ک
ــن رشــد 72 درصــدی  ــزود همچنی ــم وی اف بودی

ــد را  ــن رش ــم، ای ــز کســب نمودی در حجــم را نی
ــات  ــاال در معام ــون شــفافیت ب ــوان مدی ــی ت م
ــورس  ــی در ب ــای معامات ــاز و کاره ــود س و بهب
دانســت کــه دورنمایــی مثبتــی را در ایــن بــورس 
بــه نمایــش مــی گــذارد. در صــورت ادامــه ایــن 
ــاالن  ــه فع ــت ک ــی اس ــد بدیه ــه رش ــد رو ب رون
اقتصــادی نــگاه ویــژه ای را بــرای ســرمایه 
گــذاری در ایــن حــوزه خواهنــد داشــت و بــا ایــن 
رونــد مــی تــوان امیــد بــه حضــور نفــت خــام در 

ــرژی داشــت. ــورس ان ب

بعــد از خــرداد در تیرمــاه نیــز رشــدی نزدیــک بــه 
ــی  ــازار فیزیک ــات ب ــد در ارزش معام 115 درص
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل و 8.3 
درصــدی نســبت بــه مــاه قبــل نشــان داده شــد، 
ــرای چهــار مــاه ابتدایــی  حجــم تعهــد ســاالنه ب
96 در بــازار بــرق 998 مــگاوات و در حــدود 306 
میلیــارد تومــان بــرآورد شــد، کــه ایــن رقــم برای 
ــون  ــک میلی ــادل ی ــی مع ــوری حجم هیدروکرب
میلیــارد  تــن و در حــدود 570  و 417 هــزار 
ــام  ــن ارق ــه ای ــه ای ک ــود. نکت ــد ب ــان خواه توم
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را برجســته مــی نمایــد ارزش معامــات 2 هــزار 
ــه  ــت، البت ــته اس ــال گذش ــاردی در س و320 میلی
ــاه ســال  ــه دی م ــی ب ــورد معامات بیشــترین رک
گذشــته بــا ارزش معاماتــی 366.83 میلیــارد 
ــک  ــم نزدی ــن رق ــه ای ــردد ک ــی گ ــر م ــان ب توم
ــا  ــه ب ــت، ک ــال 96 اس ــرداد س ــات م ــه معام ب
ــر  ــه نظ ــال ب ــرد س ــای س ــه روزه ــیدن ب رس
عــددی بســیار باالتــر از رکــورد ســال گذشــته زده 
خواهــد شــد. در پایــان تیــر مــاه ارزش معامــات 
بــه 2 هــزار و 560 میلیــارد بــا رشــد 83 درصــدی 
رســید، ســهم تــاالر داخلــی 1727 میلیــارد ریــال 
ــن  ــزارش شــد، ای ــارد گ ــل 793 میلی ــن المل و بی
ــل  ــه گازویی ــورد ک ــم خ ــی رق ــش درحال افزای
شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی ایــران 
در تــاالر بیــن الملــل متوقــف شــده بــود و کاالی 
ــش از  ــی بی ــا ارزش معامات ــنگین ب ــای س نفت
925 میلیــارد ریــال بیشــترین ســهم از معامــات 
تیرمــاه بــازار فیزیکــی را بــه خــود اختصــاص داده 
ــات گازی  اســت و کاالهــای حــال 402 و میعان
بــه ترتیــب بــا 657 میلیــارد ریــال و 373 میلیــارد 

ــد. ــرار دارن ــدی ق ــای بع ــال در رتبه  ه ری
در مــاه مــرداد رونــد افزایشــی و آرام بــورس 
ــا  ــورس ب ــات ب ــت و معام ــداوم داش ــرژی ت ان

ــن  ــدرت ای ــات ق ــم و ارزش معام ــت حج تقوی
و  بازارهــای مشــتقه  نمایــان کــرد،  را  بــازار 
ــش روی  ــت پی ــیر تقوی ــر دو در مس ــی ه فیزیک
داشــتند، البتــه رشــد معامــات در بــازار فیزیکــی 
ــه  ــز نســبت ب ــرق نی ــود، ب ــری برخــوردار ب از برت
ســال گذشــته وضعیــت مطلــوب تــری را نمایــش 
مــی داد، در نیمــه دوم ســال جــاری پیــش بینــی 
ــود  ــرو بهب ــی وزارت نی ــت مال ــردد وضعی ــی گ م
ــه  ــی ب ــق مال ــش تزری ــاهد افزای ــه ش ــه ک یافت
بــورس انــرژی باشــیم و ایــن موضــوع در حرکــت 
ــد داشــت، ســه  ــر چشــمگیری خواه ــورس تاثی ب
شــنبه 17 مــرداد 156 میلیــون و 417 هــزار 
ــارد  ــه ارزش 58 میلی ــرق ب ــاعت ب ــووات س کیل
و 406 میلیــون ریــال مــورد معاملــه قــرار گرفــت 
ــوب  ــاری محس ــال ج ــم در س ــن رق ــه باالتری ک
می شــود. ارزش معامــات در بــازار فیزیکــی 
بــورس انــرژی نیــز تــا انتهــای هفتــه ســوم ایــن 
مــاه بــه رقمــی نزیــک بــه 257 میلیــارد تومــان 
ــدی  ــل رش ــال قب ــا س ــه ب ــه در مقایس ــید ک رس

ــان داد. ــد را نش ــال 173 درص مع
رئیــس اداره پذیــرش و بازاریابــی بــورس انــرژی 
گفــت: 142 کاال در بــازار هیدروکربــوری بــه 
همــراه 44 نیــروگاه در بــازار بــرق بــورس انــرژی 

ــه ســهم  ســال  ــرش  شــده اســت، ک ــران پذی ای
96 تاکنــون 22 کاالســت، ریفورمیــت پتروشــیمی 
ــیمی  ــاینا ش ــرکت س ــزای ش ــان اف ــی و اکت بوعل
بهشــت بــه  عنــوان کاالهــای اصلــی و 20 کاالی 
مشــابه دیگــر در ایــن لیســت قــرار دارنــد. رشــد 
پذیــرش محصــوالت نیــز نســبت بــه ســال 
گذشــته 175 درصــد افزایــش را نشــان مــی 
ــن  ــزار ت ــد 7 ه ــای جدی ــل کااله ــد، از مح ده
بلندینــگ، یــک میلیــون لیتــر حــال، 600 تــن 
ــن  ــزار ت ــن CSO و 14 ه ــروژن، 48 هزارت نیت
ــا ارزش 160 میلیــارد ریــال معاملــه  ریفورمیــت ب

ــد. گردی
ــرژی و محیــط  در دومیــن نشســت کمیســیون ان
ــود  ــش وج ــن بخ ــی ای ــش اصل ــت 5 چال زیس
ــرژی،  ــت و ان ــش نف ــوازی در بخ ــکل های م تش
ــدون، انباشــتگی محصــوالت  ــود اســتراتژی م نب
ــل  ــاالی تحمی ــه  ب ــا، هزین ــیمی در انباره پتروش
شــده بــر صادرکننــدگان بــرای انتقــال ارز ناشــی 
ــت  ــکل در دریاف ــور و مش ــه کش ــادرات ب از ص

ــد.  ــام ش ــی اع تســهیات بانک
ــرژی  ــورس ان ــل ب ــهریور مدیرعام ــدای ش در ابت
گفــت: بــرای عرضــه نفــت خــام در بــورس 
ــی  ــن شــرکت مل ــات فشــرده ای بی ــرژی اقدام ان
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نفــت و بانک هــا در دســت پیگیــری اســت کــه بــه زودی نتیجــه خواهــد داد. حجــم معامــات شــهریور بــه 52 هــزار و 728 تــن معــادل 73.72 میلیــارد 
تومــان رســید، در ســومین هفتــه از شــهریور بهــای نفــت خــام آمریــکا نزدیــک بــه 5 درصــد و بــازار آتــی آن 5.1 درصــد رشــد را نشــان داد، افزایــش تقاضــا 
و توفــان هــاروی از دالیــل ایــن افزایــش قیمــت بودنــد، بدیــن صــورت پیــش بینــی مــی شــود رشــد قیمــت هــا تــداوم داشــته و احتمــال ثبــت قیمــت 

ــود. ــد ب ــن نخواه ــارج از ذه ــز خ ــر از 50 دالر نی ــی باالت های
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      خرید برق 
زیرســاخت هــای اجرایــی خریــد بــرق مهیاســت و بــزودی شــاهد خریــد 
ــی  ــدار نهای ــرح خری ــن ط ــود، در ای ــم ب ــرژی خواهی ــورس ان ــرق از ب ب
ــه  ــود را ب ــاز خ ــورد نی ــرق م ــی و ...( ب ــدی، صنعت ــای تولی ــرکت ه )ش
ــود و وزارت  ــد نم ــداری خواهن ــرژی خری ــورس ان ــتقیم از ب ــورت مس ص
ــده تحویــل خواهــد  ــه مصــرف کنن ــرق را ب ــه باالســری ب ــا هزین ــرو ب نی
ــرای  ــرق را ب ــد ب ــه ای خری ــا مصوب ــرژی ب ــورس ان ــره ب ــات مدی داد، هی
مصــرف کننــده بــا کاهــش پیــش پرداخــت تســهیل نمــود،  بنابــر تبصــره 
ــه  ــادار و مصوب ــات کاال و اوراق به ــتورالعمل معام ــاده 30 دس ــک م ی
ــت در  ــش پرداخ ــزان پی ــاه می ــورخ 28 خردادم ــماره 107 م ــه ش جلس
عرضــه تابلــوی بــرق بــازار فیزیکــی در رینــگ داخلــی 10 درصــد ارزش 
ــه  ــرایط معامل ــهیل ش ــور تس ــه منظ ــه ب ــود ک ــده ب ــف ش ــه تعری معامل
بــرق بــاالی 5 مــگاوات، ایــن میــزان تــا 6 درصــد کاهــش یافــت، یکــی 
دیگــر از ویژگــی هــای ایــن جریــان مبحــث صــادارات بــرق اســت کــه 

مــی توانــد فضایــی بســیار عظیمــی را بــرای صنعــت بــرق ایــران ایجــاد 
ــل  ــر عام ــاه مدی ــه تیرم ــده در نیم ــام ش ــرات اع ــس از تغیی ــد. پ نمای
بــورس انــرژی از اولیــن قــرارداد عرضــه بــرق خبــر داد و گفــت: حجــم 
عرضــه مذکــور 20 هزارکیلــووات بــه قیمــت پایــه هــر کیلــووات ســاعت 
550 ریــال اســت، نــوع معاملــه نیــز ســلف بــوده و خریــداران بایــد وجــه 
ــوق  ــن عرضــه ف ــد. همچنی ــدی پرداخــت کنن ــه  صــورت نق ــه را ب معامل
ــاه اســت و  ــل مردادم ــرای دوره تحوی ــه و ب ــه ماهان ــار پای ــه  صــورت ب ب
ــووات در  ــرق بایــد حداقــل هزارکیل ــرای تحویــل فیزیکــی ب ــداران ب خری
ــرای  ــرژی ب ــورس ان ــداز ب ــد. چشــم ان ــداری کنن ــرق خری هــر ســاعت ب
ــی و ارزش  ــد حجم ــت رش ــن اس ــیار روش ــاد بس ــوزه اقتص ــاالن ح فع
معامــات در ســه ماهــه دوم ســال 96 نویــد روزهــای خــوب را در 
ایــن بــورس مــی دهــد. فــوالد مبارکــه نیــز بــا شــعار حمایــت از بخــش 

ــی را انجــام داده اســت. ــرق اقدامات ــد ب ــرای خری خصوصــی ب
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مصرف انرژی
ــاس داده هــای پیــش بینــی شــده رشــد  بــر اس
ــرخ متوســط ســاالنه بیــش از 2  ــرژی از ن مصــرف ان
درصــد در 20 ســال گذشــته بــه کمتــر از 1.5 درصــد 
در 20 ســال آینــده خواهــد رســید، ایــن روندکاهــش با 
منابــع تجدیــد پذیــر، تغییــر تدریجــی ترکیب ســوخت 
هــا، انــرژی هســته ای، انــرژی خورشــید، انــرژی بــاد 
و نیــروی بــرق آبــی بدســت خواهــد آمــد. بــه دنبــال 
کاهــش ســهم نفــت و زغــال ســنگ در تولیــد 
انــرژی، انــرژی هــای تجدیدپذیــر جایــگاه ویــژه ای 

ــد نمــود. ــا خواهن ــرو ایف ــد نی را در اقتصــاد و تولی
ســهم ایــن نــوع از انــرژی هــا تــا 10 درصــد در ســال 
2035 افزایــش خواهــد داشــت کــه ایــن در مقایســه 
بــا وضعیــت موجــود 3 درصــدی افزایــش قابــل 
طــی  می شــود  پیش بینــی  اســت،  ای  ماحظــه 
ــد  ــهم را از رش ــترین س ــن بیش ــده، چی ــال آین 20 س
ــود  ــان از آن خ ــر جه ــای تجدیدپذی ــد انرژی ه تولی
کنــد و بــرق نیــز نزدیــک بــه 30 درصــد رشــد مصرف 
انــرژی جهــان را پوشــش مــی دهــد بــه نحــوی کــه 
ــش  ــال 2015 پی ــد در س ــرو از 42 درص ــد نی در تولی
ــال 2035  ــد در س ــه 47 درص ــردد ب ــی گ ــی م بین
خواهــد رســید، یکــی از عوامــل گرایــش بــه ســمت 

ــرژی اســت. ــع ان ــن منب ــودن ای ــاک ب ــرق، پ ب

ــال 2050  ــد از س ــوده ان ــی نم ــش بین ــان پی محقق
ــای فســیلی ســهمی  ــان ســوخت ه ــد در جه ــه بع ب
در تامیــن انــرژی نخواهنــد داشــت، جایگزینــی 
انــرژی پــاک بــه جــای ســوخت هــای فســیلی تاثیــر 
ــد داشــت  ــوا خواه ــن و ه ــی زمی ــر آلودگ ــزایی ب بس
ــد،  ــی کاه ــن م ــدن زمی ــرم ش ــدت از گ و در درازم
ــه 100  ــد ک ــوده ان ــی نم ــش بین ــان پی ــن محقق ای
ــای  ــوزه ه ــی ح ــاز در تمام ــورد نی ــرژی م ــد ان درص
ــال  ــل و ... از 35 س ــل و نق ــی، حم ــی، صنعت خانگ
ــود، هــم  ــد ب ــی خواه ــل طبیع ــر دوش عوام ــده ب آین
ــن  ــد تامی ــا 76 درص ــتان ب ــور تاجیکس ــون کش اکن
ــرار  ــه اول ق ــر در رتب ــد پذی ــع تجدی ــرژی از مناب ان
دارد و کشــورهایی ماننــد آلبانــی، کاســتاریکا، ایســلند 
ــد  ــع تجدی ــرق از مناب ــد ب ــرای تولی ــز ب ــه نی و پاراگوئ
ــز دو  ــن نی ــکا و چی ــد. آمری ــی کنن ــتفاده م ــر اس پذی
ــر  ــد پذی ــای تجدی ــرژی ه ــد ان ــزرگ تولی ــب ب قط
هســتند، در حــال حاضــر ظرفیــت تولیــد انرژی هــای 
تجدیدپذیــر در جهــان تنهــا 26/ 4 درصــد مــی باشــد. 
بزرگتریــن مانــع شــتاب انرژی هــای تجدیدپذیــر 
نفــت، گاز و  حــذف میلیون هــا شــغل در حــوزه 

ــت. ــته ای اس ــرژی هس ان
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بـازار پـول
گروه اقتصادی

ــاد  ــواره اقتص ــه هم ــی ک ــوال بزرگ س
دانــان را درگیــر خــود نمــوده ایــن 
ــود  ــتوری س ــرخ دس ــا ن ــه آی ــت ک اس
ــازار  ــه ب ــادل را ب ــد تع ــی توان ــی م بانک
تحلیلگــران  از  برخــی  دهــد،  هدیــه 
حــوزه بانکــی معتقدنــد کــه تعییــن نــرخ 
دســتوری و الزامــات قانونــی اســت کــه 
مــی توانــد ثبــات ایجــاد نمایــد و برخــی 
از کارشناســان معتقدنــد کــه الزامــات در 
مقاطــع کوتــاه مــدت جــواب مــی دهــد 
ــار  ــازار را دچ ــن ب ــدت ای ــی در درازم ول
ــازی  ــا آزاد س ــد و ب ــی کن ــکات م مش
ــدت  ــم در دراز م ــی توانی ــره م ــرخ به ن
ــا  ــره ب ــرخ به ــدن ن ــان ش ــاهد یکس ش

ــیم. ــورم باش ت

ــد  21.4  ــرداد از رش ــه م ــزی در نیم ــک مرک بان
ــرداد و  ــا خب ــپرده ه ــده س ــاالنه مان ــد س درص
بیــان نمــود کــه کاهــش رشــد مانــده تســهیات 
ــد  ــود رش ــه بهب ــیده ک ــم 22.9 رس ــه رق ــز ب نی
ــس  ــپرده پ ــه س ــهیات ب ــبت تس ــپرده ها نس س
از کســر قانونــی در ســطح 83 درصــد قــرار دارد، 
نســبتی کــه نشــان دهنده وضعیــت مناســب 
بانــک  در گــزارش  اســت.  بانک هــا  تعادلــی 
مرکــزی در ســه ماهــه اول ســال 96 میــزان 
ــزار  ــش از 1330 ه ــه بی ــی ب ــای بانک ــپرده ه س
میلیــارد تومــان در پایــان خــرداد مــاه ســال 
ــان  ــه پای ــبت ب ــه نس ــت ک ــیده اس ــاری رس ج
ــارد رشــد 5  ــم 1270 هــزار میلی ــا رق ســال 95 ب
ــه  ــد. رشــد نقطــه ب ــی ده درصــدی را نشــان م
ــت  ــاه نخس ــه م ــا در س ــپرده ه ــده س ــه مان نقط
ســال جــاری رونــد صعــودی را نشــان مــی دهــد 
ــن رقــم  کــه رقــم در اســفند 95 رقــم 19.9 و ای
ــپرده  ــد س ــوز رون ــه هن ــت ک ــی از آن اس حاک
ــرای  ــز ب ــا نی ــک ه ــری افزایشــی اســت ، بان گی
عــدم کاهــش نقدینگــی بــه دنبــال راهکارهایــی 
ــرای عــدم خــروج ســرمایه هســتند، حــدود 10  ب
ــات  ــه موسس ــق ب ــی متعل ــع بانک ــد از مناب درص

ــدم  ــه، ع ــکات ترازنام ــت. مش ــاز اس ــر مج غی
نقدشــوندگی دارایــی هــای منتســب بــه دولــت و 
... موجــب افزایــش نــرخ بهــره و در ادامــه موجــب 

ــد. ــد ش ــذاری خواه ــپرده گ ــم س ــش حج افزای
ورود تعاونــی هــا بــه بانکــداری و بیمــه از طریــق 
تعاونــی هــای ســهامی عــام ممکــن اســت ایــن 
خبــری بــود کــه در آخریــن هفتــه مــرداد توســط 
ــی وزارت  ــای خدمات ــی ه ــر تعاون ــر کل دفت مدی
کار بیــان شــد. ناطقــی بخــش تعــاون را کلیــدی 
ــوان  ــادی عن ــای اقتص ــت ه ــق سیاس در تحقی
ــک  ــرمایه  های کوچ ــتفاده از س ــت اس ــرد و گف ک
ــاد را  ــام اقتص ــهامی ع ــای س ــق تعاونی ه از طری
مردمــی و تولیــد را همــوار مــی ســازد، وی بیــان 
ــک و  ــوزه بان ــه ح ــا ب ــا ورود تعاونی ه ــت ب داش
ــه  ــا ب ــه م ــت ک ــکاری اس ــر راه ــز دیگ ــه نی بیم

ــق آن هســتیم. ــال تحق دنب
ــاله 15  ــای یکس ــپرده ه ــرای س ــود ب ــرخ س ن
ــدت 10  ــاه م ــای کوت ــپرده ه ــرای س درصــد و ب
ــهریور  ــن روز ش ــد، در اولی ــام گردی ــد اع درص
مــاه بانــک مرکــزی طــرح مهــار نــرخ شــکنی در 
بــازار پــول را بــه بانــک هــا ابــاغ نمــود و بانــک 
ــن  ــهریورماه ای ــد از 11 ش ــف گردیدن ــا موظ ه

ــک  ــن بان ــد. همچنی ــی نماین ــات را اجرای مصوب
ــد  ــا می توانن ــه بانک ه ــود ک ــام نم ــزی اع مرک
ــک  ــد از بان ــرخ 16 درص ــا ن ــه ب ــه وثیق ــا ارای ب
مرکــزی اعتبــار دریافــت کننــد. در همیــن راســتا 
برخــی از بانــک هــا بــا پیامــک پیشــنهاد ســپرده 
هــای جدیــد بــا نــرخ 20 درصــد را بــه مشــتریان 
خــود دادنــد و ایــن جریــان مــی تــوان خدشــه ای 
ــد،  ــذار وارد نمای ــی سیاســت گ ــه هــدف اصل را ب
سیاســت گــذار در بنــد 5 بخشــنامه خــود قانــون را 
ــد  ــن بن ــا ای ــود و ب ــه ماســبق نکــرده ب عطــف ب
ــا  بانــک هــا توانســتند حســاب هایــی یکســاله ب
ــود در  ــتریان خ ــرای مش ــر را ب ــودهای باالت س
ــت  ــا اولوی ــک ه ــی بان ــه نوع ــد و ب ــر بگیرن نظ
ــع موجــود گذاشــتند.  ــظ مناب ــر حف اول خــود را ب
تجربــه جهانــی نشــان مــی دهــد سیاســت  هــای 
ــت  ــه و تقاضاس ــرل عرض ــد کنت ــی نیازمن اباغ
ــا  ــاطی ب ــت انبس ــک سیاس ــال ی ــه دنب ــک ب بان
ــه  ــی ب ــا نگاه ــت و ب ــره اس ــرخ به ــش ن کاه
ــه  ــویم ک ــی ش ــه م ــی متوج ــن الملل ــارب بی تج
ایــن سیاســت از طریــق عملیــات بــاز بــه هــدف 
مــی رســد و مــا ســازو کار و ابــزار مناســب بــرای 

ــم. ــی را نداری ــن کارهای چنی



51



52

مسجد میر چخماق
Mir Chakhmaq Mosque
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تبلیغات
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NIARESH

  STEEL STRUCTURE

www.niaresh.com
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بــــــرج فــرزانــــگان    در زمینی به مســاحت  4000 

متــر مربــع واقــع در منطقــه  22  تهــران انتهــای بلــوار 

ــه  ــرار گرفت ــر ق ــی چیتگ ــارک جنگل ــدوده پ کاج در مح

ــع  ــر مرب ــروژه  32286  مت ــن پ ــای ای ــت. زیربن اس

ــروژه دارای  128  واحــد مســکونی   مــی باشــد. ایــن پ

570  متــر مربــع تجــاری و  208  متــر مربــع مجموعــه 

ورزشــی مــی باشــد. ایــن پــروژه بــا ارتفــاع  88  متــر 

ــی  ــه م ــکونی منطق ــای مس ــرج ه ــن ب ــی از بلندتری یک

باشــد.

امکانات رفاهیبــرج مسـکونی فــرزانگان

* البــی مجلــل 500 متــری بــا ارتفــاع 6 متــر و کنتــرل ورود 
و خــروج ســاکنین

* دارای کافه رستوران با ظرفیت 50 نفر
* دارای سالن اجتماعات با ظرفیت 100 نفر

* دارای سیستم های هوشمند اعالم و اطفاء حریق
* دارای سیســتم هــای کنتــرل روشــنایی، دمــا، تــردد، صــوت 

و تصویــر

آدرس و تلفن: شهـرک گلستان - میدان مـوج - خیابان صـدف - نبش خیابان دریـا - دفتر پـروژه
02144710097 - 02144755724 - 02144755723 - 0214748
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     تلفن :

02177726 004  -   0011 42433677

     وبسایت:
 www.negin-ig.com

گـروه صنعتی نگین بـرج قـائم
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تلفن 47241000- داخلی123  و موبایل 
09125781064   )سرکار خانم حیدری( 

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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