


مسجد آاق زبرگ کاشان
 Kashan

 Aghabozorg
Mosque







سخنی با خوانندگان:

ز     کوی   یار   می آید  نسیم   باد     نوروزی                      از این باد ار دمد خواهی رچاغ دل ربارفوزی 

هب   صحرا   رو    هک از دامن غبار غم بیفشانی                       هب گلزار آی زک بلبل زغل گفتن بیاموزی

خــدا را شــاکریم از فرصــت دیگــری کــه فراهــم شــد تــا در ســال نــو فصــل 
ــه  ــه، تجرب ــان فرهیخت ــاش و همراه ــر ت ــکاران پ ــار هم ــدی را در کن جدی
ــا انگیــزه ای  کنیــم. امیــد اســت ســال پیــش رو در ســایه عنایــت الهــی ب
مضاعــف در جهــت نیــل بــه اهــداف  نشــریه گام هــای موثرتــری برداشــته 
شــود، همچنیــن حمایــت هــای علمــی و عملــی شــما مخاطبــان ارجمنــد را 

در ایــن مســیر بیــش از پیــش غنیمــت مــی شــماریم و ارج مــی نهیــم.



آدرس : تهران- شهرک گلستان- بلوار امیر کبیر 
خیابان گلفام- پالک 7 - واحد 3

تلفن : 44755724
www.Toseabnieh.org

مدیــر مســئول:  حامــد مهــری -  امتیــاز:  صاحــب 

حامــد مهــری -  ســردبیر:  شــهرام پرویــن جهرمــی -  

گــروه  دبیــر  زاده   شــعبان  رضــا  اجرایــی:  مدیــر 

اقتصــادی : وحیــــد پــا افشـــار- هیــات تحریریــه: امیــر 

اســماعیل تبریــــزی- شــــهرام پرویــــن جهــــرمی- رســـول 

میرقــادری - حمیــــد پرهیـــزکار - رضــا شـــعبان زاده - 

ســـعید پرهیـــزکار - مشـاوران: پرویـــز جعفــری - شـهروز 

معصومــــی - فــرخ مســلمی - رضــا ملـــک - مهــــدی 

ــی- روح اهلل  ــی قاسمـــ ــدـ علــ ــی - محمـ ــور عینـــ یاســـ

شمســـــی علـیرضـــا فراهانـــی - وحیــــد قاسمـــی - محمـــد 

ــعار ــران جعفرش ــت: مه ــزاده - گرافیس ــین علیـ حسـ

فهرست مطالب

نگاهی به نکات مهم در بودجه  97                       4

بررسی مزایا و موانع کاربرد مدل سازی              6
اطالعات ساختمان)MIB( در   مدیریت 

تسهیالت )MF( و تعمیر و نگهداری ساخته ها

روزهای نسبتاً خوب بازار مسکن                       14                                                                      

تحوالت بازار پول                                              18                                                                      

اتحادیه بین المللی تعاون                                  20

اشتغالزایی تعاونی                                                                  27

فلزات اساسی                                                      28

کارمندان بزرگترین سرمایه سازمان                 32

بازار سرمایه  و پیش بینی بورس در سال 97       40

نگاهی به  بازار طال                                                        42

سقف های عرشه فوالدی، سهولت تا دقت         44

گرمای بازار ارز در زمستان                                                        50

بررسی بازار انرژی                                            52



4

طراحــی یــک بودجــه بــا معیارهــای صحیــح بســیاری از مشــکات سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی را حــل مــی کنــد، پایبنــدی بــه قانــون 
اساســی بــه عنــوان یــک ســند واحــد نقطــه آغــاز توســعه پایــدار اســت، و در صــورت اجــرای صحیــح آن تعــادل در بودجــه بــا نــگاه جامــع 
و عــدم دخالــت در امــور غیــر مرتبــط ایجــاد مــی شــود، بودجــه چشــم انــداز ســاالنه و اولویــت هــای یــک کشــور اســت کــه در راســتای 
افــق کوتــاه و بلنــد مــدت تعریــف و ارائــه مــی گــردد،  در ســال 96 بــرای اولیــن بــار بودجــه ســال 97 اکــران عمومــی شــد و در اختیــار 
تحلیلگــران و اصحــاب رســانه قــرار گرفــت، و از ایــن رو بــود کــه بــرای اولیــن بــار بودجــه بــا ایــن همــه انتقــاد و ســر و صــدا همــراه 
شــد، مهمتریــن دلیــل چالــش برانگیــز ششــمین بودجــه پیشــنهادی روحانــی تخطــی ایشــان از وعــده هــای انتخاباتــی اش بــود کــه  از 
منظــر برخــی تحلیلگــران در اثــر تنــش هــای سیاســی وارده بــر بدنــه دولــت و عملکــرد ضعیــف دولــت قبــل برنامــه ریــزی شــده اســت. 
برخــی از کارشناســان نبــود یــک نــگاه جامــع و توســعه ای کــه در نتیجــه آن عمیــق شــدن مشــکات در آینــده اســت را از نــکات بــارز 
عــدم اســتنباط واحــد در مجموعــه تصمیــم گیــری اعــام کردنــد. بودجــه کشــور بایــد بــر اســاس علــت هــا و معلــول هــا نوشــته شــود، 
عــدم شناســایی فرآیندهــا ناتوانــی در رســیدن بــه یــک بودجــه ایــده آل اســت، شناســایی فرآیندهــا نیــز بــا دو ســند بدســت مــی آیــد 

ســند اول قانــون اساســی کشــور و ســند دوم چشــم انــداز بلنــد مــدت ایــران اســت.

نگاهی به نکات مهم در بودجه 97

ــه  ــبت ب ــش نس ــد افزای ــا 10 درص ــه 97 ب بودج
ســال 96 بــه رقــم تقریبــی 1/195 هــزار میلیــارد 
ــورم  ــه ت ــه ب ــا توج ــه ب ــت، ک ــید اس ــان رس توم
افزایــش  بیشــترین  اســت.  نداشــته  رشــدی 
بودجــه در ســال 92 و بــا توجــه بــه اضافــه 
شــدن پرداخــت نقــدی یارانــه بــه مــردم صــورت 
ــارد  ــزار میلی ــدود 42 ه ــال 96 ح ــت، در س پذیرف
تومــان یارانــه بــه 77 میلیــون نفــر پرداخــت 
ــت  ــم را دول ــن رق ــه 97 ای ــه در بودج ــده ک ش
بــه 23 هــزار میلیــارد کاهــش داده، بــا یــک 
ــوان متوجــه شــد کــه حــدود  ــی ت ــگاه ســاده م ن
40 میلیــون نفــر در ســال 97 یارانــه خواهنــد 
گرفــت، در ایــن برنامــه یارانــه نــان نیــز از ســبد 

ــد. ــد ش ــذف خواه ــوار ح خان

گروه اقتصادی
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ــرآورد شــده کــه نســبت بــه  در بودجــه 97 درآمــد نفــت 101 هــزار میلیــارد ب
ــن  ــه ای ــد، ب ــی ده ــان م ــاردی را نش ــزار میلی ــش 10 ه ــته کاه ــال گذش س
موضــوع مــی تــوان از منظــر کاهــش وابســتگی دولــت بــه نفــت نــگاه کــرد. 
ــه  ــوده، ک ــی نم ــش بین ــم 55 دالر پی ــال 97 رق ــت را در س ــت نف ــت قیم دول
بــه نظــر ایــن رقــم کمــی بــا ریســک اعــام شــده زیــرا در حــال حاضــر نفــت 
اوپــک حــدود 60 دالر و نفــت ایــران حــدود 50 دالر در حــال معاملــه اســت. 
ــه  ــت مبادل ــن قیم ــه ای ــه البت ــده ک ــرآورد ش ــان ب ــز 3500 توم ــت دالر نی قیم
دالر اســت کــه بــرای تبدیــل ارز حاصــل از نفــت تعییــن شــده، در ایــن بخــش 
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــت وارد شــده ب ــه دول ــر بدن ــی ب ــز ریســک بســیار باالی نی
ــک  ــه ریس ــی آن دامن ــانات افزایش ــدارد و نوس ــبی ن ــرایط مناس ــا ش دالر اص

ــرده اســت. ــاال ب را بســیار ب
31 درصــد از منابــع دولــت را مالیــات تأمیــن مــی کنــد کــه رقمــی در حــدود 
ــزرگ  ــارد تومــان اســت، ایــن موضــوع نیــز از چالــش هــای ب 128 هــزار میلی
ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــای اخی ــال ه ــه در س ــل ک ــن دلی ــه ای ــت ب ــه 97 اس بودج
ــدد  ــن ع ــه ای ــیدن ب ــدی رس ــای تولی ــت ه ــش فعالی ــادی و کاه ــود اقتص رک

ــود. ــد ب ــوار خواه ــیار دش کاری بس
ــرآورد شــده  ــان ب ــارد توم ــال 50 هــزار میلی ــز مع ــی نی بودجــه نظامــی و امنیت
در ایــن بودجــه افزایــش 9 درصــدی وزارت اطاعــات و 30 درصــدی نیــروی 
ــای  ــار نهاده ــه در اختی ــی ک ــود. از 100 درصــد منابع ــی ش ــده م ــی دی انتظام
ــه:  ــت ک ــرار اس ــن ق ــدام از ای ــر ک ــهم ه ــت س ــده اس ــرار داده ش ــی ق نظام
ــار دارد  ــهم را در اختی ــترین س ــد بیش ــا 33/83 درص ــپاه ب ــترک س ــتاد مش س
ــه ســال قبــل 6/85 درصــد افزایــش داشــته اســت، پــس از آن  کــه نســبت ب
ــه ترتیــب 23/87  ــرار دارد کــه ب ــروی انتظامــی و ســتاد مشــترک ارتــش ق نی
و 19/55 درصــد ســهم در رتبــه هــای دوم و ســوم هســتند کــه رشــد 30/82 
ــتاد کل  ــات، س ــاع، وزارت اطاع ــد. وزارت دف ــته ان ــدی را داش و 6/20 درص
نیروهــای مســلح و بســیج نیــز در انتهــای جــدول قــرار دارنــد کــه بــه ترتیــب 

ــت. ــد گرف ــار خواهن ــه را در اختی ــن بودج 8/87 ، 8/15 ، 3/43 و 2/39 از ای
ــا  ــه آی ــت ک ــن اس ــه 97 ای ــکات بودج ــی ن ــس از بررس ــوال پ ــن س مهمتری

ایــن بودجــه بــرای ســال 97 کافیســت؟ مرکــز پژوهــش هــای دولــت هزینــه 
ــرد  ــرآورد ک ــارد ب ــزار میلی ــا 280 ه ــر ب ــده براب ــال آین ــت را در س ــای دول ه
ــزار  ــش از 352 ه ــد بی ــی توان ــت نم ــه دول ــود ک ــی نم ــش بین ــن پی و همچنی
ــت  ــی دول ــارد تومان ــزار میلی ــرح 88 ه ــا ط ــد، ب ــته باش ــد داش ــارد درآم میلی
ــت  ــار دول ــاردی در انتظ ــزار میلی ــری 43 ه ــال 97 کس ــش در س ــرای اهداف ب
در ســال 97 خواهــد بــود، اگــر ایــن کســری پیــش بینــی شــده محقــق شــود 

ــی رود. ــاال م ــیار ب ــی بس ــورم 2 رقم ــال ت احتم
ــاوت  ــه التف ــا ب ــاص م ــوان اختص ــی ت ــه 97 را م ــن بودج ــن عناوی مهمتری
ــزار  ــص 7 ه ــتغال، تخصی ــت از اش ــرای حمای ــرژی ب ــای ان ــل ه ــت حام قیم
میلیــارد بــه مددجویــان کمیتــه امــداد و بهزیســتی، تخصیــص 57 هــزار 
میلیــارد بــه آمــوزش، تعییــن 60 هــزار میلیــارد تومــان بــرای بودجــه عمرانــی 
کشــور، 106 هــزار میلیــارد تومــان هزینــه جبــران خدمــت کارکنــان، کاهــش 
ــه  ــه ب ــد از کل بودج ــص 5/5 درص ــرو، تخصی ــه وزارت نی ــدی بودج 14 درص
ــی 8   ــت و منف ــه وزارت صنع ــدی بودج ــش 21 درص ــت، کاه ــش بهداش بخ
ــان،  ــون توم ــا 10 میلی ــقف وام ازدواج ت ــش س ــت، افزای ــدی وزارت نف درص
تومــان  میلیــارد   1050 اختصــاص  تومــان،  میلیــون   24 مالیاتــی  ســقف 
ــدوق  ــه صن ــی ب ــع نفت ــد از مناب ــز 32 درص ــاری، واری ــای آبی ــرح ه ــرای ط ب
ــرای  ــرخ گازوییــل، افزایــش آبونمــان ب توســعه ملــی، افزایــش 20 درصــدی ن
مشــترکین آب و بــرق و گاز، تعییــن 220 هــزار تومــان بــرای خــروج از کشــور 

ــود. ــان نم بی

منابع:
سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی ایران
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بررسی مزایا و موانع کاربرد مدل سازی اطالعات ساختمان 
)BIM( در   مدیریت تسهیالت )FM( و تعمیر و نگهداری ساخته ها

چکیده 
مــدل ســازی اطاعــات ســاختمان  )BIM(، یــک منبــع دانــش بــه اشــتراک گذاشــته شــده بــرای یــک خدمــت و یــا مرکــزی اســت کــه 
مبنــای قابــل اعتمــادی بــرای تصمیــم گیــری در کل طــول چرخــه ی عمــر ســاختمان مــی باشــد و عــاوه برکاربردهــای فــراوان در فــاز 
طراحــی و اجــرای ســازه هــا، کمــک شــایانی بــه فــاز بهــره بــرداری و مدیریــت ســاخته هــا مــی نمایــد. فــاز مدیریــت تســهیات و تعمیــر 
و نگهــداری، طوالنــی تریــن فــاز در چرخــه ی حیــات پــروژه مــی باشــد کــه بخــش اعظمــی از هزینــه هــای کل مالکیــت پــروژه را بــه 
خــود اختصــاص مــی دهــد، لــذا ایــن امــر کارفرمایــان و مدیــران ســاخته هــا را بــر آن داشــته تــا در ایــن فــاز، صــرف زمــان و هزینــه هــا 
را کاهــش، و در عیــن حــال عمــر مفیــد ســازه و تســهیات را افزایــش دهنــد. در فــاز مدیریــت ســاخته هــا، مســئوالن مدیریــت تســهیات 
و مهندســان تاسیســات همــواره زمــان بســیاری را بــرای جســتجوی اطاعــات مــورد نیازشــان صــرف مــی نماینــد کــه بــا بهــره گیــری 
از مــدل ســازي اطاعــات ســاختمان )BIM(، مــی تــوان صــرف زمــان بــرای دســتیابی بــه اطاعــات مــورد نیــاز آن هــا را کاهــش داد کــه 
در نتیجــه هزینــه هــای مربوطــه کاهــش چشــمگیری یافتــه و رونــد مدیریــت تســهیات بهبــود مــی یابــد. در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از 
 ،)FM(  مدیریــت تســهیات ،)BIM( مطالعــات گســترده ی کتابخانــه ای، ابتــدا مفاهیــم کلــی پیرامــون مــدل ســازي اطاعــات ســاختمان
تعمیــر و نگهــداري و انــواع آن را بیــان نمــوده، ســپس بــه بررســی مزایــا و موانــع کاربــرد مــدل ســازی اطاعــات ســاختمان )BIM( در فــاز 
مدیریــت ســاخته هــا مــی پردازیــم. در آخــر، نتایــج نشــان مــي دهنــد کــه بــه کارگیــري مــدل ســازي اطاعــات ســاختمان )BIM(، کارایــي 
و کیفیــت را افزایــش داده و هــم چنیــن موجــب کاهــش هزینــه هــا و ریســک هــا در مرحلــه ي بهــره بــرداري از ســاخته هــا مــي گــردد.

روشنک میرحسینی
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1- مقدمه 
تعریــف BIM بــا توجــه بــه ماهیــت گســترده ی آن، یــک کار مبهــم بــه نظــر مــی 
رســد و محققــان زمــان بســیاری را بــرای یافتــن معنــای دقیــق اصطــاح BIM و 
ــد )Smith & Tardif, 2012(. موسســه ی ملــی علــوم  مفهــوم آن صــرف نمــوده ان
ــی از  ــف نمــود: BIM نمایــش دیجیتال ــه تعری ــن گون ــکا،  BIMرا ای ســاختمان آمری
خصوصیــات فیزیکــی و کاربــردی یــک ســاختمان اســت و بــه عنــوان یــک منبــع 
دانــش بــه اشــتراک گذاشــته شــده بــرای یــک خدمــت و یــا مرکــزی کــه مبنــای 
ــاختمان  ــر س ــه ی عم ــول چرخ ــری در کل ط ــم گی ــرای تصمی ــادی ب ــل اعتم قاب
ــف  ــل مختل ــان در مراح ــکاری ذینفع ــرض اساســیBIM  هم ــد. ف ــی باش اســت م
چرخــه ی حیــات پــروژه، بــرای وارد کــردن، بــه روز رســانی و یــا تغییــر اطاعــات 
 BIM ــع ــد. در واق ــی باش ــان م ــف ذینفع ــکاس وظای ــت و انع ــرای حمای در BIM ب
ــه اشــتراک گذاشــته شــده ای اســت کــه قابلیــت یکپارچگــی  نمایــش دیجیتــال ب
 AMERICAN NATIONAL( .ــد ــی نمای ــاد م ــروژه را ایج ــان پ ــکاری ذینفع و هم

)2007  ,INSTITUTE OF BUILDING SCIENCES

ــف  ــک تعری ــرای جســتجوی ی ــات ب ــی مطالع ــقBarlish  و Sullivan تمام در تحقی
ســازگار بــرای BIM صــورت گرفــت. آن هــا در تفســیری متفــاوت از BIM چگونگــی 
ــر روی  ــاران ب ــز معم ــم، تمرک ــا نظ ــاختمان ب ــات س ــازی اطاع ــدل س ــاط م ارتب

ــرار  ــورد بررســی ق ــی را م ــه هــای فن ــر روی جنب ــکاران ب طراحــی و تمرکــز پیمان
ــری از  ــع دیگ ــف جام ــال در تعاری ــن ح ــا ای ــد )Barlish & Sullivan, 2012(. ب دادن
BIM نــه تنهــا بــه نــرم افــزار، بلکــه بــه فرآیندهــای آن نیــز تاکیــد شــده اســت 

 .)2013 ,.Bryde, et al(
ــاران و  ــع معم ــه نف ــده ب ــور عم ــه ط ــای آن ب ــش BIM، مزای ــدای پیدای در ابت
ــزا و  ــورد اج ــخیص برخ ــد تش ــی مانن ــه های ــی و در زمین ــاز طراح ــان در ف مهندس
 BIM 2014(. بــه هــر حــال توســعه ی ,.Volk, et al( تجســم اجــزای ســازه ای بــود
موجــب افزایــش زمینــه هــای کاربــرد آن، شــامل تحلیــل انــرژی، تجزیــه و تحلیــل 

ــده اســت.  ــره گردی ــروژه، ایمنــی محــل کار و غی ســازه، زمــان بنــدی پ
تحــوالت اخیــر نشــان مــی دهــد کــه تغییــر و تمرکــز فزاینــده ای در مراحــل پــس 
از اجــرای ســاختمان از جملــه تعمیــر و نگهــداری، نــو ســازی و تخریــب ســازه بــه 
ــد ســاخت و ســاز  ــرد دیگــری ازBIM ، شــبیه ســازی رون وجــود آمــده اســت. کارب
ــور  ــه منظ ــاختمان، ب ــر س ــه ی عم ــان دادن کل چرخ ــازی و نش ــی مج در محیط
تســهیل در طراحــی، ســاخت و ســاز و فــاز مدیریــت تســهیات )FM( مــی باشــد 

 .)2011  ,Azhar(

)2011 ,Azhar( در فازهای گوناگون چرخه ی حیات ساختمان BIM شکل 1: مدل های

ــورد یــک ســاختمان مــی باشــد و در  ــی الکترونیکــی اســت کــه شــامل تمــام اطاعــات موجــود در م مــدل ســازی اطاعــات ســاختمان )BIM( یــک مخــزن اطاعات
 Smith( طــول چرخــه ی حیــات پــروژه افــراد مــی تواننــد بــه صــورت مســتقیم جــواب پرســش هــای خــود را از آن گرفتــه و اطاعاتــی بــه آن اضافــه یــا حــذف نماینــد

 .)2012 ,& Tardif

.)1994 ,Latham( در سال 1994 بیان کرد که با یکپارچه سازی اطاعات در صنعت ساخت و ساز می توان بهره وری را تا 30 % افزایش داد Latham
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• نقشــه هــای دو بعــدی دقیــق تــر و منســجم تــر در هــر مرحلــه از طراحــی، باعــث 
ــد نقشــه هــای ســاخت و ســاز مــی  ــرای تولی ــاز ب ــدار زمــان مــورد نی کاهــش مق
گــردد و در نتیجــه تعــداد خطاهــای احتمالــی در رونــد ســاخت و ســاز بــه حداقــل 

مــی رســد.
ــر از آن.  ــریع ت ــرداری س ــره ب ــروژه و به ــل پ ــام و تحوی ــرعت اتم ــش س • افزای

)2010  ,Becerik-Gerber & Rice(  )2012  ,Kubba(

2- مزایای مدل سازی اطالعات 
 )BIM(ساختمان

ــب  ــاز، موج ــاخت و س ــت س ــتفاده از BIM در صنع ــی اس ــش آگاه ــور و افزای ظه
ــات  ــازی اطاع ــدل س ــرای م ــتفاده و اج ــا اس ــاط ب ــیاری در ارتب ــات بس تحقیق
ــر  ــواهدی مشــروح ب ــه ش ــراوان انجــام گرفت ــات ف ــده اســت. تحقیق ــاختمان ش س
ایــن کــه اســتفاده از BIM مــی توانــد فراینــد ســاخت و ســاز کارآمــد تــر و موثرتــری 

ــد. ــی نمای ــه م ــان آورد، ارائ ــه ارمغ را ب
ــهیل در  ــی، تس ــجام در طراح ــرعت و انس ــون س ــم چ ــی ه ــتا مزایای ــن راس در ای
ــزی ســاخت و ســاز،  هماهنگــی و همــکاری، همــگام شــدن طراحــی و برنامــه ری
تشــخیص برخــورد و تاقــی اجــزا، اســتفاده ی بیشــتر از قطعــات پیــش ســاخته و 
 )2007 ,Campbell( ــد ــر شناســایی شــده ان ــره ی تامیــن کارآمــد ت مدیریــت زنجی

 .)2010  ,Becerik-Gerber & Kensek(
Kubba در ســال 2012 و Becerik-Gerber & Rice در ســال 2010، مزایــای زیــر را 

بــرای بهــره گیــری از BIM شناســایی نمودنــد:
• کاهش هزینه های خالص و خطرات برای مالکان، طراحان و مهندسان

ــل از اجــرای ســاختمان کــه اجــازه مــی دهــد  • توســعه یــک مــدل شــماتیک قب
ــی  ــد و ارزیاب ــرح پیشــنهادی دســت یاب ــر از ط ــق ت ــی دقی ــک ارزیاب ــه ی ــراح ب ط
ــک، طراحــی نمــوده اســت  ــات عملکــردی مال ــق الزام ــا آن را مطاب ــه آی ــد ک نمای
ــروژه  ــی پ ــت کل ــرد و کیفی ــا عملک ــد ت ــی نمای ــک م ــی کم ــن ویژگ ــر. ای ــا خی ی

ــد. ــاء یاب ارتق
• به علت بازیابی آسان اطاعات، بهره وری بهبود می یابد.
• هماهنگی اسناد و مدارک ساخت و ساز افزایش می یابد.

• هماهنگــی بیشــتر ســاخت و ســاز، کــه موجــب کاهــش زمــان ســاخت و دســتورات 
ــردد. ــر می گ تغیی

ــش  ــی کاه ــکاران فرع ــی و پیمان ــکاران اصل ــای پیمان ــک ه ــا و ریس ــه ه • هزین
ــد. مــی یاب

3- موانع پیاده سازی مدل سازی 
)BIM( اطالعات ساختمان

اگــر چــه فرآینــد BIM مزایــای زیــادی را بــه ارمغــان مــی آورد، بــا ایــن حــال بــرای 
تمامــی افــراد و در تمــام مراحــل ســاخت و ســاز، مســائل مختلفــی بــه عنــوان موانــع 
اجــرای مــدل ســازی اطاعــات ســاختمان وجــود دارد، بــه طــوری کــه مزایــای آن 
ــان برداشــتن برخــی از ایــن  ــرار مــی دهــد. در ایــن راســتا از می ــر ق را تحــت تاثی
ــه  ــی ب ــوان حت ــی کــه برخــی دیگــر را نمــی ت ــع کامــا ســاده اســت در حال موان

راحتــی کاهــش داد.
 Arayici, et( ــود ــدی نم ــته بن ــر دس ــروه زی ــار گ ــوان در چه ــی ت ــع را م ــن موان ای

 :)2005  ,.al

• موانع قانونی
• موانع فرهنگی

• موانع فنی و تکنولوژیکی
• عدم یکپارچگی پروژه ها

بدیهــی اســت کــه ایــن 4 دســته بنــدی شــامل همــه ی موانــع پیــاده ســازی مــدل 
ــر اجــرای  ــر عمــده ای ب ــا آنهــا تأثی ســازی اطاعــات ســاختمان نمــی شــوند، ام
 BIM ــی کــه هــر ســازمان بایســتی در اجــرای ــه موانع ــد. در ادام BIM مــی گذارن

مــورد توجــه قــرار دهــد را تشــریح مــی نماییــم.
3-1- موانع قانونی

بــا توجــه بــه ایــن کــه مــدل BIM نتیجــه ی یــک فرآینــد مشــترک اســت و افــراد 
گوناگونــی در ســاخت آن ســهیم مــی باشــند، در هنــگام انتخــاب مالــک مــدل و یــا 
ــی  ــی در آن، مشــکات فراوان ــال خطاهــای احتمال ــن شــخص مســئول در قب تعیی

.)2008 ,Sabo & Zahn(  ایجــاد مــی گــردد
ــی  ــا م ــان مشــاور و کارفرم ــی می ــدل باشــد توافق ــک م ــن کــه چــه کســی مال ای
باشــد، ممکــن اســت مشــاور بخواهــد حــق قانونــی دسترســی بــه تمامــی اطاعــات 
ــا  ــه ه ــات و درس آموخت ــه از اطاع ــن ک ــا ای ــد و ی ــه او باش ــص ب ــدل مخت م
ــه  ــی ک ــد. در حال ــتفاده نمای ــدی اس ــای بع ــروژه ه ــابه در پ ــکات مش ــرای مش ب
ــرداری  ــره ب ــاز به ــد در ف ــی توان ــد، م ــدل باش ــت م ــان مالکی ــا خواه ــر کارفرم اگ
ــاور  ــا مش ــدل را ب ــی از م ــرده و بخش ــره ب ــدل به ــهیات از آن م ــت تس و مدیری
دیگــری نیــز مــورد اســتفاده قــرار دهــد یــا در صورتــی کــه مالــک ســاختمان تغییــر 

ــد تحویــل دهــد. ــه مالــک جدی ــد مــدل را ب ــد مــی توان یاب
بــه طــور کلــی بــه دلیــل ایــن کــه افــراد گوناگونــی در ایجــاد مــدل دخیــل هســتند 
کارهایــی بــه صــورت ناتمــام باقــی مــی ماننــد و مســئولیت هــر فــرد بــه صــورت 
واضــح مشــخص نمــی گــردد کــه موجــب ایجــاد ریســک و عــدم قطعیــت در مــدل 

.)2010 ,Gu & London( )2011 ,WSP Group(          خواهــد شــد
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3-2- موانع فرهنگی
ــی، تعارضــات  ــرات و اشــتباهات احتمال ــه تغیی ــا توجــه ب صنعــت ســاخت و ســاز ب
 WSP( ــه مــی ســازد ــه دادگاه روان ــن را ب ــب، طرفی ــر دارد کــه اغل ــی را در ب فراوان
Group, 2011(. رواج یافتــن یــک فرهنــگ، کامــا تحــت تاثیــر ســنت جامعــه مــی 

ــه همــان شــکل  ــد کــه قبــا ب ــه نحــوی کار نماین ــد ب ــل دارن ــراد تمای باشــد و اف
کارهــا را انجــام مــی دادنــد . )Arayici, et al., 2005(از ایــن رو یکــي از بزرگتریــن 

چالــش هــا در جهــت پیــاده ســازي BIM، وجــود موانــع فرهنگــي مــي باشــد.
3-3- موانع فنی و تکنولوژیکی

ایــن موضــوع بیشــتر مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت و بــه جنبــه هــای فــن آوری 
اشــاره دارد و قابلیــت همــکاری بیــن برنامــه هــا و نــرم افزارهــای مختلــف را شــامل 
ــش  ــن بخــش افزای ــروزه در ای ــه ام ــی ک ــی های ــردد. یکــی دیگــر از نگران ــی گ م
 .)2010 ,Gu & London( یافتــه اســت، امنیــت فــن آوری مــورد اســتفاده مــی باشــد
ــتانداردهای  ــود اس ــت وج ــه عل ــف ب ــای مختل ــرم افزاره ــن ن ــی بی ــدم هماهنگ ع
ــازگار  ــر ناس ــا یکدیگ ــا ب ــرم افزاره ــا ن ــود ت ــی ش ــب م ــا موج ــون در آن ه گوناگ
ــروژه هایشــان از یــک  ــا افــراد نتواننــد در پ ــد. ایــن امــر باعــث مــی شــود ت گردن
نــرم افــزار واحــد اســتفاده نماینــد. موضــوع قابلیــت همــکاری و عــدم اســتانداردهای 
ــب  ــا اغل ــه ه ــن برنام ــردد. ای ــی گ ــا م ــه ه ــه از برنام ــع اســتفاده بهین مشــابه، مان
ــد، بنابرایــن نیازمنــد کار دســتی  در اســتخراج اتوماتیــک داده از مــدل مشــکل دارن

بیشــتری هســتند و خطــر بــروز اشــتباهات را افزایــش مــی دهنــد.
ــی کــردن اطاعــات و  ــل و کپ ــی شــامل شکســتن قف ــه هــای امنیت ــی جنب نگران
ــردی  ــه ف ــت ک ــن اس ــت ای ــن حال ــد. بدتری ــی باش ــرور م ــردن س ــک ک ــر ه خط
ــی در  ــا تغییرات ــد و ی ــاک نمای ــرب پ ــای مخ ــرم افزاره ــتفاده از ن ــا اس ــدل را ب م
پارامترهــای آن بــه وجــود آورد کــه موجــب شــود پیمانــکار در مرحلــه ی ســاخت، 

ــردد. ــتباهات فاحــش گ ــار اش دچ
3-4- عدم یکپارچگی پروژه ها

طراحــان، توســعه دهنــدگان، پیمانــکاران و مدیــران ســاخت و ســاز تمایــل بــه تمرکز 
ــد ســاخت و ســاز  ــر حیطــه ی کاری خــود و حفاظــت از منافــع خویــش در فراین ب
ــورت  ــه ص ــاز ب ــاخت و س ــت س ــود صنع ــی ش ــب م ــر موج ــن ام ــه ای ــد ک را دارن
ــر  ــل ذک ــوع قاب ــردد )Johnson & Laepple, 2003(. موض ــف گ ــه تعری غیریکپارچ
دیگــر ایــن اســت کــه صنعــت ســاخت و ســاز متشــکل از بســیاری شــرکت هــای 
کوچــک مــی باشــد کــه در پرداخــت هزینــه ی ســرمایه گــذاری اولیــه ی بــاالی 
ــه ی خدمــات  ــرای ارائ ــرم افزارهــای الزم ب ــد ن ــرای آمــوزش و خری ــاز ب مــورد نی

.)2008 ,.Kaner, et al( ــتند ــوان هس BIM، نات

4- مدیریت تسهیالت )FM( و
 )O&M( تعمیرو نگهداری 

بــه عنــوان یــک رشــته ی نســبتا جدیــد بــه رســمیت شــناخته شــده اســت، تعریــف 
یکســانی از مفهــوم آن وجــود نــدارد )Teicholz .)1994 ,Kincaid توضیــح مــی دهــد 
ــر  ــه ب ــت ک ــته ای اس ــد رش ــه ی چن ــک حرف ــهیات )FM(، ی ــت تس ــه مدیری ک
اســاس اصــول و قوانیــن رشــته هــای مهندســی، معمــاری، طراحــی، حســابداری، 
 ,Teicholz( ــت ــه اس ــکل گرفت ــاری ش ــی و رفت ــوم روانشناس ــی و عل ــت مال مدیری

.)2001
ــل  ــه دلی ــت ک ــزارش داده اس ــکا)NRC, 1998(  گ ــات آمری ــی تحقیق ــورای مل ش
اصلــی اینکــه ســاختمان هــای عمومــی بــا نــرخ ســریع تــری دچــار زوال مــی شــوند 
»عــدم موفقیــت در شناســایی کل هزینــه مالکیــت« مــی باشــد. عــدم موفقیــت در 
ــه  ــر ب ــداری)O&M(  منج ــر و نگه ــاز تعمی ــته در ف ــای انباش ــه ه ــایی هزین شناس
زوال ســریع تــر، هزینــه هــای عملیاتــی باالتــر، کاهــش بهــره وری انــرژی، ایجــاد 
معضــات ایمنــی و ســامت و بــه طــور کلــی کاهــش عمــر ســاختمان مــی گــردد.

ــت  ــی ای در جه ــده بررس ــاالت متح ــان Energy Forrestal Building در ای دپارتم
ــتفاده از  ــنجش اس ــری و س ــدف پیگی ــا ه ــر O&M ب ــی ب ــرژی مبتن ــره وری ان به
بخــار در ســاختمان انجــام داد. آنهــا در ایــن مطالعــه دریافتنــد کــه $250,000 بــر 
اثــر نشــت بخــار مــورد اتــاف قــرار گرفتــه اســت. در ایــن راســتا یکــی از اصلــی 
تریــن درس هــای آموختــه شــده ایــن بــود کــه بســیاری از کاســتی هایــی کــه در 
زمینــه ی O&M وجــود دارد بــه علــت عــدم اطاعــات کافــی و مناســب اپراتورهــای 
 Sullivan,( ســاختمان در جهــت ارزیابــی عملکردهــای روزانــه ی خــود مــی باشــد
et al., 2004(. در دســترس بــودن داده هــا در سیســتم هــای تســهیات بــه منظــور 

تخمیــن مســائل تعمیــر، نگهــداری و الزامــات بازســازی در طــول چرخــه ی عمــر 
دارایــی هــا حیاتــی اســت. اطاعــات نادرســت و ضعیــف مــی توانــد مانــع ایــن امــر 
ــرای دارایــی  ــکان و برنامــه ریــزان بتواننــد بهتریــن تصمیمــات را ب گــردد کــه مال
ــر  ــه ی موث ــور ارائ ــه منظ ــات ب ــن اطاع ــت ای ــد. مدیری ــود اتخــاذ نماین ــای خ ه
بهتریــن خدمــات ممکــن بــه مالــکان ســاختمان و بهــره بــرداران بســیار مهــم اســت 

.)2004 ,.Gallagher, et al(
Lee & Akin  ناکارامــدی هــای موجــود در زمینــه ی تعمیــر و نگهــداری را توســط 

ــه  ــورد مطالع ــه م ــار هفت ــدت چه ــه م ــئول در بخــش O&M ب ــراد مس ــی اف بررس
قــرار دادنــد. بــر اســاس مشــاهدات آنهــا ایــن ناکارامــدی هــا در دو گــروه ســاختاری 
و فــردی دســته بنــدی شــد. ناکارآمــدی هــای ســاختاری توســط محیــط تعمیــر و 
ــزات و  ــری تجهی ــال، محــل قرارگی ــوان مث ــه عن ــوند، ب ــی ش ــاد م ــداری ایج نگه
ــی  ــزار. در حال ــی و اب ــات یدک ــح، قطع ــواد و مصال ــاره ی م ــات درب ــن اطاع گرفت
ــب  ــه موج ــوند ک ــی ش ــاد م ــخاص ایج ــط اش ــردی توس ــای ف ــدی ه ــه ناکارام ک
اشــتباهات متفاوتــی مــی گردنــد. شــکل3 )دیاگــرام اســتخوان ماهــی یــا ایشــیکاوا( 
علــل ریشــه ای وجــود ناکارامــدی در زمینــه ی تعمیــر و نگهــداری را، کــه از ایــن 

.)2009 ,Lee & Akin( بررســی حاصــل شــده اســت ، نشــان مــی دهــد
ایــن مطالعــه بیــان مــی کنــد کــه علــل ارائــه شــده در دیاگــرام عمدتــًا بــه دلیــل 
ــن  ــی باشــد. تعیی ــداری م ــر و نگه ــاره ی تعمی ــات در دســترس درب ــدان اطاع فق
ــداری  ــر و نگه ــه تعمی ــوط ب ــای مرب ــت ه ــهیات از فعالی ــزات و تس ــل تجهی مح
ــات  ــود اطاع ــه وج ــود، ک ــی ش ــی م ــل توجه ــرات قاب ــه تاخی ــر ب ــت و منج اس
مناســب مــی توانــد بــه میــزان 6% در زمــان کل، صرفــه جویــی ایجــاد نمایــد. حتــی 
اگــر زمــان صــرف شــده در مســتند ســازی فعالیــت هــای تعمیــر و نگهــداری قابــل 
توجــه باشــد امــا بــه منظــور تهیــه و حفــظ تاریخچــه ی تجهیــزات، حیاتــی اســت. 

مدیریــت تســهیات، طوالنــی تریــن فــاز در طــول عمــر ســاختمان مــی باشــد. در 
طــول ایــن فــاز، ســاختمان توســط یــک فرآینــد تغییــر تحــت تاثیــر قــرار مــی گیرد. 
ایــن تغییــرات بــر اثــر فرســوده شــدن ســاختمان و نیــاز کاربــران اعمــال مــی گــردد 
)Nordstrand, 2000(. مدیریــت تســهیات شــامل مدیریــت اســتراتژیک و نحــوه ی 
اداره کــردن منابــع و خدمــات الزم بــرای یــک ســاختمان، در راســتای اهدافــی کــه 
 ،)FM( بــرای آن ســاخته شــده اســت مــی باشــد. از آنجــا کــه مدیریــت تســهیات



10

ــای  ــن آوری ه ــری ف ــه کارگی ــا ب ــه ب ــد ک ــی ده ــان م ــی نش ــن بررس ای
ــود  ــرای بهب ــدی ب 12 درص ــیلی  ــباتی، پتانس ــتیبانی محاس ــال و پش دیجیت
کارایــی تعمیــر و نگهــداری ایجــاد مــی شــود و در طــی زمــان، ایــن 

ــز دارد. 21% را نی ــدار  ــه مق ــیدن ب ــت رس ــیل قابلی پتانس
نگهداری انواع   -1-4

ــته  ــف دس ــای مختل ــه روش ه ــوان ب ــی ت ــداری را م ــای نگه ــه ه برنام
ــرح  ــه ش ــداری ب ــواع نگه ن ــرای ا ــته را ب ــار دس FEMP چه ــرد.   ــدی ک بن

ــد: ــی نمای ــف م ــر تعری زی
ــًا در  ــی اساس ــداری واکنش ــر و نگه ــی: »تعمی ــداری واکنش ــر و نگه • تعمی
ــا  ــاش ی ــچ ت ــت هی ــن حال ــود. در ای ــی ش ــداد انجــام م ــوع رخ ــگام وق هن
ــرا  ــردد زی ــی گ ــاذ نم ــزات اتخ ــداری تجهی ــر و نگه ــرای تعمی ــی ب اقدام

ــد. ــی نمای ــن م ــر را تضمی ــورد نظ ــت م ــراح کیفی ط
• تعمیــر و نگهــداری پیشــگیرانه: »اقدامــات مطابــق بــا یــک برنامــه 
ــه  ــت ک ــتگاه اس ــر کار دس ــی ب ــه ی مبتن ــا برنام ــده ی ــدی ش ــان بن ی زم
ــا  ــزء و ی ــک ج ــیب ی ــش آس ــا کاه ــگیری، و ی ــخیص، پیش ــور تش ــه منظ ب
ــرل  ــق کنت ــد آن از طری ــر مفی ــش عم ــا افزای ــظ و ی ــا هــدف حف سیســتم، ب

ــردد«. ــی گ ــام م ــرش انج ــل پذی ــطح قاب ــا س ــیب ت آس
ــک  ــروع ی ــه ش ــی ک ــده: »اقدامات ــی ش ــش بین ــداری پی ــر و نگه • تعمی

ــل از  ــه ی آن قب ــه در نتیج ــد ک ــی دهن ــخیص م ــیب را تش ــم آس مکانیس
ــت فیزیکــی اجــزاء، عوامــل  ــل توجــه در وضعی ــه آســیب قاب ــروز هــر گون ب

ــد«. ــی گردن ــرل م ــا کنت ــذف و ی ــرب ح مخ
مــورد  فراینــد   « اطمینــان:  قابلیــت  بــر  مبتنــی  نگهــداری  و  تعمیــر   •
اســتفاده بــرای تعییــن الزامــات تعمیــر و نگهــداری هــر نــوع دارایــی 

فیزیکــی در زمینــه ی عملیاتــی مربــوط بــه آن مــی باشــد«.
ــای آن  ــه ه ــداری و هزین ــر و نگه ــای تعمی ــه ه Piotrowskiبرنام   )2001 (

ــد: ــی نمای ــدی م ــر دســته بن ــق ســاختار زی ــا را مطاب ه
ــرای  ــده ب ــام ش ــات انج ــع و اقدام ــر مناب ــه، اکث ــن مطالع ــاس ای ــر اس ب
تعمیــر و نگهــداری تســهیات هنــوز هــم بــه صــورت واکنشــی مــی 
باشــند کــه ایــن امــر هزینــه هــای فراوانــی را بــرای ســازمان بــه ارمغــان 

ــی آورد. م
ــه  ــداری طبق ــر و نگه ــای تعمی ــه ه ــرای برنام ــوزه را ب ــه ح Teicholz س

:)2001  ,Teicholz ــد ) ــی کن ــدی م بن
ــه  ئ • درخواســت اقــدام : »هنگامــی اســت کــه در آن مشــتری خواســتار ارا
ــای  ــزات و رخداده ــص تجهی ــع نق ــه منظــور رف ــد و ب ــی باش ــات م ی خدم

ــرات وجــود دارد«. ــه تعمی ــاز ب ــر تســهیات، نی ــذار ب ــر گ اضطــراری تاثی
ــدی  ــه ی زمانبن ــه در آن برنام ــداری پیشــگیرانه: »ک ــر و نگه ــدام تعمی • اق
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ــن  ــرای تامی ــده ب ــرف ش ــرمایه ی ص ــظ س ــث حف ــات، باع ــده ی اقدام ش
ــردد«. ــی گ ــای فیزیکــی شــرکت م ــی ه دارای

ــد  ــر کســب و کار، نیازمن ــز ب ــرات متمرک ــه در آن تغیی ــروژه: »ک ــدام پ • اق
ــاز  ــررات نی ــرات مق ــد و تغیی ــی باش ــراد م ــا و اف ــدد فض ــی مج ــت ده جه
                        . OSHA ــا  EPA  ی ــد  ــداری دارد، مانن ــر و نگه ــات تعمی ــای توافق ــه ارتق ب

 )FMS 4-2- سیســتم های مدیریت تســهیات )
ــک  ــر از ی ــه ای فراگی FMS(، مجموع ــهیات ) ــت تس ــای مدیری ــتم ه سیس
ــت  ــی مدیری ــای عملیات ــی از کاربرده ــه برخ ــت ک ــمند اس ــاختمان هوش س
ــان مــی آورد.  ــه ارمغ ــن آوری ســاختمان را ب تســهیات و سیســتم هــای ف
ــر  ــی ب ــول مبتن ــور معم ــه ط FMS(، ب ــهیات ) ــت تس ــای مدیری ــتم ه سیس
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــی اس ــای متفاوت ــد و دارای اپراتوره ــی باش ــرور م س

.)2009  ,Sinopoli ــتند ) ــاط هس ــم در ارتب ــا ه ــیم و از راه دور ب ــی س ب
Sinopili در کتــاب خــود بــه بررســی سیســتم هــای   ،2009 در ســال 
از  ای  مجموعــه  شــامل  کــه  پرداخــت  ســاختمان  تســهیات  مدیریــت 
ــر  ــا مدی ــک ی ــا مال ــد ت ــی ده ــازه م ــزاری اســت و اج ــرم اف ــای ن ــدل ه م
ــت  ــت تســهیات و مدیری ــای مدیری ــاس نیازه ــر اس ــی را ب تســهیات، مدل
ــامل  ــزاری ش ــرم اف ــای ن ــدل ه ــن م ــد. ای ــاب نمای ــود انتخ ــی خ عملیات
ــر و  ــت تعمی ــری مدیری ــتم کامپیوت EMS( ، سیس ــرژی ) ــت ان ــتم مدیری سیس
  )CAFM ــر ) ــک کامپیوت ــه کم ــهیات ب ــت تس CMMS( ، مدیری ــداری ) نگه

ــند. ــی باش ــره م و غی
در   ،  )BMS ( ســاختمان  مدیریــت  سیســتم  کــه  داشــت  بیــان   Sinopili

ــای  ــاختمان ه ــی س ــای عملیات ــر روی عملکرده ــاختمان ب ــر س ــول عم ط
ــتند. ــز هس ــی متمرک ــاختمان و ایمن ــیون س ــای اتوماس ــتم ه ــمند، سیس هوش
ــه  ــب یکپارچ ــد موج ــی توانن BMS(، م ــاختمان ) ــت س ــای مدیری ــتم ه سیس
ــرای  ــات ب ــا و اطاع ــه ی داده ه ــا، تهی ــرل ه ــا و کنت ــتم ه ــازی سیس س
ــه  ــن ب ــد و همچنی ــتم گردن ــای سیس ــاد اخطاره ــاص و ایج ــزات خ تجهی
ــول  ــا را در ط ــتم ه ــدی سیس ــان بن ــزی و زم ــه ری ــکان برنام ــا ام اپراتوره

.)2009  ,Sinopoli ــد ) ــی دهن ــف م ــف مختل ــا و وظای کاره

5- استانداردهای داده اي
 BIM در مدیریت تسهیالت 

  IFC -5-1
ــن  ــتاندارد بی ــک اس ــوان ی ــه عن ــروزه ب ــت )IFC( ام ــن صنع ــای بنیادی کاس ه
المللــی قابــل قبــول کــه قابلیــت همــکاری بــا فــن آوری هــای اطاعاتــی مختلــف 

ــازار را دارد، ایجــاد شــده اســت. موجــود در ب
کاس هــای بنیادیــن صنعــت )IFC(، مــدل داده ای هســتند کــه در AEC  و 
ــزای  ــر اج ــروژه نظی ــات پ ــامل اطاع ــد و ش ــرد دارن ــهیات کارب ــت تس مدیری
ــه  ــده ی اجــزا، هزین ــواد تشــکیل دهن ــده ی ســاختمان، هندســه و م تشــکیل دهن
هــای پــروژه، زمــان بنــدی پــروژه و غیــره مــی باشــند. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
اطاعاتــی در مــورد داده هــای هندســی و غیــر هندســی نیــز مــی توانــد بــه یــک 

.)2003 ,Froese( ــردد ــاق گ ــل داده ی IFC الح فای
 

 COBie -5-2
COBie یــک اســتاندارد بیــن المللــی پذیرفتــه شــده اســت کــه اطاعــات ســاخت 

یافتــه ی مدیریــت تســهیات را ارائــه مــی نمایــد. 
 IFC، ــد ــی مانن ــا اســتفاده از اســتانداردهای متفاوت ــد ب ــی توان ــات COBie م اطاع

ــد. ــادل یابن ifcXML و SpreadsheetML تب

ــن  ــه و ای ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــیاری م ــران بس ــط کارب ــخه ی COBie توس نس
قابلیــت را دارد تــا توســط نــرم افزارهــای مختلــف تجــاری در سراســر جهــان مــورد 
ــر را  ــرادی کــه مهــارت هــای برنامــه نویســی کامپیوت ــا اف ــرد، ت ــرار گی اســتفاده ق
ندارنــد نیــز بتواننــد از آن بهــره ببرنــد. COBie و دیگــر فرمــت هــای بیــن المللــی 
تبــادل اطاعــات بــه مدیــر تســهیات امــکان ایمــن ســازی، مالکیــت، دسترســی 
و بــه روز رســانی اطاعــات خــود را در طــول چرخــه ی حیــات پــروژه مــی دهنــد 

 .)2013  ,Teicholz(
ــی  ــازد، IFC م ــی س ــرف م ــر ط ــای COBie را ب ــه نیازه ــی ک ــا فرمت ــروزه تنه ام
باشــد. مــدل اطاعــات IFC معمــوال فرمتــی اســت کــه بــه STEP مشــهور اســت 

 .)2007  ,Plume(  )2013  ,Teicholz(  )10303  ISO(

6- پیاده سازي BIM در مدیریت 
تسهیالت

 Smith وTardif  بــر اهمیــت درک BIM بــه عنــوان بخشــی از یــک اســتراتژی 
ــن  ــد و ای ــد کردن ــی، تاکی ــل فن ــک راه ح ــط ی ــه فق ــب و کار، و ن ــع کس جام
بــدان معنــی اســت کــه بســیاری از گــردش هــاي کاري و فرآیندهــای کســب 
راســتا  ایــن  در    .)2012  ,Smith & Tardif( تغییــر هســتند  نیازمنــد  کار  و 
Eastman و همکارانــش بســیاری از مســئولیت هــا را بــر مالــک واگــذار کــرده 

ــوان یــک عامــل کلیــدي موفقیــت  ــه عن ــر موضــوع رهبــری و مشــارکت ب و ب
 .)2008 ,Eastman(  ــد ــي کنن ــد م ــرای BIM تاکی ــازي و اج ــاده س ــراي پی ب
رویکردهــاي متعــددي از قبیــل بررســی و توســعه ي راهنماهــاي BIM، دانــش 
و رهبــری داخلــی ســاختمان ، انتخــاب افــراد داراي دانــش و تجربــه در پــروژه 
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ــی از  ــر بخش ــن رو ه ــد، از ای ــی ده ــرار م ــهیات ق ــت تس ــئوالن مدیری مس
ــی  ــه راحت ــوان ب ــی ت ــد را م ــرب باش ــط مخ ــا محی ــراد ی ــرای اف ــه ب ــازه ک س
ــای  ــدل ه ــردد. م ــورد آن اتخــاذ گ ــات الزم در م ــا اقدام ــود ت ــی نم ــش بین پی
BIM قابلیــت اســتفاده و کاربــری ســاختمان را از طریــق رابــط گرافیکــی بیــان 

ــران ایــن امــکان را مــی دهــد  ــه کارب ــط گرافیکــی ب ــد کــه ایــن راب مــی دارن
تــا در طــول فــاز عملیاتــی، خطــرات و ریســک هــا را بــه حداقــل رســانند. لــذا 
ــا  ــاخته ه ــت س ــاختمان در مدیری ــات س ــازی اطاع ــدل س ــری از م ــره گی به
موجــب کاهــش زمــان، هزینــه هــا و ریســک هــا و همچنیــن افزایــش کنتــرل 

هــا و کیفیــت مــی گــردد. 

BIM، آمــوزش متخصصیــن خدمــات شــبکه و تغییــر الزامــات قــراردادی 

همکارانــش  و   Arayici 2008(. همچنیــن   ,Eastman( انــد  شــده  پیشــنهاد 
ــرای  ــازي و اج ــاده س ــد پی ــاره ي رون ــي درب ــی تکنیک ــي اجتماع از دیدگاه
ــی  ــط اجتماع ــه محی ــوژی، بلک ــا تکنول ــه تنه ــه ن ــد ک ــي کنن ــت م BIM حمای

فرهنگــی را نیــز مــد نظــر قــرار مــي دهــد )Arayici, et al., 2011(. عــاوه بــر 
ایــن بیــان مــی کننــد کــه پیــاده ســازي و اجــرای BIM بــا اســتفاده از رویکــرد 
پاییــن بــه بــاال، بــه جــای رویکــرد بــاال بــه پاییــن، بــه منظــور تعامــل بــا افــراد 
در جهــت اتخــاذ تصمیــم و کاهــش هــر گونــه مقاومــت بالقــوه در برابــر تغییــر، 

بســیار مناســب اســت.

7- مزایای به کار گیری BIM در 
مدیریت تسهیالت

از مشــکات بــه کارگیــری مــدل ســازی اطاعــات ســاختمان، مــی تــوان بــه 
ــتریان  ــود. مش ــاره نم ــتری اش ــط مش ــر توس ــت تغیی ــال درخواس ــود احتم وج
ــر  ــه تناســب فعالیــت هــای خــود تغیی ــا ســاختمان را ب ــد ت اغلــب تمایــل دارن
دهنــد. ایــن تغییــرات بــه طــور معمــول، گــزارش نشــده کــه بــه روز رســانی 

ــد. ــا مشــکاتی مواجــه مــی نمای مــدل را ب
ــا ایــن حــال ممکــن اســت منشــاء مشــکات در فــاز طراحــی نبــوده، بلکــه  ب
در مرحلــه ی مدیریــت تســهیات بــه وجــود آمــده باشــند. کمبــود متخصــص 
ــه کارگیــری مــدل ســازی  ــع ب ــد یکــی از موان BIM در شــرکت هــا مــی توان

ــا  ــازمان ه ــن رو س ــد، از ای ــرداری باش ــره ب ــاز به ــاختمان در ف ــات س اطاع
 BIM ــری  ــه کارگی ــرای ب ــص ب ــه ای و متخص ــراد حرف ــور اف ــد حض نیازمن

ــی باشــند. م
دانــش  در  یــک شایســتگی جدیــد  اطاعــات ســاختمان،  مــدل ســازی 
ــک  ــا ی ــت ت ــن رو الزم اس ــی رود و از ای ــمار م ــه ش ــهیات ب ــت تس مدیری
ــه  ــر گرفت ــا در نظ ــرکت ه ــر در ش ــن ام ــرای ای ــغلی ب ــت ش ــمت و موقعی س

ــود. ش
BIM در مدیریــت تســهیات، نگهــداری  یکــی از چالــش هــای بــه کارگیــری 
ــت تســهیات  ــه مدیری ــاز ب ــه نی ــی اســت ک ــا زمان ــات ت و حفاظــت از اطاع

و بهــره بــرداری وجــود دارد. 
امــروزه بســیاری از شــرکت هــا در حــال تــاش بــرای حفــظ فرمــت 
ــت  ــتند. حفاظ ــود هس ــگاه داده ای خ ــاختمان در پای ــات س ــال از امکان دیجیت
از امنیــت اطاعــات ســاختمان، تنهــا در جهــت منافــع مالــکان و کارفرمایــان 
اســت، بــا ایــن وجــود، نگهــداری از اطاعــات صحیــح در پایــگاه داده دشــوار 
ــابه،  ــات مش ــت اطاع ــات، دریاف ــن اطاع ــت رفت ــورت از دس ــوده و در ص ب

ــد داشــت. ــی خواه ــای گزاف ــه ه ــا هزین ــرای کارفرم ب
 BIM آخریــن چالشــی کــه بــه آن اشــاره مــی نماییــم، مالکیــت قانونــی مــدل 
ــا نحــوه  ــردد ت ــی، موجــب مــی گ ــق حقوق ــدان چارچــوب دقی مــی باشــد. فق
ــد.  ــفاف نباش ــن ش ــرای طرفی ــت از آن ب ــت و مالکی ــدل، حفاظ ــل م ی تحوی
ــث  ــت مباح ــی از باب ــتی نگران BIM نبایس ــتفاده از  ــگام اس ــان در هن کارفرمای
ــک  ــد ی ــا عق ــد ب ــی توان ــش م ــن چال ــه ای ــرا ک ــند زی ــته باش ــی داش حقوق
قــرارداد اســتاندارد و دقیــق میــان معمــار و کارفرمــا از میــان برداشــته شــود.

ــت  ــرل کیفی ــرای کنت ــات ســاختمان شــرایط مناســبی را ب ــدل ســازی اطاع م
بهتــر ســاخت و ســازها ایجــاد مــی کنــد و عــاوه بــر آن، کار بــر روی 
ــد. در  ــی نمای ــهیل م ــرم را تس ــت ف ــک پل ــق در ی ــورد تواف ــتانداردهای م اس
ــه  ــات ســاختمان، دســتیابی ب ــدل ســازی اطاع شــرایط همــکاری مجــازی، م
ــازد و  ــی س ــن م ــی را ممک ــول نهای ــده ی محص ــزی ش ــه ری ــت برنام کیفی
ــت را  ــی، کیفی ــه ی عملیات ــا مرحل ــی ت ــه ی طراح ــل اولی ــن از مراح همچنی

ــد. ــی نمای ــرل م کنت
الزم بــه ذکــر اســت کــه بهتریــن کیفیــت ســاخت، زمانــی حاصــل مــی گــردد 
ــم. مــدل  کــه از مراحــل ابتدایــی طراحــی، از مــدل هــای BIM اســتفاده نمایی
ــات  ــت اطاع ــرعت و کیفی ــش س ــث افزای ــاختمان باع ــات س ــازی اطاع س
هندســی گردیــده و ایــن امــکان را ایجــاد مــی نمایــد تــا اطاعــات غیرهندســی 
مفیــد را نیــز در یــک مــدل  BIMوارد نماییــم تــا از آن هــا در فــاز عملیاتــی و 

بهــره بــرداری اســتفاده گــردد.
ــرای  ــکان ب ــت تســهیات مال ــد در سیســتم مدیری ــات، بای ــن اطاع ــی ای تمام
اســتفاده ی آســان، تغییــر موقعیــت و تغییــرات احتمالــی فعالیــت هــای 
ــهیات، در  ــت تس ــئول مدیری ــراد مس ــردد. اف ــه گ ــهیات تعبی ــت تس مدیری
ــان بســیاری  ــدل ســازی اطاعــات ســاختمان، زم صــورت عــدم اســتفاده از م
را بــرای یافتــن اطاعــات مــورد نیــاز خــود در راســتای فعالیــت هــای عملیاتــی 
صــرف مــی نماینــد کــه بســیاری از ایــن زمــان صــرف شــده، فاقــد ارزش بــوده 
ــد آورد. در  ــار خواه ــه ب ــازمان ب ــرای س ــی ب ــی فراوان ــی مال ــای منف و پیامده
حالــی کــه بــا اســتفاده از BIM در مدیریــت تســهیات، دیگــر نیــازی بــه صــرف 
زمــان و رفــت و آمــد بــه مــکان هــای مختلــف بــرای دســتیابی بــه اطاعــات، 
مــورد نیــاز نمــی باشــد و از ایــن جهــت، در زمــان و هزینــه هــا صرفــه جویــی 

ــد. ــان خواهــد آم ــه ارمغ چشــمگیری ب
ــزای  ــی اج ــتی تمام ــرداری بایس ــره ب ــان به ــه در زم ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
ســاختمان قابــل ردیابــی باشــند و همچنیــن در ایــن فــاز مــی بایســت از مقــدار 
اجــزای بــه کاربــرده شــده در زمــان ســاخت و محــل قرارگیــری آن هــا مطلــع 
ــی و داده  ــات هندس ــام اطاع ــه دارای تم ــی از BIM، ک ــت مدل ــیم. مزی باش
ــی  ــی هــا و مــکان یاب ــواع ردیاب ــر هندســی باشــد ایــن اســت کــه ان هــای غی
هــا، تعــداد و ویژگــی هــای مصالــح اســتفاده شــده در ســاختمان را در دســترس 

8- موانع به کار گیری BIM در 
مدیریت تسهیالت
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ــری  ــل قرارگی ــورد مح ــب در م ــی و مناس ــات کاف ــه اطاع ــی ب ــدم دسترس ع
ــر و  ــر تعمی ــل توجهــی را در ام ــرات قاب ــداد آن هــا، تاخی ــوع و تع اجــزای ســازه، ن
نگهــداری ســاخته هــا ایجــاد مــی نمایــد کــه بــا اســتفاده از مــدل ســازی اطاعــات 
ســاختمان )BIM( و بــه تبــع آن وجــود اطاعــات مناســب، مــی تــوان صرفــه جویــی 
چشــمگیری را در زمــان و هزینــه هــا ایجــاد نمــود. در مــدل BIM ارائــه شــده بــه 
بهــره بــردار، ویژگــی هــای مصالــح اســتفاده شــده، تعــداد و محــل بــه کارگیــری 
تمامــی اجــزای ســازه بــه طــور دقیــق نمایــش داده مــی شــود، کــه ایــن امــر موجب 
بهبــود کارایــی تعمیــر و نگهــداری مــی گــردد. مدیریــت اطاعــات بــه منظــور ارائــه 
ی موثــر بهتریــن خدمــات ممکــن بــه مالــکان ســاختمان و کاربــران نهایــی بســیار 
مهــم اســت، در همیــن راســتا اطاعــات نادرســت و ضعیــف مانــع اخــذ تصمیمــات 
ــذا  ــی هــا مــی گــردد، ل ــرای دارای ــزان ب ــان و برنامــه ری مناســب توســط کارفرمای
بهــره گیــری از مــدل ســازی اطاعــات ســاختمان در مدیریــت ســاخته هــا هزینــه 
هــای عملیاتــی و ریســک هــا را کاهــش داده و هــم چنیــن موجــب بهبــود کیفیــت، 

بهــره وری انــرژی، افزایــش عمــر مفیــد و ایمنــی ســاختمان مــی گــردد.
ــه در  ــد ک ــاهده گردی ــه مش ــن مقال ــده در ای ــام ش ــای انج ــی ه ــاس بررس ــر اس ب
ــت  ــاختمان )BIM( در مدیری ــات س ــازی اطاع ــدل س ــازی م ــاده س ــتای پی راس
تســهیات )FM(، موانــع و چالــش هایــی وجــود دارد و بــا شناســایی و پیــش بینــی 
آن هــا، مــی تــوان احتمــال وقــوع آن هــا را کاهــش داد. در نتیجــه بــا اســتفاده از 
مزایــای مــدل ســازی اطاعــات ســاختمان )BIM(، مدیریــت ســاخته هــا بــه نحــو 

ــد. ــود مــی یاب ــر و نگهــداری بهب ــه و کارایــی تعمی ــوب تــری صــورت گرفت مطل
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ــت دو  ــرات قیم ــات و تغیی ــم معام حج
ــت،  ــکن اس ــازار مس ــی در ب ــر اصل متغی
از رونــق یــا رکــود  اگــر بخواهیــم 
مســکن تحلیــل درســتی داشــته باشــیم 
نمــی توانیــم در بــازه هــای کوتــاه مــدت 
ــدا  ــه یــک حقیقــت صحیــح دســت پی ب
ــود در  ــا رک ــد ی ــای رش ــرخ ه ــم، ن کنی
کوتــاه مــدت فقــط بــرای ســفته بــازان 
ســود هــای اندکــی را بــه همــراه خواهــد 
آورد ولــی چنانکــه در بــازه هــای طوالنی 
تــر بــه ایــن بــازار توجــه شــود همــواره 
بــازار مســکن بــازاری پــر رونــق بــرای 
ســرمایه گــذاری اســت. البتــه بایــد بــه 
ایــن نــکات نیــز توجــه کــرد که ســاختار 
ــازار مســکن دچــار تحــوالت عظیمــی  ب
ــل گذشــته  ــوان مث شــده دیگــر نمــی ت
ــل  ــرای تحلی ــی ب ــای قدیم از نموداره
جریــان اســتفاده کنیــم، نبایــد بــا 
ــرمایه  ــه س ــت ب ــی دس ــای قدیم آماره
گــذاری زد، عوامــل متعــددی را مــی 
ــل و  ــورد تحلی ــازار م ــن ب ــوان در ای ت
نظیــر:  عواملــی  داد،  قــرار  بررســی 
ــرخ ارز،  ــادی، ن ــد اقتص ــرت، رش مهاج

ــی و ... . ــود بانک ــرخ س ــورم، ن ت

رشــد تســهیات مســکن در ســال 96 نســبت بــه ســال 
قبــل حــدود 32 درصــد افزایــش نشــان مــی دهــد کــه 
ــازار  ــن ب ــبی در ای ــق نس ــه رون ــواه ب ــوع گ ــن موض ای
اســت، در ســال 96 تــا پایــان بهمــن بــه گــزارش بانــک 
مســکن رقمــی معــادل 7 هــزار و 806  میلیــارد تومــان 
ــده  ــت ش ــر پرداخ ــزار و 860 نف ــه 150 ه تســهیات ب
اســت، همچنیــن تــا بهمــن مــاه 34 هــزار و 674 فقــره 
ــارد  ــزار و 846 میلی ــر 3 ه ــغ ب ــکن بال ــهیات مس تس
تومــان بــه ســازندگان پرداخــت شــده اســت. همچنیــن 
ــه  ــه 300 هــزار نفــری توســط خان اســتقبال نزدیــک ب
ــدوق  ــن صن ــذاری در ای ــپرده گ ــرای س ــای ب ــی ه اول
صــورت گرفتــه اســت. مجمــوع ســپرده  گــذاری انجــام 
شــده توســط ایــن تعــداد ســپرده  گــذار در صنــدوق یکم 
ــان بهمــن امســال رقمــی معــادل 6 هــزار و 54  ــا پای ت
میلیــارد و 140 میلیــون تومــان اســت حتــی مــی تــوان 
بخشــی از رونــق بــه وجــود آمــده در مــاه  هــای اخیــر در 
بــازار مســکن شــهر تهــران را مدیــون عملکــرد صندوق 

یکــم در پرداخــت تســهیات و همچنیــن اســتقبال خانه  
اولــی  هــا از تســهیات ایــن صنــدوق عنــوان کرد.

بــه گــزارش بانــک مرکــزی تعــداد معامــات در 
ــزار  ــب 19/3 ، 18/4 و 12/3 ه ــه ترتی ــتان 96 ب زمس
ــابه  ــای مش ــاه ه ــه م ــه نســبت ب ــد مســکونی ک واح
ــد  ــود، رش ــد ب ــل 13/5 ، 17/7 و 0/5 درص ــال قب س
ــاه  ــران در دی م ــای ته ــه ه ــدی خان ــی و درص قیمت
بــا  52/4 میلیــون ریــال  و بــا افزایــش 16/7 درصــدی 
نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل، در بهمــن مــاه بــا 
ــا افزایــش  ــال  و ب میانگیــن قیمــت 55/1 میلیــون ری
ــل،  ــاه مشــابه ســال قب ــه م 22/3 درصــدی نســبت ب
ــش  ــا افزای ــال و ب ــون ری ــاه 57/6 میلی ــفند م و در اس
ــل  ــال قب ــابه س ــاه مش ــه م ــبت ب ــدی نس 26/1 درص
ــده در  ــه ش ــای معامل ــد ه ــت. کل واح صــورت پذیرف
زمســتان 49703 هــزار واحــد آپارتمــان بــود کــه 
واحــد هــای بــا 5 ســال ســاخت ســهم تقریبــی 48/2 
ــه 5  ــد. منطق ــه خــود اختصــاص داده ان درصــدی را ب

روزهای نسبتًا خوب

 بــــازار مسکـــن

گروه اقتصادی
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شــهرداری تهــران بــا 13/3 درصــد از ســهم کل بیشــترین معامــات را در بیــن مناطــق شــهرداری بــه خــود اختصــاص داد، و مناطــق 4 و 2 نیــز بعــد از منطقــه 5 در رده 
هــای دوم و ســوم قــرار دارنــد. متوســط قیمــت در فصــل زمســتان 55 میلیــون ریــال، بیشــترین قیمــت معاملــه شــده در پاییــز 12 میلیــون و 370 هــزار ریــال در متــر مربــع 

ــی باشــد. ــران م ــه 18 شــهرداری ته ــه منطق ــق ب ــه متعل ــزارش شــده ک ــع گ ــر مرب ــال در مت ــون ری ــه شــده 24/7 میلی ــن قیمــت معامل ــه شــد و کمتری معامل
از ابتــدای ســال تــا انتهــای اســفند مــاه تعــداد معامــات واحــد هــای مســکونی 181/2 هــزار واحــد بــود کــه در مقایســه بــا ســال گذشــته رشــد 11/8 درصــدی صــورت 
پذیرفتــه کــه ایــن رشــد بیــن ســالهای 1394 تــا 1395 تنهــا 5/4 درصــد اســت، در ســال 1396 قیمــت متوســط هــر متــر مربــع بــه  49 میلیــون ریــال رســید کــه رشــد 

11/5 درصــدی را نســبت بــه ســال مشــابه گذشــته نشــان داد. کــه ایــن رقــم نیــز در ســال 1395 تنهــا 5/4 درصــد بــود.
توزیــع فراوانــي تعــداد واحدهــاي مســکوني معاملــه شــده بــر حســب قیمــت یــک متــر مربــع بنــا در زمســتان ســال 1396 نشــان مــی دهــد کــه واحدهــاي مســکوني در 
دامنــه قیمتــي30 تــا 35 میلیــون ریــال بــه ازاي هــر متــر مربــع بنــا بــا ســهم 9/02 درصــد، بیشــترین ســهم از تعــداد معامــات شــهر تهــران را بــه خــود اختصــاص داده 

و دامنــه هــای قیمتــي25 تــا 30 میلیــون ریــال 8/6 و دامنــه هــای قیمتــی 35 تــا 
40 میلیــون ریــال بــا 8/4 درصــد در رتبــه هــای بعــدی قــرار داشــتند.

توزیــع فراوانــي تعــداد واحدهــاي مســکوني معاملــه شــده بــر حســب ســطح زیربنــا 
در پاییــز نشــان مــی دهــد، بیشــترین ســهم از معامــات انجــام شــده بــه واحدهــاي 
ــاي  ــاي داراي زیربن ــد، واحده ــر 14/5 درص ــا 70 مت ــاي 60 ت ــا زیربن ــکوني ب مس
ــا ســهم هــاي13 و 12/3  ــه ترتیــب ب ــع ب ــا 60 متــر مرب ــا 80 متــری و 50 ت 70 ت
ــد. در مجمــوع در ایــن مــاه، واحدهــاي  درصــدي در رتبــه هــاي بعــدي قــرار دارن

ــات  ــع، 39/8 درصــد از معام ــر مرب ــر از80 مت ــاي کمت ــا ســطح زیربن مســکوني ب
ــازار اجــاره بهــاي  ــد. بررســي تحــوالت ب ــه خــود اختصــاص دادن انجــام شــده را ب
ــرخ  ــا ن ــا ب ــاره به ــب اج ــر متناس ــد تغیی ــز موی ــال1396 نی ــاه س ــکن در آذر م مس
ــه مســکن اجــاري  ــه طــوري کــه شــاخص کرای ــورم در ایــن دوره مــی باشــد، ب ت
در شــهر تهــران و در کل مناطــق شــهري نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل بــه 

ترتیــب10/4 و 9/3 درصــد رشــد نشــان مــي دهــد. 
بــه طــور خاصــه مــی تــوان گفــت در پایــان اســفند مــاه بــا توجــه بــه افزایــش 
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26/1 درصــدی قیمــت یــک متــر مربــع واحــد مســکونی نســبت بــه ســال قبــل و رشــد معامــات 11/8 درصــدی 
مســکن را در شــرایط مطلوبــی بــرای ســرمایه گــذاری قــرار داده اســت.
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مهمتریــن تفــاوت بــازار مســکن 96 بــا 97 را مــی 
ــکن 96 و  ــازار مس ــود در ب ــا رک ــروع ب ــوان ش ت
شــروع بــا رونــق در بــازار مســکن 97 را نــام 
ــازار در  ــن ب ــال 96 ای ــر س ــکن در اواخ ــرد. مس ب
ــورم  ــر از ت ــی باالت ــود را کم ــت خ ــت توانس نهای

ــد  ــان را متقاع ــوع کارشناس ــن موض ــاند و ای بکش
ــرای  ــازار را ب ــه رشــد ایــن ب ــد رو ب نمــود کــه رون
ســال 97 مثبــت ارزیابــی نماینــد، نیمــه دوم ســال 
ــاه مســکن در  ــن م ــاه بهتری 96 و مخصوصــا آذر م
چنــد ســال اخیــر بــود جایــی کــه معامــات نســبت 

ــد  ــت 15 درص ــد و قیم ــابه 50 درص ــاه مش ــه م ب
افزایــش را نشــان داد، در فصــل زمســتان کاهــش 
ســرعت را شــاهد بودیــم ولــی رونــد کلــی ســالیانه 
افزایــش  و  ارز  بــازار  التهابــات  بــود،  افزایشــی 
1000 تومانــی هــر دالر محــرک خوبــی بــرای 
انتقــال ســرمایه از بــازار مســکن بــه بــازار ارز 
بــود ، عامــل دیگــر تحــوالت بــازار پــول بــود کــه 
ــرمایه  ــی س ــای بانک ــپرده ه ــود س ــش س ــا کاه ب

ــاند.  ــود کش ــمت خ ــه س ــذاران را ب گ
فعــاالن ایــن بــازار امیدوارنــد کــه حجــم معامــات 
ماهانــه مســکن در ســال آینــده دچــار افــت نشــوند 
و حتــی بــا شــیب مایــم رشــد را بــه همــراه 
ــوان عواملــی  ــه طــور کلــی مــی ت داشــته باشــد، ب
چــون سیاســت هــای بانکــی، افزایــش ســقف 
کاهــش  ماهیانــه،  اقســاط  کاهــش  تســهیات، 
نــرخ ســود، افزایــش طــول دوره بازپرداخــت را 
مهمتریــن اقدامــات حمایتــی سیاســتگذار بــرای 

ــرد. ــام ب ــکن ن ــق مس رون
بــازار  ویــژه  بــه  بازارهــا  تمامــی  در  نوســانات 

ــازار  ــی ب ــل افزایش ــهام عوام ــا و س ــول، ارز، ط پ
مســکن بــود، جایــی کــه کاهــش نــرخ ســود 
ــر  ــه تغیی ــر ب ــال 96 منج ــه دوم س ــی در نیم بانک
ــز  ــن موضــوع نی ــذار شــد، و ای نگــرش ســرمایه گ
ــرخ  ــدد ن ــش مج ــر افزای ــی ب ــی مبن ــایعه های ش
ــال  ــن ح ــا ای ــرد. ب ــز تشــدید ک ــی را نی ــود بانک س
ــه در  ــد ک ــن باورن ــر ای ــران ب ــیاری از تحلیلگ بس
چنــد  مســکن  قیمتــی  انــداز  چشــم   97 ســال 
از تــورم رخ خواهــد داد. مــورد  درصــد باالتــر 
ــت  ــهیل در پرداخ ــا توجــه بــه تس ــز ب ــر نی دیگ
چرخــش  مالکیــت  بــه  مســتأجران  تســهیات 

بیشــتری خواهنــد داشــت. 
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تحـــوالت
 بـــازار پــول

شــرایط خــوب بــازار پــول در چنــد ســال اخیــر ســرمایه گــذاران را مجــاب بــه ســپرده 
ــرایط و مشــکات  ــه ش ــه ب ــا توج ــم ب ــا ه ــک ه ــرده، و بان ــا ک ــک ه ــذاری در بان گ
ــر ســر  ــی ب ــد در نتیجــه جنــگ رقابت ــع شــده ان ترازنامــه ای دچــار قفــل شــدن مناب
ــان بانــک  هــا آغــاز شــد. عــدم قوانیــن بانــک مرکــزی در جهــت  ــرخ ســود، در می ن
رعایــت شــاخص  هــای ســامت بانکــی و از ســوی دیگــر موسســات اعتبــاری غیرمجاز 
ــرخ  ــه ن ــع خــروج ســپرده ســرمایه گــذاران، ب ــرای من ــک  هــا ب موجــب  شــد کــه بان
ــد. ایــن جریــان موجــب  شــد بانــک مرکــزی  نــرخ ســود را  ســود باالتــر روی بیاورن
بــه شــکل دســتوری کاهــش دهــد. اولیــن بخشــنامه دســتوری ایــن بانــک تصویــب 
ســود 22 درصــد و آخریــن اباغیــه نیــز الــزام ســود 15 درصــدی در شــهریور مــاه بــود. 
مهمتریــن جریــان بــازار پــول در 6 ماهــه دوم ســال 96 بخشــنامه ارزی بانــک مرکــزی 
بــود کــه بــه دلیــل کنتــرل التهابــات در بازارهــا اعــام شــد. بخشــنامه ســود 20 درصــد 
را بــرای اوراق ســپرده ریالــی، اوراق ریالــی مبتنــی بــر نــرخ ارز بــا ســود 4 و 5/ 4 درصــد 
و پیــش  فــروش ســکه در بــازه 6 ماهــه و یکســاله انجــام گرفــت، ایــن راهــکار ســپرده 
 هــای ســرگردان را بــه بانــک  هــا بــاز گردانــد. در نیمــه دوم ســال 96 ســود بــازار بیــن 
ــه  بانکــی 18/1 درصــد، میــزان معامــات در 11مــاه نخســت ســال  جــاری نســبت ب
مــدت مشــابه ســال قبــل 20 درصــد و ارزش معامــات در ایــن زمــان 88 درصــد رشــد 

کــرده اســت. ایــن آمــار نویــد تحقــق برنامــه هــای بانــک مرکــزی را مــی دهــد. 
بــر اســاس گــزارش نشــریه رونــد متعلــق بــه بانــک مرکــزی ایــران، بیشــترین رشــد 
اقتصــادی ســال 96 متعلــق بــه بخــش نفــت اســت، اگــر چــه در بخــش هــای دیگــر 
نیــز شــاهد رشــد هســتیم. رشــد اقتصــادی در 6 ماهــه اول ســال جــاری 4/5 درصــد 
و رشــد اقتصــادی بــدون نفــت نیــز 4/1 درصــد بــود. در ایــن گــزارش رشــد اقتصــادی 
فراگیــر و درون زا از طریــق بهبــود مســتمر در بخــش هــای غیــر نفتــی حایــز اهمیــت 
شــمرده شــد بــه گونــه ای کــه آثــار آن بایــد در وضعیــت رفاهــی و معیشــتی خانــوار 

دیــده شــود. 
مهمتریــن اســتراتژی هــای بانــک مرکــزی ســاماندهی موسســات مالــی غیــر مجــاز، 
مدیریــت اضافــه برداشــت و مدیریــت بدهــی بانــک هــا، تعییــن ســاز و کار هایــی برای 

تفاهــم بــا خــودرو ســازان جهــت ســاماندهی نــرخ ســود پیــش فــروش، هماهنگــی بــا 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، تعییــن ســاز و کار بــا وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
بــه منظــور کاهــش ســهم گواهــی ســپرده، تهیــه بخشــنامه هشــت  بنــدی کاهــش نرخ 

ســود بانکــی بــا هــدف انتظــام بخشــی بــود.
بانــک مرکــزی بــا جدیــت تمــام خواســتار حفــظ تــورم تــک رقمــی اســت و در ایــن 
راســتا نیــز اقداماتــی نظیــر حفــظ ثبــات ارز، تامیــن مالــی ســالم بــرای اقتصــاد، تقویــت 
انضبــاط پولــی و کنتــرل انتظــارات تورمــی را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت، بانک 
مرکــزی صیانــت از مهمتریــن دســتاورد اقتصــادی دولــت یعنــی همــان تــداوم مقابلــه 
بــا تــورم و جلوگیــری از نوســانات نــرخ ارز را در اولویــت همــه اقدامــات قــرار داده اســت.

ــارد  ــا 270/4 هــزار میلی ــر ب ــی در نیمــه نخســت ســال جــاری براب تســهیات پرداخت
تومــان بــود کــه 64 درصــد آن متعلــق بــه واحــد هــای تولیــدی بــود، حــل مشــکات 
تولیــد بــا ابــزار تزریــق نقدینگــی بــه بنــگاه  هــا، تامیــن کســری بودجــه از طریــق نظــام 

بانکــی و ایجــاد تکالیــف جدیــد بــرای بانــک  هــا مرتفــع خواهــد شــد.
بازار بدهی

در کشــورهای پیشــرفته و توســعه یافتــه بــا نظــام کارآمــد اقتصــادی بــازار بدهــی را جزء 
ارکان اصلــی تأمیــن نظــام مالــی مــی داننــد، دو رکــن دیگــر را مــی تــوان بازار ســهام و 
بــازار مشــتقات نــام بــرد. برخــاف ایــران کــه بانــک هــا وظیفــه تأمیــن ســرمایه بنــگاه 
هــا را بــه عهــده دارنــد، بــازار هــای ســرمایه و بــازار پــول نقــش اصلــی تأمیــن مالــی 
بنــگاه هــای اقتصــادی را در بیشــتر کشــورهای جهــان بــه عهــده دارنــد، بیــش از 90 
درصــد شــرکت هــای داخلــی از طریــق بانــک هــا منابــع خــود را تأمین مــی نماینــد، در 
ســال گذشــته بــا پررنــگ شــدن بــازار بدهــی توســعه مناســبی بــه ایــن بــازار از طریــق 

انتشــار اوراق بــا اقدامــات دولــت داده شــده اســت.
بــازار بدهــی نوســانات معنــاداری را در آخریــن فصــل 96 تجربــه نمــود، ســود ابزارهــای 
موجــود در فصــل پاییــز رونــد نزولــی را دنبــال نمــود ولــی در ابتــدای فصــل زمســتان 
شــرایط در مــدار صعــودی بــود، بررســی هــا نشــان مــی دهــد نــرخ ســود اوراق بدهــی 
ــر مــی  ــازار و احتمــال افزایــش ســود بانکــی ب ــه فشــار عرضــه از ســوی فعــاالن ب ب
گــردد. مــی تــوان همگرایــی نــرخ هــای ســود بــدون ریســک در بــازار پــول بــا اجــرای 

سیاســت بانــک مرکــزی مبنــی بــر کاهــش نــرخ ســود بانکــی را شــاهد بــود. 
مســیر یابــی نقدینگــی در بازارهــای دارایــی مهمتریــن موضــوع تحلیلگــران ایــن حــوزه 
اســت، بــا تاطــم در بــازار ارز نگرانــی هــای کارشناســان و فعــاالن بــازار بیشــتر نیــز 
شــد، چنیــن افزایــش شــاخص ارزی هیچــگاه پیــش بینــی نمــی شــد، البتــه نمــی توان 
از هجــوم ســفته بــازان نیــز غافــل شــد، ایــن هجــوم ســرمایه گــذاران موجــب افزایــش 
ــی از  ــد. برخ ــتان ش ــت دالر در زمس ــان قیم ــر نوس ــش پ ــدد آن افزای ــه م ــا و ب تقاض
کارشناســان بــه دنبــال جریانــات افزایــش بهــای ارز پیشــنهاد افزایــش نــرخ ســود بانکی 
را ارائــه مــی نمودنــد تــا بــا ایــن رویــه تقاضــای خریــد ارز و تهدیــد ارزش پــول ملــی 

را کاهــش دهنــد.
ــه  ــازار بدهــی ب ــل توجهــی کــه در ب ــا نقدینگــی قاب در اولیــن هفتــه از اســفند مــاه ب
چرخــش در آمــد بــه نوعــی ایــن بــازار دســت بــه رکــورد شــکنی زد، دالیــل افزایــش 
جذابیــت ایــن بــازار را مــی تــوان  افزایــش نــرخ ســود بانکــی در کنــار ثبــات تــورم و 
تضعیــف چشــم  انــداز ســودآوری در بازارهــای مــوازی از جملــه ســهام، ارز و طــا و در 
ــه  طــور خــاص اوراق قرضــه  ــا درآمــد ثابــت و ب ــازار اوراق ب نتیجــه رشــد تقاضــا در ب
دولتــی دانســت. شــرکت هــای عرضــه کننــده نیــز از شــرایط پیــش آمــده کمــال بهــره 
ــت هــای  ــا تمامــی ظرفی ــد ت ــه عرضــه هــای ســریالی زدن ــد و دســت ب وری را بردن

گروه اقتصادی
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ــازار  ــول و ب ــازار پ ــای ب ــه جــذب ســرمایه خارجــی کمیســیون ه ــی اعــام برنام در پ
ــزار  ــس برگ ــد هــای موضــوع فاینان ــا و نبای ــد ه ســرمایه نشســتی را در خصــوص بای
نمودنــد، در ایــن نشســت، کمیســیون ســرمایه گذاری  اتاق ایــران بــا نماینــدگان وزارت راه 
و شهرســازی، صنــدوق توســعه ملــی و بانــک مرکزی حضــور داشــتند. کــورش پرویزیان  
اقدامــات موثــر بانــک مرکــزی و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی را در خصــوص تقویــت 
زیــر ســاخت هــا و توافاقــات امــر مهــم تلقــی نمــود و امنیــت و آرامــش سیاســی را زمینه 
ــزود افزایــش ســهم بخــش  ــرای جــذب ســرمایه گــذار معرفــی کــرد. وی اف ــی ب اصل
خصوصــی از فاینانــس، تضامیــن دولتــی بــرای کاالهــای بــا ارزش افــزوده بــاال و تعییــن 
قطعــی نــرخ ارز از خواســته هــای فعــاالن ایــن بخــش اســت، رییس کمیســیون ســرمایه 
گــذاری، فریــال مســتوفی مهمتریــن چالــش جــذب را ضمانــت نامه هــای دولتــی اعام 
نمــود و بیــان کــرد مشــکل اصلــی فاینانــس دولتــی نیــز زمــان بــر بودن پــروژه هاســت. 
ســاعدی عضــو هیــات عامــل صنــدوق توســعه ملی تشــریح نمــود کــه 20 درصــد از کل 
دارایــی صنــدوق از طریــق وام بــه نهــاد هــای عمومــی غیــر دولتــی پرداخــت مــی گــردد 
و 80 درصــد آن نیــز بــه صــورت تســهیات در اختیــار بخش خصوصــی اســت. وی افزود 
بــه هنــگام اعطــای وام صادراتــی و اشــتغال بــودن طــرح هــا از اولویــت برخــوردار اســت، 
وی تشــریح نمــود کــه 47 درصــد منابــع در اختیــار پــروژه هــای نفتــی، 27 درصــد بــه 
طــرح هــای کشــاورزی و مدیریــت آب، 19 درصــد صنعــت معــدن، 6 درصــد پتروشــیمی 

و یــک درصــد بــه ســایر طــرح هــا اختصــاص داده شــده اســت.

در راســتای ســاماندهی موسســات و بانــک هــا و پس از ســاماندهی موسســات غیرمجاز، 
فعالیــت ســاماندهی در بــازار پــول آغــاز گردیــد. در مرحلــه دوم ادغــام موسســات مالــی 
مجــاز و اصــاح شــبکه بانکــی در دســتور کار قــرار دارد، در گام اول ادغــام موسســات 
مالــی وابســته بــه نظــام بــود کــه در مراحــل رایزنــی و توافــق بــا ســتاد کل نیروهــای 
مســلح اســت، و اقــدام دیگــر ادغــام موسســه ثامــن و بانــک مهــر اقتصــاد در بانــک 
انصــار اســت و برنامــه پیــش روی بانــک مرکــزی ادغــام بانــک قوامیــن، موسســه کوثر 

و بانــک حکمــت ایرانیــان اســت. 
ساماندهی تعاونی های منحله

در ایــن اقــدام بانــک مرکــزی مقــرر نمــود کــه ســپرده گــذاران تعاونــی فرشــتگان تــا 
ســقف 200 میلیــون تومــان پرداخــت گــردد و بــا توجــه بــه عــدم کفــاف دارایــی هــای 
ایــن تعاونــی ســودی بــه ســرمایه گــذاران تعلق نمــی گیــرد، در خصــوص تعاونــی های 
منحلــه وحــدت، افضــل تــوس و البــرز ایرانیــان نیــز مقــرر گردیــد کــه تــا ســقف 100 
میلیــون تومــان پرداخــت نقــدی و ســود 15 درصــد محاســبه گــردد. بانــک مرکــزی 
20هــزار میلیــارد تومــان بــرای ســاماندهی و تعیین تکلیــف ســپرده گذاران تعاونی هــای 
ــارد تومــان از ایــن  ــه اختصــاص داده اســت.  کــه تاکنــون 18 هــزار و 500 میلی منحل

اعتبــار پرداخــت شــده اســت.
منبع:

بانک مرکزی ایران

ــد  ــازار قیمــت را برآین ــن ب ــد. قواعــد ای موجــود را کســب نماین
تعاملــی عرضــه و تقاضــا تعریــف مــی نماید، ولــی در اســفند ماه 
بــا کاهــش اوراق خزانــه بــازار بدهــی بــا کاهــش مواجه نشــد در 
واقــع، طبــق آنچــه به  عنــوان قاعــده اقتصــادی مطرح شــد، باید 
بــا افزایــش عرضــه، قیمــت  هــا افــت و در نتیجــه نــرخ بــازده 
اوراق بدهــی افزایــش مــی  یافــت. امــا داده  هــا حاکــی از ثبــات 

نســبی قیمــت و بــازده در ایــن دوره زمانــی اســت.
ســیف رییــس بانــک مرکــزی در نشســت مجمــع عمومی ســال 
96 بیــان نمــود کــه اقدامــات و دســتاوردهای دوســاله سیاســت 
گــذار در یــک گــزارش دو مرحلــه آمــاده ارائه اســت، در گام اول 3 
اقــدام و 4 دســتاورد را در ســال 1395 عنــوان نمود، دســتاوردهای 
تــورم تــک رقمــی، رشــد اقتصــادی دو رقمــی، ثبــات بــازار ارز و 
انضبــاط پولــی. در گام دوم نیــز مهمتریــن دســتاوردهای ســال 
جــاری را گشــایش هــای بیــن المللــی و قراردادهــای فاینانــس، 
ســاماندهی موسســات غیرمجــاز، کاهــش نــرخ ســود، بســته ضد 

التهــاب ارزی و رشــد متــوازن اقتصــادی را عنــوان نمــود.
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 اتحادیــه بیــن المللــی تعــاون یــک انجمــن بیــن المللــی غیــر انتفاعــی اســت کــه در ســال 1895 بــرای پیشــبرد مــدل 
تعــاون تاســیس شــده اســت.این اتحادیــه در راس همــه ســازمان هــای تعاونــی در سراســر جهــان مــی باشــد کــه 
ــر 2017(.اعضــای  ــار نوامب ــر عهــده دارد)آم ــی در 105کشــور را ب نمایندگــی 306 فدراســیون و ســازمان هــای تعاون
ــه تعاونــی هــا  اتحادیــه را فدراســیون هــای تعاونــی ملــی، ســازمان هــای تعاونــی فــردی و دفاتــر دولتــی مربــوط ب
تشــکیل مــی دهنــد. از هــر شــش نفــر یــک نفــر عضــو تعاونــی مــی باشــد بطــوری کــه اتحادیــه نشــان مــی دهــد 1,2 

میلیــارد نفــر عضــو 2,6 میلیــون تعاونــی در سراســر جهــان هســتند.

اتحادیــه بیــن المللــی تعــاون بــا دولــت هــا و ســازمان هــای جهانــی و منطقــه ای بــرای ایجــاد محیــط هــای قانونــی کــه بــه ایجــاد و 
رشــد تعاونــی هــا کمــک مــی کنــد همــکاری مــی کند،بــه طــور کلــی اتحادیــه اهمیــت مــدل کســب و کار مبتنــی بــر تعاونــی را ارتقــا مــی 
دهــد. اتحادیــه اســتراتژی جهانــی خــود بــرای تعاونــی هــا بــرای تبدیــل شــدن بــه ســریع تریــن شــکل ســرمایه گــذاری در ســال 2020 

را در دســترس قــرار داده اســت.
ســاالنه اتحادیــه در مجلــه جهانــی تعاونــی فهرســت بزرگتریــن شــرکت هــای تعاونــی و غیــر تعاونــی در جهــان را منتشــر مــی کنــدو 
اثــرات اقتصــادی شــرکت هــای تعاونــی در سراســر جهــان را نشــان مــی دهــد، نســخه ششــم ازگــزارش تعاونــی جهانــی گــردش مالــی 

جهانــی 2,1 تریلیــون دالر بــرای 300 تعاونــی برتــر دنیــا را نشــان مــی دهــد.
شــرکت هــای تعاونــی بــرای حداقــل 280 میلیــون نفــر در سراســر جهــان در داخــل یــا درون تعاونــی هــا مشــاغل نیمــه وقــت یــا تمــام 

وقــت را تولیــد مــی کننــد کــه تقریبــا 10 درصــد از کل جمعیــت شــاغل را تشــکیل مــی دهنــد.

اتحـادیه بین المللی تعـاون
گروه اجتماعی
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اتحادیــه از چهــار دفتــر منطقــه ای آســیا- آمریــکا- آفریقــا و اروپــا تشــکیل شــده 
کــه زیرنظــر دفتــر جهانــی در بروکســل،بلژیک اداره مــی شــود.

این اتحاد دارای هشت سازمان می باشد:

دفاتر منطقه ای 
اتحادیه

سازمان های
ذیربط

- تعاونی بانکی
- تعاونی کشاورزی

- تعاونی شیات
- تعاونی بیمه

- تعاونی بهداشت و درمان
- تعاونی مسکن

- تعاونی های مصرف کننده
- تعاونی صنعت و خدمات

چشم انداز
وماموریت

چشم انداز
اتحادیــه ، ســازمان مرجــع بــرای جنیــش تعاونــی مــی باشــد کــه بــه عنــوان صــدای 
ــرای همــه  ــدام هماهنــگ ب ــر وکارآمد،انجمــن دانــش و تخصــص واق ــی موث جهان

تعاونــی هــا مــی باشــد.

ماموریت
اتحادیــه همــه تعاونــی هــا در دنیــا را یکپارچــه مــی کنــد، متولــی قواعــد و ارزش 
ــر ارزش  ــی ب ــاون مــی باشــد و مــدل تجــاری اقتصــادی خــود کــه مبتن هــای تع
ــه مــی دهــد.  ــزار خــود اشــتغالی و توســعه آن ارائ ــا فراهــم ســازی اب هاســت را ب
اتحادیــه مدافــع منافــع و موفقیــت تعاونــی هــا، ارائــه دهنــده بهتریــن راه کارهــا ، 
تقویــت کننــده ظرفیــت ســازی هــا و ناظــر بــر همــه فعالیــت هــا وپیشــرفت هــای 

آنهــا مــی باشــد.

طرح استراتژیک 
2010-2020

طرح کلی برای یک دهه همکاری
اســتراتژی جهانــی اتحادیــه بــرای همــکاری در سراســر بخــش هــا و مناطــق بــرای 

ســاخت تعاونــی بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:
- مدل تایید شده در اقتصاد،اجتماع و پایداری محیطی

- مدل ترجیحی توسط مردم
- سریع ترین شکل رشد تعاونی تا سال2020

ایــن طــرح متعلــق بــه 5 ســتون اســت کــه در آن بــرای تحقــق اهــداف الزم اســت 
تــا اســتراتژی هــای بــازی عــوض شــود کــه بــه قــرار زیــر هســتند:

- مشارکت
- پایداری
- هویت

- چارچوب قانونی
- سرمایه

هــر ســتون دارای اهــداف ویــژه ای اســت کــه تعانــی هــا بایــد بــدان دســت یابنــد 
همانگونــه کــه جنبــش جهانــی تعــاون در حــال دســتیابی بــه آنهــا مــی باشــد.

اتحادیــه بــه طــور پیوســته اســبابی را ایجــاد مــی کنــد کــه ایــن اهــداف را تســهیل 
مــی کننــد:

- افزایش مشارکت در عضویت وآمادگی برای ورود به سطح جدید مدیریت 
- قراردادن تعاونی ها  به عنوان سازندگان پایدار و پویا

- ساخت پیام تعاون وتضمین امنیت هویت 



22

ساختار
ــی،  ــع عموم ــره، مجم ــت مدی ــک هیئ ــامل ی ــاون ش ــی تع ــن الملل ــه بی اتحادی
ــازمان  ــت س ــکا(، هش ــیه و آمری ــا، آسیا-اقیانوس ــا، اروپ ــه ) آفریق ــار منطق دفاترچه
ــد : ــی باش ــه شــکل زیرم ــی ب ــای موضوع ــبکه ه ــه و ش ــن کمیت اساســی و چندی

- کمیته برابری جنسیتی
- کمیته تحقیقات تعاون

- کمیته حقوقی تعاون
- کمیته ارتباطات

- شبکه جوانان

کمیتــه تحقیقــات تعــاون )ICACCR( پــل بیــن تحقیقــات علمــی و جهــان تعــاون 
اســت. کمیتــه تحقیقــات تعــاون قصــد دارد تــا آگاهــی تحقیقــات تعــاون، بــه ویــژه 
بــرای مدیــران و همــکاران خــودرا افزایــش دهــد کــه آن هــم بــه نوبــه خــود مــی 

توانــد بــه طــور موثــر در مســائل فعلــی تعــاون مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

ساختار اتحادیه 
بین المللي تعاون 

)ACI(

کمیته تحقیقات تعاون

کمیته تحقیقات تعاون

کمیتــه حقوقــی تعــاون ، بــه اتحادیــه در رابطــه بــا قانــون تعــاون کــه بــه صــورت 
گســترده تعریــف شــده اســت مشــاوره مســتقل مــی دهــد کــه شــامل تمــام قوانینــی 

کــه یــک موسســه تعاونــی را تشــکیل و راه انــدازی مــی کنــد مــی باشــد.

کمیته تحقیقات تعاون

کمیتــه برابــری جنســیتی )ICA GEC( یــک کمیتــه موضوعــی اتحادیــه بیــن المللی 
تعــاون اســت کــه برابــری زنــان و مــردان و برابــری جنســیتی در جنبــش تعــان و 
جامعــه را ترویــج مــی دهدکــه قبــا نیــز بــه عنــوان کمیتــه جهانــی زنــان اتحادیــه 

شــناخته شــده بــود.
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ســازمان بیــن المللــی تعــاون هــای صنعتــی و خدمــات یــا CICOPA از ســال 1947 
یــک ســازمان بخشــی اتحادیــه بیــن المللــی تعاونــی )ICA( بــوده اســت. اعضــای 
ــد: طراحــی  ــف مانن ــی هــا از بخــش هــای مختل ــده ســازمان هــای تعاون آن نماین
گرافیــک، ســاخت و ســاز، خدمــات اجتماعــی، تولیــد انــرژی هــای تجدیــد پذیــر، 
ــری،  ــات فک ــامت، خدم ــل، س ــل و نق ــرورش، حم ــوزش و پ ــی، آم ــد صنعت تولی
فعالیــت هــای صنایــع دســتی و غیــره مــی باشــند. اعضــای وابســته آنهــا ســازمان 
هــای حمایتــی هســتند کــه تعاونــی هــا، را در ایــن بخــش هــا ارتقــا مــی دهنــد.

بســیاری از ایــن تعاونــی هــا تعاونــی هــای کارگــری هســتند، یعنــی تعاونــی هایــی 
کــه اعضــای آن کارکنــان شــرکت هســتند، یعنــی اعضــای کارگــر، کــه صاحبــان 
ایــن شــرکت هســتند. از ایــن رو، ایــن شــرکت هــا بــا نــوع خاصــی از روابــط کار، 
مشــخص مــی شــوند کــه »مالکیــت کارگــر« نامیــده مــی شــود، کــه متفــاوت از 

تجربــه کارکنــان متعــارف و یــا خوداشــتغالی اســت.

ــف از  ــع مختل ــران جوام ــه تعاونگ ــک ب ــدف کم ــا ه ــه ب ــان اتحادی ــبکه جوان ش
کشــورهای مختلــف بــرای ارتبــاط، تبــادل تجــارب و ایــده هــا و همچنیــن ایجــاد 
یــک محیطــی کــه تعاونگــران جــوان مــی تواننــد در مــورد جنبــش گســترده تعــاون 

ــد، تشــکیل شــده اســت. بیشــتر بیاموزن

شبکه جوانان

کمیته ارتباطات

ــد کــه مــدل کســب و کار  ــه )ICACC( تضمیــن مــی کن ــه ارتباطــات اتحادی کمیت
تعــاون بــه طــور موثــر و مناســب تــا وقتــی کــه در گوشــه و کنــار دنیــا مخاطــب 
ــان  ــطح درک در می ــک س ــاد ی ــرای ایج ــه ب ــد، کمیت ــترش باش ــال گس دارد در ح
ــا را  ــا آنه ــد ت ــی کن ــاش م ــی ت متخصصــان ارتباطــات در همــکاری هــای جهان
تشــویق کننــد تــا مــدل کســب و کار را بــه عنــوان بخشــی از کار خــود ارتقــا دهنــد.

سازمان های
بخشی

ــاال ســازماندهی مــی شــود، هــر بخــش  ــا بخــش هــا و ادارات در رده ب ــه ب اتحادی
ــا و  ــنجی ه ــن نظرس ــد. همچنی ــی کن ــم م ــود فراه ــای خ ــرای اعض ــی را ب منابع
ــد.  ــی ده ــام م ــاون انج ــت تع ــود حال ــازی و بهب ــتند س ــرای مس ــات را ب تحقیق
اتحادیــه بیــن المللــی تعــاون )ICA( دارای 8 ســازمان بخشــی اســت کــه ســازمان 

ــد. ــی کن ــازماندهی م ــع بخشــی خــاص س ــا مناف ــای عضــو ICA را ب ه

سازمانهای 
- صنعت، صنایع دستی و خدمات

- کشاورزی
- تعاونی های مصرف کننده

- شیات
- بانک
- بیمه

- مراقبت های بهداشتی
- مسکن

ــق ســازمان هــای  ــه هــر ســازمانی از طری ــا هســتند ک ــن ســازمان ه ــه ای از جمل
عضــو خــود بــه طــور دموکراتیــک رهبــری شــده و از نظــر مالــی تامیــن مــی شــود.

صنعت،
صنایع دستی

و خدمات

ــام  ــات ع ــه خدم ــتای ارائ ــه در راس ــی ک ــای اجتماع ــی ه ــاد تعاون ــن نم همچنی

ــده  ــیه ران ــه حاش ــروم و ب ــران مح ــق کار کارگ ــدد از طری ــام مج ــا ادغ ــه ی المنفع
شــده و همچنیــن تعاونــی هــای تولیدکننــده خوداشــتغالی کــه بــه منظــور تشــریک 

ــی باشــد. ــد م ــده ان ــای مشــترک بوجــود آم ــذاری ه ــات و ســرمایه گ خدم
بــا تحــول اخیــر اقتصــاد جهانــی، تعاونــی هــای صنعتــی و خدمــات ،دیگــر پدیــده 
ــی  در  ــای صنعت ــام درکشــور ه ــر ارق ــای اخی ــیه ای نیســتند، در ســال ه ای حاش
ــوع 49  ــر در مجم ــال حاض ــت. CICOPA در ح ــه اس ــش یافت ــعه، افزای ــال توس ح
عضــو در 32 کشــور دارد کــه بــه نوبــه خــود وابســته بــه 65000 شــرکت مــی باشــند 

و 4 میلیــون نفــررا در اســتخدام خــود دارنــد.
بــا ایــن حــال، شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان مــی دهــد ایــن پدیــده بــه صــورت 
کّمــی گســتردگی بیشــتری دارد. تعاونــی هــای کارگــری، تعاونــی هــای اجتماعــی 
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و تعاونــی هــای تولیــد کننــدگان خــود اشــتغال در صنعــت و خدمــات بــا هــم بیــش 
از 16 میلیــون نفــر را در سراســر جهــان اســتخدام مــی کننــد. 10,8 میلیــون عضــو 
کارگــر در تعاونــی هــای کارگــری و اجتماعــی و 5,8 میلیــون عضــو تولیــد کننــده 
خــود اشــتغال در صنعــت و خدمــات فعــال هســتند کــه در تعاونــی هــای تولیــدی 

ســازماندهی شــده انــد.
CICOPA دارای دو ســازمان منطقــه ای اســت: CECOP- CICOPA Europe و 

.CICOPA Americas

CECOP - CICOPA Europe ســازمان منطقــه ای CICOPA در اروپــا اســت. ایــن 

ــد از:  ــه عبارتن ــود ک ــی ش ــامل م ــی را ش ــور اروپای ــو در 15 کش ــرکت 27 عض ش
ــی کــه  ــا انجمــن هــای تعاون ــی ی ــی هــا و ادارات مل ــج تعاون ســازمان هــای تروی
نمایندگــی 50،000 شــرکت را کــه 1,3 میلیــون کارگــر را بــه اســتخدام خــود درآورده 
ــا، ســازمان منطقــه ای  ــاون اروپ ــد را دارد. CECOP یکــی از اعضــای بخــش تع ان

اتحــاد بیــن المللــی تعاونــی ICA اروپــا اســت.

ــکا  ــاره آمری ــتان ق ــود در 10 شهرس ــازمان موج CICOPA Americas شــامل 13 س

ــه  ــک ســازمان بخشــی ICA-Americas اســت، ســازمان منطق ــن ی ــه ای اســت ک
ای اتحــاد بیــن المللــی تعاونــیICA آمریــکا. CICOPA آمریــکا شــامل دو ســازمان 
ــی گروهــی  ــکای شــمالی )ســازمان هــای تعاون ــه ای اســت: CICOPA آمری منطق
ایــاالت متحــده آمریــکا، کانــادا و مکزیــک( و CICOPA Mercosur ســازمان هــای 

تعاونــی گــروه بنــدی برزیــل، آرژانتیــن، اروگوئــه و پاراگوئــه(.

عضــو را تشــکیل مــی دهنــد دفــاع مــی کنــد ایــن ســازمان مجمــوع گــردش مالــی 
ــه  ــازی و ارائ ــه س ــد، یکپاچ ــی کن ــت م ــورو را ثب ــارد ی ــش از 500 میلی ــاالنه بی س
ایــن گزارشــات نیــز بــر عهــده ایــن ســازمان مــی باشــد. ایجــاد مزایــا بــرای اعضــا، 

اســاس همــه عملیــات CCW اســت. بنابرایــن ســازمان تــاش مــی کنــد:
- بحــث در مــورد مشــکات مهــم تعاونــی هــای مصــرف کننــده، ایجــاد و ترویج شــود. 

بــه عنــوان مثــال سیاســت مصرف کننــده، عضویــت، توســعه کســب و کار و ...
- اطاعــات بیــن اعضــای ICA و ســایر ســازمان هــای مربوطــه تبــادل شــود. ایــن 
ــی هــای مصــرف  ــه تعاون ــوط ب ــه مســائل مرب ــوط ب ــد اطاعــات مرب ســازمان بای
کننــده را جمــع آوری و منتشــر کنــد و در ارتبــاط بــا ایجــاد تعاونــی هــای مصــرف 

کننــده جدیــد مشــاوره دهــد.
ــر مرکــزی، مناطــق، ســازمان  ــه دفت ــا ســایر ســاختارهای مربوطــهICA از جمل - ب

هــای بخشــی و کمیتــه هــای موضوعــی همــکاری داشــته باشــد.
ــازمان  ــایر س ــه س ــبت ب ــده را نس ــترک مصــرف کنن ــع مش ــرف ICA، مناف - از ط

ــد. ــی نمایندگــی کن ــر تعاون ــا ســازمان هــای غی ــی ی ــن الملل هــای بی
ــاون  ــای تع ــاختارهای بخــش ه ــت از س ــی، هماهنگــی و حمای ــتراتژی جهان - اس
ــه اعضــای شــرکت  ــوط ب ــورد تمــام مســائل مرب ــده در م ــه ای مصــرف کنن منطق

ــد. ــده را تعییــن کن کنن
- اطاعــات و نتایــج کار انجــام شــده توســط ســازمان از طریــق انتشــارات ICA و 

ــود  ــوع خ ــازمان از ن ــا س ــای کشــاورزی اســت، تنه ــکاری ه ــی هم ــده جهان نماین
ــازمان  ــت س ــی از هش ــد و یک ــیس ش ــال 1951 تاس ــه در س ــن موسس ــت. ای اس
اساســی ســازمان بیــن المللــی تعــاون اســت کــه در حــال حاضــر 38 ســازمان از 30 
کشــور را تشــکیل مــی دهــد. ماموریــت ICAO ماننــد تعاونــی هــا و ســازمان هــای 
دیگــر کــه خودعضویــت خــود را تشــکیل مــی دهنــد، بهبــود وضعیــت اقتصــادی، 

اجتماعــی و فرهنگــی کشــاورزان در سراســر جهــان اســت.
این تمرکز بر موارد زیر است:

• ارتباطات

تعاونی های مصرف کننده

• همکاری
ICAO از طریــق نشســت هــا، ســمینارها و کارگاه هــای ســاالنه، بــه دنبــال تســهیل 

ارتبــاط بیــن اعضــا و ســایر ســازمان هــای توســعه روســتایی اســت. چنیــن ارتباطــی 
بــه نوبــه خــود، همــکاری داخلــی را )یعنــی همــکاری میــان تعاونــی هــا( و خارجــی 
)یعنــی بــا کســانی کــه در خــارج از جنبــش تعاونــی هســتند(، تســهیل مــی کنــد. 
 FAO بــا امضــای یادداشــت تفاهــم بیــن ســازمان غــذا و کشــاورزی ســازمان ملــل
و اتحادیــه بیــن المللــی همــکاری در ســال ICAO ،2013   بــه عنــوان رابــط بیــن 
ــه  ــر ب ــی کشــاورزی شــناخته شــد. ICAO عــاوه ب ــل و بخــش تعاون ســازمان مل
 FAO اشــتراک گذاشــتن اطاعــات، اعضــای خــود را بــه پــروژه هــای مربــوط بــه
بــا تمرکــز بــر پــروژه هایــی کــه بــه دنبــال ایجــاد و یــا حمایــت از تعاونــی هــای 

کشــاورزی در کشــورهای در حــال توســعه هســتند متصــل مــی کنــد.
از منافــع 26 ســازمان تعاونــی مصــرف کننــدگان در سراســر جهــان کــه 75 میلیــون 

تعاونی های کشاورزی
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ــب  ــی اغل ــک هــای تعاون ــد. بان ــروی مــی کنن ــر، یــک رأی( پی ــک نف از اصــل )ی
ــس  ــر پ ــی نظی ــا خدمات ــوند. آنه ــی ش ــم م ــی تنظی ــن بانکــی و تعاون تحــت قوانی
انــداز و وام را بــرای غیــر عضــو و همچنیــن اعضــا ارائــه مــی دهنــد وحتــی بعضــی 
از آنهــا در بازارهــای عمــده بــرای اوراق قرضــه، پــول و حتــی ســهام شــرکت مــی 
کننــد. بســیاری از بانــک هــای تعاونــی در بازارهــای ســهام عمومــی معاملــه مــی 
شــوند و درنتیجــه آنهــا بــه طــور غیــر مســتقیم بــه افــراد غیــر عضــو هــم تعلــق 
پیــدا مــی کننــد. کنتــرل عضــو توســط ایــن ســهام خارجــی بــه صــورت ســطحی 
انجــام مــی پذیــرد بنابرایــن آنهــا ممکــن اســت بــه عنــوان نیمــه تعاونــی نــی در 

نظــر گرفتــه شــوند.
ــای  ــه ه ــای اتحادی ــتم ه ــتر از سیس ــوال بیش ــی معم ــی تعاون ــای بانک ــتم ه سیس
ــر هســتند. شــعبه هــای محلــی بانــک هــای  ــر و منســجم ت ــاری یکپارچــه ت اعتب
ــی  ــت م ــود را مدیری ــات خ ــاب و عملی ــود را انتخ ــره خ ــات مدی ــود هی ــاون، خ تع
کننــد، امــا اکثــر تصمیمــات اســتراتژیک نیــاز بــه تاییــد از یــک اداره مرکــزی را دارد. 
ــری هــای اســتراتژیک را در ســطح  ــم گی ــاری معمــوال تصمی ــه هــای اعتب اتحادی
محلــی حفــظ مــی کننــد، هرچنــد کــه بــا توابــع دفتــر مرکــزی، ماننــد دسترســی 

ــد. ــی دارن ــی اشــتراکات و هماهنگــی های ــه سیســتم پرداخــت جهان ب
اتحادیــه هــای اعتبــاری بــا هــدف ترویــج رفــاه، ارائــه اعتبــار بــا نــرخ بهــره مناســب 
و ارائــه خدمــات مالــی دیگــر بــه اعضــای خــود تشــکیل شــده انــد. اتحادیــه هــای 
اعتبــاری معمــوال شــکل کوچکتــری از موسســه بانکــی تعاونــی هســتند ، در بعضــی 
از کشــورها، آنهــا فقــط وام هــای شــخصی را تأمیــن مــی کننــد، در حالــی کــه در 

شیات

دیگــر ابــزار کارآمــد منتشــر شــود.
- بــرای کمــک بــه اجــرای موثــر اهــداف CCW، اعضــای شــرکت کننــده تشــویق 
مــی شــوند کــه بــه ســاختارهای بخــش هــای منطقــه ای کــه در آن وجــود دارنــد 

وابســته باشــند.
ــی  ــای بخش ــازمان ه ــی از س ــیICFO یک ــیات تعاون ــی ش ــن الملل ــازمان بی س
اتحادیــه بیــن المللــی تعاونــی ICA اســت. ســازمان بیــن المللــی شــیات تعاونــی 
ICFO ابتــدا در ســال 1966 بــه عنــوان کمیتــه کشــاورزی ICA تاســیس شــد. ایــن 

ســازمان در ســال 1976 مســتقل شــد و بــه عنــوان کمیتــه شــیات ICA شــناخته 
شــد. 

اهداف ICFO عبارتند از:
 -ایجاد سازمان های جدید و زنجیره ای صیادی 

- ارتقاء آموزش و تعلیم تعاونی، از جمله تولید موارد آموزشی
- تبادل اطاعات فنی در سطح جهانی؛

- تهیه موادی که به توسعه شیات کشورهای کمتر توسعه یافته کمک می کند
- ارتقاء تجارت

بانــک تعاونــی بانــک کوچــک و بازرگانــی اســت کــه بــه صــورت تعاونــی 
ســازماندهی شــده اســت.

ــپرده و اعطــای وام  ــان کار س ــاط جه ــی در بســیاری از نق موسســات بانکــی تعاون
ــه مشــتریان خــود هســتند و  ــی متعلــق ب ــد. بانــک هــای تعاون را انجــام مــی دهن

بانکداری

اتحادیه های اعتباری

برخــی دیگــر مــی تواننــد وام هــای تجــاری را بــه کشــاورزان و همچنیــن وام هــای 
مســکن را ارائــه دهنــد.

ICMIF تنهــا نماینــده جهانــی بخــش تعاونــی و بیمــه متقابــل اســت کــه خدمــات و 

فعالیــت هــای منحصــر بــه فــرد و ارزش هــای پایــدار خــود را بــرای اعضــای خــود 
فراهــم مــی کنــد. در سراســر جهــان ICMIF تنهــا بــا 22 نفــر و تعــدادی از شــرکای 
ــتیبانی از  ــاوره و پش ــای مش ــه اعض ــان ک ــب اطمین ــت کس ــتراتژیک جه کاری اس
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پیشــرفته تریــن راه بــرای کمــک بــه رشــد کســب و کار بهــره مــی گیرنــد کار مــی 
کنــد. دفتــر مرکــزی در نزدیکــی منچســتر )بریتانیــا( مســتقر اســت، امــا همچنیــن 
ــتند  ــتقر هس ــن مس ــکا و ژاپ ــده آمری ــاالت متح ــک، ای ــه ای در بلژی ــر منطق دفات
کــه در آن ده نفــر از تیــم هــای محلــی خدمــات محلــی را بــه مناطــق اختصــاص 
ــان  ــم ICMIF دارای بســیاری از زب ــد. همانطــور کــه انتظــار مــی رفــت، تی داده ان
شناســان، کارشناســان ارتباطــات، توســعه شــخصی، منابــع انســانی،حقوقی، حــوادث، 
تحقیقــات، بیمــه بازنشســتگی، نظارتــی، مالــی، کســب و کارهــای نوظهــور، پایداری 
و کارشناســان ریســک مــی باشــد.ICMIF تنهــا نماینــده جهانــی بخــش تعاونــی و 
ــرد  و ارزش  ــه ف ــای منحصــر ب ــت ه ــات و فعالی ــن خدم ــل اســت. ای ــه متقاب بیم

هــای پایــدار را بــرای اعضــای خــود فراهــم مــی کنــد .

شبکه ها و کمیته های اتحادیه
ــتندکه  ــه هس ــر اتحادی ــاق فک ــل ات ــن المل ــاون بی ــای تع ــبکه ه ــا و ش ــه ه کمیت
متشــکل از تعــاون گــران بــا تجربــه و متعهــد وابســته بــه اعضــای اتحادیــه، کمیتــه 

هــا و شــبکه هــا مــی باشــند.

کمیته برابری جنسیتی
کمیتــه برابــری جنســیتی )ICA GEC( کــه قبــا بــه عنــوان کمیتــه جهانــی زنــان 
ــه بیــن المللــی تعــاون اســت  اتحادیــه شــناخته مــی شــد،کمیته موضوعــی اتحادی
کــه در زمینــه برابــری زنــان و مــردان و ادغــام جنســیتی در جنبــش تعــاون فعالیــت 

مــی کنــد.

کمیته تحقیقات تعاون
کمیتــه تحقیقــات تعــاون )ICACCR( پــل بیــن تحقیقــات علمــی و جهــان تعــاون 
ــران و  ــی مدی ــه آگاه ــاون را ب ــات درتع ــا تحقیق ــد دارد ت ــت. ICACCR قص اس
ــی  ــائل فعل ــر در مس ــور موث ــه ط ــد ب ــی توان ــه م ــوری ک ــه ط ــود، ب ــکاران خ هم

ــاند. ــود برس ــتفاده ش ــاون اس تع

کمیته حقوقی تعاون
کمیتــه حقوقــی تعــاون بــه اتحادیــه در امــر قانــون تعــاون، کــه بــه طــور گســترده 
ــاون را  ــی کــه موسســات تع ــف شــده و شــامل تمــام چهارچــوب هــای قانون تعری
ــد مشــاوره مســتقل  ــم مــی کنن ــد و فعالیــت هــای آنهــارا تنظی تشــکیل مــی دهن

مــی دهــد.

شبکه جوانان
ــورهای  ــوان از کش ــران ج ــه تعاونگ ــک ب ــدف کم ــا ه ــه ب ــان اتحادی ــبکه جوان ش
ــاد  ــن ایج ــا و همچنی ــده ه ــارب و ای ــذاری تج ــتراک گ ــرای ارتباط،اش ــف ب مختل
ــد بیشــتر در مــورد جنبــش تعــاون  ــان مــی توانن محیطــی کــه در آن جوامــع جوان
ــدف  ــزو ه ــش، تمرک ــارج از جنب ــان خ ــت. جوان ــکل گرف ــاد بگیرندش ــترده، ی گس
ــن  ــبکه همچنی ــت. ش ــت، اس ــوزش و حمای ــق آم ــبکه از طری ــن ش ــی کار ای اصل
تعاونگــران جــوان را بــرای براقــراری ارتبــاط بــا ســایر جنبــش هــا هــم بــرای بــاال 
بــردن نمایــه مســایل جوانــان هــم اطمینــان اینکــه دیــدگاه جوانــان در بحــث هــای 

ــد. ــه مــی شــود را تقویــت مــی کن گســترده ارائ

کمیته ارتباطات
ــد کــه مــدل کســب و کار  ــه )ICACC( تضمیــن مــی کن ــه ارتباطــات اتحادی کمیت
ــر  ــش در سراس ــدازه از مخاطبان ــان ان ــه هم ــب ب ــر و مناس ــور موث ــه ط ــاون ب تع
ــرای ایجــاد یــک ســطح درک مناســب در  ــه ب ــا داده مــی شــود. کمیت جهــان ارتق
میــان متخصصــان ارتباطــات در تعاونــی هــای جهانــی تــاش مــی کنــد تــا آنهــا را 
تشــویق کنــد تــا مــدل کســب و کار را بــه عنــوان بخشــی از کار خــود ارتقــا دهنــد.

منبع:
اتاق تعاون ایران

بیمه

کمیته ها

اتحادیــه هماننــد شــبکه ی جوانــان دارای ســه کمیتــه موضوعــی : برابــری 
ــد. ــی باش ــاون  م ــی تع ــه حقوق ــی و کمیت ــات تعاون ــیتی، تحقیق جنس
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ــه شــکلی کــه تمامــی  ــود ب ــزات اساســی ب ــرای فل ســال 2017 ســالی صعــودی ب
ــق  ــن، تزری ــت چی ــای دول ــت ه ــد، حمای ــران نمودن ــته را جب ــای گذش ــت ه اف
نقدینگــی از طریــق وام، تــاش ایــن کشــور بــرای حفــظ نــرخ رشــد 6/7 درصــدی، 
ــا 2017  ــد ت ــب ش ــی موج ــش بده ــه و کاه ــوازن بودج ــر ت ــور ب ــن کش ــد ای تاکی
ســال خوبــی بــرای فلــزات اساســی باشــد. فعــاالن بــازار معتقدنــد کــه بــرای برنــده 
ــه  ــاز ب ــازار نی ــد ب ــای قواع ــی ه ــده گ ــه پیچی ــه ب ــا توج ــی ب ــازار فعل ــودن در ب ب
ــع  ــا حضــور مطل ــدر ب ــران اقتصــادی مقت ــه روز اســت، مدی ــح و ب اطاعــات صحی
در بازارهــای جهانــی بــا در دســت داشــتن اطاعــات بــروز در تعییــن برنامــه هــا و 

ــد نمــود. ــا خواهن چشــم اندازهــای اســتراتژی کشــور نقــش مهمــی را ایف
ــی در  ــای امنیت ــش ه ــوان چال ــی ت ــز م ــود را نی ــای موج ــش ه ــن چال مهمتری
ــازار  ــی ب ــا اطمینان ــه ن ــرد ک ــام ب ــزی ن ــای مرک ــمالی و آفریق ــره ش ــه، ک خاورمیان
ــزات اساســی را تشــدید کــرده کــه از  ــژه فل ــه وی ــی و مــواد اولیــه صنعتــی ب جهان

یــک ســو موجــب افزایــش اختــاالت قیمتــی و از ســوی دیگــر موجــب رشــد نــرخ 
بیمــه هــای مالــی و تجــاری شــده اســت. حمایــت و پرداخــت یارانــه بــه صنایــع در 
برخــی از اقتصادهــای نوظهــور و کشــورهای صنعتــی بــه همــراه سیاســت دریافــت 
مالیــات و عــوارض بــر واردات فلــزات اساســی پایــداری نســبی را بــر قیمــت هــای 
تمــام شــده و نیــز ایجــاد تعــادل در بــازار ایجــاد نمــوده کــه ایــن موضــوع ســبب 

ــات ســال 2016 شــده اســت. ــر از تجربی ایجــاد اختــال قیمتــی باالت
بررســی بازارهــای کاالیــی در اولیــن هفتــه از زمســتان افزایــش 10 درصــدی نیکل، 
9 درصــدی آلومینیــوم، 6 درصــدی روی، 4/3 درصــدی ســنگ آهــن، 4/2 درصــدی 
مــس، 1/5 درصــدی فــوالد، 2 درصــدی ســرب، 0/5 درصــدی قلــع و 0/35 
درصــدی زغــال ســنگ را نشــان مــی دهــد. بلومبــرگ در گزارشــی بیــان نمــود کــه 
در ســال 2018 کاهــش قیمــت دالر در کنــار رشــد بهــای انــرژی دو عاملــی هســتند 
کــه بازارهــای کاالیــی را متأثــر از خــود خواهنــد نمــود. نــرخ شــاخص دالر در یــک 

بازار فلـــزات اساسی
گروه اقتصادی
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ســال گذشــته، بــه بیــش از 95 نیــز رســید ولــی بعــد از آن رونــد کاهشــی بــه خــود 
گرفــت. بازارهــای کاالیــی نیــز بــه طــور متوســط باالتــر از قیمــت هــای میانگیــن 
ــد احتمــال افزایــش عرضــه و کاهشــی  ــن رون ــه ای ــد، و در صــورت ادام ــرار دارن ق
شــدن رونــد صعــودی را زیــاد خواهــد کــرد. در ایــن میــان چیــن نیــز بــه عنــوان 
بزرگتریــن مصــرف کننــده جهــان تأثیــر بســزایی بــر باالبــردن شــاخص ایــن بــازار 
خواهــد داشــت و همچنــان مشــکات زیســت محیطــی موجــب کاهــش رویکــرد 

صنایــع بــزرگ بــه بازارهــای آلومینیــوم، ســنگ آهــن، فــوالد و ... اســت. 
مــس در مــاه هــای گذشــته در محــدوده 6500 تــا 7000 دالر در نوســان بــود، فلــز 
ــه انبارهــای  ــن هفت ــا رشــد آغــاز نمــود، در ای ــه از زمســتان را ب ســرخ اولیــن هفت
بــورس فلــزات لنــدن افزایــش 6 هــزار و 400 تنــی داشــت، کاهــش شــاخص ارزش 
ــرمایه  ــرای س ــز ب ــن فل ــودن ای ــذاب ب ــادن، ج ــی از مع ــد برخ ــش تولی دالر، کاه
ــی در  ــای برق ــد خودروه ــی تولی ــش بین ــه و پی ــت واردات قراض ــذاران، ممنوعی گ
ــدن  ــاب در مع ــزی و اعتص ــبرگ اندون ــدن گراس ــتانتره از مع ــق کنس ــن، تعلی چی
اســکوندیدا، فضــای احتیاطــی شــدیدی بــر بازارهــای جهانــی بــه ســبب روزهــای 
انتهــای ســال میــادی بــه همــراه بررســی الیحــه اصــاح مالیاتــی آمریــکا آینــده 

ــد.  ــز ایجــاد نمودن ــازار ایــن فل ــرای ب ای روشــن را ب
ــت، روی  ــرار داش ــن ق ــر ت ــال 2250 دالر در ه ــل در کان ــه فص ــوم در میان آلومینی
نیــز در کانــال 3470 دالر معاملــه شــد نیــکل نیــز بــا رشــد 7/7 درصــدی افزایــش 
مطلوبــی را نشــان داد و بــه قیمــت 13 هــزار و 662 دالر در هــر تــن رســید، ســرب 
نیــز در کانــال 2590 دالر قــرار گرفــت. تمامــی فلــزات در فصــل ســرد بــازار گرمــی 
را تجربــه مــی کننــد کــه مــی تــوان دالیــل رشــد قیمــت را بــا دالیــل مطــرح شــده 

در پاراگــراف فــوق همســو دانســت. 
آلومینیــوم و ســرب در رکوردهــای 6 ماهــه خــود قــرار داشــتند، آلومینیــوم در پایــان 
ــال 2012  ــم از س ــن رق ــه ای ــید ک ــن رس ــر ت ــرز 2290 دالر در ه ــه م ــه ب ژانوی
ــوان  ــی ت ــد را م ــن رش ــل ای ــن عوام ــوده اســت، مهمتری ــابقه ب ــی س ــون ب ــا کن ت
تضعیــف دالر و رشــد ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش عنــوان نمــود، البتــه همــواره 
ــر  ــی ب ــل محکم ــز دلی ــزرگ نی ــای ب ــه تحــرک اقتصاده ــر داشــت ک ــد در نظ بای
مثبــت مانــدن تمامــی نمــاد هاســت. ســرب نیــز ماننــد آلومینیــوم در 6 مــاه گذشــته 
بیشــترین رقــم 6 ســاله خــود را ثبــت نمایــد،  ایــن فلــز در پایــان ژانویــه بــه 2686 
ــر  ــوان تغیی ــی ت ــده را م ــد ســرب در آین ــن تهدی ــید، بزرگتری ــن رس ــر ت دالر در ه
ســاختار باتــری هــای اســید ســربی عنــوان کــرد بســیاری از شــرکت هــای تولیــدی 

بــه دنبــال تولیــد باتــری هــای لیتیومــی هســتند. 
متــال بولتــن در گزارشــی پیــش بینــی نمــود کــه نیــکل در ســه ماهــه اول ســال 
میــادی بــه مــرز 12 هــزار 200 دالر در هــر تــن خواهــد رســید، در ایــن گــزارش 
ــای  ــتیبانی ه ــز از پش ــن فل ــده ای ــام ش ــای انج ــی ه ــا بررس ــود ب ــده ب ــان ش بی
مناســبی حتــی بــرای رســیدن بــه مــرز بــاالی 13 هــزار برخــوردار اســت، در ســال 
گذشــته در هفتــه پایانــی اگوســت نیــز ســقف قیمتــی را کســب نمــوده بــود، کــه بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه تحلیلگــران انتظــار دارنــد بــا توجــه بــه نوســانات انــدک 

آینــده ایــن فلــز نیــز رونــد افزایشــی را نشــان خواهــد داد. 
روی نیــز ماننــد فلــزات دیگــر همــواره رونــد صعــودی خــود را حفــظ کــرده اســت 
ــا ثبــت رکــورد 3 هــزارو 502 دالر در هــر تــن  ــه فصــل ب ــه شــکلی کــه در میان ب
رســید کــه ایــن رقــم بــه نوعــی یــک رکــورد 10 ســاله تلقــی مــی شــود. روی در 

7300

7200

7100

7000

6900

6800

6700



30

پایــان اولیــن مــاه ســال 2018 بــه رقمــی باالتــر از 3 هــزار و 400 دالر رســید بــود. 
برخــی از کارشناســان  معتقدنــد کــه بــا توجــه بــه عرضــه بــاالی روی در ابتــدای 
ســال میــادی موجــب خواهــد شــد کــه قیمــت ایــن فلــز بــا کاهــش 200 تــا 300 

دالری در هــر تــن مواجــه شــود.
شــروع فعالیــت معــدن لیــدی لورتــا کــه حــدود 3 ســال تعطیــل بــوده اســت نشــان 
ــد  ــی مــی شــود تولی ــده اســت، پیــش بین ــن محصــول در آین ــاالی ای از عرضــه ب
روی ایــن شــرکت در ســال 2018 در حــدود یــک میلیــون و صــد هــزار تــن برســد 
کــه بــا افزایــش 60 هــزار تنــی در ســال 2019 بــه رقــم یــک میلیــون 160 هــزار 

تــن خواهــد رســید.
ســال هــای گذشــته بــرای قلــع وضعیــت مناســبی رقــم نخــورد و بهــای ایــن فلــز 
در محــدوده 15 هــزار دالر متغیــر بــود ولــی از اوت ســال 2016 بــرای هــر تــن از 
ایــن فلــز بهایــی باالتــر از 20 هــزار دالر پرداخــت شــد. و در میانــه فصــل زمســتان 
ــی  ــا نشــان م ــی ه ــش بین ــن رســید. پی ــال 21 هــزار و 530 دالر در هــر ت در کان
دهــد کــه ایــن فلــز در مــاه هــای پیــش رو حتــی مــرز 22 هــزار دالر در هــر تــن را 
نیــز تجربــه کنــد. ذخایــر ایــن محصــول نیــز رو بــه کاهــش اســت و تولیــد آن دچــار 
مشــکاتی اســت کــه هــر دو دســت بــه دســت هــم داده تــا روند افزایشــی را شــاهد 
باشــیم، اســتفاده از قلــع در آلیاژهــای برنجــی و برنــز، بســته بنــدی مــواد غذایــی و 
نوشــیدنی هــا و قلــع اندونــد کــردن فــوالد بــرای اســتحکام بیشــتر و رشــد ســریع 
صنایــع الکترونیــک شــرایط اســتراتژیکی را بــرای ایــن فلــز ایجــاد نمــوده  اســت، 
البتــه ایــن فلــز هــم ماننــد آلومینیــوم و ســرب نیــز از چالــش هــای زیســت محیطــی 
برخــوردار اســت. در نشســت داووس کــه بــا حضــور کشــورهای جهــان برگــزار شــد، 

ــی اقتصــاد  ــی در جهــان وجــود دارد ول ــش های ــد کــه چال نشــان داد کــه هــر چن
جهانــی در نقطــه قابــل قبولــی وجــود دارد، و بــه نوعــی پایــداری نســبی در اقتصــاد 
جهــان وجــود دارد. نــرخ اقتصــادی اروپــا در حــدود 4 درصــد رقــم خــورد ولــی بــا 
توجــه بــه شــرایط پیــش رو مــی تــوان رونــق را در اتحادیــه اروپــا مشــاهده نمــود.

در اولیــن هفتــه از اســفند مــاه مــس در بــازار لنــدن 41/ 1 درصــد کاهــش یافــت، 
بهــای ســرب 55/ 3 درصــد افــت داشــت. قلــع 0/37 درصــد رشــد را تجربــه نمــود، 
ــوم  ــد 1/3 و آلومینی ــا رش ــن ب ــکل 2/27 درصــد کاهــش نشــان داد، ســنگ آه نی
منفــی 15/ 1 درصــد را شــاهد بــود. البتــه ایــن نوســانات بــه صــورت هفتگــی ایــن 
ــر  ــی ســاالنه تمامــی مقادی ــی یعن ــت کل ــی در حال ــر را نشــان مــی دهــد ول مقادی
ــه  ــران ب ــا تحلیلگ ــل بازاره ــرای تحلی ــواره ب ــد. هم ــی دهن ــان م ــش را نش افزای
ــد  ــد، برخــی از کارشناســان معتقدن اســتراتژی هــای فــدرال رزرو نیــم نگاهــی دارن
ــت،  ــف اس ــای مختل ــاد ه ــرای نم ــوی ب ــی ق ــره محرک ــرخ به ــرات در ن ــه تغیی ک
ــس  ــه م ــد ک ــی ده ــان م ــره نش ــرخ به ــس و ن ــازار م ــاله ب ــای 10 س ــی ه بررس
ــن  ــرخ بهــره دارد. در خصــوص ای ــات ن ــا تمای ــاط مســتقیم ب ــدت ارتب ــد م در بلن
ــی نویســد:  ــا در گزارشــی م ــیکینگ آلف ــه س ــزات پای ــی فل ــع تحلیل موضــوع مرج
همبســتگی یکــی از دالیــل رابطــه مســتقیم نــرخ هــای بهــره و قیمــت مــس اســت، 
کــه بــه موجــب آن، ایــن ارتبــاط بــه رشــد محیــط اقتصــادی کشــورها و شــرکت 
هــا بســتگی دارد. ایــن عامــل موجــب افزایــش فعالیــت شــرکت هــا دریافــت وام 
ــز  ــی نی ــای معدن ــی شــود، شــرکت ه ــه م ــزات پای ــر روی فل و تقاضــای بیشــتر ب
امــکان ســنجی پــروژه هــا را بــا رقــم شــاخص NPV مــی نویســند و بــر اســاس آن 

جریــان هــای نقــدی را پیــش بینــی مــی کننــد.
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ــت یــک ســازمان شــاخص  ــرای موفقی ــدارد کــه ســن و جنســیت ب ــدی وجــود ن تردی
ــارت،  ــل، مه ــزه، تعام ــوان انگی ــی ت ــح را م ــای صحی ــاخص ه ــت، ش ــی نیس صحیح
ــف و  ــا وظای ــرکت ه ــی از ش ــت، در برخ ــادی دانس ــی، و ش ــه زندگ ــد ب ــش امی افزای
ــد، نــه شــغل، بنابرایــن تمرکــز روی قابلیــت هــا  پــروژه هــا هســتند کــه اهمیــت دارن
اســت. یعنــی ترکیــب خــاص رویکردهــا و ارزش هــای ســازمان بــا مهــارت هــای ویــژه. 
ــه روز کــردن مهــارت  ــرای ب ــر آمــوزش هــای شــغلی ب در ایــن شــرکت هــا تمرکــز ب
هــای کارکنــان و ســرمایه گــذاری روی آمــوزش دائمــی در اولویــت اســت. نکتــه مهــم 
اینجاســت کــه پــس از موفقیــت هــای مهارتــی چگونــه مــی تــوان کارکنــان را متعهــد 
ــه  ــک کار ب ــرایط و فیزی ــاه از ش ــی کوت ــس از تعریف ــتار پ ــن جس ــت؟ در ای ــگاه داش ن

چالــش هــای رایــج در محیــط ســازمان هــا مــی پردازیــم.

کارمندان بزرگترین سرمایه سازمان
رضا شعبان زاده
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همســو نمــودن منافــع شــرکت بــا کارکنــان و تشــریح 
اهــداف کارمنــد بــرای هــدف هــای کوتــاه مــدت بــا 
ــوان  ــی ت ــدت را م ــد م ــداف بلن ــه اه ــی ب ــم نگاه نی
ــود مســتمر دانســت. همانطــور  ــرای بهب ــدی ب گام بلن
کــه در شــماره قبــل نیــز ذکــر شــد در هــر ســازمانی، 
ــر  ــذاری را از نظ ــرمایه گ ــترین س ــه بیش ــرادی ک اف
وقــت و انــرژی دارنــد، کارمنــدان آن شــرکت هســتند. 
نتیجــه فعالیــت ایــن افــراد اســت کــه ارزش شــرکت 
ــر  ــن اگ ــد. بنابرای ــی کن ــن م و محصــوالت آن را معی
ــازی  ــاده س ــی و پی ــال طراح ــه دنب ــرکت ب ــک ش ی
اســتراتژی مناســب بــرای ارتبــاط بــا ســرمایه گذارانش 
اســت، نبایــد ایــن دســته مهــم از ســرمایه گــذاران را 
فرامــوش کنــد. پــل هــای ارتباطــی بیــن ذینفعــان و 
ــات  ــو اطاع ــک س ــتند از ی ــان هس ــران، کارکن مدی
داخلــی را بــه گــوش ذینفعــان مــی رســانند و از ســوی 
ــه  ــذاران را ب ــرمایه گ ــا دلواپســی س ــتیاق ی ــر اش دیگ
ــی رســانند. راهــکاری را کــه مــی  ــران م گــوش مدی
تــوان در ایــن بخــش ارائــه نمــود برگــزاری جلســات 
ــا کارمنــدان هــر بخــش اســت، مــی  15 دقیقــه ای ب
تــوان بــا یــک هــدف کوچــک ماننــد »چگونــه پــروژه 
یــا محصــول را بــرای مشــتریان توضیــح دهیــد« آغــاز 
ــب  ــدان موج ــواالت کارمن ــه س ــش ب ــود، و پرس نم

ــال هــای ارتباطــی مــی شــود. تعامــل و ایجــاد کان
بررســی هــای آمــاری، شــرکت هــای هوشــند را 
ــتریان و  ــاداری مش ــای وف ــتراتژی ه ــمت اس ــه س ب
کارمنــدان ســوق مــی دهــد، کــه ایــن موضــوع ســبب 
ــادی را در اصــاح  ــی هــای زی شــده کــه مــا دگرگون
تعامــات و نگــرش در وفــاداری ســازمان هــا ببینیــم، 
ــد  البتــه هنــوز بســیاری از شــرکت هــای نتوانســته ان

ایــن تعامــات را در کل ســازمان پیــاده نماینــد و تنهــا 
ــر و  ــاداری فک ــن وف ــه آیی ــی از آن ب ــش های در بخ
ــه دو گــروه  ــان را ب ــران کارکن عمــل مــی شــود. رهب
ــاط مســتقیم  ــه ارتب ــی ک ــد کارمندان ــی کنن تقســیم م
ــا ذینفعــان دارنــد و کارکنانــی کــه ارتبــاط دورتــری  ب
دارنــد. کارکنــان خــط مقــدم همــان گروهــی هســتند 
کــه از کارکنــان پشــت صحنــه خدمــات دریافــت مــی 
کننــد، هــر چــه قــدر کارکنــان پشــت صحنــه خدمــات 
ــدم  ــان خــط مق ــد کارکن ــه دهن ــری را ارائ شایســته ت
نیــز بــا اعتمــاد و آرامــش بیشــتری فعالیــت مــی کننــد.

تغییــرات مثبــت رفتــار کارکنــان در پیشــتیبانی، فناوری 
انســانی،  منابــع  و حســابداری،  مالــی  اطاعــات، 
بازاریابــی و فــروش بــه ســازمان کمــک مــی کنــد کــه 
اهــداف غایــی شــرکت را بــه ثمــر برســانند و فرهنــگ 
ــا  ــد ه ــی واح ــان در تمام ــا ذینفع ــورد ب ــح برخ صحی
ــه کارگیــری اصــول تکریــم و احتــرام  ایجــاد شــود. ب
بــه مشــتری، مشــارکت کامــل و بلنــد مــدت کارکنــان 
ــد ایجــاد  ــاز دارد. ســازمان هــای پیشــگام معتقدن را نی
ــا  ــتری ب ــرای مش ــی ب ــاد ماندن ــه ی ــه ب ــک تجرب ی
ترســیم یــک چشــم انــداز آغــاز مــی شــود کــه اصلــی 
تریــن الزمــه آن، وجــود کارکنانــی مشــتاق و پرانــرژی 
اســت کــه بتواننــد تجربــه تــک تــک مشــتریان را بــه 
یــک ســفر خوشــایند تبدیــل کننــد. بــه شــکلی دیگــر 
مــی تــوان گفــت بــرای انجــام تعهــدات بــه مشــتریان 

ابتــدا بایــد بــه تعهــدات بــه کارمنــدان وفــادار بــود. 
ــا  ــن 2 ت ــه بی ــن عرص ــق در ای ــای موف ــرکت ه ش
ــت  ــگ وق ــن فرهن ــازی ای ــاده س ــرای پی ــال ب 3 س
ــطوح  ــی س ــد آن را در تمام ــا بتوانن ــد ت ــته ان گذاش

ــد. ــه نماین نهادین
ــانی  ــع انس ــد مناب ــان از واح ــت کارکن ــات رضای اقدام
شــروع مــی شــود جایــی کــه ابتدایــی تریــن خدمــات 
ــی  ــکار را م ــی راه ــود، یک ــی ش ــان داده م ــه کارکن ب
ــه بیــان نمــود: تعییــن اهــداف کوچــک،  ــوان اینگون ت
شــفاف و قاطــع بــا برنامــه هــای مشــتری مــداری بــه 
ــان آمــوزش داده  ــه کارکن صــورت مکمــل یکدیگــر ب
شــود، تحقیقــات نشــان داده کــه ایــن راهــکار 15 الــی 
ــل  ــرده و تعام ــاال ب ــت مشــتری را ب 20 درصــد رضای

کارکنــان را تــا 20 درصــد افزایــش مــی دهــد. 
خدمــت همــکاران پشــت صحنــه بــه کارمنــدان خــط 
مقــدم یــا همــان خدمــات داخلــی بایــد بــا برنامــه ای 
کامــل مجموعــه فعالیــت هــای وفــاداری منطبــق بــا 
اهــداف ســازمان را شــفاف در تمامــی ســطوح بســط 
ــت  ــران در فعالی ــداز مدی ــم ان ــه، چش ــد، در نتیج ده

هــای کارکنانــی کــه بــه طــور مســتقیم بــا مشــتری در 
ارتبــاط هســتند نیــز تاثیــر خواهــد گذاشــت. هــر چــه 
ــا عایــق و منافــع  برنامــه هــای مشــتری محــوری ب
ــکان  ــد، ام ــته باش ــی بیشــتری داش ــان همخوان کارکن
ــتری  ــتراتژی مش ــرای اس ــداف و اج ــه اه ــتیابی ب دس

محــوری بیشــتر اســت.
اهــداف مشــتری محــوری و منافــع کارکنــان بایــد در 
ــات  ــن اقدام ــس از اولی ــد. پ ــرار بگیرن ــتا ق ــک راس ی
ــط  ــش خ ــر دو بخ ــان در ه ــدی کارکن ــد رضایتمن بای
ــی  ــود. برخ ــری ش ــدازه گی ــط ان ــت خ ــدم و پش مق
ــع  ــه مناب ــدی را ب ــنجش رضایتمن ــا س ــرکت ه از ش
ــا  ــز ب ــمت نی ــن قس ــد. ای ــی کنن ــول م ــانی مح انس
ارســال یکســری ســواالت کلــی و کلیشــه ای، از 
کارکنــان نظرســنجی مــی کنــد. ایــن نظرســنجی هــا 
نمــی تواننــد عوامــل تاثیرگــذار در رضایــت کارکنــان را 
انــدازه گیــری کننــد. ایــن رویکــرد نمــی توانــد ریشــه 
هــای نارضایتــی کارکنــان را کشــف کنــد، در نتیجــه، 

ــی شــوند.  ــی دلســرد م ــس از مدت ــان پ کارکن

کارمندان
ارکان اصلی 

سازمان

جـــذب
اعتمــاد

بارهــا بــرای کارکنــان تأخیــر بــه دالیــل مختلــف رخ 
مــی دهــد برخــی از مدیــران بــا آرامــش و برخــی دیگر 
بــا تهدیــد بــا کارمنــد برخــورد مــی کننــد، آیــا پشــت 
رفتــار هــای تهدیــد آمیــز قوانینــی وجــود دارد؟ عوامــل 
افزایــش ارزش نهــادن بــه کار چیســت؟ رفتــار منطقــی 
و تهدیــد بیانگــر فرهنــگ یــک ســازمان اســت، اگــر 
ــر راه  ــود دیگ ــه ش ــدان نهادین ــن کارمن ــرس در ذه ت
ــدان در  ــد فرزن ــان مانن ــود. کارکن ــد ب ــزی نخواه گری
ــت،  ــب خاقی ــد مناس ــت و درآم ــاد، امنی ــایه اعتم س
مشــارکت، زمــان و انــرژی خــود را ارائــه مــی دهنــد. 
ذینفعــان ســازمان نیــز بــه دنبــال کارمنــدان ماهــر، بــا 

اســتعداد، خــاق، منطقــی، آرام و پرتــاش هســتند.
برخــی از ایــن گونــه قوانیــن: ارائــه گواهــی پزشــک، 
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ــی  ــای ارزیاب ــرم ه ــان، ف ــدی کارکن ــه بن ــد رتب فرآین
بــی  بــرای  ای  جریمــه  مقــررات  درجــه،   360
انضباطــی، مقــررات اضافــه کاری بیــش از تــوان، 
قوانینــی کــه امتیازهــای کارکنــان را حــذف مــی کنــد. 
همــه و همــه ایــن قوانیــن و فرهنــگ هــای ســازمانی 
ــازمان را از  ــک س ــا ی ــم داده ت ــت ه ــه دس ــت ب دس
ــا انگیــزه کــه بــرای یــک هــدف  حالــت یــک تیــم ب
ــه یــک گــروه انســان  تــاش مــی کننــد را تبدیــل ب
نمایــد کــه همــواره مراقــب هســتند کــه اشــتباهی در 
ــه از ســازمان  ــن گون ــت نشــود، در ای ــده آنهــا ثب پرون
ــت  ــا ثب ــه ب ــد ک ــی کنن ــور م ــز ظه ــرادی نی ــا اف ه
ــام باالدســت  ــه مق ــه آن ب ــکاران و ارائ ــای هم خطاه
ــع بیشــتر  ــرای گرفتــن مناف ــر ب در جلــب اعتمــاد مدی
تــاش مــی کننــد. ایــن ســازمان هــا بــه اهــداف خــود 

ــید.  ــد رس نخواهن
ــه  برخــی از ســازمان هــای شــرایط را در محــل کار ب
ــی  ــل م ــواده تبدی ــک خان ــه ی ــک ب ــه ای نزدی گون
ــاد  ــای ش ــاد فض ــاد ایج ــوز اعتم ــی از رم ــد، یک کنن
ــرایطی را  ــان ش ــه کارکن ــر هم ــی اســت، اگ و احساس
تجربــه نماینــد کــه گویــی بــا ســایر اعضــای خانــواده 
ــر  ــار در براب ــی و ایث ــتند، مهربان ــه کار هس ــغول ب مش
همــکار موجــب ایجــاد روابــط فــراکاری، حس پشــتوانه 
داشــتن و اعتمــاد مــی شــود کــه ایــن مــوارد تــرس و 

ــد. ــی نمای ــارج م ــای کار خ ــترس را از فض اس
ــن  ــل بی ــه تعام ــد ک ــی ده ــان م ــای نش ــی ه بررس

ــت  ــرادران رای ــد ب ــد مانن ــه بتوانن ــتند ک ــرادی نیس اف
ــم  ــک تی ــا ی ــد ب ــه بای ــازند بلک ــا بس ــک هواپیم ی
متعهــد ایــن کار را انجــام داد. در تحقیقــات 30 ســاله 
ــن دانشــمندان،  ــزرگ بی ای کــه در حــوزه کارهــای ب
موسســات تحقیقاتــی، شــرکت هــای مــادر و ... انجــام 
ــل  ــی از عوام ــه یک ــان از آن دارد ک ــت نش ــده اس ش
ــواره  ــت. هم ــازی اس ــم س ــکاری و تی ــت، هم موفقی
ــری را  ــر ت کارهــای تیمــی موفقیــت هــای چشــم گی
ــا  ــد، ب ــوده ان ــت نم ــرادی ثب ــای انف ــه کاره نســبت ب
همــکاری مــی تــوان مهــارت را افزایــش داد، مهــارت 
ــک  ــروزی ی ــب پی ــه موج ــت، ک ــی اس ــن عامل دومی
ــرای تشــویق روحیــه  تیــم مــی شــود. ســازمان هــا ب
ــی  ــا راه کار ایجــاد فضای ــدان ب ــن کارمن ــکاری بی هم
ــه  ــوه ای ک ــکاران بالق ــا هم ــراد ب ــات اف ــرای ماق ب
ــد، و راه کار  ــل ندارن ــا تعام ــا آنه ــادی ب ــرایط ع در ش
ایجــاد فضایــی ماننــد فضــای اســتراحت روزانــه بــرای 
رویارویــی همــکاران، ایجــاد مراســم هــای کوچــک در 
همیــن فضاهــا و تبــادل ایــده بیــان مدیــران، کارکنــان 
و رهبــران ســازمان مــی تواننــد برنامــه ریــزی نماینــد. 
بســیاری اوقــات فعالیتــی در ســازمان بیــن دو یــا چنــد 

مدیریــت بــه صــورت چنــد وجهــی تعریــف مــی گــردد 
ــر  ــت ب ــب مدیری ــرای کس ــات ب ــاز اختاف ــن آغ و ای
فعالیــت اســت، بررســی هــای نشــان مــی دهــد کــه 
ــکار  ــه هم ــوع را ب ــش موض ــن چال ــدان در اولی کارمن
هــم رده مطــرح مــی کننــد و  بــه ســرعت دســت بــه 
حرکــت تافــی جویانــه مــی زنند، شــفاف ســازی، آرام 
نمــودن کارمنــد شــاکی و بــاز تعریــف کار بــا تفکیــک 
وظایــف و مســولیت هــا. در چنیــن مواقعــی برخــی از 
کارمنــدان بــه دنبــال گرفتــن قــدرت هســتند کــه بــا 

تعامل کارمند
 با کارمند

کارمنــدان ســبب ایجــاد ایــده هــا و پیامــد هــای بهتــر 
و مناســب تــری مــی شــود. خاقیــت رابطه مســتقیمی 
ــد  ــا دارد، رش ــردی م ــش ف ــگاه دان ــترش پای ــا گس ب
ــف  ــاد طی ــه ایج ــر ب ــات منج ــش و اطاع ــد دان تولی
ــی  ــای تخصص ــارت ه ــیعی از مه ــی و وس باورنکردن
ــه  ــوان اینگون ــی ت ــر م ــی دیگ ــه نوع ــت. ب ــده اس ش
ــا  بیــان نمــود کــه در عصــر حاضــر دیگــر شــخص ی

هدایت 
هوشمندانه
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جریاناتــی از ایــن دســت مــی تواننــد بــه مقصودشــان 
برســند و فضــای کار را آلــوده نماینــد، فعالیــت در 
ســازمان نیــز تابــع رفتــار کارکنــان اســت نــه اهــداف 
یــا اعتبــار شــرکت. در ایــن گونــه مــوارد مدیران ارشــد 
بایــد رفتارهــای از پیــش تعییــن شــده ای ماننــد کنترل 
ــش رو  ــت را پی ــد و عصبانی احساســات، کاهــش تهدی
گیرنــد، بررســی هــای کارشناســان ایــن حــوزه نشــان 
ــب  ــه موج ــب داران ــار جان ــه رفت ــر گون ــد ه ــی ده م
افزایــش تنــش شــده و راهــکار ســنجیده بــزرگ 
ــه  ــدازه ک ــا ان ــت ت ــازی اس ــورت مج ــردن کار بص ک
ــا نمایــش  بــرای همــه فرصــت اســت، مدیــر ارشــد ب
ــر  ــد ب ــد و تاکی ــم قدرتمن ــد از تی ــاز و تمجی ــی ب ذهن
ــوری انتخــاب هــای پیــش  ــا صب تمامیــت ســازمان ب
ــن خــود  ــار مخاطبی ــراه راه حــل در اختی ــه هم رو را ب
ــه راه  ــان جلس ــت در هم ــد و در نهای ــی ده ــرار م ق
کار مناســب برداشــته مــی شــود. و بــرای بدرقــه 
کارکنــان نیــز جماتــی چــون بــه اهــداف بــزرگ تــر 
ــد،  ــق کنی ــرای گســترش کار تحقی ــز شــوید، ب متمرک
بــرای بهتــر انجــام شــدن کار بــا همکاراتــان مشــورت 
نماییــد، دقــت را در راس کار قــرار دهیــد و محــل کار 

و دانــش را داشــته باشــند الیــق ارتقــاء درجــه هســتند، 
برخــی از رهبــران بــا توجــه بــا ســاختار و عــدم جــذب 
ــه  ــود را ب ــدان خ ــان یکــی از کارمن ــورد اطمین ــر م نف
عنــوان مدیــر میانــی انتخــاب مــی کنــد کــه بررســی 
هــا نشــان داده کــه ایــن گونــه انتســاب هــا نــه تنهــا 
چشــم انــدازی را پیــش روی شــرکت قــرار نمــی دهــد 
بلکــه مشــکاتی را ایجــاد مــی نمایــد. مدیــران میانــی 
منطقــی و صبــور بــا کارکنــان ارتبــاط صحیــح برقــرار 
ــرکاری را فراهــم مــی  مــی نماینــد و فضــای آرام و پ
ــرایط  ــق ش ــی منط ــد و ب ــی تن ــران میان ــد، مدی آورن
ــش  ــای کار را افزای ــره ه ــنج و گ ــط کار را متش محی
ــان را  ــاص خودش ــدف خ ــدان اه ــد. کارمن ــی دهن م
ــی  ــازمان کار م ــت س ــرای مأموری ــی  ب ــد، برخ دارن
کننــد، بعضــی صرفــا بــرای وقــت گذرانــدن. اگــر هــر 
کارمنــد بــه خواســته هایــش برســد و نیازهای ســازمان 
ــه راه  ــز رو ب ــی همــه چی ــن یعن ــن شــود، ای ــز تامی نی
اســت. امــا هــدف ســازمان چیســت؟ انجــام ماموریــت. 
ــان  ــا هیج ــا م ــکاری ب ــان از هم ــه کارکن ــی ک مادام
ــه اهــداف ســازمان از  ــرای دســتیابی ب زده باشــند و ب
ــه  ــود ب ــا خ ــه نیازه ــد، بقی ــغ نکنن ــی دری ــچ تاش هی

خــود تامیــن خواهــد شــد.
بــا اعتمــاد ســازی در ســازمان مــی تــوان جــو مثبــت 
را ایجــاد نمــود، بــرای ایــن کار، رهبــران ســازمان بایــد 
بــا رفتــار و گفتــار خــود نشــان دهنــد کــه بــه کارکنــان 
ــه و  ــای منصفان ــت ه ــا سیاس ــد. ب ــی دهن ــت م اهمی
انعطــاف پذیــر محیــط را ســالم تــر نماینــد. بــه ایــده 
هــا، آرمــان هــا، اجتمــاع و خانــواده کارکنــان احتــرام 
ــزء  ــما ج ــه ش ــم ک ــت کنی ــا ثاب ــه آنه ــد و ب بگذارن

اعضــای کلیــدی ســازمان هســتید.
ــانه  ــان از نش ــران و کارکن ــن مدی ــکاف بی ــاد ش ایج
هــای فرهنــگ ناســالم در محیــط کار اســت، مدیــران 
میانــی بایــد بتواننــد فضــای شــگفت انگیــزی را بــرای 
کارکنــان ایجــاد نمایــد، شــگفت انگیــز را مــی تــوان 
ــت  ــح، دریاف ــار صحی ــاد، رفت ــای اعتم ــا شــاخص ه ب
نظــرات، گــوش دادن، عدالــت داشــتن در برخــورد بــا 
ــی  ــر میان مســائل و ... ســنجید. کارمنــدی کــه از مدی
مــی ترســد رویکــرد تقابلــی را پیــش رو مــی گــذارد، 
ــا تــرس از موقعیــت فعلــی خــود همیــن  مدیــر نیــز ب
ــوء  ــت س ــه در نهای ــد ک ــی کن ــال م ــرد را دنب رویک
ــازمان  ــر س ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــازمان ی ــرد س عملک
بیمــار، بیمارتــر مــی شــود. در مقابــل ایــن موضــع اگــر 
ــورد  ــد برخ ــا کارمن ــرام ب ــا احت ــد ب ــی بتوان ــر میان مدی
ــد  ــر ارش ــی از مدی ــار را ناش ــن رفت ــد ای ــد، کارمن نمای

ــد. محیــط جنــگ نیســت اســتفاده نمای
یــک جریــان غیــر قابــل انــکار در هــر ســازمانی ارتقــاء 

کارکنان منطقی 
و صبور الیق 
ارتقاء درجه 

هستند

کارکنــان اســت، تمامــی کارکنــان نیــاز بــه پیشــرفت و 
ترقــی دارنــد تــا بــرای پاســخ بــه نیــاز هــای شــرکت 
انگیــزه داشــته باشــند، کارمندانــی کــه همــواره گوشــی 
بــرای شــنیدن صــدای ذینفعــان دارنــد و بــه هیــچ وجه 
ــد جــزء عوامــل موفقیــت یــک  از کــوره در نمــی رون
شــرکت بــه حســاب مــی آینــد، و اگــر چاشــنی تدبیــر 
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ــد شــد. ــران ایجادخواه ــه رهب ــاد ب ــت اعتم و در نهای
مدیــر بایــد همــواره بــرای ارتقــاء کارمنــد الیــق خــود 
ــاوی  ــان مس ــکوفایی کارکن ــرا ش ــد، زی ــش کن کوش
ــت  ــا و هدای ــتعداد ه ــری اس ــری حداکث ــره گی ــا به ب
کارمنــد بــه ســوی موفقیــت، همانطــور کــه ذکــر شــد 
ــورت  ــت و در ص ــش اس ــر چال ــیار پ ــیر بس ــن مس ای
اشــتباه شــاید بــه یــک نفــر کمــک شــود ولــی یــک 

ــی اعتمــاد مــی ســازد. گــروه را ب
بــه  رســیدن  هــا  ســازمان  در  اشــتباه  اولیــن 
دســتمزدهای بــاال بــا گرفتــن پســت اســت کــه 
ــت کار و  ــن اصال ــن رفت ــب از بی ــوع موج ــن موض ای
ــه  ــدان ب ــن ســازمان هــای کارمن ــروژه اســت، در ای پ
ــیدن  ــرای رس ــارت ب ــا و مه ــتعداد ه ــری از اس بهرگی
بــه درجــات بــاالی ســازمان نیــاز ندارنــد و بــا تکنیــک 
ــی رســند و  ــاال م ــه درجــات ب ــارف ب ــر متع هــای غی
کارکنــان مســتعد و باهــوش زیــر نظــر ایــن افــراد یــا 
ســازمان را تــرک و یــا انگیــزه هــای خــود را از دســت 

ــد،  ــی دهن م
ــرد  ــای ف ــی ه ــی توانای ــدم بررس ــتباه ع ــن اش دومی
ــان  ــی کارکن ــت، برخ ــاء اس ــه ارتق ــیدن ب ــرای رس ب
بــه دلیــل ســابقه کاری، ارتباطــات و مــوارد دیگــر بــه 
ارتقــاء مــی رســند و ایــن موضــوع مضــرات مشــابهی 
ــازمان  ــرای س ــز ب ــدی نی ــتباه اول دارد و فوای ــا اش ب
ــد  ــن باورن ــر ای ــته ب ــران شایس ــت. رهب ــد داش نخواه
ــه  ــا ب ــی لزوم ــان ترق ــه از نردب ــک پل ــودن ی ــه پیم ک
معنــای آمادگــی صــد در صــدی بــرای رفتــن بــه پلــه 
هــای باالتــر نیســت چــرا کــه بــه اســتعدادها، مهــارت 

ــد اســت. ــری نیازمن ــش گســترده ت ــا و دان ه
ــان را  ــان ت ــای کارکن ــارت ه ــال مه ــه ح ــا ب ــا ت آی

اطاعــات و پیشــرفت هــای چشــم گیــر هنــوز 
ســازمان هــای سیســتمی مناســبی ندارنــد تــا مهــارت 
هــای کارکنانشــان را پــردازش نماینــد. برخــی از 
موسســات حــوزه کاریابــی در حــال بررســی نیازهــای 
ــن  ــکار ای ــی هســتند. راه ــای آت ــال ه ــی در س مهارت
بخــش نیــز در گام اول بــا فهرســت بــرداری مهــارت 
هــای پویــا و مهــارت هــای نهــان ایجــاد مــی شــود 
برخــی از شــرکت هــا ایــن حــوزه را بــه نــرم افــزار می 
ســپارند. در گام دوم بایــد فهرســت طبقــه بنــدی شــود 
تــا قابلیــت جســتجو ســریع فراهــم آیــد. گام ســوم بــر 
اســاس توانمنــدی هــای ثبــت شــده کارهــای گذشــته 
را ویرایــش نماییــد کــه آیــا کاربــر آن توانایــی کافــی 
ــه  ــری در مجموع ــخص دیگ ــا ش ــر؟ آی ــا خی دارد ی
ــا توجــه  ــوان ب ــا مــی ت ــی انجــام کار را دارد؟ آی توانای

ــود؟ ــاز نم ــت دیگــری را آغ ــراد فعالی ــی اف ــه کارای ب
نقــاط قــوت کارکنــان بایــد جــذاب تــر از نقــاط 

فهـرست
مهارت ها

ــی  ــران میان ــا مدی ــد؟ آی ــرده ای ــدی ک ــت بن فهرس
درک صحیحــی از توانایــی هــای بالقــوه کارمندانشــان 
ــازی  ــره س ــدن ذخی ــان ش ــه آس ــه ب ــا توج ــد، ب دارن

درس از
شکست

ــت  ــوت و مدیری ــاط ق ــر نق ضعفشــان باشــد تمرکــز ب
نقــاط ضعــف نکتــه ای کلیــدی اســت، در حالــت کلــی 
هیــچ فــردی کامــل و بــی نقــص نیســت پــس نبایــد 
دنبــال کارمنــد بــدون نقــص گشــت، بایــد بتوانیــم از 
ــتفاده  ــکل اس ــن ش ــه بهتری ــان ب ــوت کارکن ــاط ق نق
ــف از  ــاط ضع ــای الزم نق ــوزش ه ــا آم ــا ب ــم ت کنی
بیــن بــرود. مدیــران تــازه کار فاقــد چنیــن نگــرش و 
رویکــردی هســتند و بیشــتر بــه جامــع نگــری گرایــش 
دارنــد. دوســت دارنــد همــه افــراد را بــه یــک چشــم و 
یــک شــکل ببیننــد و مطلــق گــرا هســتند. در حالــی 
ــرش را  ــن نگ ــس ای ــا عک ــزرگ دقیق ــران ب ــه مدی ک
بــرای خــود انتخــاب مــی کننــد و بــا کلــی نگــری و 
بــی توجهــی بــه تفــاوت هــای فــردی مخالفنــد، و بــا 
ــه  آگاهــی داشــتن از همیــن تفــاوت هــا و منحصــر ب
ــد  ــی توانن ــزرگ م ــران ب ــه مدی ــودن اســت ک ــرد ب ف
بهتریــن بهــره بــرداری را از پتانســیل هــای افرادشــان 
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داشــته باشــند. مدیــران بــزرگ دقیقــا مثــل نویســنده 
ای عمــل مــی کننــد کــه بــه خوبــی شــخصیت 
ــه آن هــا نقــش  هــای داســتانش را مــی شناســد و ب
ــدف  ــد ه ــی ده ــت م ــخص داده و ماموری ــای مش ه
مشــخصی را در داســتان دنبــال کننــد. آنهــا معتقدنــد 
ــر  ــد و موث ــی مفی ــت هنگام ــتکار و ممارس ــه پش ک
خواهــد بــود کــه در راســتای یادگیــری مهارتــی جدیــد 

ــرد. ــدی صــورت پذی ــش جدی ــا کســب دان ی
ــرش  ــوآوری و پذی ــه ن ــدان را ب ــق کارمن ــران موف مدی
شکســت ترغیــب و تشــویق مــی کننــد بــه ایــن دلیــل 
کــه شکســت بخــش اجتنــاب ناپذیــر در رســیدن بــه 
ــا بررســی ســاده مــی تــوان یافــت  موفقیــت اســت. ب
کــه بیشــتر مدیــران موفقــی کــه خودمــان مــی 
شناســیم ایــن مســیر را طــی نمــوده انــد. حرکــت های 
جســورانه تبدیــل بــه تجربــه مــی شــوند ولــی بــا یــک 
ــران  ــا را جب ــوان تمامــی شکســت ه ــی ت ــت م موفقی
ــی از  ــه اندک ــی دهــد ک ــا نشــان م ــود. بررســی ه نم
ــوآوری را حمایــت  مدیــران هســتند کــه خاقیــت و ن
مــی کننــد و همیــن تعــداد انــدک از مدیــران جایــگاه 
ــوزه کســب و کار بدســت آورده  ــی را در ح ــای اصل ه
ــان  ــه کارکن ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای ــکار اصل ــد. راه ان
ــت  ــن شکس ــروری بی ــاط ض ــه ارتب ــد ک ــازه دهن اج
ــد؟ ــزرگ را بپذیرن ــت هــای ب هــای کوچــک و موفقی

در  دختــر  دانشــجویان  از  آزمایــش  یــک  طــی 
ماساچوســت برنامــه ای بــه نــام خــوب شکســت 
ــل  ــه ریچ ــن برنام ــر ای ــد، مدی ــن گردی ــوردن تدوی خ
ــا  ــتیم ت ــاش هس ــه در ت ــد »آنچ ــی گوی ــیمونز م س
یــاد بگیریــم ایــن اســت کــه شکســت یــک ویژگــی 
تجربــه اســت.« دانشــجویان در ایــن آزمایــش در 
ــکار دیگــری  ــا هــر ابت ــروژه، تســت ی یــک رابطــه، پ
بــرای خرابــکاری یــا شکســت مجــاز هســتند. نتیجــه 
ــان کــه از شکســت نمــی  ــش جوی ــود کــه دان ــن ب ای
ــه  ــانی ک ــه کس ــبت ب ــد و نس ــر ضعیفن ــند کمت ترس
انتظــار عملکــرد بــی نقــص و تمــام و کمــال را دارنــد 
جســورانه تــر رفتــار مــی کننــد. کارکنــان از شکســت 
ــد  ــای جدی ــده ه ــل ای ــن دلی ــه همی ــند و ب ــی ترس م
را رد مــی کننــد آنهــا فکــر مــی کننــد کــه شکســت 
ــا اینکــه  ــه شغلشــان مــی شــود و ی موجــب آســیب ب
ــرای آنهــا  ــت موجــود ب ــدادن موقعی ــذت از دســت ن ل

ــت. ــودن اس ــق نم ــذت خل ــر از ل باالت
همــواره ارزیابــی کارمنــدان توســط رهبــران ســازمان 
حایــز اهمیــت بــوده و فعــاالن ایــن بخــش بــه دنبــال 
ترازوهــای مــدرن بــرای ســنجش عملکــرد هســتند، در 

فوتبــال بعــد از 90 دقیقــه تــاش آنالیــز یــک بازیکــن 
در اختیــار مربــی قــرار مــی گیــرد، لمــس تــوپ، پــاس 
هــای صحیــح و اشــتباه، میــزان دوندگــی، تعداد شــوت 
ــان  ــر، مربی ــدد دیگ ــوارد متع ــانتر و م ــه دروازه، س ب
ــگرفی را در  ــرات ش ــات تغیی ــن اطاع ــا ای ــال ب فوتب
ــی از  ــی برخ ــد حت ــی دهن ــن م ــم و بازیک ــاختار تی س
مربیــان شــیوه هــای بــازی را تغییــر مــی دهنــد، حــال 
ایــن ســوال مطــرح مــی شــود رهبــران کارکنانشــان را 
چگونــه آنالیــز نمــوده انــد؟ آیــا کارکنــان را بــر اســاس 
تاکتیــک هــای ســازمان انتخــاب نمــوده انــد؟ پاســخ 
بــه ایــن ســوال جــواب مشــخصی نــدارد در بســیاری 
ــی  ــرای ارزیاب ــنی ب ــداز روش ــم ان ــا چش ــرکت ه از ش
ندارنــد و اگــر هــم ارزیابــی باشــد بــه صــورت کلیشــه 
ای دنبــال مــی شــود، امــا ســازمان هایــی هســتند کــه 
تمرکــز فزاینــده بــر اســتراتژی هــای مدیریت اســتعداد 
و چارچــوب هــا در ســازمان هــا ازجملــه خلــق عناویــن 
شــغلی جدیــد، نقــش هــای اختصاصــی و عملکردهــای 
ــه  ــر ب ــان منج ــرور زم ــه م ــن ب ــد. همچنی ــی دارن کل
تمرکــز بیشــتر بــر شناســایی افــراد بــا پتانســیل بــاال 
ــاص،  ــور خ ــه ط ــت. ب ــده اس ــز ش ــا نی ــرکت ه در ش
ــا  ــد ی ــن مت ــن موثرتری ــده ای در یافت ــت فزاین اهمی
ابــزار ارزیابــی وجــود دارد؛ ابــزار یــا روشــی کــه 
ــیل  ــترین پتانس ــا بیش ــده را ب ــازمانی آین ــران س رهب
بــرای توســعه و جانشــینی پیشــرفته شناســایی خواهــد 

کــرد. 
رهبــران بــه طــور ســنتی بــا شــش نــگاه نمــی تواننــد 

ترفیــع صحیحــی بــه افــراد دهنــد: 
ــگاه سیاســت هــای شــهودی اســت، انســان  ــن ن اولی
ــد  ــود پایبن ــل و ادراک خ ــه عق ــه ذات ب ــه ب ــا توج ب
ــراون،  ــای ف ــغله ه ــل مش ــه دلی ــران ب ــت و مدی اس
تعصبــات قومــی محلــی، ســردرگمی و عــدم توانایــی 
انــدازه گیــری کارکنــان شــاخص هــای صحیحــی را 

ارزیابـی
کارمندان
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ــد.  ــرار نمــی دهن ــه ق ــورد مطالع م
دومیــن نــگاه نفــع شــخصی اســت مدیــران میانــی بــرای از دســت نــدادن اســتعداد 
ــا از  هــای داخلــی خــود آنهــا را کوچــک و یــا بــه حســاب نمــی آوردنــد چــون ب

دســت دادن آنهــا کارهــا بــه دقــت پیــش نخواهــد رفــت.
ــه  ــا توجــه ب ــد ب ــه در آن کارمن ــی اســت ک ــگاه سیاســت هــای اجتناب ســومین ن

ــد.  ــی کن ــه انتخــاب نادرســت م ــی آن را وادار ب ــر داخل ــت مدی مایم
چهارمیــن نــگاه طرفــداری اســت کــه موجــب مــی شــود شــخص شایســته پشــت 

ارتباطــات اشــخاص دیگــر قــرار بگیــرد. 
ــن  ــه س ــی ک ــه کارکنان ــران ب ــب مدی ــت اغل ــی اس ــن گرای ــگاه س ــن ن پنجمی
ــواره مشــکات  ــن موضــوع هم ــد و ای ــی کنن ــاد بیشــتری م ــد اعتم ــی دارن باالی

ــذارد.  ــی گ ــای م ــازمان ه ــردن س ــر گ ــده ای را ب عدی
ــری هــای  ــه براب ــا توجــه ب ــگاه هــم سیاســت جنســیتی اســت کــه ب ششــمین ن
دانشــی و دقــت کاری همــواره مدیــران داخلــی ارزش کمتــری بــرای زنــان قائــل 

هســتند.
ــد  ــی توان ــا در شــرکت، م ــن پتانســیل ه ــای یافت ــه طــور خاصــه سیاســت ه ب
ــیار  ــات بس ــازدارد. دفع ــان ب ــری ش ــتعدادهای رهب ــود اس ــا را از بهب ــازمان ه س
ــه  ــی، ب ــد اجرای ــر ارش ــوب مدی ــدای محب ــه کاندی ــم ک ــوده ای ــاهد ب ــادی ش زی
ســادگی پیــرو تصمیمــی کــه قبــا گرفتــه شــده و نــه بــرای مزیــت و شایســتگی 
ــرای رســیدن  ــراد اشــتباه ب ــه اف ــل شــده اســت. کمــک ب ــه ســازمان تحمی آن ب
بــه نقــش هــای رهبــری در ســازمان، زیــان آور اســت؛ نــه فقــط بــرای کســانی 
ــاله صــادق  ــن مس ــز ای ــازمان نی ــرای کل س ــه ب ــد بلک ــوی دارن ــیل ق ــه پتانس ک

ــود.  خواهــد ب
ــداف و  ــی، اه ــت و منف ــاط مثب ــل: نق ــی از قبی ــد نکات ــرد بای ــی عملک در ارزیاب
ــن  ــرد. در ای ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــازنده م ــد و س ــورد مفی ــا، بازخ ــم اندازه چش
بخــش نمونــه از فــرم ارزشــیابی تهیــه شــده کــه در آن مهــارت هــای ارتباطــی، 
دســتاوردها، قابلیــت هــای آموزشــی، مهــارت هــای میــان فــردی، مهــارت هــای 
اداری، مهــارت هــای نــوآوری، مهــارت هــای مشــارکتی و غیــره. مــورد بررســی 

قــرار مــی گیــرد:
ــاط  ــت ارتب ــر، مدیری ــار نظ ــان اظه ــر: بی ــی نظی ــای ارتباط ــارت ه مه
ــازمان،  ــداف س ــغ اه ــازمانی، مبل ــات س ــری جلس ــو، پیگی ــت و گ ــکاران، گف هم

ــتریان ــا مش ــح ب ــاط صحی ارتب
مهــارت هــای مربیگــری نظیــر: راهنمایــی همــکاران، شــنیدن مشــکات 
ــرای  ــرفت ب ــت پیش ــاد، فرص ــرام و اعتم ــب احت ــارت، جل ــوزش مه ــان، آم کارکن

ــکاران هم
ــاز  ــر در کار، درک نی ــاط موث ــد: ارتب ــردی مانن ــان ف ــای می ــارت ه مه
همــکار، تشــویق بــه همــکاری، پذیــرش فرهنــگ ســازمان، درک اعتمــاد متقابــل

ــت از اجــرای اســتراتژی هــای  ــج مثب ــون: نتای ــای اداری همچ ــارت ه مه
ــظ و ســازماندهی اســناد اداری ــای اداری، حف ــوزه ه ــه پیشــنهاد در ح اداری، ارائ

خلــق نــوآوری نظیــر: نــوآوری در شــرایط نامســاعد، طراحــی راه حــل هــای 
نوآورانــه، روحیــه پذیــرش و حضــور در طــرح هــای نوآورانــه

مهــارت هــای مشــارکتی مثــل: تشــویق بــه فعالیــت تیمــی، ارائــه ایــده و 
تکنیــک هــای تیمــی، ارتبــاط مســتحکم بــا اعضــای تیــم، انتقــال مهــارت هــای 
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شــخصی بــه تیــم
مهــارت تقســیم کار همچــون: تشــویق کارکنــان بــه حــل مشــکات، تشــویق بــه الگــو ســازی 

هــای مثبــت، کمــک بــه دیــده شــدن فعالیــت هــای کارکنــان، درک از توانــای هایــی کارمنــد
ــل کار،  ــتمر در مح ــور مس ــات، حض ــور در جلس ــی، حض ــت شناس ــل کار: وق ــور در مح حض

ــرر ــد مق ــروژه در موع ــل پ ــرایط کار، تکمی ــا ش ــا ب ــی ه ــدی مرخص زمانبن
ــد و پیشــرفت  ــای رش ــی روش ه ــتمر، بررس ــد: پیشــرفت مس ــرفت مانن ــای پیش ــارت ه مه

ــرای رشــد ــزی ب ــه ری ــی، برنام ــرادی و تیم انف
ــاط مســتحکم، لحــن  ــا مشــتری، ارتب ــاط ب ــر: ارتب ــا مشــتری نظی ــاط ب مهــارت هــای ارتب

ــه مشــتری ــرام ب ــر، دلســوز و نگــران مشــتریان، احت آهســته و آرام، پیشــبرد اســتراتژی هــای موث
ــا  ــس ب ــد، ان ــای جدی ــک ه ــری تکنی ــه یادگی ــتیاق ب ــر: اش ــری نظی ــای یادگی ــارت ه مه

ــان ــه کارکن ــوزش آن ب ــری و آم ــگ یادگی ــج فرهن ــرات، تروی تغیی
قابلیــت هــای ابتــکاری همچــون: خاقیــت در چالــش هــا، ارائــه راه حــل هــای جایگزیــن، 

تــاش بــرای رســیدن بــه نتایــج مطلــوب، اجــرای ایــده هــای خاقانــه بــه شــکل مطلــوب
ــم، جــذب  ــا اعضــای تی ــاط رو در رو ب ــم، ارتب ــت از تی ــد: حمای ــی مانن مهــارت هــای مدیریت
ــه بازخــورد هــای بموقــع و بجــا، تقدیــر و تشــکر  ــه اهــداف ســازمان، ارائ ــرای نیــل ب منابــع الزم ب

ــر ایفــای نقــش کارکنــان ــه موقــع، شــنوای مشــکات، نظــارت ب ب
منابع:

-علريضـــا كوشـــي جهرمـي، سيدحسـني ابطحي، حسـن بوداليـــي، مهرداد غاملـي، «ارائه روش شناسـايي ويژگيهاي 

نــريوي انســـاين دانش مدار» (مـــورد مطالعه: شـــركت ايرانخودرو)،

فصلنامه مديريت صنعتي، سـال ششـم، شـامره 18 ،زمستان 1390.

ــر اجــرای  ــر ب ــل مؤث ــی ، زمســتان  1391، بررســی عوام ــزاد خامت ــری و به ــهریار پی ــارص پورصادق،ش ــر ن 2- دک

موفــق برنامــه جانشــین پــروری مدیــران، فصلنامــه علمــی- ترویجــی مطالعــات منابــع انســانی، ســال دوم، شــامره 

هفتــم، بهــار 

ــود  ــت موج ــه وضعی ــال 1393، مقایس ــری، س ــژده وزی ــی و م ــا عدل ــکی ، فریب ــی بیدمش ــن الدین ــره زی 3- زه

ــا وضعیــت مطلــوب آن درنظــام آمــوزش عالــی، فصلنامــه پژوهــش و  جانشــین پــروری و مدیریــت اســتعداد ب

ــی، شــامره 1393،72 ، صــص51-72  ــزی در آمــوزش عال برنامــه ری

4- عطــار ، ح، بررســی رابطــه اســرس شــغلی بــا خشــنودی شــغلی و ســامت روان کارکنــان یــک مجتمــع صنعتــی 
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ســال 96 ســالی پــر رونــق بــرای تمامــی بازارهــای بــورس، ارز، ســکه و مســکن بــود جایــی کــه بازدهــی ایــن بازارهــا باالتــر از تــورم 
ــا 33  ــازار ســکه ب ــا 40 درصــد بیشــترین افزایــش و ب ــه تنهایــی ب ــد ب ثبــت شــد، بررســی متغیرهــای کان نشــان مــی دهــد کــه پون
درصــد افزایــش بیشــترین بازدهــی را در همــه بــازار هــا داشــتند، پــس از آن بــازار ارز بــا رشــد 26 درصــد،  بــورس بــا رشــد 24 درصــدی 
توانســت از بــازار پــول ســبقت بگیــرد و نفــت خــام آمریــکا بــا 29 درصــد و نفــت برنــت 28 درصــد افزایــش ســاالنه را نشــان داد. در 
پایــان ســال 95 بــورس زیانــده بــود و در آغــاز ســال 96 شــاخص بــورس در محــدود 77 هــزار واحــد قــرار داشــت و بهــار را بــا رونــد 
مثبــت و مایــم ادامــه داد و ایــن رونــد در تیــر مــاه ادامــه داشــت و در پاییــز بــه اوج خــود رســید، در پاییــز شــاخص کل بــورس از مــرز 89 
هــزار واحــد گذشــت و در اواســط زمســتان بــه 99 هــزار رو 522 واحــد رســید و در اســفند بــه دلیــل التهابــات بازارهــای دیگــر ماننــد ســکه 
و ارز بــورس در مســیر اصاحــی قــرار گرفــت. مهمتریــن محــرک عملکــرد مثبــت شــاخص ســهام را مــی تــوان رونــد قیمــت هــا در بــازار 
جهانــی عنــوان نمــود. بــا توجــه بــه وابســتگی شــرکت هــای بورســی بــه بــازار کاالیــی و بهبــود عملکــرد ایــن گــروه هــا ایــن شــرکت هــا 
نیــز شــرایط مطلوبــی را تجربــه نمودنــد. مهمتریــن عوامــل کاهشــی بــودن بــورس در انتهــای ســال 96 را مــی تــوان عواملــی نظیــر قیمــت 
کاالهــا در بــازار جهانــی، ثبــت رکوردهــای جدیــد بــه دلیــل چالــش تقاضــا، نوســانات نــرخ ســود بانکــی، نگرانــی هــای سیاســی در حــوزه 

بیــن المللــی، احتمــال جنــگ تجــاری بــه دلیــل اشــتباهات سیاســی ترامــپ و رشــد نــرخ دالر عنــوان نمــود. 

بـــازار ســرمایه
و پیش بینی بورس در سال 97

در آخریــن روز ســال 96 پرونــده بــورس تهــران بــا غلبــه بــر رقیــب دیرینــه خــود 
ــازار پــول بســته شــد، تقریبــا پــس از 10 ســال در ســال 96 شــاهد رونــد  یعنــی ب
ــن موضــوع نشــان  ــم کــه ای افزایشــی ســاالنه بازارهــای ســکه، ارز و ســهام بودی
دهنــده قــدرت نقدینگــی در اقتصــاد کشــور اســت. بررســی هــای نشــان مــی دهــد 
بــا توجــه بــه رشــد 24 درصــدی ســهام نســبت قیمــت بــر درآمــد بــورس تهــران در 
شــرایط کنونــی نســبت بــه اســفند ســال گذشــته از 6/84 بــه 6/66 کاهــش یافتــه 
ــاس  ــر اس ــال ب ــت، ح ــادی اس ــل بنی ــر از عوام ــه متأث ــهام ک ــاخص س ــد ش و رش
افزایــش ســود آوری شــرکت هــا اتفــاق افتــاده اســت، بــه نوعــی دیگــر مــی تــوان 
گفــت کــه صعــود شــاخص بــورس از محــل ســودآوری بنــگاه هاســت. ســودآوری 
ــزات  ــی در بخــش فل ــر از رشــد قیمــت هــای جهان ــا در ســال 96 متأث شــرکت ه
پایــه و نفــت صــورت پذیرفــت، رونــد رو بــه رشــد ایــن بازارهــا در کنــار رشــد 25 

درصــدی نــرخ دالر رونــق را بــه ایــن بــازار هدیــه نمودنــد.
فرابــورس نیــز ســال خوبــی را پشــت ســر گذاشــت بــه شــکلی کــه رشــد ســالیانه 
24/5 درصــدی را ثبــت کــرد، فرابــورس در هفتــه پایانــی بهمــن رکــورد هــزارو 108 
واحــد را ثبــت کــرد و در آخریــن روز ســال در کانــال 91 هــزار واحــد قــرار گرفــت، 
عرضــه گســترده اوراق جدیــد خزانــه نیــز بــه کمــک فرابــورس آمــد و رشــد بســیار 
بــاالی حجــم بــازار بدهــی را رقــم زد بــه طــوری کــه در اســفند 96 نســبت بــه مــاه 
مشــابه ســال قبــل رشــد 50 درصــدی ثبــت شــد. بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه 
ــات رکــود معامــات و  ــل از برگــزاری انتخاب ــورس قب ــی فراب ــس از رشــد هیجان پ
افــت دامنــه نوســان شــاخص صــورت پذیرفــت، در آن بــازه زمانــی نماگــر ســهام از 
ســطح 875 هــزار واحــد در پایــان ســال 95 بــه ســطحی باالتــر از 930 واحــد تــا نیمه 
اردیبهشــت رشــد را نشــان داد، ولــی ایــن رونــد تــا پایــان شــهریور بــا شــیب مایــم 

گروه اقتصادی
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3 درصــدی حرکــت نمــود و پــس از آن بــا تحــرکات سیاســی مجــدد تــا 914 واحــد 
نیــز نــزول را تجربــه کــرد، پــس از مهــر بــا خوشــبینی هــای ســرمایه گــذاران نســبت 
بــه عملکــرد شــرکت هــای فرابورســی شــاهد رونــد افزایشــی در ابتــدای دی مــاه تــا 
ســطح هــزارو 105 واحــد بودیــم ولــی التهابــات ارزی مانــع بــزرگ رشــد چشــمگیر 
ایــن بــازار تــا انتهــای ســال 96 شــد. بررســی هــا بــر روی تغییــر مالکیــت نشــان مــی 
دهــد کــه ســهامداران حقوقــی در بازارهــای اول و دوم بیشــترین ســهام را خریــده انــد، 
ســهامداران حقوقــی در ششــمین مــاه ســال تقریبــا 30 میلیــارد بــه دارایــی هــای خود 
افزایــش دادنــد کــه ایــن رقــم بــرای ســهامداران حقیقــی در پایــان دی مــاه بــه 24 

میلیــارد تومــان رســید.

ــا رشــد  ــوان بزرگتریــن مصــرف کننــده جهــان ب ــه عن معرفــی مــی گــردد. چیــن ب
شــتابان در بخــش مســکن و زیــر ســاخت و افزایــش تولیــدات صنعتــی بیــش از پیــش 
بینــی هــا ایــن نویــد را مــی دهــد کــه بازارهــای جهانــی شــرایط مطلوبــی را داشــته 
باشــند در همیــن بــاب اگــر افزایــش ارزش دالر تحــت تاثیــر احتمــال افزایــش تعــداد 
دفعــات افزایــش نــرخ بهــره آمریــکا در ســال 2018 موجــب فشــار بــر بازارهــا و رونــد 
معکــوس خواهــد بــود. دیگــر المــان کاهشــی را مــی تــوان تنــش هــای سیاســی و 
احتمــال چالــش هــای تجــاری بیــن آمریــکا و شــرکای تجــاری نــام بــرد از جایــی که 
آمریــکا از 3 فروردیــن تعرفــه 10 الــی 25 درصــدی را روی واردات فــوالد و آلومینیــوم 

آغــاز مــی نمایــد احتمــال گذاشــتن قوانیــن جدیــد از شــرکا بعیــد نیســت.
ارز مهمتریــن عاملــی اســت کــه مــی تــوان بــازار ســهام را در مســیر افزایشــی قــرار 
دهــد، نــرخ ارز تعییــن کننــده قیمــت نهایــی محصــوالت در شــرکت هــا اســت و از 
ایــن رو جایــگاه ارزنــده ای دارد، افزایــش 26 درصــدی ارز در مــاه هــای آخــر ســال 96 
موجــب خواهــد شــد بــا افزایــش نقدینگــی، تضعیــف ریــال و صعــود نــرخ ارز شــاهد 
درآمــد چشــمگیر در بیــن شــرکت هــا باشــیم کــه ایــن امــر در بهــار بــازار مطلوبــی 
را بــرای ســهام رقــم مــی زنــد. بازارهــای ســهام بیــن المللــی نیــز در اوج قــرار دارنــد 
ولــی نمــی تــوان قاطــع بیــان نمــود کــه ایــن رونــد در مــاه هــای آینــده تــداوم داشــته 
باشــد، امــا بــا بررســی شــرایط بازارهــای جهانــی اگــر ســطوح فعلــی قیمتــی کاالهــا 
بتوانــد پایــداری خــود را حفــظ کنــد بهبــود ســهام در ســال 97 دور از ذهــن نیســت. 
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در شــماره پیشــین پیــش بینــی شــد کــه در ســال 2018 بهــای افزایشــی را بــرای 
فلــز زرد مشــاهده خواهیــم نمــود، بــا گذشــت 3 مــاه از آن تاریــخ و در ابتــدای ســال 
ــه  ــد، در فصــل زمســتان طــا توانســت ب ــق ش ــی محق ــش بین ــن پی ــادی ای می
رکــورد هــای بزرگــی دســت بزنــد کــه ایــن موضــوع تثبیــت قیمــت طــا را باالتــر 
از 1300 دالر مــی دهــد، تحلیلگــران معتقدنــد کــه ایــن رونــد در مــاه هــای آتــی 
ادامــه خواهــد داشــت، بهــای جهانــی در حــال حاضــر در رکــورد باالتریــن ســطح از 
انتهــای مــاه ســپتامبر 2017 اســت. بیــن بــازار طــا و بازارهــای کاالیــی و ســهام در 
آمریــکا همــواره رقابتــی ذاتــی وجــود دارد، انتظــار مــی رفــت کــه بازارهــای کاالیــی 
ــی ایــن پیــش  ــه همــراه داشــته باشــند ول ــد افزایشــی را ب و در راس آن نفــت رون
ــی حرکــت  ــه آرام ــز ب ــی نی ــازار کاالی ــودن دالر ب ــا کاهشــی ب ــداد و ب ــی رخ ن بین

کــرد.

برخــی از فعــاالن حــوزه بــازار فلــزات گرانبهــا معتقدنــد کــه حضــور بانــک مرکــزی 
در ایــن بــازار موجــب عــدم ثبــات در بــازار اســت، در ایــن خصــوص مســعود رحیمی 
مدیــر کل ریالــی و نشــر بانــک مرکــزی احــراز شــرایطی را بــرای خــروج بانــک از 
ــا بررســی آمــار و اطاعــات و دانــش  ــه نمــود، وی خاطــر نشــان کــرد ب ــازار ارائ ب
کافــی در خصــوص میــزان ســکه در بــازار و متعــادل بــودن رونــد قیمــت و تأمیــن 
ســکه مــورد نیــاز بــازار شــرایطی اســت کــه پــس از بدســت آمــدن آن بانــک مــی 
توانــد از ایــن بــازار خــروج نمایــد، وی افــزود افزایــش خریــد بــرای ســرمایه گــذاری 
ــا حــراج ســکه اقــدام بــه مداخلــه  ــد افزایشــی ســکه اســت و بانــک ب موجــب رون
حداقلــی نمــوده اســت، وی بیــان نمــود کــه در 15 بهمــن مــاه نیــز پیــش فــروش 

ســکه از طریــق شــعب بانــک ملــی انجــام خواهــد شــد.
مهمتریــن محــرک هــای ســکه در ابتــدای زمســتان را مــی تــوان افزایــش تقاضــا 

نگاهی به بــازار طــال
گروه اقتصادی
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ــاب  ــش حب ــی و پیدای ــس جهان ــازار ارز و اون ــزاری، تاطــم در ب ــرمایه گ ــرای س ب
قیمتــی عنــوان نمــود.

در انتهــای دی مــاه بــا کاهــش التهابــات بــازار ســکه و خــروج ســفته بــازان از ایــن 
بــازار آرامــش نســبی بــه ایــن بــازار هدیــه شــد، بــا بررســی معامــات بــازار ســکه 
ــه  ــانات دالر فاصل ــی ســکه از نوس ــدی و آت ــازار نق ــه ب ــود ک ــان نم ــوان بی ــی ت م
گرفتــه بــود کــه ایــن جریــان موجــب کاهــش جذابیت ســکه بــرای ســرمایه گــذاران 
شــد، بــا بررســی داد و ســتد هفتگــی معامــات ســکه آتــی در آخریــن هفتــه از دی 
ــه هفتــه ســوم از ایــن مــاه حجــم قراردادهــا 50 درصــد کاهــش را  مــاه نســبت ب
ــه ســرمایه  ــی ک ــا زمان ــه داشــت ت ــت ادام ــن کاهــش جذابی ــد. ای ــی ده نشــان م
گــذاران اســتقبال ســردی از حــراج ســکه در بانــک کارگشــایی داشــتند، در راســتای 
ــازار بانــک مرکــزی از طریــق بانــک کارگشــایی اقــدام بــه حــراج ســکه  تنظیــم ب
نمــود کــه طــی دو مــاه حــدود 400 هــزار قطعــه ســکه بــه فــروش رفــت. فــروش 

ــق  ــم رم ــتقبال ک ــل اس ــوان یکــی از دالی ــی ت ــی را م ــک مل ســکه در شــعب بان
ســرمایه گــذاران نــام بــرد، بانــک ملــی نیــز پیــش فــروش ســکه بــا قیمــت هــای 
یــک میلیــون و 400 هــزار تومــان بــرای سررســید شــش ماهــه و یــک میلیــون و 

300 هــزار تومــان بــرای سررســید یکســاله را در پیــش گرفــت.
ــه ارزشــی  ــا ب ــس ط ــر اون ــن روز از آن ه ــن و در پنجمی ــه از بهم ــن هفت در اولی
معــادل 1366 دالر معاملــه شــد ایــن رقــم بــرای طــا باالتریــن رقــم از اوت 2016 
اســت. رویتــرز در گزارشــی عنــوان نمــود، بــا توجــه بــه کاهشــی بــودن بازارهــای 
بــورس و تنــش هــای سیاســی پیــش بینــی مــی شــود قیمــت طــا بــرای اولیــن 
ــی ســابقه طــا  ــس از رشــد ب ــاالی 1500 دالر برســد. پ ــه ب ــد از 2013، ب ــار بع ب
در انتهــای اولیــن مــاه میــادی رونــد کاهشــی مایمــی را طــا بــه خــود گرفــت 
بــه شــکلی کــه در آخریــن روز از ســال 96 بــا ثبــت رقــم 1311 دالر بــه کار خــود 

پایــان داد.
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ــه  ــت ک ــقف هایي اس ــه س ــوالدي )Metal deck( از جمل ــه ف ــقف هاي عرش س
ــرد.  ــرار مي گی ــتفاده ق ــورد اس ــکلتي م ــازه هاي اس ــور در س ــه وف ــا ب ــن روزه ای
ــرفت هاي  ــا پیش ــد و ب ــي گردی ــات مهندس ــال 1920 وارد ادبی ــقف  از س ــن س ای
حاصلــه در فرآینــد طراحــي و اجــرا، بــه عنــوان عناصــر باربــري متشــکل از ســه 
ــوالدي  ــده ف ــاي نگه دارن ــي و تیره ــه بتن ــوالدي، روی ــه ف ــده ي عرش ــز ِ عم ج
ــرعت  ــا س ــدت و ب ــه ش ــم ب ــل وزن ک ــه دلی ــقف ها ب ــن س ــد. ای ــي گردی معرف
ــه  ــاال و هزین ــراي ب ــرعت اج ــه س ــه ب ــا توج ــت و ب ــرار گرف ــتقبال ق ــورد اس م
نســبتًا کــم، بــه عنــوان جایگزینــي بــراي بســیاري از دال هــاي بتنــي مطــرح شــد. 
عــدم نیــاز بــه اجــراي پایه هــاي موقــت در زیــر عرشــه فــوالدي حیــن اجــراي 
ــاي  ــدن پروفیل ه ــه کوچک ش ــي از جمل ــح مصرف ــم مصال ــش حج ــقف، کاه س
مــورد اســتفاده بــه عنــوان تیرهــاي ســقف، بــاال رفتــن نســبي ســختي ســقف بــه 
دلیــل وجــود اتصــاالت کامــل تیرهــاي فلــزي و دال هــاي بتنــي، بهبــود مقاومــت 
ــادل  ــا ضخامــت ِ مع ــي ب ــا دال هــاي بتن خمشــي و برشــي ســقف در مقایســه ب
ــژه در  ــارت ِ وی ــه مه ــاز ب ــدم نی ــز، ع ــوالدي و نی ــه ف ــقف هاي عرش ــن س ِ بت
اجــراي آن، از جملــه مــواردي اســت کــه ســبب گســترش ایــن ســقف در ادبیــات 

ــه تبــع ِ آن، ایــران گردیــد.  مهندســي جهــان و ب
ــواع  ــایر ان ــا س ــه ب ــي در مقایس ــل اعتنای ــاي قاب ــقف ها از مزای ــن س ــد ای هرچن
ــي و  ــراي طراح ــي ب ــتورالعمل مدون ــوز دس ــي، هن ــت ول ــوردار اس ــقف ها برخ س
ــه نشــده  اســت. از ایــن رو، اجــراي  اجــراي آنهــا در قالــب نشــریه هاي ملــي ارائ
ــوي  ــک الگ ــري از ی ــا بهره گی ــزي و ب ــًا تجوی ــورت کام ــه ص ــقف ها ب ــن س ای
مشــخص انجــام مي شــود. ایــن در حالــي اســت کــه وابســتگي ِ پاســخ ســازه اي 
ایــن ســقف ها بــه اندرکنــش بتــن و ورق فلــزي عرشــه، و پیچیدگــي مدلســازي و 
ارزیابــي ایــن اندرکنــش، حساســیت ویــژه اي را در ایــن ســقف ها ایجــاد مي کنــد. 
ــي  ــزي، میزان ــاي تجوی ــده توســط طرح ه ــور در مســیر پیش گرفته ش ــد، عب هرچن
ــه  ــت ک ــروري اس ــال، ض ــن  ح ــا ای ــد ب ــاد مي نمای ــرح را ایج ــه ط ــاد ب از اعتم
اســتفاده کننــدگان از ایــن ســقف، از حداقــل ِ نیازهــاي مرتبــط بــا رفتــار ســازه اي 
آنهــا، مطلــع باشــند. در ایــن مقالــه تــاش مي شــود بــه طــور خاصــه، ســاختار 
ســازه اي ســقف هاي عرشــه فــوالدي، محدودیت هــاي هندســي موجــود در آنهــا، 
ماحظــات مرتبــط بــا نــوع مصالــح مصرفــي و هم چنیــن، رفتــار ســازه اي مــورد 

انتظــار از آنهــا معرفــي شــود. 

سقف های عرشه فوالدی، سهولت تا دقت
راضیه السادات شریفی



45

سقف هاي عرشه مرکب از سه جزء اصلي تشکیل شده است: 
2-1- عرشــه فــوالدي: ایــن عرشــه در ادبیــات ِ فنــي از نــوع corrugatedِ  معرفــي 
ــه صــورت موجــدار  مي شــود و از ورق هــاي ســردنوردي تشــکیل شده اســت کــه ب
ــاوب در  ــورت متن ــه ص ــه ب ــا -ک ــن ورق ه ــدار ای ــرم موج ــت. ف ــرم داده شده اس ف
طــول مقطــع تکــرار مي شــود- بــه صــورت ذوزنقــه اي اســت کــه باعــث درگیــري 
ــن،  ــداي از ای ــد. ج ــد ش ــوالدي خواه ــه ف ــه و عرش ــن روی ــه بت ــل ماحظ ِ قاب
برجســتگي هاي موجــود در وجــوه مختلــف ذوزنقــه ي مذکــور، بــه دلیــل برخــوردار 
بــودن از عملکــردي مشــابه بــا کلیدهــاي برشــي، باعــث افزایــش میــزان درگیــري 

ــود.  ــوالد مي ش ــن و ف بت
ــقف در  ــکان س ــر م ــرل تغیی ــور کنت ــه منظ ــده: ب ــزي نگه دارن ــاي فل 2-2- تیره
ــب  ــي مناس ــن تکیه گاه ــه، و تامی ــه اي عرش ــاي ذوزنق ــر موج ه ــود ب ــتاي عم راس

ــوالدي  ــاي ف ــتفاده از تیره ــرا، اس ــن اج ــرایط حی ــوالدي در ش ــه ف ــراي عرش ب
ــرد.  ــرار مي گی ــه ق ــورد توج ــه م ــاي عرش ــر موج ه ــود ب ــتاي عم ــورد در راس گرم ن
ــي و  ــاي طراح ــود، تیرورق ه ــوالدي موج ــاي ف ــد از پروفیل ه ــا مي توان ــن تیره ای
ساخته شــده کارگاهــي و نیــز، تیرهــاي النــه زنبــوري انتخــاب شــود. در هــر حــال، 
اتصــال ایــن تیرهــا بــه عرشــه فــوالدي بــا اســتفاده از گل میــخ یــا هرگونــه کلیــد 
برشــي، ضــروري اســت. ایــن مســئله از ایــن بابــت حائــز اهمیــت اســت کــه اواًل 
ــود  ــد ب ــازگار خواه ــر س ــا یکدیگ ــده آن ب ــاي نگهدارن ــه و تیره ــکل عرش تغییرش
ــي در  ــه خوب ــقف ب ــي س ــي و برش ــار خمش ــي از رفت ــاي ناش ــع باره ــًا، توزی و ثانی
ــه  ــه فاصل ــت ک ــاره اس ــه اش ــرد. الزم ب ــورت مي گی ــکیل دهنده آن ص ــزاء تش اج
ــري و  ــاي بارب ــاس معیاره ــر اس ــت ب ــده مي بایس ــزي نگه دارن ــاي فل ــن تیره بی
تغییرشــکل، محاســبه و ارزیابــي شــود. حــدود ایــن معیارهــا بــا اتــکا بــر مطالعــات 
آزمایشــگاهي دقیــق و هم چنیــن، مدلســازي هاي دقیــق متناســب بــا رفتــار واقعــي 
ــاز  ــد مج ــه از ح ــن فاصل ــه ای ــرایطي ک ــود. در ش ــد ب ــن خواه ــل تعیی ــقف، قاب س
ــرایط  ــوالدي در ش ــه ف ــر عرش ــده در زی ــاي نگهدارن ــه پایه ه ــود، تعبی ــتر ش بیش

حیــن اجــرا ضــروري اســت. 
2-3- بتــن رویــه: یکــي از اصلي تریــن عناصــر باربــر در ســاختار ســقف هاي عرشــه 
ــود.  ــرا مي ش ــلح اج ــورت بتن مس ــه ص ــب ب ــه اغل ــت ک ــه اس ــن روی ــب، بت مرک

میــزان تســلیح متناســب بــا ســقف هاي مذکــور، بــه تعبیــه میلگردهــاي حرارتــي در 
ــي اســت کــه در شــرایطي  ــي ســقف محــدود مي شــود. ایــن در حال قســمت فوقان
کــه احتمــال وجــود لنگــر منفــي در ســقف وجــود داشــته باشــد، تعبیــه میلگردهــاي 
محاســباتي در تــراز تحتانــي ســقف و در فضــاي محصــور بــه ذوزنقه هــاي پائینــي 

عرشــه فــوالدي ضــروري اســت. 

ساختار سازه ای

ماحظات رفتاری
ســقف هاي عرشــه مرکــب بــه دلیــل ماهیــت ذاتــي، از دو نــوع عملکــرد 
ــاي  ــراي تیره ــامل: اج ــقف ها ش ــن س ــي ای ــل اجرای ــند. مراح ــوردار مي باش برخ
نگهدارنــده، اجــراي عرشــه هاي فــوالدي براســاس چیدمــان پیشــنهادي، 
اجــراي گل میخ هــا بــراي اتصــال تیرهــاي نگهدارنــده و عرشــه فــوالدي، 
ــد.  ــقف مي باش ــزي س ــت، بتن ری ــي و در نهای ــور حرارت ــبکه آرمات ــراي ش اج
ــن  ــزي،  و حتــي در حی ــن  ری ــا زمــان پیــش از بت ــن رو، عرشــه فــوالدي ت از ای
ــر  ــرد. ب ــد ک ــار خواه ــکوي کار رفت ــب و س ــک قال ــوان ی ــه عن ــزي، ب بتن ری
ــراي  ــده آن، ب ــه و ادوات نگهدارن ــن عرش ــت ای ــروري اس ــاس، ض ــن اس همی
بارهــاي حیــن اجــرا طراحــي و کنتــرل شــود. در ایــن شــرایط، عرشــه فــوالدي 
ــد  ــود نشــان خواه ــارج از صفحــه از خ ــار برشــي و خمشــي خ ــي رفت ــه تنهای ب
ــرل و  ــت کنت ــه دق ــارج صفحــه آن ب ــر شــکل خ ــر تغیی داد و الزم اســت مقادی
بــا معیارهــاي مجــاز، مقایســه شــود. توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروري اســت کــه 
ــود،  ــام ش ــق انج ــوي دقی ــک الگ ــا ی ــقف ها مي بایســت ب ــن س ــزي در ای بتن ری
ــاي  ــر شــکل ه ــروز تغیی ــکان ب ــن و وزن آن، ام ــي بت ــه روان ــه ب ــا توج ــرا ب زی
ــود  ــي نواحــي وســیعي از ســقف وج ــا حت ــف و ی ــاط مختل ــارج صفحــه در نق خ

ــش آورد.  ــي را پی ــي خاص ــکات اجرای ــت مش ــن اس ــه ممک دارد ک
پــس از بتن ریــزي و اتمــام زمــان عمــل آوري، مجموعــه عرشــه فــوالدي 
ــن  ــي از ای ــرد. بخش ــد ک ــل خواه ــب عم ــوان دال مرک ــه عن ــه ب ــن روی و بت
ــي  ــرد برش ــت، عملک ــرار گرفته اس ــده ق ــر نگهدارن ــن دو تی ــه بی ــه ک مجموع
ــکل  ــار وارده، تغییرش ــا ب ــب ب ــد داد و متناس ــان خواه ــود نش ــي از خ و خمش
ــکل  ــر تغییرش ــرد. مقادی ــد ک ــه خواه ــه را تجرب ــارج از صفح ــي خ ــاي خمش ه
ــود در  ــط موج ــاس رواب ــت براس ــب مي بایس ــع مرک ــت مقط ــن،  مقاوم و هم چنی

ــود. ــه ش ــاز مقایس ــاي مج ــا معیاره ــرل و ب ــای کنت ــتانداردهاي مبن اس
ســقف هاي عرشــه مرکــب هماننــد همــه ســقف ها، در خصــوص رفتــار دیافراگمــي  
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نیــز مــورد توجــه قــرار مي گیرنــد. هرچنــد اجــراي بتــن رویــه بــا حداقــل ضخامــت 
در  ایــران   2800 اســتاندارد  تجویــزي  ضوابــط  اســت  ممکــن  ســانتي متر   5
ــاختار ِ  ــال، س ــن ح ــا ای ــد، ب ــرآورده نمای ــقف را ب ــت س ــان از صلبی ــول اطمین حص
ــه  ــوه ِ آن ب ــده در وج ــاي برشــي تعبیه ش ــوع کلیده ــوالدي و ن ــه ف ــدار ِ عرش موج
ــده  ــاي نگهدارن ــور تیره ــن، حض ــزود، و همچنی ــد اف ــقف خواه ــري س انعطاف پذی
ــد،  ــده ان ــون نش ــن مدف ــل بت ــر در داخ ــب دیگ ــقف هاي مرک ــاف س ــه برخ ک
ــد. برهمیــن اســاس، درنظــر گرفتــن  ــرار مي دهن ــر ق صلبیــت ســقف را تحــت تاثی
ــال آن  ــت و اِعم ــن صلبی ــل تامی ــا عام ــوان تنه ــه عن ــه ب ــانتي متري روی دال 5 س
ــرایط  ــن ش ــد. در ای ــوردار نمي باش ــت برخ ــري، از قطعی ــاي کامپیوت ــدل ه در م
توصیــه مي شــود مــدل هــاي عــددي اجــزاء محــدود بــراي چنــد نمونــه از ســقف 
ســاخته و ارزیابــي شــود و یــا، مــدل ســازي آزمایشــگاهي رفتــار دیافراگمــي –کــه از 

ــرد.  ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــده اي برخــوردار اســت- م ــدي نســبتًا پیچی ابزاربن

بهره گیــري از دســتورالعمل هاي تجویــزي کــه اغلــب  و در صــورت رعایــت 
ــث در  ــورد بح ــط م ــاس ضواب ــود- براس ــتانداردهاي موج ــي ِ اس ــت و اصول درس
ــت  ــتلزم رعای ــده اند، مس ــن ش ــه و تدوی ــتانداردهاي )Steel Deck Institute( تهی اس
ضوابــط زیــر بــه عنــوان حداقــل ابعــاد هندســي در ســقف عرشــه فــوالدي هســتند:

ــر  ــا 90 میلی مت ــر ب ــل عمــق دال در اســتانداردهاي مرجــع براب ــزان حداق ــف(  می ال
ــع  ــاري مقط ــار فش ــن ت ــه دورتری ــوان فاصل ــه عن ــق دال ب ــت. عم ــن شده اس تعیی
)ســطح فوقانــي بتــن رویــه( تــا دورتریــن تــار کششــي مقطــع )پایین تریــن نقطــه 

ــود.  ــف مي ش ــوالدي( تعری ــه ف ــع عرش مقط
ــر  ــر ذک ــا 50 میلي مت ــر ب ــع براب ــتانداردهاي مرج ــه در اس ــن روی ــت بت ب( ضخام
شده اســت. ایــن ضخامــت برابــر بــا حداقــل ضخامــت بتنــي اســت کــه روي عرشــه 

ــرد.  ــرار مي گی ــوالدي ق ف
 0/75 mm ــا ــر ب ــقف براب ــه س ــده در عرش ــرف ش ــت ورق مص ــل ضخام ج( حداق
تعیین شــده اســت. ایــن ضخامــت مي توانــد توســط کارخانــه تولیــد کننــده گــزارش 

شــده و یــا توســط آزمایشــات کنتــرل ابعــادي تعییــن شــود. 
ــاده  ــه گاه س ــا تکی ــقف هاي ب ــراي س ــق، L/h ب ــه عم ــه ب ــبت دهان ــر نس د( حداکث
ــه  ــقف هاي عرش ــتفاده از س ــه اس ــه ب ــا توج ــت. ب ــن شده اس ــا 22 تعیی ــر ب براب
ــت  ــقف، رعای ــاي س ــه دهانه ه ــاده در لب ــیمن  ِ س ــن نش ــرض تامی ــا ف ــوالدي ب ف

ــت.  ــن نســبت ضــروري اس ای

ماحظات طراحی

ــط  ــده توس ــزي تولیدش ــه هاي فل ــوع در عرش ــه تن ــد ک ــاره ش ــز اش ــتر نی پیش
مناطــق  در  ســقف ها  ایــن  از  اســتفاده  وســعت  و  مختلــف  کارخانجــات 
ــه اي از  ــتفاده از مجموع ــا اس ــي کشــور، ســبب شده اســت ت ــف جغرافیای مختل
ــي  ــي در طراح ــبات حداقل ــام محاس ــدون انج ــزي، ب ــتورالعمل هاي تجوی دس
ــرض  ــا ف ــاس، و ب ــن اس ــر همی ــرد. ب ــرار گی ــا ق ــورد اعتن ــقف ها، م ــن س ای
پذیــرش ِ قواعــد تجویــزي مذکــور، ضــروري اســت بخشــي از ضوابــط 
ــاره  ــورد اش ــازد، م ــر مي س ــزي را معتب ــتورالعمل هاي تجوی ــه دس ــي ک حداقل

ــرد.  ــرار گی ق
بدیهــي اســت در صورتیکــه هــر یــک از مشــخصه هاي هندســي عرشــه فــوالدي 
و ســقف مرکــب حاصــل از آن، مشــخصات مصالــح مصرفــي، و نیــز بارهــاي وارد 
ــه در  ــا )ک ــتانداردهاي مبن ــط اس ــده توس ــدود تعیین ش ــاوت از ح ــقف، متف ــر س ب
ایــن بخــش ارائــه مي شــود( باشــد، بررســي مــوردي عرشــه فــوالدي و یــا ســقف 

مرکــب براســاس محاســبات دقیــق ضــروري اســت. 

حداقل های ابعادی

مشخصات مصالح

براســاس آنچــه در خصــوص اجــزاء ســازه اي ســقف هاي عرشــه فــوالدي مطــرح 
شــد، مصالــح مصرفــي در ایــن ســقف ها شــامل فــوالد ســرد نــورد و بتــن مصرفــي 

مي بایســت حداقــل ضوابــط زیــر را بــرآورده نماینــد. 

- ورق هــای فــوالدی مــورد مصــرف در عرشــه یــا ادوات جانبــی بایــد داراي حداقــل 
ــر ســانتي مترمربع )230 مگاپاســکال(  تنــش تســلیم مشــخصه ی 2300 کیلوگــرم ب
ــث،  ــود از حی ــت ش ــي محافظ ــل خوردگ ــت در مقاب ــه مي بایس ــن عرش ــند. ای باش
ــرار داد.  ــه ق ــورد توج ــا را م ــردن ورق ه ــزه ک ــا گالوانی ــزي و ی ــوان رنگ آمی مي ت



47

بارهای طراحی

ــدار  ــوالدي، مق ــه ف ــقف هاي عرش ــراي س ــي و اج ــتانداردهاي طراح - در اس
ــر  ــازه اي براب ــاي س ــرآوردن نیازه ــراي ب ــن ب ــاري بت ــت فش ــل مقاوم حداق
ــه  ــر گرفت ــکال( در نظ ــع )21 مگاپاس ــانتي متر مرب ــر س ــرم ب ــا 210 کیلوگ ب
ــش،  ــر آت ــاز مقاومــت در براب ــه نی ــا توجــه ب ــد ب ــدار مي توان ــن مق مي شــود. ای
ــد از 42  ــن نبای ــاري بت ــت فش ــر مقاوم ــال، حداکث ــر ح ــد در ه ــش یاب افزای

ــد.  ــاوز کن ــکال تج مگاپاس

ــان  ــورد بی ــرد ن ــازه هاي س ــراي س ــي و اج ــتورالعمل طراح ــه در دس ــاس آنچ براس
ــوم  ــاژ روي-آلومینی ــت از آلی ــا مي بایس ــن ورق ه ــظ ای ــش محاف ــت، پوش شده اس
ــطح  ــدار س ــاس مق ــد براس ــش بای ــن پوش ــدار ای ــود. مق ــاب ش ــا روي انتخ و ی
ــن شــود.  ــا اســتفاده از آزمون هــاي اســتاندارد تعیی پوشش شــده و ضخامــت آن و ب
جزئیــات و مقادیــر ایــن پوشــش در دســتورالعمل طراحــي و اجــراي ســازه هاي ســرد 
ــا توجــه  ــورد شــده متذکــر شــده اســت و مي بایســت در تمامــي مراحــل اجــرا، ب ن
بــه آزمایشــات پایــه، بررســي و تائیــد شــود. ضمــن آنکــه، عرشــه هاي فــوالدي در 
الیــه زیریــن کــه در معــرض هــوا قــرار دارد، مي بایســت بــا اســتفاده از یــک الیــه 

پوشــش رنگــي محافظــت شــوند.

ــي  ــت طراح ــب در دو حال ــه مرک ــقف هاي عرش ــد، س ــاره ش ــه اش ــور ک همانط
ــي  ــي و ارزیاب ــب طراح ــوان قال ــه عن ــوالدي ب ــه ف ــت اول، عرش ــوند. در حال مي ش
ــب  ــه در قال ــن روی ــوالدي و بت ــه ف ــه عرش ــت دوم، مجموع ــد و در حال ــد ش خواه
دال مرکــب عمــل مي کنــد. از ایــن جهــت و بــا توجــه بــه عملکــرد دوگانــه مــورد 
ــک  ــر ی ــر ه ــر ب ــاي موث ــت باره ــوالدي، الزم اس ــه ف ــقف هاي عرش ــار از س انتظ
ــاس  ــا براس ــن باره ــه ای ــد. مجموع ــرار گیرن ــه ق ــورد توج ــرد م ــن دو عملک از ای

ــود:  ــه مي ش ــر خاص ــورت زی ــه ص ــود ب ــتانداردهاي موج اس

ــده، وزن بتــن  بارهــاي مــرده شــامل: وزن عرشــه فــوالدي، وزن تیرهــاي نگه دارن
ــه و وزن کفســازي کــه براســاس محاســبات تعییــن مي شــود.  روی

بارهــاي زنــده شــامل: بــار زنــده ناشــي از کاربــري ســقف کــه بــر روي دال مرکــب 
بتني-فــوالدي عمــل مي کنــد؛ بــار زنــده حیــن اجــرا ناشــي از وزن بتــن تــر و بــار 
زنــده حیــن اجــرا ناشــي از حضــور ادوات و تجهیــزات بتن ریــزي، کــه دو بــار اخیــر 
بــر روي عرشــه فــوالدي بــه عنــوان قالــب وارد خواهنــد شــد. حــدود ایــن بارهــا 
 240 kg/m2 100 و kg/m2 ــا ــر ب ــب براب ــه ترتی ــود ب ــتانداردهاي موج ــاس اس براس

ــود.  ــن مي ش تعیی
اســتانداردهاي مرجــع، روش هــاي تنــش مجــاز و مقاومــت نهایــي را بــراي طراحــي 
ــا  ــر همیــن اســاس، ترکیــب بارهــاي متناســب ب ایــن ســقف پیشــنهاد مي دهــد. ب
ایــن روش هــا در اســتانداردهاي مربوطــه معرفــي  شــده و اســتفاده از آنهــا در ارائــه 

طــرح محاســباتي ضــروري اســت. 
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موکــداً توصیــه مي شــود. بــا انجــام ایــن آزمایشــات، از حــدود دهانــه مجــاز بــراي 
ــان حاصــل مي شــود.  ــر ســقف، اطمین ــه در زی ــدون اجــراي پای ــري ب بارب

ــراي طراحــي ســقف هاي  ــي ب ــه ایــن کــه هنــوز دســتورالعمل مدون ــا توجــه ب - ب
عرشــه مرکــب وجــود نــدارد، توصیــه مي شــود گــروه طراحــي فعــال در پروژه هــاي 
ــه  ــط موسس ــده توس ــباتي ارائه ش ــات محاس ــرور جزئی ــه م ــبت ب ــاختماني، نس س
SDI و یــا جزئیــات محاســباتي اســتاندارد ASCE3 اقــدام نماینــد. ضوابــط و روابــط 

ــه  ــه ب ــده اند ک ــه ش ــه و فرمول ــوي ارائ ــه نح ــتورالعمل ها ب ــن دس ــده در ای ارائه ش
ســادگي امــکان پیاده ســازي در برنامه هــاي محاســباتي از جملــه Excel را خواهنــد 
داشــت. بــا صــرف زمانــي کوتــاه و تهیــه فایــل هــاي محاســباتي پشــتیبان، امــکان 

کنتــرل هرگونــه طــرح تجویــزي وجــود خواهــد داشــت. 
ــده براســاس میــزان باربــري تیرهــا از دال عرشــه  - مشــخصات تیرهــاي نگهدارن
مرکــب تعبیه شــده روي آن تعییــن مي شــود. بــر همیــن اســاس، توصیــه مي شــود 
ــقف،  ــاي س ــرایط دهانه ه ــذاري و ش ــات بارگ ــاس اطاع ــا براس ــن تیره ــرح ای ط
ــزي  ــاي تجوی ــرد و طرح ه ــورت پذی ــي ص ــاي مل ــه آئین نامه ه ــتناد ب ــا اس و ب

احتمالــي در ایــن خصــوص، مــورد اســتناد قــرار نگیــرد. 
- مراحــل اجــراي ایــن ســقف ها، از ارائــه طــرح و چیدمــان ورق هــا در دهانه هــاي 
ــري از  ــور جلوگی ــه منظ ــزي )ب ــوي بتن ری ــطرنجي(، الگ ــورت ش ــه ص ــف )ب مختل
ــاد ســقف(، نحــوه ي همپوشــاني ورق هــا در نواحــي اتصــال و نیــز در  خیزهــاي زی
ــار و نصــب  ــي مه ــن، چگونگ ــازه، و هم چنی ــاي س ــاي نشــیمن روي تیره محل ه
ورق هــا در دهانه هــاي کنــاري، از جملــه مــواردي اســت کــه منابــع متعــددي بــراي 
آنهــا ارائــه شــده اســت. موکــداً توصیــه مي شــود گــروه اجــرا انــدک توجهــي بــه 
ــن ســاخت  ــي حی ــه مشــکل اجرای ــروز هرگون ــا از ب ــات داشــته باشــد ت ــن جزئی ای

پرهیــز شــود. 

ــه عنــوان شــرط اولیــه پیشــرفت مــورد تاکیــد بــوده و هســت.  اعتمــاد، همــواره ب
ــازه  ــک س ــي در ی ــول مصرف ــردن از محص ــل ک ــان حاص ــال اطمین ــن ح ــا ای ب
ســاختماني، بــه دلیــل اهمیــت ســازه، مــورد تاکیــد اســت. بنابرایــن بنظــر مي رســد 
ــود:  ــه طرح هــاي اجرایــي مفیــد فایــده خواهــد ب بررســي مــوارد زیــر پیــش از ارائ
ــا توجــه بــه اهمیــت عرشــه فــوالدي در ســقف مرکــب بتني-فــوالدي مــورد  - ب
ــار، شــناخت مشــخصات اولیــه ایــن ســقف از اهمیــت باالیــي  بحــث در ایــن گفت
برخــوردار اســت. لــذا بررســي و کنتــرل ابعــادي ســقف، شــناخت هندســه عرشــه و 
ــوط  ــات آزمایشــگاهي مرب ــت اطاع ــده در آن، دریاف ــوع برجســتگي هاي تعبیه ش ن
ــه روش  ــیمیایي ب ــب ش ــن ترکی ــات تعیی ــامل آزمایش ــه )ش ــه عرش ــز پای ــه فل ب
اســپکترومتري نشــري، شــناخت پوشــش شــامل نــوع و ضخامــت، آزمــون کشــش 
ــاد  ــول و انعق ــده محص ــد کنن ــه تولی ــاب کارخان ــش از انتخ ــط( پی ــاي محی در دم

ــود. ــه مي ش ــد، توصی ــرارداد خری ق
ــوالدي موظــف اســت حــدود  ــده عرشــه ف ــد کنن - هــر یــک از کارخانجــات تولی
کاربــري و طــول دهانه هــاي مجــاز متناســب بــا عرشــه هاي بــا ضخامــت 
مختلــف را در قالــب مجموعــه اي از جــداول و کاتالوگ هــاي فنــي ارائــه نمایــد. در 
ایــن شــرایط، توصیــه مي شــود خریــدار محصــول نســبت بــه کنتــرل تائیدیه هــاي 
ــواي  ــن جــداول و محت ــات ِ ای ــده کــه کلی ــد کنن ــه تولی اخــذ شــده توســط کارخان
ــه کارخانجــات  ــد. در شــرایطي ک ــدام نمای ــد، اق ــد مي نمای ــا را تائی محاســباتي آنه
تولیــد کننــده از گواهینامــه و یــا تائیدیــه فنــي صادرشــده از ســازمان هاي ذیصــاح 
ــون  ــار آزم ــامل چه ــردي )ش ــات عملک ــل آزمایش ــام حداق ــند، انج ــوردار نباش برخ
ــد(   ــقف را مشــخص مي نمای ــار خمشــي و برشــي س ــه رفت ــه اي ک ــذاري نقط بارگ

توصیه های طراحی و اجرا
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نتیجه گیری:
ــان خواهــد  ــل اعتمــاد و اطمین ــد، تنهــا در شــرایطي قاب اســتفاده از فناوري هــاي نویــن و طرح هــاي اجرایــي جدی
بــود کــه مصرف کننــدگان از اطاعــات  ِحداقلــي در خصــوص عملکــرد مــورد انتظــار از ایــن طــرح هــا برخــوردار 
ــه مهندســي کشــور  ــوژي ســقف هاي عرشــه مرکــب، اعضــاي جامع ــه اســتفاده کنندگان از تکنول باشــند. از آنجاک
خواهنــد بــود، لــذا انتظــار مــي رود بــا دقــت و درایــت، ابتــدا حــدود کاربــري و جزئیــات محاســبات و اجــراي ایــن 
ســقف ها را مــورد مطالعــه و ارزیابــي قــرار دهنــد و ســپس، بــا اتــکا بــه دانــش موجــود و تجاربــي کــه تــا کنــون 
در ایــن خصــوص حاصــل شده اســت، نســبت بــه انتخــاب طرحــي مناســب و بــدون خطــا، اقــدام نماینــد. بدیهــي 
ــه بحــث  ــر مــواردي اســت کــه در طــرح هــاي تجویــزي ب ــه مــوارد فــوق، تاکیــد ب ــده از ارائ اســت هــدف نگارن
گذاشــته نمي شــود، در حالیکــه اطــاع از آنهــا، کمــک شــایاني بــه تســلط گروه هــاي طراحــي و اجــرا بــر ماهیــت 

ســقف هاي عرشــه مرکــب خواهــد کــرد. 

منابع:
ــا  ــماره 21973 ب ــران، ش ــي ای ــتاندارد مل 1- اس
ــوالدي ــه ف ــب عرش ــاي مرک ــقف ه ــوان س عن

 Standard for  ,2011-ANSI/SDI C  -2
.Composite Steel Floor Deck- Slabs

 North American ,10-w/S2 07-AISI S100 -3
Specification for the Design of Cold-
 Formed Steel Structural Members, Including

.  2010  February(  2  Supplement
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همــواره بیــن میــزان صــادرات غیــر نفتــی و نــرخ ارز رابطــه مســتقیمی وجــود دارد، تجربیــات خارجــی و بررســی هــای داخلــی نشــان 
ــی تخریــب  ــل پیــش بین ــر قاب ــرخ ارز و افزایــش غی ــی و تثبیــت ن ــازه  منطقــی شــرایط رقابت ــرخ ارز در یــک ب ــل ن مــی دهــد تعدی
ــرف  ــه مص ــه از جمل ــاد جامع ــی آح ــواره تمام ــی هم ــد حرکت ــن رون ــراه دارد. ای ــه هم ــادرات را ب ــزان ص ــش می ــد و کاه ــوان تولی ت
کننــدگان، تولیــد کننــدگان و سیاســتگذار را درگیــر چالــش مــی نمایــد و ســفته بــازان و دالالن را خشــنود. آمارهــای اقتصــادی نشــان 
می دهــد هــر واحــد درصــد افزایــش نــرخ ارز بــدون آثــار قابــل ماحظــه تورمــی می توانــد صــادرات بخــش غیرنفتــی را بــه میــزان 
18/ 0 درصــد افزایــش می دهــد. واقعــی نمــودن نــرخ ارز بــر پایــه تــورم و کاهــش پــول ملــی شــرایط رقابتــی را بــرای محصــوالت 

فراهــم مــی کنــد.

تحوالت بــازار ارز

پاییــز 96 یکــی از پاییزهــای متفــاوت دهــه 90 از منظــر تعــادل در نوســانات بــود، 
البتــه در آذر دالر رونــد مایــم افزایشــی را بــه خــود مــی دیــد، دالر در آخریــن روز 
از آذر 4 هــزار و 187 تومــان معاملــه شــد تــا میــزان بازدهــی دالر در فصــل ســوم 
ــن  ــم 11/1 درصــد برســد. در دهمی ــه رق ــدد 7/4  و بازدهــی شــاخص ارز ب ــه ع ب
ــت  ــرار گرف ــان ق ــزارو 297 توم ــورد 4 ه ــدک در رک ــش ان ــا افزای روز از دی دالر ب
ــود. و ایــن  ــه ایــن نمــاد ب ــازه در افزایــش روزان کــه ایــن موضــوع یــک رکــورد ت
موضــوع جنبــش وســیعی در بیــن فعــاالن بــازار ایجــاد نمــود از آن ســو یــورو رونــد 
افزایشــی پــی در پــی را پشــت ســر گذاشــت بــه شــکل کــه از 5 هــزار و 58 تومــان 
بــه قیمــت 5 هــزار و 420 تومــان رســید. بــه ایــن ترتیــب قیمــت در یــک هفتــه 
7/1 درصــد افزایــش قیمــت را بــه ثبــت رســاند. مهمتریــن دلیــل رشــد یــورو را مــی 

تــوان تقویــت ایــن ارز در بازارهــای جهانــی عنــوان کــرد.
ــادی  ــکا اعتق ــد کــه سیاســتگذاران اقتصــادی در آمری برخــی از تحلیلگــران معتقدن
بــه قــوی نگــه داشــتن دالر ندارنــد، مهمتریــن دالیــل آن نیــز انقبــاض همزمــان بــا 
کاهــش ارزش دالر، افزایــش رقابــت تجــاری بــا کشــورهایی کــه از ارزش پولشــان 
جلوگیــری مــی کننــد، عــدم رشــد دالر در شــرایط مســاعد اقتصــادی آمریــکا را مــی 

ــام بــرد، دالیــل ضعیــف نگــه داشــتن دالر را نیــز مــی تــوان از دو منظــر  تــوان ن
بررســی کــرد: نــگاه اول جنــگ ارزی بــا چیــن، نــگاه دوم جبــران بخشــی از کســری 
تــراز تجــاری. در آخریــن روزهــای دی شــاخص دالر پــس از 3 ســال بــه زیــر 91 
واحــد رســید و نــرخ برابــری یــورو بــه ایــن ارز نیــز پــس از ســه ســال بــاالی 1/22 
واحــدی ثبــت شــد. ارزش یــورو پــس از لمــس ســطح 1/22 دالری، بــه باالتریــن 

میــزان خــود از اواخــر ســال 2014 میــادی رســید. 
ــزان  ــا کاهــش می ــر و دالر ب ــه نوســانات دالر محدودت ــز دامن ــدای بهمــن نی در ابت
ــه  ــد، دامن ــر ش ــکه داغ ت ــازار س ــازه ب ــن ب ــت و در همی ــرار گرف ــی ق ــد مقطع رش
ــه  ــا توج ــز ب ــیف نی ــرار داشــت، س ــا 4700 ق ــای 4660 ت ــال ه ــن کان ــرات بی تغی
ــده دالر  ــای آین ــه در روزه ــود ک ــام نم ــه ای اع ــد افزایشــی دالر در بیانی ــه رون ب
رونــد کاهشــی خواهــد داشــت و ســرمایه گــذاری در ارز توجیــه اقتصــادی نخواهــد 
ــتگذار  ــابقه جهــش دالر سیاس ــه س ــه ب ــا توج ــد ب ــران معتقدن ــا تحلیلگ داشــت، ام
هنــوز هیــچ درســی نیاموختــه و ســفته بــازان و دالالن برنــده اصلــی و سیاســتگذار 
بازنــده همیشــگی اســت، توهــم تکــراری دربــاره نحــوه تعییــن نــرخ دالر و خطــای 
ــذاران  ــوه ســرمایه گ ــال وج ــرخ ســود بانکــی و انتق ــراری کاهــش دســتوری ن تک

گروه اقتصادی



51

بــه بخــش ارز از بزرگتریــن خطاهــای سیاســتگذار در 6  ماهــه دوم ســال 96 بــود. 
سیاســتگذار نمــی دانــد کــه نــرخ بهــره بانکــی تابــع انتظــارات تورمــی اســت نــه 
ــر  ــش زی ــره آت ــرخ به ــا کاهــش ن ــن رو ب آنچــه در گذشــته رخ داده اســت از همی
ــت،  ــی اس ــی بدیه ــوع اصل ــن موض ــاد ای ــول اقتص ــید، در اص ــعله کش ــتر ش خاکس
ــه  ــخ ب ــیف در پاس ــت، س ــی اس ــش بین ــل پی ــورم قاب ــان ت ــن جری ــه ای و در ادام
ــار بیــان کــرد: در  ــه بهمــن در جلســه شــورای پــول اعتب تمامــی نوســانات در میان
ســنوات گذشــته نیــز در مــاه هــای آخــر ســال افزایــش نــرخ ارز را شــاهد بودیــم 
و ایــن نوســانات کنتــرل خواهــد شــد. نوبخــت نیــز در بیانیــه ای اعــام کــرد کــه 
مــردم حــول نزننــد و تأکیــد کــرد کــه ارز بــه جایــگاه اصلــی خــود بــاز مــی گــردد، 
بهمــن عبدالهــی عضــو شــورای پــول و اعتبــار نیــز کاهــش نــرخ ســود بانکــی را 
ــره را از مشــکات اساســی  ــرخ به ــود و ن ــان نم از دلواپســی هــای سیاســتگذار بی

ــام بــرد. اقتصــاد ن
ــدون  ــت ســفارش ب ــرل نوســانات ارز ســازمان توســعه تجــارت ثب در راســتای کنت
انتقــال ارز بــرای واردات را ممنــوع اعــام کــرد ایــن تصمیــم بــه صــورت بخشــنامه 
ــنامه ای  ــوری در بخش ــاون اول رئیس جمه ــن، مع ــش از ای ــد، پی ــام گردی ارزی اع
ــادی  ــور اقتص ــران، وزارت ام ــامی ای ــوری اس ــزی جمه ــک مرک ــه بان ــاب ب خط
ــاورزی و وزارت  ــاد کش ــارت، وزارت جه ــدن و تج ــت، مع ــی، وزارت صنع و دارای
اطاعــات انجــام ثبــت ســفارش بــدون انتقــال ارز بــرای واردات از کشــورهای چین، 
ــز انتشــار اوراق گواهــی  ــک مرک ــدی بان ــود. راهــکار بع ــرده ب ــوع ک ــه را ممن ترکی
ســپرده ریالــی، انتشــار گواهــی ســپرده ریالــی مبتنــی بــر ارز، طــرح پیــش فــروش 

ــود.  ــاه ب ــد ارزی در 28 بهمــن م ــدازی ســامانه جدی ــار آزادی و راه ان ســکه به
در فصــل زمســتان همــواره در خصــوص دالیــل نوســانات ارزی بســیار ســخن گفتــه 
شــد و مطالــب گســترده ای نیــز در رســانه بــه چــاپ رســید، در یــک جمــع بنــدی 

مــی تــوان عوامــل زیــر را بــه عنــوان مهمتریــن آن نــام بــرد:
1- اعــام عــدم پایبنــدی ترامــپ و آمریــکا بــه برجــام و ســقوط ارزش پــول ایــران 

نســبت بــه دالر
2- تصویــب قانــون مقابلــه بــا دشــمنان آمریــکا » کاســتا« بــرای کشــورهای ایــران، 

روســیه و کــره شــمالی
3- کاهــش دســتوری نــرخ ســود بانکــی و انتقــال ســرمایه از بــازار پــول بــه بــازار 

ارز
ــا در  ــارت کرب ــرای زی ــای ارزی ب ــوج تقاض ــا م ــوارد 1، 2 و 3  ب ــویی م 4- همس

ــن اربعی
ــیا  ــرق آس ــوب و ش ــه جن ــپ ب ــد ترام ــفر دونال ــی س ــا ارز در پ ــش تقاض 5- افزای
ــن،  ــی، چی ــره جنوب ــن، ک ــا کشــورهای ژاپ ــادالت اقتصــادی ب ــش مب ــت افزای جه

ــن. ــام و فلیپی ویتن
6- تکرار موج خرید دالر برای آغاز سال 2018 میادی

7- حــذف بســیاری از ردیــف هــای ارز مبادلــه ای بــا دســتورالعمل جدیــد دولــت در 
راســتای حــذف کامــل ارز مبادلــه

8- باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو وارداتی 
ــر ارزش  ــات ب ــون مالی ــی وضــع قان ــارات در پ ــران و ام ــن ای ــراژ ارزی بی 9- آربیت

ــارات ــزوده در ام اف
منابع:

donya-e-eqtesad.com

yjc.ir
irna.ir
isna.ir

eghtesadonline.com

tala.ir
talanews.com

tgju.org

71000

66000

61000

56000

51000

46000

41000
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ــش  ــد افزای ــا 50 درص ــا را ت ــگاه ه ــهم واردات پاالیش ــن س ــی چی وزارت بازرگان
ــا در  ــش تقاض ــال 2018 افزای ــه در س ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــی ت ــت و م داده اس
ــط  ــظ محی ــتای حف ــر در راس ــوی دیگ ــت. از س ــد داش ــود خواه ــی وج ــازار جهان ب
زیســت تصمیمــات ایــن کشــور تأثیــرات محسوســی را در بــازار جهانــی گاز، بــرق 
و انــرژی هســته ای گذاشــته اســت، چیــن بــا توســعه تولیــد گاز از منابــع شــیل بــه 
فکــر کاهــش واردات نفــت اســت پیــش بینــی مــی شــود بیــش از 1 میلیــارد فــوت 

ــن کشــور باشــد. ــار ای ــع گازی در اختی مکعــب مناب
ــده  ــای آین ــال ه ــازار گاز در س ــن ب ــن میادی ــره وری از ای ــش به ــورت افزای در ص
شــرایط نامســاعدی را تجربــه خواهــد کــرد. امــا روســیه در پــی افزایــش صــادرات 
نفتــی تــا 180 میلیــارد متــر مکعــب اســت ایــن خبــر را مــدودف معــاون مدیــر عامــل 
شــرکت گازپــروم روســیه اعــام نمــود. ایــن شــرکت در حــال حاضــر بیــش از 30 
درصــد گاز اروپــا را تأمیــن مــی کنــد، اروپــا نیــز نیــم نگاهــی بــه عــدم وابســتگی 
بــه روســیه بــا رویکــرد جــذب ایــن انــرژی از آمریکاســت. روســیه مهمتریــن بــازار 
خــود را در آســیا و بخصــوص در چیــن جســتجو مــی کنــد و بــرای گســترش نفــوذ 
ــیبری  ــق س ــیری مناط ــل دوری راه، سردس ــی مشــکات از قبی ــازار تمام ــن ب در ای

فائــق آمــده اســت. 

بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده در 25 ســال آینــده بیــش از 50 درصــد مصــرف 
انــرژی توســط گاز تأمیــن خواهــد شــد. ایــران نیــز بــه دلیــل نقــش محــوری در این 
ــرژی جهــان خواهــد گذاشــت، مجمــوع  ــازار ان ــر ب ــل توجهــی را ب ــر قاب ــازار تأثی ب
ــن  ــت، در ای ــر دنیاس ــد از کل ذخای ــیه 55 درص ــر و روس ــران، قط ــر گازی ای ذخای
میــان ایــران نیــز بــا توجــه بــه موقعیــت منحصــر بــه فــرد جغرافیایــی بــه عنــوان 
پــل ارتباطــی بیــن شــرق – غــرب و شــمال – جنــوب در زمینــه انتقــال و ترانزیــت 
ــه و  ــات سیاســی خاورمیان ــس از جریان ــد. پ ــا مــی کن ــدی را ایف ــرژی نقــش کلی ان
ــور  ــن کش ــد و چی ــه هن ــال گاز ب ــن راه انتق ــتان بهتری ــا عربس ــر ب ــکات قط مش

ایــران اســت.
رویکــرد جوامــع اروپایــی و آمریکایــی و در پــی آنهــا آســیایی در ســال هــای اخیــر 
ــا گســترش آالینــده هــای نفتــی و گرمایــش زمیــن،  نگاهــی پســا نفتــی اســت،  ب
ایــن رویکــرد هــر از چنــد گاهــی در افــکار پژوهــش گــران داغ و هــر ســال نســبت 
بــه گذشــته قــوی تــر مــی شــود، پیشــرفت هــای اخیــر نوعــی تغییــر مســیر از نفــت 
خــام بــه انــرژی هــای پــاک را نشــان مــی دهــد کــه ایــن تغییــرات بــرای اقتصــاد 

هــای متکــی بــه نفــت بســیار خطرنــاک اســت.

بررسی 
بــــازار انـــرژی

چیــن بــا بــاال کشــیدن 500 میلیــون نفــر از زیــر خــط فقــر و رشــد تقریبــی 20 درصــدی در اســتفاده از خودروهــای شــخصی 
و رشــد 57 درصــدی شــهر نشــینی یــک چهــارم انــرژی جهــان را مصــرف و قطــب اصلــی ایــن بــازار محســوب مــی شــود 
و همــواره ایــن بــازار متأثــر از تصمیمــات بزرگتریــن مصــرف کننــده خــود اســت. ایــن کشــور در حــال تدویــن برنامــه هایــی 
بــرای افزایــش تولیــد ســوخت هــای فســیلی و غیــر فســیلی، ســاخت نیــروگاه هــای هســته ای و رویکــرد اقتصــادی خدمــات 

محــور اســت. هــر کــدام از ایــن اقدامــات مــی توانــد بــه تنهایــی آینــده بــازار انــرژی را تغییــر دهــد.
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دولــت در برنامــه چهــارم توســعه بــه دنبــال افزایــش قیمــت تدریجــی حامــل هــای انــرژی بــود امــا مجلــس هفتیــم 
طــرح تثبیــت را مصــوب نمــود تــا نــگاه خدمــت از ایــن انــرژی برداشــته نشــود بدیــن ترتیــب بــا توجــه بــه مــا بــه 
التفــاوت قیمــت تمــام شــده و تعرفــه هــای تعریــف شــده وزارت نیــرو بــا کســری بوجــه دســت بــه گریبــان شــد، 
دولــت یازدهــم وزارت نیــرو را بــا بیــش از 200 هــزار میلیــارد ریــال بدهــی تحویــل گرفــت تــا بدیــن شــکل وزارت 
پــول ســاز بــه وزارت بدهــکار تبدیــل شــود. دولــت نیــز بــا راه کارهــای نظیــر اصــاح ســاختار وزارت نیــرو، ایجــاد 
ــه التفــاوت بهــای تمــام شــده  ــازار بــرق و کاهــش ماب ــدازی ب ــورس، راه ان ــدازی ب شــرکت هــای تخصصــی، راه ان

ســعی در کاهــش ایــن شــکاف داشــت کــه متاســفانه جــواب معکــوس گرفتــه شــد.

عربســتان همــواره در تــاش بــرای کاهــش رشــد تولیــدات نفتــی در تمامــی نقــاط جهــان اســت، در همیــن راســتا 
ایــن کشــور بــه دنبــال عرضــه ســهام شــرکت آرامکــو بــه بازارهــای جهانــی اســت، در صــورت رونــق بــازار نفــت 
ــا توجــه بــه تثبیــت نــرخ  ــا توجــه بــه امتیــازات مالــی خــود تجربــه خواهــد کــرد. ب آرامکــو شــرایط ســودآوری را ب
ــکا،  ــه همــراه افزایــش گســترش بازارهــای آســیایی و آمری ــد نفــت در عربســتان و رویکــرد حفــظ مشــتریان ب تولی
عربســتان بــه دنبــال راهبــرد هوشــمندانه تمدیــد توافــق اپــک اســت تــا ســهم بــازارش را بــه نفــع رقبــای داخــل و 
خــارج اوپــک از دســت ندهــد و قیمــت نفــت را در ســطح مــورد رضایــت خــود نگــه دارد، عربســتان نیــز بــه دنبــال 
دسترســی بــه اطاعــات تولیــد نفــت در حــوزه کشــورهای تولیــد کننــده اســت بــه همیــن دلیــل حضــور خــود را در 
صنعــت نفــت شــیل آمریــکا تثبیــت و ارتبــاط نزدیکتــری را بــا تولیــد کننــدگان ایجــاد نمــوده اســت. حضــور آرامکــو 
در شــیل  اطاعــات درونــی دقیقــی از هزینه هــای تولیــد، ارتقــای فناوری هــای تولیــد و ســرمایه گذاری های 
بازارهــای مالــی، ســودآوری و ریســک  را در اختیــار عربســتان قــرار خواهــد داد کــه می توانــد بــه اســتراتژی موثرتــر 
ایــن کشــور کمــک کنــد. در ایــن خصــوص بــا اســتناد بــه اخبــار و گزارشــات منتشــر شــده، ریــاض اقدامــات گســترده 
ای را علیــه تهــران در بــازار نفــت انجــام داده، برخــی از کارشناســان بخشــی از تحریــم هــای ایــران را ناشــی از ســم 

پاشــی هــای ریــاض مــی داننــد.

بـــازارنفـــت

3/5

3/3

3/1

2/9

2/7

2/5
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ریاســت اوپــک برنامــه شــکل گیــری یــک ســوپر گــروه نفتــی را بــا هــدف همــکاری هــای بلنــد مــدت بــا حضــور 24 کشــور را اعــام نمــود. برنامــه و رویکــرد ایــن 
ــه همــراه روســیه، عمــان، مکزیــک، قزاقســتان و چنــد تولیــد کننــده کوچــک در برنامــه  گــروه هنــوز مشــخص نشــده اســت ولــی در حــال حاضــر اعضــای اپــک ب
کاهــش عرضــه حضــور دارنــد، پــس از توافــق کاهــش نــرخ عرضــه کشــورهای مذکــور پایبنــد بــه تعهــد بــوده و نتیجــه آن افزایــش قیمــت و رفــع مشــکات اقتصــادی 

بــرای آنــان بــود.
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اثرگــذاری تولیدکننــدگان نوظهــور در آمریــکار از کســی پوشــیده نیســت، کارشناســان 
معتقــد بودنــد کــه شــیل توانایــی مدیریــت بــازار را نخواهــد داشــت ولــی ایــن چنیــن 
ــازی  ــده ب ــد قاع ــران جدی ــور بازیگ ــا حض ــت ب ــازار نف ــد در ب ــم جدی ــن نظ ــد، ای نش
ــوژی  ــر تکنول ــش تأثی ــت، افزای ــت نف ــان قیم ــش نوس ــد، کاه ــی طلب ــدی را م جدی
ــد  ــر گــذاری اپــک، افــول اهمیــت امنیــت تولی بیــش از مســائل سیاســی، کاهــش اث
کننــدگان، ورود از عصــر کمبــود نفــت بــه عصــر فراوانــی و مــواردی از ایــن دســت را 

ــازار دانســت. مــی تــوان جــزء تغییــرات اساســی ایــن ب

: بع منا
بانــک مرکزی ایران

irenex.ir

sena.ir

tsetmc.com

seo.ir

donya-e-eqtesad.com

yjc.ir
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تبلیغات
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Advertising
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بــرج مســکونی آســمان آبــی   در زمینــی بــه مســاحت 991 متــر مربــع  واقــع در منطقــه 22 تهــران- 
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــه چیتگ ــمال دریاچ ــدوده  ش ــزی در مح ــان تبری ــی- خیاب ــوار جوزان ــاحل- بل ــدان س می
اســت. ایــن پــروژ شــامل 16 طبقــه مــی باشــد کــه از 12 طبقــه مســکونی و 1 طبقــه همکــف )شــامل 

ــت. ــوردار اس ــگ برخ ــه پارکین ــاری( و 3 طبق ــهای تج بخش
پــروژه آســمان آبــی    بــا چشــم انــدازی زیبــا بــه ســاحل شــمالی دریاچــه چیتگــر از پــروژه هــای ویــژه 

مســکونی منطقــه 22 در محــدوده دریاچــه مــی باشــد.

دفتر اطالع رسانی پروژه: 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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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

دفتر اطالع رسانی پروژه: شهـرک گلستان - میدان مـوج - خیابان صـدف - نبش خیابان دریـا - دفتر پـروژه
02144710097 - 02144755724 - 02144755723 - 0214748
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