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ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
آﻏﺎز ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ آﺛﺎر و ﭘﯽ آﻣﺪﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻬﺎن ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده و اﻏﻠﺐ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي

ﺑﺰرگ ﺣﻬﺎن را ﺑﻪ رﮐﻮد ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ دو دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .رﺧﺪاد  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﻮﻟﻨﺎك ﻫﺰاره ﺳﻮم ،آﺛﺎر و
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي رﮐﻮد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﻢﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﺳﻘﻮط
ﮐﺸﺎﻧﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺟﻨﮕﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ذﺧﺎﯾﺮ ﭘﻮﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﺗﻮانﻓﺮﺳﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ وام ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﻧﺎزلﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزي و ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .در

اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي وامدﻫﻨﺪه ﺣﺘﯽ ﺗﺎ  120درﺻﺪ ارزش ﻣﻠﮏ ،وام در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار دادﻧﺪ ،زﯾﺮا وامدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ

ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﮐﻮﺗﺎه زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪود  20ﺗﺎ  30درﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ

ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﻓﻘﺮه وام در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮادي ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻋﺘﺒﺎري واﻗﻌﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﭘﺲ
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط اﺻﻞ و ﻓﺮع وامﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺮآﯾﻨﺪ.

ﻓﺪرال رزرو ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﻮط اﻋﺘﺒﺎري ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮدهاي ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي دروﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻮﻟﯽ و

ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ دو ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺷﺒﻪ دوﻟﺘﯽ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ و

ﻓﺮدي ﻣﮏ ،ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ،ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪاري ﺗﻤﺎم اوراق رﻫﻨﯽ ﺻﺎدره ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي وامدﻫﻨﺪه ،ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮي ﻣﺘﻮﺟﻪ

اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﺒﻮد و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﻫﯿﺠﺎن ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮري ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎ ﺑﺮ روي اوراق ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اوراق ﺳﻤﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻗﺪام ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯿﻤﻪ اي.آي.ﺟﯽ .ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اوراق ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي دادن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اوراق ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ و
اﺳﺎس ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻮداﮔﺮاﻧﻪ ﮔﺰارشﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ

ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺣﺒﺎبﻫﺎ ،از ﭘﺲ ﭘﺮده ﺑﺮون اﻓﺘﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ،از ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺳﺎل  2006ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ،ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﻋﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ دوام ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ  80در
ﺻﺪ از ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ وام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﻓﺮع وام ﺧﻮد ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﮑﻮل وامﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎي
ﻣﺎﻟﯽ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ وامﻫﺎ ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ و در آن ﻣﯿﺎن ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻟﯿﻤﻦ ﺑﺮادرز ) (sﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

حرکت به سوي ساختمانهاي صفر -انرژي
ﻧﻔﻮذ اوراق ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺳﻤﯽ )ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اوراق ﺑﻬﺎدار رﻫﻨﯽ( ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﻬﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻢﺑﺴﺘﻪ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،و در ﭘﯽ آن ،ﮐﺎﺳﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزارﻫﺎي ﺳﻬﺎم ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮرسﻫﺎي ﺳﻬﺎم ﻣﻌﺮوف
ﻧﯿﻮﯾﻮرك ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ارزش ﺳﻬﺎم ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪاي ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪت ﺑﺎ ﺑﺤﺮان 1929 -32ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﻣﻨﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮا ﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از آن اﺳﺖ ،ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎي رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ  28زﯾﺮ ﺑﺨﺶ از ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ آن ﮐﺸﻮر را ﮐﻪ

رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داده و روﻧﺪ ﺗﺤﻮل ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ

ﺻﻨﺎﯾﻊ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐﻫﺎي وارد ﺷﺪه ﺑﻪ آنﻫﺎ درﻃﻮل ﺳﺎل ) 2008ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم( ،ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( ،ﺑﺮاي ﺳﺎل  2009و ﺳﺎل  2010ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﻋﺘﻤﺎد از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻣﺮدم و ﺟﻠﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن آﻧﺎن ،ﭼﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ،

ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺘﺼﺎدي و اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در آﻫﻨﮓ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻼﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺎري
اﺳﺖ ﺑﺲ ﮐﺎرﺳﺘﺎن ،و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻔﺎفﺳﺎزي ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ،و ﺑﺎزارﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎي داﻣﻨﻪداري ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاﮔﯿﺮ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ

اﺟﺘﻨﺎب از اﻃﺎﻟﻪ ﮐﻼم در اﯾﻦ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪه و داوري درﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮزاﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ اﯾﻦ
ﮔﺰارش واﻧﻬﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻗﺎﺳﻢ ﺧﻠﯿﻞزاده
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حرکت به سوي ساختمانهاي صفر -انرژي
دورﻧﻤﺎي ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ

اواﺧﺮ ﺳﺎل  2007آﻏﺎز ﺷﺪ ﭘﺲ از اﻋﻼم ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮادرز

ﭘﺲ از رﺧﺪاد رﮐﻮد ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن

واﮔﯿﺮدار ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﭼﮑﯿﺪه ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ

ﻟﯿﻤﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهاي ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﮔﺮاﺋﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ

ﺑﺎزارﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري در اﻋﻄﺎي وام ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪاي ،دﭼﺎر

ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﺰاﻧﻪداري آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي در اﮐﻨﺎف

ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ) MAPIاﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺟﻬﺎن ﮔﺎمﻫﺎي ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهاي را در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻧﻈﺎم

ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ )از

اﻣﺎ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ از ﺗﺪاوم رﮐﻮد ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪ دو ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ

ﻣﺘﺤﺪه اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻃﯽ

ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ

ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد )ﺑﻪ وﯾﮋه دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﻔﺼﻠﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ وﺿﻌﯿﺖ

ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و اﻋﻄﺎي اﻋﺘﺒﺎرات را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ،

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ زﯾﺮ -ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ( را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ

ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .رﮐﻮد ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺎي ﺗﺠﺎري اﯾﺎﻻت

رﺷﺪ  24زﯾﺮ -ﺑﺨﺶ از ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ رﺷﺪ

ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  2008اﺳﺖ و آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ را ﮐﻪ در

ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ( ،ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره از دﺳﺖ رﻓﺖ.

ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﮑﯿﺪهاي از ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ در

ﺗﻨﮕﻨﺎي اﻋﺘﺒﺎري ،ﺳﻘﻮط ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ

رﮐﻮد ﺟﺪي ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل 2008

ﻋﻤﺪه و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮﺿﺮوري ﺧﻮد ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ.

ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل  2009ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در دﺳﺘﺮﺳﯽ
اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد:

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ ﺑﯿﮑﺎري و ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪك دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ،
ارزش ﺳﻬﺎم ،ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺼﺎرف

ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ .درﺻﺪ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس

ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺳﺎل  2008از دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞ در

ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم از  16درﺻﺪ ﺑﻪ  9درﺻﺪ ﺗﻨﺰل ﮐﺮد ،اﯾﻦ در

ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎي ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از

دورهﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در

ﻃﻮل ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺑﻮد و ﺑﺮآﯾﻨﺪ آن راه اﻓﺘﺎدن ﻣﻮج ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن

ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،و رﮐﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ درﺧﺎرج از ﺣﻮزه ﺗﺴﻬﯿﻼت

دوم  4درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﮐﺎﻫﺶ

ﻣﺼﻮن ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ .درﺻﺪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮاي رﮐﻮد ﺟﺎري ،ﭘﺎﯾﺎن

)ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﻧﯿﻤﻪ رﺳﺎﻧﺎﻫﺎ( ﻧﯿﺰ از ﺳﻘﻮط

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،اﻧﺠﻤﻦ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎي اﮐﺘﺒﺮ – دﺳﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ 29

ﻣﺸﺮوﻃﯽ را در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2009ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس

درﺻﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ

اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،اﻋﻄﺎي دور دوم ﻣﺤﺮكﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ )اﯾﻦ ﺑﺎر در

ﻏﯿﺮ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم15 ،

ﻧﺎزلﺗﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ )ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻔﺖ ﺧﺎم( ،ﻧﺮخﻫﺎي ﻧﺎزلﺗﺮ وامﻫﺎي

ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم و  6درﺻﺪي در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم  ،2008اﻓﻮل

آﻣﺮﯾﮑﺎ ،و ﮐﺎﻫﺶ واردات ،در اواﺧﺮ ﺳﺎل  2009ﺟﺎن دوﺑﺎرهاي ﺑﻪ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺷﺪت ﺑﺤﺮان در ﺳﻪ ﻣﺎه

ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎي اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ،ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪاي در

ﺳﻮم ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  2درﺻﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪ .رﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ

اﺑﻌﺎد ﮐﻼن( و رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﻌﻮق ﻣﺎﻧﺪه ،ﻧﺮخﻫﺎي

درﺻﺪ ﺗﻨﺰل ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ  9درﺻﺪي در ﺳﻪ

رﻫﻨﯽ ،ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﻄﺎي ﻣﺤﺮكﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰاﻧﻪداري

ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻪ در

ﺳﺎل ﺟﺎري اﻓﻮل ﺷﺪﯾﺪي را ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت
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ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ را در ﺳﺎل  2010ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺳﺎل  2009ﮐﻢﺗﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺳﺎل 2008

 2009ﺣﺪود  9درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و در ﺳﺎل 2010

 رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدي در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ

ﮐﺮد .ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ "اﻧﺠﻤﻦ" ،ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪاي در ﺳﺎل
ﺣﺪود  3درﺻﺪ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ

ﺑﯽﮔﻤﺎن ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪاي

ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت،

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﺳﺎل  2009ﻣﻌﺎدل  9درﺻﺪ

ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺘﻌﺎرف رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت در ﮔﺴﺘﺮه ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻠﺰات ﻧﯿﺰ در ﻣﺎهﻫﺎي اﮐﺘﺒﺮ و دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ رﺷﺪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،وﻟﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎل  2010رﺷﺪ  6درﺻﺪي را

ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ
 2010آﻏﺎز ﺷﻮد.

اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ادواري  27ﺻﻨﻌﺖ

ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ و ﺳﺮﯾﻊ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻠﺰات ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ

ﻣﯽدﻫﺪ:

ﺷﺪ.

ﻣﻬﻢ ،ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ،آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰي

 ﮐﺎﺑﻮس ﻣﺴﮑﻦ :اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻮس در ﺣﺎل ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ.

 ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰي ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ

 610،000واﺣﺪ ﺷﻮد .اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻘﻮط ﻣﺴﮑﻦ

ﺟﺎري ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺴﺎل ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ

ﯾﺎﻓﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺣﻔﺎري ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل

در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﮥ دوم ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮد

 ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت

اﻋﺘﺒﺎري ،و ﺿﻌﻒ اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﻬﺒﻮد

ﻣﻮﺳﺴﺎت ،ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ) (ITﺧﻮد

در ﺳﺎل  2010ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ 1/1

ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار و رﮐﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ

 ﺳﻘﻮط ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه

 ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي دﻓﺎﻋﯽ 1در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات ،و ﮐﺎﻫﺶ

اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﻮﺑﯽ ،رﻧﮓ ،ﻓﺮش و

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺎزاد ،اﻟﺰاﻣﺎت

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا

ﺳﺮﯾﻊ وﺿﻊ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اوﺿﺎع ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ

را ﮐﺎﻫﺶ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط

ﻣﯿﻠﯿﻮن رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدي ﮔﺬارد.

دﯾﺪﻧﺪ.

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﺑﺰار

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﻃﻼﻋﺎت ،اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ

ﮐﻒﭘﻮش ،اﺛﺎﺛﻪ و ﻣﺒﻠﻤﺎن ،و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع

 در ﺳﺎل  ،2008اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن

 ﺑﺎ اﻧﺼﺮاف ﻣﺮدم از ﺧﺮﯾﺪﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺧﻮد ﻓﺮوش ﺧﻮدرو در

دﭼﺎر رﮐﻮد ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ،اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﺧﻮدرو ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل

اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺗﺠﺎري ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

ﺳﻘﻮط ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرود

ﺗﻮأم ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻢ دﭼﺎر رﮐﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ.
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ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

ﺳﺎل  2009ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﺗﻨﺰل ﮐﺮد .ﺧﻮدروﺳﺎزي و

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻤﯿﺎب ﻧﺸﺪﻧﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ

ﺟﺎري ﺑﻬﺒﻮدي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ

ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎري و ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ رﮐﻮد

ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﺷﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ

١

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺮﺥ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﻻﺭ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ

حرکت به سوي ساختمانهاي صفر -انرژي
 اﻋﻄﺎي ﻣﺤﺮكﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻼن ﻓﺪرال ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﮐﺮدن ﺑﺮاي اﺣﺪاث زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎ و ﮐﻤﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از آﺛﺎر ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺳﺎل ﺟﺎري اﻧﺪﮐﯽ اﻓﺖ ﮐﻨﺪ و

وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﺎل 2010
ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.

 ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو اﻓﺖ

اﻧﺪﮐﯽ را در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪﮐﺮد و در ﺳﺎل 2010
دوﺑﺎره رﺷﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

 اﻋﺘﺼﺎب در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﺎ وﺟﻮد رﮐﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻫﻤﭽﻨﺎن

اداﻣﻪ دارد .ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن در ﺑﺨﺶ دﻓﺎﻋﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﻄﻪ

اﻣﯿﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ .ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ

ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را اﻣﺴﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در

ﺳﺎل  2010ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺪلﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ رﺷﺪ آن ﺗﺪاوم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮاي ﺳﺎل  2009ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي  22ﺻﻨﻌﺖ از
ﻣﯿﺎن  24ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬﻢ )ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺗﺤﻘﯿﻖ( ﻣﯽﺗﻮان روﻧﺪ

ﻧﺰوﻟﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دو ﺻﻨﻌﺖ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻨﻌﺖ

ﻫﻮا -ﻓﻀﺎ و ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد در

ﺳﺎل ﺟﺎري اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .در ﺳﺎل  2010اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود 20

ﺻﻨﻌﺖ از  24ﺻﻨﻌﺖ رﺷﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﺗﻨﻬﺎ  4ﺻﻨﻌﺖ روﻧﺪ

ﻧﺰوﻟﯽ را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎل  2010ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ روﻧﺪ
ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﻌﺪن ،ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ،و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻣﯿﺎدﯾﻦ
ﻧﻔﺘﯽ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺣﻔﺎري

ﭼﺎهﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ

اﻧﺠﻤﻦ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي  3ﺻﻨﻌﺖ
از  27ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.
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حرکت به سوي ساختمانهاي صفر -انرژي
ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎري

ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻤﺎري از ﺑﺨﺶﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در

اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﻮرد آنﻫﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽاي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(.

ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻧﻤﻮدار  1ﺗﺠﺴﻤﯽ از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎري ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه

ﻧﺮخ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ در ﻧﻤﻮدار دﺳﺖ راﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس

ﺻﻨﻌﺖ را از ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ  2008ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺮخﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﺑﻪ ﺳﺎل ،ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﯿﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

در ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده

ﺻﻨﺎﯾﻊ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ.

را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ دورهاي اﯾﻦ 27
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﻮدار دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ

ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯽ  16ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﺮخ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ

 1996ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮاي
ﺳﺎلﻫﺎي  2009و  2010ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻮرت

ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ )ﺑﻪ
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اﺳﺘﺜﻨﺎي ﭼﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﺪل

"!

و

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ و درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎل
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از

حرکت به سوي ساختمانهاي صفر -انرژي
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ  27ﮔﺎﻧﻪ

دورﻧﻤﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ ،ﺑﺎزار
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺣﻔﺎري و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﮑﻦ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮرم

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد:

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و
ﻣﺴﮑﻦ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآوردهﻫﺎي داروﯾﯽ و دارو

ﺳﻘﻮط ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮري در  3ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم

ﺳﺎل  2008ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد داروﯾﯽ در

اﯾﻦ دوره ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻤﺘﺮي ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد داروﯾﯽ و دارو

)ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  (5در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻫﺶ

ﯾﮏ درﺻﺪي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در دوران دﺷﻮار ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ و دارو ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف

ارﺟﺤﯿﺖ دارد .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎري ﺑﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ

اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﻣﯽﮔﺮاﯾﺪ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاي از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي داروﯾﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ،از ﻃﺮف

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از ﺗﻘﺒﻞ آن ،ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ درﺻﺪي

ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد داروﯾﯽ در اﯾﺎﻻت

ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ،ﺑﺪون وارد ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪي
ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﺪف اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش ،ﺣﻖ

اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .داروﻫﺎي ژﻧﺮﯾﮏ ﺑﻪ

ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﺧﺎرج وارد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي
داﺧﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻻزم درآﻣﺪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ

داروﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،IMS .ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺸﺎوره
ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داروﻫﺎي

ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ  FDAﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را

ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد
ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ داروﻫﺎ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ
ﺑﺮﮐﻨﺎري ﮔﺴﺘﺮده ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﯾﯽ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرود ﮐﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺧﻄﻮط دارو

ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﮑﻮس ﺷﻮد .رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزي در وﻫﻠﻪ

ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروﻫﺎي ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

رﮐﻮد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻪ اروﭘﺎ و

ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد ،ﺑﺮ ﺻﺎدرات اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺤﺮانﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ارزش

دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ از ژوﺋﯿﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﺣﺪود  13درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،و

ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪي اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺧﺎرج ﮔﺮانﺗﺮ

ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ واردات ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ارزانﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن واردات ﻓﺮآوردهﻫﺎي داروﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه

دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺎدرات آن ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع

اﻗﺘﺼﺎدي را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﺎدرات،
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ واردات ﺷﻮد!
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حرکت به سوي ساختمانهاي صفر -انرژي
در ﺳﺎل  ،2008ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ واردات دارو  11درﺻﺪ و

از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﭘﯿﺶ

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮرد.

اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي

ﺻﺎدرات آن  14درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺖ ،ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در اﯾﻦ

و آﺷﮑﺎر ﺷﺪن اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،2009در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده و ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ .ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﯾﻦ

درﺻﺪي )ﺣﺠﻤﯽ( ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﮐﻮد را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ .ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ در

ﻓﺮآوردهﻫﺎي داروﯾﯽ و دارو )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  (5ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ 2

ﺳﺎل  2010ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﺰاﯾﺶ  2درﺻﺪي در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎي
داروﯾﯽ و دارو را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﮑﻦ

)ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره (4در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ رﮐﻮد ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزي را از دﻫﻪ  1930ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻘﻮط ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي

ﻣﺼﺮﻓﯽ از دﻫﻪ  1980ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف اﺳﺖ .ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر

رﮐﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آن داﻣﻦ زدهاﻧﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﻧﻤﻮدار  4ﭘﯿﻮﺳﺖ( در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل 2008

ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎ آن ﺟﺎ از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺳﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎل  2008روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.

واردات ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  4ﺑﺮاﺑﺮ
ﺻﺎدرات آن اﺳﺖ ،در ﺳﺎل  2008ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺻﺎدرات

 5درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺖ .اﮔﺮﭼﻪ دﺳﺘﺎورد ﻧﺎب در ﺗﺠﺎرت ﭼﻨﺪان

ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻨﺪ آن در ﻃﯿﻒ
ﮔﺴﺘﺮدهاي از اﻧﻮاع ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺳﺎل  2009ﺣﺪود  15درﺻﺪ

ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﺎل 2010
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻟﻮازم  5درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا

ﮐﻨﺪ.

ﻣﻌﺎدل  13درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ

اﻋﻄﺎي اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﭼﺎر ﻧﻘﺼﺎن ﺷﺪ.

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  2008ﺑﺎ  22درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده

ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ارزش ﺳﻬﺎم و ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ

ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره (3در
اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎي ﺳﺒﮏ و ﺧﻮدروﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت

ﺗﻨﺰل ﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﺑﺎ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮي
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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رﮐﻮد ﺷﺪﯾﺪ در ﺻﻨﻌﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮري در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺸﺎر

ﺧﺼﻮص ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزي ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر زﯾﺎد

دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎي اﻧﺪك درﯾﺎﻓﺘﯽ ،ﺳﻘﻮط ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺰ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  2008ﻧﺴﺒﺖ

وارده ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻏﻞ،

ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.

اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از وامﻫﺎي ﻣﺴﮑﻦ را دﺷﻮار ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﮔﺮاﻧﺘﺮ

ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل  2007ﯾﺎزده درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ.

اﻓﺰود .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﮐﺎري

 21درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺷﺪن و دﺷﻮارﺗﺮ ﺷﺪن اﺧﺬ وام ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو ،ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ آن

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮري ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،از

دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در وﺳﺎﯾﻞ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ،اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎري
ﻣﺴﺘﻘﻞ ) ،(NFIBﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺴﺐ و

ﮐﺎرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪاي در

در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎي ﺗﺮﯾﻠﺮ )ﯾﺪكﮐﺶﻫﺎ( ﻧﯿﺰ

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اوﺿﺎع وﺧﯿﻢﺗﺮ
ﺷﻮد .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺳﺎل 2009

،ﺣﺪود  8درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ

اﻗﺘﺼﺎدي ،اﻋﻄﺎي ﻣﺤﺮكﻫﺎي ﮐﻼن از ﻣﺤﻞ ﻃﺮح ﻓﺪرال ،ﻣﻮﺗﻮر
ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪ ﮔﺮدش درآورد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎي

اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﮐﻪ در  35ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ رﺗﺒﻪ

ﺳﻨﮕﯿﻦ ،در ﺳﺎل  17 ، 2010درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺧﻮدروﻫﺎي

 2008ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎي ﺳﺒﮏ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ 10/5

ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮ ﺷﺪت آن

ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻨﺰل ﮐﺮده اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل

ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 14/1

ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻧﯿﺰ اﺛﺮات ﻣﺼﺮف و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪﺗﺮ را،
اﻓﺰوده اﺳﺖ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ﻃﯽ  9ﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد.

ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و ﺗﺮﯾﻠﺮﻫﺎي ﺳﻔﺮي ﻧﯿﺰ در ﺳﻪ

ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻓﺮوش ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﻪ

ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي ﮐﺎراواﻧﯽ ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط  70درﺻﺪي ﻣﻮاﺟﻪ

ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺸﻮقﻫﺎي

ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل از دﺳﺖ دادن ﻗﺪرت ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز و ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ از ﻣﺤﻞ ﻃﺮح  TARPوام ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ

ﺑﻠﮑﻪ از ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .از آن زﻣﺎن ،ﻫﺮ

ﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ ﺧﻮدرو ،ﮐﻨﮕﺮه را ﺑﺮاي اﺧﺬ وام ﺑﯿﺸﺘﺮ در

ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  2008اﻓﺖ  45درﺻﺪي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ،و
ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﻮدروﻫﺎي ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺟﺰو ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺗﺠﻤﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ

ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ رﮐﻮد ﻓﺰآﯾﻨﺪه از ﺧﺮﯾﺪ
آن ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ ﮐﺴﺮي ﻓﺰآﯾﻨﺪهاي در ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺻﻨﻌﺖ

رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ وامﻫﺎي رﻫﻨﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﻧﮑﺪاران اﯾﺎﻻت

ﺣﺎل ﻣﻮازﻧﻪ ﺗﺠﺎري ﻣﺎزادي در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻣﯿﻮن ،ﺗﺮﯾﻠﺮ و

وامدﻫﻨﺪه و ﻓﺮوش ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ

ﺧﻮدرو  ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و در ﻋﯿﻦ

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺗﺮﯾﻠﺮﻫﺎي ﺳﻔﺮي دارد .در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ،

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ )واﺣﺪﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ  +واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ(

وﺿﻌﯿﺖ داد و ﺳﺘﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﻮرد

ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ )ﻣﻮﺟﻮدي ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ( در ﻣﺎه

دوم ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎزار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد رو

ﻧﺨﺴﺖ ،ﮐﺴﺮي در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ و ﻣﺎزاد ﻣﻮازﻧﻪ در ﻣﻮرد
ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮري و ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از ﺗﺠﺮﺑﻪ 5
درﺻﺪ رﺷﺪ در ﺳﺎل  ،2010در ﻃﻮل ﺳﺎل  2009ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ

رﺷﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  24درﺻﺪي ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،ﺑﺎ رﮐﻮد ﺷﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﻣﺴﺎل ،ﻓﺮوش

دﺳﺎﻣﺒﺮ  2008از ﻧﻈﺮ ﻧﺮخ ﻓﺮوش  12/9ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،زﻧﺪﮔﯽ

ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و زﻧﺪﮔﯽ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دوم اﯾﻨﮑﻪ،

ﺳﻘﻮط ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺧﻮدرو و ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ  13/2ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻧﻮﺳﺎز ارزش ﺧﻮد را

ﺳﺎل ﺟﺎري ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺮدن ﻃﺮحﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزي را ﺑﺮاي ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮده

دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎل  2010اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ  10/8ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه در

اﺣﺪاث ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ،ﺗﻮﻗﻒ ﺟﺮﯾﺎن اﻋﻄﺎي اﻋﺘﺒﺎرات ،اﻗﺘﺼﺎدي

اﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﻪ ،ﻧﺮخﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ وامﻫﺎي رﻫﻨﯽ در اﻣﺮ

ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزي رهﮔﺸﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا وام دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي

)ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره (2اﺣﺪاث ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎي اﮐﺘﺒﺮ

اﻋﻄﺎي اﻋﺘﺒﺎرات رﻫﻨﯽ را ﺳﺨﺖﺗﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﺧﺬ وام رﻫﻨﯽ ﺑﻪ

ﮐﺎﻫﺶ  43درﺻﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد .ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2008ﺗﻌﺪاد

اﺳﺖ .ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ "اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن" ،در ﺳﺎل 2009

ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2008در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ
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ﻣﺘﺤﺪه ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻤﻠﮏ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي رﻫﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎت

ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ )ﻧﻘﺪي(  10ﺗﺎ  20درﺻﺪ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ واﺑﺴﺘﻪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﺣﺪاﺛﯽ ﺗﻨﻬﺎ  550،000ﺑﻮد ،ﮐﻪ از ﺳﺎل 1947

ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺪاث ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  610,000واﺣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،

ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻘﻮط دو رﻗﻤﯽدر ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزي ﺑﻪ

 2010ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ درﺻﺪﻫﺎ و ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي،

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف )ﮐﻪ ﮔﺮدآوري و ﺛﺒﺖ دادهﻫﺎ راﯾﺞ ﮔﺮدﯾﺪ( ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ

ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  2008ﺣﺪود  33درﺻﺪ اﻓﺖ دارد .در ﺳﺎل

ﻣﻌﻨﺎي ﺳﻘﻮط ﺑﯿﺸﺘﺮ در اواﯾﻞ ﺳﺎل  2009ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﮋ راﻫﻪ

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي اﺣﺪاث ﺷﺪه  84درﺻﺪ رﺷﺪ

حرکت به سوي ساختمانهاي صفر -انرژي
ﮐﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺪاث ﺑﻪ  1/1ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺮﺳﺪ.

ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر،

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد و ﻣﻠﺰوﻣﺎت را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ

واﺳﻄﻪاي را در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  2008ﺑﻪ رﮐﻮد ﮐﺸﺎﻧﺪه
اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ

ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﮐﺎﻏﺬ :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎدي و ﭼﻪ
از ﻟﺤﺎظ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎي ﺗﺠﺎري روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎزار

داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻏﺬ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪه

ﭘﻼﺳﺘﯿﮏﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﺎي ﮐﺎﻏﺬ در اﻧﻮاع ﻇﺮفﻫﺎ و
ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ) ،(Paperlessو ﺣﺘﯽ

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﭼﺎﭘﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ
را ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ.

در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ

ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  2008ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﮐﻪ از اﻓﻮل ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮد ،از ﭼﺮﺧﻪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﮐﺎﻏﺬ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎل ﭘﯿﺶ  8درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ )ﻧﻤﻮدار

ﮔﺰارش اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎﻣﯿﻮنداران اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﻣﯿﺰان ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻏﺬ،

از ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ،2008ﯾﺎزده درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و

ﮐﺎﻫﺶ آن در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  14درﺻﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎي روﮐﺶ و ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﮐﻪ

در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ

اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﮐﻮد ﺷﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺛﺮ زﯾﺎﻧﺒﺎري ﺑﺮ

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭼﺎﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺎي ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ

ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻏﺬ درﭘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺑﺎزار ﺻﺎدراﺗﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮاي
ﮐﺎﻏﺬ ،در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ.

دﻻر ﺿﻌﯿﻒ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدارات اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﺗﺎ ﭼﻨﺪي ﭘﯿﺶ ،ﺑﺎزار ﮐﺎﻏﺬ در آﺳﯿﺎ

رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي داﺷﺖ .در ﺳﺎل  ،2008ﺻﺎدرات ﮐﺎﻏﺬ 10
درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺻﺎدرات ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ واردات آن ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  2درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ

اﺳﺖ .ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪﯾﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﺻﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻏﺬ ﺗﺎﺛﯿﺮ

ﺑﮕﺬارد و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺷﻮد .در ﺳﺎل  ،2009ﺑﺮ اﺳﺎس

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻧﺠﻤﻦ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻏﺬي ﮐﺎﻫﺶ 8

درﺻﺪي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﺎل

 2010ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻏﺬ را ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺷﻤﺎره  .(10ﺳﻘﻮط ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ،2008ﺑﺎﻋﺚ

ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎي وﯾﮋه ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
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حرکت به سوي ساختمانهاي صفر -انرژي
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ) ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  (8در ﺳﻪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ و ﻓﺮآوري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰي ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎي اﮐﺘﺒﺮ و دﺳﺎﻣﺒﺮ ﮐﺎﻫﺶ

ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  13درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ .ﮐﺎﻫﺶ

ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  2008ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  9درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﻧﻮاع

ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.

)ﻧﻤﻮدارﺷﻤﺎره  (7در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  2008در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ

ﻗﯿﻤﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ  2008ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻣﺎه

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻫﻨﮕﺮي ،رﯾﺨﺘﻪﮔﺮي و ﻣﺎﺷﯿﻦﮐﺎري ﮐﻤﺘﺮ از

ژاﻧﻮﯾﻪ اﻣﺴﺎل اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اوج ﺧﻮد  60درﺻﺪ

ﻓﻠﺰي و ورقﻫﺎي ﻓﻠﺰي وﯾﮋه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﭘﻞﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ

ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻫﻢ ﺑﺎزارﻫﺎي در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰي زﯾﺎن دﯾﺪﻧﺪ .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ

را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞﻫﺎ و اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي
ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ .ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻫﻢ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮد .ﭘﯿﺎﻣﺪ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪي ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي ﻧﺎزلﺗﺮي ﺑﺮاي

آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ ،و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ ذوب و رﯾﺨﺘﻪﮔﺮي اﺳﺖ ،ﮐﻪ در

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺴﺎرت را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ

اواﺧﺮ ﺳﺎل  2008ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي از اﯾﻦ

و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر و ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ( ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰي ﻣﺼﺮﻓﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻨﺮ(

ﺷﺪن ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .اﮐﻨﻮن ،ﺣﺪود

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰي ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺧﻮﺑﯽ دارد .از ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎدﻻت دﻻري،

ﻓﺮآوري آن ﺑﺮ روزن راﻧﯽ ) /(Extrusionﺳﺎﺧﺖ و

ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ ،ﻟﻮازم آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و اﺑﺰار

در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزي ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ در ﻋﺮﺻﻪ

در ﺳﺎل  ،2008واردات  4درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺻﺎدرات ﻓﻠﺰات

ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ  9درﺻﺪ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﻮل

ﻋﻤﺪه در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ،ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزي و ﺧﻮدروﺳﺎزي ﺧﻮاﻫﯿﻢ

ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺷﺪه و از ﺗﻌﻄﯿﻞ

ﻧﯿﻤﯽ از آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ و ﺻﻨﺎﯾﻊ

ﻗﺎﻟﺐﮔﯿﺮي و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ دﻻﻟﺖ دارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ

آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ ﮐﺎﻫﺶ دو رﻗﻤﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﻒ
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزي و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺼﺮف

ﺑﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،رﺷﺪي در اﯾﻦ

ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻋﻤﺪه آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  12درﺻﺪ و اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻣﻌﺎدل  2درﺻﺪ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ

ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ﺳﺎل  2009ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻠﺰات
را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺗﺮﯾﻠﺮ ،ﺑﺎزار ﺧﻮدروﺳﺎزي و ﺑﺎزار
را در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ.

حرکت به سوي ساختمانهاي صفر -انرژي
ﺟﺎي ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

راه آﻫﻦ ﺑﺎري اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،رﮐﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﻪ را

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واردات آن  6درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ،ﺻﺎدرات آن 6

راه آﻫﻦ در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2008ﺑﯿﺴﺖ و دو درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ

داﺧﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده ،در

درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ،2009ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ ﮐﺎﻫﺶ  12درﺻﺪي و در ﺳﺎل 2010

رﺷﺪ  5درﺻﺪي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﻪ

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘـﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼـﻬﺎرم ﺳﺎل

 2008در ﻣـﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﯿـﺶ دﭼـﺎر رﮐﻮد ﺷﺪ

)ﻧﻤﻮدار  9ﭘﯿﻮﺳﺖ( و  21درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎرزي ﻣﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﻪ

ارﮔﺎﻧﯿﮏ و ﻏﯿﺮ ارﮔﺎﻧﯿﮏ وﺟﻮد دارد .در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل

 2008ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

ارﮔﺎﻧﯿﮏ 28 ،درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ

ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺗﻨﻬﺎ  3درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﮔﺎز
ﺻﻨﻌﺘﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺳﻮﺧﺖ و روشﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ اﻧﺮژي ،در ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﺗﺠﺎري

ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮد .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل

ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ

اﺳﺖ .ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ دوره رﮐﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎﯾﻪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
 ،2008ارزش دﻻري واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﺣﺪود 31

درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﺗﻨﻬﺎ  24درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

واردات ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻏﯿﺮ ارﮔﺎﻧﯿﮏ  14درﺻﺪ و ﺻﺎدرات آن

ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت  5درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف اﺻﻠﯽ ﻣﻮاد
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ رﮐﻮد

ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪاي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻮاد

دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ

ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﻃﻮل ﺳﺎل

 2009ﻧﯿﺰ  14درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻋﺮﺿﻪ

ﻣﺤﺮكﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻼن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد آﻫﻨﮓ رﺷﺪ

اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ رﮐﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رﺷﺪ

 4درﺻﺪي »اﻧﺠﻤﻦ« در ﺳﺎل  2010در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﭘﺎﯾﻪ ،ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.

 2008ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  6درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﺎﻟﯽﻫﺎ و ﮐﻠﺮﯾﻦ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2008ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ

و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ارﮔﺎﻧﯿﮏ رﮐﻮد ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮد.
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حرکت به سوي ساختمانهاي صفر -انرژي
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد

اﻏﻠﺐ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻓﻮﻻد )ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ،

ﺧﻮدرو ﺳﺎزي و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ( ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي
دﭼﺎر رﮐﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد را ﻓﺮاﻫﻢ

ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد )ﻧﻤﻮدار  9ﭘﯿﻮﺳﺖ( ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

 2008ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد را اﺳﺘﻮار ﻧﮕﻬﺪارد .اﻣﺎ از آن ﭘﺲ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪي

را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي اروﭘﺎ و ﺑﺴﯿﺎري از
ﺑﺎزارﻫﺎي ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﻣﺎهﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  2008وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ

ﺑﺎزار راﮐﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﺟﻬﺖ

ﺳﻘﻮط ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮﻻد ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮﻻد در ﺟﻬﺎن ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﺎﻻي

ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻼص ﮐﻨﻨﺪ ،و آن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﺑﺮاي ﻓﻮﻻد ﻣﯽﮔﺮدد .در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  24ژاﻧﻮﯾﻪ  ،2009ﺗﻮﻟﯿﺪ

واردات ﻓﻮﻻد ،ﮐﺴﺮي ﻣﻮازﻧﻪ در ﺗﺠﺎرت ﻓﻮﻻد در ﺟﻬﺖ

ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ رﺷﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ارزش واردات ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ارزش

ﺻﺎدرات آن ﻣﺤﺼﻮل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﯾﮏ ﺷﺐ ،ﺑﺎزار

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﻻد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮﺟﻮدي و ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺎزاد و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي ﻧﺰوﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ داد.
1

ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎي ﻣﺸﺎور ﻓﻮﻻد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  ،ﻓﻮﻻد
ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اروﭘﺎ از دﺳﺖ داد ،ﮐﻪ

ﺑﺨﺸﯽ از آن از ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﺷﺪن دﻻر در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻮرو ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ ،ﻋﺪم ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ آن ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ دورﻧﻤﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪاي،

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد را در ﺳﺎل ﺟﺎري ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺪوش ﺳﺎزد .ﺑﻪ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ »اﻧﺠﻤﻦ« ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﻃﻮل ﺳﺎل

 33 2009درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻃﯽ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  5درﺻﺪ رﺷﺪ را

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻓﻮﻻد ﺧﺎم در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  52درﺻﺪ

ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ ،و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ 43
درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ )ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري  90درﺻﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻠﺰي ﮔﺰارش داد ﮐﻪ در دﺳﺎﻣﺒﺮ 2008
ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﮔﯿﺮي از ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ )ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش دﻻري(  29درﺻﺪ اﻓﺖ داﺷﺘﻪ و

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮐﻪ واردات آن در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل 33
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد رﺷﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺻﺎدرات و
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حرکت به سوي ساختمانهاي صفر -انرژي
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي ﻧﯿﺰ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  2008ﺑﺎ
ﮐﺎﻫﺶ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪ و ﺷﺶ واﺣﺪ از  7واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه

ﺗﺠﻬﯿﺰات در اﯾﻦ دوره ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻣﻌﺪﻧﮑﺎوي و ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز )ﻧﻤﻮدار  12ﭘﯿﻮﺳﺖ( ﺑﻪ

ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎر در ﻣﻌﺎدن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻌﺪﻧﮑﺎوي و

ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺣﻔﺎري ﻧﻔﺖ وﮔﺎز ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت

ﻣﻌﺪﻧﮑﺎوي و ﺣﻔﺎري در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم

ﺳﺎل  2008در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ  1درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ .ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت از

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎوشﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ در اﮐﻨﺎف ﺟﻬﺎن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪاي ) (Spot Priceﻃﺒﻖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم

ﺗﮕﺰاس ﻏﺮﺑﯽ ) (WTIﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ اول ﻣﺎه اوت ﺳﺎل 2008
ﺑﺸﮑﻪاي  120دﻻر ﺑﻮد در ﭘﺎﯾﺎن ژاﻧﻮﯾﻪ  2009ﺑﻪ  42دﻻر

ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻧﺰوﻟﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ

ﮐﺎﻫﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در

ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن،

ﺑﺴﯿﺎري از ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻓﻠﺰي ،ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي

ﻧﻔﺖ ﺧﺎم را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ

ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  5درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﻌﺎدن

ﺟﺪﯾﺪي ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﻌﺎدن ﻏﯿﺮ
ﻓﻠﺰي  22درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ زﻏﺎلﺳﻨﮓ ،ﻗﯿﻤﺖ آن در ﺳﻄﺢ

ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي ﺳﺎل  2007ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﯿﻦ ﻣﺎهﻫﺎي

اﮐﺘﺒﺮ و دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ،2008در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  2درﺻﺪ

اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ .روي ﻫﻢرﻓﺘﻪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ ،ﮐﻪ

از ﺿﻌﻒ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻏﯿﺮﻓﻠﺰي ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻦ و

ﻣﺎﺳﻪ ،ﮔﭻ و ﺳﯿﻤﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺟﺎي ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺣﻔﺎري ﺑﺴﯿﺎر

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و  80درﺻﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ ﺧﺎرج

ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ .واردات ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻣﻌﺪﻧﮑﺎوي ،ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در

ﺳﺎل  3 ، 2008درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدرات آن

 19درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺳﻔﺎرشﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ زﯾﺎدي

ﺑﺮاي ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺎوش ﻣﻌﺪن و ﺣﻔﺎري وﺟﻮد دارد

ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎي درﺣﺎل رﺷﺪ را ﺟﺒﺮان ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ

اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي ﻧﺎزل ،ﻣﻌﺪﻧﮑﺎوان را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از اﺑﻄﺎل

ﺳﻔﺎرﺷﺎت و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻧﮑﺎوي ﻣﯽﺳﺎزد.

ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ،اﻧﮕﯿﺰه ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻓﻠﺰات از ﻣﻌﺎدن

وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ در ﺳﻪ
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حرکت به سوي ساختمانهاي صفر -انرژي
"اﻧﺠﻤﻦ" ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ، 2009
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز 13
درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺳﺎل  2010ﺣﺪود
 24درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻓﻠﺰﮐﺎري

ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻓﻠﺰﮐﺎري )ﻧﻤﻮدار  15ﭘﯿﻮﺳﺖ( ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎي

ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﺑﺰار ﺑﺮش و ﭘﺮس ﻓﻠﺰات ،اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ،

اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ در و ﭘﻨﺠﺮه و ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ و اﻧﻮاع
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻓﻠﺰﮐﺎري ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺰار ﺑﺮش و آﺳﯿﺎب دوار(

اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم  2008ﺑﺎ

ﮐﺎﻫﺶ  6درﺻﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺮﺷﯽ و ﭘﺮس
ﺑﺎ آﻫﻨﮓ آراﻣﯽﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع

ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي ﻓﻠﺰﮐﺎري ،ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺑﺰارﻫﺎي

ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻈﯿﺮ ،وﺳﺎﯾﻞ و ادوات ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ در ﻣﺎهﻫﺎي اﮐﺘﺒﺮ-

دﺳﺎﻣﺒﺮ  2008از روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺳﻨﮕﯿﻦ و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات راهآﻫﻦ
ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﻼم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ

ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻓﻠﺰات ،رﺷﺪ ﮐﻨﺪي

داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات دﻓﺎﻋﯽ ،داروﯾﯽ ،ﻫﻮا ﻓﻀﺎ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻣﻌﺪنﮐﺎوي و ﺣﻔﺎري در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺘﯽ ،و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ رﺷﺪ
ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻓﻠﺰﮐﺎري در ﺳﻪ
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ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم  2008ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ .ﺻﺎدرات  11درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا

ﮐﺮد ،اﻣﺎ واردات اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﯾﮏ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

ﮐﺴﺮي در ﻣﻮازﻧﻪ ﺗﺠﺎري در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻓﻠﺰﮐﺎري

)ﻧﺴﺒﺖ واردات دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺎدرات( اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

دورﻧﻤﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،و ﺑﺪﺗﺮ

از ﻫﻤﻪ ،وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮري در اﺛﺮ رﮐﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ

 13درﺻﺪي در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت را در ﺳﺎل  2009در ﭘﯽ

ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ در ﺳﺎل  2010ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ
ﺗﺠﻬﯿﺰات  4درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ،ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ،ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق )ﻧﻤﻮدار  16ﭘﯿﻮﺳﺖ(

ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎر ،اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي وﺳﺎﯾﻞ

ﻧﻘﻠﯿﻪ درﯾﺎﯾﯽ ،و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ .رﮐﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎي

ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻧﺪك ﺑﺮاي ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي دﯾﺰﻟﯽ

ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ ،و ﺳﻘﻮط آزاد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﺸﺘﯽﻫﺎ و ﻗﺎﯾﻖﻫﺎ

ﺧﺴﺎرات ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﺗﻮرﺳﺎزي وارد ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎي ﺳﺒﮏ

دﯾﺰل ﺑﺮاﺳﺎس روﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدروﻫﺎي ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺗﺮﯾﻠﺮﻫﺎي ﺳﻔﺮي ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺳﯿﺎر ،و ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﻤﭙﯿﻨﮓ

ﻫﻤﮕﯽ دﭼﺎر رﮐﻮد ﺷﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺳﻘﻮط ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ اداﻣﻪ دارد.
در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺎﯾﻖﻫﺎي

ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ دﯾﺰل )ﮔﺎزوﺋﯿﻞ(،

حرکت به سوي ساختمانهاي صفر -انرژي
ﺑﯿﮑﺎري ،و ﻓﻘﺪان ﺗﻤﻬﯿﺪات اﻋﺘﺒﺎري ﮐﻪ از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻠﺐ

ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ در دوره  2009 -2008در ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ،

 ،2008ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺘﯽ و ﻗﺎﯾﻖ  21درﺻﺪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و اﻧﺘﻈﺎر

ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در

در ﺳﺎل  2010ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﯾﮏ درﺻﺪي در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ

 5درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺛﺮ ﺗﺠﺎري

ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  15درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .رﮐﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي

اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و دﭼﺎر رﮐﻮد ﺷﺪ .در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم

ﻣﯽرود ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل  2009ﻧﯿﺰ  17درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و

ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ،

ﺑﺎرﺑﺮي ،و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ،ﺻﺪﻣﺎت زﯾﺎدي ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ وارد

ﺳﺎل  2009ﻣﻌﺎدل  11درﺻﺪ ﺗﻨﺰل ﮐﺮده ،و در ﺳﺎل  2010ﺗﻨﻬﺎ

ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ )ﻧﻤﻮدار  11ﭘﯿﻮﺳﺖ( در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﮔﺴﺘﺮش زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق

ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزي ،ﮐﻪ از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﻫﻨﻮز اداﻣﻪ دارد

ﮔﯿﺮد .ﻣﺼﺎرف ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق در

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي

ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎ و ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق روﻧﻖ

و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل  2009ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  2008در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 28

اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺮش ﺳﻨﮓ ،ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﻟﺖ رﮐﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺑﺮق آﻣﺎده

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﻨﮓﺑﺮي ﻧﯿﺰ در ﻣﺎهﻫﺎي اﮐﺘﺒﺮ ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل

ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮐﺮدن ﮔﺎز در داﺧﻞ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻏﯿﺮ

ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﺰاﻧﻪداري آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ

درﺻﺪ رﺷﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و

اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺳﻨﮓﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ  13درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از

ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ،ﺑﻪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد.

 2008ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  4درﺻﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﺎري ﭼﺎهﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار

ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎري و ﺳﺎل آﯾﻨﺪه رﮐﻮد ﺷﺪﯾﺪﺗﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق ،ﺗﺪاوم رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را

اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﺗﺮ

اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  2008ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت اﺳﺘﯿﺠﺎري ﮐﻪ از

ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .روي ﻫﻢرﻓﺘﻪ ،ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ،ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﮐﺮدن اﻋﻄﺎي وام و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺗﺠﺎري اداﻣﻪ

 9درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد رﮐﻮرد ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ و

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﺎهﻫﺎي اﺧﯿﺮ
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حرکت به سوي ساختمانهاي صفر -انرژي
در ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎ دﺷﻮاري ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در

ﺟﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ  21درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺑﺨﺶ

ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎي زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺗﻮزﯾﻊ اﻋﺘﺒﺎرات و

ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ،

ﺳﻘﻮط ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺮ اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ داراﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﺛﺮ
ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ رﮐﻮد ﺑﺎزار ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺴﮑﻦ ،درآﻣﺪﻫﺎي
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻓﺮوش ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ

ﻓﺪرال و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﻨﺪ.

ﺑﻮدﺟﻪ و آﻏﺎز اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ

ﻋﻤﺪهي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل  2010و ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ

از آن ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  2010ﺑﺮاﺑﺮ  5درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ،ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ

ﻣﺎﻟﯽ ،ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺗﻼشﻫﺎي اﯾﺎﻟﺘﯽ را ﺑﺮاي ﺻﺮف وﺟﻮه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ

ﺗﺠﺎري

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

ﭘﯿﻮﺳﺖ( ﺑﻪ روال ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﯾﻦ

ﻫﺪف ﺗﺪاوم رﺷﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺎ دﺷﻮاري ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻬﻮﯾﻪ ،ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺗﺠﺎري )ﻧﻤﻮدار 14

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ،ﺻﺎدرات ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ

ﮔﻮﻧﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آنﻫﺎ

واردات آن ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت )ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم  4 (2008درﺻﺪ

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل

ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل ﺑﺤﺮان ﺟﺎري ﺑﺎ رﮐﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻋﻤﺪهاي از اﯾﻦ رﮐﻮد ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﺑﺎزار ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺮﺑﻮط

ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺳﺎل ﺟﺎري ،روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ  43درﺻﺪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻃﺒﻖ

ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل  21 ،2007درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و

ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎزار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 2008ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ  16درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ

ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در اﯾﻦ

ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل 2008

ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﮐﯿﺲ ﺷﯿﻠﺮ /2اس

رﮐﻮد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺑﺎد داده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل  18 ،2007درﺻﺪ ﺗﻨﺰل ﮐﺮده

ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﻓﻮل ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و ﮔﺴﺘﺮش

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ »اﻧﺠﻤﻦ« ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺎل
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اﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻗﺘﺼﺎدي رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ

اﻧﺪ ﭘﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ،در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2008

Case-Shiller/ S&P

2

-

حرکت به سوي ساختمانهاي صفر -انرژي
اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ روش ﺗﺎﻣﯿﻦ

ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻬﻮﯾﻪ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه در

 ،2008اﺧﺘﺼﺎص ﻫﺰﯾﻨﻪاي ﻫﻢارز ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ

ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزد.

ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻬﺎم اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل

ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  24درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ را در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ

ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد را

ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻏﯿﺮﻓﻠﺰي ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﭼﻮﺑـﯽ ،ﭘﻼﺳﺘـﯿـﮏ،

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮحﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه در

واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم

ﻫﻤﭽﻨﺎن روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺎﺷﯿﻦﺳﺎزي ﺑﺮ اﺛﺮ رﮐﻮد،

از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و اﻋﻄﺎي اﻋﺘﺒﺎرات ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ،

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  (13ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺖ

ﻧﻮ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻬﻨﻪ ﺧﻮد را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ اداﻣﻪ رﺷﺪ اﺣﺪاث

ﮐـﺎﻏـﺬ ،اﻟﯿﺎف ،ﭼﺎپ ،ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ و ﻏﯿﺮه

ﻣﺎهﻫﺎ ،و ﺣﺘﯽ ﺳﺎلﻫﺎي ﻗﺒﻞ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات

 2008در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  23درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺷﺪن اﻋﻄﺎي اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ اﻣﻼك

روﻧﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه

و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺗﺠﺎري ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،و

ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ )ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ( در ﺣﺎل

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .روﻧﺪ ﺗﺠﺎرت

ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﮔﺮاﺋﯿﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﺰ

ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ واردات آنﻫﺎ رﺷﺪ ﻧﮑﺮده و ﺻﺎدرات

در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي

رﺷﺪ  7درﺻﺪي اﺳﺖ و ﮐﺴﺮي در ﻣﻮازﻧﻪ ﺗﺠﺎري اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات

اﻓﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  9درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  2009ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻬﻮﯾﻪ

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮري ،ﮐﺎﻏﺬ،

اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﺑﻬﺒﻮد

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻇﺮﻓﯿﺖ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ

ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ از ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل2007

ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻬﻮﯾﻪ ،ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺗﺠﺎري اﻧﺪﮐﯽ

ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﻪ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

آنﻫﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  2008ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺷﺎﻫﺪ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  70درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻔﺮوض در دﺳﺎﻣﺒﺮ 2008

را ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ.

اﺳﺖ .ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮاي ادﻏﺎم و ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزي ﺻﻨﺎﯾﻊ،

ﻣﻄﺒﻮع ﺣﺪود  15درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ و در ﺳﺎل  5 ،2010درﺻﺪ

اﻟﯿﺎف ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﻮﺑﯽ و اﺛﺎﺛﯿﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺨﺶ
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حرکت به سوي ساختمانهاي صفر -انرژي
ﺗﻮﻟﯿﺪي آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرج از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه واﺑﺴﺘﻪ

ﮐﺎﻧﺴﺘﺮاﮐﺸﻦ ، 3ﺷﺮوع ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺟﺪﯾﺪ ﻃﯽ

درﺻﺪ ﺗﻨﺰل ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ  80درﺻﺪي

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

اﺳﺖ .در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﻪ 59
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ .ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت آﻣﺮﯾﮑﺎ 40 ،درﺻﺪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻧﺠﻤﻦ

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎي اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﺎﻫﺶ  42درﺻﺪي را

در رزرو وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ،در ﺳﻪ

ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳـﺎل  2008ﻧـﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮔﺰارش ﮐﺮده

اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻌﺪادي از ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ
ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻌﻮق ﻣﺎﻧﺪن آنﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮدي وﺿﻌﯿﺖ
ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻃﺮحﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ،از ﻣﯿﺰان اﺣﺪاث

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺧﺒﺮ ﻧﺎﮔﻮار دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﺗﺠﺎرت ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت
ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﺎل  2008ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ واردات آن 5

درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات اﮔﺮﭼﻪ ﺻﺪور

ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺻﺎدرات ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﻟﯿﺎف در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻬﺎ  13درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﺎل

ﺟﺎري  14درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﻬﺒﻮدي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﺣﺪاث

ﺳﺎل  2010ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت  4درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ.

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺳﻪ

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد )ﻣﺼﺎﻟﺢ(

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ ﺷﺪت اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻃﺮحﻫﺎي اﺣﺪاث

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره (17

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر از ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﻃﯽ

ﺷﺎﻣﻞ آﺳﺎﻧﺴﻮر ،ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ ،ﺗﺴﻤﻪ ﻧﻘﺎﻟﻪ ،ﺟﺮﺛﻘﯿﻞﻫﺎي ﺑﺮﺟﯽ،

ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮا -ﻓﻀﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻠﺰات ،ﺑﺎ

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻃﯽ ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ  2008ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﺎﻻﺑﺮ ،ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ﺗﺮﯾﻠﺮ اﺳﺖ .ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪ

آﻫﻨﮓ ﺳﺮﯾﻌﯽ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ

دادن ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻮرم ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ25 ،

ﺳﺮﯾﻊ رﺷﺪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎي ﺧﻮش ﭼﻨـﺪان ﮐـﻪ

ﻣﻮاد در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2008ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ،در ﻃﻮل ﺳﺎل

ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2008آﻫﻨﮓ

ﺑـﺎﯾـﺪ دوام ﻧـﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش رﯾﺪ

22

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم  2008ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  40درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ

درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ و اﻧﺘﻘﺎل

3

- Reed Construction

حرکت به سوي ساختمانهاي صفر -انرژي
 ،2008ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪي داﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ در ﺳﻪ

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارزﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي اﯾﻦ

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخﻫﺎي رﺷﺪ در اﻏﻠﺐ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ اﻓﻮل

ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺳﺎل  2008در

ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻘﻮط ژرف ﺧﻮد ﺑﻮد .ﻓﻘﺪان رﺷﺪ
ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ رﮐﻮد

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ در اﮐﻨﺎف ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪ

ﺗﺠﻬﯿﺰات را در ﺧﺎرج از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود  19درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ،و

رﺷﺪ واردات اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ  6درﺻﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
اﻇﻬﺎر » اﻧﺠﻤﻦ« ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺴﺐ و

ﻧﺎزلﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ رﺳﯿﺪ .ﺷﺎﺧﺺ  ،4 Baltic Dryﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر

ﮐﺎر ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺟﺎري و ﺳﺎل  2010اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺳﺎل  2008و اواﯾﻞ ﺳﺎل  2009ﺗﺎ ﺣﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه

ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

ﮐﻞ ﺻﺎدرات و واردات اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل

ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ( ﺑﺪون آنﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،اراﯾﻪ ﺷﺪه

ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ اﺳﺖ ،در اواﺧﺮ
در ﺳﺎل  2001ﺗﻨﺰل ﮐﺮد.

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ )ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و

 2008ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺳﻘﻮط ﺑﯿﺸﺘﺮي

اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ،ﺑﺮ

 2009ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دارد ،اﻣﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ،در

داﺷﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل

اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺣﺎﮐﯽ از ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎر

در ﺑﻨـﺎدر ،از ﺗﺴﻤﻪ ﻧﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و ﺟﺮﺛﻘﯿﻞﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺎرﮔﯿﺮي و ﺗﺨﻠﯿﻪ

راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ

ﻧﺎزل زﻏﺎلﺳﻨﮓ ،ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻣﻌﺪﻧﯽ ،داﻧﻪﻫﺎي ﻏﻼت ،و

ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎري اراﯾﻪ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ

اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ

ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ و ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ ،ﺑﺮاي ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎري،

ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺑﺎر و ﺣﺮﮐﺖ دادن ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر

ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ

ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎي ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ

ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي،

آن ،روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﻫﺶ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺣﺠﻢ

ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺒﺮ اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ارزش ﻣﻄﻠﻮب دﻻر

در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪي دارد،

Index

-Baltic Dry

4

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ،ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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حرکت به سوي ساختمانهاي صفر -انرژي
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ارﺗﺒﺎﻃﯽ -ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ )ﻧﻤﻮدار

اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت در آﺳﯿﺎ اﺳﺖ.

ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد ،ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

درﺻﺪ داﺷﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدرات آن ﺗﻨﻬﺎ  2درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

 2008از آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﻣﺘﻮازن  3درﺻﺪي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .آﻫـﻨﮓ

ﺷﺪ.

ﺷﻤﺎره  (19ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮐﻪ در ارﺗﻘﺎء ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮاي

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ارﺗﺒﺎﻃﯽ -ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل
رﺷـﺪ اﯾـﻦ ﺗـﺠﻬﯿﺰات در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي رادﯾﻮ

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎي ﺗﺠﺎري ،ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﯽﺳﯿﻢ ،ﺟﯽ.ﭘﯽ.اس .و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺛﺎﺑﺖ )ﺑﺎ

ﺳﯿﻢ( و ﻫﻤﺮاه )ﺑﯽﺳﯿﻢ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ،ﺑﺎ

ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﮐﺴﺮي در ﻣﻮازﻧﻪ ﺗﺠﺎري ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺪﺗﺮ

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﮐﻮد ﺷﺪﯾﺪي ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ

ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل  ،2009ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
در ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ اوﺑﺎﻣﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺻﺮف اﻓﺰاﯾﺶ

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪﭘﻬﻦ را در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رﺷﺪ  6درﺻﺪي در ﺗﻮﻟﯿﺪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﭘـﻬﻨـﺎي ﺑﺎﻧﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪاي ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﻈﯿﺮ

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ در ﺳﺎل  2010دور از واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﻫﻤﺮاه در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2008ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ارزش ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي

 IPTVاداﻣﻪ دارد .ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ و

وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﻓﺼﻞ ﻓﺮوش ،ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ،ﺑﺎ ﮐﺴﺎدي ﺑﺎزار
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ دﻫﻢ ﺑﺎزار

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،و ارزش

دﻻري اﻗﻼم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،در اﮐﺘﺒﺮ ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ 2008
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ 34 ،درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ؛ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ

ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت  5درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺗﻐﯿﯿﺮ از

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺠﯿﺘﺎل ،از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل 2008

ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪي ﮔﺮاﯾﯿﺪ .اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻨﺎوري ﻣﻮﺟﺐ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻘﺎﺿﺎي

ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎي
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واردات ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ در ﺳﺎل  2008ﺣﺪود اﻓﺰاﯾﺶ 7

ﻧﻤﯽرﺳﺪ) .ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  (20ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ

در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  2008ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  12درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ،ﻗﯿﻤﺖ

ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  4درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ

ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ،ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  8درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ  40درﺻﺪ از

ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ و 20

درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﺎل

 2009رﮐﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

حرکت به سوي ساختمانهاي صفر -انرژي
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار اﻣﺮوزي و ﺑﯿﮑﺎري

ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

ﻓﺰاﯾﻨﺪه و ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدي ﺑﻪ دورﻧﻤﺎي اﻗﺘﺼﺎدي آﯾﻨﺪه ،از ﻣﯿﺰان

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2009ﻓﺮوش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ  6درﺻﺪ

ﮐﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺪود  7درﺻﺪ ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺧﻮدروﺳﺎزي

اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ،ﺻﺎدرات ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي را

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﮐـﺎﻻﻫـﺎي ﺗﺠﻤﻠﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو

و ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﺳﻘﻮط  24درﺻﺪي ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﺎل
 ،2009ﭘﯿﺶ از رﺷﺪ  5درﺻﺪي در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در آﺳﯿﺎ و

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ از  12درﺻﺪ ﺑﻪ  15درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ .اﻧﺠﻤﻦ

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ )ﮐﻪ  20درﺻﺪ ﺑﺎزار ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ را

ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ در ﺳﺎل  ،2010ﻫﻔﺖ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل ،و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي  MP3ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪي ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  16درﺻﺪي در ﺳﺎل

ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ( ،دورﺑﯿﻦﻫﺎي ﻋﮑﺎﺳﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل،

ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن

وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎوره ﮔﺎرﺗﻨﺮ  ،5ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد درآﻣﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
 ، 2009ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻘﻮط را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﺳﺎل 2010
ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدي 15 ،درﺻﺪ آن ﺟﺒﺮان ﻣﯽﺷﻮد.

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺨﺼﯽ در اﯾﺎم ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ دﭼﺎر رﮐﻮد

در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  ،2008ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﯿﺰات

از رﮐﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه  11درﺻﺪ ﺳﻘﻮط در ﻗﯿﻤﺖ و  12درﺻﺪ

ﺑﻮده و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﻪ دﺷﻮاري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎري

اﻓـﺰون ﺑـﺮ اﯾـﻦ ،رﮐـﻮد ﺷـﺪﯾـﺪ ﺗـﻮﻟـﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 23 ،(18درﺻﺪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد.

ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮد .ﺳﻘﻮط ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺑﺤﺮان در

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪاي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از

ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي اﯾﺎﻟﺘﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار

ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎزاد ﺗﺠﺎري ﻓﺰاﯾﻨﺪهاي را

ﻣﯿﺰان ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ

ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮب درﺑﺎره دورﻧﻤﺎي آﯾﻨﺪه

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ،2008واردات ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ  4درﺻﺪ

ﮐﺎﻫـﺶ ﯾـﺎﻓـﺖ ،اﻣـﺎ ﺻﺎدرات آن ﯾﮏ درﺻﺪ اﻓﺰاش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻮﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪاي ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ را در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎع

آﻣﻮزش و ﻓﻘﺪان اﻋﺘﻤﺎد در ﻣﯿﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ،
ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ) (ITﻣﺤﺪودﺗﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ،

واردات ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺎدرات آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺴﺮي ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .واردات
- Gartner, Inc
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ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺳﺎل  2008ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪ و ﺻﺎدرات آن  3درﺻﺪ

ﺑﺮﻗﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺑﺰار ﺑﺼﺮي ،اﺑﺰار ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﯿﺒﺮﻻﺳﯿﻮن]،[1

ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﺳﻮﻧﺪ ،و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰراﻫﺎ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه

اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،در ﺳﺎل  ،2009ﻫﺰﯾﻨﻪاي

ﻣﯽﺷﻮد) ،درآﻣﺪ داﺧﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻌﻼوه درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات

ﻣﻨﻬﺎي واردات(  16درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ

ﻣﯿﺰان ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ

اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ارزش دﻻري ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺮف

ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،در ﺳﺎل  13 ، 2010درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺑﺰارﻫﺎ

ام .آر .آي ،اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮام ،ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪه ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ،اوﻟﺘﺮا

ﺳﯽ.ﺗﯽ اﺳـﮑﻨـﺮ ،دﺳﺘـﮕﺎه اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ،و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي
رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اداﻣﻪ رﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي

ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده وﺳﺎﯾﻞ
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ ،در ﺗﻮﺳﻌﻪ و

ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺑﺰارﻫﺎي

اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ ،ﻓﺸﺎر ،ﺧﻼء،

ﭼﮕﺎﻟﺶ و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮدهاي دارﻧﺪ .ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎزار ﻧﺎوﺑﺮي ،ﺳﻨﺠﺶ ،ﻟﻮازم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﻗﯽ ،و

اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻃﻮل ﺳﻪ

و ﻧﺎوﺑﺮي  40درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.

رواج اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺼﺮف ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

دﯾﮕﺮ ﺑﺎزارﻫﺎي آن اﺳﺖ .ارزش )دﻻري( اﺑﺰار ﮐﺎوش و ﻧﺎوﺑﺮي

ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  59درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮد .اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ

اﺑﺰار ﮐﺎوش و ﻧﺎوﺑﺮي ﻏﯿﺮ دﻓﺎﻋﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت  6درﺻﺪ رﺷﺪ

اﺑﺰارﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ،2008

اﺑﺰار ﮐﻨﺘﺮل را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ) .ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  .(21ﻟﻮازم ﮐﺎوش

ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﻗﺒﻞ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه

ﮐﺎرﺑﺮي اﺑﺰار ﮐﺎوش و ﻧﺎوﺑﺮي در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ

ارزش دﻻري ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ )ﺑﺪون ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرخ( در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ

ﻧﻈﺎﻣﯽ ،در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  2درﺻﺪ ﺗﻨﺰل ﮐﺮد اﻣﺎ

ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﮐﺮد.

ﻫﻤﭽﻨﺎن رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم  ،2008ﺻﻨﻌﺖ اﺑﺰار ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ آﻫﻨﮓ

ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ،ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع و ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي

ﻣﺘﻮازﻧﯽ رﺷﺪ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ،ﻃﯽ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم  2008ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﺳﺮﯾﻌﯽ رﺷﺪ ﻧﻤﻮد .اﺑﺰار ﭘﺰﺷﮑﯽ

اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺎﻣﻞ اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي

ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ،
][1
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ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي اﺑﺰارﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ

ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ  3درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺗﺎﺛﯿﺮ

اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮد.

اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ

ﮔﺬاﺷﺖ .ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش ،در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺗﺠﺎري اﯾﻦ

ﺑﺨﺶ را ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻋﻈﯿﻤﯽ رو ﺑﻪ رو ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ

اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ و ﺳﯿﮕﻨﺎل ﯾﺎب ﻧﯿﺰ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺖ.

ﭘﺎﻧﻞﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ ،ﺟﻌﺒﻪ ﻓﯿﻮزﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻮﺋﯿﭻﻫﺎ ،ﻧﺎﺷﯽ ازﺗﺪاوم

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد در ﺣﻮزه ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ اﺣﺘﺮاﻗﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ ،ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق

اﺿﻄﺮاري ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ رواج ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺗﺠﻬﯿﺰات ﯾﺪﮐﯽ و

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺑﺰارﻫﺎي ﻧﺎوﺑﺮي ،اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ،ﻟﻮازم ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ رﮐﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﯾﺎﻓﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﺠﺎرت اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ

ﺻﻨﻌﺘﯽ دﭼﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ

ﺑﺮﻗﯽ ،و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  2درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎ وﺟﻮدي ﮐﻪ واردات آنﻫﺎ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﺘﺮل

ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق در ﮔﺮو اﺣﺪاث ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و

 3درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺻﺎدرات آنﻫﺎ  4درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ را

ﺗﺠﺎري ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .رﮐﻮد در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ،رﮐﻮد در

ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺑﺰارﻫﺎي

اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ،2008رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﺨﺶ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎرج دﻓﺎﻋﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي
ﻧﺎوﺑﺮي ،اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ،ﻟﻮازم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﻗﯽ و دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎي

ﮐﻨﺘﺮل در ﺳﺎل ﺟﺎري  4درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ

ﺳﺎل  2010ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ  5درﺻﺪي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮﻫﺎ ،ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ،

ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﺳﻮﺋﯿﭻ ،رﻟﻪﻫﺎ ،و اﺑﺰارﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

)ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  .(23در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم  ،2008ﺑﺎزار ﺗﺠﻬﯿﺰات

اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ را ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺗﻮﻟﯿﺪات آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ

ﺳﺎﺧﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق را ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ

ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪك ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺻﺎدرات آنﻫﺎ در ﺳﺎل  2008ﻣﻌﺎدل  7درﺻﺪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ،در

ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ واردات آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ  3درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

در ﺳﺎل ﺟﺎري ،ﺗﺪاوم رﮐﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﻘﻮط ﺑﺎزار

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ

ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺳﺎل  10 ،2009درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﺎل
 2010ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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ﺗﺠﻬﯿﺰات روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﯽ

ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﺗﺠﻬﯿﺰات روﺷﻨﺎﯾﯽ )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  (22ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻻﻣﭗ ،ﻟﻮازم

روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﻤﮏ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺎﻟﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر

دﺳﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻫﻤﻮاره از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ

ﻧﻤﺎﯾﺪ.

روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﺗﺠﺎري و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﻘﻮط روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺴﮑﻦ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ

اوﺑﺎﻣﺎ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺳﺎل  2010ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﯾﮏ درﺻﺪ رﺷﺪ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ .در

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ

رﮐﻮد اﺳﺖ .ﻣﺮدم در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎري از

ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺮاﺣﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي و

ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري ﺧﻮد را ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﮐﺮده و

ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ،2008دو درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻓﺰاﯾﺶ

اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و

ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي

ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات روﺷﻨﺎﯾﯽ در

ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪي ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﭘﺮداﺧﺖ

ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  12درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ارزش ﺑﺎﻻي دﻻر ﻧﯿﺰ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ .وﺟﻮد

اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ،واردات ﺗﺠﻬﯿﺰات روﺷﻨﺎﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 50

ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺘﺮي ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ دﭼﺎر

ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  (24ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و

ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﺎن ﻣﻐﺎزهﻫﺎي ﺧﻮد را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل،

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺑﺰار و ﻟﻮازم در ﺳﻪ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣـﺎﯾﻪﮔﺬاران در ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در

اﻣﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ

ﻫﺘﻞ ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺰرگ و ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎي اﻋﻄﺎﯾﯽ دوﻟﺖ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻈﺎم

آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  2008ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ

ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،از ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ

ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺴﺮي ﺗﺠﺎري ﻋﻈﯿﻢ در اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺪه

اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ

درﺻﺪ از ﺑﺎزار اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ارزش

و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و

ﺻﺎدرات آن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ

ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮازم

ﺻﺎدرات آن  7درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺴﺮي ﻣﻮازﻧﻪ

ﺑﻐﻞ ،ﻟﻮازم ﺑﺨﯿﻪزﻧﯽ ،و ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮازم ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺎص اﯾﻤﻨﯽ اﻓﺮاد( ﺑﻪ

ﭼﻬﺎرم  2008واردات اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻨﻬﺎ  3درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ و
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ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ

ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ روي ﻣﺼﻮن از رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدي

ﺻﻨﻌﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﻮنﺳﺎزي از ﺳﺮ و ﺻﺪا/

ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ،ﮐﻪ

ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﮐﺎﺷﺖ و ﭘﯿﻮﻧﺪ )اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ( ،اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﯿﺰات

اﺑﺰار ﺻﺪاﮔﯿﺮ و ﻟﻮازم ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ

ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ

اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﺎ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻟﻮازم و وﺳﺎﯾﻞ

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻮازم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎل  ،2009دو

از ﻃﺮﻓﯽ ،ﺷﺎﻟﻮده ﻣﺤﮑﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮﺟﻮد و وﺟﻮد ﻣﻘﺮرات در

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ را روﻧﻖ دﻫﺪ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ /ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزار

زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان

در ﺳﺎل  4 ،2010درﺻﺪ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮزن ﺑﺨﯿﻪ ،ﻟﻮازم ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ،ﻟﻮازم

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮا -ﻓﻀﺎ

ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ روﻧﻖ ﮔﯿﺮد .دﺳﺘﻪاي دﯾﮕﺮ از

اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ،اﻧﻮاع ﺳﻮﻧﺪ ،ﺑﺴﺖﻫﺎو ﮔﯿﺮهﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ و

ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  25ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ  11درﺻﺪي ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ وﺳﺎﯾﻞ درﻣﺎن ﯾﺎ

اﺻﻠﯽ ،اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ،اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ اﺳﺖ ،ﮐﻪ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻻﺑﺮاﺗﻮارﻫﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ

ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  55درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ

ﺳﻮد ﺑﺎﻻي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺗﻮﺟﻪ رﻗﺒﺎي ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .ارزش

دﻣﺎﺳﻨﺞﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﺰو ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻮا -ﻓﻀﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم  2008اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ

ﺟﺮاﺣﯽ ،در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم  2008رﺷﺪ ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺳﻔﺎرش داده ﺷﺪه ،ﻧﺴﺒﺖ

اﺧﺘﺼﺎص دارﻧﺪ ،در دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ رﺷﺪ اﻧﺪﮐﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

اﻋﻼم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب  105 ،ﻓﺮوﻧﺪ

اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺑﺮاﺑﺮي

ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﻌﻮق ﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ،ﻃﺒﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎي

دﻻر در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﺮخﻫﺎي ارز ،ﺗﺠﺎرت ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و

ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه  8ﺑﺮاﺑﺮ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﻣﻮﺳﺴﻪ

درﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  2008ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮري ﮐﻪ واردات

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش

رﺷﺪﮐﺮده اﺳﺖ.

 ،ﺣﺪود  12درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻃﻮل

آن  13درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺻﺎدرات آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ  11درﺻﺪ

درآﻣﺪ ﺗﺮدد ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺎﯾﻞ -ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2008

ﺳﺎل  ،2008در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،دو درﺻﺪ
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حرکت به سوي ساختمانهاي صفر -انرژي
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد؛ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮواز ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻗﻄﻌﯽﺗﺮ دارﻧﺪ از ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوازﻫﺎي

اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻤﺎر ﭘﺮوازﻫﺎ ﺑﻪ

ﺧﻮﯾﺶ ،ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺮﯾﺪاران ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ

 ،2008دوازده درﺻﺪ و در ﻃﻮل ﺳﺎل  5درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ

ﻫﻨﮕﺎم رﮐﻮد اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ 35 .ﺗﺎ  40درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﭘﺮوازﻫﺎي
داﺧﻠﯽ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻘﻮط

ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﯾﮏ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!؟

ﺣﺪود  85درﺻﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد IATA .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ 6ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﮐﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي و ﺑﺎرﺑﺮي در

آﻣﺮﯾﮑﺎ ) ﺑﺎ 300ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﻮد( در ﺳﺎل  2009ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﻮاﯾﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ در ﺳﺎل 2009

ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ

7

ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻂ ﻫﻮاﯾﯽ ﺳﻮدآور

ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از اﻫﺮمﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪاي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ

ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﻌﺎدل  4درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺳﺎل  2008وﺿﻌﯿﺖ

ﺗﺠﺎري ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮا -ﻓﻀﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮑﺮد و واردات آن 2

ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي ﻧﻔﺖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪي از ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺻﺎدرات آن ﻧﯿﺰ  2درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ﻫﺮ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺤﺪود ﺷﺪن اﻋﻄﺎي

اﻧﺪﮐﯽ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد

ﭘﺮوازﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎزادﻫﺎي ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﭘﺮوازﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺮهاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮدن ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ

ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد ،ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻟﻮازم ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﯾﯽ ،را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﺻﻮرت در ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ،

در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ،ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ

اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه )ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﯾﺪاران( اﯾﻦ

ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ،ﺑﯿﺶ از ﺑﻪ  482ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎي ﺳﻔﺎرش داده ﺷﺪه

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎي ﺳﻔﺎرش داده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺤﻮﯾﻞ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول

در ﺳﺎل  2009ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺤﻮﯾﻞ

ﻫﯿﭻ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ را ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﺧﺎرج از

داﺷﺖ .ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت

 2009را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .آﻧﻬﺎ از ﺳﺎل  2006ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﻓﺮوش

- IATA
- North American
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ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮐﺎﻫﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد زﯾﺎﻧﺪﻫﯽ و از دﺳﺖدادن ﭘﻮل

6
7

ﺷﺪه در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  28درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ

ﻫﻮا -ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  7 ،2009درﺻﺪ و در ﺳﺎل 4 ،2010
درﺻﺪ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

حرکت به سوي ساختمانهاي صفر -انرژي
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺳﺎل  2008در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل 8 ، 2007
ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻔﺎري در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

)ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  (26در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم  ،2008ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻘﻮط

ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﮐﺎوش و ﺣﻔﺎري در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺖ و

ﮔﺎز  7درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺖ .ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم

ﺳﺒﮏ از ﺑﺸﮑﻪاي  145دﻻر در ژوﺋﯿﻪ  2008ﺑﻪ  40دﻻر در
ژاﻧﻮﯾﻪ  2009ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ

درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2008اﯾﻦ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .در دو ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﺟﺎري ،ﺗﻌﺪاد

ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺣﺪود 12
درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﻤﻪ ﻗﺮاﯾﻦ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎي ﺣﻔﺎري در ﺳﺎل  2009اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ روﻧﺪ آن

در ﺳﺎل  2010ﺑﺮاي »اﻧﺠﻤﻦ« اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ژوﺋﯿﻪ  2008ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اوﺑﺎﻣﺎ و ﮐﻨﮕﺮه ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺎﻻت

ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻔﺎري در ﻣﯿﺎدﯾﻦ داﺧﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺣﻔﺎري در ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ

در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ زﯾﺮا

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ

در اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ .ﺣﺠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﮑﺎﻫﺪ.

دادن ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻮزي ﺑﺮاي

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ

زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﻪ ﻫﺪف ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ،ﺻﺎدر ﻧﺸﻮد.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري

اﻧﺮژي و اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژيﻫﺎي ﻧﻮ از ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻧﻔﺖ و

ﺧﺼﻮﺻﯽ )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  (27در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ

رﮐﻮد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي اﻧﺮژي را در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و

ﺑﺨﺶ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم  2008ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل

ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺗﺎ ﺳﺎل  2011ﮐﻤﺘﺮ از 60

اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ ﻧﻔﺘﯽ وﺟﻮد دارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ در 20

ﺷﺪه در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ

ﻣﯽﺷﻮد ،و دﯾﮕﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎوشﻫﺎي

ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل

در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

ﻗﺒﻞ 7 ،درﺻﺪ رﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

دﻻر ﺷﻮد .در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،رﻏﺒﺖ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﺣﻔﺎري در

ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم  2008ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺻﺮف

درﺻﺪ ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻪ

در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺸﺎن

ﮔﺎزي اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﻔﺎريﻫﺎي در دﺳﺖ اﺟﺮا

آﯾﻨﺪه ﺑﻪﺷﺪت ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﺳﺖ
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حرکت به سوي ساختمانهاي صفر -انرژي
ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪاي از  79درﺻﺪ در ژاﻧﻮﯾﻪ 2008

ﻓﻀﺎﻫﺎي داراي ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق و ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎي

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﯾﯽ دارد.

ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺘﻞﻫﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺣﺪ

ﺑﻪ  70درﺻﺪ در دﺳﺎﻣﺒﺮ  2008ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان

از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯿﺰان ﮐﺴﺎدي از

اﺷﺒﺎع رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺮاس ﻣﺮدم از

ﻣﻌﻤﺎران" ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل 2008

ﺣﺬف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي

ﺳﻄﻮح ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪور اﺳﻨﺎد ،از روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي ﺣﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ

اﻣﮑﺎن از دﺳﺖدادن ﺷﻐﻞﺷﺎن ،ﺗﻼش ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ ،ﻧﺮخ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﻫﺘﻞﻫﺎ در ﺣﺎل

اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي اداري -ﺗﺠﺎري ﻧﯿﺰ در

ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ رﯾﯿﺪ 8ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از

ﻣﺎهﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  2008ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ

ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و آﻫﻨﮓ ﮐﺎﻫﺶ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  2008ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

ارزش ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﺎل 2008

اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎري در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ،اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت،

اﺳﺖ .دوره اﺣﺪاث ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺗﺮ از دﯾﮕﺮ

ﺣﺎل اﺟﺮا ﻧﺮخ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در ﺳﻪ

ﯾﮏ دوره ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻫﺰاران

اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل  ، 2008ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎي در

ﺑﺨﺶﻫﺎ اﺳﺖ ..ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوش در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ،ﮐﻪ در

ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم  ،2008روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ،ﭼﻬﺎر ﭘﺮوژه

ﻓﺮوﺷﮕﺎه را در ﺳﺮاﺳﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻓﻠﺰات ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ،و ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي در  17ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده

ﺑﺰرگ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻔﺖﺧﺎم ) 14ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( ،و اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻫﻮا -ﻓﻀﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ .اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺑﺮق

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺷﻮراي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه

اﺳﺖ .دورﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎي

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻣﺪارس ،و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ از آﺳﯿﺐ

ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل روﻧﻖ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪادي ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻮﺧﺘﯽﺷﺎن

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ وﺟﻮه ﺻﺮفﺷﺪه ﺑﺮاي اﺣﺪاث

ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي

ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ اﺳﺖ در دﺳﺖ اﺣﺪاثاﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
Reed
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ﻫﺴﺘﻪاي را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد.

8

ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻧﺠﻤﻦ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  12درﺻﺪ در ﺳﺎل  2009و 17

درﺻﺪ در ﺳﺎل  2010ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

حرکت به سوي ساختمانهاي صفر -انرژي
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي

رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎري ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب ،ﺳﺪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاي از وﺟﻮه ﻃﺮح اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪ

ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪارس،

ﻋﻤﻮﻣﯽ( ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه )ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم( ﺑﺮاي اﺣﺪاث

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  ،(28در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم

ﺳﺎل  2008ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎي

ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻧﺒﻮه ﺑﯿﮑﺎران ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ از

ﺑﯿﮑﺎرﺷﺪن ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد .ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي
اوﺑﺎﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪ در اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي

ﻋﻤﻮﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ از ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ

درﯾﺎﻓﺖﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ در ﺳﺎل 2008

ﺗﺴﻬﯿﻼت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ )ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه

اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺨﺎرج اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ در

اﯾﻦ ﻃﺮح ،راهاﻧﺪازي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ آﻣﺎده اﺟﺮا در اوﻟﻮﯾﺖ

ﻧﺘﻬﺎ  2درﺻﺪ ﺑﺎﻻرﻓﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳﺎل  2009ﻧﯿﺰ  2درﺻﺪ

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ( ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس

ﺳﺎل  2008ﺣﺪود  7درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ

ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .از آنﺟﺎﯾﯽﮐﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﻃﺮاﺣﯽ/

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ

ﺑﻮد ،اﺛﺮات ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺗﺎ ﺳﺎل

ﺑﺨﺶ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﮐﺴﺮ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ ،دﭼﺎر ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺷﺪ.

ﮐﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ  42ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﺷﻮد،

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎ زﻣﺎنﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ

 2010و ﻓﺮاﺳﻮي آن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ

روﯾﺎروي اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﯾﺎﻟﺘﯽ و

ﺗﻤﺎﻣﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺪود ﯾﮏ درﺻﺪ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺑﺨﺶ

آﺛﺎر ﻃﺮح ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي دوﻟﺖ در ﺳﺎل  2010ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

ﻣﺤﻠﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي

ﻣﺴﮑﻦ و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت

ﺑﺮ داراﯾﯽﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ داده و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎرج ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮاﻫﺪ

ﮐﺎﻫﺶ )ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم( را در ﺳﺎل  2009ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻮﺟﺒﺎت روﻧﻖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز را در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ  5درﺻﺪ رﺷﺪ )ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ
ﻧﺮخ ﺗﻮرم( در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﮔﺮدﯾﺪ.
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فهرست نشریات و كتابها

گروه بینالمللی رهشهر تا کنون  107نشریه با عناوین زیر منتشر

  -26بازیافت آب در صنایع نساجی (پائیز )1373

کرده است:

 -27مراکز درمانی و بیمارستانهای آینده (پائیز )1373

 -1کاربرد جدید شیشه در نمای ساختمان (تابستان )1371

 -28شهر سالم -انبوهسازی (انبوهسازان اسکان) (زمستان )1373

 -2پارکینگ مراکز تجاری (پائیز )1371

 -29سیستمهای مدیریت بار و مدیریت انرژی در شبکههای انرژی الکتریکی

 -3محافظت در مقابل زلزله (زمستان )1371

(زمستان )1373

 -4جمع آوری و دفع زباله و مسائل ناشی از آن (زمستان )1371

 -30بازیافت آب " -تصفیه پساب صنایع لبنی" (بهار )1374

 -5طرح اسکان و سریع (زمستان )1371

 -31شهر سالم  -صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ ،اقتصاد و سیاست

 -6مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز (بهار )1372

(بهار )1374

 -7مهار آب با آب (بهار )1372

 -32صرفهجوئی انرژی در ساختمانهای مسکونی (بهار )1374

 -8تحول سبز در معماری (بهار )1372

 -33شهر سالم -معماری و پرورش فکری کودکان و نوجوانان (تابستان )1374

 -9روندیابی و مدیریت سیالب (بهار )1372

 -34شهر سالم -بازیافت زباله و مصالح ساختمانی و نقش آن در حفظ خاک و

 -10مطالعات اقتصادی جهت احداث مراکز خرید (تابستان )1379

پاکسازی محیط (پائیز )1374

 -11نگاهی کوتاه بر طراحی فضای سبز " -تجربیات کشورهای مختلف" (تابستان

 -35شهر ما کجاست (زمستان )1374

)1372

 -36حفاظت سواحل دریا و رودخانهها -معرفی روشهای سنتی و پیشرفته

 -12بازیافت آب در صنایع شن و ماسهشوئی (پائیز)1372

(زمستان )1375

 -13بناهای چوبی (کندهای) در ایران و تجربیات کشورهای دیگر (پائیز )1372

 -37بهینهسازی آموزش عالی  -نگاهی کوتاه بر کارکرد نظام آموزشی ایران و جهان

 -14نکاتی در مورد طراحی ساختمانهای بتنی پیشساخته پیش تنیده در مناطق

(زمستان )1375

زلزلهخیز (پائیز )1372

 -38استفاده از ژئوگرید در راهها و باند فرودگاهها (بهار )1376

 -15اتوماسیون و بهینهسازی در سیستمهای توزیع الکتریکی (زمستان )1372

 -39اقتصاد گردشگری (جلد اول) (زمستان )1376

 -16انرژی دریاها (زمستان )1372

 -40نگرشهایی نوین به طراحی فضای باز اداری (تابستان )1377

 -17پارکینگهای مکانیکی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک (بهار )1373

 -41اقتصاد گردشگری جلد دوم (فصول سوم و چهارم)(زمستان )1377

 -18انرژی باد (بهار )1373

 -42فهرست مطابقهای عملیات اجرایی جهت تسهیل در امر نظارت (پائیز )1378

 -19اصول طراحی ساختمانهای اداری و بانکها (بهار )1373

 -43دانستههایی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان (پائیز )1378

 -20انرژی خورشیدی (بهار )1373

 -44هدایت منابع مالی و فنی غیر دولتی جهت اجرای طرحهای عمرانی (زمستان

 -21طراحی مرکز خرید -جلد اول :مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراکز خرید

)1378

(تابستان )1373

 -45پژوهش در تاریخچه ،مفهوم و سیر تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ

 -22شهر سالم با آمورتون (تابستان )1373

ایران و اسالم (زمستان )1378

 -23شهر سالم  -کاربرد سیستمهای فتوولتائیک از میلی وات تا مگاوات (تابستان

 -46پارک انرژیهای نو (تابستان )1379

)1373

 -47فضاهای باز اداری  -مدیریت تجهیزات و طراحی داخلی (پائیز )1379

 -24شهر سالم -اصول طراحی برای افراد دارای کهولت ،ناتوانی ،اختالل و معلولیت

 -48شهرک ترافیکی کودکان (زمستان )1379

(تابستان )1373

 -49فضای باز اداری  -استانداردهای طراحی فضاهای اداری جدا کنندهها ،قطعات

 -25نسل چهارم نیروگاهها (پائیز )1373

و اتصاالت (زمستان )1379

فهرست نشریات و كتابها
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 -50فضای سبز -مناطق صنعتی -پارکهای صنعتی (تابستان )1380

 -75فنآوری اطالعات -بخش سیزدهم :دموکراسی الکترونیکی (زمستان )1383

 -51تنظیم شرایط محیطی -بخش اول :استانداردهای عملکرد حسی-جلد اول:

 -76فنآوری اطالعات -بخش چهاردهم :انتخابات الکترونیکی (زمستان )1383

محیط روشنایی (پاییز )1380

 -77فنآوری اطالعات -بخش پانزدهم :حقیقت مجازی (تابستان )1384

 -52تنظیم شرایط محیطی -بخش اول :استانداردهای عملکرد حسی-محیطهای

 -78برگزاری مناقصههای دولتی (تصویب شده سال ( )1383تابستان )1384

صوتی و حرارتی (پاییز )1380

 -79چین دومین مصرفکننده انرژی در جهان ( تابستان )1384

 -53منظر سازی  -جلداول :طراحی کاشت (زمستان )1380

 -80مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه ( بخش اول .تابستان )1384

 -54منظرسازی  -جلد دوم :آبیاری و نگهداری منظر (زمستان )1380

 -81فن آوری اطالعات -بخش شانزدهم :توسعه فنآوری اطالعات در روستاها

 -55تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد اول:

(عدالت اجتماعی) (پائیز )1384

تولید و کنترل حرارت (زمستان )1380

 -82فن آوری اطالعات -بخش هفدهم :مدیریت ارتباط با مشتریان (پائیز )1384

 -56تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد دوم:

 -83مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه (بخش دوم ،زمستان )1384

تولید و کنترل نور و صدا (زمستان )1380

 -84مهندسی ارزش -بخش اول :اصول،مبانی و فرآیند (زمستان )1384

 -57منظر سازی -جلد سوم :راهبردهای تکمیلی آراستن مناظر (بهار )1381

 -85مدیریت پروژه -استاندادهای مدیریت پروژه (بخش سوم .زمستان )1384

 -58تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد سوم:

 -86فن آوری اطالعات -بخش هجدهم :پایتخت الکترونیکی-تجلی عدالت اجتماعی

سیستم جامع محیطی (تابستان )1381

(تابستان )1385

 -59شهر سالم -توسعه (کالن شهر تهران) (تابستان )1381

 -87مدیریت پروژه -دفتر مدیریت پروژه(بخش اول -تابستان )1385

 -60فنآوری اطالعات -بخش اول :مفاهیم کلی (پائیز )1381

 -88متدولوژیهای كنترل پروژه (تابستان )1385

 -61منظرسازی -جلد چهارم (زمستان )1381

 -89صنایع انرژیبر ،نظریهها و دیدگاهها ( تابستان )1385

 -62فنآوری اطالعات -بخش دوم :مدیریت فنآوری اطالعات (زمستان )1381

 -90آشنایی مقدماتی با ارزیابی محیط زیست (پاییز )1385

 -63فنآوری اطالعات -بخش سوم :تجارت الکترونیکی (بهار )1382

 -91آشنایی با فرآوری های گازی ( CNG،  LPG، LNGزمستان )1385

 -64فنآوری اطالعات -بخش چهارم :تجارت الکترونیکی "امنیت و تجارت بی سیم"

 -92رهنمونهایی برای توسعه (زمستان )1385

(تابستان )1382

 -93خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیجفارس (بهار )1386

 -65ساختمانهای سبز و پایدار (تابستان )1382

 -94متدولوژی مکانیابی صنایع (تابستان )1386

 -66فنآوری اطالعات -بخش پنجم :دولت الکترونیکی (تابستان )1382

 -95خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد دوم) ( تابستان )1386

 -67منظرسازی -جنگلهای مانگرو (حرا) :بخش اول -کلیات (پائیز )1382

 -96خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد سوم) ( تابستان )1386

 -68فنآوری اطالعات -بخش ششم :بازاریابی الکترونیکی (پائیز )1382

 -97معماری سبز( ،انرژی آفتاب در معماری) (پائیز )1386

 -69فنآوری اطالعات -بخش هفتم :شهرداری الکترونیکی (زمستان )1382

 -98معماری سبز( ،انرژی زمین گرمایی)(پائیز )1386

 -70فنآوری اطالعات -بخش هشتم :آموزش الکترونیکی (بهار )1383

 -99روند توسعه در خلیج فارس (نسخه چهارم) (پاییز )1386

 -71فنآوری اطالعات -بخش نهم :دانشگاه الکترونیکی  (بهار )1383

 -100ایران ترانزیت (بهار )1387

 -72فنآوری اطالعات -بخش دهم :سیستمهای اطالعاتی مدیریتی ساختمان

 -101سوپر جاذبها (راهی برای گسترش فضای سبز و مقابله با کمبود آب)

(تابستان )1383

(تابستان )1387

 -73فنآوری اطالعات -بخش یازدهم :دانشگاه الکترونیکی  (پائیز )1383

 -102روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش پنجم (تابستان )1387

 -74فنآوری اطالعات -بخش دوازدهم :مدیریت پروندههای الکترونیکی (زمستان

 -103روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش ششم (پائیز )1387

)1383

 -104بام سبز (پائیز )1387
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فهرست نشريات منتشر شده

فهرست نشریات و كتابها

 -105احداث سامانههای گرمایش شهری (اردیبهشت )1388

 -3ترجمه كتاب "سازه پاركینگهای طبقاتی" ()1372

 -106روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش هفتم (خرداد )1388

 -4ترجمه كتاب "سازههای آبی" ()1373

 -107بحران جهانی و چشمانداز آینده (تابستان )1388

 -5تدوین كتاب "خودآموز اتوكد )1373( "12
 -6ترجمه كتاب "برنامهریزی و طراحی هتل" در سال  76توسط سازمان برنامه و
بودجه چاپ و توزیع شد.

نشریههای تخصصی منتشر شده بخشهای مختلف گروه بینالمللی

 -7تدوین كتاب راهنمای برنامهنویسی سه بعدی )1382( OpenGL

رهشهر

 -8ترجمه كتاب "تنظیم شرائط محیطی"

 -1بازارچه صنایع دستی در كوهپایههای شمال تهران (بخش شهر سالم) تیر

 -9ترجمه كتاب "چگونه هوای پاكیزه بكاریم"

ماه1374

 HSE -10در سفر()1385

 -2بهینهسازی خدمات پرواز (بخش شهر سالم) ـ  (دی ماه )1373

 -11با گیاهان آب را تصفیه كنیم

 -3بهینهسازی بار ترافیكی بزرگراهها (بخش شهر سالم) (دی ماه )1373

 -12نانوفناوری برای همه ()1387

 -4پارك انرژیهای نو (بخش شهر سالم) ـ  (شهریور ماه )1373
 -5استفاده از مولتی ویژن در مراكز پرتردد شهری (بخش شهر سالم)
(اردیبهشت ماه )1373

كتابهای زیر نیز توسط گروه بینالمللی رهشهر در دست چاپ

 -6سازماندهی كاركردهای بهینهی نمایشگرهای دیجیتالی (بخش شهر سالم)

است:

اسفند ماه 1372

 -1پروژههاي مشاركت عمومي-خصوصي در زيرساخت :يك راهنماي ضروري براي

 -7شهرك ترافیكی كودكان (بخش شهر سالم) ـ  (آذر ماه )1372

سياستگذاران

 -8پارك پویش :اندیشه سالم  /بدن سالم در شهرك فاطمیه منطقة  20شهرداری
تهران (بخش شهر سالم) ـ  (آذر ماه )1372
 -9پژوهش در تاریخچه ،مفهوم و سیر تحول "شهرسازی" و "شهر سالم"
در فرهنگ ایران واسالم (بخش شهر سالم) ـ  آبان ماه 1372
 -10اصول طراحی مراكز دیسپاچینگ (بخش انرژی) زمستان 1372
 -11تحلیل منطقهای سیالب در  حوضههای شمالی تهران (بخش عمران آب)
بهار 1373
 -12انتخاب محل و نوع سد براساس شرایط ژئومورفولوژی و ژئولوژی
(بخش عمران آب) زمستان 1372
 -13حقایقی در مورد شركتهای بزرگ (بخش تحقیق و توسعه) زمستان 1372

ضمنا کتابهای زیر توسط گروه بینالمللی رهشهر منتشر گردیده
است:
 -1بازنگری استانداردهای صنعت آب كشور با همكاری وزارت نیرو و سازمان برنامه
و بودجه ( 25جلد)
 -2صرفه جویی در انرژی ( 20جلد)
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