
ورس پیش بینی قیمت مصالح بر مبنای داده های حاصل از ب
اوراق بهادار در مدلهای 

عصمت اهلل نورزاییدکتر 

وپارسمدرس دانشگاه تهران 

ابراهمیمهندس حسین 

هدیششرکت عمران BIMمدیر  



اهمیت پیشبینی تغییرات تورمی

.  تعواملی چون تورم  اسبدلیلیکی از بحران های مهم کشور تغییرات قیمت مصالح در طول زمان و نوسانات قیمت 

این مساله هر ساله خسارات مالی و زمانی هنگفتی را بر کشور تحمیل می کند

، اتالف منابع ، زمان عدم امکان مدیریت تغییرات و بودجه بندیمجادالتایجاد 

روش های پیش بینی

...میانگین تورم ، تعدیل، و: تجربی

ها و سایر مدل های پیش بینیالکوریتمشبکه های عصبی ، : روش های علمی



در به روز سازی و پیش بینی تورم در مصالح BIMنقش  

3Dبر اساس مدل های تغییرلتمدیریت بهتر 

Automationافزایش

Real timeنرم افزار  و 

یکپارچه سازی داده ها و مدل ها

هادیتابیسساخت 

هوشمند سازی ساخت

ا و دادهای هزینه غالب. مشکل اساسی این است که پایگاههای داده پویایی که بتوان به ان اتکا نمود وجود ندارد

.میگردند که در مدت کوتاهی بی اعتبار میگردندحدلدستی وارد بصورت

https://www.journals.elsevier.com/automation-in-construction
https://www.journals.elsevier.com/automation-in-construction
https://www.journals.elsevier.com/automation-in-construction


BIMنحوه یکپارچه سازی داده های بورس و در مدل 

ورکنویسدر محیط BIMتعریف یک کد واسط برای اتصال دادهای بورس به مدل •

اتصال داده های مدل سه بعدی به دادهای بورس کاال•

حجم محاسباتوکاهشاستفاده از نمودارهای تحلیل تکنیکال بورس کاال •

بوده و نیاز پروژه و تصمیم گیرندگان به راحتی قابل استفادهمدیریانکه برای نویسایجاد یک محیط ساده در •
.به دانش مالی باالیی ندارد

•



نتایج بکارگیری 

اند از طریق با فراهم نمودن قابلیتهای پیش بینی و تحلیل داده های اقتصادی و یکپارچه سازی ان با واقعیت ها و مدل های چند بعدی می تو•
.فراهم سازی امکان پیش بینی تغییرات قیمت به کاهش اثر مخرب تغییرات قیمت در صنعت ساخت کشور کمک کند

ی مثل تحلیل تکنیکال می توان به پیش بینهاییلحظه ای به روز می شود و با روش بصورتداده های بورس اوراق بهادار و کاال •
متصل شده و BIMاین پیش بینی ها به صورت زنده به مدل . در ساختمان مانند فوالد و بتن پرداختپرکاربردتغییرات قیمت در مصالح 

.اثرات تغییرات قیمت در هزینه کل پروژه دیده می شود
لحظه ایبصورتپیش بینی دقیق تر از تغییرات هزینه ای مصالح  •

یافتن نقطه بهینه خرید•

صنعت ساخت توسعه بیم در •
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