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اُنس

روزهای درخشش طال
هوشنگ شیشه بران  /کارشناس اقتصاد

با توجه به کاهش اندک طال در روز سه
شــنبه فلز زرد روزهای خوبی را سپری
کرده است .همزمان با بهبود چهره فنی
اونس ،کاهش شــاخص سهام ،تنشهای
سیاسی نیز حامی طال شده است .اصرار
اخیر دونالد ترامپ بر کاهش ارزش دالر
در برابر سایر ارزهای بین المللی و سیاست های پولی فدرال
رزرو در خصوص وضعیت نرخ بهره از طرفی تشدید تنشهای
سیاسی به خصوص حمله آمریکا به سوریه و تنش شدید میان
آمریکا و کره شمالی و همچنین نزدیک شدن به تاریخ انتخابات
فرانسه همگی نااطمینانی ها را افزایش داده و موجب شده طال
یک پناهگاه امن برای ســرمایه گذاران به حساب آید.به طور
کلی در زمان تنش ها و تالطم های اقتصادی ،سرمایه گذاران

کالن

تاالر اقتصاد

به این بازار پناه میبرند و همین مساله باعث شده قیمت در این
بازار طالیی باال رود
شایان ذکر است قیمت جهانی طال در سه ماه نخست امسال
بیش از  8درصد افزایش یافت و در هفته گذشته  ۲.۵درصد
رشد قیمت داشته که بزرگترین رشــد هفتگی از ژوئن سال
گذشته بوده استدر شرایط کنونی کاتالیزورهای مهمی وجود
دارد که می تواند موجب نوسان قیمت جهانی طال در روزهای
آتی شود.
نوسان ارزش دالر آمریکا و شاخص سهام ،تشدید تنش های
سیاسی به خصوص در خاورمیانه و شبه جزیره کره ،و وضعیت
تقاضای فیزیکــی در بازارهای نوظهــور به خصوص
هند،اوضاع نگران کننده سیاسی در اروپا به خصوص
برگزیت و انتخابات حساس و سرنوشت ساز در فرانسه
از عوامل تاثیر گذار بر روند قیمت طال میباشد .اما در
ایران نیز قیمت طال از اونس جهانی تبعیت میکند .روز
دوشنبه رشد بهای اونس در بازارهای جهانی مهم ترین عاملی
بود که بازار سکه را «ســکه» کرد .همچنین افزایش حضور

احصاوشناسایی
شرکتهایزیاندهدولتی
زياندهي شــركتهاي دولتي از جمله چالشهايي
اســت همواره گريبان گير اقتصاد ايران بودهاســت.
اساسا شــركتهاي دولتي به داليل مختلفي از جمله
نحوه عملكرد تا ماهيت فعاليت خود ممكن اســت به
زياندهي دچار شوند .به طور كلي ميتوان چند عامل
را در زيانده شدن بنگاههاي دولتي مقصر دانست كه
محدود بودن اختيارات مديران ،بهرهوري پايين ،نحوه
ت تمامشده ،بروكراسي
قيمتگذاري و فاصله آن با قيم 
فربه و گيجكننده ،عدم تطابق با فناوريهاي روز به
دليل نبــود حس رقابت ،عدم اســتفاده از متدهاي
جديد مديريتــي و عمر كوتــاه مديــران از جمله
آنهاســت .از اين رو وزارت امور اقتصادي و دارايي
دولت تدبير و اميد در بخش معاونت امور بانكي ،بيمه
و شركت هاي دولتي ،اقدام به احصا و اعالم فهرست
شــركت هاي دولتي زيان دهي كه قابليت ابقا در
دولت را دارند كرده است.
کنترل فرآیند زیانده شدن
شرکتهای دولتی همچون دیگر شرکتهایی

معاملهگران در بازار سکه و باال رفتن حجم معامالت موجب
شده که نوسان این دارایی گرانبها نسبت به دالر باالتر رود.
در واقع در روزهایی که بازار دالر آرام است ،سکه طال تبدیل به
تنها امید نوسانگیران شده است.

تحلیل

naslefardanews

Analysis

naslfarda

روز
ای
نم

که تحت مدیریــت بخش خصوصی اداره میشــوند ،از یک
سازمان و تشکیالت مستقل برخوردار و در مقابل انجام هزینه
بهدنبال کسب اهداف اقتصادی نیز هســتند .بدین ترتیب
کسب سود میتواند به عنوان یکی از اهداف این گونه شرکتها
مطرح شود اما به دالیل مختلف نظیر ماهیت فعالیت و فلسفه
پیداش آنها ،این هدف در کنار اهداف غیراقتصادی دیگر قرار
داشته اســت و به طور عمده از آنها تاثیر میپذیرد .با وجود
شركت هاي دولتي نيز ميتوانند به گونهای عمل کنند که از
محل منافع حاصل ضمن حفظ موجودیت فعالیت خود را نیز
توسعه بخشند .در غیر این صورت انحرافها و اختالالت مالی
و عملیاتی آنها ،سازمان کلی شرکت را در خطر زیاندهیهای
مستمر قرار خواهد داد .اين عوامل سبب شده تا امروز براساس
آمارهاي رسمي ،حدود نيمي از شــركتهاي باقي مانده در
دست دولت زيان ده باشــند️.به طور كلي ایجاد تسهیالت و
منافع اجتماعی دارای هزینههایی است که باید ازسوی دولت
تقبل شود .بنابراین برای آن بخش از زیان این شرکتها که
ناشــی از چنین هزینههایی اســت ،باید تدابیری اندیشیده
شود که در عملیات شــرکتها به صورتی منظور شود که از
مجموع زیان آنها در این اقالم کاســته شود .به عبارت دیگر
محور مطالعه عملکرد شرکتهای دولتی و ارائه پیشنهادهای
مطلوب در امر بهسازی ساختار مالی و عملیاتی آنها باید خارج
از مواردی که منتج از سیاســتها و تدابیر اتخاذ شده توسط
دولت است ،باشد.

سالن همایش های بین المللی امام خامنه ایی  ،چشم انداز شرق اصفهان
عکس  :شریف| نسل فردا

معاونوزیرصنعت:

 50درصد  offدر شهرکهای صنعتی

هفته ای که گذشـت در کنـار اتفاقات
صنعتی مـی توان بـه سـرمایه گذاری
در شـهرک های صنعتـی اشـاره کرد
که با قول مسـاعد معـاون وزیر صنعت
دولت بـرای همراهی صنعتگر و رشـد
دوبـاره صنعـت تخفیـف  50درصدی
را بـرای سـرمایه گـذاران شـهرکهای
صنعتی در نظـر گرفته که این مسـاله
مـی توانـد در اسـتقبال از شـهرکهای
صنعتـی موثر باشـد.
بـا توجـه بـه رشـد منفـی سـرمایه
گـذاری اقتصـادی در اصفهـان در
سـالهای اخیـر دولـت یازدهـم در
خصـوص ارائـه مشـوق هـای الزم
بـرای باگردانـدن رمـق تولید مشـوق
هـای متعـددی از جملـه تسـهیالت
بنگاههـای کوچـک و متوسـط را در
نظـر گرفتـه بـود که طـی سـال اخیر
بخـش عمـده آن در اختیـار صنعـت
گـران قـرار گرفـت .امـا بـه دلیـل
خسـارات هنگفتی که در دهه هشتاد
بـه صنعـت کشـور وارد شـده بـود و

لطمـه هـای جبـران ناپذیـری بـه آن
وارد کـرد دولـت را در چـاره اندیشـی
مجـدد بـه فکـر ارائـه تسـهیالت
جدیـد و متناسـب بـا وضعیـت فعلی
انداخت تـا بتواند بـه پیکـر نیمه جان
صنعـت فرصتـی دوبـاره بـرای احیـا
شـدن ببخشـد .در همیـن راسـتا در
سـفر اخیر معاون وزیر صمت در سـفر
اخیـر خـود بـه اصفهـان بـا اشـاره به
تسـهیالت دولت به سـرمایه گـذاران
صنعـت بـه ایسـنا گفـت :دولـت در
حـال برنامهریـزی اسـت تـا ۵۰
درصـد تخفیـف در پرداختیهـای
سـرمایهگذاران بـه دولـت بـه عنـوان
مشـوق بـرای سـرمایهگذاری در
شـهر کهای صنعتـی در نظـر
گرفتـه شـود .علـی یزدانـی اظهـار
كـرد :دولـت مشـو قهای خوبـی را
بـرای شـهرکهای صنعتـی در نظـر
گرفتـه اسـت کـه در چنـد روز آینـده
به صـورت رسـمی طـی جلسـهای در
وزارتخانـه بـه اسـتانها ابلاغ خواهد

دستاوردیدیگردرصنعتنمایشگاهیاصفهانرقمخورد

حضور  142شرکت کننده برای اصالح کشاورزی

شـد تـا چـرخ صنعـت روا نتـر بـه
گـردش خـود ادامـه دهـد .وي ادامـه
داد :در حال حاضر در حـدود  ۸۸هزار
واحد صنعتـی در کشـور دارای پروانه
و مجـوز بهرهبرداری اسـت کـه تعداد
 ۸۰هـزار واحـد کوچـک ٬چهـار هزار
واحـد متوسـط و مابقـی واحدهـای
بـزرگ هسـتند .مدیرعامـل صنایـع
کوچـک و شـهر کهای صنعتـی
ایـران تعـداد شـهرکهای صنعتـی
غیردولتی مجوز دار کشـور را  ۶۵مورد
عنـوان کرد و گفـت :در صـورت توافق

شـهرداری آران و بیـدگل مجـوز دو
شـهرک غیردولتی صادر خواهد شـد.
يزداني اضافه کرد :پیشـنهاد میشـود
در شـهرکهای صنعتی موجود مانند
آران و بیـدگل هـر سـرمایهگذار بـا
برنامـه زمانبنـدی و اشـتغال از  ۰تـا
 ۷۵درصـد تخفیـف بگیـرد .وي ادامه
داد :شهرسـتان آران و بیدگل با تولید
تقریبـی  ۵۰میلیـون مترمربـع فرش
ماشـینی که  ۵۰درصد فرش ماشینی
کشـور اسـت مقـام برتـر را بـه خـود
اختصـاص داده اسـت.

حاشیه ای بر قرار داد اخیر شهرداری

احداث نیروگاه های زباله سوز در اصفهان غیراقتصادی است

« کارخانه زباله ســوزی در خود اروپا
امروزه انتخــاب اول نیســت و تنها
البی مشــخصی بدنبال آن اســت
و با پاییــن رفتن بازار ســفارش آنها
با هر ترفندی میخواهنــد وارد بازار
ایران شوند و بعد شروع به چانه زنی
کنند ».این صحبتی اســت که دکتر
مصطفی مهرافزا یکی از شــروندان

ایرانی  -آلمانی در یادداشــتی به آن
اشاره کرده است.
نیروگاه زباله سوز یکی از طرحهای بود
که سالهای سال در اصفهان به دلیل
مناسبات سیاســی و اقتصادی ابتر
مانده بود و این مساله باعث شده بود
که نتواند تا کنون به سرانجام برسد.
اما گویی در روزهــای اخیری یکی از

شرکتهای اجرایی ایران برای احداث
نیروگاه زباله سوز در اصفهان به پای
قرار داد آمده تا جایی که خبرگزاری
های رسمی خبر از نهایی شدن قرار
داد ایجــاد و احداث نیــروگاه زباله
سوز توسط این شرکت با شهرداری
اصفهان می دهند.
در حاشــیه ایــن قــرار داد یکی از
مخاطبان و فعاالن حوزه انرژی های
پاک در آلمان در یادداشــتی ایجاد
نیروگاه زباله ســوز را در اصفهان غیر
اقتصادی خوانــده و بــاور دارد که
ایجاد انرژی از این نیروگاه هیچگونه
توجیهی اقتصادی و زیست محیطی
ندارد.
وی در نامه ایی خطــاب به معصومه
ابتکار معاون رئیس جمهور می گوید:
ی که تا
گذشته از مسائل محیط زیست 
حد زیادی در تکنولوژیهای مدرن زباله
سوزی حل شــده اند مسائل دیگری
نیز وجود دارند که انتخاب زباله سوز
را برای پســماند شهری ما به آخرین

گزینه تبدیل میکنند ،یعنی زمان 
ی
که واقعاً هیچ راه و چاره دیگری نباشد.
این محقق همچنیــن تصریح کرد:
این کارخانههــا تنها در ظرفیتهای
باال میتوانند اقتصادی عمل کنند در
ی که ما در سواحل خزر شهرهای
حال 
کوچک داریم و برای تغذیه  ۶۰۰تن
در روز باید پســماند از منطقه یی با
حداقل  ۸۰۰۰۰۰جمعیت جمعآوری
کنیم که خود حمــل و نقل زیادی و
مسایل دیگر محیط زیســتی دارد.
کارخانه زباله ســوزی در خود اروپا
امروزه انتخاب اول نیست و تنها البی
مشخصی بدنبال آن است و با پایین
رفتن بازار سفارش آنها با هر ترفندی
میخواهند وارد بازار ایران شوند و بعد
ی کنند .نمونه جدید
شروع به چانه زن 
آن شرکت چنیم که در تبریز آمده و
چند هفته پیش همراه با شهردار تبریز
ی میزند ،امری که
در سانا چانه گیت ف 
در دست سانا نیست ،و شاید قیمت
خرید تضمینی باالتر که بصرفد.

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی
صنعت دام ،طیور ،دامپزشــکی،
ژنتیک و اصالح نژاد دام اصفهان
در حالی اول اردیبهشت ماه به کار
خود پایان داد که این نمایشگاه
در کنار حضور  142مشــارکت
کننده مطرح و برنــد داخلی از
میــان تولیدکنندگان محصول،
دســتگاه ها ،ادوات ،صادرکنندگان و واردکننــدگان ،ارایه دهندگان
خدمات و  ،...برای اولین بار میزبان پاویون کشور آلمان و حضور چندین
شرکت آلمانی با هماهنگی انجمن کشاورزی آلمان ( )DLGبود.

معاونانجمنکشاورزیآلمان:

دستاوردی خوبی از اصفهان
کسب کردیم

اخبار
نمایشگاه

این نقطه قوت بــارز و ویژگی
بزرگ ،ســبب شــد نمایشگاه
صنعت دام و طیور اصفهان که به اذعان
کارشناسان و مسووالن ،پس از نمایشگاه
تهران ،کیفی ترین و مهم ترین نمایشــگاه این
بخش ،در کشور است ،در این دوره یک گام بزرگ و
اساسی برداشته و تأثیرگذارتر از پیش ظاهر شود.
شــرکت های آلمانی این نمایشــگاه ،در زمینه تولید دستگاه
های بســته بندی علوفه ،تولید پالک های شناسایی دام ،صادرات
و واردات دام زنده ،تولید خــوراک دام و عرضه تجهیزات نگهداری دام
حضور یافتند.
همچنین برگزاری  9همایش تخصصی همزمان با نمایشگاه با حضور
اساتیدی از کشــورهای اتریش و آلمان از ویژگی های این دوره بود که
ابعاد بین المللی این نمایشگاه را بیشتر به رخ کشید.

معاون انجمن کشاورزی آلمان ( )DLGپس
از حضور در این نمایشگاه گفت :اصفهان یکی
از شهرهای مطرح در بحث دام و طیور است و
از آن چه تصور داشتیم بســیار بهتر و دارای
جایگاه بیشتری است.
دکتر " الرس هوف" ،با بیان این که نمایشگاه
موجب افزایش تعامــات خواهد بود و ما را با
این صنعت در منطقه بیشتر آشنا میکند ،در
خصوص اهداف حضور در نمایشگاه اصفهان
اظهار داشت :به دلیل سطح باالی شهر اصفهان
در بحث دام و طیور در منطقه ،برای همکاری

ابراز رضایت از نظم و سطح کنفرانس های جانبی

استفان تیپ کان" که یک کشاورز
و مرغدار آلمانی است در خصوص
این نمایشگاه گفت :ما برای بررسی
نقاط مشترک خود با کشور ایران
در زمینه کشــاورزی و دامپروری،
اینجا حضور پیــدا کردیم چراکه
معتقدیم پیدا کردن این نقاط می
تواند توســعه و همکاری را در پی
داشته باشد.
وی تصریح کرد :به ایران آمدهایم تا از تبادالت علمی و صنعتی بهره ببریم
و از ایرانیها نیز دعوت میکنیم که برای بازدید و تبادل بیشتر به نمایشگاه
های آلمان بیایند.
وی با اشاره به سازماندهی بسیار خوب کنفرانس های جانبی این نمایشگاه
و نظم حاکم بــر آن ،گفت :در این کنفرانس ها شــاهد حضور مدعوین
عالقمند و کارشناس زیادی بودیم و بر خالف نقاط دیگر ایران که شنونده
تا آخر در سالن نمی ماند و در اواسط زمان ارایه ،جلسه را ترک می کرد در
کنفرانس های نمایشگاه اصفهان افراد تا پایان در سالن ماندند و حتی بعد
از همایش ،پرسش های زیادی را با ما مطرح می کردند.

های بیشتر در زمینه این صنعت در اصفهان
حضور داریم.
وی ادامــه داد :واحدهــای صنعتــی که در
حاشیه نمایشــگاه بازدید کردیم و همچنین
متخصصانی که در این نمایشگاه با آن ها آشنا
شــدیم ما را برای همکاری های آینده بسیار
امیدوار کرد .همچنین ما تصور می کردیم که
ایران کشور خشکی است ،اما اینجا سرسبزی
های فراوانی دیدیم و در مجموع ،نمایشــگاه
دام و طیور اصفهان برای شرکت های آلمانی
رضایت بخش بود.

مصرف شیر در ایران 60 ،درصد کمتر از سرانه جهانی

رییس مرکز اصالح نژاد
و بهبــود تولیدات دامی
وزارت جهاد کشاورزی
گفت :صنعت دام و طیور
کشور از جایگاه ویژهای
برخوردار اســت و مقام
نخســت تولید شــیر و
جایگاه برتر در تولید گوشت قرمز و سفید نشان از اهمیت این صنعت در
استان اصفهان دارد.محمدرضا مالصالحی ،با بیان این که توسعه در تمامی
زمینه های دام و طیور اصفهان و آن هم در شرایط خشکسالی و سختی رخ
داده است ،افزود :امروز با همین تالش ها به صادر کننده بسیاری از اقالم
جهاد کشاورزی تبدیل شده ایم و برای اینکه بتوانیم در این زمینه پیشرفت
بیشتری کنیم باید به مباحث فنی و تکنیکی نیز توجه ویژه داشته باشیم
تا جایگاه فعلی را از دست ندهیم.رییس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات
دامی وزارت جهاد کشاورزی به سرانه مصرف شیر در ایران اشاره کرد و افزود:
سرانه مصرف شیر در کشور بین  100تا  110کیلوگرم است ،این در حالی
است که متوسط سرانه مصرف شیر در جهان بیش از  160کیلوگرم است و
ایران همچنان 60درصد از میانگین جهانی فاصله دارد.

