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مذاکرات جدید برای
حضوردوباره شل درایران

مدیرعامل شرکت پتروپارس با اشاره به مذاکره این شرکت با شرکت شل به منظورمطالعه برای سرمایهگذاری در پروژههای نفتی،گفت :درحال مذاکره برروی
مباحث فنی هستیم.به گزارش ایسنا ،شمس با اشاره به مذاکره شرکت های نفتی با شرکت های داخلی برای سرمایه گذاری در پروژه های نفتی در قالب
قراردادهای جدید نفتیگفت :پتروپارس تاکنون با شرکتهای مختلفی مانند شل و یک شرکت ایتالیایی  -آلمانی مذاکرههایی داشته است.

▪ ▪چابهار؛دوراهیاتصالهندبهآسیایمرکزیواروپا

تاالر شیشهای
ایمان مقدسیان
economic@khorasannews.com

سیمانیها تخفیفها را کنارمیگذارند

تکاپوی یک بیمه خصوصی پس ازجرایم بیمه مرکزی

در جریان معامالت روز شنبه شاخص کل بورس با 35
واحد رشد به  76هزار و  448واحد رسید .خودرو ،رمپنا
و سرمایه گذاری غدیر بیشترین تأثیر را در رشد شاخص
داشتند و در مقابل شبندر ،فوالد و حکشتی تأثیر بیشتری
در افت شاخص از خود به جا گذاشتند.مجمع شرکت
پخش البرز روز چهارشنبه و با حضور اکثریت سهامداران
در تهران برگزار شد .در این مجمع مقرر شد از  47تومان
سود شناسایی شده 20 ،تومان تقسیم شود که معادل
 42درصد از سود تحقق یافته است .این مجمع چند خبر
برای سهامداران داشت ،اول این که نخستین مرکز توزیع
جدید شرکت در کرمانشاه افتتاح خواهد شد ،همچنین در
این مجمع اعالم شد از افزایش سرمایه  94مقداری باقی
مانده که امسال انجام خواهد شد .مجمع سیمان شمال
هم رأی به تقسیم سود  30تومانی از محل سود خالص و
انباشته داد .در این مجمع عنوان شد فع ً
ال افزایش نرخ
سیمان منتفی است ،شاید حداکثر بتوان تخفیف های
اعمال شده را کنار گذاشت.بیمه میهن که سال گذشته
به همراه سه شرکت دیگر توسط بیمه مرکزی جریمه
شد ،برنامه افزایش سرمایه  218درص��دی را که بهمن
سال گذشته اعالم کرده بود ،دوب��اره مطرح کرد .هیئت
مدیره این شرکت فرابورسی طبق مصوبه  17آذر ،گزارش
توجیهی حسابرس افزایش سرمایه از  80.2به 250
میلیارد تومان را به سازمان بورس ارسال کرده و منتظر
دریافت مجوز از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران
شده است .اردیبهشت سال گذشته بیمه مرکزی به منظور
حفظ سالمت بازار و جلوگیری از رقابت های ناسالم در
ریسک های ب��زرگ بیمه ای ،شرکت های سهامی بیمه
ایران ،کارآفرین ،کوثر و میهن را جریمه و اعالم کرد براساس
بررسی های نظارتی بیمه مرکزی ،این شرکت ها به دلیل
عدم رعایت نرخ و شرایط اخذ شده در هنگام صدور بیمه
نامه و یا عدم استعالم نرخ و شرایط از بیمه مرکزی شامل
جرایم آیین نامه شماره  76ش��ورای عالی بیمه از جمله
«عدم پرداخت کارمزد بیمه های اتکایی»« ،عدم پرداخت
خسارت سهم اتکایی بیمه مرکزی» و «صدور تذکر» شدند.
براساس مفاد ماده  6آیین نامه شماره  76مصوب شورای
عالی بیمه ،موسسات بیمه موظفند قبل از صدور بیمه
نامه هایی که تعهدات /سرمایه آن ها بیش از مبالغ مندرج
در آیین نامه مذکور است ،موافقت بیمه مرکزی را در مورد
نرخ و شرایط اخذ کنند .در صورت عدم اجرای مفاد این
آیین نامه توسط هر یک از موسسات بیمه ،بیمه مرکزی
می تواند یک یا چند جریمه مقرر در ماده ( )19آیین نامه
مذکور را در مورد شرکت های بیمه متخلف اعمال کند.

بررسی دالیل اهمیت چابهاربرای دهلی نو درآستانه سفرنخست وزیرهند به ایران

چابهار ،میانبرترانزیتیهند
محمد حقگو-نخست وزیرهند درحالی درجریان یک سفرتاریخی به ایران پایگذاشته استکه پیش
ازاین ،همتای هندی وی15،سال قبل به ایران سفرکرده بود .نارندرا مودی نیزدرآستانه این سفر ،با بیان
اینکهفصلجدیدیدرروابطایرانوهنددرحالشکلگیریاست،گفتهاست:دراینروابطجدیدچابهار
به مرکزمنطقه ای ترانزیت ،انرژی وتجارت منطقه تبدیل می شود وهند دراین منطقه 200میلیون دالر
سرمایهگذاریخواهدکرد.ویهمچنینایرانراارزشمندترینشریکمنطقهایهندخواندهاست.اهمیت
موضوعوقتیبیشترآشکارمیشودکهدرروزهایگذشته،اینکشور 750میلیوندالرازبدهینفتی6.4
میلیارد دالری خود به ایران راکه ازسال2013انباشته شده بود ،درآستانه این سفرتسویهکرده است .با این
وجود هم اینک این سوال مطرح استکه اهمیت بندرچابهاربرای هند چیستکه سبب شده اینکشور
اینقدرنسبتبهسرمایهگذاریدرآنحساسیتداشتهوازچابهاربهعنوانیکمحورهمکارییادکردهاست؟

چابهار را می توان یک دوراهی درمسیراتصال هند به آسیای
مرکزی از یک سو واروپا ازسوی دیگردانست .بر این اساس اگر
چه هم اینک هند ،می تواند از بندرکراچی برای ارسالکاال به
افغانستان وآسیای میانه استفادهکند ،اما او ًال استفاده ازمسیر
چابهار،مسیرارتباطیباافغانستانرابهمیزانحدود800کیلومتر
کوتاهترخواهدساخت.ثانی ًا باتوجهبهاینکهچابهاریکمنطقه
آزاد تجاری است ونیزصادرات ازمسیرایران به افغانستان ،به
گفتهکارشناسان ،سهلترازمسیر پاکستان به اینکشوراست،
(به دلیل وابستگی تجاری افغانستان به پاکستان و استفاده
پاکستانازاینوابستگیبرایفشاربهافغانستانبههنگامتیرگی
رواب��ط دوجانبه) ،لذا می توان گفت در مجموع ،بندرچابهار
به طوربالقوه برای بازرگانان بخصوص بازرگانان افغانستانی،
جایگزین خوبی نسبت به بندر کراچی محسوب می شود.
ازسویدیگر،بندرچابهاررامیتوانحلقهوصلاتصالمبادالت
تجاری هند واروپا عنوانکرد .درسالهای اخیر ،توسعهکریدور
شمال-جنوبباتوجهبهموقعیتخاصجغرافیاییکشورمورد
توجه قرارگرفته است .اینکریدورارتباط ترانزیتیکشورهای
شمال اروپا و روسیه را ازطریق ایران و دریای خزربهکشورهای
حوزه اقیانوس هند ،جنوب خلیج فارس وجنوب آسیا برقرار
میسازد .لذا میتوانگفت درصورت اجرایی شدن این پروژه،
هندموفقخواهدشدهزینهترانزیتکاالهایخودراتا 30درصد
کاهش دهد .چراکه درحال حاضرتجارت هند با اروپا ازطریق
دریایسرخ،کانالسوئزودریایمدیترانهصورتمیگیرد.

▪ ▪اهمیتراهبردیبندرچابهاربرایهند

از منظری کالن و راهبردی می توان حضور هند در ایران برای
توسعه بندرچابهار را در راستای رقابتهای راهبردی اینکشور
با چین درمنطقه دانست .هم اینک پاکستان با همکاری چین
درحال یک سرمایهگذاریعظیم 40میلیارد دالری برای تبدیل
بندرگوادربهمرکزتجارتمنطقهوآسیایمرکزیاست؛بندریکه
در72کیلومتری بندرچابهار قراردارد .لذا با توجه به رقابتهای
دیرینههندباپاکستان،میتوانگفتاینکشورهماینکانگیزه
بیشتری برای توسعه بندرچابهار پیداکرده است.ازسوی دیگر
حضورهند دربندرچابهارکه در440کیلومتری تنگه هرمز قرار
داشتهوبهعنوانیکیازگلوگاههایمهمجهانبرایترددکشتیها
ونفتکشهابهشمارمیآید،حائزاهمیتاست.گزارشهاحاکی
ازآن استکه درحال حاضرهند ازنظرانرژی وابستگی نسبت ًا

باالییبهخارجدارد.اینکشوردرسالگذشتهمیالدینزدیکبه
57درصد نفت مورد نیازخود را ازکشورهای خاورمیانه واردکرده
ونشانههای اقتصادی حاکی ازآن استکه نیازمندیهای هند
درزمینه انرژی دردهه آینده سیرصعودی خواهد داشت .دراین
میان ایران نیز یکی ازاصلیترین تامینکننده هایمنابعانرژی
اینکشوربهشمارمیرود.چندروزقبل،تسنیمبهنقلازبیزینس
اینسایدرنوشتکه ایران طی4ماهه نخست سال ،2016حدود
7.4درصدوارداتنفتهندرابهخوداختصاصدادوبهپنجمین
تامینکنندهنفتموردنیازاینکشورتبدیلشدهاست.
▪ ▪فرصتهایتوسعهبندرچابهاربرایایران

ایران سال هاست ازنداشتن بندر «ژرف آب» درجنوب خود رنج
میبرد وچابهارفرصتی برای تحولی اساسی درمبادالت تجاری
بین المللی ای��ران محسوب می شود .بهگ��زارش ایرنا به نقل از
روزنامه ایران ،اهمیت این موضوع ازآن روستکه نزدیک به85
درصدمبادالتدریاییایرانازطریقبندرعباسانجاممیگیردو
اینبندرقادربهپذیرشکشتیهایبیشاز 100هزارتننیستو
ازاینروکشتیهایباالیاینتناژکهحاملکاالبرایایرانباشند
مجبورند بارخود را از طریق بندرجبل علی در ام��ارات متحده
عربی و با استفاده ازکشتی های کوچک تر به ایران بفرستند.

▪ ▪موانعفرارویطرحچابهار

با وج��ود مزیت های بالقوه ،هم اینک توسعه بندر چابهار با
تهدید هایی نیزهمراه است .اول اینکه بنادر رقیب منطقه نیز
همچون بندرخلیفه درابوظبی یا بندر ُدقم درعمان وبخصوص
بندرگوادردربلوچستانپاکستانقطع ًادرپیتوسعهظرفیتهای
تجاریخودخواهندبود.بهعنوانمثالهماینکتوسعهبندرگوادر
باظرفیتهاوتواناییهایساختاریقابلتوجهش،پیشرفتقابل
مالحظهایداشته،امابندرچابهاردرمراحلابتداییتوسعهخود
است.ازسوی دیگرچابهاربرای اجرایی شدنکاملظرفیتهای
آنوتبدیلبهیکقطبمهمترانزیتمنطقهایوبینالمللیبه31
میلیارددالرسرمایهگذارینیازدارد.رقمزیادیکهتاکنونفقط2
درصد آن جذب شده است وایران وهند تاکنون درمجموع وطی
سالهای اخیرتنها 340میلیون دالردراین بندرسرمایهگذاری
کردهاند.لذاترغیبسرمایهگذارانخارجیجهتسرمایهگذاری
دراینپروژهکاردشواریخواهدبود.همچنینتداومناامنیهادر
افغانستاننیزیکیازموضوعاتیاستکهتوسعهتجاریوبخصوص
اتصال ریلی این کشور به چابهار را دچار مشکل خواهد کرد.

نبض بازار

قیمت گوشت بر مدار ارزانی
معلمی  -بارندگی های اخیر موجب غنی شدن مراتع و رشد سطح سبز
چراگاه ها شده وبا توجه به اینکه بیش از 60درصدگوشتگوسفندی از
عرصه های مرتعی وعشایری به دست می آید ،هرکیلو وزن زنده دام سبک
باکاهش قیمت 2000تومانی درماه اخیرمواجه شده و دام سبک زنده از
قرارهرکیلو  10500تومان درمیادین دام عرضه شده است.کاهش قیمت
دام سبک موجب کاهش دام کشتاری نیز شده و بار دیگر ب��ازار عرضه در
سطح خرده فروشی ،قیمت هرکیلوگوشتگوسفندیرا زیر 28000تومان

تجربه میکند.اتحادیهگوشتگوسفندی تهران رکود بازار وفراوانی تولیدرا
عامل اصلی ارزان شدنگوشت می داند وکارشناسان ارزان شدن علوفه و
غنی شدن مراتع راموجب ارزان شدنگوشت دام سبک عنوان میکنند.
عرضهکنندگانگوشتگوسفندی عامل دیگری را باعث ارزان شدنگوشت
گوسفندیمیدانندومیگویند:درماههایاخیربهدلیلعرضهگوشت دام
سنگینوارداتیودامسنگینکشتاری(گوسالهپرواریودامشیریکشتاری
وحذفی) به بازاروتمایل تقاضا برایگوشت دام سنگین،گوشتگوسفندی
بر مدارارزان شدن قرارگرفته است وازسوی دیگربه دلیل عرضه فراوان دام
سبکعشایریبهمیادینعرضهدامزنده،گوشتگوسفندیارزانشدهاست.

ردیف

گوشت گوسفندی
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گردن 20 +درصد چربی
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شقه ( حداقل  12کیلوگرم)

26000
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34000
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25000

26000
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دیدگاه
سود باالی فعالیت های غیر مولد در ایران
حسینراغفر-یکیازمحورهایاقتصادمقاومتی،عادالنه
کردن سهم عوامل تولید در اقتصاد ایران است .ادعای
اصلی علم اقتصاد از ابتدا تاکنون این است که اگر بخواهیم
تخصیص های عادالنه را تحقق بخشیم ،باید به سمت
کارایی حرکت کنیم .بنابراین کارایی به عنوان تخصیص
بهینه منابع به یک اقتصاد عادالنه تفسیر شده است.
آنچهازمطالعهماازاقتصادایرانبهدستآمدهنشانمیدهد
ما دچ��ار کژ ک��اری ه��ای اساسی ساختاری هستیم .این
کاستی های ساختاری با تغییرات پارامتر ها و متغیر های
موجود اقتصاد ،امکان اصالح ن��دارد .با اقدامات سطحی
نمیتوانساختاراقتصادایرانراکهنزدیکبه 55سالگذشته
حدود  ٧٠درصد دربخش خدمات 25 ،درصد درصنعت و
حدود پنج درصد دربخش کشاورزی متمرکزبوده ،اصالح
کنیم .ما نیاز مند هستیم که ساختاراقتصاد تغییر کند .به
نحویکهصنعتبایدسهمبسیارباالتریراازآنخودکندوبه
دنبالآن،تأثیرصنعتبرکشاورزی،موجبایجادکشاورزی
صنعتیمناسبشودوخدماتحولخدماتموردنیازصنعت
شکل گیرد ،اما تاریخ اقتصادی ای��ران درصد سال گذشته
حکایت ازاین دارد که بخش قابلتوجهی ازخدمات درحوزه
زمینومستغالتمتمرکزشدهاست.درواقعدربخشهاییکه
هیچارزشافزودهایبرایاقتصادایجادنمیکند ،پرسودترین
فعالیتاقتصادیکشوربودهاست.دردهههایگذشتهحتی
خریدوفروشزمینازساختمسکنهمپرسودتربودهاست.
آمار ها نشان می دهد تورم مسکن ازسال  6٨تا پایان ،٩1
13هزار و٧٠٠درصد بوده است .این رقم درحوزه کشاورزی
به هفت هزاردرصد و درصنعت به شش هزاردرصد میرسد.
یعنیاگرکسیساختمانساخت،سودیکهفقطازافزایش
قیمت محصول و کاال دراثرتورم بهدست آورده ،دوبرابربخش
صنعتاست،آنهمبدوناینکههیچهزینهدیگریمتحمل
شود .عالئمی که این اقتصاد به فعاالن اقتصادی میدهد،
این است که منابع خود را درجاهای امن مانند خرید وفروش
زمین سرمایه گذاری کنند .به همین دلیل خرید و فروش
زمین درایران سابقهای تاریخی وسنتی دارد که منابع بزرگی
راجذبمیکند.بنابرایناقتصادایرانتولیدنداردوبهتعبیری
اقتصادجمعصفراستیعنیاگرسهمبیشتریبهیکبخش
دادهشودبهاینمعناستکهسهمبخشدیگریکممیشود.
وقتی سهم سود درفعالیت های خدماتی (خدمات مالی و
پولی مثل خرید وفروش پول وارز وسکه دردوره  6٨تا ،)٩1
 2٠هزاردرصد است ،یعنی فعالیتهای خرید وفروش پول
دراقتصاد ایران  5.3برابرصنعت سودآوری داشته است .با
درنظرگرفتنسختیهایکارتولید،کسیحاضرنیستبهاین
فعالیتها روی آورد .بهویژه درصنعتی که با مشکالت جدی
مالیات،بیمه،دستمزد،وارداتبیرویه،نوساناتنرخارزو...
روبهروست .مادامیکه این تغییرساختار را دراقتصاد ایجاد
نکنیم،ایجاداقتصادیبرپایهتولید،منتفیاست.
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