بین الملل
بیزینساستاندارد:

ایران برای توسعه بندر چابهار
تضمین به یورو میخواهد

افکار نیوز  :ارائه تضمیــن بانکی به یورو برای
هندیها غیرممکن است؛ چراکه باید برای ارائه
آن از یک بانک خارجی استفاده کنند .مشکالت
جدید احتماالً طرح واگــذاری دو ترمینال در
بندر چابهار به طرف هندی را به تأخیر خواهد
مصر اســت که هنــد باید یک
انداخت .ایران ّ
تضمین بانکی به یورو برای اجرای طرح توسعه
بندر چابهار به ایران بدهد .با توجه به اینکه کانال
بانکهای بینالمللی به روی ایران بسته است،
اجرای خواسته ایران برای طرف هندی بسیار
چالشبرانگیز خواهد بود و احتماالً توسعه بندر
چابهار را به تعویق خواهد انداخت.در اوایل ماه
سپتامبر وزیر راه و شهرسازی ایران طی دیداری
در هند گفته بود که امیدواریم طی یک ماه دو
ترمینال از بندر چابهار به طرف هندی واگذار
شود .چابهار نخستین بندر خارجی است که هند
در تاریخ خود قرار است از آن بهرهبرداری کند.
هفته گذشته دو شرکت هندی سفارش خرید
 ۹میلیون بشکه نفت به ایران برای ماه نوامبر را
ارائه دادند؛ اما پرداخت هزینه نفت وارداتی به
روپیه هند خواهد بــود .ارائه تضمین بانکی به
یورو برای هندیها غیرممکن است؛ چراکه باید
برای ارائه آن از یک بانک خارجی استفاده کنند.
یک مقام هندی در این بــاره گفت :با توجه به
تحریمهای آمریکا علیه ایران احتماال هیچ بانکی
نخواهد
زیر بار صدور تضمین به یورو برای ایران

رفت.

انرژی
بنزین دو نرخی در راه است؟

شهر خبر  :احتمال بازگشت کارت سوخت به
چرخه سوختگیری روز به روز قویتر میشود
و به نظر میرسد این طرح که پایههای اولیه آن
در زمستان گذشته بنا شد ،در ساختمان دولت و
مجلسمراحلنهاییخودراطیمیکند.مهمترین
سوالی که در این فرآیند وجود دارد ،این است که آیا
با بازگشت کارت سوخت ،بنزین دو نرخی خواهد
شــد؟ باید گفت این موضوع در دولت و مجلس
در دست بررسی اســت و آنطور که محمدرضا
پورابراهیمی-رئیسکمیسیوناقتصادیمجلس
 به ایسنا گفته ،قرار است کارت سوخت در اختیارمردم قرار بگیرد که در این کارت سوخت حدود
 ۶۰لیتر بنزین برای یک ماه شارژ میشود.به گفته
وی طبیعتا مصرف مازاد به معنای استفاده بنزین
با قیمت آزاد است .در این باره ظرف یک ماه آینده
تصمیمگیری میشــود و معلوم خواهد شد این
تصمیم از چه زمانی اجرا خواهد شد.در راستای
اجرای این طرح به وزارت نفت ماموریت داده شده
که بر کارتهای سوخت دقت و نظارت بیشتری
داشته باشد و این پیشنهاد مطرح شده که همه
کارتها در سراسر کشور توسط مالکین خودرو
مورد اســتفاده قرار گیرد و در نقاط دیگر ممنوع
شــود .دلیل این موضوع افزایش قاچاق سوخت
در مناطق مرزی کشور اســت؛ چرا که بر اساس
گزارش وزارت نفت ،بیــش از  ٣٥٠هزار کارت
سوخت مهاجر به مناطق مرزی وجود دارد.افرادی
هستند که کارت آنها در تهران صادر شده؛ اما با
این کارت در سیستان و بلوچستان ،هرمزگان و
دیگر استانها سوختگیری میشود.

بانک
در بخشنامهای ابالغ شد:

شرط و شروط جدید بانک
مرکزی برای بانکها

مهر  :بانــک مرکزی بــا ابالغ ویرایــش جدید
صورتهای مالی نمونه موسسات اعتباری اعالم
کرد :تهیه صورتهای مالی براساس نمونه ابالغی،
به عنوان شــرط صدور برگزاری مجمع عمومی
ســالیانه مدنظر قرار خواهد گرفت.بر این اساس
این بانک در بخشــنامهای بــه بانکهای دولتی،
غیردولتی ،شرکت دولتی پستبانک ،موسسات
اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ـ ونزوئال
ابالغ کرد :پیرو بخشنامه شــماره ۹۶/۲۲۹۱۷۱
مــورخ  ۱۳۹۶.۰۷.۲۳در خصــوص صورتهای
مالی نمونه موسســات اعتباری (ویرایش سوم)،
بدینوسیله به استحضار میرساند؛ با عنایت به ابالغ
«دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت
سرمایه مؤسسات اعتباری» ،موضوع بخشنامههای
شماره  ۹۶/۱۱۱۵۹۷مورخ  ۱۳۹۶.۰۴.۱۷و شماره
 ۹۷/۳۱۴۳۴مورخ  ۱۳۹۷.۰۲.۰۵و «دستورالعمل
ناظر بر وضعیت باز ارزی موسســات اعتباری»،
موضوع بخشــنامه شــماره  ۹۶/۱۴۳۱۱۳مورخ
 ۱۳۹۶/۵/۱۰همچنین سایر بازخوردهای واصله
از شــبکه بانکی کشــور و خبرگان پولی و بانکی،
تغییرات الزم اعمال و «ویرایش چهارم صورتهای
مالی نمونه موسسات اعتباری» به پیوست ارسال
میشود.
شایان ذکر است؛ موسسات اعتباری موظفهستند
از زمان ابــاغ این بخشــنامه ،صورتهای مالی
سالیانه خود (بانک/موسســه اعتباری و تلفیقی)
را در چارچــوب ویرایش جدید و با رعایت ســایر
ضوابط و مقررات ابالغی ،به ویژه بخشنامه شماره
 ۹۷/۵۱۷۸۲مــورخ  ۱۳۹۷.۰۲.۲۲ایــن بانک،
جهت برگــزاری مجامع عمومی ســالیانه تهیه
کنند.

برقراری مجدد سهم یارانهای بیمه رانندگان برون و درون شهری

افزایش  18درصدی نرخ روغن در بازار

اقتصاد نیوز   :حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر ،برخوار و میمه در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار افکارنیوز
با اشاره به طرح اصالح قانون بودجه  97که در دستور کار کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس قرار دارد ،گفت :یکی از مصوبات
کمیسیون ،برقراری مجدد سهم یارانه ای بیمه رانندگان برون و درون شهری بود.وی با بیان اینکه حدود یک میلیون نفرراننده بیمه بودند
که  13و نیم درصد بیمه شان را دولت پرداخت می کرد و  13و نیم درصد را خودشان ،افزود :سهم یارانه ای بیمه رانندگان که از سوی دولت
پرداخت می شد ،در سال جاری قطع شد.عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد :با مصوبه امروز کمیسیون مقرر شد
تا مبلغ  2هزار و  200میلیارد تومان از محل جابهجایی یارانه به سازمان تامین اجتماعی اختصاص داده شود.حاجی دلیگانی تاکید کرد :با
این مصوبه کمیسیون همه رانندگان مجدد بیمه می شوند و سهم یارانه ای آنها پرداخت خواهد شد.

پارسیک  :وزیر جهاد کشاورزی با رد برخی اظهارات مبنی بر افزایش دو برابری قیمت روغن خوراکی گفت :روغن  ۱۸درصد افزایش
قیمت داشته است .محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با رد برخی اظهارات مبنی بر افزایش دو برابری قیمت روغن خوراکی ،اظهار
کرد :آنطور که گفته می شود ،قیمت روغن خوراکی دوبرابر نشده اســت؛ چرا که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی  18درصد
افزایش قیمت داشته که با توجه به افزایش نرخ ارزی که نسبت به سال گذشته داشتیم ،طبیعی است.وی با اشاره به اینکه سال گذشته
دالر  3هزار و  200تومان به واردات دانه های روغنی اختصاص می یافت ،افزود :این درحالی است که هم اکنون این نرخ  4هزار و 200
تومان است.به گفته حجتی با توجه به آنکه قیمت روغن در بازارهای جهانی با نوسان قیمت روبهروست ،بنابراین این نوسان قیمت در
بازار داخل طبیعی است.
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اقتصاد کالن


کارشناسان چه میگویند؟

تاثیر FATFبر بازار ارز
نسل فردا  :این روزها اقتصاد ایران طی
دهههــای اخیر چندین بحــران ارزی را
تجربه کرده اســت که هریک به واسطه
عوامل درونزا مانند سیاســتگذاریهای
نادرســت در حوزههای مالــی و پولی یا
عوامل برونزا ماننــد تعامالت بینالمللی
و تحریمها رخ میدهــد .اگر تعریف رایج
بحران ارزی مبنی بر کاهش حداقل 30
درصدی ارزش پول در کمتر از یک سال را
به عنوان معیاری برای وقوع بحران بپذیریم
میتوان بر اساس آمار افزایش نرخ ارز بازار
غیررســمی در هر فصل نسبت به فصل
مشابه ســال قبل ،ادعا کرد اقتصاد ایران
در بازار ارز ،در سالهای ،1372-1374
 1391-1392 ،1377-1378و فصــل
پایانی سال  1396و چند ماهه آغازین سال
جاری ،بحران ارزی را تجربه کرده است.
بنابراین بحران اخیر اولین و بدون تردید
آخرین بحران این حوزه نبوده و نخواهد
بود .از یاد نبریم که در عرصه بینالمللی
نیز کشورهایی نظیر مصر ،ترکیه ،مکزیک،
تایلند و ...بحرانهای مشــابهی را البته با
شرایط و پیامدهای مختلف و راهکارهای
متفاوتی پشــت سر گذاشــتهاند .وجود
کسری بودجههای فزاینده ،انتظارات خود
محققکننده فعاالن اقتصــادی در مورد
ارزش پول ملی و مشکالت موجود در نظام
بانکی از جمله عوامــل اصلی بحرانهای
ارزی است.
این بحرانهــا و تردیدهــای روزافزون
در حالی اســت که بعد از تصویب لوایح
چهارگانه جنجالی برخی انتظار معجزه در
بازارداشتند؛ گویی لوایح چهارگانه قراربود
چونان عصای موسی قیمتها را به دو نیم
کند ولی پدیده چســبندگی قیمتها در

اقتصاد چنین اجازه ای را هرگز نمیدهد.
اما هنوز عدهای بر این باورند که تصویب
لوایح مرتبط با  FATFباعث کاهش قیمت
ارز میشود؛ اما واقعیت با اینگونه تفکرات
متفاوت اســت .اظهار نظرهای مختلفی
در رابطه با تصویــب و تاثیر لوایح مرتبط
با  FATFبر بازار ارز شــنیده میشــود .با
توجه به اینکه برخی از اظهــار نظرها از
تاثیر کاهشی این مصوبه بر نرخ دالر خبر
میدهد؛ اما این اتفاق با توجه به گفتههای
کارشناســان همچنین مسئوالن به واقع
هیچ تاثیری در بازار ارز نخواهد داشــت.
برای بررسی بیشتر این موضوع به یکی از
نمایندگان مجلس مراجعه کردیم که به
این شرح است:

ســیر صعودی نــرخ ارز با
تصویب لوایح مرتبط با FATF
به گزارش باشــگاه خبرنگاران شــهاب
نادری ،عضو کمیســیون مجلس شورای
اســامی در گفت و گو با خبرنگار بورس،
بانــک و بیمه گــروه اقتصادی باشــگاه
خبرنگاران جــوان ،بیان کــرد :تصویب
لوایــح مرتبط با  FATFهیــچ تاثیری در
بازارهای کشــور نخواهد داشــت؛ زیرا با
توجه بررســیها اینجانــب از بازارهای
کشــور پس از تصویب این الیحه کامال
دریافتم که این موضوع تنها بر روابط بانکی
مربوط اســت و در بازارهــای ما دخالتی
نــدارد .وی افزود :به نظر میرســد نباید
ســودجویان برای تغییر قیمتهای خود
در بازار ،موارد غیر کارشناسی مثل تاثیر
 FATFرا مطرح کنند .همانطور که محمد
جواد ظریف ،رئیس دســتگاه دیپلماسی
هم بر این موضوع تاکیــد کرد که دولت

هیچ تضمینی نمیدهد که با تصویب این
معاهده ،مشکالت اقتصادی حل شود .این
عضو کمیسیون اقتصادی با انتقاد از برخی
مواد ایــن مصوبه تاکید کــرد :قطعا این
معاهده ربطی به بازار ارز ندارد.
برخی میخواهند نوسانات
بازار ارز را بــه زور به FATF
ارتباط بدهند
حسینعلی حاج دلیگانی ،عضو کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در
گفت و گو با خبرنگار بورس ،بانک و بیمه
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،
با اشــاره به بی ربط بودن این معاهده به
بازارهای کشــور ابراز کرد :همانطور که
شاهد روند کاهشــی نرخ ارز در روزهای
قبل از تصویب لوایح مرتبط با  FATFبودیم
که این روند با شدت و سرعت باالیی هم
همراه بود ،در مییابیم که این ارزانی ارز،
ربطی به این مصوبه ندارد .وی افزود :خیلی
راحت میتوان متوجه این موضوع شد که
تغییرات در بازار ارز و حتی سایر بازارهای
کشور هیچ ارتباط معنایی به الیحه FATF
نداشته و ندارد؛ زیرا این الیحه در مسیری

دیگر تاثیرگذار است ،این تبادالت تجاری
یک کشور اســت که میتواند بر نرخ ارز
تاثیر گذار باشد .این عضو کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس شورای اسالمی درپایان
سخنانش تصریح کرد :بارها این موضوع را
تاکید کردهایم؛ اما بازهم این بین برخی
میخواهند روند کاهــش و افزایش نرخ
ارز را به زور به  FATFارتباط بدهند .تنها
چند روزی است که از تصویب این الیحه
میگذرد و حتی بــازار ارز تحت تاثیر بار
روانی این موضوع هم تغییر روند نداده و
در چرخه روند صعودی قدم برمی دارد.
رضا ترکاشــوند ،دبیر کانــون صرافان
ایرانیان نیز در نشســت خبری با اشاره
به تاثیر  FATFدر بازار ارز گفت :تبادالت
بین المللی همگی به دنبال ایجاد شفافیت
هستند؛ لذا این قانون نیز با ایجاد شفافیت
در بلند مدت موجب اتفاقات مناســب و
خوبی خواهد شــد؛ اما اینکه بگوییم در
کوتاه مدت میتواند وضعیت ما را تغییر
دهد ،نه اینطور نیست.
هیچ بازاری در ایران تحت
تاثیر لوایــح مرتبط با FATF

نیست
بیژن عبدی ،کارشناس مسائل اقتصادی
در گفت و گو با خبرنگار بورس ،بانک و
بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران
جوان ،در این باره میگوید :به طور جد
می گویم که لوایح مرتبط با  FATFهیچ
ربطی به بــازار ارز و حتی ســایر بازارها
نیز ندارد و تنها میتواند راهکاری برای
بــرون رفــت از فشــارها و تحریمهای
آمریکا و خارج باشــد .این موضوع یک
معاهده سیاسی است .علی قربانی ،عضو
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای
اسالمی نیز اظهار کرد :با مدیریت صحیح
باید مشکالت اقتصادی کشور حل شود؛
البته تصویب لوایح مرتبط با  FATFمانند
 CFTدر تسهیل روابط بانکی تاثیرگذار
اســت .وی در خاتمه سخنان خود بیان
کرد :تصویب لوایح مرتبط با  FATFزمینه
ساز منطقی شدن قیمت ارز است؛ اما در
هر حالت این امر با تکیه بر ظرفیتهای
داخلی و اســتفاده از ظرفیت نخبگان،
میتواند حل شود و تاثیر این الیحه در
بازار ارز قطعا به صورت مســتقیم و جزء
به جزء نیست.

نفت

خودرو

تجارت

خبر ویژه

محموله نفتکش ایرانی در چین
تخلیه شد

قیمت پراید به زیر  ۳۰میلیون
تومان رسید

 FATFراهی برای جذب
سرمایهگذاریهایخارجی

احتمال راهاندازی بانک مشترک
میان ایران و ترکیه

ایرنا  :ایران که سومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک
است ،در آستانه بازگشــت تحریمهای آمریکا علیه
صنعت نفت که از چهارم نوامبر اجرایی میشــود با
کمبودنفتکشبرایحملنفتخودمواجهشدهاست.
ایران در دوران قبلی تحریمها در سال  ،۲۰۱۴نفت را
در مخازن نفتی در دالیان نگهداری میکرد سپس
آنها را به خریداران در کره جنوبی و هند میفروخت.
بنا بر اعالم منابع کشتیرانی مستقر در دالیان ،نفتکش
بسیاربزرگ Duneکهتحتادارهشرکتملینفتکش
ایران قــرار دارد ،نفت خود را در مخازن رســمی در
بخش شــینگانگ این بندر تخلیه کرده است .طبق
آمار رهگیری کشتی ،این نفتکش جزیره خارک را
در  ۱۲ســپتامبر ترک کرده بود .منطقه شینگانگ
محل استقرار مخازن متعدد از جمله ذخایر بازرگانی و
استراتژیک است .شرکت ملی نفت چین ( )CNPCو
شرکت بندر دالیان که این ذخایر بازرگانی را در منطقه
اداره میکنند در این باره حاضر به اظهارنظر نشدند.

تعاون

افــکار نیــوز :رئیــس اتحادیــه صنــف
نمایشگاهداران و فروشــندگان خودرو گفت:
قیمت خودروی پراید بعــد از دوماه به زیر ۳۰
میلیون تومان رسید .سعید موتمنی با اشاره به
کاهش  ۱۵درصدی قیمت خودروهای داخلی
در بازار آزاد افزود :روز گذشــته و امروز کاهش
خودروها را در بازار شاهد بودیم؛ اما هم اکنون
خریــداری در بازار وجود نــدارد .موتمنی ،در
پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه روند کاهشی
قیمت خودروها تا چه زمانی ادامه دارد ،تصریح
کرد :هم اکنون این روند کاهشــی ادامه دارد و
اگر شــرکتها همکاری خوبی داشته باشند یا
خودروهای ثبت نام زودتــر و به موقع تحویل
داده شــود ،این روند ادامهدار خواهد بود  .وی
گفت :با توجه به آنکه قیمــت تمام خودروها
روند کاهشــی داشــته؛  اما خریداری در بازار
وجود ندارد.

چهار راه افزایش قدرت خرید کارگران

ایسنا :از نگاه یک کارشناس حوزه کار پیشبینی بستههای غذایی ،معافیت مالیاتی کارگران ،کاهش تعرفه خدمات
درمانی و معافیت کارفرمایان از پرداخت مالیات و عوارض از جمله راهکارهای حمایت از خانوارهای کارگری و افزایش
قدرت خرید کارگران است .علی اکبر لبافی اظهار کرد :موضوع افزایش مزد به لحاظ تاثیرگذاری در ابعاد مختلف
جامعه و گستردگی آن مهم است ولی در حال حاضر دولت اولویتهای خودش را دارد و مباحث ارزی یا سیاستهای
خارجی در درجه اول سیاستهای دولت قرار دارند .دولت به دنبال این است که کشور به شرایط مطلوبتری برگردد
و پس از آن به موضوعات دیگر ورود کند یا دست کم به موضوع افزایش دستمزدها بپردازد .لبافی درعین حال،
معافیت مالیاتی کارگران ،پیشبینی بستههای غذایی و سبد کاال ،معافیت کارفرمایان از دادن مالیات ،عوارض و
کاهش تعرفه خدمات درمانی کارگران و بازنشستگان را از جمله راهکارهای حمایت از معیشت خانوارهای کارگری
عنوان کرد .او در پاسخ به این پرسش که چرا در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان قیمت کاالهای خود را افزایش
دادهاند ،باالبردن دستمزدها منطقی نیست؟ گفت :این موضوع در مورد تمام واحدهای تولیدی صدق نمیکند،
همین حاال بسیاری از واحدها با مشکل تامین مواد اولیه و فروش مواجهند و افزایش دستمزد نیروی کار را ندارند؛
البته در مورد آن دسته واحدهایی که از شرایط به وجود آمده سوءاستفاده کرده و با گران کردن محصوالت خود
مردم را در فشار و تنگنا گذاشتهاند ،قضیه فرق میکند .این بنگاهها خالف قانون عمل میکنند و مردم میتوانند
بهترین واکنش را در قبال تولیدات آنها نشان بدهند ولی با خرید محصوالت گران شده عمال اتفاقی برای کاهش
قیمتها نمیافتد .لبافی افزود :در یک واحد تولیدی ۳۰،درصد هزینهها مربوط به مواد اولیه و ۷۰درصد دیگر شامل
دستمزد ،انرژی ،مالیات و استهالک است .سوال این است که آیا ما به نیروی کار ایرانی به دالر و ارز حقوق میدهیم یا
انرژی را به قیمت ارز میپردازیم که حاال کاالهای تولیدی را با افزایش نرخ ارز به فروش میرسانیم؟ این کار مصداق
بیانصافی و بیقانونی است .متاسفانه قیمت برخی اقالم در عرض چند هفته افزایش یافته و نشان میدهد که کنترل
و نظارت از دست متولیان آن خارج شده یا تمایلی به مقابله و برخورد ندارند.

ایسنا  :یک اقتصاددان با اشــاره به تصویب الیحه
 CFTدر مجلس شورای اسالمی ،تصویب  FATFرا
در جذب سرمایهگذاریهای خارجی تسهیل کننده
توصیــف کرد.کمیل طیبی  -عضــو هیئت علمی
دانشکده اقتصاد دانشــگاه اصفهان  -با بیان اینکه
تصویب الیحهای مانند FATFمیتواند به ایجاد فضای
روانی مثبتی در بازار ارز کمک کند ،گفت :تصویب
 FATFاقدامی مثبت در جهت تعدیل تحریمها یا در
یاست؛چراکهباعثشفافیت
واقعتعدیلخودتحریم 
بیشتر در جریانات مالی شده و از این جهت میتواند
در بهبود جو روانی بازار ارز موثر باشد.وی با اشاره به
دادن اختیارات بیشتر به بانک مرکزی توسط دولت
و قوه قضاییه اظهار کرد :بانک مرکزی باید کنترل و
نظارت خود را بر بازار ارز بیشتر از گذشته اعمال کند و
از طرف دیگر از طریق اختیاراتی که دارد ،سیاستهای
ارزی را بــدون دخالــت ارگانهــای دیگر تنظیم
کند.

بورس

ایسنا :در جهت افزایش حجم مبادالت بازرگانی
ایران و ترکیه و تسهیل آن ،دبیر شورای مشترک
بازرگانی ایران و ترکیه از احتمال راهاندازی بانک
مشترک میان دو کشور خبر داد و اعالم کرد :نقشه
راهی برای همکاریهای اقتصادی دو کشور آغاز
شده و دو کشور خواستار توسعه همکاری در زمینه
داروهای بیوتکنولوژی و همــکاری در مبادالت
دارویی هستند.سید جالل ابراهیمی  -مدیر مرکز
مطالعات و پژوهش ایران و ترکیه  -گفت :در مرحله
اول برای سرعت بخشی در امر مبادالت تجاری،
تشــکیل صندوق ضمانت صادرات ایران -ترکیه
ضروری است و ایران اخیرا پیشنهاد تشکیل یک
بانک مشترک برای توسعه روابط تجاری بین ایران
و ترکیه کرده اســت که البته این پیشنهاد مورد
توجه و نیاز اســت؛ چرا که میتواند گرهگشــای
مشــکالت تجاری و آسانســازی روابط بین دو
کشور باشد.

راهکارهای مقابله با استرس در بازار بورس

 .۱تمام زیانهای احتمالی را پیش از ورود به بازار بپذیرید :مک کال که یکی از نویسندگان مشهور در حوزه روانشناسی
بازار سهام است ،میگوید ساموراییها پیش از ورود به جنگ ،مرگ را پیامدی کامال عادی از نبرد میدانستند و آن را به
خوبی میپذیرفتند .این امر شجاعت الزم برای نبرد با جسارت بیشتر و تردید کمتر را به آنها ارزانی میکرد .اگر بدانید
که ممکن است بمیرید ،نهایت تالش خود را در نبرد خواهید کرد .بدانید و بپذیرید که هر معامله ممکن است برایتان
زیانآور باشد؛ بنابراین بر آن اساس برنامهریزی کنید .این کار اعتماد به نفس الزم برای انتخابهای صحیحتر را به شما
خواهد داد .۲.ذهن ،روح و جسم خود را متمرکز کنید :مک کال توضیح میدهد که تمرین تنفس عمیق به وضعیت
عصبی ما آرامش میبخشد و کمک میکند تا بهتر بر هیجان و ترس خود غلبه کنیم .من همیشه این کار را قبل از یک
مصاحبه رادیویی انجام میدهم تا خودم را آرام کنم .۳.به مهارتهای درونی و درک شهودی و حس خود اعتماد کنید:
اغلب صدای درون من فریاد میزند که سهمی را بفروشم؛ زیرا قیمت آن پایین خواهد رفت .هنگامی که بر اساس این
ندای درونی اقدام میکنم ،کارها خوب پیش میرود .نادیده گرفتن این نداهای درونی و تفکر مجدد در مورد آنها کار
را خراب خواهد کرد .مک کال معتقد است :یک معاملهگر خوب نه تنها باید به ابزارهای خود متکی باشد ،بلکه باید به
درک درونی خود گوش فرا دهد .اگر هنوز به سیستم خود اعتماد ندارید ،آن را دور بیندازید و سعی کنید نحوه کار آن
را به خوبی درک کنید و آن را بفهمید و آنگاه دوباره به آن اعتماد کنید .اگر هم سیستم شما مدتی است که خوب کار
نمیکند و نتایج مطلوبی به دست نمیدهد ،احتماال زمان تغییر فرا رسیده است .هر کاری که الزم است ،انجام دهید
تا مطمئن شوید سیستمی که از آن استفاده میکنید ،خوب کار میکند .خودتان را هم در این بررسی و بازبینی قرار
دهید .به عبارتی ،اگر نمیتوانید به صدای درونتان گوش فرا دهید ،تنها معامالت مجازی انجام دهید تا زمانی که این
توانایی ذهنی را به دست آورید .۴.پیروزی و موفقیت را به وضوح برای خود مجسم کنید :میتوان همین موضوع را به
نحو دیگری بیان کرد :مثبت بیندیشید .یک نتیجه مثبت را برای خود متصور شوید و از این طریق راحتتر میتوانید به
موفقیت دست یابید .ممکن است حتی سه سال زمان و زیان کردن نیاز باشد تا این توانایی را به خوبی به دست آورید.

سود سهام عدالت سال ۹۶
دی ماه واریز میشود

افــکار نیــوز :مشــاور رئیس ســازمان
خصوصیســازی گفت :پیش بینی میشود
سود سهام عدالت برای سال مالی  ۱۳۹۶که در
مجموع حدود پنج هزار میلیارد تومان است،
از دی ماه امسال به مرور به حساب مشموالن
واریز شــود« .سید جعفر ســبحانی» افزود:
زمانی میتوانیم سود مشموالن سهام عدالت
را واریز کنیم که مجامع شــرکتهایی که در
سبد ســهام عدالت قرار دارند ،برگزار و سود
هر سهم مصوب شود .وی اضافه کرد :تاکنون
 3800میلیارد تومان سود سهام عدالت پس
از برگزاری مجامع شــرکتها مصوب شده و
تنها سه یا چهار شــرکت باقی مانده است .به
گفته مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی
هلدینگ خلیج فارس از شــرکتهای مورد
توجه سازمان خصوصی سازی است که مجمع
آن هنوز برگزار نشده است و  30مهرماه میزان
ســود آن تعیین و تصویب میشود .سبحانی
ادامه داد :این هلدینگ ســال گذشته 800
میلیارد تومان معادل  23درصد از سود سهام
عدالت مشموالن را تولید کرده بود .وی ابراز
امیدواری کــرد که هلدینــگ خلیج فارس
امســال نیز حدود یک هــزار و  100میلیارد
تومان سود در اختیار سهام عدالت قرار دهد
که با احتساب سه هزار و  800میلیارد تومانی
که تا کنون مصوب شــده ،مبلغ ســود سهام
عدالت ســال مالی  1396به حدود پنج هزار
میلیارد تومان برسد .مشــاور رئیس سازمان
خصوصی سازی گفت :ارزش گذاری سهام 49
شرکتی که در سبد سهام عدالت قرار دارند،
در مجموع  26هزار و  600میلیارد تومان بود
که این ارزش هم اکنون به  116هزار میلیارد
تومان رسیده؛ یعنی سهم هر مشمول سهام
عدالت بیش از چهار برابر افزایش یافته است.
سبحانی بیان کرد :از مجموع سه هزار و 800
میلیارد تومان سودی که در سال  1395برای
مشموالن سهام عدالت مصوب شده بود ،سه
هزار و  300میلیارد تومان به  40میلیون نفر
اختصاص یافت .وی افزود 400 :میلیارد تومان
از میزان مصوب باقی مانده کــه آن نیز بین
مشــموالنی که تا پایان مهرماه شماره شبای
خود را ثبت کنند ،واریز میشود.

هدفمندسازی یارانهها سراغ
برق نیاید

باشــگاه خبرنگاران :عضو اتاق بازرگانی
تهران گفت :دولتها تعهد کرده بودند که دیگر
برای دریافت منابع ســازمان هدفمند سازی
یارانهها ســراغ وزارت نیرو نیایند.حمیدرضا
صالحی ،با اشاره به مشــکالت به وجود آمده
در صنعت برق اظهار کــرد :در قانون صریحا
اعالم شده که دولت باید مابه التفاوت قیمت
تکلیفی و قیمت تمام شــده برق را به صورت
ساالنه به وزارت نیرو پرداخت کند و این اتفاق
از سال  94تاکنون نیز رخ داده است .وی افزود:
این روزها مجلــس در پی ایجاد اصالحات در
ِ
پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و
قانون
ِ
قیمت تمام شده برق مصرفی است؛ اما به هر
حال ساالنه این رقم که مبلغی بالغ بر  30هزار
میلیارد تومان است باید پرداخت شود؛ زیرا در
قانون بودجه سال  ۹۷هم این موضوع به قوه
مجریه تکلیف شده است.

پیش فروش لوازم خانگی در
بازار ،انحصار ایجاد میکند

تسنیم :دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی
ایران گفت :اجرای طرح پیش فروش لوازم
خانگی در بازار تالطم و انحصار طلبی ایجاد
میکند .حبیب اله انصاری بــا بیان اینکه
انجمن صنایع لوازم خانگی ایران بیش از 37
سال ســابقه فعالیت دارد ،اظهار کرد :طرح
پیش فروش لوازم خانگی هفته گذشته در
کمیته تنظیم بازار وزارت صنعت ،معدن و
تجارت به تصویب رسیده است .وی با اشاره
به اینکه اعضای این کمیته مخالفتی با ایجاد
شرایط جهت تسهیل وضعیت و هم پوشانی
میان تولید و تقاضا ندارند ،اظهارداشت :ارائه
چنین طرحهایی از سوی بخش خصوصی
به کمیته تنظیم بازار آن هم قبل از بررسی
قابل قبول نیســت .دبیرکل و رئیس ستاد
برنامهریزی و اجرایــی انجمن صنایع لوازم
خانگی ایران ادامه داد :قیمتهای مصوب
شده از ســوی ســتاد تنظیم بازار وزارت
صنعت ،معدن و تجارت بســیار پایین بود؛
بنابراین کارخانه ها تولیــد خود را کاهش
دادند.

