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بازسازی اقتصاد جهانی نیازمند اجرای سیاست های پس از جنگ است

آنتی ویروس 
اقتصادی کرونا

فرص��ت امروز: دنیا هنوز به درس��تی نمی داند که پاندمی کرونا چه تاثیری بر اقتصاد برجای گذاش��ته اس��ت. 
هر روز خبرهای رس��انه ها و مطبوعات در مورد تعداد مبتالیان و ش��مار قربانیان کووید-19 منتش��ر می ش��ود و 
در خوش بینانه ترین حالت آمارهایی از مش��اغل از بین رفته در کش��ورهای صنعتی و کمک های مالی دولت های 
توس��عه یافته ارائه می شود، اما درباره وضعیت اقتصادی کش��ورهای در حال توسعه، شغل هایی که در این جوامع 
از دس��ت رفته و بحران هایی که برای برطرف ش��دن آنها سال ها زمان موردنیاز اس��ت، اطالعاتی وجود ندارد. به 
گزارش »مجمع جهانی اقتصاد«، تاثیر بحران کرونا بر اقتصادهای صنعتی دنیا طبق اطالعات موجود، چهار برابر 
تاثیر بحران مالی سال ۲۰۰۸ بود. در فصل دوم سال ۲۰۲۰ ارزش تولید ناخالص داخلی آمریکا با نرخ 9.1 درصد 
نسبت به فصل اول همان سال منقبض شد، حال آنکه در فصل دوم سال ۲۰۰9 یعنی زمانی که اقتصاد آمریکا...

با ۵۰۰ میلیون تومان کجای تهران می توان خانه خرید؟
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در محالت ارزان پایتخت
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اطالعیه مرکز ملی فضای مجازی درباره بیت کوین

سایت های خریدوفروش بیت کوین 
مجوز ندارند

»بلومبرگ« از جهش قیمت جهانی مواد غذایی در بحران کرونا گزارش داد

غذا در اغما

۵

فرصـت امروز: بورس تهـران باالخره در اسـفندماه به مدار 
صعود برگشـت و در دوازدهمین روز این ماه بیش از 4 هزار 

واحد رشد کرد. این روزها روند بازار سهام به یکی 
از مهمترین دغدغه های شهروندان تبدیل شده...

شاخص بورس تهران
در دوازدهمین روز اسفندماه مثبت شد

رشد دسته جمعی شاخص ها

دریچـه
همکاری و همدلی کلید 
موفقیت اجتماعی است

سوسیالیسم 
اتوپیایی به روایت 

شارل فوریه
ش��ارل  م��اری  فرانس��وا 
اقتصاددان  فوریه، فیلسوف و 
از آن  فرانسوی  سوسیالیست 
دس��ته متفکران بزرگی است 
ک��ه اگرچه بیش��تر در زمینه 
فلس��فه و جامعه شناسی کار 
ک��رده، اما همانند بس��یاری 
از متفک��ران هم عص��ر خ��ود 
در ق��رن هجده��م و نوزدهم 
جامع االط��راف بود و در همه 
اقتصاد و  حوزه های فلس��فه، 
جامعه شناس��ی سرک کشید. 
او همچون دیگر اندیشمندان 
ه��م دوره خ��ود نه تنه��ا به 
عرصه اقتصاد سیاس��ی ورود 
پی��دا کرد، بلکه در بس��یاری 
را  اس��اس خ��ود  م��وارد،  از 
ه��م از ای��ن عرص��ه گرفت. 
فوری��ه یکی از اندیش��مندان 
مش��هور سوسیالیس��ت است 
که ارج��اع و نق��د او در آثار 
نظی��ر  سوسیالیس��ت هایی 

مارکس به وفور وجود دارد.
در  و   177۲ به��ار  در  او 
دوره ای که فیلسوفان بزرگی 
نظی��ر ه��گل و ش��لینگ در 
آلم��ان زندگ��ی می کردن��د، 
در شهر بزانس��ون فرانسه به 
دنیا آمد. پدر او یک کاس��ب 

نکته  و  ب��ود  خرده پا 
2جالب این بود که...
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اگر سال ۲۰۲۰ یک چیز را تایید کرده باشد، آن مرکزیت دالر در اقتصاد جهانی است. 
ش��اید دوران هژمونی سیاسی و استراتژیک آمریکا گذشته باشد، اما به نظر می رسد نفوذ 

مالی آمریکا ماندگارتر از آن چیزی است که تصور می کنیم.
به گزارش »فارن پالیس��ی«، چین و روس��یه در حال پیداکردن جایگزین برای سیستم 
پرداخت دالری هستند و در اروپا هم »خودمختاری استراتژیک« عبارت مد روز شده است، 
چرا؟ چون آمریکا به طور فزاینده ای از فراگیری دالر به عنوان ابزار مجازات دیگر کشورها 
استفاده می کند و آشفتگی ناشی از ریاست جمهوری ترامپ را هم نباید نادیده بگیرید. این 
واکنش طبیعی کشورها به استفاده دالر به مثابه سالح است. همزمان هژمونی دالر بالی 
س��نگینی بر سر اقتصاد آمریکا آورده اس��ت. نابرابری، افول صنعت و از بین رفتن مشاغل 
کارگران )کارهایی با درآمد خوب و امنیت ش��غلی باال( را باید گردن قدرت دالر انداخت. 
)جنس وارداتی ارزان باعث نابودی تولید شده است( این گونه حتی می توان وضعیت خوب 
دالر و پوپولیسم ترامپی را نیز به هم مربوط دانست. هر کدام به آن یکی کمک کرده است.

جای تعجبی ندارد که ری دالیو، س��رمایه گذار مش��هور ش��رکت بری جواتر، بزرگترین 
ش��رکت صندوق پوشش ریس��ک دنیا به بقیه توصیه می کند که برای دنیای پس از دالر 
آماده شوند. او به چین امیدوار است و توضیح می دهد که چطور دیگر امپراتوری های مالی 

دنیا در 5۰۰ سال گذشته آمده اند و رفته اند.
امپراتوری مالی آمریکا چگونه شکل گرفت؟

ظهور و سقوط امپراتوری های مالی جزو چرخه های تکرارشونده تاریخ است. اما آیا واقعا 
درس های تاریخ اینقدر بدیهی اند؟ دالر حدود یک قرن است که در صحنه اقتصادی جهان 
حرف اول را می زند؛ در دوره ای که شاهد انفجار جمعیتی، فعالیت های عظیم اقتصادی و 
خش��ونت بی حد دولتی بوده ایم، در ابعادی که تاکنون در تاریخ بش��ر سابقه نداشته است. 
اینجا بهتر است یک نکته را روشن کنیم: سیستم دالری یک نهاد تعریف شده با مرزهای 
مشخص نیست. در عوض مجموعه ای است در حال تحول مداوم که از تغییرات سرگیجه آور 
اقتصاد و سیاست بین الملل نشأت می گیرد. دوره هایی که در آن بین سیاست های پولی و 
مالی و استراتژی کالن آمریکا همخوانی وجود داشته، کوتاه بوده اند. اینجا تناقض نُرم است 
و فکر نکنید که وضعیت فعلی تناقض آمیزترین دوران سیس��تم دالر است. تاریخ سیستم 
دالری ب��ا بح��ران عجین بوده و درحالی که نیم قرن اس��ت از پایان هژمونی دالر صحبت 
می شود، هنوز دالر بر اقتصاد جهان مسلط است. ماجرا چیست؟ بهتر است به تاریخ رجوع 

کنیم، به تاریخ قدرت و پول.
ظه��ور ناگهانی آمریکا به عنوان قدرت هژمون مالی دنی��ا در جریان جنگ جهانی اول 
هم��ه را غافلگیر کرد. در جهان دیپلماتیک، در جریان بحران جوالی 191۴، آمریکا حتی 
کمتر از صربس��تان مهم بود. تعداد زیادی در اروپا معتقد بودند که جنگ تا کریسمس به 
پایان می رس��د و در چنین وضعیتی اقتصاد هم اهمیتی در جنگ نداشت، اما جنگ ادامه 
پیدا کرد و اروپا را به مرز گرسنگی و ورشکستگی کشاند و در 191۶ هر کس در جهان به 
دنبال دالر بود؛ واحد پولی که دسترسی به آخرین منبع بزرگ مواد اولیه، ظرفیت صنعتی 
و کارگر را فراهم می کرد و از جنگ آسیب ندیده بود. وقتی آمریکا نهایتا به جنگ وارد شد، 
نتیجه این بود که مالیات دهندگان در بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و روسیه میلیاردها دالر بدهکار 

مالیات دهندگان آمریکایی بودند.
بعد از جنگ، اروپایی ها به رهبری جان مینارد کینز به همراه بانکداران در وال استریت 
از کاخ سفید خواستند که بدهی اروپا را ببخشد و هرچه اروپا زودتر روی پای خود بایستد 
برای دموکراسی و بیزینس بهتر خواهد بود. جمهوریخواهانی که در آن دوره سر کار بودند 
بدهی های جنگی اروپا را نبخشیدند و از آن بدتر سیاست حمایت از تولیدکنندگان داخلی 
را در پیش گرفتند، علیه مهاجرت به آمریکا س��ختگیری بیش��تری کردند و با تورم منفی 
ارزش واقعی دالر را باالتر بردند. این یعنی بدهی اروپا سنگین تر شد و آمریکا هرچه طال در 
بانک های مرکزی دنیا انبار ش��ده بود، به درون خود کشید. رفقای سابق آمریکا در جنگ، 
حتی اگر هم می خواس��تند بدهی های خود را پرداخت کنند نمی توانستند. طالیی وجود 
نداشت. آمریکا پس از جنگ جهانی اول دست به تجربه غریبی زد: هم بزرگترین طلبکار 

دنیا بود و هم مازاد تراز تجاری داش��ت و داش��ت به دنیا جنس صادر می کرد. انزواطلبی 
رویکرد متناقض مالی/دیپلماتیک آمریکا نس��بت به جهان در این دوره تبعات س��نگینی 
داش��ت. لیبرال های اروپایی و ژاپنی که روی کمک آمریکا حساب کرده بودند، پشت خود 

را خالی دیدند و اینگونه بود که ایتالیا، آلمان و ژاپن به سمت اقتدارگرایی حرکت کردند.
در 19۴۴ پ��س از پایان جنگ در کنفرانس برت��ون وودز، دورنمایی جدید جان گرفت. 
قرار بود برای کمک به بازرگانی و س��رمایه گذاری، نرخ ارزها در برابر دالر ثابت شود. یعنی 
واحد پولی آمریکا با طال فیکس ش��ود و واحدهای پولی دیگر با دالر. اینطور اعالم شد که 
هر کش��وری می تواند دالرهایش را به آمریکا تحویل بدهد و به جای آن از ذخیره طالیی 
که از دالر آمریکا پش��تیبانی می کند تحویل بگیرد. اینجا دیگر کامال مش��خص بود که در 
سلسله مراتب واحدهای پولی، کدام حرف اول را می زند، اما برتون وودز در آن زمان جواب 
نداد. علتش هم کمبود ش��دید دالر در جهان بود. اقتصاد ضعیف اروپای پس از جنگ در 
معرض فروپاشی بود و کنگره آمریکا هم که از نفوذ کمونیسم در اروپا به هراس افتاده بود 
طرح مارش��ال را تصویب کرد و 1۲ میلیارد دالر به هم پیمانانش کمک کرد. این طرح در 

اصل، اعتراف به شکست برتون وودز بود.
سپس تا 195۸ طول کشید تا تعهد اولیه برتون وودز که تبدیل پذیری واحدهای پولی 
با هدف بازرگانی و سرمایه گذاری بود، عملی شود. بحران پس از جنگ کمبود جهانی دالر 
باالخره به پایان رس��یده بود. اقتصادهای ژاپن و اروپا آنقدر قوی ش��ده بودند که بتوانند از 
طریق صادرات به آمریکا دالر کس��ب کنند؛ یعنی اگر به بازار اجازه داده می شد که ارزش 
واح��د پولی آمریکا را خودش تعیین کند، ارزش دالر در برابر واحد پولی صادرکننده های 
ارش��د )آلمان و ژاپن( پایین می آمد، اما برتون وودز سیس��تم نرخ فیکس تبادل ارزها بود 
و اجازه تغییر قیمت براس��اس وضعیت بازار را نمی داد. فعال هیچ کس نمی توانس��ت ارزش 
دالر را پایین بیاورد. اگر آلمان و ژاپن اجازه بروز تورم در کشورهای شان را می دادند شاید 
می ش��د توازن پولی را حفظ کرد، اما آلمان به خصوص در برابر مکانیسم تنظیم مقاومت 
کرد. همزمان وال استریت و متحدانش در وزارت خزانه داری آمریکا هیچ وقت برتون وودز را 
دوست نداشتند. آنها ترجیح می دادند واحدهای پولی دنیا خودشان را با آنچه بازار دیکته 
می کند، تنظیم کنند. آنها در دهه 195۰ متحدانی در لندن پیدا کردند که میزبان بازاری 
خارجی برای ذخایر دالر ش��دند. این بازار به بازار یورودالر مشهور شد. بر پایه این ذخایر، 
بازار آزادی برای وام های ارزان دالری به وجود آمد و این به شدت برای وام گیرندگان جذاب 
بود، اما محبوبیت بیشتر یورودالر و همچنین نوسان فزاینده ارزش ذخایر خصوصی بر دالر 
رسمی فشار می آورد. کامال مشخص بود که اگر این بازار همچنان آزادانه فعالیت کند دالر 
سقوط سنگینی را تجربه خواهد کرد. ابزارهایی مثل سوآپ ارزی بانک های مرکزی اولین بار 

در دهه 19۶۰ به وجود آمدند تا سیستم برتون وودز به حیات خود ادامه دهد.
آزادی دالر و آغاز عصر مدرن پول کاغذی

بنیان سیستم نرخ ارز ثابت برتون وودز، ذخایر طالی آمریکا در فورت ناکس در کنتاکی 
بود، اما در س��ال 197۰ فقط 11 میلیارد دالر طال پش��توانه ۲۴ میلیارد دالری بود که در 
ذخای��ر ارزی خارج از آمریکا وجود داش��ت. برخالف وعده برتون وودز، نمیش��د همه آن 
دالرهای کاغذی را به طال تبدیل کرد. رابطه مس��تقیم دالر- طال در اصل داس��تانی بیش 
نبود. در 19۶5 که فرانس��ه تالش کرد از حق خود در تبدیل دالرش به طال اس��تفاده کند 
و از طالی فورت ناکس اس��تفاده کند، آمریکایی ها به آنها اتهام اخاذی زدند. دولت آمریکا 
برای آنکه قیمت رسمی ۳5 دالری هر اونس طال را حفظ کند در اکثر سال های دهه ۶۰ 
خریدوفروش خصوصی طال را محدود کرد. باالخره در آگوس��ت 1971 ریچارد نیکس��ون 
ب��ه غائله پایان داد و اعالم کرد که آمری��کا تبدیل پذیری دالر به طال را ملغی می کند و از 
آن لحظه دالر به ارز بی پش��توانه مبدل شد. وقتی به او هشدار دادند که این حرکت باعث 
کاهش اطمینان شرکای اروپایی آمریکا در جنگ سرد می شود، نیکسون گفت: »من به لیره 

محل سگ هم نمی گذارم.«
اینگونه عصر مدرن پول کاغذی آغاز شد. برای اولین بار در طول تاریخ طال یا هر فلزی 
دیگری پشتوانه واحدهای پولی نبود. ارزش پول حاال کامال توسط دولت و با توجه به بازار 

تعیین می شد و بازار معلوم بود که چه می خواهد. ارزش دالر پایین آمد تا صادرکنندگان 
آمریکایی انگیزه بیشتری داشته باشند. ژاپن و آلمان حاال با تورمی که مدت ها در برابرش 
مقاومت کرده بودند روبه رو می شدند. همچنان که از ارزش دالر در برابر ین ژاپن و مارک 
آلمان کاس��ته می شد، صادرات برای این دو کشور س��خت تر می شد. اجالس های گروه 7 
کش��ور صنعتی به همین دلیل شکل گرفت تا فش��ارهای ناشی از آزادسازی سیستم دالر 
مدیریت شود. هلموت اشمیت، صدراعظم سرسخت آلمان غربی در دهه 197۰ از جیمی 
کارتر، رئیس جمهور آمریکا خواست جلوی کاهش بیشتر ارزش دالر را بگیرد. صادرکنندگان 
نفت اوپک حتی به این فکر افتادند که بهای نفت را با واحد پولی مطمئن تری قیمت گذاری 
کنند. و باالخره اولین و تا حاال جدی ترین بحران هژمونی دالر در اکتبر 1979 با تصمیم 
پال ولکر، رئیس فدرال رزرو خاتمه یافت؛ او اجازه داد نرخ بهره باال رود و به اقتصاد جهان 
شوک وارد شد. این باعث شد ارزش دالر ناگهان اوج بگیرد، اما مهمتر از رشد ناگهانی دالر، 
مکانیس��می بود که از طریق آن ش��وک در همه جا پخش شد: روند حرکت پول در مراکز 
مالی دنیا بسیار سریع تر و سیال تر شده بود، چرا؟ حاال می شد روی نوسانات نرخ تبادل ارز، 
سود کوتاه مدت برد. بعد از نابودشدن برتون وودز، بازارهای مالی و پولی آزادشده به شدت 
رونق گرفتند و بازیگران عصر تازه رشد مالی بانک های وال استریت بودند، چه در نیویورک و 
چه در لندن. مرکز تبادالت ارزی همچنان در لندن باقی مانده بود و ارزش واحد پول آمریکا 
باال و پایین می شد، اما دالر و بانک های عمده آمریکایی بودند که محور هر خرید و فروشی 
به حساب می آمدند. این نظم جدید مالی، نوید انعطاف پذیری و جابه جایی کارآمد منابع و 
رشد خوب اقتصادی را می داد. به لحاظ تولید ناخالص داخلی البته نتیجه در مقایسه با عصر 
طالیی پس از جنگ ناچیز بود، اما رونق مالی عظیم بود. موج تازه ای از وام دهی بین المللی 
با دالر آغاز ش��د و همزمان بحران س��نگین تر مالی برای وام گیرندگان و وام دهندگان رقم 
خورد. این روند ثبات بلوک ش��وروی را مورد تهدید قرار داد. تا 19۸۸ میزان بدهی بلوک 
کمونیستی به 11۲ میلیارد دالر رسیده بود. سهم شوروی از این رقم ۲۸ میلیارد دالر بود. 
مس��کو از اکثر این پول برای واردات غالت اس��تفاده کرده بود تا شکس��ت هایش در حوزه 
کش��اورزی اش��تراکی را جبران کند و مردم گرسنه نمانند. دولت های کمونیستی مجبور 
ش��دند به خاطر حجم عظیم بدهی های ش��ان به ریاضت اقتص��ادی روی بیاورند و همین 
باعث نارضایتی شدید مردمی شد. سپس با سقوط شوروی، عصر سلطه بالمنازع دالر آغاز 
شد. حاال دیگر پول سبزرنگ تبدیل به واحد پولی جهانی شده بود. وقتی والدیمیر پوتین 

در روسیه به قدرت رسید، خزانه داری روسیه ترجیح داد مالیات ها به دالر پرداخت شود.
اژدهای زرد وارد صحنه کارزار می شود

ای��ن روند می توانس��ت ادامه پیدا کند اگ��ر چین قدرت نمی گرفت. چی��ن با تولیدات 
ارزان قیمتش از ارزش باالی دالر اس��تفاده ک��رد و به مصرف کننده آمریکایی کاالی ارزان 
چینی فروخت و بزرگ و بزرگ تر شد. چین همزمان ارزش واحد پولی اش را پایین تر از حد 
واقعی نگاه داش��ت تا به سرنوشت دیگر کشورهای در حال توسعه تبدیل نشود. استراتژی 
چین، اس��تراتژی آلمان و ژاپن در 195۰ و 19۶۰ بود، اما این دو اعضای بلوک آمریکایی 
پ��س از جنگ جهانی بودند و چین نب��ود. واردات چینی کمر صنعت آمریکا را خم کرد و 
کارگ��ران آمریکایی را بیکار کرد. آمریکایی ها پس از بحران مالی ۲۰۰۸ به فکر افتادند اما 

دیگر دیر شده بود.
وقتی ترامپ به قدرت رس��ید، این ترس در محافل مالی جهان وجود داش��ت که شکل 
سیاس��ت ورزی او با ریاست آمریکا بر سیستم مالی جهانی ناسازگار باشد. آیا ترامپ قصد 
داشت سیستم مالی دالرمحور دنیا را تقویت کند یا زیاد به این چیزها فکر نمی کرد؟ خیلی 
س��ریع مشخص شد که ترامپ رئیس جمهوری اس��ت که پایین نگاه داشتن ارزش دالر و 
همچنین نرخ بهره را ترجیح می دهد. هدف ترامپ، باالبردن صادرات آمریکا و پایین آوردن 
واردات این کشور بود. حاکمیت شل و ول دالر بر بازارهای مالی دنیا توانست از بحران سال 

۲۰۲۰ جان سالم به در برد. آیا این روند می تواند در بلندمدت ادامه پیدا کند؟
دورنمای بازگش��ت چین به عنوان قدرتی جهانی ما را مجبور می کند برای پیش بینی 
آینده به تاریخ روی آوریم. توس��یدید، مورخ یونانی قرن ها پیش توضیح داد که وقتی این 

احتمال وجود دارد که یک قدرت بزرگ جای قدرتی دیگر را بگیرد، نتیجه تقریبا همیشه 
جنگ است. استراتژیس��ت ها اصوال در چنین حالتی به توسیدید رجوع می کنند و جنگ 
میان چین و آمریکا را پیش بینی می کنند. جالب اینجاست که جنگ در دنیای مدرن تنها 
مدل گذار از یک واحد پولی مسلط است. این جنگ های جهانی اول و دوم بود که امپراتوری 
جهانی بریتانیا را به نابودی کشاند و سلطه دالر را رقم زد. کنفرانس برتون وود تنها چند 
هفته پس از پیروزی متفقین در جنگ انجام شد؛ زمانی که ارتش سرخ به سمت لهستان 
در حرکت بود. اگر آینده جهان قرار است به جنگ چین و آمریکا ختم شود، مسئله واحد 
پولی مسلط، کوچکترین مشکل است. البته می توان آینده بدون جنگ را تصور کرد که در 
آن تحوالت به صورت تدریجی رخ می دهد. توازن در اقتصاد جهانی به سمت آسیا در حال 
تغییر است. انقالب انرژی های سبز می تواند بازار جهانی نفت، گاز و زغال سنگ را زیر و رو 
کند. می توان تصور کرد که پلتفرم های دیجیتال تالش کنند پول های غیردولتی خودشان 
را عرضه و مدیریت کنند. به همین خاطر اس��ت که بانک های مرکزی کشورهای مختلف 
به پول های دیجیتال عالقه نشان می دهند. در حوزه واحدهای پولی دیجیتال، بانک خلق 
چین را می توان پیشروترین دانست. برآوردهای بلندمدت محتمل درباره ۲۰5۰ می گویند 
که سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهانی حدود ۲۰ درصد خواهد بود، در مقایسه با 
س��هم 1۲ تا 15 درصدی آمریکا، اتحادیه اروپا یا هند. در چنین جهان چندقطبی ای که 
بخش عمده فعالیت های اقتصادی درون بلوک های اصلی انجام خواهد شد، می توان تصور 
ک��رد که دالر همچنان نقش غالب را در تجارت جهان��ی ایفا کند. ما و دالر تجربه چنین 
دنیای��ی را نداریم، اما تجربه دنیای جنگ های جهانی اول و دوم، ظهور پول کاغذی بدون 
پشتوانه و قدرت گیری چین از اوایل قرن ۲1 را هم نداشتیم. دالر همه اینها را تاب آورد و 

می توان انتظار داشت که دهه های بعدی را هم تاب بیاورد.
در 197۳ ریچ��ارد کوپ��ر مقاله ای منتش��ر کرد و درباره آینده دالر در 1۰ س��ال آینده 
پیش بینی کرد: »در پایان این دهه، موقعیت دالر خیلی با حاال تفاوت نخواهد کرد. به آن 
بدبین خواهند بود و تالش برای پیدا کردن راه هایی برای مهار کردنش ادامه خواهد یافت، 
اما عموما آنها شکست خواهند خورد و دالر همچنان هم به عنوان ارز ذخیره رسمی و هم 
به عنوان ابزار دادوستد خصوصی بین المللی استفاده خواهد شد. دلیل اصلی این پیش بینی 
ساده است: در حال حاضر هیچ جایگزین بهتری نداریم.« و حاال نیم قرن بعد، پیش بینی 
کوپر همچنان تازه اس��ت و می توان برای نیم قرن بعد از آن استفاده کرد. دالر تا اندازه ای 

شبیه دموکراسی است؛ دالر بدترین ارز بین المللی است، فقط از بقیه بهتر است.

دالر چگونه واحد پولی دنیا شد؟

سرنوشت دالر در نیم قرن آینده



فرصت ام��روز: دنیا هنوز به درس��تی نمی داند ک��ه پاندمی کرونا چه 
تاثی��ری بر اقتصاد برجای گذاش��ته اس��ت. هر روز خبرهای رس��انه ها و 
مطبوعات در مورد تعداد مبتالیان و ش��مار قربانیان کووید-19 منتش��ر 
می ش��ود و در خوش بینانه تری��ن حال��ت آمارهای��ی از مش��اغل از بین 
رفت��ه در کش��ورهای صنعتی و کمک های مالی دولت های توس��عه یافته 
ارائه می ش��ود، اما درباره وضعیت اقتصادی کش��ورهای در حال توسعه، 
شغل هایی که در این جوامع از دست رفته و بحران هایی که برای برطرف 

شدن آنها سال ها زمان موردنیاز است، اطالعاتی وجود ندارد.
به گزارش »مجمع جهان��ی اقتصاد«، تاثیر بحران کرونا بر اقتصادهای 
صنعت��ی دنیا طبق اطالعات موجود، چهار برابر تاثیر بحران مالی س��ال 
۲۰۰۸ بود. در فصل دوم سال ۲۰۲۰ ارزش تولید ناخالص داخلی آمریکا 
با نرخ 9.1 درصد نسبت به فصل اول همان سال منقبض شد، حال آنکه 
در فصل دوم س��ال ۲۰۰9 یعنی زمانی ک��ه اقتصاد آمریکا درگیر بحران 
مالی شدیدی بود، نرخ انقباض اقتصادی این کشور ۲درصد بود. وضعیت 
اقتصادی منطقه یورو هم نشان می دهد در فصل دوم سال ۲۰۲۰ ارزش 
تولید ناخالص داخلی این کشورها 11.۸ درصد کاهش پیدا کرد که حتی 
بدتر از ش��رایط آمریکا بود. حال تصور کنید وضعیت کشورهای در حال 

توسعه و اقتصادهای کم درآمد دنیا چگونه است.
مقایسه بحران کرونا و بحران مالی سال 2۰۰8

در برخ��ی از اقتصاده��ای در حال توس��عه، بخش های��ی از اقتصاد به 
ط��ور کامل از بین رفته اند و این وضعیتی اس��ت ک��ه معموال در اقتصاد 
کشورهای درگیر جنگ اتفاق می افتد. به همین دلیل است که برای گذر 
از این دوره بحرانی باید برنامه ریزی، سرمایه گذاری و اصالحات اقتصادی 
مش��ابه طرح هایی که کش��ورها بع��د از پایان جنگ ها اج��را می کنند را 
مشاهده کنیم. یعنی بایستی اقتصاد دنیا در جریان بحران کرونا را مانند 
ش��رایط جنگی در نظر بگیریم و در پس��اکرونا هم سیاس��ت های بعد از 

جنگ ها را ادامه دهیم.
بس��یاری از کش��ورهای صنعت��ی نیاز ش��دید اقتصاد ب��رای دریافت 
حمایت ه��ای مال��ی را درک ک��رده بودند و سیاس��ت های مرتبط با این 
ش��رایط تازه را نیز اجرا کردند. مثال آمارهای کشورهای گروه ۲۰ نشان 
می دهد که این کشورها در مجموع 7.۶ هزار میلیارد دالر به اقتصادشان 
کم��ک کردند و بانک های مرک��زی از طریق تزریق پول به اقتصاد تالش 
کردن��د تا اقتصاد دنیا را زنده نگه دارند. فدرال رزرو آمریکا برای حمایت 
از بازارهای مالی و کسب و کارهای آسیب دیده در جریان کرونا ۲.۳ هزار 
میلیارد دالر هزینه کرد، در حالی که هزینه صرف شده توسط این ارگان 
اقتصادی در سال ۲۰۰۸ تنها 7۰۰ میلیارد دالر بود. این بودجه حمایتی 
برای ش��مار زیادی از مردمی که کارش��ان را در جریان این بحران ها از 
دس��ت داده بودند یا کس��ب و کارهایی که تعطیل شده بودند، ضروری 
بود، ولی مقایسه بودجه حمایتی در دو دوره ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ هم می تواند 

شدت و بزرگی بحران کنونی را در مقایسه با بحران قبلی نشان دهد.
ب��ا وجود اینکه ای��ن بودجه های حمایتی از مردم و کس��ب وکارها در 
کش��ورهای صنعتی حمایت کرده، ولی باعث ش��ده تا ش��رایط مردم در 
کش��ورهای کم درآمد و فقیر دنیا بدتر ش��ود. حتی قبل از کرونا، ش��مار 
زیادی از کش��ورهای در حال توسعه دنیا با مشکل افزایش بدهی روبه رو 
بودند. در اغلب این کشورها نرخ پایین رشد اقتصادی، چالش های ناشی 
از تغییرات جوی و سیاس��ت های نامناسب اقتصادی مشکالت زیادی را 
برای مردم ایجاد کرده بود. در این کشورها دولت ها توان حمایت مالی از 
م��ردم در دوره های بحرانی را ندارند و مردم هم از منابع مالی الزم برای 

تامین هزینه های زندگی در ش��رایط بیکاری و بحران برخوردار نیستند. 
از ط��رف دیگر، در بحران کرونا دولت ه��ای ثروتمند هم توان مالی الزم 
برای ارائه کمک مالی به کشورهای فقیر یا اجرای طرح های تامین غذا را 
نداشتند و به همین دلیل بود که در این سال شرایط کشورهای در حال 

توسعه و مردم فقیر دنیا بدتر از همیشه شد.
از س��وی دیگر، مشکل دیگری که کرونا ایجاد کرد، کاهش ارزش پول 
کش��ورهای در حال توسعه بود، زیرا کش��ورهای صنعتی میلیاردها دالر 
به اقتصادش��ان تزریق کردند، در حالی که تزریق به کش��ورهای در حال 
توس��عه محدود بود و این تفاوت باعث ش��د تا ارزش پول کشورهای در 
حال توسعه افت کند. تنزل ارزش پول ملی در کشورهای درحال توسعه 
باعث کاهش رقابت پذیری کاالهای این کش��ورها در بازارهای صادراتی، 
کاهش جذب سرمایه خارجی، افزایش تورم و نهایتا افزایش بی ثباتی در 

فضای اقتصادی این کشورها شد.
بخش زیادی از اقتصاد کش��ورهای فقیر به اقتصاد غیررس��می وابسته 
اس��ت. در این کش��ورها س��هم اعظم درآمد دولت از ص��ادرات کاالهای 
اساس��ی، صنعت توریسم و صنعت هتلداری تامین می شود و تمامی این 
مناب��ع درآمدی در دوره کرونا از بین رفته اس��ت. ب��ه عنوان مثال، افت 
شدید درآمد نفت موجب شد تا منبع اصلی درآمد کشورهای نفتخیز از 
بین برود و تاثیرات اقتصادی بحران کرونا روی این کشورها تشدید شود.

از افزایش نرخ فقر تا شمار گرسنگان جهان
سیاس��ت های کش��ورهای صنعتی در دوره کرونا موجب شد تا قیمت 
مواد غذایی در س��ال ۲۰۲۰ رش��د کند و تاثیر این افزایش قیمت روی 
مردم��ی که در کش��ورهای در حال توس��عه و فقیر زندگ��ی می کردند، 
بیش��تر بود. در شرایطی که قفسه س��وپرمارکت ها در کشورهای صنعتی 
و ثروتمن��د پر از مواد غذایی مختلف بود و قیمت این محصوالت غذایی 
نس��بت به روزهای قبل از کرونا تغییر زیادی نکرده بود، در کش��ورهای 
در حال توس��عه افزایش ۲5 درصدی قیمت مواد غذایی رخ داد و باعث 
ش��د تا 1۳۰ میلیون نفر از ساکنان کشورهای کم درآمد برای تامین یک 
وعده غذایی در روز دچار مشکل شوند و نهایتا این افراد به جمعیت 7۰۰ 

میلیون نفری گرسنگان دنیا پیش از کرونا اضافه شوند.
نکت��ه دیگ��ر، بازخورد نیروی کار از بحران کروناس��ت. در تمام دنیا از 
مردم خواس��ته ش��د برای ممانعت از ش��یوع کرونا از خانه خارج نشوند 
و دورکاری کنند، ولی در کش��ورهای فقیر بس��یاری از ش��اغالن امکان 
و توانایی اس��تفاده از تکنولوژی و دورکاری را نداش��تند. در این کشورها 
بخش زیادی از مردم را افرادی تشکیل می دهند که برای انجام کارشان 
نیاز به مهارت زیادی ندارند و به س��ادگی جایگزین می شوند. اغلب آنها 
گفتن��د در صورتی که از خانه خارج ش��وند، احتم��ال ابتال به ویروس را 
دارند و در صورتی که از خانه خارج نش��وند، غذایی برای خوردن ندارند 
بنابرای��ن تمام آنها در محل های کار حاضر بودند و همین مس��ئله باعث 
افزایش ش��مار مبتالیان ش��د. آمارها نش��ان می دهد نرخ ابتال به کرونا 
و مرگ و میر آن در کش��ورهای در حال توس��عه بیش��تر اس��ت و حتی 
در داخل این کشورها نیز ش��مار مبتالیان در طبقات پایین تر اقتصادی 

بیشتر است.
مش��کل دیگری که در این سال ایجاد شد، افزایش نرخ فقر بود که به 
گفته س��ازمان های جهانی باعث از بین رفت��ن یک دهه از موفقیت دنیا 
در مبارزه با فقر و گرس��نگی ش��د؛ چنانچه در فاصله سال های 199۰ تا 
۲۰17 تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی می کنند از حدود ۲میلیارد 
نفر به ۶۸9 میلیون نفر تنزل پیدا کرد، ولی بعد از بحران کرونا شمار فقرا 

1۴۰ میلیون نفر افزایش پیدا کرد که بیشترین آنها در کشورهای جنوب 
آسیا و آفریقا زندگی می کنند. این برای اولین بار از سال 199۸ تاکنون 

است که دنیا شاهد افزایش شمار فقرا و گرسنگان است.
حال با توجه به وسعت اثرات اقتصادی کرونا، سوال این است که چه باید 
کرد؟ در درجه اول باید کشورهای صنعتی که منابع مالی بیشتری در اختیار 
دارند به سرمایه گذاری در بخش های زیرساختی در داخل کشور خود و در 
کشورهای فقیر اقدام کنند. توسعه جاده ها و زیرساخت های صنعتی، توسعه 
زیرساخت های تکنولوژیکی و افزایش خدمات آموزشی به افراد باعث می شود 
ن��رخ فقر و گرس��نگی در دنیا کاهش یابد و افراد بیش��تری به فرصت های 
اش��تغال دسترسی داشته باش��ند. به عنوان مثال، طرح سرمایه گذاری 1۰ 
میلیارد دالر در هر سال به مدت یک دهه برای توسعه راه ها و ایجاد امکانات 
نگه��داری و انبار ک��ردن مواد غذایی می تواند باع��ث کاهش هدررفت مواد 
غذایی برای ۳۴ میلیون نفر از مردم شود و سرمایه گذاری ۲۶ میلیارد دالری 
می تواند امکانات الزم برای دسترسی ۳۰ میلیون نفر به امکانات تلفن همراه 
در مناطق روس��تایی را فراهم کند. در این وضعیت مردم می توانند در این 
دنیای تازه راهی برای کس��ب درآمد به دست آورند یا کشاورزان با دریافت 
اطالع��ات الزم در مورد قیمت محصوالت در ب��ازار و پیش بینی آب و هوا، 
بهترین تصمیم را در مورد زمان برداش��ت و نح��وه عرضه محصوالت خود 

به بازار بگیرند.
زورآزمایی ویروس و اقتصاد در پساکرونا

س��رمایه گذاری کش��ورهای صنعتی در کش��ورهای در حال توس��عه، 
گزینه خوبی برای حمایت از اقتصادهای دنیا اس��ت ولی به نظر می رسد 
تمایل سیاس��ی الزم در میان سران این کشورها وجود ندارد. آمریکا در 
سال های گذشته بیشترین کمک های مالی را به کشورهای فقیر می کرد 
و بیش��ترین حجم از این منابع مالی برای توس��عه خدمات بهداش��تی و 
توس��عه اقتصادی صرف می ش��د. بحران کرونا به ما نش��ان داد که دنیا 
مانند حلقه های زنجیر درهم تنیده اس��ت و اگر کشورهای صنعتی برای 
بهبود وضعیت بهداشتی کشورهای فقیر سرمایه گذاری کنند، امکان بروز 
ویروس های تازه و ش��یوع آن به داخل مرزهای کشورهای خود را نیز از 
بین می برند. این مسئله در شرایط کنونی که دنیا درگیر یک همه گیری 
اس��ت، بیش از پیش قابل درک اس��ت. هرچند در حال حاضر به خاطر 
درگیری کش��ورهای صنعتی با کرونا نه تنها انگیزه سیاسی برای حمایت 
از کشورهای فقیر در میان سیاستمداران آنها وجود ندارد، بلکه امکانات 

و توانایی مالی برای اجرای این طرح های حمایتی هم وجود ندارد.
در این روزها بارها در مورد عصر پساکرونا صحبت شده است. دوره ای 
که بسیاری معتقدند باید پساجنگ نام داشته باشد، زیرا دنیا در این سال 
ش��دیدترین جنگ را علیه ویروس��ی تجربه کرد که به همه حمله کرده 
بود ولی این پایان ماجرا نیس��ت. مطالعات تاریخی نش��ان می دهد حتی 
بعد از بدترین جنگ های تاریخ بشریت هم دوباره اقتصاد شکوفا می شود 
و رش��د اقتصادی از س��ر گرفته می ش��ود، اما برای گذر از این روزهای 
سخت و تجربه بازسازی اقتصادی باید چه سیاست هایی در پیش گرفت؟ 
اقتصاددانان می گویند برای اینکه شاهد بازسازی اقتصادی باشیم باید به 
الگوه��ای احیای اقتصاد بعد از تجربه جنگ های بزرگ توجه کنیم. باید 
پذیرفت که دنیا در سال ۲۰۲۰ با جنگی بزرگ علیه کرونا روبه رو بود و 
آسیب های اقتصادی این جنگ از تمامی جنگ های پیشین تاریخ بیشتر 
بود. دنیا باید این وضعیت را آسیب شناس��ی کند و برای بازسازی اقتصاد 
سیاس��ت گذاری نماید، وگرنه نمی تواند به ای��ن زودی ها روزهای خوش 

اقتصادی را تجربه کند.

بازسازی اقتصاد جهانی نیازمند اجرای سیاست های پس از جنگ است

آنتی ویروس اقتصادی کرونا

اس��تیو ووزنیاک یکی از س��ه نفری است که شرکت اپل را تاسیس 
کردند. رابطه او و اس��تیو جابز از دوس��تی ش��روع ش��د، به همکاری 
رس��ید و س��پس از هم جدا شدند. وب س��ایت »YourStory« در 
مطلب��ی به آموزه های کارآفرینی او پرداخته اس��ت؛ اینکه موفقیت را 
ب��ا پول نمی س��نجند، خودتان را به روز نگه دارید و بدون پش��یمانی 
زندگ��ی کنید. ووزنیاک می گوید: »بهتری��ن کارهایی که انجام دادم 
هیچ کدام نه به خاطر پول انجام ش��دند و نه قبال س��ابقه انجام شان 
را داش��تم.« هدف استیو این نبود که پول پارو کند بلکه می خواست 
کامپیوترهای خوب بس��ازد. ممکن اس��ت ش��ما ثروتمند باشید و در 
عین حال راضی هم نباش��ید یا ممکن است موفق باشید اما ثروتمند 
نباش��ید. هرچند سود یک عنصر حیاتی در هر کسب وکاری است، اما 
خوشحالی و هیجان انجام کاری که تا آن موقع هرگز نکرده بودید در 

تصورتان هم نمی گنجد. »من برای مطلع شدن از خبرهای تکنولوژی 
و خبرهای عمومی گوگل نیوز را می خوانم و از نت نیوز وایر استفاده 
می کنم.« ووزنیاک همیش��ه احترام بس��یاری ب��رای تحصیالت قائل 
بوده و برای همین هش��ت سال بی سرو صدا در مدرسه ای مشغول به 
تدریس شد. در عصر پیش��رفت های تکنولوژیک، رهبران باید تبدیل 
به دانش آموزانی جدی ش��وند. مطلع ماندن از وقایع اخیر بین المللی 
به شما مزیت رقابتی می دهد و به رشد کسب وکارتان کمک می کند.

»انس��ان مهم ت��ر از تکنول��وژی اس��ت و تولیدات تان را انس��انی تر 
کنید.« به جرأت می توان گفت که حس انسانی بسیار بهتر از تمامی 
ماشین های هوشمند است. در حالی که تکنولوژی دارد کل صنایع را 
می گیرد فراموش نکنید که مراقب کسانی که با آنها کار و رهبری شان 
می کنید باشید. به تیم تان نحوه کار با آخرین تکنولوژی ها را بیاموزید 

چراکه نحوه واکنش کارمندان تان به تغییرات همان چیزی اس��ت که 
سبب موفقیت یا شکست کار شما می شود.

»فک��ر می کنم هر کاری که در زندگ��ی انجام داده ام، فارغ از اینکه 
نتیجه اش چه بوده، در زمان خودش دالیل درستی برایش داشته ام.« 
رهبران باید به حس ش��ان اعتماد کنند، حتی اگر دیگران تصور کنند 
به سرش��ان زده. حس شش��م تان به ش��ما اجازه می دهد که ببینید 
کس��ب وکار آینده تان ممکن است به چه چیزی تبدیل شود. هرچند 
هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد، اما مفهوم رهبری این است 
که خودتان را مجبور به رش��د کنید و با غیرمنتظره ها روبه رو شوید. 
حتی اگر اوضاع خوب پیش نرفت، هرگز نگذارید پشیمانی در دل تان 
خانه کند. بعدها که به گذش��ته نگاه کنید معنای تمام اینها مشخص 

می شود.

آموزه های استیو ووزنیاک برای رهبران کسب و کارها

انسان مهم تر از تکنولوژی است

باشگاه اقتصاددانان

همکاری و همدلی کلید موفقیت اجتماعی است
سوسیالیسم اتوپیایی به روایت شارل فوریه

فرانسوا ماری شارل فوریه، فیلسوف و اقتصاددان سوسیالیست 
فرانسوی از آن دسته متفکران بزرگی است که اگرچه بیشتر در 
زمینه فلسفه و جامعه شناس��ی کار کرده، اما همانند بسیاری از 
متفکران هم عصر خود در قرن هجدهم و نوزدهم جامع االطراف 
بود و در همه حوزه های فلس��فه، اقتصاد و جامعه شناسی سرک 
کش��ید. او همچ��ون دیگر اندیش��مندان هم دوره خ��ود نه تنها 
ب��ه عرصه اقتصاد سیاس��ی ورود پیدا کرد، بلکه در بس��یاری از 
موارد، اس��اس خود را ه��م از این عرصه گرف��ت. فوریه یکی از 
اندیشمندان مشهور سوسیالیست است که ارجاع و نقد او در آثار 

سوسیالیست هایی نظیر مارکس به وفور وجود دارد.
او در بهار 177۲ و در دوره ای که فیلسوفان بزرگی نظیر هگل 
و ش��لینگ در آلمان زندگی می کردند، در شهر بزانسون فرانسه 
به دنیا آمد. پدر او یک کاسب خرده پا بود و نکته جالب این بود 
ک��ه فوریه از بچگی بیش از اینک��ه همچون پدرش به تجارت و 
کاسبی عالقه مند باشد، دل در گروی معماری داشت. او دوست 
داشت یک مهندس شود، اما مدرسه مهندسی محلی آن دوران 
تنها فرزندان اشراف را می پذیرفت. خود فوریه می گوید که بهتر 
شد نتوانست به مدرسه مهندسی وارد شود، زیرا وقتش آزاد شد 
تا بتواند به بشریت خدمت کند. فوریه که با نظریه های رادیکالی 
انقالبی در طرز تفکر فرانس��ه ایجاد کرده بود، توانایی خاصی در 
فروش کتاب هایش نداش��ت و زمانی که ۶5 سال سن داشت در 

شهر پاریس درگذشت.
بس��یاری او را بنیانگ��ذار »سوسیالیس��م اتوپیای��ی« یا همان 
»سوسیالیسم تخیلی« می دانند. برخی از دیدگاه های اجتماعی 
و اخالق��ی فوری��ه در دوران زندگی خودش رادیکال ش��ناخته 
می ش��دند که البته در جامعه مدرن امروزی به امری جاافتاده و 
ش��کلی از جریان اصلی بدل شده اند. برای مثال، امروزه بسیاری 
می گویند که فوریه در س��ال 1۸۳7 کلمه »فمینیسم« را ایجاد 
کرده و جا انداخته اس��ت. نقطه نظرات و پیشنهادهای اجتماعی 
فوریه الهام بخش یک جنبش جمعی از جمع های ویژه ش��د. این 
جنبش ها حتی در ایاالت متحده آمریکا هم رایج ش��دند و جمع 
اتوپیا، اوه��ای و الریونین در نزدیکی داالس امروزی نمونه هایی 
از آن اس��ت. فوریه الهام بخ��ش بازه گس��ترده ای از متفکران و 
نویس��ندگان انقالبی بوده است. فوریه ادعا می کرد که همکاری 
و همدل��ی، کلید موفقیت اجتماعی اس��ت. او بر این باور بود که 
جامع��ه ای ک��ه در آن روحیه همکاری به خوب��ی وجود دارد به 
س��رعت ناظر بهبود در س��طح بهره وری اقتص��ادی خود خواهد 
ب��ود. او می گفت ک��ه در چنین جامعه ای به کارگران متناس��ب 
با س��همی که در تولید دارند، حقوق داده می ش��ود. شاهد این 
ش��کل از موفقیت در نظر فوریه جمع هایی بودند که خود او نام 
»بندانگشت« بر آنها گذاشته بود و ساختار اصلی شان فاالنسترها 
بودند. فاالنسترها به س��اختمان هایی بسیار بزرگ گفته می شد 
که در آن چند صد نفر یا حتی چند هزار نفر به شکلی اشتراکی 
کار می کردند و کارهای شان به خیری عمومی می انجامید. عمده 
این س��اختمان ها در آن زمان فرانس��ه مجتمع هایی چهارطبقه 
بودن��د که در آن ثروتمندترین فرد باالترین آپارتمان را داش��ت 
و فقیرتری��ن فرد نیز در طبقه همکف س��اکن ب��ود. معیار اصلی 
ثروت افراد شغل ش��ان بود که این ش��غل هم بر اس��اس عالیق 
و مطلوب ه��ای ف��رد تخصیص پیدا می کرد. البت��ه در این میان 
محرک هایی هم وجود داش��ت؛ مش��اغلی ک��ه جذابیت زیادی 
نداش��تند پول بیش��تری به عنوان دس��تمزد ارائ��ه می کردند. 
فوری��ه نظری��ه ای بس��یار عجی��ب و جنجال برانگی��ز در زمینه 
تجارت ارائه کرده اس��ت. او می گوید ک��ه تجارت یک خصیصه 
خاص یهودی هاس��ت و »منش��أ شر« است و پیش��نهاد می کرد 
که یهودیان را مجبور کنند تا در فاالنس��ترها به کار کش��اورزی 
بپردازند. البته طیف نظرهای فوریه به حدی گس��ترده است که 
بس��یاری از افراد نظیر جان راث و ریچارد روبنشتاین می گویند 
که اساس حرف های او اقتصادی بوده و نمی توان برچسبی چون 

»نژادپرست« به او زد.
فوریه می گفت که منش��أ بی نظمی در جامعه فقر است. البته 
باید همینجا روش��ن کنیم که منظ��ور فوریه دقیقا فقر بود و نه 
نابرابری. او پیش��نهاد کرد که با باال بردن دس��تمزدها به میزان 
کافی و قرار دادن یک کف دس��تمزد محترمانه برای افرادی که 
قادر به کار نیس��تند، می توان فقر را ریش��ه کن کرد. نکته جالب 
اینجاس��ت که فوریه از کلمه »تمدن« با لحنی منفی اس��تفاده 
می کرد، به ش��کلی که درب��اره او می گویند: »حس تحقیری که 
فوریه نس��بت به متفکران و ایدئولوژی های مش��هور زمانه خود 
داش��ت به حدی بود که او همواره از کلماتی مانند فیلس��وف و 
تمدن به ش��کل یک فحش استفاده می کرد. در دایره واژگان او 
کلمه تمدن مترادف با نظمی بی بنیه بود که چیزی نداش��ت جز 
قیود و محدودیت های مختلف برای مردم. هجمه فوریه به تمدن 
به کیفیتی بود که در نوش��ته های منتقدان اجتماعی هم عصر او 

به ندرت به چشم می خورد.«
در دوران��ی که آرا و عقاید ژان ژاک روس��و روح عمومی زمانه 
را تشکیل می داد، فوریه این نظر را داشت که باید تمام مشاغل 
و موقعیت ها براس��اس توانایی و تمایل به سوی زنان هم گشوده 
باش��د، نه اینکه به واسطه جنسیت فضا بر روی آنها بسته شود. 
از س��وی دیگر ه��م می گفت که والدین ای��ن جامعه »متمدن« 
فرزندان خود را بس��یار تنبل بار می آورند و باید از همان سنین 
پایی��ن و خردس��الی در هر ن��وع آزمایش و تجربه ای به س��وی 
کودکان باز شود تا بتوانند در جامعه صنعتی نقشی موثر داشته 
باش��ند. این فیلس��وف، جامعه ش��ناس و اقتصاددان رادیکال در 
زمان خود ش��اید یک رادیکال دیوانه در نظر گرفته می ش��د، اما 
امروزه و پس از گذشت دو قرن جایگاه مستحکم تری برای خود 

دست و پا کرده است.
ازجمله آثار فوریه، »نظریه چهار جنبش« اس��ت که در س��ال 
1۸۰۸ در شهر لیون منتشر شد. بسیاری از مورخان، این کتاب 
را یکی از قدیمی ترین اس��نادی می دانند که بنای سوسیالیس��م 
در معنای امروزی آن را بنیان نهاده اس��ت. فوریه در این کتاب، 
تصوی��ری از اتوپیا یا هم��ان مدینه فاضله را ترس��یم می کند و 
می گوی��د هر کس��ی ح��ق دارد از حداق��ل اس��تاندارد زندگی 

برخوردار باشد.
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در ابتدای س��ال ۲۰۲1 میالدی، ش��اخص قیمت جهانی مواد غذایی به 
باالترین س��طح خود در ش��ش سال گذشته رسید و با توجه به شرایط بد 
آب وهوای��ی در برخی از نقاط جهان، افزایش تقاضا و همچنین اختالل در 
زنجیره های عرضه به دلیل پاندمی کرونا، بعید به نظر می رسد که قیمت ها 

در آینده ای نزدیک کاهش یابند.
به گزارش »بلومبرگ«، قیمت جهانی مواد غذایی در بدترین زمان ممکن 
رو به افزایش نهاده و در اقصی نقاط جهان، مردم شاهد افزایش محسوس 
قیمت محصوالت غذایی هس��تند. در اندونزی قیمت پنیر سویا نسبت به 
ماه پایانی س��ال گذشته )کمتر از س��ه ماه قبل( حدود ۳۰ درصد افزایش 
یافته اس��ت؛ در برزیل قیمت لوبیا قرمز در ماه ژانویه 5۴ درصد نسبت به 
ماه مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد و در روسیه نیز مصرف کنندگان 
برای خرید شکر موردنیاز خود باید ۶1 درصد بیشتر از قیمت سال گذشته 
هزین��ه کنند. )در ایران نیز طبق گزارش مرک��ز آمار، نرخ تورم بهمن ماه 
امس��ال به ۴۸ درصد رسید و تورم گروه خوراکی ها در این ماه تقریبا پنج 

برابر تورم گروه غیرخوراکی ها بود(.
اقتصاده��ای نوظهور رنج ناش��ی از جهش قابل توج��ه قیمت مواد خام، 
از نف��ت و م��س گرفته تا غالت را کامال احس��اس می کنند؛ جهش��ی که 
از افزای��ش امیدواری ها به بهبود س��ریع تر اقتصاد جهان��ی و همچنین از 
سیاست های پولی به  شدت انبساطی در اقصی نقاط جهان نشأت می گیرد. 
مصرف کنندگان و شرکت های آمریکایی، کانادایی و اروپایی که ماه هاست 
تحت فشار مشکالت مرتبط با همه گیری ویروس کرونا و افزایش هزینه های 
حمل ونقل و بسته بندی هستند نیز از اثرات مخرب جهش قیمتی اخیر در 
امان نخواهند بود و نخواهند توانست شوک ناشی از این جهش قیمتی را 

به  راحتی جذب کنند.
جهش قیمت مواد غذایی هیچ گاه اتفاق خوشایندی تلقی نمی شود و این 
بار نیز با توجه به ش��رایط حاضر، جهش قیمت ها باعث بروز دشواری های 
جدی تر در مقایسه با دوره های تورمی گذشته خواهد شد. همه گیری کرونا 
که از سال گذشته بر اقتصاد جهانی سایه افکنده، نگرانی ها درباره بروز موج 
گرسنگی و سوءتغذیه حتی در کشورهای ثروتمند جهان را به اوج رسانده 
 )Trussell Trust( »است. در انگلیس س��ازمان خیریه »تراسل تراست
در ش��ش ماهه نخست همه گیری کرونا در این کشور روزانه ۲هزار و ۶۰۰ 
بس��ته غذا توزیع کرده که در تاریخ ۲۴ س��اله این سازمان مردم نهاد یک 
رکورد محسوب می شود. در آمریکا بحران کووید-19 حدود 1۳.۲ میلیون 
نف��ر دیگر را به جمع افرادی که از عدم امنیت غذایی رنج می برند، افزوده 

است. براساس آمارهای موسسه »Feeding America« که بزرگترین 
اداره کننده بانک های غذا در آمریکا به شمار می رود، تعداد افراد دچار عدم 
امنیت غذایی در آمریکا نسبت به سال ۲۰1۸ افزایش ۳5 درصدی نشان 

می دهد.
براس��اس گزارش شرکت تحقیقات بازار نیلسون، قیمت مواد غذایی در 
دوره 1۲ ماهه منتهی به دوم ژانویه )1۳ دی( نسبت به دوره قبلی تقریبا ۳ 
درصد افزایش یافته است که این رقم نزدیک به دو برابر نرخ تورم کلی در 
آمریکاست. به گفته وزارت کشاورزی آمریکا، فقیرترین قشر جامعه آمریکا 
به  طور متوسط ۳۶ درصد درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می کنند و 
در شرایطی که تعدیل های گسترده در مشاغل کم درآمد نظیر خرده فروشی 
و حمل ونقل فش��ار زیادی به بودجه خانوارهای فقی��ر وارد کرده، افزایش 

قیمت مواد غذایی زندگی را برای آنها دشوارتر ساخته است.
قیمت اقالمی مانند انواع غالت، دانه آفتابگردان، دانه س��ویا و ش��کر به 
میزان قابل توجهی افزایش یافته و در ماه ژانویه امس��ال ش��اخص قیمت 
جهانی مواد غذایی به باالترین س��طح خود در ش��ش س��ال اخیر رسیده 
است. با توجه به شرایط بد آب وهوایی در برخی نقاط جهان، افزایش تقاضا 
و اخت��الل در زنجیره های عرضه به دلیل همه گی��ری کرونا، بعید به نظر 

می رسد که قیمت ها در آینده ای نزدیک کاهش یابند.
ظاهرا اقتصادهای توس��عه یافته در مقابل جه��ش قیمت مواد غذایی 
در کوتاه مدت از مصونیت بیش��تری برخوردارند، زیرا در این کش��ورها 
م��واد غذایی بیش��تر فرآوری می ش��وند و زنجیره غذای��ی آنها جزییات 
بیش��تری دارد. به گفته دکتر دیوید اوبیواال اس��تاد اقتصاد کش��اورزی 
دانش��گاه س��یدنی، ش��رکت هایی که به عنوان مثال چیپس ذرت تولید 
می کنند، فضای زیادی برای جذب ش��وک افزایش قیمت ذرت از طریق 
کاهش س��ایر هزینه ه��ا دارند، اما وقتی قیمت ها ب��رای مدت زیادی در 
س��طح باالیی باقی می مانند، حتی شرکت های تولیدکننده مواد غذایی 
فرآوری شده نیز به این فکر می افتند که چگونه این افزایش قیمت را به 

مصرف کنندگان منتقل کنند.
به گفته جان نودی مدیر بخش مش��اوره خرده فروش��ی در ش��رکت 
مش��اوره کس��ب وکار نورث آمریکن، ش��رکت های بزرگی نظیر »جنرال 
میلز« )تولیدکننده برندهای معروف غالت صبحانه در آمریکا( و شرکت 
»بل��و بوفالو« )تولیدکننده غذاهای حیوان��ات خانگی( به دنبال افزایش 
قیمت حداقل برخی از محصوالت خود هس��تند. دیوید سیسینس��کی، 
مدیرعامل گروه غذایی لنکس��تر کولون��ی نیز در این خصوص می گوید: 

»پیش بینی ما این است که قیمت ها برای مدت زیادی در همین سطح 
باق��ی خواهند ماند. ش��رکت تالش می کند که راهی ب��رای انتقال قابل 

توجیه و مناسب افزایش هزینه ها به مشتریان پیدا کند.«
البت��ه اثرات این افزایش قیمت بالفاصله برای مصرف کنندگان آش��کار 
نخواهد ش��د. خرده فروش��ان در ابت��دا به جای تغییر برچس��ب قیمت ها، 
تخفیف های ویژه و تخفیف های خرید عمده را کاهش خواهند داد یا حتی 
حذف خواهند کرد. طبق مطالعات شرکت تحقیقات بازار نیلسون، در سال 
گذشته میالدی تخفیفات بر اقالم غذایی و خواربار در آمریکا نسبت به سال 
قبل از آن حدود ۲۰ درصد کاهش یافته که این مس��ئله تا حدی زیادی 

ناشی از مشکالت زنجیره های تأمین و افزایش هزینه ها بوده است.
ام��ا در اقتصادهای نوظهور که فرآوری کمت��ری روی مواد غذایی انجام 
می ش��ود و مردم معموال مواد غذایی را به ش��کلی نزدیکتر به شکل اولیه 
آنها مصرف می کنند، افزای��ش قیمت جهانی مواد غذایی همین حاال هم 
برای مصرف کنندگان کامال محس��وس است. این فشارها باعث شده است 
که برخی اقتصادهای نوظهور از جمله روس��یه و آرژانتین به مهار روند رو 
به رشد قیمت ها اقدام به تعیین سقف قیمت و افزایش تعرفه های صادراتی 

برای برخی مواد غذایی کنند.
در برخی از کش��ورهای ثروتمندتر، دولت ها به جای کنترل قیمت مواد 
غذایی بر خودکفایی تمرکز کرده اند. مثال فرانس��ه قصد دارد در راس��تای 
کاهش وابس��تگی خود به واردات دانه س��ویا، کش��ت محص��والت دارای 
پروتئین باال را در داخل کشور افزایش دهد. دولت سنگاپور نیز به  منظور 
افزایش ظرفیت تولید مواد غذایی در داخل این کشور، مجوز فروش گوشت 
تولیدش��ده در آزمایشگاه را صادر کرده است تا سنگاپور به اولین کشوری 

تبدیل شود که رسما فروش گوشت آزمایشگاهی را مجاز اعالم می کند.
برخی دیگر از کش��ورها نیز چش��م به سیاس��ت های انبساطی گسترده 
دوخته اند. هفته گذش��ته جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در جلسه استماع 
کمیت��ه خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا اعالم کرد که رش��د عدم 
امنیت غذایی یکی از پیامدهای نامطلوب همه گیری کرونا به ویژه در مناطق 
فقیرت��ر آمریکا بوده و برای به حرکت درآوردن اقتصاد نیاز به محرک های 
اقتصادی بیش��تر احساس می ش��ود. رئیس فدرال رزرو خطاب به اعضای 
کمیت��ه مجلس نمایندگان آمریکا گف��ت: »من فکر می کنم که همه ما از 
افزایش قیمت ها در حوزه مواد غذایی ضربه خورده ایم. این یک نشانه برای 
اثبات ضرورت حمایت اقتصادی اس��ت و ما واقعا نیاز داریم که اقتصاد در 

کوتاه ترین زمان ممکن بهبود یابد.«

»بلومبرگ« از جهش قیمت جهانی مواد غذایی در بحران کرونا گزارش داد

غذا در اغما

با وجود آنکه متوس��ط قیمت خانه در پایتخت به متری ۲۸.۳ میلیون 
تومان رسیده و در محله های میانی و شمالی تهران کف قیمت واحدهای 
مس��کونی حدود یک میلیارد تومان است، در برخی محالت جنوبی مثل 
خاورش��هر، تقی آباد، عالئین، دولت خواه و عباس آباد )منطقه۲۰( می توان 
با حدود 5۰۰ میلیون تومان خانه دار ش��د. البته هنوز در برخی از محالت 
پایتخ��ت قیمت کمتر از مت��ری 1۲ و حتی کمتر از 1۰ میلیون تومان به 
چش��م می خورد؛ چنانچه در محله عباس آباد واق��ع در منطقه ۲۰ تهران 
متوس��ط قیمت هر متر مربع مس��کن 9.۶ میلیون تومان اس��ت، یعنی با 
نقدینگ��ی ۴۸۰ میلیون تومان می توان یک واحد 5۰ متری در عباس آباد 

منطقه ۲۰ خریداری کرد.
در گزارش حاضر، براس��اس هشت شاخص به دست آمده از یک سامانه 
ملکی به متوس��ط قیمت خانه در مح��الت ارزان قیمت تهران می پردازیم. 
آنطور که »ایس��نا« از داده های سامانه کیلید در بهمن ماه امسال در ۳۴۲ 
محله گزارش داده، قیمت های پیش��نهادی مس��کن در دو محله کمتر از 
متری 1۰ میلیون تومان، در 1۰ محله پایین تر از متری 1۲ میلیون تومان، 
در ۶1 محله کمتر از متری 15 میلیون تومان، در 77 محله کمتر از متری 
1۶ میلی��ون تومان، در 97 محله پایینتر از متری 17 میلیون تومان و در 

1۴۳ محله کمتر از ۲۰میلیون تومان در هر متر مربع است.
اگر نقدینگی حدود 5۰۰ میلی��ون تومان دارید می توانید در محله های 
عباس آباد، خاورش��هر، تقی آباد، عالئین، قیامدش��ت، دولت خواه جنوبی و 
بهش��تی به دنبال واحد نقلی بگردید. طبق آگهی های بهمن ماه امس��ال، 
متوسط قیمت خانه در عباس آباد )منطقه ۲۰( متری 9.۶ میلیون تومان، 
خاورش��هر متری 9.۸ میلیون تومان، تقی آباد مت��ری 1۰ میلیون تومان، 
عالئین 1۰.5 میلیون تومان، قیامدشت )منطقه 15( متری 1۰.۸ میلیون 
تومان و دولت خواه جنوبی و بهش��تی هر کدام متری 1۰.9 میلیون تومان 
است. بر این اساس در محله خاورشهر می توانید با ۴9۰ میلیون تومان یک 

آپارتمان 5۰ متری خریداری کنید.

ام��ا در صورت��ی که نقدینگی خ��ود را به ۶۰۰ ت��ا ۶5۰ میلیون تومان 
برسانید محالت هرندی، یافت آباد  شمالی، مسگرآباد و مطهری در منطقه 
15، نعمت آباد و اس��ماعیل آباد در منطقه 19، باغ آذری، جوانمرد قصاب، 
شادآباد، ظهیرآباد، سیزده آبان، خلیج فارس و شهید کاظمی گزینه هایی 
اس��ت که پیش روی ش��ما قرار می گیرد. متوسط قیمت مسکن در محله 
هرن��دی )منطق��ه 1۲( متری 1۲ میلیون تومان اس��ت. نرخ هر متر خانه 
در یافت آباد شمالی 1۲.1 میلیون تومان، مسگرآباد 1۲.۲ میلیون تومان، 
مطهری )منطقه 15( متری 1۲.۲ میلیون تومان، نعمت آباد 1۲.۳ میلیون 
تومان، اسماعیل آباد 1۲.۴ میلیون تومان، باغ آذری 1۲.۴ میلیون تومان، 
جوانم��رد قص��اب 1۲.5 میلیون تومان، ش��ادآباد 1۲.۶ میلی��ون تومان، 
ظهیرآباد و س��یزده آبان )منطقه ۲۰( متری 1۲.7 میلیون تومان و شهید 
کاظمی 1۲.9 میلیون تومان در هر متر مربع است. بدین ترتیب با نقدینگی 
۶۳5 میلیون تومان می توانید در محله س��یزده آبان صاحب یک آپارتمان 

نقلی 5۰ متری شوید.
همچنین در 19 محله از ش��هر تهران متوسط قیمت آپارتمان در کانال 
1۳ میلیون تومان قرار دارد. این محله ها شامل علی آباد جنوبی، کیانشهر 
جنوب��ی، زمزم در منطقه 17، رضویه، زهتابی، اتاب��ک، نوروزآباد، امامزاده 
یحیی، وصفنارد، ولیعصر-بیسیم، شوش، فتح، امام خمینی، شهرک بعثت، 
ش��هید رجایی، مقدم، مظاهری، جلیلی و خلیج فارس شمالی هستند. در 
محل��ه علی آباد جنوبی که میانگین قیمت هر متر خانه در آن 1۳ میلیون 
تومان است با ۶5۰ میلیون تومان می توان یک واحد 5۰ متری خریداری 
کرد. متوسط قیمت مسکن در امامزاده یحیی متری 1۳.۴ میلیون تومان، 
شوش متری 1۳.5 میلیون تومان، شهرک بعثت )منطقه 1۶( متری 1۳.7 

میلیون تومان و خلیج فارس شمالی متری 1۳.9 میلیون تومان است.
همچنی��ن در مح��الت 17 ش��هریور و صاحب الزم��ان در منطقه 1۸، 
مینایی و کیانش��هر شمالی در منطقه 15، اس��تقالل دانشگاه، هاشم آباد، 
ولیعصر جنوبی، مختاری-تختی، ابوذر شرقی )منطقه 17(، جوادیه، شکوفه 

جنوبی، انبار نفت، یافت آباد، صفائیه، طیب، امامزاده حسن، بوستان والیت، 
مسعودیه و شهادت قیمت هر متر مسکن در کانال 1۴ میلیون تومان قرار 
دارد. در محله مس��عودیه )منطقه 15( متوسط قیمت هر متر خانه طبق 
آگهی های بهمن ماه متری 1۴.9 میلیون تومان اس��ت. یعنی برای خرید 
ی��ک واحد 5۰ متری نیاز به 7۴5 میلیون تومان نقدینگی دارید. میانگین 
قیمت مسکن در یافت آباد نیز 1۴.7 میلیون تومان، شکوفه 1۴.7 میلیون 
تومان، ابوذر ش��رقی 1۴.۶ میلیون تومان، جوادی��ه 1۴.۶ میلیون تومان، 
کیانشهر ش��مالی 1۴.۲ میلیون تومان و 17 شهریور )منطقه 1۸( بالغ بر 
1۴ میلیون تومان اس��ت. برآورد قیمت مسکن در ۳۴۲ محله از بین ۳5۴ 
محله ش��هر تهران در این س��امانه براس��اس متغیرهای نرخ تورم مسکن، 
تورم عمومی، معامالت قطعی بهمن ماه امس��ال، آگهی های پیش��نهادی، 
س��ن بنا، طبقه واح��د، دوری و نزدیکی به مترو، ش��بکه های بزرگراهی و 
مراکز خدماتی بررسی شده که نشان می دهد قیمت مسکن در ۲۲۰ محله 
از تهران کمتر از متوس��ط ۲۸.۳ میلیون توم��ان و در 1۲۲ محله باالتر از 
میانگین اس��ت. بدیهی اس��ت که قیمت خانه در محالت مختلف از یک 
منطقه متفاوت است. به طور مثال در منطقه یک که باالترین رتبه را از نظر 
قیمت مس��کن با متوسط 59.۸ میلیون تومان در هر متر مربع در اختیار 
دارد متوسط قیمت مسکن در محله سوهانک متری ۳9.7 میلیون تومان و 
در محله زعفرانیه متری 7۳.۴ میلیون تومان است. در منطقه پنج نیز که 
رتبه اول از نظر تعداد معامالت را به خود اختصاص داده، میانگین قیمت 
هر متر مس��کن ۳5 میلیون تومان است. با این حال در این منطقه قیمت 
خانه در محل��ه بهاران به طور میانگین ۲۸ میلیون تومان در هر مترمربع 
اس��ت و در محله های اباذر و پونک شمالی به ۳۸ میلیون تومان می رسد. 
همچنی��ن در منطقه 1۰ که رتبه دوم تع��داد معامالت را با ۳۳9 فقره در 
بهمن ماه کس��ب کرد، متوسط قیمت مس��کن 1۸.۶ میلیون تومان است 
که در محله سلیمانی تیموری میانگین قیمت هر متر خانه 1۶.7 میلیون 

تومان و در محله سلسبیل شمالی ۲۲.5 میلیون تومان است.

با ۵۰۰ میلیون تومان کجای تهران می توان خانه خرید؟

قیمت مسکن در محالت ارزان پایتخت

خبرخوان

روحانی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
»کولبری« و »سوخت بری« در شأن مردم 

نیست
رئیس جمهور با اشاره به اینکه تجارت مرزی با هدف ارتقای زندگی و معیشت 
مرزنشینان و در عین حال کمک به حوزه مبادالت تجاری با همسایگان شکل 
گرف��ت، گف��ت پدیده هایی نظیر کولبری و س��وخت بری، آس��یب های جدی 
اقتصادی و اجتماعی دارد و به هیچ وجه در شأن و منزلت مردم و کشور نیست 

و باید همه تالش کنند این وضعیت ناهنجار سریعا سامان یابد.
در جلسه روز سه شنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست حسن 
روحانی برگزار شد، وزیر کشور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، گزارشی 
از اقدامات انجام شده برای ساماندهی مبادالت مرزی ارائه کرد و طرح ساماندهی 
و نظارت بر مبادالت تجاری مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت. روحانی در این 
جلسه بر ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای معیشت مرزنشینان و جایگزینی قطعی 
و فوری اش��تغال مفید و مولد به جای روی��ه غیرقابل قبول کولبری به عنوان 
هدف عملیاتی این طرح تاکید کرد و با اشاره به تصمیمات و مصوبات گذشته 
دولت برای ساماندهی پدیده دردآور کولبری افزود: براساس این تصمیمات باید 
بخشی از درآمدهای دولت از محل درآمدهای کاالهایی که از مرزهای رسمی 

وارد می شوند، به مرزنشینان اختصاص یابد تا مشکالت آنان حل شود.
رئیس جمهوری با تاکید بر لزوم اجرای دقیق و سریع این مصوبات ادامه داد: 
تالش دولت  این بوده که با انضباط در تبادالت مرزی و ایجاد فرصت بهره مندی 
مرزنش��ینان از امتیازات این طرح، زمینه رانت خواری از میان برداشته شود. از 
جمل��ه مزایای این طرح، تعیین تکلیف وضعیت س��اماندهی بنادر و گمرکات 
کوچک اس��تان های ساحلی جنوبی کشور، اس��تفاده از ظرفیت های مبادالت 
م��رزی ب��رای تامین کاالهای اساس��ی، جلوگیری از درهم تنیدگی معیش��ت 
مرزنشینان با درآمدهای قاچاق کاال و ایجاد شفافیت در واردات و گردش کاال 

در سطح استان های مرزی مشمول است.
در ادامه این جلسه، گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز و راهکارهای ویژه 
و موثر مدیریت این بازار با مش��ارکت فعاالن اقتصادی خصوصا صادرکنندگان 
و ب��ا هدف ایجاد تعادل در نرخ ارز مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت. س��پس 
رئیس جمهور با اش��اره به دالیل مختلفی که مانع ایجاد ثبات و متعادل شدن 
قیمت ارز بوده اس��ت، گفت: کش��ور در مرحل��ه افتخارآمیز پیروزی در جنگ 
تحمیلی اقتصادی ق��رار گرفته و همانطور که دولت با کمک فعاالن اقتصادی 
توانس��ت با اهداف شوم دش��من مقابله کند، امروز نیز در تالش است با ایجاد 
آرامش و ثبات در اقتصاد کشور موجبات اطمینان و اعتماد فعاالن اقتصادی را 

در دوره بازآفرینی کشور فراهم کند.
به گفته روحانی، دولت اعتقاد دارد کنترل و مدیریت بازار سرمایه و رسیدن 
ب��ه تعادل در قیمت ارز مس��تلزم تداوم فضای مس��اعد و قاب��ل اعتماد برای 
فعالیت های اقتصادی است و قطعا هر گفتار و رفتاری هرچند غیراقتصادی که 
موجب آشفتگی و القای بی ثباتی شود، به اقتصاد و معیشت مردم لطمه می زند. 
ش��رایط عمومی کشور، زمینه را برای حرکت به سمت رشد درآمدهای ارزی، 

رفع التهابات و کاهش قیمت ها در بازار ارز و کاال فراهم کرده است.

جهانگیری در پنجمین دوره اهدای نشان امین الضرب:
سختی ها تمام می شود

به اعتقاد معاول اول رئیس جمهور، در این شرایط سخت که آمریکایی ها قصد 
زمینگیر کردن تولید و صنعت کشور را داشتند، اما یک عده ایستادند و تولید 

را سرپا نگه داشتند.
اس��حاق جهانگیری روز گذش��ته در پنجمین دوره اهدای نشان و تندیس 
کارآفرین��ی امین الضرب با بیان اینکه هر کدام از م��ا حتما در کار و زندگی و 
فعالیتی که داریم با موانعی روبه رو می ش��ویم، گفت: اصال انسان های بزرگ در 
همین جاها تفاوت خود را با دیگران نشان می دهند که علی رغم موانع، کارهای 
ب��زرگ کرده ان��د. کارهای خوب و ماندگاری که انج��ام گرفته را باید به عنوان 
س��رمایه تلقی و به نسل جوان منتقل کنیم تا الگوس��ازی شود و نسل جوان 

احساس کند می تواند کارهای بزرگی انجام دهد و موانع را پشت سر بگذارد.
او با اشاره به اهمیت تولید و صنعت و جایگاه تولیدکننده و صنعتگر افزود: 
کار تولیدکننده و صنعتگر همواره سازندگی و ترسیم آینده خوب برای کشور 
بوده است. تولیدکننده از دل سختی ها، کارهای نو و مهمی را استخراج می کند 
و ثابت می کند که س��ختی ها به هر حال تمام شدنی است و می توان از دل آن 
یک عمران و آبادانی برای کشور ایجاد کرد. پیش بینی می کنم که این سختی ها 
تمام می شود و آینده ای خوب خواهیم داشت و می توان با استفاده از تجربیات 

این نسل کارکشته، مشکالت را پشت سر گذاشت.

رئیس اتاق تهران در مراسم امین الضرب مطرح کرد
معرفی الگوهای واقعی کارآفرینی

رئیس ات��اق تهران در پنجمی��ن دوره اهدای نش��ان و تندیس کارآفرینی 
امین الضرب گفت هر اندازه که کارآفرینان خارجی در کشور ما تبدیل به ستاره 
شده اند، اما کارآفرینان ایرانی این جایگاه را ندارند؛ اگرچه بخش خصوصی تاریخ 
بلندی در ایران دارد، اما به همان نس��بت مورد احترام نبوده و گاهی به سبب 

خطاهای دیگران تکفیر شده است.
مسعود خوانساری با بیان اینکه در ۲۰ سال گذشته و طی افزایش درآمدهای 
نفتی و حیف و میل اموال، تکفیر کارآفرینان کشور به اوج خود رسیده، افزود: 
فعاالن اقتصادی می توانند هم به اش��تغال زایی و هم به بهبود معیش��ت مردم 
کمک کنند؛ آن هم در شرایطی که پای تحریم روی گلوی اقتصاد کشور قرار 

گرفته است.
به گفته وی در این دوران پیچیده، بخش خصوصی ایس��تاده است و اجازه 
ن��داده چرخ کارخانه ها از کار بیفتد و بیکاری و ناامنی در جامعه افزایش یابد. 
در چنین شرایطی، بخش خصوصی دغدغه مند سنگر را خالی نکرده و در حال 
مبارزه برای بقا است. دست اندازی به بیت المال در حالی است که در این لیست 
بلندباالی مفس��دان اقتصادی، کمتر نامی از کارآفرینان شناسنامه دار آمده، اما 
در پِس فضای پوپولیس��تی، تَر و خش��ک را با هم س��وزانده و به ریز و درشت 

اتهام می بندند.
او با اش��اره به اینکه وظیفه داریم که در پس این فضای سیاس��ی از بخش 
کارآفرینی کشور غبارزدایی کنیم، گفت: از تجاری که در شرایط فعلی مشغول 
به کار هس��تند باید به عنوان تجار تاریخی ایران یاد ش��ود؛ اگر 1۰۰سال قبل 
قحطی بود، امروز تحریم اس��ت و اگر وبا بود، امروز کرونا اس��ت و اگر بی ثباتی 
سیاس��ی بود، امروز بی برنامگی اقتصادی اس��ت و اگر دیوان ساالری بود، امروز 

بوروکراسی دائم و گسترده است.
به گفته خوانساری، برگزاری مراسم امین الضرب با این هدف بود که الگوهای 
واقعی در اختیار نس��ل جوان کش��ور قرار گیرد. همچنی��ن کارآفرینانی که با 
ناامیدی پایه کار خود را گذاشته و با میهن دوستی موانع را پشت سر گذاشته اند، 

مورد تقدیر قرار گیرند.
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کاهش اندک دالر در صرافی های بانکی
سکه به کانال 1۰ میلیونی رسید

قیمت سکه در روز سه شنبه تحت تاثیر کاهش نرخ ارز از یک سو 
و کاهش قیمت طال در بازارهای جهانی از دیگر س��و پایین آمد. هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در این روز در بازار تهران با 
کاهش ۲۸۰ هزار تومانی نسبت به روز قبل همراه بود و 1۰ میلیون 
و 9۳۰ هزار تومان قیمت خورد. س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم 
نیز 1۰ میلیون و 5۰۰ هزار تومان معامله ش��د. همچنین نیم س��که 
بهار آزادی ۶ میلیون و ۲5۰ هزار تومان، ربع سکه ۳میلیون و 9۰۰ 
ه��زار تومان و س��که یک گرمی هم ۲ میلی��ون و ۳۰۰ هزار تومان 
قیمت گذاری ش��د. در بازار ط��ال نیز نرخ هر گرم طالی 1۸ عیار به 
ی��ک میلیون و ۶۲ هزار تومان و هر مثقال طال به ۴میلیون و ۶۰۳ 
ه��زار تومان رس��ید. اونس جهانی طال نیز یک ه��زار و 7۳۰ دالر و 

هشت سنت فروخته شد.
همچنی��ن قیمت هر دالر در صرافی ه��ای بانکی ۲۴ هزار و ۲5۲ 
تومان اعالم ش��د که قیمت آن نس��بت به روز دوشنبه ۲۶9 تومان 
کاهش داشت. نرخ فروش هر یورو نیز با ۳۸7 تومان کاهش به ۲9 
هزار و ۲۰7 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر ۲۴ هزار و ۴۰ تومان 

و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۶۲۸ تومان اعالم شد.

تغییرات قیمتی سکه و ارز در تابستان
دالر 36درصد گران شد

در تابس��تان امس��ال قیم��ت س��که و ارز بین ۳۶ ت��ا 55 درصد 
افزایش داشته است. آنطور که مرکز آمار ایران از وضعیت بازارهای 
مالی گزارش داده، در تابس��تان امس��ال متوس��ط قیمت سکه تمام 
به��ار آزادی به ح��دود 1۰ میلیون و ۸5۰ هزار تومان رس��یده که 
نشان دهنده افزایش 55 درصدی نسبت به دوره قبل است. دالر نیز 
به طور متوس��ط ۲۲ هزار و 597 تومان معامله ش��ده که با افزایش 
۳۶ درصدی همراه بوده اس��ت. یورو هم به طور متوسط ۲5 هزار و 

95۳ تومان معامله شد که ۴۴درصد رشد داشت.
همچنی��ن در بازار پول، میزان نقدینگی با رش��د 17 درصدی 
ب��ه ۲۸95 هزار میلیارد توم��ان افزایش یاف��ت. در این دوره از 
حجم نقدینگی ۲.1 درصد اس��کناس و مس��کوک، 1۸.7 درصد 
س��پرده های دیداری و 79.۳ درصد را ش��به پول تش��کیل داده 
است. در تابستان امسال پایه پولی نیز ۳7۲ هزار میلیارد تومان 
گزارش ش��د که 5.۴ درصد افزایش دارد. پایه پولی از متغیرهای 
بسیار مهم پولی است که به آن پول پرقدرت نیز گفته می شود، 
هرگون��ه افزایش در پایه پولی منجر ب��ه افزایش چند برابری در 

نقدینگی خواهد شد.

بانک نامه

فرصت امروز: قیمت بیت کوین روز گذش��ته بار دیگر افزایش یافت و به 
میانه کانال ۴۸ هزار دالر رس��ید. این افزایش قیمت بیت کوین تحت تاثیر 
گزارش جدید بانک سیتی در مورد این رمزارز محبوب رخ داد. بانک سیتی 
آمریکا در این گزارش به بررس��ی بازار ارزهای دیجیتالی پرداخت و اعالم 
کرد که امکان استفاده از ارزهای دیجیتالی به عنوان ارزهای ترجیحی در 
آینده تجارت جهانی وجود دارد. به گفته س��یتی، عملکرد اخیر بیت کوین 
به خاطر درگیر ش��دن س��رمایه گذاران در بازار ارزه��ای دیجیتالی بوده و 
برخالف سال های قبل، این سرمایه گذاران خرد نیستند که اکثریت بازار را 
در اختیار دارند، بلکه بازار در اختیار بازیگران بزرگتری است. آنچه که تحت 
عنوان »بازی نهنگ ها در بازار بیت کوین« از آن یاد می شود. نهنگ در بازار 
بیت کوین به ش��خص یا نهادی گفته می شود که میزان زیادی بیت کوین 
در اختیار دارد. هم اکنون نزدیک به هزار نفر سهمی بیش از ۴۰ درصد از 
بازار بیت کوی��ن را در اختیار دارند و در نتیجه به راحتی می توانند قیمت 

آن را دستکاری کنند.
اشتیاق سرمایه گذاران خرد و کوچک به ارزهای دیجیتالی در ایران نیز 
به چشم می خورد و پس از آنکه رئیس کل بانک مرکزی دو روز قبل گفت 
که »خرید و فروش بیت کوین آزاد نمی شود، اما آنهایی که به طور رسمی 
بیت کوین اس��تخراج کرده اند، می توانند از آن برای واردات کاال اس��تفاده 
کنند«، ح��اال در آخرین اتفاق، مرکز ملی فضای مج��ازی در اطالعیه ای 

هشدار داد که »سایت های خریدوفروش بیت کوین مجوز ندارند.«
فعالیت در بازار ارزهای دیجیتالی شفاف نیست

با توجه به عرضه انواع رمزارزها در فضای مجازی و مواجه شدن بسیاری 
از افراد با تبعات منفی و مشکالت متعدد به وجودآمده در این زمینه، مرکز 
ملی فضای مجازی در اطالعیه ای اعالم کرد که »این نوع شبه دارایی ها از 
هیچ گونه پش��توانه و تضمینی برخوردار نیستند و عالوه بر آن به طور دائم 
دچار نوس��انات قیمتی خارج از مناسبات اقتصادی متعارف شده و بیم از 

دست رفتن ثروت و دارایی خریداران همواره وجود دارد.«
به گفته مرکز ملی فضای مجازی، جدا از آنکه رمزارزهایی نظیر بیت کوین 
از هیچ پش��توانه ای برخوردار نیستند، تاکنون هیچ تصمیمی برای اعطای 
مجوز به درگاه ها و س��ایت های فعال خرید و فروش رمزارزها و بیت کوین 
در کشور نیز گرفته نشده است. مرکز ملی فضای مجازی در این اطالعیه 
نوش��ته اس��ت: »گزارش های فراوانی از طرف مردم و نهادهای نظارتی در 
زمینه س��رقت و کالهبرداری در این بازار وجود دارد که بررسی آنها موید 
سیر صعودی فعالیت های مجرمانه در این خصوص است. حضور بازیگران و 
عوامل فعال ناشناخته و غیرقابل شناسایی در بازار خرید و فروش این نوع 
شبه دارایی های فاقد پش��توانه، موجب شده که این فضای خرید و فروش 
بسیار غیرقابل اعتماد شده و قدرت هرگونه پیگیری برای جبران زیان های 
احتمالی و ارائه اسناد و ادله، از نهادهای حمایتی و صیانتی مرتبط با حفظ 

حقوق مردم سلب شده است.«
این اطالعیه با بیان اینکه »فعالی��ت در بازار این نوع ارزهای دیجیتالی 
شفاف نیس��ت«، ادامه داده است: »عالوه بر خروج سرمایه از کشور، هیچ 
نشانه ای از وجود سازوکارهای حفظ دارایی های مردم توسط گردانندگان 
پشت پرده آنها ارائه نشده است. از این  رو اکیدا توصیه می شود همگان در 
این زمینه احتیاط های الزم را به خرج داده و در دام تبلیغات سوداگران این 
بازار غیرشفاف نیفتند. تجربه از دست رفتن دارایی های مردم در جریان های 
مشابه مانند شبکه های هرمی در کشور و دنیا وجود دارد و انتظار می رود 
همه نهادها و صاحبان رس��انه، مس��ئوالنه نسبت به آگاهی بخشی صحیح 
به ش��هروندان تالش کنند. در این زمینه تاکید می شود تاکنون هیچ گونه 
تصمیمی برای اعطای مجوز به درگاه ها و سایت های فعال خرید و فروش 
رمزارزها و بیت کوین در کشور گرفته نشده و الزم است همگان مراقبت های 

الزم در این خصوص را به عمل آورند.«

بیت کوین های استخراج شده در مسیر واردات کاال
همانط��ور ک��ه در اطالعی��ه مرک��ز ملی فض��ای مجازی تاکید ش��ده، 
کالهبرداری های متعددی در چند هفته گذشته در زمینه ارزهای دیجیتال 
رخ داده است. ازجمله این کالهبرداری ها، فروش ارزهای تقلبی به مردم و 
سوءاستفاده از ناآگاهی و غفلت شهروندان در این بازار است؛ کما اینکه با 
داغ شدن بازار رمزارزها و افزایش خرید و فروش بیت کوین در سطح کشور، 
بسیاری از کالهبرداران به جای بیت کوین، بیت کورن به مردم می فروشند 
و ش��هروندانی که هیچ شناختی از بازار ارزهای دیجیتال ندارند، به همین 

راحتی قربانی مطامع این مجرمان قرار می گیرند.
در همین حال، روز دوش��نبه ب��ود که رئیس کل بان��ک مرکزی درباره 
مج��از بودن یا نبودن مبادله رمزارزها توضیح داد و گفت: »خرید و فروش 
بیت کوین آزاد نمی ش��ود، اما آنهایی که به طور رسمی استخراج کرده اند، 
ب��رای واردات کاال می توانن��د از آن اس��تفاده کنن��د.« عبدالناصر همتی 
درخص��وص امکان خرید و فروش رمزارزها در کش��ور نیز گفت: »در این 
خص��وص مصوبه هیأت وزیران را گرفته ای��م که اخیرا اصالحاتی هم روی 
آن انجام شد و مقرر شده افرادی که به طور قانونی و رسمی رمزارز تولید 

کنند، امکان این را داشته باشند که برای واردات از آن استفاده کنند.«
ب��ه گفته همتی، »ب��ه زودی برای بیت کوین صرافی هایی را مش��خص 
می کنی��م که فقط برای مب��ادالت تجاری بتوان از آن اس��تفاده کرد.« او 
همچنین از برخورد با س��ایت های قمار و ش��رط بندی خب��ر داد و افزود: 
»مش��خصات ۲۰ ه��زار کارت بانک��ی مورد اس��تفاده س��ایت های قمار و 
شرط بندی پس از مسدودش��دن به منظور برخورد قضایی به قوه قضائیه 
داده ش��ده است. همچنین به صاحبان بیش از ۴5۰ هزار کارت بانکی هم 
هش��دار و اخطار داده ش��ده است و در نهایت معرفی به دستگاه قضا را در 

دستور کار داریم.«
صحبت ه��ای همتی در حالی اس��ت ک��ه در هفته های گذش��ته موج 
گس��ترده ای از گرایش س��رمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خرد به 
فعالیت در بازار خرید و فروش رمزارزها به ویژه بیت کوین ش��کل گرفته و 
حتی بس��یاری از خانم ها در مراس��م ازدواج خود به جای سکه، بیت کوین 
را مهریه خود قرار می دهند. از س��وی دیگر، با ادامه ریزش بازار س��رمایه، 
بخش زیادی از مردم سرمایه خود را از این بازار خارج کرده و به سمت بازار 
ارزهای دیجیتال رفته اند. کارشناسان هم هشدار می دهند که اتفاقی که در 
ماه های گذش��ته در بازار سرمایه رخ داد و بخش زیادی از مردم در بورس 
ضرر کردند، حاال در بازار رمزارزها به ش��کلی دیگر در حال تکرار ش��دن 
اس��ت. از آنجا که بازار رمزارزها عالوه بر ریس��ک زیاد و پیش بینی پذیری 
کم، چندین و چند برابر بازار سرمایه پیچیده و تخصصی است، این موضوع 
باعث می شود افرادی که دانش کافی و الزم را ندارند، با ورود به این بازار، 

دارایی خود را به آسانی از دست بدهند.

اطالعیه مرکز ملی فضای مجازی درباره بیت کوین

سایت های خریدوفروش بیت کوین مجوز ندارند

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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برای سیزدهمین سال متوالی
بانک پاسارگاد از برگزیدگان آزمون سراسری 

تقدیر کرد
 بانک پاس��ارگاد در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، 
برای سیزدهمین س��ال متوالی، از برگزیدگان آزمون سراسری، در 

پنج گروه آزمایشی تجلیل کرد.
ب��ه گزارش روابط  عمومی بانک پاس��ارگاد، این بانک در راس��تای 
ایفای مس��ئولیت های اجتماعی خود، عالوه بر اهدای سهام بانک به 
برگزیدگان آزمون سراس��ری سال 1۳99، آنان را بورسیه خود کرد. 
ب��ه این ترتیب که تا هر مقطعی که در داخل کش��ور ادامه تحصیل 
دهند، هر ماه به حساب هر یک از این عزیزان مبلغ معینی را واریز 

می کند.
براس��اس این خبر، به  دلیل رعایت پروتکل های بهداش��تی جهت 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، برخالف سال های گذشته، مراسم 
تقدی��ر از رتبه های برتر آزمون سراس��ری س��ال ج��اری به صورت 
انفرادی برگزار ش��د. در این جلسات، نخبگان کشور ضمن قدردانی 
از توجه ویژه بانک پاس��ارگاد به جوانان و آینده س��ازان کشور، این 
اقدام را که بدون هیچ چشمداش��تی انجام می شود، منحصر به فرد 
و عاملی برای افزایش انگیزه و تالش در راس��تای س��اخت آینده ای 

روشن برای ایران عزیزمان خواندند.
گفتنی اس��ت بانک پاسارگاد از س��ال 1۳۸7 تا کنون، از 19۳نفر 
از جوانان و نخبگان آزمون سراس��ری تجلیل به  عمل آورده اس��ت. 
ای��ن اقدام با هدف کاهش دغدغه این عزیزان برای کس��ب دانش و 
بهره مندی از آن در جهت خدمت به مردم ش��ریف ایران و رش��د و 

توسعه پایدار میهن عزیزمان انجام می گیرد.

یک مقام مسئول بانک مرکزی توضیح داد
مشخصات ظاهری چک های جدید

مدی��ر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی توضیحاتی را درخصوص قانون 
جدید چک و ویژگی های  ظاهری آنها ارائه کرد و گفت از ابتدای سال 1۴۰۰، 
چک هایی که در اختیار مردم قرار می گیرد، فرمت و قالب شان تغییر می کند. 
این تغییرات به این دلیل اس��ت که مردم ای��ن چک ها را از چک های قدیمی 

تشخیص دهند و تفکیک کنند.
به گفته محمد داوودبیگی، چک های جدید ویژگی های بسیار مهمی دارند. 
رنگ این چک ها نس��بت به چک های قدیمی متفاوت و بنفش رنگ است. در 
قسمت پایین س��مت چپ چک های جدید که از 1۴۰۰ در اختیار مردم قرار 
می گیرد، عبارتی با این عنوان درج شده است: »کارسازی این چک، منوط به 

ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است.« 
طبق اعالم بانک مرکزی، داوودبیگی یادآور شد: صادرکننده چک های جدید، 
بعد از صدور چک حتما باید اطالعات آن را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت 
کند. برای ثبت اطالعات در سامانه صیاد، صادرکنندگان چک راه های  متنوعی 
را پیش رو دارند. یکی از روش ها استفاده از درگاه های بانک خود مشتری مانند 
همراه بانک و اینترنت بانک اس��ت. همچنین صادرکنندگان چک می توانند از 
طریق برنامک های پرداخت نسبت به ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد اقدام 
کند. در حال حاضر بیش از پنج برنامک پرداخت آماده س��ازی ش��ده اس��ت و 
مشتریان می توانند با مراجعه به سایت شاپرک، برنامک ها را بر روی گوشی های 

تلفن همراه خود نصب کنند.
مدی��ر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی توصیه کرد که در فرصت باقی 
مانده تا ابتدای سال 1۴۰۰ مشتریان با مراجعه به تارنمای شرکت شاپرک، با 
فهرس��ت این برنامک آشنا شوند و با استفاده از آن امکان ثبت چک را تمرین 
کنند. همچنین دس��ته چک های موجود در حال حاضر امکان ثبت در سامانه 
صیاد را دارد، مش��تریان می توانند همین دسته چک های موجود را به صورت 
اختیاری در سامانه صیاد ثبت کنند، اما دسته چک های جدیدی که از ابتدای 
س��ال جدید با درخواس��ت متقاضی و پس از اتمام دسته چک های موجود در 

اختیار مشتری قرار می گیرد، حتماً باید در سامانه صیاد ثبت شود.

بانک نامه

فرصت امروز: بورس تهران باالخره در اس��فندماه به مدار صعود برگشت 
و در دوازدهمی��ن روز این ماه بیش از ۴ هزار واحد رش��د کرد. این روزها 
روند بازار س��هام به یکی از مهمترین دغدغه های ش��هروندان تبدیل شده 
است. طبق آمارها هم اکنون نزدیک به 5۰ میلیون ایرانی دارای کد بورسی 
هستند و بنابراین افت و خیز شاخص های بورس اهمیت زیادی برای مردم 
دارد. با اینکه در چند ماه گذش��ته تصمیمات و بخش��نامه های متعددی 
برای حمایت از بازار س��رمایه تدوین و ابالغ ش��ده، اما این بخشنامه ها یا 
تأثیر موقتی داش��ته اند و یا به کلی بی تأثیر بوده اند. به اعتقاد کارشناسان، 
هم اکنون بازار س��هام در ش��رایط انتظار قرار دارد تا تحوالت آینده به چه 
سمت و سویی حرکت کند. در این راستا، بالتکلیفی نرخ ارز به عنوان یکی 
از مؤلفه های اصلی در بورس و همچنین روند مذاکرات برجام باعث شده تا 
بورس نوسان زیادی در این روزها داشته باشد. همچنین رفتارهای هیجانی 

و ناآشنایی تازه واردان بورسی، صف های فروش را شلوغ تر کرده است.
در این بین، شورای عالی بورس با اعالم دامنه نوسان نامتقارن ۲ درصد 
منفی و ۶ درصد مثبت تالش کرد تا از افت بیش از حد شاخص جلوگیری 
کند. همین تغییر دامنه باعث ش��ده تا نقدشوندگی بازار به عنوان یکی از 
متغیرهای اساسی بازار نیز تحت تأثیر قرار گیرد به طوری که در هفته های 
گذشته ارزش معامالت بازار بورس تهران به کمترین رقم در یک سال اخیر 
رسیده است. به عبارت بهتر، در این دوره تقاضا برای خرید سهام به شدت 

افت کرده و موجب شده است تا صف های فروش پایداری شکل بگیرد.
رشد 4 هزار واحدی بورس در روز سه شنبه

روز گذش��ته )سه شنبه( نیز برخالف روزهای قبل، بورس تهران به مدار 
رش��د بازگشت و شاخص بورس مثبت شد. در این روز شاخص کل بورس 
۴ه��زار و ۶۴۶ واحد رش��د کرد در ارتفاع یک میلی��ون و 1۸۶ هزار واحد 
ایستاد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با 1۸۸ واحد افزایش به ۴۳1 هزار 
و ۶1۳ واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با 1۲۲ واحد رش��د به ۲۸1 هزار 
و 955 واحد رس��ید. شاخص بازار اول 5 هزار و 5۰۸ واحد و شاخص بازار 
دوم ۲ هزار و 11۶ واحد افزایش داشت. در معامالت روز سه شنبه بیش از 
5 میلیارد و 9۳9 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 5۶ هزار 

و ۲1۰ میلیارد ریال داد و ستد شد. 
نماده��ای معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و 5۶۰ واحد، فوالد 
مبارک��ه اصفهان )فوالد( با یک هزار و ۳57 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو 
)کچاد( با ۸۴5 واحد، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با ۸۳1 واحد، فوالد 

خوزستان )فخوز( با ۶11 واحد، فرآوری معدنی اپال کانی پارس )اپال( با ۴۳9 
واحد، گروه صنعتی پاکشو )پاکشو( با ۴۰۳ واحد، پاالیش نفت تبریز )شبریز( 
ب��ا ۳۰9 واحد و بانک ملت )وبملت( با ۲5۸ واحد تاثیر مثبت را بر ش��اخص 
بورس داشتند. در سوی مقابل، نمادهای ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۴۴9 
واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با ۳19 واحد، ایران خودرو 
)خودرو( با ۳۰1 واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( با ۲۶۲ واحد، بانک پارسیان 
)وپارس( ب��ا ۲۳۴ واحد، بانک تجارت )وتجارت( با 1۶7 واحد، گروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید )وامید( با 1۶۴ واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه( 
با 1۴۸ واحد، سایپا )خساپا( با 1۴۶واحد و بانک صادرات ایران )وبصادر( با 1۳1 

واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.
همچنین شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، گروه دارویی 
برک��ت )برک��ت(، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا(، ملی صنای��ع مس ایران 
)فملی(، س��ایپا )خس��اپا(، توس��عه و عمران امید )ثامید( و ایران خودرو 
)خودرو( ازجمله نماده��ای پربیننده بودند. گروه بانک ها هم در معامالت 
این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد 
و ۳۳۰ هزار برگه سهم به ارزش ۴ هزار و ۸75 میلیارد ریال داد و ستد شد.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس حدود 5۴ واحد افزایش 
داش��ت و بر روی کانال 1۶ هزار و 979 واحد ثابت ماند. در این بازار یک 
میلیارد و 1۶۲ میلیون برگه سهم به ارزش 1۲9 هزار و ۸۳1 میلیارد ریال 
داد و ستد شد. نمادهای پلیمر آریا ساسول )آریا(، هلدینگ صنایع معدنی 
خاورمیانه )میدکو(، ش��رکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، پتروشیمی 
زاگرس )زاگرس(، پتروش��یمی غدیر )ش��غدیر( و پتروش��یمی تندگویان 
)شگویا( با تاثیر مثبت بر شاخص این بازار همراه بودند. همچنین نمادهای 
بیمه پاسارگاد )بپاس(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، بانک دی )دی(، 
پاالیش نفت شیراز )شراز(، زرین معدن آسیا )فرزین(، برق و انرژی پیوند 
گس��تر پارس )بپیوند(، تولید برق ماهتاب کهنوج )بکهنوج(، تولید نیروی 
برق دماوند )دماوند(، مجتمع صنایع الس��تیک یزد )پیزد(، س��نگ آهن 

گهرزمین )کگهر( با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه بودند.
مقایسه بازار سرمایه و سایر بازارهای موازی

در این باره روزبه ش��ریعتی، کارشناس بازار سرمایه در تحلیل وضعیت 
بازار س��رمایه و سایر بازارهای موازی معتقد است: بازار مسکن در تهران با 
دالر ۲۸ ه��زار و ۴۰۰ تومانی قیمت می ش��ود و قیمت دالر نیز باالی ۲5 
هزار تومان است. فقط دالر در بازار سرمایه زیر ۲۰ هزار تومان قیمت دارد!

شریعتی به تغییر دامنه نوسان به منفی ۲ درصد و مثبت ۶ درصد اشاره کرد 
و به ایسنا، گفت: این تصمیم موافقان و مخالفان خود را دارد. موافقین منطقی 
به ماجرا نگاه می کنند و نظرش��ان این اس��ت زمانی که دولت مردم را بدون 
زیرس��اخت فرهنگی و آموزشی به سرمایه گذاری در بازار سرمایه دعوت کرد، 
باعث شد جمعیت فعاالن بازار سرمایه زیاد شود و از ۲۰۰ هزار نفر به ۴میلیون 
نفر )بدون در نظر گرفتن مشموالن سهام عدالت( برسد و باید بپذیریم که در 
حال حاضر جمعیت زیادی از سهامداران را افرادی تشکیل می دهند که آشنایی 
آنها با این بازار عمیق نیس��ت بنابراین اگر دامنه نوس��ان منفی 5درصد باقی 
میماند، بازار روزی 5 درصد پایین می آمد، فارغ از اینکه سهم ها ارزنده باشند 
یا نه بنابراین هرچند نقدشوندگی بازار فدای این شده است که قیمت سهم ها 

کاهش نیابد، در کل تصمیم خوبی است.
به اعتقاد وی، این در حالی است که برخی دیگر بر این باورند که هر ساز 
و کاری که مخالف کارایی عملیاتی بازار باش��د به بازار آسیب می زند. این 
افراد نیز طبق منطق مالی و اقتصاد درست می گویند زیرا بازار نقدشونده 

نیست، اما ابهاماتی که روی بازار سایه انداخته بسیار تاثیرگذارتر است.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به وضعیت بازارهای موازی نیز گفت: 
طبق گزارش بانک مرکزی، بازار مسکن در بهمن ماه ۴درصد قیمت ملک 
رشد کرده است و حجم معامالت نیز هرچند نسبت به سال گذشته بسیار 
کاهش داشته اما نسبت به ماه قبل صعودی بوده و میانگین هر متر مربع 
مسکن در تهران به ۲۸.۴ میلیون تومان رسیده است. تقریبا از آنجایی که 
میانگی قیمت مس��کن در تهران هزار دالر اس��ت یعنی مسکن با دالر ۲۸ 
هزار و ۴۰۰ تومانی قیمت می گیرد. دالر هم باالی ۲5 هزار تومان معامله 
می شود. فقط در بازار بورس است که اهالی بازار سرمایه به پیشواز توافق، 
سرمایه گذار خارجی، گشایش اقتصادی و دالر زیر ۲۰ هزار تومان رفته اند.

او در پایان با بیان اینکه فروش اوراق دولت بسیار چشمگیر شده است، 
گف��ت: در مورد میزان اوراق اعداد متفاوتی اعالم می ش��ود. تقریبا در ماه 
گذش��ته دولت به ط��ور میانگین روزانه 5 تا ۶ هزار میلی��ارد تومان اوراق 
فروخته و گفته می ش��ود دولت تاکنون بیش از 1۰۰ هزار میلیارد تومان 
اوراق فروخته اس��ت و تا آخر س��ال هم باید نزدیک ب��ه ۲5 هزار میلیارد 
تومان بفروش��د. بازار اوراق یک بازار موازی بازار س��هام است و هرچه پول 
ریس��ک گریز از س��هام فرار کند به صندوق  درآمد ثابت می رود و صندق 
درآمد ثابت هم باید با این پول اوراق دولتی بخرند. شاید اتمام این داستان 

و کاهش ابهام بتواند شرایط بورس را بهتر کند.

شاخص بورس تهران در دوازدهمین روز اسفندماه مثبت شد

رشد دسته جمعی شاخص ها
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اخبار

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: شهردار تبریز گفت: بودجه 
پیشنهادی شهرداری برای ســال ۱۴۰۰ به شورای اسالمی این 
شهر تقدیم شده است که نسبت به بودجه امسال حدود ۷۰ درصد 
رشــد یافته است. ایرج شهین باهر با بیان اینکه این میزان رشد 
بودجه به علت افزایش قیمت اقالم و حقوق کارکنان شــهرداری 
پیش بینی شده است، افزود: بودجه سال آینده شهرداری تبریز 
پنج هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که از این میزان 
۶۰ درصد بودجه عمرانی و ۴۰ درصد نیز بودجه جاری است. وی 
با اشاره به اینکه در صورت تصویب بودجه از سوی شورای اسالمی 
تبریز، شهرداری سال آینده بر اساس این بودجه عمل خواهد کرد، 
اظهار داشت: بودجه شــهرداری تبریز در سال جاری سه هزار و 
۵۸۰ میلیارد تومان بود که با وجود شیوع ویروس کرونا و تاثیر در 
روند درآمدزایی بخش های مختلف شهرداری، در ۹ ماهه امسال 
۸۲ درصد از بودجه محقق شــد و تالش می شود تا پایان سال 

۱۰۰ درصد آن تحقق یابد.
پرهیز از پیشنهاد بودجه ویترینی به شورای شهر

شهردار تبریز گفت: در دوره مدیریت جدید شهری تالش شد 
تا هر ســال با پرهیز از پیشــنهاد بودجه ای ویترینی به شورای 
اسالمی این شهر، بودجه ای منطقی، واقعی و عملیاتی پیشنهاد 
شود و بر اســاس آن نیز بودجه بدون تغییر تصویب شده است. 
شــهین باهر، با اشاره به اینکه در سه سال گذشته تحقق بودجه 
متناســب با پیش بینی ها بوده است، ادامه داد: با توجه به رکود 
ساخت و سازها در سال جاری و سال آینده، در بودجه سال آینده 
شهرداری تبریز منابع و فضاهای دیگری برای پیگیری درآمدهای 
شــهرداری تعریف و تالش شده است تا از کیفیت خدمات دهی 

به مردم کاسته نشود.
 پرداخت 1۰۰ میلیارد تومان حقوق ماهانه کارکنان 

شهرداری تبریز
وی یــادآوری کرد: هر ماه حــدود ۱۰۰ میلیارد تومان حقوق 

به کارکنان شــاغل در شهرداری تبریز پرداخت می شود که این 
میزان پرداختی در ماه های بهمن و اسفند حدود سه برابر افزایش 
می یابد. شــهردار تبریز با تاکید بر اینکه در این دوره از مدیریت 
شهری تالش شده از شهرفروشی جلوگیری شود، گفت: در این 
دوره تجاری ســازی محدود شــده و اجازه داده نشده حتی یک 
متر کاربری فضای سبز تغییر یابد بلکه در سه مورد نیز کاربری 
مسکونی به فضای سبز تغییر کاربری داده شده است. شهین باهر، 
افزود: در این دوره ۴۰ بوســتان شهری افتتاح و به بهره برداری 
رسید، ۱۶ بوستان در دست احداث است و تالش می شود تا پایان 
دوره تعداد بوستان های بهره برداری شده در تبریز به ۶۰ بوستان 
برسد. وی با اشاره به اینکه احداث »پارک بزرگ تبریز« از جمله 
پروژه های مهم سال آینده شهرداری است، اظهار داشت: احداث 
این پارک در زمینی به وســعت ۶۰۰ هکتار مانعی برای فعالیت 
کشاورزان این منطقه ایجاد نمی کند چرا که این پارک در قالب 

»پارک کشاورزی« برنامه ریزی و اجرا می شود.
 زمان بهره برداری از پارک بزرگ تبریز

شهردار تبریز با اشاره به امضای تفاهم نامه با قرارگاه خاتم االنبیا 
برای احداث پارک بزرگ تبریز، گفت: قرارداد احداث این مجموعه 

یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اســت و تالش می شود تا پایان 
دوره مدیریت جدید شهری مرحله اول این پارک و حوضچه آن 
برای استفاده مردم به بهره برداری برسد. شهین باهر با اشاره به 
فعالیت جمعی از کشاورزان در حاشیه این پارک، یادآوری کرد: 
این پارک طوری طراحی شــده تا عالوه بر حفظ فعالیت آن ها، 
مسیرها، پیاده روها و فضاهای الزم برای دسترسی بهتر و آسان 
مردم به این اراضی جهت تهیه محصوالت کشاورزی فراهم شود.

تحول اساسی در فضای سبز
شــهردار تبریز با بیان اینکه سال جاری در این شهر به عنوان 
فضای سبز نامگذاری شده، گفت: در دوره پنجم شورای اسالمی 
تبریز در حوزه فضای سبز تحول اساسی شده و بر این اساس قرار 
بود امســال یک میلیون اصله درخت و درختچه کاشته شود که 
تالش میشود این کار محقق شود. شهین باهر، ادامه داد: تاکنون 
۵۵۰ هزار اصله درخت و درختچه در سطح تبریز کاشته شده و 
بقیه نیز تا پایان فصل درختکاری با مشــارکت مردم و نهادهای 
مختلف کاشــته می شود. وی با بیان اینکه کل درختان تبریز از 
آغاز تاکنون یک میلیون اصله بوده اســت، اظهار کرد: امسال به 
اندازه کل گذشته تبریز درخت و درختچه در این شهر کاشته می 
شود. شهردار تبریز با اشاره به طرح کاشت درخت میوه رایگان از 
سوی شــهرداری در حیاط منازل مردم این شهر، یادآوری کرد: 
تاکنون ۵۵۰ نفر برای کاشت درخت میوه در حیاط منزل خود در 
سامانه ثبت نام کرده اند. شهردار تبریز با اشاره به صدور اولین رای 
مجازات سبز در تبریز گفت: بر اساس رای دستگاه قضایی یک نفر 
در این شهر به کاشــت ۲۰۰ اصله درخت محکوم شده و صدور 
این رای نقطه عطفی در توسعه فضای سبز این شهر است. شهین 
باهر با مبــارک خواندن این رای و قدردانی از قضات برای صدور 
این رای، افزود: صدور این رای الیق فرهنگ مردم تبریز و نشان 
از توسعه فرهنگی این شهر بوده و قضات دستگاه قضایی با تداوم 

صدور این آرا به توسعه فضای سبز کمک می کنند.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: نماینده مردم تبریز، اسکو و 
آذرشهر در مجلس از تعیین ترکیب اعضا و هیئت رئیسه فراکسیون 
دانشگاهیان مجلس خبر داد و گفت: اکثریت اعضای این فراکسیون 
به بنده برای ریاست این کمیسیون اعتماد کردند. روح اهلل متفکرآزاد 
در گفت وگو با خبرنگار ما در تبریز با اشــاره به تعیین ترکیب اعضا و 
هیئت رئیسه فراکسیون دانشگاهیان مجلس اظهار داشت: نمایندگانی 
که عضو هیئت علمی، اســتاد و یا کارمند دانشــگاهی بودند در این 
فراکســیون عضویت دارند که امروز جلسه این فراکسیون با موضوع 
انتخابات هیئت رئیسه برگزار شد. وی از تعیین ترکیب اعضای هیئت 
رئیسه فراکسیون دانشگاهیان مجلس خبر داد و گفت: اکثریت اعضای 
این فراکسیون به بنده برای ریاست این کمیسیون اعتماد کردند. اقبال 
شــاکری نماینده مردم تهران به عنوان نایب رئیس اول و سیدجواد 
ساداتی نژاد، نماینده مردم  کاشان به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب 
شدند. نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: بر اساس آرای اعضای این فراکسیون، احمدحسین فالحی، 
نماینده مردم همدان به عنوان دبیر اول، زهره سادات الجوردی نماینده 
مردم تهران به عنوان دبیر دوم و علی کریمی فیروزجایی، نماینده مردم 
بابل به عنوان سخنگوی فراکسیون انتخاب شدند. رئیس فراکسیون 
دانشگاهیان مجلس یازدهم، با اشاره به اولویت های بررسی و پیگیری 
این فراکسیون، گفت: اعضای این فراکسیون که از اساتید دانشگاه و 
ترکیبی از اعضای کمیسیون آموزش و سایر کمیسیون ها هستند، به 

دنبال حکمرانی علم، فناوری، تحقیق و پژوهش در کشور هستند.

مهمترین دغدغه دانشگاهیان؛ آینده نگاری حوزه 
علم و فناوری

متفکرآزاد، خاطرنشــان کرد: در این فراکسیون تالش می کنیم 
در حوزه های تقویت اقتصاد دانش بنیان از طریق دانشگاه ها، تقویت 
ارتباط صنعت و دانشگاه، افزایش سهم علم در تولید ناخالص ملی و 
حرکت های نخبگانی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و با آسیب 
شناسی قوانین این حوزه، قانون زدایی و یا قانون گذاری کنیم. عضو 
هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی، مهمترین دغدغه دانشگاهیان 
را آینده نگاری حوزه علم و فناوری و تقنین در این بخش عنوان کرد 
و گفت: با پیگیری اعضای این فراکســیون، باید بخشی از مشکالت 
این حوزه را رفع کنیم و سرعت و شتاب تولید علم نافع در کشور را 
افزایش دهیم. بدنه دانشگاهی این مجلس بیش از مجالس قبلی است 

که منجر به نگاه علمی به بسیاری از مسایل خواهد شد. نماینده مردم 
تبریز، اســکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی، توجه به مسایل 
صنفی اساتید دانشگاه، کارمندان و دانشجویان دانشگاه های وزارت 
علوم و وزارت بهداشــت را مورد تاکید قرار داد و گفت: برای حفظ 
جایگاه علمی و فناوری ایران از دانشگاه ها پشتیبانی خواهیم کرد و 

پیگیر افزایش بودجه علمی و پژوهشی کشور خواهیم بود.
فرهنگسازی و گفتمان سازی در فراکسیون های 

مجلس
متفکرآزاد تصریح کرد: فراکســیون نقش مکمل فراکسیون های 
دیگر را دارد، به عبارتی در فراکســیون ها مســئله فرهنگسازی و 
گفتمان ســازی موضوعیت دارد ولی در کمیسیون ها عموما تقنین 
مطرح اســت که نشان از ظرفیت باالی فراکسیون دارد. از اساتید و 
نخبگان دانشگاهی و دانشجویی دعوت می کنم تا ایده ها و برنامه های 
خود را برای بهتر شدن شرایط علمی و دانشگاهی کشور با ما در میان 

بگذارند تا گام های موثرتری در این راستا برداریم.
تبریک مدیریت دفتر نمایندگی روزنامه در 

آذربایجان شرقی به متفکرآزاد
مدیریــت دفتر نمایندگی روزنامه در آذربایجان شــرقی و گروه 
همکاران، خبرنگاران و کارکنان این سرپرســتی در استان، حسن 
انتخاب شایســته دکتر متفکرآزاد به ســمت ریاســت فراکسیون 
دانشگاهیان مجلس شــورای اسالمی را به ایشان تبریک و تهنیت 

عرض نموده و مزید توفیقات روزافزون وی را آرزومند است.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: آبرســانی به ۳۹ روستای 
آذربایجان شــرقی با جمعیت تحت پوشــش ۱۳ هزار و ۶۵۷ نفر و 
اعتبار ۴۰۷ میلیارد ریال با حضور اســتاندار آذربایجان شــرقی و با 

دستور وزیر نیرو از طریق ارتباط تصویری به بهره برداری رسید.
برای اجرای این طرح ها، هشت حلقه چاه حفر، بیش از پنج هزار 
مترمربع مخازن زمینی احداث، بــاالی ۱۳۰ کیلومتر لوله گذاری، 
۵۲ هزار متر اصالح شبکه و احداث تصفیه خانه در تمام ۳۹ روستا 
انجام شــده و با بهره برداری از آنها، چهار هزار و ۵۰ خانوار از نعمت 
آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شدند. استاندار آذربایجان 
شرقی در مراسم بهره برداری از این طرح ها، اظهار داشت: در بخش 
نیرو اقدامات بســیار خوبی پس از انقالب اسالمی انجام شده و در 
استان آذربایجان شرقی، برق رسانی به تمام روستاهای زیر ۱۰ خانوار 
انجام شده و اکنون روستاهای پنج خانوار در برنامه برق رسانی قرار 
دارند. محمدرضا پورمحمدی ادامه داد: در حوزه آبرسانی نیز کارهای 
بسیار خوبی به خصوص در ارتباط با اقشار پایین جامعه انجام شده 

است. وی گفت: در آذربایجان شرقی ۲ هزار و ۷۰۸ روستای دارای 
ســکنه وجود دارد که از این تعداد یک هزار و ۴۹۰ روســتا تحت 

پوشش شبکه آب و فاضالب قرار دارند.
استاندار آذربایجان شــرقی با اشاره به اینکه ۸۹ درصد جمعیت 
روستایی اســتان از خدمات آبفا بهره مند هستند، گفت: امروز آب 
شرب ۳۹ روســتا در استان تامین می شــود که پوشش جمعیت 

بهره مند از خدمات آب شرب را سه درصد افزایش می دهد. استاندار 
آذربایجان شــرقی اضافه کرد: خوشبختانه کارهای بزرگی در حوزه 
برق و آب در استان به انجام رسیده است که با در نظر گرفتن تعداد 
۱۴۹۰ روستای تحت پوشش آبفای استان می توان به جرأت گفت 
که ۸۹ درصد جمعیت روستایی زیر پوشش شرکت آب و فاضالب 
می باشد که امیدواریم با این جدیت و کوشش و از این قبیل اقدامات 
شاهد شکوفایی هر چه بهتر مناطق روستایی باشیم. علیرضا ایمانلو 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی نیز اظهار 
کرد: در این طرح ۴۰۵۰ خانوار با جمعیت تحت پوشــش ۱۳۶۶۷ 
نفر از نعمت آب شرب بهداشتی بهره مند خواهند شد. به گفته وی 
برای بهره برداری از این طرح ها حفر و تجهیز ۸ حلقه چاه با آبدهی 
۷۰ لیتر در ثانیه، احداث مخزن زمینی به حجم ۵۱۰۰ متر مکعب، 
اجرای خط انتقال آب به طول ۶۸ کیلومتر، اصالح شبکه آبرسانی به 
طول ۵۲/۷۲۶ متر، احداث تصفیه خانه آب با ظرفیت ۲۸ لیتر برثانیه 

در شبانه روز انجام شده است.

در ۹ ماهه امسال؛

۸۲ درصد از بودجه شهرداری تبریز محقق شد

با برگزاری انتخابات هیئت رئیسه؛

متفکرآزاد رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس شد

با حضور استاندار و دستور وزیر نیرو؛

آبرسانی به ۳۹ روستای آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید

در اجرای قرارداد میان شرکت ملی حفاری ایران و شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی
 حفاری نخستین حلقه چاه در پروژه طرح توسعه میدان نفتی اهواز 

یک و 4 کلید خورد
اهواز - شــبنم قجاوند: در اجرای قرارداد میان شرکت ملی 
حفاری ایران و شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی )OEID( عملیات 
حفاری نخستین حلقه چاه با کاربست دستگاه حفاری ۳۸ فتح در 
پروژه طرح توسعه میدان نفتی اهواز یک و ۴ در قالب طرح توسعه 

۲۸ مخزن در مناطق نفتخیز جنوب کلید خورد.
در جلســه آغاز عملیات حفاری چاه شماره - ۱۷۲ اهواز، مدیر 
پروژه میدان نفتی اهواز  یک و ۴ در شرکت )OEID( و مدیر پروژه 
های حفاری ملی حفاری و جمعی از مدیران و متخصصان صنعت 

نفت و حفاری حضور داشتند.
در حاشیه این نشست جهانگیر شجاعی مدیر پروژه های حفاری شرکت ملی حفاری ایران گفت: در اجرای این پروژه ملی حفاری 
با توافق با شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی چهار دستگاه حفاری اختصاص خواهد یافت و تالش براین است تا در هم افزایی با 

شرکت طرف قرارداد به نحو مطلوب این پروژه که مشتمل بر ۱۲ حلقه چاه توسعه ای و تعمیری است محقق گردد.
مسعود محتشمی فر مدیر پروژه میدان نفتی اهواز  یک و ۴ در شرکت )OEID( نیز گفت: در این پروژه ۲۲ حلقه چاه شامل ۶ 
حلقه توسعه ای، ۶ حلقه تعمیری و ۱۰ حلقه نصب پمپ های درون چاهی تعریف شده است که امروز شاهد آغاز عملیات اولین 
حلقه چاه تعمیری تکمیلی هســتیم. وی افزود: در اجرای این پروژه که نخستین همکاری مشترک با شرکت ملی حفاری ایران 
محسوب می شود قرار است دو دستگاه حفاری سنگین )توان دو هزار اسب بخار ( و دو دستگاه سبک )یک هزار و ۵۰۰ اسب بخار( 

اختصاص و پروژه در مدت ۲۴ ماه به اتمام برسد.

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :
بیش از ۲5۷۰۰ خانوار فاقد گازطبیعی درمنطقه ساری

ساری – دهقان: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری گفت : منطقه ســاری بیش از ۲۵۷۰۰ خانوار فاقد 
گاز طبیعی دارد که ســهمیه نفت سفید آنها در سال ۱۳۹۹ اعالم 

و توزیع شده است .
به گزارش روابط عمومی ، ســبحان رجب پور مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری بیان کرد : در سال ۱۳۹۹ 
برای ۱۴ هزار و ۷۵۶ خانوار دائم ســاکن در مناطقی که فاقد گاز 
طبیعی می باشــند سهمیه ســاالنه در نظر گرفته شده است که 

بتدریج برای هر خانوار تخصیص یافته که بین آنها توزیع گردید .
مدیر منطقه ساری اعتبارآخرین دوره از توزیع سوخت نفت سفید را تا ۵/۱/۱۴۰۰ اعالم کرد و ادامه داد : در سال ۱۳۹۹ برای 
حدود ۷۴۲ هزار خانوار فصلی ساکن در مناطقی که فاقد گاز طبیعی می باشند مقدار ۶۰۰ لیتر سهمیه نفت سفید برای هر خانوار 

در نظر گرفته شده که بین آنها توزیع شد . 
رجب پورعرضه نفت سفید را به صورت الکترونیکی با شارژ سهمیه در کارت بانکی معرفی شده از سوی مشتریان اعالم کرد و 
ادامه داد : در مجموع تعداد خانوارهای ساکن دائم و فصلی فاقد گاز طبیعی در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۵۷۰۰ خانوار است که سهمیه 

نفت سفید آنها اعالم و توزیع آن از آغاز سال شروع و تا ۵/۱/۱۴۰۰ ادامه دارد .
وی افزود : آن دسته ازمصرف کنندگان نفت سفید سوز فاقد گاز طبیعی که آخرین سهمیه سوختی سال ۹۹ خود را نگرفته اند 
با در دست داشتن کارت بانکی به فروشندگی های عرضه سوخت محل سکونت خود مراجعه و نسبت به دریافت مقدار سوخت 

تعیین شده اقدام نمایند .

جشن نیکوکاری با شعار عیدی برای همه
قم - خبرنگار فرصت امروز: جشــن نیکوکاری امســال با 
شــعار "عیدی برای همه" از ۱۳ اسفند ماه به صورت حضوری و 

غیرحضوری برگزار می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد، اکبر میرشــکار 
مدیرکل کمیته امداد اســتان قم با اشاره به تالش امدادگران این 
نهاد برای تأمین نیازهای ضروری و معیشتی شب عید مددجویان 
گفت: امیدواریم با مشارکت مردم و بهره گیری از ظرفیت خیران در 
جشن نیکوکاری امسال بتوانیم نیازهای اصلی و معیشتی مددجویان 

را بیش از گذشته تأمین کنیم.
وی ترویج فرهنگ انفاق و احسان در جامعه را مقدمه خدمت رسانی بیشتر به ولینعمتان جامعه اسالمی عنوان و تصریح کرد: 
جشن نیکوکاری نیز با هدف گسترش و نهادینه شدن این فرهنگ در بین آحاد جامعه برای خدمت رسانی بیشتر به نیازمندان در 
کشور اجرا می شود. میرشکار افزایش مشکالت ایتام و محرومان به دلیل شیوع ویروس کرونا را یادآور شد و افزود: با توجه به اینکه 
افراد بی بضاعت در شب عید، چشم انتظار کمک هستند باید همه با هم برای تأمین نیازهای ضروری و سبد حمایتی و معیشتی 
آنها تالش کنیم. مدیرکل کمیته امداد استان قم شعار جشن نیکوکاری امسال را "عیدی برای همه" عنوان و اظهار کرد: از مردم و 

خیران تقاضا می کنیم در این جشن که ۱۳ اسفند ۹۹ برگزار می شود باشکوه تر از همیشه شرکت کنند.
وی با اشــاره به اینکه دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در ســطح اســتان به عنوان پایگاه های جشــن نیکوکاری آماده 
دریافت کمک های غیر نقدی مردم خّیر هســتند گفت: واریز کمک های نقدی مردم نیکوکار اســتان نیز از طریق کد دستوری 

#۰۲۵*۸۸۷۷* و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۱۲۵ به نام کمیته امداد استان قم فراهم می باشد.

در مقایسه 11 ماهه سال جاری با مدت مشابه سال ۹8؛
 شاخص تولید نیروگاه شهید رجایی 

بیش از یک و نیم درصد رشد داشته است
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: تولید انرژی خالص نیروگاه شهید رجایی از ابتدای امسال تاپایان بهمن ماه و در مقایسه با 

سال گذشته، ۱/۶ درصد افزایش نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه به میزان 
تولید انرژی واحدهای سیزده گانه شرکت در ۱۱ ماهه امسال اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه، ۱۰ میلیارد و 
۶۷۶ میلیون و ۴۱۴ هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی، تولید و به شبکه سراسری 
تحویل شده است. وی افزود: در مدت ۱۱ ماهه سال جاری، نیروگاه سیکل ترکیبی  به میزان ۴ میلیارد و ۶۸۵ میلیون و ۹۷۰ هزار 

کیلووات ساعت و نیروگاه بخار  به میزان ۵ میلیارد و ۹۹۰ میلیون و ۴۴۴ هزار کیلووات ساعت انرژی تولید داشته اند.
نیروگاه شهید رجایی متشکل از سیزده واحد بخاری و سیکل ترکیبی است که در مجموع با تولید ساالنه بیش از ۱۲ میلیارد 

کیلووات ساعت انرژی، حدود ۴ درصد از انرژی الکتریکی مورد نیاز کشور را تامین می کند.
 

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:
ایجاد 1۷ پایگاه فرهنگی اجتماعی در محالت کم برخوردار گلستان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: حجت االســالم نوراهلل ولی نژاد در نشست مدیران اداره های تبلیغات اسالمی گلستان با 
موضوع بنیاد هدایت که با حضور حجت االســالم میرمحمدیان قائم مقام معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسالمی برگزار شد، 
اظهار کرد: مسجد و امام محله محور اصلی کاهش آسیب های اجتماعی بوده و برای عبور از این آسیب های اجتماعی نیاز به 
نهضت عمومی پیشگیری است.وی ادامه داد: ۶۰ سکونتگاه غیررسمی در گلستان وجود دارند و نیاز به یک آسیب شناسی در 
این مناطق است تا بتوان با آمار و اطالعات متقن برنامه ریزی درست انجام داد.مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان بیان کرد: از 
سوی قرارگاه تحول اجتماعی اداره کل تبلیغات اسالمی ۱۷ پایگاه فرهنگی اجتماعی در این مناطق راه اندازی شده است ولی 
تا رســیدن به حد مطلوب فاصله زیادی داریم.ولی نژاد با بیان این که برای اجرای طرح در محالت کم برخوردار به اعتبار نیاز 
است، گفت: در کارکردهای اجتماعی باید ساز و کار، زیر ساخت ها، سنجه ها و پیش در آمد ها مورد توجه و کارکردها مورد 
ارزیابی قرار بگیرد به طوری که در ابتدای راه با ترسیم فعالیت بدانیم از کجا و کدام آسیب شروع کرده ایم، وضع موجود آسیب 
ها چیســت و باید به کجا برســیم.وی اضافه کرد: به منظور کاهش آسیب های اجتماعی در محالت کم برخوردار استقرار یک 
روحانی توانمند در قالب امام به همراه خانواده در این محالت موجب تداوم فعالیت های فرهنگی و مدیریت خدمات عمومی و 
ارتقای سطح فرهنگی، ایجاد امنیت و رفع آسیب های موجود در محله شده و نیاز است تا با تخصیص اعتبار این طرح در سایر 

محالت کم برخوردار اجرایی شود.

چهارشنبه
13 بهمن 1399

شماره 1742

رشت - خبرنگار فرصت امروز: برای دومین سال متوالی، هیأت 
ورزش صنعــت آب و برق گیالن در ارزیابی دبیرخانه ورزش وزارت 
نیرو حائز رتبه برتر شــد. به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آبفای گیالن؛ دبیر هیأت ورزش صنعت آب و برق 
گیالن امروز با اعــالم این خبر گفت: این ارزیابی پیرامون مواردی 
همچون توسعه ورزش، سالمتی، نشاط کارکنان و خانواده ها انجام 
شد. حمیدرضا ناطقی با اشاره به اینکه محورهایی مانند ورزش های 
همگانی، گلگشــت های خانوادگی و مســابقات صنعت آب و برق 
استان در این ارزیابی مورد توجه قرار گرفت، افزود: اعزام تیم های 
بانوان و آقایان به مسابقات استانی و کشوری در سطح وزارت نیرو، 

برگزاری میزبانی مناســب و مطلوب شرکت توزیع برق گیالن در 
مسابقات فوتسال پیشکسوتان، رشد و ارتقای ورزش بانوان، برگزاری 
دوره های آموزشــی علمی و عملی در حوزه ورزش از جمله آسیب 
های ورزشــی و تغذیه ورزشــی و برگزاری مسابقات بین فرزندان 
کارکنان نیز از جمله معیارهای ارزیابــی وزارت نیرو بود. بنابراین 
گزارش؛ به منظور کسب رتبه برتر هیأت ورزش صنعت آب و برق 
گیالن برای دومین سال متوالی در ارزیابی دبیرخانه ورزش وزارت 
نیرو، لوح تقدیری از ســوی رضا انجم شــعاع معاون حقوقی، امور 
مجلس و پشــتیبانی و نائب رییس شــورای مرکزی ورزش وزارت 
نیرو به مهندس حسینی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب و رئیس 

هیأت ورزش صنعت آب و برق گیالن اهداء شــد. همچنین نائب 
رییس شــورای مرکزی ورزش وزارت نیرو طی لوح جداگانه ای از 
زحمات ناطقی مسئول ورزش شرکت آب و فاضالب و دبیر هیأت 
ورزش صنعت آب و برق گیالن جهت بســط و گســترش ورزش 

همگانی و تحقق اهداف ورزشی وزارت نیرو تجلیل کرد.

برای دومین سال متوالی صورت گرفت
 کسب رتبه برتر هیأت ورزش صنعت آب و برق گیالن 

در ارزیابی دبیرخانه ورزش وزارت نیرو

چهار شنبه
13 اسفند 1399

شماره 1739



خس��تگی در محل کار کامال طبیعی است، اما با استفاده از راهکارهایی می توان از خسته 
شدن و بی حالی در حین کار اجتناب کرد. 

از دست رفتن انرژی در پایان روز کاری یک تجربه  مشترک است. شاید خستگی کاری را 
پیش از یک ارائه  کاری یا آخرین ساعات کاری پایان هفته احساس کنید.

در صورت��ی ک��ه روز خود را به خوبی ش��روع کنید و عادات روزمره  س��الم را در برنامه تان 
بگنجانید می توانید کارآمدی بیش��تری از خود نش��ان دهید و دچار افت انرژی هم نش��وید. 
کارشناس��ان در این باره 15 راهکار مؤثر معرفی کرده اند که در ادامه به آنها اش��اره خواهیم 

کرد:
1. اول صبح شربت لیمو بنوشید

قب��ل از اینک��ه صبحانه یا قهوه بخورید، یک لیوان ش��ربت آب لیموی گرم و بدون ش��کر 
بنوش��ید. این کار س��بب می شود س��موم موجود در بدن که س��بب بی حالی تان می شود، از 
ب��دن خارج ش��ود. عالوه بر آن، خوردن مایعات در اول صب��ح کمک می کند تا آب موردنیاز 
بدن تأمین شود. بدین ترتیب به مدت ۶ تا ۸ ساعت نیاز به هیچ نوشیدنی دیگری نخواهید 
داش��ت. شربت لیمو به جز خاصیت آب رسانی، خود لیمو سوخت و انرژی بدن را هم تأمین 

می کند.
2. حتما صبحانه بخورید

بدن شما در طول روز به استراحت، آرامش و انرژی مجدد نیاز دارد. پروتئین و کربوهیدرات 
الزم را از صبحان��ه دریاف��ت می کنید. از بهترین مواد غذایی برای یک صبحانه کامل و غنی، 

آرد جو دوسر، بادام، زغال اخته، تخم مرغ آب پز، کره و مربا است.
3. ویتامین های موردنیاز را مصرف کنید

مولتی ویتامین ها بهترین جایگزین برای مواد مغذی ای اس��ت که بدن تان به آن نیاز دارد. 
ویتامین ب 1۲، ویتامین سی، منیزیم و فولیک اسید از جمله ویتامین های الزم برای تأمین 
انرژی بدن هس��تند و در رفع خس��تگی بدن نیز نقش مؤثری دارند. منیزیم به بهبود سطح 
ان��رژی بدن نیز کمک می کند. اگر بخواهید س��وخت و س��از بدن تان را ب��اال ببرید و انرژی 

بیشتری در حین کار داشته باشید، منیزیم را در ساختاری قابل جذب دریافت کنید.
4. هر روز تمرینات سبک انجام دهید

خیلی از افراد وقتی دچار خس��تگی و بی حالی می ش��وند، کمتر به ذهن ش��ان می رسد از 
نرمش به عنوان راهکار درمانی استفاده کنند. اخیراً مطالعات دانشگاه جرجیا نشان می دهد 

تمرینات سبک ورزشی می تواند خستگی و بی حالی را به طور قابل توجهی کاهش دهد.
نویس��نده و محقق این پژوهش در یک نشس��ت مطبوعاتی اعالم کرد: »حرکات ورزش��ی 
سبک و کوتاه کمک می کند خستگی از بدن تان بیرون رود. ورزش منظم می تواند به افزایش 

انرژی بدن خصوصاً در افراد کم تحرک کمک کند.«
اهمیت ندارد چه زمانی از روز را به انجام این تمرینات ورزش��ی س��بک اختصاص دهید. 
مایکل س��دربرگ، فیزیولوژیس��ت ورزش��ی در این باره می گوید: »تفاوتی ندارد این حرکات 
ورزشی را در اول صبح یا در زمان استراحت بعد از ناهار انجام دهید. افرادی که در طول روز 
تمرینات ورزش��ی انجام می دهند، انرژی بیش��تری دارند و عملکرد خالقانه تری از خود بروز 
می دهن��د. آنها دارای تفکر انتقادی بوده و مس��ائل را ب��ه روش بهتری حل می کنند. توصیه 
می کنی��م یک پی��اده روی یا دویدن 15 دقیقه ای را در برنامه روزانه تان بگنجانید که س��بب 

افزایش گردش خون و تقویت هورمون اندروفین می شود.«
۵. پشت میز کار صاف بنشینید

وقتی پش��ت میز کار به درس��تی بنش��ینید انرژی خود را تقویت خواهید کرد، اما وقتی 
با حالت قوز کرده پش��ت میز بنش��ینید، ریه های تان حالت فش��رده به خ��ود می گیرد. پس 
نمی توانید تنفس عمیق بکش��ید. در این وضعیت، قلب نمی تواند اکس��یژن را به مغز، خون 
و دیگر قس��مت های بدن پمپاژ کند بنابراین قوز کردن در هنگام نشس��تن سبب افت سطح 

انرژی بدن شده و مغزتان کارایی خوبی از خود بروز نخواهد داد.
6. تمرینات تنفسی انجام دهید

آمبر لی لیونز، متخصص مراقبه و بنیان گذار گروه جمع چاکرا، می گوید:
۳۰ ثانیه به طور مداوم نفس بکش��ید. وقتی س��رگرم کار می ش��وید، عم��ق تنفس کمتر 

می ش��ود و این مس��ئله س��بب بروز اس��ترس و ترس در ذهن و بدن تان و همچنین تخلیه  
انرژی تان خواهد شد.

 پیشنهاد می کنیم تنفس دیافراگمی )تنفس شکمی( انجام دهید. تنفس دیافراگمی بدین 
معناس��ت به جای اینکه از قفسه  سینه نفس بکشید، از شکم تنفس کنید. این روش تنفس 

سبب رساندن اکسیژن به بدن شده و میزان انرژی و هوشیاری شما را باال می برد.
7. به طور منظم تحرک داشته باشید

وقتی عضالت شما در حال حرکت نیستند، میتوکندری های موجود در سلول ها نمی تواند 
انرژی موردنیاز بدن را تولید کند. میتوکندری ها به عنوان نیروگاه های انرژی سلول ها معرفی 

می شود. سلول های عضالنی 95 درصد از میتوکندری بدن شما را در خود جای می دهد.
بهترین روش برای داش��تن تحرک روزانه، پیاده روی در زمان اس��تراحت و کش��ش منظم 
عضالت اس��ت. پس پیش��نهاد می کنیم هر ساعت یک بار از پش��ت میز کارتان بلند شوید و 
برای یک تا پنج دقیقه عضالت بدن تان را بکش��ید. با این کار احساس بهتری داشته و کمتر 

دچار گرفتگی بدن خواهید شد.
8. با همکاران تان ارتباط برقرار کنید

سرگرم کار شدن و صحبت نکردن با دیگران کار ساده ای است اما می تواند انرژی بدن تان 
را رو ب��ه تحلی��ل ببرد؛ زیرا ما از طریق برقراری ارتباط با دیگ��ران انرژی می گیریم. با انجام 
این کار، بدن مان اکسیتوس��ین آزاد می کند و در نتیجه به احس��اس آرامش و رضایت دست 
خواهیم یافت. اگر می خواهید انرژی خود را در طول کار حفظ کنید، با همکاران خود گپ و 
گفت کنید و وقت بیشتری با آنها بگذرانید. پس به خود امکان می دهید رفتارتان با همکاران 
خود از حالت رسمی بیرون آمده و بیشتر جنبه  خودمانی به خود بگیرد. پنج دقیقه صحبت 

درباره مسابقه  ورزشی شب قبل می تواند سبب باالرفتن انرژی شما در طول روز شود.
9. صحبت های کاری خود را در حالت ایستاده یا در حین قدم زدن انجام دهید

نشس��تن طوالنی مدت می تواند فرآیندهای مغزی را کاهش دهد و س��بب ایجاد احساس 
خس��تگی در شما شود. اگر جلس��ات و گفت وگوهای کاری خود را در حالت ایستاده یا قدم 

زنان انجام دهید، سرعت گردش خون تان باال می رود.
بهتر است فعالیت های جسمانی را به دیگر جنبه های روز کاری خود اضافه کنید؛ مثاًل در 
هنگام برقراری مکالمات تلفنی بایس��تید. در حین ارسال یک پیام کاری قدم بزنید و گاهی 

به جای نشستن پشت میز بایستید.
1۰. روزی دو بار از اتاق کارتان بیرون بروید

حداقل دو بار در روز و هر بار به مدت 1۰ دقیقه از س��اعت کاری خود را در فضای بیرون 
از اتاق بگذرانید. وقتی از اتاق خارج ش��وید، هورمونی مثبت آزاد می شود که می تواند سبب 
افزایش س��طح انرژی بدن تان ش��ود. قرارگیری در معرض نور خورشید راهکاری عالی برای 
ش��ادبودن در طول روز اس��ت. پس از اتاق کار خود خارج شوید و در معرض انرژی خورشید 

قرار گیرید.
قرارگیری طوالنی مدت در فضای داخلی س��اختمان س��بب می شود کمتر در معرض نور 
خورش��ید ق��رار بگیرید که در پی آن با کمب��ود ویتامین دی مواجه می ش��وید. کمبود این 
ویتامین س��بب افزایش هورمون مالتونین و در نتیجه سطح خستگی تان خواهد شد. پس تا 

جای ممکن وقتی وارد فضای بیرونی شوید که هوا روشن باشد.
11. چرت بزنید

یک راهکار عالی برای هوشیار ماندن در حین کار، چرت های کوتاه است. داشتن چرت های 
کوتاه مدت به شما امکان می دهد انرژی موردنیاز بدن تان فراهم شده و خود را دوباره بازیابی 
کنی��د. پس یک چرت 5 تا ۲۰ دقیقه می  تواند نتایج فوق العاده ای برای تان به همراه داش��ته 
باشد. بنا بر گزارش بنیاد ملی خواب، چرت کوتاه سبب بهبود سطح هوشیاری و کارایی بدن 
بدون احس��اس سس��تی یا ایجاد اختالل در خواب شبانه می ش��ود. در حال حاضر، خیلی از 
ش��رکت های بزرگ دنیا چون گوگل، زاپوس و نایک بخش��ی از فضای اداری خود را به چرت 

زدن کارمندان شان اختصاص داده اند.
12. هر روز مراقبه داشته باشید

مدیتیشن بهترین روش برای تقویت انرژی در زمان استراحت است که می تواند استرس تان 

را کاهش دهد. مطالعات دانشگاه واترلو در سال ۲۰17 میالدی نشان می دهد فقط ۲5 دقیقه 
مراقبه در طول روز می تواند میزان انرژی بدن را افزایش دهد.

مراقبه س��بب می شود سلول های بدن جوان بماند و تأثیر بهتری نسبت به خوابیدن دارد. 
در واقع هیچ راه حلی بهتر از چند دقیقه سکوت برای افزایش انرژی بدن وجود ندارد.

13. خیلی ناهار نخورید
وقت��ی حج��م زیادی غذا را در وعده ی ناهار مصرف کنید، بدن تان برای هضم آن به انرژی 
زیادی نیاز خواهد داش��ت. پس مصرف کمتر غذا، انرژی بیش��تری برای ش��ما حفظ خواهد 
کرد. وعده  ناهار ش��ما باید شامل کربوهیدرات های پیچیده، پروتئین و مقدار ناچیزی چربی 

سالم باشد.
14. نوشیدنی های مفید مصرف کنید

مص��رف قه��وه در طول روز بهترین راه��کار برای بیدار ماندن در زمان انجام کار نیس��ت. 
پ��س از مصرف بیش از اندازه کافئین اجتن��اب کنید. برخی ها تصور می کنند کافئین میزان 
انرژی بدن را افزایش می دهد، اما این یک تفکر اش��تباه اس��ت. بلکه کافئین، انرژی بدن تان 
را هم می گیرد. به جز قهوه، از مصرف دیگر نوش��یدنی ها چون نوشیدنی های انرژی زا و انواع 
نوش��ابه ها خودداری کنید. خوردن این نوش��یدنی ها می تواند سبب کندی شما در زمان کار 

شود. به جای نوشیدنی های مضر، آب بخورید.
1۵. میان وعده های مفید مصرف کنید

مصرف تنقالت مختلف در محل کار می تواند سبب کاهش انرژی بدن شود. پس بهتر است 
تنقالت مفید همراه خود داش��ته باش��ید. توصیه می کنیم از مصرف ش��کالت و مواد غذایی 
بس��ته بندی شده دست بکشید تا مطمئن ش��وید از چربی ها و قندهای اضافی دور هستید. 

مصرف غذاهای چرب می تواند سبب احساس بی حالی و خستگی در شما شود.
خوردن مواد غذایی شیرین سبب می شود در ابتدا احساس سرحالی کنید اما بعد از مدتی 
دچار افت انرژی خواهید ش��د. متخصصان تغذیه پیشنهاد می کنند میوه ها و سبزیجات خام 
مص��رف کنید که به عنوان بهترین میان وعده ها معرفی می ش��وند. عالوه بر آن، مصرف این 

میان وعده ها می تواند میزان انرژی بدن تان را ثابت نگه دارد.
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1۵ راهکار برای اینکه در محل کار سرحال و شاداب باشید
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