
رئیس جمهــوری تصریــح کرد کــه چنانچه 
نبــود،  کرونــا  و   ۹۷ ســال  اقتصــادی  جنــگ 
براســاس محاســباتی کــه اقتصاددانــان انجــام 
دادنــد، امروز قیمت دالر حدود ۵ هزار تومان 

بود.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهــوری، حجت االســالم حســن روحانــی روز 
یکشــنبه در شــصت و یکمیــن مجمــع ســالیانه 
بانــک مرکــزی بــا مــرور اوضاع خــاص و پرفراز و 
نشــیب کشــور در طــول هشــت ســال گذشــته 
اظهــار کــرد: براســاس آمــار و ارقــام وقتــی در 
ســال ۹۲ دولت یازدهم شــروع به کار کرد رشد 
اقتصــادی منفــی ۷.۷ بــود و در ســال ۹۴ نیــز 
بــا معضــل و شــوک قیمــت نفت مواجه شــدیم 
و قیمــت نفــت کــه در آغــاز کار دولــت یازدهــم 
بشــکه ای ۱۰۴ دالر بود در مقطعی حتی به ۳۰ 

دالر رسید لذا با اوضاع خاصی مواجه بودیم.
رئیس جمهــوری خاطرنشــان کــرد: بعــد از 

اینکــه در ســال ۹۴ توانســتیم از تحریــم عبــور 
کنیــم آثــار اقتصــادی مثبــت آن در ســال ۹۵ 
مشاهده شد به طوری که در این سال از رشد 
اقتصادی ۱۲.۵ درصد برخوردار شدیم و از آغاز 
دولــت یازدهــم تا اوایل ســال ۹۷ وضع باثباتی 

در اقتصاد کشور را شاهد بودیم.
روحانــی گفــت: از ابتــدای دولــت یازدهــم 
تــا اوایــل ســال ۹۷ فــراز و نشــیب آنچنانــی در 
اقتصــاد و بــه خصــوص قیمــت ارز نداشــتیم و 
از لحــاظ تــورم، رشــد اقتصــادی، قیمــت ارز و 
اشــتغال دارای ثبــات بودیم که ثبــات اقتصادی 

برای داشــتن وضع مطلوب در ســال های آینده 
برای کشور اهمیت دارد. رئیس جمهوری اضافه 
کــرد: از ســال ۹۳ اشــتغال خالــص مناســبی را 
در کشــور شــاهد بودیــم و تــا ســال ۹۶ بــه طور 
متوســط ۵۵۰ هــزار شــغل ثابــت در هــر ســال 
داشــتیم. تــورم نیــز از اواخر ســال ۹۴ تــا اوایل 
ســال ۹۷ یــک رقمــی بــود امــا بــا شــروع جنــگ 

اقتصادی اوضاع تغییر کرد.
روحانــی خاطرنشــان کــرد: دولت در طول 
چهــار ســال اول از انضبــاط مالــی بســیار خوبی 
برخــوردار بــود و در هیــچ وضعی حتــی در دوره 
جنگ اقتصادی نیز حاضر به استقراض از بانک 
مرکــزی نشــدیم همــواره ســعی کردیــم انضباط 
مالــی دولت را رعایــت کنیم که این موضوع در 

تورم و پایه پولی بسیار مهم است.
رئیس دولت تدبیر و امید گفت: از ســال 
۹۶ بانــک مرکــزی ناچــار شــد بــرای موسســات 
بانک هــای  ادغــام  نیــز  و  غیرمجــاز  اعتبــاری 
نیروهای مســلح از پایه پولی اســتفاده کند اما 
استفاده از پایه پولی از طرف دولت هیچ گاه بر 
مبنــای بدهــی و اســتقراض دولت نبوده اســت 

اما در عین حال سال ۹۸ نسبت به ۹۷ و سال 
۹۹ نســبت به ســال ۹۸ بدهی دولت به بانک 

مرکزی کاهش یافته است.
روحانــی بــا بیــان اینکــه در ســال ۹۷ وارد 
و  مدیــران  از  شــدیم،  گفــت:  جدیــدی  وضــع 
اوضــاع  کــه  می کنــم  خواهــش  اقتصاددانــان 
مبنــای  بــر  را  بعــد  بــه   ۹۷ ســال  اقتصــادی 
واقعیت هــای موجــود بــرای مردم تشــریح کنند 
حوادثــی کــه پــس از ایــن ســال اتفــاق افتــاد 
ارتباطــی بــه دولــت نداشــت چــرا کــه دولــت بر 
و  می رفــت  پیــش  خــود  گذشــته  روال  مبنــای 
چنانچه جنگ اقتصادی سال ۹۷ و کرونا نبود، 
همیــن رونــد ادامــه پیــدا می کــرد و بــر اســاس 
محاســباتی که اقتصاددانان انجام دادند امروز 

قیمت دالر حدود ۵ هزار تومان بود.
او بــا بیــان اینکــه جنــگ اقتصــادی ســال 
۹۷ در تاریــخ کشــور بی نظیــر و در تاریخ جهان 
کم نظیــر اســت، اظهار کرد: اینکــه حتی فروش 
یک بشکه نفت نیز محدود شود و کل عملیات 
بانکــی و منابع کشــور کامال مســدود شــود یک 
اقــدام بی ســابقه و کم نظیــر اســت امــا در عین 
حــال علیرغــم همــه محدودیت هــا کشــور اداره 
شــد و کاالهــای اساســی و ضــروری بــه انــدازه 
نیاز خریداری و وارد شــود و با همه این اوضاع 
ســخت در سال ۹۸ مشــکالت اقتصادی تقریبا 
کنترل شــد اما متاســفانه در اواخر ســال ۹۸ با 

مشکل کرونا مواجه شدیم.
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روزگذشــته وزیــر بهداشــت بــا ارزیابــی 
اوضاع اســتان های تهران و البرز در تعطیلی۶ 
روزه، از بــاز بــودن رســتوران ها در شــهرهای 
تعطیل، به حداقل رسیدن رعایت پروتکل ها، 
باز بودن جاده ها و ترددهایی که همان حالت 

قبل از تعطیالت را داشت، انتقاد کرد. 
ویروس کرونای دلتا تمام کشور را گرفته، 
وضع در تمامی شــهرهای کشــور وخیم گزارش 
شــده اســت. آنقدر که تمامی بیمارستان ها پر 
از بیماران کرونایی اســت و جای خالی ندارند. 
آمار رسمی اعالم شده از سوی وزارت بهداشت 
حاکــی از آن اســت کــه از یکشــنبه۲۷ تیــر تــا 
دوشــنبه ۲۸ تیــر۱۴۰۰، یعنــی طی ۲۴ ســاعت 
و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۲۵ 
هــزار و ۴۴۱ بیمــار جدید مبتال به کووید ۱۹ در 
کشور شناسایی شد که دو هزار و ۷۴۰ نفر از 
آنها بستری شدند و در طول ۲۴ ساعت، ۲۱۳ 

بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند. 
بر این اســاس بود که تصمیم گرفته شــد 
۶ روز دو اســتان تهــران و البــرز بــه طــور کامل 
اســتان های  تعطیــل شــوند. تعطیلــی ۶ روزه 
تهران و البرز که پیشــنهاد آن را وزارت کشــور 
داده بــود از ســه شــنبه ۲۸ تیــر کلیــد خــورد و 
جزییــات منتشــر شــده از ســوی ســتاد ملــی 
مقابله با کرونا درباره تعطیالت پیش رو نشان 
می داد تصمیم گرفته شــد بــازار، کلیه اصناف، 
ســازمان ها،  و  ادارات  عمومــی،  مکان هــای 
و  شــود  بســته  دادگاه هــا  حتــی  و  بانک هــا 
بیمارســتان ها، مراکز درمانی، سوپرمارکت ها و 
فروشــگاه های موادغذایی تنها جاهایی باشــند 

که فعالیت کنند.
امــا گزارش میدانی از ســطح شــهر تهران 
حاکــی از آن اســت کــه تعطیلــی کــه از ســوی 
دولــت و ســتاد ملــی مقابلــه با کرونــا خیلی به 
مذاق مغازه دار ها و صاحبان بنگاه های کوچک 
اقتصادی خودش نیامده و نخستین معترضان 

و  بودنــد  آن هــا  طــرح  ایــن  بــه 
مغازه هــای  بازکــردن  بــا  برخــی 
خود اعتراض خود را نســبت به 
ایــن تصمیــم اعــالم کردنــد. امــا 
برخــی از مغازه هــا و بنگاه هــای 

اقتصادی نیز تعطیل بودند.
همانطــور که  حجت نظری 
از  تهــران  شــهر  شــورای  عضــو 
اعمــال  و  تعطیلــی  روز  اولیــن 

محدودیت هــا انتقــاد کــرده بــود در ۵ روز پس 
از آن نیز علیرغم اجرای محدودیت های مقابله 
بــا کرونــا تهران شــلوغ بود و به نظر می رســید 
تعطیــالت شــهر ظاهــری اســت. چــرا کــه عمال 
هیــچ اتفاقــی مبنی بر تعطیلی رخ نداده بود و 
اکثر مشــاغل در حال ادامه دادن فعالیت های 

خود بودند.
شــدن  شــلوغ  بــه  اشــاره  بــا  نظــری 
خیابان هایــی کــه قبــل از اجــرای محدودیت ها 
شــلوغ نبــود، گفتــه بــود: »ایــن روش مانــع از 
شــیوع کرونا نمی شود و فقط مشکالت بیشتر 
بــرای مردم ایجاد می کند. تعدادی از کارمندان 
بایــد تعطیــل مــی شــدند امــا هنــوز ســر کار 
می رونــد از طرفــی بســیاری از مــادران شــاغل 
فرزنــدان خــود را مهــد می گذاشــتند کــه اکنون 
نمی داننــد بــا شــغل و فرزنــد خــود چــه کننــد. 
دولــت بــا ایــن روش بــه جــای کمــک بــه مــردم 

بیشتر سبب دردسر شده است.«
درســت اســت کــه شــیوع ویــروس کرونا 
بســیاری از افراد را به رعایت اصول بهداشــتی 
فاصلــه  رعایــت  و  خانه نشــینی  همچنیــن  و 
انــگار  امــا  کــرده؛  وادار  فیزیکــی  و  اجتماعــی 
زور کرونــا هنــوز بــه عــده ای نرســیده اســت و 
تعطیــل  کنــد.  خانه نشــین  را  آنهــا  نتوانســته 
شــدن ۶ روزه ادارات و حتی بانک ها، با وجود 
رســتوران ها،  مغازه هــا،  از  بســیاری  فعالیــت 
کافی شاپ ها و بازار تهران که مملو از جمعیت 
دستفروشان و مردم بود و ازدحام جمعیت در 

پیاده روهــا و خیابان هــای پر از 
ماشــین، موجب شــد ترددها و 
شــلوغی ها بیشــتر شود، شاید 
عــده ای گمــان کرده انــد اوضاع 
عادی شده و دیگر قرار نیست 

کرونا بگیرند.
بســیاری  فعالیــت 
و  غیرضــروری  اصنــاف  از 
از  بســیاری  دستفروشــان، 
شــهروندانی که از تعطیالت بدون برنامه ریزی 
و خانه نشــینی حوصله شــان ســر رفتــه بــود به 

خیابان ها کشاند. 
اعمــال محدودیــت در فعالیــت مشــاغل 
در موج هــای پــی در پی ویروس کرونا کار را به 
جایــی رســانده اســت کــه دیگر مشــاغل تن به 

محدودیت ها نمی دهند.
در این باره علیرضا زالی، فرمانده عملیات 
مدیریــت بیمــاری کرونــا در کالنشــهر تهــران با 
انتقاد از اجرانشــدن صحیح و کامل الک داون 
داون  »الک  گفــت:  تهــران،  شــهر  )تعطیلــی( 
شهر یا نباید صورت گیرد و یا اینکه در صورت 
تصمیــم بــه تعطیلی باید تمــام مالحظات برای 
اجرای کامل آن انجام شود. تعطیلی تهران در 
حالی سپری شد که بسیاری از پاساژها، مراکز 
خریــد و رســتوران ها فعال بودند و بســیاری از 

سفرها نیز صورت گرفت.«
زالــی بــا بیان اینکــه بدون حل مشــکالت 
معیشتی مردم الک داون اجباری اقدام موثری 
برای کنترل کرونا نخواهد بود، افزود: »کسبه 
برای همکاری با مشکالتی همچون هزینه های 
بیمه، عــوارض، مالیات،اجــاره و کاهش درآمد 
روبــه رو هســتند. بــرای الک داون کــردن شــهر 
بایــد مالحظات اقتصــادی و اجتماعی را مدنظر 

قرار دهیم.«
او پیش بینی کرد: تعداد بیماران بســتری 
در بیمارستان ها در روزهای آتی به ۹هزار نفر 

نیز برسد.

نــادر توکلــی، معــاون درمــان ســتاد کرونا 
در اســتان تهران نیز وضع این اســتان با وجود 
در  گفــت:  و  دانســت  بحرانــی  را  تعطیــالت 
حــال حاضر تعداد بســتری ها در تهران بســیار 
باالست و حدود ۸۷۰۰ بستری داریم و روزانه 
حــدود ۲۰۰۰ بســتری جدید داریــم و همچنین 
حــدود ۲۰ هزار مورد مراجعه به بیمارســتان ها 
وجود دارد. به طور میانگین ۶۰ درصد ظرفیت 
بیمارســتان های تهــران در اختیــار کرونــا قــرار 

دارد.
توکلــی افزود: آنچه که مشــخص اســت، 
ایــن اســت کــه ادامــه رونــدی هــم کــه داریــم، 
قابــل پیش بینی نیســت و حداقل تــا دو هفته 
دیگــر همیــن روند را خواهیم داشــت. هدف از 
تعطیالت اخیر این بود که کادر درمان بتوانند 
آرامشــی پیــدا کننــد و مدیریت شــود کــه البته 
ایــن آرامــش هم نیســت و همه بیمارســتان ها 
در  بیمــاران  عمدتــا  کــه  طــوری  بــه  درگیرنــد. 
اورژانــس بســتری می شــوند و در شــیفت های 

بعد به بخش ها منتقل می شوند. 
از ســوی دیگــر طبــق معمــول تعطیــالت، 
جریمــه  بــر  مبنــی  پلیــس  اخطــار  بــا  حتــی 
خودروهای غیربومی جاده ها شلوغ بود. البته 
جزئیات ممنوعیت تردد تهرانی ها و خروج آنها 
از اســتان نشــان می داد این بار پلیس سفت و 
سخت پای کار ایستاده است تا مانع گسترش 
هجــوم  ولــی  شــود  کشــور  در  دلتــا  کرونــای 
مســافران بــه جاده ها نشــان داد گوش کســی 

بدهکار این حرف ها نیست.
کــه  بــود  تصمیمــی  روزه   ۶ تعطیــالت 
مســئوالن گرفتنــد تــا مــردم در خانــه بماننــد و 
شرایط کمی بهتر شود. اما غافل از آنکه آن ها 
بــا ایــن کار بهتریــن فرصــت را در اختیــار مردم 
گذاشــتند تــا در ایــن شــرایط خطرنــاک بیشــتر 
دور هم جمع شوند، بیشتر راهی سفر شوند، 
بیشتر به کافی شــاپ ها، رستوران ها، مغازه ها 

و بازارهای خرید سر بزنند. 

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m

ضدحمله کرونا 
در تعطیالت بی حاصل 

آنا
ی 

زار
رگ

خب
ی . 

رح
د ف

می
:  ع

س 
عک

مهر مرجوعی بر ۴۲۰ کانتینر
لوازم خانگی بوش

بروز مشکل در کارخانه چینی
علت کمبود برخی داروها

صفحه 8صفحه 3
دو شنبه 4 مرداد 1400 . 26 جوالی 2021 

15 ذی الحجه 1442 . سال هجدهم . شماره 4715
تومان  ۷000  . صفحه   8

هوالرزاق

 بازار سرد پاریس پس 
از بازگشایی ها

الیویه ششی پوتریش 

 BFMTV خبرنگاراقتصادی

ترجمه: محمود نواب مطلق

بــه رغــم بازگشــائی 
پایتخــت  مغازه هــای 
رغبــت  و  فرانســه 
فرانســویان بــرای خریــد ، 
بــازار هنــوز حــال و هوای 
را  از بحــران کرونــا  قبــل 

پیدا نکرده است.
ســرخوردگی واقعــی 
اســت.  حاکــم  بــازار  در 

درحالیکه بازگشائی مغازه ها جدی به نظر می رسد و رغبت 
فرانســویان برای خرید نیز چشــمگیر است و فضای کسب 
و کار در پاریــس بی توجــه بــه ایــن دو عامــل کــم رونــق بــه 

نظر می رسد.
نــه پایــان محدودیت هــای بهداشــتی و نــه حراج هــا 
هیچکدام هنوز منجر به رونق کسب کار و بازگشت شرایط 

به وضع قبل از بحران کرونا نشده اند.
بنابر گزارش اتحادیه اصناف پوشاک فرانسه که روز 
شــنبه ۲۴ جــوالی منتشــر شــده؛ متوســط کاهــش گردش 
مالــی مغــازه داران پاریس به رقم ۲۱ درصد رســیده اســت. 
چگونه می توان این رقم را در مقایســه با مورد مشــابه آن 
در ســال  ۲۰۱۹ کــه  یــک درصــد اســت توجیه کــرد؟ غیبت 
گردشگران خارجی و به ویژه آمریکایی ها و چینی ها که از 
همه بیشتر خرج می کردند یکی از دالیل عمده این کاهش 
چشمگیر، گردش مالی مغازه داران پایتخت فرانسه است.

براساس آمار منتشره شده اتحادیه انجمن های تجار 
و پیشــه وران پاریــس رقــم کاهــش گردش مالــی در محله 
شــانزه لیزه درماه ژوئن ۲۰۲۱ در مقایســه با زمان مشــابه 
ســال ۲۰۱۹ به ۳۹ درصد رســید. این آمار در محله عثمان 
۳۳ درصد و در محله فوروم دهال ۲۴ درصد گزارش شده 
است و همگی حکایت از غیبت گردشگران خارجی در این 

محله ها دارند.
در محله هائی که گردشــگران خارجی چندان در آنها 
حضــور نداشــته اند مثــل میــدان ایتالیا و یامحلــه بوگرونل 
این کاهش گردش مالی ارقام مشــابهی را نشــان می دهد. 
در مرکــز تجــاری ایتالیــای دو این رقــم ۲۴ درصد و در مرکز 
تجاری بو گرونل در منطقه ۱۹ پاریس این رقم به ۱۸ درصد 

می رسد.
و  تجــار  انجمن هــای  اتحادیــه  رئیــس  ورون،  تیــری 
پیشــه وران پاریــس طــی بیانیــه ای اعــالم کــرد:» کســبه 
پاریــس در مقابــل بــازار خالــی از گردشــگران خارجــی و 
خریــداران فرانســوی قــرار دارنــد. حتی پاریس نشــینان که 
همیشــه بخــش مهمــی از مشــتریان را تشــکیل می دادنــد 
بــه بــازار پاریــس روی خوش نشــان نداده اند. پاریســی که 
بــا قوانیــن جدید بازگشــائی تالش می کند ســر پا بایســتد. 
وقتی مشاهده می کنیم بر خالف سایر شهرها در فرانسه 
فعالیت هــای اقتصــادی در پایتخــت چندان بــه حالت قبل 
از بحران کرونا بازنگشته اند؛ می توانیم اینطور نتیجه گیری 
کنیــم که عوامــل اجرائی در پاریس کــه در مقابل رنج های 
تجار پاریســی ناشــنوا هســتند مشکلی اساســی در اجرای 

سیاستهای عمومی دارند.«
پایتختــی کــه دسترســی بــه آن بســیار محدود شــده 
اســت. سیاســت شــهرداری در ایجاد محدویت های فراوان 
بــرای ورود خودروهــا بــه خیابان هــای پاریــس مشــکالت 
بسیاری را برای اهالی پایتخت جهت حضور در مراکز خرید 
بــه وجــود آورده اســت. براســاس نظــر ایــن اتحادیــه ایجاد 
محدویت برای ورود خودروها به خیابان هایی چون خیابان 
ریولــی آثــار خســارتبار فراوانی به از ســرگیری فعالیت های 

اقتصادی برای کسبه این مناطق به بار آورده است.
تیری ورون در این بیانیه اینچنین ادامه می دهد:»آن 
هیدالگــو شــهردار پاریــس قصــد دارد ورود خودروهــا بــه 
مناطــق مرکــزی شــهر را ممنــوع کنــد در حالیکــه راه حــل 
جایگزیــن مناســبی بــرای ایــن امر پیش بینی نکرده اســت. 
همیــن امــر باعث شــده تا اقبال عمومی به خریــد از مراکز 
تجــاری حومــه پاریــس بیشــتر شــود. هنگامیکــه یــک زوج 
فرانســوی قصــد خریــد مایحتــاج لــوازم منــزل خــودرا دارد 
برایش این مطلوبتراست تا خرید خود را به جای مترو در 

صندوق عقب خودروی خودش بگذارد و برود.«
مجموعــه این مشــکالت تأثیر منفــی فراوانی درنتایج 
حاصــل از فــروش کســبه برجــای می گــذارد. براســاس آمار 
منتشــره از ســوی اتحادیه ای که ۳۳هزار کاســب مســتقل 
پوشاک را تحت پوشش دارد، فروش تابستانی در پاریس 

بسیار مأیوس کننده است.
اگرچــه برنامه های شــهرداری پاریس بــرای راه اندازی 
مجــدد کســب و کار بــا بودجــه ۲۰۰ میلیــون یورویــی قابل 
توجــه اســت ولــی آمار و ارقام منتشــره اتحادیه پوشــاک و 

رنج های اصناف آن رانیز نباید از نظر دور داشت.
البته شــهرداری اطمینان داده اســت برای فرانسویان 
مانعــی در تــردد بــا خــودروی خــود در مراکــز تجــاری ایجاد 
نمی کنــد. قوانیــن مربــوط بــه محدودیــت تــردد در مناطــق 
مرکزی قابل انعطاف و مطابق با مقاصد شــهروندان قابل 

تعریف هستند.
اتحادیــه بــه جــد خواســتار طــرح مســاله محدودیــت 
تردد در مناطق مرکزی در کمیسیون ملی مباحث عمومی 
بــه منظــور بازنگری درآن وتدوین یک برنامه مناســب برای 

راه اندازی مجدد فعالیت های کسب وکار است.
از نظر اتحادیه، تکرار اشــتباهاتی چون بســتن مراکز 
فــروش کنــار رود ســن و بســتن خیابان ریولــی قابل قبول 

نیست.

روزهای سیاه زنجیره های 
تامین جهانی کاال  

جهش های ویروس کرونا، بالیای 
طبیعی و حمله سایبری دست  به 
دست هم داده اند تا اوضاع بدتر و 

بدتر شود
ترجمه: سلیم حیدری

کوویــد  مــوج جدیــد 
جهــان،  سراســر  در   1۹
بالیــای طبیعــی در چیــن 
حملــه  یــک  و  آلمــان  و 
ســایبری کــه بنــادر اصلی 
آفریقــای جنوبــی را هدف 
قرار گرفته است؛ به گفته 
اقتصاددانــان  شــرکت ها، 
و  حمــل  متخصصــان  و 

نقــل دریایــی، اتفاقات اخیــر در جهان مخاطراتــی را برای 
زنجیره هــای تأمیــن در جهــان ایجــاد کرده و درحال ســوق 
اســت. وضــع  نقطــه ورشکســتگی  بــه ســمت  آن  دادن 
شــکننده تامیــن مــواد اولیــه، قطعات و کاالهــای مصرفی 

مسائلی است که جهان را تهدید می کند.
نوع دلتای ویروس کرونا ویران کننده قســمت هایی 
از آســیا بوده و بســیاری از کشورها را ترغیب کرده است 
تــا دسترســی  ملوانانشــان را بــه زمیــن قطــع کننــد. ایــن 
اتفاق باعث می شــود که کاپیتان ها نتوانند خدمه خسته 
و حدود صد هزار دریانوردی را که خودشــان بیش از حد 
بر روی دریا مانده اند، به خشــکی برگردانند؛ مانند ســال 
۲۰۲۰ و اوج درگیری با همه گیری این بیماری و  قرنطینه 

کشورها.
گای پالتن، دبیر کل اتاق حمل و نقل بین المللی به 
رویترز گفت: »ما دیگر در اوج بحران برای تعویض خدمه 
خــود نیســتیم، بلکــه در یک بحران واقعی کلــی برای همه 
خدمــه خــود هســتیم. این لحظــه خطرناکــی بــرای زنجیره 

تأمین کاالهای جهانی است.«
بــا توجــه به اینکه در حــدود ۹۰ درصد تجارت جهانی 
به وســیله حمل و نقل کشــتی ها صورت می گیرد، بحران 
خدمــه در تأمیــن همــه چیز از نفت و ســنگ آهن گرفته تا 

مواد غذایی و الکترونیکی اختالل ایجاد می کند.
خط کانتینری آلمانی »هاپاگ لوید« اوضاع را »بسیار 
چالش برانگیز« توصیف کرد. در گزارش این شرکت  آمده 
است: »ظرفیت کشتی ها بسیار محدود است، کانتینرهای 
خالــی کمیاب انــد و وضــع عملیاتــی در برخــی از بندرهــا و 
پایانه هــای دریایی بهبود نمی یابــد. ما انتظار داریم که این 
وضع  تا سه ماهه چهارم امسال ادامه یابد؛ اما پیش بینی 

آن بسیار دشوار است.«
در همیــن حــال، ســیل مهلک در غول هــای اقتصادی 
چیــن و آلمان باعث شــکاف بیشــتر خطــوط عرضه جهانی 
شده است. این کشورها به تازگی در حال بازیابی اقتصادی 
از موج های اولیه همه گیری بودند. این اتفاقات تریلیون ها 
دالر فعالیت اقتصادی را که به اقتصاد این کشورها متکی 

بود، به خطر انداخته است.
یــک برنامه ریــز دولــت چیــن می گوید: ســیل در چین 
حمل و نقل زغال سنگ از مناطق معدنی مانند مغولستان 
داخلی و شانشــی را محدود می کند؛ درســت در زمانی که 
نیــروگاه هــای بــرق بــرای تأمیــن اوج تقاضــای تابســتان به 

سوخت بیشتری نیاز دارند.
در آلمــان حمــل و نقــل جــاده ای کاال بــه طــور قابــل 
توجهــی کنــد شــده اســت. طبــق داده هــای ســایت ردیابــی 
زنجیــره تامیــن فورکیتــس، در هفتــه منتهــی بــه ۱۱ جوالی 
)۲۰ تیر(، همزمان با بروز فاجعه سیل، حجم محموله های 
دارای تاخیر نسبت به هفته قبل ۱۵ درصد افزایش یافته 

است.

دردسرهای بیشتر برای خودروسازان
صنایــع تولیــدی در حــال تغییــر سیاســت های خــود 
هســتند. بــه عنوان مثال خودروســازان بــه دلیل اختالالت 
ناشــی از شــیوع کوویــد ۱۹ مجــدداً مجبور بــه توقف تولید 
می شــوند. شــرکت تویوتــا موتــور اعــالم کرد کــه این هفته 
مجبور شده است فعالیت در کارخانه های تایلند و ژاپن را 
متوقف کند زیرا این کارخانه ها نمی توانند قطعات مصرفی 

خود را به دست آورند.
شــرکت اســتالنتیس تولید خود را به طــور موقت در 
کارخانــه ای در انگلیــس متوقــف کــرده اســت؛ زیــرا تعــداد 
زیــادی از کارگــران برای جلوگیری از انتقال ویروس مجبور 

به قرنطینه و جداسازی شده اند.
ایــن صنعــت اکنــون بــه دلیــل کمبــود جهانــی مــواد 
نیمه هادی، که به طور عمده از کشــورهای آســیایی تامین 
می شود، آسیب دیده است. در اوایل سال جاری، اجماع 
صنعــت خــودرو بــر ایــن بود کــه بحــران عرضه تراشــه های 
نیمه هــادی در نیمــه دوم ســال ۲۰۲۱ کاهــش می یابــد؛ اما 
اکنون برخی از مدیران ارشد این صنعت می گویند که این 

روند تا سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت.
یــک مدیــر اجرایــی ســاخت قطعــات خــودرو در کــره 
جنوبــی کــه قطعات کارخانه های فورد، کرایســلر و ریویان 
را تأمیــن می کنــد، گفــت کــه هزینه مــواد اولیه فــوالد که 
در تمــام محصــوالت آنهــا اســتفاده می شــود، بــه دلیــل 
هزینه هــای باالتــر حمــل و نقــل تــا حــدی افزایــش یافتــه 
اســت. این مقــام اجرایی که به دلیل حساســیت موضوع 
خواســت نامــش فاش نشــود به رویترز گفــت: »به دلیل 
افزایــش قیمــت فوالد و قیمــت حمل و نقل، هزینه تولید 
۱۰ درصد بیشــتر شــده اســت. ما ســعی داریم هزینه های 
تولید خود را پایین نگه داریم، اما کار بسیار سخت است. 
فقط افزایش هزینه مواد اولیه نیست، بلکه قیمت حمل 

کانتینر نیز سر به فلک کشیده است.«
اروپــا،  خانگــی  لــوازم  ســازنده  بزرگتریــن 
الکترولوکس، این هفته درباره وخیم تر شدن مشکالت 
تأمیــن قطعــات، کــه تولیــد را بــا مشــکل مواجــه کــرده 
اســت، هشــدار داد. دومینــو پیــزا نیز گفــت: اختالل در 
زنجیره تأمین، تحویل تجهیزات مورد نیاز برای ســاخت 

فروشگاه ها را کند کرده است. 
ادامه در صفحه 3

تعطیالت 6 روزه تهران و البرز فرصتی مغتنم برای افزایش سفرهای تابستانی، دورهمی ها و خیابان گردی 
شهروندان ایجاد کرد تا به جوالن هرچه بیشتر کرونا کمک کند

دالر ۵ هزار تومانی
به گفته رئیس جمهوری چنانچه جنگ اقتصادی 
سال ۹۷ و کرونا نبود، امروز ارز 5 هزار تومان بود

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

انا لله و انا الیه راجعون

از طرف  همکارانتان

جناب آقـای  محمود پور رضایی

 اندوه ما در غم از دست دادن مادر  عزیز و بزرگوارتان در واژه ها نمی گنجد
تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحومه روحی شاد و آرام طلب کنیم

سردبیر محترم روزنامه عصر اقتصاد


