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تدبیر شرق آسیا برای بازگشایی مدارس

چندی است موج جدیدی از نگرانیها در سراسر جهان
از جمله در آسیا همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در
ش��رایط همهگیری کرونا به راه افتاده اس��ت؛ دولتهای
شرق آسیا برای رفع این نگرانیها ،هر یک تدابیر خاصی را
برای بازگشایی مدارس در کشورشان در پیش گرفتهاند.
بهگزارش ایرنا ،کش��ورهای شرق آسیا همه تالش خود
را ب��هکار گرفتهاند تا بتوانند بر وضعیت همهگیری کرونا
در مراکز آموزشی کنترل داشته باشند تا هم دغدغههای
خانوادهه��ا و دانشآموزان را برطرف کنند و هم امر مهم
آموزش که اصل زیربنایی برای توسعه پایدار اجتماعی و
اقتصادی هر کشوری است ،مغفول نماند.
تصمیمسازان چند کش��ور مهم در حوزه شرق آسیا از
جمله چین ،ژاپن ،کرهجنوبی ،کرهش��مالی و مغولس��تان
برنامهه��ای متفاوت و خاصی را برای بازگش��ایی مدارس
در پیش گرفتند.

برای دانشآموزان اختیاری است و آنها میتوانند یکی از
این دو شیوه را تا این تاریخ انتخاب کنند.
مقام��ات وزارت آم��وزش و پرورش اع�لام کردهاند از
دوم مهر ،برای اینکه چه روش��ی را به صورت نهایی برای
مدارس تصوی��ب کنند تصمیمگیری میکنند آنها اعالم
کردهاند تصمیم درباره نحوه بازگش��ایی مدارس تابعی از
وضعیت کنترل ویروس کرونا در کشور خواهد بود.
براس��اس اعالم وزارت آموزش و پ��رورش کرهجنوبی،
چنانچه هش��دار س��طح  ۳اعمال ش��ود ،همه مدارس در
سراسر کشور الزم است به آموزش از راهدور روی بیاورند.
قرار است مدارس ابتدایی و راهنمایی با ظرفیت یکسوم
و مدارس دبیرستان با ظرفیت دوسوم در هر کالس دایر
شوند.

 بازگشت  ۲۴۰میلیون دانشآموز چینی

س��ال تحصیلی جدید در چین از ابتدای سپتامبر(۱۱
ش��هریور) در برخی اس��تانهای این کشور شروع شده و
قرار است تا  ۷سپتامبر( ۱۷شهریور) به مرور تمام مدارس
چین بازگشایی شوند .مدارس چین که در دسامبر ۲۰۱۹
(دی  )۱۳۹۸بهدلیل ش��یوع کرونا تعطیل شدند به مرور
از اردیبهشت امسال و بهدنبال کنترل نسبی این ویروس
دایر شدند و ترم دوم تحصیلی را بهپایان رساند.
چین دارای گس��تردهترین سیستم آموزشی در جهان
اس��ت این کش��ور تقریبا دارای  ۲۴۰میلیون دانشآموز،
بیش از  ۱۵میلیون معلم و حدود  ۵۱۴هزار مدرسه است.
از جمعیت  ۲۴۰میلیونی دانشآموزان چین حدود ۴۷
میلیون و  ۱۴۰هزار نفر در مهدکودکها ۱۰۶ ،میلیون نفر
در دبستان و متوسطه اول(راهنمایی) ۷۲ ،میلیون و ۴۱۰
هزار نفر در دبیرستان(متوسطه دوم) و حدود  ۱۷میلیون
نفر هم در هنرستانها مشغول به تحصیل هستند.
مدارس سراس��ر چین قرار است امسال حضوری برگزار
ش��وند ،اما درحالحاضر مدارس استان سینکیانگ واقع
در ش��مال بهطور آنالین دایر ش��دهاند و قرار است بعد از
کنترل ویروس کرونا در این اس��تان نیز مدارس حضوری
دایر شوند .مدارس در هنگکنگ هم بهعنوان یک منطقه
اداری ویژه مدارس این کش��ور(چین) قرار اس��ت از ۲۳
سپتامبر(۲مهر) بازگشایی شوند.
هنگکنگ تا  ۲ماه پیش توانس��ته بود ویروس کرونا را
بهشکل کامل کنترل کند و حتی مدارس را زودتر از چین
بازگش��ایی کرد ،اما بهدلیل ش��یوع دوباره این ویروس در
این منطقه ،مدارس بار دیگر تعطیل شدند.
ام��ا در تایوان هم بهعنوان منطقه دیگری از س��رزمین
پهناور چین ،باتوجه به اینکه ویروس کرونا زودتر از چین

چندی است موج جدیدی از نگرانیها در سراسر جهان از جمله در
آسیا همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در شرایط همهگیری کرونا
به راه افتاده اس��ت؛ دولتهای شرق آسیا برای رفع این نگرانیها،
هر یک تدابیر خاصی را برای بازگشایی مدارس کشورشان در پیش
گرفتهاند
و هنگکنگ کنترل شد و حتی میتوان گفت ویروس در
این منطقه آنطور که در س��ایر کش��ورها و مناطق شایع
ش��د شیوع نیافت ،مدارس بهجز در زمان محدودی اصال
تعطیل نشدند و روال عادی خود را سپری میکنند.
کنترل دمای بدن قبل از ورود به مدرس��ه ،اس��تفاده از
ماس��ک تا پیش از ورود به کالسها ،رعایت پروتکلهای
بهداش��تی مانند فاصله اجتماعی ،شس��تن دس��تها با
ضدعفون��ی و برخورداری مدارس و کالسها از وس��ایل
ضدعفونیکننده از جمله اقداماتی اس��ت که در مدارس
چین انجام میشود.

 حضور  ۳روز در هفته دانشآموزان ژاپنی

ژاپ��ن دارای  ۱۷.۵میلیون دانشآموز اس��ت که از این
تع��داد ح��دود  ۱۱میلیون آنه��ا در مهدکودک و ابتدایی
تحصی��ل میکنن��د و بقیه ه��م در متوس��طه اول و دوم
مشغول به تحصیل هستند.
بس��یاری از مدارس این کش��ور باوجود ش��یوع کرونا و
عدمکنترل کامل آن از هفته گذش��ته بهمرور شروع شده
و قرار است تمام مدارس تا  ۲۰شهریور کامال دایر شوند.
براساس برنامه قرار است مدارس ژاپن حضوری برگزار
شوند هر چند مقامات میگویند تدابیر الزم برای بازگشت
مدارس ب��ه تدریس آنالین را اندیش��یدهاند .در ژاپن هر

ن��رخ بیکاری س��ومین اقتصاد ب��زرگ قاره امریکا در آس��تانه
تکرقمی ش��دن قرار گرفت .بهگزارش ایسنا ،بهدنبال بازگشایی
بخش بزرگی از کس��بوکارها در نتیجه کاهش س��رعت ش��یوع
کرون��ا ،نرخ بی��کاری کانادا در اوت(مرداد) ب��ا  ۰.۷درصد کاهش
در مقایس��ه با م��اه قبل به  ۱۰.۲درصد رس��ید .این نرخ بیکاری
که کمترین نرخ بیکاری ۳س��ه ماه گذش��ته بهشمار میرود پس
از آن رقم خورد که در اوت  ۲۴۵.۸هزار نفر دیگر ش��اغل ش��دند

پاندمی کووید  ۱۹و بحران نفتی به تقاضا برای س��وختهای
حملونقل مانند بنزین و س��وخت جت آسیبزده و باعث شده
حاشیه س��ود پاالیشگاهها بهشدت کم ش��ود و آنها را برای بقا
و پشتسر گذاش��تن این دوران دشوار به بازنگری فعالیتشان
واداش��ته اس��ت .بهگزارش ایس��نا ،پاالیش��گاههای نفت جهان
در مواجه��ه با این بحران اگزیستانسیالیس��تی ب��رای بقا ناچار
ش��دهاند ،دس��ت به ابداع دوباره خ��ود بزنند .پاالیش��گاههایی
مانند فیلیپ��س  ۶۶در تگزاس با تغییر تجهی��زات خود ،تولید
سوختهای تجدیدپذیر را آغاز کردهاند تا از رونق سوختهای
تجدیدپذیر بهرهمند شوند .در مقابل مدیران نفت و گاز حساب
ویژهای روی پالس��تیک باز کردهاند .طبق گ��زارش بلومبرگ،
تولیدکنندگان نفت آسیایی استفاده از پاالیشگاههای یکپارچه

بزرگتری��ن اقتصاد اس��کاندیناوی بیش از  ۸درصد کوچک
شد .بهگزارش ایس��نا ،در سه ماهه دوم امسال رشد اقتصادی
س��وئد به منف��ی  ۸.۳درصد رس��یده که این رق��م ،کمترین
رش��د اقتصادی این کش��ور از زمان ثبت آمارهای فصلی رشد
تاکنون محس��وب میشود .این رشد بس��یار پایینتر از رکورد
قبلی مربوط به س��ه ماهه پایانی سال  ۲۰۰۸میالدی(۱۳۸۷
خورش��یدی) بهشمار میرود که اقتصاد این کشور  ۳.۸درصد
کوچکتر شده بود.
در بی��ن بخشهای گوناگون ،رش��د مخ��ارج مصرفکننده
منف��ی  ۷.۷درصد و س��رمایهگذاری ثابت منف��ی  ۴.۵درصد

مدرس��های اس��تراتژی و برنامه خاص خ��ود را دارد ،اما
بهط��ور کلی دانشآموزان ژاپنی در روزهای متناوب و به
صورت حضوری در کالسها ش��رکت میکنند بهطوری
که کالسها فقط تا نصف پر میشوند.
تعطیالت تابستانی مدارس در ژاپن امسال کوتاهتر بود
تا کالسهایی که در فصل بهار بهدلیل ش��یوع کرونا لغو
شدند ،جبران شوند.
دانشآم��وزان ژاپن��ی معم��وال در اوت(۱۰م��رداد تا
۱۰ش��هریور) تعطیل هس��تند ،ام��ا وزارت آموزش ژاپن
اعالم کرد بیش از هزار و  ۷۰۰ش��ورای آموزش��ی محلی
در سراسر کشور برای جبران زمان از دست رفته ،امسال
تعطیالت تابستانی را کوتاهتر کردند.

 فعالیت مدارس تابعی از میزان شیوع کرونا

کرهجنوب��ی دارای  ۱۱میلیون دانشآموز اس��ت که ۳
میلی��ون و  ۳۰۰هزار نفر آنها در دبس��تان ۴ ،میلیون در
سطح متوسطه اول و  ۳میلیون و  ۶۰۰هزار نفر از آنها نیز
در س��طح متوسطه دوم مشغول به تحصیل هستند .این
کشور دارای  ۲۰هزار مدرسه است .مدارس در این کشور
هم از ابتدای ش��هریور و برخی مدارس نواحی کمخطر و
ش��هرهای کوچک از  ۱۵مرداد ش��روع شدهاند ،اما اعالم
شده است تا ابتدای مهر انتخاب شیوه حضوری یا آنالین

 نامش�خص ب�ودن بازگش�ایی م�دارس
کرهشمالی

م��دارس و دانش��گاههای کرهش��مالی در تمام مقاطع
تحصیل��ی همچن��ان تعطیل اس��ت و تاریخ مش��خصی
هم برای بازگش��ایی آن اعالم نش��ده اس��ت با این حال
پیونگیانگ مدعی اس��ت کرونا در این کشور شیوع پیدا
نکرده اس��ت اما با هدف جلوگیری از ش��یوع ،دولت این
کشور با بستن مرزها از  ۸ماه پیش ،مدارس و دانشگاهها
را همچنان تعطیل نگه داشته است.
کرهش��مالی پیشتر شهر کائهس��ونگ ،در نقطه مرزی
با کرهجنوبی را بهدلیل شناس��ایی یک مورد مشکوک به
کرونا به مدت  ۴۰روز قرنطینه کرده بود.
آمار مش��خصی از تعداد دانشآموزان و دانشجویان در
حال تحصیل در این کش��ور در دس��ت نیس��ت ،این نوع
آمارها در کرهشمالی محرمانه بهشمار میرود.

 مدارس مغولس�تان ترکیب�ی از حضوری و
آنالین

در مغولس��تان بهعنوان کش��وری ک��ه کمترین تعداد
مبتالی��ان و جانباختگان کرونا را دارد ،مدارس از روز اول
سپتامبر( ۱۱شهریور) بازگشایی شدهاند ،اما دانشآموزان
مدارس فنیوحرفهای از  ۱۴س��پتامبر( ۲۴ش��هریور) در
کالسها حاضر خواهند شد.
در ای��ن کش��ور ،دانشآم��وزان  ۳روز را در م��دارس
میگذرانن��د و ب��ه م��دت  ۲روز در هفته ه��م دروس را
بهص��ورت آنالین دنبال میکنند با این حال ،قرار اس��ت
تصمیم نهایی درباره وضعیت کالسها در این کشور بسته
به عفونتها در اکتبر لحاظ شود.
این کشور آسیایی از ژانویه امسال(دی  )۱۳۹۸میالدی
بهعنوان بخش��ی از اقدامات جلوگیری از ش��یوع بیماری
همهگی��ر کرونا تمام س��ازمانها و نهادهای آموزش��ی را
تعطیل کرده بود.

نرخ بیکاری در کانادا کاهش یافت

ک��ه از ای��ن تعداد ۲۰۵ ،هزار ش��غل تماموقت و  ۴۰هزار ش��غل
پارهوقت بوده اس��ت .در این مدت ،نرخ مش��ارکت در بازار کار به
 ۶۴.۴درصد رس��یده که  ۰.۳درصد بیش��تر از رقم ثبتشده برای
ماه قبل بوده اس��ت .همچنین نرخ بیکاری جوانان که شمار افراد
بدون شغل  ۲۰تا  ۲۴سال را اندازه میگیرد با  ۰.۸درصد کاهش
نس��بت به ماه قبل به  ۲۷.۶درصد رس��یده اس��ت .متوسط نرخ
بی��کاری کانادا در بازه زمان��ی  ۱۹۶۶تا  ۲۰۱۹میالدی( ۱۳۴۵تا

 ۱۳۹۸خورش��یدی) معادل  ۷.۶۱درصد بوده که پایینترین رقم
ثبتش��ده مرب��وط به ژوئن (۱۹۶۶خ��رداد  )۱۳۴۵با  ۲.۹درصد
و باالترین رقم ثبتش��ده مربوط به دس��امبر (۱۹۸۲آذر )۱۳۶۱
با  ۱۳.۱درصد بوده اس��ت .در بین مش��اغل گوناگون ،بیشترین
اش��تغالزایی مربوط به بخش خدمات با  ۲۱۸هزار مورد و پس از
آن نیز بخش آموزش با  ۵۱هزار فرصت شغلی و صنایع غذایی با
 ۴۹هزار فرصت بوده است .به تفکیک استانی نیز در اوت بیشترین

کرونا و نوآوری پاالیشگاههای نفت

عظیم خود را آغاز کردهاند که قادرند بیش از یک میلیون بشکه
در روز نفت را به پتروش��یمی تبدیل کند .تعجبآور نیست که
چین در این زمینه پیشتاز است .چین قصد دارد پاالیشگاههای
یکپارچه بیش��تری را در ش��نگهانگ ،یانت��ای و کائوفیدیان با
ظرفیت  ۱.۶میلیون بشکه در روز تا سال  ۲۰۲۵میالدی(۱۴۰۴
خورشیدی) ایجاد کند .ش��رکت ریالینس اینداستریز هند هم
سرگرم سرمایهگذاری در پتروشیمی بوده و در مدت چند سال،
ظرفیت خود را دو برابر کرده اس��ت .انتظار میرود ش��ماری از
پاالیشگاههای یکپارچه عظیم در  ۴سال آینده راهاندازی شوند.
رونق پالستیک آسیا تحتتاثیر تقاضای منطقهای انجام خواهد
ش��د که از اقتصاد هم رش��د س��ریعتری دارد .متاسفانه ظهور
این پاالیش��گاههای یکپارچه عظیم ممکن است پاالیشگاههای

کوچکتر در بازارهای در حال توس��عه را از فعالیت ساقط کند.
در حالی که دورنمای تقاضا برای نفت ضعیف به نظر میرس��د،
وضعیت پتروشیمی و پالستیک بسیار روشنتر بهنظر میرسد.
آژانس بینالملل��ی انرژی پیشبینی ک��رده در یک دهه آینده
پتروش��یمی بیش از یکسوم رش��د تقاضای جهانی برای نفت
و تا س��ال  ۲۰۵۰نیمی از آن را تش��کیل میده��د .اما همه از
رونق پتروش��یمی س��هیم نخواهند بود و س��هم عمده نصیب
پاالیش��گاههای آس��یایی خواهد شد .براس��اس گزارش شرکت
مشاوره وود مککنزی ،بیش از نیمی از ظرفیت پاالیش جهانی
که در  ۷سال آینده راهاندازی میشود در آسیا اضافه میشود .از
این تاسیسات آسیایی ۷۰ ،تا  ۸۰درصد از نوع یکپارچه خواهند
بود که بر تولید پالستیک متمرکز هستند.

رشد اقتصادی سوئد و اتریش به کمترین سطح رسید

اندازهگیری ش��ده اس��ت .با وجود آنکه اس��تکهلم به نس��بت
سایر پایتختهای اروپایی تعطیلیهای بسیار کمتری را برای
مقابل��ه با کرونا اعمال کرد ،بس��یاری از کس��بوکارها در این
کش��ور با مش��کالت مالی زیادی مواجه ش��دهاند .با این حال،
رش��د اقتصادی این کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای
اروپایی در وضعیت بهتری قرار دارد.
در همین بازه زمانی متوس��ط رش��د اقتصادی  ۱۹کش��ور
عضو منطقه یورو معادل منفی  ۱۲.۱درصد و  ۲۷کش��ور عضو
اتحادیه اروپا منفی  ۱۱.۹درصد بوده است.
دولت س��وئد انتظار دارد اقتصاد این کشور امسال  ۷درصد

گروه بینالملل

editor@smtnews.ir

کوچک ش��ود و برای حمایت از بخشهای مختلف اقتصاد این
کشور  ۲۵۰میلیارد کرون تخصیص داده است .از سوی دیگر،
رش��د اقتصادی دیگر کشور اروپایی یعنی اتریش در سه ماهه

کشورهای
شرق آسیا همه
تالش خود را
بهکار گرفتهاند
تا بتوانند
بر وضعیت
همهگیری
کرونا در مراکز
آموزشی کنترل
داشته باشند
تا دغدغههای
خانوادهها و
دانشآموزان
را برطرف کنند

اش��تغالزایی مربوط به استان اونتاریو بوده است .کبک و بریتیش
کلمبی��ا نیز در ردههای بعدی قرار دارند .بهطور متوس��ط در بازه
زمانی  ۱۹۷۶تا  ۱۳۵۵(۲۰۱۹تا  )۱۳۹۸اقتصاد کانادا در هر ماه
 ۱۸هزار و  ۱۰فرصت ش��غلی ایجاد کرده که باالترین اشتغالزایی
ماهان��ه مربوط به آوری��ل (۲۰۱۹فروردین  )۱۳۹۸با  ۱۰۶هزار و
 ۵۰۰مورد و کمترین اشتغالزایی نیز مربوط به ژانویه (۲۰۰۹دی
 )۱۳۸۸با منفی  ۱۲۴هزار و  ۸۰۰فرصت شغلی بوده است.

 صنعت متزلزل

در حالیکه رونق پالس��تیک آس��یا به س��ود پاالیشگاههای
منطق��ه تم��ام میش��ود ،آینده صنع��ت پالس��تیک در امریکا
در بهتری��ن حال��ت متزل��زل مانده اس��ت .براس��اس گزارش
اویلپرایس ،از یک س��و اقدام دولت ترامپ در تسهیل مقررات
س��ختگیرانه محیطزیس��تی دوران اوباما و از سوی دیگر ،توجه
بیش��تر به بهداشت در دوران ش��یوع کرونا باعث بهبود فروش
یاستایرن شده است .بهعالوه رونق نفت
پالستیکهایی مانند پل 
ش��یل و قیمتهای پایین نفت به فراوان��ی خوراک ارزان مانند
نفت و گاز مورد اس��تفاده در تولید پالستیک منجر شده است.
با این همه ،مخالفت شدید مدافعان محیطزیست تهدید بزرگی
برای این صنعت مانده است.

دوم س��ال  ۲۰۲۰به منف��ی  ۱۰.۴درصد رس��ید که این نرخ
رش��د  ۹.۹درصد کمتر از نرخ رشد ثبت شده در فصل قبل و
کمترین رشد فصلی ثبت شده درطول تاریخ معاصر این کشور
از زمان ثبت آمارها در سال  ۱۹۹۶بوده است.
در بی��ن بخشهای مختلف ،بیش��ترین کاه��ش مربوط به
مخ��ارج خانوار با منفی  ۱۱.۵درصد بوده اس��ت .در این مدت
سرمایه ثابت نیز  ۷.۶درصد کاهش پیدا کرده است .کرونا روی
عملکرد تجارت خارجی اتریش نیز تاثیر گذاش��ته تا جاییکه
در بازه زمانی یادش��ده میزان واردات نسبت به سه ماهه قبل
 ۱۴.۴درصد و میزان صادرات  ۱۰.۳درصد کمتر شده است.

رش��د اقتصادی فرانس��ه به کمترین سطح
ثبتشده خود رس��ید .بهگزارش ایسنا ،مرکز
آمار فرانس��ه در گزارش��ی اعالم کرد در سه
ماهه دوم امسال ،متوسط رشد اقتصادی این
کش��ور منفی  ۱۳.۸درصد اندازهگیری شده
که  ۰.۴درصد کمتر از نرخ پیشبینی ش��ده
قبل��ی و  ۷.۹درصد کمتر از رش��د اقتصادی
ثبتشده این کش��ور در سه ماهه قبلی بوده
اس��ت .بر مبنای س��االنه نیز متوس��ط رشد
اقتص��ادی فرانس��ه در دوازده م��اه منته��ی
ب��ه ژوئن(خ��رداد و تیر) منف��ی  ۶.۴درصد
اندازهگیری شده است.
در بی��ن بخشهای مختلف ،رش��د مخارج
مصرفکننده نسبت به س��ه ماهه قبل۱۱.۵
درصد کاهش پیدا کرده است .سرمایهگذاری
با رش��د منفی  ۱۰.۳درصدی نیز دیگر عامل
اثرگذار کاهش��ی روی نرخ رشد بوده است .از
سوی دیگر ،بهترین عملکرد مربوط به مخارج
دولتی با رشد منفی  ۹.۸درصدی بوده است.
در حوزه تج��ارت خارجی نی��ز عملکرد این
کش��ور کامال تحتتاثیر پیامدهای کرونا قرار
گرفت��ه تا جایی ک��ه ص��ادرات  ۲۵درصد و
واردات  ۱۶.۴درصد کاهش پیدا کرده است.
متوس��ط نرخ رش��د اقتصادی فرانس��ه در
بازه زمانی  ۱۹۴۹ت��ا  ۲۰۱۹میالدی(۱۳۲۸
تا  ۱۳۹۸خورش��یدی) مع��ادل  ۰.۷۸درصد
بوده است که باالترین رقم ثبت شده مربوط
به س��ه ماهه سوم س��ال  )1347(۱۹۶۸با ۸
درص��د و پایینتری��ن رش��د ثبت ش��ده نیز
مربوط به سه ماهه دوم سال  ۱۹۶۸با منفی
 ۵.۳درصد بوده است.
انتظار نمیرود دس��تکم تا پایان امس��ال،
دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا بتواند احیا
ش��ود .پیش از این بانک مرکزی فرانس��ه در
گزارش��ی از وضعیت اقتصاد این کشور اعالم
کرده بود که بازگش��ت فعالیتها به س��طوح
پیش از بحران دس��تکم دو س��ال به طول
خواه��د انجامید .طبق برآورد انجام ش��ده از
س��وی این بانک اقتصاد فرانسه پیش از آنکه
ل آینده به رش��د  ۶.۹درصدی دست
در س��ا 
یابد ،امسال  ۱۰.۳درصد کوچک خواهد شد
که در صورت تحقق حتی از عملکرد اقتصاد
این کشور در سالهای جنگ جهانی دوم نیز
بدتر خواهد بود.

رکود اقتصاد استرالیا

اداره آمار اس��ترالیا گ��زارش داد که اقتصاد
این کشور در سه ماهه دوم امسال آب رفته و
با سقوط در سه ماهه متوالی رسما وارد رکود
شده است .به گزارش مهر ،اداره آمار استرالیا
گزارش داد که اقتصاد این کشور در سه ماهه
دوم امس��ال آب رفت��ه و با س��قوط در  3ماه
متوالی بهطور رسمی وارد رکود شده است.
طب��ق این گزارش در س��ه ماهه منتهی به
ژوئن ،اقتصاد استرالیا  ۷.۰درصد آب رفته که
این بدترین سقوط اقتصادی سه ماهه در تاریخ
این کشور است .این سقوط بهدنبال افت ۰.۳
درصدی در سه ماهه منتهی به مارس(اسفند)
اتفاق میافتد تا اقتصاد استرالیا بهطور رسمی
به لحاظ فنی وارد رکود شود.

اقتصاد هند آب رفت

اقتص��اد هن��د در س��ه ماه��ه آوری��ل ت��ا
ژوئن(فروردی��ن ت��ا خ��رداد) با افت ش��دید
هزینهکردهای مصرفکنندگان و ش��رکتها
تحتتاثی��ر پاندمی کرونا ،با بدترین س��قوط
تاری��خ خود روبهرو ش��ده و  ۲۳.۹درصد آب
رفته است.
بهگزارش مه��ر ،دادههای رس��می دولتی
نش��ان داد اقتصاد هند در س��ه ماهه آوریل
ت��ا ژوئ��ن ب��ا اف��ت ش��دید هزینهکردهای
مصرفکنن��دگان و ش��رکتها تحتتاثی��ر
پاندم��ی کرونا ،با بدترین س��قوط تاریخ خود
روبهرو ش��ده و  ۲۳.۹درصد آب رفته اس��ت.
این در حالی است که اقتصاد این کشور در ۳
ماهه نخست امسال توانسته بود باوجود کرونا
 ۳.۱درصد رش��د کند .در سه ماهه دوم سال
قبل ه��م اقتصاد هند با رش��د  ۵.۲درصدی
همراه شده بود.
اقتصاددانان ش��رکتکننده در نظرسنجی
رویت��رز پیشبین��ی میکردند اقتص��اد این
کش��ور در س��ه ماه��ه دوم  ۱۸.۳درصد آب
خواهد رفت .نخستوزیر هند ،نارندرا مودی،
در مه(اردیبهشت) بسته کمک  ۲۲۶میلیارد
دالری این کشور را اعالم کرده بود که شامل
توزی��ع م��واد غذای��ی رایگان در بی��ن مردم
میشد .دادههای رسمی نشان داد که بخش
تولید هند با سقوط در 2دوره 3ماهه متوالی
رس��ما وارد رکود شده است .تولید هند در ۳
ماهه نخس��ت  ۱.۴درص��د و در  ۳ماهه دوم
 ۳۹.۳درصد آب رفته بود.

رویخطخبر

ثروت
میلیاردرها
آب رفت

روند رشد متوالی ثروت پولدارترین میلیاردرهای دنیای فناوری اواخر هفته
گذشته سرانجام متوقف شد .بهگزارش ایسنا ،سقوط ارزش سهام امریکا که
ش��دیدترین کاهش در  ۳ماه گذش��ته بوده و در پی نگرانی س��رمایهگذاران
نسبت به حبابی شدن قیمتها روی داد ،باعث شد مجموع ثروت  ۱۰پولدار
برتر دنیای فناوری  ۴۴میلیارد دالر کاهش پیدا کند .جف بزوس ،بنیانگذار
فروش��گاه اینترنتی آمازون با کاهش  ۹میلیارد دالر از ارزش س��هام آمازون
که بزرگترین کاهش از ژوئن بود ،در این زمینه پیش��تاز بود .ارزش ثروت

الون ماس��ک بهدنبال نزولی ش��دن ارزش سهام شرکت خودروسازی تسال،
 ۸.۵میلی��ارد دالر کاهش پیدا کرد .معکوس ش��دن روند صعودی س��هام،
منعکسکنن��ده ماهی��ت زودگذر ثروت کاغذی بهویژه در بازاری اس��ت که
بهنظر میرسد از واقعیتهای اقتصادی جدا شده است .باوجود اینکه شیوع
پاندمی کرونا ،آسیبهای شدیدی به اقتصادهای سراسر جهان وارد کرده و
باعث بیکاری هزاران نفر و تشدید گرسنگی شده است ،اما پولدارترین افراد
جهان در چند ماه گذش��ته همچنان به ثروت خود اضافه کردهاند .افزایش

ارزش سهام تسال و فیسبوک کمک کرده الون ماسک و مارک زاکربرگ در
ی��ک روز بیش از  ۴میلیارد دالر پولدارتر ش��وند .بزوس که پولدارترین مرد
جهان اس��ت ،دو ب��ار ثروتش از مرز  ۱۰۰میلیارد دالر عبور کرد .براس��اس
گزارش بلومبرگ ،سرمایهگذاران امسال که محصوالت شرکتهای فناوری
از شرایط قرنطینه سود بردهاند ،به سهام فناوری روی آوردهاند .باوجود ریزش
اخیر سهام فناوری ،شاخص میلیاردرهای بلومبرگ نشان میدهد  ۵۰۰فرد
ثروتمند جهان امسال  ۸۳۰میلیارد دالر به ثروتشان افزودهاند.

ثبت بدترین عملکرد
اقتصادی فرانسه

