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جانباخته کرونا
در  ۲۴ساعت

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی
 ۲۶۷۴بیمار جدید مبتال به کرونا در ۲۴
ساعت گذشته خبر داد و گفت :متاسفانه
مجموع جان باختگان بیماری کووید۱۹-
در کشور به  ۱۶هزار و  ۷۶۶نفر رسید.دکتر
سیما سادات الری ،گفت :از روز پنجشنبه
تا روزجمعه  ۱۰مرداد  ۱۳۹۹و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ۲۶۷۴ ،بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی
شد که  ۱۵۲۳نفر از آنها بستری شدند.وی
افزود :بر این اساس مجموع بیماران کووید۱۹
در کشور به  ۳۰۴هزار و  ۲۰۴نفر رسید.
الری ادامه داد :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت
گذشته ۱۹۷ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری
به  ۱۶هزار و  ۷۶۶نفر رسید.وی با بیان اینکه
خوشبختانه تا کنون  ۲۶۳هزار و  ۵۱۹نفر از
بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص
شده اند ،گفت ۴۰۲۱ :نفر از بیماران مبتال به
کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت
مراقبت قرار دارند.الری با بیان اینکه تا کنون دو
میلیون و  ۴۵۶هزار و  ۹۰۹آزمایش تشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است ،اظهار کرد:
استانهای تهران ،مازندران ،گلستان ،فارس،
آذربایجان شرقی ،اردبیل ،اصفهان ،البرز ،ایالم،
خراسان رضوی ،کرمان ،خراسان شمالی ،سمنان،
لرستان و هرمزگان در وضعیت قرمز قرار دارند.
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سود دالالن درآشفتهبازار خودرو
وضعيت بازار خودرو بهويژه تاکيد شوراي رقابت بر تداوم شيوه قيمتگذاري دستوري خودروها ،سبب شده
تا دالالن و توليدکنندگان مواد اوليه داخلي بيشترين سودها را از اين آشفتهبازار کسب کنند
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روحانی در بهرهبرداری طرحهای صنعتی مطرح کرد:

شنبههایمقاومتوپنجشنبههایتولید
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توليد خودروي
ارزان در شرايط
کنوني امکانپذير
نيست

دبير انجمن سازندگان قطعات و
مجموعههاي خودرو گفت :توليد خودروي
ارزان با شرايط کنوني اين صنعت امکانپذير
نبوده و نيازمند استفاده بهينه از امکانات و
مزيتهاي موجود کشور و همچنين رفع
برخي مشکالت است.اين روزها به خصوص
پس از حذف دو خودروي پرتيراژ پرايد و
پژو  405جي .ال .ايکس از خط توليد ايران
خودرو و سايپا به دليل ناتواني در پاسکردن
استانداردهاي  85گانه و افزايش هزينهها،
ايده توليد خودروهايي در بازه قيمتي
خودروهاي ياد شده به عنوان «خودروي
ارزان» در دستور کار قرار گرفته است...

8

سرمقاله
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محرم 99؛ با هم
ولی به دور از هم
اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با «اخبار صنعت» مطرح کرد؛

مصطفی داننده
روزنامهنگار
محرم سال  99میتواند متفاوتترین محرم
تمام سالهای ایران باشد .محرمی که به واسطه
کرونا هم شکل عزاداریاش و هم نذری دادناش با
سالهای قبل فرق کند.
امسال خانگیترین عزاداری امام حسین (ع)
را تجربه خواهیم کرد .کرونا اجازه کنار هم بودن
و سینه زدن برای ساالر شهیدان را نمیدهد .در
روزهای کرونایی ،کنار هم بودن یعنی خطر بیماری
و درگیر شدن با این ویروس المذهب ،به خاطر همین
مسئله میشود مردم به واسط صداوسیما و شبکههای
اجتماعی با هم ولی به دور از هم برای اباعبداهلل
عزاداریکنند.
جلسات سخنرانی و روضه خوانی میتواند
به صورت مستقیم از تلویزیون ،رادیو و شبکههای
اجتماعی پخش شود و مردم در خانه خودشان پای
منبر بنشینند و برای سیدالشهدا اشک بریزند و بر
سینهبکوبند.
وزارتارتباطاتهمانندتعطیالتنوروزمیتواند
به مدت 10روز اینترنت رایگان در اختیار مردم بگذارد
تا آنها بتوانند به راحتی پای روضه و منبرهای مجازی
بنشینند
.
با این روش هم عزاداری برگزار میشود و هم
مردم از خطر کرونا در امان میمانند .سال  99به
واسطه کرونا یک سال ویژه است و عزاداری محرم هم
باید ویژه و متفاوت از تمام سالهای باشد.
ن نذریها هم باید
در این محرم متفاوت ،داستا 
رنگ و بوی دیگری بگیرد .در این ماه خیلی از مردمان
نذر دارند که به مردم به هر اندازهای که میتوانند غذا
بدهند یا ایستگاه صلواتی علم کنند و به دست مردم
چای و شربت بدهند.
امسال خیلی نمیشود به این شیوه نذری داد.
میشود جنس نذریها را عوض کرد .ایستگاههای
صلواتی میتوانند با رعایت فاصله گذاری اجتماعی
به مردم ماسک و دستکش بدهند .مردم به جای
دیگهای غذا میتوانند ارزاق خشک مثل برنج،
گوشت ،ماکارانی و  ...را در اختیار مردمی بگذارند
که به واسطه کرونا چرخ زندگیشان نمیچرخد.
میشود هزینه غذای نذری را به پاک کردن
حساب بدهکاران به سوپرمارکتها اختصاص داد.
مردمی که قسطی خرید کردهاند و به هر دلیلی
نمیتوانند بدهی خود را پرداخت کنند.
کرونا و شرایط بد اقتصادی کاری کرده است که
بخشی از مردم بسیار سخت زندگی میکنند و محرم
امسال میتواند یک محرم متفاوت باشد .محرمی
که نذری دهندگان کرونا را تبدیل به یک فرصت
میکنند و باری از دوش مردم بر میدارند.
امسال همه مردم میتوانند با نیت نذر ،غذایی
که میخورند را بپزند و به همین واسطه بعد از پایان
هیاتهای مجازی هر شب غذای نذری بخورند.
چارهای نیست باید از تمام امکانات
برای برگزاری محرم با کمتری حضور
فیزیکی استفاده کرد .محرمی که تبدیل به
تاریخی ترین محرم ایران خواهد شد.

رهبرانقالب:
در عزاداریهای
محرم تابع ستاد
کرونا باشید

لزوم شفاف سازی دولت
ت بازرگانی
درباره احیای وزار 
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روایت رییس کل
بانک مرکزی از علت
افزایش قیمتها

رئیس کل بانک مرکزی گفت :همه افزایش
قیمتها در بهار امسال ،صرفاً به رشد پایه پولی
و نقدینگی مربوط نمیشود .افزایش انتظارات
تورمی ،متأثر از عوامل غیر پولی و عملکرد سایر
بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش
داشتهاند.
عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی
درباره متغیرهای پولی نوشت :بانک مرکزی تمام
تالش خود را برای کنترل میان مدت و بلند مدت
رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود ،برای
کنترل و مهار تورم بکارگرفته است و با وجود
تمامی موانع و محدودیتها ازهمه ابزارهای خود
برای تحقق تورم هدف گذاری شده ،برای یکسال
آینده استفاده میکند.
وی ادامه داد :قضاوت درخصوص عملکرد
بانک مرکزی ،بایستی در چارچوب محیط اقتصاد
کالن و شوکهای وارده به اقتصاد و همچنین بر
مبنای ابزارها ،اختیارات و درجه استقالل بانک
مرکزی باشد.
همتی افزود :خرید بخشی از منابع ارزی
صندوق توسعه ملی ،جهت تأمین کسری بودجه
توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال
 ۹۸تکلیف شد) در شرایط تحریمی ،تأمین کسری
بودجه از محل پایه پولی است .این روش ،در
کوتاه مدت ،همانند استقراض از بانک مرکزی
خواهد بود .لذا ،بانک مرکزی به حکم وظیفه،
نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی
ناخوشایند این روش تأمین بودجه ،گزارش کرده
بود.
در ادامه رئیس کل بانک مرکزی روشهایی
که امسال دولت محترم برای تأمین کسری بودجه
از طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق
بدهی بکارگرفته است ،در شرایط تداوم فشار
حداکثری ،روشهای مناسبی برای تأمین منابع
الزم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون فشار
به پایه پولی است و درصورت تداوم ،کمک خوبی
به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد
بود.
وی در پایان گفت :همه افزایش قیمتها در
بهار امسال ،صرفاً به رشد پایه پولی و نقدینگی
مربوط نمیشود .افزایش انتظارات تورمی ،متأثر
از عوامل غیر پولی و عملکرد سایر بازارها نیز در
افزایش فشارهای تورمی نقش داشتهاند.

یادداشت
تداوم خام فروشی نفت تکرار
ضرر و زیان به ملت ایران است

يک صادرکننده برق به کشورهاي همسايه خبر داد:

ورود ترکيه به بازار صادرات
برق به عراق
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حسین راغفر
اقتصاددانوعضو
هیئتعلمیدانشگاهالزهرا

فروش نفت به صورت  ٢۵سال به چین
را از زوایای گوناگون می توان مورد بررسی قرار
داد ،در حالی که همواره بر عدم خام فروشی
نفت تاکید شده است ،فروش نفت به چین
به این دلیل که غرب از ما نفت نمی خرد يا
فروش نفت ما را به دنیا تحریک کرده است
یک استدالل کام ً
ال غلط است ،چرا که هر گونه
توافق راهبردی باید عاری از هر ضرر و زیانی به
ملتها باشد ،در حالی که پر واضح است تداوم
خام فروشی نفت تکرار ضرر و زیان به ملت
ایران است.
مسئله اصلی این است که دولت نمی
خواهد متوجه نقش آفرینی اصلی خود در اقتصاد
کشور شود ،یعنی همچنان معطل برجام مانده وبه
ظرفیت های اقتصادی داخلی توجهی نمی کند،
لذا همچنان از طریق کسب درآمد های بادآورده
ناشی از فروش منابع طبیعی و صادرات مواد خام
به دنبال اداره کردن اقتصاد است.
قطعا تداوم خام فروشی نفت برای کشور
یک فاجعه بزرگ به شمار می رود ،فاجعه ای که
سالهاست جامعه و اقتصاد را درگیر کرده و تبعات
تحریمی آن امروز اقتصاد را ویران کرده است.
از سوی دیگر در توافق با چین باید به این
نکته انتقادی توجه کنیم که چین کشور صادر
کننده ای است ،چینیها کشور وارد کننده مواد
خام و صادر کننده محصوالت نهایی هستند
آنها منابع خام را از کشور ما خریداری کرده و
در مقابل آن بازارهای ما را با نیروی کار چینی
پر میکنند ،ضمن اینکه تالش می کنند کشور
را به بازار بزرگی برای محصوالت خود تبدیل
کنند .قطعا تبدیل شدن ایران به بازاری برای
محصوالت چین خطر بزرگی است که تولید
داخلی را در گوشه رینگ به شدت می کوبد.
در واقع اگر ايران به بازار بزرگی برای
فروش محصوالت چینی تبدیل شود یک
انحراف بزرگ در حرکت اقتصاد مقاومتی و
استقالل اقتصادی ما ایجاد شده است .در حالی
ل سیاسی و
که ما تا کنون برای حفظ استقال 
اقتصادی خود هزاران شهید و جانباز داده ایم،
لذا قرار داد ایران با چین باید براساس شروطی
باشد که یکی از آنها تولید فرآورده از نفت خام
ایرانی و شریک شدن ما و عدم تبدیل شدن
ایران به بازاری برای محصوالت چینی شود.
امید می رود آنچه مسوولین در داخل
درباره این قرارداد بیان می کنند تفاوت فاحشی
با آنچه در رسانههای خارجی ذکر میشود
نداشته باشد ،چرا که آنچه را عنوان مفاد
این قرار داد از سوی کشورهای غربی عنوان
می شود متفاوت با آنچه که مسوولین می
گویند هست! به نظر می آید آنچه که تحت
عنوان تفاهمنامه اقتصادی با چین تنظیم شده
وضعیت بدی را پیش روی اقتصاد کشور قرار
میدهد ،لذا مادامی که قرارداد به سمع و نظر
و تحلیل کارشناسی کارشناسان گذاشته نشود و
آنچه که رسانههای غربی اشاره کردهاند صحت
داشته باشد بسیار نگران کننده به نظر می
رسد ،چرا که تفاهمنامهای که تا کنون مطرح
شده حاوی ضعف های بسیار اساسی ساختاری
است لذا این تفاهم نامه باید از جهات مختلف
ن حوزه های
مورد نقد و بررسی کارشناسا 
مختلف اقتصادی قرار بگیرد.

