
ویترین آخر

عصر ایران؛ سروش بامداد- روی همین روغن هایی 
که به خاطر حذف ارز ترجیحی قیمت آنها افزایش یافته 
نوشته شده: ساخت ایران! اما اگر ساخت ایران است چرا 

قیمت آن تا این حد به نرخ دالر بستگی دارد؟
   کاالی ساخت ایران یا تولید ایران قاعدتا نباید تا این 
بله، درست است که  باشد.  وابستگی داشته  ارز  به  اندازه 
ظروف  مواد  به  مثال  و  دارد  ارزبری  میزانی  به  هرکاالیی 
روغن می توان یا سایر هزینه ها اشاره کرد اما در این قضیه 
واردات است. منظور  ارتباط مستقیم و مشابه  از  صحبت 
این است که مرغ و تخم مرغ در داخل تولید می شوند اما 
چون خوراک و دارو و سایر نیازها را وارد می کنند طبعا  
کل  انگار  فقره  این  در  اما  می پذیرند  تأثیر  طریق  این  از 

پروسه متأثر است.
از یک  بازدید  در  وزرا می گفت  از  یکی  قبل   40 سال 
کارخانه تولید روغن متوجه شده فقط قوطی را می سازند 

و خود روغن با کشتی وارد می شود.
روی  که  ایران«  »تولید  یا  ایران«  »ساخت  از  مراد    
ظروف روغن مایع نقش بسته چیست؟ اگر وارداتی است 
داخل  در  اما  هست  اگر  نیست.  داخل  تولید  دیگر  که 
می نویسند  چرا  می شود  بندی  بسته  یا  نهایی  و  فرآوری 

ساخت یا تولید ایران؟
یا  خودرو  الستیک  تولید  ماجرای  شبیه  باید  نظرم  به 
مهم ترین  دیدم.  نزدیک  از  قبل  سال   25 که  باشد  تایر 
مادۀ اصلی –کائوچو- وارداتی بود. اما تایر یا الستیک به 
نادرست  تبلیغانی شاید  لحاظ  به  تولید می شد.  ایران  نام 
نبود اما ذهن سیاست گذار را منحرف می کرد چون تصور 
ارز وابسته  می شد واقعا داریم تولید می کنیم یا کامال به 

نیستیم.
را  پنیر  است.  کره  با  پنیر  تولید  تفاوت  دیگر  مثال     
تعبیر  است.  وارداتی  عمال  کره  اما  نامید  داخلی  می توان 
برای  هم  می توان  چگونه  را  ایران  تولید  یا  ایران  ساخت 
محصوالت کامال ایرانی- ولو نیازمند مواد اولیه خارجی- 
در  و  وارد  تماماً  که  فرآورده هایی  برای  هم  و  برد  کار  به 

ایران بسته بندی می شود؟
   اگر منظور از تولید یا ساخت ایران وابستگی کم به 
نیست  ایران  ساخت  و  تولید  باشد  خارجی  متالطم  ارز 
اگر  وابسته است.  ارز  به  تا چه حد  چون داریم می بینیم 
به ظروف کوچک  یا تقسیم  ایران  بندی در  منظور بسته 
تر و ایجاد اشتغال برای نیروی کار ایرانی است با اغماض 
باید  گمانم  به  اما  است.  ایران  ساخت  بله  گفت  می توان 

کلمۀ بینابینی یافت تا گمراه مان نکند.

       گوناگون

و  روزنامه نگار  دانشگاه ،  استاد  لیالز: 
 4200 ارز  حذف  اقتصادی  تحلیل گر 

تومانی را مورد نقد و بررسی قرار داد.
اقتصاد  دنیای  روزنامه  در  لیالز  سعید 
 4200 ارز  حذف  طرح  »درباره  نوشت: 
ارز  با   ۱۳۹۷ سال  بهار  در  من  تومانی 
کردم.  مخالفت  دولت  تومانی   4200
اول  معاون  به   ۱۳۹۶ سال  بهمن  در 
رئیس جمهوری، آقای جهانگیری، طرحی 
را پیشنهاد دادم که روسیه در بحران اخیر 
خود آن را اجرایی کرده است. در آن طرح 
پیشنهاد دادم میزان مصرف ارز کشور را 

باید کاهش داد.
 لیالز در ادامه تاکید کرد: به نظر من 
این نبرد بین ایران و آمریکا، نبرد مرگ و 
زندگی ملت ایران است و اگر از این چالش 
سربلند بیرون بیایم، آخرین چالش تاریخ 

ایران خواهد بود. 
 او در ادامه خاطرنشان کرد: در بهار سال 
۱۳۹۷ به دولت روحانی، پنج بار پیشنهاد 
مکتوب دادم. طرحی که دولت سیزدهم در 
حال اجرایی کردن آن است، موبه مو مطابق 
دوازدهم  دولت  به  من  که  است  طرحی 

پیشنهاد داده بودم.
   این تحلیل گر اقتصادی درباره طرحی 
گفت:  بود،  داده  دوازدهم  دولت  به  که 
باید تحت  امر کشور  پیشنهاد من 4  در 
کنترل درآید. در این طرح، فرضیات خود 
را در نبرد ایران و آمریکا بر اساس جنگ 
 4 این  بودم.  گرفته  نظر  در  آخر الزمانی 

فرض بر این اساس بود که:
باید  را  کالری  هزار  دو  روزی   *

تضمین کرد

یا  رایگان  باید  را  عمومی  *حمل ونقل 
ارزان کرد 

*طب و خدمات بهداشتی و پزشکی را 
ملی کنند

تا سطح  تحصیل  که  این  چهارم  و   *
دبیرستان  بر اساس قانون اساسی رایگان 
شود. سایر امور را باید رها کنیم. در این 
کرده  پیش بینی  نیز  را  منابع  تمام  طرح 
بودم و هم اکنون دولت سیزدهم این طرح 

را اجرایی می کند.
لیالز در ادامه با اشاره به انتقاداتی که 
به این طرح وارد می شود، گفت: مخالفان 
وارد  آن  به  اساسی  ایراد  دو  طرح  این 
می کنند. یکی اینکه چرا ما هر زمان که 
قصد اجرایی شدن این طرح را داشتیم، با 
مخالفت روبه رو شد. دوم اینکه این طرح 
باید کامل باشد و اصالحات بنیادی دیگری 
روی آن انجام گیرد. البته اصالحات ناقص 
بهتر از بی اصالحی است. این پیشنهادی 

است که باید به دولت رئیسی داده شود.
از  ادامه داد: »در دولت های مختلف  او 
زمان جنگ تاکنون هر دو - سه سال یکبار 
با یک تعدیل و جراحی روبه رو بوده ایم که 
باشد.  بوده  همراه  تلفاتی  با  است  ممکن 
تالطم  کمترین  با  رئیسی  آقای  البته 
اجتماعی به خوبی طرح را اجرا کرده است. 
پیشنهاد ما به دولت این است که از عامل 
اصلی تورم جلوگیری کند، زیرا عامل اصلی 
این  و فساد در  اقتصادی  ناترازی  و  تورم 
کشور، رشد نقدینگی است که در فساد 

بانکی النه دارد.
این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این 
این  برابر  پرسش که واکنش مردم را در 

طرح چگونه ارزیابی می کنید، عنوان کرد: 
رئیسی  آقای  با  که  جلسه ای  آخرین  در 
واکنش  از  که  کردیم  عنوان  داشته ایم، 
مردم نترسید. زمانی که فرد نزد پزشک 
می رود و تشخیص پزشک سرطان است، 
وظیفه پزشک آن است که به فرد واقعیت 
واقعی  روشنفکر  معتقدم  من  بگوید.  را 
نه  بیان کند،  را  کسی است که حقیقت 
مصلحت خویش را. بنابراین چاره ای دیگر 
جز اجرای این طرح نداریم. اصالحاتی که 
پیش از این باید انجام می گرفت که در اثر 
فشارها عقب افتاد که اینک به این جراحی 
رسیده است. اگر هم اکنون جراحی نکنیم 
هم اکنون  رسید.  خواهیم  عضو  قطع  به 
بر سر یک دوراهی قرار داریم که یا باید 
سقوط کنیم یا اینکه این هواپیما را فرود 
این  انجام  جز  چاره ای  بنابراین  بیاوریم. 
اصالحات نداریم، مردم نیز درک می کنند. 
موضوع آن است که طی بیش از یک دهه 
اقتصاد را داده ایم و در مقابل  گذشته ما 
امنیت را گرفته ایم. داشتن امنیت در ایران 
حس  می رود.  شمار  به   مهمی  موضوع 
ایران دوستی در ایران رشد کرده است اما 
مسئوالن هم باید متوجه باشند که تحمل 

مردم نیز بی پایان نیست. 
دهه  برای  کرد:  عنوان  پایان  در  وی   
۱400 تا ۱4۱0 بسیار خوش بین هستم و 
رشد اقتصاد ایران دو رقمی خواهد شد. از 
سال ۱۳۹۹ شاهد رشد اقتصادی در کشور 
بوده ایم؛ هر چند این رشد جوابگوی ۱0 تا 
۱2 درصد سقوط قدرت خرید مردم بین 
سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ نیست. اما تمام 

این بحران ها را پشت  سر گذاشته ایم.
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الهی گاهی نگاهی!!!

مجلس شورای اسالمی تعطیل شد
صدا و سیما: جلسه علنی دوشنبه مجلس شورای اسالمی به دلیل مصوبه 
کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران مبنی بر تعطیلی تعطیل شد.جلسه علنی 
روزسه شنبه مجلس شورای اسالمی به دلیل مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای 
تهران مبنی بر تعطیلی ادارات تشکیل نشد.با توجه به مصوبه کمیته اضطرار آلودگی 
هوای تهران مبنی بر تعطیلی ادارات در روز سه شنبه 2۷ اردیبهشت، جلسات صحن 

و کمیسیون های مجلس شورای اسالمی نیز تشکیل نشد و تعطیل اعالم شد.
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از  استقبال  آماده  تهران  که  کرد  اعالم  روسیه  در  ایران  اسالمی  سفیر جمهوری 
والدیمیر پوتین در ایران است.به گزارش اسپوتنیک، کاظم جاللی گفت: ایران امیدوار 

است والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آینده نزدیک به تهران سفر کند.
پوتین  آقای  از  مناسب  زمان  در  آماده ایم  ما  اسپوتنیک گفت:  به  کاظم جاللی 
رئیس جمهور روسیه در تهران استقبال کنیم و همچنین عالقه مند به برگزاری 

اجالس سران کشورها در "فرمت آستانه" در تهران هستیم.

ایرنا: دبیر کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای خوزستان گفت: همه ادارات و 
دستگاه های اجرایی استان در روز سه شنبه تعطیل است. محمدجواد اشرفی گفت: 
کارگروه شرایط اضطراری آلودگی هوای استان، این تصمیم را درپی تداوم شرایط 
آلودگی هوا و استقرار توده گرد و غبار با اندازه باالتر از حدمجاز اتخاذ کرده است. 
توده گرد و غبار با منشاء کانون های کشور عراق وارد خوزستان شده و در اغلب 

شهرستان ها به بیش از 20 برابر حدمجاز رسید 

تولید داخل اما وارداتی؟

کاظم جاللی خبر از سفر پوتین به تهران داد

ریزگرد ها ادارات خوزستان را به تعطیلی کشاند

مردم خرید نان فانتزی را تحریم کردند!
وقایع روز: رئیس اتحادیه نان حجیم و نیمه حجیم گفت: بعد از افزایش نرخ آرد 
برای مراکز تولید نان های حجیم و نیمه حجیم، تولیدات این واحدها به یک سوم 
کاهش یافته و برخی به کارگرانشان مرخصی اجباری دادند. محمد جواد کرمی 
افزود: پس از برداشته شدن سهمیه آرد دولتی از واحدهای تولیدی نان فانتزی این 
مراکز دچار مشکالت بسیاری شدند، درحال حاضر مشکل ما کمبود آرد نیست 

بلکه بحث اصلی ما تفاوت نرخ آردی است که به ما داده می شود.

هشدار روسیه به فنالند و سوئد
دیدار نیوز: سرگی ریابکف، معاون وزیر امور خارجه روسیه می گوید پیشنهاد های 
احتمالی فنالند و سوئد برای پیوستن به ائتالف نظامی ناتو یک »اشتباه خطرناک« 
است و تنش نظامی را در اروپا افزایش خواهد داد. ریابکف که از چهره های تاثیرگذار 
سیاست خارجی روسیه است، به خبرگزاری اینترفکس گفت: »این واقعیت که امنیت 
سوئد و فنالند در نتیجه این تصمیم تقویت نخواهد شد برای ما کامالً واضح است. 

آن ها نباید توهم داشته باشند که ما به سادگی با این اقدام کنار می آییم.«


