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گفت وگو با مصباحی مقدم اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

رکوردهای گرد و غبار درسیستان و بلوچستان شکست !

از پیدا کردن زهرا
انامید نشوید

رکوردهای گرد و غبار در سیستان و بلوچستان شکست!
بادهای  ۱۲۰روزه سیستان که در این سالها و در دوران خشکسالی به  ۲۲۰روزه ارتقا یافته ،زندگی را بر مردمان
شمال و مرکز سیستان و بلوچستان سخت کرده است .سرعت باد در سیستان و بلوچستان روز گذشته به بیش از126
کیلومتر بر ساعت در زابل رسید که به گفته مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان در  ۳۸سال گذشته بی سابقه
بوده است .گرد و غبار هم در روز گذشته به حدی بود که دید افقی به شدت کاهش پیدا کرده و به گزارش تسنیم به
 300متر رسیده بوده است .کاربران شبکههای اجتماعی هم به این معضل واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :نبود
یک دیپلماسی قوی در خصوص محیط زیست در خارج از مرزها باعث شده نه تنها شهرهای مرزی که کل کشور درگیر
کانونهای تولید گرد و غبار خارج از مرزها بشن ».کاربر دیگری نوشت« :خشکسالی و ندادن حقابه دریاچه هامون به
تشدید آلودگی هوا در زمان بادهای  120روزه دامن میزنه و البته انگار طالبان هم قصد نداره این حقابه رو پرداخت
کنه ».کاربری هم نوشت« :سیستان و بلوچستان این قدر مظلومه که درباره وضعیت فاجعه بارش در این روزها حتی
رسانه ملی هم گزارشی نمیده و مردم این منطقه باید تنهایی بار این مشکالت رو به دوش بکشند».





2.4 M views

3.9 M views

ایران بین  6کشور با باالترین قیمت برنج

 90شرکتدرخودروسازیبرایمدیریتآقازادهها!

گزارشـی از قیمـت برنـج در کشـورهای جهـان بازتاب
زیـادی در شـبکههای اجتماعـی داشـت .بـر اسـاس
گزارشـی ،قیمت یـک کیلـو برنـج در بین  106کشـور
جهـان مقایسـه شـد کـه در ایـن زمینـه کشـورمان به
عنـوان ششـمین کشـور دارای گرا نتریـن قیمـت
برنـج معرفی شـد .در ایـن میـان در  ۱۷کشـور قیمت
برنج کمتر از یـک دالر در هر کیلو بوده ،در  ۶۱کشـور
قیمـت بیـن یـک تـا ۲دالر بـوده ،در  ۲۲کشـور قیمت
بین  2تـا 3دالر و تنها در  ۶کشـور قیمت برنج بیشـتر
از  3دالر اسـت کـه یکـی از آنهـا ایـران اسـت .در
ژاپـن و آمریـکا کـه گرانتریـن قیمـت برنـج را دارند
برنـج کیلویـی  4دالر اسـت .کاربـران به ایـن موضوع
واکنش نشـان دادند .کاربری نوشت« :قیمت هامون
داره بـه قیمتهـای جهانـی خیلـی نزدیک میشـه ولی
حقـوق هامـون انـگار نه انـگار!»

ادعــای عضو کمیسیون صنایع و معادن در برنامه
جها نآرا با بازتاب و واکنشهای زیــادی در فضای
مجازی همراه شد .مجری برنامه در بخشی از برنامه که
درباره وضعیت سهامداران و شرکتهای زیر مجموعه
خودروسازهاست خطاب به طاهری نماینده مجلس
میگوید« :احتماال هیئت مدیره خیلی از این شرکتهای
زیر مجموعه هم آقازاده ها ،دامادها و عروس خانم
هاست» که طاهری در پاسخ میگوید« :حتما همین
طور است یکی از خودروسازهای بزرگ 90 ،شرکت زیر
مجموعه دارد که برخی از آنها وظایف مشترک دارند».
کاربری به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت« :یک
بار اسم مدیران این خودروسازیها و تعدادشون رو
مشخص کنید و شفاف بگید که چقدر حقوق میگیرن
بعد ببینیم خودروسازی روش میشه بگه ما داریم
خودروی ارزون به مردم میدیم».





2.8 M views

ناصری -داستان بچههای گمشده معمو ً
ال به افسانهها
و فیلمهای ترسناک مربوط بوده و البته بزرگترین
کابوس والدین به شمار میآید .به تازگی در جنگلهای
کالپوش میامی سمنان یک دختر بچه  7ساله مفقود
شدهکهمتاسفانهتالحظهتنظیماینگزارشدرساعت
 17روز اول خرداد پیدا نشده است .زهرا بنی اسدی
ظهر جمعه  ۳۰اردیبهشت به همراه خانوادهاش با
پنج خانوار دیگر برای تفریح به جنگلهای دشت شاد
در اطراف میامی از توابع سمنان میروند اما حوالی
ساعت  ۳:۳۰بعدازظهر و بعد از ناهار خانواد هها
متوجه میشوند از زهــرا خبری نیست و شــروع به
گشتندنبالاودرجنگلهامیکنند.امیدواریمخیلی
زود این کودک  7ساله به آغوش پدر و مادرش برگردد
بدون این که آسیبی دیده باشد ،برگردد با این حال در
ادامه قصد داریم شما را با چند داستان شگفت انگیز
واقعی اما باورنکردنی درباره بچههایی که در طبیعت
وحشی گم شده و در نهایت در نتیجه اتفاقاتی شبیه
معجزه نجات پیدا کردند آشنا کنیم.
یاماتو تانووکا  6روز در جنگل

پدر و مادر یاماتو تانووکا ۷ ،ساله و اهل هوکایدوی
ژاپنبهخاطراینکهمیخواستندفرزندشانراتنبیه
کنند ،در راه بازگشت از یک گردش تابستانه خودرو
را نگه داشتتند ،یاماتو را در کنار جنگل پیاده کردند
و بدون او به راه خود ادامه دادند .آنها  ۵دقیقه بعد
بازگشتند و انتظار داشتند که یاماتو تنبیه شده و در
همان حوالی باشد اما هیچ اثری از او در محل پیاده
شدن ندیدند ۶ .روز تمام اثری از یاماتو پیدا نشد.
امیدهابرایپیداکردنیاماتوبهصورتزندهکمرنگ
و کمرنگتر شده بود اما در کمال ناباوری او بعد از 6
روز پیدا شد و به جز گرسنگی و پایین آمدن دمای
بدنش مشکل دیگری برای او به وجود نیامده بود.
تسرین دوپچات  3روز در جنگل

سپتامبر سال  ۲۰۱۶پسر سه سالهای به نام تسرین
دوپچات به دیدن مادربزرگ اش در یک روستای
کوچک در سیبری میرود .تسرین در بیرون از خانه
مــادرش بدون این که کاپشنی به تن داشته باشد
بازی میکرد .تسرین ناگهان به دنبال یک توله سگ
کوچک وارد جنگل نزدیک خانه مادر بزرگش شد
و هیچ ردی از او باقی نماند تا این که  3روز بعد او در
جنگل آن هم در دمای زیر صفر درجه سالم پیدا شد.
2.1 M views

خداحافظی با پیشکسوت رسانهای

تاریخ تبریز دهان باز کرد!

روز گذشته فضای توئیتر و اینستاگرام پر بود از
خاطرات خبرنگارانی که از تجربه کارشان با علی
میرزاخانی سردبیر دنیای اقتصاد تعریف میکردند.
علی میرزاخانی پس از دو دهه حضور مستمر در
دنیای اقتصاد بازنشسته شد و از سردبیری این
روزنامه کنار رفت و جای خود را به پویا جبل عاملی داد.
روزنامه دنیای اقتصاد در دوران حضور میرزاخانی
به یک رسانه مرجع در اقتصاد ایران تبدیل شد.
این روزنامه در رتبهبند یهای وزارت ارشــاد نیز
جزو روزنامههای برتر کشور بوده است .نکته قابل
مالحظهای که در متن خبرنگاران دیده میشد این بود
که او در طول مدت حضورش با همه کارکنان دوست
و همراه بوده است .ما هم در روزنامه خراسان به این
همکار رسانهای خسته نباشید میگوییم و امیدواریم
در بقیه مراحل زندگی هم موفق باشند.

در ویدئویی که در شبکههای اجتماعی از گود برداری
در یک کوچه در تبریز منتشر شــد ،میبینیم که
بخشی از تاریخ مدفون تبریز از دل خاک سر برآورد.
طبق گزارش ها ،دستور توقف عملیات عمرانی در
محدودهای که نشست زمین رخ داده است ،صادر و
عملیات متوقف شده است .طبق آن چه در فیلم دیده
میشود که انگار در زیر این راسته خیابان ،خانههای
قدیمی وجود داشته است .پیش از این هم در سال
 98در گودبرداری در کوچه دیگری در تبریز بخشی از
تاریخ تبریز در دل زمین نمایان شد .کاربری نوشت:
«تمدن زیرزمینی تبریز ،بارها نقل محافل تاریخی و
عالقه مندان به تاریخ گذشته تبریز بوده است .تونل
یا گذرگاههای زیرزمینی یا همان (گئچک یولو) یکی از
این آثار مغفول در دل تبریز است که درباره آ نها
فقط در کتابها خوانده ایم».

دختر  5ساله یک سال در جنگل

شاید یکی از مرموزترین اتفاقاتی که هنوز هم راز آن
کشف نشده است مربوط به پیدا شدن یک دختر
 5ساله،یک سال بعد از این که در جنگلی گم شد،
باشد 2 .سال پیش در منطقه آمور روسیه ،دختر پنج
سالهای هنگام قدم زدن در جنگل گم میشود .تالش
خانواده و اهالی منطقه برای پیدا کردن او به نتیجه
نمیرسد تا این که سال گذشته یعنی یک سال بعد
از مفقودی توسط دوربینهای مداربسته داخل
جنگلتصویریازاینکودکثبتمیشودکهدرحال
نزدیک شدن به چند گوزن است به واسطه همین
عکس ،محیط بانان دختربچه را پیدا میکنند .اما
این که چطور این کودک  5ساله توانسته یک سال در
جنگلزندهبماندوآسیبینبیند،یکرازماندهاست.

 3هدف مهم
اصالحات یارانهای دولت

اقدام دولت شجاعانه است ،نمیشود گفت دولت به جای اصالحات یارانه ای،
افزایش فروش نفت و احیای برجام را دنبال کند

انوار ،توکلی -این روزها تیتر همه رسانهها و محافل مختلف سیاسی ،اقتصادی
و حتی فرهنگی به موضوع اصالحات اقتصادی دولــت ،ماجرای حذف ارز
ترجیحی  4200و کم و کیف واریزهای جدید یارانه ای ،تخصیص پیدا کرده
است .حجتاالسالم مصباحی مقدم عضو تشخیص مصلحت نظام و رئیس
سابق کمیسیون اقتصادی مجلس   از مدافعان جدی این اصالحات یارانهای
است    و   بر این باور است که اصالحات جدید اقتصادی  3دستاورد را در
پی خواهد داشت و باعث اصالح ساختار ،متعادل شدن قیمت ها ،کاهش
قاچاق ،اصالح الگوی مصرف و حتی افزایش تولید خواهد شد .او که
حتی در گفت وگویی تاکید کرده بود «بنده به شخصه معتقدم اگر آقای
روحانی هم در دولت قبلی این کار را انجام م ـیداد ،مطمئن باشید
جریان مقابل به حمایت از دولت دوازدهم برمیخاست؛ چون حذف
ارز ترجیحی ،عادالنهترشدن یارانهها برای مردم و حمایت از معیشت
بهویژه اقشار ضعیف و دهکهای پایین جامعه ،جزو اهداف نظام است»
در ادامه صحبت مان تاکید میکند :دولتهای قبل با رویکرد محافظه
کارانهای که داشتند ،جرئت نکردند دست به انجام این اصالحات
بزنند و این اقدام دولت شجاعانه بوده است .. .طبعا در دوران مسئولیت
آقای رئیسی نتایج این اقدام نمایان خواهد شد و از این جهت باید با
ایشان همراهی و به ایشان کمک کرد .در ادامــه مشروح گفتوگوی
حجتاالسالم غالمرضا مصباحی مقدم با خراسان را میخوانید :
عملکرد دولــت سیزدهم در خصوص اصالحات
اقتصادی که در دستور کار خود قرار داد و ماجرای حذف ارز
 4200را چگونه ارزیابی میکنید ؟ به خصوص این که برخی
معتقدند دولت در این زمینه فاقد یک راهبرد مشخص است.

طی سالهای اخیر آن چه در اقتصاد ما پدید آمده موضوع ارز
ترجیحی است یعنی ارز به قیمت کمتر برای واردات کاالهای
اساسی و دارو تخصیص پیدا میکرد و این ارز در اختیار وارد
کنندگان قرار میگرفت .نتیجه آن هم چیزی نبود جز آن که سال
به سال شکاف بین قیمت ارز ترجیحی و قیمت بازاری و حتی
نیمایی ارز افزایش پیدا میکرد و عمال یک رانت بزرگی پدید آمده
بود که این رانت در اختیار عدهای وارد کننده قرار میگرفت .در
عمل هم آن چه که مشاهده میشد این بود که کاالهای وارداتی با
ارز  4200متناسب با قیمتی که به دست مردم باید برسد ،نبود.
در نتیجه دولت به این فکر افتاده بدون آن که ارز ترجیحی حذف
بشود با لحاظ همان قیمت این مابه التفاوت را به مصرف کننده
بدهد و قیمت را آزاد کند .چرا که در این کار ( سیستم ارز )4200
همفسادبزرگیبودوهماینکهاینیارانهپنهان غیرعادالنهتوزیع
میشد .به عنوان مثال خانوادهای که در ماه  2مرغ میخوردند
آنها بهاندازه مصرف خودشان یارانه مصرف میکردند اما در
مقابلخانوادهایکهدرماه 10مرغمصرفمیکردندوجزودهک
پردرآمد جامعه بودند ،این خانواده سهم بیشتری از یارانه را به خود
اختصاصمیدادند.حاالکهقیمتآزادمیشوداینیارانهبیشتربه
نفع خانوادههای کم مصرف و کم در آمد جامعه خواهد بود.
عالوه بر فساد گسترده و توزیع ناعادالنهای که ارز  4200ایجاد
کرده بود ،ارزان تمام شدن محصوالت ناشی از این ارز ،باعث به
وجود آمدن یک شبکه گسترده قاچاق کاالی اساسی به خارج از
کشور ،به طوری که به جای این که مردم کشورمان از منافع آن
بهره مند شوند ،برخی خانوادههای کشورهای همسایه نظیر
کردستان عراق و افغانستان از آن بهره میبردند .همچنین باید
گفت که اصالح قیمتها تاثیری جدی بر اصالح الگوی مصرف
دارد .به عنوان نمونه مصرف ما برای نان باید  9میلیون تن باشد
که متاسفانه مصرف ما در کشور  12میلیون تن است و این یعنی
 4-3میلیونتناضافهمصرفداریم.ازطرفدیگر 30درصدنان
دورریز دارد .پس اصالح قیمتها موجب میشود که جلوی این
اسرافودورریزیهاگرفتهبشود .عالوهبراینکهاصالحقیمتها
یکمشوقجدیبهتولیدکنندگان برایافزایشتولیداست.کما
اینکهطیهمینچندروزهمشاهدبودیمکهتولیدکنندگانمرغ
و تخممرغ از ظرفیت تولید خود بیشتر استفاده و مرغ و تخم مرغ
بیشتری به بازار عرضه کردند به طوری که قیمت بازار مرغ و تخم
مرغ از نرخی که دولت تعیین کرده بود پایینتر آمده است .به نظر
میرسد که مردم عزیز ما باید
صبر و تحمل داشته باشند
واجازه بدهند که این دوران
گذار طی بشود تا این که ان

شاءا ...قیمتها هم متعادل بشود و شوکهایی که به بازار وارد
شده این شو کها متوقف بشود.

ضرورت زمانی انجام این تغییرات یارانه ای چقدر
فوریت داشت آیا امکان نداشت به جای این شوکهای قیمتی و
فشار به بازار و مردم ،مواردی نظیر افزایش فروش نفت یا تسریع
در روند توافق برجام در دستور کار دولت قرار میگرفت ؟

این اقــدام دولت ربطی به مسئله برجام نــدارد؛ برجام مسیر
خودش را طی میکند و امیدواریم به نقطهای برسیم که آمریکا
کوتاه بیاید و به توافق بازگردد .درباره قضیه فروش نفت هم که
گفتید معنایش این نیست که با افزایش فروش نفت ،قیمتها را
پایین نگه داریم؛ مسئلهای که ما االن با آن روبه رو هستیم قاچاق
کاالست.قریببه 2400کیلومتربا 15کشورمرزمشترکداریم
و از هر نقطهای دارد قاچاق میشود و امکان مهار و کنترل قاچاق
هم نیست .وقتی قاچاق متوقف میشود که قیمت کاالهای
اساسی با قیمت همان کاال در کشور همسایه همخوانی داشته
باشد .البته این موضوع طرف دیگر هم دارد و آن این که دولت
نبایدفشاربراقشارکمدرآمدواردکندامابااینتمهیدیکهدولت
کرده که به حساب این افراد یارانه واریز میکند تاحدودی جلوی
فشار گرفته و جبران میشود .به هر حال این یک اقدام اصولی و
اساسی است ،اقدامی است که همه صاحبنظران اقتصادی با آن
موافقاندالبتهممکناستبرسرچگونگیاجراودرریزهکاریها
اختالفات نظری داشته باشند ولی همگی اصل این اقدام را
الزم میدانند بنا براین نمیتوان گفت که به جای این اقدام ،کار
دیگری میکردند.
با همه این اوصــاف آیا دولــت زمــان مناسبی را برای
اصالحات اقتصادی در نظر گرفته است؟

اوال این که باید به دولت آقای رئیسی و کابینه وی ،حداقل
یک سال فرصت داد تا خدمات خود را به مردم ارائــه کنند و
برنامههای خود را قدری پیش ببرند .بعد از این مدت ،مردم و
منتقدان میتوانند ایرادهای کار دولت را به او گوشزد کنند.
این یک رویه متعارف است .پس باید به این دولت هم مانند
دولتهای قبلی این فرصت و مجال حداقل یکساله داده شود.
با این اوصاف به نظر میرسد چه در آغاز چه در پایان دوره ،هر
زمانی که بخواهند این اصالحات را انجام بدهند این اقدام ،آثار
خود را دارد ،موضوعی که دولتهای قبل با رویکرد محافظه
کارانهای که داشتند ،جرئت نکردند دست به انجام آن بزنند
و این اقدام دولت شجاعانه بوده است .این که آقای رئیسی در
اول دوره خودش این کار را شروع کرده این امید وجود دارد که
بتواند تا پایان دوره اول آثار و نتایج مثبت این اقدام ظهور و بروز
کند و به عبارت دیگر با این اقدام مهم دولت ،هم اصالح متن،
هم اصالح ساختار صورت میگیرد و همچنین قیمتها متعادل
میشود و قاچاق کاهش پیدا میکند .طبعا در دوران مسئولیت
آقای رئیسی نتایج این اقدام نمایان خواهد شد و از این جهت
باید با ایشان همراهی و به ایشان کمک کرد.

