صفحه2

یاس و ناامیدی مردم هدف
رسانههای بیگانه است

سرمقاله

الزامات اجرای صحیح
حذف ارز 4200
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«اسکناس» از ضرورت اصالح نظام حکمرانی گزارش میدهد؛

کالف سردرگم بروکراسی اداری

تیترهایمهم

احیای  ۲هزار واحد
راکد تولیدی در کشور
6

وضعیتاورژانسیمستاجرانتهرانی

اجرائیات کش��ور را به س��مت حکمرانی خوب س��وق دهد و
رعایت نکردن آنها میتواند بوروکراس��ی را به س��ازوکاری
مانع و امتناعی س��اختاری در سیاس��تگذاری عمومی بدل
کند .حکومت مجموعه نهادهای بروکراتیکی اس��ت که باید

کالن :مش��کالت نظ��ام بورکراس��ی در ایران
گ�روه اقتص�اد
َ
چیست؟ چرا پچیدگیهای بروکراتیک در نظام اداری ایران
پایان نمییابد؟ به گزارش »اسکناس»،بروکراس��ی قواعدی
دارد که رعایت آنها میتواند در فرآیندهای سیستم در بخش

گروه اقتصاد اجتماعی :شهردار تهران گفت:در تهران
 ۶۵درصد س��بد معیش��تی یک فرد باید برای س��رپناه
اختص��اص پیدا کند؛  ۵۱درص��د افراد در تهران اجاره
نش��ین هس��تند ،بنابراین در مدیریت ش��هری در این
زمینه مسئولیت داریم .به گزارش اسکناس و به نقل
ازمهر،علیرضازاکانیشهردارتهراناظهارکرد:فلسفه
حکومت تحقق عدالت است تا عدالت ،زمینه رشد و تعالی انسانها و جوامع را فراهم
کند .وی افزود :وقتی از عدالت صحبت میکنیم فروضی در ذهن ما است...

در زمان شکست بازار وارد عمل شود .بازار با توجه به دست
نامرئی و نظم خودجوش اغلب خودتنظیمگر اس��ت .به علت
ترکیب فرهنگ آرمانگرای س��نتی با اندیش��ههای چپگرا،
روایتی ایجاد شده است که...

هیچ کارش��ناس اقتصادی
نمیتوان��د از درس��ت
بودن ح��ذف ارز ترجیحی
دف��اع نکن��د اما مش��روط
ب��ه اینک��ه بهتدری��ج و با
برنامهریزیهای اصولی دالر  ۴۲۰۰تومانی حذف
ش��ده باش��د .ازاینجهت کارشناسان و تحلیلگران
اقتصاد با حذف ارز ترجیحی موافق هس��تند چراکه
در س��ال گذش��ته حدود  ۱۶میلیارد دالر به واردات
کاالهای اساس��ی اختصاص داده ش��د و اگر امسال
ارز ترجیحی حذف نمیشد قطع ًا برای برآورده شدن
نیازهای وارداتی کشور دولت باید  ۲۰میلیارد دالر به
این منظور اختصاص میداد .به همین دلیل دولت
کلید حذف ارز ترجیحی را زد اما بهیکباره .متعاقب
این موضوع کاالهای مصرفی ...
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ادامه در همین صفحه


دیدگاه

ضرورت اصالح مصوبه مستمری
بازنشستگان

حجت االسالم سید جواد حسینی کیا


العربی الجدید:مقابله با تحریمها،
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نمایندهمجلس

دستور کار سفر الوروف به تهران است

رقابت ایران و روسیه
برای فروش ارزانتر نفت

مرور نقشه راه عبور از
تحریمهای اقتصادی
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تسهیالت ودیعه مسکن
ی  4درصد مستأجران!
فقط برا 
5

یبرقراری
پیشبین 
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آرامش و ثبات در بازار ارز

با توجه به الزام دولت مبنی
بر اصالح مصوبه افزایش
مس��تمری بازنشستگان
تأمین اجتماعی قرار ش��د
ای��ن موضوع ب��ا تطبیق
مصوبات در کمیته ای حل و فصل ش��ود .اصالح
مصوبه افزایش مس��تمری بازنشس��تگان تأمین
اجتماع��ی ض��رورت جدی دارد و دولت باید با قید
فوری��ت و ب��ا تطبیق مصوبات ،این موضوع را حل
و فص��ل کند تا بازنشس��تگان ب��ه مطالبه به حق
خود برس��ند.دولت باید با پیگیری افزایش حقوق
بازنشس��تگان تامین اجتماعی نگذارد این قش��ر
بیشتر از این با مشکالت مواجه شوند .بازنشستگان
تأمین اجتماعی برای افزایش مستمری شان چشم
انتظارند بنابراین مجلس ش��ورای اسالمی ،دولت
را مل��زم ک��رده که به این منظور تطبیق مصوبات
را لحاظ کند.
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علیالریجانیمطرحکرد

نفسهای زاگرس به شماره افتاده است
ح��ال درختان زاگرس خوب نیس��ت؛ مهمترین
دلیلش هم تعرض س��ودجویان به منابع جنگلی
است که برای پولی ناچیز تیشه به ریشه درختان
میزنند .به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا؛
به نقل از مرصادنیوز ،شاید اولین باری که خیلی
جدی درباره درخت مطلبی خواندیم در کتابهای
مدرس��ه مان بود یادش بخیر ش��عر به دست خود
درختی می فشانم به پایش جوی آبی میکشانم،از
هم��ان موقع میخواس��تند م��ا را با درخت و فواید
بیش��مارش آش��نا کنند .ما هم که زاگرس نشین
هستیم و همیشه چشممان به دیدن درخت عادت
دارد،یکی از بزرگترین س��رمایه های زیست بوم
کشور جنگل های زاگرس است ،جنگل هایی که
امروز وسعتش کمتر ،تنه هایشان بریده ،قامتش
خمیده تر و رنگش��ان زرد تر ش��ده اس��ت .حال
درختان زاگرس خوب نیست ،مهمترین دلیلش
هم تعرض س��ودجویان به منابع جنگلی اس��ت
که برای پولی ناچیز تیش��ه به ریش��ه درختان می
زنند،کافی است قدم در جنگل های بلوط بگذارید
به ویژه در مناطق سرفیروز آباد از آنچه که خواهید
دید متعجب می شوید .درختانی که یک درمیان
تنه شان بریده شده و چاله های متعدد که درختان
بریده را در آن به آتش میکش��ند ،س��ودجویان

ادامهازهمینصفحه


ب��رای تولی��د زغ��ال ،روزگار جنگل های بلوط را
س��یاه کرده اند .نه رحمی دارند ونه مروتی گویا
هنوز نمیدانند که درختان بلوط جان دارند ،نفس
زمین هس��تند ،چهل درصد آب ش��یرین کشور را
تامین میکنند ،ریزگردها را در خود رس��وب می
دهند ،جلوی سیل وفرسایش خاک را میگیرند.
س��ودجویان شاید نمیخواهند بدانند اکسیژنمان
را همین درختان تولید میکنند جان ما وابس��ته
به جان آنهاس��ت اگر نباش��ند خبری از بودن ما
هم نیس��ت .البته هس��تند افرادی هم که برای
حف��ظ جنگل های اس��تان حاضرند از جان خود
بگذرند نمونه اش همین یک ماه پیش که دونفر
از جنگل بانان استان سعید داوری و مسلم یاری
در درگیری با قاچاقچیان زغال به ش��دت دچار
جراحت ش��دند اما هنوز زخمش��ان کامل التیام
نیافته بود به کار خود بازگش��تند تا اجازه ندهند
زخم های بیشتری سودجان بر تن درختان بلوط
زاگ��رس ب��ر جای بگذارند .مردم منابع طبیعی را
ی��اری کنند ان ش��ااهلل کوالن��ی مدیر کل منابع
طبیعی و آبخیزداری اس��تان کرمانشاه در گفتگو
ب��ا خبرنگار مرصاد نیوز بزرگترین معضل جنگل
ه��ای زاگ��رس را قطع درختان ب��رای تبدیل به
زغال دانست و اظهار داشت :بیشتر این اقدام در

منطقه سرفیروز آباد انجام می شود .وی با اشاره
به اینکه س��طح منابع طبیعی استان یک میلیون
و هفتصد هزار هکتار اس��ت افزود :از این میزان
 ۵۸۰هزار هکتار جنگل و مابقی مرتع اس��ت که
متاسفانه در سالهای اخیر علی رقم تالش یگان
های حفاظت و جنگل بانان ،از سوی سودجویان
آس��یب هایی به منابع طبیعی اس��تان وارد ش��ده
اس��ت .کوالنی تصریح کرد :ما در اس��تان قاچاق
چوب نداریم شاید موارد بسیار محدودی باشد اما
معضل اصلی تولید زغال است که عموما توسط
روس��تاییان و س��اکنان مناطق جنگلی انجام می
ش��ود .وی گفت :تولید یک هکتار درخت صنوبر
درآم��دی بال��غ بر یک میلیارد تومان دارد و چقدر
خوب اس��ت افراد به جای تولید زغال و آس��یب
ب��ه مناب��ع طبیع��ی آن هم برای مبال��غ ناچیز به
کش��ت صنوبر در اس��تان روی آورند  .کوالنی
بیان داشت :منابع طبیعی متعلق به تمامی نسل
هاس��ت بنابرای��ن از مردم تقاض��ا داریم به جای
صدمه زدن ،حافظ این ثروت خدادادی باش��ند.
وی افزود :مردم میتوانند گزارش��ات خود مبنی
بر آسیب به منابع طبیعی توسط سودجویان را با
ش��ماره های ۱۵۰۴و  ۱۳۹اطالع دهند تا نسبت
به برخورد با متخلفان اقدام شود.
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...نهادههای وارداتی بر اس��اس قیمت ارز نیمایی به دس��ت
مصرفکنندهمیرسد،یعنیبهیکبارهقیمتهاچندبرابرشد

بااینعنوانکهدولتقصدانجامیکجراحیبزرگاقتصادی
باهدفمندکردنیارانههاستتاازتوزیعرانتوافزایشفساد
اقتصادیجلوگیریکند.امامسئلهمهمبرایکسبموفقیت
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درهرجراحیاقتصادیتوجهبهشرایطروزواتخاذتصمیماتی
است که مردم را بهیکباره دچار چالشهای فراوانی مثل از
دسترفتنمعیشتیافقیرترکردنآنهانکند.

عضومجمعتشخیصمصلحتنظامگفت:اسرائیلهرجا
که نزاعی علیه ایران باشد وارد میشود تا آن را طوالنی
و عمیق کند و وارد توافق میشوند تا مبادا توافق شود .به
گزارش ایسنا ،علی الریجانی در آیین رونمایی از کتاب
«نبرد مخفی علیه ایران» در کتابخانه ملی ،گفت  :امام و
انقالب حقیقتا در نقشه خاورمیانه ،انقالب به وجود آورد.
وی با اش��اره به اقدامات رژیم صهیونیس��تی علیه ایران،
اظهار کرد :در تاریخ مدرن انقالب ،امام مانع بزرگی بر سر
منافعآمریکاواسراییلبودند.امروزاسراییلیهادریافتهاند
که چطور باید با ما مقابله کنند بنابراین مسووالن دفاعی
و سیاسی کشور باید بدانند که آنان راه دشمنی را یافتهاند.

çêæç/æê/æèĄĵĿćĄɧɳŀɶĄēĈʖɮɶćĄʁ˫ēĈɷ
çêæç/æê/æï¥ĹĿđĄɧɳŀɶĄēĈʖɮɶćĄʁ˫ēĈɷ

الریجان��یبااش��ارهب��همحتوایکتابنبردمخفیعلیه
ایران ،گفت :اسرائیل هرجا که نزاعی علیه ایران باشد وارد
میشود تا آن را طوالنی و عمیق کند .آنها وارد موضوع
هستهای میشوند تا مبادا توافق شود ،میخواهند تا جایی
که ممکن است مانع توافق شوند .عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام با تاکید بر ویژگی کتاب منتشر شده ،اظهار
کرد :این کتاب از کارهای مهم و قابل توجه در فهم تاریخ
ایران در قبل و بعد از انقالب است به ویژه نقد عالمانه آقای
س��لیمی نمین که تحت عنوان نیم قرن ناکامی نگاش��ته
ش��ده اس��ت .آقای برگمن از تحلیلگران نظامی و امنیتی
مشهوری که در روزنامه های اسرائیلی مقاله مینویسد
و از کارشناسان ارشد نظامی و امنیتی محسوب میشود،
اما در کتاب مورد نقد ،چهره دیگری از خود نش��ان داده
که شاید برای یک محقق صاحب نظر نشان دادن چنین

چهرهای بسیار مضر باشد .اوال مطالب غیرمستند در این
کتاب بسیار زیاد است و برای کسی که میخواهد ادعایی
راجع به حوادث انقالب کند ،استناداتش باید خیلی روشن
باشد در حالی که استناد در این کتاب ندیدیم و بیشتر شاهد
داس��تان سرایی بودیم .عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظ��امب��ابی��اناینکهمطالبدروغ،توهینآمیزوبهویژه
واژهه��ای توهی��ن آمیز را در کتاب برگمن زیاد میبینیم،
گفت :این کتاب بس��یار متکی به دادههای موس��اد است،
این درحالی اس��ت که دادههای سرویسهای اطالعاتی
هدایت شده است و این هم از اشکاالت این کتاب است
که البته برای تاثیرگذاری بر مخاطب شیوه مرسوم این
است که بین اطالعات دروغ و راست ،خلط مبحث کنند.
این خلط مبحثها در نقد آقای سلیمی نمین هم به خوبی
نشان داده شده است.

آشتیکنانعربستانواردنباچاشنیضدایرانی

ولیعهد سعودی پس از مصر وارد اردن شد و با شاه این
کش��ور درباره موضوعات مختلف به گفتوگو پرداخت.
ب��ه گزارش گ��روه بینالملل خبرگزاری فارس« ،محمد
بن س��لمان» ولیعهد عربس��تان سعودی سهشنبه شب
(دیشب) پس از مصر وارد اردن شد و با «عبداهلل دوم» شاه
این کشور دیدار کرد .بر اساس گزارش «رأی الیوم» ،این
دیدار در پی بهبود روابط پس از تنش چندین ساله میان
دو طرف به دلیل اختالفنظر در نزاعهای منطقهای و نیز
ع��دم تعه��د ریاض به وعدهها در خصوص ارائه کمک به
اردن صورت گرفت .بر اساس این گزارش ،سفر محمد بن
سلمان به امان در حالی صورت میگیرد که اقتصاد اردن
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˪łʖɴĒɶćĔŃʗĄēćđĔŃʗĄĄĄņɶĈɴŘĈİĄʌŘŗŃ

هدفاسرائیلتاخیردرتوافقهستهایاست

ŁĿćɨń

از آثار غیرمس��تقیم جنگ اوکراین و روس��یه در رنج است
و مقامات و رؤسای شرکتهای اردنی امیدوارند که سفر
مذکورمنجربهپروژههایسرمایهگذاریبهارزشدستکم
سه میلیارد دالر شود ،وعدهای که سعودی در سالهای
گذشته داده اما به آن عمل نکرده است .در همین رابطه
محمد بن س��لمان بر گس��ترش «روابط برادرانه» با اردن
تأکید کرد و افزود ،فرصتی بزرگ در اردن وجود دارد که به
نفع دو طرف است .ولیعهد سعودی و شاه اردن همچنین
در خصوص نشس��تی که قرار اس��ت ماه آینده میالدی با
مشارکتسرانکشورهایشورایهمکاریخلیجفارس،
عراق ،اردن و مصر با حضور «جو بایدن» رئیسجمهور

ĄņļŀĻĤĄłěʰĈɭļĄʼćŀʇćĔʯĄĒɴĒʂɷ
ŁĿćʐńĄŅĈɮĘĿŖĄņķĐĈĘĄēćŀ˫đĄŅćĔʅć

آمریکا برگزار شود ،بحث و تبادلنظر کردند .در ادامه این
گزارش به نقل از یک مقام اردنی آمده اس��ت« :س��عودی
و اردن از جاهطلبیهای هستهای ایران و اقداما بی ثبات
کننده تهران در منطقه به شدت نگران هستند » .روابط
می��ان اردن و ریاض در دوره ریاس��تجمهوری «دونالد
ترامپ» عقبگرد داشت زیرا اردن احساس کرد که روابط
محکم ریاض با واشنگتن نقش محوری اردن در ایجاد
صلح میان تشکیالت خودگردان و رژیم صهیونیستی را
کنار زده است .همچنین پس از اتهاماتی مبنی بر دست
داش��تنریاضدرکودتای«امیرحمزه»برادرناتنیش��اه
اردن علیه وی ،روابط دو طرف متشنج شد.
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