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طرح مربوط به ممنوعیت ازدواج دختران
کمتر از  ۱۶سال به کمیسیون حقوقی رفت

حرکت فرونشست تهران
به سمت الیه پایینی کرج

عضو هیأت رئیســه شــورای شــهر تهران گفت :فرونشســت
تهــران در بخشهــای جنــوب و جنوب غربی به ســمت الیه
شهـــر پایینــی شهرســتان کــرج در حــال حرکــت اســت .بهگزارش
تســنیم ،زهرا نژادبهرام گفت :روز یکشــنبه ،کمیســیونهای شهرسازی و عمران
شورای شهر تهران ،پیرو درخواست سازمان نقشهبرداری کشور ،به بررسی پدیده
فروریزش و فرونشست زمین در تهران پرداختند .وی توضیح داد ،دشت تهران
مشــمول فرونشســت سیســتماتیک میشــود که در بخشهای جنــوب و جنوب
غربی ب ه سمت الیه پایینی شهرستان کرج در حال حرکت است .نژادبهرام گفت:
ســه مسأله طبیعی شهر تهران را تهدید میکند؛ موضوع سیالبها ،فرونشست
زمین و زلزله که مهم این اســت که وقتی میزان منابع برداشتی از زمین با منابع
تزریقی به آن همخوانی نداشته باشد ،مسأله فرونشست بیشتر نمود پیدا میکند.
او توضیح داد که دشت رفسنجان ،مشهد ،کرمان ،دشت کبود ،جنوب تهران و...
مشــمول فرونشست میشوند و دشت ورامین بارزترین نمونهها در تهران است
که با حدود  ۲۰سانتیمتر بارزترین فرونشست را داشته است.
قاضی سراج در نامهای خطاب به رؤسای قوای سهگانه و وزیر کشور:

برگزاری انتخابات شورایاریها
غیرقانونی است

قاضی ناصر ســراج ،رئیس ســازمان بازرســی کل کشور طی
نامــهای بــه رؤســای قــوای ســهگانه و همچنیــن وزیر کشــور
خبــــر برگــزاری انتخابــات شــورایاریها را تــا زمــان وضــع مبانــی
قانونــی برای برگزاری آن ،غیرقانونی دانســته و خواســتار جلوگیــری از برگزاری
این اقدام غیرقانونی شــده اســت .بهگزارش مهر ،در بخشــی از این نامه ،وضع
مصوبه توسط شورای اسالمی شهر تهران و همچنین اقدام به برگزاری انتخابات
شــورایاری ،برخــاف اصــل  ۱۰۰قانون اساســی و نیز قانون تشــکیالت ،وظایف و
انتخابات شــوراهای اسالمی کشور و انتخاب شــهرداران دانسته شده فلذا اقدام
شــورای اســامی شــهر تهران و هیأت محتــرم وزیران در وضــع مصوبه مبنی بر
تشکیل انجمن شورایاری محالت در تهران و برگزاری انتخابات ،خارج از حدود
اختیارات قانونی مراجع مزبور عنوان شــده اســت .رئیس ســازمان بازرســی کل
کشــور در بخش دیگری از نامه خود آورده اســت :بهرغم گذشــت چهار ســال از
ارســال گزارش ســازمان به مبادی ذیربط و همچنین انجام مکاتبات هشــداری
مکرر با وزیر محترم کشــور و ریاســت شورای عالی اســتانها مبنی بر لزوم وضع
مبانــی قانونی برای برگــزاری انتخابات شــورایاریها و تأکید بر ایــن موضوع در
جلســهای با حضور نمایندگان این سازمان و استاندار ،فرماندار و رئیس شورای
اســامی شهر تهران و دیگر مقامات مربوط در اســتانداری تهران ،بهرغم تأکید
نماینــدگان ســازمان بر مواضع پیشــین و لــزوم ایجاد بســترهای قانونی ،لیکن،
برگزاری انتخابات دوره پنجم شورایاریها ،در مرحله اجرا قرار گرفته است.

گزارش «ایران» از وضعیت و مشکالت سیلزدگان پلدختر

پیشنهاد تغییر نام
استان گلستان
به هیرکانی

هنوز به زندگی عادی برنگشته ایم
مهسا قوی قلب

خبرنگار

تنهــا  5روز بعــد از تحویــل ســال نــو ،خبــر
فاجعــهای بزرگ بــه گوش رســید .حادثهای که
زندگی بسیاری از ایرانیها را زیر و رو کرد .سیلی
خانمــان برانــداز ،دار و ندار خیلــی از هموطنان
ایرانــی را در  5اســتان کشــور به یغما بــرد .حاال
بعد از گذشــت چنــد ماه هنوز زندگــی عادی به
برخی از این مناطق بازنگشــته و ســرخی سیلی
ایــن فاجعــه همچنــان بــر صــورت بســیاری از
ایرانیان نقش بسته است.
لرســتان یکی از همین اســتانها بود که سیل
بیشــترین خســارتها را بــه آن وارد کــرد .قــدم
در مســیر خــرم آبــاد به پلدختــر کــه میگذاری
کافی اســت بــه پایین جــاده نگاهی بینــدازی تا
در عمقی بســیار دورتر از سطح جاده ،رودخانه
آرام کشکان را ببینی .فاصله به حدی زیاد است
که تصور هجوم آب به سطح جاده دور از انتظار
بود چه برســد به اینکه ســیل به خانه رسیده و تا
ســقف را هم بگیرد .حتماً همه بــه خاطر دارید
کــه چنــد خانــه توســط آب شســته شــده بــود یا
روســتاهایی کامالً از بین رفته و به نابودی کامل
رسیدند.
در امتداد مسیری که جادهای ترانزیتی است
هر چند کیلومتر گله به گله تجمع ماشــینآالت
راهســازی بــه چشــم میخــورد ،ولی ایــن جاده
ترانزیتی دســت کمی از جادههای خاکی ندارد.
بعــد از حــدود  4مــاه همچنــان یکــی از راههای
مواصالتــی اصلــی اســتان ،خطرنــاک و پــر از
ســنگالخ اســت طوری کــه کامالً صعــب العبور
اســت .جــادهای کــه روزگاری یکــی از زیباتریــن
جادههای کشور به شــمار میرفت ،امروز عالوه
بر اینکه به ســنگالخی تبدیل شده بلکه تابلویی
دلگیــر از روســتاهایی اســت کــه تقریبــاً بهخاطر
شدت خرابیهای سیل خالی از سکنه شدهاند.
روســتاهای «طالبــی»« ،تنگــه تیــر» و بخش
«رئیســیان» خســارتهای زیــادی دیدهانــد کــه
درصد بســیاری از آنها غیرقابل جبران هســتند.
«چم مورت» را هم در همین مســیر میبینیم ،
روستایی که در محاصره کامل سیل قرار داشت
امــا امــروز آب آرام و بیصــدا آن قــدر دورتــر از
روستا قرار دارد که اگر خبری از آن روزها نداشته
باشــی محال اســت حتــی در خیال هــم بتوانی
تصور کنی روزی این روســتا را آب داشت با خود
میبرد.
بعــد از حــدود  3ســاعت ون ســواری وقتــی
دیگــر کامالً بهخاطر پاییــن و باال رفتن در نتیجه
سنگالخی بودن جاده دل و رودهام کامالً به هم
گره خــورده ،میروم تا دربــاره وضعیت زندگی
مــردم پلدختــر گزارشــی تهیــه کنــم .بگذریــم
از اینکــه مجبــورم بــرای تــک تــک مردمــی کــه
مســتأصل بــه نظــر میآینــد توضیــح دهــم که
مــن فقط یــک خبرنگارم و پســت و مســئولیتی
ندارم .قبل از هر چیز این را بگویم که در تمامی
مناطق ســیل زده لرســتان وقتی پیــاده در حال
قــدم زدن هســتی مردم بــا دیدن هــر غریبهای
با شوق به ســمتات میآیند و عاجزانه با بیان
مشــکالت خود که در  99درصــد موارد از جنس
معیشتی هستند ،درخواست کمک میکنند.
خانــم قوچــی پیرزنــی  60ســاله از بیــن
جمعیــت جلــو میآیــد ،از روســتای مورانــی
اطراف پلدختر اســت .وســایل خانــهاش را آب
بــرده و وضعیت خانه هم برای زندگی تعریفی
ندارد حتی با ماشــین هم نمیتوان مسیر خانه

را طی کــرد .میگوید که به لحاظ خوراکی مردم
خیلی کمــک کردهاند امــا لوازم خانگــی ندارد.
دولــت و نیروهــای هــال احمــر برنــج و روغن
و لــوازم بهداشــتی و اقــام غذایــی دادهانــد اما
از لحــاظ لــوازم خانــه در مضیقه شــدید اســت.
خانــم تیمــوری هــم عاجزانه میگویــد  4فرزند
یتیــم دارد و بهزیســتی هم هیــچ کمکی نکرده.
در پلدختــر زنــان و مردان زیادی بــرای دریافت
کمــک ،همچنــان منتظــر رســیدن دســتهای
یاریگــر هســتند .خانــم نصیــری هــم کــه ماهی
 500هــزار تومــان اجــاره خانه میدهد ،همســر
کارگــری ســاده اســت که در ایــن گرمای وانفســا
هنــوز نتوانســته یخچالــی ســاده بــرای خانــواده
دســت و پا کنــد .پیرزنی کــه ســاکن «وره زرد» و
خود سرپرســت اســت ،جلــو میآید و بــا نگاه و
صدایــی مســتأصل میگویــد که تنهــا کمکی که
به او میشــود  100هــزار تومان ماهانــه از کمیته
امداد است.
در لرســتان بســیاری از خانوادههــا مســتأجر
هســتند و نمیتوانند از وامهای  15میلیونی و 5
میلیونــی دولت در جهت کمک به ســیل زدهها
اســتفاده کننــد؛ چون در یــک خانه بــا دوخانوار
ایــن وام تنها به یک نفر تعلق میگیرد .مهتاب
مظفری هم که مســتأجر است همین مشکل را
دارد و میگویــد تنهــا کمکی که بــه خانوادهاش
شده به لحاظ موادغذایی بوده.
مــرد جوانــی کــه در ضلــع غربــی رودخانــه
پلدختر ساکن است درست در محلی که شدیداً
تحت تأثیر ســیل قرار داشــت فیلــم آن روزها را
نشــانم میدهــد .بیاغــراق خانــه کامــاً در آب
فــرو رفته و گل و الی همه وســایل را از بین برده
بــود .هــر چنــد هنوز بــا بیــان خاطــرات تلخ آن
روزهــا چشــمانش تر میشــود اما میگویــد« :از
حــق نگذریم وامهای با ســود  4درصد که در دو
مرحلــه  15میلیونــی یعنــی  30میلیــون تومان
داده شــد ،باعث شــد خانــه را بازســازی کرده و
درصــد زیادی از مشــکالتم حل شــود بــه غیر از
ایــن مبلغ دو مرحله هــم وام  5میلیون تومانی
بالعــوض یعنــی بــه میــزان  10میلیــون تومــان
دریافت کردم».
در پلدختــر دمــای هــوا به  42درجه رســیده
و تحمــل ایــن گرمــا واقعــاً بــدون خنککننده و
کولــر غیرممکــن اســت .خیلــی از خانوادههای
ســیل زده پلدختر هنــوز از داشــتن کولر محروم
هســتند .در پلدختر در کنار خانههایی که به تلی
از خاک تبدیل شــدهاند ،ورزشــگاه «سرمالیان»
به چشمم میخورد که هیچ بقایایی از آن دیگر
به چشــم نمیخــورد جز تلی خاک .دبیرســتان
پســرانه «شــاهد» هم دســت کمی از یک خرابه
نــدارد .بعیــد اســت در ایــن مــدت باقــی مانده
تــا مهرمــاه بتــوان درهــای مدرســه را دوبــاره
بــاز کرد .عــاوه بــر پلدختــر روســتاهای اطراف
هــم خســارتهای جــدی دیدهاند .دو روســتای
«خــرس در اولیــا» و «بابازیــد» کامــاً نابــود
شــدهاند و مردم در تالش هســتند که خانههای
خــود را بســازند و همچنــان در چــادر زندگــی
میکنند.
ëëبه جای پول میخواهم زائر کربال شوم
در میــان ازدحــام جمعیتــی کــه بــرای امرار
معــاش درخواســت کمــک داشــتند ،زن جوانی
همــراه بــا پســربچهای یــک ســاله مــدام تکــرار
میکــرد« :مــن پــول نمیخــوام ،دلــم میخواد
بــرم کربال» توجهــم را جلب کرد .جلــو رفتم .با
تعجب خواستم داستانش را تعریف کند .گفت:
«ســاکن خیابان انقالب  12هستم ،فرش و قالی

اهمیت استراتژیک نهاد نظارتی شورایاریها
برای مدیریت جدید شهری

شورایاریها قرار نیست به بدنه اجرایی مدیریت شهری بپیوندند اما برای
ادامـــه از اعمــال حــق نظارتی خود باید قدرت قانونی داشــته باشــند و نمیتوان از
صفحه اول نقش تعیینکننده و ارزنده شــورایاریها سخن گفت اما به آن در حد یک
تشریفات سیاسی و اجتماعی نگاه کرد.
در آســتانه پنجمین دوره انتخابات شــورایاریها ،مدیریت جدید شهری به ارتقای جایگاه
این نهاد ارزنده همت جدی دارد و تأکیدات مکرر شــهردار محترم از انتخابات شــورایاریها
و دعوت همگانی وی از مردم برای مشــارکت در این رویداد بزرگ شــهری ،نشــان از آن دارد
که شــورایاریها برای مدیریت جدید شهری ،اهمیت استراتژیک دارند و مدیران جدید شهر
میخواهنــد با قدرتمند کردن شــورایاریها ،نقش نظارتی مــردم را بر برنامهها و تصمیمات
خود گســترش دهند و از این طریق بر تحقق آرمان محوری خود یعنی «تهران ،شــهری برای
همه» نزدیک شوند.
مدیریت جدید شهری آگاهانه اصرار دارد که زیستپذیر کردن تهران را باید از کوچههای
آن آغاز کرد و آنکه در کوچههای تهران حکم میکند ،شــورایاری اســت .بواقع یکی از نمودها
و تجلیهای مهم حکمرانی خوب محلی توجه به شــورایاریها است و استقبال مردم تهران
از شورایاری ،میتواند مدیران منتخب آنها را در تصمیمگیری و تصمیمسازی مطمئن کند.
شایسته است اکنون مردم برای تحقق رؤیاها و عملی کردن مطالبات خود ،پای صندوق
بیایند و این بار بهجای انتخاب مدیران و تصمیمگیران ،خود را برای نظارت سیستماتیک بر
منتخبان خود ،انتخاب کنند و به بیان دقیقتر در انتخابات شورایاریها ،قرار نیست مسئولی
انتخاب شــود ،قرار اســت مردم ناظرانی از میان خود برای نظارت و مطالبه انتخاب کنند و از
این حیث ،این انتخابات ،تفاوتی ماهوی و بنیادی با دیگر انتخابات دارد.
ل شورایارها نسبت به دورههای قبلی افزایش
در این دوره تعداد اعضای اصلی و علیالبد 
داشــته و مردم میتوانند تعداد بیشــتری را بــه عضویت این نهاد نظارتــی درآورند و بزودی
ایران شــاهد یک رویداد بزرگ شــهری در تهران خواهد بود و مردم تهران با انتخاب بیش از
سه هزار شورایار ،قدرت نظارتی خود را بر مدیران شهری افزایش خواهند داد و در پایان امید
است که انتخابات دوره پنجم ،شکوهمندتر و گستردهتر از دورههای قبلی شورایاریها برگزار
شــود و مردم نســبت به تصمیمات مســئوالن حساستر باشــند و تالش نمایند نقش و تأثیر
بیشتری بر روند تصمیمات و رویدادها داشته باشند.

عکس :مهسا قوی قلب

نماینــدگان مجلــس طــرح مربــوط بــه ممنوعیــت ازدواج
دختــران کمتر از  ۱۶ســال و پســران کمتر از  ۱۸ســال را برای
مجلـس
بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی فرستادند.
بهگزارش ایســنا ،در جلســه علنی دیروز ،گزارش کمیسیون حقوقی درباره رد
طــرح اصالح مــاده  ۱۰۴۱قانون مدنی در دســتور کار مجلس قــرار گرفت .رئیس
کمیســیون حقوقی و قضایی مجلــس در ارائه دالیل این کمیســیون برای رد این
طــرح گفت :طبــق قانون ،ازدواج کمتر از  ۱۳ســال ممنوع اســت و ایــن اتفاق در
صورت وجود شرایط خاص رخ میدهد آن هم به حکم دادگاه نیاز دارد .اهلل یار
ملکشــاهی افزود :دالیل طراحان این طرح این بود که ازدواج دختران کمتر از ۱۶
سال منجر به طالق میشود و اینکه آنها مجبور به ترک تحصیل میشوند که آمار
چنین موضوعی را تأیید نمیکند ،کســانی که در سن پایین ازدواج میکنند بعداً
نیاز اجتماعی و مالی داشــته و به ســرپناه احتیاج دارند .آنها با ازدواج حامی پیدا
میکنند ادامه تحصیل هم برایشان میسر است .در نهایت رئیس مجلس ارجاع
ایــن طــرح را به کمیســیون به رأی مجلس گذاشــت و نمایندگان نیز بــا  ۱۳۶رأی
موافق ۱۰ ،رأی مخالف و  ۴رأی ممتنع از مجموع  ۱۹۵نماینده حاضر در مجلس
موافقت کردند که این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی ارجاع شود.
ëëشرط دریافت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی
مصوبه پیشــین دربــاره تعیین تکلیــف تابعیت فرزنــدان زنان ایرانــی و مردان
خارجی جهت تأمین نظر شــورای نگهبان توســط نماینــدگان مجلس ،اصالح
شــد .بهگــزارش ایســنا ،نماینــدگان مجلس در جلســه علنــی روز گذشــته ماده
واحده الیحه اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی و مردان
خارجی را جهت تأمین نظر شــورای نگهبــان اصالح کردند .در متن اصالح این
مصوبه آمده اســت که فرزندان حاصل از ازدواج شــرعی از مردان غیر ایرانی که
قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شــده یا میشــوند ،از قبل از رســیدن به
سن  ۱۸سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل
امنیتــی (با تشــخیص وزارت اطالعات) بــه تابعیت ایران در میآینــد .فرزندان
مذکور پس از رســیدن به ســن  ۱۸ســال تمام شمســی در صورت عدم تقاضای
مادر ایرانی میتوانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل
امنیتی (با تشخیص وزارت اطالعات) به تابعیت ایران پذیرفته میشوند.
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اجرای طرح «مهرانه» برای کمک به سیل زدگان

توزیــع کاالهای اساســی با عنــوان طرح
«مهرانــه» بــرای کمک به ســیلزدگان
بـــــرش
از اســتان لرســتان آغاز شــد .بهگزارش
«ایران» ،رئیس جمعیت هاللاحمر کشور با اشاره به اینکه
مردم در هر زمانی که مشکلی بهوجود آمده و حادثهای رخ
داده در کنار دیگرهموطنان بودند ،گفت :در زلزله کرمانشاه،
حوادثی مانند کوالک و اکنون در سیل اخیر همواره مردم در
کنار یکدیگر بودند.
بهگفتــه علی اصغــر پیوندی ،بــرآورد مالــی کمکهای
غیرنقدی اهدایی مردم به سیلزدگان که در اختیار هالل احمر قرار گرفت بیش از  ۱۴۵میلیارد
تومــان بــود .بالغ بر  ۲۰۰میلیارد تومان هم کمک مردمی به جمعیت هالل احمر داده شــد.
وی در ادامه افزود ۱۵۰ :میلیارد تومان از منابع داخلی برای لجستیک و اقالمی که باید توزیع
میشــد و همچنین کارهای ضروری در زمینه امدادرســانی در ســیل هزینه کردیم .به اعتقاد
پیوندی ،ارزش هر کدام از بستههای لوازم خانگی  ۵میلیون و  ۵۰۰هزار تومان است که اگر بنا
باشــد فــردی همین اقالم را در بازار خریــداری کند مبلغ آن بین  ۷تا  ۸میلیون تومان خواهد
بــود .در ایــن زمینــه  ۵۵میلیارد تومــان از کمکهای مردمــی صرف تأمین بســتههای لوازم
خانگی شــده و حدود  ۱۵۰میلیارد تومان باقیمانده کمکهای مردمی نزد هالل احمر باقی
است و ضمن محاسبه سود بانکی که به آن تعلق میگیرد ،در مراحل بعد برای مناطق سیل
زده هزینه میشود.
وی دربــاره زمانبنــدی و نحــوه توزیع اقالم توضیــح داد :در طول  ۲هفته تــا  ۲۰روز ،همه
 ۱۰هزار بسته لوازم خانگی را توزیع میکنیم ۸۰ .درصد این بستهها در  ۵استان لرستان ،ایالم،
خوزستان ،گلستان و مازندران توزیع میشود و  ۲۰درصد دیگر نیز در بخشهای آسیب دیده
سایر استانها از جمله کرمانشاه توزیع میشود.
ندارم ،امروز قرار است یک فرش بگیرم .خیری
ظرفهای خانه را تأمیــن کرد اما یخچالم کامالً
خراب شــده .حدود سه ماه است که با این طفل

راز مهار تورم

معصوم در رطوبــت و خرابی زندگی میکنم .با
ایــن همه درخواســت هیچ کمکی نــدارم و فقط
دلم میخواهد راهی کربال شوم».

برخی از این سیاســت بهعنوان اعتماد به بخش خصوصی در شــرایط تحریم نام
ادامـــه از میبرنــد .در ایــن میان ســرعت عمل گمــرکات در ترخیص کاالها بــرای کمک به
صفحه اول بخش صنعت در شرایط تحریم نیز نقش مؤثر در تقویت بخش عرضه در اقتصاد
و ایجاد حس وفور در میان افراد جامعه دارد.
بــا وجود اینکه افزایش ســطح قیمتها همچنان وجود دارد ،امــا تنوع محصوالت ایرانی با کیفیت
مطلوب در فروشــگاهها وجود داشــته و جایگزین کاالهای خارجی شده اســت ،اما کاهش قدرت خرید
مصرفکننــدگان و تعدیــل تنــوع در محصوالت خانوار را نمیتــوان نادیده گرفت .یکــی دیگر از دالیل
عمده کاهش شــتاب تورم ،تعدیل قدرت خرید و همچنین کاهش شــدید خریدهای احتکاری از سوی
مصرفکنندگان است که این موضوع را در بخش تقاضا نمیتوان نادیده گرفت.
در شرایطی که تورم باال روند نزولی خود را طی میکند ،با این حال نمیتوان انکار کرد که گرانی در
برخــی از کاالها وجــود دارد .اما گرانی تفاوت معناداری با مفهوم تورم دارد .گرانی افزایش قیمت یک
کاال یا خدمات براســاس کمیابی اســت ،اما تورم ،افزایش سطح عمومی قیمت همه کاالها و خدمات
اســت .گرانــی هر از گاه دیده میشــود که نمیتوان عنوان کــرد که تأثیر فزایندهای روی نــرخ تورم دارد.
گرانی ،گرانی اســت و تورم ،تورم اســت .بانک مرکزی با توجه به تجربه ســه ســال اول دولت یازدهم،
اکنون با پدیده رکود-تورمی روبه رو است و حاال باید برای کنترل بازار ارز ،حفظ ارزش پول ملی و قدرت
خریــد مردم ازیک ســو و از طرفی ،تــداوم فعالیت واحدهای تولیدی و تقویت بخش عرضه سیاســت
انبســاط پولی یکی را به طور جدی دنبال کند ،اما همانگونه که بخوبی مشــخص اســت با وجود کاهش
شتاب تورم ،عرضه پول و بسط پایه پولی بسترساز استمرار تورمهای دو رقمی برای ماههای آتی است.
اگر اوضاع غیراز این بود ،بانک مرکزی از میان رکود و تورم ،جانب احتیاط تورم را میگرفت.
اکنون شــرایط بهگونهای اســت که بانک مرکزی بســختی میتواند ناســازگاریهای زمانی و پیگیری
همزمــان رشــد اقتصادی و کاهــش نرخ بیــکاری و کاهش تورم و انتظــارات دولت برای دســتاوردهای
اقتصادی را بهصورت همزمان پیگیری کند .دشواری بانک مرکزی شکلگیری رکود و تداوم محدودیت
ابــزاری و منابــع الزم برای حل و فصل رکود همزمان با تورم بــاال برای مهار بیکاری و جلوگیری از روند
نزولــی رشــد اقتصادی(منفــی) و همزمان بــا تقویت طرف عرضه برای پاســخگویی به نیــاز و مصرف
داخلی(تقاضا) اســت ،این موضوعی اســت که اکثر افراد جامعه نســبت به ابعاد آن باید اشــراف پیدا
کننــد .با وجود اینکه نرخ تــورم همچنان برای اجرای برنامههای اقتصادی دولت باالســت ،اما کاهش
شتاب تورم محسوس بوده و به نظر میرسد چنانچه بتوان اقتصاد کشور را از مرحله تورم باال عبور داد،
شرایط برای برنامه بازگشت رشد اقتصادی فراهم خواهد شد.

معــاون میــراث فرهنگــی
کشــور بعد از ثبت جهانی
اخبـــار جنگلهــای هیرکانــی
از پیشــنهاد عمــارت آزادی بــه اســتان
گلســتان برای تغییر نام این استان بهنام
باســتانی خــود یعنــی هیرکانی خبــر داد.
بهگزارش «ایــران» جنگلهــای هیرکانی
اواســط تیرمــاه ســالجاری بهعنــوان
بیســت و چهارمیــن اثر میــراث فرهنگی
کشــور در فهرســت جهانی یونســکو ثبت
شــد .ایــن پرونــده دومین پرونــده میراث
طبیعــی ایــران در ایــن فهرســت جهانی
اســت .جنگلهــای هیرکانــی آنطــور که
«محمدحســن طالبیان» معــاون میراث
فرهنگــی کشــور هــم در نشســت خبــری
ثبــت جهانی این جنــگل گفت بعد از 13
ســال تالش کارشناســان میراث فرهنگی
و محیــط زیســت در فهرســت جهانــی
یونسکو ثبت شد.
او تعداد آثار ثبت جهانی شده را ۱۱۲۱
اثراعــام میکند که  ۸۶۹اثر آن فرهنگی،
 ۲۱۳اثــر طبیعــی و  ۳۹اثــر ترکیبــی بوده
اســت .بهگفته طالبیان ایــران و امریکا هر
کــدام  24اثر ثبت شــده در یونســکو دارند
و رتبــه  ۹جهان را از نظــر تعداد آثار ثبتی
بــه دســت آورده انــد .کشــورهای چیــن و
ایتالیــا با  ۵۵اثــر در رتبه اول قــرار دارند،
کشورهایی مانند اسپانیا ،آلمان ،فرانسه،
هنــد ،مکزیــک و روســیه جلوتــر از ایــران
هســتند .ایــران بهدلیــل شــرایط جنــگ و
ســالهای بازســازی پــس از آن حدود ۲۴
ســال درگیر مسائل کشــور بود در صورتی
که میتوانســت در این مدت پروندههای
بیشــتری را به یونســکو بفرستد و این رتبه
را باالتر ببرد.
طالبیــان گفت«:اکنــون یونســکو
مقررات سختتری را اعمال کرده ،سالی
یک سهمیه بیشتر مطرح نمیشود ،هنوز
هــم در حــال کــم کــردن ایــن ســهمیهها
هستند».
بهگفتــه طالبیــان پژوهشــگاه میــراث
فرهنگــی کشــور مأموریــت دارد برنامــه
جامــع گردشــگری را بــرای جنگلهــای
هیرکانــی و بیابــان لــوت ارائه کنــد .گرچه
ممکــن اســت در عمــل بخشــی از ایــن
برنامههــا تحقــق پیــدا نکند ولی مــا باید
بــرای بیابــان لــوت و جنگلهــای کشــور
برنامــهای دربــاره چگونگــی حضــور
گردشــگر داشــته باشــیم .طالبیان درباره
انتقال آب دریای خزر به اســتان ســمنان
کــه بــه تخریــب بخشــی از جنگلهــای
هیرکانــی منجــر میشــود هم گفــت«:در
ایــن رابطــه باید ســازمان محیط زیســت
نظــر بدهــد امــا پــس از ثبــت جهانــی
جنگلهــای هیرکانــی ســازمان میــراث
فرهنگی موظف اســت در مورد اقدامات
انجــام گرفتــه در ایــن جنگلها گزارشــی
به یونســکو ارســال کند .بنابرایــن اگر قرار
باشــد ایــن انتقــال آب موجــب تخریــب
درختهــای جنــگل هیرکانــی شــود باید
ایــن گــزارش را بــه یونســکو بدهیــم».
فرهاد عزیــزی مدیرکل دفتــر پایگاههای
میراث جهانی هم با بیان اینکه هر ســال
بخشــی از عرصــه جنگلهــای هیرکانــی
را بــدون گرفتــن ســهمیهای بــه پرونــده
جهانــی میتــوان اضافــه کرد ،گفــت :هر
ســال میتوانیم  ۲۵درصــد از این عرصه
را اضافه کنیم؛ اتفاقی که باعث میشــود
حتــی پــای ســوداگران چــوب را از ایــن
مناطق حذف کنیم.

از هر  ۱۰۰ایرانی  ۱۱نفر
در تهران زندگی میکنند

نگاهی به وضعیت شهرنشــینی در ایران
نشــان میدهــد که از هــر  ۱۰۰نفــر ۱۱ ،نفر
در شــهر تهــران زندگــی میکننــد؛ یعنــی
 ۱۱درصــد ایرانیهــا در تهــران زندگــی
میکنند.
بهگزارش ایســنا ،مــروری بر وضعیت
شهرنشــینی ایــران در آمــار مرکــز آمــار
از ایــن حکایــت دارد کــه تــا پایــان ســال
 ،۱۳۹۵تهران بهعنــوان پرجمعیتترین
شــهر ایران بوده و جمعیت آن ســه برابر
شــهر مشــهد (دومین شــهر پرجمعیت)
و هشــت برابــر اهواز به (هشــتمین شــهر
پرجمعیت) بوده است.
از ســال  ۱۳۳۵تــا  ۱۳۹۵تعــداد کل
شــهرهای ایــران از حــدود  ۱۹۹بــه ۱۲۴۲
شهر افزایش پیدا کرده و تعداد شهرهای
بیش از یک میلیــون نفر جمعیت از یک
به هشــت شــهر رســیده اســت .همچنین
بیــش از یــک چهــارم جمعیت ایــران در
شــهرهای پرجمعیت یعنــی بیش از یک
میلیون نفر زندگی میکردند.
در پایان سال  ،۱۳۹۵حدود  ۳۵درصد
شــهرهای ایران بیش از یــک میلیون نفر
جمعیــت داشــتهاند و مابقی کمتر از این
تعداد جمعیت داشتهاند.

