خبرسازان
آرش مقدم نیا

جمعیت ایران تا سال ۲۱۰۰چقدر می شود ؟

انداز جمعیت جهان را منتشر کرد .بر
روزرسانی خود از چشم
"سازمان ملل" جدیدترین به
بینی میشود:
اساس این گزارش پیش
جمعیت ایران در س���ال  ۲۰۱۷به بیش از  ۸۱میلیون نفر برسد؛ ( ۴۰.۸۰میلیون نفر مرد
و  ۴۰.۳میلیون نفر زن) .بازههای س���نی ،بیش���ترین جمعیت ایران به ترتیب در بازه سنی
بیس���توپنج تا شصت س���ال ( ۵۳درصد از جمعیت) و صفر تا چهارده سال ( ۲۴درصد از
جمعیت) قرار دارند.
به نوشته دنیای اقتصاد ،جمعیت ایران که در سال  ۱۹۵۰در سطح  ۱۷.۱میلیون نفر قرار
داش���ت  ،در س���ال جاری به  ۸۱.۲میلیون نفر میرسد ،تا سال  ۹۳.۵ ،۲۰۵۰میلیون نفر
بینی س���ازمان ملل ،جمعیت ایران تا سال  ۲۱۰۰کاهشی خواهد
خواهد ش���د .اما به پیش
بود و به سطح  ۷۲.۵میلیون نفر خواهد رسید.
جمعیت جهان هم در سال  ۲۰۱۷حدود  ۷.۶میلیارد نفر ارزیابی شده و پیشبینی میشود
تا س���ال  ۲۰۵۰به  ۹.۸میلیارد نفر و تا س���ال  ۲۱۰۰به  ۱۱.۲میلیارد نفر برسد .همچنین
ترین کش���ور جهان در سال ۲۰۱۷
چین با جمعیت  ۱.۴۱میلیارد نفر بهعنوان پرجمعیت
ها خواهد شد.
معرفی شد ،جایگاهی که تا  ۲۰۳۰نصیب هندی

بحران آب وارد مقولۀ امنیتی شده است

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته :کشور برای تأمین آب شرب و صنعتی که تنها
دهد دچار مشکل است .به گزارش ایسنا ،عالءالدین
 ۱۰درصد مصرف کشور را تشکیل می
ً
بروجردی در جریان بازدید از حاشیه شهر مشهد گفته است" :بحران آب عمال وارد مقولۀ
امنیتی ش���ده است و ما ناگزیر شدیم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کمیته
امنیت آب تشکیل دهیم".
توجه بودیم و در
وی اضافه کرده اس���ت" :چرا در  ۳۸سال گذشته اینقدر به این مسئله بی
بسیاری دیگر از نقاط کشور بیتوجه هستیم .کشور به لحاظ منابع آبی بسیار محدود بوده
و جزء کش���ورهای کمآب دنیا هستیم و بحران داریم و بحران آب عم ً
ال وارد مقوله امنیتی
شده است".
رئیس کمیس���یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تآکید کرده است" :در شرایطی
که برای استفاده شرب و صنعتی که تنها  ۱۰درصد مصرف کشور را تشکیل میدهد دچار
مش���کل هس���تیم عمال به دست خود ما و بیتوجهیهای ما و عدم اجرای قانون منابع آبی
رود".
کشور دارد از بین می
ها حاکی اس���ت که بخش کش���اورزی در کشور سهمی  ۹۰درصدی در مصرف آب
گزارش
ای که بخش عمده آن از روشهای غیرکارا برای آبیاری استفاده میکند.
کشور دارد ،حوزه
های کشور فاضالب وارد
عالءالدین بروجردی همچنین گفته است" :در بسیاری از رودخانه
برد" وی اضافه کرده است" :در بسیاری از استانهای
آب میش���ود و آب س���الم را از بین می
ها وجود دارد و عم ً
ال سیستم تصفیه فاضالب بسیار
کش���ور وضعیت مش���ابهی در رودخانه
شود و همه اینها به طرف جایی که با
ضعیف اس���ت ،همانطور که پس���ماندها تصفیه نمی
شوند" .
سالمت مردم ارتباط مستقیمی دارد سرازیر می
ترین تهدیدی که هم اکنون ایران با آن
پیش���تر رویترز نیز در گزارشی نوش���ته بود :عمده
مواجه ش���ده اس���ت ،تحلیل رفتن منابع آبی کشور است که باعث شده است موضوع جیره
ها مطرح ش���ود .گری لویس نماینده مقیم برنامه توسعه ملل
بندی آب در برخی از ش���هر
متح���د در ای���ران در این زمینه به رویترز گفته بود :کمبود آب اکنون به عمدهترین چالش
های بیش از اندازه،
امنیتی انسانی در ایران تبدیل شده است .رویترز نوشته است :سدسازی
آبیاری غیر اصولی ،خشکسالی و تغییرات اقلیمی دست به دست هم داده و بحران آبی در
ای برای اسراف بیرویه
ایران را رقم زده است ،در این میان قیمت نازل آب در ایران انگیزه
آن در کشور شده است.

اژهای :فتن ه جدیدی در پیش است
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های
ای در سخنرانی پیش از خطبه
غالمحسین محسنی اژه
نماز جمعه تهران گفت" :به عنوان فردی که از اول انقالب
تا امروز در دس���تگاه قضایی و دستگاه اجرایی بودم ،تجربه
ثابت کرده که بعد از هر تخریبی علیه سپاه و برخی عناصر
انقالبی ،یک اقدام خطرناک اتفاق افتاده است".
به گزارش تس���نیم ،غالمحسین محسنی اژهای در ادامه با
اش���اره به آنچه که" ،هجمه و توهین به نهادهای انقالب"
نامید ،از جمله به س���خنان ابوالحسن بنیصدر ،نخستین
رییس جمهور پس از انقالب  ۵۷اشاره کرد.وی افزود" :بنی
دانست
صدر فکر میکرد مردم رای به ش���خص دادند .نمی
مردم به رئیس جمهور نظام رای دادند .او کمیته را تخریب
میکرد ،دل به بیرون میبست و وارد حاشیهها میشد".
محس���نی اژهای در س���خنان خود همچنین به درگیری
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ها به انتخابات
جمهوری اسالمی با نیروهای مخالف خود در دهه  ۶۰و پس از آن اعتراض
ریاس���ت جمهوری سال  ۸۸اشاره کرد .وی گفت" :امروز تخریب علیه دستگاههای نظامی
و انتظامی ،بس���یج و سپاه ایجاد شده بنا به تجربه گذشته فکر میکنم یک فتنه جدید در
پیش است".

مراجعاتمردمیدرمجلسلغومیشود
نامه داخلی مجلس گفت :با توجه به اینکه هر نماینده موظف
رئیس کمیسیون تدوین آئین
است حداقل یک روز در هفته به حوزۀ انتخابیه خود سر بزند و در شرایطی که تا مجلس
سوم اص ً
ال موضوع دیدارهای مردمی با نمایندگان در محل مجلس مطرح نبود ،نمایندگان
تصمیم گرفتند تا برای افزایش هر چه بیشتر امنیت مجلس از این پس دیدارهای مردمی
در محل مجلس را لغو کنند و دیدارهای مردمی را به مالقاتهاياستانی محدود کنند .البته
مقرر شد تا از این پس نمایندگان برنامه حضور خود در حوزه انتخابیهشان پیش از حضور
در آنجا اعالم کنند تا مراجعین با اطالع قبلی به دفاتر نمایندگان مراجعه کنند.
لزومساماندهیفعالیّتاقتصادیسپاه

روزنامۀ جمهوری اسالمی نوشت :یکی از مسائلی که در جریان قرارداد توتال برای چندین
بار مطرح شد ،حضور نیروهای نظامی و به طور
ویژه سپاه در حوزه اقتصادی بود.
واقعیت این است که هم منتقدان و هم مدافعان
حضور س���پاه در حوزۀ اقتصادی ،ادلهای برای
اثبات درس���تی سخنان خود دارند؛ مسلم است
س���پاه طی س���الهای پس از جنگ امکانات،
ها و تجارب ارزشمند فراوانی در انجام
توانمندی
طرحهای عمرانی اعم از راه س���ازی ،طرحهاي
نفتی و گازی ،سدس���ازی و ...بدست آورده که
بیاعتنایی و عدم اس���تفاده از آنها با هیچ منطق
و دلیلی درست نیست.
از س���وی دیگر نه تنها سپاه بلکه حضور هر نهاد
عموم���ی یا حاکمیتی دیگ���ری که در ادبیات
اقتصادی کش���ور از آنها به " خصولتی "یا شبه
حاکمیتی تعبیر میشود ،محیط کسب و کار را
برای بخش خصوصی واقعی که با س���رمایههای مردم فعالیت میکنند ،نامناس���ب میکند
همانگونه که تا به حال ش���اهد بروز مشکالت فراوانی از این ناحیه بوده ایم.به همین خاطر
ها و جنس فعالیتهای سپاه و حتی سایر
رس���د بهترین راه این اس���ت که حوزه
به نظر می
نیروهای نظامی در اقتصاد ،توس���ط نهادهای باالدستی حاکمیتی تعیین و تعریف شود .به
های عمرانی آن هم با ش���رایط مشخص و خاصی محدود
عنوان مثال این فعالیتها به حوزه
هایی که بخش خصوصی امکان ،توان یا تمایل حضور در آنها را نداشته باشد
ش���ود؛ حوزه
و س���پاه به عنوان بازوی قدرتمند نظام و بدون تعریف س���ودآوری ،وارد انجام طمعهایی از
این دست شود.
به این ترتیب نیروهای نظامی رقیب بخش خصوصی نخواهند بود بلکه بازوی اجرایی نظام
های ملی و با ارزش امنیت ملی خواهند بود.
برای انجام عملیات عمرانی در حوزه

وجود 2/5میلیون خانه خالی در کشور

دبیر کانون سراس���ری انبوهسازان مسکن کشور گفت :در  ۵سال گذشته تعداد مستأجرین
حدود  ۴۰درصد افزایش پیدا کرده اس���ت .تا س���ال  ۹۰در کشور بر اساس آمارها حدود ۵
میلیون مس���تاجر وجود داش���ت که این تعداد از سال  ۹۰تا  ۹۵بیش از  ۲میلیون افزایش
پیدا کرده و اکنون بیش از هفت میلیون مس���تاجر در کشور وجود دارد که این مساله یک
تهدید برای بازار مسکن است.
نشینی شده
به گزارش ایسنا وی افزود :شرایط رکود در  ۴سال گذشته باعث تشدید اجاره
و مردم نتوانستند متناسب با نیاز خود ،مسکن خریداری کنند و این مساله یکی از دالیلی
است که اکنون حدود  ۲.۵میلیون خانۀ خالی در کشور وجود دارد.
بر اس���اس این گزارش ،بررس���ی سرشماری نفوس و مسکن در سال  ۱۳۹۵نشان می دهد
بیش���ترین تعداد واحدهای مسکونی خالی در استانهای تهران ،اصفهان و خراسان رضوی
ب���ه ترتیب حدود  ۲۴۲ ،۴۹۰و  ۱۹۵هزار واحد بوده
است.

قالیبافمیخواستمنجیایران
شود که نشد!

سیدحسین مرعشی ،س���خنگوی حزب کارگزاران
سازندگی در مورد عملکرد شهردار تهران به خبرآنالین
خواهد به آقای قالیباف انتقاد
گفت :اگر کس���ی می
کند باید مس���تند باشد .مث ً
ال اگر به باال بودن قیمت
تمام ش���ده اتوبان صدر انتقاد دارد باید بررسی شود.
چون در واگذاری پروژههای بزرگ در تهران مناقصه

