نیازمند اثبات مبنای حقوقی
پروانه مافی

نماینده تهران
در مجلس شورای اسالمی

اواخر شهریور امسال و در پی رسیدگی به شکایت
علی اصغر باقری ،نامزد شکست خورده انتخابات
شورای شهر یزد ،شعبه  ۴۵دیوان عدالت اداری،
رأی به توقف فعالیت سپنتا نیکنام ،عضو زرتشتی
شورای این شهر داد .این در حالی بود که نیکنام،
نخستین بار در سال  ۱۳۹۲برای چهارمین دوره
شورای اسالمی شهر یزد انتخاب شده بود و چهار
س��ال نیز فعالیت داشت .این ش��هروند زرتشتی

يادداشت

در س��ال  ۱۳۹۶نیز با  ۲۲هزار رأی به عنوان نفر
هفتم ،بار دیگر به ش��ورای اس�لامی شهر یزد راه
یافت .اما به تازگی حکم لغو عضویتش ،از س��وی
دیوان عدالت اداری و برحسب نظر شورای محترم
نگهبان مبنی بر خالف شرع بودن تبصره یک ماده
 26قانون تشکیالت و وظایف و انتخابات شوراهای
اسالمی شهر و کش��ور و انتخاب شهرداران ابالغ
شد.
در تبصره یک ماده  26قانون تشكيالت ،وظايف
و انتخابات شوراهاي اس�لامي كشور ،مربوط به
شرایط انتخاب ش��وندگان در انتخابات شوراها،
آمده است که اقلیت های دینی شناخته شده در
قانون اساسی به جای اس�لام باید به اصول دین

خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
با توجه به این که لغو عضویت این منتخب شورای
شهر یزد با یکی از مواد قانون تشكيالت ،وظايف و
انتخابات شوراهاي اسالمي كشور در تناقض است
و با توجه به این که این مسئله ابعاد ملی پیدا کرده
است ،به نظر می رس��د مسئوالن محترم شورای
نگهبان باید به سؤاالت و ابهامات فراوانی که حول
این موضوع در اذهان عمومی به وجود آمده است
پاسخ مناسب ارائه کنند.
چگونه یک فرد درحالیکه عضو ش��ورای چهارم
ش��هر یزد بوده و صالحیتش از مج��اری قانونی
مربوط برای ورود به شورای پنجم نیز تائید شده
است ،اکنون پس از برگزاری انتخابات و مشخص

شدن نتایج ،فاقد صالحیت شناخته شده است؟
چطور می ش��ود مرجعی که وظیفه تأیید قوانین
مصوب مجلس شورای اس�لامی را برعهده دارد،
اکنون به خالف ش��رع بودن قانونی که قبال خود
آن را تأیید کرده است ،استناد میکند.
چگونه می ش��ود همه طیف ها و جریانات فکری
علیرغم اختالف نظر و سلیقه ای که دارند در این
مس��ئله خاص ،همنظر باشند و لغو عضویت آقای
نیکنام را غیرقانونی بدانند؟
در شرایط کنونی نشانی از رفع ابهام و پاسخگویی
به مردم توس��ط نهادهای ذی رب��ط وجود ندارد.
در حکوم��تداری و حکمرانی مطلوب نمیتوان
نسبت به مس��ائلی که به نوعی سرنوشت جامعه

با آن گره خورده است ،توضیح نداد و هزینههای
حکمرانی را بیدلیل افزایش داد.
حضور یک نفر زرتش��تی در ش��هری ک��ه اقلیت
شهر ،زرتشتی هستند ،نه تنها معقول ،بلکه از نظر
حکمرانی مطلوب است .این در حالی است که نه
تنها کسانی که به این فرد رأی داده اند ،بلکه سایر
شهروندان کشور نیز در این خصوص خواهان رفع
ابهام از این لغو عضویت هس��تند .به همین دلیل
از اعضای محترم شورای نگهبان تقاضا داریم تا با
رفع هرچه سریعتر این چالش با ارجاع موضوع به
شورای حل اختالف یا مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،ابهامات ایجاد ش��ده در اذه��ان عمومی را
برطرف کنند.
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روایت حقوقی یک انتخاب
بهمن کشاورز

ماجرای هممیهن زرتشتی ما در شورای شهر یزد،
بحث و فحص بسیاری را باعث شده است وباید
هم میش��د .بنده در حد توان و تا آنجا که میسر
بود مطالب گوناگونی را که مطرح ش��ده اس��ت،
شنیدم و خواندم و استفاده کردم .آنچه پس از این
خواهد آمد ،جنبه یا جنبههایی از قضیه است یا
به تفصیل مورد بحث قرار نگرفته یا بررسی آنها
پررنگ نبوده است.

ثانیا :بحث و بررسی
 -1آنچه شورای محترم نگهبان فرموده به مفهوم
تغییر مفاد ماده  26سابق الذکر است .این تغییر
به چند صورت قابل تصور است.
الف -افزودن چیزی به قانون یا کاستن چیزی از آن
که این چیزی جز قانونگذاری نیست که از حیطه

آخرین جلسه دوره چهارم
شورای شهر یزد.
عک�س :محمدجواد
رهبر  /یزد رسا.

اختیارات شورای محترم مذکور خارج است.
ب -وارد کردن «مخصص منفصل» به حکم عام
قبلی که خود واجد چند اشکال است.
یکی اینکه ،نتیجه چنین تخصیصی قانونگذاری
و خ��ارج از اختیارات و وظایف ش��ورای محترم
نگهبان است.
دوم اینک��ه ،مخص��ص وقتی مؤث��ر خواهد بود
که اعتب��اری در حد حکم عام��ی را که در مقام
تخصیص آن هستیم داشته باشد .در این ماجرا
حکم عام عبارت است از؛ قانونی که از همه مراحل
تقنین گذشته و به تأیید شورای محترم نگهبان
هم رسیده است .حال آنکه مخصص نظری است
که از جهات گوناگون محل اعتراض و مناقش��ه
است .بنابراین این تخصیص قابل تحقق نیست.
پ -وارد کردن اس��تثنا بر قان��ون که به تعبیری
همان عب��ارت اجرای تخصی��ص دادن قانون و
محل اشکال است.
ث -تفسیر قانون یعنی عنوان کردن اینکه از آغاز
معنی قانون همان چیزی بوده که اینک شورای
محترم نگهبان میفرماید این مورد هم با اشکال
مواجه خواهد بود ،زیرا تفسیر قانون عادی اصوال
در اختیار شورای نگهبان نیست.
بنابر این اگر اقدام ش��ورای محترم نگهبان را به
معنی تغییر قانون تلقی کنی��م ،این اقدام قابل
قبول و توجیه نخواهد بود.
« -2اقدام شورای محترم نگهبان در مقام اعمال
اصل چهارم قانون اساسی بوده است» .این بیان
هم محل اشکال است ،زیرا:
الف -نظر غالب که خالی از قوت هم نیست ،این
است که اعمال نظارت و اظهارنظر شورای محترم
نگهبان ،صرفا در فرآیند قانونگذاری قابل قبول
است و در موارد دیگر ،مثال وقتی طرف استعالم
قانونی مرجعی قرار میگیرد منحصرا در خصوص
اعمال و تصمیمات دولت میتواند اظهارنظر کند،
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آن هم به شرطی که منجر به قانونگذاری و باعث
معطل ماندن و عدم اجرای قانون نشود.
ب -م��اده  26مراحل صحیح قانونگذاری را طی
کرده و به مدت  21سال اجرا شده است و تا آنجا
که ما میدانیم حداقل  4س��ال از این  21سال،
دقیقا در خص��وص مورد مطروح -ب��دون ایراد
و اعتراض ش��ورای نگهبان یا ه��ر مقام دیگری
(صرفنظر از اینکه چنین ایرادی اثری میداشت
یا نمیداشت) بوده است.
م اصول
اگر «تقریر» را حجت بدانیم و به قیاس عل 
بگوییم همچنان که اگ��ر در حضور معصوم(ع)
عملی انجام و با نهی و منع او مواجه نمیشد این
س��کوت یا «تقریر» حجت بود ،سکوت مقامات
گوناگون در قب��ال اجرای طوالن��ی مدت ماده
 26نیز حجت اس��ت ،آنگاه اظهارنظر ناگهانی و
بیمقدمه و دیرهنگام ش��ورای محترم نگهبان
مؤثر در مقام نخواهد بود.
پ -فراموش نکنیم که قانون انتخابات ش��وراها
مش��تمل بر ماده  26و تبصره آن در سال 1375
به تأیید شورای نگهبان وقت رسیده است .حال
سواالت مختلفی قابل طرح خواهد بود:
یکی اینکه ،آیا ش��ورای نگهبان بعد از تأیید یک
قانون میتواند از نظر خود کال یا بعضا عدول کند؟
پاسخ منفی است و در قانون اساسی چنین چیزی
وجود ندارد.
دوم -آیا در صورت تغییر اعضای شورای نگهبان
اعضای جدید میتوانند در نظر قبلی شورا خدشه
کنند؟ پاسخ منفی اس��ت ،زیرا چنین روشی در
قانون اساس��ی پیشبینی نشده و با قوام و دوام و
استحکام قوانین نیز مغایرت دارد.
س��وم -اعضای محترم ش��ورای نگهبان از آغاز
مجتهد بودهاند .این اعضا در امور شرعی قوانین-
به هیأت جمع و با رأیگیری و بدون لحاظ اینکه
چه کسی اعلم اس��ت و مراتب اعضا از این حیث

چیس��ت ،نظریاتی دادهاند ،حال چگونه ممکن
است همین شورا نظریه قبلی خود را نسخ و نفی
کند؟ چه بسا ممکن است افراد قبلی در مجموع
اعلم از مجموعه کسانی باشند که درصدد نسخ و
نفی نظر قبلی هستند.
چهارم :به موج��ب تبصره م��اده  3قانون آیین
دادرس��ی مدنی ایران ،اگر قاضی مجتهد باشد و
در موقع رس��یدگی متوجه شود که قانونی ناظر
به موضوع با نظر اجتهادی او ،مخالف اس��ت باید
پرونده را به نظر رئیس کل برس��اند تا به دادگاه
دیگری ارجاع شود .به عبارت دیگر ،وقتی قانونی
از مراحل مختلف قانونگذاری گذشت ،حالتی
پیدا میکند که به اصط�لاح «توپ به آن کارگر
نیست» و قانون انتخابات شورا و ماده  26و تبصره
آن ،چنین وضعی دارند.
ت -یک دلیل نقضی هم در این مورد وجود دارد:
اگر حافظه خطا نکند در اوایل دهه  60ش��ورای
عالی قضایی وقت ،از شورای نگهبان وقت سوال
کرد (نقل به مضمون) آیا قوانین پیش از پیروزی
انقالب وجاهت ش��رعی دارد و قابل اجراست یا
خیر؟ جواب این ب��ود (ایضا نقل به مضمون) هر
موردی را که ظن اشکال شرعی در مورد آن دارید
اعالم کنید تا تعیین تکلیف و اظهارنظر کنیم .به
تعبیری شاید بتوان گفت شورای نگهبان وقت،
اصل را بر ش��رعی بودن و قابل اج��را بودن همه
قوانین مصوب قبل از پیروزی انقالب قرار داده تا
مگر اینکه خالف آن با اظهارنظر این شورا -پس
از استعالم مرجع مربوطه -ثابت شود .میبینیم
که بسیاری از این قوانین هنوز هم اجرا میشود.
بنابر این به طریق اولی ،قانونی که فرآیند تقنین
را صحیح طی کرده ،غیرقابل تخدیش و تعرض
خواهد بود .به ویژه اینکه راه اس��تعالم در مورد
ش��رعی بودن یا نبودن قوانین پی��ش از انقالب
باز اما مس��یر چنی��ن اس��تعالمی در خصوص
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توقف حراج نقش
برجسته تختجمشید

وکیل پایه یک دادگستری

اوال :صورت مسأله و حقایق ()FACTS
 -1بدون تردید همه قوانین ما باید اسالمی باشد
و تشخیص این موضوع با شورای محترم نگهبان
است( .اصل چهارم قانون اساسی)
 -2مشکل در شهر یزد بروز کرده که به دار العباده
مشهور است .گویا این شهر از معدود بالدی بود
که قشون اسالم موفق به تسخیر آن نشد و پس
از سالها اهالی آن با طیب خاطر اسالم آوردند.
ویژگیهای��ی از زندگی اجتماعی و معاش��ی و
فرهنگی این ش��هر در پی��ش از پیروزی انقالب
نقل میشود که تردیدی در خصوص جدی بودن
مسلمانی مردم آن باقی نمیگذارد.
 -3اختیارات ش��ورای محترم نگهبان در قانون
اساسی تصریح شده است و مطمئنا این شورای
محترم حق قانونگذاری ندارد.
 -4این ش��ورا ،حق تفس��یر قوانین عادی را هم
ندارد.
 -5به موجب قانون اساسی ایران (اصول نوزدهم
و بیستم) همه مردم ایران برابرند.
 -6نظارت بر انتخابات ش��ورای ش��هر با مجلس
ش��ورای اسالمی است و ش��ورای نگهبان در آن
نقشی ندارد.
 -7ماده مورد مناقشه که حاوی شرایط انتخابات
ش��وندگان در شورای شهر اس��ت ،در سه مورد
متعرض مس��ائل قابل بحث در این ماجرا ش��ده
است.
الف -در بند «د» اعتقاد و التزام عملی به اسالم و
والیت مطلقه فقیه
ب -بن��د «ه» ابراز وف��اداری به قانون اساس��ی
جمهوری اسالمی ایران
پ -تبصره  1ماده «اقلیتهای دینی ش��ناخته
شده در قانون اساسی به جای اسالم باید به اصول
دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند».
 -8در هیچ ج��ای قانون مورد بح��ث ،تفکیکی
بین اکثریت مس��لمان و اقلیت غیرمس��لمان و
محاسبات و آمارهایی از این قبیل نیامده است.
 -9در آخری��ن ماده قانون مذکور تصریح ش��ده
که قانون در جلس��ه علنی  75/03/1به تصویب
مجلس و در  75/03/23به تأیید شورای نگهبان
رسیده است.
 -10این هممیهن زرتش��تی س��ابقه چهار سال
خدمت در شورای شهر یزد را دارد و در انتخابات
اخیر با هزار رأی اضافه بر آرای گذشتهاش انتخاب
شده است .بنابراین ماده  26و تبصره آن بیش از
 20سال سابقه اجرا دارد.
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اسامی مذهبی قابل تغییر
نیست!

قانون مورد بحث ،از شورای محترم نگهبان ،ک ً
ال
مسدود است.
ثالثا ـ نتیجه

در علم و اجتهاد اعضای محترم شورای نگهبان
تردیدی نیست و آنچه میفرمایند ـ چه به صورت
آحاد و چه در قالب نظر شورای نگهبان -به عنوان
نظریه علمی محترم است.
این نظریات وقتی در راستای اجرای قوانین -اعم
از اساسی و عادی -باشد ،الزماالجرا نیز هست و
باید اجرا شود و میشود ،اما حتی اینگونه نظرها
هم قابل بحث و مناقشه است .زیرا فقط یک انسان
معصوم زنده وجود دارد و دیگر آحاد بش��ر بدون
استثنا در معرض خطا و نسیان هستند .بنابراین
اینکه در خصوص نظر و گفتهای -منتسب به هر
کس یا ش��خص غیر معصومی باشد ـ گفته شود
ک��ه ،به وجه اطالق ،ش��رعی و قانونی و غیرقابل
برگش��ت ...و هر نظر خالف آن مخالفت با اصل
نظام اس��ت ،قابل قبول و توجیه نیست .به ویژه
اینک��ه از آخرین عبارت بوی تهدید به تفس��یق
استشمام میشود .از اینگونه مطالب در خصوص
قانون دادگاههای عام هم گفته میش��د و حتی
ش��نیده ش��د که بزرگواری فرموده بود تضمین
میکند با اجرای آن ،همه اشکاالت دادگستری
حل خواهد شد (قسمت اخیر خبر است و احتمال
ص��دق و کذب در آن وج��ود دارد) ولی آنچه در
نتیجه اجرای آن قانون ح��ادث و از جانب آقای
آیتاهلل ش��اهرودی به تخریب و وی��ران کردن
دادگستری تعبیر ش��د ،چیزی نیست که قابل
انکار باشد .حاصل اینکه به نظر میرسد اعمال و
اجرای نظر جدید محتاج دلیل است نه نفی آن.
س��خن آخر اینکه شاید قس��متهایی از مطلب
بیش از حد تکنیکی شد که اقتضای طبع موضوع
بود .واهلل اعلم

جامعه فردا :بعد از لوحهای هخامنش��ی در
دانش��گاه شیکاگو که سالها س��ر خط اخبار
بود و آمریکاییها میخواس��تند چوب حراج
بر ارزشه��ای تاریخی ،تمدن ای��ران بزنند و
عاقبت موفق نشدند ،حاال خبر از توقف حراج
نقش برجس��ته تختجمش��ید در نیویورک
ش��نیده میش��ود.پایگاه خب��ری میراثآریا
وابس��ته به س��ازمان میراث فرهنگی به نقل
از ابراهیم ش��قاقی مدیركل حقوقی سازمان
میراثفرهنگی ،صنایعدس��تی و گردشگری
نوش��ت :با تالش و پیگیری ادارهکل حقوقی
س��ازمان میراثفرهنگی ،همکاری معاونت
میراثفرهنگ��ی س��ازمان میراثفرهنگی و
از طری��ق دفتر الهه (مرك��ز خدمات حقوقی
بینالملل��ی) دس��تور دادس��تان نیویورک
ش برجس��ته ارزشمند سرباز
برای توقیف نق 
هخامنش��ی تختجمش��ید كه دههها پیش
از ایران ربوده ش��ده بود صادر شد ».او افزود:
«این اثر قرار بود روز جمعه  5آبان  96برابر با
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 ancient artدر نیویورک ب ه فروش برسد كه
خوشبختانه از این مسئله جلوگیری بهعمل
آمد».مدیركل حقوقی سازمان میراثفرهنگی
تأکید کرد« :پیگیریهای حقوقی برای اثبات
تعلق اثر به ای��ران و خ��روج غیرقانونی آن از
کشور و نهایتا اس��ترداد آن ،از سوی ادارهكل
حقوقی سازمان و از طریق دفتر مركز خدمات
حقوقی بینالملل ریاس��تجمهوری در حال
انجام است».
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پرده سوم

یهودیان در مشهد

زرتشتیان در یزد

ارمنیها در اصفهان

اولين بار نادرشاه بهدلیل عالقهاي كه به توسعه
شهرها و گسترش تجارت داشت ،در سال ١٧٣٠
ميالدي صد خانوار از يهوديان را بهمنظور آبادي
شهر ،از قزوين به مش��هد آورد .آنها در محلهاي
مخصوص ،معروف به محله جديدها در عيدگاه
مس��كن گزيدند .اين گروه بيشتر به كار خريد و
فروش و معامله مشغول بوده و بهتدريج در كوچه
و بازار با توده مردم درآميختند و جزئی از فرهنگ
محلههای قدیمی مشهد شدند .این روزها ،حال
عیدگاه مشهد چندان مناسب نیست و با تاریخچه
پرشکوهش ،فاصله معناداری گرفته است .مكان دروازه عيدگاه در انتهاي بازار رضا ،ميدان
 17شهريور امروزي قرار داشتهاست.
بنا به نقل كتابچه نفوس ارض اقدس كه در س��ال  ١٢٩٥قمري نوشته شده ،محله عيدگاه
در اين زمان داراي  ٨آب انبار ٢ ،مدرس��ه ١٦ ،مس��جد ١٧ ،تكيه ٩ ،كاروانسرا و تيمچه٧ ،
حمام ٢٨ ،كارخانه ش��عربافي و  ١٤باغ بوده و یکی از مهمترین محلههای مش��هد بهشمار
میرفته است.

محله زرتش��تیان از محلههای قدیمیش��هر یزد
است که از ش��مال به محله چهارکوچه و خیابان
سلمانفارسی ،از جنوب به خیابان آیتاهلل کاشانی،
از ش��رق به خیابان ش��هید چم��ران و از غرب به
محلههای «لرد آسیاب» و «تل» محدود میشود.
این محله دارای بناهای مذهبی زرتشتیان از جمله
آتشکده معروف «آتش ورهرام» است که در دوره
ناصرالدین ش��اه قاجار به ش��هر یزد آورده شده و
ساختمان آتشکده آن نیز در سال  1303ساخته
شده است .از دیگر بناهای مهم تاریخی این محله،
خانه ورمزدا ،خانه رستمی ،دبستان دینیاری ،گاهنبارخانه ،خانه ورجاوند ،آتشکده زرتشتیان
و بیمارستان بهمن است .بافت سنتی این محله که در حاشیه خیابان آیتاهلل کاشانی گسترده
توسازهای جدیدی در
شده است ،همچنان حفظ شده و بهدلیل موقعیت مکانی مناسب ،ساخ 
این محله ش��کل گرفته که نشان میدهد تمایل یزدیها به سکونت در این محله رو به افزایش
است .با وجود آن که امروز زرتشتیهای یزد با مشکالت متعددی در ساختار شهری مواجهند،
میراث آنها بیهیچ واسطهای به این شهر کویری وابسته و درهمتنیده است.

ارمنیهای اصفهان گروه��ی از مردم ارمنیتبار
جلفای قدیم هس��تند که پس از ک��وچ بزرگ از
جلفا در سال  ۱۶۰۵میالدی به دستور شاهعباس
اول به اصفهان آورده شده و در آنجا ساکن شدهاند.
آمار متعددی درباره تعداد ارمنیان حاضر در ایران
بیان شده ،اما بخش مهمی از آنها پس از تهران در
اصفهان سکونت دارند .با ورود ارمنیان به اصفهان،
آنها دس��ت به کار س��اخت کلیس��اهای مختلف
در پایتخت امپراتوری مس��لمان صفوی شدند و
بناهای مهمی را از خود به یادگار گذاش��تند که
امروز س��نگبنای محله مشهور جلفای این شهر شدهاست .کلیس��ای وانک از قدیمیترین
کلیساهای ساخته شده در اصفهان اس��ت و بعد از آن هم از کلیساهای بیت لَحِ م و کلیسای
سِ رکیس یاد میکنند که در مراحل بعدی ساخته شدهاند .گرچه بافت این محله دستخوش
تغییرات زیادی شده؛ اما هنوز هم بناهای بهجامانده در آن ،یادآور عظمت تاریخی این محله
اصفهان است؛ خصوصا آن که موزههای موجود در این کلیساها به نوعی نگهدارنده فرهنگ
این مذهب و رابطه تاریخی آنها با مسلمانان است.

جامعه فردا :تغییر نام به دالیل متعدد که ابعاد
روانشناختی و جامعه شناختی دارد ،همیشه
در جامعه وجود داشته است .عدهای از معنی
اسمشان خوششان نمیآید ،عدهای از تمسخر
دیگران میترسند ،بعضی نام ویژهای را دوست
دارند و دالیل بس��یار دیگری وج��ود دارد که
شهروندان برای تغییر نام به سازمان ثبت احوال
میروند.حاال سخنگوی س��ازمان ثبتاحوال
کشور تاکید کرده که امکان تغییر نام در ثبت
احوال ب��دون مراجعه به محاک��م قضایی هم
فراهم شده اس��ت و دیوان عدالت اداری هفته
گذشته صحت آن را تأیید کرده است.
س��یفاهلل ابوترابی  ،درباره مراح��ل تغییر نام
افراد در شناس��نامه به ایس��نا گفت :اس��امی
مذهبی قابل تغییر نیست و افرادی که اسامی
غیرمذهبی و غیرمتع��ارف دارند ،میتوانند با
مراجعه به سازمان ثبت احوال درخواست خود
را اعالم و نسبت به تغییر نام خود اقدام کنند و
دیگر نیازی به مراجعه به محاکم قضایی نیست.
وی اضافه کرد :امکان تغییر نام مدتی است که
در ثبت احوال امکانپذیر ش��ده است و دیوان
عدالت نیز هفته گذشته صحت آن را تأیید کرده
است .یعنی افراد واجد شرایط با مراجعه به ثبت
احوال میتوانند مراحل تغییر نام را طی کنند.

لغو قراردادهای
بهرهبرداری از جنگل
جامعه فردا :رئیس سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری کشور گفت :تا پایان سال جاری
تمامی قرارداده��ای بهرهبرداری از جنگلها
لغو میش��ود و جنگلها براساس طرحهای
حفاظتی مدیریت خواهند شد.
خداکرم جاللی با اش��اره به اینکه این مناطق
خش��ک دارای محدودیتها و ش��کنندگی
اکوسیستمی بسیاری هستند ،گفت :میانگین
بارش بلندمدت کش��ور ما یکسوم میانگین
جهانی است همچنین میزان تبخیر در ایران
سه برابر میانگین جهانی ارزیابی میشود.
به گفته جاللی 8/5 ،درصد مس��احت ایران
را جن��گل ۵۱ ،درصد را مرت��ع ۱۹ ،درصد را
بیابان ۱۱ ،درصد را کشاورزی و بقیه را شهرها،
روستاها و جادهها تشکیل میدهند.
رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کش��ور در ادامه اظهار کرد :جنگلهای ایران
دارای  ۵منطقه پوشش��ی ش��امل هیرکانی،
ارسباران ،زاگرس��ی ،ایران – تورانی و خلیج
فارس – عمانی است.
جالل��ی تأکید کرد 14/3 :میلی��ون هکتار از
س��طح جنگلهای ایرانی ،هیرکانی اس��ت
که این نوع پوش��ش گیاهی به دوران س��وم
زمینشناس��ی تعل��ق دارد و از این جهت که
بازمانده عصر یخبندان است ما در جنگلهای
پهنبرگ به حساب میآید.

