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رویداد

نمایندهبنیادمسکن
رویگارینبود

چنــد روز پیــش در بحبوحــه آبگرفتی در 
شــهرهای و روستاهای لرســتان، ویدیویی در 
شبکه های اجتماعی دست به دست می شد که 
مردی را روی گاری نشــان می داد و عده ای را در 
حال هل دادن او. در توضیح ویدیو آمده بود مردی 
که روی گاری نشســته، نماینده بنیاد مسکن 
اســت و چون نمی خواهد خیس شود، محلی ها 
او را جا به جــا می کنند تا میزان خسارتشــان را 
برآورد کند اما دیروز روابط عمومی بنیاد مسکن 
به »شــهروند« گفت که چنین اتفاقی حقیقت 
نداشته اســت؛ چون تمام تالش های بنیاد برای 
پیداکردن چنین فردی شکست خورده و از طرفی 
نماینده های بنیاد مسکن لباس فرم دارند و اگر هم 
لباس فرم نداشته باشند، دفتر و پوشه هایی برای 
ثبت و ضبط مشاهداتشــان دارند اما این فرد نه 
لباس فرم دارد، نه دفتر و پوشه و نه حتی چهره اش 
مشخص است که بتوانیم بفهمیم چه کسی است 

و این ویدیو در کجا گرفته شده است.

 

با تصویب شورای شهر 
معابر  برخــی  تهران، 
تهران به نام هنرمندان 
و شاعران نامدار کشور 
تغییر یافته است. اغلب 
این چهره ها دار فانی را 
وداع گفته اند، اما برخی 
محمدرضا  همچــون 
شجریان و علی نصیریان 
همچنان در قید حیات 
هستند. در این تصویر 
اینفوگرافیک که توسط 
خبرگــزاری ایســنا 
تهیه شده، به برخی از 
تغییر  موارد  مهمترین 
اشاره  تهران  معابر  نام 

شده است.

کداممعابرتهران
بهنامهنرمندان

وشاعران
تغییریافت؟

گزارش تصویری
آیا ورود ملخ ها با برنامه ریزی از پيش تعيين شده بوده است؟

فائوحقیقتیابخودرابهایرانمیفرستد!
هفته  گذشته خبری روی بعضی رســانه ها مبنی بر هجوم ملخ ها به جنوب کشور 
دیده شد. ویدیوهایی هم در شبکه های اجتماعی از این هجوم منتشر شد که طبيعتا 
نگرانی هایی را بين مردم به دنبال داشت. دراین باره کارشناسان مختلفی هم صحبت 
کردند و مباحثی از قبيل احتمال هجوم ملخ ها به جهت سيل مطرح شد. هرچند این 
گزاره قطعيت نداشت و کارشناسان همچنان احتمال می دادند که این هجمه به خاطر 
نمور بودن زمين و ایجاد بستری مناســب برای مهاجرت و زندگی ملخ ها باشد. با این 
حال عده ای دیگر هم بر تاثيرات تغيير اقليم تاکيد داشتند و معتقد بودند این ملخ ها از 
جنوب غربی کشور وارد شده اند. روز گذشته اما خبر دیگری روی درگاه سایت ها مخابره 
شد مبنی بر این که احتمال دارد این هجمه بنا بر نوعی برنامه ریزی از پيش تعيين شده 
باشــد. در این زمينه رئيس سازمان حفظ نباتات روز گذشــته عنوان کرد فائو با اعزام 

نماینده خود به ایران احتمال عمدی بودن حمله ملخ ها به ایران را بررسی می کند. 
59 کشور دنيا در معرض تهدید

درگاهی دراین باره گفته: »این ملخ ها به طور معمول 59 کشــور دنيا را مورد تهاجم 
قرار می دهند که کانون اصلی آنها شمال و شرق آفریقاست.« محمدرضا درگاهی که 
در نشست خبری به همين منظور صحبت می کرده، تاکيد کرده: »ملخ های صحرایی 
آفت های خطرناکی هستند و از هر نوع گياهی که در مقابلشان باشد، تغذیه می کنند.« 
رئيس سازمان حفظ نباتات کشــور ادامه داده: »این ملخ ها 30 درصد اراضی دنيا را در 
اختيار دارند و تا زمانی که غذایشــان کم شود، به دیگر کشورها ازجمله ایران حمله ور 
می شوند.« درگاهی همچنين گفته: »ملخ هایی که به ایران حمله می کنند، به طور معمول 
از شمال آفریقا به شبه جزیره عربستان رفته و از آن جا به ایران می آیند، هر چند ملخ هایی 

نيز به صورت دسته های پراکنده در خود عربستان حضور دارند.«
دشواری سم پاشی

در این روزها تصاویری از سم پاشــی ها در مناطق تحت نفوذ ملخ ها منتشر شده، اما 
درگاهی در بخشی از صحبت هایش ناخواسته درباره این موارد هم صحبت کرده و گفته: 
»این ملخ ها طول پروازی زیادی دارند، به طوری که می توانند در روز 200 تا 400 کيلومتر 
پرواز کنند که این امر مشکالتی را برای کانون کوبی )سم پاشی( آنها ایجاد می کند.« او در 
ادامه گفته: »این سطح از حمله ملخ ها به کشور در 40 سال گذشته بی سابقه بوده است و 
ما در سال های پيش تنها در سطحی بالغ بر 2 تا 3 هزار هکتار برخورد داشتيم که اکنون 

به 51 هزار هکتار رسيده که این رقم باید تا 200 هزار هکتار افزایش یابد.«
ملخ های همه چيزخوار

محمدرضا درگاهی در ادامه این نشست به جزیياتی درباره این گونه اشاره کرده که 
لزوم مقابله با آنها را تقویت می کند. او گفته:   »همه ملخ ها قابليت پرواز را ندارند و تنها 
جهنده هستند، اما این دسته از ملخ ها، خطرناک و همه چيزخوار هستند و همه گياهان را 
می خورند و با توجه به آرواره های قوی که دارند، می توانند پوست درختان را نيز بخورند.« 
درگاهی گفته: »ملخ هایی که به ایران حمله کرده اند، 50 ميليون قطعه هستند و فعاليت 
آنها ادامه دارد و ما طی روزهای آینده مبارزه خواهيم داشت.« او در پایان هم اشاره کرده: 
»این ملخ ها ابتدا تغذیه کوچکی می خورند و بعد اقدام به جفتگيری و تخم ریزی می کنند، 

بنابراین الزم است قبل از مرحله تخم ریزی با آنها مبارزه صورت گيرد.«

دیروز نماینده های مردم در خانه ملت روز خیلی شلوغی 
داشتند. آنها همزمان باید در مورد تصویب طرح اقدام متقابل 
در برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان سازمان 
تروریستی توسط ایاالت متحده آمریکا تصمیم می گرفتند 
و در مورد جزییات طرح تحریم اپل نیــز توضیح می دادند؛ 
در کنار آن خبر تازه ای که یانکی هــا داده بودند را بی جواب 
نمی گذاشتند، خبری که می گفت آمریکا مهلت 180 روزه ای 
را که برای برخی از خریداران نفــت ایران تعیین کرده و اول 
ماه می  به پایان می رسد، تمدید نخواهد کرد. البته تعدادی از 
نماینده های مجلس مانند هدایت اهلل خادمی و علی ساری هم 
در این میانه حواسشان بود که کشیدن وزیر نفت به مجلس 
را برای پاسخ به سوال نمایندگان در دستور کار مجلس قرار 
دهند؛ اقدامی که با واکنش برخی چهره ها روبه رو شــد که 
می گفتند در چنین وضعیتی که فروش نفــت با آن روبه رو 
اســت، نباید وزیر نفت را برای پاسخ به سواالت حاشیه ای به 

مجلس آورد. 
نماینده های مردم دیروز قبــل از هر کاری جزییات طرح 
اقدام متقابل در برابر آمریکا را در دستور کار قرار دادند و کلیات 
و مواد و تبصره های مختلفش را تصویب کردند. در این مصوبه 
وظایف متعددی بر دوش نهادهای مختلف گذاشــته شد؛ 
مثال وزارت اطالعات موظف شــد فهرست فرماندهان ستاد 
فرماندهی مرکزی آمریکا )سنتکام( و سازمان ها و نهادهایی را 
که تحت اختیار این فرماندهی هستند، شناسایی کند و تحت 
تعقیب قرار دهد. نماینده ها به وزارت اطالعات برای چنین 

کاری سه ماه فرصت دادند. 
براساس این مصوبه، دولت هم موظف شد که عالوه بر ایجاد 
آمادگی برای دفع هرگونه خطر و مشکل از سوی آمریکا برای 
نیروهای سپاه، کلیه کسانی را که به دلیل ارتباط با سپاه دچار 
مشکل و آسیب می شوند، تحت حمایت کامل حقوقی قرار 
دهد. وزارت خارجه هم موظف شــد که تمام توانش را برای 
تعطیلی پایگاه های نظامی آمریکا در کشورهای اطراف ایران 
به کار ببندد. نمایندگان مجلس تأکید کردند کشورهایی که 
به هر نحو از تصمیم ایاالت متحده تبعیت یا حمایت کنند، با 

اقدام متقابل مواجه شوند.
از تصویب طرح اقدام متقابل با ایاالت متحده که بگذریم، 
حرف های جدید پمپئو، وزیر امور خارجــه آمریکا در مورد 

تمدیدنشدن معافیت 180 روزه بعضی از کشورها در زمینه 
تحریم های نفتی ایران باعث شــد که جلسه ضد آمریکایی 
دیروز مجلس حال و هوای دیگری داشته باشد و حتی برخی 
اعضای دولت هم نتوانند این ماجرا را بدون واکنش بگذرانند؛ 
مثال محمدجواد ظریــف، وزیر امور خارجه کشــورمان در 
توییتی نوشت:   »افزایش تروریسم اقتصادی علیه ایرانی ها، 
نشــان دهنده هراس و نومیدی توطئه گــران رژیم آمریکا 
و دست نشــانده هایش اســت. وارثان تمدن پارس باستان، 
اســتراتژی خود را بر مبنای »توصیــه« خارجی ها تدوین 

نمی کنند، چه برسد به آمریکایی ها.« 
راه های دیگری پیدا می کنیم

حســن حســینی شــاهرودی، نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس تصمیم آمریکا در تمدید نکردن معافیت 
کشورها در خرید نفت از ایران را یک شوی سیاسی می داند 
و به »شهروند« می گوید:   »خود آمریکا هم از این که تحریم 
بیشتر خرید نفت از ایران باعث باال رفتن ناگهانی قیمت نفت 
در بازارهای جهانی شود، می ترسد و این ترس بیراه هم نیست، 
چون به هرحال ســهم ایران در سیاست گذاری قیمت نفت 
غیرقابل چشم پوشی اســت، بنابراین همیشه راه هایی برای 

فروش نفت ایران باقی گذاشته می شود.«
او ادامه می دهد: »بسیار بعید می دانم که عدم تمدید مهلت 
کشورها برای خرید نفت از ایران روی شاخص های اقتصادی 
ما تأثیر بگذارد، چون پیش از این کشــوری مانند آمریکا هر 
چقدر که در توان داشــته برای محدودکردن فروش ایران و 
کاهش درآمدهای ما تالش کرده است و در مقابل ایران هم 
راه های زیادی برای فروش نفت خود داشته و دارد که می تواند 
به فعالیتش در این حوزه  ادامه دهد همان طور که در چند سال 

گذشته چنین کرده است.«
حســینی شــاهرودی در مورد تأثیر روانی این اتفاق هم 
می گوید:   »متاســفانه در ماه های گذشــته دیده ایم که در 
مواردی تأثیر روانی که برخی تصمیم ها ایجاد کرده  است، بر 
بازار بیشتر از تأثیر واقعی آنها بوده است، بنابراین در این مورد 
هم بعید نیست که عده ای برای اخالل در نظم بازار وارد عمل 
شوند، اما بعید می دانم چنین اتفاقی بیفتد، چون این اتفاق از 
بازگشت تمام تحریم ها و خروج آمریکا از برجام تاثیرگذارتر و 

بزرگتر نیست و نمی تواند شوک بزرگتری وارد کند.«

خطونشاندربهارستان
 از تصویب طرح اقدام متقابل در برابر آمریکا و تحریم اپل گرفته

تا واکنش به تمدیدنشدن معافيت تحریمی ایاالت متحده

  طرح امنیت و انضباط اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بــزرگ با حضور مأموران پلیس 
پیشــگیری پایتخت در ســطح بوســتان ها و تفرجگاه های تهران بزرگ آغاز شــد. دستگیری 
ســارقان، جمع آوری معتــادان متجاهر، دســتگیری خرده فروشــان موادمخدر، دســتگیری 
اراذل واوباش، برخــورد با ناهنجاری هــای اجتماعی و پاکســازی نقاط آلــوده ازجمله اهداف 

پلیس در طرح امنیت و انضباط اجتماعی است. )باشگاه خبرنگاران جوان(

  بعد از وقوع ســیل در خوزســتان و افزایــش ورود آب به تاالب هورالعظیم، مســیرهای 
ورودی آب بــه حوضچه های جنوبی تاالب بــاز شــده و زمین هایی که در ســال های اخیر دچار 
خشکســالی شــده و به یکی از کانون های ریزگرد در خوزســتان تبدیل شــده بودند، اکنون 
پر آب شــده اند. با این تغییــرات می توان امیــدوار بود که بخــش مهمی از مشــکالت هوای 

خوزستان و گردوغبارهای این استان با آبگیرشدن هورالعظیم حل شود. )میزان(

  54 رودخانــه در اســتان گیــالن جریــان دارد و 428 واحد مســکونی در حاشــیه رودخانه ها و 
مسیل های استان شناسایی شده است. این درحالی است که طبق قانون حریم رودخانه از هر طرف 

150متر است و ساخت وساز نزدیک تر از آن تخلف به حساب آمده و غیرقانونی است. )ایرنا(

  مبارزه با هجوم ملخ های مهاجر به هرمزگان. )ایسنا(
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رئيس مجلس شورای اسالمی گفت: »طرح اصالح قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی به دنبال 
حذف هيچ جریانی نيســت و ما به دنبال حذف اهل سنت هم نيستيم.« او در ادامه افزود: »طبق این 
قانون ارایه فهرست مستقل از اهل سنت مانعی ندارد و نمایندگان اهل سنت می توانند فهرست مستقل 
ارایه کنند و این قانون به دنبال حذف هيچ جریان و اقليت دینی و مذهبی نيست و ما به دنبال حذف 
اهل سنت نيستيم. مطابق این طرح، نامزدهای اهل سنت و اقليت های دینی در حوزه های انتخابيه 

رأی خواهند آورد.«

علی الریجانی:

طرحاصالحقانونانتخابات
مجلسبهدنبالحذف

اهلسنتنیست
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 در هر بار تمرین پناه گيری، در 
محل های امن پناه گيری کنيد 

تا انجام این عمل در زمان 
وقوع زلزله، نياز به صرف وقت 

نداشته باشد.

در روزهای گذشــته اخبار زیادی دربــاره افزایش 
حقوق و ميزان آن منتشر شده است اما به نظر می رسد 
دقيق ترین آنها فعال صحبت های سرپرست سازمان 
تأمين اجتماعی باشد. محمدحســن زدا در نشست 
خبری درباره افزایش حقوق، آمــاری و ارقامی اعالم 
کرده که با نگاهی به آنها می توان رقم نسبتا دقيقی را 
مشخص کرد. هرچند که این آمار صرفا در مورد حقوق 
بازنشستگان است. نکته مثبت در صحبت های زدا هم 
این است که این اعمال افزایش حقوق از اردیبهشت ماه 
خواهد بود. سرپرســت ســازمان تأميــن اجتماعی 
گفته: »تالش می شــود افزایش حقوق بازنشستگان 
از اردیبهشت ماه  سال جاری اعمال شود. با این ميزان 
افزایش ماهانــه  هزار و 400 ميليارد تومان و ســاالنه 
17 هزار ميليارد تومان به هزینه های تأمين اجتماعی 
اضافه می شــود.« محمدحســن زدا روز گذشته در 
نشست خبری همچنين تأکيد کرده: »تالش می شود 
مابه التفــاوت حقوق فروردین بازنشســتگان هم در 
اردیبهشت ماه پرداخت شود، اما اگر هزینه های مورد 
نياز تأمين نشد، ماه های بعد این مابه التفاوت پرداخت 
خواهد شــد.« او درباره تعيين حقوق بازنشســتگان 

حداقل  بگير و ســایر بازنشستگان هم گفته: »شورای 
عالی کار تعيين حداقل بگيران را مشخص کرده است 
و تأمين اجتماعی برای ســایر ســطوح برنامه ریزی 
می کند، اما امسال کانون بازنشستگان کشوری برای 
ما در این زمينه پيشــنهاد دادند که پنج سناریو هم 
خود تأمين اجتماعــی دارد.« زدا در ادامه گفته: »در 
نهایت پيشنهاد کانون بازنشستگان را که یکی از پنج 
سناریوی ســازمان تأمين اجتماعی بود، اخذ کردیم. 
اگر مصوبه هيأت وزیران را هم بگيریم، افزایش حقوق 
بازنشستگان را از اردیبهشت ماه آغاز می کنيم. براین 
اســاس ميزان افزایش حقوق بازنشستگان 13 درصد 
به اضافه 2۶0 هزار تومان است.« او درباره 3۶، 5 درصد 
حقوق حداقل بگيران که در  سال جاری افزایش می یابد 
نيز، صحبت کرده. از خالصه صحبت های او می توان به 
محاسبه ای ساده رسيد و نتيجه گرفت. اگر فردی  سال 
گذشته یک ميليون و 100 هزار تومان حقوق گرفته 
باشد، حقوق این فرد امســال حدودا به یک ميليون و 
500 هزار تومان خواهد رسيد. درست است که نسبت 
به تورم شاید این افزایش حقوق چندان متناسب نباشد 

اما قطعا خبر خوبی برای بازنشستگان خواهد بود.

افزایشحقوقبازنشستگانازاردیبهشتماه


