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ساخت دو مخزن آب در جنوب شرق تهران 
ــرق تهران، از ساخت دو مخزن زميني با ظرفيت 35 هزار  ــركت آبفاي جنوب ش مديرعامل ش
ــريف آباد به منظور ذخيره سازي آب شرب  ــت و شهر ش ــكن مهر پاكدش متر مكعب در طرح مس

مورد نياز آنها خبر داد. 
ــاره به ساخت مجتمع مسكوني مهر 12 هزار واحدي شهرستان پاكدشت،  منصور جنتي با اش
گفت: از آغاز ساخت مجتمع مذكور جهت ذخيره سازي آب آشاميدني مورد نياز ساكنين مجتمع، 

يك باب مخزن زميني را با ظرفيت ذخيره سازي 15 هزار متر مكعب در دستور كار قرار داديم.

حق با شماست

حق بيمه طاليي بازنشستگان 
را برگردانيد 

سنداني از كرج: ريزگردها و هواي گرم در اين ماه مبارك 
طاقت شهروندان را به سر آورده است؛ لطفا مسئوالن در اين 

زمينه چاره اي بينديشند.
ــئوالن  مس از  ــان:  كاش از  ــهروندان  ش از  ــي  جمع
آموزش و پرورش مي خواهيم مبالغي را كه براي بيمه طاليي 
ــتگان فرهنگي از حقوق آنها كسر شده  ــده بازنشس فسخ ش

بازگردانده شود. 
ــر از جاده تكاب  ــدود چند كيلومت ــدي از تكاب: ح محم
ــط تا قبل از  ــئوالن ذي رب ــفالت ندارد. لطفا مس ــقز آس به س

فرارسيدن فصل سرما نسبت به ترميم آن اقدام كنند.
يك شهروند از پاكدشت: صندوق بيمه روستاييان در مورد 
زمان و سن روستايياني كه به مرز بارنشستگي نائل مي شوند، 

اطالع رساني كنند.
ــيراز: وزارت بهداشت چرا به اعتراض  ــهروند از ش يك ش
داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد رسيدگي نمي كند و جوابگو 

نيست؟ 
ــئوالن راهكارهاي  ــت مس ــم: چه خوب اس ــري از ق باق

مناسبي براي مهار گراني اتخاذ كنند.
ــهر: در خيابان بابل قائمشهر، درختان  موسوي از قائمش
ــوي ديد تابلوهاي  ــد كرده اند كه جل كنار خيابان طوري رش
ــئوالن شهرداري قائمشهر در اين  راهنمايي را گرفته اند. مس

زمينه اقدام كنند. 
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 صندوق بازنشستگي
 پرسنل اخراجي حفظ مي شود 

ــتناد به  ــوري با اس ــتگي كش مديرعامل صندوق بازنشس
ــعه، گفت: تمامي كارمندان  ــاده30 قانون پنجم برنامه توس م
انتقالي، مستعفي، اخراجي و بازخريد مي توانند با پرداخت سهم 
كارمند و كارفرمايي، صندوق بازنشستگي خود را حفظ كنند. 
به گزارش ايسنا، ايراندخت عطاريان افزود: اين كارمندان 
ــدي و 13 درصد  ــهم كارمن ــد با پرداخت 9 درصد س مي توانن
ــهم كارفرمايي كه در مجموع 22 درصد مي شود، صندوق  س

بازنشستگي خود را حفظ و از مزاياي آن استفاده كنند. 
ــي از افزايش 15  ــن اعالم كرد: معوقات ناش وي همچني
درصدي حقوق بازنشستگان، مربوط به سه ماهه اول امسال، 
ــاب بانكي آنها واريز شده  ــور به حس ــر كش از ديروز در سراس

است. 
ــتگي كشوري گفت: افزايش  مديرعامل صندوق بازنشس
حقوق بازنشستگان به طور ميانگين 300 هزار تومان و حداقل 

150 هزار تومان است. 
به گفته وي، بازنشستگان مي توانند براي دريافت معوقات 

خود به بانك هاي عامل مراجعه كنند. 
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري با اعالم افزايش 
ــتگان  ــهيالت رفاهي قابل ارائه به بازنشس ــدي تس 15 درص
ــال 91، اظهار كرد: اين افزايش در موضوعات  ــوري در س كش
سفرهاي زيارتيـ  سياحتي، وام ضروري، و وام وديعه مسكن 

لحاظ مي شود. 
عطاريان با اعالم خبر پرداخت «وام توانمندسازي» براي 
نخستين بار به بازنشستگان كشوري، گفت: اين وام در راستاي 
ــاي اقتصادي پرداخت  ــتگان به صحنه ه وارد كردن بازنشس
مي شود، چرا كه بسياري از بازنشستگان توانمند و مجرب بوده 
و به اين ترتيب در راستاي تشكيل تعاوني هاي چند منظوره گام 
ــتفاده از تسهيالت تعاوني هاي وزارت  برمي دارند تا ضمن اس
ــتگي هم برخوردار  ــاون، از حمايت هاي صندوق بازنشس تع
شوند.  اين در حالي است كه براي ديگر بازنشستگان متقاضي 

ساير وام ها، قرعه كشي انجام مي شود. 

دانشجويان دانشگاه فرهنگيان 
استخدام مشروط مي شوند

ــاني وزارت  رئيس مركز برنامه ريزي و آموزش نيروي انس
ــگاه  ــجو در دانش ــوزش و پرورش از پذيرش 25 هزار دانش آم
فرهنگيان و استفاده اين دانشجويان از مزاياي تعهد به خدمت 

همچون استخدام مشروط در آموزش و پرورش خبر داد.
ــداهللا گرمارودي در گفت وگو با مهر افزود: امسال براي  اس
ــجوي كارشناسي پيوسته جذب  ــتين بار 25 هزار دانش نخس
ــگاه فرهنگيان مي شوند، اين در حالي است كه در مراكز  دانش
تربيت معلم 37 هزار دانشجوي كارداني به كارشناسي تحصيل 
ــان عالقه مندان مي توانند  ــگاه فرهنگي مي كنند، اما در دانش

به صورت پيوسته در مقطع كارشناسي تحصيل كنند.
به گفته وي، دانشجويان جذب شده در دانشگاه فرهنگيان 
از مزاياي خدمت تعهد همچون برخورداري از حقوق، معافيت 
سربازي براي پسران و استخدام مشروط در آموزش و پرورش 

برخوردار مي شوند.
ــتخدام اين گروه از دانشجويان  گرمارودي توضيح داد: اس
ــتگي دانشجو، كسب  ــروط به شايس در آموزش و پرورش مش
نمرات الزم در دروس مهارتي و تعهد خدمت به مدت دو برابر 
زمان تحصيل در مكان تعيين شده از سوي آموزش و پرورش 
ــجويان بايد پس از چهار سال  ــت، در غير اين صورت دانش اس

هزينه هاي تحصيل خود را پرداخت كنند.

توزيع تجهيزات دفاع شخصي 
 ميان خبرنگاران به شرط

 تائيد ارشاد
رئيس مركز انتظام پليس پيشگيري نيروي انتظامي گفت: 
ــز تجهيزات دفاع  ــد به خبرنگاران ني ــي كه قرار باش در صورت
ــاد اسالمي  ــود، آنان بايد از طريق اداره ارش ــخصي ارائه ش ش

استان مربوط تائيد شوند.
ــنا، درباره واگذاري  ــرهنگ سيفيان در گفت وگو با ايس س
ــخصي مانند شوكر و افشانه  به خبرنگاران،  تجهيزات دفاع  ش
ــد به خبرنگاران نيز اين خدمات  افزود: در صورتي كه قرار باش
ارائه شود، به خبرنگاراني تعلق مي گيرد كه كار خبر شغل آنان 
ــورت افتخاري در امر خبر فعاليت  ــد و نه افرادي كه به ص باش

دارند.
ــود به خبرنگاران  وي با بيان اين  كه در صورتي كه قرار ش
تجهيزات دفاع شخصي واگذار شود، خبرنگاران بايد از طريق 
ــتان هاي خود تائيد شوند، گفت: پس  ــاد اسالمي اس اداره ارش
ــاده واگذاري اين تجهيزات  ــد و تكميل فرم مربوط، آم از تائي

هستيم.

خيام، فردوسي و اميركبير 
مهمان برج  ميالد مي شوند

ــا تاكيد بر  ــهر تهران ب ــازي ش ــازمان زيباس مديرعامل س
ــمه هاي  ــمه هاي بدل به جاي مجس ضرورت جايگزيني مجس
ــرج ميالد تهران  ــاز پايتخت، اعالم كرد: ب ــي و هويت س تاريخ
ــي پايتخت تا زمان  ــمه هاي تاريخ نامزد ميزباني موقت مجس

آماده شدن موزه اي براي اين منظور است.
سيدمحمدجواد شوشتري در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اين  
ــاخت بدل سه مجسمه تاريخي شهر  كه تاكنون قالب گيري و س
شامل مجسمه هاي فردوسي، خيام و اميركبير انجام شده است، 
ــمه هاي  ــد تا در آينده، مجس افزود: اين قالب گيري ها انجام ش
ــدل جايگزين آنها در  ــمه هاي ب ــي به موزه منتقل و مجس اصل
ــود. وي با بيان اين  كه يكي از گزينه هاي موزه  ــهر ش ــطح ش س
ــمه هاي تاريخي و هويت ساز شهر تهران، بوستان واليت  مجس
است، خاطرنشان كرد: طراحي اين موزه در جريان مطالعات فاز 

دوم بوستان واليت در حال انجام است.
ــهر تهران توضيح داد: با  ــازمان زيباسازي ش مديرعامل س
توجه به ضرورت حفظ و حراست مجسمه هاي قديمي پايتخت، 
ــمه ها  برج ميالد تهران به عنوان نامزد ميزباني موقت اين مجس
ــمه هاي بدل،  ــورت جايگزيني مجس ــه در ص ــت ك مدنظر اس

مجسمه هاي اصلي به اين مكان منتقل شود.

 درآمد 143 ميليارد توماني طرح اكرام ايتام 
در سال گذشته 

مديركل حمايت هاي اجتماعي كميته امداد امام خميني(ره) گفت: طرح اكرام ايتام در سال گذشته 
بيش از 143 ميليارد تومان درآمد داشته و اين درآمد مستقيما به خانواده ايتام عرضه شده است. 

ــاره به سابقه 12 ساله برگزاري طرح اكرام ايتام توضيح  ــنا، محمدرضا نوروزي با اش به گزارش ايس
ــش كميته امداد  ــتمري بگير تحت پوش داد: يك ميليون و 200 هزار خانوار در قالب چهار ميليون مس
ــت خانوار و ...  نيز در قالب خدمات  ــامل سالمندان، زنان سرپرس ــتند. وي افزود: دو ميليون نفر ش هس

غيرمستمر از سوي كميته امداد امام خميني حمايت مي شوند. 
به گفته مديركل حمايت هاي اجتماعي كميته امداد، 270 هزار يتيم تحت پوشش مجموعه امداد 
ــد كه 600 هزار حامي نيكوكار در قالب طرح اكرام ايتام از اين افراد حمايت مي كنند. نوروزي  ــرار دارن ق
ــده براي ايتام افزود: در سال گذشته  ــانه ارائه ش ــاوره اي و روان شناس ــاره به خدمات مختلف مش با اش
ــت. وي با  ــان صورت گرفته اس 350 هزار تعامل از جمله نامه و مالقات حضوري ميان ايتام و حاميانش
تاكيد بر لزوم استفاده از تجربيات طرح ايتام عنوان كرد: با توجه به موفقيت فوق العاده طرح اكرام ايتام، 
طرح محسنين در كميته امداد امام خميني (ره) طراحي شده است تا به اين ترتيب هر خانواده متمكن 
ــود. مديركل حمايت هاي اجتماعي كميته امداد(ره) گفت: الزم  ــور حامي يك خانواده فقير ش در كش
است فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي نيز براي ايتام تدوين و اجرا شود. به گفته نوروزي، الگوي مستند 

از طرح اكرام ايتام براي ديگر كشورها بويژه كشورهاي مسلمان ارائه مي شود. 

مستوره برادران نصيري / گروه جامعه

ــور معموال براي يك دوره زماني سه  ــي در كش آمار خودكش
ــي با قرص برنج  ــود، اما خودكش ــال اعالم مي ش ماهه در هر س
ــود، خصوصا كه در دو سال گذشته  ــال هشدار داده مي ش هر س
ــاني كه با قرص برنج خودكشي كرده اند، افزايش  آمار تعداد كس

معني داري پيدا كرده است.
ــور آمار چهار ماه  ــكي قانوني كش ــال نيز سازمان پزش امس
نخست امسال را اعالم كرده است كه بر اين اساس قرص برنج 
ــران، مازندران،  ــتان هاي ته در حالي طي اين مدت فقط در اس

گيالن و لرستان 116 قرباني گرفته است.
ــتان و گيالن،  ــتان تهران، مازندران، لرس ــان چهار اس از مي
استان هاي مازندران و لرستان بيشترين رشد مرگ را در مقايسه 
ــته داشته اند؛ به  ــال نسبت به سال گذش ــت امس چهار ماه نخس
ــال گذشته در مازندران پنج و  ــت س طوري كه در چهار ماه نخس
ــتان شش مرگ با قرص برنج رخ داده بود، اما امسال و در  در لرس
ــتان بر اثر  همين بازه زماني 17 نفر در مازندران و 19 نفر در لرس

استفاده از قرص برنج جان خود را از دست داده اند.
ــال گذشته در چهار ماه نخست تنها 21  در گيالن هم كه س
ــده بود، امسال 33 نفر جان خود را از دست داده اند.  مرگ ثبت ش
تنها كاهش در استان تهران ديده مي شود كه در چهار ماه نخست 
سال گذشته 66 و امسال در همين زمان 47 نفر بر اثر استفاده از 

قرص برنج جان خود را از دست داده اند.
با اين تفاسير كامال مشخص است كه روند مرگ با اين ماده 
ــت، در حالي كه قرص برنج  ــمي همچنان در حال افزايش اس س
ــاورزي قابل  ــموم كش ــي در عطاري ها و مراكز فروش س براحت

دسترس است.
 يك بسته، 3000 تومان

به عطاري واقع در منطقه تهرانپارس مراجعه مي كنم. قيمت 
يك بسته ده تايي از قرص برنج كه تنها يك عددش براي مرگ 

فردي كافي است، 3000 تومان است.
فروشنده به ظاهر مرد منصفي است. دست كم قبل از اين كه 

بخواهد قرص برنج را بفروشد، چند سوال مي پرسد.
ــان مي دهد كه حساسيت موضوع را مي داند:  سواالتش نش
ــاغل؟ براي چه برنجي قرص  «مجردي يا متاهل؟ بيكاري يا ش

مي خواهي؟»
ــه گونه اي داد كه  ــواالتش را ب ــخ همه س البته مي توان پاس
شبهه اي پيش نيايد، اما با اين حال وقتي مي فهمد خريدار واقعي 

نيستم، توضيحاتش كامل مي شود.
ــيت را ندارند و البته  ــد: همه عطاري ها اين حساس او مي گوي
ــودش را جوري معرفي كند كه ما قرص  ــدار هم مي تواند خ خري
برنج را به او بفروشيم، اما من سعي مي كنم به هر كسي نفروشم.

اين فروشنده عطاري معتقد است 3000 تومان ارزش خطر 
ــه او تاكنون با خريد و  ــك جوان را ندارد، اما به گفت ــي ي خودكش

فروش اين محصول در عطاري ها برخوردي نشده و كسي براي 
جمع آوري قرص برنج به عطاري ها مراجعه نكرده است.

 فروش در داروخانه ممنوع
ــور  ــرص برنج در همه داروخانه هاي كش ــد و فروش ق خري
ــط به داروخانه ها  ــت فق ــت. ظاهرا زور وزارت بهداش ممنوع اس
ــت به  ــيده و عطاري ها از چرخه اعمال قدرت وزارت بهداش رس

دور هستند.
با اين تفاسير، وقتي ارديبهشت امسال اعالم شد كه خودكشي 
با قرص برنج طي سال 90 رشدي معادل 14 درصد داشته است، 
ــگيري در جمع خبرنگاران از برخورد  معاون عمليات پليس پيش

قاطع پليس با فروشندگان اين نوع قرص خبر داد.
ــه برخورد با  ــود: وظيف ــر نيك آيين گفته ب ــرهنگ ناص س
فروشندگان قرص برنج بر عهده پليس اماكن است و اين پليس 
در رصدهايي كه انجام مي دهد با متخلفان برخورد مي كند. البته 
ــز در صورت اطالع از  ــگيري و ماموران كالنتري ني پليس پيش

فروش قرص ها اقدام به برخورد قانوني مي كنند.
به گفته او، مردم در تماس با پليس 110 مي توانند موضوع و 
تخلف فروشندگان را اطالع دهند تا ماموران بالفاصله وارد عمل 

شده و برخورد هاي الزم را انجام دهند.
 قرص برنج چيست؟

ــت كه براي  ــج تركيب خطرناكي از فسفيدهاس ــرص برن ق
جلوگيري از آفت زدگي برنج انبار شده مصرف مي شود. مصرف 

ــان مي تواند عوارض شديد و كشنده اي  اين قرص از سوي انس
دربرداشته باشد.

ــديد دستگاه گوارش،  ــفيدها باعث تحريك ش در واقع فس
اختالالت قلبي عروقي، هيپوتاسيون، شوك، آرتيمي، نارسايي 
ــيب كبدي و كليوي،  ــيدوز متابوليك، آس ــي، ادم ريوي، اس قلب
ــنج و نهايتا كما و مرگ تا 72 ساعت بعد  ــيتوپني، تش ترومبوس

از مصرف مي شود.
ــا ده دقيقه پس از مصرف  ــي اين ماده پنج ت عوارض گوارش
ــپس ساير عالئم ظاهر مي شود. تسريع در  بروز پيدا مي كند، س
ــت اهميت بارزي در  ــان حتي در بيماران به ظاهر بي عالم درم

بهبود بيماران دارد.
دكتر غالمعلي جعفري، متخصص سم شناسي در اين باره به 
مهر مي گويد: در مسموميت با قرص هاي ديگر 99 درصد بيماران 
زنده مي مانند، اما در مسموميت با قرص برنج 99 درصد بيماران 

جان خود را از دست مي دهند.
اين متخصص با اشاره به راه هاي پيشگيري از مرگ با قرص 
ــت كه فردي كه با قرص  برنج ادامه مي دهد: بهترين راه اين اس
ــي كرده، سريع به نزديك ترين بيمارستان منتقل  برنج خودكش
ــود. به فردي كه قرص برنج خورده است به هيچ عنوان نبايد  ش
مايعات داد زيرا ماهيت اين قرص در معده ايجاد گاز است كه اين 
ــلول ها پخش مي شود. خوردن  گاز به ريه ها راه يافته و در بين س
آب اين روند را تسريع مي كند. البته اگر خانواده ها در خانه جوش 

ــيرين يا پرمنگنات پتاسيم دارند، دادن آن به فرد مسموم تنها  ش
راه پيش درماني است.

 چه بايد كرد؟
كارشناسان سموم كشاورزي بارها هشدار داده اند كه از قرص 
برنج فقط در موارد صنعتي مي توان استفاده كرد و استفاده از آن 
ــت. با اين تفاسير استفاده از اين  در منازل به هيچ وجه مجاز نيس
محصول هم رايج است و هم توزيع آن در عطاري هاي كشور به 

گونه اي است كه براحتي براي همه قابل دسترس است.
ــاره مي گويد: اگر  ــي در اين ب جعفري، متخصص سم شناس
ــود قرص برنج را از عطاري ها جمع آوري كرد و در فروش آن  بش
نظارت هاي الزم را داشت، مي توان آمار خودكشي با قرص برنج 

را در جامعه كاهش داد.

دسترسي آسان به قرص مرگ
براساس گزارش پزشكي قانوني، قرص برنج طي 4 ماه نخست امسال 116 قرباني گرفته است

 جدول مرگ هاي ناشي از مصرف قرص برنج
 سال هاي 87  تا 90
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ــگاه آزاد اسالمي گفت:  رئيس واحد علوم تحقيقات دانش
ــوم تحقيقات با عنوان واحد  ــن پس مدارك هر واحد عل از اي
ــد و پرديس هاي علوم تحقيقات نيز  ــوط صادر خواهد ش مرب
ــدارك را صادر   ــاي جامع همجوار خود م ــت نظر واحده تح

خواهند كرد.
ــنا، افزود: در گذشته  ــجو در گفت وگو با ايس خسرو دانش
واحدهايي كه مجوز نداشتند، مدركي نمي دادند و مدركشان 
ــق واحد علوم و تحقيقات تهران اخذ مي كردند و در  را از طري
ــر دوي آنها فقط عنوان «واحد علوم و تحقيقات»  مدارك ه
ــدرك فارغ التحصيلي  ــن م ــچ تفاوتي بي ــد و هي درج مي ش
دانشجويان واحد علوم تحقيقات تهران و ساير استان ها نبود 

كه اين موضوع بسيار مورد گاليه دانشجويان بود.
ــگاه آزاد اظهار كرد: اين  رئيس واحد علوم تحقيقات دانش
ــكل نيز مرتفع شده  روند منصفانه نبوده و هم اكنون اين مش

است.

ــاره به  ــگاه آزاد با اش ــس واحد علوم و تحقيقات دانش رئي
ــوز واحدهاي علوم  ــته بدون مج اخذ مجوز براي 1500 رش
ــته در دوره  ــه تا چهار رش و تحقيقات، گفت: در واقع حدود س
ــوراي گسترش وزارت علوم را  تحصيالت تكميلي مجوز ش
ــرعت نسبت به  ــتند كه چون امكانات فراهم بوده به س نداش
ــته ها به صورت  ــد، ولي بقيه رش اخذ مجوز دائم آنها اقدام ش

مشروط مجوز دريافت كردند.
ــاره به كمك و همكاري واحد علوم و تحقيقات  وي با اش
ــروط مجوز دريافت  تهران به پرديس هايي كه به صورت مش
ــك مي كنيم  ــرد: البته ما هم كم ــان ك ــد، خاطرنش كرده ان
ــد و اعضاي هيات  ــات را ارتقا دهن ــن پرديس ها امكان ــا اي ت
ــر واحدها و پرديس هاي  ــي مورد نياز را جذب كنند و اگ علم
ــاي خود را به ما اعالم  ــتان ها نيازه علوم و تحقيقات شهرس
ــجوياني را كه در حال  ــاني كرده و دانش ــد، ما اطالع رس كنن

فارغ التحصيلي هستند، براي آن واحدها جذب مي كنيم.

ادامه از صفحه اول
ــج و زيارت از  ــازمان ح ــئوالن س كه با وجود آگاهي مس
ــدار دولتش در اين باره، هنوز هم  ــور و هش ناامني در اين كش
ــمي از اين سازمان، زائران ايراني را  كاروان هايي با مجوز رس
ــفر به  ــوريه مي برند و حتي آزادانه در مطبوعات، براي س به س
ــردم را به خطر مي اندازند.  به  ــوريه تبليغ مي كنند و جان م س
هر حال حتي اگر گفته مديركل عتبات عاليات سازمان حج و 

ــته باشد و اين زائران انفرادي به سوريه  زيارت نيز صحت داش
سفر كرده باشند، مسلما اين سازمان هنوز هم براي برخورد با 
تورهاي غيرمجاز عازم سوريه  مسئوليت دارد و گذشته از اين، 
ــه دارد، مانع اعزام زائران  ــور خارجه ايران نيز وظيف وزارت ام
ايراني حتي به صورت انفرادي به اين كشور جنگ زده شود، تا 
چه رسد به 48 زائر كه دسته جمعي به اين كشور سفر مي كنند و 

مسئوالن به آنها لقب «زائران انفرادي» مي دهند.

تغيير نحوه صدور مدرك فارغ التحصيلي واحدهاي علوم تحقيقات

48 زائر ايراني در سوريه ربوده شدند


