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اجتماعي

وطن امروز شماره 2186

نبضجامعه
رئیس پلیس راهور ناجا اعالم کرد

مخالفت پلیس با تردد خودروهای
هوشمند بدون راننده

اگرچه چند روز پیش آزمایش
موفقیتآمیزنخستیناتومبیل
هوشمند خودران بدون راننده
در کشور انجام شد ولی رئیس
پلی��س راهور ناج��ا میگوید
پلیس فعال اج��ازه نمیدهد ای��ن خودروها در
معابر شهری و جادهای کشور تردد کنند .سردار
تقی مهری در واکنش به انتشار اخباری درباره
آزمایش موفقیتآمیز نخستین اتومبیل خودران
و بدون راننده در کشور و گمانهزنیهایی درباره
واردات خودروهای هوشمند مشابه و تردد این
خودروها در معابر داخل کشور به تسنیم اظهار
کرد :تولید چنی��ن خودروهایی در محیطهای
آزمایش��گاهی و کارخانجات و مراکز تحقیقاتی
انج��ام میگی��رد و حرک��ت به س��مت تولید
چنین محصوالتی قابل تقدیر اس��ت .وی ادامه
داد :ب��ا توجه به نوظهور ب��ودن این محصوالت
و تکنولوژیهای هوشمند اینچنینی ،تردد این
خودروهای بدون رانن��ده در معابر و جادههای
درون و برونش��هری ،نیازمن��د تدوین ضوابط،
آییننامهه��ا و قوانین خاصی اس��ت تا حقوق
تمام ش��هروندان در آن دیده ش��ود و به عنوان
مثال در هنگام وقوع تصادف ،مقصر یا مقصران
قابل شناسایی باشند .رئیس پلیس راهور ناجا
گفت :در حال حاض��ر قوانین و مقررات خاص
این خودروهای هوشمند در کشور وجود نداشته
یا حداقل به پلیس راهور ابالغ نش��ده اس��ت.
مهری خاطرنش��ان کرد :فراهم کردن ساز و کار
برای تردد این خودروها در کشور نیازمند اقدام
ویژه دولتمردان و نمایندگان مجلس است تا با
بررسی تمام جوانب استفاده از این خودروهای
هوشمند ،آییننامهها و مقررات خاصی را تدوین
کنند .به گفته رئیس پلیس راهور ناجا ،تا زمانی
که قوانین ،آییننامهها و ضوابط خاص برای تردد
خودروهای خودران یا بدون راننده تدوین نشده
است ،پلیس اجازه تردد چنین خودروهایی را در
معابر شهری و برونشهری کشور نخواهد داد.

جزئیات ثبتنام داوطلبان
«مدرس آموزش خانواده»

مدی��رکل انجم��ن اولیا و مربی��ان وزارت
آموزشوپ��رورش از ج��ذب  1280م��درس
آم��وزش خان��واده خبر داد و گف��ت :ثبتنام
داوطلبان ش��روع ش��ده اس��ت .ب��ه گزارش
ایس��نا ،نورعلی عباسپور با بیان اینکه رسالت
اصلی انجمن اولیا و مربیان فراهمسازی بستر
مناسب برای مشارکت آگاهانه اولیا در فرآیند
مدرس��ه و تعلیم و تربیت فرزندانشان است،
گفت :اگر زمینه حضور موثر اولیا فراهم نشود
تعلیم و تربیت دچار مشکل و نارسایی خواهد
بود .وی افزود :فلس��فه ایجاد این تشکیالت،
کیفیتبخش��ی به حضور اولیا در برنامههای
مدرس��ه است .تاکنون به جایگاه انجمن اولیا
و مربیان توجه ویژهای شده و تالش میشود
این نقش پررنگتر شود .مدیرکل انجمن اولیا
و مربیان وزارت آموزشوپرورش با اش��اره به
اینکه اگر انجمنها در مدارس فعال نباش��ند
قطعا ادامه فعالیت مدارس ما دچار مش��کل
ی��ا احیانا متوقف خواهد ش��د ،عن��وان کرد:
در  90هزار مدرس��ه ،انجم��ن اولیا و مربیان
داریم .عباسپور با بیان اینکه تالش میکنیم
حضور خانواده در مدرس��ه را اثربخش کنیم،
اظهار کرد :اکنون آموزش خانواده در دس��تور
کار م��ا قرار دارد .البته این کار در چند بخش
انجام میشود .یک بخش آن انتشار محتوای
آموزشی اس��ت .انتشار  270عنوان کتاب که
غنیترین مناب��ع مربوط به پاس��خگویی به
نیاز والدین است انجام شده است .همچنین
چ��اپ ماهنامه پیون��د خانواده ب��ا  350هزار
تیراژ از فعالیتهایی است که دنبال میشود.
وی ادام��ه داد :برگ��زاری کالسهای آموزش
خانواده به صورت حض��وری جزو برنامههای
اصل��ی م��دارس اس��ت .در س��ال گذش��ته
یکچهارم از جمعیت اولیا که ش��مار آنها به
 8میلیون نفر میرس��د تحت آم��وزش قرار
گرفتند .معموال  4تا  7جلس��ه آموزشی برای
اولیا برگزار میشود .سال گذشته بیش از 127
هزار دوره آموزشی برگزار شد .مدیرکل انجمن
اولیا و مربیان وزارت آموزشوپرورش با اشاره
به اینک��ه  15هزار مدرس آم��وزش خانواده
داشتیم که اکنون ش��مار آنها به  7000هزار
نفر رسیده است ،عنوان کرد :درخواستهایی
از استانها وجود داشت و برای جذب مدرس
اقدام کردیم .ش��یوهنامه مربوط به اس��تانها
ارس��ال ش��ده و ثبتن��ام از طریق س��امانه
 familyeducation.Irشروع شده است و
تا  10تیرماه ادامه دارد.

یکشنبه  28خرداد 1396

شهردار تهران در مراسم افتتاح ایستگاه متروی محالتی:

دولت به تعهدات خود در شهر تهران عمل نکرد

هشدار
سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد

رشد  ۱۶درصدی تلفات مسمومیت
با قرص برنج

قالیباف :طرحهای کمربند سبز تهران و نمایشگاه شهر آفتاب پروژههای نیمهتمام نیستند

گروه اجتماع�ی :محمدباقر قالیباف در مراس��م
افتتاح ایس��تگاه ش��هید محالتی از خط  3مترو
ضمن تقدیر از افرادی که در س��اخت مترو تالش
میکنند ،گفت :افتتاح ایس��تگاه شهید محالتی
نتیجه زحمات افرادی اس��ت که شبانهروز تالش
میکنند .به گزارش فارس ،وی ادامه داد :کارهای
عمرانی زحمتهای بسیاری برای شهروندان دارد
و م��ا نیز تالش میکنیم پروژهه��ا را در کمترین
زمان ممکن به س��رانجام برسانیم و از شهروندان
بابت زحمات عذرخواهی میکنیم .قالیباف گفت:
خدا را ش��اکریم ای��ن توفیق را به م��ا داد که در
بیش از یک دهه در ش��هر ته��ران تالش کنیم و
این تالشها مبتنی بر تجربیات و دریافت نظرات
صاحبنظران بوده است ،لذا ما شهر را با خردجمعی
اداره کردهایم و حرفها و انتقادها را شنیدهایم و از
تمام ظرفیتها و توانهای فکری و اجرایی کشور
استفاده کردهایم.
■■وظایف گسترده شهرداری تهران

ش��هردار تهران ادامه داد :شهرداری تهران در
حوزههای مختلف��ی از جمله فرهنگی ،خدماتی،
فن��اوری ،عمران��ی ،اجتماع��ی و محیطزیس��ت
تأثیرگذار است .وی افزود :وظایف شهرداری تهران
گسترده است و خود یک دولت کوچک محسوب
میشود که در همه عرصهها خدمات به شهر ارائه
میکند .شهردار تهران گفت :بعضی از خدمات نیز
مربوط به ش��هرداری نیست ولی این خدمات نیز
ارائه میشود .هنگامی که به کوچهپسکوچههای
جنوب شهر مراجعه میکنید مردم میگویند برق
نداریم ،خانه بهداشت نداریم ،فاضالب نداریم و آیا
بنده میتوانم بگویم به عنوان شهردار این معضالت
در حوزه اختیارات من نیس��ت؟ در نظام اسالمی
درست است که بگوییم وظیفه من نیست؟ قالیباف
ادامه داد :همه ما باید تالش کنیم مشکالت حل
شود .وی گفت :ما چه وظیفهای برای جمعآوری
دکلها داریم؟ ولی تا ما این دکلها را جمع نکنیم
هیچکس نمیآید جمع کند .شهردار تهران افزود:
اگر دکلهای اتوبان صدر را جمعآوری نمیکردیم
آثار زیس��ت محیط��ی فراوانی در بر داش��ت .اگر
بگوییم وظیفه ما نیست ،هیچ وقت جمع نخواهد
ش��د .قالیباف با اش��اره به اینکه امروز اداره شهر
خیلی سخت اس��ت ،گفت :بنده در قسمتهای
مختلف کار اجرایی داش��تم ولی اینجا کار بسیار
پیچیده است .وی افزود :در پروژههای ما کمترین
هزینه عمرانی و بیشترین هزینه در تملک اراضی
بوده است .ش��هردار تهران ادامه داد :در بعضی از
پروژهه��ا چند ده برابر قیمت پروژه عمرانی صرف

آژیر

خری��د و تمل��ک اراضی میش��ود و هنگامی که
پروژهه��ا تکهتکه پیش میرود ب��ه دلیل همین
تملکداراییهاست.

■■بیانصافیکردند

داشت :در این شهر هر چه بضاعت و توان داشتهایم
به کار گرفتهایم .سیاهنماییهایی صورت گرفت و
بیانصافیهایی نیز کردند .اینکه دستاوردهایی را
که به دس��ت آمده ضایع کنیم ،ضایع کردن یک
فرد نیس��ت بلکه ضایع کردن یک فرهنگ است.
همه کسانی که در شهر زندگی میکنند خدمات
شهر را میبینند و شاهد خوبیها و بدیهای این
شهرهستند.

ش��هردار ته��ران گفت :ش��هر ته��ران دارای
مس��تندات تاریخی اس��ت .میتوان گفت نصف
زیرس��اختهای شهر در  12سال گذشته ساخته
ش��ده اس��ت .قالیباف افزود:
متروی ته��ران  70کیلومتر
در گذش�ته ته�ران اتوبوسه�ای ■■افزای�ش خط�وط مت�رو
بوده که ت��ا پایان این دوره به کول�ردار و خط�وط  BRTنداش�ته بدون حمایت دولتی
قالیب��اف اف��زود :اینک��ه
 300کیلومتر افزایش مییابد .اس�ت و این اقدامات در ش�رایطی
اگر چند سال گذشته عنوان ص�ورت گرفت�ه ک�ه  82درص�د میگویند در حوزه حملونقل
میشد از شهرک محالتی به اتوبوسه�ا را بای�د دول�ت بخرد و کار نش��ده اس��ت یعنی چه؟
جاده ساوه مترو زده میشود ،ب�ه ش�هرداریها بده�د ک�ه در  70 8کیلومت��ر مت��رو به 300
بعضیها یک ش��وخی بزرگ س�ال گذش�ته یک اتوبوس هم به کیلومتر ب��دون حمایتهای
دولت��ی افزایش یافته اس��ت.
میدانس��تند .وی اف��زود :شهرداری تهران تحویل داده نشد
هماکنون ایستگاههای ما این
وی بیان داش��ت :در گذشته
ظرفی��ت فن��ی را دارد که در ه��ر 2/5دقیقه یک ته��ران اتوبوسه��ای کولردار و خط��وط BRT
قطار از ایستگاه عبور کند .شهردار تهران افزود :در نداشته اس��ت و این اقدامات در شرایطی صورت
طول  12سال گذشته به خاطر مشکالت مالی که گرفته که  82درصد اتوبوسها را باید دولت بخرد
دولتها داش��تند به عهد خود در متروی تهران و به شهرداریها بدهد که در  8سال گذشته یک
عمل نکردند .قالیبافگفت :حتماً بنده و همکارانم اتوبوس هم به شهرداری تهران تحویل داده نشد.
در ای��ن دوره مدیریت ش��هری توفیق نداش��تیم شهردار تهران گفت :مهمترین اولویت ما در حوزه
آنچنان که ش��أن و حق شما مردم است خدمت حملونقل اس��ت .ما در تهران حتی یک کیلومتر
کنیم .حق شما بیش��تر از این است و کمتوفیقی تونل ترافیکی نداش��تیم و حتی تونل رسالت نیز
ما بوده که نتوانستیم همه نیازهای شما را برطرف سالیان س��ال به کندی پیش میرفت و خطوط
کنیم و از منظر دیگر خدا را ش��اهد میگیرم که  40درصد پیشرفت فیزیکی داشت ولی امروز 24
بیش از این هم در توان ما نبوده است .وی گفت :کیلومتر تونل ترافیکی در ش��هر به مردم خدمات
بنده بدون وقفه روزانه  17س��اعت تماموقت کار میدهد.
میکردم و کمتر روزی پیدا ش��ده اس��ت که اذان
قالیباف با تأکید بر اینکه ضایع کردن دستاوردها
صبح در منزل خود باش��م .ش��هردار تهران بیان ضایع کردن افراد نیس��ت ،گفت :الزم نیست افراد

ت�لاش کنند برای اثبات کارآم��دی خود بگویند
دیگران ناکارآمد هس��تند .ما میبینیم که کارها
چطور پیش رفته است .وی افزود :از همان آغاز به
کار در شهرداری تهران ما تا پروژههای نیمهتمام را
تعیین تکلیف نکنیم ،پروژه جدیدی را آغاز نکردیم.
شهردار تهران افزود :پروژه سهراه امینحضور -18
 17س��ال رها ش��ده بود .االن نیز تالش میکنیم
پروژه نیمهتمامی در شهر باقی نماند و براساس یک
برنامه مشخص عمل خواهیم کرد .وی خطاب به
دولت گفت :در س��اخت تونل کمک نکردند ولی
امیدواریم در خرید واگن به وعدههای خود عمل
کنند .پول ما به سمت کارهای ساخت مترو رفت
و متروی تهران هماکنون بزرگترین واگنسازی را
در کشور دارد ولی ساخت مترو مهمتر از ساخت
واگن اس��ت .محمدباقر قالیباف در حاشیه افتتاح
ایستگاه ش��هید محالتی از خط  3مترو تهران و
بهرهبرداری همزمان  4فاز تقاطعهای غیرهمسطح
اتوبان ارتش تصریح کرد :پروژه تقاطع اتوبان امام
علی(ع) با اتوبانهای ارتش و شهیدصیاد شیرازی
یک��ی از گلوگاههایی بود که مش��کالتی را برای
شهروندان به دنبال داشت ،چرا که این پروژه هم
در حال بهرهبرداری بود و هم ضروری بود اقدامات
عمرانی آن تکمیل شود.
■■طرح کمربند سبز نیمهتمام نیست

شهردار تهران درباره تکمیل طرح کمربند سبز
شهر تهران نیز ابراز داشت :پروژه کمربند سبز یک
کار مداومی اس��ت که باید انجام ش��ود .روزی که
ما ش��هرداری را تحویل گرفتیم  18هزار هکتار از
کمربند س��بز شهر تهران انجام شده بود اما امروز
این میزان به بیش از  40هزار هکتار رسیده و بیش
از  2برابر گذشته کار شده است .در ادامه پروژه نیز
 10هزار هکتار از طرح کمربند س��بز باقی مانده
که هر س��ال در فصل کاش��ت درخت باید تداوم
داشته باشد اما االن در وسط تابستان نمیتوان این
 10ه��زار هکتار را درخت کاش��ت .ش��هر آفتاب
پ��روژهای نیمهتمام نیس��ت بلکه اس��تفاده از آن
مربوط به سیاس��ت بهرهبرداری است .وی درباره
سرنوشت نمایشگاه بینالمللی نیز گفت :ساخت
نمایشگاه بینالمللی وظیفه دولت بود اما شهرداری
تهران این کار را انجام داد و نمایشگاه شهر آفتاب
را ساخت .هماکنون حرف شورای شهر این است
که هیچ نمایشگاهی داخل شهر برگزار نشود .از این
رو نمایشگاه بینالمللی تهران یک کار نیمهتمام
نیست بلکه مربوط به سیاست بهرهبرداری است که
نمایشگاهی در داخل شهر برگزار نشود و رسانهها
هم رسالت دارند این موضوع را دنبال کنند.

کوتاه وگویا

ارسال نامههای تهدیدآمیز به قصد اخاذی  4میلیاردی

گ�روه اجتماعی :م��رد جوانی که قصد داش��ت با ارس��ال نامههای
تهدیدآمی��ز از یک س��ردفتر  ۴میلیارد تومان اخاذی کند ،توس��ط
مأموران پلیس شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش فارس ،روز  19خرداد فردی با مراجعه به کالنتری 166
لواسانات به مأموران اعالم کرد :ساعت  13:30روز  11خرداد یکی از
کارمندانم در دفتر اسناد رسمی نامهای تهدیدآمیز در داخل راهروی
دفترخانه پیدا کرده که در آن عالوه بر اینکه از من درخواس��ت مبلغ
 4میلیارد تومان ش��ده ،به قتل نیز تهدید ش��دهام .با تشکیل پرونده
مقدماتی با موضوع «تهدید به قتل» و به دس��تور رئیس شعبه 101
دادگاه عمومی و انقالب لواس��انات ،پرونده جهت رسیدگی در اختیار
اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .همزمان با آغاز
رسیدگی به پرونده ،شاکی پرونده با دستنوشته تهدیدآمیز دیگر به
اداره شانزدهم پلیس آگاهی مراجعه و عنوان داشت که اخیرا  2نامه
تهدیدآمیز دیگر نیز برایش ارس��ال ش��ده و در هر دو نامه مجددا به
قتل تهدید ش��ده اس��ت .کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی در
تحقیقات خود و بنا بر اظهارات ش��اکی پرونده اطالع پیدا کردند که
ش��خصی به دفترخانه ش��اکی مراجعه کرده و بیان داشته که قبل از
عید امسال نوشتهای تهدیدآمیز را در راهروی دفترخانه پیدا کرده اما
آن را پاره کرده است .شاکی پرونده در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان
گفت :این شخص در ادامه صحبتهایش عنوان کرد که اخیرا شنیده
اس��ت تعدادی از اراذل و اوباش با تهدید به قتل افراد اقدام به گرفتن
پول از آنان میکنند .با شناس��ایی این ش��خص به نام اصغر  33ساله
گروه اجتماعی :براساس تفاهمنامه
امداد
کمیته امداد و مرکز رس��یدگی به
امور مساجد مقرر شد در قالب طرح «هر مسجد یک
جهیزیه» و در مرحله اول آن ،مساجد استان تهران
برای تامین حداق��ل  ۵۰۰جهیزیه برای نیازمندان
اقدام کنند .به گزارش «وطنامروز» ،سیدپرویز فتاح
در مراسمامضای تفاهمنامههمکاریباحجتاالسالم
محمدجواد حاجعلیاکبری ،رئیس مرکز رسیدگی به
امور مساجد کش��ور با اشاره به سابقه همکاری این
نهاد و مرکز رسیدگی به امور مساجد ،گفت :کمیته
امداد در تالش است با بهرهمندی از ظرفیت مساجد
کشور سطح رسیدگی به معیشت و زندگی طبقات
کمبضاعت جامعه را از نظر کمی و کیفی ارتقا بخشد.
رئیس کمیت��ه امداد با تاکید بر نقش مس��اجد در
تامین نیازهای ض��روری خانوادههای بیبضاعت از

تحقیقات از وی در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت .وی در اظهاراتش
به کارآگاهان گفت :قبل از عید امس��ال جهت کار ثبتی به دفترخانه
ش��ماره ...مراجعه کرده بودم؛ در حین برگشت در راهروی دفترخانه
دستنوشتهای تهدیدآمیز که برای صاحب دفترخانه نوشته شده بود
پیدا کرده ولی فکر کردم اهمیتی ندارد و آن را پاره نمودم .کارآگاهان
اداره ش��انزدهم پلیس آگاهی در زمان تحقیقات از «اصغر.د» متوجه
وجود آثار خراش��یدگی و جراحت روی صورت و دس��تان وی شدند.
وی در توضی��ح علت آثار جراحت ،در اظهاراتش به کارآگاهان عنوان
داشت :چند روز پیش در منطقه لواسان توسط  6راکب و ترکنشینان
 3دستگاه موتوسیکلت بشدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتم .با توجه
به اظهارات «اصغر.د» ،کارآگاهان اداره شانزدهم به محل ادعایی او در
لواسان مراجعه و در بررسی دقیق این محل ،با شناسایی چندین مرکز
تجاری مجهز به دوربینهای مداربسته به بررسی تصاویر بهدست آمده
از زمان اعالم شده از سوی «اصغر.د» درباره ضرب و جرح وی توسط
سرنشینان  3دستگاه موتوسیکلت پرداخته و اطمینان پیدا کردند که
تم��ام اظهارات «اصغر.د» در اینباره یک داستانس��رایی بیش نبوده
اس��ت .با توجه به ارائه اظهارات کذب از سوی «اصغر.د» ،کارآگاهان
اداره شانزدهم به محل سکونت وی در منطقه لواسان مراجعه و او را
جهت تحقیقات بیش��تر به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
منتقل کردن��د« .اصغر.د» در تحقیقات اولیه منکر هرگونه دخالتش
در ارس��ال نامههای تهدیدآمیز ش��د اما در ادامه و پس از ارائه دالیل
پلیسی ،به ناچار لب به اعتراف گشود .متهم در اعترافاتش به کارآگاهان

گفت :پس از فوت پدرم  3باب منزل مسکونی برایم به ارث ماند ولی
ب��ه دالیل مختلف همه داراییهایم را از دس��ت دادم .در حال حاضر
مستأجر هستم و به دلیل اتمام زمان اجاره باید منزل را تحویل دهم
ولی پولی جهت اجاره منزل جدید ندارم .قبال چندینبار جهت فروش
امالک خود به دفترخانه شماره[ ...متعلق به شاکی] مراجعه کرده بودم
و س��ردفتر آن را کامال میشناختم .اطالع داشتم که وی از وضعیت
مالی مناسبی برخوردار است ،به همین دلیل تصمیم گرفتم با ارسال
دستنوشتههای تهدیدآمیز از وی اخاذی کنم اما چون به نتیجهای
نرسیدم حضورا به دفترخانه مراجعه و داستان تهدید افراد توسط اراذل
و اوباش را برای ایش��ان مطرح کردم .سرهنگ کارآگاه حمید مکرم،
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعالم این
خبر گفت« :با اعتراف صریح متهم مبنی بر ارسال نامههای تهدیدآمیز
به قصد اخاذی ،قرار قانونی از سوی رئیس شعبه  101دادگاه عمومی
و انقالب لواسان صادر و متهم روانه زندان شد».

همزمان با تفاهمنامه کمیته امداد و مرکز رسیدگی به امور مساجد

مساجد تهران به زوجهای نیازمند جهیزیه میدهند
جمل��ه تامین جهیزی��ه برای
نوعروس��ان ای��ن خانوادهه��ا
خاطرنش��ان کرد :با مشارکت
پررنگ مردم خیر و نهادهای
مردم��ی در حال حاضر تعداد
متقاضی��ان دریافت جهیزیه
در کمیت��ه امداد به صفر رس��یده و ای��ن در حالی
اس��ت که بیش از  94هزار جهیزیه در سال  95به
خانوادههای تحت حمایت کمیت��ه امداد پرداخت
ش��ده است .همچنین حجتاالس�لام والمسلمین
محمدجواد حاجعلیاکبری ،رئیس مرکز رسیدگی

بنابر اعالم س��ازمان پزش��کی قانونی سال
گذش��ته  ۵۹۸نفر در کشور بر اثر مسمومیت
ب��ا قرص برنج جان خود را از دس��ت دادند که
این رقم در مقایس��ه با سال  ۹۴که آمار تلفات
 ۵۱۳نفر بود 16/6 ،درصد بیشتر شده است .به
گزارش تس��نیم ،در سال گذشته از کل تلفات
قرص برنج در کش��ور  381نفر مرد و  217نفر
زن بودند ،این در حالی اس��ت که تعداد مردان
فوت شده بر اثر مس��مومیت با قرص برنج در
س��ال  336 ،1394و تعداد زنان  177نفر بود.
بر اساس این گزارش ،در این مدت استانهای
تهران با  ،149گیالن ب��ا  75و مازندران با 67
فوتی بیشترین آمار مرگ ناشی از مسمومیت
با قرص برنج را داش��تهاند ،همچنین در س��ال
گذش��ته آمار تلف��ات قرص برن��ج در بیش از
نیمی از استانها کمتر از  10نفر و در تعدادی
نیز صفر گزارش ش��ده است .با توجه به اینکه
تاکنون مکانیسم دقیق بروز اثرات سمی فسفید
آلومینیوم در انسان شناخته نشده است ،هیچ
پادزهر اختصاصی در درمان مسمومیت حاد با
آن وجود ندارد و اقدامات درمانی تنها ش��امل
اقدامات حمایت��ی ـ عالمتی اس��ت .از لحاظ
زمان بروز عالئم و نشانههای بالینی نیز بعد از
 10-15دقیقه از مصرف خوراکی قرص فسفید
آلومینیوم ،عالئم و نشانههای مسمومیت ظاهر
میش��ود و مرگ در مدت کمتر از  6س��اعت
ممکن اس��ت رخ دهد .در صورت مسمومیت
خوراک��ی ،عالئ��م تحریکی دس��تگاه گوارش
شامل تهوع ،استفراغ و دردهای شکمی است.
بیشتر مرگ و میرها در خالل  12تا  24ساعت
اولیه مسمومیت اتفاق افتاده و معموالً ناشی از
ایس��ت قلبی -تنفسی است و مرگ و میر بعد
از  24س��اعت اغلب ناشی از نارسایی کبدی و
کلیوی است .همچنین عالئم بالینی در این نوع
مس��مومیت ،ناشی از درگیری سیستم قلبی-
عروقی ،گوارشی ،عصبی و ریوی است .هر چند
طی سالهای گذشته و طبق آمارهای موجود
شاهد کاهش تلفات قرص برنج در کشور بودیم
اما متأس��فانه در سال گذشته آمار مسمومیت
با قرص برنج مجدد روند افزایش��ی را در پیش
گرفته و ش��اید همین امر اعمال تدابیر ویژه و
سختگیرانهتر برای جلوگیری از ورود غیرقانونی
قرص برنج به کش��ور و ممنوعیت فروش آن را
دوچندان میکند.

به امور مس��اجد کشور در این
مراس��م با بی��ان اینکه کمیته
امداد از افتخارات انقالب و نظام
اس�لامی اس��ت ،گفت :تالش
کمیته ام��داد برای بهرهمندی
از ظرفیت مس��اجد به عنوان
پایگاه ماموریتهای الهی در جهت خدمترس��انی
به محرومان جامعه ،شایس��ته تبریک است .وی با
اش��اره به کارکردهای آموزش��ی ،فرهنگی ،عبادی،
ایمانی و اجتماعی مس��اجد یادآور شد :مساجد در
حوزههای ایجاد وحدت و اخوت بین مس��لمانان و

س��بک زندگی اس�لامی نقش موثری داشته است.
حجتاالسالم والمسلمین حاجعلیاکبری با اشاره
به جایگاه مس��اجد در محالت برای گرهگش��ایی از
مشکالت مردم ،اظهار کرد :مساجد از ابتدا پناهگاه،
صیانتبخ��ش و فریادرس اف��راد جامعه بوده و باید
در جهت امدادرس��انی ،تلطیفکننده فضای کشور
و محیطی ب��رای زدودن غم از دلها و مرکز تربیت
الهی انسانها باشد.
گفتنی است براساس این تفاهمنامه و با توجه
به اجرای طرح «هر مس��جد یک جهیزیه» مقرر
شد در مرحله نخست مس��اجد استان تهران در
ارتباط با موضوع تامین حداقل  500جهیزیه برای
نیازمندان اقدام کنند و در مرحله دوم فعالسازی
تشکلهای نیکوکاری مردمی در مساجد مستعد
استان انجام شود.

■■زهرا احمدیپ��ور ،معاون رئیسجمهوری و
رئیس سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری گفت« :آسیبشناسی موارد مرتبط
با بازار گردش��گری روس��یه از اقدامات مهمی
اس��ت که باید در دستورکار قرار گیرد؛ روسیه
یک حوزه مهم برای گردش��گری ماست و باید
سهم مشخصی از این بازار وسیع داشته باشیم».
■■نمایش «پرنده و فیل» به کارگردانی حمید
کیانی��ان با مش��ارکت و نقشآفرینی کودکان
دارای نیازه��ای ویژه (نابینا ،ناش��نوا ،کمتوان
جسمی و حرکتی) از هفتم تیر در مرکز تئاتر
کانون روی صحنه میرود.
■■با هدف استفاده از فرصت معنوی ماه مبارک
رمضان ،در راستای درسآموزی از قرآن کریم
و بهرهمن��دی از محضر خانواده معزز ش��هدا،
ش��هرداری منطقه یک طرح «بیتالنور» را در
بیت خانوادههای معظم شهدای شمال تهران
برگزار کرد.
■■اصغر اکبری ،مدیر مرکز خدمات اجتماعی
منطقه  13گفت :در راستای اجرای برنامههای
حمایتی به مناسبت ماه مبارک رمضان با حفظ
کرامات انس��انی ،بین ش��هروندان محالت کم
برخوردار  410س��بدکاال با مش��ارکت خیران
محلی توزیع شد.
■■امیر عذیری ،معاون اش��تغال و خودکفایی
کمیت��ه امداد اس��تان ته��ران با بی��ان اینکه
توانمندسازی و تأمین خوداتکایی مددجویان
تحت حمای��ت از مهمترین اه��داف این نهاد
اس��ت ،اظهار کرد :فراهم ک��ردن امکانات الزم
به منظور توانمندسازی ،خوداتکایی ،استقالل
اقتصادی افراد و خانوادههای نیازمند از طریق
استعدادسنجی ،مشاوره مهارتآموزی ،پرداخت
تسهیالت و ایجاد اشتغال در اولویت برنامههای
کاری این نهاد است.
■■«چگونه طرحهای  3بعدی بکشیم و ببینیم»
عنوان اثری است از محمدجواد پوستپرداز و
جمال رادفر که به دنی��ای 3بعدی میپردازد.
این کتاب با طرح مقدمهای به مسائلی همچون
«دنی��ای واقعی چند بعدی اس��ت؟»« ،دید 3
بعدی در انس��انها»« ،عکاس��ی  3بعدی» و...
میپ��ردازد و پس از آن در مباحثی به ش��یوه
دیدن اجسام اشاره دارد.

