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آغاز فصل خشک در اندونزی، این فرصت را 
برای کشاورزان این کشور استوایی ایجاد کرده 
تا با سوزاندن زمین های خود این زمین ها را برای 
کاشت درخت پالم که صنعت پررونق اندونزی و 

مالزی است، اقدام کنند.

یک دختر 12 ساله هندی االصل در انگلستان 
توانســت باالترین نمره ممکــن )162( را که 
از نخبگانی مانند آلبرت انیشــتین  و استفن 
هاوکینگ نیز بیشــتر است، در آزمون ضریب 

هوشی بدست بیاورد.

به گزارش ایســنا، »لیدیا سباستین« از اســکس به جمع یک درصد از 
ورودی های آزمون هوش منسا پیوست که باالترین نمره را بدست می آورند. 

منسا یک انجمن برای افراد با ضریب هوشی باالست.
لیدیا آزمون خود را ظرف چند دقیقه در دانشــکده بیرک بک لندن به 
اتمام رساند.وی گفت: در ابتدا من واقعا نگران بودم اما به محض شروع کردن، 
متوجه شــدم که آزمون آسانتر از چیزی بود که انتظارش را داشتم و بعد به 
آرامش رسیدم.لیدیا افزود: این آزمون، مهارت های زبانی از جمله شباهت ها و 
تعاریف و منطق مرا به چالش می کشید.به گفته »آروم سباستین« پدر لیدیا، 
رادیولوژیست بیمارستان عمومی کولچستر، دخترش در شبکه های اینترنتی 

مختلف آزمایشات هوش را دنبال می کرد و به آنها عالقه نشان می داد.
والدین لیدیا می گویند که او در زمینه های دیگر نیز استعداد دارد و از چهار 
سالگی ویولن می نواخت. وی همچنین از 6 ماهگی شروع به صحبت کرده بود.
لیدیا و »نیکل بار« 12 ساله از ایالت اسکس و »آهیل ژوهر« از بلک بورن 
امسال باالترین نمرات منسا را گرفتند.آزمون کتل 150 سؤال دارد و اکثر آن، 
ارزیابی های ادراک از طریق متن است که حداکثر نمره برای بزرگساالن 161 
و برای افراد زیر 18 سال، 162 است.تصور می شود که هاوکینگ و انیشتین 
ضریب هوشــی در حدود 160 دارند. منسا بر این باور است که بزرگترین و 

قدیمی ترین جامعه افرادی با ضریب هوشی باال در جهان است.
عضویت برای هر کسی که ثابت کند که ضریب هوشی باالتر از دو درصد 
جمعیت عموم دارد، آزاد اســت. این امر توسط تشخیص یا اثبات آزمون های 

هوشبهر اندازه گیری می شود.

در آکادمی نظامی وست پوینت در نیویورک 
آمریکا هر ســال برنامه ای برگزار می شــود تا 
را  تمرین های سختی  وارد که  تازه  دانشجویان 
در تابستان پشت سر گذاشته اند، خشم خود را 
خالی کنند. در این برنامه، دانشجویان با بالش به 

هم حمله می کنند.
سی ان ان نوشت: در جنگ بالش های تابستان 2015 که حدود دو هفته 
پیش برگزار شــد، تعدادی از دانشــجویان مصدوم شدند. مدیر وست پوینت 
در بیانیه ای اعالم کرد که در این برنامه حدود 30 نفر زخمی شــده اند و به 
کمک های پزشکی نیاز داشتند. از این تعداد، 24 نفر نیز با آسیب دیدگی مغزی 
رو به رو شده اند.گفتنی است بعضی نیز دچار شکستگی بینی، دررفتگی شانه 

و شکستگی قسمت هایی از استخوان پیشانی شده اند.
مدیر وست پوینت چیزی درباره علت این آسیب دیدگی ها بیان نکرده اما 

تحقیقات در این رابطه آغاز شده است.
ظاهرا در بالش ها اجسام سفتی بوده است. یک ویدئو که در یوتیوب پخش 
شده است نشان می دهد که دانشجویان به شکل نامنظمی وارد حیاط شده اند 

و به جنگ با بالش پرداخته اند.

مردی که با حــدود نیم متــر قد عنوان 
کوتاه تریــن مرد جهان را در اختیار داشــت، 

درگذشت.
چاندرا باهادر دانگی، مرد 54/6 سانتی متری اهل 
نپال در 75 ســالگی درگذشت. او در میان افرادی که 

قدشان رسما اندازه گیری و ثبت شده است، کوتاه ترین بود. نام دانگی در فوریه 
2012 به عنوان کوتاه قدترین مرد جهان درکتاب گینس ثبت شد.

مؤسسه گینس خبر درگذشــت دانگی را تایید کرد. کوتاه قدترین مرد 
جهان شامگاه پنجشنبه در بیمارستانی در ساموآی آمریکا )مجمع الجزایری 
در غرب اقیانوس آرام( در پی یک بیماری درگذشت. سخنگوی بیمارستان به 

جزئیات بیشتری از بیماری دانگی اشاره نکرده است.
به نوشته روزنامه »کاتماندوپست« نپال، دانگی در ساموآی آمریکا مشغول 

کار در یک سیرک بود و به دلیل عفونت ریوی به بیمارستان برده شد.
دانگی در روستایی دورافتاده در فاصله 400 کیلومتری کاتماندو، پایتخت 
نپال، زندگی می کرد. او از زمان ثبت نامش به عنوان کوتاه قدترین مرد جهان، 
عموما در ســفر بود.مؤسسه گینس در نوامبر سال گذشته )2014( مالقاتی 
بین دانگی و سلطان کوزن، بلندقدترین مرد جهان، در لندن ترتیب داد. کوزن 

2/51 متری اهل ترکیه است.

دود پالم 
اندونزی در 
چشم مردم 

مالزی
به گزارش ایرنا، دود جمع شده بر فراز استان سوماترا که حدود 474 هزار 
کیلومتر مربع مساحت دارد، سنگاپور را به طور کامل و بخش های جنوبی و 
مرکزی مالزی را تحت تاثیر قرار داده و این دود اکنون در چشم مردم سنگاپور 
و مالزی رفته است.پروازهای محلی و بین المللی به ویژه در مقاصد بین مالزی، 
سنگاپور و اندونزی لغو و زندگی شمار زیادی از مردم مختل شده است. شاخص 
میزان آلودگی هوا در ســنگاپور بعدازظهر روز دوشنبه با عبور از مرز 100 به 
وضعیت ناسالم رسید و آسمان شهر کواالالمپور، پایتخت مالزی نیز پوشیده 
از دود اســت.میزان آلودگی براساس شاخص آلودگی هوا تعیین می شود که 
بین صفر تا 50 خوب، 51 تا 100 متوسط، 110 تا 200 ناسالم، 201 تا 300 
خیلی ناسالم، 301 تا 500 خطرناک و شاخص بیش از 500 شرایط اضطراری 
است.اگر این شاخص از مرز 500 عبور کند خدمات غیرضروری دولت متوقف 
و همه بنادر در مناطق تحت تاثیر قرار گرفته تعطیل می شــوند. فعالیت های 
تجاری و صنعتی بخش خصوصی نیز متوقف می شوند.کارشناسان به مدارس 
برخی مناطق مالزی پیشنهاد کرده اند دانش آموزان ابتدایی از ماسک استفاده 
کنند.سازمان هواشناسی مالزی اعالم کرد شاخص آلودگی هوا در هفت حوزه 
شبه جزیره مالزی در شرایط ناسالم است.دودهای ناشی از سوزاندن مزارع در 
استان سوماترا و کالیمانتان اندونزی اکنون مالزی و سنگاپور را فرا گرفته است.
انگیزه اصلی کشاورزان اندونزیایی از آتش زدن مزارع و جنگل ها کسب سود 
اقتصادی بیشــتر است، زیرا زمینی که در آن درختان پالم کاشته شده باشد 

در مقایسه با زمین هایی که درآن کاشتی نشده باشد، دو برابر ارزش دارند.

رئیس پلیس تهران بزرگ درباره برخورد پلیس 
با بدپوششــی و کشف حجاب در برخی خودروها 
گفت: پلیس در مواجهه با چنین مواردی با توقیف 
خــودرو، متخلفان را به دســتگاه قضایی ارجاع 

می دهد.
به گزارش فارس، سرتیپ پاسدار حسین ساجدی نیا 
ضمن اعــالم برخــورد قانونمدارانه پلیــس پایتخت با 
رانندگانی که در ساعاتی از شب مرتکب تخلفات راهنمایی 
و رانندگی خصوصاً در بزرگراه ها می شوند، اظهار داشت: 
نیروی انتظامی تهران از آغاز ســال 94 تاکنون در پاسخ 
به مطالبات مردم برابر ســنوات گذشــته ولی با جدیت 
بیشــتر با ناهنجــاری های ترافیکی از قبیل ســرعت و 
ســبقت غیر مجاز، الیی کشــی، دور دور کردن، جوالن 
دادن با خودروهای لوکس و ویژه، کشــف حجاب راننده 
و سرنشــینان، آلودگی صوتی، مزاحمت نوامیس، ایجاد 
ســد معبر، نقص فنی خودرو و اخالل در نظم ترافیکی، 
برخورد نموده است که این امر از مهمترین اهداف طرح 

مذکور به شمار می آید.ســاجدی نیا به برخورد جدی و 
قاطع پلیس با رانندگانی که اقدام به حرکات نمایشی و 
خطرناک، مسدود نمودن معابر و اخالل در انجام ماموریت 
خودروهای امدادی، اورژانس و آتش نشانی می کنند، اشاره 
کرد و افزود: پلیس به هیچ عنوان اجازه قانون شــکنی به 

اینگونه افراد را نخواهد داد.
وی دربــاره برخورد پلیس با بدپوششــی و کشــف 
حجاب در برخی از خودروها گفت: از گذشته برخورد با 
بدپوششی و کشف حجاب یا هرگونه اقدام هنجارشکنانه 
توسط سرنشــینان خودروها در دستور کار پلیس بوده 
و پلیــس در مواجهه با چنین مــواردی اقدام به توقیف 
خودروی متخلفان کرده و متهمان را به دستگاه قضایی 

ارجاع می دهد.
رئیس پلیس تهران با بیان اینکه موضع پلیس در بحث 
برخورد با پدیده دور دور بیشــتر ایجابی است تا سلبی، 
به بیش از 10 هزار راننده ای که در خالل اجرای طرح با 

تذکر و ارشاد پلیس مواجه شدند، اشاره کرد.

سردار ساجدی نیا با بیان اینکه متاسفانه برخی از این 
رانندگان با ســرعت باال در معابر و بزرگراه های پایتخت 
تردد می کنند که نه تنها جان خود بلکه جان رانندگان 
خودروهای دیگر و شهروندان را هم به خطر می اندازند، 
اظهار داشت: این گونه رانندگان در صورتی که به فرمان 
پلیس توجه نکنند، بعد از توقیف خودرو به مراجع قضایی 

معرفی خواهند شد.
این مقام ارشد انتظامی افزود: از ابتدای سال جاری 
با اجرای طرح های شبانه حدود 21 هزار انواع خودروی 
سبک و سنگین توقیف و روانه پارکینگ های سطح شهر 
شدند و همچنین 315 هزار دستگاه خودروی متخلف از 
ســوی ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
مــورد جریمه و اعمال قانون قرار گرفته اند. همچنین در 
طول اجرای این طرح تاکنون یک هزار و 87 دســتگاه 
انواع خودروهای ویژه و لوکس توقیف و روانه پارکینگ ها 

شده اند.
ساجدی نیا  با اشاره به  این که ماموران پلیس پایتخت 

در خالل اجرای طرح برخورد با تخلفات شبانه خودروها، 
گواهینامه 83 نفر که 30 نمره منفی کسب کرده بودند 
را نیز ضبط و ابطال کردند افزود: پلیس همچنین از ادامه 
رانندگــی 229 تن از رانندگانی که به دلیل اســتعمال 
مواد مخدر یا مصرف مشروبات الکلی شرایط عادی برای 
رانندگی نداشتند، ممانعت به عمل آورد و ضمن توقیف و 
اعمال قانون و هدایت خودروهایشان به پارکینگ متهمان 

را نیز به مرجع قضایی معرفی کرده است.
وی با اشــاره به اینکه در ســاعات پایانی شب بعضاً 
مشاهده می شود برخی از جوانان در معابر و خیابان های 
شــمالی تهران به بهانه اینکه می خواهند تفریح کنند با 
خودروهای لوکس جوالن می دهند و به اصطالح دور دور 
بازی می کنند، خاطرنشان کرد: پلیس با تفریح سالم مردم 
مخالف نیست اما این عمل از مصادیق بارز هنجارشکنی و 
بی نظمی اجتماعی است و پلیس ضمن اینکه با اینگونه 
جرائم به شدت برخورد می کند به جوانان عزیر نیز توصیه 

می کند که تفریحات سالم را مد نظر قرار دهند.

رئیس پلیس پایتخت خبر داد

برخورد جدی پلیس با بدپوششی در خودروها

سرویس اجتماعی-
اصغر جهانگیر در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
سوالی در خصوص کشــف 30 سکه و یک دستگاه 
موبایل از مهدی هاشــمی و اینکه وکیل وی مدعی 
شده این وسایل صورت جلسه شده بود و با هماهنگی 
زندان به وی داده شده است، گفت: در بازرسی ها به 
این موارد رسیده اند و قطعا اگر زندان اطالع داشت 
که اینها همراهش بوده در بازرسی ها عنوان »کشف« 

به آن اطالق نمی شد.
رئیس ســازمان زندان ها در پاســخ به این ســوال که 
آیا شــما ادعای وکیل مهدی هاشــمی مبنی بر اینکه این 
وســایل صورت جلسه شده بود را تکذیب می کنید یا خیر، 
افزود: صورت جلســه ای به من نرســیده؛ البته باید بررسی 

کنم و بگویم.
جهانگیر در پاســخ به این ســوال که آیا ورود سکه به 
زندان مرسوم است گفت: سکه، پول است و اگر کسی پولی 
همراهش باشــد باید تحویل دهــد و ما به جای آن کارت 
اعتبــاری می دهیم و مبالغ را به حســاب آن کارت واریز 

می کنیم و افراد می توانند روزانه مبلغی را برداشت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود تغییر رئیس 
زندان اوین مرتبط با قضیه مهدی هاشمی و مالقات حضوری 
او با مادرش بوده است، افزود: کسانی که این موضوعات را به 
هم ارتباط می دهند در خصوص زندان بانی اسالمی اطالعی 
ندارند. عنوان شــده بود »رفتــار خوب با متهم« باعث این 
تغییرات شده)!( در حالی که باید بگوییم ما موظف هستیم 
نسبت به تمام کسانی که وارد زندان می شوند رفتار مناسب 
داشــته باشیم، زیرا این یک توصیه اسالمی و قانونی است 
و کسی قطعا به خاطر رفتار خوب تغییر نمی یابد یا برکنار 

نمی شود!
رئیس سازمان زندان ها ادامه داد: ما یک سری تغییرات 

طبیعی داریم که این تغییرات در تهران هم اعمال شد.
جهانگیر در پاسخ به این سوال که اگر مشخص شود در 
بحث کشف سکه و موبایل از مهدی هاشمی از سوی ماموران 
زندان اهمال کاری صورت گرفته، برخورد می شود یا خیر، 
گفت: مامورین ما در ورودی ها موظف هستند بازرسی هایی 
داشــته باشــند و بعد از اینکه بازرسی کردند، فرد تحویل 
زندان می شــود. به طور طبیعی اگر در بازرسی دقت کافی 
صورت نگیرد برخورد الزم با کســانی که در مبادی ورودی 

دقت الزم را نداشتند صورت می گیرد.
وی در پاســخ به این ســوال که گوشی کشف شده از 
مهدی هاشمی، گوشی دوربین دار بوده یا ساده افزود: گزارش 
بازرســی را ندیده ام و باید نگاه کنم. اصوال زندان به دلیل 
ترددهای زیادی کــه دارد مانند مالقات خانواده زندانیان، 
مرخصی ها، اعزام به درمانگاه یا اعزام به شعبات، به صورت 
مرتب کشفیاتی داریم به طوری که در یک ماه گذشته در 
بازرسی هایی که در سراسر کشور انجام شد صدها موبایل و 

اشیاء ممنوعه از جمله چاقو از زندانیان کشف شد 
رئیس ســازمان زندان ها ادامه داد: البته امکان این که 
بتوان ورود اشــیاء و وسایل غیرمجاز به زندان را به صورت 
صددرصــد کنترل کرد وجــود ندارد، زیرا هــم زندانیان 
جاسازی های خاصی دارند و هم امکانات و تجهیزات کافی 

نیست!
جهانگیر افزود: برخی وســایل توسط بعضی ماموران 
متخلف وارد زندان ها می شود که این مسئله در حال بررسی 

و پیگیری است و قطعا برخورد می شود.
وی در پاســخ به این سوال که آیا به نظر شما داشتن 
ســکه در زندان غیر مجاز است یا خیر گفت: اصوال همراه 

داشتن پول ممنوعیت قانونی ندارد اما زندان دستورالعملی 
دارد که بر اســاس آن همراه داشتن اشیاء مجاز نیز باید با 

هماهنگی زندان باشد.
پای یک گوشی دیگر هم در میان است!؟

بنا بر رویه داخلی زندان ها، همراه داشــتن پول، تراول 
و ســایر موارد ممنوعه همچون گوشــی تلفن همراه، پس 
از کشــف؛ مجازات ســنگینی از قبیل حبس در انفرادی و 
محرومیــت از هواخوری عمومی به همــراه دارد که هنوز 
مشخص نیست آیا چنین مواردی در پرونده تخلفات مهدی 

هاشمی رفسنجانی نیز اعمال شده است یا خیر. 
همچنین بنا بر برخی اطالعات منتشر شده  قابل تامل، 
علی رغم گوشی کشف شده از مهدی هاشمی، وی همچنان 
از داخل زندان با رســانه های ضدانقالب مرتبط است و در 
فضای شــبکه های اجتماعی فعالیت هــم می کند! انتظار 
می رود مسئولین زندان اوین درخصوص این گمانه مهم با 
توجه به موضوع محکومیت نامبرده و تخصص وی در جرایم 
ضدامنیتی پاسخگو بوده و با پیگیری موضوع با حساسیت 
بیشــتر، نظارت دقیق تری بر اعمال و رفتار و تحرکات این 

مجرم بانفوذ داشته باشند. 

پاسخ رئیس سازمان زندان ها به وکالی مهدی هاشمی

همراه داشتن موبایل و سکه و پول جرم است

مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، 
آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: کاالهایی 
که در ماهواره ها تبلیغ می شــوند هیچ مجوزی از 
وزارت بهداشــت ندارند و اگر مجوز داشته باشند، 

باطل می شود.
هدایت حسینی در مورد تبلیغات فرآورده های غذایی، 
آرایشی و بهداشــتی در رســانه ها اظهار داشت: تبلیغات 
محصوالت غذایی به خصــوص فرآورده های غذایی وارداتی 
در شبکه های غیرمجاز و ماهواره ها ممنوع است و در صورت 
تبلیغات در ماهواره تمامــی پروانه های محصوالتی که در 
ماهواره تبلیغ دارند با همکاری وزارت ارشاد، باطل می شود.
حسینی افزود: کاالهایی که در ماهواره ها و شبکه های 
غیرمجاز تبلیغ می شــوند هیچ مجوزی از وزارت بهداشت 
ندارند و اگر مجوزی نیز داشته باشند مجوز آنها به سرعت 

تعلیق و باطل می شود.
مدیــر کل نظارت و ارزیابی ســازمان غذا و دارو اظهار 

داشت: تبلیغات فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی در 
رسانه های داخلی ممنوعیتی ندارد ولی بر اساس ماده 37 
قانون تبلیغات کاالهای آسیب رسان به سالمت در حال حاضر 
ممنوع اســت که فهرست کاالهای آسیب رسان به سالمت 
به صورت کارشناســی تهیه شده و به سازمان صدا و سیما 

و مراجعی که بر تبلیغات نظارت دارند ابالغ شده است.
وی افزود: محصوالت آسیب رسان محصوالتی را شامل 
می شود که میزان نمک، چربی و شکر آنها باال است که در 
سه دسته هستند که تبلیغات این محصوالت قطعا ممنوع 
است و هیچ تبلیغاتی را نباید در هیچ رسانه ای داشته باشند.

حســینی گفت: محصوالت آرایشی و بهداشتی که 
مجوزهای الزم را از وزارت بهداشــت و ســازمان غذا و 
دارو داشــته باشند می توانند تبلیغات داشته باشند ولی 
اگر محصولی مجوز نداشــته باشــد و تبلیغی را در هر 
رســانه ای داشته باشد تخلف اســت و با آنها به شدت 

برخورد می کنیم.

مجوز محصوالت غذایی تبلیغی در ماهواره باطل می شود
از سوی پلیس راهور ناجا  محدودیت های 

ترافیکی آخر هفته اعالم شد.
به گــزارش پایگاه خبــری پلیــس راهور،تردد 
موتورسیکلت از ســاعت 12 امروز تا ساعت 24 روز 
جمعــه از محورهای کرج- چالوس، هراز،فیروزکوه و 

تهران- سمنان- مشهد وبالعکس ممنوع می باشد.
 همچنین تردد انواع تریلر وکامیون و کامیونت از 

محور کرج- چالوس ممنوع است.
تردد انواع وســیله نقلیه از ساعت 14 روز جمعه  
الی ساعت 2 بامداد روز شنبه از کرج به سمت مرزن 
آباد ممنوع بوده و تردد انواع وســایل نقلیه از ساعت 
17:30 روز جمعه الی ســاعت 2 بامداد روز شنبه از 
15کیلومتری جنوب مرزن آباد )دزدبن( به سمت کرج 

به صورت یک طرفه خواهد بود.
بر این اساس تردد تریلرها در محور هراز ممنوع 
است، همچنین تردد کامیونها وکامیونت ها به استثنای 
حاملین مواد ســوختی وفاسد شدنی از ساعت 6 الی 
24 روزهای چهارشــنبه، پنج شنبه وجمعه از محور 

هراز ممنوع است.
تردد تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و 
فاسد شــدنی از ساعت 12 الی24 امروز  و از ساعت 
6 الی 24 روز جمعه از تهران به قائمشــهر وبالعکس 

ممنوع می باشد.
همچنین تــردد کلیه کامیونهــا و تریلرها به 
اســتثنای حاملین مواد ســوختی وفاسد شدنی از 
ســاعت 6 الی24 روز جمعه از اردبیل به آســتارا 

وبالعکس ممنوع است.

کامیون کمپرسی در حال حرکت به دلیل باال 
بودن کمپــرس با یک پل عابر پیاده در خیابان 

شهیدرجایی برخوردکرد. 
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران با اعالم 
این خبر به فارس، گفت: این حادثه صبح دیروز درمسیر 
جنوب به شمال خیابان رجایی، باالتر از آزادگان رخ 
داد و ماموران ســه ایستگاه به همراه سه جرثقیل به 

محل حادثه اعزام شدند.
جــالل ملکی با بیان این که ایــن کامیون  پس 
از برخــورد با پــل عابر در وضعیتــی نامتعادل قرار 
داشت،افزود:خوشــبختانه ایــن پل ســقوط نکرد و 
هیچ کــس نیــز بر روی پــل نبود، تنهــا راننده این 
کمپرســی دچار آسیب دیدگی شده بود که به مراکز 

درمانی منتقل شد.

برخورد کامیون با پل عابرپیاده 

اعالم محدودیت های 
ترافیکی آخر هفته 

دبیر کل ســتاد مبارزه با مواد مخدر کشور از 
مرگ 3 هزار نفر در ســال براثر مصرف مواد مخدر 

در کشور خبر داد.
علیرضا جزینی در همایش بهبود یافتگان از دام اعتیاد 
در مجتمع فدک اردبیل اظهار کرد: در کشور عزم جدی در 
مبارزه با مواد مخدر با تمام توان و ظرفیت وجود دارد و ما 
زمانی که بهبودیافتگان و بازگشت دوباره افراد معتاد را به 
آغوش گرم خانواده و جامعه می بینیم خوشحال می شویم.

وی با بیان اینکه 200 هزار نفر در طول سال در دنیا 
براثــر مصرف مواد مخدر از بین می روند، یادآور شــد: در 
کشــورمان ایران بعد از تصادفات بیشترین تلفات، مربوط 
به مصرف مواد اســت به طوری که 3 هزار نفر ســاالنه بر 
اثر مصرف مواد مخدر از بین می روند.جزینی با اشــاره به 
مسئله اقتصادی قاچاق مواد مخدر و سود سرشاری که در 
آن نهفته است عنوان کرد: در کشور ما قاچاقچیان ساالنه 
3 میلیارد دالر از این راه سود می برند و خساراتی را متوجه 
جامعه ما می کنند که جبران آن بســیار سخت است.وی 
ادامه داد: در برنامه ششــم توسعه براساس سیاست های 
ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب قرار است 25 درصد از 

شیوع اعتیاد کاسته شود.
وی یادآور شــد: باید هر ســاله 5 درصد کاهش را در 
حوزه اعتیاد شــاهد باشیم که راهکار اصلی در این زمینه 

متمرکز شدن روی مسئله پیشگیری است.
هشدار جدی به آرایشگاه های زنانه

دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر کشــور در این 
همایــش همچنین با هشــدار به آرایشــگاه های زنانه و 
باشگاه های ورزشی و عطاری ها در ارسال و توزیع قرص های 
روان گردان و مواد مخدر صنعتی اظهار کرد: آرایشگاه های 
زنانه و عطاری ها حق ندارند مواد مخدر صنعتی و قرص های 
روان گردان که حاوی مواد مخدر صنعتی هســتند،  توزیع 
کنند.وی یادآور شــد: ما با ســه ضلع مثلث مرگ شامل 
آرایشگاه ها، باشگاه ها و مراکز ورزشی و تبلیغات ماهواره ای 
رو به رو هستیم که به شدت مصرف روان گردان ها را تبلیغ 
می کنند.جزینی همچنین در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
از کشــف 267 تن مواد مخدر در کشور در طول پنج ماه 
گذشته سال جاری خبر داد و گفت: نیروهای جان برکف 
این ســتاد در راه مبارزه با مــواد مخدر بیش از 3 هزار و 
780 شهید و 12 هزار جانباز تقدیم نظام جمهوری اسالمی 
کرده اســت و این ستاد همچنان به دشمن اجازه نخواهد 
داد کشورمان به راحتی و آسودگی به معبر ترانزیت مواد 

مخدر تبدیل شود.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
عنوان کرد

مرگ ۳ هزار نفر
 در سال بر اثر اعتیاد

زمین لرزه جیرفت را لرزاند
کرمان- ایرنا: مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: زمین لرزه 
4/2 ریشتری ساعت 5 صبح سه شنبه حوالی جیرفت در جنوب این استان 

خسارتی نداشته است.
محسن صالحی افزود: بررســی های الزم از سوی فرمانداری جیرفت و 
نیروهای امدادی در منطقه صورت گرفت و تاکنون خسارت ناشی از زمین لرزه 

گزارش نشده است.
ایــن زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری زمین روی داد و مرکز لرزه نگاری 

کشوری ابتدا بزرگی آن را 4/1 اعالم کرد.
برخورد 2 خودرو 3 قربانی گرفت

بجنورد- ایرنا: رئیس پلیس راه خراســان شــمالی گفت: برخورد یک 
دستگاه پراید با مینی بوس عصر دوشنبه در خراسان شمالی 3 کشته و 10 

مصدوم برجای گذاشت.
سرهنگ علیرضا حسین زاده افزود: این سانحه  ساعت 15 روز دوشنبه 

در محور جوزک- آشخانه در خراسان شمالی رخ داد.
وی، علــت این حادثه را انحــراف به چپ و خواب آلودگی راننده خودرو 

پراید عنوان کرد.
یک کشته و 2 مجروح در تصادف زنجیره ای

زرین شــهر- خبرنگار کیهان: فرمانده نیروی انتظامی شهرستان لنجان 
گفت: در آزادراه زرین شــهر- فوالدشهر بر اثر واژگونی یک دستگاه کامیون 
و برخورد 8 خودروی ســواری به این وســیله نقلیه یک نفر کشته و دو نفر 

دیگر مجروح شدند.
رضا عرب شیری افزود: پس از اطالع از این حادثه ماموران پلیس راهنمایی 
و رانندگی لنجان، تیم های گشــتی پلیس راه و نیروهای امدادی بالفاصله 
خود را به محل وقوع حادثه رســاندند.وی تصریح کرد: در این حادثه راننده 
سواری در اثر شدت جراحات وارده در محل حادثه جان خود را از دست داد 
و دو مصدوم دیگر به بیمارســتان منتقل شدند که حال عمومی آنها خوب 

گزارش شده است.
قتل جوان 19 ساله در درگیری خیابانی

آمل- ایسنا: فرمانده انتظامی آمل گفت: در پی کسب خبری مبنی بر وقوع 
درگیری بین چند جوان در روستای کچب آمل، عوامل فرماندهی انتظامی 

بخش دابودشت به حادثه اعزام شدند.
گنجیان مقدم افزود: ماموران با حضور در محل حادثه در بررســی های 
اولیه دریافتند، سه نوجوان به دلیل اختالف با فردی به نام »مختار- م« 19 

ساله با وی درگیر شدند و او را به شدت مصدوم کردند.
وی ادامه داد: این فرد که به علت مصدومیت شــدید به کما رفته بود با 
حضور عوامل امدادی سریعا به مرکز درمانی منتقل شد و عوامل درگیری به 
ویژه متهم اصلی پرونده و عامل ایراد ضرب و جرح به نام »امیرحسین- الف« 
دستگیر شد.فرمانده انتظامی شهرستان آمل تصریح کرد: با توجه به تالش 
پزشکان معالج فرد مصدوم به علت قطع نخاع شدن و شدت جراحات وارده 

در یکی از مراکز درمانی تهران جان باخت.
گنجیان مقدم تاکید کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی 

معرفی و با قرار صادره روانه زندان شدند.
مرگ کودک در اثر وحشت

زرین شهر- خبرنگار کیهان: جسد کودک 3 ساله که حوالی گورستانی در 
شهرستان لنجان ناپدید شده بود، پس از 3 روز در منطقه ای جنگلی کشف شد.

در گزارش پزشــکی قانونی، گرسنگی و وحشت علت مرگ این کودک 
اعالم شده است.

واژگونی مینی بوس با 13 مصدوم
شهرکرد- خبرنگار کیهان: یک دســتگاه مینی بوس در محور ارتباطی 

شهرکرد- فارسان واژگون شد.
در این حادثه که در محدوده منطقه پردنجان رخ داد 13 نفر از مسافران 

مینی بوس مجروح شدند.
مجروحان توسط آمبوالنس های 115 به بیمارستان فارسان منتقل شدند 

و تحت درمان قرار گرفتند.
انهدام باند سرقت مسلحانه

مشــهد- ایرنا: فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: اعضای باندی که 
از غرب کشــور وارد مشهد شــده و اقدام به سرقت های مسلحانه می کردند 

شناسایی و دستگیر شدند.
سرتیپ دوم بهمن امیری افزود: پلیس با ردزنی علمی و اطالعاتی محل 
رفت و آمد این افراد را شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه آنان را در حالی که 

فرصت عکس العملی نداشتند در مخفیگاهشان دستگیر کرد.
وی ادامه داد: دو همدســت سردســته این باند از مجرمان حرفه ای و 
خطرناک با ســنین 28 و 30 سال و دارای سوابق کیفری نزاع، آدم ربایی و 

دیگر جرایم خشن هستند.
امیری تصریح کرد: پلیس در بازرســی از محل اختفای اعضای این باند 
در خیابان آبکوه مشهد دو قبضه اسلحه وینچستر، یک قبضه کالشینکف به 
همراه 35 تیر جنگی و 64 تیر متعلق به سالح وینچستر، خشاب، کاله کشی، 
کاله لبه دار، چراغ قوه حرفه ای، قمه پنجاه سانتیمتری و کیف های مسافرتی 

کشف کرد.
به گفته وی متهمان در تحقیقات اولیه اعتراف کردند که در حال طراحی 
سرقت های مسلحانه در مشهد بوده و حتی برای آمادگی سرقت، در بیابان های 

اطراف شهر اقدام به تمرین تیراندازی و نشانه گیری فرضی کرده اند.
دستگیری قاتل در قشم

قشــم- خبرنگار کیهان: قاتل دختر قشمی در کمتر از هشت ساعت با 
پیگیری های دادستان، دادگستری و نیروی انتظامی شهرستان قشم شناسایی 

و دستگیر شد.
بر اســاس این گزارش، در روز یکشنبه جســد دختری در کوچه پس 
کوچه های شهرک الهیه کشف و بعد از شناسایی هویت مقتوله، کارآگاهان 
متخصص آگاهی قشــم وارد عمل شــدند و پس از تحقیقات به عمل آمده 
شــخصی به هویت الف- ج، 35 ســاله اهل الرستان فارس و ساکن قشم به 

عنوان مظنون شناسایی و دستگیر شد.
مقتول ف- الف 27 ساله، اهل روستای دیرستان جزیره، ساکن شهر قشم 

و در یکی از داروخانه های این شهر مشغول به کار بوده است.
دستگیری 72 تن از اتباع بیگانه غیرمجاز

قشم- ایرنا- فرمانده پایگاه دریابانی قشم گفت: ظرف مدت 3 روز گذشته 
72 تن از اتباع پاکســتانی و افغانستانی که قصدورود غیرقانونی به کشور را 
داشــته و یا به صورت غیرقانونی در این جزیره ساکن شده بودند، شناسایی 

و دستگیر شدند.
سرهنگ قادر مرشدی افزود: افراد دستگیر شده همگی برای پیدا کردن 
کار بــه صورت غیر قانونی به این جزیره آمده و تعدادی از آنها پس از ورود 
به خاک کشور بر روی شناورها و کارگاه های قایق سازی و بلوک زنی جزیره 

مشغول کار شده بودند.
کشف طالی سرقتی در زین موتورسیکلت

یزد- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان بافق استان یزد گفت: 
در پی شکایت یکی از شهروندان پیرامون سرقت طالجات از منزلش، مأموران 
پلیس در تحقیقات اولیه خود متوجه شــدند فردی که دارای سابقه کیفری 
سرقت است در نزدیکی این خانه سکونت دارد که به همین منظور هماهنگی 
الزم با مقامات قضائی به عمل آمد.بیگلری افزود: با دستگیری فرد موردنظر 
و انتقال وی به اداره آگاهی، متهم لب به اعتراف گشود و به دو فقره سرقت 
طالجات منازل شــهر بافق اعتراف کرد.وی ادامه داد: با تالش مأموران اداره 
آگاهــی بافق، طالجات مســروقه به ارزش 80 میلیــون ریال از داخل زین 

موتورسیکلت  سارق کشف و تحویل مالباختگان شد.
مهار آتش سوزی در مجتمع زرین خوشه

اراک- خبرنگار کیهان: مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی اراک از وقوع 
آتش سوزی در انبار علوفه مجتمع کشت و صنعت زرین خوشه این شهرستان 
خبر داد.عبداهلل اسماعیلی گفت: آتش سوزی با کمک 5 دستگاه خودرو از 4 

ایستگاه آتش نشانی و پس از چند ساعت تالش مهار شد.
به گفته وی این حادثه تلفات جانی نداشت اما به علت گستردگی حریق  

و دود ناشی از آن 4 آتش نشان مصدوم شدند.

سرویس شهرستان ها-
در عملیات متعدد پلیس مبارزه با سوداگران 
مرگ در نقاط مختلف کشــور 3 هزار و 449 
کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و 29 قاچاقچی 

دستگیر شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، جانشین فرماندهی 
انتظامی هرمزگان گفت: ماموران انتظامی شهرستان 
»پارسیان«، حین گشت زنی در محور اصلی پارسیان 
به ســمت بوشهر، به یک دستگاه پژو 405 مشکوک 
و در بازرســی از آن 23 کیلو و 320 گرم مواد مخدر 
از نوع حشــیش کشــف و 5 متهم را در این ارتباط 

دستگیر کردند.
سرهنگ »میرشمســی« افزود: طی دو عملیات 
دیگر، ماموران انتظامی شهرستان های »حاجی آباد« و 
»رودان« حین کنترل محورهای مواصالتی در بازرسی 
از 2 دستگاه خودرو، 35 کیلو مواد مخدر از نوع تریاک 

کشف و 5 سوداگر مرگ دستگیر شدند.
جانشــین فرماندهی انتظامی نرماشــیر واقع در 
اســتان کرمان نیز از کشف 505 کیلوگرم تریاک از 

یک دستگاه اتوبوس »ولوو« در عملیات پلیس مبارزه 
با مواد مخدر این شهرســتان خبــر داد و گفت: در 
بازرســی از یک دستگاه اتوبوس مسافربری، ماموران 
پس از متوقف کردن خودرو در بازرســی دقیق از آن 
123 بســته 4 کیلویی و 13 بسته یک کیلویی مواد 
مخدر تریاک را که به صورت کامال حرفه ای و ماهرانه 

در سقف اتوبوس جاسازی شده بود، کشف کردند.
به گفته ســرتیپ امیــری در ایــن عملیات دو 
قاچاقچی دســتگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل 

مقامات قضایی شدند.
به گزارش فارس، فرمانده انتظامی کهنوج در این 
ارتباط گفت: نیمه شــب سه شنبه ماموران انتظامی 
در یک عملیات ضربتی با کاروان اشرار مسلح درگیر 
شدند و در این عملیات، یک دستگاه  خودرو پژو 405 
حامل مواد مخدر را توقیف و در بازرسی از آن 44 بسته 
تریاک به وزن تقریبی 445 کیلوگرم را کشف کردند.
بهرامی افزود: در این رابطه یک متهم دستگیر و به 
همراه مواد مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل 

مقامات قضایی شد.

در کرج نیز فرمانده انتظامی استان البرز از کشف 
138 کیلوگرم حشیش و دستگیری 10 توزیع کننده 
مواد مخدر طی دو عملیات منســجم پلیس استان 

خبر داد.
سرتیپ کامرانی صالح گفت: سوداگران قصد انتقال 

این مواد به استان های شرقی کشور را داشتند.
فرمانده دریابانی جاســک هم روز دوشــنبه به 
خبرگــزاری فارس گفــت: مامــوران دریابانی این 
شهرستان در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان بیش از 

یک و نیم تن ماده مخدر تریاک کشف کردند.
صداقت کیش افــزود: در این درگیری های چند 

ساعته سوداگران از محل متواری شدند.
بر اســاس همین گزارش فرمانــده هنگ مرزی 
میرجاوه نیز از کشف 250 کیلوگرم تریاک و هالکت 
8 قاچاقچــی در درگیری بــا قاچاقچیان مواد مخدر 

خبر داد.
حسین بانشــی گفت: در درگیری یکشنبه شب 
گذشته با قاچاقچیان مواد مخدر، مقدار 250 کیلوگرم 

مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.

معاون فنی مهندســی و خدمات ترافیک 
پلیس راهــور ناجا تجهیزات مورد نیاز ایمنی 
برای تردد خودروهای حمل بار و مســافر را 

اعالم کرد.
به گزارش ســایت راهور 120، سرهنگ احمد 
رستمی با اشاره به ماده 4 آیین نامه حمل بار و مسافر 
گفت: بر این اساس کلیه شرکت ها و مؤسسات حمل 
و نقل جاده ای موظفند تنها برای وســایل نقلیه ای 
که مجهز به تجهیزات ایمنی شامل جعبه کمکهای 
اولیه، عالیم ایمنی مورد نیاز از جمله مثلث شبرنگ، 
کارت معاینه فنی معتبر، کپسول آتش نشانی، دستگاه 
سنجش ســرعت و زمان، زنجیر چرخ و الستیک با 
آج مناسب باشند، صورت وضعیت مسافری و بارنامه 

صادر کنند.
رستمی  با تأکید بر اینکه خودروهای باربری نیز 
بر حسب تناژ باید مجهز به کپسول آتش نشانی باشند، 
افزود: بر این اساس خودروهای ویژه حمل بار با وزن 
بار ناخالص از 2هزار وپانصد تا 5 هزار کیلوگرم باید 
مجهز به یک عدد کپسول آتش نشانی به وزن حداقل 
2/5 کیلوگرم، بیش از 5  هزارتا 14هزار کیلوگرم یک 
عدد کپسول آتش نشانی به وزن حداقل 5 کیلوگرم و 
بیش از 14هزار کیلوگرم یک عدد کپسول آتش نشانی 

به وزن حداقل 10 کیلوگرم باشند.
وی درخصوص خودروهای ویژه حمل بار که برای 
حمل ســیاالت قابل احتراق یا انفجار مورد استفاده 
قرار می گیرند، گفت: این دسته از خودروها نیز باید 
مجهز به حداقل یک کپسول آتش نشانی به وزن 14 

کیلوگرم باشند.
رستمی با اشاره به اینکه دستورالعمل صادره برای 
شماره گذاری این خودروها نیز الزامی است، تصریح 
کــرد: در عین حال مأموران پلیس راه نیز برابر این 
دستورالعمل نسبت به توقف و برخورد با خودروهای 
متخلف بار و مسافر و تعاونی و شرکت های متخلف 

اقدام می کنند.

الزام تجهیز خودروهای حمل بار 
و مسافر به وسایل ایمنی 

نیروهای انتظامی 3449 کیلو انواع مواد مخدر را کشف کردند


