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2 حادثه رانندگی با 3 کشته
زنجان- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: روز دوشنبه 
در حادثه ترافیکی در شهرســتان ســلطانیه، در اثر واژگونی یک دستگاه 
خودرو پژوپارس راننده و 2 سرنشــین خودرو مصدوم شدند که مصدومان 

در بیمارستان جان خود را از دست دادند.
شیرمحمدی افزود: در حادثه ای دیگری در کیلومتر 8 محور »خدابنده- 
همدان« یک دستگاه پژو 405 با یک دستگاه پراید برخورد کرد که در این 

حادثه راننده پراید به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد.
وی بــا اعــام اینکه راننده این خودرو نیز در بیمارســتان جانش را از 
دســت داد، ادامه داد: علت این حادثه از سوی کارشناسان انحراف به چپ 

پژو 405 اعام شده است.
خواهر و برادر در رودخانه غرق شدند

سرویس شهرستانها: برادر و خواهر 17 و 19 ساله اهل روستای »کات« 
شهرستان کهگیلویه استان کهگیلویه و بویراحمد، در رودخانه مارون غرق 

شده و جان خود را از دست دادند.
بــه گزارش پایــگاه خبری پلیــس، رئیس فوریت های پزشــکی امام 
خمینی)ره( شهر دهدشت، گفت: این زن جوان به همراه شوهر و برادر خود 
ساعت 6 عصر برای تفریح به ساحل رودخانه مارون رفته بودند که برادر او 

حین شنا در رودخانه غرق شد.
»علمدار درکیا« افزود: این زن در حالی که برای نجات جان برادر خود 

تاش می کرد، خود نیز غرق شد.
وی ادامه داد: قبل از رســیدن اورژانس این خواهر و برادر جان خود را 

از دست داده بودند.
برخورد مرگبار دو خودرو

کرج- ایرنا: معاون امداد و نجات جمعیت هال احمر استان البرز گفت 
که براثر برخورد یک دستگاه خودروی پراید با یک دستگاه نیسان در جاده 

کرج- چالوس 2 نفر کشته و 5 نفر مصدوم شدند.
داوود رجبی افزود: این حادثه صبح سه شــنبه در محدوده کوشک باال 

بین تونل شماره 5 و 6 جاده کرج- چالوس رخ داد.
وی ادامه داد: 5 مصدوم این حادثه با همکاری اورژانس به مراکز درمانی 

کرج انتقال یافتند.
رجبی خاطرنشان کرد: علت وقوع حادثه توسط کارشناسان پلیس راه 

در دست بررسی است.
قتل کارمند دادگستری شهرضا

اصفهان- ایرنا: یکی از کارکنان دادگستری شهرستان شهرضا دوشنبه 
شب توسط افراد ناشناس به ضرب گلوله به قتل رسید.

دادســتان شهرضا روز سه شنبه با اعام این خبر افزود: مقتول روبروی 
منزل مسکونی خود جنب بوستان ملت شهرضا با شلیک دو گلوله به قتل 

رسید.
کورش کریم زاده ادامه داد: ضاربان پس از قتل از محل متواری شدند. 

تاش برای دستگیری آنان ادامه دارد.
کارگر زیر     آوار ماند

کرج واحد مرکزی خبر: بر اثر ریزش دیوار در مهرشــهر کرج یک نفر 
کشته شد.

معاون مرکز فوریت های پزشکی استان البرز گفت: این فرد که یک کارگر 
جوان 31 ساله بود هنگام کار در یک ساختمان نیمه کاره در اثر ریزش دیوار 

جان خود را از دست داد.
آرش رحمتی افزود: جسد وی توسط امدادگران از زیرآور بیرون آورده 

و تحویل اداره پزشکی قانونی کرج شد.
گودبرداری غیراصولی حادثه آفرید

نکا- فارس: گودبرداری غیراصولی و رعایت نکردن استاندارد های الزم 
در ساخت وساز در نکا، سبب  ریزش و تخریب قسمتی از ساختمان دو طبقه 

مجاور محل گودبرداری شد و دو نفر را روانه بیمارستان کرد.
این تخریب ســاختمان شامگاه دوشنبه در حوالی میدان جانبازان نکا 
اتفاق افتاد که بر اثر گودبرداری غیراصولی، دو نفر روانه بیمارستان شدند.

مــردم و گروه هــای امــدادی با حضــور در محل حادثــه، به کمک 
آسیب دیدگان شتافتند و دو نفر مصدوم به نام های مهدی و بهروز نوری به 

بیمارستان امام حسین)ع( نکا منتقل شدند.
جاسازی تریاک در کامیون خاور

تبریز- خبرنگار کیهان: پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی با 
انهدام یک باند توزیع و قاچاق 102 کیلوگرم تریاک را کشف و ضبط کرد.

این باند که از یک سوپر مارکت در مراغه رهبری می شد عملیات خرید 
موادمخدر را از جنوب کشور هدایت می کرد.

ماموران با دریافت اطاعاتی ضمن بازرسی از یک دستگاه کامیون خاور 
در آزادراه تبریز- زنجان موادمخدر جاســازی شده را در آن کشف کردند و 
همچنین ســرکرده باند و دخترش را که به منظور اسکورت خاور در حال 
حرکت در محور هشترود- مراغه بودند به دام انداختند. و هر دو متهم را به 

همراه راننده کامیون تحویل مراجع قضایی دادند.
نجات شناور باری از خطر غرق شدگی

بوشهر - واحد مرکزی خبر: رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره 
کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر گفت: در پی اعام کمک اضطراری 
سرنشــینان یک فروند شناور باری با مرکز جست وجو و نجات دریایی بندر 
مبنی بر نقص فنی، آبگرفتگی و احتمال غرق موتور لنج که در مسیر قطر 
- بوشهر در تردد بوده شناور ناجی 8 به همراه یک دستگاه پمب تخلیه آب 

به محل حادثه اعزام شد. 
طالب نژاد افزود: با رسیدن شناور ناجی 8 به محل حادثه، مراحل تخلیه 
آب از لنج باری انجام گرفت و این لنج تا بندر دیر همراهی شــد و از غرق 

شدن نجات یافت.
دستگیری 4 حفار غیرمجاز

زنجان - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی طارم گفت: در پی خبر واصله 
به ماموران امنیت عمومی این شهرســتان مبنی بر انجام حفاری غیرمجاز 

برای یافتن اشیای عتیقه، موضوع در دستور کار قرار گرفت.
ســرهنگ اجاقلو افزود: در تحقیقات پلیسی مشخص شد این گروه با 
یک دستگاه پژو پارس در مسیر روستای »کله سیران« به دنبال کشف آثار 
تاریخی و عتیقه جات است.وی تصریح کرد: شب سه شنبه در عملیاتی ماموران 
به محل اعامی اعزام شــده و خودروی مذکور را با 4 سرنشین دستگیر و 
در بازرسی از خودروی متهمان ادوات و دستگاه های حفاری کشف کردند.

35 تن برنج احتکاری لو رفت
سرویس شهرستان ها: رئیس پلیس آگاهی استان مرکزی گفت: ماموران 
با انجام کار اطاعاتی دریافتند که تعدادی قاچاقچی، انواع برنج خارجی را با 
استفاده از قایق های تندرو از کشورهای حاشیه خلیج فارس بارگیری کرده 
و در ســاعات خلوت و پایانی ظهر و شب وارد سواحل و روستاهای اطراف 
کرده و در فرصتی مناسب با استفاده از خودروهای سواری و وانت پیکان به 

بندرعباس و سایر شهرستان ها انتقال می دهند.
سرهنگ اصلحی افزود: ماموران با شناسایی یکی از انبارهای دپوی برنج 
در بندرعباس، پس از هماهنگی قضایی در بازرســی از آن 35 تن و 700 
کیلو انواع برنج خارجی قاچاق کشــف کردند.وی با بیان اینکه یک نفر در 
این ارتباط دستگیر شد، ادامه داد: برنج مکشوفه با هماهنگی اداره تعزیرات 

تحویل ستاد اموال تملیکی شد.
سارق النگوی کودکان دستگیر شد

یزد - خبرنگار کیهان: رئیس پلیس آگاهی استان یزد گفت: با شکایت 
تعدادی از شــهروندان مبنی بر ســرقت طاآالت بویژه النگوی اطفال در 
محدوده آزادشهر و امامشهر یزد بررسی این موضوع، در دستور کار ماموران 

دایره سوم مبارزه با سرقت قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران پلیس تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرده 
تا اینکه متوجه شــدند فردی با حضور در بــازار یزد قصد فروش تعدادی 

النگو را دارد.
علیرضا خالقی ضمن اشاره به اخذ مجوز قضایی ادامه داد: با دستگیری 
متهم، وی در بازجویی های پلیس به 6 فقره سرقت النگوی اطفال در سطح 

شهر یزد اعتراف کرد.

سردار اشتری با بیان اینکه باید با کشف حجاب 
زنان در داخل خودروها برخورد شود، تصریح کرد: 
برخورد با مظاهر فســاد طبق قانون برعهده نیروی 
انتظامی است و پلیس هیچ کاری را خارج از چارچوب 

قانون انجام نمی دهد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار حسین اشتری 
در نشست فصلی روسای پلیس تهران بزرگ ضمن تبریک 
عید سعید فطر اظهارداشت: یکی از برکات این ماه، آمرزش 
گناهان اســت، در رحمت الهی به روی همه بندگان خدا 

باز است.
وی خطاب به رؤسای پلیس تهران گفت: امروز اگر مردم 
ما در کشور احساس امنیت دارند و در امنیت بسیار خوبی به 
سر می برند به جهت مجاهدت ایثارگران و شهیدان، تدابیر 
رهبر معظم انقاب )مدظله العالی( و همت شما عزیزان است.

امنیت کشور مثال زدنی است
سردار اشــتری با بیان اینکه امنیت کشور مثال زدنی 
است، گفت: هنگامی که صحبت از امنیت خوب در کشور 
می شود، برخی با گایه آن را زیر سوال برده و سرقت هایی 
که رخ می دهد را عنوان می کنند در حالی که آنچه که در 
احساس امنیت موثر می باشد این است که مردم ما امنیت 

جانی و مالی دارند.
فرمانده ناجا با اشــاره به حوادث کشورهای پیرامونی، 
ادامه داد: مردم این کشــورها بــرای زنده ماندن، روز خود 
را شــب می کنند نه برای زندگی کردن، استکبار جهانی به 
دنبال این است که آرامش را از مردم ما بگیرد اما با همت 
و همدلی شما و مردم عزیز کشورمان، آنها موفق نخواهند 
شــد؛ باید همیشه با در نظر گرفتن بدترین حالت، آمادگی 
الزم را برای پیشگیری و خنثی کردن توطئه ها داشته باشیم.

وی سال 94 را ســالی حساس و مهم عنوان کرد و با 
اشاره به انتخابات پیش رو و نیز موضوعات اقتصادی در کشور، 

افزود: عاوه بر آن، جنگ های نیابتی، گروه های تکفیری و 
جریانات سلفی در حاشیه مرزها و کشورهای همجوار، امنیت 
کشورمان را تهدید می کنند و دشمنان درصدد هستند تا از 

این طریق ناامنی را به داخل کشور بکشانند.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: لطف خداوند شامل 
حال ما شد و با هوشیاری مرزبانان غیور، سه نفر از اعضای 
گروهک تروریســتی جیش الظلم دســتگیر شدند، هرچه 
بازجویی ها بیشتر می شود، اهداف شوم آنان به منظور ایجاد 

ناامنی کشورمان مشخص تر می شود.
فرمانده ناجا با بیان اینکه موضوعات امنیتی، یکی دیگر 
از اولویت های مهم برنامه ما در سال جاری به شمار می آید، 
تصریح کرد: دشمنان قصد تحرکاتی در داخل کشور دارند 
که باید هوشیار و آگاه باشیم؛ بایستی عاوه بر آمادگی کامل، 
در همه حوزه ها، پیش دستانه وارد شده و با اشراف اطاعاتی، 

پیش بینی و پیشگیری کنیم.
واکنش به فراخوان های مجازی

ســردار اشــتری به فراخوان برخــی موضوعات نظیر 
مراسم ها، سالگردها و میتینگ ها در شبکه های فضای مجازی 
و نیز ســطح کشور اشــاره کرد و گفت: اگر اقدامی در این 
زمینه انجام نشود به معضل تبدیل می شود لذا باید پلیس 

در این رابطه آمادگی کامل داشته باشد.
وی، خنثی کردن قائله مهاباد را یکی از اقدامات خوب 

نیروی انتظامی توصیف کرد.
فرمانده ناجا به مخالفت برخی با اقدامات ناجا اشــاره 
کــرد و گفت: ما با کســی جنگ نداریــم و اهل گفت وگو 
هستیم البته آن جا که پای ماموریت هایمان در میان است، 

قطعاً می ایستیم.
حضور زنان در ورزشگاه حواشی زیادی دارد

سردار اشتری به موضوع حضور خانم ها در ورزشگاه ها 
اشــاره کرد و گفت: پلیس مخالف شــادی نیست، حضور 

خانم ها در ورزشــگاه ها حواشی زیادی دارد که در صورت 
بروز حادثه ای، خانواده ها از پلیس شاکی می شوند که چرا 
دخالتی نکرده که برای فرزندان و ناموس آنها این اتفاق رخ 
دهد؛ هر حرکتی که باعث بی نظمی و بی قانونی شود پلیس 
موظف است طبق قانون وظایفش را انجام دهد و آن مراسم، 

تجمع و فراخوان را البته با روی گشاده مدیریت کند.
وی به اهمیت ســال 94 در همه حوزه ها اشاره کرد و 
افزود: دشــمنان به دنبال کشته سازی هستند همین که از 
موضوع فوت فردی در بازداشــتگاه مطلع می شوند چنان 
بسترســازی می کنند که گویا سالیان ســال است وی را 

می شناسند.
فرمانده ناجا بر اهمیت نظارت بر کانتری ها تاکید کرد 
و خطــاب به فرماندهان و روســای پلیس پایتخت، گفت: 
نظارت هایمان باید به صورت دقیق، مســتمر، محسوس و 
غیرمحســوس از زیر مجموعه ها صورت بگیرد، سامت و 

اعتبار ما به همین بازرسی ها است.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه نیروی انتظامی در 
تراز جمهوری اسامی است به توصیه ها و فرمایشات رهبر 
معظم انقاب و نیز توقعات ایشــان از این نیرو اشاره کرد و 

افزود: خدا را شکر که مورد اعتماد رهبری هستیم.
ســردار اشــتری ادامه داد: این مسئولیتی که برعهده 
داریم، امانتی اســت که به ما ســپرده شده است ما مامور 

معذور نیستیم، بلکه مامور و مسئول هستیم.
سردار اشتری به موضوع ســامت کارکنان و قرارگاه 
جهــادی صیانت تاکید کرد و افزود: رهبر معظم انقاب در 
حکم انتصاب فرماندهی این نیرو بر بحث صیانت و معیشت 
کارکنــان تاکید کردند که در این زمینه برنامه هایی داریم؛ 
با توجه به مشکات اقتصادی در کشور درصدد هستیم در 
زمینه ارتقای وضعیت معیشــتی کارکنان اقداماتی انجام 

شود و در این رابطه گام های خوبی برداشته شده است.

رئیس پلیس کشور با اعام اینکه اجرای طرح های ارتقای 
امنیت اخاقی همچنان در اولویت برنامه های ما در سراسر 
کشور است، گفت: متاسفانه عده ای به دلیل ناهنجاری های 
فرهنگی به این موضوعات دامن می زنند که پلیس وظیفه 
دارد با این موارد برخورد کند؛ ما وظیفه داریم از ارزش های 

انقاب پاسداری و از بروز ناهنجاری ها جلوگیری کنیم.
این مقام ارشــد انتظامی با بیان اینکه باید با کشــف 
حجاب خانم ها در داخل خودروها برخورد شــود، تصریح 
کرد: برخورد با مظاهر فســاد طبــق قانون برعهده نیروی 
انتظامی اســت، پلیس هیچ کاری را خــارج از چارچوب 

قانون انجام نمی دهد.
وی بــه موضوع معتادان متجاهر اشــاره کرد و گفت: 
همانگونه که قباً گفتم، اعام می کنیم در صورت آماده بودن 
کمپ ها ظرف مدت ده روز معتادان را جمع آوری می کنیم.

سردار اشتری، خرده فروشــان مواد مخدر و سرقت را 
از دغدغه هــا و نگرانی های مردم عنوان کرد و افزود: باید با 
آنچه که موجبات ناراحتی و نگرانی مردم را فراهم می کند 
نظیر این جرایم برخورد شود؛ حدود 50 درصد سارقان خرد 
دستگیر شده، معتاد هستند و بخش اعظم آنها شغل ندارند.

وی با تاکید بر اینکه تکریم ارباب رجوع باید در سرلوحه 
کار قــرار گیرد، تصریح کرد: پلیس با کســی که در مقابل 
قانون می ایســتد به شدت برخورد می کند و در این رابطه 
هیچ گونــه اغماضی ندارد اما در نقطه مقابل باید با مردم با 

رافت و عدالت برخورد کنیم.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: باید مردم احساس 
امنیت و آرامش کنند و این را برای خود تکلیف می دانیم،خدا 
را شــاکریم که در این لباس هســتیم، خدمت به مردم و 
برقراری امنیت کشــور بهترین عبادت است؛ امروز افتخار 
پوشــیدن لباس مقدس ســربازی و خدمتگزاری بی منت 

برای مردم را داریم.

هشدار فرمانده نیروی انتظامی:

با کشف حجاب زنان در خودرو برخورد می شود

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد 
امام خمینی )ره( گفت: صندوق های جمع آوری 
زکات فطره در محل برگزاری نماز عید فطر در 

نظر گرفته شده است.
مصطفی خاکسار قهرودی در گفت وگو با مهر، 
افزود: کمیته امداد همانند سال های قبل برنامه ریزی 
گسترده ای را برای جمع آوری فطریه انجام داده است 
به طوری که در هر جایگاه برگزاری نماز 4 صندوق 
برای دریافت زکات، زکات سادات، کفاره غیر عمد و 

کفاره عمد ایجاد شده است.
خاکســار گفت: همچنیــن عاوه بــر مراکز 

نماز، صندوق هایی نیز در ســطح شهر و برخی از 
بانک هــای منتخب ویژه دریافــت فطریه در نظر 
گرفته شده است.وی تاکید کرد: سال گذشته 33 
میلیارد زکات فطریه جمع آوری شده بود که میان 

نیازمندان توزیع شد.
معاون مشــارکت های مردمی کمیته امداد با 
اشاره به اینکه مراکز خیریه نیز با کمیته امداد برای 
جمع آوری فطریه همکاری می کنند، گفت: مبالغ 
صندوق ها به سرعت تا پایان روز عید فطر جمع آوری 
و به افرادی که از قبل شناسایی شده و یا نیازمندان 

تحت پوشش کمیته امداد اهدا خواهد شد.

جمع آوری زکات فطره توسط کمیته امداد

روزنامه ایندیپندنت انگلیس در گزارشی از 
اوضاع ناگوار شماری از آوارگان جنگ های سوریه 
و عراق در اروپا و سرقت از آن ها و گرفتار شدن 

در دام باند های مافیا پرده برداشت.
به گــزارش پایگاه خبری شــبکه العالم، »رابرت 

فیسک« در گزارش خود در روزنامه ایندیپندنت با عنوان »باندها در مرزهای 
مقدونیه در کمین کاروان های آوارگان عرب در دروازه  های اروپا هســتند«، 
نوشت: من برای پوشش خبری خروج احتمالی یونان از اتحادیه اروپا به این 
کشــور رفتم اما به جای آن با حادثه شرم آوری در مرز مشترک بین یونان و 

مقدونیه روبرو شدم.
به گفته فیســک، دهها آواره عرب فراری از جنگ  در کشورهایشان آثار 
جراحت ها و کبودی های بدنشان را به وی نشان داده و گفتند که مورد ضرب 

و جرح اعضای باندهای مافیا در مرز مقدونیه قرار گرفته اند.
وی افزود: بگذاریم آن ها را مرزبان نخوانیم. با وجود اینکه رســما مرزبان 

هستند اما آن ها را شبه نظامیان مرز مقدونیه خواهم خواهند.
فیسک تاش می کند تصویری از حادثه را توصیف کند و توضیح می دهد 
که این شــبه نظامیان ســوار بر خودروهای خود بودند و برخی دیگر ســوار 
خودروهای مستقر نزدیک راه آهن مرزی خوش می گذراندند و تلفن می کردند؛ 

در حالی که آوارگان عرب در بوته زارهای اطراف بودند.
فیســک گفت که برخی پزشکان سازمان بدون مرز تاش کردند که به 
آسیب دیدگان کمک کنند و مقداری با آن ها رفتار انسانی داشته باشند که 

اروپا با آن ها نشان نداده است.
وی افزود: آن ها به آوارگان آب سالم و وسایل پانسمان دادند و تا حدودی 

به آن ها اطمینان دادند که همه اروپایی ها به آن ها پشت نخواهند کرد.
فیســک خاطرنشــان کرد: اکثر زنان و مردان از »درعا« و »دیرالزور« و 
»حلب« و »دوما« و نظایر آن در ســوریه با هم فرار کرده بودند و همگی به 
مقدونیه رسیده بودند و از سرقت از خودشان در طول مسیر شکایت داشتند.
وی خاطرنشــان کرد،  بیشتر آن ها مســافت های طوالنی تا 20 مایل در 
شــمال یونان را در حرارت 30 درجه سانتی گراد پیاده طی کرده بودند، زیرا 

اجازه استفاده از شبکه حمل و نقل عمومی را ندارند.

پلیس کویت گدایی را که مقادیر زیادی دینار 
کویت معادل بیش از چهار میلیارد تومان ایران 

در حساب بانکی اش داشت، دستگیر کرد.
مامــوران پلیس، این مرد خارجــی را در حالی 
دستگیر کردند که در نزدیکی مسجدی در شهر کویت، 

گدایی می کرد و به مردم می گفت که هیچ  پول و سرپناهی ندارد.
وی حین گدایی بازداشت و در بازجویی مشخص شد که موجودی حسابش 

در یک بانک محلی بیش از چهار میلیارد تومان ایران است.
به گزارش پی تی آی، در کویت نیز همانند کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس، تکدی گری ممنوع است. در سال 2012 نیز پلیس کویت یک مرد 
مهاجر را که برای گدایی به شکل یک زن تغییر چهره داده بود، بازداشت کرد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ به بیان محدودیت 
و ممنوعیت های تردد در معابر منتهی به مصالی تهران 
پرداخت و گفت: برای تسهیل در تردد نمازگزاران 5 
پارکینگ در اضالع شــمالی، غربی و جنوبی مصلی 

برای پارک خودروهای شخصی اختصاص داده شد.
ســردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور تهران 
بزرگ در نشســت خبری پیرامون تشــریح محدودیت  و 
ممنوعیت های تردد وسایل نقلیه برای برپایی نماز باشکوه 
عید سعید فطر اظهار داشت: سال گذشته تجربه خوبی در 
این زمینه داشــتیم و امسال نیز طبق سال قبل، نماز عید 

سعید فطر در مصلی امام خمینی )ره( برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس پلیس راهور تهران 
بزرگ به ارائه ســرویس های مضاعف از سوی شرکت مترو 
و اتوبوســرانی برای جابه جایی نمازگزاران از ساعت 5:30  
صبح تا 16 پرداخت و تصریح کرد: بهتر است شهروندان از 
خدمات رایگان مترو و اتوبوســرانی برای رسیدن به مصلی 
استفاده کنند اما در صورت استفاده از وسایل نقلیه شخصی، 

5 پارکینگ برای پارک خودروها پیش بینی شده است.
سردار حسینی به پارکینگ ضلع شمالی مصلی اشاره 
و بیان داشت: به منظور تسهیل در تردد شهروندان و پارک 
خودروها 3 پارکینگ گل گشت، محوطه بنیاد حکمت صدرا 
و محوطه بنیاد مستضعفان برای شهروندان ساکن در مناطق 
شــرقی، شمالی و جنوبی پیش بینی شده است که بتوانند 
از طریق بزرگراه رسالت، همت و آفریقا به این پارکینگ ها 

دسترسی داشته باشند.
وی ادامــه داد: در ضلــع غربــی، محوطــه پارکینگ 
بیهقی پیش بینی شده و این پایانه از ساعت 23 شب قبل 
سرویس دهی اش به اتوبوس های برون شهری قطع می شود 
و از ساعت 4 صبح روز عید سعید فطر محوطه پایانه بیهقی 
برای پارکینگ خودروی نمازگزاران ساکن در مناطق غربی، 

مرکزی و جنوبی تهران قابل دسترسی است.
رئیــس پلیس راهور تهران بزرگ به محوطه پارکینگ 
لجستیک ارتش پرداخت و گفت: در ضلع جنوب مصلی در 
خیابان شــهید بهشتی محوطه پارکینگ لجستیک ارتش 
برای شهروندان ساکن در مناطق مرکزی، جنوبی و جنوب 

شرقی تهران پیش بینی شده است.
وی افزود: با توجه به فاصله نســبتاً طوالنی پارکینگ 
بیهقی، پارکینگ بنیاد حکمت و بنیاد مستضعفان تا مصلی، 
هماهنگی الزم با سازمان تاکسیرانی انجام شده و تعداد 500 
دستگاه ون در این پارکینگ ها مستقر شده اند تا نمازگزاران 
را به صورت رایگان به مصلی منتقل کرده و بعد از پایان نماز 

نیز مجدداً به پارکینگ های فوق برسانند.

ســردار حسینی تصریح کرد: تاش ما این است که از 
ظرفیت اطراف مصلی به گونه ای برای انجام مراسم استفاده 
کنیم تا خللی ایجاد نشود و حتی االمکان از پارک حاشیه ای 

استفاده شود.
این مقام ارشد راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به بیان 
محدودیت و ممنوعیت های تردد برای اقامه نماز عید سعید 
فطــر پرداخت و محدودیت های تردد را اینگونه اعام کرد: 
تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت 4 صبح روز عید سعید فطر 
در معابر خیابان شهید بهشتی از تقاطع سهروردی به سمت 
غرب تا خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان شهید علی اکبری 
از خیابان شهید مطهری به سمت شمال تا خیابان بهشتی، 
خیابان پاکســتان در ضلع غربی مصلی امام خمینی )ره(، 
طول خیابان های هویزه و خرمشهر در حد فاصل صابونچی 
و خیابان شهید قنبرزاده، مسیر غرب به شرق بزرگراه رسالت 
در محدوده مصلی امام خمینی )ره( از تقاطع کردستان که 
ایــن مورد در صورت نیاز و ابــاغ فرماندهی اعام خواهد 
شد، مسیر شرق به غرب بزرگراه رسالت از پل سید خندان 
نیز که در صورت صاحدید فرماندهی اباغ خواهد شــد، 

ممنوع است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ به محدودیت های توقف 
برای برپایی مراسم نماز عید سعید فطر پرداخت و تصریح 
کرد: از ســاعت 24 شب قبل از مراسم توقف کلیه وسایل 
نقلیه در محدوده های طول بزرگراه مدرس از میدان هفت 
تیر تا حقانی در هر دو مسیر، طول بزرگراه رسالت از بزرگراه 
آفریقا تا بزرگراه صیاد شیرازی در هر دو مسیر )به استثناء 
اتوبوسهای شرکت واحد(، طول خیابان شهید قنبرزاده در 
حد فاصل بزرگراه رســالت تا خیابان شهید بهشتی در هر 
دو مسیر، طول خیابان شــهید بهشتی از میدان تختی تا 
خیابــان قائم مقام فراهانی، طــول خیابان میرعماد در حد 
فاصل خیابان شهید مطهری تا خیابان شهید بهشتی، طول 
خیابان شهید مفتح در حد فاصل خیابان شهید بهشتی تا 
خیابان شهید مطهری )به استثناء اتوبوس های شرکت واحد(، 
طول خیابان پاکســتان از خیابان شهید بهشتی تا بزرگراه 
مدرس، طول خیابان های هویزه و خرمشــهر در حد فاصل 
قنبرزاده تا عشــق یار )به استثناء موتورسیکلت(، محدوده 
ضلع غربی میــدان هفت تیر در حد فاصل خیابان زهره و 
خیابان قائم مقام فراهانی، طول خیابان  شــهید مطهری در 
حد فاصل بزرگراه مدرس تا خیابان سهروردی ممنوع است 

و پاکسازی کامل انجام خواهد شد.
محدودیت های ترافیکی بین شهری ایام عید فطر 

همچنین بــه گزارش مرکز اطاعات و کنترل ترافیک 
پلیس راهور ناجا، محدودیت های ترافیکی بین شهری ایام 

عید فطر به این شرح اعام شد.
تردد موتور سیکلت از ساعت 12 امروز تاساعت 24 روز 
یکشنبه ازمحورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و محور 

تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.
تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام 
ماَموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بامانع 

خواهد بود.
در محــور کرج - چالوس تردد انــواع تریلر،کامیون و 

کامیونت از محور کرج - چالوس کماکان ممنوع است. 
تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت14 امروز تا ساعت یک 
بامداد روز پنجشنبه از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع است 
و با اعام مامورین پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه 
از ساعت 17 امروز تا ساعت یک بامداد روز پنجشنبه از کرج 

به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه خواهد بود.
تردد انواع وســایل نقلیه از ساعت 10 فردا تا ساعت 3 
بامداد روز جمعه  از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع است و 
با اعام مامورین پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه 
از ساعت 13:30 فردا تا ساعت 3 بامداد روز جمعه از کرج 

به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه خواهد بود.
تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12 روز جمعه  تا ساعت 
یک بامداد روز شــنبه از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع و 
با اعام مامورین پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه 
از ســاعت 14:30 روز جمعه - 26 ســاعت یک بامداد روز 
شنبه  از کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه خواهد بود.
براساس این گزارش در بند )ه ( محدودیت های ترافیکی 
اعام شده آمده است: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12 
روز یکشنبه تا ساعت 3 بامداد روز دوشنبه از کرج به سمت 
مرزن آباد ممنوع و با اعام مامورین پلیس راه در محل تردد 
انواع وســایل نقلیه از ساعت 15:30 روز یکشنبه  تا ساعت 
3  بامداد روز دوشــنبه از مرزن آباد به سمت کرج بصورت 

یکطرفه خواهد بود.
در صورتی که روز جمعه به عنوان روز عید سعید فطر 
اعام شــود محدودیت های یک طرفه مندرج در بند )ه( از 
ساعت 12 روز شنبه تاساعت 3 روز یکشنبه اعمال می شود.
در محور شمشک - دیزین هم تردد تمام وسایل نقلیه 
سبک و سنگین از ساعت 12 امروز تا ساعت 3 بامداد روز 

دوشنبه از محور یاد شده ممنوع است.
در محور هراز تردد تمام تریلرها از محور هراز کماکان 
ممنوع است و تردد تمام کامیون ها وکامیونت ها به استثنای 
حاملین مواد ســوختی و فاسد شدنی از ساعت 8 امروز تا 

ساعت 3 بامداد روز دوشنبه از محور هراز ممنوع است.
در بند )ج( این گزارش آمده اســت: تردد تمام وسایل 

نقلیه از ســاعت 13 روز یکشــنبه  تا ساعت 3 بامداد روز 
دوشنبه از رودهن به سمت آمل ممنوع و با اعام مامورین 
پلیس راه در محل تردد تمام وســایل نقلیه از ساعت 15 
روز یکشنبه  تا ساعت 3 بامداد روز دوشنبه  از آب اسک به 

رودهن )محدوده مشاء( بصورت یکطرفه است.
در صورتی که روز جمعه به عنوان روز عید سعید فطر 
اعام شــد محدودیت های یکطرفه مندرج در بند )ج( از 
ساعت13 روز شنبه  تا ساعت 3 روز یکشنبه اعمال می شود.
در محــور فیروزکوه تردد تمــام تریلرها و کامیونها به 
اســتثنای حاملین مواد ســوختی و فاسد شدنی از ساعت 
13 تا 24 امروز و همچنین از ســاعت 6 فردا تا ســاعت 6 
روز دوشنبه از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.

در محور قدیم رشــت - قزوین تــردد تمام تریلرها و 
کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی 
از ساعت 6 تا 24 روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه  

از محور قدیم رشت به قزوین و بالعکس ممنوع است.
در محور قدیم ساوه - همدان و ساوه - بویین زهرا تردد 
تمام تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و 
فاسد شدنی از ساعت 12 فردا تا ساعت 2 بامداد روز دوشنبه  

از محورهای فوق ممنوع است.
در محــور قزوین- کرج و قزویــن - زنجان تردد تمام 
تریلرها و کامیون ها به اســتثنای حاملین مواد ســوختی 
و فاســد شدنی از ســاعت 6 فردا تا ساعت یک بامداد روز 
جمعه )باند شمالی( و همچنین از ساعت 6  روز یکشنبه تا 
ساعت2 بامداد روز دوشنبه )باند جنوبی( از محورهای یاد 

شده ممنوع است.
در محــور بجنــورد - چمن بید - جنگل گلســتان - 
گرگان - گلوگاه و بالعکس تــردد انواع کامیون و تریلر به 
جز حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7 تا 24 
روزهای پنجشنبه ، جمعه ، شنبه و یکشنبه از محورهای فوق 
ممنوع است.در محور آستارا - اردبیل و اردبیل - سرچم و 
بالعکس تردد تمام تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین 
مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7 تا 24 روزهای جمعه، 

شنبه و یکشنبه  از محورهای فوق ممنوع است.
در محــور مایر - همدان تردد تمــام تریلرها به جز 
حاملین مواد ســوختی و فاسد شــدنی از ساعت 7 تا 24 
روزهای پنجشنبه، جمعه، شــنبه و یکشنبه از محورهای 

فوق ممنوع است.
الزم به یاد آوری است، مرکز اطاعات و کنترل ترافیک 
پلیس راهور ناجا با شــماره تلفن 120و 88255555 )10 
خط( به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه های کشور 

و امداد رسانی احتمالی به هموطنان است.

رئیس پلیس راهور پایتخت تشریح کرد

محدودیت های تردد و توقف در روز عید فطر

مدیر کل زندان هــا و اقدامات تامینی و تربیتی 
اســتان تهران از انتقال حدود 3 هزار و 5۰۰ نفر از 
زندانیان اوین و رجایی شــهر به زندان تهران بزرگ 

خبر داد. 
ســهراب سلیمانی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم از 
راه انــدازی فاز دوم زندان تهران بــزرگ بعد از ماه مبارک 
رمضان خبر داد و گفت: در این فاز قرار اســت بخشــی از 
زندانیان زندان های اوین و رجایی شهر حداکثر تا بعد از ماه 

مبارک به زندان تهران بزرگ منتقل شوند.
مدیرکل زندان های استان تهران افزود: در فاز دوم، حدود 
سه هزار و 500 نفر از زندانیان این دو زندان به زندان تهران 
بزرگ منتقل خواهند شد. ضمن اینکه هم اکنون حدود 

8 هزار نفر در این زندان نگهداری می شوند. 
ســلیمانی اضافه کرد: دو فاز دیگر زندان تهران بزرگ 
تا پایان سال 94 راه اندازی می شود. البته این زندان، فاز 5 

نیز دارد اما هنوز دولت وارد ساخت فاز پنجم نشده است.

روزگاری معماری در ساختن چهار دیوار 
و سقفی بر آن خالصه می شد. اما اکنون دیر 
زمانی است که هنر، فناوری و البته ذوق و 
سلیقه و طرح های مبتکرانه، رنگ و لعابی 

دیگر به آن بخشیده است. 

موزه  النیان در کشور تایوان از چنین پیش زمینه ای برخوردار است. 
این موزه توسط کریس یائو و گروه معماری »Artech« طراحی و اجرا 
شــده و در مجاورت بندر ُوشی قرار گرفته است. بندری که روزگاری 
بسیار پر رونق بوده و اکنون به یک مرداب زیبا و خیال انگیز تبدیل 
شــده است. موزه النیان که در اســتان یولِن در کشور تایوان احداث 
شده، قرار است بازتاب دهنده  تاریخ منحصر به فرد، هنر غنی و البته 
چشم اندازهای زیبای این کشور باشد. حجم سازی و ساختار هندسی 
این بنا در اصل از صخره ها و سراشیبی هایی الهام گرفته شده که اغلب 
در سواحل قابل مشاهده اند؛ صخره هایی که در محوطه و پیرامون موزه 
نیز دیده می شوند. در واقع فضاهای این نمایشگاه به گونه ای طراحی 

شده است که گویی به درون یک صخره قدم می گذارید.

دانشــمندان موفق به اتصــال چند مغز به 
یکدیگر و ساخت یک ابر مغز طبیعی قدرتمند 

شدند. 
دکتر میگوئل نیکوللیس مدیر این پروژه ، با همکاری 
گروهی از دانشمندان توانستند با موفقیت تعدادی مغز 

را به هم متصل کنند و بازده ای باالتر از یک مغز از آن ها بگیرند.
 نیکوللیس در مصاحبه ای با روزنامه گاردین گفته است: با اینکه چنین 
آزمایشــی هنوز روی مغز انســان انجام نشده اســت، اما نتایج فعلی بسیار 
راضی کننده بوده  است. در یکی از آزمایش ها، محققان مغز سه میمون را که 
در اتاق هایی جدا از هم قرار داشتند به هم وصل کردند و از آن ها خواستند تا 
یک دست مجازی که روی صفحه  مقابل شان است را تکان دهند. نرم افزاری 
که در مقابل آن ها بود، فقط در صورتی کار می کرد که هر ســه مغز به طور 

هم زمان تصمیم به تکان دادن دست مقابل شان می گرفتند.
پس از آن، محققان نرم افزار را طوری تنظیم کردند که هر کدام از میمون ها 
فقط می توانستند دستی که در صفحه  مقابل شان بود را با فکر کردن در یک 
بعد تکان دهند. با این حال، باز هم میمون ها توانستند دست را تکان دهند.

نیکوللیــس در این باره می گوید: آن ها مغزهایشــان را با هم هماهنگ 
می کنند و با این کار، یک ابرمغز می سازند؛ یک ساختار که از سه مغز تشکیل 
شده است. هنوز هیچ کس نمی داند در صورت موفقیت این آزمایش بر روی 
مغز انســان و ساخت یک خودآگاه جمعی، بشر به چه دانش و قدرتی دست 

خواهد یافت و چه مسائل و مشکات بزرگی را حل خواهد کرد.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه گفت: برخی 
از شــبکه های ماهواره ای با تبلیغات کذب خود و 
از  به کالهبرداری  اقدام  پیامکی  برگزاری مسابقات 

افراد می کنند.
علی شــفیعی دیروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
کرمانشاه با اشاره به اقدام برخی از شبکه های ماهواره ای به 
برگزاری مسابقات پیامکی، اظهار کرد: آنها با زیرنویس کردن 
سوال مسابقه و اعام شماره های پیامکی بینندگان خود را 

به شرکت در مسابقه دعوت می کنند.
به گفته وی، پس از ارسال پاسخ مسابقه از سوی افراد 
با آنها تماس گرفته می شود مبنی بر اینکه جایزه ای به مبلغ 
100 هزار تومان برنده شده اند و از آنها درخواست می شود 
که برای دریافت جایزه خــود هزینه 50 هزار تومانی را از 

طریق پست به حساب اعام شده واریز کنند.
رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه این کار را مصداق 
کاهبرداری عنوان کرد و افزود: در آخر مشــخص می شود 
که ارزش واقعی جایزه این شبکه ها بیش از 10 هزار تومان 
نیســت و این کاهبرداران با این ترفند اجناس بی کیفیت 

خود را می فروشند.
شــفیعی با بیان اینکه نباید به شــبکه های ماهواره ای 
اعتماد کرد، افزود: شبکه های مذکور بدون راستی آزمایی و 
در ازای گرفتن هزینه تبلیغات و آگهی ها، این زیرنویس ها 

را پخش می کنند و هیچ تضمینی ندارند.
وی به درخواست ارسال شماره حساب و رمز دوم کارت 
افراد در برخی از تماس ها برای ارســال جوایز اشاره کرد و 
متذکر شد: کاهبرداران با ارسال شماره حساب و اطاعات و 
رمز دوم کارت می توانند به راحتی حساب فرد را خالی کنند.

رئیس پلیس فتا کرمانشاه هشدار داد
کالهبرداری

 شبکه های ماهواره ای
 با برگزاری مسابقات پیامکی

یزد-خبرنگار کیهان:
با تشکیل صندوق قرض الحسنه  که  زوجی 
خانوادگی و دریافت وجه نقد از خانواده ها به بهانه 
پرداخت وام، 2 میلیارد ریال کالهبرداری کرده و 
متواری شده بودند توسط ماموران پلیس آگاهی 

استان یزد شناسایی و دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی اســتان یزد با اعام این خبر 
گفت: ماموران انتظامی یزد در یک عملیات شناسایی 
زوجی را که با تشکیل صندوق قرض الحسنه خانوادگی 
و دریافــت وجه نقد از خانواده ها به بهانه پرداخت وام 
دو میلیارد ریال کاهبرداری کرده بودند شناســایی 
و دســتگیر کردند.ســرهنگ علیرضــا خالقی افزود: 
کارآگاهان پلیس متوجه شــدند این زوج با تشکیل 
صندوق قرض الحسنه خانوادگی و پرداخت چندین فقره 
وام، اعتمــاد خانواده ها و اقوام را به این صندوق جلب 
کرده و با سرمایه 2 میلیاردی صندوق از محل متواری 
شده اند.وی ادامه داد: با تاش ماموران پلیس آگاهی، 
مخفیگاه این دو متهم شناسایی و زن و شوهر50 و 55  
ساله کاهبردار دستگیر و به اداره پلیس منتقل شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد گفت: متهم اصلی 
از ســال 87 این صندوق قرض الحسنه خانوادگی را 
تشــکیل داده و ماهانه مبلغ 930 هــزار ریال از هر 

خانواده دریافت کرده است.
خالقی تصریح کرد: تاکنون 3 نفر از شاکیان این 
پرونده با حضور در دادسرا و اخذ دستور قضایی اقدام 
به طرح شکایت کرده اند و تحقیقات بیشتر پلیس در 

این زمینه ادامه دارد.

توسط زن و شوهر میانسال صورت گرفت
کالهبرداری میلیاردی 

با تشکیل صندوق 
قرض الحسنه خانوادگی

مدیرکل زندان های تهران خبر داد

انتقال ۳۵۰۰ زندانی از اوین، رجایی شهر و قزلحصار به زندان تهران بزرگ

ســتاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با توجه به در 
پیش بودن تعطیات عید سعید فطر با انتشار اطاعیه ای 
به مســافران توصیه کرد فقط از دفاتر خدمات مسافرتی 
مجازکه از طریق ســایت های اینترنتی ســازمان میراث 
فرهنگی صنایع دســتی و گردشــگری  و یا  ارائه پروانه 
بهره برداری و مجوز دفتر خدمات مسافرتی  قابل شناسایی 

هستند  تور بخرند.
به گزارش ایسنا ،در این اطاعیه آمده : مسافران صرفا 
بــه تبلیغات متعددی که با قیمت های مختلف در برخی 
نشریات و روزنامه ها درج می شود اکتفا نکرده وحتما نسبت 
به عقد قرارداد مکتوب با مجری توراقدام ودر صورت بروز 
هرگونه مشکلی، مراتب به سامانه 09629 اطاع داده شود.

فقط از آژانس های مجاز تور بخرید
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