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حمله ســگ های ولگرد در تبریز باعث شــد تا کودک 11 
ساله آســیب جدی ببیند. به گزارش رکنا، این عکس های 
دلخراش از سوی خانواده کودک 11 ساله تبریزی حاکیست 
این کودک در روستای شــاداباد مشایخ تبریز مورد حمله 
سگ  های ولگرد و بی صاحب قرار گرفته و به شدت زخمی 

شده است.
چندی پیش هم 2 ســگ بدون صاحب در شهرک زینبیه 

تهران پسر بچه 11 ساله را به شدت مجروح کردند.
به گزارش اختصاصی رکنا، روز شنبه 7 دی ماه امسال سید 
طاها 11 ساله با دوستانش در شهرک زینبیه تهران در حال 
بازی فوتبال بود و پســر بچه در پســت دروازبان تیم شان 
ایســتاده بود که شــوت یکی از بازیکنان که از کنار دروازه 

عبور کرد به یک سگ بدون صاحب خورد.
طاها با توجه به اینکه ســگ ها همیشــه در شهرک محل 
زندگی شــان رها هستند و کاری به کســی ندارند خیلی 
عادی به سمت توپی که کنار سگ افتاده بود رفت و وقتی 
توپ را برداشت سگ آزاد به سمت پسرکوچولو حمله کرد.

طاها از ترس پا به فرار گذاشــت و ســگ بدون صاحب در 
تعقیبش بود و در ادامه یک سگ دیگر به تعقیب این پسر 

11 افتاد تا اینکه سگ ها پسر بچه را روی زمین انداختند.
دوســتان طاها با داد و فریاد از اهالی شــهرک درخواست 

کمک کردند و همسایه ها وقتی از خانه هایشان بیرون آمدند 
ابتدا فکر کردند 2 ســگ بدون صاحب یک ســگ را هدف 
شکار خود قرار داده اند که دوستان طاها با صدا گفتند که 

سگ ها دوستانشان را هدف شکار قرار دادند.
در این صحنه مرد جوان با در دســت گرفتن قفل فرمان به 
سمت سگ ها حمله کرد و ابتدا یک ضربه به یکی از سگ ها 

زد که سگ بدون صاحب قصد حمله به مرد جوان را داشت 
که دومین ضربه از سوی مرد جوان به سگ زده شد و هر 2 

سگ بدون صاحب طاها را رها کرده و پا به فرار گذاشتند.
حمله سگ های بدون صاحب به طاها 11 ساله

در شهرک زینبیه تهران
خیلــی زود تیم های امدادی به محل اعزام شــدند و طاها 
که از ناحیه 2 دســت، پا و سر به شــدت آسیب دیده بود 
به بیمارســتان بعثت منتقل شــد. مادرسید طاها مافی به 
خبرنگار رکنا گفت: پســرم که کالس پنجم اســت پس از 
10 روز از بیمارستان ترخیص شده و شب ها کابووس حمله 
حیوانات را می بیند. وی افزود: قســمتی از سر پای پسرم 
که کنده شــده بود پیوند زده شده و دست راست پسرم از 
دو ناحیه شکسته شده که استخوان مچ دستش خورد شده 

که پین روی دستان پسرم زدند و به سختی راه می رود.
مادر نگران ادامه داد: تنها روزهای نخســت از از مسئوالن 
شهرک به مالقات پســرم آمدند و دیگر هیچ کسی پیگیر 
ماجرا نیســت و حتی از شــهرداری هم شکایت کردیم که 
خیلی خونسرد با ما تماس گرفتند و عنوان کردند مسیر را 

اشتباهی رفتید و نباید از ما شکایت می کردید.
وی گفت: نمیدانم به کجا باید بروم تا به این اتفاق رسیدگی 

کنند و هیچ کسی پاسخگو به این اتفاق نیست.

جریمه یک میلیارد و 160میلیونی سگ ها پسر بچه تبریزی را لت و پار کردند
یک واحد توزیع الستیک

معاون نظارت و بازرســی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از 
جریمه یک میلیارد و 160 میلیون ریالی یک واحد توزیعی الستیک خبر داد.

وســف پایدار با بیان اینکه تخلف این واحد توزیعی عرضه خارج از شبکه 40 
حلقه الستیک بوده است، گفت: با تشکیل پرونده تخلفاتی برای واحد یاد شده 
و پس از طی مراحل قانونی رســیدگی، رأی قطعــی و جریمه به میزان یک 
میلیارد و 160 میلیون ریال صادر شده است. وی از تشدید اقدامات نظارتی و 
رصد نحوه توزیع کاالهایی که با ارز دولتی تأمین شده اند، خبر داد. وی افزود: 
اقدامات نظارتی برای اقالم یارانه ای و کاالهای اساســی همچنان با جدیت و با 
اســتفاده از توان و ظرفیت تمام دستگاه های استانی در حال پیگیری بوده و با 

متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

دستگیری 2 سارق با 86 فقره سرقت در کاشان
دو سارق با 86 فقره سرقت در کاشان به دام افتادند. فرمانده انتظامی شهرستان 
کاشان گفت: 2 نفر که با همدستی یکدیگر اقدام به سرقت باطری خودروهای 
شــهروندان می کردنــد در عملیات کارآگاهان پلیــس آگاهی این فرماندهی 
دستگیر و به 86 فقره سرقت اعتراف کردند. به گزارش رکنا، سرهنگ »حسین 
بساطی« اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت باطری خودروهای سواری 
پراید و شــکایت مال باختگان، رســیدگی به این موضــوع به صورت ویژه در 
دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان قرار 
گرفت. وی بیان داشــت: کارآگاهان با بررسی دقیق محل های وقوع سرقت و 
انجام اقدامات تخصصی و اســتفاده از تجهیزات هوشمند پلیسی موفق شدند 
هویت دو نفر از ســارقان سابقه دار که در این ســرقت ها دست داشتند را به 
دست آورند. فرمانده انتظامی شهرستان کاشان تصریح کرد: با تالش ماموران 
مخفیگاه متهمان شناسایی و طی عملیاتی ضربتی با هماهنگی مقام قضائی هر 
2 نفر آنان دستگیر و در تحقیقات صورت گرفته به 86 فقره سرقت باطری از 
خودروهای پراید در سطح شهر کاشان اعتراف کردند . سرهنگ بساطی گفت: 
با راهنمایی سارقان دستگیر شده ، مالخر اموال مسروقه نیز دستگیر و همگی 
متهمان با تشــکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی و رسیدگی به مجازات 

خود به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

انهدام 6 باند سازمان یافته قاچاق در زاهدان
در اجرای طرح مبارزه با قاچاق ســوخت در اســتان سیســتان و بلوچستان، 
طی هفته گذشــته مأموران انتظامی شهرستاهای ، دلگان، زاهدان ، ایرانشهر، 
چابهار و ســراوان با تالش شبانه روزی خود در مجموع 180 هزار و 289 لیتر 
ســوخت قاچاق و خارج از شبکه قانونی توزیع را شامل121 هزار و 974 لیتر 
گازوئیل، 52 هزار و 535 لیتر بنزین،4 هزار و 980 لیتر نفت و 800 لیتر سایر 
فرآورده های نفتی کشــف کردند. در این راســتا با انهدام 6 باند سازمان یافته 
قاچاق و تخریب 6 محل دپوی ســوخت، تعداد 15 دســتگاه تریلی و اتوبوس 
حامل سوخت قاچاق توقیف و 34 فرد متخلف نیز دستگیر و به مراجع قضائی 

معرفی شدند.

دستگیری عامالن تیراندازی های شبانه در کوهدشت
فرمانده انتظامی کوهدشــت از دستگیری عامالن تیراندازی وایجاد نا امنی در 
عملیات ضربتی پلیس این شهرســتان خبرداد. ســرهنگ نبی اله قاسمی در 
این خوص اظهار کرد: درپی وقوع چندین فقره تیراندازی به منازل مســکونی 
شــهروندان در سطح شهرستان ، شناسایی و دســتگیری متهمان در دستور 
کار پلیــس قرار گرفت. اوافزود:ماموران پلیس امنیت عمومی با انجام اقدامات 
اطالعاتی و تحقیقات گســترده پلیسی 4 متهم در این زمینه را شناسایی که 
طی هماهنگی با مقام قضادی در ســه عملیات جداگانه و همزمان دســتگیر 
شــدند. فرمانده انتظامی کوهدشــت ضمن اشاره به کشــف سه قبضه سالح 
جنگی و شکاری از متهمان خاطرنشان کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس 
کوهدشــت بوده وبا هنجار شکنان و افرادی که قصد خدشه دار نمودن امنیت 

مردم را داشته باشند با اقتدار برخورد خواهد کرد.

دستگیری سارقان سابقه دار در سلطانیه
فرمانده انتظامی ســلطانیه از اجرای طرح مبارزه با سرقت و دستگیری 2 نفر 
سارق با 5 فقره سرقت و کشف اقالم مسروقه از این سارقان خبر داد. سرهنگ 
اصانلو فرمانده انتظامی ســلطانیه گفت: در راســتای پاسخگویی به مطالبات 
مردمی و مبارزه بی امان با ســرقت، طرح مبارزه با سرقت به مدت 48 ساعت 
در شهرستان سلطانیه به اجرا در آمد. او افزود: ماموران کوپ و سایر پلیس های 
تخصصی با محوریت پلیس آگاهی با فعال نمودن منابع و مخبری و با اجرای 
موفقیت آمیز این طرح 2 نفر سارق سابقه دار را شناسائی و با هماهنگی مقام 
قضایی آن ها را دستگیر کردند. فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه ادامه داد: 
سارقان دربازجویی های به عمل آمده به 5 فقره سرقت اعتراف کردند. سرهنگ 
اوصانلو در پایان با بیان اینکه ســارقان ضمن اعتراف به 3 فقره سرقت اماکن 
خصوصی و منزل، از آنان یک دســتگاه خودرو پراید مســروقه و یک دستگاه 
موتورسیکلت مسروقه کشف شد، اظهار داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده 

به مرجع قضائی معرفی شدند.

آتش سوزی هولناک در 2 گاراژ روستایی در بوکان
2 گاراژ روستایی در شهرستان بوکان طعمه حریق شدند. رئیس سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری بوکان گفت: این حادثه در روستای بیگ 
اویسی در محور بوکان - سقز روی داد،و پس از اطالع و تماس مردم از روستا 
مبنی بر آتش ســوزی، بالفاصله یک تیم از آتش نشانان این سازمان به محل 
اعزام شــدند اما به علت شدت آتش ســوزی پس از گذشت دقایقی یک تیم 
دیگر نیز برای کمک به محل اعزام شدند. آتش سوزی در دو گاراژ روستایی در 
بوکان فواد هاشمی افزود: آتش نشانان اعزامی پس از گذشت دقایقی توانستند 
حریق را خاموش کنند اما متاســفانه در این حادثه یک دستگاه خودروی پژو 
پارس و یک دستگاه تراکتور بصورت کامل در آتش سوخت و به یک خودروی 
ســمند و یک دستگاه سه چرخه نیز آسیب هایی وارد شد. هاشمی افزود: پس 
از این حادثه، این بار گاراژی در روســتای ترکمانکندی در 5 کیلومتری غرب 
بوکان در محور سد شهید کاظمی، طعمه حریق شد که با حضور سریع آتش 
نشــانان و تالش نیروهای مردمی از گسترش خسارات جلوگیری شد. رئیس 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوکان گفت: در این حادثه نیز 
به یک دستگاه تراکتور، یک دستگاه سه چرخه و دو دستگاه سواری پژو پارس 

و سمند آسیب جدی وارد شد

انهدام باند خالفکاران بین المللی در آلمان
یک روزنامه آلمانی گزارش داد، مقامــات آلمان یک حلقه خالفکار بین المللی 
که افراد مســن را فریب می دادند تا پول و اشــیاء قیمتی شان را به خالفکارانی 
که خود را به عنوان افسران پلیس جا می زدند، تحویل دهند، منهدم کردند. به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، روزنامه راینیشه پست گزارش 
داد: پلیس آلمان با همکاری مقامات ترکیه یک مرکز تماس در شهر ازمیر واقع 
در جنوب غرب ترکیه را در هم شکســتند؛ جایی که ظاهرا مظنونین از آنجا با 
بازنشستگان در آلمان تماس می گرفتند و آنها را فریب می دادند تا اشیاء قیمتی 
خود را به افسران پلیس جعلی تحویل دهند. در ادامه گزارش این روزنامه آمده 
است: اوایل ماه جاری میالدی 38 تن بازداشت شدند و عالوه بر این مرکز تماس، 
48 مکان دیگر نیز مورد تفتیش قرار گرفتند. پلیس گزارش داده که در جریان 
ایــن حمالت، وجه نقد به ارزش 1.7 میلیون یورو )دو میلیون دالر( و همچنین 
پنج کیلو گرم طال و ساعت های گران قیمت مصادره شده است. مقامات همچنین 
41 خــودرو لوکس، 87 ملک از جمله هتل و خانه های لوکس را توقیف کردند. 
توماس جانگبالت، پلیس جنایی ایالتی در نوردراین-وستفالن گفت: در این مرکز 
تمــاس، اعضای خانواده هایی که قبال در آلمــان زندگی می کردند اما به خاطر 
ارتکاب جرم از کشور اخراج شــده بودند، حضور داشتند. آنها مجددا در ترکیه 
ســاکن شده بودند. این مظنونین در این تماس ها به مردم گفته بودند که جای 
جواهرات و پول هایشان در داخل خانه یا بانک امن نیست و آنها یک مامور پلیس 
می فرستند تا این پول ها و اشیاء قیمتی را گرفته و آنها را در جایی امن نگهداری 
کند.      وولفگانگ هرمانس از دفتر پلیس جنایی ایالتی نوردراین-وستفالن به 
این روزنامه گفت: از زمانی که ما به این مرکز تماس حمله کردیم، دیگر شاهد 

چنین تماس هایی در آلمان نبوده ایم. ما این باتالق را خشک کردیم.

اخبار کوتاه

بین الملل

نامگذاری تعدادی از پاسگاه های مرزی
 به نام سردار سلیمانی

فرمانده مرزبانی ناجا از نامگذاری تعدادی از پاسگاه های مرزی به نام شهید »حاج 
قاسم سلیمانی« خبر داد. به گزارش ایسنا ســردار احمدعلی گودرزی در مراسم 
دانــش آموختگی دوره دوازدهم درجــه داری مرکز آموزش علوم و فنون مرزبانی 
ثامن االئمه )ع( که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد، ضمن گرامیداشت یاد 
و نام شــهدای عزیز و گرانقدر ایران اسالمی، شهدای حریم والیت، شهدای عرصه 
نظم و امنیت و شــهدای مظلوم مرزبانی و همچنین تبریک والدت حضرت زینب 
)س( و روز پرستار اظهارکرد: این دوره مرکز آموزش درجه داری مزین به نام شهید 
عزیز، سردار رشید اسالم »حاج قاسم سلیمانی« از افتخارات کشور ایران اسالمی 
است. وی با اشاره به مزین شدن تعدادی از پاسگاه های مرزی به نام شهید »حاج 
قاسم ســلیمانی« گفت: باید بر خود ببالیم که رهرو شهیدان واالمقامی همچون 
حاج »قاســم سلیمانی« و دیگر شهدای عزیز هستیم. فرمانده مرزبانی ناجا افزود: 
در سالروز والدت این بانوی بزرگوار اسوه صبر و استقامت، از زحمات و تالش همه 
همرزمانم )کادر پزشــکی مرزبانی( و کسانی که در این شرایط سخت شیوع کرونا 
در بهداشت و ارتقای سالمت کارکنان نقش تاثیرگذاری داشتند، تشکر و قدردانی 
می کنم. وی وجود نظم و انضباط، تقویت قوای جسمانی، نشاط، شادابی و روحیه 
والیی و انقالبی برای یک مرزبان را ضروری دانست و گفت: نقش مراکز آموزشی در 
تقویت دین باوری و مهارت افزایی در اجرای ماموریت ها بسیار تاثیرگذار و ماحصل 
آموزش صحیح امنیت پایدار در کشور است. گودرزی اساس کار نیروی انتظامی را 
نظم و انضباط خواند و اظهارکرد: مرزبانان در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر هستند 
و در مقابل دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ایستاده اند 
و با درک درست از ماموریت های خطیر در مرزهای ایران اسالمی ایفای نقش می 
کنند. به گزارش پایگاه خبری پلیس فرمانده مرزبانی ناجا با اشــاره به کشــفیات 
و عملکرد مثبت مرزبانان در پاســداری از مرزهای ایران اســالمی در سال جاری 
خاطرنشان کرد: مرزداران با روحیه ایثارگری و شهامت در برابر سوداگران مرگ و 
قاچاقچیان با اقتدار ایســتاده اند و خدمات رزمندگان مجاهد مرزبانی در مرزهای 

ایران اسالمی حاصل آموزش و مهارت های صحیح فرماندهان و مسئوالن است.

آخرین تغییرات آموزشی سربازی 
رئیس اداره ســرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مســلح اعالم کرد که دوره 
آموزشی سربازان همچنان یک ماهه است. امیر غالمرضا رحیمی پور در گفت وگو 
با ایســنا، درباره مدت آموزش نظامی ســربازان که درپی شــیوع کرونا در کشور 
کاهش یافته بود، گفت: برابر تصمیمات ستادکل نیروهای مسلح و به منظور رعایت 
پروتکل های بهداشــتی، از ابتدای سال طول دوره آموزش سربازان در پادگان ها و 
مراکز آموزشی نیروهای مسلح به یک ماه کاهش یافت که این مدت همچنان یک 
ماهه اســت و تغییری نکرده اســت. وی با بیان اینکه تا زمانی که نگرانی ها بابت 
کرونا در جامعه وجود داشته باشــد، این روند ادامه خواهد داشت، گفت: هرگونه 
تغییر در این مدت به مشــموالن و خانواده های آنان اطالع رسانی خواهد شد، اما 
فعال مدت یک ماهه ادامه خواهد داشت.  رحیمی پور درباره اینکه آیا ممکن است 
مدت آموزشی در برخی مراکز تغییر نکرده باشد، اظهارکرد: این موضوع ابالغ شده 
اســت. در برخی از مراکز آموزشی ممکن است با احتساب ایام تعطیل چند روزی 
بر مدت یک ماهه افزوده شــود، که البته مدت آن زیاد نیست و چند روز انگشت 
شمار است. رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح درباره رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در پادگان ها نیز گفت: مسائل و پروتکل های بهداشتی با 
حساسیت و دقت باالیی در مراکز نظامی رعایت می شود و خوشبختانه در پی این 
اقدامات نیز شــیوع کرونا منجر به ایجاد مشکل خاصی در میان سربازان در دوره 

آموزشی و پس از آن نشده است.

رئیس پلیس فتا یزد از شناسایی یک فققره پرونده مربوط به 
کالهبرداری از طریق اپلیکیشن رسیدساز جعلی خبر داد.  
به گزارش رکنا، سرهنگ مرتضی ابوطالبی، رئیس پلیس فتا 
اســتان یزد درباره این خبر گفت: چندی پیش شخصی به 
پلیس فتا یزد مراجعه کرد و مدعی شــد که توسط افرادی 
ناشــناس مورد کالهبرداری اینترنتی قرار گرفته است. وی 
افزود: طبق بررســی های صورت گرفته مشــخص شد که 
متهم پس از خریــد کاال بیان می کند مبلغ آن را از طریق 
تلفن همراه خود پرداخت کرده است و صفحه نمایش تلفن 
خود را که نشــانگر تراکنش موفقیت آمیز بود به فروشنده 

نشان می دهد و سپس کاالی مورد نظر را از فروشگاه خارج 
می کند ولی پســاز گذشت چند ســاعت با بررسی حساب 
بانکی صاحب فروشــگاه، فروشنده متوجه می شود پولی به 

حسابش واریز نشده است.
ســرهنگ ابوطالبی عنوان داشت: پس از چند روز چندین 
پرونده با همین موضوع تشــکیل شــد که پس از بررسی 
تخصصی کارآگاهان سایبری مشخص شد که کالهبرداری 
توسط همان متهمان انجام شده است که با توجه به شواهد 
و مــدارک موجــود و تحقیقات تخصصی صــورت گرفته 
متهمان مورد شناســایی قرار گرفتند و با هماهنگی مقام 

قضایی به پلیس فتا انتقال داده شــدند. این مقام انتظامی 
تصریح کرد: این مجرمان ســایبری ابتدا منکر هرگونه بزه 
انتسابی شــدند ولی درنهایت با مشاهده ادله و مستندات 
جمع آوری شده توســط کارشناسان به جرم ارتکابی خود 
اعتراف کردند. ســرهنگ ابوطالبی یادآور شــد: این روزها 
شاهد طراحی اپلیکیشن های رسید  ساز جعلی هستیم که 
برخی از مجرمان ســایبری با نصب بر روی گوشی خود و 
سوءاســتفاده از قابلیت هــای آن اقدام بــه کالهبرداری از 
هموطنان در هنگام خرید از فروشگاه ها می نمایند. این مقام 
مسئول هشدار داد: یکی از مهمترین راه ها برای جلوگیری 

از سوء استفاده اپلیکیشن  های جعلی رسید ساز بانکی، فعال 
بودن سامانه پیامک حســاب بانکی می باشد که از هرگونه 
تراکنــش بانکی، دریافت یا برداشــت از حســابتان مطلع 

خواهید شد.
رئیــس پلیس فتا اســتان یزد از شــهروندان خواســت: 
هشــدار های پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت اطالع 
از هرگونــه فعالیت مجرمانــه در فضای مجــازی یا پیام 
رســان های موبایلی مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا به 
آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی 

گزارش کنند.

زن جوانــی که قرار بود در ازای دریافت 50 میلیون تومان 
بــا رحم اجاره ای برای یک زوج فرزند به دنیا بیاورد پس از 
گرفتن بخشی از پول ها ناپدید شد. به گزارش رکنا،  چند 
روز قبل یک وکیل دادگســتری به دادسرای امور جنایی 
تهران رفت و از زن جوانی شکایت کرد و گفت: موکالن من 
زوج جوانی هستند که 10 ســال است بچه دار نمی شوند. 
آنها برای بچه دار شدن خیلی هزینه کردند اما بی فایده بود. 
هر راهی برای بچه دار شدن را آزمایش می کردند. تا اینکه 

چند وقت قبل آنها با زنی 25 ســاله در کلینیک ناباروری 
آشنا شدند؛ زن متأهلی که حاضر بود در ازای دریافت پول 
رحمش را اجاره دهــد. او ادامه داد: موکالنم قبول کردند 
50 میلیون تومان به همراه هزینه های دکتر و تغذیه را در 
ازای بچه دار شــدن، به این زن بدهند و قرارداد بستند؛ در 

این مدت طی چند چک مبلغی از 50 میلیون تومان را نیز 
به او دادند. اما بعد از ســه ماه زن جوان با موکالنم تماس 
می گیرد و مدعی می شود که بچه سقط شده است. بعد هم 
دیگر به تلفن هایشان جواب نداد، اما موکالنم مدعی هستند 
که میترا مشــکلی نداشت و حالش خوب بوده است، حتی 

نظریه پزشــک میترا هم در این مورد بوده که او مشکلی 
ندارد. با ادعای میترا، موکالنم از زن جوان شکایت دارند و 
مدعی هستند که او در نگهداری از فرزندشان سهل انگاری 

کرده و باعث سقط جنین شده است.
به دنبال شــکایت وکیل جوان، بازپرس مصطفی واحدی از 
شــعبه یازدهم دادسرای امور جنایی تهران دستور تحقیق 
در این خصــوص و احضار میترا برای بررســی موضوع را 

صادر کرد. 

فرمانــده ناجا گفت: بیش از 90 درصــد اعتبارات ناجا در پرداخت حقوق مصرف 
می شود و برای انجام امور عمرانی با مشکالتی مواجه هستیم که می طلبد خیرین 
امنیت به کمک ما بیایند. سردار حسین اشتری پیش از ظهر یکشنبه 30 آذرماه 
در دیدار با آیت اهلل سید مرتضی محمودی گلپایگانی، امام جمعه و نماینده ولی 
فقیه در ورامین گفت: شهرستان های شرق استان تهران به دلیل فرهنگ مختلف 

مــردم که در این مناطق زندگی می کنند و نیز نزدیکی به پایتخت، حساســیت 
خاصی دارد. وی افزود: به همیــن دلیل کار همکاران من در فرماندهی انتظامی 
شرق استان تهران نســبت به دیگر مناطق مضاعف است. فرمانده ناجا خواستار 
ضمن تشــکر از همراهی و همکاری امام جمعه ورامین در جهت برقراری امنیت 
پایدار در شــرق استان تهران خواســتار تداوم این همراهی شد و افزود: بنده هر 

کمکی بتوانم برای ارتقا و تقویت فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران انجام 
می دهم. وی مصوبات جلســه ای که در خصوص فرماندهی انتظامی شرق استان 
تهران در محل این فرماندهی تشکیل شده بود، را خوب توصیف کرد و گفت: هفته 
آینده جلسه ای با حضور همکاران در تهران خواهیم داشت تا مصوبات جلسه امروز 
را عملیاتی کنیم و هرچه در توان داریم در تقویت این فرماندهی به کار خواهیم 
گرفت و در این مسیر از نمایندگان مجلس نیز تقاضای کمک داریم. سردار اشتری 
به محدودیت های ناجا نیز اشاره و اضافه کرد: مردم ورامین مردم بسیار خوب و با 
فرهنگی هستند و حق همین است که برای امنیت این مردم هرچه در توان داریم، 
بــه کار گیریم. در برخی مناطق جمعیت قابل توجهــی داریم، اما در آن منطقه 
کالنتری نداریم و در صورت لزوم همکاران با کمی تأخیر ممکن اســت، برســند 
و این مشکالت خاص مناطق اطراف تهران است. وی گفت: نیاز به کالنتری های 
متعددی در شــرق استان تهران داریم و از خیرین و مردم برای ساخت کالنتری 
استمداد می طلبیم، اگر خیرین امنیت به کمک ما بیایند و از ظرفیت آنها استفاده 
شــود، می توانیم تعداد کالنتری ها را افزایش دهیم، چرا که این مجموعه برای ما 

اهمیت ویژه دارد.

کشف عامل بیش از 200 کالهبرداری با رسیدهای جعلی

فرار زن تهرانی با رحم اجاره ای

فرمانده ناجا:
نیاز به کالنتری های متعددی در شرق استان تهران داریم

افقی:
1- غاری دیدنی و توریســتی در اســتان 
همدان ایران- تنگه ای بین هند و سریالنکا

2- او- واحد عملیات رایانه – آذوقه سفر 
– تکرار حرف

3- رســته – شــکننده، باطل کننده- از 
قضات عهد ساســانی که کتابــی از او در 
شــرح قوانین قضایی  ایران باســتان باقی 

است
4- آهسته و آرام- از شهرهای سودان

5- دانا و فهمیــده – جنگجو، حریف- از 
اجزاء سیستم گوارش

6- پادشاه هندوستان  که برای اولین بار 
شطرنج را به دربار  ایران فرستاد- پیشوای 

دینی زردشتیان
7- ضرر و زیان  ها- موسیقی نظامی – ناله 

اندوه زدگان
8- حرف ندا- خاک- پشیمان- چهره

9-هفت- هدیه کردن- یکی از دو قسمت 
اصلی مالزی

10- کشور فالسفه – آب قابل شرب 
11- بزرگان – نام رئیس جمهور روسیه – 
مالیاتی که غیر مســلمان برای زندگی در 

سرزمین اسالمی باید بپردازد
12- به آخر رسیدن – لم دادن 

13- پرجمعیت ترین شــهر ساحل عاج- 
کوه آتشفشــان مرگبار جزیره سیسیل – 

مرگ
14- آخرین توان- شــاعر بزرگ قرن 5 ه ق  ایران که گرشاسب نامه را به نظم 

درآورد- فراوانی، کثرت- سدی در کشور 
15- پرورشــگاه – مبلغی که برای مخارج کاری از طرف سازمانی به شخص 

پرداخت می شود.

عمودی:
1- برهنه، لخت- شــاعر بنام قــرن 4 و 5 ه ق ایران که به 

سادگی و روانی در سرودن قصیده معروف است 
2- کشوری باستانی در محل ترکیه کنونی- خندقی که به 
امر شاپور ساسانی برای جلوگیری از ورود اعراب بادیه نشین 

به داخل خاک ایران حفر گردید – واحد پول تایلند
3- نخســت وزیر شاه که در دادگاه انقالب محکوم به اعدام 

گردید- نوعی رنگ سرخ 
4- رسیدن مصیبت- فرمانروایی – وحدت و یکپارچگی

5- علم، معرفت – از نزوالت آسمانی – ثابت قدم و پابرجا
6- ظاهرســازی – مبهم و نامفهــوم – نوعی خرس زیبای 

سیاه و سفید رنگ
7- با یکدیگر برخورد کردن و روبروشــدن – ادامه داشتن 

– واحد پول ژاپن 
8- ضمیمه ها- نخست، آغاز

9- الفبای موســیقی – مداوا- دین رایج در ژاپن که قالب 
الهه پرستی دارد

10- پادشــاه  ایران در زمان ظهور مســیح- عاشق ویس- 
طالی سیاه

11- جوانمرد و سخی- بیم دادن، تذکر دادن- واژه معادل 
اجاق فر مصوب فرهنگستان زبان پارسی 

12- سازمان رســیدگی کننده به امر بهداشت مردم- پسر 
خوانده ناصرالدین شاه که شاه بسیار به او عالقه داشت و در 

پایان عمر  در نهایت تنگدستی جان داد- صورت

13- واژه معادل تکنسین مصوب فرهنگستان زبان پارسی- موادی که در بدن 
ساخته می شوند و وظیفه تسریع در متابولیسم بدن را دارند

14- شهری در اســتان فارس – معشوقه لویی پانزدهم که در انقالب فرانسه 
گردن زده شد- از حواریون دوازده گانه مسیح 

15- کاخ مرکزی مجموعه تخت جمشــید – طبق افســانه های یونان تنظیم 
کننده اولیه قوانین آتن است.
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