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به خاطر برادرم

متین نیشابوری -دست تقدیر سرنوشت مرا سیاه نوشت .من قربانی حسادت و لجبازیهای همسر
برادرم شدم و به روز سیاه نشستم .بچه بودم که بیماری العالج پدرم را از پا درآورد .با مرگ او ،خانه ما رنگ
عزا و ماتم گرفت .تنها دلخوشی و پشتگرمی من و مادرم حضور برادرم بود .دست نوازش به سرم میکشید
و به من دلگرمی میداد که در کنارمان است و نمیگذارد اخم به ابرویمان بیاید .بیچاره مادرم شب تا
صبح قالی میبافت و زحمت میکشید تا برادرم بتواند ادامه تحصیل بدهد .من هم اوقات بیکاری قالی
میبافتم تا کمکخرج خانه باشم .پساندازم را هم به برادرم میداد و میگفتم خرج دانشگاهش کند.
خوشبختانه درسش را خواند و کار خوبی هم پیدا کرد .بعد برایش به خواستگاری رفتیم و زن گرفت .مادرم
باغ و زمین کشاورزی پدرم را فروخت و برای برادرم خانهزندگی آبرومندانهای درست کرد.
اما او عمرش به دنیا نبود که نوهاش را ببیند .البته یک آرزوی دیگر هم داشت .آن هم این بود که مرا هم
در رخت عروسی ببیند .او به علت بیماری فوت کرد .با مرگ مادرم ،تنها و بیپناه شدم .چون در شهر
کوچکی زندگی میکنیم ،دوست و آشنا عیب میدانستند که یک دختر تنها زندگی کند ،و به خانه برادرم
رفتم .کاری هم در یک کارگاه تولیدی پیدا کردم تا دستم در جیب خودم باشد اما همسر برادرم چشم
دیدن مرا نداشت .با حسادتهای کودکانهاش نمیگذاشت یک لیوان آب خوش از گلویمان پایین برود.
میسوختم و به خاطر آبرویم چیزی نمیگفتم .افسوس که او دستبردار نبود و دنبال راهی میگشت که
مرا از زندگیاش حذف کند .برای همین هم آنقدر روی اعصاب برادرم راه رفت که با اولین خواستگار،
بدون هیچ تحقیقی ،مرا راهی خانه بدبختیام کردند.
شوهرم هیچ تعهد و مسئولیتی در برابر من ندارد و چون معتاد است،
گاهی توهم میزند .از او میترسم و نمیدانم چه خاکی بر سرم
بریزم .با هم به مشهد آمده بودیم تا به مطب یک دکتر درمانگر
اعتیاد برویم .دوباره توهم زد و دعوایمان شد .او را گم کردم.
با دیدن خودرو گشتی کالنتری  ۳۸درخواست کمک کردم.
دیگر نمیتوانم به زندگی سرد و نکبتی با شوهر معتادم ادامه
بدهم .عروسمان در حق من خیانت کرد .اگرچه به خاطر برادرم
سکوت میکنم و دم نمیزنم ،این حق من نبود ،منی که از ارثیه
پدرم به خاطر زندگی برادرم گذشتم و حاال اندازه یک کارگر در
خانهاش ارزش و احترام نداشتم.
کوتاه تر از حادثه

 ۱۳هزار سال حبس
برای کالهبردار تایلندی
ایسنا -دادگاهی در تایلند یک مرد کالهبردار را
 ۲۷سال زندان محکوم کرده است.
به  ۱۳هزار و  ۵
متهم سیوچهارساله در دادگــاه اعتراف کرد
که یک شرکت هرمی راه انداخته بوده و در آن ،با
وعده موهوم بهرههای کالن ،مردم را سرکیسه
میکرده است .او حدودهزار نفر را قانع کرده بود
که در مجموع معادل بیش از  ۱۶۰میلیون دالر در
شرکتهایش سرمایهگذاری کنند .دادگاه تایلند او
علت دادن وامهای غیرقانونی و دو هزار و ۶۵۳
را به ِ
مورد کالهبرداری مجرم شناخت.

اعالم علت حریق مرگبار
کالیفرنیا
ایرنا -رئیس سازمان آتشنشانی نیویورک اعالم
کرد علت آتشسوزی عصر پنجشنبه در ساختمانی
پنجطبقه در نیویورک که به کشته شدن  12نفر
منجر شد بازی یک کودک سهساله با اجاقگاز و
بیاحتیاطی مادر در باز گذاشتن در واحد خود
هنگام فرار بوده که منجر به سرایت آتش به کل
ساختمان شده است.

 10مصدوم در پی واژگونی
سرویس دانشآموزی

فــارس -روز گذشته یک مینیبوس که سرویس
دانــشآمــوزان بیرجندی بــود در محور فرعی
بیرجند-موسویه به دلیل نامعلومی واژگــون

شد .در این حادثه 1 0نفر مصدوم شدند که به
درمانگاه آرین شهر انتقال یافتند .سپس پنج نفر
از مصدومان راهی بیمارستان شدند.

ارسال پرونده قتل اهورا
به دیوان عالی کشور
ایلنا -احمد سیاو شپور،رئیسکل دادگستری
استان گیالن ،با اشــاره به اعتراض وکیل متهم
پرونده قتل اهورای سهساله به رأی صادره گفت:
پرونده با نامهای به دیوان عدالت کشور فرستاده
شده است .در این پرونده ،قاتل اهــورا به چهار
مجازات محکوم شده است.

 4مرگ خاموش
در سیستانوبلوچستان
صداوسیما -چهار نفر کــه جمعهشب بــرای
آبدرمانی در منطقه چانف بخش آهوران نیکشهر
در چادر مسافرتی اتــراق کرده بودند ،برای گرم
شدن ،در چادر از ذغال استفاده میکنند که بر اثر
استنشاق مونوکسیدکربن مسموم میشوند و جان
میبازند.

تخلیه یک مهمانپذیر
در مشهد

در پــی حریق در یــک مــغــازه کفاشی در
مشهد ،بــه علت احتمال ســرایــت آتش
به مهما نپذیر بــاالی ایــن مجموعه ،این
مجموعه اقامتی بالفاصله تخلیه شد.
به گــزارش شــهــرآرا ،مدیرعامل سازمان
آتشنشانی مشهد درب ــاره جزئیات این
حادثه گفت :بامداد شنبه ،یک باب مغازه
کفاشی در کوچه عیدگاه مشهد گرفتار آتش
شد و دود ناشی از آن به واحد اقامتی واقع
در طبقه باالیی سرایت کرد.
حسن جعفری با اشــاره به مهار بموقع
حریق توسط آتشنشانان افزود :دود ناشی
از آتشسوزی به طبقه فوقانی مغازه که
یک واحــد اقامتی بود سرایت کــرده بود.
لذا آتشنشانان ضمن تخلیه مسافران این
مجموعه اقامتی ،بهسرعت به تخلیه دود
اقدام کردند.
وی ادامــه داد :این حریق خسارت جانی
نداشت و علت بــروز آن و میزان خسارت
وارده در دست بررسی است.

مرگ کمکراننده پنجاهویکساله

جــعــفــری در ادامـــــه بـــه جـــان باختن
کمکراننده یک دستگاه اتوبوس در پایانه
طرق مشهد اشاره کرد و گفت :این حادثه
عصر جمعه رخ داد .با اعــام این حادثه،
آتشنشانان در محل حاضر شدند و پیکر
کمکراننده پنجاهویکساله را از جعبهبغل
اتــوبــوس خــارج کــردنــد .پــس از معاینات
پزشکی ،تکنسینهای اورژانس مرگ این
مرد میانسال را اعالم کردند.
مدیرعامل ســازمــان آتشنشانی مشهد
ادامه داد :برابر اظهارات شاهدان ماجرا
فرد حادثهدیده شب گذشته را در اتوبوس
ســپــری کـــرده بــود و بــا مــراجــعــه شاگرد
قهوهچی و پیگیری وی ،عوامل انتظامی و
امدادی در جریان حادثه قرار گرفتند.
وی بـــا اشـــــاره بـــه وجـــــود گــــاز سمی
مــونــوکــســیــدکــربــن در فــضــای محصور
جعبهبغل خودرو گفت :بررسیهای اولیه
نشان میداد این مرد به علت مسمومیت
شــدیــد نــاشــی از استنشاق گــاز سمی
مونوکسیدکربن جان خود را از دست داده
است.

اهدای اعضای بیمار
مرگ مغزی به  5بیمار

خوزستان روی خط زلزله

دیبا -فردی در مشهد که تاکنون مرتکب  26فقره سرقت لوازم داخل خودرو شده است در عملیات
ضربتی پلیس زمینگیر شد.
به گزارش شهرآرا ،وقوع سه فقره سرقت لوازم داخل خودرو تنها در یک روز در خیابان کوهسنگی مشهد
پای کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی مشهد را به این پرونده باز کرد .کارآگاهان پس از دریافت
دستورهای ویژهای که از سوی سردار کریمی ،فرمانده انتظامی خراسان رضوی ،خطاب به آنها صادر
شد ،بالفاصله پیگیری این پرونده را با حضور در محل وقوع سرقتها و همچنین شنیدن اظهارات
مالباختگان آغاز کردند .مأموران با توجه به پروندههای زیادی که در این زمینه به نتیجه رساندهاند،
بالفاصله تحقیقات گستردهای را آغاز کردند و با توجه به شگرد سرقتها ،موقعیت و چندین سرنخ مهم
دیگر ،خیلی زود دست فردی سابقهدار در این سرقتها برایشان نمایان شد.
کارآگاهانپلیسآگاهیپسازهماهنگیقضایی،مرحلهدومطرحخودراکهدستگیریفردمظنونبودرا
آغاز کردند و توانستند خیلی زود مخفیگاه او را در خیابان نامجو شناسایی
و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند .در بازرسی از مخفیگاه
این متهم ،تعدادی کارت ماشین ،بیمهنامه ،کارت سوخت ،کارت
پایان خدمت و گواهینامه ،اموال مسروقه شامل یک دستگاه لپتاپ
و دوربین فیلمبرداری کشف شد که دست این متهم در سرقتها را
برای پلیس رو کرد .متهم در چندین مرحله بازجویی به  26فقره سرقت
داخل خودرو در محدوده خیابان کوهسنگی و فروش اموال مسروقه
به دو مرد جوان در محدوده بولوار توس اعتراف کرد که در ادامه،
همدستان متهم نیز دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان تعداد
زیادی اموال مسروقه شامل الستیک زاپاس ،جعبه آچاربکس،
سنگ فرز ،باند ،یک عدد ضبط و پخش و  ...کشف شد و تحقیقات از
آنها در پلیس آگاهی برای کشف دیگر جرائم احتمالی ادامه دارد.

درخواست قصاص
برای پسرآبادانی
مهدی قرآنی -پرونده قتل دوست صمیمی بهخاطر
شارژ گوشی تلفن همراه که از اوایل مرداد ماه امسال
در شعبه ویژه قتل دادسرای مشهد گشوده و با ابهاماتی
مواجه شده بود ،پس از گذشت 180روز پیگیریهای
قضایی و انتظامی ،منتهی به کیفرخواست شد
و اولیای دم مقتول از محاکم کیفری بــرای متهم
درخواست قصاص کردند.
به گزارش شهرآرا ،ماجرای این پرونده از آنجا شروع
شد که مردادماه امسال محسن و علیرضا بههمراه یک
کــاروان زیارتی از آبــادان عازم مشهد شدند .مسئول
کاروان به دلیل اینکه افراد برای رفتوآمد به حرم مطهر
راحت باشند یک خانه مسافر قدیمی را در خیابان
امامرضا(ع) اجاره کرد و مسافران در آن ساکن شدند.
دوستی چندین ساله با هم داشتند
محسن و علیرضا که
ِ
از زمان اسکان در مشهد همهجا با هم بودند و مثل
همه زائــران حرم مطهر از فیض زیــارت امامرضا(ع)
لذت میبردند .چند روزی از اسکان کاروان دو دوست
صمیمی گذشته بود که روز چهارشنبه چهارم مرداد فرا
رسید .نزدیک ظهر بود که محسن و علیرضا خسته و
کوفته به محل اسکان آمدند و زیر باد کولر دراز کشیدند.
هنوز زمانی از استراحت دو دوست صمیمی نگذشته
بود که علیرضا از محسن خواست تا شــارژر گوشی
تلفن همراهش را که در اتاق دیگر بود برایش بیاورد
اما محسن که مانند دوستش خسته و تشنه بود با لحن
همیشگیاش به علیرضا گفت که خودش برود و شارژر
را بیاورد .همین درگیری لفظی کوتاه جرقهای شد
تا غیظ علیرضا را برانگیزد و آنان را در مقابل همدیگر
قرار دهد .دو دوست صمیمی که تا روزهای گذشته با
هم بودند ،حال در مقابل هم قرار گرفته و یقه پیراهن
همدیگر را گرفته بودند و مدام به همدیگر پرخاش
میکردند .اما این همه ماجرا نبود ،دعوای دو دوست
باال گرفت و جروبحث لفظی آنان جایش را با کتککاری
عوض کرد.
محسن که نمیخواست از دوست صمیمیاش کم
بیاورد دست به کاری زد که عقوبت تصمیمش ،حیات
را از علیرضا گرفت .بدن نیمهجان علیرضا که مورد
اصابت چاقوی نارفیق قرار گرفته بود در وسط حیاط
مسافرخانه افتاده بود و با گذشت هر ثانیه یک قدم به
مرگ نزدیک میشد.

فرار محسن از محل جرم

فارس -از ساعت 9صبح روز گذشته دهها زمینلرزه
و پسلرزه در گوریه (خوزستان) رخ داده است که
بسیاری از آنها بین  3/5-4ریشتر قدرت داشتهاند.

دستگیری یک سارق پس از بیستو ششمین سرقت

پرونده قتل پسر 16ساله در آستانه
رأی نهایی دادگاه قرار گرفت

اهـــدای اعــضــای بــانــوی مــرگ مــغــزی در
دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب
نجات و ادامه زندگی پنج بیمار نیازمند به
عضو شد.
بــه گــــزارش شـــهـــرآرا ،مــســئــول واحــد
فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد اظهار کرد :در عمل اهدای
عضو از اهداکننده مرگ مغزی ،خانم زهره
قائنی ،سیوششساله ،که از بیمارستان
رضوی مشهد به واحد فراهمآوری اعضای
پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه
مشهد معرفی شده بود ،پس از انجام مراحل
تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در
بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی
اهدای عضو قرار گرفت.
دکتر ابراهیم خالقی افـــزود :کلیههای
زنــــدهیــــاد زهـــــره قــائــنــی بـــه خــانــمــی
سیوششساله و خانمی سیویکساله
ساکن مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج
میبردند و با دیالیز تحت درمان بودند به
صورت رایگان اهدا و پیوند شد.
وی گــفــت :کبد مــرحــومــه زهـــره قائنی
در بــیــمــارســتــان منتصریه بــه آقــایــی
شصتوسهساله ساکن مشهد پیوند شد و
به بیمار زندگی دوباره بخشید.
دکتر خالقی افزود :همچنین قلب مرحوم
در بیمارستان امـــا مرضـــا(ع) بــه آقایی
بیستوهفتساله ساکن مشهد پیوند
شد.
قسمتی از پوست زندهیاد نیز برای پیوند،
به بخش سوختگی بیمارستان امامرضا(ع)
ارسال شد.

چند نفر از همکاروانیان این دو دوست صمیمی که
شاهد نزاع مرگبار آنان بودند با دیدن رنگ خون که
موزاییکهای سفید حیاط خانه مسافر را سرخ کرده
بود بالفاصله موضوع را به پلیس و اورژانــس اعالم
کردند.
زمــان در حــال طی شــدن بــود و رفتهرفته بر تعداد

تماشاگران این صحنه دلخراش افزوده میشد تا اینکه
صدای آژیر آمبوالنس که در میان جمعیت و خودروهای
عبوری گرفتار شده بــود ،توجه حاضران را به خود
جلب کرد .خودروی آمبوالنس به محل حادثه رسید و
تکنسینهای امدادی بالفاصله بدن نیمهجان علیرضا
که خون زیادی از دست داده بود را به بیمارستان انتقال
دادنــد .در این میان مأموران کالنتری شهید نواب
صفوی نیز در محل حادثه حاضر شدند اما قبل از حضور
آنان محسن فرار کرده بود .از آنسو با توجه به اینکه تا
قبل از رسیدن عوامل امدادی خون زیادی از علیرضا
رفته بود تالش پزشکان اورژانس نتیجهای نداشت و
این پسر 16ساله جان باخت .با قتل علیرضا موضوع
سریعا به مقام قضایی اعالم و طولی نکشید بازپرس
ویژه قتل دادســرای مشهد به همراه تیم کارآ گاهان
پلیس آگاهی در بیمارستان حضور یافتند .در بررسی
اولیه جسد توسط مقام قضایی مشاهده شد طرف چپ
سینه مقتول دچار جراحت عمیقی شده و آلت قتاله نیز
به قلب برخورد کرده است .بخش مهمی از علت مرگ
مقتول در بیمارستان توسط بازپرس جنایی دادسرا
کشف شده بود اما جسد برای بررسی دقیقتر و اعالم
نتیجه به پزشکی قانونی منتقل شد.

دستگیری قاتل در خانه مسافر

تیم جنایی پرونده در مرحله بعدی تحقیقاتشان راهی
محل حادثه واقع در ضلع شمالی بازار رضا شدند و به
بررسی میدانی صحنه جرم پرداختند .یکی از شاهدان
ماجرا در اظهاراتش به مقام قضایی گفت :چند روز پیش
از آبادان برای زیارت به مشهد آمدیم و محسن و علیرضا
هم با ما راهی شدند .آنان بعضی وقتها با همدیگر
جروبحث میکردند اما اینطور نبود که دستبهیقه
شوند و کتککاری کنند .نمیدانم بین آنان چه گذشت
اما من لحظهای وارد اتاق شدم که هر دو دستبهیقه
شده بودند .من و چند نفر از همکاروانیان آنان را جدا
کردیم اما ولکن نبودند و باز به هم حمله میکردند.
در این میان علیرضا چاقویش را درآورد که محسن آن را
گرفت .علیرضا با مشاهده این صحنه لباسش را درآورد و
به محسن گفت اگر جرئت دارد او را چاقو بزند .متأسفانه
محسن که تحریک شده بود با چاقو به قفسه سینه
علیرضا زد و وقتی متوجه عملش شد سریعا فرار کرد.
با توجه به اینکه اثری از متهم اصلی پرونده در دست
نبود کاراگاهان پلیس آ گاهی از یکی از افــرادی که
شماره تلفن همراه محسن را داشت خواستند تا با او
تماس بگیرد و عنوان کند پلیسها رفتهاند و بیاید تا
با همدیگر برای عیادت علیرضا به بیمارستان بروند.
متهم که جایی برای مخفی شدن نداشت و از طرفی
دلش شور دوست صمیمیاش را میزد به مسافرخانه
مراجعه کرد و در نهایت به دام قانون گرفتار شد.

اعتراف صریح به قتل علیرضا

محسن که نوجوانی 17ساله است پس از تشکیل
پرونده در اداره جنایی پلیس آ گاهی بــرای بیان
توضیحاتی راهی دادسرا شد .او که میدانست دیگر
کار از کار گذشته و راهی برای کتمان حقیقت ندارد
در اولین جلسه بازپرسی دادســرای مشهد صراحتا
به قتل دوست صمیمیاش اعتراف کرد و برای مقام
قضایی ماجرای روز حادثه را اینگونه شرح داد :علیرضا
همیشه میخواست با قلدری کارش را پیش ببرد و
مدام به من و دیگر دوستانمان زور میگفت .با اینکه
دوست صمیمیام بود اما بعضی وقتها حوصله او را
نداشتم و تحملش برایم سخت میشد ،برای همین با
هم جروبحث میکردیم .آن روز من و علیرضا از بیرون
آمدیم و هر دو داخل اتاق در حال استراحت بودیم که او
با لحن همیشگیاش که توأم با دستور و ناسزا بود از من
خواست تا شارژر موبایل را برایش بیاورم .من توجهی به
حرفش نکردم اما علیرضا بلند شد و لگد به من زد.
متهم ادامه داد :جروبحث ما باال گرفت .چند مرتبه
همکاروانیان ،ما را جدا کردند اما از جاییکه علیرضا
میخواست خودش را به من ثابت کند و بگوید حرف
فقط حرف او است چاقویش را از جیب درآورد که من
بالفاصله چاقو را از دستش گرفتم .او با دیدن این صحنه
پیراهنش را درآورد و در حالیکه به دیگران میگفت کنار
بایستید ببینم چکار میخواهد بکند ،با صدایی بلند
به من گفت بیا بزن ،به ناموست بیا بزن .نمیدانم چه
شد که با چاقو ضربهای به سینهاش زدم و وقتی متوجه
عمل ارتکابیام شدم ،فرار کردم.

صدور کیفرخواست قتل عمد

پرونده پس از تکمیل تحقیقات بازپرسی و بازسازی
صحنه جرم برای صدور کیفرخواست در اختیار شعبه
اظهارنظر ویژه قتل عمد دادســرای عمومی و انقالب
ناحیه 2مشهد قرار گرفت که قاضی صادق صفری در این
باره گفت :باتوجه به اینکه متهم برای بررسیهای روانی
در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفته بود ،کارشناسان این
سازمان معتقد بودند متهم به کمال عقل نرسیده و عمل
ارتکابی وی نیز قتل تلقی نمیشود اما طبق مستندات
ارائهشده در پرونده و اعترافات صریح قاتل به ارتکاب
جرم و نیز رفتار وی پس از قتل و فرار او از دست قانون،
ثابت میکند این فرد بهطور کامل از جرمش اطالع
داشته است؛ بنابراین کیفرخواست قتل عمد این پرونده
صادر و برای رأی نهایی به محاکم کیفری یک ارسال شد.
وی ادامه داد :عالوهبراین اولیای دم از همان دقایق
اولیه تحقیقات پرونده از دادســرا درخواست قصاص
فرزندشان را داشتند که این موضوع نیز برای رأی نهایی
در اختیار دادگاه کیفری یک قرار گرفته است.

در پی رصد کارشناسان پلیس فتای خراسان رضوی مشخص شد

خیانت یک مسئول دانشگاهی در مشهد
محمدجوادابوعطا-درحالیرصدهایکارشناسان
پلیس فتای خراسان رضوی از یک سوءاستفاده بزرگ
از دانشجویان یکی از دانشگاه های مشهد پیشگیری
کرد که یکی از مسئوالن این دانشگاه به اتهام خیانت
دستگیر شد.
به گزارش شهرآرا ،کارشناسان کاربلد پلیس فتای
خراسان رضوی هنگام گشتزنى در فضای سایبر،
موفق به شناسایى درگاه پرداخت جعلى با مشخصات
یکى از بانکهاى سرشناس در فضاى سایبر شدند.
با گزارش این موضوع به فرمانده انتظامی خراسان
رضوی و پس از صدور دستورهای تخصصی ،سرهنگ
جهانشیری ،رئیس پلیس فتای خراسا ن رضوی،
مأموریت یافت با توجه به احتمال کالهبرداریهای
گسترده ،این پرونده را در کمترین زمان ممکن به
نتیجه برساند.
تیمی از کارشناسان پلیس فتا به دستور سرهنگ
جهانشیری ،بدون لحظهای درنگ ،تحقیقات خود را
آغاز کردند و به صورت میدانی ،برای بررسی پرونده
وارد عمل شدند.
کارشناسان متوجه شدند این درگاه پرداخت جعلى
با آرم و لوگوی بانکى معروف و سرشناس در فضاى
سایبر فعالیت مىکند و محیطى را ایجاد کرده
است تا کاربران هنگام پرداخت مالى در خریدها و

پرداختهاى اینترنتى خود ،به جاى اینکه به درگاه
اصلى متصل شوند ،به این درگاه جعلى هدایت شوند
و اطالعات حساب خود را از این طریق و به صورت
کامال ناخواسته و ندانسته در اختیار سارق (فیشر)
قرار دهند.
تیم عملیات ویژه مبارزه با جرائم سایبرى پس از
تحقیقات گسترده میدانی و اطالعاتی ،در کمترین
زمان ممکن توانستند سرمهره اصلی این پرونده را
که یکی از مسئوالن این دانشگاه بود شناسایی کنند.
بــا تحقیقات صور تگرفته مشخص شــد جاعل
متأسفانه مسئول فــنــاورى اطــاعــات ( )ITاین
دانشگاه اســت که پس از شناسایى و با دستور
مقام قضایى ،در عملیاتى غافلگیرانه ،به همراه

مستندات دیجیتالى و تجهیزات رایانهاى مرتبط با
ایجاد درگاه پرداخت جعلى ،دستگیر شد.
متهم سیوچهارساله با رؤیــت شواهد مستدل
دیجیتالى ،فرد دیگرى از همکاران قسمت فناورى
اطالعات دانشگاه را به عنوان همدست خود به پلیس
معرفى کــرد .پس از دستگیرى ،کلیه عوامل این
پرونده برای تعیین تکلیف نهایى به دادسرا معرفى
شدند.
بررسیها درباره تعداد و میزان دقیق کالهبردارىها
آغاز شده است و با توجه به اینکه از زمان ایجاد این
درگــاه بانکى جعلى دو هفته بیشتر نمىگذرد،
احتمال تخلفات گسترده متصور نیست .به هر روی،
بررسیها دراینباره ادامه دارد.

