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فردی که اقدام به سرقت دوربین های مداربسته اطراف محوطه نگهداری یوزهای آسیایی در پارک طبیعت پردیسان کرده بود، دستگیر شد.حوالی ساعت 
دو بامداد هفدهم شهریورماه امسال خبری مبنی بر سرقت دوربین های مداربسته واقع در محوطه نگهداری یوزهای آسیایی در پارک طبیعت پردیسان به 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ داده شد که در پی آن عوامل کالنتری مرزداران به محل اعزام شدند. با حضور ماموران در محل و بررسی موضوع، عوامل حراست 
سازمان حفاظت محیط  زیست اعالم کردند فردی را که اقدام به سرقت دوربین های مداربسته اطراف محوطه نگهداری از یوزهای آسیایی کرده است، دستگیر 
کرده اند که این فرد به ماموران تحویل داده شد. در ادامه با انتقال متهم به کالنتری، او ابتدا منکر هرگونه سرقت شد، اما زمانی که وسایل همراهش مورد بررسی 
قرار گرفت، یک دســتگاه دوربین مداربسته از این فرد کشف و ضبط شد که در همین راستا متهم زبان به اعتراف باز کرد و گفت که با یک دستگاه خودروی 

سواری پژو ۴۰۵ به پارک پردیسان آمده و اقدام به سرقت سه دستگاه دوربین مداربسته از اطراف محوطه نگهداری یوزهای آسیایی کرده است.
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و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصفهان – راعی| رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشان 
گفت: یکی از اهــداف برگزاری مســابقات قرآنی هماهنگی 
بیشتر با متولیان و گســترش حفظ ، قرائت  و دیگر رشته های 

این کتاب آسمانی در جامعه است.
حجت االسالم اصغر توسلی در گفت و گو با خبرنگار ستاد 
اطالع رســانی چهل و دومین دوره مسابقات ملی قرآن کریم 
یکی از اهداف اصلی برگزاری مســابقات قــرآن را هماهنگی 
بیشتر با متولیان قرآنی دانســت و اظهار کرد: انقالب اسالمی 
براساس اندیشــه و آموزه های قرآنی شــکل گرفته است، لذا 
رســیدن به مدینه فاضله به مدیریتی مبتنی بر قرآن و آموزه 
های قرآنی داشته باشــیم و جامعه باید به گونه ای پیش برود 

که قرآن در تارو پود جامعه نفوذ پیدا کند.
وی ادامه داد: این امر با هماهنگی متولیان قرآنی و گسترش 
حفظ و قرآئت قرآن در جامعه محقق خواهد شد؛ نباید از این 
نکته غافل شد که که یکی از اهداف برگزاری مسابقات قرآنی 
هماهنگی بیشــتر با متولیان و گسترش حفظ ، قرائت  و دیگر 

رشته های این کتاب آسمانی در جامعه است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشــان بــا تاکید بر اینکه 
نیات واقفین خیر اندیــش باید به ســوی وقف های علمی و 
قرآنی سوق داده شــود، گفت: یکی از روش های مفید توسعه 
فعالیت های قرآنی وقف در حوزه قرآن اســت و داشتن جامعه 
پویــا در صورتی محقق خواهد شــد که توجه بــه پژوهش و 

مباحث علمی گسترش پیدا کند.
وی اضافه کــرد: باتوجه به نیــاز جامعه امــروزی و تغییر 
نیازهای جامعه و خصوصاً جامعه تحصیل کرده و پرسشــگر 
واقفین،  نیــات واقفین خیر اندیش باید به ســوی وقف های 

علمی و قرآنی سوق داده شود.
حجت االســالم توســلی با اشــاره بر ترویج و ایجاد سبک 
زندگــی قرآنی در جامعــه، تصریح کرد: مــن و همکاران در 
راستای بهتر برگزار شدن مسابقات تمام تالشمان را برای این 
امر مهم انجام خواهیم داد واز هیچ کوششی دراین راستا دریغ 

نخواهیم کرد.
وی ادامه داد: ما هرچه داریم از کتاب اهلل و عترت است طبق 
حدیث نبی مکرم اســالم )ص(  کتاب خدا و عترت رسول اهلل 
)ص( دو امانت گرانبها نزد ماســت  و باید به نحو احسن از آنها 
محافظت کنیم. ضمناً برای برگزار شدن هرچه بهتر مسابقات 
پیشــنهاد می کنم  از آحاد مردم برای یک حضور حماسی در 
این دوره از مســابقات دعوت شــود تا  تا نوجوانان و جوانان 

هرچه بیشتر و بهتر ترغیب شوند.

حجت االسالم توسلی:

هماهنگی بین متولیان قرآن از اهداف 
برگزاری مسابقات ملی است

استان

تیم دادرس دبیرســتان بنت الهدی صدر کالله به 
عنوان نماینده استان گلســتان در مرحله کشوری 
هفتمین دوره مســابقات آماده توانســت با کسب 
حداکثر امتیاز در بخش تیمی مقام ســوم را از بین 31 
تیم منتخب از 8000 تیم آموزش دیده حاضر در رقابت 

ها؛ از آن خود کند.
مومنی :گرگان |  به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل 
احمر گلســتان؛ الهام اختری با اعالم ایــن خبر گفت: مرحله 
کشــوری هفتمین دوره مســابقات آماده در قالب طرح ملی 
دادرس )دانش آمــوز آماده در روزهای ســخت( در تهران با 
حضور ۳۱ تیم دادرس برتر مرحله استانی از ۳۱ استان کشور 
برگزار شــد. معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر گلستان 
تصریح کرد: نماینده گلســتان در این دوره از رقابت ها موفق 
شد در آیتم پانســمان و بانداژ مدال طال، در آیتم احیای قلبی 
و ریوی مدال نقــره، در  آیتم اطفاء حریق رتبــه چهارم و در 
آیتم اسکان اضطراری  رتبه هفتم را کسب نماید. وی در ادامه 
افزود: تیم دادرس گلســتان در مجموع موفق شــد با کسب 
حداکثر امتیازات به صورت تیمی مقام سوم این دوره از رقابت 
ها را از آن خود ســازد. گفتنی است مرحله کشوری هفتمین 
دوره مسابقات آماده با حضور ۳۱ تیم دادرس از سراسر کشور 
در اردوگاه بین المللی شــهید باهنر تهران به همت ســازمان 
جوانــان جمعیت هالل احمر و با مشــارکت وزارت آموزس و 
پرورش به صورت مجزا در ۲ بخش پســران و دختران برگزار 

شد.

معاون امور جوانان جمعیت هالل 
احمر گلستان خبر داد:

کسب مقام کشوری دادرس گلستان

استان

شهروند| عامالن اسیدپاشــی خیابان اسدآبادی 
تهران بازداشت شدند. این سه مرد اوایل تابستان  سال 
جاری با حمله به محل کار یک وکیل دادگســتری او 
را مورد ضرب و شــتم قرار دادند و دســت آخر هم با 
اسید بدنش را ســوزاندند. پرونده قضائی این حادثه 
در شــعبه ســوم دادســرای جنایی تهران به جریان 
افتاد و بازپرس غالمی دســتور تحقیقات بیشــتر در 
خصوص این حادثه را صادر کرد. حاال با گذشت بیش 
از دو ماه از این اتفاق، ســه متهم این حادثه بازداشت 
شدند. متهمان در اظهارات شان به اسیدپاشی اعتراف 
کردند. ظاهرا این افراد به دســتور یک زن دعانویس 
دســت به این اقدام وحشــتناک زده  و در قبال انجام 
آن پول گرفته اند. دلیــل اصلی اختالف زن دعانویس 
با این وکیل دادگســتری به درستی مشخص نیست؛ 
اما آن طور که شــاکی پنجاه ویک ســاله این پرونده 
در اظهاراتش اعالم کرده، احتمــاال ماجرای به یکی 
از پرونده هایــی بازمی گردد که علیــه زن دعانویس 
تشکیل شــده بوده و قربانی اسیدپاشــی هم وکالت 

شاکیان آن پرونده را عهده دار بوده است. 
 عصر روز دوشــنبه، ســوم تیر ماه بود که خبر یک 
اسیدپاشی به ماموران کالنتری ۱۲۵ یوسف آباد اعالم 
شــد. با حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد 
که یک وکیل دادگســتری در محل کارش از ســوی 
چهار مرد و یک زن ناشــناس مورد ضــرب و جرح و 
اسیدپاشی قرار گرفته و مقداری از لوازم دفترش هم 
به سرقت رفته است. این وکیل که از ناحیه شکم و پا 
دچار سوختگی ناشی از اسید شده بود، در اظهاراتش 
به ماموران گفت:  »سه  مرد جوان همراه مرد میانسال 
و زن جوانــی پشــت در بودند که ادعــا کردند برای 
وکالت پرونده ای که در دادســرا دارنــد به دفتر من 
آمده اند. از آنها خواســتم داخل دفترم روی صندلی 
بنشینند تا پرونده آنها را بررســی کنم و درباره آن با 
هم حرف بزنیم. هنوز دقایقی از ورودشــان نگذشته 
بود که همگی به من حمله کردند و مرا بشــدت مورد 

ضرب و جرح قرار دادند؛ دســت و پا و صورتم زخمی 
شــده بود. ضاربان مقداری از لوازم مرا سرقت کردند. 
قصد داشتم در برابر آنها مقاومت کنم که یکی از آنها 
مایع اسیدی به طرف من پاشید و بعد هم به سرعت از 

محل کارم متواری شدند.«
بررســی و تحقیق در خصوص این حادثه در دستور 
کار مامــوران قرار گرفت و درنهایت با ســرنخ های به 
دست آمده، ســه نفر از متهمان این حادثه دستگیر 
شــدند. این متهمان در همــان اظهــارات اولیه به 

جرم شــان اعتراف کردند. یکی از متهمان در تشریح 
جزییات ماجرا گفت: »چند وقت پیش من به واسطه 
یک خانم با زن دعانویسی آشنا شدم و مدتی برای او 
کار می کردم؛ کار ما رساندن دعا و نوشته ها به دست 
آدم های مختلف بود البته من بسته ها را از یک خانمی 
می گرفتم. این خانم واســط میان من و آن دعانویس 
بود. تا این که بعد از مدتی از طرف همان خانم واسطه 
به من گفته شد که باید یک وکیل را کمی گوشمالی 
بدهیم. البته در ازای انجــام این کار مبلغ ۲۰ میلیون 

تومان هم گرفتم که بین همدستان تقسیم کردم.« او 
ادامه داد:  »من همراه با سه مرد دیگر که یکی از آنها 
راننده تاکسی بود، این کار را انجام دادیم و پول را هم 
بین خودمان تقسیم کردیم. االن هم از آن زن واسط 

و دعانویس هیچ خبری ندارم.«
به دنبال اظهارات متهمان بازداشت شــده، دستور 
بازداشت زن دعانویس هم صادر شد؛ اما ظاهرا این زن 
همراه تعداد دیگری از متهمان فراری هستند و پلیس 

در تعقیب این افراد است. 

علوم پزشکی  دانشگاه  دانشجوی  شهروند| 
شــهید بهشــتی قالبی از آب درآمد؛ دختر 
متمولی که تنها به عشــق دندانپزشــکی و 
عالقه اش به این رشته دانشجوی این دانشگاه 
شد و بدون هیچ ثبت نامی در کالس ها شرکت 
کرد. کمتر از یک  ســال به  عنوان دانشــجو 
در آن جا درس خواند و اتفاقا شــاگرد زرنگ 
کالس هم بود. تا این که با یــک پز و قپی بین 
همکالسی هایش دستش رو شد؛ همه فهمیدند 
که این دختر جوان اصال نه دانشجو است و نه 
کنکور داده و نه مراحل ثبــت نام را طی کرده 
است. ماموران کالنتری این دختر را دستگیر 
کردند و تحویل مقامات قضائــی دادند. این 
در حالی اســت که وزارت بهداشت هم به این 
موضوع واکنش نشان داد و اعالم کرد که پیگیر 
جزییات دستگیری دانشجوی قالبی هستند و 
مسئوالن حراست باید پاسخگو باشند. وزارت 
بهداشــت همچنین اعالم کرده که اگر جعل 
مدرکی در حوزه آموزشی و دانشجویی اتفاق 

افتاده باشد با متخلفان برخورد خواهد شد.
چندی پیش بود که با پیگیری حراست دانشگاه 
شــهید بهشــتی پرونده ای برای رسیدگی به 
کالنتری 163 ولنجک ارجاع شد. دختر جوانی 
بدون طی هیچ گونه مراحل ثبت نام و حتی شرکت 
در کنکور اقدام به حضور در کالس های تئوری و 
عملی رشته دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی 

کرده بود. بنابراین رســیدگی بــه این موضوع 
در دســتور کار ماموران کالنتری قرار گرفت و 
تحقیقات در این رابطه آغاز شــد. تجسس های 
پلیسی نشان داد که دختری بیست وسه ساله 
در کمتر از یک  ســال در کالس های درس رشته 
دندانپزشکی دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی حاضر شده بود و در آن جا درس می خواند. 
گویا این دختر جوان به دیگر دانشجویان گفته 

بود که با پرداخت چندین میلیارد و بدون شرکت 
در کنکور در این دانشگاه ثبت نام کرده است که 
همین موضوع باعث نارضایتی دیگر دانشجویان 
شده و در همین راستا اعتراض خود را به حراست 

دانشگاه اعالم کردند.
ســرهنگ رضا صادقی، رئیــس کالنتری 
ولنجک، با اشاره به ادامه تحقیقات و اخذ مجوز 
از مقام قضائی گفت: »ماموران کالنتری ولنجک 

با تکمیل شــدن نتایج تحقیقات و اخذ مجوز از 
مقام قضائی روز یکشــنبه این دختر جوان را 
دستگیر و به کالنتری منتقل کردند. این دختر 
در همان بازجویی هایی اولیه به جرم خود اقرار 
کرد که هیچ گونه ثبت نامی در دانشگاه نداشته 
و با سوءاســتفاده از بی توجهی عوامل حراست 
دم در ورودی دانشگاه وارد فضای دانشگاه شده 
و با توجه به عالقه ای که به رشته دندانپزشکی 
داشــته، در کالس های مربوط به آن شــرکت 
می کرد. تحقیقات پلیس نشــان داد که متهم 
وضع مالی خوبی دارد و به همین دلیل نیز زمانی 
که دیگر دانشجویان از وی در مورد حضور و نحوه 
قبولی اش در دانشگاه پرسیده اند، مدعی شده 
که با پرداخت پول به دانشگاه امتیاز تحصیلی در 
این رشته را خریداری کرده است اما در تحقیقات 
ماموران مشخص شد که این ادعا به هیچ عنوان 

صحت نداشته و چنین امکانی وجود ندارد.«
وی درباره این که آیا این فرد اقدام به جعل کارت 
دانشجویی با مدارک دانشگاهی کرده بود یا خیر 
نیز گفت: »هیچ جعلی در این زمینه رخ نداده بود و 
متهم تنها با سوءاستفاده از غفلت عوامل حراست 
در ورودی دانشگاه در کنترل کارت دانشجویی 
وارد دانشگاه می شد. در حال حاضر نیز برای این 
دختر جوان با شکایت حراست دانشگاه پرونده ای 
تشکیل شده و این فرد برای ادامه روند رسیدگی 

به جرم روانه دادسرا شده است.«

گفت و گوی »شهروند« با دانشجوی قالبی دانشگاه شهید بهشتی

وضع مالی ام خوب است ولی عشق دندانپزشکی ام

این دختر که خودش هم تحصیالت دانشگاهی دارد، در گفت وگویی کوتاه با 
خبرنگار »شهروند« ماجرای این اقدام عجیبش را توضیح داد:   

چرا دست به چنین کاری زدی؟
من عاشق رشته دندانپزشکی بودم؛ همیشه دوست داشتم دندانپزشک شوم 
ولی موفق نشدم که در این رشته قبول شــوم. وقتی یک روز داشتم از جلوی 
دانشگاه شهید بهشتی رد می شدم، با خودم گفتم به آن جا بروم و از دانشجویان 
رشته دندانپزشکی سوال هایی بپرســم. وقتی وارد می شدم به حراست آن جا 
گفتم که دانشجو هستم و کارتم همراهم نیســت. بعد از آن بود که به سرم زد 
در کالس ها شــرکت کنم. برای همین پرس و جو کردم و فهمیدم که رشــته 
دندانپزشکی چه زمان هایی کالس دارد و دانشجویان این رشته چه درس هایی 

می خوانند. کتاب هایش را تهیه کردم و همین شد که رفت و آمدم به آن جا شروع 
شد. 

فکر نمی کردی که گیر بیفتی؟
نه تصــور نمی کردم به این زودی گیر بیفتم و می خواســتم هر طور شــده 

دندانپزشک شوم. 
سر کالس به استادها چه می گفتی؟

گفته بودم دانشجوی انتقالی از دانشگاه خارج از کشور هستم؛ چون به خارج 
از کشــور زیاد ســفر کرده بودم و خانواده ام هم آن جا هستند، اطالع زیادی از 
دانشــگاه های آن جا دارم. برای همین آنها هم حرفم را باور می کردند و اجازه 

می دادند سر کالس بنشینم. 

ماجرای این که به دوســتانت گفته بودی با پول وارد این دانشگاه 
شدی چیست؟

اصال چنین چیزی وجود نداشت. دانشجوها از من سوال هایی می پرسیدند 
و برای این که از دست شــان راحت شــوم، چنین چیزی را گفتــم؛ البته دلم 

می خواست کمی هم پز بدهم. 
خودت مدرک تحصیلی داری؟

بله؛ لیسانس معماری دارم. یک شرکت معماری هم دارم، وضع مالی ام خوب 
است و فقط به خاطر عشق و عالقه ام به این رشته این کار را کردم. 

خانواده ات در خارج از کشور زندگی می کنند؟
بله؛ ولی من در تهران و به تنهایی زندگی می کنم. 

سه متهم پرونده اسیدپاشی به وکیل دادگستری در خیابان اسدآبادی  بازداشت شدند

توطئه یک »دعانویس« علیه یک »وکیل«


