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فرمانده انتظایم خراسان رضوی اب اشاره به دستگیری اعضای یک ابند مخوف رسقت ترشیح کرد:

ا

ختصاصی

ماجرایدستبردهایمسلحانهبهمزارعرمزارز

خراسان

آن ها اب بسنت دست و اپ و دهان نگهبان و تخریب درهای ضد رسقت ،مایرنها را یم ربودند!

سجادپور -با دستگیری  10عضو یک باند مخوف
سرقت در مشهد ،راز دستبردهای مسلحانه سریالی
به مزارع رمزارز فاش شد ،فرمانده انتظامی خراسان
رضــوی روز گذشته در تشریح پرونده سرقت های
سریالی ماینر به خراسان گفت :این ماجرا از هفدهم
شهریور زمانی آغاز شد که سارقان مسلح در ساعات
اولیه بامداد با ورود به یک کارگاه تولید ارزهــای
دیجیتالی در حاشیه کمربند سبز مشهد ،دست و پا
و دهان نگهبان کارگاه را بستند و پس از کتک کاری
و تهدید به مرگ وی ،اقــدام به تخریب درهــای ضد
سرقت کردند.آنان بعد از ایجاد رعب ووحشت با سالح
وینچستروقمهوشمشیر،تعدادزیادیازدستگاههای

محل وقوع جرم شدند و تحقیقات میدانی گسترده ای
را آغاز کردند.
سکاندارامنیتسرزمینخورشیدتصریحکرد:بررسی
های تخصصی کارآگاهان نشان داد :سارقان مسلح
اعضای یک باند مخوف هستند که با شیوه خاصی به
مزرعه رمــزارز دستبرد زده اند .این درحالی بود که
سارقان از دو خودروی پژو پارس و  405برای ارتکاب
جرماستفادهکرده بودند.
به گفته ســردار تقوی ،پس از جمع آوری اطالعات
مقدماتی مشخص شد پلیس با یک باند سابقه دار و
حرفه ای روبه رو شده است که احتماال به مکان ها و
مالخران ویژه ماینرها دسترسی دارند ،بنابراین گروه

تصویردوتنازسرکردگانباندمخوفسرقتمسلحانه
تولید ارز دیجیتال (ماینر) را به سرقت بردند و سوار بر
خودروازمحلگریختند.
سردارسرتیپمحمدکاظمتقویافزود:باگزارشاین
حادثه وحشتناک به پلیس ،بالفاصله گروهی ویژه از
کارآگاهان دایره مبارزه با جرایم خشن پلیس آگاهی
خراسان رضــوی با نظارت و هدایت سرهنگ جواد
شفیعزاده(رئیسپلیسآگاهیخراسانرضوی)عازم

تخصصیکارآگاهانبهتجزیهوتحلیلهایکارشناسی
پرداختند و در چند رشته اطالعاتی به ردیابی سارقان
ادامه دادند اما در همین اثنا سه سرقت دیگر با شیوه
ایمشابهدراطرافجادهسیمانوکمربندسبزرخداد
که اهمیت ماجرا را مضاعف کرد چرا که جوالن دزدان
مسلح موجب احساس ناامنی در بخشی از حاشیه
شهرمیشد.

مقام ارشد انتظامی استان خراسان رضوی با اشاره به
بسیج امکانات برای شناسایی عامالن دستبردهای
مسلحانه به مزارع رمــزارز خاطرنشان کرد :ارتکاب
جرایمخشندرخراسانرضویازموضوعاتحساسی
استکهپلیسبرایریشهیابیآنباتمامتوانوامکانات
وارد عمل می شود و تبهکاران را از هر مخفیگاهی
بیرون می کشد چرا که وقوع این گونه جرایم به طور
مستقیم با «امنیت» مــردم ارتباط دارد .به همین
دلیل عملیات شبانه روزی کارآگاهان به سرپرستی
سرهنگ «جواد میش مست» (رئیس دایره مبارزه با
جرایم خشن) وارد مرحله جدیدی شد و کارآگاهان
پس از بررسی های دقیق خط سیر سارقان مسلح و
بازبینیدوربینهایترافیکیبهسرنخهاییازمالکان
خودروهای پژو پارس و پژو  405رسیدند که هنگام
سرقتمورداستفادهسارقانقرارگرفتهبود.
سرتیپ محمد کاظم تقوی ادامه داد :فعالیت های
اطالعاتی و غیرمحسوس  48ساعته کارآگاهان،
به شناسایی هویت چهار تن از سارقان انجامید که
مشخص شد آن ها در یکی از روستاهای اطــراف
کمربند سبز مشهد مخفی شده اند .بنابراین عملیات
دستگیری آنان با صدور دستورات ویژه ای از سوی
قاضی اسماعیل عندلیب (معاون دادستان مرکز
خراسان رضوی) آغاز شد.
رئیس پلیس با تجربه خراسان رضــوی به عملیات
غافلگیرانه و ضربتی کارآگاهان اشاره کرد و افزود:
همزمان با این عملیات که با هدایت مستقیم رئیس
پلیس آگاهی انجام شد چهار تن از سارقان حرفه ای
به نام های «حسن -ت»« ،مجید -س»« ،مرتضی -د»
و «محمد -ح» دستگیر شدند و در بازرسی از مخفیگاه
آنان ،چهار دستگاه ماینر به همراه مقادیری کابل های
مربوطولوازمدیگرسرقتیکشفوضبطشد.
فرمانده حافظان امنیت خراسان رضوی تاکید کرد:
با انتقال متهمان به مقر انتظامی ،بازجویی های
تخصصی از آنان ادامه یافت که در نهایت دزدان مسلح
به سرقت از چهار کارگاه تولید رمزارز اعتراف و اظهار
کردند که بیش از  100دستگاه ماینر را به سرقت

برده اند.
به گفته سردار تقوی ،سارقان مسلح همچنین اعضای
دیگر باند و مالخران لــوازم سرقتی را نیز به پلیس
لو دادنــد و اعتراف کردند که امــوال سرقتی را بین
خودشانتقسیمکردهاند.
وی با بیان این که بررسی حساب های بانکی اعضای
این باند خطرناک نشان داد آنان با شگردی خاص پول
فروش ماینرها را از مالخران دریافت کرده اند تا اثری
از خود به جا نگذارند ،اضافه کرد :با انجام یک سری
تحقیقات ویژه ،شگرد سارقان برای پلیس آشکار شد و
درچندعملیاتجداگانه،چهارتنازمالخرانبههمراه
دو نفر دیگر از سارقان به دام افتادند.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با قدردانی از مقام
قضایی و عوامل کشف جرم این پرونده تصریح کرد:
عملیات گسترده کارآگاهان برای دستگیری چند
متهم فراری دیگر این پرونده درحالی ادامه دارد که
بررسی ها نشان داد ،دستبرد اعضای این باند سرقت
مسلحانه به دو مزرعه رمزارز دیگر در مشهد نافرجام
مانده است چرا که مالکان کارگاه های مذکور از همه
تجهیزاتایمنیوامنیتیاستفادهکردهبودندوسارقان
بابهصدادرآمدنآژیرخطروهمچنینوجودحصارهای
کافیودوربینهایمداربسته،نتوانستندبهمحلوارد
شوند و اقدام به سرقت های آنان نافرجام ماند.
درهمینحالرئیسپلیسخراسانرضویبهصاحبان
کسب و کار و تجار توصیه کرد :هشدارهای پلیس را
جدیبگیرندومحلکسبوکارخودرابالوازمامنیتی
تجهیزکنند.

9
در امتداد تاریکی

دردسرهای هدیه تولد!
آن پسر الت و بی سروپا که تصاویر مرا از صفحه اینستاگرام برداشته
است هر روز به در منزلمان می آید و با بیان این که اگر با او ارتباط
برقرار نکنم آبروریزی می کند ،زندگی را بر من و خانواده ام تلخ کرده
است تا جایی که ...
دختر  15ساله درحالی که دستانش از شدت استرس می لرزید،
درباره این ماجرای تاسف بار به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری
آبکوهمشهدگفت:حدوددوماهقبلتولدمادرمبودومنتصمیمگرفتم
با خرید یک هدیه او را متعجب و به قول معروف «سورپرایز» کنم .این بود
که وارد فضای مجازی شدم تا ادکلن مورد عالقه مادرم را خریداری
کنم .وقتی با فروشنده ادکلن تماس گرفتم ،او مدعی شد وجه کاال را
باید هنگام تحویل به پیک موتوری بپردازم .هنوز ساعتی از این ماجرا
نگذشته بود که جوانی حدود  21ساله جعبه ادکلن را به همراه یک
کادوی بسته بندی دیگر به در منزلمان آورد .من هم بدون آن که مادرم
متوجه شود با خوشحالی به در منزل رفتم و در حالی ادکلن را تحویل
گرفتم که پسر جوان ادعا می کرد جعبه بسته بندی شده دیگر هدیه
شرکت برای خرید ادکلن است .آن پیک موتوری با بیان این که شماره
حساب فروشگاه را برای واریز پول ادکلن برایم ارسال می کند ،سوار
موتورسیکلتش شد و رفت .وقتی جعبه هدیه شرکت را باز کردم یک
قبضه چاقوی ضامن دار درون آن بود .بالفاصله با همان شماره تماس
گرفتم و به آن پسر جوان گفتم هدیه شرکت را اشتباه آورده است ولی
او سخنم را قطع کرد و گفت :می دانم آن چاقو ضامن دار است ولی
احتمال دادم الزمتان می شود!
من که از جمله او متعجب شده بودم اصرار کردم تا زودتر شماره کارت
بانکی را برایم بفرستد ولی او گوشی را قطع کرد .حدود دو ماه از این
ماجرا گذشت تا این که هفته قبل همان جوان که خودش را «فرهاد»
معرفی می کرد با من تماس گرفت و گفت :هیچ مغازه و شرکتی
وجود ندارد .من خودم ادکلن را برای فروش در فضای مجازی آگهی
کرده بودم .وقتی شماره تلفن شما را ذخیره کردم و عکس هایتان
را در فضای اینستاگرام دیدم ،تصمیم گرفتم با شما ارتباط دوستی
برقرار کنم .از حدود دو ماه گذشته نیز در زندان بودم و به تازگی آزاد
شده ام .هنگامی که این جمالت را از زبان آن پیک قالبی شنیدم
بالفاصله گفتم فقط شماره کارتت را بفرست! و گوشی را قطع کردم
چرا که من فقط قصد داشتم مادرم را با ادکلن مورد عالقه اش غافلگیر
کنم با وجود این ،آن پسر جوان دست بردار نبود و مدام برایم ایجاد
مزاحمت می کرد تا این که با در دست داشتن تعدادی از عکس هایم
که از صفحه اینستاگرام کپی کرده بود ،به در منزلمان آمد و آبروریزی
به راه انداخت .او که ادعا می کرد با من ارتباط دارد به تهدید مادرم
پرداخت و ...
شایان ذکر است با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ ابراهیم
خواجه پور (رئیس کالنتری آبکوه) پیگیری این پرونده و شناسایی
جوان مزاحم به نیروهای ورزیده دایره اطالعات کالنتری سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی
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