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سال سی و پنجم

 105مورد موبایلقاپی توسط یک آپاچیسوار

رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری متهمی خبر داد
كه با استفاده از يک دستگاه موتورسيكلت آپاچی اقدام به
 105مورد زورگيری و موبايلقاپی در نقاط مختلف مشهد
کرده بود .به گزارش قدس ،سرهنگ جواد شفیعزاده گفت:
در پی گزارش چند فقره موبایلقاپی همراه با زورگیری توسط
یک جوان موتورسوار در محدوده بولوار پنجتن و برخی نقاط

حیات وحش
عقیل رحمانی با پیگیری
پ ــرون ــده ســرقــت 500مـیـلـیــون
تومانی دستگاههای استخراج
رم ــزارز توسط مــأمــوران پلیس
آگــاهــی فــرمــانــدهــی انتظامی
مشهد و تیزبینی آنها ،پرده از
نقشه سرقت مَرد آشنا برداشته شد.
سوم دیماه ماجرای سرقت شبانه از یک تعمیرگاه
لوازم الکترونیکی به 110اطالع داده شد و یک تیم از
مأمورانآگاهیفرماندهیانتظامیمشهدلحظاتی
بعد خود را به محل رساندند.
با حضور پلیس در محل فــردی که خود را مالک
مغازه مورد سرقت واقعشده معرفی کرد به مأموران
گفت :لحظاتی پیش حدود  6نفر سارق که سر و
صــورت خود را پوشانده بودند از مغازهام سرقت
کرده و45دستگاه ماینر را که برای تعمیر و به صورت
امانت در اختیارم قرار گرفته بود با خود بردند .من
هم زمانی در جریان سرقت از مغازه قرار گرفتم که
اعــام ورود غیرمجاز و اخطار سرقت به واسطه
نصب سیستم ه ـشــداری ،نیمههای شب روی
گوشی من آمد.

◾

◾سرنخی که  405سارقان به مأموران داد
هر طــور بــود خــودم را به مغازه رساندم و وقتی به
آنجا رسیدم سارقان ماینرها را داخل دو دستگاه
خودرو 405و پارس گذاشته بودند .خودروها پالک
نداشت و آنها با دیدن من قصد فرار داشتند که
راننده سواری 405حین فرار جدول کنار خیابان را
ندید و الستیک خودرو با آن برخورد کرد و ترکید
و موجب شد سه سرنشین خودرو پیاده و داخل
خودرو دیگر شده و از محل دور شوند.
پس از شنیدن اتفاقات رخ داده از زبان مالک مغازه،
مأموران دیگر زوایــای کار را مورد تحقیق قرار داده

شماره 9710

دیگر شهر مشهد ،پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان
پلیس آگاهی قرار گرفت.وی افزود :مأموران با بررسی اظهارات
مالباختگان و سرنخهای موجود به فردی مظنون و پس از
جمعآوریادلهومستنداتکافیباهماهنگیمقامقضاییاو
را سوار بر یک دستگاه موتورسیکلت آپاچی و زمانی که قصد
ورودبه مخفیگاهش راداشتدستگیر کردند.

پلنگایرانیدرپناهگاهحیاتوحشنیشابور

سرپرست حفاظت محیط زیست خراسان
رضوی گفت :حضور ارزشمند پلنگ ایرانی در
پناهگاه حیاتوحش حیدری شهرستان نیشابور
تصویربرداری و مستندسازی شد.

ویژهنامه 4089

متهم که در تحقیقات مقدماتی منکر هرگونه سرقت بود در
مواجهه با مستندات کشف شده به جرم خود اعتراف کرد.
وی با اشاره به اینکه تالش برای دستگیری مالخر یا مالخران
این پرونده تا حصول نتیجه ادامه دارد ،گفت :برابر مدارک و
مستندات موجود تاكنون تعداد105فقره پرونده موبایلقاپی
ازمتهمكشفوبهمالباختگاناطالعرسانیشد.تحقيقات

به گزارش ایرنا ،مهدی اهللپور افزود :با تالش محیط
بانان پناهگاه حیاتوحش حیدری ،محیطبان
مجتبی خالقیپور با همراهی بابک موسوی عکاس
برجسته حیاتوحش ایران ،پس از بررسی و
گمانهزنی نمایههای حیاتوحش ،موفق شدند از دو

پژو 405و ماجرای سرقت شبانه دستگاههای استخراج رمزارز

گافماینردزدها

تعمیرکار متخلف را لو داد

قالده پلنگ ایرانی نر و ماده تصویربرداری کنند.
این گربهسانارزشمندحیاتوحش کشور
با نام علمیsaxicolor panthera pardus
گرچه پیشتر در پناهگاه حیاتوحش حیدری
توسط محیط بانان ،دامداران و جوامع محلی

پیش از مقابل خــان ـهاش ســرقــت ش ــده اســت.
تناقضگوییهای فــرد مــذکــور موجب مــی شود
مأموران به او شک کنند و با هماهنگی مقام قضایی
برای تحقیقات دقیقتر او را بازداشت میکنند.
پرسش و پاسخهای فنی و دقیق پلیسی در کنار
اجرای شیوههای نوین کشف حقیقت نتیجه داد و
او همه چیز را نمایان کرد و معلوم شد این فرد یکی
از 6سارق فراری ماینرهاست.
وقتی او تمامی ادلهها را علیه خود دید هویت پنج
سارق شبرو را لو داد .از همین رو در پنج عملیات
همزمان متهمان تحت تعقیب که در روستاهای
شمالیشهرمشهدسکونتداشتنددستگیروبه
مقرپلیسمنتقلشدند.

◾

و مشخص شد 22دستگاه ماینر داخــل خــودرو
جا مانده و سارقان با جا گذاشتن خــودرو از بردن
قسمتی از ماینرهای سرقتی صرفنظر کرده بودند.
بازرسی از تعمیرگاه نمایان کرد که به جز ماینرهای
مکشوفه ،سارقان23دستگاه استخراج رمزارز دیگر
را با خود بردهاند .در کنار آن دو دستگاه لپتاپ هم
از مغازه سرقت شده است .سرهنگ دهقانپور،
رئیسپلیسمشهدکهبهصورتلحظهایعملیات
یکــرد ،دسـتــورات وی ــژهای برای
پلیسی را رصــد مـ 
شناسایی متهمان صادر کرد.

در حالی که فروشنده ارزش لوازم به سرقت رفته را
بیش از 500میلیون تومان عنوان میکرد ،اقدامهای
پلیسی برای شناسایی سارقان شب رو وارد مرحله
دیگری شد و خــودرو به جا مانده از سارقان برای
بررسیهای فنی روی ارکــان آن و شناسایی مالک
وسیلهنقلیهبهپارکینگمنتقلشد.
در همین میان یکی از شهروندان با مراجعه به
پلیس سرقت خ ــودرو 405خ ــود را اعــام میکند
یش ــود خ ـ ــودرو را مــدتــی پ ـیــش به
و مــدعــی مــ 
صورت قولنامهای خریداری کرده و چند ساعت

درخصوص كشف ساير سرقتهای احتمالی از وی ادامه
دارد .سرهنگ شفیعزاده در پایان توصیه کرد :وسیله نقلیه
ارتکاب جرم قاپزنی ،موتورسیکلتهای بدون پالک یا پالک
مخدوشهستند،اگرتردداینگونهوسایطنقلیهرادراطراف
خودتان مشاهده کردید ،بیشتر مراقب وسایل بهویژه کیف و
تلفنهمراهخودباشید.

◾سارقان در زندان و تعمیرکار ماینر در تعزیرات
همچنین در حین دستگیری یکی از این افــراد و
بازرسی محل اختفای او ،ماینرها و دو دستگاه لپ
تاپ سرقتی هم کشف شد .وقتی مالک تعمیرگاه
لــوازم الکترونیکی با هویت افــراد دستگیر شده
روبهرو میشود و نام یکی از آشنایانش را در فهرست
بازداشتیها می بیند ،اصل ماجرا نیز رو میشود
چراکه فرد آشنا با توجه به اطالعاتی که از فعالیت
مرد مغازهدار داشت و میدانست تعمیر ماینر و
نگهداری آن غیرمجاز است و با این تصور که اگر
ماینرها را سرقت کند مالباخته از ترس لو رفتن
ماجرا جرئت شکایت در محاکم قضایی و انتظامی
را نخواهد داشت ،دست به این کار زده است.
سارقان برای این کار پالک خودروهایشان را در شب
واقعه کنده و سرقت را انجام میدهند .با روشن
شدن تمامی زوایای کار ،سارقان ماینرها که دارای
سوابق متعدد بودند به دادسرا معرفی و تعمیرکار
متخلفهمبهتعزیراتحکومتیمعرفیشدچراکه
ماینرها به صورت قاچاق وارد کشور شده بود.

خبر
روز

مشاهده شده بود اما این نخستین ثبت تصویر و
مستندسازی از حضور دو قالده پلنگ ایرانی نر و
ماده در کنار هم در پناهگاه حیاتوحش حیدری
محسوب میشود که نشان از زادآوری این گونه
ارزشمند در منطقه است.

میراثفرهنگی
 20درصد بناهای تاریخی
بردسکن نیازمند مرمت

مـ ــدیـ ــر مـ ــی ـ ـراث ف ــره ــن ــگ ــی ،گـ ــردشـ ــگـ ــری و
صنایعدستی بردسکن به صداوسیما گفت:
تاکنون ۱۵تا۲۰درصد بناهای تاریخی شهرستان
بردسکن مرمت نشده است.
احمد صابری زارع اف ــزود :در یک دهــه اخیر
مسجد جامع سیفآباد ،مسجد بازار ،مسجد
جامع قدیم بردسکن ،آبانبار سیدباقر ،آبانبار
کوشه ،آبانبار رکنآباد ،مسجد جامع حطیطه
و ج ــالآب ــاد ،مسجد جــامــع شــهــرآبــاد ،ربــاط
کبودان ،برج کشمر ،مناره فیروزآباد ،خانه علوی
ن خان درونه،
بابالحکم ،خانه میرزا غالمحسی 
خانههای قدیمی در کبودان ،خانه علمی و پایاب
مظفرآباد یا دهنه آب قنات و ...مرمت شدهاند.
وی گفت :مرمت بناهای تاریخی با توجه به
نیاز ،نوع اثر و نوع آسیب بنا ،اضطراری بودن و
محدودیتهای اعتباری اولویتبندی میشود.
مدیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
بردسکن افزود :بیشترین آسیبی که به بناهای
تاریخی وارد مـیشــود بــه علت عــوامــل جوی
ب ــوده و کمتر شــاهــد عــوامــل انسانی هستیم
چراکه فرهنگ و احساس مسئولیت مردمی
خوشبختانه به حد باالیی رسیده است.
وی با بیان اینکه مــردم خود نگهبان اصلی و
حامی جاذبههای تاریخی و گردشگری شهر
و دیارشان هستند ،بیان کرد :با شروع فصل
سرما و بارندگی بناهایی که نیازمند مرمت
ف ــوری بــاشــد ،بــه اســتــان اع ــام مـیشــود تــا در
صــورت تأمین اعتبار کــار مرمتی و حفاظتی
آنها انجام شود.

هشدار
آبگرفتگی در
خراسان جنوبی

میرجلیلی،
مدیرکل مدیریت
بحران استانداری
خراسان جنوبی
به صداوسیما
گفت :براساس
پیشبینیها موج
بارشی از امروز در
استان به مدت یک
هفته فعال است و
بارشها در روزهای
جمعه هفته جاری
و یکشنبه و دوشنبه
هفته آینده شدت
بیشتری داشته و
احتمال وقوع رواناب
و آبگرفتگی معابر
وجود دارد.
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