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شماره 9732

توقیف ۱۸تن سنگ معدن غیرمجاز

مــأمــوران کالنتری ۱۱اسفراین موفق به شناسایی یک
دستگاه تریلی کشنده حامل سنگ معدن غیرمجاز در
روستای «سست» شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین به صداوسیما
گفت :در طرح عملیاتی مبارزه با استفاده غیرمجاز از
معادن مأموران کالنتری ۱۱موفق به شناسایی یکدستگاه

خبر
رئ ـیــس پـلـیــس ف ـتــا خ ـراســان
رضوی از شناسایی و دستگیری
سه کالهبردار اینترنتی در حوزه
رمزارز خبر داد .به گزارش قدس،
سرهنگ جواد جهانشیری در
تشریحاینخبرگفت:شهروند
سالخورده مشهدی با در دست داشتن مرجوعه
قضایی به قصد دادخواهی مبلغ 5میلیارد ریال
وجه از دست رفته خود به پلیس فتا استان مراجعه
کــرد و درخــواســت وی در دسـتــور کــار کارشناس
پلیسفتا قرار گرفت.

تریلی کشنده حامل سنگ معدن غیرمجازدر روستای
سست اسفراین شدند.
سرهنگ سیدسعید عزیزی با اشاره به اینکه مأموران با
هماهنگی مقام قضایی ،خودرو مذکور را توقیف کردند،
افزود :در بازرسی از این تریلی مقدار ۱۸تن و ۱۲۵کیلوگرم
سنگ معدن غیرمجاز کشف و ضبط شد.

تأمین هزینه درمانی بیماران نیازمند

3میلیارد و  ۳۴۰میلیون تومان هزینه درمانی از
ابتدای سال جاری به بیماران نیازمند خراسان
جنوبی اختصاص یافت.
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر خراسان جنوبی به

ویژهنامه 4111

 ۴حفار غیرمجاز در فیروزه دستگیر شدند

فــرمــانــده یــگــان حــفــاظــت ادارهک ـ ــل مــیـراثفــرهــنــگــی،
گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی به صداوسیما
گفت :با دریافت خبری از شهروندان مبنی بر حفاری
غیرمجاز در محدوده یکی از روستاهای این شهرستان
مــأمــوران پایگاه حفاظت میراث فرهنگی با همکاری
پلیس یگان امداد فیروزه به محل اعزام شدند و چهار

صداوسیما گفت :از ابتدای سال جاری در 6مرحله
اعتباری 3میلیارد و ۳۴۰میلیون تومان برای
دارو و درمان بیماران نیازمند به هاللاحمر استان
اختصاص یافته است.
محمدرضا رضایی با اشاره به اینکه از مجموع این

ماجراییکاعتمادبیجا

خانهای که در زمین
رمزارزها آب رفت!

◾

◾سرمایه یک عمر تالش پرید
سرهنگ جهانشیری ادامه داد :شاکی سالخورده
که فریب چــرب زبانی یکی از دوستان صمیمی
35سالهاش را خورده بود و در پی آشنایی با دو تن
دیگر ،پیشنهاد کسب ثروت میلیاردی را پذیرفته و
با فروش منزل مسکونی خرید5میلیارد ریال رمزارز
را اجرایی میکند .در ادامه افراد کالهبردار به او اعالم
میکنند رمزارزها داخل کیف پول دیجیتالی که به
او داده بودند نگهداری میشود .در ادامه نوهاش
متوجه مـیشــود کیف پــول دیجیتال وی خالی
از رمــزارز شــده و بــرای شناسایی عامل یا عامالن
برداشت غیرمجاز ،به پلیس فتا مراجعه میکند.
وی گفت :با توجه به ادله ارائه شده توسط شاکی و
بررسیهای فنی و پلیسی ،کارشناسان سرنخهایی
از سرقت رمــزارزهــای شاکی بدست آوردن ــد و در
بــررس ـیهــای دیجیتالی هــویــت اصـلــی عامالن
بــرداشــت غیرمجاز را شناسایی و بــا هماهنگی
قضایی متهمان در محل مخفیگاه خود به همراه
ادله دیجیتالی دستگیر شدند.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی تصریح کرد :به
غیر از متهم جوان که قسمت فنی کار را برعهده
داشت دو متهم دیگر که دارای سوءسابقه کیفری

نیز بودند دستگیر و با رؤیت شواهد فنی غیرقابل
انکار به جرم خود اعتراف کردند .آنها بهواسطه
تبلیغات واهی و سوءاستفاده از اعتماد شاکی ،وی
را ترغیب به سرمایهگذاری در بخش رمزارز نموده و
در نهایتبا تبدیل رمزارزهابه ریال و پولشویی قصد
دور زدن قانون را داشتند که با اقدام به موقع پلیس
در چنگال قانون گرفتار شدند.
سرهنگ جهانشیری افـ ــزود :متهمان پــس از
اعتراف به بزه صورت گرفته به همراه مستندات و
ادله موجود برای کسب تکلیف نهایی به دادسرا
اعزام شدند.
ایــن مقام مسئول بــه شـهــرونــدان توصیه کــرد:

هرگونه ورود و سرمایهگزاری در عرصه فناوریهای
نــویــن ن ـیــازم ـنــد دانـ ــش ف ـنــی و آگ ــاه ــی اس ــت؛
شهروندان عزیز بسیار مراقب پیشنهادهای
دلفریب و اغــواگــرایــانــه کــه از دوس ــت و غریبه
درخصوص سرمایهگزاری در حوزه رمزارز دریافت
میکنند ،باشند و در این راستا هرگز به احدی
اعتماد نکرده و کلید خصوصی ( رمز ریکاوری
 12یا  24حرفی) خود را به دست فردی نسپارند.

◾

◾نقشه زن برای آزمایش شوهرش!
وی در تشریح پروندهای دیگر بیان کرد :مردی که او
هم مرجوعه قضایی همراه داشت پس از مراجعه به

حفار غیرمجاز را حین حفاری دستگیر کردند .سرهنگ
محمدعلی مدیر افزود :از متهمان آالت و ادوات حفاری
شامل یک دستگاه کمپرسور ،پیکور ،بیل و کلنگ کشف
و ضبط و خ ــودرو وانــت آنهــا توقیف شــد .وی گفت:
متهمان به همراه پرونده تشکیل شده به مراجع قضایی
معرفی شدند و موضوع در حال پیگیری است.

اعتبارات تاکنون 2میلیارد و ۸۵۰میلیون تومان
پرداخت شده است ،افزود :بیماران نیازمند توسط
خانههای هالل شناسایی و به جمعیت هاللاحمر
برای دریافت خدمات معرفی میشوند.
وی با بیان اینکه خدمات حمایتی در قالب

کارشناسان پلیس فتا استان پس از ارائه شکایت ،از
مأموران خواست تا از انتشار تصاویر خصوصیاش
در فضای مجازی که فردی تهدید به این کار کرده
اســت ،جلوگیری کنند .او هــدف فــرد ناشناس را
پرداخت پول در ازای منصرف شدن از نیتش عنوان
کرد .درهمین رابطه پروندهای در دایره رسیدگی به
جرایم غیراخالقی تشکیل شد و رسیدگی به آن در
دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.
سرهنگ جهانشیری ادامه داد :با توجه به اظهارات
و ارائــه مستندات توسط شاکی مبنی بر تهدید
به انتشار تصاویر محرمانه و خصوصی از وی،
کارشناسان پس از بررسی و انجام تحقیقات الزم
و عملیات فنی و پلیسی دریافتند عامل تهدید به
انتشار تصاویر؛ فردی جز همسر شاکی نیست و
در ادامه برای روشن شدن مسئله ،همسر وی را به
پلیس فتا فرا خواندند.
این مقام انتظامی افزود :همسر شاکی در مواجهه
با ادلــه فنی ،فعل ارتکابی خود را پذیرفت و بیان
کــرد :بــرای برطرف شــدن سوءظن خــود و به قصد
محک زدن شاکی(همسرش) با هویتی ناشناس،
پیام درخواست آشنایی و دوستی برای او فرستاده و
همسر وی در کمال ناباوری درخواست فرد ناشناس
را پذیرفته و در برابر شخصیت ساختگی تسلیم و
اقدام به برقراری ارتباط کرده است.
متهم پرونده همچنین مدعی بود :با این کار غرور و
احساس زنانه وی را خدشهدار و فکر انتقام و تهدید
به انتشار تصاویر خصوصی و محرمانه به سرش
زده تا بدینوسیله شاکی را مورد آزار و اذیت روحی
قرار دهد .این مقام انتظامی بیان کرد :کاربران فضای
سایبری هرگز به هویت افــراد در فضای سایبری
اعتماد نکرده و با فراگیری مهارتهای زندگی چه
در فضای فیزیکی و چه در فضای مجازی فارغ از
هرگونه انتقامجویی و خصومتی ،مشکالت را با
درایت و مدیریت حل نمایند.

خبر
روز

کمکهزینه برای درمان ،دارو ،بستری ،جراحی،
لوازم و تجهیزات توانبخشی ،فیزیوتراپی ،زایمان
و ...به بیماران نیازمند ارائه میشود ،افزود :در این
راستا تاکنون 2هزار و  ۸۱۶بیمار نیازمند از این
خدمت بهرهمند شدهاند.

خبر
الیروبی  ۳۴رودخانه
در جنوب خراسان رضوی

رئـیــس اداره ام ــور منابع آب گـنــابــاد و بجستان
از الیــروبــی و بازگشایی مسیر آبه ــای سطحی
۳۴رودخانه در این شهرستانها خبر داد.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران ،احمد تمامگر گفت:
مشارکتدادنمردمدرمدیریتبهرهبرداریومصرف
منابعآب،رویکرداینادارهاستوبدینمنظوربهتازگی
تشکل آببران در شهرستان بجستان تشکیل شده
و در گناباد هم در شرف تشکیل است .شهرستان
گناباد۴۴۳حلقه چاه و شهرستان بجستان نیز دارای
 ۲۹۴حلقه چــاه مــورد استفاده اســت .تشکلهای
مردمنهاد و استفاده از ظرفیت مردمی یک راهکار
مهمبرایجلوگیریازمصرفبیرویهآبوپایدارسازی
استفاده از این منابع است .وی افزود :روی ۹۸درصد
ازمجموع ۷۳۷حلقهچاهاینشهرستانهادرهشت
ســال گذشته شمارشگر حجمی هوشمند نصب
شده که این مسئله ،باوجود کاهش بارندگیها ،نقش
مهمی در مهار افت آبهای زیرزمینی و شوری آبها
داشتهاست .تمامگرگفت:همچنین 34رودخانهدر
شهرستان گناباد و بجستان الیروبی و مسیر آبهای
سطحی و سیل بازگشایی شد97.درصد چاههای آب
گناباد و ۹۸درصــد چاههای شهرستان بجستان به
شمارشگرحجمیهوشمندمجهزشدهاند.

کشف ۲۰۰
کیلوگرم تریاک
در دو عملیات
پلیسی

سردار قربانزاده
جانشین فرمانده
انتظامی خراسان
رضوی به
صداوسیما گفت:
مأموران پلیس
مبارزه با مواد مخدر
در دو عملیات یکی در
حوالی شهر شاهرود
و دیگری در نزدیکی
مشهد موفق به
کشف  200کیلوگرم
تریاک و دستگیری
سه قاچاقچی شدند.
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