اﺟﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺳﺮﻗﺖ ﺻﺪ
ﻫﺰار دﻻر از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
ﺳﺎرﻗﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ را ﺑﻪ ارزش ﺻﺪ ﻫﺰار
دﻻر ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮده اﻧﺪ.
ارزش ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻠﺐ ﺳﺎرﻗﺎن ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ در
اﯾﺎﻻت »ﺟﻮرﺟﯿﺎ« ﻫﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه آﯾﻔﻮن ،آﯾﭙﺪ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﮏ و ﮐﯿﺖ
ﻫﺎی دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎرﻗﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﺣﻔﺮه ای را روی ﺳﻘﻒ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و از ﻃﺮﯾﻖ راﭘﻞ وارد
آن ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ را در ﻣﺤﻔﻈﻪ
ای وﯾﮋه ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﺎرﻗﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺐ زده و ﺑﻪ
اﻧﺪ.
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ﻣﺎﻣﻮران
ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  Dunwoodyﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ »ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ« ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد
ﮐﻪ ﻃﯽ آن »ﺗﺎم ﮐﺮوز« ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داده ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺎ راﭘﻞ وارد ﯾﮑﯽ از »اﺗﺎق
ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ« ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺧﺒﺮی از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی رﺗﯿﻨﺎ ،ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻟﯿﺰری،
ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻼﻓﮑﺎری ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻟﻮازم

دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ اداﻣﻪ دارد.
ﺳﺮﻗﺖ آﯾﻔﻮن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺳﺎرﻗﺎن ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن
ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺳﺮدرﮔﻤﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﻪ ﻣﺮد ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﮐﻼه دار ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ آﯾﻔﻮن
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ  UPSﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﯾﮑﯽ از اﭘﻞ اﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﭘﺎرک ﺷﺪه ﺑﻮد دﺳﺘﺒﺮد
زده و  ۳۰۰دﺳﺘﮕﺎه از اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۳۷۰ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮدﻧﺪ.
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