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کوتاه از حوادث

رازشبکهمخوف«هشتپا» !
سجادپور -جوان  26ساله سابقه داری
که به «هشت پا» معروف است بعد از آزادی
از زندان در حالی بار دیگر شبکه زورگیری
و گوشی قاپی «هشت پا» را تشکیل داد که
یکی از مالخران اصلی این شبکه ،هنگام
خروج از کشور به دام افتاد و راز دزدان
مخوف را فاش کرد.
به گزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای
زورگــیــری هــای وحشتناک اعضای این
شبکه زمانی با صــدور دستوری ویــژه از
سوی سردار محمدکاظم تقوی (فرمانده
انتظامی خراسان رضوی) در دستور کار
پلیس آگاهی قرار گرفت که وقوع چندین
فقره زورگیری در «کوچه چهنو»ی مشهد
احساس ناامنی را در بین اهالی محل
به وجــود آورد .به همین دلیل گروهی
تخصصی از کارآگاهان دایــره مبارزه با
جرایم خشن آگاهی با نظارت و هدایت
مستقیم سرهنگ جواد شفیع زاده (رئیس
پلیس آگاهی) وارد عمل شدند و به تحقیق
میدانی در کوچه چهنو پرداختند .از سوی
دیگر بررسی دیگر پرونده های زورگیری و
گوشی قاپی در مراکز انتظامی نشان می
داد پلیس با یک شبکه مخوف زورگیری
روبه روست که دامنه جرایم آنان از نقاط
مختلف شهر به ویژه مناطق میرزاکوچک
خان ،خواجه ربیع ،مصلی ،فدائیان اسالم
و کوی کارمندان آغاز و تا هسته مرکزی

عکس ها از خراسان

*ایرنا /سیفی مسئول مدیریت بحران فرمانداری
ری گفت :انفجار دیگ ذوب آلومینیوم در شهرک
صنعتی آلومینیومکاران بخش حسنآباد فشافویه
سه کشته و سه مصدوم به جا گذاشت .جسد یکی
ازجانباختگانشناساییشدهوپیکر ۲کشتهشده
دیگربهدلیلشدتسوختگیقابلشناسایینیست.
*ایرنا /سرهنگعباسدولتشاهیفرماندهانتظامی
خــرمآبــاد گفت :سنت تیراندازی در یک مراسم
عروسی موجب کشته شدن یک کودک شش ساله
براثراصابتگلولهساچمهایشد.
*مهر /سرهنگ قــدرت آقاپور فرمانده انتظامی
شهرستاناهرازدستگیریقاتلفراریمرد ۴۷ساله
اهریدرکمتراز ۲ساعتدراینشهرستانخبرداد.
*ایرنا /سردار عابدین خرم فرمانده سپاه عاشورا
گفت :پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان
اطالعات سپاه عاشورا یک باند بزرگ ترانزیت مواد
مخدر را در تبریز متالشی کردند .در این عملیات
 ۵۹۰کیلوگرمهروئینکشفوپنجنفرازاعضایاین
باند که در پوشش خرید و فروش آهن آالت مبادرت
به قاچاق و ترانزیت مواد مخدر صنعتی به اروپا می
کرد،دستگیرشدهاندکهسهنفرازآنهاتبعهیکیاز
کشورهایخارجیهمجوارودونفرایرانیهستند.
*تسنیم /سرهنگ احمد نجفی معاون مبارزه با
سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران از بازداشت
سارقانی خبر داد که با معرفی خود به نام مأمور،
مرتکبسرقتشدهبودند.
*پــلــیــس/ســردارمــعــصــوم بیگی رئیس پلیس
پیشگیری ناجا از کشف ۱۶۹تن گندم توسط یگان
حفاظت سازمان بنادر در بندر امام خمینی (ره)
خوزستانودستگیریپنج رانندهخبرداد.
*تسنیم /سردار لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران
گفت :متأسفانه با پیجویی و بررسی جدی بسیاری
ِ
سرقت اموال تخصصی از شهرداری،
از پروندههای
بهپیمانکارهاییرسیدیمکهخودشهرداریباآنها
قراردادبستهاست!
*پلیس/رضارضاییفرماندهانتظامیشهرستان
آشتیان از دستگیری زنی  ۲۹ساله خبر داد که در
یک اختالف خانوادگی ،خواهر  ۳۶ساله خود را
به قتل رسانده بود.
کرمانی /سرهنگرضایی رئیسپلیسراه کرمان
گفت :ساعت 4:35دیروز در حادثه رانندگی محور
سیرجان-بردسیربینسه دستگاهتریلر،رانندگان
 ۴۷و ۵۷ساله دو دستگاه از سه وسیله دخیل در
تصادفبهعلتشدتجراحاتجانباختند.

«شیرآقا» در مهشد فاش کرد

سرکردهشبکهمعروفبههشتپا

مشهد مانند میدان شهدا و بولوار امام
رضــا(ع) (خیابان تهران) کشیده شده
است.
گزارش خراسان حاکی است ،با به دست
آمــدن ایــن اطــاعــات ،تحقیقات شبانه
روزی کارآگاهان وارد مرحله جدیدی
شد .در ادامــه بررسی ها بیانگر آن بود
کــه اعــضــای ایــن شبکه مــوتــورســوار در
قالب باندهای دو نفره در حالی اقدام به
زورگیری با تهدید چاقو و انواع سالح سرد
می کنند که همه آن ها با یکدیگر مرتبط
هستند و به صورت شبکه ای مرتکب جرم
می شوند .تحقیقات کــارآگــاهــان که از
چهاردهم اردیبهشت آغاز شده بود پس
از چند روز رصدهای اطالعاتی و بازبینی
دوربین های ترافیکی به شناسایی جوان
 26ساله مــوتــورســواری به نــام «هــادی»
(معروف به هشت پا) انجامید که دارای
 6فقره سابقه کیفری بــود .با شناسایی
این زورگیر مخوف ،کارآگاهان مخفیگاه
وی را در بــولــوار طــبــرســی شــمــالــی به
محاصره درآوردنــد و او را در یک عملیات
غافلگیرانه در حالی به دام انداختند
کــه قاضی اسماعیل عندلیب (معاون
دادستان مرکز خراسان رضوی) دستورات
محرمانه ای را بــرای ریشه یابی اعضای
این شبکه و ورود به مخفیگاه های آنان
صادر کرده بود .بنابر گزارش خراسان،

با دستگیری «هشت پا» این پرونده شکل
گسترده تری به خود گرفت چرا که او از
فروش گوشیهای سرقتی به یک مالخر
افغانستانی پرده برداشت .در پی اعترافات
«هشت پا» گروه تخصصی کارآگاهان به
سرپرستی «سرهنگ جواد میش مست»
دامنه فعالیت های شبانه روزی را به نقاط
مــرزی کشور کشاندند چــرا که بررسی
های آنــان از انتقال قاچاق گوشی های
سرقتی به افغانستان حکایت داشت .این
گونه بود که «شیرآقا» مالخر معروف این
باند با همکاری نیروهای ورزیده مرزبانی
در منطقه مرزی تایباد هنگامی دستگیر
شد که قصد داشت  110گوشی سرقتی
را درون بــاک بنزین خـــودروی ســواری
خارجی به افغانستان قاچاق کند .این
گزارش حاکی است«،شیرآقا» که به دایره
جرایمخشنپلیسآگاهیخراسانرضوی
منتقل شده بود راز شبکه مخوف «هشت
پا» را فاش کرد و در اظهاراتی تکان دهنده
اعضای سابقه دار شبکه ای را لو داد که
به سرکردگی هادی (معروف به «هشت
پا» )در قالب باندهای دو نفره موتورسوار،
دســت بــه زورگــیــری و گوشی قاپی می
زدنــد و سپس گوشی های سرقتی را به
وی می فروختند .بنابراین ادامه عملیات
به منطقه خواجه ربیع و گلشهر کشید،
جایی که زورگیران مخوف این شبکه در آن

مناطق النه کرده بودند .وقتی کارآگاهان
مخفیگاه یکی دیگر از اعضای این شبکه را
زیرنظر داشتند ناگهان دو عضو موتورسوار
کــه بــا قــرار صــوری کــارآگــاهــان بــه محل
آمــده بودند با مشاهده پلیس ،با فریاد «
مامورند! مامورند!» از آن جا گریختند ولی
با شلیک های کارآگاهان در حالی نقش
بر زمین شدند که گلوله ها به الستیک
موتورسیکلت اصــابــت ک ــرد .بــراســاس
گزارش خراسان ،تاکنون شش عضو سابقه
دار این شبکه به همراه مالخر افغانستانی
دستگیر شده اند و تعداد زیــادی گوشی
سرقتی نیز از آنــان کشف شده است اما
بررسی های دقیق و ریزبینانه کارآگاهان
حکایت از آن دارد که اعضای این شبکه
بسیار گسترده در جرایم بیشتری نقش
دارنــد .از ســوی دیگر اسنادی به دست
آمده است که نشان می دهد افراد دیگری
مرتبطبااینشبکهمخوفهستندوگوشی
هایسرقتیراباتغییرسریالبهکشورهای
خارجی قاچاق می کنند به همین دلیل
ســردار تقوی ضمن قــدردانــی از تالش
هــای کارآگاهان  ،دســتــورات ویــژهای را
بــرای دستگیری دیگر عوامل مرتبط ،با
استفاده از راهنمایی ها و حمایت های
قاطع معاون دادستان مشهد صادر کرده
است و پیگیری های پلیس در چند شاخه
اطالعاتی و عملیاتی همچنان ادامه دارد.

ابند سارقان سیم و کابل به دام افتادند  
توکلی  /فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان
گفت:باندسارقانسیموکابلوتجهیزاتانتقال
نیرو در این شهرستان متالشی شد .به گزارش
خراسان ،سرهنگ محمدرضا ایران نژاد افزود:
به دنبال سرقت های سیم و کابل و تجهیزات

انتقال نیرو ،ماموران پلیس آگاهی با انجام
اقدامات اطالعاتی و تحقیقات گسترده  ،باند
سارقان را شناسایی کردند.وی ادامه داد :در
بررسی به عمل آمده مشخص شد سارقان پس
از سرقت کابل های مس فشار قوی در یکی از

انبارهای کارخانه هماتیت متعلق به معدن گل
گهراقدامبهانتقالآنهاباپوششاقالمضایعاتی
از محور یزد به خارج از استان کرمان می کنند.
وی بیان کرد :با هماهنگی های صورت گرفته،
کامیونمورداستفادهاینبانددرمحورخروجی
به سمت استان یزد متوقف شد و سه
متهم در این زمینه دستگیر شدند که
دو نفر از سارقان از اتباع بیگانه بودند و
برخیاموالسرقتی شاملسیموکابل
هوایی ،کابل فشار قــوی ،شیر آالت،
لولهاسپلیتوقطعاتکورهذوبآهناز
کامیونآنهاکشفشد.

کشف ۳۸هزارلیتر
فراورد هنفتیقاچاق

کرمانی /در عملیات شبانه ماموران
انتظامی پایگاه امنیت عمومی کرمان
ازیککارگاه،دومحموله فراوردهنفتی
قاچاقشاملبیشاز  ۲۰هزار لیترنفت
سفید و همچنین 18هزار لیتر متانول
کشف ویکمتهم دستگیرشد.

9
در امتداد تاریکی

نامهعجیبیکدزدبرایمالباخته
وقتی سارقان برای چندمین بار به منزلم دستبرد زدند
خیلیناراحتونگرانبودمدرهمینحالزمانیکهقدمدر
خانهگذاشتمبانامهایروبهروشدمکهسارقبرایمنوشتهو
ازمنخواستهبودکه...اینهابخشیازاظهاراتمالباخته
ایاستکهدریکماجرایعجیبوباسرعتعملماموران
انتظامی ،دزد سابقه دار و حرفه ای را به دام انداخت .او در
حالی که دست نوشته سارق لوازم منزلش را به نیروهای
انتظامی نشان می داد پس از آن که به سواالت نیروهای
کارآزموده تجسس کالنتری سجاد مشهد پاسخ داد در
تشریح چگونگی وقوع این حادثه به کارشناس اجتماعی
کالنتری گفت :مدتی بود که در حال تعمیرات اساسی و
بازسازیمنزلمبودمتامحیطبهتریبرایسکونتمفراهم
کنم اما از چندی قبل متوجه شدم که سارق یا سارقان
شبانهبهمنزلخالیازسکنهامدستبردمیزنندواموالآن
را به سرقت می برند .ابتدا به دلیل آن که لوازم کم ارزشی
به سرقت رفته بود موضوع را جدی نگرفتم ولی زمانی
که این سرقت ها تکرار شد بسیار ناراحت و نگران شدم و
ماجرا را با نیروهای انتظامی در میان گذاشتم  .نیروهای
تجسسبادادنشمارهتلفنیمحرمانه،آموزشهایی رانیز
به من آموختند چرا که آن ها یقین داشتند سارق دوباره به
منزل بازمی گردد .ماجرا از این قرار بود که چند شب قبل
وقتی وارد خانه شدم نامه ای را پیدا کردم که در آن سارق
لوازم برایم نوشته بود« :صاحبخانه عزیز! خیلی متاسفم
که تمام وسایل شما را بردم این را بدان که پول این لوازم را
برای مخارج جهیزیه خواهرم صرف می کنم لطفا شماره
تلفنخودتانراپشتهمینبرگهبنویسیدتاباشماتماس
بگیرم و  »...وقتی نیروهای انتظامی این دست نوشته را
دیدند ،تاکید کردند که به هیچ وجه نباید شماره تلفنم
را در اختیار سارقان قرار بدهم چرا که آن ها با تحریک
احساساتوعواطفانسانیقصددارندمراتحتتاثیرقرار
بدهند و سپس از این شماره تلفن برای تهدید یا ارتکاب
جرایمبعدیاستفادهکنندو...ایندرحالیبودکهیکیاز
پاکبانان و نگهبان ساختمانی دیگر ،سارق لوازم منزلم را
دیده بودند که در ساعات اولیه بامداد از یک خودروی پژو
 405نقره ای پیاده شده و به اموال منزل من دستبرد زده
بود.خالصهباراهنماییهایمامورانانتظامیبهصورت
مخفیانه وارد منزلم شدم و شبانه به کمین سارق نشستم
 .در ساعات اولیه بامداد بود که سارق به آرامی وارد منزل
شدومنهمبیدرنگباشمارهمحرمانهنیروهایتجسس
تماس گرفتم هنوز چند دقیقه نگذشته بود که نیروهای
کالنتری سجاد به سرعت خود را به منزلم رساندند و دزد
جوان را هنگام خروج از ساختمان دستگیر کردند .این
جوان  28ساله که هاج و واج مانده بود درحالی که ادعا
می کرد او را به اشتباه گرفته اند به کالنتری منتقل شد .او
مدعیبوددرآنساعتبامدادقصدرفتنبهمنزلدوستش
را داشته است اما نتوانست نشانی منزل دوستش را به
پلیس ارائه دهد و در حالی که قصه های متفاوتی را سرهم
میکردودچارتناقضگوییشدهبود،هردوشاهدمحلی
با حضور در کالنتری این سارق جوان را شناسایی کردند
با وجود این همچنان منکر سرقت بود تا این که بازجویی
هایتخصصیصورتگرفتواوبهسرقتآهنآالت،تخته
فرش 12متری،جاروبرقی،چایسازو...ازمنزلماعتراف
کرد اما بررسی های ویژه نیروهای تجسس نشان داد که
ایندزدسابقهدار،اموالسرقتیرابهیکمالخردرمنطقه
مهدیآبادمشهدفروختهوباپولآنهزینههایاعتیادش
را تامین کرده است همچنین مشخص شد این جوان 28
سالهبهموادمخدرصنعتیشیشهاعتیادداردوهنوزموفق
بهفروشفرشمنزلمنشدهاست.باالخرهکشففرش12
مترینشاندادکهایندزدحیلهگربانوشتنآننامهقصد
تحریکعواطفمراداشتهاستو...
شایان ذکر است این سارق معتاد درحالی روانه زندان شد
کهبررسیهایتخصصیباراهنماییهایسرهنگاحمد
مجدی (رئیس کالنتری سجاد) برای ریشه یابی دیگر
سرقتهایاحتمالیویادامهیافت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

