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مرد قصاب
 به مرگ محكوم شد

مرد قصاب كه با همدستي شاگرد نوجوانش دو 
زن جوان را با انگيزه سرقت به قتل رسانده بود، 
با حكم قضايي ب�ه دو بار قصاص محكوم ش�د. 
به گزارش جوان، شهريور  سال  97، مأموران پليس از 
قتل دو زن جوان در يك منزل مسكوني در خيابان 
نامجو باخبر و راهي محل ش��دند. مأموران بعد از 
حضور در محل، با اجساد دو زن جوان روبه رو شدند 

كه گلوي آنها بريده شده بود. 
اجس��اد به نام هاي پري و مانا به پزش��كي قانوني 
منتقل ش��د و در بررس��ي تلفن همراه دو مقتول، 
مشخص ش��د پري آخرين بار با حس��ام 17 ساله 
تماس داش��ته اس��ت. بنابراين حس��ام بازداشت 
ش��د و در بازجويي ها به قتل دو زن با همدس��تي 
صاحبكارش خليل اعتراف كرد. او به مأموران گفت: 
»خليل قصاب است و با پري رابطه داشت. آن روز با 
او به خانه پري و مانا رفتيم كه خليل پس از مصرف 
شيشه تصميم به سرقت از خانه آنها گرفت و از من 
خواست دست و پاي دو زن جوان را با طناب ببندم. 
آنها ش��روع به داد و فرياد كردند كه خليل با چاقو 
گلويشان را بريد. بعد از قتل همه خانه را گشتيم اما 

پول و طال پيدا نكرديم.«
با اقراره��اي متهم، خليل بازداش��ت ش��د. او در 
بازجويي ها به جرمش اعت��راف كرد و راهي زندان 

شد. 
پرونده در اولين جلس��ه محاكمه روي ميز هيئت 
قضايي شعبه پنجم دادگاه كيفري يك استان تهران 
قرار گرفت. متهم با درخواست قصاص از سوي دو 
اولياي دم در جايگاه ايستاد و گفت: »قصد سرقت 
نداشتيم. آن روز به خاطر پول با دو مقتول درگير 
شدم. سپس به خاطر مصرف شيشه به تنهايي آنها 
را كشتم.« حس��ام نيز گفت: »پش��يمانم وآن روز 

خليل مرا فريب داد.«
در پايان هيئت قضايي مرد قصاب را به دو بار قصاص 
و حبس و پس��ر نوجوان را نيز به پنج س��ال حبس 

محكوم كردند. 

عامل انتشار كليپ
 وادار كردن كودك  3 ساله 

به مصرف مواد مخدر 
دستگير شد

رئي�س پلي�س فت�ا پايتخ�ت از شناس�ايي 
و دس�تگيري ف�ردي ك�ه در ي�ك ويدئ�وي 
اينستاگرامي دختر سه ساله اي را وادار به مصرف 
مشروبات الكلي و مواد مخدر كرده بود، خبر داد. 
به گزارش جوان، سرهنگ داوود معظمي گودرزي 
گفت: در پي انتش��ار ويدئويي مبني بر وادار كردن 
يك دختر سه ساله به استعمال دخانيات و مصرف 
مشروبات الكلي توسط فردي در فضاي مجازي كه 
باعث جريحه دار شدن احساسات عمومي شده بود، 
كارشناسان پليس فتا تحقيقات تخصصي خود را 

براي شناسايي و دستگيري متهم آغاز كردند. 
 وي ادامه داد: بررسي ها نش��ان داد عامل انتشار اين 
ويدئو هيچ نسبتي با والدين اين خردسال ندارد و فقط 
از اختالف بين پدر و مادر اين كودك سوءاس��تفاده 
كرده و در زمان غفلت والدين كودك را وادار به مصرف 
مشروبات الكلي و استعمال دخانيات كرده و از آن فيلم 

گرفته و در فضاي مجازی منتشر كرده است. 
 متهم پس از دستگيري به جرم خود اعتراف كرد و 
انگيزه اصلي خود را از اين اقدام غير انساني، شوخي 

و سرگرمي در فضاي مجازي اعالم كرد. 
س��رهنگ گودرزي در پايان گف��ت: مجرم پس از 
دستگيري به دستور مقام قضايي راهي زندان شد. 

فرمانده انتظامي پايتخت: 

پليس تنها مرجع رسمي براي برخورد با تخلفات كرونايي است

دفن جسد زن جوان در دره گنج

فرمان�ده انتظام�ي پايتخت تأكيد ك�رد كه تنها مرجع رس�مي 
برخورد با تخلف�ات كروناي�ي پليس اس�ت و هيچ ف�رد يا نهاد 
ديگري ح�ق جريمه ي�ا بازداش�ت متخلف�ان را ندارد. س�ردار 
حس�ين رحيمي همچنين از فع�ال بودن گش�ت هاي رضويون 
بس�يج در همكاري با پلي�س براي برخ�ورد با جرائ�م خبر داد. 
به گزارش جوان، سردار رحيمي صبح ديروز در حاشيه طرح رعد 39 در 
پليس پيشگيري تهران در پاسخ به سؤال »جوان« در خصوص تأسيس 
پايگاه ها و تيم هاي ضربت با ظرفيت نيروي بسيج براي مقابله با جرائم 
گفت: »مسئوليت برخورد با جرائم مختلف جزو وظايف پليس است. 
بسيج هم طبق مصوبه، در قالب گشت رضويون در رده كالنتري ها و 
پايگاه ها همكاري بسيار نزديكي را با پليس دارد كه اين همكاري چه در 
دوران سردار يزدي، فرمانده سابق سپاه محمد تهران و هم  اكنون هم 
با حضور سردار حسن زاده در حال افزايش است. گشت هاي رضويون 

در بعضي محالت بنا به ضرورت تشكيل شده است.«

فرمانده انتظامي تهران بزرگ با اشاره به طرح محدوديت هاي هوشمند 
كرونايي نيز گفت: » در اي��ن طرح مردم و اصناف بال��غ بر 95 درصد 
همكاري الزم را داشته اند. چنانچه در اين طرح تخلفي مشاهده شد، 
غير از پليس، هيچ فرد يا نهادي نمي تواند خودروها را جريمه كند يا 
آماري در اين خصوص ارائه دهد. شهروندان در صورت مشاهده تخلف 
عالوه بر سامانه 190 مي توانند مورد تخلف را به شماره 110 نيز اعالم 
كنند.« وي در ادامه گفت: »بر اس��اس اعالم پلي��س راهور پايتخت، 
ترددها در شب از س��اعت ۲1 تا ۴ صبح 7۶ درصد كاهش و در ساعات 

روز بالغ بر 30 تا 50 درصد كاهش تردد داشته ايم.« 
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار جوان در خصوص ترددهاي ضروري در 
ساعات منع تردد گفت: »افراد براي مجوز تردد بايد به فرمانداري ها 
مراجعه كنند و مجوز بگيرند، اما اگر فردي مجوز گرفت و به اش��تباه 
جريمه ش��د، مي تواند به مراكز دهگانه اعتراضات پلي��س راهور در 

پايتخت مراجعه كند و جريمه او را پاك كنند.«
وي در توضي��ح  طرح رع��د 39 نيز گف��ت: »اين طرح ك��ه پس از 
مدت ها كار اطالعاتي توس��ط پليس پيش��گيري و كالنتري هاي 
هشتادوچهارگانه اجرا شد، بعد از اجراي ۲3۶ حكم قضايي و حضور 
در پاتوق خرده فروش��ان مواد مخ��در، محتكرين دارو و س��ارقان، 
مأموران موفق به دس��تگيري 713 نفر از مجرمان ش��دند. در اين 
طرح ۲هزار و 700 اموال مسروقه از جمله 11۲ خودرو و ۶۶ دستگاه 
موتور سيكلت كشف شد كه ارزش اموال مكشوفه بالغ بر يك و نيم 

ميليارد تومان است.«

مرد فريبكار كه متهم است پس از قتل زن مورد عالقه اش در بزم شبانه 
جسد او را در دره جويندگان گنج دفن كرده بود به جرمش اعتراف كرد. 
به گزارش جوان، روز چهارشنبه سي ام مهرماه امسال پسر جواني در تهران به 
اداره پليس رفت و گفت  كه خواهر ۴1 ساله اش به نام مهرنوش به طور ناگهاني 

ناپديد شده است. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: »خواهرم مهرنوش چند سال قبل به خاطر 
اختالفاتي كه با شوهرش داشت طالق گرفت و از آن روز به بعد خانه اي نزديك 

ميدان رسالت اجاره و به صورت تنهايي شروع به زندگي كرد. 
خواهرم چند روز قبل با پدرم تماس گرفته بود و قرار بود او را ببيند و درباره 
موضوعي با هم حرف بزنند، اما روز قرار مهرنوش پيش پدرم نرفته بود و از آن 
روز به بعد هم خبري از او نداريم و حتي تلفن همراهش هم خاموش است.« 
وي ادامه داد: » مدتي قبل ش��نيدم او با مرد جواني ب��ه نام تيمور كه محل 
زندگي اش آپارتماني در خيابان نظام آباد است، رفت و آمد دارد و قرار است با 
او ازدواج كند تا اينكه پس از گم شدن ناگهاني خواهرم متوجه شدم خودروي 
سراتوي گرانقيمت خواهرم در اختيار تيمور است. وقتي به سراغ تيمور رفتم 
او مدعي شد كه از سرنوشت خواهرم بي خبر است و خودروي سراتو را هم چند 
روز قبل از او خريده است، اما من االن به او مشكوك هستم و احتمال مي دهم 

او در ناپديد شدن مهرنوش دست دارد.«
     دستگيري متهم 

با طرح اين ش��كايت تيمي از كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي تهران 
تحقيقات خود را برای پيدا كردن   زن جوان آغاز كردند. بررسي ها نشان داد 
مهرنوش چند ماهي است با تيمور ارتباط و رفت و آمد دارد و روز پنج شنبه 
هم دوربين هاي مداربسته دفترخانه اي در شرق تهران چهره او و تيمور را 
هنگام ثبت سند خودرو سراتو ضبط كرده است. از سوي ديگر مأموران پليس 
در تحقيقات بعدي دريافتند آخرين بار هم روز جمعه مهرنوش همراه تيمور 
سوار بر خودروي سراتو درحالي كه تيمور رانندگي مي كرده است، ديده شده 
است. بنابراين با بدست آمدن اين اطالعات مأموران، تيمور را به عنوان مظنون 
حادثه بازداشت و به اداره پليس منتقل كردند.  وي در بازجويي ها ابتدا مدعي 
بود كه اصاًل با مهرنوش ارتباطي نداشته و فقط مدتي قبل از طريق يكي از 
دوستانش با او آشنا شده و خودروی  او را خريده است.  متهم در بازجويي هاي 
بعدي وقتي با مدارك و داليل روبه رو شد به آشنايي با مهرنوش اعتراف كرد 
و گفت قصد داشته با او ازدواج كند، اما باز هم مدعي شد كه از سرنوشت او 

بي خبر است. 
وي در ادعايي گفت: » مدتي قبل با مهرنوش آشنا شدم و پس از آن ما با هم 

ارتباط داشتيم و به خانه هم رفت و آمد مي كرديم تا اينكه مهرنوش گفت قصد 
دارد خودرواش را بفروشد و در بورس سرمايه گذاري كند. خيلي تالش كردم 
او را منصرف كنم، اما او تصميمش را گرفته بود و در نهايت هم من خودرو را 
خريدم و همه پول را پرداخت كردم و روز بعد هم با هم به ويالي من در آبسرد 
رفتيم. روز جمعه به تهران برگشتيم و او به خانه اش رفت تا پدرش را مالقات 
كند و من هم به خانه خواهرم رفتم تا در اسباب كشي لوازم خانه شان به آنها 

كمك كنم و ديگر از او خبري ندارم.«
      اعتراف به قتل

پس از اين متهم هر روز ادعايي را درباره سرنوشت مهرنوش مطرح مي كرد و 
يك روز مدعي بود مهرنوش براي زندگي به كشور تركيه رفته است و روز ديگر 
ادعا مي كرد كه همراه دوستانش براي پيدا كردن گنج به شيراز رفته است، 
اما در نهايت صبح ديروز در بازجويي هاي فني به قتل مهرنوش اعتراف كرد 
و گفت كه جسد او را حوالي شهرستان دماوند دفن كرده است. پس از اين 
مأموران همراه متهم راهي محل حادثه شدند و با نشاني هايي كه تيمور در 
اختيار آنها قرار  داد جسد مهرنوش را كشف كردند. متهم براي ادامه تحقيقات 
به دستور بازپرس جنايي در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار 

گرفت. 
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گفت وگو با متهم 
تيمور چرا در بازجويي ها هر روز ادعاي تازه اي را 

مطرح مي كردي ؟ 
مي ترسيدم كه قصاص شوم و سعي كردم دروغ بگويم و مأموران 
پليس را فريب دهم، اما فايده اي نداش��ت و از طرفي هم عذاب 
وجدان رهايم نمي كرد و از روزي كه بازداشت شده بودم هر شب 
مهرنوش به خواب مي آمد و كابوس مي ديدم كه در نهايت خسته 
شدم و تصميم گرفتم به قتل اعتراف كنم و االن كه اعتراف كردم 
فكر مي كنم خيلي سبك شده ام و البته از قتل مهرنوش هم خيلي 

پشيمان هستم. 
چطور با مهرنوش آشنا شدي ؟ 

اواخر مرداد امسال در مهماني يكي از دوستانم با مهرنوش آشنا 

شدم. او زن مجردي بود و من هم تنها بودم كه تصميم گرفتيم با 
هم ارتباط داشته باشيم، اما فكر نمي كردم كه اين ارتباط آخرش 

به قتل پايان مي يابد. 
به خاطر اينكه خ�ودروي گرانقيمتش را تصاحب 

كني او را به قتل رساندي ؟ 
نه، من خودرواش را خريدم و سند آن هم موجود است و اين قتل 

اصالً ربطي به مسائل مالي ندارد. 
چرا خودرواش را به شما فروخت ؟ 

چند ماه قبل به من گفت كه مي خواهد خودرواش را بفروشد و از 
طريق يكي از دوستانش در بورس سرمايه گذاري كند. آن زمان 
خودرواش حدود ۲05 ميليون تومان قيمت داشت كه مي گفت 
مي خواهد ۶0 ت��ا 70 ميليون تومان در بورس س��رمايه گذاري 
مي كند و بقيه آن را خودروي ديگ��ري مي خرد. من به او گفتم 

دس��ت نگهدارد و او هم مدتي دست نگه داشت اما مي گفت كه 
بورس سود زيادي دارد و تصميم خودش را گرفته است كه من 
روز پنج شنبه ۲۴ مهر خودرواش را به قيمت ۲70 ميليون تومان 
كه قيمت روز بود خريدم و در ازاي آن 18 س��كه بهار آزادي كه 
۲80 ميليون تومان ارزش داشت به او دادم. مهرنوش هم در دو 
نوبت يكبار ۶ ميليون تومان و يكبار هم ۴ ميليون تومان ما بقي پول 
مرا پس داد و همان روز پنج شنبه هم او در دفترخانه خودرواش 

را به نام من زد. 
بعد چه شد ؟ 

وقتي سند خودرو را به نام من زد دو نفري به ويالي من در 
آبسرد رفتيم و تا روز جمعه آنجا بوديم. روز جمعه مهرنوش 
گفت كه كار مهمي در تهران دارد و بايد پدرش را ببيند. او 
گفت كه پدرش قرار است  سند خانه اي را به نام او بزند و بايد 

به تهران برود و با پدرش صحبت كند كه دو نفري به تهران 
برگشتيم.  

چرا او را به قتل رساندي؟ 
وقتي به تهران برگش��تيم به خانه مهرن��وش رفتيم و با هم 
مشروب مصرف كرديم و مست شديم كه مهرنوش به اتاق 
خواب رفت و خوابيد. من حال خوبي نداشتم كه سيم شارژر 
تلفن همراه را برداشتم و به دور گردنش انداختم و او را خفه 
كردم. وقتي ديدم نفس نمي كشد خيلي ترسيدم و از خانه اش 
بيرون رفتم. چند ساعتي در محله مان پرسه زدم و دوباره به 
خانه مهرنوش برگشتم و جسد او را داخل روتختي پيچاندم 
و به صندوق عقب خودروام منتقل و به طرف دماوند حركت 
كردم. ساعتي بعد در چاله هايي در دره اي اطراف دماوند كه 

براي پيدا كردن گنج كنده شده بود جسد را دفن كردم.

گفت و گو با 2 شاكي و یک متهم
سرقت سریالي در 20دقيقه

در حاشيه اين طرح سه سارق ايستاده بودند كه پاي 
يكي از آنها باند پيچي شده و خوني بود. معلوم بود 
زخمش تازه است. در اين باره سؤال كردم گفتند 
ساعتي قبل حين فرار تير خورده است. مرد زخمي 
همراه دو همدست سارقش، ساعتي قبل از اجراي 
طرح رعد 39، با سالح سرد ابتدا يك خودروي پژو 
را سرقت وس��پس در فاصله ۲0دقيقه از دو برادر 
خفت گيري كرده بودند. س��ارقان در كمتر از يك 
ساعت شناسايي و در يك عمليات از سوي مأموران 

كالنتري 103 نازي آباد دستگير شده بودند. 
اولين شاكي مرد موسفيدي بود كه صاحب خودروي 
سرقتي بود. كمي آن طرف تر دو برادر بودند كه از 

آنها خفت گيري شده بود. 
س�راغ مرد س�الخورده رفتم و سؤال 
كردم، س�رقت خودروي ت�ان چگونه 

اتفاق افتاد؟
در محله خزانه مشغول مسافركشي بودم كه سه 
مرد جوان به مقصد نازي آباد س��وار شدند. بعد از 
طي مسافتي ناگهان يكي از آنها قمه را روي سينه ام 

گذاش��ت و ديگري با چاقو تهديدم ك��رد. از ترس 
حرفي نزدم. آنها مرا از ماش��ين بيرون انداختند و 

خودروام را سرقت كردند. 
شغلتان مسافركشي است؟

خير، بازنشسته هستم. ولي فرزندم دانشجو است 
و مخارج زندگي اي��ن روزها خيلي زياد اس��ت. 
مجبورم با اين سن و سال كنار حقوق بازنشستگي 

با ماشين كار كنم. 
چه س�اعتي از صبح اين حادثه اتفاق 

افتاد؟
س��اعت ۶:۲0  صبح بود. بعد از س��رقت بالفاصله 
به كالنت��ري 103 نازي آباد رفتم و مش��خصات 
خودروام ثبت ش��د. در فاصله اي ك��ه مدارك را 
از خانه ب��ردارم و به كالنتري بروم خوش��بختانه 

سارقان دستگير شدند. 
   سرقت دوم 

ديگر ش��اكيان دو ب��رادر بودند. يك��ي از آنها در 
خصوص نحوه سرقت گفت: » صبح ساعت ۶:۴5 
همراه برادرم از خانه بيرون آمديم تا به محل كار 
برويم. وقتي از يك كوچه فرعي بيرون آمديم به 
خاطر خلوتي محل، ناگه��ان يك خودروي ۴05 
راه ما را سد كرد  كه در آن سه مرد جوان نشسته 

بودند. آنها هم��راه قمه و چاقو از ماش��ين پياده 
شدند و خواستند هروس��يله اي كه همراه داريم 
تحويلشان بدهيم. آنها حتي ما را مجبور كردند تا 

كتاني پايمان را هم در بياوريم! 
   گفت و گو با سارق زخمي

چند سال داري؟
 3۲سال

سابقه داري؟
بله، سابقه سرقت و قاپ زني دارم. 

چند شاكي داري؟
 30شاكي داشتم و با سند آزاد بودم. 

چرا پايت زخمي است؟
بعد از س��رقت خ��ودرو در حالي كه در ماش��ين 
نشسته بوديم، از س��ه راه نازي آباد رد مي شديم 
كه مأموران به ما مشكوك شدند. مجبور شديم با 
سرعت زياد فرار كنيم تا اينكه مأموران چند تير 
هوايي شليك كردند. همان موقع از ماشين پياده 
شدم تا با پای پياده فرار كنم اما يكي از مأموران به 

پايم شليك كرد و زخمي شدم. 
اعتياد داري؟

بله، همين امروز هم با مقداري حشيش دستگير 
شدم.


