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گروه حــوادث- اوایــل مهر زن 
میانســالی نزد پلیس رفت و از سرقت ۶۰ 
میلیــون تومانی اموالش خبر داد. او گفت: 
پسر دو ساله یکی از اقوامم حالش بد شده 
بود و او را به بیمارســتانی در مرکز تهران 
بردیــم. مادر بچه در حــال انجام کار های 
بســتری کردن پسرش بود و من در حیاط 
بیمارستان روی صندلی به انتظار او نشسته 
بودم. ناگهان زن میانســالی به سراغم آمد 
و خودش را فردی نیکوکار معرفی و ســر 
صحبــت را باز کرد به مــن گفت اگر نیاز 
مالــی دارید می توانم کمکتان کنم و هزینه 
دارو های بچه را من پرداخت می کنم. او که 
خودش را فتانه معرفی کرده بود یک عینک 
آفتابی بزرگ و ماســک به صورت داشت. 
در حالی که از او تشــکر می کردم گفتم ما 

نیاز مالی نداریم. 
او در همیــن حین آبمیوه ای را به من 
تعارف کــرد و بعد از خــوردن آبمیوه از 
هوش رفتم. وقتی چشم باز کردم فهمیدم 
۷ ساعت بی هوش بودم و در این مدت ۴۰ 
میلیون تومان طالهایم و ۲۰ میلیون تومان 

پولی که در کیفم داشتم سرقت شده بود.
سرقت های مشابه

با شــکایت زن میانســال تحقیقات 
برای دســتگیری فتانه آغاز شــد. حدود 
یک ماهی از ســرقت اول گذشــته بود که 
گزارش سرقتی مشابه در همان بیمارستان 
به مأموران پلیس اعالم شــد. این بار طعمه 
دختــر جوانی بود که مــادرش در بخش 
کرونایی های بیمارستان بستری شده بود. 
دختــر جوان که اجــازه ورود به بخش را 
نداشــت و از طرفی نمی توانست در خانه 
ماندن را تحمل کند به حیاط بیمارســتان 
می آمد تا خبری از مــادرش بگیرد. او نیز 
قربانی نقشــه زن نیکوکار قالبی شده و به 
همان شیوه با آبمیوه مسموم بی هوش شده 

بود.
مشخصات ســارق نشــان می داد 
وی همان زن میانســال بــا عینک آفتابی 
بزرگ و ماســک به چهره بوده اســت. در 
ادامه تحقیقات مشــخص شــد که زنی با 
این مشــخصات از همراهــان بیماران در 
بیمارستان های دیگر نیز سرقت کرده است.

دستگیری در بیمارستان
بدین ترتیب مشخصات زن میانسال 
به مأموران انتظامات بیمارســتان ها اعالم 
شــد. در ادامه تحقیقات مأموران یکی از 
بیمارســتان ها به زن میانســالی مشکوک 
شدند که در حال صحبت با همراه بیماری 
در محوطــه بیمارســتان بــود. باتوجه به 

مشخصاتی که مالباخته ها اعالم کرده بودند 
و همچنین تصویر متهم که توسط دوربین 
مداربسته بیمارستان ها گرفته شده بود وی 
بازداشت شــد. فتانه ابتدا منکر سرقت ها 
بــود، اما نه تنها پاکت آبمیوه و خرمایی که 
دســت زن میانسال بود دست او را رو کرد 
بلکه مالباخته ها نیز او را شناســایی کردند. 
بدین ترتیب فتانه به ســرقت های سریالی 
از همراهان بیماران اعتراف کرد و به دستور 
بازپرس علی وســیله ایرد موسی، از شعبه 
پنجم دادســرای ویژه ســرقت، در اختیار 
مأموران پلیس قرار گرفت و تحقیقات برای 

شناسایی مالباختگان احتمالی ادامه دارد.
گفتگو با متهم

چه شــد که تصمیم به سرقت 
گرفتی؟

از همسرم جدا شده ام و با دو فرزندم 
زندگــی می کنم. به خاطــر عالقه ای که از 
کودکی به بازیگری و ســینما داشتم وارد 
این حرفه شــدم، اما همیشه نقش سیاهی 
لشکر را در سینما و تلویزیون بازی کردم. از 
زمانی که کرونا آمد زندگی ام خیلی سخت 
شد چرا که از بازیگری و فیلم سازی خبری 
نبود. نمی دانستم چکار باید بکنم، با دو بچه 
و اجاره خانه چاره ای جز سرقت نمی دیدم 

تا کی می توانستم از مردم قرض بگیرم.
ایــن ایده چطــوری به ذهنت 

خطور کرد؟
در یکــی از فیلم هایــی که به عنوان 
ســیاهی لشــکر بازی کرده بودم، یکی از 
قســمت هایش زنی به عنــوان نیکوکار 
به ســراغ افــراد مختلف می رفــت و با 
ترفند آبمیوه مســموم آن ها را بی هوش و 
طالهایشــان را سرقت می کرد. از آنجا که 
بیمارستان ها در این مدت بسیار شلوغ بود 
و از هر قشر و طبقه اقتصادی به بیمارستان 
می رفتند به ذهنم رسید که سوژه هایم را از 

بیمارستان ها انتخاب کنم.
در این مدت کسی به تو مشکوک 

نشده بود؟
وقتی کســی به رفتارم شک می کرد 
بــه دروغ می گفتم در حــال ضبط برنامه 
دوربین مخفی هستیم و بی هوشی مالباخته 
هم ساختگی اســت. مردم هم که گرفتار 
بیمارانشــان بودند و ذهنشان مشغول بود 
حرفــم را باور می کردند. من هم بالفاصله 

فرار می کردم.
فکر می کردی دستگیر شوی؟

احتمالــش را مــی دادم، اما چون با 
عینک و ماسک صورتم را می پوشاندم فکر 

نمی کردم چهره ام شناسایی شود.

سرقت های سریالی زن کالهبردار 
به تقلید از یک فیلم
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فکر نمی کردم چهره ام شناسایی شود؛

 بازیگر زن سیاهی لشکر که از همراهان بیماران در بیمارستان ها سرقت می کرد وقتی دستش رو می شد، به بهانه اینکه در حال ضبط برنامه دوربین 
مخفی هستند فرار می کرد.

انتقام از پسر باعث مرگ پدر شد

گروه حــوادث- معاون مبــارزه با 
جرایــم جنایی پلیس آگاهــی پایتخت از 
بازداشت زنی که به اتفاق یکی از بستگانش 
نقشه سرقت مسلحانه از شوهرش را کشیده 

بود، خبر داد.
سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری گفت: 
ششم مهرماه سال ۹۷ مرد جوانی با مراجعه 
به دادســرای ناحیه ۳۴ تهران از همسرش 
فریبا ۲۷ ســاله و یکی از اقوام همسرش به 

نام سهیل ۳۱ ساله به جرم سرقت مسلحانه 
با کلت کمری که از وی تعداد ۴۸ قطعه سکه 
تمام بهــار آزادی، ۲۰ هزار دالر و ۱۰ هزار 

یورو ربوده بودند، اعالم شکایت کرد.
وی افزود: پرونده با موضوع سرقت 
مســلحانه تشــکیل و به جهت رسیدگی 
تخصصی با دســتور بازپرس شعبه هفتم 
دادســرای ناحیــه ۳۴ تهــران در اختیــار 

کارآگاهان اداره یکم قرار گرفت.

شاکی در تحقیقات اولیه به کارآگاهان 
گفت: ساعت شش و نیم صبح مورخه پنجم 
مهرماه سال ۹۷، من در اتاق خواب و همسر و 
فرزندم در پذیرایی خوابیده بودند که ناگهان 
متوجه شدم همسرم با اسلحه کلت کمری 
باالی سرم ایســتاده است و می گوید جای 
سکه و ارز ها کجاســت که در همین زمان 
متوجه شدم سهیل فرزندم را گرفته و تهدید 
به کشــتن من و فرزندم می کند که با دیدن 

چنین شرایطی محل نگهداری اموال را گفتم 
و آن ها هم پس از سرقت اموال از خانه فرار 
کردند. نثاری تصریح کرد: کارآگاهان پس از 
شنیدن اظهارات شاکی در گام اول تحقیقات 
یافتند شاکی با همســرش اختالف شدید 
دارد و از این رو ســهیل نیز ارتباط نزدیک 
با همسرش دارد. در ادامه تحقیقات پلیسی 
مشــخص شد فریبا و سهیل پس از سرقت 
به یکی از شهر های غربی کشورگریخته اند 

که بالفاصله کارآگاهان با هماهنگی قضایی 
راهــی محل مورد نظر شــدند و در نهایت 
مشخص شد هردو از مرز خارج و به کشور 

ترکیه و سپس به آلمان گریخته اند.
این مقام پلیســی افــزود: کارآگاهان 
بالفاصله بــا هماهنگی بازپــرس پرونده 
اطالعات این دو مجرم را در سیستم پلیس 
ثبــت و اعــالم کردند. تحقیقات پلیســی 
همچنان ادامه داشت که در مورخه هفدهم 

آبان ماه ســال جاری پلیس فــرودگاه امام 
خمینی )ره( فریبا را بازداشت و به اداره یکم 

منتقل می  شود.
معــاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس 
آگاهی تصریح کرد: فریبا ضمن اعتراف به 
ســرقت به همدستی سهیل گفت، من چند 
سال بود که با همسرم اختالف شدید داشتم 
و از آنجایی که در بازار مشغول به کار بود و 
همیشه با سکه و ارز سرکار داشت تصمیم 

به ســرقت از وی به اتفاق سهیل گرفتم. من 
ارتباط نزدیکی با سهیل داشتم و او همیشه به 
من محبت می کرد. وی ادامه داد: روز سرقت 
درب را برای ســهیل باز کردم و با اسلحه ای 
که تهیه کرده بودیم با تهدید توانستیم تعداد 
۴۸ قطعه ســکه تمام بهار آزادی، ۲۰ هزار 
دالر، ۱۰ هــزار یورو ســرقت و به یکی از 
شــهر های غربی کشور فرار کنیم که پس از 
خروج غیرقانونی به ترکیه ســپس یونان و 

آلمان رفتیم. هدفم از بازگشت به ایران این 
بــود که فرزندم را بــه آلمان ببرم تا با خودم 

زندگی کند که دستگیر شدم.
ســرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری در 
پایان گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم 
بــه جرم خود مجرم با صدور قرارقانونی از 
سوی بازپرس پرونده جهت انجام تحقیقات 
تکمیلی در اختیار کارآگاهان اداره یکم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ است.

اصل سند خودرو تویوتا کمری مشکی 

به شماره پالک 22 - 14197 و شماره 
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هداوند میرزایی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد

اماکن قرنطینه ای، منازل مسکونیضدعفونی
تجاری،اداری، پروژه هاو ...
با مه پاش های سرد - فوری
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شرکت شاندیز کیش

فرار از کشور در پی سرقت مسلحانه ارز از همسر

گروه حــوادث- دو متهم که برای 
تســویه حســاب مالی و انتقام از مردی 
جــوان، باعث قتل پدر وی شــده بودند 
بــزودی در دادگاه کیفری اســتان تهران 

محاکمه می شوند.
رسیدگی به این پرونده از خرداد سال 
پیش با آتش سوزی مرگبار در خانه ای در 
محدوده شــهر قدس آغاز شد. بالفاصله 
مأموران آتش نشــانی به محل اعزام شدند 
و پس از خاموش کردن آتش جســد مرد 
۸۰ ساله ای را پیدا و از خانه خارج کردند. 
بالفاصله جســد با دستور مقام قضایی به 

پزشکی قانونی منتقل شد.
پس از آن دختر مرد سالخورده که در 
زمان حادثه در خانه بود در تشــریح ماجرا 
گفت: ساعاتی پیش دو مرد جوان که نقاب 
بر صورت داشتند به خانه ما حمله کردند، 
البتــه من یکی از آن ها را از روی صدایش 
شناختم، او ســهیل بود و چندباری برای 
انجام کاری پیش پدرم آمده بود. آن ها پس 
از ورود به خانه بسرعت دست ها و پا های 
من و پدرم را بستند و مرا به اتاقی انداختند 
بعد کل خانه مان را به هم ریختند و مقداری 

طال و پول برداشتند، اما بیشتر به دنبال اسناد 
پدرم بودند که پــس از ناکامی خانه را به 
آتش کشــیدند و متواری شدند. من آنقدر 
فریاد زدم تا همسایه ها متوجه آتش سوزی 

شدند و با آتش نشانی تماس گرفتند.
پــس از آن فرزند دیگر مقتول به نام 
کیارش نیز با طرح شــکایتی خواســتار 
مجــازات عامالن قتل پدرش شــد و در 
توضیح اینکه آیا ســهیل را می شناسد نیز 
اظهار کرد: من او را می شناسم، ما مدتی با 
هم در کار نصب ماهواره بودیم او چندباری 
هم به خانه پدرم آمده بود و خواهرم از این 
طریق او را شناخته است. ما هیچ اختالفی با 
هم نداشتیم و واقعاً نمی دانم که چرا دست 

به چنین کاری زده است.
در ادامه رســیدگی بــه این پرونده 
سهیل بازداشــت شد، ولی عنوان کرد که 
فقط برای سرقت به خانه مقتول رفته بود 
و قتل و آتش سوزی کار دوستش اردشیر 
اســت. پس از این اظهارات اردشــیر هم 
شناسایی و دســتگیر شد و در همان ابتدا 
اتهام قتــل را پذیرفت و گفت: مدتی قبل 
سهیل به من گفت که از کیارش پول زیادی 

طلب دارد، امــا پولش را نمی دهد، از من 
خواست تا برای وصول طلبش از کیارش 
به او کمک کنم. آن روز هم ما برای سرقت 
امــوال آن ها به تالفی پول ســهیل به آنجا 
رفتیم و من دهان پیرمرد را بستم و سرقت 

را انجام دادیم.
در ادامه کیــارش منکر بدهی خود 
به ســهیل شــد و گفت: یک روز قبل از 
حادثه ســهیل با من تماس گرفت و گفت 
برای هزینه درمــان مادرش مقداری پول 
می خواهد که من عالوه بر پول، موتورم را 
هم به او دادم تا مادرش را به بیمارستان ببرد. 
اما چند ساعت بعد سهیل به من پیام داد که 
اگر یک میلیون تومان به من پرداخت نکنی 
موتورت را می فروشم. از حرفش تعجب 
کردم با خانه آن ها تماس گرفتم که مادرش 
گوشی را برداشت و متوجه شدم ماجرای 
بیماری وی دروغ بوده است. مدتی بعد هم 
با تماس خواهرم متوجه شدم که سهیل با 
یکی از دوســتانش به خانه ما حمله کرده 

است.
ایــن درحالــی بود که اردشــیر در 
آخرین دفاعیاتش نــزد بازپرس پرونده 

اظهارات اولیه اش را پس گرفت و گفت: 
سهیل به من گفته بود که حدود ۹۰ میلیون 
تومان از کیارش طلــب دارد و طلبش را 
پس نمی دهد. گفتم چرا شکایت نمی کنی 
گفت شکایت کرده، اما به جایی نرسیده و 
به همین خاطر از من خواست کمکش کنم 
و من هم پذیرفتم. حتی قرار گذاشتیم که 
هردو قتل را گردن بگیریم تا اعدام نشویم. 
اما وقتی من اعتراف به قتل کردم او قتل را 
انکار کرد در حالی که واقعیت آن است که 
سهیل قاتل بوده و من فقط به خاطر رفاقت 

اعتراف کردم.
هرچند اردشیر قتل را انکار کرد، اما 
کیفرخواست علیه او به اتهام قتل، سرقت 
اموالــش و آتش زدن خانه او صادر شــد. 
همچنین در خصوص ایراد ضرب و جرح 
دختر مقتول نیز کیفرخواست برای هر دو 
متهم صادر شد. سهیل هم متهم به معاونت 

در قتل و سرقت شد.
بــا صدور کیفرخواســت علیه هر 
دو متهم پرونده برای رســیدگی به دادگاه 
کیفری استان تهران ارسال و آن ها بزودی 

محاکمه خواهند شد.

 

استخدام
اسـتخـدام                                                 خـدمـات

مفقودی                                   خـرید و فـروش و ...

 

خدمات
کار در ارتفاع 

شرکت ارتفاع کاران اورست پارسیان
داربست فقط هزینه اضافه است!

- زنگ زدایی و پاشش ضدزنگ  
 - شستشوی شیشه های نما

- پیچ و رول پالک سنگ نما       
 - نانو عایق کاری نما

- احیای نماهای چوبی )ترموود( و ...

09130543393  / 09367883296

خدمات تأسیسات، آب، برق، 
فاضالب و تعمیرات ساختمان 

)کلی و جزئی(
با سابقه سال ها امور تأسیساتی 

در جزیره کیش
کمالی   09347682054

به یک کارگر ساده نیازمندیم

شماره تماس: 09347686452

بافت مو هانیه
با 40% تخفیف ویژه

)با 7 سال سابقه کار در پالژ بانوان(
hanibaftkish

09391447113

کارت تردد فرودگاهی بنام ابوطالب 
دهبل کن نیا کدپرسنلی 82837 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 

مفقودی

استخدام مهندس تأسیسات
یک شرکت معتبر در کیش به 

یک مهندس تأسیسات با تجربه 
نیازمند است

شماره تماس: 09124372242

شنبه 1 آذر 1399، 5 ربیع الثانی 1442 ،21 نوامبر 2020، شماره 3616، صفحه

راز زعفران های خون آلود فاش شد!
گروه حوادث- پیگیــری ماجرای 
زعفران های خون آلود راز جنایتی هولناک 
را در مشــهد فاش کرد. ظهر یک شنبه هفته 
گذشــته، وقتی زن جوان از سر کار به منزل 
مادرش بازگشت ناگهان با صحنه دلخراشی 
روبه رو شــد که برای لحظاتی توان تصمیم 
گیری نداشــت. پیکر خون آلود مادرش در 
حالی کف اتاق پذیرایی به صورت طاق باز 
افتاده بود که خون های زیادی نیز روی فرش 
و گلبرگ های زعفران به چشــم می خورد! 
»ز« کــه حیرت زده و ناباورانه به این صحنه 
هولناک می نگریست، وحشت زده به طرف 
مادرش دوید، اما او هیچ حرکتی نداشــت.  
زن جوان بی درنگ با اورژانس ۱۱۵ تماس 
گرفت و بدین ترتیب دقایقی بعد امدادگران 
اورژانس پیکر غرق در خون زن ۵۰ ساله را 
به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد انتقال 
دادند، اما او بر اثر شکســتگی جمجمه جان 

خود را از دست داده بود.
گــزارش ها حاکی اســت، این گونه 
بــود که ماجرای قتل زن میان ســال در بی 

سیم های پلیس پیچید و نیرو های کالنتری 
میرزاکوچک خان مشهد با هدایت سرهنگ 
باقی زاده حکاک )رئیــس کالنتری( عازم 
بولوار ابوریحان شــدند.  آنان پس از تایید 
درستی خبر و با حفظ صحنه حادثه، مراتب 
را به قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطالع دادند 
و بدین ترتیب با حضور قاضی احمدی نژاد 
در مرکز درمانی و منزل محل وقوع جنایت 
تحقیقات در این باره آغاز شد.  بررسی های 
مقدماتی بیانگر آن بود که النگو ها و گوشواره 
زن ۵۰ ســاله که حبیبه نام داشت به سرقت 
رفته اســت. پیگیری این سرنخ در حالی به 
راز زعفران های خون آلود می رسید که دختر 
مقتول ادعا کــرد دختر عمویش برای پاک 
کردن گل های زعفران در منزل آن ها حضور 
داشــته است! قاضی شــعبه ۲۰۸ دادسرای 
عمومــی و انقالب مشــهد با شــنیدن این 
اظهارات، بی درنگ دستور بازداشت »ف-
ب« را صــادر کرد و بدین ترتیب گروهی از 
ماموران کالنتری میرزاکوچک خان دقایقی 
بعد زن ۳۰ ســاله را دستگیر کردند، اما او به 

کلی نقش خود در ماجرای قتل زن عمویش 
را انکار کرد و مدعی شــد که صبح به همراه 
فرزندانش از خانه زن عمویش خارج شده 
است؛ بنابراین گزارش، متهم به قتل در حالی 
با دستور قاضی ویژه قتل عمد و برای انجام 
بازجویی های تخصصی در اختیار کارآگاهان 
ورزیده اداره جنایی پلیس آگاهی خراســان 
رضــوی قرار گرفت که چند النگوی قیچی 
شده مقتول نیز در بازرسی بدنی از وی کشف 
شد. این زن ۳۰ ساله که با راهنمایی های مقام 
قضایی، در دایره قتل عمد آگاهی و زیر نظر 
سرهنگ علی بهرامزاده )رئیس اداره جنایی( 
بازجویی می شــد، با دیدن اسناد و مدارک 
انکارناپذیر، به ناچار لب به اعتراف گشــود 
و راز ایــن جنایت هولناک را فاش کرد، اما 
در عین حال مدعی شد طال ها را برای فریب 
پلیس قیچی و ســرقت کرده است تا چنین 
تصور شود که سارقان برای به دست آوردن 

طال های حبیبه او را به قتل رسانده اند.
»ف-ب« در بخشی از اعترافات خود 
گفت: شب قبل و با تماس تلفنی زن عمویم 

برای پاک کردن گل های زعفران به منزل او 
رفتــم، چون زن عمویــم به تنهایی زندگی 
می کرد.  اما صبح زمانی که قصد داشــتم از 
خانه خارج شوم به خاطر یک کینه قدیمی او 
دستم را گرفت و با من به مشاجره پرداخت.  
مــن هم آجری را کــه کنار در اتــاق بود، 
برداشــتم و ضرباتی به سرش کوبیدم و بعد 
هم با گذاشتن آجر و طال ها در کیفم، به همراه 
فرزندانم و فرزندان دختر عمویم در حالی از 
خانه خارج شــدم که دختر عمویم صبح به 
محل کارش در یک فروشگاه پوشاک رفته 
بود! وقتی احساس نگرانی به من دست داد 
و عــذاب وجدان گرفتم دوباره به منزل زن 
عمویم در بولوار ابوریحان بازگشــتم، ولی 
ماموران را دیدم که آن جا حضور داشتند به 
همین خاطر فهمیدم که او را کشته ام و از آن 
جا گریختم. گزارش خراسان حاکی است، 
بررسی های بیشتر برای افشای ابعاد دیگری 
از این ماجرا و همچنین ادعا های متهم به قتل، 
از سوی کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 

خراسان رضوی همچنان ادامه دارد.

از یک مربی بدن سازی آقا با مدرک و رزومه 
کاری برای همکاری دعوت به عمل می آید 

شماره تماس: 09027274044
09347691217                       

اصل قرارداد واگذاری قطعی قرارداد به شماره 

146/ق/95 مورخه 95/12/1 به آدرس 

مجتمع رویال کیش قطعه C5 طبقه اول غربی 

منعقده فی مابین شرکت گل آرا فالحت و 

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل سند خودرو شولت کروز 
خاکستری مدل 2014 به شماره 
پالک 13111/22 به نام شرکت 
تاپ تیبا مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد

یک مجتمع مسکونی به تعدادی نیروی 
نگهبان خدماتی و باغبان نیازمند است

شماره تماس: 07644487012


