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خدمات

من برای ادای دین به زمین به نقطه ای پناه 
برده ام که شناخت دقیقی از آن دارم.

خاك، سعی برای لمس آنچه از آب و خاك 
می آفرینم.

برای تهیه ظروف سفالی دست ساز میتوانید 
به صفحه ی اینستاگرام مراجعه کنید. 

@tarkhancollection

 

سفارش ظروف 
سفالی دست ساز

استاد کار گچ کار ساختمان آماده کار در 

پروژه ها و ساخت و ساز در جزیره کیش

09197910947

خدمات تأسیسات، آب، برق، 
فاضالب و تعمیرات ساختمان 

)کلی و جزئی(
با سابقه سال ها امور تأسیساتی 

در جزیره کیش
کمالی   09347682054

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   

44423910       44424999

 

استخدام

یک نیروی خدماتی )خانم/آقا( جهت کار در محیط 
اداری نیازمندیم.

ساعت کاری 9:30 تا 13:30   17:30- تا 21:30
09347684873

 

 

آقا - با سابقه کار خدمات فنی و 
مهندسی ساختمان آماده همکاری با 
مراکز و شرکتهای مربوط می باشد 

09347690255
****

آقا- با سابقه کار در غذای بیرون بر 
آماده همکاری با مراکز و شرکتهای 

مربوط می باشد
09347684080
09352682240

جویندگان کار در جزیره 

ثبت رایگان 44424999

به یک حسابدار مقیم کیش با تحصیالت حداقل 
لیسانس حسابداری ترجیحا با سابقه کار مرتبط 

جهت کار در یک شرکت تولیدی نیازمندیم
M.zakeri@elyseekish.com

نیروی آقا جهت کار در فروشگاه 
مبلمان نیازمندیم

09347694125-44451968

گــروه حوادث-  آن ها با پیکر نیمه 
جان زن ســالخورده ای روبه رو شدند که به 
شدت کتک خورده بود . مرد ۴۸ ساله ای به 
نــام محمد که این زن را تا یک قدمی مرگ 
کشانده بود همان موقع به داخل انباری باغ 

رفت و آن جا پنهان شد.
همســایه ها بالفاصله بــا کالنتری 
131 شــهرری تماس گرفتند و پیکر نیمه 
جان شیرین به بیمارستان منتقل شد. آن ها 
در بررســی باغ، صدای ضعیف مردی را از 
داخل چاهی در انتهای باغ شنیدند که کمک 

می خواست.
به این ترتیب، پلیس و ماموران آتش 
نشــانی وارد باغ شدند و پسر جوانی به نام 
شــهاب را که در چاه گرفتار شده بود بیرون 
آوردند. شــهاب که پسر شیرین بود نیز به 
بیمارستان منتقل شد و مأموران آتش نشانی 
در بررسی عمق چاه با جسد مردی روبه رو 
شدند که مشخص شد شاپور، برادر شیرین 
است . جســد با دستور قضایی به پزشکی 
قانونی منتقل و رازگشایی از جنایت هولناک 

در باغ آغاز شد .
ماموران پلیس، محمد را که در انباری 
باغ پنهان شده بود بازداشت کردند. این مرد 
۴۸ ساله پس از کشتن شاپور،می خواست 
خواهر وی و پســرش را نیز بکشــد که در 

اجرای نقشه اش ناکام ماند.
محمد در بازجویی ها به قتل شاپور و 
شروع به قتل مادر و پسر اعتراف کرد و گفت 
: من 1۰ ســال قبل با این خانواده آشنا شدم 
.من با شــاپور در چند پروژه کاری سرمایه 
گذاری کردم و چون به آن ها گفته بودم خیر 
هســتم به بهانه کمک به نیازمندان از آن ها 
حدود 5۰۰ میلیون تومان، پول گرفته بودم اما 
شاپور متوجه ماجرا شده بود و می خواست 
5۰۰ میلیون تومان را به همراه سودش از من 
بگیرد. به همین دلیل تصمیم گرفتم تا شاپور 

را سر به نیست کنم .
وی در تشــریح جزئیات قتل گفت : 
من به شاپور و خواهرش گفته بودم صاحب 
یک شرکت در اروپا هستم که می توانم آن 
ها را برای کار به اروپا بفرستم. به آن ها گفتم 
باید به دبی بروند و ســپس از آن جا به یکی 
از کشورهای اروپایی ترانزیت شوند. من به 
بهانه دادن مدارک سفر به شاپور اورا به باغی 
در حاشیه شهرری کشاندم و از او خواستم 
تا برای برگرداندن پول های خانواده اش به 
من مهلت دهد اما او فحاشــی کرد و من که 
عصبانی شــده بودم با چوب به سرش زدم. 

سپس جسدش را به داخل چاه انداختم.
صبح روز بعد به بهانه ای خواهر شاپور 
و پسرش را نیز به باغ کشاندم. من به شهاب 
گفتم مدارک او و مادرش در داخل چاه قرار 
دارد و بایــد به داخل چاه برود و مدارک را 
بیاورد .من پاهای او را با طناب بستم شهاب 
وارد چاه شد اما در بین راه طناب را بریدم تا 
به داخل چاه ســقوط کند . مقداری سنگ و 
کلوخ را هم به داخل چاه ریختم تا از مرگ 

او مطمئن شوم .
سپس سراغ شیرین رفتم. می خواستم 
او را بکشــم که با داد و فریاد همسایه ها را 

مطلع کرد .
حرفهای شاکیان در دادگاه

درحالــی که پزشــکی قانونی علت 
مرگ شاپور را خفگی اعالم کرده بود محمد 
دیروز در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 
تهــران پای میز محاکمه ایســتاد و ادعای 
عجیبــی را مطرح کرد. در ابتدای جلســه، 
خواهر و برادرهای شاپور برای محمد حکم 
قصاص خواستند .سپس شیرین و پسرش 
در جایگاه ویژه ایستادند و به اتهام شروع به 

قتل از محمد شکایت کردند .
شیرین گفت: محمد گفته بود باید اول 
برادرم را به اروپا بفرستد .من و پسرم اصرار 
کردیم تا ما هم همراه شاپور برویم اما او قبول 
نکرد. می  گفت مــا حتی نباید برای بدرقه 
بــرادرم به فرودگاه برویم. حق نداریم هیچ 
تماســی با او بگیریم و بعد از این که شاپور 
به اروپا برسد خودش با ما تماس می گیرد.

وی ادامه داد: یک روز از خداحافظی 
ما با شاپور گذشته بود که محمد سراغم آمد 
و گفت می خواهد من و پســرم را غافلگیر 
کنــد .او ما را به باغ برد .محمد و پســرم به 
انتهــای باغ رفته بودندکه محمد هراســان 

پیش من آمد و گفت حال شــهاب بد شده، 
غش کرده و به داخل چاه افتاده اســت .من 
کــه حرف او را باور کرده بودم به ســمت 
چــاه دویدم اما او یک بــاره مرا کتک زد و 
می خواســت مرا بکشد که همسایه ها سر 

رسیدند.
زن ســالخورده گفــت: محمــد با 
دروغگویی هایش از خانواده ما پول زیادی 
گرفته بود و چون برادرم به دروغ های او پی 

برده بود او را کشت.
شهاب نیز در تشــریح ماجرا گفت: 
در انتهای باغ ، محمد از من خواســت تا به 
داخل چاه بروم و مدارک ســفر را از داخل 
چاه بیرون بیاورم اما او ناگهان طناب را پاره 
کرد تا به درون چاه ســقوط کنم. چون قوی 
هیکل بودم در میانــه راه در دهانه چاه گیر 
کردم و زنده ماندم. محمد قصد داشــت مرا 
به قتل برساند به همین دلیل سنگ و کلوخ 
را بــه داخل چاه پرت می کرد .من در میانه 
چاه ســکوت کردم و حرفی نزدم تا او فکر 

کند مرده ام.
وی در حالی کــه از به خاطر آوردن 
صحنه هــای زجرآور در جــدال با مرگ 
حالش بد شده و به سختی قادر به صحبت 
کردن بود، ادامه داد: چند ساعت در عمق چاه 
گرفتار بودم تا این که همسایه ها سر رسیدند 
و معجزه آســا زنده ماندم اما این ماجرا تأثیر 
بدی در روحیه ام گذاشــته است و هنوز به 

زندگی عادی برنگشته ام.
ادعای عجیب

وقتی محمد برای دفــاع در جایگاه 
ویژه ایســتاد ادعای عجیبی را مطرح کرد. 
وی گفت : من از سال ها قبل با این خانواده 
رفت و آمد داشتم تا این که با خواهر شیرین 
به نام شهال آشنا شدم. من همسر و دو فرزند 

داشتم که شهال یک روز مرا به خانه خاله اش 
دعوت کرد اما آن جا نوشیدنی به من خوراند 
که حالم بد شــد .او از من که کنترلی روی 
رفتارم نداشتم فیلمی سیاه تهیه کرد .شهال 
می گفت باید به دســتوراتش عمل کنم. در 
غیر این صورت فیلم را به همسرم نشان می 

دهد و آبروی مرا می برد .
وی ادامــه داد: من خانواده آبروداری 
دارم .به همین خاطر تسلیم حرف های شهال 
شدم. چون شــهال و برادرش شاپور با هم 
اختالف داشتند ، تصمیم گرفتم به اختالف 
آن هــا دامن بزنم تا از این طریق بتوانم فیلم 
ســیاه را از شهال بگیرم. من به دروغ به این 
خانواده گفته بودم صاحب شرکتی در اروپا 
هســتم تا از این طریق اعتمادشان را جلب 

کنم.
محمد افزود: شــهال مدعــی بود با 
اجنه در ارتباط اســت و می گفت اجنه از او 
خواسته اند تا خواهر و برادرش را از بین ببرد.

او مرا برای این کار اجیر کرده بود .من به او 
گفتم نمی توانم شاپور و شیرین را بکشم اما 
گفت دو برادر بزرگش آن ها را می کشــند 
امــا من باید قتل را گردن بگیرم تا آن ها که 
اولیای دم محسوب می شوند رضایت بدهند 
و خیلی زود از زندان آزاد شــوم.من هم از 
ترس آبرویم حرف های شهال را قبول کردم.

وی ادامه داد : دو برادر شهال ،شاپور را 
در کوچه پشتی خانه شان کشتند و جسدش 
را در خودروی من گذاشــتند تــا آن را به 
داخل چاه بیندازم. در بین راه جسد از داخل 
خودرو به بیرون افتاد و سرش متالشی شد. 
به همین دلیل هم بعد از بازداشــت گفتم با 
چوب به ســر شاپور زده ام. در صورتی که 
پزشــکی قانونی علت فــوت او را خفگی 

اعالم کرده بود.
این مرد گفت : من از ترس شــهال به 
قتل اعتراف کرده بودم اما حاال وقتی متوجه 
شدم،شــهال و دیگر خواهر و برادرهایش 
برایم قصاص خواسته اند و به قولشان عمل 

نکرده اند تصمیم گرفتم حقیقت را بگویم.
وی درباره اتهام شروع به قتل شیرین و 
پسرش نیز گفت: اتهامم را قبول دارم .شهال 
به خاطر اختالف مالی که با آن ها داشت از 
من خواسته بود تا آن ها را بکشم. تحت تاثیر 
حــرف های او آن ها را فریب دادم و به باغ 
کشاندم اما در اجرای نقشه قتل ناکام ماندم.

به دنبال دروغ پردازی های این متهم 
،قضات وارد شور شدند تا برای وی حکم 

صادر کنند.

روایت داستانی عجیب برای قتل عام 
یک خانواده!

  23 اردیبهشت ماه فریادهای کمک خواستن یک زن به نام شیرین در باغی در حاشیه شهرری پیچید و همسایه ها که هراسان از خانه شان بیرون دویده 
بودند برای کمک به این زن وارد باغ شدند.

گروه حوادث-  سرپرســت پایگاه نهم پلیــس آگاهی تهران بزرگ از 
دستگیری دو سارق زورگیر خبر داد.

ســرهنگ کارآگاه حیدر گودرزی گفت: آبان ماه سال جاری پرونده ای 
با موضوع ســرقت به عنف در کالنتری ۲۰5 تشــکیل و براساس دستور مقام 
قضایی برای رسیدگی تخصصی به پلیس آگاهی ارجاع شد و در اختیار دایره 

مبارزه با سرقت های خاص پایگاه قرار گرفت.
وی عنــوان کرد: محتویات پرونده حاکی از آن بود که شــاکی به همراه 
همسرش برای زیارت اهل قبور به بهشت زهرا )س( رفته و در ساعت 1۷:3۰ 

که هوا تقریبا تاریک شده بود.
 همســر وی به ســرویس بهداشتی مستقر در آن محل می رود که ناگهان 
صدای فریاد و درخواست کمک می کند که بالفاصله شاکی به سمت سرویس 
بهداشــتی زنانه رفته و مشاهده می کند دو نفر مرد ناشناس دهان همسرش را 
گرفته و درحال کشــیدن وی بر روی زمین هســتند، شاکی با مهاجمان درگیر 

شده و آن دو از محل متواری می شوند.
سرپرســت پایگاه نهم پلیس آگاهی ابراز داشت: با عنایت به حساسیت 
موضــوع، تحقیقات میدانی توســط کارآگاهان آغــاز و محل وقوع حادثه از 
حیث وجود دوربین های مداربسته مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد 

متأسفانه دوربینی وجود ندارد.
 در زمان وقوع حادثه نیز بدلیل تاریکی هوا، افراد دیگری حضور نداشته 

اند.
ایــن مقام انتظامــی تصریح کرد: کارآگاهان با پایــش دقیق محل وقوع 
جرم، موفق می شــوند یکدستگاه تلفن همراه در میان سبزه های کنار سرویس 
بهداشــتی کشــف کنند که با بررسی تلفن همراه مکشــوفه هویت مالک آن 

شناسایی می شود.
گودرزی بیان داشــت: تصویر احصا شــده از گوشی که پس از بررسی 
مشــخص شــد هویت یکی از زورگیران به نام کامران است، به رویت شاکی 
و همســرش رســید که به صورت دقیق نامبرده را به عنوان یکی از مهاجمان 
شناســایی کردند، مراتب به مرجع قضایی منعکس و دستور دستگیری متهم 

صادر شد.
وی ادامــه داد: کارآگاهــان در ادامه، طی عملیاتــی کامران را در منطقه 
کهریزک دستگیر و در بازجویی به عمل آمده، ابتدا منکر بزه انتسابی شد، اما با 
رویت تلفن همراه و مستندات موجود، لب به اعتراف گشود و اظهار داشت، 
بدلیل مصرف مواد روانگردان از نوع شیشــه به همراه دوســتم به نام سیامک 

قصد ربودن اموال شاکی را داشتیم که موفق به این کار نشدیم.
سرپرست پایگاه نهم پلیس آگاهی گفت: پس از اعتراف صریح کامران به 
بزه انتسابی همدست متهم به نام سیامک نیز شناسایی، دستگیر و در تحقیقات 
به جرم اعتراف کرد که با دســتور قضایی هر دو متهم برای تحمل کیفر روانه 

زندان شدند.

سرنخ به جامانده در صحنه 
سرقت کارآگاهان را به 

سارقان رساند
گروه حوادث- معاون مبارزه با جرایم جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی تهران 
بزرگ از دستگیری 1۸ جوان که در شرکت هرمی موسوم به کیونت فعالیت می کردند، 
خبر داد. سرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پور معاون مبارزه با جرایم جعل و کالهبرداری 
پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار کرد: دهم دی ماه امسال فردی با مراجعه به پلیس آگاهی 
به همراه داشتن پرونده ای از دادسرای ناحیه 31 تهران به کارآگاهان اعالم کرد، پسرم ۴۰ 
روز پیش برای استخدام و مشغول به کار شدن در یک شرکت کاریابی به تهران آمده و 
پس از مراجعت به تهران در تماسی تلفنی عنوان داشته، برای رهن خانه نیاز به 11۲ میلیون 
تومان پول دارد که این مبلغ را برای فرزندم تهیه و به وی پرداخت کردم تا اینکه ارتباطش 
با خانواده قطع شد و گاهاً به صورت تلفنی ارتباط داشت. وی بیان کرد: با ارجاع پرونده 
به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، کارآگاهان در تحقیقات پلیســی، دریافتند 
که فرزند شاکی گرفتار شرکت های هرمی شده و متعاقب آن مخفیگاه آن ها در محدوده 
شرق تهران شناسایی شد. معاون مبارزه با جرایم جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی تهران 
بزرگ گفت: با هماهنگی های قضائی ســیزدهم دی ماه کارآگاهان موفق شدند در یک 
عملیات پلیسی 1۸ جوان را که به عضویت شرکت هرمی کیونت در آمده بودند دستگیر 

کنند، گفت: در بین افراد دستگیر شده، فرزند شاکی نیز شناسایی شد.
این مقام انتظامی در خصوص فعالیت شرکت موسوم به کیونت تصریح کرد: شرکت 
کیونت در واقع همان شــرکت هرمی موسوم به گلدکوئیست است که با تغییر عنوان و 
رویه این بار تحت عنوان استخدام در شرکت های دولتی و معتبر اقدام به جذب اعضای 
عمدتا جوان می کند. وی توضیح داد: اعضای فعال در این شــرکت به بهانه عدم امکان 
استخدام، اعضای جدید شرکت را به فعالیت در زمینه بازاریابی شبکه ای تشویق کرده و 
طی چندین جلسه آموزشی مبالغی را دریافت می کنند و پس از دریافت این مبالغ آن ها 
را به بهانه دریافت سود مجبور به عضوگیری از میان دوستان، بستگان و یا سایر اعضای 

خانواده می کنند تا زمینه ادامه فعالیت خود را فراهم کنند.
ســرهنگ تقی پور اضافه کرد: کلیه افراد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به 

مرجع قضائی معرفی شدند.

1۸ نفر دستگیر شدند؛

فعالیت دوباره گلدکوئیست در 
پوشش شرکت کیونت

گروه حوادث- سرهنگ حسنوند از دستگیری یک باند سه نفره تبلیغ و فروش ماده 
مخدر شیشه در فضای مجازی خبر داد. سرهنگ عبدالوهاب حسنوند رئیس پلیس مبارزه 
با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: با انجام رصد های شبانه روزی و پیگیری های صورت 
گرفته مشخص شد افرادی اقدام به تبلیغ و فروش مواد مخدر روانگردان شیشه در یکی 
از شبکه های اجتماعی می کنند. وی ادامه داد: به دنبال بررسی این موضوع، کارکنان دایره 
مبارزه با جرایم سایبری )فتا( پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب با همکاری ماموران اطالعاتی 
و عملیاتی پایگاه پنجم این پلیس با انجام اقدامات فنی و مهندسی اجتماعی موفق شدند 

مخفیگاه متهمان را در محدوده جوادیه تهران شناسایی کنند.
این مقام انتظامی بیان داشــت: پس از شناســایی مخفیگاه متهمان موضوع به مقام 
قضایی منعکس و دستور دستگیری آنان صادر شد، در ادامه تیم های عملیاتی این پلیس 
در اقدامی غافلگیرانه موفق شدند متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر و در بازرسی مقادیر 
متنابعی مواد مخدر کشف کنند. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب خاطرنشان کرد: 
متهمان پس از دستگیری به همراه مواد مکشوفه به مقر پلیس منتقل و ضمن اعتراف به بزه 
انتسابی در بازجوئی های پلیسی بیان داشتند، مواد روانگردان شیشه را از مرز های شرقی 
کشــور به پایتخت قاچاق و ســپس به صورت خرده فروشی اقدام به تبلیغ و فروش آن 
می کردند. حسنوند یادآور شد: متهمان پس از انجام تحقیقات تکمیلی به همراه پرونده 

تشکیل شده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.
حسنوند در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان محترم در صورت مشاهده سایت های 
فروش مواد مخدر می توانند از طریق تماس با مرکز فوریت های پلیسی 11۰ تهران بزرگ، 
مرکــز دربافت گزارش های مردمی پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ به شــماره 
۶3۹۸۴۶1۸ تمــاس بگیرنــد و یا با مراجعه به دایره فتا پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران 
بزرگ واقع در خیابان وحدت اسالمی، بعد از چهارراه مولوی جنب پلیس آگاهی تهران 

بزرگ گزارش های خود را با کارشناسان ما درمیان بگذارند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ خبر داد؛

تبلیغ و فروش ماده روانگردان 
شیشه در فضای مجازی

سه شنبه 30 دی 1399، 5 جمادی الثانی 1442 ،19 ژانویه 2021، شماره 365۸، صفحه

استخدام فروشنده آقا یا خانم 
حقوق اداره کار - بیمه - بدون نیاز به سابقه

ساعت کاری : 9:30 تا 13:30 -  17 تا 22:30 تایم بازار
بازار مرجان     تلفن تماس 09131668540 

بافت مو هانیه
با 40% تخفیف ویژه
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