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شرکت شاندیز کیش

گروه حوادث-  جوان ۲۸ ســاله 
ای که معروف ترین شــرور مشهد را 
در کوچــه خندق تیربــاران کرده بود، 
شب یک شنبه گذشته در مخفیگاهش 
دستگیر شد و راز این جنایت هولناک را 
فاش کرد. ماجرای »قرار مرگ در کوچه 
خندق«زمانی بین چند تبهکار مخوف لو 
رفت که شب سیزدهم خرداد گذشته، 
راننده یک دستگاه پژو ۲07 سفیدرنگ 
در کوچه خندق محله محمدآباد مشهد با 
شلیک از سالح کالشینکف تیرباران شد 
و رعب و وحشت عجیبی در آن منطقه 
به راه افتــاد. اگرچه نیروهای اورژانس 
پیکــر نیمه جان مجروح 37 ســاله را 
به بیمارســتان امدادی شــهید کامیاب 
رساندند اما تالش ها برای نجات جان 
او بی نتیجه ماند و »طالب -ع« که در سال 
94 به اتهام شرارت و نزاع های مسلحانه 
و با دستور دادستان وقت مشهد در شهر 
گردانده شده بود، به دلیل عوارض ناشی 
از اصابت گلوله جان سپرد. وقتی مرگ 
این جوان در بی سیم های پلیس پیچید، 
بی درنگ قاضی کاظم میرزایی )قاضی 
وقت ویژه قتل عمد مشهد( عازم محل 
وقوع جنایت شد و به تحقیق در این باره 
پرداخت. بررسی های مقدماتی درحالی 
آغاز شــد که جوانی به نام »حامد« خود 

را به صحنه حادثه رســاند و ادعا کرد: 
خودروی ۲07 متعلق به اوست و طالب 
او را تا دقایقی قبل به گروگان گرفته بود! 
این جوان که در واقع حلقه مفقوده این 
جنایت وحشــتناک به شمار می رفت 
بالفاصله با دســتور قاضی میرزایی و 
توســط کارآگاهان اداره جنایی آگاهی 
دســتگیر شــد و به مقر انتظامی انتقال 
یافت.  حامد مالک پژو ۲07  گفت: من 
و مهــدی رکابی )متهم فراری( از مدت 
ها قبل با هم دوست هستیم. شب حادثه 
هــم من و او به باغی در منطقه ســاعی 
رفتیم و بساط دورهمی پهن کردیم اما 
هنــوز دقایقی از حضور مــا در آن باغ 
نگذشــته بود که ناگهان سروکله طالب 
و یکی از دوســتانش به نام قاسم در آن 
باغ پیدا شد. طالب درحالی که دست و 
پای مرا با دست بندهای پالستیکی می 
بست، فریاد زد »تو پشت سر من حرف 
اضافی زده ای؟« من که خیلی ترســیده 
بودم به او گفتم »من غلط می کنم پشت 
سر تو حرف بزنم!« اما غلط کردن های 
من فایده ای نداشــت، او برای این که 
بیشتر نزد دیگر دوستانم تحقیرم کند ،مرا 
به باغ دیگری در همان نزدیکی برد تا با 
گرفتن فیلم از من ، با آبرویم بازی کند! 
ولی در همین حال دوستم مهدی رکابی 

که طالب را شــناخته بود به آرامی از باغ 
گریخت و ســپس با گوشی من تماس 
گرفت تا از حالم جویا شود  اما گوشی 
دست طالب بود. او خودش را به طالب 
معرفی کرد و ادامه داد: من همان کسی 
هستم که از باغ گریختم، االن هم مقابل 
کالنتری طرق ایستاده ام! ولی مقداری 
پول داخل پژو ۲07 خودم دارم که در باغ 
پارک شده است. اگر پول ها را برداری  
یا بالیی سر دوستم بیاوری، همه چیز را 

به ماموران لو می دهم و ...
»حامد« در ادامه اعترافاتش افزود: 
با این حال طالب با آن که کینه مهدی را 
به دل داشت، خیلی آرام با او صحبت می 
کرد که در نهایت با هم قرار گذاشتند در 
محلی پول ها را تحویل مهدی بدهد. به 
همین دلیل طالب مرا به دوستش قاسم 
ســپرد و سوار بر پژو ۲07 من، به طرف 
محــل قرار حرکت کــرد. دقایقی بعد 
فردی که احتماال از نیروهای اورژانس 
بود به تماس قاسم با گوشی طالب پاسخ 
داد و به او گفت که طالب در تیراندازی 
مجروح شده اســت! این بود که قاسم 
دست و پای مرا باز کرد و خودش نیز از 

محل گریخت. من هم به کوچه خندق 
آمدم، جایی که مامور اورژانس نشــانی 

آن را داده بود.
ماجرای جنایت پیچیده تر شد 

چند ساعت بعد با دستگیری دیگر 
افراد مرتبط با این پرونده جنایی، ماجرای 
قتل طالب پیچیده تر شد و مهدی به اتهام 
ارتکاب جنایت مسلحانه تحت تعقیب 

کارآگاهان اداره جنایی قرار گرفت.
 روند تحقیقات تغییر کرد

از سوی دیگر با توجه به حساسیت 
ماجــرای تیرانــدازی و ایجاد رعب و 
وحشــت در منطقه ای از شهر، سردار 
محمد کاظم تقــوی )فرمانده انتظامی 
خراسان رضوی( شخصا وارد ماجرا شد 
و دستور داد گروه ویژه ای از کارآگاهان 
با نظارت و هدایت مســتقیم سرهنگ 
جواد شــفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی 
خراســان رضوی( بــه پیگیری جدی 
پرونده »جنایــت در خندق« بپردازند. 
به همین دلیل گروه ویژه کارآگاهان به 
تحقیق در این باره پرداختند اما بازبینی 
محل اصابت گلوله ها به خودروی پژو 
۲07، به طور کلی روند تحقیقات را تغییر 

داد. با آن که همه متهمان پرونده به شلیک 
های مرگبار مهدی با سالح کالشینکف 
اعتــراف کرده بودند اما بررســی های 
دقیق کارآگاهان نشان داد: مهدی )متهم 
فراری( از ســمت شاگرد با راننده پژو 
۲07 در حال صحبت بوده درحالی که 
گلوله ها به در عقب و جلوی ســمت 

راننده شلیک شده است! 
ردپای یک تبهکار مخوف

بدین ترتیــب، ردپــای تبهکار 
مخــوف دیگری به میان آمد و ماجرای 
شلیک های مهدی رکابی رنگ باخت 
زیرا مشــخص شد او نقش مستقیم در 
ارتکاب جنایت نداشته است. فعالیت 
های کارآگاهان برای شناسایی تبهکار 
مرموزی که در تاریکی شب گلوله ها را 
شــلیک کرده بود، در حالی آغاز شد که 
نشــانی از یک پراید 111 سفیدرنگ به 
دست آمد که تبهکاران مخوف از داخل 
آن پیاده شــده و بعد از ارتکاب جنایت 
با همــان پراید گریخته بودنــد. ادامه 
تحقیقات کارآگاهان که به سرپرســتی 
ســرهنگ ولی نجفــی وارد عملیات 
اطالعاتی شــده بودند، نشــان می داد: 

جوانــی به نام بهزاد رانندگی خودرو را 
به عهده داشــته و سابقه دار دیگری به 
نام »محمدرضا. ق« در حالی به ســمت 
طالب شلیک کرده است که مهدی برای 
گفت وگو با طالب از خودرو پیاده شده 

بود.
دستورات ویژه قضایی و پلیسی 
بنابراین گزارش، درحالی که چند 
مــاه بعد از وقوع این جنایت »بهزاد« نیز 
با تنگ شــدن حلقه محاصره بازداشت 
شــده بود، قاضی دکتر حسن زرقانی 
به ســمت قاضی ویژه قتل عمد مشهد 
معرفی شد و تحقیقات ریزبینانه در این 
پرونده جنایی را ادامه داد. در این شرایط 
بود که گــروه ویژه کارآگاهان زیر نظر 
ســرهنگ علی بهرامزاده )رئیس اداره 
جنایــی آگاهی( رونــد تحقیقات را با 
توجه به سرنخ های به دست آمده تغییر 
دادند و با راهنمایی های قاضی زرقانی به 
ردزنی »محمدرضا- ق« )متهم به شلیک 
مسلحانه( پرداختند. آنان پس از مدتی 
موفق شــدند مخفیگاه وی را در یکی 
دیگر از شهرهای استان شناسایی کنند اما 
بررسی های غیرمحسوس نشان می داد 

که متهم فراری وارد مشهد شده است.
به همین دلیل بالفاصله عملیات 
کارآگاهان در حالی وارد مرحله جدیدی 
شــد که بــا تاکید ســردار تقوی، همه 
نیروهای عملیاتی به تجهیزات پلیسی 
نوین و جلیقه هــای ضد گلوله مجهز 
شدند زیرا احتمال درگیری مسلحانه با 

یک تبهکار مخوف وجود داشت. 
دستگیری تیرانداز مخوف! 

باالخره شب یک شنبه کارآگاهان 
منزل خواهر محمدرضــا را در منطقه 
ســیدی بــه محاصره درآوردنــد و او 
را درحالــی به طــور غافلگیرانه به دام 
انداختنــد کــه هنوز دســت بندهای 
فوالدین حلقه شده بر دستانش را باور 
نمی کــرد. قاضی ویــژه قتل عمد که 
دستور ورود شبانه به مخفیگاه متهم به 
قتل مسلحانه را صادر کرده بود، دقایقی 
بعد از دســتگیری وی در پلیس آگاهی 
حضور یافت و تحقیقــات قضایی را 

آغاز کرد.
اعترافات عامل قتل مسلحانه 

ایــن متهم ۲۸ ســاله ضمن اقرار 
صریــح به قتل طالب گفت: آن روز من 
در حال کمک کردن به اســباب کشی 
منزل یکی از بســتگانم بودم که دوستم 
)بهزاد( با من تماس گرفت و گفت که 

مهدی با فردی به نام طالب درگیر شده 
است و از من خواست به کمک او بروم! 
من هم بالفاصله اسلحه کالشینکف را 
برداشتم و در همین حال بهزاد و مهدی 
با پراید 111 دنبالــم آمدند و به کوچه 
خندق رفتیم. یک لحظه من از خودرو 
پیاده شــدم و به صورت تک تیر گلوله 
های زیادی به در عقب و سمت راننده 
شــلیک کردم اما قصد کشتن طالب را 
نداشتم ولی روز بعد از فرار، در جریان 

قتل قرار گرفتم. 
گزارش خراســان حاکی است:با 
اعترافات این متهم به قتل مســلحانه، 
بی درنــگ کارآگاهان عــازم قوچان 
شدند و سالح کالشــینکف را نیز در 
مخفیگاه اجــاره ای »محمدرضا – ق« 
کشــف کردند. در همیــن حال قاضی 
دکتــر زرقانی با قدردانی از همه عوامل 
و گروه ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی و 
همچنین نظارت مستقیم سردار تقوی 
در کشــف این پرونــده جنایی گفت: 
تحقیقــات مقدماتی بــا اقاریر صریح 
متهم به قتل آغاز شــده اســت و متهم 
همه مراحل وقوع این جنایت هولناک 
را هنگام بازجویی تشریح کرد اما هنوز 
زوایای پنهانی وجود دارد که بررسی ها 

در این باره ادامه می یابد.

کوچه خندق قتلگاه معروف ترین شرور مشهد شد
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گروه حــوادث- مــرد جوان 
که با همدستی دوســت خود، پدر و 
مــادرش را در جریان درگیری به قتل 
رســانده بود و سعی کرده بود موضوع 
را گازگرفتگــی جلوه دهد،با رضایت 
اولیای دم از قصاص رهایی پیدا کرد.او 
هفته قبل در دادگاه کیفری یک اســتان 
تهران به عنوان شــاکی از همدســت 
خود تقاضای دیه کرد.در این گزارش 
گفتگوی اختصاصی با متهم پرونده را 

بخوانید.
اواخر ســال 95 پســر جوانی به 
نام مهرداد با ماموران اورژانس تماس 
گرفــت و گفت:»از خانه مان بوی گاز 
می آید و پــدر و مادرم بی حال روی 
زمیــن افتاده اند.« مامــوران اورژانس 
بالفاصله در محل حادثه حاضر شدند 
و مرگ هر دو نفــر را تائید کردند.در 
حالی که با مشــکوک تشخیص داده 
شدن مرگ پدر و مادر مهرداد،پرونده 
در جریان قضائی قرار گرفته بود،چند 
روز بعــد از حادثه مهرداد با مراجعه به 
پلیس پرده از راز جنایت هولناک خود 
برداشــت و به قتل پدر و مادر خود با 

همدستی دوستش اعتراف کرد. 
او در تشــریح قتــل گفــت که 
مادرش را خودش به قتل رســانده و 
پدرش را همدســت او کشته است.در 

حالی که خواهر مهرداد به عنوان ولی 
دم پدرشان،همدست مهرداد را بی قید 
و شرط بخشــید،پدربزرگ مهرداد به 
عنوان ولی دم مادرشان تقاضای دیه از 
او را کرد. بعد از آن مهرداد هم بابت قتل 
پدرش از همدست خود شکایت کرده 
و تقاضای دیه کرد.هفته گذشته مهرداد 
و دوســتش باردیگر مقابل همدیگر 
قرار گرفتند.رســیدگی به پرونده در 
شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان 

تهران انجام شد.
در ادامه این گزارش گفتگوی 
اختصاصی بــا متهم پرونده را 

بخوانید.
عصبانــی شــدم و پدر و 

مادرم را کشتم
در زنــدان معرق کاری یاد گرفته 
و در ایــن کار مهارت زیادی پیدا کرده 
اســت.حاال در ایام ســالروز شهادت 
ســردار ســلیمانی،در حال طراحی 
تابلــوی معرق چهره اوســت که این 
جملــه هم باالی صورت ســردار، به 
کمک زندانیــان دیگر نقش می زنند. 
حاال نزدیک چهار ســال است که پدر 
و مادرش راهی خاک ســرد گور شده 
اند،خودش در کانون اصالح و تربیت 
عمرش را می گذراند و خواهرش از بی 
کسی و بی پناهی در بهزیستی زندگی 

می کند.دخترک چشم به راه آزاد شدن 
برادرش است تا بتوانند با هم سرپناهی 
داشته باشــند و دوباره در عالم آزادی 

زندگی را از سر بگیرند.
متولد چه سالی هستی؟

متولد سال 7۸ هستم.موقع حادثه 
هنوز 1۸ ســالم نشــده بود اما قاضی 
تشخیص داد حرمت جرم را درک می 
کردم و من را به قصاص محکوم کرد.

از روز حادثه بگو.
آن روز در راه رســیدن بــه محل 
کارم بــودم.در کارگاه مبــل ســازی 
کارگری می کردم.اما برف آمده بود و 
گاز هم قطع شده بود.برای همین وسط 
راه که بودم صاحب کارم تماس گرفت 
و گفت کارگاه امروز تعطیل است.من 
هم برگشتم خانه.وقتی به خانه رسیدم 
تلفن مادرم داشت زنگ می خورد اما 
خودش خــواب بود.خواهرم و پدرم 
هم هنوز بیدار نشــده بودند.من تلفن 
مــادرم را جــواب دادم و او از این کار 
من ناراحت شد.از قبل با هم اختالفات 
خانوادگی درگیری و دلخوری داشتیم 
و همین بهانه ای شد برای اینکه باز بین 
ما درگیری پیش بیاید.یکدفعه مادرم از 
جا بلند شــد و به من سیلی زد.من هم 
عصبانی شــدم و گلوی او را گرفتم و 
فشار دادم.یکدفعه دیدم مادرم بی حال 

شد و روی زمین افتاد.
بعد چه شــد که تصمیم به 

قتل پدرت گرفتی؟
من خیلــی ترســیده بودم.نمی 
دانستم باید چه کار کنم.فکر می کردم 
هر لحظه ممکن است پدرم و خواهرم 
بیدار شوند.با هم جرم پرونده ام به نام 
مجید،دوســت خیلی صمیمی بودیم.

به او زنگ زدم و از او خواســتم خیلی 
سریع به خانه مان بیاید.آنها همسایه مان 
بودند و خانه شان نزدیک ما بود.وقتی به 
خانه ما رسید و موضوع را فهمید به من 
گفت برای اینکه موضوع فاش نشــود 
باید پدرت را هم بکشی.بعد گفت من 
کمکت می کنم به شــرط اینکه وقتی 
ارثیه پدرت به تو رسید،برای من موتور 

بخری!مجید عاشق موتور است.
بعد چه شد؟

مجید پدرم را خفه کرد و بعد شیر 
گاز را باز کرد و به من گفت خواهرم را 
بیرون از خانه ببرم.گفت چند ساعت 
دیگر برگرد و به اورژانس زنگ بزن و 

بگو موضوع گازگرفتگی بوده است.
پدربزرگم از قصاص من گذشت 

کرد
قصــاص تو منتفی شــده 

است؟
خواهــرم خیلــی ســعی کرد 

پدربزرگم را راضی به بخشــش کند.
باالخره او از قصاص گذشــت کرد و 
شــرط دریافت دیه را گذاشــت.البته 
خواهــرم هم من را بی قید و شــرط 
بخشیده اســت.حتی همدستم را هم 
بخشــید اما من نمی توانستم مجید را 

ببخشم و از او کینه به دل دارم.
اما او به درخواست تو وارد 

این جریان شده بود!
اگر فقط بــه خاطر کمک به من 
بود،قبــل از اینکه خودم را معرفی کنم 
به من نمــی گفت که اگر برایم موتور 
نخری موضوع را به دایی ات می گویم.

بعد از این حادثه خانواده اش هر دقیقه 
ســراغ خواهرم می رفتنــد و از او می 
خواستند رضایت دهد.به او گفته بودند 
اگر رضایت بدهد،تا آخر عمر هوایش 
را دارند.اما بعد از اینکه خواهرم اعالم 
رضایــت کرد حتی یک تلفن هم به او 
نزدند.برای همین مــن مجید را نمی 
بخشــم و طلب دیه پدرم را کرده ام که 
دادگاه هم در حال رسیدگی به شکایت 
من است. بعد از کشتن پدر و مادرم تنها 

به زندگی خواهرم فکر می کنم
زندگی آینــده ات را چطور 

می بینی؟
من خطای خیلی بزرگی کرده ام و 
تا آخر عمر عذاب این اتفاق همراه من 

است.ما زندگی سختی داشتیم.همیشه 
آرزو داشــتم به جایی برسم که بتوانم 
زندگی مــان را تغییر دهم.پدرم اعتیاد 
شدید داشت و مادرم با کار قالیشویی 
و کار در خانــه مردم زندگی اش را می 
گذراند.اما رفتارهای مادرم خوب نبود 
و همین اختالفات با او باعث شد افت 
تحصیلی شدید پیدا کنم.درسم را رها 
کردم و مشغول کار شدم که دیگر نیازی 
نباشــد مادرم کار کند.حاال هم که این 
فاجعه اتفاق افتاده و ســابقه دار شده 
ام.فامیل دیگر دلشان نمی خواهد من 
را ببینند.اما دوســت دارم بعد از آزادی 
آینده خوبی برای خواهرم بســازم.او 
چشم به راه من است.مددکار بهزیستی 
می گوید که او هر روز پشــت پنجره 

مــی نشــیند و آرزو دارد یک روز من 
سراغش بروم.

بعد از آزادی اولین کاری می 
کنی چیست؟

اول ســر خاک پدر و مادرم می 

روم.بعــد می خواهم با پس اندازی که 
از کار آرایشگری در زندان جمع کرده 
ام به زیارت امام رضا بروم.بعد هم تمام 
تالشم را می کنم که کار پیدا کنم و برای 

زندگی خواهرم تالش کنم.
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خواهرم را فریب داد؛

  قاتل تهرانی که پدر و مادرش را به قتل رسانده است همدستش را نبخشیده است!

قاتل همدستش را
 در قتل پدر و مادر نبخشید !

اسـتخـدام                                                 خـدمـات

مفقودی                                   خـرید و فـروش و ...

 

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

بافت مو هانیه
با 40% تخفیف ویژه

)با 7 سال سابقه کار در پالژ بانوان(
hanibaftkish

09391447113

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   

44423910       44424999

سامانه آنالین سفارش غذا  
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش


