
خدمات تأسیسات، آب، برق، 
فاضالب و تعمیرات ساختمان 

)کلی و جزئی(
با سابقه سال ها امور تأسیساتی 

در جزیره کیش
کمالی   09347682054

11حوادث

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

شماره تماس: 09347697357

شرکت شاندیز کیش

شرکت آریا اطلس کیش 
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، 
خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزوده، 

حقوق و دستمزد
آدرس: خیابان ساحل، بازار دیپلمات، طبقه اول تجاری، واحد 109

شماره تماس: 09127057173    -     07644461151

آموزش موسیقی
پیانو - آواز - سلفژ

سنتور - تنبک
دف )ویژه بانوان( - گیتار

زیر نظر لیسانس موسیقی
 با 30 سال سابقه

تدریس و اجرای عمومی  
9124129747

دوشنبه 16 فروردین 1400، 22 شعبان 1442 ،5 آوریل 2021، شماره 3704 ، صفحه

صنایع چوب حالج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

رستوران سای دا
انواع غذاهای ایرانی و دریایی
با کادری مجرب و با سابقه 

آماده عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات
آدرس: کیش، بلوار خیام، 

TS44 خیابان باباطاهر

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت

اسـتخـدام                                                 خـدمـات  
مفقودی                          خـرید و فـروش و ...     

 

خدمات
 

رستوران
 

آموزش
 

استخدام

استخدام منشی عصر
آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است . 

متقاضیان به نشانی ویالهای مروارید روبروی هایپرمارکت باالی بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند . ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(

شماره تماس: 07644424999

استخدام منشی 
خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است 

متقاضیان به نشانی ویالهای مروارید روبروی هایپرمارکت باالی بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند. ساعت کار: صبح )8 تا 3 بعدازظهر(

شماره تماس: 07644424999

نیروی خدماتی خانم با سواد جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویالهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

خانم کارمند امور اداری جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویالهای مروارید بلوک b3طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

کانکس دست دوم خریداریم 
 09376660237

    گروه حوادث -  نخستین روزهای 
ســال 1400 در پایتخت با اعالم خبر 
کشــف چهار جســد به بازپرســان 
جنایی آغاز شد: کشف جسد یک زن 
در حاشیه بزرگراه، قتل پسری جوان 
در خانــه، مرگ عجیــب مجری زن 
صداوسیما و جنایت یک افغانستانی 
که تیــم جنایی را بــه صحنه حادثه 

کشاند.
چهارم فروردین

همسرکشی به خاطر طالق
سه روز نخست سال برای بازپرسان 
جنایی پایتخت بدون تماسی که خبر 
از وقــوع جنایت بدهد گذشــت اما 
ســاعت 8:30 دقیقه صبح چهارشنبه 
4 فروردیــن یک کارگر شــهرداری 
هراســان با پلیس تماس گرفت و از 
کشف جسد زنی ناشناس در فضای 
ســبز کنار بزرگراه آزادگان در مسیر 
غرب به شــرق خبر داد. او به مأموران 
کالنتــری 130 نازی آبــاد گفت: در 
حال کار در بوستان بودم که چشمم به 
نایلون مشکی بزرگی افتاد. فکر کردم 
داخلش زباله است می خواستم آن را 
از زمین بردارم که دیدم خیلی سنگین 
است. از روی کنجکاوی داخل آن را 
نگاه کردم که با جســد یک زن مواجه 

شدم.
گزارش کشــف جســد به بازپرس 
محمد وهابی و تیــم جنایی اعالم و 

تحقیقــات در این باره آغاز شــد. با 
حضور تیــم جنایی در محــل، آنها 
جسد زن جوان را که لباس های خانه 
به تن داشت مورد بررسی قرار دادند. 
متخصصــان پزشــکی قانونی زمان 
تقریبی مرگ را حدود 48 ساعت قبل 

از کشف جسد اعالم کردند.
آثــار کبودی روی بــدن و گردن زن 
جوان، حکایت از درگیری و مرگ بر 
اثر خفگی داشت. به دستور بازپرس 
جنایــی، جســد زن ناشــناس برای 
مشخص شدن هویت و علت اصلی 
مرگ و شناسایی عامل یا عامالن آن به 
پزشــکی قانونی منتقل شد. در حالی 
کــه تحقیقات از ســوی تیم جنایی 
پایتخت برای رازگشــایی از قتل زن 
ناشــناس ادامه داشت، مرد جوانی به 
پلیس استان خوزستان رفت و به قتل 
همسرش اعتراف کرد. او گفت: روز 
دوم فروردین، با همسرم به نام میترا بر 
ســر مهریه و حق طالق دعوایم شد. 
ناخواســته مشتی به صورت او زدم و 
بعد با دســت گردن او را فشار دادم. 
آن لحظه عصبانــی بودم و کنترلی بر 
رفتارم نداشتم به خودم که آمدم میترا 

دیگر نفس نمی کشید.
مرد 33 ســاله ادامه داد: از ترس جسد 
را داخــل دو پتو قرار داده و بعد جنازه 
میترا را داخل کیسه نایلونی گذاشتم. 
جسد را در صندوق عقب خودروی 

پرایدم گذاشتم و از پاکدشت که محل 
زندگــی ام بود به راه افتادم و به تهران 
آمدم. بعد از آن جســد را در بوستانی 
کنار بزرگراه آزادگان، بیرون انداختم 
و به ســمت خوزستان حرکت کردم. 
خانواده ام ســاکن خوزستان هستند، 
می خواســتم بچه سه ســاله ام را به 
خانواده ام بســپارم و بعد از آن به اداره 
آگاهی بروم و خــودم را معرفی کنم 
وقتی فرزندم را به خانواده ام سپردم به 
خاطر عذاب وجدان خودم را معرفی 

و به قتل اعتراف کردم.
با اعتراف مرد جوان، کارآگاهان اداره 
آگاهی خوزســتان، در اســتعالم از 
پلیس پایتخت، به بررســی صحت و 
سقم ادعای مرد جوان پرداختند. بدین 
ترتیب هویت و راز قتل زن ناشــناس 
فاش شد. با توجه به اینکه جنایت در 
شهرســتان پاکدشت ورامین رخ داده 
بود، بازپرس شعبه دوم دادسرای امور 
جنایــی تهران با قرار عدم صالحیت، 
پرونده را به دادســرای محل جنایت 

فرستاد.
ششم فروردین

 قتل پسر جوان در خانه
ســاعت 5 عصر جمعه 6 فروردین، 
گزارش قتل پسر جوانی در خانه اش 
به بازپرس و تیم جنایی اعالم شــد. با 
اعالم این خبر، بازپرس صادقی راهی 
محل حادثه که طبقه سوم ساختمانی 

در یکــی از خیابان های رودکی بود، 
شدند. در یکی از اتاق ها آنها با جسد 
پسر 37 ســاله در حالی مواجه شدند 
که کیسه نایلونی روی سرش کشیده 
شــده و با ضربات متعدد چاقو به قتل 

رسیده بود.
در تحقیقات مشخص شد که از زمان 
مرگ پســر جوان به نام پویا حدود 8 
ســاعت می گذرد. از آنجایی که پدر 
و مــادر و برادر پویا، کر و الل بودند، 
صدای درگیری را نشــنیده بودند و 
به همین دلیل در حالی که آنها در خانه 
حضور داشــتند، این جنایت رخ داده 

بود.
پدر پویا که چند ســاعتی از پسرش 
بی خبــر بوده، به اتاق او ســر می زند 
که با جسد پسرش مواجه می شود. با 
کشف جسد، تحقیقات برای شناسایی 
عامل یا عامالن این جنایت از ســوی 
بازپرس شــعبه چهارم دادسرای امور 

جنایی پایتخت ادامه یافت.
اعتراف به قتل

در ادامه تحقیقات باتوجه به اینکه پدر 
مقتول توانایی صحبت کردن نداشت، 
از عروســش که کم شنوا بود خواسته 
شــد تا برای تیم جنایی صحبت های 
پدرشــوهرش را بازگــو کنــد. مرد 
میانســال در تحقیقات گفت: ساعت 
8 صبــح روز حادثه بــرای خرید نان 
از خانه خارج شــدم امــا نانوایی نان 
نداشــت و من حــدود 45 دقیقه بعد 
به ناچار به خانه برگشــتم. زمانی که 
به خانه آمدم ســه جفت کفش مقابل 
خانه ام دیدم که فهمیدم دوستان پسرم 
به آنجا آمده اند. به اتاقم رفتم و خوابیدم 
بعد که بیدار شــدم با دایی پسرم که از 
10 ماه قبل که همسرش را طالق داده 
با ما زندگی می کند صبحانه خوردیم 
و کمی استراحت کردیم. بعد به سراغ 
پسرم رفتم که دیدم فوت کرده است.

مرد میانسال در پاسخ به این سؤال که 
دوستان مقتول چه کسانی بودند، گفت: 
من دوستان پسرم را نمی شناسم. او با 
افراد زیادی در ارتباط بود و نمی دانم 

چه کسانی بودند.
اظهــارات متناقض مرد میانســال و 
صحنه ســازی برای اینکه مرگ پسر 
جوان خودکشــی نشــان داده شود، 

احتمال جنایت خانوادگی را از سوی 
بازپرس جنایی مطرح کرد.

بــه دســتور بازپرس شــعبه چهارم 
دادســرای امــور جنایــی پایتخت 
دوربین های مداربســته اطراف محل 
ســکونت آنها مــورد بازبینــی قرار 
گرفــت. اما دوربین ها ورود و خروج 
دوســتان پویا را ثبت نکرده بود و از 
ســویی دوربین ها نشان می داد فردی 
که ظاهراً مرد بوده اما مانتو و روسری 
زنانه به تن داشــته بــا عجله از خانه 
خارج شــده اســت. مدارکی که در 
تحقیقات به دســت آمد نشان می داد 

پدر پویا واقعیت را بیان نمی کند.
اجیر کردن قاتل

بدین ترتیب به دستور بازپرس جنایی، 
پدر مقتول بازداشت شد. مرد میانسال 
که کتمان حقیقت را بی نتیجه می دید 
به ناچار راز قتل پسرش را برمال کرد. 
وی گفــت: از کارهای پســرم پویا 
خسته شده بودم. بیش از ۲0 سال بود 
که به مواد مخدر اعتیاد داشت و برای 
تأمین هزینه مواد مخدر گاهی اوقات 
مرا کتک می زد. دیگر نمی توانســتم 
رفتارهــای او را تحمل کنم به همین 
دلیل تصمیم به قتل او گرفتم. ماجرا را 
با برادر خانمم که 10 ماهی بود ساکن 
خانه ام بود در میان گذاشتم و او قبول 

کرد که پویا را به قتل برساند.
او ادامه داد: روز حادثه با نقشــه قبلی 
برادر همســرم، پویا را به قتل رساند 
و بعد هــم لباس زنانه به تن کرد و از 
خانه خارج شد. با فرار او من سناریوی 
میهمان های ناشناس را مطرح کردم. 
اول می خواســتم ماجرا را خودکشی 
جلوه دهم که موفق نشدم و درنهایت 
هم ماجرای میهمان های ناشــناس را 

بیان کردم.
با اعتراف پدر مقتول، تحقیقات برای 
دســتگیری دایی فراری ادامه یافت و 
چهارشنبه گذشته مرد جوان در یکی از 
شهرستان های اطراف تهران بازداشت 
شــد. متهم در اختیار کارآگاهان اداره 
دهــم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده 
شد و تحقیقات در این خصوص ادامه 

دارد.
هفتم فروردین 

 مرگ عجیب آزاده نامداری

مرگ آزاده نامداری ، مجری ســابق 
صداوســیما را شــاید بتوان شوک 
خبــری نــوروز 1400 نامید؛ خبری 
که به ســرعت در همه جا منتشر شد 
و در پایگاه های خبری و شــبکه های 
مجــازی میلیون هــا بازدیــد کننده 
داشت. ســاعت 5 بعدازظهر شنبه 7 
فروردیــن، مادر و پدر آزاده نامداری 
که دو روز از دخترشان بی خبر بودند و 
تماس هایشان با او بی جواب مانده بود 
با نگرانی راهی خانه اش در طبقه هفتم 
یکی از برج های شهرک غرب تهران 
شــدند و وقتی کســی در را باز نکرد 
خودشان به ناچار وارد خانه شدند و با 
جسد آزاده داخل سالن پذیرایی روی 

مبل رو به رو شدند.
با کشــف جســد بالفاصله موضوع 
به بازپرس کشــیک قتــل پایتخت و 
تیم بررســی صحنــه جنایت اعالم 
شــد. دقایقی بعد، محمد شهریاری، 
سرپرســت دادســرای امور جنایی 
تهران، بازپــرس صادقی، کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی، تیم تشخیص 
هویت و پزشــکی قانونی راهی محل 

شدند.
در بررســی های صــورت گرفتــه 
مشخص شد که از زمان مرگ بیش از 
۲4 ساعت می گذرد و همسر و دختر 
آزاده نیز پنجشــنبه گذشته به شمال 
ســفر کرده و مجری سابق به تنهایی 

در خانه اش بوده است.
در بازرســی از خانه آزاده نامداری ، 
داخل اتاق دخترش دفتری پیدا شد که 
آزاده خطاب به گندم 4 ساله اش نوشته 

و از دخترش حاللیت طلبیده بود.
همچنیــن در خانه تعدادی داروهای 
آرامبخش پیدا شد. به دستور بازپرس 
صادقی از شــعبه چهارم دادســرای 
امور جنایی پایتخت، تحقیقات برای 
استعالم از پزشک آزاده نامداری ادامه 
دارد تا مشخص شود این داروها برای 

مجری جوان تجویز شده است یا نه.
با تکمیل تحقیقــات و پس از انجام 
کالبدشــکافی، معــاون دادســتان و 
سرپرســت دادســرای جنایی تهران 
درخصوص علت مرگ آزاده نامداری 
گفت: با بررسی های همه جانبه انجام 
شــده از صحنــه فوت خانــم آزاده 
نامداری و معاینه جسد توسط پزشکی 
قانونی در محل فوت، با توجه به اینکه 
هیچ گونه آثار ضرب و جرح که داللت 
بر وقوع قتل یا دگرکشی داشته باشد، 
به دســت نیامد؛ بنابراین وقوع قتل یا 

دگرکشی کاماًل منتفی است.
محمد شــهریاری ادامه داد: بررسی 
اولیه پزشــکی قانونــی مبین وجود 
در  ضدافســردگی  قــوی  داروی 
آزمایش سم شناســی متوفی است؛ 
بنابرایــن موضــوع خودکشــی از 
طریق مصــرف داروهای اعصاب و 
روان مطرح اســت که البته قطعیت 
این موضوع منوط بــه  نظر تکمیلی 
پزشــکی قانونی در خصوص نتایج 

آزمایش آسیب شناسی است.
11 فروردین

 قتل در تهرانسر
ساعت 3:30 دقیقه ظهر چهارشنبه 11 
فروردین، گزارش درگیری خیابانی 

پشــت فروشــگاهی در تهرانسر به 
مأمــوران پلیس اعالم شــد. به دنبال 
اعالم این خبر مأموران کالنتری 150 
تهرانسر وارد عمل شدند. با حضور در 
محل آنها با جسد خونین مرد ۲7 ساله 
در حالی مواجه شــدند که عوامل این 

جنایت متواری شده بودند.
با مرگ مرد جوان، موضوع به بازپرس 
کشــیک قتل پایتخت و تیم بررسی 
صحنه جرم اعالم شــد. لحظاتی بعد 
تیــم جنایــی در محل حاضــر و در 
معاینات اولیه مشخص شد مرد افغان 
با ضربات متعدد چاقو و میله آهنی به 

قتل رسیده است.
به دستور بازپرس محمدجواد شفیعی 
جسد برای مشخص شدن علت مرگ 

به پزشکی قانونی منتقل شد.
در تحقیقــات میدانــی یکــی از هم 
والیتی های مقتول گفت: مقتول با سه 
نفر از هم والیتی هایش درگیر شده و 
دو نفــر از آنها با ضربات چاقو و یکی 
دیگر با میله آهنی او را از پا درآوردند. 
به گفته وی، مقتول در افغانســتان به 
یکــی از ریش ســفیدان قوم توهین 
کرده بود که همین مسأله انگیزه کینه و 
انتقام گیری آنها شده بود. سه مرد افغان 
برای انتقام به تعقیب هم والیتی خود 
پرداخته و او را که در ساختمانی نیمه 
ساز در همین حوالی کار می کرد پیدا 

کرده و به کام مرگ کشاندند.
بــه دســتور بازپرس شــعبه پنجم 
دادســرای امــور جنایــی پایتخت، 
تحقیقات برای دســتگیری سه عامل 

این جنایت ادامه دارد...

جزئیات برخی حوادث نوروز 1400
مرگ مجری سابق صدا و سیما شوک خبری نوروز بود؛


