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خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

فروش و خدمات تصفیه آب 
فروشگاه آب ثمین 
ونوس طبقه اول 194

09347696657

حمل و جابجایی کاال 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

مفـقودی

 

کابینت و
تجهیزات اداری

مشاور امین ملکی شما 
در جزیره زیبای کیش

  09336750914 عمرانی

 

رهن و فروش

 

خدمات تصفیه آب

 

خـدمات
 

اسـتخدام
 

تدریس خصوصی

یک نفر آقا / خانم حسابدار ساکن کیش
 با تحصیالت حداقل لیسانس حسابداری 

ترجیحا با سابقه کار مرتبط جهت کار
در یک شرکت تولیدی نیازمندیم. 

ساعت کار: 8 تا 17      حقوق و مزایا :  توافقی    
لطفا رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنید. 

M.zakeri@elyseekish.com

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

تدریس خصوصی دروس ریاضی،فیزیک و 
شیمی از پایه نهم تا دانشگاه توسط استاد 

مجرب با 8سال سابقه تدریس 
به همراه کالسهای امادگی تست کنکور 

شیمی توسط مهندس شیمی 
با نازلترین قیمت و یادگیری تضمینی

09362604281

به یک نفر آقا متاهل بابت سرایداری
 و امور منزل نیازمندیم خواهشمند است

 با شماره 09347693646
 و یا 09347691314 تماس حاصل فرمایید

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

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

    گروه حــوادث  -  حکایت تلخ پرونده »جنایت 
تگزاســی مــرد نقابدار« شــب دوازدهم آذر ســال 
98 هنگامی آغاز شــد که جوان 23 ســاله ای به نام 
»مصطفی-خ« خودروی پژو پارس برادرش را به بهانه 
شرکت در مجلس عروسی یکی از دوستانش به امانت 
گرفت تا به شهرستان سبزوار برود! اما او مدتی بود که 
نقشه وحشتناکی را در سر می پروراند و اکنون به دنبال 

فراهم کردن مقدمات این دسیسه شوم بود! 
مصطفی اســلحه وینچســتری را هم که از گالیکش 
خریــده بود درون خــودرو گذاشــت و از یکی از 

روستاهای گرمه به طرف مشهد حرکت کرد.
حدود ساعت یک بعدازظهر بود که به مشهد رسید و 
بــه خیابان فکوری رفت تا راه های فرار و چگونگی 
اجرای نقشــه قتل مردی بی گناه را مرور کند. او پس 
از آن که نقشه هولناک جنایت را یک بار دیگر از  نظر 
گذراند، اوایل شب دوباره به محل بازگشت و درون 

خودرو به کمین »مرتضی-ش« نشست.
در این هنگام مرتضی بدون توجه به اطرافش با کلید 
در حیــاط منزلش را باز کــرد و به درون خانه رفت. 
مصطفی که تازه متوجه ماجرا شده بود به ناچار گوشی 
تلفن را برداشت و از ناموفق ماندن نقشه اش به فردی 
در آن ســوی خط خبر داد اما چند دقیقه بعد دوباره 
»مرتضــی« از خانه بیرون آمد و با خرید شــیر، نان و 
ســیب زمینی از آن ســوی خیابان، به طرف منزلش 
حرکت کرد ولی این بار مصطفی فرصت را از دست 
نــداد، او که صورت خود را پوشــانده بود از خودرو 
بیرون پرید و در حالی که ســاح وینچســتری را در 
دســت می فشرد به طرف منزل مرتضی دوید او پای 
خود را الی در گذاشــت که بســته نشود و بافاصله 
فریاد زد، »وایستا« ،»وایستا« به محض این که مرتضی 
به ســمت صدا برگشت ناگهان گلوله های سربی بر 
سر و سینه اش نشست و »مصطفی« که به هدف خود 

رســیده بود، پا به فرار گذاشت و سوار بر خودرو به 
طرف روستای محل زندگی اش گریخت. 

با فرار جوان نقابدار که جنایتی را به شــیوه تگزاسی 
مرتکب شــده بود، ولوله ای در خیابان شهید فکوری 
به راه افتاد و رهگذران و اهالی محل به ســمت محل 
وقوع این حادثه وحشتناک هجوم آوردند اما دیگر دیر 
شده و جوان 25 ساله جان خود را از دست داده بود.

دقایقی بعد خبر این جنایت هولناک در بی سیم های 
پلیس پیچید و قاضی کاظم میرزایی )قاضی ویژه قتل 

عمد در زمان حادثه( عازم محل جنایت شد.
بررسی های میدانی قاضی وقت شعبه 211 دادسرای 
عمومی و انقاب مشــهد حاکی از آن بود که مهاجم 
نقابــدار با تغییــر پاک خودرو، مقدمــات این قتل 
تگزاسی را فراهم کرده است اما بررسی زوایای دیگر 
ایــن جنایت با بازجویی های تخصصی از همســر 
مقتــول که هنگام وقوع حادثه بــه همراه مهمانانش 
)بستگان مقتول( در خارج از منزل به سر می برد، این 

پرونده جنایی را وارد مرحله جدیدی کرد.
به همین دلیــل تحقیقات غیرمحســوس با صدور 
دســتورات قضایی به رفتارهای اجتماعی و اخاقی 
سکینه )همســر مقتول( گره خورد. این گونه بود که 
ســرنخ هایی از یک ارتباط شیطانی به دست آمد اما 
این ماجرا به صورت پنهانی و مخفیانه مورد کنکاش 
های پلیسی قرار گرفت تا این که کارآگاهان با استفاده 
از شــگردهای فنی و تخصصــی و همچنین بازبینی 
دوربین های ترافیک شهری، موفق به شناسایی پاک 
مخدوش خودرو شــدند و ادامه تحقیقات را به یکی 
از روســتاهای شهرســتان گرمه در خراسان شمالی 
کشــاندند جایی که همسر مقتول نیز بعد از ماجرای 
قتل، لوازم منزلش را جمع کرده و از آن روستا به خانه 

پدرش رفته بود.
این گزارش حاکی اســت، بررسی های موشکافانه 

نشــان داد که برادر مالک پژو پارس، چند ســال قبل 
خواستگار ســکینه )همسر مقتول( بود اما در نهایت 

سکینه با پسر عمه اش ازدواج کرد.
با افشای این ماجرا و تحقیقات غیرمحسوس گذشته، 
بــی درنگ کارآگاهان بــه کارگاه بلوکه زنی رفتند و 
حلقه های قانون را بر دستان مصطفی )متهم 23 ساله( 
گره زدند. از ســوی دیگر گروه دیگری از کارآگاهان 
عازم منزل پدر ســکینه شدند و او را نیز در میان بهت 

و حیرت خانواده اش دستگیر کردند.
با انتقال متهمان به مشــهد، راز این جنایت تگزاسی 
فاش شــد و آن ها اعتراف کردند که برای ازدواج با 
یکدیگر تصمیم به قتل مرتضی گرفته اند تا بتوانند به 

راحتی با هم ازدواج کنند!
 پــس از تکمیــل پرونده و بازســازی صحنه جرم، 
این پرونده حســاس به شــعبه پنجم دادگاه کیفری 
یک خراســان رضوی ارسال شــد و در حالی که دو 
تن از قضات با تجربه جلســات محاکمه را به عهده 
داشتند، دو متهم پای میز عدالت نشستند و به سواالت 
تخصصی قضات زبده شعبه پنجم دادگاه کیفری یک 
خراســان رضوی پاسخ دادند. مصطفی که دیگر همه 
راه های گریز را بسته می دید و می دانست چاره ای جز 
بیــان حقیقت ماجرا ندارد، در ادامه اعترافاتش گفت: 
از حدود هفت ســال قبل زمانی که ســکینه دختری 
نوجوان بود به او عاقه مند شدم و با هم ارتباط داشتیم 
اما پدر و مادرش به خواســتگاری پسرعمه او پاسخ 
مثبــت دادند و آن ها با هم ازدواج کردند این درحالی 
بود که ســکینه به من عاقه مند بود و پسرعمه اش را 

دوست نداشت.
متهم این پرونده جنایی افزود: ارتباط های مخفیانه من 
و سکینه ادامه داشت تا این که او و همسرش دو سال 

قبل به مشهد مهاجرت  کردند و سکینه باردار شد.
با وجود این من نتوانستم او را فراموش کنم و به این 

ارتباط درحالی ادامه دادم که حتی به فرزند خردسال 
او نیز وابســته شــدم در این میان سکینه به بهانه های 
مختلف به روستا می آمد و ما یکدیگر را ماقات می 
کردیم یا من به مشهد می آمدم و این گونه دیدارهای 
پنهانی ما در مکان های مختلف ادامه داشــت تا این 
که از او خواســتم از شــوهرش طاق بگیرد چرا که  
مرتضی )مقتول( بــه ارتباط پنهانی ما با یکدیگر پی 

برده بود.
او بــه پیام های ما در فضای مجازی و به ویژه تلگرام 
مشــکوک شــده بود و بــه همین دلیــل اختافات 
خانوادگی داشتند. سکینه هم برای آن که از او طاق 
بگیرد با رفتارهایش مرتضی را تحریک می کرد تا این 
که باالخره پیشــنهاد داد تا شوهرش را به قتل برسانم 
چرا که او مدعی بود دیگر نمی تواند با مرتضی زندگی 

کند.
برای قتل او نقشــه هــای متفاوتی را طرح کردیم اما 
موفق نشدیم تا این که سکینه پیشنهاد قتل مسلحانه 
او را مطرح کرد و من هم با خرید اســلحه از فضای 
مجازی به مشــهد آمدم تا او را به قتل برســانم. آن 
روز سکینه بستگان شوهرش را به بیرون از منزل برد 
و من که منتظــر مرتضی بودم، در یک لحظه غفلت 
نتوانســتم او را بکشم به همین دلیل با سکینه تماس 
گرفتم و او دوباره شــوهرش را به بهانه خرید برای 
تهیه شام به بیرون از منزل فرستاد که این بار من موفق 

به شلیک شدم! 
 زن 20 ســاله نیز که مقابل قضات هادی دنیا دیده و 
محمد شــجاع پور فدکی ماجرای هفت سال ارتباط 
شیطانی را شرح می داد درباره چگونگی این جنایت 
هولناک گفت: از همان دوران نوجوانی عاشق مصطفی 
شــدم اما به خانواده ام چیزی نگفتم به همین دلیل آن 
ها به خواستگاری پسرعمه ام پاسخ مثبت دادند ولی 

من ارتباط های مخفیانه ام با مصطفی را قطع نکردم.

حتی زمانی که شوهرم در جریان رابطه غیراخاقی من 
قرار گرفت به خاطر آبروی خانوادگی ســکوت کرد 
و چیزی به خانواده ام نگفت. این درحالی بود که من 
اصرار به طاق و حضانت پســرم داشتم ولی شوهرم 
می گفت: »تو را طاق می دهم اما پسرم را به تو نمی 
دهم!« من هم که عاشــق پســرم بودم و نمی توانستم 
بدون او از شــوهرم جدا شوم، نقشه قتل مرتضی را با 
مصطفی در میان گذاشــتم. بعد از قتل هم مصطفی به 
من پیام داد که »او را زدم تکان نخورد!« و من فهمیدم 

که همسرم را کشته است!
 در حالــی که متهمان در میان رگبار ســواالت فنی و 
ریزبینانه قضــات دادگاه، همه جزئیات این جنایت 
هولناک را بیان کردند جلسات محاکمه به پایان رسید 
و دو قاضی با تجربه دادگاه، پس از شــنیدن اظهارات 
و اعترافــات متهمــان و وکای مدافع، در نهایت به 
مشــورت پرداختند و رای خود را براساس موازین 

شرعی و قانونی صادر کردند.
براساس رای صادرشده از شعبه پنجم دادگاه کیفری 
یک خراســان رضوی که به امضای قضات )محمد 
شــجاع پورفدکی و هادی دنیادیده( رســیده است، 
مصطفــی )متهم ردیف اول( به اتهام قتل عمدی مرد 
مســلمان به قصاص از طریق طنــاب دار و به  دلیل 

نگهداری ساح غیرمجاز به تحمل یک سال زندان و 
ضبط ساح به نفع وزارت دفاع و همچنین برقراری 
رابطه نامشروع به تحمل 99 ضربه شاق محکوم شد.
همچنین بنابر رای دادگاه سکینه )متهم ردیف دوم( نیز 
به دلیل معاونت در قتل به تحمل 15 سال زندان و به 
اتهام رابطه نامشروع به تحمل 99 ضربه شاق محکوم 
شد اما متهمان به رای صادرشده از سوی قضات زبده 
دادگاه کیفری یک اعتراض کردند و این پرونده برای 
رســیدگی دقیق تر زیر ذره بیــن قضات دیوان عالی 

کشور قرار گرفت.
در همین حال قضات شعبه بیستم دیوان عالی نیز پس 
از بررســی موشکافانه پرونده »جنایت تگزاسی مرد 
نقابــدار« و توجه کامل به همه ابعاد این قتل هولناک، 
در نهایت رای صادرشــده از ســوی دادگاه کیفری 
یک را مطابق با موازین شــرعی و قانونی تشخیص 
دادنــد و مهر تایید بر آن زدند. بدین ترتیب درحالی 
پرونده مذکور به اجرای احکام دادســرای عمومی و 
انقاب مشــهد، ارسال شد که به زودی فرجام هفت 
سال ارتباط شیطانی در پای چوبه دار رقم می خورد! 
تا شــاید این حکم قاطع، درس عبرتی برای کسانی 
باشد که هنوز در افکار خود به دنبال طرح نقشه های 

شوم شیطانی هستند.

فرجام هفت سال ارتباط شیطانی در پای چوبه دار رقم می خورد!

عکس های دختر یاسوجی آبرویش را برد!
    گروه حوادث- عامل انتشار تصاویر خصوصی 

در یاسوج دستگیر شد.
رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد گفت: فردی 
کــه اقدام به انتشــار عکس های خصوصی ، ایجاد 
مزاحمت و تهدید یکی از شهروندان در اینستاگرام 

می  کرد، شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ روح اهلل شهبازی پور اظهار داشت: در پی 
شــکایت یک خانم جوان مبنی بر تهدید و اخاذی 
برای انتشار تصاویر شخصی وی در فضای مجازی 
توسط فردی که با وعده ازدواج با این خانم دوست 
شــده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.
وی افزود: شاکی بعد از آشنایی با این فرد ناشناس 

در فضــای مجازی تهدید می شــده که باید به این 
رابطــه ادامــه دهد و اگر ایــن کار را نکند تصاویر 

خصوصی اش را منتشر می کند.
رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: 
این شــاکی اهمیتی نداده تا اینکه متوجه شده اقدام 
به انتشــار تصاویر خصوصی اش در شــبکه های 
اجتماعــی می کند و موجــب برهم زدن آرامش و 

آبروی خانوادگی وی شده است.
ســرهنگ شــهبازی پور تصریح کرد:بــا توجه به 
حساسیت موضوع،کارشناسان پلیس فتا با بررسی 
ادله ارائه شــده توسط شــاکی و طبق مستندات به 

دست آمده متهم را شناسایی و دستگیر کردند.
وی ابراز داشــت: متهم پرونــده در بازجویی های 

اولیــه منکر هرگونه بزه ارتکابی شــد ولی پس از 
مواجهه با مســتندات و مدارک جمع آوری شــده 
از ســوی کارشناسان ضمن اقرار به جرم خود، بیان 
داشــت که قصد ازدواج با وی را داشــتم اما بعد از 
آشــنایی این خانم دیگر به ارتباط با بنده ادامه نداد 
و من هم برای تافی و انتقام از وی دســت به این 

اقدام زدم.
ســرهنگ شهبازی پور با اشــاره به اینکه این نوع 
از انتقام گیری هــای خانوادگی در فضای مجازی 
دارای مجازات قانونی برای منتشــر کننده اســت 
و بهتر اســت خانواده ها مشــکات شــخصی و 

خانوادگی را از طریق محاکم قضایی دنبال کنند.
وی هشدار داد که کاربران این موضوع را همیشه مد 

نظر داشــته باشند که ایجاد ارتباط و دوستی قبل از 
ازدواج و اعتماد هایی که به واسطه این نوع ارتباط 
هــا بین افــراد صورت می پذیرد ایــن امکان را به 
وجود می آورد که فرد در آینده درگیر مسائلی چون 
مزاحمت، اخاذی و غیره قرار گیرد، بنابراین توصیه 
می شود که عکس ها و تصاویر شخصی خود را در 

فضای مجازی به اشتراک نگذارید.
رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد از شهروندان 
خواست که هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفته و در 
صورت اطاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای 
مجازی یا پیام رسان های موبایلی مراتب را از طریق 
 www.cyberpolice.irنشانی پلیس فتا به آدرس

بخش ارتباطات مردمی گزارش نمایند.

کیاتاوکیش   میزوصندلی 
اداری،تراسی،کاغذدیوار،پارکت

بهکیش غ 81
09347694223

پرچین
عرضه کننده محصوالت ایرانی

 فضای باز و تراس   بهکیش غ39
09128431910

صنایع چوب خسروی
درب ارزان شد     850HDFت

مالمینه950ت
09391940025  -   7692969

در حسرت عروس شدن؛


