
اصل کارت کیشوندی به شماره01/ 126037
به نام  رحیم محمدی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره01/ 121705 
به نام  مهدی معمار باشی  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت تردد فرودگاه کیش به نام حسین غالم زاده جفره 

به شماره ملی 1270584995 شاغل در فرودگاه کیش 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل الحاقیه سند ششدانگ یک دستگاه 
آپارتمان به شماره 86/02/284 به آدرس 
 i4 دهکده ساحلی سرو 5 طبقه چهارم واحد
دارای قرارداد شماره 86/02/284 مورخ 

86/02/28 فی مابین آقای هادی قنبری فرزند 
حسن و شرکت سهامی تجار کیش 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی
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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

مشاوره ی فروش و بازاریابی محصول و 
خدمات به شرکتهای صنعتی و انبوه سازان 

شماره تماس 09384641062

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

 

مشاوره و بازاریابی

 

خـدمات

 

اسـتخدام
 

تدریس خصوصی

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

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 حوادث  - با گذشت ۵ ماه از قتل مرد دالر فروش، 
پلیس پایتخت به شواهدی دست یافته که از نقش یک 
دندانپزشک در این جنایت حکایت دارد اما متهم به رغم 
همه شواهد و مدارکی که علیه اوست، جنایت را انکار 

می کند.
در یکی از آخرین روزهای بهمن ســال گذشــته زنی 
که بــرای کوهنوردی به ارتفاعات ســعادت آباد رفته 
بود هنگام بازگشــت چشمش به یک خودروی ال90 
افتاد که 2سرنشین داشت. خودرو در مسیر کوهستانی 
توقــف کرده بود، راننده مردی جوان و سرنشــین آن 
حدودا 70ســاله به نظر می رسید. آنها با یکدیگر جرو 
بحث می کردند و زن کوهنورد نیز شاهد درگیری آنها 
بود. اما مشاجره میان آن 2نفر باال گرفت تا جایی که آنها 
از خودرو پیاده و با یکدیگر گالویز شدند. لحظاتی بعد 
مرد 70ساله خون آلود روی زمین افتاد و مرد جوان پشت 

فرمان نشست و از محل گریخت.
زن کوهنورد که از دیدن این صحنه وحشت کرده بود با 
پلیس و اورژانس تماس گرفت. دقایقی بعد و با حضور 
مأموران مرد مجروح برای درمان به بیمارســتان انتقال 

یافت اما شــدت ضربات به حدی بود که به کام مرگ 
رفت. در این شرایط ماجرا به قاضی حبیب اهلل صادقی، 
بازپــرس جنایی تهران گزارش و تحقیقات تیم جنایی 
برای شناسایی عامل جنایت آغاز شد. با توجه به کشف 
مدارک شناسایی، هویت مقتول شناسایی شد. او مردی 
حدودا 70ســاله و بازنشســته بود که در زمینه خرید و 
فروش دالر فعالیت داشت. تیم جنایی برای کشف ابعاد 
پنهان این قتل به تحقیق از شاهد حادثه که زن کوهنورد 
بود پرداخت. وی گفت: وقتی قاتل و مقتول از ماشــین 
پیاده شدند درگیری شان شدت گرفت. ناگهان مقتول با 
التماس فریاد می زد که نزن، نزن. اما قاتل با چاقو ضربات 
متعددی به مقتول زد. من با دیدن این صحنه به وحشت 
افتــاده بودم و از ترس جــرأت نمی کردم جلوتر بروم. 
همه  چیز در مدتی کوتاه اتفاق افتاد و بعد عامل جنایت 
پشــت فرمان خودرو نشست و پا به فرار گذاشت. من 
نتوانستم شماره پالک خودروی ال90 را به خاطر بسپارم 
اما تا حدودی چهره و هیکل قاتل را که ماسک به صورت 

داشت به خاطر دارم.
بررسی ها حکایت از این داشت که مقتول روز حادثه با 

مــردی جوان که خودروی ال90 هم دارد، قرار مالقات 
داشته است. وی مظنون اصلی در پرونده بود که بازداشت 
شــده بود. او که با مقتول مراودات کاری داشــت در 
تحقیقات عنوان کرد که روز حادثه با مرد 70ساله قرار 
کاری داشــته اما هرچه منتظرش مانده، نیامده است. او 
می گفت هرچه با موبایل مقتول تماس گرفته او پاسخ 

نداده و نقشی در قتل ندارد.
تحقیقات نشــان می داد که گفته های او حقیقت دارد 
و مــرد جوان اگرچه روز حادثــه به مقتول زنگ زده و 
با او قرار داشــته و صاحب خودروی ال90 هم بود اما 
شواهدی علیه او نبود. به این ترتیب مرد مظنون آزاد شد و 
جست و جوی مأموران برای شناسایی عامل این جنایت 
همچنان ادامه داشت تا اینکه ردپای یک دندانپزشک در 

پرونده به دست آمد.
این مرد جراح و متخصص دندانپزشکی بود که سال ها 
قبــل در اوکراین تحصیل کرده و تخصص گرفته بود. 
نام او در لیســت افراد تحــت تعقیب قرار گرفت و در 
ادامه معلوم شــد که وی از مدت ها قبل با مقتول خرید 
و فروش دالر می کرد. از ســوی دیگر مشخصات این 

مرد با گفته های تنها شــاهد ماجرا که زن کوهنورد بود 
مطابقت داشت.

وقتی مأموران ســراغ این مرد ۴۵ساله رفتند معلوم شد 
که وی حدود 2ماه قبل به اتهام ســوءقصد به برادرش 
بازداشت شده و در زندان است. ماجرا از این قرار بود که 
دو برادر که هر دو دندانپزشک بودند از چند وقت قبل 
دچار اختالفات خانوادگی شده بودند. روز حادثه شاکی 
وقتی به مطبش رســید و قصد خارج شدن از آسانسور 
را داشــت ناگهان مردی را دید که یک دسته گل مقابل 
صورتش گرفته. این مرد به محض اینکه در آسانســور 
باز شد با اسلحه، گلوله ای به سمت شاکی شلیک کرد و 
بعد متواری شد. مرد مجروح به بیمارستان انتقال یافت 
و به کما رفــت. تالش برای نجات او که تا یک قدمی 
مرگ پیش رفته بود به نتیجه رسید و وی زنده ماند. او در 
تحقیقات عنوان کرد مردی که به جان او سوء قصد کرده 
بود با اینکه صورتش را پشت دسته گل پنهان کرده بود، 
شباهت زیادی به برادرش داشته که او هم دندانپزشک 

است.
شاکی می گفت از مدت ها قبل با برادرش دچار اختالفات 

خانوادگی شــده و او بوده که قصد کشتن وی را داشته 
است. به این ترتیب بود که مرد دندانپزشک به اتهام سوء 
قصد به برادرش بازداشت شده و به زندان افتاده بود اما 

منکر شلیک به برادرش بود.
مرد دندانپزشک به اتهام قتل مرد 70ساله دالر فروش به 
دادسرای جنایی تهران منتقل شد اما منکر قتل عمدی شد. 
با وجود اینکه وی خودروی ال90 دارد و مشخصاتش با 
گفته های شاهد جنایت مطابقت دارد و شواهد دیگری 
نیز علیه وی به دست آمده اما او قتل را انکار کرد و گفت 

که اصال مقتول را نمی شناخته است. این درحالی است 
که شواهد نشان می دهد که وی از مدت ها قبل با مقتول 
در زمینه معامله دالر فعالیت و همکاری داشــته است. 
هم اکنون این فرضیه مطرح شده که مرد دندانپزشک که 
از مدتی قبل دچار مشکالت مالی بسیاری شده بود بر 
سر همین مشکالت مالی دست به قتل مرد دالر فروش 
زده است و در این شرایط وی با دستور قاضی بازداشت 
شده و برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان 

اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

دستگیری دندانپزشک جوان به اتهام قتل مرد دالرفروش

انهدام باند سازمان یافته توزیع قرص الغری در تهران
    گروه حوادث- هرم مرگبار توزیع قرص های 

گلوریا در تهران منهدم شد.
قرص الغری گلوریا مخدر از آب در آمد. قرص 
الغری گلوریا حاوی مواد مخدر خطرناک است 
و تــا کنون 179 فروشــنده قرص الغری گلوریا 
بازداشت شده اند. قرص الغری گلوریا عوارض 
شدیدی به همراه دارد. رئیس پلیس فضای تولید 
و تبادل اطالعات پایتخت از شناســایی و انهدام 
یکی از بزرگترین شــبکه هــای توزیع داروهای 
غیرمجاز در سطح کشور و کشف بیش از یکصد 
و شــصت هزار قلم از این داروها که بیشــتر آنها 
قرص های الغری گلوریا با عوارض مرگبار بعد 

از مصرف بودند خبر داد.
به گزارش رکنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی 
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار داشت باتوجه 
به ممنوعیــت خرید و فــروش دارو در فضای 
مجــازی اخیرا افرادی که در ایــن زمینه فعالیت 
مجرمانه داشتند تحت رصد پلیس قرار گرفتند و 

بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.
این مقام انتظامی با اشــاره به عوارض وحشتناک 
مصرف برخی از این داروها از جمله قرص های 
گلوریا اظهار داشت: در تحقیقات اولیه رسیدگی 
بــه پرونده و پس از بررســی هــای تخصصی 
کارشناســان پلیس فتا پایتخت متوجه پیچیدگی 
پرونده شــده و پی بردند سه نفر مجرم حرفه ای 
در حال فعالیت در زمینه توزیع قرص های گلوریا 

و دیگر داروها بوده و افراد رصد شده صرفا خرده 
فروش این شبکه هستند.

سرهنگ گودرزی ادامه داد: با بررسی های بیشتر 
و اقدامات فنی مشــخص شد این شبکه گسترده 
توزیع داروهــای غیرمجاز در فضای مجازی در 
سطح کشــور فعالیت دارد و این افراد با تبلیغات 
اغواکننده و دروغین اقدام به توزیع و فروش این 
داروهــا که اکثرا از قرص های چاقی،الغری و ... 
هســتند کرده و با این روش نه تنها سود کالنی به 
جیب زده اند بلکه آســیب های بسیار خطرناک و 
جبران ناپذیری نیز به مصرف کنندگان این داروها 

وارد کرده اند.
رئیس پلیس فتا پایتخت بیان داشت: با تالش های 
شــبانه روزی همکاران بنــده در مجموعه پلیس 
فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ هر ســه عضو 
این هرم مرگ بار شناســایی و پس از تشریفات 
قضایــی در چندین عملیات پیچیده پلیســی در 
نقاط مختلفی از اســتان تهران دستگیر و به پلیس 
فتا منتقل شــدند و بیش از یکصد و شصت هزار 
داروی غیرمجاز از محل دستگیری این مجرمین 

کشف شد.
قرص الغری گلوریا چیست؟

وی با اشــاره به اینکه یکــی از مهمترین دغدغه 
ها و خط قرمزهای پلیس ســالمت مردم است و 
کسانی که جان مردم را بازیچه اهداف شوم خود 
قــرار دهند با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهند 

شد افزود: در بین داروهای مکشوفه از این شبکه 
تعداد بســیار زیادی از قرص هــای گلوریا  که 
متاســفانه عوارض بسیار خطرناکی را در سوابق 
مصرف توسط تعدادی از هموطنان در پی داشته 
است کشف گردید که این مجرمین قصد داشتند 
این قرص ها را در آرایشــگاه های زنانه و باشگاه 

های بدنسازی توزیع کنند.
این مقام مســئول خاطرنشــان کرد: پلیس فتا با 
رصد های مســتمر و شبانه روزی خود در فضای 
مجــازی با هر گونه خرید و فروش دارو و موارد 
مرتبط با آن در فضــای مجازی برخورد خواهد 

کرد.
رئیــس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه خرید 
و فــروش محصوالت دارویی در فضای  مجازی 
ممنوع است به شهروندان توصیه کرد: با توجه به 
اینکه امکان ارائه داروهای تقلبی و تاریخ گذشته 
در فضــای مجازی متصور اســت، بهتر اســت 
هرگونه دارو و مواد بهداشــتی از دارو خانه ها یا 
مراکز بهداشت تهیه و خریداری شود و از خرید 
و اســتفاده ی هرگونه دارو تحت عناوین مختلف 
از جملــه چاقی،الغــری و ... بدون هماهنگی با 

پزشک مربوطه جدا خودداری کنند.

پرچین
عرضه کننده محصوالت ایرانی

 فضای باز و تراس   بهکیش غ39
09128431910

صنایع چوب خسروی
درب ارزان شد     850HDFت

مالمینه950ت
09391940025  -   7692969

قتل وحشیانه زن 40 ساله تهرانی 
به دست شوهر 70 ساله اش

    گروه حوادث-  راز قتل زن ۴0 ساله پس از سه سال 
با اعترافات شوهر 70 ساله اش فاش شد.

اوایل ســال 97 زن جوانی با مراجعه به پلیس از ناپدید 
شــدن خواهر ۴0 ساله اش خبر داد و گفت: خواهرم با 
شوهرسابقش قرار مالقات داشت اما دیگر ناپدید شد. با 
شکایت این زن شوهر 70 ساله مهرنوش بازداشت شد 
و او در تحقیقات گفت: سال ها قبل، همسرم فوت کرد 
و پس از ازدواج بچه هایم از طریق یکی از آشــنایان با 
مهرنوش که 30 سال از من کوچک تر بود ازدواج کردم. 
اوایل زندگی همه چیز عالی بود اما کم کم اختالف سنی 
باعث شد که به اختالف برسیم و جدا شدیم. اما مدتی 
بعد به خاطر اینکه به او عالقه داشــتم اصرار کردم که 
آشــتی کنیم یک روز او پیش من آمد اما بدون اینکه به 
توافق برسیم از پیش من رفت و دیگر خبری از او ندارم
با گذشت مدت ها از این ماجرا با توجه به اینکه پرونده 
بدون نتیجه مانده بود کارآگاهان بار دیگر به سراغ شوهر 
مهرنوش رفتند اما مشخص شد که پیرمرد خانه اش را 

تغییر داده است.
وقتی مأموران او را پیدا کردند گفت: صاحب خانه، مرا 
مجبور به تخلیــه خانه کرد. در حالی که پیرمرد چنین 
ادعایی داشــت در بررسی ها مشخص شد ادعای وی 
دروغ بوده و همین موضوع شک مأموران را به او بیشتر 
کرد. همچنین در بازرسی از خانه قبلی او لکه های خون 
روی دیوار و کف مشــاهده شد و همین مسأله فرضیه 

دست داشــتن پیرمرد در قتل همســر سابقش را قوت 
بخشید.

بدین ترتیب وی بازداشت و روانه زندان شد اما در زندان 
خود را حلق آویز کرد و بالفاصله به بیمارستان منتقل شد. 
او که با تالش کادر درمان از مرگ نجات پیدا کرده بود 
بعد از 20 روز از کما بیرون آمده و به جنایت اعتراف کرد 
و گفت: وقتی مهرنوش به خانه ام در افسریه آمد خیلی 
اصرار کردم تا برگردد و دوباره باهم ازدواج کنیم اما قبول 
نکرد خیلی عصبانی شده بودم ناخواسته دستم را روی 
گردنش گذاشــتم. به خودم که آمدم متوجه شدم نفس 
نمی کشد. از ترس اینکه دستگیر نشوم جنازه را مثله کردم 
و بعد داخل کیسه نایلونی گذاشته و از خانه بیرون بردم 
و در اطراف تهران انداختم. کارت های مقتول هم دست 
پسرم بود و او پول های داخل کارتش را برداشت می کرد. 
البته پســرم از ماجرای قتل خبری نداشت و به او گفتم 
ایــن پول ها را از مهرنوش قرض می گیرم. با اعترافات 
پیرمرد به دستور بازپرس حبیب اهلل صادقی پسر او نیز 
بازداشــت شد. پسر جوان در تحقیقات مدعی شد که 
از جنایت بی خبر بوده است. اما از آنجایی که پیرمرد به 
تنهایی نمی تواسته دست به چنین جنایتی بزند و از سویی 
مدارک و شواهدی نیز به دست آمد که ردپای او را در این 
قتل پررنگ کرده است، به دستور بازپرس شعبه چهارم 
دادســرای امور جنایی پایتخت روانه بازداشتگاه شد و 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.


