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اقتصـاد کیـش
 سازمانآگهیها
44424999

تدریس خصوصی دروس ریاضی،فیزیک 
و شیمی از پایه نهم تا دانشگاه توسط 
استاد مجرب با ۸سال سابقه تدریس 

به همراه کالسهای امادگی تست کنکور 
شیمی توسط مهندس شیمی 

با نازلترین قیمت و یادگیری تضمینی
093626042۸1

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

44423910 -  44424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

کارت تردد فرودگاهی بنام علیرضا 
اقتدارنژاد به شماره 31505۸6720 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

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 

0912045919۸

حمل و جابجایی کاال 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720
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حمل بار
 

استخدام

 

مفقودی
 

استخدام

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

از کارمند خانم
 برخوردار از سابقه کار

 در دفتر بیمه
 دعوت به همکاری می شود. 

شماره تماس: 076444202۸4
تماس: ۸صبح تا 3 ظهر

منشی شیفت بعدازظهر 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

کارمند امور اداری خانم 
آشنا به امور اداری و کامپیوتر 

جهت کار در یک شرکت نیازمندیم.
متقاضیان می توانند به نشانی ویالهای 

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

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
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    گروه حوادث  - مردی که متهم اســت در جریان 
تیراندازی در یک پروژه ســاختمانی جوانی را به قتل 
رسانده و مرد دیگری را زخمی کرده، پس از یک سال 
فرار دستگیر شد اما می گوید که بی گناه است و به دلیل 

بدشناسی، متهم به قتل شده است.
هفدهم مرداد سال گذشته تیراندازی مرگباری در یک 
پروژه ساختمانی در فاز چهارم شهرستان پرند رخ داد 
که در جریان آن ۲مرد به شدت مجروح و در بیمارستان 
بستری شــدند. با گزارش ماجرا به پلیس، تحقیقات 
آغاز و مشخص شد که چند نفر شبانه وارد پروژه در 
حال ســاخت شده و شروع به تیراندازی کرده بودند 
کــه در جریان این تیرانــدازی، یکی از افرادی که در 
آنجــا کار می کرد و فردی که رهگذر بود، تیر خورده 
بودند. ماموران با حضور در بیمارســتان به تحقیق از 

۲مرد مجروح پرداختند.
مردی که در پروژه ســاختمانی مشــغول به کار بود، 
گفت: برای انجام کار ساختمان در حال ساخت رفته 
بودم که مردی به نام حسام با برادرانش به آنجا آمدند. 
حسام مدت ها با مدیر پروژه کار می کرد، اما با یکدیگر 
دچار مشــکل شده بودند و اختالف داشتند. آن شب 
حســام همراه برادرانش مقابل پروژه ساختمانی آمد 

و ســراغ مدیر پروژه را گرفت. او به شــدت عصبانی 
بود و اســلحه داشت. ناگهان شروع به تیراندازی کرد 
که گلوله هــا به من و فردی که در حال گذر از مقابل 
ســاختمان بود، اصابت کرد و مجروح شــدیم و آنها 

فرار کردند.
گزارش مرگ

مرد جــوان این اطالعات را در اختیار پلیس قرار داد 
و یک روز بعد به دلیل شــدت جراحات جانش را از 
دســت داد؛ این در حالی بود که مجروح دیگر که از 
خطر مرگ گریخته بود، همچنان در بیمارستان بستری 
بود. با دستور قاضی مصطفی واحدی، کشیک جنایی 
تهران تحقیقات برای دستگیری قاتل فراری آغاز شد. 
یک ســال از این ماجرا گذشته بود تا اینکه چند روز 
قبل سرنخی به دست آمد که نشان می داد متهم تحت 
تعقیب در یکی از روســتاهای همدان پنهان شــده و 

زندگی مخفیانه ای در پیش گرفته است.
وی در آنجا ازدواج کرده و زندگی تازه ای تشکیل داده 
بود که با این اطالعات، مأموران راهی خانه روستایی 
شــدند و در اقدامی غافلگیرانه حســام را بازداشت 
کردند. وی اما پس از انتقال به شعبه یازدهم دادسرای 
جنایی تهــران، تیراندازی و قتل را انکار کرد. این در 

حالی بود که شــواهد به دست آمده از سوی پلیس و 
حتی اظهارات مردی که از این تیراندازی جان سالم به 
در برده بود، نشان می داد که عامل تیراندازی کسی جز 
او نیست. در این شرایط، متهم به قتل با دستور قاضی 
مصطفی واحدی، بازپرس جنایی تهران بازداشت شد 
و برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره 
دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت و جســت وجو 

برای بازداشت برادران وی نیز ادامه دارد.
  من قاتل نیستم!

متهم به قتل ۴۲ساله است و اصرار بر بی گناهی دارد. 
او مدعی اســت که بدشانسی باعث شده همه تصور 

کنند که قاتل است.
گفتی بدشانسی باعث شده که به اتهام قتل دستگیر 

شوی. چرا بدشانسی؟
چون من دســت به طال که می زنــم تبدیل به زغال 
می شود. سال هاست که در کار ساخت وساز و خرید 
و فروش ملک فعال هســتم، اما از سال ۹۰بدشانسی 
آوردم و ورشکســت شدم. در آن زمان در شهرستان 
کار می کردم و به خاطر ۳میلیارد تومان بدهی، ۴ســال 
زندانی شدم. بخشی از بدهی هایم را پرداخت کردم و 
آزاد شــدم، اما همسر اولم با وجود داشتن یک فرزند 

از من جدا شــد. بعد از آن تصمیم گرفتم گذشــته ام 
را جبران کنم اما مدام بدشانســی می آوردم و حاال به 

نقطه ای رسیده ام که همه مرا قاتل می دانند.
اختالفت با مدیر پروژه ساختمانی بر سر چه بود؟

او شریکم بود. سرمایه ام را در اختیارش قرار داده بودم 
برای شــراکت و سرمایه گذاری در پروژه. اما او سرم 
کاله گذاشت و ســهمم را نداد. قرار بود آپارتمان به 
جای طلبش بدهد، اما بدقولی کرد. هر وقت سراغش 
می رفتم پیدایش نمی کردم و این اواخر اصال در پروژه 

آفتابی نمی شد.
به همین دلیل با اسلحه سراغش رفتی؟

من پولم را می خواستم بگیرم نه جان او را. شب حادثه 
دوســتم خبر داد که او ســر پروژه حاضر شده است. 
همراه برادرانم سراغش رفتم  تا هر طور شده طلبم را 
بگیرم. وقتی به آنجا رسیدیم ناگهان صدای تیراندازی 
آمد و ما از ترســمان فرار کردیم. در آن تاریکی اصال 
نفهمیدیم چه شد و چه کسی اقدام به تیراندازی کرد.  
من بدشانســی آوردم و درست شبی که سراغ مالک 
پروژه رفتم در همان شب تیراندازی رخ داد و یک نفر 

کشته شد و یک نفر زخمی.
پس چرا پس از این حادثه فراری شدی؟

پس از آنکه صدای تیر شنیدم از ترسم فرار کردم، اما 
یکی، دو روز بعد از دوستانم شنیدم که یکی از کارکنان 
پروژه که به تازگی از شهرستان برای انجام کار به آنجا 
آمده بود، تیرخورده و فوت شــده و قبل از مرگ مرا 
به عنوان قاتل معرفی کرده است. همین باعث شد که 
از ترسم فراری شوم و زندگی پنهانی در پیش بگیرم.

اما به غیر از مقتول، فرد دیگری که مجروح شــده بود 
هم مشــخصات تو را به عنوان تیرانــداز اعالم کرده 

است؟
آنها آن شب مرا در پروژه دیده بودند که به دنبال مدیر 

پروژه بودم و فکر کردند من تیراندازی کرده ام.
بعد از فرار کجا رفتی؟

بــه روســتایی در همدان رفتــم و در آنجا با زنی که 
به تازگی از شوهرش جدا شده بود، آشنا شدم و مدتی 
بعد هم ازدواج کردیم و زندگی جدیدم شروع شد تا 

اینکه دستگیر شدم.
برادرانت کجا مخفی شده اند؟

از آنهــا خبری ندارم. یک ســال قبل وقتی این اتفاق 
افتاد، تصمیم گرفتیم دیگر همدیگر را نبینیم و در این 

مدت از هم بی خبریم.

مقتول پیش از مرگ قاتلش را لو داد!

»حمید صفت« تسلیم رأی دادگاه شد
گروه حوادث -  حمید صفت خواننده زیرزمینی که به اتهام قتل پدرخوانده اش 
در زندان به ســر می برد در چهارمین جلسه محاکمه اش اتهام قتل عمد را انکار 

کرد و گفت تسلیم رأی دادگاه است.
جلســه رسیدگی به پرونده در شعبه هشــتم دادگاه کیفری یک استان تهران به 
ریاست قاضی رحمانی برگزار شد. بعد از اعالم رسمیت جلسه، نماینده دادستان 
در جایگاه قرار گرفت و در قرائت کیفرخواست گفت: »متهم خواننده زیرزمینی 

به نام حمیدرضا امیرصفت معروف به حمید صفت است.
او در ۲۴ مرداد سال ۹۶، به اتهام قتل ناپدری ۶۶ ساله اش به نام هوشنگ دستگیر 
شــد. مادر حمید همســر دوم مقتول بود و به خاطر اختالف با شوهرش قصد 

جدایی داشت.«
به گزارش رکنا، وی در ادامه گفت: »با اعالم خبر فوت هوشــنگ از سوی کادر 
درمان بیمارســتان فیروزگر مأموران کالنتری ۱۴۵ ونک در محل حاضر شده و 
در تحقیق از دوســت مقتول که در بیمارســتان حاضر بود، دریافتند وی پس از 
درگیری با حمید، پسر همسرش به بیمارستان منتقل، اما بر اثر خونریزی مغزی 
فوت می کند. با انتقال جســد به پزشــکی قانونی حمید به عنوان مظنون به قتل 

بازداشت شد.
او در جریان بازجویی ها جرمش را انکار کرد و گفت قتل عمدی نبوده است. او در 
توضیح گفت: »روز قبل از حادثه برادرم که مقیم امریکاست تماس گرفت و گفت 
با مادرم تلفنی صحبت کرده ولی حال مادرم خوب نبوده و از شــوهرش گالیه 
داشته است. برادرم نگران بود به همین خاطر از من خواست تا به خانه آن ها بروم. 
وقتی به خانه مادرم رفتم متوجه شدم هوشنگ بار دیگر مادرم را کتک زده است. 

او شب قبل نیز مادرم را مقابل چشمان مهمان های آلمانی اش کتک زده بود.
همین باعث ناراحتی ام شد و با هوشنگ درگیر شدم. وقتی درگیری باال گرفت 
او به آشــپزخانه رفت و قصد داشــت با چاقو به من حمله کند. برای اینکه او را 

بترسانم گلدانی را برداشتم و به دیوار کوبیدم. سپس با دستم چند ضربه به سرش 
زد. باور کنید قصد کشتن او را نداشتم.«

بعــد از اظهارات متهم و گزارش پزشــکی قانونی مبنی بــر اینکه علت فوت 
خونریزی و آسیب مغزی بر اثر اصابت جسم سخت اعالم شده بود، وی راهی 
زندان رجایی شهر شد، اما با اعتراض وکیلش با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی 
آزاد شــد. با اعتراض اولیای دم پرونده به هیئت ۹ نفره پزشــکی قانونی فرستاده 
شد تا اینکه کارشناسان اعالم کردند عمل متهم به نوعی کشنده نبوده و بیماری 

مقتول نیز در مرگ او نقش داشته است.
با این نظریه پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد، اما با اعتراض 
دوباره اولیای دم پرونده برای تحقیقات بیشتر به دادسرای امور جنایی منتقل شد 
و به دســتوربازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی به هیئت ۱۱ نفره پزشکی 
قانونی فرستاده شد تا اینکه کارشناسان نقش بیماری مقتول در قتل را تأیید کردند. 

به این ترتیب کیفرخواست به اتهام قتل عمد صادر شد.«
نماینده دادستان با اشاره به درخواست قصاص از سوی اولیای دم گفت: »پرونده 
در شــعبه دهم طی دو جلسه رسیدگی و خواننده زیرزمینی به قصاص محکوم 
شــد، اما رأی صادره از سوی قضات شعبه ۳۹ دیوان نقض و به شعبه همعرض 

فرستاده شد.«
درخواست وکالی اولیای دم

در ادامــه یکــی از وکالی اولیای دم گفت: »با توجه به نظر کمیســیون ۱۱ نفره 
پزشکی قانونی علت مرگ خونریزی ناشی از ضربات به سر بوده که درخواست 

قصاص دارم.«
در ادامــه متهم در جایگاه قرار گرفت و بار دیگر اتهامش را انکار کرد. او گفت: 

»باور کنید ضربه کشنده ای نزدم. من برای آشتی دادن به آنجا رفته بودم.«
در ادامه او به سئواالت ریاست دادگاه پاسخ داد.

قاضی: در اظهارات در دادســرا گفته بودی ســه ضربه به مقتول زده بودی. چه 
دفاعی داری؟

متهم: مادرم میان من و حاج آقا حائل بود. من او را گرفته بودم تا به مادرم ضربه 
نزند. در آن شــرایط فقط سه بار دستم به صورتش برخورد کرد. اصطالح کف 
گرگی هم در آگاهی به من القا شــد. اگر قصد ضربه زدن داشــتم مادرم را هل 

می دادم و او را هم می ز دم.
بعد از دســتگیری مرا به دادســرا بردند و بازپرس به من گفت بهتر است به قتل 
اعتراف کنم. آنجا بود که پزشــک گفت مقتول بر اثر برخورد جســم سخت به 

سرش فوت شده است! باور کنید ضربه ای نزدم.
قاضی: اعتراف کرده ای گلدان را به ســمت دیوار پرتاب کرده ای. پس درگیری 

شدید بوده است؟
متهم: اگر درگیری شدید بود گلدان را مستقیم به سمت حاج آقا پرتاب می کردم. 
ولی گلدان را به سمت دیوار پرتاب کردم و به مادرم گفتم لباس هایش را بپوشد 

تا خانه را ترک کنیم.
آخرین دفاع

متهم در آخرین دفاعش گفت: »شــب قبل از محاکمه در زندان خلوت کردم و 
در دو صفحه دفاعیاتم را نوشــتم. در این چند ســال نه عصبانی شدم و نه خشم 
گرفتم. اما آن روز فقط وقتی به حاج آقا اعتراض کردم که چرا مادرم را می زنی 
او گفت اگر الزم باشد باز هم او را کتک می زند. خب انتظار شنیدن این حرف 

را نداشتم. همین باعث شد عصبانی شوم.
او در ادامه گفت: »هر حکمی برایم صادر شوم مطیع آن هستم. فقط تقاضا دارم 
همراه با عدالت باشد. باور کنید قصد قتل نداشتم و هنوز هم از مرگ او ناراحت 

هستم او جای پدر من بود.«
در پایان هیئت قضایی جهت صدور رأی وارد شور شد.


