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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   

تخفیف باورنکردنی۵تا3۵%
لوازم خانگی،مبلمان ، تخت،تشک

اقساط بی بهره  ۷691۷9۵

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

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
0934۷693624 رضایی

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

091204۵919۸

حمل و جابجایی کاال 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خـدمات
 

رستوران

 

تدریس خصوصی
 

حمل بار
 

استخدام

 

لوازم خانگی
 

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 

۷1۵ مراجعه نمایند.   تلفن تماس 44424999

از کارمند خانم
 برخوردار از سابقه کار

 در دفتر بیمه
 دعوت به همکاری می شود. 

شماره تماس: 0۷6444202۸4
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 ۷1۵ 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 ۷1۵ مراجعه نمایند.
تلفن تماس 44424999

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

    گروه حوادث  -  مرد شــیاد برای تصاحب امالک 
۱۵میلیاردی پیرمرد ثروتمند، معتادی را استخدام و او 
را گریم کرد تا وی را صاحب امالک جا بزند اما پس 

از نخستین معامله رازش فاش شد.
اوایــل مرداد امســال مردی قدم در دادســرای ویژه 
ســرقت گذاشت و خبر از دســتبرد سارقان به خانه 
پدرش داد. وی گفت: پدرم مردی ثروتمند اســت و 
تنها زندگی می کند. او گاهی دچار فراموشی می شود، 
بــه همین دلیــل تمام مدارک و امــوال او را در یکی 
از آپارتمان هایش نگهداری می   کردیم و پدرم به آنها 
دسترسی نداشــت اما دیروز که برای سرکشی به آن 
آپارتمان رفته بودیم متوجه شــدیم سارقان وارد آنجا 
شــده و همه مدارک، اســناد و لوازم خانه را سرقت 
کرده اند. ظاهرا ســرقت چند روز قبل تر رخ داده بود 
و بعد از پیگیری اســناد سرقت شده متوجه شدیم که 
فردی با سوءاستفاده از مدارک پدرم، آپارتمان او را به 

زنی فروخته است.
با دســتور دادیار شعبه چهارم دادسرای ویژه سرقت، 
گروهی از مأموران وارد عمل شدند و تحقیقات برای 

شناسایی و دستگیری ســارقان آغاز شد. مأموران با 
حضور در محل ســرقت و بررسی  نحوه ورود دزدان 
به آنجا به این نتیجه رسیدند که پای یک فرد آشنا در 
میان اســت. فردی که خبر از وجود اســناد و مدارک 
باارزش در این محل را داشــته و می دانسته که کسی 

در آنجا زندگی نمی کند.
در ادامه تحقیقات ابعاد بیشتری از این ماجرا رازگشایی 
شد. بررسی ها حکایت از این داشت آپارتمان پیرمرد 
که به زنی جوان فروخته شده، در یکی از دفترخانه های 
تهران معامله شده است. مأموران برای انجام تحقیقات 
به محل دفترخانه رفتند و معلوم شد که هنگام معامله، 
مردی، نقش پیرمرد )صاحب امالک( را بازی کرده و 
تمام امالکش را که ۱۵میلیارد تومان ارزش داشــته به 
نام فردی به نام فرشــاد انتقال داده و این فرد یکی از 

آپارتمان ها را به زن جوان فروخته است.
در بازبینی تصاویر دوربین مداربسته معلوم شد مردی 
که نقش پیرمرد را بازی کرده بود بسیار به او شباهت 
داشته و این یعنی تبهکاران نقشه ای کامال حساب شده 

برای تصاحب امالک شاکی داشته اند.

کســی که امالک به نام او منتقل شــده بود، فرشاد نام 
داشــت و وقتی مأموران تصویر او را به پیرمرد نشان 
دادنــد، وی فورا او را شــناخت و گفت مدتی قبل با 
این مرد در پارک آشــنا شده است. همین کافی بود تا 
دستور بازداشــت فرشاد صادر شود و تحت تعقیب 

پلیس قرار بگیرد.
کالهبرداری و سرقت

ماموران پلیس خیلی زود مخفیگاه متهم را پیدا کردند 
و او را به دام انداختند. او در بازجویی ها چاره ای جز 
اقرار به سرقت و کالهبرداری ندید. مرد جوان گفت: 
چند وقت قبل برای هواخوری به پارک رفته بودم که با 
مالباخته آشنا شدم. شروع کردیم به صحبت و متوجه 
شــدم پولدار است و 3ملک به نامش است. وسوسه 
شدم امالکش را تصاحب کنم و برای اجرای این نقشه 

ابتدا باید اعتماد او را جلب می کردم.
 وی ادامــه داد: رفت وآمدهایم با پیرمرد تنها شــروع 
شــد و سعی می کردم در انجام کارهایش به او کمک 
کنم. کارهایی مانند نظافت خانه اش، خرید های بیرون 
و هرکاری که باعث می شــد او به من بیشــتر اعتماد 

کند.آنطور که متوجه شــدم امــالک مرد تنها حدود 
۱۵میلیاردتومان ارزش داشت و باید نقشه می کشیدم 
تا به شکل ماهرانه ای اموالش را به نام خودم منتقل کنم. 
برای اجرای این سناریو، یک مرد معتاد سالخورده را 
اســتخدام کردم. او را به شکل ماهرانه ای گریم کردم، 
طوری که کامال شبیه پیرمرد شد. از سوی دیگر وقتی 
فهمیدم مدارک و اسناد در آپارتمانی دیگر نگهداری 
می شــود، نقشه سرقت کشیدم. به آنجا رفتم و عالوه 
بر سرقت مدارک، وسایل خانه او را هم سرقت کردم. 
پــس از آن به همــراه همان فردی که او را گریم کرده 
بودم، راهی دفترخانه شــدیم. او نقش پیرمرد را بازی 
کرد و با مدارکی که سرقت کرده بودم، 3ملک پیرمرد 
که حــدود ۱۵میلیاردتومان ارزش داشــت را به نام 

خودم منتقل کردم.
 متهم در ادامه گفت: بعد از اینکه امالک را به نام خودم 
منتقل کردم تصمیم گرفتم یکی از آنها را بفروشــم. 
آگهی فروش دادم و زنی تماس گرفت و پس از توافق 
در دفترخانه قرار گذاشتیم. زن جوان حدود 2 میلیارد 
تومان به عنوان بخشی از قرارداد فروش را به حسابم 

واریز کرد و قرار شد مابقی را هم به زودی واریز کند 
اما من لو رفتم. متهم در ادامه گفت: نقشــه ام این بود 
که 2 ملک دیگر پیرمرد را هم بفروشم و از ایران فرار 

کنم اما لو رفتم و همه  چیز نقش برآب شد.
پــس از اقرار متهم و افشــای حقایق، قاضی پرونده 
دستور بازداشت مرد معتاد و صاحب دفترخانه را نیز 
صــادر کرد. چرا که در ادامــه تحقیقات این احتمال 
مطرح شد که صاحب دفترخانه در نقل و انتقال سند 

خانه ها با متهم همدست بوده است. به این ترتیب او 
بازداشــت شد و اگرچه در بازجویی های اولیه اصرار 
بر بیگناهی داشت اما در ادامه تحقیقات به همکاری با 
متهم در زمینه نقل و انتقال اســناد اعتراف کرد و برای 
هردو قرار قانونی صادر شده است. متهمان برای انجام 
تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره آگاهی تهران 
قرار گرفتند و جســت و جو برای بازداشت مرد معتاد 

که نقش مالباخته را اجرا کرده ادامه دارد.

آرایش کردن مرد معتاد برای تصاحب امالک 1۵ میلیاردی

اعتراف دختر 18ساله به قتل پدرپسر یک پزشک عامل جنایت در پمپ بنزین  
گروه حوادث -   پســر نوجــوان که در 
جریان درگیری در پمپ بنزین رســالت 
مرتکب قتل شــد پای میــز محاکمه ابراز 

پشیمانی کرد.
قتل پمپ بنزین رسالت مرداد 99 رخ داد.

در جریان قتل پمپ بنزین رســالت یک 
جوان کشته شد.در قتل پمپ بنزین رسالت 
مقتول و متهم همدیگر را می شناختند.در 
قتل پمپ بنزین رسالت متهم به قتل زیر ۱8 
سال است.متهم قتل پمپ بنزین رسالت در 

دادگاه کیفریپای میز محاکمه رفت.
مرداد ماه سال 99 رسیدگی به پرونده قتل 
یک جوان در جریان درگیری پمپ بنزین 
رسالت در دستور کار ماموران پلیس قرار 

گرفت.
گزارش اولیه حاکی از آن بود که راننده یک 
خودرو با راننده خودرو دیگر به دلیل چشم 
در چشم شدن درگیر شده و یکی از آنها به 
نام پوریا با چاقو ضربه ای به دیگری زده و 

از محل درگیری دور می شود.
ساعتی بعد فرد مضروب در بیمارستان جان 
خود را از دست داد.ماموران پلیس در اولین 
قدم برای دستگیری متهم فیلم دوربین های 
مدار بسته محل درگیری را بازبینی کردند 
و با شناسایی شماره پالک خودرو،اقدام به 

دستگیری متهم کردند.

متهم به نام پوریا که در زمان وقوع قتل تنها 
۱7 سال داشت،در اولین مواجهه با پلیس به 
قتل اعتراف کرد و با صدور کیفرخواست 
پرونده برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه 

کیفری یک استان تهران ارجاع شد.
عامــل قتل پمــپ بنزین رســالت اظهار 

پشیمانی کرد
روز گذشته متهم برای دفاع پای میز محاکمه 
رفــت و بعد از تفهیم اتهام در دفاع از خود 
گفت:»اتهامم را قبــول دارم اما قصد قتل 
نداشــتم و آن روز به دلیل مصرف مخدر 

گل در حال خودم نبودم.«
متهم در توضیح روز حادثه گفت:»مقتول را 
نمی شناختم.اما او قبال چند بار با دوستانم 
در محــل درگیری لفظی پیدا کرده بود.آن 
شــب با دو تا از دوستانم و دوست دخترم 
در ماشــین بودیم که با مقتول و دوستانش 
درگیر شدیم.این درگیری به خاطر حضور 
دوست دخترم نبود اما حضورش بی تاثیر 
هم نبود و باعث شــد درگیری جلوی او 
باعث شود بیشتر تحریک شوم.آن روز در 
کل کل هنگام رانندگی ما به هم فحاشــی 
کردیم و من از اینکه جلوی دوست دخترم 
ایــن اتفاق افتاد ناراحــت بودم.وقتی می 
خواستیم از پمپ بنزین بیرون بیاییم،مقتول 
و دوستانش جلوی خروجی ایستاده بودند.

آنها چوب و چاقو داشتند.چاقوی یکی از 
دوســتانم هم در ماشــین من بود که آن را 
برداشــتم و با آنها درگیر شدم.دوســتانم 
ترسیدند و جلو نیامدند.من ضربه ای زدم 
که بعدا فهمیدم به قلب مقتول خورده بود و 

باعث فوت او شد.«
پوریــا در دفاع آخر خــود گفت:»خیلی 
پشــیمانم و هر شــب بــرای مقتول نماز 
می خوانم.تقاضــای تخفیف در مجازات 

دارم.«
عامل قتل پمپ بنزین فرزند یک پزشــک 

است
بعد از جلســه دادگاه متهم دو دســتش را 
روبروی مامور زندان گرفت و آماده است 
بر دستش دستبند بزنند تا به کانون اصالح 
و تربیــت برگردد.اما قبــل از آن دقایقی با 
او گفتگو می کنم.این در حالی اســت که 
دوســتان دوران کودکی پوریــا به همراه 
خانواده اش بــه دادگاه آمده اند تا دقایقی 

با او دیدار داشته باشند.
حدود یک سال زندگی در زندان از تو چه 

انسانی ساخته؟
روزهای خیلی سختی سپری کرده ام.باورم 
نمی شــود باعث مرگ یک انســان شده 
باشــم.اما به خاطر پدر و مادرم سعی می 
کنم درس بخوانم که بیشــتر از این از من 

ناامید نشوند.در رشته حقوق قبول شدم و 
زبان هم می خوانم.مادر من پزشک است و 
همیشه دوست داشت من درس بخوانم اما 
من االن می دانم که احتمال اینکه یک سابقه 
دار بتواند وکیل شــود خیلی کم است ولی 
باز به خاطر پدر و مادرم درس می خوانم.

چه شد که فرزند یک پزشک متهم به قتل 
شد؟

مدتی بود روحیه من به هم ریخته بود.تک 
فرزند هستم و پدر و مادرم درگیر کار بودند.

حس می کردم کسی را ندارم که با او حرف 
بزنم تا من را درک کند.برای همین دلم نمی 

خواست زیاد در خانه بمانم و رابطه ام با پدر 
و مادرم سرد شده بود.بیشتر وقتم را بیرون 
از خانه می گذراندم و همین باعث شــد با 
افرادی که طرز فکر درستی نداشتند دوست 
شــوم و به مصرف مخدر گل رو آوردم.تا 
اینکه این اتفاق افتاد وسرم به سنگ خورد.

االن در زندان به چه چیز بیشــتر از هر 
چیزی فکر می کنی؟

به حــال دل مادر خــودم و مادر مقتول 
فکر می کنم.دلــم برای هردوی آنها می 
ســوزد و می دانم چــه غم بزرگی به دل 

آنها ریختم!

گروه حوادث- دختر ۱8 ساله ای که به دلیل اختالف باپدرش او را به قتل رسانده بود، توسط پلیس 
آگاهی استان شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ "محمد نادربیگی" رئیس پلیس آگاهی استان البرز با اعالم این خبر اظهار داشت: پس از گزارش 
یک فقره مرگ مشکوک  مرد میانسال در منطقه کمالشهر از سوی کالنتری 2۴ کرج به اداره جرائم جنایی 

پلیس آگاهی، بررسی موضوع در دستورکار کارآگاهان قرار گرفت.
وی افزود: بررسی های اولیه حاکی از آن بود که یک مرد حدود ۵۰ ساله به وسیله یک شیء تیز از ناحیه 
پهلو دچار جراحت شده و به دلیل رفتن مقدار زیادی خون از وی، جان خودش را از دست داده است.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز اظهار داشت: در تحقیقات اولیه باتوجه به تناقض گویی مکرر اعضای 
خانواده مقتول، با دســتور قضائی همه آنها به پلیس آگاهی دعوت و تحقیقات کارآگاهان به صورت 
تخصصی بر روی آن ها آغاز شد که با ارائه مدارک علمی به نامبردگان در نهایت یکی از فرزندان دختر 

مقتول که ۱8 سال داشت به ناچار لب به اعتراف گشود و به قتل پدرش به وسیله چاقو اقرار کرد.
وی ادامه داد: متهم پس از اعتراف به قتل پدرش شرح ماجرا این گونه بیان کرد که در روز حادثه بر سر نحوه 
آشپزی با پدرم سر سفره درگیر شدیم که او تلفن همراهم را گرفت و آن را در محلی مخفی کرد که پس 
از چند ساعت من برای گرفتن موبایلم به او مراجعه کردم که نامبرده به وسیله چاقو آشپزخانه مرا تهدید 
کرده که در یک زد و خورد من چاقو را از او گرفته و 3ضربه به ناحیه پهلوی پدرم وارد کرده و فرار کردم.

سرهنگ نادربیگی در پایان خاطرنشان کرد: در این زمینه پرونده تشکیل و برای انجام مراحل قانونی به 
همراه متهم به مراجع قضائی ارسال شد.


