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استخدام مسئول فنی در کارخانه 
صنایع غذایی با مدارک تحصیلی 
ذیل : کارشناس صنایع غذایی، 

مهندسی کشاورزی با گرایش صنایع 
غذایی، شیمی و داروسازی

 شماره تماس 09120041410

44423910 -  44424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

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

تدریس خصوصی دروس ابتدایی
 با نازلترین قیمت و یادگیری تضمینی 

09119674354

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

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

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

شرکت سهند درب سلماس بزرگترین 
تولید کننده دربهای ضد سرقت و درب و 

چهارچوب داخلی بازار بهکیش طبقه همکف 
غرفه 14،      0914345532۸ 

تجهیزات و لوازم پزشکی 
برج صدف طبقه همکف شماره 51 

076444453267

 

خـدمات
 

درب ضد سرقت

 

تدریس خصوصی

 

حمل بار

 

تجهیزات 
پزشکی

 

مبلمان

 

استخدام

 

استخدام

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

منشی شیفت صبح 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(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

تعمیرات و تولیدی مبلمان گروه اجرا 
دکوراسیون زالی

091249۸3۸21 

بازداشت اعضای باند »شیاطین یک چشم« ؛

اماکن قرنطینه ای . منازل مسکونیضدعفونی
تجاری . اداری . پروژه ها و . . . 

با مه پاش های سرد - فوری

شماره تماس: 7357 769 0934
شرکت شاندیز کیش

    گــروه حــوادث  -   چند محکوم فــراری که باند 
مخوف »شیاطین یک چشم« را برای دستبرد مسلحانه 
به منازل مردم تشکیل داده بودند، با تالش شبانه روزی 
کارآگاهــان پلیس آگاهی خراســان رضوی و صدور 
دســتورات ویژه قضایی در حالی به دام افتادند که راز 
شکنجه های جســمی و روحی برخی از شاکیان زن 

نیز فاش شد.
بیســت و چهارم شهریور گذشته بود که زنی وحشت 
زده با پلیس 110 تماس گرفت و از ماجرایی تکان دهنده 
پرده برداشــت. این زن 35 ســاله که هنوز صدایش از 
شــدت ترس می لرزید و اضطراب سراسر وجودش 
را فرا گرفته بود در تشــریح حادثه سرقت مسلحانه به 
پلیس گفت: به همراه پسر 12 ساله ام در منزل خواب 
بودم که ناگهان 3 جوان وارد خانه ام شدند. یکی از آن 
ها متکایی را روی صورتم گذاشت به طوری که نفسم 
بند آمده بود و دیگری در حالی که با سالح کلت کمری 
به سرم می کوبید، با تهدید به مرگ از من می خواستند 
سروصدا نکنم! در همین حال یکی دیگر از مهاجمان 
خطرناک، پیچ گوشــتی را زیر گلوی پسر 12 ساله ام 
گذاشت تا محل نگهداری طالها را  نشان دهد. فرزندم 
از ترس گریه می کرد و به خاطر آن که سارقان مسلح 
به من آزار نرسانند، پول و سکه های داخل منزل را به 
آن ها تحویل داد ولی باز هم دزدان خشــن که یکی از 
آن ها تصویری وحشتناک روی دستش خالکوبی کرده 

بود، مرا رها نکردند و النگوهایم را با سیم چین بریدند.
این زن 35 ساله که در منطقه قاسم آباد مشهد سکونت 
دارد، در ادامه این ماجرا گفت: از شــدت ترس به خود 
می لرزیدم که دزدان مسلح طالها را جمع کردند و با یک 

خودرو پژو 207 مشکی رنگ گریختند.
با توجه به اهمیت و حساسیت این ماجرای تکان دهنده، 
بالفاصله فرمانده انتظامی خراسان رضوی دستورات 
ویژه ای را برای پیگیری این حادثه و دستگیری سارقان 
مسلح صادر کرد و از کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان 
رضوی خواست هرچه سریع تر همه امکانات را برای 

به دام انداختن این دزدان بی رحم به کار گیرند.
به دنبال تاکیدات ســردار سرتیپ محمد کاظم تقوی، 
گروه ورزیــده ای از کارآگاهان اداره عملیات ویژه با 
نظارت و هدایت مستقیم سرهنگ کارآگاه جواد شفیع 
زاده )رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی( وارد عمل 
شــدند و تحقیقات میدانی گسترده ای را آغاز کردند. 
همزمان با بررسی های کارآگاهان مشخص شد که روز 
قبل از وقوع این سرقت وحشیانه، دزدان مسلح به منزل 

دیگری در منطقه احمدآباد مشهد دستبرد زده اند.
آن ها با بســتن دست و پاهای یک زن 30 ساله، لوازم 
منزل او را به هم ریخته بودند ولی جســت و جوهای 
آنان نتیجه ای نداشــت و هیچ گونه طال  یا اشــیای با 
ارزشی پیدا نکردند به همین دلیل سارقان قمه به دست، 
با کتک کاری زن جوان ســوار بــر خودروی پژو 207 

مشکی رنگ از محل گریخته بودند.
جمع آوری پرونده های سرقت مسلحانه بیانگر آن بود 
که پلیس با یک باند مخوف تبهکاری روبه رو شــده 
اســت بنابراین عملیات وارد مرحله جدیدی شــد و 
نیروهای اداره اطالعات جنایی نیز به یاری کارآگاهان 
عملیات ویژه آمدند. بررســی پرونده ســرقت های 
مشــابه نشان داد، سارقان مسلح در بولوار استقالل نیز 
با استفاده از یک دستگاه پژو 207 مشکی رنگ به یک 
منزل دستبرد زده اند. به همین دلیل جلسات تجزیه و 
تحلیل های کارشناسی برگزار شد و کارآگاهان در چند 
گروه تخصصی به ردیابی دزدان مسلحی پرداختند که 
شــاکیان از وجود خالکوبی »شیطان یک چشم« روی 
دســت سرکرده سارقان خبر می دادند. حاال دیگر این 
پرونده  به باند »شــیاطین یک چشم« معروف شده بود 
که بازبینی دوربین های مدار بســته و کنترل خط سیر 
سارقان در محیط های جغرافیایی وقوع جرم با  استفاده 
از فناوری های نوین و تجهیزات پیشرفته پلیسی ادامه 

یافت.
بررسی های شبانه روزی حکایت از آن داشت که دزدان 
مخوف پالک سرقتی روی خودرو پژو نصب کرده اند 
به همین دلیل شیوه عملیات تغییر کرد و پس از انجام 
یک سری فعالیت های اطالعاتی و ردزنی های پلیسی 
سرنخ هایی از جوان سابقه داری به نام »م- م« به دست 

آمد که در سرقت های مذکور نقش داشت.

بنابراین گروهی از کارآگاهان به سرپرســتی سرهنگ 
همتی )افسر ارشد پرونده( در یک عملیات اطالعاتی 
موفق شدند مخفیگاه وی را در شهرک آبادگران شناسایی 
کنند اما از آن جایی که متهم فردی خطرناک و محکوم 
فراری از زندان بود، عملیات دستگیری با رعایت موارد 
امنیتی آغاز شــد و گروه ورزیده کارآگاهان وی را در 
یک عملیات غافلگیرانــه درحالی به دام انداختند که 
خودروی مشکی رنگ نیز در مخفیگاه وی پارک بود.

در بازرســی از مــکان اختفــای »م- م« چند بطری 
مشــروبات الکلی نیز کشف و مشــخص شد متهم 
مذکور که فردی ســابقه دار است خالکوبی جمجمه 
ای وحشــتناک را  روی دست دارد که شاکیان از آن به 
عنوان شیطان یک چشم نام برده اند و او خودروی پژو 
207 را از یکی از موسسات کرایه خودرو، اجاره کرده 

و با دیگر همدستانش به منازل مردم دستبرد می زند.
با لو رفتن ماجرای »شیاطین یک چشم« دیگر همدستان 
وی نیز که از زندانیان فراری بودند  یا در زندان ،تحمل 
کیفر می کردند با صدور دســتورات محرمانه از سوی 
قاضی خاکشور )قاضی شعبه 217 دادسرای عمومی و 
انقالب مشهد( دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند. 
ادامــه تحقیقات بیانگر آن بود که »و- گ« )یکی دیگر 
از اعضــای این باند( در شــهر جدیــد گلبهار مخفی 
شــده است بنابراین وی نیز با اعطای نیابت قضایی از 
ســوی قاضی پرونده و در یک عملیات هماهنگ در 

مخفیگاهــش در حالی به دام افتاد که زیر کاناپه مخفی 
شده بود. در بازرسی از منزل وی نیز یک قبضه سالح 
کلت جنگی به همراه 8 تیر فشــنگ مورد استفاده در 
ســرقت های مسلحانه کشف شــد و بدین ترتیب 4 
عضو این باند مخوف تحت بازجویی های تخصصی 
قرار گرفتند و به 5 فقره سرقت مسلحانه از منازل مردم 
اعتراف کردند. متهمان پرونده »شــیاطین یک چشم« 
همچنین 2 مالخر اموال سرقتی در شهرک طرق مشهد و 
شهرستان اسفراین را لو دادند که بالفاصله گروه ورزیده 
کارآگاهان با دستورات قاطع قاضی خاکشور وارد عمل 

شدند و دو مالخر اموال سرقتی را نیز دستگیر کردند.
تحقیقات کارآگاهان که زیر نظر ســرهنگ شفیع زاده 
ادامه داشــت، به نتایجی رسید که نشان می داد »م- م« 
)سرکرده 39 ســاله باند( دارای سوابق سرقت منزل، 
جعل اسناد و کالهبرداری است که دوران محکومیت 
10 ســاله خود را در زندان می گذراند که پس از اعزام 

به مرخصی دیگر به زندان بازنگشــته و باند ســرقت 
مســلحانه »شیاطین یک چشم!« را تشکیل داده است. 
»الف- ش« )عضو 35 ســاله باند( نیز که سابقه سرقت 
دارد به جرم مواد مخدر در حال تحمل 25 سال زندان 
بود که با ســوء اســتفاده از »بندباز« زندان و در هنگام 
مرخصی مرتکب ســرقت های مسلحانه شده است. 
»م- الف« )عضو 31 ســاله باند( هم که سابقه سرقت 
منزل دارد حدود 5 سال در زندان مرکزی مشهد تحمل 
کیفر کرده اســت. همچنین »و- گ« )سارق مسلح 40 
ســاله( نیز که مانند همدستانش سابقه سرقت از منزل 
دارد حدود 12 سال در زندان بود که هنگام دستگیری 
یک محکوم فراری محسوب می شد. شایان ذکر است، 
بررسی های بیشتر برای ریشه یابی این پرونده و کشف 
جرایم احتمالی دیگر اعضای این باند مخوف با صدور 
دستورات ویژه ای از سوی مقام قضایی همچنان ادامه 

دارد.

آنها طعمه ها را شکنجه می کردند

راز پیامک های پسر نوجوان قبل از بریده شدن شاهرگش
گروه حوادث -  پرونده پسر نوجوانی که احتمال داده می شود درپی یک گروگان 
گیری جانش را از دســت داده اســت، در حالی مورد رســیدگی قرار می گیرد که 

شاه کلید پرونده همچنان متواری است.
متهم اصلی این پرونده که او نیز نوجوان است از همان ابتدای حادثه متواری شده 
و بســیاری از رازها در این پرونده ســربه مهر مانده است. رسیدگی به این پرونده 
از یک  ســال قبل به دنبال کشته شدن پسر 14ساله ای به نام محمدحسین در شرق 

تهران آغاز شد.
پدر او که با پلیس تماس گرفته بود، گفت: ساعتی قبل پسرم برای بردن زباله ها مقابل 
در خانه رفت اما دیگر به منزل بازنگشت. من نگران او شده بودم اما گمان می کردم 

دوستانش را مقابل در دیده و با آنها مشغول صحبت شده است.
ایــن مــرد ادامه داد: همان موقع یکی از بســتگان با من تمــاس گرفت و گفت 
محمدحســین به او پیامکی ارســال و درخواست کمک کرده است. پسرم در آن 
پیامک نوشته بود چند نفر او را دزدیده و در یک خانه گروگان گرفته اند. من بالفاصله 
از خانه بیرون رفتم. همان طورکه در کوچه ها فریاد می کشیدم و اسم پسرم را صدا 
می زدم، درِ یک خانه باز شــد و پسرم درحالی که از ناحیه گردن چاقو خورده بود، 
بیرون آمد و در آغوشم جان سپرد. پسرم حتی فرصت نکرد چند کلمه ای حرف 
بزند و بگوید که چه کســی این بال را ســرش آورده است و اصال چرا در آن خانه 

بود. او در بغل من جان داد.
با اطالعاتی که این مرد به پلیس داد، مأموران پیگیر  پرونده شــدند و جســد پسر 
نوجوان که شاهرگش بریده شده بود با دستور قضائی به پزشکی قانونی منتقل شد.

پلیس در جریان تحقیقات پســری 19ساله به نام ایمان را به عنوان متهم بازداشت 
کرد؛ اما او مدعی شد در قتل دستی نداشته است و همدست فراری اش به نام بهنام 
را عامل جنایت معرفی کرد. درحالی که یک ســال از این ماجرا گذشــته و راز قتل 
پسر نوجوان فاش نشده بود، برای ایمان کیفرخواست صادر شد و او در شعبه هفتم 

دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
در ابتدای جلسه پدر و مادر محمدحسین درخواست قصاص را مطرح کردند. پدر 
مقتول گفت: پســرم آن شــب از سوی متهم و دوستانش ربوده شده بود. آنها او را 
در یک خانه گروگان گرفته بودند اما نمی دانستند پسرم گوشی موبایل همراه دارد. 
محمدحسین از ترسش به چند نفر پیامک ارسال کرده و از آنها کمک خواسته بود. 
حتی پیامک های ارسال شده هنوز موجود است. من آن شب همه محله را دنبال او 
گشــتم و یک باره فرزندم را دیدم که از درِ یک خانه خارج شــد؛ اما از ناحیه گردن 
چاقو خورده بود. پسرم در آغوشم جان سپرد. من ایمان را عامل این جنایت می دانم. 
او موقع فرار با چاقو به گردن پسرم زده بود. من برایش قصاص می خواهم و حاضر 

به گذشت نیستم.
این مرد در واکنش به انکارها و ادعاهای متهم در مرحله دادسرا گفت: این حرف ها 
واقعیت ندارد دلیلی برای اینکه پسر من خودش با پای خودش به آن خانه رفته باشد 
وجود ندارد، اگر او این  کار را کرده بود، دلیلی نداشت درخواست کمک کند. او برای 
چند نفر پیام فرستاده و گفته که دزدیده شده است، اگر قرار بود برای خوش گذرانی 

به آن خانه برود که این  کار را نمی کرد.
وقتی ایمان در جایگاه متهم ایســتاد اتهامش را منکر شد و ادعا کرد چیزی درباره 

پیامکی که مقتول فرستاده نمی داند و آدم ربایی در کار نبوده است. متهم گفت: من 
و محمدحسین باهم دوست بودیم. آن شب او با پای خودش به خانه ما آمده بود. 
دوست دیگرم بهنام هم آنجا بود. ما با هم مشروب خوردیم؛ اما یک باره بهنام با او 
درگیر شد و به گردنش چاقو زد. من از ماجرای گروگان گیری هیچ اطالعی ندارم 
و نمی دانم چرا آن شب محمدحسین به چند نفر از بستگانش پیامک ارسال کرده 

بود. او با پای خودش آمده بود و اینکه ما او را دزدیده ایم حرف درستی نیست.
در این هنگام قاضی گفت: حاال که بهنام فراری است و پلیس ردی از او به دست 
نیاورده قتل را گردن او می اندازی؟ متهم پاســخ داد: من از اول هم به قتل اعتراف 
نکرده بودم. من در این ماجرا بی گناه هســتم و هیچ دشــمنی ای با محمدحسین 
نداشتم. من با او دوست بودم. او در پاسخ به این سؤال که چرا تالش نکرد جلوی 
بهنام را بگیرد گفت: این اتفاق آن قدر ســریع افتاد که من اصال نتوانســتم از خودم 
عکس العملی نشــان دهم. ضمن اینکه اصال انتظار درگیری هم نداشــتم. بهنام و 
محمدحســین با هم دوســت بودند، اینکه یک باره به سمت او حمله کرد، من را 

متعجب کرد و باعث شد نتوانم واکنش نشان دهم.
متهم گفت: من به شــما دروغ نمی گویم، بهنام به محمدحسین حمله کرد و او را 
زد، اگر بهنام این کار را نکرده بود چرا باید فرار می کرد. کاری که بهنام کرد، باعث 

نابودی زندگی من هم شد.
متهــم همچنین درباره اینکه چرا به مقتول کمک نکرد، گفت: وقتی دیدم خون از 
گردن محمدحسین فواره کرده است، آن قدر ترسیدم که فقط به فرار فکر می کردم. 
من از اینکه گرفتار شوم می ترسیدم، ولی گرفتار شدم و چند سال است در کشمکش 

پرونده ای هســتم که اصال نقشــی در وقوع آن نداشتم. من هم از اتفاقی که برای 
محمدحسین افتاده است متأسفم اما در این ماجرا نقشی نداشتم. با پایان دفاعیات 
این متهم، قضات ادامه جلسه را به روزهای آینده موکول کردند تا شاهدان به دادگاه 

احضار شوند و تحقیقات درباره پرونده تکمیل شود.


