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به یک فروشنده با سابقه ) خانم یا آقا( 
برای فروشگاه عطر و ادکلن با روابط 

عمومی باال نیازمندیم . 09046847979

به تعدادی نگهبان
 برای شهر آفتاب نیازمندیم

09360835854

به یک خانم و اقا براي کار عكاسي و فروش 
عكس با روابط عمومي باال و با درآمد بسیار 
عالي همراه با سرویس و نهار  نیازمندیم  

090۱659۱۲64

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

 مسكونی -خدماتی -تجاری               
093476936۲4 رضایی

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

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

09۱۲0459۱98

آقا 33 ساله متاهل جویای کار
 سرایداری می باشم .

09373۲69437

حمل و جابجایی کاال 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خـدمات
 

مفقودی

 

حمل بار

 

جویای کار

 

استخدام
 

استخدام

نیروی خدماتی) خانم ، آقا( جهت کار 
در یک شرکت نیازمندیم .متقاضیان 
می توانند به نشانی ویالهای مروارید 

بلوک b3 طبقه سوم واحد 7۱5 
مراجعه کنند. 

شماره تماس 444۲4999

جوشكار ساختمانی جهت
نصب نبشی

مورد نیاز است.
09376660۲37

به دو کارمند خانم جهت 
استخدام در فروشگاه 

لوازم التحریر نیازمندیم .
محدوده نوبنیاد

090۲۲99۲099

منشی شیفت بعدازظهر جهت کار  در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویالهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم  واحد 7۱5 
مراجعه نمایند.   تلفن تماس 444۲4999

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 7۱5 مراجعه نمایند. تلفن تماس 444۲4999

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

مجوز فعالیت اقتصادی اینجانب 
مجید نجفی و شرکاء به شماره 
اقتصادی0- 040030044 

به سریال پرونده 397 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار

 می باشد.

    گروه حوادث  - مرد هوسران به قتل فجیع زن بارداری اعتراف 
کرد که در برابر خواسته اش مقاومت کرده بود!

روزهای آغازین آبان در تقویم پاییز امســال ورق می خورد که خبر 
وقوع جنایتی هولناک در اطراف تفرجگاه روستای ُزشک نیروهای 

انتظامی را به محل کشف جسد کشاند.
بررســی های اولیه حکایت از آن داشت که زن بارداری حدود ۳۰ 
ساله در حالی با وارد آمدن ضربات جسم سخت به ناحیه سر کشته 
شده است که جمجمه اش متالشی شده بود. ماموران با مشاهده این 
صحنه وحشتناک، بالفاصله مراتب را به قاضی محمدزاده )دادستان 
عمومی و انقالب طرقبه شاندیز( اطالع دادند و سپس به حفظ صحنه 

جنایت پرداختند.
با توجه به اهمیت ماجرا طولی نکشــید که با دستور ویژه دادستان، 
بازپرس شــعبه اول دادسرای عمومی و انقالب به همراه گروهی از 
کارآگاهان ورزیده پلیس آگاهی عازم باغ های اطراف منطقه زشک 
شد و بدین ترتیب تحقیقات میدانی گسترده ای درباره این پرونده 
جنایی کلید خورد. تحقیقات مقدماتی قاضی گلمکانی در صحنه 
جنایت بیانگر آن بود که فرد یا افرادی زن جوان را به ارتفاعات و باغ 

های اطراف تفرجگاه کشانده و او را به قتل رسانده اند.
این درحالی بود که آثار کبودی زیر گلوی پیکر زن جوان نشان می 
داد عامل یا عامالن جنایت ابتدا قصد داشــته اند او را خفه کنند. در 
ادامه بررسی های قضایی، برگه سونوگرافی از جیب مقتول کشف 
شد که مشخصات »الهام- م« روی آن نمایان بود اما کنکاش های دقیق 
پلیسی نشان داد که هویت درج شده روی برگه سونوگرافی واقعی 
نیست! اما ساعتی بعد کارآگاهان با استفاده از بانک های اطالعاتی 
پلیس موفق شدند هویت اصلی مقتول را به دست آورند که »م – ع« 

نام داشت.
پس از انجام تحقیقات مقدماتی در صحنه جنایت و انتقال جسد به 
پزشکی قانونی، مشخص شد که زن جوان جنین هفت ماهه ای را 

باردار بوده است.
بنابراین با توجه به حساسیت ماجرا، گروه زبده ای از کارآگاهان پلیس 
آگاهی با هدایت و نظارت مستقیم سرهنگ بهنام اویسی )فرمانده 
انتظامی طرقبه  شاندیز( مامور رسیدگی به این پرونده جنایی شدند و 

به تجزیه و تحلیل اطالعاتی پرداختند.
کارآگاهان پس از بررسی سوابق مقتول به سرنخ هایی دست یافتند که 
نشان می داد زن جوان سال گذشته و در پی بروز اختالفات خانوادگی 
از چناران به مشهد آمده تا به صورت ناشناس به زندگی خود ادامه 

دهد و به همین منظور سابقه ای در پلیس آگاهی چناران دارد.
براساس این اسناد و مدارک بالفاصله خانواده مقتول شناسایی شدند 
و بدین ترتیب پرونده این جنایت وحشتناک در حالی وارد مرحله 
جدیدی از تحقیقات شد که بررسی ها نشان می داد او در مشهد جا 
و مکانی برای زندگی نداشته و به قول معروف »آواره« بوده  که همین 

موضوع پیچیدگی روند رسیدگی به پرونده را دوچندان می کرد.
این گونه بود که شیوه تحقیقات پلیس تغییر کرد و کارآگاهان در چند 
شاخه اطالعاتی و عملیاتی به فرماندهی سرگرد جواد زنگنه )رئیس 
پلیس آگاهی طرقبه شاندیز( دامنه بررسی ها و رصدهای تحقیقاتی 
را به موضوعات اخالقی و اجتماعی گسترش دادند چرا که زن جوان 
برای امرار معاش و سرپناه شبانه در مشهد دچار مشکل بود. به همین 
دلیل شاخه ای از بررسی های کارآگاهان به هسته مرکزی مشهد رسید 
جایی که به دلیل وجود مسافرخانه های متعدد، احتمال ردیابی وی در 

آن محالت وجود داشت.

از سوی دیگر گروهی از کارآگاهان ماموریت یافتند تا با هماهنگی های 
قضایی به بازبینی دوربین های ترافیکی در هســته مرکزی مشهد 
بپردازند و گروه دیگری هم رصدهای اطالعاتی درباره گوشی تلفن 

همراه مقتول را ادامه دهند که بعد از وقوع جنایت گم شده بود.
عملیات های تخصصی و شبانه روزی کارآگاهان با راهنمایی های 
سرهنگ اویسی همچنان ادامه داشت تا این که سرنخ هایی از حضور 
زن جوان در مسافرخانه های محلی به دست آمد که نشان می داد او 
برخی از شب ها را در مسافرخانه ها به سر می برد. ورود کارآگاهان 
به ماجراهای تکان دهنده زیر پوست شهر حکایت از آن داشت که 
زن جوان با نگهبانان، کارکنان و متصدیان برخی مســافرخانه های 
هســته مرکزی شهر ارتباط دارد و از آنان برای استراحت یا سرپناه 

شبانه کمک می خواهد.
در همین حال تحقیقات کامل کارآگاهان با ردیابی گوشی تلفن همراه  
مقتول به مردی حدود ۴۰ ساله رسید که به صورت پاره وقت متصدی 

یکی از مسافرخانه های مشهد بود.
بنابراین کارآگاهان با دســتورات ویژه قضایی وارد عمل شدند و با 
همکاری پیگیرانه کارشناسان اداره اطالعات جنایی پلیس خراسان 
رضوی  به مخفیگاه مرد ۴۰ ساله رسیدند که »مهدی- ص« نام دارد.
کارآگاهان سپس در یک عملیات هماهنگ و ضربتی در حالی این 
متهم را در مشــهد به دام انداختند که وی در تصاویر دوربین های 

مداربسته در کنار زن جوان )مقتول( دیده می شد.
این مرد ۴۰ ساله که  در میان بهت و ناباوری به حلقه های گره خورده 
قانون بر دستانش خیره شده بود به مقر انتظامی انتقال یافت و مورد 
بازجویی های فنی و تخصصی قرار گرفت . او که ابتدا سعی داشت 
چنین وانمود کند که با زن جوان هیچ ارتباطی ندارد و او را نمی شناسد 

وقتی اســناد و مدارک انکارناپذیر را دید، آه سردی کشید و راز این 
جنایت وحشتناک را فاش کرد .

او به افسر پرونده گفت: دو سال قبل از همسرم جدا شدم و چون جا 
و مکانی نداشتم به صورت پاره وقت و شبانه در مسافرخانه کار می 
کردم تا این که یک شــب »م - ع« به مســافرخانه آمد و از من جایی 

خواست تا شب را به صبح برساند.
او سپس قصه تلخ زندگی اش را برایم بازگو کرد که پولی برای مخارج 
زندگی ندارد و با سختی روزگارش را می گذراند. به همین دلیل رابطه 
احساسی بین ما شکل گرفت تا این که من او را به باغی در اطراف 

روستای »زشک« بردم.
آن جا وقتی هوس بر من غلبه کرد از او خواستم تا ارتباط نامشروع 
برقرار کنیم ولی آن زن به شدت مخالفت و به بهانه بارداری در برابر 
خواســته ام مقاومت کرد. من هم که در آن شرایط  هوس آلود قرار 
گرفته بودم به اصرارهایم ادامه دادم تا این که باالخره به من فحاشی 

کرد.
در این هنگام دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم و از شدت عصبانیت 
روســری اش را دور گلویش پیچیدم تا سروصدا نکند چرا که می 
ترسیدم رهگذران یا افراد دیگری متوجه ماجرا شوند ولی بعد از چند 
دقیقه فهمیدم که او هنوز جان دارد و نفس می کشد از ترس این که 
ماجرا لو برود و من شناسایی شوم سنگی را برداشتم و با آن به قدری 
به سر و گیجگاهش زدم که مغزش بیرون ریخت. بعد هم مدارک و 
گوشی تلفن او را برداشتم و با اتوبوس به مشهد بازگشتم اما اکنون از 

کرده خودم پشیمانم و...
در پــی اعترافات صریح متهم، این پرونده جنایی بعد از حدود ۲۰ 
روز تالش شبانه روزی کارآگاهان و دستورات ویژه قضایی به نتیجه 
رســید و مرد ۴۰ ساله برای ادامه تحقیقات و طی مراحل قانونی با 
صدور دستور بازداشت موقت از سوی قاضی گلمکانی روانه زندان 

شد.

اعتراف مرد به قتل فجیع زن باردار!

شکنجه های تکاندهنده شهال در خانه هوو
گروه حوادث  - زن ۴۰ ساله ای از آزار و اذیت های 
همسرش می گوید ، او مورد خیانت نیز قرار گرفته 

است.
دیگر کارد به اســتخوانم رسیده است وتحمل این 
زندگی توام با آزار و اذیت را ندارم اگرچه اولین بار 
است که از همسرم شکایت می کنم تا از شکنجه های 

روحی و جسمی او رها شوم اما...
شــهال زن ۴۰ ساله با بیان این که سال ها این شرایط 
اســفبار را تحمل کردم تا شاید همسرم راه درست 
زندگــی را پیدا کند، به مشــاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری قاســم آباد مشهد توضیح داد: ۲۰ سال قبل 
به صورت ســنتی و با معرفی بزرگ ترها با "حامد" 

ازدواج کردم.
دسیسه های هوو در زندگی جهنمی

شــهال گفت: آن زمان دانشــجو بودم وتالش می 
کردم تا عالوه بر تحصیل به خوبی از عهده وظایف 
همســرداری هم برآیم اما از همــان روزهای اول 
زندگی مشترک متوجه شدم که حامد جوانی لجباز، 
مغرور و بددهان است به گونه ای که خیلی مرا از نظر 
روحی و جسمی آزار می داد حتی زمانی که بعد از 1۰ 
ســال زندگی مشترک باردار شدم او در همان دوران 
بارداری ام نیز دســت از آزار و اذیت برنمی داشت تا 

این که فهمیدم با زن متاهلی ارتباط نامتعارف دارد .
در این شــرایط ،خانواده ام نیز مرا دعوت به صبر و 
تحمل می کردند و معتقد بودند با به دنیا آمدن دخترم، 
حامد به زندگی بازخواهد گشت و من از این اوضاع 

نابسامان نجات می یابم.
من هم به توصیه خانواده ام عمل کردم اما وضعیت 
زندگی ام روز به روز بدتر شد تا جایی که سال گذشته 
اختالفات خانوادگی شدیدی در زندگی پسر عمه 
حامد به وجود آمد به گونه ای که همسر پسرعمه اش 
قصد داشت از شوهرش طالق بگیرد در این شرایط 
حامد نیز به عنوان میانجی وارد زندگی آن ها شــد 
تا نگذارد "ســیمین" از شوهرش جدا شود. اما در 
همین رفت و آمدها حامد به ســیمین دل باخت و 

عاشق او شد .
حاال دیگر همسرم سیمین را ترغیب می کرد تا به هر 
طریق ممکن از محسن طالق بگیرد . وقتی محسن 
این ماجرا را فهمید آتش کینه در وجودش شعله ور 
شــد و درصدد انتقام برآمد . حاال دیگر من از دست 
آزار و اذیت های پســرعمه همسرم در امان نبودم به 
طــوری که او مدام مرا تهدید به قتل و آدم ربایی می 
کرد تا همســرم از زندگی او بیرون برود و کاری به 
اختالفات او و ســیمین نداشته باشد. با وجود این 

سیمین از شــوهرش طالق گرفت ولی حامد او را 
رها نکرد تا این که باالخره مدتی بعد ســیمین را به 

عقد موقت خودش درآورد .
این درحالی بود که حامد همه زحمات من در طول 
حدود ۲۰ســال زندگی مشترک را نادیده گرفت و 
هیچ ارزشــی برای من قائل نبود. او حتی فراموش 
کرد که من چندین سال از خواهر عقب مانده ذهنی 
او نگهداری کردم و نگذاشتم احساس بی کسی کند.

حاال نه تنها من از سوی پسرعمه شوهرم تهدید می 
شــوم و زندگی برایم جهنم شده بلکه سیمین نیز با 
طرح نقشه های گوناگون تالش می کند با همکاری 
شــوهرم مرا آن قدر آزار و اذیــت کند که از حامد 

طالق بگیرم .
به همین خاطر شوهرم نیز بنا به درخواست هوویم 
و با هر بهانه ریز و درشــتی مرا زیر مشــت و لگد 
می گیرد به طوری که دیگر کارد به استخوانم رسیده 
و تحمل این وضعیت را ندارم ولی از ســوی دیگر 
نگران تحصیل و آینده دختر 1۰ ســاله ام هستم که 

چشم امید به من دوخته است و...
بررســی کارشناسی و روان شــناختی این پرونده 
توسط مشــاوران زبده دایره مشــاوره و مددکاری 

اجتماعی کالنتری قاسم آباد مشهد آغاز شد.

اعترافات هولناک قاتل تاجر زعفران  
گروه حوادث  -  مــرد زندانی که برای اجرای حکم 
قصاص پــای چوبه دار رفته بود در آخرین لحظات با 
پذیرش شرط فرزندان مقتول مبنی بر پرداخت 5 میلیارد 

تومان دیه یک بار دیگر فرصت زندگی پیدا کرد.
عامل قتل که در حال حاضر مردی ۳1 ساله است به جرم 
قتل یک تاجر زعفران در سال 91 دستگیر شد و پس از 
اعتراف به جنایتی که مرتکب شده بود از سوی دادرسان 
شعبه یکم دادگاه کیفری یک استان البرز به قصاص نفس 

محکوم شد.
وی در اعترافات خود به تشریح ماجرای قتل پرداخت و 
گفت: من سال ها در همسایگی خانه یک پیرمرد ثروتمند 
که تاجر بود زندگی می کردم می دانستم بیشتر اوقات در 
خانه اش تنها زندگی می کنــد و اموال با ارزش زیادی 
در خانه اش دارد به همین خاطر وسوســه شدم و نقشه 
سرقت از خانه اش را طراحی کردم. روز حادثه از طریق 
دیوار حیاط وارد خانه او شــدم، وقتی پیرمرد مرا دید 
شروع به سروصدا کرد من هم از ترس جلوی دهانش 
را گرفتم و با هم درگیر شــدیم بعد هم دست و پای او 
را بســتم و داخل وان حمام انداختم و شیر آب را روی 
سرش باز کردم و به دنبال سرقت اموال شروع به گشتن 

خانه کردم.
کشف جنازه مرد تاجر در حمام

بعد هم خــودروی پیرمرد را که در حیاط پارک بود به 
همــراه 1۰ کیلو زعفران، مقداری پول و اموال با ارزش 

خانه سرقت کردم و با عجله از خانه گریختم.
اما وقتی فرزندان مقتول به خانه پدرشان رفته بودند جسد 
او را داخل حمام پیدا کردند و موضوع را به پلیس خبر 
دادند و ســرانجام با ردیابی های پلیس من شناسایی و 

دستگیر شدم.
مرد جوان در ادامه گفت: زمانی که می خواستم خودروی 

مقتول را بفروشم پلیس مرا دستگیر کرد.
پرونــده متهــم از دادســرای جنایی کرج بــه همراه 
کیفرخواست متهم و درخواست قصاص اولیای دم برای 
وی به شعبه یک دادگاه کیفری استان البرز فرستاده شد. در 
ابتدای جلسه دادگاه اولیای دم بار دیگر خواستار قصاص 
متهم شدند.یکی از فرزندان مقتول در دادگاه گفت: وقتی 
برای سرزدن به پدرم به خانه اش رفتم با صحنه هولناکی 
رو به رو شدم که هرگز فراموش نمی کنم دست و پای 
پدرم را بسته بودند و روی سرش کیسه پالستیکی کشیده 
و در حمام رهایش کرده بودند. گزارش پزشکی قانونی 
نشان می داد پدرم دراثر ضربه های متهم به سرش کشته 
شده است.این متهم به خاطر سرقت 5۰ میلیون تومان 

اموال پدرم او را به قتل رساند.
بدیــن ترتیب پس از محاکمه متهــم؛ وی به قصاص 

محکوم شد. در حالی که متهم یک بار نیز قبالً پای چوبه 
دار رفته و از فرزندان مقتول مهلت گرفته بود سرانجام 
صبح یکشــنبه برای اجرای حکم بار دیگر در ندامتگاه 
کرج پای چوبه دار رفت و در حالی که لحظات سختی 
را تجربه می کرد در آخرین دقایق خانواده مقتول اظهار 
داشتند چنانچه این زندانی در مدت ۳ ماه 5 میلیارد تومان 
به آنها بپردازد از قصاص وی چشم پوشی خواهند کرد. 
مرد زندانی نیز با پذیرش این شــرط بار دیگر به زندان 

برگشت.


