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اصل کارت کیشوندی به شماره
01/ 178408 به نام سعید دهنوی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کترینگ شیرین پلو ارسال به سراسر 
جزیره فاز 2 صدف میدان گلستان 

44443072-3

رستوران اکبر جوجه اصل گلوگاه در 
نزدیکی شماست طعم نوستالژی و کیفیت 
عالی تخفیف ویژه برای کیشوندان عزیز 

پیک رایگان 09114880020

به یک منشی آشنا به امور اداری و 
یک آبدارچی )خانم ، آقا( جهت کار 
در یک شرکت نیازمندیم. ساعات 
تماس از 9 صبح تا 4 بعد از ظهر 
شماره تماس : 09347692877

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

بلوک b3 طبقه سوم واحد 715 
مراجعه کنند. 

شماره تماس 44424999

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

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طالیی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

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

09120459198

حمل و جابجایی کاال 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خـدمات
 

خشکشویی

 

حمل بار

 

استخدام

 

استخدام
 

جوشکاری

 

رستوران

 

مفـقودی

جوشکاری فتح فاز 6 صنعتی )سافاری( 
قطعه75  شماره تماس:

 09179307588 - 09347685420 
حمید رفعتی

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

    گروه حوادث  -   دستگیری 8 سارق و مالخر که با اجرای نقشه های 
شوم خود کیف 100 شهروند را قاپ زده بودند.

مرد جوان مدعی بود که داشــته و نداشته اش را داخل کیف دستی 
خود گذاشته اما در خیابان افرادی ناشناس آن را از چنگش درآورده 
و متواری شده اند. دسته چک، گوشی تلفن همراه و مدارک هویتی 
اسنادی بودند که همگی دست سارقان افتاده بود و حاال مرد جوان 
را با بحرانی جدی روبه رو کرده بود. با گزارش این سرقت تحقیقات 
اولیه آغاز شد و مأموران برای دستگیری متهمان پرونده وارد عمل 

شدند.
درســت در همان محدوده شــهری که کیف دستی شاکی پرونده 
سرقت شده بود چند سرقت دیگر نیز اتفاق افتاد که شکات ابتدا راه 
دادسرا را پیش گرفته و سپس با در دست داشتن مرجوعه قضایی پا 

به مرکز پلیس آگاهی استان خراسان رضوی گذاشتند.
افزایش سرقت ها در چند خیابان در یک منطقه از مشهد حساسیت 
پروند را باال برد، از همین رو کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم خشن 
پلیس آگاهی برای شناسایی عامالن این سرقت ها سریالی تحقیقات 

خود را ادامه دادند.
بررسی های این پروند در چند محل ارتکاب جرم ادامه داشت که 

ده ها پرونده سرقت کیف قاپی دیگر نیز به پلیس آگاهی ارجاع داده 
شد. پرونده های که شکاتش همگی از حضور دو جوان موتورسوار 

در لحظه سرقت، خبر داده بودند.
اگرچه محل سرقت ها در چند نقطه مختلف از شهر مشهد اتفاق 
افتاده بود اما این سرنخ ها احتمال یکی بودن متهمان چند ده پرونده 
گشوده شده در مرکز پلیس آگاهی استان خراسان رضوی را پررنگ 
می کرد. فرضیه ای که خیلی زود با فاش شدن هویت یکی از سارقان 
به یقین تبدیل شد. متهمی که تقریبا در همه کیف قاپی های خیابانی 

حضور داشت.
ردزنی اولین مهره سرقت

کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم خشن پلیس آگاهی استان خراسان 
رضوی که حاال هویت یکی از مهره های این پرونده را شناســایی 
کرده بودند با اســتفاده از ســرنخ های موجود و استخراج تصاویر 
چند دوربین مداربســته در صحنه های ارتکاب جرم، رد این فرد 
را زدند و او را در عملیاتی ضربتی به همراه یکی از همدستانش در 

مخفیگاهشان دستگیر کردند.
دو متهم به دام افتاده اگرچه دستشان برای قانون رو شده بود اما برای 
اینکه خود را بیگناه جلوه دهند دست به انکار حقیقت زدند و مدعی 

بودند که هیچ خطایی از آن ها سر نزده است. آن ها ادعا می کردند 
که چند تن از دوستانشان برای آن ها پاپوش درست کرده اند. انکار 
های دو متهم به دام افتاده ادامه داشت تا اینکه هردو با مستندات و 
ادله موجود در پرونده خود روبه رو شــدند. عالوه بر این چند نفر 
از شکات در رویارویی با این افراد آن ها را شناسایی کردند. دیگر 
جایی برای انکار وجود نداشت و متهمان که می دانستند حنایشان 
رنگی برای مجریان قانون ندارد لب به اعتراف گشوده و حقیقت را 
بر مال کردند. آن ها ضمن اقرار به جرمشان سه همدست دیگر خود 

را معرفی کردند.
دستگیری سه متهم فراری

با دستگیری دو عامل سرقت های سریالی کیف قاپی در مشهد و 
کشف سرنخی از دیگر همدستان آن ها، کارآگاهان پلیس وارد عمل 
شدند و در ادامه مأموریت ضربتی خود سه سارق دیگر را در یکی 

از مناطق حاشیه ای شهر مشهد شناسایی کردند و به دام انداختند.
متهمان نیز ابتدا حاضر به همکاری با پلیس نبودند اما در ادامه هنگامی 
که دریافتند همدستانشان دستگیر شده ا ند به ناچار لب بیان حقیقت 
گشوده و بزه انتســابی خود را پذیرفتند. تحقیقات این پرونده اما 
همچنان ادامه داشت و کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت های خشن 

پلیس آگاهی استان به سرنخی از چند مال خر اموال مسروقه که با 
این سارقان قاپ زن همکاری داشتند، دست یافتند.
مال خران اموال مسروقه در دام

جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی در توضیح دیگر 
ابعاد این پرونده گفت: مأموران ما در پلیس آگاهی مرکز استان پس 
از ردزنی و شناسایی سه مال خر اموال مسروقه که با متهمان به دام 
افتاده همکاری داشتند، در عملیاتی ضربتی آن ها را دستگیر کردند.

سردار ابراهیم قربان زاده افزود: در این عملیات ها پنج سارق کیف 
قاپ که یک باند سرقت را تشکیل داده بودند به همراه سه مال خر 
اموال مســروقه دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده برای سیر 

مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.
این مقام ارشد انتظامی استان ادامه داد: متهمان تاکنون به بیش از 100 
فقره کیف قاپی همراه با زورگیری در شهر مشهد اعتراف کرده اند 

و تحقیقات ما برای کشف دیگر جرائم احتمالی آن ها ادامه دارد.

برمال شدن نقشه شوم 8 مرد خشن برای 100 زن و مرد

رد خون جسد پسر جوان،
 پلیس را به جلوی پدرش کشاند

گروه حوادث  -  جســد پسر جوان داخل یک گونی در 
حالی کشف شد که پدر و نامادری مقتول به عنوان مظنونین 

پرونده بازداشت شدند.
رد خون جسد پسر جوان پلیس را به جلوی پدرش کشاند 

/ جسد داخل گونی بود
ســاعت از 3 نیمه شــب 4 دی ماه گذشته بود که ماموران 
کالنتری 169 مشیریه در جریان کشف جسد مرد جوان 
قرار گرفتند و موضوع در دســتور کار محمدتقی شعبانی 

بازپرس کشیک ویژه قتل پایتخت قرار گرفت.
تیم جنایی بالفاصله برای رســیدگی به ماجرا در صحنه 
کشف جسد حاضر شــدند. بررسی های اولیه بازپرس 
جنایی حکایت از آن داشت که مقتول 22 ساله بر اثر ضربه 
مهلک به سر جانباخته و سپس جسد داخل گونی قرار داده 
شــده و روی زمین کشیده شده و به محل رهاسازی واقع 

در اطراف محله مشیریه منتقل شده بود.
کشف جسد پسر جوان در گونی

بازپرس شعبانی در همان تحقیقات اولیه متوجه رد خون 
باقی مانده از گونی ای که جسد داخل آن بود شده و رد خون 
را به همراه تیم جنایی دنبال کردند تا به در یک خانه که از 

محل رهای سازی جسد 100 متر فاصله داشت،رسیدند.
تیم جنایی با دســتور بازپرس وارد خانه شده و مشخص 
شــد که آنجا منزل محل زندگی مقتول 22 ساله است که 
آثار خون به جای مانده در حیاط خانه خودشان هم دیده 

می شد.
با توجه به اینکه حدود 11 روز قبل پدر مقتول اعالم فقدان 
پسرش را کرده بود و همچنین بررسی های حکایت از آن 

داشــت که حدود 10 روز از قتل می گذرد؛ بنابر این پدر 
مقتول به عنوان مظنون پرونده بازداشت شد.

بررســی ها حکایت از آن داشــت که مقتول با نامادری و 
خواهــر و برادران خود زندگی می کرد که نامادری او نیز 
بازداشــت شد و هر دو متهم پرونده تحت بازجویی قرار 
گرفتند اما هر دو منکر اتهام انتسابی بوده و ادعا می کنند که 

برای آنها پاپوش درست شده است.
بنــا بر این گــزارش تحقیقات در این پرونده در شــعبه 

10بازپرسی دادسرای جنایی تهران ادامه دارد.

سرگذشت سیاه مهناز  ...
گروه حوادث  -  زن 25 ساله به نام مهناز با بیان این که به دلیل خیانت 
به همسر سابقم انگشت نمای فامیل شده ام و هیچ کس با من ارتباط 
ندارد درباره سرگذشــت ســیاه خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری طبرسی شمالی مشهد گفت: در یک خانواده هشت نفره به 
دنیا آمدم که از نظر اقتصادی اوضاع مناســبی نداشتیم. پدرم کارگر 
ســاختمانی بود و با درآمد اندکش به زحمت می توانست مخارج 
زندگی را تامین کند. با این حال 10 بهار بیشتر از عمرم نگذشته بود 
که پدرم هنگام کار از روی داربست سقوط کرد و قطع نخاع شد.  

حاال دیگر شــرایط زندگی ما به کلی تغییر کرده بود و برادر بزرگم 
تــالش می کرد تا با کارگری مخارج زندگی ما را تامین کند . پدرم 
ویلچر نشین شد و ما از عهده هزینه های دارو و درمان او نیز بر نمی 
آمدیم . مادرم به ناچار سیم پیچی برخی قطعات پراید را آموخت و 
در خانه بسیاری از قطعات معیوب خودروها را تعمیر می کرد تا باری 
از دوش برادرانم بردارد. او حتی به اولین خواستگار خواهرانم پاسخ 
مثبت می داد تا اندکی از هزینه های زندگی را بکاهد به همین دلیل 
من هم با اولین خواستگارم ازدواج کردم که از آشنایان دورمان بود.
خالصه با کمترین امکانات و بدون تشــریفات و مراســم عروسی 
درحالی زندگی مشــترکم را آغاز کردم که افشــین هم در یکی از 
ارگان های دولتی فعالیت می کرد و حقوق ماهیانه داشــت . پسرم 
بــه دنیا آمده بود و من روزهای آرامی را می گذراندم تا این که یک 
روز افشین تحت تاثیر وسوسه های رویایی یکی از دوستانش قرار 
گرفت  و در یکی از شرکت های هرمی عضو شد . حاال دیگر همه 
اوقاتش را یا در جلســات شــرکت هرمی ســپری می کرد یا برای 
عضوگیری به دنبال افراد دیگر بود. در اوایل عضویت سودی هم به 
ما پرداخت می شــد و همین موضوع انگیزه افشین را برای سرمایه 
گذاری بیشتر می کرد . او حتی من و فرزندانم را عضو این شرکت 
هرمی کرد تا به قول خودش سودمان بیشتر شود. حاال من هم آلوده 
شــرکت های هرمی شده بودم و تالش می کردم آشنایان و بستگان 
را فریب دهم تا با عضویت آنان در شــرکت هرمی خودمان به سود 
بیشتری برسیم. همسرم در همین شرایط از کارش استعفا داد  تا به 

درآمدهای هنگفت برسد و همه اوقاتش را برای عضوگیری صرف 
کند. بیشتر شب ها را نیز به خانه نمی آمد و من و فرزندم را تنها می 

گذاشت تا در جلسات گروه ها شرکت کند.
در این شرایط بود که فهمیدم افشین با زن جوانی ارتباط دارد که از 
اعضای شرکت هرمی است اما افشین این موضوع را انکار می کرد و 
ادعا داشت فقط جلسات شبانه در خانه "سوزان" برگزار می شود. در 
عین حال ماجرای خیانت افشین خیلی زود لو رفت و من اصرار می 
کردم تا او از این شرکت هرمی خارج شود ولی او که هنوز امیدی به 
پولدار شدن داشت مرا زنی شکاک می دانست که بیهوده به او سوء 
ظن پیدا کــرده ام. حتی خانواده هایمان وقتی در جریان ماجرا قرار 
گرفتند مرا مقصر قلمداد کردند تا جایی که افشــین مرا برای همین 
ســوء ظن ها نزد روان پزشــک برد و هیچ کس حرف هایم را باور 
نمی کرد. در این میان جمشــید که یکی از زیرمجموعه های من در 
شرکت هرمی بود با صبر و حوصله به درد دل هایم گوش می داد  و 
یا با من همدردی می کرد. جمشید که جوانی مجرد بود مرا دلداری 
می داد و اعتقاد داشت افشین لیاقت مرا ندارد به همین دلیل  آرام آرام 
به جمشــید دل باختم و برای یک انتقام جویی احمقانه از همسرم، 
ارتباطم را با جمشید نزدیک تر کردم. حاال من هم به بهانه برگزاری 

جلسات به دیدار جمشید می رفتم و اوقاتم را با او می گذراندم.
در این میان همســرم نیز به روابط من با فرد دیگری مشکوک شده 
بود واحتمال می داد که به او خیانت می کنم اما به یقین کامل نرسیده 
بود تا این که یک روز دایی افشین او را در  خیابان به همراه یک زن 
غریبه دید و این گونه ماجرای خیانت او به من فاش شد .  افشین که 
آبرویش را برباد رفته می دید روابط من با جمشید را لو داد و بدین 
ترتیب همه اطرافیان در جریان خیانت های آشکار ما قرار گرفتند. 
چند ماه بعد نیز با صالحدید بزرگ ترها من و افشین طالق توافقی 
گرفتیم و او با سوزان ازدواج کرد اما ارتباط من و جمشید ادامه یافت 
چــرا که خانواده اش اجازه نمی دادند او با من ازدواج کند. باالخره 
یک سال بعد من و جمشید با وجود همه مخالفت ها با هم ازدواج 
کردیم و من پسرم را نزد خودم بردم ولی چندماه بعد سوء ظن ها و 

ســرزنش های جمشید شروع شد چرا که به من اعتماد نداشت . او 
مدام من و پسرم را کتک می زد تا با فرد دیگری ارتباط نداشته باشم. 
افشین نیز چند ماه بعد از سوزان جدا شد و اکنون به خاطر افسردگی 
شدید در بیمارستان بستری شده است. با وجود این تحمل رفتارهای 

جمشید را ندارم و نمی دانم ...
 با دستور سرگرد یعقوبی )رئیس کالنتری طبرسی شمالی( پرونده 
این زن جوان توســط مشــاوران زبده کالنتری مورد بررسی های 

کارشناسی قرار گرفت.


