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اصل کارت کیشوندی به شماره 
157501/01 به نام مجید صفائیه مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 
127737/01 به نام امیر گیل عرب مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل سند ششدانگ ملک به شماره 
ثبت 2421 به ادرس شهرک میرمهنا 
فاز جی خیابان فتح سوم پالک 186 
طبقه اول مجزا شده از قطعه 302 
به شماره قرارداد 16/101 مورخ 
1376/03/11 فی مابین سازمان 

منطقه آزاد کیش و سودابه کمالی نام 
پدر ذبیح اله کد ملی 0041484861 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار
 ساقط می باشد

44423910 -  44424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

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

 

مفـقودی

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  - ساعت ۳ بعد ازظهر یکشنبه ۵ دی مأموران پلیس 
راه آهن در تماس با بازپرس ساسان غالمی از تیراندازی مرگباری در 

محوطه پارکینگ ایستگاه راه آهن تهران خبر دادند.
با اعالم این خبر، بازپرس جنایی و تیم بررســی صحنه جرم راهی 
محل حادثه شده و با جسد مردی ۴۰ ساله مواجه شدند. مرد جوان با 
شلیک ۴ گلوله به قفسه سینه اش به قتل رسیده بود. نخستین بررسی ها 
نشان می داد مقتول مدیر اعزامی یکی از شرکت های خصوصی طرف 
قرارداد با راه آهن بوده که هنگام ســوار شدن به خودرواش از سوی 

مرد جوانی به قتل رسیده است.
در تحقیقات میدانی مشــخص شــد که مقتول با مرد جوانی به  نام 
شــاهرخ که میهماندار قطار بوده اختالف داشته است. در بازبینی 
دوربین های مداربسته محل نیز تصویر شاهرخ هنگام تیراندازی و 

سپس فرار از محل ثبت شده بود.
 دومین جنایت

در حالی که تحقیقات برای دســتگیری متهم ۴۱ ساله ادامه داشت، 
ساعت ۴ بعد ازظهر و تنها یک ساعت بعد از تیراندازی مرگبار، تلفن 
کشیک قتل پایتخت به صدا درآمد. مأموران کالنتری حکیمیه از قتل 

زن میانسالی در خانه اش خبر دادند.
اطالع از این جنایت، بازپرس جنایی و تیم بررسی صحنه جرم را به 
محل دومین جنایت کشاند. ساختمانی چند طبقه که در طبقه دوم 

آن، زن میانســالی با شلیک دو تیر به قفسه سینه و یک تیر به پایش 
به کام مرگ رفته بود. همســر زن ۶۰ ساله در تحقیقات به بازپرس 
جنایی گفت: پسرم شاهرخ همسرم را کشت. این زن همسر دوم من 
و نامادری شاهرخ بود. از مدتی قبل پسرم مدام از من می خواست به او 
۳۰۰ میلیون تومان پول بدهم و از آنجایی که من توانایی پرداخت این 
پول را نداشتم می گفت خانه ات را بفروش. روز حادثه سراسیمه و 
هراسان به خانه آمد و از من درخواست پول کرد. از آنجایی که همسر 
دومم با فروش خانه مخالف بود این بار نیز با خواسته او مخالفت کرد 
اما در کمال ناباوری شاهرخ با اسلحه ای که در دست داشت به سمت 

او تیراندازی کرد و از خانه متواری شد.
بررسی ها نشان می داد، مرد جوان پس از نخستین جنایت، خود را به 

خانه رسانده و نامادری اش را نیز کشته است.
تحقیقات اولیه کارشناس سالح نیز حکایت از آن داشت که هر دو 
قتل با یک اسلحه صورت گرفته است؛ این در حالی بود که خودروی 
متهم در پارکینگ خانه اش بود و هیچ رد و سرنخی از مخفیگاهش 

در دست نبود.
تحقیقات برای دستگیری قاتل فراری از سوی کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی پایتخت ادامه داشت تا اینکه ساعت ۱۱ صبح دوشنبه 

۶ دی شاهرخ به کالنتری ۱۴۶ حکیمیه رفت و خود را تسلیم کرد.
به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی پایتخت، متهم 

در اختیــار کارآگاهان اداره دهم قرار داده شــد و تحقیقات در این 
خصوص ادامه دارد.

گفت وگو با متهم
چه شد که تصمیم به این کار گرفتی؟

مشکل مالی داشتم.
 مگر میهماندار قطار نیستی؟

میهماندار قطار بودم، اما خرداد سال ۹۹ به دلیل تعدیل نیرو من بیکار 
شــدم. این در حالی بود که باید ۱۲ میلیون تومان به من می دادند تا 
تســویه حســاب کنند اما هر بار که برای تسویه به سراغ مقتول که 
صاحبکار من بود می رفتم جواب درستی به من نمی داد. بعد از بیکاری 
تصمیم گرفتم مبلغی پول را در بورس سرمایه گذاری کنم چون همه 
می گفتند سود خواهی کرد اما از بدشانسی من بعد از سرمایه گذاری 
ناگهان سهام بورس پایین آمد و من تمام دارایی و پس انداز این چند 
سال را از دست دادم. از یک طرف شرکتی که کار کرده بودم، حقم را 

نمی داد و از طرفی هم دارایی ام را در بورس باخته بودم.
 مشکلت با نامادری ات چه بود؟

به سراغ پدرم رفتم و چندین بار به او گفتم ۳۰۰ میلیون تومان به من 
قرض بدهد اما او می گفت این مقدار پول را ندارد؛ حتی به او پیشنهاد 
دادم که خانه اش را بفروشــد و به من کمک مالی کند اما نامادری ام 
اجازه این کار را به پدرم نداد و مخالفت می کرد. او در خانه مرا اذیت 

می کــرد و از طرفی می دید که وضع مالی ام اصالً خوب نیســت و 
ورشکسته شده ام اما باز هم راضی نمی شد که پدرم خانه را بفروشد 

و به من کمک کند.
 از چه زمانی نقشه قتل را کشیدی؟

اوایل مهر بود که عرصه زندگی خیلی به من تنگ شــد و تصمیم 
گرفتم که انتقام بگیرم. به یکی از شهرستان های غرب کشور رفتم و 
اسلحه شاه کش با حدود ۵۰ تیر خریداری کردم و راهی تهران شدم.

 روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟
من از ســاعت رفت و آمدهای مقتول باخبر بودم. داخل پارکینگ 

راه آهن رفتم و به کمین نشستم و به محض اینکه مقتول به سمت 
خودرواش رفت با اسلحه به سمت او نشانه گرفتم. پس از شلیک به 

سراغ نامادری ام رفتم تا از او هم انتقام بگیرم.
 بعد از قتل کجا رفتی؟

در خیابان ها پرســه می زدم، از کاری که کرده بودم به شدت پشیمان 
بودم و نمی دانســتم چکار باید انجام دهم. می دانستم که به خاطر 
دو قتلی که مرتکب شــده بودم، چه سرنوشتی در انتظارم است. اما 
عذاب وجدان لحظه ای رهایم نکرد و درنهایت تصمیم گرفتم خودم 

را تسلیم کنم.

2 قتل در 60 دقیقه . . . !

ادعای عجیب قاتل زن متاهل
گروه حوادث  -    مرد افغان که زن ایرانی را کشته و طال و 
گوشی های موبایلش را سرقت کرده بود پای میز محاکمه 

ایستاد و ادعای عجیبی را مطرح کرد.
قتــل زن جوان در تهــران رخ داد. عامل قتل زن جوان یک 
مرد افغان است. عامل قتل زن جوان در تهران دستگیر شد. 
رسیدگی به پرونده قتل زن جوان در دادگاه آغاز شد. در ادامه 

بیشتر از قتل زن جوان در تهران بخوانید.
رســیدگی به این پرونده از دی ماه ســال ۹۹ به دنبال کشته 
شــدن زن جوانی به نام فریبا در خانه اش در خیابان خوش 
آغاز شــد. همســر وی که از محل کار به خانه برگشته و با 
جســد همسرش روبه رو شده بود با پلیس تماس گرفت. 
شواهد نشــان می داد زن جوان قربانی دستبرد به خانه اش 
شــده و پول،  طال و ۳گوشی موبایلش سرقت شده است.
جسد  با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و ماموران 
پلیس به بررسی پرداختند. ۲ماه از این ماجرا گذشته بود که در 
تحقیقات پلیسی روشن شد گوشی موبایل فریبا روشن و از 

آن با افغانستان تماس گرفته شده است.
 با این سرنخ تحقیقات وارد مرحله تازه ای شد و یک متهم 

افغان به نام نعمت ردیابی و بازداشت شد.
 وی که سعی داشت با دروغگویی پلیس را گمراه کند سرانجام 
لب به اعتراف گشود و به رابطه پنهانی با فریبا اعتراف کرد و 
به بازسازی صحنه جرم پرداخت. نعمت گفت :فریبا با مردان 
افغان در ارتباط بود. آن روز به خانه شان رفته بودم اما سر پول 
با هم درگیر شدیم و او را خفه کردم . سپس گوشی موبایل و 
مقداری پول و طال دزدیدم و فرار کردم. با  اعتراف های این 
مرد وی در شــعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای 
میز محاکمه ایستاد.  در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست 

قصــاص را مطرح کردند. اما وقتی نعمت در جایگاه متهم 
ایستاد جرمش را گردن نگرفت.

 وی ادعای عجیبی را مطرح کرد و گفت: آن روز همراه یکی 
از دوستانم به نام احمد به خانه فریبا رفته بودم .احمد فریبا را 
با من آشنا کرد و او را از قبل می شناخت. آن روز او با فریبا 
درگیر شد  و او را خفه کرد .باور کنید من تحت فشار روانی 
به قتل اعتراف کردم و بی گناه هستم. سپس وکیل وی به دفاع 
پرداخت و گفت: در ســاختمانی که قتل در آن رخ داده یک 
مرد افغان نیز به طرز مشکوکی کشته شده است. امکان این که 
ماجرای کشته شدن فریبا با موکلم در ارتباط نباشد زیاد است 
و ممکن است یک نفر دیگر فریبا را کشته باشد .همانطور که 
خواهر قربانی نیز در تحقیقات  اولیه گفته بود فریبا دشمنان 

زیادی داشته و قبال نیز  تهدید به قتل شده بود.
 در این میان نماینده دادستان برخاست و به اظهارات وکیل 
متهم اعتراض کرد. و ی گفت: متهم پس از دســتگیری با 
جزئیات به تشــریح قتل پرداخته و اعترافات وی مقرون به 
واقع است.از این رو دفاعیات وکیل متهم رد می شود. بنا بر 
این گزارش، در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای 

صادر کنند.

قتل هولناک 2 برادر توسط دزدان شهریار !
گروه حوادث  -    مرد جوان که از سوی سارقان غافلگیر و در اتاقک 
نگهبانی کارگاهش حبس شده بود به جای تماس با پلیس از برادرش 
درخواست کمک کرد که همین موضوع منجر به قتل وی و برادرش شد.
حدود یک ماه قبل خانواده دو مرد جوان با مراجعه به کالنتری ۱7 نصیرآباد 
شهرستان شهریار از ناپدید شدن مرموز دوبرادر خبر دادند و مدعی شدند 
این دو برادر یک کارگاه صنعتی تولید کاموا در روستای دهشاد شهریار 
دارند. روز حادثه یکی از برادرها که در کارگاه بوده با برادر دیگرش تماس 
گرفته و از او خواسته بالفاصله خودش را به کارگاه برساند. مرد جوان هم 
سوار بر وانت پیکان خود شده و به کارگاهشان در دهشاد رفته است اما 

دیگر هیچ کدام از آنها به خانه برنگشته و ناپدید شده اند.
با اعالم این شــکایت پرونده به دستور رئیس پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامی غرب استان تهران تحت بررسی قرار گرفت و کارآگاهان برای 
تحقیق به محــل کارگاه رفتند. با ورود مأموران پلیس آگاهی به محل 
کارگاه، آثار خون روی در و کف اتاق نگهبانی مشاهده شد که بالفاصله 
مأموران اداره مبارزه با جرایم جنایی و تشخیص هویت به همراه مقام 
قضایی در محل کارگاه حضور پیدا کرده و پس از بررسی دقیق و پیگیری 
رد خون مشخص شد آثار خون تا ورودی یک حلقه چاه عمیق کشیده 

شده است.
سرهنگ کریمخانی، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی غرب استان 
تهران در تشریح این خبر گفت: با حضور عوامل آتش نشانی، جسد یکی 
از برادران از داخل چاه کشف شد اما با وجود عمق زیاد چاه و حجم آب 
داخل آن، امکان عملیات جست و جو برای برادر دیگر وجود نداشت.با 
ارجاع پرونده به اداره مبارزه با جرایم جنایی و آغاز اقدامات تخصصی 
و بررسی های فنی پلیسی مشخص شد خودرو پیکان وانت برادر دوم 
توسط مأموران کالنتری گلدسته شهرستان اسالمشهر کشف شده است 
از سوی دیگر عوامل آتش نشانی با تخلیه کامل آب چاه با عمق تقریبی۶۰ 

متر موفق شدند جسد برادر دوم را نیز از داخل چاه بیرون بکشند.
در ادامه بررســی ها کارآگاهان پلیس آگاهی بــا بازبینی دوربین های 

مداربسته، مسیرهای منتهی به محل وقوع قتل وهمچنین مسیرهای منتهی 
به محل کشف خودرو مقتول، تصاویری از دو جوان که داخل خودرو 
وانت حضور داشتند به دست آوردند که در بررسی های بعدی مشخص 
شــد اموالی از داخل کارگاه نیز به سرقت رفته است.این مقام انتظامی 
افزود: با انجام اقدامات اطالعاتی پلیس، یکی از قاتالن مورد شناسایی 
قرار گرفته و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد. وی در بازجویی ها 
اعتراف کرد که کارگاه را از قبل شناسایی کرده و موضوع را با دو نفر از 
دوستانش برای سرقت درمیان گذاشته و هرسه نفر، تصمیم به سرقت 
از کارگاه گرفتند و بامداد ۹ آذرماه، هر سه نفر وارد کارگاه شده و درحال 
سرقت آهن آالت بودند که یکی از برادران متوجه حضور آنها شد اما در 
جریان درگیری با ضربات سالح سرد، وی را مورد ضرب وجرح قرار 
داده و دست و پای او را بسته و داخل اتاق نگهبانی حبس کردند اما مرد 
جوان که مجروح شــده بود با استفاده از تلفن همراه خودش، موضوع 

حضور سارقان را به برادرش اطالع داد.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران تصریح کرد: 

سارقان در حال سرقت آهن آالت و دیگر اموال موجود در کارگاه بوده اند 
که برادر دوم با یک دستگاه پیکان وانت وارد کارگاه شده و سارقان به 
محض اطالع از حضورش با کمین کردن در پشت در کارگاه، او را نیز 
غافلگیر و مجروح کردند و در ادامه هر دو برادر را داخل چاه آب کارگاه 

انداخته و با خودرو وانت پیکان متواری شدند.
به گفته سرهنگ کریمخانی پس از اعترافات قاتل و گرفتن نیابت قضایی، 
تیمی از مأموران پلیس آگاهی در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی، دو قاتل 
دیگر را در شهر تهران دستگیر کردند که با صدور قرار بازداشت موقت 
از سوی مقام قضایی، قاتالن برای ادامه تحقیقات در اختیار پلیس آگاهی 

قرار گرفتند.
رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران ضمن هشدار به شهروندان توصیه 
کرد: هنگام اطالع از سرقت یا اتفاقی ناگوار به جای اینکه مستقیم وارد 
درگیری شــوند برای حفظ ســالمت و امنیت جانی خود، موضوع را 
بالفاصله به فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند تا اقدام به موقع قانونی 

از سوی پلیس انجام گیرد.


