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اصل کارت کیشوندی به شماره 08/ 146038
به نام امیر مسعود ادیبی سده مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 01/ 146038
به نام معصومه توانگر ریزی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره  172524/01
به نام محبوبه قاسمی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدیر فنی بند ) ب ( آژانس هواپیمایی 

ساکن کیش با سابقه کار، حقوق خوب،  

پورسانت عالی و بیمه جهت همکاری 

در آژانس هواپیمایی نیازمندیم . 

شماره تماس : 09195879157

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

آقا 30 ساله جویای کار حراست، 
خدماتی و... آماده همکاری با 

شرکت ها می باشد. 09336848513

 

خـدمات
 

خشکشویی

 

حمل بار
 

جویای کار

 

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

به تعدادی نیروی نگهبان و البی من 
با سابقه کار نیازمندیم.

44487012

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

جنایت مستانه در تهران؛

    گروه حوادث  -  مرد جوان که به دنبال رابطه پنهانی و عشق 
ممنــوع به یک زن متاهل وی را کشــته بــود با حکم قضایی به 

قصاص محکوم شد.
رســیدگی به این پرونده از فروردین ماه امسال به دنبال ناپدید 
شــدن زن جوانی به نام فرشــته آغاز شد .همسر او که به  پلیس 
آگاهی رفته بود گفت: همســرم دیروز صبح از خانه بیرون رفته 
و دیگر بازنگشــته است.گوشــی موبایل  او خاموش اســت و  

می ترسم بالیی سرش آمده باشد.
با این شکایت تالش برای افشای راز ناپدید شدن زن جوان آغاز 
شد .تا اینکه چند روز بعد ماموران پلیس جسد پتو پیچ فرشته را 
در کانال آبی در حاشیه قزوین پیدا کردند. آثار کبودی روی بدن 
این زن نشان می داد او در محل دیگری کشته و احتماال جسدش  

داخل کانال آب رها شده است .
جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و پلیس برای 

افشای راز جنایت به تکاپو افتاد.
 یک ماه از قتل مرموز زن جوان گذشته بود که مأموران پلیس با 
ردیابی تماس های  تلفنی فرشــته به رابطه پنهانی او با یک مرد 

جوان به نام مرتضی پی بردند و وی را بازداشت کردند.
این مرد که مامور خرید یک رســتوران بود ســعی داشــت با 
دروغگویــی هایش پلیس را گمراه کند اما ســرانجام به  رابطه 

پنهانی با زن جوان و قتل وی اعتراف کرد .

بــا اعتراف های این مرد وی در شــعبه دهم دادگاه کیفری یک 
استان تهران پای میز محاکمه ایستاد .

در ابتدای جلسه  همسرش قربانی که ولی قهری دختر خردسالش 
اســت از طرف فرزندش و مادر فرشته درخواست قصاص را 
مطرح کرد و گفت: مادر فرشــته بیمار اســت و به همین خاطر 

در دادگاه حاضر نشده است.اما برای قاتل قصاص میخواهد.
وی ادامه داد: گفت من قیم دخترخردســالم هســتن و از طرف 
دخترم برای قاتل مادرش قصاص می خواهم .متهم باید توضیح 
دهد با چه انگیزه ای همسرم را کشته است .من از صبح تا شب در 
چند شیفت کار میکردم تا همسر و دخترم در رفاه باشند .همسرم 
هرگز به من بی مهری نکرده بود و من نمیتوانم ادعای متهم مبنی 

بر خیانت همسرم را باور کنم.
سپس نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و به اتهام قتل زن 
جوان،  صدمات عمدی غیر منتهی به قتل، شرب خمر و سرقت 
گوشی موبایل  قربانی درخواست اشد مجازات را مطرح کرد .

وقتی مرتضی  که ســابقه مصرف شیشه در پرونده اش دارد در 
جایگاه ویژه ایســتاد گفت :من چند ســال قبل از همسرم جدا 
شدم و سرپرســتی دو فرزندم را به همسرم سپردم .بهمن سال 
۹۹ بود که به  میدان خراســان رفته بودم تا برای رستوران محل 
کارم خریــد کنم .چون موتورم خراب شــده بود پیاده در حال 

گشت و گذار بودم.

من مقابل یک فروشگاه ایستاده بودم که  و فرشته را برای اولین 
بار دیدم. او به من لبخند زد .به او گفتم به چه چیزی می خندد که 
به من ابراز عالقه کرد و از من خواست تا با هم آب میوه بخوریم.

 وی  ادامه داد: زن جوان به من گفت سال ها قبل از شوهرش جدا 
شده و به تنهایی  زندگی می کند.این شروع رابطه دوستانه ما با هم 
بود. ما  قبل از عید دوبار یکدیگر را  مالقات کردیم .او می گفت 

چون بیماری قند دارد تریاک مصرف میکند .
بعد از ۱۳ بدر بود که او را به خانه مان دعوت کردم. آنجا با هم 
مشروب خوردیم و مواد مخدر مصرف کردیم. اما یکباره حال 
فرشــته بد شد .او رازی  را برایم برمال کرد که از شنیدن آن وکه 

شدم. او به من گفت شوهر و یک دختر دارد .
من به او گفتم  به خاطر خیانت از همسرم  جدا شده ام و او نباید 
به همســرش خیانت کند.من قبال به او گفته بودم  هرگز با زن 
متاهــل رابطه برقرار نمی کنم. ما در حال بحث بودیم که یکباره 
حال فرشته بد شد. او بیهوش بود که  من پتویی را با طناب دورش 
پیچیدم و احتماال وقتی پتو  را دور جسد می پیچیدم  طناب دور 

گردنش افتاده و دچار خفگی شده است.
 قاضی گفت :پزشکی قانونی تایید کرده  این زن با پیچیده شدن 
طناب به دور گردنش خفه شــده است. پس بهتر است حقیقت 
را بگویید .که مرتضی در حالی که ســرش را پایین انداخته بود 
گفت: بله فرشــته بی حال شده بود که طناب را به دور گردنش 

پیچیدم و او را خفه کردم .ســپس جســد پتو پیچ را با ماشین به 
قزوین بردم و در کانال آب رها کردم.

قاضــی گفت: آثار کبودی های متعــدد روی بدن زن جوان به 
چه علت ایجاد شــده است؟که متهم پاسخ داد: فرشته  می گفت 
به  بیماری قند و واریس مبتالســت .کبودی های  روی بدن او 
به همین دلیل بوده اســت و یا ممکن اســت هنگام حمل جسد 

غیرعمدی بدنش  کبود شده باشد.
این متهم درباره اتهام ســرقت گوشی قربانی گفت: من وقتی به 
خانه بازگشتم متوجه شدم گوشی فرشته در خانه  جا مانده است. 
به همین خاطر آن را به میدان شــوش بردم و به مبلغ ۴۰۰ هزار 

تومان به یک مالخر فروختم .
وی به عنوات آخرین دفاع گفت: باور کنید من قصد کشــتن او 

را نداشتم .وقتی فهمیدم به من دروغ گفته و شوهر و فرزند دارد 
کنترل اعصاب را از دست دادم.او نباید به من دروغ میگفت.

در این میان دختر قربانی  در حالی که اشک می ریخت برخاست 
و گفــت: حتی اگر مادرم خیانت کرده بود باید او را از خانه ات 
بیــرون می کردی. نه اینکه   این چنین فجیع او را  بکشــی .من 
همیشه عادت داشتم کنار مادرم بخوابم. اما حاال سنگ قبر او را 

در آغوش می گیرم تا به آرامش برسم.
این دختر اوامه داد: مادرم  اهل مصرف مواد مخدر و مشــروب 
نبــود و من هرگز آثار کبودی ناشــی از واریس  را روی بدنش 

ندیده بودم .
با پایان دفاعیات متهم قضات وارد شــور شــدند و با توجه به 
مدرک های موجود در پرونده وی را به قصاص محکوم کردند.

کشف جسد زن متاهل در کانال آب

قصاص در پرونده 
قتل زنی که جسدش 

پیدا نشد

گروه حوادث  -   قصاص و زندان، مجازات مردی که است که به قتل 
همسرش متهم شد. این در حالی است که هنوز جسد مقتول پیدا نشده 
است. هر  چند انگشت اتهام به سمت پسر مرد سالخورده نیز نشانه رفته 
بود، اما قضات دالیل علیه او را کافی ندانســته و این جوان را از اتهامات 

واردشده تبرئه کردند.
قصاص و زندان، مجازات مردی که است که به قتل همسرش متهم شد. 
این در حالی است که هنوز جسد مقتول پیدا نشده است. هر  چند انگشت 
اتهام به سمت پسر مرد سالخورده نیز نشانه رفته بود، اما قضات دالیل علیه 

او را کافی ندانسته و این جوان را از اتهامات واردشده تبرئه کردند.
این پرونده در پی ناپدیدشدن زنی به نام مریم تشکیل شد و همسرش 
سعید در بازجویی ها اتهام قتل را قبول کرد، اما با توجه به پیدانشدن جسد 
مقتول، مرد متهم در ادامه تحقیقات قتل را انکار کرد و مدعی شد تحت 

فشار اعتراف کرده و هرچه گفته دروغ است.
مریم، زن 5۰ ساله، دی ماه سه سال قبل به طور ناگهانی گم شد و خانواده اش 
به پلیس اطالع دادند از او خبری ندارند. برادر مریم در توضیح گم شدن 
خواهرش گفت: خواهرم از سال ۹۱ با مرد ۷۶ ساله ای به نام سعید ازدواج 
کرده اســت، اما حاال چند روزی می شــود که خواهرهایم می گویند از 
مریم هیچ خبری ندارند. شوهرش نیز پاسخ قانع کننده ای به ما نمی دهد 
و حرف های او نشــان می دهد از سرنوشت خواهرم خبر دارد اما دروغ 

می گوید.
سعید مدعی شد از سرنوشت مریم خبری ندارد، اما پلیس در تحقیقات 
خود به نقطه زنی تلفن همراه مقتول پرداخت و متوجه شد تلفن همراه مریم 
آخرین بار در اطراف خانه سعید و پسرش آنتن داشته است. وقتی سعید 
در برابر مدارک پلیس قرار گرفت، اعتراف کرد مرتکب قتل شده است. 
او گفت به  دلیل اختالفی که با مقتول داشت، این زن را کشت و به همراه 

پسرش جسد را مثله کرد.
ســعید گفت: من و مریم سال ۹۱ با هم ازدواج کردیم، اما مدام اختالف 

داشــتیم و به  همین  خاطر چند بار از هم جدا شــدیم، اما دوباره رجوع 
کردیم. آخرین بار او به خانه ام آمده بود که با هم درگیر شدیم و من با چاقو 
او را کشتم. سپس جسدش را با همدستی پسرم مثله کردم. بعد آن را به 

بیابان های اطراف تهران بردیم و در آنجا رها کردیم.
به  دنبال اظهارات مرد سالخورده، پسرش تحت بازجویی قرار گرفت، اما 
مدعی شد هیچ دستی در این ماجرا نداشته است. او گفت: من نمی دانم 
چرا پدرم چنین حرف هایی زده است، اما من این کار را نکردم و اتهام را 

قبول ندارم.
این در حالی بود که مأموران پلیس نتوانستند هیچ اثری از جسد مثله شده 
مریم به دست بیاورند. درحالی که سه سال از این ماجرا گذشته بود، برای 
سعید به اتهام قتل، جنایت بر میت و سرقت کارت عابربانک مقتول و برای 
پسرش به اتهام سرقت و اخفای ادله جرم کیفرخواست صادر و پرونده شان 
به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و متهمان پای میز محاکمه 
رفتند. در جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه 2 دادگاه کیفری استان 
تهران برگزار شد، ابتدا کیفرخواست علیه متهم خوانده و سپس اولیای دم 
در جایگاه حاضر شدند. برادر و چهار خواهر مریم درخواست قصاص 

را مطرح کردند .
برادر قربانی وقتی پشــت تریبون قرار گرفت، گفت: این قتل به خاطر 
پول اتفاق افتاده است. سعید مطلع بود خواهرم به تازگی بازنشسته شده 
و سنواتش را گرفته است. او خواهرم را اغفال کرد و به خانه اش کشاند 

و با همدستی پسرش او را کشت. ما حاضر به گذشت نیستیم و برای او 
تقاضای قصاص داریم.

سپس متهم ردیف اول روبه روی قضات ایستاد، اما قتل را گردن نگرفت. 
این مرد گفت: من و مریم سال ۹۱ با هم ازدواج کردیم، اما مدتی بعد از 
هم جدا شدیم. ما در شش سال زندگی مشترک، دو بار عقد کردیم و دو 
بار از یکدیگر جدا شدیم. چند بار هم در این مدت او را صیغه کرده بودم. 
آخرین بار در حالی که او صیغه من بود، به خانه مان آمد. من بیرون رفته 
بودم که با من تماس گرفت و گفت می خواهد به خانه اش برگردد. من به او 
اصرار کردم تا برگشتن من منتظر بماند، اما قبول نکرد. همسایه ها می گفتند 
او ســوار یک پراید شده و از خانه بیرون رفته است. بعد از آن روز دیگر 

خبری از او نداشتم و نمی دانم چطور ناپدید شده است.
متهم در پاسخ به این سؤال که چرا در شش سال زندگی بارها جدا شده و 
دوباره ازدواج کرده اند، گفت: هر بار که از مریم جدا می شدم، می خواست 
او را صیغه کنم. ما در این مدت چند بار از هم جدا شدیم و بار دیگر با هم 
ازدواج کردیم. وی درباره اینکه چرا کارت عابربانک همسرش دست او 
بود، گفت: ما با هم حساب مشترک داشتیم و قرار بود با پولی که در آن 

حساب بود، سرپرستی یک کودک را بر عهده بگیریم.
متهم در ادامه در پاســخ به این سؤال که چرا کف خودروی او آثار خون 
پیدا شده است، سکوت کرد. او همچنین درباره اعترافات قبلی اش گفت: 
من قبال تحت فشار و شکنجه به قتل همسرم اعتراف کرده بودم، اما حاال 

می گویم بی گناه هستم و از سرنوشت او اطالعی ندارم.
سپس پسر متهم که با قرار وثیقه آزاد بود، در جایگاه ایستاد و او هم اتهاماتش 
را نپذیرفت. در پایان هیئت قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و در 
نهایت پسر متهم را از اتهامات وارده تبرئه و شوهر صیغه ای مریم را در قتل 
مجرم تشخیص داده و به قصاص محکوم کردند. قضات همچنین متهم را 
به  دلیل اختفای جسد به حبس محکوم کردند. در صورتی که متهم به رأی 
صادرشده اعتراض کند، پرونده در دیوان عالی کشور بررسی خواهد شد.

درگیری خونین به خاطر دستبند طال

گروه حوادث  -  درگیری چهار پسر نوجوان بر سر دستبند طال 
یکی از آنها را به کام مرگ کشاند و دیگری را راهی بیمارستان 

کرد.
ساعت 2 بامداد پنجشنبه ۹ دی، مأموران کالنتری ۱5۳ شهرک 
ولیعصر در تماس با بازپرس محمد جواد شفیعی از قتل پسر 

نوجوانی خبر دادند.
با اعالم این خبر تحقیقات به دستور بازپرس جنایی آغاز و در 
بررسی های صورت گرفته مشخص شد چهار پسر در مقابل 
یک مغازه بازی های رایانه ای باهم درگیر شــده بودند که این 
درگیری با مرگ یکی از آنها و زخمی شدن طرف مقابل پایان 
یافته اســت. به دستور بازپرس جنایی جسد پسر ۱۷ ساله به 
پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات از متهم اصلی ماجرا آغاز شد.
متهم ۱۹ ساله که از ناحیه سر مجروح شده و در بیمارستان بسر 
می برد در تحقیقات اولیه به کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
پایتخت گفت: مقتول و دوســتش مقابل مغازه بازی رایانه ای 
ایستاده بودند و داشتند سیگار می کشیدند. من و دوستم که یک 

سال از خودم کوچکتر است با آنها سالم و احوالپرسی کردیم. 
آنها در همان حوالی زندگی می کنند و به واســطه بچه محل 

بودنمان آنها را می شناختیم.
او ادامه داد: دوســتم دستبند طالیی به دست داشت که مقتول 
با دیدن آن توجهش جلب شــد و در حالی که دستبند را نگاه 
می کرد به دوستم گفت دستبندت را به من بده. اما فرشاد، دوستم 
مخالفت کرد و سر همین موضوع بحث و اختالف شروع شد. 
مقتول اصرار داشت که دستبند را بگیرد. درگیری باال گرفت و 
من به حمایت از دوستم وارد درگیری شدم. در این میان، مقتول 
با قمه ای که در دست داشت به ما حمله کرد که ضربه ای به سرم 
خورد و زخمی شدم. من هم برای فرار از دست او چاقویی را 

که همراهم بود، پرتاب کردم که به گردن او خورد.
به دنبال اعتراف متهم جوان، بازپرس شــعبه پنجم دادسرای 
جنایی تهران، متهم اصلی و دوســتش را در اختیار کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی قرار داد و تحقیقات در این خصوص 

ادامه دارد.
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