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اصل سند خودروی شورلت کامارو 2011 

رنگ زرد به شماره پالک 22/ 22588 

شماره موتور 1b9147376 شماره شاسی 

1b9147376 به نام نوید رستمی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره  
142537/01 به نام امید فروغی اصل مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

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

شرکت ها می باشد. 09336848513

 

خـدمات
 

خشکشویی

 

حمل بار
 

جویای کار

 

استخدام
 

مفـقودی

خانم مسلط به زبان عربی جهت 
آژانس مسافرتی نیازمندیم .شماره 

تماس 09195879157

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

    گروه حوادث  -  از همســرم طالق گرفته بودم که ناچار شدم 
برای تامین هزینه های زندگی با پســر عمه ام همکاری کنم. او 
جوانی معتاد و سابقه دار بود که به مغازه ها دستبرد می زد به همین 

دلیل من هم در کنار او به سرقت رو آوردم و ...
ســمیرا 29 ساله ای که به همراه پســر عمه 34 ساله اش  به اتهام 
سرقت از مغازه دستگیر شده بود، در حالی که بیان می کرد فریب 
وسوسه های پسرعمه ام را خورده ام تا پول های هنگفتی به دست 
آورم، به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت: 5 
سال بیشتر نداشتم که پدر و مادرم از یکدیگر جدا شدند و من در 
میان دو انتخاب حیران ماندم اما مادرم که خودش سربار خانواده 
پدربزرگم شــده بود، نمی توانست از من نگهداری کند به همین 
دلیل حضانت مرا به پدرم واگذار کرد و من از همان دوران کودکی 
از مهر مادری محروم شدم و تنها به پدرم تکیه کردم ولی چند ماه 
بعد این تکیه گاه لرزان نیز فرو ریخت و پدرم با زن جوان دیگری 

ازدواج کرد.
این درحالی بود که نامادری ام از همان ابتدا شــرط گذاشــت که 
پــدرم بین مــن و او یکی را انتخاب کند. پــدرم نیز برای رفاه و 
آسایش همســرش مرا به عمه ام سپرد تا بتواند زندگی جدیدی 

را شروع کند.
حاال دیگر عاطفه پدری را هم از دست داده بودم و دوران کودکی 
سختی را می گذراندم. از سوی دیگر عمه ام نیز زندگی آشفته ای 
داشت چرا که پسر عمه ام به مصرف مواد مخدر رو آورده بود و 
دست به هرگونه خالفی می زد تا جایی که یک بار نیز به اتهام آدم 

ربایی دستگیر و روانه زندان شد.
من هم تا مقطع راهنمایی تحصیل کردم اما در نابسامانی خانوادگی 
عمه ام، دیگر نتوانستم ادامه تحصیل بدهم و به ناچار با رها کردن 
درس و مدرســه به امور خانه داری مشــغول شدم تا این که در 
هجدهمین بهار زندگی ام پای سفره عقد نشستم و با پسر یکی از 
دوســتان عمه ام ازدواج کردم چرا که عمه ام به ازدواج من اصرار 
داشت و مدعی بود در میان این همه سختی و مشکالت زندگی، 
نمی تواند مخارج مرا نیز بپردازد اما خیلی زود متوجه شــدم که 
ارسالن نه تنها اعتیاد شدیدی به مواد مخدر صنعتی دارد بلکه دچار 

نوعی بیماری روانی است و با توهم زندگی می کند.
چون سرپناه و پشتیبانی نداشتم خیلی تالش کردم تا بتوانم در کنار 
ارسالن به این زندگی تلخ ادامه بدهم اما رفتارهای او به اندازه ای 
وحشتناک بود که امنیت جانی نداشتم. باالخره در حالی حدود 2 

سال قبل از همسرم طالق گرفتم که دختری 3 ساله داشتم و مجبور 
بودم او را نزد خودم نگه دارم.

در این وضعیت و با کوله باری از غم و اندوه دخترم را به آغوش 
گرفتم و باز هم به خانه عمه ام بازگشتم. حاال دیگر پسر عمه ام به 
یک خالفکار حرفه ای تبدیل شده بود. »اباصلت« آشکارا دست به 
سرقت می زد و از هیچ کس باکی نداشت اما من که نمی خواستم 
دیگر سربار عمه ام باشم خیلی تالش کردم تا کاری برای خودم 
دست و پا کنم اما به دلیل این که باید دخترم را نیز همراه خودم می 

بردم شغل مناسبی پیدا نکردم.
در این شــرایط پسرعمه ام پیشــنهاد داد تا با او به سرقت بروم و 
درآمد هنگفتی داشته باشــم. ابتدا قبول نکردم اما او دست بردار 
نبود و مدام زیر گوشم زمزمه می کرد که چون من زن هستم کسی 
هنگام سرقت به ما مشکوک نمی شود و ما به راحتی به مغازه ها 

دستبرد می زنیم.
خالصه در برابر اصرار و وسوسه های مادی اباصلت دوام نیاوردم 
و با او همدست شدم. اوایل صبح که مراکز تجاری خلوت بودند 
من نگهبانی می دادم و پسر عمه ام نیز به مغازه ها  دستبرد می زد 
اما در این میان هیچ گاه رنگ پول هنگفت را ندیدم و زندگی ام را با 

سختی می گذراندم تا این که وارد مجتمع تجاری در اطراف میدان 
خیام شدیم و  اباصلت به یکی از غرفه هادستبرد زد.

هنــوز از مرکز تجاری خارج نشــده بودیم کــه ناگهان ماموران 
نگهبانی و حفاظت آن مرکز تجاری از راه رسیدند و درحالی ما را 
تحویل نیروهای کالنتری سپاد مشهد دادند که تصاویر سرقت در 
دوربین های مداربسته ثبت و ضبط شده بود. بعد از آن هم ماموران 
انتظامی لوازم سرقتی دیگری مانند گیتار، تعدادی کاپشن و وسایل 

کوهنوردی از ما کشف کردند که اباصلت آن ها را نگهداری کرده 
بود. اکنون از کرده خود پشیمانم اما ای کاش ...

 با صدور دســتوری ویژه از سوی سرگرد جعفر عامری )رئیس 
کالنتری ســپاد( تحقیقات نیروهای ورزیده تجسس برای ریشه 
یابی ســرقت های احتمالــی دیگر این متهمان بــا راهنمایی و 
مجوزهای قضایی از ســوی قاضی فرهمندنیا )جانشین معاون 

دادستان مرکز خراسان رضوی( ادامه یافت.

سرنوشت تلخ زن جوان؛ آبروی فامیل رفتسرنوشت تلخ زن جوان؛ آبروی فامیل رفت

روایتی از جنایتی مرموز...روایتی از جنایتی مرموز...
گروه حوادث  -   با اعالم یک مورد خودکشی به پلیس مشهد، بالفاصله مأموران انتظامی به محل حادثه 
در خیابان پنجتن اعزام می شــوند. آن ها با پیکر بی جان زنی روبه رو شــدند، که شالی بریده دور گردنش 

خودنمایی می کرد.
براساس اطالعات اولیه فردی که حادثه را گزارش کرده بود، با ادعای خودکشی موضوع را به پلیس اطالع 
داده اما با ورود تیم جنایی به صحنه و آغاز تحقیقات، این فرد خیلی زود به تناقض گویی افتاده بود که در 

نهایت با اتهام به قتل و صحنه سازی دستگیر شد.
محل وقوع حادثه حیاط کوچک یک منزل مسکونی نقلی، در خیابان پنجتن بود. جسد نیز متعلق به زنی جوان 

بود که هیچ یک از اهالی محل او را نمی شناختند.
بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقالب ناحیه دو مشهد، با ورود به صحنه و معاینه جسد متوفی متوجه 
شد که شیار مرسوم در پرونده های حلق آویزی دور گردن این فرد وجود ندارد. همین موضوع ظن و گمان 

هایی را برانگیخت و فرضیه قتل را قوت بخشید.
برمال شدن راز 4 ساله

قاضی صادق صفری در پی یافتن ارتباط میان مرد و متوفی بود که مشخص شد آن ها از مدتی قبل همدیگر 
را می شناخته اند و این زن گاهی برای دیدن مرد به این خانه می آمده است. ارتباطی که مرد تالش می کرد 
آن را پنهان کند و از ارتباط 4 ساله با این زن متأهل پرده برندارد، هر چند که ناکام ماند و مقام قضایی خیلی 

زود متوجه این خیانت 4 ساله شد.
نحوه ورود متوفی به خانه موضوع دیگری بود که تیم جنایی برای یافتن جواب آن تحقیق از مرد را آغاز کرد. 
او که مدعی بود به زن کلید نداده است در ادعایی جدید نام چند همسایه را به میان آورد که شاید آن ها کلید 
داشته اند، موضوعی که با تکذیب همسایه ها روبه رو شد. مرد در گام بعدی دوباره ادعا کرد که صاحب خانه 
کلید را به او داده است، اما تماس با صاحب خانه نیز تکذیب دیگری به همراه داشت. تناقض گویی های 

مکرر مرد موجب شد تا به عنوان تنها مظنون پرونده دستگیر شود.
کشف یک سرنخ دیگر

مرد جوان که با اتهام قتل و صحنه سازی به منظور فرار از جنایت متهم شده بود، به هر دری می زد تا نقش 
خود را انکار کند اما اقدامات ناشیانه او به منظور پاک کردن همه آثار در صحنه جرم، با کشف سرنخی دیگر، 

همچون کالفی به دست و پای او پیچید.
بررســی های فنی در این پرونده که برای مقام قضایی مســجل شده بود قتل عمد است، نشان می داد که با 

وجود ارتباط طوالنی مقتول و متهم، هیچ تماس و پیامی در گوشی های تلفن همراه این افراد وجود ندارد.
متهم که این بار نیز نتوانســت پاســخ روشنی به این موضوع بدهد، به اتهام قتل بازداشت شد و برای انجام 

بازجویی های فنی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت.
پزشکی قانونی: متوفی به قتل رسیده است

با گذشت سه روز از کشف جسد زن جوان و انتقال پیکر او برای مشخص شدن علت مرگ به پزشکی قانونی، 
دیروز نتیجه معاینات کارشناسان این سازمان به مقام قضایی اعالم شد.

براساس این اقدامات فنی از آنجا که کبودی های دور گردن بیشتر در ناحیه پشت بوده است و هیچ نشانه 
ای از رد شیار طناب یا شال دور گردن متوفی نبوده است، کارشناسان به این نتیجه رسیدند که زن جوان با 

فشار دست خفه شده است.
با اعالم نظر قطعی پزشکی قانونی مبنی بر قتل، بازجویی ها از متهم که براساس شواهد موجود عامل این 

جنایت است، ادامه دارد.

قاتل احمد خان دستگیر شد قاتل احمد خان دستگیر شد 

گــروه حــوادث  -   فرمانده انتظامی اندیمشــک از 
دستگیری قاتل فراری پس از سه سال در این شهرستان 

خبر داد.
زندانی فراری دســتگیری شــد. زندانی فراری متهم به 
قتل اســت. زندانی فراری سال ۱39۷ هنگام انتقال فرار 
میکند. زندانی فراری ســال ۱3۸۸ دست به قتل میزند. 
زندانی فراری فردی به نام احمد خان را به قتل میرساند.
جواد مراونه اظهار کرد: هشــتم خرداد ماه ســال ۱3۸۸ 
فردی به هویت احمد خان هیکی توسط فردی به هویت 

معلوم بوسیله سالح گرم به قتل رسید.
وی افزود: شــخص قاتل در آن زمان دســتگیر و روانه 
زندان اهواز شده و در 2۷ مهرماه ۱39۷ توسط مأموران 
بدرقه تهــران برای اعزام به زندان بــه هنگام انتقال به 
صورت مسلحانه توسط افراد ناشناس از دست مأموران 

فرار و متواری شد.

فرمانده انتظامی اندیمشــک گفت: با تالش گسترده و 
شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی و با انجام اقدامات 
فنــی و اطالعاتی محــل اختفای قاتل در یکی از مناطق 
شهرستان شناسایی که پس از هماهنگی قضائی در یک 

عملیات ضربتی دستگیر شد.
 حمله مسلحانه به ماموران بدرقه در تهران

مراونه تصریح کرد: در بازرســی صورت گرفته از محل 
اختفای متهم، یک قبضه ســالح کالشــنیکف به همراه 
یک تیغه خشــاب و ۱9 عدد تیر جنگی مربوطه کشف 

و ضبط شد.
فرمانده انتظامی اندیمشــک ضمن اشاره به اینکه متهم 
دستگیر شده تحت الحفظ به مرجع قضائی تحویل داده 
شد، گفت: شرارت و حمل سالح خط قرمز پلیس است 
و بی شک با شدت و قاطعیت با مخالن امنیت برخورد 

می شود.

 

استخدام


