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اصل کارت کیشوندی به شماره  150876/01 
به نام زهرا نادری پیر علی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل قرارداد واگذاری زمین واقع در 
مجتمع مسکونی دیدنیها به شماره پالک 
تفکیکی C-T-9 با کاربری فرهنگی - 
ورزشی به شماره قرارداد4230 /26 

مورخه 93/3/13 و صورت جلسه 
تحویل زمین به شماره 233/2311 به 
تاریخ 94/01/30 با کروکی زمین ، 

منعقده فی مابین شرکت سرمایه گذاری 
و توسعه کیش و احسان حدادی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

الحاقیه شماره 1 طی قرارداد 
به شماره 26/4230 مورخ 

93/03/13 در خصوص تغییر 
کاربری و تمدید دوره ساخت قطعه 
C-T-9 به شماره 378/ق/96 به 
تاریخ 96/8/11 فی مابین شرکت 
سرمایه گذاری و توسعه کیش و 
احسان حدادی مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

الحاقیه شماره 2 طی قرارداد شماره 
26/4230 مورخ 93/03/13 در 

خصوص اعطای زمان هدر رفته 
قطعه C- T - 9 واقع در کیش 

مجتمع مسکونی دیدنیها به شماره 
212/ق/97 مورخ 97/06/11 فی 

مابین شرکت سرمایه گذاری و توسعه 
کیش و احسان حدادی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل سند خودروی سانتافه 2008 
رنگ نقره ای متالیک به شماره 

پالک 27595/22 شماره موتور 
G6EA8A081233 شماره شاسی 

KMHSH81D88U339445 به نام 
محمد حسن شهبازی مفقود گردیده 
است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

شرکت مارین دریا به مشاغل زیر 
نیازمند است : 

ـ کارپرداز امور پشتیبانی دارای 
گواهینامه و آشنا به جزیره یک نفر 

ـ پذیرشگر آقا جهت کار در کلوپ 
تفریحات دریایی یک نفر 

ـ خدماتی آقا جهت کار در محوطه 
شرکت دو نفر 

شماره تماس: 44465383 
09309738070

عطاری عین الشفا با سوغات همدان، 
انواع عرقیجات، داروهای گیاهی،گردو 
باپوست ومغز گردو تویسرکان،بادام 

درختی باپوست ومغز بادام، شیره انگور 
مالیر،ارده بروجرد و ...

آدرس:پارس خلیج فارس ، کوچه بابونه
شماره تماس ها 09188155903

09378980666 جنتی عطایی

آقا 37 ساله جویای کار نگهبانی و 
ساختمانی آماده همکاری می باشد. 

شماره تماس 09151803156

 

مفـقودی
 

استخدام

 

استخدام

به یک نیروی خدماتی خانم یا آقا جهت همکاری 

در دفتر امالک آداک کیش با حقوق مکفی 

نیازمندیم . شماره تماس : 09347690778

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

گفت و گو با قاتل سنگ پران بزرگراه های تهران؛

    گروه حوادث  -   مرد سنگ پران گفت: می خواستم ازدواج کنم 
ولی نشد. شاید یکی از دالیلی که دست به این کار زدم تنهایی ام بود.

 »مــن محجورم« این اولین جمله ای بود که متهم در مقابل دوربین 
خبرنگاران به زبان آورد. علیرضا 45 ساله، با ظاهری آشفته، اصرار 
داشت که به جای بازداشتگاه او را به تیمارستان منتقل کنند، چرا که 

تاب و توان تحمل زندان را ندارد.
انگیزه ات از این کارها چه بود؟

اعصاب مرا بهم ریخته بودند و اصالً متوجه نبودم که چکار می کنم. 
من نمی خواستم کسی کشته شود، فقط می خواستم در حد خراب 
کردن خودروها باشــد. تا به مردمــی که مرا کتک می زدند و اذیت 
می کردند بگویم که من با کســی دشمنی ندارم. می خواستم از حق 
خودم دفاع و عقده هایم را خالی کنم. حقم را خورده بودند. در جامعه 

به من ظلم شده بود.

چه کسانی اعصابت را بهم ریخته بودند؟
خواهــر و برادرهایم و مردم جامعه با من کارهایی کردند که رویم 
نمی شود بگویم. مثالً مردم به من چپ چپ نگاه می کردند، چرا باید 
این کار را انجام می دادند. یکبار رفتم شیرینی بخرم، فروشنده به جای 
40 هزار تومان با من 80 هزار تومان حســاب کرد. یک دفعه هم در 
خیابان داشتم راه می رفتم، یک مرد مست مرا بلند کرد و انداخت در 

مغازه موتورسازی اش، بعد هم مرا کتک زد و اذیت کرد.
پدر و مادرت زنده هستند؟

10 سال قبل مادرم فوت کرد اما فامیل و خواهر و برادرم می گویند 
مادرت آنقدر غصه تو را خورد فوت کرد. درصورتی که مادرم دیابت 
داشت و مریض قلبی بود، او مرا خیلی دوست داشت و مدام می گفت 
درسته که مردم تو را اذیت می کنند، اما من می شناسمت و می دانم که 
آدم خوبی هستی. پدرم دوباره ازدواج کرد نامادری ام زن خوبی است. 

اما خواهر و برادرم خیلی اذیتم می کنند. خواهرم انگشتر طالیش را 
مخفی می کرد و می گفت علیرضا دزدیده است.

چرا اصرار  داری تو را به تیمارستان ببرند؟
 من از بازداشــتگاه می ترسم و احساس غربت می کنم. آنجا سکته 
می کنم. تا به حال بازداشتگاه نرفتم لطفاً بگویید مرا به تیمارستان ببرند.

می دانستی دو نفر را کشته ای؟
نه، وقتی دستگیر شدم فهمیدم.
در روزنامه ها نخوانده بودی؟

نه، من با فضای مجازی کاری ندارم و روزنامه هم نمی خوانم.
چه ساعتی این کار را انجام می دادی؟

5 صبح، از خانه ام در محدوده خیابان کارون خارج می شدم و هر چند 
روز یکبار این کار را انجام می دادم.

چرا 5 صبح سنگ پرانی می کردی؟

به خاطر اینکه در روز بزرگراه ها و خیابان ها شــلوغ اســت و مرا 
می گرفتند.

بیماری روحی و روانی داری؟
بله، 27 سال قبل تحت درمان بودم.

شغلت چییست؟

کارهای زیادی انجام دادم اما از سال 84 بیکارم و پدرم خرج زندگی ام 
و خانه ای که برای من اجاره کرده است را می دهد.

ازدواج نکردی؟
می خواستم ازدواج کنم ولی نشد. شاید یکی از دالیلی که دست به 

این کار زدم تنهایی ام بود.

55 صبح به ماشین ها سنگ می زدم ! صبح به ماشین ها سنگ می زدم !

دزدی های حرفه ای و مخوف دزدی های حرفه ای و مخوف 22 کارآگاه قالبی! کارآگاه قالبی!
گــروه حوادث  -    هجوم صبحگاهی به منازل مردم، زورگیری 
خودرو با چاقوکشــی، ســرقت طال و دستبرد به حساب بانکی 
رانندگان پس از حفظ رمز کارت در جایگاه های سوخت مشهد، 

تنها بخشی از اعترافات پلیس های قالبی آگاهی است
دزدی های حرفه ای و مخوف 2 کارآگاه قالبی در مشهد ! + عکس

عامالن سرقت های طال از زنان خانه دار و زورگیری های مخوف 
از رانندگان مشهدی در حالی با تالش شبانه روزی نیروهای پلیس 
آگاهی خراسان رضوی دستگیر شدند که تبهکاری های وحشتناک 

خود را با جعل عنوان »کارآگاه« انجام می دادند.
رئیس پلیس آگاهی خراســان رضوی با تشریح زوایای مختلف 
پرونــده »تهبکاران مخوفی که کارآگاه قالبی بودند!« گفت: اواخر 
سال گذشته، پرونده ای در پلیس آگاهی خراسان رضوی زیر ذره بین 
تحقیقات رفت که محتویات آن نشان می داد افرادی با ورود به منزل 
یک زن رمال در حاشیه شهر، طال و جواهرات، گوشی تلفن، آالت 

و ادوات رمالی وحتی ضبط صوت و باندها را به سرقت برده اند.
سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده افزود: ماجرای این سرقت زمانی 
اهمیت مضاعفی پیدا کرد که اظهارات مال باخته پرده از شــگرد 

تبهکاران با جعل عنوان »کارآگاهان پلیس آگاهی« برداشت.
بازداشت کارآگاهان قالبی در مشهد

این زن میان سال در بیان جزئیات ماجرای دستبرد صبحگاهی به 
منزلش گفت: حدود ساعت 9 بود که افرادی بی سیم به دست و در 
حالی که کارت شناسایی هم داشتند، وارد منزلم شدند و گفتند که 
شما طال و جواهرات سرقتی از مردم گرفته اید و ما هم برای آن که 

آبروی شما در محل حفظ شود با لباس شخصی آمده ایم!
شاکی پرونده همچنین ادامه داد: یکی از آن ها که خود را »سروان 
حسینی« معرفی می کرد از من خواست تا همه طالهایم را با فاکتور 
خرید آن، برایشان بیاورم! من هم که خیلی ترسیده بودم، با دستانی 
لــرزان همه طالهایم را با فاکتور به آن ها دادم اما آن ها باز هم قانع 
نشدند و گوشی تلفن، ضبط و باند، کتاب ها و لوازم رمالی را هم 
برداشــتند و حتی می خواستند النگوهایم را نیز قیچی کنند که با 

التماس من منصرف شدند.
آن ها که مدعی بودند از کارآگاهان پلیس آگاهی هستند به من گفتند 

باید طالها و لوازم را برای بررسی دقیق با خودمان ببریم چرا که آن ها 
سرقتی هستند و شما هم فردا باید به دادگاه بروی تا تکلیف اموال 

مسروقه مشخص شود.
در عیــن حال من هم که با »رمالی« کار خالف قانون می کردم از 
این ماجرا وحشــت زده شــدم به گونه ای که بعد از رفتن آن ها، 
بیهوش شدم و تا شب کف اتاق افتاده بودم. وقتی به هوش آمدم 
بــا پلیس 110 تماس گرفتم و تازه فهمیدم کــه آن ها  »کارآگاه 

قالبی« بودند! و....
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی با اشاره به دستورات ویژه و 
تاکید سردار سرتیپ محمد کاظم تقوی )فرمانده انتظامی سرزمین 
خورشید( برای پیگیری و ریشه یابی این پرونده حساس اضافه کرد: 
با توجه به این که جعل عنوان »پلیس« برای ارتکاب جرم، موجب 
خدشــه به اعتماد مردمی می شود، بی درنگ رسیدگی تخصصی 
به این پرونده در اداره مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی و با هدایت 
مستقیم سرهنگ مرادی )رئیس اداره مبارزه با سرقت( آغاز شد و 
گروه ویژه ای از کارآگاهان دایره مبارزه با جرایم خشــن در حالی 
وارد رصدهای اطالعاتی شدند که برخی پرونده های دیگر در مراکز 
انتظامی با جعل عنوان »کارآگاهان پلیس آگاهی« تشکیل شده بود 
اما شگردها و نوع تبهکاری مجرمان تفاوت هایی اساسی با عامالن 

دستبرد به منازل داشت.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: با انجام یک سری تحقیقات 
غیرمحســوس و اطالعاتی، مشخص شــد که دزدان طال، از یک 
خــودروی پراید برای عزیمت بــه محل ارتکاب جرم در خیابان 
شهید غالمی استفاده کرده اند که هیچ کس از این موضوع اطالعی 
نداشت چرا که سارقان خودرو را چند کوچه باالتر از محل وقوع 

جرم پارک کرده بودند.
سرهنگ کارآگاه شفیع زاده ادامه داد: پس از چند ماه بررسی های 
ویژه درباره خودروهای پرایدی که در اطراف محل وقوع جرم تردد 
داشــتند، باالخره مشخصات کامل خودرو با استفاده از تجهیزات 
پیشــرفته و فناوری های نوین پلیســی به دست آمد و در نهایت 
کارآگاهان با کســب دستورات ویژه و به کارگیری راهنمایی های 
قاضی اسماعیل عندلیب )معاون دادستان مرکز خراسان رضوی( 

موفق شدند مالک خودروی پراید را در یکی از مناطق حاشیه ای 
شهر شناسایی و دستگیر کنند اما این متهم که »غالم عباس- ح« نام 
دارد پس از انتقال به مقر انتظامی، خود را بی گناه معرفی کرد و مدعی 
شد که در هیچ جرمی نقشی نداشته است و کارآگاهان او را به اشتباه 
دستگیر کرده اند. کارآگاه ارشد و با تجربه پلیس آگاهی خاطرنشان 
کرد: با انکارهای نخ نمای مالک پراید، بررسی های فنی و ارتباط های 
پنهانی وی با افراد دیگر زیر کنکاش های اطالعاتی قرار گرفت و 
مشخص شد که او در روز و ساعت ورود صبحگاهی به منزل زن 
رمال، با فرد 31 ساله سابقه داری به نام »حمید- ی« در ارتباط بود. 
به همین دلیل و با هماهنگی های قاضی شعبه 401 دادسرای عمومی 
و انقالب مشهد، متهم دیگر پرونده نیز دستگیر شد و شاکی پرونده 

آن ها را شناسایی کرد.
ســرهنگ شفیع زاده گفت: بدین ترتیب تحقیقات گسترده ای به 
سرپرستی سرهنگ »جعفرزاده« )رئیس دایره مبارزه با جرایم خشن( 
در این باره آغاز و زوایای وحشــتناکی از تبهکاری های دیگر این 

باند مخوف فاش شد.
این مقام انتظامی با اشاره به کشف بی سیم و تجهیزات قالبی پلیسی 
به همراه مقادیر زیادی طالهای سرقتی از مخفیگاه اعضای این باند 
مخوف افزود: بررســی های بیشــتر درباره ابعاد دیگر این پرونده 
حساس نشان داد که متهمان معتاد در زورگیری های وحشتناک از 
رانندگان پژو و پراید در مشهد نیز نقش دارند و تعدادی خودرو را با 

تهدید به مرگ رانندگان به سرقت برده و اوراق کرده اند.
وی گفــت: واکاوی پرونده با توجه به اعترافات متهمان بیانگر آن 
بود که اعضای این باند در پمپ بنزین های بزرگراه امام علی و صد 
متری فجر حضور می یافتند و زمانی که راننده رمز کارت خود را 
برای پرداخت هزینه بنزین یا گاز به متصدی جایگاه سوخت می 
گفت یا خودش رمز را در دستگاه کارت خوان به ثبت می رساند، 
یکی از اعضای باند آن رمز را حفظ می کرد و سپس با معرفی خود 
به عنوان »کارآگاه پلیس آگاهی« از راننده می خواست بی سروصدا 
درون خودرو بنشــیند چرا که خودروی وی مشکل دارد و دستور 

توقیف آن صادر شده است.
آن ها با این ترفند و به بهانه انتقال خودرو به پلیس آگاهی، راننده را به 

خیابان های خلوت می کشاندند و سپس با گذاشتن چاقو زیر گلوی 
راننده، او را از خودرو بیرون می انداختند و بدین ترتیب سرقت های 

زیادی را مرتکب شده اند.
سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده ادامه داد: همچنین بررسی های 
تخصصی کارآگاهان زبده دایره جرایم خشن نشان داد که متهمان 
در برخی از ســرقت ها، راننــده را وادار به خرید کاال از مغازه ها 
می کردند و با حفظ رمز کارت بانکی، اموال او مانند تلفن همراه، 
وجوه نقدی، کارت بانکی و... را می ربودند و سپس با مراجعه به 
فروشگاه های دیگر و با خرید کاال، به حساب بانکی طعمه های 

خود نیز دستبرد می زدند.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی با اشاره به این که تحقیقات 
درباره جرایم مخوف اعضای این باند خطرناک و دستگیری دیگر 
افراد مرتبط با آنان همچنان ادامه دارد، به شهروندان توصیه کرد: به 
محض این که فردی به عنوان ماموریت خود را از نیروهای انتظامی 
یا نظامی معرفی کرد، با پلیس 110 تماس بگیرند تا ماموریت آنان 
تایید شود در غیراین صورت یقین بدانند که با تبهکاران و سارقان 

روبه رو شده اند.
سرهنگ شفیع زاده همچنین به رانندگان و متصدیان جایگاه های 
ســوخت و دیگر مراکز تجاری نیز هشدار داد: هنگام ثبت رمز در 

دستگاه های کارت خوان یا بیان رمز برای استفاده متصدیان مراکز 
تجاری به دقت مراقب اطراف خود باشید و به صورت پنهانی رمز 
را وارد یا آن را به آرامی برای متصدی بازگو کنید که  هدف ســوء 

استفاده تبهکاران قرار نگیرید.
این مقام ارشد انتظامی با بیان این که اعضای این باند تاکنون به 11 
فقره سرقت از رانندگان و 12 فقره دستبرد به منازل با جعل عنوان 
کارآگاه پلیس آگاهی اعتراف کرده اند، در تشریح شگرد تبهکاران 
مخوف گفت: متهمان در صبحگاهان وارد منازلی می شدند که از 
قبل شناسایی کرده بودند چراکه در این ساعات مردان به سرکار می 

رفتند و زنان خانه دار در منزل تنها بودند.
بنابراین شــهروندان قبل از آن که به افراد لباس شــخصی یا حتی 
در پوشــش انتظامی اعتماد کنند حتما مراتب را به نیروی انتظامی 
اطالع دهند و در صورتی که ماموران از تماس آن ها با پلیس 110 
جلوگیــری کردند به هیچ وجه با آنان همکاری نکنند و به نوعی 

همسایگان یا اطرافیان را برای تماس با نیروی انتظامی مطلع کنند.
این مقام مسئول در نیروی انتظامی همچنین از شهروندان خواست 
چنان چه با این شــگرد طعمه تبهکاران و ســارقان شده اند، برای 
شناســایی متهمان به پلیس آگاهی خراســان رضوی در ابتدای 

رضاشهر مشهد مراجعه کنند.


