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منشی عصر
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

رستوران شیرین پلو :  انواع غذای ایرانی 
آدرس : شهرک صدف بازارچه گلستان 

شماره تماس : 44443073-44443072

کترینگ بیرون بر شاندیز 
منو متفاوت ، کیفیت عالی بهشت شاندیز 

09020098024

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

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

غرفه تجاری - خدماتی
یک باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت 
350متــر مربع واقع در خیابان نیایش نبش 
کوچه شــهید تابش بــه باال ترین قیمت 
پیشــنهادی به صورت اجاره سالیانه واگذار 
گردد. متقاضیان جهت هماهنگی به شماره 
09347698589 با آقای شــهرکی تماس 

حاصل فرمایند.

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

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

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

 

خدمـات

 

حمل بـار

 

تعمیرات کولر
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عرضه قارچ

 

عطـاری

 

خشکشویی

 

استخـدام
 

اجاره غرفه

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

نصب و تعمیرات
 کولر ، اسپیلیت

 09176867083 آقای جلیل پور

عرضه قارچ تولید کیش به کیشوندان 
بدون واسطه )تحویل در محل(

تلفن سفارش: 09347692496

    گروه حوادث  -   کارشناســان پلیس فتای خراسان 
رضوی از معمای ناپدید شــدن ۴۰۰ میلیون تومان رمز 

ارز پرده برداشتند.
شــماره تماس ناشــناس برای چندمین بار روی تلفن 
همراهش افتاد، در روز های گذشــته نیز از همین خط 
چندبار با او تماس گرفته بودند، اما نتوانسته بود پاسخ 
بدهد. مرد جوان که کنجکاو شــده بود، باألخره جواب 
تماس را داد. فرد غریبه ای آن سوی خط او را می شناخت، 
ولی مرد جوان او را بجا نیاورد. کمی بعد مشخص شد 
که فرد غریبه، یکی از دوستان زمان دبیرستانش است که 
بعد از یافتن شــماره تماس هم کالسی اش با او تماس 
گرفته است. ظاهرا همه چیز خوب پیش می رفت و یک 
رفاقت جدید در حال شکل گیری بود، غافل از اینکه این 
رفاقت دوباره به قیمت از دست دادن ۴۰۰ میلیون تومان 

از اموالش خواهد شد.
مرد جوان بعد از کمی دوندگی توانســته بود با دریافت 
مرجوعه قضایی، برای پیگیری شکایتش به پلیس فتا ی 
خراسان رضوی مراجعه کند. وقتی مقابل کارشناسان 

پلیس فتا قرار گرفت، مدعی شــد که چند روز است از 
خواب و خوراک افتاده است و نمی داند چطور کالهی 

به این گشادی به سرش رفته است.
شاکی مدعی بود که تابه حال به هیچ فردی اعتماد نکرده 
و هیچ کس از جزئیات حســاب های او خبر نداشته و 
خودش اطالعات شــخصی اش را به هیچ کس نداده 

است.
در حالی که شاکی با یک معمای پیچیده به سراغ پلیس فتا 
آمده بود تحقیقات درباره این پرونده با دستور سرهنگ 
جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتای خراسان رضوی 

آغاز شد.
مرد جوان از ارتباط دوباره با دوستان دوران دبیرستانش 
خوشــحال بود. آن ها چندین بار دیگر هم تلفنی با هم 
صحبت کردند که بیشــترش به مرور خاطرات قدیم و 
اطالع گرفتن از وضعیت حال هم کالسی هایشان بود. 
در این میان دوســت بازیافته اش به او گفت که با یکی 
دیگر از هم دوره ای هایشان در مشهد خانه مجردی دارند 
و از او خواستند تا شبی را پیش آن ها بیاید و بد بگذراند.

بررســی های کارشناسان پلیس فتا درباره شکایت مرد 
مشهدی آغاز شد. بررسی ها نشان می داد که این فرد از 
ســال ها قبل وارد حوزه رمز ارز ها شــده و در طول این 

سال ها توانسته مبلغ قابل توجهی رمزارز تهیه کند.
نقشه دزدی ارز دیجیتالی

مأموران متوجه شدند که ارزش ریالی و به روز ارزهای 
دیجیتال که در اختیــار این فرد بوده مبلغ ۴۰۰ میلیون 

تومان بوده است.
مدتی گذشــت تا اینکه مرد جوان توانست با دوستان 
جدیدش قراری بگذارد. او در قرار از پیش تعیین شده 
شــبی را به خانه این افراد رفت. آن ها تا پاســی از شب 
بیدار بودند و با نقل خاطرات قدیم و شیطنت های دوران 

تحصیل حسابی سرگرم بودند.
بخشی از صحبت های آن ها نیز حول و حوش مباحث 
مالی و کار هایی که می کنند چرخید. آن شب را سه رفیق 
قدیمی در فضایی دوستانه به صبح رساندند و فردای آن 

روز هر کدام پی کار خودشان رفت.
آغاز بررسی های تخصصی در فضای سایبر نشان می داد 

که حساب رمزارز شاکی به صورت ناگهانی تخلیه و به 
حساب های دیگری منتقل شده است.

شاکی مطمئن بود رمز ورود به کیف دیجیتالش را به هیچ 
فردی نداده است و هرگز وارد دنیایی که شیادان فضای 
مجازی آن را طراحی کرده اند نشده است. اما خالی شدن 
ناگهانی کیف پول دیجیتال مال باخته نشان از آن داشت 

که افرادی ناشناس به رمز ورود آن دسترسی داشته اند.
پی جویی های پلیس فتا آن ها را به تاریخ و زمانی رساند 
که در آن لحظه رمزارز های شاکی به سرقت رفته بود. با 
به دست آمدن این سرنخ، مأموران از او خواستند تا به یاد 

بیاورد در آن تاریخ و زمان کجا بوده است.
دقایقی بعد او فهمید که این تاریخ و ســاعت مربوط به 
همان شبی اســت که در خانه دوستان جدیدش بوده 

است.
با کشــف این سرنخ مأموران از دوستان جدید این فرد 
خواستند تا برای پاره ای توضیحات به پلیس فتا مراجعه 
کنند. با حضور این افراد در پلیس فتا و سرنخ های موجود 
در پرونــده، همه چیز علیه این افراد بود. هر چند آن ها 

مدعی شــدند که نمی دانند چه اتفاقی افتاده است، اما 
بازجویی های تخصصی دســت آن ها را رو کرد و آن ها 

ناچار به اعتراف شدند.
شــب از نیمه گذشــته بود که سه رفیق قصد کردند که 
بخوابند. ساعتی بعد وقتی صدای خر و پف مهمان بلند 
شــد، دو فرد دیگر پاورچین پاورچین پس از برداشتن 
لپ تاپ مهمانشان آن را در اتاق دیگری روشن کردند.

آن ها که در البه الی صحبت هم کالســی قدیمی شان 

شــنیده بودند او در بازار رمزارز موفق بوده و ارز زیادی 
برای خــودش ذخیره کرده، با سوءاســتفاده از همین 
موضوع بالفاصله تمام ارز ها را به حساب های دیگری 
منتقل کردند و بعد هم لپ تاپ را سر جایش برگرداندند.
به گفته سرهنگ جهانشیری، رئیس پلیس فتای خراسان 
رضوی، متهمان پس از اعتراف و پذیرش بزه انتسابی، 
اعالم کردند که همه رمزارز ها را به شاکی برمی گردانند 
که در نهایت این افراد به همراه پرونده تشــکیل شــده 

تحویل مراجع قضایی شدند.

نقشه برای همکالسی دبیرستانی در نیمه شب یک مهمانی نقشه برای همکالسی دبیرستانی در نیمه شب یک مهمانی 

اعتراف باورنکردنی به قتل هولناک در جنوب تهران اعتراف باورنکردنی به قتل هولناک در جنوب تهران 
گروه حوادث  -   عامالن قتل راننده وانت به همدستی در جنایت اعتراف کردند.

23 فروردین امسال جسد مرد حدودا ۴5 ساله ای در حاشیه اتوبان خرازی غرب به شرق 
خروجی آزادگان کشف شد و در حالی که شواهد اولیه حکایت از به قتل رسیدن وی 
داشت موضوع در شعبه دهم دادسرای جنایی تهران در دستور کار بازپرس محمدتقی 

شعبانی قرار گرفت.
مقتول با ضربات متعدد به ســر به قتل رســید و آثار بریدگی روی گلوی او نیز مشهود 

بود.همچنین شدت ضربات به سر به حدی شدید بود که سر متهم متالشی شده بود.
بعد از احراز هویت مقتول بررسی ها برای یافتن ردی از عامل جنایت با بررسی خطوط 
ارتباطی او آغاز شده و مشخص شد که مقتول مالک یک خودروی پیکان وانت است که 

در زمان کشف جسد خودرو مفقود شده بود.
بنابراین دستور توقیف سیستمی خودرو صادر شد و سرانجام پیکان وانت با دو راکب 

افغان توقیف شد.
تحقیقات از دو جوان افغان به جریان افتاد و سرانجام آنها به همدستی در قتل اعتراف 

کردند.
یکی از عامالن قتل در اعتراف به قتل گفت:»ما ســه دوست هستیم که ضایعات جمع 
اوری می کردیم و از مدتی قبل با راننده وانت آشنا شدیم.چند باری برای ما بار حمل 

کرد تا اینکه اخیرا با او اختالف مالی پیدا کردیم.برای همین نقشه قتل او را کشیدیم.روز 
حادثه من و دوستم به نام جبار که همراهم دستگیر شده، به سر مقتول ضربه ها را وارد 
کردیم و یکی دیگر از دوستانم به نام لطیف گلوی مقتول را برید.بعد از حادثه لطیف به 

افغانستان فرار کرد.«
با اعترافات متهمان، تحقیقات در پرونده برای روشن شدن ابعاد پنهان ماجرا ادامه دارد.

اعتراف تلخ  و بازداشت ترسوترین دزد شیرازی !اعتراف تلخ  و بازداشت ترسوترین دزد شیرازی !
گروه حوادث  -   فردی که با ضرب و شتم زنی کهنسال طالهای به ارزش 1۰ میلیارد 

ریال او را سرقت کرده و فرار کرده بود، دستگیر شد.
حسین تُرکیان، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: در پی 
شکایت زنی کهنسال به کالنتری مرکز شهرستان شهرضا منبی بر اینکه فردی با مراجعه به 
منزل وی، او را مورد ضرب و شتم قرار داده و طالجاتش را به سرقت برده است پرونده در 
اختیار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت و کارآگاهان پیگیری موضوع را به صورت 

تخصصی در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران پس از حضور در محل وقوع ســرقت و انجام یک ســری اقدامات 
پلیسی و هوشمندانه سرانجام رد پای یکی از افراد غیر بومی که دارای چندین فقره سابقه 
سرقت بود را در این سرقت به دست آورده و با پیگیری های تخصصی دریافتند وی در 

شهرستان شیراز حضور دارد.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: کارآگاهان پس از اطالع از حضور متهم در شهر 
شیراز با هماهنگی مرجع قضایی به این شهر رفته و با همکاری کارآگاهان پلیس آگاهی 

این شهر فرد سارق را طی یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.
وی ادامه داد: متهم که در ابتدا منکر حضور خود در شهرستان شهرضا و هر گونه جرمی از 
سوی خود بود اما در مواجه با مدارک و مستندات مستدل پلیس نهایتاً به سرقت طالجات 

زنی کهنسال در این شهرستان اعتراف کرد.
ترکیان با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش طالجات مذکور را بالغ بر 1۰ میلیارد ریال 
ارزیابی کردند، خاطرنشــان کرد: در این خصوص پرونده تشــکیل و متهم بری انجام 

اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

گروه حوادث  - مادر بهار به همدســتی با مرد مورد 
عالقه اش در قتل دخترک اعتراف کرد.

1۰ اردیبهشت امسال گزارش قتل دختر بچه 6ساله ای 
به نام بهار در دســتور کار بازپرس محمد وهابی در 
شعبه دوم دادسرای جنایی تهران قرار گرفت و با توجه 
به اینکــه مادر بهار ادعا کرده بود، کودک خود را نزد 
پدرش تحویل داده و ســپس با جسد او مواجه شده 
است؛ پدر بهار به عنوان مظنون پرونده بازداشت شد.

مادر بهار در طرح شــکایت خود به بازپرس پرونده 
گفت:»از مدتی قبل به دلیل اختالف با پدر بهار، جدا از 
او زندگی می کنم اما هنوز طالق نگرفته ام. روز قبل از 

حادثه بهار را به پدرش سپردم.«
مادر بهار در مورد روز حادثه گفت:»آن روز برای اینکه 
زباله را در ســطل داخل کوچه بیندازم از خانه خارج 
شــدم و ناگهان پیکر نیمه جان بهار را در حالی کنار 
ســطل دیدم که برهنه بود و آثار شکنجه روی بدنش 

مشخص بود.«
سپس پدر بهار که به عنوان مظنون پرونده مورد تحقیق 
و بازجویــی قرار می گرفت در اظهارات خود گفت: 
»اتهام قتل فرزندم را قبول ندارم.همســرم او را به من 
تحویل نداده بود و مدتی بود که بهار را ندیده بودم و 

از او بی خبر بودم.«
پدر بهار در ادامه گفت:»بعد از اینکه همسرم از خانه من 
رفت متوجه شدم مردی به او عالقه پیدا کرده و قول و 
قرار ازدواج برای بعد از طالق با هم گذاشته اند.چند 
بــار با آن مرد حرف زدم و بین صحبت هایش گفت 
که اگر با همسرم ازدواج کند، بهار را تحویل بهزیستی 

می دهد.برای همین به او مظنون هستم.«
آخرین تحقیقات در پرونده قتل بهار 6 ساله

بررســی اولیه در معاینه جسد حکایت از آن دارد که 
علت مرگ بهار، ضربه مغزی بوده اســت.بنابراین 

احتماال ضربه ای سخت به سرش وارد شده است.
همچنین در ادامه مشــخص شد که ادعای مادر بهار 
مبنی بر تحویــل دادن کودک به پدرش، در حد یک 
ادعا بوده و ادله ای برای اثبات این موضوع ارائه نشد.

از سویی ضد و نقیض گویی های مادر بهار سبب ایجاد 
ظن بر علیه مرد مورد عالقه وی شــد.از جمله اینکه 
ادعا کرده بود آن مرد به خانه اش رفت و آمد ندارد اما 
تصاویری از حضور او در خانه مادر بهار کشف شد.

مادر بهار و مرد مورد عالقه اش : بهار را ما کشتیم
سرانجام با طی روند تحقیقات دستور بازداشت مرد 
مورد عالقه مادر بهار به نام نادر صادر شد و در حالی 

که این مرد متواری بود شناسایی و دستگیر شد.
متهم اعتراف کرد که به همراه مادر بهار دست به 

قتل دخترک زده اند.
مادر بهــار در اعتراف گفت:»بعد از اینکه تصمیم به 
جدایی از همسرم گرفتم، با نادر آشنا شدم. می خواستیم 

خانه ای کرایه کنیم و زندگی مان را شروع کنیم اما به 
شــدت بی پول بودیم.تصمیم گرفتیم هر طور شده 
کار کنیــم و پول پس انداز کنیم.در کنار هم کارگری 
می کردیم اما وجود بهار باعث می شد که من نتوانم به 
راحتــی کار کنم و از طرفی او بازیگوش بود و گاهی 
شیطنت هایش من را کالفه می کرد.برای همین گاهی 
او را تنبیه می کردیم.روز حادثه من و نادر باز هم از او 
عصبانی شدیم و هر دو او را کتک زدیم.بعد که متوجه 
شدیم دیگر نفس نمی کشد سناریوی قتل او توسط 

پدرش را مطرح کردیم.«
با توجه به اینکه مادر بهار ادعا می کند او و نادر هر دو 
با هم ضربات را به بهار وارد کرده بودند، بررســی ها 
برای اینکه مشخص شود ضربه کشنده کار کدامیک 

از آنها بوده ادامه دارد.
همچنین با توجه به اینکه در بررســی های اولیه آثار 
تعرض و کودک آزاری محرز بود، رســیدگی به این 
موضوع و تالش برای کشف حقیقت در دستور کار 

قضایی ادامه دارد.
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