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11حوادث سه شنبه 3 خرداد 1401، 22 شوال 1443 ، 24 می 2022، شماره 3964 ، صفحه

اصل کارت کیشوندی به شماره  144543/01  
به نام امیر مهر عبداهلل ای مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

 

تعمیرات کولر

 

استخـدام
 

رستوران
 

حمل بـار

 

عطـاری

 

خشکشویی

 

مفقـودی
 

اجاره غرفه

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

نصب و تعمیرات
 کولر ، اسپیلیت

 09176867083 آقای جلیل پور

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

    گروه حوادث  - مرد طالفروش مالباخته بعد از اینکه 
مورد سرقت مســلحانه قرار گرفت، در جریان تالش 
سارقان برای جلب رضایت، از 9 سال قبل به اتهام قتل 

در زندان است.
ســارقان مسلح بعد از اینکه مرد طالفروش را به شدت 
مجروح کردند موفق شدند، طال های او را سرقت کنند. 
متهمان بعد از دستگیری با قرار وثیقه آزاد شدند و برای 
جلب رضایت طالفروش وی را به مرگ تهدید کردند. 
درگیری بین طالفروش و سارقان سرانجام به قتل یکی 
از همراهان سارقان منجر شد، بنابراین شاکی این بار به 
اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شد. او در مدت 
9 سالی که در زندان به سر می برد، برای جلب رضایت 
اولیای دم تالش کرده و در حالی که توانسته رضایت چند 
نفر از آن ها را جلب کند، برای جلب رضایت بقیه ناکام 

مانده و در زندان بالتکلیف است.

پاییز سال 9۲ به مأموران پلیس تهران خبر رسید سارقان 
با حمله به مــردی طالفروش وی را زخمی و از محل 
گریخته اند. مرد طالفروش که رضا نام داشت و به علت 
شدت جراحت در بیمارستان بستری بود به پلیس گفت: 
»امشب از مغازه به خانه برمی گشتم و در حالی که مقداری 
طال همراهم بود، چند سارق به من حمله کردند. آن ها مرا 
با ضربات قمه زخمی کردند و بعد از سرقت طالهایم 
گریختند.« آن مرد بعد از طرح این شکایت تحت درمان 
قرار گرفت و بعد از بهبود نســبی برای چهره نگاری به 
اداره آگاهی رفت، اما نتوانست چهره سارقان را شناسایی 
کند. تحقیقات برای شناسایی سارقان ادامه داشت تا اینکه 
چند ماه بعد آن ها در سرقت دیگری دستگیر شدند و در 
روند بازجویی ها به سرقت از صاحب طالفروشی نیز 

اعتراف کردند، سپس با قرار وثیقه آزاد شدند.
پرونده در جریان بود که خبر رسید سارقان بعد از آزادی 

از زندان برای جلب رضایت طالفروش به سراغ وی رفته 
و با او درگیر شده اند و در جریان درگیری یکی از سارقان 
جان باخته است. این بار رضا تحت بازجویی قرار گرفت 
و گفت: »بعد از اینکه ســارقان مرا زخمی کردند، راهی 
بیمارستان شدم و حدود ۱۴ میلیون تومان هزینه کردم. 
آن ها بعد از اینکه با قرار وثیقه آزاد شدند، سراغم آمدند 
تــا رضایت بگیرند، اما قبول نکردم. چند باری به مغازه 
و خانه ام آمدند تا آخرین بار برایشــان شرط گذاشتم، 
اگر مبلغی که هزینه درمانم شده است را پرداخت کنند 

رضایت می دهم.«
متهم ادامه داد و گفت: »سارقان شرطم را قبول نکردند 
و گفتند همین که طالهایم را پس داده اند، کافی است. 
باالخره این کش و قوس ها ادامه پیدا کرد تا قرار شــد 
روزی همدیگــر را ببینیم و آخرین صحبت ها را با هم 
داشــته باشیم. روز حادثه از ترس یک اسلحه همراهم 

بردم، چون آن ها آدم های خشنی بودند و می ترسیدم به 
من آســیبی برسانند. همین هم شد سر قرار آن ها با من 
درگیر شــدند و به طرفم حمله کردند. چاره ای نداشتم 
جز اینکه یک تیر هوایی شلیک کنم، ولی تیر کمانه کرد 
و به یکی از آن ها برخورد کرد. آن پسر جوان در سرقت 
نقشی نداشت، اما آن روز همراه سارقان سر قرار آمده بود 

که متأسفانه زخمی شد و بعد هم فوت کرد.«
متهم با اقرار به جرمش راهی زندان شد و پرونده با صدور 
کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده 
شد. متهم چند بار در شعبه دوم دادگاه محاکمه و سرانجام 
با درخواســت اولیای دم به قصاص محکوم شد. بعد از 
صدور این رأی پدر و مادر مقتول فوت کردند و بعد از 
فوت آن ها بود که خانواده متهم توانستند رضایت چند 
نفــر از خواهر و برادر های مقتول را جلب کنند. به این 
ترتیب متهم با نوشتن نامه ای درخواست تعیین تکلیفی 

کرد.
با این درخواســت متهم بار دیگر مقابل هیئت قضایی 
شــعبه دوم به ریاست قاضی زالی قرار گرفت. با اعالم 
رسمیت جلسه متهم به جایگاه رفت و گفت: »با فوت 
پدر و مادر مقتول، خانواده ام توانســتند با پرداخت دیه 
رضایت پنج نفر از اولیای دم را جلب کنند، اما ســه نفر 

از خواهر و برادر های مقتول راضی به گذشت نیستند. 
9 سال است در زندانم و درخواست دارم هر چه زودتر 
تکلیفم مشــخص شــود. در این مدت خیلی سختی 

کشیده ام و تنبیه شده ام حاال درخواست کمک دارم.«
بعد از اعالم ختم جلســه، هیئت قضایی جهت صدور 

رأی وارد شور شد.

مرد طالفروش پس از سرقت مسلحانه از مغازه اش قاتل شدمرد طالفروش پس از سرقت مسلحانه از مغازه اش قاتل شد

افشای راز سرقت های سریالی افشای راز سرقت های سریالی 44  دزدی که عاشق نیسان آبی بودند!   دزدی که عاشق نیسان آبی بودند! 
گروه حوادث  -    چهار سارق شرور که با بی هوش کردن ۱3 راننده نیسان آبی خودروهایشان را سرقت 

کرده بودند از سوی پلیس استان البرز دستگیر شدند.
همزمان با افزایش شکایت سرقت خودروهای نیسان آبی با یک شیوه مشابه در استان البرز بررسی موضوع 

به صورت تخصصی در دستور کار اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.
سرهنگ »محمد نادربیگی« رئیس پلیس آگاهی استان البرز در تشریح این خبر گفت: بررسی های اولیه 
حاکی از این بود که متهمان با کرایه کردن خودروهای نیسان وانت آنها را برای بارگیری به خارج شهر 
هدایت می کردند و با بهانه اینکه شخصی برای تحویل بار در مسیر منتظر است با خوراندن آبمیوه های 

حاوی مواد بیهوشی به رانندگان، آنها را بیهوش و خودروهایشان را به سرقت برده بودند.
در ادامه کارآگاهان اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و پس از چندین شــبانه روز انجام اقدامات 
اطالعاتی-پلیسی در نهایت موفق به شناسایی ۴ نفر در این پرونده شدند. این مقام انتظامی با بیان اینکه 
پس از ردزنی مخفیگاه متهمان، در یک عملیات ضربتی هر ۴ نفر آنها دستگیر شدند، گفت: متهمان در 
تحقیقات تکمیلی به ۱3 فقره سرقت نیسان وانت با این شیوه اقرار کردند. ارزش اموالی که توسط این باند 

به سرقت رفته است بیش از ۲ میلیارد تومان برآورد می شود.
وی از دستگیری مالخر خودروهای مسروقه در یکی از شهرهای استان تهران خبر داد و خاطرنشان کرد: 

پس از تکمیل پرونده متهمان برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ نادربیگی در پایان یادآور شد: شهروندان در نظر داشته باشند که از گرفتن موادخوراکی از افراد 

ناشناس خودداری کنند.

عشق پیری قاسم را رسوا کرد؛ زن عشق پیری قاسم را رسوا کرد؛ زن 7171 ساله شوکه شد ! ساله شوکه شد !
گروه حوادث  -    همسرم از مدت ها قبل به دنبال عیاشی و خوش 
گذرانی رفت و اکنون که معتاد شده است و اموالی برای فروختن ندارد 

مرا کتک می زند تا خانه ام را بفروشم و ...
زن 7۱ ساله که به اتهام ایراد ضرب و شتم عمدی و توهین و فحاشی 
از همسرش شکایت کرده است با بیان این مطالب به مشاور و مددکار 
اجتماعی کالنتری قاســم آباد مشهد گفت: ۴5 سال قبل »قاسم« به 

خواستگاری ام آمد و با هم ازدواج کردیم.
او آن زمان شــغل ثابتی نداشت و بیشتر روزها را بیکار بود ولی آرام 
آرام وارد بازار شــد و به فروشندگی انواع کاالها پرداخت. باالخره 
اوضاع اقتصادی ما روبه راه شد و صاحب شش فرزند شدیم، با آن که 
همسرم به صورت تفننی مواد مخدر مصرف می کرد اما من موضوع 
را جدی نگرفتم تا این که فهمیدم سه تن از پسرانم در کنار پدرشان 

معتاد شده اند.
آن زمان این موضوع موجب بروز اختالفات و درگیری در خانواده 
مان شد که همسرم به ناچار یکی از پسرانم را از خانه بیرون انداخت. 

مدتی بعد آن فرزندم را بیهوش در خیابان پیدا کردیم و به بیمارستان 
بردیم اما او به مدت ۱0 سال در کما ماند و در نهایت نیز فوت کرد.

در همین ســال ها شوهرم منزل شخصی را هم فروخت و به دنبال 
عیاشی خود رفت. او در این سال ها همه دارایی هایش را از دست داد 
ولی من با ارثیه ای که از پدرم رسیده بود منزل کوچکی برای خودم 
خریدم و دو پسر معتاد دیگرم را نزد خودم بردم. حاال دیگر اوضاع مالی 
قاسم کامال به هم ریخته بود و نمی توانست مخارج زندگی را تامین 
کند. کار به جایی رسید که حتی یک بار منزل را ترک کرد و به مکان 
نامعلومی رفت ولی بعد از یک ماه دوباره بازگشت و کارت بانکی 
واریز یارانه را از من گرفت تا بتواند هزینه های اعتیادش را تامین کند.
اکنون نیز نه تنها هیچ گونه مسئولیتی را در قبال خانواده اش احساس 
نمی کند بلکه بعد از ۴5 سال زندگی مشترک به تازگی فهمیده ام که 
با زن دیگری آشنا شده است و قصد ازدواج با او را دارد به همین دلیل 
مدام مرا کتک می زند تا وادارم کند خانه ام را بفروشم و پولش را در 
اختیار او بگذارم تا به خوش گذرانی هایش ادامه بدهد. روز گذشته 

نیز با همین بهانه به ســمت من حمله ور شد و طوری کتکم زد که 
صورتم زخمی شد. حاال هم به کالنتری آمده ام تا ...

گزارش خراسان حاکی است بررسی های قضایی و کارشناسی این 
پرونده با دعوت از همسر این زن 7۱ ساله در دایره مددکاری اجتماعی 

کالنتری قاسم آباد مشهد آغاز شد.

گــروه حوادث  - مردی جوان کــه به اتهام قتل زنی در یکی از 
شهرهای غربی کشور تحت تعقیب بود، خانم دیگری را ربود و 

از او سرقت و کالهبرداری کرد.
چند روز قبل زنی جوان به اداره پلیس رفت و گفت توسط یک 

راننده مسافرکش ربوده شده است.
وی در توضیح ماجرا گفت: عصر برای خرید از خانه خارج شدم 
و به بازار رفتم. ساعتی بعد کنار خیابان منتظر تاکسی ایستادم که 
به خانه برگردم و یک خودروی پژو مقابل پایم ترمز کرد. وقتی 
مسیرم را گفتم راننده که مردی جوان بود با تکان دادن سر خواست 

که سوار شوم.
من به گمان اینکه راننده، مسافرکش است سوار ماشین شدم اما 
او پس از طی مسافتی به بهانه ترافیک مسیرش را تغییر داد و وارد 
خیابانی خلوت شد. وقتی به او اعتراض کردم ناگهان از زیر صندلی  
اش چاقویی بیرون آورد و مرا تهدید به قتل کرد. خیلی ترســیده 
بودم و هرچه به راننده التماس کردم که رهایم کند اهمیتی نمی داد. 
حتی می خواستم در ماشین را باز و خودم را به بیرون پرتاب کنم 

اما دستگیره ای وجود نداشت و در از داخل باز نمی شد.
شاکی گفت: تازه فهمیدم که به دام یک مجرم خطرناک افتاده ام. 
او  در محلی کامال خلوت توقف کرد و با تهدید مرا مورد آزار و 
اذیت قرار داد. سپس کیفم را که داخل آن کارت های عابربانکم، 

پول و موبایلم بود را سرقت و بعد مرا به بیرون از ماشین انداخت. 
به گفته شــاکی، این پایان ماجرا نبود چرا که راننده آدم ربا پس از 
سرقت گوشی موبایل زن جوان، نرم افزار تقلید صدا روی گوشی 
وی نصب کرده و با تغییر صدای خودش و ارسال یک پیام صوتی 

برای دوستان این زن، دست به کالهبرداری زده بود.
شاکی گفت: سرقت در آخرین ساعات پنجشنبه اتفاق افتاد و من 
باید تا شنبه صبر می کردم تا حساب هایم را مسدود و خط موبایلم 
را غیرفعال کنم. متهم نیز از فرصت سوءاستفاده کرده و با صدای 
زنانه برای دوستان و اطرافیانم پیام صوتی فرستاده و یک شماره 
کارت داده و با گفتن این جمله که من نیاز فوری به پول دارم، از 
آنها درخواست پول کرده بود. او با این ترفند از برخی از دوستانم 

از یک میلیون تا 5میلیون تومان کالهبرداری کرده بود.
با این شکایت، پرونده ای تشکیل شد و تیمی از مأموران با دستور 
قاضی محمد امین تقویان، بازپرس شعبه هشتم دادسرای جنایی 
تهران تحقیقات برای بازداشت متهم فراری را آغاز کردند. آنها در 
جریان بررســی های تخصصی موفق شدند هویت مرد آدم ربا را 
شناسایی کنند و معلوم شد که وی یک مجرم تحت تعقیب است 
و در سال 96 و در جریان یک درگیری در یکی از شهرهای غربی 
کشور مرتکب قتل یک زن شده است. هم اکنون تحقیقات برای 

بازداشت متجاوز فراری پایتخت ادامه دارد.

فرار زن تهرانی از چنگال قاتل زنفرار زن تهرانی از چنگال قاتل زن
  شیطان صفت   شیطان صفت 


