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بالی شوک آور کرونا بر سر آقای ثروتمند ایرانی !
گــروه حــوادث  -بدهکار بــود و به خاطر کرونا
ورشکســته شد .دفتر خدمات جهانگردی و مسافرتی
داشــت ،اما بیماری کرونا باعث شــد تا بســیاری از
پروازهایش کنسل شود .حجم مسافران کم و کمتر شد
و در نهایت این مرد کلی بدهی باال آورد.
بدهــی میلیاردی که حاال تنها راه بــرای پرداخت این
بدهیها را ســرقت میدانــد .او دزدی را انتخاب کرد
و برای عملی کردن نقشــهاش به صورت اینترنتی یک
اسلحه سفارش داد ،اما هرگز تصورش را هم نمیکرد
که راننده تاکسی اینترنتی او را لو بدهد .او روزی که یک
تاکسی اینترنتی گرفت تا به محل سرقت برود و آنجا را
بررسی کند ،نمیدانســت که راننده او را زیرنظر دارد.
وقتی داشت از ویترین مغازه عکس میگرفت لو رفت
و پلیس از این ماجرا باخبر شد.
ماجرا از این قرار بود که ،راننده یک تاکســی اینترنتی با
پلیس تماس گرفت و گفت که به مسافرش مشکوک
شدهواحتمالمیدهدکهاوسارقباشد.اینرانندهدرباره
جزئیاتآنچهکهدیدهاست،بهپلیسگفت«:ساعتیقبل
مسافری را سوار کردم .او به جنتآباد جنوبی رفت ،کنار
یک پاســاژ از من خواســت که توقف کنم ،پیاده شد و

ساکش داخل ماشین ماند .به من گفت که میرود و چند
دقیقه بعد برمیگردد .همان لحظه او را زیرنظر گرفتم.
در حالیکه دســتپاچه بود ،گوشی موبایلش را برداشت
و مخفیانــه از ویترین یکیدوتا مغازه طالفروشــی در
پاساژ عکس گرفت .رفتارش خیلی مرموز بود .من هم
بالفاصله ساکش را نگاه کردم .وقتی زیپ آن را باز کردم،
یک اســلحه کلت دیدم .وحشت کردم .مسافرم دوباره
سوار شد و من او را همان جایی که اول سوار شده بود،
برگرداندم.بعدهمباپلیستماسگرفتم».
شناساییمرددستپاچه
با اعالم این موضوع ،بالفاصله تیمی از ماموران پلیس
آگاهی پایتخت تحقیقــات خود را در این زمینه آغاز
کردند.آنهادرابتدابهسراغشمارهایکهباآندرخواست
تاکسی اینترنتی شده بود ،رفتند .ولی سیمکارت به نام
یک مرد معتاد بود .برای همین چیزی دستگیر ماموران
پلیس نشد .برای همین یک تیم از کارآگاهان حرفهای
به همان محلی رفتند که مســافر مرموز از مغازه آنجا
عکس گرفته بود .آنها شبانهروز آنجا را زیرنظر گرفتند.
ولی نقشه و ساعت و روزش مشخص نبود .از آنجایی
هم که ماموران احتمال میدادند این مرد قصد سرقت

مسلحانه داشته باشد ،تمام آن منطقه را زیرنظر گرفتند.
تا اینکه مردی مشــکوک با یک ســاک در دستش به
همان پاســاژ رفت .او درحالیکه دســتپاچه بود ،وارد
مغازه طالفروشــی شد .بعد دوباره از آنجا خارج شد.
باز هم داخل رفت .چندبار وارد مغازه شد و بعد بیرون
آمد .همین مسأله ظن کارآگاهان را برانگیخت و آنها به
ســراغ این مرد رفتند .به او گفتند باید داخل ساکش را
بگردند ،اما آن مرد ناگهان اســلحه را درآورد و شروع
به تیراندازی کرد .حتی چند گلوله نیز به خودروهای
عبوری برخورد کرد .مردم وحشت کرده بودند .همه
سنگر گرفتند و متهم نیز پشت یک خودروی پژو پنهان
شد .او همانطور تیراندازی میکرد ،تااینکه در نهایت در
محاصره پلیس درآمد و دستگیر شد .او در بازجوییها
اعتراف کرد که قصد ســرقت مسلحانه از طالفروشی
را داشــته اســت .او با دستور قاضی مرتضی رسولی،
بازپرس شعبه هشتم دادسرای ویژه سرقت برای انجام
تحقیقات بیشــتر در اختیار ماموران اداره یکم پلیس
آگاهی تهران قرار گرفت.
کرونا باعث شد ورشکست شوم
این ســارق ورشکسته جزئیاتی از ماجرای این سرقت

و انگیزه عجیبش برای طراحی این نقشه روایت کرد:
چی شد که تصمیم گرفتی سرقت کنی؟
من ســارق نیستم .هیچوقت خالف نکرده بودم .برای
خودم دفتر خدمات مســافرتی و جهانگردی داشتم.
مدیرعامــل شــرکت بودم .ولی کرونا باعث شــد که
ورشکســت شــوم .آنقدر بدهکار بودم که تصمیم به
سرقتگرفتم.
چرا کرونا باعث شد که ورشکست شوی؟
چون دیگر پروازها کنسل شده بود .مسافران تعدادشان
کم شــد .همان اوایل کرونا بود که همه پروازها کنسل
میشد .همان زمان دو میلیارد بدهی باال آوردم و مجبور
شدم شرکت را ببندم .از طرفی پدرم گفت که این مبلغ
بدهیراپرداختمیکند.ولیپولرابهبرادرمدادوگفت
کــه آن را به طلبکارهایم پرداخت کند .ولی برادرم فقط
مقدارکمیپرداختکرد وبقیهپولرانداد.منهمدستم
خالی ماند و در این مدت هرچه ســعی کردم پول جور
کنم،فایدهاینداشت.برایهمیننقشهسرقتکشیدم.
نقشهات را چطور طراحی کرده بودی؟
وقتــی بدهکار بودم ،تصمیم گرفتم با اســلحه به یک
مغازه طالفروشــی بروم .مبلغ یک میلیارد تومان سکه

پیاده کرد و به بیابان های پاکدشت برد .آنجا بی رحمانه مرا آزار داد .سپس راننده خودرو سراغم
آمد و او نیز مرا آزار داد .آنها همچنین پول و طال هایم را نیز از من گرفتند .آنها میگفتند از من
فیلم سیاه گرفته اند که اگر به کسی حرفی بزنم فیلم را پخش میکنند .حتی تهدید کردند اگر از
آنها شکایت کنم اعضای خانواده ام را می کشند .سومین شاکی دختر  ۲۸ساله ای به نام شیما
بود .وی گفت دوم مرداد ماه ســال ۱۴۰۰مانند هر روز از شــریف آباد به سمت پیشواز سوار
یک پراید نقره ای شدم که دو سرنشین جوان داشت .آنها یک باره به روی من چاقو کشیدند و
مرا تهدید کردند .آنها مرا به سمت تپههای ایوانکی بردند و آزارم دادند .اما وقتی کنار موتور آب
ایستادند تا دست و صورت شان را بشویند توانستم پالک ماشین را بردارم و از آنها شکایت کنم
.به این ترتیب آن ها بازداشت شدند.
چهارمین شاکی زن ۲۲ساله ای افغان بود که 10مرداد ماه سال ۱۴۰۰به دام افتاده بود .وی گفت:
وقتی سوار پراید نقره ای شدم راننده و سرنشین که ماسک به صورت داشتند مرا به بیابان های
جلیل آباد بودند و آزارم دادند .اما شرایطی دارم که دیگر نمیتوانم پیگیری پرونده باشم .به همین
خاطر رضایتم را اعالم می کنم .
با پایان اظهارات ۴شــاکی متهمان پشــت درهای بسته و غیرعلنی به یک به دفاع پرداختند و
جنایت کثیف را گردن گرفتند .
در پایان جلســه قضات وارد شــور شدند و با توجه به مدرک های موجود در پرونده مزدک و
فرزاد را به اعدام محکوم کردند.

نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

استخدام
استخدام منشی دفتر
آشنا به کامپیوتر و امور اداری جهت کار
در یک شرکت استخدام میشود.
آدرس مراجعه:ویالهای اداری مروارید
جنب بازارچه حافظ پالک715
روزنامه اقتصاد کیش

آب معدنی
کیش نوش
تولید و توزیع آب معدنی در جزیره
44473422 - 44473421

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش

44423910 - 44424999

خدمـات
خـدمات بـرق
انجام کلیه امور برق ساختمان و
پروژه های شما  -کلی و جزئی
09120459198
خدمات تاسیسات آب و لوله کشی
جزئی و کلی مجتمع های اداری
مسکونی -خدماتی -تجاری
 09347693624رضایی
حمل و جابجایی کاال

با  6چرخ در سطح جزیره
09347694720

عرضه قارچ
عرضه قارچ تولید کیش به کیشوندان
بدون واسطه (تحویل در محل)
تلفن سفارش09347692496 :

چرا چندبار وارد مغازه شدی و بیرون آمدی؟
وقتی وارد مغازه میشدم ،هنگام اجرای نقشه ،ترس به
سراغممیآمد،دوبارهپشیمانمیشدموبرمیگشتم،اما
وقتییادبدهیهایممیافتادمدوبارهواردمغازهمیشدم.
قصدم آســیب رساندن به کسی نبود .فقط میخواستم
بدهکاریام را پرداخت کنم که گیر افتادم.
چرا وقتی بیرون آمدی تیراندازی کردی؟
فقط میخواستم از آنجا خالص شوم .نمیخواستم مرا
دستگیر کنند و آبرویم برود .من مدیرعامل شرکت بودم
و برایم خیلی بد میشد اگر دستگیرم میکردند.

مرد دو زنه برای خوشحالی زن اولش نسرین را کشت

حکم اعدام برای  2شیطان صفت بی رحم
گروه حوادث  -دو شیطان که در پوشش مسافربر  4زن و دختر را به تله انداخته و در جنایتی
کثیف آنها را آزار داده بودند با حکم قضایی به اعدام محکوم شدند .
رسیدگیبهاینپروندهازاواخرسال ۹۹بهدنبالشکایتیکزنجوان آغازشد.وی کههراسان
بودبه پلیسآگاهیورامینرفتوازدوسرنشینیکپرایدکهاوراآزاردادهبودندشکایتکرد.
با این شکایت ماموران پلیس به ردیابی خودرو مورد نظر پرداختند .اما شواهد نشان می داد 2
مرد شیطان صفت نقشه سیاه خود را با خودرو سرقتی اجرا کرده اند .
درحالیکهتالشبرایردیابیدوشیطانآغازشدهبودزندیگریشکایتمشابهرامطرحکرد.
وی نیز در پراید نقره ای در دام سیاه دو مرد شیطان صفت گرفتار شده و مورد آزار قرار گرفته
بود .در حالی که پلیس ردی از دو شیطان به دست نیاورده بود در بهمن ماه سال  ۱۴۰۰دختر
جوانیبهپلیسپیشوارفتوگفت:دردامسیاهدومسافربرنماگرفتارشدهوموردآزارقرارگرفته
است .وقتی شمار شاکیهابه 4نفر رسیدوآخرینزنهمراه پسرخردسالشدردامگرفتار شده
بود ماموران پلیس با اطالعاتی که سومین شاکی به ماموران داده بود دو متهم را بازداشت کردند.
ردیابیدوشیطان
مزدک  ۳۵ساله و فرزاد  ۲۸ساله سعی داشتند با دروغگوهایشان مسیر رسیدگی به پرونده را
به بیراه بکشند اما  4شاکی پرونده در مواجهه حضوری آنها را شناختند و دستشان رو شد  .به
این ترتیب دو شیطان در شعبه ۱۱دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستادند .
در جلسه دادگاه دو شیطان چه گذشت؟
درآنجلسهشاکیهایکبهیکبهتشریحماجراپرداختندوبرایدومتهمحکماعدامخواستند.
نخستین شاکی بیتا  ۳۲ساله بود .وی گفت :آن روز در نزدیکی پل بخشداری سوار یک پراید
مشکیشدمتابهخانهمانبرومامارانندهوسرنشینآنپسازطیمسافتیبهرویمچاقوکشیدند.
فکر میکردم فقط قصد سرقت دارند .به همین خاطر کیف پولم را به آنها دادم اما آنها به بیراهه
رفتند و در یک بیابان مرا آزار دادند .به آنها التماس کردم و گفتم همسر و دو فرزند دارم .اما بی
توجه به التماس هایم مرا شکنجه کردند .من برای آنها اشد مجازات می خواهم .
دومین شاکی پریناز ۳۶ساله بود .وی گفت همراه پسر ۴ساله ام در ورامین سوار پراید مشکی
شدم .پس ازطیمسافتی سرنشینخودرو شروعبهصحبتبا تلفنهمراهش کرد.اومیگفت
قاچاقچی اعضای بدن است و اعضای بدن جدیدی را برای قاچاقچی ها آورده است .من از
شنیدن حرفهای او خیلی ترسیدم و می خواستم فرار کنم .اما آنها به رویم چاقو کشیدند و مرا
کتک زدند .راننده پسرم را داخل ماشین نگه داشت و سرنشین دیگر مرا کشان کشان از ماشین

سرقت کنم و بیرون بیایم .فقط میخواستم همان مبلغ
بدهکاریام را ســرقت کنم .بــرای همین به صورت
اینترنتییکاسلحهکلتبافشنگخریدم.
بهیکیازشهرهایغربیرفتمواسلحهراتحویلگرفتم.
بعد ســوار یک تاکسی اینترنتی شدم و به محل سرقت
رفتم .به راننده گفتم مادرم در درمانگاه اســت .باید به
دیدنشبروم.گفتمکمیصبرکنتابرگردم.نمیدانستم
او به من مشکوک شــده است .از اکثر مغازهها عکس
گرفتم و به خانه برگشتم .مغازهها را بررسی کردم و آن
روز تصمیم گرفتم که به آنجا بروم.
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تلفن

گروه حوادث  -متهمی که برای جلب نظر
همسر اول خود ،همسر موقتش را کشته بود
به قصاص محکوم شد.
مرد جوان که به خاطر جلب رضایت همسر
اولش در یک سناریوی عجیب همسر موقتش
را به قتل رسانده بود به قصاص ،پرداخت دیه
و شالق محکوم شد .رسیدگی به این پرونده
از اسفند سال  ۹۷با کشف جسد زن جوانی در
محدوده شهرک اندیشه آغاز شد.
در ادامه بالفاصله مأموران کالنتری در محل
حاضر شدند و پس از بررسی اولیه مشخص
شد مقتول با طناب خفه شده و جسدش به آن
محل منتقل شده است .در جریان تحقیقات
معلوم شــد که مقتول زنی به نام نسرین بوده
که چند ســال قبل از شوهرش طالق گرفته
و با پســر خردسالش زندگی میکرده است.
امــا از چند ماه قبل با مــردی متأهل ارتباط
داشته است.
در ادامه مرد جوان بازداشت شد و به ازدواج
پنهانی با نســرین اعتراف کرد و گفت :پس
از آشــنایی با نسرین به او عالقه پیدا کرده و
صیغهاش کردم تا اینکه همســر اولم متوجه
ماجرا شد و درخواست طالق داد.
من برای اینکه زندگیام را حفظ کنم تصمیم
گرفتم با طرح نقشــهای ساختگی به همسرم
ثابت کنم که به خاطر عالقه به او و فرزندانم
نســرین را کشــتهام و با گرفتن فیلم از این
صحنه خیالش را راحت کنم .وقتی موضوع

را با نســرین در میان گذاشتم او هم پذیرفت
که با من همکاری کند.
روز قرار طنــاب را به دور گردنش انداختم
و او باالی ســطل رفت .همــان موقع تلفنم
زنــگ زد و وقتی پس از چند دقیقه تلفنم را
قطع کردم و به محل برگشــتم دیدم سطل از
زیر پای نســرین رها شده و واقع ًا حلق آویز
شده است.
پــس از محاکمه متهم در شــعبه دوم دادگاه
کیفری یک استان تهران همسر سابق مقتول
بهعنوان قیم پسرش درخواست قصاص کرد
و متهــم نیز با تکرار اظهاراتش مدعی شــد
که قصدش کشــتن مقتول نبوده و هنوز هم
نمیداند که او بر اثر یک حادثه فوت کرده یا

خودکشی بوده است.
وی در پاســخ به ســؤال قاضی که پرسیده
بــود اگر قصدتان صحنهســازی برای تهیه
فیلم بــوده ،چرا آثار ضــرب و جرح روی
بدن مقتول دیده شده ،گفت :من با او درگیر
نشدم و ممکن است آثار جراحت مربوط به
زمانی باشد که در حال انتقال جسد او بودم.
من آن روز به خاطر مصرف مشروبات الکلی
در حالت طبیعی نبودم.
بــا پایان دفاعیات متهم ،قضات برای صدور
حکم وارد شور شــدند و متهم را برای قتل
بــه قصــاص و به خاطر ضــرب و جرح به
پرداخت دیه و  80ضربه شــاق برای شرب
خمر محکوم کردند.

)076( 44420284 - 44424999

سایتwww.eghtesad-kish.ir :

تعمیرات
سردآسا کیش

تعمیرات کلیه سیستم های برودتی
09173646864
09347697844
09337216864
اینستاگرام sard.asa.kish:

رستوران
رستوران شیرین پلو  :انواع غذای ایرانی
آدرس  :شهرک صدف بازارچه گلستان
شماره تماس 44443073-44443072 :

رستوران سای دا

انواع غذاهای ایرانی و دریایی
آدرس :کیش ،بلوار خیام ،خیابان باباطاهر

مفقـودی
اصل کارت کیشوندی به شماره 113738/01
به نام میالد افتخاری فر مفقود گردید و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

صنایع چوب
صنایع چوب حالج کیش
کلیه سفارشات
 ،MDFچوبی
دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

شرکت چوب سازان آداک صنعت
کیش ساخت انواع منسوجات چوبی ،
کابینت ،ترمو وود.....شو روم  :بازار پادنا
09347682558

