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رستوران سای دا
انواع غذاهای ایرانی و دریایی

آدرس: کیش، بلوار خیام،  خیابان باباطاهر

کیش نوش
تولید و توزیع آب معدنی در جزیره

44473422  -  44473421

سردآسا کیش
تعمیرات کلیه سیستم های برودتی                                                                                                                                           

09173646864
09347697844

 09337216864
sard.asa.kish: اینستاگرام

استخدام منشی دفتر 
آشنا به کامپیوتر و امور اداری جهت کار 

در یک شرکت استخدام می شود.
آدرس مراجعه:ویالهای اداری  مروارید 

جنب بازارچه حافظ پالک715
روزنامه اقتصاد کیش

به یک نفر آقا متاهل بابت سرایداری
 و امور منزل نیازمندیم 

خواهشمنداست با شماره 09347693646 
و یا 09347691314 تماس فرمائید

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

شماره تماس : 44443073-44443072

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

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

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

 

رستوران

 

مفقـودی
 

استخدام

 

عرضه قارچ
 

آب معدنی

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

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

4442499944424999  -   - 4442391044423910تلفن سفارش: 09347692496
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

اصل سند ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
با کاربری اداری بشماره اول در طبقه سمت 
غربی بمساحت یکصدوچهل  و چهارمتر و 

نود صدم مترمربع  بانضمام دوباب پارکینگ 
بشماره های اول و دوم در طبقه همکف هر 
یک بمساحت دوازده متر و پنجاه صدم متر 

مربع، مجزی شده از قطعه NBO-13 اراضی 
نوار ساحلی جزیره کیش باقدرالسهم از عرصه 
و مشاعات که نحو استفاده از آنها تابع قانون 
تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آنست، 
طی سند انتقال شماره مسلسل43651مورخ 

1393/11/01 دفتر22694 کیش به شماره 
قرارداد 169/ 82-87 مورخ 82/10/21 

صفحه143دفتر92شماره تفکیک2120قطعه 
اول  به نام شرکت بیمه حافظ )سهامی خاص(
مفقود نموده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

این شیاد خیلی بی رحم بود !

    گــروه حوادث  -  عامل پیش فروش آپارتمان در 
ســیرجان با بیش از ۱۰۰ شاکی ومال باخته دستگیر و 

بازداشت شد.
رئیس کل دادگســتری استان کرمان از بازداشت یک 
متهم به اتهام پول شویی و حیف و میل وجوه پرداخت 
شــده از ســوی مال باختگان موضوع بند ه ماده یک 
قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشــور 
با دســتور قضایی خبر داد و بیان کــرد : این اقدام در  
پاســخ به مطالبات و درخواست های جمع زیادی از 

مال باختگان این پرونده انجام شده است.
حجت االســالم ابراهیم حمیدی در تشریح این خبر 
ادامه داد: مال باختگان چندین پروژه ساختمانی ناتمام 
در شهرستان ســیرجان، بارها در مراجعه به مسئوالن 

ارشد قضایی در سطح استانی و شهرستانی درخواست 
پیگیری موضوع و بازگشت سرمایه های از دست رفته 
خود را داشته اند که در این زمینه پیگیری های قضایی 
انجام و احکام مورد نیاز صادر شده است.وی تعداد مال 
باختگان این پروژه و شاکیان این متهم را بیش از ۱۰۰ نفر 
ذکر و اظهارکرد: متهم این پرونده از اوایل دهه ۹۰ یک 
شرکت خانوادگی با مدیرعاملی خود در حوزه ساختمان 
و مسکن تاسیس  کرده است که با انجام تبلیغات گسترده 
اقدام به پیش فروش آپارتمان و جذب سرمایه و سپرده 
افراد با انگیزه خانه دار کردن شهروندان می کند و مقارن 
شدن این اقدامات با آرامش نسبی بازار مسکن، در ابتدا 

موفقیت هایی را برای شرکت مزبور ایجاد می کند.
 مقام عالی قضایی استان کرمان با اشاره به سوء استفاده 

این فرد از ابزار رسانه ای به منظور نیل به اهداف خود، 
گفت : با وجود پیگیری های گســترده انجام شده در 
دســتگاه قضایی ســیرجان برای احقاق حقوق مال 
باختگان این پروژه ها، عمال احکام محکومیت صادر 
شده در این زمینه  موجب احقاق حقوق مال باختگان 

نشده است.
وی ضمــن بیان این مطلب که متهــم این پرونده به 
منظور به چالش کشــیدن قضات و دستگاه قضایی به 
صورت مکرر اقدام به شکایت انتظامی و کیفری علیه 
قضات کرده است، یادآور شد: این متهم یکی از شاکیان  
حرفه ای حوزه قضایی سیرجان به شمار می رود.وی 
خاطرنشــان کرد: پرونده های مرتبط با این شخص و 
شرکت مربوط به او  حدود هزار پرونده بوده است که 

این پرونده ها وقت و هزینه زیادی را به دستگاه قضایی 
استان  کرمان تحمیل کرده است.

رئیس کل دادگســتری استان کرمان با اشاره به این  که 
بیم فرار این متهم از کشــور مطرح بوده است،  گفت: 
دســتور ممنوعیت خروج او از کشور صادر شد  و به 
دنبــال آن  متهم در تهران دســتگیر و تحت الحفظ به 
شهرستان سیرجان منتقل شده است.وی با تاکید براین 
که دستگاه قضایی تا احقاق کامل حقوق مال باختگان 
ایــن پروژه ها، پرونده را با قاطعیت پیگیری می کند ، 
تصریح کرد: دستگاه قضایی با اتخاذ تدابیر هوشمندانه 
تمام تالش خود را برای نقش بر آب کردن شــیوه و 
شگرد متهمان حرفه ای بدون تحت تاثیر قرار گرفتن 

از هیاهو و جنجال های ایجاد شده به کار می گیرد.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت غیرقانونی برخی شرکت 
ها در اســتان کرمان در زمینه پیش فروش امالک نیز 
گفت: فعالیت این شــرکت ها به صورت ویژه مورد 
بررســی قرار می گیرد تــا از تضییع حقوق عمومی 

جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: مردم نیز در هنگام اقدام به خرید امالک 
پیش فروش شــده، باید قانــون و مقررات مربوط به 
پیش فروش را مطالعه و بر این اساس اقدام کنند  تا از 
بروز مشکالت بعدی برای آن ها و سوء استفاده افراد 

فرصت طلب جلوگیری شود.

آرزوی خانه دار شدن آرزوی خانه دار شدن 100100 خانواده بر باد رفت   خانواده بر باد رفت  

نجات جان نجات جان 22 قاتل در یک قدمی چوبه دار ! قاتل در یک قدمی چوبه دار !
گروه حوادث  -   دو زندانی محکوم به مرگ که در یک قدمی چوبه دار قرار داشتند با رضایت 

خانواده مقتوالن دو پرونده بخشیده شدند.
در یکی از این پرونده ها که از روز پانزدهم اسفند  سال ۹۸ آغاز شد مرد جوانی با چاقو به قتل 
رسید. در تحقیقات میدانی مشخص شد سرنشینان یک خودروی سمند جسد را در این محل 
رها کرده و متواری شده اند. با شناسایی صاحب خودروی سمند به نام مجتبی وی دستگیر شد 
و گفت: یکی از دوستانم به نام سیروس نزد من آمد و گفت که می خواهد از دوستش سجاد 
انتقام بگیرد. من هم به خاطر رفاقتی که داشتیم قبول کردم. روز حادثه سیروس و همسرش سوار 
ماشین سمند من شدند و به محل کار سجاد در حوالی ماهدشت کرج رفتیم. نقشه این بود که 
او را به کمپ ترک اعتیاد ببریم و برایش پاپوش درست کنیم که معتاد است تا در آنجا بستری 
شود. سر همین مسأله با سیروس دعوایش شد و سیروس او را از ماشین به بیرون پرتاب کرد.به 
دنبال ادعای راننده سمند، تحقیقات برای دستگیری سیروس و همسرش ادامه یافت و متهمان 

در یکی از شهرهای شمال غربی کشور بازداشت شدند.
اما سیروس اظهارات متفاوتی را مطرح کرد و گفت: هدفم این بود که سجاد را به کمپ ترک 
اعتیاد ببرم و بستری کنم تا به اموالم برسم اما قصد کشتن او را نداشتم. او با سندسازی اموال و 
سرمایه و حتی کارگاه مبل سازی  ام را تصاحب کرده بود و من می خواستم هرطور شده اموالم 
را پس بگیرم. روز حادثه وقتی او را سوار ماشین کردیم، قصد داشت فرار کند. به همین خاطر 
دست و پایش را بستیم و کتکش زدیم اما من فقط به او مشت و لگد زدم، مجتبی او را با چاقو زد.

پس از آن ســجاد ناگهان از هوش رفت و ما تصمیم گرفتیم او را نزدیک بیمارســتان رها کنیم 
تا پیدایش کنند و نجات یابد. بعد از آن به خانه مجتبی )راننده سمند( رفتیم. وقتی آنجا بودیم 
در فرصت مناسب و زمانی که مجتبی در آشپزخانه سرگرم پختن غذا بود، طال و دالرهایی را 
که در کمد خانه اش بود سرقت و فرار کردیم. وقتی به ارومیه رفتیم طال و دالرها را فروختیم، 
خانه ای اجاره کردیم تا اینکه مدتی بعد دستگیر شدیم. در ادامه بررسی ها هر دو مرد به اتهام 
مشارکت در قتل عمد بازداشت شده و پرونده برای صدور حکم به دادگاه کیفری استان تهران 
ارجاع شد. قضات دادگاه دو مرد جوان را به قصاص محکوم کردند و وقتی پرونده برای اجرا 
به دادسرای امور جنایی تهران فرستاده شد با تالش واحد صلح و سازش مستقر در دادسرای 
امور جنایی سرانجام خانواده مقتول به خاطر رضای خدا و به حرمت امام حسین)ع( از قصاص 

راننده سمند گذشتند.
پدر و مادری که بخشیدند

دومین مرد زندانی که از مرگ نجات یافت روز ۳۰ شهریور سال ۹۹ در میدان نوبنیاد مرتکب 
قتل شده بود. با اعالم خبر به بازپرس جنایی، تیم بررسی صحنه جرم راهی محل قتل شدند. 

قربانی مرد ۳۷ ساله ای به نام امیر بود که با ضربه چاقو از پا درآمده بود.
بررسی ها نشان می داد امیر صاحب یک رستوران بود و عامل جنایت همسر یکی از کارکنان 
او بود، با شناسایی هویت متهم، تحقیقات به دستور بازپرس جنایی ادامه یافت. ساعاتی از قتل 

نگذشته بود که متهم ۳۰ ساله به یکی از کالنتری های پایتخت رفت و خود را معرفی کرد.
متهم در تحقیقات گفت: چهار سال قبل در یک رستوران کار می کردم که آنجا با یکی از کارکنان 
به نام نازنین آشنا شدم و بعد از 2 سال با هم عقد کردیم و من به محل کار دیگری رفتم. اما همسرم 
همچنان در رستوران قبلی کار می کرد. بعد از مدتی دچار توهمات شده بودم و فکر می کردم امیر 
به همسرم توجه خاصی دارد به همین خاطر روز حادثه با امیر در میدان نوبنیاد قرار گذاشتم تا 
صحبت کنیم اما امیر منکر ماجرا شد با این حال من آنقدر دچار توهم بودم که نمی دانم چه شد. 

ناگهان دست به چاقو شدم و به امیر حمله کردم.
 با تکمیل تحقیقات پرونده، متهم برای صدور حکم به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد 
و قضات دادگاه کیفری حکم بر قصاص او صادر کردند. با تأیید این حکم در دیوانعالی کشور، 

پرونده برای اجرای حکم به دادسرای جنایی پایتخت رفت.
مسئوالن واحد صلح و سازش دادسرای جنایی تهران چندین جلسه صلح و سازش برای جلب 
رضایت خانواده امیر برگزار کردند اما اولیای دم همچنان خواهان قصاص قاتل پسرشان بودند 
تا اینکه در نهایت حدود دو ماه قبل تاریخ اجرای حکم به محکوم و خانواده مقتول اعالم شد. 
خانواده مقتول که خواهان قصاص بودند در روز اجرای حکم تصمیم خود را تغییر دادند. پدر 
و مادر امیر گفتند به دلشان افتاده که قاتل را ببخشند و با خدا معامله کنند. از طرفی چون محکوم 
در این مدت در زندان رفتار خوبی داشت و از جنایتی که کرده بود ابراز پشیمانی داشت اولیای 
دم در آخرین لحظات به محکوم مهلت داده و در نهایت با شرط پرداخت دیه در حالی رضایت 

دادند که گفتند می خواهند مبلغ دیه را خرج امور خداپسندانه و کمک به نیازمندان کنند.

دختر دختر 1515 ساله تهرانی مرد قصاب را ناک اوت کرد  ساله تهرانی مرد قصاب را ناک اوت کرد 
گــروه حوادث  -   جوان قصاب اتهام اقدام به 
آدم ربایی و زورگیری از دختر ورزشکار را انکار 

کرد.
رسیدگی به شــکایت دختر جوان با موضوع 
زورگیــری از دختر جوان در خیابان آذربایجان 
تهران، از چند روز قبل در دستور کار حمیدرضا 
رستمی، بازپرس شــعبه ۱۱ دادسرای جنایی 
تهران قرار گرفت. پدر این دختر ۱5 ساله در شرح 
شکایت خود به بازپرس پرونده گفت:»در خیابان 
در حال صحبت با یکی از کســبه محل بودم که 
دیدم دخترم وحشت زده در حال فرار از دست 
یک مرد افغان است و به یک درمانگاه گریخت.

سریع به سمت آن مرد دویدم و دستگیرش کردم 
و او را به پلیس تحویل دادم.«

دختر ۱5 ساله ورزشکار در ادامه صحبت های 
پدرش گفت:»در حال عبور از یک بوستان بودم 
که ناگهان این مرد افغان چاقویی پنج سانتی متری 
زیر گلویم گذاشــت و می خواست من را وادار 
کند که با او بروم.او قصد ربودن من را داشت و 
می گفت پول و طالهایت را به من بده.با اینکه 
خیلی ترسیده بودم اما ضربه ای به او زدم که به 
زمین پرتاب شد و از دست او فرار کردم.مسافت 

زیادی دنبالم دوید که یکدفعه چشمم به پدرم 
افتاد و خیالم کمی راحت شد.وارد درمانگاه شدم 

و بعد پدرم این مرد را دستگیر کرد.«
متهم بعد از دستگیری و انتقال به دادسرا، تحت 
بازجویی قرار گرفت و در سناریوی تازه ای ، در 
جریان تحقیقات اظهار داشت:»قصد زورگیری 
و آدم ربایی نداشتم.روز حادثه چند پسر جوان 
اطراف این دختر بودند و او را محاصره کردند.

دختر خیلی ترسیده بود و من برای کمک به او با 
پسرها درگیر شدم.یکی از آنها چاقو زیر گلوی 
من گذاشت.من قصاب هستم و همیشه چاقوی 
کوچکی همراه دارم که برای دفاع از خودم آن را 
از جیبم درآوردم.من قصد کمک به این دختر را 
داشتم و نمی دانم چه شد که از من شکایت کرد.«
بنا بر این گزارش، رســیدگی به ایت پرونده در 

جریان تحقیقات ادامه دارد.

افشای راز مسافر فوق سری بندرعباس در اتوبوس !افشای راز مسافر فوق سری بندرعباس در اتوبوس !
گروه حوادث  -   فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: با هوشیاری و 
تالش پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان »رودان«، اتوبوس حامل 255 

کیلو تریاک شناسایی و توقیف شد.
سردار غالمرضا جعفری گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
هرمزگان در ادامه طرح مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با ســوداگران 
مرگ با انجام کار اطالعاتی از حمل مواد مخدر بوسیله یک دستگاه اتوبوس 
از استان سیستان و بلوچستان به سمت استان هرمزگان مطلع و موضوع را 
به صورت ویژه در دســتور کار این پلیس قرار گرفت. وی افزود: ماموران 

با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان رودان ضمن کنترل همه 
محور های مواصالتی شهرستان پس از چندین ساعت تعقیب و مراقبت 
نهایتا خودرو مورد نظر را در محور رودان به سمت بندرعباس در ایست و 
بازرسی فاریاب شناسایی و متوقف کردند. سردار جعفری اظهار داشت: در 
بازرسی دقیق از خودرو 255 کیلو گرم تریاک که به طرز بسیار ماهرانه در 
خودرو جاساز شده بود، کشف و ضبط شد. فرمانده انتظامی استان هرمزگان 
خاطرنشان کرد: در این رابطه عالوه بر راننده، 5 نفر دیگر دستگیر و با تشکیل 

پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.


