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رستوران سای دا
انواع غذاهای ایرانی و دریایی

آدرس: کیش، بلوار خیام،  خیابان باباطاهر

سردآسا کیش
تعمیرات کلیه سیستم های برودتی                                                                                                                                           

09173646864
09347697844

 09337216864
sard.asa.kish: اینستاگرام

شرکت آریا اطلس کیش 
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، 
خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزوده، 

حقوق و دستمزد
آدرس: خیابان ساحل، بازار دیپلمات، طبقه اول تجاری، واحد 109

شماره تماس: 09127057173    -     07644461151

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

یک نفر حسابدار ،با حداقل 3 سال سابقه ،
آشنا به نرم افزار سپیدارو آشنا به حقوق و دستمزد، 

 برای یک شرکت تامین نیروی انسانی 
 ارسال رزومه به شماره 0934769817

تماس 44423352

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

شماره تماس : 44443073-44443072

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

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

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

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

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
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عرضه قارچ

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

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

تلفن سفارش: 09347692496

    گروه حوادث  -   مرد مســلحی که وارد یک منزل 
مســکونی نقلی در مشهد شده بود با شلیک سه گلوله، 
زن جوان را در برابر دیدگان فرزندانش به قتل رســاند 

و متواری شد.
این جنایت وحشتناک در خیابان طبرسی 58 هنگامی رخ 
داد که مردی حدود 40 ساله از باالی در حیاط وارد یک 
منزل مسکونی نقلی شد و از پسر 13 ساله ای که داخل 

حیاط بود خواست مادرش را صدا بزند. 
در این لحظه ناگهان مادر نوجوان پشت پنجره آمد تا با 
آن مرد آشنا صحبت کند ولی او ناگهان اسلحه کلت را 
بیرون کشید و گلوله ای به دست زن جوان شلیک کرد.

وقتی زن جوان از ترس به داخل حمام منزل گریخت، 
فرزندان او نیز وحشــت زده به درون اتاق خواب فرار 

کردند. دختر 15 ساله و پسر 13 ساله در حالی جیغ می 
کشیدند و گریه می کردند که برادر 5 ساله آن ها نیز داخل 
اتاق بود. مهاجم مســلح محکم به در منزل می کوبید و 
باالخره در برابر چشــمان از حدقه بیرون آمده کودکان، 
در پذیرایی را گشــود و به طرف حمام رفت، زن جوان 

التماس می کرد که او را نکشد.
 فرزندان او نیز به دست و پای مرد مسلح افتاده بودند و 
ملتمسانه اشک می ریختند و گریه کنان جیغ می کشیدند 
تا مرد خشــمگین دوباره شلیک نکند اما مرد بی رحم 
همچنان در حالی که گلوله در سالح گیر کرده بود باز هم 
آن را مسلح کرد و مقابل چشمان وحشت زده کودکان، 
قفسه سینه زن جوان را هدف گرفت و دو گلوله دیگر به 

پیکر زن جوان شلیک کرد.

با این شــلیک های مرگبار، زن آخرین نفس هایش را 
کشید و داخل حمام جان سپرد. با فرار مهاجم مسلح از 
منزل مســکونی، دو کودک 13 و 15 ساله خود را روی 
جسد خون آلود مادرشان انداختند تا شاید او را از مرگ 

نجات دهند ولی کاری از دست شان ساخته نبود.
فرزندان زن جوان با سر و وضعی خون آلود، گریه کنان 
همسایگان را خبر کردند و بدین ترتیب ماجرا به پلیس 
110 گزارش شد. چند دقیقه بعد گروهی از نیروهای 
تجسس کالنتری طبرسی شمالی به فرماندهی سرگرد 
جواد یعقوبی )رئیــس کالنتری( عازم محل جنایت 
شــدند و با  مشاهده این صحنه وحشتناک، بی درنگ 
مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد مشــهد اطالع دادند. 
طولی نکشید که با حضور قاضی »محمود عارفی راد« 

و کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
در خیابان نیک خلق 9 ، بررســی های قضایی در این 

باره آغاز شد.
دختر 15 ساله مقتول به مقام قضایی گفت: مهاجم مسلح 
»اصغر« نام دارد و از دوســتان قدیمی پدرم است که به 
منزل ما رفت و آمد داشــت اما از مدتی قبل اختالفات 
خانوادگی بین مادرم و او به وجود آمده بود به طوری که 

دیگر مادرم اجازه نمی داد آن مرد به خانه ما بیاید.
اما روز حادثه وقتی در حیاط به صدا درآمد، برادر کوچکم 
در را گشــود و بالفاصله با  دیدن »اصغر« در را بســت. 
دوست پدرم فریاد زد که در را باز کنیم ولی چون مادرم 
به ما سپرده بود او را به خانه راه ندهیم، برادرم در حیاط 
را بــاز نکرد. در این هنگام او از باالی در به داخل حیاط 

کوچک منزل پرید و زمانی که مادرم پشــت پنجره آمد 
شلیک کرد و بعد هم به داخل حمام رفت و بدون توجه 

به التماس های ما، مادرم را با شلیک تیر به قتل رساند.
بررسی های نامحسوس که با دستور قاضی عارفی راد 
توسط گروهی از کارآگاهان پلیس آگاهی به سرپرستی 
ســرهنگ نجفی )رئیس دایره قتل عمد( آغاز شده بود، 
نشان داد که »اصغر« )مهاجم مسلح( از اهالی روستایی 
است که مقتول و شوهرش در آن جا زندگی می کردند 

و با یکدیگر ارتباط داشتند.
با انتقال جسد زن 35 ساله به پزشکی قانونی، تحقیقات 
پلیس با دستورات محرمانه قاضی شعبه 211 دادسرای 
عمومی و انقالب مشــهد برای دستگیری قاتل مسلح 

آغاز شد.

قتل زن جوان مقابل چشمان فرزندانش توسط مرد مسلحقتل زن جوان مقابل چشمان فرزندانش توسط مرد مسلح

تکه تکه کردن جسد شوهر به خاطر خیانت ...تکه تکه کردن جسد شوهر به خاطر خیانت ...
گروه حوادث  - زن جوان تبعه افغانستان که از خیانت های شوهرش خسته شده بود، او را با 

ضربه چاقو کشت و جسدش را تکه تکه کرد.
رســیدگی به این پرونده از چندی قبل و با تماس زنی با پلیس اسالمشــهر آغاز شد. این زن با 
حالتی هراسان اعالم کرد، امروز متوجه بوی بدی از خانه همسایه مان شدم که به مشام می رسید. 
به موضوع مشکوک شده و به مقابل خانه شان رفتم. زن همسایه وقتی مرا دید، شروع به گریه کرد 
و راز هولناکی را فاش نمود. او شوهرش را کشته و بعد از تکه تکه کردن جسدش، در حال پختن 

آن در دیگی بود اما عذاب وجدان باعث شد از من بخواهد با پلیس تماس بگیرم.
پس از این تماس، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی اسالمشهر همراه بازپرس کشیک قتل در 
محل جنایت در منطقه گلشن اسالمشهر حاضر شدند. آنها با ورود به این خانه با آثار خون روی 
دیوار و فرش روبه رو شدند. زنی جوان تبعه افغانستان نیز وحشت زده در گوشه اتاق نشسته 
بود.  کارآگاهان با بررسی خانه با جسد تکه تکه شده مردی روبه رو شدند که بخشی از بدنش 
در دیگی روی اجاق گاز قرار داشت اما از سر مقتول اثری نبود.  با بررسی های مقدماتی بقایای 
جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و زن 22ساله در تحقیقات مقدماتی به قتل 
شوهرش اعتراف کرد و گفت: »همسرم من و دختر پنج ساله ام را کتک می زد و چند باری به من 

خیانت کرد. از این رفتار خسته شده بودم و به همین دلیل او را کشتم.«
سرهنگ علی آقاکارخانه، رئیس پلیس اسالمشهر با تایید این خبر گفت: »پس از گزارش این 
قتل، همکارانم در محل حاضر و متوجه شدند جسد مردی حدود 38ساله در خانه اش تکه تکه 
شده است. متهم در ابتدا اظهارات متناقضی داشت اما سپس به تشریح جزئیات این قتل پرداخت 
و مدعی شد همسرش را به دلیل ارتباطات نامتعارف با زن دیگری کشته و بعد از قتل با مثله کردن 

جسد قصد انتقال آن به خارج از خانه را داشت که ناکام ماند.«
 گفت و گو با قاتل:

زن جوان با جثه ای کوچک در حاشیه طرح پلیس غرب استان تهران برای دستگیری مجرمان، 
جدا از بقیه متهمان نشسته است. می گوید: »کسی را در ایران ندارم که بتواند پیگیر کارم باشد. 
اگر با پدرشوهرم صحبت کنند احتمال دارد رضایت بدهد. دلم برای دخترم تنگ شده و در این 

مدتی که بازداشت هستم نگران او هستم.«
چند سال داری؟   22 سال.

 چرا همسرت را کشتی؟
جلوی چشمم به من خیانت می کرد. من و دخترمان را کتک می زد و خرجی نمی داد.

چطور با همسرت آشنا شدی؟
او پسرعمویم بود و زمانی که 15سال داشتم، ما را به عقد هم درآوردند. بعد از عروسی فهمیدم 
همسرم هیچ عالقه ای به من ندارد و به اجبار فامیل ازدواج کرده است. شب اول عروسی، زل زد 
در چشم هایم و رک گفت هیچ عالقه ای به من ندارد و با زنان دیگری ارتباط داشته است. من 
آن زمان بچه بودم و چیزی از حرف هایش نمی فهمیدم. فکر می کردم همه مردها همین کار را 
می کنند و این طبیعی است. وقتی بچه دار شدیم، فکر کردم اوضاع بهتر می شود اما نشد. او هم 

خیانت می کرد و هم من و دخترمان را کتک می زد.
تو شوهرت را دوست داشتی؟

اگر دوست نداشتم که به ارتباط او با دختران حسادت نمی کردم. البته از وقتی دخترمان را کتک 
می زد عالقه ام به او کم شد.

چند وقت است به ایران آمدید؟
حدود یک سال و سه ماه قبل آمدیم. فکر کردم اگر به ایران بیاییم به ارتباطش با زن های دیگر 

پایان می دهد اما در اینجا هم با دخترهای افغان ارتباط داشت.
 روز قتل چه اتفاقی افتاد؟

در خانه بودیم که دختر موردعالقه اش به خانه آمد و جلوی من، او را در آغوش گرفت. وقتی 
آن دختر رفت چاقو آوردم و گفتم اگر بخواهی مرا بکشی چطور می کشی؟ گفت با چاقو به 
شکمت می زنم. بعد او پرسید تو چطور می کشی؟ که جواب دادم با چاقو به گردنت می زنم و 

همین طور چاقو به گردنش خورد و روی زمین افتاد.
 چطور به فکر تکه تکه کردن جسد افتادی؟

خیلی ترســیده بودم و با آن دختری که همســرم با او ارتباط داشــت تماس گرفتم. او از من 
خواست برای ازبین بردن جسد، آن را تکه تکه کرده و در دیگ بگذارم تا ازبین برود. من هم خام 

حرف هایش شدم و این کار را کردم.
چرا سر شوهرت پیدا نشد؟

آن را در میان پتو پیچیده و در سطل زباله قرار دادم.
حرف آخر : باور کنید پشــیمان هســتم و خودم موضوع را لو دادم. اگر کسی باشد دنبال کارم 
برود و رضایت بگیرد، قول می دهم در یک اتاق کوچک کنار دخترم زندگی سالمی داشته باشم. 
نگران دخترم هستم، او بیمار است. از عمویم می خواهم مرا ببخشد. کسی را در ایران ندارم که 
دنبال کارم باشد. آن دختر از سادگی من استفاده کرد و مجبورم کرد این کارها را انجام دهم و 

حاال خودش فرار کرده است.

22 قاتل  قاتل 66 روز با جسدی در صندوق عقب خودرو تردد می کردند روز با جسدی در صندوق عقب خودرو تردد می کردند
گــروه حوادث  -    دزدان مخوف 6 روز با جســدی در صندوق عقب 

خودرو تردد می کردند!
زورگیرانی که برای سرقت خودروی تیبا ، راننده میان سال تاکسی اینترنتی 
را به قتل رسانده بودند با تالش شبانه روزی کارآگاهان و صدور دستورات 

ویژه قضایی در چنگ عدالت گرفتار شدند.
 پانزدهم مرداد بود که خانواده یک راننده میان سال با مراجعه به پلیس اعالم 
کردند پدرشان برای مسافرکشی با خودروی تیبا از منزل خارج شده و دیگر 
بازنگشته است. در پی دریافت این خبر بررسی های تخصصی کارآگاهان 
در دایره مفقودی های پلیس آگاهی خراسان رضوی آغاز و مشخص شد 
که خودروی مذکور در شهر تردد کرده است. با همین سرنخ مهم، بررسی ها 
وارد مرحله عملیاتی شد و باالخره کارآگاهان با راهنمایی های تجربی قاضی 
»محمــود عارفی راد« به ردزنی خودرو پرداختند چرا که دیگر تحقیقات 

نامحسوس از وقوع یک جنایت خبر می داد.
در همین زمان بود که فرزندان راننده نیز خودروی پدرشان را هنگام تردد در 
شهر مشاهده کرده و با چوب و چماق به فردی که پشت فرمان بود حمله 
ور شــده بودند اما آن جوان از چنگ آن ها گریخته بود. طولی نکشــید که 
کارآگاهان جوان 25 ساله ای را در بولوار رسالت مشهد دستگیر کردند و به 
بازجویی از وی پرداختند. این جوان که چاره ای جز بیان حقیقت نداشت به 
قتل راننده اعتراف کرد و گفت: من و برادر بزرگ ترم دچار مشکالت مالی 
بودیم که تصمیم گرفتیم یک خودرو سرقت کنیم. به همین دلیل با پیشنهاد 
مبالغ باال، راننده را به مکانی خلوت بردیم و با وارد آوردن ضربات چاقو از 
او خواستیم تا کارت های عابر بانک خودش را به ما بدهد اما او دو کارتی را 
داد که مبالغ زیادی نداشت.  سپس برادرم برای گرفتن رمز یک کارت دیگر 

که احتمال می رفت پول بیشتری در آن حساب باشد، راننده را شکنجه کرد،
من طنابی را به دستش دادم و او هم آن مرد حدود 55 ساله را خفه کرد. بعد 
جسد را در صندوق عقب گذاشتیم و چند روز به دنبال مکانی می گشتیم 
تا از شر جسد رها شویم که پیدا نمی کردیم. به ناچار با خرید بیل و کلنگ 

جسد را در انتهای بولوار رسالت دفن کردیم.
با کشف جســد، در حضور قاضی »عارفی راد«، تحقیقات قضایی برای 
دستگیری برادر فراری متهم آغاز شد و این زورگیر جوان هم که حدود 29 
سال دارد تحت تعقیب پلیس قرار گرفت تا این که او نیز در شهرستان زابل 
ردزنی شــد و به دام افتاد. سپس با هماهنگی های قضایی از سوی قاضی 
شعبه 211 دادسرای عمومی و انقالب )ویژه پرونده های جنایی( قرار شد 

متهم مذکور به زودی به مشهد منتقل شود.

شلیک مرگبار شلیک مرگبار 44 گلوله به دوست قدیمی به خاطر ارتباط پنهانی گلوله به دوست قدیمی به خاطر ارتباط پنهانی
گروه حوادث  -   مرد جوان که فکر می کرد دوست قدیمی اش با دختر مورد 
عالقه وی ارتباط پنهانی دارد پس از یک ساعت کمین، دوستش را با شلیک 

4 گلوله به قتل رساند.
ســاعت 12 شــب 23 مرداد مأموران کالنتری 111 هفت چنار در تماس با 

بازپرس ساسان غالمی از مرگ مرد جوانی با شلیک 4 گلوله خبر دادند.
محل جنایت در نزدیکی یک دکه جگرکی کنار بزرگراه آیت اهلل سعیدی بود. 
شاهدان مدعی بودند که مردی نقاب دار لحظاتی بعد از آمدن مقتول به کنار 
دکه به سمت او آمده و بعد از شلیک 4 گلوله با پای پیاده وارد خیابانی در همان 
اطراف شده و از محل فرار کرده است.در بازبینی دوربین های مداربسته محل 

حادثه و اطراف آن مشــخص شــد مرد نقاب دار حدود یک ساعت پشت 
خودرویی به کمین مقتول نشسته بود تا نقشه ای را که در سر داشته اجرا کند.

تصویر مرد نقاب دار به دوستان و آشنایان مقتول نشان داده شد و متهم از سوی 
آنها شناسایی شد. یکی از دوستان مقتول گفت: خسرو یکی از دوستان سابق 
او بود، حتی مدتی هم برای کار باهم به ترکیه رفته بودند. البته چند وقت قبل 
مقتول به خاطر مواد مخدر به زندان افتاد و یک ماه قبل آزاد شد. ساعاتی قبل از 
جنایت خسرو که حال خوبی نداشت به سراغ مقتول آمد و مدعی شد که او با 
دختر مورد عالقه اش ارتباط پنهانی دارد. سر همین مسأله دعوایشان شد اما با 

وساطت دیگران دعوا تمام شد و خسرو آنجا را ترک کرد.


