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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

نیروی خدماتی) خانم ، آقا( باسواد 
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

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

 

حمل بار

 

جوشکاری

 

آب معدنی

 

تعمیرات

 

خدمـات

 

مفقـودی
 

استخدام

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

جوشکاری فتح فاز 6 صنعتی )سافاری( 
قطعه75  شماره تماس:

 09179307588 - 09347685420 
حمید رفعتی

اصل کارت کیشوندی به شماره 133825/01 
به نام صادق نیک طبع دهبارزی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 176111/01 
به نام بابک بهدشتی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 114337/01
 به نام افشین تبرائی مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 176314/01 
به نام یونس غالمی چناران مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 212552/01 
به نام حدیثه دستوار مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 4442391044423910 -   -  4442499944424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

    گروه حوادث  -  باند عقاب های کیمیکالی مشــهد 
به ســه خواهر رحم نکردند و آنها را در حین ســرقت 

مجروح ساختند.
دو گوشی قاپ آپاچی سوار که به »عقاب های کیمیکالی« 
معروف شــده اند در حالی با ســرعت عمل نیروهای 
انتظامی مشــهد به چنگ قانون افتادند که در ششمین 
دستبرد خود سه خواهر را طی یک درگیری خونبار به 

شدت مجروح و روانه بیمارستان کردند.
این حادثه وحشتناک هنگامی رخ داد که سه خواهر سوار 
بر تاکسی اینترنتی به سوی بولوار پنجتن مشهد حرکت 
کردند اما ترافیک شدید این منطقه )که همواره موجب 
گالیه و نارضایتی اهالی اســت( سرعت خودروها را 
به حدی کاهش داد که تاکسی اینترنتی هم مانند دیگر 

خودروها ناچار به توقف می شد.
اما در آن سوی خیابان دو جوان آپاچی سوار مانند عقاب 
چشم به مسافران تاکسی اینترنتی دوخته بودند و چشم از 
آنان برنمی داشتند چرا که شیشه خودرو پایین بود و زن 

50 ساله نیز تلفن همراهش را در دست داشت.
دو جوان موتورســوار که از ساعاتی قبل مرتکب چند 
فقره گوشی قاپی شده بودند، اکنون در اندیشه ششمین 
دســتبرد خود، به طرف تاکسی اینترنتی حرکت کردند 
و موتورســیکلت به صورت خــالف جهت در کنار 
خــودرو قرار گرفت. در یک لحظه ناگهان سرنشــین 
موتورســیکلت آپاچی، گوشــی تلفن را از دست زن 
50ساله چنگ زد و راکب نیز گاز موتورسیکلت را فشرد 

با فریاد زن میان سال بالفاصله راننده خودرو پدال ترمز را 
فشرد و سه خواهر در حالی هراسان و سراسیمه از تاکسی 
پیاده شدند که موتورسواران به داخل پنجتن 25 گریختند 
اما وقتی به انتهای کوچه رسیدند تازه متوجه شدند که این 
کوچه بن بست است. راکب موتورسیکلت آپاچی، بی  
درنگ دور زد تا از مسیر دیگری بگریزد اما در این هنگام 
سه خواهر نیز وارد کوچه بن بست شده بودند و تالش 
کردند جلوی فرار سارقان را بگیرند. زن 50 ساله دستانش 
را در کوچه باریک گشود تا مسیر حرکت دزدان را سد 
کند ولی زورگیر خشن چرخ موتورسیکلت را محکم بر 
پیکر مال باخته کوبید و او را نقش زمین کرد تا راه گریزی 
بیابد در این لحظه بود که خواهر 45 ساله مال باخته گوشه 
تی شــرت سرنشین موتورسیکلت را کشید و آن ها را 
واژگون کرد اما ناگهان سرنشین موتورسیکلت دست 
زن 45 ســاله را گرفت و طوری پیچاند که صدای جیغ 
او صحنه وحشتناکی را رقم زد. این گونه بود که خواهر 
کوچک تر وحشت زده به یاری خواهرانش شتافت و با 
دست خالی به طرف زورگیر جوان هجوم برد ولی او با 
مشــت محکمی که به دهان زن 33 ساله کوبید تعدادی 
از دندان هایش را فرو ریخت و دهان او را پرخون کرد.

همه این صحنه های هولناک طی چند دقیقه در حالی رخ 
داد که نیروهای گشت نامحسوس کالنتری گلشهر نیز با 
مشاهده صحنه درگیری بالفاصله به سوی خیابان پنجتن 
25 حرکت کردند که راه فرار را بر راکب موتورسیکلت 
بستند. با  دستگیری جوان 26 ساله که »محمد - س« نام 

دارد بررسی ها نشان داد که همدست او پس از مجروح 
کردن دو خواهر از صحنه حادثه گریخته است. بنابراین 
گزارش، دقایقی بعد از انتقال آپاچی ســوار 26 ساله به 
مقــر انتظامی، بازجویی های تخصصی از وی زیر نظر 
سرهنگ روح ا... شــجاعی )رئیس کالنتری گلشهر( 
آغاز و مشــخص شــد که او و همدست فراری اش در 
چند ساعت قبل نیز گوشی قاپی های دیگری نیز انجام 
داده اند. این متهم معتاد به قرص های مخدردار که سوابق 
سرقت نیز دارد و تصاویر مختلفی را بر اندامش خالکوبی 
کرده است، در بازجویی ها گفت: حدود دو هفته قبل با 
میثم - م )متهم فراری( در فضای سبز خیابان طبرسی 38 
آشنا شدیم و همان روز هم تصمیم گرفتیم تا با یکدیگر 

گوشی قاپی کنیم!
بعد از این رفاقت بود که در مناطق مختلف شهر سرقت 
می کردیم و گوشــی های ســرقتی را نیز به یک مالخر 
حرفه ای بین 800 تا ســه میلیون و پانصد هزار تومان 

)بستگی به نوع و مدل گوشی( می فروختیم!
وی با بیان این که موتورســیکلت آپاچی قرمزرنگ به 
خودش تعلــق دارد، در ادامه بازجویی ها افزود: مدتی 
است که از شهرستان کالت به مشهد آمده ام و در منزل 
خواهرم سکونت دارم و قبل از دستگیری پنج دستگاه 
گوشی تلفن در مناطق خیابان شهید مفتح، صدمتری، 
اطراف میدان شــهید فهمیده، بولوار اندیشه و کوثر نیز 

سرقت کرده ایم و. ..
در پــی اعترافــات متهم و با دســتورات ویژه قضایی  

بالفاصله عملیات دستگیری زورگیر فراری در دستور 
کار افسران ورزیده دایره تجسس کالنتری گلشهر قرار 
گرفت. طولی نکشــید که چندین پاتوق خالفکاران به 
محاصره درآمد اما او در این مکان ها حضور نداشــت. 
از سوی دیگر با توجه به اهمیت و حساسیت مقابله با 
جرایم خشن موجب شد تا رئیس پلیس مشهد در همان 
نیمه های شب، دستورات محرمانه ای را برای ردیابی و 
رصدهای اطالعاتی ویژه صادر کند که بدین ترتیب همه 
عوامل کالنتری به حالت آماده باش درآمدند و عملیات 
ردزنی زورگیر فراری تا ســپیده دم به طول انجامید. در 
همین هنگام بود که افسران دایره تجسس موفق شدند 
با بهره گیری از تجربیات ارزنده سرهنگ احمد نگهبان 
)فرمانده جدید انتظامی مشهد( به سرنخ هایی از حضور 
متهم در یکی از پاتوق های استعمال مواد مخدر دست 
یابند. بنابراین نیروهای عملیاتی در یک اقدام هماهنگ 
و ضربتی وارد پاتوقی در خیابان 26 شدند و میثم را در 
حال مصرف کیمی کال )نوعی مخدر توهم زا معروف 
به ماری جوانای صنعتی( دستگیر کردند. از طرف دیگر 
در بازرسی از مخفیگاه این زورگیر 24 ساله یک گرم مواد 
مخدر »کیمی کال« به همراه چند دستگاه گوشی تلفن 
سرقتی در حالی کشف شد که وی نیز تصاویری مانند 
عقاب را روی اندامش خالکوبی کرده بود و به همین دلیل 
این زورگیران جوان به »عقاب های کیمی کال« معروف 

شده اند.
بــا انتقال این زورگیر جوان به کالنتری، بررســی های 

پلیســی درباره این ماجرای وحشــتناک ادامه یافت و 
مشــخص شد که این متهم ســابقه دار نیز از تبهکاران 
حرفه ای اســت در همین حال رئیس پلیس مشــهد با 
تایید خبر دستگیری »عقاب های کیمی کال« به خراسان 
گفت: با توجه به تاکید سردار محمد کاظم تقوی )فرمانده 
انتظامی خراسان رضوی( برای مبارزه قاطع با زورگیران 
و مخالن نظم و امنیت در مشــهد، گروه های گشــت 
نامحسوس سامان دهی و تقویت شده اند تا به صورت 
شــبانه روزی به گشت زنی در حوزه های استحفاظی 
بپردازند. ســرهنگ احمد نگهبان افزود: به همین دلیل 
قبل از اعالم ماجرای زورگیری آپاچی سواران به پلیس 
110، بالفاصله نیروهای گشــت نامحسوس در محل 
حضور یافتند و یکی از ســارقان را در حال درگیری با 

مال باختگان دستگیر کردند. مقام ارشد انتظامی مشهد با 
اشاره به اعترافات متهمان افزود: تاکنون هشت شاکی به 
کالنتری گلشهر مراجعه و آنان را شناسایی کرده اند اما 
پلیس احتمال می دهد که آن ها زورگیری و سرقت های 
بیشتری مرتکب شده اند که بررسی های تخصصی در 
ایــن باره همچنان ادامه دارد. »کلیددار امنیت مشــهد« 
تصریح کرد: زورگیران ســه خواهر را مجروح کرده اند 
که پس از حضور نیروهای انتظامی در صحنه حادثه و 
هماهنگی با امدادگران اورژانس، به مرکز درمانی منتقل 
شــدند. وی از شاکیان و مال باختگانی که با این شیوه 
هدف گوشی قاپی قرار گرفته اند، درخواست کرد برای 
شناسایی زورگیران به دایره تجسس کالنتری گلشهر 

مراجعه کنند.

حمله خونین باند عقاب ها به حمله خونین باند عقاب ها به 33 خواهر !  خواهر ! 

گروه حوادث  -   جوان مشهدی که با پابند الکترونیکی مرتکب قتل 
شده بود دوباره مرتکب قتل شد.

پیکر نیمه جان جوان 29 ساله ای که آثار شکنجه روی پیکرش نمایان 
بود، در بیابان های حاشــیه مشهد کشف شــد اما او دقایقی بعد در 
بیمارستان جان سپرد و بدین ترتیب یک جنایت هولناک در سناریوی 

رمزآلود قرار گرفت.
جوان 33 ساله ای که با پابندهای الکترونیکی از زندان آزاد شده است، 
از گوشــی تلفن یک چوپان، با مردی تمــاس گرفت و به او گفت: 
برادرزاده ات را کتک زده اند و پیکر نیمه جانش را در بیابان انداخته اند!

در پی این تماس تلفنی بالفاصله جســت و جوها برای یافتن پیکر 
»ح« در بیابان های اطراف روستای اسماعیل آباد آغاز شد و مدتی بعد 
بستگان »ح« او را در حالی عریان یافتند که آثار شکنجه   روی بدنش 
نمایان بود و بخشی از گوش وی را نیز بریده بودند. پیکر نیمه جان 
جوان 29 ساله به بیمارستان رضوی مشهد انتقال یافت اما او دقایقی بعد 
به کما رفت و جان سپرد. با مرگ این جوان، بالفاصله مراتب به قاضی 
ویژه قتل عمد اعالم شد و بدین ترتیب گروه ورزیده ای از نیروهای 
انتظامی به فرماندهی ســرگرد جعفر عامری )رئیس کالنتری سپاد( 
تحقیقات گســترده ای را برای شناسایی عامل یا عامالن این جنایت 
هولناک آغاز کردند. بررسی های مقدماتی عوامل انتظامی بیانگر آن بود 
که ماجرای مذکور در یک سناریوی رمزآلود مرتبط به موادمخدر رخ 
داده اســت. بنابراین گروه مشترکی از نیروهای تجسس و اطالعات 
کالنتری ســپاد وارد عمل شــدند و با دستورات ویژه قاضی صادق 
صفری دامنه تحقیقات را به سوی اطرافیان و نزدیکان مقتول 29 ساله 

کشــاندند. ادامه بررسی ها نشان داد که دایی مقتول با استفاده از تلفن 
یک چوپان شــب هنگام با عموی »ح« )مقتول( تماس گرفته و او را 
در جریان رها شــدن پیکر زخمی و عریان »ح« در بیابان های اطراف 
اسماعیل آباد قرار داده است. به همین دلیل نیروهای عملیاتی کالنتری 
با هماهنگی قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی و انقالب، فاروق دایی 
33 ساله مقتول را در حالی دستگیر کردند که پابندهای الکترونیکی 

داشت و به تازگی از زندان آزاد شده بود.

قتل توسط زندانی آزاد با پابند الکترونیکی قتل توسط زندانی آزاد با پابند الکترونیکی 
گروه حوادث  -  24 شهریور سال 99 با گزارش یک درگیری خونین در محدوده دریاچه خلیج فارس 
مأموران کالنتری 154 چیتگر به محل اعزام شدند و مشخص شد پسر جوانی با 13 ضربه چاقو، زنی 

به نام سحر را مجروح کرده است.
شاهدان در توضیح این ماجرا به مأموران گفتند: دقایقی پیش زن جوانی تاکسی گرفته بود و قصد سوار 
شدن داشت که پسر جوانی مانع او شد و پس از یک درگیری لفظی با چاقو به جانش افتاد و با 13 ضربه 
او را نقش بر زمین کرد و بعد هم از محل متواری شد. دختر جوان خون آلود روی زمین افتاده بود و 

شاهدان اورژانس را خبر کردند.
دقایقی بعد آمبوالنس در محل حاضر و زن جوان به بیمارستانی حوالی دریاچه منتقل شد. درحالی که 
تالش پزشــکان برای نجات وی ادامه داشت، اما به علت شدت جراحات وارده و خونریزی شدید 

جان باخت.
به این ترتیب با دستور بازپرس ویژه قتل شناسایی و دستگیری عامل جنایت در دستور کار مأموران 

پلیس قرار گرفت.
مأموران در تحقیقات اولیه پی بردند، ضارب پسر جوانی به نام کریم ساکن یکی از روستاهای اطراف 

تهران بوده که به سحر عالقه مند شده و پس از جواب منفی مقتول، وی را به قتل رسانده است.
در ادامه تحقیقات وقتی که مأموران به یک قدمی متهم رسیده بودند معلوم شد که کریم به طور مخفیانه 

به کشور ترکیه گریخته است.
تالش ها برای بازداشت و استرداد متهم ادامه داشت تا اینکه چند ماه بعد متهم در حالی که فکر می کرد 

دیگر خطری او را تهدید نمی کند از ترکیه بازگشت اما از سوی پلیس دستگیر شد.
کریم پس از بازداشــت و در بازجویی های اولیه منکر اتهام قتل شــد اما در حالی که تالش داشت با 
قصه پردازی مسیر تحقیقات را منحرف کند وقتی در برابر مستندات و شواهد ماجرا قرار گرفت در 
نهایت لب به اعتراف گشود و گفت: به خاطر عالقه ام به سحر و جواب منفی او به درخواست ازدواجم 

او را با چاقو زدم.
با اعتراف صریح متهم و تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلسه اولیای دم مقتول درخواست قصاص کردند. سپس کریم به اتهام قتل عمد به جایگاه 
رفت و گفت: من و ســحر چند ماه پیش از حادثه در فضای مجازی با هم آشــنا شدیم و پس از چند 
هفته با اینکه متوجه شدم او مطلقه است و فرزندی هم دارد اما به او عالقه مند شدم و تصمیم گرفتم که 
باهم ازدواج کنیم. اما برایش شرط گذاشتم که وقتی به من جواب مثبت داد زندگی سابقش را رها کند 
و سحر هم پذیرفت. روز حادثه به دریاچه خلیج فارس رفتیم و شام خوردیم. در حین شام خوردن 
متوجه تغییر رفتار سحر شدم به گونه ای که احساس نگرانی کردم. تا اینکه از رستوران خارج شدیم و 
قصد داشتیم به خانه برگردیم که سحر بدون مقدمه گفت از ازدواج با من منصرف شده است. با شنیدن 
حرف هایش ناراحت شدم و از او خواستم تا علت این کار را توضیح بدهد. اما سحر به من توهین کرد 
و بعد هم تاکسی گرفت و قصد داشت به خانه اش برگردد که من عصبانی شدم و با چاقویی که در 

جیبم بود چند ضربه به او زدم و بعد هم از ترس فرار کردم.
متهم در پایان اظهار داشت: نمی دانم چرا آن روز چنین واکنشی نشان دادم. من به سحر عالقه مند بودم 
و دلم می خواست که با او زندگی کنم. شاید حرف های او باعث شد که فکر کنم دیگر زندگی ام تمام 

شده و باید کاری بکنم. اما حاال بشدت پشیمانم.
پس از اظهارات متهم و وکیل او قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.

۱۳۱۳ضربه چاقو در پاسخ به جواب نهضربه چاقو در پاسخ به جواب نه


