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صنایع چوب حالج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

سردآسا کیش
تعمیرات کلیه سیستم های برودتی                                                                                                                                           

09173646864
09347697844

 09337216864
sard.asa.kish: اینستاگرام

مؤسسه مالی شکوه بنیان
مشاور مالی و کلیه خدمات مالیاتی 

توسط اعضای جامعه 
مشاوران رسمی مالیاتی

حسابرسی صورتهای مالی 
جهت ارائه به بانکها و اداره مالیاتی 

توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی
09122279038   و   44463574 - 076

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
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اصل کارت کیشوندی به شماره 218449/01 
به نام یزدان ممبینی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 141236/01 
به نام امین ممبینی مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 141237/01 
به نام ندا نصیرزاده مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4442391044423910 -   -  4442499944424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

    گروه حوادث  -   سارق خشنی که با شیوه خفه کنی 
دست به سرقت از زنان می زد و فیلم سرقت بی رحمانه 
او از زنی جوان در فضای مجازی جنجال به پا کرده بود، 

به دام پلیس افتاد.
چند روز قبل فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که از 
صحنه سرقت بی رحمانه مردی از یک زن جوان حکایت 
داشت. سارق خشن کاله سفید به سر داشت و ماسکی 
به صورت. از سوی دیگر زن جوان بی خبر از اینکه سارق 
پشــت سر او در حرکت است، در حال عبور از پیاده رو 
بود. لحظاتی بعد سارق خشن از پشت سر به سمت زن 
جوان حمله ور شــد و دست راستش را دور گردن وی 
حلقه کرد و زن جوان وحشت زده شروع کرد به دست و 
پا زدن. سارق خشن که به نظر می رسید قصد خفه کردن 
زن جوان را دارد، کیف او را قاپید و درحالی که زن جوان 
نیمه بیهوش روی زمین افتاده بود، به سمت خیابان رفت؛ 

ترک موتور همدستش نشست و هر دو فرار کردند.
این فیلم کوتاه در فضای مجازی دست به دست چرخید 
و از سوی دیگر زن جوان که دندانپزشک بود راهی اداره 
پلیس شــد و به طرح شکایت پرداخت. وی گفت: در 
پیاده رو حرکــت می کردم و غرق در افکارم که ناگهان 
دستی از پشت سر مرا گرفت. به شدت ترسیده و وحشت 
کرده بودم. او گردنم را گرفته بود به حدی که احساس 
خفگی کردم و لحظاتی بعد کامال بی حال شدم و تصور 

کردم که در حال مرگ هستم. همان لحظه مرد ناشناس 
رهایم کرد و پس از سرقت کیفم گریخت. من از هوش 
رفتــم و روی زمین افتادم که مردم به دادم رســیدند و 
خوشبختانه زنده ماندم. شاکی گفت: داخل کیفم پول، 
 کارت های عابربانک، مدارکم و گوشی موبایلم بود که 

به سرقت رفت.
پرونده این سرقت جنجالی به دستور قاضی علیرضا 
بهشــتی، بازپرس شعبه دوم دادسرای ویژه سرقت در 
اداره پنجم پلیس آگاهی تهران در حال رسیدگی بود و 
ظرف مدت کوتاهی چندین شکایت مشابه دیگر پیش 
روی تیم تحقیق قرار گرفت. در همه این ســرقت ها، 
ســارق فردی بود با کاله ســفید که به شیوه خفه کنی 
دســت به زورگیری از زنان می زنــد. مالباخته دیگر 
که خانــم معلم بود در تحقیقات گفت: برای رفتن به 
کالس های خصوصی از خانه ام خارج شــده بودم که 
ناگهان فردی از پشت سر دستانش را دور گردنم حلقه 
زد و درحالی که قصد خفه کردن مرا داشــت کیفم را 

قاپید و فرار کرد.
ماموران این بار بررســی فیلم دوربین های مداربسته، 
چهره ســارق کاله سفید را به دست آوردند. او مجرمی 
سابقه دار و تحت تعقیب بود که پیش از این نیز بارها به 
اتهام سرقت دستگیر و زندانی شده بود. تحقیقات برای 
دســتگیری او ادامه داشت تا اینکه معلوم شد فردی با 

مشخصات ظاهری او چند روز قبل به اتهام سرقت ضبط 
و باند ماشین ها توسط پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران 

دستگیر شده و هم اکنون در بازداشتگاه است.
در این شرایط بود که شاکیان به اداره آگاهی احضار و در 
مواجه حضوری با متهم دستگیر شده وی را شناسایی 
کردند. سارق دستگیر شده که چاره ای جز اقرار نداشت 
به سرقت های سریالی اعتراف کرد و گفت که دزدی ها 
را با همدســتش بهنام که ۱۸ساله و بچه محلش است 
انجام می داده است. با اعتراف وی، او نیز دستگیر شد و 

تحقیقات برای شناسایی تمام شاکیان ادامه دارد.
زورگیر خشن ۳۰ساله و آرایشگر است. اما پیش از آن 
فوتبالیست بوده و به گفته خودش در لیگ دسته یک بازی 

می کرده است. گفت وگو با او را بخوانید.
هیچ وقت به این فکر نکردی که یکی از طعمه هایت 

بر اثر خفگی جانش را از دست بدهد؟
حواســم بود. قبل از آن می خواســتم بــا تهدید چاقو 
زورگیری کنم اما ترسیدم که مبادا ناخواسته جان کسی 
را در درگیری بگیرم. چون در زندان زورگیرانی را دیده 
بودم که در جریان درگیری با مالباخته ناخواسته دست به 
جنایت زده اند. به دنبال راهی بودم تا اوال به کسی آسیب 

نرسد و دوم اینکه بتوانم به راحتی سرقت کنم.
چند وقت زندان بودی؟

از ســال۹۲ بارها به اتهام ســرقت ضبط و باند دستگیر 

شــده ام. یک بار ۳سال زندانی شدم باردیگر ۴سال و.... 
آخرین بار حدود ۲ســال قبل از زندان آزاد شدم. پس از 
آن تصمیــم گرفتم دیگر خالف نکنم. به همین دلیل به 
سراغ شغل قبلی خودم که آرایشگری بود رفتم. مدتی 
در آرایشــگاه مردانه کار کردم اما حقوقم کفاف مخارج 
زندگی را نمی داد. به همین دلیل دوباره ســراغ سرقت 
رفتم. تا مدت ها کارم ســرقت لوازم داخل خودرو بود 
اما چون ریسکش باال بود از ۲،  ۳ ماه قبل تصمیم گرفتم 

شگردم را تغییر بدهم.
چه شد که زورگیری را انتخاب کردی؟

من اعتیاد شــدیدی به فضای مجازی دارم. یک روز در 
اینستاگرام کلیپی دیدم از صحنه سرقت های خشن در 
کشــورهای خارجی. سارق با شیوه خفه کنی دست به 
ســرقت می زد و من هم تصمیم گرفتم با همین شگرد 

سرقت کنم، چون به نظرم ریسکش کمتر بود.
یعنی این شگرد را از روی همان فیلم ها یاد گرفتی؟

بله اما قبلش کلی تمرین کردم. با دوستم که همدستم بود 
و چند نفر دیگر تمرین می کردم.  آنقدر تمرین کردم که 
حرفه ای شــدم. طوری که ظرف چند ثانیه می توانستم 
کاری کنم که فرد بی حال شــود. پس از آن با دوســتم 
راهی خیابان های شمال تهران می شدیم و با شناسایی 

طعمه هایمان، در محلی خلوت نقشه را اجرا می کردم.
چند نفر را به این شگرد به دام انداختی؟

مجموعا ۵تا ســرقت با این شگرد انجام دادم. ۴نفرشان 
خانم بودند ویک نفر آقا. بعد از ســرقت هم چنان فرار 
می کردم که کسی به پایم نمی رسید. چون دونده خوبی 

هستم و زمانی فوتبالیست بودم.
فوتبالیست بودی؟!

من هافبک راست یک تیم باشگاهی دسته یک بودم. برای 
خودم برو و بیایی داشــتم اما نمی دانم چه شد که در راه 
خالف افتادم. با این حال عاشق ورزشم. هنوز هم فوتبال 

بازی می کنم، کوه می روم و گاهی در پارک ها می دوم.
با اموال سرقتی چه می کردید؟

گوشــی ها را می فروختیم و پولش بین من و همدستم 
تقسیم می شد.

می دانی فیلم یکی از سرقت هایت بازتاب گسترده ای 

داشت؟
بله خبر دارم. پس از آنکه متوجه شدم فیلم منتشر شده از 
ترسم سرقت هایم را متوقف کردم. آن روز  در پاتوقمان 
نشســته بودیم که دوستانم پرسیدند با شیوه خفه کنی 
ســرقت می کنی؟ تعجب کردم و بعد  فیلم سرقت را 
نشانم دادند اما من انکار کردم. آنها از روی کاله سفیدم 
مرا شناخته بودند و از همان زمان این سرقت ها را متوقف 

کردم.
می دانی زن جوانی که از او ســرقت کردی، بیهوش 

شده بود؟
راستش آن روز خودم هم ترسیدم. از همدستم خواستم 
به محل سرقت برگردد و سر و گوشی آب بدهد. وقتی 

گفت آن زن زنده است خیالم راحت شد.

فوتبالیستی که زورگیر خشن شدفوتبالیستی که زورگیر خشن شد

گروه حوادث  -   متهم گفت: فکر خیانت همسرم رهایم 
نمی کرد تا اینکه آخرین بار وقتی دختر چهارساله مان در 
اتاق خواب بود با همسرم درگیر شدم و در اوج خشم 

او را خفه کردم.
مردی که همســر جوانش را به تصور خیانت خفه و 
مثله کرده اســت در دادگاه کیفری استان تهران پای میز 

محاکمه می رود.
این مرد در ابتدا ســعی داشــت مرگ همســرش را 
خودکشی نشان دهد اما تحقیقات پلیس راز جنایت را 

فاش کرد و او در نهایت مجبور به اعتراف شد.
دو ســال قبل مردی ۳۰ ســاله به نام مهرداد به ماموران 
پلیس مراجعه کرد و مدعی شــد همسرش گم شده و 

فکر می کند او خودکشی کرده است.
این مرد گفت: در خانه نامه ای پیدا کردم که همسرم در 
آن نوشته بود قصد دارد به زندگی اش پایان دهد، بعد از 

آن دیگر او را پیدا نکردم.
وقتی ماموران تحقیقات خود را آغاز کردند به بازجویی از 
شوهر زن جوان پرداختند. او گفت: من و همسرم خیلی 
یکدیگر را دوست داشتیم و مشکلی با هم نداشتیم. یک 
روز به خانه آمدم و دیدم فرزندمان تنهاست و همسرم 
هم یک نامه نوشته که دیگر نمی خواهد به این زندگی 
ادامه دهد و رفته است. بررسی های پلیسی خالف این 
ادعا را ثابت کرد. مادر زن جوان به ماموران گفت داماد 

و دخترش اختالفات شدیدی داشتند.
او گفت: آنها پنج سال قبل با هم ازدواج کردند و خیلی 

زود دخترم باردار شد اما اختالف بین شان خیلی شدید 
بود. حضور بچه هم نمی توانست آرام شان کند. دختر 
من خودکشــی نکرده و من فکر می کنم اتفاق دیگری 

افتاده است.
پلیس این  بار مهرداد را بازداشت کرد. او به قتل اعتراف 
کرد و گفت: من و همســرم از همــان ابتدای زندگی 
مشــترک با هم مشکل داشتیم. با به دنیا آمدن دخترمان 
اختالف میان ما بدتر شد. همسرم همیشه به من بی توجه 
بود و گمان می کردم به من خیانت می کند. چند بار در 
این زمینه با او صحبت کردم اما با بی اعتنایی پاســخم 
را می داد. فکر خیانت همسرم رهایم نمی کرد تا اینکه 
آخرین بار وقتی دختر چهارســاله مان در اتاق خواب 
بود با همســرم درگیر شــدم و در اوج خشم او را خفه 
کردم. من که ترسیده بودم و نمی دانستم با جسد چه کار 
کنم، آن را در حمام خانه مثله و در هشت کیسه مشکی 
بزرگ جاسازی کردم. سپس جسد مثله شده را با ماشینم 
به بیابان های ســمنان بودم و آنجا دفن کردم. در بین راه 
تصمیم گرفتم با نوشتن یک  دست نوشته پلیس را گمراه 

کنم تا همه فکر کنند همسرم خودکشی کرده است.
به دنبال اعتراف های این مرد و بازســازی صحنه جرم، 
برای او کیفرخواست صادر و پرونده جنایت خانوادگی 
به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاد شد و قرار است 

به زودی به آن رسیدگی شود.
این در حالی است که اولیای دم برای عامل جنایت فجیع 

حکم قصاص خواسته اند.

قتل فجیع همسر با تصور خیانتقتل فجیع همسر با تصور خیانت
گــروه حوادث  -   با اعترافات دو متهمی که در یک 
پرونده جنایی بازداشت شده اند، سناریوی قتل جوان 

۲۹ ساله به قفل های رمزآلود دیگری گره خورد.
سپیده دم صبح حادثه ، نزدیکان جوان ۲۹ ساله ای که 
نیمه شــب از منزل خارج شده بود، پیکر نیمه جان او 
را در بیابان های اطراف منطقه اسماعیل آباد مشهد در 
حالی به صورت عریان پیدا کردند که آثار شکنجه های 
وحشــتناک روی اندامش نمایان بود. آن ها بالفاصله 
پیکر »حسین - ک« را با خودروی شخصی خودشان 
به بیمارستان رضوی رساندند و او در آخرین جمالت 
خود از فاروق و فرشید نام برد که او را تا سرحد مرگ 
شکنجه کرده اند و دقایقی بعد نیز به کما رفت و جان 

سپرد.
در پــی مرگ دلخراش این جوان، بالفاصله تحقیقات 
پلیسی با صدور دستورات محرمانه ای از سوی قاضی 
ویژه قتل عمد مشهد برای دستگیری فاروق و فرشید 

آغاز شد.
دقایقی بعد گروه تخصصی از افسران زبده دوایر تجسس 
و اطالعات کالنتری سپاد با نظارت و هدایت مستقیم 
سرگرد جعفر عامری )رئیس کالنتری( وارد عمل شدند 
و به تحقیق در این باره پرداختند. بررسی های آنان نشان 
داد که ساعت حدود یک بامداد »فاروق« ) دایی مقتول( 
با وی تماس گرفته و مدعی شده است که چند نفر به او 
حمله کرده و کتکش زده اند! او سپس از »حسین - ک« 

)مقتول( خواست تا برای آشتی یا انتقام او را همراهی 
کند!

حســین نیز با بیان این ماجرا برای همسرش، از خانه 
خارج شد و دیگر بازنگشت تا این که حدود ۲ ساعت 
بعد »فاروق« با اســتفاده از گوشی تلفن یک چوپان با 
عموی »حسین - ک« تماس گرفت و ادعا کرد که چند 
نفر حســین را کتک زده و پیکر زخمی او را در بیابان 
های اطراف انداخته اند! با این ادعا، بی درنگ تعدادی 
از اعضای خانواده و اهالی محل سوار بر خودرو راهی 
بیابان های اطراف منطقه اســماعیل آباد شدند و پیکر 
عریان وی را در حالی یافتند که گوش او از نیمه بریده 
شــده و آثار شکنجه های هولناک روی سر و اندامش 

نمایان بود.
بنابر این گزارش در ادامه تحقیقات، گروه ویژه افسران 
عملیاتی کالنتری به سرپرستی حصاری)رئیس دایره 
اطالعات و عملیات کالنتری( و در یک عملیات ضربتی 
موفق شــدند فاروق را در حالی دستگیر کنند که پابند 
الکترونیکی داشــت و به تازگی از زندان به مرخصی 

آمده بود.
این جوان ۳۳ ساله از مدت ها قبل به جرم مواد مخدر در 
زندان مشهد تحمل کیفر می کرد. با انتقال وی به دایره 
اطالعات کالنتری سپاد، بازجویی های تخصصی زیر 
نظر مستقیم قاضی دکتر صادق صفری آغاز شد اما وی 
نقش خود در ارتکاب جنایت را انکار کرد و گفت: آن 

شب من با حسین - ک )خواهر زاده ام( تماس گرفتم و 
با او در سرکوچه محل سکونت خودمان قرار گذاشتم 
اما وقتی به بیابان های اطراف رفتیم تا کسانی را پیدا کنیم 
که مرا کتک زده بودند، ناگهان چند نفر با سروصورت 
پوشیده و از پشت سر به ما حمله ور شدند و خواهرزاده 
ام را به شدت کتک زدند اما در همین حال من که قبال 
چوپان بودم و به این خاطر هنوز فرز و جســور بودم 
بی درنگ از چنگ آن ها گریختم و خودم را به چوپان 
دیگری در همان منطقه رســاندم و ماجرا را به عموی 
حســین اطالع دادم. وی که مدعــی بود هیچ کدام از 
مهاجمان را نشــناخته است در میان سخنانش اضافه 
کرد: شــاید هم یکی از آن مهاجمان نقابدار »فرشید« 

)متهم دیگر تحت تعقیب( بود.
 در حالی که ادامه رسیدگی به این پرونده جنایی رمزآلود 
با دستور قاضی دکتر صفری به کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی سپرده شده بود، عملیات 

دستگیری فرشــید )متهم فراری( در دستور کار قرار 
گرفت و طولی نکشید که با تنگ تر شدن حلقه محاصره، 
روز گذشته »فرشید« نیز خود را تسلیم کارآگاهان اداره 
جنایی کرد و بازداشــت شد. اما او نیز در مراحل اولیه 
بازجویی حضور خود در صحنه جنایت را به کلی منکر 
شد و گفت: من هیچ نقشی در ماجرای قتل جوان ۲۹ 
ساله نداشتم. اگرچه قبال اختالفاتی با یکدیگر داشته ایم 
اما در ســاعت وقوع جنایت من در منزل بودم و آن جا 
نیز به دوربین های مدار بسته مجهز است که می تواند 

دلیلی محکم بر ادعای من باشد!
بنابر این گزارش، در حالی که بررسی های غیرمحسوس 
پلیس از اختالفات شدید خانوادگی و فامیلی بین افراد 
مذکــور حکایت دارد که به ماجراهای تکان دهنده نیز 
گره خورده است اما تالش کارآگاهان برای رمزگشایی 
از این پرونده جنایی با راهنمایی های قاضی شعبه ۲۰۸ 

دادسرای عمومی و انقالب مشهد ادامه دارد.
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