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گروه حوادث- باران نم نم می بارید 
و هوا بوی پاییز گرفتــه بود، حیاط دادگاه 
خانواده مثل همیشــه شــلوغ بود. دختر 
جوانــی کنار درخت چنــار داخل حیاط 
دادگاه ایستاده بود و شوهرش نیز به فاصله 
کمی از او روی زمین نشســته بود و به وی 

نگاه می کرد.
دختــر جوان با برگــه ابالغی که در 
دست داشــت پس از چند دقیقه به همراه 

شوهرش راهی شعبه مورد نظر شدند.
بــه محض ورود دختر با فاصله چند 
صندلی از همســرش نشســت بعد رو به 
قاضــی کرد و گفت جنــاب قاضی من از 
رفتار های همســرم مهرداد خسته شده ام، 
مدام بهانه می گیرد و بی مسئولیتی خودش 

را تقصیر پدر من می اندازد.
قاضــی رو به مهرداد کــرد و گفت 
پســرم توضیح بده ببینم ماجرا چیســت؟ 
مهرداد نفس عمیقی کشــید و گفت جناب 
قاضی من می گویم شــما قضاوت کنید که 
مــن مقصرم یا پدر این خانم؟ در این موقع 
ناگهان ساناز گفت هنوز هیچی نشده به پدر 
مــن گیر دادی؟ به پدر من چه ربطی داره؟ 
مهریه ام را باید بدهی، مهریه حق من هست.

قاضی گفت دخترم آرام باش بگذار 
همسرت توضیح بدهد ببینم ماجرا چیست.

مهرداد گفت: جنــاب قاضی تقریبًا 
کل زمان آشــنایی ما تا عقد و ازدواج ۵ ماه 
شــد و زندگی مستقل مان را شروع کردیم، 
البته که مســتقل نبود از دیــد من... با هزار 
بدبختی هزینه های عروســی را پرداخت 
کردم، اما از همان روز های اول پدر خانمم 
در تمام کار های مــا دخالت می کرد حتی 
تــوی انتخاب خانه و وســایلش و من هم 

به خاطر احترام گذاشتن به بزرگتر ها حرفی 
نمی زدم. اما اشتباه می کردم من توقع داشتم 
ســاناز نسبت به این موضوع واکنش نشان 
بدهد، اما او فقط از پدرش حمایت می کرد 
و مرا مقصر می دانست و این ماجرا مرا آزار 

می داد.
ساناز حرف شوهرش را قطع کرد و 
گفت: این دخالت نیســت او صالح ما را 
می خواهد، مــن نمی توانم به پدرم چیزی 

بگویم حتی اگر حرفش اشتباه باشد.
قاضی گفت: دخترم این حرف شما 
اشتباه است حق با مهرداد است، خانواده ها 
نباید بیش از اندازه در زندگی فرزندانشان 
دخالت کنند. این دخالت باعث شده که تو 

االن اینجا باشی...
مهــرداد گفت جنــاب قاضی اجازه 
بدهید من ماجرای اصلی را که باعث شد به 

اینجا برسیم دقیق تر برایتان بگویم.
مهریه همسرم ۲۰۰ سکه است، حاال 
پدر خانمم با باال رفتن قیمت ســکه مدام 
بــه من می گوید باید مهریه را بدهی وگرنه 
طالق دخترم را می گیرم و ســاناز هم هیچ 

اعتراضی به پدرش نمی کند. آقای قاضی، 
من همســرم را خیلی دوست دارم، هر چه 
خانوادش گفتند من گفتم چشــم، اما حاال 

پدرش قصد بر هم زدن زندگی ما را دارد.
مــن یک کارمند ســاده ام، حقوقم با 
اضافه کاری به ۵ میلیون تومان هم نمی رسد 

چطور مهریه اش را بدهم.
قاضی رو به ساناز کرد و گفت دخترم 
شوهرت درســت می گوید. ساناز نگاهی 
به ســاعتش و حلقه توی دستش کرد و با 
افسوس فراوان گفت بله، ولی خب من که 
مهریه نمی خواهم، ما زندگی خوبی داریم، 
اما نمی توانم نســبت به کار پدرم اعتراض 
کنم. پدرم مرا به ســختی بزرگ کرده بدون 
مادر، برای من ســخت اســت که بخواهم 
روی حرفــش حرف بزنم. این را به مهرداد 
روز اول عقدمان گفتم، حاال هم مهرداد اگر 

مرا دوست دارد باید مهریه را بدهد.
مهرداد رو به قاضی کرد و گفت جناب 
قاضی باور کنید آنقدر او سکوت می کند و 
حرفی نمی زند که من شــک می کنم شاید 
خودش به پدرش می گوید این حرف ها را 

بزند، با تمام بی احترامی هایی که از ســمت 
پدرش به من و خانواده ام شده، اما به خاطر 
دوست داشــتن او تمام حرف ها را تحمل 
و ســکوت کردم، اما من هم خسته شدم، 
جنــاب قاضی مگر من چقدر توان دارم که 

صبوری کنم...
قاضــی پس از چند دقیقه ســکوت 
گفت: نیاز به توضیح بیشتر نیست ماجرا را 
فهمیدم یک جلسه دیگر برایتان می گذارم، 
به پدرت هم بگو حتماً بیاید، اگر مشکل تان 
حل نشــد و به نتیجه مناسب نرسیدید آن 

جلسه حکم را اعالم می کنم...
نگاه کارشناس

امیرحســین صفدری - کارشناس 
حوزه خانواده

در ایــن پرونده می بینید که این زوج 
سن کمی دارند و البته اشتباه بزرگتر را ساناز 
مرتکب شــده و به خاطر حرف پدرش و 
دریافت مهریه زندگی خوب خود را وارد 
چالشی غیرمنطقی کرده، اما برای حل این 
مشــکل راهکاری که وجود دارد این است 
که ابتدا باید مهرداد و ســاناز انتخاب کنند 
که خودشــان مشکالت شان را حل کنند و 
ایــن را بفهمند که وقتی ازدواج کردند باید 
خودشان مســتقل از نظر دیگران زندگی 
کننــد و از دخالت های دیگران بخصوص 
دخالت خانواده جلوگیری کنند. این زوج 
باید اگر مشــکلی هم در زندگی شان پیش 
می آیــد از یک فرد متخصــص در زمینه 
خانواده کمک بگیرنــد. همچنین جوانان 
بایــد دقت کنند این روز هــا کمتر به دنبال 
تجمل و تعیین مهریه های سنگین باشند تا 
این گونه وسوســه نشوند که مهریه خود را 

دریافت کنند...

ماجرای درخواست پدرزن که زوج 
جوان را به دادگاه کشاند

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
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 در گزارش زیر ماجرای اختالف زوج جوان در دادگاه خانواده را می خوانید.

دعوت به همكاري خبرنگار 
جهت فعاليت در نشريه  
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نسترن 22 ساله مرا بی آبرو کرد
گروه حوادث- آن زن مطلقه مدام 
در گوشــم می خواند که درس خواندن 
هیچ فایده ای ندارد، حتی اگر پزشــک 
هم بشــوی باز هم باید بچه داری کنی 
و زیر نظر شــوهرت باشــی! پس باید 
روزگار جوانــی را خوش باشــیم و با 
اجاره یک منزل مجردی خوش گذرانی 

کنیم و ...
این ها بخشــی از اظهارات دختر 
18ســاله ای اســت که بــا راهنمایی 
نیروهای گشــت پلیس به همراه مادر و 
ناپدری اش به دایره مددکاری اجتماعی 
کالنتری سناباد مشهد مراجعه کرده بود. 
این دختــر جوان که با شــنیدن 
سرگذشــت تلخ دختران فراری، گویی 
فرجام مســیر و تفکر اشــتباهش را در 
آینه می دید، درباره سرگذشــت خود 
به کارشناس اجتماعی کالنتری سناباد 
مشهد گفت: سه سال قبل که در اصفهان 
تحصیل می کردم، روزی به طور اتفاقی 
پرونده تحصیلــی ام را روی میز مدیر 
مدرسه دیدم و به دلیل کنجکاوی، دور 

از چشم مدیر مدرسه آن را ورق زدم.
در کمال نابــاوری ناگهان نام زن 
دیگری را دیدم که عالوه بر نام مادرم در 
کپی شناسنامه پدرم وجود داشت. آن جا 
بود که فهمیدم من با نامادری زندگی می 
کنم و مادرم همان زنی است که نام او در 
شناسنامه وجود داشت، اما هیچ نشانی 

یا شماره تلفنی از او در پرونده نبود. 
باالخــره بــا کمــک یکــی از 
همکالســی هایم که تلفن هوشــمند 
داشت، اطالعات مادرم را در اینستاگرام 

به دست آوردم. 
با آن که 1۵ســال در کنار نامادری 
قد کشیده و بزرگ شده بودم اما مهربانی 
هــا و محبت های بی دریغ او چنان بود 
که هیچ وقت نفهمیدم »نازنین« نامادری 

من است. 

خالصه برای آن کــه نامادری و 
پدرم نگران نشــوند، پنهانــی با مادرم 
تماس گرفتم و از او خواســتم به دیدنم 
بیاید، اما او در مشــهد زندگی می کرد 

و شرایط آمدن به اصفهان را نداشت.
 از ســوی دیگر من کــه بی قرار 
دیدن چهره مــادرم بودم، بدون اطالع 
خانواده ام شبانه راهی مشهد شدم چون 
مادرم هنگام طالق به پدرم قول داده بود 

هیچ ارتباطی با من نداشته باشد. 
وقتی به مشهد رسیدم ناپدری ام 
موضوع را به پدرم اطالع داده بود تا آن 
هــا را از نگرانی بیرون بیاورد. به همین 
دلیل پدرم با عصبانیت به مشــهد آمد و 
کتک مفصلی نثارم کرد، زیرا ســه روز 
تمام از من بــی خبر بودند و برای پیدا 
کــردن من همه بیمارســتان ها و مکان 
هــای دیگر را با اضطــراب و نگرانی 

جست و جو کرده بودند. 
با این حال من از مادرم خواســتم 
اجازه بدهــد مدتی نزد او زندگی کنم. 
پــدرم نیز که اصرار مــرا دید حضانت 
موقتم را به مادرم سپرد و راهی اصفهان 

شد.
از خوشــحالی در پوست خودم 
نمی گنجیدم و دوران دبیرســتان را با 

کمک مادرم با معدل باالیی پشــت سر 
گذاشتم. اگرچه ناپدری ام شرایط مالی 
خوبی نداشــت اما بسیار مهربان بود و 
همه چیز را بــا عدالت بین من و دختر 

خودش تقسیم می کرد. 
بــه خاطر ایــن که می دانســتم 
سرپرســتی مــن در این شــرایط بد 
اقتصــادی تا چد حد بــرای ناپدری ام 
سخت و دشــوار است، تصمیم گرفتم 
خــوب درس بخوانم تا در دانشــگاه 

فرهنگیان پذیرفته شوم. 
دیگر چیزی به آزمون سراســری 
باقی نمانده بود که با زن مطلقه ای آشنا 
شــدم. »نسترن« در همســایگی مادرم 
زندگــی می کرد و چهار ســال از من 

بزرگ تر بود.
از سوی دیگر مادرم به منزل مادر 
نســترن رفت و آمد داشت و به همین 
دلیل خیلی زود من و او صمیمی شدیم، 
طوری که نســترن به راهنما و مشــوق 
من تبدیل شــده بــود و من همه حرف 
هایــش را بی چون و چرا می پذیرفتم. 
تا دیروقت با هم قلیان می کشیدیم و با 
گوشــی هوشمند او تا پاسی از شب در 

فضای مجازی سیر می کردیم. 
مادرم که با دیــدن این وضعیت 

به شــدت نگران بود، از من خواســت 
ارتباطم را با نســترن قطــع کنم اما من 
چنان شــیفته او شده بودم که نه تنها در 
برابر خواسته مادرم مقاومت کردم بلکه 
او را تحت فشار قرار دادم تا برایم تلفن 

همراه بخرد. 
مــادرم نیز که تــوان تامین هزینه 
گوشی را نداشت، شرط گذاشت که در 
قبال خرید گوشــی، باید ارتباط من با 
نســترن قطع شــود. من هم قبول کردم 
اما دیگــر با هم از طریق شــبکه های 
اجتماعــی در ارتباط بودیم و او تالش 
مــی کرد با حرف هایش مرا مقابل مادر 

و ناپدری ام قرار بدهد.
او مــی گفت درس و مدرســه را 
کنــار بگذارم و دو روز دنیا را به خوش 
گذرانی بپردازم چون حتی اگر رشــته 
پزشــکی هم در دانشــگاه بخوانم، در 
نهایــت باید بچــه داری کنم و به امر و 

نهی های شوهرم گوش بدهم.
 او مــی گفت بایــد کار کنیم و با 
اجاره یک منزل مجردی به دنبال کسب 

درآمد باشیم.
 با آن که می دانســتم از هدفم دور 
شده ام اما با نظرش مخالفتی نمی کردم 
و بــه نصیحت های مــادر و ناپدری ام 

گوش نمی دادم.
 باالخــره تصمیم بــه ترک منزل 
گرفتــم که مادرم متوجه ماجرا شــد و 
تالش کرد مــرا از این کار باز دارد. من 
هم با آن ها درگیر شــدم و با پلیس 11۰ 
تماس گرفتم اما امروز که سرگذشــت 
دخترانــی بــا ایــن تفکــر را در دایره 
مددکاری اجتماعی دیدم بسیار پشیمان 

شدم. 
حاال هــم از مشــاوران و رئیس 
کالنتری سپاس گزارم که مسیر درست 
زندگی را نشــانم دادند و از سقوط من 

به دره تباهی جلوگیری کردند.

اصل سند خودرو تويوتا کمری مشکی 

به شماره پالک ٢٢ - 1٤1٩7 و شماره 

موتور 2AZA507047  و شماره شاسی 

6TIBE42K58X493189 به نام کمال 

هداوند ميرزايی مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد

اماکن قرنطينه ای، منازل مسکونیضدعفونی
تجاری،اداری، پروژه هاو ...
با مه پاش های سرد - فوری

شماره تماس: 0٩3٤76٩7357

شرکت شانديز کيش

بستنی مسموم برای تسویه حساب با بدهکار
گــروه حوادث- پیــک موتوری 
وقتی نتوانست طلبش را از پیرمرد مغازه 
دار بگیرد با بســتنی مســموم به سراغ او 

رفت و مرگش را رقم زد.
چنــدی قبل مــرد جوانی به پلیس 
رفت و از مســمومیت پدر ۷۲ ساله اش 
خبــر داد. او گفــت: پــدرم فریبرز در 
یکی از محله های جنوبــی تهران مغازه 
خواربارفروشــی دارد. دیشــب یکی از 
مغازه دار ها با مــا تماس گرفت و گفت 
پــدرم بی هوش داخل مغــازه اش افتاده 
است. بالفاصله خودمان را به مغازه پدرم 
رســاندیم و او را به بیمارستان بردیم. از 

مغازه پدرم ۴ جعبه ســیگار، یک میلیون 
و پانصد هزار تومان پول و گوشــی تلفن 

همراه او نیز سرقت شده بود.
ردپای پسر معتاد

با شــکایت مرد جوان، تحقیقات 
آغاز شــد و مأموران پلیــس در تحقیق 
ازمغازه دارهــا، به صاحــب یک مغازه 
بســتنی فروشی رسیدند که سرنخ اصلی 

را در اختیار مأموران قرار داد.
او به مأموران گفت: مدتی است که 
مردی به نام اشکان با فریبرز کار می کند. 
او پیــک موتوری اســت و برای فریبرز 
جنس می آورد و گاهی اوقات اجناسش 

را جا بــه جا می کند. حتــی چندین بار 
دیده ام که شــب ها پیرمرد را با موتورش 
به خانه می رســاند. شب حادثه اشکان به 
مغــازه ام آمد و بســتنی خرید و به داخل 
مغازه برد. او ادامه داد: اواخر شب بود که 
داشــتم مغازه را تعطیل می کردم که دیدم 
چراغ مغازه فریبرز همچنان روشن است. 
عجیب بود او هیچ وقت تا این موقع شب 
مغازه اش را باز نمی گذاشت. وقتی داخل 
رفتم فریبــرز را دیدم که بی هوش داخل 
مغازه افتاده اســت. خانــواده فریبرز نیز 
مدعی شــدند که اشکان مدتی است که 
برای پدرشــان جنس می آورده و شب ها 

او را به خانه می رســانده است. ولی هیچ 
کــدام از افراد خانواده شــماره تماس یا 

آدرسی از اشکان نداشتند.
مرگ پیرمرد

در ادامــه پیرمرد مغازه دار در حالی 
که هر روز حالش بدتر می شد به مأموران 
گفت که شب حادثه اشکان برایش بستنی 
برده و او بعد از خوردن بســتنی حالش 
بد شده اســت. در حالی که تالش برای 
دســتگیری اشــکان ادامه داشت فریبرز 
در بیمارســتان جان باخت. با مرگ وی 
تحقیقــات وارد مرحله جدیدی شــد و 
رســیدگی به پرونده با دســتور بازپرس 

جنایی ادامه یافت.
در حالی که تحقیقات ادامه داشت 
چند روز قبل کسبه محل با پلیس تماس 
گرفته و مدعی شــدند که اشــکان را در 
اطــراف مغــازه فریبــرز دیده اند. بدین 
ترتیب مأموران راهی محل شده و اشکان 
را بازداشــت کردنــد. وی در تحقیقات 
اولیه منکر ماجرا شد، اما بازپرس جنایی 
دستور تحقیقات درباره علت اصلی مرگ 
پیرمــرد و نقش اشــکان در این ماجرا را 

صادر کرد.
گفتگو با متهم
اعتیاد داری؟

بله، 1۷ ســالی می شــود که تریاک 
مصرف می کنم و این اواخر هم شیشــه 

مصرف می کنم.
شغلت چیست؟

پیک موتوری هستم.
با فریبرز چطور آشنا شدی؟

مدتــی قبل در حال عبور از خیابان 
بــودم که او را کنــار خیابان دیدم. منتظر 

ماشین بود. 
ســوارش کــردم و به مغــازه اش 
رســاندم و بعد از آن باهم دوست شدیم. 
گاهی برایش وسایل می خریدم و گاهی 
بارهایش را جا به جا می کردم. شب ها نیز 

او را به خانه می رساندم.
چرا او را مسموم کردی؟

چند باری برای پیرمرد مواد غذایی 
و جنس برده بودم و او سه میلیون و پانصد 
هزار تومان به من بدهکار شــده بود. اما 
برای پرداخت این پول مدام امروز و فردا 
می کرد. بعد از من خواســت برایش چند 
جعبه آبمیوه و نوشیدنی بیاورم، ولی پول 

آن ها را هم نداد.
 من برای پرداخت پول نوشیدنی ها 
که 1۳۶ هزار تومان شــده بود از خواهرم 
قــرض گرفته بــودم. باید بــه پول هایم 

می رسیدم. 

از مغازه بســتنی خریدم و داخل آن 
قرص بی هوشــی ریختم. وقتی پیرمرد 
بی هوش شــد از مغــازه اش چند باکس 
ســیگار و پول و گوشی تلفن همراهش 

را سرقت کردم.
با سیگار ها چه کردی؟

ســیگار ها را فروختم و بدهی ام را 
پرداخت کــردم و هزینه مواد مخدرم و 

کمی هم برای خانه وسیله خریدم.
چه شد که به محل برگشتی؟ 

می خواســتم ببینم چه اتفاقی برای 
پیرمــرد افتاده اســت. من قصد قتل او را 

نداشتم.

سامانه آنالين سفارش غذا  
از رستورانهای جزيره کيش 

وب سايت و اپليکيشن
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فود فور کیش

 

استخدام
اسـتخـدام                                                 خـدمـات

مفقودی                                   خـرید و فـروش و ...

 

خدمات

شرکت آریا اطلس کیش
اظهارنامه اشخاص حقيقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بيمه تأمين اجتماعی، 
خريد و فروش فصلی، ماليات بر ارزش افزوده، 

حقوق و دستمزد
تلفن مرکز: 076٤٤٤٤61151
تلفن همراه: 0٩1٢7057173

آدرس: خيابان ساحل، بازار ديپلمات، طبقه اول 
تجاری واحد 10٩

کار در ارتفاع 
شرکت ارتفاع کاران اورست پارسيان

داربست فقط هزينه اضافه است!
- زنگ زدايی و پاشش ضدزنگ  

 - شستشوی شيشه های نما
- پيچ و رول پالک سنگ نما       

 - نانو عايق کاری نما
- احيای نماهای چوبی )ترموود( و ...

0٩1305٤33٩3  / 0٩367883٢٩6

خدمات تأسيسات، آب، برق، 
فاضالب و تعميرات ساختمان 

)کلی و جزئی(
با سابقه سال ها امور تأسيساتی 

در جزيره کيش
کمالی   0٩3٤768٢05٤

به يک کارگر ساده نيازمنديم

شماره تماس: 0٩3٤7686٤5٢
بافت مو هانیه
با ٤0% تخفيف ويژه

)با 7 سال سابقه کار در پالژ بانوان(
hanibaftkish

0٩3٩1٤٤7113

کارت تردد فرودگاهی بنام ابوطالب 
دهبل کن نيا کدپرسنلی 8٢837 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

چهارشنبه 28 آبان 1399، 2 ربیع الثانی 1442 ،18 نوامبر 2020، شماره 3615، صفحه

او 4 سال از من بزرگتر بود؛

 

مفقودی

اصل کارت کيشوندی به شماره 106٩33 به نام 

حسن خوان روح علی آبادی مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد

استخدام مهندس تأسیسات
يک شرکت معتبر در کيش به 

يک مهندس تأسيسات با تجربه 
نيازمند است

شماره تماس: 0٩1٢٤37٢٢٤٢


