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اقتصـاد کیـش
 سازمانآگهیها
44424999

تدریس خصوصی دروس ریاضی،فیزیک 
و شیمی از پایه نهم تا دانشگاه توسط 
استاد مجرب با ۸سال سابقه تدریس 

به همراه کالسهای امادگی تست کنکور 
شیمی توسط مهندس شیمی 

با نازلترین قیمت و یادگیری تضمینی
093626042۸1

رستوران سای دا
انواع غذاهای ایرانی و دریایی
با کادری مجرب و با سابقه 

آماده عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات
آدرس: کیش، بلوار خیام، 

TS44 خیابان باباطاهر

44423910 -  44424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

44423910 -  44424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

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 

0912045919۸

حمل و جابجایی کاال 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خـدمات
 

رستوران

 

تدریس خصوصی
 

حمل بار
 

استخدام

 

آماده همکاری
 

استخدام

از کارمند خانم
 برخوردار از سابقه کار

 در دفتر بیمه
 دعوت به همکاری می شود. 

شماره تماس: 076444202۸4
تماس: ۸صبح تا 3 ظهر

منشی شیفت بعدازظهر جهت کار
 در یک شرکت استخدام می شود.

متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 
ویالهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم 

واحد 715 مراجعه نمایند.  
 تلفن تماس 44424999

کارمند امور اداری خانم 
آشنا به امور اداری و کامپیوتر 

جهت کار در یک شرکت نیازمندیم.
متقاضیان می توانند به نشانی ویالهای 

مروارید، بلوک b3، طبقه سوم
 واحد 715 مراجعه نمایند.
تلفن تماس 44424999

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

    گــروه حوادث  - فقط لج و لجبازی بزرگ ترها و 
برخی آداب و رسوم غلط که دستاویزی برای غرور و 
خود بزرگ بینی خانواده هایمان بود، در حالی زندگی 

مرا در آستانه فروپاشی قرار داده است که ...
دختر 20 ساله با بیان این که خانواده من و نامزدم اصرار 
دارند هنوز زندگی مشترکمان را آغاز نکردیم از یکدیگر 
طالق بگیریم، درباره این ماجرای تاسف بار به مشاور و 
مددکار اجتماعی کالنتری طبرسی شمالی مشهد گفت: 
آخرین فرزند یک خانواده هفت نفره هستم و پدرم با 
سرایداری در یکی از ادارات دولتی هزینه های زندگی 

ما را تامین می کند.
همــه خواهران و برادرانــم ازدواج کرده اند و زندگی 
خوبی دارند. من هم در مقطع دبیرســتان تحصیل می 
کردم که سه سال قبل »فردین« به خواستگاری ام آمد. 
او هم همشهری ما بود اما به دلیل این که در یک شرکت 

ساختمانی کار می کرد، ساکن مشهد شده بود. 
خالصه با نظر بزرگ ترها من و فردین پای سفره عقد 
نشستیم و بدین ترتیب روزگار شیرین نامزدی ما آغاز 

شد اما به خاطر فاصله زیاد سبزوار تا مشهد نامزدم نمی 
توانست کارش را رها کند و برای دیدار من به شهرمان 
در اطراف سبزوار بیاید، به همین دلیل زمانی که من با 
اجازه پدرم با اتوبوس به مشــهد می آمدم، حدود دو 
هفتــه در کنار فردین می ماندم و بــه امور خانه داری 
می پرداختم چرا که نامزدم در حال ســاختن یک منزل 
مسکونی برای خودش بود و نمی توانست بسیاری از 
امور شخصی مانند شست و شو، نظافت و پخت و پز 
را انجــام دهد ولی این موضوع آرام آرام به اختالفاتی 
زیرپوستی بین خانواده های ما تبدیل شد چرا که پدرم 
اعتقاد داشــت من نبایــد در دوران نامزدی روزهای 
بیشتری را در مشهد بمانم و موجبات نگاه های طعنه 

آمیز و سرزنش گونه دیگران را فراهم آورم. 
از ســوی دیگر نیز فردیــن مجردی زندگی می کرد و 
اصرار داشت روزهای بیشتری را در مشهد سپری کنم. 
این گونه بود که به طور غیرمستقیم به نامزدم اشاره می 
کردم که باید زودتر زندگی مشترکمان را آغاز کنیم تا من 
با خیال راحت به مشهد بیایم اما در همین روزها ناگهان 

پسرعمه فردین در یک سانحه رانندگی فوت کرد و ما 
به ناچار جشن عروســی را تا بعد از برگزاری مراسم 

سالگرد پسرعمه او به تاخیر انداختیم.
به همین دلیل من مجبور شدم یک سال دیگر با وجود 
همه دلخوری ها و سرزنش های تحقیرآمیز به مشهد 
رفــت و آمد کنم تا نامــزدم حداقل برای انجام برخی 
موضوعــات خانه داری در تنگنا قرار نگیرد ولی هنوز 
یک هفته از برگزاری مراســم سالگرد نگذشته بود که 
متاسفانه پسردایی من نیز دار فانی را وداع گفت. به همین 
دلیــل این بار نیز بنا به خواســته خانواده من برگزاری 
جشن عروسی یک سال دیگر به تعویق افتاد تا حرمت 

خانواده ها حفظ شود. 
خالصه دوباره رفت و آمدهای من به مشــهد در حالی 
ادامه یافت که ماجرای مدت زمان حضور من در مشهد 
به اختالفاتی آشکار تبدیل شده بود و من بر سر دوراهی 
قرار گرفته بودم تا این که یک روز مادرم از شهرســتان 
تماس گرفت و از من خواســت بــرای جلوگیری از 
حرف های طعنه آمیز مردم زودتر از همیشه به منزلمان 

بازگردم، برای همین مشاجره ای بین من و نامزدم شروع 
شد چرا که او معتقد بود من باید چند روز دیگر هم در 
کنارش بمانم! این درگیری لفظی در حالی شدت گرفت 
و به توهین و ناسزا کشید که من به نامزدم گفتم »بارها 
از تو خواســتم با برگزاری یک جشن ساده و مهمانی 
مختصر زندگی مشترکمان را آغاز کنیم اما تو همواره 
می گفتی که مادرت ناراحت می شــود و آن را عملی 

ناپسند و زشت می شمارد!«
با این جمالت ناگهان همســرم از کوره در رفت و از 
شدت خشــم و عصبانیت سیلی محکمی به صورتم 
نواخت و پس از توهین به خانواده ام، مرا از خانه بیرون 
انداخت. از ســوی دیگر من هم که از رفتار نامزدم به 
شدت دلگیر شده بودم اشک ریزان به کالنتری آمدم و 

از او شکایت کردم و ...
شایان ذکر اســت، وقتی فردین با شکایت همسرش 
به کالنتری احضار شــد و مقابل مشاور کالنتری قرار 
گرفت، باعذرخواهــی از نامزدش گفت: آن لحظه از 
شــدت عصبانیت متوجه رفتارم نشدم و تازه فهمیدم 

که نامزدم به خاطر طوالنی شدن مدت زمان نامزدی تا 
چه اندازه اذیت شــده و سرزنش های زیادی را تحمل 

کرده است و ...
در عیــن حال وقتی خانواده هــای این زوج جوان در 
جریان شــکایت عروس قرار گرفتند، به شدت اصرار 
کردند تا آن ها از یکدیگر طالق بگیرند چرا که خانواده 
عروس معتقد بودند مردی که به صورت همســرش 

سیلی بزند و کتک کاری کند نمی تواند در آینده همسر 
خوبی باشــد. از سوی دیگر نیز خانواده فردین اعتقاد 
داشتند عروسی که با یک سیلی همسرش را به کالنتری 

بکشاند لیاقت زندگی با او را ندارد و ...
درخور ذکر است، با صدور دستوری از سوی سرگرد 
یعقوبی )رئیس کالنتری طبرســی شــمالی( تالش 

مشاوران زبده برای حل مشکل این زوج آغاز شد.

جنجال شکایت تازه عروس از داماد  

قتل دایی بخاطر نیت شیطانی    جزئیات اسیدپاشی عروس روی خواهرشوهر . . .

گروه حوادث -   دختر جوانی که ۵سال 
پیش توســط عــروس خانــواده هدف 
اسیدپاشــی قرار گرفت و دچار صدمات 
زیادی شد، وقتی فهمید که او درخواست 
کرده با ســپردن وثیقه از زندان آزاد شود، 
بــرای جلوگیــری از این اقــدام، راهی 

دادسرای جنایی تهران شد.
ایــن حادثه در یکــی از روزهای آبان ماه 
9۵رخ داد. آن روز دختری جوان مهمان 
خانه برادرش بود که هدف اسیدپاشــی 
قرار گرفــت و به دلیل صدماتی که دیده 
بود در بیمارستان بستری شد. دختر جوان 
می گفت که اسیدپاشــی از سوی همسر 
برادرش رخ داده اســت و برای مأموران 
پلیس توضیــح داد: روز حادثه برادرم به 
سرکار رفت و من کنار برادرزاده ام روی 
زمین خوابیده بودم. چند دقیقه بعد فردی 
را باالی ســر خودم دیــدم که لباس کار 
برادرم را پوشیده بود. او عروسمان بود که 
از مدت ها قبل به من حسادت می کرد و با 
این انگیزه دست به اسیدپاشی زده است.
بــا اظهــارات دختــر جــوان، عروس 
خانواده دســتگیر شد، اما در بازجویی ها 
اسیدپاشــی را انکار کــرد و گفت: صبح 
روز حادثه پس از آنکه همســرم به ســر 
کار رفــت، زنگ خانه به صــدا درآمد. 

من به تصور اینکه همســایه طبقه پایین 
اســت که کلیدش را همراه ندارد، در را 
بــاز کردم و بعد به دستشــویی رفتم، اما 
ناگهان صدای فریادهای خواهرشوهرم 
را شــنیدم. فوری بیرون آمدم و مردی را 
دیدم که صورت خود را پوشانده بود. او 
مرا هل داد و مقداری هم اسید روی پای 
مــن ریخت. پس از فــرار او، فهمیدم که 
وی روی صورت و بدن خواهرشــوهرم 

اسید ریخته است.
به رغــم اینکه متهم اسیدپاشــی را انکار 
می کرد، بازپــرس جنایی تهران با توجه 
به شــواهد موجود مانند کشــف نقاب 
و دســتکش اســیدپاش در حمام خانه، 
ســوختن عمدی پای متهم با اسید برای 
گمراه کردن پلیس و اظهارات شــاکی و 
شواهد به دســت آمده در صحنه حادثه، 
عروس خانواده را مجرم شــناخت. متهم 
در شــعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 
تهران محاکمه شــد و شــاکی در جلسه 
دادگاه درخواســت قصــاص کرد. پس 
از پایــان محاکمــه، قضــات متهم را که 
هیچ وقــت به جرم خود اقــرار نکرد، به 
10سال حبس و پرداخت دیه یک میلیارد 
و 200 میلیون تومانــی محکوم کرد، اما 
متهم درخواســت اعســار کرد و گفت 

توانایی پرداخت دیه را ندارد.
با تأیید حکم وی، پرونده به اجرای احکام 
دادســرای جنایی تهران فرســتاده شد و 
متهم درخواســت کرد تا با سپردن وثیقه 
از زندان آزاد شــود. همین مسئله باعث 
شــد تا دختر جوان که قربانی اسیدپاشی 
شــده بود، دیروز در دادســرای جنایی 
حاضر شــود و به آزاد شــدن اسیدپاش 
اعتراض کند. وی گفت: من و عروسمان 
خیلی با هم خوب بودیم و من در حق او 
بدی نکردم، اما او گاهی به من حســادت 
می کــرد. چون آن موقع مــن تازه نامزد 
کرده بودم، فکــر می کنم رفتار محترمانه 
و عاشقانه من و نامزدم باعث حسادت او 
شده بود. نامزدم مدام به من توجه می کرد 
و برایــم هدیه می خرید و همین اتفاقات 
آتش حسادت را در دل او روشن  کرد. او 
حتی به رابطــه صمیمی من و برادرم هم 

حسودی می کرد.
وی ادامه داد: ۵ســال است که زندگی ام 
تباه شده. این حادثه اسیدپاشی باعث شد 
نامزدم مــرا ترک کند. از آن زمان تاکنون 
بیش از 30عمــل جراحی انجام داده ام و 
برای هر عمل چیــزی حدود ۵0میلیون 

تومان پول پرداخته ام.
وی ادامــه داد: در این مدت حتی یک نفر 

یا سازمانی به من کمک مالی نکرد و تمام 
هزینه هــای جراحی را خودم تهیه کردم. 
هنــوز هم بیش از 10عمل جراحی دیگر 
مانده و هیچ کس به دادم نرســیده است. 
در ایــن حادثه بینایی یکی از چشــمانم 
را از دســت دادم و وضعیت جســمی و 
روحی خوبی ندارم. با این حال درســم 
را ادامــه دادم تا روحیه ام را حفظ کنم، اما 
هیچ کس نمی داند که در این مدت چه بر 

من گذشته است.
قربانی اسیدپاشــی گفت: وقتی شــنیدم 
که عامل اسیدپاشــی درخواست آزادی 

با وثیقه کرده اســت، عصبانی شــدم. او 
هیچ وقت به اسیدپاشی اعتراف نکرد اما 
تمام شواهد نشــان می دهد که خودش 
مجرم اســت. من با چشمان خودم او را 
دیدم و مطمئنم عروسمان با داستان سرایی 
قصد داشت تا مسیر پرونده را تغییر بدهد. 
حاال درخواســت من از دادگاه و رئیس 
قوه قضاییه این اســت که به وضعیت من 
رسیدگی کنند. اجازه ندهند که این مجرم 
دوباره به جامعه برگردد. من به آزاد شدن 
او اعتــراض دارم و امیــدوارم این اتفاق 

رخ ندهد.

گروه حوادث-  مرد جوان وقتی فهمید دایی اش برای زنش نیت شومی دارد دست به قتل فجیع در 
گاوداری زد.

ساعت 10 صبح روز یکشنبه 28 شهریور امسال ماموران کالنتری 177 خاورشهر در جریان قتل پسر 
جوانی در روستای زمان آباد منطقه خاورشهر قرار گرفتند.

بدین ترتیب تیمی از کارآگاهان اداره 10 پلیس آگاهی تهران با در جریان قرار گرفتن این پرونده قتل 
همراه بازپرس ویژه قتل از دادسرای عمومی و انقالب شهرری پای در صحنه جرم گذاشتند.کارآگاهان 
با حضور در صحنه جرم که در یک گاوداری نیمه کاره است با جسد خونین جوان 23 ساله که در کانکس 
نگهبانی روبرو شدند و در بررسی ها مشخص که پسر جوان هدف بیش از 20 ضربه چاقو قرار گرفته 
است.کارآگاهان در ادامه تحقیقات به سراغ صاحب گاوداری که پلیس را در جریان این قتل فجیع رفتند 
و مرد جوان به ماموران گفت: یک ماه قبل زوج جوان افغان همراه فرزندشان برای کار نگهبانی گاوداری 

مشغول کار به کار شدند و در کانکس گاوداری زندگی می کردند.
قتل خونین در گاوداری

وی افزود: شامگاه شنبه بود که بین زن و مرد افغان درگیری رخ داد که با وساطت من بحث آنها پایان 
گرفت تا اینکه شامگاه یکشنبه ساعت 10 شب بود که قصد خارج شدن از گاوداری را داشتند که پسر 
جوانی را همراه زن و مرد افغان مشــاهده کردم که مرد افغان ادعا کرد که پســر جوان دایی اش است و 
شــب در اتاقک نگهبانی میهمان آنها اســت و من بعد از صحبت با مرد افغان از گاوداری خارج شدم.

صاحب گاوداری ادامه داد: صبح وقتی به گاوداری آمدم به سراغ مرد افغان رفتم و هرچه صدایش کردم 
جوابی از او و همسرش نشنیدم که در ادامه در کانکس را باز کردم و با جسد خونین دایی مرد افغان که 

در رختخواب به قتل رسیده بود روبرو شدم.
این مرد گفت: به موبایل مرد افغان زنگ زدم پشت تلفن ادعا کرد که دایی ام به زنم نیت شوم داشت و 
بارها برای او ایجاد مزاحت کرده است و شنبه شب نیز بخاطر دایی ام با همسرم درگیر شدم تا اینکه شب 

گذشته به نیت قتل او را به خانه دعوت کردم و زمانیکه در خواب بود به قتل رساندم.
زوج قاتل فرار کردند

کارآگاهان در ادامه تحقیقات پی بردند که زوج قاتل پس از به قتل رساندن جوان 23 ساله سوار بر موتور 
مقتول پا به فرار گذاشته اند.بنا بر این گزارش، جسد پسر جوان با دستور بازپرس ویژه قتل به پزشکی 
قانونی منتقل شــد و تحقیقات برای دستگیری زوج جوان 2۵ ساله در دستور کار کارآگاهان اداره 10 

پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

زن اسیدپاش می خواهد آزاد شود؛

آقا 35 ساله در امور آشپزی
 قادر به همکاری با رستوران ها و هتل ها 
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