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به یک فروشنده با سابقه ) خانم یا آقا( 
برای فروشگاه عطر و ادکلن با روابط 

عمومی باال نیازمندیم . 09046847979

به یک خانم و اقا براي کار عكاسي و فروش 
عكس با روابط عمومي باال و با درآمد بسیار 
عالي همراه با سرویس و نهار  نیازمندیم  

090۱6۵9۱۲64

اصل کارت کیشوندی به شماره 0۱/ ۱۱9۱۵9 
به نام حسن مرادی پاک مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آقا 33 ساله متاهل جویای کار
 سرایداری می باشم .

09373۲69437

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

 مسكونی -خدماتی -تجاری               
093476936۲4 رضایی

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09۱۲04۵9۱98

حمل و جابجایی کاال 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

مشاور امین ملکی شما
 در جزیره کیش امالک امروز

07644478080

 

خـدمات
 

جویای کار

 

حمل بار
 

مشاور ملکی

 

مفقودی

 

استخدام
 

استخدام

نیروی خدماتی) خانم ، آقا( جهت کار 
در یک شرکت نیازمندیم .متقاضیان 
می توانند به نشانی ویالهای مروارید 

بلوک b3 طبقه سوم واحد 7۱۵ 
مراجعه کنند. 

شماره تماس 444۲4999

جوشكار ساختمانی جهت
نصب نبشی

مورد نیاز است.
09376660۲37

به دو کارمند خانم جهت 
استخدام در فروشگاه 

لوازم التحریر نیازمندیم .
محدوده نوبنیاد

090۲۲99۲099

منشی شیفت بعدازظهر جهت کار  در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویالهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم  واحد 7۱۵ 
مراجعه نمایند.   تلفن تماس 444۲4999

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 7۱۵ مراجعه نمایند. تلفن تماس 444۲4999

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
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    گروه حوادث  - حاال که دخترم همه لوازم شخصی ام را در یک 
چمدان ریخت و مرا از خانه بیرون کرد با قلبی شکسته و چشمانی 
اشک آلود به کالنتری آمده ام تا از پاره تنم و خاطرات جوانی برباد 

رفته ام شکایت کنم چراکه ...
زن 57ســاله در حالی که بغضش را فرو می خورد و اشک هایش 
قطره قطره بر سنگ فرش های اتاق مددکاری اجتماعی کالنتری 
سجاد مشهد می چکید آه دردناکی کشید و به کارشناس اجتماعی 
کالنتری گفت: سال ها قبل به دلیل بی بند و باری های اخالقی و 
اعتیاد همسرم از او طالق گرفتم تا امنیت روحی و روانی دو دختر 
کوچکم را حفظ کنم که آن زمان در مقطع ابتدایی تحصیل می کردند 
حضانت فرزندانم را پذیرفتم و روزهای جوانی ام را به پایشــان 
ریختم چرا که فقط به آینده و خوشبختی آن ها می اندیشیدم و گذر 
عمــر را در چین و چروک های چهره ام نمی دیدم با آن که کارمند 
یک دستگاه دولتی بودم اما درآمدم کفاف هزینه های زندگی ام را 
نمی داد. اگرچه با کمک مالی خانواده ام منزل کوچکی خریدم و 
از پرداخت اجاره بها راحت شــدم اما بازهم دفترچه های اقساط 
بانکی بر دوشــم سنگینی می کرد از سوی دیگر نیز بهترین لباس 

هــا و لوازم تحریر را برای دخترانم می خریدم و امکانات رفاهی 
را برایشان فراهم می کردم تا هیچ کمبودی را در زندگی احساس 
نکنند به همین دلیل شب های زیادی را تا سپیده دم بیدار می ماندم 
و خیاطی می کردم به گونه ای که انگشتانم براثر فرورفتن سوزن در 
شرایط خواب آلود پر از زخم های ریز و درشت بود در همین حال 
هنگامی که به اداره می رفتم صبحانه فرزندانم را آماده می کردم و 
آن ها را به مدرسه می فرستادم . هیچ کس نمی دانست برای آن که 
دخترانم طعم نداری را نچشند من  در این چهاردیواری چه شب 
های سختی را به صبح می رساندم . خالصه سال ها از پس هم می 
گذشتند و من فقط با لبخندهای زیبای فرزندانم جان می گرفتم و 
برای سعادت آن ها بیشتر تالش می کردم به طوری که حتی یک 
بار هم به ازدواج مجدد نیندیشیدم تا فرزندانم راحت زندگی کنند 
خالصه دختر بزرگم وارد دانشــگاه شد و درحالی که یک سال به 
پایان تحصیالتش مانده بود ازدواج کرد و طعم خوشبختی را چشید 
در همین روزها دخترکوچکم خود را برای آزمون سراسری آماده 
می کرد و من شب های زیادی   کنارش می نشستم تا شرایط مناسبی 
را برای تحصیل او فراهم کنم. باالخره مدتی بعد خبر قبولی او در 

رشــته پزشکی دانشگاه تهران قلبم را تا اوج آسمان ها به پرواز در 
آورد طوری که از شدت خوشحالی فقط اشک می ریختم و او را 
می بوسیدم. خالصه دخترم بار سفر بست و برای کار و تحصیل 
روانه تهران شــد اما من که می ترســیدم او نیاز مالی داشته باشد و 
چیزی به من نگوید هر ماه حقوقم را به حساب او واریز می کردم 

و خودم با چشمانی کم سو به خیاطی ادامه می دادم و... 
زن 57 ساله در حالی که بغض غریبی گلویش را می فشرد اشک 
های چکیده بر گونه هایش را پاک کرد و با بیان این که شکل ظاهری 
دوران جوانــی ام را به خاطر ندارم ادامه داد : من آمال و آرزوهای 
خــودم را فراموش کرده بودم و چین و چروک صورتم را در آینه 
نمی دیدم اما به خوشبختی دخترانم دل خوش بودم تا این که شراره 
هم روزی به همراه یک مرد 45 ســاله از تهران به مشهد بازگشت 
و او را نامزد خودش معرفی کرد من که از شدت حیرت و تعجب 
خشکم زده بود با ازدواج او مخالفت کردم چرا که می دانستم شراره 
به دلیل کمبود محبت پدرانه گرفتار احساسات و عواطف دوران 
جوانی شــده و بامردی که اختالف سنی زیادی با او دارد ازدواج 

کرده است اما مخالفت های من فایده ای نداشت .

اخالق و رفتار شراره به شدت تغییر کرده بود او دیگر دختری نبود 
که با چشمانی اشــکبار به تهران رفت. حاال در پارتی های شبانه 
شرکت می کرد و مشروبات الکلی می نوشید من هم نمی توانستم 
بی بند وباری های اخالقی او را تحمل کنم سال های جوانی ام را 
از دست داده بودم تا دخترانم نظاره گر بی بندوباری های پدرشان 
نباشــند اما وقتی به رفتارهای دختر و دامادم اعتراض کردم شراره 

همه وسایل شخصی ام را درون چمدان ریخت و مرا از خانه بیرون 
انداخت. حاال هم در حالی به کالنتری آمده ام که می دانم در تربیت 
صحیح فرزندم کوتاهی کرده ام و... به گزارش خراسان بررسی های 
کارشناسی مشاوران ورزیده دایره مددکاری اجتماعی کالنتری با 
صدور دســتوری ویژه و راهنمایی های سرهنگ بیژن خنجری 

)رئیس کالنتری سجاد( در این باره آغاز شد.

شراره مادر نجیبش را بیرون انداخت . . . !

قتل دختر کرمانشاهی قبل از رفتن به استرالیا 
گروه حوادث  - دختر کرمانشــاهی به دست خواستگارش 

کشته شد آرزو تصمیم داشت به استرالیا برود.
دوازدهم آبان ماه بود که آرزو دختر کرمانشاهی با خودروی 
شــخصی اش در راه بازگشت به خانه اش در شهرک گاوانه 
بود، که از ســوی خواستگار سابقش مورد هدف گلوله قرار 

گرفت و کشته شد.
 قتل های ناموســی و اقدام به خودکشی  در استان های غربی 
و جنوبی کشور ، پدیده تاز ه ا ی نیست. اما در سال های اخیر 
به دلیل افزایش مشــکالت اقتصادی و اجتماعی و همچنین 
دسترســی بیشتر افراد  به شبکه های مجازی ، نمود بیشتری 

دارد. 
چه بسیار  زنان و کودکان و مردانی که ساالنه  به دالیل مختلفی 
از جمله خانوادگی ، شغلی ، اجتماعی و اقتصادی جان خود 

را از دست می دهند.
بســیاری از کارشناســان معتقدند پایین آمدن آستانه صبر 
و تحمــل مردم در برابر مشــکالت زندگی از جمله کرونا ، 
فقر، تورم، اعتیاد، نداشتن مسکن ،مهاجرت ،حاشیه نشینی ، 
بیکاری و ده ها مشکل دیگر  در  چند سال اخیر باعث شده تا 
نفرات زیادی در جامعه درگیر مشکالتی شوند  که  تبعات آن 

شاید تا سال ها جبران پذیر نباشد.
در کرمانشــاه آرزو الفتی گلدسته 41 ساله به دلیل جواب رد  
به خواستگارش با سالح گرم به قتل می رسد و متهم به قتل 

بالفاصله از صحنه جرم متواری می شود.
ســعید الفتی گلدســته برادر آرزو دربــاره روز حادثه قتل 
خواهــرش گفت: می خواهم واقعیت ها را درباره قتل آرزو 

به گوش همه برسانم 
همان جلسه اول خواستگاری جواب منفی دادیم

الفتی گلدسته ادامه داد: حدود 2 سال و نیم  پیش خواستگاری   
برای خواهرم آمد که ما در همان جلسه اول خواستگاری به او 
جواب منفی دادیم.  چون با تحقیقاتی که انجام دادیم متوجه 

شدیم فردی قابل اعتماد برای زندگی نیست و از طرف دیگر  
نمی خواستیم خواهرمان بدبخت شود.

وی افزود: این فرد بار دیگر به خانه مان رفت و برای  خواهر و 
مادرم که با هم زندگی می کردند ایجاد مزاحمت کرد و وقتی 
دوباره  جواب رد شنید اقدام به تیراندازی کرد که مادرم و آرزو 
برای آنکه برای کسی مشکلی پیش نیاید تا مدتی موضوع را از 
ما پنهان کردند .اما پس  از اینکه من و سایر اعضای خانواده از 
ماجرا باخبر شدیم  از طریق مراجع قضایی از این فرد شکایت 

کردیم که همه مدارکش نیز موجود است.
وی ادامه داد: پس از شکایت از او به دلیل اقدام به تیراندازی  
در جلــوی خانه مــا ، این فرد برای رضایت گرفتن به همراه 
عمویــش با قرآن نزد ما آمد و به صورت قانونی تعهد داد که 
دیگرهیچگونه مزاحمتی برای خانواده مان ایجاد نخواهد کرد.

ما هم به شرطی رضایت دادیم که اگر باز مشکلی ایجاد کرد 
ادامه رسیدگی به پرونده  را دوباره از سر می گیریم . اگر چه ما  
از حق خود گذشته و رضایت دادیم اما اگر  قانون هم  مجازاتی 
برای او  در نظر می گرفت،  شــاید کار به اینجا نمی کشــید و 

خواهرم به قتل نمی رسید.
آرزو می خواست برای ادامه زندگی به استرالیا برود

 ســعید برادر آرزو درباره علت قتل عنوان کرد: خواهرم قرار 
بود برای ادامه زندگی نزد خواهرم به اســترالیا برود که وقتی 
خواســتگارش از این موضوع مطلع شد تصمیم به قتل آرزو 
گرفت. چهارشــنبه دوازدهم آبان ماه امسال حدودا ساعت 
20:15 دقیقه شب بود که خواهرم به همراه خانواده ام با یک 
دستگاه خودروی پراید در حال حرکت به سمت منزل مان در 
شهرک گاوانه بودند که همین فرد با پیچیدن جلوی خودروی 
خواهرم باعث توقف آنها شد و به محض پیاده شدن از خودرو 
با سالح کالشینکف اقدام به شلیک تیرهوایی و زمینی می کند.

وی اضافه کرد: بر اثر شــلیک گلوله چند تیر به بدن خواهرم 
اصابــت کرد که او را از ناحیه  شــکم و  پا مجروح  می کند.

خونریزی آنقدر شــدید بود  که مردم به 115 زنگ می زنند 
و آرزو  به وســیله عوامل اورژانس  به بیمارســتان طالقانی 
کرمانشاه منتقل می شود.متهم به قتل نیز بالفاصله از صحنه 

جرم فرار می کند.
الفتی گلدســته افزود: به رغم تالش پزشکان خواهرم همان 
شب به دلیل شدت خونریزی شدید فوت کرد. وقتی جسد 
خواهرم را دیدم از قفسه سینه به پایین چندین تیر به شکم  و  

پای چپش اصابت کرده بود.
سعید ادامه داد: خواهرم خانه دار بود و با مادر پیرمان زندگی 
می کرد. گاهی در مراســم های مذهبی قرآن و نوحه خوانی 
می کــرد. خواهرم در تکیه هــا و مجالس زنانه آخر هفته ها 
با اجرای مراســم های مذهبی از خیرینی که حضور پیدا می 
کردنــد برای خانواده های بی سرپرســت و بیماران کمک  

دریافت می کرد.

فرزاد پورنظری رئیس مرکز اطالع رســانی انتظامی اســتان 
کرمانشــاه  نیز ضمن تأیید این حادثه در روزهای گذشته به 
ایلنا گفت: طی گزارشی به اداره پلیس در روز 12 آبان ماه، با 
خبرشدیم که  خانمی به نام آرزو الفتی گلدسته توسط فردی 
که از قرار خواستگار سابقش بود با سالح گرم به قتل رسید ه 
است. در تحقیقات بیشتر نیز  معلوم شد از 12 تیری که  توسط 

قاتل شلیک شد  ، 3 تیر آن به بدن این خانم اصابت کرد.
این مقام مسئول در نیروی انتظامی با اشاره به اینکه این حادثه 
حوالی میدان آناهیتای کرمانشاه رخ داد،  افزود: مقتول پس از 
مصدومیت به بیمارستان طالقانی کرمانشاه منتقل می شود که 

متاسفانه شب همان حادثه فوت می کند.
پورنظری ادامه داد: اگر چه قاتل فراری است اما  پلیس  توانسته 
در این باره ســرنخ هایی به دست آورده  و برای دستگیری او 

در تالش است.  

جسد مومیایی شده یک مرد 
زیر تخت خواب همسرش!

گروه حوادث  -  رئیس پلیس آگاهی استان فارس گفت: جسد مومیایی یک 
مرد زیر تخت خواب همسرش در شیراز کشف و مشخص شد این مومیایی یه 

مدت یک سال در این مکان مانده بود.
سرهنگ کاووس حبیبی رئیس پلیس آگاهی استان فارس در این باره اعالم کرد: 
در مردادماه سال ۹۹ خانمی جوان به پلیس آگاهی استان فارس مراجعه کرد و 
بیان داشــت که برادر 45 ســاله اش چند روز قبل از منزل خارج شده و تاکنون 
مراجعه نکرده اســت که بررسی موضوع برای یافتن فرد مفقود در دستور کار 

ماموران قرار گرفت.
وی اضافه کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی استان فارس تحقیقات گسترده خود را 
در این زمینه آغاز کردند و با بدست آوردن سرنخ هایی و با بررسی های تکنیکی و 
اطالعاتی به همسر43 ساله فرد مفقود شده  شک بردند و وی را احضار کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس بیان کرد: همسر فرد مفقود شده در بازجویی 
اولیه، خود را بی اطالع از موضوع می دانست که در برابر مستندات پلیس لب به 
اعتراف گشود و گفت که  همسرم اعتیاد به مواد مخدر داشت و من با این قضیه 

مشکل داشتم و سال گذشته وی را به قتل رساندم.
حبیبی بیان کرد: متهم در تحقیقات تخصصی اقرار کرد که همسرش اعتیاد به 
شیشه داشت و شب حادثه به دلیل مصرف مواد مخدر حال وی خراب شد و 
چون از دست او بسیار عصبانی بود با مقدار زیادی قرص وی را مسموم کرد و 

صبح که بیدار شد متوجه شد مرد فوت کرده است.
این مقام انتظامی ادامه داد: متهم در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از فوت 
همسرت چه اقدامی انجام دادی و چرا با پلیس و اورژانس تماس نگرفتی، گفت: 
چون خیلی ترسیده بودم با فراهم کردن نمک وی را مومیایی و با شن و ماسه آن 
را در زیر تخت خواب اتاق خوابمان دفن کردم و پس از ازدواج مجدد با فردی 

دیگر در این مدت،تخت خواب را همانجا گذاشتیم.
رئیس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه با هماهنگی مقام قضائی جسد فرد متوفی 
در منزل خودش در زیر تخت خواب کشف و تحویل پزشک قانونی شد، عنوان 
کرد: در بررسی تخصصیی انگیزه متهم اختالفات مالی و خانوادگی بوده است و 

پس از سیر مراحل قانونی وی روانه زندان شد.


