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اصل سند خودروی کیا اسپورتج 2012 
رنگ خاکستری متالیک به شماره 
پالک 18874/22 شماره موتور 
g4kdbs098030 شماره شاسی 

knapb811xc7182734 به نام مهرداد 
هژبر مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 
169495/01 به نام علی صمدانی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

44423910 -  44424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

نیروی خدماتی) خانم ، آقا( 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

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طالیی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

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

 

خـدمات
 

خرید و فروش 
سهام

 

حمل بار

 

استخدام

 

جوشکاری

 

مفـقودی

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

 09179307588 - 09347685420 
حمید رفعتی

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(  
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شماره 
تماس 

با 
سهام گردانان:

    گروه حوادث  -  تالش برای جلب رضایت اولیای دم پرونده های 
قتل ، خیلی وقت ها از سوی مردم مورد نقد واقع می شود و سوال 

می کنند که چرا یک قاتل باید بخشیده شود؟
اما حقیقت این است که در پرونده هایی که واجد شرایط پادرمیانی 
هستند،طلب بخشش و معذرت خواهی از اولیای دم هم راه همدلی 
با آنهاست تا قلبشان آرام شود.شاید خیلی ها گمان می کنند،طلب 
بخشش حمایت از قاتل است در حالی که این اقدام، لطفی است که 
در حق اولیای دم می شود تا بعد از مشاهده مراسم اجرای حکمی از 
لحاظ روحی تضعیف نشوند، چرا که صحنه کشته شدن یک انسان 
حتی در قامت یک قاتل؛ صحنه دردناکی است و بهتر است قاتل با 

مجازاتی جز قصاص مجازات شود.
آقای خلیلی؛ پدر زهرا، یکی از نمونه افرادی است که بعد از اجرای 
حکم قصاص قاتل فرزندش به شدت اظهار پشیمانی می کند و از 

اینکه قاتل دخترش را اعدام کرد پشیمان و ناراحت است.
تماس قاتل با پدر مقتول : دارم دخترت را می کشم!

29 دی ماه سال 98 بود که ساعت 12 شب شماره زهرا روی گوشی 
پدرش افتاد و آن تماس،یک تماس به شدت هولناک بود.

پدر زهرا تلفن را جواب داد اما به جای زهرا،شوهرش محمد پشت 
خط بود که به پدرزنش گفت:»دارم دخترت را می کشم!«

پدر زهرا در مورد آن شــب به می گوید:»آن شب خیلی شوکه شده 
بودیم.به خانه دخترم رفتیم و جســد غرق در خــون او را دیدیم.

شــوهرش او را به قتل رســانده بود و در اعتراف به قتل گفت که آن 
شب با زهرا دعوایشان شده بود.می گفت از سر شب بحث داشتیم و 

ساعت 12 شب دیدم که زهرا هنوز دارد گریه می کند.«
پدر زهرا در ادامه گفت:»مهریه دخترم 14 سکه بود.محمد می گفت 
آن شب زهرا حرف گرفتن مهریه و طالق را پیش کشید.دامادم در 
یک روســتای نزدیک اردبیل زندگی می کرد و چند گاو داشتند.در 
دادگاه گفــت یک لحظه با خــودم فکر کردم باید گاوها را که دار و 
ندارمان است بفروشم و مهریه زهرا را بدهم.همین فکر باعث شد 
در یک لحظه چنان خشــمگین شــدم که با دمبل بر سر و صورت 
زهرا کوبیدم.بعد روی ســینه اش نشستم و دستانش را گرفتم و با 
گوشــی خودش به پدرش زنگ زدم.بعد گلویش را فشــار دادم و 

زهرا فوت کرد.«
زهرا و محمد عاشق هم بودند

پدر زهرا در مورد علت اختالفات و درگیری های دختر و دامادش 
می گوید:»زهرا و محمد در دانشــگاه آشنا شده بودند.زهرا متولد 
سال 77 و محمد متولد 74 بود.زهرا رشته ادبیات درس می خواند 
و به زودی قرار بود معلم شود.وقتی به من گفت که پسری از استان 
اردبیل خواستگار او هست، من مخالفت کردم و گفتم باید با نزدیکان 
خودمان وصلت کنیم.خانواده محمد هم با این وصلت مخالف بودند.

اما زهرا و محمد به حدی همدیگر را دوست داشتند که از هم دست 
نکشیدند و باالخره ازدواج کردند.ولی همین مخالفت خانواده محمد 

با ازدواج زهرا و محمد،باعث شد که بعد از ازدواج هم ارتباط گرمی 
بین آنها و عروسشان نباشد.همین موضوع باعث اختالف بین زهرا 
و محمد می شــد و با اینکه عاشــق هم بودند اما اختالف خانواده 
روی رابطه آنها اثر می گذاشت.همین اختالفات هم در نهایت باعث 

درگیری های عمیق بین زن و شوهر جوان شد.«
ضجه های پدر زهرا به خاطر پشیمانی از اعدام محمد

حاال یک هفته از اجرای حکم قصاص محمد می گذرد و پدر زهرا 
به شدت پشیمان است.او با گریه می گوید:»در این دو سال که از قتل 
دخترم می گذرد،خانواده محمد با ما همدلی نکردند.درست است 
که ما خانه مان را تغییر دادیم اما خانه پدرم در روستای محل زندگی 
آنهاســت و می توانستند به مســجد آنجا بروند و از ریش سفیدها 
آدرسی از ما بگیرند.برادر کوچک محمد با ما رابطه خوبی داشت و 
اگر او به ما مراجعه کرده و تقاضای بخشش می کرد،به حرمت نان و 

نمکی که در خانه هم خورده بودیم شاید دل ما نرم می شد.«
او در ادامه گفت:»در این دو ســال فقط به قصاص فکر می کردیم 
امــا حاال که فکرش را می کنم،مطمئنم اگر خانواده اش تالش می 
کردند ما می بخشــیدیم و با اجرای این حکم تا این حد پشیمان و 

ناراحت نبودیم.«
پــدر زهرا در مورد لحظه اجرای حکم گفت:»قبل از اجرای حکم 
پدر محمد به پای من افتاد اما با او چشم در چشم نشدم.در آن لحظه 
بــه چیزی جز اجرای حکم فکر نمــی کردم.پای چوبه دار محمد 

در حالی که قرآن دســت داشــت،می خواست نزدیک من بیاید و 
عذرخواهی کند اما من فریاد زدم و گفتم نزدیک من نیا تو دخترم را 
مظلومانه کشتی.وقتی طناب را گردنش انداختند انگار یک لحظه از 
اجرا پشیمان شدم و می خواستم بگویم او را پایین بکشید اما دیگر 

دیر شده بود و حکم قصاص اجرا شد.«
گریه های پدر زهرا شدت می گیرد و به هق هق می افتد:»محمد پسر 
خوبی بود.وقتی به خانه مان می آمد و چند روزی می ماند؛همسایه 
او را می دیدند و همه می گفتند چقدر جوان خوبی است.او اشتباه 
بزرگی در حق دختر مظلوم من کرد اما من نباید اشــتباه می کردم.

بعد از اجرای حکم برایش نماز وحشت خواندیم و به حدی گریه 

مــی کردیم که اقواممان به دیدار ما آمدند و ما را دلداری می دادند.
شاید کار ما تا آخر عمر این باشد که هر روز به قبرستان برویم و در 
حســرت از دست دادن زهرا و محمد گریه کنیم.اما هیچ کدام آنها 

دیگر برنمی گردند.«
پدر زهرا در آخر گفت:»فکر می کردم بعد از اجرای حکم قصاص 
قلبم آرام می گیرد اما اینطور نشــد.دلم می خواهد به کسانی که 
هنوز فرصت دارند تا به بخشش فکر کنند بگویم اگر می توانید 
ببخشید و قصاص را اجرا نکنید.خانواده متهمان هم باید هر روز 
به خانه شــاکی خود بروند و هر طور شــده با آنها حرف بزنند تا 

دل آنها نرم شود.«

ضجه های پدر زهرا بعد از اعدام دامادش

شیطان در لباس خواستگار
گروه حوادث  - عضویت در ســایت همسریابی 
پیشنهاد یکی از دوستانم بود .چند روزی که از ساخت 
پروفایلم گذشت یکی از اعضای سایت به نام »نادر« 
تمایلش را برای آشنایی بیشتر با من اعالم کرد و بعد 

پذیرفتم او را مالقات کنم.
از او خواستم در یک مکان عمومی مثل کافی شاپ 
همدیگر را مالقات کنیم او پذیرفت اما گفت خودش 
برای بردن من به کافی شاپ می آید و آدرس منزلمان 
را گرفت. در نزدیکی محل سکونتم منتظرش ماندم 
و »نادر« با خودرو شــخصی اش از راه رسید، سوار 
شــدم و بعد از احوالپرسی و صحبت های اولیه به 
بهانه پیدا کردن یک کافی شــاپ دنج و مناسب یک 
ســاعت تمام در خیابان ها چرخید و در این مدت 
کلی با چرب زبانی اعتمــاد و توجه مرا جلب کرد 
و در آخــر پیشــنهاد داد بــرای گفت وگو و دیدن 
وضعیت زندگی اش به آپارتمانش برویم، با تردید 
و اکراه پذیرفتم و این بزرگترین اشتباه و نقطه شروع 

دردسرهای من بود.
من مشــغول تماشای دکوراسیون خانه و تابلوهای 
روی دیوار شــدم و او چای درست کرد. چای را که 

خوردم دیگر چیزی نفهمیدم.
چشم هایم را که باز کردم گیج بودم و سردرد شدید 
داشتم، چند دقیقه طول کشید تا به خودم آمدم و به 
خاطر آوردم چرا آنجا هســتم، وحشتزده از جا بلند 
شــدم و »نادر« را دیدم که یک گوشه اتاق سیگار در 
دست نشسته و از بین حلقه های دود نگاهم می کند. 

از دیــدن او و فکر این کــه چه اتفاقی برایم افتاده به 
گریه افتادم و با خواهش و التماس خواستم تا اجازه 
بدهد بــروم. »نادر« شــانه هایش را باال انداخت و 
گفت به ســالمت. وسایلم را جمع کردم و با عجله 
از آپارتمانش خارج شدم و فکر می کردم نجات پیدا 
کردم اما باید همان موقع راز لبخند گوشه لب نادر را 

که رفتن مرا تماشا می کرد می فهمیدم.
چند روز حال مساعدی نداشتم و وحشت زده بودم . 
تمام اعضای خانواده متوجه تغییر حالم شده بودند 
اما جرات نداشتم چیزی به آنها بگویم تا این که یک 
روز پیامی از »نادر« دریافت کردم که از من خواسته 
بود دوبــاره به خانه اش بروم. آنقــدر از وقاحتش 
عصبانی شــده بودم که هر چه ناسزا به ذهنم رسید 
برایش نوشتم . چند دقیقه بعد عکسی برایم فرستاد و 
گفت : »دوست داری این عکس را برای خانواده ات 
بفرســتم ؟ با خودت چی فکر کردی ؟ من دست از 
سرت برنمی دارم . آدرس محل سکونتت را می دانم 
و الزم باشد آبرویت را بین همسایه ها و خانواده ات 
می برم . تمام عکس ها و فیلم های شــخصی ات را 
از تلفن همراهت برداشــتم و چند تا عکس و فیلم 
یادگاری هم توی آپارتمانم از تو گرفتم . حاال تصمیم 
با خودت اســت که بیایی یا نــه ! ولی اگر چند روز 
دیگر عکس هایت را برای خانواده ات فرستادم از من 

شاکی نباش!!«
باورم نمی شد یک بی فکری ساده و اعتماد نابجا مرا 
دچار چنین دردسر بزرگی کرده باشد. نمی توانستم 

تن به خواسته های شیطانی اش بدهم و از طرفی ترس 
از آبــرو ریزی مرا در برزخ عجیبی قرار داده بود، اما 
باالخره تصمیــم خودم را گرفتم و باید جلوی این 
اشــتباه را می گرفتم. با این که از یک خانواده سنتی 
بودم و نمی دانستم برادرم چه واکنشی به این اتفاق 
نشان می دهد اما ترجیح دادم خانواده ام مالمتم کنند تا 

این که بازیچه یک فرد سوءاستفاده گر شوم.
با این که خیلی سخت بود اما تمام توان و انرژی ام را 
جمع کــردم و موضوع را به برادرم گفتم. برخالف 
تصورم مرا مالمت نکرد؛ برای اولین بار در تمام طول 
زندگی ام اشــک های برادرم را دیدم و گریه کرد. از 
بار اندوه این که چرا حواسش نبوده و کسی خواهر 
کوچکترش را مورد آزار قرار داده است وحاال معنی 

حال بد این چند روزم را فهمیده بود!!
همراه هم به پلیس آگاهی مراجعه کردیم و از »نادر« 
برای سوءاســتفاده و تهدید شکایت کردیم. پلیس 
بالفاصله نادر را در آپارتمانش دســتگیر و به پلیس 
آگاهی منتقل کرد. جرات رویارویی با او را نداشتم 
اما همراهی برادرم که آرام کنارم نشسته بود و دستم را 
در دست داشت به من شجاعت مواجهه با نادر را داد.

دیدن نادر در بازداشت پلیس، به شدت سبکم کرد 
و ســنگینی بار انرژی منفی که وجودم را فراگرفته 
بود؛ از قلبم پر کشید. بعد از شکایت من و با دستور 
مرجع قضایی، نادر از ســوی پلیس برای شناسایی 
سایر قربانیان احتمالی تحت بازجویی و پیگرد قرار 

گرفت.

اعتراف تلخ دانش آموز 13 ساله مشهدی ؛ وسوسه شدم !
گروه حوادث  -  پدرم اوضاع مالی مناســبی دارد و من 
هــم از امکانات رفاهی برخوردارم اما خودم هم نفهمیدم 
چرا به جای حضور در کالس درس، دوباره به همان مرکز 
تجاری رفتم که قبال ادکلن و زیورآالت را از آن جا سرقت 

کرده بودم و...
این ها بخشــی از اظهارات نوجوان 13ساله ای است که 
توســط کارکنان یک مجتمع تجاری دستگیر و تحویل 
نیروهای انتظامی شده بود. این نوجوان دانش آموز که کوله 
پشتی مدرسه را در دست داشت و تالش می کرد با داستان 
سرایی کودکانه چنین وانمود کند فرد دیگری او را وادار به 
ســرقت کرده است، وقتی تصاویر خودش را در دوربین 
های مداربسته دید، اشک ریزان ارتکاب سرقت را پذیرفت.

او پس از پاسخ به سواالت افسر دایره تجسس و بادستور 
سرهنگ ابراهیم خواجه پور)رئیس کالنتری آبکوه مشهد( 
به اتاق مددکاری اجتماعی هدایت شد تا زوایای پنهان این 
ماجرای تاسف بار، واکاوی و توسط مشاوران زبده دایره 

کالنتری بررسی شود.
این دانش آموز 13ساله درباره ماجرای سرقت از مجتمع 
تجاری به کارشــناس اجتماعی کالنتــری گفت: پدرم 
کارمند یکی از ادارات دولتی اســت و در یکی از مناطق 
مرفه نشین شهر زندگی می کنیم. من هم از دوران کودکی 
در بهترین مدارس غیرانتفاعی تحصیل می کنم و از رفاه 
نسبی برخوردارم به طوری که حتی کارت عابر بانک پدرم 
دست من است و هرآن چه نیاز مالی دارم از حساب پدرم 

برداشت می کنم.
با وجود این چند روز قبل وقتی از مدرســه به خانه برمی 
گشتم در نزدیکی منزلمان از سرویس مدرسه پیاده شدم 

و به داخل یکی از مجتمع های تجاری در همان نزدیکی 
رفتم تا گشتی بزنم.

در همین هنگام وقتی به لوازم پشت ویترین مغازه ها نگاه می 
کردم، ناگهان چشمم به ادکلنی افتاد که تبلیغات آن مارک را 
خیلی در فضای مجازی دیده بودم. زمانی که چشمم به آن 
ادکلن افتاد وسوسه عجیبی وجودم را فراگرفت. داخل مغازه 
رفتم و زمانی که فروشنده با مشتریان دیگر مشغول گفت و 
گو بود و حواسش از من پرت شد، در یک لحظه ادکلن را 

برداشتم و از مغازه خارج شدم.
ســپس دور دیگری در آن جا زدم و پشــت ویترین یک 
فروشگاه زیور آالت نقره ای ایستادم. یک جفت گوشواره 
زیبا چشمم را گرفته بود. حاال که ادکلن را به راحتی برداشته 
بودم، احساس می کردم گوشواره ها را هم می توانم سرقت 
کنم. نقشــه ام درســت از آب درآمد. هنگامی که حواس 
فروشنده پرت شد من در یک چشم به هم زدن، گوشواره 

ها را برداشتم و به خانه رفتم.
زمانی که ادکلن و گوشواره ها را از کوله پشتی ام بیرون آوردم 
مادرم با تعجب از من در این باره سوال کرد ولی من که در 
بین راه پاسخم را آماده کرده بودم به پدر ومادرم گفتم پدر 
یکی از همکالسی هایم شرکت بزرگ تبلیغاتی دارد و این 
ها را برای من هدیه آورده است. درحالی که این جمله را می 
گفتم گوشواره را نیز به خواهرم دادم تا او را خوشحال کنم.

پدر و مادرم نیز حرف هایم را پذیرفتند و چیزی نگفتند تا این 
که روز بعد در نزدیکی مدرسه و به بهانه خرید خوراکی از 
سرویس پیاده شدم. ساعت اول درس زبان انگلیسی داشتم، 
من هم که هیچ عالقه ای به این درس نداشتم و به سختی آن 
را می آموختم، با خودم تصمیم گرفتم که دو ساعت اول را 

به مدرسه نروم، به همین دلیل دوباره به همان مجتمع تجاری 
رفتم و مشغول نگاه کردن به لوازم پشت ویترین ها شدم اما 
هنوز چند دقیقه بیشتر از حضورم نگذشته بود که ناگهان با 

ماموران انتظامات روبه رو شدم.
آن ها که مرا شناسایی کرده بودند با پلیس تماس گرفتند و 
مرا به کالنتری آوردند. خودم نیز گیج بودم و نمی دانستم 
چرا دســت به این کار زشت زدم. به همین دلیل به دروغ 
گفتم خانواده ام در شهرستان هستند و فرد دیگری مرا وادار 
به ســرقت کرده است. اما وقتی تصاویر خودم را در حال 
ســرقت دیدم مجبور شدم حقیقت ماجرا را برای پلیس 

بازگو کنم و...
شــایان ذکر است با حضور پدر این نوجوان در کالنتری، 
تالش مشاور و مددکار اجتماعی برای بازگرداندن اموال 

سرقتی به شاکیان آغاز شد و...


