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کیش نوش
تولید و توزیع آب معدنی در جزیره

44473422  -  44473421

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

به یک نفر آقا متاهل بابت سرایداری وارد
  به کار در امور منزل دارای مکان نیازمندیم.

 تماس: 09347693646
09347691314 آقای عشقی

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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تعمیرات

 

خدمـات
 

صنایع چوب

 

حسابرسی
 

استخدام

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

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

 09179307588 - 09347685420 
حمید رفعتی

رفتار سیاه هوشنگ همه چیز را به باد داد؛

    گروه حوادث  -   دیگر طاقتم طاق شده بود و تحمل 
این شرایط را نداشتم به همین دلیل زمانی که نوزاد چهار 
ماهه ام دوباره گریه کرد و نتوانســتم او را ســاکت کنم 
کنترل خودم را از دســت دادم و در حالی که نوزادم را 

کتک می زدم او را در حاشیه خیابان رها کردم ولی ...
این ها بخشی از اظهارات زن 22 ساله ای است که به اتهام 

کودک آزاری دستگیر و به کالنتری هدایت شده بود.
در همین حال کارشــناس اجتماعی کالنتری امام رضا 
)ع( نوزادی را که آثار سرخ شدگی و تورم بر چهره اش 
نمایان بــود در آغوش گرفت و با مهربانی مادرانه او را 

ساکت کرد.
طولی نکشید که پلک های نوزاد زخمی افتاد و به خواب 
عمیقی فرو رفت. مادر این نوزاد درحالی که هنوز اشک 
می ریخت درباره این ماجرای تلخ به مشاور و مددکار 
اجتماعی کالنتری گفت: در یکی از شــهرهای استان 
خراسان رضوی به دنیا آمدم و در کنار دو خواهر و یک 
برادرم زندگی می کردم. پدرم کشــاورز بود اما هیچ گاه 
اجازه نمی داد ما در تنگنای مالی قرار بگیریم من هم فقط 
درس می خواندم و هر سال با رتبه ممتاز قبول می شدم 

تا این که در سال دهم تحصیل روزی هنگام برگشت به 
منزل متوجه موتورسواری شدم که مرا تعقیب می کرد.

او وقتی با موتورسیکلت از کنارم عبور می کرد لبخندی 
زد و گفت »عجب دختر سر به زیر و نجیبی!« هنوز چند 
قدم بیشتر فاصله نگرفته بودم که تکه کاغذی را به سمت 
من گرفت من هم درحالی که دســتانم می لرزید بدون 
تفکر به فرجام این رفتار خیابانی تکه کاغذی که شماره 

تلفنش را روی آن نوشته بود از او گرفتم.
اگرچه ســعی کردم این ماجــرا را فراموش کنم ولی 
هوشــنگ دست بردار نبود و هر روز با موتورسیکلت 
در مسیر مدرسه برایم ایجاد مزاحمت می کرد. از سوی 
دیگر می ترسیدم خانواده ام این صحنه ها را ببینند و مرا 
به شدت سرزنش کنند چرا که پدر و مادرم همواره اعتقاد 
داشتند اگر دختری در خیابان رفتاری با وقار داشته باشد 
هیچ پسری جرئت نمی کند برایش مزاحمت ایجاد کند.

آن ها می گفتند همیشــه رفتارهای اشتباه یک دختر در 
خیابان موجب جلب توجه پسران نامحرم می شود! به 
همین دلیل با هوشــنگ تماس گرفتم و خواهش کردم 
برایــم ایجاد مزاحمت نکند! و این مهم ترین و بدترین 

اشــتباه زندگی ام بود که سرنوشتم را به نابودی کشاند 
چرا که با تماس من موضوع به گونه دیگری رقم خورد 
و مزاحمت ها و تعقیب های هوشنگ هر روز بیشتر شد 
تــا جایی که دیگر نه تنها پنهانی در خیابان با او گفت و 
گو می کردم بلکه تماس های تلفنی ما نیز بیشتر شد تا 
حدی که در برابر ابراز عالقه های او کم آوردم و در مدت 
کوتاهی من هم عاشق و دل باخته جوانی شدم که نه تنها 
تحصیالتی نداشت و سرباز فراری بود بلکه از بیکاری 

فقط در خیابان ها دور می زد.
حاال دیگر این مسائل برای من مهم نبود چرا که اعتقاد 
داشتم اگر عالقه ای بین دو نفر باشد به خاطر یکدیگر 
تغییر می کنند و ... طولی نکشید که هوشنگ با خانواده 
اش به خواستگاری ام آمد اما پدرم با این ازدواج مخالفت 
کرد چرا که او پس از انجام یک سری تحقیقات پنهانی 
متوجه شده بود هوشنگ جوانی رفیق باز است و مدام 
سیگاری هم گوشه لبش دارد اما این حرف ها بر تصمیم 
من تاثیری نداشــت به همین دلیل پدرم با این شرط با 
ازدواج ما موافقت کرد که اگر با همسرم دچار اختالف 
شدم هیچ گاه روی کمک خانواده ام حساب نکنم اگرچه 

آن هــا مرا به نوعی طرد کردند ولی من نمی توانســتم 
خوشحالی ام را به خاطر ازدواج با هوشنگ پنهان کنم .

خالصه بعد از ازدواج، همســرم در جست وجوی کار 
به مشهد آمد و من در منزل کوچک اجاره ای با شاهزاده 
رویاهایم تنها بودم و چیزی جز دود ســیگار و تریاک 
نمی دیدم. او تا پاســی از شب به دنبال خوشگذرانی و 
مصرف مواد مخدر با دوســتانش بود و گاهی نیز چند 
شب به خانه نمی آمد. دیگر کسی به همسرم کار نمی 
داد و من روزهای سختی را می گذراندم تا این که فهمیدم 
باردار شده ام اما همسرم مرا به باد کتک گرفت که باید 
مخارج فرزندمان را خودت تامین کنی درحالی که نمی 
توانستم به چشمان پدرم نگاه کنم باز هم او به طریقی به 
من کمک می کرد تا این که یک ماه بعد از تولد پســرم، 
هوشنگ را به جرم نگهداری مواد مخدر دستگیر و روانه 

زندان کردند.
در این شــرایط من بــرای تامین هزینه های زندگی در 
جســت و جوی کار بودم که فهمیدم یک مغازه لباس 
فروشی در اطراف میدان 17 شهریور ، فروشنده استخدام 

می کند.

وقتی شرایطم را برای صاحب مغازه توضیح دادم او هم 
پذیرفــت که من به همراه فرزندم به مغازه اش بروم. او 
مردی با ایمان و مهربان بود و زیاد ســخت گیری نمی 
کرد اما وقتی من در فروشگاه مشغول کار بودم گرمای 
زیاد فروشگاه پسرم را اذیت می کرد چرا که مکانی برای 

استراحت نداشت.
گریه های زیاد نوزادم امانم را بریده بود دیگر تحمل این 
وضعیت اسفبار را نداشتم و نمی توانستم او را ساکت کنم 
تا این که باالخره کنترلم را از دست دادم و در حالی که 
نوزادم را به شدت کتک می زدم از فروشگاه بیرون آمدم و 

او را در حاشیه خیابان رها کردم هنوز در حال ترک محل 
بودم که مردم متوجه ماجرا شدند و با پلیس 110 تماس 
گرفتند. افسران گشت کالنتری امام رضا )ع( خیلی زود 
به محل رسیدند و با دیدن آثار کتک کاری روی چهره 

پسرم مرا نیز به کالنتری هدایت کردند و ...
گزارش خراســان حاکی اســت با توجه به این که زن 
جوان کســی را در مشهد نداشــت با صدور دستوری 
از سوی سرهنگ سیدعباس شریفی )رئیس کالنتری 
امام رضا)ع(( و پس از هماهنگی های قضایی تحویل 

بهزیستی شد.

نوعروس نوزادش را سر راه گذاشت نوعروس نوزادش را سر راه گذاشت 

گروه حوادث  -  مرد جوان وقتی با برادر همسرش درگیر شد، تصور 
نمی کرد یک حرکت ناخودآگاه از سر عصبانیت 17 سال از عمرش را 

به باد بدهد و او را در شکنجه ای دائمی قرار دهد.
این حادثه سال۸۴ در یکی از محله های بندرعباس اتفاق افتاد. آن زمان 
مردی به نام صادق با همسرش دچار اختالف و کشمکش بود. روز 
حادثه آنها باز هم با یکدیگر بگومگو کردند و همسر صادق با برادرش 
تماس گرفت و پس از آن برادر همسر صادق به هواداری از خواهرش 
به خانه آنها رفت اما موتورسیکلت او در فاصله کمی از خانه خواهرش 

خراب شد.
او ســیم کالچ موتور را باز کــرده و در حال تعمیر آن بود که ناگهان 
صادق هم ســوار بر موتورسیکلتش از خانه بیرون آمد. همین که او 
قصد داشــت از کنار برادر همســرش عبور کند، او با سیم کالچ که 
دســتش بود ضربه ای به کمر صادق زد و همین ضربه باعث شــد با 

یکدیگر درگیر شوند.
شــاهدان آنها را جدا کردند اما درســت لحظه ای که صادق ســوار 
موتورســیکلتش شد که برود، بار دیگر برادر همسرش با سیم کالچ 
ضربه ای به کمر او زد. صادق که عصبانی تر از قبل شده بود سنگی از 
روی زمین برداشت و به سوی برادر همسرش پرتاب کرد. سنگ به سر 

او برخورد کرد و همین باعث مرگ برادرزن وی شد.
پس از این حادثه هیچ کس از صادق خبر نداشــت و تجســس های 
مأموران پلیس تا 2سال ادامه داشت تا اینکه در سال۸۶ آنها به اطالعاتی 
دست یافتند که نشان می داد صادق با هویتی جعلی و به طور مخفیانه 
زندگی می کند. او در یک نانوایی به عنوان کارگر کار می کرد که پس از 
2سال فرار دستگیر شد و  به قتل برادر همسرش اعتراف کرد؛ اما گفت 

قصد کشتن او را نداشته است.
او گفت: آن روز چون عصبانی بودم ســنگی از زمین برداشــتم و به 
طرف سمت برادرزنم پرتاب کردم اما از شانس بدم سنگ درست به 
ســرش خورد و من هم از ترس فرار کردم و بعد فهمیدم که او فوت 

شده است. برای همین فرار کردم و در این مدت مدام می ترسیدم که 
مأموران پلیس پیدایم کنند و مدام کابوس چوبه دار می دیدم تا اینکه 

سرانجام دستگیر شدم.
به دنبــال اعترافات متهم ، او در دادگاه کیفری یک اســتان هرمزگان 
محاکمه و به قصاص محکوم شد. رأی دادگاه مدتی بعد از دیوان عالی 
کشور نیز مهر تأیید خورد و همه  چیز برای اجرای حکم قصاص آماده 

بود اما مادر مقتول فوت شد و روند اجرایی شدن حکم طوالنی شد.
با طوالنی شدن روند رسیدگی به این پرونده خانواده متهم از یک سو 
و مســئوالن شــورای حل اختالف زندان از سوی دیگر برای جلب 
رضایت اولیای دم دســت به  کار شــدند تا شاید متهم پس از سال ها 
از چوبه دار نجات پیدا کند. مادر مقتول پیش از قتل پســرش در قید 
حیات بود. به همین دلیل حق قصاص به ورثه او که تعدادشــان زیاد 

بود نیز می رسید.
آنها در استان های تهران، خوزستان، اصفهان و هرمزگان ساکن بودند 
و همین موضوع رایزنی با آنها را دشوار می کرد. با وجود این مسئوالن 
شورای حل اختالف زندان بندرعباس یک به یک سراغ اولیای دم در 
استان های مختلف رفتند و با آنها برای جلب رضایت شان گفت وگو 
کردند. تالش برای بخشش این زندانی که از 2سال قبل شروع شده 
بود ســرانجام چند روز قبل به نتیجه رسید تا بالتکلیفی 17ساله این 

زندانی پایان یابد.
با سفر به استان های مختلف تالش کردیم و رضایت یک به یک اولیای 
دم را جلب کردیم اما درنهایت آنها اعالم کردند که برای آینده فرزند 
مقتول 200میلیون تومان به عنوان دیه دریافت می کنند تا به طور کامل 
رضایت دهند. مرد زندانی سال ها در زندان بود و وضعیت مالی خوبی 
نداشــت. در این شرایط یکی از افراد خیر شهر به نام فرهاد فخرایی 
کــه پیش از این نیز در چند پرونده باعث آزادی زندانیان شــده بود 
پیشقدم شد و این مبلغ را پرداخت کرد تا این پرونده پس از 17سال 

مختومه شود. 

1717 سال کابوس اعدام فقط بخاطر تماس یک زن  سال کابوس اعدام فقط بخاطر تماس یک زن 
گروه حــوادث  -   زن جوان که با همدســتی برادرناتنی اش ، 
همسرش را کشته و جسد وی را در بیابان های رباط کریم رها کرده 

بود پای میز محاکمه ایستاد.
رسیدگی به این پرونده از  30 آذرماه سال  99 به دنبال ناپدید شدن 
مرد جوانی به نام جاوید آغاز شد .همسر وی به نام آزاده که پلیس 
آگاهی  رفته بود گفت: همســرم  2 روز قبل در 2۸ آذرماه از خانه 
بیرون رفت و دیگر بازنگشــت .من خبری از او  ندارم و میترسم 

بالیی سرش آمده باشد.
با این شکایت تالش برای افشای راز ناپدید شدن مرد جوان آغاز 
شد. چند روز از این ماجرا گذشته بود که مادر جاوید از عروسش 
شــکایت کرد و گفت: عروس و پسرم با هم اختالف داشتند .من 
گمان می کنم عروسم حقیقتی را از ما پنهان کرده و بالیی سر پسرم 

آورده است .
به دنبال اظهارات این زن ،آزاده  2۶ساله تحت بازجویی قرار گرفت 

اما مدعی شد از سرنوشت شوهرش هیچ اطالعی ندارد.
نخستین سرنخ

چند روز از این ماجرا گذشــته بود که خودرو جاوید در حاشــیه  
رباط کریم  پیدا شد . با این سرنخ ماموران پلیس به رد  زنی گوشی 
موبایل پرداختند و دریافتند گوشی موبایل آزاده در همان حوالی 

آنتن دهی داشته است.
در ادامه بررسی ها نیز جسد پتوپیچ قربانی در همان حوالی پیدا شد.
با افشــای این ماجرا آزاده  به ناچار لب به اعتراف گشود و به قتل 

شوهرش با همدستی برادر ناتنی اش به نام آریا  اعتراف کرد.
اعتراف به جنایت خانوادگی

 وی گفت: از بدرفتاری های شــوهرم خســته شده بودم تا اینکه 
ماجرا را به برادر ناتنی ام گفتم .جاوید همیشــه به من خیانت می 
کرد و با دختر های زیادی رابطه داشت. به همین خاطر مدام با هم 

درگیر بودیم .حتی من چند روز قهر کردم و به خانه مادرم رفتم .اما 
به اصرار جاوید به خانه برگشتم .ولی او  دست بردار نبود و همیشه 
با زنان و دختران زیادی رابطه پنهانی داشت. آخرین بار وقتی مرا 
به شــدت کتک زد ماجرا را به برادر ناتنی ام گفتم و ما نقشــه قتل 

شوهرم را کشیدیم .
وی در تشــریح جزییات جنایت خانوادگی گفت: آخر  شب بود 
که به شوهرم چای زعفرانی دادم. در چای  تعدادی قرص  خواب 
آور حــل کرده بودم. وقتی جاوید به خواب عمیق رفت برادرم به 
خانه مان آمد و او را خفه کرد. سپس ما جسد را در وانت او  گذاشتیم 

و آن را در حاشیه شهر رها کردیم.
 به دنبال اظهارات این زن ،آریا  2۴ساله بازداشت شد و به قتل شوهر 

خواهرش اعتراف کرد .
وی  گفت : سالها قبل وقتی پدر آزاد فوت شده بود مادرش با پدر 
من ازدواج کرد و من متولد شدم .من و آزاده خواهر و برادر ناتنی  
بودیم اما من همیشــه او را مانند خواهر واقعی ام دوست داشتم. 
خواهرم از بدرفتاری های شــوهرش به من گفت  و من عصبانی 
شدم و تصمیم به قتل او گرفتم .من شبانه به خانه آنها در جنت آباد 

رفتم و شوهر خواهرم را خفه کردم .
به دنبال بازسازی صحنه جرم، برای آریا به اتهام قتل  و برای آزاده  به 
اتهام معاونت  در جنایت خانوادگی کیفرخواست صادر  و پرونده 

شان به شعبه 11 دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد .
درخواست قصاص برای قاتل جوان

در ابتدای جلســه اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کردند. 
سپس  آریا  به دفاع پرداخت و اتهام قتل را پذیرفت .

وی گفت :خواهرم و شــوهرش ۵ سال بود که با هم درگیر بودند 
.شــوهرش اعتیاد داشت و همیشه سر مسائل کوچک خواهرم را 
کتک میزد. من از این موضوع ناراحت بودم. به همین خاطر از 3 سال 

قبل به فکر حذف شوهر خواهرم افتادم .من قبول دارم قرص های 
خواب آور و زعفران را به خواهر ناتنی ام  دادم تا  آنها را به شوهرش 
بخوراند. وقتی شوهر خواهرم به خواب عمیق  رفت باالی سر او 
رفتم  و پارچه ای را دور گردنش پیچیدم. من  در یک لحظه متوجه 
شدم او دیگر نفس نمی کشد .من با کمک خواهر ناتنی ام جسد را 
سوار وانت کردیم و به بیابان های سلطان آباد اسالمشهر بردیم و 
آنجا رها کردیم. ما خودرو را نیز در همان حوالی رها کردیم و  به 

خانه برگشتیم .من اتهام قتل را قبول دارم .
 زن جوان اما اتهامش مبنی بر معاونت در قتل را نپذیرفت و گفت: 
من دستی در قتل شوهرم  نداشتم. وقتی برادرم شال  را دور گردن 
شوهرم انداخته بود ، شوهرم  پاهایش را به زمین می کوبید .در یک 
لحظه برادرم از من خواست تا پای شوهرم را نگه دارم و من فقط 
همین کار را کردم. من اصالً از نقشه برادرم برای قتل اطالعی نداشتم 

.من به برادرم کمک کردم تا جسد را در بیابان رها کنیم.
بنا بر این گزارش، در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای 

صادر کنند.

تصمیم سیاه زن با برادر ناتنی اش تصمیم سیاه زن با برادر ناتنی اش 


