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کیش نوش
تولید و توزیع آب معدنی در جزیره

44473422  -  44473421

دوربین های مدار بسته
درب های اتوماتیک 

دارکوب     09129424022

تخفیف ویژه
 با توجه به شرایط پیش آمده 

در اطالع رسانی حوزه کسب و کار ، 
روزنامه اقتصاد کیش افتخار دارد

خدمات شما را با شرایط و تخفیفات 
ویژه اطالع رسانی نماید. 
تلفن هماهنگی:    44424999

کارمند امور اداری خانم
 آشنا به کامپیوتر و امور اداری 

جهت کار در یک شرکت
 مورد نیاز است

 شماره تماس : 44424999

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

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پالک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

شرکت کیمیا سم کیش 
مبارزه با حشرات و خزندگان و جوندگان 

شماره تماس   09347690503

حمل و جابجایی کاال 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

سم پاشی
 

مفقـودی
 

استخـدام

 

حمل بار

 

آب معدنی

 

خدمـات
 

خشکشویی
خـدمات بـرق 

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

09120459198

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

اصل کارت کیشوندی به شماره 101517/01 
به نام فرشته اسدی یزدی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

اصل کارت کیشوندی به شماره 148527/01
 به نام بهروز خداپرست مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

اصل کارت کیشوندی به شماره 235111/01
 به نام محمد تقی خازنی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

گروه حوادث  -  متهم فراری که به دنبال جدال خونین در پارکی در 
پاکدشت، چشم مرد جوان را کور کرده بود،در دادگاه کیفری یک استان 

تهران غیابی محاکمه شد.
رسیدگی به این پرونده از دی ماه سال 98 به دنبال درگیری خونین در 
یکی از بوستان های پاکدشت آغاز شد. ماموران به محل اعزام شدند 
و دریافتند درگیری میان 3 نفر رخ داده که در این میان مرد جوانی به 
نام کریم با چاقو، ضربه ای به چشم اکبر زده و از محل گریخته است.

اکبر به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت اما پزشکان اعالم 
کردند چشم راست وی نابینا شده است.

وی بعد از ترخیص از بیمارســتان به پزشــکی قانونی معرفی شد و 
کارشناسان در گزارشی اعالم کردند بینایی چشم راست وی به خاطر 
شــدت ضربه و پارگی به درجه کم نوری در حد صفر رسیده و قابل 

درمان نیست.
با این اظهارنظر اکبر از کریم شکایت کرد.

وی در تشریح شکایتش گفت: آن روز وارد پارک شدم که دیدم دوستم 
سعید با کریم درگیر شده است.من قصد میانجگری داشتم که وارد دعوا 
شدم. اما یکباره کریم با چاقو چند ضربه به صورتم زد که یکی از ضربه ها 
با چشمم برخورد کرد و دیگری به پیشانی ام خورد. دیگر چشمانم 
جایی را ندید و بیهوش شدم. من در بیمارستان به هوش آمدم و متوجه 
شدم چشم راستم را از دست داده ام. با اطالعاتی که این مرد از ضارب 
داده بود، ماموران به ردیابی کریم پرداختند ولی ردی از وی به دست 
نیاوردند. شواهد نشان می داد این مرد بعد از درگیری خونین به مکان 

نامعلومی گریخته است.
در حالی که با گذشت 3سال از این ماجرا ، ردی از متهم به دست نیامده 
بود ،برای کریم به اتهام ایراد صدمه و جرح عمدی با سالح سرد منتهی 
به نقص عضو، کیفرخواســت صادر و پرونده اش برای رسیدگی به 

شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلسه ،اکبر در جایگاه شاکی ایستاد و برای کریم قصاص 

چشم خواست.

وی گفت: من اصال متهم را نمی شناسم. وقتی وارد پارک شدم فهمیدم 
دوستم با کریم درگیر شده است. من جلو رفتم تا مانع درگیری شوم اما 
کریم با چاقویی که در دستش بود چند ضربه به صورتم زد که زندگی ام 
سیاه شد. من حاضر به گذشت نیستم و تقاضای قصاص چشم را دارم.
قاضی گفت: اگر پزشکی قانونی اعالم کند امکان قصاص چشم وجود 

ندارد ،حاضر به دریافت دیه هستی؟
که شــاکی پاسخ داد: من قصاص می خواهم. اما اگر پزشکی قانونی 

اعالم کند قصاص ممکن نیست دیه می خواهم.
با اظهارات شــاکی، قضات دادگاه، وی را به پزشکی قانونی معرفی 

کردند تا امکان اجرای قصاص بررسی شود.
در حالی که کارشناسان پزشکی قانونی در گزارشی اعالم کرده بودند 
به دلیل امکان ســرایت به ســایر اعضا و عدم امکان رعایت تساوی، 
شرایط قصاص چشم ممکن نیست، قضات دادگاه وارد شور شدند و 
با توجه به گزارش پزشکی قانونی و مدارک موجود در پرونده ،کریم 
را به صورت غیابی به جرم جرح عمدی با سالح سرد منتهی به نقص 
عضو به 2 سال حبس و 2 سال اقامت اجباری در شهرستان نیک شهر 
استان سیستان و بلوچستان و همچنین به پرداخت نصف دیه کامل، 
بابت نابینایی چشــم راســت و پرداخت دوصدم دیه کامل به خاطر 

جراحت پیشانی محکوم کردند.

حکم مرد چاقوکِش در جدال خونین صادر شدحکم مرد چاقوکِش در جدال خونین صادر شد

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

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

    گروه حوادث  -    یک جوان وقتی که 18 ســال 
بیشتر نداشت با اجبار مادرش با دختری ازدواج کرد، 
نتیجه اش، جدایی و بعد آشنایی با یک دختر اتباع شد.

جوان 38 ســاله که مدعی بود سرگذشتش می تواند 
درس عبرتی برای مخاطبان باشد درباره قصه زندگی 
اش به مشــاور و مددکار اجتماعی کالنتری طبرسی 
شمالی مشهد گفت: مادرم همسر دوم پدرم بود و من 
یک برادر بزرگ تر از خودم دارم، اما زمانی که مادرم 
مــرا هفت ماهه باردار بود، پدرم بر اثر یک بیماری از 
دنیا رفت و من هیچ گاه او را ندیدم. از ســوی دیگر 
مادرم نیز یک ســال بعد از مرگ پدرم با فرد دیگری 
ازدواج کرد و در حالی من بی کس و تنها رها شــدم 
که فقط یک ســال داشتم و نوزادی شیرخواره بودم. 
مادرم پس از ازدواج به  دنبال سرنوشت خودش رفت 
و  یکی از اقواممان مرا به فرزندخواندگی پذیرفت. به 
همیــن دلیل هم چهره مادرم را به یاد ندارم و همواره 
دوست داشتم یک روز او را ببینم و بپرسم که چرا مرا 
در آن شرایط رها کرده است. نمی خواهم از موجودی 

که همه انسان ها به نیکی یاد می کنند  »نفرت« داشته 
باشــم، اما حرف هایی که از بی مهری هایش شنیدم، 
مرا ســخت عذاب می دهد و وجدانم را به درد می 
آورد، ولی باز هم او برادرم را با خودش برده است و 

خبری از آن ها ندارم.
با وجود این، پدر و مادری که مرا بزرگ کردند از هر 
نظر به من  رســیدگی  و سعی می کردند مشکلی در 
زندگی نداشته باشم و به همین دلیل همواره خودم را 

مدیون آن ها می دانم.
خالصــه من نزد پدر و مــادر جدیدم درس خواندم 
و دیپلم گرفتم. هنگامی که 18 ســال بیشــتر نداشتم 
مــادرم دختری را برای ازدواج با من درنظر گرفت و 
ما با هم محرم شدیم تا یکدیگر را بیشتر بشناسیم و با 
اخالق و رفتار هم آشنا شویم ،ولی از همان روزهای 
اول متوجه شدم که من و »طناز« تفاوت های زیادی 
با هم داریم و ازدواج مان سرانجامی نخواهد داشت؛ 
چــرا که من به او عالقه ای نداشــتم و تنها به خاطر 
مادرم ازدواج کردم که بتوانم با عمل به خواســته اش 

ذره ای از محبت هایش را جبران کنم! ولی متاســفانه 
این ازدواج دو ماه بیشتر طول نکشید و ما از یکدیگر 
جدا شــدیم. در این شرایط دفترچه خدمت سربازی 
را گرفتم و برای دو سال به خدمت سربازی رفتم، بعد 
هم در رشته مهندسی رایانه در دانشگاه پذیرفته شدم 
و به ادامه تحصیل پرداختم، آن جا بود که »انســیه« را  
دیدم و به او دل باختم، اما از بدشانســی من، »انسیه« 
دختری از اتباع مهاجر بود و خانواده هایمان به شدت 
بــا ازدواج مان مخالفت کردند؛ چرا که مادرم معتقد 
بود مشکالت قانونی از یک سو و اختالف فرهنگی 
و اعتقادی نیز از سوی دیگر این ازدواج را به ناکامی 

می کشاند.
از طرف دیگر هم پدر »انسیه« از همسر ایرانی خودش 
جدا شــده بود و »انســیه« حاصل ازدواجشان بود و 
خاطره خوشی از این گونه ازدواج ها نداشت. با همه 
این مخالفت ها، من و »انسیه« عاشق هم بودیم. او نیز 
مانند مــن در دوران نامزدی طالق گرفته و مادرش 
نیز در همان دوران کودکی از پدرش جدا شــده بود.

به همین دلیل ما بیشــتر همدیگر را درک می کردیم. 
»انســیه« دختری مهربان بود و همزمان با تحصیل در 
دانشگاه برای تامین مخارج خودش کار می کرد، ولی 
خانواده ها به هیچ وجه رضایت نمی دادند. »انســیه« 
هم شــرط گذاشته بود فقط در صورتی با من ازدواج 
می کند که هر دو خانواده رضایت بدهند! نمی دانستم 
چه کنم. در این وضعیت سراغ مشاور رفتیم، ولی باز 
هم هر دو خانواده به مخالفت های خود ادامه دادند. 
من هم که نمی خواســتم مادرم را ناراحت کنم دیگر 
ســراغ »انسیه« نرفتم اما نتوانستم به تحصیالتم ادامه 
دهم به همین دلیل دانشــگاه را رها کردم و به شــغل 
آزاد روی آوردم. مدتی شــاگرد مکانیک شدم و بعد 
هــم خودم تعمیرگاه مکانیکی راه انداختم ولی هنوز 

هم روح و روانم در گرو »انسیه« بود.
بــرای آن کــه او را از خاطر ببرم با پیشــنهاد یکی از 
همکارانم به مصرف سیگار و مواد مخدر روی آوردم. 
طولی نکشید که به یک معتاد حرفه ای تبدیل شدم و 
دیگر از شدت خماری توان کار کردن هم نداشتم. حاال 

دیگر همه زندگی ام به هم ریخته بود و رو به تباهی می 
رفت. به جوانی افسرده و گوشه گیر تبدیل شده بودم تا 
این که روزی یک روان پزشک به یاری ام آمد و بعد از 
چند سال توانست مرا تا حدودی به زندگی بازگرداند 
ولی هیچ گاه آن جوان سابق نشدم. اگر آن قوانین دست 
و پا گیر در کشور نبود و خانواده ها مخالفتی با ازدواج 

ما نداشتند شاید من هم اکنون  سروسامانی داشتم، اما 
باز هم می خواهم به زندگی بازگردم و ...

با دســتور ســرگرد جواد یعقوبی )رئیس کالنتری 
طبرسی شــمالی مشــهد( اقدامات و بررسی های 
مشــاوره ای در این باره به مشاوران دایره مددکاری 

اجتماعی کالنتری سپرده شد.

سرنوشت نوزاد شیرخواره در دستان پدرو مادر بی رحم!سرنوشت نوزاد شیرخواره در دستان پدرو مادر بی رحم!

دسیسه   داماد برای فرار از مهریه دسیسه   داماد برای فرار از مهریه 1111 میلیارد تومانی میلیارد تومانی
گروه حوادث  -   مرد میانسال برای فرار از پرداخت مهریه 11 
میلیارد تومانی همسرش، به بهانه ترک اعتیاد او را به یک کمپ 

فرستاد تا وادارش کند از مهریه اش بگذرد.
چند روز قبل زن جوانی به پلیس رفت و از ناپدید شدن خواهرش 
خبر داد و گفت: مهناز، خواهرم مدت هاســت که با شوهرش 
اختالف دارد و همین اختالف باعث شد که مهریه اش را به اجرا 
بگذارد، حدود دو سالی هم می شد که جدا از همسرش زندگی 
می کرد. اما از روز دوم بهمن خواهرم ناگهان ناپدید شد و تصور 

می کنم که شوهرش در این ماجرا نقش داشته باشد.
با شکایت زن جوان، به دستور بازپرس محمدتقی شعبانی، شوهر 
مهناز به دادســرای امور جنایی تهران احضار شد و در رابطه با 
ناپدید شدن همسرش گفت: همسرم اعتیاد به شیشه دارد و حاال 

هم او را در کمپ ترک اعتیاد ی بستری کردم.
مرد میانسال در ادامه گفت: من و او با هم اختالف داریم، با اینکه 
خانه ای را به نامش کرده ام، او مهریه 500 سکه ای خودش را که 

حدود 11 میلیارد تومان می شود به اجرا گذاشته است.
دادگاه هم به نفع او حکم داد و خانه دیگرم و مغازه ام توقیف شد. 
اما همه اینها باعث نشد که من کینه از او به دل بگیرم اگر مهناز را 
به کمپ ترک اعتیاد برده ام به خاطر این است که مواد را ترک کند.
در حالی که مرد میانســال چنین ادعایی داشــت، در تحقیقات 

صورت گرفته از ســوی بازپرس جنایی مشخص شد که مهناز 
هیچ اعتیادی به مواد مخدر ندارد. بنابراین به دســتور بازپرس 
شعبه هفتم دادسرای امور جنایی تهران، زن جوان از کمپ ترک 

اعتیاد ترخیص شد.
مهناز که 5 روز در کمپ ترک اعتیاد گرفتار شده بود در تحقیقات 
گفت: همسرم زمانی که رأی دادگاه را به ضرر خودش دید، چنین 
نقشه ای طراحی کرد تا من مجبور شوم از مهریه ام گذشت کنم.

روز حادثه برای دیدن پسرم به خانه مان رفته بودم که ناگهان دو 
مرد وارد خانه شــده و مرا با زور و خشــونت با خود بردند. آنها 

مرا به زیرزمین خانه ای انتقال داده و از من تست اعتیاد گرفتند.
گرچــه جواب اعتیادم منفی بــود اما با این حال، آنها مرا در این 
مدت به زور و در بدترین شــرایط در کنار چندین زن معتاد نگه 
داشتند و اجازه خروج نمی دادند.  با توجه به اظهارات زن جوان، 
به دستور بازپرس جنایی همسر مهناز بازداشت و در اختیار اداره 

آگاهی قرار داده شد.

این این 22 باند مخوف در مشهد جوالن می دادند ! باند مخوف در مشهد جوالن می دادند !
گروه حوادث  -   اعضای دو باند سرقت که به کارگاه های صنعتی و منازل در مشهد دستبرد می 

زدند با تالش نیروهای انتظامی دستگیر شدند.
از حدود یک ماه قبل پرونده هایی در کالنتری شهرک مهرگان تشکیل می شد که محتویات آن از 
دستبرد سارقان به کارگاه های صنعتی حکایت داشت. ماموران دایره تجسس کالنتری پس از مدتی 
ردزنی های اطالعاتی و از طریق دوربین های مداربسته یکی از سارقان حرفه ای منطقه را شناسایی 
کردند و با دستور قضایی برای دستگیری وی وارد عمل شدند. آن ها زمانی متهم 35 ساله را  از زیر 
لحاف و تشک های منزل بیرون کشیدند که پسرش مدعی بود پدرش در خانه نیست! هنگام بازرسی 
منزل یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی به همراه برخی لوازم یدکی خودرو کشف شد و بررسی 
ها نشان داد اموال فروشگاه لوازم یدکی نیز دو شب قبل سرقت شده است. با انتقال متهم به مقر 
انتظامی مشخص شد که او به تعداد زیادی کارگاه های صنعتی مانند جوشکاری ، تراشکاری، در و 

پنجره سازی، اتاق سازی و حتی خواربارفروشی نیز دستبرد زده است. در حالی که تاکنون بیش از 
10 شاکی در پرونده، شناسایی شده اند، تحقیقات با صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی شعبه 

411 دادسرای عمومی و انقالب مشهد در این باره همچنان ادامه دارد.
این گزارش همچنین حاکی است کارآگاهان پایگاه شرق پلیس آگاهی مشهد نیز اعضای یک باند 
سرقت را در عملیاتی ضربتی به دام انداختند که به منزلی در منطقه گلشهر مشهد دستبرد زده بودند. 
سارقان که با نقشه خواستگاری از خواهر مال باخته، مقادیر زیادی طال و اشیای گران قیمت به ارزش 
بیش از یک میلیارد تومان را به سرقت برده بودند، هنگامی به دام افتادند که کارآگاهان با رصدهای 
پلیسی و بررسی رسیدهای بانکی به یک زن و مرد تبعه کشور افغانستان رسیدند که مقادیری طال را 
به یکی از طالفروشان مشهدی فروخته بودند. شتحقیقات بیشتر در حالی ادامه دارد که بررسی ها 

نشان داد خواهر شاکی مکان نگهداری طالها را به دزدان لو داده بود.


