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نیــازمنـدیهای
 اقتـصاد کیـش

 تلفنی آگهی می پذیرد 
44420284               44424999

44423910 -  44424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

کیف حاوی مدارک شناسایی شامل کارت 
پایان خدمت، گواهینامه، کارت ملی و 

کارت کیشوندی اینجانب
 هادی اسکندری مفقود گردیده است.

 از یابنده خواهشمند است 
با این شماره تماس حاصل نمایند.

هادی اسکندری  09347686265

صنایع چوب حالج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

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

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

آموزش موسیقی
0 9124129747

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

نیروی خدماتی خانم با سواد 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

 

خـدمات
 

خـدمات
 

اسـتخدام
 

اسـتخدام

 

مفقـودی

استخدام منشی عصر
آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است . 

متقاضیان به نشانی ویالهای مروارید روبروی هایپرمارکت باالی بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند . ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(

شماره تماس: 07644424999

استخدام منشی خانم مسلط به کامپیوتر و تایپ، دقیق و 
منظم جهت همکاری در دفتر امالک

متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره درج شده تماس 
حاصل نمایند.  09347694041

به یک نفر نیروی مجرب تأسیسات
آشنا به اسپیلت و پمپ آب 

جهت هتل نیازمندیم
علی پور   09355837787

استخدام منشی صبح 
خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است 

متقاضیان به نشانی ویالهای مروارید روبروی هایپرمارکت باالی بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند. ساعت کار: صبح )8 تا 3 بعدازظهر(

شماره تماس: 07644424999

خانم کارمند امور اداری جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویالهای مروارید بلوک b3طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

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

شرکت آریا اطلس کیش 
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، 
خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزوده، 

حقوق و دستمزد
آدرس: خیابان ساحل، بازار دیپلمات، طبقه اول تجاری، واحد 109

شماره تماس: 09127057173    -     07644461151

سمیرا تازه داماد را به دادگاه کشاند؛

    گــروه حوادث -مرد تهرانی که متاهل بود ولی در 
پارتی های شبانه مجردی خوش گذرانی می کرد پایش 

به دادگاه باز شد.
ســیامک همان طور که روی نیمکت لــم داده بود به 
ســمیرا نگاهی کرد و گفت: چرا دســت از لجبازی و 
خودخواهــی برنمی داری؟ مــن کاری نکردم که تو 

تصمیم به جدایی گرفتی.
تو دختر تحصیلکرده و روشنفکری هستی این تصمیم 
عجوالنه و غیرمنطقی از تو بعید است. باور کن من هیچ 
وقت به تو خیانت نکردم ارتباط من در حد یک دوستی 

معمولی بوده است.
سمیرا ابروهایش را درهم کشید و با تحکم پاسخ داد: 
اینجا هم دســت از حرف های تکراری و بی ارزشت 
برنمی داری؟ فکر کردی من همان دختر چشم و گوش 
بســته یک سال پیشــم که خام حرف و وعده های تو 
شدم؟ دوست معمولی؟ واقعاً ارتباط با جنس مخالف 
را اینقدر راحت تفسیر می کنی؟ حاضری من با یک مرد 

دوستی معمولی داشته باشم؟
سیامک با حالتی پرخاشگرانه چشم غره ای به سمیرا 
رفت و گفت: من یک مرد هســتم و تو یک زنی، من 
می دانم که چارچوب دوستی هایم را چگونه تعریف 

کنم که کسی وارد حریم خصوصی ما نشود.
ســمیرا سرش را به عالمت تأسف تکانی داد و گفت 

برای خودم متأسفم!
لحظاتی بعد منشی دادگاه زوج جوان را به داخل شعبه 
فراخواند... ســیامک و سمیرا با چند گام فاصله وارد 

شعبه شدند.
قاضــی دادگاه پــس از دقایقی که مشــغول خواندن 
دادخواســت بود ســرش را بلند کرد و رو به سیامک 

گفت: میهمانی رفتن را دوست داری؟
سیامک تا خواست توضیحی بدهد، سمیرا به یکباره 
گفت: جناب قاضی میهمانی رفتن را دوســت دارد. 
ارتباط با جنس مخالف را دوست دارد. خوشگذرانی 
با رفقایش را دوست دارد و برای موجه کردن هرکدام 
هم دالیلی می تراشد که فقط خودش آن را قبول دارد!

قاضی از سیامک پرسید: چند هفته دیگر باید سالگرد 
ازدواج تان را برگزار کنید. چرا حاال اینجایید؟ چطور 

باهم آشنا شدید؟
ســیامک با نگاهی حق به جانب پاسخ داد: از همسرم 
بپرسید که توهم توطئه دارد. ما حدود یکسال و نیم پیش 
در یک میهمانی باهم آشــنا شدیم. در همان برخورد 
اول احســاس کردم با دخترهــای دیگر فرق می کند 
و بالفاصله به او پیشــنهاد دوســتی دادم و سمیرا هم 
پذیرفــت. چند ماه بعد هم به خاطر عالقه ای که به هم 

پیدا کردیم تصمیم گرفتیم باهم ازدواج کنیم.
قاضی از ســمیرا ســؤال کرد: با توجه به اینکه در یک 

میهمانی باهم آشنا شدید آیا از او تحقیق کردی؟
ســمیرا گفت: سیامک آنقدر خوش بیان و زیرک بود 
کــه تقریباً هر دختری با او ارتباط برقرار کند شــیفته 
او می شــود. آنقدر حرف های قشنگ زد و وعده های 
شیرینی را مطرح کرد که احساس کردم نباید در دادن 

جواب مثبت لحظه ای تردید کنم.
قاضی پرسید: مشکل از کجا شروع شد؟

سمیرا جواب داد: معموالً هفته ای یکبار با دوستان مان 
میهمانی و دورهمی می گرفتیم و من و سیامک هم، باهم 
می رفتیم آخرین بار جلوی همه دوستان مان انگشتری 
به من داد و از من خواســتگاری کــرد و هفته بعد از 
آن هــم خانواده ها در جریان قــرار گرفتند و ما با هم 
ازدواج کردیم. اما آن مراسم خواستگاری غیررسمی 
آخرین باری بود که من و سیامک به صورت مشترک 
به میهمانی رفتیم و از آن به بعد همسرم به بهانه اینکه من 
متأهل شده ام دیگر اجازه نداد در میهمانی های مجردی 
شرکت کنم اما خودش در همه مجالس شرکت کرد. 
بارهــا اعتراض کردم که اگر جای مناســبی برای من 
نیســت پس جای مناسبی برای همسر من هم نیست 
اما ســیامک با دالیلی که فقط خودش آن را قبول دارد 
عنوان کرد که من مرد هستم و اشکالی ندارد که بروم.

ســمیرا ادامه داد: در نهایت چند ماه پیش سیامک را با 
چند دختر در یک میهمانی دســتگیر کردند و بعد از 

خبردار شدن تصمیم داشتم از او جدا شوم اما به دست 
و پــای مــن افتاد و به من قول داد که دیگر به میهمانی 
نرود و من هم به خاطر حفظ آبرو و زندگی ام گذشت 
کردم و او را بخشیدم. با این حال 3 هفته بعد دوباره به 
میهمانی دیگری رفت و فهمیدم که او نمی تواند دست 

از کارهایش بردارد.
قاضی به ســیامک گفت: مگر قول نداده بودی؟ چرا 
دوباره بدون همسرت در میهمانی دوستانت شرکت 

کردی؟
سیامک گفت: جناب قاضی بحث سمیرا شرکت کردن 
در میهمانی نیست او فکر می کند من خیانت می کنم و 

با دخترها در ارتباط هستم.
ســمیرا حرف ســیامک را قطع کرد و با صدای بلند 
پرســید: مگر ارتباط نداری؟ مگر بعد از هر میهمانی 

حداقل چند دختر با تلفنت تماس نمی گیرند؟
ســیامک گفت: آنها دوستان معمولی ام هستند و هیچ 
ارتباط خاصی هم بین ما نیســت. من زمانی که تو را 
انتخاب کردم بــر این باور بودم که تو تحصیلکرده و 
روشنفکر و اجتماعی هستی واقعاً اگر می دانستم اینقدر 

نگاه بسته ای  داری هرگز با تو ازدواج نمی کردم!
سمیرا با تعجب نگاهی به قاضی کرد و گفت: جناب 
قاضی می بینید؟! اگر در مقابل کارهایش لبخند می زدم 
و سکوت می کردم االن یک دختر اجتماعی و روشنفکر 

و فهمیده بودم اما وقتی به فکر زندگی و همسرم هستم 
یک دختر کوته فکر و غیراجتماعی ام.

ســمیرا قدری آب خورد و گفت: من حاضر نیستم با 
مردی که به  جای خانواده فقط به دنبال خوشــگذرانی 

است زندگی کنم.
ســیامک هم که ظاهراً از تصمیم سمیرا تعجب نکرده 
بود خیلی خونســرد گفت: اگر می توانی من را با این 
شرایط تحمل کنی که هیچ، اگر نمی توانی بهتر است 

از هم جدا شویم.
ســمیرا در جواب گفت: باشــه جدا می شویم و همه 
مهریــه ام را هم همین االن اجرا می گذارم تا بعد از آن 

راحت تر به کارهایت برسی!
قاضی رو به مرد جوان کرد و گفت: اگر به مجلســی 
مــی روی که جای موجهی نیســت قطعاً خودت هم 
به عنــوان یک مرد متأهل نباید به آنجا بروی. حاال هم 

می نویســم که یک ماه در کالس های مشاوره شرکت 
می کنید تا پس از آن در موردتان تصمیم گیری کنم.

امیرحسین صفدری کارشناس حوزه خانواده
متأســفانه نبود آشــنایی صحیح، انتخاب هیجانی،  
بی تعهدی و نبود صداقت در رفتار و گفتار مرد جوان 
باعث شــده این زوج جوان دچار مشکالت متعددی 
شوند، البته سمیرا هم باید می دانست که آشنایی در یک 
میهمانی و بدون تحقیق پاســخ مثبت دادن به سیامک 

ممکن است برایش مشکل ساز شود. 
از طرفی باید بگویم که بزرگ ترین اشــتباه سیامک 
این است که با داشتن همسر همچنان به دنبال روابط 
دوران مجردی است که ضربه مهلکی بر زندگی اش 
وارد می کند. با این حال زوج جوان باید با نگرشــی 
تــازه زندگی مجــردی را از زندگی متأهلی تفکیک 

کنند.

میهمانی مجردی کار دست مرد شیطان صفت داد 

بازداشت زن کالهبردار پشت کانال کولر مرد همسایه
سرنوشت نامعلوم امیرهومن و مادرش طالفروش های قم این زن را می شناسند:

    گروه حوادث-  زن کالهبردار ۵۰۰ میلیاردی پشــت کانال کولر مرد همســایه در قم به دام 
قانون گرفتار شد.

فرمانده انتظامی استان از دستگیری یک کالهبردار حرفه ای در قم خبر داد و گفت: متهمه ۵۰۰ 
میلیارد ریال کالهبرداری کرده بود که توسط پلیس آگاهی استان قم دستگیر شد.

سردار "سید محمود میرفیضی" اظهارداشت: در پی کسب خبری مبنی بر وقوع کالهبرداری با 
موضوع سرمایه گذاری و مشارکت مالی توسط یک خانم فاقد شغل ، موضوع به صورت ویژه 
در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد نامبرده اعتماد چند تن از طالفروشان را با انجام مانور 
متقلبانه و بیان القای پرداخت سود سرشار در جهت سرمایه گذاری، به خود جلب کرده است.

فرمانده انتظامی استان قم گفت: متهمه با دریافت طالی فروشندگان، طالی دریافتی را نزد افرادی 
که وجوهی را از آن ها دریافت می کرد به عنوان ضمانت قرار داده تا سود حاصله از وجوه دریافتی 

را به آن ها پرداخت کند.
سردار میرفیضی اضافه کرد: در ادامه محل سکونت وی در قم شناسایی و کارآگاهان پلیس آگاهی 
با هماهنگی مقام قضائی استان جهت دستگیری نامبرده عازم محل موصوف شدند اما متهمه 
برای فرار از قانون منزل شخصی و لوکس خود را ترک و به منزل پدری خود عزیمت کرده بود، 

بالفاصله کارآگاهان وارد عمل شده و منزل پدری وی را شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی استان قم گفت: سپس طی بازرسی از منزل پدری اش، وی حضور نداشت اما 
شواهد و قرائن دال بر این بود که حضور وی در این منطقه قطعی است، بنابراین با هماهنگی مقام 
قضائی استان منازل اطراف نیز مورد بازرسی قرار گرفته و در یکی از پشت بام های همسایه در 

حالی که پشت کانال کولر مخفی شده بود، دستگیر شد.

سردار میرفیضی افزود: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد از ۹ تن از طالفروشان، رقمی بالغ بر 
۵۰۰ میلیارد ریال کالهبرداری کرده است که در نهایت به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام 

مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد.

    گروه حوادث-  پلیس به دنبال یافتن پسری ۶ساله به نام امیرهومن است 
که از ۱۰روز قبل همراه مادرش که از اختالل حواس رنج می برد از خانه 

خارج شده و دچار سرنوشت نامعلومی شده است.
عصر روز ۱2خردادماه امســال امیرهومن همراه مادرش فاطمه از خانه 
بیرون رفتند. قرار بود آنها از مغازه نزدیک خانه شــان خرید کنند و زود 
برگردند اما ساعتی گذشت و خبری از آنها نشد. وقتی هوا تاریک شد پدر 

امیرهومن که نگران همسر و فرزندش شده بود دنبال آنها رفت.
کم کم مغازه ها در حال تعطیل شدن بودند و هیچ کس از امیرهومن و فاطمه 
خبر نداشــت. فقط یک نفر از ساکنان محله که آنها را می شناخت گفت 
که یک ساعت قبل مادر و پسر را دیده که با عجله به سمت خیابان اصلی 

می رفتند.
فاطمه موبایل نداشــت و تماس گرفتن با او ممکن نبود. اما نکته ای که 
دلواپسی پدر این خانواده 3نفری را بیشتر می کرد اختالل حواس فاطمه 
بود. او پیش از این هم چند مرتبه گم شده اما با کمک پلیس پس از یکی دو 
روز پیدا شده بود. اما این بار اوضاع فرق داشت؛ او پسر ۶ساله اش را هم با 

خود برده بود و معلوم نبود چه سرنوشتی در انتظار آنهاست.
آن شب پدر امیرهومن تا دیروقت با بیشتر آشنایان و فامیل تماس گرفت. 
او امیدوار بود شاید همسر و فرزندش به خانه یکی از آشنایان رفته باشند اما 
هیچ کس از آنها خبر نداشت. او که نگران سرنوشت عزیزانش بود و گمان 
می کرد برای شان اتفاقی افتاده است راهی بیمارستان های مختلف شد اما 
باز هم نتوانست آنها را پیدا کند. به ناچار یک روز بعد نزد مأموران پلیس 
رفت و مفقودشدن همسر و فرزندش را گزارش کرد. در این شرایط بود 

که نام امیرهومن و مادر 28ساله اش فاطمه در فهرست افراد گمشده قرار 
گرفت و تالش ها برای یافتن آنها آغاز شد.

همزمان با تالش های پلیس، پدر امیرهومن تصاویر او و همســرش را 
در شــبکه های اجتماعی منتشر کرد و از مردم برای پیداکردن آنها کمک 
خواست. چند روز از این ماجرا گذشته بود که زن ناشناسی با پدر امیرهومن 
تماس گرفت. او که بریده بریده صحبت می کرد گفت فاطمه و امیرهومن 
را دیده است اما پیش از آنکه بگوید آنها را کجا دیده تماس تلفنی قطع شد 

و دیگر جوابگو نبود.
این تماس می توانست سرنخ خوبی برای پیدا کردن مادر و پسر گمشده 
باشد. به همین دلیل پدر امیرهومن با پرس وجو پی برد که این تماس از 
مشهد برقرار شده و ممکن است عزیزانش به مشهد رفته باشند. همان روز 
بود که او راهی مشهد شد و به جست وجوهایش در آنجا ادامه داد اما هرچه 

تالش کرد نتوانست ردی از آنها به دست بیاورد.
با گذشت حدود ۱۰روز از مفقود شدن این مادر و پسر، پدر خانواده که 
همه زندگی اش را برای پیدا کردن آنها گذاشــته است عکس های آنها را 
برای انتشــار در اختیار همشهری قرار داد و از شهروندان برای پیداکردن 
آنها درخواست کمک کرد. او گفت: در این چند روزی که آنها گم شده اند 
خواب و خوراک ندارم و همه جا را برای پیدا کردن شان زیر پا گذاشته ام.

همه نگرانی ام بخاطر شــرایط روحی و روانی همسرم است. او اختالل 
حواس دارد. قبال هم چند مرتبه گم شــده بود. می ترسم او اشتباهی کند 
و بالیی بر ســر پسرم بیاید. به همین دلیل از همه خواهش می کنم برای 

پیدا کردن عزیزانم به من کمک کنند.


