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اقتصـاد کیـش
 سازمانآگهیها
44424999

تدریس خصوصی دروس ریاضی،فیزیک 
و شیمی از پایه نهم تا دانشگاه توسط 
استاد مجرب با ۸سال سابقه تدریس 

به همراه کالسهای امادگی تست کنکور 
شیمی توسط مهندس شیمی 

با نازلترین قیمت و یادگیری تضمینی
093626042۸1

رستوران سای دا
انواع غذاهای ایرانی و دریایی
با کادری مجرب و با سابقه 

آماده عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات
آدرس: کیش، بلوار خیام، 

TS44 خیابان باباطاهر 44423910 -  44424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

اصل کارت کیشوندی به شماره 113۸97/01 
به نام ساناز لطیفی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

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 

0912045919۸

حمل و جابجایی کاال 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خـدمات
 

مفقودی

 

تدریس خصوصی

 

حمل بار

 

استخدام

 

آماده همکاری
 

استخدام

از کارمند خانم
 برخوردار از سابقه کار

 در دفتر بیمه
 دعوت به همکاری می شود. 

شماره تماس: 076444202۸4
تماس: ۸صبح تا 3 ظهر

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(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

    گروه حوادث  - قاچاقچی دختران ایرانی از ســوی 
دادگاه انقالب به اشد مجازات محکوم شد.

الکس قاچاقچی دختران ایرانی در انتظار اعدام است. 
الکس که از دختران ایرانی سوء استفاده می کرد به این 
جرم بازداشت شد. الکس تا کنون از دختران زیادی بهره 
جنسی برده است. الکس اکنون پس از مدت 3 سال با 
تالش اینترپل به ایران بازگشــت . الکس این تبهکار 
حرفه ای ســرکرده باند جنایتکارانه ای بود که اکنون 

اعدام در انتظارش است.
الکس، سرکرده باند قاچاق دختران ایرانی که در قالب 
باندی سازمان یافته حدود 800دختر جوان را به خارج 
از کشور قاچاق کرده بود از سوی دادگاه انقالب اسالمی 

تهران به اعدام محکوم شد.
 الکس که نام واقعی اش شهروز سخنوری است از سال 
96 از سوی پلیس تحت تعقیب قرار گرفت. اطالعات 

اولیه نشان می داد که او با ایجاد یک باند تودرتو، دختران 
جوان و زن های مطلقه را به عنوان کارگران جنســی به 
خارج از کشــور قاچاق می کنند. الکس با همدســتی 
مادرش و زنی معروف به مانلی ابتدا از طریق نفراتی که 
در داخل کشور داشتند طعمه هایشان که در شبکه های 
اجتماعی عکس های بدون پوشش از خود منتشر کرده 
بودند را شناســایی می کردند و به آنها پیشــنهاد کار 

می دادند.
برخــی از این افــراد وقتی با پیشــنهاد اعضای باند 
درخصوص شرایط مالی، زندگی در دوبی و... روبه رو 
می شــدند راضی به همکاری می شدند. در ادامه از این 
طعمه ها عکس های مستهجن تهیه و برای الکس ارسال 
می شــد و اگر او آنها را تأییــد می کرد مقدمات انتقال 

صادر می شد.
الکس و همدستانش دختران جوان را به محض ورود به 

دوبی همراه یک رابط به یکی از هتل ها منتقل می کردند. 
افرادی از ملیت های مختلف چون پول کالنی برای این 
کار پرداخــت کرده بودند دختران ایرانی را آزار داده و 

گاهی آنها را به باد کتک می گرفتند.
رابط این شبکه پول و پاسپورت دختران جوان را از آنها 
می گرفت و به آنان به جز یک روز در هفته اجازه خروج 
از هتل را نمی داد و از پول هنگفتی که به دست می آمد 

بین 100تا200هزار تومان به آنها داده می شد.
با افشــای پشــت پرده فعالیت اعضای این باند فساد، 
تحقیقات گســترده ای در این باره آغاز شد. تعدادی از 
اعضای باند ازجمله مانلی که نقش پررنگی در قاچاق 
دختران جوان به خارج از کشور داشت دستگیر شدند. 
پلیس در بازجویی از مانلی دریافت که الکس به عنوان 

سرکرده شبکه به مالزی گریخته است.
با وجود اینکه سرکرده این شبکه همچنان فراری بود اما 

چندی قبل 10نفر از اعضای باند او در شعبه15دادگاه 
انقالب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه و در مجموع 
به تحمل 100ســال حبس محکوم شدند. مأموران که 
پس از دســتگیری اعضای باند به اطالعات بیشتری 
درباره الکس دست یافته بودند، توانستند اردیبهشت ماه 
99با همکاری اینترپل او را در مالزی دستگیر و به کشور 

منتقل کنند.
ســرکرده باند فســاد در جریان بازجویی ها، جزئیات 
بیشــتری از قاچاق گسترده دختران ایرانی به خارج از 
کشور را برمال کرد و گفت که از فروش هر دختر ایرانی 

ماهانه 100تا۴00میلیون تومان درآمد داشته است.
در چنین شــرایطی بود که سرانجام پرونده او و سایر 
اعضای باندش ازجمله مادرش، با صدور کیفرخواست 
و به اتهام افســاد فی االرض به دادگاه انقالب فرستاده 

شد.

اعضای این شبکه فســاد در چندین جلسه در دادگاه 
انقالب اســالمی تهران محاکمه شدند و چند روز قبل 
حکم این پرونده اعالم شــد. براساس گزارش مشرق 
نیوز، شــهروز ســخنوری، معروف به الکس همراه با 

مــادرش که در پرونده متهــم ردیف دوم بود به اعدام 
محکوم شدند. همچنین 5 نفر دیگر از اعضای این باند 

نیز به تحمل 15سال حبس محکوم شدند.
این رأی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

جزئیات اعدام الکس و 100 سال زندان برای نوچه هایش

پسر همسایه نیمه شب از بالکن به اتاق آمد!نقشه عجیب »هوو« برای زن جوان شوهرش!

گروه حــوادث -   مدتی بعــد از آن که در 
ازدواج اولم شکست خوردم، در حالی با یکی 
از آشــنایان پدرم ازدواج کردم که 30 سال از 
من بزرگ تر و متاهل بود اما مدتی بعد به نقشه 

شوهرم برای ازدواج پی بردم...
این ها بخشی از اظهارات زن 28 ساله ای است 
که مدعی بود هوو با همدســتی فرزندانش او 
را هدف ضرب و جرح و توهین و فحاشــی 

قرار داده اند.
این زن جوان که تقاضای معرفی به پزشــکی 

قانونی را داشت، درباره سرگذشت 
خود به کارشــناس اجتماعی 

کالنتری ســپاد مشــهد 
مــادرم  پدرو  گفــت: 

ابتدایی  مقطــع  تــا 
کــرده  تحصیــل 

بودند بــه همین 
پــدرم  دلیــل 

مناسبی  شغل 
با  و  نداشت 

ی  گر ر کا
هزینــه 

هــای زندگی را تامین می کــرد و مادرم نیز 
خانه دار بود.

با وجود این من تا مقطع راهنمایی به تحصیل 
ادامــه دادم ولی به امید داشــتن یک زندگی 
رویایی درس و مدرســه را رهــا کردم و به 
انتظار خواستگار مناسب نشستم، چرا که من 
از زیبایی ظاهــری خاصی برخوردار بودم و 
همه اطرافیانم از این زیبایی در شگفت بودند 
و همــواره بــه تعریف و تمجیــد از من می 
پرداختند به همین دلیل خود را دختری کامل 
می پنداشتم و با کوله باری از غرور جوانی در 

آرزوی خوشبختی بودم.
خیلی زود پای خواستگاران زیادی 
به منزلمان باز شد و من از میان آن ها 
به »سیروس« دل باختم و پای سفره 
عقد نشســتم با این تصور که در 
کنار او خوشبخت می شوم ولی 
خیلی زود دریافتم »سیروس« 
جوانی معتاد است و به خاطر 
زیبایی ظاهری عاشــق من 

شده بود.
دیگــر تحمل زندگی با 
او روز بــه روز برایم 
مــی  دشــوارتر 
شــد. با آن که 
هنوز  دخترم 
شــیرخواره 
بود و به مهر 
پــدری نیاز 

داشــت، تصمیم به طالق گرفتم و از سیروس 
جدا شدم.

18 ســال بیشتر نداشتم که به همراه دخترم به 
خانه پدرم بازگشــتم. حاال که کاخ آرزوهایم 
فروریخته بود، شغلی در بیرون از منزل برای 
خودم دست و پا کردم تا از نظر مالی نیازی به 

پدر کارگرم نداشته باشم.
در این شــرایط دوباره خواستگاران دیگری 
زنگ منزلمــان را به صدا درآوردند ولی هیچ 
کدام شــرایط ایده آل مرا نداشــتند چرا که به 
خاطر یــک ازدواج ناموفق این بار با تفکر و 

عاقالنه تصمیم می گرفتم.
با وجود این، دوباره تســلیم اصرارهای پدرم 
برای ازدواج با مردی شــدم که 30 سال از من 
بزرگ تر و متاهل بود. او که با پدرم آشــنایی 
نزدیکی داشت و مردی ثروتمند بود، ادعا می 
کرد قصد دارد همســرش را طالق بدهد چرا 
کــه او فقط به پول می اندیشــد و هیچ حس 

عاطفی و محبتی در زندگی مشترک ندارد.
خالصه در حالی با »ســجاد« ازدواج کردم که 
هوویم و فرزندانش بارها مرا هدف توهین و 
فحاشــی قرار دادند ولی من به خاطر زندگی 
ام چاره ای جز تحمل نداشــتم. از سوی دیگر 
با آن که همســرم مــردی ثروتمند بود اما در 
تامیــن مایحتاج زندگــی کوتاهی می کرد تا 
این که یک ســال بعد پســرم به دنیا آمد و من 
برای تامین هزینه های زندگی مجبور شدم در 
بیرون از خانه کار کنم اما درآمدم بسیار اندک 
بــود تا جایی کــه روزی صاحبخانه به خاطر 

نپرداختــن اجاره منزل و قبوض آب و برق و 
گاز حکم تخلیه گرفت و اســباب و اثاثیه ام را 

بیرون ریخت.
این درحالی بود که همسرم بعد از به دنیا آمدن 
پسرم سراغ همسر اولش رفته بود و به من بی 

مهری می کرد.
به هر طریقی بود خانــه دیگری اجاره کردم 
ولی »ســجاد« دیگر سراغی از من نمی گرفت 

و تنها پسرم را به منزل هوویم می برد.
وقتــی با اعتــراض من روبه رو شــد از من 
خواست تا در طبقه پایین منزل هوویم زندگی 
کنم که اجاره منزل ندهم. آن جا بود که فهمیدم 
همســرم به خاطر آن که فرزند پسر نداشته با 
من ازدواج کرده اســت! چرا که همه فرزندان 

هوویم دختر بودند و او پسر دوست داشت!
حاال دیگر چاره ای جز پذیرفتن پیشــنهاد او 
نداشتم اما وقتی برای فراهم آوردن مقدمات به 
منزل هوویم رفتم او ناگهان با یک نقشه قبلی و 
با همدستی دخترانش بر سر من آوار شدند و 
مرا هدف ضرب و جرح قرار دادند. آن ها می 
خواســتند با توسل به زور از من دست خطی 
بگیرند که حضانت پســرم را به آن ها واگذار 
کنم و بعد هم سجاد بتواند به راحتی مرا طالق 

بدهد و...  .
شــایان ذکر است، با صدور دستوری از سوی 
ســرگرد جعفر عامری )رئیس کالنتری سپاد 
مشهد( رسیدگی کارشناســی به پرونده این 
زن جوان، به مشــاوران زبده دایره مددکاری 

اجتماعی کالنتری سپرده شد.

گروه حوادث- زن شوهردارکه شبانه 
در اتاق خوابش از ســوی پسرهمسایه 
غافلگیر شده بود خواستار مجازات پسر 

متجاوز شد.
چندی پیش زنی گریان به پلیس مراجعه 
کرد و از سرنوشــت تلخ خودش پرده 
برداشــت وی گفت: 2 سالی است که 
ازدواج کــرده ام و از 6 ماه پیش بخاطر 

کار یعقوب به این شهر آمدیم.
وی افزود: مازندگی خوبی داشــتیم و 
راضی بودیم خانه ای اجاره کرده و من با 
زن همسایه دیواربه دیوار در طبقه سوم 
ساختمان رابطه دوستی برقرار کردم و به 

خانه شان رفت و آمد داشتم.
نازنین ادامه داد: فاطمه خانم پسر جوانی 
به نام داریوش دارد که با هم احوالپرسی 
داشــتیم و بعضــی وقت هــا او برایم 
چیزهایی می خرید تا اینکه شــوهرم 
بخاطر مریضی پدرش به شهرمان رفت 
و چــون در ماشــین آنها جا کم بود من 

تنها ماندم.
این زن گریان گفت: تا ســاعت 9 شب 
فاطمه خانم در خانه ما بود تا اینکه رفت 
من مشــغول کار و تماشای تلویزیون 
شــده و ساعت 11 شب به اتاق خواب 

رفتم و خوابیدم.
وی افزود: هنوز در خواب و بیداری بودم 
که احســاس کردم سایه ای باالی سرم 
است ابتدا تصور کردم یعقوب است اما 
وقتی بیدار شــدم دیدم پسر همسایه در 

اتاق خوابم ایستاده خواستم داد بزنم که 
جلوی دهانم را محکم چسبید و با چاقو 
تهدید کرد اگر حرفی بزنم او مرا خواهد 
کشــت خیلی ترسیدم و آن شب به من 
تجاوز کــرد او بعد فیلم من و خودش 
را که با موبایل گرفته بود نشانم داد البته 
خودش در فیلم دیده نمی شد و تهدیدم 
کرد اگر به خواسته اش تن ندهم آبرویم 
را خواهد برد با التماس خواستم دست 

از سرم بردارد اما او اعتنایی نکرد.
نازنین گفت: حدود یک ماه هرچه می 
گفــت گوش می کردم تــا اینکه دیدم 
زندگی ام را ویران کرده و شــوهرم پی 
به رفتارهای مرموزم برده اســت هرچه 
التماس کردم فایده ای نداشت و تصمیم 

گرفتم شکایت کنم و چاره ای جز طالق 
از یعقوب هم ندارم.

با این ادعاها با دســتور بازپرس پرونده 
داریوش بازداشت شد و در بازجویی ها 
گفت: نازنین دوســت مادرم بود البته 
تفاوت ســنی زیادی داشتند هروقت به 
خانه ما می آمد و اورا می دیدم وسوسه 
می شدم تا اینکه شنیدم شوهرش به سفر 

رفته و او شب تنها است.
وی افزود: بین بالکن خانه ما که به اتاق 
خوابم راه دارد تا بالکن آنها فقط یک آجر 
فاصله دارد من نیمه شب خودم را به اتاق 

خواب نازنین رساندم و....
بنابه این گزارش، جوان متجاوز با دستور 

قضایی روانه زندان شد.

سجاد به کالنتری رفت !

آقا 35 ساله در امور آشپزی
 قادر به همکاری با رستوران ها و هتل ها 

می باشد     091900۸3۸32


