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رستوران سای دا
انواع غذاهای ایرانی و دریایی

آدرس: کیش، بلوار خیام،  خیابان باباطاهر

کیش نوش
تولید و توزیع آب معدنی در جزیره

44473422  -  44473421

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
 و امور منزل نیازمندیم 

خواهشمنداست با شماره ۰۹347۶۹3۶4۶ 
و یا ۰۹347۶۹1314 تماس فرمائید

رستوران شیرین پلو :  انواع غذای ایرانی 
آدرس : شهرک صدف بازارچه گلستان 

شماره تماس : 44443۰73-44443۰72

کترینگ بیرون بر شاندیز 
منو متفاوت ، کیفیت عالی بهشت شاندیز 

۰۹۰2۰۰۹8۰24

رستوران اکبر جوجه اصل گلوگاه در 
نزدیکی شماست طعم نوستالژی و کیفیت 
عالی تخفیف ویژه برای کیشوندان عزیز 

پیک رایگان ۰۹11488۰۰2۰

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

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
۰۹347۶۹3۶24 رضایی

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

۰۹12۰45۹1۹8

شرکت چوب سازان آداک صنعت 
کیش ساخت انواع منسوجات چوبی ، 

کابینت، ترمو وود.....شو روم : بازار پادنا 
۰۹347۶82558

صنایع چوب حالج کیش 
کلیه سفارشات MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7۶۹8252

حمل و جابجایی کاال 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمـات
 

رستوران
 

مفقـودی

 

صنایع چوب

 

استخدام

 

عرضه قارچ
 

آب معدنی

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

عرضه قارچ تولید کیش به کیشوندان 
بدون واسطه )تحویل در محل(

4442499944424999  -   - 4442391044423910تلفن سفارش: ۰۹347۶۹24۹۶
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

 اصل کارت کیشوندی به شماره  12۶۰47/۰1
به نام حسن محمدی مفقود گردید و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد

اصل سند خودرو کیا سراتو رنگ سفید به شماره 
پالک 21714/22 شماره موتور۶۰۶541 شماره 

شاسی55۶1543به نام ابراهیم کریمی مفقود گردیده 
است و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی فروش مبل سلطنتی تقلبی بود؛

    گروه حوادث  -  دستگیری کالهبرداران شبکه ای که 
با حساب های اجاره ای جیب مردم را خالی می کردند.

زن جوان پا به مرکز فرماندهی پلیس فتای استان خراسان 
رضوی گذاشــت و از زنی که او را به بهانه فروش یک 
دست مبلمان سلطنتی فریب داده و ۱۵۰ میلیون ریال از 

او کالهبرداری کرده بود، شکایت کرد.
پرده اول: فروش مبلمان سلطنتی

مال باخته در برگه اظهاراتش نوشت که در سایت دیوار 
با آگهی فروش یک دست مبل سلطنتی با قیمتی پایین 
روبه رو شــده و با شماره فرد آگهی دهنده تماس گرفته 
اســت. آن طرف خط که زنی جوان بوده مدعی شده که 
به دلیل نیاز شدید مالی قیمت مبلمان را ۴۵ میلیون تومان 
زیر فی گذاشته و اگر شاکی آن را پسندید باید مبلغ ۱۵ 

میلیون تومان به شماره حساب او واریز کند.
طبق گفته مال باخته، شماره حساب به نام و مشخصات 
یک مرد بوده که شاکی مبلغ مورد توافق را به همان شماره 
به صورت کارت به کارت انتقال می دهد. زن جوان بعد از 
انتقال پول با شماره مورد نظر تماس می گیرد که متوجه 
می شود صاحب آگهی تلفنش را از دسترس خارج کرده 
اســت. فردای آن روز زمانی که دیگر خبری از صاحب 
آگهی نمی شود، شاکی به پلیس فتا می آید و علیه این زن 

شکایت می کند.

پرده دوم: خرید طال با پول های کثیف
وقتی فهمید که حســاب بانکی اش از سوی پلیس فتا 
مسدود شده اســت، سرش از تعجب شاخ در آورد. به 
معامالت اخیر و خرید و فروش طالجات گذشته اش 

فکر می کرد، اما راه به جایی نمی برد.
برای همه فروش هایش فاکتور صادر کرده بود و طالجات 
خریداری شده را هم با دریافت فاکتور خریده بود. زمانی 
که پا به پلیس فتای مرکز استان خراسان رضوی گذاشت 

فهمید که چه کاله بزرگی سرش رفته است.
یکی از مشتریانش که مردی جوان بوده با کارت اجاره ای 
و پول های سرقتی چند عدد سکه یک گرمی پارسیان از 
او خریداری کرده است. سکه هایی که همگی با پول های 
کثیف ناشی از شیادی خریدار به فروش رفته بود و حاال 
مرد طالفروش باید اثبات می کرد که هیچ نقشی در این 

چرخه کالهبرداری نداشته است.
پرده سوم: ردپای ۶ معتاد در پرونده

با اعالم چند فقره گزارش از سوی شهروندان مشهدی 
مبنی بــر اینکه افرادی با درج آگهی در ســایت دیوار 
مبالغــی را به عنوان بیعانه از آن ها دریافت کرده و دیگر 
پاسخگوی تلفن همراهشان نبوده اند، پیگیری این پرونده 
بر عهده کارشناسان فضای سایبری این پلیس تخصصی 
قرار گرفت. مأموران در بررسی اظهارات مال باختگان 

دریافتند که متهم این پرونده زنی جوان بوده اســت که 
تلفن های آن ها را پاســخ داده و شماره کارت به عنوان 

دریافت وجه در اختیار شکات قرار داده است.
مجریان قانون در ادامه تحقیقات خود به تعدادی شماره 
کارت بانکی دست یافتند که صاحبان آن ها مرد بودند. از 
همین رو تحقیقات میدانی برای یافتن این افراد آغاز شد.

طولی نکشید که صاحبان کارت های بانکی که از معتادان 
متجاهر و کارتن خواب بودند در حوالی الماس شــرق 
شناسایی و دستگیر شدند. سه معتاد دستگیر شده، اما در 
اظهارات خود مدعی شدند که از ماجرای کالهبرداری 
هیچ اطالعی نداشته و کارت بانکی خود را به مدت یک 

شب در اختیار دو مرد جوان قرار داده اند.
یکی از این افراد در جلسه بازجویی پلیسی گفت: دو مرد 
جوان به سراغمان آمدند و ما را به رستورانی در خارج 
از مشهد دعوت کردند. گفتند که خیّر هستند و امشب 
قرعه به نام ما چند نفر افتاده اســت. بعد از غذا ما را به 
محلی بردند و شرایط خواب و حتی مصرف مواد مخدر 
را هــم برایمان مهیا کردند. در مقابل کارت های بانکی 
ما را به مدت یک شبانه روز گرفتند. آن ها مدعی بودند 
که می خواهند با این کارت های بانکی اقدامات به ظاهر 

نیکوکارانه انجام دهند.
پرده چهارم: شکل گیری یک فرضیه

با این ســرنخ ها، تیم رسیدگی کننده حاال در یک قدمی 
متهمان این پرونده قرار داشتند. اما هنوز یک جای کار 
ایراد داشــت. معتادان به دام افتاده مدعی بودند که آن ها 
از ســوی دو مرد فریب خورده و کارت های بانکی شان 
را در اختیار آن ها قرار داده اند و از ســوی مقابل شکات 
پرونــده بودند که ادعا می کردند از ســوی زنی جوان 
فریــب خورده اند. مأموران با در کنار هم قرار دادن پازل 
سرنخ های به دست آمده، فرضیه اینکه متهمان پرونده 
اشخاصی واحد بوده و با تغییر صدا نقشه شوم خود را 
عملی کرده اند، تحقیقاتشان را ادامه دادند و طولی نکشید 
که با استفاده از سرنخ های موجود و ردزنی میدانی، محل 
اختفای متهمــان که دو مرد جوان بودند را در محدوده 
بولوار خیام شناسایی و این افراد را در اقدامی غافل گیرانه 

دستگیر کردند. 
متهمان بــه دام افتاده اگرچه ابتدا منکر هرگونه جرم و 
خطایــی از جانب خود بودنــد، اما پس از رویارویی با 
شش معتاد دستگیر شده به حرف آمدند و به جرمشان 

اقرار کردند.
پرده آخر: تغییر صدای زنانه برای ردگم کنی

رئیس پلیس فتای اســتان خراسان رضوی در تشریح 
دیگر ابعاد این پرونده کالهبرداری شــبکه ای گفت: با 
دســتگیری متهمان پرونده که دو جوان ۲۷ و ۳۳ ساله 

هستند مشخص شد یکی از این افراد دارای سابقه کیفری 
است. متهمان ابتدا حاضر به همکاری با مأموران ما نبودند، 
اما با روشن شدن حقایق پرونده لب به اعتراف گشودند. 
سرهنگ جواد جهانشیری افزود: متهمان تصاویری غیر 
واقعی از لوازم خانه، خودرو و ... را داخل سایت دیوار 
منتشر و برای فریب کاربران مبالغی وسوسه کننده را در 
زیر آگهی درج می کردند. این افراد سپس برای ردگم کنی 
و اینکه شــناخته نشوند با استفاده از نرم افزار های تغییر 
صــدا، خود را به عنوان زن جا زده و با شــکات ارتباط 
می گرفته اند. آن ها پس از جلب اعتماد طعمه های خود 
مبالغی را به عنوان بیعانه دریافت می کرده و بعد هم دیگر 
تلفن خود را پاسخ نمی داده اند. این مقام ارشد پلیس فتا 
به نقش شش معتاد دستگیر شده در این پرونده نیز اشاره 
کرد و ادامــه داد: متهمان اصلی این پرونده برای اینکه 
نقشــه شوم خود را تکمیل کرده باشند به سراغ معتادان 
و کارتن خواب هــا رفته و کارت های بانکی آن ها را در 

مقابل یک وعده غذای گرم و جای خواب و مصرف یک 
وعده مواد مخدر، دریافت کرده و مبالغ کالهبرداری را 
به آن ها واریز می کردند. متهمان در قدم دوم با کارت های 
اجاره ای مجدد در سایت دیوار اقدام به خرید لوازم خانه، 

گوشی تلفن همراه و یا طالجات می کرده اند.
ســرهنگ جهانشیری بیان کرد: در یک شبانه روزی که 
کارت های معتادان در اختیار متهمان اصلی قرار داشته 
طبق بررسی ها هرکدام از این حساب ها بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ 
میلیون تومان تراکنش داشته است. به این گونه که مبالغ 
به این کارت ها واریز و بعد از مدتی کوتاه خارج شــده 
اســت. تاکنون ۱۴ شاکی فقط در شهر مشهد از متهمان 

شکایت کرده اند.
رئیس پلیس فتای استان بیان کرد: مأموران ما از مخفیگاه 
دو متهم به دام افتاده مقادیری طال و دالر کشف کرده اند. 
دو متهم به دام افتاده تحویل مرجع قضایی داده شده اند و 

تحقیقات از این افراد ادامه دارد.

تقلید صدای زنانه برای کالهبرداری از سایت فروش اینترنتیتقلید صدای زنانه برای کالهبرداری از سایت فروش اینترنتی

زنم طالق می خواهد؛ من شاهزاده رویاهایش نیستم!زنم طالق می خواهد؛ من شاهزاده رویاهایش نیستم!
گروه حوادث  -    ۳ســال پیش با خانمم ازدواج کردم که تقریبا از ۷ یا 8 ماه پیش، 

مشکالت مان شروع و سرد شدیم.
 اوایل که کال با من حرف نمی زد و نمی گفت چه مشکلی با من دارد. باالخره چند 
روز پیش به من گفت که فقط طالق می خواهد چون من شاهزاده رویاهایش نبوده، 
نیستم و نخواهم شد. می گوید از من بدش می آید. پیشنهاد شما هم جدا شدن است؟

پاسخ مشاور: می فهمم که در شرایط بدی قرار گرفته اید. این که زندگی خوبی داشتید و 
االن با این سردی روبه رو شده اید مانند شوکی در زندگی شماست اما خوبی این رابطه 
که مطرح کردید، این است که بین شما و همسرتان گفت و گو وجود دارد و این یعنی 
رابطه شما طوری است که بشود روی آن برای اصالح کار کرد و اما چند توصیه به شما.

حتما خانم تان حرف های ناگفته دارد
سرد شدن رابطه زوج ها ناگهان اتفاق نمی افتد و تدریجی است. بهتر است که زمان 
شروع این سرد شدن را بیابید و ببینید با چه اتفاقی همراه بوده است. اولین قدم برای 
حل مشکل تان، علت یابی است چون شما رابطه و زندگی خوبی داشتید. بی دلیل یک 
رابطه خوب به رابطه سرد تبدیل نمی شود. حتما دالیلی وجود داشته است که مطرح 
نشده و باید در گفت و گویی که احساس امنیت و آرامش باشد، بنشینید و با همسر 
تان درباره اش صحبت کنید و ببینید چه مسائل حل نشده ای بین شما دو نفر بوده که 

باعث شده االن این مشکل و این بی احساسی شدید بروز کند.
انتظارات همسرتان را بپرسید

صحبت های این دفعه تان درباره دالیل سرد شدن زندگی مشترک از اهمیت زیادی 
برخوردار است. چند توصیه به شما دارم تا بیشترین بهره را ببرید و کمترین حاشیه 
در این گفت و گو ایجاد شود. به هیچ وجه در زمان گفت و گو، حرف یکدیگر را قطع 
نکنید و به حرف های هم به صورت کامل گوش دهید. همدیگر را قضاوت نکنید و 
وقتی همسرتان حرفی می زند، در پایان آن را خالصه کنید و ببینید آیا حرف و منظور 

او را خوب متوجه شده اید یا خیر. در ضمن حتما از همسرتان بپرسید چه کارهایی 
انجام داده اید که راجع به شما سرد شده یا کارها وخواسته های همسرتان از شما چه 

چیزهایی است؟
دالیل احساس دلزدگی در زندگی  مشترک

دوست داشتن یک حس است که بستگی به افکار یا رفتارهایی دارد که از طرف مقابل 
می بینیم. بنابراین هرچه بین یک زن و شوهر خاطرات خوب بیشتری باشد، حس 
بهتری راجع به هم دارند و هرچه خاطرات منفی بیشتر باشد، حس منفی شان بیشتر 
می شود. وقتی زوج ها مدت طوالنی، درباره آن چه آزارشان می دهد صحبت نکنند، 
دچار دلزدگی می شوند و هر دو در تنهایی به دنبال جایی هستند که کمی آرامش و 
رضایت بیشتری را تجربه کنند. بنابراین کارشناسان تاکید می کنند دلزدگی را نه فقط 
یک احســاس بلکه یک عالمت منفی در زندگی مشــترک در نظر بگیرید و برای 

مدیریتش برنامه ریزی کنید.

نقشه سیاه مرد رمال برای دختر نقشه سیاه مرد رمال برای دختر 1616 ساله تهرانی ساله تهرانی
گروه حــوادث  -    دفن طالها کنار 
قبر شماره ۱۷ در گورستان قدیمی شهر، 
ترفند مرد رمال برای ســرقت طالهای 
دختر نوجوانی بود که می خواست برای 

مادرش طلسم بگیرد.
چند روز قبل دختر ۱6 ساله ای به همراه 
خانواده اش به پلیس مراجعه کرده و از 
سرقت ۵۰۰ میلیون تومان طال توسط 
مردی رمال خبــر دادند.دختر نوجوان 
در تحقیقات گفت: من بیشــتر اوقات 
با دوســتانم در اینستاگرام و واتس اپ 
صحبت می کردم اما مدتی بود که مادرم 
مدام غر می زد و می گفت چرا اینقدر با 
گوشــی تلفن همراهت در حال چت 
کردن هســتی و تمام وقتت را با گوشی 
تلف می کنی. گالیه های مادرم تمامی 
نداشــت و من کــه از رفتارهای مادرم 
خسته شده بودم، موضوع را برای یکی 
از دوســتانم تعریف کردم و او پیشنهاد 
داد برای رهایی از این رفتارها و پایان غر 
زدن های مادرم به یک رمال مراجعه کنم.

او ادامــه داد: به پیشــنهاد دوســتم در 
اینستاگرام به دنبال پیدا کردن یک رمال 
بودیم تا بتواند طلســمی بدهد و زبان 

مادرم بســته شود. باالخره پس از چند 
هفته جست و جو درنهایت موفق شدم 
مردی را پیدا کنــم که به قول خودش 
می توانست طلســمی به من بدهد که 
زبان مادرم را ببندم و دیگر او به من گیر 

ندهد و با رفتارهایش اذیتم نکند.
دختر نوجوان گفت: مرد رمال پیشنهاد 
داد کــه به یکی از روســتاهای اطراف 
تهــران بروم و در کنار قبر شــماره ۱۷ 
گورستانی که اسمش را هم به من گفته 
بود، طالهایم را دفن کنم. او حتی از من 
خواســت که از این کار فیلم و عکس 
تهیه کنم و برایش بفرستم و حدود ۲۴ 
ساعت بعد، به گورستان برگردم و طالها 

را بردارم.
او ادامه داد: با تصور اینکه طلسم مرد رمال 
کارساز اســت، خودرویی را دربست 
کرایه کرده و راهی گورستان موردنظر 
شدم و همانطور که گفته بود، طالها را 
در مکان مورد نظر دفن کردم، اما فردای 
آن روز وقتی برای برداشتن طالها رفتم 
از طالهــا خبری نبود. موضوع را با مرد 
رمال در میان گذاشــتم که به من گفت 
نگران نباش اموات طالها را با خودشان 

برده اند تا طلسمش کنند.
ورد و طلسم روی ۱۷ قطعه طال

حــاال باید مرحله دوم را اجرا کنی. این 
بار بایــد ۱۷ قطعه طال را در کنار قبری 
دیگــر دفن کنی. بعد طالها را پیش من 
بیاوری تا ورد و طلسم روی آنها بخوانم. 
چون بیشتر طالها را قبالً دفن کرده بودم، 
از دوســت و فامیل مقداری طال قرض 
گرفتم و دوباره در قبرستان دفن کردم. اما 
روز بعد وقتی برای برداشتن طال ها رفتم، 

بــاز هم از آنها خبری نبود. دوباره با مرد 
رمال تماس گرفتم اما تلفن همراهش 
خاموش و صفحه اینســتاگرامش نیز 
غیرفعال شده بود. تازه آن موقع متوجه 
شدم چه کالهی سرم رفته و ماجرا را با 

خانواده ام در میان گذاشتم.
با شکایت دختر نوجوان، تحقیقات به 
دستور بازپرس کشیک دادسرای ویژه 
سرقت برای دستگیری مرد رمال آغاز 

شد.


