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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

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

 

مفقـودی
 

تعمیرات

 

خدمـات
 

صنایع چوب

 

حسابرسی
 

استخدام

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

اصل کارت کیشوندی به شماره  218396/01
به نام درسا ناصری مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره  218397/01
به نام سلنا حسنی اکبریه مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دفترچه کار به نام آقای محمدنعیم عبدالرئوف شماره 

پاسپورت 02599909به شماره دفترچه 21696

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

دفترچه کار به نام آقای احمد نور زاده به شماره 

پاسپورت P03340584 و شماره دفترچه 21461

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره  243493/01
به نام محمد امین امینی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره  175006/01
به نام آرین مولوی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

    گروه حوادث  -   پسر شیطان صفت که با فریب 
دختر دانشجو و را آزار داده بود در برابر حکم قطعی 

اعدام قرار گرفت.
رسیدگی به این پرونده از سال ۹۹ به دنبال انتقال پیکر 
دختر جوانی به نام صدف به بیمارســتانی در شمال 
تهران آغاز شــد . وی که سر و وضعی آشفته داشت 
و دندانهایش شکســته بود تحت درمان قرار گرفت 
و با توجه به مشــکوک بــودن ماجرا بالفاصله کادر 
بیمارستان ماجرا را با پلیس در میان گذاشتند. به این 
ترتیب مأموران پلیس وارد عمل شدند و به بازجویی 

از پدر صدف پرداختند.
پدر وی گفت : من در خانه بودم که از بیمارســتان با 
من تماس گرفتند و گفتند دخترم تصادف کرده است 

و نمی دانم چه بالیی سر دخترم آمده است .
 در ایــن میان شــوهرخواهر صــدف گفت : من و 

همسرم در خانه بودیم که صدف با خواهرش تماس 
گرفت و گفت به بیمارســتان منتقل شده و حالش 

بد است. 
ما بالفاصله به بیمارستان رفتیم و آنجا بود که فهمیدم 
صدف مورد آزار و اذیت قرار گرفته و به شدت کتک 

خورده است.
 با افشای این ماجرا دختر جوان سکوتش را شکست 
و واقعیت را برمال کرد و از پسری به نام آرش شکایت 

کرد.
شکایت از پسر شیطان

 وی گفت : مدتی قبل با پسر جوانی آشنا شدم که  به 
من ابراز عالقه کرد و گفت عاشــق من شده و قصد 
ازدواج دارد .به همین خاطر خواست تا چند مرتبه با 

هم قرار مالقات بگذاریم.
ســاعت ۱۲ ظهر بود که سر قرار رفتم و سوار ماشین 

آرش شــدم.  اما پس از طی مســافتی او  به یکباره در 
ماشــین را قفل کرد و وارد پارکینگ یک خانه شــد . 
من که شــوکه شده بودم می خواستم در را باز کنم و 
فرار کنم که با مشــت به صورتم کوبید و دندان هایم 
شکست و دهانم به شدت آسیب دید. او کشان کشان 

مرا با یک واحد آپارتمانی برد.
دختر جوان که از به یاد آوردن صحنه ای دلهره آور به 
گریه افتاده بود ادامه داد: پســرخاله آرش هم در آنجا 
بود که خانه را ترک کرد و من و آرش تنها ماندیم . او  
به شدت مرا  کتک زد و  بدون توجه به التماس هایم 
آزارم داد . ســپس مرا  ســوار ماشین کرد و در پارکی 
در همان حوالی از ماشــین  به بیرون پرتاب کرد . من 

از او شاکی هستم .
با این شــکایت و اطالعاتی که دختر جوان به پلیس 
داده بود آرش ردیابی و بازداشت شد. اما آزار و اذیت 

دختر جوان را نپذیرفت .
وی گفــت : صــدف دروغ می گوید . ما با هم رابطه 
عاشقانه داشــتیم و با میل خودش با او رابطه برقرار 
کــردم. امــا نمیدوام چه کســی او را کتــک زده و 
دندان هایش را شکسته است.  وقتی  او سوار ماشینم 
شــد گفت با خانواده اش اختالف دارد و می خواهد 
از آنها جدا شــود و با من ازدواج کند. ما با هم رابطه 
برقرار کردیم. حتی او  دلش می خواست یک هدفون 
گرانقیمت داشــته باشد که آن را برایش خریدم  و به 

عنوان هدیه به او دادم.
محاکمه پسرشیطان

 در حالی که پزشــکی قانونی  آزار و اذیت وحشیانه 
دختــر جوان را تایید کرده بود برای پســر شــیطان 
صفت کیفرخواســت صادر و پرونده اش  به شــعبه 
هفتم دادگاه کیفری یک اســتان تهران فرستاده شد . 

وی  پشت درهای بسته و غیرعلنی از خود دفاع کرد.
 در پایان جلســه قضات دادگاه بــا توجه به مدرک 
های موجود و نظر پزشکی قانونی ،آرش را به اعدام 

محکوم کردند .این حکم در شــعبه ۵۱ دیوان عالی 
کشور مهر تایید کرد و قطعی شد. به این ترتیب پسر 

شیطان در لیست سیاه اعدام قرار گرفت.

 او دختری به نام صدف را در حد مرگ آزار و اذیت کرد او دختری به نام صدف را در حد مرگ آزار و اذیت کرد

گروه حوادث  -    کالهبرداری اینترنتی با ترفند فروش لوازم تحریر ارزان قیمت
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت از شناسایی و تشکیل پرونده 
با موضوع برداشــت غیرمجاز اینترنتی از حساب شهروندان با ترفند فروش لوازم 

تحریر ارزان قیمت خبر داد.
سرهنگ داود معظمی گودرزی اظهار داشت: شخصی به پلیس فتا مراجعه و مدعی 
شد حدود ۵۰۰ میلیون ریال به صورت غیرمجاز از حساب بانکی او برداشت شده 

است که در همین زمینه پرونده اولیه تشکیل شد.  
وی افزود: شــاکی در اظهارات خود عنوان کرد با یک سایت فروش لوازم التحریر 
در فضای مجازی برخورد کردم که با قیمت پایین تر از بازار اقدام به فروش می کرد؛ 
وسوسه شدم و برای خرید از طریق درگاه بانکی موجود در داخل سایت اقدام کردم 
و پس از وارد کردن اطالعات حساب کاربری خود با تراکنش ناموفق مواجه شدم و 

پس از لحظاتی همه موجودی حساب بانکی  من خالی شد.  
سارق با ایجاد یک سایت جعلی فروش لوازم تحریر در آستانه بازگشایی مدارس و 
ایجاد درگاه جعلی اقدام به سرقت اطالعات حساب بانکی مراجعه کنندگان می کند

ســرهنگ گودرزی ادامه داد: بالفاصله پس از دریافت اظهارات شــاکی موضوع 

در دســتور کار قرار گرفت و تحقیقات پرونده آغاز شــد و کارشناسان پلیس فتا با 
بهره گیری از روش های علمی و ســایبری موفق به شناســایی مجرم و دستیابی به 
اطالعات هویتی وی شده و متوجه شدند سارق با ایجاد یک سایت جعلی فروش 
لوازم تحریر در آســتانه بازگشــایی مدارس و ایجاد درگاه جعلی اقدام به سرقت 

اطالعات حساب بانکی مراجعه کنندگان می کند.  
وی خاطرنشــان کرد: پس از محرز شــدن هویت مجرم برای پلیس و جمع آوری 
مستندات کامل و جامع، پرونده وارد مرحله عملیاتی شد و پس از تشریفات قضایی 
متهم در محل اختفای خود در یکی از مناطق جنوبی تهران دســتگیر و به همراه 

تجهیزات الکترونیکی به پلیس فتا منتقل شد.  
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: این شیاد اینترنتی پس از حضور در پلیس فتا لب 
به اعتراف گشود و اظهار داشت که با راه اندازی یک سایت فروش لوازم التحریر و 
یک درگاه جعلی از بیش از ۱۹ نفر از شهروندان بیش از پنج میلیارد ریال کالهبرداری 

کرده است.  
وی به شهروندان توصیه کرد: فریب تبلیغات اغوا کننده فضای مجازی را نخورند 
و آگاه باشند ارزانی بی دلیل می تواند یکی از ترفندهای مجرمان اینترنتی باشد، برای 

ورود به اینترنت بانک خود نیز حتی المقدور از جستجوی موتورهای جستجوگر 
خودداری کنند و حتما از صحت آدرس وارد شده اطمینان حاصل کرده و هرگونه 
مورد مشکوک را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www. cyberpolice. ir به 

صورت آنالین با کارشناسان پلیس فتا در میان گذارند.

کالهبرداری اینترنتی با ترفند فروش لوازم تحریر ارزان قیمتکالهبرداری اینترنتی با ترفند فروش لوازم تحریر ارزان قیمت

گروه حوادث  -    رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور کیفرخواست 
بــرای دو بــرادر که با جعل عنوان قاضی و وکیل دادگســتری از مردم 

کالهبرداری کرده بودند در دادسرای عمومی و انقالب قشم خبر داد.
مجتبی قهرمانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: با شکایت تعدادی 
از ساکنین جزیره قشم از دو برادر که با جعل عنوان و معرفی خود به عنوان 
قاضی و وکیل دادگستری با سوءاستفاده از نام برخی قضات عالی رتبه 
و همچنین استفاده از لوگوی قوه قضائیه مبادرت به کالهبرداری کرده 
بودند این موضوع به صورت ویژه توســط دادستان عمومی و انقالب 
شهرستان قشم مورد رسیدگی قرار گرفت و برای دستگیری افراد مورد 
نظر، دستورات الزم صادر شد. قهرمانی تصریح کرد: پس از دستگیری 
این دو برادر مشــخص شد بر اساس مدارک موجود در پرونده و بنابر 
اظهارات شاکی ها و مالباختگان، متهم اصلی این پرونده که به دروغ خود 
را به عنوان قاضی عالیرتبه معرفی کرده بود، عالوه بر داشتن سابقه کیفری 
از افراد حرفه ای و دارای روابط اجتماعی کاذب اســت که با استفاده از 

سادگی برخی از مراجعین و ظاهرسازی مبادرت به ارتکاب جرم کرده 
است.

وی ادامه داد: این متهم فقط در یک پرونده با این ادعا که می تواند حکم 
صادر شــده را در مراجع عالی قضایی نقض کند، ۳۷۰ میلیون تومان از 
افراد مختلف کالهبرداری کرده اســت. اتهام وارده به متهم اصلی این 
پرونده مباشرت در کالهبرداری و اعمال نفوذ برخالف حق است. وی 
با بیان اینکه کیفرخواست متهم دیگر این پرونده نیز به اتهام معاونت در 
کالهبرداری صادر شده است، بیان کرد: پس از تکمیل تحقیقات، پرونده 
به همراه کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی متهمین برای رسیدگی به 
دادگاه کیفری دو شهرستان قشم ارسال شده است و جلسه رسیدگی به 
اتهامات آنها ظرف روز های آتی برگزار می شود. قهرمانی از همه افرادی 
که توسط این متهمین از آنان کالهبرداری شده است نیز خواست تا برای 
طرح شــکایت به دادسرای عمومی و انقالب جزیره قشم و حفاظت 
اطالعات دادگستری استان مراجعه کنند یا با شماره ۱۵۸۰ تماس بگیرند.

بازداشت قاضی و وکیل قالبی که با هم برادر بودند!بازداشت قاضی و وکیل قالبی که با هم برادر بودند!

گروه حوادث  -   پسر جوانی که در جست وجوی کار به دام یک شرکت هرمی افتاده 
بود بعد از پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان از دست آنها رهایی یافت.

چند روز قبل مرد میانســالی به اداره پلیس رفت و از ناپدید شدن پسر ۲۰ ساله اش خبر 
داد؛ وی به مأموران گفت: پسرم سرباز است و در پادگانی اطراف کرج دوران خدمتش را 
می گذراند. مدتی در جست وجوی کار بود تا اینکه گفت یک کار مناسب پیدا کرده و قرار 
بود یک روز عصر بعد از پادگان برای صحبت به شرکت برود اما به طرز مشکوکی ناپدید 
شد. یک هفته از ناپدید شدن پسرم گذشته بود که مرد ناشناسی با ما تماس گرفت و مدعی 

شد او را گروگان گرفته اند و برای آزادی اش ۲۰۰ میلیون تومان خواست.
او ادامه داد: مرد ناشناس تهدید کرد که اگر از این موضوع به پلیس حرفی بزنم یا پول را 
فراهم نکنم پسرم را می کشد. من هم که خیلی ترسیده بودم، با سختی زیاد و کلی قرض و 
وام، پول را تهیه و پرداخت کردم اما نه تنها از پسرم خبری نشد بلکه چند روز بعد دوباره 
آنها درخواست پول کردند. من که متوجه اخاذی آنها شده بودم تصمیم گرفتم موضوع 

را با پلیس در میان بگذارم.
با شکایت مرد میانسال به دستور بازپرس غالمحسین صادق زاده، تحقیقات آغاز شد. در 
بررسی های صورت گرفته، ردی از گروگانگیران به دست آمد و در حالی که مأموران در 

چند قدمی آنها بودند، پسر جوان را آزاد کردند.
صحبت های پسر 20 ساله پس از آزادی

پسر ۲۰ ساله پس از آزادی گفت: از آنجا که وضع خانواده ام خوب نبود تصمیم گرفتم 
بعدازظهر ها کار کنم تا کمک خرج شان باشم. در جست وجوی کار بودم که با پسر جوانی 

آشنا شدم.
او مدعی شد که در شرکت معتبری کار می کند و این شرکت به دنبال نیروی پاره  وقت 
است. روز حادثه قرار بود به همراه پسر جوان به محل کار برویم. او مرا سوار خودرویی 
کرد و داخل خودرو از من خواست چشم هایم را ببندم. با هم به خانه ای در جنوب تهران 

رفتیم اما آدرس و نشان خانه را نمی دانم چون چشم هایم بسته بود.
با ورود به خانه، وقتی چشــم هایم را باز کردم چند جوان دیگر را دیدم. بعد از آن مرا به 
همراه آن پسرها حبس کردند و گفتند برای عضویت در شرکت باید پول بدهید. تازه آن 
موقع بود که فهمیدم گرفتار یک شرکت هرمی شدم؛ برای پرداخت هزینه عضویت از 
خانواده ام درخواست ۲۰۰ میلیون تومان کردند. همچنین از ما خواستند که برای گروه 

عضو گیری کنیم.
به دنبال اظهارات پسر جوان، به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای امور جنایی تهران، 

تحقیقات برای شناسایی و بازداشت اعضای این باند ادامه دارد.

گروگانگیری عجیب یک گروگانگیری عجیب یک 
سرباز سرباز 


