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ایوب جعفری، رئیس شورای شهرســتان عجب شیر در سد سهند غرق شد. شــامگاه دوشنبه ایوب 
جعفری ۴۳ ساله اهل شهرستان عجب شیر و رئیس شورای این شهرستان در حین شنا در سد سهند، 
در حاشیه روســتای ترخان الر از توابع بخش نظرکهریزی غرق شد.گفتنی است جسد وی هنوز پیدا 
نشده و امدادگران در حال جست وجو هستند. وی دارای دو فرزند است و کارمند مخابرات بود. عملیات 

جست وجو از صبح سه شنبه از سر گرفته شده است.

رئیس شورای شهرستان 
عجب شیر غرق شد

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

بسیاری از داروهای مورد استفاده 
ضد  داروی  جمله  از  نسخه  بدون 
آنفلوآنزا  سرماخوردگی،  سرفه، 
ناخواسته  گیجی  باعث  زکام  و 
می شوند که ممکن است رانندگی 

را با مشکل روبه رو کند.

آگهی ثبتی
خاص  سهامی  شرکت  فارمد  آرتازیست  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد  به   1۴0070078۳0 ملی  شناسه  و   ۳29۴5 ثبت  شماره  به 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۳97/0۳/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
سمت  به   2۳72680۳58 ملی.  شماره  به  شقاقی  محسن  -آقای   .-  :
رئیس هیئت مدیره - آقای محسن میر حیدری لنگرودی به شماره ملی 
00۴76599۳9به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای امیرحسین 
و  مدیره  هیئت  عضو  به سمت  ملی22985270۴0  شماره  به  زهرائی 
مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء 
مدیرعامل ویک نفر ازاعضاء هیئت مدیره و کلیه اسناد عادی و اداری 

با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج )202750(
______________________________________

خاص  سهامی  شرکت  فارمد  آرتازیست  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد  به   1۴0070078۳0 ملی  شناسه  و   ۳29۴5 ثبت  شماره  به 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/0۳/1۳97 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -آقای محسن شقاقی به شماره ملی 2۳72680۳58 
 00۴76599۳9 ملی  شماره  به  لنگرودی  حیدری  میر  محسن  -آقای 
-آقای امیر حسین زهرائی به شماره ملی22985270۴0 بعنوان اعضای 
انتخاب شدند - آقای سید عبدالرضا  هیات مدیره برای مدت ? سال 
جلیلی لیمنجوبی به شماره ملی 2691۳۳052۴ به سمت بازرس اصلی 
بازرس  به سمت  به شماره ملی 229878۳020  آقای علی شهریور  و 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ترازنامه و حساب 
سود و زیان شرکت منتهی به سال 96/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج )202759(
_______________________________________

آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 1۳1۳ و شناسه ملی 101001۳8187 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1۳97/02/۳0 تصمیمات 
زیان و صورت جریان وجه  و  ترازنامه و صورت سود   : اتخاذ شد  ذیل 
نقد شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ 1۳96/12/29 به تصویب 
ثبت  به شماره  رسید موسسه حسابرسی شراکت )حسابداران رسمی( 
و  اصلی  بازرس  بعنوان  را   1010017۴22۴0 ملی  شناسه  به   20۳2
حسابرس قانونی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت )حسابداران رسمی( 
بعنوان  را   10۳80076۴۴0 ملی  شناسه  و   ۳65۳0 ثبت  شماره  به 
 1۳97/12/29 به  منتهی  مالی  سال  برای  شرکت  البدل  علی  بازرس 
انتخاب شدند -سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران با شناسه ملی 1۴00۴080206 وشرکت داروسازی سها 
)سهامی عام( به شماره ثبت 2686 و شناسه ملی 1086011229۴ و 
شرکت کشت و صنعت و فرآوری گیاهان دارویی سها جیسا )سهامی 
و شرکت  ملی 10861620898  و شناسه  ثبت 90  به شماره  خاص( 
شناسه  و  ثبت ۳20602  شماره  به  )سهامی خاص(  سها هالل  پخش 
)سهامی خاص(  بازرگانی سها کیش  و شرکت  ملی 1010۳577060 
به شماره ثبت 17۴0 و شناسه ملی 108615۳۳808به عنوان اعضای 
کثیراالنتشار  -روزنامه  شدند  انتخاب  دوسال  مدت  برای  مدیره  هئیت 
شهروند جهت درج آگهی های شرکت در سال 1۳97 انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری ساوجبالغ )202770(

عملیات اجرایی ۳ پــروژه عمرانی در شــهر بندرعباس با 
اعتباری بیش از 57 میلیارد تومان و با محوریت ســاماندهی 

مسیرهای مواصالتی شهر بندرعباس آغاز شد.
به گزارش روابــط عمومــی راه و شهرســازی هرمزگان، 
»غالمحســین شــیری« در حاشــیه این آئین که با حضور 
استاندار، فرماندار و نمایندگان اســتان هرمزگان در مجلس 
شورای اسالمی برگزار شد اظهار کرد: این طرح  ها در مجموع 
با اعتبار 57 میلیارد تومان و تا پایان ســال به بهره برداری می 
رسد.شــیری افزود: اصالح خروجی شرق بندرعباس به طول 
دو و نیم کیلومتر و با اعتبــار بیش از 9 میلیارد تومان از جمله 
این پروژه هاســت که در دست بررســی واجراست. مدیرکل 
راه و شهرســازی هرمزگان بیان داشت: اصالح ورودی شمال 
بندرعباس با ساخت تقاطع غیر همسطح با اعتبار ۴0 میلیارد 
تومان نیز از مصوبات ســفر سال گذشــته رئیس جمهوری به 
هرمزگان است که عملیات آن آغاز شد و با ساخت این تقاطع 
غیر همسطح 50 درصد از مسیر مواصالتی شمال بندرعباس 
کوتاه  تر می  شود. شیری خاطرنشان کرد: در مسیر مواصالتی 
غرب بندرعباس هم با ســاخت پل به طول 120 متر و طول 
مســیر 900 متر شــهرک مســکن مهر پیامبر اعظم )ص( 
بندرعباس به آزاد راه شــهید رجایی متصل می شود. در ادامه 
مرادی، نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسالمی ضمن 
اشــاره به پیگیری ها و تالش های مجموعه راه و شهرسازی 
اســتان، ایمن ســازی و جلوگیری از تصادفات جاده ای را از 
اهم موضوعات مطروحه کشــور دانســت و خواستار توجه به 
امر ایجاد و توسعه زیرســاخت ها در راستای صرفه جویی در 

مصرف سوخت شد.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان عنوان کرد؛ 
آغازعملیات اجرایی سه طرح عمرانی 

در شهر بندرعباس

استان

محمدعلی شربتدار:گلســتان|  به گزارش اداره ارتباطات 
و اطالع رســاني اداره کل راه و شهرســازي اســتان گلستان 
:  مهندس حســین محبوبي مدیر کل راه و شهرسازي استان 
گلستان در گفتگو با پایگاه خبري این اداره کل اظهار داشت: 
احیاي مجموعه تکایاي پاســرو گرگان به منظور ارتقاء کیفي 
بنا و تقویت ویژگي هاي فرهنگي، تاریخــي به گونه اي که با 
دگرگوني هاي بین کالبــد و فعالیت هاي موجود در بافت هم 
پیوند باشد توســط اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان 
صورت گرفته است. وي ادامه داد:تکیه پاسرو با پتانسیل هاي 
تاریخي،مذهبــي داراي یک ســاختمان یک پارچه شــامل 
پیر تکیه، گوشــواره جنوبي و شــمالي و تکیه دباغ مي باشد. 
مجموعه اقدامات انجام شده در این پروژه را می توان استحکام 
و تقویت ســازه هاي چوبي، نازک کاري، اجراي کف سازي ، 
مرمت و احیاءپوشــش بنا، تخریب الحاقــات و مناظر فاقد از 
پیشینه تاریخي و معماري، اقرامات حفاظت و مرمت تزیینات 
وابسته به معماري ذکر کرد. وي سال شروع پروژه را 95 اعالم 
و اعتبار هزینه شده را بالغ بر پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال 

از اعتبارات ملي عنوان کرد.
گفتني است این پروژه با مشارکت متولیان تکایا اشاره شده 

نیز بهسازي شده است.

مدیر کل راه و شهرسازي استان گلستان از 
پایان طرح مرمت تكیه پاسرو گرگان در 

سالجاري خبر داد.

استان

شهروند| موی ســفید و صــدای غمگینش نشان 
می دهد که هنوز هم به سوگ برادرش نشسته؛ برادری 
که به گفته خودش هم فرزندش بود، هم دوســتش و 
هم شاگردش؛ 7 سال پیش درســت در همین روزها 
بود که برادرش را از دســت داد. پســر ۳0ساله ای که 
یکی از مردان آهنین ایران بود و در چندین مســابقه 
افتخارآفرینی کرد. روح اهلل داداشی که کشته شدنش 
به دســت یک پسر 18ســاله، خشــم مردم ایران را 
برانگیخت. مردمی که تاب قتل قهرمانشان را نداشتند. 
حاال 7 ســال از آن تیرماه غم انگیز  سال 90 می گذرد، 
ولی علی هنوز هم با شنیدن اسم روح اهلل بغض می کند. 
نمی شــود گفت که یادآوری آن روزهــا حالش را بد 
کرده اســت، چون علی داداشی هر روز و هرشب به آن 
اتفاق و آن ۴0روز وحشــتناک فکر می کند. هنوز هم 
سوال هایی در ذهنش بی پاسخ مانده اند. در آن ۴0روز 
آن قدر ســوگوار برادرش بود که اصال نتوانست درست 
فکر کند و تصمیم بگیرد. علیرضای 18ساله بالفاصله 
پای چوبه دار رفت و این پرونده برای همیشه بسته شد، 
ولی خانواده روح اهلل و خانواده علیرضا هرگز نتوانستند 
رنگ آرامش را ببینند. ســروصداها خوابید، خشم ها 
فروکش کرد، حاشــیه ها تمام شــد و دستگاه قضائی 
هم کار خودش را به پایان رســاند، ولی کسی نفهمید 
که این دو خانواده تازه روزهای تلخ و سیاهشــان آغاز 
شــده و زندگی روی خوشــش را از آنها گرفته است. 
علی داداشــی که 8 ســال از برادرش بزرگتر بود، در 
گفت وگویی با خبرنگار »شهروند« از این 7 سال سختی 

که گذشت، می گوید:  
7 سال گذشت، در این مدت از این که قاتل برادرتان را 

نبخشیدید، پشیمان نشدید؟
من از همان روزهای اول هم خواســتار اعدام نبودم. 
دوست نداشتم آن پسر اعدام شــود و تا لحظه اجرای 

حکم هم مخالف بودم. 
پس چرا رضایت ندادید؟

نمی شد. مردم و طرفدارهای برادرم اجازه نمی دادند. 
در واقع ماجرای قصاص قاتل از اختیــار ما خارج بود. 
ما هیچ نقشــی در اعدامش نداشتیم. همه چیز خیلی 
سریع اتفاق افتاد و اصال روال طبیعی نداشت. از طرفی 
داغمان تــازه بود و اصال فرصت فکرکردن نداشــتیم. 
فرصت نشــد فکر کنیم و درست تصمیم بگیریم. من 
و خانواده ام با قصاص قاتل مخالف بودیم. او باید زندانی 
می شد و جور دیگری مجازات می شد. او با اعدام شدنش 
راحت شد و رفت ولی ما هر روز داریم عذاب می کشیم. 
ازطرفی آن زمان پیامک های تهدیدآمیز داشــتیم و 
تحت فشار بودیم. می گفتند نباید گذشت کنید. مردم 
همه می خواستند اعدام شــود. جو امنیتی و پلیسی 
شــده بود و خودمان هم حال بدی داشــتیم. از طرف 

طرفدارهای برادرم هم تهدید می شــدیم. فشار خیلی 
زیاد بود؛ در عرض ۴0روز اعدام شد. برای همین نقشی 
نداشــتیم. اگر به ما فرصت و اجازه می دادند خودمان 
تصمیم بگیریم، شــاید این اتفاق نمی افتــاد و قاتل را 

درنهایت می بخشیدیم.
خودتان قاتل برادرتان را دیده بودید؟

من وقتی با قاتل روبه رو شدم، اصال به او بی احترامی 
نکردم. فقط گفتم چرا ایــن کار را کردی؟ او هم گفت، 
وقتی که داداشت را دیدم و پیاده شد، از هیکل بزرگش 
ترســیدم، ولی وقتی دیدم آدم آرام و مظلومی است، 
جرأت پیدا کــردم و او را زدم. با این حــال، اصال به او 

بی احترامی نکردم. 
قاتل، هیچ وقت از شما درخواست بخشش نکرد؟

در تمام مدتی که او بازداشــت شد، حتی یک بار هم 
طلب بخشش نکردند، ولی من فکر می کنم که فرصت 
نداشتند. همه چیز خیلی ســریع رخ داد. داغمان تازه 
بود. نه ما فرصت فکرکردن داشــتیم و نه آنها فرصت 

تالش برای نجات از اعدام قاتل داشتند. 
یعنی االن پشــیمانید از این که قاتل برادرتان اعدام 

شد؟
من همیشه گفتم که دوست ندارم قاتل اعدام شود. 
االن هم می گویم از این که او اعدام شد خوشحال نیستم 
و حتی ناراحت هم هســتم. از طرفی هنــوز خیلی از 
مسائل برای ما گنگ و بی پاسخ است. من حس می کنم 
که مقصر اصلی مرگ برادرم، علیرضا نبود. فکر می کنم 
پای کسان دیگری هم در میان بود. اما آن زمان آن قدر 
همه چیز سریع رخ داد که نشد به تمام این موضوعات 

رسیدگی کنیم. 
حال و روز شما و خانواده تان بعد از 7 سال چطور است؟

خیلی ناراحتیم. داغش هنوز تازه است. من همیشه 
گفتــم، روح اهلل بهترین بچه، بهترین بــرادر، بهترین 
شاگرد و بهترین دوستم بود. از سه سالگی تمام کارهای 
برادرم را خودم انجام می دادم. من 8 سال بزرگتر بودم. 
همه کارهایش با خود من بود. حمــام بردن و ورزش 
کردن و غــذا دادن. خیلی از لحاظ روحــی و روانی به 
برادرم وابسته بودم. هنوز هم وقتی عکسش را می بینم 
یا دوســتانش را می بینم ناخــودآگاه گریه می کنم. 
نمی توانم فراموش کنم. هنوز وقتی سر مزارش می روم 
انگار همان روز اول اســت و حالم بد می شــود. برادرم 

بهترین رفیقم بود و هر روز بیشتر دلتنگش می شوم. 
مادر و پدرتان فوت کرده اند؟

بله. مادرم که ســال 75 فوت کرد. پدرم هم ۴0 روز 
پیش از مــرگ روح اهلل فوت کرد. درســت روز چهلم 
پدرم و تولد امام زمان )عــج( بود که خبر دادند برادرم 
کشته شده است. ما تازه لباس های مشکی خود را از تن 

درآورده بودیم که دوباره سیاهپوش شدیم. 

 گفت و گوی »شهروند« با برادر روح اهلل داداشی
و برادر قاتلش 7 سال پس از وقوع جنایت

پای افراد دیگری هم 
در میان بود

هنوز هم در پروفایلش عکس برادرش را گذاشته؛ بعد 
از 7 سال نتوانســته حتی ذره ای از داغی که داشته کم 
کند. هر روز بیشــتر از قبل آرزو می کند کاش برادرش 
زنده بــود و او را یک بار دیگر می دید. برادر قاتل روح اهلل 
داداشی که هنوز هم با شنیدن نام علیرضا اشک می ریزد 

دراین باره به»شــهروند« می گوید: »بــرادرم گناهی 
نداشــت. خیلی زود او را پای چوبه دار بردند و اعدامش 
کردند. نباید به این سرعت حکمش را اجرا می کردند. 
باید تحقیقات بیشتری در این باره صورت می گرفت. او 
یک بچه بود و هنوز به 18سالگی هم نرسیده بود. قدرت 

تصمیم گیری نداشــت. برادرم مظلوم بود و اهل دعوا 
نبود. اگر هم کاری کرده بود، از روی عمد نبوده و حتما 
ترســیده بوده. برای همین کاش به او فرصت زندگی 
کردن می دادند. به اندازه کافی تنبیه شده بود.  ای کاش 
زنده می ماند ولــی در زندان زندگی می کرد. فقط زنده 

بود و ما هرازگاهی او را می دیدیم. دلم برایش بیشتر از 
قبل تنگ می شود. در هر شرایطی به یاد علیرضا می افتم 
و می گویــم  ای کاش بود.  ای کاش نفس می کشــید. 
ولی دیگر فایده ای ندارد. ما برادرم را از دســت دادیم و 

مشخص نشد که ماجرای اصلی چه بوده است.«

کاش فرصت زندگی به برادرم می دادند

مسمومیت اهالی روستای شیبلوی 
میاندوآب 

هفده نفر از اهالی روستای شیبلوی میاندوآب 
در پی مسمومیت به بیمارستان های شهرستان 
مراجعه کردند که پس از پذیرش، بررسی و اخذ 
نمونه انســانی از این تعداد، 1۳ نفر تحت نظر 
قرار گرفتند که تا ظهر روز 18 تیرماه هفت نفر 
ترخیص شدند و 6 نفر فعال تحت نظر قرار دارند 
که حال عمومی بیماران خــوب و رو به بهبود 
است. در پی مراجعه 17 نفر از اهالی روستای 
شیبلو به بیمارستان های شهرستان میاندوآب و 
احتمال وقوع طغیان بیماری روده ای، بالفاصله 
توسط مدیریت شــبکه بهداشــت و درمان 
شهرستان میاندوآب و همکاران مرکز بهداشت، 
موضوع مورد بررســی بالینــی و میدانی قرار 
گرفت. نتایج بررســی حاکی از سالم بودن آب 
شرب مصرفی منطقه بود و هیچ گونه آلودگی 
آب شــرب مصرفی مردم مطرح نیست. علت 
احتمالی این بیماری روده ای مسمومیت غذایی 
است که نمونه های تهیه شده در سطح استان 
و انجام آزمایش های تکمیلی، در دست بررسی 

قرار دارد.

 زخمی شدن یک محیط بان
با شلیک شکارچی غیرمجاز

یک محیط  بان رامیانی مــورد اصابت تیر 
شــکارچی غیرمجاز قرار گرفــت و زخمی 
شد. شــکارچی غیرمجاز با گلوله ساچمه ای 
محیط بــان رامیانــی را زخمی کــرد. صبح 
دوشنبه در حد فاصل روســتای شش آب و 
قورچای از توابع باالدســت رامیان و حاشیه 
جنــگل، محیط بان رامیانی یک شــکارچی 
غیرمجاز، حدودا 50 ســاله، قدبلند و با لباس 
قرمــز را درحال شــکار مشــاهده می کند. 
محیط بان به شــکارچی غیرمجاز ایست داد، 
اما او اعتنا نکرده و ابتدا اقدام به شلیک هوایی 
و سپس به سمت محیط بان شلیک می کند. 
شــکارچی غیرمجاز در مرحله بعــد اقدام به 
درگیری و شــلیک مســتقیم به محیط بان 
می کند که محیط بان اصغر بذرافشان از ناحیه 
دست مجروح می شــود. شکارچی غیرمجاز 
ســپس کوله پشــتی خود را رها کرده و فرار 
می کند که از وی دو عدد فشنگ ساچمه زنی 
و یک کوله پشــتی پالستیکی آبی رنگ با بند 

قهوه ای کشف می شود. 

قصاص برای قاتل 8 زن در گیالن

شــهروند| حکم پرونده قاتل 8زن در شعبه 
کیفری یک اســتان گیالن صادر شد. متهم مرد 
پرونده )ف. ن( به جرم 8فقــره قتل عمد زنان به 
8قصاص نفس محکوم شد که اولیای دم مقتوالن 
براساس قانون مجازات اسالمی می توانند قصاص 
کنند.  این مرد به جرم جنایت بر میت نسبت به 6 
نفر به 6 فقره یک دهم دیه کامل در حق مقتوالن 
و 6 فقره 100 ضربه شالق تعزیری و همچنین به 
جرم 8 فقره سرقت طالجات مقتوالن به مجازات 
8 فقره ۳ســال حبس و 8 فقــره یک صد ضربه 
شــالق تعزیری و رد اموال مسروقه درحق اولیای 
دم محکوم شــد. متهم زن پرونده )ل. ک( به جرم 
معاونت در یک فقره قتل به 12سال حبس تعزیری 
و به جرم مورد معامله قــرار دادن ۴فقره طالجات 
متعلق به مقتوالن به ۴فقره ۴ سال حبس و ۴فقره 
80ضربه شالق محکوم شد. رئیس کل دادگستری 
گیالن با اعالم این خبر گفت : در خصوص ســایر 
اتهامــات متهــم زن پرونــده )ل. ک( مبنی بر 
خودداری در مساعدت به فردی که در خطر جانی 
بوده و مساعدت در خالصی متهم اصلی از محاکمه 

و مجازات برای این زن رأی برائت صادر شد. 

کالهبرداري در پوشش مشاور امالک

شهروند| با توجه به فــرا رسیدن زمان نقل و 
انتقاالت در بازار اجاره مســکن در شهرها به ویژه 
کالنشهر تهران و درخواست گروهی از شهروندان 
جهت اجاره خانه با شرایط رهن کامل، برخي از 
کالهبرداران در پوشش بنگاه امالک و تحت عنوان 
اجاره مسکن با شرایط رهن کامل مبالغ هنگفتی 
را کالهبــرداري مي کنند. پلیــس در این باره به 
شهروندان هشــدار داد و تاکید کرد شهروندان و 
صاحبان بنگاه هاي امالک باید هنگام تنظیم سند 
اجاره نامه واحدهاي مسکوني نهایت دقت را براي 

شناسایي هویت واقعي افراد به  کار گیرند.  
ســرهنگ حمیدرضا یاراحمدی، سرپرست 
پلیس آگاهی تهــران بزرگ وجــود بنگاه هاي 
معامالت امالک فاقد مجوز قانوني و نبود نظارت 
کافــي در این بــاره را یکي از دالیــل اصلي بروز 
این گونه کالهبرداري ها عنوان و توصیه کرد که 
صاحبان بنگاه ها باید با مسئولیت پذیري بیشتري 
فعالیت کنند و یکي از راه هــاي کاهش آمار این 
نوع کالهبرداري ها را استفاده مشاوران امالک از 
کارشناسان معتبر و وارد به امور حقوقي و ملکي 

دانست.
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اگر فرصت می دادند آن پسر 18 ساله اعدام نمی شد


