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حادثه

پنجشنبه  28 شهریور 1398 |  سال هفتم |  شماره 1794

6
حدود 4 ماه پیش  بود که  ماجرای کورس 2   پورشــه  و مرگ یک نفر در خیابان های اصفهان  جنجالی شــد؛ اما حاال با گذشت 240 روز 
کیفرخواست پرونده صادر و به دادگاه ارسال شده است. دادستان عمومی و انقالب اصفهان گفت: »در پرونده تصادف راننده پورشه با عابر پیاده 
کیفرخواست با محوریت ایراد صدمه غیرعمدی منجر به فوت به دلیل بی احتیاطی در امر رانندگی صادر شده است. 28 اردیبهشت ماه  سال 
جاری بود که رئیس پلیس راهور شهرســتان اصفهان از تصادف یک دستگاه پورشه با پراید خبر داد که در ساعت 2 بامداد 26 اردیبهشت در 
خیابان کارگر اصفهان رخ داده بود. به گفته چلمقانی در این حادثه، خودروی پورشه به دلیل عدم رعایت فاصله طولی و سرعت غیرمجاز از جلو به 
پهلوی یک دستگاه پراید برخورد می کند که به دلیل جراحات، راننده جوان پراید پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می دهد. پس از 

این حادثه و با توجه به متواری  شدن راننده پورشه، با تالش های نیروی انتظامی وی بعد از حدود 48 ساعت شناسایی و دستگیر شد.

کیفرخواست پرونده 
جنجالی کورس 
پورشه سواران  
اصفهان

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

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

مـورد  داروهـای  از  بسـیاری 
اسـتفاده بـدون نسـخه از جمله 
داروی ضد سـرفه، سرماخوردگی، 
آنفلوآنـزا و زکام باعـث گیجـی 
ناخواسـته می شـوند کـه ممکن 
اسـت رانندگی را با مشـکل روبه 

رو کنـد.

آگهی ثبتی
شماره: 139860304008000834      

تاريخ:1398/06/09                           شماره ثبت آگهی:  191 م الف 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربايجان شرقی 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سراب 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  برابر آراء شماره 
749 و 1398/750 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک سراب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقایان / محمد و حبیب 
 15713 و   813 های  شناسنامه  شماره  به  مسلم  فرزندان  آبادی  حکم 
از سراب در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1232/85  صادره 
سانتی متر مربع از محدوده پالک 3402 اصلی واقع در سراب بخش 49 
تبریز بالمناصفه بینهما خریداری از مسلم حکم آبادی محرز گردیده است. 
آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 

می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/06/12 

 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/28  
                                امین عظیمی - رئیس ثبت اسناد و امالک
________________________________________

ثبتی
سهامی  شرکت  ایران  احمر  هالل  گذاری  سرمایه  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد  به   10103264895 ملی  شناسه  و   288522 ثبت  شماره  به  خاص 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/29 تصمیمات ذیل 
آگهی های شرکت  روزنامه کثیراالنتشار شهروند جهت درج   -  1 : اتخاذ شد 
ملی  شناسه  به  دایارهیافت  مدیریت  وخدمات  حسابرسی  موسسه  شد.  تعیین 
به  شراکت  حسابرسی  موسسه  و  اصلی  بازرس  سمت  به   10380076460

سال  یک  برای  البدل  علی  بازرس  و  به سمت  ملی 10100174240  شناسه 
درج  االنتشار جهت  کثیر  روزنامه  بعنوان  روزنامه شهروند  انتخاب شدند  مالی 
آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  احمر  هالل  جمعیت  گردیدند.  انتخاب  سال  دو 
شناسه ملی 10100024850 شرکت کشت و صنعت هالل)سهامی خاص ( به 
شناسه ملی 10860219852 شرکت صنایع نساجی هالل ایران)سهامی عام( 
به شناسه ملی 10100893049 .شرکت کشت وصنعت فرآوری گیاهان دارویی 
گستر  هالل  شرکت  ملی10861620898  شناسه  خاص(به  سهاجیسا)سهامی 

بناب)سهامی خاص ( به شناسه ملی10860340402
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )603537(
________________________________________

مفقودی
برگ سبز پژو 405 به شماره پالک 15 ایران- 242 د 61 و شماره موتور 
12483140659 و شماره شاسی 83060113 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

مفقودی
س   347 ایران-   66 پالک  شماره  به   530 ام  وی  ام  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و    MVM484FFFF031459 موتور  شماره  و   16
می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود   NATGCAVF5F1031652

باشد.
__________________________________________

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی پراید به شماره پالک 25 ایران- 755 س 51 و 
شماره موتور 000000004140863 و شماره شاسی 003412290924187 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
__________________________________________

مفقودی
برگ سبز و کارت سوخت تیبا2 به شماره پالک 35 ایران -494 م 19 و 
 NAS821100H1122319  و شماره شاسی M15 / 8495764 شماره موتور

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
__________________________________________

مفقودی
برگ سبز سواری دوو سی یلو به شماره پالک 15 ایران- 626 ق79 و شماره 

موتور 773035 و شماره شاسی IR78165011148  متعلق به مجید شالچی 
نواز خلجان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

__________________________________________
مفقودی

سند کمپانی سمند سورن به شماره پالک 35 ایران- 799 م 24 و شماره 
 NAACY1YEXHF298229 و  شماره شاسی  153H0005868 موتور

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
__________________________________________

مفقودی
پالک  شماره  به  پارس  پژو  فروش  فاکتور  و  سند  سبز،  برگ 
شاسی  شماره  و   12487148274 موتور  شماره  و   44 ط   937 15ایران- 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود   NAAN01CA59E737029

باشد. می 
__________________________________________

مفقودی
شماره  و   65 ه   147 ایران-   35 پالک  شماره  به  پارس  پژو  کمپانی  سند 
موتور 12486164757 و شماره شاسی 50504149 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

اولین نشســت خبری هتل کاروانســرای الله بیستون  در 
محل شرکت توسعه گردشگری استان با حضور اصحاب رسانه 

برگزار شد.
مهندس میثم ســاالری، مدیــر هتل کاروانســرای الله 
بیســتون  در این نشســت گفت: کاروانسرای شــاه عباسی 
بیستون در ســال 93 وارد مرحله کار بازســازی شد که کار 
مرمت و بازســازی و تبدیل آن به هتل در ســال 95 به اتمام 
رســید و به عنوان یک هتل پنج ستاره به مجموعه هتل های 
بین المللی الله کشــور پیوســت. وی ادامه داد: هیچ کدام از 
هتل های الله کشــور موقعیــت بکر هتل کاروانســرای الله 
بیســتون را از لحاظ شرایط مناســب گردش پذیری با توجه 
به موقعیت ویژه آن و همجواری با ســایت جهانی بیســتون 
را ندارد و همین امر موجب شده اســت گردشگران بیشتری 
تمایل به اســکان در این هتل را داشته باشــند. وی از برنامه 
ریزی برای ایجاد تحول در هتل کاروانســرای الله بیســتون 
خبرداد و گفــت: این برنامه هــا بخش هــای مختلفی را در 
برمی گیرد که در آن به دنبال توســعه فعالیت های این هتل 

کاروانسرای تاریخی هستیم.  
وی در خصوص برنامه های هتل کاروانســرای الله بیستون 
تصریح کرد: ما با توجه به شرایط مجموعه هتل الله، یک سری 
برنامه های اســتراتژیک در خصوص توسعه محصول، توسعه 
بازار و توسعه نیروی انسانی را در نظر داریم. مهندس ساالری 
از برنامه ریزی بــرای ایجاد تحول در هتل کاروانســرای الله 
بیســتون خبرداد و گفت: این برنامه ها بخش های مختلفی را 
در برمی گیرد که در آن به دنبال توسعه فعالیت های این هتل 
کاروانسرای تاریخی هســتیم.  وی برگزاری تورهای مختلف 
گردشگری در این هتل کاروانسرا را یکی از برنامه های پیش رو 
دانست و تاکید کرد: با توجه به پتاتسیل و ظرفیت های بکری 
در حوزه هــای طبیعت گردی، تنوع فرهنگــی، بخش صنایع 
دستی، حوزه هنر و موسیقی و ... که در استان کرمانشاه وجود 
دارد، در نظر داریم تا تورهای تخصصی مختلفی را با همکاری 

آژانس های گردشگری در این هتل برگزار کنیم.

در محل شرکت توسعه گردشگری استان کرمانشاه 
برگزار شد:

اولین نشست خبری هتل کاروانسرای 
الله بیستون

استان

اصفهان –بهمن راعی| مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان در جمع اعضای ســتاد برگزاری ســومین 
یادواره شهدای خانواده شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت:سومین یادواره شــهدای خانواده شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با هدف ترویج و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت 
برگزار می شــود چرا  که این روزها جامعــه بیش از هر زمان 
دیگر به تبیین و تشــریح فلسفه شــهادت طلبی رزمندگان 

اسالم نیاز دارد.
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان،مهندس هاشــم امینی با 
بیان اینکه موفقیت و ســربلندی نظام در بسیاری از عرصه در 
جهان مستلزم ترویج و تبلیغ اهداف شهیدان در دفاع از نظام 
می باشــد گفت: ترویج عقاید و ایدئو لــوژی افرادی که با نثار 
جانشان از نظام جمهوری اسالمی و سرزمین شان دفاع کردند 
مهمترین و تاثیرگذارترین راه برای غلبه بر مشکالت می باشد.
وی با اشــاره اینکه ترویج  روحیه ایثار و گذشت در بین افراد 
جامعه می تواند نقش بســزایی در سربلندی ایران اسالمی در 
مجامع بین المللی داشــته باشدخاطرنشان ساخت:مطمئنا 
همانگونه که شهدا با ایثار و از خود گذشتگی موجب پیروزی 
حق بر باطل در دوران هشت ســال دفاع مقدس شدنداکنون 
هم اگر تک تک افراد جامعه به تاسی و پیروی از اهداف شهدا 
در مقابل رویکرد مستکبران بایســتند قطعا پیروزی با نظام 
جمهوری اسالمی اســت. وی به جایگاه گرانقدر شهدا در این 
دنیا و آخرت پرداخت و تصریح کرد:ســومین یادواره شــهدا 
خانواده شــرکت آب و فاضالب به منظور  یادآوری رشادتها و 
آرمانهای شهدا  دردستور کارقرار گرفت تا بدین ترتیب زمینه 

ساز تحقق آرمانهای شهدا در جامعه باشیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان :

سومین یادواره شهدای خانواده شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان برگزار می 

شود

استان

شهروند|مردم و ســلبریتی ها برای پیدا کردن رد و سرنخی از زهرای 2 ساله 
دســت به کار  شــده اند. دختربچه ای که در عرض 20ثانیه جوری ناپدید شد که 
هیچ رد و ســرنخی از خودش  به جا نگذاشت. حتی جست وجوی هزار نفر از مردم 
و نیروهای آتش نشانی و هالل احمر باز هم  به نتیجه نرسید. زهرا درست جلوی در 
خانه شان، در محله قلعه نو ورامین، وقتی همراه  خواهر کوچکش می خواست وارد 
خانه شود، دور زد و مســیرش را تغییر داد. او داخل کوچه  شد. 20 ثانیه بیشتر در 
معرض دید نبود و دیگر هیچ کس او را ندید. هیچ دوربینی او را نشــان  نداد. هیچ 
جست وجویی به نتیجه نرســید. هیچ ردی از زهرا پیدا نشد. حاال دو روز است که 
پدر و  مادر زهرا در آرزوی پیدا شدن حتی یک نشانه از دخترشان هستند. مهتاب 
کرامتی، علی  کریمی، پرویز پرســتویی و پرستو صالحی ازجمله سلبریتی هایی 
هستند که در فضای مجازی  برای پیدا شدن این دختربچه از مردم کمک خواستند. 
درحالی که پدر و مادر زهرا حال و روز  خوبی ندارند، پسرعمه این دختربچه که برای 
پیدا شــدن زهرا تالش می کند، در گفت وگویی با  خبرنگار »شهروند« ماجرای 

ناپدید شدن زهرا را روایت کرد:   
زهرادقیقاچهروزیوچهساعتیناپدیدشد؟

ساعت 9 شب روز 25 شهریور ماه بود که زهرا به همراه نفیسه خواهرش جلوی در 
خانه  شان بود. گویا نفیسه به خانه بر می گردد. زهرا هم پشتش بوده و او هم وارد خانه 

می شود.  اما در یک لحظه وقتی نفیسه بر می گردد، می بیند زهرا نیست.  
نفیسهچندسالهاست؟

 7 سال دارد. او دیده اســت که زهرا با او وارد خانه شده اســت، ولی انگار در راه 
پشــیمان می  شــود و دوباره از خانه بیرون می رود.   یک بلوز صورتی با یک شلوار 
سرمه ای تن زهرا بود، دمپایی هایش دستش بود یک گوشواره خیلی ریز طال هم 

به گوش هایش آویزان بود
هیچدوربینیلحظهناپدیدشدنزهراراثبتنکردهاست؟

دقیقا جلوی در خانه شان یک آژانس است که دوربین دارد. دوربین های آن جا 
نشان می دهد که  زهرا با نفیسه وارد خانه می شود و روی پله ها دوباره بر می گردد 
و از خانه بیرون می  رود. زهرا به سمت داخل کوچه می رود و دیگر هیچ نشانی از او 

نیست.  
دوربیندیگریرابررسینکردید؟

هر دوربینی که آن اطراف بود را دیده ایم. اما هیچ کدام زهرا را نشان نمی دهد. فقط 
دوربین  آژانس، زهرا را نشان داده است. خانه آنها نبش کوچه است و زهرا هنگامی 
که از خانه خارج  می شــود، وارد کوچه می شود. ته کوچه به خیابان اصلی راه پیدا 
می کند. اما زهرا به آن  خیابان هم نرفت. اواسط کوچه یک چهارراه کوچک است، 

گویا زهرا در آن ناپدید شده و  مسیرش را تغییر داده است.  
حالوروزپدرومادرشچطوراست؟

پدر زهرا بیماری ام اس دارد. از روزی که دخترش گم شــده حال و روزش اصال 
خوب نیست.  مادرش هم که اصال نگویم بهتر است.  

چهکارهاییبرایپیداکردنزهراکردهاید؟

عالوه بر ماموران پلیس آگاهی که جست وجو می کنند، تمام مردم و ما به دنبالش 
هستیم. همان  شبی که زهرا گم شــد، در محله قلعه نو ورامین غوغایی به پاشد. 
تقریبا 70 درصد مردم  محله به همراه نیروهای آتش نشانی و نیروهای هالل احمر تا 
خود صبح به دنبال زهرا گشتیم.  یعنی حدود هزار نفر بودیم که تمام اطراف آن جا را 

زیر پا گذاشتیم. ولی زهرا نبود که نبود.  حتی نشانه ای هم از او پیدا نشد.  
برخیازسلبریتیهاهمپیگیراینموضوعبودند؟

بله. پرویز پرســتویی، مهتاب کرامتی، پرســتو صالحی، علی کریمی و دیگر 
هنرمندان هم در  جریان ماجرا قرار گرفتند و از مردم کمک خواسته اند. خبر ناپدید 
شــدن زهرا ناگهان همه جا  پیچید و اقوام و آشــناها هرکدام هر طور که می شد 

اطالع رسانی کردند. برای همین، موضوع  به گوش سلبریتی ها هم رسید.  

گفت وگوی »شهروند« با مادر پسر معلولی که بعد از 36 سال 
زندگی، مرگ مغزی شد و اعضای بدنش را اهدا کرد 

زنده بمان پسرم
شهروند|معلولیتداشت،اماتا36سالگیدست
ازتالشبرایادامهزندگیبرنداشــت.مثلهمه
همسنوسالهایشمدرسهرفت،کنکوردادووارد
دانشگاهشد.اوهمیشهبهزندگیامیدواربودوحتی
وقتیزیرتیغجراحیدوامنیاوردودچارمرگمغزی
شد،بااهدایاعضایبدنشاینامیدبهزندگیرابه

چندبیمارنیازمندهدیهکرد.
شبتاسوعایامســالبودکهمحسنکاظمی
مهرآبادیدچاردلدردشدووقتیبههمراهخانواده
بهپزشکمراجعهکرد،پزشکانتشخیصدادند
آپاندیساومتورمشدهوبایدهرچهسریعتربهاتاق

عملمنتقلشود.
محســندچاربیماریآکندروپالزیبود،یک
بیماریعجیبوناشناختهکهکمترشنیدهشده
است.نوعیاختاللژنتیکیکهبهکوتاهیقددچار
میشود.قدآقایاندراینبیماریاز1/31مترودر
زناناز1/23متربیشترنخواهدشد،اصوالافرادی
کهبهاینبیماریمبتالمیشــوند،بازوهاوپاهای

کوتاهیدارند.
بااینحال،همهچیزبرایعملآپاندیسمحسن
آمادهبود،امابهخاطرعملیکهچندسالپیشانجام
دادهبودوپزشکاندربرخیازنقاطبدناوپروتزکار
گذاشتهبودند،تابعدازظهرروزیکشنبهطولکشید

تامحسنراهیاتاقعملشود.
سرانجامساعت10شببودکهمحسنرابهاتاق
عملمنتقلکردند.خانوادهمحسنچشمبهدراتاق
عملدوختهبودندتاخبرپایانعملوموفقیتآمیز
بودنآنرابشــنوند،اماهیچکدامشــانفکر
نمیکردندآخریندیداربامحسنهمانلحظهای
بودکهاورابهاتاقعملمنتقلکردندودیگراورابه

هوشنخواهنددید.
مادرمحسنکهاینروزهاداغدارفرزندجوانش
استبه»شهروند«میگوید:»نیمههایشببودکه
پزشکازاتاقعملبیرونآمد.احوالمحسنراکه
ازاوشنیدیمسریبهنشانهتأسفتکاندادوگفت
متاسفانهپسازبیهوشــیهرچهتالشکردیمتا
عملیاتلولهگذاریتنفسیرابرایاوانجامبدهیم،

بهخاطرشرایطبدنیاوموفقنشدیم.«
مادرمحسنادامهمیدهد:»گویاهمینموضوع
باعثشدهبودپسرمبهکمابرود.پزشکاندرچند
روزیکهمحســندرکمابود،تمامتالشخودرا
کردندتااودوبارهبههوشبیاید،اماقســمتچیز
دیگریبود.روزجمعهبودکهپزشکبیمارستانبه
مااعالمکردمحسندوامنیاوردهودچارمرگمغزی

شدهاست.تاآنلحظههمهامیدواربودیمتاشاید
محسندوبارهبههوشبیاید،اماوقتیاینجملهرااز
پزشکشنیدم،باخودمگفتمپسرمرابرایهمیشه

ازدستدادمودیگراورانخواهمدید.«
رضایتبرایاهدایعضو

محسندچارمرگمغزیشــدوحاالخانوادهاو
بهپیشــنهادتیمرضایتگیریواحدفراهمآوری
بایدرضایتخــودرابرایاهــدایاعضایبدن

فرزندشاناعالممیکردند،تصمیمبسیاردشواری
کهخانوادهکاظمیمهرآبادیآنراباجانودلبه
عملرساندند.مادرمحســندراینبارهمیگوید:
»از11روزگیمحســنتا36سالگیاشهمیشه
کنارشبودم،برایاینکههیــچوقتفکرنکند
ازبقیهبچههاوهمسنوســاالهایشکمتراست،
مدامبهاوگفتمتوشــایدمعلولیتداشتهباشی،
اماتواناییهایزیادیداری.دســتهایمحسن

بهســمتداخلوانگشتانشبههمچسبیدهبود،
بههمینعلتنمیتوانستخودکاروقلمبهدست
بگیرد،آنقدراورانزدفیزیوتــراپبردموآنقدر
باآبگرمماساژدادمتاکمیانگشتانشبازشدو
توانستقلمبهدستبگیرد.محسنعالقهشدیدی
بهزندگیداشتوهیچوقتنسبتبهبیماریکه
داشت،گالیهنکرد.خیلیخوببهخاطردارمبرای
اینکهدرکنکورقبولشــود،ازساعت7صبحتا
نیمههایشبدرسمیخواند،همینتالشهایش
باعثشددردانشگاهقبولشود،آنهمدررشته
برنامهنویسیکامپیوتر،رشتهایکهخیلیسخت
استوکارکردندرآنبرایپسریبااینبیماری
سختتر.امانهاوخستهشدونهحتیمنکهدرهمه

روزهاییکهبهدانشگاهمیرفت،همراهشبودم.«
مادرمحسنادامهمیدهد:»امیدزیادیبهزندگی
داشتوهمیشهمیگفتزندگیکردنرادوست
دارد،اصالبهخاطرهمینروحیهخوبوباالییکه
داشت،وقتیپزشکدربارهاهدایاعضابهماگفت،
قبولکردم،چونمطمئنهستموقتیمحسناین
همهبهزندگیامیدداشت،ازاینکهاعضایبدنش
باعثشودچندنفردیگرامیدبهزندگیپیداکنند،

راضیوخوشحالاست.
خداحافظیبامحسن

بااعالمرضایتخانوادهمحسنهماهنگیهای
الزمجهــتانجامعمــلپیوندتوســطواحد
فراهمآوریاعضایپیوندیبیمارستانسیناانجام
شــدوبیمارمرگمغزیباآمبوالنسمخصوصاز
بیمارستانالبرزکرجبهبیمارستانتهرانمنتقل
شد.مادرمحسنمیگوید:»آخرینبارکهمحسن
رادیدمدراتاقآیسییوبود.دستشراگرفتمو
نگاهیبهاوانداختم.خیلیآرامبود،همینآرامشی
کهدرچهرهپســرمموجمیزدباعثشدمطمئن
شومتصمیمیکهگرفتهامدرســتاست.اورادر
صحنامامزادهایکهدرمحلهپاســگاهنعمتآباد
تهراناست،دفنکردیم.پسرمعاقبتبهخیرشدو
امیدوارمافرادیکهاعضایبدناوراهدیهگرفتند
نیزعاقبتبهخیرشــوندوزندگیپرازموفقیتی

داشتهباشند.«
اهدایچندزندگیبهخاطریکتصمیمدرست

دکترســانازدهقانی،رئیسواحدفراهمآوری
اعضایپیوندیبیمارستانسینادراینبارهاظهار
داشت:»بااعالمرضایتخانوادهبیمارمرگمغزی
وانتقالبیماربهبیمارستانسینا،اعضایبدناو

توسطپزشکانبهبیماراننیازمنداهداشد.«

مردم و سلبريتی ها برای پیدا کردن دختر 2 ساله بسیج شدند

ماجرای  ناپدید شدن 20 ثانیه ای زهرا در ورامین


