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پلیس پایتخت با انتشار تصویر مردی ۵۷ ساله که مفقود شده از شهروندان خواست اگر اطالعی از وی 
دارند به اداره یازدهم پلیس  آگاهی خبر دهند . اول تیرماه سال جاری خانواده ای با مراجعه به پلیس آگاهی 
تهران بزرگ اعالم کرد صاحب عکس به نام علیرضا  محمودی ۵۷ ساله که به حرفه گچکاری و مسافرکشی 
مشغول است، اوایل تیرماه از محل سکونتش با یک دستگاه خودرو ال ۹۰  خارج شده و تاکنون به منزل 
مراجعه نکرده است . پلیس آگاهی تهران بزرگ از شــهروندان خواست هر گونه خبری از این فرد دارند 
 از طریق شــماره تلفن های ۵۱۰۵۵۵۱۱ و ۵۱۰۵۵۲۲۵ به اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت واقع در 

خیابان وحدت اسالمی بعد از  چهار راه شاپور اطالع دهند .

مرد گمشده را 
شناسایی کنید

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

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

واکنش سریع هنگام وقوع 
زلزله می تواند شما را از 

جراحات احتمالی محافظت 
کند. حداقل دوبار در سال، 

پناه گیری را تمرین کنید.

آگهی ثبتی
ساختمانی  تجهیزات  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
شماره  به   1398/04/09 درتاریخ  روز  مسکن  گستر  طبرستان 
ثبت 13042 به شناسه ملی 14008430103 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :توزیع لوازم بهداشتی و ساختمانی 
)لوله و اتصاالت و شیرآالت چینی بهداشتی ( درصورت لزوم پس 
تاریخ  از   : فعالیت  مدت  ذیربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از 
، شهرستان  استان گلستان   : اصلی  مرکز  نامحدود  به مدت  ثبت 
گرگان ، بخش مرکزی ، دهستان استرآباد جنوبی ، روستا ولیک 
آباد، کوچه الله2 ، بن بست 3 ، پالک 0 ، حمید منتظمی ، طبقه 
همکف کدپستی 4914176177 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقای مرتضی گلشاهی به شماره ملی 2181320020 دارنده 
500000 ریال سهم الشرکه آقای حمید منتظمی به شماره ملی 
الشرکه اعضا هیئت  5799971851 دارنده 500000 ریال سهم 
مدیره آقای مرتضی گلشاهی به شماره ملی 2181320020و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای حمید منتظمی به شماره ملی  5799971851 
حق  دارندگان  سال   2 مدت  به  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  و 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
،سفته،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
مدیره  هیئت  رئیس  نائب  و  عامل  مدیر  امضا  با  اداری  و  عادی 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
های  آگهی  درج  جهت  شهروند  االنتشار  کثیر  روزنامه  اساسنامه 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان )600772(
___________________________________

مفقودی
ملی  شماره  به  واحدی  مصطفی  اینجانب  دانشجویی  کارت 
نطنز  از  صادره   1371/4/8 متولد  محمد  1230027793فرزند 
گرایش   - قدرت  برق  رشته  اراک  صنعتی  دانشگاه  دانشجوی 
دانشجویی  شماره  به  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  الکترونیک 

941804010 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
___________________________________

مفقودی
ایران   77 پالک  شماره  به  دنا  سواری  خودروی  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و    147H0460459 موتور  شماره  و   91 ل   541
معمارزاده  علیرضا  به  متعلق     NAAW21HU5KE183543

تیانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
___________________________________

مفقودی
برگ سبز وانت نیسان به شماره پالک 15 ایران 236 ص 46 و 
شماره موتور 047511 و شماره شاسی 019333 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
___________________________________

مفقودی
کلیه اسناد )برگ سبز، سند کمپانی و ...( پژو RD به شماره 
و   11783037418 موتور  شماره  و   53 د   234 ایران   15 پالک 
شماره شاسی 83137529 بنام اکبر فراوانی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
___________________________________

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو پژو پارس TU5 مدل 1397 به 
مالکیت آقای سید مهدی غفاری راد به رنگ سفید با شماره موتور 
NAAN11FE0JH567185 181  و شماره شاسیB0073730

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدیربهره برداری شرکت گاز اســتان گفت: مشترکین گاز 
طبیعی در خراســان رضوی می توانند قبــوض گاز خود را با 
استفاده از ســامانه تلفنی 37074 پرداخت کنند. به گزارش  
روزنامه شهروند، حســن افتخاری، مدیربهره برداری شرکت 
گاز اســتان هدف از این اقدام را تکریم ارباب رجوع و کاهش 
مدت زمان پاسخگویی به شــهروندان عنوان کرد. وی افزود: 
مشترکین گاز طبیعی در خراسان رضوی می توانند از طریق 
کارت بانکی دارای رمز دوم و شــماره گیــری تلفن 37074، 
نسبت به ثبت شناســه قبض و دریافت خدمات غیرحضوری 
پرداخت قبوض گاز اقدام کنند. افتخــاری ادامه داد: در کنار 
اجرای طرح حذف کاغذی قبوض گاز راهکارهای الکترونیکی 
ســاده ای برای آرامش و راحتی شــهروندان اندیشیده شده 
است. مدیربهره برداری شرکت گاز استان گفت: با راه اندازي 
و استفاده شهروندان از سامانه تلفنی 37074 دیگر نیازي به 
مراجعه افراد به پایانه هــاي الکترونیکي مانند خودپرداز، وب 
کیوسک، پایانه هاي فروشگاهي و شعب بانکي برای پرداخت 

هزینه گازبها وجود ندارد.
خراسان رضوی پس از تهران بزرگ، بیشترین حجم تعداد 

مشترکین گاز طبیعی کشور را به خود اختصاص داده است.

  سامانه پرداخت تلفنی قبوض گاز
در خراسان رضوی

استان

اصفهان –راعی 
فیلمبرداری مستند گردشگری ایران و چین در اصفهان به 

تهیه کنندگی محمدحسین لطیفی پایان یافت. 
مستند گردشگری »داستان انار« تولید مشترک دو کشور 
ایران و چین است و به کارگردانی خشایار محمود آبادی ساخته 
می شود. محمدحسین لطیفی تهیه کننده ایرانی این پروژه و 
تهیه کننده چینی آن کمپانی sunnyway است و پروژه به 

سفارش شبکه تلوزیونی CCtv چین ساخته می شود. 
به گزارش خبرنگار مــا از اصفهان، مدیــرکل ارتباطات و 
امور بین الملل شــهرداری اصفهان در این باره گفت: از آنجا 
که اصفهان و شیان دو شــهر خواهرخوانده و هر دو شهرهایی 
تاریخی با سابقه فرهنگی هســتند، اداره کل ارتباطات و امور 
بین الملل شــهرداری اصفهان از ســاخت ایــن اثر هنری در 

اصفهان، استقبال و حمایت کرد.
ایمان حجتی افزود: از آنجا که ساخت یک مستند گردشگری 
دقیقا نشان دهنده و تقویت کننده ارتباطات فرهنگی دو شهر 
اســت، اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان 
این پروژه را هم راســتا با سیاست ها و برنامه های خود دید و از 
این رو از حضور این هنرمندان و تیم تولید این اثر در اصفهان، 
حمایت کــرده و روند کار آنان را تســهیل کرد تــا این پروژه 

فرهنگی به خوبی در اصفهان اجرا شود. 

 روایت مستند گردشگری
»داستان انار« از اصفهان تا چین

استان

شهروند| کوه در شهرک باغمیشه تبریز به خاطر بارش های اخیر و سست شدن 
خاک ریزش کرد، منطقه تخلیه  شــد و این حادثه  هیچ گونه تلفاتی نداشت. ریزش 
کوه کماکان ادامه دارد و تمام عوامل ازجمله شهردار منطقه و مدیرکل بحران و عوامل 

امدادی و خدماتی در منطقه حاضر هستند و اوضاع تحت کنترل است. 
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز نیز در مورد این 
حادثه گفت: »با اعالم وقوع این حادثه از حوالی ساعت هفت صبح  سه شنبه، نیروهای 
امدادی آتش نشانی به محل حادثه اعزام شده و هم اکنون نیز در محل حادثه حضور 
دارند. تا به این لحظه گزارشــی از صدمات جانی وجود نــدارد.« همچنین مدیرکل 
مدیریت بحران اســتانداری آذربایجان  شــرقی با بیان این که حــدود 100 خانوار 
ساختمان های خود که در مجاورت کوه واقع شده را تخلیه کرده اند، گفت: »با توجه 
به ریزش تخته سنگ های بزرگ از کوه، اهالی محل در معرض خطر بودند، بالفاصله 
ساختمان ها تخلیه شــد؛ البته خوشــبختانه تاکنون هیچ گونه تلفات جانی و مالی 
گزارش نشده است.  طبق نتایج اعالم شده از سوی کارشناسان زمین شناسی، سستی 
و ناپایداری خاک و خاکبرداری غیرمجاز از محل، علل ریزش کوه در شهرک باغمیشه 
بوده است؛ البته دســتگاه های مختلف نیز در این مورد باید اظهار نظر کنند و بعد از 
جمع بندی، نظرات کارشناسی کارگروه را متعاقبا اعالم خواهیم کرد. نیروی انتظامی 
در حال حاضر در محل حادثه مستقر شده است و با ایجاد حلقه  امنیتی از تردد افراد 
و خودروها در محل ممانعت می کند. همچنین شــرکت های برق، گاز و آب تمامی 
انشــعابات را برای جلوگیری از هر گونه حادثه قطع کرده اند.«    هنربر با بیان این که 
اقدامات پیشگیرانه توسط دستگاه های متولی اتخاذ می شود، گفت: »به راه وشهرسازی 
دستور داده شــد تا تمامی مجوزهایی که برای شرکت های ساخت وساز صادر شده، 
استخراج شود و شرکت ها برای ایمن ســازی اقدام کنند. شهرک باغمیشه تبریز در 
منطقه زلزله خیز شمال تبریز و در دامنه ارتفاعات موسوم به »عینالی« در امتداد غربی- 
شرقی احداث شده است.«  به گفته ساکنان محله، ارتفاع کوه از ساختمان های مجاور 
زیاد است و این ریزش از ساعت 2 بامداد آغاز شــده است. عوامل امدادی در منطقه 
حضور دارند ولی به علت ادامه ریزش، نمی توانند به محل حادثه نزدیک شده و عملیات 
بازگشایی و برداشت را انجام دهند. محمد اشرف نیا، عضو شورای شهر تبریز، با اشاره به 
ریزش کوه در منطقه باغمیشه تبریز اظهار داشت: »منطقه باغمیشه و رشدیه بر روی 
گسل قرار گرفته است ولی این که ساختمانی در روی گسل ایجاد نشود، صحیح نیست. 
وضعیت منطقه، استحکام و فونداسیون بندی باید به  طور مشخص  عنوان بندی شود. 
خود کوه عینالی تبریز خالی از سنگ است و این توده های خاکی که به شکل سنگ در 
محل حادثه مشاهده می شود، سنگ خالص نبوده بلکه به علت شرایط زمین شناسی 
به شکل تخته سنگ دیده می شوند. اگر این توده های خالی با آب مخلوط شوند، از هم 
پاشیده شده و به صورت کلوخ درخواهند آمد.« عضو شورای شهر تبریز خاطرنشان کرد: 
»این حادثه ناشی از عوامل مختلفی می تواند باشد، حرکت و جابه جایی گسل تبریز 
می تواند دلیل کلی این حادثه باشد. دوم این که ورود آب و مخلوط با خاک باعث نشست 
زمین و ایجاد رانش شده است. وزارت راه و شهرسازی که متولی طرح تفصیلی شهرها 
است، در همان زمانی که قرار بود در این منطقه منازل مسکونی ساخته شود، ابتدا باید 

نوع سازه و طرح هایی را مشــخص می کرد که با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه، 
در درازمدت باعث آسیب رسیدن به مناطق مسکونی نشود.« وی ادامه داد: »ساکنان 
این منطقه فعال باید از سکونت در این مکان خودداری کنند و مدیریت بحران استان، 
محلی را برای اسکان موقت این همشهریان در نظر بگیرد. همچنین تدابیر مناسب برای 
استحکام این منطقه اندیشیده شود.« اشرف نیا عنوان کرد: »در این حادثه مسئولیت 
اصلی با مدیریت بحران و دستگاه های ذیربط است، شهرداری نیز در این حادثه دخیل 
است ولی متولی اصلی سازمان مسکن وشهرسازی است. بعد از بررسی دالیل وقوع این 
حادثه تمامی دســتگاه ها باید همت کنند و از بروز حادثه ای مشابه جلوگیری شود و 

طرح های مطالعاتی در دستور کار قرار گیرد.«

10 سال است که داربست نصب می کنم
این درحالی است که پیمانکار نصب داربست در ورزشگاه آزادی، تنها مقصری است که در بازداشت به سر می برد که او خودش هم 
از اتفاق شوکه شده است، در تحقیقات، جزییات نصب این داربست های مرگبار را توضیح داد و گفت: »پدرم 30 سال است که دارد کار 
نصب داربست را انجام می دهد. من هم از 10 سال پیش وارد حرفه پدرم شدم و در این کار به اندازه کافی تجربه دارم. چند روز قبل برای 
نصب داربست در محوطه ورزشگاه به استادیوم رفتم. چهارسال است که با استادیوم آزادی کار و برایشان داربست نصب می کنم. یکی 
از نکاتی که در ورزشگاه ها مهم است این که داربست ها نباید پایه زمینی داشته باشند، چراکه به خاطر ازدحام جمعیت ممکن است پای 
کسی به آن گیر کند و زمین بخورد و بقیه نیز همین اتفاق برایشان بیفتد، در آن صورت فاجعه می شود. از طرفی اگر در کمر داربست 
پایه ها را نصب کنیم، از آن جا که بنر روی آن نصب می شود، ممکن است مهار نشود و با یک وزش باد موجب خوابیدن این داربست ها 
روی جمعیت شود، برای همین ما باید از باالی داربست مهار را به تیرهای روشنایی و درخت بزنیم. همین شد که این داربست ها را از باال 
به تیرهای روشنایی و درخت وصل کردیم. گویا سیم های داخلی یکی از این تیرهای روشنایی به علت فرسودگی، برق داشته و چون 
ما در روز کار نصب را انجام دادیم و تیرهای روشنایی روشن نبودند، متوجه این اتصالی برق نبودیم. وقتی شب تیرهای روشنایی روشن 
می شوند، برق آن به داربست سرایت می کند و همین مسأله باعث این اتفاق شد. ما اصال تصورش را هم نمی کردیم که این اتفاق بیفتد. 

وگرنه من 10سال است که دارم کار می کنم و تا به حال با همچین موردی برخورد نکرده ام.«

ریزش کوه در شهرک باغمیشه و تخلیه 100 خانوار

 گفت وگوی »شهروند«
  با پدر پسربچه 6 ساله ای که در اثر برق گرفتگی

 در استادیوم آزادی جان باخت

  عماد   اول مهر را ندید
شهروند| بار دیگر هوادار تیــم استقالل به طرز تلخ و هولناکی 
جان باخت. این بار یک پسرک 6 ســاله در استادیوم آزادی قربانی 
شد. قربانی یک سهل انگاری که هنوز هم مقصر اصلی آن مشخص 
نیست. عماد کوچولو که با پدرش به استادیوم آزادی رفته بود، دقیقه 
80 بازی پرسپولیس و صنعت نفت آبادان، درحال بازی خشک شد 
و جان باخت. آن هم مقابل چشــمان پدرش؛ بازی در استادیوم با 
پیروزی تیم پرسپولیس اما مرگ تلخ این هوادار کوچک تیم استقالل 
تمام شد. خانواده صفی یاری حاال برای همیشه داغدار شده اند. پدری 
که در اســتادیوم آزادی غرفه لباس ورزشی داشت و بیشتر مواقع 
تنها فرزندش را با خود به محل کارش می برد، هرگز تصورش را هم 
نمی کرد عماد کوچکش را اینچنین تلخ آن هم در ورزشگاه از دست 
بدهد. جایی که برای عماد از هرجایی بهتر بود و عشق به فوتبال این 
پسربچه را هر روز به این ورزشگاه می کشاند. حاال تنها کسی که در 
رابطه با این حادثه تلخ دستگیر شده، پیمانکار داربست های داخل 
ورزشگاه اســت. همان داربست هایی که با برق جان عماد را گرفت.  
دوشنبه شب گذشته پسربچه 6 ساله بر اثر برق گرفتگی در داربست 
محوطه ورزشگاه آزادی جان باخت. عماد صفی یاری که پدرش در 
غرفه ای کوچک در ورزشــگاه آزادی کار می کرد، دقایق آخر بازی 
پرسپولیس و صنعت نفت آبادان و در یکی از داربست های ورزشگاه 
دچار سانحه برق گرفتگی شد و جانش را از دست داد. عماد در گیت 
داربست های فلزی محوطه ورزشگاه آزادی، در اثر تماس صورتش 
با این میله های فلزی، دچار برق گرفتگی شــد و جانش را از دست 
داد. سردار کیوان ظهیری؛ رئیس پلیس پیشگیری پایتخت درباره 
تحقیقات پلیسی در رابطه با این ماجرا گفت: »پس از وقوع حادثه 
در ورزشگاه آزادی با حضور ماموران کالنتری 141 شهرک گلستان 
و تیم تشخیص هویت، تحقیقات نخست تحت نظارت مقام قضائی 
آغاز شد. با دستور قضائی پیمانکار نصب داربست پس از این حادثه 
دستگیر شــد که در کالنتری بازداشت اســت.« به گفته این مقام 
انتظامی تحقیقات تکمیلی در راستای شناسایی مقصر یا مقصران 

احتمالی دیگر در جریان است.
پسرم عاشق فوتبال و تیم استقالل بود

پدر عماد حاال به جز پیمانکار، از مسئوالن استادیوم و اداره برق 
آن منطقه هم شــکایت دارد. او همه این افراد را مقصر مرگ تنها 
پسرش می داند و درحالی که هنوز هم از مرگ پسرش شوکه است، 
در گفت وگویی با خبرنگار »شهروند« این ماجرای تلخ را روایت کرد:   

  دقیقا چه زمانی این حادثه برای پسرتان رخ داد؟
دقیقه 80 بازی بود. پســرم داشت بازی می کرد، 10 متر با من 
فاصله داشت. او را می دیدم و حواسم به او بود. ناگهان از دور دیدم 

هیچ تکانی نمی خورد. فکر کردم دارد با من شــوخی می کند. به 
سمتش رفتم، وقتی صدایش کردم، دیدم هیچ حرکتی نمی کند. 

شوکه شدم. عماد خشک شده بود. پسرم بی صدا مرد و جان داد. 
  از هیچ  کس درخواست کمکی نکرد؟

نه اصال هیچ صدایی نداشت. جوری که فکر کردم خودش را 
روی زمین انداخته و دارد با من شوخی می کند، حتی مرا صدا 
هم نکرد. گویا همه چیز در یک لحظه رخ داده و پســرم درجا 

خشک شده است. 
  عماد همیشه با شما به استادیوم می آمد؟

بله. من 6 ماه بود که این غرفه را در محوطه اســتادیوم گرفته 
بودم. در کل 30 سال است که در اســتادیوم آزادی کار می کنم. 
لباس و لوازم ورزشی می فروشم. بیشتر مواقع هم عماد به استادیوم 
می آمد. عاشــق فوتبال بود، برای همین دو سالی می شد که او را 

همراه خودم به آن جا می بردم. 
  تیم محبوبش چه بود؟

پسرم استقاللی و بشدت هوادار این تیم بود. 
  چه کسی را مقصر مرگ پسرتان می دانید؟

من به جــز پیمانکار آن داربســت ها که تنهــا دو روز بود این 
داربســت ها را نصب کرده بود، از مسئوالن ورزشــگاه و اداره برق 
منطقه هم شــاکی ام. مســئوالن باید تدابیر ویــژه ای برای این 
مسابقات در استادیوم می اندیشیدند تا این اتفاق نمی افتاد. پسر 

من بی دلیل و فقط به خاطر سهل انگاری قربانی شد.
  هفته قبل از بازی پرسپولیس، بازی تیم استقالل بود، 

عماد آن شب هم به استادیوم آمده بود؟
نه خیلی دوست داشــت همراهم بیاید، اما همراه مادرش به 

شهرستان رفته بود و نتوانست بیاید. 
  همین یک فرزند را داشتید؟

بله. عماد تنها فرزندمان بود و با رفتنش همه زندگی ما نابود شد. 

از حال مادرش هم نگویم بهتر است. زندگی ما در عرض چند ثانیه 
نابود شد. همین یک ساعت پیش پسرم را با دستان خودم به خاک 
سپردم، اما هنوز هم باورم نمی شود. او قرار بود از اول مهر به مدرسه 
برود، تمام وسایل مدرســه اش را آماده کرده بودیم، اما عماد هیچ 

وقت به مدرسه نرفت.
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