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دختربچه ای هشت ساله هنگام آتش زدن زباله های منزل مادربزرگش در پی سرایت حریق به لباس هایش به طرز دلخراشی 
جان باخت. ساعت9:5۰  روز  یکشنبه مرگ مشکوک در بیمارستان سید الشهدا)ع( شهر زهک به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
اعالم و بالفاصله تیمی از عوامل انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شد. در بررسی های ماموران کالنتری ۱۲ در محل حادثه 
مشخص شد دختربچه ای هشت ساله به نام »طیبه« ساکن روستای »مالقاسم« پس از جمع آوری زباله های منزل مادر بزرگش هنگام 
آتش زدن آنها در داخل حیاط مقداری بنزین روی لباس هایش ریخته و گرفتار آتش می شود که پس از انتقال به بیمارستان به علت 

شدت جراحات وارده به علت سوختگی شدید فوت کرد.

دختر ۸ ساله سیستانی 
 آتش گرفت
و جان باخت

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
 ۱397/۱۲/۲۱ درتاریخ  نجاتی  محسن  داوری  تجاری  غیر  موسسه  تاسیس 
ذیل  امضا  و  ثبت   ۱4۰۰8۲۱9۱7۱ ملی  شناسه  به   46785 ثبت  شماره  به 
آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل 
میگردد. موضوع : ارائه خدمات داوری داخلی و بین المللی درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
تهران،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، تهران  ، شهرستان  تهران  استان   : اصلی  مرکز 
، طبقه  ، پالک ۱8  غربی  متری سوم  ، کوچه ۱۰  ، خیابان گلستان  گلستان 
ریال   ۱,۰۰۰,۰۰۰  : حقوقی  سرمایه شخصیت  کدپستی ۱766795333  دوم 
: آقای محسن نجاتی به شماره  می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا 
ملی ۱88۲4۰۱53۰ دارنده 99۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم ندا بهادری فر 
به شماره ملی ۱88۲439783 دارنده ۱۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران 
: آقای محسن نجاتی به شماره ملی ۱88۲4۰۱53۰ و به سمت مدیرعامل و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم ندا بهادری فر به شماره ملی 
۱88۲439783 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق 
از  آور موسسه  تعهد  و  اسناد رسمی  و  مالی  اوراق  و  اسناد  امضاء کلیه   : امضا 
اداری و عادی و قراردادها و بطور کلی  قبیل چک-سفته-و بروات و مکاتبات 
مدیرعامل  امضاء  با  نماید  می  تعهد  ایجاد  موسسه  برای  که  قراردادی  هرگونه 
منفردا همراه با مهر موسسه معتبر است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
باشد.  نمی  فعالیت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  مذکور،به  فعالیت  موضوع  ثبت 
و  اداره ثبت شرکت ها  سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

موسسات غیرتجاری تهران )425722(
__________________________________

درتاریخ ۱397/۱۲/۲۱  پور  میترا عزیز  داوری  تجاری  تاسیس موسسه غیر 
ذیل  امضا  و  ثبت   ۱4۰۰8۲۱9۱۰۰ ملی  شناسه  به   46784 ثبت  شماره  به 
آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل 
لزوم  درصورت  المللی  بین  و  داخلی  داوری  خدمات  ارائه   : موضوع  میگردد. 
مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : مدت  ذیربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس 
نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر 
تهران، گلستان ، خیابان گلستان ، خیابان سوم غربی ، پالک ۲ ، طبقه سوم 
می  ریال   ۱,۰۰۰,۰۰۰  : حقوقی  شخصیت  سرمایه   ۱766795434 کدپستی 
شماره  به  عزیزپور  شهربانو  خانم   : شرکا  الشرکه  سهم  میزان  و  اسامی  باشد. 
ملی ۱84۰43۱458 دارنده ۱۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم میترا عزیز پور 

مال امیر به شماره ملی ۱84۱۱۰7۲8۱ دارنده 9۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه 
اولین مدیران : خانم شهربانو عزیزپور به شماره ملی ۱84۰43۱458 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم میترا عزیز پور مال امیر به شماره 
ملی ۱84۱۱۰7۲8۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه و امضاء مکاتبات عادی و اداری 
و قراردادها و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای موسسه ایجاد تعهد می 
نماید با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر موسسه معتبر است. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
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درتاریخ  محبت  و  مهر  داوران  داوری  تجاری  غیر  موسسه  تاسیس 
به شناسه ملی ۱4۰۰8۲۱9۰6۰ ثبت  به شماره ثبت 46783   ۱397/۱۲/۲۱
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
درصورت  المللی  بین  و  داخلی  داوری  خدمات  ارائه   : موضوع  میگردد.  آگهی 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر 
تهران، انقالب ، خیابان دانشگاه ، خیابان شهید وحید نظری ، پالک 65 ، مجتمع 
سادات ، طبقه ششم ، واحد غربی کدپستی ۱3۱4765337 سرمایه شخصیت 
حقوقی : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : خانم 
دارنده 5۰,۰۰۰  ملی ۱74۰۰۰378۰  به شماره  مبارکه  مدنی  السادات  زینب 
ریال سهم الشرکه آقای مهدی محمدزاده به شماره ملی ۱755۰43۲79 دارنده 
95۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران : خانم زینب السادات مدنی مبارکه 
به شماره ملی ۱74۰۰۰378۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال 
آقای مهدی محمدزاده به شماره ملی ۱755۰43۲79 و به سمت مدیرعامل به 
مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
هرگونه  کلی  طور  به  و  قراردادها  و  اداری  و  عادی  مکاتبات  امضاء  و  موسسه 
منفردا  مدیرعامل  امضای  نمایدبا  می  تعهد  ایجاد  موسسه  برای  که  قراردادی 
همراه با مهر موسسه معتبر است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت 

موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
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درتاریخ  ماهان  سبز  نوتریکا  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
۱397/۱۲/۱۱ به شماره ثبت 538468 به شناسه ملی ۱4۰۰8۱86797 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کلیه خدمات عمومی شامل نظافت، نگهداری، 
شرکت  و  دولتی  ادارات  در  سازمانی  درون  واحدهای  بهسازی  و  رسانی  نامه 
اداری و یونیفرم خاص  البسه های  انواع  های خصوصی تهیه و تولید و توزیع 
و  تولید  تهیه،  غیردولتی  و  دولتی  های  ارگان  سایر  و  شرکتی  بیمارستانی، 
توزیع فرآورده های دامی شامل گوشت، شیر و سایر محصوالت لبنی واردات 
امور  کلیه  انجام  مربوطه  قوانین  طبق  غذایی  مواد  توزیع  و  تهیه  صادرات،  و 
پیمانکاری شامل بهسازی و نوسازی، فضاسازی، راه و ساختمان و امور مرتبط با 
ابنیه واردات و صادرات، تهیه و توزیع انواع محصوالت و تجهیزات کشاورزی و 
دامپروری و توزیع و فروش آن در مبدا و مقصد واردات و صادرات، تهیه و توزیع 
کاالها و ادوات ایمنی و آتش نشانی ادارات، شرکت ها و منازل مسکونی امور 
تاسیسات شامل خرید، نوسازی، تعمیر و نگهداری انجام کلیه امور نگهداری و 
خدمات فضای سبز شامل باغبانی، محوطه سازی، کاشت نهال و کلیه امورات 
کشاورزی انجام کلیه امور مالی شامل حسابداری، انبارداری ، حقوق و دستمزد 
خدمات بهداشتی و درمانی شامل: تامین نیرو و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 
مراکز بهداشتی و درمانی از قبیل بیمارستان ها، درمانگاه و اورژانس و مراکز 
از قبیل کپی،  بازرگانی  ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان خدمات  سالمت 
توزیع  و  و پخت  تهیه  اداری و سازمانی  تلفن خانه ها و سایر خدمات  تکثیر، 
ادارات، مراکز خصوصی و دانشگاه ها واردات و صادرات، تهیه  مواد غذایی در 
و توزیع کاالهای نساجی از قبیل پارچه، لباس و سایر منسوجات طبق قوانین 
مربوطه تامین نیروی انسانی سازمان ها، ارگان ها، شرکت ها، مراکز سالمت و 
ارائه خدمات عمومی واردات و صادرات، تهیه و توزیع انواع تجهیزات پزشکی، 
تعمیر  مقصد  و  مبدا  در  آن  فروش  و  توزیع  و  بهداشتی  و  آرایشی  مواد  دارو، 
خدمات  ارائه  ابنیه  ارتباطی  و  مخابراتی  وسایل  اداری،  تجهیزات  نگهداری  و 
پرستاری از قبیل تزریقات و پانسمان های مراکز خصوصی و دولتی و خدمات 
امور حمل و نقل درون شهری و تهیه و  انجام خدمات و  پرستاری در منازل 
تجهیز ماشین آالت و ترابری و تعمیر و نگهداری خودرو و ماشین آالت صنعتی، 
کشاورزی و تجاری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 

 ، تهران  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  مدت 
خیابان   ، مرکزی  آباد  جنت  تهران،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، تهران  شهرستان 
نسترن اول ، کوچه شکوفه ، پالک 8 ، طبقه سوم ، واحد جنوب شرقی کدپستی 
۱474874595 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ 
اسماعیلی  رضا  حمید  آقای  شرکا  از  یک  هر  الشرکه  سهم  میزان  نقدی  ریال 
حوض سرخی به شماره ملی ۰69۰34۰۱76 دارنده 5۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم 
الشرکه آقای امیر نصراللهی به شماره ملی 377۰۰39۰۱7 دارنده 5۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حمید رضا اسماعیلی حوض سرخی 
به شماره ملی ۰69۰34۰۱76و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود 
ملی  شماره  به  نصراللهی  امیر  آقای  نامحدود  مدت  به  مدیرعامل  سمت  به  و 
دارندگان  نامحدود  مدت  به  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  377۰۰39۰۱7و 
از قبیل چک، سفته  بهادار و تعهدآور شرکت  اسناد  اوراق و  : کلیه  امضا  حق 
،بروات،قراردادها،عقوداسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا 
آقای امیر نصراللهی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار شهروند جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )425726(
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تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی آناهیتا کارآمد درتاریخ ۱397/۱۲/۲۰ 
ذیل  امضا  و  ثبت  ملی ۱4۰۰8۲۱7657  به شناسه  ثبت 539۰۲۰  به شماره 
آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل 
، واردات و صادرات کاالهای  ، توزیع  ، فروش  میگردد. موضوع فعالیت :خرید 
مجاز بازرگانی اعم از کاالهای الکتریکی، الکترونیکی ، انواع تجهیزات صنعتی 
و کشاورزی و خطوط تولید و دانش فنی، انواع لوازم خانگی و قطعات یدکی و 
پشتیبانی پس از فروش آنها، تاسیسات گرمایش و سرمایش و نصب و راه اندازی 
نقلیه  وسایل  یدکی  ،لوازم  صنعتی  غیر  و  صنعتی  ابزارآالت   ، آنها  نگهداری  و 
لوازم و   ، آرایشی   ، بهداشتی  ، محصوالت  سبک و سنگین، تجهیزات پزشکی 
وسایل ورزشی ، مواد غذایی ، محصوالت کشاورزی و پتروشیمی و دامپزشکی، 
ترخیص کاال از گمرکات داخلی و بین المللی ، گشایش اعتبارات و ال سی نزد 
بانک ها ، اخذ و اعطای نمایندگی های مجاز بازرگانی ، شرکت در مناقصات و 

مزایدات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام و 
تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی 
و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت ها و موسسات 
داخلی و خارجی، مشارکت و شرکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی و 
غیرتخصصی داخل و خارج کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، ستارخان ، کوچه نوا ، 
خیابان ستارخان ، پالک 856 ، ساختمان جوانه ، طبقه اول ، واحد 3 کدپستی 
۱453744۱۱7 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱5۰۰۰۰۰ ریال 
نقدی منقسم به ۱5۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱5۰ سهم آن با نام عادی مبلغ 
5۲5۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰5۲/97/۱۲۲ مورخ 
پرداخت گردیده  با کد ۱۰5۲  اکباتان  بانک سرمایه شعبه  نزد   ۱397/۱۱/۲3
است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا 
هیئت  رئیس  نایب  سمت  به  ۰۰4۱73۰879و  ملی  شماره  به  مقدم  قلیزاده 
به  ۰3۲396۲74۲و  ملی  شماره  به  فاریا  سارا  خانم  سال   ۲ مدت  به  مدیره 
رائینی  آقای محمد رضا رستمی  به مدت ۲ سال  سمت منشی هیئت مدیره 
به شماره ملی ۱8۱9۰56996و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال 
آقای ابراهیم فاریا به شماره ملی 3۲5568635۰و به سمت مدیرعامل به مدت 
۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمی با امضا مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل 
با امضا رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می 
باشد و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفرداً همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقای هادی سالکی ویشته به شماره ملی ۰۰5575۰6۱3 به سمت بازرس علی 
البدل به مدت یک سال مالی آقای رضا باقریان به شماره ملی ۰93۰67۲۱43 
به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار شهروند 
به  فعالیت مذکور  ثبت موضوع  تعیین گردید.  آگهی های شرکت  جهت درج 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )425727(

اصفهان – بهمن راعی | همزمان با بهار طبیعت و دیدار 
نوروزی مدیر عامل شــرکت توزیع بــرق اصفهان با همکاران 
شــرکت، مهندس حمید رضا پیر پیران در خصوص اقدامات 
سال 97 و انتظارات سال 98 گفت :در ســال 97 با تمام فراز 
ونشیب های اقتصادی که ایجاد شــد باز هم به لطف خداوند 
شــرایط برق رســانی با کیفیــت و مطالبــات مردمي تحت 
الشــعاع قرار نگرفت و حتی با تغییر نرخ ها تــا 3 برابر مبالغ 
قبلی تهیــه امکانات و تجهیــزات با خللی مواجــه نگردید و 
برنامه ریزي ،انضباط کاري و تصمیم گیري هاي درســت از 
جمله مواردي بود که رضایتمندي مشــترکین و متقاضیان را 
ایجاد کرد  همانطور که نظر ســنجی های انجام شده از مردم 
نیز نشــانگر همین مطلب می باشــد و در نهایت توانستیم با  
پیاده سازی سند چشم انداز ۱4۰5 روند استاندارد و درستی 
را داشــته باشــیم به طوری که در هر 7 محور کارهای خوبی 

صورت گرفت.
پیرپیران خاطر نشان کرد هدف اصلی در شرکت توزیع برق 
اصفهان خدمت رسانی به مردم است و از این رو آنچه اهمیت 
دارد این اســت که هر فرد در جایگاه شــغلي خــود بهترین 
عملکرد را داشته باشــد و در این راستا به  تأمین اهداف عالی 

شرکت همت گمارد.
 در ســال 98 نیز باید کارهای عمرانی وسیعی ایجاد شود 
از جمله تعویض کابل هاي روغني و فرســوده و جایگزیني با 
کابل هاي خود نگهدار ، توجه به فناوري هاي نوین و توســعه 
کنتورهاي هوشــمند از مهمترین اقداماتی است که در کنار 

توجه به سند چشم انداز ۱4۰5 باید در نظر گرفته شود .
وی در نهایت ســالی پر از ســالمتی و شــادکامی را برای 

همکاران آرزومند شد .

 تعویض شبکه های فرسوده
 و توسعه فرایندهای عمرانی
مهمترین انتظارات سال ۹۸

استان

به گزارش روابط عمومی شیالت هرمزگان، معاون صید و 
بنادر ماهیگیری شیالت هرمزگان اظهار داشت: براساس این 
تقویم صید ماهی حلوا ســیاه و شوریده نیز از اول اردیبهشت 
ماه تا پایان خــرداد ماه در صیدگاه های این اســتان واقع در 
آب های نیلگــون خلیج فارس و دریای عمــان ممنوع اعالم 
شده است. محمد جوانمرد  با اشاره به تغییر زمان ممنوعیت 
صید ماهی حلوا سفید در سال های اخیر، خاطرنشان کرد: با 
توجه به تغییرات آب و هوایی و اقلیمی و همچنین اظهار نظر 
جامعه صیادی و پژوهشکده خلیج فارس و دریای عمان زمان 
ممنوعیت صید این ماهی در چند سال اخیر به ۱5فروردین 
تا پایان اردیبهشت ماه تغییر یافته است. وی  زمان ممنوعیت 
صید میش ماهیان را نیز از۱5 مردادماه تا پایان شــهریورماه 

اعالم کرد.
این مقام مسئول با تاکید بر رعایت تقویم فصول ممنوعیت 
صید اظهار کرد: شیالت هرمزگان همه ساله با توجه به فصل 
تخم ریزی آبزیان به ویژه گونه های ارزشــمند در آســتانه 
فرارسیدن فصل بهار، نســبت به اعالم زمان ممنوعیت صید 
در راســتای حفظ ذخایر این گونه ها اقدام و اطالع رســانی 
می کنــد. معاون صید و بنادر ماهیگیری شــیالت هرمزگان 
ضمن تشکر از یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت هرمزگان و 
تقدیر و تشکر ویژه از برادران سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در راستای یاری شیالت هرمزگان در حفظ ذخایر ارزشمند 
آبزیان و کمک در صید و صیــادی پایدار با برخورد با صیادان 
غیر مجاز و ادوات صید مخرب و همچنین با اشاره به همکاری 
خوب صیادان و تعاونی ها با شیالت هرمزگان و سایر نهادهای 
مرتبط  از آنها خواســت در این مدت نیز بــرای حفظ ذخایر 
و رســیدن به صید پایدار با شــیالت اســتان بیش از پیش 

همکاری کنند.

 تقویم ممنوعیت صید
در آب های هرمزگان اعالم شد

استان

شهروند| چندی پیش و در میان انبوه خبرهای 
ناگوار از ســیل و ســیالب در نقاط مختلف 
کشــور، خبری از تولد یک نوزاد در شهر یزد 
منتشر شــد. تولد نوزادی با 5کیلو و 800 گرم 
وزن در بیمارستان شــهدای کارگر شهر یزد 
که به گفته مســئوالن درمانی این شهر رکورد 
سنگین وزن ترین نوزاد متولدشده در ایران را 
شکســت. این نوزاد چهارمین فرزند خانواده 
رفیعی است. برادرها و تنها خواهر او هم همگی با 
وزن باال متولد شدند، اما محمد یاسین این عضو 
جدید خانواده رفیعی با تولدش همه رکوردها را 
جابه جا کرد. همین موضوع بهانه ای شد تا با پدر 

این کوچولوی سنگین وزن همکالم شویم:  
  چند روز از تولد محمدیاسین می گذرد؟

ظهر چهارشــنبه روز مبعث بود که محمد به 
دنیا آمد. اصال به همین دلیل هم نامش را محمد 

گذاشتیم.
  حال همســرتان و محمد یاسین مساعد 

است؟
همسرم جمعه از بیمارستان مرخص شد، اما 
محمد یاسین هنوز در بیمارستان بستری است، 
البته مشکل خاصی ندارد. دکترها گفتند کمی 

سریع نفس می کشد و باید چند روزی را تحت 
نظر باشد. 

  شما قبل از تولد محمد یاسین، از وزن باالی او 
اطالع داشتید؟

 بله، پزشک همســرم دراین باره با ما صحبت 
کرده بود. فرزندان دیگرمــان هم وزن باالیی 
داشــتند، اما محمد از همه آنها سنگین تر بود. 
پیش بینی پزشکان حدود 5 کیلو بود، اما بعد از 
زایمان بیمارستان به ما گفت که محمد 5 کیلو و 

850 گرم وزن دارد. 
  یعنی بچه های قبلی شــما هم همگی مثل 

محمدیاسین بودند؟
تقریبا. نخستین فرزندم یوسف 4 کیلو بود، 
بعد یونس با 4 کیلو و 400 گرم، بعد از این دو پسر 
صاحب دختر شدم، آمنه هم وزن باالیی داشت، 
5 کیلو و 400 گرم. اما حاال محمدیاسین از همه 

سنگین تر است.
  همسر شــما رژیم خاص غذایی در دوران 

بارداری دارد؟
به هر حال تحت نظر پزشک است. در دوران 
بارداری هم بیشتر سبزیجات و میوه ها مصرف 
می کرد. اما اگر منظور شــما علــت وزن باالی 

بچه هاســت، دلیلش دیابت بارداری همسرم 
است، به همین دلیل همه بچه های ما هنگام تولد 
وزن باالیی داشتند. خدا را شکر االن هم هیچ 

مشکلی ندارند.
  همسرتان به طور طبیعی فارغ شدند؟

برای سه بچه قبلی زایمان به صورت طبیعی 
بود، اما محمدیاسین سزارین شد.

  شما چند سال دارید؟
من 38 ساله هســتم و همسرم هم حدود 31 

سال دارد. 
  شغل شما چیست؟

من کار آزاد دارم، در رضوانشهر یزد هم زندگی 
می کنم. وضع مالی خیلی خوبی ندارم، شــاید 
باورتان نشود، اما من هنوز یک ماشین شخصی 
ندارم، وسیله من یک موتورسیکلت است. همه 
رفت وآمدهای من و خانــواده ام با همین موتور 
انجام می شود، در خانه پدرم هم زندگی می کنم. 
البته خانه ای بزرگ ولی قدیمی است.  با این همه 

خدا را شکر دخل و خرجمان را جور می کند.
  چند  سال است که ازدواج کرده اید؟

سال 83 بود که با همسرم آشنا شدم و همان 
 سال با هم ازدواج کردیم.

  

چند  سال بعد از ازدواج همسرتان باردار شد؟
یوسف  سال 88 به دنیا آمد. حدود پنج سال 

بعد از ازدواجم با الهه. 
  درخواستی از مسئوالن دارید؟

با توجه به این که پسرم سنگین ترین نوزاد به 
دنیا آمده در کشور است، انتظار دارم مسئوالن 
کمکمان کنند، چون شــیر مــادر جوابگوی 
محمدیاسین نیست و مجبوریم از شیر خشک 
استفاده کنیم و با توجه به این که سه فرزند دیگر 
هم دارم، خرجمان سنگین است و نمی توانیم از 

عهده هزینه  بچه ها بربیاییم.

شهروند| دو شــکارچی غیرمجاز درتهران، گوشــت حیوانات مختلف را با 
قیمت های بســیار باال می فروختند. این دونفر حیوانات وحشــی و کمیاب در 
حیات وحش را به صورت غیرمجاز شــکار می کردند و گوشــت آنها را تنها به 
مشتریان خاص خود به فروش می رساندند.  چندوقت پیش بود که در پی وصول 
اخبار و اطالعات مردمی، ماموران پلیس در جریان شروع فعالیت مجدد یکی از 
مجرمان سابقه دار در زمینه شکار غیرمجاز قرار گرفتند. بالفاصله تیم ویژه ای از 

مأموران پلیس امنیت طی اقدامات ویژه اطمینان پیدا کردند که مردی با شکار 
غیرمجاز حیوانات وحشی و بعضا کمیاب در حیات  وحش اقدام به فروش گوشت 
آنها به قیمت های بسیار باال به مشتریان خاص می کند. بنابراین بامداد روز ۱3 
فروردین ماه امسال، طی هماهنگی با دســتگاه قضائی، مأموران پلیس امنیت 
عمومی به محل سکونت این شخص در منطقه شهران رفته و او را دستگیر کردند. 
در بازرسی از محل ســکونت این مرد عالوه بر کشف سالح های غیرمجاز مورد 
استفاده در شکار، مهمات مربوطه، دستگاه سیار POS، مقادیری از گوشت های 
بسته بندی شده نیز کشف شد. متهم پس از دستگیری تحت بازجویی قرار گرفت 
و ضمن اعتراف به انجام شکار غیرمجاز دوست خود را هم به عنوان همدستش به 
ماموران پلیس معرفی کرد. این مرد در بازجویی ها گفت: »من شکارچی حرفه ای 
هستم. به همراه دوستم پس از شکار حیواناتی مثل ببر و گوزن و حیوانات وحشی 
دیگر، گوشت آنها را با قیمت بسیار باال می فروختیم. مشتریانمان را هم از قبل 

می شناختیم و تنها به آنها گوشت می فروختیم. به کسانی که نمی شناختیم، 
چیزی نمی فروختیم.« بــا اعتراف این مرد، مأمــوران پلیس امنیت عمومی با 
شناســایی محل ســکونت دومین متهم پرونده در منطقه جنت آباد، روز ۱6 
فروردین 98 اقدام به دستگیری دومین متهم پرونده کردند. از خانه این متهم 
نیز سالح غیرمجاز مورد استفاده در شکار، انواع فشنگ های جنگی و ساچمه زنی 
مورد استفاده در شکار کشف شد. دومین متهم این پرونده نیز پس از دستگیری به 
شکار و فروش گوشت حیوانات وحشی اعتراف کرد. سردار علی ذوالقدری، رئیس 
پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با اعالم خبر بازداشت در این باره گفت: »با توجه 
به کشفیات به دست آمده از خانه متهم درباره گوشت و دیگر بقایای متعلق به 
حیوانات وحشی شکارشده، هماهنگی الزم با سازمان حفاظت از محیط زیست 
در این رابطه انجام و متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پلیس امنیت 

عمومی تهران بزرگ قرار داده شدند.«

پدر سنگین وزن ترین نوزاد ایران به »شهروند« می گوید:  
از عهده هزینه ها برنمی آیم

 محمدیاسین
 نیامده

رکورد  زد!

فروش گوشت شکار بسته بندی شده توسط دو شکارچی تهرانی!
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