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سالمت

شکم تخت و هشت مکمل برای 
تحقق این هدف

حفظ  نمک،  مصرف  کاهش  ورزش،  که  شرایطی  در  اجتماعی-  بخش 
سالمت روده و مصرف یک رژیم غذایی متعادل بهترین روش های پشتیبانی از 
شکمی تخت هستند، برخی مکمل ها نیز وجود دارند که ممکن است به کاهش 
چربی شکم و حفظ ظاهر تخت و صاف آن کمک کنند. اگرچه آنها گزینه هایی 
جادویی برای بهره مندی از شکمی تخت نیستند اما در ترکیب با یک سبک 
زندگی سالم ممکن است مفید باشند. به نقل از »ایت دیس« نوشت: »دالیل 
بسیاری از جمله مصرف بیش از حد غذاهای نفاخ یا کم تحرکی و افزایش 
چربی وجود دارند که می توانند در افزایش اندازه قسمت میانی بدن انسان نقش 
داشته باشند.  در شرایطی که ورزش، کاهش مصرف نمک، حفظ سالمت روده 
و مصرف یک رژیم غذایی متعادل بهترین روش های پشتیبانی از شکمی تخت 
هستند، برخی مکمل ها نیز وجود دارند که ممکن است به کاهش چربی شکم 
و حفظ ظاهر تخت و صاف آن کمک کنند. اگرچه آنها گزینه هایی جادویی 
برای بهره مندی از شکمی تخت نیستند اما در ترکیب با یک سبک زندگی 

سالم ممکن است مفید باشند.
توجه: پیش از استفاده از هر گونه مکمل غذایی ابتدا با پزشک خود مشورت 
کنید زیرا برخی مکمل ها ممکن است با داروهایی که مصرف می کنید، تداخل 

داشته باشند یا در صورت ابتال به برخی بیماری ها نباید آنها را مصرف کنید. 
عصاره چای سبز

اگر از طرفداران چای نیستید، مصرف مکمل عصاره چای سبز یک گزینه 
این ترکیب گیاهی که در  اپیگالوکاتچین گاالت است.  برای دریافت  خوب 
چای سبز به میزان زیاد وجود دارد در کاهش چربی شکم نقش دارد. سوزاندن 
کالری بیشتر می تواند به کاهش چربی شکم و در نتیجه کاهش وزن کمک 
کند. مطالعات نشان داده اند که مکمل های عصاره چای سبز یا اپیگالوکاتچین 
گاالت می تواند به سوزاندن کالری بیشتر حتی هنگام استراحت کمک کند 
و در نتیجه به کاهش وزن و چربی های بدن کمک می کند. افزون بر این 
مصرف کاتچین چای سبز که یک فالونوئید طبیعی است با کاهش هر چه 
بیشتر چربی شکم در بزرگساالن دارای اضافه وزن و چاق که ورزش می کنند، 

پیوند خورده است.

روغن کریل
مصرف اسیدهای چرب به منظور کاهش وزن و بهره مندی از شکمی تخت 
شاید خنده دار به نظر برسد، اما مصرف اسیدهای چرب امگا-۳ که در غذاهای 
دریایی، از جمله روغن کریل وجود دارند، ممکن است به تحقق هدف شکمی 

تخت کمک کنند.
روغن های ماهی با فواید بسیاری از جمله مدیریت قند خون، پیوند خورده اند. 
زمانی که قند خون افزایش می یابد، بدن انسولین ترشح می کند. زمانی که 
دشوار  وزن  کاهش  هدف  تحقق  باشد،  باال  مداوم  طور  به  انسولین  سطوح 
می شود. از این رو دستیابی به شکم تخت دور از دسترس به نظر می رسد. 
افزون بر کمک به کاهش وزن و چربی شکم، روغن کریل برای سالمت قلب، 

مغز، چشم ها، مفاصل، پوست و سیستم ایمنی بدن نیز مفید است.
زنجبیل

زنجبیل تنها یک گزینه درمانی برای مقابله با حالت تهوع نیست. این ریشه 
مفید حاوی آنزیمی گوارشی به نام زینجیبین ممکن است به مبارزه با نفخ و 
گاز ناشی از برخی مواد غذایی کمک کند. مصرف زنجبیل، به ویژه زمانی که 
در یک وعده غذایی حاوی پروتئین استفاده می شود، ممکن است به کاهش 

نفخ و تورم شکم کمک کند.
پروبیوتیک ها

برخی  باشد.  باکتری ها  از  مختلفی  انواع  زندگی  محل  می تواند  شما  روده 
باکتری ها در موارد بسیاری گاز تولید می کنند و می توانند موجب نفخ و تورم 
 pH شکم شوند. یک روش برای مقابله با این باکتری ها ایجاد محیطی با
پایین تر یا اسیدی تر در روده است. بسیاری از این باکتری ها در محیطی رشد 

کرده و تکثیر می شوند که کمتر اسیدی باشد.
زنده  باکتری های  یا  پروبیوتیک ها  این هدف می توانید مصرف  برای تحقق 
که فواید سالمت مختلفی را ارائه می کنند، مد نظر قرار دهید. برخی سویه ها، 
روده کمک  در   pH کاهش  به  می توانند  سویه های الکتوباسیلوس  به ویژه 
کنند. از این رو محیط روده اسیدی تر شده و شرایط برای رشد و تکثیر برخی 
باکتری های تولیدکننده گاز نامناسب می شود. شکم بدون گاز اضافه می تواند 

به معنای شکمی تخت باشد.
الکتاز

محصوالت لبنی به دالیل مختلف طرفداران زیادی دارند. اما گوارش قند طبیعی 
موجود در بسیاری از محصوالت لبنی به نام الکتوز می تواند برای برخی، به ویژه 
با افزایش سن، چالش برانگیز باشد. برای تجزیه قند الکتوز، آنزیمی به نام الکتاز 
نیاز است. با افزایش سن ما با خطر کاهش میزان این آنزیم در بدن خود مواجه 
می شویم. از این رو الکتوز گوارش نشده در روده باقی مانده و در برخی موارد 
موجب نفخ شکم می شود. اگر با کمبود الکتاز مواجه هستید، مصرف یک مکمل 
حاوی این ماده هنگام مصرف محصوالت لبنی می تواند به تجزیه قندهای 

طبیعی موجود در این محصوالت کمک کرده و تورم شکم را تجربه نکنید.
بربرین

بربرین در پزشکی سنتی چینی سال هاست که استفاده می شود و به تازگی در 
غرب نیز شاهد افزایش محبوب خود است. بربرین ممکن است به کاهش 
مقاومت به انسولین کمک و از رشد ذخایر چربی بدن جلوگیری کند. مصرف 
بربرین همراه با عصاره انگور اورگن ممکن است از طریق ترکیب فواید بربرین 

با فواید پشتیبانی از گوارش انگور اورگن به مبارزه با چربی شکم کمک کند.
پودر پروتئین

دریافت پروتئین می تواند به چند روش در تحقق هدف شکم تخت موثر باشد. 
پروتئین در تقویت احساس سیری نقش دارد. از این رو می تواند به مصرف 
کمتر غذا در بلندمدت کمک کند. به طور خاص پروتئین وی )WHey( ممکن 
است اشتهای کوتاه و بلندمدت را کاهش دهد و ترکیب بدنی زنان را از طریق 
افزایش توده بدون چربی بدون اثرگذاری در تغییرات توده چربی بهبود ببخشد. 
نتایج یک متاآنالیز نشان داده است که مصرف ۵۰۰ میلی لیتر محصوالت لبنی 
که حاوی کازئین و وی هستند می تواند احساس سیری را تقویت کند.  پودر 
پروتئین حاوی کازئین و وی یک افزودنی ساده در زندگی روزانه شما محسوب 
می شود. شما می توانید آن را به اسموتی ها یا حتی دستورالعمل های کالسیک 
اضافه کنید که به تقویت احساس سیری و کاهش خطر پرخوری که ممکن 

است در بروز نفخ نیز نقش داشته باشد، کمک می کند.«

} اجتماعی{ سال بیست و چهارم/ شماره 5761 6
راز قتل زن جوان در خواب برادرش برمال شد

بخش اجتماعی- درحالی که داریوش خیالش راحت بود که راز جنایتش 
هرگز فاش نمی شود، اما به گفته پسرعموی ناتنی محبوبه، مقتول چندبار در 

خواب به برادرش گفته بود هنوز در خانه خودش است.
به گزارش ایلنا، »محبوبه باید بمیرد... محبوبه را می کشم... محبوبه 
نباید زنده بماند.« مرد افغان این جمالت را باحالتی غیرطبیعی زیر 
لب تکرار می کرد و با هربار گفتن این جمله ها، مته دستگاه پیکور را با 
قدرت بیشتری به زمین خانه تازه سازش فشار می داد تا سیمان های 
سخت و به هم فشرده را از هم بشکافد. ساعت از دو نیمه شب گذشته 
بود و برای مرد افغان مهم نبود همسایه ها صدای کنده کاری با پیکور 
را بشنوند و مشکوک شوند. او هنوز کار کندن قبر برای زنش، محبوبه 

را تمام نکرده بود.
محبوبه مثل مرغ پرکنده بود و یک دم آرام و قرار نداشت. نمی دانست 
بخت سیاهش را لعنت کند یا شوهر و مادر خودش را. تمام اهالی روستا 
از حال وروز محبوبه خبر داشتند. به همسایه ها  در رودان هرمزگان 
همیشه می گفت باالخره یک روز این مرد مرا می کشد، اما کسی باور 
نمی کرد. کار کندن قبر داشت تمام می شد و کمی خرده کاری داشت. 
داریوش چهار بچه اش را به بهانه این که صدای دستگاه پیکور اذیت شان 
می کند و نمی توانند درس بخوانند به خانه خاله شان فرستاد. بعد از 

رفتن آنها، دوباره مشغول کندن قبر شد و باالخره کار را تمام کرد.
شب نوزدهم ماه رمضان، ۲۴ اردیبهشت ۹۹ همه چیز برای قتل محبوبه ۳۳ 
ساله آماده بود. محبوبه ازنظر جسمی قوی بود و داریوش می دانست حریف 
زنش نمی شود. مخفیانه قرص خواب را داخل لیوان شربت حل  کرد و به محبوبه 
داد و گفت بنوش، اعصابت را آرام می کند. شربت را که خورد، سر محبوبه گیج 
رفت و بی حال شد. بعد از بیهوش شدن زن جوان، دست ها و گلویش را با طناب 

بست و او را خفه کرد. 
بعد سراغ سرنگی رفت که از قبل آن را با ماده زردرنگی پرکرده بود و محتویاتش 
را در آرامش کامل به محبوبه تزریق کرد. بعد از چند دقیقه او را کشان کشان 
داخل قبرش برد. بعد از قتل محبوبه، حاال باید سناریویی برای او طراحی 

می کرد تا اهالی روستا آن را باورکنند.
آن طورکه جعفر قلمانی، پسرعموی ناتنی محبوبه و دهیار روستای جعفرآباد 
برای خبرنگار ما تعریف می کند، گوشی تلفن همراه محبوبه فقط با اثرانگشت او 
باز می شد. داریوش پس از قتل برای این که به اهالی روستا نشان دهد محبوبه 
با  و  بیرون می آورد  از قبرش  را  او  را ترک کرده است، دست  خودش خانه 
اثرانگشت او گوشی تلفنش را باز می کند. بعد عکس های محبوبه را انگار که در 
روستا یا شهر دیگری است، روی پروفایلش می گذارد تا همه این طور فکرکنند 

که محبوبه زندگی، شوهر و بچه هایش را رها و فرار کرده است.
او می گوید: »داریوش برای مفقود شدن محبوبه ادعا های عجیبی مطرح می کرد. 
مثال می گفت محبوبه با خاله اش از مرز خارج شده یا با مرد دیگری به ترکیه 
فرار کرده یا حتی به بچه ها می گفت مادرتان به خاطر کرونا جایی مرده است و، 

چون پول آمبوالنس نداشتم، همان جا خاکش کردم.

هربار حرفی می زد تا خودش را از مخمصه ای که در آن گرفتارشده بود، نجات 
دهد، اما دختر بزرگش این حرف ها را باور نمی کرد. کار به جایی رسید که 
داریوش تصمیم گرفت از شر جنازه محبوبه خالص شود و برای همین از 
دخترش خواست از امام جماعت بپرسد در چه صورت می توان با نبش قبر، 

استخوان های جسد را به جای دیگری منتقل  کرد.«
فاش شدن راز جنایت

ولی ماه همیشه پشت ابر نمی ماند. درحالی که داریوش خیالش راحت بود که 
راز جنایتش هرگز فاش نمی شود، اما به گفته پسرعموی ناتنی محبوبه، مقتول 
چندبار در خواب به برادرش، همسایه ها و اقوامش  گفته بود هنوز در خانه 
خودش است و شوهرش دارد با دروغ بستن و تهمت زدن به او، آبرویش را 
می برد: »همه به او مشکوک بودیم و برای همین به نهاد های مربوط مراجعه 
کردیم و گفتیم یک ماه است از این زن خبری نیست و شوهرش هرروز ادعای 

جدیدی درباره او مطرح می کند.
گفتم به عنوان دهیار روستا مسؤولیت دارم تکلیف این موضوع را روشن کنم. 
داریوش هر دفعه ادعای جدیدی درباره گم شدن محبوبه مطرح می کرد. یک بار 
پلیس برای بررسی بهتر موضوع به محل جنایت احتمالی آمد. خانه وضعیت 
بسیار مشکوکی داشت. اما جسدی پیدا نشد.« بعد از رفتن پلیس، دل برادر 
محبوبه مثل سیر و سرکه می جوشید. تمام نشانی هایی که محبوبه در خواب 
به او داده بود، به خانه داریوش ختم می شد. حکم قضایی هم وجود نداشت که 
او بتواند وارد خانه شود. برای همین سراغ خواهرزاده اش رفت تا کلید را از او 

بگیرد، اما او گفت پدرش اجازه نمی دهد کلید را به او بدهد.
برادر محبوبه که دیگر طاقت نداشت، با دیلم به جان در افتاد و وارد خانه شد. 
او می دانست محبوبه در قسمتی از این خانه دفن شده است: »برادر محبوبه 
گفت با دستگاه پیکور کنده کاری می کنیم و هرجا پیکور پایین رفت، جسد 
همان جاست. پیکور را که زد، یکدفعه پایین رفت و ۱۰ سانتی متر بتون شکسته 

شد. به محض شکسته شدن بتون، سه انگشت محبوبه از زیرخاک پیدا شد.«

قلمانی با صدایی بسیار غمگین ادامه می دهد: »محبوبه، زن معصوم و پاکی بود، 
اما شوهرش بسیار ناخلف و ناپاک است. او هرگز حرمت خانواده را نشکست و 
این داریوش بود که به زنش تهمت می زد. داریوش از نظر روحی بسیار مریض 
را  او  اهالی  و  بیچاره گریه می کرد  به محبوبه تهمت می زد و زن  بود. دائم 
افسرده می دیدند. این مرد حدود ۲۵ سال پیش به روستای ما آمد و 

زندگی اش را شروع کرد.«
تماس  در  مرد  »این  می دهد:  ادامه  محبوبه  ناتنی  پسرعموی 
تلفنی، دخترش را تهدیدکرده و گفته اگر برگردم او و چهار نفر 
را خواهم کشت. او بعد از فرار از شب قتل محبوبه برای بچه هایش 
تعریف کرده و به آن ها گفته است بعد از قتل، مادرتان را به حمام 
بردم تا چالش کنم، اما جا نشد، چند جای خانه را هم امتحان کردم، 
ولی نشد تا آخر او را به جایی بردم که می خواستم کمد دیواری بسازم 
و همان جا دفنش کردم. بعد از ۲۴ ساعت وقتی در خانه را باز کردم، 
دیدم خاک ها به هم خورده و دست مادرتان بیرون است. فهمیدم زنده 

است و او را زنده به گورکردم.«
دهیار روستای جعفرآباد با صدایی که استیصال و درمانگی از آن 
مشخص است، می گوید: »از پلیس و نهاد های قضایی انتظارداریم به 
شکایت ما رسیدگی کنند و اجازه ندهند خون یک زن بی گناه پایمال 
شود. همین چند دقیقه پیش که داشتم به شما پیام می دادم دوباره با فرزندانش 
تماس گرفت. هدف او این است که سه فرزندکوچکش را که هنوز درکی از قاتل 
بودن پدرشان ندارند با خودش همراه کند و ببرد، اما قصد به قتل رساندن دختر 
بزرگش و چهار فرد دیگر اهالی را دارد که مچ او را بازکرده اند. اهالی روستا 

به شدت وحشت زده اند و نگرانند داریوش بالیی سرشان بیاورد.«
روایت پلیس از ماجرا

این در حالی است که پلیس روایت متفاوتی از این ماجرا دارد. سردار غالمرضا 
جعفری، فرمانده انتظامی هرمزگان دراین باره گفت: »پس از وقوع یک فقره 
قتل زن در شهرستان رودان و متواری شدن قاتل، بالفاصله پیگیری موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار کاراگاهان پلیس اگاهی این شهرستان قرار گرفت.« 
وی با اشاره به عدم اطالع به موقع توسط خانواده مقتول به پلیس افزود: »پس 
از انجام تحقیقات الزم مشخص شد قاتل که تبعه کشور افغانستان است بنا 
براظهارات اهالی منطقه با همسرش اختالف خانوادگی داشته و از آنجایی که 
شوهر متوفی در منزل و محل حادثه حضور نداشت ظن ماموران به قاتل بودن 

او قوت گرفت.«
این مقام انتظامی استان اظهار کرد: »با راهنمایی و همکاری خانواده مقتول به 
منظور به دست آوردن سرنخ های الزم نسبت به بازرسی از منزل مقتول اقدام 
شد که پس از چند ساعت جست وجو جسد مقتول که توسط قاتل در حالی 
که با دست های بسته در چاله ای یک متری در کف یکی از اتاق های منزل دفن 
شده بود، کشف شد.«  فرمانده انتظامی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: »با 
تالش های همه جانبه و کار وسیع اطالعاتی، هویت اصلی قاتل شناسایی و تالش 

ماموران برای دستگیری قاتل متواری با همکاری پلیس اینترپل ادامه دارد.«

با اعترافات تکان دهنده متهمان پرونده فاش شد

جنایت مستانه در باغ ویال
بخش اجتماعی- افرادی که جسد جوان ۲۹ ساله ای را در خیابان رسالت 
8۲ مشهد رها کرده بودند، پس از ۴8 ساعت تالش کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی دستگیر شدند و راز جنایت مستانه در یک 
باغ ویال را فاش کردند. به گزارش خراسان، سپیده دم چهارشنبه دوازدهم 
خرداد جاری مرد کارتن خوابی که در حال جمع آوری ضایعات برای گذران 
زندگی اش بود ناگهان در هوای گرگ و میش صبحگاهی خودروی پرایدی 
را در خیابان رسالت 8۲ دید که سرنشینان آن چیزی را از درون خودرو 
پایین انداختند و به سرعت از محل گریختند! مرد کارتن خواب به تصور این 
که به لوازم قابل فروشی دست یافته است، قدم هایش را تندتر کرد تا به 
محل مذکور رسید اما وقتی پتویی را کنار زد که روی آن جسم قرار داشت، 
وحشت زده خود را عقب کشید. او با جسد جوانی روبه رو شد که آثار خون و 
ضرب و جرح روی آن نمایان بود. آن مرد که ترس در وجودش موج می زد، 
سراسیمه به طرف ابتدای خیابان رسالت دوید تا رهگذری را برای استفاده 
از تلفن همراهش پیدا کند. این ماجرا طولی نکشید و در آن ساعت بامداد، 
نوجوانی به یاری اش آمد و این گونه بود که پلیس ۱۱۰ با تماس مرد کارتن 
خواب در جریان رها شدن جسد توسط پرایدسواران قرار گرفت و نیروهای 
انتظامی عازم خیابان رسالت شدند. این گزارش حاکی است، ماموران انتظامی 
با مشاهده جسد، به حفظ صحنه حادثه پرداختند و مراتب را به قاضی ویژه 
قتل عمد اطالع دادند. هنوز ساعتی از این ماجرای وحشتناک نگذشته بود 
که قاضی دکتر حسن زرقانی به همراه عوامل بررسی صحنه جرم و گروه 
تخصصی کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی به محل کشف جسد رسید 
و بدین ترتیب تحقیقات ویژه در این باره آغاز شد .جسد مربوط به جوانی 
۲۹ ساله بود که آثار کوفتگی و ضرب و جرح با جسمی سخت روی پیکرش 
دیده می شد. با انتقال جسد به پزشکی قانونی، این پرونده جنایی زیر ذره 
بین تحقیقات تخصصی رفت و مشخص شد که جنایت احتماال در یک منزل 
مسکونی یا اتاق قابل سکونت رخ داده است چرا که وجود پتو روی پیکر بی 

جان جوان ۲۹ ساله، این فرضیه مقدماتی را تایید می کرد. از سوی دیگر 
زرقانی  قاضی  با صدور دستورات محرمانه  کارآگاهان  میدانی  بررسی های 
چند ساعت بعد به نتیجه رسید و هویت مقتول به نام »محمد-ح« فاش شد. 
ادامه تحقیقات بیانگر آن بود که محمد از مدتی قبل در یکی از باغ ویالهای 
همان منطقه مشغول کار شده بود. بنابراین گزارش ، با به دست آمدن این 
اطالعات، گروه ویژه ای از کارآگاهان با راهنمایی و نظارت مستقیم سرهنگ 
جواد شفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی( ماموریت یافتند تا به 
طور شبانه روزی به پیگیری این پرونده جنایی بپردازند به همین دلیل چند 
شاخه اطالعاتی و عملیاتی به سرپرستی سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس 
اداره جنایی( وارد عمل شدند و با توجه به فرضیه های موجود، تحقیقات خود 

را با کسب مجوزهای قضایی ادامه دادند.
گروهی از کارآگاهان درحالی به ردیابی خودروی پراید پرداختند که بررسی 
ها نشان می داد هنگام رها کردن جسد در خیابان رسالت، یک دستگاه پژو 
از  دیگری  گروه  گزارش،  بنابراین  است.  مشاهده شده  در محل  هم  آردی 
کارآگاهان هم، تحقیقات خود را به باغی کشاندند که محمد )مقتول( در آن 
جا کار می کرد. طولی نکشید که مالک و متصرفان باغ ویال شناسایی شدند 
و زیر چتر اطالعاتی کارآگاهان قرار گرفتند. بررسی های غیرمحسوس که با 
هدایت مستقیم قاضی زرقانی همراه بود به نتایجی رسید که نشان می داد: 
»محمد« با وساطت فردی به نام مصطفی به صاحب باغ ویال معرفی شده 
است بنابراین مصطفی دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفت. او گفت: محمد 
یکی از همکالسی های برادرم بود  اما من  از حدود 6 - ۵ سال قبل او را 
ولی  ویال معرفی کردم  باغ  به صاحب  است  بیکار  وقتی دیدم  می شناختم 
با  گزارش خراسان،  براساس  دیدم!   نهم خرداد  یا  را هشتم  او  بار  آخرین 
اظهارات این متهم ، بی درنگ کارآگاهان مالکان خودروهای پراید و آردی 
این  دارند.  باغ  مالکان  با  ارتباطی  نیز شناسایی کردند که مشخص شد  را 
گونه بود که با دستور قاضی ویژه قتل عمد، عملیاتی هماهنگ آغاز شد و 

۳ تن دیگر از متهمان این پرونده دستگیر شدند. اگرچه برخی از متهمان 
نقش خود را درجنایت انکار می کردند اما برخی دیگر راز تکان دهنده این 
قتل وحشتناک را برمال ساختند. متهمان این پرونده جنایی در اعترافاتی 
وحشتناک گفتند آن شب برای تفریح و خوشگذرانی سوار بر خودروهایمان 
به باغ ویال رفتیم و بساط مشروب خوری را پهن کردیم. اما وقتی قصد شنای 
شبانه را داشتیم متوجه شدیم که استخر خالی از آب است به همین دلیل 
تصمیم گرفتیم در همان حالت مستی به باغ یکی دیگر از آشنایان برویم که 

در فاصله کمی با آن جا قرارداشت.
خالصه همه با هم به باغی دیگر رفتیم و داخل استخر پریدیم تا شنا کنیم. 
در این گیرو دار بود که »سعید« گفت: من وینچستر )اسلحه شکاری( را 
که با خودم آورده بودم در باغ جا گذاشته ام! به همین دلیل سریع به باغ 
ویال بازگشتیم و از محمد که در آن جا کار می کرد درباره سالح وینچستر 
پرسیدیم چرا که سالح آن جا نبود اما »محمد« به تناقض گویی پرداخت که 
این موضوع موجب سوءظن و ناراحتی ما شد. وقتی دیدیم »محمد« جواب 
درستی نمی دهد با چوب و چماق به جانش افتادیم و او را کتک زدیم. او در 
حالی که بی رمق شده بود تقاضای آب کرد که ما هم مقداری آب به او دادیم 
ولی آب روی بدنش ریخت و لباس هایش خیس شد. احساس کردیم که 
دیگر حال وخیمی دارد به این دلیل پیکر او را با پتو درون پراید انداختیم تا 
به مرکز درمانی برسانیم اما در بین راه متوجه شدیم که جانی در بدن ندارد 
و نفس نمی کشد. خیلی ترسیده بودیم که به ناچار در خیابان رسالت 8۲ 

رهایش کردیم و از محل گریختیم.
دیگر  دستگیری  و  ردیابی  برای  کارآگاهان  تحقیقات  خراسان،  گزارش  به 
متهمان وعوامل مرتبط با این جنایت هولناک درحالی ادامه دارد که بررسی 
هانشان می دهد یکی از متهمان این پرونده سال ها قبل، جنایت دیگری 
مرتکب شده بود که ۱6 سال از عمرش را پشت میله های زندان گذرانده و 

در نهایت با گذشت اولیای دم از قصاص نفس نجات یافته است.

هیات مدیره شرکت 
احدی از سهامداران

آگهی دعوت سهامداران و اعضاء هیات مدیره شرکت 
دشت آران آستارا )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 1258 و شناسه ملی 10720131030 
جهت شرکت در جلسه فوق العاده و تعیین و تشکیل هیات رییسه و تعیین تکلیف موضوعات مطروحه

بدین وسیله پیرو آگهی مرحله اول در تاریخ 7 بهمن ۱۳۹۹ به شماره ۵668 سال بیست و چهارم روزنامه گیالن امروز و 
آگهی مرحله دوم به تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ به شماره ۵7۳۳ سال بیست و چهارم روزنامه گیالن امروز و همچنین 
دعوت نامه های ارسالی به کلیه اعضاء سهامداران و هیات مدیره و بازرسین شرکت، از نامبردگان دعوت می شود تا در 
جلسه ای که در ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ در محل هتل اسپیناس آستارا تشکیل می شود حضور به هم رسانند ضمنا 
به اطالع می رساند که روزنامه کثیراالنتشار شرکت، نقش قلم انتخاب شده بود که به دلیل برچیده شدن آن از استان 

گیالن، آگهی فوق در این روزنامه چاپ می گردد.
دستور جلسه

۱ – انتخاب هیات رییسه شرکت
۲ – انتخاب اعضای هیات مدیره

۳ – انتخاب بازرسان
۴ – انتخاب روزنامه کثیراالنتشار محلی

۵ – انتخاب محل شرکت
6 – تعیین تکلیف بدهی های شرکت

موسسه مجتمع مسکونی دهکده ساحلی ثبت شده به شماره 120 
و شناسه ملی 14003255219

بدین وسیله از کلیه مالکان ویالیی موسسه مجتمع مسکونی دهکده ساحلی دعوت به عمل 
می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی که در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه مورخ ۴ تیر 
ماه ۱۴۰۰ در نشانی: بندرانزلی. غازیان. مجتمع مسکونی دهکده ساحلی. سالن اجتماعات 

مجتمع فرهنگیان تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

۱ – رسیدگی و تصویب عملکرد مالی سال ۱۳۹۹
۲ – رسیدگی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

۳ – انتخاب یک نفر بازرس اصلی و علی البدل
رییس هیات مدیره رییس مجمع عمومی   
مهندس پرویز گلریز                دکتر مجید کیارشی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی »نوبت اول«


