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چهارشنبه  4 اردیبهشت  1398 |  سال هفتم |  شماره 1676

6
یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال در نظرآباد کرج توقیف شد. علی سلیمانی، 
فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد با اشاره به اجرای طرح برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف گفت: 
»مأموران در حین انجام مأموریت به یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شده و بالفاصله دسور توقف 
آن را صادر کردند. با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که موتورسیکلت فاقد هرگونه مجوز قانونی 
و بارنامه گمرکی اســت که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده اســت. راکب موتورسیکلت به همراه 

موتورسیکلت توقیفی جهت بررسی موضوع به کالنتری ۱۱ مرکزی منتقل شدند.«

 توقیف
  موتورسیکلت

 80 میلیون تومانی 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

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

تحقیقات نشان می دهد که 
خستگی راننده یکی از عوامل 

مؤثر در بیش از ۲۰ درصد 
تصادفات جاده ای و بیش از 

یک چهارم تصادفات کشنده و 
جدی است.

آگهی ثبتی

  آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتي شهرکرد 

بخش ده استان چهارمحال و بختیاري
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  سه  و  یک  مواد  دستور  به 
ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی 
که در هیأت مندرج در قانون مذکور مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک شهرکرد 
مورد رسیدگی و رأی آن صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی 

می گردد :
امالک واقع در قریه شهرکرد به شماره پالک ۲- اصلی

7843  فرعي آقاي نصراله عالي پور مرغملکي ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 26/ 220   متر مربع خریداری شده مع الواسطه از سید تقي امیني

از  به چهاردانگ مشاع  یداله خسروي سوادجاني نسبت  آقاي  8007 فرعي 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 169 متر مربع خریداری شده مع الواسطه 

از سیدحسن حسیني
از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  کریمي سوادجاني  فرحناز  خانم  فرعي   8007
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 169 متر مربع خریداری شده مع الواسطه 

از سیدحسن حسیني
8606 فرعي آقاي داریوش یوسفي خراجي ششدانگ یک باب ساختمان به 

مساحت 16/ 199 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از سید هادي رضوي
باب  یک  آبادي ششدانگ  زاده مصطفي  آقاي محمد حسن  فرعي   10069
ساختمان به مساحت 160 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از غالمحسین 

حیدریان
15302  فرعي خانم تهمینه بني مهدي دهکردي نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 84/ 165  متر مربع خریداری شده مع 

الواسطه از محمد تقي کریمي
15302 فرعي آقاي منصور بني مهدي دهکردي نسبت به چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 84/ 165  متر مربع خریداری شده مع 

الواسطه از محمد تقي کریمي
امالک واقع درمزرعۀ شوره بومی شهرکرد پالک 9-اصلی

خانم زهرا محمودیان دهکردي نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک 
از فتح  الواسطه  باب خانه به مساحت 04/ 124 متر مربع خریداری شده مع 

اله ریاحي
از ششدانگ یک  دانگ مشاع  به چهار  نسبت  بلوطي دهکردي  پرویز  آقاي 
از فتح  الواسطه  باب خانه به مساحت 04/ 124 متر مربع خریداری شده مع 

اله ریاحي
امالک واقع درقریه فرخ شهر به شماره پالک ۲۲- اصلی

به  خانه  باب  یک  ششدانگ  چلوئي  احمدي  خداداد  آقاي  فرعي    4337
مساحت 07/ 202 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از خیراله علي اکبریان

امالک واقع درابنیه شهرکیان به شماره پالک 4۰-اصلی
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  شهرکي  اسکندري  حمیدرضا  آقاي  فرعي   10
پور  قلي  عبدالحمید  از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  497متر  مساحت 
گواهي مي  بالعکس  و  از پالک 11/ 40  ثبت  مورد  عبور  حق  شهرکي، ضمناً 

گردد. 
امالک واقع در ابنیه چالشتر  به شماره پالک 5۲- اصلی

807 فرعي خانم سلطنت رضامند چالشتري ششدانگ یک باب خانه قدیمي 
عبدالوهاب  از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر    119  /17 مساحت  به 

نصر چالشتري
امالک واقع درقریه زانیان به شماره  پالک 6۰-اصلی

1962 فرعي آقاي رضا قائدي باردئي ششدانگ یک باب خانه به مساحت 92/ 
255 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از حبیب اله توکلي

3916 فرعي آقاي سیف اله نظري زاده زانیاني ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 84/ 230 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از علي نظري

امالک واقع درقریه بن پالک 1۰9- اصلی
2088 فرعي خانم رحیمه موسوي بني ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

86/ 130  متر مربع خریداری شده مع الواسطه از علي اکبر اکبري
امالک واقع درقریه سورشجان به شماره پالک ۲1۲-اصلی

باقرزاده سورشجاني ششدانگ یک باب ساختمان  918 فرعي آقاي مهراب 
مسکوني به مساحت 44/ 163   متر مربع خریداری شده مع الواسطه از حاجي 

آقا باقرزاده سورشجاني
2684  فرعي آقاي عیسي حیدري سورشجاني ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 03/ 185  متر مربع خریداری شده مع الواسطه از ابراهیم حیدري
امالک واقع درابنیه هفشجان به شماره پالک ۲۲۰-اصلی

1766 فرعي خانم صغري مطلبي ششدانگ یک باب خانه به مساحت 65/ 
304   متر مربع خریداری شده مع الواسطه از اسفندیار فروزنده و شرکاء

امالک واقع در قریه هفشجان به شماره پالک ۲۲1-اصلی
از  ابراهیم توکلي هفشجاني نسبت به سه دانگ مشاع  5404  فرعي آقاي 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 28/ 142 متر مربع خریداری شده مع 

الواسطه از رضا توکلي
5404  فرعي آقاي علي نجات توکلي هفشجاني نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 28/ 142 متر مربع خریداری شده 

مع الواسطه از رضا توکلي
باب  یک  ششدانگ  هفشجاني  پور  عالي  افراسیاب  آقاي  فرعي    5677

ساختمان به مساحت 46/ 282  متر مربع خریداری شده مع الواسطه از امیراقا 
عالي پور

امالک واقع درمزرعۀ پشت ده غربي به شماره پالک )۲ب -اصلي(که 
به پالک 157۲- اصلی تبدیل گردیده است.

مربع  متر   189 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  احمدي  رحیم  آقاي 
خریداری شده مع الواسطه از میرزاقلي حبیبیان

امالک واقع در مزرعه پشت ده شرقی از مزارع شهرکرد پالک )2ج -اصلي( 
که به پالک 1573- اصلی تبدیل گردیده است.

2292  فرعي آقاي رحمان اله بخشي هفشجاني نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 63/ 176 متر مربع خریداری شده مع 

الواسطه از میرزا عباسي دهکردي
2292  فرعي آقاي بیژن کریم زاده سورشجاني نسبت به چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 63/ 176 متر مربع خریداری شده مع 

الواسطه از میرزا عباسي دهکردي
امالک واقع درقریه شهرکیان به شماره پالک )4۰ – اصلي مکرر(که 

به پالک1574- اصلی تبدیل گردیده است.
2733  فرعي آقاي مصطفي خلیلیان گل سفیدي نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان مسکوني به مساحت 270   متر مربع خریداری 

شده مع الواسطه از علي علي دوستي
2733  فرعي آقاي محمد خلیلیان گل سفیدي نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان مسکوني به مساحت 270   متر مربع خریداری 

شده مع الواسطه از علي علي دوستي
4747  فرعي آقاي محسن مالکي شهرکي ششدانگ یک باب ساختمان که 
با پالک 1230/ 1574 تشکیل یکباب خانه داده است به مساحت 44/ 6  متر 

مربع خریداری شده مع الواسطه از نوروزعلي نیازي
4776  فرعي آقاي یعقوب خلیلیان گل سفیدي نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان مسکوني به مساحت 270 متر مربع خریداری 

شده مع الواسطه از علي علي دوستي
4776  فرعي آقاي ایوب خلیلیان گل سفیدي نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان مسکوني به مساحت 270 متر مربع خریداری شده 

مع الواسطه از علي علي دوستي
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی این آگهی نسبت به امالک فوق الذکر در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی  آگهی و در صورتی که اشخاص 
ذی نفع به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید تا دو ماه از تاریخ انتشار اولین 
آگهی در شهرها و از تاریخ الصاق آگهی در روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد شهرکرد تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت شهرکرد تحویل دهد.در این صورت 
اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
مالکیت  به صدور سند  مبادرت  ثبت محل  اداره   ، نکند  ارائه  را  عمومی محل 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول :  چهارشنبه   ۰4/  ۰۲  / 98 
تاریخ انتشار نوبت دوم:   پنج شنبه   19 /  ۰۲ / 98

رضا بشارتي
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان شهرکرد

اصفهان – بهمن راعی| ســاخت مجموعه 5 پل و تقاطع 
غیرهمســطح نصف جهان در ورودی شــرق اصفهــان، بار 

ترافیکی شهر را کاهش می دهد
شهردار اصفهان در آئین آغاز به کار پروژه مجموعه پل ها و 
تقاطع غیرهمسطح نصف جهان که بخشی از حلقه حفاظتی 
کالن شــهر اصفهان اســت با اشــاره به اینکه رینگ چهارم 
ترافیکی شــهر اصفهان 78 کیلومتر طول دارد که حدود 50 
کیلومتر آن در شهر اصفهان اجرایی می شود، اظهار کرد: این 
طرح در واقع یک آزادراه دورتادور شــهرهای اطراف اصفهان 
اســت که احداث آن می تواند بار ســنگین ترافیک در نقاط 
مختلف شــهر اصفهان را کاهش دهد.  به گزارش خبرنگار ما 
از اصفهان، قدرت اله نوروزی با بیان اینکه این طرح شــهر را 
با روان ســازی منطقی ترافیک مواجه می کند، گفت: کاهش 
مصرف ســوخت، افزایش ســرعت تردد و کاهــش آلودگی 
هوا از جمله مزایای رینگ چهارم ترافیکی شــهر اســت که از 
اســتانداری اصفهان می خواهم برای اینکه ماموریت تعریف 
شــده ما در مورد این طرح محقق شــود، کمــک الزم برای 
تخصیص اعتبــارات دولتی به این پروژه را داشــته باشــند.  
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه احداث رینگ چهارم ترافیکی 
شــهر اصفهان با آغاز عملیات عمرانی تقاطع غیرهمسطح در 
بزرگراه شهید اردســتانی در آذرماه آغاز شــد، گفت: با آغاز 
تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی اعالم کردیم 
که این طرح ظرف 10 ماه ساخته خواهد شد و اکنون شواهد 
امر حاکی از سرعت خوب پروژه است به طوریکه اکنون در این 
طرح شــش درصد از برنامه ریزی اولیه جلوتر هستیم. وی از 
پرداخت 23 میلیارد تومان برای آزادســازی زمین های طرح 
مجموعه پل های تقاطع غیرهمســطح نصف جهان خبر داد 
و گفت: این پل با نگاه معماری و شهرســازی ساخته می شود 
چراکه منطقــه ای که پروژه در آن قرار گرفته دروازه شــرقی 

ورود به شهر اصفهان به شمار می رود. 
شــهردار اصفهان افزود: از مجموعه پــل های نصف جهان 
تا تقاطع غیرهمســطح در بزرگــراه اردســتانی 7 کیلومتر 
مسیر است که اجرای آن ســاالنه از نظر سوخت 30 میلیارد 
تومان ســود دارد که از این عدد، 18 میلیارد تومان به هزینه 
های کاهش ســوخت مرتبط اســت. در ادامه این مراســم 
اســتاندار اصفهان نیز ضمن قدردانی از تالش های شهرداری 
و شــورای شــهر اصفهان برای اجرای طرح هایی که منجر به 
کاهش ترافیک در شــهر اصفهان می شــود، اظهار کرد: یکی 
از مشــکالت ما در عرصه هــای مختلف مصــرف زیاد انرژی 
اســت که دلیل اصلی آن هم ارزان بودن انرژی در کشور ما به 
شــمار می رود. معاون عمران شهری شهرداری اصفهان هم با 
اشــاره به مختصات فنی رینگ چهارم ترافیکی شهر اصفهان، 
اظهار کرد: طرح مطالعاتی ساخت حلقه چهارم ترافیکی شهر 
اصفهان از ســال 73 آغاز شد و نهایتا در ســال 79 با دریافت 
مصوبه شورای عالی برنامه ریزی استان اصفهان به پایان رسید 

اما هیچ گاه فازهای اجرایی آن در دوره های قبلی اجرا نشد.

آغاز عملیات اجرایی مجموعه پل ها 
و تقاطع غیرهمسطح نصف جهان با 
برآورد هزینه 1220 میلیارد ریال

استان

مدیر شــرکت ملــی پخش فــرآورده های نفتــی منطقه 
چهارمحال و بختیاری جعفر ساالری نسب از افزایش ظرفیت 

ذخیره سازی بنزین در انبار نفت شهرکرد خبر داد .
به گــزارش روابط عمومی شــرکت پخش فــرآورده های 
نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری، جعفر ســاالری نســب 
اظهار کرد: بــا انجام عملیات تبدیل یک مخزن نفت ســفید 
 به مخزن نگهداشــت بنزین در انبار نفت شــهرکرد، ظرفیت
 ذخیره ســازی بنزین در ایــن انبار به میزان پنــج میلیون و 
500 هزار لیتر افزایش یافت . ســاالری نسب افزود: عملیات 
تبدیل یک دســتگاه دیگر مخزن 5,5 میلیــون لیتری نفت 
ســفید به مخزن بنزین در دست انجام اســت که در مجموع 
این افزایش ظرفیت ذخیره سازی بنزین در انبار نفت شهرکرد 
به 11 میلیون لیتر خواهد رســید.  این مقام مسئول تصریح 
کرد: اهمیت تأمین به موقع ســوخت مورد نیاز شهروندان در 
شرایط مختلف، افزایش ترددهای درون استانی و افزوده شدن 
به تعداد خودرو های اســتان از عوامل اصلی افزایش ظرفیت 

بنزین در انبار نفت شهرکرد است. 

افزایش ذخیره سازی بنزین در انبار 
نفت شهرکرد 

استان

شــهروند|  دو زن دوچرخه ســوار سوییســی یک 
شــبانه روز در منطقه المــوت قزوین گرفتار شــدند که 
درنهایت روســتاییان تاریک دره آنها را پیــدا کردند. این 
دو زن سوییسی به همراه یک زن ایرانی-  سوییسی برای 
دوچرخه سواری به این منطقه رفته بودند که در راه مسیر 
خود را گــم کرده و در برف و کوالک گرفتار شــدند. یک 
روستایی مســیرهای حرکت این دو را در چندین کانال 
تلگرامی منطقه اطالع رسانی کرد که همین مسأله باعث 

شد دو زن تبعه سوییس از گرفتاری نجات پیدا کنند.  
سه روز پیش بود که دو زن دوچرخه سوار سوییسی به 
همراه یک ایرانی-  سوییسی در قالب یک تیم سه نفره از 
منطقه الموت قزوین وارد منطقه کلیشم در بخش عمارلوی 

شهرستان رودبار شدند. آنها برای دوچرخه سواری به این 
منطقه رفته بودند. تا این که روز یکشنبه دو زن سوییسی 
از همراه خود جدا و به منطقه دیلمان عازم شدند. اما آنها 
در ارتفاعات بخش دیلمان از شهرستان سیاهکل در سرما 
و برف گرفتار شــدند. بعد از این که از ایــن دو زن خبری 
نشد، کم کم پیگیری ها در این رابطه آغاز شد. مردم روستا 
دست به دست هم دادند و جســت وجوهای خود را آغاز 
کردند. از طرف دیگر فــردی به نام حامد غالمی نیز که از 
ساکنان روستای کوهستانی اسطلخ کوه از توابع خورگام 
شهرســتان رودبار بود، مســیرهای حرکت این دو را در 
چندین کانال تلگرامی منطقه اطالع رسانی کرد. او نسبت 
به گم شــدن و احتمال خطر برای این دو دوچرخه سوار 

سوییسی هشدار داد و از روســتاییان مسیر خواست در 
صورت پیدا کردن آنها به نجاتشان بشتابند.

از طرفی از روز دوشنبه امکان ارتباط موبایلی این دو با 
همراه خود به دلیل نداشتن خط قطع می شود و نداشتن 
تماس موبایلی موجب نگرانی همراهان آنها شــده بود. تا 
این که صبح روز دوشنبه  روســتاییان تاریک دره آنها را 
پیدا می کنند. شب دوشــنبه این دو میهمان آنها بودند و 
 روز سه شنبه، آن منطقه را به سمت سیاهکل و الهیجان

 ترک کردند.
این دو دوچرخه سوار، روســتاهای کلیشم، قوشالنه، 
کرفچال، سیستانک، دنبالده، اسطلخ کوه، ناش و آسیابر 
را رکاب می زنند که در روســتای تاریــک دره که در 10 

کیلومتری شــهر دیلمان قرار دارد، گرفتار برف و بوران 
می شوند.

فیلپنیا و رایان 20 ساله، ناآشنا با این منطقه کوهستانی 
در بارش برف و باران و سرمای شدید در راه و بیراهه گرفتار 
شده بودند و دوچرخه ها در برف از حرکت باز می ایستند، 
اما روستاییان تاریک دره آنها را پیدا می کنند و این دو زن را 

در خانه های گرم خود پناه و اسکان می دهند .
یکی از این دو دختر سوییسی در رابطه با جزییات این 
ماجرا به خبرنگار »شــهروند« گفت: »ما چندین  ســال 
است به کشورهای مختلف سفر کرده ایم. آلمان، ویتنام، 
مراکش، روسیه و خیلی کشورهای دیگر. اما این نخستین 
بار بود که با دوچرخه به کشــوری سفر کرده ایم. چند روز 
پیش با هواپیما به ایران آمدیم. خیلی دوســت داشتیم 
به ایران بیاییم، با این که اطرافیانمان همیشــه رأی ما را 
می زدند و می گفتند به ایران نروید، اما ما عاشــق ایران و 
خیام و حافظ بودیم. همیشه دوست داشتیم شهر این دو 
شاعر بزرگ را ببینیم. برای همین چند روز پیش به ایران 
رسیدیم. دوچرخه سواری را به همراه دوست ایرانیمان که 
در سوییس زندگی می کند، از شهر شیراز شروع کردیم. 
رکاب زدیم تــا این که به قزوین رســیدیم. در قزوین بود 
که از دوســت ایرانیمان جدا شدیم. اولین بار بود که ایران 
می آمدیم، ما به همه کشــورها رفته بودیم و از روی نقشه 
دقیقی که داشــتیم هیچ وقت گم نمی شدیم. این بار هم 
تصور کردیم با نقشــه ها می توانیم مسیر را پیدا کنیم و تا 
دیلمان رفتیم، تا این که در روستای تاریک دره مسیر را گم 
کردیم و در برف و سرما گرفتار شدیم. البته جاده هم خاکی 
بود و به سختی می توانستیم رکاب بزنیم. خیلی ترسیده 
بودیم و نمی دانستیم باید چه کار کنیم، تا این که خانواده 
آقای »علیرضا داخیم« را آن جا دیدیم. آنها از روستاییان 
مهربانی بودند که وقتی وضع ما را دیدند، به ما پناه دادند. 
یک شب در خانه آنها میهمان بودیم و خیلی به ما محبت 
کردند. تا این که صبح به بخشدار اطالع دادند و ما را اسکان 
دادند. اصال تصور نمی کردیم ایران  چنین شهر ها و موقعیت 
جغرافیایی خوبی داشته باشد. میهمان نوازی مردم هم قابل 
قیاس با کشورهای دیگر نیست. با این که گم شدیم، ولی 
تجربه خوبی بود و حتما دوباره با خانواده هایمان به ایران 
برخواهیم گشت. ایران جزو کشــورهای مورد عالقه مان 

شده است.«
علیرضا داخیم که به این دو دختر سوییســی پناه داده 
بود دراین باره گفت: »خانواده ام آن روز صبح ســر زمین 
کشاورزیشان بودند که این دو دختر را دیدند. آنها بشدت 
ترسیده بودند و داشتند یخ می زدند. ساعت 10 صبح بود 
که خانواده ام آنها را دیدند و وقتی وضعیتشــان را دیدند، 
بالفاصله آنها را به خانه آوردند و پناه دادند. در  روســتای 
ما 20 خانواده زندگــی می کنند که پدر و مــادر و برادر 
و خواهرهایم هم در این روســتا هستند. این دو دختر که 
دچار ســرمازدگی شــده بودند را به خانه پدرمان بردیم، 
خانه 80متری. در ابتدا بســیار ترسیده بودند، اما وقتی از 
آنان پذیرایی کردیم، به ما اعتماد کردند و توانستیم چند 

کلمه ای دست وپا شکسته با آنها صحبت کنیم.«

گفت وگوی »شهروند« با دختران  سوییسی که  روستاییان تاریک دره آنان را نجات دادند

گمشدگان سیاهکل!
 خانواده »داخیم« ۲4 ساعت از  »فیلپنیا« و »رایان« در خانه خود پذیرایی کردند


