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6
دو قاچاقچی  سکه های تاریخی در مترو دستگیر شدند. ساعت 10 صبح شنبه، بیست وچهارم فروردین 
ماه، ماموران انتظامی گشت مترو صحن مطهر، هنگام گشتزنی در سکوی ایستگاه مترو متوجه رفتار 

مشکوک دو مرد شدند که یک ساک نیز همراه آنان بود.
هر دو متهم رابطه نسبی با یکدیگر داشــته و از شهرستان همدان  برای فروش سکه ها به تهران آمده 
بودند. در بازرسی از ساک آنان، 1300 عدد سکه عتیقه کشف شد. یکی از متهمان ادعا کرده که سکه ها 
را چهار ســال پیش از فردی خریداری کرده اســت. هر دو متهم برای بررسی جزییات پرونده به پلیس 

پیشگیری منتقل شده اند.

کشف 1300 
سکه عتیقه از 
دو مسافر مترو 
در تهران

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

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

بستن کمربند می تواند خطر 
مرگ و میر را در سرنشینان 

صندلی عقب، ۲۵ تا ۷۵ درصد 
کاهش دهد.

آگهی ثبتی
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نوبت اول

شماره مجوز:5/146
ثبتی  وضعیت  تکلیف   تعیین  قانون  اجرای  در  اینکه  به  نظر 
 1397-4371 رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی 
شناسنامه  شماره  زاده  ناصحی  فاضل  آقای  مورخ97/11/30تصرفات 
شماره  ملی  کد  دارای  عبدالباری  فرزند  آبادان   از  صادره   2730
 170/10 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ    1819852636
مترمربع در قسمتی از شش دانگ پالک 2690/10 واقع در بخش 2 
اهواز گردیده پس از اخبار خروجی دفتر 59 صفحات 149 به نام سید 
حبیب ابوخمیس موسوی، برابر ماده 3قانون مزبور مراتب در دو نوبت به 
فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هر کس نسبت 
به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به اداره 
ثبت اسناد و امالک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات 
محل  ثبت  اداره  به  و  اخذ  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  تقدیم  قضایی 
موعد  در  اعتراض  وصول  عدم  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تحویل 
مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود.

تاریخ انتشار نوبت اول 1398/01/۲۵
تاریخ انتشار نوبت دوم  1398/0۲/10

                                                نصرت اله  
                      کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

_____________________________________
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نوبت اول

شماره مجوز: 5/148
ثبتی  وضعیت  تکلیف   تعیین  قانون  اجرای  در  اینکه  به  نظر 
 1397-4511 رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی 
شناسنامه  شماره  روشنگرزاده  علیرضا  آقای  تصرفات  مورخ97/12/13 
477 صادره از اهواز فرزند محمود دارای کد ملی شماره 1753960029 
نسبت به یکباب ساختمان به مساحت 163/50 مترمربع در قسمتی از 
شش دانگ پالک ثبتی 1988 باقیمانده واقع در بخش 2 اهواز اخبار 
خروجی به نام اخبار اراضی شرکت پاداد منجر به صدور رای گردیده 
برابر ماده 3قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت 
و  به تصرفات مفروزه  تا هر کس نسبت  اطالع عموم آگهی می گردد 
مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک 
اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت 
تقدیم  به مقامات قضایی  اعتراض دادخواست  تاریخ تسلیم  از  ماه  یک 
نمایند.  تحویل  ثبت محل  اداره  به  و  اخذ  تقدیم دادخواست  و گواهی 
اداره ثبت  اعتراض در موعد مقرر  بدیهی است در صورت عدم وصول 

برابر مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/01/۲۵
تاریخ انتشار نوبت دوم  1398/0۲/10

                                              نصرت اله  
                        کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

ساری – علی جعفری گرجی
سیل اخیر به صورت مســتقیم  بیش از 8 میلیارد تومان به 
شبکه هاي توزیع برق مازندران خسارت وارد کرد. مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروي برق مازندران گفت: ســیل اخیر بیش 
از 8 میلیارد تومان به صورت مســتقیم به شبکه هاي توزیع 
برق مازندران خسارت وارد کرد. مهندس قاسم شهابي  افزود: 
بیشترین خسارت سیل اخیر در شهرهاي سوادکوه، سوادکوه 
شمالي، سیمرغ، شمال و جنوب ســاري، جنوب بابل ، آمل، 
گلوگاه، نکا، بهشــهر و میاندورود بوده که بــا برنامه ریزي و 
مدیریت بحران توانستیم برقي پایدار را براي مشترکین برقرار 
کنیم. مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با اشاره به اینکه 
هیچ مشــترک بدون برقي در مازندران نداریم، تصریح کرد: 
کارکنان شــرکت توزیع نیروي برق مازندران با  تالش شبانه 
روزي براي برق دار کردن و رفع مشکالت در شبکه تمام همت 
و غیرت خود را بکار بستند. وي در ادامه گفت: براي بازسازي، 
مقاوم ســازي و پایداري شبکه هاي آســیب دیده  نیاز به 22 

میلیارد تومان اعتبار مي باشد.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق مازندران 
خبر داد ؛

خسارت 8 میلیارد تومانی سیل اخیر به 
شبکه توزیع برق مازندران

استان

اصفهان – بهمن راعی
در روز جانباز که طی ابتکاری از ســوی مدیرعامل شرکت 
آب  فاضالب استان اصفهان  بنام روز ســقاء نامگذاری شد از 
53 نفر از کارکنان صنعت آب و فاضالب شــهری و روستایی  
بعنوان سقا برتر که در امر خدمت رسانی به مشترکین موفق 

عمل کردند تقدیر بعمل آمد.
مهندس هاشــم امینی در این مراســم در جمع کارکنان 
شرکت آب و فاضالب شهری و روستایی اعالم کرد:برای اینکه 
در امر خدمت رسانی به درجه سقایی برسید مستلزم ایثار و از 
خودگذشتگی است  وراه رســیدن به درجه سقایی  پرداختن 

خالصانه به  انجام وظایف محوله می باشد.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان 
اینکه در سالهای اخیر کارکنان آبفا استان اصفهان نه تنها در 
امر خدمت رســانی پایدار، به مردم  موفق بودند بلکه در این 
روزها که شاهدخساراتی که وقوع  سیل در برخی از استانهای 
کشــور به بار آورد کارکنان آبفا  نیز در زمینه امداد رسانی به 
ســیل زدگان هم موفق بودند اعالم کرد:کارکنان شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان از نیمه دوم فروردین ماه تاکنون در 
استانهای لرستان و خوزستان مشغول به امداد رسانی به مردم 

آسیب دیده در این مناطق هستند.

مديرعامل شركت آب وفاضالب استان 
اصفهان در روز سقاء اعالم كرد:

ایثار و از خودگذشتگی در امر خدمت 
رسانی پایدار  راه رسیدن به درجه 

سقایی است

شــهروند|صحنه هولناکی بود. آب هــای گل آلود در استان
عرض چند ثانیه خانه  دو طبقه را تخریب کرد و با خود برد. 
خانه ای که در آن زندگی جاری بود. خانه ای  که پناهگاه دو 
خانواده بود. در آن لحظه وحشتناک هیچ کس در ساختمان 
نبود،  ساکنانش زنده ماندند تا شاهد مرگ تمام خاطرات و 
زندگیشــان باشند. سیل مرگبار  لرســتان، خانه و زندگی 
دو خانواده را در عرض چند ثانیه بلعیــد و با خود برد. حاال 
 خانواده های رشیدی و ملکی به همراه فرزندانشان، سرگردان 
و آواره مانده اند. بی  آنکه حتی سرپناهی داشته باشند. هر روز 
و هر ثانیه چیز جدیدی از خانه و زندگیشان  به یاد می آورند 
و برای از دست دادنش اشــک می ریزند. عکس، پول، طال، 
مدارک یا حتی یک اسباب بازی کوچک که برایشان یک دنیا 
ارزش داشت و سیل به  هیچکدام از اینها رحم نکرد. همه را با 

خود برد و فقط جان ساکنان را نگرفت.  
عکسهایمانهمدیگربرنمیگردد

زینب رشیدی زن 34 ساله ای است که در طبقه دوم این 
آپارتمان به همراه شوهر و  فرزندانش زندگی می کرد. زینب 
حاال مانده است که برای کدام یک از خاطراتش  اشک بریزد. 
برای فیلم عروســی اش، عکس های نوزادی دو پسرش یا 
دستمزد  شوهرش که همگی را از دست داده است. مادری 

که اشک ریختن دو پسر کوچکش  برای کتانی نو و اسباب 
بازی هایشان را می بیند و کاری از دستش بر نمی آید. زینب 
 درباره این ماجرای تلخ به خبرنگار »شــهروند« می گوید: 
»ما دو ســال بود که ایــن خانه   80 متــری را اجاره کرده 
بودیم. 5 میلیون و ماهی 150 هزار تومان؛ اما زندگی ام در 
 عرض چند ثانیه نابود شــد. آن روز ما خدا را شکر در خانه 
نبودیم. به یکی از روستاهای  اطراف برای دیدن بستگانمان 
رفته بودیم. بعد باران گرفت و شدید شد. تا جایی که  راه ها 
بسته شد و ما نتوانســتیم به خانه مان برگردیم. تا دو روز 
خبر نداشتم چه بالیی  سرمان آمده، اما بعد از دو روز خبر 
دادند که خانه مان کال خراب شده؛ خیلی شوکه  شده بودم. 
اصال باور نمی کردم. باز هم تصور می کردم قسمتی از خانه 

تخریب شده  باشد. اما بعد از چهار روز باالخره راه کمی باز 
شد و توانســتیم به خانه مان برگردیم.  اما وقتی رسیدیم 
دیدم هیچی از خانه نیست. جایش کامال خالی بود. باورم 
نمی شد  ســیل تا این اندازه ما را بیچاره کرده باشد. هرچه 
داشتیم و نداشــتیم را آب با خود برده  بود. خانه را با تمام 
وسایل با خودش برد. حاال دیگر هیچ چیزی نداریم. تمام 
غصه  هام برای یادگاری هایی است که دیگر برنمی گردد. 
فیلم عروسی ام، عکس های  عروســی، عکس های به دنیا 
آمدن دو پســرم و تمام خاطراتی که همگی نابود شدند. 
من  دو پسر 3ساله و 10ساله دارم. آنها هم حاال هر روز برای 
کیف و کتاب و اسباب  بازی هایشان اشک می ریزند. برای 
پسر بزرگم تازه یک کتانی سفید خریده بودیم که  خیلی 
دوستش داشت. پسر کوچکم هم یک اسکوتر داشت که به 

آن می گفت موتور.  حاال هر روز 
گریه می کند و می گوید موتورم 
را می خواهم. شوهرم به تازگی 
900  هزار تومان پول نقد برای 
دســتمزدش گرفته بود که آب 
آن را هم با خود برد. چهار  النگوی 
طالی من را هم با خودش برد. 
وقتی به تمام اینها فکر می کنم 
نمی توانم  اشک نریزم. زندگی و 
خاطراتم همگی از بین رفت. حاال 
هرچقدر هم که به ما کمک  شود 
و دولت برای مــا زندگی فراهم 
کند، ولی هیچ چیزی جای آن 
یادگاری ها، فیلم ها  و عکس ها و 
وسایلی که دوستشان داشتیم 
را نمی گیرد. مثال من خودم یک 
کتاب قرآن  با دست خطی خاص 
داشتم که به شدت آن را دوست 
داشتم. خیلی وسایل دیگر هم 
بود  که از دستشــان دادم و تمام 
شــد. زندگیمان تباه شد. حاال 
در مدرســه ای به همراه شوهر 
 و فرزندانم زندگــی می کنیم و 
هیچ چیــزی نداریم. حتی یک 
مدرک هویتی؛ شوهرم  کشاورز 
بود و تمــام راه های زمین های 
کشاورزی که در آن کار می کرد 
خراب شــده  و فعال بیکار است. 
مــا مانده ایــم و آینــده ای که 
اصال مشخص نیســت. حتی 
نمی  دانیم قرار اســت برایمان 

چکار کنند. فقط داریم روزها را شب می کنیم و شب ها را 
 روز می کنیم تا ببینیم تکلیفمان چه می شود. این جا واقعا 

زندگی برایمان سخت شده  است.« 
زندگینابودشدهطال

طال ملکی هم یکی دیگر از ســاکنان این خانه دو طبقه 
بود. در طبقه اول زندگی می  کرد. خانه برای خودش بود. به 
همراه دختر 26 ساله اش زندگی می کرد که سیل  همه چیز 
را با خود برد. حاال طال و دخترش سرگردان شده اند بی آن که 
چیزی برای  زندگی کردن داشته باشــند. خواهرزاده طال 
دراین باره به »شهروند« می گوید:  »وقتی  سیل آمد خاله ام 
و دخترش در خانه نبودند. آنها فیلم خراب شدن خانه شان  
را دیدند و  آنقدر اشک ریختند که نمی دانستیم باید برایشان 
چکار کنیم. زندگیشان نابود شده بود.  آنها  هم زندگی سختی 

داشتند. دو پســر طال جای دیگری بودند و طال و دخترش 
بدون سرپرست در کنار هم زندگی می کردند. حاال دیگر آنها 
 هیچ جایی برای زندگی کردن ندارند. شوهر طال همان زمان 
که دخترش شیرخواره  بود فوت کرد و طال در این مدت به 
سختی فرزندانش را بزرگ کرد. این خانه هم  برای خودش 
بود و طبقه باال هم برای پسرش بود که آن را اجاره داده بود. 
تمام  وســایل آنها را آب با خودش برده؛ طال هرلحظه یک 
وسیله را به یاد می آورد و گریه  می کند. چون سرش را عمل 
کرده مرتب فشارش باال است و حال مناسبی ندارد.  خیلی 
دلمان برایش می سوزد. از بین این همه خانه، فقط خانه آنها 
خراب شد و هیچ  چیزی از آن باقی نماند. آن هم این زن که 
تنها بود و زندگی سختی داشت. حاال اما  زندگی اش سخت تر 

از گذشته خواهد شد.« 

گفت وگوی »شهروند« با ساکنان خانه ای دو طبقه که در سیالب 
معموالن کامل فروریخت

سیل خاطراتمان را 
هم با خود برد

وقتیسیلآمدخالهامودخترش
درخانهنبودند.آنهافیلمخراب
شدنخانهشانرادیدندوآنقدر

اشکریختندکهنمیدانستیمباید
برایشانچکارکنیم.زندگیشان
نابودشدهبود.آنهاهمزندگی

سختیداشتند


