
 كيت كالرنبرگ، روزنامه نگار و پژوهشگر در مقاله 
اخير خود از نقش سازمان هاي اطالعاتي در تغيير 
سياست ها و نگرش جوامع پرده برداشته است. وي 
در مقاله خود در رسانه راشاتودي با عنوان »خط لوله 
پيشنهادي تاپي، ۲۵سال پيش طالبان را به قدرت 
رساند. آيا بار ديگر اين اتفاق تكرار خواهد شد؟« به 
بررسي ابعاد دخالت سازمان هاي اطالعاتي منطقه 
در تحوالت افغانس�تان و خط لول�ه تاپي پرداخته 
اس�ت. در اين مقاله يادآور ش�ده است كه شركت 
نفتي يونوكال در سال ۱۹۹۶ميالدي به طالبان كمك 
كرد تا قدرت را در افغانستان به دست گيرد و زمينه 
الزم براي س�اخت خط لوله تاپي از تركمنس�تان 
ب�ه افغانس�تان، پاكس�تان و هن�د فراهم ش�ود. 

  به سوي كشف حقيقت
طالبان توانسته است با اهرم مقابله با داعش، حمايت 
چند دولت غربي را به دست آورد. در سال هاي ۱۹۹۶ 
تا ۲۰۰۱ ميالدي نيز با ايجاد روابط پشت پرده با شركت 
نفتي يونوكال توانست از پشتيباني غرب برخوردار شود. 

تعدادي از كارشناسان نيز معتقدند قدرت گرفتن كنوني 
طالبان و تسخير سريع افغانستان اتفاقي نبوده است، 
بدين ترتيب مي توان نقش ژئوپلتيك انرژي در اتفاقات 
كنوني را مورد بررسي قرار داد. زلماي خليل زاد، سفير 
پيشين ايالت متحده در افغانستان نيز در ايجاد شرايط 
كنوني اين كشور نقش آفريني كرده است.  بازگشت 
طالبان به قدرت پس از دو دهه غيبت براي بسياري از 
كارشناسان ابهام برانگيز بود. جو بايدن، رئيس جمهور 
اياالت متحده به صورت غيرمنتظره تصميم گرفت به 
توافق ترامپ در مورد خروج نيروهاي نظامي كشورش 
از افغانستان با طالبان پايبند باشد. البته به داليلي 
تاريخ نهاي��ي از يك مي  به ۳۱ آگوس��ت تغيير پيدا 
كرد. ترامپ معتقد بود، حضور نظامي در افغانستان 
نابودي منابع است. وي اعالم كرده بود اياالت متحده 
بايد اولويت راهبردي خود را به رقابت بزرگ قدرت با 
روسيه و چين اختصاص دهد. واشنگتن در پيشبرد 
هدف مخفي صدور تغيير رژيم در مناطق مختلف دنيا 
با انقالب رنگي و جنگ هاي غيرمتعارف )كه اين دو 

به جنگ هاي هيبريدي معروف شده اند( به ويژه در 
افغانستان با داشتن موقعيت ژئواستراتژيك در چهارراه 

مركز، جنوب و غرب آسيا ناكام بوده است. 
ماش��ين نظامي غول پيكر اياالت متح��ده از زمان 
ورود بايدن به كاخ سفيد طرح خروج ارتش امريكا از 
افغانستان را آغاز كرد تا رويارويي فعاالنه تري با چين 
در اقيانوس هاي هند و آرام داشته باشد. هر چند به 
نظر مي رسد با تشكيل دولتي انتقالي با نقش آفريني 
چشمگير طالبان، امريكايي ها نفوذ و نقش اندكي در 
آينده اين كشور خواهند داشت. همچنين سرخوردگی 
اطالعاتي پنتاگون و سيا در اين شكست تاريخي را بايد 
پاشنه آشيل كاخ سفيد دانست. در بهار امسال، طالبان 
در نشست خط لوله تاپي كه با حمايت اياالت متحده 
برگزار شد، ش��ركت كرد. گويي توافق براي پيشبرد 
ژئوپلتيك انرژي آنها را پس از دو دهه بار ديگر بر سر 
ميز مذاكره نشانده است. زلماي خليل زاد وعده داده 
بود بازگشت طالبان به قدرت را هموار كند. در مقابل، 
طالبان بايد از ساخت اين پروژه حمايت كنند. نكته 

كليدي اين است كه ايده ساخت خط لوله تاپي مربوط به 
حدود سه دهه پيش است و با انقالب ال ان جي و توسعه 
انرژي هاي پاك در سال هاي اخير در مورد اقتصادي 

بودن آن ترديدهاي زيادي وجود دارد.  
  رؤيای امريكايی برای آسيای ميانه

امريكايي ها پي��ش از خروج از افغانس��تان، خواهان 
تعامل با طالبان براي مناف��ع ميان مدت خود بودند. 
پروژه كليدي ساخت راه آهن پاكستان – افغانستان 
- ازبكستان در فوريه سال جاري امضا شد تا راه براي 
توسعه و همكاري هاي اقتصادي آسياي ميانه هموارتر 
ش��ود. دونالد ترامپ و جو بايدن اهداف مشتركي در 
آسياي ميانه دارند، آنها خواهان استفاده از ابزارهاي 
اقتصادي براي ايجاد روابط پايدار ميان اين كشورها با 
هدف مقابله با نفوذ چين و روسيه به عنوان دو رقيب 

بزرگ و قدرتمند اياالت متحده هستند. 
  پلنB؛ داعش خراسان

اياالت متح��ده هن��وز مي توان��د با تكيه ب��ر داعش 
خراس��ان به عنوان »طرح ب��ي« برنامه هاي رقباي 
خود را خراب كند، زيرا به اندازه روس��يه به راه آهن 
پاكستان – افغانستان - ازبكستان احتياج ندارد كه 
انتظار مي رود مسكو از آن براي دستيابي به اقيانوس 
هند و تحقق آرزوي قديمي تزارها استفاده كند. اياالت 
متحده همچنين ممكن اس��ت از گروه هاي نيابتي 
براي تضعيف »كريدور پرشين« چين براي قرارداد 
استراتژيك ۲5 س��اله جديد خود در ايران از طريق 

تاجيكستان و افغانستان استفاده كند. 
كريدور جديد راه آهن پاكس��تان – افغانس��تان - 
ازبكستان در اولويت استراتژي بزرگ امريكا در آسياي 
مركزي و جنوبي قرار دارد. طبق اعالم رسمي وزارت 
خارجه امريكا اين پروژه جديد به افزايش ارتباطات 
منطقه اي منجر مي شود. در شرايط كنوني، اهميت راه 
آهن پاكستان – افغانستان - ازبكستان بسيار مهم تر 
از خط لوله تاپي است. امريكا بازگشت غيرمنتظره 
طالبان به قدرت در ماه گذشته را پذيرفت، اما مطمئناً 
ترجيح مي داد، چنين اتفاقي نيفتد. اهميت عوامل 
ژئواقتصادي در دنياي امروز بس��يار بيشتر از عوامل 
ژئوانرژي است. بسياري از راهبردها و سياست هاي 
دو دهه پيش از بين رفته اند. مسايل ژئواستراتژيك 
در سراسر جهان به طرز شگفت انگيزي تغيير كرده 
است و اين موضوع بايد در تمام تحليل هاي مربوط به 

افغانستان منعكس شود. 
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نگاهي به تغييرات ژئوپلتيكي اقتصاد و گاز در تحوالت افغانستان

شرط امریکایی »تاپی« با طالبان!

راه اندازي مجدد سامانه امالك و اسکان
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه سامانه امالك و اسكان پس از 
رفع ايرادات، ظرف يكي دو روز آينده مجدداً راه اندازي مي شود، گفت: 
در نس�خه جديد كارها را آس�ان كرده ايم؛ بدين صورت كه اطالعات 
سكونتي خانوارها درج شده و مالكان بايد موارد را تأييد يا اصالح كنند. 
محمود محمودزاده در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: پس از انجام كارهاي فني 
كه روي سامانه امالك و اسكان انجام شده، تيم اجرايي پروژه به ما قول داده 
ظرف يكي دو روز آينده سامانه را قابل دسترس كند. طبق طرح جهش توليد 
مسكن چند آيتم به سايت اضافه شده كه شهروندان مي توانند از ويژگي هاي 

جديد در ساختار اين سامانه استفاده كنند. 
وي افزود: درج اطالعات سكونتي خانوارها تا پايان مهرماه است. فعالً نيازي 
براي تمديد اين زمان احساس نمي كنيم، اما اگر اين نياز را ببينيم ممكن 
است زمان را تمديد كنيم. ظرف چند روز آينده پيامك هايي براي خانوارهاي 
محترم ارسال و از آنها دعوت مي شود با مراجعه به سايت، اطالعات موجود 
كه از تضارب اطالعات در سامانه هاي مختلف جمع بندي كرده ايم را ببينند. 
اگرنياز به ويرايش دارد ويراش  كنند و اگر درست بود تأييد خواهند كرد. معاون 
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه استفاده از سامانه امالك و اسكان آسان تر 
شده است، گفت: قباًل خانوارها بايد تك تك اطالعات را وارد مي كردند، اما 
هم اكنون گزينه هايي را ايجاد كرده ايم كه خانوارها مي توانند موارد را تأييد يا 
اصالح كنند و زمان كمتري صرف خواهند كرد. قبالً آيتم ها به صورت اظهاري 
بود اما در معماري جديد سامانه، اطالعات افراد خانوار، امالك و دارايي آنها 

وجود دارد كه سرپرست خانوار بايد آنها را تأييد يا اصالح كند. 
محمودزاده درباره آخرين وضعيت قانون ماليات بر خانه هاي خالي اظهار 
كرد: پس از شناسايي يك ميليون و ۳۰۰ هزار واحد مسكوني خالي، سازمان 
امور مالياتي اعالم كرد: اطالعاتي كه ما از طريق كارتابل س��امانه امالك و 
اسكان ارسال كرده ايم يكبار هم از طريق سامانه اي كه وزارت اطالعات بين 

دستگاه ها به صورت رسمي برقرار مي كند، ارسال می شود. 
وي تأكيد ك��رد: اميدواريم در اولين فرصت كه اين س��امانه مرتبط ايجاد 
مي ش��ود تكليف يك ميليون و ۳۰۰ هزار واحد شناسايي و مشخص شود 
تا بتوانيم در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهيم. البته تعداد واحدهاي 
خالي از سكنه به روز تغيير مي كند. بنابراين گزارش، مرداد ۱۳۹۹ سامانه 
امالك و اسكان به منظور شناسايي وضعيت واحدهاي مسكوني كشور به 
مرحله اجرا رسيد. سال گذشته وزارت راه و شهرسازي اعالم كرد كه ۱/۳ 
ميليون خانه خالي را شناسايي و براي اخذ ماليات به سازمان امور مالياتي 
معرفي كرده است. قرار بود سازمان امور مالياتي از مردادماه نسبت به اخذ 
ماليات از اين واحدها اقدام كند كه هنوز عملياتي نشده است. از ۱۹ فروردين 
۱۴۰۰ به خانوارها اعم از مالك و مستأجر دو ماه مهلت داده شد تا نسبت به 
ثبت اطالعات سكونتي خود اقدام كنند و قانون، تنبيهاتي براي كساني كه 

اين كار را انجام ندهند، در نظر گرفته است. 

سهم استخراج بيت كوین از مصرف برق 
اس�تخراج بيت كوين معادل 0/۵ درصد از كل مصرف انرژي جهان برق 
مصرف مي كند و تقريباً هفت برابر كل مصرف انرژي ساالنه گوگل است. 
به گزارش نيويورك تايمز، قيمت بيت  كوين در سال گذشته تقريباً پنج 
برابر افزايش يافت و اين رشد سريع قيمت به افزايش قابل توجه مصرف 
انرژي براي استخراج اين رمزارز محبوب جهاني منتهي شده است. افراد 
بيش��تري براي اس��تخراج بيت  كوين رقابت مي كنند و در نتيجه انرژي 

بيشتري مصرف مي شود. 
اس��تخراج بيت  كوين س��االنه حدود ۹۱ تراوات س��اعت برق مصرف 
مي كند. اين ميزان مصرف ساالنه برق از مصرف ساالنه برق فنالند كه 

كشوري با 5/5 ميليون نفر جمعيت است، بيشتر است. 
اين ميزان مصرف معادل ۰/5 درصد از مصرف برق جهان است و نسبت به 
پنج سال پيش ۱۰ برابر افزايش پيدا كرده است. اين مقدار مصرف مشابه 
ميزان برقي است كه ايالت واشنگتن ساالنه مصرف مي كند و بيش از يك 
سوم مصرف ساالنه برق از سوی شهروندان امريكا براي سرمايش است؛ 
همچنين بيش از هفت برابر برقي اس��ت كه فعاليت هاي جهاني گوگل 

ساالنه مصرف مي كنند. 

كودتایي در خدمت قيمت آلومينيوم 
ب�ه خاط�ر كودت�ا در گين�ه قيم�ت آلوميني�وم در ب�ازار جهان 
ب�ه باالتري�ن مي�زان در ۱0 س�ال گذش�ته رس�يده اس�ت. 
به گزارش اس��پوتنيك، قيمت آلومينيوم براي تحويل در ماه اكتبر در 
معامالت بورس شانگهاي ۳/۴ درصد رشد كرده و به ۳ هزار و ۴۰۶ دالر 
به ازاي هر تن رسيده است. اين رقم از سال ۲۰۰۶ تاكنون بي سابقه بوده 
است. گينه يكي از بزرگ ترين عرضه كنندگان بوكسيت يا همان سنگ 
آلومينيوم به بازار جهاني است. آلومينيوم در توليد بسياري از كاالها از 
جمله خودرو، قطعات هواپيما، لوازم آشپزخانه، كنسرو، فويل و برخي 

كاالهاي با قيمت باال و متوسط كاربرد دارد. 
آمارهاي رسمي نشان مي دهد، طي سال گذشته گينه 8۲/۴ ميليون 
تن بوكس��يت به بازار جهاني عرضه كرده اس��ت. مؤسسه ماي استيل 
گلوبال گزارش داده كه حداقل يك س��وم آلوميني��وم مورد نياز چين 
از محل واردات بوكس��يت از گينه تأمين مي ش��ود. چين بزرگ ترين 
مصرف كننده آلومينيوم در جهان است. روسيه هم تحت تأثير كودتا 
در گينه ق��رار گرفته؛ چراكه پس از چين و هند س��ومين توليدكننده 
آلومينيوم در بازار جهاني به ش��مار مي رود. چين هم س��رمايه گذاري 
زيادي در حوزه معدني و توسعه پروژه هاي زيرساختي در غالب »طرح 
يك جاده يك كمربندي« خود در گينه انجام داده است. روز يك شنبه 
بود كه مامادي دومبويا، فرمانده ارتش گينه رئيس جمهور 8۳ ساله اين 
كشور را دستگير كرد و دست به يك كودتاي سراسري در اين كشور زد. 
وي قانون اساسي را لغو و دولت اين كشور را هم به طور كامل منحل كرد 
و سپس از تشكيل يك كميته ملي براي گرداندن گينه به مدت ۱8 ماه 
خبر داد. كودتاگران در گينه همچنين مرزهاي اين كشور را بسته اند. 

یوآن، گزینه روسيه براي پرداخت 
ش�ركت گازپ�روم نف�ت از ابت�داي م�اه س�پتامبر پرداخ�ت 
هزين�ه س�وخت هواپيماهاي�ي را كه بين چي�ن و روس�يه پرواز 
مي كنند، ب�ه ج�اي دالر ب�ا روب�ل يا ي�وآن انج�ام داده اس�ت. 
به گزارش اويل پرايس، الكس��اندر ديوكوف، مديرعامل شركت گازپروم 
نفت روسيه اعالم كرد: شركتش براي معامله سوخت هواپيما با چين به 
جاي دالر از يوآن استفاده مي كند. شركت هاي نفت روسيه سال هاست به 
دنبال كنارگذاشتن دالر در پرداخت هاي خود هستند و چين هم قصد 
دارد استفاده از يوآن را در س��طح بين المللي گسترش دهد. تحليلگران 
مي گويند انجام معامله سوخت هواپيما با يوآن بخشي از استراتژي وسيع تر 
شركت هاي روسي براي كاهش خطر تحريم هاي امريكا عليه آنهاست.  
ديوكوف در حاشيه مجمع اقتصاد شرق روز جمعه گفت: شركت گازپروم 
نفت از ابتداي ماه سپتامبر پرداخت هزينه سوخت هواپيماهايي را كه بين 
دو كشور پرواز مي كنند به جاي دالر با روبل يا يوآن چين انجام داده است. 
وي اظهار داش��ت: »ما از ماه سپتامبر ش��روع كرده ايم و مي توانيم تمام 
پرداخت هاي مربوط به سوخت هواپيما در چين را تا پايان سال به يوآن 
انجام دهيم.« شركت گازپروم نفت اولين و تنها شركت نفت روسيه نيست 
كه قصد كنارگذاشتن دالر امريكا را در قراردادهاي نفتي خود دارد. رزنفت، 
بزرگ ترين شركت نفت روسيه، دو سال پيش يورو را به عنوان ارز معامالتي در 
قراردادهاي جديد صادرات نفت خام و محصوالت پااليشي اعالم كرد تا بتواند 
تحريم هاي امريكا را دور بزند. روسيه و چين بيش از پيش از روبل و يوآن در 
تجارت هاي دوجانبه مخصوصاً تجارت انرژي استفاده خواهند كرد تا هم نفوذ 

بين المللي روبل و يوآن افزايش يابد و هم خطر تحريم ها پايين بيايد.

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

510-52,450توريستي ورفاهي آبادگران ايران
60-26,910البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
10,740260سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

18,950900آلومينيوم ايران 
27,0401,280كاشي  الوند

4,538216داروسازي  امين 
950-42,250معدني  امالح  ايران 

560-15,700آسان پرداخت پرشين
20,300270سراميك هاي صنعتي اردكان 

43,0202,040آبسال 
2,280108بيمه آسيا

220-13,500سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند
9,260120آهنگري  تراكتورسازي  ايران 

50-6,000سرمايه گذاري پرديس
18-1,345صنايع  آذرآب 

3,917186سايپاآذين 
2,080-43,220معادن  بافق 

1,180-28,990مس  شهيدباهنر
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6,400300بيمه دانا
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دبي�ر اتحادي�ه بنك�داران موادغذاي�ي 
گفت: ۵0 درص�د از بازار گردوي كش�ور 
در س�يطره گردوهاي وارداتي قاچاق از 
امريكا، ش�يلي و بلغارس�تان قرار دارد. 
قاسمعلي حسني در گفت وگو با فارس گفت: 
به رغم اينكه ايران يك��ي از توليدكنندگان 
گردو در جهان محس��وب مي شود، اما بازار 
گردوي ايران در سيطره گردوهاي وارداتي 
از سه كش��ور امريكا، ش��يلي و بلغارستان 
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بسيار پرسودي را در اختيار دارند. 
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گردوي ايران��ي دارد، ام��ا به عل��ت اندازه 
يكنواخت، درش��ت بودن، كيفيت مناسب 
 و كاغذي بودن مورد اس��تقبال خوبي قرار 

گرفته است. 
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كيلوگرم مغ��ز گردوي ش��يلي بين ۲۰5 تا 
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سخنگوي س�ازمان هواپيمايي كشوري 
از انج�ام پروازه�اي اربعي�ن امس�ال از 
س�وی ۱۲ ايرالي�ن داخل�ي خب�ر داد. 
محمدحسن ذيبخش در گفت وگو با تسنيم 
اظهار كرد: براساس برنامه ريزي صورت گرفته 
۳۰ هزار زائر ايراني كه دولت عراق مجوز ورود 
آنها را براي اربعين ص��ادر مي كند، از تاريخ 
۲8 شهريور ۱۴۰۰ تا ۱۰مهر از طريق شش 
فرودگاه حضرت امام)ره(، مشهد، اصفهان، 
تبريز، ش��يراز و اهواز به اين كش��ور منتقل 

مي شوند. 
وي با بيان اينكه »در صورت نياز مي توانيم 
تعداد فرودگاه ها را افزاي��ش دهيم«، افزود: 
در مجموع ۴۰۰پرواز رفت و برگشت در ايام 
اربعين امسال براي جابه جايي زائران ايراني 

انجام خواهد شد. 
ذيبخش با اعالم اينكه زائران عتبات عاليات 
بايد تس��ت منفي PCR 7۲ ساعته داشته 
باشند، گفت: شركت هاي هواپيمايي قشم، 
تابان، زاگرس، وارش، معراج، ماهان، آسمان، 
كاسپين، فالي پرشيا، هما و كيش اير ۴۰۰ 

پرواز اربعين امسال را انجام خواهند داد. 
س��خنگوي س��ازمان هواپيمايي كش��وري 
همچنين در پاسخ به اين پرسش كه قيمت 
بليت پرواز اربعين به  چه  ميزان است، تصريح 
كرد: انجمن شركت هاي هواپيمايي در حال 

بررسي قيمت پروازهاي اربعين است. 
پيگيري ها حاكي از آن است احتماالً قيمت 
بليت رفت و برگشت پروازهاي اربعين حدود 

۴/5 ميليون تومان خواهد بود. 

قيمت 4/5 ميليون توماني بليت هوایي اربعين

گردوهاي قاچاق امریکایي در بازار ایران

  بازار

  حمل و نقل

مفقودى
برگ سـبز  خـودرو ب ام و تيپ 538i مـدل 2014 رنگ 
سـفيد روغنى شـماره پالك ( ايـران30  367 ق 78) به 
شـماره موتور N20B20AA2920695 شـماره شاسى 
WBA5A5109ED793357 متعلق به فاطمه رمضان 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

مفقودى
 شناسـنامه اينجانب آيالر قربانـى فرزند امير على 
به شـماره ملـى 4272330322 صـادره از زنجان 
 مفقود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط مى باشـد.

مفقودى
 برگ سـبز  خودرو پرايد تيپ 133SL مـدل 1390 رنگ 
سـفيد روغنى شـماره پـالك ( ايـران30  496 س 47) 
بـه شـماره موتـور M13/4532396 شـماره شاسـى 
S5430090082009 متعلق به آيالر قربانى مفقود شـده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

مفقودى
 برگ سـبز  خودرو پژو تيپ 206SD_TU5 مدل 1390 
رنگ سـفيد روغنى شـماره پـالك ( ايـران68  692 ط 
49) به شـماره موتور 174B0048003 شـماره شاسـى 
NAAP41FE6KJ360150 متعلق به على اصغر صبورى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

مفقودى
 برگ كمپانى  خودرو نيسـان هاچ بك تيپ JUKE مدل 
2016 رنگ مشكى متاليك شـماره پالك ( ايران88  511 
ج 65) به شماره موتور HR16465330R شماره شاسى 
SJNFBAF15U7308221 متعلـق به اعظم عباسـى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

*آگهى مناقصه * 
  موسسه عمران صنعت وابسته 

به قرارگاه سازندگى خاتم االنبيا(ص) 
ــح بچينگ 20000 تن  درنظرداردعمليات خريد و حمل مصال
ماسه و 20000 تن شن  درپروژه آزادراه اراكـ  خرم اباد را ازطريق 

برگزارى مناقصه به پيمانكارواجدوشرايط واگذارنمايد.
مدت اجراى كار60روزمى باشد

كليه ماشين آالت كار به عهده پيمانكارمى باشد.
مبلغ تضمين شركت درمناقصه200،000،000ريال مى باشد.

لذاازكليه پيمانكاران واجدشرايط كه تمايل به شركت درمناقصه 
ــه مدت 3 روزجهت  ــودازتاريخ چاپ اگهى ب رادارنددعوت ميش
دريافت اسنادمناقصه با در دست داشتن مدارك و رزومه كارى 
ــهر  ــتان جاده خرم ابادبه بيرانش ــتان لرس مرتبط  به ادرس اس
ــتاى خليل بيگى، تونل پونه، كارگاه موسسه عمران  ،جنب روس
ــماره  ــاى كارگاه مراجعه نمايند.ش ــه واحدقرارداده ــت ب صنع
 تماس كارگاه06633135903دفترمركزى02122780387

هزينه چاپ اگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد
 موسسه عمران صنعت
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 شناسـنامه اينجانب آيالر قربانـى فرزند امير على 
به شـماره ملـى 4272330322 صـادره از زنجان 
 مفقود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط مى باشـد.

مفقودى
 برگ سـبز  خودرو پرايد تيپ 133SL مـدل 1390 رنگ 
سـفيد روغنى شـماره پـالك ( ايـران30  496 س 47) 
بـه شـماره موتـور M13/4532396 شـماره شاسـى 
S5430090082009 متعلق به آيالر قربانى مفقود شـده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

مفقودى
 برگ سـبز  خودرو پژو تيپ 206SD_TU5 مدل 1390 
رنگ سـفيد روغنى شـماره پـالك ( ايـران68  692 ط 
49) به شـماره موتور 174B0048003 شـماره شاسـى 
NAAP41FE6KJ360150 متعلق به على اصغر صبورى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

مفقودى
 برگ كمپانى  خودرو نيسـان هاچ بك تيپ JUKE مدل 
2016 رنگ مشكى متاليك شـماره پالك ( ايران88  511 
ج 65) به شماره موتور HR16465330R شماره شاسى 
SJNFBAF15U7308221 متعلـق به اعظم عباسـى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

*آگهى مناقصه * 
  موسسه عمران صنعت وابسته 

به قرارگاه سازندگى خاتم االنبيا(ص) 
ــح بچينگ 20000 تن  درنظرداردعمليات خريد و حمل مصال
ماسه و 20000 تن شن  درپروژه آزادراه اراكـ  خرم اباد را ازطريق 

برگزارى مناقصه به پيمانكارواجدوشرايط واگذارنمايد.
مدت اجراى كار60روزمى باشد

كليه ماشين آالت كار به عهده پيمانكارمى باشد.
مبلغ تضمين شركت درمناقصه200،000،000ريال مى باشد.

لذاازكليه پيمانكاران واجدشرايط كه تمايل به شركت درمناقصه 
ــه مدت 3 روزجهت  ــودازتاريخ چاپ اگهى ب رادارنددعوت ميش
دريافت اسنادمناقصه با در دست داشتن مدارك و رزومه كارى 
ــهر  ــتان جاده خرم ابادبه بيرانش ــتان لرس مرتبط  به ادرس اس
ــتاى خليل بيگى، تونل پونه، كارگاه موسسه عمران  ،جنب روس
ــماره  ــاى كارگاه مراجعه نمايند.ش ــه واحدقرارداده ــت ب صنع
 تماس كارگاه06633135903دفترمركزى02122780387

هزينه چاپ اگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد
 موسسه عمران صنعت

مفقودى
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*آگهى مناقصه * 
  موسسه عمران صنعت وابسته 

به قرارگاه سازندگى خاتم االنبيا(ص) 
ــح بچينگ 20000 تن  درنظرداردعمليات خريد و حمل مصال
ماسه و 20000 تن شن  درپروژه آزادراه اراكـ  خرم اباد را ازطريق 

برگزارى مناقصه به پيمانكارواجدوشرايط واگذارنمايد.
مدت اجراى كار60روزمى باشد

كليه ماشين آالت كار به عهده پيمانكارمى باشد.
مبلغ تضمين شركت درمناقصه200،000،000ريال مى باشد.

لذاازكليه پيمانكاران واجدشرايط كه تمايل به شركت درمناقصه 
ــه مدت 3 روزجهت  ــودازتاريخ چاپ اگهى ب رادارنددعوت ميش
دريافت اسنادمناقصه با در دست داشتن مدارك و رزومه كارى 
ــهر  ــتان جاده خرم ابادبه بيرانش ــتان لرس مرتبط  به ادرس اس
ــتاى خليل بيگى، تونل پونه، كارگاه موسسه عمران  ،جنب روس
ــماره  ــاى كارگاه مراجعه نمايند.ش ــه واحدقرارداده ــت ب صنع
 تماس كارگاه06633135903دفترمركزى02122780387

هزينه چاپ اگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد
 موسسه عمران صنعت

آگهى فقدان مدرك تحصيلى گواهينامه موقت پايان تحصيالت دوره كارشناسى 
ارشد  اينجانب سميرا فائزى  فرزند محمد به شماره شناسنامه 78  شماره ملى 
4609433451 صادره از گرمسار در مقطع كارشناسى ارشد ناپيوسته رشته 
مهندسى معمارى صادره از واحد دانشگاهى آزاد سمنان با شماره 2109/ پ / ف 
مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان به نشانى سمنان، كيلومتر 5 جاده سمنان 

دامغان،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان ارسال نمايد.
سمنان
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قصاص
 پايان قتل دوست زنداني

قتل شاگرد قصاب 
به دست مرد افغان

دستگيرى سارق در سوراخ ديوار!

قاتل گروگانگير: قصد انتقام داشتم

سـارق تحـت تعقيـب كـه بـراي فـرار از دسـت پليـس 
در سـوراخ بزرگـي كـه در ديـوار اتـاق خانـه اش ايجـاد 
كرده بـود پنهـان مي شـد، سـرانجام دسـتگير شـد. 
ــلطاني، سرپرست  ــرهنگ كارآگاه شهرام س به گزارش جوان، س
پايگاه ششم پليس آگاهي تهران بزرگ توضيح داد: شامگاه 27 تيرماه 
امسال مردي با مركز فوريت هاي پليس 110 تهران تماس گرفت و 
گزارش يك سرقت را اعالم كرد. وقتي مأموران كالنتري 128 تهران نو 
در محل حاضر شدند مشخص شد كه سرقت در آپارتماني مسكوني 
ــاكي گفت: هنگام سرقت خانه نبودم. يكي از  اتفاق افتاده است. ش
همسايه ها زنگ زد و به من خبر داد كه در آپارتمانم باز است و احتماالً 
دزد به خانه ام زده است، براي همين خودم را به خانه رساندم و متوجه 
ــدم كه مقداري لوازم به ارزش 150 ميليون تومان سرقت شده  ش
است. بعد از مطرح شدن شكايت و در حالي كه تحقيقات در اين باره 
به جريان افتاده بود، مأموران كالنتري هنگام گشت زني به مردي كه 
چند گوني حاوي لوازم باارزش همراه داشت مظنون شدند. از آنجا كه 
احتمال مي رفت اين لوازم سرقتي باشد مرد جوان كه سعيد نام داشت 

به كالنتري منتقل شد.
ــد گفت كه لوازم را از مردي به   سعيد وقتي در اين باره تحقيق ش
نام اميد به قيمت يك ميليون و 500 هزار تومان خريده است. وقتي 
مشخص شد كه اميد، همسايه طبقه اول مردي است كه ساعتي قبل 
از خانه اش سرقت شده بود، شاكي براي بازديد لوازم به اداره پليس 
ــده از خانه اش را شناسايي  دعوت شد و مقداري از لوازم سرقت ش
كرد، بنابراين مشخص شد كه سرقت از سوي همسايه شاكي رقم 

خورده است، بنابراين اميد به عنوان سارق تحت تعقيب قرار گرفت.
ــم پليس آگاهي تهران   پس از آن بود كه تالش مأموران پايگاه شش

بزرگ براي بازداشت اميد به جريان افتاد، اما مشخص شد كه او مدام 
مخفيگاهش را عوض مي كند. 

بررسي ها در اين باره نشان داد كه اميد از مجرمان سابقه دار است كه 
بارها به اتهام جرائم مختلف از جمله سرقت، خريد و فروش مواد مخدر 
بازداشت شده و به زندان افتاده است. همچنين مشخص شد كه اميد 
به اتهام تخريب، ضرب و جرح عمدي، توهين به اشخاص و مزاحمت 

از سوي دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 8 تهران تحت تعقيب قرار 
دارد. همچنين معلوم شد كه مأموران پايگاه چهارم پليس اطالعات 
و امنيت تهران بزرگ چندبار براي بازداشت متهم وارد مخفيگاهش 

شده اند، اما موفق به بازداشت او نشده اند. 
در شاخه ديگري از تحقيقات مأموران پليس آخرين مخفيگاه متهم 
را در شهرستان رودهن شناسايي كردند. بررسي هاي ميداني نشان 
داد كه متهم خانه اش را به دوربين هاي مداربسته مجهز كرده و تردد 

افراد را با دوربين كنترل مي كند. 
ــاعت14 يازدهم مردادماه ، در حالي مأموران پليس اطمينان  س
داشتند اميد در خانه اش حضور دارد براي بازداشت وي وارد عمل 
شدند اما متوجه شدند كه همسر و فرزندش به تنهايي در خانه 
ــتند اميد از خانه  حضور دارند. از آنجا كه مأموران اطمينان داش
خارج نشده احتمال دادند كه بايد جايي در خانه پنهان شده باشد، 
ــري از او پيدا  ــتجو در خانه كردند اما اث ــروع به جس بنابراين ش
نكردند. مأموران در جستجوي بيشتر به قاب آينه اي كه به ديوار 
ــتتار شده بود مظنون  نصب شده و با كاغذ ديواري به خوبي اس
شده و بعد از برداشتن آن متوجه شدند كه پشت قاب سوراخي 
حفر شده و اميد در آنجا پنهان شده است كه او را بازداشت كردند. 
مأموران پليس همچنين در بازرسي از داخل سوراخ يك پالك 
ــرقت از خانه  ــم در بازجويي ها به س ــف كردند. مته نظامي كش
شاكي هم اعتراف كرد و مدعي شد كه پالك نظامي را در بزرگراه 

ياسيني كشف كرده است. 
سرهنگ كارآگاه شهرام سلطاني، سرپرست پايگاه ششم پليس آگاهي 
ــراي ناحيه 15 تهران  تهران بزرگ گفت: به دستور بازپرس دادس

تحقيقات بيشتر از متهم جريان دارد. 

مرخصـي  در  را  زندانـي اش  دوسـت  كـه  جوانـي  مـرد 
بـا رأي قضـات دادگاه  بـه قتـل رسـانده بود،  از زنـدان 
كيفـري يـك اسـتان تهـران بـه قصـاص محكـوم شـد. 
به گزارش جوان، 18 تير سال 97 مأموران پليس پايتخت از كشف جسد 
پسر جواني در حاشيه يك زمين فوتبال در خيابان عارف با خبر شدند. با 
اعالم اين خبر مأموران به محل اعزام شدند كه بعد از بررسي هاي اوليه 
آنها دريافتند پسر جوان در محل ديگري با ضربات چاقو كشته شده و 

جسدش به اين مكان منتقل شده است. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني و تشخيص هويت مشخص شد جسد 
ــت كه پدرش چند روز قبل اعالم مفقودي  متعلق به نعيم 28 ساله اس

كرده بود. 
بنابراين پدر نعيم مورد تحقيق قرار گرفت. او در توضيح به مأموران گفت: 
ــرم مدتي قبل به خاطر درگيري زندان رفته بود. او چند روز قبل  «پس
ــته شد به  از حادثه به مرخصي آمده بود و قرار بود فرداي روزي كه كش
زندان برگردد كه اين حادثه رقم خورد. نعيم روز حادثه با دوستانش قرار 
داشت. او وقتي از خانه بيرون رفت ديگر بازنگشت. هر جا سراغش رفتيم 
از او خبري نبود تا اينكه از پزشكي قانوني تماس گرفتند و با شناسايي 
جسدش فهميدم او كشته شده است. پسرم با يكي از دوستانش به نام 
سيروس اختالف قديمي داشت و سيروس هم روز حادثه همراه پسرم 
بود. احتمال مي دهم او به خاطر كينه اي كه از نعيم داشت مرتكب قتل 

شده است.»
ــيروس به عنوان اولين مظنون به قتل تحت  با ثبت اين توضيحات، س
تعقيب قرار گرفت و بازداشت شد. او در بازجويي ها قصد داشت پليس 
را گمراه كند تا اينكه لب به اعتراف گشود و به قتل دوست قديمي اش 

اقرار كرد. 
ــد و  ــازي صحنه جرم راهي زندان ش با اقرارهاي متهم وي بعد از بازس
ــتان تهران  ــدن تحقيقات به دادگاه كيفري يك اس پرونده با كامل ش

فرستاده شد. 
متهم در اولين جلسه رسيدگي كه در يكي از شعبات دادگاه تشكيل و 
از زندان اعزام شد و بعد از درخواست قصاص از سوي پدر و مادر مقتول 

در جايگاه ايستاد. 
او با اقرار به جرمش در شرح ماجرا گفت: «روز حادثه مشروب خورده  و 
مست بودم. همينطور در خيابان مي چرخيدم كه با نعيم روبه رو شدم. 
ــناختيم و دوست بوديم.  من و نعيم از دوران كودكي همديگر را مي ش
در آن دوران يك بار با هم دعوايمان شد و نعيم با چاقو به سرم زده بود. 
همين بهانه اي شد از او ناراحت باشم، اما از اين ماجرا كينه اي نداشتم كه 

بخواهد انگيزه قتل باشد.»
متهم ادامه داد: «آن روز نعيم به من گفت در مرخصي زندان است و قرار 
است فردا به زندان برگردد. او گفت آخرين روز آزادي اش را مي خواهد 
خوش بگذراند به همين خاطر از من خواست با هم مشروب بخوريم و 
خوش باشيم. من قبول نكردم و گفتم ساعتي قبل مشروب خورده ام، 
ــتان مشتركمان به  اما او اصرار كرد. باالخره نعيم و همراه يكي از دوس
خانه مان آمدند و با هم مشروب خورديم. نعيم بعد از خوردن مشروب 
مقداري مواد مخدر هم مصرف كرد. آن روز مي خواستم به ديدن نامزدم 
بروم به همين خاطر عجله داشتم، اما نعيم خواست مدت بيشتري را با 
هم باشيم. دقايقي گذشت كه دوست مشتركمان خانه را ترك كرد، اما 
نعيم به او اعتراضي نكرد. اين شد كه از او گله كردم و گفتم چرا با رفتن 
دوستمان ناراحت نشد، اما اصرار دارد من در خانه بمانم. همين حرف 
ــويم. در آن درگيري نعيم  ــد او عصباني شود و با هم درگير ش باعث ش
خودزني كرد و يك ضربه هم به من زد. من هم به خاطر خوردن مشروب 
در حال خودم نبودم و كنترلي روي رفتارم نداشتم اين شد كه چاقو را 

گرفتم و چند ضربه به مقتول زدم.»
ــاعتي روي زمين افتاده بود كه فهميدم مرده  او در آخر گفت: «نعيم س
ــد را الي پتو پيچيدم تا از خانه بيرون ببرم كه پدرم  است. از ترس جس
وارد خانه شد و ماجرا را فهميد. وقتي موضوع را براي پدرم تعريف كردم 
او مرا تهديد كرد در اين باره با كسي حرفي نزنم. چند ساعتي كه گذشت 
ــد را به تنهايي از خانه بيرون بردم و حوالي زمين  ــب جس نيمه هاي ش

فوتبال در خيابان عارف رها كردم.»
متهم در آخرين دفاعش گفت: «باور كنيد قصد كشتن مقتول را نداشتم 
ــال طبيعي نبودم و كنترلي روي  اين حادثه زماني رقم خورد كه در ح

رفتارم نداشتم. پشيمانم و درخواست گذشت دارم.»
در پايان هيئت قضايي بعد از شور متهم را به قصاص محكوم كرد. به اين 
ترتيب در صورتي كه متهم بعد از تأييد حكم نتواند رضايت اولياي دم را 

جلب كند در ليست افراد اعدامي قرار خواهد گرفت. 

مردافغان كه بـه تازگي به صـورت غير قانونـي وارد ايران 
شـده بود در حسـن آباد فشـافويه تهران شـاگرد قصابي 
را بـه قتـل رسـاند و صاحـب مغـازه را هـم زخمـي كرد. 
به گزارش جوان ، ساعت 17:30 عصر روز شنبه سي ام مرداد ماه 
ــافويه با تماس تلفني  ــن آباد فش ــال مأموران پليس حس امس
ــي در يكي از  ــهروندي از درگيري خونيني جلو مغازه قصاب ش

خيابان ها با خبر و راهي محل شدند. 
بررسي هاي مأموران نشان داد لحظاتي قبل مرد افغاني كه چند 
روز قبل به صورت غير قانوني وارد ايران شده است شاگرد قصابي 
را با ضربات چاقو به قتل رسانده و صاحب قصابي را هم زخمي و 

راهي بيمارستان كرده است. 
ــوي رهگذران و  ــد قاتل هنگام فرار از س همچنين مشخص ش

همسايه هاي مرد قصاب دستگير شده است. 
ــه اداره پليس به  ــم ب ــا انتقال مته ــوران پليس همزمان ب مأم

بيمارستان رفتند و از مرد قصاب تحقيق كردند. 
وي گفت: داخل مغازه مشغول كار بودم و شاگردم جلوى مغازه 
ايستاده بود كه ناگهان متوجه شدم مردي با او درگير شده است. 
ــرعت به  ــاگردم زد كه به س مرد غريبه با چاقو چند ضربه به ش
كمكش رفتم و ضارب مرا هم زخمي كرد و از محل گريخت اما 

همسايه ها او را دستگير كردند. 
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني متهم به قتل اعتراف 

كرد. تحقيقات درباره اين حادثه ادامه دارد. 

عامـل قتـل مديـر يـك شـركت خصوصـي در پايتخت كه 
پـس از حادثه دسـت به يـك گروگانگيـري در شهرسـتان 
اراك زده بـود جزئيـات بيشـتري از حادثـه را شـرح داد. 
به گزارش جوان ، ساعت 20 شامگاه پنج شنبه 17 تير امسال قاضي 
ــور جنايي تهران با  ــراي ام محمد وهابي، بازپرس ويژه قتل دادس
تماس تلفني مأموران كالنتري وردآورد از كشف جسد مرد جواني 
در تپه هاي اطراف بزرگراه خرازي در شمال غرب تهران با خبر و 

همراه تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه با جسد مرد ناشناسي روبه رو شدند كه 
با اصابت ضربات چاقو به قتل رسيده بود. بررسي ها نشان داد جسد 
مقتول را زن و مرد جواني هنگام گرفتن عكس سلفي كشف كرده و 
به پليس خبر داده اند. از سوي ديگر تحقيقات مأموران پليس نشان 
ــدند كه خودروي  ــان روز اهالي آن محل متوجه ش داد بامداد هم
پژويي كه داخل آن خونين بوده از محل با سرعت دور شده است. 

ــايي هويت مقتول ادامه داشت  در حالي كه تحقيقات براي شناس
بهنوش بختياري،  بازيگر معروف سينما و تلويزيون قتل يكي از فن 
پيج  هايش را به نام فرهاد در اينستاگرام استوري كرد كه مشخص 
ــده در بزرگراه خرازي همان فرهاد است كه  ــف ش شد جسد كش

شركت خصوصي را در خيابان ستارخان اداره مي كند. 
ــاخه ديگر از تحقيقات  ــايي مقتول، مأموران پليس در ش با شناس
دريافتند مقتول، منشي به نام شهره دارد كه شوهرش به نام پرويز 
از مدتي قبل با مقتول اختالف داشته است و همچنين مشخص شد 
پرويز خودروي پژويي دارد كه با مشخصاتي كه شاهدان روز حادثه 

اعالم كرده اند مطابقت دارد. 
سپس مأموران منشي را به اداره پليس احضار كردند كه وي مدعي 

شد روز حادثه شوهرش با مقتول قرار مالقات داشته است. 
ــهره، پرويز تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه پليس  با اظهارت ش
ــدند مأموران پليس  تهران شامگاه پنج شنبه 14 مرداد با خبر ش
ــلحه كالشنيكف كارگر  ــتان اراك قاتل فراري را كه با اس شهرس

مرغداري را گروگان گرفته بود دستگير كرده اند. 
بدين ترتيب وقتي هويت پرويز شناسايي شد وي براي تحقيقات 
ــد و تحويل كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي  به تهران منتقل ش

تهران شد. 
ــران به قتل فرهاد  ــراي امور جنايي ته قاتل صبح ديروز در دادس
اعتراف كرد و در ادامه براي تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان 

پليس آگاهي قرار گرفت. 

نظر به دستور مواد يك و سه  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي و ماده 13 آيين نامه قانون فوق 
الذكر امالكي كه در هيات مندرج در قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سامان مورد رسيدگي و راي آنها صادر 

گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي ميگردد:
 *   امالك واقع در ابنيه سامان به شماره پالك ثبتي 71- اصلى، چهارمحال و بختياري بخش ده و فرعى هاي ذيل:

2969 فرعي بنام آقاي حسين گل محمدي ساماني فرزند حبيب اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 
145/25 متر مربع ، خريداري شده مع الواسطه از مالكين رسمي آقاي كريم عليار و خانم ها زينب خاتون حمامي و فاطمه بيگم خدابنده 

ساماني.
2969 فرعي بنام آقاي جعفر گل محمدي ساماني فرزند حبيب اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 145/25 

متر مربع ، خريداري شده مع الواسطه از مالكين رسمي آقاي كريم عليار و خانم ها زينب خاتون حمامي و فاطمه بيگم خدابنده ساماني.
2969 فرعي بنام آقاي مصطفي گل محمدي ساماني فرزند حبيب اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 
145/25 متر مربع ، خريداري شده مع الواسطه از مالكين رسمي آقاي كريم عليار و خانم ها زينب خاتون حمامي و فاطمه بيگم خدابنده 

ساماني.
 * امالك واقع در شهر سامان(قريه سامان) به شماره پالك ثبتي 72 – اصلى، چهارمحال و بختياري بخش ده و فرعى ذيل:

361 فرعي بنام آقاي علي رياحي فرزند حسينقلي نسبت به ششدانگ يكباب خانه بمساحت 223/57 مترمربع ، خريداري شده مع الواسطه 
از مالك رسمي آقاي رضا گل محمدي ساماني.

* امالك واقع در شهر سامان(مزرعه پز سامان) به شماره پالك ثبتي 73 – اصلى، چهارمحال و بختياري بخش ده و فرعى ذيل:
576 فرعي بنام خانم كبري ولي خاني ساماني فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 38/53 مترمربع ، از مالكين 

رسمي پالك فوق.

* امالك واقع درشهرسامان( مزرعه گركاچي سامان) به شماره پالك ثبتي 81 – اصلى، چهارمحال و بختياري بخش ده و فرعى ذيل:
109 فرعي بنام خانم اعظم شيخ ساماني فرزند سهراب نسبت به ششدانگ يكباب خانه بمساحت 200/05  مترمربع ، خريداري شده مع 

الواسطه از مالك رسمي آقاي حيدر رحماني ساماني.
* امالك واقع درشهرسامان( مزرعه تقي آباد سامان) به شماره پالك ثبتي 104 – اصلى، چهارمحال و بختياري بخش ده و فرعى هاي 

ذيل:
ــبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 170/02   مترمربع ،  52 فرعي بنام آقاي جعفر گل محمدي ساماني فرزند حبيب اله نس

خريداري شده مع الواسطه از مالك رسمي  آقاي محمد جواد راتق شوشتري.
53 فرعي بنام آقاي حسين گل محمدي ساماني فرزند حبيب اله نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 159/48   مترمربع ، 

خريداري شده مع الواسطه از مالك رسمي  آقاي محمد جواد راتق شوشتري.
54 فرعي بنام آقاي مصطفي گل محمدي ساماني فرزند حبيب اله نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 253/58   مترمربع ، 

خريداري شده مع الواسطه از مالك رسمي  آقاي محمد جواد راتق شوشتري.
بموجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي اين آگهي نسبت به امالك فوق الذكر در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثيراالنتشار و محلي آگهي و در صورتي كه اشخاص ذينفع به آراء صادره اعتراضي داشته باشند بايد تا دو 
ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي در شهرها و از تاريخ الصاق آگهي در روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك سامان تسليم و رسيد 
اخذ نمايند . معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم 
دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالك سامان تحويل دهد . در اين صورت اقدامات ثبت ، موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه است . در 
صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض ،گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نكند ،اداره ثبت محل 

مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . 

 محمد علي رضائي
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سامان

«  ادارات دولتي ،نهادها و شهروندان محترم حوزه ثبتي شهرستان سامان  جهت تعويض اسناد  مالكيت دفترچه اي خود به اسناد مالكيت 
جديدكاداستري به اداره ثبت اسنادوامالك سامان واقع در ميدان شهداء ، خيابان ماليات مراجعه فرماييد.........ضمنا متذكر ميگردد كه ارائه 
هرگونه خدمات الكترونيكي پس از اتمام مهلت قانوني حدنگار مندرج در ماده 11  ، فقط به اسناد مالكيت تك برگ داده خواهد شد»             

تاريخ انتشار نوبت اول :   سه شنبه      19/ 1400/05
تاريخ انتشار نوبت دوم :  چهارشنبه     03/ 1400/06

 

 آگهى آراء هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
حوزه ثبتي اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سامان

   گفتگو با متهم 
چه زمانـى  از  را  مقتـول    

مي شناختي ؟ 
ــركت او بود و به همين  همسرم منشي ش
خاطر او را مي شناختم. البته به خاطر كار 
ــرم با او كمي ارتباط داشتم و چند  همس

باري او را ديده بودم. 
چطور با همسرت آشنا شدي ؟ 

چند سال قبل با همسرم كه از شوهر اولش 
ــدم و بعد هم كه او را  جدا شده بود آشنا ش
ــا او زندگي  صيغه كردم و فكر مي كردم ب

خوبي را شروع كنم اما اشتباه مي كردم. 
چرا ؟ 

چون فهميدم كه او با فرهاد ارتباط دارد و به 
من خيانت كرده است. 

به خاطـر همين حـدس و گمان 
مدير شركت را به قتل رساندي ؟ 
بله، من به رفتارهاي همسرم مشكوك شده 
بودم و وقتي فهميدم كه او با همسرم رابطه 
پنهاني دارد تصميم گرفتم او را بكشم و اين 

كار را هم كردم. 
همسـرت قبول داشـت كه با او 

ارتباط پنهاني دارد ؟ 
نه، همسرم مدعي بود كه ارتباط آنها كاري 
ــكوك بودم و به همين  ــت، اما من مش اس
خاطر آن شب با همسرم تصميم گرفتيم كه 
فرهاد را به خانه زن صيغه  ام  دعوت كنيم و 

با هم در اين رابطه صحبت كنيم كه ثابت 
كند خيانت نكرده است. 

يعني با همسرت نقشـه قتل را 
طراحي كرديد ؟ 

ــرم گفت به خاطر اينكه فرهاد  نه ، همس
ــد بايد دعواي  ــه خانه بياي قبول كند و ب
ــه همين خاطر ما  صوري انجام بدهيم. ب
وسايل خانه را بهم ريختيم و صحنه سازي 
كرديم كه وقتي فرهاد وارد خانه شود فكر 
كند كه ما با هم درگير شده ايم و واقعيت 

را بگويد. 
چرا فرهاد به خانه نيامد ؟ 

ساعت 4 صبح بود كه با او تماس گرفتم و 
گفتم با همسرم درگير شده ام و از او خواستم 
به خانه ما بيايد، اما او گفت كه ماشين ندارد 
و قرار شد يك ساعت بعد تماس بگيرم. يك 
ساعت بعد وقتي تماس گرفتم گفت داخل 
خيابان است كه با خودروام به دنبالش رفتم 
و او را سوار كردم و براي حرف زدن به طرف 
پارك آبشار باالي بزرگراه خرازي رفتيم كه 
آنجا بسته بود و بعد به طرف جاده روستاي 
ورديج رفتيم و آنجا با هم درگير شديم و او 

را به قتل رساندم. 
يعني آنجا مطمئن شـدي كه او 
با همسرت ارتباط دارد و او را به 

قتل رساندي ؟ 
بله.

از كجا مطمئن شدي ؟ 
داخل جاده كنار تپه اي خودرو را نگه داشتم 
ــوالي بكنم و  و به او گفتم كه مي خواهم س
دوست دارم واقعيت را به من بگويي. وقتي 
ــرم ارتباط داري يا  به او گفتم كه با همس
ــته  نه ؟ او به من گفت كه از قبل مي دانس
اين سوال را مي خواهم از او بپرسم و گفت 
شهره گفته است كه به رابطه خودش و او 

مشكوك شده ام. 
فرهاد مدعي شد كه ارتباط آنها فقط كاري 
بوده است و براي اينكه حرفش را ثابت كند 
پيامك هايي را كه بين همسرم  و خودش رد 
و بدل شده بود به من نشان داد كه ناگهان 
چشمم به پيامكي افتاد كه فراموش كرده 
ــريع هم آن  بود آن را پاك كند و خيلي س
پيامك را رد كرد. من شكم بيشتر شد و از 
او خواستم آهنگي از تلفن همراهش پخش 
كند و او هم قبول كرد و رمز تلفن همراهش 
را باز كرد و آهنگي را پخش كرد كه تلفن 
همراه را از دستش قاپيدم و به سرعت فرار 
كردم . او كمي دنبالم دويد اما به من نرسيد 
و خسته شد چون من ورزشكارم و حتي در 
رشته بوكس و زيبايي اندام مدال هم دارم. 
ــي رفتم و گالري  در نهايت به باالي كوه
عكس هايش را باز كردم كه با عكس هاي 
همسرم روبه رو شدم و يقين پيدا كردم كه 

با همسرم ارتباط دارد. 

درباره درگيري توضيح بده. 
من به داخل جاده آمدم كه فرهاد سوار خودروام شد و به من 
نزديك شد و مي خواست تلفن همراهش را از من بگيرد كه با 
هم درگير شديم. من چاقويي از داخل ماشين برداشتم و چند 
ــدش را در همان  ضربه به او زدم كه به قتل رسيد و بعد جس

نزديكي رها كردم و از محل گريختم. 
درباره گروگانگيري مرغداري اراك توضيح بده.

ــتان اراك رفتم و در آنجا  من از تهران فرار كردم و به شهرس
اسلحه كالشنيكفي خريدم چون قصد داشتم همسرم را بكشم 
و از او انتقام بگيرم كه در حادثه اي مأموران متوجه اسلحه من 
شدند و من هم به داخل مرغداري فرار كردم و پنهان شدم كه 

در نهايت خودم را تسليم كردم.

نقش سرعت در بروز سانحه
سرعت يكي از عوامل مهم تصادفات و علت آن نيز اين است كه سرعت 
باال زمان عكس العمل راننده را به شدت كاهش مي دهد و مدت زماني كه 
راننده نياز دارد عكس العمل مناسب نشان دهد از دست داده و تصادف 
اتفاق مي افتد. سرعت به دو حالت مي تواند بر تصادف تأثير بگذارد. به 
ــت كه راننده خطري را مي بيند، ولي سرعت  طورمستقيم، زماني اس
خودرو  باالست و راننده نمي تواند وسيله نقليه را كنترل كند كه برخورد 
به وجود مي آيد. حالت غير مستقيم هم به دليل عدم رعايت حق تقدم 
ــرعت باال تصادف اتفاق مي افتد. تحقيق  ــود كه به علت س ايجاد مي ش
ــيله نقليه در بر خورد با عابر  علمي نشان داده است كه اگر سرعت وس
30 كيلومتر باشد احتمال فوت عابر 5 درصد است و اگر سرعت خودرو 
45 كيلومتر باشد احتمال فوت عابر 50 درصد است و اگر سرعت وسيله 
نقليه 80 كيلومتر باشد احتمال فوت عابر صددرصد مي باشد كه اهميت 

نقش سرعت در تصادف را نشان مي دهد. 
ــاز در تهران را  ــر مج ــرعت هاي غي ــوه برخورد با س اگر بخواهيم نح
ــرعت بيش از  ــاره كنيم. س ــه سطح اش ــته بندي كنيم بايد به س دس
30 كيلومتر ، سرعت بيش از 30 تا 50 كيلومتر و سرعت باالي 50 كيلومتر 
كه اين سرعت براي فرد و ديگر رانندگان خطر آفرين است. در قرارگاه 
سرعت براي اين نوع رانندگان پيامك ارسال مى شود و آنها با حضور در 
پليس راهور تهران بزرگ ضمن دادن تعهد مبني بر عدم تكرار تخلف 

آموزش هاي الزم را مي بينند. 
بعضي از اين تخلفات هم مربوط به سازمان ها مي باشد كه ما اين تخلفات 
ــازمان مربوطه به صورت مكتوب اعالم مي كنيم. خودروهاي با  را به س
ــاير كشورها مي باشد هم از  پالك سياسي كه مربوط به نمايندگان س

طريق وزارت خارجه به كشورها اعالم مي شود. 
در مجموع مي توان گفت زمان ها و روزهايي كه معابر خلوت است مثل 
ــت، متأسفانه سرعت ها  ــب هاي تعطيالت و روزهايي كه تعطيل اس ش
افزايش پيدا مي كند و در شرايط عادي سرعت ها به نسبت كمتر است . در 
بررسي هايي كه داشتيم از ساعت يك بامداد تا ساعت 02:30 بامداد اوج 
سرعت ها را داريم و بعد از آن به نسبت سرعت ها كاهش پيدا مي كند كه 
كمترين سرعت ها را بعد از ظهر ها داريم كه ساعت15 تا 19بعد از ظهر را 
شامل مي شود. در برخي از بزرگراه ها مانند بزرگراه شهيد خرازي ، شهيد 
ــتند و تردد در آنها كمتر است  ــهيد همداني كه خلوت تر هس بابايي ، ش
ــرعت هاي باالي 160 يا  ــفانه باالست كه ما س ميانگين سرعت ها متأس
حتي 170 كيلومتر را نيز داريم، ولي به نسبت ساير بزرگراه ها كه تردد در 
آنها بيشتر است، ميانگين سرعت كمتر مي شود. برابر بررسي هايي كه در 
قرارگاه سرعت داشته ايم، برخي از وسايل نقليه مشخص هستند تعداد 
تخلف سرعت آنها باالست ولي ميانگين سرعت آنها پايين است كه نشان 
مي دهد هرچقدر تعداد نفرات زيادي با اين وسايل نقليه مرتكب تخلف 
سرعت غيرمجاز مي شوند، ولي سرعت هايي كه تردد مي كنند خيلي باال 
مي باشد، ولي براي برخي وسايل نقليه حالت برعكس دارد كه تعداد كم 
است، ولي ميانگين سرعت هاي آنها خيلي باالست. بررسي هايي كه داشتيم 
خودروي پژو و انواع خودروي پژو متأسفانه بيشترين سرعت غيرمجاز را در 
شهر تهران داشته اند يعني رانندگان اين نوع خودروها بيشتر مرتكب تخلف 
سرعت غيرمجاز مي شوند. با بررسي هاي كه داريم قطعاً سرعت غيرمجاز 
يكي از علل اصلي تصادفات است و به رانندگان توصيه مي كنم كه در حين 
رانندگي سرعت مجاز را يك اصل قرار دهند و ضمن رعايت سرعت مجاز و 
سرعت مطمئنه به هيچ عنوان سرعت غيرمجاز را به ذهن خود راه ندهند 
و تخلف سرعت را به ذهن خود خطور ندهند و حتي فكر رانندگي خطر 

آفرين را هم نداشته باشند.
*معاون عمليات پليس راهور تهران بزرگ 

سرهنگ محمد رازقي*
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