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  همكاري شهروندان،   نياز اصلي
  نيروهاي امدادي و انتظامي در حوادث 

متأسفانه باز هم حادثه تلخ ديگري اين بار در يكي از مراكز 
درماني ش��مال پايتخت روي داد و باعث شد تا چند تن از 
هموطنان عزيزمان جانشان را از دست داده و خانواده هايي 
داغدار عزيزانشان شوند.   چيزي كه متأسفانه در زمان وقوع 
حادثه كلينيك سينا اطهر ديده ش��د و در اتفاقات مشابه 
گذش��ته نيز رخ داده بود، عدم توجه شهروندان به پرهيز از 
تجمع و ازدحام در محل حادثه در چنين مواردي است.  اين 
امر از جايي اهميت دو چندان مي يابد كه آتش سوزي در مركز 
درماني رخ داده كه از حساسيت بيشتري برخوردار است و 
همچنين با انفجار همراه بوده كه اين مهم هم خطر را چند برابر افزايش مي دهد و هم نياز به 
سرعت عمل را باال خواهد برد.  از طرفي ديگر به سبب تراكم ساخت و سازها و به هم پيوستگي 
ساختمان ها در محيط ياد شده، امكان انتقال آتش سوزي و گستردگي ابعاد حادثه و باال رفتن 
ميزان خسارت هاي جاني و مالي وجود داشت. همچنين به سبب محدوديت فضاي تردد 
در محل وقوع حادثه و خيابان هاي اطراف، كوچكترين تجمع غير ضروري يا حضور وسايل 
نقليه شخصي و توقف بدون دليل آنها، باعث افزايش ميزان خطر و در كنار آن كاهش سرعت 

امداد رساني و اطفاي حريق شد. 
در اين گونه موارد الزم است تا مردم عزيز با هوشياري و آگاهي بيشتري نسبت به حادثه رخ 
داده عمل كنند و عالوه بر عدم تجمع و انسداد ناخواسته مسيرهاي امداد رساني، محيط را تا 
شعاع زيادي ترك كنند تا خطر افزايش بار خسارت و تلفات جاني و گستردگي ابعاد حادثه 
به حداقل تقليل يابد و در اين زمان نيروهاي امدادي و انتظامي، خصوصاً نيروهاي آتش نشان 
بتوانند به س��رعت و در اولين دقايق وقوع حادثه در محل حضور يافته و به انجام وظيفه و 
خدمت رساني بپردازند.  همانطور كه گفته شد حضور و تجمع شهروندان در اين گونه حوادث 
نه تنها كمكي نخواهد كرد،  بلكه حتي سبب گستردگي ابعاد حادثه خواهد شد و خصوصاً 

باعث از بين رفتن زمان طاليي براي نيروهاي امدادي و خدماتي است. 
از ديگر مواردي كه در اين مواق��ع بايد مورد توجه قرار گيرد حفظ خونس��ردي و پرهيز از 
تصميم هاي عجوالنه و توجه ويژه به دستور العمل هاي ايمني و انتظامي است، امري كه به 
طور مثال در حادثه ساختمان پالسكو شاهد آن بوديم و باعث باالرفتن آمار جان باختگان شد 
عدم رعايت توصيه ها و تذكر هاي نيروهاي امدادي و انتظامي مبني بر ترك هر چه سريع تر 
محل حادثه بود، در صورتي كه متأسفانه برخي از كسبه و افراد حاضر در ساختمان نسبت به 
آن بي توجهي نشان داده و جان خود را به خطر انداختند.  از ديگر كمك هايي كه شهروندان 
مي توانند به خدمتگزاران خود داشته باشند، تماس و در جريان قرار دادن هرچه سريع تر پليس، 
يگان هاي امدادي و آتش نشاني مي باشد تا اين نيروها بتوانند در اولين فرصت ممكن پس از 
اعالم مأموريت در محل حضور يافته و به سرعت حادثه را تحت كنترل گرفته و حتي با سرعت 
و دقت كافي و به كارگيري آموزش هاي تخصصي خود از وخيم تر شدن اوضاع جلوگيري كرده 
و شرايط را تحت كنترل قرار دهند.  نيروي انتظامي نيز در كنار ساير زحمتكشان در اين گونه 
حوادث وظيفه خود مي داند تا با سرعت هر چه تمام تر وضعيت ترافيكي را براي حضور و تردد 

هر چه سريع تر يگان هاي امدادي، البته با همياري و همكاري شهروندان كنترل كند. 
رعايت همين نكات به ظاهر ساده مي تواند حجم قابل توجهي از ابعاد خطرات حوادث و اتفاقات 

ناگوار اين چنيني را كم كرده و روند امداد رساني را تسريع بخشد. 
اميد است تا با رعايت كامل نكات ايمني،  ديگر شاهد وقوع اين گونه حوادث نباشيم يا در صورت 

بروز حوادث مشابه، همكاري و همياري هر چه تمام تر شهروندان را شاهد باشيم. 

 
مرگ یک معدنچی  بر اثر گازگرفتگی

را  كارگ�ر  ي�ك  ج�ان  كرمانش�اه  مع�دن  گازگرفتگ�ي  حادث�ه 
گرف�ت و ش�ش كارگر ديگ�ر را مص�دوم و راه�ي بيمارس�تان ك�رد. 
مجتبي خالدي، سخنگوي اورژانس كشور گفت: اين حادثه در ساعت 12:24 روز گذشته 
در شهرستان گيالنغرب روستاي س��رتيتان اتفاق افتاد.  با حضور امدادگران در محل 
مشخص شد حادثه از نوع گازگرفتگي در داخل معدن رخ داده كه در جريان آن يك نفر به 

دليل استنشاق گاز فوت كرده و شش نفر ديگر هم دچار مسموميت شده اند.

   قاتل شوهر
   محاكمه شد

زن ميانسالي كه شوهرش را به قتل رسانده است، پس از 
جلب رضايت اولياي دم از جنبه عمومي جرم محاكمه شد. 
به گ��زارش ج��وان، خرداد س��ال 97 ب��ود ك��ه مأموران 
كالنتري 148 انقالب جس��د مردي را داخل بشكه اي پر از 
سيمان در پشت بام ساختمان مسكوني كشف كردند. آن 
روز دو دختر با مأموران پليس تماس گرفتند و اعالم كردند 
از داخل بشكه اي در پشت بام خانه شان بوي بدي به مشام 

مي رسد كه مأموران در محل حاضر شدند. 
مأموران پس از برش بشكه جسد پدر دو دختر را كشف كردند 

كه مشخص بود چند روزي از مرگ آن گذشته است. 
مأموران در نخستين گام به همسر مقتول مشكوك شدند و 
وي را بازداشت كرده  و مورد بازجويي قرار دادند. متهم پس از 
اعتراف به قتل شوهرش روانه زندان شد و در حاليكه پرونده 
در حال كامل شدن بود، دو دختر مقتول با مراجعه به دادسرا 

اعالم گذشت كردند. 
با گذشت اولياي دم پرونده از جنبه عمومي جرم روي ميز 
هيئت قضايي شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران 
قرار گرفت. در اولين جلسه رس��يدگي به پرونده دو دختر 

مقتول اعالم گذشت كردند.

 سپس متهم در جايگاه قرار گرفت و در شرح حادثه گفت: 
»با شوهرم سالها اختالف داشتم. او بارها مرا كتك زده بود. 
زندگي مان طوري مي گذشت كه دخترانم از من خواستند از 
پدرشان جدا شوم تا اينكه فهميدم امين با يكي از همكارانش 
رابطه دارد.« متهم در خصوص قتل گفت: »روز حادثه به او 
گفتم مهريه ام را اجرا گذاشته ام اما او با فحاشي به اتاقش رفت 
و اهميتي نداد. به خاطر رفتارهاي ش��وهرم نقشه قتل او را 
كشيدم و طبق نقشه داخل شيرموز قرص خواب آور ريختم 
و داخل اتاق بردم. چند ساعت بعد فهميدم امين شير موز را 
خورده و بيهوش شده است. آنجا بود كه با دستمالي او را خفه 
كردم و سپس جسد را الي پتو پيچيدم و به پشت بام بردم. 
جسد را داخل بشكه فلزي گذاش��تم و آنرا آتش زدم اما از 
ترس همسايه ها آتش را خاموش كردم و روي جسد سيمان 
ريختم. فكر مي كردم جسد از بين رفته است، ولي چند روز 
بعد دو دخترم به بوي تعفني كه از پشت بام به مشام مي رسيد 
مشكوك شدند، به همين خاطر با پليس تماس گرفتم تا 

آنها را گمراه كنم. 
در پايان هيئت قضايي با توجه به درخواست اولياي دم، حكم 

آزادي متهم را صادر كردند. 

آگهى ابالغ اجرائيه
بدينوسيله به خانم آيناز شفيعى فرد نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1387/1/11 
(قيوميت  شناسنامه: 0929195485  شماره  ملى: 0929195485  شماره 
مليحه چرم ساز) ابالغ مى شود كه خانم معصومه ابراهيمى نام پدر: محمد 
شماره ملى: 0652038352 جهت وصول 4/500/000 ريال (چهارميليون و 
پانصد هزار ريال) مقوم به نرخ روزبه مبلغ 929/039/634 ريال به استناد 
سند ازدواج 8809 ،1369/04/8، عليه مورث شما اجرائيه صادر نموده و 
پرونده اجرائى به كالسه 9901035 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش 
مورخ 1399/3/1 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، 
لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 و 19 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه 
فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى 
گردد نسبت به پرداخت بدهى مورث خود اقدام ننمايد، عمليات اجرائى 

جريان خود خواهد يافت.
م الف: 457/ سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى فقدان مدرك فارغ التحصيلى
ناپيوسته حسابدارى صنعتى به شماره  دانشنامه تحصيلى كاردانى 
كارگر  خانه  كاربردى  و  علمى  آموزش  مركز  از   94144034170029
و  ملى 1380179084مفقود  شماره  به  امينى  مهدى  اينجانب  تبريز 
از درجه اعتبار ساقط ميباشد از يابنده تقاضا ميشود با شماره تلفن 
يا به موسسه علمى كاربردى  09141156361 تماس حاصل فرمايند 

استان در آخر خيابان طالقانى ارسال يا تحويل نمايند. تبريز

آگهى اخطاريه ماده 101- اموال غير منقول
بدينوسيله به آقاى مهدى حقيقى فرزند مصطفى شماره ملى: 0931509289 اعالم مى گردد: در 
خصوص پرونده اجرايى كالسه فوق، به موجب گزارش مورخ 1399/3/5كارشناس رسمى دادگسترى، 6 
دانگ پالك ثبتى 11091 فرعى از 5 اصلى بخش  9 مشهد به مبلغ 38/000/000/000 ريال ارزيابى گرديده. 
لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكورمعترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز 
از تاريخ انتشار اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديد نظر هيات كارشناسان به 
مبلغ 9/000/000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش 

بانكى دستمزد كارشناس تجديد نظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
م الف: 458/ سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9900828
بدينوسيله به آقاى عباس كرمانى نژاد طرقى نام پدر: غالمحسين تاريخ 
تولد: 1349/1/1 شماره ملى: 0940667827 شماره شناسنامه: 62 پرونده كالسه 
9900828  ابالغ مى گردد كه برابر سند ازدواج: شماره سند: 38087، تاريخ 
سند: 1378/6/25، دفترخانه صادر كننده: دفترخانه ازدواج شماره 97 شهر 
مشهد استان خراسان رضوى بين شما و خانم سيده انسيه معظمى نام پدر: 
حميد به مبلغ تعداد دويست و پنجاه عدد سكه طالى يك بهار آزادى بدهكار 
مى باشيدكه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده 
پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و به كالسه فوق در اين اجراء مطرح مى 
باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد 
از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت 
در روزنامه درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق 

مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
م الف: 456/مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه
تولد:  تاريخ  پدر: محمدعلى  نام  محمودى  آقاى رسول  به  بدينوسيله 
 1349/6/1 شماره ملى: 5228698167 شماره شناسنامه: 4297 ابالغ 
مى گردد كه خانم مريم بيت االمانى نام پدر: حسن جهت وصول دويست 
200 عدد سكه طالى تمام بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند 
ازدواج شماره 29045، دفترخانه ازدواج شماره 90 و طالق شماره 80 شهر 
مشهد استان خراسان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به كالسه 9808169 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش 
مورخ 1398/11/2 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه 
فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب  مى 
گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان 

خواهد يافت.
م الف: 459/سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه
بدينوسيله به خانم بهاره تدين رودى نام پدر: غالمحسين تاريخ تولد: 
1365/3/24 شماره ملى:0944868290 شماره شناسنامه:6960 ابالغ 
پدر: مصيب جهت  نام  ابراهيمى عنبران  مى شود كه خانم منصوره 
ازدواج1712- سند  استناد  به  ريال)  هزار  (سى  ريال   30/000 وصول 
نموده و پرونده اجرائى  1346/7/24 عليه مورث شما اجرائيه صادر 
به كالسه 9901125 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 
1399/4/5 مامور،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، 
نامه اجرا مفاد  بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 و 19 آئين  لذا 
اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز تاريخ اين آگهى كه روز 
ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به  پرداخت بدهى مورث  خود اقدام 

ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.
م الف: 453/سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9901080
بدينوسيله به آقاى غالمعلى صالحى نام پدر: نجفعلى تاريخ تولد: 1351/3/3 شماره 
ملى: 0749696109 شماره شناسنامه: 6 ابالغ مى گردد كه خانم مژگان مالحسن 
زاده نام پدر: على محمد تاريخ تولد: 1351/1/31 شماره ملى: 2720184918 شماره 
شناسنامه: 18494 جهت وصول مهريه به تعداد يكصد و بيست و پنج عدد سكه طالى 
بهار آزادى به استناد - سند ازدواج:  شماره سند: 7004، تاريخ سند: 1373/6/4، 
دفترخانه صادر كننده: دفترخانه ازدواج شماره 100 و طالق شماره 20 شهر مشهد استان 
خراسان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9901080 در 
اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1399/4/8 واحد اجراى اسناد رسمى 
تربت جام محل اقامت مديون به شرح متن سند در حوزه آن شهرستان نمى باشد. لذا 
بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در 
يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاريخ  اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى شود نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 

ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.
م الف: 454/سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه
بدينوسيله به متعهد (صادر كننده چك): سيد جواد مرتضوى نام پدر: سيد محسن 
تاريخ تولد: 1368/2/27 شماره ملى: 1050025131 شماره شناسنامه: 1050025131 
ابالغ ميشود كه محمد مسعود ابراهيمى نام پدر: محمد صادق تاريخ تولد: 1345/1/6 
شماره ملى: 0937719201 شماره شناسنامه: 102 جهت وصول مبلغ موضوعات 
چك:  شماره  استناد  به  ريال)  ميليون  (سيصد  ريال   300/000/000 االجرا:  الزم 
و  نموده  صادر  اجرائيه  شما  عليه  چك: 1398/9/12،  تاريخ   ،1718/216918/58
پرونده اجرائى به كالسه 9900578 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 
1399/2/21 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به 
تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى 
از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 

ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.
م الف: 455/رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد (شعبه سوم)
محمدرضا  اجتهادى عرب

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9102001
بدينوسيله به آقايان ناصر، حسين، محسن و خانم ها زهرا، شهربانو و 
معصومه شهرت همگى معتمدى مقدم و خانم فاطمه قوسى ورثه مرحوم 
رجب معتمدى مقدم مديون (راهن) سند رهنى 5686- 1390/11/30 
تنظيمى دفتر خانه 203 مشهد ابالغ مى گردد كه تعاونى اعتبار فرشتگان 
(موسسه اعتبارى كاسپين) اجرائيه اى به كالسه 9102001 عليه شما 
صادر نموده و چون برابر گزارش مامور اجراى ثبت مشهد، آدرس شما 
مورد شناسايى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله به شما ابالغ مى گردد كه 
بدهى شما بابت سند مذكور به مبلغ دو ميليارد و چهارصد ميليون ريال 
2/400/000/000 ريال تا تاريخ تقاضا مى باشد و ساير هزينه هاى قانونى تا 
روز پرداخت نيز به آن اضافه مى گردد و طبق ماده 18 آئين نامه اجراى 
مفاد اسناد رسمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از 
زمان انتشار در روزنامه، اجرائيه ابالغ شده محسوب، در غير اين صورت 
طبق ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاريخ ابالغ 
اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت است: 1. 
ششدانگ پالك ثبتى دو هزار و يكصد و هفت فرعى مفروز و مجزى شده 
از سيصد و پنجاه و يك فرعى از دويست و بيست و هفت اصلى بخش نه 
مشهد و 2. ششدانگ اعيان يك باب منزل داراى پالك ثبتى هشت هزار 
و هشتصد و پنجاه و پنج فرعى از سه هزار و ششصد و نود و سه فرعى 
از پنج اصلى بخش نه مشهد كه طبق مقررات از طريق مزايده به فروش 

خواهد رسيد و به جز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد .
م الف: 452/رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى مفقودى
به  كارت سوخت خودرو سوارى سمند  و  كامل  سند 
شماره پالك انتظامى ايران 15- 862 هـ 13 به شماره 
موتور12486130164 و شماره شاسى 70308261 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. تبريز

آگهى مفقودى
برگ سبز كاميون بارى چوبى بنز ال 52/1921 مدل 1362 به شماره 
پالك انتظامى ايران 63- 137 ع 51 به شماره موتور 00293709 و 
شماره شاسى 55047279 متعلق به اتحاديه شركت هاى تعاونى 
روستايى داراب به شماره ثبت 23 نام نماينده محمد صادق كارگر 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شيراز

آگهى ابالغ اجرائيه
بدينوسيله به خانم آيناز شفيعى فرد نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1387/1/11 
(قيوميت  شناسنامه: 0929195485  شماره  ملى: 0929195485  شماره 
مليحه چرم ساز) ابالغ مى شود كه خانم معصومه ابراهيمى نام پدر: محمد 
شماره ملى: 0652038352 جهت وصول 4/500/000 ريال (چهارميليون و 
پانصد هزار ريال) مقوم به نرخ روزبه مبلغ 929/039/634 ريال به استناد 
سند ازدواج 8809 ،1369/04/8، عليه مورث شما اجرائيه صادر نموده و 
پرونده اجرائى به كالسه 9901035 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش 
مورخ 1399/3/1 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، 
لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 و 19 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه 
فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى 
گردد نسبت به پرداخت بدهى مورث خود اقدام ننمايد، عمليات اجرائى 

جريان خود خواهد يافت.
م الف: 457/ سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى فقدان مدرك فارغ التحصيلى
ناپيوسته حسابدارى صنعتى به شماره  دانشنامه تحصيلى كاردانى 
كارگر  خانه  كاربردى  و  علمى  آموزش  مركز  از   94144034170029
و  ملى 1380179084مفقود  شماره  به  امينى  مهدى  اينجانب  تبريز 
از درجه اعتبار ساقط ميباشد از يابنده تقاضا ميشود با شماره تلفن 
يا به موسسه علمى كاربردى  09141156361 تماس حاصل فرمايند 

استان در آخر خيابان طالقانى ارسال يا تحويل نمايند. تبريز

آگهى اخطاريه ماده 101- اموال غير منقول
بدينوسيله به آقاى مهدى حقيقى فرزند مصطفى شماره ملى: 0931509289 اعالم مى گردد: در 
خصوص پرونده اجرايى كالسه فوق، به موجب گزارش مورخ 1399/3/5كارشناس رسمى دادگسترى، 6 
دانگ پالك ثبتى 11091 فرعى از 5 اصلى بخش  9 مشهد به مبلغ 38/000/000/000 ريال ارزيابى گرديده. 
لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكورمعترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز 
از تاريخ انتشار اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديد نظر هيات كارشناسان به 
مبلغ 9/000/000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش 

بانكى دستمزد كارشناس تجديد نظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
م الف: 458/ سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9900828
بدينوسيله به آقاى عباس كرمانى نژاد طرقى نام پدر: غالمحسين تاريخ 
تولد: 1349/1/1 شماره ملى: 0940667827 شماره شناسنامه: 62 پرونده كالسه 
9900828  ابالغ مى گردد كه برابر سند ازدواج: شماره سند: 38087، تاريخ 
سند: 1378/6/25، دفترخانه صادر كننده: دفترخانه ازدواج شماره 97 شهر 
مشهد استان خراسان رضوى بين شما و خانم سيده انسيه معظمى نام پدر: 
حميد به مبلغ تعداد دويست و پنجاه عدد سكه طالى يك بهار آزادى بدهكار 
مى باشيدكه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده 
پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و به كالسه فوق در اين اجراء مطرح مى 
باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد 
از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت 
در روزنامه درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق 

مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
م الف: 456/مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه
تولد:  تاريخ  پدر: محمدعلى  نام  محمودى  آقاى رسول  به  بدينوسيله 
 1349/6/1 شماره ملى: 5228698167 شماره شناسنامه: 4297 ابالغ 
مى گردد كه خانم مريم بيت االمانى نام پدر: حسن جهت وصول دويست 
200 عدد سكه طالى تمام بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند 
ازدواج شماره 29045، دفترخانه ازدواج شماره 90 و طالق شماره 80 شهر 
مشهد استان خراسان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به كالسه 9808169 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش 
مورخ 1398/11/2 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه 
فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب  مى 
گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان 

خواهد يافت.
م الف: 459/سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه
بدينوسيله به خانم بهاره تدين رودى نام پدر: غالمحسين تاريخ تولد: 
1365/3/24 شماره ملى:0944868290 شماره شناسنامه:6960 ابالغ 
پدر: مصيب جهت  نام  ابراهيمى عنبران  مى شود كه خانم منصوره 
ازدواج1712- سند  استناد  به  ريال)  هزار  (سى  ريال   30/000 وصول 
نموده و پرونده اجرائى  1346/7/24 عليه مورث شما اجرائيه صادر 
به كالسه 9901125 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 
1399/4/5 مامور،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، 
نامه اجرا مفاد  بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 و 19 آئين  لذا 
اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز تاريخ اين آگهى كه روز 
ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به  پرداخت بدهى مورث  خود اقدام 

ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.
م الف: 453/سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9901080
بدينوسيله به آقاى غالمعلى صالحى نام پدر: نجفعلى تاريخ تولد: 1351/3/3 شماره 
ملى: 0749696109 شماره شناسنامه: 6 ابالغ مى گردد كه خانم مژگان مالحسن 
زاده نام پدر: على محمد تاريخ تولد: 1351/1/31 شماره ملى: 2720184918 شماره 
شناسنامه: 18494 جهت وصول مهريه به تعداد يكصد و بيست و پنج عدد سكه طالى 
بهار آزادى به استناد - سند ازدواج:  شماره سند: 7004، تاريخ سند: 1373/6/4، 
دفترخانه صادر كننده: دفترخانه ازدواج شماره 100 و طالق شماره 20 شهر مشهد استان 
خراسان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9901080 در 
اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1399/4/8 واحد اجراى اسناد رسمى 
تربت جام محل اقامت مديون به شرح متن سند در حوزه آن شهرستان نمى باشد. لذا 
بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در 
يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاريخ  اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى شود نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 

ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.
م الف: 454/سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه
بدينوسيله به متعهد (صادر كننده چك): سيد جواد مرتضوى نام پدر: سيد محسن 
تاريخ تولد: 1368/2/27 شماره ملى: 1050025131 شماره شناسنامه: 1050025131 
ابالغ ميشود كه محمد مسعود ابراهيمى نام پدر: محمد صادق تاريخ تولد: 1345/1/6 
شماره ملى: 0937719201 شماره شناسنامه: 102 جهت وصول مبلغ موضوعات 
چك:  شماره  استناد  به  ريال)  ميليون  (سيصد  ريال   300/000/000 االجرا:  الزم 
و  نموده  صادر  اجرائيه  شما  عليه  چك: 1398/9/12،  تاريخ   ،1718/216918/58
پرونده اجرائى به كالسه 9900578 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 
1399/2/21 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به 
تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى 
از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 

ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.
م الف: 455/رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد (شعبه سوم)
محمدرضا  اجتهادى عرب

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9102001
بدينوسيله به آقايان ناصر، حسين، محسن و خانم ها زهرا، شهربانو و 
معصومه شهرت همگى معتمدى مقدم و خانم فاطمه قوسى ورثه مرحوم 
رجب معتمدى مقدم مديون (راهن) سند رهنى 5686- 1390/11/30 
تنظيمى دفتر خانه 203 مشهد ابالغ مى گردد كه تعاونى اعتبار فرشتگان 
(موسسه اعتبارى كاسپين) اجرائيه اى به كالسه 9102001 عليه شما 
صادر نموده و چون برابر گزارش مامور اجراى ثبت مشهد، آدرس شما 
مورد شناسايى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله به شما ابالغ مى گردد كه 
بدهى شما بابت سند مذكور به مبلغ دو ميليارد و چهارصد ميليون ريال 
2/400/000/000 ريال تا تاريخ تقاضا مى باشد و ساير هزينه هاى قانونى تا 
روز پرداخت نيز به آن اضافه مى گردد و طبق ماده 18 آئين نامه اجراى 
مفاد اسناد رسمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از 
زمان انتشار در روزنامه، اجرائيه ابالغ شده محسوب، در غير اين صورت 
طبق ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاريخ ابالغ 
اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت است: 1. 
ششدانگ پالك ثبتى دو هزار و يكصد و هفت فرعى مفروز و مجزى شده 
از سيصد و پنجاه و يك فرعى از دويست و بيست و هفت اصلى بخش نه 
مشهد و 2. ششدانگ اعيان يك باب منزل داراى پالك ثبتى هشت هزار 
و هشتصد و پنجاه و پنج فرعى از سه هزار و ششصد و نود و سه فرعى 
از پنج اصلى بخش نه مشهد كه طبق مقررات از طريق مزايده به فروش 

خواهد رسيد و به جز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد .
م الف: 452/رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى مفقودى
به  كارت سوخت خودرو سوارى سمند  و  كامل  سند 
شماره پالك انتظامى ايران 15- 862 هـ 13 به شماره 
موتور12486130164 و شماره شاسى 70308261 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. تبريز

آگهى مفقودى
برگ سبز كاميون بارى چوبى بنز ال 52/1921 مدل 1362 به شماره 
پالك انتظامى ايران 63- 137 ع 51 به شماره موتور 00293709 و 
شماره شاسى 55047279 متعلق به اتحاديه شركت هاى تعاونى 
روستايى داراب به شماره ثبت 23 نام نماينده محمد صادق كارگر 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شيراز

 بررس�ي چهار فرضي�ه درباره عل�ت حادثه 
س�ينا اطه�ر، افزاي�ش ش�مار بازداش�ت 
ش�دگان به 9 نفر و احتمال دستگيري افراد 
بيشتر، بررس�ي ادعاي رئيس شوراي شهر 
ته�ران درب�اره اخطاره�اي داده ش�ده به 
مالك س�اختمان و درخواس�ت از خسارت 
ديدگان ب�راي طرح ش�كايت عليه مقصران 
حادث�ه آخري�ن تحقيقاتي اس�ت ك�ه تيم 
جنايي زي�ر نظر قاض�ي محمد ش�هرياري، 
معاون دادستان تهران آن را بررسي كردند. 
به گزارش ج��وان، انفجار س��اختمان كلينيك 
س��ينا اطهر حوال��ي ميدان قدس كه ش��امگاه 
چهارش��نبه يازدهم تير اتفاق افت��اد و 19 نفر 
در جريان آن كش��ته و 14 نفر زخمي ش��دند 
واكنش هاي بس��ياري درباره چرايي وقوع اين 
حادثه مرگبار به همراه داشت. پس از اين حادثه 
همزمان با اطفاي حريق از سوي آتش نشانان تيم 
جنايي به سرپرس��تي قاضي شهرياري، معاون 
دادستان تهران همراه قاضي واحدي، بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي در محل حاضر 
شدند و پرونده اين حادثه را به صورت ويژه در 

دستور كار قرار دادند. 
    بازداشت 9 نفر 

تحقيقات تيم جنايي حكايت از اين داشت كلينيك 
سينا اطهر معروف به بيمارستان سينا اطهر است 
كه چهار بخش به نام هاي مركز جراحي محدود 
سينا ش��ميران، درمانگاه تخصصي داخلي سينا 
شميران، مؤسس��ه تصوير برداري س��ينا اطهر و 
بخش داروخانه داشته اس��ت كه در آن تعدادي 

پزشك، پرستار و كارمند كار مي كردند. در حالي 
كه بررسي ها نشان مي داد اين حادثه به خاطر عدم 
رعايت اصول ايمني كه منجر به انفجار كپسول هاي 
اكسيژن انباشته شده در اين ساختمان شده است، 
تيم جنايي در همان ابتدا سه نفر از مديران كلينيك 
و مسئول تأسيسات آنجا را بازداشت كرده و مورد 
تحقيق قرار دادند . در ادامه تحقيقات براي مشخص 
شدن مقصران اصلي حادثه نيز هفت مدير ديگر هم 
به جمع چهاربازداشتي اين حادثه اضافه شدند كه 
سه زن و شش مرد هستند كه شامل تعدادي از افراد 
هيئت مديره، مدير عامل، س��هامداران و مديران 
چهاربخش سينا اطهر مي شوند كه براي تحقيقات 
در اختيار تيم جنايي ق��رار گرفتند.  به گفته تيم 
جنايي به زودي در جريان پرون��ده چند مدير و 
مسئول ديگر هم در اين پرونده بازداشت مي شوند 

و از آنها درباره اين حادثه تحقيق مي شود. 
     بررسي هاي ويژه تيم كارشناسي 11  نفره 
بدين ترتيب همزمان با بازداشت 9 نفر به عنوان 
مقصران حادث��ه و همچنين ب��ه خاطر اهميت 
موضوع و عمق فاجعه تيم جنايي دستور تشكيل 
تيم 11 نفري ش��امل كارشناس��ان حوادث كار، 
پزشكي، مواد شيميايي و آتش نشاني صادر كرد و 
دقايقي بعد اين تيم زير نظر تيم جنايي تحقيقات 
تخصصي خود را براي بررس��ي علت حادثه آغاز 
كردند. تيم 11 نفره براي نخستين بار روز پنج شنبه 
12 تيرماه همراه قاضي واحدي، بازپرس ويژه قتل 
در محل حادثه حاضر شدند و پس از نمونه برداري 
حادثه مرگبار را از زواياي مختلف مورد بررس��ي 

قرار دادند. 

    بررسي 4 فرضيه درباره علت حادثه 
به گفته تيم جنايي اين تيم در روزهاي پنج ش��نبه 
و جمعه چندين بار از محل حادثه بازديد داش��ته 
و درب��اره علت حادثه تحقيق كرده اند و قرار اس��ت 
پس از بررسي هاي الزم روز ش��نبه جلسه اي براي 
جمع بندي نظرات كارشناسي و شناسايي مقصران 
حادثه تشكيل شود. در حالي كه هنوز از سوي تيم 
كارشناس��ي 11 نفره علت حادثه اعالم نشده است، 
اما اين تيم چهار فرضيه را مورد بررسي قرار دادند. 
اولين فرضيه احتمال م��ي رود كابل برق نزديك به 
كپسول هاي اكس��يژن به داليلي كنده شده و پس 
از سقوط  روي كپس��ول هاي اكسيژن باعث انفجار 
آنها شده باشد. دومين فرضيه اين است كه احتمال 
مي رود آتش سوزي به داليلي از قسمت ذخيره مخزن 
اكسيژن در داخل حياط رخ داده و باعث انفجار شده 
باشد. س��ومين فرضيه هم احتمال اتصال برق 3 فاز 
مطرح ش��ده اس��ت و آخرين فرضيه هم احتمال 
مي رود كه آتش سوزي و انفجار از طبقه منفي دو كه 
تأسيسات ساختمان در آن قرار گرفته است رخ داده 
باشد كه همه اين فرضيه ها از سوي تيم كارشناسي 
در حال بررسي اس��ت تا مقصران اصلي اين حادثه 
شناخته شوند. هر چند احتمال فرضيه هاي ديگري 

هم از سوي اين تيم درحال بررسي است. 
    ادعاي ش�هرداري درباره اخطار بررسي 

مي شود 
در حالي كه پس از اين حادثه محس��ن هاشمي 
رفسنجاني مدعي شد ش��هرداري منطقه يك در 
سال هاي 97 و 98 تذكرهايي به مسئوالن كلينيك 
سينا اطهر به جهت ناايمن بودن ساختمان داده 

اما آنها توجهي ب��ه آن نكرده اند، تي��م جنايي از 
شهرداري درخواست كرد مدارك و اسناد مربوط به 
اخطارهاي شهرداي به ساختمان مورد نظر را براي 
بررسي هاي فني ارائه كند تا در صورت صحت اين 
اخطار ها علت عدم توجه به آن از سوي مسئوالن 

ساختمان بررسي شود. 
    بررسي شكايت ها 

در جريان اين حادثه هولناك اف��رادي هم دچار 
مصدوميت شدند و به ساختمان هاي اطراف هم 
خسارت هاي زيادي وارد شد كه به همين سبب 
بازپرس واحدي از افرادي كه آسيب ديده يا دچار 
خسارت شده اند درخواست كرد براي طرح شكايت 
به كالنتري 101تجريش مراجعه كنند و شكايت 

خود را از مقصران حادثه ثبت كنند. 
    تكذيب يك شايعه 

به دنبال اين حادثه دلخراش موجي از ش��ايعات 
در خصوص چگونگي اين حادثه و مسائل مربوط 
به آن در فضاي مجازي منتش��ر و دست به دست 
شد. در يكي از اين ش��ايعات گفته شده بود وقوع 
آتش س��وزي و انفجار از طبقه چهارم شروع شده 
است كه باعث مرگ همه افراد حاضر در آن طبقه 
مي شود كه تيم جنايي اين گفته را شايعه خواند و  
آن را تكذيب و اعالم كرد كه بر اس��اس بررسي ها 
آتش سوزي و انفجار از طبقه همكف و منفي صورت 

گرفته شده است. 
بررسي هاي ش��بانه روزي تيم جنايي درباره اين 
حادثه ادامه دارد تا پس از مش��خص شدن علت 
اصلي حادثه مقصران ديگر اين حادثه بازداش��ت 

شده و مورد بازجويي قرار گيرند. 

سردار حسين رحيمي

فرمانده انتظامي پايتخت

   4  فرضيه  در  حادثه 
مرگبار سيناي سوخته 


