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 نســترن فرخه: وقتی رسیدم دیدم روی پدر پارچه ای ســفید انداخته اند. از گوشه 
پارچه که موهای ســرش و دستش را دیدم، شــناختم، حتی بعد که چهره اش را 
دیدم مشــخص بود تا لحظه آخر درگیر خفگی بــوده، بعد از آن دیگر چیزی یادم 

نیست.
مرگ هایی که خطای انســانی عامل اصلی آن اســت، حادثه اتفاق می افتد و 
جان هایی بی جان می شــود، مانند آتش ســوزی سه شنبه هشــتم تیر در مجیدیه 
شمالی که عوامل بسیاری در این اتفاق، منجر به مرگ دو نفر و مصدوم شدن چهار 
نفر شده است. طبق اظهارات ســخنگوی آتش نشانی دو واحد خودروی سواری، 
یک دســتگاه ۲۰۶ و پژو در این حادثه آتش گرفت و کامال شــعله ور بود و آتش به 
موتورسیکلت مجاور پارکینگ سرایت کرده بود و حرارت زیاد بود و به دلیل حبس 

دود، این آتش و دود به طبقات با سرعت سرایت می کند.
نبود امنیت اطفای حریق ســاختمان بر شــدت این حادثه افزوده است، نبود 
پله های اضطراری، هواگیــر، وجود ســقف های کاذب در پارکینگ، نبود دودبند 
راهرو و مواردی از این دســت منجر به افزایش خسارت های جانی و مالی وارده 
بر ســاکنان این مجتمع شده است. موضوع ســاختمان های ناایمن در سال های 
اخیر و مخصوصا بعد از حادثه پالسکو مورد توجه بسیاری قرار گرفت. با ریزش 
متروپــل این توجهات به اوج خود رســید که چند روز بعد از آن هم لیســتی از 
ســاختمان های ناایمن تهران منتشر شــد؛ اما با وجود اسامی ساختمان هایی که 
در لیست منتشر شده، کماکان ساختمان های دیگری هم هستند که بدون رعایت 
نکات ایمنی مجوز پایان کار گرفتند و شــهروندان هم بدون اطالع از نبود ایمنی 
ســاختمان در آن ساکن می شــوند. در این شــرایط اتفاقی هرچند کوچک منجر 
به حادثه ای جبران ناپذیر خواهد شــد. البته در هفته های گذشــته و پیرو حادثه 
متروپل وزیر کشــور در بخش نامه ای خطاب به استانداران سراسر کشور، بر لزوم 
رعایت مقررات ملی ســاختمان، ضوابط شهرسازی، ایمنی و اصول فنی و کنترل 
ساخت وســازها تأکید کرد و از آنها خواست با اســتفاده از ظرفیت های قانونی، 
ضمــن برخورد بــا تخلفات ســاختمانی، از بهره برداری ســاختمان های ناایمن 

جلوگیری کنند.

مجاری آتش سوزی در مجتمع مجیدیه چه بود؟
هــر دو لباس عــزا به تن دارند و شــروع صحبت های شــان ســکوت خانه را 
می شــکند. بین حرف های یکدیگر تأملی می کنند و دوباره از سر می گیرند، خواهر 
بهرام فیال که زنی میانســال است، بیشــتر به حرف های پارسا فرزند بهرام گوش 
می دهد و گاهی با دو دســت ســرش را محکم می گیرد. پارسا آهسته جمالت را 
کنار هم می نشــاند و از روز حادثه که منجر به مرگ پدرش شــده می گوید: ساعت 
۱۱ شــب بود که من سمت بلوار کشاورز بودم، از کالنتری تماس گرفتند و پرسیدند 
فرزند آقای فیال هستم یا نه که گفتم بله، بعد گفتند می توانی به سمت خانه پدر 
بروی، همان جا متوجه شدم حتما اتفاقی افتاده. خواهش کردم تا ماجرا را به من 
بگویند که گفتند پدر در آتش ســوزی فوت شده و بعد از آن دیگر نفهمیدم چطور 
به خانه پدر رســیدم. فقط در داخل ماشین داد می زدم و یک دستم گوشی موبایل 
بود و با هر کســی که به ذهنم می رسید تماس می گرفتم. وقتی رسیدم دیدم روی 
پدر پارچه ای سفید انداخته اند. از گوشه پارچه که موهای سرش و دستش را دیدم 
شــناختم، حتی بعد که چهره اش را دیدم مشخص بود تا لحظه آخر درگیر خفگی 
بوده، من دیگر چیزی یادم نیســت فقط بعد از آن را یادم است که به زمین افتاده 
بودم و به من شربت می دادند و یکی از مأموران نیروی انتظامی گوشی موبایلم را 

آورده بود که انگار جلوی در از دستم افتاده بود.
خواهــر بهرام بین صحبت های برادرزاده ســر تکان می دهــد و زیر لب زمزمه 
می کنــد؛ ای خدا عجــب روزی بود، بعد پارســا بین غم عمه اش حرف را از ســر 
می گیرد: حالم خیلی بد بود و فقط خوب شد دوستم خودش را به من رساند؛ چون 
توان رانندگی کردن را نداشــتم، وضعیت خیلی وخیم بود، ما حتی نمی توانســتیم 
بــه عمه ام بگوییــم پدر فوت کرده و از ترس اینکه حالش بد نشــود، رفتیم جلوی 
در بیمارســتان آتیه تا واقعیت را بگوییم که اگر حالش بد شــد، سریع به اورژانس 
بیمارســتان منتقلش کنند؛ اما ماجرا به این شکل بوده که فردی که ساکن مجتمع 
نبوده با ماشــین ۲۰۶ که ریموت هم داشته وارد ســاختمان می شود و به پارکینگ 
همکف می رود که متوجه می شــوند از پایین ماشــین دود بلند می شــود، کپسول 
آتش نشانی های ساختمان هم خالی بود و برای همین آتش شعله می گیرد، وقتی 

می بینند اوضاع خطرناک است از ماشین فاصله می گیرند و به حیاط می روند. کنار 
آن یک پرشــیا بوده که با انفجار ۲۰۶ آن هم منفجر می شــود. در ساختمان اطفای 
حریق یا سیستم آالرمی نبوده، سقف های پارکینگ هم که کاذب بوده برای همین بر 
شدت حادثه اثر داشته، بعد از انفجار سقف پارکینگ کامل ریخته و لوله و سیم های 
داخل آن کامل تخریب شــده، برای همین دود آتش کامل به واحدها رسیده، خانه 
پــدر یک مجتمــع ۱۲۰ واحده ۵ طبقه اســت که طبقه ۵ و ۴ بلوک آنها بیشــترین 
آســیب را دیده، وقتی وارد ساختمان می شــوی همه واحدها سیاه است، همه جا 
ســیاه پوش شده است، اول یک فوتی و چهار مصدوم داشتیم که یکی از مصدوم ها 
همســر پدر بود، با حال وخیم در آی سی یو بستری شد، تازه اکسیژن خونش به ۸۰ 
رسیده، پزشکان گفتند فعال نباید از مرگ پدر چیزی بداند؛ چون هنوز دود و سیاهی 
باال می آورد و شــرایط خوبی ندارد، بعد از چند روز یکی دیگر از همسایه ها هم که 

شرایط خوبی نداشتند فوت کردند و حاال تعداد مرگ و میر دو تا شده است.
به ساختمان ناایمن پایان کار دادند

بین صحبت های پارسا، عمه اش آرام می گوید احتماال قبل مرگ، بیهوشی زنش 

را دیده بوده و بعد پارسا اضافه می کند: احتماال همین طور است، وقتی همسر پدر 
چند دقیقه به هوش آمده بود، گفته بود زن همســایه از ترس آمد خانه ما. من دو 
تا حوله خیس کردم و به بهرام و زن همســایه دادم؛ ولی تا آمدم برای خودم هم 
حوله خیس کنم، بیهوش شــدم، در کل بی مســئولیتی که منجر به مرگ پدر شد، 
ابعادش بسیار گسترده است، اول سؤال است که تعاونی شهید بهشتی که مسئول 
ســاخت این ســاختمان بود، به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی چگونه پایان کار 
گرفته، در کنار این، هیئت مدیره ســاختمان هم همه درهای ورودی  ســاختمان را 
برای حفاظت از دزد زنجیر کرده بودند، مجتمع چند در دارد که آنها را بسته بودند، 
که اگر باز بود از شــدت دود مجموعه کم می کرد، روز حادثه ام مردم تمام شیشه 
درها را شکسته بودند تا هوا داخل بیاید، در صورتی که به جای این کار باید دوربین 
نصب می کردند و دزدگیر می گذاشتند. یکی از ساکنان می گفت مادرم مشکل قلبی 
دارد آن روز بغلش کردم تا از ساختمان خارج شویم؛ ولی آتش و دود آن قدر بود 
که نتوانســتیم، آخر سر آتش نشــانی ما را از پنجره بیرون کشید؛ در صورتی که اگر 
درها باز بود بسیاری از دودها خیلی زود تخلیه می شد، راهروهای ساختمان هیچ 
پنجره ای ندارد، همه بر این حادثه اثر داشــته اســت. من از نگهبانی هم شکایت 

کردم که مدیریت درستی بر رفت و آمدها به مجتمع نداشته است.
سال قبل از پیمانکار ساختمان شکایت کردند

این جوان داغ دیده از وضعیت حال حاضر ســاختمان می گوید: االن ساختمان 
غیر قابل ســکونت است و شــهرداری گفته تا سیستم اطفای حریق درست نشود، 
افراد اجازه ســکونت نخواهند داشت، در صورتی که این اقدامات باید خیلی قبل تر 
انجام می شــد. سیم کشــی کل مجتمع قطع اســت و باید مجدد سیم کشی شود 
و بلوک ۳ نیاز به کنده کاری و لوله کشــی هم دارد؛ چون خســارت بیشــتری دیده، 
ســاختمان تا ۱۰ میلیارد بیمه اســت؛ اما خسارت وارده به اســباب و اثاثیه شامل 
بیمه نمی شــود، من فقط همین را به شــما بگویم که بعد از چند روز به خانه پدر 
رفتم تا مدارکش را بردارم تمام خانه ســیاه بود و حتی با گذشــت چند روز هنوز 
نفس کشیدن دشوار بود، روی وسایل خانه انگار قیر نشسته بود. خالصه این حادثه  
خســارت جانی و مالی ای داشت که برای ما جانی اش بیشــتر بود، پدر فرد بسیار 
فعالی بودند، در دولت احمدی نژاد مدیرعامل انجمن تاالسمی ایران بود، خدمات 
بســیاری انجام داده بود؛ مثل ساخت درمانگاه تاالسمی، حسابرسی دادگستری و 
چند جای دیگر بودند، در کنارش شعر می گفتند و منتظر بودند کامل شود تا چاپ 

کنند و خالصه خیلی شوق زندگی داشت؛ اما متأسفانه این اتفاق افتاد.
پارسا دســتانش را در هم گره می کند و می گوید: در این حادثه خیلی ها مقصر 
بودند از راننده ماشــین ۲۰۶ تا پیمانکارهای ســاختمان که یک پله اضطراری هم 
نســاخته بودند و با این نقص های امنیتی نمی دانم چطــور پایان کار گرفته بودند 
و همین طور هیئت مدیره برای زنجیرکردن در ســاختمان و نگهبان ساختمان. این 
بی مسئولیتی ها همه دست به دست هم داد تا دو نفر جانشان را از دست بدهند، 
البته گویا اردیبهشت سال قبل هیئت مدیره از پیمانکار به دلیل رعایت نکردن نکات 
ایمنی ســاختمان شکایتی مطرح کرده بوده؛ ولی نمی دانم شکایت به کجا رسیده 

بوده است. ما هم منتظر روند رسیدگی به پرونده شکایت ها هستیم.

گزارش «شرق» از مرگ ۲ نفر در پی انفجار ساختمانی در مجیدیه شمالی

روسیاهی عامالن ساختمان های 
ناایمن برای شهروندان

ســحر طلوعی: با کاهــش محدودیت هــای کرونایی، 
کارمندان کــره جنوبی از دورکاری فاصلــه گرفته اند و 
دوباره بــه محیط های کاری خود بازگشــته اند؛ اما این 
بازگشت مصادف شده است با بروز معضلی همیشگی 
خاص محیط های کاری این کشــور. معضلی که ریشه 
در فرهنگ ســنتی کره جنوبــی دارد و باعث ناراحتی و 
نگرانی کارمنــدان خاصه کارمندان زن می شــود؛ آزار 
و اذیت جســمی و روحی در محیط هــای کاری که در 
فرهنگ کره ای با اصطالح « گپجیل » شناخته می شود.

بر اساس نظرســنجی های صورت گرفته از هزار نفر 
در سراســر کره جنوبی، حدود ۳۰ درصــد از کارمندان 
ادارات این کشــور آزار و اذیــت در محیط کار را در یک 
ســال گذشــته تجربه کرده اند. این عــدد در ماه مارس 
همان ســال ۵/۲۳ درصد بوده اســت. نظرســنجی در 
ماه ژوئن انجام شــده اســت. سال گذشــته با کاهش 
محدودیت هــای کرونایی کارمنــدان و کارگران کره ای 
در سراســر این کشــور دوباره به محیط های کاری خود 

بازگشتند.
گزارش به دســت آمده از این نظرسنجی ها به خوبی 
نشــان می دهد با بازگشــت کارمندان، سر مرکز گپجیل 
۹۱۱ کره جنوبی دوباره شــلوغ شده است. این مرکز به 

قربانیان آزار و اذیت های محیط کار کمک می کند.
کارمنــدان زن شــرکت کننده در نظرســنجی مدعی 
هســتند از ســوی کارفرماهایشــان پیامک های حاوی 
محتوای آزاردهنده جنسی، الفاظ رکیک و توهین آمیز یا 

پیشنهاد نوشیدن در ساعات غیرکاری دریافت کرده اند.
برخی دیگر از این کارمنــدان می گویند وقتی درباره 
اذیــت و آزارهای کالمی و غیرکالمی حــرف زده اند، از 
ســوی باالدستی ها طرد شــده و موقعیت بهتر خود را 
از دســت داده اند یــا در نهایت مجبور بــه ترک محیط 
کاری شــده اند و بعضی به گونه ای دیگر تنبیه شده اند. 
بخش بزرگی از زنان شرکت کننده در این نظرسنجی هم 
ترجیح داده اند ســکوت کنند و درباره اتفاقی که افتاده 
حرفــی نزنند. تعدادی از آزاردیده هــا از ترس اینکه به 
آینده شغلی شان آســیبی برسد، بی سروصدا از کارشان 

استعفا داده اند.
در گــزارش منتشرشــده از مرکز کمک بــه قربانیان 
گپجیل می خوانیم به طورکلی زنان، کارمندان پاره وقت 
و کارگران بــا قراردادهای پیمانــکاری بیش از دیگران 

هدف آزار و اذیت های محیط های کاری هستند.
قربانیــان رفتارهــای آزاردهنده می گوینــد اغلب با 
بی خوابی، مشکالت روانی نظیر افسردگی و بی انگیزگی 
دســت و پنجه نرم می کنند. بسیاری از آنها برای رهایی 
از این آسیب ها به مشاوران و متخصصان سالمت روان 

مراجعه کرده اند.
معضــل گپجیــل یــا فرمانروایی صاحبــان قدرت 
بــر کارمنــدان و فرودســتان معضل فرهنگــی دیرینه 
کره ای هاســت. این رفتــار بیش از هر جایــی در گروه 
شرکت های تجاری خاص و سیاست مداران کره جنوبی 
دیده می شــود. آنها رفتار بــا کارمندان از موضع قدرت 

را حق خــود می دانند. برای نمونه می شــود به مورد 
خانم لی میونگ هی، از صاحبان شرکت هواپیمایی کره 
در سال ۲۰۱۹ اشــاره کرد. او به سمت باغبانش قیچی 
پرتاب کــرده بود، برخی دیگر را بــا کلمات توهین آمیز 
آزار داده بــود و به یکی از کارکنانش هم گفته بود باید 
مقابلش زانو بزند و عذرخواهی کند؛ او فراموش کرده 

بود برای خانم لی مونگ هی زنجبیل بخرد!
با همه ایــن اتفاقــات خانم لی در ســال ۲۰۲۰ به 
مجــازات تعلیقی حبس محکوم شــد. این حکم به او 
اجــازه می داد در صورتی که به مدت ســه ســال هیچ 
جرمی مرتکب نشــود، مجازات زنــدان را تجربه نکند. 
این حکم موجب اعتراض فعاالن حقوق کارگری شــد. 

اعتراض آنها چیزی را تغییر نداد.
رئیس جمهور سابق کره جنوبی، آقای مون جائه این 
وعده را داده بود در دوره ریاســتش بــا گپجیل مقابله 
کند. او بارها این فرهنگ را نقد کرده و گفته بود گپجیل 
یعنی ریاست شیطان در محیط کار، اما خب موفق نشد 

کاری برای ریشه کن کردن این فرهنگ بکند.
بــا این همــه اتفاق مثبتــی که در کــره جنوبی و با 
هدف مقابله با فرهنگ گپجیل رخ داده، تصویب قانون 
حمایتگر در ســال ۲۰۱۹ اســت. به موجــب این قانون 
اخراج کارمندانی که از قلــدری و رفتارهای آزاردهنده 
شــکایت کرده اند، ممنوع اســت. اگر این اتفاق بیفتد، 
کارفرما به ســه سال حبس یا پرداخت ۳۰ میلیون وون 

معادل ۲۴ هزار دالر آمریکا جریمه محکوم می شود.

پایان محدودیت های کرونایی، بازگشت به کار و همان معضل همیشگی
افزایش گزارش  های آزار و اذیت در کره جنوبی

کشته های کرونا دوباره ۲رقمی شد
موج هفتم رسما آمد

شرق: بنا بر اعالم وزارت بهداشــت، از ۱۸ تا ۱۹ تیرماه، دوهزار و ۳۷۵ بیمار 
مبتال به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند و متأسفانه ۱۰ نفر نیز به دلیل این 
بیماری جان خود را از دســت دادند و کشته های کرونا دوباره دو رقمی شد. 
بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، دوهزارو ۳۷۵ بیمار جدید مبتال به 
کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۲۹۶ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشــور به هفت میلیون و ۲۴۹ هزار و ۹۷۶ نفر رســید و مجموع 
جان باختــگان این بیماری نیــز به ۱۴۱ هزار و ۴۳۹ نفــر. ۳۵۶ نفر از بیماران 
مبتــال به کووید۱۹ در بخش  مراقبت های ویژه بیمارســتان ها تحت مراقبت 
قرار دارند. در حال حاضر چهار شهرســتان در وضعیت قرمز، ۱۴ شهرستان 
در وضعیت نارنجی، ۱۴۲ شهرســتان در وضعیت زرد و ۲۸۸ شهرستان در 

وضعیت آبی قرار دارند.
آخرین وضعیت رنگ بندی کرونایی شهرهای ایران

هم  اکنــون تعداد شــهرهای با وضعیت قرمز چهار شــهر، شــهرهای 
با وضعیت نارنجی ۱۴ شــهر، تعداد شــهرهای با وضعیت زرد ۱۴۲ شــهر، 
تعداد شــهرهای با وضعیت آبی ۲۸۸ شهر است. شهرستان های جیرفت، 
خلیل آبــاد، فــردوس و منوجان هم اکنون در وضعیت قرمــز قرار گرفته اند 
و شهرســتان های بــدره، بروجن، پارســیان، تفــرش، رابر، زرنــد، عنبرآباد، 
فریدون شــهر، فیروزکوه، کالردشــت، کوهبنان، گناباد، الهیجان و میناب در 
وضعیت نارنجی هستند. عباس شیراوژن، سخنگوی ستاد مقابله با کرونای 
ایــران اظهار کرد «اســتفاده از ماســک در تمامی اماکن شــهرهای قرمز و 

نارنجی الزامی» شده است.
عالمت اصلی سویه جدید سرماخوردگی است

عضو کمیته علمی کشــوری مقابله با کرونا با بیان اینکه زیرســویه های 
BA۴ و BA۵ امیکرون، بسیار مســری تر و واکسن گریز هستند، گفت: به نظر 
می رســد در حال ورود به موج جدید کرونا هســتیم. بــه گفته دکتر حمید 

عمــادی، در حال حاضر کرونا در کشــور در حال افزایش اســت؛ البته این 
وضعیت در برخی کشورهای دیگر هم افزایشی است که کشور ما هم یکی 
از این کشورهاست. وی افزود: بیشتر هم به نظر می آید که به دنبال افزایش 
موارد بیماری در کشورهای همسایه ماست که موارد ابتال در کشور ما نیز در 
حال افزایش است. مثال واضح آن کشور ترکیه است. این کشور مدت هاست 
برای جلب توریســت اعالم کرده نیازی به استفاده از ماسک نیست. افرادی 
که با هواپیماهای این کشــور مسافرت می کنند، واقعا در هواپیما و فرودگاه 
کسی ماسک نمی زند و شرایط مناسبی برای انتقال کروناست. عمادی ادامه 
داد: از هفته گذشــته موارد ســرپایی  ناشــی از بیماری در کشور به صورت 
واضحی افزایــش یافت و در حــال حاضر موارد بســتری مان هم در حال 
افزایش است. متأسفانه با روند موجود، طبیعتا به احتمال زیاد در دو هفته 
آینــده موارد مرگ ومیر هم افزایش خواهد یافــت. وی تأکید کرد: البته خبر 
خوب این اســت این سویه و زیر ســویه از بیماری کووید ۱۹ که زیرسویه های 
ُامیکرون هســتند و با عنوان زیرســویه های BA۴ و BA۵ شناخته می شوند، 
معموال بیماری هایی هســتند که قســمت های فوقانی مجاری تنفســی را 
درگیــر می کنند و مانند نوع دلتا، ماهیت شــدیدی ندارند. وی با بیان اینکه 
می توان گفت که به نظر می رسد داریم وارد یک موج جدید کرونا می شویم، 
گفت: البته امیدواریم این موج، موج شــدیدی نباشد. عمادی درباره عالئم 
مراجعه کنندگان فعلی کرونا نیز گفت: عمدتا مبتالیان عالئم سرماخوردگی 
دارند. همچنین تعــداد قابل مالحظه ای از مبتالیان عالئم گوارشــی مانند 
اســهال و استفراغ دارند و فکر می کنند مسموم شده اند، در حالی که کووید 
اســت. همچنین تعدادی هم عالئمی مانند آبریزش بینی و  ... دارند و برخی 
هم گلودردهای شدیدی دارند. در عین حال برخی افراد هم هیچ یک از این 
عالئم را نداشــته و فقط تب و خســتگی و کوفتگی بدن را دارند. همه این 

موارد می تواند کووید باشد.

سند کمپانی خودرو  پژو  ۲۰۶  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۰ به  شماره موتور ۱۴۱۹۰۰۳۴۱۲۱ و 

 NAAP03ED7BJ528752 شماره شاسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو دنا EF7 رنگ خاکستری متالیک مدل 
۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۱۲ - ۳۳۶ د ۴۹ و شماره موتور 

 147H0641125 و شماره شاسی ۴۴۰۶۵۷ 

 به نام  مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهی موقت فارغ التحصیلی  
فرزند  محمد علی  به شماره شناسنامه ۲۷۸۴ صادره از تهران  در مقطع  
کاردانی  رشته  ریاضی صادره از واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد ورامین  با شماره ۱۴۴۵۳ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می 

باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی  
واحد ورامین به نشانی پیشوا شهرک نقش جهان دانشکده آزاد اسالمی 

ورامین. صندوق پستی ۳۳۸۱۷ ارسال نماید .

درمورخ 1401/04/14 مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده بازار 
بزرگ فردوسى طبق آگهى دعوت منتشره بشمار4307مورخ  دوشنبه  
30 خرداد1401 روزنامه شرق  باحضور اکثریت مالکین پاساژ درمحل 

پاساژ به نشانى تهران خیابان فردوسى چهارراه استانبول بازار 
بزرگ فردوسى تشکیل گردیدآقاى اصغر حاجى حسینى بشماره ملى 

1189721678 به عنوان رئیس مجمع وآقایان حسین حاجى حسینى 
ونعمت ملکى به عنوان ناظرین آقاى حمید رضا ملکى به عنوان منشى 
جلسه انتخاب شدند وراى گیرى جهت انتخاب اعضاى هیئت مدیره 

پاساژ درساعت 10صبح شروع شد درمورخ 1401/04/15آراى اخذ 
شده توسط هیئت رئیسه شمارش شده واز مجموع 481 راى به شرح 

ذیل اعضا هیئت مدیره انتخاب  گردید. 
1-عبداهللا رضا زاده 403   راى  
2-یداهللا رضازاده    367  راى  

3-موسى رضا زاده 340 راى  
4-مرتضى رضازاده 329 راى  

5-احمد قاضى مرادى 248 راى  
6-على رضا زاده(منوچهر)218 راى  

7-احمد قنبرى جویا 208 راى  
که آقایان على رضا زاده (حاج منوچهر) واحمد قنبرى جویا به عنوان 

اعضاى على البدل تعیین شدند که متعاقبا اعضاى منتخب جدید 
نسبت به انتخاب مدیرعامل واعضاى هیئت مدیره اتخاذ تصمیم نموده 

وبه اطالع کلیه مالکین ومستاجرین وکسبه خواهد رسید ضمنا“
 آقاى بهرام وحیدى واال از طرف اتحادیه پیراهن دوزان وپیراهن 
فروشان به عنوان شاهد وناظر به شماره نامه 1857 جهت برگزاى 

صحیح انتخابات معرفى شده ونظارت داشته اند.

آگهی مفقودي اصل وکالتنامه هاي زیر به شرح اعالم می گردد: 
1- اصل وکالتنامه به شماره178714 به تاریخ1378/09/14

نزد دفتر اسناد رسمی 93تهران 
موکل : حسین صالحی فرزند فتح اهللا
وکیل: حسن صالحی فرزند فتح اهللا

2- اصل وکالتنامه کنسولی شماره39325 به تاریخ 1386/11/10نزد 
سفارت ایران در استکهلم سوئد - موکل: راضیه نسیمی  فرزند ستار- 

وکیل : سعید تباري فرزند محمد کاظم
3- اصل وکالتنامه کنسولی به شماره39324 به تاریخ1386/11/10

نزد سفارت ایران در استکهلم سوئد
موکل :حسن صالحی فرزند فتح اهللا

وکیل : سعید تباري فرزند محمدکاظم
4- اصل وکالتنامه کنسولی به شماره رهگیري

CVLDISSRAIKG
به تاریخ 1399/04/25

نزد کنسولگري ایران در هامبورگ آلمان - موکل: محمود برازنده پی 
فرزنداسداهللا

وکیل: محمد مهرداد کمایی فرزند مهدي 
اصل کلیه وکالتنامه هاي فوق به دلیل مفقودي از درجه اعتبار

 ساقط می باشند.

برگ سبز خودرو سوارى پراید جى تى ایکس آى 
رنگ سورمه اى- متالیک 

به نام محمدرضا فرهادى کرمانى نژاد 
 s1412283291636 : به شماره شاسى

و شماره پالك 462ب26 ایران 33 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مجوز حمل سالح شکارى ساچمه زنى پنج تیر 
ساخت ایتالیا به شماره03632

به نام مسعودحمیدى فرزند محمد 
مفقودگردیده از درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانى و برگ سبز 
خوردو سوارى پژو 207i رنگ سفید روغنى به 

نام:آیدا افشارى زنجانى 
 NAAR03FE2HJ896571: به شماره شاسى

 شماره پالك: 859م19 ایران20
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى فقدان مدرك تحصیلى
مدرك تحصیلى اینجانب محمدرضا محمدى رمضانى

 به شماره شناسنامه 16895 صادره از ابهر در مقطع کارشناسى ارشد 
رشته حسابدارى صادره از واحددانشگاهى تهران جنوب ، شماره 

دانشنامه 148614104552مفقود گردیده و فاقد اعتبارمى باشد.
از یابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
تهران جنوب به نشانى تهران ،خیابان کریمخان زند،خیابان ایرانشهر 

شمالى،نبش آذر شهر پالك 209 و یا کد پستى 1584715414
ارسال نماید.


