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شماره 10321

عوامل وقوع حادثه متروپل

درسهاییکهازپالسکونیاموختیم

گروه اجتماعی
انگار خردادباخبرهایتلخوتأسفبار گره
خورده،بامرگوآلودگیهواوچندینوچندمسئله
خردو کالندیگرواز میانتمامیایناخبار نا گوار،
فروریختنساختمانمتروپلبیشازهمهداغدار
وسوگوارمان کردهاست.اوضاعخوبنیستو«به
دلیلتخریببخشیاز ساختمانوسستبودن
ستونهایآناحتمالریزشبخشیدیگرازمتروپل
وجوددارد»،سخنگویسازماناورژانس کشوراز
پیچیدگی وضعیت و ناپایداری متروپل می گوید
واینکهممکناستتکههاییازساختماندچارریزش
شوند«.طیاینحادثه۱۰طبقهروییکدیگرپرس
شدندوهمینموضوععملیاتآواربرداریرادچار
ی کند«».باتوجهبهشرایط
پیچیدگیهایخاصیم 
ناپایدار،بخشیازسازه،حینعملیاتآواربرداری
فرو ریخت« ».شواهدی مبنی بر حبس بیش از
 50نفر در زیرزمین های ساختمان وجود دارد».
«در جریان امدادرسانی به این حادثه یکی از
امدادگران دچار مصدومیت جزئی شد که آوار
روی سرش سقوط کرد ،شرایط ناپایدار است و
خانواده افراد مفقود شده در محل حضور دارند.
حضور اینافراددر محل توصیهنمیشود».وزیر
کشوربااشارهبهوضعیتآواربرداریدرمحلحادثه
متروپلتأ کید کردهاست«:بایدبااحتیاط کامل
حرکت کرد زیرا هر لحظه ممکن است این سازه
ناپایدار فرو بریزد و به این دلیل ،کار حساسیت و
ریسکپذیریباالییداردوباید کامالدقتشود».
«عملیات جستوجو و امداد در طبقات فوقانی
در روز اول به اتمام رسید .ا کنون دغدغه اصلی
دسترسی به منطقه زیرزمین است« ».عرض
کم خیابان و ارتفاع ساختمان بیش از ظرفیت
خیابانباعثشدهماشینآالتچندانینتوانند
آواربرداری انجام دهند و امدادرسانی با سختی
انجام شود« ».احتمال افزایش مصدومان و
جانباختگان وجود دارد ».به گفته دادستان
عمومیوانقالباستانخوزستان«،تااینلحظه
 11نفر از عوامل اصلی در اجرای پروژه دستگیر
شدند .از جمله شهردار فعلی و سابق آبادان.
همچنینتعدادیاز پرسنلشهرداریوناظرانی
که در اجرای این پروژه نظارت داشتند به عنوان
متخلفانوعواملی کهدربروزحادثهدخیلبودند،
دستگیرشدهاند».امانوکپیکاناعتراضوانتقاد
در پی ریزش متروپل به سوی مالک و پیمانکار
ساختماناست که«جسدویاززیرآوارخارجشده
و هویت وی نیز کامال مورد تأیید اداره تشخیص
هویت نیروی انتظامی قرار گرفته است ».این ها
بخشیازعناوینخبرهاییاست کهتاروز گذشته
در رسانهها منتشر شد.
پس از این اتفاق ،بی توجهی به دستورالعمل
و استانداردها و موضوع نظارتهای صوری و
احداث ساختمانهای ناایمن ،باری دیگر به
سوژه داغی در رسانه ها تبدیل شده است .این
سوژهتکراریودردآورمحدودبهساختمانهای
قدیمی و یا احداث بناهایی با صرف هزینه های

ناچیزنمیشودودرشهرهایبزرگساختمانهای
نوساز و لوکسی وجود دارند که موازین ایمنی
در طراحی و ساخت آنها رعایت نشده است.
«متروپل» ساختمان قدیمی نبوده است که
فرسودگی ،عامل فروریختن آن باشد و تصاویر و
ویدئوهایی در فضای مجازی منتشر شده که
نشانمیدهدریزشاینمجتمعتجاریدرحال
ساختبهعلتعدمرعایتاصول کیفیوپایداری
بنا قابل پیش بینی بوده است.
بی شک زخم «متروپل» بر ِتن شهر میماند تا
دادن شهربهدلتاریکی
نشانشتابزدگیوهل ِ
ِ
برای گامبرداشتندر روشنایی
وفشردگیباشدِ .
شدن
مرورآنسیاههاست کهچگونه کاالیی ِ
نیازبه ِ
ی گذارد؛
کالبد شهر اثر م 
مناسبات اجتماعی ،بر ِ
ِ
جان ضابطهها را
روح قانون و ِ
چگونه سودا گری ِ
کارآمدی استانداردها و عدم
ی گیرد؛ چگونه نا
م 
ِ
ضمانت اجرایی مانند موریانه شهر و ساختمان
هایش را میخورد؛ چگونه تجهیزنکردن و آماده
نبودنزیرساختهااساسنگهداریوبهرهبرداری
ِ
نامناسب
کندگی
را به هم میریزد؛ چگونه پرا
ِ
ِ
ی کند؛چگونه
دلشهرراریشم 
کاربریهابیهوده ِ
زیادهخواهی بر بناها و کالبدهای موجود فشار
میآورد؛ چگونه عدم نظارت مداوم از درون
نیاموختن آمادگی در
شهر را میپکاند؛ چگونه
ِ
گور شهر میشود...
برابر بحرانِ ،
ِ
تخلف محرز در احداث بنا
راهرفته
برایپایداریشهرهابایداز ِ
آشکاراست که ِ
ن گذاشت
بازگشت.بایدنشستواندیشید.بایدقانو 
و مجریان را قوت بخشید .باید نظارت و مطالبه
گری را در دستور قرار داد...
هنوز علت این حادثه اعالم نشده و ابعاد آن به
درستیروشننیست.امامطابقاظهاراتصادق
خلیلیان،استاندار خوزستان،تخلفدر احداث
ت و گوبا
بنایمتروپلمحرزاست.خلیلیاندر گف 
خبرنگارتسنیمدرمحلریزشساختمانمتروپل
آبادانبابیاناینکهمجوز احداثاینساختمان
قبلازسال98برای6طبقهصادرشده کهبعداسه
و2طبقهبهآناضافهشده،تشریح کردهاست:با
کسانی کهدرصدورمجوزوساختاینساختمان
دست داشتند برخورد خواهد شد.
برخیاز کارشناسانهمتأ کیدمی کنند،اقدامبه
ساخت و ساز بدون دریافت پروانه ساختمانی و
نادیده گرفتن قانون نظام مهندسی و سه طبقه
مازاد از عوامل اصلی به وجود آمدن این فاجعه
انسانی است .آنطور که رئیس انجمن سازندگان
مسکن و ساختمان خوزستان می گوید ،طمع
ساخت و ساز بیشتر و بی قانونی برای عدم توقف
ساخت و ساز و بار اضافه بر روی ساختمان که در
اثر احداث طبقه مازاد ایجاد شده از مهمترین
دالیل وقوع این حادثه بوده است.
رئیسسازماننظاممهندسیساختمان گیالن
نیز مطرح می کند :عدم توجه به مقاوم سازی و
بررسیدقیقوضعیتسازهطبق گزارشاتمتعدد
ناظرانساختمانوعدمرعایتالزاماتموردنیاز

دکتر قضاتلو خبر داد:

راهاندازی سیستم خزانهداری
شهرداریباقرشهر

شهردار باقرشهر از راهاندازیسیستمخزانهداریشهرداریخبردادو گفت:باانجامایناقدامبرای
نخستینبار حقوق ،دستمزد و فعالیتهای مالی در شهرداری تجمیع می شود.
دکتر قضاتلو ،شهردار باقرشهردر جلسه هماهنگی راه اندازی سیستم خزانهداری پرداخت،
گفت :با راهاندازی اداره خزانهداری ،سیستم اداری و مالی شهرداری باقرشهر بهروزرسانی و
شفافسازی می شود.
وی افزود :پس از ابالغ ماده  ۴۱آییننامه مالی شهرداریها به شهرداریهای کشور ،شهرداری
باقرشهر با استفاده از تجربیات کارشناسان ،این دستورالعمل را در قالب روشهای تدوین تعرفه
عوارض محلی ،پیادهسازی ساختار ،تدوین بودجه  ۱۴۰۱به روش خزانهداری ،آماده اجرا در سال
جاری کرد.
قضاتلو تصریح کرد :این طرح دارای شاخصها و مزایای بسیاری از جمله تجمیع کلیه حسابها و
م گیریمتمرکزبراساسبودجهمصوبهرسال،تجمیع کلیه
منابعمالیشهرداریبهمنظور تصمی 
حقوق و مزایای کارکنان رسمی ،شرکتی ،خدماتی و پرداخت همزمان آنها ،نظارت دقیق و شفاف
بر عملکرد مالی و جلوگیری از هزینههای مازاد ،نظارت و رصد میزان درآمدهای پیشبینی شده
هر واحد اجرایی ،تخصیص اعتبار به هر حوزه ،متناسب با میزان تحقق درآمدها و برنامهریزی
صحیح در خصوص اجرای پروژههای عمرانی و جلوگیری از موازی کاری است.
وی ادامه داد :وا گذاری اجرای پروژههای عمرانی به حوزههای مختلف بر اساس توانمندی و شرح
وظایف آنها ،شفافیت و انضباط مالی در تمام حوزهها ،ایجاد رقابت مثبت ،اثربخش و تحرک
بخشیدن به واحدهای منفعل و ضعیف شهرداری از دیگر مزایای اجرای این طرح است.
شهردار باقرشهر با بیان اینکه با اجرای این طرح تجمیع حقوق و شناسایی کامل اموال شهرداری
در قالب تمرکز اموال ،انبارگردانی به صورت متمرکز و ثبت داراییهای شهرداری به صورت تجمیع
و ساختار نیروی انسانی در شهرداری اصالح میشود ،تأ کید کرد :با اجرای این طرح ،عالوه بر اینکه
نظارتدقیقیبرهمهداراییهایشهرداریانجاممیشود،تجمیع کلیهمنابعووجوهشهرداریو
هزین ه کرد آنها نیز بر اساس بودجه تعیین شده در هر ردیف و سه فصل هزینهای ،انجام میشود.
سهیلسلطانی،مدیرامور مالیدر ادامهجلسهباارائه گزارشیاز اقداماتانجامشده ،گفت:باتوجه
به زمینه سازی و تعویض سیستم های حسابداری بودجه ،اعتبارات و درآمد و راه اندازی سیستم
خزانهداری دریافت در سال  ۱۴۰۰و استفاده و بهره برداری بهتر و آسان تر از سیستم خزانه داری
پرداخت ،نسبت به استفاده از نرم افزار جامع مالی اعتباری و خزانهداری برای نیل به اهداف
شهرداری و جلوگیری از هزینههای مازاد ،نظارت و رصد میزان درآمدهای پیشبینی شده هر واحد
اجرایی ،تخصیص اعتبار به هر حوزه ،متناسب با میزان تحقق درآمدها و برنامهریزی صحیح در
خصوص اجرای پروژههای عمرانی و جلوگیری از موازی کاری اقدام شده است.
در این جلسه احد هوشمند ،سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع ،سهیل سلطانی مدیر
امور مالی ،عالیی فر مدیر درآمد ،بیگی مسئول خزانه داری و نمایندگانی از شرکت محاسبان حضور
داشتند و توضیحات الزم را ارائه نمودند.
رونوشت آ گهی حصروراثت
خانم صغری توکلی هفشجانی دارای شناسنامه شماره  33به شر ح دادخواست به
کالسه 122/1401ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که
شادروان خداخواست فروزنده هفشجانی بشناسنامه  38در تاریخ 1401/2/9اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصراست به -1صغری توکلی
هفشجانی ش ش  33همسرمتوفی  -2سکینه خفتان هفشجانی ش ش  5651مادرمتوفی
 -3امین فروزنده هفشجانی ش ملی  -4 ، 4610687712حسین فروزنده هفشجانی ش ملی
 4611014681فرزندان متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یک مرتبه
ا گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر ا گهی
ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردواال گواهی صادرخواهد شد
قاضی شورای حل اختالف شماره  19هفشجان نعمت اله سلیمانی
======================================================
برگ سبز خودرو پراید 132مدل 1387به رنگ سبز زیتونی.متالیک به شماره موتور 2689920
و به شماره شاسی S1422287043612وبه شماره شهربانی 91ایران 513م  69به نام آقای
عمار علیزاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سقفهای وافل در ساختمان و...هر کدام به
تنهایی میتواند حادثه آفرین باشد و متأسفانه
در این ساختمان شاهد مجموعه گستردهای از
تخلفات بودیم.
روال قانونی در صدور پروانه ساختمان متروپل
طی نشده ،این خبر را کوروش خواجوی ،رئیس
سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان
اعالم کرده و در تشریح علت وقوع این اتفاق ،به
ایراداتیازجملهعدمرعایتپوششمیلگرد،تغییر
شکل بعضی از تیرها و کمانش برخی ستونهای
پروژهمتروپلاشاره کرده کهبهشهرداری گوشزد
شدهویکماهقبلدستور توقفدادند کهترتیب
اثر داده نشد!
اینشیوهتقریبادرمیانسرمای ه گذارانومالکان
پروژههایبزرگمرسوماست کهبهمنظور کاهش
هزینههاوساختار موجوددر فرآیندنظارت،روال
ی کنندومستقیم
قانونیطراحیونظارتراطینم 
بهسراغشهرداریمیروند.موضوعی کهشاهبیت
سخنان کوروش خواجوی است و به گفته او ،از
آنجا که مبالغ پروانه این پروژهها بسیار باالست،
ی کنند .بر این
شهرداریها نیز با آنها همکاری م 
اساس فرآیند صدور پروانه مسیری غیرقانونی را
ی کند.خواجویمعتقداست،نبایدپروانه
طیم 
در آن مقطع صادر میشد؛ چرا که روال اولیه آن

طی نشده بود.
معموال حوادثیازایندست،حرفوحدیثهای
فراوانی را به دنبال دارد و باید ده ها نشست و
جلسه آموزشی و تحلیلی پیرامون آن برگزار کرد،
اما همین که آبها از آسیاب می افتد تمامی
دستگاههای ذیربط موضوع را به باد فراموشی
می سپارند و دیگر کسی به موضوع ناایمنی
ساختمانها و اشکاالت فنی در جریان ساخت و
سازهاوعدمرعایتاصول کیفیتوجهینمی کند.
همانند واقعه دلخراش و فراموش نشدنی
ساختمان پالسکو به عنوان نماد اولین بلند
مرتبهسازیوساختمانتجاریشهری کشور که
هیئتویژه گزارشملیپالسکوپسازبررسیهای
الزماعالم کرد:علتاصلیآتشسوزیاتصالبرقو
احتماال نشتهمزمان گازبوده کهبهخاطروجود
مقادیر زیادی پارچه در ساختمان ،نبودن عایق
ضدآتشیاهمان«فضابندیوجداسازیمقاوم
در برابر آتش درون و در بین طبقات ساختمان»،
نبودپلکاناضطراریودر مجموععدمطراحیو
انجام بازسازیهای الزم و مطابق اصول ایمنی،
آتش گسترش پیدا کرده است.
پسازاینحادثهانتظارمیرفت،معیارهایایمنی
درساختمانسازیرعایتشود،امابهفاصلهچهار
سالازآتشسوزیاینساختمان،حادثههولنا ک

شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
شماره ثبت 47555

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
نوبت دوم
با توجه به عدم حصول حد نصاب قانونی مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ
1401/3/2وعدمرسمیتمجمععمومیعادیمذکور «بدینوسیلهاز کلیهاعضامحترم
شرکت تعاونی دعوت می شود تا درمجمع عمومی عادی نوبت دوم که راس ساعت
 14روز سهشنبه مورخ 1401/3/17در محل نمازخانه سازمان واقع در میدان آرژانتین
بلوار بیهقی شماره  32سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران تشکیل می گردد ،
حضور به هم رسانند.
توجه  :در صورتیکه هر یک از اعضا نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند
میتواننداستفادهازحقخودرابرایحضورواعمالرایدرمجمععمومیبهیکنماینده
تاماالختیار واگذار کنند.تعدادآراءوکالتیهرعضوحداکثرسهرایوهرشخصغیرعضو
تنها یک رای خواهد بود .الزم به ذکر است نماینده تاماالختیار با تایید آقای عبدالغفار
جوالیی بازرس تعاونی و – عضو هیات مدیره تعاونی خواهدبود .بدین منظور عضو
متقاضیاعطاینمایندگیبایدحداکثرظرف-روز از انتشار اینآ گهیبههمراهنماینده
خود و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در
محلدفترشرکتتعاونیحاضرتاپساز احراز هویتطرفین(عضویتمتقاضیواهلیت
نماینده) برگه نمایندگی مربوط توسط افراد مذکور تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی
برای نماینده صادر گردد.
ضمنا یادآوری می شود این مجمع با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت می یابد و
تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضا (اعم از غائب و مخالف و حاضر)
نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه :
 استماع گزارش هیات مدیره و بازرس اتخاذ تصمیم درخصوص شکایت از تعاونی مسکن شماره  2شهرداری منطقه  5درارتباط با مبایعه نامه بلوک ام  2در مراجع قضایی
تاریخ انتشار  1401/3/4خ ت 1401/3/4

هیات مدیره

آگهی دعوت
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت یوش (سهامی خاص) به شماره ثبت  7470و
شناسه ملی  10100334722دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت که ساعت  10صبح روز سهشنبه مورخ  1401/3/24در محل دفتر قانونی شرکت
تشکیل می شود ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
 -2بررسی و تصویب حساب سود و زیان ترازنامه سال مالی 1400
 -3انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
 -4تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آ گهی های شرکت

هیات مدیره شرکت یوش سهامی خاص

تاریخ انتشار  1401/3/4خ ت 1401/3/4

دیگریدرتهرانرخداد؛اینبار کلینیکسینامهر
شمیران آتش گرفت و  19نفر را به کام مرگ کشاند
تابهمایادآوری کندا گرحداقلهاییاز استاندارد
ایمنی رعایت شده بود ،حادثه ای رخ نمیداد و
یا کمترین خسارت را به جای می گذاشت .در
این چرخه معیوب همواره انسانهایی در مقام
وزیر ،شهرساز ،شهردار ،مهندس ،معمار ،بساز
و بفروش و حتی خریدار هرکدام به نحوی و به
شکلی در اتفاقات این چنینی سهیم بوده اند.
پس از حادثه کلینیک سینا مهر سازمان بازرسی
کل کشوراعالم کرد،قصورشهرداریتهرانووزارت
بهداشت نسبت به نظارت بر تغییر کاربری محل
کلینیک بدون در نظر گرفتن مالحظات ایمنی
اثبات شده است.
طبق گزارشی که مجلس شورای اسالمی ارائه
کرده ،این حادثه «بر اثر حریق اولیه احتمالی
ناشی از اتصالی یک کولر آبی بر سقف کاذب
حیاط کلینیک آغاز و متعاقب سرایت آثار حریق
به زیر سقف کاذب و شعله ور شدن اقالم پلیمری
انباشته ،رخداد انفجار متوالی دو کپسول تحت
فشار ا کسیژن مستقر در حیاط مسقف کلینیک
را موجب شده است».
در این خصوص گسترش دود و آتش به درون
واحدبهدلیلبستهبودنمحیطازطریقراهپلهو

آسانسورتاباالترینطبقه کلینیکتسریمییابد
کهبههمینسبب،متأسفانهتعداد۱۹نفراز افراد
حاضردر باالترینطبقهفوتمی کنندوتعدادی
نیز به سوختگی دچار می شوند.
بررسی ساختمانهای ناایمن در جلسه با
رئیس قوه قضائیه
آذرماهسال گذشته،معاونشهرسازیومعماری
شهرداریتهراناعالم کرد،حدود۱۲۹ساختمان
مسکونی و تجاری در پایتخت داریم که مشابه
ساختمانپالسکواستوا گراتفاقیافتدقابلجمع
کردننیستوحاال پسازفروریختنبخشهاییاز
ساختمانمتروپلدرآبادان،دوبارهبحثساختو
سازهاوناپایداریساختمانهابهمیانآمدهاست
وروز گذشته،رئیسشورایاسالمیشهرتهراناز
بررسیموضوعساختمانهایناایمنوپیگیری
آندرجلسهمشترکباریاستقوهقضائیهخبرداد
و گفت«:جلسهایباریاستقوهقضائیهبرگزارشد
که یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه
موضوع ساختمانهای ناپایدار و ناایمن شهری
بود .مقرر شد این موضوع به صورت جدی برای
پیگیری در دستور کار قرار بگیرد .البته بیتردید
موضوع توقف فعالیت ساختمانهای ناایمن
فقط به قوه قضائیه مرتبط نیست و مسئولیت
تنها بر گردن این قوه نیست و دستگاههای دیگر
نیز هر یک مسئولیت دارند».
همانندتمامیحوادثمشابه،اینبارنیزشناسایی
متهمانومقصرانموردتأ کیدقرار گرفتودستور
بازداشتمالکساختمانوتعدادیازمتخلفان
و مسببان حادثه از سوی مرجع قضائی صادر
و تعدادی نیز بازداشت شدند که روز گذشته
مشخصشدمالکبرجمتروپلجانشراازدست
داده است .به گفته دادستان عمومی و انقالب
مرکز استان خوزستان « در لباس یکی از قربانیان
حادثه که غیرقابل شناسایی بود ،اسناد هویتی
حسینعبدالباقیپیداشدودرنهایتهویتوی
مورد تأیید قرار گرفت .بنابراین مالک و پیمانکار
اصلی ساختمان که دستور بازداشت وی صادر
شده بود و در جریان ریزش ساختمان در محل
حضور داشت در جریان این حادثه جان خود را
از دست داد».
مالک ساختمان متروپل ،سیام اردیبهشت
ماه سال گذشته در گفتوگو با خبرآنالین بیان
کرده بود که «این برج با باالترین استانداردها و با
کیفیتترین مواد ساخته میشود».
او با اشاره به برج شماره دو در دست احداث
متروپل ادعا کرده بود« :فاز نخست این سازه
عظیم با زیربنای بیش از  ۴۵هزار مترمربع تا
پایان امسال به بهرهبرداری میرسد .سازه بتنی
متروپل با شمع کوبیهای  ۲۷متری و به طور
کامل ضدزلزله خواهد بود».
پرونده تخلف هلدینگ عبدالباقی در مورد
ساخت بر جهای متروپل و مشکالت مربوط به
آن را یکی از دستگاههای نظارتی در سال ۱۳۹۸
به دادگستری این شهرستان ارجاع داد .در این

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مبادالت
مرزنشینان آمانج تجارت پیرانشهر
بنا به تصویب هیات مدیره شرکت تعاونی مبادالت مرزنشینان آمانج تجارت پیرانشهر
مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) روز دوشنبه مورخه  1401/4/6راس ساعت
 15درمحل دفتر شرکت واقع در آذربایجانغربی ،شهرستان پیرانشهر  ،خیابان بهشتی
مجتمع زرگران طبقه دوم تشکیل می گردد .لذا از عموم اعضا و سهامداران دعوت به
عمل میآید جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در محل
تعیین شده حضور به هم رسانند و یا با توجه به ماده  19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع
عمومی (موضوع تبصره 3ماده  33قانون بخش تعاون) در صورتی که حضور عضوی
در مجمع میسر نباشد ،می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضوی دیگر
یا نماینده تام االختیار از میان اعضا و غیراعضا وا گذار نماید ،در این صورت هر عضوی
می تواند عالوه بر رای خود حدا کثر حق سه رای باوکالت و هر شخص غیرعضو تنها یک
رای باوکالت داشته باشد .توضیحا اینکه وکالتنامه های عادی بایستی یک روز بعد از
انتشار آ گهی مذکور تا یک روز قبل از تشکیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر
شرکت تنظیم شده و توسط بازرس بررسی و در غیر این صورت وکالتنامه رسمی حضور
در مجمع بایستی به تائید یکی از دفترخانه های اسناد رسمی رسیده باشد.
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
 -2طرح و تصویب ترازنامه و سایر صورتهای مالی سالهای  1398و  1399و 1400
 -3اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود یا زیان سال  1398و  1399و 1400
 -4طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه سال  1398و  1399و 1400
 -5طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای صرف هزینه های سال مالی
1401
 -6انتخاب سه نفر اعضای اصلی و دو نفر علی البدل هیئتمدیره به علت اتمام مدت
ماموریت به مدت سه سال
 -7انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل به علت اتمام مدت
ماموریت
 -8طرح و تصویب پاداش هیات مدیره
 -9طرح و تصویب حق الزحمه بازرس
ضمنا کلیه کاندیداهای عضویت در سمت هیات مدیره وبازرسی بایستی حدا کثر
تاظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار آ گهی مذکور مدارک شناسایی ذیل را با مراجعه به
دفتر شرکت واقع در پیرانشهر خیابان بهشتی مجتمع زرگران طبقه دوم تحویل شرکت
نموده و رسید دریافت نمایند.
مدارک شامل  :فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و پایان خدمت یا معافیت ،گواهی عدم
سوءپیشینه  ،تصویر آخرین مدرک تحصیلی  ،تکمیل فرم کاندیدای عضویت در سمت
هیات مدیره و بازرسی و کارت الکترونیکی مرزنشینان الزامی می باشد.

هیات مدیره شرکت تعاونی مبادالت مرزنشینان آمانج تجارت پیرانشهر

تاریخ انتشار  1401/3/4خ ش 1401/3/4

آ گهی دعوت
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ایران جمس سهامی خاص به شماره ثبت 11612
و شناسه ملی  10100457020دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت که در ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ  1401/3/23در محل دفتر شرکت میدان
محسنی بلوار میرداماد جنب بانک صادرات پال ک  98طبقه اول تشکیل می شود،
حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
 -2بررسی و تصویب حساب سود و زیان ترازنامه سال مالی 1400
 -3انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
 -4تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آ گهی شرکت

هیات مدیره شرکت ایران جمس سهامی خاص

تاریخ انتشار  1401/3/4خ ت 1401/3/4

پرونده به تخلفات فنی و سازهای اشاره شد که
میتوانست به تخریب ساختمان منجر شود.
اما تأ کید بر این بود که تا روشن شدن ابهامها،
ساخت و ساز متوقف شود.
نظر کارشناسانشهرسازیونظاممهندسیهم
ضمیمه این پرونده بود که از عدم رعایت اصول
ایمنیوشهرسازیودریافتنکردننظریهمهندس
ناظرنظاممهندسیحکایتداشتوامایکسال
بعد،دربهمنماه۹۹سازماننظاممهندسیطی
نامهایبهسرپرستوقتشهرداریآبادانومالک
ساختمانمتروپلبااشارهبه۱۴موردنقصدرامور
مهندسیوزیرساختیبرخطرادامهساختوساز
برجشماره ۲تأ کیدوصدورپروانهساختوپایان
کار برای این بر جها را غیرقانونی دانست.
درایننامهتأ کیدشد کهصدورپروانهاینساختمان
در روند غیرقانونی انجام شده است و جان و مال
شهروندان را در معرض خطر جدی قرار میدهد
و فاقد استانداردهای الزم است.
توضیحات سازمان نظام مهندسی
آنطور کهرئیسسازماننظاممهندسیساختمان
خوزستان در یک برنامه تلویزیونی اعالم کرده،
یکماهپیشمهندسناظرپروژهمتروپلآبادان
اخطاریههایی در مورد وضعیت سازه پروژه به
مالک و مراجع مربوطه داده است.

هنوز علت این حادثه اعالم نشده
و ابعاد آن به درستی روشن نیست.
اما مطابق اظهارات صادق خلیلیان،
استاندار خوزستان ،تخلف در احداث
بنای متروپل محرز است .خلیلیان با
بیاناینکهمجوزاحداثاینساختمان
قبلاز سال98برای6طبقهصادر شده
کهبعدا سهو2طبقهبهآناضافهشده،
تشریح کردهاست:با کسانی کهدرصدور
مجوز و ساخت این ساختمان دست
داشتند برخورد خواهد شد
برخی از کارشناسان هم تأ کید
می کنند ،اقدام به ساخت و ساز بدون
دریافت پروانه ساختمانی و نادیده
گرفتنقانوننظاممهندسیوسهطبقه
مازادازعواملاصلیبهوجودآمدناین
فاجعه انسانی است
کوروشخواجویمطرح کرده:سازمانهاینظام
مهندسی تنها اختیار اعالم وضعیت ،هشدار و
تذکر از نظر فنی را دارند و ضمانت اجرایی توقف
پروژه را ندارند.
بیتردیدازسویناظرانوسازماننظاممهندسی
نامههای متعددی در مورد بسیاری از پروژهها
نوشته شده است و طبق آماری که خواجوی
ارائه کرده،درسال گذشتهحدود۵هزارتذکرفنی
جدی به شهرداریهای خوزستان اعالم شده
که این آمار یعنی  ۵هزار ساختمان!
در صورتی که پس از ارسال نامه درخواست
توقف،پروژهادامهپیدا کند،دوبارهنامهنگاری
انجام میشود و رئیس سازمان نظام مهندسی

ساختمانخوزستانمی گوید:قسمتعمدهای
از این تذکرات منجر به توقف پروژه میشود و
در ا کثر موارد شهرداریها در این زمینه اقدام
ی کنند اما موارد استثنایی نیز وجود دارد که
م 
حتی وقتی شهرداری هم در خصوص توقف
ی کند،مالکدراطرافپروژهحصار
پروژهاقدامم 
ی کشدوبهصورتنامحسوسبه کارخودادامه
م 
میدهد که آمار دقیقی از این بخش نداریم.
توصیه خواجوی این است که سرمایه گذاران
و مالکان صنعت ساختمان برای درمان اصلی
این معضل ،بپذیرند بررسیها ،گزارشهای
فنی و ایرادات مهندسان کار ،صوری نیست
و برای پیشگیری از چنین حوادثی و صیانت از
جان هموطنان ،ضرورت دارد.
بهزاد پارسا ،رئیس سازمان نظام مهندسی
ساختمان گیالن هم در این خصوص تأ کید
می کند:عدمتوجهبهاخطارهایناظرساختمان
حادثه آفرین شد؛ ناظران سازمان ،تأمین
کننده ایمنی ساختمان از طریق تذکر و هشدار
در خصوص تخلفات فنی هستند و ا گر افراد و
مراجع ذیربط به این آ گاهی برسند که گزارش
حافظان ایمنی ساختمان در جهت تأمین
آسایش جانی و مالی آنها است ،این گزارشات
ی گیرند و با هرگونه مسامحه در این
را جدی م 
ی کنند.
خصوص برخورد م 
فرشید پورحاجت ،دبیر کانون انبوهسازان
بر این باور است که ضوابط و مقررات فنی و
مهندسیدرپروژهمتروپلرعایتشدهاماشاید
در جزئیات دچار ایراداتی بوده که باید بررسی
شود .بی تردید باید منتظر گزارش بررسی علت
حادثه بمانیم ،این پروژه به قدری بزرگ بوده
است که پورحاجت تأ کید می کند ،حتما تیم
متخصص و مهندسان مشاور در آن دخیل
بودهاند .اینطور نیست که بگوییم بدون
هیچ گونه الزامات فنی احداث شده است.
ا گر غیر از این باشد دستگاههای نظارتی مثل
شهرداری ،سازمان نظام مهندسی و اداره کل
راه و شهرسازی استان خوزستان باید پاسخگو
باشند .گفته می شود وقوع چنین حادثهای
پیشبینی شده که در این باره دبیر کانون
انبوهسازانمی گوید:بایدمشخصشودبهچه
علت به گزارشها بیتوجهی شده یا تمهیدات
ایمنی رعایت نشده است.
سیدمحمدحسینیمعاونپارلمانیرئیسجمهور
نیزدرتوییتیبهاینموضوعوا کنشنشانداده
و نوشته است « :این حادثه بار دیگر ثابت کرد
که ا گر زد و بند ها ،جایگزین اتقان در امور شود و
بخشخصوصییادستگاههایاجرایی،وظیفه
خودرابهدرستیانجامندهنداینچنینباجان
مردم بازی می شود!»
شماریاز کنشگرانحوزهشهریپیشترهشدار
دادهبودند کهاینساختمانبهدلیلعدمرعایت
اصول کیفی و پایداری بنا میتواند به «قتلگاه»
شهروندان مبدل شود و حاال پس از وقوع این
حادثه ،تمامی مقامات استانی و کشوری از
دادستان کلتانمایندگانمجلسوعدهبرخورد
با «مسببان» حادثه را دادهاند.
همچنین هیئتی  ۳نفره از سوی محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور ماموریت یافت تا
ضمنعزیمتفوریبهآبادان،بابررسیجزئیات
پرونده ریزش ساختمان در این شهرستان،
گزارش دقیق خود را درباره علل وقوع این
حادثه ارائه کند.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مبادالت
مرزنشینان پسوه به شماره ثبت 78
بنابهتصویبهیاتمدیرهجلسهمجمععمومیعادیسالیانهنوبتاولشرکتتعاونی
مبادالت مرزنشینان پسوه راس ساعت  10روز پنجشنبه مورخ  1401/4/9در محل دفتر
شرکت واقع در استان آذربایجانغربی شهرستان پیرانشهر ،خیابان سیدقطب غربی
تشکیلمی گردد.ازعمومسهامدارانواعضامحترمدعوتمیشودجهتاتخاذتصمیم
راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور به هم رسانند
و یا با توجه به مفاد ماده  19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی در صورتی که حضور
عضویدر مجمعمیسرنباشد،میتواندحقرایخودرابهموجبوکالتنامهبهعضودیگر
یا نماینده تام االختیار از میان اعضا یا غیراعضا وا گذار نماید .در این صورت هر عضوی
می تواند عالوه بر رای خود حدا کثر  3رای باوکالت و هر شخص غیرعضو تنها یک رای
باوکالت داشتهباشد.توضیحااینکهوکالتنامههایعادیبایستییکروز بعداز انتشار
آ گهی مذکور تا یک روز قبل از تشکیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر شرکت
تنظیم شده و توسط بازرس تایید گردد و در غیر این صورت وکالتنامه رسمی حضور در
مجمع بایستی به تایید یکی از دفترخانه های اسناد رسمی رسیده باشد.
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان
 -2طرح و تصویب ترازنامه و سایر صورتهای مالی سالهای  1398و  1399و 1400
 -3اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود یا زیان سالهای  1398و  1399و 1400
 -4طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه سالهای  1398و  1399و 1400
 -5طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای صرف هزینه های سال مالی
1401
 -6اتخاذ تصمیم جهت تجدید بروزرسانی اموال و دارایی های شرکت
 -7طرح و تصویب پاداش هیات مدیره
 -8طرح و تصویب حق الزحمه بازرس/بازرسان
 -10انتخاب پنج نفر هیات مدیره اصلی و سه نفر عضو علی البدل هیات مدیره به علت
اتمام مدت ماموریت برای مدت سه سال مالی
 -11انتخاب سه نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل به علت اتمام مدت
ماموریت برای مدت یک سال مالی
ضمنا کلیه کاندیداهای عضویت در سمت هیات مدیره و بازرسی بایستی حدا کثر تا
ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار آ گهی مذکور مدارک شناسایی ذیل را با مراجعه به
دفترشرکتتعاونیواقعدراستانآذربایجانغربیشهرستانپیرانشهرخیابانسیدقطب
غربی تحویل نموده و رسید دریافت دارند.
مدارک شامل :
فتوکپیشناسنامهو کارتملی،تصویرآخرینمدرکتحصیلی ،گواهیعدمسوءپیشینه
 ،تکمیل فرم کاندیدای عضویت در سمت هیات مدیره و بازرسی
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آ گهی دعوت به مجمع
صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
به شماره ثبت  37105و شناسه ملی 14005355098

بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری
مشترک مبین سرمایه و یا نمایندگان قانونی آن ها دعوت می گردد تا در جلسه مجمع
اینصندوق کهراسساعت15:00روزدوشنبهمورخ1401/03/16درمحلفعالیتقانونی
این صندوق در آدرس :تهران ،خیابان قائم مقام فراهانی ،خیابان هشتم ،شماره  19با
دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد ،حضور بهم رساند.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ،1400/12/29
 -2استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس در مورد صورت های مالی و گزارش عملکرد
صندوق برای سال مالی منتهی به 1400/12/29
 -3تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی
به ،1400/12/29
 -4انتخاب حسابرس صندوق
 -5انتخاب روزنامه کثیر االنتشار صندوق
 -6سایر موارد
تاریخ انتشار 1401/3/4
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