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مدیرعامل فوالد خوزستان:مدیرعامل فوالد خوزستان:

پیامد صنعت  ستیزی، تقابل مردم و تولید استپیامد صنعت  ستیزی، تقابل مردم و تولید است

ندا سعادتی نسب

در حاشیه جمع آوری 
اتوبوسهای خواب

همان اندک گرمای اتوبوس 
هم سرد شد!

چند وقت پیش خبری در مورد اتوبوسهای 
پذیرای  اتوبوسهایی که  منتشر شد.  خواب، 
موقت بی خانمان هایی می شد که یک شب تا 

صبح در آنجا اسکان می گرفتند و می خوابیدند.
فضای  در  زیادی  واکنش های  با  که  اتفاقی 
حل  شیوه ی  به  مردم  شد.  مواجه  مجازی 

مسئله ی مسئوالن اعتراض کردند.
اتوبوس های خواب  که  رسید  به تازگی خبر 
از  آنرا »موج شدید  دلیل  و  جمع می شوند 
سوی رسانه های بیگانه« اعالم کردند! و اما 
اتوبوس  تکلیف  اساسی؛  سؤال  یک  اینک 
خوابها چه می شود؟ از امشب کجا می خوابند؟

پیش از جمع این، به پهن کردن بستر خواب 
در جای دیگر فکر شده؟ یا راه حل مسئله به 

همین جا ختم شده است؟!
زیرپلها،  را  آنها  اتوبوس،  بجای  امروز  از  آیا 
نیمکتهای پارک یا هرجایی که سقفی نصفه نیمه 

برای به صبح رساندن باشد، نمی بینیم؟
کردن  پاک  یا  مسئله  راه حل  و  جواب 
صورت مسئله... چیزی که تازگی ندارد و یک 
شیوه کار مدیریتی رایج و پرکاربرد در کشور 
ماست که برای تغییر یا ساختن چیزی، صد 
جای دیگر آنرا خراب می کنند و عیوب آنرا 
بیشتر نمایان می سازند.       ادامه در صفحه 2 
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توافق 25 ساله ایران- چین

 رفتن در باتالق نامعلوم

به گزارش خبرنگار روابط عمومی، امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت 
فوالد  گروه  چشم انداز  بیانیه  تبیین  همایش  در  خوزستان  فوالد 
فوالد  تولید  9.2 درصدی  1410، رشد چشم گیر  افق  در  خوزستان 
متوسط  افزود:  و  دانست  بی سابقه  گذشته  سال  ده  در  را  کشور 
عزم  از  نشان  رشد  از  حجم  این  و  است  درصد  دو  جهانی  رشد 

تولیدکنندگان فوالد ایران دارد. 
نیازمند  جهانی،  جایگاه  حفظ  و  فوالد  تولید  توسعه  و  تداوم 

متناسب سازی زیرساخت و پایداری تأمین حامل های انرژی است.
ایجاد گسل  باعث  نادرست،  ادامه گفت: اطالع رسانی  ابراهیمی در 
اصلی  ذینفعان  جامعه  و  مردم  است.  شده  مردم  و  صنعت  میان 
صنعت هستند. ایجاد اشتغال، توسعه، تولید ثروت و ارزآوری تنها 

بخشی از مزایای حاصل از فعالیت  بخش صنعت هستند.
با در  و  تَن  اشتغال زایی شانزده هزار  با   مجموعه فوالد خوزستان 
نظر گرفتن مشاغل ایجادشده ی غیرمستقیم، یک خانواده ی سیصد 

هزار تَنی را تحت پوشش دارد. 
از طرفی به طور متوسط ماهانه 1۵ هزار میلیارد ریال خرید از سطح 
شهرستان اهواز از سوی فوالد خوزستان انجام می شود؛ اما با توجه 

به اطالع رسانی نادرست، این موارد از چشم جامعه دور می ماند.
سوی  از  که  سالی  در  گفت:  ادامه  در  خوزستان  فوالد  مدیرعامل 
و  پشتیبانی ها  تولید،  نام  به  )مدظله العالی(  رهبری  معظم  مقام 

مانع زدایی ها نامگذاری شده است، انتظار حمایت داریم. 
در شرایطی که صنعت باعث ایجاد اشتغال و تولید ثروت منطقه ای و 
ملی شده است، اما صنعت ستیزی و آدرس دهی غلط، ذهنیت مردم 
جامعه  را در رویارویی با صنعت با چالش هایی فراوانی روبرو کرده است.
مصرف  درصد  دهم  دو  تنها  فوالد  صنعت  آب  مصرف  مثال  برای   
کشور را به خود اختصاص داده است و در چنین شرایطی هجمه های 
فروانی به این صنعت می شود و در محافل مختلف، صنعت فوالد را 

جزو صنایع پرمصرف آب مطرح می کنند. 
این  از  که  است  مترمکعب  میلیارد   220 کشور  گاز  ساالنه  تولید 
مقدار، سهم مصرف زنجیره فوالد 11 هزار میلیارد مترمکعب است، 

یعنی کمتر از ۵ درصد مجموع مصرف گاز کشور. 
نکته ای که در مصرف گاز فوالد، هیچ گاه اشاره به آن نمی شود این 
است که ، گاز در صنعت فوالد سوخت نیست بلکه یک مزیت رقابتی 
به واسطه ی وجود منابع عظیم خدادادی گاز در کشور است. در این 

مورد هم اولین صنعتی که هدف محدودیت قرار می گیرد، فوالد است.
ابراهیمی از دست دادن بخشی از تولید به دلیل محدودیت های برق 
برق صنعت  مصرف  افزود:  و  دانست  فوالد  چالش صنعت  دیگر  را 

فوالد، تنها ده درصد تولید کشور است، اما بازهم در عین ناباوری 
محدودیت های برقی به شکل گسترده به صنعت فوالد اعمال گردید 
هزار  معادل 12  برنامه ریزی شده  فوالد  تُن  هزار  باعث شد، ۵۳0  و 
از دست  را  از سود  میلیارد  هزار  و چهار  فروش  از  تومان  میلیارد 

دهیم.
وی افزود: با اعمال محدودیت های برقی، تولید پیش بینی شده فوالد 
این محدودیت در خوش بینانه ترین  که  بود  تُن  میلیون  کشور ۳2 

حالت تولید را به 2۶ میلیون تُن کاهش می دهد. 
شایان ذکر است ظرفیت نصبی فوالد کشور 4۵ میلیون تُن است. 
تا به امروز محدودیت های برق باعث شده، 12 میلیون تُن ظرفیت 
تولید نصبی بدون استفاده بماند و رقمی معادل هشت هزار میلیارد 

دالر از دست برود.
ابراهیمی اشاره ای هم به چالش معدن داشت و افزود: چالش معدن 
از گذشته تا به امروز گریبان گیر فوالد بوده و هست. در حال حاضر 

تنها از هشت درصد معادن کشور بهره برداری شده است.
انجام نشده  الزم  سرمایه گذاری  ماشین آالت،  و  معادن  بخش  در   
است. از طرفی در حوزه اکتشاف هم جای کار بسیاری داریم. راهبرد 
توزیع نامناسب در صنعت فوالد کشور شرایط را به گونه ای رقم زده 
که توسعه این صنعت از دریا محور به سمت کویر  محور سوق پیدا 
کند و همین رویکرد باعث ایجاد چالش های تامین انرژی شده و به 

آدرس دهی غلط منجر می گردد.
 اتفاقات امروز نتیجه تصمیمات دیروز است و اتفاقات فردا، نتیجه 

تصمیمات امروز خواهد بود.
ادامه گفت: دیگر چالش پیش روی  در  مدیرعامل فوالد خوزستان 
صنعت فوالد، حمل ونقل است. در افق 1404 و تولید ۵۵ میلیون تُن، 
قطعًا زیرساخت های فعلی حمل ونقل پاسخگو نخواهد بود. در حال 
حاضر، ظرفیت نصبی ریلی کشور ۵0 میلیون تُن است که عماًل از 

۳0 میلیون تُن آن استفاده می شود. 
در افق 1404 ظرفیت ریلی کشور باید به 20۵ میلیون تُن برسد که 
از این مقدار 10۵ میلیون تُن به فوالد اختصاص دارد. بین ۳0 میلیون 
تُن فعلی تا 10۵ میلیون تُن افق 1404، اختالف معناداری وجود دارد.
وی در پایان اشاره ای هم به سیاست گذاری های متناقض کرد و بیان 
شرایط  گرفتن  نظر  در  با  می رود  انتظار  سیاست گذاران  از  داشت: 
بازار و مشارکت فعاالن حوزه صنعت، سیاست های جاری را تدوین 
و تصویب کنند ، اما در عمل دستورالعمل های خلق الساعه، نه تنها به 
آرامش و ثبات بازار کمک نمی کنند، بلکه تمرکز تولیدکنندگان را 

برهم می زند.

مدیرعامل فوالد خوزستان، پیامد صنعت  ستیزی را تقابل مردم و تولید دانست و از مسئوالنمدیرعامل فوالد خوزستان، پیامد صنعت  ستیزی را تقابل مردم و تولید دانست و از مسئوالن

 در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع  زدایی ها، انتظار حمایت از صنعت را خواستار شد در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع  زدایی ها، انتظار حمایت از صنعت را خواستار شد

یادداشت هفته
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شعار امسال: هوای پاک، 
حقوق عامه، اراده ملی 

در راه خدمت رسانی 

به همشهریان عزیزمان لحظه ای 

آرام نخواهیم نشست
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علوم پزشکی اهواز: 

عید نوروز سختی خواهیم داشت
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هوای پاک و محیط زیست سالم، بزرگترین 
موهبتی است که خدای تعالی به بندگان 
خود عطا کرده است. حفظ و پاسداشت 
است  وظیفه ای  الهی  بزرگ  هدیه  این 
نهاده شده  انسانها  یکایک  بر دوش  که 
است. امروزه حفاظت از محیط زیست و 
پاکیزگی آن به یکی از مهمترین مطالبات 
مردمی در سطح جهان تبدیل شده است.

وابستگی  کاهش  زندگی،  سبک  تغییر 
به سوخت های فسیلی، توسعه استفاده 
گسترش  و  تجدیدپذیر  انرژی های  از 
ازجمله  عمومی  حمل ونقل  وسایل 
اقداماتی هست که می بایست در راستای 
کاهش آلودگی هوا انجام شود. کلیدهای 
اصلی کاهش آلودگی هوا، همت و اراده 
حاکمیت، افزایش یکپارچگی و هماهنگی 
مشارکت  و  ذیربط  دستگاه های  همه 
مردمی است و 29 ام دی ماه، روز ملی 
یادآوری  به منظور  ایران  در  پاک  هوای 
و  حاکمیتی  وظایف  این  بر  تأکید  و 
هوا،  کیفیت  حفظ  قبال  در  شهروندی 
جلب  و  مسئولیت پذیری  حس  ارتقاء 
مشارکت شهروندان در زمینه صیانت از 

محیط زیست گرامی داشته می شود.
- اجرا نکردن قانون هوای پاک؛ مشارکت 

در قتل شهروندان
حتما تابه حال نام چرنوبیل را شنیده اید. 
به  که  اوکراین  در  اتمی  نیروگاهی 
فاجعه ای انسانی تبدیل شد و درنتیجه 
به طور  نفر  میلیون   ۵ به  نزدیک  آن 
مستقیم و غیرمستقیم از اثرات رادیواکتیو 
انتشاریافته آسیب دیدند. جدای از خود 

فاجعه انفجار راکتور هسته ای، آنچه ابعاد 
این تراژدی انسانی را بسیار بیش تر از حد 
رعایت نکردن  و  پنهان کاری  کرد،  تصور 
قوانین و پروتکل های حرفه ای و بهداشتی 
از سوی مقامات مسئول در شوروی سابق 

بود.
بسیاری از تلفات انسانی ناشی از آلودگی 
هوا نیز مانند فاجعه چرنوبیل بیش تر از 
آنکه به سبب اثرات مستقیم و غیرمستقیم 
زندگی صنعتی باشند به دلیل پنهان کاری 
و رعایت نکردن قوانین و مقررات از سوی 
اتفاق  سیاسی  نظام های  و  حکومت ها 
یک  نتایج  زمینه  همین  در  می افتند. 
پژوهش نشان می دهد که آلودگی هوا در 
دنیای امروز ساالنه بیش تر از ماالریا، ایدز 

و الکل قربانی بر جای می گذارد.
وزارت  آمارهای  اساس  بر  نیز  ایران  در 
حدود  بر  ساالنه  هوا  آلودگی  بهداشت، 
و  است  گذاشته  تاثیر  مرگ  هزار  چهل 

زودهنگام  مرگ های  فرارسیدن  مسبب 
به  نزدیک  تهران  در  تنها  است.  شده 
دلیل مشکالت  به  در سال  نفر  هزار   ۴
ناشی از آلودگی هوا، دچار مرگ زودرس 
می شوند. مسئولیت مرگ این افراد با چه 
کسی است؟ آیا می توان گفت همان طور 
سابق  شوروی  مقامات  و  حکومت  که 
فاجعه چرنوبیل  قربانیان  برابر مرگ  در 
مسئول بودند، مقامات دولت در ایران نیز 
در برابر فاجعه انسانی برآمده از آلودگی 

هوا مسئولند؟
با  ایران  در  پاک  هوای  قانون 
همه  مسئولیت  به رسمیت شناختن 
را  قانون  این  اجرای  دولتی،  نهادهای 
قانون  این  است.  دانسته  آن ها  وظیفه 
مدیرانی  و  مسئوالن  برای  همچنین 
که به ویژه در مواقع اضطراری از اجرای 
قانون خودداری کنند، مجازات نیز تعیین 
می دهد  نشان  موضوع  این  است.  کرده 

قانون  اجرای  مسئولیت  قانون گذار  که 
هوای پاک را به طور کامل بر عهده دولت 
مسئولیت  نتیجه  در  و  است  گذاشته 
با  مستقیم  به طور  نیز  آن  اجرای  عدم 
تعزیرات  قانون  اساس  بر  است.  دولت 
نکردن  اجرا  بازدارنده،  مجازات های  و 
قانون و مقررات از سوی ماموران دولتی 
درصورتی که سبب آسیب به شهروندان 
به دنبال دارد.  را  شود، مسئولیت آن ها 
این قانون بر مشارکت و مسئولیت دولت 
در مرگ های ناشی از آلودگی هوا صحه 
می گذارد. به طوری که اجرا نکردن قانونی 
همه  و  تصویب شده  مجلس  توسط  که 
شهروندان در انتظار اجرای آن هستند، 
می تواند خود بزرگترین تقصیر از سوی 
دولت محسوب شود. تقصیری که البته 
مدام و به صورت هرروزه از سوی نهادهای 
مختلف دولتی بر گردن یکدیگر انداخته 

می شود.
اثرات ویران کننده آلودگی هوا اما بدون 
ساختگی  مقصریابی های  این  به  توجه 
و جدل های نمایشی با سرعت در ایران 
قربانیان  و  می یابد  گسترش  هرروز 

بیش تری می گیرد.
درنتیجه  میان مرگ شهروندان  این  در 
قانون  نشدن  اجرا  دلیل  به  هوا  آلودگی 
هوای پاک قتلی است که اگر به دادرسی 
نه  اول  ردیف  متهمان  برسد  قضایی 

شهروندان که مسئوالن مربوطه هستند.

نویسنده: دکتر داریوش خدری،
 دکترای محیط زیست

هفته هوای پاک 1400 )25 دی الی 1 بهمن(

شعار امسال: هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی 
اخبار کوتاه

اولین دیدار فرمانده جدید انتظامی 
شهرستان رامهرمز با خبرنگاران

سرهنگ محمدی نسب فرمانده جدید انتظامی شهرستان رامهرمز 
در اولین دیدار با خبرنگاران شهرستان اظهار داشت: خبرنگاران 
امنیت  می توان  متقابل  تالش  با  و  هستند  ما  همکاران  به نوعی 

پایدار را برای شهروندان ایجاد کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز افزود: مردم اغلب فعالیت های 
که  است  خبرنگاران  بر  این  و  نمی بینند  باید  که  آنچنان  را  ما 

فعالیت ها و تالش های این فرماندهی را به اطالع مردم برسانند.
او ادامه داد: همه دستگاه ها می بایست به تعهدات خود در حیطه 
تأمین امنیت در جامعه عمل کنند تا شهروندان احساس آرامش کنند.

در ادامه این جلسه خبرنگاران شهرستان نیز برخی موارد و مشکالت 
را بیان داشته و آمادگی خود را در راستای همکاری با این فرماندهی 

برای ایجاد جامعه ای عاری از استرس و ناامنی اعالم کردند.

دستگیری ۲ سارق سیم برق در رامهرمز

»محمد  پلیس، سرهنگ  پایگاه خبری  گزارش خبرنگار  به 
محمدی نسب« اظهار داشت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت 
سیم برق در سطح شهرستان رامهرمز مأموران انتظامی این 
نامحسوس،  و  محسوس  گشت های  راه اندازی  با  فرماندهی 

موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
سیم  سارق   2 زنی  گشت  حین  پلیس  مأموران  افزود:  او 
قضایی  مقام  باهماهنگی  و  شناسایی  را حین سرقت  برق 

دستگیر کردند.
متهمان  اینکه  بابیان  رامهرمز  انتظامی شهرستان  فرمانده 
در تحقیقات پلیس به ۶ فقره سرقت اعتراف کردند. پس 
بازرسی  متهمان  مخفیگاه  از  قضایی  مقام  با  هماهنگی  از 
که مقداری سیم برق، لوله های بزرگ شرکت نفت، لوله و 

اتصاالت و دیسک بزرگ کشاورزی کشف شد.
از  متهمان پس  در خاتمه گفت:  نسب  سرهنگ محمدی 
تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل 

مرجع قضائی داده شدند.

صدای مردم

جاده ورودی پاگچی بهمئی از قدیم تاکنون یک جاده روستایی 
می باشد تبدیل به جاده اصلی شهرستان رامهرمز شد. دانش 
آموزان روستاهای بغدک و بنگستان، سرطا و امیرچراغلی و 
روستای پاگچی که در مدرسه روستای پاگچی ممبینی یا 
طالقانی دو درس می خوانند پیاده مجبورند از این جاده عبور 
کنند. به دلیل نزدیک بودن روستا به شهر که تردد سنگین 
این جاده مخصوصاً روزهای پنج شنبه و جمعه که مردم برای 
خروج یا تفریح به سمت پارک جنگلی یا پیست موتورسواری 
باریک می باشد و  می روند بسیار شلوغ می شود و هم جاده 
هم نسبت به تمام زمین های هم جوار آن پایین هست و در 
زمستان آب گرفتگی کامل سطح جاده را می گیرد و پر گل والی 
می شود. با توجه به پیگیری مکرر شورا و دهیاری این روستا 
تاکنون هیچ گونه تصمیمی برای حل این مشکل گرفته نشده و 
متأسفانه هرکدام از مسئولین مربوطه از انجام این کار خودداری 
می کنند. لذا ما اهالی این روستاها از مسئولین که چشم خود 
را به این مسیر بسته اند و شعار خدمت صادقانه می دهند انتظار 

داریم که هرچه سریع تر این مشکل ساده را حل کنند.

ادامه یادداشت

در حاشیه جمع آوری اتوبوسهای خواب
همان اندک گرمای اتوبوس هم سرد شد!

ندا سعادتی نسب

برای  است که  ایدئال،این  راهکارهای مدیریتی  و  ترفندها  از  یکی 
کنترل افراد باید همواره قاطعیت به خرج دهید. اگر می بینید چیزی 
دارد از دستتان در می رود، توصیه می شود صورت مسئله را پاک کنید. 
این راه شمارا به فردی قاطع تبدیل می کند و با این ترفند، از جدال در 
لحظه فرار میکنید. هر اتفاقی که میافتد، برای از دست ندادن زمان، 

خیلی سریع اولین چیزی که دم دستتان میرسد را قلع وقمع کنید.
به این صورت شما تصمیمات الزم را اتخاذ کنید و مهم نیست که در 

آینده چه اتفاقی میافتد.
 الزم به ذکر است که این تصمیمات مربوط به شرایط بحرانی هستند 
و درصورت اعتراض و عدم مقبولیت حداقلی، لزومی ندارد اینها تبدیل 
به قوانین دائم شوند. مثال قیمت دالر و سکه در سایت ها زده می شود 
که باال رفته اند و بجای حل موضوع دستور داده می شود در هیچ 

سایتی قیمت دالر زده نشود.
مردم به قیمت گوشت اعتراض دارند، اعالم می کنند گوشت قرمز 
برای مردم ضرر دارد و از فواید گیاهخواری گفته می شود، قیمت 
خودرو باال رفته، به تمام سایت ها دستور داده می شود دیگر قیمت 

خودرو را اعالم نکنند و هزاران موضوع این چنینی دیگر...
مدیرمان،   ، اداره  جلسه ی  در  یکروز  می گفت؛  که  دوستی  بقول 
مستخدم را صدا کرد و جلوی چشم بیست، سی کارمند، یک گونی 
برنج و یک حلب روغن به او هدیه داد و وقتی چند نفر به این امر 
اعتراض کردند مدیر گفت: » پشت دستم را داغ می کنم اگر دیگر به 

این زن یا هر کس دیگری کمک کنم«
همانطور که رئیس اداره نفهمیده بود عیب کارش نه »کمک« که 
»شیوه کمک کردن« بود، مسئولین هم متوجه نیستند که اعتراض ها 
به جمع آوری و اسکان بی خانمان ها نیست بلکه به شیوه این کار است.  

بساط خواب را برچیدند و همان گرمای اتوبوس هم سرد شد!  
برای  راه حل  یافتن  هنر،  نیست.  هنر  مسائل،  کردن صورت  ساده 
آنهاست. ساده کردن یا پاک کردن صورت مسئله، آیا می تواند به حل 
مشکالت معیشتی، بیکاری، آسیب های اجتماعی، افزایش سن ازدواج، 
باالرفتن آمار طالق، اعتیاد، خشکسالی، کاهش منابع آبی، مهاجرتها، 

شمار تصادفات جاده ای، تهدیدات بیرونی و... بینجامد؟
در دنیای کنونی دیگر نه می شود واقعیتی را پنهان کرد و نه حقیقتی 
را انکار شد چراکه سرعت انتقال اخبار و حوادث در فضای مجازی 
به شکلی است که امپراتوری های رسانه ای نیز در این میدان مغلوب 
شده اند و امکان پذیر نخواهد بود که هر فرد مسئول و غیرمسئولی با 
وارونه جلوه دادن اخبار یا نفی آنها خود را تبرئه کند و چون متأسفانه 
به پاک کردن مسئله  ندارند،  این موضوع  برای حل  راهکاری هم 
می پردازند تا با آسان جلوه دادن حل مشکالت، آنها را در اذهان عادی 

جلوه داده تا به فراموشی سپرده شوند.
 اما اگر برای مردم یا مسئولین فراموشی به بار آورد برای دردمندی 
که در دل موضوع و وسط گود است و با معضل خود دست به گریبان 
است، هیچ وقت این مسئله فراموش نمی شود و درد و داغش پررنگ تر 
آن  اتهام  انگشت  آن وقت  و  نمی شود  یا حل  که کمرنگ  می شود 
دردمندی که یا از زلزله خانه و کاشانه اش ویران شده، یا بیکار است و 
شغلی نیافته و یا کارتن خواب است و جای خوابی ندارد نه تنها به طرف 
مسئولین که به طرف ما مردم هم اشاره می رود؛ اینکه اگر دلتان به 
حال ما سوخت و به جای خواب ما در اتوبوس یا به کانکس موقتی که 
بعد از زلزله نصیبمان شد یا بیکاری و اعتیاد ما،اعتراض داشتید نه تنها 
دوای درد و مرهم زخم نشدید که دردی هم به دردهایمان افزودید 

که همین جای خواب را هم از ما گرفتید!
خودتان در زیر لحاف گرمی خوابیده اید و ما را آواره کردید!

مانند همان مستخدم اداره ای که برنج و روغنش قطع شده بود و بجای 
مدیر اداره از کارمندان، شاکی بود.

که اگر به این دردها و رنجها، دلخوری ها و نارضایتی های افراد هم 
مردم  درون  در  آمده ای  فوران  به  شعله های  می شود  شود  اضافه 

مصیبت دیده که هرلحظه باید منتظر بود اتشفشانی فوران کند .
واقعیت سوء مدیریتی و شیوه نادرست حل مسائل، معضلی است 
که در جامعه وجود دارد و مردم هم با تمام وجود ان را لمس می 
کنند و بیشتر ان واقعیتها به دلیل ندانم کاری وعدم رعایت مقررات 
و مشخصات فنی ان حوزه هاست که هزینه های فراوان جانی ومالی 
فراوانی بر مردم روا داشته شده است که این نوع توجیه ها نوعی 
توهین به فهم و شعور مردم است که تنها راه چاره برای حل معضالت 
تغییر شیوه مدیریتی و مدیریت صحیح را می طلبد.چرا که این وسط 
تنها کسی که ضرر می کند، کسی است که فقط از دار دنیا یک پتو 

می خواست و جایی برای یک شب خواب!
دی ماه 1۴00

آگهی حصروراثت

آقای مائد شهرت شریفی امین نام پدر شبیل شناسنامه ۴98 و کدملی 1910۵89۵8۶ صادره از رامهرمز 
درخواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم مرحوم فریحه شهرت خمیسی 
به شناسنامه ۵82 و کدملی 1910۵7۴۵11 صادره از رامهرمز در تاریخ 1390/0۶/02 در رامهرمز اقامتگاه 

دائمیش فوت ورثه اش عبارتند از متقاضی:
1- مائد شریفی امین فرزند شبیل ش ش ۴98 کدملی 1910۵89۵8۶ متولد 1329/08/09 صادره از رامهرمز 

)پسر متوفیه( 
2- شویعه خمیسی فرزند شبیل ش ش ۶9۵۶ کدملی 19100۶9۶12 متولد 132۴/07/0۵ صادره از رامهرمز 

)دختر متوفیه( والغیر
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

12/۶۵8/الف/م
کامران پورخضر قاضی شورای حل اختالف رامهرمز

آگهی حصروراثت

آقای میالد شهرت تیالئی نام پدر علیرضا شناسنامه 1900303108 صادره از رامهرمز درخواستی بخواسته 
صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم علیرضا شهرت تیالئی به شناسنامه ۶۵۵ و 
کدملی 1817701770 صادره از آبادان در تاریخ 1۴00/09/03 در اصفهان اقامتگاه غیردائمیش فوت ورثه اش 

عبارتند از متقاضی:
1- میالد تیالئی فرزند علیرضا ش ش / کدملی 1900303108 متولد 137۴/02/02 صادره از رامهرمز 

2- مهدی تیالئی فرزند علیرضا ش ش 8۴۶۴ کدملی ۴۶23379711 متولد 13۶۶/02/09 صادره از شهرکرد 
)پسران متوفی(

3- مریم تیالئی فرزند علیرضا ش ش ۵80 کدملی 19111929۶۵ متولد 13۶2/0۵/19 صادره از رامهرمز 
)دختر متوفی(

۴- طوبی میرزاخانی نافچی فرزند جمشید ش ش 13۶۵9 کدملی 181۵۵7807۶ متولد 133۵/10/20 
صادره از آبادان )همسر متوفی(

اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
12/۶۵۵/الف/م

کامران پورخضر قاضی  شورای حل اختالف رامهرمز

آگهی حصروراثت

بانو افسانه شهرت امیریان نام پدر برات شناسنامه 7۴۵ و کدملی 1910۶77019 صادره از رامهرمز درخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم مرحوم ملکی شهرت دهقان به شناسنامه 

۵09 صادره از رامهرمز در تاریخ 1387 در رامهرمز اقامتگاه دائمیش فوت ورثه اش عبارتند از متقاضی:
1- افسانه امیریان فرزند برات ش ش 7۴۵ کدملی 1910۶77019 متولد 13۴۶/01/0۵ صادره از رامهرمز 

2- زینب امیریان فرزند برات ش ش 2 کدملی 1911۵91381 متولد 1329/01/02 صادره از رامهرمز
3- معصومه امیریان فرزند برات ش ش 7۴۴ کدملی 1910۶77000 متولد 13۴3/0۵/02 صادره از رامهرمز

۴- ماهتاب امیریان فرزند برات ش ش 821 کدملی 1910۶77779 متولد 13۵3/03/02 صادره از رامهرمز 
)دختران متوفیه(

۵- علی اکبر امیریان فرزند برات ش ش 1۵ کدملی 1911۶0۶921 متولد 1338/01/10 صادره از رامهرمز
۶- علی اصغر امیریان فرزند برات ش ش ۶ کدملی 1911۶۴۵129 متولد 13۵0/01/01 صادره از رامهرمز 

)پسران متوفیه(
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
12/۶۵2/الف/م

کامران پورخضر قاضی  شورای حل اختالف رامهرمز

پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست  ایسنا: 
جندی شاپور اهواز نسبت به وقوع پیک 
همگانی کرونا هشدار داد و گفت: وقوع 
اعمال  موجب  احتماال  همگانی  پیک 
عید  و  می شود  زیادی  محدودیت های 

نوروز سختی خواهیم داشت.
پایان  در  سرمست  محمدحسین  دکتر 
کرونا  مدیریت  استانی  ستاد  نشست 
استانداری  در  دی ماه(   2۵( امروز  که 
جمع  در  شد،  برگزار  خوزستان 
بیماری  روند  کرد:  اظهار  خبرنگاران 
و  کشور  کل  در  اُمیکرون  به  ابتال  و 
به  است  افزایش  حال  در  خوزستان 
گونه ای که تعداد مبتالیان در هر هفته 
نسبت به هفته قبل از آن دو برابر می شود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: معموال یک 
تا دو ماه بعد از افزایش موارد ابتال، موارد 

بستری افزایش می یابد و شیوع و پیک 
همگانی نیز یک تا دو ماه طول می کشد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی 
شاپور اهواز تصریح کرد: در معرض پیک 
شدید بیماری هستیم بنابراین باید روند 

این پیک کندتر شود.

این  ما  مشکل  عمده  گفت:  سرمست 
برای  افراد  درصد   20 تا   1۵ که  است 
تزریق واکسن یا دریافت دوز دوم مراجعه 

نکرده اند. 
روند تزریق دوز سوم نیز کند است که این 
مساله موجب می شود این افراد خود در 

معرض بیماری قرار بگیرند و افراد دیگر را 
هم گرفتار کنند.

پروتکل های  رعایت  بر  تاکید  با  وی 
بهداشتی بیان کرد: مهم ترین موضوع در 
استفاده  بهداشتی،  پروتکل های  اجرای 
از  استفاده  متاسفانه  است که  از ماسک 
ماسک در خوزستان بسیار کم است به 
تنها 1۵  شهرها  حاشیه  در  که  گونه ای 
درصد مردم از ماسک استفاده می کنند. 
این وضعیت، ما را بیشتر در معرض پیک 

همگانی قرار می دهد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی 
روند  این  اگر  اینکه  بیان  با  اهواز  شاپور 
ادامه داشته باشد در معرض محدودیت ها 
وقوع  کرد:  تصریح  گرفت،  خواهیم  قرار 
اعمال  موجب  احتماال  همگانی  پیک 
عید  و  می شود  زیادی  محدودیت های 

نوروز سختی خواهیم داشت.

علوم پزشکی اهواز: 
عید نوروز سختی خواهیم داشت

اگهی فقدان سند

نظر به اینکه خانم زهرا سرکاکی طی درخواست وارده ۵۶0۳ مورخه 99/0۶/12 

اعالم نموده که سند مالکیت تک برگی بشماره چاپی ۶۳0۳۵8 الف 9۵ مربوط 

به ششدانگ خانه تحت پالک 1/۳902 بخش سه رامهرمز که بنام متقاضی ثبت 

و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که در اثر جابه جایی مفقود گردیده است 

لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع 

یک نوبت آگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 

نزد خود می باشد میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود 

را باین اداره تسلیم دارد و در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و 

عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.

12/۶۶1 الف /م

حیدر شاهینی فر، رییس اداره ثبت و اسناد و امالک رامهرمز

 آگهی حصروراثت

 آقای نعمت اهلل شهرت استاد شریف معمار نام پدر عبدالرسول به شناسنامه 132 صادره از 
اهواز  درخواستی به خواسته صدور گواهی  حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که همسرم 
مرحوم مریم شهرت احمدی به شناسنامه 18۵ صادره از رامهرمز در تاریخ 1۴00/9/۵ در 

اهواز اقامتگاه رامهرمز فوت ورثه اش عبارتند از:
1- نعمت اهلل استاد شریف معمار فرزند عبدالرسول ش ش 132 کدملی 17۵۴701329 

متولد 1337/۴/۵ )همسر متوفی(
2- فاطمه استاد شریف معمار فرزند نعمت اله ش ش کدملی 19003۶89۶1 متولد 

 137۶/۶/22
متولد  کدملی 1900178۵۵9  اله ش ش  نعمت  فرزند  معمار  استاد شریف  بهاره   -3

1371/1/23 )دختران متوفی( 
والغیراینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مذبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس 
اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه بدادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.

12/۶۵9/الف/م 
کامران پور خضر، قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز



3سال هفتم / چهارشنبه - 29 دی ماه 1400/ شماره 178تاریخ

آگهی حصروراثت

آقای هرمز شهرت فرجی نام پدر احمد شناسنامه 180صادره از رامهرمز درخواستی بخواسته صدور گواهی 
حصروراثت تقدیم و توضیح داده که - مرحوم گالب شهرت موسی پور به شناسنامه ۶۶۴ صادره از رامهرمز در 

تاریخ 1399/0۵/11 در اهواز اقامتگاه رامهرمز فوت ورثه اش عبارتند از متقاضی:
1- هرمز فرجی فرزند احمد ش ش 180 کدملی 19110۴3013 متولد 133۶/11/10 

2- عطاءاله فرجی فرزند احمد ش ش 1۴9 کدملی 1911012۴3۶ متولد 1327/08/0۵ )پسران متوفیه(
3- پروین فرجی فرزند احمد ش ش ۶83۶ کدملی 19100۶8۴03 متولد 132۵/10/03 

۴- سلطنت فرجی فرزند احمد ش ش 7۵83 کدملی 191007۵88۴ متولد 1330/0۴/02 
۵- مهرانگیز فرجی فرزند احمد ش ش 7912 کدملی 1910079170 متولد 133۴/01/02 

۶- زیبا فرجی فرزند احمد ش ش 8۴ کدملی   19110۵1۶۵2متولد 1339/02/01 
7- سوسن فرجی فرزند احمد ش ش 90۵۴ کدملی 1910090۶03 متولد 13۴8/0۶/2۵ )دختران متوفیه(

اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

12/۶۶۶/الف/م
کامران پورخضر قاضی  شورای حل اختالف رامهرمز

آگهی حصروراثت

آقای هرمز شهرت فرجی نام پدر احمد شناسنامه 180صادره از رامهرمز درخواستی بخواسته صدور گواهی 
حصروراثت تقدیم و توضیح داده که - مرحوم احمد شهرت فرجی به شناسنامه 10۴7 صادره از رامهرمز در 

تاریخ 1381/0۵/1۶ در رامهرمز اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتند از متقاضی:
1- هرمز فرجی فرزند احمد ش ش 180 کدملی 19110۴3013 متولد 133۶/11/10 

2- عطاءاله فرجی فرزند احمد ش ش 1۴9 کدملی 1911012۴3۶ متولد 1327/08/0۵ )پسران متوفیه(
3- پروین فرجی فرزند احمد ش ش ۶83۶ کدملی 19100۶8۴03 متولد 132۵/10/03 

۴- سلطنت فرجی فرزند احمد ش ش 7۵83 کدملی 191007۵88۴ متولد 1330/0۴/02 
۵- مهرانگیز فرجی فرزند احمد ش ش 7912 کدملی 1910079170 متولد 133۴/01/02 

۶- زیبا فرجی فرزند احمد ش ش 8۴ کدملی 19110۵1۶۵2 متولد 1339/02/01 
7- سوسن فرجی فرزند احمد ش ش 90۵۴ کدملی 1910090۶03 متولد 13۴8/0۶/2۵ )دختران متوفیه(
8- گالب موسی پور فرزند فرج ش ش ۶۶۴ و کدملی 1910۴92779 متولد 130۵/0۴/03 )زوجه متوفی(

اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
12/۶۶۵/الف/م

کامران پورخضر قاضی  شورای حل اختالف رامهرمز

آگهی حصروراثت

آقای جمال شهرت قیصری نام پدر ذوالفقار شناسنامه - صادره از - درخواستی بخواسته صدور گواهی 
حصروراثت تقدیم و توضیح داده که - مرحوم زهرا شهرت جعفری سدهی به شناسنامه 1۶۵۶۴ صادره از 

رامهرمز در تاریخ 1۴00/10/1۴ در اهواز اقامتگاه رامهرمز فوت ورثه اش عبارتند از متقاضی:
1- جمال قیصری فرزند ذوالفقار ش ش ۴ کدملی 1911۶۶790۴ متولد 13۵۶/01/02 )همسر متوفیه( 

2-هستی قیصری فرزند جمال ش ش / کدملی 17۴۵۴22099 متولد 1387/03/2۵ )دختر متوفیه(
3- فتح اله جعفری سدهی فرزند عزیزاله ش ش 1۴۶ کدملی 19110۴2۶71 متولد 133۶/01/02 )پدر 

متوفیه(
۴- نصرت خونساری فرزند حیدر ش ش 288 کدملی 11۴1027003 متولد 13۴۵/07/01 )مادر متوفیه( 

والغیر
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

12/۶۵7/الف/م
کامران پورخضر قاضی شورای حل اختالف رامهرمز

آگهی حصروراثت

بانو سکینه شهرت سبزی کار نام پدر رحمت اله شناسنامه 11۵3 و کدملی 1911198۶9۶ صادره از رامهرمز 
درخواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم مرحوم شهین شهرت باغبان 
به شناسنامه 1۵9 و کدملی 1910۵20۶32 صادره از رامهرمز در تاریخ 139۴/0۴/2۶ در اهواز اقامتگاه 

غیردائمیش فوت ورثه اش عبارتند از متقاضی:
1- سکینه سبزی کار فرزند رحمت اله ش ش 11۵3 کدملی 1911198۶9۶ متولد 13۶2/0۶/30 صادره از 

رامهرمز 
از  اله ش ش / کدملی 1911221۶98 متولد 13۶3/0۶/30 صادره  2- فاطمه سبزی کار فرزند رحمت 

رامهرمز)پسران متوفی(
3- مریم سبزی کار فرزند رحمت اله ش ش / کدملی 1900310۵۴۶ متولد 137۴/0۵/08 صادره از رامهرمز 

)دختران متوفی(
۴- غالمرضا سبزی کار فرزند رحمت اله ش ش / کدملی 190017۵۶۵7 متولد 1370/12/29 صادره از 

رامهرمز )پسر متوفی(
۵- رحمت اله سبزی کار فرزند عبداله ش ش / و کدملی 19110۵۶۶70 متولد 13۴0/07/2۴ صادره از 

رامهرمز )همسر متوفیه(والغیر
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
12/۶۵۶/الف/م

کامران پورخضر قاضی  شورای حل اختالف رامهرمز

جامع  توافقنامه  امضای  از  پس  ماه   9 حدود 
همکاری های مشترک 2۵ ساله میان ایران و چین 
که خالف اصول مصرح قانون اساسی است که هر 
قراردادی با دول خارجی باید به تصویب مجلس 
برسد، سفر عبداللهیان به چین اذهان را به سمت 
قرارداد 2۵ ساله با چین سوق داد. این در حالی 
و  ملح  کارشناسان  و  حقوق دانان  همه  که  ست 
ایران پرست نسبت به مبهم بودن و عدم شفافیت 
این قرارداد هشدار داده اند و گفته اند اگر این قرارداد، 
از نگاه دولت و حاکمیت درخشان است، چرا باید 
محرمانه باشد و حتی از چشم نمایندگان مجلس 
این  در  کرده  ثابت  تجربه  شود.  نگه داشته  دور 
چهاردهه اغلب قراردادهای محرمانه چون کرسنت 

درنهایت به زیان منافع ملی ایران از آب درآمد.
پینگ؛  جین  شی  رسمی  سفر  با  همزمان   
بهمن   3 تاریخ  در  ایران،  به  چین  رئیس جمهور 
139۴، تهران و پکن با صدور بیانیه ای اعالم کردند 
مشارکت جامع  به  را  دو کشور  روابط  که سطح 
راهبردی ارتقاء داده اند و بر اساس پیشنهاد طرف 
ایرانی به منظور تنظیم روابط بلندمدت با چین در 
دو  موافقت طرف چینی،  و  ساله  زمانی 2۵  بازه 
کشور در بند ۶ بیانیه مذکور تمایل و آمادگی خود 
برای رایزنی و مذاکره جهت انعقاد سند همکاری 

بلندمدت اعالم کردند.
  در مهر سال گذشته نیز در جریان سفر مجدد 
محمدجواد ظریف به چین، ایران نظرات اصالحی 
اطالع  به  سند  این  مورد  در  را  خود  تکمیلی  و 
دولت پکن رساند. طرف چینی نیز در نیمه اسفند 
به  مذکور  سند  مورد  در  را  خود  نظرات   ،1399
اطالع وزارت امور خارجه ایران رساند. طبق اعالم 
برنامه ای  باید  را  این سند  و پکن  تهران  مقامات 
دانست  فرهنگی  و  اقتصادی  راهبردی،  سیاسی- 
که سویه های همه جانبه روابط دو کشور در ابعاد 

مختلف سیاسی - راهبردی، اقتصادی و فرهنگی 
را در افقی بلندمدت دنبال می کند. اگر چنین است 
چرا متن سند منتشر نمی شود؟ چرا آن را از چشم 

کارشناسان و صاحبان نظر مخفی می کنیم؟
پس از تصمیم به همکاری با چین، علی الریجانی 
که  او  اما  شد  ساله   2۵ توافق  پیگیری  مسئول 
مجری توافقنامه 2۵ ساله ایران و چین بود با روی 
کارآمدن دولت سیزدهم از سمت خود در راهبری 
این توافقنامه استعفا داده تا پیگیری فرآیندهای 
مربوط به این سند راهبردی 2۵ ساله به دست تیم 
دولت و معاون اول رئیس جمهور سپرده شود. پس 
از کناره گیری الریجانی مشخص نیست مجری چه 
فردی است تا اینکه شب گذشته آغاز فرایند اجرای 

توافق از سوی وزیر خارجه ایران اعالم شد.
که  است  نامشخص  توافق  این  جزییات  البته   
خصوص  این  در  خارجه  وزارت  است  شایسته 
اطالع رسانی دقیقی داشته باشد و افکار عمومی در 
جریان این توافق قرار گیرند. مردمی بودن دولت 
همواره در سخنان رئیس جمهور جاری است، لذا 
این مردمی بودن دولت  بایستی با محرم دانستن 

مردم  همراستا باشد. اگر منافع ملی ایران در این 
قرارداد تامین نشد، خسارت ناشی از آن ازجیب 
چه کسانی پرداخته خواهد شد. چنین تجربه ی 
مشابه در این قراردادها دارد و حتم بر اینست اگر 
ایران نتواند به تعهدات خود عمل کند، خسارات 

جبران ناپذیری به ملت ایران وارد خواهد شد.
 - آغاز اجرای توافقنامه 2۵ ساله

هیئت  یک  رأس  در  که  ایران  خارجه  امور  وزیر 
عضو  وانگ یی  با  سرمی برد  به  چین  در  بلندپایه 
شورای دولتی و وزیر خارجه چین دیدار و گفت وگو 
کرد. حسین امیر عبداللهیان، در پایان دیدارهای 
تفصیلی با وزیر خارجه چین گفت: در این سفر 
توافق کردیم که دو طرف اجرایی شدن و شروع 
و  راهبردی  همکاری های  توافق  شدن  عملیاتی 

جامع 2۵ ساله دو کشور را اعالم کنیم. 
عالوه بر این وزیر امور خارجه چین در بار دیگر از 
مواضع ایران در مذاکرات وین حمایت کرد. حسین 
ما  است:  گفته  این خبر  اعالم  با  امیرعبداللهیان 
همزمان با گفت وگوها در چین مقدماتی را فراهم 
کرده بودیم که بتوانیم امروز را روز شروع اجرای 

کشور  دو  راهبردی  همکاری های  جامع  توافق 
اعالم کنیم. وی ادامه داد: ازجمله دیگر موارد در 
دستور کار؛ برای عملیاتی کردن قرارداد 2۵ ساله 
و موضوعات مختلف منطقه ای و بین المللی حامل 
پیام کتبی جناب آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور 
محترم به جناب آقای شی رئیس جمهور چین بودیم.

را  چین  به  خود  سفر  از  هدف  امیرعبداللهیان   
روابط  خصوص  در  چین  مقامات  با  گفت وگو 
دوجانبه سیاسی و همچنین نحوه اجرایی شدن 
توافقات جمهوری اسالمی ایران و چین در خصوص 
همکاری های اقتصادی اعالم کرد. وی در یادداشتی 
در روزنامه گلوبال تایمز به تشریح شراکت خوب و 
قوی تهران و پکن پرداخت. او نوشت: ایران و چین 
دو تمدن بزرگ در غرب و شرق آسیا هستند که در 

طول تاریخ روابطی خوب، باثبات و قوی اند.
این سند هم چنان  اجرایی شدن  آغاز  با  اکنون 
عالقمندان و دلسوزان منافع ملی به دولت هشدار 
می دهند از تجربه گذشته درس بگیرند و با تیم 
محدود و چند نفره پا با این عرصه هولناک نگذارند. 
سیاست خارجه حوزه تامین منافع است و حق همگان 

ملت ایران است از جزییات این سند آگاه شوند. 
باید دولت به دغدغه میهن پرستان پاسخ بدهد که 
مگر وزیرخارجه قبل نفرمود اگر اف ای تی اف امضا 
نشود این سند ملغی است، اکنون که دولت هنوز 
تکلیف خود را با آن لوایح روشن نکرده است، چگونه 

در پی اجرایی کردن این سند است. 
نمایندگان  اقرار  به  بنا  که  چین  دولت  چگونه 
مجلس حتی پول فروش نفت ما را نداده است، 
است.  شده  مشترک  دوست  به  تبدیل  ناگهان 
ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات ایران در این 
سند چیست و چرا در این مسئله مهم دولت که 
مدعی شفافیت است افکار عمومی را آگاه را روشن 

نمی کند.

توافق 25 ساله ایران- چین  رفتن در باتالق نامعلوم

آگهی حصروراثت

آقای/ بانو حلیمه شهرت آذرخش نام پدر محمداسماعیل شناسنامه 13 صادره از بهبهان درخواستی بخواسته 
صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که - مرحوم محمداسماعیل شهرت آذرخش به شناسنامه ۶12 
و کدملی 18۶08۴2۶۶۶ صادره از بهبهان در تاریخ 1383/11/10 در شهرستان رامهرمز اقامتگاه دائمیش فوت 

ورثه اش عبارتند از متقاضی:
1- حلیمه آذرخش فرزند محمداسماعیل ش ش 13 کدملی 18۶0933۶37 متولد 1328 صادره از بهبهان

2- پروین آذرخش فرزند محمداسماعیل ش ش 2۴2 کدملی 1911039207 متولد 1332 صادره از بهبهان 
)دختران متوفی( والغیر.

اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

12/۶۶3/الف/م
کامران پورخضر قاضی شورای حل اختالف رامهرمز

آگهی حصروراثت

آقای/ بانو حسین شهرت رستمی نام پدر غفور شناسنامه ۶۶ و کدملی 18182830۶9 صادره از آبادان 
درخواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که همسرم مرحوم مرضیه شهرت معلمی 
به شناسنامه 197 و کدملی 191110۶۶27 صادره از رامهرمز در تاریخ 1۴00/10/18 در رامهرمز اقامتگاه 

دائمیش فوت ورثه اش عبارتند از متقاضی:
1- حسین رستمی فرزند غفور ش ش ۶۶ کدملی 18182830۶9 متولد 13۵2/02/07 صادره از آبادان 

)همسر متوفیه( 
2- آرش رستمی فرزند حسین ش ش / کدملی 19008۵۵739 متولد 139۵/02/27 صادره از رامهرمز )پسر 

متوفیه( 
3- فاطمه محمدحسین پور فرزند محمدعلی ش ش 1291 کدملی ۴8188۵093۴ متولد 1333/10/01 

صادره از باغملک )مادر متوفیه( والغیر
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

12/۶۶۴/الف/م
کامران پورخضر قاضی شورای حل اختالف رامهرمز

آگهی حصروراثت

آقای سیف اله شهرت لیاقت نام پدر محمدتقی شناسنامه 81۴ صادره از رامهرمز درخواستی بخواسته 
صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم مرحوم صغری شهرت برات به شناسنامه 7381 
صادره از رامهرمز در تاریخ 1۴00/09/1۶ در رامهرمز اقامتگاه دائمیش فوت ورثه اش عبارتند از متقاضی:

1- سیف اله لیاقت فرزند محمدتقی ش ش 81۴ کدملی 191173۶۶81 متولد 13۶3/01/02 
2- علی لیاقت فرزند محمدتقی ش ش 91 کدملی 1911083۵۴۶ متولد 13۴8/0۶/02 

3- حمداله لیاقت فرزند محمدتقی ش ش ۶1 کدملی 1911089۶2۵ متولد 13۵0/03/02 
۴- حیدر لیاقت فرزند محمدتقی ش ش 119۵ کدملی 1911199102 متولد 13۶2/02/0۶ )فرزندان 

ذکور(
۵- لیلی لیاقت فرزند محمدتقی ش ش 391 کدملی 1911108۵۶۵ متولد 13۵۵/0۶/1۶ )فرزندان 

مونث متوفیه( 
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و 

هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

12/۶72/الف/م
کامران پورخضر قاضی شورای حل اختالف رامهرمز

آگهی حصروراثت
آقای محمدرضا شهرت بزرگی نام پدر داراب خان شناسنامه 722 و کدملی 17۵۴788203 صادره از اهواز 
درخواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم داراب خان شهرت بزرگی 
به شناسنامه 11۶1 و کدملی ۴۵0001۶17 صادره از ایالم در تاریخ 1۴00/09/29 در رامهرمز اقامتگاه 

دائمیش فوت ورثه اش عبارتند از متقاضی:
1- محمدرضا بزرگی فرزند داراب ش ش 722 کدملی 17۵۴788203 متولد 13۴8/10/01 صادره از رامهرمز

2- علیرضا بزرگی فرزند داراب ش ش 11۶2 کدملی 17۵۴81۶۵2۵ متولد 13۵0/08/08 صاره از اهواز 
)پسران متوفی(

3- کبری بزرگی فرزند داراب ش ش 80۵ کدملی 17۵۴002218 متولد 1332/11/07 صادره از اهواز
۴- صغری بزرگی فرزند داراب ش ش 22۵ کدملی 17۵۵2۴7۶۴8 متولد 133۵/03/2۵ صادره از اهواز

 ۵- اشرف بزرگی فرزند داراب ش ش 18317 کدملی 17۵09۴73۵8 متولد 1339/08/01 صادره از اهواز
۶- شهین بزرگی فرزند داراب ش ش 70 کدملی ۴۵00۶9۶3۵0 متولد 13۴1/0۵/01 صادره از ایالم

7- شهال بزرگی فرزند داراب ش ش 2۵8 کدملی 17۵۴7۶۶137 متولد 13۴۶/0۴/01 صادره از اهواز 
8- زهرا بزرگی فرزند داراب به ش ش / کدملی ۴۴90۴83880 متولد 1379/0۵/27 صادره از ایالم )دختران متوفی( 

9- زیبا ایمانی فرزند تقی ش ش 238 و کدملی 2001739931 متولد 13۴1/02/03 صادره از دزفول )همسر 
متوفی( والغیر. 

اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
12/۶۶9/الف/م

کامران پورخضر قاضی شعبه دو  شورای حل اختالف رامهرمز

آگهی حصروراثت

آقای حمید شهرت آل خمیس نام پدر مسلم شناسنامه 2 صادره از رامهرمز درخواستی بخواسته صدور گواهی 
حصروراثت تقدیم و توضیح داده که - مرحوم مسلم شهرت آل خمیس به شناسنامه 27۶ صادره از رامهرمز در 

تاریخ 1۴00/10/10 در رامهرمز اقامتگاه دائمیش فوت ورثه اش عبارتند از متقاضی:
1- حمید آل خمیس فرزند مسلم ش ش 2 کدملی 1911۵۵2971 متولد 13۶2/01/01 

2- عبدالحسن آل خمیس فرزند مسلم ش ش 180 کدملی 1910۵000۴۶ متولد 13۵3/0۶/0۴
3- عبدالحسین آل خمیس فرزند مسلم ش ش 10۶ کدملی 1910۴9928۵ متولد 13۴۴/08/10 

۴- سعید آل خمیس فرزند مسلم ش ش 893 کدملی 1911138۵۵3 متولد 13۵9/0۶/01 )پسران متوفی(
۵- حکیمه آل خمیس فرزند مسلم ش ش 33 کدملی 1910۵9۴۴90 متولد 133۶/0۴/10 
۶- قدم خیر آل خمیس فرزند مسلم ش ش 2۵7 کدملی 1910۴79901 متولد 13۴8/0۵/10 

7- مریم آل خمیس فرزند مسلم ش ش 1۴۶8 کدملی 1910838233 متولد 13۵۶/02/10
 )دختران متوفی(

8- صدمه آل خمیس فرزند محیسن به ش ش 7011 و کدملی 19100701۶۵ متولد 132۶/03/0۵ )زوجه 
متوفی( والغیر.

اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

12/۶73/الف/م
کامران پورخضر قاضی شعبه دو  شورای حل اختالف رامهرمز

آگهی حصروراثت

آقای عبدالحسن شهرت زبیدی نام پدر مرود شناسنامه 92۴ صادره از رامهرمز درخواستی بخواسته صدور 
گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان مرحوم مرود شهرت زبیدی به شناسنامه 10 صادره از 

رامهرمز در تاریخ 13۶۴/0۴/2۵ در رامهرمز اقامتگاه دائمیش فوت ورثه اش عبارتند از متقاضی:
1- عبدالحسن زبیدی فرزند مرود ش ش 92۴ کدملی 1910۵77979 متولد 13۵0/03/03 

2- عبداهلل زبیدی فرزند مرود ش ش 1081 کدملی 1910۵79۶29 متولد 13۶1/01/01 
3- فاطمه زبیدی فرزند مرود ش ش 92۵ کدملی 1910۵77987 متولد 13۵1/09/01 

۴- کفایت زبیدی فرزند مرود ش ش ۵ کدملی 1911۵37938 متولد 13۵۵/01/02 
 ۵- لیال زبیدی فرزند مرود ش ش 1080 کدملی 1910۵79۶10 متولد 13۵9/0۶/30 

۶- زهرا زبیدی فرزند غضبان ش ش ۶۶۴ کدملی 1910۵7۵372 متولد 1331/01/01 والغیر
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

12/۶71/الف/م
کامران پورخضر قاضی شورای حل اختالف رامهرمز

آگهی حصروراثت

آقای عبدالحسن شهرت زبیدی نام پدر مرود شناسنامه 92۴  صادره از رامهرمز درخواستی بخواسته صدور 
گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان مرحوم زهرا شهرت زبیدی به شناسنامه ۶۶۴ صادره از 

رامهرمز در تاریخ 1381/10/20 در رامهرمز اقامتگاه دائمیش فوت ورثه اش عبارتند از متقاضی:
1- عبدالحسن زبیدی فرزند مرود ش ش 92۴ کدملی 1910۵77979 متولد 13۵0/03/03 

2- عبداهلل زبیدی فرزند مرود ش ش 1081 کدملی 1910۵79۶29 متولد 13۶1/01/01 
3- فاطمه زبیدی فرزند مرود ش ش 92۵ کدملی 1910۵77987 متولد 13۵1/09/01 

۴- کفایت زبیدی فرزند مرود ش ش ۵ کدملی 1911۵37938 متولد 13۵۵/01/02 
 ۵- لیال زبیدی فرزند مرود ش ش 1080 کدملی 1910۵79۶10 متولد 13۵9/0۶/30 والغیر

اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
12/۶70/الف/م

کامران پورخضر قاضی شورای حل اختالف رامهرمز
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در راه خدمت رسانی به همشهریان عزیزمان
 لحظه ای آرام نخواهیم نشست...!

سرما...!
گرما...!
باران...!

شرجی...!
مه...!

هیچکدام مانع انجام وظیفه مان نخواهند بود. 

چراکه عشِق  به خدمت رسانی در بند بنِد وجودمان رخنه کرده است.

»امور آبفا منطقه رامهرمز« 


