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اجتماعی

باران نبارد مردم تهران و البرز فاقد آب خواهند بود
فرماندار تهران با بیان اینکه امروز وضعیت آب شهر تهران به مراتب از خراسان جنوبی
بدتر است ،گفت :در صورت عدم بارندگی ۵۲ ،درصد جمعیت تهران و البرز فاقد آب
شرب خواهند بود .به گزارش مهر ،عیسی فرهادی عنوان کرد :آب  ۵۲درصد شامل
۱۷میلیون نفر جمعیت شهر تهران و البرز از سدها تامین میشود .این در حالی است که
در  ۴۷سال گذشته کمترین میزان آب را در تهران داشتهایم.

دوهفتهپیش،دانیالرفیعیدانشآموزپایههشتمدبستان
«شهید س��عداهلل فاریابی» چنان از مدیر مدرسه کتک
میخورد که دندان و بینیاش میشکند و لبش هم پاره
میشود .پدرش ماجرا را اینطور تعریف میکند« :پنجم
دیماه پسرم و دو دانشآموز دیگر در حیات مدرسه گالویز
میشوند و همهشان را به دفتر مدرسه میبرند .با آن دو که از بستگان
مدیر مدرسه بودهاند کاری ندارند و فقط پسر من را نگه میدارند .مدیر
مدرسه اول یک مشت به صورت دانیال میزند که باعث میشود لبش

مکث

افزایش مصرف «گل» بین نوجوانان

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری
س��تاد مبارزه ب��ا موادمخدر
با اش��اره به توزیع درس��نامه
پیش��گیری از اعتی��اد برای
معلم��ان سراس��ر کش��ور و
تدری��س آن در کالسه��ای
درس گفت :بر خالف ش��یوع باالی شیش��ه در
س��الهای قبل ،اکنون مص��رف گل در جوانان
و نوجوانان باال رفته اس��ت .ع��ارف وهابزاده در
گفتگو با ایس��نا ،با اش��اره ب��ه تخصیص اعتبار
 10میلیارد تومانی از س��وی ستاد مبارزه با مواد
مخدر برای آم��وزش و پرورش به منظور اجرای

برنامهه��ای پیش��گیرانه اظهار
کرد :خ��ود وزارتخانه نیز باید تا
 80درصد هزینهه��ای مربوط
را تخصی��ص ده��د ت��ا بتوانیم
برنامهه��ای ویژه را پیش ببریم.
وی افزود :درسنامهای برای کلیه
معلمان مقاطع ابتدایی ،متوسطه اول و دوم تهیه
کردهایم و معلمان موظف هس��تند این کتاب را
ک��ه مصوبه آموزش و پرورش و س��تاد مبارزه با
مواد مخدر را دارد تدریس کرده و چند دقیقه از
وقت خود را در کالسهای درس به آسیبهای
اجتماعی به ویژه اعتیاد اختصاص دهند.

فضای سبز شهری

اما در فضای خرد ش��هری حائز اهمیت است .در
کارکردی دیگر میتوان با کاشت مناسب و هدفمند
درختان ،در هدایت ب��اد در بخشهای مورد نظر
و تغییر جهت آن به س��مت دلخواه اثر گذاش��ت.
دیوارهای سبز نیز یکی دیگر از زمینههای استفاده
از بافت و فضای س��بز در شهرهاست که میتواند
به طور موثری در جذب اصوات مزاحم عمل نموده
و به نسبت بسیاری از مصالح از خاصیت آگوستیکی
باالتری برخوردار است.
الگوهای فضای س��بز ش��هری مبتنی بر کاربرد
هندسی آنهاست .مانند کمربندهای سبز که برای
تجدید حدود شهر ،کنترل گسترش و جلوگیری
از رشد بی رویه شهر به کار میرود و عم ً
ال نقشی
اصلی به عنوان تفرجگاه ش��هری و نقشی فرعی
بهعنوان شاخص زنده جهت تشخیص روند شهر
به عهده دارند .یکی از مس��ائل مهم درخصوص
فضای س��بز ،مکان یابی آن است .جین جکوب،
منتقد شهرسازی معاصر در این خصوص میگوید:
پارکها و فضای سبز شهری باید در جایی باشند
که زندگی در آن م��وج میزند ،جایی که در آن
فرهنگ و فعالیتهای بازرگانی و مسکونی است.
بر این اس��اس در این نوع مکانیاب��ی ،مرکزیت،
سلسله مراتب و دسترسی حائز اهمیت است.
تعیین س��رانه فضای س��بز ت��ا حد زی��ادی به
خصوصی��ات هر منطقه و ش��هر بس��تگی دارد.
در ایران ،تعیین سطح و سرانه کاربری فضای سبز
عمدتاً بر اساس استانداردهای جهانی بوده است
که بر اساس این استاندارد ،سرانه فضای سبز برای
هر فرد در دنیا  25متر مربع تعیین ش��ده است.
مطالعات انجام شده توسط نهادهای ذیربط داخل
کشور نشان میدهد ،سرانه متعارف فضای سبز
شهری در شهرهای ایران عددی بین  7تا 12متر
مربع برای هر نفر اس��ت که در کالنشهری مثل
تهران در طرح جامع شهر ،این مقدار 10متر مربع
درنظر گرفته شده است .براساس اعالم مدیرعامل
سازمان بوس��تانها و فضای سبز ش��هر تهران،
در حال حاضر س��رانه فضای س��بز در این شهر
15.8متر مربع است.

ادامه از صفحه اول:
بلک��ه در حقیقت نمادی از نوع نگرش و تفکرات
فرهنگی و اجتماعی یک جامعه شهری به حساب
میآی��د .در دهههای اخی��ر نظریههای متفاوتی
درخصوص تاثیرات منظر فضای سبز بر سالمت
و بهداشت روحی و روانی شهروندان مطرح شده
است که همگی بر نقش چنین فضاهایی در ارتقای
سطح سالمت جسمانی ،آرامش روان ،بازده کاری
و کیفیت زندگی برتر تاکید دارند .به عنوان مثال
مطالعات  van den bergنشان میدهد مناظر
جنگلی پارک مانند سبب کاهش استرس ،لذت از
منظر ،کاهش عصبانیت و افزایش تمرکز میشود.
بر اس��اس مطالعهای دیگر در ژاپن مشخص شد،
نرخ مرگ و میر زنان رابطه ی معناداری با زندگی
در مناطق کمتر سرسبز دارد و یک بررسی علمی
در ایاالت متحده نش��ان میدهد حضور زنان در
فضاهای سبز شهری باعث ایجاد حس امنیت و
لذت متقابل در آنها شده و فرصت کنش متقابل
اجتماعی و دلگرمی و پشتیبانی از یکدیگر برای
فعالیتهای مدنی را فراهم میکند .در این راستا
ی��ک پژوهش انجام ش��ده در منطقه سیس��تان
مش��خص نمود ،توسعه فضای ش��هری از طریق
تغییر میکروکلیما ،با کاهش دما و خنک ش��دن
هوا ،سطح آرامش شهروندان را باال میبرد.
از سوی دیگر کارکردهای اکولوژیکی متنوعی برای
فضای سبز شهری تعریف و مشخص شده است.
دربخشکاهشآلودگیهایمحیطی،کمربندهای
س��بز به عنوان تودههای گیاهی از درختان بسیار
مق��اوم با فیلتر کردن و جذب آلودگیهایی مانند
فلورید هیدروژن ،دی اکس��ید گوگرد و بعضی از
فلزاتسنگینمثلجیوه و سرب درهوانقشی مفید
ایفا میکنند که در این میان درختان 10تا 20برابر
گیاهان علفی در جذب میزان س��رب هوا موثرند.
همچنین درختان با تولید اکسیژن ،نقش موثری
در بهبود شرایط زیست محیطی ایفا میکنند اگر
چه در مقیاس کالن این نقش قابل مالحظه نیست

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

ک خوردن دلخراش یک دانشآموز جیرفتی از مدیر مدرسه
کت 

پاره شود و دندانش بشکند .دانیال به خاطر این ضربه به
زمین میافتد و حتی با این شرایط مدیر او را رها نمیکند
بلکه شروع میکند به لگد زدن .یکی از این ضربهها به
صورتدانیالمیخوردوباعثمیشودبینیاشبشکند.
بعد او را با همان وضعیت به خانه میفرستند .دانیال با
پای پیاده و در حالی که از بینی و دهانش خون میرفت به خانه آمد.
خدا ش��اهد است که نیمه بیهوش بود .اآلن لبش  ۱۲بخیه خورده،
دندانش از ریشه شکسته ،بینیاش گچ گرفته شده و بدنش به شدت

کوفته و کبود است».او ادامه میدهد.« :بدتر اینکه واکنش مسئوالن
آموزشوپرورش جیرفت ناراحتی ما را بیشتر کرده است حتی در همان
روزهای اول فردی که خودش را کارمند حراست آموزشوپرورش اعالم
میکرد س��راغ ما آمد و گفت که اگر موضوع را پیگیری کنیم دانیال
را در هیچ مدرسهای در جیرفت ثبتنام نمیکنند ».به گزارش عصر
ایران ،در این باره امید سالجقه روابط عمومی آموزشوپرورش استان
کرمان میگوید :این اتفاق تازه نیست .پرونده مدیر به هیئت رسیدگی
به تخلفات کارکنان آموزشوپرورش ارسال شده است.

نمایندهتهران:

نمیتوان مردم را
مجبور به استفاده از
پیامرسان داخلی کرد

آفتاب یزد – گ�روه اجتماعی :همچنان بخش
مهمیازاخبارکشورمانبهموضوعپیامرسانجنجالی
این روزها یعنی تلگرام اختصاص دارد .پیام رس��انی
که از روزی که کش��ورمان دچار ناآرامی شد تاکنون
فیلتر شده و حاال برای رفع فیلترش شاهد اظهارات
مخالفان و موافقان آن هستیم .در تازهترین اظهارات
نایبرئیسفراکسیونحقوقشهروندیمجلسگفته
اس��ت« :نمیتوان مردم را مجبور به استفاده از یک
پیام رسان کرد و اگر امروز میبینیم پیا م رسانهای
داخلی با اقبال مواجه نمیشوند علتش بی اطمینانی
مردم است ».فاطمه سعیدی در گفتگو با ایسنا درباره
اینکه آیا قبول دارید مردم نس��بت به اس��تفاده از
اپلیکیشنهای داخلی بی اعتماد هستند ،گفت« :این
حق مردم است که از کدام ابزار ارتباطی استفاده کنند
و نمیتوان این حق را از شهروندان سلب کرد .اینکه
مردم را مجبور کنیم از یک پیام رسان استفاده نکنند
یا به عکس فقط حق داشته باشند از چند پیام رسان
داخلی استفاده کنند ،با حقوق شهروندی آنها منافات
دارد ».وی افزود« :طبق قانون اساسی و مطابق فرمان
هشت مادهای حضرت امام(ره) ،بدون حکم قاضی و
در موارد خاص هیچ کس اجازه شنود مکالمات مردم
را ندارد .اینکه امروز میبینیم پیام رسانهای داخلی
با اقبال جدی مواجه نمیشوند علتش بیاطمینانی
مردم است ».نماینده مردم تهران در مجلس همچنین
بیان کرد« :بنابراین ،به جای ایجاد انحصار برای پیام
رسانهای ایرانی باید اطمینان مردم را جلب کنیم،
اگر عنصر اعتماد را از بین بردیم همان اتفاقی که برای
صدا و سیما در این سالها افتاد ،برای پیام رسانهای
داخلی ه��م میافتد ».این نماینده مجلس در پایان
اظهار کرد« :امروز اگر میبینیم بخشی از مردم تحت
تاثیر شبکههای فارسی زبان خارجی هستند به دلیل
رفتار غلط خود ما و صدا و س��یمای ماس��ت ،وگرنه
چطور یک شبکه تلویزیونی با  100کارمند میتواند
یک دستگاه عریض و طویل به نام صدا و سیما را به
حاشیهبراند؟»
شرایط عادی است؛
می توانند تلگرام را رفع فیلتر کنند

همچنین یک نماینده مجلس با اش��اره به برخی
اظهارنظره��ا مبنی ب��ر رفع فیلتر تلگ��رام ،گفت:

«بحث خاصی در این خصوص در کمیته تعیین
مصادیق محتوای مجرمانه نشده است اما میدانم
که بس��یاری از مس��ئولین در آستانه این تصمیم
هس��تند تا این مشکل را مرتفع کنند .البته اینکه
این تصمی��م چه زمانی عملیاتی میش��ود دقیقا
مشخص نیس��ت اما به نظر میرسد که به زودی
این اقدام انجام شود».محمد کاظمی تصریح کرد:
«احساس میکنم که مسئولین بر این مسئله اتفاق
نظر دارند که تلگرام مورد استفاده جمعیت زیادی
از مردم اس��ت .مردم از تلگ��رام به خصوص برای
مسائل مالی و تجاری اس��تفاده میکنند و فیلتر
تلگرام موجب ضرر و خسران به عده زیادی خواهد
شد .البته در مقطعی که امنیت و مصلحت کشور
ایجاب کند همه کشورها بر اساس آن ،تصمیمهای
اضط��راری ب��رای امنیت کشورش��ان میگیرند و
تلگرام یا فضاهای دیگری که نیاز است را مسدود
میکنند اما با برطرف شدن مشکل و رفع آن حالت
اضطرار و برگشت کش��ور به فضای عادی ،امکان
مجدد اس��تفاده از این فضاها فراهم میشود».این
نماینده مجلس با تاکید بر اینکه شرایط برای رفع
فیلتر تلگرام مس��اعد است ،افزود« :با فیلتر ماندن
تلگ��رام مردم ب��ه فیلتر ش��کن روی میآورند که
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سیس��تم امنی نیست.
بنابرای��ن معتقدم که ش��رایط
عادی است و میتوانند تلگرام را رفع فیلتر کنند».
ً
نمیگویم که حتما باید تلگرام رفع فیلتر شود

از س��وی دیگر نماینده اصالاحطلب مجلس گفت:
«بن��ده نمیگویم که حتماً باید تلگ��رام رفع فیلتر
ش��ود بلکه باید امکاناتی را در داخل فراهم کنیم تا
مردم بتوانند مشکالت خود را حل کنند ».مصطفی
کواکبیان گف��ت« :مردم به م��ا مراجعه میکنند و
میگویند به دلیل فیلتر تلگرام چند هزار ش��غل از

دست رفته اس��ت البته بنده
نمیگویم که حتماً باید تلگرام رفع فیلتر
شود بلکه باید امکاناتی را در داخل فراهم کنیم تا مردم
بتوانند مشکالت خود را حل کنند ».وی افزود« :ارجاع
مردم به چند پیامرسان که نمیتوانند مخاطب جذب
کنند ،راه حل نیست» نماینده مردم تهران در مجلس
تصریح کرد »:باید مسئوالن ساخت و ایجاد سرورهای
داخلی را ک��ه مدتها به مردم ق��و ل دادهاند عملی
کنند و اگر میخواهند رفع فیلتر نکنند حتماً الزم
اس��ت با همکاری یکدیگر ایجاد سرورهای داخلی را
امکانپذیرکنند».

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه :جلوگیری از فعالیت تلگرام موجب رونق اقتصادی کشور شده است

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز طی مطلبی در کانال شخصیاش در پیامرسان داخلی «سروش» پیرامون فیلتر تلگرام نوشت.
بهگزارش ایسنا ،متن یادداشت عبدالصمد خرمآبادی به شرح زیر است:
«بررسیهای به عمل آمده حاکی است علیرغم تبلیغات پرحجم جهت استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به تلگرام ،فعالیت تلگرام در فضای
مجازی کشور بیش از  ۹۰درصد کاهش داشته است .خوشبختانه تاکنون چند میلیون از کاربران تلگرام به پیامرسانهای داخلی مهاجرت کردهاند.
طی مدت کوتاهی که تلگرام فیلتر شده است پیام رسانهای اجتماعی بومی مشابه آن مانند "سروش"" ،بله"" ،آی گپ» و "گپ" رشد کمی و کیفی
فوقالعادهای داشتهاند .اگر وزارت ارتباطات در اجرای وظایف خود برخی دیگر از موانع موجود بر سر راه پیامرسانهای داخلی را بردارد آنها به زودی
قلههای موفقیت را فتح و کشور را از وابستگی به بیگانگان در این حوزه نجات خواهند داد.سرمایهگذاران و مدیران پیام رسانهای بومی وقتی که
استقبالبینظیرمردمراباورکردندعالوهبراستفادهبیشترازمتخصصانوبهکارگیریسرمایههایانسانیسرمایهگذاریمالیقابلتوجهیرادرفضای
مجازی انجام داده و سرورها و تجهیزات فنی زیادی را خریداری و نصب کردهاند ولی تا کارشان به نتیجه برسد نیازمند حمایت جدی دولت هستند.آقای
مهندس آذری جهرمی در مناظره تلویزیونی که قبل از وزیر شدنشان با بنده داشتند ،اذعان نمودند مهاجرت مردم به پیامرسانهای داخلی میتواند
سه هزار میلیارد تومان درآمد برای بخش داخلی به دنبال داشته باشد.بنده معتقدم درآمد اقتصادی ناشی از رونق پیام رسانهای بومی برای کشور
دهها هزار میلیارد تومان است .با بیرون راندن دشمن از قسمتی از فضای مجازی کشور اندک اندک اقتصاد مقاومتی در این فضا در حال شکل گرفتن
است .عدهای با دادن وعده دائمی نبودن فیلتر تلگرام رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی در فضای مجازی و تحقق اقتصاد مقاومتی در این فضا را
کند میکنند.جلوگیری از فعالیت تلگرام عالوه بر اینکه موجبات رونق اقتصادی کشور و ممانعت از جاسوسی اطالعاتی دشمنان را فراهم نموده ،نقشه
و برنامه چند ساله آنها برای برهم زدن نظم و امنیت کشور و استمرار تهاجم فرهنگی را نقش بر آب کرده است».

آگهی مفقودی
م��دارک گواهی نامه موقت فارغ التحصیل��ی اینجانب محمد رضا حیدری دره فرزند
قاس��م به شماره شناسنامه  653در مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق صادره از
واحد دانشگاهی یزد مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد از یابنده تقاضا میشود
مدارک را به دانشگاه یزد ارسال نماید.

آگهی مفقودی

سند کمپانی و برگ سبز خودرو پراید مشکی مدل 84به شماره پالک665ق 36ایران 28
و ش��ماره موتور 01142111و ش��ماره شاس��ی  s1412284522692به نام شاهرخ
سلیمانی فتح مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

ابالغیه
مش��خصات ابالغ ش��ونده حقیقی :نام :مزدا ،نام خانوادگی :س��لطانی ،نام پدر :عطاءاهلل،
نش��انی :مجهول المکان تاریخ حضور 1396/11/7 :ش��نبه ساعت  :0900محل حضور:
استان یزد -شهرستان ابرکوه -خیابان شاهد -مجتمع شوراهای حل اختالف شهرستان
ابرکوه تاریخ حضور 1396/11/7 :ساعت حضور :0900 :درخصوص دعوی محمدجواد
استوار به طرفیت شما ،در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
توجه :پس از دریافت این ابالغیه ،ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد
شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام میشود؛ بنابراین ضروری
اس��ت نس��بت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیههای آتی از طریق سامانه اقدام
نماید .چنانچه جهت ورود به سامانه ،حساب کاربری (شناسه و رمز) دریافت ننمودهاید
جهت ثبت نام ،به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترس��ی،
به نزدیکترین واحد قضایی مراجعه نمایید.
م.الف184 :
شعبه  2حوزه قضایی شهرستان ابرکوه

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی :نام :محمدحسین ،نام خانوادگی :موجی ،نام پدر :محمود،
نش��انی :مجهول المکان تاریخ حضور 1396/11/7 :ش��نبه ساعت  :0900محل حضور:
استان یزد -شهرستان ابرکوه -خیابان شاهد -مجتمع شوراهای حل اختالف شهرستان
ابرکوه تاریخ حضور 1396/11/7 :س��اعت حضور :0900 :درخصوص دعوی محمدجواد
استوار به طرفیت شما ،در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
توجه :پس از دریافت این ابالغیه ،ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد
شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام میشود؛ بنابراین ضروری
اس��ت نس��بت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیههای آتی از طریق سامانه اقدام
نمایید .چنانچه جهت ورود به سامانه ،حساب کاربری (شناسه و رمز) دریافت ننمودهاید
جهت ثبت نام ،به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترس��ی،
به نزدیکترین واحد قضایی مراجعه نمایید.
م.الف181 :
شعبه  2حوزه قضایی شهرستان ابرکوه

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی :نام :ودود ،نام خانوادگی :غالمی ،نام پدر :فریدون ،نشانی:
مجهول المکان تاریخ حضور  1396/11/07ش��نبه س��اعت :0900 :محل حضور :استان
یزد-شهرس��تان ابرکوه -خیابان شاهد -مجتمع شوراهای حل اختالف شهرستان ابرکوه
تاری��خ حضور ،1396/11/07 :س��اعت حضور :0900 :در خص��وص دعوی محمدجواد
استوار به طرفیت شما ،در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
توجه :پس از دریافت این ابالغیه ،ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد
شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام میشود :بنابراین ضروری
اس��ت نس��بت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیههای آتی از طریق سامانه اقدام
نمایید .چنانچه جهت ورود به سامانه ،حساب کاربری (شناسه و رمز) دریافت ننمودهاید
جهت ثبت نام ،به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترس��ی،
به نزدیکترین واحد قضایی مراجعه نمایید.
م.الف182 :
شعبه  2حوزه قضایی شهرستان ابرکوه

ابالغیه
مش��خصات ابالغ ش��ونده حقیقی :نام :س��ید روح اهلل ،نام خانوادگی :محمودی ،نام پدر:
س��یدعلی ،نشانی :مجهول المکان تاریخ حضور 1396/11/7 :شنبه ساعت  :0900محل
حضور اس��تان یزد -شهرستان ابرکوه -خیابان ش��اهد -مجتمع شوراهای حل اختالف
شهرس��تان ابرکوه تاریخ حضور 1396/11/7 :ساعت حضور :0900 :در خصوص دعوی
محمدجواد اس��توار به طرفیت ش��ما ،در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در این شعبه
حاضر شوید.
توجه :پس از دریافت این ابالغیه ،ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد
شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام میشود؛ بنابراین ضروری
اس��ت نس��بت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیههای آتی از طریق سامانه اقدام
نماید .چنانچه جهت ورود به سامانه ،حساب کاربری (شناسه و رمز) دریافت ننمودهاید
جهت ثبت نام ،به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترس��ی،
به نزدیکترین واحد قضایی مراجعه نمایید.
م.الف186 :
شعبه  2حوزه قضایی شهرستان ابرکوه

ابالغیه
مش��خصات ابالغ ش��ونده حقیقی :نام :اس��کندر ،ن��ام خانوادگی :برادر خ��اص ،نام پدر:
کرم ،نش��انی :مجهول المکان تاریخ حضور 1396/11/7 :ش��نبه س��اعت  :0900محل
حضور :اس��تان یزد -شهرستان ابرکوه -خیابان ش��اهد -مجتمع شوراهای حل اختالف
شهرستان ابرکوه تاریخ حضور 1396/11/7 :ساعت حضور :0900 :در خصوص دعوی
محمدجواد اس��توار به طرفیت ش��ما ،در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در این شعبه
حاضر شوید.
توجه :پس از دریافت این ابالغیه ،ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد
شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام میشود :بنابراین ضروری
اس��ت نس��بت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیههای آتی از طریق سامانه اقدام
نمایید .چنانچه جهت ورود به سامانه ،حساب کاربری (شناسه و رمز) دریافت ننمودهاید
جهت ثبت نام ،به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترس��ی،
به نزدیکترین واحد قضایی مراجعه نمایید.
م.الف183 :
شعبه  2حوزه قضایی شهرستان ابرکوه

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی :نام :خیراهلل ،نام خانوادگی :اسماعیلی ،نام پدر :محمدرضا،
نش��انی :مجهول المکان تاریخ حضور 1396/11/7 :ش��نبه ساعت  :0900محل حضور:
استان یزد -شهرستان ابرکوه -خیابان شاهد -مجتمع شوراهای حل اختالف شهرستان
ابرکوه تاریخ حضور 96/11/7 :س��اعت حض��ور :0900 :در خصوص دعوی محمدجواد
استوار به طرفیت شما ،در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
توجه :پس از دریافت این ابالغیه ،ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد
شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام میشود؛ بنابراین ضروری
اس��ت نس��بت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیههای آتی از طریق سامانه اقدام
نماید .چنانچه جهت ورود به سامانه ،حساب کاربری (شناسه و رمز) دریافت ننمودهاید
جهت ثبت نام ،به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترس��ی،
به نزدیکترین واحد قضایی مراجعه نمایید.
م.الف185 :
شعبه  2حوزه قضایی شهرستان ابرکوه

