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استفاده از محیط بانان در مراسم استقبال از مقامات کشوری و لشکری ممنوع شد
محیط بانان در مراسم استقبال از مسئوالن و برگزاری سایر تشریفات غیرضروری

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با صدور در بخشنامهای خطاب به مدیران کل حفاظت محیط زیست استانها ،استفاده از
و هزینه ساز در کلیه واحدهای سازمان حفاظت محیط زیست را ممنوع اعالم کرد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ،در بخشنامه عیسی کالنتری آمده است« :از آنجائیکه محیط
بانان زحمتکش هر یک حجم بسیار وسیع و گسترده وظیفه پاسبانی از طبیعت این سرزمین را در راستای تحقق رسالت این سازمان و به صورت پراکنده در اقصی نقاط کشور بر عهده دارند ،مصلحت نیست
که برای حضور مقامات کشوری و لشکری و حتی اینجانب به استان ،در یک محل تجمع کنند و از مسئوالن مراسم استقبال به جای آورند .بدیهی است از تاریخ صدور این بخشنامه ،اجرای اینگونه مراسم
همچنین سایر تشریفات غیر ضروری و هزینه ساز در کلیه واحدهای سازمان ممنوع است و در صورت مشاهده ،مسئولیت آن متوجه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مربوطه خواهد بود».

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه تبعاتی برای جهان داشت؟

شکست سیاست در برابر تغییرات اقلیم
.
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Dastani2000@gmail.com
مشاور رسمی تغییرات اقلیم در انگلستان میگوید که
سیاستمداران و سیاستگذاران در مقابل چالش سیارهای
که به سرعت در حال گرم شدن است شکست خوردهاند.
عملکرد سیاستمداران و تصمیمگریندگان در جهان به شدت
مورد قضاوت نسلهای آینده قرار میگیرد مگر اینکه همین
حاال برای مقابله با گرمای زمین کاری کنند.
 ۳۰سال از زمانی که جیمز هانسن ،دانشمند آمریکایی به کنگره
ایاالت متحده درباره تغییرات اقلیمی هشدار داد میگذرد .اتفاقی
که بالفاصله در همان سال داگالس برنیکلی ،دانشمند برجسته
ناسا نیز از آغاز تغییرات اقلیمی در جهان خبر داد .اکنون  ۳۰سال
پس از این پیش بینیها تغییرات اقلیمی بطور گستردهای به وقوع
پیوسته به طوری که زمین به شکل قابل توجهی گرمتر ،آب و هوا
طوفانیتر و شدیدتر و میلیاردها تُن از یخهای قطبی ذوب شده و
همچنین سطح آب دریاها تا تریلیونها گالن آب باال آمده و میزان
آتشسوزیهای جنگلی به طور گستردهای افزایش یافته است .طبق
اعالم اداره ملی اقیانوسی و جوی ایاالت متحده طی این  ۳۰سال در
حالی که دانشمندان در تالش بودهاند تا تغییرات اقلیمی را به حداقل
برسانند ،متوسطهای هوای جهان سالیانه حدود  ۰.۵درجه سانتیگراد
افزایش یافته است .به گفته دانشمندان گرمایش هوا فقط جهانی
نیست و همه تغییرات در سطح منطقهای نیز محسوس است .به
طوری که طی این  ۳۰سال این تغییرات در شهرها و ایاالت مختلف
آمریکا بررسی شده و مشخص شده شهرهای آتالنتیک سیتی و
نیوجرسی به طور میانگین سالیانه حدود  ۱.۵درجه سانتیگراد ،یاکیما
و واشنگتن کمی بیشتر از این مقدار و دموین و آیووا حدود  ۱.۸درجه
افزایش دما داشتهاند .همچنین در ارتباط با آتش سوزیهای جنگلی
آتش نشانان اعتقاد دارند وسعت زمینهای دچار آتشسوزی هر سال
افزایش مییابد .در حقیقت وسعت آتش سوزیهای ایاالت متحده در
حال حاضر بیش از دو برابر این میزان در  ۳۰سال گذشته شده است.
یخهای قطبی ،ذوب ورقه یخی گرینلند ،عقب رفت یخچالهای
طبیعی و گرم شدن الیه منجمد دائمی اعماق زمین همه نشان از
گرمایش قطب شمال با سرعت دو برابر بیشتر از دیگر نقاط جهان
دارد .به طوری که برخی مناطق آالسکا سالیانه بیش از  ۳.۵درجه

و در زمستانها بیش از  ۴.۸درجه گرمتر شدهاند و مقدار یخ دریای
شمال نزدیک به یک سوم کاهش داشته است .ماهوارههای ناسا نشان
میدهند یخچالهای طبیعی زمین بین سالهای  ۲۰۰۲تا ۲۰۱۷
میزان  ۲۷۹میلیارد تُن یخ ،حدود  ۶۷تریلیون گالن آب از دست
دادهاند .و تنها در  ۲۵سال گذشته سطح دریاها به میزان  ۷۵میلی
متر افزایش داشتهاند.
تغییرات دمایی در سراسر جهان سرسام آور است .آمریکای
شمالی و اروپا بیش از یک درجه گرمتر شدهاند که نسبت به
قارههای دیگر افزایش دمای بیشتری داشتهاند .به طور کلی
افزایش دمای زمین بیش از اقیانوسها و افزایش دمای نیمکره
شمالی بیش از نیمکره جنوبی زمین بوده است .افزایش دما در
شبهای تابستان و پاییز نیز در ایاالت متحده کامال مشهود است.
هر چند بیشتر این تغییرات ناشی از عملکرد بشری است اما عوامل
طبیعی نیز خود در این تغییرات نقش دارند .مطالعات نشان
میدهد بیش از  ۹۰درصد از گرمایش زمین در دوره پساصنعتی
شدن زمین ناشی از گازهای گلخانهای به ویژه کربن دی اکسید
است .به طوری که عوامل طبیعی برای ایجاد این میزان از تغییرات
به صدها تا هزاران سال زمان نیاز دارند .اگرچه دیگر عوامل نسبت
به گازهای گلخانهای نقش کمتری در ایجاد تغییرات اقلیمی دارند

اما به هیچ عنوان نباید نادیده گرفته شود.
دنیا اما در حالی که در این  30سال تنها در نگرانی آینده به سر
میبرده ،تغییرات اقلیم بدون لحظهای درنگ در حال افزایش بوده
است .تنها اقدامی که دنیا برای جلوگیری از گسترش تغییرات اقلیم
انجام داده تصویب توافقی است که حاال هر از گاهی امکان خروج یک
کشور از آن به گوش میرسد .پس از اینکه آمریکا از توافق پاریس
خارج شد ،کشور بریتانیا با خروجش از اتحادیه اروپا تهدید بزرگی
برای آینده جهان و توقف حل تغییر اقلیم به حساب میآید .در میانه
سالی که گفته میشود گرمترین سال تاریخ است ،گویا انگلیسیها
انتخاب کردهاند تا جهان را در مسیر چیزی که شاید متحد ترین
پیمان در در رابطه با تغییر اقلیم باشد تنها بگذارند .رفراندومی در
رابطه با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا  52درصد را آورد و این کشور
از اتحادیه اروپا خارج شد .تحلیلهای کمی نیاز بود تا پیشبینی شود
پس از آن چه اتفاقی میافتاد؛ ارزش پوند کاهش پیدا کرد ،بازار
های جهانی وحشت زده شدند و …اما در این زمان اتفاق دیگری
هم رخ داد به سرعت قیمت کرین کاهش پیدا کرد و این یعنی
مصرف سوخت فسیلی بیشتر .بسیاری از متخصصان باور دارند که
این رایها برای برنامه انرژی و اقلیم بین لندن و بروکسل خطرناک
است .بریتانیا ارتباطهای زیادی در زمینههای برق و گاز با اروپا دارد

و از طرحهای قاره اروپا برای کمتر مصرف کردن کربن دی اکسید
پیروی میکرد .در طول رفراندوم بدون شک بازار کربن ،انرژیهای
تجدیدپذیر و توافق پاریس مسئله معیار مهمی برای رای دهندگان
نبود .اما به نظر می رسد این موضوع ها به اولویت بریتانیا و اتحادیه
اروپا برای ادامه این دهه باشند ،مدرک این موضوع هم نگرانی فعاالن
محیط زیست تنها ساعاتی پس از اعالم نتیجه رفراندوم بود .با این
وجود گرچه ماهها از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و نگرانی فعاالن
محیط زیست درباره تبعات آن میگذرد اما مشاور رسمی تغییرات
اقلیم در انگلستان به روزنامه گاردین گفته است که سیاستمداران و
سیاستگذاران در مقابل چالش سیارهای که به سرعت در حال گرم
شدن است شکست خوردهاند.
لرد دبن ،رئیس کمیته تغییرات اقلیمی بریتانیا میگوید« :هر کسی
که اخبار را بخواند میتواند شاهد تقویت روند هشدار دهنده ،از ذوب
یخ قطبی تا ثبت موجهای گرما و افزایش سطح دریا باشد .او از
سیاستمداران خواسته تا «ارتباطاتی» میان این حوادث برقرار کنند و
با فوریت بیشتری عمل کنند».
او تغییرات آب و هوایی را با مرگ سیاه (طاعون) مقایسه میکند و
میافزاید« :با مرگ سیاه یک سوم انسانها در اروپا از بین رفتند ،در
آن زمان ما نمیدانستیم که چگونه این اتفاق افتاد ،چگونه بیماری
گسترش یافت ،بنابراین ما مسئول آن نبودیم اما از تغییرات آب و
هوایی باخبریم ،بنابراین ما مسئول هستیم و اگر این مسئولیت را
نپذیریم مسئولیت را به دوش فرزندانمان انداختهایم .مسئولیتی که
در آن زمان فشاری صد چندانی بر دوش آنها متحمل خواهد شد».
کلر پری ،وزیر تغییرات آب و هوایی انگلستان نیز نسبت به این
موضوع هشدار داده و گفته است« :هر کسی که روزنامه میخواند،
می داند که مسئله جدی در مورد ذوب شدن یخهای قطب شمال
و قطب جنوب وجود دارد .دوره گرم فعلی که ما در انگلستان تجربه
میکنیم به ما یادآوری میکند که ما داغترین سالهای را در  10تا
 15سال گذشته تجربه میکنیم .اگر افزایش سطح دریا و آنچه که در
الیههای یخ در اعماق دریاها رخ میدهد اضافه کنید ،همه آنچه که
در تغییرات اقلیم برای زمین رخ میدهد نخواهد بود».
گزارش ساالنه کمیته تغییرات اقلیم انگلستان که ماه گذشته
منتشر شده ،نشان میدهد که بریتانیا بودجه قانونی کربن خود را تا
سال  2025و  2030از دست میدهد .دانشمندان هواشناسی هشدار
دادهاند که آتشسوزیهای بیشتر در سراسر اروپای شمال به دلیل
تغییرات آب و هوایی رخ می دهد و تمام این آمارها و پیشبینیها
حکایت از آن دارد که اگر سیاستمداران و تصمیمگیران فکری به حال
تغییرات اقلیم نکنند وضعیت به مراتب بدتر از گذشته خواهد شد.

شهرداری منطقه  3در اجرای عملکرد رکورد شکست

شــهرداری منطقــه  3در راســتای خدمــت رســانی
بــه مــردم تمــام تــاش خــود را بــه کار بســته
اســت تــا بتوانــد رضایــت شــهروندان را کســب
کنــد.
«مســعود ارمغــان» مدیــر شــهرداری منطقــه 3
خــرم آبــاد گفــت :شــهرداری ســازمانی مردمــی
و غیرانتفاعــی اســت کــه هیــچ گونــه بودجــه و
اعتبــار دولتــی بــه آن تعلــق نمــی گیــرد.
وی افــزود :بــه همیــن دلیــل بایســتی مــردم یــار
و همــراه شــهرداری باشــند و در ایــن مســیر بــا
پرداخــت بــه موقــع عــوارض در همــه بخــش هــا،
همــکاری در داشــتن شــهر و منطقــه ای زیبــا و
ســالم و  ...بــا مــا همــکاری داشــته باشــند.
ارمغــان اظهــار کــرد :منطقــه  3شــهر خــرم آبــاد
از نظــر زیرســاختی و ارائــه خدمــات در وضعیــت
مطلوبــی قــرار دارد و ســعی داریــم بــا افزایــش
خدمــات رســانی بــه مــردم و تکمیــل و تجهیــز و
تعمیــر زیرســاخت هــای شــهری ایــن منطقــه را
بــه عنــوان بهتریــن منطقــه شــهری بــه همــگان
معرفــی کنیــم.
عملکرد  3ماهه اول واحد زیباسازی شهرداری
منطقه  3در سال 1397
راه انــدازی سیســتم برق رســانی ســتاد نــوروزی
در پارک شــریعتی
نصــب  10عــدد نیمکــت در پــارک صخــره ای
پشــته حســین آبــاد
سرویس آبنمای میدان امام(ره)
سرویس آبنمای میدان آزادی
ســرویس  55دســتگاه بــرج نــوری در پــارک
هــای ســطح منطقــه
ســرویس و تعمیــر پمــپ هــای زیرپــذر پــل
حاجــی و میــدان امــام حســین (ره)
عملکرد  3ماهه اول فضای سبز منطقه  3در سال 97
فضــای ســبز منطقــه  3شــهرداری خــرم آبــاد در
طــی  3مــاه هزینــه ای بالــغ بــر یــک میلیــارد و
 315میلیــون ریــال بــرای ارائــه خدمــات ارائــه
داده اســت.
احــداث کاشــت چمــن پــارک آرتیــن  1600متــر بــا
هزینــه ای بالــغ بــر  200میلیــون ریــال
احــداث و کاشــت چمــن پــارک میهــن 294 ،4متــر
بــا هزینــه ای بالــغ بــر  40میلیــون ریــال
احــداث و کاشــت چمــن باغچــه هــای پــارک ارم
بــه چمــن  225متــر بــه مبلــغ  30میلیــون ریــال
خیابــان آبــان ،کاشــت چمــن  80متــر بــا هزینــه

ای بالــغ بــر  15میلیــون ریــال
احــداث و کاشــت چمــن پــارک آزالیــا 200 ،4متــر
بــا هزینــه ای بالــغ بــر  30میلیــون ریــال
کاشــت گلهــای فصلــی منطقــه بــا هزینــه ای
بالــغ بــر یــک میلیــارد ریــال
عملکرد واحد عمران منطقه  3در سال 97
جــدول گــذاری نهــری بــا  400متــر طــول و 55
میلیــون ریــال هزینــه
کانیور با  250متر طول و  250میلیون ریال هزینه
ترمیــم جــدول بــا  350متــر طــول و  500میلیــون
ریــال هزینه
ســنگ فــرش بــا  350متــر مربــع و  350میلیــون
ر یا ل
زیرســازی معابــر شــامل خاکبــرداری بــا 56
هــزار متــر مربــع و هزینــه  10میلیــارد ریــال
نخالــه بــرداری و خاکبــرداری هــزار متــر مکعــب
بــا هزینــه  100میلیــون ریــال
نصب دال بتنی با هزینه  750میلیون ریال
آســفالت و لکــه گیــری  80هــزار متــر مربــع بــا
هزینــه  30میلیــارد ریــال
عملکرد  3ماهه اول واحد ترافیک شهرداری
منطقه 3
شست و شوی تابلو بلوار شریعتی
شست و شوی بلوار در بلوار بهارستان
شست و شوی تابلو در بلوار علوی
تعمیــر و تعویــض تابلوهــای ترافیکــی در ســطح
منطقــه
نصب «یو» در کوچه پاکدشت 21
نصــب گل میــخ در خیابــان فردوســی و پیــاده
روی پــل ســید حســن نصرالــه
نصب گل میخ در بلوار چهارباغ
نصــب گل میــخ و قندیــل در خیابــان کریــم خــان،
انتهــای خیابــان رنگیــن کمــان و جنــب پــارک
شــاپوری و خیابــان  12کــوی فلســطین
اجرای سرعت کاه پاستیکی در خیابان بهارستان
رنــگ آمیــزی ســرعت کاه کــوی فلســطین،
بلــوار چهاربــاغ ،شــریعتی ،زیرگــذر میــدان امــام
حســین
خــط کشــی عابــر پیــاده شــقایق از ســمت
بهارســتان ،شمشــیرآباد روبــروی مســجد
مدنــی ،بلــوار علــوی روبــروی مســجد ،خیابــان
فردوســی روبــروی دبســتان حکمــت
اجــرای ســرعت کاه در خیابــان نــوروز ،کــوی
فلســطین ،بلــوار شــریعتی ،خیابــان ارم
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اخبار
موزهها در زمان قطعی برق چه میکنند؟
مدیر اداره کل موزههای سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری معتقد است :اکثر
موزهها تمهیدات الزم را در زمان قطعی برق دارند
و امنیت در موزهها برای زمان قطعی برق کامال
تامینمیشود.
به گزارش ایسنا ،قطعی برق از دستکم یک ماه گذشته
در سراسر کشور و تهران ،نه تنها همه زندگی مردم را
تحت شعاع قرار داده ،بلکه توریستها و بازدیدکنندگان از
فضاهای تاریخی و فرهنگی را نیز با مشکل مواجه کرده است .از یک سو مشکالت گرمایشی
و الکترونیکی شدن بلیتهای موزهای و از سوی دیگر وضعیت مبهم دوربینهای مداربسته
و امنیت موزهها در همان مدت زمان کم قطعی برقها نیز مسائلی است که باید در زمان
ق در مناطق مختلف کشور به آنها توجه کرد .این دلنگرانی در حالی مطرح
قطعی بر 
میشود که محمدرضا کارگر در گفتوگو با ایسنا میگوید :برنامه قطعی برق در سراسر
کشور موزههای سازمان میراث فرهنگی را نیز دربرمیگیرد اما اکثر موزهها موظف به داشتن
برق اضطراری برای نرمال نگه داشتن وضعیت موز ه خود هستند .او با بیان اینکه معموال
موزهها از برق منطقهای استفاده میکنند ،بنابراین زمانی که برق هر منطقه قطع میشود
موزه همان منطقه نیز با قطعی برق مواجه میشود ،ادامه میدهد :با این وجود بخشی از
موزههای تهران در مناطقی هستند که کمتر دچار خاموشی میشوند .مانند موزه ملی
ایران که در کنار ساختمانهایی مانند وزارت امور خارجه است ،اما عمدتا برای موزههای
مهم ،پیشبینی برق اضطراری و ژنراتور را کردهایم و معموال آنها قطع نمیشوند .وی با
تاکید بر اینکه تمهیداتی از سالهای گذشته تا امروز برای وضعیت موزهها در زمینههای
اضطراری پیشبینی شده است ،بیان میکند :موزههای اصلی از این ظرفیت بهرهمند
هستند ،فقط برخی از موزههای کوچک تهران و شهرستانها امکان تهیه برق اضطراری را
ِ
وضعیت موجود تطبیق دهند .او درباره وضعیت
ندارند که امیدواریم خود را هر چه زودتر با
گردشگرانی که در زمان قطعی برق در موزهها هستند ،گفت :معموال زمانی که برق قطع
دادن تسهیالت کامل به گردشگران را نداشته باشد تا زمان وصل
میشود اگر موزهای
امکان ِ
ِ
شدن برق موزه را تعطیل میکند وگرنه اگر گردشگران همکاری کنند و هوا زیاد گرم نباشد
موزه به فعالیت خود ادامه میدهد .کارگر با تاکید بر اینکه در زمان قطعی برق دوربینهای
مداربسته همگی فعال هستند ،گفت :دوربینها دارای باطریهای ذخیره انرژی هستند و
تمهیدات برای برقراری امنیت را دارند ،فقط باید برای برخی از موزهها کمبود جبران شود،
اما به طور قطع به یقین امکان برقراری امنیت در موزهها در زمان قطعی برق وجود دارد.
مدیر اداره کل موزهها ،با بیان اینکه شاید چند موزه کوچک هنوز نتوانستهاند به طور قطع
در مسیری قرار بگیرند که برای قطعی برق این تجهیزات را تامین کنند ،ادامه میدهد :آنها
باید خود را با این چالش هماهنگ کنند و به مرور کمبودها را جبران کنند.

هتلها در تابستان ارزان نمیشوند
ت هتلها ثابت بوده و هیچگونه
محمدعلی فرخ مهر گفت :امسال قیم 
تخفیفی از سوی اتحادیه ابالغ نمیشود اما هرکدام از هتلها برای جذب
مسافرانتخفیفهاییدرنظرگرفتهاند.
به گزارش ایرنا ،محمدعلی فرخ مهر در خصوص قیمت هتلها در فصل تابستان
گفت :طبق نتیجهگیری که در آخرین جلسه هیئتمدیره به آن رسیدیم؛ قرار این
است که در تابستان امسال همانطور که افزایش قیمتی صورت نگرفته ،هیچ تخفیفی
نیز از سوی اتحادیه ابالغ نشود .البته هتلها هرکدام بهصورت جداگانه میتوانند
تخفیفهایی را در نظر بگیرند .وی افزود :این تصمیم از آن جهت اتخاذ شده است که
احتمال برگزاری جشنوارهای در شهریور ماه وجود دارد و اگر تخفیفی از سوی اتحادیه
ابالغ شود ،این توقع بهوجود میآید که در آن زمان خاص هم قیمت هتلها با تخفیف
در نظر گرفته شوند .فرخ مهر در پایان گفت :البته تا پیش از این نیز تقریبا همه هتلها
تخفیفهایی  ۲۰تا  ۳۰درصدی را در نظر گرفت ه بودند و در این فصل نیز همین
وضعیت ادامه دارد و برای جذب مسافر تخفیفهایی درنظر گرفته میشود اما همانطور
که توضیح دادم ،تخفیفهای امسال از سوی اتحادیه ابالغ نمیشود.
ابالغیه

پرونــده 9409983823100480مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی  -1علــی وحیــدی فرزنــد باقــر کــد ملــی
2 1199163783محبوبــه مویــدی فرزنــد قــدرت الــه 3 1171202441ارزو مویــدی فرزنــد قــدرت الــه ک ملــی
4 1160119295عزیــز یــزدان پــور فرزنــد شــکراله کــد ملــی 5 6299632135محمــد مویــدی فرزنــد رســول کــد
ملــی 6 4668844969محمــود مویــدی فرزنــد قــدرت الــه کــد ملــی 7 1170730779مجیــد مویــدی فرزنــد قدرت
الــه 8 1199209217ایمــان امــام قلــی قربانــی فرزنــد غامحســین کــد ملــی 9 4650115043نصرالــه قربانــی نــژاد
فرزنــد شــکراله کدملــی 10 4669590685رمضــان عمــادی فرزنــد شــکراله کــد ملــی 11 6299632143فــرود
شــهیدی فرزنــد شــکراله بــه کــد ملــی 12 4668834068طوبــی شــهیدی فرزند شــکراله کــد ملــی 3668334076
14عبــاس قربانــی فرزنــد غامحســین کــد ملــی 15 6329721149نجــف علــی قربانــی فرزنــد غامحســین کــد
ملــی 16 6329920613علیرضــا قربانــی فرزنــد غــام حســین کــد ملــی 17 6329721823علــی اکبــر قربانــی
فرزنــد غامحســین کــد ملــی 18 6329931170مازیــار وحیــدی (مظاهر)فرزنــد باقرکــد مالــی 1199913537
19نجمــه وحیــدی فرزنــد باقــر کــد ملــی 20 1190082616ســعید مویــدی فرزنــد قــدرت الــه کــد ملــی
21 1199192139امیــد مویــدی فرزنــد قــدرت الــه کــد ملــی 22 1171240724خاوروحیــدی فرزنــد باقــر کــد
ملــی 23 0988942 129لیــا وحیــدی فرزنــد باقــر کــد ملــی 24 1199281964اســفندیار وحیــدی فرزنــد باقــر
کــد ملــی 25 1199330760گوهــر غفــاری فرزنــد باقــر کــد ملــی 26 1810070661حمیــد وحیــدی فرزنــد باقــر
کــد ملــی 27 1199237752حمــزه علــی وحیــدی فرزنــد باقــر کــد ملــی  1199189286تاریــخ حضــور 1397/6/3
شــنبه ســاعت  10:30محــل حضورخانمیــرزا درخصــوص دعــوی نعمــت الــه ســواری بــه طرفیت شــما دروقــت مقرر
فــوق جهــت رســیدگی درایــن شــعبه حاضــر شــوید پــس ازدریافــت ایــن اباغیــه ابــاغ اوراق قضایــی بــه صــورت
الکترونیــک انجــام خواهــد شــد وابــاغ بــه صــورت کاغــذی درمــوارد محــدود واســتثنا انجــام مــی شــود بنابرایــن
ضــروری اســت نســبت بــه ثبــت نــام ومشــاهده ایــن اباغیــه واباغیــه هــای اتــی ازطریــق ســامانه اقــدام نماییــد
چنانچــه جهــت ورود بــه ســامانه حســاب کاربــری شناســه ورمــز دریافــت ننمــوده ایــد جهــت ثبــت نــام بــه یکــی
ازدفاتــر خدمــات الکترونیــک قضایــی ودرصــورت عــدم دسترســی بــه نزدیکتریــن واحد قضایــی مراجعــه نمایید709
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آگهی حصروراثت

حمیــرا صفــری کلوانــی بــه شــماره شناســنامه  791فرزنــد عبــاس از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان تقــی صدقــی مالوانــی فرزنــد رضــا در تاریــخ  96/10/5در شهرســتان
رشــت فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد -1 :زهــری صدیقــی مالوانــی بــه
شــماره شناســنامه  621فرزنــد تقــی دختــر متوفــی  -2حوریــه صدیقــی مالوانــی بــه شــماره شناســنامه 587
فرزنــد تقــی دختــر متوفــی  -3حمیــرا صفــری کلوانــی ش ش  791فرزنــد عبــاس زوجــه متوفــی و بــه غیــر از
وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از ماحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن
بــه شــماره  201ســیار مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض
دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه  16شــورای
حــل اختــاف رشــت تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهد شــد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه  16رشت

4790

