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ویژه

برون سپاری «خانههای امن»
مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی
ســازمان بهزیســتی کشــور بــا بیــان آنکه در
حال حاضــر خانههای امــن در اســتانهای تهران،
کرمانشاه ،سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی
و رضــوی و آذربایجــان شــرقی بــه صــورت مســتقل
فعالیت میکنند ،گفت :در سال جاری این مرا کز در
کشــور توســعه خواهند یافــت ،به طــوری کــه تعداد
خانههای امن کشور به  15واحد خواهد رسید .فریبا
درخشــاننیا در گفتوگــو بــا ایســنا ،افــزود :یکــی از
سازمانهای پیشــرو در موضوع حمایت از قربانیان
خشونت همواره ســازمان بهزیستی بوده که در این
حــوزه پیــش از هر نهــاد دیگــری خدمــات تخصصی
خود را ارائه کرده است.
وی در ادامه با بیان آنکه خانههای امن از ســال 92
فعالیت خود را آغــاز کردند ،گفت :پیش از ســال 92
و راه انــدازی خانههــای امن نیز ســازمان بهزیســتی
کشــور از طریق اورژانــس اجتماعــی و یــا طر حهایی
همچون اســکان موقت ،قربانیان خشونت را تحت
پوشش خدمات خود قرار میداد.
مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان
بهزیستی کشور با بیان آنکه در حال حاضر خانههای
امن در پنــج اســتان تهران ،کرمانشــاه ،سیســتان و
بلوچستان ،خراســان جنوبی و رضوی و آذربایجان
شــرقی به صورت مســتقل فعالیت میکنند ،افزود:
این در حالیاست که خانههای امن در استانهای
بوشهر ،قزوین ،هرمزگان ،ایالم ،اصفهان ،خوزستان
و خراسان شمالی نیز فاز غربالگری و شناسایی را به
اتمام رســانده و در ســال جــاری به صورت مســتقل
راه اندازی خواهند شد.
وی در ادامه با بیان آنکه سازمان بهزیستی با کمک
دانشگاه علوم پزشــکی هر اســتان مرحله غربالگری
قربانیــان خشــونت را انجــام میدهــد ،ادامــه داد:
پس از غربالگری اولیه ،مداخالت فوری و اورژانســی
نیــز بــرای ایــن قربانیــان انجــام و ســپس هدایــت و
توانمندسازی آنها در دستور کار قرار میگیرد.
مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان
بهزیســتی کشــور ادا مــه داد :تدو یــن و تصو یــب
پروتــکل «آمــوزش بــه مرتکبین خشــونت» نیــز یکی
از برنامههــای معاو نــت امــور اجتماعــی ســازمان
بهزیستی کشور در سال جاری خواهد بود؛ به طوری
که برگزاری دورههای مخصوص مرتکبین خشــونت
به منظور کاهش خشــونت آنان را در سال جاری در
دستور کار خود داریم.
درخشــاننیا همچنیــن از تدوین «ســند حمایت از
قربانیان خشونت» خبر داد و گفت :از زمستان سال
 95پیش نویس سند «حمایت از قربانیان خشونت»
در سازمان بهزیستی آغاز شد ،سوم اردیبهشت ماه
 96نیز جلسهای با سازمانهای مرتبط با این حوزه
برقرار خواهیم کرد تا نسبت به تدوین و تصویب این
سند اقدام شود.

اخبار

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده اعالم کرد:

80درصد دانشآموزان
کمتحرکند!

بیمه زنان خانهدار و ممنوعیت ازدواج با «فرزندخوانده» همچنان در حال پیگیری
معاون رییسجمهور در امور زنان وخانوادهبااشاره
به لوایح حوزه زنان و خانواده گفت :الیحه «تامین
امنیــت زنــان» را پایان ســال  ۹۵به کمیســیون لوایــح دولت
ارسال کردیم و کارهای تخصصی آن در حال انجام است که
پس از تصویب دولت به مجلس ارائه میشود؛ البته چندین
الیحه در کمیسیون اجتماعی قرار دارد و یا از این کمیسیون
خارج شده و در دستور کار دولت است.
شــهیندخت مــوالوردی در گفتوگو با ایســنا ،افزود :ســال
گذشتهاز همهدستگاههایاجراییواعضای کابینهخواسته
شد که لوایح در دســت اقدام خود را که دارای فوریت است،
اعالم کننــد ،بنابرایــن فهرســتی از لوایح در دســت اقــدام در
حــوزه زنــان و خانــواده را تهیــه و بــه دبیرخانــه هیــات دولت
اعالم کردیم .یکی از این لوایح ،بیمه زنان خانهدار اســت که
در دو قالب در حال پیگیری اســت .در این زمینه یک الیحه

جدا گانهای دادیم .عالوه بر آن سازمان
تامین اجتماعی نیــز آئین نامــه اجرایی
ماده  ۲۷قانون برنامه پنجم توسعه را به
دولت ارائه کــرده که در چارچــوب نظام
جامــع رفــاه و تامیــن اجتماعــی و بیمــه
فرا گیــر اجتماعی(بیمه هــای چند الیه)
اســت که زنــان خانــه دار جــزء الیــه دوم
(بیمه پایه اجتماعی) هستند.
وی در ادامه گفــت :حذف تبصره مــاده  ۲۶قانون حمایت از
کــودکان و نوجوانان بیسرپرســت و بدسرپرســت کــه درباره
مجوز ازدواج فرزند خوانده و سرپرست است و تعیین تکلیف
تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از
دیگر مواردی است که در حال پیگیری آنها هستیم.
معاونرییسجمهور در امور زنانوخانوادهبابیاناینکهسند

توانمندســازی زنــان در کمیت ه تخصصی
کمیسیوناجتماعیدولتدر حالبررسی
اســت ،اظهارکــرد :در حــال تدوین بســته
جامع حمایــت از زنان شــاغل با همکاری
سازمان برنامه و بودجه هستیم.
وی تا کید کرد :ما پیگیر به نتیجه رسیدن
این لوایح هستیم و الزم به ذکر است آئین
نامه ماده ۲۷قانون برنامه پنجم توســعه
یشــود؛ چــرا کــه این
در صــورت تصویــب بــرای اجــرا ابــاغ م 
ماده را مجلس تصویــب کرده اســت و آئین نامــه آن را دولت
تصویبمیکند.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده درباره وضعیت
سند امنیت زنان در روابط اجتماعی گفت :این سند ا کنون
در اختیار سازمانبرنامهوبودجهاستومنتظرتصمیم گیری

جامعه

این ســازمان هســتیم که آیا قصد دارد خود این سند را برای
اجرا ابالغ کند یا از دولت مصوبه بگیرد؟ حتی ما اعالم آمادگی
کردیم که میتوانیم این سند را در دستور کار ستاد ملی زنان
و خانواده برای تصویب قرار دهیــم ،البته پس از تصویب آن،
دســتگاهها باید برنامــه عملیاتــی این ســند را تدویــن کنند
که پیش بینی شده اســت در ســال اول برنامه ششم ،برنامه
عملیاتی آماده شود.
مــوالوردی در پایــان اظهــار کــرد :تــا پایــان دولــت یازدهــم
فعالیتهــای ناتمــام را پیگیــری میکنیــم و بــه مــوازات آن
مستندســازی فعالیتهــا را در دســتور کار داریــم بنابرایــن
فعالیتجدیدیراآغاز نمیکنیموبیشتر اقداماتمامعطوف
به پیگیری ،نظارت و پایش و ارزیابی پروژههایی است که در
استانها داشتهایم یا با دستگاههای اجرایی و سازمانهای
مردم نهاد در حال انجام آنها هستیم.
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بزرگداشت روز جهانی اوتیسم در روز گذشته

رونماییاز بیماریاوتیسم!
جمعــی از کــودکان اوتیســم ،روز گذشــته بــه همراه
خانواده هــا و چنــدی از مســووالن بهزیســتی با هم
همراه شــدند و به مناســبت روز جهانی اوتیســم که
چندی پیــش بود در مــکان هایی همچــون میدان
نقــش جهــان و همچنیــن مــوزه چهلســتون حضور
یافتنــد تــا دیــدگاه هــای عمومــی را نســبت بــه ایــن
بیماری و همچنین همه آدم هایی که ناخواسته به
آن مبتال شــده اند ،تغییر دهند و به قــول زن جوانی
که اتفاقا پســر چهار ســاله اش هم همیــن بیماری را
دارد از اوتیسم رونمایی کنند.
دخترها و پســرها کــه در ســنین مختلف قــرار دارند،
گاهی مــی خندند ،گاهی اخم می کننــد و گاهی هم
حرکت های کلیشه ای را ُمدام و پشت سر هم انجام
می دهند.
بعضــی از مواقع هــم بــا کارهایشــان لج خانــواده ها
را در مــی آورنــد و آنهــا را عصبانــی مــی کننــد .اینهــا،
همان هایــی که تعدادشــان هــم قابل توجه اســت
از مرا کزی همچون اوتیســم اصفهــان ،مرکز حضرت
زینــب (س) ،انجمن اردیبهشــت و  ...در این مکان
حضور یافتــه اند .هــر چند کــه طیبه صفــری ،مدیر
مرکــز اوتیســم حضــرت زینــب (س) می گویــد خیلی
از خانــواده هــا رغبتــی بــرای حضــور در ایــن برنامــه
نداشته اند ،چون « بیماری برخی از بچه ها از لحاظ

دادنامه
پرونده های کالســه  9509980365800693و  9509980365800694شعبه 110
دادگاه کیفری دو شهر اصفهان( 110جزایی سابق)  /شکات -1:خانم گیتی غالمی
میرآبادی  -2آقای گیتی غالمی میرآبادی فرزند جلیل اله به نشانی اصفهان بهرام
آباد ملک شــهر روبری مســجد جامع بن بست سپاهان ســمت چپ منزل یاران /
متهم :خانــم فاطمه موذنی به نشــانی اصفهــان ملک شــهر  /اتهام هــا -1:تهدید
 -2ضرب و جرح عمدی  -3توهین به اشــخاص عادی  /گردشــکار :دادگاه پس از
بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای
می نماید .رای دادگاه:در خصوص اتهام خانم فاطمه موذنی دائر بر تهدید ،توهین
ضرب و جرح عمدی حسب شکایت خانم گیتی غالمی با توجه به محتویات پرونده
شکایت شا کیه کیفرخواســت صادره و عدم حضور متهم علی رغم دعوت از طریق
نشــر آ گهی بزه انتســابی در خصوص توهین ضرب و جرح عمدی محرز و مســتندا
به مواد  608ق م ا مصوب  75و مواد 448و488و559و709و 714ق م ا مصوب 92
متهم به ســه میلیون ریال جزای نقدی بدل از  20ضربه شالق جهت اتهام توهین
در حق صنــدوق دولت و پرداخت چهار و نیم دینار جهت ســه فقــره کبودی بازو و
قفســه ســینه دو صدم دیه جهت چهار فقره حارصه کتف و قفســه ســینه دو فقره
یک ســوم از یک دهم از ســه هــزارم بابت دو فقــره کبــودی بندهای 3و 4انگشــت
پنجم دست دو فقره یک سوم از یک دهم از هشت صدم جهت دو فقره شکستگی
بندهای دوم و ســوم انگشــت پنجم دســت در حق شــا کیه محکوم می گردد رای
صادره غیابی و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس قابل
تجدیدنظرخواهی در شــعب تجدیدنظر اســتان می باشــد .م الف 1299 /شماره
دادنامه 9609970353600020 :شماره بایگانی951276-951277:
شعبه  ۱۱0دادگاه کیفری دو شهر اصفهان
دادنامه
پرونده  9509980365300124شعبه  110دادگاه کیفری دو شهر اصفهان( 110جزایی
سابق) مجتمع شهید بهشتی  /شا کی :خانم نفیسه محمدباغبان فرزند حسن به
نشانی اصفهان بهارستان خ ولی عصر شمالی مجتمع گلها بلوک کامیال طبقه اول
واحد یک  /متهم :آقای سعاد موسوی فرزند مرتضی به نشانی مجهول المکان /
اتهام :کالهبرداری /گردشکار :دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای دادگاه :در خصوص اتهام
آقای ســعاد موســوی فرزند مرتضی دایر بر کالهبرداری اینترنتی حســب شــکایت
خانم نفیســه محمد باغبان بدین توضیح که متهم با ارســال پیامک برنده شــده
در جشــنواره کیش از متهم خواســته تا جهت واریز جایــزه به عابر بانــک مراجعه و
پس از انجام عملیات بانکــی اقدام به برداشــت و انتقال مبلغ پانصــد و پنجاه هزار
تومان نموده لــذا دادگاه با توجه به احضار متهم از طریق نشــر آ گهــی و عدم حضو
رمتهم علی رغــم ابالغ قانونی و با توجه به شــکایت شــایکه و کیفرخواســت صادره
بزه انتســابی محرز و در اجرای مــاده یک قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشــاء
اختالس و کالهبرداری متهم به تحمل یک ســال حبــس و رد مبلغ پانصد و پنجاه
هزار تومان و به همین میزان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردد
رای صادره غیابی و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس
قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر استان می باشد .م الف 1300 /شماره
دادنامه 9609970353600022 :شماره بایگانی951321:
شعبه  ۱۱0دادگاه کیفری دو شهر اصفهان
دادنامه
پرونــده  9509980360201372شــعبه  110دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان (110
جزایی سابق)-مجتمع شهید بهشتی  /شا کی :آقای علی مفیدی فرزند محمدطال
با وکالت آقای حمید شفیعی دستگردی فرزند قدیرعلی به نشانی اصفهان خمینی
شــهر میدام امام اول امام جنوبی پاســاژ لطفی طبقه اول واحد یک  /متهم :آقای
ســعادت اســالمی فارســانی فرزند عزیز به نشــانی اصفهان  /اتهام :فروش
مال غیر /گردشکار :دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی

از رفتارهای این کودکان ،آســتانه تحملشان خیلی
توی هم وول می خورند؛ با مانتوهای صورتی کم رنگ و پیراهن و جلیقه های چهارخانه و با بادکنک های آبی
پایین می آید ».این موضوع را مادر متین چهار ساله
که توی دست های کوچک و ظریفشان محکم نگه شان داشته اند .جمعیت شان بی نظم و شلخته ،توی
نیز می گوید .او که به قول خودش ،چند سال است
میدان نقش جهان به همراه پدرها و مادرهایشان چرخ می خورند .مربی هایی که همه شان شال های آبی و کاله سفید
که قید فامیل هایــش را زده و چنــدان رفت و آمدی
دارند ،هر از گاهی سعی می کنند آنها را آرام کنند.
با آنها ندارد ،می گوید« :هزینه های آموزش و گفتار
و درباره بیماری اوتیســم و مشــکالت بیماران صحبت
ظاهری مشــخص نیســت و هنــوز اولیای مدارسشــان
درمانــی ایــن کــودکان بســیار باالســت .بــرای مثال
می کند.
و همچنیــن خویشاوندانشــان از این موضــوع اطالعی
ماهیانه یک میلیون و  700هزار تومان خرج آموزش
اینگونــه که او مــی گویــد« :طبق آمــار جهانی دو ســوم
ندارند .پس نمی آینــد از ترس اینکه بقیــه بفهمند آنها
کودک خود من اســت .در حالی کــه دولت حمایت
از کودکان اوتیســم از نظر هوشــی مشــکل دارنــد و یک
پدر و مادر یک کودک مبتال به اوتیسم هستند».
چندانی از آنها نمی کند و مســتمری هم که بهشان
ســوم دیگــر نیــز در ایــن بــاره مشــکلی ندارنــد و حتــی
حدود یک ســاعتی ،جمعیت توی میدان می چرخند
می دهند ،بســیار کم اســت .عــاوه بر این بــه دلیل
برخــی هایشــان از لحــاظ هوشــی هم بســیار
و بازی می کنند .ســپس مربی ها به کمک خانواده ها
سرعت ال ک پشتی این کودکان در فرآیند
باال هســتند .برای مثــال االن فرد اوتیســمی
بچه ها را به صف مــی کنند و از در اصلــی میدان خارج
یادگیــری ،ســر و کلــه زدن بــا آنهــا بســیار
داریــم کــه دارد کارشــناس ارشــد تاریــخ
می شوند.
سخت است » .او که خود را روانشناس
مــی خواند .بعضــی دیگــر هــم دارای نبوغ در
مقصــد بعدی مــوزه چهلســتون اســت .جمعیــت وارد
معرفی می کند ،ادامه می دهد« :جامعه،
زمینه های خاصی همچون موسیقی و تئاتر
محوطه کاخ می شوند .صندلی های فلزی و آبی رنگ،
کودکان اوتیســم را نمی پذیرد و خیلی ها
اجتماعی
و
ارتباطی
لحاظ
از
اما
هستند،
...
و
روبه روی موزه چیده شده است.
فکر می کنند آنهــا عقب افتاده هســتند.
بیماری برخی
هم
موضوع
همین
و
زنند
می
لنگ
همچنان
هایی
برنامه
و
گیرنــد
جمعیت روی صندلی هــا جا می
بــه خاطــر همیــن فکر مــی کنــم برگــزاری
از بچه ها از
باعث می شــود که در جامعه خیلی پذیرفته
اعــم از ســخنرانی و جنــگ شــادی و  ...برایشــان اجــرا
چنین برنامه هایی خیلی خوب اســت و
لحاظ ظاهری
نشوند ».او در ادامه می گوید« :از سوی دیگر
می شــود .در کنار ردیف صندلی هــا همچین تعدادی
باعث آ گاهی مردم می شــود ،اما جامعه
مشخص نیست
بــه دلیل نــگاه های منفــی که نســبت به این
از مربیان اوتیســم نیز کتــاب هایی دربــاره این بیماری
و دولــت باید بداننــد که ا گر ایــن کودکان
و هنوز اولیای
موضوع وجود دارد ،خانواده ها خیلی تمایل
روی میــزی چوبــی قــرار داده انــد و در حــال معرفــی به
حمایــت نشــوند و از اوتیســم رونمایــی
مدارسشان
بــه رفــت و آمــد و یــا حاضــر شــدن در مــا عام
افراد هستند.
نشود ،تعداشانروز بهروز بیشترمیشود».
خبر ندارند
همراه با کودکانشــان ندارند و به دلیل برخی
پــس از اتمام ایــن برنامه ،صفــری با ما همراه می شــود
/گروه جامعه

را اعالم و به شــرح زیــر مبادرت به صــدور رای مــی نمایــد .رای دادگاه :در خصوص
اتهام آقای سعادت اســالمی فارســانی دایر بر فروش مال غیر حسب شکایت آقای
علی مفیدی با وکالت آقای حمید شفیعی بدین توضیح که شا کی مدعی می باشد
متهم از طرف مالک وکالت در امور اداری داشته که از داشتن وکالت سوء استفاده
و به عنوان وکالت در فروش شا کی را فریب داد و اقدام به فروش مال غیر نموده لذا
با توجه بــه محتویات پرونده شــکایت شــا کی کیفرخواســت صادره و عــدم حضور
متهم جهــت دفاع از خــود علی رغم ابــالغ از طریق نشــر آ گهی بزه انتســابی محرز و
مستندا به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر متهم به تحمل دو سال حبس
و رد مال به مبلــغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال و به همیــن میزان جزای نقدی در
حق صندوق دولت محکوم می گردد رای صادره غیابی و ظرف  20روز پس از ابالغ
قابل واخواهی در همین شعبه سپس قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر
اســتان می باشــد .م الف 1301 /شــماره دادنامه 9609970353600016 :شــماره
بایگانی951299:
شعبه  ۱۱0دادگاه کیفری دو شهر اصفهان
دادنامه
شــا کی :آقای ســعید ریحان اصل فرزند ابراهیم با وکالت آقای محمد جواد پریش
فرزند اله یار به نشانی اصفهان چهارراه حکیم نظامی مقابل بانک صادرات جنب
پانک پارســیان  /متهم :آقای رهام ابوذری فرزند قلی به نشــانی یاســوج خ امامت
 2پ  / 57اتهــام :اعمــال نفوذ بــر خالف حــق -تحصیل مــال از طریق نامشــروع/
گردشــکار :دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح
زیر مبــادرت به صــدور رای مــی نمایــد .رای دادگاه :در خصــوص اتهام آقــای رهام
ابوذری فرزند قلی مبنی بر اعمال نفوذ بر خالف حق و اخذ مبلغ ســیصد و شــصت
میلیون ریال به این منظور جهت اخذ مجوز کلینیک زیبایی و پوست برای شا کی
از معاونت درمان و بهداشت به اعتبار داشتن نفوذ نزد ماموران آن معاونت دادگاه از
توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و شکایت شا کی
خصوصی با وکالت آقای محمد جواد پریش و اســتماع شــکایت ایشــان و مالحظه
ادله ابرازی از ناحیه شا کی وکیل ایشان پیوست پرونده شامل فیش های واریزی
و اظهارات افراد مطلع و عدم حضور و دفاع از ناحیه متهم درهیچ یک از مراحل اعم
از تحقیقات مقدماتی در دادسرا و جلســه دادرسی دادگاه با وصف احضار از طریق
نشر آ گهی در روزنامه کثیراالنتشــار و ســایر محتویات پرونده بزهکاری وی را محرز
و مسلم دانسته لذا مستندا به ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ بر خالف حق
و مقررات قانونی مصوب  1315عالوه ر رد وجوه دریافتی در حق شــا کی ایشان را به
تحمل یک سال حبس تعزیری درجه شش محکوم می نماید .رای دادگاه در این
قسمت غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه
بوده و پس از آن ظــرف مدت بیســت روز دیگر قابــل تجدیدنظرخواهــی در دادگاه
تجدیدنظر استان اصفهان است و اما در خصوص اتهام دیگر وی مبنی بر تحصیل
مال نامشروع و به مبلغ باال با عنایت به اینکه عمل وی منطبق بر عنوان مجرمانه
باال می باشد و تعیین دو عنوان مجرمانه بر یک عمل صحیح نمی باشد لذا اتهامی
از این حیث متوجه ایشــان نمی باشــد مســتندا بــه مــاده  4قانون آیین دادرســی
کیفری دو مصوب  92را بر برائت ایشــان صادر و اعالم می نمایــد رای دادگاه در این
قسمت حضوری و ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی از
سوی شا کی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد .م الف 1412 /شماره دادنامه:
 9609970354700011شماره بایگانی951546:
شعبه  ۱2۱دادگاه کیفری دو شهر اصفهان
دادنامه
شــا کی :آقای بیژن یزدانی فرزند احمد به نشــانی اصفهان خ جــی ارغوانیه  33ک
شهید اصغر نادری پ  / 37متهم :آقای علیرضا مومنی فرزند احمدعلی به نشانی
زاهدان زیباشهر البرز  / 17اتهام :خیانت در امانت  /گردشکار :دادگاه پس از بررسی
محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صــدور رای می
نماید .رای دادگاه :در خصوص اتهام آقای علیرضــا مومنی فرزند احمدعلی مبنی

بر خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه خودرو سواری پراید به شماره انتظامی
 265ص  78ایــران  53بــا عــدم اســترداد آن به شــا کی و اســتعمال آن بــه ضرر وی
و ایراد خســارت و اتالف به مــال امانی بــا رهاســازی آن در جــاده دادگاه از توجه به
کیفرخواســت صادره و شــکایت شــا کی خصوصی و مالحظه رونوشــت امانت نامه
پیوست سابقه و اظهارات گواه شا کی در دادسرا و عدم حضور و دفاع از ناحیه وی در
هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و در جلسه رسیدگی دادگاه با وصف احضار
از طریق نشر آ گهی و ســایر محتویات پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته
لذا مســتندا به ماده  674قانون تعزیــرات مصوب  75نامبرده را به یکســال حبس
تعزیری درجه پنج محکوم می نماید رای دادگاه غیابی و ظرف مدت بیســت روز از
تاریخ ابالغ قابــل واخواهی در این دادگاه بــوده و پس از آن ظرف مدت بیســت روز
دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است .م الف/
 1413شماره بایگانی951549:
شعبه  ۱2۱دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ( ۱2۱جزایی سابق)
دادنامه
شکات -1 :آقای احمد خسروی فرزند فرج  -2خانم پروین رستمی کاهل آباد فرزند
حسین همگی به نشانی اصفهان خ قائمیه ک بهداری ک نوبهار بن سید مهدی
پ  / 34متهم :آقای بیژن فرهادی فرزند خداداد به نشانی اصفهان خ قائمیه ک
بهداری ک نوبهار بن ســید محمدی پ  / 1اتهام ها-1 :توهین به اشخاص عادی
 -2مزاحمت تلفنی  -3تهدید  -4افتراء  -5ضرب و جرح عمدی  /دادگاه با بررسی
محتویات پرونده و جامع اوراق آن ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به
صدور و انشاءرای می نماید .رای دادگاه :در خصوص اتهامات آقای بیژن فرهادی
فرزند خــداداد مبنــی بر الــف) ایراد ضــرب و جــرح عمدی نســبت به خانــم پروین
رســتمی کاهل آباد توهین و تهدید و افتراء رابطه نامشــروع نسبت به وی با ارسال
پیامک به ایشان ب) توهین به آقای احمد خسروی دادگاه از توجه به کیفرخواست
صادره و شکایت هر دو شا کی از ایشان و گزارش مرجع انتظامی به شرح صفحه اول
پرونده و مالحظه گواهی پزشکی قانونی شا کیه و همچنین مالحظه مفاد پیامک
های خارج نویسی شــده ارســالی از ســوی متهم برای شا کیان به شــرح صفحات
26و 27پرونده و عدم حضــور و دفاع از ناحیــه متهم با وصف احضار از طریق نشــر
آ گهی ر روزنامه در هیچکــدام از مراحل تحقیقات مقدماتی و در جلســه رســیدگی
دادگاه و سایر محتویات پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته لذا با رعایت
مــاده  134قانــون مجــازات اســالمی و مــواد 492و719و 714همان قانــون از بابت
صدمات وارده به شــا کیه ایشــان را به پرداخت یک درصد دیه کامل بابت خراش
حارصه لب پایین در سمت راست و شش هزارم دیه کامل بابت کبودی زیر چشم
راست و لب پایین در حق خانم پروین رستمی کاهل آباد واز بابت توهین و تهدید و
ایراد افتراءبه ایشان و توهین به آقای احمد خسروی به وی به ترتیب از بابت توهین
به پرداخت دو بــار یک میلیون و ســیصد هزار ریــال جزای نقــدی در حق صندوق
دولت و از بابت تهدید و افتراء به تحمل دو بار  74ضربه شالق تعزیری محکوم می
نماید .رای دادگاه غیابی و ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در
این دادگاه بوده و پس از آن ظرف مدت بیســت روز دیگر قابــل تجدیدنظرخواهی
در دادگاه تجدیدنظــر اســتان اصفهــان اســت .م الــف 1414 /شــماره دادنامــه:
 9609970354700027شماره بایگانی951552:
شعبه  ۱2۱دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ( ۱2۱جزایی سابق)
آ گهی احضار متهم
در پرونــده کالســه  9509980365701624ک  960060( 120ک  )120بــرای متهــم
علیرضا عابدی نیا فرزند حسین به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت رسول
نیلی احمــدی آبادی فرزنــد مرتضی تقاضای کیفــر نموده که رســیدگی به موضوع
به این شعبه ارجاع و وقت رســیدگی برای مورخه  96/03/06ساعت  11:00تعیین
گردیده اســت .با عنایت به مجهــول المکان بودن و عدم دسترســی بــه متهم و در
اجرای مقــررات مواد  344قانــون آیین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت

جامعه

وزیر بهداشت با اش ــاره به چربی خون باال در
تعداد زیادی از دان شآموزان به دلیل مصرف
فس ـتفود ،گف ــت 80 :درص ــد دان شآم ــوزان دچ ــار
ک متحرک ــی هس ــتند .ب ــه گ ــزارش ف ــارس ،سیدحس ــن
هاش ــمی خط ــاب ب ــه دان شآم ــوزان حاضر در مراس ــم
گفت :از هر  10نفر شما ،پنج نفر چاق هستید ،دو نفر
اضافه وزن داشته و دو نفر تقریبا چاق بوده و یک نفر
شکمی بزرگتر از قد و قواره خود دارد ،حال ببینید اگر
به سن ما برسید چه خواهد شد.هاشمی با اشاره به
اینکه  27درصد مردم فش ــار خون باال دارن ــد  ،گفت10 :
درصد دان شآموزان نیز اضافه وزن داشته و چاق بوده
و  27درص ــد آنها ب ــه دلیل مص ــرف فس ـتفود ،چربی
خون باال دارند.

فوت بیش از سه هزار تن بر اثر
سوء مصرف مواد مخدر
سازمان پزشکی قانونی از مرگ سه هزار و 190
تــن بر اثــر ســوءمصرف مــواد مخدر طی ســال
گذشــته ( )1395در کشــور و در عین حــال از رشــد 6 / 2
درصدی این تلفات در کشــور نســبت به مدت مشــابه
سال قبل از آن ( )1394خبر داد .به گزارش ایرنا ،در سال
گذشته از کل تلفات مواد مخدر در کشور دو هزار و 847
تن مرد و 343تن زن بودند .این در حالی است که شمار
مردان فوت شده بر اثر سوء مصرف مواد در سال قبل از
آن دو هــزار و  676و زنــان  327تــن بــود .بر اســاس این
گزارش در این مدت استان های تهران با ، 775فارس با
 254و خراســان رضــوی بــا  241فوتــی  ،بیشــترین و
استانهای خراســان جنوبی با  ،9ایالم با  10و بوشهر با
 17فوتی کم ترین آمار تلفات اعتیاد را داشته اند.

آمار سلولهای بنیادی انتقال
خون باید به ۱۰۰هزار نمونه برسد
مدیرعامــل ســازمان انتقــال خــون از لــزوم
رسیدن آمار سلولهای بنیادی انتقال خون
به ۱۰۰هزار نمونهتا کید کرد.به گزارشایلنا،پور فتحاهلل،
گفــت :در ســال  ۹۵از هشــت هــزار پیونــد ســلولهای
بنیــادی تنهــا  ۱۰۰مــورد پیونــد ســلول بنیــادی
غیرخویشــاوند داشــته ایــم.وی خواســتار توســعه
آزمایشگاه های مرجع و تخصصی سازمان شد و گفت:
آزمایشگاه های تخصصی سازمان همچون آزمایشگاه
انعقادوHLAبایددر سطحبینالمللیمطرحباشدودر
زمینه آزمایشــگاه هــای مرتبط با بیمــاری های عفونی
مانند اچ ،آی ،وی و هپاتیت باید حرف اول را بزنیم.

مقرر در دادگاه حاضر گردد .بدیهی اســت در صورت عدم حضــور ،مطابق مقررات
رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد .م الف2531 /
شعبه  ۱20دادگاه کیفری دو شهر اصفهان
دادنامه
خواهان :آقای عبداله آزادی مهرگانی فرزند علی نشانی :اصفهان خ قائمیه کوچه
 33کد ملی /1111647348:خوانده :آقای ســامان پیره جاللی فرزند سیف اله به
نشــانی اصفهان خ قائمیه کوچه  71منزل چهارم سمت راســت درب کرم رنگ پ
 / 4خواسته :اعســار از پرداخت محکوم به  /رای دادگاه :در خصوص دعوی آقای
عبدالــه آزادی مهرگانــی بــه طرفیت آقای ســامان پیــره جاللــی فرزند ســیف اله به
خواســته اعســار از پرداخت محکوم به موضــوع دادنامه شــماره  95-1638مورخ
 95/10/27صــادره از شــعبه ســیزدهم دادگاه عمومــی و حقوقی اصفهــان نظر به
اینکه خواهان دلیــل و مدرکی در اثبات عجز خویــش از پرداخت محکوم به دادگاه
ارایه ننموده است و اظهارات شــهود وی به جهت تعارض و عدم اطالع از وضعیت
مالی خواهان کفایت در اثبات نداشــته و مضافا اینکه تایید مبایعه نامه خرید باغ
حکایت از مالئت وی داشــته دادگاه ادعای اعســار را ثابت ندانســته لذا به استناد
ماده  197قانون آیین دادرســی مدنی حکم به رد درخواست اعسار از محکوم به را
صادر و اعالم می نماید .رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ
قابل اعتراض در محا کم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد .م الف1411 /
شماره دادنامه 9609970351300016 :شماره بایگانی951052 :
شعبه  ۱3دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
دادنامه
پرونده کالســه  9509986825300880شــعبه  31دادگاه عمومی حقوی شهرستان
اصفهان  /خواهان:آقای مهرداد مظاهری تهرانی فرزند عبدالحسین با وکالت آقای
احســان رفیعیان نجف آبادی فرزنــد ا کبر به نشــانی اصفهان خیابــان وحید ابتدای
خیابان مارنــان مجتمــع ناژین  3واحــد  / 6خوانــده :آقــای علیرضا ســلیمانی فرزند
مانده علی به نشانی مجهول المکان  /خواسته ها -1 :مطالبه وجه چک  -2مطالبه
خسارت تاخیر تادیه  -3مطالبه خسارت دادرسی  /رای دادگاه :در خصوص دعوی
آقای مهرداد مظاهری تهرانی فرزند عبدالحسین با وکالت آقای احسان رفیعیان نجف
آبادی به طرفیت آقای علیرضا سلیمانی فرزند مانده علی به خواسته مطالبه وجه به
مبلغ دویســت و چهل میلیون ریال بابت  6فقره چک به شــماره های 235809-21
و235810-62و235811-48و235812-34و235802-17و 235803-54بــه
تاریــخ هــای 95/02/25و  95/03/25و  95/04/25و 95/05/25و94/07/25
و 94/08/25هرکــدام به مبلــغ چهل میلیــون ریال به انضمام خســارات دادرســی و
خســارت تاخیر تادیــه به شــرح دادخواســت تقدیمی دادگاه بــا عنایت بــه محتویات
پرونده و مالحظه دادخواســت تقدیمی و رونوشــت مصدق چــک و گواهینامه عدم
پرداخت صــادره از بانک محــال علیه و نظر بــه اینکه خوانــده خوانده بــا وصف ابالغ
قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و در برابر دعوی خواهان ایراد یا دفاعی به عمل
نیاورده و با توجه به بقاءاصول اسناد در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده
دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 519و198و 194قانون
آیین دادرســی مدنی و مواد  310و  313قانــون تجارت و تبصره الحاقــی ماده  2قانون
اصالحی صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصحلت نظام حکم بر محکومیت
خوانــده بــه پرداخــت مبلغ دویســت و چهــل میلیــون ریــال بابــت اصل خواســته به
انضمام خســارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا
زمان وصول براساس شــاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ومبلغ هشت
میلیون و ســیصد و ســی و دو هزار ریال بابت هزینه های دادرســی و حق الوکاله وکیل
طبق تعرفه در حق خواهان صــادر واعالم می نمایــد .این رای غیابــی و ظرف مهلت
بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در ایــن دادگاه و پس از آن تا بیســت روز قابل
تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر اســتان اصفهان اســت .م الف1315 /
شماره دادنامه 9509976825301877 :شماره بایگانی951107 :
شعبه  3۱دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

