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عضوهیئترئیسهمجلس:

آمار ابتالی ایدز در زنان
33درصد افزایش یافته است
طبق اعالم وزارت بهداشــت ،آخرین آمار ابتال
به ایدز در کشور  ۳۶۰۳۹نفر تا پایان خرداد ۹۶
اســت؛ آماری کــه تنهــا  ۳۰درصــد مــوارد مبتال را شــامل
میشود ۷۰،درصد آنها شناسایی نشده و شاید از ابتالی
خود آ گاهی ندارند.به گزارش ایسنا ،طبق اعالم سایت
معاونت زنان ریاست جمهوری ،در حال حاضر باالترین
شهــای پیشــگیری از ابتــا بــه ایدز
میــزان آ گاهــی از رو 
در ایــران در میــان زنــان  ۱۵تــا  ۵۴ســال بــا رقــم ۴۳.۳۳
و در میان زنان ۱۵تا ۲۴سال با آمار  ۲۵.۵۲درصد متعلق
به اســتان یزد اســت.این آمار نشــان میدهد کمترین
شهــا نیز با آمــار  ۱۳.۸۴در میان
میزان آ گاهــی از این رو 
گروه ســنی  ۱۵تا  ۵۴ســال ،مربوط به اســتان سیســتان
و بلوچستان است .این آمار در گروه سنی ۱۵تا ۲۴سال،
 ۸,۰۵درصد اعالم شــده اســت .آخرین آمارهــای وزارت
بهداشت نیز از رشد ابتال به اچ آی وی/ایدز در میان زنان
خبر میدهد؛ طبــق اعالم این وزارتخانــه در حال حاضر
این رقم به  ۳۳درصد افزایش یافته اســت و آ گاهی زنان
از راههای پیشگیری از این بیماری نقش کلیدی دارد.
لیال ارشد ،مدیرعامل مرکز کاهش آسیب خانه خورشید
تا کید میکنــد با وجود اینکــه میزان آ گاهی زنــان درباره
راههایپیشگیریاز ایدز بهدلیلخطقرمزهایفرهنگی
کمتــر اســت؛ امــا بایــد روشهـ ـ ــای مراقبــت از خــود
و پیشــگیری را به مــردان نیــز آمــوزش داد و آن را به زنان
محدود نکرد .وی با طرح این سوال که امروز فرزندان و
زنان جوان ما از کجا میتوانند درباره چگونگی مراقبت از
خودآموزشببینند؟،میافزاید:بخشیاز اینآموزشها
باید در آموزش و پرورش ،دانشگاه ،صدا و سیما و فضای
مجــازی ارائــه شــود .در دانشــگاهها درس تنظیــم
خانوادهای وجود داشــت که به مبحث ارتباط جنســی
و راههای انتقال بیماریهای ویروسی میپرداخت؛ اما
در حال حاضر به درس جمعیت شناســی تبدیل شده
است .بنابراین امکان اینکه جوانان بخواهند اطالعات
درستی در این زمینه به دست آورند ،بسیار کم است.
وی ادامه میدهد :با توجه به اینکه نوع انتقال ویروس
اچ آی وی  /ایدز تغییر کرده و خطر انتقال آن بیشتر شده
است ،وزارت بهداشت اعالم کرده است انتقال ویروس
اچ آی وی از طریق روابط جنسی محافظت نشده امروز
بیشتر اتفاق میافتد .در گذشته انتقال از طریق تزریق
مشــترک بود؛ به همین دلیــل راهکارهایی در ســازمان
زندانها اندیشــیده شــد که بتواننــد آن را کنترل کنند؛
امــا روابــط جنســی محافظــت نشــده فقــط میتوانــد
با آموزش کنترل شــود .ا گر فرزندان ما یاد نگیرند چطور
از خود مراقبت کنند ،این خطر افزایش پیدا میکند.
مدیرعامل خانه خورشید تا کید میکند :باید روشهای
مراقبــت از خــود و روابــط جنســی محافظــت شــده را
به مردان نیز آموزش داد و آن را به زنان محدود نکرد.
هر دو گروه دختران و پسران باید در این زمینهها آموزش
ببینند .االن بیماریهای ویروسی دیگری مانند زگیل
تناسلی هم رایج شده است.

اخبار

راهاندازی ۱۹۵مرکز مداخله
کاهش طالق در کشور

ایران تا  ۳۲سال آینده کشوری پیر خواهد بود
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه باید برای
مدیریت پیامدهای پیری جمعیت چاره اندیشی
کــرد ،گفــت :راهــکار بهبــود وضعیــت ســالمندان تدویــن
و طراحــی برنامه ریــزی های مناســب اســت کــه پرداختن
به موضوع سالمت نیز یکی از اولویت هاست.
ا کبــر رنجبــرزاده در گفــت وگــو بــا خانــه ملــت ،در رابطــه بــا
اظهارات معــاون اجتماعی وزارت بهداشــت مبنی بر اینکه
 8.2درصد جمعیت کشــور سالمند هســتند و تا سال 2050
میــادی 30.2 ،درصد جمعیت کشــور ســالمند می شــوند
و باید زیرســاخت هــای مورد نیــاز در حــوزه ســامت ایجاد
شــده و گســترش یابنــد ،گفــت :هشــدارهایی کــه در ایــن
رابطه داده می شــود را باید جدی گرفت و نباید به ســادگی
از آنها عبــور کرد؛ امــا اینکه ذهــن و نگاهمان تنهــا معطوف

به حل مشکالت سالمندان شود شاید
امکانات کشور این اجازه را به ما ندهد.
نماینــده مــردم ا ســدآباد در مجلــس
شورای اسالمی ،ادامه داد :اینکه در 32
ســال آینده ،ایران کشــوری پیر خواهد
بود واقعیتی انکارناپذیر اســت و مسئله
پیری جمعیت کشــور را تهدید می کند
بنابرایــن تامین امکانات ســامت برای
سالمندان مسئله اساسی نیســت بلکه باید برای مدیریت
پیامدهای پیری جمعیت چاره اندیشی کرد.
وی بــا بیــان اینکه وجــود نیروهــای جــوان ،فعــال و کارآمد
مهم ترین نیاز اولیه توســعه اقتصادی اســت ،افــزود :اینکه
با پیــری جمعیت در آینده چه کســانی قرار اســت بــا عنوان

نیرو و سرمایه انسانی برای بالندگی و رشد
کشور تالش و فعالیت کنند از هشدارهای
پیــری جمعیــت ا س ـ ــت بنابرا یــن با یــد
به گونه ای برنامه ریــزی کرد که با نیروی
انســانی کمتر بتــوان کشــور را بــه بهترین
نحــو اداره و مدیر یــت و س ـ ــپس بــرای
ر فــع مشــکالت جمعیــت  30در صـ ــدی
سالمندان نیز چاره اندیشی کرد.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم ،بــا تا کیــد بــر اینکــه
ســالمندان گروه هدفی هســتند که توجه و مراقبــت از آنها
بایــد هماننــد دهــه اول در دســتور کار قــرار گیــرد ،گفــت:
برنامهریزی مناسبی برای بهبود سالمت اجتماعی ،روانی،
جســمی ســالمندان بایــد انجــام شــود .وزارت بهداشــت

جامعه

و تمامی دولت های فعلی و آینده باید متناسب با جمعیت
و اولویــت های کشــور به ســالمندان خدمات رســانی کرده
و از آنها غافل نشوند.
رنجبرزاده با تا کید بر اینکه می توان از تجربیات سالمندان
به بهتریــن نحو ممکــن بهره مند شــد ،گفت :ا گــر جمعیت
ســالمند آســیب ببینند به طــور قطع یــاس و ناامیــدی آنها
به جمعیت های پایین نیز ســرایت می کنــد بنابراین توجه
به سالمندان به نوعی ایجاد امید در سنین میانی و پایینی
را به دنبال دارد.
نماینده مردم اســدآباد در مجلس شــورای اســامی افزود:
را هــکار بهبــود وضعیــت ســالمندان تدو یــن و طرا حــی
برنامهریزی های مناســب اســت کــه پرداختن بــه موضوع
سالمت آنها نیز یکی از اولویت هاست.
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اعدا م قاچاقچیان مواد مخدر از سوی رئیس قوه قضاییه متوقف شد

حـاال دیگر میتوان گفت تمام شـد؛
اختالفنظرهـا بر سـر حـذف اعدام
قاچاقچیـان مـــــواد مخـــدر ،روز
سهشـنبه و بـا دسـتور رئیـس قـوه
لیال
مقیمی قضاییـه ،عاقبـت بـه نقطـه پایـان
خـود رسـید .آنجـا کـه ایـن مقـام
مسـئول دسـتور توقف اعدامهایی را داد که ردشان
را اگر بگیریم ،به قاچاقچیان مواد مخدر میرسد.
مدافعــان ایــن ط ـ ــرح ،مدعیان ـ ــد حــاال کــه اعــدام
یهــا نتوانســته بازدارنــده باشــد و تعــداد ایــن
قاچاقچ 
افراد ،باعث باال رفتن آمار زندانیان شده و از سوی دیگر
یشــود؛
موجب تحمیل هزینههای دیگری به دولت م 
شــاید حذف آن بتوانــد مانع از اعــدام این آمــار پنج هزار
یهــا هنوز بــا آن
نفــری شــود .موضوعــی کــه البتــه خیل 
مخالف هســتند و اعــدام را تنهــا راه موثر بــرای مجازات
قاچاقچیهایموادمخدر میدانند؛افرادیمثلرئیس
پلیس مبارزه با مواد مخدرکه به تســنیم میگوید« :باید
اشد مجازات برای قاچاقچیان مواد مخدر در نظر گرفته
شود و باید قبول کرد که شرایط زندانهای ما بهگونهای
نیست کهبشودفردیباچنینشرایطیرادر آنجاداد».
کاهشتقاضابهشرطمبارزهباعرضهموادمخدر
در آنطرفقضیه،اما کارشناسانیاظهارنظرمیکنند که

دادنامه
کالســه پرونده 236/96 :شــماره دادنامه 96/8/30-364:مرجع رســیدگی :شــعبه  37شــورای حل
اختالف اصفهان  /خواهان :آقای علی فقیه فرزند مرتضی به نشانی اصفهان حبیب آباد شهرک آیت اله
ادیبخارشادپ/ 46خوانده:آقای کامرانصبوریفرزندحسیننشانی:اصفهانپایگاههشتمشکاری
بلوک 30دیسمانراپلهچپمنزلراستطبقهاول/خواسته:مطالبه 4فقرهسفتهبهشمارهخزانهداری
259954و259952و259953و 860699به مبلغ  137/550/000ریال به انضمام خســارات دادرسی و
خسارت تاخیر تادیه  /با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورای حل اختالف :در خصوص دعوی
آقای علی فقیه بطرفیت آقای کامران صبوری بخواســته مطالبه  4فقره سفته بشــماره خزانه داری کل
 860699-259953-259952-259954به مبلغ  137/550/000ریال به انضمام خسارات دادرسی و
خسارتتاخیرتادیهباتوجهبهمحتویاتپروندهوبقایاصولسفتههادر یدخواهان کهظهور در اشتغال
ذمه خوانده به عنوان صادر کننده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی
در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اند لذا دعوی خواهان علیه خوانده را
ثابتتشخیص کهبهاستنادمواد 307و 308و 309قانونتجارتومواد 519-515-198و 522قانونآیین
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  137/550/000ریال بابت اصل خواسته و
مبلغ 2/719/370ریالبابتهزینهدادرسیومبلغ 90/000ریالبابتتمبرالصاقیوخسارتتاخیرتادیه
از تاریخ تقدیم دادخواست ( )96/6/20تا تاریخ اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی و قابل محاسبه
در اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر
خواهی در محا کم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .م الف32053/
شعبه 37شورای حل اختالف اصفهان
آ گهی حصر وراثت
آقای ابراهیم جزینی دارای شناسنامه  6023به شرح دادخواست به کالسه  3085/96ح  10از این شورا
درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان زهرا جزینی درچه به شناسنامه
 1130397513در تاریخ  94/9/1اقامتــگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به -1 :حســین میرزائی تشــنیزی به ش.ش  1271073404زوج  -2عصمت جزینی درچه
ش.ش  9مادر متوفی
 -3ابراهیم جزینی ش.ش 6023پدر متوفی -4امیرعلی میرزائی تشنیزی به ش.ش 1131020642فرزند
و الغیر  /اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد .م الف32786 /
شعبه ۱0شورای حل اختالف اصفهان
آ گهی حصر وراثت
آقای علی چنگانیان خوراسگانی دارای شناسنامه  14986به شرح دادخواست به کالسه  3086/96از
این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مصطفی چنگانیان
خوراسگانی به شناســنامه  158در تاریخ  95/4/17اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین
الفوتآنمرحوممنحصراستبه 4پسرو 3دخترویکهمسربهاسامی-1:محمدعلیچنگانیانش.ش
 8فرزند -2علی چنگانیان خوراسگانی ش.ش 14986فرزند -3محمود چنگانیان خوراسگانی ش.ش
 7فرزنــد -4براتعلی چنگانیان خوراســگانی ش.ش  9فرزنــد -5زهرا چنگانیان خوراســگانی ش.ش 12
فرزند -6زهره چنگانیان خوراســگانی ش.ش  17107فرزند -7زینب چنگانیان خوراسگانی ش.ش 70
فرزند -8رقیه زمانی اندوانی ش.ش 3همسر متوفی و الغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی
دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی
صادر خواهد شد .م الف32787 /
شعبه ۱0شورای حل اختالف اصفهان
آ گهی حصر وراثت
آقای علی چنگانیان خوراســگانی دارای شناسنامه  14986به شرح دادخواســت به کالسه 3087/96
ح 10از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده وچنین توضیــح داده که شــادروان رقیه زمانی
اندوانی به شناسنامه  3در تاریخ  95/4/28اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر است به  4پسر و  3دختر -1 :محمدعلی چنگانیان ش.ش  8فرزند -2علی چنگانیان
خوراســگانی ش.ش  14986فرزنــد -3براتعلــی چنگانیــان خوراســگانی ش.ش  9فرزنــد -4محمــود
چنگانیانخوراسگانیش.ش 7فرزند-5زهراچنگانیانخوراسگانیش.ش 12فرزند-6زهرهچنگانیان
خوراسگانیش.ش 17107فرزند-7زینبچنگانیانخوراسگانیش.ش 70فرزندوالغیر/اینکباانجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی

صادر خواهد شد .م الف32788 /

رهاییاز چوبهدار

معتقدند توقف اعدام در کنار عوامل موثر دیگری ،همچون
تالش برای کاهش تقاضا میتواند سودمند باشد .افرادی
مثــل مجتبی ناجی ،معاون پیشــگیری بهزیســتی اســتان
اصفهان و روان شناس در این زمره قرار میگیرند .این گونه
که او به اصفهان زیبا میگوید« :سه رویکرد متفاوت در حوزه
مواد مخــدر وجــود دارد :مبارزه بــا عرضه و توزیــع و کاهش
تقاضــا و درمان فــرد معتاد .دســتگاههای مختلــف ،بنا به
ماهیت کارشان،یکیاز اینسهراانتخابمیکنند».آنطور
که ناجــی میگوید« :کاهــش تقاضا بــه مجموع ـ ه اقداماتی
گفته میشود که از ورود افراد جدید به چرخه مصرف مواد
جلوگیری میکند؛ بنابراین هنگامی که تقاضا برای مصرف

شعبه ۱0شورای حل اختالف اصفهان

آ گهی حصر وراثت
آقای جواد صباغی خوراسگانی دارای شناسنامه 2458به شرح دادخواست به کالسه 3078/96از این
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان یداله صباغی خوراسگانی
به شناســنامه  1286در تاریــخ  1396/8/4اقامتگاه دایمی خــود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر است به اســامی -1 :جواد صباغی خوراسگانی ش.ش  2458نسبت با متوفی فرزند
 -2حسین صباغی خوراسگانی ش.ش  27نسبت با متوفی فرزند -3علی صباغی خوراسگانی ش.ش
 15472نسبت با متوفی فرزند -4صدیقه صباغی خوراسگانی ش.ش  2459نسبت با متوفی فرزند-5
زهراصباغیخوراسگانیش.ش 3245نسبتبامتوفیفرزند-6زهرهصباغیخوراسگانیش.ش3246
نســبت با متوفی فرزند -7مرضیه صباغی خوراسگانی ش.ش  18726نســبت با متوفی فرزند -8مریم
صباغی خوراسگانی ش.ش 15473نسبت با متوفی فرزند -9ا کرم صباغی خوراسگانی ش.ش15474
نسبت با متوفی فرزند  -10عصمت ابراهیمی پزوه به ش.ش  16نسبت با متوفی همسر و الغیر  /اینک با
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آ گهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد .م الف32789 /
شعبه ۱0شورای حل اختالف اصفهان
آ گهی حصر وراثت
آقای عباس جلوانی دارای شناسنامه 8به شرح دادخواست به کالسه 3091/96از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان شوکت کرباسی زاده اصفهانی به شناسنامه
 3981در تاریخ  96/8/5اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر
است به  7فرزند به اسامی -1 :عباس جلوانی به ش.ش  8فرزند -2احمد جلوانی به ش.ش  1151فرزند
 -3علی جلوانی بــه ش.ش  650فرزنــد  -4فرهاد جلوانی بــه ش.ش  643فرزند  -5حســین جلوانی به
ش.ش  565فرزند  -6فریده جلوانی بــه ش.ش  732فرزند  -7فریناز جلوانی به ش.ش  39838فرزند
و الغیر  /اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد .م الف32790 /
شعبه ۱0شورای حل اختالف اصفهان
آ گهی حصر وراثت
آقای ا کبر نریمانی دارای شناسنامه 212به شرح دادخواست به کالسه 3082/96از این شورا درخواست
گواهیحصروراثتنمودهوچنینتوضیحداده کهشادروانسکینهحسنغالمعلیبهشناسنامه  793در
تاریخ  96/8/18اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 5
پسر و 2دختر به اسامی -1 :اصغر نریمانی به ش.ش 13نسبت با متوفی فرزند -2ا کبر نریمانی به ش.ش
 212نسبتبامتوفیفرزند-3مهدینریمانیبهش.ش 49491نسبتبامتوفیفرزند-4محمدنریمانی
به ش.ش 1871نسبت با متوفی فرزند -5حسن نریمانی به ش.ش 2863نسبت با متوفی فرزند -6زهرا
نریمانی به ش.ش  1091نسبت با متوفی فرزند  -7مهناز نریمانی به ش.ش  1090نسبت با متوفی فرزند
و الغیر  /اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد .م الف32791 /
شعبه ۱0شورای حل اختالف اصفهان
آ گهی حصر وراثت
خانم زهرا کدخدائی الیادرانی دارای شناســنامه  1118به شرح دادخواست به کالســه  3080/96از این
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان یداله کدخدائی الیادرانی
به شناســنامه  343در تاریخ  96/8/17اقامتگاه دایمی خــود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن
مرحوم منحصر است به یک پسر و  2دختر و یک همسر به اسامی -1 :رضا کدخدایی الیادرانی به ش.ش
 613نســبت با متوفی فرزند -2زهره کدخدایی الیادرانی به ش.ش  480نسبت با متوفی فرزند -3زهرا
کدخدایی الیادرانی به ش.ش  1118نســبت با متوفی فرزند -4خدیجه کدخدایی الیادرانی به ش.ش
 581نسبت با متوفی همسر و الغیر  /اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .م الف32792 /
شعبه ۱0شورای حل اختالف اصفهان
آ گهی حصر وراثت
خانم طوبی امامی اصفهانی دارای شناســنامه  1217به شــرح دادخواســت به کالســه  3081/96از این
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان ناصر علی پور عزیز الهی به

مواد کم شــود بهخودی خــود ،عرضه نیز کاهــش مییابد؛
ولی تا زمانی کــه تقاضا برای مصرف کم نشــود ،عرضه مواد
افزایش خواهد داشــت .در ایــران رویکرد دیرین ـهای وجود
دارد که مبنایش ،مبارزه با توزیع و عرضه مواد مخدر است؛
به این معنا که مواد نباید در دسترس مردم قرار گیرد؛ البته
چکــدام از ایــن اقدامها بــه تنهایــی نمیتوانند ،راهگشــا
هی 
باشند و باید در کنار یکدیگر اعمال شوند».
این کفه سنگین ترازو
تهــا در زمینــه کاهــش تقاضا
امــا ا گــر قــرار باشــد ،فعالی 
و همچنیــن اقدامــات بــرای جلوگیــری از عرضــه مــواد

جامعه

معاون اجتماعی ســازمان بهزیســتی با اشاره
به اینکه بهزیستی متولی ســامت اجتماعی
در کشــور اســت ،گفت :بــرای کاهــش طالق ،بــا کمک
قوهقضائیه ۱۹۵مرکز مداخله کاهش طالق را در کشــور
ایجاد کردهایم تا از وقوع طالق در پنج ســال اول زندگی
جلوگیری شود .حبیب اهلل مسعودی فرید در گفتوگو
بــا فــارس گفــت :اولیــن راه جلوگیــری از بــروز آســیب ها
افزایــش آ گاهــی مــردم اســت و افزایــش آ گاهی نســبت
به آســیب های مختلــف همواره بــا کاهش بروز آســیب
در جامعه رابطه مستقیم دارد .وی اولین راهکار مقابله
با آســیب را آمــوزش و مهارت آمــوزی اعالم کــرد و گفت:
براساسبرنامهششمتوسعهتمامشهرهایباجمعیت
باالی  50هزار نفر باید دارای مرکز فوریت های اجتماعی
باشند.
معاون اجتماعی بهزیســتی افــزود :تا به امــروز  60واحد
از مرکز فوریــت هــای اجتماعــی را تاســیس و راه اندازی
کردهایــم و همــکاری مــردم بــا ســامانه فوریــت هــای
اجتماعی ،از شدت و میزان بروز این آسیب ها می کاهد
و بهتر اســت مردم با ســامانه  123ارتباط خوبی داشته
و همکاری الزم را داشته باشــندتا در هنگام بروز آسیب
در سریع ترین زمان ممکن اطالع دهند.

تولد نخستین توله یوزها در بهار
مخدر در یک کــف تــرازو قرار بگیرنــد ،کدام یــک وزن
ســنگینتری خواهنــد داشــت؟ معــاون پیشــگیری
بهزیســتی اســتان اصفهــان ایــن ســوال را ایــن گونــه
پاسخ میدهد« :مســلما اقدامات کاهش تقاضا وزن
بیشتری دارد و موثرتر خواهد بود؛ ولی همان طور که
گفتــم فعالیتهای دیگــری نیز در ایــن خصوص باید
انجام شود؛ حتی مجازات ،چرا که ا گر مجازات صورت
بگیــرد ،عرضــه مواد نیــز کاهــش مییابد و دسترســی
به مواد مخــدر ،برای مردم آســان نخواهد بــود؛ البته
بهشرطی که در این مجازاتها اعدالت رعایت شود؛
اتفاقی که تا کنون ،شــاهدش نبودیم؛ مثال فردی که
 30گرم ،کرا ک یا مواد دیگر را در دست داشت و با خود
حمل میکرد ،اعدام میشد؛ اما از سوی دیگر بهدلیل
اینکه دسترســی به قاچاقچیان و سرکردههای اصلی
باندهــای مــواد مخــدر ،ســخت اســت ،مجازاتشــان
هم کمتــر اتفاق مــی افتــاد؛ احتماال بهخاطــر همین
یهــا و همچنین از آنجا که اعــدام این افراد،
بیعدالت 
یشــد،
باعث آسیبرســاندن به خانواد هشــان هم م 
قــوه قضاییه دســتور توقف اعــدام قاچاقچیــان مواد
مخدر را داده است؛ البته به اعتقاد من  ،اشد مجازات
کــه همــان اعــدام اســت؛ بــرای ســرکردههای باندهــا
و قاچاقچیــان حرف ـهای بایــد همچنان اعمال شــود
تا جامعه از وجود آنها که باعث اعتیاد بسیاری از افراد
میشوند ،مصون باشد».

مدیرپروژهحفاظتاز یوز آسیاییاز انجاملقاح
مصنوعی میان دو یوزپلنــگ طی هفتههای
آینده در پردیسان خبر داد و گفت :در صورت موفقیت
عمل لقاح ،این یوزها در بهار توله خواهند داشت.
مدیر پروژه حفاظــت از یوزپلنگ آســیایی درباره انجام
لقاح مصنوعــی میان دو یوزپلنگ در اســارت کوشــکی
و دلبر به مهر گفت :این مسئله االن دیگر برای ما خیلی
نطــور نبــود ،چون
جــدی شــده اســت .اوایل واقعــا ای 
واقعا امید ما به طبیعت خیلی خیلی بیشتر از امروز بود.
هومنجوکار افزود:از آنجا کهسن کوشکیباال رفتهبرای
احتیاطدر مقابلهرنوعشرایطوحوادثی کهممکنبود
پیش بیاید سال گذشــته یک گام به جلو رفتیم و چند
کپی از اســپرم کوشــکی در نیتروژن مایع ذخیره کردیم
تا خیالمــان از بابت اســپرم کوشــکی راحت باشــد.وی
تصریح کرد :البته کوشــکی کامال ســامت اســت و االن
ا گر بخواهیم لقاح را انجام دهیم به جای اسپرم ذخیره
شده ،مستقیما ســراغ اســپرم خودش میرویم ولی به
هر حال این کار را توسط یک گروه آلمانی انجام دادیم.
جوکار ادامه داد :االن بــا یک گروه فرانســوی مذا کراتی
شده که یک بار به ایران آمدند و با آنها کارگاهی داشتیم
که توضیح دهند چه کار میخواهند بکنند.
حــدود  ۲۰روز پیــش هــم مــن آنجــا بــودم و در پاریــس
مذا کراتنهاییراانجامدادیموقرار شددر همینژانویه
بیایند و کار را شروع کنند.

شناسنامه  825در تاریخ 96/7/14اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به پنج پسر و یک دختر و یک همسر به اســامی -1 :سعید علی پور عزیزالهی به ش.ش 46
نسبت با متوفی فرزند  -2بهروز علی پور عزیزالهی به ش.ش  945نسبت با متوفی فرزند -3امیر علی پور
عزیزالهی به ش.ش  1001نســبت با متوفی فرزند -4بهنام علی پور عزیزالهی به ش.ش  11883نسبت با
متوفی فرزند -5محمد علی پور عزیزالهی به ش.ش 1272167534نسبت با متوفی فرزند -6شکوه علی
پور عزیزالهی به ش.ش 1270629565نسبت با متوفی فرزند -7طوبی امامی اصفهانی به ش.ش1217
نسبت با متوفی فرزند و الغیر  /اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک ماه به
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .م الف32793 /
شعبه ۱0شورای حل اختالف اصفهان

آ گهی حصر وراثت
خانم خدیجه سلطانی جبلی دارای شناسنامه  2867به شرح دادخواســت به کالسه  3100/96از این
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شــادروان اسمعیل تاجیک حصار
کوچک به شناســنامه  4در تاریخ  96/9/30اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک همسر به اسامی -1 :علیرضا تاجیک حصار کوچک به ش.ش
 1653نسبت با متوفی فرزند -2خدیجه سلطانی جبلی به ش.ش 2867نسبت با متوفی همسر و الغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی
دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی
صادر خواهد شد .م الف32801 /
شعبه ۱0شورای حل اختالف اصفهان

آ گهی حصر وراثت
آقای محسن مالافضل عرب دارای شناسنامه  64691به شرح دادخواست به کالسه  3083/96از این
شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شــادروان جواد مالافضل عرب به
شناسنامه  767در تاریخ 96/6/28اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به  4پسر و  2دختر به اسامی -1 :محسن مالافضل عرب به ش.ش  6491نسبت با متوفی
فرزند  -2علی مالافضل به ش.ش  56004نســبت بــا متوفی فرزند -3محمدحســین مالافضل عرب به
ش.ش  2482نسبت با متوفی فرزند -4منصور مالافضل به ش.ش  124نسبت با متوفی فرزند -5زهره
مالافضل عرب به ش.ش  64690نســبت با متوفی فرزند -6محبوبه مالافضل عرب بــه ش.ش 54006
نسبت با متوفی فرزند و الغیر  /اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک ماه به
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .م الف32794 /
شعبه ۱0شورای حل اختالف اصفهان

آ گهی حصر وراثت
آقای ســعید حاجی آقاجانیان دارای شناسنامه  4225به شرح دادخواست به کالســه  3101/96از این
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان پرویز حاجی آقاجانیان به
شناسنامه  65در تاریخ  96/1/21اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصراستبهسهپسرودودخترویکهمسربهاسامی-1 :سهیلحاجیآقاجانیانبهش.ش50857
نسبتبامتوفیفرزند-2سیامکحاجیآقاجانیبهش.ش 543نسبتبامتوفیفرزند-3سعیدحاجی
آقاجانیان به ش.ش  4225نسبت با متوفی فرزند -4سعیده حاجی آقاجانیان به ش.ش  271نسبت
با متوفی فرزند -5سهیال حاجی آقاجانیان به ش.ش  472نسبت با متوفی فرزند -6صدیقه سرخوش
به ش.ش  25800نسبت با متوفی فرزند والغیر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در
یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .م الف32802 /
شعبه ۱0شورای حل اختالف اصفهان

آ گهی حصر وراثت
آقــای حمید لطیفیــان دارای شناســنامه  1203به شــرح دادخواســت به کالســه  3090/96از این شــورا
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شــادروان ملک میســمی به شناسنامه
 30329در تاریخ 96/8/30اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر
است به یک پسر و  2دختر به اسامی -1 :حمید لطیفیان به ش.ش 1203نسبت با متوفی فرزند  -2زهره
لطیفیانبهش.ش 52490نسبتبامتوفیفرزند-3مهریلطیفیانبهش.ش 58747نسبتبامتوفی
فرزندوالغیر/اینکباانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمزبور رادر یکنوبتآ گهیمینمایدتاهرکسی
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد .م الف32795 /
شعبه ۱0شورای حل اختالف اصفهان

آ گهی حصر وراثت
خانم فاطمه فیروز دارای شناسنامه شماره  749به شرح دادخواســت به کالسه  3096/96از این شورا
درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان احمد راستین زاده به شناسنامه
 3026در تاریخ  96/9/27اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر
است به دو پسر و دو دختر و یک همسر به اسامی -1 :علی راستین زاده به ش.ش  3519نسبت با متوفی
فرزنــد -2بهــروز راســتین زاده به ش.ش  769نســبت بــا متوفی فرزنــد -3زهــرا راســتین زاده به ش.ش
 1810263931نســبت با متوفی فرزند -4ســارا راســتین زاده به ش.ش  237نســبت با متوفی فرزند-5
فاطمه فیروز به ش.ش 749نسبت با متوفی فرزند والغیر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر آ گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .م الف32803 /
شعبه ۱0شورای حل اختالف اصفهان

آ گهی حصر وراثت
آقای عباس شاه سیاه دارای شناسنامه  770با قیومیت ورثه به شرح دادخواست به کالسه 3089/96
ح 10از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شــادروان مهین شاه
سیاه به شناسنامه  118در تاریخ  95/9/10اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر است به دو پســر و  2دختر به اســامی -1 :علی ا کبر مالوردی به ش.ش  590نسبت
با متوفی فرزند -2ابوالفضل مالوردی به ش.ش  1465نســبت با متوفی فرزند -3انسیه مالوردی به
ش.ش  300نسبت با متوفی فرزند -4زینب مالوردی به ش.ش  1367نسبت با متوفی فرزند و الغیر /
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی
دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی
صادر خواهد شد .م الف32796 /
شعبه ۱0شورای حل اختالف اصفهان
آ گهی حصر وراثت
آقای علیرضا کرمی دارای شناســنامه  51714به شــرح دادخواســت به کالســه  3097/96از این شورا
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده وچنیــن توضیح داده که شــادروان بیگم جعفری ســیدانی به
شناســنامه  388در تاریخ  94/10/18اقامتگاه دایمی خــود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن
مرحوم منحصر است به سه پسر و  2دختر به اسامی -1 :اسکندر کرمی سیدانی به ش.ش  615نسبت
با متوفــی فرزند -2شــهریار کرمی ســیدانی به ش.ش  774نســبت با متوفــی فرزنــد -3علیرضا کرمی
سیدانی به ش.ش  51714نسبت با متوفی فرزند -4فرشــته کرمی سیدانی به ش.ش  427نسبت با
متوفی فرزند -5شهناز کرمی ســیدانی به ش.ش  50324نسبت با متوفی فرزند و الغیراینک با انجام
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبــت آ گهی مــی نماید تا هرکســی اعتراضــی دارد ویا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد .م الف32799 /
شعبه ۱0شورای حل اختالف اصفهان

آ گهی حصر وراثت
خانم عطری گل نصیری دارای شناســنامه شــماره  2664به شرح دادخواست به کالســه  3094/96از
این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شــادروان رجبعلی نصیری به
شناسنامه  703در تاریخ 96/6/26اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به دو پسر و چهار دختر به اســامی -1 :عبدالرســول نصیری به ش.ش  19نسبت با متوفی
فرزند-2حسننصیریبهش.ش 3نسبتبامتوفیفرزند-3معصومهنصیریبهش.ش 91907نسبت
با متوفی فرزند -4زهرا نصیری به ش.ش  6295نسبت با متوفی فرزند -5عطری گل نصیری به ش.ش
 2664نســبت با متوفی فرزند -6مرضیه نصیری به ش.ش  2374نسبت با متوفی فرزند والغیر .اینک
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آ گهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد .م الف32804 /
شعبه ۱0شورای حل اختالف اصفهان
آ گهی حصر وراثت
آقای مجید نقش نژاد دارای شناسنامه شــماره  1317به شرح دادخواست به کالســه  3098/96از این
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شــادروان محترم اربابان اصفهانی
به شناســنامه  39592در تاریخ  96/6/7اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن
مرحوممنحصراستبهدوپسرویکدختربهاسامی-1:مجیدنقشنژادبهش.ش 1317نسبتبامتوفی
فرزند -2محمد نقش نژاد به ش.ش  1501نسبت با متوفی فرزند -3اعظم نقش نژاد به ش.ش 61251
نسبت با متوفی فرزند والغیر .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک ماه به
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .م الف32805 /
شعبه ۱0شورای حل اختالف اصفهان

