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4 مادر باردار طى سال گذشته 
فوت كردند

معاون بهداشتى وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى 
ــته خبرداد. به  ــال گذش از مرگ 294 مادر باردار در س
گزارش ايلنا، فاطمه رخشانى در مراسم روز جهانى ماما 
ــتان  ــاره به اينكه 75 درصد اين مادران در بيمارس با اش
فوت مى كنند، گفت: به طور متوسط ساالنه يك ميليون 
و 300 هزار زايمان در كشور انجام مى شود، تعداد مرگ 
مادران در سال گذشته 294 مورد بود كه البته 75 درصد 
اين مادران در بيمارستان فوت مى كنند. اين موضوع به 
مفهوم آن است كه خدمات اوليه در نظام PHC به نحو 
ــود. وى افزود:   كاهش مرگ مادران  مطلوبى ارائه مى ش
در كشورى با چنين وسعت جغرافيايى زحمت زيادى 
دارد. اينكه توانستيم ميزان ايمنى زايمان هاى مادران را 
توسط ماماهاى دوره ديده افزايش دهيم كار آسانى نبود 
ــت اين ميزان ايمنى نيز بسيار سخت  كه البته نگهداش
ــاره به آمار مرگ و مير مادران باردار در  است. وى با اش
ــال 20 مرگ مادر در  ــال، گفت: امس فروردين ماه امس
كشور گزارش شد كه شش مورد آن به دليل حادثه بود 
ــانى، از ميان 20  و مابقى به دليل باردارى. به گفته رخش
ــال داشت و بقيه  مورد مرگ مادران، تنها يك نفر 41 س
ــال بودند. معاون بهداشتى وزير بهداشت  حدود 30 س
در ادامه به سياست هاى جمعيتى و نقش ماما ها در اين 
زمينه اشاره كرد و گفت: سالمت مادران براى ما اهميت 
زيادى دارد، در تمام برنامه هايى كه دنبال خواهيم كرد، 
سالمت مادرى را فراموش نخواهيم كرد. با سياست هاى 
جديد جمعيتى توقعمان آن است كه مادران تعداد فرزند 
ــما ماما ها  ــترى بياورند و اين موضوع كار من و ش بيش
ــاس نظام  ــزود:  براين اس ــخت تر مى كند. وى اف را س
مراقبت هاى بهداشتى بايد بسيار جدى تر عمل كند، همه 
بايد به گوش باشيم و در مقابل اين جريان همت بزرگى 

نشان دهيم.

كاهش فاصله نسل ها 
از 25 به 5 سال

يك جامعه شناس و عضو هيات علمى دانشگاه تهران 
ــال  ــال به 5 س ــل ها از 25 س از كاهش فاصله ميان نس
خبر داد و گفت: تحوالت و سرعت رشد اطالعات و 
ــده كه  تكنولوژى ها امروزه آنقدر در خانواده ها زياد ش
ــنى كم نيز كامال با يكديگر  حتى دو فرزند با فاصله س
متفاوت هستند.غالمرضا عليزاده در گفت وگو با مهر در 
مورد فاصله ميان نسل ها افزود: قبل از عصر ارتباطات 
ــوال به طور  ــريع علمى معم ــات و گردش س و اطالع
ــدن و مرحله  ــن در دوره هاى قبل از صنعتى ش ميانگي
ــدن كه اينقدر اطالعات الكترونيكى و  گذار صنعتى ش
ــايبرى و اينترنتى رشد نكرده بود معموال  فضاهاى س
ــروزه با توجه به  ــال بود اما ام ــل 25 س طول يك نس
شرايط موجود فاصله نسل ها به كمتر از 5 سال كاهش 

پيدا كرده است.
وى گفت: در جامعه امروزه آنقدر تحوالت و اطالعات 
ــكل مى گيرد به طورى كه دو  ــريع رخ مى دهد و ش س
ــى دارند عالم آنها با  ــنى كم فردى كه با هم تفاوت س
ــارى، رفتارى،  ــر فرق كرده و تفاوت هاى هنج يكديگ

نگرشى، بينشى و... خودش را نشان مى دهد.

اولويت ثبت نام دانش آموزان 
در مدارس اعالم شد

ــركل ارزيابى عملكرد آموزش و پرورش به اولويت  مدي
ــاره كرد و گفت:  ــام دانش آموزان در مدارس اش ثبت ن
ــدارس از 15 خرداد  ــوزان در م ــام تمام دانش آم ثبت ن
ــتقيم، مديركل ارزيابى  ــال آغاز مى شود. قاسم مس امس
عملكرد و پاسخگويى به شكايات آموزش و پرورش در 
ــا «توانا» به اولويت ثبت نام دانش آموزان در  گفت وگو ب
مدارس براى سال تحصيلى 93ـ92 اشاره كرد و اظهار 
داشت: در ثبت نام دانش آموزان در مدارس، اولويت اول 
«محل سكونت» است و بايد محل سكونت دانش آموز 
در نزديكى مدرسه ثبت نام باشد. وى، اولويت دوم را در 
ثبت نام دانش آموزان، محل كار والدين ذكر كرد و افزود: 
ــان در نزديكى  در صورتى كه والدين بخواهند فرزندش
ــن امكان وجود دارد اما  محل كار آنها تحصيل كند، اي
ــته باشند كه اولويت دوم ما محل كار  بايد در نظر داش
است. مستقيم، با بيان اينكه ثبت نام ها در مدارس از 15 
ــر ماه ادامه خواهد  ــود و تا 15 تي خرداد ماه آغاز مى ش
ــت، اضافه كرد: اخذ وجه به جز هزينه كتاب براى  داش
دبستانى ها و بيمه، ممنوع است. وى تأكيد كرد: ثبت نام 
پايه هاى اول دبستان، اول راهنمايى (اول «متوسطه اول») 
و اول دبيرستان (اول «متوسطه دوم») با حضور والدين 
در مدارس انجام مى شود اما براى ثبت نام دانش آموزان 
ميان پايه نياز به حضور والدين و دانش آموزان نيست و 

مديران مدارس ثبت نام را انجام مى دهند.

مركز زنان و خانواده 
رياست جمهورى معاونت مى شود

رييس مركز زنان و خانواده رياست جمهورى از ارتقاى 
مركز زنان و خانواده رياست جمهورى به معاونت خبر 
داد و گفت: در حوزه زنان و خانواده مصوباتى همچون 
افزايش زمان مرخصى زايمان، تقليل ساعت كارى زنان 
سرپرست خانوار، مرخصى تحصيلى جهت حفظ ارزش 
ــرى و نقش هاى اجتماعى  زن و توازن ميان نقش همس
در هيات دولت به تصويب رسيده و براى قانونى شدن 
تقديم مجلس شوراى اسالمى خواهد شد. به گزارش 
ايسنا مريم مجتهدزاده گفت: ارتقاى مركز زنان و خانواده 
رياست جمهورى به معاونت از جمله برنامه ريزى هايى 
ــت كه در دولت دهم در حوزه زنان و در خصوص  اس
ــاختار و زمينه هاى مديريتى زنان انجام داده  اصالح س
ــت و  ــت كه البته در دولت قبلى نيز مطرح بوده اس اس
اين امر باعث باال رفتن ضمانت اجرايى برنامه ريزى ها 
و گسترش نظارت و عملكرد و بودجه اختصاص يافته 
ــود و شاهد ارتقاى ساختارى خواهيم بود. وى با  مى ش
ــاورين امور بانوان در دستگاه هاى  اشاره به حضور مش
ــزود: تعدادى از وزارتخانه ها داراى  مختلف اجرايى، اف
ــاورين بودند اما در ساختار بسيارى از آنها اين  اين مش
مساله ديده نمى شد. به همين منظور پيشنهادى ارائه شد 
تا در تمامى دستگاه ها،  وزارتخانه ها، فرماندارى ها و حتى 
بخشدارى ها مشاوران بانوان در ساختار تشكيالتى اين 
سازمان ها ديده شوند تا در شوراى معاونين وزارتخانه به 
جهت مشاركت در تصميمات و برنامه ريزى ها حضور 

موثر داشته باشند.

سه سال پس از آنكه مهرداد بذرپاش رئيس وقت سازمان 
ــتانه روز اول ذيحجه در سال 1389  ملى جوانان در آس
پيشنهاد نامگذارى روز ملى ازدواج  و روز بدون طالق 
ــاره وزارت ورزش و جوانان  ــرح كرده بود، دوب را مط
ــه گزارش پايگاه  ــت. ب اين موضوع را مطرح كرده اس
ــته  ــال هاى گذش خبرى فريادگر، معضل طالق طى س
ــده به طورى كه بر اساس آخرين  گريبانگير جامعه ش
ــده، در هر ساعت 17 طالق  ــمى اعالم ش آمارهاى رس
ــود. افزايش ميزان طالق در  ــورمان ثبت مى ش در كش
جامعه كه داليل متعددى دارد تاكنون كمتر مورد توجه 
مسووالن قرار گرفته و بيش از آنكه به فكر حل ريشه اى 
اين موضوع باشند، در صدد پنهان كردن عمق ماجرا و 
ــتند كه هيچ  ارائه راهكارهاى نمادين و بى فايده اى هس

تاثير مثبتى در رفع اين بحران نخواهد داشت.
سازمان ملى جوانان و تالشى ناكام

مديران سازمان ملى جوانان در واپسين سال هاى حيات 
ــالل آن، تالش زيادى براى  ــازمان و قبل از انح اين س
ــغ روز ملى ازدواج كردند.  ــان و تبلي ترويج ازدواج آس
ــان، تجليل از  ــوع ازدواج آس ــنواره هايى با موض جش
زوج هاى جوانى كه مهريه 14 سكه اى داشتند و برگزارى 
جشن هاى هماهنگ در كشور از جمله اين تالش ها بود. 
بذرپاش مديرعامل جوان سازمان ملى جوانان گفته بود: 
تالش مى كنيم با جلب نظر وزارت دادگسترى، هفته اى 
را با عنوان «هفته بدون طالق» به ثبت برسانيم اما فعًال 
ــد، روز اول ذيحجه در  براساس توافقى كه حاصل ش
دادگاه هاى خانواده، روز بدون طالق نامگذارى مى شود. 
البته اين پيشنهاد بذرپاش اجرايى نشد؛ شايد به اين دليل 
كه نه او در دولت ماندگار شد و نه سازمان ملى جوانان 
ــه مديرعامل  ــه بذرپاش زمانى ك ــى ماند. هرچندك باق
ــد، براى ترويج ازدواج، طرح اجاره  ــايپا ش شركت س

رايگان خودروهاى توليدى اين شركت به جوانان را به 
عنوان ماشين عروس اجرايى كرد كه تنها قدم اجرايى در 
راستاى ترويج ازدواج آسان بود. اما اين گونه اقدامات، 
نه تاثيرى در افزايش ازدواج داشت و نه كاهش طالق.

باز هم روز بدون طالق
ــه سال پيش تاكنون موضوع نامگذارى روز بدون  از س
طالق مسكوت مانده بود تا اينكه معاون امور فرهنگى 
و تربيتى وزارت ورزش و جوانان با اعالم اين خبر كه 
وزارتخانه پيشنهاد داده است تا اول ذى الحجه، سالروز 
ــرا (س) به  ــى(ع) و حضرت زه ــرت عل ازدواج حض
عنوان «روز بدون طالق» اعالم شود، گفت: در صورت 
تصويب در اين روز دفاتر ثبت اسناد هيچ گونه طالقى 
را ثبت نخواهند كرد. سيد باقر پيشنمازى درگفت وگو 

ــته طى پيشنهادى نامگذارى  با ايسنا  افزود: سال گذش
روز بدون طالق به وزارت دادگسترى ارائه شد و وزير 
ــت محترم  ــترى نيز طى نامه اى به رياس محترم دادگس
ــه اعالم كردند و از قرار اطالع به دفاتر ثبت  قوه قضائي
ــد. وى افزود:  ــناد براى رعايت موضوع ابالغ گردي اس
ــده است و  ــكل ملى تصويب نش اين طرح هنوز به ش
ــر برنامه ريزى ازدواج و تعالى خانواده اين معاونت  دفت
ــت تا در سال 92 با پيگيرى اين موضوع،  در تالش اس
اول ذى الحجه را «روز بدون طالق» اعالم كرده و هيچ 

دفترخانه اى در آن روز طالقى را ثبت نكند.
آيا طالق كم مى شود؟

ــمى  ــنهاد ثبت روز ملى بدون طالق در تقويم رس پيش
كشور در شرايطى مطرح شده كه آمار طالق در كشور 

ــدت صعودى به خود گرفته و مسووالن  ــيرى به ش س
ــه يابى عوامل و داليل افزايش  بدون آنكه به فكر ريش
ــند، دل خود را به نامگذارى هاى  ــور باش طالق در كش
ــت اجرا هم  ــد كه اگر ضمان ــوش كرده ان نمادينى خ
ــته باشد، تاثيرى در كاهش طالق ندارد. مشكالت  داش
اقتصادى، بيكارى و تورم موجب شده سن ازدواج در 
ــاس آمار موجود،  ــور باال برود؛ به طورى كه براس كش
ــال در كشور  بيش از 4 ميليون دختر مجرد باالى 25 س
ــن آمار در مورد  ــه ازدواج نكرده اند. اي وجود دارند ك
ــت. مشكالت اقتصادى به  ــران به مراتب بيشتر اس پس
ــكل مسكن موجب شده جوانان از  ويژه بيكارى و مش
ــن به ازدواج دهند  ــند اما اگر هم ت ازدواج، فرارى باش
ــكالت مختلف كه بخش مهمى از آنها  ــايل و مش مس
مشكالت اقتصادى است عرصه را بر زوج هاى جوان 
ــترك آنها را  تنگ مى كند، مدت زمان دوام زندگى مش
ــز جدايى براى آنها باقى  كاهش مى دهد و چاره اى ج
نمى گذارد. ضمن اينكه مشكالت فرهنگى و اجتماعى 
گسترده هم كه ريشه يابى آن در اين مجال نمى گنجد در 
افزايش طالق در جامعه تاثير داشته است. با اين وجود 
ــل افزايش ميزان طالق  ــووالن به دنبال يافتن دالي مس
نيستند و تصور مى كنند با طرح هاى نمادين مى توانند 
اين معضل را كه اندك اندك شكل بحران به خود گرفته 
حل كنند. آيا اگر روز ملى بدون طالق در تقويم رسمى 
ــور ثبت شود و دفاتر ثبت نيز در آن روز هيچگونه  كش
طالقى ثبت نكنند، مى توان اميدوار بود ميزان طالق در 
جامعه كاهش يابد يا فرداى روز ملى بدون طالق، دفاتر 
ثبت، دو برابر طالق ثبت خواهند كرد؟ به نظر مى رسد 
پاسخ روشن تر از آن است كه نياز به توضيح اضافه اى 
ــد. با اينگونه طرح هاى نمادين نمى توان به  داشته باش

جنگ يك بحران ملى رفت.

كسى به فكر ريشه يابى بحران ملى طالق نيست

روز بدون طالق، تالشى بى فايده براى حل يك بحران

ــن آن و طالق از پيامدهاى  كاهش ازدواج، افزايش س
ــى كردن  ــب زندگ ــه موج ــت ك ــى غربى اس زندگ

همجنس ها با هم مى شود.
ــه گزارش ايلنا به نقل از پايگاه خبرى پليس فرمانده  ب
نيروى انتظامى در مراسم اختتاميه همايش ملى خانواده 
و امنيت كه با حضور استاندار، اعضاى شوراى تأمين، 
شوراى شهر و جمع كثيرى از بازنشستگان و خانواده 
معظم شهدا، ايثار گران و انديشمندان علمى كشور در 
دانشگاه يزد برگزار شد گفت: غرب در دوره معاصر با 
توسل به تغييرات تكنولوژيكى كه منجر به اثر گذارى 
بر روى خانواده مى شود، ارزش هاى اين نهاد اجتماعى 

را هدف گرفته است.
ــماعيل احمدى مقدم با بيان اين كه خانواده  سردار اس
ــته اجتماعى جامعه است، گفت: در دنياى  اولين هس

امروز، تالش در جهت تغيير ماهيت و فلسفه وجودى 
ــواده اولين واحد اجتماعى  ــواده وجود دارد. خان خان

است كه توسعه اخالق در آن صورت مى گيرد.
اين مقام ارشد انتظامى كشور بيان كرد: غرب در دوره 
معاصر با توسل به تغييرات تكنولوژيكى كه منجر به 
ــود، ارزش هاى اين  اثر گذارى بر روى خانواده مى ش

نهاد اجتماعى را هدف گرفته است.
فرمانده نيروى انتظامى كاهش ازدواج، افزايش سن آن 
ــت و ادامه  و طالق را از پيامدهاى زندگى غربى دانس
ــه زندگى انفرادى  ــرايط به دليل اين ك داد: در اين ش
ــش مى يابد عده اى  ــاخص ازدواج كاه ــود و ش مى ش

همجنس با هم زندگى مى كنند.
ــيوه هاى تفكر و شكاف نسلى و بين  وى ادامه داد: ش
ــده تا تغييراتى  ــلى بين اعضاى خانواده باعث ش نس

ــى از  ــش اين واحد اجتماعى بوجود آيد. بخش در نق
ــت كه  ــرات، اقتصادى و برخى فرهنگى اس اين تغيي
نقش هاى اصلى و اساسى خانواده را تغيير داده است.

ــد  ــور هاى مختلف براى رش ــان اينكه كش ــا بي وى ب
ــى در پيش گرفته اند عنوان  جمعيت روش هاى خاص
ــيه 12 هزار دالر براى فرزند آورى  ــور روس كرد: كش

پرداخت مى كند.
سردار احمدى مقدم خاطر نشان كرد: تحقيقات نشان 
ــال به باال، بيشتر در  ــن 25 س مى دهد ازدواج ها از س

معرض شكست قرار مى گيرد.
ــت  ــدات خانواده را ماهواره دانس ــى از تهدي وى يك
ــال پيش اكثر برنامه شبكه هاى  ــريح كرد: 10 س و تش
ــى بود ولى اكنون برنامه ها  ماهواره اى، خبرى و سياس
اجتماعى است كه در آن به ترويج سبك زندگى غربى 

ــان پاسخ  مى پردازند كه تنها به يك بعد از زندگى انس
مى دهند.

ــده نيروى انتظامى در ادامه با بيان اينكه ايمان و  فرمان
ــود  عمل صالح باعث بوجود آمدن حيات طيبه مى ش
گفت: براساس قرآن انسان در كنار پرداختن به آخرت 

نبايد سهم خود را از دنيا فراموش كند.
فرمانده نيروى انتظامى با تاكيد بر اينكه فرزندان طالق 
ــتر تحت تاثير آسيب هاى اجتماعى  و زنان مطلقه بيش
هستند گفت: شكاف نسل در خانواده ها باعث شده تا 

پدر و مادر در خانواده مرجعيت نداشته باشند.
فرمانده نيروى انتظامى در پايان يكى از محاسن جامعه 
ايرانى را فرهنگى بودن آن بيان كرد و افزود: البته اگر 
ــود  ــوزانه با مردم صحبت ش صادقانه، عادالنه و دلس

افكار عمومى آن را مى پذيرد.

احمدى مقدم:
كاهش ازدواج و افزايش طالق از پيامدهاى زندگى غربى است

شهردارى شاهين شهر به استناد مجوز شماره 2658/ ش مورخ 1/24/ 92 شورا ى  محترم اسالمى شهر در نظر دارد عمليات موضوعات 
ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بايستى در ساعت ادارى 
به واحد حسابدارى شهردارى مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 92/2/30 به دبيرخانه شهردارى 

تحويل نمايند. شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است. 

شورا ى  محترم اسالم 92 /1/24 2658/ ش مورخ شهردارى شاهين شهر به استناد مجوز شماره
ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ او

آگهى مناقصه عمومىآگهى مناقصه عمومى
نوبت اول

دادنامه
شكايت:1-دادسراى عمومى و انقالب شهرستان سنندج 2.آقاى پيمان افسرى 3.آقاى پيمان چهرى 4.آقاى محمد 

صالحى مله همگى به نشانى شهرستان سنندج اداره مبارزه با مواد مخدر
متهم:آقاى حسن مباركى به نشانى مجهول المكان

اتهام:تمرد نسبت به ماموران حين انجام وظيفه
گردشكار:متهم به اتهام فوق تحت تعقيب واقع پس از ارجاع پرونده  به اين شعبه و ثبت بكالسه فوق اينك 
است  شده  تشكيل  ذيل  امضاكنندگان  تصدى  به  سنندج  جزايى  عمومى  105دادگاه  شعبه  العاده  فوق  وقت  در 
دادگاه پس از بررسى محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به 

صدورراى مى نمايد.
راى دادگاه

انجام  حين  در  دولت  مامورين  به  نسبت  تمرد  بر  داير  اكبر  على  فرزند  مباركى   حسن  آقاى  اتهام  درخصوص 
وظيفه كه با عنايت به محتويات پرونده و نظر به كيفرخواست شماره 9110438712903258-1391/7/29صادره 
از دادسراى عمومى و انقالب سنندج و نظر به شكايت آقايان پيمان افسرى و محمد صالحى و پيمان چهرى به 
عنوان مامور واظهارات نامبرد گان در اين خصوص و نظر به اظهارات مامورين در حادثه مذكور ونظر به عدم 
حضور متهم در جلسه دادگاه و مرحله تحقيقات در دادسرا على رغم اينكه از طريق نشر آگهى احضار شده و نظر 
به تحقيقات انجام شده وساير قراين و امارات موجود بزه انتسابى را نسبت به وى محرز دانسته فلذا به استناد ماده 
607قانون مجازات اسالمى وى را به تحمل چهار ماه حبس تعزيرى محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف 
ده روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر 

خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان كردستان مى باشد.
رئيس شعبه 105دادگاه عمومى جزايى سنندج –غالمحسين حبيبى م الف/371

 5 پ  ابوالسعيد  كوچه  كارگر  كمربندى  آباد  فيض  سنندج  نشانى  به  زندى  وريا  آقاى  شكات: 1- 
ت 2256138 

2 – آقاى وريا برزنجه به نشانى سنندج – شهرك مولوى اتوبان دكتر حسنى تعاونى غرب بافت كوچه آربابا تلفن 
09183732504  3- آقاى امير لطيفى به نشانى سنندج ميدان كاوه كوچه اسفند 5 پ 48   
4- آقاى اقبال رشيدى به نشانى سنندج خ شهداء روبروى دبيرستان علم و دين پ 500  

5- آقاى منصور گنجى زاده به نشانى سنندج محله فرج ك الوان 2ت 08713515209 
 6- آقاى ايوب اسكندرنژاد به نشانى سنندج قشالق كوى كيانوش سيروان 5   

7 – آقاى پژمان ماليى به نشانى سنندج خ استاندارى كوچه كارگر 2پ1
8 – دادستان دادسراى عمومى و انقالب سنندج -متهم: آقاى سيد على ابراهيمى - اتهام: سرقت مستوجب حد

گردشكار: بتاريخ 91/9/29 در وقت فوق العاده / مقرر شعبه 103 محاكم جزايى سنندج بتصدى امضاكننده ذيل 
تشكيل است پس از بررسى اوراق پرونده اينك ختم رسيدگى را اعالم و مبادرت بصدور راى مى نمايد.

عمومى  دادسراى  از  صادره  مورخ 1391/7/30  شماره 9110438712903419  كيفرخواست  دادگاه-مطابق  رأى 
و انقالب شهرستان سنندج آقاى سيد على ابراهيمى فرزند اشرف متهم است به سرقت وجه نقد از مغازه آقاى 
ماليى،اقبال  ،پژمان  برزنجه  ،وريا  لطيفى  نژاد،امير  اسكندر  ايوب  آقايان  اتومبيلهاى  از  سرقت  و  گنجى  منصور 
رشيدى و وريا زندى باغچه مريم در خصوص اتهام متهم داير است بر سرقت وجه نقد از مغازه گنجى نظر به 
اينكه حسب محتويات پرونده گزارش مرجع انتظامى و تحقيقات به عمل آمده از شاكى و متهم ،متهم در حين 
سرقت (بر داشتن وجه نقد از داخل صندوق مغازه)دستگير و موفق به بردن وجه نقد از حيطه تصرف مالكانه 
شاكى نشده و با عنايت به اينكه اقدامات انجام شده توسط متهم در حد شروع به سرقت مى باشد و با توجه به 
اينكه شروع به اين نوع سرقت فاقد وصف كيفرى مى باشد لذا دادگاه مستندا به بند الف ماده 177 قانون آئين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى حكم به برائت متهم را در اين خصوص صادر و اعالم 
مى دارد و در مورد اتهام متهم داير بر سرقت از داخل خودروهاى شكات مذكور با عنايت به مجموع اوراق و 
محتويات پرونده انكار شديد بزه انتسابى از ناحيه متهم در دادسرا و دادگاه و مقرون به واقع نبودن اقارير متهم در 
مرجع انتظامى به لحاظ عدم كشف هيچ يك از اموال مسروقه و متناقض بودن اقارير در آن مرجع و نتيجتا عدم 
احراز از ارتكاب سرقت از داخل اتومبيلهاى شكات مورد اشاره توسط متهم از ناحيه اين دادگاه. لذا دادگاه مستندا 
به بند الف ماده 177 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى حكم به برائت متهم را 
صادر و اعالم مى دارد رأى صادره حضورى و ظرف 20 روز از تارخ ابالغ تجديد نظر خواهى در دادگاه محترم 

تجديدنظر استان كردستان مى باشد.
مدير دفتر شعبه 103 محاكم جزايى سنندج – خسروى      م الف/374 

آگهى ابالغ وقت دادرسى
به موجب پرونده كالسه 911012 شعبه 103 دادگاه جزايى سنندج آقاى اسكندر پنام فرزند سبز 
على به اتهام قاچاق مشروبات الكلى به تعداد 1582 قوطى تحت تعقيب مى باشد و نامبرده در 
آدرس اعالمى شناخته نشده است. بنابراين به استناد ماده 180 آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور كيفرى مصوب 1378 به نامبرده ابالغ مى گردد كه به منظور رسيدگى به اتهامات 
وارده در ساعت 9 صبح روز سه شنبه 1392/5/22 در جلسه اين دادگاه حضور يابد. انتشار اين 
آگهى به منزله ابالغ وقت رسيدگى محسوب مى شود و در صورت عدم حضور وى دادگاه به 

صورت غيابى رأى مقتضى را صادر خواهد نمود.
مدير دفتر شعبه 103 دادگاه جزايى سنندج – خسروى    م الف/373

آگهى ابالغ رأى غيابى
كالسه  پرونده  در  اينكه  به  نظر  مجهول المكان  اله  حبيب  فرزند  فتاحى  على  آقاى 
نخ   159000 قاچاق  اتهام  به  سنندج  اسالمى  انقالب  دادگاه  دوم  شعبه   8909988713401695
شماره  دادنامه  طى  و  شده ايد  محاكمه  غيابى  ريالى 123/256/800  ارزش  به  خارجى  سيگارت 
ضبط  و  جريمه  ريال   246/913/600 پرداخت:  به   1391/9/29 مورخ   9109978712201146
كاالى ياد شده محكوم گرديده ايد. بدينوسيله به شما ابالغ مى گردد رأى صادره از مورخه نشر 
آگهى ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از سپرى شدن فرجه قانونى 

و عدم اعتراض قطعى است و مراتب براى يك نوبت در جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد. 
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمى سنندج – خدايوندى        م الف: 386

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
به موجب پرونده كالسه 920053 شعبه هشتم دادگاه عمومى سنندج آقاى جهانگير موسوى دادخواستى به طرفيت 
آقاى جواد فخر شيخ االسالمى فرزند محمد صالح و شهريار سعداللهى فرزند على بخواسته مطالبه به اين دادگاه 
تقديم داشته و چون خوانده مجهول المكان مى باشد با توجه به اين موضوع حسب درخواست وكيل خواهان 
و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 ق آ د م مصوب 79 مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
آگهى شود. خوانده گان مذكور مى توانند از تاريخ نشر آگهى به مدت يك ماه جهت اعالم و دريافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در جلسه دادرسى كه براى روز دوشنبه مورخه 92/4/10 ساعت 10 
قبل از ظهر تعيين شده است شركت نمايند. بديهى است در صورت عدم حضور در دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ 

تصميم خواهد شد. چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد فقط يك نوبت ديگر منتشر و مدت آن 10 روز مى باشد.
مدير دفتر شعبه هشتم دادگاه حقوقى سنندج – حسينى    م الف: 433

آگهى احضار متهم
داديارى  اين   911369 كالسه  پرونده  در  رسول  محمد  فرزند  نادرى  احمد  آقاى  اينكه  به  نظر 
به اتهام مزاحمت تلفنى و توهين حسب شكايت عبدالخالق رجبى تحت تعقيب است و ابالغ 
احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وى ممكن نگرديده است بنابراين در اجراى ماده 
115 قانون آئين دادرسى كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى 
خويش  اتهام  به  پاسخگويى  جهت  سنندج  انقالب  و  عمومى  دادسراى  داديارى  هفتم  شعبه  در 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول 

خواهد شد. م الف/372 

اعتبار موضوعرديف   
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