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راز و رمز موفقیت در یادگیری زبان
شما بهش چی میگین؟!
ترجمهی عباس تربن

اینروزها همه میخواهنــد زبان یاد بگیرند و
تقریب ًا هر کسی چند ترمی را در کالسهای زبان
ســپری کرده ،اما خیلی از این وقتگذاشتنها و
هزینهکردنها معمو ًال نتیجه نمیدهد؛ چرا؟
اگــر این مطلــب را بخوانــی ،متوجه دالیل
شکســت آدمهــا در یادگیری یک زبــان تازه
میشوی.

اول گوش بده
برای اینکه بتوانی به زبانی تازه صحبت کنی،
اول باید خوب بــه آن گوش بدهی .هر زبانی در
شــروع ،عجیب بهنظر میرسد ،اما هرچه بیشتر
خودت را در معرض آن قراردهی ،با آن آشــناتر
خواهي شــد و صحبتکردن بــه آن زبان برايت
سادهتر میشود.

از اشتباهکردن نترس
اشــتیاق برای واردشــدن بــه فضایی جدید
و خجالت نکشــیدن از اشــتباهکردن ،تنها راه
پیشــرفت در یادگیری یک زبان تازه است .مهم
نیســت چند ترم زبان خوانــدهای و چند کلمه
بلدی؛ تا وقتی که خودت را آنبیرون در دنیای
واقعی امتحان نکنــی ،واقع ًا چیزی یاد نخواهی

زندگی پر از ســوءتفاهم و عدم درک متقابل
است.
دوســتت از حرفي كه به او زدهاي ،ناراحت
شده و فكر كرده قصد توهين به او را داشتهاي،
در صورتي كه تو فقط ميخواســتي يك شوخي

ميكنيم كــه كمك ميكند ارتبــاط موفقتر و
مؤثرتري با اطرافيانمان بگيريم.
سادگي و خالصه
از بهکاربردن کلمههایی که دیگران را وادار به
رجوع به فرهنگ لغت کند ،خودداری کن؛ چون

در ضمن تا آنجا که میتوانی کوتاه صحبت
کن و حرفهايت را بــا جملههاي كوتاه بيان و
منتقل كن .اگــر كمي دقت كني متوجه خواهي
شــد كه تعداد خيلي كمي از بهیادماندنیترین
عبارتهاي دنيا ،بيشتر از يك جمله بودهاند.

گرهي كه با دست وا ميشه

کـالف ارتباط

كوچولو با او بكني .خيلي از برداشتهاي نادرست
اينشكلي ،با آشــنايي به اصول ارتباطگيري با
ديگران قابلرفع است و تازه موجب جلب توجه
ديگران ميشــود .در اينجا بــه چند نكته توجه

بیشتر مردم اینکار را نمیکنند! تو میتوانی از
ديگران بهخاطر ســواد پایینشــان گله کنی ،اما
تا وقتی که بهزبان شنوندههایت صحبت نکنی،
شنیده نخواهی شد.

آگهی فروش مال منقول (نوبت اول)
به موجب پرونده اجرایی  940080الف ج ح محکوم علیه مهرزاد محمودی
محکوم به پرداخت هفتاد و یک میلیون و ششــصد و شانزده هزار ریال
بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه محکوم به و
مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ دویست
و پنجاه هزار ریال هزینه نشــر آگهی در حق محکوم له الهمراد جاویدی و
مبلغ ســه میلیون ریال از بابت هزینه نیم عشر گردیده است با عنایت
به اینکه محکوم علیه در قبال بدهی خود یک دستگاه بیلر معرفی نموده
است لذا محکوم له تقاضای مزایده اموال متعلق به محکوم علیه را نموده
اســت علیهذا با توجه به ارزیابی توسط کارشــناس رسمی دادگستری
ارزش بیلر تعرفه شــده به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال قیمتگذاری
شــده اســت لذا در اجرای مقررات مواد  114و  117و  118و  119و  138و
 139قانون اجرای احکام حقوقی دســتگاه مذکور در روز پنجشنبه مورخ
 94/9/26از ساعت  9الی  10صبح در محل دادگستری شهرستان ارسنجان
پس از چاپ این آگهی برای نوبت اول در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی
(عصر مردم) از طریق مزایده به فروش میرسد که متقاضیان میتوانند
ظرف مهلت پنــج روز قبل از وقت مزایده اموال فوق را در ارســنجان
روســتای خبریز نزد اصغر محمودی مالحظه نماینــد مزایده از قیمت
ارزیابی شده شــروع و مال مذکور متعلق به شخصی است که باالترین
قیمت را پیشنهاد داده است بهای پیشنهادی میبایست ظرف مدت ده
روز پرداخت گردد که در این صورت طبق ماده  129قانون اجرای احکام
مدنی برنده مزایده میبایســت ده درصد بهاء را فیالمجلس به عنوان
سپرده به صندوق دادگســتری تودیع نماید در صورت عدم پرداخت
به موقع مابقی بها پس از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد
شد .ضمن ًا محکوم له نیز میتواند مانند سایرین در مزایده شرکت نماید.
 /2639م الف
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ارسنجان
حسینپور
آگهی
خواهان خیزران ســلیمی کوچی دادخواســتی به طرفیت خوانده /متهم
محمد اسدی طالببیگی به خواســته طالق به درخواست زوجه تقدیم
دادگاههــای عمومی شهرســتان فســا نموده که جهت رســیدگی به
شــعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فســا واقع در استان فارس
شهرستان فســا ارجاع و به کالسه  9409987310200746ثبت گردیده که
وقت رســیدگی آن مورخ  94/10/1ســاعت  9تعیین شده است به علت
مجهولالمکان بودن خوانده /متهم و درخواست خواهان و به تجویز ماده
 73قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و
دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی
میشود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 /712م الف
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان فسا
سکینه جمالی

تصويرش كن
«تو دهنت آب میشه ،نه تو دستت!»
اين جمله كه در تبليغ اســمارتيز ساخته شده،
بهخاطر تصویری که در ذهن شــنونده ميسازد،

Nov 19، 2015

سال بیستم شماره 5624

گرفت.
از آن لذت ببر
همهجور تمرین زبان و استفاده از هر شیوهای
که منجر به ســر و کلهزدن با زبان جدید شود،
عالی اســت؛ بعضیها متن شــعر موسیقیهای
فرانســوی را حفظ میکننــد ،بعضیها به اخبار
انگلیســی گوش میدهند ،بعضیها جوکهای
اسپانیایی میخوانند و...
یک همراه پیدا کن
شــرکتکردن در جمعهایــی کــه با هدف
یادگیری زبان شــکل گرفتهاند ،راه خوبی برای
تقویت زبان اســت .حتی اگر امکان چنین کاری
برایت فراهم نیســت ،یک همراه و پایهی ثابت
پیدا کن که در یادگیری زبان با تو هدف مشترک
داشته باشد.
با خودت حرف بزن
وقتــی به هر دلیــل امکانش نیســت که با
کس دیگری تمریــن زبان کنیم ،صحبتکردن
با خودت هیچ اشــکالی ندارد .ایــنکار موجب
میشــود کلمهها و اصطالحهای تازه از ذهنت
پاک نشــود و در ضمن اعتماد بهنفســت را در
صحبت با دیگران باال ميبرد.
دلیلت را مشخص کن
پیشپا افتاده و بدیهی بهنظر میرسد؛ داشتن
دلیل مناســب برای یادگیــری! اگر دلیل خوبی
برای یادگیری یک زبان تازه نداشــته باشی ،در
بلندمدت انگیزهات را از دســت میدهی و آن را
نصفهکاره رها میکنــی .یادگرفتن زبان بنگالی
برای تحتتأثیر قرار دادن آندســته از اقوام که
انگلیسی بلدند ،دلیل خوبی نیست!
منبع :همشهری آنالین

بهیاد ماندني میشــود .هركســي بعد از شــنيدن
ايــن جمله میتواند آن را در ذهنش بســازد و در
نتیجه حسش کند .با استفاده از اين تكنيك توجه
شنوندههايت را جلب و تأثير حرفهايت را بيشتر
كن.
راستش را بگو
تأثير حرفها نه فقط به فلسفهبافي و قشنگي
ظاهرشــان ،بلكه به اعتبار و درستیشــان است.
آدمها باید حرفت را باور کنند تا آن را بپذیرند.
يك جملهي معروف هست به اين مضمون كه
«تو نمیتوانی همــهی آدمهای همهی دورانها
را خر کنی!» بنابراين ســعي كن حرفهايي كه
بر زبان ميآوري ،از ته دل و غير رياكارانه باشد.
تازگي و آهنگ كالم
بعضــی حرفهــا اگرچــه جديــد نيســتند.
اما تعبیــر تازهای از یک ایــده و فکر غيرجديد
ارائــه ميدهنــد .مهــم ايــن اســت که حس
نوعی کشــف به مخاطب دســت بدهد تا پيش
خودش بگويــد« :ئه ،چه جالــب! من هیچوقت
اینطــوري بــه موضوع نــگاه نکــرده بودم!»
ظاهر حرفهاي مــا ميتوانند بهاندازهي معنا و
مفهومشان بهیادماندني باشند .مجموعهی بههم
پیوستهی کلمههایی که با یک حرف مشترک
و ثابت شــروع میشــوند ،بهیــاد ماندنیتر از
یکسری کلمههای اتفاقی است كه پشت سرهم
رديف شده.
منبع :همشهری آنالین

ابداع مایعی که سوراخ دارد

10

تیمــی از دانشــمندان موفق به تولیــد مایع متخلخلی شــدهاند که میتواند به طیف گســتردهای از
فناوریهای جدید از جمله «جذب کربن» کمک کند.
به گزارش ســرویس علمی ایسنا ،محققان دانشکده شیمی و مهندسی شیمی دانشگاه کوئینز به همراه
دانشــمندان دانشگاه لیورپول و سایر شــرکای بینالمللیشــان یک مایع جدید ابداع کردهاند و دریافتند
کــه این مایــع میتواند مقادیر عظیم و غیرمعمولــی از گاز را در خود حل کند که در ســوراخهای مایع
جا میگیرند.
این پروژه ســه ساله میتواند راه را برای فرآیندهای شــیمیایی کارآمدتر و سازگارتر با محیط زیست
از جملــه رویکرد جذب کربن هموار کند که در آن ،دیاکســید کربن از منابع اصلی از جمله نیروگاههای
سوخت فسیلی جمعآوری شده و با ذخیره آن ،از ورودش به جو جلوگیری میشود.
پروفسور استوارت جیمز از دانشــکده شیمی و مهندسی شیمی دانشگاه کوئینز اظهار کرد :مواد دارای
ســوراخهای دائمی از لحاظ فناورانه مهم هســتند و از این مواد برای ســاخت طیفــی از محصوالت از
بطریهای پالستیکی گرفته تا بنزین استفاده میشود و اما تا چندی پیش ،این مواد متخلخل تنها شامل
جامدات میشــدند .کاری که ما انجام دادیم ،طراحی مایع خاصی اســت که طی آن ،شکل مولکولهای
سازنده مایع طوری طراحی شده تا مایع نتواند کل فضا را بگیرد.
وی افزود :به خاطر سوراخهای خالی که در مایع قرار دادیم ،دریافتیم این ماده میتواند مقادیر زیادی
از گاز را در خــود حل کند .تحقیقات بیشــتری برای درک این گونه مواد نیاز بوده و نتایج نشــاندهنده
کاربردهای طوالنیمدت جالبی است که بر حل کردن گاز تکیه دارند.

تولید گیاهان مقاوم به ویروس

محققان با اســتفاده از فناوری  CRISPRموفق به تولید گیاهانی شــدند که نســبت به عفونت با
 DNAویروس از خود مقاومت نشان میدهند.
به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان ،سیستم  CRISPR/Cas9میتواند موجب ایجاد
ایمنی مولکولی پایدار در برابر  DNAویروسهایی شود که گیاهان را مورد حمله قرار میدهند.
براســاس مطالعهای که این هفته در مجله  Genome Biologyبه چاپ رسیده ،محققان این
ابزار دستکاری ژنتیکی را تا به حال در گیاه  Nicotiana benthamianaکه یکی از اعضای
خانواده تنباکوست مورد آزمایش قرار دادهاند .
این گیاه معموال در مطالعات بیماریهای گیاهی مورد استفاده قرار میگیرد .در صورتی که این روش
در محصوالتی همچون گوجه فرنگی کاربرد داشــته باشد ،مقاومت ویروسی حاصل از آن میتواند میزان
از دست رفتن محصول و ضرر و زیانهای اقتصادی را به حداقل برساند.
این مطالعه نشــان میدهد کــه تکنولوژی  CRISPR/Cas9میتوانــد برای تخریب DNA
ویروسها و متوقف کردن عفونتهای ویروسی و ممانعت از پیشرفت بیماری در گیاهان کاربرد داشته باشد.
این گروه تحقیقاتی در حال حاضر به دنبال این است که با دستکاریهای ژنتیکی مبتنی بر ،CRISPR
خط گیاهی ایجاد کند که نسبت به ویروسها مقاوم بوده و این ویژگی را به نسلهای بعدی انتقال دهد.
محققان همچنین بیان مکانیزم  CRISPR/Cas9را در دیگر گیاهان مورد بررسی قرار دادهاند و به
دنبال استفاده از این تکنولوژی در محصوالت کلیدی همچون گوجه فرنگی هستند.
این روش میتواند میزان تولید را افزایش داده و ضرر و زیان ناشــی از نابودی محصوالت را میلیاردها
دالر کمتر و به این ترتیب منابع غذایی پایداری برای مردم سراسر جهان فراهم کند.

گلسنگها شاخصی برای ردیابی آزمایش
سالحهای هستهای

گلســنگهای جنوب غربی ایاالت متحده ،عالئمی از آلودگی مواد رادیو اکتیو در سایت آزمایش بمب
ترینیتی که در دهه  1940در این منطقه فعال بود را نشان میدهند.
به گزارش ســرویس علمی ایسنا منطقه خراسان ،گلســنگ موجودی است حاصل همزیستی قارچ و
جلبک که بر روی صخرهها و درختان در همه جای جهان رشد میکند .این گونه زیستی مقاومت باالیی
دارد و میتواند در هر نقطه از زمین به حیات خود ادامه دهد .این موجودات به هر چیزی نزدیک میشوند
از جمله ذرات رادیواکتیو.
مطالعات آزمایشــگاه ملی لس آالموس در آمریکا نشــان داد که گلســنگهای نمونهبرداری شده از
نواحی نزدیک به یک ســایت آزمایش سالحهای هســتهای که در دهه  1940و  1950فعال بود ،حاوی
ایزوتوپهای رادیواکتیو حاصل از آزمایش این بمبها هستند.
نمونه گلســنگها از  10نقطه در نیومکزیکو به دســت آمده و بعد از خشــک شدن با مواد و ترکیبات
شــیمیایی مورد آزمایش قرار گرفتهاند .به نظر میرسد که گلسنگها میتوانند ذرات رادیواکتیو را از خاک
سطحی جذب و در خود انباشته کنند.
به دلیل توانایی گلســنگها در جذب مواد شــیمیایی از خاک و دیگر سطوح ،این موجودات اغلب به
عنوان ابزاری برای ســنجش آالیندههای زیســتمحیطی و آلودگی به فلزات سنگین مورد استفاده قرار
میگیرند ،اما این اولین بار اســت که محققان نشان میدهند گلسنگها میتوانند شاخص زیستی خوبی
در نواحی آلوده به مواد رادیواکتیو باشند.

ثبتی و دادگستری

آگهی
خواهان /شــاکی مریم آصفی دادخواســتی به طرفیت خوانده /متهم
علیاکبــر موحدی به خواســته طــاق به درخواســت زوجه تقدیم
دادگاههای عمومی شهرســتان فســا نموده که جهت رســیدگی به
شــعبه  4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا واقع در استان فارس
شهرستان فسا ارجاع و به کالسه  9409987310400299ثبت گردیده به
علت مجهولالمکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده
 27قانون حمایت خانواده مصوب  1391قرار ارجاع امر به داوری صادر
میگردد بدینوســیله مراتب صدور ارجاع امر به داوری به دســتور
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود
تا خوانده ظرف یک هفته پس از انتشــار آگهی نسبت به معرفی داور
واجد شرایط (سی ساله و آشنا به مسائل خانوادگی و شرعی و متأهل)
از اقربای نسبی به این شعبه معرفی نماید.
 /713م الف
منشی شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا
مرضیه عزیزی
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشود نیلوفر رنجبر فرزند محمدرضا دادخواستی
به خواســته اجازه ازدواج به طرفیت محمدرضا رنجبر تسلیم دادگاه
عمومی داراب نموده که به این شــعبه ارجاع و ثبت و وقت رسیدگی
برای مورخ  94/10/16ساعت  9صبح تعیین شده به علت مجهولالمکان
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده
 73قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشــود تا
خوانده از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف یک ماه به دفتر این دادگاه
واقع در داراب بلوار دانشــجو مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت یاد شده
جهت رســیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/477م الف
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی داراب
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به علی شیروانی شیری فرزند احمد که به موجب دادنامه
شــماره  940369در پرونده کالســه  940218به خواسته مطالبه وجه
سفته و محکومیت خوانده به پرداخت  2500000ریال بابت اصل خواسته
و خســارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی در حق خواهان شرکت بیمه
معلم با نمایندگی رنجبر محکوم گردیده اســت ابالغ میشود چنانچه
نســبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف بیست روز از تاریخ انتشار
این آگهی درخواســت خود را به این مرجع واقع در فسا میدان غدیر
تســلیم نماید در غیر اینصــورت پس از انقضای مهلــت مقرر طبق
مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/702م الف
شورای حل اختالف شعبه  2فسا

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالکهای واقع در بخش  12فارس داراب
نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ هر یــک از پالکهای ذیل که به
موجــب آراء هیأت موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک داراب به
اشخاص ذیل منتقل شده انجام نشــده اینک طبق درخواست مالک که
تقاضای انتشــار آگهی تحدیدحدود اختصاصی نموده اســت ذی ً
ال آگهی
میگردد.
رأی شماره  139460311010002557مورخ  94/7/28ششدانگ یک قطعه
زمین مزروعی پالک شــماره  3848/6به مساحت  40000مترمربع مالکی
آقای علیرضــا رضائی پورخرنجانی فرزند محمدرضــا واقع در قطعه 4
بخش  12فارس داراب روز تحدید حدود یکشنبه مورخ 94/9/22
رأی شماره  139460311010002556مورخ  94/7/28ششدانگ یک قطعه
زمین مزروعی پالک شــماره  3848/7به مساحت  30000مترمربع مالکی
آقای علیرضــا رضائی پورخرنجانی فرزند محمدرضــا واقع در قطعه 4
بخش  12فارس داراب روز تحدید حدود یکشنبه مورخ 94/9/22
رأی شماره  139460311010002565مورخ  94/7/29ششدانگ یک قطعه
زمین مزروعی و باغ پالک شماره  3848/10به مساحت  178824مترمربع
مالکی آقای علیرضا رضائی پورخرنجانی فرزند محمدرضا واقع در قطعه
 4بخش  12فارس داراب روز تحدید حدود یکشنبه مورخ .94/9/22
رأی شماره  139460311010001616مورخ  94/5/5ششدانگ یکباب مغازه
پالک شماره  705/5به مساحت  18/30مترمربع مالکی آقای محمدرضا
نامــدار فرزند اصغر واقع در قطعه  1بخش  12فارس داراب روز تحدید
حدود دوشنبه مورخ 94/9/23
رأی شــماره  139460311010001908مــورخ  94/5/25و اصالحــی
 139460311010002520مورخ  94/7/26و رأی شماره 139460311010001907
مــورخ  94/5/25و اصالحــی  139460311010002521مــورخ 94/7/26
ششــدانگ یکباب خانه پالک شــماره  2260/72به مســاحت 255/05
مترمربع مالکی آقای محمدرضا رضازاده فرزند الهمراد (نسبت به پنج
دانگ مشاع از ششدانگ) و خانم نساء قناعتپیشه فرزند اصغر (نسبت
به یک دانگ مشاع از ششدانگ) واقع در قطعه  3بخش  12فارس داراب
روز تحدید حدود سهشنبه مورخ 94/9/24
عملیــات تحدید حدود پالک باال از ســاعت  8صبح در محل شــروع و
بــه عمل خواهد آمد به موجب این آگهــی از مالکین و مجاورین دعوت
میشــود که در موعد مقرر در آگهی در محل وقوع ملک حضور به هم
رســانند و مجاورینی که نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده 86
اصالحی موادی از آیین نامه قانون ثبت نسبت به رقبه باال واخواهی دارند
یا قبل از انتشار این آگهی اقامه دعوی نمودهاند و در دادگاه مطرح است
میتوانند واخواهی خود را به اداره ثبت اســناد تسلیم و رسید دریافت
دارند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم واخواهی به اداره
ثبت اسناد به مراجع ذیصالح قضایی مراجعه و دادخواست تقدیم نماید
وگرنه مســتدعی ثبت یا نماینده قانونی او میتواند با مراجعه به دادگاه
مربوطه گواهی عدم ارائه دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم
نماید اداره ثبت اسناد بدون توجه به اعتراض عملیات تحدیدی را ادامه
خواهد داد.
/478م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار

آگهی ابالغ دادنامه
پرونده کالسه9209987521200283 :
تصمیم نهایی شماره9409977520200564 :
شاکی :اداره امور آب اقلید به نشانی اقلید مدیریت امور منابع آب
متهمین -1 :شهریار شمشیری فرزند علیبخش  -2امیرحسین نبی فرزند
حاجی بابا  -3عسکر صفیخانی فرزند کنعان همگی مجهولالمکان (ابالغ به
وسیله آگهی در روزنامه رسمی)
اتهامها -1 :مشارکت در حفر و بهرهبرداری از یک حلقه چاه غیرمجاز -2
تهیه و تصدی یک دستگاه حفاری غیرمجاز
مرجع رســیدگی :شعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان اقلید ( 101جزایی
سابق)
گردشکار :شــعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان اقلید به تصدی امضاء
کننده ذیل تشــکیل اســت و با توجه به اوراق و محتویــات پرونده ختم
رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی دادگاه
حسب کیفرخواست شماره  9410437520000225مورخ  94/5/4دادسرای
عمومی و انقالب شهرســتان  -1امیرحســین نبی فرزند حاجی بابا متهم
است به تهیه و تصدی یک دستگاه حفاری غیر مجاز که نظر به تحقیقات
انتظامی معمول اصو ً
ال کشــف نشده اســت  -2عسکر صفیخانی فرزند
کنعان  -3شهریار شمشیری فرزند علیبخش هر دو متهمند به مشارکت
در حفر و بهرهبرداری از یک حقه چاه غیرمجاز دادگاه شکایت مدیریت
امور منابع آب شهرستان اظهارات نماینده اداره مذکور به کیفیت مندرج
در اوراق تحقیق تحقیقات مرجع انتظامی گزارش مأمورین اداره یاد شده
جوابیه مورخ  93/11/15شــورای اســامی محل وقوع اراضی کشاورزی
متهمان ردیفهای دوم و سوم و اینکه متهمان به رغم ابالغ وقت از طریق
نشر آگهی در جلســه حضور نیافته و ضرورتی به دفاع از خود ندیدهاند
را مورد توجه قرار داده و معتقد است متهمان ردیفهای دوم و سوم از
حیث عمل حفر غیرمجاز یک حلقه چاه بزهکارند بنابراین به استناد بند هـ
ماده  45قانون توزیع عادالنه آب مصوب  1361/12/16با اصالحات بعدی
هر یک از متهمان اخیر عســکر صفیخانی و شهریار شمشیری را به تحمل
 40ضربه شــاق تعزیری محکوم میکند در مورد اتهام متهم ردیف اول
دایر بر تهیه و تصدی یک دســتگاه حفاری غیرمجاز و عمل دیگر متهمان
ردیفهای دوم و ســوم مبنی بر بهرهبــرداری از یک حلقه چاه غیرمجاز
یاد شــده محکمه نظر به تحقیقات معمول قایل اســت اصو ً
ال ادلهای بر
ارتکاب اعمال نامبرده اخیر به دســت نیامده است بنابراین به پشتوانه
اصل مترقی برائت قاعده درا و ماده  120قانون مجازات اسالمی مصوب
 92/10/1به برائت متهمان حکم میشــود متذکر میشود نظر به اینکه به
موجب صورتجلســه مورخ  93/12/16یک حلقه چاه محفوره با مختصات
 x=617886و  y=3375025در اجرای دســتور قضایــی مورخ 91/12/8
مسلوبالمنفعه شده است بنابراین دادگاه از این حیث مواجه به تکلیفی
نیست رأی محکومیت صادر شده غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ
قابل اعتراض در این مرجع و پــس از انقضا مهلت واخواهی ظرف همین
مدت قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اســتان است و رأی برائت
مذکور ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم اخیر
میباشد.
 /240م الف
رئیس شعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان اقلید
محمد ربانی

