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ميالد با سعادت  امام حسين (ع)  و حضرت ابوالفضل (ع) را به عموم شيعيان  تهنيت مي گوييم3
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رهبر معظم انقالب: 

نبايد شتاب پرافتخار و پيشرفت و رشد علمي كشور را از ياد برد

بايد براي هر شرايطي آماده باشيم

هزينه 
اجاره نامه

 در دفترخانه ها 
نصف بنگاه ها 

است

كپسول هاي الغري
 به مواد مخدر آلوده اند

«بوي خاك، عطر گالب»
در تلويزيون

رئيس كانون سردفترداران و دفترياران كشور 
با بيان اين كه دفاتر اسناد رسمي در سراسر كشور 
مي توانند اجاره نامه مالك و مستاجر را ثبت قانوني 
كنند، گفت: ثبت اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمي با 
هزينه اي به مراتب كمتر در مقايسه با بنگاه هاي 

معامالت امالك انجام مي شود.
مسلم آقا صفري در گفتگو با خبرگزاري مهر 
با بيان اين كه اجاره نامه به عنوان يكي از عقود در 
قانون مدني تعريف شده است، گفت: دفاتر اسناد 
رسمي مي توانند در تمامي عقود مدني وارد شوند 
و ثبت اجاره نامه اعم از خريد، فروش، رهن، اجاره، 
معاوضه، عاريه، مضاربه، مزارعه و... در دفاتر اسناد 

رسمي قانوني است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه تفاوت دريافتي 
دفترخانه ها در مقايسه با بنگاه هاي معامالت امالك 
كه 25 درصد مبلغ اجاره را به عنوان هزينه بنگاه از 
طرفين معامله دريافت مي كنند،  چقدر است، گفت: 
دفترخانه ها نماينده حاكميت در ثبت اسناد كشورند 
و تمامي اسناد از سوي دولت حمايت مي شود كه 
مستلزم هزينه هايي مانند ماليات است ولي با تمام 
اين هزينه ها حق التحرير ثبت يك اجاره نامه كمتر از 
نصف مطالبه بنگاه هاي معامالت امالك است.رئيس 
كانون سردفترداران و دفترياران كشور اظهاركرد: 
باالترين رقم حق التحرير در سنگين ترين معامالت 
در دفترخانه ها 800 هزار تومان است. به عنوان مثال 
هزينه خريد يا فروش يك خانه يك ميليارد توماني در 
بنگاه هاي معامالت امالك 10 ميليون تومان است 
اما در دفاتر اسناد رسمي 800 هزار تومان حق التحرير 

ثبت معامله دريافت مي شود.
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قيمت هرعدد از كپسول هاي الغري بين هزار تا 3هزار تومان است
مريم يوشي زاده / گروه جامعه

«فرمان را چرخاندم تا مردمي را كه در صف 
اتوبوس ايستاده بودند زير بگيرم، اما هيچ دليلي 
براي كارم ندارم» عالئم جنون مهناز دقيقا از چند 
ماه پيش كه او مصرف كپسول هاي الغري اش را 
آغاز كرد، ظاهر شد و گرچه با مصرف كپسول ها، 
آرام آرام عقربه هاي ترازو با او راه آمدند، به همين 
تناسب جنون و افسردگي اش هم بيشتر شد چون 
محلول  از  تركيبي  مهناز  الغري  كپسول هاي 
ماده  و  آنتي هيستامين  فاضالب،  چاه  بازكننده 

مخدر شيشه بود!
با مصرف كپسول ها، خلق و خوي مهناز كامال 
تغيير كرد. او ساعت هاي طوالني اشك مي ريخت، 
گاهي تصميم مي گرفت غريبه ها را بكشد، گاهي 
تمام تنش مي لرزيد و عرق مي ريخت، حافظه اش 
هر روز كمتر مي شد، حوصله كسي را نداشت، زود 
از كوره درمي رفت، بي قرار بود و حس مي كرد اگر 

كپسول هاي الغري اش را از او بگيرند، مي ميرد.
درمان  مهناز  روانپزشك،  به  مراجعه  از  پس 
هم  و  او  هم  چند  هر  كرد.  آغاز  را  دارويي اش 
روانپزشك اش مي دانند هنوز الگوي درمان قطعي 
براي ماده مخدر شيشه وجود ندارد و بسياري از 
آسيب هاي مغزي به جاي مانده از مصرف آن در دراز 

مدت تا پايان عمر در مصرف كننده خواهد ماند.
 هر دم به لباسي....

شيوع كپسول هاي الغري با تركيب ماده مخدر 
شيشه و افزودني هاي ديگر حقيقتي است كه اين 
روزها عوارضش در مصرف كنندگان اين كپسول ها 
ظاهر شده است و حتي روانپزشكاني در كشور 
مشغول درمان بيماراني هستند كه از آنها استفاده 
كرده اند اما بنا به داليلي نامشخص اين موضوع 
اما هنوز به شكل رسمي از سوي متوليان مبارزه 
با موادمخدر تاييد نمي شود در حالي كه مراجع آگاه 

غيررسمي درباره آن بشدت هشدار مي دهند.

سوي  از  نيز  گذشته  سال هاي  در  شيشه 
قاچاقچيان، به عنوان ماده اي نشئه آور تبليغ شد 
و به اين بهانه كه مورفين ندارد آن را به عنوان 
ماده اي غير اعتيادآور معرفي كردند در حالي كه نه 
تنها اعتيادآور است بلكه در مواردي مصرفش سبب 
مرگ مي شود، اما هنوز الگوي درماني مشخصي 
روانپزشكان  و  است  نشده  براي شيشه شناخته 
رواني،  بيماري هاي  ديگر  درماني  شيوه هاي  از 
استفاده  بهبود وضعيت مصرف كنندگانش  براي 

مي كنند.

با  اين مخدر  توليد كنندگان  اخير  در 3 سال 
سنجش عالئق جامعه، شيشه را در باشگاه هاي 
ورزشي زنانه و آرايشگاه ها به عنوان راهي ميانبر 
براي كم كردن وزن معرفي كرده اند و ناگهان در 
اواخر سال گذشته قيمت اين ماده مخدر روندي 
كاهشي را طي كرد كه نشان مي داد توليدكنندگانش 
در پي افزايش مشتريان اين مخدر هستند اما امروز، 
نه تنها روند كاهش قيمت اين ماده ادامه دارد بلكه 
قاچاقچيانش از آن در تركيب كپسول هاي الغري 

استفاده مي كنند.
الغري  كپسول هاي  اين  از  عدد  هر  قيمت 
معموال از يك هزار تا 3 هزار تومان متغير است و 
اغلب در بسته هايي 30 تايي با تضمين كم كردن 
دست كم 10 كيلوگرم در ماه فروخته مي شوند. 
مهناز كپسول هاي الغري اش را در يكي از تبليغات 

ماهواره اي ديده بود 
ادامه در صفحه 17

توده جديد گرد و غبار غرب كشور را فرا مي گيرد
مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي كشور از ورود توده جديد گرد و غبار به 
استان هاي غربي كشور خبر داد.پرويز رضازاده در گفتگو با فارس اظهار كرد: براساس اطالعيه 
شماره 39 سازمان هواشناسي، بررسي نقشه هاي پيش يابي نشان مي دهد كه در روزهاي پاياني 
ــوريه افزايش مي يابد از اين رو طي اين مدت شرايط  ــرعت وزش باد در عراق و س هفته جاري س
براي ايجاد گرد و خاك در مناطق ياد شده فراهم است.وي ادامه داد: پيش بيني مي شود كه توده گرد و خاك 
پس از تشكيل در روز پنجشنبه (امروز) استان هاي كردستان، كرمانشاه، ايالم، خوزستان و جنوب 

آذربايجان غربي را تحت تاثير قرار داده و سبب كاهش ديد افقي شود.

حضرت آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب 
اسالمي ديروز در آستانه سوم شعبان، ميالد مبارك 
سيدالشهدا(ع) و روز پاسدار در ديدار هزاران نفر 
انقالب  پاسداران  سپاه  اعضاي  و  فرماندهان  از 

اصلي  عامل  را  سپاه  معنوي  شاكله  اسالمي، 
«انعطاف پذيري و عملكرد تحسين برانگيز» اين 
نهاد مردمي و انقالبي در عرصه هاي مختلف و 
شرايط متفاوت 3 دهه گذشته خواندند و با تبيين 

واقعيات مهم داخلي و بين المللي تاكيد كردند: همه 
مسووالن كشور بايد با عمل به وظايف سنگين 
خود در عرصه هاي مختلف عمل كنند و همچون 
31 سال گذشته، براي روبه رو شدن با هر شرايطي 

آماده باشند كه البته و بدون كوچك ترين ترديد، ملت 
بزرگ ايران و جمهوري اسالمي، همچون گذشته 

پيروز اين ميدان رويارويي مستمر خواهند بود.
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