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کاهش مجازات حبس محکومان 
فاقد سابقه 

ماده زیر به عنوان ماده ۱۶، به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری افزوده می شود.
مــاده ۱۶): مجازات هــای حبس تعزیــری مربوط بــه جرائم مواد مخــدر، در مورد 
محکومین فاقد ســابقه کیفری مؤثر در جرائم مواد مخدر، به نصف کاهش می یابد. 
چنانچه دادگاه حداکثر مجازات کاهش یافته را کافی نداند، می تواند مناسب با شرایط 
و اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، عالوه بر مجازات تکمیلی مقرر 
در مــاده ۲۳ قانون مجازات اســالمی، مرتکب را با رعایت شــرایط زیر به یک یا چند 
مورد از مجازات های جایگزین موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اســالمی به شرح زیر 

محکوم نماید.
الف: دوره مراقبت که مدت آن با توجه به نوع مجازات به شرح زیر می باشد:

در مجازات های حبس درجه ۱ به مدت ۴ سال
در مجازات های حبس درجه ۲ به مدت ۳ سال
در مجازات های حبس درجه ۳ به مدت ۲ سال
در مجازات های حبس درجه ۴ به مدت ۱ سال

ب: انجام خدمــات عمومی رایگان که مدت آن با توجه به میزان مجازات به شــرح 
زیر می باشد:

در مجازات های حبس درجه ۱ تا ۳ سال
در مجازات های حبس درجه ۲ تا ۲ سال
در مجازات های حبس درجه ۳ تا ۱ سال

در مجازات های حبس درجه ۴ و کمتر تا ۶ ماه
ج: پرداخت جزای نقدی روزانه که مبلغ آن با توجه به انواع مجازات حبس به شرح 

زیر می باشد:
در مجازات های حبس درجه ۱، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۳ سال
در مجازات های حبس درجه ۲، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۲ سال
در مجازات های حبس درجه ۳، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۱ سال

در مجازات های حبس درجه ۴ و کمتر، یک هشــتم تا یک ششــم درآمد روزانه، برای 
مدت ۶ ماه

تبصــره ماده (۴۵) الحاقی بــه «قانون مبارزه با مواد مخدر» مصــوب ۱۳۶۷/۸/۳ و 
اصالحات بعدی حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن افزوده می شود:

تبصره) تعیین مجازات و اجرای آن در مورد محکومین جرائم موضوع این قانون، تابع 
مواد «قانون مجازات اســالمی» مصوب ۱۳۹۲ مجلس شــورای اسالمی و اصالحات 
بعدی آن خواهد بود و جز در مورد مرتکبین دارای شــرایط موضوع بند های (الف) و 
(ب) و (پ) و (ت) مــاده ۴۵ کلیه تدابیــر ارفاقی و اصالحی و تدابیر تأمینی و تربیتی 

موضوع قانون یاد شده توسط دادگاه قابل اجرا خواهد بود.
متن طرح به این شــرح اســت: ماده واحده – یک ماده به عنوان ماده (۱۶) به قانون 

کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ به شرح زیر الحاق می شود:
ماده ۱۶ – مجازات های حبس تعزیری مربوط به جرائم مواد مخدر، در مورد محکومین 
فاقد ســابقه کیفری مؤثــر در جرائم مواد مخدر، به نصف کاهــش می یابد. چنانچه 
دادگاه حداکثر مجازات کاهش یافته را کافی نداند، می تواند متناسب با شرایط، اوضاع 
و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، عالوه بر مجازات تکمیلی مقرر در ماده 
(۲۳) قانون مجازات اســالمی، مرتکب را با رعایت شــرایط زیر به یک یا چند مورد از 
مجازات های جایگزین موضوع ماده (۶۴) قانون مجازات اسالمی به شرح زیر محکوم 

نماید:
الــف - دوره مراقبــت که مدت آن با توجه به نوع مجازات به شــرح زیر اســت: در 
مجازات های حبس درجه ۱ به مدت ۴ سال، در مجازات های حبس درجه ۲ به مدت 
۳ سال، در مجازات های حبس درجه ۳ به مدت ۲ سال، در مجازات های حبس درجه 

۴ به مدت ۱ سال
ب- انجام خدمات عمومی رایگان که مدت آن با توجه به میزان مجازات بدین شــرح 
اســت: در مجازات های حبس درجه ۱ تا ۳ ســال، در مجازات های حبس درجه ۲ تا 

۲ ســال، در مجازات های حبس درجه ۳ تا ۱ ســال، در مجازات های حبس درجه ۴ و 
کمتر تا ۶ ماه.

ج - پرداخت جزای نقدی روزانه که مبلغ آن با توجه به انواع مجازات حبس به شرح 
زیر اســت: در مجازات های حبس درجه ۱، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای 
مدت ۳ ســال در مجازات های حبس درجه ۲، یک هشــتم تا یک ششم درآمد روزانه، 
برای مدت ۲ ســال در مجازات های حبس درجه ۳، یک هشــتم تا یک ششــم درآمد 
روزانه، برای مدت ۱ سال در مجازات های حبس درجه ۴ و کمتر، یک هشتم تا یک ششم 

درآمد روزانه، برای مدت ۶ ماه.
تبصــره- متن زیر جایگزیــن تبصره ماده (۴۵) «قانون مبــارزه با مواد مخدر» مصوب 

۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصالحات و الحاقات بعدی می شود:
تبصره - تعیین مجازات و اجرای آن در مورد محکومین جرائم موضوع این قانون، 
تابــع مواد «قانون مجازات اســالمی» مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ خواهد بــود و جز در مورد 
مرتکبین دارای شرایط موضوع بند های «الف»، «ب»، «پ» و «ت» این ماده کلیه تدابیر 
ارفاقی، اصالحی و تدابیر تأمینی و تربیتی موضوع قانون یادشــده توسط دادگاه قابل 

اجرا خواهد بود.
حسن نوروزی به عنوان نماینده درخواست کننده فوریت برای بررسی طرح مذکور، 
با استناد به اصول ۳۶، ۳۷ و ۱۶۶ قانون اساسی، در خصوص برخورد با مجرمان گفت: 
در حال حاضر بیشــترین محبوســان در زندان، محکومان مرتبط با جرائم مواد مخدر 
هستند که طبق گزارش ها حدود ۷۰ درصد محبوسان را تشکیل می دهند و علی رغم 
اینکه ادعا می شــود جرائم سرقت بیشــترین محبوس را دارد، اکثر زندانیان مربوط به 
جرائم مواد مخدر هستند. نماینده مردم رباط کریم بیان کرد: کمیسیون قضائی مجلس 
دهم و یازدهم همواره تالش کرده قوانین را کارکردی و حمایتی تدوین کند و همچنین 
به دنبال کاهش تعداد زندانیان اســت؛ چرا که وجــود انبوهی از زندانیان در زندان ها 

برای کشور افتخار نبوده و باید در این خصوص اصالح صورت بگیرد.

نمایندگان مجلس با کلیات تقاضــای یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 
در مــورد کاهش مجازات حبس تعزیری جرائم مواد مخدر در مورد محکومــان فاقد کیفری موافقت کردند. در 
نشســت علنی روز سه شنبه (هفت تیر) مجلس شورای اســالمی، تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق یک 
مــاده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، با ۱۳۰ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از ۲۰۴ آرای 

مأخوذه به تصویب رسید.

ســیدمهدی حجتی*: طرح دعوی در مراجع قضائی و رسیدگی به آن مستلزم پرداخت 
هزینه هایی تحت عنوان «هزینه دادرسی» اســت. این هزینه اگرچه در دعاوی غیرمالی 
محدود است و مراجعه کنندگان به دستگاه قضائی از عهده آن برمی آیند؛ اما در دعاوی 
مالی به ویژه آن دســته از دعاوی که در آنها مبلغ معینی مورد مطالبه یا مناقشــه قرار 
می گیرد، بسیار چشــمگیر اســت تا آنجا که مجموع دریافتی قوه قضائیه از هزینه های 
دادرســِی رســیدگی به دعاوی مالی در مرحله بدوی (تا ۳/۵ درصــد)، واخواهی (۴/۵ 
درصــد)، تجدیدنظر (۴/۵ درصد)، فرجام (۵/۵ درصد) و اعاده دادرســی (۵/۵ درصد) 
توأم با نیم عشر اجرایی (۵ درصد) و قطع نظر از ورود یا جلب ثالث در یک دعوی تا ۲۸/۵ 
درصد ارزش خواســته می رسد و برای نمونه در صورتی که خواسته خواهان ۱۰ میلیارد 
ریال باشــد، قوه قضائیه تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۲/۸۵۰ ریــال از طرح چنین دعوایی و مراحل 

اعتراض و اجرای آن از طرفین پرونده، وصولی خواهد داشت.
این در حالی اســت که در شــرایط اقتصادی فعلی که فشــار زیــادی از نظر مالی و 
معیشــتی بر مردم و اشــخاص حقوقی حقوق خصوصی وارد می شود، تحمیل چنین 
هزینه های غیرقابل بازگشــتی به مردمی که مالیات و انــواع عوارض را برای بهره مندی 
از خدمــات عمومی پرداخت می کنند هیچ توجیهی نــدارد. از طرفی با راه اندازی دفاتر 
خدمــات الکترونیکی قضائی، عالوه بر هزینه های دادرســی هزینــه دیگری نیز بر مردم 
تحمیل شده و ایشان به اجبار باید عالوه بر هزینه دادرسی، متقبل هزینه های ثبت دعاوی 

خویش در دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی نیز باشند.
هزینه های قابل توجه دادرســی که از ســال ۱۳۹۳ افزایش یافته اســت در حالی از 
مردم و اشــخاص دادخواه وصول می شوند که دادرســی، از اعمال حاکمیت و در زمره 
خدمات عمومی ارائه شــده از ناحیه دولت هاست و دولت موظف است در قبال مالیاتی 

که از شهروندان دریافت می کند، امکانات و تسهیالت الزم را برای احقاق حق ایشان نیز 
فراهم کند.

در واقع دادرســی از لوازم حاکمیت محسوب می شــود؛ بنابراین مانند سایر خدمات 
عمومی همچون امنیت، آموزش و پرورش و... که در زمره وظایف ذاتی حاکمیت است 
باید مجانی بوده و نباید مبنایی برای کســب درآمد و تأمین مالی حکومت و محلی برای 

درآمدزایی از آن باشد.
آنچه نیز از منابع فقهی و نظرات مشهور فقها استنباط می شود آن است که قضاوت 
در زمره امور واجب برای حکومت اســالمی اســت؛ ازاین رو حکومت وظیفه دارد برای 
به جاآوردن این واجب شــرعی و اســتقرار نظم عمومی و انتظــام اجتماعی بدون آنکه 
چشمداشتی از این حیث داشته باشد، نســبت به حل وفصل دعاوی مردم اقدام کرده و 
هزینــه آن را از بیت المال تأمین کند و طبعا حکومت نباید و نمی تواند برای به جاآوردن 

امری که در زمره امور واجب شرعی است، هزینه ای از مردم طلب کند.
از طرفی مطابق اصل ۳۴ قانون اساســی، دادخواهی حق مســلم هر فرد اســت و 
هرکــس حق دارد جهــت تظلم خواهی و احقاق حقوق متصــوره خویش، بدون هیچ 
مانعی به مراجع قضائی دسترســی داشــته باشــد. به موجب بند ۱ اصــل ۱۵۶ قانون 
اساســی نیز یکی از وظایف قوه قضائیه رسیدگی و صدور حکم درباره تعدیات، شکایات، 
حل وفصل دعاوی و رفع خصومات برشمرده  شده که هم راستا با اصل ۳۴ قانون اساسی 
اســت تا به ایــن ترتیب، قوه قضائیه راه دادخواهی و دسترســی شــهروندان به مرجع 

حل وفصل خصومت را هموار کند.
بــا وجود چنین تصریحاتی به موجب مواد ۵۰۳ و ۵۰۲ قانون آیین دادرســی مدنی، 
پرداخت هزینه های دادرســی برای شروع به رســیدگی ضروری است و مادامی که این 

هزینه ها پرداخت نشده باشد، دادرسی آغاز نمی شود، مگر آنکه، خواهان خود را بر مبنای 
مواد ۵۰۴ و ۵۰۵ قانون آیین دادرســی مدنی، معسر از پرداخت هزینه دادرسی معرفی 
کند و دادگاه نیز پس از رسیدگی، ادعای وی را احراز و خواهان را موقتا از پرداخت هزینه 
دادرسی معاف کند که البته این ادعا و رسیدگی به آن مختص اشخاص حقیقی است و 

دعوی اعسار از اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود.
گفته می شود که هدف و فلســفه اصلی وضع هزینه دادرسی بر دعاوی، جلوگیری 
از طرح دعاوی واهی در دادگستری است تا هرکس هرگونه اختالف و دعوای بی مبنایی 
را در دادگســتری طرح نکند و تورم پرونده های قضائی به حداقل ممکن برسد که البته 
طرح دعاوی اعســار متکثر در مراجع قضائی، عمال چنین هدف و فلسفه ای را در کشور 

ما خنثی کرده است.
با این حال باالبودن هزینه های دادرســی نیز باعث انصراف افراد ذی حق از پیگیری 
حقوق خویش از طریق طرح دعوی در مراجع قضائی شده و در مواردی احتماال توسل 
بــه روش هــای غیرقضائی از جمله شــرخری را که طبعا با ارتکاب جرم همراه اســت 
افزایش می دهد؛ بنابراین ضروری اســت که میزان هزینه دادرســی تعدیل و به نحوی 
سازمان دهی شود که در مواردی امکان استرداد آن به پرداخت کننده میسر باشد و اخیرا 
نیز رئیس قوه قضائیه بر این موضوع که خدمات قضائی باید با ارزان ترین قیمت ممکن 

به مردم ارائه شود تأکید داشته اند.
الزم به ذکر است که قانون گذار در مواردی برای هموارکردن مسیر احقاق حق و طرح 
دعوی برای افراد، امتیازات خاصی را برای برخی از شهروندان در نظر گرفته و ایشان را از 

پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده است.
قانــون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و 

انقالب (در امور مدنی) که در اســفندماه ۱۳۹۴ به تصویب رســید، افراد تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مســتمری بگیر سازمان بهزیستی کشور را با 
ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رســمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف 
کرده اســت که قطع نظر از برخی سوء اســتفاده هایی که برخــی از مددجویان با انتقال 

دعاوی دیگران به خود انجام می دهند، گام مثبتی در این مسیر بوده است.
در حال حاضر الیحه ای تحت عنوان «الیحه جامع هزینه های دادرسی» در معاونت 
حقوقی قوه قضائیه در دســت بررســی اســت که حائز نکات مثبتی است و در صورت 
تصویب نهایی در مجلس، تحوالت شــگرفی درخصوص هزینه های دادرسی از جمله 
امکان اســترداد هزینه دادرســی یا جریمه ۱۰ برابری هزینه دادرسی برای طرح دعاوی 

واهی و نیز معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی ایجاد خواهد کرد.
با وجود این شایسته است با توجه به دغدغه امروز مجلس برای کاهش هزینه های 
بنگاه هــای خصوصــی که منتهی بــه ارائه طرح کارشناسی نشــده و بی مبنــای اجازه 
اســتفاده شــرکت های خصوصی از نماینده حقوقی به جای وکالی دادگســتری شــده 
اســت؛ این شرکت ها نیز که ممنوع از ادعای اعســار از پرداخت هزینه دادرسی هستند، 
مانند شــرکت های دولتی کــه در الیحه قوه قضائیه از پرداخت هزینه دادرســی معاف 
اعالم شــده اند، از پرداخت هزینه دادرســی یا حداقل نیمی از آن معاف شوند تا هزینه  
آنهــا از ایــن طریق و با این امتیــاِز معقول کاهش یابد نه آنکه با دادن حق اســتفاده از 
نماینــده حقوقــی، باعث اضــرار به حقوق اشــخاص حقوق خصوصــی و ازبین رفتن 
منافع آنها به واســطه استفاده از اشــخاص بی تجربه و فاقد تخصص در امر طرح دفاع

 و دفاع شود.
*حقوق دان و وکیل دادگستری

پنجشنبه
۹ تیر ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۶

فراخوان

کمک به ۲ خانواده بدسرپرست برای تهیه سرپناه
شرق: خانواده های زیادی زیر بار گرانی کمر خم  کرده اند و خانمان و شاکله زندگی شان به 
هم ریخته است. این مسئله بیشتر در میان قشر متوسط و کم برخوردار به چشم می خورد. 
خانواده نصیبه و مهری، دو خانواده هستند که حاال وسایل کهنه شان را که در حد گذران 
معمول زندگی است، در گوشه  حیاط خانه دوست و آشنا جمع کرده اند تا بتوانند از پس 
هزینه های کمرشکن اجاره و ودیعه مسکن بر بیایند. مهری ۴۳ ساله است و در یک کارگاه 
قالی بافی در ساوه کار می کند. شوهر او قاسم به جرم حمل مواد مخدر حبس ابد دارد و 
خودش نان آور خانواده چهارنفره شان است. مهری می گوید:  قاسم جرم را گردن گرفت 
چون صاحبــکارش بهش وعده داد برای ما خانه و ســرپناه و یک حقوق ماهانه تأمین 
می کند. تمــام برنامه ریزی ها را طوری چیدند که مو الی درزش نرود و قاســم گناهکار 
باشــد. بعد از آنکه حکم قاســم آمد، صاحبکارش ســکته کرد و مرد و بچه هایش هم 
اصال ماجرا را گردن نگرفتند و من را از خانه شان با کتک بیرون کردند. پسر بزرگ مهری، 
نادر ۱۴ ســاله است که بعد از شیوع کرونا و آنالین  شدن مدارس، به دلیل نداشتن تبلت و 
گوشــی هوشمند نتوانست ادامه تحصیل دهد و به صورت فصلی کارگری می کند و دو 
فرزند دیگر مهری هم دبســتان می روند. مهری ماه گذشته به دلیل آنکه نتوانست پول 
پیشــی را که صاحبخانه شان از او می خواست، تأمین کند، مجبور شد اسباب و اثاثیه اش 
را در گوشــه ای از حیاط خانه همسایه شــان بگذارد و با کفش های آهنی به دنبال خانه 
باشــد، اما هنوز به نتیجه نرسیده. او می گوید: شب ها خانه مادرم می رویم در پاکدشت. 
اما شــما تصور کن در یک اتاق ۱۴متری من و ســه بچه ام، مادر و پدرم و خواهر و برادرم 
زندگی می کنیم. صدای برادرم در آمده و مدام غر می زند تا جایی که دیشــب پسرم خانه 
نیامــد. مهری خانه ای را پیدا کرده که تقریبا برای او و فرزندانش شــرایط ایدئالی دارد و 
صاحبخانه با او قرارداد دوساله می بندد، اما ودیعه این خانه ۴۰ میلیون تومان است و او 
۱۵ میلیون برای تهیه این خانه کم دارد. شــرایط نصیبه هم تقریبا شبیه به مهری است. 
حاال چهار ســال می شود که همسر نصیبه گم شده است. همسر او که معتاد به شیشه 
بود، یکی از روزهای پاییزی سال ۹۷ از خانه خارج می شود و دیگر باز نمی گردد. مراجعه 
به پلیس و آگهی روزنامه و گشــتن در بیمارســتان ها و پزشــکی قانونی افاقه نمی کند. 
نصیبه پرستار سالمند است. او دو فرزند هشت و ۱۲ ساله دارد. نصیبه اسبابش را بعد از 
آنکه صاحبخانه به دلیل باال رفتن اجاره با او قرارداد نبسته، به خانه خواهرش برده و حاال 
شوهرخواهرش می گوید تا ۱۰ روز دیگر باید اسبابش را از خانه او ببرد، چون جایشان تنگ 
اســت. نصیبه می گوید: هرشــب یک جا می خوابیم؛ یک شب خانه همسایه سر  کوچه، 
یک شــب خانه همســایه ته کوچه، یک شب خانه خواهر، یک شــب خانه صاحبکار... 
ولی دیگر شــدنی نیست. تصمیم دارم در خیابان چادر بزنم. نصیبه هم برای تأمین یک 
ســرپناه مناسب حداقل ۱۵ میلیون نیاز دارد تا بتواند ودیعه اش را به ۵۰ میلیون برساند 
و یک خانه کوچک اجاره کند. ما مطابق رســم گذشــته، روی کمک خوانندگان «شرق» 
حساب می کنیم. عالقه مندان کمک به این دو خانواده می توانند مبالغ اهدایی خود را به 
شماره کارت ۵۰۴۷۰۶۱۰۳۵۲۱۸۴۴۱ بانک شهر، به نام شهرزاد همتی پل سنگی، خبرنگار 
گروه جامعه روزنامه «شرق» واریز کنند. گزارش اقدامات بعدی در همین صفحه منتشر 

خواهد شد.

ضرورت تجدیدنظر در هزینه های دادرسی

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

ورزش بوکس- حرف فاصله ۸- نوعی ماده معدنی شبیه 
شیشــه- خجستگی- اندیشــه ۹- درخت زبان گنجشک- 
کیفر- بدنــام ۱۰- دیاگــرام- تباهی- جامه کس ســیه و 
... خــود ازرق نکنیــم ۱۱- پرنده ای از خانــواده کرکس- 

گدایــی- امــا ۱۲- عرق کردن- نفی کننده- ســخن  صریح 
۱۳- تجربه شده- صادق و بی ریا- دلیر و بی باک ۱۴- حرف 
ندا- رفتار تالفی جویانه- پیل الکتریکی ۱۵- واحدی برای 

افقی:  اندازه گیری زاویه- درک کردن- مقام و رتبه 
 ۱- متواضع و فروتن- پارلمان مرکزی کشــور آلمان 
۲- افسار- تقویم- نوعی پوست دباغی شده ۳- فانوس 
دریایــی- مقدس و ممنوع- نویســنده رمان فلســفی 
کاندید ۴- شانه  به   ســر- همیشــگی- بندگان ۵- زنده- 
دیوار نازک- عنوانی برای ملکه های روســیه ۶- چنین 
دشمنی بهتر از دوســت نادان است- از القاب اشرافی 
اروپایی- گرما ۷- میــوه ای آبدار- بلند و واال- ۶۰ ثانیه 
۸- قدرت و نیرو- از اولین هنرمندان نقاشیخط در دوره 
معاصر بود- ســقف دهان ۹- قوم سفیدپوست بومی 
اروپای شــرقی- از القاب اشــرافی زنان اروپا- لطافت 
۱۰- شهر مدفن ستارخان- سروری- زبانه آتش ۱۱- به 
صورت علنی- مجموعه نغمات یک دستگاه موسیقی- 
ریشــه ۱۲- از القاب حضرت فاطمــه(س)- جان ها- 
دختر مازندرانی ۱۳- بین ســاعد و بازو- کندفهم- یک 
خط از نوشته ای ۱۴- در زمستان می بارد- دریچه ای در 
قلب پستانداران- دستگاهی برای شکل دادن به فلزات 
۱۵- کتابی نوشته ژان ژاک روســو درباره وقایع زندگی 

خودش- بازار قدیمی و معروف میدان نقش جهان
عمودی: 

۱- فرزنــد صالــح- ارزش محبــت و نیکی دیگران 
را می دانــد- قشــنگ ۲- پلیــس مبارزه با ســارقان و 
تبهکاران- گناهکار- رب النوع خورشید در مصر باستان 
۳- چاقوی آشــپزخانه- پهلــوان افســانه ای آذری- 
بزرگواری ۴- زهر-  دشنام گو- آکادمی علوم و هنرهای 
سینمایی ۵- دینداری- کتابی از زیگموند فروید- روکار 
ساختمان ۶- واضح و قابل شنیدن- پیچیده و مشکل- 
سخنان بی پایه و اساس ۷- دمل چرکی- اصطالحی در 
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قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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