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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

در راهروی دادگاه خانواده

حکم قصاب متخلف اعالم شد

یار بی وفا

صدیقی -بین زمین و آسمان گیر کرده و نمی داند
چه کار کند ،بالتکلیف با یک بچه تنها و بی یاور مانده
است .می گوید ای کاش فریب همسر نیرنگ بازم را
نمی خوردم و زن دوم او نمی شدم.
زن پریشان و نگران آینده خود و فرزندش از بی مهری
همسر و زندگی توفان زده اش در راهــروی دادگاه
خانواده می گوید :فکر می کردم با جدایی از شوهر
اولم خوشبخت می شوم اما همه این ها خوابی بیش
نبود و فقط چند صباحی روی خوشی را دیدم .شوهر
اولم دست بزن داشت و خیلی من را اذیت می کرد
تا این که کارد به استخوانم رسید و از او جدا شدم.
بعد از طالق نمی خواستم ازدواج کنم اما با چرب
زبانی شوهر دومم فریبش را خوردم و در دام هوس او
افتادم .با وجود این که شوهر دومم زن و فرزند داشت
اما با هزار وعده و نیرنگ من را خام حرف های پوچش
کرد تا راضی شدم زن دوم او شوم.
شوهرم به واسطه شغل اش مــدام در سفر است و
برای همین مدتی با او در شهرهای مختلف زندگی
ک ــردم .بعد از مدتی زنــدگــی در شهرهای غریب
همسرم از من خواست به زادگاهم برگردم .شوهرم
یک خانه برای من و تنها دخترم اجاره کرد و به محل
کارش برگشت که در یکی از شهرهای شرق کشور
بود.
قرار شد هر چند وقت یک بار به ما سر بزند و عالوه
بر تامین مخارج زندگی کرایه خانه را پرداخت کند.
بعد از گذشت چند ماه دیدم خبری از او نشد و گوشی
اش را جواب نمی داد تا این که با تماس های پی در
پی باالخره جواب تلفن ام را داد و به زور کرایه خانه
را از او گرفتم.
بعد از آن دیگر جواب تلفن ام را نداد و فقط یک پیغام
برایم فرستاد که دیگر حاضر نیست با من زندگی کند
و از طرفی نمی تواند کرایه خانه ام را بدهد و خودم
باید جور زندگی ام را بکشم.
با شنیدن این جمالت خیلی خشمگین شدم و برای
همین به محل کار همسرم رفتم ،وقتی با او مالقات
کــردم خیلی سرد با من برخورد کــرد .اول گفت به
خاطر زن اولش نمی تواند به زندگی با من ادامه دهد
و باید از هم جدا شویم و حضانت بچه را به جای مهریه
به من می دهد.
وقتی اصــرار من را دیــد گفت او به خاطر هــوس و
خوشگذرانی با من ازدواج کرده است و دیگر برایش
جذابیتی ندارم.
با شنیدن این جمالت از کوره در رفتم و با او درگیر شدم
و با کلی آه و افسوس به زادگاهم برگشتم .بعد از آن
ماجرا از یک طرف صاحب خانه کرایه اش را می خواست
و از طرفی مخارج سنگین زندگی امانم را بریده بود،
برای همین تصمیم گرفتم به دادگاه خانواده بیایم تا با
شکایت از همسر هوس بازم حق و حقوق از دست رفته
ام را از او بگیرم.

حوادث

3

تقاصگوشت های فاسد

حکم بدوی متصدی قصابی در دادگاه تجدیدنظر استان برای فروش
گوشتفاسدتاییدشد.بنابراعالمروابطعمومیشبکهدامپزشکیبجنورد،
متعاقب پیگیری شکایت شبکه دام پزشکی بجنورد از متصدی یک واحد
قصابی که به عرضه گوشت فاسد مبادرت می کرد ،حکم بدوی وی مبنی
بر تحمل شش ماه حبس در دادگاه تجدیدنظر استان تایید و ابالغ شد.

صدیقی
«صبح زود قبل از رفتن به مدرسه مواد مصرف می کردم
و در مدرسه دور از چشم ناظم داخل سرویس بهداشتی
سیگار می کشیدم تا از خماری ام کم شود چون مدام
سرکالس چرت می زدم و پیش همه می گفتم به خاطر
شــب نشینی و بــی خــوابــی کسل هستم .هیچ کــس از
اعتیادم در مدرسه خبر نداشت تا ایــن که روزی مدیر
مدرسه حین کشیدن سیگار مچم را گرفت  »...این ها
بخشی از صحبت های دختری جــوان است که در سن
15سالگی فریب خورد و در تله اهریمن گرفتار شد .دختر
رنگ پریده با دنــدان های کدر دربــاره ماجرای زندگی
زنگار بسته اش می گوید :از روزی که آن زن من را در دام
اعتیاد گرفتار کرد یک روز خوش در زندگی ام ندیدم و
همه چیزم را از دست دادم؛ از غرور و جوانی ام تا درس
و مدرسه و آینده ام.
به خاطر هــوس و مــزه مــزه کــردن مــواد ،دوران طالیی
زندگی ام را تباه کردم .دختر نوجوان گرفتار در گرداب
مواد افیونی که با تعارف فردی پای بساطی نشست که
زمین گیرش کرد ،تعریف می کند :روزی بعد از مدرسه
به خانه آمدم و قبل از این که به سراغ درسم بروم پیش
زنی که با ما زندگی می کرد رفتم و دیدم در خانه مشغول
مصرف مواد صنعتی بود.
او نگاهی به من کرد و گفت اگر دوست دارم می توانم
چند ُپک بزنم زیرا به جایی بر نمی خورد و چون جوان
هستم مواد تاثیری جز خوشی بر من ندارد .نمی دانم چه
شد که به تعارفش پاسخ مثبت دادم.
چون او با لذت دود مواد را می بلعید هر کسی را وسوسه
می کرد .دختر بی خبر از دنیا نمی دانست که تاثیر مواد
صنعتی آن چنان است که در قدم اول مثل یک کوزه پر
از شهد خود را نمایان می کند اما بعد از افتادن داخل آن
از شهد خبری نیست و آن چه انتظارت را می کشد اسید
است و جانت را ذره ذره از درون ذوب و به جسمی بی
خاصیت بدل می کند.
دختر فریب خورده ادامه می دهد :وقتی برای اولین بار
مواد مصرف کردم حس خوبی به من دست داد و بعد از آن
وسوسه من را رها نکرد و هر روز از هروئین او استفاده می
کردم و نشئه می شدم.
پدر و مادرم هر دو کارگر بودند و صبح تا شب سر زمین

های مردم کارگری می کردند و شب از خستگی خیلی
زود می خوابیدند و کاری به کار من نداشتند .دختر جوان
کم تجربه عالوه بر مواد سیگار هم می کشید تا به قول
خودش نشئه اش چند برابر شود .او درباره مدرسه اش
می گوید :وقتی در دام اعتیاد گرفتار شدم آن زن که به
خاطر تنهایی به خانه مان پناه آورده بود ناپدید شد .بعد از
رفتن او مجبور شدم با سرقت پول های مادرم خودم دم در
خانه ساقی بروم و مواد بخرم.
صبح زود قبل از رفتن به مدرسه مواد مصرف می کردم
و بعد از آن در مدرسه به دور از چشم ناظم در سرویس
سیگار می کشیدم تا کمی از خماری ام کم شود چون
مدام سرکالس چرت می زدم و به همه می گفتم به خاطر
شب نشینی و بی خوابی کسل هستم .هیچ کسی از
اعتیادم در مدرسه خبر نداشت تا این که روزی مدیر حین
کشیدن سیگار مچم را گرفت و بعد از آن بود که خانواده ام
متوجه اعتیادم شدند.
بعد از این ماجرا مادرش خیلی سعی می کند او را در خانه
ترک دهد اما فایده ای نداشت ،گذشته از این ها وقتی
می بیند حال دخترش بد می شود به خاطر احساس
مادرانه اش راه غلط را بر می گزیند و پول مواد دخترش
را می دهد تا بیش از آن شاهد ناله و بد حالی جگر گوشه
اش نباشد .دختر رنگ به رخسار نمانده می گوید :رفته
رفته اعتیادم زیاد شد و دیگر از آن دختر با نشاط خبری
نبود.
به خاطر خماری الغر و کج و معوج شده بودم به همین دلیل
بعد از اتمام سال تحصیلی به ناچار ترک تحصیل کردم .در
واقع عذر من را خواستند چون به یک الگوی ناهنجار برای
دانش آموزان در مدرسه تبدیل شده بودم.
چند بار در خانه سعی کردم ترک کنم اما دوباره پایم می
لغزید و به سوی مواد می رفتم .دختر تنها که به خاطر یک
اشتباه از جاده اصلی زندگی خارج شده بود برای مدتی دل
به دیار غربت می سپارد و چند صباحی در یکی از شهر های
شمالی کشور روزگار می گذراند.
او تعریف می کند :دیگر خسته شده بودم چون اطرافم پر
از مواد فروش بود و نمی توانستم تصمیم درست بگیرم
برای همین کوله بارم را بستم و راهی دیار غربت شدم.
روز اول در شهر غریب در صف نانوایی با یک پیرزن آشنا
شدم و با خرید چند عدد نان برای او دلش را به دست

کشف لوازم تحریر قاچاق
صدیقی 2 -هزار و  420قلم انواع لوازم تحریر قاچاق کشف و ضبط
شد .مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی با بیان این خبر
افزود :مأموران پلیس آگاهی استان در راستای مبارزه با قاچاق کاال
و ارز در بازرسی از یک واحد باربری در بجنورد موفق به کشف این
کاالهای قاچاق شدند« .سیدالموسوی» با بیان این که ارزش کاالی
کشف شده 75میلیون ریال است ،اظهار کرد :در این راستا گزارش
تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد و در شعب
ویژه در حال رسیدگی برای صدور حکم است.

تلنگر

دیگر خسته شده بودم چون اطرافم
پر از مواد فروش بود و نمی توانستم
تصمیم درست بگیرم برای همین کوله
بارم را بستم و راهی دیار غربت شدم
آوردم و این سرآغاز زندگی دو نفره ما شد .پیر زن که مثل
من تنها زندگی می کرد از من خواست تا زمانی که در آن
شهر هستم کنار او بمانم.
در ازای کارهای خانه مزدی نمی گرفتم و از این که خرج
من را می داد و یک سرپناه در اختیارم گذاشته بود راضی
بودم .نزدیک به دو سال در کنار پیرزن ماندم و در این
مدت به خاطر دوری از دوستانم و محله آلوده مان از بدی
ها پاک شدم و کم کم خودم را پیدا کردم.
احساس می کردم دوباره همان دختر قبل از آشنا شدن با
مواد شده ام و به آینده امیدوار شدم اما حیف که دلتنگی
هایم دوباره کار دستم آمد و با تماس های مادرم هوای
دیارمان را کردم و دوباره به محله مان بر گشتم.
با برگشتنم نزد خانواده دوباره همه چیز از نو شروع شد
و بوی مواد مرا تحریک کرد و نتوانستم مقاومت کنم و به
سراغ مواد رفتم.
بعد از شروع مصرف مواد به شدت از خودم و از همه خسته
و بیزار شدم و خودم را دوباره در قفس دیدم .وقتی هر روز
منزوی تر شدم تصمیم قطعی ام را گرفتم و از برادرم خواستم
من را به کمپ بیاورد تا از قفس دود و اعتیاد رها شوم.

بررسی موانع توقیف اموال دولت و
شهرداریها ()1
هنگامی که طرح دعوایی علیه نهادهای دولتی و عمومی از طریق مراجع
قضایی به پیروزی برسد یکی از سؤاالت مطرح شده این است که چنانچه
حکم دادگاه قطعی و الزماالجــرا شود ،تا چه اندازه دایره اجرای حکم
اجازه دارد موضوع محکومیت را از محل وجوه دولتی اجرا یا حسب مورد،
اموال آن به مزایده و فروش گذاشته شود؟گرچه در پاسخ به این سؤال در
ابتدا چنین به نظر میرسد که قوانین موضوعهای وضع شده که توازن و
برابری بین محکوم له و دولت را مخدوش و عم ً
ال مردم را در رسیدن به
حق شان درگیر بوروکراسیهای اداری میکند ،لیکن در این بروشور با
بررسی عمیق تر درخواهیم یافت که آرای صادر شده قطعی با حصول چه
شرایطی ،قابلیت اجرایی دارد.

 I Iمفهوم توقیف اموال

توقیف اموال در صورتی مطرح میشود که بدهکار حاضر به پرداخت
بدهی خود به طلبکار نباشد .در اینصورت اگر عین مال موجود باشد
همان مال توقیف میشود و در صورتیکه عین آن موجود نباشد ،معادل
آن از سایر اموال مدیون توقیف میشود .توقیف مال اعم از وجه نقد و
مال منقول یا غیرمنقول است .توقیف در دو مرحله انجام میشود یکی
در ابتدای طرح دعوی یا در اثنای رسیدگی و قبل از صدور حکم قطعی
که بهعنوان تأمین خواسته یا دستور موقت لقب دارد و هدف این است
که خوانده (مدیون) نتواند امــوال خود را انتقال دهد یا حیف و میل
کند .در این مرحله هنوز حقانیت و طلب خواهان به اثبات نرسیده و در
حد ادعاست .در مواردیکه مستندات خواهان قوی باشد از قبیل سند
رسمی یا اسناد تجاری ،قانون گذار خواهان را معاف از تودیع هرگونه
خسارت احتمالی کرده است .ولی در سایر موارد خواهان باید مبلغی را به
تشخیصدادگاهباتوجهبهمستنداتوینزدصندوقدادگستریبسپارد.
معاونت فرهنگی دادگستری خراسان شمالی


