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حوادث

گزارش جلسه
رئیس کل دادگستری مطرح کرد:

ایرادات مختلف در انعقاد قراردادها از سوی مشاوران امالک
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به موضوع مشکالت
ناشی از وجود نواقص و ایرادات مختلف در انعقاد قراردادها از سوی
مشاوران امالک ،خواستار برنامه ریزی در خصوص این موضوع برای
کاهش پرونده های مرتبط در این حوزه شد.
حجت االسالم «جعفری» با بیان این مطلب در پنجمین نشست شورای
قضایی استان طی امسال از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم دادگستری کل استان خواست با جلب مساعدت و همکاری
دستگاه های ذی ربط و اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف به طور
هدفمند برنامه ریزی کنند تا میزان پرونده های قضایی متأثر از این
قبیل اشکاالت در استان به طور محسوس کاهش یابد .وی تصریح
کــرد :اجــرای ســاز وکارها و برنامه هــای توجیهی و آموزشی برای
مشاوران امالک و دست اندرکاران فعال در این بخش می تواند عالوه
بر شناسایی دقیق مهم ترین آسیب های مبتالبه ،زمینه به کارگیری

سوداگری با دنده سنگین
صدیقی
با یک تصمیم نابجا آینده اش را نابود کرد .به جای
کمک گرفتن از اعضای خانواده دست به سوی
دوست ناخلف اش دراز کرد و به چاه افتاد .در
یک غفلت از جاده اصلی زندگی خارج شد و به
بیراهه زد و در دود سوداگری مواد گم شد .حاال
پشت میله های زندان روزهای حبس خود را یک
به یک خط می زند .در ادامه گفت و گوی خبرنگار
ما را با یک زندانی حبس ابد  45ساله از نظر می
گذرانید.
چند وقت است و به چه جرمی در حبس
هستی؟
حدود  5سال است که به جرم قاچاق مواد آینده و
زندگی مشترکم را در زندان بر باد دادم.
شغل ات چه بود و چند فرزند داری؟
راننده کامیون بودم و از این راه مخارج خانواده
را می دادم .البته قبل از رانندگی مدتی مغازه
خواربار فروشی داشتم اما بنا به دالیلی آن را
جمع کردم.
چطور شد به سمت قاچاق مواد رفتی؟
قبل از رانــنــدگــی بــا خــودروهــای سنگین یک
سوپرمارکت داشتم و چون به دور از مواد بودم
زندگی ام رو به راه بود .روزی یکی از دوستانم
پیشنهاد داد با هم به طور شراکتی یک ماشین
سنگین بــه صــورت اقساطی بخریم امــا موقع
پرداخت اقساط خودش را کنار کشید و همه بار
روی دوش من افتاد .بعد از تحویل کامیون که
دست دوم بود به خاطر بی کیفیت بودن آن مدام
در تعمیرگاه بودم و چند بار هم به خاطر نداشتن
سرعت مجاز در جاده چپ کردم .با ادامه این روند
کم کم اقساط وام ماشین عقب افتاد و تصمیم
گرفتم آن را بفروشم .زمانی که ماشین را برای
فروش پیش یک مشاور اتومبیل به امانت گذاشتم
او سرم کاله گذاشت و پول ماشین را باال کشید.
وقتی دستم به جایی بند نشد و بدهی زیادی باال
آوردم به ناچار از ترس طلبکارها مدتی زندگی
پنهانی را در پیش گرفتم.
در مدت فرار از دست طلبکارها چه کار
می کردی؟

در این مدت با یک خودروی امانتی مسافرکشی
می کردم و هر چند وقت یک بار هم به طور پنهانی
شبانه با ترس سری به خانواده ام می زدم و بعد
از دیــدار با خانواده ام دوبـــاره به محل قبلی ام
برمی گشتم .روزی که داخــل خیابان مشغول
مسافرکشی بــودم یکی از آشنایانم را دیــدم که
پیشنهاد داد بــرای خالص شدن از آن وضعیت
مدتی با او در قاچاق مواد همکاری کنم تا دوباره
به زندگی ام سر و سامان بدهم .به خاطر گرفتاری
و بدهی اص ً
ال مغزم درست کار نمی کرد و قبول
کردم و همین ماجرا باعث شد از چاله در بیایم و
در چاه بیفتم.
بابت هر بار جا به جایی مواد چقدر پول
گیرت می آمد؟
قرار شد هر بار که محموله را به مقصد می رسانم
چند میلیون تــومــان دستمزد بگیرم امــا فقط
بدنامی اش برایم ماند .برای بار اول در خودروی
شخصی که با آن مسافرکشی می کــردم مقدار
زیادی مواد مخدر سنتی جاسازی کردم و بعد از
آن شبانه از بیراهه به هر زحمتی بود خودم را به
مقصد رساندم .بعد از آن صاحب محموله مدتی
ناپدید شد و با سر کار گذاشتن من برای پرداخت
دستمزد جا به جایی مواد ،مدتی سرگردان شدم
تا این که دوباره آفتابی شد و با حیله این بار نه تنها
طلب قبلی ام را نداد بلکه با چرب زبانی مرا راضی
کرد تا یک محموله دیگر را برایش به مقصد برسانم
تا بعد از آن با من تسویه کند .از سر ناچاری و البته
طمع ورزی دوبــاره وسوسه شدم و قبول کردم
چون از یک طرف به خاطر بدهی فراری بودم و از
طرفی می خواستم طلب محموله اولم را نقد کنم.
مثل بار اول همان مقدار مواد سنتی را از یک شهر
مرزی خریدم و داخل خودرو جاسازی کردم .بعد
از پشت سر گذاشتن چند ایست و بازرسی و قبل
از رسیدن به مقصد در یک ایست و بازرسی گیر
افتادم و رویاهایم بر باد رفت.
آیا پول قاچاق ارزش زندانی شدن را
داشت؟
معلوم است که هیچ چیز ارزش به زندان رفتن را
ندارد .آن موقع مغزم اص ً
ال کار نمی کرد و تحت
فشار تن به کار خالف دادم .اگر آن موقع به خاطر

شاید اگر آن زمان که بدهی باال
آوردم از اعضای خانواده ام
(خواهر و برادرانم) کمک می
خواستم دچار این مشکالت نمی
شدم .اگر به جای تصمیم اشتباه
برای فرار از خانواده ام یاری می
گرفتم نه قاچاقچی می شدم و نه
این که زندگی مشترکم تار و مار
می شد
بدهی زندانی می شدم خیلی بهتر از این بود که
به جرم حمل مواد به زندان بیفتم و آبرویم برود.
بعد از زندانی شدن من خانواده ام دچار مشکالت
ریز و درشت زیادی شدند .اگر خانواده همسرم به
داد همسر و فرزندانم نمی رسیدند معلوم نبود چه
سرنوشتی پیدا می کردند.
همسرم بعد از زندانی شدن من برای مردم کار
مــی کــرد و بــا کمک یــارانــه و همچنین مــادرش
زندگی مان را به هر زحمتی که بود سر پا نگه
داشت .البته همسرم معلوم نیست به خاطر حبس
طوالنی مدتم تا چه وقت پایم خواهد ایستاد .با
ندانم کاری آینده فرزندانم را در بن بست قرار
دادم چون هر کجا که برای کار می روند به خاطر
سابقه دار بودن من به آن ها کار نمی دهند.
حرف آخر؟
خودم مسبب اصلی این اتفاقات تلخ و دردناک
بودم و پشیمانی هم سودی ندارد .شاید اگر آن
زمان که بدهی باال آوردم از اعضای خانواده ام
(خــواهــر و بــرادرانــم) کمک می خواستم دچار
ایــن مشکالت نمی شــدم .اگــر به جــای تصمیم
اشتباه برای فرار از خانواده ام یاری می گرفتم نه
قاچاقچی می شدم و نه این که زندگی مشترکم
تار و مار می شد .زندان جزای آدم های طمع کار
و حریصی اســت که به جــای راه درســت ،قانون
گریزی را انتخاب می کنند.

ماجرای یک زن زباله گرد

فرار از پدر عصبانی ،گرفتار در منجالب افیون
پدرم یک کارگر ساده بود و از طریق حمل و جا به
جایی بار برای بازاریان ،زندگی ما را اداره می کرد.
او به خاطر سختی های زیادی که کشیده بود بسیار
تندخو و عصبی بود و مدام مادرم را به باد کتک می
گرفت.دختری که هم اکنون با زباله گردی زندگی
مــی کند ،ادام ــه مــی دهــد :روزی وقتی بــه خانه
برگشتم پدرم را دیدم که به شدت مادرم را کتک
می زند ،سریع خودم را به پدرم رساندم تا مانع اش
شوم ولی او مرا هم به باد کتک گرفت و با هم درگیر
شدیم و پدرم با عصبانیت مرا از خانه بیرون کرد .در
خیابان بیهدف می گشتم تا این که داخل پارک با
یک پسر خوش زبان آشنا شدم.
او با حرف هایش مرا خام کرد و قول داد در اسرع
وقت به خواستگاری ام بیاید ،به همین خاطر مدتی
با او در ارتباط بودم تا این که به قولش عمل کرد و
به خواستگاری ام آمد و من هم سریع قبول کردم
تا حداقل از آن زندگی عذاب آوری که پدرم برای ما
درست کرده بود ،خالص شوم.
بعد از ازدواج مان در یکی از خانه های پدرشوهرم
ساکن شدیم و بعد از مدت کوتاهی فهمیدم که همه
اعضای خانواده شوهرم در کار فروش مواد مخدر
هستند و من به کارهای شوهرم اعتراض کردم.
پدرشوهرم مجبور شد خانه دیگری در نزدیکی
خودشان برای مان اجــاره کند و در آن جا ساکن
شدیم .مدتی گذشت ،شوهرم به غیر از فروش مواد

کار دیگری بلد نبود و به خاطر همین این قدر از
دست کارهای او حرص خــوردم تا این که مشکل
عصبی پیدا کردم و سردرد عجیبی گریبان گیرم
شد .به پیشنهاد شوهرم برای کاهش دردم کمی
مواد مصرف کردم.
برای اولین بار لب به مواد زدم و تا به خودم آمدم
دیــدم در منجالب اعتیاد غــرق شــده ام و انــواع و
اقسام مــواد از نوع کــراک ،حشیش و ...را تجربه
کردم و از طرف دیگر شوهر بیکارم نیز همه وسایل
خانه را بــرای تهیه مــواد فــروخــت و چیزی بــرای

زندگی مان باقی نگذاشت تا این که روزی با هم
درگیر شدیم و شوهرم مرا از خانه بیرون کرد و بعد
از مدتی من را طالق داد و به خانه پدرم برگشتم.
وقتی پدرم مرا با آن وضعیت اسفناک دید دوباره
شروع به شماتت و نیش و کنایه زدن کرد و قبل از
این که بتوانم اعتیادم را ترک کنم از خانه فرار کردم
و تا االن هم آواره کوچه و خیابان هستم و برای
امرارمعاش خود زباله جمع می کنم و شب ها نیز
در کنار بقیه افراد مثل خودم به خواب های پریشانم
ادامه می دهم.

راهبردهای بازدارنده را در جهت جلوگیری از افزایش میزان ورودی
پرونده های ناشی از این اختالفات تسهیل کند .به گــزارش روابط
عمومی دادگستری کل استان ،بررسی روند اجــرای مصوبات سفر
استانی رئیس قوه قضائیه در دی سال  1399دیگر محور مورد بحث و
تبادل نظر در این نشست بود.رئیس کل دادگستری استان با اشاره به
فرایند پیگیری های انجام شده در خصوص اجرایی شدن مصوبات سفر
استانی رئیس سابق قوه قضائیه در سال گذشته ،خاطرنشان کرد :در
راستای تحقق اهداف و مصوبات سفر رئیس سابق قوه قضائیه ،پیگیری
ها و اقدامات متعددی انجام شد که تخصیص بخشی از منابع مالی که
در جریان این سفر مصوب شد ،با وجود پیگیری های عدیده تاکنون
محقق نشده است .وی تصریح کرد :انتظار داریم با تأمین منابع مالی
مصوب و تخصیص یافته به دستگاه قضایی و سازمان های تابعه در
استان برنامه های پیش بینی شده را اجرا کنیم.

اخبار

کالهبرداری  180میلیونی پس از نصب یک اپلیکیشن
رئیس پلیس فتای استان از بازگشت  180میلیون ریــال وجــه نقد
کالهبرداری شده به حساب مال باخته در بجنورد خبر داد؛ کالهبرداری
که پس از نصب یک اپلیکیشن اتفاق افتاده بود.
سرهنگ «یوسف شاکری» با اعــام جزئیات این خبر گفت :در پی
اعالم شکایت یکی از شهروندان بجنوردی مبنی بر این که با نصب
یک اپلیکیشن  180میلیون ریال وجه نقد از حسابش کسر شده،
بالفاصله موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.وی
با اشاره به این که کارشناسان پلیس فتا با تالش مستمر و بدون فوت
وقت اقدامات فنی و اطالعاتی خود را آغاز کردند ،افزود :با سرعت

عمل کارشناسان و پیگیری به موقع در این خصوص و همچنین رد
زنی حساب این شهروند ،مبلغ برداشت شده قبل از واریز به حساب
های دیگر ،ابتدا مسدود و بعد از انجام اقدامات قانونی به حساب این
شهروند واریز شد.رئیس پلیس فتا با بیان این که تمام اپلیکیشن ها
امن نیستند ،تصریح کرد :شهروندان همواره به توصیه ها و هشدارهای
پلیس توجه کنند تا دچار این گونه مشکالت نشوند ،همچنین مردم
می توانند از طریق تماس با تلفن  096380که به صورت  24ساعته
فعال است مشکالت خود را در خصوص جرایم سایبری با کارشناسان
پلیس فتا در میان بگذارند.

کشف خودروی سرقتی

کشف  2.1تن جو قاچاق

فرمانده انتظامی مانه و سملقان از کشف خودروی پراید سرقتی در کمتر
از  2ساعت در این شهرستان خبر داد.سرهنگ «مهدی مهران فر» در
تشریح این خبر اظهار کرد :روز گذشته ساعت  12:49در پی اعالم
مرکز فوریتهای پلیسی 110مبنی بر سرقت خودروی سواری پراید در
یکی از محلههای شهر آشخانه ،مراتب به منظور کشف و شناسایی سارق
خودرو در دستور کار قرار گرفت.سرهنگ «مهران فر» ادامه داد :در این
راستا با راهاندازی گشتهای محسوس و نامحسوس خودروی سرقت
شده در کمتر از  2ساعت در ساعت  14:38توسط گشت انتظامی
کالنتری  11کشف و شناسایی شد.فرمانده انتظامی مانه و سملقان با
اشاره به دستگیری و معرفی سارق خودرو به مراجع قضایی به شهروندان
توصیه کرد :مالکان خودروها باید با سرلوحه قرار دادن اصل هوشیاری،
خودروهای خود را به وسایل هشداردهنده و ایمنی مانند دزدگیر و قفل
فرمان مجهز و با رعایت هشدارهای انتظامی و ایمنی مانند پرهیز از پارک
خودرو در نقاط تاریک و خلوت ،از وقوع چنین مواردی پیشگیری كنند.

فرمانده انتظامی بجنورد از کشف  2تن و  165کیلوگرم جو قاچاق و
بدون مجوز حمل در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ «مسعود وحیدی» در بیان جزئیات این خبر گفت :در پی
اخبار رسیده مبنی بر انتقال مقداری جو بدون مجوز به شهرستان،
بالفاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افــزود :ماموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی ،به همراه
ماموران جهاد کشاورزی خودروی مذکور را در این حوزه استحفاظی
متوقف کردند و به بازرسی آن پرداختند.
فرمانده انتظامی بجنورد تصریح کرد :در نتیجه بازرسی از خودرو 2
تن و  165کیلوگرم جو وارداتی بدون هرگونه مجوز حملی کشف و
راننده خودرو نیز دستگیر شد.سرهنگ «وحیدی» در پایان با اشاره به
این که ارزش نهاده دامی مکشوفه بیش از  120میلیون ریال برآورد
شده است ،یادآور شد :متهم به همراه پرونده تشکیل شده برای سیر
مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

آژیر قرمز

اعاده حیثیت چیست؟
وقتی شخصی در معرض اتهامی قرار میگیرد ،آبرو و اعتبار اجتماعی او
نیز به خطر میافتد .بازگرداندن آبروی از دست رفته ب ه ویژه در جوامع
کوچک (که در آن اکثر مردم یکدیگر را میشناسند) مستلزم گذشت
زمان طوالنی و تحمل سالها رنج و دشواری است.
بنابراین برای حفظ حقوق یکایک شهروندان الزم است طرح هرگونه
ادعایی علیه اشخاص مبتنی بر جهات قانونی و دالیــل کافی باشد
تا اعتبار هیچ شهروندی بیجهت خدشهدار نشود .پس از شــروع به
رسیدگی قضایی نیز الزم است حداکثر احتیاط بهکار گرفته شود تا بر اثر
غرضورزی شاکی یا تبانی شهود یا اشتباه قاضی ،افراد بیگناه محکوم
به مجازات نشوند و در صورتی که پس از رسیدگی قضایی معلوم شود
که انتساب اتهام به متهم صحیح نبوده ،ضرورت دارد که عالوه بر صدور
حکم برائت متهم ،لطمهای که بر حیثیت اجتماعی او وارد شده ،به نحو
مناسبی جبران شود.
اصل  ۱۷۱قانون اساسی جمهوری اسالمی ایــران با توجه به اهمیت
این موضوع تأکید کرده است« :هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در
موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ،ضرر مادی یا معنوی

متوجه کسی شود ،در صورت تقصیر ،مقصر طبق موازین اسالمی ضامن
است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر
حال از متهم اعاده حیثیت میشود».
ماده  ۱۰قانون مسئولیت مدنی نیز برای تحقق این مهم ،مقرر کرده
است« :كسى كه به حیثیت و اعتبارات شخصى یا خانوادگى او لطمه وارد
شود ،مىتواند از كسى كه لطمه وارد آورده است ،جبران زیان مادى و
معنوى خود را بخواهد .هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب کند
دادگاه مىتواند در صورت اثبات تقصیر عالوه بر صدور حكم به خسارت
مالى حكم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهى و درج
حكم در جراید و امثال آن نماید».
قانون مجازات اسالمی (مصوب  )۱۳۷۵هم در مــواد  ۶۹۷و ۶۹۸
هرگونه انتساب ناروای عمل مجرمانه به دیگران و حتی انتشار هر مطلب
دروغی دربار ه دیگران را جرم شناخته و همچنین تأکید کرده که باید از
شخصی که آبروی او بر اثر نسبت دادن غیرواقعی چنین اعمالی آسیب
دیده است« ،اعادهحیثیت» شود.
منبع :میزان


