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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

صدورکیفرخواست برای اختالسکنندگان آردی
بــرای متهمان اختالس و تضییع حقوق بیت المال در شرکت آرد و غله خراسان شمالی در سال های
گذشته کیفرخواست صادر شد.
بر اساس اطالعات دریافتی خبرنگار ما از مراجع قضایی ،برای مدیرکل وقت آرد و غله خراسان شمالی در
خصوص پرونده اختالس در این شرکت در سال های گذشته به اتهام اهمال در تضییع حقوق بیتالمال و

اختالس در شرکت آرد و غله کیفرخواست صادر شد .همچنین برای  4مدیر کارخانه ای که در این پرونده
دخیل بودند به اتهام تحصیل مال نامشروع یا معاونت در تحصیل مال نامشروع از سوی دادسرای عمومی
و انقالب بجنورد کیفرخواست صادر شد تا پرونده اتهامات این متهمان برای صدور حکم در دادگاه بررسی
شود.

ماجرای زنی که از حساب و کتاب شوهرش خسته شد

صدیقی

انتهای خساست

«برای یک شارژ  2هزار تومانی چنان من را پیش
دوستانم ضایع کرد که همه مات و مبهوت مانده
بودند که این چه رفتاری بود از همسرم سر زد.
حتی باور کردنش سخت است که شوهرم حتی
در زمــان نــامــزدی موقع بیرون رفتن مــان فقط
کرایه خــودش را حساب می کرد و مــدام من را
با اعمال و رفتارش در شــوک و حیرت فــرو می
برد» .ماجرای زندگی یک زوج جوان باورکردنی
نیست اما واقعیت دارد؛ مرد جوانی که در دوران
نامزدی اش حتی از خرید یک شارژ برای نامزدش
خودداری می کرد و با خساست بی حدش همه را
در شگفتی فرو می برد.
بنا بر اظهارات زن جوان ،ماجرا از این قرار است
که سنگ بنای ازدواج زوج جوان از سوی خانواده
هــا و بــه شکل سنتی گــذاشــتــه شــد و خــانــواده
دختر بدون انجام تحقیقات الزم بنا بر آشنایی
دورادورشان جواب مثبت به خواستگار دخترشان
دادند .دختر جوان زمانی که با خوشحالی لباس
عروسی پوشید اص ً
ال خبر نداشت پای سفره عقد
مردی می نشیند که سرش زیــادی در حساب و
کتاب است.
دامــاد جــوان طــرز فکر عجیبی دارد و به جای
مهیا کردن لحظات خوش و خرید کادو برای روز
پیوندشان مدام بر طبل حساب و کتاب ریالی می
کوبد و می گوید که مخارج تفریح و بقیه چیزها در
دوران نامزدی بر عهده پدرزن است .اولین شوک
را داماد جوان روزی که با نامزدش برای خیابان
گردی به بازار رفته بودند به عروس وارد می کند

و در زمان بازگشت به خانه فقط کرایه خودش را
پرداخت می کند و بعد از آن منتظر پرداخت بقیه
کرایه از سوی نامزدش می شود که این ماجرا
حتی راننده را هم به تعجب وامی دارد .کشمکش
بین زوج جوان از آن لحظه به بعد آغاز و زندگی آن
ها وارد چالش های زیادی می شود.
زن جوان با دلی پر از حسرت می گوید :من خوش
خیال فکر می کردم با یک آدم روشنفکر ازدواج
کرده ام چون ظاهر همسرم این را نشان می داد
اما بعد از آن فهمیدم که از روی ظاهر نمی شود
کسی را شناخت .در دوران نامزدی مان هنگام
بازگشت به خانه ،نامزدم با رفتار نامتعارفش برای
پرداخت نکردن کرایه تاکسی من چنان شوکی به
من وارد کرد که مات و مبهوت مانده بودم که آیا
این کار شوهرم شوخی بود یا جدی؟ بعد از این
اتفاق با خودم گفتم شاید پول در دستش نبوده
و این کار را برای خنده انجام داده است اما این
خیال باطلی بود و آن جا نیت واقعی نامزدم را
نفهمیدم.
بعد از آن اتفاق حتی چند بار از نامزدم تقاضای
خرید شارژ تلفن همراه کردم اما هر بار موضوع
را عوض می کرد و من هم به خیال این که مشغله
کاری دارد زیاد جدی نمی گرفتم تا این که یک
روز جلوی دوستم چنان من را خجالت زده کرد
که توان باال گرفتن سرم را نداشتم.
نامزدم در کمال حیرت از من تقاضای کارت عابر
بانکم را کرد ،وقتی دید با تعجب به او نگاه می
کنم رو به من گفت که در زمان نامزدی او وظیفه
ای برای پرداخت هزینه رفت و آمد و بقیه چیزها
نــدارد و این وظیفه پــدرزن است .با شنیدن این

تلنگر

کیفرخواست چیست؟
کیفرخواست همان ادعانامه دادستان است که پس از پایان تحقیقات مقدماتی در خصوص متهم صادر
میشود .همچنین برخی حقوقدانان کیفر خواست را چنین تعریف میکنند :تقاضای دادسرا از محکمه
جزا برای تعیین مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی درباره متهم ،کیفرخواست نامیده میشود.پس از پایان
تحقیقات ،بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع و با اعالم ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود پرونده را نزد
دادستان ارسال میکند .عقیده بازپرس در هر حال یکی از موارد زیر است.
-۱عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصو ًال جرمی واقع نشده است.
 - 2عمل متهم جرم بوده و قرار مجرمیت صادر می شود .دادستان در  5روز پرونده را مالحظه و نظر خود
را اعالم می کند.در صورت نخست قرار منع یا موقوفی تعقیب متهم صادر و در صورت موافقت با مورد دوم
کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال می شود.

 I Iصدور کیفرخواست خطاب به دو مرجع:

ممکن است متهم دارای دو اتهام و دادرسی در خصوص یکی از آنها در صالحیت دادگاه انقالب و در
خصوص دیگری در صالحیت دادگاه عمومی یا کیفری باشد.
در این گونه موارد با توجه به سکوت قانون جدید دادسرا ،بایستی بر اساس ماده  55قانون آیین دادرسی
کیفری عمل شود؛ یعنی دادسرا دو کیفرخواست جداگانه خطاب به مرجع صالح صادر و برای یکی اصل
پرونده و برای دیگری رونوشت آن را ارسال کند.

 I Iاثرکیفرخواست:

طبق بند ج ماده 14قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب ،دادگاه های جزایی و انقالب فقط به جرایم
مندرج در کیفرخواست رسیدگی می کنند مگر در مورد جرایمی که مستقیم ًا در دادگاه و بدون کیفرخواست
مطرح شده باشد ،همچنین جرایمی که مجازات قانونی آن ها فقط تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک
میلیون ریال است و جرایم اطفال مستقیم ًا در دادگاه های مربوط مطرح می شود.در صورت صدور قرارهای
منع یا موقوفی تعقیب شاکی می تواند در  10روز از تاریخ ابالغ به آن اعتراض کند و در این صورت موضوع
در دادگاه صالحه در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح می شود .رای صادر شده از
دادگاه در این خصوص قطعی خواهد بود.
منبع :میزان


خبر
رئیس کل دادگستری خبر داد:

خراسان شمالی پایلوت دستورالعمل کنترل مجرمان
جمالت برق از سرم پرید و نمی دانستم چه عکس
العملی نشان دهم.
بعد از آن واقعه مدتی بین مان شکراب شد اما
مثل دفعات قبل با پا در میانی بزرگ ترها این
مسئله پایان یافت.
به اصرار خانواده ها برای حل این مشکل زندگی
مشترک مان را آغاز کردیم اما اوضاع بهتر نشد
بلکه بدتر و چهره واقعی همسرم بیشتر از قبل
نمایان شد.
همسرم با رفتارهای زننده اش هر بــار من را
بیشتر حیرت زده می کرد و حتی می گفت اگر
هفته ای بیش از یک بار به خانه پدرم رفت و آمد
داشته باشم باید هزینه آن را پدرم پرداخت کند.
هر چقدر سعی می کردم خودم را کنترل کنم و
همسرم را از حساب و کتاب عجیب و غریبش
بیرون بیاورم فایده ای نداشت و مرغ او فقط یک پا
داشت .همسرم چنان من را با رفتارهای بچگانه

اش پیش همه به خصوص خانواده ام خجالت زده
کرد که موضوع زندگی مشترک مان نقل محافل
و دورهمیهای فامیل شد.
هر بار که به خاطر رفتارهای دور از عقل و انصاف
همسرم با حالت قهر خانه را ترک می کردم با پا
در میانی بزرگ ترها به خانه ام برمی گشتم اما
ای کاش در همان دوران نامزدی از خواب غفلت
بیدار و از همسرم جدا می شدم و این روزهــای
حقیرانه را نمی دیــدم .همسرم اصــرار داشت به
خاطر این که پدرشوهرم خانه اش را در اختیارمان
گذاشته است دستورات اعضای خانواده اش را
بدون چون و چرا اجرا کنم تا مبادا از ما دلخور
شوند و مجبور شود کرایه خانه پرداخت کند.
بعد از گذشت یک سال از زندگی مشترک مان
دیگر کاسه صبرم لبریز شد و به دادگاه خانواده
آمدم تا هر چه زودتر خودم را از این زندگی برزخی
نجات دهم.

خراسان شمالی پایلوت اجرای دستورالعمل موضوع کنترل مجرمان شده است.رئیس کل دادگستری
خراسان شمالی در چهارمین نشست ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه ای ،خطرناک و سابقه دار استان
طی امسال با اعالم این خبر بر ضرورت سطح بندی و جانمایی مشخصات و هویت کامل این مجرمان و
بارگذاری اطالعات حاصل شده در بانک های اطالعاتی جامع در مراتب شهرستانی،استانی و ملی تأکید
کرد.
حجت االسالم «جعفری» احصا و تفکیک انواع مجرمان موضوع دستورالعمل را گامی مهم در تدوین خط
مشی مشخص و تخصصی به مقتضای نوع جامعه هدف و تسهیل تحقق اهداف موردنظر ،مطابق با شاخص
ها و مختصات پیش بینی شده برای افراد حرفه ای ،سابقه دار و خطرناک از حیث ماهیت و نوع تعاریف هر
یک از گروه های یاد شده ،توصیف کرد.
وی در خصوص دستورکار این نشست خاطرنشان کرد :اعالم گزارش ضابطان به دادستان ها در خصوص
تشخیص اسامی مجرمان موضوع دستورالعمل ،اقدامی مهم و اساسی برای تسهیل و تسریع در اجرای دیگر
اهداف مندرج در دستورالعمل یاد شده به شمار می رود و انتظار دارم تالش شود غایت اصلی مان که همان
پیشگیری از وقوع جرم و نهادینه سازی احساس امنیت فیزیکی و روانی در جامعه است ،بیش از گذشته
تحقق پذیرد.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی تصریح کرد :بانک اطالعاتی باید روزآمــد و کارآمد باشد و با به
روزرسانی اطالعات جمع بندی شده و آمار کمی و کیفی مجرمان موضوع دستورالعمل تنظیم شود و برای
اعمال مراقبت ها و نظارت های الزم تشکیل جلسات به شکل منظم و مستمر به منظور پیگیری و پیشبرد
دقیق امور در اولویت و دستور کار قرار گیرد.

