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دادستان آبادان از تشکیل پرونده کیفری برای یکی از معلمان این 
شهرستان به دلیل چیدن موی سر دانش آموز دختر خبر داد.

ناص��ر غالمی در گفت گو ب��ا مهر، ضمن تاکید بر تش��کیل پرونده 
کیفری برای بررسی واقعه برخورد با یک دانش آموز در آبادان گفت: 
در پی دریافت اخباری مبنی بر چیدن موی سر یک دانش آموز دختر 

توسط یکی از معلمان مدرسه محل تحصیل خود، یک فقره پرونده 
کیفری در دادگستری شهرستان آبادان تشکیل شد.

وی افزود: در این باره، بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان آبادان، دستور بررس��ی صحت و سقم موضوع، شنیدن 
اظهارات دانش آموز یادش��ده، انگیزه بروز واقعه احتمالی مذکور و 

سایر جوانب مربوطه را صادر کرد.
دادس��تان آبادان خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر پلیس اطالعات 
و امنیت عمومی این شهرس��تان در حال بررس��ی موضوع است و 
با تکمیل تحقیق��ات مقدماتی، تصمیمات قضای��ی مربوطه اتخاذ 

می شود.

رییس کل دادگس�تری اس�تان گلس�تان از 
اجرای حکم اع�دام اعضای بان�د قتل های 

سریالی خبر داد.

ب��ه گ��زارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان 
گلس��تان، هادی هاش��میان از اجرای حکم اعدام 
اعض��ای باند قتل های س��ریالی خب��ر داد و اظهار 
کرد: این دو نفر مرتکب 13 قتل و 80 فقره س��رقت 
مسلحانه در استان های گلس��تان و مازندران شده 

بودند. 
وی ادامه داد: حکم اعدام متهمان ردیف اول و دوم 
این پرون��ده 8 هزار صفحه ای ک��ه در دیوان عالی 
کشور تایید شده بود، روز گذشته در گرگان اجرا شد .

رییس کل دادگستری استان گلستان افزود: متهم 
ردیف سوم این پرونده نیز به نفی بلد ) تبعید( محکوم 

شده است.
هاش��میان اضافه کرد: رس��یدگی به ای��ن پرونده 

پ��س از اع��الم نظر دیوان عالی کش��ور ب��ه اتهام 
افس��ادفی االرض و محاربه از بهمن 95 در دادگاه 

انقالب گرگان آغاز شده بود.

به گفت��ه وی، اعضای باند مع��روف به »قتل های 
س��ریالی«، بهار 94 به دنبال تش��کیل پرونده قتل 
راننده سواری در دادسرای عمومی و انقالب گرگان، 

شناسایی و دستگیر شدند.
رییس کل دادگس��تری استان گلستان عنوان کرد: 
بررسی اس��لحه توس��ط کارآگاهان جنایی پلیس 
آگاه��ی این اس��تان نش��ان داد با این اس��لحه، در 
س��ال های گذشته نیز چندین س��رقت مسلحانه و 
قتل در اس��تان های گلستان و مازندران انجام شده 
است و به این ترتیب یکی از سارقان که از مجرمان 

سابقه دار بود، شناسایی و دستگیر شد.
وی ادامه داد: بررس��ی ها نش��ان داد این فرد از چند 
س��ال پیش همراه پس��رش و فرد دیگری اقدام به 
سرقت های مس��لحانه می کرد که در یک عملیات 

ضربتی، آنها نیز دستگیر شدند.
هاش��میان خاطرنش��ان ک��رد: اعضای ای��ن باند، 
دام، ان��واع ماش��ین آالت کش��اورزی، موتور آب، 
موتورس��یکلت و خودروهای س��واری را س��رقت 
می کردند و در صورت مقاومت ما ل باختگان، آنان 

را نیز با اسلحه به قتل می رساندند.

تشکیل پرونده کیفری برای یک معلم به دلیل برخورد غیرقانونی با دانش آموز

اجرای حکم اعدام اعضای باند قتل های سریالی گلستان

دادستان آبادان خبر داد

رییس کل دادگستری استان گلستان خبر داد

اشتغال زندانیان 
باید جهشی و جهادی باشد

 مدیرکل زندان های استان قم 
با تاکی��د ب��ر اینکه اش��تغال 
زندانیان باید جهشی و جهادی 
باش��د، گفت: اگر اش��تغال در 
زندان نباشد، مخارج زندانیان 
بای��د از خارج از زن��دان تأمین 

شود و این به معنای فشار بر خانواده ها است.  
حجت االسالم سیدعلی تهامی در مراسم معارفه مدیرعامل جدید 
بنیاد تعاون زندانیان استان قم، با تاکید بر اهمیت مدیریت جهادی 
اظهار کرد: بحث اش��تغال باید به سه دلیل جهشی و جهادی باشد؛ 

نخست آنکه بسترها فراهم شده است. 
ثانیاً مقام معظ��م رهبری به عنوان باالترین مق��ام اداری تاکید بر 
اش��تغال دارند و س��وم آنکه اگر اش��تغال در زندان نباش��د، مخارج 
زندانیان باید از خارج از زندان تأمین ش��ود و این به معنای فش��ار بر 

خانواده ها است.

بازدید مدیرکل زندان های اصفهان 
از زندان نجف آباد

 مدی��رکل زندان های اس��تان 
اصفهان از زندان شهرس��تان 

نجف آباد بازدید کرد.
اس��داهلل گرجی زاده در بازدید 
از زندان شهرستان نجف آباد، 
برنامه ه��ای  از  بهره گی��ری 
مختلف فرهنگی، اشتغال و حرفه آموزی را از مهمترین موارد برای 
بازگش��ت به جامعه عنوان و تصریح کرد: فردی که به هر دلیلی در 
زندان تحم��ل کیفر می کند، می تواند با بهره گی��ری از برنامه های 
مختلف فرهنگی و… زمینه بازگش��ت خود به جامعه را مهیا کرده 
و به خانواده و جامعه اثبات کند که می تواند فردی سالم برای ادامه 

حیات باشد.

ضرورت حمایت همه جانبه
از زندانیان و خانواده های آنها

 مدی��رکل زندان های اس��تان 
گیالن گفت: بای��د از زندانی و 
نیز خان��واده وی حمایت کنیم 
یعن��ی تامین کنن��ده امنی��ت، 

سالمت و اشتغال آنان باشیم.
سیدحمید حسینی در بازدید از 
زندان آس��تارا با بیان اینکه زندان جدا از حریم امنیت جامعه نیست، 
اظهار کرد: همانطور که سرپرس��ت خانواده در زندان تحمل کیفر 
می کند، خانواده وی در بیرون از زندان منتظر حمایت و البته بازگشت 
وی هس��تند. وی افزود: باید از هر دو گروه زندانی و نیز خانواده وی 
حمایت کنیم یعنی تامین کننده امنیت، سالمت و اشتغال آنان باشیم و 
در این راستا باید چالش های به وجود آمده را تبدیل به فرصتی طالیی 

کرده و برای رسیدن به این مهم، تالش کنیم.

با عنایت به اینکه برابر مقررات 
تبصره ی�ک م�اده ۳ و تبصره ۴ 
ماده ۵ قانون تش�دید مجازات 
مرتکبی�ن ارتش�ا، اخت�اس و 
کاهب�رداری و ماده ۱۲۱ قانون 
مجازات جرایم نیروهای مسلح 
در موارد تعدد جرایم اختاس و ارتشا، جمع مبالغ مبنای 
تعیی�ن مجازات اس�ت، حال آی�ا مقررات تع�دد جرم 
موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اس�امی نس�بت به 
جرایم ارتش�ا و اختاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به 
عن�وان مثال چنانچه یکی از کارکنان نیروهای مس�لح 
اقدام به اخذ رش�وه در دوازده مرحله از دوازده نفر و از 
هر یک نود ه�زار تومان کند، آیا برای وی یک مجازات 
بر مبنای جمع مبالغ بر اس�اس بند ج ماده ۱۱۸ قانون 
مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد یا با 
رعایت مقررات تعدد جرم م�اده ۱۳۴ قانون مجازات 
اسامی برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده 
۱۱۸ قان�ون مج�ازات جرایم نیروهای مس�لح تعیین 
خواهد ش�د؟ آیا بین م�واد ۱۷۵ و ۲۱۲ قانون مجازات 
اس�امی در رابطه با ش�هادت ش�رعی با عل�م قاضی 

تعارض وجود دارد؟ 
آنچه در تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تش��دید مجازات 
مرتکبین ارتش��ا، اختالس و کالهبرداری و ماده 1۲1 قانون مجازات 
جرایم نیروهای  مسلح آمده، شامل یک جرم اختالس یا ارتشا است یعنی 
موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می شود، »واحد« است و پرداخت 
وجه یا مال... به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی 
وجوهی را به دفعات برداشت می کند که در این صورت مجموع مبالغ، 
مالک تعیین مجازات و صالحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست 
اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی )از افراد مختلف( برای موضوع های 
متعدد وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق الذکر نبوده و مقررات تعدد 
جرم )ماده 134 قانون مجازات اس��المی 139۲( درباره او قابل اعمال 
اس��ت. برابر ماده 1۷5 قانون مجازات اسالمی 139۲ شهادت شرعی 
چون شارع آن را معتبر دانسته، دارای حجّیت است؛ اگرچه مفید علم 
نباشد بنابراین الزم نیست شهادت شرعی موجب علم قاض�ی شود بلکه 
موض�وعیت دارد اما اگر قاضی برخالف آن، علم حاصل کند، دیگر برای 
قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مست�ندات عل�م خ�ود و جه�ات رد 
مف�اد ش�هادت شه�ود، رأی ص�ادر می کند؛ از این رو بین دو ماده یادشده 

هیچ گونه تعارضی وجود ندارد.

پ�س از ص�دور گواهی حص�ر وراثت از س�وی قاضی 
شورای حل اختاف، عده ای مدعی وراثت خود نسبت 
به متوفایی که گواهی حصر وراثت او صادر شده است، 
هستند. در این فرض، تقاضای متقاضی چگونه مقتضی 
اجابت است و راهکار قانونی برای حل موضوع چیست؟

اعتراض به گواهی حصر وراثت صادرش��ده از سوی قاضی شورای 
حل  اختالف در همان شورای صادرکننده گواهی باید مورد رسیدگی 
قرار گیرد. در نهایت رأی صادرش��ده از س��وی قاضی شورا در این 
خصوص طبق ماده 31 قانون یادش��ده، قابل تجدیدنظر در دادگاه 

عمومی همان حوزه قضایی است.

فقدان شغل مناسب از علل اصلی
 اقدام به قاچاق

 مدیرکل زندان های اس��تان هرمزگان گفت: 
فقدان توانمندی های مهارتی و شغلی مناسب، 
یکی از علل اصلی اقدام به قاچاق در این استان 

است.
علی استادی در نشس��تی با مدیرکل تعزیرات 
حکومتی اس��تان هرمزگان با بیان اینکه قاچاق در هرمزگان به واس��طه 
ش��رایط جغرافیایی و منطقه ای فراوانی بیش��تری دارد، اظهار کرد: آمار 
زندانیان تعزیراتی در زندان های این استان قابل توجه است که امیدواریم 
ب��ا بهره گیری از ظرفیت ه��ای قانونی و تعامل ب��ا اداره کل تعزیرات این 
استان، شاهد کاهش جمعیت کیفری آنها باشیم. وی فقدان توانمندی های 
مهارتی و ش��غلی مناس��ب را یکی از علل اصلی اقدام به قاچاق در استان 
هرم��زگان برش��مرد و افزود: مجموع��ه زندان ها در حد توان نس��بت به 
مهارت آموزی مددجویان به ویژه مددجویان تعزیراتی در راستای اشتغال 

آنان اقدام خواهد کرد.

آزادی ۷۵ مددجوی مجتمع ندامتگاه 
تهران بزرگ با کمک خیرین

 سرپرست مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ گفت: 
با کمک خیرین و با اقدامات انجام شده ازسوی 
واحد مددکاری جهت اخذ رضایت از ش��کات، 
۷5 مددجوی این مجتمع طی دو ماه گذش��ته 
آزاد شدند.هدایت فرزادی اظهار کرد: از طریق 
رایزنی با خیرین اس��تان تهران و نیز مساعدت انجمن حمایت از زندانیان 
این استان در دو ماه گذشته زمینه آزادی ۷5 نفر از مددجویان دربند که به 
دلیل عدم توانایی مالی، با وجود پایان محکومیت در زندان بودند، فراهم 

شد. 

آزادی ۵۰ زندانی از زندان پاکدشت 
دادس��تان عمومی و انقالب شهرستان پاکدش��ت در راستای بازدید سه 
روزه از زندان این شهرستان، دستور آزادی 50 زندانی را صادر کرد. رحیم 
علیش پور در راس��تای بازدید سه روز از زندان پاکدشت به درخواست ها و 
مطالبات زندانیان این شهرستان رسیدگی کرد و دستور آزادی 50 زندانی 
نیز صادر شد. وی گفت: در راستای بخشنامه های صادره از سوی رییس 
قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری با بیش از 300 زندانی مالقات 
کردیم و درخواست های آنان مورد رسیدگی قرار گرفت و دستورات قضایی 

الزم صادر شد.

امان�ت، امی�ن و م�ال امان�ی از جمل�ه 
گروه

اصطاحاتی هستند که به وفور در زندگی حقـــوقی
روزمره افراد به کار می روند و همه به طور 
نس�بی با معنا و مفهوم این کلمات آش�نا 
هستیم.  مسئولیت امین از زمان سپردن مال به وی آغاز می شود 
و عرف، اخاق و قان�ون حکم می کند تا در حف�ظ، نگهداری و 
مصرف م�ال امانی به ش�یوه ای که مورد نظر مالک آن اس�ت، 
کوش�ش کند اما گاه بنا به هر انگیزه ای بعضی اعمال ارتکاب 
می یابند که ممکن اس�ت نه تنها امین را مس�ئول جبران مال و 
خس�ارات ناش�ی از عدم حفظ مناس�ب م�ال کند بلک�ه بنا به 
ش�رایطی منجر به مجرم شناخته ش�دن امین و مجازات وی 
شود؛ اینجاست که از جرم خیانت در امانت چنانچه که قانون 

مقرر می دارد، صحبت به میان خواهد آمد. 
آش�نایی با مفاهیم حقوق�ی و قانون، در عص�ر حاضر، موجب 
می شود تا جوامع بشری از اختافات شخصی و جمعی در امان 
باشند که مهمترین اثر این آگاهی، پیشگیری از وقوع بسیاری 

مشکات حقوقی است.
»توران الیاسکانلو کارشناس حقوقی« و »فاطمه منتظری وکیل 
پایه یک دادگستری« با ارسال یادداشتی به روزنامه »حمایت« 

مفهوم جرم خیانت در امانت را مورد بررسی قرار دادند.

خیانت به معنای پیمان ش��کنی، نقض عهد، بی وفایی و رعایت نکردن 
امانتداری است و امانت در اصطالح عبارت از مالی است که به وسیله یکی 

از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد. 
خیانت در امانت در قانون مجازات اسالمی جرم بوده و برای مرتکبان آن 

مجازات تعیین شده و خسارت زیان دیده نیز باید جبران شود.
جرم خیان��ت در امانت به طور صریح در قانون تعریف نش��ده اس��ت اما 
حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در مواد ۶۷3 و ۶۷4 بخش تعزیرات 
قانون مجازات اسالمی مصوب سال 13۷5 خیانت در امانت را به عملی 

عمدی و بر خالف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده اند. 
بر اساس ماده ۶۷3 این قانون، »هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که 
به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوءاستفاده کند، به 

یک تا سه  سال حبس محکوم خواهد شد.«
همچنین طبق ماده ۶۷4 این قانون »هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا 
نوشته هایی از قبیل  سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت 
یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کس��ی داده شده 
و بنا بر این بوده اس��ت که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی  
برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکان یا متصرفان 
آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس  از ۶ ماه تا سه سال 

محکوم خواهد شد.«

 مقدمه خیانت در امانت، سپردن مال توسط مالک قانونی 
است

جرم خیانت در امانت در واقع جرمی اس��ت که مقدمه  تحقق آن، سپردن 

مال از سوي مالک قانونی به شخصی دیگر است.
مال، هر شی ء و شخص، هر فردي غیر از مالک می تواند باشد؛ کتابي که 
از دوستی  به امانت گرفته می شود، وس��یله ای که جهت انجام تعمیرات 
منزل از همس��ایه دیوار به دیوار خود قرض می گیریم یا وسیله  کار که از 
طرف کارفرما برای انجام وظایف معمول مربوط به شغل، به کارگر سپرده 

می  شود؛ همه و همه از مصادیق مال امانی هستند.
حال فردی که مال به وی س��پرده شده اس��ت، اگر از بازگرداندن آن در 
هنگام مطالبه از سوی مالک یا نماینده  قانونی وی خودداری کند یا مال 
را غیر از آنچه که مالک تعیین کرده است، صرف منظوری کند، خیانت در 

امانت به وقوع می پیوندد.
مالک قانونی در اینجا بدین معناست که مالک باید مال را به طور صحیح 
و نه از طریق س��رقت یا هر شیوه  غیرقانونی و غیرمشروع مشابه دیگری 
کسب کرده باشد لذا اگر سارقی مالی را به شما سپرد که آن را برای وی نگه 
دارید و شما مال را به پلیس یا دولت تحویل دهید، جرمی مرتکب نشده اید.

گاهی ممکن است جرم خیانت در امانت با سرقت و کالهبرداری اشتباه 
گرفته شود که برای روشن ش��دن این موضوع، توضیح مختصری ارایه 

می دهیم. 
در کالهبرداری ش��خص با حیله و تقلب، مال را به دست آورده و سپرده 
شدن مال از سوی مالک اتفاق نمی افتد. در سرقت نیز فردی به طور پنهانی 
مالی را برمی دارد لذا سپردن در اینجا نیز محقق نمی شود. بدین معنا که 
مال با رضایت جهت امانت به فرد کالهبردار یا س��ارق سپرده نمی شود 
بلکه کالهبردار با انواع روش ها، و سارق به طور کامال مخفی، به گونه ای 

که شما متوجه نشوید، مال را از شما اخذ می کنند.
در خص��وص زم��ان تحقق جرم خیان��ت در امانت باید گف��ت در همان 
زمانی که مالک مال را مطالبه کرده و امین با س��وءنیت از بازگرداندن آن 

خودداري می کند، چه مال موجود باشد یا قبال تلف یا مصرف شده باشد، 
جرم محقق می شود. 

البته باید این عدم استرداد همراه با سوءنیت باشد یعنی اگر شما در هنگام 
مطالبه به هر دلیلی بدون اینکه قصد عدم بازگرداندن و ضرر زدن به مالک 
را داشته باش��ید، از بازگرداندن مال ناتوان باشید، جرمی در میان نخواهد 
بود. برای مثال بدون تقصیر، مال از بین می رود و در این زمان هرچند به 
هر حال باید مال جبران ش��ده و عین آن مال یا قیمت آن به صاحب مال 
بازگردانده شود و استرداد امکانپذیر نیست اما جرمی صورت نگرفته است. 
نکته ای که در این خصوص باید مورد توجه قرار داد، این است که سوءنیت 
و انگیزه دو امر متفاوت هس��تند که باید آنها را تفکیک کرد. سوءنیت به 
معنای قصد ارتکاب عملی اس��ت، در حالی که انگی��زه هدف پنهان در 

انجام کاری است.
عدم استرداد باید آگاهانه و از روی قصد و نیت ضرر رساندن به مالک باشد 
اما اینکه ش��ما به این دلیل قصد ضرر رس��اندن مالک را دارید که به وی 

حسادت می ورزید، اهمیتی در وقوع و بررسی جرم ندارد.

 عناصر تشکیل دهنده 
بعد از توضیحاتی ک��ه در مورد جرم خیانت در امانت و ش��رط تحقق آن 
داده شد، الزم اس��ت که موضوع عناصر تش��کیل دهنده آن را نیز مورد 

بررسی قرار دهیم. 
همانطور که گفته ش��د، عنصر قانونی جرم خیانت در امانت در ماده ۶۷4 
بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی ذکر شده و برای مرتکبین آن نیز 

مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
عنصر مادی جرم خیانت در امانت نیز عبارت است از استعمال، تصاحب، 
اتالف یا مفقود کردن مال مورد امانت که می تواند به شکل فعل یا ترک 

فعل باشد اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷4 بخش تعزیرات 
قانون مجازات اسالمی مصوب سال 13۷5 آمده است. 

استعمال به معنای استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است،.برای مثال 
شخصی خودروی خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل 
خود از آن نگهداری کند اما دوس��ت وی از آن خودرو برای مسافرکشی 

استفاده می کند. 
تصاحب نیز به این معنا است که شخص امینی به جای انجام وظیفه اش، 
مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان 
کنند او مالک مال است.  اتالف نیز تلف یا نابود کردن مال مورد امانت و 
یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است. در نهایت مفقود کردن به 
این معنا اس��ت که امین بدون اینکه مال مورد امانت را تلف کند، موجب 

شود که دستیابی آن برای مالک غیرممکن شود.
اما س��ومین عنصر که همان عنصر معنوی تشکیل جرم است، عبارت از 
سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. سوءنیت عام به معنای انجام عمدی 
عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن مال موضوع امانت و سوءنیت 

خاص به معنای قصد و اراده ورود ضرر به غیر است. 
بر این اساس، تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت 
کیفری اس��ت. قانونگذار در ماده ۶۷4 بخش تعزی��رات قانون مجازات 
اسالمی، برای جلوگیری از فرار خائنان از مسئولیت به بهانه اینکه عقدی 
بین آنان و مالک یا متصرف مال منعقد نشده یا اینکه آن عقد، باطل بوده، 
خود را از محدوده عقود خارج کرده و س��پرده شدن مال برای »هر کار با 

اجرت یا بی اجرت« را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است.

 تحقق خیانت در امانت مس�تلزم برقراری رابطه حقوقی 
امانی 

به طور خالصه، جرم »خیانت در امانت« در صورتی محقق می ش��ود که 
رابطه حقوقی امانی میان امانت گذار و خائن برقرار ش��ده باشد یعنی اگر 
خائن برخالف رضایت مالک و توس��ط خودش، م��ال را تصاحب کرده 
باشد، جرم تحقق یافته از مصادیق سرقت خواهد بود، نه خیانت در امانت. 
از س��وی دیگر، برای تحق��ق رابطه حقوقی امانی نیز وجود س��ه عنصر 

ضروری است که در توضیح عنصر مادی به آنها اشاره شد.
در نهایت می توان گفت که جرم خیانت در امانت عملی بسیار زشت تلقی 
می شود زیرا این جرم نه تنها امانت مورد ادعا را مورد خدشه قرار داده است 
یا تلف می کند بلکه ضربه بزرگی هم به اعتماد عمومی موجود در جامعه 
وارد می کند؛ به طوری که اگر دامنه ارتکاب این جرم در اثر از بین رفتن قبح 
آن، گسترش یابد، به وطر قطع نتیجه ای جز از بین رفتن اعتماد عمومی 

در پی نخواهد داشت.
الزم به ذکر اس��ت، با توجه به جنبه عمومی جرم خیانت در امانت، این 
جرم در زمره جرایمی قرار می گیرد که با رضایت شاکی هم، رسیدگی به 
آن متوقف نمی شود؛ اگرچه ممکن است رضایت شاکی از موارد تخفیف 
مجازات باش��د اما ضربه ای که از ارتکاب این ج��رم به اعتماد عمومی 
وارد می ش��ود، موجب ش��ده تا قانونگذار آن را در زمره جرایم غیرقابل 
گذش��ت قرار دهد تا با خائنان اموال مردم، با قاطعیت و س��خت گیری 

بیشتری رفتار شود.

خیانت در امانت چیست و چگونه محقق می شود؟

گزیده ها

نظریه مشورتی

دادس�تان مرکز اس�تان کرمان از دس�تور 
رس�یدگی ویژه و خارج از نوب�ت به پرونده 
ش�هادت س�رباز وظیفه نیروی انتظامی که 
در حین انجام ماموریت توسط سارقین به 

شهادت رسید، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمان، 
دادخدا س��االری گفت: رس��یدگی به این پرونده با 
فوریت در شعبه 9 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
مرکز اس��تان در حال انجام است و اجازه نمی دهیم 
ع��ده ای اراذل و اوباش، امنیت عمومی جامعه را به 
مخاطره بیاندازند. وی عنوان کرد: متهم ردیف اول 
»ج.ب« و دوم »م.ن« سابقه بیش از 30 فقره سرقت 

و نگهداری مواد مخدر را در پرونده سیاه خود به ثبت 
رسانده اند. دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
کرمان در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: در 19 
فروردین سال جاری متهم ردیف اول سرقت با سالح 
سرد )چاقو( به سمت ماموران و سرباز وظیفه حمله ور 
شد و با ضربات متعدد چاقو، آنها را مجروح کرد که با 
مقاومت و جان فشانی ماموران موفق به فرار نشد و 

در محل حادثه دستگیر شد.
وی افزود: بالفاصله پس از این حادثه سرباز وظیفه 
محمد سعید دهقان اناری به بیمارستان پیامبر اعظم 
)ص( منتقل ش��د اما با توجه به اینکه چاقو دقیقا به 
شریان شاهرگ اصلی بیمار اصابت کرده بود، بیمار 

در حالت کما قرار گرفت و اخیرا به شهادت رسید.

طی مراسمی با حضور  رییس کل دادگستری 
آذربایج�ان ش�رقی، ش�رکت  اس�تان 
رخش خودرو دیزل پس از سال ها تعطیلی، 

مجدداً با مدیریت جدید آغاز به کار کرد.

ب��ه گ��زارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان 
آذربایجان شرقی، طی مراسمی با حضور رییس کل 
دادگستری این استان و س��ایر مسئوالن بلندپایه 
اس��تان آذربایجان شرقی از جمله نماینده ولی فقیه 
در اس��تان و استاندار، ش��رکت رخش خودرو دیزل 
پس از سال ها تعطیلی مجدداً با مدیریت جدید آغاز 
به کار کرد. در این مراسم، حجت االسالم حکمتعلی 
مظفری، خرس��ندی خ��ود را از آغاز ب��ه کار مجدد 

شرکت رخش خودرو دیزل اعالم و حمایت از فعاالن 
اقتصادی در عرصه تولید کاالی ایرانی را از اهم امور 
عنوان کرد.وی از همه کسانی که در راستای احیای 
این کارخانه تالش وافری داش��تند که با همکاری 
و پیگیری های مستمر آنها، این کارخانه به عرصه 
تولید بازگش��ت و کارگران آن دوباره مش��غول کار 
شدند، تقدیر کرد. در حاشیه این مراسم، رییس حوزه 
قضایی صوفیان نیز اظهار امیدواری کرد: با عنایت 
به آغاز مجدد فعالیت شرکت رخش خودرو دیزل با 
مدیرعامل و هیأت  مدیره جدید، هر چه سریعتر کلیه 
مش��کالت مالی و حقوقی مشتریان سابق شرکت 
که نس��بت به خرید خودرو طی قرارداد اقدام کرده 

بودند، حل شود.

رسیدگی خارج از نوبت 
به پرونده شهادت سرباز وظیفه کرمان

آغاز به کار مجدد 
شرکت رخش خودرو دیزل


