خبر

اعمال مجازاتهای جایگزین
حبس در دستور کار قضات

ریس کمیس��یون قضای��ی و حقوقی مجلس بابی��ان اینکه اعمال
مجازاتهای جایگزین حبس در دستور کار اغلب قضات قرار دارد،
گفت :استفاده از دست بند و پابند الکترونیکی هزینهبر است بنابراین
در تالش برای کاهش هزینههای آن هستیم.
الهیار ملکش��اهی بابیان اینکه مجازاته��ای جایگزین حبس به
شکل روشن در قانون مجازات اس�لامی و آیین دادرسی اسالمی
پیشبینیشده است ،گفت :اغلب قضات مجازات جایگزین حبس
را در دستور کار قرار دادهاند.
نماینده مردم کوهدش��ت در مجلس ش��ورای اس�لامی ،افزود :در
شهرس��تان کوهدش��ت برخی از قضات احکام مناس��بی را صادر
میکنند که بهعنوانمث��ال اگر فردی جنگل را تخریب کند  5برابر
اصله درختان تخریبشده را باید بکارد و از آنها مراقبت کند تا رشد
کنند .وی ادامه داد :همچنین برخی قضات نیز افرادی که مش��کل
اخالقی دارن��د را به مدت  2ماه الزام میکنند ک��ه در نماز جماعت
شرکت و تأییدیه امام جماعت را نیز اخذ کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ،یادآور ش��د :البته در گذشته ماده
 22دست قضات را باز میگذاشت تا هم بتوانند مجازاتها را تبدیل
و هم تخفیف دهند که در این رابطه تبدیل مجازاتها با مشکالتی
مواجه شد که در حال حاضر با همکاری قوه قضائیه در تالش برای
اصالح طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری هستیم.
ملکش��اهی افزود :با اصالح ماده  22طرح مذکور ،دس��ت قضات
برای پیشبینی مجازاته��ای جایگزین حبس مانند جزای نقدی
باز گذاشته میشود.
نماینده مردم کوهدش��ت در مجلس دهم ،ب��ا تاکید بر اینکه برخی
عناوین مجرمانه را میتوان تبدیل به تخلف کرد ،در مورداس��تفاده
از دس��ت بند و پابند الکترونیکی ،گفت :استفاده از پابند و دست بند
به معنای دور نگهداشتن مجرم از جامعه نیست بلکه اجازه میدهد
محکومعلیه در محل زندگی خود تحت نظر باش��د .وی ادامه داد:
این موضوع در قانون وجود دارد و چندین س��ال است در دستور کار
قوه قضائیه قرارگرفت��ه درواقع یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش
جمعیت زندانیان است.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی ،افزود:
امکان اس��تفاده از دس��ت بند و پابند الکترونیکی با تقاضای مجرم
تحقق مییابد البته اس��تفاده از آن هزینهبر بوده و برای همه مقدور
نیست؛ در تالش هس��تیم که تا حدودی بتوان هزینه این موضوع
را کاهش داد.

مجازاتهای تخلفات بهداشتی
در کشور بازدارنده نیست

معاون توس��عه مدیریت و منابع س��ازمان تعزیرات حکومتی گفت:
مجازاتهای پیشبینیشده برای تخلفات بهداشتی ،درمان و دارو
در کشور بازدارندگی الزم را ندارد.
مه��دی صابری افزود :نرخ تعرفههای پزش��کان و بیمارس��تانها
نیازمند بررسی و نظارت ویژهای است و مجازاتهای تعیینشده در
حوزه پزشکی و بهداشتی آنطور که باید بازدارندگی الزم را ندارد.
وی بابیان اینکه قوانین و میزان مجازات حوزه بهداش��ت و درمان
برای گذش��ته بوده و کارایی الزم را ندارد ،اظهار داشت :برای حل
این مشکل سازمان تعزیرات حکومتی آیین دادرسی و قوانین مدون
و بروزی را آماده کرده تا به مجلس ش��ورای اسالمی ارائه دهد و با
تصویب آن مجازاتهای این حوزه بروز ش��ده و بازدارندگی الزم را
داشته باشد.
صابری بیان کرد :در سالهای اخیر برای اصالح قوانین ،مقررات و
آئیننامهها و بروز کردن آنها در سازمان اقدامات خوبی انجامگرفته
و برای نمونه امسال برنامه سه سال در سازمان تنظیمشده تا زمان
رسیدگی به پروندهها در شعبات تعزیرات حکومتی به حداقل زمان
ممکن کاهش یابد.
وی ادامه داد :توقع مردم از تعزیرات حکومتی ایجاد ارزانفروشی در
جامعه است درحالیکه وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی
به تخلفات اصناف و برخورد با آنها است.
صابری گفت :با توجه به وضعیت اقتصادی کش��ور و تصمیم سران
سه قوه سازمان تعزیرات حکومتی در تمامی استانها شعبات ویژه
رس��یدگی به پروندههای احتکار ،قاچاق کاال و ارز راهاندازی کرده
اس��ت .معاون توسعه مدیریت و منابع س��ازمان تعزیرات حکومتی
کش��ور از برخورد قاطع و بدون اغماض با اخاللگران اقتصادی در
جامعه خبر داد و افزود :جلوگیری از آشفتگی بازار و ایجاد آرامش و
تثبیت وضعیت آن از اولویتهای سازمان است.
وی بابیان اینکه این س��ازمان در  230ش��هر کشور فاقد ساختمان
تملیکی است ،اظهار داش��ت :بااینکه سازمان تعزیرات حکومتی از
زیرساختهای فیزیکی مناسبی برخوردار نیست ولی در سالهای
اخیر میزان پروندههای رس��یدگی شده در آن افزایش چشمگیری
داش��ته اس��ت .به گفته وی ،س��ازمان مرکزی عملک��رد مدیران
اس��تانهای سراسر کش��ور را بهطور مرتب و مداوم رصد و ارزیابی
میکند تا در حقوحقوق هیچکس اجحاف نشود.
وی ادام��ه داد :امیدواریم ب��ا همراهی مردم و هم��کاری و تعامل
بیشازپیش س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت ،اصناف و تعزیرات
حکومتی از بح��ران اقتصادی موجود در کش��ور عب��ور کرده و بر
مشکالت غلبه کنیم تا قشر ضعیف و فقیر کمتر آسیب ببینند.
صابری اضافه کرد :تغییر مدیرانی که بیش از پنج س��ال در استان
مدیریت کردند یکی دیگر از برنامههای سازمان تعزیرات حکومتی
اس��ت و اردبیل هفتمین استان در کشور اس��ت که مدیر آن تغییر
میکند.

راهاندازی مرکز مشاوره تلفنی
حقوقی در کرمان

معاون آمار و فناوری اطالعات دادگس��تری اس��تان کرمان گفت:
ش��هروندان کرمانی میتوانند از طریق س��امانه ( )۹۰۹۹۰۷۵۷۵و
ارتباط با مرکز مشاوره بهصورت تلفنی سؤاالت حقوقی خود را مطرح
کنند .حمید خالقی اظهار داش��ت :بهمنظور حل سریعتر مشکالت
حقوقی شهروندان مرکز مشاوره تلفنی حقوقی توسط کانون دفاتر
خدم��ات الکترونیک قضای��ی از طریق س��امانه ()۹۰۹۹۰۷۵۷۵
راهاندازی ش��ده است و کارشناسان پاس��خگوی سؤاالت حقوقی
شهروندان هستند .وی با اش��اره به کاربرد این سامانه عنوان کرد:
مشاوره ،آگاهی و اطالعرس��انی قبل از تنظیم دادخواست در دفاتر
خدم��ات الکترونیک قضایی ،هرگونه اقدام��ات حقوقی در زندگی
روزمره ،هرگون��ه اقدام در معامالت ملکی و ثبت��ی ،هرگونه اقدام
حقوقی و تخصصی در اختالفات خانوادگی ،عقد قراردادهای ثبتی و
حقوقی داخلی و بینالمللی و تهیه کلیه اسناد تجاری مالی و حقوقی از
مواردی است که کارشناسان پاسخگو هستند .معاون آمار و فناوری
اطالعات دادگستری اس��تان کرمان گفت :شهروندان میتوانند از
طریق خط ثابت و بدون نیاز به کد پیششماره از سراسر استان با این
س��امانه تماس بگیرند .خالقی در ادامه افزود ۱۸۱ :جلسه دادگاه در
کرمان بهصورت الکترونیکی و همچنین  ۲۷۶جلسه در دادگستری
استان کرمان بهصورت ویدئو کنفرانس برگزارشده است که از این
تعداد  ۱۸۱جلس��ه در محاکم بهصورت الکترونیکی انجام شد که از
انتقال متهمین به بیرون دادگاه جلوگیری شد و مابقی نیز مربوط به
جلسات بین حوزههای قضایی ،زندان و آموزشی بوده است.
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دادستان کل کشور دستور داد

رسیدگی فوری به پرونده آتش سوزی مدرسه در زاهدان
حجتاالسالموالمس��لمین منتظری با صدور پیامی درگذش��ت
چهار دانشآموز حادثه آتشسوزی یک مرکز آموزشی در زاهدان
را تسلیت گفت و طی دستوری از دادستان مرکز استان سیستان و
بلوچستان خواست که به قید فوریت به این پرونده رسیدگی کند.
متن کامل پیام حجتاالسالموالمس��لمین منتظری به شرح ذیل
است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و انا الیه راجعون

وقوع حادثه تلخ و تأسفبار آتشس��وزی مدرسه اسوه زاهدان که
منجر به جان باختن چه��ار نفر از دانش آموزان دختر کش��ورمان
گردید ،موجب اندوه و تأثر اینجانب شد.
ب��روز اینگونه ح��وادث تلخ ،توجه هر چه بیش��تر متولی��ان امر در
ایمنسازی مدارس را ضروری مینماید.
ضمن عرض تس��لیت به خانواده عزادار این نوگالن درگذش��ته و
مردم عزیز اس��تان ضروری است دادستان مرکز استان سیستان و
بلوچستان با جدیت و فوریت به پرونده این حادثه رسیدگی کرده و

مس��ببین و مقصران احتمالی را تحت تعقیب قرار دهد و با هر مقام
و مس��ئولی که در این زمینه س��هلانگاری و کوتاهی کرده است،
برخورد قاطع نماید.
همچنین مقتضی است دادس��تان محترم بهعنوان مدعیالعموم،
آموزشوپرورش استان را ظرف مدت معینی مکلف به ایمنسازی
کلیه مدارس نموده و گزارش اقدامات انجامش��ده را به دادستانی
کل کشور ارسال نماید.
محمدجعفر منتظری

معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه:

 ۲وزارتخانه و سازمان
مکلف به رفع مشکالت کامیونداران شدند
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه
گفت :در جلسهای متشکل از مقامات مسئول
دولتی که متصدی و متکفل تأمین نیازمندیها
و رفع رجوع مش�کالت کامیونداران هستند
و همچنین بخش خصوصی شامل اتحادیهها
و هیئتهای صنفی که به ریاس�ت دادس�تان
کل کش�ور ،برگ�زار ش�د مش�کالت صن�ف
کامیونداران موردبررسی قرار گرفت.

محمدجواد حش��متی با اش��اره به برگزاری جلس��ه
به ریاس��ت دادستانی کل کش��ور اظهار کرد :جلسه
بررس��ی مش��کالت کامی��ونداران و راهکارهای
حمایتی از آنها ،با حضور مقامات مسئول دولتی که
متصدی و متکفل تأمی��ن نیازمندیها و رفع رجوع
مشکالت کامیونداران هس��تند و همچنین بخش
خصوصی ش��امل اتحادیهه��ا و هیئتهای صنفی

به ریاست دادس��تان کل کشور و با پیگیری معاونت
حقوق عامه برگزار شد .معاون دادستان کل کشور در
امور حقوق عامه در گفتوگو با میزان اظهار داشت:
مطابق اظهارات مطرحشده کامیونداران مشکالتی
ازجمله بیمه ،توزیع بار و کمبود الستیک دارند که در
این زمینه مسائلی طرح گردید مقرر شد معاونت وزیر
صمت در حوزه مربوطه ،س��ازمان تأمین اجتماعی،
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و بخشهای متولی
موضوعات را پیگیری کنند.
وی افزود :سازمان راهداری هم موظف شد مشکالت
را حلوفصل و مدیریت کند تا شرکتهای واسطی که
خاصیت ندارند و کمکی نمیکنند و فقط به دنبال سود
خود هستند ساماندهی و یا حذف شوند.
حشمتی در ادامه گفت :یک اقدام جمعی در خصوص
مشکالت کامیونداران در حال انجام است تا بهمرور
مسائل مربوطه برطرف شود.

سلطان قیر ،سلطان امالک هم هست!

«حمید باق��ری درمنی» بهعن��وان یکی از بزرگترین مفس��دین
اقتصادی شناخته میش��ود .نامبرده از س��ال  ۱۳۸۳به بعد دارای
پروندههای قضای��ی گوناگون از «قاچاق کاال» و «پولش��ویی با
ارزش نجومی» تا «پرونده معوقات بازپرداخت وامهای بانکی» و
«قاچاق شمش طال» بوده است.
به گزارش میزان ،این مفسد دانهدرشت اقتصادی که سر شبکه یک
باند کالهبرداری بانکی و نفتی اس��ت ،در تاریخ  ۳۱مرداد سال ۹۳
به اتهام افساد فیاالرض بازداشت شد .دادگاه رسیدگی به پرونده
درمنی از روز شنبه  ۳شهریور  ۹۷در شعبه  ۱۵دادگاه انقالب اسالمی
بهصورت علنی برگزار شد .این پرونده فساد اقتصادی شامل ۱۵۵
جلد و  ۳۲۵صفحه کیفرخواست و  ۳۳متهم بود.
عناوین متعدد مجرمانه در پرونده درمنی
در پرونده فساد اقتصادی کالن درمنی عناوین مجرمانه متعددی
قیدش��ده بود؛ از کالهب��رداری  ۳۲۲میلی��ون و  ۳۴۳هزار و ۳۳۶
کیلوگ��رم قیر از ش��رکت نفت جی ب��ا ایجاد ش��بکه چندنفری تا
سردستگی شبکه کالهبرداری دهها میلیاردی از بانک ملی ایران و
 ...درمنی در هدایت شبکه فساد اقتصادی خود و برای پیشبرد اعمال
غیرقانونی و کالهبرداریهایش از حربهها و ش��گردهای خاصی
استفاده میکرد؛ در این گزارش پیرامون یکی از اقدامات متقلبانه
این مفسد اقتصادی ،اسنادی منتشر میشود.
ادعای درمنی مبنیبر نداشتن اموال و مستغالت
در جریان برگزاری جلسات دادگاه درمنی ،نامبرده مدعی بود اموال
منقول و غیرمنقول چش��مگیری ن��دارد؛ ازجمله آنکه در هفتمین
جلس��ه دادگاه به تاریخ  ۱۲ش��هریور  ،۹۷نماینده دادستان خطاب
ب��ه درمنی گفت :فعالیت اقتصادی خود را در ش��رایطی که ش��ما
ممنوعالمعامله بودید بفرمایید .ما در این زمینه توضیح قانعکنندهای
نش��نیدیم درحالیکه در س��هم هر ایرانی از یارانه ماهانه  ۴۵هزار
تومان است درآمد متهم بر چه مبنایی بوده است؟ و چه تخصصی
داشتند که توانستند این درآمد را داشته باشند؟ طبق گفته خودشان
یک میلیارد برایشان پول خرد است.
درمنی پاس��خ داد :من واقع ًا تعجب میکنم اگر درآمد و استطاعت
مالی داشتم که با تودیع وثیقه در زندان نبودم .میگویند ابر بدهکار
بانکی در زندان مانده است.
همانطور که در باال مالحظه ش��د ،درمنی در جلس��ه دادگاه ادعا
کرد ،حتی اس��تطاعت وثیقهگذاری را به سبب ضعف مالی ندارد.
یعنی درمنی که از او بهعنوان بزرگترین مفس��د اقتصادی و س��ر
شبکه باند کالهبرداری بانکی و نفتی یاد میشد ،واقع ًا اموالی برای
وثیقهگذاری در زمان بازداشت نداشت؟
در ادامه همان جلس��ه هفتم دادگاه درمنی ،قاضی از یکی س��رنخ
مهم کشفشده سخن میگوید که در همان لحظات لو رفتنان در
ایام تحقیقات پرونده باعث میشود این کالهبردار بزرگ روزهایی
را در ش��وک فرو برود و رو شدن دستش را به تماشا بنشیند قاضی
صلواتی خطاب به متهم گفت :آیا نامهای که در زندان نوش��تهای
و اموال��ت را به نام افرادی زدی قبول داری؟ درمنی که همهچیز را
در مورد نامه لو رفته میداند با لکنت پاسخ داد :نامه را قبول دارم.
در هم��ان زمان نماینده دادس��تان در جایگاه حاضر ش��د و در این
زمینه گفت :این نامه در زندان نوشتهش��ده و بر اساس آن مالکیت
منتقلش��ده است؛ من در تعجبم که متهم به یاد نمیآورد که باقی
اموال را به نام چه کسانی منتقل کرده است .این اموال به نام هشت
نفر منتقلش��ده اس��ت و علت این کار ممنوعالمعامله بودن متهم
قیدشده است.
اما ماجرای این نامه که در جلس��ه هفتم دادگاه درمنی مطرح شد،
چیس��ت؟ ماجرای انتقال اموال از س��وی درمنی به نام هشت نفر
دیگر چیس��ت؟ این اموال چرا از س��وی درمنی به نام هش��ت نفر

دیگر منتقلش��ده اس��ت؟ درمنی در نامه مزبور قی��د کرده که به
سبب ممنوعالمعامله بودن این اموال را انتقال میدهد ،اما آیا واقع ًا
اینچنین بود؟
نامهای که دست مفسد دانهدرشت را رو میکند
حمید باقری درمن��ی در تاریخ  ۲۲ش��هریور  ۱۳۹۵درحالیکه در
بازداشت بود ،نامهای را برای فردی به نام «علی زینلی» مینویسد
و در آن تصریح میکند :اینجانب در مدت حدود  ۱۵س��ال گذشته
به افرادی شامل :آقایان محمد فخاریتبار و عباس فخاریتبار و
علیرضا مس��لمی و کیانوش افشین و محمدباقری درمنی و مجید
سید بخت و فرزاد س��ید بخت و محمود عسکری و جواد باقری و
حمید بیابانی و چند نفر دیگر که اعالم خواهم نمود اطمینان نموده
و اموالی که با ثمن معامله از طرف اینجانب پرداختش��ده را به نام
آقایان به دلیل ممنوعالمعامله و اعتمادی که داشتهام سند زدهام.
همانطور که مشاهده میشود ،باقری درمنی در نامه فوق به تاریخ
 ۲۲ش��هریور  ۱۳۹۵ادعا میکند که اموالش را طی  ۱۵س��ال قبل
از آن ،به دلیل ممنوعالمعامله بودن به نام افرادی س��ند زده است.
این در حالی است که تاریخ ممنوعالمعامله شدن باقری درمنی۱۵ ،
شهریور  ۱۳۸۹است؛ حالآنکه او از سال  ۱۳۸۰به بعد مشغول سند
زدن اموالش به نام شرکایش است.
اما چرا باقری درمنی از سال  ۱۳۸۰به بعد اقدام به انتقال اموالش به
اشخاص دیگر کرده است؛ بهگونهای که در جلسه هفتم دادگاهش
به تاریخ  ۱۲ش��هریور  ۱۳۹۷در پاس��خ به قاض��ی میگوید حتی
استطاعت وثیقهگذاری را به سبب ضعف مالی ندارد.
پاسخ به س��ؤال فوق را باید در همان حربهها و شگردهای خاص
شبکه فساد باقری درمنی جستجو کرد؛ این فرد بهعنوان سردسته
باند کالهبرداری کالن بانکی و نفتی ،تالش میکرد تا حد مقدور
ردپایی از خ��ود در معامالت متقلبانه بهجای نگذارد؛ این ش��گرد
باقری درمنی در حدی بود که حتی او اموالش را به نام ش��رکایش
منتقل میکرد.
باقری درمنی برای پیشبرد اعمال متقلبانه و کالهبرداریهای خود
اموالش را به نام اعضای باندش سند زده و این اقدام را با استظهار و
پشتوانه ماده  ۱۹۷قانون مدنی انجام داده است .این در حالی است
که این مفسد اقتصادی به اصل  ۴۰قانون اساسی توجه نداشت که
تصریح میکند :هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وس��یله
اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اموال و مس�تغالتی که درمنی به نام عناصر باندش
سند زد
در ادامه به اموال و مستغالتی میپردازیم که «حمید باقری درمنی»
مفسد کالن اقتصادی ،آنها را در راستای پیشبرد اقدامات شبکه
فساد اقتصادیاش ،به نام اعضای باند متبوعش منتقل کرده است
و در نامه مورخ  ۲۲شهریور  ۹۵خطاب به «علی زینلی» به ذکر آنها
پرداخته است .درمنی در بخشی از نامه مزبور همچنین ،نسبت به
خیانتدرامانت اعضای باندش در اموالی که برای ردگمکنی به نام
آنها منتقل کرده ،انتقاد دارد.
باقری درمنی در بخشی از نامه خود ،تصریح کرده که اموال دیگری
دارد (ولی حضور ذهن ندارد که مش��خصات آن چیست) که به نام
فخاریتبار کرده است؛ ازجمله او به ملکی در شهریار اشاره میکند.
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روی خط خبر

رفع تصرف  38هکتار از اراضی ملی
در زاهدان

دادس��تان عمومی و انقالب مرکز سیستان و بلوچستان از رفع تصرف ۳۸
هکتار از اراضی ملی در زاهدان خبر داد.
حجتاالسالموالمسلمین موحدی راد ادامه داد :دستگاه قضایی استان با
عزم جدی در برخورد با متخلفان و متجاوزان محیطزیست از هیچ کوششی
فروگزار نکرده و با کلیه متصرفین برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.
گفتنی اس��ت :حجتاالسالموالمس��لمین ابراهیم حمی��دی رییسکل
دادگستری سیستان و بلوچستان چندی پیش ،از رفع تصرف  ۲هزار و ۷۶۳
هکتار از اراضی در عرصه منابع طبیعی ،راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در ۹
ماهه سال جاری خبر داده بود.

ضرورت آموزش
برای ارتقای فرهنگ رانندگی

شگردهای باقری درمنی برای فرار از قانون

درمن�ی در نام�ه م�ورخ  ۲۲ش�هریور  ۱۳۹۵ادع�ا
میکن�د اموالش را طی  ۱۵س�ال قب�ل از آن ،به دلیل
ممنوعالمعامله بودن به نام افرادی سند زده است .این
در حالی اس�ت که تاریخ ممنوعالمعامله شدن باقری
درمنی ۱۵ ،شهریور  ۱۳۸۹است؛ حالآنکه او از سال
 ۱۳۸۰به بعد مشغول سند زدن صوری اموالش به نام
شرکایش بوده است.

شنبه

در بخشی دیگر از نامه مورخ  ۲۲شهریور  ۹۵درمنی خطاب به زینلی
آمده اس��ت :امالکی که قابلواگذاری است شامل ملک اندیشه و
ملک توپخانه و ملک شهریار و  ۱۱فقره امتیاز دارآباد است که ارزش
آنان اگر چنانچه اینجانب بخواهم بیش از بدهیها (منظور از بدهی
همان کالهبرداریها اس��ت) مربوط به آقای فخاریتبار در بانک
پارسیان و ملی است.
در بخش��ی دیگر از نامه مورخ  ۲۲ش��هریور  ۹۵درمنی خطاب به
زینلی آمده اس��ت :چندین معدن به نام عباس فخاریتبار و آقای
سید بخت از محل پولهای اینجانب خریداری و ماشینآالتی نیز
از محل منابع اینجانب خریداریش��ده است که پرداخت به آقایان
کام ً
ال مشخص است.
در بخش��ی دیگر از نامه مورخ  ۲۲ش��هریور  ۹۵درمنی خطاب به
زینلی آمده اس��ت :همانطور که میدانید کلیه اموالی که علیرضا
مسلمی دارد مربوط به اینجانب است همچنین امالکی شامل ملک
دربند که اینجانب از آقای طاهری��ان خریداری نمودم و نیز ملک
سرخرودی که وکالت یکساله به نام زده است...
در بخش��ی دیگر از نامه مورخ  ۲۲ش��هریور  ۹۵درمنی خطاب به
زینلی آمده است :امالک دیگری شامل دو قطعه ملک در ساری و
پمپبنزین در کمربندی آمل و بابل ،ملک در ساقدوش که ثمن را
اینجانب به آقای حیاوی دادهام و ملک فع ً
ال در اختیار آقای مسلمی
اس��ت .در خصوص ملک ظفر که به نام آقای مسلمی است و پول
آن را نیز اینجانب پرداخت کردهام و نیز ملک بوسنی که جای طلب
از آقای صدوقی که  ۱۳میلیارد توم��ان دادهام چندین ملک به نام
آقای مس��لمی زدهشده است ش��امل ملک خیابان نفت و ملک در
ساوه و ملکی در بوسنی هرزگوین که ایشان بدون اجازه اینجانب
به نام خانمشان زده است .در خصوص ملک  ۴۰واحدی در بابلسر نیز
حسابوکتابش مشخص شود .در خصوص امالکی که  ۱۰۳قطعه
در شهرک نازی است نیز وکالتنامه بالعزل داده شود؛ در خصوص
ملک نسیم شهر وکالتنامه وکیل داده شود ...چندین قطعه ملک
وردآورد نیز به نام آقای مسلمی شده بود که در خصوص ملک فوق
نیز وکالتنامه بالعزل زده شود.
در بخشی دیگر از نامه مورخ  ۲۲شهریور  ۹۵درمنی خطاب به زینلی
آمده است :در خصوص امالک به نام آقای محمدباقری درمنی نیز
از ایشان دو قطعه باغ در دماوند است که وکالتنامه گرفته و پیگیری
آزادسازی ملک فوق از طریق بانک کشاورزی و منابع طبیعی شده تا
تبدیل به سند تکبرگی شود در ضمن صورتجلسه منعقد نمایید
که ملک متعلق به اینجانب بوده و ثمن معامله را اینجانب دادهام
در بخش��ی دیگر از نامه مورخ  ۲۲ش��هریور  ۹۵درمنی خطاب به
زینلی آمده اس��ت :در خصوص سهام پاالیشگاه وکالت بالعزل از
آقای محمود عسکری و فرزاد س��ید بخت و حمید بیابانی و آقای
مسلمی بگیرید
در بخشی دیگر از نامه مورخ  ۲۲شهریور  ۹۵درمنی خطاب به زینلی
آمده است :نسبت به ملک خیابان ش��ریعتی بابت تخلیه و نسبت
به ملک شهرک غرب نسبت به تخلیه اقدام قانونی انجام داده.
همانطور که مشاهده شد« ،حمید باقری درمنی» مفسد دانهدرشت
اقتصادی و سرش��بکه باند کالهبرداری بانک��ی و نفتی ،برخالف
ادعاهای��ش در جلس��ات دادگاه مبن��ی بر عدم اس��تطاعت مالی،
صاحب اموال و مستغالت نجومی زیادی بوده است که میتوان به
وی لقب س��لطان امالک را هم داد خود در نامه مورخ  ۲۲شهریور
 ۱۳۹۵خطاب به «عل��ی زینلی» به این امر صح��ه میگذارد؛ اما
این مفس��د دانهدرش��ت ،اموال و امالک فوقالذکر را بر اس��اس
شگرد خاصی برای پیشبرد پروژه ش��بکه پیچیده فساد اقتصادی
و کالهبرداریاش ،از س��ال  ۱۳۸۰به بعد به نام عناصر باند متبوع
خود منتقل کرده بود.
البته این شگرد درمنی برای استمرار فساد اقتصادیاش ،در پایان
به ضررش تمام ش��د و تعدادی از عناصر باندش در امانت خیانت
کردند؛ خیانتی که برای این مفسد اقتصادی بسیار گران تمام شد
و او را واداش��ت تا در بخش پایانی نام��هاش زبان به تهدید عناصر
باندش بپردازد و ضمن تفویض مأموریت به زینلی برای طرح دعوی
از عناصر خائن باند فاس��د اقتصادیاش ،خطاب به آنها بنویسد:
دیگر انتظار صبوری کردن از من نداش��ته باشید ،به امید دیدار در
شرکت نه در زندان .خداحافظ همگی.
گفتنی اس��ت در این گزارش صرف ًا به امالک موجود در یک نامه
اشارهشده است.

رییسکل دادگستری استان یزد گفت :رس��انهها و نهادهای فرهنگی و
آموزشی باید نسبت به ارتقاء فرهنگ رانندگی اهتمام داشته باشند.
محمدرضا حبیبی با تاکید بر ارتقاء فرهنگ رانندگی و اهتمام رس��انهها و
نهادهای فرهنگی و آموزشی به این موضوع افزود :صداوسیما ،رسانهها و
سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی باید هنرمندانه و ظریف و تأثیرگذار در
جهت ارتقاء فرهنگ صحیح رانندگی گام بردارند.
وی اختصاص  ۲درصد از درآمد بیمهها به برنامههای آموزشی ،تبلیغی و
پیشگیرانه را خواستار ش��د و بیان داشت :بر اساس قانون ،بیمهها موظف
هستند که  ۲درصد از درامد خود را در مسیر اطالعرسانی ،فرهنگسازی
و آموزش و پیش��گیری در موض��ع تصادفات و ارتق��اء فرهنگ صحیح
رانندگی هزینه نمایند که این مس��ئله ظرفیت بسیار خوبی است که باید
از آن بهره گرفت.
این مقام قضایی بر نظارت الکترونیک در سطح شهر و جادهها تأکید کرد
و ابراز داشت :نظارت فیزیکی امکانپذیر نیست و باید با تأمین تجهیزات
و تأمین زیرساختهای مناسب نسبت به نظارت الکترونیک اقدام کرد.
وی با یادآوری نقد برخی از افراد نس��بت به نظارت الکترونیک در ش��هر،
بیان داش��ت :نظارت الکترونیک باهدف کنت��رل برخی از افراد خطاکار و
تسهیل شناس��ایی مجرمین و تأمین امنیت شهروندان است؛ کسانی که
میخواهند در این خصوص اظهارنظ��ر کنند به امنیت عمومی مردم هم
توجه کنند و نگاهی هم به کش��ورهای توسعهیافته داشته باشند و اذهان
مردم را منحرف نکنند.
رییسکل دادگستری استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود بر توسعه
حملونقل عمومی تأکید کرد و گفت :باید زیرس��اخت حملونقل ارزان،
س��ریع و راحت با وسایل نقلیه عمومی در سطح شهر فراهم گردد تا مردم
به استفاده از وسایل نقلیه عمومی ترغیب گردند.
وی خاطرنشان کرد :توسعه حملونقل عمومی و ارتقاء کیفیت خدمات در
این زمین��ه ،کاهش ترافیک و کاهش آلودگی و همچنین کاهش حوادث
رانندگی را به دنبال خواهد داشت.
حبیبی تجهی��ز پلهای عابر پیاده با اس��تفاده و جلب مش��ارکت بخش
خصوصی را بهعن��وان یک راهکار ذک��ر کرد و افزود :علت بس��یاری از
تصادفات ش��هری ،عدم وجود پلهای مکانیزه و دسترس��ی آسان مردم
به این پلهاس��ت که میتوان با کمک بخش خصوصی نسبت به احداث
و تجهیز پلهای عابر پیاده در مکانهای پرتردد و حادثهساز اقدام کرد.
وی ارسال بهموقع قبوض تخلفات رانندگی و پیامک آن به شخص متخلف
را نیز ازجمله راهکارهای تأثیرگذار دانست و بیان داشت :اگر فرد متخلف
بهموقع و سریع پس از تخلف از صدور قبض جریمه آگاه شود بدون تردید
در پیشگیری از تخلفات آتی این فرد تأثیر به سزایی دارد.
شایانذکر است نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد با حضور
مسئوالن قضایی ،اجرایی ،اطالعاتی و انتظامی تشکیل و راجع به تخلفات
رانندگی و راهکارهای کاهش تصادفات در استان بحث و تبادلنظر شد.

کاهش  ۷۰درصدی زندانیان مهریه
در استان هرمزگان

رییسکل دادگستری استان هرمزگان گفت :پس از ابالغ بخشنامه رییس
قوه قضائی��ه مبنی بر تعدیل محکومیت زندانیان مهریه ۷۰ ،درصد از این
زندانیان در استان هرمزگان آزاد شدند.
حجتاالسالموالمسلمین اکبری از کاهش  ۷۰درصدی زندانیان مهریه
در این اس��تان خبر داد و گفت :در پی صدور بخشنامه ریاست قوه قضائیه
مبنی بر لزوم رس��یدگی به مش��کالت زندانیان مهریه ،تعدیل و تقسیط
محکومیت افراد ناتوان در پرداخت این دیون مالی بر اساس آمار تا پایان
آذرماه امس��ال ۶۳ ،زندانی مهریه از مجموع  ۹۰نفر ،از زندانهای استان
هرمزگان آزادشدهاند.
وی در ادامه بر تالش و جدیت هرچه بیش��تر مسئوالن قضایی و مدیران
سازمانهای وابسته به قوه قضائیه در راستای بهرهگیری از تأسیسات نوین
قضایی و مجازاتهای جایگزین حبس بهمنظور کاهش جمعیت کیفری
زندانها تأکید کرد و یادآور ش��د :این تغییر نگرش با توجه به بخش��نامه
ریاست قوه قضاییه در خصوص پروندههای زندانیان مهریه ایجاد شد که
میتوان همین ش��اخص را در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها به
سایر تصمیمات قضایی در جرائم غیر عمد و مالی نیز تسری داد تا استفاده
از این ظرفیتهای قانونی به یک دیدگاه ثابت و پایدار تبدیل شود.
حجتاالسالموالمسلمین اکبری با اشاره به اهمیت توجه به موضوع امنیت
اجتماعی در کنترل جمعیت کیفری زندانها خاطرنش��ان کرد :منظور از
کاهش جمعیت کیفری بههیچعن��وان رهایی مجرمان حرفهای و بر هم
زنندگان نظم و امنیت جامعه نیست ،بلکه هدف از اعمال آن ،برخورداری
زندانیان مستحق از ارفاقهای قانونی و همچنین کاهش جمعیت ورودی
به زندانها از طریق پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات است.
رییسکل دادگستری اس��تان هرمزگان همچنین لزوم پیگیری و تعیین
تکلیف وضعیت قضایی زندانیان نیازمند را یادآور شد و نقش فعالیتهای
مددکاری را در رفع مشکالت آنها بسیار حائز اهمیت عنوان کرد.

حکم  ۲میلیاردی تعزیرات مشهد
برای گرانفروشی روغنموتور

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی از محکومیت  ۲میلیارد
ریالی شرکت تولیدی روغنموتور به دلیل گرانفروشی خبر داد .حمیدرضا
کریم گفت :با گزارش س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت و پیگیریهای
بهعملآمده در مورد گرانفروشی روغنموتور توسط یک شرکت تولیدی،
پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی موردبررسی قرار گرفت.
وی افزود :پس از رس��یدگی و اخذ دفاعیات متهم در ش��عبه چهارم بدوی
مشهد ،متهم پرونده محکومبه پرداخت یک میلیارد و  ۸۸۰میلیون ریال
جریمه محکوم ش��د که این حکم در شعبه تجدیدنظر تائید و قطعی شده
است.

