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دادستان کل کشور تاکید کرد

ممنوعیت استفاده از مدیران دو تابعیتی
دادستان کل کشور احیای حقوق عامه را از امور
تقریبا مغفول مانده دانست و به تشریح دالیل
آن پرداخت.

حجتاالسالموالمسلمینمنتظریباحضوردرنشست
ماهانه حقوقی کاربردی موسس��ه آموزش عالی شهید
قدوسی با اشاره به اینکه یکی از وظایف مدیران اجرای
قانون اس��ت گفت :اگر طبق قانون عمل کنیم کشور
پیشرفت خواهد کرد و اگر بخواهیم قانون را طبق امیال
خودمان تفسیر کنیم مفاسد زیاد خواهد شد.
دادستان کل کشور افزود :اگر ما قانون را ابزار قرار دهیم و
دنبالاینباشیمکهامیالخودرادرقالبقانونجلوببریم
قطع ًا به مشکل برخورد خواهیم کرد و لذا آنچه کشور را
پیش میبرد و سامان میدهد و جناحبندیهای سیاسی
را حاکم بر جریانات اجرایی کشور نمیکند قانون است؛
و اجرای قانون میتواند برای کش��ور و ملت پیشرفت و
خوشبختی به ارمغان آورد.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور ،وی بیان
داشت :ما در قانون اساسی اصول مترقی و جوابگوی
نیازهای جامعه را داری��م ازجمله حقوقی که در قانون
اساس��ی برای آحاد ملت تعیینش��ده حق مراجعه به
محاکم ب��رای رفع اختالفات ،حل مش��کالت و رفع
خصومات است.
منتظری در ادامه با اشاره به اصل  ۱۵۶قانون اساسی
و وظایف  ۵گانه قوه قضاییه ،تصریح کرد :س��الهای
سال بود که اهتمام الزم به احقاق حقوق عامه صورت
نگرفته بود.
وی با اش��اره به مغفول ماندن حقوق عامه در سالهای
گذشته گفت :متاس��فانه هیچ قدمی برای تهیه قانون
مناس��ب در این حوزه برداشته نش��ده بود و در قوانینی
که قریب به  40س��ال اس��ت وضعش��ده به این حوزه
نپرداختهای��م و تعریفی از حقوق عامه در مجامع علمی
و دانشگاهی بیاننش��ده است از طرفی اقدامات عملی
و تش��کیالتی برای اجرای این مهم بهصورت مدون و
منسجمصورتنگرفتهاست.
دادس��تان کل کش��ور بابیان اینکه دفاع از حقوق عامه
تکلیفی اس��ت که بهموجب قانون به عهده دادستانی
کل کشور و دادستانها نهاده شده است ،گفت :متاسفانه
آییننامه و دستورالعملی در این زمینه نداشتیم ،در قانون

اساسی به احیای حقوق عامه اشارهشده است؛ اما تعریف
جامعیازآننشدهبودکهماازمجامععلمیودانشگاهی
و قضات سراسر کشور خواستیم که پیرامون این مسئله
نظرات خود را مطرح کنند.
منتظری ادامه داد :س��رانجام به تعریف نس��بت ًا جامعی
از حقوق عامه رس��یدیم که آن را در قالب آییننامهای
به ریاس��ت قوه قضاییه ارس��ال کردیم و در دستور کار
قرارگرفته اس��ت و امیدواریم در ماه آینده این موضوع
به سرانجام برسد.
دادستان کل کشور تاکید کرد :اقدامات خوبی روی این
دستورالعمل انجامشده است و چنانچه برای اجرا ابالغ
شود میتواند مبنایی برای قانون باشد .امیدواریم مجامع
علمی و دانش��گاهی در این زمینه به ما کمک کنند و ما
درصددتهیهپیشنویسالیحهحقوقعامههستیم.
وی گفت :در دو سه سال اخیر قوه قضاییه به مصادیق
پرشماری از حقوق عامه ورود پیداکرده است که ازجمله
آن جلوگیری از دستاندازی افراد طمعکار و سودجو به

جنگلها و منابع ملی بوده است.
منتظری تاکید کرد :اگر در یک شهر میبینیم اقدامات
اجرایی که صورت میگیرد باعث تضییع حقوق مردم
است دادستان باید بهعنوان مدعیالعموم ورود کند ،در
این موارد قوه قضاییه قدمهای خوبی برداشته است و تا
زمانی که این چرخ به دست دستگاه قضایی میچرخد
قطع�� ًا پای صیان��ت از حقوق عامه میایس��تیم البته
امکانات ،قانون و همکاری دستگاهها الزمه تحقق این
امر است .دادستان کل کشور افزود :ما بدون قانون قادر
به کار نیس��تیم چراکه برای جلوگیری از نابسامانیها
باید دستورالعمل و قانونی تهیه شود و همه مردم باید
این موضوع را مطالبه کنند.
ویدربخشدیگریازسخنانشبهدومینوظیفهاحصا
ش��ده در اصل  156قانون اساسی تحت عنوان دفاع از
آزادیهای مشروع اشاره کرد و گفت :برای بحث دفاع
از آزادیهای مشروع باید برنامه حسابشدهای داشته
باشیم و این موضوع تعریف و تبیین شود.

منتظ��ری اضافه کرد :هر ش��هروندی ک��ه در ایران
زندگ��ی میکند چ��ه مس��لمان و چه غیرمس��لمان
مش��مول اصل آزادی مشروع اس��ت؛ اما یک عدهای
به اس��م آزادی چهکارهایی که نمیکنن��د به حقوق
دیگران تجاوز کرده و فض��ای آلودهای در حوزههای
اقتص��ادی ،فرهنگی ،معن��وی و بخشهای مختلف
ایج��اد میکنند .وی با تاکید بر اینکه آزادی مش��روع
باید تعریف ش��ود گفت :قانون اساسی برای ما آزادی
مشروع را تعریف کرده است اما ابعاد آن باید مشخص
ش��ود و س��ازوکار آن باید درزمینه مطبوعات ،مسائل
فرهنگی ،رس��انهها ،سیاسیون ،غیر سیاس��یون و ...
روشن شود ،سؤال اینجاست که ما در این زمینه چقدر
کارکردهایم .دادستان کل کشور افزود :امروز در بحث
مبارزه با مفاسد اقتصادی که در دستور کار قوه قضاییه
و دستگاههای اجرایی و دولت است مالحظه میکنیم
که یک عدهای به نام آزادی در عرصه اقتصاد چه بالیی
سر مردم میآورند.

وی با اش��اره به بیضابط��ه بودن قیمته��ا گفت :با
کارخانجات لبنی جلس��های برگزار کردیم و قرار شد بر
اساس ضوابط اقداماتی صورت گیرد و درزمینه قیمتها
تدابیری اندیشیده شود.
وی تصریح کرد :به رجال اقتصادی و مغزهای اقتصادی
کشورمان زمینه دهیم و میدان را برایشان بازکنیم اگر در
آنزمانکهمقاممعظمرهبریموضوعاقتصادمقاومتی
رامطرحکردندزمینهبرایافرادیکهبهاقتصادمقاومتی
اعتقادداشتندبازمیشدکاربهاینجانمیرسید.منتظری
خاطرنش��ان کرد :ما امروز در جنگ اقتصادی هستیم
و همه دنیا این مس��ئله را قبول دارند و دشمنان ما علن ًا
این را میگویند و ابایی ندارند .اما آیا امروز گلوگاههای
اقتصادیکشورورمزورازهاییکهدرمدیریتاقتصادی
باید باشد در دست مردان جنگ اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد :کشور ما ظرفیت فروانی دارد اما به شرطی
که مدیریت دست کسی نباشد که بگوید ما میتوانیم از
افراددوتابعیتیهماستفادهکنیم.دوتابعیتییعنیفردی
که یک پای او در ای��ران و یک پای او در کانادا و آمریکا
اس��ت .آن فرد آنجا چهکار میکند؟ آی��ا به او مأموریت
میدهندیانمیدهند.
منتظری با تاکید بر تکریم اربابرجوع نکاتی را یادآور
شد و گفت :پنجمین وظیفهای که در اصل  156قانون
اساس��ی به عهده قوه قضاییه نهاده ش��ده است اقدام
مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است ،ما در میدان
عملبهایننتیجهرسیدیمکهپیشگیرییکوظیفهفرا
قوهای اس��ت و قوه قضاییه نمیتواند بهتنهایی از وقوع
جرم پیشگیری کند چراکه ابزار الزم را در اختیار ندارد.
منتظ��ری ب��ا ذکر مثال��ی در این زمینه اف��زود :بحث
جاسوس��ی امروز یک بالیی برای کش��ور شده است و
دشمن به مراکز مهم نفوذ پیدا میکند اما آیا قوه قضاییه
میتواندمانعنفوذجاسوسشودپاسخمنفیاست؛چراکه
ابزار آن در اختیار دستگاههای اطالعاتی و امنیتی است.
بنابراین بایستی برای پیشگیری از وقوع جرم همه قوا،
نیروی انتظامی ،امنیتی و  ...همکاری کنند.
دادستان کل کش��ور در پایان خاطرنشان کرد :ریاست
ق��وه قضاییه در هفت��ه گذش��ته در ارتباط با مس��ائل
اقتصادی کشور به دادستانها تاکید کردند که به مسئله
گرانفروش��ی ورود کن��د و برنامهریزیهای��ی در این
خصوص انجامشده است.

حکم مجازات حمید باقری درمنی به جرم افساد فی االرض اجرا شد

حکم حمیدرضا باقری درمنی که به جرم افساد فیاالرض به
اعدام محکومشده بود ،بامداد روز گذشته به اجرا گذاشته
و اعدام شد.
بامداد روز ش��نبه م��ورخ  1397/10/1حکم حمیدرض��ا باقری درمنی
فرزند محمدباقر که به جرم افس��اد فیاالرض از طریق تش��کیل شبکه
کالهبرداری ،رشاء به اعدام محکومشده بود ،به اجرا گذاشته و اعدام شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دادسرای عمومی و انقالب تهران ،پرونده
حمیدرضا باقری درمنی و مرتبطین وی که مشتمل بر  156جلد و بیش
از  25هزار برگ اس��ت ،با شکایت شرکت پاالیش نفت جی ،بانک ملی،
بانک گردشگری ،صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد در دادسرای عمومی
و انقالب تهران رسیدگی شده است.
محکومعلیه باقری درمنی در سالیان متمادی با تشکیل باند ،به اقدامات
مجرمانهای دستزده است و با اعمال متقلبانه ،جعل ،تبانی ،پرداخت رشوه
به کارکنان چند دستگاه و تشکیل شرکتهای صوری و کاغذی متعدد
ازجمله شرکت قائم کوثر ،شرکت محمد بازرگانی شایان ،شرکت پرشین
بهگستر ،شرکت شکوه آبیده و شرکت آریا برج هرم از شکات فوق جمع ًا
 10/078/171/400/000ریال معادل یک هزار و هفتادوهشت میلیارد
و یکصد و هفتادویک میلیون و چهارصد هزار تومان کالهبرداری کرده
است .در رس��یدگی به پرونده مشخص شد از  47س��ند جعلی برای اخذ
ضمانتنامه بانکی و یا ترهین معامله و  36فقره ضمانتنامه جعلی و 102
فقره ضمانتنامه بدون پش��توانه 33 ،فقره چکهای مخدوش با مبالغ
سنگین و جعل در اسناد رسمی س��ازمان ثبتاسناد کشور استفاده کرده
است .همچنین خاطرنشان میشود؛ باقری درمنی با همدستی مرتبطین
خود و با پرداخت رشوه و تبانی با کارشناسان ،امالک را به چند برابر قیمت
واقعی ارزشگذاری و به بانک ارائه میداد ،ازجمله ملکی که حدود 400
میلیارد ریال ارزش داشته با پرداخت رشوه و تبانی به  1269میلیارد ریال
ارزشگذاری و در رهن شرکت نفت جی قرار داد.
باقری درمنی برای اخذ تسهیالت از بانک نیز متوسل به جعل اسناد شده
و با اسناد ملکی جعلش��ده که ازجمله با سند جعلی از بانک گردشگری
مبلغ  60/000/000/000ریال تسهیالت گرفته است.
بازپرس دادس��رای تهران پس از تحقیقات مفصل ،جمعآوری اس��ناد و
مدارک مثبته جرم در خصوص باقری درمنی بهعنوان سرش��بکه و سایر
اعضاء باند و شبکه به استناد ماده 4قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،
اختالس و کالهبرداری و بهعنوان مفسد فیاالرض نظر به جلب دادرسی
و معاون دادستان و سرپرست دادسرای اقتصادی با صدور کیفرخواست
پرونده را به دادگاه انقالب اسالمی تهران ارسال میکند.
ش��عبه  15دادگاه انقالب اسالمی تهران با دقت در  9جلسه چندساعته و
با حضور متهم ،وکال و نماینده دادستان رسیدگی و پس از ختم رسیدگی
طبق قانون ،آقای حمیدرضا باقری درمنی را بهعنوان مفسد فیاالرض
به اعدام و رد مال به مبلغ  10/078/171/400/000ریال محکوم کرده
است .با اعتراض وکیل محکومعلیه و در مهلت مقرر ( 20روز) پرونده به
دیوانعالی کشور ارسال میشود و دیوانعالی کشور در تاریخ 1397/8/13
رأی صادره از ش��عبه  15دادگاه انقالب اس�لامی تهران را تأیید و ابرام
کرده است.
حمیدرضا باق��ری درمنی قبل از ای��ن نیز دارای دو س��ابقه محکومیت
کیفری بوده است .وی در سال  1385به جرم قاچاق به ضبط کاال و مبلغ
 11/731/060/030ریال جزای نقدی محکومش��ده اس��ت .همچنین
در سال  1388با ش��کایت بانک مرکزی ،بانک سپه ،بانک کشاورزی و
بانک ملی در خصوص اخذ تس��هیالت ارزی به مبلغ  9/888/217دالر
و  980/935/471/305به س��یزده ماه حبس و رد مال در حق ش��کات
محکومشده است.
امکان آزادی باقری درمنی به جهت محکومیت در پرونده
اجرای احکام ،قابل تحقق نبود
قاضی عباسی ،بازپرس پرونده باقری درمنی در مصاحبه با مرکز رسانه قوه
قضائیه پیرامون پرونده قضایی درمنی؛ چگونگی فراری دادن افراد مؤثر و
کلیدی شبکه کالهبرداری به خارج از کشور و موضوع ضمانتنامههای

ابرکالهبردار بر باالی دار

شعبه بهار بانک ملی ایران و ...زوایایی دیگری از این پرونده را روشن کرد.
وی در خصوص این پرونده توضیح داد :پروندهای که به پرونده اتهامی
گروه باقری درمنی معروف ش��ده اس��ت و با بی��ش از  ۱۵۵جلد و صدور
کیفرخواست برای  ۳۳نفر ازجمله حمید باقری درمنی به دادگاه انقالب
ارسال و در شعبه  ۱۵دادگاه انقالب تهران مورد رسیدگی قرارگرفته است،
از اواسط س��ال  ۱۳۹۰تحقیقات مقدماتی آن با شروع به تعقیب متهمان
آغازشده اس��ت .این پرونده بهنوعی تجمیع پروندههای متعدد مطرح در
دادسراهای مختلف در تهران و اصفهان نیز هست .بهطوریکه بخشی از
آن پرونده مطرح در دادسرای اصفهان و بخش قابلتوجهی دیگر ،پرونده
مرتبط در دادسرای تهران است.
عباس��ی در خصوص نام گیری این پرونده به باقری درمنی نیز توضیح
داد :اینکه پرونده با عنوان گروه حمید باقری درمنی مطرح و معروف شده
است ،به این دلیل است که ماحصل چند سال تحقیقات گسترده و وسیع،
با تحقیق و بازجویی از دهها فرد بهعنوان متهم ،مطلع ،ش��اکی و شاهد و
بررس��ی و جمعآوری اس��ناد و مدارک متعدد ،شناسایی یک مجموعه و
گروه حرفهای و سازمانیافته بوده است که توسط شخصی به نام حمید
باقری درمنی تشکیلشده و هدف از ایجاد آن از همان ابتدا ارتکاب افعال
مجرمانه بهویژه کالهبرداری از اش��خاص مختلف حقوقی و حقیقی با
اس��تفاده از اس��ناد جعلی و ش��یوه و روشهای متقلبانه بوده است و این
رفتارهای مجرمانه در طول چندین سال ادامه داشته است.
وی درباره ویژگیهای گروه باق��ری درمنی توضیح داد :در گروه باقری
درمنی وی عالوه بر اینکه تش��کیلدهنده گروه اس��ت؛ هدایتکننده و
ادارهکننده آن نیز به محسوب میش��د و سیاستها ،برنامهها و اقدامات
اجرایی از طرف ایش��ان ب��ه مجموعه اعالم میش��د .از طرف دیگر نیز
همهچیز در این گروه درنهایت به ایشان ختم میگردید و به تعبیر برخی
از مرتبطین و اعضای گروه ،افراد در مجموعه و گروه بدون اجازه ایشان

آب هم نمیخوردند.
وی افزود :در گروه باقری درمنی ،تعدادی از افراد مسئولیت و وظیفه جعل
و ساختن اسناد و مدارک موردنیاز گروه را بر عهده داشتند و از افراد شاخص
و ثابت گروه در این خصوص میتوان به احمد خسروی و پدرام تقی پور
اشاره کرد که با مدیریت و هدایت محمدرضا نصیری فعالیت میکردند.
در همین مجموعه ،تعدادی از افراد مسئولیت نگهداری و مدیریت اموال
حمید باقری درمنی و گروه ایش��ان که درنتیج��ه فعالیتهای مجرمانه
گروه به دست میآمد را عهدهدار بودند که بسیاری از این افراد و اموال در
اختیار آنها ،شناسایی شدند .در این میان افراد دیگری نیز در گروه بودند
که مدیریت شرکتهای متعدد تابعه و متعلق به گروه را بر عهده داشتند.
فعالیتهای گروه باقری درمنی در بانکها و شرکتهای شاکی و بزه دیده
برای اخذ و تحصیل مال ،اخذ تسهیالت و ضمانتنامه بانکی با پوشش و از
طریق این شرکتها انجام میگرفت.
عباسیادامهداد:یکیدیگرازویژگیهایگروهومجموعهباقریدرمنیکه
در طول رسیدگی به پرونده در دادسرا بهوضوح نمایان بود؛ طرح شکایات و
دعاوی غیرواقعی و صوری افراد و اعضای گروه علیه یکدیگر بود .مشخصه
دیگر گروه باقری درمنی که برجستگی و اهمیت خاصی دارد؛ فراری دادن
و خارج کردن افراد کلیدی و مهم گروه از کشور است .این اقدام باهدف عدم
توفیقمراجعتعقیبکنندهورسیدگیکنندهقضاییوانتظامیدرکشفدقیق
فعالیتهایمجرمانهگروهوجزئیاتفعالیتهایمختلفگروهبهویژهنقش
آقای حمید باقری درمنی صورت میگرفت.
وی در خصوص افراد کلیدی و مؤثر گروه درمنی که فراری و از کش��ور
خارجشدهاند توضیح داد :از افراد کلیدی و مهم این گروه که نقش محوری
در گروه داشتهاند ،میتوانیم به سید محمود جزایری ،محمدرضا نصیری،
علیرضا مسلمی ،جوانمیر محمدی ،مجید باقری درمنی و محمد خزائلی
پارسا اش��ارهکنیم .همگی این افراد توسط حمید باقری درمنی تشویق و

نظر سلطان قیر در مورد رفقایش خاوری ،زنجانی و جزایری

حمید باقری درمنی در آخرین مصاحبه خود برای خبرنگار خبرگزاری صداوسیما خطونشان کشید و در خصوص محمود جزایری اظهار کرد :جزایری
آنقدر آدم شارالتانی بوده است که االن فرار کرده و در ترکیه زندگی میکند .وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مبنی بر اینکه از کجا میدانید جزایری ترکیه
است؟ گفت :رفقایش میگویند رفته ترکیه اقامت گرفته و زندگی میکند .به گزارش میزان کارشناس پرونده باقری درمنی در این خصوص گفته است:
باقری درمنی از جایی که متوجه شد فساد بزرگ لو رفته است سریع دستور خروج جزایری و چند نفر دیگر از نزدیکانش را از کشور را داد تا حلقههای وصل
پرونده از بین برود .کارشناسان پرونده اذعان داشتند که شیوه باقری درمنی در گروهش رد نگذاشتن از اقدامات خرابکارانه اقتصادی خودش بوده است
و هر مهرهای را که میسوخت بالفاصله از کشور خارج میکرد .درمنی در خصوص ارتباطش با بابک زنجانی نیز عنوان کرد :با بابک زنجانی  ۱۵سال
دوست بودم .یکی از دوستانم او را به من معرفی کرد و یک روز به دفتر ما آمد و باهم دوست شدیم .آن زمان بابک یک کارخانه کوچک اسپری سازی
داشت.وی در خصوص رفیق دیگرش خاوری حاضر نشد از لقب مفسد اقتصادی فراری استفاده کند.

ترغیب به فرار و خروج از کش��ور ش��دند .همگی این افراد نزدیکترین
اشخاص در گروه به سرکرده و سردسته یعنی آقای حمید باقری درمنی
بهحساب میآیند و آنها بودند که بیشترین اطالعات و آگاهی را نسبت
به دیگر اعضای گروه و شبکه درباره نقش و جایگاه حمید باقری درمنی
در گروه و اقدامات مجرمانه وی داشتند .به همین دلیل بود که حمید باقری
درمنی حساس��یت ویژهای برای دور از دسترس نگهداشتن آنها پس از
تعقیب کیفری گروه داشت و فراری دادن و خارج کردن آنها از کشور به
همین منظور برای حمید باقری درمنی دارای اهمیت بود.
بازپرس این پرونده در خصوص علت یا علل طوالنی شدن رسیدگی به
این پرونده اظهار داشت :مهمترین عامل گستردگی موضوعات و اقدامات
مجرمانه متهمان و همچنین تعداد قابلتوجه افراد و مرتکبین جرائم بوده
است .واضح است که هرچه تعداد عناوین مجرمانه و دفعات ارتکاب جرم
و با در نظر گرفتن تعداد شکات و بزه دیدگان بیشتر باشد و بخصوص آنکه
در طول سالیان متمادی جرائم ارتکاب یافته باشند ،مدتزمان الزم برای
کشف و جمعآوری دالیل و مستندات و تکمیل تحقیقات بیشتر است.
وی افزود :عامل مهم دیگر که میتواند از عوامل طوالنی ش��دن فرایند
رسیدگی به این پرونده در دادسرا باشد ،ضرورت انجام بررسیهای فنی
و کارشناسی بود .در کنار عوامل اشارهش��ده ،باید اقدامات حمید باقری
درمنی و عوامل ایشان در طول رس��یدگی برای ایجاد مانع و اختالل در
مس��یر تحقیقات و جمعآوری دالیل و مس��تندات را نباید ازنظر دورنگه
داش��ت؛ که این اقدامات نیز بهنوبه خود در به طوالنی کردن رس��یدگی
بسیار اثرگذار بود .استفاده از ارتباطات گسترده توسط حمید باقری درمنی
و عوامل ایشان برای اعمال فشار بر شعب رسیدگیکننده به پروندههای
اتهامی گروه ،نیز درخور توجه است.
عباسی در خصوص مستندات قانونی درباره اتهام افساد فیاالرض حمید
باقری درمنی توضیح داد :کسانی که از جزئیات پرونده مطلعاند میدانند
که اتهام افساد فیاالرض به آقای حمید باقری درمنی نه در ابتدا و یا اواسط
رسیدگی و تحقیقات  ۷ساله ،بلکه در روزهای پایانی خاتمه تحقیقات در
دادسرا و شعبه بازپرسی ،تفهیم شده است .این بدان معناست که پس از
جمعآوری کلیه دالیل و مستندات الزم در طول تحقیقات و جمعبندی
و ارزیاب��ی دالیل و دقت در رفتارها و افعال مجرمانه متهمان در پرونده و
نقش متهم آقای حمید باقری درمنی عقیده به تحقق بزه افساد فیاالرض
و انتساب آن به آقای حمید باقری درمنی حاصلشده است.
وی افزود :اما مهمترین و اصلیترین مس��تند قانونی افس��اد فیاالرض
دراینباره قس��مت اخیر ماده  ۴قانون تش��دید مجازات مرتکبین ارتشاء
و اخت�لاس و کالهبرداری مصوب  ۱۳۶۷اس��ت .در ای��ن مادهقانونی
اشارهشده است« :ماده  -۴کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری
به امر ارتش��اء و اختالس و کالهبرداری مب��ادرت ورزند عالوه بر ضبط
کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کردهاند به نفع
دولت و اس��ترداد اموال مذکور در مورد اختالس و کالهبرداری و رد آن
حس��ب مورد به دولت یا افراد ،به جزای نق��دی معادل مجموع آن اموال
و انفص��ال دائم از خدمات دولت��ی و حبس از پانزده س��ال تا ابد محکوم
میشوند و درصورتیکه مصداق مفسد فیاالرض باشند مجازات آنها،
مجازات مفسد فیاالرض خواهد بود ».البته برای تعیین مصداق و مالک
دراینباره به ماده  ۲۸۶قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۹۲توجه شده
اس��ت .بازپرس این پرونده ادامه داد :ش��عبه بازپرس��ی با در نظر گرفتن
اقدامات و روشهای بکار گرفتهش��ده توس��ط متهم آقای حمید باقری
درمنی بهعنوان تشکیلدهنده ،س��رکرده و ادارهکننده شبکه ایجادشده
برای انجام کالهبرداری ،حجم و تعداد کالهبرداریهای صورت گرفته
و تعداد قابلتوجه اس��ناد و مدارک و وس��ایل متقلبانه و مجعول تهیه و
استفادهش��ده ،حجم و میزان قابلتوجه و گسترده خسارات و زیانهای
واردشده به اموال عمومی و دولتی و خصوصی ناشی از کالهبرداریهای
ش��بکهای انجامگرفته ،ایجاد اختالل در نظم اقتصادی کشور بهویژه در
حوزه پولی و با محرز دانس��تن علم و آگاهی آقای حمید باقری درمنی در
اینکه اقدامات ایشان باعث ایجاد اختالل گسترده و ایراد خسارات عمده
میشود ،عقیده بر تحقق افساد فیاالرض از سوی ایشان با مستندات و
مبانی فوق که بهصورت مفصل در قرار نهایی آمده است ،داشت و بر این
اساس درباره ایشان اقدام به صدور قرار نهایی کرد.
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دادستان تهران مطرح کرد

انجام اقدامات فوقالعاده
در مبارزه با آسیبهای اجتماعی

دادستان تهران در نشست بررسی وضعیت آسیبهای اجتماعی با موضوع
جمعآوری معتادان متجاهر با اشاره به جلسهای که آبانماه در محضر مقام
معظم رهبری در رابطه با آسیبهای اجتماعی برگزار شد ،گزارش ارائهشده
از سوی وزیر کشور در این جلسه را موید مدیریت و کنترل فرایند آسیبها
دانست .به گزارش پایگاه اطالعرسانی دادسرای عمومی و انقالب تهران،
عباس جعفری دولتآبادی تاکید کرد :اگرچه روند کنترل آسیبها یکسان
نیست ،اما درمجموع با تشکیل سازمان امور اجتماعی ،همکاری دستگاهها
و هماهنگی مناسبی که ایجادشده ،وضعیت نسبت به گذشته بهبودیافته؛
اگرچه که همچنان نیازمند به تالش و پیگیری مستمر است.
گزارشات سه ماهه دستگاهها
وی افزود :یکی از مسائل مهم در زمینه آسیبهای اجتماعی ،عدم اکتفا به
ارائه گزارش عملکرد دستگاهها در اینگونه جلسات است؛ بلکه الزم است
به اقدامات مهم و فوقالعادهای که باید انجام گیرد پرداخته شود؛ بنابراین در
این جلسه نیز باید مسئوالن اقدامات فوقالعادهای را که انجام دادهاند گزارش
کنند .به مرحله عمل رس��یدن ایدهها و طرحها ،نکته دیگری بود که مورد
تاکید دادستان تهران قرار گرفت و گفت :اگر سازمانها طرحی برای اجرا
دارند ،آن را عملیاتی کنند و دیگر اینکه در اجرای طرحهای پیشبینیشده،
تصمیم مقتضی اتخاذ ش��ود .وی تغییر بازه زمانی گزارشگیری جلسات
آس��یبهای اجتماعی از شش ماه به س��ه ماه را ،مورداشاره قرار داد و بیان
داشت :مقررشده اس��ت که گزارش اقدامات ،هر سهماهه ارائه شود و همه
دستگاهها مکلف هستند ظرف سه ماه یعنی در بهمنماه سال جاری اقدامات
خود را گزارش دهند و جلس��ات بعدی بر اساس این گزارشهای سهماهه
ارزیابی و تشکیل خواهد شد .دادستان تهران پیشبینی زمانبندی برای
اجرای طرحها ،بهرهگیری از ظرفیت عظیم جوانان انقالبی و نخبه ،توجه
به مفاهیم و جهتگیریهای دینی و ش��رعی در کلی��ه اقدامات و اجرای
طرحهای آموزش��ی و فرهنگی ،فراهم کردن زمینه برای حضور گسترده
تشکلهای مردمی ،بهسازی محالت و اش��تغال پایدار در روستاها را نیز
ازجمله نکاتی عنوان کرد که در جلسه آبان ماه آسیبهای اجتماعی مورد
تأکید قرار گرفت.
اهمیت اجرای سیاستهای عفاف و حجاب
جعفری دولتآبادی با اشاره به مصوبه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
اظهار داش��ت :هرچند زمان زیادی از تصویب این مصوب��ه میگذرد ،اما
متاسفانه عملیاتی نشده است .دادس��تان تهران با اشاره به اهمیت مسئله
عفاف و حجاب تاکید کرد :عفاف و حجاب ارزش دینی جمهوری اسالمی
است و اینکه برخی میگویند چرا حجاب اجباری است ،سخنی غیردینی
اس��ت .حجاب یک ارزش دینی محسوب میشود و همه مکلف به اجرای
آن هستند.
انتقاد از وزارت فرهنگ و ارش�اد اسلامی ب�ه لحاظ عدم
نظارت بر حوزههای فرهنگی
جعف��ری دولتآبادی در ادامه با انتقاد از عملکرد وزارت فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی درزمینه عدم نظارت کافی بر حوزه فرهن��گ ،خطاب به وزارت
ارش��اد افزود :اخیراً دریک��ی از هتلهای تهران تئاتری اجرا میش��ود که
موجب تعجب شده است؛ چرا وزارت ارشاد این قبیل موضوعات را مدیریت
نمیکند .گزارش قاضی دادس��را حاکی از آن اس��ت که در این تئاتر ،عدم
رعایت حجاب ،اختالط زن و مرد ،استفاده از پرچم کشور فرانسه به نشانه
حمایت و نقض برخی از ارزشها دیده میشود.وی از وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی خواست که حسب تکلیف به این موضوع ورود کند و افزود :وزارت
ارشاد مکلف است با تئاتری که برخالف موازین شرعی اجرا میشود برخورد
کند و اگر اقدام نکند ،دادستانی به وظیفه خود عمل خواهد کرد و آن موقع
هیچکس نباید از برخورد دادستانی که در سایه عدم انجام وظایف دستگاهها
رخ میدهد ،گالیه کند .جعفری دولتآبادی تاکید کرد :در حوزه آسیبها
همچون تئاتر و فیلمهای نامناسب ،شرب خمر ،بدحجابی ،کشف حجاب
و نظایر آن ،همه دستگاهها مکلف هستند که به وظایف خود عمل کنند.

توقیف خودرو بدحجابان
دادستان تهران با تاکید بر برخورد با رانندگی در حال مستی و کشف حجاب
حین رانندگی اظهار داشت :چندین بار به پلیس دستور کتبی دادهایم که این
خودروها توقیف شوند و رانندگان مختلف به دستگاه قضایی معرفی شوند.
همچنین در مورد بانوانی که حین رانندگی یا سوار بر خودرو کشف حجاب
میکنند ،به پلیس دستور کتبی دادهشده که نسبت به توقیف خودرو اقدام
کند هر دو ماه گزارش اقدامات را به دادستانی ارائه نماید .وی افزود :هرچند
بر این اعتقادیم که پلیس نباید با مردم درگیر شود ،اما نمیتوان اجازه داد که
چهره شهر با رفتارهای متضمن نقض ارزشهایی مانند حجاب و رانندگی
حین مستی نامناسب شود ،همانطور که در حوزه اجتماعی و شهری ،حضور
معتادان ،متکدیان و کارتنخوابه��ا در معابر ،خیابانها و پارکها ،نوعی
اذیت برای مردم محسوب میش��ود و ضرورت دارد نسبت به ساماندهی
آنان اقدام ش��ود .جعفری دولتآبادی خاطرنش��ان کرد :پایتخت کش��ور
اسالمی باید یک چهره قابل دفاع ،زیبا و باطراوت داشته باشد و الزم است
که با همکاری همه دس��تگاهها ،معابر ،خیابان و پارکها از هر نوع چالش
اجتماعی به دور باشد.
نفوذ دشمن از طریق حوزههای فرهنگی
دادس��تان تهران خاطرنشان کرد :مس��ئله آس��یبهای اجتماعی امروز
در دس��تور کار دش��منان قرار دارد و آنها که در جنگ و اعمال تحریمها
شکستخوردهاند ،برنامهریزی کردهاند تا در حوزههای فرهنگی و اجتماعی
اقدام کنند .جعفری دولتآبادی با استناد به گزارش برخی نهادهای امنیتی،
تصریح کرد :که دش��من برنامهریزی کرده ت��ا در زمینه نقض ارزشهای
دینی ،تش��دید وضعیت فرهنگی کش��ور و به هم زدن اوضاع اجتماعی در
پوش��شهای مختلف ورود کند تا سبک زندگی و ذائقه مردم را تغییر دهد.
وی خاطرنشان کرد :موضوعاتی از قبیل مفاسد اخالقی و اجتماعی و نقض
ارزشهای دینی بهخصوص در علن ،در همه جلسات آسیبهای اجتماعی
موردتوجه قرار خواهد گرفت.
لزوم جمعآوری معتادان متجاهر توسط پلیس
دادس��تان تهران پس از استماع اظهارات نمایندگان دستگاههای متولی و
دادستانهای شهرستانها ،بر ضرورت برگزاری جلسات بررسی وضعیت
جرائم مواد مخدر و معتادان متجاهر در شهرس��تانها تاکید کرد و دو تن از
معاونین خود را مأمور پیگیری این امر کرد .جعفری دولتآبادی با اشاره به
اینکه ضرورت حضور مسئوالن محلی همچون فرماندار و پلیس در چنین
جلس��اتی ،افزود :پلیس در زمان جمعآوری معتادان متجاهر و غربالگری،
کس��انی را به مراکز درمانی اعزام کند که احتمال بازگشت آنها به چرخه
مواد مخدر کمتر است .وی از ستاد مبارزه با مواد مخدر خواست که ظرفیت
اردوگاههای نگهداری معتادان را به دادس��تانی اع�لام نماید تا این امر به
دادستانهای شهرهای استان تهران ابالغ شود.

