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 دالرام عبدزاده
در م�اده ۳1 س�ند امني�ت قضايي كه 
اخيراً از س�وي رئيس قوه قضائيه ابالغ 
شده، به مقوله حمايت از توليد داخلي 
اش�اره ش�ده و آمده اس�ت: در همين 
راستا صنايع بس�ياري حتي از مدت ها 
قب�ل از اب�الغ اين س�ند فعال ش�دند 
و كارگران آنها دوباره ش�اغل ش�دند.

بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسي، بر احياي 
حقوق عامه توسط قوه قضائيه تأكيد دارد؛ 
يكي از مظاهر حقوق عامه، حمايت از توليد 
داخلي است. از سويي ديگر با توجه به شعار 
س��ال ناظر بر »جهش توليد« و نياز مبرم 
كشور به تقويت توليد داخل و اشتغال زايي 
در اين شرايط س��نگين تحريمي تحميل 
شده از جانب دش��منان، قوه قضائيه براي 
حمايت از توليد داخلي در راستاي احياي 

حقوق عامه، مسئوليت دوچندان دارد.
 تأكيد بر عدم تعطيلي كارگاه ها

ماده ۳۱ سند امنيت قضايي نيز كه اخيراً 
از س��وي رئيس قوه قضائيه ابالغ شد، در 
راس��تاي حمايت از صنايع و رونق توليد 
داخلي اس��ت. در ماده ۳۱ به جلوگيري از 
ورشكستگي فعاالن اقتصادي و توليدي، 
ع��دم تعطيل��ي كارگاه ه��ا و بنگاه ه��اي 

اقتصادي به شدت تأكيد شده است.
 احي�اي 120 واح�د تولي�دي در 

خراسان رضوي
در راس��تاي اقدامات انجام شده بر اساس 
سند امنيت قضايي، معاون امور اجتماعي 
و پيش��گيري از وقوع جرم دادگس��تري 
خراسان رضوي خاطرنشان كرد: »در سه 
ماه اول امسال از تعطيلي ۶۰ واحد توليدي 
در اس��تان خراس��ان رض��وي جلوگيري 
به عمل آمد. بر اساس ميانگين طي شش 
ماه اول س��ال مي توان اين رق��م را حدود 

۱۲۰ واحد تخمين زد.«
21 كارخان�ه در   ح�ل مش�كل 

مازندران
حجت االسالم  والمسلمين اكبري، رئيس 
كل دادگستري استان مازندران نيز اعالم 
كرد: »در ش��ش ماهه نخست سال جاري 
پرونده ۹۲ واحد اقتص��ادي و توليدي در 
ستاد اقتصاد مقاومتي استان مازندران در 
ابعاد حقوقي و قضايي مورد بررس��ي قرار 
گرفت و تاكنون مشكل ۲۱ واحد توليدي با 
اختيارات و پيگيري هاي قضايي و مصوبات 

ستاد برطرف شده است.«
 احياي مشاغل در اردبيل

ناص��ر عتبات��ي، رئيس كل دادگس��تري 
اس��تان اردبي��ل در جري��ان دوازدهمين 
جلس��ه كميته اجرايي حمايت قضايي از 
سرمايه گذاري، توليد و اشتغال استان، از 
حل مشكالت ۲۴ واحد توليدي در استان 
اردبيل در نتيج��ه ورود قضايي خبر داد و 
گفت: »دس��تگاه قضايي استان اردبيل به 
صورت جدي به بحث توليد و اشتغال ورود 

كرده است.«
 جلوگي�ري از ح�راج كارخان�ه در 

فارس
حجت االس��الم والمس��لمين سيدكاظم 
موسوي، رئيس كل دادگس��تري استان 
فارس از ورود دس��تگاه قضايي به پرونده 
كارخانه قند ممسني و لغو مزايده كارخانه 
به لحاظ اي��رادات قانوني به صورت موقت 
خبر داد و بيان داش��ت: »اين اقدام پس از 
ورود س��تاد پيگيري اجراي سياست هاي 
اقتص��اد مقاومت��ي اس��تان و مذاك��ره با 
نمايندگان و سهامداران اين كارخانه انجام 

شده است.«
اي��ن مقام قضايي اس��تان ف��ارس، توقف 
مزايده كارخانه را به لح��اظ رفع ايرادات 
قانوني و همچنين حفظ سرمايه موجود و 
بازگرداندن واحد توليدي به چرخه توليد 
دانس��ت و تصريح كرد: »اين اقدام تحت 
نظارت ستاد پيگيري اجراي سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي اس��تان در ح��ال انجام 

است و با توجه به اينكه كارشناسي انجام 
شده جهت برگزاري مزايده فاصله زيادي 
با ارزش واقعي واحد تولي��دي دارد ورود 
به موقع دادگس��تري فارس به موضوع از 
حراج اين كارخانه و به هدر رفتن سرمايه 

بالقوه جلوگيري كرده است.«
 فعاليت كارخانه هاي ايالم

افشار خس��رويزاد، دادس��تان عمومي و 
انقالب مركز اس��تان ايالم در گفت وگو با 
ميزان با اشاره به بازديد ميداني از شهرك 
صنعتي ايالم و صدور دستورات الزم جهت 
رفع مش��كالت و موانع تولي��د گفت: »با 
توجه به اينكه بيش از ۶۰ درصد واحد هاي 
توليدي در شهرك صنعتي ايالم غيرفعال 
شده اند، يكي از اهداف اصلي اين بازديد، 
س��اماندهي و تعيين تكلي��ف واحد هاي 
توليدي غيرفعال بود كه بدون ش��ك در 
راستاي احيای حقوق عامه، براي راه اندازي 
مجدد و بازگرداندن اين واحد هاي توليدي 
به چرخه توليد، از هيچ كوششي فروگذار 

نخواهيم كرد.«
دادس��تان عمومي و انقالب مركز استان 
ايالم تصريح كرد: »در اين بازديد از تعطيلي 
يك خط توليد در يكي از واحد هاي توليدي 
ش��هرك صنعتي ايالم )كارخانه ش��ير( 

ممانعت و پيشگيري شد.«
همچنين، قاسم سليماني دشتكي استاندار 
ايالم در گفت وگو با ميزان، با اشاره به رفع 
مش��كالت ۱۳۰ واحد توليدي و صنعتي 
اين استان گفت: »اين توفيقات با همكاري 
دستگاه قضايي در اس��تان همراه بوده كه 
در جلس��ات ش��وراي تأمين حضور فعال 
دارند و در رفع مشكالت توليدكنندگان در 
حوزه هاي مختلف نهايت همكاري و تالش 

را با ما دارند.«
 كمك به پااليش نفت تبريز

موسي خليل اللهي، رئيس كل دادگستري 
آذربايجان| شرقي در جريان نشست بررسي 
مشكالت زيست محيطي شركت پااليش 
نفت تبريز، گف��ت: »۵۰ واح��د توليدي 
كوچ��ك و بزرگ اس��تان ب��ا حمايت قوه 
قضائيه به چرخه توليد برگشته و حتي در 

برخي موارد صادرات نيز انجام مي شود.«
 جهش توليد و اشتغال در گلستان

در  گلس��تان،  اس��تان  دادگس��تري 
زمينه حماي��ت از واحد ه��اي توليدي و 
توليدكنندگان همواره از دادگستري هاي 
پيشرو در كشور بوده است؛ در اين زمينه 
به برخي از واحد هاي توليدي كه به سبب 
حمايت دس��تگاه قضايي در سال جهش 
توليد، توليد در آنها از سر گرفته شد، اشاره 
مي شود. شركت نصر نوين با ايجاد اشتغال 
براي ۱۶۰ نفر، ش��ركت كي��ك و كلوچه 
شاداب مهردوس��ت با ايجاد اشتغال براي 
۱۰ نفر، شركت ش��مال كمباين با ايجاد 
اش��تغال براي ۱۳ كارگر و شركت آيسان 
گاز ش��مال با ايجاد اشتغال براي ۹ كارگر 
از جمله واحد هاي توليدي هس��تند كه با 
حمايت دستگاه قضايي در سال جاري به 

توليد بازگشتند.
 حل مشكالت بانكي صنايع زنجان

حجت االس��الم والمس��لمين اس��ماعيل 
صادقي نياركي، رئيس دادگستري زنجان 
با بي��ان اينكه انتظار ما از سيس��تم بانكي 
اين اس��ت كه در محاسبه سود هاي بانكي 
ضمن رعايت مقررات بر اس��اس مصوبات 
بانك مركزي اق��دام كنند، گف��ت: تعداد 
۱۸ واحد صنعتي با اخذ تسهيالت حدود 
۴۵۰ ميلي��ارد توم��ان از بانك هاي عامل 
اس��تان زنجان، به لحاظ اينكه نتوانستند 
به موقع اقس��اط مربوطه را پرداخت كنند 
با حض��ور مس��ئوالن مربوطه مش��كل ۳ 
واحد توليدي از ۱۸ واح��د مذكور مطرح 
و مشكالتشان مرتفع ش��د و مقرر شد اين 
سه شركت مجدداًَ راه اندازي و زمينه توليد 
و اشتغال كارگران فراهم شود و اين اقدام 

مباركي است.

مقام ه�اي قضايي اس�پانيا و پلي�س بين المل�ل 1۶ ماه 
طول كش�يد تا مجاب ش�وند عليرضا حيدرآبادي پور، 
مديرعام�ل ف�راری بانك س�رمايه را به ايران مس�ترد 
كنند. خ�رداد ماه پارس�ال بود ك�ه نماينده دادس�تان 
ته�ران از بازداش�ت مديرعامل متواري بانك س�رمايه 
در اس�پانيا خبر داده ب�ود. اين مجرم اقتص�ادي پس از 
محمود خ�اوري مديرعامل س�ابق بانك مل�ي، دومين 
مديرعامل فراري بود. مديرعامل فراري بانك س�رمايه 
به ط�ور غياب�ي به 12 س�ال حب�س محكوم ش�ده بود.

صدا و سيما شامگاه چهارشنبه ۲۳ مهر، تصاويري را از لحظه 
پياده شدن يكي از مجرمان پرونده فساد در بانك سرمايه و 
صندوق ذخيره فرهنگيان در فرودگاه بين المللي امام خميني 
پخش كرد. اين فرد كسي نبود جز عليرضا حيدرآبادي پور، 
مديرعامل فراري بانك سرمايه كه به ايران بازگردانده شد. 
مركز رسانه قوه قضائيه از عليرضا حيدرآبادي پور با عنوان يك 

مجرم بزرگ اقتصادي ياد كرده است.
 5 ماه جنجالي

حيدرآبادي پ��ور، مديرعامل پيش��ين بانك س��رمايه بود. 
بانكي كه ماه هاس��ت نامش در دادگاه هاي متعددي بر سر 
زبان هاست، تاكنون ش��ماري از مسئوالن پيشين اين بانك 
و افراد مرتبط ب��ا تخلفات بانك س��رمايه و صندوق ذخيره 
فرهنگيان محاكمه و محكوم شده اند و همچنان پرونده هاي 
ديگري از تخلفات روي داده در اين بانك در دس��ت بررسي 
است. عليرضا حيدرآبادي پور، در بهمن ۱۳۹۴ به مديرعاملي 
بانك سرمايه منصوب شد اما مديريت او بر بانك بحران زده 
سرمايه فقط حدود پنج ماه به طول انجاميد و در خرداد ۹۵، 

از اين سمت بركنار شد.
 فرار با وثيقه 5 ميليارد توماني

وي در مرحل��ه تحقيق��ات مقدماتي پرونده رس��يدگي به 
اتهاماتش در حالي كه با وثيقه اي ۵ ميليارد توماني آزاد بود 
اواخر سال ۹۷ از ايران خارج شد. اتهامات مديرعامل پيشين 
بانك سرمايه در دادگاهي كه در تابستان سال ۹۸ برگزار شد 
اخالل در نظام اقتصادي از طريق خيانت در امانت و تحصيل 
مال نامشروع اعالم شد، اما از آنجا كه از ايران خارج شده بود 

در آن دادگاه حضور نداشت.
در دادگاهي كه تابس��تان س��ال قب��ل براي پرون��ده بانك 
سرمايه برگزار شده بود، وكيل حيدرآبادي پور دليل متواري 
ش��دن موكلش را ترس از مجازات اعالم و تأكيد كرده بود: 
»نمي شود اين را از ديد منفي بررسي كرد. او سابقه ۳۰ ساله 
و تحصيالت دكتري دارد و بعيد به نظر مي رسد به خاطر ۴۶۰ 

ميليون تومان حيثيت خود را از بين ببرد.«
  موكلم سوءنيت نداشته

وكيل مديرعامل پيشين بانك سرمايه گفته بود: »احساس 
مي كنم موكلم در اين موارد س��وءنيت نداشته و از رياست 
دادگاه با توجه ب��ه اصل برائت، تقاضاي ص��دور برائت براي 

موكلم را دارم.«
وكيل عليرضا حيدرآبادي پور دو ماه بعد در يكي از جلسات 
بعدي دادگاه در شهريور ۹۸ دليل بازنگشتن موكل خود به 
ايران و غيبت او در دادگاه را بيماري حاد دختر حيدرآبادي پور 
و بستري بودنش در بيمارستاني در بارسلونا اعالم كرده كه 
با توجه به مسدود بودن حساب هاي حيدرآبادي پور امكان 

پرداخت هزينه هاي بيمارستان را ندارد!
  به دستور برخي ها از كشور خارج شد

وكيل مديرعامل پيش��ين بان��ك س��رمايه، در عين حال از 
موكل خود حتي نامه اي از نماينده حقوقي بيمارس��تان را 
به دادگاه ارائه كرد كه نش��ان م��ي داد حيدرآبادي پور بابت 

درمان دخترش حدود ۴۵ هزار يورو بدهكار است. اين وكيل 
از دادگاه درخواست كرده بود دادگاه ترتيبي بدهد تا موكلش 

بتواند اين هزينه ها را پرداخت كند.
اما با توضيح نماينده سازمان بازرس��ي در دادگاه مشخص 
ش��د حيدرآبادي پور عالوه بر ۴۶۰ ميليون تومان پاداش��ي 
كه از شركت سايه گستر دريافت داشته ۳۰۰ ميليون تومان 
پاداش هم از بانك سرمايه )فقط بابت پنج ماه در سال ۹۴( 

دريافت كرده است.
نماينده دادستان هم در دادگاه تأكيد كرده بود »دست متهم 
حيدرآبادي پور به همراه امامي و بخشايش در يك سفره بوده 
است.« به باور رس��ول قهرماني، حيدرآبادي پور »به دستور 

برخي ها از كشور خارج شد.«
  جاده صاف كن امامي براي قير

رسول قهرماني در توضيح عملكرد حيدرآبادي پور به عنوان 
مديرعامل و عضو هيئت مديره بانك سرمايه گفت: »اولين 
حركت به سمت ضمانت نامه در بانك سرمايه توسط متهم 
حيدرآبادي پور انجام ش��ده اس��ت. او قبل از آمدن به بانك 

سرمايه مديرعامل شركت آتيه صبا بود.«
به گفته نماينده دادس��تان »متهم حيدرآبادي پور و ]علي[ 
بخش��ايش ]عضو پيش��ين هيئت مديره بانك سرمايه[ در 

شركت آتيه صبا ضمانتنامه تقاضا مي كنند كه به نام هرمز 
پاس��ارگاد تصويب مي ش��ود و بع��د از آن حيدرآبادي پور و 
بخش��ايش با ش��ركت محمد امامي ]تهيه كننده س��ريال 
شهرزاد و از متهمان پرونده ديگري مرتبط با بانك سرمايه و 
صندوق ذخيره فرهنگيان[ قرارداد كارگزاري امضا مي كنند 
و او از طريق ضمانتنامه قير دريافت مي كند كه هنوز تسويه 

نشده است.«

  سابقه اي طوالني در نظام اداري
نماينده دادستان در دادگاه متهمان بانك سرمايه تأكيد كرده 
بود »دست متهم حيدرآبادي پور به همراه امامي و بخشايش 
در يك سفره بوده است و او مديرعاملي است كه با تيم شبكه 

عنكبوتي فساد مرتبط بود و كار مي كرد.«
در نهايت عليرضا حيدرآبادي پور در شعبه سوم دادگاه ويژه 
رس��يدگي به جرائم اخاللگران در نظام اقتصادي كش��ور با 
اتهامات »اخالل در نظام اقتصادي از طريق خيانت در امانت 
و تحصيل مال نامش��روع« به طور غيابي به ۱۲ سال حبس 
محكوم شد. حال اين پرسش مطرح است كه چگونه عليرضا 
حيدرآبادي پور توانست بر كرسي مديرعاملي بانك سرمايه 
بنشيند؟ نگاهي به سوابق كاري حيدرآبادي پور نشان مي دهد 

او سابقه اي طوالني در نظام اداري كشور داشته است.
او پيش از آنكه به مديرعاملي بانك س��رمايه منصوب شود 
دوره اي طوالني در بانك س��په به عنوان مدير حراست اين 
بانك فعاليت داشت. پس از آن به عنوان عضو ناظر و نماينده 
بانك سپه در شركت هاي وابسته به اين بانك منصوب شد. 
عليرضا حيدرآبادي پور در ماه هاي پايان خدمت در بانك سپه 

در سال ۱۳۹۰ عضو هيئت مديره بانك سپه بود.
  كلكسيوني از مديريت

ديگر تجربه مديري��ت بانكي حيدرآبادي پ��ور، عضويت در 
هيئت مديره بانك گردشگري بود كه به نمايندگي از شركت 

فراز عمران آريانا در هيئت مديره اين بانك حضور داشت.
عليرضا حيدرآبادي پور گذشته از سوابق بانكي، در سال هاي 
گذشته تجربه عضويت در هيئت مديره شماري از شركت هاي 
صنعتي و پتروشيمي را نيز در كارنامه دارد. حيدرآبادي پور 
اواخر س��ال ۹۰ رياس��ت هيئت مديره گ��روه صنعتي بارز 

)الستيك بارز( را برعهده داشت.
نايب رئيسي در هيئت مديره ش��ركت پترو تجارت هرمزان 
در سال ۹۲، رياس��ت بر هيئت مديره شركت فوالد اكسين 
خوزستان به نمايندگي از ش��ركت لوله سازي اهواز در سال 
۹۲، و عضويت در هيئت مديره شركت پترواميد آسيا از ديگر 
سمت ها و عناويني است كه عليرضا حيدرآبادي پور تا پيش از 

رسيدن به مديريت عاملي بانك سرمايه داشته است.
  آشنايي با بخشايش

مديرعامل پيشين بانك سرمايه در سال ۹۳ در شركت كاوند 
نهان زمين به نمايندگي از شركت صنعتي و معدني گل گهر 

رياست بر هيئت مديره را عهده دار شد.
اما حضور حيدرآبادي پور در شركت سرمايه گذاري آتيه صبا 
در س��ال هاي ۹۴ و ۹۵ فصل ديگري از فعاليت هاي اوست، 
شركت سرمايه گذاري آتيه صبا از هلدينگ هاي زيرمجموعه 
صندوق بازنشس��تگي كش��وري اس��ت كه در زمينه هاي 

گردشگري، صنعت و معدن و حمل و نقل فعاليت دارد.
حيدرآبادي پور به عنوان نماينده اين شركت در هيئت مديره 
شركت گروه مديريت ارزش س��رمايه صندوق بازنشستگي 
كشوري به عنوان نايب رئيس هيئت مديره معرفي شد و در 
همين دوره كاري با علي بخشايش ديگر متهم پرونده بانك 

سرمايه آشنا شد.
  حضور در همه پست هاي بانك سرمايه

در تيرماه ۹۴، شركت سهامي خاص توسعه فرآوري صنايع 
و معادن س��يرجان تأسيس ش��د، حيدرآبادي  پور به عنوان 
نماينده شركت سرمايه گذاري آتيه صبا در نخستين هيئت 
مديره اين ش��ركت عضويت داش��ت. مه��دي جهانگيري 
كوهش��اهي، نايب رئيس ش��ركت تازه تأس��يس بود كه به 
نمايندگي از شركت مجتمع فوالد صنعت بناب در آن هيئت 
مديره عضويت داش��ت. مهدي جهانگيري، برادر اس��حاق 
جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور اس��ت كه در مهرماه 
۹۶ در كرمان و از سوي سپاه ثاراهلل اين استان بازداشت شد. 
بر اساس اظهارات مقام هاي قضايي، مهدي جهانگيري، كه 
آن زمان رئي��س گروه مالي گردش��گري و نايب رئيس اتاق 
بازرگاني تهران بود، به اتهام فس��اد مالي بازداشت شده بود. 
يك سال بعد حيدرآبادي پور به نايب رئيسي شركت توسعه 

فرآوري صنايع و معادن سيرجان برگزيده شد.
عالوه بر اينه��ا حيدرآبادي پ��ور در دوره اي كه عضو هيئت 
مديره و مديرعامل بانك سرمايه بود در شركت هاي صرافي 
سرمايه و توسعه ساختمان سرمايه نيز سمت ها و عناويني در 

هيئت مديره آنها داشت.
  يك ركورد 40 ساله

پرونده بانك سرمايه از حيث شمار مديران درگير با تخلف و 
فساد و تعدد پرونده هاي تشكيل شده به ركوردي كم سابقه 
در تاريخ بانكداري چهار دهه گذشته ايران بدل شده است. 
محمدرضا خان��ي، پرويز احمدي، خي��راهلل بيرانوند، بهمن 
خادم، مهرداد باقري، محمدرضا توسلي، پرويز كاظمي، ياسر 
ضيايي شيركاليي، ش��هاب الدين غندالي، علي بخشايش و 
عليرضا حيدرآبادي پور از جمله مديران بانك سرمايه بوده اند 
كه در پرونده هاي اخير نام آنها به عنوان متهم مطرح شده، در 

دادگاه محكوم شده و بعضاً زنداني شده اند.
گذشته از اين، به ادعاي رس��انه هاي داخل ايران، استرداد 
عليرضا حيدرآبادي پور نخس��تين نمونه از همكاري پليس 
اينترپل در بازگرداندن يك متهم اقتصادي در دوران پس از 
انقالب است كه اين ركورد را هم مي توان به نام بانك سرمايه 

سنجاق كرد. 

نابودي شبکه عنکبوتي مجرمان بانک سرمايه
پليس اينترپل براي نخستين بار در بازگرداندن يك متهم اقتصادي به ايران فعال شد

كارگراني كه با »سند امنيت قضايي«
 شاغل شدند

 نگاهي به اقدامات دستگاه قضايي در استان هاي مختلف
براي احياي واحدهاي توليدي
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نماي نزديک

در اواخر س�ال 1۳۹۷ خورش�يدي گزارش ش�د 
حي�در آبادي پ�ور  از ايران خارج ش�ده اس�ت.

دادس��تاني تهران خ��رداد ۹۸ - ژوئ��ن ۲۰۱۹ - از 
بازداش��ت او در اس��پانيا توس��ط پليس بين الملل 
)اينترپل( خبر داده بود. دادگاه رسيدگي به پرونده 
مديران بانك س��رمايه كه متهم به فس��اد اقتصادي 
و اخت��الس بودند براي چند س��ال در جريان بوده و 
تاكنون چند نف��ر در ارتباط با آن محكوم ش��ده اند. 
علي بخشايش و محمدرضا توس��لي، مديران عامل 
س��ابق بانك س��رمايه و پرويز كاظمي رئيس سابق 
هيئت مديره اين بانك از جمله كس��اني هستند كه 
در رابطه با اين پرونده حب��س گرفته اند. كاظمي در 
دوره اول رياس��ت جمهوري محم��ود احمدي نژاد، 

وزير رفاه بود.
حس��ين هدايتي كه رسانه هاي ورزش��ي ايران به او 
لقب عابر بانك داده اند به جرم پولش��ويي، تحصيل 
مال نامشروع و خيانت در امانت در اين پرونده به ۲۰ 
سال زندان محكوم شد. قوه قضائيه همچنين هادي 
رضوي ديگر متهم پرونده فس��اد در بانك سرمايه، و 
يكي از تهيه كنندگان سريال شهرزاد و داماد محمد 
شريعتمداري وزير كار ايران را به ۲۰ سال زندان، رد 
مال، ۷۴ ضربه شالق و محروميت از خدمات دولتي 
محكوم كرد. رضوي متهم به پرداخت رشوه به مديران 
بانك سرمايه با هدف خارج كردن حدود ۱۰۷ ميليارد 
تومان از اين بانك بدون توديع وثيقه و تحصيل مال 

نامشروع شده بود.

محکومان بانک سرمايه

محمدرضا خاني، پرويز احمدي، خيراهلل 
بيرانون�د، بهمن خادم، مه�رداد باقري، 
محمدرضا توسلي، پرويز كاظمي، ياسر 
ضيايي شيركاليي، شهاب الدين غندالي، 
علي بخشايش و عليرضا حيدرآبادي پور 
از جمله مديران بانك س�رمايه بوده اند 
ك�ه در پرونده ه�اي اخي�ر ن�ام آنها به 
عن�وان متهم مط�رح ش�ده، در دادگاه 
محكوم ش�ده و بعضًا زنداني ش�ده اند

   صلح و سازش

سرپرس�ت ش�ورا هاي ح�ل اختالف اس�تان ف�ارس از 
رهايي ي�ك محكوم ب�ه قص�اص از چوبه دار خب�ر داد.
حجت االسالم والمس��لمين تواني گفت: در سال ۱۳۸۵ در 
يك نزاع و درگيري فردي در ش��يراز به قتل رسيد، به دنبال 
ش��كايت و تقاضاي قصاص اولياي دم، قاتل از س��ال ۱۳۸۵ 
تاكنون به مدت ۱۴ س��ال در انتظار صدور و اجراي حكم در 

زندان به سر مي برد.
سرپرست شورا هاي حل اختالف استان فارس افزود: با تشكيل 
پرونده و طي مراحل قانوني و رس��يدگي قضايي، نهايتاً رأي 

قصاص نفس عليه قاتل پرونده صادر و مورد تأييد ديوان عالي 
كش��ور قرار مي گيرد و پرونده جهت ايجاد مصالحه به شعبه 
۷۶ شوراي حل اختالف شيراز ارجاع و اعضاي اين شعبه وارد 

مراحل ايجاد صلح و سازش بين دو خانواده شدند.
 وي بيان كرد: با گرفتن مهلت يك ماهه تالش شد تا رضايت 
خانواده مقتول گرفته شود و به لطف خداوند، اوليای دم از حق 

قانوني خود گذشته و رضايت به آزادي قاتل دادند.
رئيس دادگس��تري ماهش��هر هم در همين زمين��ه از صلح 
و سازش��ي ديگر خب��ر داد و گفت: رئي��س و اعضای خدوم 

و پرتالش ش��عبه ۵ ش��وراي حل اختالف اين شهرس��تان 
توانستند از ادامه اختالف بين دو طايفه در ماهشهر با جلب 
رضايت اوليای دم جلوگيري و دو نفر محكوم به قصاص را از 
چوبه دار رها و اين پرونده را پس از شش سال منتهي به صلح 

و سازش كنند.
محمد دانشور افزود: در شهريور ۱۳۹۳ اختالفي بين سه نفر 
رخ مي دهد كه پس از مدتي بين آنان درگيري به وجود آمد 
كه در اين نزاع يك نفر به قتل رس��يد و قاتالن پس از مدت 
كوتاهي دس��تگير و بع��د از طي مراحل قضاي��ي محكوم به 

قصاص مي شوند. وي تصريح كرد: از همان ساعت اوليه اين 
اتفاق، بزرگان، سران عشاير و خيرين براي جلوگيري از ادامه 
اختالفات بين اين دو طايفه و همچنين ايجاد صلح و سازش 

بين آنها تالش كردند ولي نتيجه اي حاصل نشد.
دانشور در ادامه اظهار داش��ت: با توجه به بافت عشايري اين 
شهرس��تان و درخواس��ت مكرر خانواده قاتالن و همچنين 
پش��يماني محكومان، پرونده جهت ايجاد صلح و س��ازش و 
كاهش اختالفات بين اين دو طايفه به ش��عبه ۵ شوراي حل 

اختالف ارجاع گرديد.

رهايي  از چوبه دار


