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گزارش«خراسانرضوی»ازاقداماتدستگاهقضا
دراجرایحکمپروندهپردیسبان
رئیسکل دادگستری استان خبر داد:

موافقت با درخواست شرکت
پدیده برای همکاری کوتاه مدت
با برخی محکومان پرونده

رئیسکل دادگستری خراسان رضوی از مساعدت
دستگاه قضایی برای پیشرفت امور شرکت پدیده
شــاندیز خبــر داد و گفت  :پیــرو تقاضای شــرکت
پدیده شــاندیز و موافقت دایره اجرای احکام ،این
محکومان به صورت کوتاهمدت در مقطعی خاص
در اختیار آن شــرکت قــرار میگیرند تــا همکاری
مد نظر را انجــام دهنــد« .غالمعلــی صادقی» روز
گذشــته در گفت و گو با ایرنا دربــاره این که برخی
از محکومان اصلی پرونده قضایی پدیده شاندیز با
وجود صدور و اجرای حکم محکومیت شان ،با این
شــرکت در خارج از زندان همــکاری دارند ،اظهار
کرد :بر اساس حکم دادگاه ،محکومان این پرونده
باید برای تحمل حبس در زندان باشند اما شرکت
پدیده تقاضای همــکاری با تعــدادی از آن ها را به
منظور پیشبرد امور آن شرکت داشته است.
•حتی با قرار وثیقه نیز آزاد نمیشوند

رئیسکل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد:
مساعدت دستگاه قضایی تنها در این زمینه و برای
پیشرفت امور شرکت پدیده شاندیز صورت گرفته
است ،این افراد پس از انجام همکاری ،برای تحمل
دوران حبس خود به زندان باز میگردند.
وی افزود  :محکومان پرونده شرکت پدیده شاندیز
به تحمل حبــس محکوم شــدهاند بنابراین حتی با
قرار وثیقه نیز آزاد نمیشوند.

اخبار
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مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
شهرداری مشهد:

امکان خرید بلیت تک سفره با
دستگاههای  TVMفراهم شد

مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
شــهرداری مشــهد گفت :امکان خریــد بلیت تک
ســفره دو بعــدی ()QRبــا دســتگاههای TVMدر
ایســتگاههای قطارشــهری فراهــم شــده اســت.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی شــهرداری
مشــهد،محمدجواد رجائیــان گفــت :بــا توجــه به
اســتفاده نکــردن برخــی شــهروندان و زائــران از
مــنکارت ،در ابتــدا امــکان تهیه بلیت تکســفره
فراهم شــد ،به نحوی که شــهروندان بــرای خرید
بلیت تکسفره از طریق چندین باجه یا واحدهای
تجاری مســتقر در داخــل فضاهای ایســتگاههای
قطارشــهری به تعــداد محــدود ،اقــدام میکردند
اما با تمهیداتی که در نظر گرفته شــده ،از این پس
شــهروندان میتوانند با اســتفاده از کارت بانکی
خود ،بــرای خریــد بلیــت تکســفره  QRاز طریق
دستگاه های  TVMمســتقر در کلیه ایستگاههای
قطارشهری اقدام کنند.

انتقاد عضو مجمع نمایندگان
از بی توجهی وزارت راه به
وضعیت جاده های استان
نماینده مردم تربت جام ،تایباد و باخرز در مجلس
شورای اسالمی گفت :اگر وزارت راه و شهرسازی
اقدام فوری برای بهبود وضعیت جاده های استان
خراسان رضوی انجام ندهد از ظرفیتی که مجلس
در اختیار گذاشــته برای اســتیضاح وزیر استفاده
می کنم.
«جلیــل رحیمــی جهــان آبــادی» در گفتوگــو با
خبرگزاری خانه ملت ،تصریح کرد  :وزارتخانه ای
که پول ندارد جاده آسفالت کند ،تابلو نصب کند و
خط کشــی کند و جاده ای برای رفت و آمد روســتا
به شهر احداث کند چرا این وزارتخانه فعال است،
اگر توان مالی ندارد باید اعــام کند و از دولت می
خواهیــم وضعیــت ایــن وزارتخانه را بررســی کند
اگر چنین امکاناتی دارد باید پاســخ داده شود این
بودجه کجا مصرف می شود؟
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شناساییاموالپردیسبان
ومرخصیبه ۲نفرازمحکومان
برایتامینمنافعسهامداران
دادگستریاستاندرپاسخبهسواالتوپیگیریهایخراسانرضویدرخصوص
اقدامات دستگاه قضا طی هفت ماه سپری شده از صدور حکم متهمان پرونده
پردیسبان،اطالعیهایمنتشرکردکهبراساسآن«شناساییاموال»و«نقدشدن
یک میلیارد تومان از اموال» مهمترین اقدامات انجامشده توسط اجرای احکام
دادسرای عمومی و انقالب مشــهد اســت اما آن طور که اعالم شده فع ً
ال امکان
واگذاریاموالبهسهامدارانوپرداخت مطالباتوجودندارد.
•اطالعیه دادگستری استان در پاسخ به پیگیری خراسان

اسفندماهسالگذشتهبودکهدستگاهقضاییدرقالبدادگاهرسیدگیبهمفاسد
اقتصادی ،حکم قطعی متهمان پرونده پردیســبان را صادر کرد .بعد از گذشته
حدودهفتماهازصدورحکموباتوجهبهمراجعهوتماسهایمکررسهامداران
اینشرکت،روزنامهخراسانرضویبهدنبالگزارشهایپیگیرانهخودازسال
،93طیمکاتبهرسمیبادادگستریاستان،خواستارارائهگزارشدربارهآخرین
اقدامات انجام شــده در راســتای اجرای حکم قضایی این پرونــده برای احقاق
حقوقبیشازهشتهزارسهامداراینشرکتشد.بهدنبالاینپیگیریروزنامه
خراسان ،دادگستری استان روز گذشته با صدور اطالعیه ای ،گزارشی در این
بارهمنتشرکردکهمشروحآنبهاین شرحاست:
پس از صدور رأی قطعی دادگاه ویژه رســیدگی به جرایم اخــال گران در نظام
اقتصادی کشــور شــعبه مســتقر در مشــهد مقدس در خصوص پرونده شرکت
پردیســبان؛ بالفاصله این پرونده با  14جلد به شــعبه اجرای احکام دادسرای
عمومی و انقالب مشهد مقدس ارسال شــد .روابط عمومی دادگستری استان
با اشــاره به این که متهمــان پرونده بهواســطه حکــم قطعی صــادره به «حبس
طویلالمدت»« ،شــاق تعزیــری در انظار عمومــی» و «رد مال به ســهامداران»
محکومشدهانددرخصوصاقداماتانجامشدهتوسطاجرایاحکامدادسرای
عمومیوانقالبمشهدبعدازصدورحکمتوضیحداد:
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عمومی دادگستری اســتان تصریح کرده اســت :اموال
معرفیشده توسط محکومان بعض ًا دارای مشکالتی در
اداراتمختلفاستکهپیگیریالزمبرایحلمشکالت
آنهاانجامشدهاست.اکثراموالمعرفیشدهسهلالبیع
نیستند و همین امر اجرای حکم در خصوص رد مال را با
مشکلمواجهکردهاست.

امکان واگذاری آنها به سهامداران در وضعیت فعلی وجود ندارد

برخیازسهامدارانبامراجعاتحضوریوتماستلفنی
با مراجع قضایی خواستار واگذاری اموال معرفیشده
به ســهامداران هســتند که این موضوع با توجــه به این
که ارزش برخی اموال معرفیشده بیش از  10میلیارد
تومان اســت ،امکان واگــذاری آنها به ســهامداران در
وضعیتفعلیوجودندارد،مگراینکهاقداماتیباهدف
تفکیک به قطعات کوچکتر انجام شود.
•مبنای کار ،تبدیل اموال به وجه نقد برای پرداخت
به سهامداران

مبنایکاراجرایاحکامدادسرایعمومیوانقالبمشهد
بهلحاظرعایتغبطهومصلحتسهامداراندراینزمینه
ایناستکهبدو ًاکلیهاموالمعرفیشدهبهوجهنقدتبدیل

شهری

آغاز طرح به سازی و سامان دهی بازارچه سرشور
بازار سرشور یکی از بازارهای قدیمی و سنتی
شهرمشهدمحسوبودرهمینزمینه سامان
دهــی و بهبــود کیفیت محیطــی این بــازار با
اجرای طــرح مطالعاتــی و تخصصی مشــاور
بررسی و ارزیابی می شــود .به گزارش پایگاه
اطالع رســانی شــهرداری مشهد ،شــهردار
منطقه 8مشهدهدفازاجرایطرحبهسازی
وساماندهیبازارسرشوررابازآفرینیهویت
تاریخــی و فرهنگی بازار سرشــور بیان کرد و
افزود :تحقــق محیطی پایــدار باهدف تاکید
بر فعالیت های اقامتــی و زیارتی و همچنین
ارتقای کیفیت ســاختاری و انسجام بخشی
به ساختار فضایی محله در کنار حفظ فضای
آرامــش بخش و ایمن بــرای عابــران در طرح
بازآفرینــی محلــه سرشــور ،اولویــت اصلــی
مدیریت شهری است .علی شــیرازی افزود:
این مهم با هدف سامان دهی و بهبود کیفیت
بازارچه سرشور ،احیای ارزش های تاریخی
این بازار ،زیباسازی و به سازی پیاده راه عبور
و مرور زائران و ارتقای کیفیت اقتصادی بازار
عملیاتی شد .شهردار منطقه  8تصریح کرد:
اجرای ایــن طرح به لحــاظ مجــاورت با حرم
مطهررضویواستفادهزائرانومجاورانازآن

 ۴مساعدت با مرخصی  2نفر از محکومان
در زمینه تامین منافع سهامداران

محکومان اموال مدنظرشان را در اختیار دادسرا قراردادند اما سهیل البیع نیستند
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از اهمیت به سزایی برخوردار است .بنابراین
طراحی مشــاور متخصص از ابتدای خیابان
سرشور به صورت کامل پیاده و در بخش دوم
از سرشــور 10تا کوچه چهنو(سرشور )24با
تاکید بر غلبه پیاده و از سرشور 24تا خیابان
دانش بــا اولویت حرکــت پیاده و آرام ســازی
حرکت ســواره در نظر گرفته و به صورت یک
محور پیاده مدار طراحی شــده است .شایان
ذکر اســت ،پروژه به ســازی بازارچه سرشور
از ابتدای مهرماه امســال آغاز شده است و به
مدت یک سال ادامه دارد .اعتبار پیش بینی
شــده برای این منظــور رقمی بیــش از 100
میلیارد ریال شامل عملیات ابنیه و تاسیسات
برقی و مکانیکی است.

نیازی به طرح شکایت نیست

در خصوص لزوم شــکایت ســهامداران بــرای دریافت
وجوه پرداختی در قالب سهام ،با عنایت به این که رأی
دادگاه در این خصوص کلی است و کلیه سهامداران را
مورد اشاره قرار داده و اسمی از اشخاص نیامده است،
بنابراینبهمحضتحققردمالازجانبمتهمانوشروع
به پرداخت وجه ،حسب ســرورهای موجود و با بازیابی
اطالعات سهامداران و بررسی مســتندات آنها برای
پرداخت وجوه اقدام میشــود ،بنابراین نیازی به طرح
شکایتنیست.

باتوجهبهاینکهردمالبهسهامداراندرحکمدادگاهویژه
رسیدگیبهجرایماخاللگراندرنظاماقتصادیکشور
شعبه مستقر در مشــهد مقدس آمده است ،در این زمینه
محکومان اموالی را که مدنظر داشتند در اختیار دادسرا
قرار دادهاند .همچنین مطالبات خود از دیگر افراد را نیز
برای وصول به نفع ســهامداران معرفی کردهاند .روابط
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ودرحسابمشخصیمتمرکزشودوسپسطیفرایندی
مشخصکهمتعاقب ًااعالمخواهدشدسهامدارانازطریق
رســانهها و تماس تلفنی فراخــوان خواهند شــد تا برای
دریافتمطالباتشانازشرکتاقدامکنند.
•فع ً
ال یک میلیارد نقد شده است اما امکان فراخوان
وجود ندارد

فع ً
ال در این زمینه یک میلیارد تومان وجه نقد واریزشده
اســت و تا میزان این وجوه به حد مشخصی که قابلاتکا
باشد نرسد ،امکان شــروع فراخوان وجود ندارد .ضمن ًا
کیفیــت رد مال و میــزان آن بســتگی به میــزان رد مال
محکومانداردکهباتوجهبهاموالیکهمحکومانمسترد
می کنند برنامهریزی خواهد شد.

در خصــوص زمــان بازپرداخت وجــوه ســهامداران با
عنایت به ایــن که ایــن مهم موکــول به تحقــق رد مال
اســت بنابراین بهمحــض وصول وجوه اقــدام مقتضی
صورت می گیــرد و از طریق رســانهها اطالعرســانی
خواهد شد .بدیهی اســت دادسرای عمومی و انقالب
ســعی دارد اموال معرفیشــده بــا باالتریــن قیمت به
فروش برسد تا منافع سهامداران بیشتر رعایت شود.
ضمن ًا با عنایت به این که برخــی از محکومان در زمینه
رد مــال تقاضــا کردند کــه همکاری داشــته باشــند،
دادسرای عمومی و انقالب مشهد ضمن دریافت تأمین
مناسب از آنها بهصورت محدود به دو نفر از محکومان
مرخصی اعطا کرده است و تا زمانی که اقدامات آنها
در راستای منافع ســهامداران مثبت ارزیابی شود در
زمینه مرخصی آنها مســاعدت خواهد شد و مطمئن ًا
چنان چه محکومــان بتوانند با رد مــال کامل رضایت
ســهامداران را جلب کنند سرنوشــت آنها در تحمل
محکومیت حبس نیز متفاوت خواهد بود.
 ۵دستور دستگیری احمد قناعتی صادر
شده است
با عنایت به این که به موجب حکم دادگاه ویژه رسیدگی
به جرایم اخالل گران در نظام اقتصادی کشــور شــعبه
مستقر در مشــهد مقدس؛ قســمتی از پرونده راجع به
متهم متواری احمد قناعتی مفتوح اســت ،دســتورات
الزم برای دستگیری وی صادر شده است که به محض
دستگیری اقدامات مقتضی انجام خواهد شد.

