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مشهد «سرپرست» الزم
ندارد!
ازدوماهپیشکهتقریبارفتننیمیازاستاندارانکشور
به دلیل تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان،
حتمی شــد فکر می کردیم که دولت حداقل در تعیین
و معرفی  14اســتاندار جدید با سرعت عمل بیشتری
وارد شود ،چرا که این موضوع مانند مدیریت قیمت ها،
کنترل تورم ،مهار نقدینگی ،افسارگســیختگی سکه،
ارز ،مسکن و  ...دیگر توجیه دست های پنهان اجنبی و
تحریموخائنانبهمملکترابرنمیداردوفقطیکهمت
مضاعفوچندینساعتاضافهکاربیشترمیخواهدتا
از سکوی «ذخیره های نظام» افراد الیق و واجد شرایط
مشخص شوند و مدیریت استان ها را به دست بگیرند.
اما روز گذشــته وقتی خبر معرفی چهار استاندار اعالم
شدونهتنهانامیازاستاندارجدیدخراسانرضوینبود
بلکه خداحافظی با فرماندار مشهد به عنوان استاندار
سیستان و بلوچستان را هم در بر داشت ،متوجه شدیم
که شــاید دولت باز هــم مشــهد را در آب نمک معطلی
خوابانده اســت و احتماال باید برای تصدی پست های
مهماستانداریوفرمانداری،منتظرمعرفی«سرپرست»
باشیم.
***
علیرضا رشــیدیان که از زمان حضورش در استانداری
خراســان رضوی ،هر از گاهــی بحث تغییــرش مطرح
مــی شــد ،شــهریور ســال گذشــته و پــس از روی کار
آمدن دولــت دوازدهم خبر رفتــن اش از اســتانداری،
نقــل محافــل خبــری و غیرخبــری بســیاری بــود،
امــا در دقیقه نود ماندنی شــد تــا این که قانــون منع به
کارگیری بازنشستگان در شــهریور امسال به تصویب
رســید! بــا ایــن حــال او 97/7/7را برای اعــام خبر
بازنشســتگی اش انتخــاب کــرد و گفــت تــا دو مــاه
آینــده از خدمــت خراســانی هــا مرخص خواهد شــد.
ســوال این اســت که آیا در یک ماه و نیم گذشــته دولت
محتــرم فکــری بــرای مدیریــت اســتان اســتراتژیک
و حســاس خراســان رضوی کرده اســت؟ آن طــور که
عضو شــورای هماهنگــی اصالحطلبــان اســتان ادعا
کرده ظاهــرا تصمیم گیــری درباره انتخاب اســتاندار
رضوی به آقای جهانگیری واگذار شــده! حال باید دید
آقــای جهانگیری که به گفتــه خودش اجــازه برکناری
منشــی اش را هم نــدارد اکنون مــی توانــد در فرصت
مغتنم ،فرد مورد تاییدی را به عنوان جانشــین علیرضا
رشــیدیان معرفــی کنــد یــا بایــد پــس از خداحافظی

او ،اســتان چنــد مــاه بــا «سرپرســت» اداره شــود؟
نکته قابل توجــه دیگر این که بازنشســتگی دو معاون و
دو مدیرکل استانداری خراسان رضوی نیز تایید شده
اســت ،حتی رحیم نوروزیان معاون سیاســی ،امنیتی
و اجتماعی اســتان زودتــر از خیلی ها یعنــی در همان
واپســین روزهــای تابســتان ،پــس از تایید ایــن قانون
توسط شــورای نگهبان از مســئولیت خود استعفا کرد
ولی تا بــه امروز خبری دربــاره پذیرش اســتعفای وی و
معرفی جایگزینش منتشر نشده است .هر چند درباره
معرفی معاونان و مدیران کل استانداری بهتر است که
استاندارجدیدسکانمدیریترادردستبگیردوسپس
معاونانش را انتخاب کند ،اما آن طور که مشخص است
باید شاهد چهار سرپرســت دیگر هم در این مسئولیت
هاباشیم.
قصه انتخاب فرماندار مشهد که حزن انگیزتر است!
در طول عمر پنج ساله دولت تدبیر و امید ،شهر مشهد
(با احتســاب فرمانــدار آینده) شــش فرماندار عوض
کرده است! درآخرین جابه جایی سه ماه پیش ،پس از
آن که دو ماه حیدرخوش نیت «سرپرست» فرمانداری
مشــهد بود ،موهبتــی جــای نوروزیانــی را گرفت که
خرداد امسال و پس از تنها یک سال و نیم ،ساختمان
فرمانداری را به مقصد اســتانداری تــرک کرده بود.
آیا وقتی دولت تدبیر و امید ،ســه ماه بعد از واگذاری
مســئولیت مهــم فرمانداری مشــهد به یک نفــر ،او را
استاندار یک استان دیگر معرفی می کند ،نباید تصور
کرد که سکوی ذخیره های دولت خالی است؟
اما شهرداری مشهد ،دیگر نهاد مهم مدیریت شهری که
البته خارج از تصمیم گیری دولتی اســت نیــز حال و روز
خوش مدیریتی نــدارد .در حالی که تقی زاده خامســی
همچنان بــاور دارد که شــهردار مشــهد اســت و به گفته
خودش اگر امــام رضــا (ع) بطلبد و دوســتان دعا کنند و
برخی ها از آرزوهایشــان برای شــهردار شــدن برخی ها
سخن نگویند ،او همچنان شهردار مشــهد باقی خواهد
ماند،شورایشهرپنجگزینهرابرایشهردارآیندهمشهد
با تمرکز بر معاونین فعلی شهردار انتخاب کرد که پس از
استعفای مهدی نیا این عدد به چهار رسید .البته درباره
سطحکارآمدیوتوانمندیهایاینگزینههاسخنبسیار
است و خارج از حوصله این یادداشــت ،اما امیدواریم که
شورابتواندفرداصلحراازمیاناینگزینههازودترمعرفی
کندوگرنهبایدفعالکلیدشهربهشتراهمبهدستانیک
«سرپرست»دیگربسپاریم.ضمناینکهدومعاونشهردار
مشــهد نیز هم اکنون مشــمول قانون منع بــه کار گیری
بازنشستگانهستندودراینصورتدو«سرپرست»دیگر
نیزبایدبهجمع«سرپرستانمشهد»اضافهشوند.
در شــرایط تحمیل جنگ اقتصادی به کشــور ،هر یک
روزی کــه مســئولیت های مهمــی چون اســتانداری،
فرمانداری وشــهرداری نه فقط در مشهد بلکه در تمام
شهرهای کشور خالی بماند و توسط سرپرستانی اداره
شودکهطبیعتاازقدرتاجراییوانگیزهکافیبرخوردار
نیستند،تاکیدمیکنیمبهازایهریکروزشمسئوالن
تصمیمگیرندهبایدبهمردمپاسخگوباشند.

پاسخهایمتناقضمسئوالنخراسانجنوبیدربارهآب«پترگان»
در چند روز گذشته یکی از مسئوالن خراسان جنوبی ادعا
کرددرهرثانیه 150لیترآبدرثانیهدردقپترگانهدرمی
رودایندرحالیاست کهایناستانتشنهاستوازتشنگی
رنجمیبرد.
خبرنگار ما ســراغ مســئوالن رفت و از آن هــا در این باره
پرسید .مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
به عنوان متولــی تامین آب و کارشــناس در ایــن زمینه،
خصلت و طبیعت دق و تــاالب را وجود آب در آن می داند
و می گوید :اگــر از منابــع آب دق ها و تاالب ها اســتفاده
شود ،این نقاط به کانون های گرد و غبار تبدیل می شود،
در نتیجه ضرورت دارد حقابه آن ها رعایت شود .مهندس
«حسین امامی» با اشــاره به این که بخش عمده ای از آب
دق پترگان زیرکوه از افغانستان تامین می شود و در دق
هم منابع آبی خوبی موجود اســت ،به این موضوع اشاره
می کند که بیشــتر آب آن به دلیل تبخیر زیاد بسیار شور
اســت طوری که به صورت مســتقیم نمی توان در بخش

کشاورزی از آن استفاده کرد .به گفته وی ،چون مسئوالن
جهاد کشــاورزی خواســتار اســتفاده از زمین ها و منابع
آبی نوار مرزی بودند ،در محدوده نــوار مرزی یزدان و در
حاشیه دق پترگان که نسبت به دق ،آب آن شوری کمتری
داشت ،مجوز حفر چند حلقه چاه کشاورزی صادر شد اما
بعد از حفر چون آب از کیفیــت الزم برخوردار نبود ،از آن
استفاده نشد.
اما مسئول قرارگاه پیشــرفت و آبادانی زیرکوه این موضوع
را یــادآور می شــود کــه آب های بدون اســتفاده زیــادی در
منطقهپترگانموجوداستکهبایددیدمسئوالنمرتبطچه
تصمیمیبرایاستفادهازآنمیگیرند.درویشیمدیرجهاد
کشاورزی زیرکوه نیز به حفر دو حلقه چاه کشاورزی در نوار
مرزی اشــاره می کند و می گوید :استفاده از این منابع آبی
قابلپیگیریاستوپیچیدگیخاصیندارداماهنوزسرمایه
گذاری برای بهره بــرداری از این منابع آبی در شهرســتان
اعالمآمادگینکردهاستتابتواناقدامکرد.

مسلمی -نخستین رویداد استارت آپی علوم زمین کشور عصر روز گذشته در مشهد آغاز به کار کرد .به گزارش خراسان ،رئیس مرکز توسعه فناوری راهبردی گفت :به لحاظ تولید علم نخبگان زیادی
در حوزه علوم زمین در کشور وجود دارند اما متاسفانه بسیاری از این نخبگان و فارغ التحصیالن رشته علوم زمین بیکار هستند .ایران به لحاظ معادن جزو  ۱۰کشور دارنده معدن در دنیاست ،اما ما
نتوانستیم از ارزش افزوده معادن به خوبی استفاده کنیم و فقط خام فروشی می شود .رویداد استارت آپی علوم زمین که از دیروزآغاز شده است تا  ۲۵آبان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
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جمالت غیردیپلماتیک و هزینهزای ظریف

مواضعاخیرمحمدجوادظریفدربارهبرخیفضاسازیهاعلیه FATFدرحالی
جنجالی شده است که انتظار از یک دیپلمات با ســابقه مانند وزیر خارجه این
استکههنگامبیانمواضعشمراقبهزینهسازیبرایکشوروسوءاستفاده
دشمنان از جمالتش باشــد .او در این گفت وگو با اشاره به فضاسازی ها علیه
 FATFجمالتیمیگویدکهدرسهبخشمیتوانتقسیمبندیکرد.دربخش
اول او «خیلی از نگرانی ها» درباره FATFرا صادقانه مــی داند .در بخش دوم،
ظریف به یک جرم اقتصادی در کشور اشاره می کند و می گوید« :باالخره پول
شویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی ها از پول شویی منفعت میبرند».
بعید است کسی حتی مخالفان  FATFمخالف این مســئله باشد که در کشور
جرم پول شــویی وجود دارد .این جرم ســال هاســت که در ایران جرم انگاری
شده و 11سال است که قانون مبارزه با پول شــویی در ایران داریم و به تازگی
نیز اصالحیه آن در مجلس تصویب شده اســت .بنابراین اصل بروز پول شویی
موردتاییداست.بااینحالاشکالاصلیاظهاراتاخیرظریفآنجاییاست
کهاوعددورقمدربارهپولشوییارائهمیکندومیگوید«:جاهاییکههزاران
میلیارد پول شــویی میکنند حتما آن قدر توان مالی دارند کــه ده ها یا صدها
میلیاردهزینهتبلیغاتوفضاسازیکنند».اگرچهاودوبارتاکیدمیکندکه«م
ن هیچ دستگاهی را متهم نمی کنم؛ من افرادی را که در این قضیه منافع د
ارند پشت القای این تصورات می دانم» اما جمله بعدی او که به بودجه برخی
دستگاههایفرهنگیاشارهمیکندچوندرکانتکست«هزارانمیلیاردپول
شویی»کهاوپیشترگفته،بیانمیشود،ناخودآگاههمپولشوییرابه«برخی
نهادها»نسبتمیدهدوهمحجمپولشوییراآنطورکهبیبیسیوبرخی
رسانههایمعاندتیترزدهاند«،بسیارگسترده»توصیفواینطورالقامیکند
که ایران رســما به وقوع «پول شــویی گســترده» اعتراف می کند .اعترافی که
توسطنهادهایمختلفبینالمللیوکشورهایمعاندعلیهایرانسندسازیو
استفادهخواهدشد.بههمیندلیلاستکهمیگوییماینجمالتظریفبرای
کشورهزینهدربرخواهدداشت.ایندرحالیاستکهبنابرگزارشیکهروزنامه
دولت(ایران)در 25تیرامسالمنتشرکردهاز 1529هزارمیلیاردتومانحجم
نقدینگی کشور که در اسفند96اعالم شده حدود « 180هزار میلیارد تومان
پول کثیف» است که کمتر از 12درصد کل نقدینگی ایران است .جالب است
که براساس آمارهای رسمی 47درصد پول شویی دنیا در آمریکا رخ می دهد
و اصال قابل مقایسه با رقمی که درباره ایران ذکر شده نیست .البته نمی توان
بروزپولشوییدرکشورراکتمانکرداماازیکدیپلماتانتظارمیرودکهاوال
برایجمالتخودکلماتدقیقانتخابکندتاکشورشرادرمعرضاتهامقرار
ندهد و ثانیا آمارها را دقیق بگوید که کســی نتواند از آن سوء استفاده کند .هر
چند توضیحات دیروز ســخنگوی وزارت خارجه و تالش برای اصالح نکات نا
دقیقاینمواضعاتفاقخوبیاستونشانمیدهدکه عزمبرایاصالحنکات
غلطونادقیقمواضعوجوددارد،البتهاینسوالجدیهموجودداردکه اساسا
این که در ایران چقدر پول شویی می شــود ،چه ارتباطی به FATFدارد؟ ما چه
استانداردهای این نهاد را اجرا کنیم چه نکنیم باید با پول شویی مقابله کنیم.
هرچنداجرایهوشمندانهاستانداردهای FATFبهرغمفضاسازیهاییکهمی
شود ،می تواند برخی موانع را از مسیر همکاری های بین المللی با بانک های
ایرانبرداردامادربیانموافقتبا FATFنبایدبهمخالفانومنتقداناتهامزدبلکه
اینعرصهنیازبهاستداللهایمنطقیداردنهشعاروتوهین.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

غفوریان -ســاعت حدود  12ظهر  22آبان
 95در حوالی حلب در منطقه ای مشــهور
بــه بنیامین که به تازگی از دســت دشــمن
داعشــی آزاد شــده ،خانوادهای سوریه ای
از آقا جــواد جهانی و حســین آقــا هریری و
آقــا محمدحســین بشــیری از محافظان و
مدافعان منطقــه می خواهد بــرای خنثی
کردنمینهایتلهای داخلخانهشانکه
توسط دشمن کارگذاشته شده به دادشان
برســند .ســاعتی می گذرد و در بی ســیم
خبــری از صدای حســین و جــواد و محمد
حســین نمی آیــد .آن ها همین دوســاعت
قبل با هم در طبقه ســوم یکی از ساختمان
های محلی پای روضه خوانــی حاج احمد
واعظی بودند .فیلم هــای آن روضه خوانی
هست .حاج احمد می گوید :جواد جهانی
دقیقا جلوی من بود و آن قــدر حال و هوای
عجیبی داشــت که بعدها وقتــی فیلم این
روضه خوانی را می دیدم ،این حس و حال
جواد جهانی بیشــتر برایم جلب توجه می
کرد،انگارجوادجهانیوحسینهریریدر
همان روضه خواسته شان برای شهادت را
ازاهلبیت(ع)گرفتند.باعلیفرزندهشت
سالهآقاجوادجهانیهمصحبتمیشوم.
هنوز حال و هوای بازیگوشی کودکانه اش
را دارد .مــی گویــد با پــدرم خیلی صحبت
میکنم.تازهدلمهمبرایشتنگمیشود.
وقتیبامادریاپدربزرگمسرمزارشمیروم
آن جا بیشتر با پدرم صحبت می کنم .به او
می گویم« :باباجون دلم برات تنگ شده...
چرا نمیای توی خوابم؟!.»...از فاطمه می
خواهم یکــی از خاطراتــش با پــدر را برایم
تعریف کند که ماجرای آخرین جشن تولد
رامیگوید:پدرمدرآخریننوبتیکهرفت،
یکروزکهسالروزتولدمنبودوتقریباهیچ
کس حواســش به این موضوع نبود ،تولدم
را تبریــک گفت و کلــی با هم خــوش و بش
کردیم .بعدش هم به مــادرم و مادربزرگ و
پدربزرگمسفارشکردهبودکهحتماهمان
روزبرایمجشنتولدبگیرند.خاطرمهست
یک جشــن تولد خوب برایــم گرفتند و من
عکس پــدرم را در آن جشــن تولــد در جای
خالی پدر گذاشتم .آن جشــن تولد آن قدر
برایم خاطره انگیز اســت که فکــر می کنم
هیچوقتفراموششنمیکنم.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• چرا هزینه های دولتی ناشی ازاموال منقول وغیرمنقول
که برای انتقال سند به حساب خزانه دولت واریزمی شود
بسیارباالست؟
•• دوماهازسالتحصیلیگذشتولیازتوزیعشیررایگاندر
مدارسخبرینیست،چرا؟
•• کسانی که محصوالت سایپا و ایران خودرو را می خرند،
فقط به این دلیل است که می ترسند خــودرو گران شود،
آن قدر نخرید تا روی دست شان بماند و با التماس به شما
بفروشند.
•• چراتعرفهحقالتحریردفاتراسنادرسمیتاکنوندرجایی
نصب نشده است که قابل مشاهده برای تمام متقاضیان
باشد؟
•• آقای روحانی می گویید مشکالت حل شدنی است ،خب
چرافقطشعارمیدهیدو عملنمیکنید؟
•• من یک ایرانی هستم باسه فرزند و همسر ولی تابه حال
سهامعدالتنگرفتهام.هرجابرایثبتناممیروممیگویند
سایتبستهاستچهکنم؟
•• چرادولت با کارخانه دارهایی که محصوالت تولیدی از
جمله لبنیات ،رب ،حبوبات ،روغن و برنج را گران می کنند
برخوردجدینمیکند؟!
•• قیمت یک قوطی رب از دو ماه گذشته ،سه برابر شده ،بعد
آقایرئیسجمهورمیفرمایندابرتورمنداریم!
•• ما انتظار نداریم که دانشگاه های علوم پزشکی حقوق
میلیونیبرخیازکارکنانخودراشفافاعالمکنند.همین
که میزان کارانه مدیران و کارشناسان و همچنین دریافتی
طرحقاصدکراشفافبیانکنندکفایتمیکند.باتوجهبه
اهمیتسالمتیمردملطفاگزارشیدراینبارهتهیهکنید.
•• درباره گرانی اجاره مسکن و مواد غذایی و خوراکی به داد
کارمندانوکارگرانبرسید.
•• دربارهحواشیکراواتدرتلویزیونمقالهچاپکردید،در
تلویزیون از مهمان راجع به پوشیدن جین سوال می شود.
واقعامتاسفمکهدرعینپیشرفتدنیاماهنوزبهاینمسائل
فکرمیکنیم!
•• تولیدواکسنآنتروتکسمیبرایگوسفندانخیلیکمشده
وداریمتلفاتمیدهیم.
•• جوانی 27سالههستم.اکنونبیکارمحتییارانههمنمی
گیرم.هیچوقتنتوانستمدرسبخوانمچونپولووقتشرا
نداشتم.االنهمهرجامیروممیگویندکارنیست.اگرهم
باشدبدونبیمهاستبا700توماندرماه.خستهشدمدیگه.
•• استانداری محترم لطفا درباره زمینی که درسال  85به
کارکناننیروهایمسلحبهعنوانمسکونیدرشهرملکآباد
واگذارشدوهیچکاریدربارهصدورمجوزساختآننشده،
اقدامالزمراانجامدهید.
•• با سالم لطفا در صفحه ادبیات و هنر از اشعار شاعران

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

قدیمیبهویژهفردوسیچاپکنید.باتشکر.
•• سالم .آقای روحانی کاری کردی که ما کارگرها نتوانیم
دیگرکمرراستکنیم.
•• قیمت آسانسور چند برابر شده ،اهالی ساختمان ۱۶
واحدییا۸طبقهکهبیشترآنانبیشاز۵۰سالدارندچگونه
ازپلهترددکنند؟
•• خیلیچیزهاازسبدخانوادههایکمدرآمدحذفشده!با
گرانکردننان،قوتغالب مردمراحذفنکنید200.تومان
بهقیمتهرناناضافهشد.
•• تیم فوتبال ساحلی کشورمان با حضور چهار بازیکن ملی
پوش بوشهری بهترین مقام را در مسابقات اخیر کسب کرد
ولی باعث تاسف است که هیچ کدام از مسئوالن استانی در
فرودگاهبوشهربهاستقبالآنهانرفتند!
•• االن که قیمت خودرو به هیچ طریقی کاهش نمی یابد،
دستگاه های نظارتی و شورای قیمت گذاری کوتاه بیایند تا
مردمبتوانندخودروهاراازجلویدر کارخانهوبدونواسطه
خریداریکنند.
•• چطور رانندگان کامیون های فرسوده تــوان پرداخت
قیمت های نجومی و کهکشانی کامیون های نو از 800
میلیون تا یک میلیاردتومان را با شرایط موجود دارند؟ مگر
بهفضابارببرند!
•• متاسفانهاالندرموسساتوشرکتهایخصوصیاصال
امنیتشغلینداریموصبحکهسرکارمیرویممعلومنیست
تا ظهر می مانیم یا بیرون مان می کنند؟ مگر این که پارتی
داشته باشیم وگرنه اصال امنیت شغلی وجود ندارد .با این
اوضاعگرانیومشکالت،ایکاشدولتبابرنامهریزیبهتر
ونظارتبیشترکارهارابهبخشخصوصیواگذارمیکرد.
•• جناب رئیس جمهور مردم تا تغییر را در اقتصاد و زندگی
روزمرهشاناحساسنکنندباحرفزدنامیدوارنمیشوند.
•• خواهشمیکنیمبستههایحمایتیطوریتقسیمشود
تاخانوادههاییکهحتیباقناعتوصرفهجوییدخلوخرج
شان برابری نمی کند ،از آن بهره مند شوند ،بدون در نظر
گرفتنشغلوجایگاهیکهدارند.
•• این همه از مشکالت اقتصادی می گویید ،کمی هم از
ارتشیانجانبرکفبگویید.همهقشرهاازجملهفرهنگیان
وضع شان بهتر شد اما همین اندک افزایش حقوق امسال
همبرایمانصفشد.چراهیچکسبهفکرارتشیهانیست؟
••11هزارمیلیاردتومانهزینهمالیزلزلهکرمانشاهتاکنون؛
بهترنیستبادادنوام،پروانهساخترایگانومشاورهرایگان
مناطق فرسوده را یاری کنیم .کدام یک بار مالی کمتری
دارد؟
•• کمرمردمبابتگرانیشکستهاست،پولهایفراوانیرا
بهبازارهایسکهوطالوارزتزریقکردندوقیمتآنهاراباال
بردند.بقیهاجناسهمبهتبعیتازآنهاگرانشد.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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مدیرعامل پدیده خبرداد:

ارسال اطالعات پدیده به فرابورس
مدیــر عامل گروه شــرکت های پدیده با اشــاره به جلســه
سه شــنبه با حضور مدیران عالی ســازمان بورس و اوراق
بهادار کشــور و اســتاندار خراســان رضوی ،گفت :امروز
(چهارشنبه) ،براساس دستور رئیس ســازمان بورس در
جلسه سه شنبه ،طی نامه رســمی اطالعات سهام داری
پدیده برای فرابورس ایران ارسال شد.
بــه گــزارش خراســان ،ابوالفضــل انتظاری روز گذشــته
در نشســت خبری خود با اشــاره به جمع بندی و تصمیم
نشست سه شنبه استاندار با مدیران عالی سازمان بورس
و اوراق بهادار کشور  ،ادامه داد :اطالعات سهمی ،اسم و
مشخصات سهام داران شرکت توسعه بین المللی صنعت
گردشــگری پدیده در این جلســه ارائه شــد و از آن جا که
سازمان نقش سیاستگذار و نظارتی دارد و امور اجرایی
و تشریفات قانونی باید از ســوی فرابورس ایران و شرکت
ســپرده گذاری انجام شــود ،مقرر شــد اطالعات اســم و
مشــخصات و وزن ســهمی ســهام داران طی درخواست
رسمی برای پیگیری های بعدی و براساس سفارشی که
سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می دهد ،به فرابورس
ایران تحویل شود.
مدیر عامل پدیده با اشاره به مهم ترین موضوعی که اکنون
باید انجام شــود ،گفت :هم اینک با توجه به این که غالب
موانع و مشــکالت اساسی را پشت سر گذاشــته ایم و گره

های مجوزی پدیده حل شده است ،باید با تشکیل مجمع
عمومیساالنهسهامداران،حاکمیتشرکتیدرمجموعه
برقرار شود و هیئت مدیره و مدیران منتخب سهام داران
زمام امور شرکت را به دست بگیرند و پیش نیاز این موضوع
هم ثبت رســمی ســهام جبرانــی از محل ســهم صاحبان
اصلی و قبلی سهام به نفع ســهام داران مردمی است لذا
در بررســی فراینــد قانونی در بازار ســرمایه کشــور ،مهم
ترین موضوعُ ،بعد حقوقی مسئله است که در جلسه دیروز
بیشتر حول و حوش این موضوع بررسیها و هم اندیشی
هایی انجام شد.
انتظاری در پاسخ به سوالی در خصوص واکنش «نصرا...
پژمانفر» نماینده مردم مشهد در مجلس به دعوت وی برای
گفت و گو و پیگیری مسائل پدیده ،گفت :از زمانی که این
درخواســت را در جمع خبرنگاران مطرح کردم تا کنون،
هیچ پیگیری و تماســی از ســمت این نماینده در این باره
انجام نشده است.
مدیرعامــل پدیــده همچنین در پاســخ به ســوال دیگری
درباره تیــم پدیده که باوجــود وعده وی مبنــی بر تصمیم
گیری واگذاری این تیم توســط هیئت مدیره مردمی پس
از برگزاری مجمع عمومی ،در حال طی روند واگذاری به
سازمان همیاری شــهرداری هاســت ،گفت :صبر کنید،
هنوز که اتفاقی نیفتاده است.
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