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گالیههایسهامدارانپدیدهاز 4سالبالتکلیفی

چهار سال از بروز بحران در شرکت پدیده شاندیز
میگذرد و در این سالها بیشترین فشارها چه
اقتصادی و چه اجتماعی بر دوش سهامداران این
شرکت بوده است .سهامداران معسری که درست
یا نادرست ،بعض ًا تمام دارایی خود را صرف خرید
سهام این شرکت کردند و حاال بــرای رسیدن به
دارایی خود ،گاه به گاه در گوشه و کنار شهرهای
کشوربهخصوصشهرمشهدوتهرانتجمعمیکنند
و خواستار رسیدگی به مشکالتشان می شوند .در
تجمع اخیر گروهی از سهامداران پدیده ،یکی از
آنهاگفت :چهار سال پیش تمام دارایی خانوادهام
راصرفخریدسهامپدیدهکردمبهامیداینکهبتوانم
هزینهجهیزیهدخترمرافراهمکنم.امروزچهارسال
گذشتهاستونهتنهانتوانستمبرایدخترمجهیزیه

خریداری کنم بلکه برای تأمین معاش زندگی ام به
شدتدچارمشکلشدهام.سهامدارمعسردیگری
گفت :چهار سال است مسئوالن رسمی و قانونی
کشور پدیده را در دست گرفته اند اما چگونه است
که نمیتوانند پول ما را بدهند؟ چرا نمیگویند
مشکل کار کجاست که نمیتوانند پول کسانی را
که به خاطر  10یا  20میلیون تومان ،زندگی شان
در حال متالشی شدن است ،پرداخت کنند؟ یکی
دیگر از سهامداران نیز معتقد است که مدیران
شرکت پدیده شاندیز هیچ انگیزهای بــرای حل
مشکلسهامدارانمعسرندارندوتازمانیکهمجمع
عمومی این شرکت تشکیل نشود و پرونده قضایی
پدیدهشاندیزرویمیزدادستانیباشد،هیچامیدی
به رفع مشکالت سهامداران این شرکت نیست.

اخبار
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مدیرعاملمجموعهشرکتهایپدیدهدرگفتوگو
باخراساناظهارکرد:اگربتوانشرایطیفراهمکرد
که این سهام امکان نقد شوندگی و تقویت قیمت
در بازار پیدا کند ،دیگر طیفی به اسم سهامداران
معسر نخواهیم داشت .در تمام صحبتهایی که
تاکنون بوده ،نگاه بر این بوده است که در هر شکلی
که بتوان برای سهام گشایش انجام شود ،اولویت با
سهامدارانمعسرخواهدبودکهبتوانندسهامشان
را بفروشند .وی افزود  :تاکنون مذاکرات مختلفی
برای اجرایی کردن راهحلهای دوم و سوم توسط
مسئوالنکشورانجامشدهاستکههیچکدامآنها
به نتیجهای نرسیده است.شما می توانید مشروح
این خبر را در روزنامه خراسان رضوی یا در سایت
 khorasannews.comبخوانید.

ماجرایقطع 2هزاردرختدرسایهغفلتمسئوالن

به تازگی دو هزار اصله درخت در سایه غفلت
مسئوالن در روستایی واقــع در گلبهار قطع
شد.به گزارش خراسان ،حدود  ۳۰۰متر مانده
به روستای  ۶۰خانواری سفید سنگ گلمکان
انبوهی از شاخه ها و تنه درختان بــادام را می
بینی که در یک زمین زراعــی رها شده انــد .از
باقی مانده تنه ها عکس می گیرم  .ناگهان
مالک زمین سر می رسد .وی که خود را حسینی
معرفی کرد ،پاسخ داد :بیش از  ۱۵سال پیش
گویا منابع طبیعی این زمین را به فردی به نام

حمید رضا جمعه زاده اجــاره داده است و وی
را در همان زمان دیدیم که در زمین نهال می
کارد .به او گفتیم زمین متعلق به ماست و مدارک
مالکیت داریم ،ولی توجهی نکرد.از همان زمان
پیگیرشدم تا اینکه چند ماه پیش دادگاه حکم
خلع ید داد و زمین را به ما واگــذار کرد .آن چه
مسلم است این که دادگاه بر اساس مستندات
قضایی به این موضوع ورود و رای خود را صادر
کرده است با این حال به نظر می رسد شاید این
امکان وجود داشت که حیات این درختان ادامه
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پیدا می کرد و دستگاه قضایی به عنوان مدافع
حقوق عمومی ،دستگاه های اجرایی مربوط
از جمله جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی را
مکلف به حفظ ونگهداری این درختان می کرد.
این نکته نیز مهم است که اداره منابع طبیعی
و جهاد کشاورزی برای جلوگیری از تکرار این
اتفاقات باید مکان هایی را برای کاشت درخت به
این گونه افراد واگذار کنند که شبهه ای در زمینه
مالکیت آن وجود نداشته باشد.
شــمــا مــی تــوانــیــد مــشــروح ایـــن خــبــر را در
روزنــــامــــه خـــراســـان رضــــوی یـــا در ســایــت
 khorasannews.comبخوانید.

بانکملیازسرمایهگذاریدرمحوربیرجند-قاینانصرافداد

محوردلهرهپشتباجه بانکمسکن
فرخ نژاد -نقطه شروع عملیات دوبانده سازی
محور بیرجند  -قاین به سال  89با حضور یک
پیمانکار بر می گــردد امــا آغــاز آن به شهریور
ســال  93مــربــوط مــی شـــود .آن چــه عملیات
ارتقای این محور ترانزیتی را کند کرده است؛
محدودیت منابع اعتباری دولتی اســت .بعد
از موافقت سازمان برنامه و بودجه ،چهارم تیر

امسال بانک ملی ایران متعهد به پرداخت 120
میلیارد تومان منابع مــورد نیاز شد .تا  28آذر
امسال که روزنامه خراسان جنوبی ،این موضوع
را پیگیر بود آخرین خبرها حکایت از این داشت
که دو روز قبل از آن آگهی تامین کننده مالی آن
در روزنامه منتشر شده بود اما اکنون خبرهای
دیگری در این زمینه به گوش می رسد و آن هم

این که بانک ملی ایران به دلیل نداشتن توجیه
اقتصادی از پرداخت این منابع اعتباری منصرف
شد و وزارت راه و شهرسازی با بانک مسکن وارد
مذاکره شده و این بانک تقبل کرده است تا 50
میلیارد تومان بپردازد .شما می توانید مشروح
این خبر را در روزنامه خراسان جنوبی یا در سایت
 khorasannews.comبخوانید.

