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رئیس کل دادگستری ،دادستان و قاضی پرونده تشریح کردند

جزئیاتحکمپروندهپدیده

استرداد کلیه اموال و سهام و حکم حبس ابد برای محسن پهلوان
▪پاسخدادستانبهبرخیابهامات

در ابتدای این جلسه ،دادستان عمومی
و مرکز استان پشت تریبون قــرار گرفت
و اظهار کــرد :جلسات دادگ ــاه پدیده با
فوریت و جدیت برگزار شدند و در نهایت
رأی دادگـــاه پــدیــده شاندیز صــادر شد.
البته ابهاماتی در این خصوص وجود دارد
که به بخشی از آنهــا پاسخخواهم داد.
قاضی غالمعلی صادقی گفت :یکی از
این ابهامات این است که چرا دادگستری
دیر به موضوع ورود کــرد .در جــواب این
ســؤال باید بگویم شرکت پدیده شاندیز
از سال  88فعالیت خود را آغاز کرد و در
ابتدا جای نگرانی خاصی وجود نداشت
تا زمانی که در سال  1392بحث فروش
سهام این شرکت مطرح شد اما بازهم در
آن دوره چون قیمت سهام از  100تومان
شروعشده بود و غیرمترقبه نبود ،مشکل
خاصی وجود نداشت ولی به دلیل این که
نهادهاینظارتیوسازمانبورسبرفروش
سهام نظارت نداشتند ،متهم ردیف اول و
اعضای هیئتمدیره بهصورت روزشمار
بدون توجه به این که عرضه و تقاضا باید
قیمت سهام را تعیین کند عمل کردند.
آقای پهلوان خودش قیمت سهام را تعیین
میکرد و زمانی که قیمت سهام نیز کاهش
می یافت ،عوامل خودش را وارد میکرد تا
قیمت سهام تنزل پیدا نکند .لذا از همان
سال  88ما به موضوع ورود کرده بودیم
و زمانی که ارزش سهام از  100تومان به
 10و  12هزار تومان رسید و نگرانی های
ما تشدید شد ،اخطارهای متعددی در این
خصوص دادیم.
▪دادستان:ماشرکتراتعطیلنکردیم

دادستان مشهد گفت :ابهام دیگری که
وجود دارد این است که میگویند چرا ما
شرکت را تعطیل کردیم؟ بنده میگویم
ما شرکت را تعطیل نکردیم ،ما حرفمان
این بود که آقــای پهلوان شما پروژههای
شرکت را ادامه بدهید با دو شرط؛ اول این
که بیش از میزان فعلی یعنی  20درصد
سهامفروختهنشودزیرااموالشماپاسخگو
نیست و دوم این که تبلیغات اغواکننده
تعطیل شود .متأسفانه ایشان این دو شرط

مسعود حمیدی  /دادگــاه ویــژه رسیدگی به جرایم
اخاللگران در نظام اقتصادی کشور با صــدور حکم
پروندهپدیدهشاندیز،بهیکیازمهمترینپروندههای
قضایی کشور خاتمه داد .به گزارش خراسان ،جلسه
قرائت حکم این پرونده روز گذشته با حضور رئیسکل
دادگستری خراسان رضوی ،دادستان مرکز استان
و قاضی پرونده در دادسرای عمومی و انقالب مشهد
مقدس برگزار شد و اصحاب رسانه از جزئیات احکام

صادر شده و همچنین تصمیمات قوه قضاییه برای
احقاق حق سهامداران مطلع شدند .صــدور حکم
حبس ابد برای محسن پهلوان متهم ردیف اول پرونده
وهمچنیناستردادکلیهاموالوتمام 80درصدسهام
وی در شرکت پدیده ،تبدیل مطالبات طلبکاران از
پدیدهبهسهاموهمچنینخارجشدناموالاینشرکت
از ترهین ،از جمله مهم ترین بخش های حکم قضایی
اینپروندهبود  .

در جلسات رسمی و متعددی حضور
داشتند ،برای تهیه مقدمات اجرا آغاز
به کار کنند.

▪رأی دادگــاه پدیده رأی فاخر در
تاریخ کشور است

راشرطفعالیتخودشقراردادواظهارکرد
درصورتیادامهخواهمدادکههمتبلیغات
انجام دهم و هم سهام بفروشم.وی ادامه
داد :یک ابهام دیگر این است که بههرحال
تخلفی به خاطر عدم نظارت دستگاههای
اجراییانجامشدهاستچراازمنابعدولتیو
بانکیمانندتعاونیها،برایآنهزینهنشد؟
ما از طریق ستاد تدبیر و دادگستری برای
استفاده از منابع دولتی و بانکی پیگیری
کردیموجوابیکهبهمادادهشد،اینبودکه
تعاونیها بهنوعی مربوط به بانک مرکزی
بودندکهبایدپاسخگوباشندولیشرکتها
مربوط به دولت و بانک مرکزی نیستند که
پاسخگوباشندلذاجوابمنفیدادند.
▪اموالراحفظکردیم

قاضی صادقی گفت :وظیفه دادگستری
پیش از تشکیل دادگ ــاه تعقیب متهمان
و حفظ امــوال بود که این کار انجام شد.
ما اعتقادداریم اگــر ام ــروز میتوانیم به
طلبکاران و سهامداران بگوییم حقوقتان
محفوظ است به این خاطر است که اموال
را حفظ کردیم و اجازه ندادیم اموال حیف
ومیلشوند.
▪تبدیلطلبکارانبهسهامداروسلب80
درصدسهامشرکتازپهلوان

وی ادامه داد :در طول دادگاه هم هدف ما
حفظ حقوق سهامداران و طلبکاران بود
که در دادرسی انجامشده برای متهمان از
حبس ابد تا  2سال حکم صادرشده است.
اموالوسرمایهشرکتبهاینصورتتعیین

تکلیفشدکهطلبکارانبهسهامدارتبدیل
شدند .خدمت دیگر دادگاه این بود که 80
درصدسهاماینشرکتراکهدراختیارآقای
پهلوانبود،بااختیارقانونیازویسلبکرد
ودرسبدشرکتقراردادکهدرمرحلهاجرای
حکم همه مطالبات طلبکاران بهصورت
دریافت سهم تسویه خواهد شد .از سوی
دیگربااینتسویهحسابهمهاموالشرکت
پدیدهشاندیزرفعتوقیفخواهدشد.
▪بانکها و مؤسسات مالی شرکت را
تحویلبگیرند

دادستان مشهد گفت :سهامداران عمده
ایــن شرکت بانکها و مؤسسات مالی
خواهند بود .لذا تقاضا داریم این بانکها و
مؤسسات بهصورت جدی از امروز بیایند و
شرکت را تحویل بگیرند زیرا امروز شرکت
متعلق به سهامداران و طلبکاران است که
سهامدارآن شدندونهدولتونهقوهقضاییه
و آقای پهلوان در آن حقی ندارند و متعلق به
مردموسهامداراناست.
▪فراهم شدن امکان جذب مشارکت
وسرمایهگذاری

وی ادام ــه داد :از ام ــروز بــا توجه بــه رأی
دادگـــاه شرایط بــرای جــذب مشارکت و
سرمایهگذاری در این شرکت فراهمشده
است؛لذاباتوجهبهاینکهاینشرکتامروز
متعلق به مردم شده است باید توجه داشته
باشید اگر کسی در فضای مجازی یا کف
خیابان علیه این شرکت حرفی زد ،علیه
منافعشماست.

در این جلسه رئیسکل دادگستری
خراسان رضوی ،رسیدگی به پرونده
متهمان شرکت «پــدیــده» در قالب
دادگاه رسیدگی به جرایم اخاللگران
در نظام اقتصادی کشور و صــدور
رأی در خصوص این پرونده را رأی
فاخر و تاریخی برای نظام جمهوری
اسالمی ایران خواند و گفت :بخشی
از این دادنامه مربوط به روند تخلفات
و احصای آن و بخش پایان ناظر به
محکومیت مجرمان و متهمان و تعیین
تکلیف اصل موضوع شرکت است.
حجتاالسالم «علی مظفری» هدف
اصلی در رسیدگی پرونده پدیده را
حفظ امــوال و حقوق سهامداران و
مــردم دانست و گفت :در طول پنج
سال گذشته تالش و نظر مسئوالن
استان این بود که موضوع از طریق
اداری و ستاد تدبیرقابل حل و فصل
است و بر این اساس دادگاه از صدور
رأی خودداری میکرد ،اما نماینده
دولت اعالم کرد از طریق ستاد تدبیر
تقاضا کنیم تا دادگاه رأی صادر کند.
▪پهلوان در روند دادسرا مشکل
ایجاد میکرد

رئــیـسکــل دادگــســتــری خــراســان
رضوی به نقش متهم ردیف اول در
این پرونده اشاره کرد و گفت :آقای
پهلوان در این پرونده نقش اصلی
را به عهده داشت و در روند دادسرا
مشکل ایــجــاد م ـیکــرد ،بــا معرفی
افــراد غیر مرتبط سعی در طوالنی
کردن مسیر دادرســی داشت و اگر
دادسرا به این پرونده ورود نمیکرد،
مشکالت جــدی ایــجــاد میشد که
در نهایت در این دادنامه پهلوان به
حبس ابد ،استرداد اموال و اعطای
سهام به مردم محکوم شد .متهمان
دیگر نیز به دلیل مشکالتی که در
نظام اقتصادی کشور ایجاد کردند
به حبس ،استرداد اموال و خلعیت
از شرکت محکوم شدند.

▪رسیدگی به دخالتهای برخی
مسئوالن در پرونده

حجتاالسالم والمسلمین مظفری
اظهار کرد :اصــرار بر این بود تا همه
طلبطلبکارانبهصورتنقدپرداخت
شــود کــه اگــر ایــن اتــفــاق رخ م ـیداد
حقوق مردم تضییع میشد ،به دادگاه
پیشنهاد شد باهدف پاسخگویی به
سهامداران که مالک اصلی هستند،
امــوال شرکت حفظ شود و در قالب
رأی ،طــلــب بــه ســهــام تــبــدیــل شــد.
همچنین ،همه طلبکاران در ردیف
سهامداران قــرار گرفتند و مدیریت
شرکتبهآنهاتعلقگرفت،امیدواریم
باسپردناینشرکتبهمردمازتضییع
حقوق جلوگیری شود.
▪با این رأی ارزش سهام باال میرود

وی متذکر شد :احساس بر این بود
که اینیک ترفند برای افــرادی است
که با دادنامه اموال را خارج و دست
سهامدارانی را که قادر به انجام چنین
کاری نیستند از حقشان کوتاه کنند.
لــذا  در طول پنج سال دادگــاه اجازه
خروج هیچ یک از اموال را نداده است
و با دادنامه صادر شده ،ارزش سهام
بــاال خواهد رفــت .همچنین بخشی
از بدهی ایــن شرکت کــه مــربــوط به
دستگاه های دولتی بود نیز تعیین
تکلیف می شــود ،اگــر دستگاه های
دولتیمیخواستندبهصورتموردی
حکم بگیرند مثال بخشی از اراضی
این شرکت که به صورت غیر قانونی
تصرف و تغییر کاربری داده شده با

تصمیم اولیه خلع ید ،به ضرر هنگفت
این شرکت منجر می شد اما با تصمیم
ستاد تدبیر ،تدابیر قانونی اندیشیده
شده تا این طلبکاران بیایند و بابت
طلب خود سهام بگیرند و در نهایت هم
به نفع مردم خواهد بود.
▪طریقه تبدیل سهام اطالعرسانی
خــواهــد شـــد /مـــردم بــه هــیــچ جا
مراجعه نکنند

رئــیــسکــل دادگـــســـتـــری اســتــان
در حــاشــیــه ایـــن جــلــســه در جمع
خبرنگاران نیز دربــاره این که مردم
چگونه میتوانند به حقوق خود دست
یابند؟ گفت :از طریق روابط عمومی
واحد اجرای احکام و انتشار اطالعیه
های الزم ،اطالعات مورد نیاز درباره
این که سهامداران و ما لباختگان
کجا باید بروند ،چه کنند و همچنین
طریقه تبدیل و افــزایــش سهام به
اطالع مردم میرسد .حجتاالسالم
والمسلمین مظفری افــزود :اکنون
به دلیل این که اوایل اجرای حکم و
زمان ابالغ حکم است  ،خواهشمندیم
مردم به هیچ جایی مراجعه نکرده و
هیچ اقدامی نکنند ،در مد تزمان
کوتاهی که مقدمات اداری اجرای
احکام فراهم شد ،از طریق رسانههای
ملی بــه مــردم اطــاع میدهیم که
چگونه و کجا برای احقاق حق خود
مراجعه کنند .وی افزود :از سازمانها
و نهادها هم میخواهم همانطور که

روز گذشته قاضی منصوری رئیس دادگــاه رسیدگی به
اتهامات متهمان شرکت پدیده شاندیز پشت تریبون قرار
گرفت و گفت :این پرونده هشتم اسفند پارسال به دادگاه
ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور
در مشهد ارجاع شد .از  ۲۲اردیبهشت گذشته در قالب
 ۱۶جلسه دادگاه به این پرونده رسیدگی شد و باالخره در
شانزدهمین روز تیرماه گذشته ختم رسیدگی اعالم و روز
 ۲۲تیرماه نیز رأی پرونده در  ۵۰۹برگ صادر شد.

میگیرد و معادل  53درصد به بانکها و ادارات و اشخاص
و پیمانکاران تعلق میگیرد.
▪ 46.5درصــد سهام متعلق به بانکها و مؤسسات
خواهد شد

* با اجــرای فرایند سهام جبرانی ،میزان سهام مــردم در
شرکت ساختمان و ابنیه پدیده شاندیز  731میلیون و 250
هــزار سهم است که با تهاتر بدهیهای ذکرشده با سهام
شرکت ابنیه ،میزان سهام این شرکت به یک میلیارد و 612
میلیون و  500هزار سهم خواهد رسید .لذا شرکت ابنیه
و ساختمان پدیده شاندیز از مجموع یک میلیارد و 875
میلیون سهم ،معادل  86درصد سهام شرکت ابنیه به مردم،
ادارات و بانکها تعلق پیدا خواهد کرد که  39.5درصد
متعلق به مردم و  46.5درصد متعلق به بانکها ،ادارات و
اشخاص است و  14درصد سهام باقیمانده این شرکت برای
تسویه دیون احتمالی هزینه میشود.

▪ســهــام ســـهـــامـــداران و مـــدیـــران اولـــیـــه شــرکــت
در اختیار دادستانی است

▪ســهــام واگــــذارشــــده ب ــه شـــــورای شــهــر شــانــدیــز
مسترد میشود

* دالالنی که بدون فعالیت حقوقی سهام شرکت ساختمان
و ابنیه شرکت پدیده شاندیز به نام آ نها ثبتشده است،
سود ناشی از داللی و معامالت را باید مسترد کنند.
* سهام واگذارشده به اعضای شورای شهر شاندیز بهصورت
اقساطی که بعض ًا تمامیت مابه ازای آن پرداختنشده است،
به شرکت پدیده مسترد شود.
* سود شناساییشده و ثبتشده در صور تهای مالی و
دفاتر قانونی شرکت توسعه بینالمللی پدیده شاندیز در
سال  92که بخشی از آن در حساب طلبکاری این شرکت
منتقلشده است باید سند حسابداری آن برگشت و سود

▪رفع ترهین اموال شرکت انجام میشود

عکس ها  :میثم دهقانی

قاضی دادگــاه در بخش دوم به موضوع استیفای حقوق
سهامداران شرکت پدیده شاندیز و مصوبات ستاد تدبیر
استان در تاریخ  31اردیبهشت امسال اشاره کرد و گفت:
تعیین تکلیف سهام ،سود و موضوعات مالی اشخاص در
گروه شرکتهای پدیده شاندیز ،وضعیت سهامداران این
شرکت ،اموال و داراییهای این شرکت و طرح این موضوع
که این شرکت توان پرداخت مطالبات طلبکاران را ندارد
و فروش اموال شرکت در وضعیت فعلی به صالح نیست،
از مطالبات و مصوبات ستاد تدبیر درباره این پرونده بود.
قاضی منصوری در ادامه این جلسه ،اهم احکام صادر شده
در این پرونده را قرائت کرد که به شرح زیر است:
* تعیین تکلیف سهام و موضوعات مالی اشخاص در
گرو ههای شرکت پدیده شاندیز به اینصورت است که
سهام سهامداران ،مسئولین و اعضای هیئتمدیره اولیه
شرکت توسعه و سهام مدیریتی آنها در شرکتهای گروه و
سایر شرکتها در اختیار دادستان عمومی و انقالب مرکز
استان قرار میگیرد.

رئیس کل دادگستری با بیان این که
پروندهشرکتپدیدهومدیرانمتخلفو
تعیینتکلیفشرکتمختوماعالمشد،
تصریح کرد  :در طول دوره دادرسی
متوجه شدیم یک تعدادی از مدیران
و مسئوالن هم در این پرونده دخیل
بودندوبرایآنهاتشکیلپروندهنشده
استکهخواهشمندیمدادستانمرکز
استان در اســرع وقــت بــرای تشکیل
پرونده و رسیدگی به آنها اقدام کند.
حجتاالسالم و المسلمین مظفری
یادآور شد :الزم است درباره افرادی از
سازمانها و مدیران که در این پرونده
نقش و قصوری داشتند و سبب شد
مسائل شرکت به بحران تبدیل شود
نیز دادستان به کار آنهــا ورود کند،
آنهــا را پای میز محاکمه بیاورد و به
اشد مجازات برساند .وی بابیان این
که بیشترین مطالبات از شرکت پدیده
حــدود  2هــزار میلیارد تومان است،
تأکید کرد :یک هزار و  500میلیارد
تومان متعلق به بانک صادرات و حدود
 500هزارمیلیاردتوماندیگرهمبرای
موسسه ملل اســت که امیدواریم در
رونداجرایحکمبیشترینهمکاریرا
داشتهباشند.
وی خاطرنشان کرد :باید با حمایت
مردم و سازما نهایی که در اجرای
حکم تکالیفی دارند ،بهویژه بانکها،
این دادنامه اجرا شود و دادگاه بتواند
عالوه بر جزا ،در ارتباط با سهامداران
و در زمان متناسب و کوتاهی حکم
را اجرا کند.رئیسکل دادگستری
استان تأکید کرد :اگر در اجرای حکم
ابهامی ایجاد شد از طریق محکمه و
روابط عمومی رفع میشود و چهبسا
کسانی بخواهند از رأی سوء استفاده
کنند که الزم است همه افراد به این
موضوع توجه کنند.

مزبور از حسابهای این افراد حذف گردد و کسانی که این
سود را برداشت کردهاند ،باید آن را مسترد کنند.
▪سهام  39سهامدار عمده بهصورت سهام جبرانی
تقسیم میشود

* مطالبات گروه شرکتهای پدیده از اشخاص باید تعیین
تکلیف و به مرحله وصول دربیاید .تعیین تکلیف وضعیت
سهامداران و طلبکاران گروه شرکتهای پدیده با توجه به
سهامداران اولیه شرکت توسعه بینالمللی پدیده شاندیز که
مالکیتاصلیشرکتهایزیرمجموعهرابرعهدهداردتعداد
 39نفر هستند که تاکنون این تعداد معادل  45.5درصد
متعلقبهآقایمحسنپهلوان 18.5،درصدمتعلقبهمحمود
پهلوان 9 ،درصد متعلق به غالمرضا پهلوان و  18.6درصد
متعلقبهمهدیشعبانیاستکهمجموع ًا 91.6درصدسهام
به این افراد تعلق دارد و  8.4درصد به  35نفر دیگر متعلق
است.براساسپیشنهادستادتدبیراستانکلیه 39نفرسهام

خودراواگذارکردهاندواینسهامبینسهامدارانشرکتابنیه
تقسیممیشودکهبهنوعیسهامجبرانیمحسوبمیشود.

میلیارد تومان سنواتی بوده که قابل تهاتر با سهام شرکت
ابنیه است .تعداد این سهام  835میلیون و  555هزار و
 555سهم به ارزش هر سهم  33هزار و  750ریال است.

* ستاد تدبیر مصوب و پیشنهاد کرده است که بدهیهای
سنوات گروه شرکتهای پدیده شاندیز به دوایــر دولتی،
بانکها و اشخاص بهصورت سهام شرکت ابنیه و ساختمان
پدیده شاندیز به ازای نرخ هر سهم معادل  33هزار و 750
ریال تسویه گردد که بهاینترتیب شرکتها وادارات سهامدار
شرکت پدیده شاندیز خواهند شد و سهام جبرانی به آنها
تعلق خواهد گرفت.

▪عمده طلبکاران؛ بانک صـــادرات ،موسسه ملل و
شهرداری شاندیز

▪تسویه هر سهم به ارزش  33/750ریال

▪ 3706میلیارد تومان بدهی پدیده

* بر اساس جدول پیشنهادی ستاد تدبیر استان مانده
بدهیهای شرکت پدیده شاندیز جمع ًا معادل  3هزار و
 706میلیارد تومان است که از این مبلغ  2هزار و 820

* بدهی ایــن شرکت به بانک ص ــادرات معادل 1500
میلیارد تومان ،بدهی به موسسه اعتباری ملل معادل 470
میلیارد تومان و سازمان تأمین اجتماعی معادل 120
میلیارد تومان و شهرداری شاندیز معادل  530میلیارد
تومان و دیگر اشخاص  200میلیارد تومان است .با توجه
به مصوبه ستاد تدبیر درباره سهام جبرانی ،پس از تبدیل
بدهیهای فو قالذکر به سهام ابنیه از کل  521میلیون
و  543هزار و  975سهم شرکت توسعه بینالمللی پدیده
شاندیز معادل  47درصد به مردم بهتناسب میزان آورده
آ نهــا در شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز تعلق

* کلیه اموال و داراییهای شرکت پدیده شاندیز در هر قالب
و تحت هر عنوانی متعلق به شرکت پدیده شاندیز است و
اشخاصی که بیجهت اموال پدیده به نام آنها منتقلشده
است باید در اسرع وقت نسبت به اعــاده آن به این شرکت
اقدام کنند .در صورت تعرض ،دادسرای عمومی و انقالب
مرکزاستاناقداممقتضیراانجامخواهدداد.باتوجهبهمفاد
بند ب ،از کلیه اموال منقول و غیرمنقول این شرکت تحت هر
عنوان در توقیف یا ترهین (در رهن) پس از اعمال بند ب ،رفع
ترهین شده و در اختیار این شرکت قرار خواهد گرفت.
▪تعهدات ایجاد شــده بــرای تعدادی از سهامداران
سلب می شود

* با توجه به تعدد و تکثر طلبکاران ایــن شرکت ،تعهدات
ایجادشدهبرایتعدادیازسهامدارانازآنهاسلبوذینفعان
میتوانندبرابرمقرراتازشخصتعهددهندهمطالبهکنند.لذا
دادستانمرکزاستانباهماهنگیستادتدبیراستاناقدامات
الزم را در این خصوص انجام خواهد داد .همچنین دادسرای
انقالباستاننسبتبهبخشمفتوحپروندهجهترسیدگیبه
اتهامات سایر دالالن و مسئوالن دخیل در این موضوع اهتمام
جدیوپیگیریوتعقیبقانونیالزمرامعمولبدارند.
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