9

تولیدوتجارت

www.ebtekarnews.com

اخبار

بانک دی با صدور اطالعیهای به رفع ابهامات
به وجود آمده درباره انتشار برخی اخبار منتشر
شده در شبکههای خبری و فضای مجازی درباره
شرکتهای زیرمجموعه بانک پرداخت .به دنبال
انتشار برخی اخبار غیردقیق در شبکههای خبری
و فضای مجازی درباره شرکتهای زیرمجموعه بانک
و همچنین پیرو ابالغیه شماره  901113به تاریخ
 1401/04/04سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر
شفافسازی موضوع مطرح شده ،بانک دی با
صدور اطالعیهای به ابهامات مطرح شده پاسخ داد.
در این اطالعیه آمده است :در سنوات گذشته،
برخالف دستورالعمل ها و مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا،
بالغ بر  55.000میلیارد ریال منابع سپرده گذاران
از محل بدهکاران موقت و بصورت علی الحساب
در اختیار تعداد محدودی از شرکت های گروه
قرار گرفته بود که به دفعات در گزارش حسابرس
مستقل و بازرس قانونی بانک نیز به آن اشاره شد.
در سال  1399به استناد تکالیف مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده این بانک ،تمامی مطالبات
موصوف در چارچوب عقود اسالمی به تسهیالت
تبدیل شد و در سال  1400نیز مطابق دستورالعمل
صادره بانک مرکزی ج.ا.ا با عنوان طبقه بندی
تسهیالت و مطالبات ،مانده طلب از شرکت های
فرعی به طبقه مطالبات معوق منتقل و به میزان
 10.973میلیارد ریال ذخیره برای آن شناسایی
شد که در یادداشت شماره  14-8صورت های مالی
تلفیقی بانک (حسابرسی نشده) منتهی به پایان
اسفند ماه  1400افشاء و انتشار عمومی شده است.
همچنین خاطرنشان میشود تاکنون حدود 20.000
میلیارد ریال از این مطالبات تعیین تکلیف شده و
وصول مابقی مطالبات از شرکت های فرعی بانک
به همراه مطالبات غیرجاری سایر اشخاص حقیقی
و حقوقی ،به صورت جدی در حال پیگیری است
که نتایج آن در گزارشات میان دوره ای و ساالنه
افشا خواهد شد .در پایان یادآور میشود ذکر
عنوان اختالس به جهت حرکت خودجوش
بانک و مدیریت جدید آن در شناسایی تخلفات
و شفافسازی و رفع مشکالت صحیح نبوده و
تخلفات انجام شده در سنوات گذشته نیز از سوی
نهادهای نظارتی تحت بررسی و پیگیری است.
برنامه عملکردی بانک دی در چند ماه اخیر  ،نشان
از همتی بزرگ برای تغییر وضعیت بانک و بهبود
شرایط آن در مسیری روشن ،قانونمند و شفاف
است.

پرداخت سود سنواتی سهامداران از
سوی  ۴۴شرکت

 30برابر شدن سهام برخی بدهکاران ارزی

تعامل حداکثری میان سرمد و بانک
صادرات ایران

شفافسازی بانک دی درباره اخبار
منتشر شده در رسانهها و فضای مجازی

اخبار

با اشاره به طلب صندوق توسعه ملی مطرح شد

نایب رئیس هیئت مدیره بیمه سرمد تاکید
کرد

نایب رئیس هیئت مدیره بیمه سرمد ،گفت:
تعامل میان بیمه سرمد و بانک صادرات باید به
نحوی افزایش پیدا کند که هر دو مجموعه از این
تعامل منتفع شوند.
امیرمهدی امینیان ،در نشست سراسری
مدیران و روسای شعب بیمه سرمد و روسای
دوایر رفاه شعب بانک صادرات ایران ،با اشاره به
ضرورت تعامل میان بیمه سرمد و بانک صادرات
ایران ،گفت :باید تعامل دو مجموعه به نحوی
افزایش پیدا کند تا هم بیمه سرمد و هم بانک
صادرات از این تعامل منتفع شوند.
وی افزود :بانک صادرات ایران ،شبکه
گستردهای دارد که جلب رضایت آنان موجب
رشد و بالندگی بیمه سرمد میشود.
نایب رئیس هیئت مدیره بیمه سرمد خاطر
نشان کرد :سرعت و دقت در ارائه خدمات به
بانک و تمامی مشتریان سرمد باید رعایت شود
و از طریق نشستهای ماهانه بین بانک و سرمد
موارد موجود پیگیری و رفع شود و این نشستها
در سطح استانها نیز برگزار شود تا به عارضهیابی
منجر شود.
رئیس ادارهکل رفاه کارکنان بانک صادرات
ایران ،این بانک را بزرگترین مشتری سرمد
دانست و گفت :تعامل نزدیک بین سرمد و
بانک ،ظرفیت بالقوهای ایجاد میکند که از آن
باید در پیشبرد اهداف دو مجموعه بهره گرفت و
در این راستا آمادگی داریم نقطه نظرات مدیران
شعب در استانها را بشنویم و مشکالت آنها را
حل کنیم.
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به گزارش ایسنا ،در چند ماه اخیر بارها بحث
بازپرداخت تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی که از
سالهای قبل پرداخت شده ،مطرح و دو طرف یعنی
صندوق و بدهکاران ،هنوز به توافقی نرسیدهاند؛
موضوع این است که دریافتکنندگان تسهیالت
تاکید دارند با توجه به شرایط اقتصادی و نوسانهای
ارزی ،باید وامهای دریافتی را با نرخ  ۴۲۰۰تومانی
بازپرداخت کنند و تسویه ریالی نیز مطرح میشود،
در حالی که طبق قواعد صندوق ،بازپرداخت این
تسهیالت باید ارزی باشد ،ضمن اینکه تاکید هیات
عامل صندوق توسعه بر تسویه با نرخ روز ارز است.
بعد از رایزنیهایی که از سوی بدهکاران صورت
گرفت ،اخیرا غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق
توسعه ملی تاکید کرد که از نظر صندوق راهی برای
بدهکاران نیست و باید نسبت به بازپرداخت اقدام
کنند و در غیر این صورت حتما نسبت به تملک
داراییهای آنها اقدام خواهد شد.
در همین رابطه مجیدرضا حریری رئیس اتاق
بازرگانی وصنایع ایران و چین در اظهاراتی که از
سوی صندوق توسعه ملی منتشر شده است ،ابعاد
دریافت تسهیالت ارزی و بازپرداخت آن را مورد
بررسی قرار داده است.
وی با اشاره به بدهی نیروگاهها به صندوق توسعه
ملی و عدم بازپرداخت از سوی آنها ،با تأکید بر اینکه
صندوق نباید جبرانکننده عدم اصالح قراردادهای
بین وزارت نیرو و نیروگاهها باشد ،گفته که تجربه
بسیار ناموفقی از حساب ذخیره ارزی وجود دارد که
منابع آن تبدیل به ریال شد و در نهایت از بین
رفت .از این رو ترکیب جدیدی تحت عنوان صندوق
توسعه ملی تأسیس و اعالم شد باید سعی شود این
صندوق ،دولتی نباشد؛ بلکه ملی باشد و ترکیب
هیئت امناء طوری باشد که تحت فشارها قرار نگیرد.
این موارد کامال در اساسنامهی صندوق توسعه ملی
تصریح شده است که منابع صندوق نباید ریالی
باشد و نباید به دولت تعلق بگیرد ،بلکه باید صرف
سرمایه گذاریهای بخش خصوصی شود ،آن هم
سرمایهگذاریهایی که بتواند بازپرداخت ارزی داشته
باشند و تعهداتی گرفته شود که ماجرای حساب
ذخیره ارزی تکرار نشود.
تسهیالت را  ۳۰۰۰تومانی گرفتند
وی با بیان اینکه ،افرادی از سال  ۱۳۹۲به بعد از
صندوق تسهیالت اخذ کردهاند ،دالر حدود ۳۰۰۰
تومان بوده است ،گفت :اینکه فرد تعهد کرده است
ارز دهد در جای خود قرار دارد .اینکه بانکهای
کارگزار چه وثایقی گرفتهاند را نمیدانم .اینکه همه
بدهکاران در شرایط مساوی نیستند حرف درستی
است .اینکه یک نیروگاه ساخته شده و از سوی
وزارت نیرو اجازه صادرات ندارد ،در برخی موارد حرف
درستی است؛ اما تمام اینها مشکل صندوق توسعه
ملی نیست .بلکه مشکل وزارت نیرو با نیروگاه است
و اگر قراردادها با قرارداد اولیه مغایرت دارد باید در
جهت حل آن اقدام کنند.
ظاهرا کمتر از  ۳۱۰نفر همه منابع را گرفتند
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با تأکید
بر لزوم حفاظت صندوق توسعه ملی از منافع خود
افزود :از این رو نباید اجازه داده شود اموال عمومی
به نفع اشخاص یا دستههای خاصی از بین برود.
به نظر من کمتر از  ۳۱۰نفر ،هم ه منابع را گرفتهاند
و پس نمیدهند .البته در این رابطه آمار دقیقی

در جریان اختالف نظرهایی که بین صندوق توسعه ملی و دریافتکنندگان تسهیالت ارزی برای بازپرداخت منابع وجود داشته و تمایلی به محاسبه با نرخ
روز ندارند ،رئیس اتاق ایران و چین این را منطقی ندانست و خواستار انتشار اسامی بدهکاران ارزی صندوق شد.

حریری :ارزهایی
که تاکنون از
نهادهایمختلف
گرفته شده است،
هیچکدام در
قالب دالل نبوده
بلکه همه در
لباس تولید بوده
است

منتشر نشده است .فردی که وام میگیرد ،ریسک
میکند و کسب و کاری را آغاز میکند ،باید از روز
اول ریسکها را محاسبه کند.
وام  ۴تا  ۶درصدی گرفتند پس اینکه میخواهند
 ۴۲۰۰تومانی پس دهند چه مبنایی دارد؟
حریری با بیان اینکه بازپرداخت ریالی تسهیالت
با نرخ ارز  ۴۲۰۰تومانی ،هیچ مبنایی ندارد اظهار
کرد :افراد وام ارزی را با سود حدود  ۴تا  ۶درصدی
دریافت کردند ،اگر همان زمان میخواستند وام
را به ریال اخذ کنند ،باید حداقل  ۲۴درصد سود
پرداخت میکردند که با احتساب حدود  ۸سال
تأخیر ،جریمهی آنها  ۳۵درصد است .مبنای اینکه
میگویند دالر  ۴۲۰۰تومانی میدهیم چیست؟ به
غیر از اینکه با فشار روی برخی نهادها و محافل این
فشار را به صندوق وارد میکنند که از منابع ملی
سوءاستفادهکنند.
اسامی رامنتشر کنید تا مشخص شود با وامی که
گرفتند نیروگاه تاسیس کردند یا خیر؟
وی اگرچه اقدام صندوق توسعه ملی برای دریافت
تسهیالت به نرخ روز را تایید کرد ولی گفت که این
گله وجود دارد صندوق باید اسامی افراد بدهکار را
منتشر کند .همانطور که اسامی بدهکاران بانکی
منتشر شد باید مشخص شود افرادی که میگویند
امکان بازپرداخت تسهیالت گرفته شده را ندارند،
اصال” نیروگاهی تأسیس کردهاند یا خیر؟ چون
شخصا در جریان هستم برخی برای تأسیس نیروگاه،
منابع صندوق را گرفتهاند اما اصال نیروگاهی تأسیس
نکردند.
اینکه صندوق سهام بگیرد هم منطقی است
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین به
این سؤال که راه حل بازپرداخت تسهیالت برای
نیروگاههایی که منابع ندارند چیست؟ گفت :این
موضوع که رئیس هیئت عامل اعالم کرده است
اگر کسی نمیتواند تسهیالت صندوق را برگرداند
به نسبتی که روز اجرای طرح از منابع صندوق
استفاده کرده سهام خود را به صندوق واگذار کند،
منطقی به نظر می رسد ،به هر حال طرحهایی

وجود دارند که جزو بدهکاران هستند و سهام آنها
از سال  ۱۳۹۲تاکنون بیش از  ۳۰برابر شده است.
باید محکم ایستاد و تمام کسانی را که از صندوق
تسهیالت گرفته اند و هنوز پس ندادهاند را وادار
به برگرداندن منابع صندوق کرد .اینکه برخی اعالم
کردهاند درصورت بازپرداخت تسهیالت ،کارگرها
بیکار میشوند پوپولیسم مطلق است.
در لباس تولید سوءاستفاده می کنند
حریری با بیان اینکه در کشور از واژه کارآفرین
سوءاستفاده میشود ،توضیح داد :ارزهایی که تاکنون
از نهادهای مختلف گرفته شده است ،هیچکدام در
قالب دالل نبوده بلکه همه در لباس تولید بوده
است .بین تولید کننده ،واردکننده ،صادرکننده،
توزیع کننده و ...فرقی وجود ندارد .مهم این است
که فعال اقتصادی باشی .به همین دلیل زمانی که
اسامی بدهکاران بانکی اعالم میشود مشخص
میشود که همه با لباس تولید وام گرفتهاند .این
موضوع درمورد افرادی که برای واردات ارز گرفتند و
وارداتی نداشتند نیز صادق است .افرادی که سراغ
صندوق توسعه ملی آمدهاند نیز با همین لباس
بودند .به نظر من صرف داشتن چنین لباسی حق
ویژهای به آنها نمیدهد و باید کامال بدون اغماض به
تک تک حسابها رسیدگی شود.
اگر آجر هم خریده باشند  ۱۰برابر شده است
وی ادامه داد :فردی که تسهیالت گرفته موظف
بوده به بانک اعالم کند این سرمایه را برای چه
پروژهای میخواهد .اگر صرف موضوع دیگری شده
باشد جرم است .اگر هم همان پروژه باشد ایرادی
ندارد .اگر  ۱۰سال قبل فقط آجر خریده باشند،
امروز قیمت آن آجر  ۱۰برابر شده است! آجر را
تحویل صندوق دهند .میتوانند ملک یا کارخانهای
که ساختند را به اندازهای که بدهکار هستند تحویل
صندوق بدهند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با تأکید
بر اینکه بخش زیادی از تورم و افزایش قیمتها
خلق پولی است که از مسیری مانند صندوق طی
شده است ،عنوان کرد :رقمهای چند  ۱۰هزار میلیارد

تومانی تسهیالت گرفته شده که پس داده نشده
است .این پول وارد جامعه و باعث تورم شده ،زیرا
علت اصلی تورم نقدینگی زیاد است .بحث دیگری
که به غیر از بازپرداخت تسهیالت وجود دارد این
است که به صندوق توسعه ملی از همه جا ناخنک
زده می شود! بعضا” با اجازه مجلس یا تقاضای
نهادها .البته از آنجایی که در شرایط جنگ اقتصادی
قرار داریم بعضا” مجبور به رفتاری هستیم که شاید
توجیه منطقی نداشته باشد .برای مثال توجیه می
کنند وقتی در شرایط تحریم قرار داریم و مردم
مشکل نان دارند ،پس انداز منطقی نیست.
لزوم افزایش منابع صندوق توسعه ملی از طریق
سرمایهگذاری
رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ایران و چین در ادامه
با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی باید منابع خود
را افزایش دهد ،توضیح داد :بخشی از منابع صندوق
باید به عنوان تسهیالت به تولیدکنندگان یا صاحبان
پروژه بخش خصوصی پرداخت شود ،اما بخشی
میتواند سرمایهگذاری در نقاط دیگر دنیا یا خرید
و فروش اوراق بهادار در کشورهای مختلف باشد.
باید ارزش منابع و ارز ،نزد صندوق افزایش پیدا
کند .صندوق میتواند در ایران یا در کشور ثالث،
با شرکتهای خارجی کارهای مشارکتی کند .البته

این موضوع نیاز به بازنگری در عملکرد صندوق دارد.
باید یک مطالعه همه جانبه ،از منظر پولی-مالی،
اقتصاد کالن و نیز اقتصاد توسعهای و تجاری صورت
گیرد .کارگروههایی نیاز است که روی این موضوعها
مطالعه کرده و پیشنهاد دهند .باید مطالعه جامعی
صورت بگیرد و راهحلهای همه جانبه داده شود؛ زیرا
صندوق نه بازار پول است نه بازار سرمایه ،بلکه باید
از همهی این بازارها استفاده کند.
حریری یادآور شد :باید یک مطالعه عمیق صورت
بگیرد تا مزیتهای ورود صندوق به هر کسب و
کاری تعریف شود و دید نیازهای کشور چیست .به
نظر من در حوزه زیرساخت ،دچار فقر هستیم و یکی
از اولویتها میتواند توسعهی راهها ،ریلها ،بنادر،
فرودگاهها ،خرید هواپیما و قطار باشد.

انتصاب سرپرست مدیریت منابع و
تعالی انسانی بیمه آرمان

نانوایان منتظر نر خنامه جدید هستند

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی گفت :کاهش کیفیت نان به دالیل
زیادی چون آرد ،نوع نمک ،افزودنیها مجاز و در نهایت ندادن نرخ
جدید بستگی دارد وقتی نانوا نتواند هزینههای جانبی واحد صنفی
خود را تامین کند رغبت چندانی برای پخت نان با کیفیت ندارد.
به گزارش ایلنا ،بیژن نوروزمقدم با بیان اینکه بانک سپه متولی
تجهیز نانوایان به دستگاههای پز هوشمند است ،گفت :طرح تجهیز

نانوایان به کارتخوانهای هوشمند از  3روز پیش آغاز شد .در حال
حاضر بانک سپه آماری از تعداد واحدهایی که مجهز به این دستگاه
شدهاند به اتحادیه را ارائه نکرده است.
این فعال صنفی ادامه داد :این بانک خود دستگاهها درب
نانواییها نصب و به آنها نحوه استفاده از آن را به نانوایان آموزش
میدهد .باید در این زمینه فرهنگ سازی و آموزش مردم به سرعت
انجام شود تا شاهد صفهای طوالنی درب نانوایان نباشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نانوایان از این طرح استقبال
کردند؟ گفت :اگر این طرح بنا به برنامه پیش برود و با سرعت وارد
فازهای بعدی یعنی آزادسازی نرخ آرد شویم بدون تردید نانوایان
از آن استقبال خواهند کرد؛ اما اگر این حالت ادامه داده باشد و
همچنان نانوایان باید با نرخ سابق نان را عرضه کنند بدون تردید آنها
ناراضی خواهند شد از اینرو نانوایان منتظر نرخ نامه جدید هستند؛
چراکه نرخ کارگر ،هزینههای جانبی ،حاملهای انرژی ،بیمه و
مالیات گران شده این در حالیست که نرخ فروش نان همچنان
ثابت مانده است.
نوروز مقدم با بیان اینکه نانوایان موافق آزادسازی نرخ آرد هستند،
خاطرنشان کرد :نانوایان هم اکنون متضرر میشوند و  15درصدی
که قرار است برای فروش برای آن پرداخت شود نمیتواند هزینههای
آنها را جبران کند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا بعد از اصالح نظام یارانهای

شاهد کاهش کیفیت نان هستیم؟ تاکید کرد :کاهش کیفیت نان
به دالیل زیادی چون آرد ،نوع نمک ،افزودنیها مجاز و در نهایت
ندادن نرخ جدید بستگی دارد وقتی نانوا نتواند هزینههای جانبی
واحد صنفی خود را تامین کند رغبت چندانی برای پخت نان با
کیفیت ندارد.
این فعال صنفی با بیان اینکه نانوایان تغییری در نرخها اعمال
نکردند ،افزود :رئیس جمهوری اعالم کردند که نرخ نان ،دارو و
بنزین تغییر نمیکند.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی نرخ نان را واقعی ندانست و افزود:
اگر نرخ آرد آزاد شود قیمت آرد از کیلویی  800تومان به کیلویی 16
هزار تومان میرسد نان تنها کاالیی است که از سال  90تا به امروز
 4مرتبه تعدیل قیمت داشته است این در حالیست که سایر اقالم 8
تا  10برابر شدهاند .میدانیم کاالی ما استراتژیک است و قوت غالب
مردم است اما نانوایان نباید همواره در تنگنا باشند.
وی تاثیر قیمت آرد در نرخ نان را حدود  8درصد دانست و افزود:
 2سال پیش این تاثیر حدود  25درصد بود اما با افزایش هزینههای
جانبی طبخ نان این تاثیر کاهش پیدا کرده است.
این فعال اقتصادی در پایان با بیان اینکه نانوایان نقشی در قاچاق
آرد ندارند ،گفت :وزیر اقتصاد اعالم کرد نانوایان شریف هستند و
ممکن است یک درصد از آرد از نانوایان ممکن است از این واحدها
خارج و قاچاق شود.

چه کسی ذرتهای آلوده را تحویل داد؟
در جریان ترخیص  ۲۷هزار تن ذرت آلوده ،تحویل کاالی آلوده از سوی انبار
نگهدارنده انجام شده و گمرک علیه آن اعالم جرم کرده است .در حالی شرکت
انبارهای عمومی ،انبار مربوطه را متعلق به خود نمیداند که این انبار در منطقه
ویژه قرار دارد و از سوی سازمان بنادر در اختیار بخش خصوصی بوده است.
ی ماه سال گذشته ،دو شرکت واردکننده نسبت به
به گزارش ایسنا ،در د 
ترخیص ذرت آلوده از گمرک اقدام کردند؛ به نحوی که یکی حدود  ۶۸هزار تن
و دیگری  ۶۵هزار تن ذرت که در یکی از انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بندر
امام(ره) تخلیه کرده بودند به فاصله یک روز به گمرک اظهار میکنند ولی در
اوایل اسفندماه ،اداره استاندارد به دنبال مشخص شدن آلوده بودن ذرت یکی
از شرکتها ،خروج آن را ممنوع و انبار مربوطه پلمب میشود .شرکت دوم که
مجوز واردات محموله ذرت خود را دریافت کرده بود نسبت به ترخیص اقدام
میکند ولی در ادامه مشخص میشود که بخشی از محموله شرکتی که ذرت آن
آلوده اعالم شده بود توسط انبار نگهدارنده به شرکتی که صاحب ذرتهای سالم
بود ،تحویل و ترخیص شده است.
در کنار تمامی ابعادی که این موضوع دارد ،اینکه درنهایت چرا تحویل کاال به
این ترتیب بوده و محموله آلوده به جای سالم خارج شده است ،مورد توجه قرار
دارد و پای انبار نگهدارنده را به میان میآورد که علیه آن نیز اعالم جرم شده
است.
این در حالی است که پیگیری ایسنا ،از شرکت انبارهای عمومی و خدمات
گمرکی با این توضیح همراه شد که این شرکت در منطقه ویژه امام(ره) انباری به
عنوان مرجع تحویل گیرنده نداشته و چنین نقشی ندارد.

 ۴۰۰میلیارد تومان در جیب  ۳میلیون سهامدار
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و
تسویه وجوه (سمات) ،اعالم کرد :از ابتدای سال
تا پایان خرداد  ،۱۴۰۱سود سنواتی  ۲میلیون و
 ۹۰۰هزار سهامدار به مبلغ بیش از  ۴هزار
میلیارد ریال ،از  ۴۴شرکت دریافت و به حساب
مردم واریز شده است.
با روی کار آمدن رئیس سازمان بورس،
پرداخت سودهای رسوبی از طریق سجام ،با
کلید واژه حق الناس در دستور کار قرار گرفت
تا عالوه بر واریز صد در صدی سود مجامع
شرکتها در سال  ۱۴۰۱از طریق سجام و بدون
نیاز مراجعه سهامداران به بانک ،سودهای
رسوب شده در سال های گذشته نیز به
حساب آنها واریز شود.
رئیس سازمان بورس و أوراق بهادار در
مصاحبه با خبرگزاریها از این موضوع با عنوان
سودی که به مردم پرداخت نمی شود یاد کرده
و وعده داده بود در  ۱۴۰۱تمام ناشران ملزم به
پرداخت سود از طریق سجام باشند .وعده ای که
محقق و همچنان در دستور کار سازمان بورس
قرار دارد.
پیش از این خیلی از افراد حتی نمیدانستند
سودی از این شرکتها طلب دارند ،و یا بعد از
بارها مراجعه موفق به دریافت سود از شرکت ها
نشده بودند .اما الزام سازمان بورس به پرداخت
حق الناس باعث شد تا امروز  ۲میلیون  ۹۰۰هزار
نفر به حقشان برسند.
اگر چه از میزان سودهای رسوبی شرکتها
در سنوات گذشته اطالعات دقیقی در دسترس
نیست ،اما اطالعات آخرین صورتهای مالی
شرکتها در سامانه کدال نشان میدهد بیش
از  ۲۷هزار میلیارد تومان سود مجامع سهامداران
طی سالهای گذشته در شرکتها رسوب کرده
است که اکنون از طریق سامانه سجام بدون نیاز
به مراجعه به جایی پرداخت میشود.
اما سامانه سجام چیست؟
سجام یک سامانه زیرساختی برای شناسایی
مشتریان جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار
سرمایه ایران است.
تمام فعاالن این بازار در این سامانه ،فقط یک
بار برای همیشه اطالعات خود را ثبت خواهند
کرد و پس از احراز هویت قادر به دریافت
خدمات مبتنی بر دادههای تایید شده خواهند
بود.
از طریق این سامانه اطالعات هویتی،
شمارهحساب ،شماره موبایل ،آدرس الکترونیکی
و اقامت دایمی فرد ثبت میشود و از آن به بعد
هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد اطالعات
آن سهامدار را ندارد.
سهامداران میتوانند با مراجعه به سایت
 www.sejam.irثبتنام و احراز هویت سجام
را بهصورت الکترونیکی انجام دهند.

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی در توضیح خود به مواردی اشاره
کرده است؛ اینکه به استناد ماده  ۱۹قانون امور گمرکی و بند (پ) ماده  ۳این
قانون ،ورود و خروج و تشریفات ترخیص کاال تحت اختیار گمرک بوده و در
مناطق آزاد و ویژه این ساختار بنابر قوانین این مناطق ،تغییر میکند .درعین
حال ،به استناد بند (ک) ماده  ۱و ماده  ۲۵قانون امور گمرکی  ،مرجع تحویل
گیرنده تنها مکلف به حفظ و نگهداری از کاالی انبارش شده بوده و در تشریفات
گمرکی مداخلهای ندارد.
اما در این رابطه توضیح لطیفی ،سخنگوی گمرک از این حکایت دارد که این
انبار در منطقه ویژه اقتصادی قرار دارد و انبارهای این مناطق از مسئولیت گمرک
خارج است.
به گفته وی ،طبق ماده  ۲۰قانون تشکیل و چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی،
محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی نیست و گمرک مکلف است با
رعایت مفاد ماده ( )۸این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال
مقررات مربوط به صادرات و واردات مستقر شود .بر این اساس انبارداری در
مناطق ویژه در حیطه مسئولیت سازمان بنادر است که برخی را به شرکتهایی
که صالحیت آنها مورد تائید آن سازمان است ،اجاره میدهد .انباری که این دو
محموله ذرت از دو شرکت نیز در آن تخلیه شده بود نیز خصوصی بوده و برای
هر دو محموله قبض انبار جدا صادر کرده است.
سخنگوی گمرک با اشاره به اینکه گمرک در تحویل محموله ذرت آلوده ترخیص
شده نقشی نداشته است ،یادآور شد که گمرک در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی،
در خروجی مستقر است و تنها مجوزهای ثبت سفارش ،منشأ ارز و مجوزهای

سازمانهای تایید سالمت و ماهیت کاال مانند دامپزشکی ،استاندارد و سازمان
حفظ نباتات و پرداخت حقوق ورودی را چک میکند و این انبار است که باید
صرفا بر اساس قبض انبار اعالمی برای اظهار کاال بیجک صادر کند تا کاالی اظهار
شده که به صورت امانت در انبار است با سایر مجوزهای اخذ شده ،خارج شود.
لطیفی با بیان اینکه شرکت انبار نگهدارنده این دو محموله ،به دلیل عدم تائید
ذرت دامی یکی از این دو شرکت به جهت وجود بیش از حد مجاز سم آفت
کش ،پلمب شده بود یادآور شد که به دنبال استعالم گمرک از سازمان بنادر
و پیگیری اداره کل بندر امام(ره) ،شرکت انبار تائید میکند که  ۲۷هزار تن از
ذرتهای آلوده ترخیص شده است .درنهایت گمرک علیه دو شرکت واردکننده
ذرت و همچنین انبار مربوطه به جرم مشارکت در قاچاق شکایت میکند که
موضوع به مرجع قضایی ارسال و همزمان هر دو محموله و انبار مدنظر به طور
کامل پلمب می شود.
اتفاقی که در تحویل افتاد مبهم است
با این وجود هنوز سازمان بنادر نسبت به این جریان و اینکه ماهیت شرکت
انبار مورد نظر چیست و چه نقشی در این ترخیص داشته ،واکنشی نشان
نداده است .از سویی جزئیات بیشتری درباره این ماجرای مبهم منتشر نشده
که مشخص شود چه اتفاقی بین دو شرکت واردکننده ،انبار و سایر دستگاههای
درگیر این ترخیص ،افتاده که درنهایت به ترخیص  ۲۷هزار تن ذرت آلوده منجر
شده است ،محمولهای که حتی برای مصرف دام ،مجاز اعالم نشده بود ولی طی
اقدامی که صورت گرفته به راحتی ترخیص و وارد کشور شده و سرنوشت آن در
ابهام قرار دارد.

با حکم مجید قلی پور ،مهران قاسمی به عنوان
سرپرست مدیریت منابع و تعالی انسانی بیمه
آرمان منصوب شد.
در متن این حکم آمده است:
جناب آقای مهران قاسمی؛
با عنایت به تجربیات ارزشمند جنابعالی به
موجب این حکم به عنوان سرپرست مدیریت
منابع و تعالی سرمایه انسانی منصوب میشوید.
امید است در ظل توجهات حضرت ولی
عصر(عج) در انجام امور محوله و در جهت
تحقق اهداف شرکت بیمه آرمان موفق و پیروز
باشید.
مجید قلی پور
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

