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در سومین مجمع صف و ستاد بانک 
قرض الحسنه مهر ایران چه گذشت؟

سومین مجمع صف و ستاد بانک قرض الحسنه 
مهر ایران با حضور همه مدیران ستادی و استانی 
برگزار شد. پایش عملکرد بانک قرض الحسنه مهر 
ایران نشان می دهد این بانک در شاخص نسبت 
مطالبات به مصارف همچنان رتبه نخست کشور 

را در اختیار دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
ایران، سومین مجمع صف و ستاد بانک  مهر 
 ۲( همت   ۲۰۰ منابع  به  دستیابی  محوریت  با 
اعضای هیأت  با حضور  ریال(  میلیون میلیارد 
رئیسه مجمع و همه مدیران صف و ستاد بانک 

برگزار شد.
در مجمع سوم ضمن ارائه گزارش از تکالیف 
تعیین شده در مجمع قبلی و میزان پیشرفت 
اجرای آن ها، عملکرد استان ها در برنامه عملیاتی 

مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت.
دکتر »رضا قرائی پور« مدیر امور برنامه ریزی 
و توسعه بانک قرض الحسنه مهر ایران، ضمن 
ارائه گزارشی از عملکرد موفق استان ها، میانگین 
درصد تحقق هدف برنامه عملیاتی در کل بانک 

را بیش از ۱۱۷ درصد اعالم کرد.
منابع،  جذب  بخش  در  داشت:  اظهار  وی 
اما  بوده،  درصد   ۵۵.۵ انتظار  مورد  هدف 
خوشبختانه منابع محقق شده معادل ۶۲ درصد 

است که حاکی از وضعیت مطلوبی است.
حساب  افتتاح  چشمگیر  افزایش 
ایران مهر  قرض الحسنه  بانک  در   جاری 
قرائی پور گفت: حداکثر نسبت مصارف به منابع 
مورد انتظار ۸۵ درصد بوده که عملکرد بانک، 
را نشان می دهد. ضمن  تحقق ۷۲.۴ درصدی 
اینکه این شاخص در سطح مطلوبی است، حفظ 
این نسبت در بانک از اهمیت باالیی برخوردار 

است.
بانک  توسعه  و  برنامه ریزی  امور  مدیر 
قرض الحسنه مهر ایران افزود: نسبت مطالبات 
به مصارف بانک ۰.۴۸ )کمتر از نیم( درصد بوده 
که ضمن کسب رتبه نخست در شبکه بانکی، 
حفظ این نسبت در سطح کمتر از نیم درصد 

همچنان مورد انتظار است.
وی خاطرنشان ساخت: شاخص افتتاح حساب 
جاری برای مشتریان بیش از ۱۷۷ درصد بوده که 
عملکرد مناسب استان ها در این حوزه را نشان 

می دهد.
قرائی پور سهم سپرده های جاری از کل منابع 
بانک را بیش از ۳۰ درصد اعالم کرد و گفت: 
درصد رشد این شاخص نسبت به مجمع قبلی، 
افزایش محسوسی را نشان نمی دهد که در این 
خصوص، با توجه به هدف بانک در خصوص 
کسب سهم ۵۰ درصدی، نیاز به تالش مضاعفی 

در این بخش وجود دارد.
وی تصریح کرد: عملکرد موفقیت آمیز استان ها 
و شعب بانک در خصوص افتتاح حساب آنالین 
قابل توجه بوده، به طوری که بیش از ۵۰ درصد 
افتتاح  آنالین  بسترهای  در  جدید  مشتریان 
حساب کرده اند. نسبت پرداخت وام آنالین نیز 
در مجموع وام های پرداختی )امتیازی( ۱۵ درصد 
است که با توجه به هدف حداقل ۳۰ درصدی 
تا پایان سال، در مجمع بعدی قابل دستیابی 

است.
برترین مدیریت شعب استان ها در تحقق 

اهداف برنامه عملیاتی
قرائی پور گفت: ۵ استان برتر در زمینه تحقق 
برنامه عملیاتی در مجمع سوم صف و ستاد بانک 
و  استان های فارس، سمنان، زنجان، اصفهان 
در  استان،  از ۳۱  استان  بوده اند. ۲۷  مازندران 
کسب  را  کامل  امتیاز  عملیاتی  برنامه  تحقق 
کرده اند و ۸ استان نیز به هدف برنامه عملیاتی 
۱۵۰ همت پایان سال، در ۹ ماهه نخست دست 

یافته اند.
از  و ستاد  پایان مجمع صف  در  افزود:  وی 
بهترین  که  قزوین  و  قم  استان های  عملکرد 
عملکرد را در تحقق برنامه ۲۰۰ همت داشته اند، 
تقدیر شد. همچنین تأکید شد که همه استان ها 
برنامه  همت،   ۲۰۰ منابع  تحقق  خصوص  در 

بازاریابی ویژه ای را در دستور کار قرار دهند.

پیرمرادی مدیر صنایع معدنی ایمیدرو در 
»میز اقتصاد« شبکه خبر اعالم کرد

برنامه عملیاتی سند راهبردی 13 
عنصر استراتژیک، آماده ابالغ است

سعید پیرمرادی مدیر صنایع معدنی ایمیدرو 
 ۱۳ راهبردی  سند  عملیاتی  برنامه  داد:  خبر 
ابالغ  آماده  و  شده  تهیه  استراتژیک  عنصر 

است.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، پیرمرادی 
که عصر امروز به همراه حسن صدیقی مجری 
اقتصاد«  »میز  برنامه  در  نادر  عناصر  طرح 
شبکه خبر سیما درباره اهمیت و جایگاه سند 
برنامه  کرد:  تصریح  گفت،  می  سخن  فوق 
زیرمجموعه  واحدهای  به  زودی  به  عملیاتی 

ایمیدرو برای اجرا، ابالغ خواهد شد.
 ۱۳ راهبردی  سند  پیشتر  شد:  یادآور  وی 
عنصر استراتژیک تدوین شده بود و اکنون در 

آستانه »عملیاتی شدن« این سند هستیم.
معدنی  مواد  تامین  نحوه  درباره  پیرمرادی 
مورد نیاز توسعه صنایع معدنی ایران، اظهار 
داشت: این مواد به سه روش شامل فعالیت 
های اکتشافی، بازیافت و همچنین به عنوان 

مواد جانبی استحصال می شوند.
این مدیر ایمیدرو با اشاره به اینکه فعالیت 
از  پس  و  هستند  بر  زمان  اکتشافی،  های 
سال ها به نتیجه خواهند رسید، گفت: طبق 
آینده  تا ۱۵ سال  سناریوهای موجود، طی ۱۰ 
با  فوالد  زنجیره  در  آهن  سنگ  تامین  برای 
چالش مواجه خواهیم شد به همین سبب از 
دهه گذشته اکتشاف، از فعالیت های حیاتی 

این سازمان شده است.
از  دیگر  برخی  در  اینکه  بیان  با  پیرمرادی 
است،  انجام  حال  در  اکتشاف  هم  عناصر 
معدنی  صنایع  و  معدن  توسعه  برای  گفت: 
اولویت  شناسایی،  اصلی  عنصر   ۱۳ کشور، 
بندی و در یک سند راهبری قرار داده شده اند.
کرد:  تاکید  ایمیدرو  معدنی  صنایع  مدیر 
تاکنون نقشه راه حیاتی و راهکارهای عبور از 
بحران های آن نداشته بودیم که دارای برنامه 

عملیات باشد.
پیرمرادی یادآور شد: در مسیر پیش رو این 
سند، نه تنها بخش خصوصی حضور دارد که 
شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاران نیز 

مشارکت خواهند داشت.
وی پیش بینی کرد: نتایج گام به گام سند 

مورد اشاره از سال آینده، نمایان می شود.
در بررسی های انجام شده، ۱۳ ماده معدنی 
تیتانیوم،  فسفات،  منگنز،  گرافیت،  شامل 
لیتیوم،  نیکل،  پرعیار،  سیلیس  پتاس،  قلع، 
بور، وانادیوم، کبالت و نیز عناصر نادر خاکی 
در  آنها،  جایگاه  به  توجه  با  که  شد  تحلیل 
دستی،  پایین  و  میانی  باالدستی،  محصوالت 

گروه بندی شدند.

دکتر ابراهیمی در مراسم افتتاح کارخانه 
هوشمندسازی و نوآوری کشور:

بانک سپه بستر الزم برای رشد کشور 
در حوزه اقتصاد دانش بنیان را 

فراهم می کند

دکتر آیت اله ابراهیمی گفت: افتتاح کارخانه 
راستای  در  کشور  و نوآوری  هوشمندسازی 
)مدظله العالی(  رهبری  معظم  مقام  منویات 
صورت  سپه  بانک  راهبردی  تحول  و برنامه 

گرفت.
دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه 
در مراسم افتتاح اولین کارخانه هوشمندسازی 
و نوآوری کشور، ضمن خیرمقدم خدمت دکتر 
و فناوری  علمی  معاون  فیروزآبادی  دهقانی 
مراسم،  در  حاضران  و همه  رئیس جمهور 
اظهار داشت: این اتفاق برای بانک سپه بسیار 
مهم، ضروری و کاربردی است و ایجاد چنین 
راهبردی  تحول  برنامه  راستای  در  فضاهایی 

بانک سپه قرار دارد.
وی تصریح کرد: فضایی که ایجاد شده برای 
جوانان عزیز ما از هر قشری که هستند برای 
هم افزایی دانش و توانمندی در جهت اقتصاد 

دانش بنیان و دیجیتال در کشور است.
دکتر ابراهیمی با بیان اینکه بانک سپه قرار 
و بزرگ ترین  اولین  به عنوان  آینده  در  است 
تراز  و در  پایه  مردم  کشور،  دیجیتال  بانک 
خدمت رسانی  پیش  از  بیش   اسالمی  انقالب 
تراز  در  سپه  بانک  الزمه حضور  گفت:  کند، 
بودن آن، حضور و مشارکت  انقالب اسالمی 
اقتصاد  حوزه  در  سپه  بانک  همه جانبه 
دیجیتال، اقتصاد دانش بنیان، کمک به مردم 
و شکوفایی  رشد  برای  جوانان  به  و کمک 

استعدادهای آنهاست.
مقام  اینکه  بیان  با  سپه  بانک  مدیرعامل 
معظم رهبری)مدظله العالی( به دلیل ضرورت 
و اهمیت ورود به این عرصه ها شعار امسال را 
تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گذاری 
را  کاری  که  کسانی  همه   بر  افزود:  کردند، 
می توانند انجام دهند واجب و الزم است که 

در این عرصه قدم بردارند.

رییس  و  مجلس  سابق  نماینده  توکلی،  احمد 
به  نامه  و عدالت در  بان شفافیت  سازمان دیده 
رئیس جمهور مدعی شده است که امتیاز واردات 
۱۳ میلیون تن کاالی اساسی بدون رعایت قانون 
به یک شرکت تازه کار واگذار شده و این رانت بی 

سابقه است.
ماجرای یک رانت بی سابقه

توکلی در این نامه با طرح این ادعا که در فروردین 
ماه امسال برای تأمین کاال های اساسی تخلفات و 
جرائم بزرگی در وزارت جهاد کشاورزی رخ داده، 
است می گوید: از حیث اهمیت موضوع و شدت 
پنهانکاری، نقض قوانین مادر و ایجاد رانت، پیش 

از آن سابقه نداشته است.
توکلی در ابتدای نامه خود با طرح این ادعا که 
در فروردین ماه امسال  برای تأمین کاالهای اساسی 
تخلفات و جرائم بزرگی در وزارت جهاد کشاورزی 
رخ داده، است می گوید:  از حیث اهمیت موضوع 
و شدت پنهانکاری، نقض قوانین مادر و ایجاد رانت، 
پیش از آن سابقه نداشته است. البته در عرصه 
واردات این کاالها در دولت های پیشین نیز تخلفات 
بزرگ کم نبوده است. برای نمونه در سال۹۳ دولت 
وقت، حجم قابل توجهی از واردات کاالهای مذکور 
را به یک انحصارگر سپرده بود که با امتیازاتی که به 
فرد واردکننده داده شد سهم وی را در بازار آن کاال 
به اندازه چشم گیری باال برد و بر بازار آن کاال افزود. 
پس از شکایات متعدد و پیگیری های مستمر مسئله 
امتیازدهی  دیوان محاسبات،  دادسرای  دادگاه  در 
از  جانبداری  وقت،  وزارت صمت  و  مرکزی  بانک 
انحصارگران و امتیازدهی به آنان به اثبات رسید. 
گرچه پس از اثبات جرم به جای مجازات قانونی 
به اخطار بسنده کردند، اما چنانچه خواهید دید 
موضوع امروزی ابعاد بزرگ تر و مهم تری دارد و 

امتیازات داده شده ویژه تر است.
امتیازات ویژه برای کاالیی که وارد نشده است

در   : که  کند  می  اشاره  نیز  ادامه  در  توکلی 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ وزیر جهاد کشاورزی نامه ای 
به بانک مرکزی ارسال نموده و در خواست می نماید 
که یک میلیارد و چهار صد میلیون دالر ارز ترجیحی 
به سازمان تعاون روستایی برای این قرارداد پرداخت 
اردیبهشت  پانزدهم  تاریخ  در  وزیر  جناب  شود. 
مبلغ  که  می کند  ارسال  مرکزی  بانک  به  نامه ای 
۷۳۵،۷۰۵،۰۰۰ یورو به صورت حواله نقدی به یک 
شرکت خارجی که ظاهراً فروشنده کاال به این شرکت 
بی تجربه در این بازار از بخش خاص بود، پرداخت 
شود در حالی که هنوز هیچ کاالئی به کشور وارد 
شرکت های  حتی  که  ویژهای  امتیاز  بود.  نشده 
دولتی مذکور نیز از آن بیبهرهاند. زیرا تا قبل از 
واردکنندهای  هیچ  به  ارزی  کشور،  به  کاال  ورود 
پرداخت نمی شود. اما وزیر مربوطه طی نامه ای به 
بانک مرکزی، دستور حواله نقدی کالنی را به خارج 
از کشور می دهد که البته با اقدام به موقع نهاد های 

نظارتی، این پرداخت انجام نمی شود.
اقدامات نامبارک به اینجا ختم نمی شود. وزارت 
جهاد کشاورزی مقادیر معتنابهی از این کاال ها را 
که هنوز خرید و وارد نشده، در سامانه موسوم به 
»بازارگاه« با اسناد غیرمعتبر، پیشفروش میکند. 
مرغداران و دامداران زیادی در کشور به پیشخرید 
به  تومان  میلیارد  هزار  از  بیش  و  می زنند  دست 
حساب این شرکت بخش خاص، واریز می گردد. 

ولی هنوز، خبری از بارگیری کاال ها نیست.
وی در تشریح ادعای خود میگوید: ماجرا از این 
قرار است که واردات ۱۳ میلیون تن کاالی اساسی 
جو،  سویا،  کنجاله  دامی،  ذرت  گندم،  شامل: 
برنج، روغن و گوشت قرمز و سفید به یکباره طی 
قراردادی با طبقه بندی کامال محرمانه و بدون رعایت 
تشریفات قانونی به شرکتی بدون پیشینه در واردات 
قرارداد  این  در  است!  شده  واگذار  اساسی،  کاالی 
عجیب، حتی تأمین منابع ریالی الزم جهت خرید ارز 
را دولت تضمین کرده است. سود نیز ۵۰-۵۰ تقسیم 
می شود! یعنی امتیاز واردات کاالهایی که به حیات 
و ممات مردم بستگی دارد، به شرکتی تازه کار داده 
می شود. شرکتی که در طول عمر کوتاهش یک تن 
از این کاالها وارد نکرده است حاال می خواهد ۱۳ 
میلیون تن از آنها را با ریال دولت و ارز بانک مرکزی، 
وارد کند! کاالهایی که اندکی پس و پیش شدن زمان 
انجام هر یک از مراحل متنوع وارداتشان، می تواند 

قحطی و تنش اجتماعی در پی داشته باشد!
مهر کامال محرمانه برای یک فرایند ناشفاف 

وی همچنین با بیان این اتهام که این قرارداد مهر 
کامالً محرمانه می خورد تا فرآیند سرتاپا ناشفاف 
از  درصدی  دستخوش ۵۰  نیز  و  آمیز  تبعیض  و 
سود، از چشم رسانه های آزاد پنهان بماند، نوشته 
حالی  در  متخلفانه  و  مجرمانه  فرآیند  است: این 
صورت می گیرد که وزارت جهاد کشاورزی دو شرکت 
بزرگ در تجارت خارجی دارد  به نام های بازرگانی 
دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور، که کامالً 

فعال هستند و معلوم نیست چرا وزارتخانه، واردات 
محول  کار  تازه  خصوصی  شرکت  این  به  را  خود 

نموده است . 
توکلی در بخش دیگری از نامه خود مدعی می 
کاال،  واردات  بدون  کشاورزی  جهاد  وزیر  شود 
تقاضای تخصیص ارز کرده است، می گوید: در 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ وزیر جهاد کشاورزی نامه ای 
می  در خواست  و  نموده  ارسال  مرکزی  بانک  به 
دالر  میلیون  صد  چهار  و  میلیارد  یک  که  نماید 
ارز ترجیحی به سازمان تعاون روستایی برای این 
قرارداد پرداخت شود. جناب وزیر در تاریخ پانزدهم 
اردیبهشت نامه ای به بانک مرکزی ارسال می کند 
که  مبلغ ۷۳۵،۷۰۵،۰۰۰ یورو به صورت حواله نقدی 
به یک شرکت خارجی که ظاهراً فروشنده کاال به این 
شرکت بی تجربه در این بازار از بخش خاص بود، 
پرداخت شود در حالیکه هنوز هیچ کاالئی به کشور 
وارد نشده بود. امتیاز ویژه ای که حتی شرکت های 
تا قبل  اند  زیرا  از آن بی بهره  دولتی مذکور نیز 
از ورود کاال به کشور، ارزی به هیچ واردکننده ای 
پرداخت نمی شود. اما وزیر مربوطه طی نامه ای به 
بانک مرکزی، دستور حواله نقدی کالنی را به خارج 
از کشور می دهد که البته با اقدام به موقع نهادهای 

نظارتی، این پرداخت انجام نمی شود .
نا مبارک  با  رییس دیدبان شفافیت و عدالیت 
خواندن این فرایند، در ادامه می افزاید: وزارت جهاد 
کشاورزی مقادیر معتنابهی از این کاالها را که هنوز 
خرید و وارد نشده، در سامانه موسوم به »بازارگاه« 
با اسناد غیرمعتبر، پیش فروش میکند. مرغداران 
و دامداران زیادی در کشور به پیش خرید دست 
می زنند و بیش از هزار میلیارد تومان به حساب 
ولی  گردد.  می  واریز  خاص،  بخش  شرکت  این 
هنوز، خبری از بارگیری کاالها نیست. پرونده ای 
رسانه های  گرفته  است.  شکل  گسترده  ابعاد  با 
کارگزاران  انحراف  بر  مبنی  مستنداتی  گوناگون 
دولت ارایه کرده اند. آقای ق  و آقای ع )که سمت 
آنها در نامه مشخص شده است( جابه جا یا برکنار 
ارائه  چیزی  رسانه ای  بیانیه های  جز  اما  شده اند. 
نشده  است و پس از گذشت ماه ها از آشکار شدن 
مسئله، مستندات اقناع کننده ی وجدان عمومی و 

کارشناسانه موضوع، ارائه نشده است.
جمهور  رییس  به  ای  توصیه  در  همچنین  وی 
نوشته است: آسیب به اعتماد عمومی و پامال شدن 
که  است  خسارتی  بزرگترین  اجتماعی  سرمایه ی 
به آن توجه نمی شود. این حد از اهمال و تفریط 
در حفظ سرمایه ی اجتماعی دولتی، گناهی بزرگ 
و نابخشودنی است. الزم است در اسرع وقت به 
مراتب زیر ترتیب اثر داده شود تا شاید تا حدی 
آسیب به سرمایه ی اجتماعی ترمیم شود و عامالن 

اهمال و تفریط، تنبیه شوند.
اما توکلی به دو مورد مطالبه خود نیز اشاره کرده 

و گفته است :
مراجع  گذاشتن  کنار  برای  تصمیم  مستندات 
رسمی و دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی ارائه 
شود و روشن شود که چرا در این خرید که از مبداء 
روسیه بوده و بحث تحریم مطرح نبوده  است چنین 

تصمیمی گرفته   شده  است؟
تعیین و انحصار واردات به یک شرکت بنام »آ- ت- 
س« از بین صدها شرکت وارد کننده متخصص، با 
انتخاب و اعمال نفوذ چه کسی صورت گرفته است؟

مستندات برای شفافیت
توکلی هم چنین در بخشی از این نامه محور های 
اساسی که محتاج شفافیت بیشتر است را به شرح 

زیر بر می شمرد:
۱- مستندات تصمیم برای کنار گذاشتن مراجع 
رسمی و دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی ارائه 
شود و روشن شود که چرا در این خرید که از مبداء 
روسیه بوده و بحث تحریم مطرح نبوده است چنین 

تصمیمی گرفته شده است؟
۲- تعیین و انحصار واردات به یک شرکت بنام 
وارد  بین صد ها شرکت  از  تجارت سهیل«  »آریو 
کننده متخصص، با انتخاب و اعمال نفوذ چه کسی 

صورت گرفته است؟
چرا وزیر با نادیده گرفتن مصوبات قانونی، نامه 

رانت ساز مذکور را امضا می کند؟
کار  واگذاری  مناقصه ی  برگزاری  مستندات   -۳
به این شرکت خاص به طور کامل و طبق قانون 
برگزاری مناقصات منتشر شود و در اختیار عموم 
قرار گیرد. در حالی که مراحل خرید و مناقصه ی 
میز و نیمکت یک مدرسه در سامانه ها باید منتشر 
شود، مستندات این معامله و مناقصه بزرگ اگر 

وجود دارد کجاست؟
۴- مستندات ورود و وجود کاالیی که به مردم 
فروخته شده است و وجوه آن دریافت شده است، 
ارائه گردد. این که گمرک اعالم کرده هیچ محصولی 
از این قرارداد وارد کشور نشده است، چگونه باید 

روشن شود؟
دستور  صدور  مقدمه  که  غیرقانونی  اسناد   -۵
پرداخت به شرکت فروشنده بوده است، به دستور 
و مباشرت چه کسانی صورت گرفته و با عاملین چه 

برخوردی شده است؟
ماجرای امضای نامه های رانت ساز 

این اقتصاددان اصولگرا مدعی شده امتیاز مذکور 
است  شده  اعطا  کشاورزی  جهاد  وزیر  سوی  از 
نادیده  با  وزیر  چرا  که  سوال  این  طرح  با  سپس 
گرفتن مصوبات قانونی، نامه رانت ساز مذکور را 

امضا می کند؟ نوشته است: 
مستندات برگزاری مناقصه ی واگذاری کار به این 
شرکت خاص به طور کامل و طبق قانون برگزاری 
قرار  عموم  اختیار  در  و  شود  منتشر  مناقصات 
گیرد. در حالی که مراحل خرید و مناقصه ی میز و 

نیمکت یک مدرسه در سامانه ها باید منتشر شود، 
مستندات این معامله و مناقصه بزرگ اگر وجود 

دارد کجا است؟
مردم  به  که  کاالیی  وجود  و  ورود   مستندات 
فروخته  شده  است و وجوه آن دریافت شده  است، 
ارائه گردد. این که گمرک اعالم کرده هیچ محصولی 
از این قرارداد وارد کشور نشده است، چگونه باید 

روشن شود؟
دستور  صدور  مقدمه  که  غیرقانونی   اسناد 
پرداخت به شرکت فروشنده بوده است، به دستور 
و مباشرت چه کسانی صورت گرفته و با عاملین چه 

برخوردی شده است؟
در پایان این نامه نیز توکلی اشاره می کند که 
:روشن است که رسیدگی شفاف و پیگیری اجرای 
این  مباشران  و  گیرندگان  تصمیم  درباره  عدالت 
قانون شکنی ها وظیفه دولت است. در عین حال 
اگر تا پانزده روز دیگر اقدامات مذکور صورت نگیرد 
عدالت  و  شفافیت  بان  دیده  نهاد  مردم  سازمان 
از اختیارات قانونی خویش برای شفافیت ماجرا و 

تعقیب و مجازات مقصران استفاده خواهد کرد.
ماجرا از این قرار بوده است که واردات ۱۳ میلیون 
تن کاالی اساسی شامل: گندم، ذرت دامی، کنجاله 
سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفید به 
یکباره طی قراردادی با طبقه بندی کامال محرمانه 
و بدون رعایت تشریفات قانونی به شرکتی بدون 
پیشینه در واردات کاالی اساسی، واگذار گردد! در 
این قرارداد عجیب، حتی تأمین منابع ریالی الزم 
جهت خرید ارز را دولت تضمین کرده است. سود 
واردات  امتیاز  یعنی  می شود!  تقسیم  نیز ۵۰-۵۰ 
کاال هایی که به حیات و ممات مردم بستگی دارد، 
در  که  شرکتی  می شود.  داده  تازهکار  شرکتی  به 
طول عمر کوتاهش یک تن از این کاال ها وارد نکرده 
است حاال می خواهد ۱۳ میلیون تن از آن ها را با 
ریال دولت و ارز بانک مرکزی، وارد کند! کاال هایی 
که اندکی پس و پیش شدن زمان انجام هر یک 
و  قحطی  می تواند  وارداتشان،  متنوع  مراحل  از 
تنش اجتماعی در پی داشته باشد؟! این قرارداد 
مهر کامالً محرمانه می خورد تا در تاریکخانه دولتی 
فرآیند سرتاپا ناشفاف و تبعیضآمیز و نیز دستخوش 
۵۰ درصدی از سود، از چشم رسانههای آزاد پنهان 
بخش  کام  به  و  خصوصی  بخش  نام  به  بماند. 

خاص؟!
توکلی در پایان این نامه نیز می نویسد: روشن 
است که رسیدگی شفاف و پیگیری اجرای عدالت 
درباره تصمیم گیرندگان و مباشران این قانون شکنی 
ها وظیفه دولت است. در عین حال اگر تا پانزده 
سازمان  نگیرد  صورت  مذکور  اقدامات  دیگر  روز 
مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت از اختیارات 
و  تعقیب  و  ماجرا  برای شفافیت  قانونی خویش 

مجازات مقصران استفاده خواهد کرد.

نامه توکلی حکایت از امتیاز واردات 13 میلیون تن کاالی اساسی به یک شرکت تازه کار دارد

بلوای یک رانت نجومی
احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به رئیس جمهوری، خواستار شفاف سازی دولت در چرایی اجازه واگذاری 
آنچه که از سوی او واردات ۱۳ میلیون تن کاالی اساسی، بدون رعایت تشریفات قانونی، به شرکتی تازه کار و فاقد پیشینه در واردات کاالهای اساسی ادعا 

شده است، شد.

 رسیدگی شفاف 
و پیگیری اجرای 

عدالت درباره 
تصمیم گیرندگان 

و مباشران این 
قانون شکنی ها 

وظیفه دولت 
است. در عین 

حال اگر تا پانزده 
روز دیگر اقدامات 

مذکور صورت 
نگیرد سازمان 

مردم نهاد دیده 
بان شفافیت 

و عدالت از 
اختیارات قانونی 

خویش برای 
شفافیت ماجرا و 
تعقیب و مجازات 
مقصران استفاده 

خواهد کرد

در حالی موضوع ورود مسکن به بورس از سوی دولت سیزدهم احیا شده و گام های 
جدی در جهت اجرای آن برداشته که این طرح در سال های قبل چندین بار از سوی 
دولتمردان مطرح و با انتقادات زیادی از سوی کارشناسان و صاحبنظران مواجه شده است 
و هیچگاه به سرانجام نرسید. اما ادعای اجرای این طرح ابزاری برای کنترل موقتی تکان ها 
در بازار مسکن بوده است.دولت مدعی است با این طرح افراد می توانند با هر متراژی که 
توان پرداخت دارند مسکن تهیه کنند به طوری که بعد از چند سال امکان مالکیت واحد 
برای متقاضیان فراهم می شود.اما تفاوت مطرح شدن دوباره این طرح با دفعات گذشته 
اعالم آمادگی شهرداری تهران است چراکه به موجب آن شهردار تهران خبر داده که 
نرم افزار بورس مسکن آماده شده و باید به بازار سرمایه بپیوندد، موضوعی که دوباره خرید 

متری خانه را به کانون توجه بازگردانده و باعث نگرانی شده است.
چرا طرح عرضه مسکن در بورس تکرار شد؟

در همین رابطه حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در 
گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: حدود ۲۰ سال پیش فروش متری مسکن در بورس کاال اتفاق 
افتاد و تجربه موفقی برجای نگذاشت، اما حاال با گذشت یک پروسه طوالنی اجرای این 
طرح دوباره مطرح شده است.این کارشناس صنعت مسکن ادامه داد: دولت با این طرح 
قصد ثبات قیمت در بازار مسکن را دارد در حالی که خود متولیان می دانند که با این طرح 
امکان بازگشت قیمت مسکن به روند کاهش و یا تثبیت وجود ندارد. ه گفته محتشم، 
قدرت خرید مسکن برای مردم ساکن تهران و حتی در شهرستان ها وجود ندارد و مردم 
توان خرید یک واحد آپارتمان را ندارند. در شرایطی که هر متر آپارتمان در تهران به طور 
متوسط به ۵۰ میلیون تومان رسیده، چطور یک شهروند تهرانی برای خرید یک آپارتمان ۷۰ 

متری حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کند؟!وی تصریح کرد: حاال با این طرح به 
مردم می گویند، زمانی که عرضه مسکن به اندازه کافی وجود ندارد، بیایند و با خرید یکی 
دو متر از یک واحد آپارتمان خود را در آینده صاحب خانه کنید! عضو هیئت مدیره انجمن 
انبوه سازان استان تهران گفت: نکته قابل تأمل اینجاست؛ دولت به جای اینکه تولید و 
عرضه مسکن را بیشتر کند به دنبال فروش متری خانه به مردم آن هم از طریق بورس 
است. مردم االن نیاز به خانه دارند نه اینکه پولشان را به عنوان سرمایه گذاری طوالنی 
مدت در بورس بگذارند به امید اینکه روزی بتوانند صاحب خانه شوند که با توجه به 
کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم لحظه ای در اقتصاد کشور خانه دار شدن خریداران 
واقعی خانه در تهران در حد آرزو باقی می ماند.این کارشناس صنعت مسکن تأکید کرد: 
با اجرای این طرح مردم تنها به عنوان حفظ سرمایه های خُرد خود که قبالً وارد بازار سکه 
و ارز وخودرو می کردند، اقدام به خرید متری خانه در بورس کاال می کنند و نمی توان از 

لحاظ تعادل بخشی به قیمت ها در بازار به آن نگاه و امید داشت.
عرضه مسکن در بورس کاال شکست می خورد؟

محتشم در پاسخ به این سوال که این طرح به خریدار بخش مسکن چقدر می تواند 
کمک کند؟ گفت: خرید متری خانه از بورس کاال هیچ تأثیری در جهت حمایت از خریدار 
واقعی مسکن نخواهد داشت، اما به صورت غیر مستقیم به هدایت پول های سرگردان 

خُرد به بخش مسکن کمک می کند.
وی تصریح کرد: هنوز زوایای مختلف اجرای این طرح در راستای تعیین و تأمین کننده 
بخش مسکن در ابهام است چراکه دولت تولید کننده مسکن نیست و تنها با هدف جمع 

آوری سرمایه های خُرد مردم می خواهد این طرح را ارزیابی کند.

عرضه خانه در بازار سرمایه راه حل بحران این بازار نیست 
مسکن در تله بورس 


