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اقتصاد ملی و ضرورت مدیریت هزینه های معامالتی
منظور از هزینه های معامالتی مجموعه اقالم هزینه ای  است که برای انجام معامله به دو 
طرف تحمیل می شود. هزینه های داللی، انتقال مالکیت، پرداخت انواع عوارض، حق الوکاله، 
حمل ونقل و... در تعریف کلی ذیل عنــوان هزینه های معامالتی قرار می گیرند. به این ترتیب 
مبلغی که فروشنده کاال از بابت واگذاری کاالی خود دریافت می کند، کمتر از پرداختی خریدار 
بابت تملک و در اختیار گرفتن آن کاال  است. روند کاهشی هزینه های معامالتی از یک  سو یکی 
از آثار و دســتاوردهای جریان توسعه در سطح جهان بوده و از سوی دیگر می تواند به عنوان 
یکی از عوامل تســهیل کننده جریان توسعه تلقی شــود؛ زیرا این اتفاق منافع تجارت را برای 
دو طرف اصلــی معامله افزایش داده و انگیزه آنان را برای فعالیت  بیشــتر تقویت می کند. 
ازاین رو برنامه ریزی برای کاســتن از بار هزینه های معامالتی و افزایش منافع دست اندرکاران 
تجارت یک ضرورت انکارناپذیر برای طی مراحل توسعه است. هرچند در بررسی سیر تحوالت 
اقتصادی کشورمان در طول چند دهه اخیر به موارد متعددی از کاهش هزینه های معامالتی 
برخورد می کنیم؛ اما به  جرئت می توان  گفت برنامه جامعی از سوی متولیان امر برای مدیریت 
هزینه های معامالتی و کاهش تدریجی آن با هدف برخورداری از آثار مثبت این کاهش در کار 

نبوده  اســت. یکی از گویاترین شواهد در این میدان، افزایش فعالیت های داللی و واسطه گری 
در ســطح اقتصاد ملی آن  هم در مقیاس وســیع اســت. در طول چند دهه گذشته به تدریج 
فعالیت های داللی در اقتصاد ملی رونق گرفته و در مقابل بخش مولد اقتصاد به شدت گرفتار 
انواع محدودیت ها شده  است. رشد بخش داللی از یک  سو به افزایش قیمت کاالها و خدمات 
منتهی شــده و قدرت خرید مصرف کنندگان را کاهش داده  اســت و از ســوی دیگر دریافتی 
و عایــدات تولیدکنندگان را نیز کاهش داده و آنان را از ســود ناشــی از فعالیت خود محروم 
کرده و موجب کاهش تمایل آنان به مشــارکت در امر تولید شده  است. مثال های فراوانی از 
رشد بی رویه هزینه های معامالتی و ایجاد موانع بر سر راه شکوفایی اقتصاد کشور را می توان 
مطرح کرده و بررسی کرد. به عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- راه اندازی مراکز 
مجهز تعویض پالک خودرو شرایطی را فراهم کرده که خریداران و فروشندگان خودرو دست 
دوم دیگر نیازمند مراجعه به دفاتر اســناد رسمی برای طی تشریفات انتقال مالکیت خودرو 
نباشــند. با این کار هم دو طرف معامله زمان کمتری برای معامله صرف می کنند و هم این 
معامله هزینه کمتری نســبت به قبل به آنان تحمیــل می کند. با این  حال گاه برخی مقامات 

مســئول و حتی غیرمسئول به شــهروندان تذکر می دهند که برای قطعی شدن معامله الزم 
اســت به دفاتر اسناد رســمی هم مراجعه کنند تا این دفاتر هم ســهمی از درآمد را داشته  
باشــند! ۲- رونق تجارت امالک و مســتغالت در طول چند دهه گذشته در کشور شرایطی را 
ایجاد کرد که تعداد واحدهای صنفی با عنوان بنگاه مشاور امالک با سرعت افزایش یافته، به 
رقم اعجاب آور  ۱۳۵هزار واحد مجاز برســد. این بدان  معنی است که به  ازای هر ۱۹۵ خانوار 
یک بنگاه مشاور امالک در حال فعالیت است. طبعا در شرایط موجود اقتصاد کشور، افزایش 
تعداد مشــاوران امالک اثر منفی بر قدرت خرید متقاضیان واقعی مســکن خواهد گذاشت؛ 
زیرا این مشــاوران پرتعداد برای کســب درآمد ناگزیر از نوعی «مداخلــه» در جریان طبیعی 
معامالت هســتند. درنتیجه با شــکل گیری انواع معامالت صوری، هزینه  معامالتی برای دو 
طرف فروشنده و خریدار افزایش می یابد تا این تعداد چشمگیر مشاور امالک درآمد معقولی 
از جریان معامالت کســب بکنند. ۳- سیستم سنتی توزیع کاال و خدمات در کشور به  گونه ای 
شــکل گرفته که تحت هر شرایطی سهم عوامل واســطه را به صورت پر و پیمان تأمین کند. 
در عرصه تولید و عرضه محصوالت کشاورزی با وجود برداشته شدن گام های ارزشمند، هنوز 

سهم تولیدکننده از قیمت خرده فروشی محصوالت اندک است و سود سرشاری نصیب دالالن 
می شود. در همه حوزه ها تولیدکنندگان خرد برای تداوم فعالیت خود ناگزیر از پرداخت هزینه 
 معامالتی گزاف هستند. حتی این سیستم در مقابل راه اندازی برخی اشکال نوین کسب وکار که 
موجبات کاهش هزینه معامالتی را فراهم می آورند، مقاومت می کند. مخالفت های جدی با 
گسترش شبکه های تاکسی رانی آنالین که در سال های گذشته شاهد آن بودیم، بهترین شاهد 
این مدعاست. ۴- حاکمیت مناسبات داللی و تحمیل هزینه معامالتی را حتی در حوزه هایی 
مانند ورزش و هنر نیز می توان مشــاهده کرد. در چنین فضایی اســتخدام یک سرمربی جدید 
بــرای فالن تیم موضوعی برای فعالیت دالالن و کســب درآمد غیرمتعــارف خواهد بود، به  
گونــه ای که گاه چنین معامله ای مبدل بــه یک دام بزرگ مالی می شــود و ناظران خارجی 
با شگفتی رفتار دســت اندرکاران وطنی را مشــاهده می کنند که چگونه برای خرید خدمات 
یــک مربی درجــه دو چند برابر پــول الزم را پرداخت کرده، و تازه از زیرکــی و کاردانی خود 
سرمست شده اند! به کارگیری تدابیری برای مدیریت هزینه های معامالتی و تالش جدی برای 

کاهشی ساختن روند تغییرات آن یک ضرورت در جریان توسعه امروز اقتصاد ملی است.
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بنابراین از دید ما مشــکل اساســی این است که به اســم بازار ارز که شکل 
رقابتی آن وجود ندارد، نرخ  های نامرتبطی در اقتصاد رایج کرده  ایم که با عوامل 
بنیادی مرتبط سازگار نیست و تنها با منافع صادرکنندگان مواد خام و ذی  نفعان 
سازگار است و جز تورم های باال، بی  ثباتی و جابه جایی عظیم درآمد از گروه  های 
زیادی از مردم به عوامل نامولد و کاسبان تحریم و قماری کردن اقتصاد نتیجه  ای 
ندارد. در عمل ما این نرخ  های ارز بی  ثبات را که نه از بازار رقابتی به دست آمده 

و نه با عوامل بنیادی مرتبط ســازگار است، در اقتصاد  حاکم کردیم و با آن نرخ 
ارز ترجیحی تعریف کرده  ایم و بر اساس آن یارانه های هنگفت تعریف کرده  ایم. 
اقتصاد کشور بیش از ســه دهه است که در مارپیچ نرخ ارز، تورم و قیمت های 
کلیدی گرفتار شــده اســت و مدام افزایش نرخ ارز تورم ایجــاد می  کند و تورم 
موجب باالرفتن دوباره نرخ ارز می  شود. در حین بکش پس کش نرخ ارز و تورم 
درآمد ها جابه جا می شــود، فضای اقتصادی ملتهــب و افق  های تصمیم  گیری 
کوتاه می  شود و طبقات متوســط و پایین و عوامل تولید واقعی به شدت آسیب 
می  بینند، در این فضای ناپایدار رشــد ســرمایه  گذاری و تولید و ایجاد اشــتغال 
به شــدت محدود و کســر بودجه دولت تشدید می  شــود و هر بار که این کنش 
- واکنــش نرخ ارز - تورم تکرار می  شــود مردم و اقتصاد هزینه  های بی  شــمار 
پرداخــت می  کننــد و متعاقب آن دولت یارانه جدید تعریــف می  کند و به جای 
اینکه به خاطر هزینه ها و فشــار هایی که بر مردم و اقتصاد وارد کرده اســت به 
مردم بدهکار باشد از آنها طلبکار می  شود؛ بنابراین دیر یا زود دوباره فالن متغیر 

کلیدی را باال می  برند، تورم درست می شود و دوباره باید ارز را باال ببرد و... .
بنابراین از دید ما مشــکل اصلی وجود این مارپیچ خطرناک اســت. مشکل 
اصلی و علت تورم، کســری بودجه، رشــد باالی نقدینگی و رشد پایین تولید و 
ســرمایه  گذاری و... بی  ثبات کردن پول ملی و بی  ارزش کردن مســتمر آن است. 
بنابرایــن نرخ  های ترجیحی و یارانه  هایی که بر اســاس پرش های ناموجه ارزی 
تعریف شــده و موضوعیت می یابد، مبنای منطقی و منصفانه ندارد. همه تأکید 
ما این اســت که این مارپیچ خطرناک را متوقف کنید. طبق نظریه پولی و تورمی 
تعیین نرخ ارز، شاخص قیمت ها از سال ۱۳۵۷ تا امروز دو هزار برابر شده، ارزش 
دالر آمریکا به یك چهارم تقلیل یافته و نقدینگی مســتعد برای پوشــش دادن 
تولید حقیقی شــش هزارو ۸۰۰ برابر شده است. بنابراین این نرخ ارز رایج کنونی 
۵، ۶ برابر، نرخی اســت که با نظریه برابری قدرت خرید و نظریه پولی و تورمی 
تعیین نرخ ارز به دست می آید. گفته می شود هزینه تولید در کشور ما باالست و 
اگر ما بخواهیم کاال صادر کنیم باید نرخ ارز باال باشد. پاسخ ما این است که وقتی 
در بسیاری از صنایع شما مسئله محوری مقیاس را نادیده گرفته اید و تشکیالت 
تولیدی را در ابتدای منحنی LAC قرار داده  اید، جبران نادیده گرفتن ابتدایی  ترین 
اصول اقتصادی یعنــی رعایت مقیاس بهینه را که نبایــد مردم پرداخت کنند. 
پرش دادن نــرخ ارز به نرخ  های باالتــر از آنچه متغیرهــای بنیانی فوق اقتضا 
می  کند، تشــویق نا کارایی، نا بلدی، فساد و سوءمدیریت  های گسترده است. وقتی 
چند بار اســتراتژی توســعه صنعتی ارائه می  کنیم و در آن به عامل حیاتی و در 
عین حال ابتدایی مقیاس اشاره ای نمی کنیم، در عمل هزینه های تولید را به چند 

برابر متوسط جهانی افزایش می  دهیم. راه حل آن اصالح مقیاس و ایجاد نقشه 
صنعتی واقع گرا و قابل اجرا ست، نه بی  حیثیت کردن پول ملی. 

بنابرایــن از دید مــن باید ترجیحی بــودن ارز و یارانه های ادعایــی را در این 
چارچــوب تحلیلی که ارائه کردم، ارزیابی کرد. در این چارچوب، مســئله کامال 
متفاوت می  شــود و اشــارات سیاســتی آن نیــز متفاوت خواهد بــود. این همه 
بی ثباتی، این شــکاف طبقاتی، این رشــد بی رویه فقر، رواج بزهکاری و سرقت، 
رشــد پایین ســرمایه  گذاری و تولید، نتایج منطقی بازی کردن این گونه با نرخ ارز 
اســت و دولت ها اگــر این مارپیچ را از کار نیندازند، مشــکالت یادشــده به طور 
فزاینده ای بازتولید خواهد شــد و جامعه روی ثبات بــه خود نمی  بیند. بنابراین 
باید ریل سیاست گذاری را از اساس تغییر داد و مارپیچ مذکور را از کار انداخت. 
اساسا اینکه تورم دو رقمی، باال و نا متناسب برای چند دهه در کشور ماندگار شده 
اســت، به طور عمده معلول بی  ثباتی نرخ ارز اســت و باز تولید تورم  های باال در 

کشور و اوج های تورمی نیز حاصل شوک های ارزی بوده است.
اساســا اصالح و جراحی باید مبنای منطقی داشته باشد. این چه اصالحات 
و جراحی ای اســت کــه روز به روز نیروی انســانی را در مقابــل میلگرد، آهن، 
پالســتیک و خودروهای بی کیفیت و اخیرا هم در مقابل غذا و دارو به شدت بی 
 ارزش می  کند و عدم تناســب منطقی میان منظومه قیمت ها را به بدترین وضع 
می  رساند؟ آیا فرار مغزها و ســرمایه  ها، قماری شدن اقتصاد، افت رشد تولید و 
ســرمایه  گذاری و گسترش و تعمیق فقر و شکاف طبقاتی، پیامد محتوم این نوع 
جراحی ها و اصالحات نیست؟ در این چند سال اخیر که حدود ۱۰ برابر پول ملی 

را بی ارزش کرده ایم، ذخایر ارزی حفظ و فرار سرمایه کم شد؟ 
اما درباره سیاست حذف ارز کاالهای اساسی؛ با وجودی که تصمیمی است 
که گرفته شــده و در حال اجراســت و نباید خیلی به آن دامن زد، اما ارزشیابی 
مختصر آن، درس  های گوناگونی برای آینده دارد. وقتی می  خواســتند این کار را 
انجام بدهند، ادعا شــد ارز های اختصاص یافته برای این کار صرف خرید نهاده 
برای دام و طیور نمی شــود و دامدار و مرغدار می  گوید نهاده وارداتی در اختیار 
ما قرار نمی گیــرد و ارز آن صرف خرید کاالهای دیگر و فروش آنها به نرخ های 
باال می  شــود. همچنین گفته می  شد قاچاق محصوالت مشمول این ارز به شدت 
افزایش یافته اســت. دلیل دیگری که آورده می  شد، این بود که قیمت کاالهای 
مشــمول این ارز ثابت نمانده و به شدت افزایش یافته و به مصرف کننده اصابت 
نکرده اســت. بنابراین حذف ارز تخصیص یافته برای این کاالها یک امر ضروری 
اســت. البته وقتی نرخ ارز موجود که مدام در حال افزایش است و چندین برابر 
نــرخ مبتنی بر عوامل بنیادی مرتبط اســت، نرخ بــازاری تعادلی در نظر گرفته 

می  شــود و مبنا قــرار می گیرد، طبیعتا زمینه های فســاد از ناحیــه تفاوت نرخ 
ترجیحــی و نــرخ آزاد به وجود می  آید؛ بااین حال، نه به آن شــدت و حدتی که 
سیاســت گذار و رسانه  ها ابراز می کردند. اینکه گفته می  شد این کاال ها گران شده 
و اختصاص ارز ترجیحی مانع گرانی آنها نشــده است، جای بحث و تردید دارد. 
وقتی در این چند ســال قیمت دستمزد کارگر چند برابر شده، قیمت حمل و نقل 
آنها چند برابر شــده، ســایر هزینه های دیگر متناسب با تورم گران شده، طبیعی 
اســت که قیمت این کاالها هم باال می  رود؛ اما نه به تناسب سایر کاالها. آمار ها 
هم نشــان می دهد که تورم کاالهای مذکور از تورم عمومی کمتر بوده اســت. 
در هــر صورت، پیامد منطقی این ادعاها اگر صحیح باشــد، بایــد با اجرای این 
سیاســت قیمت این کاالها و هیچ کاالی دیگری افزایش نیابد. در کنار این ادعا، 
عده  ای نیز با ادعای اینکه کار مدلی و کمی آنها نشان می دهد تورم ناشی از این 
سیاســت ۵، ۶ درصد بیشتر نخواهد بود، بر ضرورت این کار پافشاری می  کردند؛ 
اما وقتی انجام شــد، دیدیم چگونه قیمت کاالهای مشــمول به شدت افزایش 
یافت و اثرات قیمتی این سیاســت برای کاالهای مشمول تا چند ماه بعد بیشتر 
هم می  شــود و به جای چند قلم محدود کاال، ده  ها و صدها و بلکه هزاران کاال 
با پرش قیمت مواجه شــدند و طبقات پایین و متوسط به شدت تحت تأثیر قرار 
گرفتند. نکته جالب این اســت که قرار شــد با دادن چند صد هزار تومان به هر 
نفــر از گروه  هایی از مــردم آنها را جبران کنند. نکته جالب  تر این اســت که این 
کار را هــم به اجرای عدالــت تعبیر می  کنند. دلیل این هم آن اســت که با یک 
حساب ســاده جزئی نگر، تفاوت قیمت چند کاال را در نظر می  گیرند و بخشی از 
آن را به عنوان یارانه نقدی به افرادی می  دهند. دیگر اثرات غیرمستقیم و اثرات 
زلزله وار تورمی آن که طبقات پایین و متوســط را در مضیقه شدید قرار می  دهد، 
در نظر نمی گیرند؛ در حالی که این تورم مصداق ظلم به آنان اســت. تنزل دادن 
عدالت به داســتان تلخ یارانــه نقدی نیز معضل دیگری اســت که باید به طور 

جداگانه به آن پرداخت. 
حاال هم که این سیاســت اجرا شــده و زلزله در قیمت  هــای مرتبط و نا مرتبط 
ایجاد کرده اســت، می  گویند به خاطر افزایش قیمت نهاده ها در بازارهای جهانی 

است. 
افزایــش قیمت هــای جهانی چند مــاه قبل اتفاق افتــاد و انــدازه آن با این 

افزایش  های قیمت در کشور تناسبی ندارد. 
بنابراین اســتفاده از واژه های اصالحات، جراحی، عدالت و مولد ســازی، اصال 
وجه منطقی ندارد؛ اما همان طور که گفتم، حاال که اجرا شــده باید کمک کرد آثار 

بی  ثبات کننده آن به حداقل برسد. 

شــرق: گزارش ۳۰۰ صفحه ای مجلس از فساد بزرگ در فوالد 
مبارکه اصفهان، بســیاری از ایرانی هــا را در بهت و حیرت فرو 
برد. ایرانی هایی که گفته می شــد حساســیت خود را به ارقام 
درشــت فساد از دست داده اند، این بار با رقمی هولناک از فساد 
مواجه شــده اند؛ رقمی به بزرگی ۹۲ هــزار میلیارد تومان که با 

نرخ ارز نیمایی حدود ۳.۵ میلیارد دالر می شود! 
در گزارش  منتشر شــده برخی اســامی کابینه دولت حســن 

روحانی نیز دیده می شود. 
انتشــار گزارش تحقیق و تفحص مجلــس از فوالد مبارکه 
بســیاری از ایرانی ها را شــگفت زده کــرد و برگه های مختلف 
این گزارش ۳۰۰ صفحه ای بارها در صفحات شــخصی کاربران 

ایرانی به اشتراک گذاشته شد.
در نشست علنی ۲۵ مرداد مجلس، گزارش نهایی کمیسیون 
صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شــرکت 
فوالد مبارکه اصفهان مورد بررســی قرار گرفت و نمایندگان با 
۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع 
۲۱۲ آرای مأخوذه، بــا ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فوالد 

مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند.
گزارشــی ۳۰۰ صفحه  ای که مدعی است با جمع آوری بیش 
از ۳۰۰ هزار سند و تشکیل هزارو ۲۰۰ پرونده از ۹۰ عنوان تخلف 
صنایع فــوالد مبارکه پرده برداشــته و به مســتندات ۹۱  هزار و 
۸۷۳ میلیارد تومان تحمیل خســارت و توزیــع رانت پرداخته 

اســت. بر اساس این گزارش، مشخص شــد فوالد مبارکه برای 
ممانعــت از تحقیق و تفحص مجلس حدود نیم میلیارد تومان 
به حســاب های توییتری پول داده تا جریان ســازی کنند و سهم 
صداوســیما از این ماجرای تبلیغاتی حــدود ۲۲ میلیارد تومان 

گزارش شده است. 
بر اســاس گزارش خبر آنالین، به نقل از داده های ارائه شده 
از ســوی مجلس، فوالد مبارکه یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان 
در وجه دفاتر ائمه جمعه و همچنین ســتاد اقامه نماز جمعه 
پرداخت کرده است. همچنین ۹۵۰ میلیون تومان در وجه حوزه 
علمیه، بنیاد غدیر و ســاخت مسجد پرداخت کرده و البته ۱۴۷ 
میلیارد تومان از پول فوالد مبارکه برای تأســیس یک شــرکت 

هواپیمایی شخصی هزینه شده است. 
نکته شــایان توجه دیگر گزارش فساد مالی در فوالد مبارکه 
این اســت که در سه ماهه ریزش کلی بورس، بازارگردانی فوالد 

هزار میلیارد سود شناسایی کرده است.
در این گزارش همچنین اشــاره می شود که باشگاه سپاهان 
ســال ۹۸ سودده بوده، اما آن قدر بیشتر از سقف قانونی پاداش 

پرداخت کرده که باشگاه زیان ده شده است!
در گــزارش این هیئت ۹۰ عنوان تخلــف، انحراف و تحمیل 
خســارت و توزیع رانــت بالغ بر صدهــا هزار میلیــارد ریال و 
همچنین ضعف های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی 

قرار گرفته که برخی از این تخلف ها به شرح زیر است:

۱. انتخــاب مدیــران سیاســی و ناکارآمــد در هیئت مدیره ها و 
ضایع کردن حقوق متخصصان.

۲. ممانعــت معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور ســابق و 
استاندار سابق اصفهان از برکناری مدیرعامل متخلف.

۳. فعالیت های ارزی شــرکت توســط افرادی خاص مرتبط با 
مدیرعامل و معاون مالی سابق بدون نظارت و مجوز.

۴. اخالل در بازار ســرمایه از طریق خرید و فروش سهام برخی 
از شــرکت های تابعه و ایجاد ســودهای میلیاردی برای برخی 
مدیران ارشد فوالد مبارکه نظیر معاون سابق مالی، مدیر سابق 

حراست و مدیر سابق حوزه مدیرعامل.
۵. افزایش غیرمتعارف بودجه باشگاه سپاهان و ابهام در نحوه 

هزینه آن.
۶. پرداخت های غیرقانونی و تأمین خودروهای لندکروز معاون 

اول رئیس جمهور و وزیر صمت سابق
۷. خریــد یا تأمین ســاختمان و خودرو فراتــر از نیازمندی های 
متعارف با صرف ده ها میلیارد ریال از منابع شرکت های تابعه.

۸. به کارگیری بیش از ۲۰۰ نفر از بازنشســتگان در فوالد مبارکه 
و شرکت های تابعه، از جمله برادر بازنشسته مدیرعامل سابق با 

۱۱ میلیارد ریال حق مشاوره و مأموریت.
۹. اعاده به خدمت غیرقانونی رئیس ســابق فدراسیون فوتبال 
که منجر به حفظ وی در آن فدراســیون به رغم بازنشســتگی و 
خســارت های وسیع از جمله قرارداد با سرمربی سابق تیم ملی 

فوتبال شد.
۱۰. تصــرف غیرقانونی و با انتفاع شــخصی و گروهی در منابع 
مالی شــرکت تحت عنوان تنخواه مدیرعامل با مبلغی بالغ بر 

هزار میلیارد ریال و مصرف آن در راستای اهداف شخصی.

۱۱. دخالــت در فرایند اســتخدام و تضییع حقــوق افراد واجد 
شرایط جذب، با به کارگیری سایر افراد با امتیاز کمتر.

۱۲. قرارداد با افراد ذی نفوذ سیاسی از جمله همسر رئیس دفتر 
رئیس جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهرسازی، شهردار سابق 

اصفهان.
۱۳. عقد قرارداد مشــاوره خارجــی غیرضروری به صورت ترک 
تشــریفات جهت تولید ورق مورد استفاده در انتقال گاز ترش با 

احتمال وقوع جاسوسی صنعتی.
۱۴. فــروش ۱۶ هزار تــن محصول شــرکت ورق خودرو تحت 
عنــوان محصول انباری به بازرگان خارجــی با قیمت نازل و با 
نقش آفرینی معــاون فروش فوالد مبارکه و مدیرعامل ســابق 

ورق خودرو (از منتسبین معاون اول رئیس جمهور سابق).
۱۵. توزیــع رانت از طریق فــروش صادراتی بــه فرزند یکی از 

معاونان رئیس جمهور سابق بدون رعایت تشریفات قانونی.
۱۶. ارائه هدیه به نهادها و سازمان های دارای ممنوعیت، اهدای 
خودرو، کارت هدیه، بن خرید، سکه، موبایل، لپ تاپ و تبلت به 
سازمان هایی نظیر برخی استانداری ها، راه و شهرسازی، وزارت 
صمت، بانک مرکزی، گمــرک و برخی نهادهای دیگر که منجر 

به تصرف غیرقانونی در وجوه شده است.
۱۷. حمایت مالی و پشتیبانی از کاندیدای انتخابات مجلس 
شورای اسالمی با پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد ریال در قالب فاکتور 

صوری و با بهره برداری از امکانات شرکت از جمله خودرو.
این اتفاق هر چند می تواند خاطره ناخوشایند برای اقتصاد و 
توسعه ایرانی باشد، اما بی شک گزارش و کار خوب مجلس در 
افشای آن می تواند زمینه ای برای مقابله کارآمد با فساد و ایجاد 
مسیرهای مولد برای رسیدن به توسعه باشد. مقابله با فساد از 
سیاست های کلی و تعیین کننده کشور است که بزرگان کشور نیز 
همواره بر آن تأکید داشــته اند، اما در حوزه اجرا آن طور که باید 
این مقابله روند کارکردگرایی نداشــته است. فساد فوالد مبارکه 
بدون شــک یک تلنگر بزرگ است که اگر مسیر اجرای مقابله با 
فســاد را هموار نکند، می تواند برای توسعه ایران در سال های 

آینده بستری از گرفتاری ها و مشکالت متعدد باشد.

سیاست های ارزی اقتصاد ایران را متشنج کرده است
مارپیچ خطر

گزارش ۳۰۰ صفحه ای تحقیق و تفحص مجلس، فساد ۳.۵ میلیارد دالری 
در فوالد مبارکه اصفهان را افشا کرد

فساد داغ «مبارکه»
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