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آغاز پیش فروش بلیتهای نوروزی

محمداسالمیوزیرراهوشهرسازیدرحاشیهجلسههیأتدولت
ازتشکیلستادسفرهاینوروزیدراینوزارتخانهخبردادوگفت:
چهره ها همه دســتگاههای مرتبط با این ســفرها ،نقش خود را در ســتاد
ایفا میکنند.در راســتای فعالیتهای این ســتاد ،دیروز جلســه
کمیسیون ایمنی راهها برگزار شد؛ در این کمیسیون مقدمات و
شرایط سفر ایمن برای مردم مورد بررسی قرار گرفت .اسالمی
افزود :همچنین خط آهن قزوین-رشــت نیز در دو هفته آینده
و در آســتانه میالد مبارک حضرت فاطمــه زهرا(س) با حضور
رئیس جمهوری افتتاح خواهد شــد .وزیر راه و شهرســازی از آغاز پیشفروش بلیت
هواپیما و راهآهن در ایام نوروز از هفته گذشــته خبر داد .همچنین مقرر شــده اســت
انجمن صنفی اتوبوسرانی از ۲۵اسفند قیمتهای جدید خود را اعالم کنند/ .ایرنا

تخصیص اعتبار ۶۱میلیاردی
برای طرحهای اضطراری

مجوز واردات هواپیما صادر شد

علی عابدزاده ،رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری از صدور
مجوز واردات تعدادی هواپیما به کشور از سوی این سازمان
خبر داد و گفت :کانال مالی برای خرید این هواپیماها تعیین
شدهاست.رئیسسازمانهواپیماییکشوریدربارهجزئیات
خرید این هواپیماها اظهار داشــت :قرار اســت بزودی تعدادی هواپیما از ســوی
شــرکتهای واردکننده هواپیما که همان شــرکتهای هواپیمایی هســتند ،وارد
ناوگان حمل و نقل هوایی کشور شوند و سازمان هواپیمایی کشوری مجوز واردات
این هواپیماها را صادر کرده است .ما بهعنوان نهاد حاکمیت واردکننده نیستیم
و دخالتی در کار نداریم؛خود شــرکتهای هواپیمایــی واردکننده این هواپیماها
هســتند.وی درباره کانــال مالی واردات این هواپیماها نیز گفــت :خود ایرالینها
کانــال مالی بــرای واردات این هواپیماها را ایجــاد کردهاند.عابــدزاده از بیان نام
کشورهای فروشنده هواپیما به ایران خودداری کرد/ .مهر

سهام عدالت توسط مردم
قابل معامله میشود

شــاپور محمدی رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار از ارائه
پیشــنهادی به دولت خبر داد که بر اساس آن سهام عدالت
در دست مردم معامله پذیر میشود و دارندگان آن از اعمال
حق رأی برخوردار خواهند شد .به گفته محمدی در حال حاضر ۴۹میلیون نفر از
هموطنان ما برای سهام عدالت ثبتنام کردهاند و به نوعی سهام عدالت به آنها
تعلق گرفته اما ســازو کارها به صورتی است که هنوز امکان معامله آن و اعمال
حق رأی وجود ندارد ،لذا برای حل این موضوع پیشنهاد تازهای را با به کارگیری
ظرفیتصندوقهایقابلمعاملهدربورسمطرحکردیم/.بازارسرمایه

انتشارفهرستنهایی
داوطلبان انتخابات اتاق تهران

انجمن نظارت برانتخابات دوره نهم اتاقهای بازرگانی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی سراســر کشــور فهرســت
گزیده نهایــی تأیید صالحیت شــده داوطلبــان انتخابات هیأت
نماینــدگان اتــاق تهران را منتشــر کــرد .انتخابــات نهمیــن دوره هیأتهای
نمایندگان اتاقهای بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی تهران ،از ساعت
 8الــی  18روز شــنبه  11اســفندماه  1397در محــل هتــل اللــه تهــران برگزار
میشود /.اتاق بازرگانی تهران

کاهش قیمت نفت
در نتیجه افزایش فروش ایران

آمارهــای منابع ثانویه از ردیابی تانکرها و دادههای صنعتی
بــازار نشــان میدهــد که بــا وجــود تحریمهــای یکجانبــه امریکا،
نــفت صــادرات نفــت خام ایــران در ماه جاری میــادی (فوریه) با
رسیدن به میانگین یک میلیون و  ٢٥٠هزار بشکه در روز بیش از سطح انتظارات
و پیشبینیها بوده اســت .این خبر رویترز روز گذشــته بر بازار نفت اثر گذاشت و
قیمت نفت را با نیم دالر کاهش به کانال  ٦٥دالر برای هر بشکه بازگرداند.
درهمینحالافزایشتولیدنفتامریکاواحتمالکندشدنرشداقتصادجهانی
نیــز موجب تضعیف تالشهای اوپک و متحدانش برای برقراری توازن در بازار
نفت شده است .البته بانک فرانسوی بیان پی پاریبا در یادداشتی نوشت« :تولید
نفت عربستان پایین آمده است ...و اکنون فرض ما این است که این کشور در سه
ماهه نخست امسال کمتر از  10.31میلیون بشکهای که در توافق روز  7دسامبر با
اوپک و متحدانش متعهد شده بود نفت تولید خواهد کرد».
این بانک فرانسوی از این کاهشها نتیجه گرفته که قیمت نفت در سه ماهه سوم
امسال رشد خواهد داشت و قیمت نفت متوسط دو شاخص نفتی برنت و وست
تگزاس اینترمدیت در این بازه زمانی به ترتیب  73و  66دالر خواهد بود.
قیمت هر بشکه نفت خام برنت در زمان تنظیم این گزارش ٦٥دالر و ٩٢سنت و
هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز  ٥٥دالر و  ٨٤سنت بود.

عددخوان

طی ۱۰ماه سالجاری ۲۱۹،میلیون و ۲۵۸هزار دالر کاال به کشور روسیه صادر شده
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،رشد ۸.۵۶درصدی یافته است/ .مهر
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درصد تسهیالت بانکی برای سرمایه در گردش

بانکها در سالجاری ۳۱۶هزار میلیارد تومان معادل ۵۸درصد از کل تسهیالت
را برای تأمین سرمایه در گردش پرداخت کردهاند /.ایسنا

 30/7درصد مردم مستأجر هستند

طبق گزارش مرکز آمار  ٣٠.٧درصد از خانوارها مســتأجر هســتند و مســتأجران
عموماًدر واحدهای با متراژهای پایین سکونت دارند/ .فارس

 1890میلیارد تومان برای بیمه قالیبافان

رئیس مرکز ملی فرش ایران از اختصاص یکهزار و  ۸۹۲میلیارد تومان به بیمه
قالیبافان و شاغالن صنایع دستی شناسه دار برای سال آینده خبر داد/ .مهر

پذیرش  FATFنفی استقالل کشور نیست
کسی که حسابش پاک است نباید نگرانی از تصویب  FATFداشته باشد
مرجان اسالمی فر
خبرنگار

دو دســتگی در مواجهه بــا  FATFباعث
شــده کــه فعــاالن اقتصــادی نســبت به
آینــده و اوضاعــی کــه پیــش رو داریــم،
نگرانیهایــی داشــته باشــند .مخالفــان
هیچ استداللی را نمیپذیرند و میگویند
با تصویــب  FATFوارد مرحله جدیدی
از تحریمهــا میشــویم .اینهــا همــان
افــرادی هســتند کــه برجــام را هــم زیــر
ســؤال میبردند و با قاطعیت آن را نفی
میکردند.هر چند که این روزها مشخص
شد برجام چه کارایی برای کشور داشت.
امــا موافقــان  FATFاز ُبعدهایــی آن را
نــگاه میکنند که اگر جدی گرفته نشــود،
گرفتاریهای کشــور از ســال آینده شاخ و
برگ بیشــتری میگیرد .فرشاد مؤمنی،
استاد دانشگاه عالمه مخالفان با FATF
را بــه نوعــی خیانتــکار توصیــف میکند
و میگویــد اگــر مشــکلی باشــد بعــد از
پذیرفتــن اصــل عضویــت  FATFقابل
چانــه زدن اســت .در ادامــه مصاحبــه
خواندنی ما با فرشاد مؤمنی اقتصاددان
و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد میآید:
ëëدرحالحاضردرزمینهتصویبFATF
در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
شــاهد دو دســتگی در نظرها هستیم .یک
گروهمصرانهبهدنبالتصویبآنهستند
تا گشایشــی در وضعیت اقتصادی کشور
ایجاد شود .دســته دیگر مخالف هستند و
میگویند تصویب FATFبه منزله ایجاد
فرصت برای تحریمهای بیشــتر اســت و
موافقان FATFمیخواهندکشوررانابود
کنند.شمابادیدگاهکارشناسیدراینباره
چهنظریدارید؟
متأســفانه مــا بیــش از آنکــه
اســتداللهای منطقــی بویــژه از ناحیــه
مخالفــان این مســأله را شــنیده باشــیم
برچســب زنی ،اتهام وارد کردن و تهدید
کردن را مشــاهده میکنیــم .انصاف این
توگویــی ملــی درباره
اســت کــه اگــر گف 
مسائل حیاتی چون  FATFموضوعیت
پیــدا میکــرد و افــرادی کــه هیــچ نــوع
انتصــاب بانــدی و جناحــی ندارنــد امــا
از صالحیــت تخصصــی برخــوردار
هســتند میآمدند و در این زمینه بحث
میکردند شاید خیلی بهتر و کم هزینهتر
موضــوع  FATFبررســی میشــد و ما به
اجماع ملی در تصویب آن میرسیدیم.
اصل ماجرا این است که حساسیتهای
شــدید نســبت به مســأله پولشــویی سه
خاستگاه جدی دارد .یکی از خاستگاهها
ایــن اســت کــه میگوینــد بــا توجــه بــه
روندهــای مربــوط بــه جهانــی شــدن
اقتصــاد ،افزایش پیوندها و تعاملها در
دنیای اقتصادی بین واحدهای مختلف
چه کشــورها و چه بنگاهها ما در معرض
ایــن هســتیم کــه بــرای فعالیتهــای
قاچــاق کاال و خدمات مجاز ،کســانی آن
پولهای آلوده را با سازوکارهای شناخته
شــدهای تطهیــر میکننــد .یــک مســأله
مهم دیگر که پولشــویی را به مثابه جرم
ثانویــه مطرح کــرده اســت ،احتمال این
هست که پولهای حاصل از قاچاق مواد
مخــدر در معرض تطهیر قــرار بگیرند و

ســومین مسأله این اســت که شبهههای
بســیار جــدی وجــود دارد کــه پولهــای
پولشــویی شــده در خدمت تأمین مالی
فعالیتهای تروریستی قرار گیرد.
ëëبا وجــود این توضیحات که خیلیها به
آن بــاور دارند چرا مخالفــان در تصویب
آنمقاومتمیکنند؟
فکــر میکنم هیچ ایرانی شــرافتمند
و دلســوزی در جمهــوری اســامی ایران
حاضــر نیســت کــه حکومــت ایــران در
مقیــاس جهانــی در معــرض چنیــن
اتهامهایــی قرار گیرد .بنابراین کســی که
حســابش پــاک اســت نباید از محاســبه
باکی داشته باشد و اصل ماجرا را بپذیرد
و خــودش را در معــرض چنیــن تهمتی
قــرار ندهــد .نهایــت ایــن اســت کــه در
جزئیــات ایرادهایی وجــود دارد که آن را
میتوان از طریق برخورد فعال همدالنه
تالش برطرف کرد .آنهایی که میگویند
اشکاالتی در مصوبات و یا اجرای FATF
وجود دارد گویی به معنای آن اســت که
این افراد تمام مصوبههای سازمانهای
بینالمللی را پذیرفته و قبــول دارند .در
حالیکه ما میدانیم اینگونه نیســت .با
اینکــه چند ده ســال عضو هیأت رئیســه
ســازمان بینالمللی کار بودیــم در مورد
بســیاری از مصوبــات آنهــا هــم حرف و
حدیث داشــتیم .اما نه در مواجهه با آن
ایرادها به هموطنانمان اَنگ و َبرچسب
زدیــم و نه آن ســازمان را صهیونیســتی
و امپریالیســتی خطــاب کردیــم .با بیان
کارشناســی تــاش کردیــم در میــان
کشــورهای دارای حــق رأی همدلــی
بیشتری با دیدگاه خودمان ایجاد کنیم و
جاهایی که قاعده گذاریها کاستیهایی
دارد را برطــرف کنیــم .چــه کســی در
ایران هســت که بتواند ادعا کند که عدم
شفافیت بالهای شدید بر سر این اقتصاد
نیاورده است .چه کسی هست که بتواند
ادعا کند که ایران به لحاظ ســرزمینی در
معــرض این قرار نــدارد کــه در ماجرای
قاچاق مواد مخدر ،قاچاقچیها از ایران
به صــورت یک کانال ترانزیتی اســتفاده
نمیکننــد .ایــن مــوارد قطعی اســت که
متأســفانه وجــود دارد .وقتی بدیهیها و
امور مســلم را عدهای نادیــده میگیرند
و موضــوع اصلــی بحــث را بــه جاهــای
دیگــری میکشــند ،صرفنظــر از آنکــه
آنها چــه انگیزهای دارند ،مســلم اســت
کــه آبــروی ایــران را در معرض پرســش
و اتهــام قــرار میدهند.بــا نفــی FATF
ثابــت میکنیم ایران کشــوری اســت که
میخواهد به قاعدههای شفافســازی و
اطمیناندهنده«نه»بگوید.
ëëوقتی حجم قاچاق در کشور زیاد است
نمیتوانمنکرپولشوییشد.امامخالفان
 FATFمیگوینــد از آنجا که ایران همواره
با قاچاقچیــان برخورد کرده اســت هیچ
کشــوری نمیتواند اَنــگ پولشــویی را به
ایــران بزند.چنین اســتداللی قابل قبول
است؟
آمارهــای رســمی میگویــد ســالی
حداقــل  10میلیــارد دالر و حداکثــر 25
میلیــارد دالر قاچــاق کاال و خدمــات
صــورت میگیــرد .اصــل مبادلــه آن
مجاز اســت امــا به شــیوه قاچــاق وارد

جزئیات تعدیل قیمت گوشت

گــروه اقتصــادی :آنطــور کــه مســئوالن
میگویند میزان تولید گوشت روال عادی
دارد و واردات هــم بیشــتر از ســالهای
قبل اســت اما قیمت گوشت در چند ماه
بیش از  2برابر شــده اســت .بــرای ثبات و
تنظیم بازار گوشت بخصوص در روزهای
پرتقاضایقبلازنوروزبرنامههایدیگری
از ســوی وزارت جهاد کشــاورزی به عنوان
متولــی تأمیــن و وزارت صنعــت ،معدن
و تجارت بــه عنوان متولــی توزیع در نظر
گرفته شده است ،تسهیل واردات و تغییر
نوع توزیع گوشــتهای وارداتی با قیمت
مناسب از جمله این برنامههاست.
ëëقیمــت اقــام مــورد نیــاز شــب عید
کاهشمییابد
رضا رحمانی ،وزیر صنعت ،معدن
و تجارت با اشاره به مشکالتی که مردم
در خرید گوشــت با قیمــت تنظیم بازار
دارنــد ،گفــت :بــا صفــر شــدن حقــوق
ورودی از ســوی دولــت و آزاد شــدن
ثبت سفارشــات با ارز نیمایی ،به دنبال
ایجاد فراوانی در این محصول و کاهش
قیمتها هستیم .دولت در طول امسال
ارز  4200تومانی به گوشت قرمز داد ،اما
در نهایت دیدیم این شــیوه در جاهایی

ایراد داشته و جواب نمیدهد؛ بنابراین
به دنبال ساماندهی منظمتر این طرح
بودیم تا این محصول به دست مصرف
کنندگان و نیازمندان واقعی برسد.
رحمانــی پیشبینــی کــرد ،قیمــت
گوشت قرمز در هفتههای آینده تعدیل
شود و گفت :سوءاستفادهها در این بازار
وجــود دارد ،زیرا نمیتوانیم صفر تا 100
شبکه توزیع را در کنترل داشته باشیم.
ëëتوزیع گوشت قرمز به شکل هدفمند
محمود حجتی ،وزیر جهاد کشــاورزی
توزیــع گوشــت قرمــز به شــکل هدفمند و
زیر نظر ســتاد تنظیم بازار را راهحلی برای
رسیدن گوشت به دست مصرفکنندگان
عنــوان کــرد .براســاس دســتورالعملی که
تدویــن شــده اســت ،انــواع گوشــت قرمز
وارداتی در اختیار اتحادیهها و تعاونیهای
مصــرف در سراســر کشــور قــرار میگیــرد.
حجتی در پایان نشســت هیــأت دولت در
جمــع خبرنــگاران درباره قیمت گوشــت
مرغ گفــت :قیمت گوشــت مــرغ از دیروز
رو بــه کاهــش اســت .انتظــار مــیرود این
محصــول با قیمــت ســازمان حمایــت از
مصرفکنندگان یعنی هر کیلوگرم  ۱۱هزار
و  ۵۰۰تومان عرضه شود.

 1اجازه دهید ثابت کنیم حامی تروریسم نیستیم
 8نکتـــه
 2آبروی ایران را در معرض پرسش و اتهام قرار ندهید
 3عدم عضویت در  FATFاز هیچ جنبهای به صالح کشور نیست
 4بــا نفی  FATFثابت میکنیم ایران کشــوری اســت کــه میخواهد به قاعدههای شفافســازی و
اطمینان دهنده«نه» بگوید
 5شیوه برخوردی که مخالفان با  FATFاتخاذ کردند شیوه درستی نیست و حرفهایی میزنند که
صرفنظر از جهات دیگر فاقد بنیه کارشناسی است
 6همــه بایــد بدانند مثــل همه ســازمانهای دیگری که ما عضو شــدیم همه وجــوه مصوبات آن را
نپذیرفتیم
 7با صراحت میگویم هر کوششی که پیوستن و اصل عضویت ایران به  FATFرا زیر سؤال ببرد نه
تنها خدمت به کشور تلقی نمیکنم بلکه از بسیاری جهات شائبه خیانت را هم در آن پررنگ میبینم
 8چه کســی در ایران هســت که بتواند ادعا کند که عدم شفافیت بالهای شــدید بر سر این اقتصاد
نیاورده است
کشــور میشــود .رســانههای رســمی
حکومــت هــم هــر ســال صدهــا بــار
مینویســند قاچاقچیــان مــواد مخــدر
دســتگیر و یــا تعــدادی اعــدام شــدند.
این حجــم از قاچــاق کاال و مواد مخدر
نشــان میدهــد کــه پولشــویی صــورت
میگیــرد .وقتــی وزیر خارجــه میگوید
ایران در معرض پولشــویی قــرار دارد،
بلوایــی بــه پــا شــد .بــا توجه بــه حجم
قاچــاق معلوم اســت این بلوا نســبتی
بــا علــم ،واقعیــت و اخــاق نــدارد .به
صــورت روزمــره اعــام میکنیــم کــه
قاچاقچــی مــواد مخدر دســتگیر شــده
اســت ،قاچاقچی کــه به خاطــر رضای
خــدا ایــن کار را انجــام نمیدهد.پــس
معلــوم اســت کــه در فرآینــد قاچــاق
پولهــای ناپــاک زیــادی در ایــران وارد
میشــود و بنابراین مــا بهطور جدی در
معرض پولشویی قرار داریم و وقتی که
این را اعــام میکنیم و بعد میگوییم
با سازوکارهای افشا کننده این مسأله و
شفاف کننده مشکل داریم این منطقی
اســت که از ناحیــه هیچ کــس پذیرفته
نیســت .معتقدم شــیوه برخــوردی که
مخالفان این مسأله اتخاذ کردند شیوه
درســتی نیســت و حرفهایــی میزنند
که صرفنظــر از جهات دیگــر فاقد بنیه
کارشناسی است.
ëëمنتقــدان  FATFعنــوان کردنــد بــا
تصویــب ایــن موضوع اســتقالل کشــور

ëëعرضه گوشت به یارانه بگیران
محمدرضــا کالمــی ،مدیــر کل دفتر
برنامهریزی تأمین ،توزیع و تنظیم بازار
وزارت صنعت جزئیاتی از برنامه توزیع
هدفمند گوشت را اعالم کرد .بر اساس
تصمیــم متولیــان بــازار گوشــتهای
وارداتــی بــا ســازو کاری قــرار اســت بــه
صــورت عرضــه مســتقیم بــه دســت
گروههای هدف برســد .بــه گفته کالمی
مقــرر اســت فهرســت یارانهبگیــران از
ســازمان هدفمنــدی احصــا شــود تــا از
طریق فروشــگاههای متصل به سامانه
تجــارت داخلــی گوشــت را بــا قیمــت
تنظیــم بــازار دریافــت کنند .بر اســاس
تصمیم اتخاذ شــده مقرر اســت شــیوه
توزیع گوشــت تنظیم بازاری تغییر کند،
در این راستا گوشت تنظیم بازاری برای
جامعه هدف ،توزیع خواهد شد.
او افــزود :در ایــن راســتا ،ســازمان
هدفمنــــدی ،اطالعـــــات مرتبـــــط
یارانهبگیــران را بــرای درج در ســامانه
تجــارت داخلــی ارائــه میکنــد و در
ایــن قالــب جامعــه هــدف میتوانند از
فروشــگاههایی کــه پــوز متصــل بــه این
سامانه را دارند ،گوشت خریداری کنند.

زیــر ســؤال مــیرود .واقعاًچنیــن اتفاقی
میافتد؟
اخیراً منتقــدان  FATFمطرح کردند
کــه اگــر  FATFتصویب شــود ،اســتقالل
کشــور از دســت میرود .وقتی کســی این
حرف را میزند کامالً معلوم است الفبا و
فلسفه وجودی سازمانهای بینالمللی
رانمیداند.تعریفکالسیک شکلگیری
ســازمانهای بینالمللــی از اینجــا عبور
میکند که کشــورها به تجربه و بواســطه
اصطکاکهای پرهزینه و برجسته کردن
خطــر جنگ در تعامل با ســایر کشــورها
آگاهانــه و داوطلبانــه بخشهایــی از
حــق حاکمیت ملــی خودشــان را واگذار
میکننــد بــه ســازمان بینالمللــی برای
اینکه از اقتدار ناشی از آن حق حاکمیت
بتواننــد امــکان تســهیل مبادلههــا در
همــه عرصههــای حیــات جمعــی را
فراهــم کننــد .این مســأله به هیــچ وجه
منحصــر بــه امــور اقتصــادی نیســت.
عضویت داوطلبانه و آگاهانه در یونسکو،
صنــدوق بینالمللــی پــول و یا ســازمان
بینالمللی کار هــم محدودیتهایی در
تصمیمگیری کشــورها ایجاد میکند اما
پیوســتن به آنها خیلی بهتر از نپیوســتن
اســت .بنابرایــن ،ایــن موضوع شــناخته
شــده اســت و به معنــای نفی اســتقالل
نیســت .نمیخواهــم بگویــم مخالفــان
 ،FATFفقط چنین حرفهای بیپایهای
میزننــد .بــه شــرحی کــه اشــاره شــد در

مطالب برخی کارشناسان منصف و آگاه
یک سلســله نگرانیهای اصولی هم در
این زمینه مطرح میشــود که متأسفانه
در البهالی این هیاهوها این نگرانیهای
اصولی هم کنار زده میشود.
ëëتوصیهشمابرایشرایطفعلیچیست
بخصــوص آنکــه مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام چنــد وقتی اســت که
تصویب آن را به هفتههای آینده موکول
میکند؟
توصیــه مشــفقانه من این اســت که
مــا ایــن مســأله( )FATFرا بپذیریــم.
بــرای خارج شــدن از تهمتها که گویی
مــا از قاچــاق مواد مخــدر و تأمین مالی
تروریســم بهرههایــی میبریــم اصــل
عضویــت را بایــد بپذیریــم .دربــاره آن
مــواردی کــه اختالف نظــر وجــود دارد،
میتوان با گفتمان مشکالت را حل کرد.
مثلاینکهدشمنانایرانچوناسرائیلو
امریکا از نفوذ خودشان استفاده میکنند
و میرونــد برخی از ســازمانهایی که ما
ســازمانهای رهاییبخــش و آزادیخواه
میدانیــم مصوبــه میگیرنــد کــه ایران
تروریســتی تلقی شــود .با ســازوکارهای
درســت میتوان ایــن چالشهــا را حل
و فصــل کرد .بــر اســاس توضیحاتی که
وزیــر امور خارجه ارائه کــرد ،مواردی که
برخیها ایراد میگیرند در قالب مذاکره
حــل شــدنی اســت .مــا بــا برانگیختــن
اجمــاع باید کاری کنیم که خودمان را از
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ëëگوشــت بعــد ترخیــص از گمرک در
اختیار واردکنندگان نیست!
در خصــوص اینکــه چــرا بــا وجــود
واردات و تولید ،قیمت گوشت همچنان
افزایشــی است اظهارنظرهای مختلفی
از طرف مسئوالن ارائه میشود .افزایش
قیمــت دام زنده و قاچــاق آن به خاطر
اختالف قیمت ارز در ایران و کشــورهای
همســایه به گفتــه مســئوالن مهمترین
علــت وضعیــت فعلــی بــازار گوشــت
اســت .اما از طرف دیگر برخی متولیان
بــازار معتقدنــد قاچــاق دام نمیتواند

تأثیر زیادی در بیثباتی این بازار داشته
باشــد و علت افزایش قیمت گوشــت را
بایــد در نــوع توزیع ،بررســی واردات و...
توجو کرد .در این خصوص فرهاد
جس 
آگاهی ،نایب رئیس کمیسیون کشاورزی
اتــاق بازرگانی ایران با بیــان اینکه نباید
در مورد واردات و توزیع گوشت ،آدرس
غلط داد ،گفت :گوشت بعد از ترخیص
از گمــرک ،در اختیــار واردکننــدگان
نیســت .واردکننــدگان گوشــت قرمــز،
تنهــا در یــک بخــش از چرخه بــازار این
کاال ایفــای نقــش میکننــد و آن ،تأمین

معرض اتهام خارج کنیم و نشان دهیم
که ما هر ســاله چند ده شــهید در مسیر
مبارزه با مواد مخدر میدهیم .بنابراین
کسانی که بســتری فراهم کنند که ایران
در موضع چنین تهمتی قرار گیرد ظلم
به شهیدان این کشور است .ما خودمان
قربانی مناســباتی هســتیم که به خاطر
جایگاه ترانزیتی کشورمان(مسیر قاچاق
مواد مخدر) اتفاق افتاده است .به خاطر
ایــن مســیر ترانزیتــی مــا بســیار صدمه
دیدیم و همچنین اعتیاد گســترده یکی
دیگــر از آســیبهایی اســت کــه در ایــن
حوزهمیبینیم.
ëëاگــر اصــل عضویــت توســط مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظــام پذیرفتــه
شود ،بخش قابل توجهی از مشکالت در
مذاکراتحلمیشود.
بلــه .این خیلی ناروا اســت که تحت
عنــوان ژســتهای رادیــکال و انقالبــی
خودمــان را در معــرض تهمــت قــرار
دهیــم .دربــاره جزئیــات آن ادعاهایــی
میشــود که در بین آنها که انتقاد جدی
بــه عضویــت ایــران در  FATFدارنــد،
حرفهــای شــنیدنی و قابــل اعتنــا هم
مشاهده میکنم .راهکار این است که در
توگوهایی کارشناسی مطرح و برای
گف 
آن راه حــل انتخــاب شــود .بــا صراحت
میگویم هر کوششی که پیوستن و اصل
عضویــت ایران بــه  FATFرا زیر ســؤال
ببــرد نــه تنهــا خدمت بــه کشــور تلقی
نمیکنم بلکه از بســیاری جهات شائبه
خیانــت را هــم در آن پررنــگ میبینم.
توصیــه مــن ایــن اســت کــه  FATFرا از
بازی سیاســت زدگی خــارج و به بازی با
منطق کارشناســی تبدیل کنیــم .هزینه
ایــن برخــورد سیاســت زده برای کشــور
میتوانــد حتــی ســنگینتر از ماجــرای
تحریمهاباشد.
ëëدولت موافق تصویب  FATFاســت
و بــرای آن جنگیــده اســت امــا بــه نظر
میرسدمخالفانزورشانبیشتراست.
آنهایی که به لحاظ نهادی مسئولیت
کشــور را برعهده دارند باید با ســرپنجه
تدبیــر همت کنند بــه اینکه ما با شــیوه
اصولیتــر در مقایســه بــا آن چیــزی که
اکنون مشاهده میکنیم ،اصل عضویت
را بپذیریم .همــه باید بدانند مثل همه
ســازمانهای دیگری که ما عضو شدیم
همــه وجوه مصوبــات آن را نپذیرفتیم.
مگــر مــا در مــورد صنــدوق بینالمللی
پــول انتقادات بســیار رادیکالتر نداریم
و مگر شــواهد بیشمارتری درباره اینکه
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی
خطاهــای فاحــش و راهنماییهــای
نادرســت به کشــورهای در حال توسعه
عضــو کردنــد ،نداریــم؟ در مــورد مــواد
اختــاف فرصت چانه زنــی وجود دارد.
ما عضویت را زیر ســؤال نبردیــم اما در
عیــن حــال انتقاداتمــان را هــم مطرح
میکنیــم .چــرا کــه موضــوع FATF
حساسیت بیشــتری دارد و اگر نپذیریم
در مقیــاس جهانــی ایــران را کشــوری
همدل با قاچاق مواد مخدر و تروریسم
معرفــی کردیــم .عــدم عضویــت در
 FATFاز هیچ جنبهای به صالح کشــور
نیست.

گوشــت از خارج کشــور اســت و از زمانی
کــه کاال وارد گمــرکات کشــور میشــود،
گوشــتها از اختیار واردکننــدگان خارج
شــده و در اختیــار دولت قــرار میگیرد.
واردکننــدگان هیــچ نقشــی در توزیــع
گوشــت قرمــز ندارنــد و دولــت رأســاً بر
اســاس همان شــبکه توزیع خود ،اقدام
بــه برنامهریزی بــرای عرضــه و فروش
گوشتها میکند.
 ۱۲۰ëëشــرکت مجــوز واردات گوشــت
گرفتهاند
حمید ورناصری ،مدیرعامل شــرکت
پشتیبانی اموردام کشــور هم از انحصاری
نبــودن واردات گوشــت خبــر داد و گفــت:
واردات گوشــت انحصــاری نیســت و ۱۲۰
شرکت مجوز واردات گرفتهاند .او نیز تأکید
کرد ،شرکت پشــتیبانی امور دام گوشت را
از واردکننده تحویــل نمیگیرد .ورناصری
سازو کار واردات تا توزیع گوشت را اینگونه
توضیــح داد که «شــرکت پشــتیبانی امور
دام در بحث گوشــت گوسفندی بر مبنای
ســامانه توزیعی کــه وزارت صمت اعالم
کرده،شبکههایتوزیعشاملسازمانهای
میادیــن و فروشــگاههای زنجیــرهای را به
واردکنندگانوصلمیکند.

