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اوضاع اقتصادی کشــور این روزها حال خوشی
ندارد .شرایط روز به روز حادتر میشود و تالشهای
مسووالن هم تا این لحظه هنوز نتوانسته به ثبات
و بهبود شرایط بینجامد .نوسانات ارز همچنان بر
پیکــر اقتصاد ضربه وارد میکند و نگرانی از آینده
سبب شده تا این بحرانها ،قابل کنترل نباشند.
اگرچه دولتمــردان معتقدند که دالر داللها و
کف بازار فقط  3درصد بازار ارز را شامل میشوند،
اما قیمت همین  3درصد فعال در مبادالت روزانه
مردم اثرگذار است و نوساناتش ،شرایط اقتصادی
را مدیریت میکند .یک روز صعودی میشود و روز
دیگر نزولی و هیچ تحلیل منطقی درباره این باال و
پایین رفتنها وجود ندارد.
در این میان اما ،سودجویان و رانتدارها از این
اوضاع نابسامان بهره میبرند و مردم عادی و عموم
جامعه هر روز از ارزش داراییهایشان کاسته و به
نگرانی از فردایشان افزوده میشود.
رئیس جدیــد بانک مرکزی هم که با بســته
جدید ارزی روی کار آمد ،نه تنها نتوانسته اوضاع
را مدیریت کند ،بلکه گاه با برخی اظهار نظرهایش
به بحرانی شدن شــرایط کمک کرده است .حتی
سامانه ارزی نیما «نظام یکپارچه مدیریت ارزی»
هم علیرغم همــه امیدهایی که وجود داشــت،

خبر
مراجع عظــام تقلید در دیدار رئیــس و اعضای
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس،
ضمــن تاکید بر حفــظ جایگاه و عــزت جمهوری
اســامی درجهان ،اتحاد و پرهیــز از اختالف همه
مسئوالن و گروههای سیاســی و نیز تالش مضاعف
برای رفع مشکالت اقتصادی را خواستار شدند.
به گــزارش ایرنا از مرکز خبر حوزه ،آیتاهلل ناصر
مکارم شــیرازی از مراجع تقلیــد در دیدار رئیس و
اعضای کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی
مجلس ،با بیان اینکه یکی از آســیبهایی که هنوز
حل نشــده و به آســانی نیز حل نخواهد شد ،فضای
مجازی امنیت را شــکننده میکند ،اظهار داشــت:
حرف اول در هر کشــوری مســئله امنیت است ،اگر
امنیت نباشــد اقتصاد ،فرهنگ و امــور اخالقی نیز
مختل میشود.
این مرجــع تقلید بیان کــرد :تضمین امنیت در
گرو پایبنــدی مردم بــه اعتقادات مذهبی اســت،
شــما اعضــای کمیســیون امنیت ملــی مجلس بر
کارهــای فرهنگی نیــز متمرکز باشــید و امنیت را
بــه صورت مســائل معنوی نیــز دنبــال کنید زیرا
تأثیر ایــن روش دائمی خواهد بــود .آیتاهلل مکارم
شــیرازی ادامه داد :در شــرایط فعلــی کاری کنید
که در داخل همه انســجام داشــته باشند ،در روابط
با خارج نیز منســجم باشــد زیرا این مسیر منجر به
امنیت میشود.
آیتاهلل حســین نوری همدانــی از دیگر مراجع
تقلیــد نیز در دیــدار رئیــس و برخــی از اعضای
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس

کارنامه اثرگذاری نداشــته است و صادر کنندگان
شــبه دولتی به دلیل تفاوت معنــادار نرخ ارز در
این سامانه با نرخ ارز در بازار آزاد ،تمایل چندانی
برای فروش درآمد ارزی در ســامانه نیما ندارند و
با دور زدنهای مختلف میکوشند تا درآمد ارزی
از صادرات را یا با تاخیر و یا شــنیده شده حتی با
اعالم کمتر از میزان واقعی به سامانه ارائه دهند و
مابقی را یا نگهدارند و یا قاچاقی به بازار آزاد ببرند.
حتــی رئیس جمهور هم به معترضان این بازار
پیوسته و در اظهاراتی تاخیر در فروش ارز از سوی
شــرکتهای صادراتی را خیانت به کشور خواند و
دستور عزل و معرفی این افراد به دادگاه را داد.
نکته قابل توجه اینجاســت که شــرکتهای
عمده صادراتی در بخش پتروشــیمی ،محصوالت
پایــه نفتــی و کانیهــای فلزی اســت که طبق
گفته مســووالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
اکثرا شبه دولتی وابســته به هلدینگهای بزرگ
ســرمایهگذاری و با مدیریت دولتی یا وابســته به
نهادها هستند.
طبیعی اســت به دلیل این اختالف قیمت ،اگر
نظارت جدیتری صورت نگیــرد ،این تاخیرها و
دورزدنها ادامه مییابد.
اما عدم ارائه درآمد ارزی صادرات به ســامانه

نیما فقط مشــکل اساســی بازار ارز نیست ،بلکه
کارشناســان معتقدند به دلیل فقــدان گمرکات
تخصصی امکان ســنجی ارزش واقعی صادرات و
واردات وجود ندارد و این امبر سبب شده تا صادر
کننده به کــم اظهاری و وارد کننده به پراظهاری
روی آورد تا در این آشــفته بــازار ،از رانت ارزی
بیشتری بهره ببرد.
اینها تنها گوشه کوچکی از دورزدنهای سامانه
نیما است که مقامات هم از آن مطلع هستند .براین
اساس ضروری اســت اقدامات جدیتر در نظارت
صورت گیرد .آبان ماه ،روزهای پرالتهابتری برای
اقتصاد کشور است .مرحله اصلی تحریمها اجرایی
میشود و اگر از امروز آمادگی الزم برای ضربه دوم
تحریمها را نداشــته باشیم ،قطعا شوک اقتصادی
سنگینتری برپیکره کشور وارد میشود.
آسیبشناســی دقیقتر اقدامات اقتصادی در
کنار اتخاذ تصمیمات عملیاتی باید در دستور کار
باشد.
ضمن اینکه فراموش نشود ،مهمترین مساله در
شــرایط کنونی ایجاد آرامش اقتصادی در کشور
اســت .مدیریت بازار ارز و جلوگیری از نوســانات
لحظهای زیاد ،میتواند اقتصاد کشور را برای عبور
از این بحرانها واکسینه کند.

شورای اسالمی ،گفت :مسأله اقتصاد که امروز بیشتر
مدنظر اســت مسألهای بسیار مهم و در عین حال در
کشــور ما ضعیف است ،اقتصاد از جمله اموری است
که سریع ضعف خود را نشان میدهد.
این مرجع تقلید ابراز داشــت :با نشستن و جلسه
گرفتن و حرف و بیانیه کار درســت نمیشود ،مردم
میخواهند ارزانی و فراوانی و از بین رفتن بیکاری را
در سفره و زندگی خود ببینند که تا امروز ندیدهاند،
نبایــد اقتصاد را به تحریم و برجــام گره بزنند ،چرا
که بیشــتر آن مربوط به داخل و خود مملکت است.
وی با بیان اینکه عزت مملکت و عزت اســام و نظام
اســامی در کف با کفایت نمایندگان اســت گفت:
مجلس و کمیسیون امنیت ملی باید تالش کنند که
اقتدار نظام اسالمی محفوظ بماند.
این مرجع تقلید ادامــه داد :اوال این که تصویب
کردن یک قانون مهم است ولی وکالی مردم باید در
فکر اجرای آن هم باشند ،نظارت برای اجرای قانونی
که مصوب میشود هم بسیار مهم است بنابراین شما
عالوه بر تصویب قوانین سالم نظارت و جدیت کامل
در اجرای آن قانون داشته باشید.
ایشــان با تأکیــد بر این که در مجلس شــورای
اسالمی نباید اختالف دیده شود ،افزود :بعد از بحث
و مناظره و گفت وگو در مورد یک مسأله دیگر نباید
مشــاجره و اختالفی دیده شود که این مسأله ضربه
میزند؛ مجلس مجمع افراد نخبه است.
آیتاهلل جعفر ســبحانی از مراجــع تقلید نیز در
دیدار رئیس و تعدادی از اعضای کمیســیون امنیت
ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای اســامی

روسیه پیشــتر اظهار کرده بود که «هرکاری که
الزم باشــد» را برای حفظ توافق هســتهای ایران و
محافظت از منافع مشــترکش با تهران انجام خواهد
داد.
وزارت امــور خارجه روســیه با انتشــار بیانیهای
در وبســایت این وزارتخانه نوشــت :مسکو به شدت
از بازگردانــدن تحریمها علیه ایران از ســوی آمریکا
مایوس اســت و ما هر کاری که الزم باشــد را برای
حفــظ و اجرای تمام و کمال توافق هســتهای ایران

***
جان کری با اشاره به خروج ترامپ از برجام:

بر سر توافق جدیدی مذاکره نخواهد شد

وزیر امورخارجه پیشین آمریکا بار دیگر گفت که
هدف دولت کنونی کشــورش تغییــر نظام در ایران
است اما تاریخ نشــان میدهد که آمریکا این کار را
به خوبی انجام نمیدهد.
به گزارش ایســنا ،جان کری وزیــر امورخارجه
پیشــین آمریــکا در گفتوگو با کریســتین امانپور
خبرنگار ســیانان با اشــاره به تهدیــدات و خروج
دونالــد ترامپ رئیــس جمهور کشــورش از توافق
هستهای تصریح کرد که دولت ترامپ به دنبال تغییر
نظام در ایران است.
کــری افزود :تصمیم دولت ترامپ در ماه مه برای
خروج از توافق هستهای در واقع تالشی برای منزوی
کردن ایران و ســوق دادن این کشور به تغییرات در

دولتش بود .به همین دلیل است که میگویم دولت
(آمریکا) سیاســت تغییر نظام را پیگیری و برای آن
تالش میکند .وی همچنین گفت :به لحاظ تاریخی
آمریکا تغییر نظام را به خوبی انجام نمیدهد.
این اظهارات کری در حالی بیان شــده است که
جان بولتون مشــاور امنیت ملی آمریکا پیش از این
تکذیب کرده بود که دولت ترامپ خواهان تغییر نظام
در ایران است .وی مدعی شده بود که واشنگتن تنها
به دنبال اعمال فشــار بیسابقه بر ایران است تا این
کشور مجبور به تغییر رفتار خود شود.
وزیــر امورخارجه پیشــین آمریــکا در ادامه این
گفتوگو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا توافق
هستهای در آســتانه نابودی است ،بیان کرد :ممکن

اســت این اتفاق بیفتد و ممکن است نیفتد اما دولت
ترامــپ تمام تالش خود را برای کشــتن این توافق
کرده اســت .آنچه به آن افتخار میکنم این است که
آمریــکا به تنهایی این توافــق را امضا نکرد بلکه در
شورای امنیت ســازمان ملل نیز بهطور یکپارچه به
تائید رسیده اســت .چین ،روسیه ،آلمان ،انگلیس و
ایران باهم تالش میکنند تا توافق را حفظ کنند.
کری باز هم تاکیــد کرد که با توجه به کاری که
ترامپ انجام داد ،نه تنها ایران با آمریکا بر ســر یک
توافق هســتهای جدید مذاکره نخواهد کرد بلکه در
صورت بــروز یک بحران در منطقه ،چین ،روســیه،
انگلیــس ،فرانســه و آلمان نیز با واشــنگتن تعامل
نخواهند کرد.

***

از سوی مراجع تقلید صورت گرفت

تاکید به رفع مشکالت اقتصادی

روســیه و ایران همکاری خــود را با اروپا و چین
برای مبارزه با اقدامات آمریــکا برای تضعیف توافق
هسته ای ایران افزایش میدهند.
به گزارش ایســنا ،به نقــل از خبرگزاری رویترز،
ســرگئی ریابکوف ،معاون وزیر امور خارجه روســیه
اظهار کرد :روسیه و ایران طی روزهای آتی همکاری
با چین و اروپا را در راستای مقابله با اقدامات آمریکا
برای تضعیف توافق هســتهای ایران افزایش خواهند
داد.

انجام خواهیم داد.
دونالــد ترامپ ،رییس جمهــور آمریکا در ماه مه
به طــور یک جانبه از توافق هســته ای ایران خارج
شــد و به دنبال آن ،تحریمهای واشنگتن علیه ایران
را بــار دیگر اجرایی کرد .این اقدام از ســوی آمریکا
با انتقادات شــدیدی از ســوی متحدان این کشور و
طرفهــای حاضر در توافق هســتهای همراه شــد.
دور دوم تحریمهــای آمریکا علیه ایران از ماه نوامبر
اجرایی میشود.

شروط وزارت علوم برای ورود دانشجویان ایرانی به کشور
اظهار داشــت :دو نعمت ســامتی و امنیت معموال
مورد غفلت انسان قرار میگیرند ،انسان ها وقتی در
امنیت هستند کارهای فردی و جمعی خود را انجام
میدهند ولی اگر امنیت مختل شود انجام این امور با
مشکل مواجه میشود.
این مرجــع تقلید خطاب به اعضای کمیســیون
امنیت ملی مجلس بیان کرد :شــما شــغل بســیار
مهمــی دارید که باید هم امنیت عِرضی و ناموســی
و هم امنیــت خارجی را در نظــر بگیرید ،همانطور
که اگــر حرکتی علیه خــاک و افراد کشــور انجام
شــود برای ما سنگین اســت ،متهم کردن کشور به
مســئلهای که از نظر قداســت صحیح نیست ،برای
ما ســنگین اســت و عِرض هم باید در دایره امنیت
قرار گیرد.
آیــتاهلل ســبحانی بــا بیــان اینکــه جایــگاه
جمهوری اســامی ایران باید در مجامع بینالمللی
و در خــارج محفــوظ باشــد ،گفت :هــر پدیدهای
کــه بــه پاکــی ایــران لطمــه وارد کند بــرای ما
پذیرفته نیست.
این مرجع تقلید شــیعیان خطاب به نمایندگان
مجلس شورای اســامی بیان کرد :از تذکر دادن به
مقامات مســئول کوتاهی نکنید ممکن اســت تذکر
دادن برای یک مقام مســئول تلخ باشد ،ولی همان
مقام مسئول نیز میوه شیرین این تذکر را میچیند.
وی اظهــار داشــت :اگــر در مورد فســاد اداری
تذکــر میدادند و مســئوالن نیز عمــل می کردند
کار بــه اینجــا نمیرســید و مشــکالت کنونــی
ایجاد نمیشد.

معاون آموزشی وزارت علوم شروط این وزارتخانه
برای ورود دانشجویان ایرانی از خارج به داخل کشور
را تشریح کرد.
مجتبی شــریعتی نیاســر (معاون آموزش وزارت
علــوم ،تحقیقات و فنــاوری) در گفتوگو با ایلنا در
پاسخ به سوالی درباره شرایط ورود دانشجویان ایرانی
از خارج به داخل کشــور با توجه به درخواستها در
این زمینه بعد از باال رفتن نرخ ارز گفت :ما شــرایط
را به همه دانشــگاهها ابالغ کردیم و اطالعیهای هم
در زمینه چگونگی شــرایط بازگشت و نحوه ثبتنام
دانشــجویان ایرانی کــه در خارج از کشــور درس
میخواندهاند ،ارائه شدهاست.
شریعتی نیاســر در این باره توضیح داد :کسانی
که حداقل یک ترم در دانشــگاههای خارج از کشور
درس خوانده باشند ،میتوانند به داخل کشور بیایند،

البته آن دســته از دانشــجویانی که در دانشگاههای
معتبر تحصیل کردهاند و منظور از دانشگاه معتبر هم
دانشگاهی است که شاخصهای وزارت علوم را داشته
باشند .وی خاطرنشان کرد :راه ورود این دانشجویان
به داخل نیز از دو مسیر است؛ یک راه به این صورت
است که دانشجویان میتوانند؛ مستقیما به دانشگاه
مورد نظر خود مراجعه کنند و در صورتی که دانشگاه
آنها را پذیرفت ،اطالعات و مشخصات دانشجو را به ما
میدهند و ما بررســی میکنیم که آیا این فرد مورد
تایید برای ثبتنام در دانشگاه مذکور هست یا خیر؟
او در خصوص روش دوم ثبت درخواست این دسته از
دانشجویان بیان کرد :روش دیگر به این صورت است
که دانشــجویان میتوانند از طریق سامانهای که در
معاونت دانشــجویی تعریف شده ،درخواست خود را
وارد سامانه کنند و هر دو وجه امکانپذیر است ،ولی

در هر صورت تصمیم نهایی را معاونت دانشــجویی
وزارتخانه میگیرد.
معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد :البته این
تصمیم در رابطه با بازگشــت دانشجویان ایرانی فقط
تا پایان ســال  ۹۷اجرایی میشود و بعد از سال ۹۷
کسی مشــمول این قانون نمیشود .ما این قانون را
هم به خاطر مقابله با فشــارهای استکبار جهانی بر
ایران در نظر گرفتیم تا در پذیرفتن دانشجویانمان به
داخل کشور آمادگیمان را اعالم کنیم.
شــریعتی در پایان در پاســخ به این ســوال که
تاکنون چه تعداد دانشــجو درخواســت بازگشت به
کشــور داشتهاند ،گفت :فعال هیچ آماری از اینکه چه
تعداد دانشجو از خارج کشــور به ایران بازگشتهاند،
نداریــم ،زیرا تازه یک ماه اســت ،این موضوع مطرح
شدهاست.

***
عضو فراکسیون امید مجلس:

اجازه ندهیم خواب کشورهایی که منتظر رد  FATFهستند ،تعبیر شود
نماینــده مردم ســبزوار در مجلــس تاکید کرد:
اگر مقام معظم رهبری هر گونه احساســی نســبت
به مضرتهــا و زیانهای  FATFداشــتند قطعا به
صراحت اعالم کرده و اجازه نمیدانند مصالح و منافع
ملی خدشهدار شود بنابراین بر مجلس و دولت است
تا در ســایه اختیاری کــه از معظمله گرفتند ،منافع
کشور را به حداکثر برسانند.
رمضانعلی ســبحانیفر در گفتوگو با ایســنا ،با
اشــاره به صحبتهای فالحتپیشــه مبنــی بر اینکه

رهبــری اختیــار تصمیمگیری دربــاره  FATFرا
بــه مجلــس و دولت دادنــد ،اظهار داشــت :باید با
تصمیمهای کارشناسی و مصلحتاندیشی به موقع و
مناسب ،اجازه ندهیم خواب کشورهایی که منتظر رد
 FATFدر ایران هستند ،تعبیر شود ،باید به اقتضاء
شرایط کشور به نحوی درباره  FATFتصمیمگیری
کنیم که منافع ملیمــان بیش از تحریمهای جدید
آمریکا حفظ شود.
این عضو فراکســیون امید مجلــس تاکید کرد:

در این شــرایط اقتصادی نباید خودمان ،خودمان را
تحریم کنیم و شــورای عالــی هماهنگی اقتصادی
ســران قــوا به خوبــی میتوانــد درباره پیوســتن
بــه  FATFو ســایر کنوانســیونهای بینالمللی
تصمیمگیری و مصلحتاندیشی کند.
ســخنگوی حزب اعتدال و توســعه تاکید کرد:
تحریمهای آمریکا علیه کشــورمان و محدودیتهای
جدیــد به وجود آمــده ایجاب میکند دیپلماســی
اقتصادی بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد.

