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نجــات اهلل ابراهیمیــان، عضــو 
حقوقدان شورای نگهبان تأکید دارد 
همه پرسی ظرفیتی است که در قانون 
اساسی پیش بینی شده و از این منظر 

اشکال حقوقی به پیشنهاد...

یک عضو حقوقدان شورای 
نگهبان، مطرح کرد:

همه پرسی برای 
مسائل مهم کشور

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی در مراسم 
راه انــدازی واحــد تقطیر فــاز دوم 

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس...

امور پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی :

۱۲ میلیون لیتر 
 بنزین یورو ۵

در توزیع سوخت
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ایران پرشتاب ترین کشوراز منظر 
توسعـه انسانـی

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اعالم کرد؛

مافیای پشت پرده 
افشا شوند

4

 »س«
دستگیر شد!

    باز هم تکرار
   سناریوی جمشید بسم اهلل؛

10 صرافی پلمب شده و 16 صرافی نیز اخطار پلمب دریافت کرده اند
الریجانی: کمیسیون اقتصادی وضعیت بازار ارز را پیگیری کند و راهکار بدهد

نایب رئیس اتاق بازرگانی: دالر به جای چرخه اقتصاد به خانه ها رفته است

در گفت وگو با رضوان حکیم زاده، 
معاون وزیر آموزش وپرورش 
پیشنهاد داده شد

گفت وگو
| رضوان حکیم زاده معاون وزیر آموزش وپرورش 
درباره نحوه جبران عقــب ماندگی دانش آموزان گفت: در 
شرایط فعلی هر بار که مدارس به خاطر آلودگی هوا تعطیل 
می شــوند باری که بر دوش معلمان می افتد، ســنگین تر 
می شود. چون وظیفه اصلی جبران دروس دانش آموزان به 
عهده آن هاست و باید بیشتر از هرکسی باید به فکر باشند. 
او ادامه داد: دراین باره، مهم ترین اصلی که ما از معلمان 
خواستیم رعایت شــود این است که تالش کنند کالس را 
مطابق با شــرایط اداره کنند. یعنی با توجه به ویژگی های 
کالس خود برنامه ریزی اصلی را انجام دهند و عقب ماندگی 

دروس را جبران کنند. 
حکیم زاده گفــت: جبران درس ها، برنامــه کلی ندارد 
که آموزش وپرورش بخواهد آن را ابالغ کند. یعنی نسخه 
واحدی نیست که از مرکز ابالغ شود و همه معلمان طبق 
یک قانون و روند آن را اجرا کنند. چون بر اساس منطقه، 
محله و نوع مدرسه، شــرایط در هر کالس باهم متفاوت 
است. با توجه به این موضوع معلمان نقش اصلی در جبران 
عقب ماندگی دروس فرزندان دارند. برای همین هر معلم 
با توجه به خالقیت خود شرایط را ارزیابی می کند و برنامه 

مناسبی در نظر می گیرد. 
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش اشــاره 

کرد: معلمان به عنوان هدایت کننــده اصلی در یادگیری 
دانش آمــوزان این اختیار را دارند که به تشــخیص خود 
پیگیر عقب ماندگی یادگیــری و انقطاعی که در آموزش 
پیش می آید باشند. معاونت آموزشــی هم پیگیر است تا 
فرصت های ازدســت رفته را در برنامه آموزشــی معلمان 

قرار بگیرد. 
او در پاسخ به این ســوال که آیا مدیریت معلمان واقعا 
جوابگوی عقب افتادگی دروس دانش آموزان می شود، گفت: 
طبق تجربه ای که در ســال های گذشته داشتیم، بهترین 
راه همین قبول مسئولیت از سوی معلمان است. هرچند 
معلمان فشــار تحمل می کنند اما در ایــن روش تاکنون 
مشکل خاصی نداشتیم. اضافه کردن ساعت کالس ها در 
روزهایی که مدارس دایر است. انجام تکالیفی که برخی از 
معلمان در خانه ارائه می دهند تا دانش آموزان بیشتر کار 

کنند ازجمله راه های جبران دروس است.
حکیم زاده افزود: البته آموزش وپــرورش در بلندمدت 
طرح ساماندهی تعطیالت را در برنامه دارد. مهم ترین نکته 
در این برنامه نیز توجه به شرایط آب وهوای هر شهر و تنوع 

اقلیمی است که باید در نظر گرفته شود. 
او ادامه داد: در برخی از نقاط جنوبی کشــور زمســتان 
بهترین فرصــت برای تحصیل و فعالیت مدارس اســت و 

از ســویی دیگر در برخی از استان ها به دلیل برودت هوا و 
بارش های باران و برف ممکن است شرایط مساعدی برای 
تحصیل وجود نداشته باشد و اتفاقا بهار و تابستان بهترین 

فصل برای مدارس خواهد بود. 
معــاون آموزش ابتدایــی گفت: باید توجه داشــت هر 
تصمیم گیری که برای ساماندهی تعطیالت انجام می شود 
باید اصــول تربیتی، به هم پیوســتگی ســرانه یادگیری، 
تفاوت های اقلیمی و اموری ماننــد آلودگی هوا که بدون 
پیش بینی ممکن اســت مدارس به تعطیلی بکشانند، در 
طرح لحاظ شود. حکیم زاده ادامه داد: هر نوع شتاب زدگی 
برای اجرای چنین طرح جامعی که باعث شود جوانب کار 

را در نظر نگیریم، به نظام آموزشی لطمه وارد می کند.
او به راهکارهای دیگر نیز تاکید کرد: ساماندهی تعطیلی 
مدارس برنامه بلندمدتی است که به عنوان راهکار جایگزین 
است که از آن اســتفاده کنیم. می توان به جای اجرای این 
طرح فضای آموزشــی و رفت وآمد به مــدارس را طوری 
تجهیز کرد که نه فقط آلودگی بلکه اگر روزی برف سنگین 
بیاید بدون نگرانی و مشکل دانش آموزان بتواند در مدرسه 

حضور داشته باشند. 
وی در اشــاره به راهکار محمدجــواد ابطحی، نماینده 
مجلس درباره تجهیز مــدارس به دســتگاه تصفیه هوا، 

پنجره دوجداره به جای تعطیلی مدارس گفت: مجهز شدن 
مدارس غیــر از تعطیل نشــدن آن در روزهای آلوده، کار 
بسیار پسندیده ای است. پنجره دوجداره در مدارس جدا از 
آلودگی هوا می تواند برای کاهش میزان صدا کمک بسیاری 
کند. اگر مجلس بتواند پشتوانه مالی فراهم کند که مدارس 

تجهیز شوند، باعث خوشحالی ماست.
حکیم زاده ادامه داد: تجهیز شــدن مدارس موضوعی 
است که آموزش وپرورش از عهده آن برنمی آید. قطعا اگر 
منابعی به مجهز شدن مدارس تخصیص پیدا کند و بودجه 
آن کامل پرداخت شود، بسیاری از مشکالت و نگرانی های 

امروز را نخواهیم داشت.

ســرمقاله
بحران جهش نرخ ارز 

| رضا تقی آبادی - بحران 
جهش نرخ ارز در ایران یا بحران ارزی 
در ایران به روند سقوط آزاد ارزش پول 
ملی ایران در برابر ارزهای جهانی گفته 
می شــود که از ماه های آغازین ســال 
۱۳۹۰ آغــاز شــد و در مهرماه ۱۳۹۱ 
به نخســتین و در بهمن ماه ۱۳۹۱ به 
دومین اوج خود رسید. این افزایش در 
مقطعی ثابت و در سال ۱۳۹۵ دوباره به 
اوج رسید، در زمســتان ۱۳۹۶ قیمت 
دالر در ایران از ۴۴۰۰ تومان نیز فراتر 
رفت و حاال در مرز ۵۰۰۰ تومان متوقف 
شــده اســت.در اثر این بحران، ارزش 
ریال ایران در برابر دالر آمریکا و ســایر 
ارزهای جهانی به پایین ترین سطح در 
تاریخ رسید. ســقوط ارزش پول ایران 
منجر به واکنش های فراوانی در داخل 
کشور شــد و بازتاب فراوانی در خارج 
از ایران نیز داشــت به گونــه ای که در 
مناظره های انتخابات ریاست جمهوری 
ایاالت متحده آمریکا )۲۰۱۲( نیز باراک 
اوباما از آن به عنوان نشــانه ای از روند 
موفق تحریــم ایران یاد کرد.مســائل 
مرتبط با این رویداد در بین ســال های 
۱۳۹۰ تــا ۱۳۹۲ رخ دادند. تالطم در 
بازار ارز در ایران از ابتدای سال ۱۳۹۰ 
آغاز شد.اواخر بهار ۱۳۹۰، بانک مرکزی 
در پی افزایش نرخ ارز ابتدا تالش کرد 
با تزریق ارز قیمت ها را کنترل کند اما 
با ناکامی این روش، یک باره قیمت انواع 
ارز در بازار افزایش یافت.به گونه ای که 
در میانه آبان ۱۳۹۰ هــر دالر آمریکا 
به بیش از ۱۳۰۰ تومان )بهای رسمی 
اعالم شده از سوی بانک مرکزی ۱۰۸۲ 
تومان بود(، رسید.در آذرماه ۱۳۹۰ به 
۱۴۰۰و در پایان آذرماه به ۱۵۰۰تومان 
و در اســفند به ۱۹۱۰ تومان رســید.

افزایش نرخ ارز در سال با افزایش مداوم 
همراه بود و از مرز ۳۰۰۰ تومان گذشت، 
در پایــان مهرماه ۱۳۹۱ بــه اوج خود 
رسید و به بیش از ۳۶۰۰ تومان رسید، 
نرخ ارز تا ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۲ 
همچنان در بازه ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان 
باقی مانده بود، تا اینکه با انتخاب حسن 
روحانی به ریاست جمهوری در خرداد 
ماه، نرخ ارز با کاهش همراه شد. اما در 
انتهای ســال ۱۳۹۴ دوباره با افزایش 
تحریم ها قیمت ارز اوج گرفت بصورتی 
که در اذرماه ۱۳۹۵ قیمت دالر از ۴۰۰۰ 
تومان فراتر رفت. محمدباقر نوبخت، در 
پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری مهر 
مبنی بر اینکه دولت وعده داده بود که 
در نیمه دوم ســال)۱۳۹۳(، ارز را تک 
نرخی کنــد، دولت چه زمانــی این را 
اجرایی را خواهد کــرد، گفت، »دولت 
تنها یک نرخ را به رسمیت می شناسد و 
آن همان دو هزار و ۶۵۰ تومان به عنوان 
نرخ تســریع دالر و ریال است.«. دیروز 
اما در دولت روحانی جانشین جمشید 

بسم اهلل را گرفتند! ....

تجهیز 
مدارس 
بجای 
تعطیلی 

بیایید برویم ماهیگیری!
می دانم که دوســت داردید در مورد جمشــید بسم اهلل و 
آقا یا خانم »س« و ماجراهای ارزی برایتان بنویســم. اما به 
قول معروف آخر هفته اســت و ماه دیگر هم ماه آخر سال و 
دردســرتان ندهم اصال بیایید برویم با هم ییالق و قشالق و 
این چیزها را فراموش کنیم تا بحــران ارزی دیگر! در میان 
داستانهایم این داستان را برایتان تعریف می کنم تا خوابتان 
ببرد؛یک پسر برای پیدا کردن کار از خانه به راه افتاده و به یکی 
از این فروشگاهای بزرگ که همه چیز می فروشند در ایالت 
کالیفرنیا رفت.مدیر فروشــگاه به او گفت: »یک روز فرصت 
داری تا به طور آزمایشــی کار کرده و در پایان روز با توجه به 
نتیجه کار در مورد استخدام تو تصمیم می گیریم.«در پایان 
اولین روز کاری، مدیر به سراغ پسر رفت و از او پرسید که چند 
مشتری داشته است؟ پسر پاسخ داد: »یک مشتری.«مدیر با 
تعجب گفت: »تنها یک مشتری؟ بی تجربه ترین متقاضیان در 
اینجا حداقل ۱۰ تا ۲۰ فروش در روز دارند. حاال مبلغ فروشت 
چقدر بوده است؟«پســر گفت: »۵۰/۱۳۴،۹۹۹ دالر.«مدیر 
فریاد کشید: »۵۰/۱۳۴،۹۹۹ دالر؟ مگه چی فروختی؟«پسر 
گفت: »اول یک قالب ماهیگیری کوچک فروختم، بعد یک 
قالب ماهیگیری بزرگ، بعد یک چوب ماهیگیری گرافیت به 
همراه یک چرخ ماهیگیری ۴ بلبرینگه. بعد پرسیدم کجا میرید 
ماهیگیری؟ گفت: خلیج پشتی، من هم گفتم پس به قایق هم 
احتیاج دارید و یک قایق توربوی دو موتوره به او فروختم. بعد 
پرسیدم ماشین تان چیست و آیا می تواند این قایق را بکشد؟ 
که گفت هوندا ســیویک، من هم یک بلیزر دبلیو دی۴ به او 
پیشــنهاد دادم که او هم خرید.«مدیر با تعجب پرســید: او 
آمده بود که یک قالب ماهیگیری بخرد و تو به او قایق و بلیزر 
فروختی؟«پسر به آرامی گفت: نه، او آمده بود یک بسته قرص 
سردرد بخرد که من گفتم بیا برای آخر هفته ات یک برنامه 

ماهیگیری ترتیب بدهیم، شاید سردردت بهتر شد!«

کات و مات
نویسنده: کیش میش

ریشه 
بحران های 
ارزی در دنیا

روند افزایش نرخ ارز در ایران از ماه های قبل شــروع 
 شده و در یک ماهه اخیر شدت بیشتری یافته است؛ این 
مساله از قبل نیز قابل پیش بینی  بود و واکنش بازار به 
تحوالت سیاسی و اقتصادی ایران به خوبی شاهدی است 
دال بر اینکه بحران هــای مالی و ارزی قابل پیش بینی 
است. اما معین کردن زمان دقیق آن غیرممکن است. 
مشخص اســت به دنبال بحران مالی، بالفاصله بحران 
ارزی نیز رخ خواهد داد. بحران ارزی می تواند جدای از 
بحران مالی اتفاق بیفتــد. همان طور که در یک فاصله 
۱۶ ساله از ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۰ دو بار در ایران اتفاق افتاد.

کاهــش ارزش پول داخلی یک کشــور بــه دنبال 
مجموعه ای از عوامل سیاســی و اقتصادی و نیروهای 
بازاری که روی نرخ ارز در کشــور اثر می گذارند اتفاق 
می افتد. کشــورهایی که این بحران را تجربه می کنند 

به دنبال آن شاهد کســری های پایدار حساب جاری، 
افزایــش ارزش واردات نســبت به درآمــد خالص از 
صادرات کاالها و خدمات در کشــور به دلیل کم ارزش 
شدن صادرات بعد از افت ارزش پول داخلی کشور آنها، 
افزایش میزان استقراض از سازمان های خارجی برای 
تامین مالی پروژه های بلند مدت و زیر ســاختی کشور 
خواهند بود. نکته مهم در اینجاســت که مجموعه ای 
از عوامل مختلف می تواند زمینه ســاز بحران ارزی در 
کشور شــود و این عوامل برای برطرف شدن نه به یک 
دوره چند ماهه بلکه به دوره های زمانی چندین ســاله 
نیاز دارند که بعضاً این مساله هم اتفاق نمی افتد. مثاًل 
یکی از دالیل بحران های ارزی در کشــور ضعیف نظام 
پولی کشور، ناتوانی در عرصه سیاسی و سیاستگذاری 
اقتصادی، از بین رفتن اعتماد مردم به اوضاع اقتصادی 

کشور و در نهایت نگرانی مردم در مورد شرایط آینده 
اقتصادی کشورشان است و اگر این مشکالت برطرف 
شود دیگر دلیلی برای کم شدن ارزش پول داخلی کشور 
وجود ندارد، همان طور کــه این بحران در اقتصادهای 
صنعتی و توسعه یافته دنیا کمتر اتفاق می افتد. ولی اگر 
این اتفاق ناخوشانید اقتصادی حادث شود برای برطرف 
کردن آن نه به یک بازه چند ماهه بلکه به دوره ای بالغ بر 
پنج سال نیاز است.بحران ارزش و اقتصادی سال های 
۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ قاره آسیا به دلیل تصمیم گیری دولت 
تایلند برای شــناور کردن نرخ ارز این کشــور -  بات 
تایلند- در روز ۲ جوالی ســال ۱۹۹۷ میالدی اتفاق 
افتاد. در نتیجه این سیاست که بدون وجود زمینه های 
الزم برای اجرای آن، به ناگهان در کشور اجرا شده بود 

ارزش بات تایلند کاهش یافت. 
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جعفر قندهاری نیکو : پژوه

پیشنهاد محمدرضا باهنر:

سمعک و عینک برای مسئوالن!
| نماینده ســابق مجلس تاکید کرد: اگر مســئوالن چشمشان ضعیف اســت عینک بگذارند اگر 
گوششان کم شنوا است سمعک بگذارند و پیام مردم را بشنوند و به مطالبات مردم پاسخ دهند.محمد رضا 
باهنر ، دررابطه با عملکرد دولتمردان در ســال های پس از انقالب و اینکه آیا به اهداف انقالب رســیدیم، 
گفت: اهداف انقالب بسیار قابل تجزیه و تحلیل است. یکی از شعار های محوری ما استقالل بود. من و حتی 
دشمن ترین دشمنان ما هم اعتراف می کنند که امروز به هیچ کس وابسته نیستیم. ما در مسائل سیاسی، 
نظامی، فرهنگی و فناوری جدید کامال مستقل هستیم اما در برخی از بخش ها خوداتکایی معنا ندارد.نماینده 
سابق مجلس تاکید کرد: ما در اقتصاد مقاومتی دارای استراتژی درون زایی و برون نگری هستیم. باید نگاه 
به بازار جهانی داشته باشیم و کیفیت تولیدات خود را باال ببریم و قیمت تمام شده را پایین بیاوریم. اینکه 
بگوییم یک دیوار دور خود بکشیم و همه نیازهای خودمان را خودمان تامین کنیم، درست نیست. وی افزود: 
اقتصاد ما باید تاب آور باشــد و اقتصاد مقاومتی را با گام های بلند تر جلو ببریم. امروز بسیاری از ابرقدرت ها 
در منطقه دیدند و فهمیدند که ظرف ۱۵سال گذشته هرکاری که آمریکا قصد داشت انجام دهد، نشد ولی 
در مقابل، هرکاری که ایران قصد کرد، انجام شــد.باهنر با بیان اینکه مساله ارتقاء اقتدار جمهوری اسالمی 
مساله کوچکی نیست که صورت گرفته است، تشریح کرد: اگر دشمنان اقدام نظامی نمی کنند به این دلیل 
نیســت که نمی خواهند اگر یک لحظه فکر کنند  می توانند با عملیات نظامی تغییری حاصل کنند معطل 
نمی کنند اینکه کاری نمی کنند برای این است که می دانند که نمی توانند.وی با بیان اینکه ما در بخش هایی 
مانند اصالح نظام اداری، مبارزه با فساد، رشد اقتصادی و اشتغال زایی کمبود جدی داریم، تاکید کرد: باید 
برای رفع این مشکالت دست به دست هم دهیم. اگر مسئوالن چشمشان ضعیف است عینک بگذارند اگر 

گوششان کم شنوا است سمعک بگذارند و پیام مردم را بشنوند و به مطالبات مردم پاسخ دهند.

برای سفری رسمی و 3 روزه

رئیس جمهورامروز را مهمان دهلی است
| رئیس جمهوری اسالمی ایران برای سفری 
سه روزه و به دعوت رسمی نخست وزیر هند، صبح 

امروز ۲۶ بهمن ماه به این کشور سفر می کند.
، پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطالع رسانی 
دفتر رئیس جمهــور ضمن اعالم ایــن خبر افزود: 
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی در 
این سفر که برای تحکیم روابط دو جانبه و در پاسخ 
به سفر سال گذشته »نارندرا مودی« به تهران انجام 
می شود، ابتدا وارد حیدر آباد در ایالت تلنگانای هند 
می شود.اسماعیلی گفت: دیدار با علمای مسلمان 
حیدر آباد و جنوب هند، بازدید از مراکز فرهنگی و مذهبی و همچنین دیدار با ایرانیان و دانشجویان مقیم، 
از مهمترین برنامه های رئیس جمهور در حیدر آباد می باشد.وی ادامه داد: مراسم استقبال رسمی و مشترک 
از دکتر روحانی توســط رئیس جمهور و نخست وزیر هند صبح شنبه در دهلی نو برگزار می شود و پس از 
مذاکرات مشترک هیاتهای عالیرتبه دو کشور، اسناد و تفاهم نامه های متعدد همکاری در حضور مقامات 
ارشد ایران و هند مبادله خواهد شد.معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور 
کشــورمان ضمن برخی برنامه های فرهنگی و دیدارهای جانبی، در جمع نخبگان و اندیشمندان هندی 
سخنرانی خواهد داشت.طی این سفر همچنین تجار و بازرگانان بخش خصوصی دو کشور نشست مشترکی 

را برای بررسی ظرفیتها و فرصت های همکاری و توسعه روابط تجاری برگزار خواهند کرد.
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