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تغییر بیشتر از این،
آقايرييسجمهور؟

روحانی :تح ریم شویم یا نه باید روی پای خودمان بایستیم
حجتاالسالم و المسلمین حسن روحانی رئیسجمهوری پیش از ظهر سهشنبه پس از
بازدید از بیست و سومین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز و پاالیش و پتروشیمی در جلسهای
با حضور مدیران دولتی و فعاالن بخش خصوصی حوزه نفت تصریح کرد :اساس سیاست ما
این است که با دنیا کار کنیم و تعامل سازنده داشته باشیم یک نمونه از اجرای این سیاست
کار مشترکی است که می خواهیم با آذربایجان انجام دهیم.

انتقاد شدید ظ ریف از دعواهای داخلی و ناامید کردن مردم

وزیر امور خارجه با بیان اینکه ما امروز در شرایط ویژهای که به عنوان شرایط گذار در
جهان نام برده میشود هستیم گفت :این مردم هستند که آینده را تعیین میکنند ،وی
افزود :چرا به مردم میگویید کدام دیوانهای است که بیاید در ایران سرمایهگذاری کند؟
چرا زمینه فرار سرمایه از کشور را فراهم میکنید؟ چرا به مردم عزت نفس نمیدهید؟ این
دعواهای سیاسی داخلی چه فایده و چه ارزشی دارد جز ضعف اعصاب و فشار؟

شایعه تعلیق و بازداشت محمود احمدینژاد

بنیوز :صبح دیروز در برخی کانالهای خبری ،اعالم شد :در سکوت خبری ناشی
آفتا 
از آغاز فیلترینگ ،محمود احمدینژاد دستگیر شد .بهمن شریفزاده یکی از نزدیکان وی
گفت که از این موضوع بیخبر است و باید از دفتر وی درباره صحت و سقم بازداشت
احمدینژاد پرس و جو کرد .اما دفتر وی در پاسخ به خبرآنالین تاکید کرد که این
ماجرا کذب است .سایت انتخاب نیز نوشت :حجت االسالم مصباحی مقدم ،عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام :خبر حکم تعلیق احمدی نژاد را کذب دانست.

تکذیب شایعه سوءقصد به م رتضوی در اوین

وکیل مرتضوی شایعه سوءقصد به جان موکلش در زندان اوین را تکذیب کرد.
سعید ایوبی در گفتوگو با ایلنا ،با اشاره به شایعه سوءقصد به جان سعید مرتضوی در
زندان اوین این مساله را تکذیب کرد و گفت :آقای مرتضوی حدود دو ساعت پیش با
همسرش تماس گرفته و چنین خبری اصال صحت ندارد.
وی افزود :آقای مرتضوی اخبار منتشر شده را در گفتوگو با همسرش تکذیب کرده
و گفته که در سالمت کامل است.

ت رامپ خروج از برجام را اعالم کرد
رئیسجمهوری آمریکا که از زمان رقابتهای انتخاباتی ،اعالم کرده بود که از توافق
هستهای با ایران خارج خواهد شد ،دیشب -سهشنبه -تهدید خود را عملی کرد.
به گزارش ایلنا« ،دونالد ترامپ» رییسجمهور آمریکا دیروز  -سهشنبه -سرانجام
تصمیم نهایی خود درباره برجام را اعالم کرد.
ضرباالجل تعیین شده توسط ترامپ  ۲۲اردیبهشت ( ۱۲مِی) بود اما وی روز دوشنبه
اعالم کرد که ساعت  ۲بعد از ظهر به وقت واشنگتن ،تصمیم نهایی خود درباره برجام
را اعالم میکند.

داریوش احمدیان  -بهارنیوز:
رییس دولت اعتدال معتقد است هر تصمیمی از سوی
آمریکا درباره برجام هیچ تغییری در زندگی مردم ایجاد
نخواهد کرد .آنچه حسن روحانی میگوید تا چه حد مبتنی
بر واقعیات است و چه میزانی از آن به تبلیغات رسانهای و
ترفندهای سیاسی متدوال اهل سیاست مرتبط است؟ پیش
از بررسی این نکته ابتدا باید توجه داشت که خروج ایاالت
متحده از توافق هستهای چه پیامدهایی دارد تا پس از دقت
بیشتر به این پیامدها مشخص شود که آیا تصمیم ترامپ
تغییری در زندگی مردم ایجاد خواهد کرد یا خیر؟
بنابر شنیدهها و اخباری که از کاخ سفید منتشر شده است
به احتمال فراوان دونالد ترامپ در روز  ۲۲اردیبهشت خروج
یکطرفه ایاالت متحده از برجام را اعالم خواهد کرد .اینکه
تاثیر این تصمیم بر زندگی مردم ایران چیست ربط و نسبت
مستقیمی با این موضوع پیدا میکند که واکنش مقامات
کشورمان در مواجهه با تصمیم دولت ترامپ چه خواهد بود.
آنچه در صحنه واقعیت به سادگی قابل مشاهده است
اینکه از چند ماه پیش از رسیدن به ۲۲اردیبهشت شاهد
تغییرات ملموس در شرایط اقتصادی کشور بودهایم که اثر
منفی آن بر سطح معیشت مردم به عینه قابل مشاهده است.
هر چه به روز تصمیم ترامپ هم نزدیکتر میشویم این اثر
منفی بر بازارها بیشتر و بیشتر میشود .در چنین شرایطی
مشخص نیست که رییس دولت اعتدال بر مبنای چه داده
آماری بر این اعتقاد پافشاری میکند که خروج آمریکا از
برجام و شکست تدریجی این توافق بزرگ بر زندگی مردم
اثری نخواهد داشت.
به نظر میرسد که الزم است مسئوالن ارشد کشور به
جای «سفید نمایی» از واقعیات موجود و ایجاد امید واهی
آنچه در فضای اقتصادی کشور در جریان است را ببینند ،با
مردم در میان بگذارند و در شرایط سخت امروز و فردایی
که دور نیست از آنان طلب یاری کنند .فضاسازی تبلیغاتی
و آرامسازی مصنوعی مانند آنچه در بازار ارز شاهدش بودیم
نه تنها سبب تغییر مثبت در شرایط زندگی مردم نمیشود
بلکه میتواند با از کار انداختن سیستم تصمیمگیری کشور
با اطالعات نادرست و وارونه سبب عدم اتخاذ تصمیمات
صحیح در زمان مناسب شود.

جناب آقایان حسین خطیبـــی  -عبداهلل صادقـی
اسماعیل اســـدی و مهدی عربــی

(مدیــران و معاونیــن محترم دبستان پسرانـــه علم و ادب)

برگزاری اردوی های تفریحی ویژه دانش آموزان
بی شک تاثیر بسزایی در روحیه و نگرش آنها خواهد داشت.
اردو یك فعالیت مقطعی و فوق برنامه نیست بلكه یك فرآیند آموزشی،
پرورشی است كه متناظر به اهداف و برنامه های مرتبط با سطح و مقطع
تحصیلی دانش آموزان و از اصلی ترین پارامترهای اثرگذار در حوزه
جامعه پذیری دانش آموز می باشد .بر خود الزم دانستیم از مدیریت
شایسته  ،برنامه ریزی اصولی و جدیت شما در خصوص تامین امنیت
و رفاه فرزندانمان در اردوی مورخه  97/2/11کمال تقدیر و تشکر
را به عمل آوریم .همچنین فرا رسیدن هفته معلم را به شما تالشگران
بی منت عرصه ی آموزش و پرورش تبریک عرض می نماییم.

جمعی از اولیا ء دانش آموزان دبستان علم و ادب

همکاران عزیزم سرکار خانم ها؛

حبیبه حسینیان  -مطهره اسدی – معصومه دبیری –نجمه شول

کنسرت موسیقی محلی و ایرانی از دیار آفتاب  ،آخر همین هفته  در سالن هالل احمر سیرجان برگزار میشود.

قصه دالر؛ سکوت و سخن دولت
رضا صادقیان -بهارنیوز
طی روزهای اخیر و با گران شدن
انفجاری نرخ ارز ،دولتمردان نه تنها
درباره افول جایگاه ریال در مقابل ارزهای
خارجی سخنی نگفتهاند ،بلکه با سکوت
خویش باعث شدهاند شهروندان نسبت
به آینده زندگی روزمره خویش بیمناک
باشند .شهروندانی که نه تنها طی
ماههای گذشته با کاهش قدرت خرید
خود روبرو شدهاند ،بلکه تنها راه نجات
سرمایه را تبدیل ریال به ارزهای خارجی
میدانند .شکل گرفتن صفهای طوالنی
مقابل صرافیها که تجربه تلخ آن در
سال  90مقابل دیدگان شهروندان است،
باعث شده برای مرتبهای دیگر و از روی
ناچاری شاهد هجوم مردم عادی مقابل
صرافیها و داللهای ارز باشیم!
واقعیت فعلی و اتفاقی که در بازار ارز
در حال رخ دادن است ،نشان میدهد
سیاستگذاری دولت فعلی ،سابق و اسبق
درباره ورود به بازار ارز و دخالت در بازار
نه تنها با واکنش مثبت از سوی بازار و
عموم مردم روبرو نبوده ،بلکه هر بار و
با اعالم سیاستی جدید از سوی دولت
در حوزه ارز برای مدتی با انفعال بازار و
سپس با کنشی روبرو میشویم که عمال
سیاستهای دولت را به هیچ انکاشته
است ،دالر بیش از شش هزار تومان

رسکار خانم

لیال اخوان

بی انصافیست شما را به شمع تشبیه کنم زیرا
شمع را می سازند تا بسوزد اما شما می سوزی
تا بسازی.
معلم عزیز؛ قدردان زحماتت هستیم روزت مبارک

علی عماد و خانواده عربی

رسکار خانم

لیال خانی

با سخنان و سیاستهای دولت طی
هفتههای گذشته کامال متضاد است.
شهروندان نیز به جای آنکه گوششان
برای شنیدن سخنان دولتمردان گشوده
باشد ،به دلیل آنکه سخن اهل قدرت در
روزهای اخیر راهی به آرامش و کاستن از
دغدغههای آنان در زندگی آنان نگشوده،
نگاهشان را به دنیای واقعی و افزایش
نرخ ارز میدوزند و عمال به گفتارهای
امیدوار کننده مسئوالن توجهای ندارند.
به عبارتی ،بازخوردهای دالر 4200
تومان در حوزه ارز نه تنها با واکنشهای
مثبت روبرو نشده ،بلکه عمال راهی دیگر
را میپیماید.
سکوت دولتمردان در این برحه از
زمان در صورتی که برنامهای مشخص و
مدون برای کنترل نرخ ارز در بازار داشته
باشند ،نه تنها سودی در بر نخواهد داشت،
بلکه نمیتوان با همین حرف نزدنها و
سکوت اختیار کردن امیدی به آرامش در
بازار داشت .از سویی دیگر ،سخن گفتن
براساس برنامههایی که در دست نیست و
ارایه تصویر خوشایند از آینده بازار ارز و
خصوصا دالر زمینه شکلگیری ناامیدی
و کاهش اعتماد میان شهروندان را دامن
خواهد زد ،اعتمادی که به سختیهای
بسیار کسب میشود و به آسانی باور
نکردنی از میان میرود .مردمی که

به جای توجه به سخنان دولتمردان
نگاهشان به سویی دیگر است و عمال از
کنار هزاران سخن گفته شده به سادگی
عبور خواهند کرد ،با حرفهای خوشایند
و افتتاح سامانه تبادالت ارزی اعتمادشان
حاصل نخواهد شد .به عبارتی میتوان
گفت ،به جای گفتار درمانی و تکیه به
سخنان آرامش بخش نیاز به ارایه برنامه و
عمل کردن براساس همان برنامهها درباره
ارز وجود دارد.
دولت فعلی و یا هر دولتی که قدرت
اجرایی در حوزههای مختلف را در کنترل
داشته باشد ،میتواند در بازههای زمانی
و یا در رویارویی با رقیبان سیاسی
برای مدت سکوت اختیار کند و جواب
هیاهوی مخالفان را ندهد ،ولی در
هنگامهای که شهروندان توانایی مالی
خود را در مقابل بازار ارز ناچیز و گاه
نابود شده تصور میکنند ،سکوت اختیار
کردن شخصیتهای اصلی هیات دولت
نه تنها گرهای نمیگشاید ،بلکه زمینه
منفینگری ،بازگشتن از رای خود
به دولت ،افول اعتماد و باور آنان به
کارگزاران اصلی و سیاستگذاران دولت
را از دست خواهند داد و این همه برای
دولتی که مدعی کسب رای اکثریت
شهروندان است ،در سالگرد انتخابات
ریاست جمهوری خوشایند نیست.

رسکار خانم

افطمه آزم

یاد تو ،تا همیشه در میان خط خطی های
دوران کودکی ام باقی خواهد ماند ...

معلم عزیزم؛ روزت مبارک

سبحان کریمی

رسکار خانم

بخ

رقیه ضیا ش

هفته معلم را به شما آموزگار پرتالش تبریک

هفته معلم را به شما آموزگار پرتالش تبریک

عرض نموده ،توفیق روز افزونتان را از درگاه

عرض نموده ،توفیق روز افزونتان را از درگاه

احدیت خواستاریم.

احدیت خواستاریم.

دانش آموزان کالس سوم دبستان علم و ادب

دانش آموزان کالس دوم دبستان علم و ادب

الهام حسن بیگی – شیما عمادآبادی  -مریم ترابی – زهره پورفریدونی
بتول یزدی – محبوبه محتشم – مهال نصرت آبادی – صدیقه مکی آبادی
زیباترین کالم جهان را می جویم .زیباترین واژه های جهان را جسته ام.
هر آنچه ستایش را از تجلی الفبا تابیده است پی جسته ام.
هر آنچه درود را که انسان از اعصار کهن در روح خویش جسته با زبان دل و جان
خویش بیان کرده گرد آورده ام تا در مدح و ثنای تو گویم .مباهات سزاوار من است که
همراهانی همچون شما در راه موفقیتهای بدست آمده همگامم بودید .روزتان مبارک
آرزوهای قشنگ و ماندنی سهم لحظه های خوب زندگیتان با امضای خداوند

خدیجه اسدی – مدیر و مؤسس دبستان غیردولتی ام النور

رسکار خانم
شیرین ردخشانی

رسکار خانم
سمی محم
ه ودآبادی

خواهر مهربون و عزیزم

معلم دلسوز و همسر مهربان

از زمانی که یاد میدم معلم بودی...
معلم بمان تا همیشه.

فرارسیدن روز معلم را به شما شمع فروزان
خانه و مدرسه تبریک عرض می نمایم.

شاگرد همیشگی ات :بتول هاشمی

همسرت :وحیــد

