
حیات شبانه در سیرجان
جامعهایکهشرایطتفریح،بازیوسرگرمیبیشتریبرایافرادجامعهفراهمکندباآسیبهایکمتریمواجهمیشود

شهرستان سیرجان با سابقه و پیشینه تاریخی و مذهبی خود، از نداشتن مکان های تفریحی و پارک های مجهز برای بازی کودکان رنج می برد به طوری 
که شهروندان مجبور هستند برای تفریح به حاشیه بلوارها و یا میادین بروند.

در حال حاضر سیرجان با داشتن پتانسیل های فراوان، مناطق و شهرهای زیر مجموعه خود در چند سال گذشته، عمال بسیاری از ظرفیت ها و پتانسیل 
های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تفریحی خود را از دست داده و حقیقتا امکاناتش در حد یک شهر، پیشرفتی نداشته است.

سیرجان جزو شهرستان های جوان و فعال در همه زمینه ها در استان محسوب شده و نوجوانان و جوانان زیادی در این منطقه زندگی می کنند که برای 
کسب روحیه و داشتن انگیزه الزم برای تحصیل و ادامه زندگی نیازمند تفریح و گردش مناسب هستند.....
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جشن بزرگ عید غدیر در
 شهر سیرجان برگزار می شود 
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خبـر

هافبک هلندی به گل گهر سیرجان پیوست
 کوین جانی جانسون هافبک طراح و ۲۷ ساله هلندی که سابقه حضور در تیم ملی زیر ۲۱ ساله های هلند و بازی در لیگ برتر هلند را دارد به صورت 

رسمی به گل گهر سیرجان پیوست. تیم فوتبال گل گهر  برای فصل گذشته توانست جواز حضور در لیگ برتر نوزدهم را به دست بیاورد.
3
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اطالع رسانی

مدیر مسئول محترم هفته نامه شیرگان
با سالم 

احتراماً پیرو درج مطلبی در شماره 39 مورخ 8 مرادادماه آن نشریه تحت عنوان »برخورد 
فیزیکی با خبرنگاران همچنان ادامه دارد؛ –نه-به خشونت–علیه– خبرنگاران« در رابطه 
با ممانعت از تهیه گزارش از اورژانس بیمارستان امام رضا)ع(، بدینوسیله توضیحات 
بیمارستان امام رضا)ع( سیرجان در این رابطه به شرح ارسال می گردد. خواهشمند 
است در شماره آتی آن نشریه در همان صفحات و در همان اندازه و با همان فونت 

منتشر فرمایید.
سید علی آتشی پور

رئیس روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان
)) احتراما نظر به درج مطلب »برخورد فیزیکی با خبرنگاران همچنان ادامه دارد؛ #نه-

به خشونت-علیه- خبرنگاران« منتشر شده در شماره اخیر هفته نامه شیرگان؛ با توجه 
به کذب بودن مطالب ذکر شده در گزارش مذکور، موارد ذیل برای تنویر افکار عمومی 
و آگاهی مردم اعالم می گردد و انتظار می رود در راستای قانون مطبوعات توسط نشریه 

محترم منعکس شود:
و  گزارش  تهیه  برای  اورژانس  به  ورود  هنگام  شیرگان  نشریه  محترم  خبرنگار   -۱
عکسرداری از ارائه کارت شناسایی خودداری می نماید در حالیکه ارائه کارت شناسایی 
در هنگام ورود به بسیاری از مکان ها الزامی می باشد و طبق نظر نگارنده مطلب که 
خبرنگار آئینه جامعه است لذا می طلبد که خبرنگار محترم به قانون پایبند باشد و 

کارت شناسایی خود را ادر صورت نیاز ارائه نماید.
۲-  با توجه به دستورات اکید مدیریت حراست دانشکده و طبق روال همه دانشگاه های 
علوم پزشکی، هرگونه عکس برداری و فیلم برداری در بیمارستان بایستی با هماهنگی 
قبلی حراست و روابط عمومی دانشکده که متاسفانه هیچ گونه هماهنگی توسط نشریه 
شیرگان و خبرنگار محترم صورت نگرفته است که البته در همه موارد از قبل هماهنگی 

شده تاکنون، همکاری کامل توسط روابط عمومی دانشکده همواره صورت گرفته است.
3-هیچ گونه برخورد فیزیکی با خبرنگار توسط انتظامات این بیمارستان صورت نگرفته 
است، تنها با احترام کامل از ادامه عکس برداری و فیلم برداری وی ممانعت شده و هیچ 
گونه توهین و تهدیدی علیه خبرنگار نشده است؛ حتی این خبرنگار محترم بوده که 

شروع به داد و بیداد کرده و باعث برهم زدن نظم اورژانس نیز شده است.
4 - هیچ اقدامی جهت بازداشت خبرنگار توسط انتظامات نشده و این ادعای وی کذب 
می باشد و خبرنگار محترم در مدت اعالم شده در محوطه تریاژ اورژانس حضور یافته، 
بیرون نرفته، از کلیه واحدها در این مجموعه بازدید کرده و خودش تمایلی به خروج 
از اورژانس نداشته است و حتی دنبال فرصتی بوده تا علی رغم تذکرات انتظامات به 
رعایت قوانین بیمارستان، طبق گفته خود از وضعیت اورژانس مطلبی عاید وی شود که 
خوشبختانه بدلیل ارائه خدمات مطلوب به بیماران توسط پزشکان و پرستاران اورژانس، 
دراین مدت چیزی دستگیر وی نشده است. دراین مدت مدیر داخلی بیمارستان با 
بازداشتی در کار نبوده و  مدیرمسئول و خبرنگار محترم صحبت کرده و هیچ گونه 
خبرنگار هر لحظه تمایل داشته از اورژانس خارج شده است لذا درج بازداشت خبرنگار 

کذب محض می باشد.
5 - دوربین اورژانس تمامی مدت زمان حضور ایشان از لحظه ورود تا زمان خروج را 
ثبت کرده است و در صورت صالحدید  و اجازه دادستان محترم شهرستان این مرکز 

جهت اطالع عموم مردم آمادگی انتشار فیلم مربوطه را دارد.
ضمناً حق هرگونه شکایت و پیگیری قانونی برای بیمارستان امام رضا)ع( محفوظ می 
باشد. اما جهت احترام خاصی که مجموعه مدیریتی بیمارستان به خبرنگاران محترم 
دارند هرگز به خاطر خطای یک فرد، شکایت از خبرنگاران عزیز را سر لوحه کار خود 

قرار نخواهد داد.
رئیس بیمارستان امام رضا)ع( سیرجان ((

پاسخشیرگان:
بیمارستان امام رضا )ع( سیرجان یکی از بیمارستان های اصلی شهرستان می باشد که 
همه روزه پذیرای بیماران و همراهان زیادی است و به تبع گالیه های بسیاری نیز از 
سوی مردم از نحوه خدمات دهی در این مرکز درمانی می شود از همین رو این هفته 
نامه اقدام به تهیه گزارشی در خصوص وضعیت اورژانس این بیمارستان در شماره قبل 
نمود که اکثر انتقاد مردم از نحوه خدمات دهی در این بیمارستان در خصوص عدم 
حضور به موقع متخصصین بر بالین بیماران خصوصا در شب ها، عدم پاسخگویی و 
راهنمایی صحیح همراهان، ارجاع بیماران برای دریافت برخی خدمات درمانی به دیگر 
مراکز، کمبود تخت های بیمارستانی بویژه در بخش اورژانس با توجه به مراجعات باال 

و ... می باشد.
تهیه شده است  از سوی روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی   در جوابیه فوق که 
اشاره به این نکته که خبرنگار و عکاس برای تهیه گزارش از وضعیت نامطلوب اورژانس 
بیمارستان باید با روابط عمومی و حراست هماهنگ کند حائز اهمیت است زیرا نیروهای 
شرکتی که تامین امنیت اورژانس بیمارستان را بر عهده دارند با علم به اینکه خبرنگار 
قصد عکاسی از این محل را دارد اجازه ورود داده و دوربین عکاس هفته نامه خود گواه 
بر این موضوع بوده و باید به این نکته اشاره کرد که اگر با مسوولین امر هماهنگی 
می شد مشکالتی که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند از قبل و با برنامه ریزی 

سازمانی برای مدتی محدود و فقط به منظور حضور خبرنگار مرتفع می شد.
هر چند در سالهای اخیر با جابجایی این بیمارستان، خدمات دهی به بیماران و مردم 
محالت پایین شهر به شدت کاهش یافته، اما با توجه به اینکه اکثر بیماران بویژه در 
کنند،  می  مراجعه  مرکز  این  به  ابتدا  درمانی  دریافت خدمات  برای  اورژانسی  موارد 
شرایط   فیزیکی،  فضای  و  انسانی  نیروی  توسعه  با  مربوطه  مسئولین  است  ضروری 
مناسب تری را برای مراجعین فراهم آورند و از توجیه کم کاری در بخش اورژانس 

پرهیز کنند، زیرا آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است...

طی   98 ماه  مرداد  دهم 
عمرانی  طرح  چند  مراسمی 
افتتاح  سیرجان  شهرداری 
چند  ساخت  کلنگ  و  شد 
زده  زمین  به  دیگر  طرح 
شد. در آیین افتتاح و کلنگ 
عمرانی  های  پروژه  زنی 
مصطفی  سید  سیرجان  شهر 
معاون  موسوی  اللهی  آیت 
عمرانی  امور  هماهنگی 
رضا  کرمان،  استانداری 
سروش نیا شهردار سیرجان، 
خواجویی  اسماعیل  محمد 
سهراب  شهر،  شورای  رئیس 
سیاسی  معاون  بهاالدینی 
تنی  و  فرمانداری  امنیتی  و 
چند از مدیران شهری حضور 

داشتند . 
امور  هماهنگی  معاون 
کرمان  استانداری  عمرانی 
سیرجان  به  پنجشنبه  روز 
از  کاری  این سفر  در  تا  آمد 
چند طرح عمرانی شهرداری 
آسفالت  افتتاح  کند.  بازدید 
خیابان خیام و دستگاه پیش 
صنعتی  کشتارگاه  سردکن 

دام شهرداری سیرجان توسط معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان انجام شد . 
شهردار  نیا  سروش  رضا  همراه  به  سفر  این  ادامه  در  موسوی  اللهی  آیت  مصطفی  سید 
زباله، سایت  بعثت، سایت  مسافربری  پایانه  از  از مسئوالن شهری  تنی چند  و  سیرجان 
نگهداری سگ های ولگرد، بهشت رضا )ع(، روند آسفالت الین غربی بلوار هجرت، سالن 

همایش های شهرداری و ورزشگاه امام علی )ع( بازدید کرد. 
کلنگ زنی چند طرح دیگر شهرداری جزو برنامه های سفر یک روزه معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری بود. سایت جمعه بازار )واقع در بلوار قائم)عج(، میدان دام شهرداری 
)جنب کشتارگاه دام(، پمپ بنزین )جنب جایگاه س ان جی واقع در بلوار قائم( و میدان 
میوه و تره بار شهرداری )جنب جایگاه سی ان جی واقع در بلوار قائم( از طرح هایی است 

که کلنگ احداث و شروع ساخت آنها بر زمین زده شد. 

شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رئیس   - وزیر  معاون  پژمان  محمد  سید  همچنین 
بازآفرینی شهری ایران نیز در سفر یک روزه به سیرجان همراه با مدیرکل راه و شهرسازی 
از طرح های  استانی  و  از مسئوالن شهری  تنی چند  و  استان کرمان، شهردار سیرجان 
عمرانی دیگری بازدید کردند. بازدید از آسفالت خیابان ولی عصر، خانه محله ای آباده، 

خیابان امام محمد باقر )ع( در کوی آباده، بازارهای دوقلو طرح هایی بود که این مسئوالن 
بازدید کردند. سید محمد پژمان به همراه این مسئوالن کلنگ زنی مدرسه ای در کوی 

در  مدرسه  زنی  کلنگ  دهیادگار، 
ورزشی  سالن  زنی  کلنگ  آباد،  مکی 
واقع در خیابان غفاری را انجام داد . 
کن  سرد  پیش  دستگاه  خرید 
جزو  سیرجان  صنعتی  کشتارگاه 
شهردار  های  پیگیری  و  ها  برنامه 
نیا  سروش  رضا  دکتر  بود.  سیرجان 
معاون  به  دستگاه  این  خصوص  در 
گفت:  کرمان  استانداری  عمرانی 
بحث  شهروندان  جان  امنیت  »بحث 
کشتار  بخش  در  که  است  مهمی 
بیماری تب کریمه کنگو دغدغه  دام 

مسئوالن بهداشتی است، 
مجهزترین  و  بزرگترین  دستگاه  این 
کشور  جنوب  در  سردکن  پیش 
گذشته  سال  نیم  و  یک  طی  است. 
تحریم  مشکل  با  که  شرایطی  در  و 
اقتصادی روبه رو هستیم، برای تهیه 
این دستگاه مبلغی حدود ۲0 میلیارد 
شهردار   . است«  شده  هزینه  ریال 
سیرجان از تمام همکاران و مسئوالن 
خصوصا معاونت خدمات شهر که در 
به اتمام رسیدن و راه اندازی دستگاه 
پیش سردکن کمک کردند، قدردانی 
کرد. وی از اینکه این دستگاه توسط 
موسوی  اللهی  آیت  مصطفی  سید 
نمود.  ابراز خرسندی  شود،  می  افتتاح  کرمان  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان پس از بازدید از پروژه ترمینال مسافربری 
از  و  است  خوبی  پروژه  سیرجان  بعثت  مسافربری  »ترمینال  کرد:  اظهار  سیرجان  بعثت 
نظر تسهیل حمل و نقل مسافری نقش خوبی را ایفا می کند« سید مصطفی آیت اللهی 
موسوی افزود: »عملیات اتمام این پروژه مدت ها خوابیده بود که با همت شهردار و کمک 
مسئوالن سیرجانی این پروژه به زودی به بهره برداری می رسد« موسوی درباره سایت 
پسماند نیز عنوان کرد: »در جهت رفع مشکالت واگذاری سایت پسماند با مدیران استان 
هماهنگی شده است. همچنین مشکل برق رسانی این سایت قرار است با پیگیری های 

شهرداری سیرجان حل شود«. 

از  کرمان  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  موسوی  اللهی  آیت  مصطفی  سید 
اقدامات و فعالیت های دکتر رضا سروش نیا شهردار سیرجان تقدیر و تشکر نمود. وی 
افتتاح و کلنگ زنی طرح های عمرانی شهرداری سیرجان را در راستای توسعه و عمران 

شهری، بسیار مفید و ارزشمند خواند«.     

باحضورمعاونوزیرراهوشهرسازیوتنیچندازمسئولیناستانیوشهرستانیپروژههایعمرانیشهرداریسیرجان
کلنگزنیوافتتاحشدند

  افتتاح و کلنگ زنی طرح های عمرانی شهرداری در راستای توسعه و عمران شهری
معاونعمرانیاستانداریکرمان:افتتاحوکلنگزنیطرحهایعمرانیشهرداریسیرجاندرراستایتوسعهوعمرانشهری،بسیارارزشمنداست.

دکتررضاسروشنیا:برایتهیهدستگاهپیشسردکنکشتارگاهصنعتیسیرجانمبلغدومیلیاردتومانهزینهشدهاست.

در آستانه عید امامت و والیت؛
مراسم جشن عید غدیر برگزار می شود

 
شهر  شورای  ورزشی  و  فرهنگی اجماعی   کمیسیون   رئیس 
سیرجان  از برگزاری مجموعه  برنامه های مناسبتی دهه والیت 
خبر داد و گفت: در دهه والیت برنامه هایی با موضوع جشن غدیر 

، امامت و والیت برگزار می شود.
زینلی  ابوذر    ، روابط عمومی شورای شهر سیرجان   به گزارش 

رئیس کمیسیون  فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورا در خصوص 
برنامه هایی که به مناسبت دهه والیت درسیرجان  برگزار می شود، 
گفت: این  کمیسیون با برگزاری نشست های مشترکی با اداره 
 ، غدیر شهرستان  ، ستاد  امور خیریه  و  اوقاف   ، اسالمی  ارشاد 

سازمان تبلیغات اسالمی و مدیران فرهنگی شهرداری  مجموعه  
برنامه ها  جشن بزرگ شهروندی با موضوع »غدیر ، والیت و امات 
« را بررسی و  به صحن علنی شورا ارجاء نمود که در نهایت در 
جلسه دوشنبه ۷ مرداد ماه با حداکثر رای مورد قبول واقع گردید
وی با بیان اینکه این جشن که با محوریت شهرداری سیرجان 
و  خوانی  ،مولودی  فرهنگی  های  برنامه  شامل   میگردد  برگزار 
موسیقی ،نورافشانی ،سرگرمی  ،مسابقه با مفاهیم و مبانی اخالقی 

،مذهبی  باحضور هنرمندان و مجریان مطرح کشور می باشد

زینلی همچنین گفت در این جشن عالوه بر برنامه های فرهنگی 
با  مرتبط  های  وبازی  فرهنگی  های  غرفه  شامل  نمایشگاهی 

موضوع والیت  بر پا می گردد

جشن بزرگ عید غدیر در
 شهر سیرجان برگزار می شود 

افتتاح سه طرح آبرسانی در سیرجان 

باحضورآقایجانبازمعاونوزیرنیرو
فاضالب و آب شرکت مدیرعامل و

روستاییکشور،
بهره  به  سیرجان  در  آبرسانی  طرح  سه 
برداری رسید. این طرح ها شامل آبرسانی 

به نجف شهر و روستاهای اسالم آباد تنبور 
در  آنها  اجرای  برای  که  است  آباد  عزت  و 
و  شده  هزینه   تومان  میلیارد   ۲3 مجموع 
بیش از 3۲ هزار نفر از مزایای آن بهره مند 

شدند. آوای دریا در سیرجان طنین انداز می شود
فرمانده آماد و پشتیبانی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری 
ویژه  دریا  آوای  اسالمی گفت: سومین جشنواره سراسری سرود 
برپا  میزبانی سیرجان  به  ارتش  دریایی  نیروی  کارکنان  فرزندان 

خواهد شد. 

جشنواره  سومین  داشت:  اظهار  اسکندرزاده  افشین  دوم  دریادار 
دریایی  نیروی  کارکنان  فرزندان  ویژه  دریا  آوای  سراسری سرود 
ارتش جمهوری اسالمی ایران از کلیه مناطق نداجا از فردا پانزدهم 

مرداد ماه به مدت سه روز به میزبانی سیرجان برپا خواهد شد.

ارتش  راهبردی  دریایی  نیروی  پشتیبانی  و  آماد  فرمانده 
جمهوری اسالمی افزود: این جشنواره با رقابت بیش از ۲00 نفر 
اهداف  با  و  دوم  و  اول  متوسطه  ابتدایی،  مقطع  دانش آموزان  از 
و  اسالمی  و  ایرانی  فرهنگ  انتقال  برای  هنر  ابزار  از  استفاده 
انقالبی به نسل جوان در مقابله با تهدیدها و تهاجم های فرهنگی، 
تولید سرودهای فاخر و ماندگار برای استفاده در مناسبات ملی، 
مذهبی و رسمی در نداجا و آجا، شناسایی استعدادهای جدید، 
جوان، خالق و متعهد در زمینه های هنری، پرکردن اوقات فراغت 
فرزندان کارکنان و ایجاد روحیه شور و نشاط در بین فرزندان و 

خانواده ها برگزار خواهد شد.
فرهنگی  طرح های  اجرای  راستای  در  جشنواره  این  گفت:  وی 
مصباح ابالغی از سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران و با حضور بیش از ۱0 منطقه و مرکز دریایی نیروی دریایی 

ارتش جمهوری اسالمی ایران برگزار می شود.
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شیرگان:
در فاصله هفت ماه مانده به یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی، 
شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسالمی فرصت را 
مناسب دید تا به مناسبت روز خبرنگار، نشست خبری برگزار کند و میزبان 

خبرنگاران و اصحاب رسانه باشد. 
هر چند متولی برگزاری نشست خبری نماینده مجلس این بار و مانند مرحله 
قبل اداره ارشاد بود اما اعتراض خبرنگاران به برخی از رویه های غلط نشست 
قبلی باعث شد تا این بار شاهد اتفاقات و حواشی جلسه قبل نباشیم، به 
طوریکه تیم رسانه ای نماینده و رئیس اداره ارشاد تصمیم گرفتند این بار 
قاطعیت و جدیت بیشتری در مدیریت جلسه به خرج دهند و علی رغم 
حضور افراد غیر خبرنگار در جلسه اما هرگز اجازه طرح پرسش به این افراد 
داده نشد و نکته دیگر اینکه خود حسن پور هم این بار در مقابل خواسته 

خبرنگاران که پاسخ هر سوال در همان لحظه داده شود کوتاه آمد. 
ابهامات تغییر مدیریت در گل گهر

یکی از سئواالت مهمی که در این جلسه از طرف خبرنگاران مطرح شد، 
مربوط به تغییر و تحوالت مدیریتی در مجموعه گل گهر و نقش نماینده در 
این تغییر و تحوالت بود که حسن پور اینگونه پاسخ داد؛ گل گهر یک شرکت 
سهامداری است و سهامداران آن مشخص هستند، بنده ضمن اعالم رضایتی 
که از آقای تقی زاده داشتم 6-5 ماه وقت صرف کردم که با سهامداران و 
وزارتخانه بتوانم یک وفاقی را ایجاد کنم اما متاسفانه این امکان فراهم نشد و 
خود آقای تقی زاده به این جمع بندی رسیده بود که سهامداران هر روز به 
دنبال ایجاد یک حاشیه برای شرکت هستند و سهامداران هم به جمع بندی 
مشخصی نرسیده اند. اگر بنده این همه قدرت داشته باشم که به جای دولت 
تصمیم بگیرم باید مجسمه ام را از طال بسازند، البته بنده، نظر و مشاوره دادم 
و قطعا هر کجا که حق مردم باشد دخالت می کنم اما این تصمیم، تصمیم 
وزارت صمت بود و حداقل 3 ماه بین وزارت اقتصاد، وزارت صمت، گل گهر 
و مجلس بودم و این موضوع داشت وقت من را بیش از اندازه می گرفت. 
حسن پور با اطمینان خاطر گفت: باید اعالم کنم هر آنچه را آقای تقی زاده 
فرمودند با قدرت، شهامت و شتاب بیشتری انجام خواهد شد و نمونه عینی 

آن استادیوم امام علی )ع( است. 
بامالرحمانمشکلیندارماماهیچکسیماندنینیست

اما سئواالت خبرنگاران پیرامون وضعیت گل گهر به همین جا ختم نشد و 
در ادامه هم خبرنگاران دیگری سئواالتی را درباره وضعیت گل گهر مطرح 
کردند. وی درباره انتخاب آقای مالرحمان و اینکه آیا شما از این انتخاب 
وزارت  و  توسط هیأت مدیره  ایشان  انتخاب  یا خیر، گفت:  راضی هستید 
صمت انجام شده و بنده هم وظیفه ام هست از هر مدیری که در شهرستان 
فعالیت می کند حمایت کنم، همانطور که از آقای تقی زاده حمایت کردم، 
اما باید شفاف بگویم که دیگر اجازه فعالیت مدیر غیر بومی را نخواهم داد. 
در بحث گل گهر هم به واسطه حواشی که پیش آمده بود خود عزیزان ما در 
گل گهر موافقت فرمودند که یک مدیر غیر بومی برای یک مدت مشخص 

بیاید و وضعیت را یک مقدار سر و سامان دهد. 
حسن پور ادامه داد: بنده از همان ابتدا برای گل گهر مدیر بومی مد نظرم 

بود و روی این موضوع هم اصرار داشته و دارم و خواهم داشت اما عزیزانی 
که عرض کردم بیش از ده ها نفر از مدیران ارشد گل گهر که نشست با آنها 
داشتیم خودشان به نتیجه رسیدند که در شرایط فعلی با توجه به حواشی 
که هست مدیر غیر بومی کارایی بیشتری دارد. با آقای مالرحمان هم بنده 
هیچ مشکلی ندارم و در حال انجام کارش هست اما هیچ کسی ماندنی نبوده 

و نیست. 

همانهاییکهتقیزادهراآوردند،همانهاهماوراعوضکردند
حسن پور که چندی پیش در مصاحبه با نشریه پاسارگاد از 3 نفر از مدیران 
گل گهر به عنوان خط قرمز خود در ابتدای حضور تقی زاده در گل گهر و 
در صحبت های اولیه با وی نامبرده بود در پاسخ به این سئوال که بر چه 

اساسی این افراد را خط قرمز خود دانسته اید، گفت: خط قرمز مربوط به 6 
سال قبل است، زمانی که آقای تقی زاده وارد سیرجان شد به دنبال یکسری 
تغییر و تحوالت بود، بنده در آن شرایط  و برای یک مقطعی، چنین صحبتی 
را با آقای تقی زاده داشتم و امروز بعد از گذشت چند سال به هیچ عنوان 
هیچکس از آن مجموعه دیگر خط قرمز من نیست و شاید 6 ماه بعد هم 
نبود. بنده در تهران هم گفتم در یک شرایطی همین آقایان، آقای تقی زاده 
را آوردند و همین آقایان تصمیم گرفتند او را عوض کنند، پس اگر در خانه 

کس است یک حرف بس است. 

رسمااعالممیکنمهیچمدرکیندارم
سئوال دیگری که از سوی یکی از خبرنگاران از حسن پور مطرح شد، مربوط 

یکی  در  دکتر  عنوان  با  وی  کردن  و خطاب  نماینده  تحصیلی  مدرک  به 
از گفتگوهای خبری تلویزیون بود، حسن پور در پاسخ با اعتماد به نفس 
عجیبی مدعی شد؛ الحمدا... بنده از هزاران دکتر مسلط تر هستم و در آن 
برنامه هم خطاب به مجری گفتم بنده یک کارشناس هستم و زمانی هم 
که چند روز قبل با رادیو گفتگو داشتم زمانی که از طرف مجری باعنوان 
دکتر حسن پور خطاب شدم گفتم دکتر نیستم و رسما اعالم می کنم هیچ 

مدرکی ندارم. 

دربحثفرماندارینظرمرادادمامابهجمعبندیدیگریرسیدند
حسن پور در پاسخ به سئوالی پیرامون وضعیت فرمانداری و حکم سرپرست 
فرمانداری گفت: بنده از همان روز اول هیچ  دخالتی در بحث فرمانداری 
نداشتم و تنها پیشنهادات خودم را به استاندار دادم و ایشان را قبول دارم. 
وزیر  استاندار،  استان،  معاونین  شورای  آنچه  اساس  بر  محمودآبادی  آقای 
کشور به جمع بندی رسیدند برای سرپرستی فرمانداری انتخاب شدند و 
بایستی آقای استاندار جوابگوی حکم ایشان باشند چونکه بنده مدیر اجرایی 
هیچ  بنده  و  رود  می  پیش  دارد  خود  روال  طبق  فرمانداری  کار  نیستم. 
اختالفی با آقای محمودآبادی ندارم، آن روزی که نظرم را خواستند بنده 

نظرم را دادم اما قطعا به جمع بندی دیگری رسیدند و مورد احترام است. 

درسیرجانهیچپروندهبزرگفساداقتصادیوجودندارد
نماینده مردم سیرجان که عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هست، در 
پاسخ به این سئوال که چه اقدامی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در 
سیرجان انجام داده اید، گفت: خوشبختانه در سیرجان هیچ پرونده بزرگی 
اگر  اما  تهران هستند  به  بزرگ معموال مربوط  پرونده های  و  ندارد  وجود 
موردی باشد باید قاطعانه برخورد شود البته بعضی ها نشسته اند و فقط 

دنبال القا یأس و ناامیدی به مردم هستند.

شکست خبــری آقــای نمــاینده
زهرهسعادتی:

جامعهایکهشرایطتفریح،بازیوسرگرمیبیشتری
کمتری آسیبهای با کند فراهم جامعه افراد برای

مواجهمیشود
شهرستان سیرجان با سابقه و پیشینه تاریخی و مذهبی خود، 
از نداشتن مکان های تفریحی و پارک های مجهز برای بازی 
کودکان رنج می برد به طوری که شهروندان مجبور هستند 

برای تفریح به حاشیه بلوارها و یا میادین بروند.
فراوان،  های  پتانسیل  داشتن  با  سیرجان  حاضر  حال  در 
مناطق و شهرهای زیر مجموعه خود در چند سال گذشته، 
عمال بسیاری از ظرفیت ها و پتانسیل های فرهنگی، سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و تفریحی خود را از دست داده و حقیقتا 

امکاناتش در حد یک شهر، پیشرفتی نداشته است.
سیرجان جزو شهرستان های جوان و فعال در همه زمینه 
ها در استان محسوب شده و نوجوانان و جوانان زیادی در 
این منطقه زندگی می کنند که برای کسب روحیه و داشتن 
و  تفریح  نیازمند  زندگی  ادامه  و  تحصیل  برای  الزم  انگیزه 

گردش مناسب هستند.
امکاناتتفریحیاندک

اند  کرده  ثابت  علمی  فرضیات  اساس  بر  دانشمندان  امروز 
بوده  جامعه  نیازهای ضروری  از  یکی  گردش،  و  تفریح  که 
و اجتماعی که از مکان تفریحی مناسبی برخوردار نیست، با 
معضالت و مشکالت عدیده ای روبرو خواهد شد که برای رفع 

آن باید میلیاردها هزینه کند.
سیرجان  که  است  کننده  ناراحت  و  تلخ  حقیقت  یک  این 
از داشتن چندین مکان  نفر  بر 300 هزار  بالغ  با جمعیتی 
تفریحی مناسب محروم بوده اما برخی مناطق دیگر استان 

با جمعیت محدودتر نسبت به سیرجان از مراکز تفریحی و 
گردشگری مجهز و به روز برخوردار هستند.

مردمبرایتفریحدرحاشیهخیابانهاووسطمیادین
شهرتجمعمیکنند

برای بسیاری از کودکان، نوجوانان و جوانان و بعضاً خانواده 
ها این سوال پدید آمده که اگر نیاز به تفریح و کسب روحیه 
چه  از  و  کرده  مراجعه  کجا  به  باید  باشند،  داشته  را  الزم 
امکانات مفرحی استفاده کنند که این مسأله باعث ناراحتی و 

نارضایتی بسیاری از شهروندان شده است.
اگر در شبها و روزهای آخر هفته به خیابان ها، میادین و 
یا بلوارهای شهر سری بزنیم خواهیم دید که مردم به دلیل 
کمبود اماکن تفریحی مجبور هستند در حاشیه خیابان های 
شهر و در مکان هایی که اصال به این منظور راه اندازی نشده، 
استقرار یابند که این مسأله صحنه های ناخوشایندی را به 

ارمغان می آورد.

اشتغالزاییدرسایهراهاندازیاماکنتفریحیمجهز
یکی از شهروندان در گفتگو با خبرنگار شیرگان با انتقاد از 
کمبود فضای تفریحی در سیرجان اظهار داشت: شهرستان 
سیرجان که همواره جزو شهرهای مهم استان محسوب شده، 

چرا از داشتن فضای تفریحی و گردشگری محروم است.
سیرجانی  کودکان  و  نوجوان  امروز  افزود:  خواجویی  علی 
مجبور هستند تا برای استفاده از بازی های مفرح و تفریح 
های مناسب به محل هایی که هزینه های گزافی نیز دریافت 
می کنند مراجعه کنند در حالی که اگر زمینه ایجاد امکان 
تفریحی در سطح شهر فراهم شود، عالوه بر اشتغالزایی، دیگر 
سوی مردم نیست.نیازی به پرداخت هزینه های باال برای اماکن بی کیفیت از 

بسیاری از مسئوالن قول بهبود وضعیت و ارتقای سطح امکان 
احساس  زمینه  این  در  تغییری  عمال  اما  دادند  را  تفریحی 
نشده و باید همه مدیران با عزم ملی و مدیریت جهادی در 

این زمینه گام های موثرتری را بردارند.
بیشتر جوانان و خانواده هایی که در سیرجان زندگی می کنند 
و  خدمات  محدود  ظرفیت  تفریحی،  محیط های  کمبود  از 
تجهیزات مراکز تفریحی و گران بودن برخی از تفریحات که 

جوانان به آن احتیاج دارند، گله مند هستند.
و  است  جامعه  ضروری  نیازهای  از  یکی  گردش  و  تفریح   
با  نباشد  برخوردار  مناسبی  تفریح  امکان  از  که  اجتماعی 
مشکالت و معضالتی رو به رو خواهد شد که شاید رفع این 

مشکالت به سهولت ممکن نباشد.
شهر  جمعیت  از  توجهی  قابل  بخش  جوانان  و  نوجوانان 
تفریح  به  جامعه  افراد  سایر  از  بیشتر  و  می شوند  شامل  را 
نیازمند صرف هزینه های سنگین  تفریحاتی که  نیاز دارند، 
است که هر جوانی ممکن است به آن عالقه مند باشد، اما 
آن ها  اگر  و  ناتوان هستند  بودن هزینه ها  دلیل هنگفت  به 

نتوانند هیجانات خود را به شیوه درست تخلیه کنند، گرفتار 
آسیب های جبران ناپذیری خواهند شد.

همه  مردم جامعه در سنین مختلف به خصوص دوران جوانی 
به تفریح احتیاج دارند و تفریح جزء نیاز های ضروری انسان 
است که اگر این نیاز در راه درست برطرف نشود، نتایجی 

به وجود خواهد آورد که به آسانی قابل جبران نخواهد بود.
امروزه وجود دارد که  به قدری فشار و استرس در زندگی  
اگر تفریح نباشد، این شرایط زندگی را برای انسان غیر قابل 
تحمل می کند، مخصوصا برای نوجوانان و جوانانی که انرژی 

و هیجانات درونی دارند.

جامعه ای که شرایط تفریح، بازی و سرگرمی بیشتری برای 
افراد جامعه فراهم کند، با آسیب های کمتری مواجه می شود. 
به طور مثال در مناطقی که آسیب های اجتماعی بیشتری 

وجود دارد، فضا های تفریحی کمتری به چشم می خورد.
اماکن تفریحی در اختیار نوجوانان و جوانان  هر چه تعداد 
بیشتر باشد، جوانان کمتر به سمت تفریحات ناسالم همچون 

مواد مخدر، سرقت، نزاع و غیره گرایش پیدا می کنند.

حیات شبانه در سیرجان

آگهی فروش
غرفه1118الیندریا3طبقههمکفپاساژمهربهمساحت14مترمربع
باقیمتکارشناسیبفروشمیرسد.تلفنتماس:09132781926

جناب آقـای علـی اندایش
بازنشستگانشهرستانسیرجان کانون مدیره هیئت رئیس بهسمت را جنابعـالی انتخـاب
تبـریکعرضمیکنموازخداوندمنانتوفیقاتروزافزونشماراخواستارم.مرتضیدرفشی

شورایحلاختالفشماره3شهرستانسیرجان
خواهان رونوشت حصر وراثت محمدعسکری بدوئی فرزند یداله به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده کالسه 980998348530034۲ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 

چنین توضیح داده که شادروان یداله عسکری بدوئی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 
۱- عمه جان امیری نخودان به شماره ملی 3۱۷93۲9۷0۱ ت ت ۱3۱3/0۱/۲3 همسر متوفی        ۲- هاجرعسکری بدوئی به شماره ملی 3۱۷95836۷3 ت ت ۱339/03/۱0 فرزند متوفی 
3- توران عسکری بدوئی به شماره ملی 3۱۷9049۱۱۱ ت ت ۱348/0۷/04 فرزند متوفی          4- صدیقه عسکری بدوئی به شماره ملی 3۱۷9049۲43 ت ت ۱35۲/0۲/0۱ فرزند متوفی 
5- احمد عسکری بدوئی به شماره ملی 3۱۷9049553 ت ت ۱353/06/۲۲ فرزند متوفی            6- محمد عسکری بدوئی به شماره ملی 30۷0۷۷586۱ ت ت ۱358/09/۱0 فرزند متوفی 
۷- فاطمه عسکری بدوئی به شماره ملی 3۱۷9048۷86ت ت ۱345/03/05 فرزند متوفی           اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. مسئول دفتر شورای حل اختالف 

شماره 3 شهرستان سیرجان  ، بتول امیر احمدی 

دعوت به همکاری 
بهدونفرنیروباسابقهیکاروماهر

جهتصندوقدارومهمانداردر

کافــه گنــدم
بامزایایعالینیازمندیم.مصاحبهبهصورتحضوریمیباشد.

شمارهتماس:09131456987مدیریتکافهگندم،فائزی
ساعاتتماسبین7الی9صبحو19الی21شب

نشست مطبوعاتی مدیرعامل شـرکت
آب و فاضالب استان کرمان برگزار شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان از احتمال جیره بندی 
آب در برخی شهرهای استان خبر داد و عنوان کرد : تنها راه برون 

رفت از آن همیاری تمامی شهروندان استان است.
و  آّب  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس  طاهری  محمد 
فاضالب استان کرمان  5 تیرماه در نشست خبری با اشاره به هفته 
ایم و  تابستان شده  وارد  اظهار کرد:  صرفه جویی در مصرف آب 
هرچه گرما بیشتر می شود مصرف آب نیز افزایش یافته و ما را با 

چالش مواجه کرده است.
وی افزود: ۲ میلیون و 300 هزار نفر در استان در ۷۱ شهر و ۱4۷ 
روستا تحت پوشش شرکت اب و فاضالب شهری هستند که عمده 
روستاهای بزرگ و روستاهایی که در حاشیه خطوط ما هستند یا 

تبدیل به شهر شده اند را شامل می شوند.
طاهری تصریح کرد: خشکسالی و کم بارانی باعث شده قنوات در 
مناطق کوهستانی مانند هجدک، جوزم و قنوات حسین اباد کرمان 
خشک شود و کم بارشی بر عموم سفره های آب استان اثر گذاشته 
و منابع آبی ما کاهش چشمگیری را داشته اند و امسال تابستان 

بسیار سختی داریم.
وی بیان کرد: برای امروز و فردا زون و سفره آبی در شمال استان 
و شهر کرمان چیزی ندارد که آب به دست ما بدهد و اکنون گزینه 
ای برای تامین آب شهرهای شمال استان برای جواب دادن تا سال 

۱400 نداریم.
وی در ادامه افزود: در استان کرمان و استان هایی مانند ما باید 
سازگاری با کم آبی را دنبال کنیم زیرا از سال ۷6 بارندگی های 

قابل توجهی نداشته ایم.
طاهری با بیان اینکه در این راستا باید در همه بحث ها از جمله 
آبیاری فضاهای سبز، استفاده از کولرها و ماشین لباسشویی منازل و 
... به مصرف آب توجه کنیم تصریح کرد: هر کولر آبی در این روزها 
بیش از مصرف هر خانوار آب مصرف می کند و باید توجه کرد که 

برای هر بار مسواک زدن که شیر آب را باز می گذاریم، ۱5 لیتر 
آب مصرف می شود.

همه  یادآور شد:  کرمان  استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 
با فرهنگ سازی مناسب  و  به دست یکدیگر دهیم  باید دست  ما 
و صرفه جویی در مصرف آب، تابستان 9۷ را با کمترین مشکالت 

سپری و از مصارف بی رویه آب جلوگیری کنیم.
طاهری تاکید کرد: 56 درصد جمعیت استان کرمان با تنش آبی 
مواجه و در وضعیت قرمز قرار دارند و اگر مردم به کمک ما نیایند، 

کرمان و زرند جیره بندی می شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دهج و جوزم در شهربابک، هجدک 
راور، جبالبارز و زهکلوت در رودبار در شرایط حاد و جیره بندی 
باید در صرفه  اجرایی  هستند تصریح کرد: مردم و دستگاه های 

جویی و همراهی با ما نهایت تالش را داشته باشند.

محبوبه دهیادگاری:
به  که  است  پزشکی  ژنتیک   از  شاخه ای  ژنتیک  مشاوره 
بررسی احتمال بروز بیماری های ژنتیکی در افراد می پردازد.

مشاوره ژنتیک بر اساس تعریف انجمن ژنتیک انسانی آمریکا 
در سال۱9۷5به شرح زیر تعریف شده است:

مشاوره ژنتیک یک فرایند ارتباطی است که به مشکالت 
انسانی ناشی از رخ دادن یا احتمال رخ دادن یک بیماری 

ژنتیکی در خانواده می پردازد.
اینفرایندشاملتالشفردیاافرادآموزشدیدهدر

جهاتزیراست:
۱( تفهیم واقعیتهای پزشکی شامل تشخیص، سیر بیماری و 

درمانهای در دسترس
۲( تعیین نقش توارث در ایجاد بیماری و تعیین احتمال 

بروز مجدد آن
3( فهم راههای مختلف برخورد با احتمال بروز بیماری

بروز  احتمال  گرفتن  نظر  در  با  مناسب  تصمیم  اخذ   )4
بیماری، ارزشها و معیارهای اخالقی خانواده

کاربردمشاورهژنتیک:
کلیه افرادی که قصد ازدواج، به خصوص از نوع فامیلی را 
دارند یا در خانواده آنان افراد مبتال به بیماری های ارثی 
وجود دارد و نیز کسانیکه در انتظار فرزنداند یا نگران تکرار 
یک بیماری ارثی در خانواده هستند الزم است به مشاور 
ژنتیک مراجعه کنند. بعالوه از آنجا که آزمایش های ژنتیک 
در بسیاری موارد گران هستند یا اطالعات پرسنل پزشکی 
این زمینه کافی نیست بهتر است به مراکز تخصصی  در 

مشاوره مراجعه کنند.
مراحلگوناگونمشاورهژنتیک:

مشاوره ژنتیک در کلیه مراحل زندگی به شرح زیر قابل 
عرضه است:

مشاورهژنتیکپیشازازدواج:
این مشاوره که بیشتر در ایران رایج است و به افرادی ارائه 
می شود که قصد ازدواج دارند و در عین حال نگران ابتالی 
فرزند آینده خود به بیماری ژنتیکی هستند. به عالوه این 
مشاوره ها به افرادی توصیه می شود که در غربالگری قبل از 
ازدواج تاالسمی ناقل تشخیص داده می شوند یا به هر دلیل 
از سوی مراکز بهداشتی درمانی در خطر ابتالی نسل بعد به 

بیماری های ژنتیک هستند.
مشاورهژنتیکقبلازبارداری:

به  مبتال  فرزندی  دارای  که  می شود  ارائه  خانواده هایی  به 
بیماری ژنتیکی هستند، نگران ابتالی فرزند خود به بیماری 
ژنتیکی هستند یا یکی از والدین به یک بیماری ژنتیک یا 
یک بیماری سیستمیک مبتالست. به عالوه زوجینی که 
مبتال به سقط مکرر یا ناباروری هستند نیز توصیه می شود 
قبل از اقدام به بارداری بعدی به متخصص ژنتیک مراجعه 

کنند.

مشاوره ژنتیک یک امر ضروری

سالمت
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کتاب آب هرگز نمی میرد
رهبرانقالبدربارهاینکتابتاکیدکردند:»سالمبریارانحسین)علیهالّسالم(وسالمبرلشگرانصارالحسین

همدان؛وسالمبرشهیدان،دالوران،فدائیان،شیرانروزوعابدانشب؛وسالمبرشهیدزندهمیرزامحمدُسلگی
وبرهمسرباایمانوصبوراو؛وسالمبرحمیدحسامکهدردانههاییچونُسلگیوخوشلفظرابهماشناساند.

ساعتهایخوشوباصفائیرابااینکتابگذراندموبارهابادریغوحسرتگفتم:
درنگیکردهبودمکاشدربزمجنونمنهم/لبیترکردهزانصهبایجامپرفسونمنهم

هزارانکامدرراهاستودلمشتاقومنحیران/کهرهچونمیتوانمیافتنسویدرونمنهم...
درمیانکتابهایخاطراتجنگ،این،یکیازبهترینهااست.نگارشدرستوقوی،ذوقسرشار،سلیقهوحوصله،
هّمتبلند،همهباهمدستبهکارتولیدایناثرشدهاند.کتابخانمضّرابیدرشرححالشهیدعالیمقامعلی

چیتسازیاننیزدارایهمینبرجستگیهااست.ایندونفرازستارگاناقبالهمدانند.«
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سه شنبه
15 مرداد ماه 1398

صاحبامتیازومدیرمسئول:محمد معتمدی زاده          سردبیر:محمدعلی خردمندی        
نشانـی:سیرجــان-خیــابان شریعتی، نرسیــده بـه میــدان انقالب -  ساختمـان جامــکو
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@shirgan_news:پیامرسانسروش        shirgannews@gmail.com:پستالکترونیک
چاپولیتــوگرافی:مهـــدوی کـــرمان             توزیعکرمان:صانعی09۱34953۲۱4 اخبارآخر

مرگ ۳۲ هزار بیمار یمنی در نتیجه محاصره فرودگاه صنعاء

بهگفتهدونهادحقوقبشری،اززمانبستهشدنفرودگاهصنعاءدر
آگوست2016تاکنون،نزدیکبه32هزاربیماریمنیبهعلتناتوانی

برایسفربهخارج،بهمرگزودرسدچارشدهاند.

مصطفیکورکی:
یک ویژگی بسیار مهم افراد آینده نگر این است که خیلی خوب می توانند نقاط را زنجیروار به هم متصل کنند

 و تصویر کلی را بنگرند. آنها محو تکه های پازل زندگی نشده اند و همیشه کل زندگی را با هم می نگرند نه
 اینکه فقط به یک بخش توجه کنند. آنها می توانند تار و پود زندگی را بتنند. این کار به آنها اعتقاد و بینش
 می دهد. آینده نگری بقدری حائز اهمیت و قابل تامل است که امیرالمؤمنین علی )ع( فرمودند اَْعَقُل الّناِس

 اَنَْظُرُهْم فِی الَْعواقِِب.)5۱( عاقل ترین مردم کسی است که بیشتر در عاقبت کارهایش بیندیشد
از جمله ویژگی های بارز و مهم افراد آینده نگر می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

۱- مسئولیت سرنوشت خود را می پذیرند :  از آنجا که آینده نگری یعنی خود را از سایر افراد جدا کردن، بنابراین استقالل و مسئولیت پذیری افراد 
آینده نگر در طول زمان تقویت می شود. کم کم می فهمند که کارهایشان تبعات و پیامدهایی دارد و هر کدام از ما مسئول خلق سرنوشت خود 
هستیم. می بینید که نمی توان بر ایده های از قبل مشخص شده تکیه کرد. نمی توان آن نسخه از واقعیت را پذیرفت که عموم مردم سال هاست آن 
را پذیرفته اند. می بینید که باید خودتان تفکر کنید و مهم تر از همه حقیقت پنهان را ببینید ، کشف حقیقت هدف و سرنوشت واقعی بشریت است.
۲- در برابر فرصت ها گشودگی دارند : برای اینکه آینده نگر باشید باید ذهن باز داشته باشید و ذهن باز یعنی از ایده ها استقبال کنید و حتی اگر 

آن ایده ها با فرهنگتان ناسازگار است و جزو هنجارهای جامعه تان است آنها را پذیرا باشید.
برای اینکه آینده نگر باشید و ذهن بازی داشته باشید باید دست از خصلت طبیعی بشر که محافظه کاری و حفظ وضع موجود در جهان است 
بردارید. افراد آینده نگر فریب آسایشی که زندگی معمول و نرمال به همراه دارد را نمی خورند. آنها دانش و خرد متداول بشر را به چالش می کشند 

تا حدی که با قبیله ی خود شاخ به شاخ می شوند.
3- آینده نگر ها پشت کار دارند : اغلب افراد آینده نگر به سالح دیگری هم مجهز هستند که پشت کار نام دارد. آنها از سختی ها، تبعیض ها، 
شکست ها، تعصبات و گاهی فجایع و بالیای زندگی عبور می کنند و خم به ابرو نمی آورند. آنها اراده ای محکم دارند که باعث می شود هر بار که 
زمین خوردند دوباره روی پا بایستند. پشتوانه ی اراده ی آنها اعتقاد راسخشان است که خود آن اعتقاد راسخ ریشه در بینش و دیدگاهشان دارند.

4- افراد آینده نگر بینش قوی دارند : اغلب آینده نگرها بینش دارند و همانطور که از معنای آن بر می آید دارای بینشی هستند که جلوتر از زمان 
خود حرکت می کنند. داشتن یک بینش قوی در مورد آنچه که می خواهند به آن برسند و تغییراتی که می خواهند در جهان اتفاق بیفتد نه تنها 
به آنها انگیزه می دهد بلکه اعتقاد راسخی به آنها می دهد که بر مبنای آن حتی اگر تمام درهای جهان هم به روی آنها بسته شود به راه خود ادامه 

می دهند.  ما بدون داشتن یک بینش قوی و راسخ، هنگام مواجهه با شکست و مانع به بن بست می خوریم
نتیجه گیری :  *تعادل و توازن در زندگی        *هماهنگی در زندگی و بین اهداف و آرزوها       *انسجام و پیوستگی در زندگی   *کنترل بر 

خود و بر تصمیم ها و رفتارها     *تفکر و تدبر و تأمل در تصمیم گیری ها و انتخاب های مهم زندگی.
با توجه به مطالبی که درباره آینده نگری گفته شد می توان گفت که آینده نگری با کنترل کردن خود یک رابطه قوی دارد؛ چرا که وقتی فردی در 
وضعیتی قرار می گیرد که از خواسته های آنی اش به نفع اهداف بلند مدت تر خود می گذرد، تصمیم عاقالنه می گیرد و اسیر شرایط نمی شود، 
حتماً باید بر خود و بر نفس خود مسلط بوده و کنترل داشته باشد. سامان مندی و نظم و انضباط داشتن در زندگی هم یکی دیگر از وجوه آینده 
نگری است. این سامان و نظم، به ویژه در نحوه تفکر، شیوه استدالل، شکل عمل، تنظیم اهداف با آرزوها و خواسته ها، بیشتر به چشم می خورد.

کمبود کاالهای اساسی جهت آماده سازی ذهن مردم برای برجام 

غضنفریوزیراسبقبازرگانیوصمت:موقعیکهدولتتحویلآقای
روحانیشد،ذخایرکاالهایاساسیبهاندازهکافیبوداماآقایروحانی
وشایددولتمیخواستندشرایطرابرایبرجامآمادهکنندوذهن

مردمرابهسمتبرجامببرند.

شهید عباس بابایی 
سال 13۲9 در قزوین به دنیا آمد. او در رشته خلبانی در آمریکا تحصیل کرد و جزء خلبان های تیزهوش و ماهر کشور شد. او با 

رشادت ها و فداکاری هایش در طول جنگ تحمیلی، برگ زرینی به تاریخ دفاع مقدس و نیرو های هوایی ارتش افزوده است. عباس 
بابایی در سن 3۷ سالگی پس از یک عملیات برون مرزی در منطقه عملیاتی سردشت در تاریخ 15 مرداد مصادف با عید قربان سال 

13۶۶ با آتش پدافند نیروهای خودی کشته شد. پیکر پاک او در مزار شهدا در جنوب شاهزاده حسین قزوین به خاک سپرده شد.

تأیید تشکیل وزارت میراث فرهنگ و گردشگری از سوی شورای نگهبان

دیدار مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با هیئت مدیره باشگاه

سخنگویشوراینگهبان:
براساسرأیاکثریتاعضایشوراینگهبان،مصــوبهمجـلسدرباره
تشکیلوزارتمیراثفرهنگیوگردشگریتأییدشدواعضایآنرا

مغایرشرعوقانوناساسیتشخیصندادند

مدیره، هیئت با گهر گل صنعتی و معدنی مدیرعاملشرکت دیدار
مدیرعامل،کادرفنیوبازیکنانتیمفوتبالگلگهرسیرجانباحضور
رئیسشورایفرهنگیاجتماعیمنطقهگلگهرومدیرروابطعمومی

واموربینالمللشرکت

ویژگی های افراد آینده نگر


