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خانه احزاب بوشهر 
تأسیس می شود

عملیات گرده افشانی 
بیش از 2 هزار هکتار 
از نخلستان های خنج 

آغاز شد

حقوق شهروندی 
مسافران نوروزی در 
فارس صیانت می شود

برنامه وزارت بهداشت 
برای کنترل اولین علت 

مرگ ایرانیان 
۹۰ دقیقه طالیی که باید جدی 

گرفته شود

سال جدید را چگونه 
پیش بینی می کنید؟
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نمایشفیلم
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معاونعمرانیاستاندارفارس:

خط دوم انتقال آب به شیراز سال آینده افتتاح می شود
انتقال آب دریا به استان فارس

استاندارفارس:

 شرایط مطلوب برای استقبال از مسافران نوروزی 
22در فارس فراهم است

22

روزنامه

اقامتگاه های 
بوم گردی، ترکیبی 
از فرهنگ، تاریخ، 

معماری

26444

26439

  

  

تعرفهیبیمهورزشکاران
افزایشنمییابد

فارس قطب درمان پزشکی 
ورزشی خواهد شد

7

ورزشی
  

 قتل خواهرخوانده 
 6 ساله 

به خاطر حسادت
7

حوادث

جناب آقای غالمعلی پرکان
و استرس از پر سرگذاشتیم پشت که را سالی
کمبودهابرایشمامدیریتمحترمبود،خواستم

بدانیدمادیدیمکهاینگونهالیقتقدیرید.
سال ۱۳97 مبارک

عضو انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه سماء

سرکار خانم ایزدی
از کردم پیدا توفیق امسال ازاینکه
هدایتارزشمندوبهرهگیریازعلمو
برای اندیشهواالیشمادرکالسسوم
سماء آموزشگاه در پیایی سال دومین
خرسندی و شعف از سرشار ببرم بهره

هستم.
ممنونم که بودید

سرکار خانم محسن پور
امسالبهلطفرهنمودهایارزشمند
ممتاز لیاقت بزرگ خداوند شما،
مقطع قرآن، قرائت رشته در شدن
سومدبستاندرشهرستانکازرونرا

ازمنحقیردریغنفرمود.
ممنون به خاطر حمایتتان

سیدماهانقائمی

سیدماهانقائمی

فیلم ماشیِن فروشی شما                       
فیلم منزل شما

فیلم جشن تولد خود، فرزندان و نوه هایتان             
و فیلم انواع آگهی های خود را 

به ما بسپارید تا در روزنامه طلوع 
کنار متن ارسالی تان به نمایش بگذاریم.

روش نوین مطبوعاتی ما با فیلم

تلفن تماس دفتر روزنامه طلوع :

         ۳2۳44772-۳-4         42229246 

 روش نوین مطبوعاتی
 ما را به دیگران نیز 

یادآور شوید.

از سایت روزنامه طلوع
 دیدن فرمائید :

www.tolounews.com

09۳04۵4۱2۱7
tolounews@بهکانالتلگرامروزنامهطلوعبپـیوندید:

شمارهتلگرام:

س : روزنامه طلوع
 عک

است؛  »پیشگیری«  و  »پیش بینی«  دنیای  جدید،  دنیای 
آینده  جامع تر  و  واقعی تر  دقیق تر،  بهتر،  بتوانند  که  کسانی 
از  توانست  خواهند  بیشتر  حسابگری  با  کنند  »پیش بینی«  را 
 مخاطرات آن »پیشگیری« کرده و بر وجوه مثبت تحوالت آن 

بیفزایند.
اولین و پیشتازترین »پیش بینی کنندگان« و »پیشگیری کنندگان« 
حکومت ها هستند. حاکمان کشورها باید این قدر درایت، کیاست، 
هوش و ذکاوت و قدرت تحلیل و تشخیص قوی داشته باشند که 
بتوانند حوادث و رخدادهای پنهان خارجی و داخلی را استنباط 
گرداب  در  و  نشده  ناگهانی  شرایط  مغلوب  تا  کنند  ادراک  و 

حوادث و تحوالت غافل گیر نشوند.
احتمالی  به وقایع  لذا هم  برخی حکومت ها چنین قدرتی دارند؛ 
داخل  تحوالت  و  هم حوادث  و  می کنند  پیدا  آگاهی  جهان  در 
با  و  کرده  »پیش بینی«  به خوبی  آینده  در  را  خود  کشور 
نمودار  باالی  »نقطه  در  را  خود  مردم  تحسین برانگیز،  مدیریتی 
و  اغتشاشات  شورش ها،  از  تا  می دهند  قرار  رضایت مندی« 

حوادث غیرقابل کنترل، »پیشگیری« کنند.
پیش بینی  توان تجزیه وتحلیل و  این  از حکومت ها،  بعضی دیگر 
که  می مانند  منتظر  روزمرگی،  با  و  نداشته  را  پیشگیری   و 
فکر  به  شتاب زدگی  و  باعجله  آنگاه  آید«  پیش   »چه 
»راه حل و کنترل آنی« می افتند. این ها باالخره اگر از حوادثی 
برهند در حوادث بعدی، مغلوب می شوند و لذا همیشه در حالت 

دلهره، ترس و نگرانی از وقایع جهانی و داخلی به سر می برند.
درجه  به  بستگی  و  دارند  بینابین  حالتی  حکومت ها،  سوم  نوع 
از  پاره ای  در  مدیریتشان،  و  درایت  هوشمندی،  و  فراست 
به  دیگر  پاره ای  در  و  اول  نوع  حکومت های  گونه ی  به  موارد 
اینکه چند درصد  گونه ی حکومت های نوع دوم عمل می کنند. 
کشور  به  کشوری  از  »این چنین اند«  درصد  چند  و  »آن چنان« 

دیگر متفاوت است.
نوع  این  متغیر  از  تابعی  جهان  کشورهای  همه  در  نیز  مردم 
حکومت ها هستند و »خوشبختی« یا »بدبختی« آن ها به توانمندی 

حکومتشان ارتباط مستقیم دارد.
و  نخبگان  و  دانشمندان  اندیشه  و  آرا  بر  حکومت  قدر  هر 
مدیران به روز، بیشتر اتکا داشته باشد، در فهم اوضاع خارجی و 
داخلی و »پیش بینی« و »پیشگیری« موفق تر خواهد بود و هر 
نمودار  شیب  باشد،  استوار  نحیف  و  ضعیف  اندیشه های  بر  قدر 
رضایت مندی مردم به سمت پایین تر میل خواهد کرد و اوضاع 
توان »پیش بینی« و »پیشگیری« آن کمتر خواهد  شکننده تر و 

بود. 
تک تک،  خود،  تحلیل  و  فهم  وسعت  به تناسب  نیز  مردم  البته 
می توانند آینده را »پیش بینی« و در حد توان خویش »پیشگیری« 

کنند.
در سال جدید شمسی چگونه  ایران  و  اوضاع جهان  نظر شما  به 

خواهد بود؟

نوروزتان مبارک

سال جدید را چگونه پیش بینی می کنید؟

روزنامـه طلوع آگهی و مشـترک می پـذیرد
4229246 - ۳2۳44772


