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قیام تمام قد مساجد و اوقاف در برپایی جشن های غدیر 

شهر مزین به نام علی )ع( 
کرونا پرونده عمر 111 نفر را بست

  فوتی های کرونا در خراسـان جنوبی به 111 نفر رسـید. رئیس دانشگاه علوم 
پزشـکی بیرجند گفت: روز گذشـته با فوت یک نفر دیگر، آمار فوتی های ناشـی 

از کرونا در خراسان جنوبی. . . 
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خداقوتی امدادی ها به 
»خراسان جنوبی«

4

یادداشت 

غالمرضا بنی اسدی

خبرنگاران، امانت داراِن آبروی مردم



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2
 
خراسان جنوبی 61سال پیش           

در روزنامه

کالس کشتی
روزنامه خراسان در شماره 2971 به تاریخ 18 مهر 1338در مطلبی در 
صفحه 6 آورده است: از اول مهرماه بنا به دستور آقای مهندس ناصح فرماندار 
و رئیس سازمان تندرستی و تربیت بدنی شهرستان بیرجند کالس کشتی زیر 
نظر آقای رضائی طلب دبیر ورزش دبیرستان ها تشکیل گردید تا عالقه مندان 
در کالس مزبور به تمرین بپردازند ضمنا آقای دربان قهرمان کشتی استان نهم 
که به بیرجند انتقال یافته همه شب عالقه مندان و شرکت کنندگان در کالس 

کشتی را تحت تعلیمات قرار داده و از تجارب خود به آن ها بیاموزد.

ستون حرف مردم 
روزنامه خراسان جنوبی 

انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست. حرف مردم 

                                                
ــر: نماب

056 32448054  
پیامک:

2 0 0 0 9 9 9  
ــن: تلف

056 32448050

 معاون مسکن 
اداره کل راه و 

شهرسازی:
 یکی از دالیل 

استقبال کمتر 
مردم از طرح، 

پرداخت وام  18 
درصدی و اقساط 

یک میلیون و800 
هزار تومانی 
ماهانه است

فرار از خانه دار شدن
دردسرهای مسکن ملی پیش پای برخی متقاضیان
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مراجعـه مردمـی بـه بنیـاد مسـکن نهبنـدان کـم  ●
نیسـت امـا در شـرایط کرونایـی برخـی مراجعـه 
کنندگان نه تنها فاصله الزم را رعایت نمی کنند بلکه 
ماسـک هم ندارنـد. از سـوی دیگر توسـط مسـئوالن 
اداره هم چنـدان توصیه ای به رعایـت فاصله گذاری 

نمـی شـود.
مرکز اسـتان در شـرایط قرمـز قـرار دارد امـا باز هم  ●

خیلـی از افـراد رعایـت نمـی کننـد. در مراکـز تجمع 
هـم افـرادی دیـده مـی شـوند کـه نـه تنهـا ماسـک 
ندارنـد بلکـه در کنـار یکدیگـر شـرایطی را مقابـل 
چشـم رهگذران قرار می دهند که انگار کرونا وجود 
نـدارد. کاش در ایـن بـاره تصمیـم هـای جـدی تـری 

اعمـال مـی شـد.
از نیروهـای کادر درمـان یکی از بیمارسـتان های  ●

اسـتان هسـتم. با توجـه بـه وضعیتـی کـه از بیمـاران 
کرونایـی می بینـم از مـردم می خواهـم تا مـی توانند 
به بیمارسـتان ها مراجعه نکنند و در صورت مراجعه 
ماسـک زدن و رعایـت فاصلـه را فرامـوش نکننـد. 
متاسـفانه وقتی بـه برخی مراجعـه کننـدگان درباره 
اسـتفاده از ماسـک  یـا رعایـت فاصلـه تذکـر داده می 
شود موضوع را به تمسـخر می گیرند و جواب سرباال 
می دهنـد در حالی کـه کرونا شـوخی بردار نیسـت و 
اگر نبـود حاال در شـرایط بهتری زندگی مـی کردیم.

کسـی کـه مسـتاجر اسـت در هـر شـرایطی بایـد  ●
اجـاره  یا رهـن بپـردازد پس ایـن چه تصمیمی اسـت 
کـه مسـئوالن بـرای پرداخـت ودیعـه مسـکن شـرط 
گذاشـته انـد و آن را بـه افـراد خـاص مـی پردازنـد در 
حالی که کمتـر مسـتاجری پیدا می شـود که نیـاز به 

ایـن کمـک نداشـته باشـد.
ماجـرای انتقـال اسـتاندار بـه کجـا رسـید؟ چـرا  ●

مسـئوالن اسـتان و نماینـدگان مـردم در مجلـس 
گزارشـی از اقدامـات انجـام شـده بـرای ابقـای 
اسـتاندار، در اختیـار افـکار عمومـی قـرار نمـی 

؟ هنـد د

کرونا پرونده عمر 111 نفر را بست
فوتی های کرونا در خراسان جنوبی به 111 نفر رسید. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند گفت: روز گذشته با فوت یک نفر دیگر، آمار فوتی های ناشی 
از کرونا در خراسان جنوبی به 111 نفر افزایش یافت. به گفته دکتر »دهقانی« 
12۵ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان های خراسان جنوبی بستری شده اند 
که 23 نفر آنان در بخش های ویژه به سر می برند. وی افزود: از 12۵ بیمار حاد 
تنفسی، تست کرونای ۵1 نفر مثبت است که 2۰ نفر آنان در بخش های مراقبت 

ویژه بستری هستند و حال هشت نفر مناسب نیست.

افزایش 18 درصدی تقاضای 
سرمایه گذاری 

تقاضـای جدیـد سـرمایه   36 ابتـدای سـال  از 
گـذاری در اسـتان ثبـت شـده اسـت کـه نسـبت به 
مدت مشـابه سـال گذشـته 18 برابر شـده اسـت. 
مدیر عامل شـرکت شـهرک هـای صنعتی اسـتان 
از پیگیری احیـای 2۰ واحـد راکد در اسـتان خبر 
داد و گفت: در تامین زیرسـاخت ها برای سـرمایه 
همـه  بـرای  و  نیسـت  مشـکلی  جدیـد  گـذاران 
درخواسـت هـای سـرمایه گـذاری، درکمتریـن 

زمـان جـواز تاسـیس صـادر مـی شـود.
 بـه گفتـه »پارسـا« امسـال 36 تقاضـای جدیـد 
سـرمایه گـذاری در اسـتان ثبـت شـده اسـت کـه 
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 18 برابـر 
شـده اسـت و بـرای تحقـق و عملیاتـی شـدن ایـن 
قراردادهـا 6۵۰ میلیـارد ریـال سـرمایه گـذاری 

مـی شـود. 
وی اولویـت هـای اسـتان را در حـوزه صنعتـی، 
توسـعه خوشـه زرشـک و عنـاب دانسـت و از راه 
اندازی خدمـات کسـب وکار خبـرداد و افـزود: در 
کلینیـک کسـب وکار راه انـدازی شـده مشـاوران 
مرتبـط بـا مشـکالت واحدهـای صنعتـی مسـتقر 
هسـتند و واحد های صنعتی برای رفع مشـکالت 

مـی تواننـد از ایـن مشـاوران بهـره ببرنـد.

تساوی ارزشمند »04 « مقابل 
میزبان تهرانی

حسینی- تیم فوتبال مرکز آموزش ۰4 امام رضا 
)ع( استان در رقابت های لیگ سه در برابر میزبان 
خود » تازان« تهران موفق به کسب یک امتیاز 

ارزشمند شد.
 به گفته »سرهنگ فرامرزی« مدیر عامل تیم ۰4، 
در پایان این دیدار که در هفته سیزدهم رقابت 
های مرحله دوم لیگ سه عصر روز سه شنبه در 
خانه حریف برگزار شد دو تیم به نتیجه مساوی دو 

بر دو رضایت دادند. 
به گزارش خبرنگار ما تیم ۰4 با کسب 19 امتیاز 
و با 6 امتیاز اختالف با تیم اول گروه در رده ششم 

جدول گروه یک این رقابت ها قرار دارد.

نماینده ولی فقیه:

مکتب اسالم هرگز پیر نمی شود
حق  به  بلکه  نیست  متکی  قدرت  به  اسالم  مکتب 
متکی است و این مکتب هرگز پیر نمی شود. نماینده 
ولی فقیه در استان در نشست امامان جمعه خراسان 
جنوبی با اعالم این که رمز اصلی انقالب اسالمی این 

است که از مکتب اهل بیت)ع( و اسالم ناب نشئت 
گرفته است گفت: مکتب اسالم هرگز پیرنمی شود 

چون به قدرت متکی نیست بلکه به حق متکی است.
به گفته حجت االسالم والمسلمین »عبادی« دشمنان 
اسالم تمام سعی و تالش خود را به کار گرفتند تا نام 
حضرت علی)ع( را از تاریخ محو کنند اما نه تنها محو 
نشد بلکه امروز دنیا را پر کرده است. امروز می طلبد 

شما امامان جمعه متفرقاتی را که از زبان دیگران 
و بیگانگان درباره هر یک از ائمه اطهار مطرح شده 
است ، جمع آوری کنید و تحت یک موضوع قرار دهید 
و چنین اقدامی بسیار ارزشمند خواهد بود. وی افزود: 
حق مبتنی بر فطرت انسان است و شاید بتوان آن را 
کوبید و در محاصره قرار داد اما هرگز نمی شود آن 

را نابود کرد.

ماراتن 6500 نفر در آزمون ارشد

امروز همزمان با سراسر کشور 6 هزار و 49۵ داوطلب استان در آزمون 
کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شرکت می کنند. مسئول 
اجرایی برگزاری این آزمون گفت: متقاضیان در روز های پنج شنبه 16، جمعه 
17 و شنبه 18 مرداد آزمون می دهند و امروز سه هزار و ۵89 نفر با یکدیگر 
رقابت خواهند کرد. به گفته »کالته بجدی« امروز آزمون به صورت تجمیعی 
در دو دانشگاه بیرجند و دانشگاه صنعتی برگزار می شود و حدود هزار و 1۰۰ 
داوطلب آقا فردا در دانشگاه صنعتی و بقیه داوطلبان در دانشگاه بیرجند در ۵ 
حوزه شامل پردیس مهندسی، ساختمان آموزشی دکتر حسن پور، ساختمان 

آموزشی شماره یک، ساختمان تربیت بدنی و سالن امید حضور می یابند.

جریمه ۲۶8 میلیون ریالی 
قاچاقچی دارو

 268 پرداخت  به  بیرجند  در  دارو  قاچاقچی 
میلیون ریال جریمه در حق دولت محکوم شد. 
اساس  بر  گفت:  حکومتی  تعزیرات  کل  مدیر 
این پرونده، ماموران ایست و بازرسی علی آباد 
از  عبوری  خودرو های  کنترل  هنگام  بیرجند 
عدد  هزار   72 سواری  خودروی  دستگاه  یک 
قرص کشف و گزارش آن را به اداره کل تعزیرات 
حکومتی ارسال کردند. »محمد حسین اشرفی« 
افزود: پس از بررسی و محرز شدن تخلف، متهم 
عالوه بر ضبط کاال های مکشوفه به پرداخت 268 

میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

زمان توزیع کتاب های درسی
زمان توزیع کتاب های درسی دانش آموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم  
اعالم شد. مدیر کل آموزش وپرورش به خبرنگار ما گفت: توزیع کتاب های درسی 
رشته های فنی و حرفه ای وکار  دانش و همچنین مدارس استثنایی از 1۰شهریور، 
متوسطه اول 2۰ مرداد، متوسط دوم 27 مرداد و مقطع ابتدایی از دوم شهریور 
آغاز می شود.به گفته »واقعی« امسال کمترین تنش وآسیب را در زمان ثبت نام 
دانش آموزان داشتیم و با تدابیری که لحاظ شد درکمال آرامش ثبت نام محقق 
شد. او ادامه داد: هم اکنون 7۰ درصد دانش آموزان استان در استفاده از شبکه 
شاد مشکلی ندارند و برای 3۰ درصد باقی مانده روش های دیگری مانند رسانه 

ملی، بسته های آموزشی و ... برنامه ریزی شده است.

اشتغال 739 نفر با پرداخت یارانه دستمزد

زهرا قربانی - طی یک سال اجرای طرح پرداخت 
یارانه دستمزد برای 739 نفر در استان فرصت 

شغلی ایجاد شد.
به گزارش »خراسان جنوبی« مدیر کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گفت: تعداد واحدهای اقتصادی 
مشارکت کننده در این طرح، 146 بنگاه بود و به 

کارفرماها برای به کارگیری نیروها 16 میلیارد و 
118 میلیون ریال پرداخت شد.

پرداخت  طرح  هدف  جامعه  »اشرفی«  گفته  به 
یارانه دستمزد را جوانان بیکار جویای شغل اولی 
و  اشتغال  از  برخوردار  کم  و  محروم  مناطق  در 
همچنین بنگاه های اقتصادی رسمی فعال در 

شهرستان های کم برخوردار از اشتغال تشکیل می 
دهند.وی افزود: بر اساس طرح یارانه دستمزد، به 
کارآفرینانی که از شغل اولی های دانشگاهی در 
واحد های خود استفاده کنند، به میزان 3۰ درصد، 
یارانه دستمزد تعلق می گیرد تا هزینه های اشتغال 

برای آنان نیز کاهش یابد.

قاضی القضات با برشمردن وظایف خبرنگاران مطرح کرد

مطالبه گری سخت در دوره برخی سوء مدیریت ها

انصاری- اکنون برخی سوء مدیریت ها مطالبه گری را 
سخت کرده و اگر خبرنگاران، مطالبه گری نکنند این 
مطالبات به اعتراض خیابانی مردم تبدیل می شود و 

دشمن از آن سوء استفاده خواهد کرد.
مدیران  از  خود  که  استان  دادگستری  کل  رئیس 
رسانه ای محسوب می شود، این مطلب را روز گذشته 
در نشست با خبرنگاران مطرح و البته بر این نکته 

هم تاکید کرد که ورود رسانه ها به مسائل جناحی 
و سیاسی و جانبداری از آن ها سبب کاهش اعتماد 
مردم می شود و از آن جایی که با مطالبه رسانه ها 
برخی از مسائل به نتیجه می رسد و مشکالت مردم 
حل می شود، رسانه ها باید از آن چه سبب سلب اعتماد 
عمومی مردم می شود پرهیز کنند و به شایعات دامن 
نزنند بلکه باید اخبارشان مستند باشد. حجت االسالم 

»حمیدی« ضمن تاکید بر این نکته که از اطالع رسانی 
مستند رسانه ها در راستای مبارزه با فساد قبل از 
انتشار حمایت می کنیم اهداف رسانه ها را یادآور شد 
و اظهارکرد : باید انتقاد سازنده همراه با پیشنهاد باشد 
و نقاط ضعف و عملکرد مسئوالن و مشکالت جامعه 
همان گونه که وجود دارد منعکس شود. او وظیفه 
جامعه در مقابل خبرنگاران را هم یادآور شد و گفت که 
امروز باید اعتماد به خبرنگاران و رسانه ها در جامعه 
تقویت شود تا نماینده افکار عمومی برای پیگیری 

مطالبات مردم باشند.

موافقت اولیه اعالم شد

سرمایه گذاری 100 
میلیاردی بانک تجارت در 

محور سربیشه - ماهیرود
موافقت اولیه بانک تجارت برای مشارکت در 
احداث پروژه باند دوم محور سربیشه- درح- 
ماهیرود به عنوان معبر ترانزیتی استان گرفته 
شد. مدیر کل راه و شهرسازی با بیان این مطلب 
افزود: موافقت اولیه بانک تجارت برای مشارکت 
1۰۰ میلیاردی در احداث پروژه باند دوم محور 
سربیشه - درح - ماهیرود با استفاده از ظرفیت 
ماده ۵6 دریافت شد.به گفته »داعی« هم اکنون 
۵3 کیلومتر از این محور در قالب دو قطعه در 
شده  انجام  های  پیگیری  با  و  اجراست  دست 
مطالعه 72 کیلومتر باقی مانده تکمیل شده است 
که با این موافقت سرعت اجرای عملیات دوبانده 

شدن این محور افزایش می یابد. 

ضحی- اذعان به کم کاری های دولت در هفت سال 
گذشته از نکاتی بود که دکتر »روحانی« رئیس جمهور 
چندی پیش به آن اشاره کرد، کم کاری هایی که در 
سال های اخیر مستاجران را حتی برای پیداکردن 
یک خانه اجاره ای به دردسرهای متعدد گرفتار کرده 
است. بی برنامگی ها در حوزه مسکن و افت تولید 
در این حوزه سبب گرانی بیش از حد خانه ها شده و 
قدرت خرید مستاجران را بسیار پایین آورده است. 
در یک سال اخیر دولت وعده های بسیاری برای خانه 
دار شدن مردم داده است اما هنوز نه تنها این وعده ها 
در عمل هیچ کمکی به خانه دارشدن خانوار ها نکرده 
بلکه شرایط اجرای برخی از این طرح ها از جمله طرح 
اقدام ملی مسکن نیز باعث سردرگمی متقاضیان و 

حتی انصراف آنان شده است.

اقساط سنگین
یکی از متقاضیان طرح ملی مسکن به خبرنگار ما 
گفت: اگرچه این طرح همه را در بر می گرفت اما فقط 
نصیب افراد پولدار شد.این شهروند با اشاره به این 
که مرحله ثبت نام در سایت مشکالت زیادی داشت، 

افزود: در همان مرحله نخست باید شخص بسیار 
خوش شانس می بود تا می توانست در سایت ثبت نام 
کند.  به گفته »شرفی« متأسفانه اطالع رسانی ها برای 
تأیید شدگان فقط از طریق پیامک بود در حالی که 
بسیاری از افراد پیامک دریافت نکردند و از سوی دیگر 
برای تحویل مدارک چند بار باید مراجعه می کردیم، 
مگر مردم چند بار باید برای شرکت در یک طرح مدرک 
تحویل دهند  یا در سایت بارگذاری کنند.یکی دیگر 
از شهروندان هم گفت: اگر هدف خانه دار کردن 
مردم است باید با توجه به مشکالت اقتصادی مردم 
را هم درک کنند.او افزود: وزیر راه وشهرسازی بگوید 
مستاجر اگر پول پیش خود را از صاحبخانه بگیرد و 
برای مسکن ملی واریز کند تا آماده شدن این مسکن، 
باید کجا زندگی کند؟ در همین ابتدا باید 4۰ میلیون 
تومان واریز کنم و بعد هم هر ماه یک میلیون و 8۰۰ 
هزار تومان قسط بپردازم در حالی که درآمد آن چنانی 
ندارم.یکی دیگر از شهروندان هم گفت: افرادی مانند 
من که سال هاست مستاجر هستند چگونه در ماه یک 
میلیون و8۰۰ هزارتومان قسط بدهند و ضمن واریز 
4۰ میلیون تومان آورده برای احداث خانه  دیگر هزینه 

های درخواستی را تامین کنند بنابراین افرادی چون 
من ناچار هستیم از این طرح انصراف دهیم.

قیمت ساخت به نرخ روز 
معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی هم در پاسخ به 
گالیه های مطرح شده با اشاره به این که فرد متقاضی 
در هر مرحله از کار باشد و از ادامه منصرف شود، می 
تواند اقدام نکند، گفت: اگر واحدها را انبوه ساز بسازد 
قیمت براساس روز حساب می شود اما در برخی 
شهرستان ها ساخت وساز به صورت گروه ساز است و 

بیشتر از اقدام انبوه ساز استقبال می شود.
»علیزاده« از پنج هزار و 198 متقاضی طرح اقدام ملی 
مسکن در فاز نخست در حالی خبر داد که در فاز دوم 
این طرح پنج هزار و4۰1 نفر و در مرحله سوم 984 
متقاضی ثبت نام کردند.به گفته وی بعد از ثبت نام 
متقاضیان، نوبت به تکمیل مدارک رسید که ابتدا در 
مرکز استان سه هزار و 883 نفر و در مراحل بعد هزار 

و117 نفر و سپس 432نفر پرونده تشکیل دادند.
وی افزود: طبق فراخوان هایی که چند مرحله در 
بیرجند اعالم شد سه هزار و1۰۰نفر تشکیل پرونده 
دادند که کار بررسی پرونده هزار و4۵۰ نفر انجام شد 
و به ترتیب حروف الفبا در مرحله نخست یعنی واریز 

مبلغ 4۰ میلیون تومان هستند.
وی گفت: 718 نفر حساب افتتاح و 34۰ نفر مبلغ را 
واریز کردند.به گفته وی یکی از دالیل استقبال کمتر 
مردم از طرح، پرداخت وام  18 درصدی و اقساط یک 

میلیون و8۰۰ هزار تومانی ماهانه است. 



خسروی

 از چند روز قبل مهیا شده و پای کار آمده اند تا گوشه ای 
از کار را به دست گیرند؛ جشنی بزرگ در پیش است، 
جشنی به بزرگی غدیر. از کوچک و بزرگ، پیر و جوان، 
بازاری و مسجدی و ... برخی پرچم ها را از چند روز 
قبل آماده و در شهر علم کرده اند، خیابان های منتهی 
به مساجد و هیئت ها مزین به پارچه های رنگی و نوشته 
های مزین به نام علی)ع( شده است. پرچم های سبز 
به نشانه سبز علوی در جای جای بولوارها خودنمایی 
می کند. بعضی هم به فکر طبخ غذا هستند تا در عید 
اکمال دین، سنگ تمام بگذارند؛ اما حرف هایی از 
جنس دغدغه برای برگزاری پرشورتر مراسم هم دارند؛ 
این که یک دست صدا ندارد و باید همه پای کار باشند.

تقویت محله محوری 
مسئول فرهنگی هیئت امنای مسجد باقر العلوم)ع( 
معتقد است امسال با وجود کرونا و برخی محدودیت 
ها اما دست پر به استقبال جشن عید غدیر رفته است. 
»اکبرپور« از برگزاری جشن محوری همزمان با شب 
عید غدیر در فضای باز مقابل مسجد خبر می دهد و آن 
را مهم ترین جشن دهه والیت مطرح و اضافه می کند: 
طبخ حدود دو هزار غذای گرم در صورت کسب مجوز از 
ستاد کرونا و اطعام مردمی به ویژه نیازمندان، اهدای 
جهیزیه به زوج های جوان و ... از دیگر برنامه های روز 

عید غدیر است. 
او برگزاری مسابقه کتاب خوانی و توزیع بسته های 
فرهنگی به مناسبت عید غدیر و آذین بندی کوچه های 
اطراف مسجد و محله و تا حد امکان چراغانی مقابل 
مسجد را هم فهرست می کند و از راه اندازی کاروان 
شادی و نورافشانی در برخی نقاط شهر مانند غفاری، 
معلم و ... همزمان با شب عید غدیر خبر می دهد 
هر چند شاید به نظر وی، امسال گستردگی مراسم 
به دلیل شیوع کرونا مانند سال های قبل نباشد اما 
اطمینان می دهد که از شور برگزاری جشن عید غدیر 

کاسته نخواهد شد.
به نظر او، هیئتی ها و مسجدی ها در این باره کار خود 
را به خوبی انجام و به نوعی خود را با شرایط وفق می 
دهند اما از نهادهای فرهنگی هم انتظار است که برای 

تحول بیشتر و پررنگ تر، پای کار باشند.
او به تالش و پیگیری ستاد مردمی غدیر  به  نصب پرچم 
در خیابان ها با همکاری مساجد و هیئت ها اشاره و 
اضافه می کند: اگر زمینه ای برای برگزاری مراسم به 
صورت محله محوری و پای کار آمدن همه مردم انجام 
شود اتفاق خوبی خواهد افتاد؛ البته این موضوع به 
یک مدیریت آن هم از نوع دولتی نیاز دارد تا زمینه رشد 
مساجد و محله ها با همکاری اصناف، نهادها به ویژه 
مردم زیر یک پرچم فراهم شود.به گفته وی، در صورت 
تقویت فرهنگ محله محوری می توان از ظرفیت همه 
افراد، دستگاه ها و ... برای برگزاری اعیاد بزرگی 
مانند غدیر استفاده کرد، البته هر چند قدم هایی در 
این باره برداشته شده است اما به نظر او، کمی دیر 
شروع شد و شاید در چند سال آینده نمود بیشتری 
داشته باشد چرا که برخی نهادها امسال پای کار آمدند 

و همکاری هایی انجام شد.

یک دست صدا ندارد
عضو شورای هیئت ابوالفضلی)ع( بیرجند هم که 
از یک هفته قبل از عید قربان و به مناسبت عید غدیر 
و دهه والیت به فکر تبلیغات محیطی و جمع آوری 
کمک های مردمی برای اطعام در این ایام افتاده 
جمهوری  خیابان  محدوده  بندی  آذین  از  است، 
اسالمی تا میدان امام حسین)ع( بیرجند با همکاری 
ستاد مردمی غدیر خبر و ادامه می دهد: همچنین با 
همکاری این ستاد، دو هزار و 500 بسته معیشتی 
برای توزیع بین نیازمندان، ایتام و 500 بسته گوشت 

به مناسبت روز عید غدیر توزیع خواهد شد.
»علیزاده« به پای کار آمدن خیران برای کمک به 
نیازمندان و نذورات به مناسبت عید غدیر و همکاری 
هیئت های مذهبی با ستاد مردمی غدیر برای آذین 
بندی شهر اشاره و اضافه می کند: همه هیئت ها به نام 

آقا امیرالمؤمنین)ع( پای کار آمدند.
او هرچند همکاری برخی نهادها برای برگزاری مراسم 
پرشور عید غدیر را کم رنگ می داند اما به حضور 
پررنگ اصناف، بازاریان، ستاد مردمی غدیر و ... هم 
اشاره می کند و با این تعبیر که یک دست صدا ندارد، 
می افزاید: امسال خودروهای صوتی با همکاری 
هیئت ابوالفضلی، یگان های ویژه و ستاد مردمی غدیر 

در میدان ابوذر مستقر خواهد شد.
نهادها  و  ها  سازمان  برخی  کاش  وی،  گفته  به 
درخصوص آذین بندی مقابل اداره های خود اقدام می 

کردند تا شهر رنگ و لعاب دیگری به خود می گرفت.

 دستگاه ها ورود کنند
مسئول فرهنگی هیئت امنای مسجد امام هادی)ع( 
نیز با اشاره به فرا رسیدن والدت امام هادی)ع( در 

آستانه عید غدیر؛ از تمرکز و محوریت فعالیت ها به 
مناسبت والدت این امام معصوم و آذین بندی محدوده 
بولوار این مسجد خبر می دهد و می گوید: به این 
مناسبت مراسم جشنی برگزار و کاروان شادی هم 

راه اندازی شد. 
»کاری« به برنامه سال گذشته به مناسبت عید غدیر 
هم گریزی می زند که غذای گرم طبخ و بسته های 
امسال  اما  شد  می  توزیع  نیازمندان  بین  غذایی 
به دلیل شرایط به وجود آمده و توزیع غذا در ماه 
مبارک رمضان امکان این برنامه کمتر است.او به 
ماشین نویسی به مناسبت عید غدیر روی خودروها در 
محدوده مسجد اشاره و اضافه می کند: چند سال قبل، 
به مناسبت عید غدیر آذین بندی هر خیابان به یک 
اداره و نهاد واگذار و محدوده های خاصی برای تزیین 
تعیین و ایستگاه های پذیرایی فعال شد، بنابراین 
شاهد برنامه های متنوع و جشن های ویژه و رنگ و 
لعاب خاصی در شهر بودیم.به نظر وی، در صورتی که 
اداره ها و نهادهای مختلف پای کار باشند و محدوده 
فعالیت را آذین بندی کنند، شاهد برگزاری مراسم 
ویژه تر و پشتیبانی قوی تری خواهیم بود. وی با اشاره 
به برگزاری مسابقه به مناسبت عید غدیر توسط ستاد 
نماز جمعه، معتقد است که برخی دستگاه ها برای 

شناساندن غدیر چندان ورود نکردند.

پویش های علوی
مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی 
هم با اشاره به این که بخش بزرگی از برنامه ها توسط 
انجام شده  المللی و ستاد مردمی غدیر  بنیاد بین 
است، از برگزاری جشن های بزرگداشت عید غدیر در 
برخی مناطق، پارک ها و میادین شهر به دلیل شیوع 
کرونا خبر و ادامه می دهد: برخی مساجد هم با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی اقدام به برگزاری مراسم 
می کنند.حجت االسالم »نوری« ادامه کمک های 

مومنانه و بخش بزرگی از هزینه کرد برگزاری جشن 
برای کمک به این رزمایش بزرگ را از ظرفیت های 
مساجد در این ایام می داند و می افزاید: هرچند برنامه 
مساجد در این ایام تغییر کرده اما تعطیل نشده و برخی 
بخش ها در قالب تولید ماسک، مواد ضد عفونی و ... 
فعال تر شده است.وی با اشاره به ورود بیشتر مساجد 
به آذین بندی شهر در محدوده قرارگیری با استفاده از 
ظرفیت های درونی، ضعف این موضوع را از سازمان 
ها و نهادهای اداری می بیند و با تاکید بر این که توقع 
از مجموعه اداری بیشتر است، اظهارمی کند: برخی 
حتی از نصب پرچم مقابل اداره هم دریغ کرده اند. وی 
از برگزاری دو پویش به نام های »فقط به عشق علی« و 
»اطعام علوی« با محوریت مساجد هم خبر می دهد که 
بخشی به منظور کمک به نیازمندان و بخش دیگر در 
زمینه های فرهنگی و ... هزینه می شود.حجت االسالم 
»مالیی« رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی نیز 
با اشاره به این که این نهاد متولی برگزاری مراسم ملی 
و انقالبی و سازمان تبلیغات اسالمی متولی اجرای 
مراسم مذهبی است، بزرگداشت مراسم دهه والیت 
و جشن غدیر را برعهده ستاد و بنیاد بین المللی غدیر 

متشکل از کمیته پشتیبانی، فرهنگی و ... می داند.

جشن ها و برنامه های اوقاف
مدیر کل اوقاف و امور خیریه هم اقدامات و برنامه های 
فرهنگی عید غدیر را تشریح  می کند و می گوید که راه 
اندازی کاروان های شادی و جشن در 13 امامزاده، 
تجلیل از سادات در 11 امامزاده و جشن در شب و روز 
عید در 23 امامزاده از جمله این برنامه هاست که با 
رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی عملی 
خواهد شد. حجت االسالم »بخشی پور« در کنار این 
موارد، برگزاری مراسم دهه والیت در 23 امامزاده، پخش 
مستقیم جشن در صدا و سیما و فضای مجازی، توزیع 
229بسته تبرکات علوی به ارزش یک میلیارد و 250 
هزار تومان، پخت و توزیع هفت هزار و 200 پرس غذای 
گرم را هم از دیگر برنامه های ویژه عید غدیر بیان می کند.

کاروان های شادی
دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر استان هم با اشاره به 
شکل گیری بنیاد غدیر در همه شهرستان ها و بخش ها، 
به راه اندازی کاروان شادی همزمان با عید قربان اشاره 
و اضافه می کند: حرکت این کاروان از یک مقصد آغاز و 
در طول مسیر به اقامه نماز در مساجد دارای فضای باز 
و مداحی و نورافشانی ختم می شود. »حاجی زاده« از 
مکاتبه و هماهنگی با اداره ها، نهادها، اصناف، مساجد 
و ... برای آذین بندی محدوده و خیابان های منتهی به 
مکان قرارگیری آن ها خبر و ادامه می دهد: کم  رنگ یا 
پررنگ بودن تبلیغات در هر نقطه به همت و امکانات نهاد 
و دستگاه مد نظر مربوط است.وی به راه اندازی پویش 
ها و مسابقه های مختلف به مناسبت عید غدیر اشاره و 
اظهار می کند که همزمان با روز عید غدیر یک هیئت 
10 نفره در هر شهرستان برای تجلیل از کادر درمانی 
و پرستاران عازم مراکز درمانی خواهد شد. همچنین 
پویش خانواده والیی با محوریت عکاسی از خطبه 
خوانی کودکان در خانه، تزیین منازل و برپایی جشن 
های خانگی به مناسبت عید غدیر برگزار و به نفرات برتر 

جوایزی اهدا می شود.

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

3 گزارش  

 دبیر اجرایی بنیاد 
بین المللی غدیر: 

حرکت کاروان 
شادی از یک مقصد 

آغاز و در طول 
مسیر به اقامه نماز 

در مساجد دارای 
فضای باز و مداحی 
و نورافشانی ختم 

می شود

 مسئول مرکز 
رسیدگی به امور 

مساجد: بیشتر 
مساجد به آذین 

بندی شهر در 
محدوده قرارگیری 

با استفاده از 
ظرفیت های درونی 

پرداخته اند اما 
ضعف این موضوع 
مربوط به سازمان 

ها و نهادهای اداری 
است
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قیام تمام قد مساجد و اوقاف در برپایی جشن های غدیر 

شهر مزین به نام علی )ع( 
 کم کاری شهرداران در استقبال

 از غدیر
کرونا تب و تاب را برای برپایی جشنی در خور موال علی )ع( کم کرده است و در 
این بین تنها دلخوشی شهروندان در این هوای مه آلوده کرونایی رنگ و لعابی 
است که شهرداری ها با نصب ریسه، آذین، بندی و ... به میادین، خیابان ها، 
معابر و ... می دهند اما با این که چند روز تا عید بزرگ غدیر باقی مانده است اما 
چندان تحرکی از سوی برخی شهرداری ها دیده نمی شود و آن چنان که باید و 

شاید، شاهد یا علی گفتن شهرداران این نقاط نیستیم. 
آن طور که خبرنگاران ما از نهبندان، سربیشه، اسدیه، قهستان، خوسف، 
سربیشه، درح، قاین، نیمبلوک، خضری دشت بیاض و... گزارش دادند، 
شهرداری ها در استقبال از عید غدیر به آذین بندی شهر فقط در چند میدان 
و معبر خاص اکتفا کرده اند و حال و هوای غدیری چندانی در این نقاط قابل 
مشاهده نیست البته شاید هم برنامه و اقدامات بیشتر در این زمینه را به دقیقه 
90 موکول کرده اند که این موارد با گالیه شهروندان از کم توجهی به این عید 
همراه بوده است. بنابراین گزارش هرچند شهرداری ها گامی کوچک برای 
استقبال از عید والیت برداشته اند اما اداره ها فقط به نصب پارچه و بنر در 
سردر اداره های خود اکتفا کرده اند و نمی توان شاهد اقدامی در خور از سوی 

آن ها برای بزرگداشت عید غدیر بود.

از گوشه و کنار استان

۴50 خانه، سهم محرومان شهری درمیان
450 واحد،سهم شهرهای درمیان از احداث 6 هزار واحد مسکونی محرومان 

است.
 »آسمانی مقدم« مدیرکل بنیاد مسکن در جلسه برنامه ریزی واحدهای 
مسکونی قشرهای کم درآمد درمیان از اداره های فنی و حرفه ای برای ارائه 
آموزش الزم به افراد و صنعت، معدن و تجارت به منظور تأمین مصالح استاندارد 

مورد نیاز اجرای طرح درخواست مساعدت کرد.
»بخشی« فرماندار درمیان نیز خواستار تعیین افراد واجد شرایط توسط بنیاد 
مسکن و اجرای بقیه مراحل زیر نظر شهرداری ها شد و گفت: برای پرداخت 
عوارض صدور پروانه ساختمانی و آماده سازی شوراهای اسالمی شهرها با دید 
و نظر مثبت و هیئت تطبیق، با تصویب و موافقت با تخفیف می توانند به اجرای 

طرح توسط شهروندان کمک کنند.

ایستگاه های هواشناسی درمیان 

افزایش می یابد

اداره کل هواشناسی تجهیز شهرستان درمیان به چند ایستگاه هواشناسی 
دیگر را در دستور کار دارد.

 »خندان رو« مدیرکل هواشناسی در دیدار با فرماندار درمیان، از اجرای طرح 
ارسال پیامک وضعیت پیش بینی هواشناسی و رصد اوضاع جوی به کشاورزان 
بنا به وضعیت منطقه و محصوالت آن خبر داد و افزود: با اجرای این طرح حدود 
153 میلیارد تومان ازبروز خسارت ناشی از آثار پدیده های جوی جلوگیری 
شد. »بخشی« فرماندار درمیان هم ضرورت استفاده از اطالعات هواشناسی 
در کاشت و حفاظت محصوالت کشاورزی را بسیار مهم دانست و گفت: توسعه 
امکانات و تجهیزات هواشناسی تقویت کننده زیرساخت های هر منطقه برای 

اجرای طرح های مختلف از جمله کشاورزی است.

ابالغ ۴50 میلیون تسهیالت اشتغال زایی

450 میلیون تسهیالت اشتغال زایی به استان ابالغ شد. »اشرفی« مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کارگروه اشتغال درمیان  با اعالم ابالغ مرحله 
پنجم تسهیالت سامانه کارا با اولویت پرداخت تسهیالت به طرح های ناتمام و 
طرح های نیازمند متمم، از ابالغ اعتبار مشاغل خانگی و پرداخت به طرح های 

پشتیبان به مبلغ 450 میلیون تومان خبر داد.
»بخشی« فرماندار درمیان هم با یادآوری اهمیت موضوع اشتغال در این 
شهرستان مرزی و محروم، بر آموزش جوانان، برند سازی محصوالت کشاورزی، 
صنایع دستی و ... با استفاده از ظرفیت تعاونی ها و نظارت بر اجرای مطلوب و 

دقیق طرح ها تأکید کرد.

با خبرنگاران 

لعاب نو در دهستان 
کرغند 

طرح هادی دهستان کرغند به اتمام رسیده است 
و هفته دولت به بهره برداری می رسد. مدیر بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی قاینات گفت: این طرح 
شامل جدول گذاری و زیرسازی آسفالت مسیر 
ورودی مرکز دهستان است که 12 میلیارد ریال 
هزینه داشته و از محل اعتبارات سفر استاندار 
شیری«  ابراهیم  مهندس»  است.  شده  تأمین 
ادامه داد: از آن جایی که طرح هادی کرغند در 
ورودی روستا به نوع بسیار زیبایی انجام شده 

در رونق اقتصادی آن تأثیر فراوان داشته است. 

زیباسازی ۱0 مدرسه
با آغاز طرح هجرت 3 از ابتدای مرداد، جهادگران 
10 باب  دانش آموز طبسی مرمت و به سازی 
مدرسه را به همت هفت گروه در دستور کار قرار 
دادند. به گفته فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
طبس اردوهای طرح هجرت 3 تا پایان شهریور 
ادامه دارد. سرهنگ »علی خبازی« با بیان این که 
فعالیت اردوهای جهادی در سه بخش مرمت، به 
سازی مدارس و غنی سازی اوقات فراغت مدنظر 
است، افزود: در بخش زیباسازی فعالیت هایی از 
قبیل دیوار نویسی، رنگ آمیزی، هرس درختان 
و نقاشی توسط دانش آموزان انجام خواهد شد. 
او ادامه داد: در بخش غنی سازی اوقات فراغت 
توسط گروه های طرح هجرت به امور فرهنگی، 
آموزشی و تشکیل حلقه های صالحین پرداخته 
می شود. به گفته او سال گذشته در این طرح 
250 میلیون ریال به مدارس خدمت رسانی شد.

معارفه پلیس راه بشرویه
رئیس جدید پلیس راه بشرویه با حضور جمعی از 
مسئوالن استانی و محلی معرفی شد. سرهنگ 
»توفیقی نیا« جانشین فرمانده پلیس راه استان 
خواستار همکاری ادارات و نهادها برای آموزش 

و فرهنگ سازی ترافیکی در شهرستان شد.
مهندس»شفیعی« فرماندار بشرویه نیز از عملکرد 
مثبت پلیس راه شهرستان و همکاری و تعامل این 
نیروها با بقیه دستگاه ها به ویژه راه و شهرسازی 
قدردانی کرد. به گزارش»خراسان جنوبی« در 
این مراسم سروان »منتظریان« به عنوان رئیس 
پلیس راه بشرویه منصوب و از زحمات سرگرد 

»ذوالفقاری« قدردانی شد.

مراسم محرم با رعایت 
پروتکل ها

مراسم محرم باید با رعایت مسائل بهداشتی 
برگزار شود. فرماندار بشرویه در جلسه ستاد 
اربعین شهرستان گفت: جان افراد و سالمتی تک 
تک شهروندان مهم است بنابراین همه پروتکل 
های بهداشتی در مراسم عزاداری باید اجرا 
شود. »شفیعی« ادامه داد: برای اربعین امسال 
جمع آوری کمک ها و تامین امکانات انجام شود 
تا در صورت برگزاری مراسم پیاده روی اربعین، 
آمادگی الزم را داشته باشیم. حجت االسالم 
هم  بشرویه  جمعه  امام  »معلمی«  والمسلمین 
گفت: عزای امام حسین)ع( نباید تعطیل شود 
و ما مراسم عزاداری را به بهترین نحو با رعایت 

پروتکل های بهداشتی برگزار می کنیم.

سنگ تمام فردوسی ها 
در استقبال از غدیر 

المللی غدیر و شهرداری  بنیاد بین  باکمال - 
فردوس برای ایام عید سعید غدیر سنگ تمام 

گذاشتند.
به گزارش»خراسان جنوبی«، فردوس در عید 
سعید غدیر جلوه ای زیبا به خود گرفته است و نام 
امیرالمومنین علی )ع ( درجای جای این شهر 
در بنرها و استند میدانی به چشم می خورد. سید 
»شرف الدین اختر« مسئول بنیاد بین المللی 
غدیر شهرستان برپایی میزخدمت درمساجد، 
طرح هرمسجد یک قربانی، کاروان شادی در 
شب عید غدیر، تجلیل از سادات اصناف، برپایی 
2تن  جشن غدیر در روستاها، توزیع بیش از 
گوشت بین نیازمندان توسط موسسه خیریه امام 
زمان )عج(، نواختن زنگ والیت در دانشگاه آزاد 
اسالمی، همایش منادیان والیت، قاریان قرآن، 
مداحان و شعرای آیینی و روحانیت سادات، 
برگزاری 12 جشن غدیر درفضای مجازی و... 
را از برنامه های تدارک دیده شده در ایام عید 

غدیردر فردوس اعالم کرد.

30 هزار تن علوفه در 
مراتع سرایان

 ساالنه حداقل 30 هزار تن علوفه خشک به ارزش 
600 میلیارد ریال در مراتع سرایان تولید می شود. 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سرایان 
گفت: این میزان تولید علوفه از 500 هزار هکتار 

مراتع مفید شهرستان به دست می آید.
»صادقی« ادامه داد: سال گذشته به منظور تحقق 
اهداف طرح های مرتع داری و افزایش پوشش 
گیاهی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، پروژه 

های مختلفی در مراتع شهرستان اجرا شد. 

 سینی خواسته های 6 روستا پیش روی
 مسئوالن نهبندان

سینی خواسته های 6 روستای بخش مرکزی نهبندان در 
برنامه دهگردشی مسئوالن پیش روی آن ها قرار گرفت.
به گزارش»خراسان جنوبی« فرماندار نهبندان به همراه 
مسئوالن این شهرستان به روستاهای چاه  شند، چاه 

حسن چاری، چاه حسن سموری، محمد آباد دغال، دغال 
و روستای غنی شاعر رفتند و در جریان خواسته های آن ها 
قرار گرفتند و فرماندار هم دستورهای الزم را برای  انجام  

این خواسته ها صادر کرد.

یک جوان بر اثر سقوط از کوه های اطراف روستای 
نستنج طبس، جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی طبس، اعالم کرد: با اعالم مركز 
از  فردی  سقوط  بر  مبنی   110 پلیسی  فوریت هاي 
كوه هاي اطراف روستاي نستنج شهرستان ، بالفاصله 
نیروهاي  دیگر  همراه  انتظامی  نیروهای  از  تیم  یك 

شدند. اعزام  حادثه  محل  به  سرعت  به  امدادي 
سرهنگ»محمود علی پور« ادامه داد: ماموران با حضور 
در محل حادثه و در بررسی هاي اولیه مشاهده كردند 
جوانی 39 ساله که براي چیدن داروهاي  گیاهی به كوه 
رفته  بود؛ به دلیل نامعلوم به پایین سقوط کرده و جان 

خود را از دست داده است.

سقوط از کوه جان جوان 
طبسی  را گرفت

پرداخت 100 درصد مطالبات 
کلزاکاران

100 درصد مطالبات کلزاکاران پرداخت شد.
 »ضیائیان احمدی« رئیس سازمان تعاون روستایی با بیان این مطلب، از خرید 
توافقی 45 تن کلزا از سطح 46 هکتار اراضی استان خبر داد و افزود: نرخ هر کیلو 

 توزیع 100 سبد غذاییکلزا در خرید توافقی امسال چهار هزار و 662 تومان بود. 
بین نیازمندان اسفدن

100سبد غذایی به مناسبت اعیاد قربان و غدیر بین نیازمندان اسفدن توزیع 
شد.مسئول موسسه خیریه جنت الماوای اسفدن گفت: این سبد های غذایی با 
کمک خیران بین نیازمندان شهر اسفدن و روستاهای شیخ علی و سینیدر توزیع 
شد.»حسینی«، ارزش این سبدهای غذایی را 85 میلیون تومان اعالم و اظهارکرد 
که 300 بسته بهداشتی نیز به ارزش 15 میلیون تومان توسط خیران جمع آوری 
شد که بین نیازمندان توزیع می شود. همچنین دو هزار و 500 وعده  غذای گرم 

نیز در روز عید سعید غدیر خم بین نیازمندان شهر اسفدن و حومه توزیع می شود.



قاسمی 

 کارشان ساعت نمی شناسد، زمستان و تابستان ندارد، 
در برف و باران و زیر تیغ تیز آفتاب. هر روز سال، روزشان 
است. تعطیلی دارند، اما ندارند. حتی گاهی کار به جایی 
می کشد که هر چیزی را سوژه می بینند از غذا خوردن 
فرزندشان گرفته تا حتی از دست دادن عزیزی. اما انبوه 
نوشتن ها برای خودشان نیست، برای مردم است، 
برای اعتمادی است که آن ها به خبرنگار کرده اند. حاال 
چند ماه است که شرایط به گونه ای دیگر رقم می خورد. 
مجبورهستند بنویسند اما در شرایط کرونایی، در روزهایی 
که کوچک ترین بی مباالتی جانشان را به مانند دیگران 
تهدید می کند. حاال نوشتن از درد مردم در روزهای شیوع 
ویروسی کشنده، تجربه ای دیگر از کار خبرنگاران است. 
در روزهایی که محدودیت هایی برای کاهش شیوع کرونا 
اجرا شد، باز هم آن ها یک پای ثابت اطالع رسانی بودند 
چون خبرنگاری تعطیل بردار نیست و این جریان حتی در 

روزهای سخت کرونایی هم ادامه دارد. 

استرس و نگرانی ادامه دار
خبرنگار باسابقه ای می گوید ؛ بیشتر دورکاری می کند و 
در چند ماه گذشته کمتر به دفتر روزنامه می رود. گزارش 
ها و خبرهایش را تلفنی می گیرد هرچند کارها سخت تر 
از قبل شده است در حالی که وقتی در متن جامعه و خبر 
هستی، کار راحت تر انجام می شود. این تجربه حاصل 
مشکل جدید است که به گفته »حسین زاده« تجربه خوبی 
نیست چرا که نیرو را از شرایط و محیط های کاری دور می 
کند هر چند که باز هم در جامعه حضور دارد و همچنان 
استرس و نگرانی های کار را دارد، اضطراب هایی که 
با کرونا مضاعف شده است چرا که در حالت عادی هم 
خبرنگاری استرس زا و جزو مشاغل سخت است و در چند 
ماه گذشته اضطراب و نگرانی خودشان و خانواده هایشان 
بیشتر شده است چون ناچارند در هر شرایطی کار را ادامه 
دهند حتی اگر بیمارستان باشد. البته رسالت خبرنگاران 
را همین می داند که حتی جنگ هم اگر بود باید در خط 
مقدم حضور می داشتند اما کرونا کار را سخت تر و بهانه 
مسئوالن را برای پاسخ گو نبودن بیشتر کرده است. برخی 
مسئوالن قبل از کرونا کمتر دیده می شدند اما حاال بهانه 
جدیدی برای طفره رفتن پیدا کرده اند. جلسه ها و نشست 
ها نیز کمتر شده است اما مسئولی که از قبل پاسخ گو بود 
همان رویه را دارد وآن که از خبرنگاران فرار می کرد حاال 

بدتر شده است.
به گفته او خبرنگاری کاری سخت است که در شرایط 
کرونا دشواری هایش دوچندان شده است اما دغدغه 
های خبرنگاران در این سال ها تغییری نکرده است و 
همچنان هر سال تکرار می شود و مشکل بیمه، مسکن، 
امنیت شغلی و حقوق هنوز هست و امسال حتی همان 

روز خبرنگار از آن ها دریغ شد.

سخت تر شدن کار
به نظر خبرنگاری در روزنامه ای دیگر،کار در شرایط 
کرونا سخت تر از قبل است چرا که مجبور می شود بیشتر 
کارهایش را در فضای مجازی پیگیری کند و این کار هر 
چند به نتیجه می رسد اما ابهاماتی هم باقی می ماند که 
نیاز به پاسخ گویی مجدد دارد.به گفته »نسرین کاری« 
لغو جلسه ها، نشست ها و دعوت نکردن از خبرنگار از 
تبعات دیگر کروناست که باعث کم شدن پاسخ گویی 
مسئوالن و فرصت دسترسی به مدیران می شود. حتی 
برخی گزارش های میدانی از کرونا متاثر، کمتر یا حذف 
شده است و این ها یعنی سخت تر شدن کار برای خبرنگار. 
چرا که خبرنگار را به طرف کار در فضای مجازی سوق 
می دهد در حالی که کار در ارتباط چهره به چهره خیلی 
متفاوت است و برخی مسائل و برخوردهای فرد را منتقل 
می کند. لغو جلسه ها امید دسترسی خبرنگاران و پاسخ 
گرفتن از مسئوالن را سخت تر کرده است. به نظر این 
بانوی خبرنگار برخی مدیران از فرصت استفاده می 
کنندو کرونا را بهانه ای برای  جواب  ندادن یا دور زدن 
خبرنگار می دانندو برخی هم پاسخ را به روابط عمومی 
یا مدیری ارجاع می دهند که اطالعات ندارد و روند پاسخ 
گویی را به فضای مجازی می کشد در حالی که با جواب 
های کوتاه موضوع را سر هم می آورند هر چند این برنامه 
از قبل هم بوده اما کرونا به آن شدت بخشیده است. او در 
موضوع کرونا هم کار کرده و در ذهنش ماندگار شده است 
که چگونه یک مسئول آزمایشگاه برایش درد دل کرد که 
وقتی کرونا گرفت، دید مردم به او و خانواده اش خیلی بد 
شد و با او مانند یک بیمار جذامی یا ایدزی برخورد می 
کردند حتی از پرستاری فرزندش دریغ کردند با این که 
در بیرجند غریب است و آشنایی برای نگهداری کودکش 
ندارد اما با برخوردهای ناپسند مردم مواجه شده و نگران 
برخوردهای پس از دوران نقاهت در محل کار و تغییر 

نگاه مردم است. 

 تغییر شرایط 
اما همکاری از یک خبرگزاری هم، خبرنگاری در دوران 
کرونا را تجربه ای جدید و برای آن ها که عادت به کار 
میدانی دارند ،سخت تر از قبل می داند، می گوید:خوبی 
هایی هم داشته است که حذف خیلی از جلسه ها و همایش 
های غیر ضروری از آن جمله است چرا که گاهی اوقات، 
چند ساعت وقت خبرنگار برای جلسه ای تلف می شد که 
بار خبری نداشت. از طرف دیگر برگزار نشدن جلسه ها 
به دلیل کرونا، روابط عمومی ها را وادار به تکاپو و فعالیت 

بیشتر کرد. 
به نظر »حکیمه بهمن زاده« وقتی روابط عمومی ها دیدند 
نشست خبری برگزار نمی شود در مقایسه با قبل از کرونا، 
بهتر جواب می دهند البته در بعضی اداره ها این طور 
نیست برای مثال با وجود آسیب های کرونا به بخش 
گردشگری، تالشی از دستگاه مربوط در این باره دیده 

نشد و متاسفانه خیلی از اداره ها این طور هستند در حالی 
که باید احساس مسئولیت داشته باشند که اگر جلسه و 
نشست پرسش و پاسخ برگزار نمی شود جوابگوی مردم 
باشند اما این طور نیست.اما در نقطه مقابل آن همکاری و 
اشاره های گره گشای برخی دستگاه ها را مطرح می کند 
که سرنخ های خوب و تاثیر گذار به خبرنگار می دهند. 
البته وی در مجموع با کم شدن جلسه ها در شرایط کرونا 
موافق و معتقد است فایل صوتی برخی جلسه های مهم و 
گزارش کامل آن اگر به خبرنگاران ارائه شود خوب است  
چرا که سالمت خبرنگاران مهم تر است. حتی به سفرهای 
مسئوالن کشوری به استان اعتراض دارد و علت را هم 
ضروری نبودن برخی جلسه ها می داندو می افزاید: برای 
مثال افتتاحیه برخی پروژه ها به صورت ویدئو کنفرانس 
هم امکان پذیر است و نیازی به حضور و سفر استانی و 
شهرستانی نیست. خاطره برخورد بد محافظان معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور را هیچ وقت فراموش نمی 
کند که با لحن زشتی تاکید داشتند خبرنگاران داخل اتاق 
و برای بازدید نروند که اتاق شلوغ می شود و خطر کرونا 
وجود دارد اما فلسفه دعوت از خبرنگاران و جلسه ای در 

شرایط کرونایی گم شد. 

مدیران انرژی بگیر
یکی دیگر از خبرنگاران هم به شرایط سخت بعد از 
کرونا اشاره می کند که باید هر روز راه یک صنف و حرفه 
را برای تهیه گزارش در این وضعیت کرونایی در پیش 
بگیرندگاهی از اورژانس مرکز درمانی سر درآورند و 
برخی مواقع هم به محل نمونه گیری کرونا بروند اما این 
موضوع چندان او را آزرده نمی کند؛ بلکه به نظر »اکبری« 
پاسخ گو نبودن برخی مدیران به ویژه در بعضی حوزه های 
پرخبر است که انرژی یک روز کاری خبرنگار را می گیرد.
خبرنگار دیگری هم که برای گزارش از وضعیت نوبت دهی 
برای آزمایش کرونا به محل نمونه گیری آن رفته است، 
از خاطرات خود در مراجعه به این مرکز می گوید که بعد 
از فرا رسیدن نوبتش به ناچار نام دیگری را می گوید و به 
دلیل نبودن اسمش در فهرست پذیرش شدگان، مسئول 
پذیرش را دچار شک و تردید و مرکز مربوط را ترک می 
کند.»انصاری« از پیگیری چند روزه سوژه ها و به سرانجام 
نرسیدن آن و پاسخ گو نبودن برخی مسئوالن هم در این 
شرایط گالیه می کند و می افزاید: گاهی برخی نهادها، 
پاسخ دادن را به ارسال سواالت کتبی منوط می کنند که 
این موضوع مشکالتی به ویژه برای گزارش های فوری و 
طوالنی شدن روند پاسخ گویی به وجود می آورد.»قربانی« 
از دیگر خبرنگارانی است که بعد از شیوع کرونا هر روز 
سرکار حاضر شده و برای تهیه گزارش مسیرهای مختلفی 
از بازار، مکان های عمومی، پارک و ... را در پیش گرفته 
است. او شیوع کرونا را عامل تعطیلی مراکز ورزشی و به 
نوعی ورزش می داند و می گوید: در این شرایط پیدا کردن 

سوژه با کیفیت مطلوب بسیار سخت شده است.
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 آن ها در نظر گرفته شود

قلم؛ پنجه در پنجه با کرونا

خبرنگاران، امانت داراِن 
آبروی مردم

امانت  همه  از  غیر  که  است  داری  امانت  معلم 
هاست انسان امانت اوست. این کالم نورانی امام 
خمینی)ره( است در تبیین جایگاه و شان معلم. هر 
معلمی نیز با خواندن این جمله به عظمت کارش 
خواهد اندیشید و این که چگونه این امانت بزرگ 
را به سرمنزل مقصود برساند. حاال اگر این جمله 
نورانی را نوخوانی کنیم و به جای معلم، خبرنگار 
بگذاریم، باید یک کلمه هم به این جمله بیفزاییم به 
اسم "آبرو" و بخوانیم خبرنگار امانت داری است که 
آبروی انسان، امانت اوست. این جمله امام نیست 
اما درس گرفته از نگاه بلند حضرت روح ا... است 
که به دنبال بزرگی انسان و مجد و عظمت او در حوزه 
های معرفتی بود. پس جمله ساختاریافته و ملهم 
از نگاه امام را در حوزه ای دیگر چنین می خوانیم 
که خبرنگار، امانت داری است که "آبروی" انسان، 
امانت اوست. نه این که با به میان آوردن "آبرو" 
بخواهیم دایره امانت داری رسانه نگار را محدود 
کنیم، نه، آبروی انسان یعنی همه شخصیت انسان. 
یعنی همه چیز او. اعم از اندیشه و روان و ذهن و روح 
و... این ها همه امانتی است که خبرنگار باید از آن 
حراست کند. بنابراین در انتشار تلخ ترین خبرها هم 
باید مراقب بهداشت روحی و فکری جامعه باشد. 
هنگام بیان خبرها و گزارش هایی که با آبروی مردم 
سر و کار دارد مدام با همه ایمانش مراقبت کند که 
به اندازه کلمه ای، حرفی، نشانه گذاریی، چیزی 
نگوید که افراد بیش از آن چه حق شان است آسیب 
ببینند. اخالق حرفه ای هم این را اقتضا می کند 
و زمانی که اخالق حرفه ای ذیل اخالق اسالمی 
تعریف شود هزار بار بیشتر باید مراقبت کنیم که هم 
جامعه به آگاهی برسد و هم نا به جا، کسی در جایگاه 
مجرم قرار نگیرد. توجه داریم که ما، قاضی نیستیم. 
شان داوری هم نداریم و حق حکم دادن نیز برای ما 
نوشته نشده پس شایسته است که در نقل اخبار، 
تولید گزارش، تحریر یادداشت و تحلیل داده های 
خبری، اخالق را به ترازو داری انصاف بگماریم تا در 
حق کسی، به ناروا، قلم نزنیم. تجربه هم ثابت کرده 
است که خیلی از اوقات، همه ماجرا آن نیست که 
ما بدان دست می یابیم و چون اشراف مان صد در 
صدی نیست باید اصل "احتیاط" را رعایت کنیم تا آن 
چه به جامعه می دهیم ضریب کمتری از خطا داشته 
باشد. ما امانت داریم. پیروان پیامبری که قبل از 
بعثت هم به صفت "امین" نام بردار بود. همو فلسفه 
بعثت خویش را هم اکمال مکارم اخالق خواند تا 
بدانیم که به حدود و ثغور اخالق باید حساس باشیم. 
حبس خبر نکنیم، حصر خبر نکنیم اما در انتشار خبر 
هم رسم حرفه ای گری و جوانمردی را در یاد داشته 
باشیم. چیزی که اگر در غدیر هم بود، دنیا، روزگار 
دیگری را تجربه می کرد. آن جا حبس خبر و حذف 
پیام و حصر داده، اتفاق افتاد و امروز ما قربانیان 
فرایند خبری مغفول آن عصریم و در شمار طلبکاران 
نیز هم. اگر چنان نمی شد، اگر جریان آزاد اطالعات 
کار خود را می کرد جهان، تفاوتی آشکار با امروز می 
داشت. باری، ما خبرنگاریم. امانت دارانی که آبروی 
مردم را باید حراست کنیم. با رعایت دقیق ظرافت 
های کار رسانه ای و حرفه ای گری اخالقی نشان 

دهیم که شایسته امانت داری هستیم.

یادداشت�

غالمرضا بنی اسدی

 خداقوتی امدادی ها
 به»خراسان جنوبی«

هرچند همه گیرشدن کرونا رفت و آمدها را محدود کرده و همه را به استفاده 
از فضای مجازی واداشته است اما برخی از مدیران به حرمت قلم و پاسداشت 
زحمات سربازان جبهه اطالع رسانی که از پیش قراوالن همه رویدادهای خبری 
هستند، لحظه ای حضور در کنار خبرنگاران را برای خداقوتی غنیمت می دانند. 
هر سال سعی می کند به هر شکل ممکن، خداقوتی به خبرنگاران را فراموش 
نکند، البته سعی بر این دارد تا دقایقی دیدار تازه کند و خسته نباشید بگوید. 
امسال هم قرار به دیدار گذاشته شد و طبق ساعت مقرر وارد دفتر شد هر چند 

هنوز خبرنگاری پشت میزش نبود.
»سلم آبادی« مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( همراه »سورگی« مسئول 

و »برنا« کارشناس روابط عمومی این اداره کل دقایقی مهمان تحریریه شدند.
»سلم آبادی« که خود از مدیران پاسخ گو به خبرنگاران در هر ساعت از روز است 
به پاسداشت حرمت قلم زنان میدان اطالع رسانی، به نمایندگی از 109 هزار 
مددجوی این نهاد مهمان خداقوتی گفت و البته آن را فقط منوط به این روز 
ندانست بلکه به گفته او ضرورت ایجاب می کند که در طول سال هم چند بار 

خسته نباشید گفته شود. 
به گفته او رصد و پایش فقر در مواقع عادی روال معمول را طی می کند اما در 
مواقعی که بحرانی رخ می دهد و قشر آسیب پذیر به دلیل این که در نوک پیکان 
آسیب ها قرار دارند بیشتر از بقیه دچار چالش می شوند مراجعات آن ها هم به 
نهادهای حمایتی بیش از قبل افزایش می یابد طوری که در شش ماه دوم سال 
97 و همین ایامی که کرونا شیوع پیدا کرده به همان نسبت مراجعان به این نهاد 

حمایتی نیز چند برابر شده است. 
او خواستار اعتماد سازی رسانه ها برای کمک هایی می شود که خیران و مردم 

به این نهاد عرضه می کنند تا به دست نیازمندان واقعی برسد.
خواسته اش از خیران و نیکوکاران این است که بیشتر منابع نقدی اهدا کنند تا 
براساس نیازی که مددجویان دارند برای آن ها امکانات و تجهیزات فراهم شود 

چرا که برخی از کمک های غیر نقدی خیران شاید نیاز روز نیازمندان نباشد.
او با اشاره به باال بودن رقم کمک های جمع آوری شده اعالم کرد که حداکثر 
15 درصد این منابع در اختیار کمیته امداد است که می تواند آن را مدیریت کند 
به همین دلیل نیاز است نهادها، موسسه های خیریه، هیئت های مذهبی و... 
برای تامین نیازهای نیازمندان تجمیع شود تا با هم افزایی بتوان آن چه را نیاز 

یک نیازمند است در اختیارش گذاشت.
به گفته وی جزیره ای کارکردن نهادها و موسسه های خیریه سبب می شود تا نیاز 
واقعی مددجویان و نیازمندان رفع نشود و امکانات و تجهیزاتی در اختیارشان 

گذاشته شود که گاهی نیاز آن ها نیست.

دست نوشته های قدردانی
شرایط کرونایی است و توصیه ها به پرهیز از هر گونه جلسه اما برخی قدم بر چشم 
رسانه می گذارند و دقایقی را به گپ و گفتی خودمانی می گذرانند، هر چند گاهی 
در این دیدارها بسته های خبری هم باز می شود. اما با وجود این برخی هم امسال با 
توجه به شرایط؛ وعده دیدار را به پس از پایان کرونا موکول می کنند اما در پیام هایی 

فرصت قدردانی را از یاد نمی برند. 
روز گذشته هم برخی مدیران با ارسال پیام هایی به خبرنگاران »خراسان جنوبی« 

به آنان خداقوت گفتند. 
»محمدرضا قرائی« رئیس شورای اسالمی استان در پیام خود آورد که بی شک 
دستیابی به قله های پیشرفت، سربلندی و سعادت کشور، مراقبت از منافع ملی و ... 
جز با حق جویی، صدق و مجاهدت در عرصه آگاهی ممکن نمی شود. »محمدعلی 
زرنگ« دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان هم در پیام تبریک خود نوشت 
که خبرنگاران به مدد قلم های پاک و صادق و توانای خود،زمینه روشنگری، تعالی و 

پیشرفت و بالندگی جامعه را فراهم می آورند.
 »غالمرضا قوسی« رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم با ارسال پیامی به تحریریه 
نوشت روز خبرنگار سالروز پاسداشت رشادت ها و فداکاری های مردان و زنانی است 

که در زمینه  اعتالی نام ایران از هیچ کوششی فروگذار نیستند.

 65 درصد، پیشرفت 
احداث خانه مطبوعات 

پیشرفت فاز اول احداث خانه مطبوعات خراسان 
جنوبی به 65 درصد رسید. عملیات اجرایی ساخت 
خانه ای برای اصحاب رسانه استان، سال قبل شروع 
شده و با کمک 300 میلیون تومانی استاندار و تامین 
زمین توسط فرهنگ و ارشاد اسالمی پیشرفت پروژه 
به 65 درصد رسیده است. مدیر خانه مطبوعات 
و رسانه های خراسان جنوبی با این توضیح وعده 
استاندار برای تامین هزینه های فاز اول تا مرحله 
بهره برداری را مطرح و بخشی از اقدامات خانه 
مطبوعات در یک سال گذشته را تشریح کرد.بنا بر 
آمار »سمانه ساالری« حدود 100 خبرنگار عضو 
خانه مطبوعات از تسهیالت قرض الحسنه برخوردار 
شدند و همچنین برخی که نیاز به مبالغ بیشتری 
داشتند به صورت موردی وام گرفتند. در این مدت 
45 خبرنگار از بیمه شخص ثالت خودرو به صورت 
قسطی و بدون کارمزد استفاده کردند.به گفته وی،  
خانه مطبوعات خراسان جنوبی تنها استانی است 
که بیمه سفر برای ماموریت های خبرنگاران برقرار 
کرده است و همچنین در سال گذشته 16 خبرنگار 
از افزایش تسهیالت صندوق اعتباری هنر استفاده 

کرده و بیمه شده اند.

آنالین بودن دایمی نه فقط از ویژگی های خیلی از 
خبرنگاران است بلکه این بار تبریک مهم ترین دستگاه 
مرتبط با رسانه و خبرنگاران برای روز خبرنگار هم 
آنالین شد.  این تدیبر فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
واسطه تداوم حضور کرونا میسر شد و مدیر کل، معاون 
فرهنگی و رسانه، رئیس اداره فرهنگی، کارشناس 
مطبوعات و انفورماتیک این اداره کل به همراه مدیر 
خانه مطبوعات و رسانه در فضای مجازی با سرپرست، 
مسئول تحریریه و خبرنگاران و بخش اداری سرپرستی 

روزنامه خراسان جنوبی گفت وگو کردند. 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مهم ترین علت 
شیوه جدید تبریک و خداقوت روز خبرنگار را سالمتی 
خبرنگاران بیان و تاکید کرد: استمرار رفت و آمدها 
شاید خطر کرونا را افزایش دهد اما نمی توان منکر 

زحمات خبرنگاران در راه اطالع رس 
 در یک سال گذشته، بیش از 13هزار خبر، گزارش 
و متن توسط خبرنگاران تهیه شده است که جریانی 
از آرامش در جامعه و شرایطی ایجاد کردند که مردم 
بتوانند با این ویروس به مقابله برخیزند و خود را با 

پروتکل ها هماهنگ کنند. 
پس از تبریک و خدا قوت، »نبی زاده« برای پیگیری 
مشکالت روزنامه در حد توان قول همکاری داد و این 
را هم گفت که از زمان تشکیل شورای اطالع رسانی، 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان،تهیه پیوست رسانه 
ای برای پروژه های کالن را مطرح کرده و به وزارت 
خانه پیشنهاد شده است تا درصدی از اعتبار این ابر 
پروژه ها برای اطالع رسانی درباره تاثیر آن ها در نظر 
گرفته شود. نوبت به »رمضانی« معاون فرهنگی و رسانه 
ای وی که رسید تشکر از همراهی و همدلی خبرنگاران 
روزنامه های خراسان و خراسان جنوبی به ویژه به 
دلیل اطالع رسانی از کرونا در اولویت گفته هایش 
قرار گرفت.  به نظر مدیر خانه مطبوعات هم، هرچند 
محدودیت های ناشی از کرونا باعث تبریک و دیدار 

مجازی شد اما وی آرزو کرد سال آینده اوضاع بهتر و از 
زحمات خبرنگاران که با هیچ قلم و گفته ای قابل تقدیر 

نیست، قدردانی شود. 
بخشی از سخنان »سمانه ساالری« را نیز چند مشکل 
خبرنگاران از جمله بیمه و استقبال 16 نفر در سال 
هنرمندان  صندوق  بیمه  از  استفاده  برای  گذشته 
تشکیل داد اما تکمیل پرونده آن ها نیاز به کامل کردن 

مدارک و بارگذاری اثر دارد. 
است  خبرنگاران  مسکن  مشکل  حل  دیگر  موضوع 

که پیگیری ها با موانع 
با  شد  رو  روبه  دیگری 
ای  پروژه  این  وجود 
که  است  شده  تعریف 
نیاز به 48 میلیون تومان 
آورده خبرنگار و پرداخت 
اقساط در کوتاه مدت را 
دارد و حل این مشکل 
خواهد.  می  طرح  هم 
و  راه  کل  مدیر  البته 

شهرسازی استان پیگیر وام خاصی برای جامعه خبری 
است تا به صورت ویژه دیده شوند.

مضاعف شدن مشکالت 
مشکالت سر راه رسانه های مکتوب و افزایش آن در 
سال های اخیر را هم سرپرست دفتر روزنامه خراسان 
در استان مطرح و تاکید کرد: با وجود این خبرنگاران 
روزنامه خراسان جنوبی براساس تعهد و رسالت خود 
عمل می کنند و هر چند که حال روزنامه ها خوب نیست 
و با مشکالت مختلفی مواجه هستند اما همواره سعی 

کرده اند که از رسالت رسانه ای خود دور نشوند. 
»فرهادیان« تغییر مشکالت رسانه ها با بروز کرونا و بی 
مهری برخی دستگاه ها را هم مطرح و همکاری بیشتر 

را درخواست کرد.

�یادنوشت

جریان خبرنگاری مربوط به امروز نیست بلکه در زمان هایی نیز که وسایل 
ارتباطی در حداقل به سر می برد و همه توان استفاده از همان را که وجود داشت، 
نداشتند، مطبوعات خبررسان وقایع روز بودند. در این بین روزنامه خراسان به 
مدد خبرنگاران پر تالش خود از دورترین نقاط هم وقایع را دریافت و برای چاپ 
آن اقدام می کرد. در سال 38 و پیش از آن خبرهای متعددی از وقایع شهرهای 
جنوب خراسان از جمله بیرجند، قاین، طبس، فردوس و ... توسط خبرنگاران 
این خطه به مشهد ارسال می شد و نقش مهمی در اطالع رسانی در آن دوران 
داشت. »محمد علی مهربخش« در سال 38 و پیش از آن خبرنگار خراسان در 

بیرجند بود و خبرهای متعددی را به روزنامه ارسال کرده است. 
روزنامه خراسان سوم شهریور سال 38 در صفحه 6 خود )شماره 2935(  با درج 

پیام تقدیری از وی به عنوان خبرنگار پرکار روزنامه در بیرجند یاد کرده است.

مسابقه خبرنگاران
10سـوالی ویـژه خبرنـگاران خراسـان  مسـابقه 
جنوبـی برگـزار مـی شـود. بـه گـزارش خبرنـگار مـا، 
سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان به مناسـبت 
گرامـی داشـت 17مـرداد روز خبرنـگار این مسـابقه  
10 سـوالی را برگـزار می کنـد .این مسـابقه با هدف 
افزایـش تعامـل رسـانه ای و بهـره گیـری از ظرفیـت 
آن هـا، نظـرات و تجربیـات خبرنـگاران در حـوزه 
هـای مرتبـط بـا توسـعه اسـتان برگـزار مـی شـود. 
برگزیـدگان ایـن مسـابقه افـرادی خواهنـد بـود کـه 
بهتریـن پاسـخ را بـه بیشـترین سـوال بدهنـد و بـه 
دورنـگار دبیرخانـه سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی 

بـه شـماره 32044368 ارسـال کننـد.

 تبریک 
 متفاوت

به خبرنگار 
نبی زاده: زحمت خبرنگاران 

انکار نشدنی است
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