روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

پیام هایی برای
خدا قوتی به خبرنگار
هر چند خودشان به دالیلی نتوانسته بودند به طور حضوری
برای دقایقی مهمان خبرنگاران شوند اما باز این باعث نشده
بود که آنان را فراموش کنند .روز گذشته و در ایامی که مسئوالن
سعی می کنند به هر شکل ممکن پیام قدردانی و تشکر خود را به
خبرنگاران برسانند  ،تعدادی از مسئوالن استان با ارسال پیام
های کتبی یا از طریق فضای مجازی این روز را به خبرنگاران
روزنامه خراسان جنوبی تبریک گفتند و در ادامه راه برای آنان
آرزوی موفقیت کردند.
بر این اساس «اشرفی » مدیر کل تعزیرات حکومتی استان در
پیامی نوشت خبرنگار  ،تجسم مسئولیت  ،تعهد  ،دلسوزی ،
فداکاری  ،امانت داری  ،صبوری و وظیفه شناسی است .
«دهباشی » رئیس اداره امور شعب بانک ملی هم در پیام تبریک
خود این طور آورد که بی شک  ،دستیابی به قله های پیشرفت ،
سربلندی و سعادت کشور  ،مراقبت از منافع ملی و مصالح مردم
جز با حق جویی  ،صدق و مجاهدت در عرصه آگاهی ممکن نمی
شود.
«سرپرست » مدیرکل ورزش و جوانان نیز در پیام تبریک خود گفت
که به یقین خبرنگاران امین و شجاع به عنوان طالیه داران عرصه
قلم و اطالع رسانی  ،از موثرترین عوامل شفاف سازی فعالیت ها
و ...به شمار می روند .در پیام « محمد جاده گی » رئیس سازمان
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز آمده است این روز
ارزشمند اجتماعی یاد آور تالش بی وقفه خبرنگاران آگاه و وظیفه
شناس است« .آسمانی مقدم» مدیر کل بنیاد مسکن نیز در پیام
تبریک روز خبرنگار نوشت :خبرنگاران به راستی تجسم امانت ،
مسئولیت  ،تعهد  ،دلسوزی  ،و وظیفه اند.
در پیام «درویشی » مدیر کل تامین اجتماعی نیز آمده است که این
روز فرصت مغتنمی است تا از جایگاه معنوی و زحمات بی دریغ
اصحاب قلم و رسانه در مسیر اطالع رسانی تجلیل شود.
روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی نیز با تبریک
روز خبرنگار در پیام خود این طور مطرح کرد که  17مرداد
روز پاسداشت مجاهدانی است که با سالح اندیشه و قلم خود ،
متعهدانه در خط مقدم جنگ نرم و هجمه فرهنگی دشمنان قسم
خورده اسالم ایستاده اند« .خندان رو » مدیر کل هواشناسی هم
بیان کرد خبرنگاران تصویرگر زمان خویش هستند زیرا همواره
در عمق جامعه زندگی می کنند .
به گزارش خبرنگار ما همچنین هادی نیا سرپرست سابق دفتر
سرپرستی روزنامه خراسان  ،روابط عمومی اداره کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای  ،روابط عمومی فرمانداری طبس  ،روابط
عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست  ،روابط عمومی ستاد
اجرایی فرامین امام خمینی (ره) استان  ،محبی مدیر کل سابق
فرهنگ و ارشاد اسالمی  ،حسینی از مسئوالن سابق روابط
عمومی مرکز آموزش  ، 04حسین پور مدیر کل وقت دفتر حوزه
استاندار  ،علوی مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
استانداری و ارشادی رئیس اداره حفاظت محیط زیست فردوس
با ارسال پیام هایی روز خبرنگار را به خبرنگاران و فعاالن روزنامه
خراسان جنوبی تبریک گفتند.
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روز گذشته آن ها که می توانستند سعی کردند تا به بهانه  17مرداد
و روز خبرنگار و به پاس یک سال کار و تالش بی منت خبرنگاران
به دفتر روزنامه خراسان بیایند و به خبرنگاران و فعاالن روزنامه
خراسان جنوبی خداقوتی بگویند و قدردانی را با شاخه های گلی
از جنس حضور در دفتر روزنامه خراسان تمام و کمال به جای
آورند .در  17مرداد  97تحریریه خراسان جنوبی روز شلوغی را
با حضور مدیران قدرشناس سپری کرد ،هر چند امسال پیش از
فرا رسیدن روز خبرنگار هم جمعی از مسئوالن چه با حضور و چه
با ارسال پیام به فعاالن این رسانه مکتوب خسته نباشید گفتند.
اولین مهمانان  17مرداد دفتر سرپرستی روزنامه خراسان و
تحریریه روزنامه خراسان جنوبی «هاشمی» مدیر کل زندان های
استان به همراه «اسماعیل زاده» مدیر عامل انجمن حمایت از
خانواده زندانیان و «خویی» مدیر نمایندگی ستاد دیه استان
بودند .

• •خبرنگاری ،نیازمند کار تخصصی

«هاشمی» مدیر کل زندان ها ،حرفه خبرنگاری را کاری بسیار
سنگین دانست که نیاز به فن و تخصص خاص خود دارد.
به گفته وی خبرنگاران می توانند در حوزه آسیب های اجتماعی
راهکارهایی را نیز به مسئوالن ارائه دهند که گره گشای کار آن
ها باشد.
وی با قدردانی از تعامل سازنده ای که بین روزنامه خراسان
جنوبی و اداره کل زندان ها وجود دارد به حمایت هایی که از
زندانیان و خانواده های آن ها انجام می شود اشاره کرد و گفت:
هزار و  308خانواده زیر نظر انجمن حمایت از خانواده زندانیان
استان قرار دارند.
به گفته وی از ابتدای امسال  23زندانی با بدهی دو میلیارد و
 500میلیون تومان آزاد شدند.
همچنین  32میلیارد تومان اعتبار در کالن کشور برای سازمان
زندان ها و اقدامات تامینی مصوب شده که از این میزان اعتبار
 944میلیون تومان سهم خراسان جنوبی است.
«فرهادیان» سرپرست دفتر روزنامه خراسان جنوبی نیز آمادگی
این روزنامه را با توجه به گستردگی توزیع آن در زمینه اقداماتی
که برای کمک به زندانیان و خانواده های آن ها در زمان سپری
کردن دوران حبس و پس از آن انجام می شود اعالم و به تخصصی
کار کردن این روزنامه در حوزه های مختلف اشاره کرد.

• •ادای دین

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هم در دفتر
روزنامه خراسان جنوبی ضمن تبریک روز خبرنگار گفت :روزنامه

گزارش ویژه
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گزارش ویژه

پنجشنبه ۱۸مرداد ۲۶ . ۱۳۹۷ذی القعده  .۱۴۳۹شماره ۲۷۸۱

پنجشنبه ۱۸مرداد ۲۶ . ۱۳۹۷ذی القعده  .۱۴۳۹شماره ۲۷۸۱

مسئوالن شرمنده کردند

تکریمقلم،خداقوتبهخبرنگار

خراسان جنوبی برای فرهنگ سازی درباره آثار شوم استفاده از
مواد مخدر در استان به حق دین خود را ادا کرده است.
«زندی» با اشاره به موقعیت استراتژیک خراسان جنوبی افزود :در
چهار ماه ابتدای امسال بیش از  13تن انواع مواد مخدر در استان
کشف و ضبط شده است.
وی با بیان که استفاده از مواد مخدر لطمات جبران ناپذیری بر
پیکره جامعه وارد کرده است افزود :بیش از  720نوع مواد مخدر
سنتی و صنعتی وجود دارد« .فرهادیان» سرپرست دفتر روزنامه
خراسان نیز اشاره ای به موقعیت ویژه خراسان جنوبی در کشور
کرد و گفت :این موقعیت ایجاب می کند تا به طور حتم در زمینه
مقابله و پیشگیری از شیوع مصرف مواد مخدر به ویژه نوع صنعتی
آن اقدامات خاصی انجام شود.

اتفاق بیفتد به طور حتم قدم بزرگی در عملیات اجرایی پروژه محور
بیرجند -قاین برداشته خواهد شد.
سرپرست روزنامه خراسان در خراسان جنوبی نیز از همراهی
و همکاری مسئوالن و روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی
استان با روزنامه خراسان جنوبی قدردانی کرد و یکی از وظایف
خطیر روزنامه را انتقال روحیه پیگیری و تالش مسئوالن راه و
شهرسازی در این حوزه پر مطالبه مردمی دانست.

وی اشاره ای نیز به پاسخگویی به گالیه ها و انتقادات مردم از
نیروی انتظامی از طریق سامانه  197کرد.
سرهنگ «محمدی» رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان
نیز با تبریک روز خبرنگار به راهبردهایی که این شاخه از
نیروی انتظامی دنبال می کند اشاره کرد و گفت :امسال در
استان  13تن مواد مخدر کشف شده که بیش از  96درصد
کشفیات توسط نیروی انتظامی بوده است.

• •پیگیری برای ارتقای شریان های مواصالتی

• •همراه در آرامش بخشی به جامعه

• •کار خبرنگار حساس است

«جعفری» مدیر کل راه و شهرسازی نیز به همراه «صمصامی»
مدیر روابط عمومی این اداره کل به خداقوتی خبرنگاران و فعاالن
روزنامه خراسان جنوبی آمد و خبر از این داد که بیشتر پیگیری
های اداره کل راه و شهرسازی به ارتقای شریان های مواصالتی
خراسان جنوبی در بزرگراه ها برمی گردد .مهندس«مهدی
جعفری» افزود :با این که محدودیت های اعتباری فراوانی وجود
دارد اما از ابتدای امسال 136کیلومتر از محورهای مواصالتی
استان آسفالت شده و از این میزان  70کیلومتر نیاز به ایجاد و
نصب عالیم دارد و به عالوه  87کیلومتر باند دوم در استان آماده
آسفالت است.
وی اشاره ای نیز به پیگیری های انجام شده برای محور بیرجند -
قاین داشت و ادامه داد :با پرداخت فاینانس داخلی به این محور از
محل ماده  56امید است که گشایشی در اجرا و تسریع این پروژه
زیرساختی در استان ایجاد شود.
همچنین پیگیری برای پرداخت  120میلیارد تومان تسهیالت
بانکی از بانک ملی خراسان رضوی در دستور کار است که اگر این

روز گذشته سرهنگ «سرفرازی» معاون اجتماعی فرمانده
انتظامی به همراه سرهنگ «محمدی» رئیس پلیس مبارزه با
مواد مخدر استان ،سرهنگ «نیکمرد» جانشین رئیس پلیس
راه استان ،سرهنگ «رضایی» رئیس پلیس راهور استان،
سرهنگ «فوالدی» سرپرست فرماندهی انتظامی بیرجند،
سرهنگ «محمدپور» رئیس پلیس فتای استان ،سرگرد
«ملک آبادی» رئیس اداره اطالع رسانی معاونت اجتماعی
فرماندهی انتظامی استان ،سرهنگ «حسینی» معاون وظیفه
عمومی فرماندهی انتظامی استان و جمعی دیگر از نیروهای
این مجموعه برای پاسداشت یک سال تالش خبرنگاران
روزنامه خراسان جنوبی به دفتر سرپرستی روزنامه خراسان
آمدند.
سرهنگ سید «محمدرضا سرفرازی» ضمن تبریک روز
خبرنگار از این که روزنامه خراسان جنوبی همراه خوبی در
آرامش بخشی به جامعه با همراهی نیروی انتظامی است از
حضور موثر این روزنامه در عرصه های مختلف قدردانی کرد.

کار خبرنگار در شرایط امروز بسیار حساس است .مدیر کل
کتابخانه ها و چند نفر از کارکنان این اداره کل نیز به خداقوتی
کارکنان روزنامه خراسان جنوبی آمدند.
«رضایی» در این دیدار کار خبرنگاران را به ویژه در شرایط موجود
حساس دانست و گفت :در این برهه از زمان که دشمن به دنبال
بهانه است کار خبرنگاران حساسیت خاصی دارد.
وی افزود :خبرها اگر به روز و درست باشد می تواند خیلی از
چالش های جامعه را التیام بخشد و برعکس آن هم درست است و
خبرهای نادرست در جامعه تشنج ایجاد می کند و خبرنگاران در
این مسیر نقش مهمی دارند زیرا اطالع رسانی نادرست و اشتباه،
عوارض و تخریب جامعه را به دنبال دارد.

• • خراسان جنوبی» بدون گرایش سیاسی

روزنامه خراسان جنوبی بدون گرایش سیاسی کار می کند.
رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند
نیز با حضور در دفتر سرپرستی روزنامه خراسان جنوبی و قدردانی

از نیروهای این روزنامه گفت :این رسانه بدون گرایش سیاسی
به مردم خدمت می کند« .قالسی» از زحمات روزنامه خراسان
جنوبی و صبر خبرنگاران برای گرفتن پاسخ از مسئوالن تشکر
کرد .سرپرست روزنامه خراسان هم انعکاس مشکالت و مسائل
مردم را از رسالت های روزنامه خراسان جنوبی بیان کرد و افزود:
شهرداری به لحاظ نوع کار ،از اداره هایی است که مردم سر و کار
زیادی با آن دارند و روزنامه ها هم پیگیر مشکالت جامعه هستند اما
برخی موارد شاید چندان خوشایند مسئوالن نباشد در حالی که
رسالت و وظیفه خبرنگار پیگیری مشکالت مردم است.

خراسان جنوبی حاضر شدند و خداقوت گفتند  .رئیس سازمان
جهاد کشاورزی در این دیدار گفت :مجموعه جهاد کشاورزی
استان اگر اقدامی انجام می دهد برای رفع مشکالت و ارائه
خدمات حمایتی به مردم است که خبرنگاران و رسانه ها در واقع با
پوشش خبری این اقدامات با ما یک هدف مشترک دارند.
«ولی پور مطلق» ادامه داد :فعالیت خبرنگاران روزنامه خراسان
جنوبی در استان به گونه ای بوده است که در بخش های مختلف
کشاورزی تاثیرگذار و مثبت بوده و مانند برخی از رسانه ها فقط
به دنبال داغ کردن خبر خود نبوده اند و آن چه که بوده با صداقت
انتقال داده اند .وی تاکید کرد :روزنامه خراسان جنوبی تاکنون
در زمینه کمک به توسعه استان به خوبی عمل کرده و خبرنگاران
آن هم با تحلیل های درست و با صداقت اخبار را پوشش داده اند.
مسئول تحریریه خراسان جنوبی هم گفت :این روزنامه همواره
سعی بر این داشته تا آن چه در حوزه های مختلف وجود دارد را به
درستی و با صداقت تمام انتقال دهد.
«علیزاده» با بیان این که تاکنون قلم خبرنگاران «خراسان
جنوبی» به سمت ایجاد حساسیت در استان به حرکت در نیامده
است ،افزود :از آن جا که شرایط جامعه به نوعی حساس و خاص
است سعی شده تا همواره امید از مردم گرفته نشود.

• •«خراسان جنوبی» تاثیرگذار در حوزه جهاد کشاورزی

• •موفقیت ها ،مرهون همکاری خبرنگاران

«ولی پور مطلق» رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان« ،قوسی»
مدیر کل امور عشایری« ،بیجاری» معاون برنامه ریزی و امور
اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی و «عارفی نیا» مسئول روابط
عمومی این سازمان هم دقایقی در جمع خبرنگاران روزنامه

موفقیت های ما در حوزه دامپزشکی مرهون همکاری های بسیار
خوب خبرنگاران است.
دکتر «اصغرزاده» مدیر کل دامپزشکی و «خیاط» مسئول روابط
عمومی این اداره کل هم از دیگر مهمانان خبرنگاران «خراسان

جنوبی» بودند که با حضور در دفتر سرپرستی روزنامه خراسان
 17مرداد را به آنان تبریک گفتند.
دکتر «اصغرزاده» صداقت و امانت داری را از مهم ترین ویژگی
های خبرنگاران دانست و گفت :خبرنگاری کاری بسیار سخت
است و به دلیل همراهی آن با فشارهای عصبی پر استرس است و
خبرنگاران از امنیت شغلی برخوردار نیستند.
دکتر «اصغرزاده» که خود در دوران دانشجویی فعالیت مطبوعاتی
داشته است ،افزود :اگر در سال گذشته موفقیتی در انجام وظایف
خود داشته ایم به دلیل همکاری مطبوعات و خبرنگاران استان در
اطالع رسانی مطلوب و به موقع بوده و آماده هر گونه همکاری با
خبرنگاران و فعاالن رسانه های استان هستیم.

• •نقش مهم رسانه در تبیین فرهنگ وقف

رسانه ها نقش موثری در بیان فرهنگ وقف دارند .حجت
االسالم «بخشی پور» مدیر کل اوقاف و امور خیریه هم که همراه
با حجت االسالم «عباسی» مسئول امور قرآنی این اداره کل به
دفتر سرپرستی خراسان آمد ضمن تجلیل از زحمات خبرنگاران
روزنامه خراسان و خراسان جنوبی و نقش آن ها در اطالع رسانی
فرهنگ وقف گفت :موضوع وقف و اهمیت آن در جامعه بر کسی
پوشیده نیست اما مسائل مختلفی اوقاف را زیر سوال می برد و یکی
از آن ها ناآگاهی مردم است و علت هم شاید بیان نکردن رسالت
و هدف های اوقاف باشد و این که نتوانسته ایم مردم را به خوبی
مطلع کنیم اما رسانه ها نقش مهمی در بیان وقف و هدایت مردم
به نیازهای جامعه دارند.
حجت االسالم «بخشی پور» تصریح کرد :اوقاف و امور خیریه
به خوبی نتوانسته از اهمیت وقف و تعهدات نسبت به آن اطالع
رسانی کند تا مردم بدانند وقف متعلق به واقف است و اداره اوقاف
نقشی در هزینه کرد آن ندارد و فقط امانت دار است .
وی افزود :خراسان جنوبی تعداد زیادی موقوفه دارد اما
درآمدشان کم است و بسیاری از آن ها در سال های اخیر به دلیل
خشکسالی از انتفاع خارج شده است .
وی از رسانه ها خواست برای مطلع کردن مردم از موقوفات مانند
قبل و بیشتر همکاری کنند.
سرپرست روزنامه خراسان جنوبی نیز تاکید کرد :وقف سنتی
از گذشته هاست اما خیلی از مردم و به ویژه نسل جدید از نیات
و اهداف واقفان و وقف اطالعی ندارند« .فرهادیان» آشناسازی
مردم با هدف های وقف را ضروری دانست.

• •حرفه ای عمل می کنید

«خراسان جنوبی» از رسانه های تخصصی و کاربردی است که

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

حرفه ای عمل می کند .این مطلب را مدیر کل بهزیستی که به
همراه «فیاضی» مسئول روابط عمومی این اداره کل به دفتر
سرپرستی روزنامه خراسان آمده بود مطرح کرد و ضمن خداقوت
به خبرنگاران گفت« :خراسان جنوبی» با توجه به فرا استانی بودن
بیشترین برد در استان را دارد و از رسانه های تخصصی و کاربردی
است که در کارش حرفه ای عمل می کند.
«عرب نژاد» با اشاره به سه راهبرد این نهاد حمایتی شامل کاهش
و کنترل آسیب های اجتماعی و توسعه فعالیت های پیشگیرانه،
توانمندسازی و بازتوانی و توسعه خیر جمعی و مشارکت های
مردمی افزود :رسانه ها در راهبرد اولیه  100درصد همکار ما
هستند و اگر توان آن ها نباشد امکان توسعه فعالیت وجود ندارد.
وی بر نقش مهم رسانه ها در پیشگیری از توسعه معلولیت ها تاکید
و اضافه کرد :به طور حتم توان رسانه ها در کاهش و کنترل آسیب
های اجتماعی و عوارض ناشی از آن از این نهاد حمایتی بیشتر
است .وی با اشاره به بعد نظارتی رسانه ها و نظارت بر فعالیت
دستگاه های دولتی ادامه داد :چشم تیزبین رسانه ها بهتر می
تواند ببیند و گاهی مشکالت را از دید مردم انتقال دهد بنابراین
به این نگاه نیاز داریم.
وی با بیان این که تا نظارت و انتقادی نباشد به طور قطع اصالح،
پیشرفت و توسعه ای نخواهد بود ،افزود :وظیفه دیگر رسانه ها
کمک به تغییر موضع بهزیستی از پاسخگویی به پرسشگری از
نهادها و سازمان هایی است که نقش اساسی در ایجاد و برون داد
وظایف محول شده به این نهاد حمایتی دارند.
وی یادآور شد :سال هاست که بهزیستی پاسخگوی برخی سواالت
مانند چرا معتاد و کودک خیابانی داریم؟ چرا آمار طالق در جامعه
زیاد است؟و ...است اما امروز به این نتیجه رسیده ایم که یک گام
عقب تریم چرا که اتفاق ها افتاده و ما باید رسیدگی کنیم اما این
که چرا افتاده و چه کسی باید در جلوگیری از این رخدادها موثر
باشد سوالی است که باید رسانه ها در پیگیری آن همکاری کنند.

• •حضور پررنگ «خراسان جنوبی» در اطالع رسانی

روز گذشته دو نفر از مسئوالن مرکز آموزش  04امام رضا(ع)
نیز به مناسبت روز خبرنگار و عرض تبریک ،خداقوت و خسته
نباشید به عوامل مجموعه در دفتر سرپرستی «خراسان» حضور
یافتند.
سرهنگ «مهدی فرامرزی» که به نیابت از فرمانده مرکز آموزش
 04امام رضا(ع) در این مجموعه حضور یافته بود در این دیدار
با اشاره به حضور پررنگ و پوشش خبری مناسب روزنامه
«خراسان جنوبی» از اخبار مرکز آموزش  04گفت :امروز بهانه
ای برای عرض ادب و خداقوت به این مجموعه است و مایه
خشنودی است که در خراسان جنوبی با قدمت کم در موضوع

خبری از بسیاری استان ها پیشتر هستیم« .حسینی» هم در
این دیدار به نیابت از ریاست عقیدتی سیاسی مرکز آموزش
 04امام رضا(ع) از همکاری بسیار خوب بین مرکز آموزش 04
امام رضا(ع) و روزنامه های استان به ویژه «خراسان جنوبی»
سخن گفت.
«فرهادیان» سرپرست دفتر سرپرستی روزنامه خراسان هم
اطالع رسانی و شفاف سازی را از اهداف این رسانه برشمرد و
با اشاره به این که احساس امنیت و آرامش از نیازهای کنونی
جامعه است ،افزود :یکی از ارکان موثر در این موضوع ،مجموعه
زیر نظر ارتش است و این احساس امنیت بسیار ارزشمند و قابل
تقدیر بوده و حاصل تالش مجموعه هایی چون شماست.

• •رسانه ها؛ بازوی توانمند دستگاه ها

رسانه های خراسان جنوبی و کشور پل ارتباطی بین مردم و
مسئوالن هستند و به عنوان منعکس کننده اخبار بازوی توانمند
دستگاه ها به شمار می روند.
مدیر کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان هم روز گذشته با حضور
در دفتر سرپرستی روزنامه خراسان ضمن خداقوت و تبریک روز
خبرنگار و گرامی داشت یاد و خاطره شهید «صارمی» ،رسالت
رسانه و روزنامه را انعکاس خدمت های نظام به مردم و در مقابل
انتقال مطالبات مردم به دستگاه ها برشمرد .به گفته «خسروی» در
انعکاس صحیح و مطالبات به حق مردم و حوزه ورزش ،اجتماعی،
فرهنگی و ...ارتباط خوبی بین این مجموعه و روزنامه «خراسان
جنوبی» وجود دارد.
سرپرست دفتر «خراسان» هم در این دیدار رسالت رسانه ها به ویژه
رسانه های مکتوب را اطالع رسانی ،انعکاس اخبار و مطالبات
به حق مردم دانست و افزود :نیاز است در وضعیت کنونی کشور
بیشتر منعکس کننده خدمات مسئوالن باشیم« .فرهادیان» با بیان
این که انعکاس نقدها توسط رسانه سبب تلنگر می شود ،افزود:
نیاز اصلی جامعه تزریق روحیه نشاط و امیدواری است.

