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پای صحبت  4خبرنگار قدیمی و مرور خاطرات روزهای دشوار خبرنگاری

مصاحبه با واکمن ،عکاسی با«لوبیتل

»
می بردم وصف
ناش��دنی بود و
هی��چ کار دیگری
برایم جذابی��ت نداش��ت .این
حس خوبی که در کارم داش��تم باعث موفقیت خودم و
خانواده ام در زندگی شده است .چهار پسر دارم که دو
نفرآنهاپزشکهستندودونفردیگرهممهندساندو
باافتخارمیگویمکهموفقیتفرزندانمدرسایهفعالیت
من در حرفه خبرنگاری و افزایش اطالعاتم نس��بت به
حوزههایمختلفحاصلشد.

  گزارش
محمد حسام مسلمی

تمام دلخوشی هایش��ان عکسهایش��ان است؛ خانه
هایش��ان پر ش��ده از عکسها و روزنامه های قدیمی،
لوحه��ای س��پاس و یادگاریهای��ی ک��ه از دوران
خبرنگاری تا به حال نگه داشته اند .بعضی حاال دیگر
فقط با عصا ت��وان راه رفتن دارند ،کم��ی هم صحبت
کردنش��ان کند ش��ده اس��ت و با لحنی آرام سخن می
گویند ،اما همچنان روحیه پرسش��گری در وجود آنها
موج می زند .آنهایی که روزهایشان را در تحریریه های
خبربهشبرساندندوحاالبهخاطراتخوشآنروزها
لبخند می زنند .در  17مرداد ماه و س��الروز ش��هادت
خبرنگارشهیدمحمدصارمی،فرصتیفراهمشدتابار
دیگر از پیشکسوتان عرصه خبر یادی کنیم.

•• 40سال روزنامه نگاری

«محمد حس��ین ملکی» را قدیمی های خراس��ان می
شناس��ند .وی با تواض��ع و رویی گش��اده پذیرای گفت
وگو با ما می ش��ود ،از او می خواهیم بیش��تر خودش را
معرفی کن��د؛ می گوید :محمد حس��ین ملک��ی متولد
چکنه س��روالیت هستم ،شناس��نامه ام س��ال تولدم را
 1312شمس��ی نش��ان می دهد ولی از آنجا که وقتی
میخواستندبهروستاشناسنامهبدهندحدود 3سال
زمان می برد تا صادر ش��ود ،در حقیقت متولد 1310
هستم.ازاومیپرسمازکیوچگونهبهدنیایخبرنگاری
عالقه مند شدید که می گوید :در حقیقت عالقه من به
این حرفه به  70سال پیش بر می گردد .آن موقع که از
معدننیشابوربهدرگزباقاطرنمکحملمیکردندواز
مرزعشقآباد،روزنامه«مردم»کشورشورویرابهچکنه
می آوردند .از همان زمان شغل خبرنگاری و تهیه خبر
برایمجالببودودوستداشتماینحرفهراتجربهکنم
تا این که س��ال ها بعد ،در کنار شغل معلمی ،خبرنگار
آزادروزنامهخراساندرسروالیتهمشدموحدود40
س��ال این همکاری را ادامه دادم .از نحوه خبررسانی و
نوع خبرها در آن زمان سوال می کنم که می گوید :آن
زمان مثل االن فکس و ایمیل و تلگرام و  ...نبود .اخبار
سروالیتچندخبردرهفتهبیشترنبودکهآنهاراباقلم
و کاغذ می نوشتم .عکس های خبر را هم که با دوربین
های قدیمی لوبیتل می گرفت��م ،در قوچان ظاهر می
کردند.خبروعکسهارابهیکیازرانندگانمیدادمکه
به قوچان ببرد ،از طرف روزنامه خراسان هم می آمدند

به ترتیب از راست :روزنامه نگاران پیشکسوت آقایان ملکی  ،عنایتی  ،تقی زاده و مالزاده یزدانی

آن جا و تحویل می گرفتند و باالخره خبر بعد از گذشت
سهروزاززمانوقوع،چاپمیشد.

••آرزویی که برآورده شد

نفس عمیقی می کش��د و از این که مدت زمان زیادی
است از دنیای خبرنگاری دور شده ابراز ناراحتی می
کند و می گوی��د« :دلم برای تهیه خب��ر و گزارش تنگ
ش��ده و آرزو دارم یک بار دیگر «واکمن» خبرنگاری ام
را به دست بگیرم و با فردی مصاحبه کنم .هر از گاهی
واکمن خبرنگاری ام را نگاه می کنم و با نگاه کردن به
آنتمامخاطراتدورانخبرنگاریدرذهنمتداعیمی
شود و آرزو می کنم که دوباره به دنیای خبر وارد شوم».
ناگهان چیزی به ذهنم می رس��د ،واکمن را به دس��ت
آقای ملکی می دهم و می گویم «من در خدمتم ،شما
خبرنگار باش و با من مصاحبه کن» .لبخند ش��یرینی
می زند ،ان��گار دنی��ا را ب��ه او داده ان��د و از فرصتی که
برایش فراهم شده است تا یک بار دیگر خبرنگار شود
احساسخوشحالیمیکند.سریعواکمنخبرنگاری
اش را می آورد و مصاحبه با من را شروع می کند.

شد درخواست همکاری بدهم و بعد از مدتی خبرنگار
ش��وم .زمانی که به عرصه خبر وارد شدم ،متوجه شدم
خبرنگارانکارشانچهقدردرجامعهتاثیرگذاراست.
هر چه زمان می گذشت خبرنگاری برای من جذاب تر
میشدوباعثشدمنعاشقکارمشومالبتهاینمطلب
را هم باید بگویم من از معدود افرادی هس��تم که تمام
موقعیتهایکاریروزنامهراازجملهمعاونسردبیری،
مدیر آگهی ها ،مس��ئول امور مالی و مسئول چاپ و ...
تجربه کرده ام .اما خبرنگاری برایم تجربه ای متفاوت
بود و اگر به دوران جوانی برگ��ردم باز هم خبرنگاری را
انتخابمیکنم.عنایتیتعدادیازگزارشهاییراکه
از او چاپ شده است  ،به من نشان می دهد و می گوید:
همیش��ه س��عی می کرده ام گزارش های اجتماعی و
انتقادی بنویس��م ،اولین گزارش��ی که از من چاپ شد

عکس ها  :صادق ذباح  -وحید بیات

••خاطره سوم شهریور 1322

درباره ضرر نوشابه های گاز دار بر سالمت انسان بود.

••لذت نوشتن خبر

به س��راغ یکی دیگر از خبرنگاران پیشکسوت می روم.
«حس��ن تقی زاده» ک��ه ح��دود  20س��ال در این حرفه
فعالیتکردهاستمیگوید:متولد 1309دربجستان
هستم و بیش از  32س��ال در آموزش و پرورش خدمت
کردم .از او می پرس��م چطور ش��د به حرف��ه خبرنگاری
عالقه مند ش��دید؟ و برایم از آن روزها تعریف می کند:
س��ال  1327آقای عظیمی که یکی از تجار بجس��تان
بود در کنار فعالیت تجاری خود خبرهای بجس��تان را
هم به روزنامه خراسان می فرستاد؛ اما پس از مدتی به
خاطرکهولتسنیکهداشتازمنخواستدراینکار
کمکشکنم .اینطورشدکهمنبعدازاینکهازآموزش
و پرورش بازنشسته شدم به مدت 20سال کار روزنامه
نگاری را ادامه دادم .می گوید :لذتی که از نوشتن خبر

اما «احمد مال زاده یزدانی»  98س��اله که از  68س��ال
قبلواولینروزانتشار،مخاطبروزنامهخراسانبوده،
روزگاری خود خبرنگار بوده است .مال زاده یزدانی که
عمری نزدیک یک قرن دارد  ،ش��روع حرفه خبرنگاری
اش را از س��ال 1320عن��وان م��ی کن��د و م��ی گوید:
س��ال  1320بود که فضای خوبی برای فعالیت های
مطبوعاتیایجادشدومنهمبهدلیلعالقهایکهبهاین
کارداشتم،کارمرادرروزنامهاطالعاتشروعوبهمدت
 10سالفعالیتخبریکردم.ازاومیپرسمچهخبرها
و گزارش های��ی کار کردید ک��ه ب��ه دل خودتان خیلی
نشستهاست؟میگوید:سومشهریورسال 1332بود
کهمقالهایدرانتقادازرفتاررژیمپهلویبامردمنوشتم
و وقتی این مقاله منتشر ش��د ،من را بازداشت کردند.
اتفاقتلخیبودامااینکهتوانستمدرفضایخفقانآور
آنروزهامطلبمرابنویسموازحقوقمردمبهویژهافراد
مستضعفدفاعکنم،خوشحالممیکرد.

یادبود
یادی از مرحوم اسالمی؛ عکاس روزنامه خراسان

•• 47سال قبل و یک آگهی خراسان

«غالمرضا عنایت��ی» یکی دیگر از پیشکس��وتان عرصه
روزنامه نگاری اس��ت که بیش از  33س��ال در روزنامه
خراسان فعالیت داشته است .او هم مثل ملکی عاشق
کارش ب��وده و حاال نیز ه��ر از گاهی مش��کالت مردم را
روی کاغذ م��ی آورد .از او می خواهم خودش را معرفی
کند و برایمان بگوید که چگونه وارد عرصه خبرنگاری
شد.میگوید:غالمرضاعنایتیمتولد 1329هستم.
س��ال 1348در یک ش��رکت حس��ابدار ب��ودم و وقتی
ی��ک روز صفح��ات روزنامه خراس��ان را ورق م��ی زدم،
آگهی اس��تخدام خبرنگار را دیدم و همین آگهی باعث

دراین جا احس��اس مس��ئولیت کردم یادی کنم از عکاس فقید روزنامه
خراسان «حسن اسالمی» که س��ال ها لبخند بر لب در میان ما فعالیت
کرد و برای مخاطبان خود عکس و سوژه به یادگار گذاشت و آرام چشم از
این جهان فرو بست؛ همانی که خنده را درد رفع مشکالت می دانست.
عکاس��ی که طی س��ال های 1340تا  1380با خراس��ان و خراسانی
ها همراه بود .افتخار آفرینی های روزه��ای پیروزی انقالب  57را ثبت
و ضبط کرد ،تصاویر ش��هدای انقالب را ب��ا عکس هایی ک��ه گرفته بود،
جاودانه ساخت ،فاجعه نهم دی ماه  57و حمله به بیمارستان امام رضا(ع) را به تصویر کشید و در سال
های دفاع مقدس نیز حضوری ماندگار داش��ت .و امروز سومین سالی است که این عکاس عزیز را در
جمع خود نداریم و یادش را گرامی می داریم.

آریماهیچیموهرچههستلطفحضرتشمسالشموس
استوعنایتطبیبنفوس.آنچهمارابه«برخاستن»مبعوث
میکند،آنچه«خواستن»رادرمابه«توانستن»گرهمیزند،
باز تشریف ش��ریف امام رئوف است که همواره بلند خواهد
ماندواال«قامتناسازوبیاندامما»راچهرسدبهقدکشیدن
ودستدرسفرهآسمانزدن؟هرچههستازاوستازاویی
که بی قراری چشم آهویی را تاب نمی آورد و به ضمانت آن
بر می خیزد .اینجا جایگاه همه عاش��قان است پس همه را
دعوت باید کرد به آمدن ،ب��ه ادای تکلیف کردن .و ما لطف
مدام امام رئ��وف را دیده ایم ،ش��وری که هس��ت ،نوری که
جاری است ،خود نشان لطف همیش��گی ایشان است و ما
نیزدراینبارانلطفجانیدوبارهمیگیریمتازیارتیدیگر
بخوانیم و سالی نو کنیم و جهانی ،جانی نو کنیم و ایمانی،
کالمی نو کنیم و سالمی ،س�لامی که چون بر لب آید ،لب
هایمطهرامامرضا(ع)رابهاجابتعلیکمالسالمآورد....

  خبر
فرهنگی

آیت ا ...مکارم شیرازی:

دولت به فکر رفع بیکاری فارغ
التحصیالنباشد

آی��ت ا ...مکارم ش��یرازی در دیدار رئیس دانش��گاه پیام نور
خراس��ان رض��وی ،بی��کاری را مش��کل دانش��جویان فارغ
التحصیلدانستوتاکیدکردکهبایددولتدرزمینهرفعآن
اقدام کند .به گزارش رسا ،این مرجع تقلید در دیدار رئیس
دانشگاه پیام نور خراس��ان رضوی و رئیس نهاد نمایندگی
ولیفقیهدرایندانشگاه،بابیاناینکهبیشتردانشجویانبه
لحاظمالیازقشرمتوسطروبهضعیفهستند،اظهارکرد:
دانشجویان در زمینه تهیه ش��هریه و مخارج دانشگاه دچار
مشکلهستندکهبایددراینزمینههمکاریبیشتریانجام
شود .ویافزود:دانشجویانیداریمکهاستعدادفراواندارند
اما دستشان خالی است بنابراین با مشقت به تحصیل می
پردازند.اینمرجعتقلیددرادامهبیانکرد:یکیازمشکالت
دانشجویانبعدازفارغالتحصیلیایناستکهبیکارهستند؛
با این وضعیت و مش��قت درس م��ی خوانند اما بع��داز فارغ
التحصیلی نمی توانند از دانش خود استفاده کنند و بیکار
هستند؛وظیفهدولتاستکهدراینزمینهکاریانجامدهد.
وی افزود :باید دولت و دانشگاه را به هم گره زد که دانشجو
جذبشودوآموزشموردنیازجامعهراببیندوپسازآندولت
آنهارابهکاربگیرد .درابتدایایندیداردکترداوریاررئیس
دانش��گاه پیام نور خراس��ان رضوی با معرفی این دانشگاه
به عنوان بزرگ ترین دانشگاه کشور با جمعیت 600هزار
دانش��جو و 4هزار هیئت علمی و حدود  12ه��زار کارمند،
گ��زارش مختصری از فعالیت ه��ا ی خود ارائ��ه داد .حجت
االسالمجباریانرئیسنهادنمایندگیرهبریدردانشگاه
پیامنورنیزبهبرنامههایفرهنگیوبهویژهبرنامهتدبردرقرآن
برایدانشجویانوضیافتاندیشهبرایاستاداناشارهکرد.

پیشنهاد
سینما

اکران « امکان مینا» در مشهد

اکران فیلم س��ینمایی «امکان مینا» در سینما هویزه مشهد آغاز ش��د .تازه ترین اثر
«کمالتبریزی»دارایمضمونیسیاسیاجتماعیاستکه«منوچهرمحمدی»تهیه
کنندگیآنرابرعهدهدارد«.امکانمینا»روایتکنندهتردید،شکوسرانجامخیانت
وزندگیعاشقانهمهرانومیناست.اینفیلمقصهایعاشقانهازیکزندگیمشترک
در دهه ۶۰را روایت می کن��د و بازیگرانی از جمله میالد کی مرام ،مینا س��اداتی،
ش��اهرخ فروتنیان ،بهرنگ علوی ،شایسته ایرانی ،س��یامک صفری ،فرزاد باقری،
سیامکاحصایی،بهادرمالکیوعلیمردانهدرآنبهایفاینقشمیپردازند.

نگارخانه

برپایی نمایشگاه گروهی عکس در نگارخانه فردوسی
این روزها نگارخانه فردوسی میزبان آثار هنرجویان سی و دومین فصل عکاسی
فرهنگسرای جهاد دانشگاهی مشهد بانظارت استاد حمیدرضا گیالنی فر است.
به گزارش روابط عمومی نگارخانه فردوسی ،این نمایش��گاه تا  20مرداد ماه در
نگارخانه فردوسی مشهد برگزار می شود و عالقه مندان می توانند از آثار برگزیده
سی و دومین فصل عکاسی توسط هیئت داوران هر روز صبح ساعت  10تا  13و
عصرساعت  17تا  20بازدید کنند .شایان ذکر است ،نگارخانه فردوسی در سه
راه ادبیات ،مجتمع دکتر علی شریعتی واقع است.

روز گذش��ته جمعی از مس��ئوالن با حضور در تحریریه
روزنامه خراسان و همچنین ارسال پیام های جداگانه
فرارس��یدن روز خبرن��گار را ب��ه خبرنگاران خراس��ان
تبریک گفتند.

••حضور مدیر کل بنیاد شهید استان در
تحریریه خراسان

••پیام های تبریک مسئوالن

همچنین روز گذش��ته جمعی از مس��ئوالن استانی با

تماشای «از مدینه تا مرو» در بوستان وحدت
همزمانبادههکرامتنمایشآیینی«ازمدینهتامرو»دربوستانوحدتمشهداجرا
میشود.بهگزارشخراسانرضوی،اجرایایننمایشآیینیتا 23مردادماهادامه
خواهد داشت و میزبان عالقه مندان خواهد بود .نمایش «از مدینه تا مرو» هر روز از
س��اعت 17تا 20در دو نوبت در فرهنگس��رای زیارت واقع در بوستان وحدت روی
صحنهمیرود.نمایشآیینی«ازمدینهتامرو»روایتیاززندگیامامرضا(ع)استکه
دردههکرامتتوسطگروههنریآویننگاردربوستانوحدتواقعدربولواروحدت
مشهدرویصحنهمیرود.

درخشش هنرمندان خراسانی در جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی

خداقوتیمسئوالنبهخبرنگارانخراسان

مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران در آس��تانه روز
خبرنگار و سالروز شهادت ش��هید صارمی در دیدار با
مدیران و خبرنگاران روزنامه خراسان این روز را تبریک
گفت .به گ��زارش خراس��ان رضوی ،عابدی��ن عابدی
مقدم همراه با جمعی از مس��ئوالن بنیاد شهید و امور
ایثارگران استان با خبرنگاران روزنامه خراسان دیدار
کرد .وی همچنی��ن در دیدار با مدیر مس��ئول روزنامه
خراس��ان گفت :روز خبرنگار را به روزنامه افتخار آمیز
خراس��ان تبریک و خداقوت می گوی��م .وی افزود :در
س��ال های اخیر برای ترویج فرهنگ ایثار و ش��هادت
مرکز اس��ناد و آث��ار باقی مانده از ش��هدای اس��تان راه
اندازی ش��ده اس��ت و به طور میانگین  80برگ از هر
ش��هید در اختی��ار داری��م؛ همچنی��ن ب��رای جانبازان
 70درص��د و آزادگان نیز اس��نادی جمع آوری ش��ده
است .مدیر مسئول روزنامه خراسان نیز گفت :تالش
و فعالی��ت رس��انه ای در ح��وزه ترویج فرهن��گ ایثار و
ش��هادت را وظیفه خود می دانیم ،خودمان را مدیون
ش��هدا و ایثارگران می دانی��م و بر اس��اس همین باور
تالشمان بر این بوده که نسبت به شهیدان و ایثارگران
ادای دین کنیم .دکتر محمد س��عید احدی��ان افزود:
کس��ب رتبه اول در حوزه ایثار و شهادت در بین رسانه
های کشور برای روزنامه خراس��ان افتخار آمیز و حائز
اهمیت اس��ت« .مجتب��ی مزروع��ی» رئیس س��ازمان
جهاد کشاورزی استان و هیئت همراه نیز روز گذشته
با حضور در تحریریه روزنامه خراس��ان فرا رسیدن روز
خبرنگار را به خبرنگاران خراسان تبریک گفتند.

تئاتر

عکس ها  :میثم دهقانی

صدور پیام های جداگانه ،فرا رسیدن روز خبرنگار را
تبریک گفتند .در بخشی از پیام «علیرضا رشیدیان »
استاندار خراسان رضوی آمده است« :خبرنگاری به
راستی تجس��م مس��ئولیت ،امانت ،تعهد ،دلسوزی و
وظیفه است .خبرنگاران وجدان بیدار جامعه جهانی،
مورخ��ان و تصویرگران زمان خویش��ند  ،زیرا همواره
در عم��ق جامع��ه حض��ور دارند و بخش��ی از س�لامت
فرهنگ��ی و فکری هر جامع��ه ای ،مرهون تالش های
مسئوالنه و شبانه روزی ایشان است» .سپاه امام رضا
(ع) نیز روز گذشته به مناسبت روز خبرنگار بیانیه ای
صادر کرد .همچنین «مجی��د روحانی نژاد» مدیر کل
دامپزشکی خراسان رضوی« ،عباس شیخ االسالمی»
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان ،حجت االسالم و
المسلمین «سید حامد ملکوتی تبار »رئیس نمایندگی
س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس�لامی« ،س��ید رضا
موس��وی نیا» مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی،
«حسن حسینی» رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت
استان« ،محمود احمدی» مدیر کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی خراس��ان رضوی و روابط عمومی دانشگاه
فردوسی مشهد در پیام هایی جداگانه روز خبرنگار را
تبریک گفتند .بچه های گلستان علی نیز با ارسال گل
برای خبرنگاران خراسان ،این روز را تبریک گفتند.

••بازدید مدیران روابط عمومی دستگاه های
اجرایی از موسسه خراسان

روز گذشته همچنین تعدادی از مدیران روابط عمومی
دستگاه های اجرایی استان به مناسبت روز خبرنگار
میهمان موسس��ه فرهنگی هنری خراس��ان ش��دند و
پ��س از بازدی��د از بخش ه��ای مختلف این موسس��ه و
دیدار با خبرنگاران ،با مدیر عامل موسس��ه خراس��ان
به گفت و گو پرداختند .دکتر «محمد س��عید احدیان
» در ای��ن نشس��ت گزارش��ی از فعالیت های موسس��ه
فرهنگی هنری خراس��ان ارائه کرد و در ادامه مدیران
روابط عمومی دس��تگاه های اجرایی استان ،نظرات
و پیشنهادهای خود را برای افزایش زمینه همکاری و
تعامالت رسانه ای مطرح کردند.

اختتامیههشتمینجشنوارهتولیداتتلویزیونیرضوی
با تقدیر از هنرمندان خراسانی در استان لرستان به کار
خودپایانداد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیبنیادبین
المللیامامرضا(ع)فیلم«تبسمگرگ»بهتهیهکنندگی
ابراهیماصغریازصداوسیمایمرکزخراسانرضویبه
عنوانیکیازسهفیلمبرترمعرفیشد.همچنینهیئت
داوران جایزه بهترین صداگذاری را به قاس��م خدابنده
لو به خاطر فیلم «آخرین خواب بارانی» از صدا و سیمای
مرکزاستاناهداکرد.حامدفرشتهحکمتنیزبهخاطر
فیلم «تبس��م گرگ» از صدا و س��یمای اس��تان در بخش
تصویربرداریحائزرتبهبرترشد.دربخشکارگردانینیز
جوادعلیزادهبهخاطرفیلم«تبسمگرگ»جایزهبهترین
کارگردانیراازآنخودکرد.براساساینگزارشهیئت
داورانجایزهویژهشاملتندیسجشنواره،دیپلمافتخار

آﮔﻬﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧ� ﺳﺒﺰوار ﺑﺎ ﻋﻨﺎ�ﺖ ﺑﻪ
ﻣﺼﻮﺑﺎت اﺧﺬ ﺷﺪه در ﻧﻈﺮ دارد ازﻃﺮ�ﻖ
ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� ﻣﻮارد ذ�ﺮﺷﺪه
ذ�ﻞ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ :
(١ﻓﺮوش �� دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس اﺳﻘﺎﻃ�
از رده ﺧﺎرج
(٢واﮔﺬار� اﻧﺠﺎم ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت رو� ﺑﺪﻧﻪ
ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎ� ﻓﻌﺎل
ﺧﻄﻮط ﺷﻬﺮ�
(٣ﻣﺸﺎر�ﺖ در ﻃﺮاﺣ�  ،ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮه
ﺑﺮدار� ﭘﻨﺞ دﺳﺘﮕﺎه ا�ﺴﺘﮕﺎه ﻣ�ﺎﻧﻴﺰه در
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ
(٤ﻓﺮوش دو دﺳﺘﮕﺎه آﭘﺎرﺗﻤﺎن
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻴﺸﺘﺮ و در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه و ﺗﺤﻮل
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮا� ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ
 ٩٥٫٥٫٢٧ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟ� ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ
و �ﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ٠٥١-٤٤٦٥٩٧٧٤
ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .
 /٩٥١٣٨٥١٢ش

ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺳﺒﺰوار و ﺣﻮﻣﻪ
Sabzevarbus.com

ومبلغ 40میلیونریالرابهساالرحیدرنژادبهخاطرفیلم
«چتری برای باران» به لحاظ انتخاب مضمون همسو با
اهدافجشنوارهتولیداتتلویزیونیرضویاهداکرد.

اﻃﻼﻋﻴﻪ
آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى
ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻴﺮوى ﺑﺮق ﺧﺮاﺳﺎن

ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎ� ﺗﻌﺎوﻧ�
دﻋﻮت ﻣ�ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻮﺑﺖ دوم
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� �ﻪ راس ﺳﺎﻋﺖ
 ١٤روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ١٣٩٥٫٠٦٫٠٣در
ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻮز�ﻊ
ﻧﻴﺮو� ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� واﻗﻊ
در ﺑﻠﻮار داﻧﺸﺠﻮ ،ﺑﻠﻮار ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣ�ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر�ﺎﻓﺘﻪ �ﺎ و�ﻴﻞ ﺧﻮد را
از ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎء ﻣﻌﺮﻓ� ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ) .ﻫﺮ ﻋﻀﻮ
ﻣ�ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ و�ﺎﻟﺖ ��� از اﻋﻀﺎء را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(
دﺳﺘﻮر�ﺎر ﺟﻠﺴﻪ:
 -١ﮔﺰارش ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﭘﺮوژه
 -٢ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺻﻮرتﻫﺎ� ﻣﺎﻟ� ﺳﺎل ١٣٩٤
 -٣ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ١٣٩٥
 -٤اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺎزرﺳ� ﺑﺎ�ﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ
�� ﻗﻄﻌﻪ ﻋ�ﺲ� ،ﭙ� ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ،
�ﺎرت ﻣﻠ� ،ﻣﺪر� ﺗﺤﺼﻴﻠ� و �ﺎرت
ﭘﺎ�ﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ١٤روز دوﺷﻨﺒﻪ
 ٩٥٫٥٫٢٥ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺗﻌﺎوﻧ� ﻣﺮاﺟﻌﻪ و
ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗ�ﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺑﺪ�ﻬ�
اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﺎر�ﺦ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ�
�ﺎﻧﺪ�ﺪاﺗﻮر� ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻴﺮوى ﺑﺮق
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
 /٩٥١٤٧٥٤٩آ

