




مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای دام ظله العالی  
)مورخه 26 آبان 1395(

اگر میخواهیم مشکالت این کشور حل بشود، اگر میخواهیم این کشور عّزت پیدا کند، 
رفاه پیدا کند، کشوری بشود که از لحاظ پیشرفتهای ماّدی و معنوی و اخالقی و فرهنگی 
الگو بشود، باید راه انقالب را ادامه بدهیم؛ انقالب، راه عالج منحصر این کشور بود و هست 
و در آینده هم خواهدبود.  امروز یکی از چیزهایی که از لحاظ عملی مهم است، مسئله ی 
اقتصاد است؛ دشمن روی اقتصاد کشور ما متمرکز شده. از نظر دشمن، اقتصاد کشور یک 
نقطه ی ضعفی است که ]او[ میتواند با تکیه ی بر آن نقطه ی ضعف، مقاصد سوء خودش را 
در مورد کشور عزیز ما و در مورد جمهوری اسالمی اِعمال بکند؛ باید روی اقتصاد]کارکرد[. 
من گفتم اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصادی که از درون میجوشد و احتیاج ما را به دیگران 
کم میکند و استحکام کشور را در مقابل تکانه های خارجی افزایش میدهد؛ این معنای 
اقتصاد مقاومتی است» اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« این اقدام و عمل باید در جلوی 
چشم مردم قرار بگیرد و مردم این را ببینند؛ این توّقع و خواسته ی ما از مسئولین است که 
با آنها هم در میان میگذاریم؛ این مسائل را ما با مسئولین مرتّباً در میان میگذاریم و به 

آنها میگوییم. شاخصه های اقدام و عمل را باید نشان داد.
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)(امام صادق
 إنَّ الَقصَد یوِرُث الِغنى :میانه  روى ، ثروتمندى مى آورد.

  )الکافى : ج 4 ، ص 53(

ــهامداران ــهس ــتهم ــرضســاموادبخدم ــاع ب
ــهفرمایــشمقــاممعظــمرهبــری گرامــیامســالب
ــی(ســالاقتصــاد ــه ای)مد ظله العال ــامخامن حضــرتام
و شــد نـــام گذاری عـــمل و اقــدام مقاومـــتی
ــد،درراســتای ــزارانشــمادرشــرکتنوی خدمتگ
ــاشالزم ــهایشــانســعیوت ــرگون ــنپیامب فرامی
ــالی ــفانهدرس ــدداد،متأس ــامدادهوخواهن راانج
کــهگذشــتاســتانپهنــاورخراســانرضــوی
دســتخوشمشــکاتاقتصــادیزیــادیبــودهو
ــت ــاورشکس ــلوی ــامنح ــرکته ــدادیازش تع
ــادی، ــاتاقتص ــامعض ــراتآنه ــهاث ــدک ــدهان ش
ــراوانرابیشــترازســایر ــکاریف رکــودشــدیدوبی
قســمت هایکشــوربــهارمغــانآوردوازهمــه

مهم تــرباعــثازبیــنرفتــناعتمــادعمومــیســهامدارانکــهســرمایهاصلــیهــرشــرکت
وتشــکیاتیاســتگردیــد،بحمــدا...شــرکتنویــدبــاراهنمایی هــایهیــأتمدیــرهدلســوز
ــای ــاوراهبرده ــاسبرنامه ه ــاعیبراس ــکارانس ــرهم ــرب،ودیگ ــرانمج ــاشمدی وت
ــه ــالنمــودوب ــیدنب ــهصــورتعلمــیواصول ــهرشــدخــودراب منطقــی،حرکــتروب
ــی ــدیداخل ــاستوانمن ــهبراس ــایعجوالن ــاتوتصمیم گیری ه ــهدورازاحساس ــیب عبارت
ــتو ــودهاس ــرانم ــیمواج ــودراترس ــایخ ــی،برنامه ه ــایبانک ــذوام ه ــزازاخ وپرهی
ــه: ــمک ــامنمائی ــشاع ــکروشومن ــوانی ــهعن ــدب ــاوبلن ــدای رس ــاص ــمب مفتخری

رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود
رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود      

لذاشــرکتباآهنگمنطقیوآهســتهوبهدورازاحساســاتبهروندرشــدخودادامهدادهو
انشــاا...بادعایخیرشــماســهامداراندرآیندهنیزشــاهدموفقیتبیشازپیش،خواهیمبود.
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:)( امام رضا 
، َفإْن َزلَّ لَْم تَْخُذلُْه الحیلُة. َمْن َطلََب األْمَر ِمْن َوْجِهِه لَْم یََزلَّ

هر که کارى را از راه درست دنبال کند نخواهد لغزید، و اگر هم بلغزد 
راه چاره بر او بسته نمى شود. )بحاراالنوار ،ج 75،ص356(

گزارش یازدهمین مجمع عمومی عادی 
صاحبان سهام شرکت نوید خراسان

ــرمو ــهامدارانمحت ــهازس ــی،ک ــاسدعوت براس
شــماره بــه روزنامهخراســان در آنــان وکای
ــود ، ــدهب ــهعمــلآم ــورخ95/۰3/3۰ب 19283م
ــه ــلنمازخان ــعدرمح ــهمجم ــنجلس یازدهمی
شــرکتســپادواقــعدرانتهــایبلــوارخیــام
ــانبهارســتان6ســاختمانشــهید شــمالیخیاب
خــوشســیماراسســاعت۰8/3۰صبــحروز
پنجشــنبهمــورخ95/۰۴/31تشــکیلگردیــد.
ا...مجیــدتوســط ابتــداآیاتــیچنــدازکام
قــارینوجــوانســیدمحمدحمزهموســویتــاوت

ــد. گردی
ــران ــامیای ــوریاس ــرودجمه ــشس ــاپخ وب
وپــسازاحــرازوحصــولنصــابالزمورســمیت
ــداد262/562/۰۰۰ ــورتع ــهباحض ــنجلس یافت
آقــای رأی، 331.۰۰۰.۰۰۰ مجمــوع از رأی
ناصــرغزالــیپــوربعنــوانرئیــسجلســهمجمــع
ــه ــویب ــانب ــدیورض ــداهللمحم ــانعب وآقای
عنــوانناظریــنوآقــایعلــیپیلهچیــانبعنــوان
ــزارش ــگاهگ ــدندآن ــابش ــهانتخ ــیجلس منش
هیــأتمدیــرهبــهمجمــععمومــیتوســطمدیــر
عامــلشــرکتمحمــدهادیحســینیسرچشــمه
اجــرای وارد مجمــع ســپس شــد. قرائــت

ــد. ــلگردی ــرحذی ــهش ــهب دستورجلس
1*گــزارشبــازرسقانونــیبــهمجمــععمومــی
وفــققانــونواساســنامهتوســطبــازرسقانونــی

ــتشــد. ــورقرائ ــیرئوفی پ شــرکتمصطف
2*مدیــرعامــلشــرکتبــهســئواالتمطروحــه

توســطحاضریــندرخصــوصمفــادگــزارش
بــازرسقانونــیوســایرامــورمربــوطبــهشــرکت

ــد. پاســخدادن
3*ترازنامــه،ســودوزیــانوعملکــردســالمالــی

منتهــیبــه9۴/12/29بــهتصویبرســید.
۴*محمدرضــادیمــهکارومحمدهــادیحســینی
ــیو ــیمهاجران ــروعل ــرصابریف سرچشــمهواکب
عباســعلیمنزلآبــادیبعنــواناعضــاءاصلــیهیات
مدیــرهوعباسپورایــرانوغامرضــااصغــرزاده
گلــزار بــهعنــواناعضــاءعلی البــدلهیــاتمدیــره
بــرایمــدتدوســالانتخــابشــدندوبــاامضــای
صورتجلســهمجمــعیادشــدهســمتومســئولیت

خــودراقبــولنمودنــد.
ــی ــازرسقانون ــوانب ــوربعن 5*مصطفــیرئوفی پ
ــازرس ــوانب ــتبعن ــارهیاف ــیوشــرکتدای اصل
قانونــیعلــیالبــدلبــرایمــدتیکســالانتخــاب

شــدند.
6*جهــتدرجآگهی هــایشــرکتروزنامــه

کثیراالنتشــارخراســانتعییــنگردیــد.
7*مجمععمومیبههیاتمدیرهتکلیفنمود.

گــروه عضــو شــرکت های شــد مقــرر الــف:
یکدیگــر ســهامدار کــه ســپاد شــرکت های
می باشــنددرانتخــاببــازرسوهیــاتمدیــرهرأی
ســفیدبدهنــدوهمچنیــنپــسازطــرحوتصویــب
درکارگــروهمشــورتیدرمجمــعفوق العــادهدر

اساســنامهتغییــراتالزمصــورتگیــرد.
عاملــی مدیــر پســت تصــدی بــرای ب:
شــرکت هایاقمــاریازفــرددیگــریغیــراز
مدیــرعامــلاســتفادهشــود)هــرمدیــرعامــلفقــطدر

یکجــامدیــرباشــد(
ــایورود ــهرداریاززمین ه ــهمش ــدس ج:درص
بــهمحــدودهتوســطمهنــدسدیمــه کاربررســی

ــهشــود. ــهکارگــروهارائ وب
د:توصیــهشــدهیــاتمدیــرهتــاشخــودرا
درگســترشحــوزهجغرافیایــیافزایــشدهــدوامور
ــذاری ــزیوهدفگ ــایبرنامه ری ــرمبن ــرکتب ش

ــردد. ــالگ دنب
مبلــغ داشــت مقــرر عمومــی مجمــع *8
ــی ــالمال ــودخالصس ــالازس 2۴3/2۰۰/۰۰۰ری
منتهــیبــه139۴/12/29بعنــوانپــاداشبــه
اعضــایهیــأتمدیــرهبــهصــورتناخالــص

گــردد. پرداخــت
مبلــغ داشــت مقــرر عمومــی مجمــع *9
۴9/65۰/۰۰۰/۰۰۰ریــالبعنــوانســودنقــدیدر
ــردد. ــتگ ــهامدارانپرداخ ــهس ــیب ــتقانون مهل
ــرکت ــلش ــرعام ــهمدی ــیب ــععموم 1۰*مجم
وکالــت،نمایندگــیواختیــاردادتــابــاارائــه
ــرکت های ــتش ــهادارهثب ــهب ــنصورت جلس ای
اقــداموذیــل مشــهدنســبتبــهثبــتآن
اســناد،مــدارکودفاتــرمربوطــهراامضــاءنمایــد.
ــی ــپفرهنگ ــشکلی ــتنمای ــراس ــهذک الزمب
درخصــوصمدافعــانحــرم،فیلــمکوتــاهمســتند
فعالیتهــایشــرکت،اقامــهنمــازجماعــتظهــر
توســط بین الصاتیــن در ســخنرانی وعصــر،
اســتادحــوزهعلمیــهخراســانحجه الســام
ــع ــیمجم ــایجانب ــهبرنامه ه ــیازجمل تبادکان
عمومــیعــادیصاحبــانســهامشــرکت نوید

ــد. ــهاجراگردی ــودک ب

گزارش خبری  مجامع برگزار شده صاحبان  سهام شرکت نوید ونوید اعتماد

گزارش
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امام صادق)(ِفکَرةُ ساَعٍة َخیٌر ِمن ِعباَدِة اَلِف َسنٍَة؛
یک ساعت اندیشیدن در خیر و صالح از هزارویک سال عبادت بهتر است. 

)مصباح الشریعه،ص114(

ــاددر ــداعتم ــادیشــرکتنوی ــیع ــععموم ــنجلســهمجم هفتمی
ــی ــاب هایمال ــردوحس ــیعملک ــدفبررس ــاه ــدسب ــهدمق مش
منتهــیبــهســال139۴شــرکت،انتخــاببــازرسوبحــثوتبــادل
نظــرپیرامــونســایرمباحــثمنــدرجدرآگهــیدعــوت،روزدوشــنبه1۴تیــر
مــاه1395راسســاعت7صبــحبــاحضــور1۰۰درصــدســهامدارانوبــاقرائــت
آیاتــيچنــدازکام اهللمجیــددرســالنجلســاتشــرکتنویــدبرگــزارگردیــد.
ازمیــانحاضریــنشــرکتکننــدهســیدتقــیتوکلــینــژاد،بــهنمایندگــیاز
شــرکتنویــدبــهعنــوانرئیــسمجمــعومحمدجهانیــان واکبرصابری فــربــه
عنــوانناظریــنجلســهومحمدرضــادیمــه کاربعنــوانمنشــیانتخــابشــدند
ــه ــتورجلس ــردس ــاب ــد.وبن ــهگردی ــرایدستورجلس ــعوارداج ــگاهمجم وآن
مهنــدسحســینیمدیــرعاملضمــنعــرضخیرمقدمبــهحضار،گــزارشهیأت
مدیــرهراقرائــتنمــودآنــگاهمصطفــیرئوفیپوربــازرسقانونــیگزارشخــودرا
بــهمجمــععمومــیوفــققانــونواساســنامهشــرکتقرائــتنمــود.ودرادامــه
ــيوحســابداری ــداعتمــادصورت هــايمال ــیشــرکتنوی ــرمال اطمینــانمدی
راارائــهداد.گفتنــیاســتدرپایــانگزارشــاتبــازرسومدیــرمالــی،مهنــدس
حســینیتوضیحــاتتکمیلــیراارائــهنمــودوبــهســئواالتمطروحــهتوســط
حاضریــندرخصــوصمفــادگــزارشبــازرسقانونــیوســایرامــورمربــوطبــه
شــرکتپاســخدادنــد.درادامــهنماینــدگانســهامداران،تــرازنامــه،ســودوزیــان
وعملکردســالمالــیمنتهــیبــه139۴/12/29رابــهتصویــبرســاندندوبــارای
ــازرسقانونــیاصلــی گیــریکــهبعمــلآمــدمصطفــیرئوفــیپــوربعنــوانب
ــرایمــدتیکســال ــیالبــدلب ــیعل ــازرسقانون ــوانب ــیبعن ــیمهاجران وعل
ــن ــرکتبی ــصش ــودخال ــد1۰درصــدازس ــنمقررش ــدندهمچنی انتخــابش
ســهامدارانتقســیمومابقــیبــهحســابانباشــتهمنتقلگــردد،انتخــابروزنامه
کثیراالنتشــارقــدسجهــتدرجآگهــیهــایشــرکتازدیگرمصوبــاتهفتمین

مجمــععــادیصاحبــانســهامشــرکتنویــداعتمادخراســانبــود.

بــهگــزارشروابــطعمومــیشــرکتنویــدخراســانبــاهــدفبحــث
ــامل ــرکتش ــنامهش ــواد۴و5اساس ــونم ــرپیرام ــاد لنظ وتب
ــدرج ــرآدرسشــرکتوســایرمباحــثمن ــشســرمایهوتغیی افزای
درآگهــیدعــوت ،مجمــعفوق العــادهشــرکتنویــداعتمــاد،درروزدوشــنبه
1۴تیــرمــاه1395راسســاعت1۰صبــحبــاحضــور1۰۰درصــدســهامداران

ودرســالنجلســاتشــرکتنویــدبرگــزارگردیــد.
درابتــداءســیدتقــیتوکلــینــژادرئیــسهیــاتمدیــره شــرکتنویــداعتماد
موضوعــاتجلســهراقرائــتنمــودآنــگاهمجمــعوارداجــرایدســتورگردید.

بنــابردســتورجلســهمهنــدسحســینیمدیــرعامــلشــرکتنویــداعتمــاد
ــتار ــودوخواس ــارهنم ــرکتاش ــنامهش ــای۴و5اساس ــهبند ه ــانب خراس
ــه ــدودرادام ــرمایهش ــشس ــای۴و5وافزای ــببنده ــروتصوی ــامنظ اع
مصطفــیرئوفــیپــوربــازرسقانونــیضمــنارائــهپیشــنهاداتینظــرموافــق

خــودراپیرامــونتصویــبمــوارددرخواســتشــدهاعــامنمــود.
آنگاهمواردذیلبهتصویبنمایندگانمحترمسهامداران،رسید.

1-وفــقمــاده۴اساســنامه:مرکــزاصلــیشــرکتبــهآدرسمشــهدبلــوار
ــتی ــدپس ــهک ــدب ــرکتنوی ــاختمانش ــام6۴س ــشخی ــمالینب ــامش خی
ــد ــررش ــنامهمق ــاده5اساس ــاسم ــد.2-براس ــریاب 9196758۴73تغیی
ســرمایهشــرکتاز1۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریــالبــه3۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریــالاز

ــد. محــلســودانباشــتهافزایــشیاب
ایــنمجمــعبــاقرائــتفاتحــهبــرایشــادیروحشــهداءودعــادرتعجیــل

فــرجحضــرتمهــدی)عــج(درســاعت12بــهکارخــودپایــانداد.

گزارش مجمع  فوق العاده شرکت نوید اعتماد گزارش مجمع  عمومی عادی شرکت نوید اعتماد
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:)( حضرت امام حسن عسکرى
 دو خصلت است که باالتر از آن دو نیست،ایمان به خدا و نفع براى برادران. 

)بحاراالنوار، جلد 75 صفحه 374(

افزایش دویست و چهل درصدی قیمت هر سهم نوید

قیمت هر سهم 
علــیاصغرعبدالهــیمدیرامــورســهام
شــرکتنویــدخراســاندرگفتگــوبــا
خبرنــگارروابــطعمومــینویــدبــااشــارهبه
اهــمفعالیتهــایامــورســهامشــرکترونــدافزایشــی
قیمــتســهامدرچندســالهاخیرراتشــریحنمــودواز
افزایــش2۴۰درصــدیقیمــتهرســهمخبــرداد.وی
گفــت:سیاســتشــرکتنویــددرقبــالنقــلوانتقال
ســهامهمــوارهحفــظمنافــعســهامدارانمحتــرمو
ــا ــودهاســتوبحمــداهللب افزایــشقیمــتســهامب
دعــایخیــرشــماســهامدارانگرامــیوتاشــهای

بــیوقفــههیــاتمدیــره،مدیــرعامــلوهمــکاران
ــرار ــاق ــیدوب ــررس ــهثم ــوعب ــنموض ــدومای خ
گرفتــناراضیشــرکتدرمحــدودهشــهریومصوب
شــدنطــرحتفصیلــیآنواجــرایطرحتبدیلســود
ــندســتاقدامــات ــیازای ــهســهامومجموعــهای ب
موجــبشــدتــااســتقبالمــردمازخریدســهامنوید
بیشــترگرددبــههمیــنمنظــوروبــاهــدفگــذاری
انجــامشــدهعلــیرغــمرکــودبــازار،قیمــتســهام
نویــدرونــدمنطقــیخــودراطــینمــودبــهگونــهای
کهازســال9۰تاســال95قیمتهرســهم2۴۰درصد
رشــدداشــتهوقیمــتهــرســهماز12۰۰ریــالبــه
ــا ــالافزایــشیافــت.عبداللهــیدررابطــهب 285۰ری
حجــمنقــلوانتقاالتســهامافــزود:درســال139۴به
تعداد19/35۴/۰۰۰ســهممعاملــهگردیدوپیشبینی
مــیشــودبــااتمــامپــروژهآمــادهســازیاراضــی۴۴
هکتــارینویدکــهازتیرمــاهســال93شــروعشــده
اســتوهمچنیــنرونــقفراوانترمجتمــعتجــارینوید
ــت ــاظموقعی ــهلح ــهب ــتورانمربوط ــاورس وتاالره
مکانــیوگنجایــشباالیســالنهــایآنوهمچنین
شــکیلبــودنآنکــهدرنــوعخــودکــمنظیــراســت

رشــدســهامازســالقبــلبیشــترشــود.

فعا لیتها

پرداخت سود 
مدیرامــورســهامنویــددربــارهچگونگــی
بــه شــرکت ســودعملکرد پرداخــت
ــت، ــالهایاخیرگف ــهامدرس ــانس صاحب
ــرد ــتازعملک ــرکتمی بایس ــاش ــقبرنامه ه مطاب
ســال89،پرداخــتســودراشــروعمی نمــودکــه
ــرهو ــاتــاشمدیرعامــل،هیــاتمدی ــنمهــمب ای
ــوز ــههن ــیک ــال88درحال ــرانازعملکردس مدی
ســهامدارانگرامــیاقســاطســهامخویــشرا
پرداخــتمی نمودنــد،پرداخــتســودبهســهامداران
عزیــزراشــروعنمــودوتابحــالطی7ســالعملکرد
ســال88تــا9۴-بــههــرســهممبلــغ9۰۰ریــال
ــاب ــااحتس ــتوب ــدهاس ــتش ــداًپرداخ ــودنق س
ســودعملکــردســال9۴بــهمبلــغ5میلیــاردتومــان
جمــعســودنقــدیپرداختــی29/3میلیــاردتومــان

ــردد. می گ
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اإلمام علّي )(أَلَْعبُْد ُحرٌّ ما َقنََع، أَلُْحرُّ َعبٌْد ماَطَمَع
بنده اگر قناعت کند، »آزاد« است، آزاد، اگر طمع داشته باشد »برده« است.

 غررالحکم: ج1 ،ص 33

میزان رشد بودجه سالهای 
94و95

ــره ــآتمدی ــسهی ــبرئی ــینائ ــیمهاجران عل
ــاخبرنگارنویــدضمــن شــرکتنویــددرگفتگــوب
ــد ــرکت،رون ــایکانش ــهه ــمردنبرنام ــرش ب
ــوده ــامنم ــشاع ــتبخ ــدیرارضای ــهبن بودج
بودجــه وگفــت: خبــرداد بودجــه رشــد از و
ــال139۰ ــیازس ــالیعن ــی5س ــرکتدرط ش
ــش163درصــدیداشــتهاســت. ــا139۴افزای ت
امــابودجــهسال95نســبتبــهســال9۴بــاتوجــه
بــهوضعیــترکــودشــدیدبــازارمنابــعومصــارف
ــساز ــهپ ــتک ــدهاس ــشدادهش ــرکتکاه ش
ــره ــنبرنامــهوتصویــبهیــاتمدی تهیــهوتدوی
ــدهاز ــهیادش ــال95برنام ــدایس ــرکتدرابت ش
ــایشــرکت ــته ــهمدیری ــلب ــرعام ســویمدی

ــد. ــاغگردی اب

ــهام ــورس ــرام ــیمدی ــیاصغرعبداله عل
تبدیــل طــرح نویدخراســان شــرکت
ســودبــهســهامرابرابــرتصمیــمهیــات
مدیــرهشــرکتوبراســاسمصوبــاتمجمــع
ــدف ــت:ه ــتوگف ــارتدانس ــونتج ــققان ووف
ازاجــرایطــرحتبدیــلســودبــهســهامایناســت
کــهبــهســهامدارانیکــهتمایلبــهافزایشســهام
ــک ــادری ــنفرصــتدادهشــودت ــدای خــوددارن
دورهمشــخصیبتواننــدمطالبــاتخــودراتبدیــل
بــهســهمنماینــد.ویرونــقبیشــتربــازارســهام،
تجمیــعســهامدارانخــردبــهکان،کاهــش
برخــیموانــعطرحهــایآتــیراازجملــهمزایــای
ایــنطــرحبرشــمردمدیــرامــورســهامبــااشــاره
ــتقبال ــهاماس ــهس ــودب ــلس ــودارتبدی ــهنم ب
طــرح نویــداز شــرکت نظیرســهامداران کــم
ــهام، ــهس ــالهایاخیرب ــودعملکردس ــلس تبدی
مخصوصــا،ســالهای93و9۴راثمــرهعملکــرد
ــه ــادیک ــرکتواعتم ــنش ــشای ــتبخ رضای
قاطبــهســهامدارانعزیــز،بــهمدیــرانایــن
ــراز ــشدیگ ــتویدربخ ــددانس ــرکتدارن ش
ــهمجمــع ســخنانخــودگفــت:براســاسمصوب
نماینــدگان،بابــتعملکــردســال139۴شــرکتو
بــادرنظــرگرفتــنمصالــحســهامدارانوهمیاری
ــاده ــروژهآم ــتاجــرایپ ــانســهامدرجه صاحب

ــهازایهــر ســازیاراضی۴۴هکتــاریمقررشــدب
ســهممبلــغ15۰ریــالســودتعلــقگیــردوبــه
ــااســتفادهازفرصــت شــرکتاجــازهدادهشــدب
قانونــینســبتبــهپرداخــتســوداقــدامنمایــد
محــض بــه نویــد ســهامداران از بســیاری و

عمومــی روابــط ســوی از کــه اطاعرســانی
شــرکتوازطریــقسیســتمجامــعپیامــک،
کانــالتلگــرامووبســایتشــرکتبصــورت
ــرح ــنط ــوددرای ــدهب ــامش ــامانج ــالپی ارس

ــد. ــارکتنمودن مش

استقبال سهامداران از طرح تبدیل 
سود به سهام
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قال امیرالمؤمنین  )(» التدبیر قبل العمل یؤمنک من الندم«
برنامه ریزى و آینده نگرى قبل از شروع کار تو را از پشیمانى ایمن مى سازد.

 عیون أخبار الرّضا )(، ج ۲ ، ص 54 .

 برنامه های سال 95:
ــات ــسهی ــبرئی ــینائ ــیمهاجران عل
ــهبرنامــههــایمصــوبشــرکت ــرهب مدی
نویــداشــارهنمــودوافــزودبراســاس
ــرمدرمجمــععمومــیو ارشــاداتنماینــدگانمحت
عادیســالگذشــتهوجلســاتمشــورتیوکارگروه،
هیــأتمدیــرهشــرکت،پــسازبررســیهمــهنقطــه
نظــراتومصالــحشــرکتمــواردذیــلراجهــتاجــرا

ــاغنمــود. ــبواب تصوی
ــهمســاحت ــازیاراضــیب ــادهس ــهاولآم 1-مرحل
ــالهو ــدیدوس ــهزمانبن ــببرنام ــاردرقال ۴۴هکت
تعییــنتکلیــفآنهابعــدازآمادهســازی2-بازگشــائی
مســیربلــوارخیــامشــمالیدرقالــبقــرارداد2ســاله
ــرای ــهجهــتایجــادارزشافــزودهب ــاشــهرداریب ب
اراضــیشــرکت3-تعییــنتکلیــفقــراردادشــهرک
المــاسبــاشــهرداریوخریــدارانحقیقــی۴-برنامــه
ریــزیجهــتافزایــشقیمــتســهموســودنقــدیو
همچنیــنپرداخــتبهموقــعآن5-بررســیومطالعه
ــوزه ــرح ــرایتغیی ــاشب ــدوت ــایجدی ــروژهه پ

جغرافیائــیفعالیــتشــرکتدرمناطــقدیگــر

هــدفازانجــامپــروژهآمــادهســازی
ــعحاشــیه ــدرف ــارینوی اراضــی۴۴هکت
ــرای ــبب ــکنمناس ــینی،تأمینمس نش
شــهروندان،افزایــشارزشافــزودهاراضــیوســهام
نویــدودرنتیجــهانتفاعبیشــترســهامدارانشــرکت
ــروژه ــنشــرکتازاواخــرســال1393پ اســت.ای
آمــادهســازیبخشــیازاراضــیداخــلمحــدوده
شــهریمتعلــقبــهخــودرابــراینیــلبــهاهــداف
ــا ــتاب ــنراس ــودهاســتودرای ــازنم یادشــدهآغ
تشــکیلکمیســونهــایفنــیوامــاکبرگــزاری
ــه ــامداق ــراوانومستمرکارشناســیوب جلســاتف
ــی ــسازبررس ــدد،پ ــنهاداتمتع ــاوپیش درطرحه
ــم ــرحپیشــنهادیباذکراه ــجط ــبپن ــهجوان هم
مزایــاومعایــبآنبــهشــرحذیــلتهیــهنمــودهو
جهــتطــرحموضــوعوتصویــبدرجلســهمجمــع
عــادیصاحبــانســهامشــرکتدرســال96ارائــه

خواهــدنمــود.
ــهامداران: ــنس ــنبی ــیمزمی ــرح اول-تقس ط
ــدت ــاهم ــاعکوت ــا:1-تســریعدرکســبانتف مزای

ــهامداران ــدتس ــاهم ــتکوت ــبرضای 2-جل
معایــب:1-عــدمجلــبرضایــتقســمتیاز
ســهامدارانبخصــوصســهامدارانخــرد2-افزایــش
تعــدادشــرکاءدرهــرقطعهزمیــنبرایســهامداران
خــرد3-کاهــشقیمــتزمیــنبدلیــلعرضــهزیــاد
ــه ــدار۴-باتقســیماراضــیوب ــمخری وتقاضــایک
ــایشــرکت،ارزش ــعآنکاهــشارزشدارائیه طب

ســهامنیــزکاســتهمــیشــود.
ــن ــانبی ــیمآپارتم ــاختوتقس ــرح دوم-س ط
ســهامداران:مزایــا:1-جلــبرضایــتکوتــاهمــدت
ســهامداران2-ایجــاداشــتغالزاییتوســطشــرکت
ــهعنــوانانبــوهســاز ــگاهشــرکتب 3-ارتقــاءجای

۴-مســکندارشــدنســهامدارانشهرســتانی
ــد ــنچن ــابی ــودنآپارتمانه ــاعب ــب:1-مش معای
شــرکت مالــی توانایــی عــدم نفرســهامدار2-
ــع3- ــودمناب ــلکمب ــروژهبدلی ــنپ ــاختای درس
ــذاری ــدازواگ ــرکتبع ــایش ــیه ــشدارائ کاه
آپارتمــانهــا۴-کاهشارزشســهم5-مشــکات
در افزایــششــرکا بدلیــل آپارتمــان تســهیم

ــرد ــهامدارانخ س
ــا طــرح ســوم-مشــارکتدرســاختآپارتمــانب
کمــکســهامداران:درایــنطــرحشــرکتنویــدبــا
آوردهزمیــنوپروانــهوســهامدارانبــاآوردهنقــدی
ووامدرایــنپــروژهبــاهــممشــارکتمــینماینــد.
مزایــا:1-اســتفادهازســرمایهســهامدارانجهــت
تامیــنمنابــعمالی2-ســهیمکــردنســهامداراندر
برنامــههــایاجرایــیشــرکت3-مســکندارشــدن
ــیتوســط ــتغالزای ــتانی۴-اش ــهامدارانشهرس س
شــرکتنویــد5-ارتقــاءجایــگاهشــرکتبــهعنــوان

انبــوهســاز
معایــب:1-عــدمجلــبرضایــتکلیــهســهامداران
بخصــوصســهامدارانخــرد2-طوالنــیشــدن
ــع ــهموق ــتب ــدمپرداخ ــلع ــروژهبدلی ــدتپ م

اقســاطســهامداران3-نبــودصرفــهاقتصــادیبدلیل
ــروژهمشــارکت۴-کاهــش ــانپ ــیشــدنزم طوالن
ارزشدارائیهــایشــرکتوکاهــشارزشســهمبعــد

ــا ــانه ــذاریآپارتم ازواگ
ــرح چهارم-ســاختآپارتمــانبافــروشســهام ط
پــروژه:بجــایاســتفادهازمنابــعمالــیشــرکت
وتســهیاتبانکــی،پــسازبرآوردهزینــههــایپروژه
ــرای ــوردنیازخــودراب ــزانســهامم براســاسآنمی

ــد ــینمای ــروژهایخــاصمشــخصم پ
ــروژهدر ــیپ ــعمال ــدهمناب ــنکنن ــا:1-تامی مزای
ــن ــود2-تضمی ــدب ــریکخواه ــودوزیانآنش س
اصــلســرمایهوحداقــلســودتوســطشــرکتبــرای
ســهامدارانجــزءدرپــروژه3-عــدممواجههشــرکت

ــاکمبــودنقدینگــیدرطــولمــدتپــروژه ب
۴-شــریکشــدندارنــدگانســرمایههــایخــرددر
ســودپــروژههــایبــزرگ5-ایجاداشــتغالگســترده

توســطشــرکتنویــدبــهعنــوانیــکانبوهســاز
معایــب:1-بازارثانویــهرســمیبرایســهامپــروژهوجود
نــداردوشــرکت،متولــیخریــدوفــروشآنمیباشــد.
پــروژه ســهام انتشــار ریســک افزایــش -2
ــیوشــرایط ــلنوســاناتمال ــرایشــرکتبدلی ب

اقتصــادیکشــور
طــرح پنجــم:افزایــشســرمایهوخریــداراضــی
جدیــد:مزایا:1-مشــارکتســهامدارانواســتفاده
ــه ــتگیب ــدموابس ــان2-ع ــیآن ــعداخل ازمناب
ــهامداراناز ــترس ــاعبیش ــی3-انتف ــعبانک مناب

ــد ــزودهاراضــیجدی ارزشاف
معایب:1-امکانعدماستقبالبدلیلرکودشدید

طرحهای   پیشنهادی برای اراضی  44  هکتاری نوید
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اهم اخبار شرکت

و گــرم هماندیشــی و گردهمایــی
صمیمانــهنماینــدگانمحترمســهامداران
شــرکتهاینویــد،ســپادوالهیــهبــا
ــره ــاتمدی ــاءهی ــلواعض ــرانعام ــورمدی حض
شــرکتهاییــادشــدهدراردیبهشــتمــاهســال
جــاری،بــاهــدفمشــورتوبهــرهگیــریازنقطــه
ــهامدارانو ــدگانس ــاینماین ــراتودیدگاهه نظ
همچنیــنبررســیعملکــردیکســالهگذشــته
ــاری، ــالج ــوعدرس ــرکتهایمتب ــهش وبرنام
ــد. ــازگردی ــمآغ ــیازقرآنکری ــاوتآیات ــات ب
ــل ــرانعام ــبمدی ــهترتی ــیب ــنگردهمای درای
ــزارش ــهگ ــهارائ ــپادب ــهوس ــرکتهایالهی ش
عملکــردوبرنامههــایخــوددرســال1395

ــد. پرداختن
آنــگاهمهنــدسحســینیمدیرعامــلشــرکت
نویدخراســانپــسازخیرمقــدموعــرضتبریــک
ــه ــبب ــاهرج ــدهدرم ــعش ــادواق ــتاعی وتهنی
ــال ــذاریس ــهنامگ ــخنانیب ــیس ــن،ط حاضری
جــاریبنــامســالاقتصــادمقاومتــیاقــداموعمل
کــهازســویمقــاممعظــمرهبــریمدظلهالعالــی
اعــامفرمودنــداشــارهنمــودوگفــت:انشــاءهللمــا
بتوانیــمبــاتأســیبــهرهنمودهــایمقــامعظمــی
والیــتوبــاافزایــشروحیــهایثارگــریومدیریت
جهــادیگامهــایبزرگــیدرجهــترشــدورونــق
اقتصــادیودرراســتایافزایــشمنافــعبیشــتربه
ســهامدارانعزیــزشــرکتبرداریــم.مهنــدس
ــا ــزود:م ــخنانخوداف ــینیدربخــشدیگرس حس
ــمکــهبهرهگیــریازخــردجمعــی ــنباوری ــرای ب
ــزانخطاهایمــان ومشــاورهوکارکارشناســی،می

راکاهــشخواهــدداد.
مدیرعامــلشــرکتنویــدســپسبــهبرخــی
ازخواســتههایمطــرحشــدهازســوینماینــدگان
محتــرمدرجلســاتکارگــروهمشــورتیکــه
ــرد ــارهک درســالگذشــتهبرگزارشــدهاســتاش
وازتحقــقوعــدههــایدادهشــدهبــهآنــان
خبــرداد.ویفعــالبــودنکمیســیونهــای

ــرکت، ــایتش ــودنوبس ــهروزنم ــی،ب تخصص
ــهامو ــازارس ــرلب ــگام،کنت ــانیبهن ــاعرس اط
ــم ــازار،علیرغ ــهتناســبب ــشقیمــتآنب افزای
تــداومرکــودحاکــمبــرکشــورراازجملــهمــوارد
محقــقشــدهبرشــمردودرادامــهگــزارشاجمالی
ــور ــهمنظ ــرکتب ــایش ــایرفعالیته ــدس ازرون
آگاهــینماینــدگانســهامدارانارائــهداد.وی
درســال نیــز را شــرکت کان برنامههــای
1395یــادآورینمــودودرپایــانازحاضــران
ــرات ــنهادهاونظ ــهیپیش ــاارای ــاب ــتت خواس
منطقــیوراهبــردیخــودشــرکترادرنیــلبــه

اهــدافوبرنامههــایآنیــارینماینــد.
گفتنــیاســتدرایــنجلســهییــکروزه،
نماینــدگانســهامداراندیدگاههــاوســواالت

ــد. ــرحکردن ــرحمط ــنش ــودرابدی خ
1-ضــرورتبرنامهریــزیالزمجهــتانتفــاع
بیشــترســهامدارانازپــروژهآمادهســازیاراضــی

ــد. ــارینوی ۴۴هکت

ــی ــدمنطق ــترش ــرکتدرجه ــتش 2-سیاس
ــت؟ ــهامچیس ارزشس

ــهو ــپادالهی ــرکتهایس ــدگانش ــفرنماین 3-س
نویــدخراســانبــهشهرســتانهاوگفتگــوی
مســتقیمبــاســهامدارانومیــزانتاثیرگــذاریآن

۴-استفادهازنظراتکارگروهمشورتی
ــه ــرکتدرعرص ــرمایهگذاریش ــرورتس 5-ض
ســاختوســازواجــرایپروژههــایعمرانــی
بیشــتری اقتصــادی آورده کــه درمناطقــی
ــت ــراس ــهذک ــت.الزمب ــدداش ــالخواه بدنب
نمایــش و اســامی ســرودجمهوری پخــش
ــر ــامواالیامی کلیــپفرهنگــیدرخصــوصمق
cوحضــرتفاطمــهزهــرا)(المومنیــنعلــی
ــدسو ــاعمق ــدگاندف ــیرزمن ــهآفرین وحماس
همچنیــنبازدیــدنماینــدگانســهامدارانازپــروژه
ــه ــدازجمل ــارینوی آمادهســازیاراضــی۴۴هکت
ــترک ــیمش ــنگردهمای ــیای ــایجانب برنامهه

ــود. ب

نمایندگان سهامداران شرکتهای نوید، سپاد و الهیه درمشهد گردهم آمدند

1

امام حسین )(:َمن اََحبََّک نَهاَک َو َمن اَبَغَضَک اَغراَک؛
کسى که تو را دوست دارد، از تو انتقاد مى کند و کسى که با تو دشمنى 

دارد، از تو تعریف و تمجید مى کند بحاراالنوار،ج75،ص91
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محمــدصمیمــیمدیــرامــاکشــرکتبــابیــانایــنمطلــبدرگفتگو
بــاخبرنــگارنویــدبــااشــارهبــهپــروژهآمــادهســازیاراضــی۴۴هکتاری
نویــدافــزودبــرایبازگشــاییمحــوربلوارخیــامشــمالیدرمرحلــهاول
ــام ــهرکام ــدازش ــهبع ــیک ــیازاراض ــازیبخش ــتآزادس ــتجه ــیبایس م
حســین)(اســماعیلآبــاددراختیــاراشــخاصحقیقــییــاحقوقیبــودتعامل
الزمصــورتمــیگرفــتکــهایــنمهــمبخوبــیانجــامشــدولــذابــابرخــیاز
مالکیــناراضــیمذکــورتوافقــاتالزمبعمــلآمــدواز2۴965مترمربــعمقــدار
زمیــنموجــوددرمســیرتاکنــوندهپــاکثبتــیبــهمتــراژ2۰۰۰۰مترمربعیعنی
حــدود8۰درصــداراضــیمرحلــهبعــدازشــهرک،تحصیــلحریــمگردیــدوبرای
رفــعمشــکلمقــدارباقــیمانــدهاراضــیدرحــالتعامــلوتوافــقبــاافــرادحقیقی
ویاحقوقــیصاحبــانپاکهــایثبتــیواقــعدرمسیرهســتیمومــامطمئنیــم
بادعــایخیــرســهامدارانعزیزوتاشــهایبــیوقفــهمدیــرانذیربــطدرشــرکت
نویــدموانــعجزیــیباقیمانــدهمرتفــعوانشــاءاهللباتحصیــلکاملحریممشــکلی

بــرایبازگشــاییبلــوارخیــامشــمالینخواهیــمداشــت.

ــی ــجاموهمدل ــظوانس ــدفحف ــاه ب
ــان ــهبیشــترکارکن ــرچ ــیه ــمزبان وه
ــا ــلب ــرعام ــیمدی ــد؛نشســتفصل شــرکتنوی
کارکنــاندرنمازخانــهشــرکتنویــدوبــاتــاوت

ــد. ــزارش ــیبرگ ــیازکاموح آیات
درایــننشســتفصلــیمحمــدهــادیحســینی،
مدیــرعامــلشــرکتنویــدخراســانضمــن
ــال ــومس ــلس ــبتهایفص ــتمناس گرامیداش
ــاء برحفــظدســتاوردهایانقــاباســامیواحی
دفــاع ســال 8 رزمنــدگان واالی ارزشهــای
مقــدسوتــداومراهآنامــامراحــلتاکیــدنمــود.
ویدرادامــهبــهعملکــردشــرکتهاینویــدو
ــاری ــالج ــتهس ــهگذش ــاددر9ماه نویداعتم
اشــارهکــردوگفــتبــهیــاریخداونــدودرپرتــو
دعــایســهامدارانایثارگرمــانوباتاشــهایبــی
وقفــهشــماعزیــزان،تحقــقبرنامــهدر6مــاهاول
ــا ــهب ــتک ــودهاس ــدود8۰درصدب ــال95ح س
وضعیــتتــداومرکــودحاکــمبربخــشامــاکو
ســایربنگاههــایاقتصــادی،خــودیــکموفقیــت
کانــال انــدازی راه وی، میشــود محســوب
ــریه ــعنش ــهوتوزی ــرکتوتهی ــامش ــرامبن تلگ
جدیــدنویــدوتوســعهرامــورداشــارهقــراردادو
گفــتبــاتــاشمضاعــفعزیــزانروابــطعمومــی
ــداهلل ــرمبحم ــکارانمحت ــرهم ــکاریدیگ وهم
ــواوچــاپ تغییــراتعمــدهایدرطراحــی،محت
هــمبلحــاظکمیــتوهــمکیفــتبعمــلآمــده
اســتکــهدرخــورتقدیــرازدســتانــدکارانآن

ــد. ــریهمیباش نش

مهنــدسحســینی:دربخــشدیگــرســخنانخود
ــازارکشــوراشــاره ــرب ــداومرکــودحاکــمب ــهت ب
کــردوبابیــانایــنمطلــبکــهمدیریــتبهینــه
منابــعمالــیواخــذمطالبــاتشــرکتازاشــخاص
حقیقــیوحقوقــیدراولویــتاولشــرکتقــرار
ــده ــیدهش ــرالزماندیش ــنراهتدابی داردودرای
ــکارانخــدوم ــرانوهم ــهمدی ــزودهم اســت.اف
ــه ــئولیتیک ــبمس ــهتناس ــگاهوب ــنن ــاای ماب
ــعو ــبمناب ــتکس ــتدرجه ــیبایس ــدم دارن
ــتری ــکاریبیش ــرکتهم ــاتش ــتمطالب دریاف

ــمداشــتهباشــند. باه
ــرکتدر ــرهش ــاتمدی ــوهی ــلوعض ــرعام مدی
پایــانمهمتریــنراههــایشــکوفاییهرچهبیشــتر
شــرکتنویــدراحفــظاخــاصدرعمــلوتــاش
بــیشــائبهدرتحقــقکامــلبرنامــههــایاباغــی،
امــور، در هماهنگــی محولــه، وظائــف وفــق
همدلــیوهــمزبانــیدانســتوازخداونــدمنــان
بــرایهمــگانبهــروزیوموفقیــتبیــشازپیــش

رامســئلتنمــود.

پیشرفت 80 درصدی تحصیل حریم  داخل اراضی شرکت 
نوید جهت بازگشایی مسیر بلوارخیام شمالی

آیین افتتاح کالنتری 30 سپادمدیریت بهینه منابع مالی واخذ مطالبات در اولویت اول شرکت قراردارد
 برگزار شد 

۲

ــا3 ــپادب ــری3۰س ــاحکانت ــنافتت آیی
حضــورجمعــیازفرماندهــاننیــروی
ــپاد ــدوس ــرکتهاینوی ــئوالنش ــی،مس انتظام
ــردم ــدسوم ــهدمق ــهرداریمش ــان،ش خراس
برگزارشــد. اســماعیلآباد محلــه شــریف
بــه درزمینــی انتظامــی مجموعــه ایــن
ــه9 ــرفهزین ــاص ــعوب ــاحت16۰۰مترمرب مس
میلیــاردریــالدرمنطقــهاســماعیلآبــادمشــهد
ــده ــشعم ــهبخ ــیدک ــرداریرس ــرهب ــهبه ب
تامیــناعتبــارســاختکانتــرییــادشــده
ــی ــشخصوص ــیوبخ ــایمردم ــلکمکه ازمح

ــت. ــدهاس ــنش تامی
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ــراه ــههم ــهدومشــهدب ــهردارمنطق ش
بــا خــود معاونیــن از تــن چنــد
ــپاد ــگریس ــهگردش ــوردرمنطق حض
ازفعالیتهــایعمرانــینویــدوبطــورخــاص
ازپــروژهآمــادهســازیاراضــی۴۴هکتــاری
ــهایــنشــرکتبازدیــدبعمــلآوردنــد. متعلــقب
ــهدو ــدرشــهردارمنطق ــدسمحمدرضــاقلن مهن
ــار ــناظه ــیضم ــدمیدان ــنبازدی ــهددرای مش
ازپیشــرفتهایبســیارخوبیکــه خرســندی
ــن ــیای ــرانوآبادان ــهعم ــددرعرص ــرکتنوی ش
ــهدالرضا ــرانومش ــویای ــهازپایتخــتمعن نقط
ــت ــهرداریراجه ــیش ــد،آمادگ ــلآوردهان بعم
تعامــلبــاشــرکتنویــدبــهمنظــوررفــع
برخــیموانــعدرراســتایتحصیــلحریــمو
شــمالی خیــام بلــوار بازگشــایی در تســریع
ــه ــهب ــاتوج ــاداردب ــت:ج ــودوگف ــامنم اع

اقدامــاتبســیارخــوبوســرمایهگذاریکان
ــرای ــددراج ــرکتنوی ــهش ــیک وموفقیتهای
ایــنپــروژهعمرانــیتاکنــونداشــتهاســت
ــئولین ــرانومس ــرمدی ــهدودیگ ــهردارمش ازش
عالــیرتبــهاســتاندعــوتگــرددتــابــاحضــور
درایــنمنطقــهازنزدیــکبــاچگونگــیومیــزان
مذکورآشــناگردند. پــروژه فیزیکــی پیشــرفت
مهنــدسمحمــدهــادیحســینیسرچشــمه
ــن ــزدرای ــرعامــلشــرکتنویدخراســاننی مدی
ــد ــادینوی ــایجه ــریحفعالیته ــهتش ــدارب دی
ازآغازتاســیستاکنــونپرداخــتوبیــانداشــت:
ازافتخــاراتنویــدآبادانــیحــدود5۰۰/۰۰۰
ــهدو ــدسمش ــهرمق ــیش ــعازاراض ــرمرب مت
خصوصــاًشــهرکالماس،اســماعیلآبادوفتــح
آبــادواحــداثمجتمــعتجــارینویــدوتاالرهــای
ــریاز ــشدیگ ــت.ویدربخ ــیاس لوکسطای

ــا ــادرتعامــاتخــودب ســخنانخــودگفــت:م
شــهرداری،بیشــترازهمــکاریبــههمدلــینیــاز
ــاد ــباعتم ــمدرقال ــمبتوانی ــموامیدواری داری
متقابــلدرانجــاماقدامــاتوحــلمشــکات
احتمالــیمنطقــهبکوشــیم.درپایــانمدیرعامــل
شــرکتودوتــنازکارشناســاننیــزضمــنارائــه
ــئواالت ــهس ــنخصــوصب توضیحــاتالزمدرای
شــهردارمحتــرموهمراهــانویپاســخدادنــدو
تحصیــل جهــت در نیــز تصمیماتــی

حریماتخاذگردید.

نشســتیمشــترکبــاحضــوردوتــن
ازاعضــاءهیــاتمدیــرهشــرکتنویــد
ــینیو ــدسحس ــرومهن ــایصابریف آق
آقایــانمهنــدسغامــزادهمعاونــتحمــلونقــلو
ترافیــک،مهنــدسحســیننــژادمعاونتشهرســازی
ومعمــاریشــهرداریمشــهدومهنــدسمحمدرضــا
ــی ــایامام ــهدوآق ــه2مش ــهردارمنطق ــدرش قلن
معاونــتحمــلونقــلوترافیــکشــهرداریدر
ــدخراســان ــرعامــلشــرکتنوی ــرمدی محــلدفت
برگــزارشــد.درایــننشســتمهنــدسحســینیون
مدیــرفنــیشــرکت،رســالتشــرکتنویدراتوســعه
اقتصــادیازطریــقســرمایهگــذاریدرعرصه هــای
ــهرداریدر ــاش ــارکتب ــادیومش ــفاقتص مختل
ــر، ــاییمعاب ــازگش ــهری ،ب ــعهش ــایتوس طرحه
ــن ــاریواماک ــایمســکونی،تج ــاختمجتمع ه س

عامالمنفعــهدانســت.
ــی ــاریاراض ــازی۴۴هکت ــادهس ــروژهآم ــهپ ویب
متعلــقبــهشــرکتنویدکــهعملیــاتاجرایــیآناز
تیرمــاهســالجــاریشــروعشــدهاســتاشــارهنمود
وپیشــرفتفیزیکــیایــنپــروژهراخــوبارزیابــی
کــردوخواســتارهمکاریوتعامــلبیشــترشــهرداری
ــیننژاد ــدسحس ــگاهمهن ــد.آن ــرحش ــنط درای
معاونــتشهرســازیومعمــاریشهردارمشــهد
ــد ــااظهارخرســندیازنقــشســازندهشــرکتنوی ب
گفــت:اجــرایطــرحآمــادهســازیاراضــیمذکــور
بــهلحــاظشهرســازیورفعمعضاتحاشــیهشــهر
ازاهمیــتخاصــیبرخــوردارمیباشــدوآرزویمــا

رشــدزمینهــاورونــقســاختوســازبراســاساصول
ــداهلل ــتوبحم ــهریاس ــعهش ــازیوتوس شهرس
امادگــیالزمجهــتهرگونــههمــکاریبــاشــرکت
ــت ــزادهمعاون ــدسغام ــوددارد.ومهن ــدوج نوی
حمــلونقــلترافیــکشــهرداریدراینجلســهنیز
طــیســخنانیبــابیــاناینکــهشــهرداریموظــف
اســتبخــشخصوصــیراحمایــتکنــدوبــهآنها

اجــازهورودبــهطرحهــایکانشــهریبدهــد.
ــنخصــوص ــددرای گفــت:بحمــداهللشــرکتنوی
هــمدارایتجربــهوهــمازانگیــزهباالیــیبرخــوردار
اســتواجــرایطــرحآمــادهســازی۴۴هکتــاری
ــمالی ــامش ــوارخی ــاییبل ــژهبازگش ــهوی ــدوب نوی
میتوانــدبخــشعمــدهبــارترافیکــیایــنمنطقــه
راکاهــشدهــد.فلــذامــاحمایــتحقوقــیالزمرا
جهــتحســناجــرایایــنطــرحازشــرکتنویــد
ــهردار ــدسقلندرش ــپسمهن ــت.س ــمداش خواهی
ــاهآمادگــی ــه2مشــهدطــیســخنانیکوت منطق

ــراروی ــعبرخــیازمشــکاتف خــودراجهــترف
اجــرایطــرحآمادهســازیوبازگشــاییبلــوارخیــام
شــمالیاعــامونقطــهنظــراتخــودرادرراســتاي
رفــعموانــعوتســریعهرچــهبیشــترامــورازســوي
ــهدر ــحنام ــمصل ــرتنظی ــهدادوب شــهرداری،ارائ
ــایالزم ــنخصــوصوتســریعدراخــذتأییدیهه ای

تاکیــدنمــود.
ــره ــاتمدی ــسهی ــررئی ــاناکبرصابریف درپای
ــگاه ــهن ــتب ــاعنای ــود:ب ــحنم ــرکتتصری ش
مثبــتشــهردارومدیــرانارشــدشــهرداری
ــابخــشخصوصــیخاصــه ــهتعامــلب مشــهدب
ــریوخدمترســانشــهری، شــرکتهایایثارگ
و نشســتها اینگونــه کــه داریــم یقیــن
ــهرونداندر ــرایش ــیب ــجمثبت ــاتنتای تعام
ــثتســریعدراجــرای ــدداشــتوباع ــرخواه ب
ــیوتوســعهشــهریمیگــردد. پروژههــایعمران

نشست مشترک شرکت نوید خراسان با مدیران ارشد، شهرداری مشهد

شهردار منطقه دو مشهد از فعالیت های عمرانی 
شرکت نوید بازدید بعمل آورد

امام صادق )(: هر مؤمنى که برادر دینى خود را یارى ندهد و او را خوار سازد با اینکه 
قدرت یارى او را دارد، خداوند او را در دنیا و آخرت خوار کند. 

)بحاراالنوار، ج 71، ص 31۲(
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امام صادق )(فرمودند:
اَلبرُّ َو ُحسُن الُخلق یعُمراِن الّدیاَر َو یزیداِن ِفى االَعمار

نیکوکارى و خوش اخالقى، خانه  ها را آباد و عمرها را طوالنى مى  کنند. 
) کافى ، ج ۲، ص 100(

نشســتنوبــهایمدیرعامــلبــاکارکنــان
شــرکتبــاهــدفافزایــشهمدلــی
وانســجامهرچــهبیشــترکارکنــانودریافــت
پیشــنهاداتونکتــهنظــراتآنــانپیرامــون
ــا ــیب ــداموآت ــتاق ــایدردس ــهوپروژهه برنام
ــادی ــوداقتص ــرانرک ــتازبح ــرونرف ــگاهب ن

ــد. ــزارش برگ
درایــنجلســه،مدیرعامــلشــرکتنویدخراســان
ابتــدابــهفرازهایــیازحدیــثقدســیاشــارهنمود
وگفــتخداونــدبــهحضــرتموســی)(وحــی
ــز ــارۀ۴چی ــرا،درب ــرد:ایموســی،ســفارشم ک
ــترا ــهگناهان ــیک ــاندان ــپار؛ت ــربس ــهخاط ب
آمرزیدهانــدبــهعیــبدیگــراننپــرداز،تــاندانــی
کــهگنجهــایخداتمــامشــدهغــمروزیمخور،تــا
نبینــیکــهملــکوپادشــاهیمــنازدســترفتــه
ــردهشــیطان ــام ــاش،ت ــدوارنب ــریامی ــهدیگ ب
ــه ــاش.ویدرادام ــنمب ــرشایم ــیازمک رانبین
ــه ــزودب ــردواف ــارهک ــرکتاش ــردش ــهعملک ب
ــهامدارانو ــایس ــودع ــدودرپرت ــاریخداون ی
بــاتاشــهایبــیوقفــهشــماعزیزان،در6مــاهاول
ســالجــاریشــاهدحدود8۰درصدتحقــقبرنامــه
ــم ــداومرکودحاک ــتت ــنباوضعی ــمولیک بودهای
اقتصــادی وســایربنگاههای امــاک بربخــش
ــه ــاریماب ــالج ــعدرس ــیمناب ــشبرخ وکاه
ناچار11درصدبرنامــهســال95رانســبتبــهســال
9۴کاهــشدادیــم.مدیــرعامــلشرکت؛تســریع
اراضــی آمادهســازی پروژههــای اجــرای در
اولویتهــایشــرکت از را نویــد ۴۴هکتــاری

ــیر ــهمس ــاییادام ــن،بازگش ــتوهمچنی دانس
پیگیریهــای تــداوم و شــمالی بلوارخیــام
ــد ــارینوی ــعتج ــانکارمجتم ــهاخذپای مجدان
ــانی ــاس،اطاعرس ــهرکالم ــازیش ــدنوس وک
طریــق از ســهامداران بــه بهنــگام و بهینــه
چــاپوتوزیــعنشــریه،تــاشدرجهــتجلــب
مشــارکتفکــریواخذنظرســنجیازســهامداران
راازمهمتریــنبرنامههــایشــرکتدر6ماهــهدوم
ســالجاریبرشــمردوازهمــکارانوکارشناســان
شــرکتکــهویرادراجــرایوظایــفوبرنامههــا
ــروتشــکرنمود. ــدتقدی ــتنمودهان ــاریوحمای ی
ــرات ــاننظ ــهبی ــرکتب ــانش ــهکارکن درادام
ــنهادهایی ــدوپیش ــودپرداختن ــایخ ودیدگاهه

ــد. ــهدادن ــنشــرحارائ بدی
ههـــــا ژ و پر ر ند ا ر ا مد نسها د ا کتد ر مشا
زمینــه در ســهامداران از ســنجی واخذنظــر
ــه ــرکتارائ ــادیش ــیواقتص ــایعمران برنامهه
ــهامداران ــهس ــدهب ــامش ــاتانج ــزارشخدم گ
بــااطــاعرســانیبهینــهوبهنــگاماجــرای
ــیو ــاتفن ــهخدم ــد،ارائ ــروژهجدی ــاپ کاری
مهندســی،بازگشــاییمســیرازطریــقاحداثــات
ــماعیلآباددر ــردماس ــارکتدادنم ــرکت،مش ش
ازداراییهــای پروژههــایعمرانــیاســتفاده
ــیزود ــایخدمات ــرایپروژه ــرکت،اج ــدش راک
بــازده،واگــذاریزمیــنبــهجــایسود،مشــارکت
ســهامداراندرســاختســازها،تولیــدمحصــوالت
ارگانیــک،اســتفادهازاراضــیابراهیــمآبــادو

ــی. ــوزهجغرافیای ــرح تغیی

تسریع دراجرای پروژه های آماده سازی اراضی44هکتاری نویداز اولویتهای شرکت 
در سال جاری است

مراســمتودیــعومعارفــهمدیریتاماک
وحقوقــیشــرکتبــاحضــورمهنــدس
حســینیسرچشــمهمدیرعامــلوعضــو
هیــاتمدیــرهشــرکتوجمعــیازمدیــران
ــان ــرکتنویدخراس ــاتش ــاقجلس ــلات درمح
برگزارشــد.بــهگــزارشروابــطعمومــیشــرکت
ــا ــخنانیب ــیس ــینی،ط ــدسحس ــد؛مهن نوی
ــه ــنب ــازیوپرداخت ــرورتخودس ــهض ــارهب اش
مســائلمعنــویگفــت:بایســتیتاشکنیــمتابا
تمســکبــهاهــلالبیــت)(وبــااســتغاثهبــه
درگاهحضــرتولــیعصربــهتدریــجنــورایمــان
رادردلهایمــانمتجلــیســازیم،عضــوهیــات
مدیــرهشــرکتدربخــشدیگــرســخنانخــود
ــی ــالعل ــشازچهارس ــهبی ــایخالصان تاشه
ــاک ــتســابقام آلســیداندرتصــدیمدیری
وحقوقــیشــرکتراســتودنیدانســتواظهــار
داشــت:یقیــندارمشــرکتنویدخراســانهمواره
مــوردلطــفوعنایــتخداونــدمتعــالبــودهکــه
تاکنــونتوانســتهبــهتوفیقــاتبیشــماریدســت
ــد ــذارمحم ــگوتاثیرگ ــورپررن ــاحض ــدوب یاب
ــد ــنگرخالینخواه ــام،س ــنمق ــیدرای صمیم
مانــدوانشــااهللتاشــهاوتوفیقــاتگذشــته

ــت. شــرکتاســتمرارخواهدیاف

مراسم تودیع و معارفه مدیریت 
امالک و حقوقی شرکت نوید 

برگزار شد
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)(: الِتجـاَرةَ َکالَْعَمِل الّصاِلِح َوالِربْـَح َکالثَّـواِب.  قاَل َعِلىٌّ
هیچ تجارتى همانند عمل صالح نیست و هیچ سودى مانند پاداش الهى نیست.

)نهج البالغه ،ص488(

ــل ــرعام ــورمدی ــاحض ــهب ــهایک درجلس
ــان ــدخراس ــرکتنوی ــرش ــراندردفت ومدی
حســینی  مهنــدس آقــای شــد برگــزار
ــایمنصــوری ــراززحمــاتآق سرچشــمهضمــنتقدی
مدیــراجرایــیســابقمجتمــع،آقــایپیــامرحیمیــان
ــدمجتمــعتجــاری ــیجدی ــراجرای ــوانمدی ــهعن راب

ــود. ــینم ــدمعرف نوی

مدیر اجرایی مجتمع تجاری نوید 
معرفی شد 

مدیــرمالــیشــرکتنویدخراســاندرگفتوگــو
ــن ــعب ــرحتوزی ــرایط ــااج ــت:ب باخبرنگارنویدگف
خریــدکاالازایــنپــسصاحبــانســهامنویــد
میتوانندبــهمیــزانطلبــیکــهازبابــتسودســهامازشــرکت
تجــاری ازمجتمــع را موردنیازشــان نویددارندکاالهــای
نویدبــدونپرداخــتهیچگونــهوجهــیتهیــهنماینــد.

آقــایوحیــددرجاتیانــیدرایــنگفتگــوبــااشــارهبــهاینکــهمجتمــعتجــارینویــدومجموعــهتاالرهــای
ــد ــهشــرکتنوی ــندومجموع ــالشــدنای ــافع ــداســتوب ــهســهامداراننوی ــقب ــیمتعل لوکــسطای
ازدرآمــدیپایداربرخوردارخواهدشــدوقطعــاًهرگونــهانتفــاعآنبــهصاحبــانســهامبرمیگــرددافــزودبــا
نظرمثبــتاعضــاءمحتــرمهیــأتمدیــرهشــرکتمقررشــدهمدیریتهــایمالــیوســهامبــاایجــادســازکار
الزمنســبتبــهتهیــهوتوزیــعبــنخریــدکاالبیــنســهامدارانیکــهمتمایــلبــهمشــارکتدرایــنطــرح
ــاک، ــدهپوش ــهکنن ــایعرض ــیواحده ــرحراتمام ــدهط ــگاههایپذیرن ــد.ویفروش ــدامنماین ــتنداق هس
لــوازمخانگــی،موبایــلوکامپیوتــر،محصــوالتبهداشــتیوآرایشــی،خوشــخواب،کیفوکفــشوبــورسگل
کــهدرمجتمــعنویــدفعــالمیباشــندعنــواننمــود.مدیــرمالــیشــرکتفراینــددرخواســتبــناعتبــاری
خریــدکاالرامراجعــهحضــوریســهامدارانهمــهروزهصبــحهــاازســاعت9تــا11وبعــدازظهرهــاازســاعت
ــهدفتــرمجتمــعتجــاریواعــاممشــارکتدرطــرحوســپسبررســیمیــزانمطالباتــیکــه 16تــا2۰ب
دارندتوســطنماینــدهمالــیشــرکتوآنــگاهدریافــتبنهــایخریدپانصدهــزارریالــیبــهمیــزاناعتبــاری
ــهطــورمثــالاگــرفــردی5.۰۰۰.۰۰۰ ــداعــامکــردویهمچنیــنگفــت:ب کــهازبابــتسودســهامدارن
ــد.ویضمــن ــتمینمای ــیخریدکاالدریاف ــن5۰۰/۰۰۰ریال ــداد1۰ب ــالســودســهامطلبکاراســتتع ری
برشــمردنمهمتریــنآثارمثبــتاجــرایایــنطــرحازجملــهرونــقبیشــترمجتمعتجارینویــد،ودرنتیجــه
ــی ــایلوکسطای ــژهتاالره ــاتوِی ــاتوخدم ــدیســهامدارانازتخفیف ــاعبیشــترســهامداران،بهرهمن انتف
ــهمــیباشــدو وآشــناییبیشــترباایــنمجموعــهزیبــاافــزود:مشــارکتدرایــنطــرحبصــورتداوطلبان
هیچگونــهاجبــاریازایــنحیــثبــرایســهامدارانگرامــیوجــودنــداردوچنانچهســهامداریپــسازدریافت
بــنخریــدکاالبــههــردلیلــیوالبتــهقبــلازخریداجنــاسمنصــرفشــدمیتواندبنهــایدریافتــیرابــه

نماینــدهمدیریــتمالــیشــرکتبرگشــتنمایــد.

ــامشــمالیو ــوارخی ــاهــدفبررســیمســائلومشــکاتبازگشــاییمســیربل ب
ســایت۴۴هکتــاریاراضــینویــدچهارمیــنجلســهمشــترکشــهرداریمنطقــه
ــه ــدرشــهردارمنطق ــدسقلن ــاشــرکتنویدخراســانوباحضــورمهن 2مشــهدب
ــههمــراهچنــدتــنازمعاونیــنوکارشناســانشــهرداریوهمچنییــندوتــنازاعضــاء ب

شــورایاســامیشهرســتانمشــهدمقــدسدرمحــلشــرکتنویدبرگزارشــد.
ــهد ــهرمش ــورایش ــارتش ــهنظ ــتکمیت ــانریاس ــایدبیری ــهآق ــنجلس ــدایای درابت
ــام ــیربلوارخی ــاییمس ــدوبازگش ــارینوی ــعتج ــایمجتم ــونپروژهه ــواالتیپیرام س
شــمالیمطــرحنمــودکــهمهنــدسدیمــهکارعضــوهیاتمدیــرهومهنــدسحســینیمدیــر
ــهد ــهردارمنطقه2مش ــدرش ــپسمهندسقلن ــدوس ــهدادن ــخهایالزمراارائ ــل،پاس عام
طــیســخنانیکوتــاهراهحــلبســیاریازموانــعومشــکاتمطــرحشــدهراابــاغنهایــی
طــرحتفصیلــیعنــواننمــودوگفــت:بیشــترمشــکاتموجــوددرمنطقــهاســماعیلآباد
ــی ــااباغنهای ــاءاهللب ــتوانش ــودهاس ــهب ــنمحل ــرحدرای ــودط ــدموج ــلع ــهدلی ب
ــری ــدبهت ــدهازرون ــاییادش ــروژهه ــرایپ ــر،اج ــهمعاب ــننقش ــیوتعیی ــرحتفصیل ط
برخوردارخواهــدشــد.ویبــهپــروژهجمــعآوریآبهــایســطحیاراضــیاســماعیلآبادو
اراضــیهمجــوارخینعــرباشــارهنمــودوبــرتســریعدرامــرمطالعــاتآبهــایســطحی

حــوزهمذکــورتوســطمشــاورپــیآزمــونتاکیــدنمــود.

درنشست مشترک شرکت نوید خراسان با شهرداری منطقه 2مشهد 
بررفع موانع و تسریع در پروژهای شرکت تاکید شد

اجرای طرح توزیع بن خرید کاال

آنگاهحاضریــندرجلســهبــهبحــثوگفتگــوپیرامــونمباحــث
مطــرحشــدهوراهکارهــایموجــوددرراســتایتســریعو
ــادشــده ــیپروژههــایی ــیواجرای ــاتعمران روانســازیعملی

ــاندند. ــبرس ــهتصوی ــدب ــواردیدر6بن ــدوم پرداختن
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دردومیــنجلســههیــاتمدیــرهشــرکتنویــدرئیــس،نایــبرئیــس
ــدس ــهمهن ــنجلس ــدنددرای ــابش ــرکتانتخ ــلش ــرعام ومدی
حســینیگزارشــیکلــیازچگونگــیبرگــزاریجلســهمجمعارائــهداد
وبرپیگیــریمطالبــاتنماینــدگانصاحبــانســهامتاکیــدورزیــد،آنــگاههیــات

ــدضمــنبررســیبرخــینقطــهنظــراتومســائلمطــرحشــده ــرهجدی مدی
درجلســهمجمــعازســوینماینــدگانمحتــرمســهامدارانازتاشهــایوافــر
مدیرعامــلوکارکنــانشــرکتکــهدرجهــتحســناجــرایمجمــعیادشــده

ــدتشــکرکردند. بعمــلآوردهبودن
ــاقآراءمهنــدسمحمــدهــادی ــااتف ــرهب ــاتمدی ــنجلســههی ــهای درادام
حســینیسرچشــمهرابعنــوانمدیــرعامــلشــرکتانتخــابودرایــنســمت
ــررادرســمت ــریف ــرهاکبرصاب ــدوهمچنیــناعضــاءهیــاتمدی ــاءنمودن ابق
رئیــسهیــاتمدیــرهشــرکتنویــدابقــاءنمــودهوعلــیمهاجرانــیعضــوجدید
هیــاتمدیــرهرابعنــواننائــبرئیــسهیــاتمدیــرهشــرکتانتخــابنمودنــد
ودرپایــانازخدمــاتوزحمــاتآقایــانســیدتقــیتوکلــینــژادومهنــدس
محمــدجهانیــاناعضــاءقبلــیهیــاتمدیــرهتقدیــروتشــکربــهعمــلآوردند.

امام صادق )(: خداوند سه کس را بدون حساب وارد بهشت مى نماید: 
پیشواى عادل، بازرگان راستگو، پیرى که ُعمر خود را در اطاعت خدا 

گذرانیده باشد  .)میزان الحکمه، ج1، ص5۲8(

رئیس و نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نوید خراسان انتخاب شدند 

1 محمد هادی حسینی سرچشمه: عضوهیاَتمدیرهومدیرعامل
ســوابق: فردوســی، دانشــگاه شــهری ریــزی برنامــه دکتــری دانشــجوی شــهری، ریــزی برنامــه ارشــد کارشــناس تحصیــالت: 
مــاده و 27 مــاده دادگستری،کارشــناس رســمی کارشــناس  مهندســی کاری ســابقه 25ســال مقــدس دفــاع دوران ایثارگــر
از اعتمــاد نویــد شــرکت عامــل مدیــر مهندســی، نظــام در اجــراء و محاســبه و نظــارت یــک پایــه دارای قضائیــه، قــوه 187
نویدخراســان. شــرکت عامــل ومدیــر ســپاد شــرکت مدیــره هیــات حاضرریاســت حــال در مــاه1395و شــهریور 139۰تــا ســال

2  اکبر صابری فر: رئیسهیاَتمدیره
ــر ــوابق: ایثارگ ــا، س ــانسجغرافی ــالت : لیس تحصی
ــین ــهد،ازموسس ــدس،دودورهشهردارمش ــاعمق دوراندف
گــروهشــرکتهــایســپادخراســان،21ســالمدیرعامــل
ــدو ــدازب ــرهشــرکتنوی ــتمدی شــرکتســپادعضوهیئ
تاســیستاکنــون،عضــوورئیــسهیئــتمدیــرهشــرکت
ــت ــددهیئ ــاســال1392،عضومتع ــهازبدوتاســیست الهی
امنــایموسســههایخیریــه،عضــوستادبازســازیعتبــات
عالیــاتومدیــرعامــلمجمــعخیریــنجامعــهالمصطفــی

4 محمــد رضــا دیمــه کار:عضــوهیــاَتمدیــره
شــهری، برنامهریــزی فوقلیســانس تحصیــالت :
شــهری برنامهریــزی رشــته در دکتــری دانشــجوی
ســوابق: ایثارگــردوراندفــاعمقــدس،عضوشــورایاســامی
شــهرمشــهد،نائــبرئیسکمیســیونفنــیوعمرانشــورای
اســامی،عضــوهیئتمدیرهشــرکتالهیهدریــکدوره،عضو
هیئــتمدیــرهشــرکتنویــد،عضــوهیئــتعلمــیدانشــگاه
فرهنگیانوعضوپایهیکســازماننظاممهندســیساختمان.

6 مصطفــی رئوفیپــور: بــازرسشــرکت/تحصیــالت:فــوقلیســانسحســابداری/ ســوابق:ایثارگــردوراندفــاعمقدس،کارشــناس
ــد. ــرکتنوی ــازرسش ــونب ــال1393تاکن ــپادوازس ــرکتس ــهش ــرحوبرنام ــاونط ــر،مع ــورهنص ــدمنظ ــرکتچن ــازرسش ــتری،ب ــمیدادگس رس

ــره ــاَتمدی ــوهی ــادی:عض ــزل آب ــعلی من 5 عباس
تحصیالت:مهندســیعمــرانازدانشــگاهفردوســیمشــهد
ســوابق:ایثارگــردوراندفــاعمقــدس،3۰ســالســابقهکار
مهندســی،مســئولمهندســیســپاهخراســان،مدیــرپــروژه
قطعــهیــکراهآهــنســرخسمشــهد،مدیــرعامــلشــرکت
توسگســتر،مدیــرعاملســازمانهمیــاریشــهرداری،مدیر
عامــلشــرکتفراســویشــرقبهمــدتســهســال،ودرحال
حاضرمدیــرعامــلشــرکتســپادوعضــوهیــاتمدیــرهنوید.

ــره ــاتمدی ــسهی ــبرئی ــی:نائ ــی مهاجران 3 عل
تحصیالت:فوقلیســانسعلوماقتصادیازدانشــگاهفردوسی
ــا ــال136۰ت ــدس،ازس ــاعمق ــردوراندف ــوابق:ایثارگ س
ســال139۰متصــدیمدیریتهــایتحقیــقوبازرســی،طرحو
برنامــهومدیریــتمالیســپاهخراســانولشــگر5نصر،اســتاد
دانشــگاههایامــامحســین)(،آزاداســامیمشــهد،مرکز
آمــوزشعالــیخراســان،مــدت12ســالمدیــرشــعببانــک
انصــارخراســانرضــوی،بــازرسشــرکتســپادچهــاردوره،
ــازرسشــرکتالهیــه. ــدچهــاردورهوب ــازرسشــرکتنوی ب
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ــیب ــکاتوآس ــیمش ــدفبررس ــاه ب
شناســیهمــهجانبــهمبتنــیبــررویکــرد
ــای ــهمدیریته ــوردرمجموع ــدمح فراین
همــکاردرامــورنظــارتوکنتــرلبــررونــد
توســعهشــهریمعــاونشهرســازیومعمــاری
شــهرداریمشــهدبــههمــراهچنــدتــنازمدیــران
وکارشناســانخــوددوشــنبه1۴تیرمــاهبــاحضــور
درمنطقــهگردشــگریســپادازفعالیتهــایعمرانــی
نویــدوبطــورخــاصازپــروژهآمــادهســازیاراضــی
۴۴هکتــاریمتعلــقبهشــرکتنویــدبازدیــدبعمل

ــایی ــیبازگش ــداجرای ــارون ــکب آورده.وازنزدی
ــراروی ــمالیومشــکاتف ــامش ــوارخی ــیربل مس
آنآشــناشــدند.مهنــدسمحمدرضــاحســیننژاد
ــهرداریمشــهد ــاریش ــازیومعم ــاونشهرس مع
ــیضمــناظهــارخرســندی ــدمیدان پــسازبازدی
ــد ــرکتنوی ــهش ــیارخوبیک ــرفتهایبس ازپیش
درعرصــهعمــرانوآبادانــیایــننقطــهازپایتخــت
معنــویایــرانومشــهدالرضابعمــلآوردهانــد،
ــرکت ــاش ــلب ــتتعام ــهرداریراجه ــیش آمادگ
ــهمنظــوررفــعبرخــیموانــعدرراســتای نویــدب

تحصیــلحریــموتســریعدربازگشــاییبلوارخیــام
ــس ــررئی ــایصابریف ــودوآق ــامنم ــمالیاع ش
هیــاتمدیــرهشــرکتنویــدخراســاننیــزدر
ــی ــایعمران ــنتشــریحفعالیته ــدارضم ــندی ای
ــرای ــوناج ــیستاکن ــازتاس ــدازآغ ــرکتنوی ش
پــروژهآمــادهســازیاراضــی۴۴هکتــاریمتعلــق
ــنشــرکتدر ــدراازافتخــاراتای ــهشــرکتنوی ب
راســتایکمــکبــهتوســعهشــهریوجلوگیــریاز
حاشــیهنشــینیوآبادانــیهرچــهبیشــترمنطقــه
گردشــگریســپاددانســتوافــزود:شــرکتنویــد
ــه ــاپهن ــیوب ــرکتخصوص ــکش ــوانی ــهعن ب
12هــزارنفریســهامدارتوانســتهاســتدرراســتای
اقتصــادمقاومتــیودرقالــبارایــهطــرحتفصیلــی
واجــرایمرحلــهبــهمرحلــهآنبــهاشــتغالزایــی

ــد. عمــرانوتوســعهشــهریکمــکنمای
ــت ــاعنای ــودب ــدوارینم ــارامی ــهاظه ویدرادام
ــداجــرای ــعشهرمشــهدرون ــاغطــرحجام ــهاب ب
ــدو ــارینوی ــی۴۴هکت ــازیاراض ــروژهآمادهس پ
بازگشــاییمســیربلوارخیــامشــمالیتســریعگردد.
و،خواســتارتعامــل،همــکاریوهمدلــیبیشــتردر
ــاتوحــل ــاماقدام ــلدرانج ــادمتقاب ــباعتم قال

ــیمنطقــهشــدند. مشــکاتاحتمال
ــان ــنازکارشناس ــلودوت ــرعام ــینیمدی حس
ذیربــطنیــزضمــنارائــهتوضیحــاتالزمدر
ــهســئواالتمعــاونشهرســازیو ایــنخصــوصب
معمــاریشــهرداریمشــهدوهمراهــانویپاســخ

ــد. دادن

بازدیدمعاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد از فعالیت های عمرانی شرکت نویدخراسان 

نشست صمیمی شواری بازار مجتمع تجاری نوید
 با اعضاء هیات مدیره شرکت 

نشســتصمیمــیاعضــاءشــورایبــازاربــا
حضــورمدیــرعامــلودوتــندیگــرازاعضاء
ــای ــته ــرهومعاون ــاتمدی ــرمهی محت
ــعتجــاری ــتمجتم ــرمدیری ــددردفت شــرکتنوی
ــر برگــزارشــد.مهنــدسحســینیسرچشــمهمدی
عاملشــرکتســرمایهگــذاریســاختمانیوتوســعه
نویــدخراســانطــیســخنانیدرایــنجلســهبــاارائه
ــع ــروژهمجتم ــیپ ــداجرای ــیازرون گزارشــیاجمال
تجــارینویــدبــهچگونگــیرفــعموانــعومشــکات
آناشــارهکــردواظهــارداشــت:بحمــداهللباتــاش
خالصانــهوبــیوقفــهمدیــرانشرکت،کارشناســانو
پیمانــکارانطــرفقــراردادوالبتهباهمــکاریوتعامل
ــران ــامدی ــرکتب ــرهش ــاتمدی ــوبهی ــیارخ بس
دســتگاههایاجرایــیذیربــط،ایــنپــروژهبــزرگو

زیبــادرموعــدمقــررتکمیــلودراختیاربهرهبــرداران
گرامــیقــراردادهشــد.ویضمــنتاکیــدبــراســتفاده
ازخــردجمعــیدربرنامــهریــزیوامــورجــاریایــن
ــق ــهرشــدورون ــهب ــزیک ــزود:آنچی ــع،اف مجتم
ــه ــنمجتمــعتجــاریکمــکمــیکند،توجــهب ای
خواســتههاونیازهــایکســبهآنوتــاشجهــترفع
کاســتیهایاحتمالــیاســت.مهنــدسحســینیدر
ادامــهبــابیــاناینکــهمــاموفقیــتکســبهمجتمــع
تجــارینویــدومجموعــهتاالرهــایلوکسطایــیرا
موفقیــتخــوددانســتهوافــزود:مــادرایــنراهدرحد
تــوانوتــاجایــیکــههیــاتمدیــرهمحتــرمصــاح
ــرکت ــطش ــرراتوضواب ــامق ــیب ــدومغایرت بدانن

نداشــتهباشــدازهیــچکوششــیدرجهــت

رفــعکاســتیهــادریــغنخواهیــمکــرد.ویدرپایــان
ــبه ــترکس ــارکتبیش ــانمش ــودخواه ــخنانخ س
محتــرمایــنبــازاربــامدیریــتمجتمــعتجــاریدر
ــازار ــقهرچــهبیشــترب ــریورون جهــتشــکلگی
گردیــد.درپایــانایــننشســتصمیمــیجمعــیاز
ــدگاههــاو ــهبیــانســواالت،دی حاضریــنجلســهب
نظــراتوطــرحمســائلوخواســتههایصنفــیخــود
پیرامــونرونــقبیشــتربــازارپرداختنــدکــهباپاســخ
مدیــرعامــلونائــبرئیــسهیــاتمدیــرهشــرکت

همــراهبــود.

يِء َقبَل أن یُستَحَکُم َمفَسَدةٌ لَُه ؛   امام جواد )(: إظهاُر الشَّ
 آشکار کردن چیزى پیش از استوار شدن ، مایه تباهى آن است) تحف العقول ، ص457 (.
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رسول اکرم صلى اهلل علیه و آله : 
الِْعبَاَدةُ َعَشَرةُ أَْجَزاٍء ِتْسَعُة أَْجَزاٍء ِفي َطلَِب الَْحاَلل

عبادت ده جز است که نه جز آن در کار و تالش براى به دست آوردن روزى حالل است.
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ج 13،ص1۲

بــاهــدفانتخــابرئیــسونائــبرئیــس
ومدیــرعامــلشــرکتنویــداعتمــاد
آخریــنوضعیــت اســتماعگــزارش و
ــرکت ــرهش ــاتمدی ــههی ــنجلس ــرکت،اولی ش
نویداعتمــادبــااعضاءجدیــدآندرمشــهدمقدسو
باحضورآقایــان:علــیمهاجرانــی،محمدرضادیمهکار
ــران ــمهومدی ــینیسرچش ــادیحس ــده ومحم

ــد. ــزارش ــیبرگ ــهامومال س
ــان ــنیی ــینیضم ــدسحس ــهمهن ــنجلس درای
گــزارشجامعــیازعملکردشــرکتنویداعتمــاد
ــال ــشس ــیش ــت:ط ــا9۴گف ــالهای89ت درس

ــال ــلوانتق ــهمنق ــداد11۰/9۰6/۰۰۰س مذکورتع
ــادل33درصــدکل ــممع ــنرق ــهای شــدهاســتک
اشــاره آمارمــورد و میباشــد شــرکت ســهام
نشــانازپویایــیســهامشــرکتنویــدداردویبــه
ــداعتمــاد ســودهایحاصــلشــدهدرشــرکتنوی
ــده ــلش ــودخالصحاص ــتس ــردوگف ــارهک اش
درنویــداعتمــاددردورانتصــدیمدیرعاملــی
ــودهاســتدر ــانب ــغ2/8میلیاردتوم ــبمبل اینجان
ــرهگــزارشعملکــردواقدامــات ادامــههیــاًتمدی
ســالهای89تــا9۴شــرکتنویــداعتمــادو
مقایســهآمــاریوهزینــه،درآمــدخالــصونقــلو

انتقــاالتانجامشــدهکــهدردورهمدیریــتمهندس
حســینیانجــامشــدهبــودرامــوردتأییــدقراردادند
واززحمــاتوخدمــاتبعمــلآمــدهکارکنــان
نویــد و نویدخراســان شــرکتهای ومدیــران
ــارای ــپسب ــد.س ــکرنمودن ــروتش ــادتقدی اعتم
ــی ــایعل ــبآق ــهترتی ــهانجــامشــدب ــریک گی
مهاجرانــیبعنــوانرئیــسهیــًآتمدیــره،مهنــدس
ــب ــواننائ ــمهبعن ــینیسرچش ــادیحس محمده
رئیــسوآقــایعلــیاصغــرعبدالهــیبعنــوانمدیر
ــه عامــلشــرکتنویــداعتمــادودبیــرجلســاتب

ــدند. ــابش ــاقآراءانتخ اتف

از  بهرهگیــری و مشــورت باهــدف
نقطــهنظــراتوپیشــنهاداتســهامداران
ــدام ــایدردســتاق ــروژهه ــونپ پیرام
ــان ــیشــرکتواخــذنظــرســنجیازصاحب وآت
ــده ــیش ــایکارشناس ــهطرحه ــعب ــهامراج س
ــط ــههمــترواب ــادهســازی،ب اراضــیپــسازآم
ــکاری ــاهم ــهاموب ــورس ــتام ــیومدیری عموم
ــله ــرکت،سلس ــایش ــایرمدیریته ــاعدتس ومس
محافــلهماندیشــیســهامداراننویدخراســان
ــانازپروژههــایاجراشــده ــدآن ــههمــراهبازدی ب
ودردســتاجــرایشــرکتازاواخــرآذرمــاه95
بصــورتهفتگــیدرمشــهدمقــدسبرگزارشــده
ــلاز ــاقب ــهت ــنبرنام ــاءاهللای ــتانش ــراراس وق
برگــزاریمجمــععــادیصاحبــانســهامدر
ســال96تــداومیابــد.)گــزارشذیــلمربــوطبــه
چهارمیــنمحفــلهــماندیشــیکــهدردیمــاه

ــد. ــیباش ــتم ــدهاس 95برگزارگردی

ــورتی ــهمش ــرموصمیمان ــتگ ــننشس چهارمی
ــرم ــهامدارانمحت ــیازس ــاجمع ــیب وهماندیش
شــرکتنویــدبــاحضــورمهنــدسحســینی
مدیرعامــلدرتــاالرلوکــسطائــیمجتمــع
شــرکت مدیرعامــل نویدبرگزارشــد. تجــاری
ــه ــنجلس ــزاریای ــدافبرگ ــخنانیاه ــیس ط
رابیــانداشــتویبــااشــارهاجمالــیبــه
در گرفتــه صــورت فعالیتهــای و رویدادهــا
۴۴هکتــاری آمادهســازی پروژههــای اجــرای
ــت: ــمالیگف ــامش ــوارخی ــاییبل ــدوبازگش نوی
ــاوره ــیومش ــریازخردجمع ــورتوبهرهگی مش
ــش ــانراکاه ــزانخطاهایم ــی،می وکارکارشناس
ــاتشــریح5طــرحپیشــنهادی ــددادویب خواه
بــرایآینــدهاراضــیشــرکتازســهامداران
حاضــردرمجلــسخواســتتــابــاارایــهپیشــنهاد
مشــارکت و راهبــردی و منطقــی نظــرات و
ــدافو ــهاه ــلب ــرکترادرنی ــنجی،ش درنظرس
برنامههــایآنیــارینماینــددرایــنجلســه15۰
ــری،اســامی، ــاناکب ــهامدارانآقای ــهایس دقیق
وفائــی،یوســفی،خجســتهوآذرخــش،دیدگاههــا
ــد؛ وســواالتخــودرابدیــنشــرحمطــرحنمودن
اجــرایطرحهــایعمرانــیعامالمنفعــهوســودآور

ــت ــاشجه ــامتت ــهرکس ــداثش ــراح نظی
ایجاددرآمــدپایــدار،ســاختمجتمــعهــای
مســکونی،بهرهگیــریازتجربیــاتواســتفاده
ــایانـــدکسهـامداراندرجهــت ازســرمـایـههـ

ــودآور. ــایسـ ــامپروژهه انج
الزمبــهذکــراســتقبــلازشــروعمحفــل
ــداز ــهامنوی ــانس ــرازصاحب ــی57نف هماندیش
ــان ــینویدخراس ــازیاراض ــادهس ــایآم پروژهه
ــام ــوارخی ــیربل ــهمس ــاییادام ــروژهبازگش وپ
شــمالیوتاالرهــایپذیرایــیلوکــسطایــی
بازدیــدبعمــلآوردنــدودرایــنبازدیــد،کــه
مدیــرعامــلومدیــرانامــاک،امورســهام،اداری
ــان ــرکتنویدآن ــیش ــطعموم ــتیبانیورواب پش
ــدد ــواالتمتع ــهس ــدب ــینمودن ــیم راهمراه
ســهامدارانشــرکتکننــدهدرایــنبرنامــهپاســخ

ــد. دادن

انتخاب رئیس ونائب رئیس ومدیر عامل جدیدشرکت نوید اعتماد

برگزاری سلسله محافل هم اندیشی سهامداران نویدخراسان 
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   پیام مدیر عامل شرکت سپاد خراسان

مدیر امور سهام سپاد در گفتگویی صمیمانه تاکید کرد:
سهامداران صاحبان اصلی شرکت سپاد خراسان

بــادرودوســامبــهپیشــگاهمقــدس
حضــرتولــیعصــر)عــج(وروحپــرفتــوح
ــر ــامتیرهب ــاآرزویس ــهداوب ــاموش ام
ــام ــننظ ــزارانای ــرخدمتگ ــابودیگ ــمانق معظ
ــاســاموعــرضاحتــرامخدمــتشــما مقــدسوب
ســهامدارگرامــی؛حمــدوســپاسخداونــدمنــانرا
ــاشوســازندگی ــسازگذشــت29ســالت ــهپ ک
ــدار ــداروارزشم ــتم ــاپشــتوانهســهامدارانوالی ب
توانســتیمشــاهداثــراتوبرکاتارزشــمندیباشــیم.
شــرکتسپادخراســانبــاپشــتوانهســهامداران
ارزشــمندخــودهمــوارهالگویــیبــرایســایرفعــاالن
اقتصــادیبودهاســت؛کــهدررمزگشــاییاینموفقیت
بــزرگمیتــوانبههمدلــیمیــانســهامدارانگرامی
بــهعنــوانصاحبــاناصلــیایــنشــرکتبــامدیــران
اشــارهکــرد.ازدیگــردالیــلایــنموفقیــتمیتــوان
گفــت؛ســپادهمــوارهقبــلازاجــرایطرحهــا
وپروژههــایســرمایهگذارینســبتبــهتهیــه
برنامههــایتوســعهایومطالعاتــیدقیــقاقــدام

نمــودهاســت.همچنیــنایــنشــرکتبــااســتفادهاز
مدیــرانوکارشناســانمتخصــصوبــاتجربهنســبت
بــهایجــادزیرســاختهایزیربنایــیوروبنایــی،زمینه
رابــرایورودســرمایهگذارانمحیــاکــردهاســتودر
حالحاضــربســترهایســرمایهگذاریمنحصربفردی
درمنطقــهســپادبوجــودآمــدهاســت.درحــالحاضر
هیئــتمدیــرهســختکوششــرکتســپادخراســان
بــانظــراتارزنــدهکارگــروهمشــورتیمجامــعســپاد
بــاتبعیــتازرهنمودهــایمقــاممعظــمرهبــریدر
اجــرایارکانوسیاســتهایاقتصــادمقاومتــیتاش
مــیکنــدتــابــاارائــهطــرحهــاواجــرایبرنامههــای
کارشناســیشــدهنســبتبــهایجــادبســترهایموثــر
درآمدهــایپایــداراقــدامنمایــد.ازجملهایــنبرنامهها
درحوزههایــینظیــربهینهســازیفرایندهــایتنظیم
بــازار،خریــدوفــروش،رهــنواجــارهوایجــاد
شــرایطراحتــیوامنیــتدرمنطقــه،اخــذاعتبــارات
وامتیــازاتالزم،تعییــنروشدقیــقومنطقــیشــارژ
واحدهــا،کســبامتیــازات،ایجــادارتباطهایســالمو

ســازندهدرونوبــرونســازمانودرنهایــتتبلیغــات
صادقانــهوارتبــاطمســتقیمبــامــردم؛برنامهریــزیو
ــا ــدآندارمت ــانامی ــزیشــدهاســت.درپای طرحری
بــااتــکالبــهخداونــدســبحانوحمایــتســهامداران
ــم ــه،بتوانی ــدوالهی ــیشــرکتهایســپاد،نوی گرام
بــاهمدلــیوپشــتکارضمــنگامبرداشــتندرمســیر
ــری ــاتموث ــاِمشــهدا؛اقدام آرمانهــایانقــابوام
درجهــتدســتیابیبــهاهــدافپیــشبینــیشــدهو
توســعهوخدمــترســانیبــهزائــرانومجــاورانآقــا

ــنموســیالرضا)(انجــامدهیــم. علــیاب
عباسعلیمنزلآبادی
مدیرعاملشرکتسپادخراسان

ازبخشهــایمهــمشــرکتســپادخراســان
ــه ــتک ــهامداران«اس ــهاموس ــورس »ام
ــات ــهخدم ــخگوییوارای ــهپاس ــهب روزان
مختلــفبــهســهامدرانمیپــردازد.حســینصادقــی
مدیــرایــنحــوزهتوانســتهاســتپــساز15ســال
خدمــتدربخشهــایمختلــفامــورســهامســپاد

ــهامو ــورس ــرام ــوانمدی ــهعن ــرب ــالحاض درح
ــت ــهفعالی ــانب ــپادخراس ــرکتس ــهامدارانش س
بپــردازد؛ویفعالیــتوخدمــتبــهســهامدارانســپاد
راامــریعــادینمیدانــدومعتقــداســتخدمــتبــه
ســهامدارانســپادازمعنویــتخاصــیبرخورداراســت
ــد. ــواندی ــدرتمیت ــهن ــرشــرکتهاب ــهدردیگ ک
ــور ــفام ــایمختل ــریحبخشه ــهتش ــهب درادام
ســهاموســهامدارانســپاداززبــانمدیــرایــنحــوزه

میپردازیــم.
چــهوظایفــیراامــورســهامســپادبــرعهــدهداردواز

حــالوهــوایایــنبخــشبرایمــانبگوییــد؟
ازجملــهوظایفــیکــهدرامــورســهامبــهآنتوجــه
ــت ــادرضای ــرام،ایج ــتاحت ــود؛رعای ــدیمیش ج
خاطــروپاســخگوییبــهموقــعبهســهامداراناســت.
ایــنپاســخگوییمیتوانــدهــمبــهصــورتحضــوری

وهــمبصــورتتلفنــیباشــد.امــامســئلهایکــهامور
ســهامشــرکتســپادخراســانراازدیگــرشــرکتها
ــورت ــهبص ــتک ــیاس ــازد؛احترام ــزمیس متمای
متقابــلوتوأمــاندرآنوجــودداردکــهآنهــم
برخواســتهازروحوالیــتمــداریوارزشــیاســتکــه
ســپادبــاآنبوجــودآمــدهاســتودرمســیرآننیــز

ــهدرســتیقــراردارد. ب
احتــراموتکریــمســهامدارانبرخواســتهازیــکارادت
قلبــیوحقیقــیاســتنــهیــکبرخــوردتصنعــیکه

دراغلــبمجموعــههــاقابلمشــاهدهاســت.
ــای ــریازصحبته ــیدیگ ــینصادقیدربخش حس
خــودبــهصاحبــاناصلیایــنشــرکتاشــارهمیکند
وادامــهمیدهــد:ســهامداران،صاحبــاناصلــی
ایــنشــرکتهســتندومانیــزوظیفــهپاســخگوییو

شــنیدنهــرگونــهانتقــادیراداریــم.

 امام رضا )(: ایمان  چهاررکن  است  :توکل  بر خدا،رضا به  قضاى  خدا، 
تسلیم  به  امرخدا، واگذاشتن  کار به  خدا )تحف  العقول ، ص  445  (   



حضرت ولى عصر)عج(:
واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجه اهلل«؛

اما دروقايعى که رخ خواهد داد پس در مورد آنها به راويان احاديث ما رجوع کنيد 
که آنان حجت من بر شما و من حجت خداوند بر آنان هستم.

)وسائل الشيعه، ج 18، ص 101(
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گیرنده: خدا

ــد ــومدارن ــهنامههایــیکــهآدرسنامعل یــکروزکارمنــدپســتیکــهب
رســیدگیمیکــردمتوجــهنامــهایشــدکــهرویپاکــتآندربخــش
گیرنــدهنوشــتهشــدهبــود:»خــدا«بــاخــودشفکــرکــردبهتــراســت
ــود: ــدهب ــتهش ــورنوش ــنط ــهای ــد.درنام ــردهوبخوان ــازک ــهراب نام
»خــدایعزیــزم،بیــوهزنــیهشــتادوســهســالههســتمکــهزندگــیام
ــرا ــرکیــفم ــکنف ــروزی ــزبازنشســتگیمیگــذرد.دی ــاحقــوقناچی ب
کــهصــددالردرآنبــوددزدیــد.ایــنتمــامپولــیبــودکــهتــاپایــان
ــن ــتوم ــداس ــرعی ــهدیگ ــنبههفت ــردم.یکش ــرجمیک ــدخ ــاهبای م
ــرایشــامدعــوتکــردهام،امــابــدونآنپــول دونفــرازدوســتانمراب
چیــزینمیتوانــمبخــرم.هیــچکــسراهــمنــدارمتــاازاوپــولقــرض
بگیــرم.تــوایخــدایمهربــان،تنهــاامیــدمــنهســتی،بــهمــنکمــک
ــشنشــانداد. ــهســایرهمکاران ــهراب ــدادارهپســتنام کــن...«کارمن
نتیجــهایــنشــدکــههمــهآنهــاجیــبخــودراجســتجوکردنــدوهــر
ــشدالر ــودوش ــانن ــتند.درپای ــزگذاش ــددالریرویمی ــدامچن ک

ــرایپیــرزنفرســتادند. جمــعشــدوب
چنــدروزیازایــنماجــراگذشــت،تــاایــنکهنامــهدیگــریازآنپیرزن
بــهادارهپســترســیدکــهدوبــارهدربخــشگیرنــدهنوشــتهشــدهبــود:
»خــدا«.همــهکارمنــدانجمــعشــدندتــانامــهرابــازکــردهوبخواننــد.
ــمازکاری ــهمیتوان ــود:»خــدایعزیــزم،چگون مضمــوننامــهچنیــنب
کــهبرایــمانجــامدادیتشــکرکنــم.بــالطــفتــوتوانســتمشــامیعالــی
بــرایدوســتانممهیــاکــردهوروزخوبــیرابــاهــمبگذرانیــم.مــنبــه
آنهــاگفتــمکــهچــههدیــهخوبــیبرایــمفرســتادی.البتــهچهــاردالر

آنکــمبــودکــهمطمئنــمکارمنــدانادارهپســتآنرابرداشــتهاند!.

انگشت پادشاه

پادشــاهیهنــگامپوســتکنــدنســیبیبــایــکچاقــویتیــزانگشــت
ــرش ــدوزی ــانرامیطلبی ــاالنطبیب خــودراقطــعکــرد.وقتــیکــهن
ــنیدن ــاهازش ــت.«پادش ــتنیس ــدبیحکم ــچکارخداون ــت:»هی گف
ایــنحــرفناراحتتــرشــدوفریــادکشــید:»دربریــدهشــدنانگشــت
مــنچــهحکمتــیاســت؟«ودســتوردادوزیــررازندانــیکننــد.روزهــا
گذشــتتــااینکــهپادشــاهبــرایشــکاربــهجنــگلرفــتوآنجــاآن
قــدرازســربازانشدورشــدکــهناگهــانخــودرامیــانقبیلــهایوحشــی
تنهــایافــت.آنــانپادشــاهرادســتگیرکــردهوبــهقصــدکشــتنشبــه
درختــیبســتند.امــارســمعجیبــیهــمداشــتندکــهبــدنقربانیانشــان
بایــدکامــًاســالمباشــدوچــونپادشــاهیــکانگشــتنداشــتاورارهــا
ــر ــهســخنوزی ــیکــهب ــهقصــرخــودبازگشــت.درحال ــدواوب کردن
میاندیشــیددســتورآزادیوزیــرراداد.وقتــیوزیــربــهخدمــتشــاه
رســیدشــاهگفــت:»درســتگفتــی،قطــعشــدنانگشــتمبــرایمــن
حکمتــیداشــتولــیایــنزنــدانرفتــنبــرایتــوجــزرنــجکشــیدن
چــهفایــدهایداشــته؟«وزیــردرپاســخپادشــاهلبخنــدزدوپاســخداد:
»بــرایمــنهــمپــرفایــدهبــودچــراکــهمــنهمیشــهودرهمــهحــال
بــاشــمابــودمواگــرآنروزدرزنــداننبــودمحــاالحتمــاًکشــتهشــده

بــودم.«
ــيأَْن ــَت،عس ــهاس ــرینهفت ــخخی ــراتل ــوادثظاه ــیاریازح دربس
ــته ــوشنداش ــزیراخ ــاچی ــهبس ــْمچ ــٌرلَُک ــَوَخْی ــْیئاًَوُه ــواَش تَْکَرُه

ــت. ــمادرآناس ــهخیِرش ــالآنک ــید،ح باش
متنوترجمهقسمتیازآیه216سورهبقره

طوطی و حضرت سلیمان

ــودوســر مــردییــکطوطــیراکــهحــرفمــیزددرقفــسکــردهب
ــهازایپولــیکــه گــذریمینشســت.اســمرهگــذرانرامیپرســیدوب
ــد. ــرارکن ــانراتک ــمآن ــرداس ــیراوادارمیک ــدطوط ــهاومیدادن ب
ــان ــلیمانزب ــرتس ــت.حض ــامیگذش ــلیمانازآنج ــرتس روزیحض
ــت: ــهایشــانگف ــانب ــانطوطی ــازب ــاترامیدانســت.طوطــیب حیوان
ــه ــردک ــردپیشــنهادک ــهم ــنقفــسآزادکــن.«حضــرتب ــراازای »م
طوطــیراآزادکنــدودرقبــالآنپــولخوبــیازایشــاندریافــتکنــد.
ــود، ــدشب ــعدرآم ــیآوردومنب ــولدرم ــیپ ــانطوط ــهاززب ــردک م
پیشــنهادحضــرتراقبــولنکــرد.حضــرتســلیمانبــهطوطــیگفــت:

»زندانــیبــودنتــوبــهخاطــرزبانــتاســت.«
طوطــیفهمیــدودیگــرحــرفنــزد.مــردهــرچــهتــاشکــردفایــدهای
ــش ــیارپی ــرد.)بس ــیراآزادک ــدوطوط ــتهش ــنخس ــت.بنابرای نداش

ــتیم(. ــودهس ــتههایخ ــیرداش ــانهااس ــاانس ــهم ــدک میآی
ــردنآن ــاک ــاهیوره ــان،پادش ــتنزب ــوده:نگهداش ــی)(فرم وعل

ــار،ج71،ص277( ــت.)بح ــودیاس ــتوناب هاک

دانستنیها

بد نیست بدانید که...     
*یــکسوســکحمــاممــیتوانــد9روزبــدونســرزندگــیکنــدتــااینکــهاز

گرســنگیبمیــرد.
*حلزونمیتواند3سالبخوابد.....

*تمامیخرسهایقطبیچپدستهستند.
*اگــریــکماهــیقرمــزرادریــکاتــاقتاریــکقــراردهیــدکــمکــمرنگــش

ســفیدمــیشــود.
*کوتــاهتریــنجنــگدرتاریــخ،درســال189۰بیــنزانزیبــاروانگلســتانرخ

دادکــه38دقیقــهطــولکشــید..
*هیچوقتنمیتوانیباچشمانبازعطسهکنی..

ــا97۰۰۰ ــمتقریب ــطبگذاری ــکخ ــیرادری ــایخون ــیرگه ــرتمام *اگ
ــود. ــیش ــرم کیلومت

*صــدایاذاندرکــرهزمیــندرتمــامشــبانهروزقطــعنمــیشــودودرهــر
ــهدرجــایدیگــریآغــازمــیشــود. ــانبرســدبافاصل ــهپای منطقــهایب

*شانسشبیهبودندواثرانگشتیکبه6۴میلیارداست..
*قــدانســانتــا25،2۰ســالگیوگاهــیتــا۴۰ســالگیبلنــدمــیشــود.بعــد

ازآنقــدانســانهــردوســالحــدود6میلــیمتــرکوتاهتــرمــیشــود.
*انسانروزانهیکلیتربزاقدهانتولیدمیکند.

*چیتــایــایوزپلنــگســریعتریــنحیــوانخشــکیاســتاودرعــرض3ثانیــه
1۰۰کیلومتــردرســاعتســرعتمــیگیــردرکــوردیکــهحتــیســریعتریــن

خــودروهــمنتوانســتهبشــکند..
*تنهاقسمتبدنکهخوننداردقرنیهچشماست.

منبع:سایتتبیانوروزنامهیخراسان

حکا یتها

دانستنیها
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 حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها(:   خیارکم الینکم مناکبة و اکرمهم لنسائهم؛
بهترین شما کسى است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترین مردم 

کسانى هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند. )عوالم العلوم ، ص 909(

موضــوعســیرهاقتصــادی،دوواژهدردل
ــری ــیرهودیگ ــیس ــهیک ــودداردک خ
ــه ــیرهب ــت.واژهس ــودناس ــادیب اقتص
معنــیروشــیمســتمردرمجموعــهزندگــیاســت
کــهبرگرفتــهازاندیشــهایخــاصودرمجموعــه
زندگــیائمــهمعصــوم)(برگرفتــهازآموزههــای

وحــیاســت.
ســیرهاقتصــادیمعصومــان)(مربــوطبــه
روشهــایآنــاندرزندگــیمالیشــاناســت.
بهخصــوص و )(ائمهاطهــار مالــی زندگــی
ــدو ــشدرآم ــه)c(دارایدوبخ ــرتفاطم حض
ــا ــمدرآمده ــهبفهمی ــرایاینک ــت.ب ــرفاس مص
تامیــنمیشــده آنــانچگونــه وهزینههــای
ــی ــبکزندگ ــهس ــیب ــتنگاه ــت،الزماس اس
آنــانبیندازیــم.دربــارهســیرهاقتصــادیحضــرت
ــی ــوندرزندگ ــهچ ــتک ــدگف ــه)c(بای فاطم
ــی)(تقســیمکاروجــود ایشــانوحضــرتعل
داشــتوکارهــایبیــرونازخانــهبــرعهــده
حضــرتعلــی)(وکاردردرونخانــهبــرعهــده
ــادیو ــائلاقتص ــود،مس ــه)c(ب ــرتفاطم حض
ســیرهاقتصــادیحضــرتفاطمــه)c(بــهبخــش
ــهبخــش ــوطب ــوطنیســت،بلکــهمرب درآمــدمرب
مصــرفاســت.دراینجــامیتــوانبحــثکــردکــه
ــیحضــرتفاطمــه)c(درمســائل شــیوهمصرف
مالــیچگونــهبــودهاســتوچــهنکاتــیرابازگــو
میکنــد.رفتــاراقتصــادیومصرفــیحضــرت
بــرحالطلبــی، فاطمــهزهــرا)c(،مبتنــی
ــی ــرافگریزیاســت.درزندگ ــیواس حالمصرف
ایشــانمصــرفبیهــودهرامشــاهدهنمیکنیــم.اگر
بخواهیــممصــرفراتقســیمکنیــم،شــاملمصرف
ــه ــودک ــرافگرانهمیش ــهواس ــه،بخیان معتدالن
اســاس بــر بخیانــه و اســرافگرانه مصــرف

ــرف ــامص ــت،ام ــوعاس ــیممن ــایدین آموزهه
اعتدالــی،مــوردتاکیــدوتاییــدآموزههــایدینــی
اســت.حضــرتفاطمــه)c(بــراســاسدرآمدهایی
ــه ــانب ــادیمصرفش ــرایطع ــتند،درش ــهداش ک
انــدازهبــود،امــادرشــرایطغیرعــادیوهنگامــی
ــد، ــشمیآم ــادیپی ــختاقتص ــرایطس ــهش ک

ــت. ــیمیگرف ــانفزون ــتایش قناع
ساده زیستی و دوری از مصرف گرایی

)c(آنچــهدرزندگــیحضــرتفاطمــهزهــرا
ــیمشترکشــانشــدند، ــهواردزندگ ــدازاینک بع
مشــاهدهمیکنیــم،ایــناســتکــهکارهــای
ازقبیــلدوخــتودوزوتهیــه داخــلمنــزل
ــی ــنیعن ــدوای ــاممیدادن ــخصاانج ــانراش ن
سادهزیســتیوبــهدوربــودنازتجمــلوداشــتن
ــت ــرداس ــکرویک ــنی ــی.ای ــهمصرفگرای روحی
نامیــد. جهــادی مدیریتــی را آن میتــوان و
ــادر ــهم ــیک ــیاریازلوازم ــروزبس ــفانهام متاس
ــیو ــم،خارج ــتفادهمیکنی ــوداس ــایخ خانهه
غیرضــروریاســت،بــهخاطــراینکــهقواعــدیکــه
ــل ــه)c(قاب ــرتفاطم ــادیحض ــیرهاقتص درس

ــم. ــتنمیکنی ــت،رعای ــاهدهاس مش
حمایت از نیازمندان

یکــیازمصادیــقجهــادیرفتــارکــردن،برداشــتن
ــه ــانجامع ــارمشــکاتاقتصــادیازدوشناتوان ب
اســت.همــگانحکایــتســهروز،روزهگرفتــن
ــهایشــانرا ــلخان ــهاه ــرا)c(وبقی حضــرتزه
خبــردارنــدکــهدرهمــانزمــانیتیــمومســکین
واســیریبــهایشــانمراجعــهکردنــدوایشــاندر
هــرسهشــب،افطــارخــودرابــهآنهــابخشــیدند
اینکــهچشمداشــت،هیچگونــهتشــکر بــدون
ــهداشــتهباشــندو ــاازجامع ــای وپاداشــیازآنه
آیــاتســورهانســاندرشــأنآنهــانازلشد.)ســوره

ــه ــیحب ــامعل ــونالطع ــه9(ویطعم ــان،آی انس
مســکیناویتیمــاواســیرا...یعنیوبــهفقیــرویتیــم
واســیرطعاممــیدهنــد،باوجــوداحتیاجــیکــهبه

ــد(. ــامدارن آنطع
،)c(مصادیــقرفتــارجهــادیحضــرتزهــرا
ــرخــودوانفــاقامــوال تنهــادرســختگرفتــنب
ــای ــانازداراییه ــهایش ــود،بلک ــهنمیش خاص
ــز ــینی ــارزهسیاس ــیرمب ــوددرمس ــادیخ اقتص
اســتفادهمیکــرد.نمونــهبــارزآنراپــسازرحلــت
ــوانمشــاهده ــدکمیت ــانف ــر)(درجری پیامب
ــهروحیــهای ــاتوجــهب کــرد.پیامبــراکــرم)(ب
ــات ــت،باغ ــراغداش ــرا)c(س ــهازحضــرتزه ک
فــدکراطبــقآیــهانفال)ســورهانفــال،آیــهیــک(
ــودوحضــرت ــهحضــرتزهــرا)c(بخشــیدهب ب
هــمآنرافقــطدرراهرفــعنیــازمســتمندان
ــر ــتپیامب ــسازرحل ــرد.پ ــهمصــرفمیک جامع
ــهعنــوان ورویدادهایــیکــهپیــشآمــد،فــدکب
ــرتدردو ــد.حض ــبش ــیتصاح ــوالحکومت ام
خطبــهمفصــل،فــدکرابهانــهایبــراینقــد
ــا ــراردادوب ــهاولق ــتخلیف ــروعیتحکوم مش
ــوان ــهمیت ایــناقــدامخــودنشــاندادکــهچگون
داراییهــایاقتصــادیخویــشرادرمســیراصــاح
سیاســیجامعــهوروشــنگریقــرارداد.درپایــانبه
نظــرمیرســداســتفادهازســبکزندگــیحضــرت
فاطمــهزهــرا)c(،بهتریــنوارزشــمندترینمســیر
ــک ــودهوبیش ــیب ــادمقاومت ــقاقتص ــرایتحق ب
ــی ــرت،الگوی ــهآنحض ــیرهجهادگون ــاروس رفت
موثــردرهمــهعصرهــاوبــرایهمــهنسلهاســت.

خالصه کالم:
اقتصــادخانــهودر 1-مــادرانمیتواننــددر
ســطحاقتصــادکانجامعــهنقــشاساســیو

ــند. ــتهباش ــوریداش مح
ــناز ــوگرفت ــاالگ ــا،ب ــروزم ــهام ــانجامع 2-زن
ــدو ــدیدررش ــشکارآم ــرا)c(نق ــهزه فاطم

ــد. ــانیدارن ــایانس ــرمایهه ــیس بالندگ
3-زنمــیتوانــدبــاســازماندهیومدیریــت
صحیــحبیــندرآمــدومصــرفتــوازنبرقرارســازد.
۴-زنــانبــهعنــوانعامــلنیــرویکیفــیکار،در
ــیایفــای ــصمل ــانبهــرهوریوتولیــدناخال جری

ــد. ــشمینماین نق
ــای ــرایاعض ــرمب ــیگ ــاختنکانون ــاس 5-مهی
ــت، ــارازمحب ــیسرش ــادمحیط ــوادهوایج خان
دوســتی،تفاهــمو...درافزایــشبهــرهوریعوامــل

ــت. ــذاراس ــدتأثیرگ تولی
ــرت ــیحض ــیرهعمل ــهس ــیب ــاتأس ــانب 6-زن
زهــرا)c(نقــشمؤثــروکلیــدیدرســامت
ــد،در ــالومول ــایفع ــرورشنیروه ــهوپ جامع
رشــدوتوســعهاقتصــادیجامعــهســهمعمــدهای

ــد. دارن

سیره حضرت فاطمه)c( ؛ الگوی اقتصاد مقاومتی  
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)(امام صادق
هر بنایى که بیش از نیاز باشد ، در روز قیامت وبال گردن صاحب اوست .

)مکارم االخالق، ص1۲7(

ــتین  ــر از نخس ــای بش ــی از دغدغه  ه یک
روزهــای خلقــت تاکنــون، دغدغــه مســکن 
و ســرپناه بــوده اســت. ابتــدا غارهــا 
محــل ســکنای مردمــان شــد و بــه مــرور، 
تهیــه ســرپناه در اولویــت برنامه هــای 
انســان قــرار گرفــت. در ایــن میــان، 
افــراط و تفریطهــای بســیاری صــورت 
پذیرفتــه اســت و هــر روز بــر شــدت 
ــل  ــه دلی ــی ب ــود. برخ ــزوده می ش آن اف
ــش را در  ــواده خوی ــا، خان ــراض از دنی اع
کوچک تریــن ســرپناه قــرار می دهنــد 
زندگــی  شــرایط  ســخت ترین  در  و 
ــایش  ــرای آس ــی ب ــچ تالش ــد و هی می کنن
خانــواده انجــام نمی دهنــد. آنــان بــر 
ــدت  ــی کوتاه م ــه در زندگ ــد ک ــن باورن ای
ــی  ــری غیرمنطق ــه، ام ــه خان ــا، تهی دنی
اســت. در مقابــل، عده ای دســت از آب و گل 
برنمی دارنــد و هــر روز در پــی ســاخت یک 
ــود  ــتند و خ ــری هس ــوع بیش ت ــه و تن خان
ــان  ــت آرزویش ــان و نهای ــد هدفش نمی دانن
در خانه ســازی و تعویــض مســکن چیســت 
ــه،  ــن خان ــان در  تامی ــع آن ــرص و ول و ح
چــه زمانــی بــه ســرانجام خواهــد رســید؟
ــری از  ــرای جلوگی ــالم ب ــن اس ــن مبی دی
ــر  ــن ام ــط در ای ــراط و تفری ــه اف هرگون

شــاخصه های  و  ویژگی هــا  ارائــه  بــه 
ــروان  ــردازد و پی ــکن می پ ــی در مس اساس
خویــش را از هرگونــه افــراط و تفریــط 
ــر آن  ــن اســاس ب ــر ای ــی دارد. ب ــذر م برح
شــدیم تــا بــه گوشــه ای از بایســته ها 
و شایســته های یــک مســکن خــوب، 
ــا  ــنایی ب ــر آش ــالوه ب ــا ع ــم ت ــاره کنی اش
ــاره، وظیفــه  ــن ب دســتورهای اســالم در ای
ــی  ــراط و تفریطهای ــال اف ــش را در قب خوی
کــه مخصوصــًا در دهه هــای اخیــر رو 
ــم. ــام دهی ــت، انج ــاده اس ــی نه ــه فزون ب

الف. زمین مناسب
بــهیقیــن،زندگــیدرمیــانبرخــیفِــرقو
ــد ــاح ــلمانانت ــانمس ــیدرمی ــازندگ ــانب ادی
ــرع ــفارشش ــقس ــت.طب ــاوتاس ــادیمتف زی
بــرای مــکان مناســبترین اســام، مقــدس
زندگــییــکمســلمان،دربیــنمســلماناناســت
واختــاطبــاغیرمســلمانانوامتــزاجروحــیبــا
ــوادهخواهــد ــرفــردوخان ــانعواقــبمنفــیب آن
داشــت؛چــراکــهمحیــط،آثــارمؤثــریبــرفــرد
وخانــوادهمیگــذارد.بــهیقیــنمحلههایــی
ــندو ــرباش ــامیباالت ــگاس ــرفرهن ــهازنظ ک
ــرروز ــوازاذانه ــدایدلن ــال،ص ــوانمث ــهعن ب
ــاندرحــال ــامؤمن ــهگــوشبرســدوانســانب ب

معاشــرتباشــدبــامکان هایــیکــهبویــیاز
ــی ــریکنواخت ــدتأثی ــامنمیرس ــهمش ــامب اس
ــن، ــانمؤم ــرانس ــیاگ ــتوحت ــدداش نخواه
ــتن ــالمنگهداش ــاشرادرس ــعیوت ــتس نهای
ــرج ــهخ ــوادهب ــودوخان ــیخ ــریوعقیدت فک
دهــد،بــازآثــارمنفــیمحیــطقابــلانــکارنیســت
ــی ــهیک ــلب ــزوج ــدع ــتخداون ــتاس درروای
لِلُْمْؤِمِنیــَن ازپیامبرانــشوحــیکــرد:»ُقــْل
ــَم ــواَمَطاِع ــیَواَلتَْطَعُم ِ ــاَساَْعَدائ ــوالَِب اَلتَلَْبُس
اَْعَدائِــیَواَلتَْســُلُکواَمَســالَِکاَْعَدائِــيَفَتُکونُــوا
مؤمنــان »بــه اَْعَدائِــي؛ ُهــْم َکَمــا اَْعَدائِــی
نپوشــند، را مــن دشــمنان جامههــای بگــو
غذاهــایآنهــارانخورنــدوشــیوهآنهــارا)در
امــورمختلــف(بــهکارنگیرنــدکــهدرایــن
ــوند. ــنمیش ــمنم ــان،دش ــدآن ــورت،مانن ص

ب. ساختمان
بســیار ســرعت بــا ساختمانســازی امــروزه
ــسدر ــرک ــتوه ــترشاس ــهگس ــادیروب زی
پــیجدیدتریــننقشــهوطراحــیاســتتــا
مناســبترینخانــهراتهیــهکنــد.متأســفانه
مــد ســاختمانها در گاهــی کــه مســئلهای
فرهنــگ بــه توجــه نمیگیــرد قــرار نظــر
بیگانــه فرهنــگ از دوری و اســامی ایرانــی
ــگ ــیازفرهن ــاریایران ــدنمعم ــت.دورش اس

ویژگی های مسکن 
از منظر اسالم 
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 پیامبر)( از خوشبختى مرد مسلمان، داشتن همسرى شایسته، خانه اى بزرگ، وسیله  اى 
راحت براى سوارى و فرزندى خوب است. 

)بحاراألنوار ج73، ص154(

ــن ــی،مهمتری ــگغرب ــویفرهن ــهس ــامیب اس
معضــلپیــشرویزندگیهــایکنونــیاســت.
ــن ــیازمهمتری ــهیک ــتک ــیاس ــندرحال ای
کشــورمان، در جهانگــرد جــذب عوامــل
ظرافتهــای و اســامی معمــاری شــگفتیهای
ــرعاســام ــتفادهازش ــااس ــهب خاصــیاســتک
ــاری ــهدرمعم ــراینمون ــت؛ب ــهاس ــهکاررفت ب
ــامیدنی ــاهآبآش ــکانچ ــهم ــیب ــامیحت اس
وچــاهفاضــابومــکانسرویســهایبهداشــتی
امــام از اســت. شــده توجــه ســاختمان در
صــادقعلیــهالســامحکایــتکردهانــدکــه
ــاِء ــيبَِن ــِرفِ ــِنالتَّْقِدی ــْنُحْس ــَسِم ــود:اَلَْی فرم
ــَتِرَمْوِضــٍعفِیَهــا؛ اِراَْنیَُکــوَنالَْخــَاُءفِــیاَْس الــدَّ
آدمــی کــه خانــه تقدیــر نیکویــی از آیــا
الخــا بیــت کــه نیســت آن میکنــد بنــا
باشــد؟ خانــه جاهــای پنهانتریــن در
علیهــم معصومــان ســخنان بررســی در
یــاخریــدخانــه و الســامدربــارهســاخت
بــهنــکاتقابــلتوجهــیبرمیخوریــمکــه
ــود. ــارهمیش ــورداش ــدم ــهچن ــهب ــراینمون ب

1-معماری
واقعیــتایــناســتکــهمعمــاری،بســیاری
ــا ــد.ت ــیمیکن ــتده ــاراجه ــایم ازرفتاره
ــا،اســیر ــیســاختهشــود،بن پیــشازآنکــهبنای
انســاناســت؛امــاپــسازســاخت،انســان،اســیر
ســاختماناســت؛زیــراتــاپیــشازســاخت،مــا
ــا، ــسازســاخت،بن ــموپ ــهآنشــکلمیدهی ب
ــل، ــندلی ــههمی ــاراشــکلمیدهــد.ب ــارم رفت
اگــردرمرحلــهطّراحــی،براســاسفرهنــگ
خــودیوبومــینقشــهایراطّراحــیکنیــم،
میــانفرهنــگمــاوفرهنگــیکــهســاختمانبــر
ــد ــشنخواه ــیپی ــد،تناقض ــلمیکن ــاتحمی م
آمــد؛اّمــااگــرمعمــاریبراســاسفرهنــگبیگانــه
ــگ ــانفرهن ــود،می ــاختهش ــودیس ــرخ وغی
ــض ــاختمان،تناق ــگس ــلمانوفرهن ــردمس ف
پیــشخواهــدآمــد.ممکــناســتایــنتناقــض
درآغــاز،مشکلســازباشــدورنــگوبــویســتیز
ــرد، ــگف ــان،ازفرهن ــرورزم ــهم ــاب ــد؛اّم ده
حّساســیتزداییشــدهوفرهنــگســاختمان،
چیــرهمیشــود.ایــنتغییــرات،آنقــدرآرام
را توّجهــی هیــچ شــاید کــه خزندهانــد و
ازگذشــتزمــان، اّمــاپــس برنميانگیزانــد؛
ــراترا ــوانتغیی ــندودورهمیت ــهای ــامقایس ب
درککــرد.ایــنتغییــر،نخســتدرحــوزهرفتــار
صــورتمیگیــردوســپس،تغییــررفتــار،باعــث
ــا، ــهحی ــراینمون ــود؛ب ــگمیش ــرفرهن تغیی
یکــیازبارزتریــنشــاخصههایفرهنــگاســامی
ــاخصه، ــنش ــاای ــامیب ــاریاس ــتومعم اس

هماهنگــیکامــلدارد.بــههمیــنســببدر
معمــاریاســامینــهتنهــادرونهیــچخانــهایاز
بیــرون،قابــلدیــدنیســت؛بلکــهورودیبســیاری
ــه ــدهاســتک ــاختهش ــهنحــویس ــاب ازخانهه
ــاطودرون ــدحی ــازبمان ــزب ــهنی ــردِرخان اگ
ــا ــود؛ام ــاهدهنمیش ــهمش ــچوج ــههی ــهب خان
ــرب ــگغ ــتازفرهن ــهتبعی ــروزهب متأســفانهام
ــداســت، ــرضدی ــادرمع ــادرونخانهه ــهتنه ن
بلکــهبســیاریازخانههــابهگونــهایســاخته
شــدهاندکــههــریــکبــردیگــریاشــرافدارنــد.

2-وسعت خانه
از بــزرگ« »خانــه

مــواردی جملــه
کــه اســت
د ر مــو
ّجــه تو
م ســا ا
ر ا قــر
در دارد.
ســخنان
ــزرگان ب
، یــن د
از یکــی

شــیها خو
دنیــا، در

وســیع خانــه
معرفــیشــدهاســت.

ــجد ــم)(درمس ــامکاظ ام
الحــرام،میــانحلقــهایازبنیهاشــمبــودهو
ــر ــدوه ــومیکردن ــاگفتگ ــیدنی ــارهخوش درب
آن از میگفتنــد. آن دربــاره چیــزی کــدام،
حضــرتدراینبــارهســؤالشــد،فرمودند:»َســَعٌة
ــا ــیدنی ــاِدِم؛خوب ــیالَْخ ــٌلفِ ــِزِلَوَفْض ــیالَْمْن فِ
دروســعتمنــزلاســتوخوبــیخدمتــکار.
نظــراســامدربــارهبزرگــیووســیعبــودنخانــه،
ــواده ــهخان ــتک ــیاس ــابمکان ــهانتخ ــرب ناظ
بــهراحتــیدرآنزندگــیکنــد؛اســامبــه
ــا ــیمهی ــه،فضای ــهدرخان ــتک ــالآناس دنب
ــوادهرافراهــم شــودکــهآســایشوآرامــشخان
ــای ــتشــدهاســتخانهه ــهثاب ــهتجرب ســازد.ب
مخصوصــاً را افســردگی و کســالت کوچــک،
بــرایخانوادههــابــههمــراهدارد.درچنیــن
ــه ــتانک ــوامودوس ــایاق ــتوآمده ــیرف فضای
ــد ــرآنتأکی ــادهایب ــورفوقالع ــهط ــنب دردی
ــذف ــاح ــیدهی ــلرس ــهحداق ــت،ب ــدهاس ش
میشــود.اســامعزیــزبــادرنظــرگرفتــن
چنیــنمســائلیدرصــددایجــادفضایــیمناســب
وبــانشــاطدرمحیــطخانــهبــودهاســت.

ــرای ــهوســیعب ــرخان ــن،اصــراراســامب بنابرای
ــایش ــشوآس ــهآرام ــتک ــوریاس ــاتام مراع
ــت، ــتعف ــتهورعای ــراهداش ــههم ــوادهراب خان
حیــاوحجــابرادرمقابــلدیگــرانآســان
ــتراحت ــلاس ــودنمح ــداب ــنج ــد.همچنی کن
ــران ــدندخت ــداخوابی ــدانوج ــنازفرزن والدی
ــیاری ــیازبس ــعزمان ــیمقاط ــراندربرخ ازپس
ازمفاســداخاقــی،روحــیوتربیتــیجلوگیــری
ــافضایــی میکنــدکــهرعایــتایــنامــورجــزب
ــت. ــرنیس ــددامکانپذی ــایمتع ــیعواتاقه وس

3-وسعت خانه با مال حالل
هــرفــردیمیتوانــدازطریــقمــال
ــیع ــکنوس ــبمس ــرام،صاح ح
توصیــهرســول امــا شــود؛
ــه ــتک ــناس ــدا)(ای خ
ــد ــزرگراازخداون ــهب خان
ــا ــدت ــبکنی ــالطل متع
شــما بــه حــال راه از
عنایــتفرمایــد.بــهیقین،
خانــهایکــهبــاپــولحرام
در تقلــب )کمفروشــی،
معاملــه،ربــا،رشــوهو...(تهیه
شــدهویــاپولــیکــهحــقاهلل
ــت ــازکات(آنپرداخ ــسی )خم
مســکن نمیتوانــد باشــد نشــده
ــرآن ــهاســامب ــدک ــدیباش ــوردتأیی م
عظــام مراجــع همــه چنانکــه دارد؛ تأکیــد
ــه ــدک ــاقنظــردارن ــنمســئلهاتف ــرای ــدب تقلی
ــیملکــیبخــردکــهخمــس ــاپول اگــرکســیب
وزکاتآندادهنشــدهاســت،تصــرفاودرآن
ملــکحــرامونمــازشهــمدرآنباطــلاســت.

نیــاز انــدازه  بــه  خانــه  4-وســعت 
خانــه از مــراد کــه داشــت توجــه بایــد
قصــر ســاختن یــا کاخ داشــتن وســیع،
خانــهای از برخــورداری بلکــه نیســت؛
اســتکــهبــهانــدازهنیــازوکفایــتباشــد.
کــه همانگونــه میدهــد نشــان تجربــه
و آرامــش ســلب باعــث کوچــک، خانــه
نیــز اشــرافی خانههــای میشــود، آســایش
میشــوند. آســایش و آرامــش ســلب مایــه
کــه اســت آرامــش مایــه خانــهای آن
ســازد. آورده بــر را خانــواده واقعــی نیــاز
نیــاز میــزان کــه پیداســت ناگفتــه البتــه
اســت؛ متفــاوت خانوادههــا در واقعــی
بــه خانــه، کــه اســت ایــن مهــم ولــی
بیشتــر. نــه و باشــد عرفــی نیــاز انــدازه



 شرکت سرمایه گذاری
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خواهران :   صدیقه بینا فرزند محمد حسین، فاطمه یوسفیان 
دستمالچی فرزندابولقاسم، سمیه زارع فرزند غالمحسین

اسامی برندگان مسابقه فرهنگی

 برادران :   مصطفی خالقی مختاری فرزندمحمدعلی، سیدرضا 
حسینی پورفرزند سید محمد

سواالت پنجمین مسابقه فرهنگی

سوال اول
بنا بر روایت معصومین از نشانه ها انسانهای 

سعادتمند کدامیک از گزینه های ذیل است؟   
1(امنّیت،عدالتورفاه
2(شادیونشاطورفاه
3(علم،ایمانوعدالت

۴(خانهوسیع،مرکبخوبوامنیت
سوال دوم

طبق  فرمایش مقام معظم رهبری اقتصاد 
مقاومتی به معنای مقاوم ساختن پایه های 

اقتصاد، از وظایف عمومی امروز کدام قشر 

ازاقشار جامعه است؟ 
1(ازوظائفمسئولینقوایسهگانهاست

2(ازوظائفکسانیکهدارایسرمایهاند،هم
صاحبنظران

3(اازوظائفآحادمردم،وهمهکسانیکهدارای
مهارتکارندوظائفمسئولین

۴(همهموارد
سوال سوم

مجمع عمومی صاحبان سهام پرداخت چه 
مبلغی را بعنوان سود نقدی عملکرد سال 

94شرکت  مورد تصویب قرارداده است.
1(مبلغ82/75۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

2(مبلغ66/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

3(مبلغ۴9/65۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
۴(مبلغ26/۴8۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

سوال چهارم
در طرحهای پیشنهادی پس از اتمام پروژه 

اماده سازی اراضی کدام طرح کمترین عیوب 
رادارد؟

1-طرحتقسیمزمینبینسهامداران
2-طرحساختوتقسیمآپارتمانبینسهامداران

3-طرحمشارکتدرساختآپارتمانبا
سهامداران

۴-طرحساختآپارتمانبافروشسهامپروژه
5-طرحافزایشسرمایهوخریداراضیجدید

فرهنگی -  مراسم قرعه کشی چهارمین مسابقه فرهنگی
ــیپیامکــیشــماره۴درنشــریهنویــد ــابقهفرهنگ ــهبرگــزاریمس نظرب
ازطریــق ارســالجــواب نفربــا تعــداد75۰ پائیزگذشــته در وتوســعه
سیســتمپیامــکدرایــندورهازمســابقهشــرکتنمودنــدوبنــابــرمصوبــه
ــن ــدازبی ــررش ــیمق ــرمشــرکتدرکمیســیونفرهنگ ــرهمحت ــتمدی هیئ
ــان ــحرابرایم ــخصحی ــدوپاس ــرکتنمودن ــابقهش ــهدرمس ــیک عزیزان
ــدگان ــوانبرن ــربعن ــد.و5نف ــلآی ــیبعم ــهکش ــدقرع ــردهان ــالک ارس
مســابقهمشــخصگردنــدوبــههــرنفرازبرنــدگانتعــدادهــزارســهم

ــردد. ــداءگ ــالارزشدارداه ــادل2/85۰/۰۰۰ری ــرمع ــالحاض ــهدرح ک
)(ــاموالدتخجســتهپیامبــراکــرمحضــرتمحمــدمصطفــی ــذادرای فل
وســالهمعصومــشحضــرتامــامجعفرصــادق )(،بحمــدا...قرعهکشــی
انجــامشــد.واســامیبرنــدگانمســابقهیادشــدهبــهشــرحذیــلمشــخصو
ــه ــتهدی ــدجهــتدریاف ــرممــیتوانن ــردگانمحت اعــاممــیگــردد.نامب
خــوداز15فروردیــنســال96حداکثــربــهمــدت2۰روزبــهروابــطعمومــی
شــرکتمراجعــهویــاباشــمارهتلفــن37657936تمــاسحاصــلفرماینــد.

راهنمای شرکت درپنجمین مسابقه فرهنگی نشریه نوید 
لطفــاجهــتشــرکتدرمســابقهعــددگزینــههــایصحیــحرادرکنــارهــم
یاداشــتنمــودهوبــهشــماره3۰۰۰21۴6پیامــکنماییــد.بــرایمثــالفرض
کنیدپاســخســئوالهایاولگزینه2پاســخســوالدومگزینه1پاســخســوال
ســومگزینــه3وجــوابســوالچهــارمگزینــه1صحیــحمــیباشــدشــما
مــیبایســتعــدد2131رابــهعنــوانجــوابمســابقهبرایمــانارســالکنید.

ــداء ــیاه ــهجوائزنفیس ــدقرع ــهقی ــابقهب ــدگانمس ــدادیازبرن ــهتع ب
ــزاندروب ــماعزی ــاعش ــتاط ــزجه ــدگاننی ــامیبرن ــردد.واس ــیگ م
ــد. ــدش ــریهدرجخواه ــدینش ــمارهبع ــندرش ــرکتوهمچنیی ــایتش س
الزمبــهذکراســتکلیهســهامدارانمحترموخانوادههــایمحترمدرجهیک
آنــان)شــاملهمســروفرزنــدان(مــیتواننــددراینمســابقهشــرکتنمایند.

مسا بقه
فرهنگى



 شرکت سرمایه گذاری
 ســــــــاختمانی
  و توسعه نوید خراسان
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