


مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل امام خامنه ای 
ــی ارتبــاط   و عــرض کردیــم، بیــن اشــتغال و تولیــد مّل
ــور  ــتغال در کش ــم اش ــا بخواهی ــر م ــود دارد. اگ وج
ــه  ــِد ب ــی - تولی ــد مّل ــه تولی ــد ب ــد، بای ــود بیای ــه وج ب
 معنــای عــاّم کلمــه؛ تولیــد صنعتــی، تولیــد کشــاورزی، 
تولیــد خدمــات- اهّمّیــت بدهیــم؛ همــه ی اینها بایســتی 
ــزی  ــا برنامه ری ــرای اینه ــرد و ب ــرار بگی ــه ق ــورد توّج م
ــا  ــد م ــز باش ــه جای ــت ک ــی نیس ــا چیزهای ــود. اینه بش
ــا  ــن فرصته ــد در اّولی ــم، بای ــر بیندازی ــا را تأخی اینه
ــط -هرکــه مســئول اســت و مســئول  مســئولین ذی  رب
خواهــد بــود- بــه ایــن مســئله بپــردازد. بنابرایــن، ایــن 
ــت  دار و درجــهی اّول نظــام  مســائل، جــزو مســائل اولویّ

اســت.
سخنرانیفرماندهکلقوادرمراسم
دانشآموختگیدانشجویاندانشگاه
امامحسین)(سال1396

)(پیامبرخدا
ازکسیکهخداونداوراولیامرشماکردهاست،شنواییواطاعتداشته

باشیدکهاورشتهکاراسالماست]األماليللمفید:ص14،ج2[

رْی
َ
�ب ان ِر�ه �ن

نَ
ݡح

َ
ُس



شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و توسعه نوید خراسان  زمستان 96

3(خبر نامه داخلی )



شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و توسعه نوید خراسان  زمستان 96

(خبر نامه داخلی ) 4

بسمهتعالی
ســرعتتولیــداطالعــاتدرکنارگزینــشصحیــحاخبــارمنتشرشــده
ــژه ــهوی ــاوب ــانیرادردههه ــاختاراطالعرس ــهس ــتک ــواردیاس ــهم ازجمل
ــهاهمیــت ــاتوجــهب ــهب ــننکت ــردگرگــونســاختهاســت.ای ســالهایاخی
ــتو ــهاس ــژهاییافت ــتوِی ــقاهمی ــارموث ــراخب ــزومنش ــانیول اطالعرس
ــه ــیجامع ــکارعموم ــود،اف ــهدارش ــانیخدش ــداطالعرس ــنرون ــهای چنانچ
ــدو ــدارورش ــعهپای ــهتوس ــتیابیب ــاًدس ــوردواساس ــدخ ــیبخواه آس
پیشــرفتورونــقاقتصــادیدرجهــانامــروزکــهبــهعصــرارتباطــاتمعــروف
ــود. ــدب ــهممکــننخواه ــهاصــلاطالعرســانیصادقان ــدونتوجــهب اســت،ب
ــه7 ــانک ــدخراس ــعهنوی ــاختمانیوتوس ــرمایهگذاریس ــرکتس ــریهش نش
ســالازانتشــارنخســتینشــمارهآنمیگــذرد،ازجملــهابزارهــایاطالعرســانی،
تخصصــیوفرهنگــیمحســوبمیشــودکــهبــاتکیــهبراصــلاطالعرســانی
صادقانــهوشــفافوبــاحمایــتمدیــرعامــلودیگــراعضــاءمحتــرمهیئــت
ــالکــمنظیــرســهامدارانوســایرمخاطبــان ــااقب ــرهدلســوز،همــوارهب مدی
ــهبرمشــی ــونضمــنتکی ــهتاکن مواجــهشــدهاســت.خــدایراشــاکریمک
آگاهــیبخشــیواطالعرســانیصادقانــه،درارتقــایبینــشوفرهنــگمعنــوی
واقتصــادیمخاطبــانخــودســهمبــهســزاییداشــتهوبــاانتخــابشــیوههای
بدیــعایــنمســیررابــاهزینــهیانــدکوکمتریــنخطاییطــینمودهایــم.در
پایــانضمــنتشــکرازهمــهســهامدارانوســایرافرادیکــهدرایــنمــدتهفت
ســالهبــانظــراتوپیشــنهاداتوانتقــاداتســازنده،خودشــانخادمیــنخــود
رادربــارورکــردننشــریهنویــدوتوســعهیــاریکردنــدتقاضــامینماییــمبــا

راهنمایــیمشــفقانهخویــشمــارادرادامــهمســیریــاریفرماینــد.
باتشکرفراوان/سردبیر

سهامداران گرامی شرکت نوید
با اهداء سالم

ســال1396کــهبــهفرمــودهمقــاممعظــمرهبــری
ســالاشــتغالوتولیــدنامگــذاریشــدهدرحالــیاز
نیمــهگذشــتهکــهمتأســفانهرکــودحاکــمبــربــازار
ــزرگ ــرکتهایب ــرش ــدواکث ــمش ــالپنج واردس
ــا ــروشــدندام ــادیروب ــامشــکالتزی ــامب وخوشن
بحمــداهللایــنشــرکتبــااتکاءبــهخداونــدودعــایخیــرســهامدارانصبورو
همــراهخــوددرحــالگــذرازایــندورانطوالنــیرکودمیباشــد.اگرچهســیر
مراحــلاداریابــالغنهائــیطــرحتفصیلــیطوالنــیگردیــد،لیکــنبــاتــالش
وپیگیریهــایبــهعمــلآمــدهوبــاتوجــهبــهرونمایــیاخیــرازطــرحجامــع
مشــهدتوســطاســتانداروبــاحضورشــهرداروشــورایاســالمیشــهرمقدس
مشــهدوقــولشــهردارمحتــرممبنــیبــرتعییــنتکلیــفهمــهطرحهــای
تفصیلــیتــاآخــرســالجــاری،امیدواریــمکــهانشــاءاهللدرآینــدهنزدیــکبا
حــلمشــکلابــالغطرحتفصیلیشــرکت،مســیررشــد،شــکوفایيوبالندگی
هموارتــرگــردد،ازاینکــهبــهخادمیــنخــوداعتمــادنمــودههمچنــانمــارا
ــدبســیارمتشــکریم و  ــشارشــادمیکنی ــایدلســوزانهخوی ــاراهنمائیه ب

ایــن حمایــت بــرای مــا بزرگترین ســرمایه اســت.
بااحترام
محمدهادیحسینیسرچشمه
مدیرعامل

پیام مدیر عامل

نشریه نوید وتوسعه
شمارهدوازدهم - زمستان  1396

صاحب امتیاز: 
شرکتسرمایهگذاریساختمانیوتوسعهنویدخراسان

شورای سیاستگذاری:
آقایان:مهندسمحمدهادیحسینیسرچشمه

غالمرضااصغرزادهگلزار،مهندسمحمدرضادیمهکار
عباسپورایران،علیمهاجرانیومصطفیرئوفیپور

مدیرمسئول: مهندسمحمدهادیحسینیسرچشمه
سردبیر:محمودبهاءالدینی

امور هماهنگی و پشتیبانی: جاللامیرآبادی
عکس:حسنکرمی
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حضرتامامرضا(امامتورهبری،رشتهداریدینونظامبخشیمسلماناناستو
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ــه  ــی و ن ــغ س ــت مبل ــا پرداخ ــهام ب ــان س وکالی صاحب
میلیــارد و هفتصــد و بیســت میلیــون ریــال به ســهامداران 
بعنــوان ســود نقــدی در مهلــت قانونــی موافقــت نمودنــد.
بــاتوجــهبــهدعوتــیکــهازســهامدارانارجمنــدشــرکتووکالی
ــادی ــیع ــود،جلســهمجمــععموم ــدهب ــانبعمــلآم ــرمآن محت
ــورخ1396/4/28 ــنبهم ــحروزچهارش ــاعت10صب ــوردرس مذک
ــام ــوارخی ــعدربل ــپادواق ــرکتس ــهش ــلنمازخان ــهدمح درمش
شــمالی،بلــواربهارســتانتشــکیلگردیــد.جلســهپــسازتــالوت
آیاتــیازکالما...مجیــدباحضــور84درصــدصاحبــانرایویاوکالی
آنــانرســمیتیافــتودراجــرایمــاده101قانــونتجــارتاقــدام
بــهاخــذتصمیــمنمودنــدوبــهاتفــاقآراءهیئــترئیســهمجمــع
رابدیــنشــرحانتخــابنمودنــد:آقایــانمحمــدجهانیــانبعنــوان
رئیــسجلســهمجمــع،مهــدیطالبــیبهابــادوعلــیاحمــدزاهدی
محبــوببعنــوانناظریــنجلســهوآقــایغالمرضــااصغــرزادهگلزار

بعنــوانمنشــیجلســه.
ســپس مجمــع عمومــی عــادی وارد اجرای دســتور جلســه 

ــل گردید.                                                                            ــرح ذی بش
1-گــزارشهیئــتمدیــرهبــهمجمــععمومــیتوســطمدیــرعامــل
شــرکتآقــایمهنــدسمحمدهادیحســینیسرچشــمهقرائتشــد.
2-گــزارشبــازرسقانونــیبــهمجمععمومیوفقاساســنامهشــرکت

توســطبــازرسقانونــیآقــایمصطفیرئوفــیپورقرائتشــد.
3-مدیــرعامــلشــرکتبــهســئواالتمطروحــهتوســطحاضریــن
ــورمربوطــه ــیوســایرام ــازرسقانون ــادگــزارشب درخصــوصمف

پاســخدادنــد.
4-ترازنامــه،حســابســودوزیــانوعملکــردســالمالــیمنتهــیبه

95/12/30بــهتصویبرســید.
ــای ــیوآق ــازرساصل ــوانب ــوربعن ــیرئوفیپ ــایمصطف 5-آق
عبــداهللمحمــدیبعنــوانبــازرسعلیالبــدلبــرایمــدتیکســال

انتخــابشــدند.
ــرکت ــایش ــتدرجآگهیه ــدسجه ــارق ــهکثیراالنتش 6-روزنام

تعییــنگردیــد.

7-مجمــععمومــیمقــررداشــتبــهازایهرســهم120ریــالودر
مجمــوعمبلــغ39.720.000.000ریــالبــهعنــوانســودنقــدیدر

مهلــتقانونــیبــهســهامدارانپرداخــتگردد.
8- مجمع عمومی به هیئت مدیره تکلیف نمود:

الــف-هیئــتمدیــرهمجــازبــهفــروشاراضــی44هکتاریشــرکت
ــورتی ــروهمش ــطکارگ ــدتوس ــازیبای ــسازآمادهس ــودهوپ نب

ــود. ــریش ــیتصمیمگی ــععموم کارشناســیودرمجم
ب-درخصــوصتعییــنحقالجلســهاعضــاءهیئــتمدیــرهبــرای
جلســاتغیــرموظــفمقررشــدپیشــنهادبــهکارگــروهارائهگــرددو

براســاستصویــبکارگــروهعمــلشــود.
ــع ــروهمشــورتیدرمجم ــاباعضــاءکارگ ــهانتخ ــهب ــاتوج ج-ب
ــوانمنتخــب ــوربعن ــرادمذک ــیشــرکتســپادخراســاناف عموم

ــود. ــدب ــزخواهن ــدنی مجمــعشــرکتنوی
د-ســقفترهیــنامــالکشــرکتبــرایاخــذواموتســهیالتتــاده
میلیــاردتومــانتوســطمجمــعتعییــنگردیــدومــازادآنپــساز

تصویــبمجمــععمومــیامکانپذیــرخواهــدبــود.
9-ممنوعیــتمنــدرجدراصــل141قانــوناساســیومــواد111و
126و147الیحــهاصالحــیقانــونتجــارتمشــمولهیــچیــکاز

اعضــاءهیئــتمدیــرهومدیــرعامــلوبازرســاننمــیباشــد.
10-مجمــعبــهمدیــرعامــلمحتــرموکالــت،نمایندگــیواختیــار
دادتــابــاارائــهایــنصورتجلســهبــهادارهثبــتشــرکتهایمشــهد
مراجعــهونســبتبــهثبــتآناقــداموذیــلاســناد،مــدارکودفاتر
مربــوطراامضــاءنمایــد.درخاتمــهمجمــعازعملکــردهیــاتمدیره
ــدوآل ــواتبرمحم ــرصل ــاذک ــیوب ــی1395قدردان ــالمال درس

محمــد)(درســاعت14بــکارخــودپایــانداد..

برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت نویدخراسان 
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ــهســال1395شــرکت، ــیمنتهــیب ــاهــدفبررســیعملکــردوحســابهایمال ب
انتخــاببــازرسوبحــثوتبــادلنظــرپیرامــونســایرمباحثمنــدرجدرآگهــیدعــوت،
مجمــععمومــیعــادیشــرکتنویــداعتمــادمشــهدبرگــزارشــد.بــهگــزارشروابــط
عمومــیشــرکتنویــدهشــتمینجلســهمجمــععــادیشــرکتنویــداعتمــاد،پنجشــنبه
ــا ــهامدارانوب ــدس ــور100درص ــاحض ــحب ــاعت7صب ــاه1396راسس ــردادم 4خ
قرائــتآیاتــيچنــدازکالما...مجیــددرشــرکتنویــدخراســانبرگــزارگردیــد.ازمیــان
ــد ــهنمایندگــیازشــرکتنوی ــایمحمدرضــادیمــهکارب ــنشــرکتکننــدهآق حاضری
بــهعنــوانرئیــسمجمــعوآقایــان:علــیمهاجرانــیوعباســعلیمنــزلآبــادیبــهعنــوان
ناظــرجلســهوآقــایمحمــدهــادیحســینیسرچشــمهبعنــوانمنشــیجلســهانتخــاب
ــای ــداآق ــازنمــود:درابت ــرآغ ــهشــرحزی شــدندومجمــعاجــرایدســتورجلســهراب
ــهحضار،گــزارش ــرعامــلشــرکتضمــنعــرضخیرمقــدمب علیاصغــرعبدالهــیمدی
هیئــتمدیــرهراقرائــتنمــودآنــگاهآقــايمصطفــیرئوفیپــوربــازرسقانونــیگــزارش
خــودرابــهمجمــععمومــیوفــققانــونواساســنامهشــرکتقرائــتنمــود.ودرادامــه
مدیــرمالــیشــرکتآقــایاطمینــانصورتهــايمالــيوحســابداریراارائــهداد.پــساز
قرائــتگزارشــاتبــازرسومدیــرمالــی،مدیرعامــلنویــداعتمــادتوضیحــاتتکمیلــیرا
ارائــهنمــودوبــهســئواالتمطروحــهتوســطحاضریــندرخصــوصمفادگــزارشبــازرس
قانونــیوســایرامورمربــوطبــهشــرکتپاســخدادنــد.درادامــهنماینــدگانســهامداران،
ترازنامــه،ســودوزیــانوعملکــردســالمالــیمنتهــیبــه1395/12/30رابــهتصویــب
رســاندندوبــارایگیــریکــهبعمــلآمــدآقــایمصطفــیرئوفیپــوربــهعنــوانبــازرس
ــاد ــداعتم ــرکتنوی ــدلش ــازرسعلیالب ــوانب ــهعن ــدیب ــایعبداهللمحم ــیوآق اصل

گردید هشتمین مجمع عمومی شرکت نوید اعتمادخراسان در مشهد مقدس برگزار 

ــاهــدفبررســیواصــالحپــارهایازمــواداساســنامهشــرکتوبنــابــهدعوتــیکــهاز ب
ســهامدارانشــرکتویــاوکالیآنــانبعمــلآمــدهبــود،جلســهمجمــععمومــیفوقالعــاده
شــرکتنویــدخراســانرأسســاعت8صبــحروزچهارشــنبهمــورخ1396/4/28بــا
حضــور70/3درصــدصاحبــانســهامویــاوکالیارجمنــدآنــاندرنمازخانــهمجتمــعفنــی
ــواربهارســتانتشــکیل ــامشــمالی،بل ــوارخی ــعدربل ومهندســیشــهیدخوشســیماواق
گردیــد.درابتــدایایــنجلســهآیاتــیچنــدازکالما...مجیــدتــالوتگردیــد.پــسازآن
بــااحــرازوحصــولنصــابالزمورســمیتیافتــنجلســه،آقــایمحمــدجهانیــانبعنــوان
رئیــسجلســهمجمــعوآقایــانعلــیاحمــدزاهــدیمحبوبومهــدیطالبــیبهابــادوآقای
غالمرضــااصغــرزادهگلــزاربــهترتیــببعنــوانناظریــنومنشــیجلســهانتخــابشــدند.
ــهشــرحذیــلگردیــد:1-گــزارشهیئــت ســپسمجمــعوارداجــرایدســتورجلســهب
مدیــرهبــهمجمــععمومــیفــوقالعــادهتوســطمدیــرعامــلشــرکتآقــایمحمــدهــادی

حســینیسرچشــمهقرائــتشــد.

2-اعضــاءمجمــعنظــراتخــودرادررابطــه
ــهجلســه ــرهب ــتمدی ــاپیشــنهاداتهیئ ب
ارائــهنمودنــد.ســپسدررابطــهباپیشــنهادات
ارائــهشــدهدرگــزارشهیئــتمدیــرهکــهبــه
صــورتمشــروحبیــانشــدهبــودرأیگیــری
ــه ــواداساســنامهشــرکتازجمل وبرخــیازم
عــدمعضویــتهمزمــاناعضــاءهیئــت
مدیــرهشــرکتدرشــرکتهایســپادوالهیــه
ودادناختیــاربــههیئــتمدیــرهجهــتاخــذ
تســهیالتازبانکهــادرصــورتنیــازوایجــاد
ــه ــرنقط ــیدره ــرنمایندگ ــادفت ــعبهی ش
ــزی ــنآدرسدفترمرک دیگرکشــور،وهمچنی
ــبمجمــع ــهتصوی ــزاصــالحوب شــرکتنی

ــید. ــادهرس ــیفوقالع عموم
الزم بــه توضیــح اســت:وفــققانــونتجــارت
زمانــیمصوبــاتمجامعرســمیتیافتــهوقانونی
میگــرددکــهدرابتــداانجــامتغییراتبــاموافقت
ورایاکثریــتدرمجامــععمومــیعــادیویافوق
العــادهوهمچنیــنهیئــتمدیــرهبــهتصویــب
ــوص ــمدرخص ــاذتصمی ــسازاتخ ــدوپ برس
ــات ــورتجلس ــمص ــرکتوتنظی ــراتش تغیی
مربوطــه،ســیراداریپرونــدهانجامپذیــردونهایتاً
پــسازطــیاینمراحــلتغییراتتوســطمرجع

ثبــتشــرکتهابــهثبــترســاندهشــود.

خراســانبــرایمــدتیکســالانتخــاب
ــدهی ــدمان ــبش ــنتصوی ــدند.همچنی ش
حســابســودوزیــانشــرکتپــسازکســر
ردیفهــای7و8صــورتجلســهیمجمــع
ــهی ــقالزحم ــرهوح ــتمدی ــاداشهیئ )پ
ــردد. ــیمگ ــهامدارانتقس ــنس ــازرس(بی ب
وانتخــابروزنامــهکثیراالنتشــارقــدس
جهــتدرجآگهیهــایشــرکتازدیگــر
مصوبــاتهشــتمینمجمــععــادیصاحبــان
ســهامشــرکتنویــداعتمــادخراســانبــود.
ایــنمجمــعبــاقرائــتفاتحــهبــرایشــادی
روحشــهداءودعــادرتعجیــلفــرجحضــرت

ــهکارخــودپایــانداد. مهــدی)عــج(ب

برگزاری مجمع فوق العاده  شرکت نویدخراسان
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باهدفبررســیمشــکالتحاشــیهشــهرمشــهداســتاندار
خراســانرضــویبههمــراهشهردارمشــهدوجمعــیدیگراز
مدیــرانشــهریازاراضــی44هکتــارینویــدبازدیــدبعمل
آوردنــد.درجریــانایــنبازدیــدآقــایاکبــرصابــریفررئیــسپیشــین
هیئــتمدیــرهوازموسســینشــرکتنویدخراســانضمنخــوشآمد
گویــیبــهاســتانداروهمراهانگــزارشاجمالــیازاهــدافاجــرایپــروژه
آمادهســازیاراضــی44هکتــارینویــدوبازگشــاییادامــهبلــوارخیــام
شــمالیورونــداجرایــیایــنپروژههــاارائــهدادوگفــتشــرکتنویــد
خراســانبعنــوانشــریکوپیمانــکارشــهرداریدریکــیازمهمتریــن
پروژههــایعمرانــیوتوســعهشــهریحاشــیهشــهرمشــهدتوانســته
ــه ــنمنطقــهب ــیدرای ــاســرمایهگذاریواجــرایپروژههــایعمران ب
ســهمخودنســبتبهرفعمعضالتحاشــیهنشــینیوتوســعهمنطقه
گردشــگریســپادگامهــایاساســیبــرداردوموجبــاتاشــتغالزائیو
رونــقکســبوکاردرایــنمنطقــهرافراهــمنمایــد.ویبــااشــارهبــه
نقشــهطــرحتفصیلــیویــژهاراضــینویــدواســماعیلآبادبــهبرخــی
معضــالتوموانــعسیســتماداریازجملهعــدمابالغطرحمصــوبویژه
اســماعیلآباداشــارهوازاســتانداردرخواســتکــرد،دســتوررســیدگی
الزمرادرایــنخصــوصصــادرفرمایند.آقایعلیرضارشــیدیاناســتاندار
خراســانرضوینیــزهــدفازایــنبازدیدهــاراپیگیــریرونــداجــرای
ــیه ــف،درحاش ــایمختل ــیونهاده ــتگاههایاجرای ــایدس پروژهه
شــهرمشــهدمقــدسعنــوانکــرد.ویتاکیــدکــرد:همــتتمامــی
مســئوالنایــناســتکــهمــردمایــنمناطــقوســکونتگاههــایغیــر
رســمیدرحاشــیهشــهرهاازمزایــایزندگیشــهریبرخوردارباشــند.
ــهطــورحتــم، ــنکــهب رشــیدیانادامــهداد:آنچــهمهــماســتای
زندگــیشــهریدارایهزینههایــیاســتکــهبایــدبخشــیازآناز
طریــقمشــارکتخــودمــردموســاکنانایــنمناطــقتامیــنشــود.
ــرای ــیب ــرومطلوب ــیارموث ــاتبس ــزیواقدام ــت:برنامهری ویگف

ارتقــایخدمترســانیبــهشــهرهایکوچــکوروســتاهایاســتان
بــهمنظــورپایداری،تثبیــتجمعیتوجلوگیریازحاشــیهنشــینی
صــورتگرفتــهاســت.اســتاندارخراســانرضــوی،اقدامــاتانجــام
شــدهازســویشــهرداریکــهبــامشــارکتشــرکتســرمایهگذاری
نویــددرخصــوصبازگشــاییمعابــر،ازجملــهبازگشــاییادامــهبلــوار
خیــامشــمالیوآمادهســازیاراضــی44هکتــاریوهمچنیــندیگــر
ــر ــازهایغی ــاختوس ــریازس ــرجلوگی ــهردارینظی ــاتش اقدام
اصولــیوخــالفضابطــه،واحــداثفضاهــایســبزانجــامشــدهرا
مطلــوبارزیابــیوتصریــحکــرد:دســتگاههایخدماتــی،میبایســت
بــهکمــکشــهرداریبیاینــدتــارونــدخدمترســانیتســریعشــود.
آقــایرشــیدیانســاماندهیمشــاغلمزاحــموانتقــالایــنگونــه
صنــوفبــهخــارجازشــهرراضــروریدانســتوتاکیــدکــرد:بایــد
تالشهــابــهگونــهایباشــدتــاشــرایطزیســتمناســبودرخــور
شــأنمــردم،درشــهربهشــتفراهــمشــودودرپایــانمقــررداشــت،
بــهمنظــوررســیدگیبــهمشــکلمطرحشــدهازســویشــرکتنوید
خراســان،جلســهایمشــترکبیــناســتانداریوشــهرداریمشــهد

تشــکیلشــودوتصمیــممقتضــیاتخــاذگــردد.

آقایمهندستقیزادهخامســیشــهردارمشــهددرحاشــیه
بازدیــدازاراضــی44هکتــارینویــداظهــارداشــت:اولویــت
مــنســاماندهیحاشــیۀشــهربــارعایــتاســتانداردهای
ــن ــرایای ــاًب ــروزقطع ــت:ام ــنگف ــت،ویهمچنی ــینیاس شهرنش
ــیکــهدرحاشــیۀشــهربهوجــودآمده،حاکمیــتوظیفــه مخروبههای
ــن ــتیای ــهبایس ــت،بلک ــازلنیس ــنمن ــبای ــاراهآنتخری دارد؛ام
معضــلبــاگفــتوگــورفــعشــود.شــهردارمشــهدمقــدستصریــح

کــرد:بایــدمــردمایــنمناطــقراتوانمنــدکنیــموایــنمهــمبــاایجــاد
آموزشــگاههایفنــیوحرفــهایتحقــقمییابــدودرنهایــتبــاتوانمنــد
ــازلزندگــی ــنمن ــردمخــود،دیگــردرای ســازیوایجــادشــغل،م
نخواهندکــرد.مهنــدسحســینیسرچشــمهمدیرعامــلشــرکتنوید
خراســاننیــز،ضمــنارائــهگــزارشاجمالــیازاهــدافاجــرایپــروژه
آمادهســازیاراضــی44هکتــارینویــدوبازگشــاییادامــهبلــوارخیــام
ــن ــیای ــداجرای ــهبرخــیازمشــکالتپیــشآمــدهدررون شــمالیب
پروژههــااشــارهکــردوخطــاببــهشــهردارمشــهدگفــتانتظــارمــا
بعنــوانشــریکوپیمانــکاریکــهبزرگتریــنقــراردادعمرانــیحاشــیه
شــهرمشــهدرادردســتاجــراءداردایــناســتکــهاهتمــامجــدی
نســبتبــهرفــعمعضالتمطــرحشــدهبویــژهعدمابــالغطــرحمصوب
ویــژهاســماعیلآبــادرســیدگیگــردد.شــهردارمشــهدمقدسنیــزدر
پاســخقــولمســاعددادتــابــزودیجلســهایمشــترکبینشــهرداری
واســتانداریبــاحضــورشــرکتنویــدبرگــزاروبــهموضوعــاتمطــرح

شــدهرســیدگیگــردد.

بازدید استاندار خراسان رضوی وشهردار مشهد از پروژه 
آماده سازی اراضی 44 هکتاری نوید

شهردار مشهد: اولویت من سامان دهی حاشیۀ شهر با رعایت استانداردهای شهرنشینی است

امامعلی:دلهایمردمصندوقچههایحاکماست،پسآنچهازعدالتویاظلمدرآنهابگذارد،همانراخواهددید
]دررالکلمص346[
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بــاهدفآشــناییبیشــتراعضــاشــورایپنجــمازوضعیت
حاشــیهشــهرمشــهدواطــالعازرونــداجرایــیپروژههــای
دردســتاجــراءوچارهاندیشــیبــرایرفــعبرخــی
موانــع،مســئولینکمیتــهنظارتــیپنجمینشــورایاســالمیمشــهد:
ــانحمیدرضــاموحــدیزاده،محمــدحاجیــانشــهریوســرکار آقای
خانــمشــهنازرمــارمبــههمــراهشــهردارمنطقــه2مشــهدازبرخــی
پروژههــایاجــراءشــدهدرمنطقــهگردشــگریســپادواســماعیلآباد
مانندتوســعهمســجدابوالفضلی،مجتمــعفرهنگیپیامبــراعظم)ص(
ــداز ــرکتنوی ــراءش ــتاج ــایدردس ــاسوپروژهه ــهرکالم وش
جملــهآمادهســازیاراضــی44هکتــارینویــد،پــروژهبازگشــاییادامــه
بلــوارخیــامشــمالیبازدیــدبــهعمــلآوردنــد.آقایمهندسحســینی
سرچشــمهمدیرعامــلشــرکتنویــدخراســاندرگفتگــوبــااعضــای
شــورایشــهرگفتشــرکتنویدخراســانبعنــوانشــریکوپیمانکار
شــهرداریدریکــیازمهمتریــنپروژههــایعمرانــیوتوســعهشــهری
حاشــیهشهرمشــهدتوانســتهبــاســرمایهگذاریواجــرایپروژههــای
عمرانــیدرایــنمنطقــهازشــهر،بــهســهمخــودنســبتبــهرفــع
معضالتحاشــیهنشــینیوتوســعهمنطقهگردشگریســپادگامهای
اساســیبرداشــتهوموجبــاتاشــتغالزایــیورونــقکســبوکاردر
ایــنمنطقــهرافراهــمنمایــدویبــابیانبرخــیازمشــکالتمنطقهاز
اعضــایکمیتــهنظارتیوشــهردارمنطقهدرخواســتنمودنســبتبه
پیگیــریرفــعمعضــالتوموانعــیکهموجبکنــدیویاتوقــفاجرای
برخــیازپروژههــایعمرانــیایــنمنطقــهمــیگــرددعنایــتویــژهای
مبــذولدارنــد.آقایمحمدرضاقلندرشــریفشــهردارمنطقه2مشــهد
دغدغههــایمدیــرعامــلشــرکتنویــدرابجــادانســتوتصریــحکرد:
ایــنموضــوعوهمچنیــنبحــثعــدمابــالغطــرحمصــوبتفصیلــی
بایــدبــهصــورتجــدیودرســطحیکالنتــر،بررســیشــودچــراکه
بخــشزیــادیازایــناحداثــاتبــدونهیچگونــهمجــوزیبنــاشــدهو
علــیرغــماینکهکمتریــنهزینــهرابهشــهرداریپرداخــتنمیکنند

ولــیازامتیــازاتشــهریبرخــوردارهســتند.

3

کمیته نظارتی شورای شهرمشهد  بازدید اعضاء 
از پروژه آماده سازی اراضی 44 هکتاری نوید

4

دیدار چند تن از مدیران شرکتهای نوید و سپاد 
کالنتری سپاد با فرماندهی و پرسنل 

بــهمناســبتهفتــهنیرویانتظامــیودرپنجمیــنروز
ــروتشــکراززحمــات ــاهــدفتقدی ــه،ب ــنهفت ازای
ــناز ــدت ــیچن ــگاهانتظام ــنلپاس ــاتپرس وخدم
ــری ــاحضــوردردفترکالنت ــپادب ــدوس ــرانشــرکتهاینوی مدی
ــن ــافرماندهــیای ــعدرمنطقــهگردشــگریســپادمشــهدب واق
کالنتــریســرگردزمینــیوبرخــیازپرســنلآندیــدارنمودنــد.

5

ــاهــدفبررســیمشــکلعــدمابــالغطــرحتفصیلــی ب
ــهرداری ــهش ــانب ــتانداریخراس ــویاس ــوبازس مص
مشــهدجلســهایمشــترکبینآقایــانرمضانعلیفیضی
رئیــسکمیســیونمناطــقپیرامونــیوکــمبرخــوردارشــورایشــهر
مشــهد،مهنــدسســیدعلیاکبــرنبــیزادهمســئولدفترکمیســیون
یــادشــده،دکتــرعلیرضایــیمقــدممســئولنشســتهایتخصصــی
مرکــزپژوهشهــایشــورایاســالمیشــهرودبیــرشــوراهایاســالمی
کالنشــهرهایخراســانرضویومهندسحســینیسرچشــمهمدیر
عامــلشــرکتنویــدخراســاندرســاختمانشــورایاســالمیمشــهد
مقــدسبرگــزارگردیــد.درایــننشســترمضانعلــیفیضــیرئیــس
کمیســیونویژهمناطــقپیرامونیوکمبرخوردارشــهریاظهارداشــت:
مــابرایــنباوریــمکــهبــرایرفــاهشــهروندانومــدونشــدنســمت
وســویتوســعهشــهر،دراولیــنقــدمبایــداراضــیموجــوددرمحــدوده
ــهبرخــیمســائل شــهرتعییــنتکلیــفشــود.فیضــیرســیدگیب
موجــوددرحاشــیهشــهرازجملــهابالغطــرحتفصیلــیومصــوبویژه
اســماعیلآبادراضــروریودارایاولویــتویــژهخوانــدواظهــارامیدواری
کــرد،بــانشســتهایکارشناســیکهبــاکارشناســانذیربطومشــاور
طــرحآمایــشخواهیــمداشــتوهمچنیــنبــاپیگیــریکــهدرایــن
راســتابعمــلخواهیــمآوردطــرحتفصیلــیویژهاســماعیلآبادبــزودی

بــهشــهرداریابــالغگــردد.

کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و  کید رئیس  تأ
کم  برخوردار شهری؛بر پیگیری ابالغ طرح 

مصوب تفصیلی ویژه اسماعیل آباد 

:امامرضا
باحاکم،بااحتیاطهمنشینیکن،بادوستهمراهباتواضع،بادشمن،همراهبا
هشیاریوپرهیز،وباعموممردمباخوشرویی.]بحاراالنوار،ج75،ص355[
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بــهگــزارشروابــطعمومــی
شــرکتنویدخراســان،جلســهای
مشــترکبــاحضــورآقایــان
مهندسنــوروزیرئیسکمیســیوناقتصادی
ــهدو ــهرمش ــورایش ــذاریش ــرمایهگ وس
دکتــرریاضینائــبرئیسکمیســیونودکتر
شــهالازاعضاءشــورایشــهرودکتــرحصاری
مدیــرعامــلشــرکتســپادبــامیزبانــیمدیر
عاملشــرکتنویدخراســاندرمحلشــرکت

نویــدبرگــزارگردیــد.
درابتــداآقــایمهندسحســینیسرچشــمه
مدیــرعاملشــرکتنویدگــزارشاجمالــیاز
خدمــاتایــنشــرکتکــهدرحاشــیهشــهرو
درزمینــهتوســعهشــهریانجــامدادهاســت
ارائــهنمــودوازپیشــرفتقریــب80درصــدی
ــاریاراضــی ــایآمادهســازی44هکت پروژهه

نویــدوپــروژهبازگشــاییادامــهبلــوارخیــام
شــمالیخبــرداد.مدیــرعامــلشــرکتنویــد
همچنیــنبــرپیگیــریرفــعمشــکلعــدم
ابالغطرحتفصیلیازســویاســتانداریتاکید
ــت ــزاررئیــسهیئ ــایگل ــهآق ــرد.درادام ک
مدیــرهشــرکتنویدنیــزضمناعــالمآمادگی
بــرایهــرنــوعهمــکاریبــاشــورایشــهرو
ــرایاتمــامســریع ــعب شــهرداری،رفــعموان
ــایی ــدوبازگش ــارینوی ــای44هکت پروژهه
ادامــهبلوارخیامشــمالیرادرتوســعهشــهری
ومنطقــهگردشــگریســپادورونــقکســب
وکارواشــتغالزایــیبســیارموثردانســتوبر
رســیدگیعاجــلبــرایرفــعمشــکلمطــرح

شــدهتاکیــدورزیــد.
ــس ــوروزیرئی ــدن ــدساحم ــپسمهن س
کمیســیوناقتصادیوســرمایهگذاریشورای

اســالمیشــهرمشــهدمقــدسطیســخنان
کوتاهــیخدمــاتوزحمــاتشــرکتهاینوید
خراســانوســپادراکــهدرجهــتعمــرانو
آبادانــیوتوســعهشــهریوایجــادوتوســعه
منطقــهگردشــگریتاکنــونانجــامدادهانــد
ســتودنیدانســتوگفــت:تســریعبــررفــع
مشــکلعــدمابــالغطــرحتفصیلــیواجــرای
ــام ــوارخی ــهبل ــروژهبازگشــاییادام ــلپ کام
شــمالیودیگــرپروژههــایعمرانــیدرایــن
منطقه،موجبجلوگیریازســاختوسازهای
ــگیری ــهروپیش ــیهش ــازدرحاش ــرمج غی
ازصــرفمیلیاردهــاتومــانهزینــهکــهممکن
ــلشــود ــتشــهریتحمی ــرمدیری اســتب

میگــردد.
درپایــانرئیــسکمیســیوناقتصــادی،
ســرمایهگذاریودیگــرمیهمانــانعضــو
شــورایشــهرمشــهدازپروژههــایدردســت
ــاری ــروژه44هکت ــد،)پ ــرکتنوی ــراءش اج
نویــدوپــروژهبازگشــاییادامــهبلــوارخیــام
شــمالی(بازدیــدبعمــلآوردنــدوازنزدیــک
بــارونــدپیشــرفتهایحاصلــه،آشــناشــده
ــد. ــعاجرایــیمطلــعگردیدن وازبرخــیموان

ــل ــرعام ــهمدی ــتیک درنشس
شــرکتنویــدخراســانبــاعضــو
شــورایاســالمیمشــهدمقدس،
آقــایدکتــرامیــرشــهالدرمحــلســاختمان
شــورایشــهربرگــزارنمــود،آقــایمهنــدس
حســینیسرچشــمهضمنبیــانتبریــکراه
یابــیآقــایدکتــرشــهالبــااکثریــتآراءبــه
شــورایشــهر،گزارشمختصــریازخدمــات
ایــنشــرکتکــهدرحاشــیهشــهرودرزمینه
ــهداد توســعهشــهریانجــامشــدهاســتارائ
ــک ــوانی وخواســتهوانتظــاراتخــودرابعن
شــرکتســرمایهگذارکهازســویشــهرداری،
پروژهبازگشــاییادامــهبلوارخیامشــمالیرادر

دســتاجــراءداردبیــاننمــود.ویبــرپیگیری
ــیاز ــالغطــرحتفصیل ــعمشــکلعــدماب رف

ســویاســتانداریتاکیــدورزیــد.
ســپسدکتــرشــهالضمــنخوشآمدگویــی،
ــده ــلآم ــاتبعم ــاتوخدم ــالاززحم متقاب
توســطشــرکتنویــدتقدیــروتشــکرنمــود
واظهــارداشــتخواســتهوانتظــاراتشــرکت
ــتانداریرا ــهرداریواس ــماازش ــوعش مطب
ــط ــرانذیرب ــانومدی ــاکارشناس ــاًب حتم
مطــرحوجهــتپیگیــریرفعمشــکلمطرح
شــدهدرآینــدهنزدیــکجلســهیــاکمیســیون
عمــرانوشهرســازیدرایــنخصــوصبرگــزار

مینمائیــم.

بازدید روسای کمیسیونهای اقتصادی، سرمایه گذاری و عمران شورای شهر مشهد از پروژه های شرکت

اعالم آمادگی عضو شورای شهر مشهد برپیگیری درخواست 
شرکت نوید  از شهرداری و استانداری
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ـــروردگار ـــامپ ـــهنـ ب
رزاقخـــــــدمت
ـــیسهامداران تمامـ
ـــان ـــدخراس ـــرکتنوی ـــرمش محت
ســـالمعـــرضمیکنـــم:یکـــی
ـــده ـــواننماین ـــهعن ـــاب ـــیم ـــایاصل ازدغدغهه
شـــماعزیـــزاندرمجامـــعوهیئـــتمدیـــرهایـــن
اســـتکـــهصاحبـــانســـهامهرچـــهبیشـــتروبـــه
ـــه طـــورمســـتقیمازدارائیهـــاوســـودهایحاصل
شـــرکتبهـــرهمندشـــوند.لـــذابـــاجدیــّـتدنبال
تقســـیمزمیـــن44هکتـــاریاســـماعیلآباد
بیـــنســـهامدارانهســـتیموازفـــروشایـــن
قطعـــاتبـــرایهزینههـــایشـــرکتجلوگیـــری
ـــهشـــما ـــدونواســـطهب ـــاســـودآنب ـــمت کردهای
ـــههمـــهســـهامدارانگرامـــی، برســـد.بنابرایـــنب
توصیـــهمینمایـــمبـــاحفـــظســـهامویـــا
افزایـــشســـهامخـــود،متـــراژبیشـــتریازقطعـــات

ـــوید. ـــکش ـــال ـــدرام ـــینوی اراض
والسالم
عباسپورایران/عضوهیئتمدیره

توصیهبهسهامداران:

باحفظ ویا افزایش سهام خود متراژ 
بیشتری از، اراضی نوید را مالک شوید

امامسجاد :بهترینشروعکارهاصداقتوراستگوییوبهترینپایانآنهاوفااست.]بحاراألنوارج75[
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1- آقای غالمرضا اصغر زاده گلزار
متولــد1338شهرســتانمشــهدبــا
ــت ــدمدیری ــیارش ــالتکارشناس تحصی
ــرکتهای ــورتیش ــروهمش ــرکارگ ودبی
ــدرسدانشــگاه ــهوم ــدوالهی ســپاد،نوی

:) امامحســین)

2-آقای عباس پورایران
کاشــمربا 1343شهرســتان متولــد:
الهیــات، فوقلیســانس  تحصیــالت
ــرورش ــوزشوپ ــوتآم ــرانپیشکس ازدبی
ــرکتهای ــورتیش ــروهمش ــوکارگ وعض

ســپاد،نویــدوالهیــه

آییــنتکریــمومعارفهمدیــرقدیم
وجدیــدامــورســهامشــرکتنوید
خراســانبــاحضــورمدیرعامــلایــنشــرکتو
جمعــیازکارکنــانوســهامداراننویــدبرگــزار
شــد.درایــنمراســم،آقــایعلیرضــامحکــیبه
عنــوانمدیــرامــورســهاماینشــرکتمنصوب

ــی ــایعل ــایآق ــاتوفعالیته ــدواززحم ش
اصغــرعبدالهــیمدیرســابقامــورســهامتقدیر
شــد.درمتــنایــنحکــمآمدهاســت:باســالم،
احترامــاًنظــربهتعهدوشایســتگیهایشــغلی
وتوانایــیوتجــاربارزنــدهجنابعالــی،بموجــب
ایــنحکــمبــهســمتمدیریــتامــورســهام
شــرکتنویــدخراســانمنصــوبمیشــوید.

امیــداســتبــااتــکالبــهخداوندمتعــالوتحت
توجهــاتحضــرتولــیعصــر)(وبــاتدبیــر
ــم ــزیمنظ ــهام،برنامهری ــورس ــوآوریدرام ون
ــت، ــدداش ــهخواهی ــازندهایک ــتس ومدیری
ــاســایرمدیــرانشــرکت ضمــنهماهنگــیب
درانجــاموظایــفمحولــهبیــشازپیــشموفــق

آیین تکریم و معارفه مدیران سهام و اداری مالی با حضور
 مدیر عامل شرکت نوید برگزار شد

انجام تغییرات در هیئت مدیره شرکت نوید خراسان
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امامباقر:فضیلتیچونجهادنیست،وجهادیچونمبارزهباهواینفسنیست.]تحفالعقول[

بــاهــدفتحقــقیکــیازمصوبات
فوقالعــاده عمومــی مجمــع
ــد ــرکتنوی ــهامش ــانس صاحب
ــاری( ــالج ــاهس ــه28تیرم ــان)مورخ خراس
مبنــیبرعــدمعضویــتهمزمــاناعضــاء
ــپادو ــددرشــرکتهایس ــرهنوی ــتمدی هیئ
الهیــهوپــسازاســتعفایآقایــانصابــریفــرو
منزلآبــادیازادامــهعضویــتدرهیئــتمدیره
نویــدوبراســاسرأیگیــریبعمــلآمــده،آقای
غالمرضــااصغــرزادهگلــزاربعنــوانرئیسجدید
هیئــتمدیــرهانتخــابشــدوآقــایعباسپور
ــادی ایــرانجایگزیــنآقــایمهنــدسمنزلآب
گردیــدوآقــایعلیمهاجرانــیدرســمتنائــب
ــد ــرهشــرکتابقــاءگردی رئیــسهیئــتمدی
گفتنــیاســتدرمراســمتودیــعومعارفــهای
کــهبدیــنمنظــوربرگــزارشــدهبــودمهنــدس
ــرکت ــلش ــرعام ــمهمدی ــینیسرچش حس

ــی ــهگزارش ــنارائ ــخنانیضم ــیس ــدط نوی
ــدایســال ــیازعملکــردشــرکتازابت اجمال
96تاکنــونوضعیــتبازارســهامنویــدراخوب
ارزیابــینمــودوگفــتعلیرغــمتــداومرکــود
حاکــمبــرشــرکتها،حفــظارزشســهامنویــد
خــودیــکنکتــهبســیارمثبــتاســت.ویدر
بخــشدیگــریازســخنانخــودنقشســازنده
رئیــسهیئــتمدیــرهشــرکتجنــابآقــای
صابریفــردرپیشــبرداهــدافورفــعبســیاری
ازچالشهایشــرکترابســیارمفیدوکارســاز

دانســت.
ویازایشــانتقاضــانمــودتــابعنــوانمشــاور
عالــی،کمــافــیالســابقبــهشــرکتکمــک
فکــریومشــاورهایدادهوازاعضــاءاتــاقفکــر
شــرکتباشــند.درپایــانبــااهــداءلوحســپاس
ازخدمــاتوزحمــاتآقایــانصابریفــرو

ــد. ــروتشــکربعمــلآم ــادیتقدی منزلآب

سوابق اعضاء جدید هیئت مدیره

10

باشــیدوزمینــهتحــولوشــکوفاییوارتقــای
فعالیتهــایایــنمدیریــترافراهــمآوریــد.
الزمبــهتوضیــحاســت:آقــایمحکــیازبــدو
تاسیسشرکتتجربهســالهاکار،کارشناسی
ســهاموجانشــینیمدیریتامــورســهامرادر
ــام ــهانج ــتب ــاعنای ــودداردوب ــهخ کارنام
تغییــراتدرچــارتســازمانیشــرکتآقــای
علــیاصغرعبدالهــیبــهعنــوانمدیــراداری،

مالــیشــرکتمعرفــیشــدند.
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ــت ــالروزامام ــبتس ــهمناس ب
دوازدهمیــناختــردرخشــان
والیــت، و امامــت ســپهر
ــگری ــنالعس ــنالحس ــتب ــرتحج حض
مهــدیموعــود)(حجهالســالمبهــادری
امــامجماعــتشــرکتنویــدخراســان
معنــایمعرفــتوراههــایکســبمعرفــت
ــزاران ــراینمازگ ــر)(راب ــامعص ــهام ب

ــرد. ــریحک تش

ــر ــت:ب ــگاهگف ــوزهودانش ــتادح ــناس ای
ــری ــدناپذی ــاتقطعــیوتردی اســاسروای
)(وامامــان)(ــراکــرم کــهازپیامب
ــه ــتنســبتب نقــلشــده،نداشــتنمعرف
امــامزمــان)(بــهمنزلــهمــرگدرزمــان
ــرو ــالکف ــردندرح ــیم ــت؛یعن جاهلی

شــرکاســت.
ویافــزودشــایدبســیاریازمــانســبتبــه
کــموکیــفولــوازمایــنمعرفــتچنــدان

آگاهنباشــیموبــهدرســتیندانیــمکــهچــه
ــام ــهام ــدنســبتب ــیبای شــناختتفصیل
ــنوضعیــت عصــرخــودداشــتهباشــیمای
بــرایکســانیکــههمــهافتخــارخــودرادر
ــام ــهام ــانمعصــومواعتقادب ــرشامام پذی
ــده ــززیبن ــد،هرگ ــیدانن ــر)(م عص
نیســت.ازایــنرو،همــهبایــددرحــدتــوان
ــطحی ــهس ــیدنب ــرایرس ــودب ودرکخ
ــام ــتام ــناختومعرف ــولازش ــلقب قاب
ــه ــودراب ــیخ ــتاجمال ــیمومعرف بکوش
معرفــتتفصیلــیتبدیــلکنیــم،ایــن

ــانداشــت. ــهبی ــادرادام ــبتوان خطی
ــان ــرحضــرتراآنچن ــداگ ــدونتردی ب
کــههســتبشناســیم،اینشــناختســبب
درامــانمانــدنمــاازشــبهههــایملحدان
ــده ــهنجاتمــانازاعمــالگمــراهکنن ومای

مّدعیــاندروغیــنمــیگــردد.
ویدرپایــانتوصیــهنمودتــادرکومعرفت
خــودرابــهامــاممعصــوم)(ازراههــای
شــناختنشــخصامــامبــهنــامونســبو
شــناختویژگیهــایآنــانبدســتآوریــم.

12

شناخت امام سبب در امان ماندن ما از شبهه های ملحدان است 

امامعلی:َخیُرالَخالئقالِرّفُق؛بهترینخوبیهارفقاست)مهربانیولطفبامردم(]عیونالحکموالمواعظ[

ــاع ــهدف ــومینروزازهفت درس
ــه ــتبنی مقــدسباهــدفتقوی
معنــویواعتقــادیوترویــج
فرهنــگعاشــوراییدفــاعمقــدسباحضــور
نویــد شــرکت کارکنــان و مدیرعامــل
خراســانمراســمبــاشــکوهیدرمحــل

ــد. ــرکتبرگزارش ــنش ــهای نمازخان
درایــنمراســمجنــابآقــایگلــزاررئیــس
هیئــتمدیرهشــرکتطــیســخنانیگفت
ــدود ــیارمح ــیبس ــتزمان ــوراازجه عاش

اســتوازجهــتمکانــی4یــا5کیلومتــر
مربــعجغرافیــایآناســت.اماایــنجغرافیا
وزمــانانــدکتــاقیــامقیامــتنــوعبشــررا
تحــتتاثیــرخــودقــراردادهاســت.وبدیــن
جهــتهــممیتــوانگفــتدفــاعمقــدس
ــا ــهطــولانجامیــدوب کــههشــتســالب
ــک ــای ــتتنه ــهداش ــتردگیک ــهگس هم
ــودودر ــینیب ــورایحس ــورازعاش مینیات
واقــعآنچــهدرعاشــورامیتــواندیــدماننــد
عشــق،ایثــار،وفــاومحبــت،همــانرا

میتــواندردفــاعهشــتســالهدنبــالکــرد.
ویتصریــحنمــودبــهیمــنخــونشــهداءو
بــاتالشــهایدلســوزانبــهنظــاممقــدسبا
همــهفــرازونشــیبهایفرهنگــیدرجامعه،
هنــوزاینخــطازخودگذشــتگیوایثــاردر
بیــنجوانــانماالمالاســتوقطعــهایازآن
رامیتــواندرجبهــهمدافعیــنحــرمدیــد
ــیاری ــیوبس ــهیدحجج ــودش ــهمیش ک
ــی ــیوبیهیاهوی ــهدرگمنام ــهداک ازش
شــهیدشــدندوپیکرشــاندرجبهههــا
ــد. ــتیمدی ــاهس ــونآنه ــامدی ــدوم مان
ــا ــدهتنه ــزودبن ــاناف ــزاردرپای ــایگل آق
رمــزپیروزیمــاندردفــاعمقــدسراپیــروی
ازوالیــتواســتمرارحرکــتحضــرتامــام
ــرای ــموب ــالممیدان ــهالس ــینعلی حس
اینکــهعنایــاتخاصحضــرتامامحســین
)(نصیبمــانگرددبایســتیخودمــانرا

متصــلبــهآنامــامهمــامنماییــم.
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(خبر نامه داخلی ) ِ)(:کسیکهبهدیگریخدمتکند،مثلکسیاستکهعمریخدارابندگینماید.]بحار/ج71[12 َقاَلرَُسوُلاهللَّ

اطالعــات و فــنآوری مدیــر
بــا شــرکتنویــدخراســان
بیــانایــنمطلــبگفــت:بایــد
حوزههــای در اطالعــات مــوازیکاری از
مختلــفجلوگیــریواطالعــاتبــهصــورت
آنالیــنوخــودکارتولیــدشــودتاســهامداران
بتواننــدازایــنســامانههااطالعاتمــوردنیاز
خــودرابــهصــورتآنالیــندریافــتکننــد.
ــهعنــوانارکاناصلــی ــاوریب ــزودفن ویاف
تحــولوتحقــقســازماناســتواتفاقاتــی
کــهدرمجموعــهشــرکتنویــدخراســاندر
ــم ــاتوارتباطــاترق ــاوریاطالع حــوزهفن

میخــوردبــهنحــویاســتکــهســهامداران
ایــنتغییــراترابیشــترازگذشــتهاحســاس
کننــد.آقــایمحمــدآذرنیــواگفــتتوســعه
ــر ــالوهب ــاتع ــبکهاطالع ــهش ــهجانب هم
ــعه ــدتوس ــینیازمن ــاختهایارتباط زیرس
زیرســاختهایاطالعاتــیوپلتفرمهــاینرم
افــزاریپیشــرفتهدرارائــهخدمــاتاســتتــا
بتــوانهمراســتابــاتوســعهزیرســاختهای
ــات ــواوخدم ــهمحت ــدوارائ ــی،تولی ارتباط
الکترونیکــیرانیــزاجرایــیکــرد.ویافــزود:
ــناوریو ــتف ــاتمدیری ــناقدام مهمتری
اطالعــاتتوســعهزیرســاختهایارتباطــی

وشــبکهدسترســیشــرکتنویــدمیباشــد.
بدیــنمنظــوربــاخریــدوراهانــدازی
ســرورهایجدیــدشــبکهاطالعــات،گامهای
اساســیدرتوســعهزیرســاختهایفنــاوری
ارتباطــیبرداشــتهشــدوشــرکتازمنظــر
زیرســاختهایدسترســی،آمــادهتحــولدر
عرضــهخدمــاتومحتــوامــیباشــد.مدیــر
آیتــیافــزوددراقــدامدیگرمــاتوانســتیمبا
تهیــهوراهانــدازینــرمافــزارجامــعشــرکت
شــاملزیــرسیســتمهایســهام،اتوماســیون
ــی، ــاختهایارتباط ــیزیرس اداری،کارگزین
تولیــدوارائــهمحتــوایوخدمــاتالکترونیکی

رانیــزاجرایــینماییــم.
ــختافزاری ــاتس ــیاقدام ــتتمام درنهای
ــش ــثافزای ــدهباع ــرش ــزاریذک ــرماف ون
ــه ــیب ــهولتدسترس ــات،س ــتاطالع امنی
دادههــاوحرکــتشــرکتبــهســمتیــک

ســازمانهوشــمندشــدهاســت.

فناوری به عنوان ارکان اصلی تحول و تحقق سازمان هوشمند است

ــیشــرکت ــطعموم ــررواب مدی
نویــدخراســانبــابیــانمطلــب
ــروز ــايام ــت:دردنی ــوقگف ف
روابــطعموميهــابــهعنــوانعناصــرقــوي
ــبرد ــاوپیش ــتبرنامهه ــيوتقوی درارزیاب
ــدون ــوند.ب ــيميش ــازمانهاتلق ــدافس اه
وجــودروابــطعمومــيکارآمــد،ایجــاد
در شــرکتها در وهمراهــي هماهنگــي

ــيمیســرنیســت. ــدافعال ــتاه جه
ــي، ــطعموم ــشرواب ــيبخ ــرداساس کارک
بــرايپیشــرفتهاياقتصــادی،فرهنگــي
ــزود شــرکتهااهمیــتاساســيداردویاف
ــهمنظورتقویــت تقویــتروابــطعمومــي،ب
ــان ــرانوکارکن ــنمدی ــيبی ــطعاطف رواب
ســهامداران و ســو یــک از  شــرکت
ونماینــدگانصاحبــانســهام،ازســويدیگر
ضــروريبــهنظرميرســد.آقــایبهــاءالدینی
گفــت:روابــطعمومــيبــهعنــوانمهمترین
ســازوکارمدیریتــيشــرکتهانقــشمهمــي
درهماهنگســازي،اطالعرســانيوفرهنــگ
ســازيداردوتوجــهویــژهبــهروابــطعمومي
بــهعنــواننهــاديکــهميتوانــدبــهصــورت

نظاممنــد،برنامهریــزيشــدهوســنجیدهدر
جهــتجلــبمشــارکتوهمــکاریجوامــع
ــلو ــتتعام ــازمانوتقوی ــدفس ــورده م
ــهامداران ــزرگس ــهب ــنجامع ــمبی تفاه
وبخشهــایمختلــفشــرکتعمــلکنــد،
حائــزاهمیــتاســت.ویاظهــارنمــود
شــرکتهمــوارهســعیدرحفــظپویایــیو
کســبموفقیتهــایجدیــدداشــتهاســت
ــره ــتمدی ــرعامل،هیئ ــتیبانیمدی ــاپش ب
ــط ــدرواب ــرکت،واح ــرانش ــرمومدی محت
ــر ــانمفتخ ــدخراس ــرکتنوی ــیش عموم
ــه ــربرنام ــفوبراب ــتایوظائ ــتدرراس اس
ابالغــیســال96اقدامــاتثمربخشــی
مهمتریــن بهاءالدینــی دهــد. انجــام را
ســال در مدیریــت ایــن فعالیتهــای
جــاریرابرگــزاری37کمیســیونفرهنگــی
ونشســتبــاروابــطعمومیهــایشــرکتها
ــی، ــاورینفرهنگ ــانومش همکار،کارشناس
چــاپ12مــوردآگهــیدرروزنامههــاو
نشــریاتتخصصــی،تهیــهوتولیــد68فقره
خبرجهــتدرجدررســانههایخبــریاعــماز
نشــریات،وبســایتوکانــالتلگرامشــرکت،

ــعبروشــورتبلیغــی طراحــیوچــاپوتوزی
ونشــریهنویــداطالعرســانیازطریــقکانال
تلگــراموارســالحــدود250000نفرپیامک
ــدود40000 ــتح ــهامدارانودریاف ــهس ب
ــزاری ــهامداران،برگ ــویس ــکازس نفرپیام
بــاســهامدارانو جلســاتهماندیشــی
نماینــدگانصاحبــانســهاموبرگــزاری
مجامــععــادیوفــوقالعــادهنویــدونویــد
ــط ــانگفــترواب اعتمــادبرشــمردودرپای
ــرای ــانپذی ــدخراس ــرکتنوی ــیش عموم
ــنهادات ــاداتوپیش ــواالت،انتق ــاس ایدهه
ســهامدارانودیگــرخواننــدگانمحتــرم
ــما ــلش ــددرصــورتتمای ــریهمیباش نش
میتوانیــدازطریــقکانــالتلگــرام،ایمیــل،
سیســتمجامــعپیامــکوتلفنهایشــرکت
ــن ــدهمی ــتجل ــادرپش ــهآدرسآنه ک
نشــریهدرجگردیــدهاســتبــامــادرارتبــاط

باشــید.

روابط عمومی درشرکتها نقش مهمی در هماهنگسازی 
اطالع رسانی و فرهنگسازی دارد

13
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ــا ــدخراســانب ــرکتنوی ــرهشــ ــتمدی عضــوهیئ
بیــاناینکــهفرصــتآزمــونوخطــانداریــمگفــت:
اگــربــهایــنموضــوعتوجــهکنیــم،بقیــهامــوربــه
ســرعتحــلخواهــدشــد.ضمــناینکــهنبایــدازسالمســازی
فرآیندهــایعنــیبــهدســــتآوردنبهتریــنراهبــرایرســیدن
ــهکار ــادیم ــدسمحمدرض ــایمهن ــود.آق ــلب ــدفغاف ــهه ب
اظهــارداشــتاگــرچــهدرگذشــتهکارهــایبزرگــیدرجهــت
انتفــاعبیشــترســهامداراندرشــرکتهایســپاد،نویــدوالهیــه
ــورو ــادیکش ــرایطاقتص ــهش ــهب ــاتوج ــیب ــدهول ــامش انج
رکــودطوالنــیمــدتحاکــمبربــازار،مــانیازمنــدعزمــيراســخ
بــرايتحولــیعظیــمدرمجموعــهشــرکتهاهســتیمویتاکیــد
ــزشــرکتها ــانراخــطقرم ــا،ازدســتندادنزم ــرم ــرداگ ک
ــهســرعت بدانیــممیتوانیــمدرجهــتحــلبقیــهمشــکالتب
حرکــتکنیــم.بــرایرســیدنبــهایــنهــدفبــهنظــرمیرســد

بایــدبــهچنــدمــوردتوجــهکنیــم.
گذشته 1-آسیبشناسیهای

2-شــناختنیازهــایآینــدهشــرکتها،ســهامدارانوبــازار
ســرمایه

3-اســتفادهازدستاوردهایعلمیتازهدرادارهسازمانها
ــهای ــزارروش ــدپرهی ــرکتنوی ــرهش ــتمدی ــوهیئ ــنعض ای
منســوخشــده،ســعیوخطــا،رعایــتصرفــهوصــالحشــرکتها
طراحــی در آیندهنگــری و مطالعــه قراردادهــا، انعقــاد در
بهرهگیــری و  روز دانــش از اســتفاده پروژههــا، اجــرای و
ــگاه ــرن ــاوتغیی ــقدنی ــرکتهایموف ــایرش ــازهس ــاربت ازتج
راهــکار  مهمتریــن را امــور متولیــان و مدیــران ســنتی
شــرکتهای موفقیــت شــرط و آســیبها از پیشــگیری
ســهامداریدانســت.ایشــانبــاتاکیــدبــراینکــهبایســتینــگاه
رادرتدویــنراهبردهــاواســتراتژیادارهشــرکتهاتغییــر
ــوده ــدازیدرت ــتان ــهپوس ــازب ــوعنی ــنموض ــت:ای داد،گف
ــو ــرکتهادارد.عض ــزانش ــتگذارانوبرنامهری ــزرگسیاس ب
ســابقشــورایاســالمیشــهرمشــهددرادامــهبــابیــاناینکــه
مــادرمقطعــیبعــدازدفاعمقــدسبــهســازندگیبعــداز
ــای ــرفعالیته ــمب ــهحاک ــهروحی ــموباتوج ــاعرویآوری دف
ســازندگیواقتصــادیدرمجموعههــایایثارگــریفقــطجنبــه
ــریاز ــاددیگ ــهابع ــهب ــودبلک ــرنب ــدنظ ــیم ــدیومال درآم
ــد.وی ــهمیش ــمتوج ــیه ــویوفرهنگ ــائلمعن ــهمس جمل

ــای ــادیمجموعهه ــایاقتص ــگاهفعالیته ــنن ــاای ــزود؛ب اف
ــهر ــیهش ــیازحاش ــددرنقاط ــهونوی ــپاد،الهی ــریس ایثارگ
ــیکــههیچکــس ــازمان مشــهدمقــدس،شــکلگرفــتودقیق
ــرکالن ــهدودیگ ــهمش ــروزک ــینیام ــدهحاشیهنش ــهپدی ب
شــهرهایایــرانراگرفتــارکــردهاســتنمیاندیشــیدبــهایــن
ــه مســالهورودنمودیــمامــامتاســفانهدیدگاههــایتنــگنظران
ــهرداریها، ــلش ــیمث ــتگاههایاجرای ــیدس ــربعض ــمب حاک
ــلو ــانقف ــطآنچن ــتگاههایذیرب ــرازدس ــیدیگ وبعض
ــه ــتب ــسرغب ــههیچک ــتک ــازدهاس ــرفعالیته ــرب زنجی

نمینمایــد. فعالیتهــا اینگونــه در ورود
ــان ــیازمتولی ــوالیاساس ــرحس ــاط ــهکارب ــدسدیم مهن
ــپاد، ــریس ــایایثارگ ــرمجموعهه ــهاگ ــراینک ــیب ــور،مبن ام
ــد ــدانمیکردن ــهرورودپی ــاطازش ــننق ــددرای ــهونوی الهی
ــود؟ ــمب ــهرحاک ــقازش ــنمناط ــیدرای ــهوضعیت ــروزچ ام
بــهمحدودیتهــای توجــه بــا نظــرمیرســد بــه گفــت
ــط ــریتوس ــرکتهایایثارگ ــایش ــدهدرفعالیته ــادش ایج
ــااســتفادهازســرمایههایخــردوکالن متولیــانامــور،بایــدب
ســهامدارانصبــوروایثارگــر،مناطــقدیگــریرابــرایفعالیــت
وســرمایهگذاریمتناســببــانیازهــایمخاطبــاناعــماززائــر
ــریاز ــاددیگ ــهابع ــدوب ــدسبرگزی ــهدمق ــاوردرمش ومج

ــت. ــازندگیپرداخ ــادیوس ــایاقتص ــته فعالی
مهنــدسدیمــهکارمهمتریــنمشــکالتوآســیبهایوارد
شــدهبــرمجموعــهشــرکتهایســهامداریراحجیمبــودن
ســازمانشــرکتهادانســتوگفــتحجــمبســیاربــاالینیــروی
ــرکتها، ــرادارهش ــمب ــنتیحاک ــیس ــردمال ــانیوعملک انس
مشــکالتوهزینههــایمالــیزیــادیراازگذشــتگانبــرجــای
گذاشــتهاســتوبــرایخــروجازایــنمــواردومشــکالتیکــه
بــهاختصــاربــهآنهــااشــارهشــدپیشــنهادهایذیــلراارائــه

ــم. مینمای
1-مــاضمــناحتــرامبــهمدیــرانپیشکســوتادارهشــرکتها،
بایــدآنهــارادرجایــگاهمشــاورانارشــدشــرکتهاقــراردهیــم
وعرصــهفعالیــترابــهمدیــرانوکارکنــانمتخصــص،جــوان،
ــاپشــتوانهعلمــیروزدرعرصههــایســازندگی، ــاانگیــزهوب ب

اقتصــادیوفرهنگــیبســپاریم.
ــری ــرکتهایایثارگ ــهش ــهمجموع ــهاینک ــتب ــاعنای 2-ب
ــیحاشــیهشــهرمشــهداداء ــلســهمخــودرادرآبادان حداق
ــماداری ــچوخ ــردرپی ــالحاض ــفانهدرح ــدومتاس کردهان
ــا، ــفپروژهه ــنتکلی ــسازتعیی ــدپ ــتگاههاگرفتارن ــردس دیگ

ــم. ــردهی ــرکتهاراتغیی ــایش ــکانفعالیته ــوعوم ن
3-بــرایکاهــشهزینههــاکــهبــاراصلــیآنبــردوش
ســهامدارانگذاشــتهشــدهاســتبایــدبــهسالمســازیفرایندهــا
یعنــیبــهدســتآوردنبهتریــنراهبــرایرســیدنبــهاهــداف

ــم. ــژهنمائی توجــهوی

حضرتمهدی
اگرطلبمغفرتوآمرزشبرخیازشمابراییکدیگرنبود،تماماهلزمینهالکمیگشتند.]دالئلاالمامه،بحاراألنوار[

15

کار:  گو با مهندس محمد رضا دیمه  گفت و 

 فرصت آزمون وخطا نداریم



شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و توسعه نوید خراسان  زمستان 96

(خبر نامه داخلی ) 14

گزارش فعالیتهای اداری وجلسات به روایت تصویر
برگزاری  جلسات هیئت مدیره و کمیسیون های تخصصی

ــدی،55 ــدولزمانبن ــرج ــرکت،براب ــرهش ــتمدی هیئ
مــوردجلســههیئــتمدیــرهوکمیســیونهایتخصصــی
ســهام،پرســنلی،روابــطعمومی،کمیســیونامــالک
معامــالتوکمیســیونفنــیواجرائــیطــینــهماهــهســالجــاری
برگــزارنمــودهاســت.آقــایجــاللامیرآبــادی،مدیــراداریشــرکتبــا
بیــانایــنمطلــبگفــت:درایــنجلســات،مباحثیازجملــهچگونگی
برگــزاریمجامــععمومــیعــادیوفوقالعادهصاحبــانســهام-راههای

ــهو ــببرنام ــهوتصوی ــشارزشآن-تهی ــازارســهاموافزای ــرلب کنت
ــای ــردمدیریته ــرلبرعملک ــدیشــرکت-نظــارتوکنت بودجــهبن
تابعــه-راههــایکاهــشهزینههــاوافزایــشدرآمدهایمســتمرورونق
مجتمــعتجــارینویــد-تصویــبجایگزین2نفــرازاعضــایعلیالبدل
هیئــتمدیــرهبــهجــایاعضــاءاصلــیمســتعفی-طــرحتبدیلســود
نویــدبــهســهامشــرکتســپاد؛راههــایپیگیــریوصــولمطالبــاتو
مســائلحقوقــیشــرکت-بازنگــریاساســنامهوآئیننامههــای

امامکاظم)(:»اگرروزقیامتمیخواهیدبهمابرسید،بهبرادراندینیخودکمککنید،روزقیامتجایتانپیشماست.
]بحار/ج72[
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ســهام،پرســنلیومعامــالت-تصویــبچــارتجدیــداداریشــرکتو
مجتمــعتجــارینویــدبــادرنظــرگرفتــنسیاســتکاهــشهزینههــا
وکوچکســازیچــارتاداری-بررســیموضوعــاتفرهنگــیواطــالع
رســانیوچــاپنشــریهوبررســیطرحهــایپیشــنهادیاراضــی44
هکتــاریمــوردبحــثوتبــادلنظــرقــرارگرفتوتصمیمــاتمقتضی

اتخــاذگردیــدهاســت.
ویدرادامــهافــزود:مدیــرعامــلمحتــرمشــرکتعــالوهبــرحضــوردر
تمامــیجلســاتوکمیســیونهادرمــدتیــادشــده73مــوردجلســه

خــارجازشــرکتبــهمنظــورپیگیــریمطالبــاتوانجــامتعامــالتفی
مــابیــنبــامدیــرانویــاکارشناســاندســتگاههایاجرائــیاســتاناز
جمله)اســتانداری،شــهرداری،شــورایشــهر،مسکنوشهرســازیو...(

وهمچنیــنمدیــرانشــرکتهایهمــکارداشــتهاســت.
ویهمچنیــناظهــارداشــتدرراســتایسیاســتهایصرفــهجویــی
وکاهــشهزینههــایجــاریوباالبــردنبهــرهوری،توانســتهایم
ــته ــرکتداش ــایش ــیدرهزینهکرده ــلمحسوس ــیقاب صرفهجوی

شیم. با

پیامبراکرم)(خیردنیاوآخرتبادانشاستوشّردنیاوآخرتبانادانی.]بحاراالنوار،ج79،ص170[
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حســینیون مهنــدس آقــای
ــت: ــبگف ــنمطل ــانای ــابی ب
پروژههــای در دفترفنــی
ــنمراکــزمــورد ــییکــیازاصلیتری عمران
ــوان ــدودراصــلمیت ــروژهمیباش ــازپ نی
گفــتکــهدفتــرفنــیحکــمقلــبپروژهها
ــهآن ــتریب ــهبیش ــتیتوج راداردوبایس
بشــود.ویمهمتریــنوظائــفدفتــرفنــیرا
مطالعــهنقشــههایپــروژهوثبــتشــمارهو
تاریــخابــالغآنهــادرپرونــدهنقشــههااعــم
ازنقشــههائیکــهدربــدوشــروعپــروژهبــه
ــانقشــههایی ــالغمیشــودوی ــکاراب پیمان
کــهبعــداًتوســطمهندســینمشــاورابــالغ
ــی ــفاحتمال ــاطضع ــتنق ــرددوثب میگ
نقشــههااعــمازکمبودهــا،اشــتباهات،
ــا ــودنآنهــاوی ــلاجــراب ــاًغیــرقاب احیان
ــت ــناس ــهممک ــریک ــتباهدیگ ــراش ه
درنقشــههاپیــشبیایــدومنعکــسنمــودن
آنهــابــهمهندســینمشــاورودســتگاه

نظارتــی،تهیــهدســتورکارها،تهیــهصــورت
وضعیــتکارکــرد،تنظیــموپیگیــری
پرونــده بــه ورســیدگی صورتجلســهها
تأخیــراتپــروژهوتنظیــممــواردمربوطــه

ــمرد. ــروژهبرش ــرلپ وکنت
پروژههــای بــه شــرکت فنــی مدیــر
آمادهســازیاراضــی44هکتــارینویــد
ــمالی ــامش ــوارخی ــهبل ــاییادام وبازگش
فیزیکــی پیشــرفت از نمــودو اشــاره
ــرداد ــروژهخب ــنپ ــدیای ــدود80درص ح
واظهارداشــت:بــاتوجــهبــهوســعت
ــتدر ــاالیجمعی ــمب ــیوحج جغرافیای
ایــنقســمتازشــهروبازدیــدخیــلعظیم
ــرت ــاورانحض ــرانومج ــگران،زائ گردش
از )علیهالســالم( موســیالرضا ابــن علــی
ــوانقطــب منطقــهســپادکــهامــروزهبعن
گردشــگریپایتختمعنــویایراناســالمی
ــه شــناختهشــدهاســت،اجــرایکامــلوب
ــعه ــددرتوس ــروژهمذکورمیتوان ــگامپ هن
شــهریوهمچنیــنرفعبرخــیازمعضالت

ــد. ــنکالنشهربسیارموثرباش ای
ویافــزود:پیشبینــیمیشــودانشــاءاهللبــا
ابــالغنهایــیطــرحتفصیلــیویــژهمنطقــه
ــکالت ــیازمش ــعبرخ ــماعیلآبادورف اس
جزیــیپــروژههــا،ازقبیــلتامیــنبهنــگام

ــده ــیمان ــدکباق ــکتعدادان ــهوتمل بودج
پالکهــایثبتــیبــهیــاریخداونــدو
درظــلتوجهــاتحضــرتعلــیابنموســی
الرضــا)علیــهالســالم(وبــادعــایخیرقاطبــه
ســهامدارانعزیزمــانشــاهداجــرایکامــل
طــرحآمادهســازیوبازگشــاییمســیرهای
ــا ــمالیب ــوارخیامش ــژهبل ــهوی ــیوب اصل
ــیم. ــازیباش ــولشهرس ــهاص ــتکلی رعای
ویدرپایــان،پیگیــریاخــذتاییدیــه
صــورتوضعیتهــایپیمانــکارمســیر
خیــامشــمالیواراضــی44هکتــاریاز
شــهرداریمنطقــه،اخــذتاییدیــهقــراردادبا
شــرکتکاروراهازمعاونــتفنــیوعمــران
ــریمســتمرجهت ــامپیگی ــهرداری،انج ش
اخــذگواهــیعــدمخــالفبــااخــذتاییدیــه
مجــدداســتانداردآسانســورها،اخــذتاییدیه
اســتحکامبنــاازمهندســینناظــرمربوطــه
وتســویهحســاببــاایشــانواخــذتاییــد
آتشنشــانیوایمنــیمجتمــعتجــاری
نقشــه کار 15مرحلــه انجــام و نویــد
بــرداریازپروژههــایمختلــفرا،ازجملــه
ــه ــهماه ــدهدرن ــلآم ــایبعم فعالیته
گذشــتهدانســتومهمتریــنبرنامــهدر
دســتاقــدامســالجــاریراپیگیــریاخذ
پروانــهبهرهبــرداریمجتمــعتجــارینویــد
وادامــهپروژههــایآمادهســازیاراضــی
نویــدوبازگشــاییادامــهبلوارخیامشــمالی

عنــواننمــود.

امامصادق:اگردرکارینیتوارادهآدمیقویباشد،بـدندچارناتـوانینمیگردد.]وسائلالشیعه،ج1[
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دفتر فنی حکم  قلب پروژهها را  دارد

کمیســیون جلســه اولیــن
حاشــیه ســاماندهی ویــژه
کــم مناطــق و شــهر
ــرای ــهدب ــهرمش ــورایش ــوردارش برخ
بررســیمشــکالتمــردممنطقــهمحــروم

شــد. برگــزار اســماعیلآباد
بــهگــزارشروابــطعمومــینویــدو
بــهنقــلازروزنامــهخراســانمورخــه

ــه ــاری،ب ــالج ــاهس ــتم 16اردیبهش
دعــوتاعضــایهیئــتامنــاوبســیج
ــدادی ــماعیلآباد،تع ــجدابوالفضلیاس مس
ــاماندهی ــژهس ــیونوی ــایکمیس ازاعض
حاشــیهشــهرومناطــقکمبرخــوردار
جلســه برگــزاری بــا شــهر، شــورای
کمیسیوندرمســجدابوالفضلــیاســماعیل
ــی،مشــکالت ــدمیدان ــنبازدی ــاد،ضم آب

ــد. ــیکردن ــزبررس ــهرانی ــنمنطق ای
ــیاز ــهباشــرکتجمع ــننشســتک درای
اعضــایمحتــرم)چهارمیــندوره(شــورای
اســالمیشــهروبــاحضور»حســنقدیری
ــژهحاشــیه طرقــی«رئیــسکمیســیونوی
شــهرومهنــدسحســینیسرچشــمه،
مدیرعامــلشــرکتنویــدخراســانبرگــزار
ــی ــوشآمدگوی ــنخ ــانضم ــد،ایش ش
بــهاعضــاءشــورایاســالمیمشــهد.
بــااشــارهبــهتاکیــداتمقــاممعظــم
رهبــریکــهپیرامــونرســیدگیبــه
اظهارنمــود، داشــتهاند شــهر حاشــیه
رفــعمعضــالتاجتماعــیوفرهنگــیو
ســاماندهیحاشــیهنشــینانشــهرمشــهد
بــهویــژهمحلــهاســماعیلآبادکــهدر
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نویــد شــرکت مدیرعامــل
خراســاندرارتباطبــاراهاندازی
دفتــرفروشمنطقهگردشــگری
ســپادگفــت:ایجــادرونــقوخــروجازرکود
درامــالکوبــازارکســبوکار،جــذبو
هدایــتســرمایههــایداخلــیبــهمنظــور
بیشــترمنطقه توســعه و رونــق ایجــاد
ــالت ــهیلدرمعام ــپاد،تس ــگریس گردش
مســتغالت و امــالک وفــروش خریــد
شــرکتهایســپادونویــدمنجملــهخریــد
ــایتجــاری ــارهواحده ــااج ــروشوی وف
مجتمــعهــایواقــعدرمنطقهگردشــگری
ــر ــندفت ــدازیای ــدافراهان ــپادراازاه س
عنــواننمود.مهندسحســینیسرچشــمه
اظهــارداشــتبــاتوجــهبــهحجــمبــاالی
مراجعــهمتقاضیــانجهــتکســباطــالع
امــالکومســتغالتشــرکت از آنــان

ــه ــلعرض ــاریقاب ــایتج ــدوواحده نوی
ــال، ــد،وص ــارینوی ــایتج ــعه درمجتم
المــاسشــرق،بازارخیــامومجتمــعمــواد
غذایــی،شــرکتنویــدخراســاناقــدامبــه
اســتقرارکارشناســانخــودجهــتپاســخ
ــاندر ــهمتقاضی ــیاولی ــیوراهنمای گوی
مجتمــعتجــارینویــدنمــود.بــهگــزارش
ــی ــطعموم ــانیرواب ــالعرس ــگاهاط پای
ــرزاده ــایغالمرضــااصغ ــدآق شــرکتنوی
ــرهشــرکتدر ــتمدی ــزاررئیــسهیئ گل
ــروشمنطقــه ــرف ــدازدفت ــانبازدی جری
ــب ــنمطل ــانای ــابی ــپادب ــگریس گردش
تصریــحنمــودحفــظمنافــعســهامداران
ــردن ــهبرگ ــتک ــیاس ــقالناس ــدح نوی
مــانهــادهشــدهاســتومــاوظیفــهداریــم
درجهــتتامیــنمنافــعســهامداراناز
هیــچکوششــیدریــغنکنیــمویافــزود،

ــع ــظمناف ــتحف ــهدرجه ــردیک ــرف ه
ــدونشــکان ــدب ــهامدارانکمــککن س
شــاءاهللرضایــتخــدارابــهدنبــالخواهــد
داشــت.رئیــسهیئــتمدیرهشــرکتنوید
بــااشــارهبــهایجــاددفتــرفــروشمنطقــه
گردشــگریســپاددرمجتمــعتجــارینوید
گفــت:طبعــامصالحــیپشــتقضیــهراه
ــک ــتوی ــودهاس ــرب ــندفت ــدازیای ان
طــرفمهــممصالــح،همیــنحفــظمنافع
ــر ــتدفت ــذامدیری ــهامداراناســتول س
فــروش،وظیفــهســنگینيداردوســنگین
ــز ــانی ــدم ــهميطلب ــنوظیف ــودنای ب
ــا ــهنیروه ــموازهم ــالشکنی ــترت بیش
ــم. ــنراهاســتفادهنمائی ــاتدرای وامکان

امامصادق:محبوبترینبرادرانمنزدمن،کسیاستکهعیبهایمرابهمناهداکند.]تحفالعقول،ص366[

ــت ــپاداس ــگریس ــهگردش ــوارمنطق ج
ــذب ــادیوج ــقاقتص ــدورون ــببرش س
بیشــترگردشــگرانداخلــی،خارجــیو
زائریــنومجاوریــنبــهایــنمنطقــهو
ــهســایرمناطقهــم ارتقــاءخدماتدهــیب
ــدف ــنه ــاای ــدب ــرکتنوی ــودوش میش
ــاشــهرداریونهادهــای ــهب ــیک درتعامل
متولــیســاماندهیحاشــیهشــهردارد
ــهامداران ــعس ــحومناف ــتمصال ــارعای وب
اقداماتــینظیــر:واگــذارییــکبــاب
منــزلمســکونیپشــتمســجدابوالفضلــی
درصــد بــا50 اســماعیلآباد روســتای
ــه ــجدب ــنمس ــعهای ــرایتوس ــفب تخفی
1500مترزمیــن واگــذاری شــهرداری،
بــرایســاختمجتمــعپیامبــراعظــم)ص(
بــهســپاهبصــورترایــگان،واگــذاری
زمیــنمــوردنظــربهداشــتودرمــان
صــورت در درمانــگاه ســاخت بــرای
ــکونی ــنمس ــهزمی ــکقطع ــیی جایگزین
ازشــهرداریانجــامدادهاســتوازاعضــاء

ــه ــرمشــورایشــهروشــهردارمنطق محت
ــف ــنتکلی ــهتعیی ــبتب ــانس ــتت خواس
طــرحتفصیلــیوهزینــهکــردبعمــلآمــده
ــا ــرکتب ــنش ــارکتیای ــایمش پروژهه
ادامــه در نماینــد. تســریع شــهرداری
ــهر ــیهش ــژهحاش ــیونوی ــسکمیس رئی
طــیســخنانیگفــت:آســفالتکوچههــاو
ــوارد ــراســماعیلآباددربســیاریازم معاب
بســیارنابســاماناســتوایــننشــاندهنده
آناســتکــهاینجــاًاصــالشــهرداری
از بخــشدیگــر نــدارد.ویدر وجــود
ــیشــرکت ــاتعمران ســخنانخــوداقدام
ــهاســماعیلآبادرا ــدخراســاندرمنطق نوی
ســتودودردفــاعازاقدامــاتایــنشــرکت
بــهویــژهدرخصــوصتعییــنتکلیــف
زمیــندرمانــگاهاســماعیلآبادگفــت:تمــام
ــن ــنزمی ــلای ــیتحوی ــایمقدمات کاره
ــام ــتانج ــزبهداش ــهرداریومرک ــهش ب
ــز ــد«نی ــرکت»نوی ــنراهش ــدهودرای ش
ــهکــمکارینداشــتهوکوتاهــیاز هیچگون

ــل ــرایتحوی ــنب شــهرداریاســت،بنابرای
ــد ــد،بای ــرکتنوی ــدهازش ــادش ــنی زمی
هــرچــهســریعترزمیــنمعــوضبــهایــن
شــرکتتحویــلدادهشــود.آقــایبراتعلــی
خاکپــورازدیگــراعضــاء)چهارمیــندوره(
شــورایاســالمیمشــهدمقــدسوعضــو
کمیســیونحاشــیهشــهرنیــزاظهــارکــرد:
ــان ــاردتوم ــون4میلی ــدتاکن شــرکتنوی
اســماعیلآباد معابــر بازگشــایی بــرای
هزینــهکــردهویکــیازمــواردمهــمبــرای
ادامــههمــکاریایــنشــرکت،باشــهرداری
تعییــنتکلیــفمــواردهزینــهکردشــرکت

است.
درپایــانمقــررشــددرجلســهآتــی
شــورایشــهرمشــهد،موضوعــاتمطــرح
شــدهازســویمدیــرعامــلشــرکتنویــد
ــه ــبتب ــراردادهونس ــیق ــوردبررس رام
ــگاه ــاختدرمان ــازس ــنوآغ ــلزمی تحوی
اســماعیلآبادبــهصورتنهایــیتعییــن

ــود. ــفش تکلی
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گردشگری سپاد افتتاح دفتر جدید فروش منطقه 

آدرس دفتر فروش  منطقه گردشگری سپاد:
 انتهــای  بلــوار  خیــام، نبــش میــدان بهارســتان، روبــروی مجموعــه پارکآبــی  آفتــاب طبقــه همکــف مجتمع تجــاری نویــد  لذا 
عالقمنــدان جهــت کســب اطالعــات بیشــترمیتوانند همــه روزه صبــح هــا از ســاعت 10 تــا 13 و بعــد از  ظهرهــا  از ســاعت 18 تا 20 

بــه ایــن دفتــر مراجعــه نماینــد و یــا بــا شــماره تلفــن 37660938-051  و 09384785003 تماس حاصــل نمایند.
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(خبر نامه داخلی ) هرکهخانهایبفروشدوباپولآنهمانندآننخرد،مالشبرکتنمییابد.]منتخبمیزانالحکمۀص276[18

مدیــــرامــالکوحقوقــی
خراســان نویــد شــرکت
گفــت: مصاحبهایــی طــی
مدیریــتامــالکهماننــدگذشــته،تمــام
ــرایپیگیــری همــتوتــالشخــودراب
طــرح ابالغنهایــی ســریعتر هرچــه
بــکار اســماعیلآباد اراضــی تفصیلــی
ــایمحمــدصمیمــی ــت.آق خواهــدگرف
ــادشــده ــهاهمیــتطــرحی ــااشــارهب ب
ــت: ــانگف ــدخراس ــرکتنوی ــرایش ب
ــماعیلآباد ــهاس ــکالتمحل ــترمش بیش
کــه ســپاد گردشــگری منطقــه و
ــه ــنمنطق ــدهاراضــیشــرکتدرای عم
وجــود دلیــلعــدم بــه دارد قــرار
ــت ــهاســ ــهومنطق ــنمحل ــرحدرای ط
وتــاطــــرحتفصیلــیابــالغنشــود،
حوزههــای در تصمیمگیــری امــکان
و عمرانــی حــوزه ازجملــه مختلــف
ــی ــازیاراض ــایآمادهس ــهپروژهه ادام
44هکتــاریشــرکتوعملیاتبازگشــایی

ادامــهمســیربلــوارخیــامشــمالیوجــود
نــدارد.مدیــرامــالکوحقوقــیشــرکت،
کالنوظایــفایــنمدیریــتراارزیابــي
وبــرآوردقیمــتامــالک،نظــارتبــرامــر
حفاظــتازاراضــي،اخــذســندمالکیــت
اراضــي،انجــاماقدامــاتالزمجهــتثبت
ــوط، ــرمرب امــالکتملــکشــدهدردفات
ــت،طــرح ــريصــدورســندمالکی پیگی
ــه ــیعلی ــاويحقوق ــهدع ــبکلی وتعقی
ــه اشــخاصحقیقــیوحقوقــی،پاســخب
دعــاويمربــوطوتبــادللوایــحودفــاع
الزمدرمراحــلمختلــفرســیدگيدر

ــرد. ــوانک ــفعن ــعمختل مراج
ــن ــاتای ــناقدام ــهمهمتری ویدرادام
فــروش10 ،96 ســال در را مدیریــت
از مســکونی تجــاری، زمیــن قطعــه
دو واگــذاری شــهرکالماس، اراضــی
ــار ــتچه ــهرداریودریاف ــهش ــالکب پ
ــی ــکونیازاراض ــریمس ــاکارب ــالکب پ
از قطعاتــی تهاتــر المــاس، شــهرک
بــا المــاس شــهرک اراضیمســکونی
ســپاد، و الهیــه شــرکتهای ســهام
ازشــهرداریجهــت پیگیــریمکــرر
لحــاظنمــودنکدهــاینوســازیشــهرک
المــاسواخــذپروانــهقطعــاتایــن
ــزاری ــاتمســتمروبرگ شــهرک،مراجع
کارشناســان بــا متعــدد جلســات
ــرح ــتط ــتانداریجه ــهرداریواس ش
ــت. ــماعیلآباددانس ــژهاس ــیوی تفصیل

ــا ــرکتب ــیش ــالکوحقوق ــرام مدی
ــر ــدازیدفت ــزوراهان ــهتجهی ــارهب اش
فــروشمنطقــهگردشــگریســپاددر
ــن ــت:بهتری ــدگف ــارینوی ــعتج مجتم
ــالک ــروشام ــدوف ــرایخری ــانب زم
ــاه ــشم ــنش ــاریوزمی ــکونیتج مس

دومســالاســت.
ــددر ــددارن ــهقص ــرادیک ــاماف وازتم
ایــنزمینــهســرمایهگذارینماینــدو
یــانیــازخــودرابــهملــکتامیــننماینــد
دفتــر در حضــور بــا نمــود دعــوت
قیمتهــای از شــرکت ایــن فــروش
ــرای ــژهایکــهب اســتثناییوشــرایطوی
ــدهاســت ــهش ــرگرفت ــداراندرنظ خری

ــد. ــعگردن مطل

محمد صمیمی:
مدیریت امالک، با تمام توان پیگیرابالغ هرچه سریعتر طرح تفصیلی اراضی اسماعیل آباد است
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ــی ــکالتاراض ــیمش ــدفبررس ــاه ب
ــر ــنمدی ــهایبی ــدجلس ــرکتنوی ش
عامــلشــرکتنویــدخراســانوآقایــان
مهندسحمیدقاســمیهنــریمعاونتشهرســازی
معمــاریوبرنامهریــزیشــهریدفتــرفنــی
اســتانداریخراســانرضــویوآقــایمهندسنجفی
ازکارشناسانشهرســازیدفترفنیاســتانداریدراتاق
جلســاتشــرکتنویدبرگــزارشــدودرپایــانآقایان
قاســمیهنــریونجفیازپــروژهاراضــی44هکتاری
ــان ــکدرجری ــلآوردهوازنزدی ــدبعم ــدبازدی نوی

پیشــرفتفیزیکــیپــروژهمذکــورقــرارگرفتنــد.

جلسه معاونت شهر سازی وبرنامه ریزی شهری دفتر فنی استانداری خراسان رضوی 
با مدیرعامل شرکت نوید

20
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19(خبر نامه داخلی )

رشد 242 درصدی قیمت هرسهم

1   قیمت هر سهم 
آقــایعلــیاصغــرعبــدالهــیمدیــرعامــلشــرکتنویــداعتمــاد
درگفتگــوبــاخبرنـگارنشریهنویـد،رونـدافزایشـیقیمـتسـهامدر
چندســـالهاخیرراتشـــریحنمـــودوازرشد242درصدیقیمـــت
هرسـهمخبـرداد.ویگفـت:سیاسـتشـرکتنویـددرقبـالنقـل
وانتقالسـهامهمـوارهحفـظمنافـعسـهامدارانمحتـرموافزایــش
قیمــتســهامبــودهاســتوبحمــداهللبــادعــایخیــرشــما
ســــهامدارانگرامــیوتالشهایبـیوقفـــهمدیـرعامـلواعضاء
هیـئتمدیـرهوهمـکارانخــدوم،ایــنموضــوعبــهثمــررســید
وبــــاقــرارگرفتـــناراضیشـرکتدرمحـــدودهشـهریومصوب
شـدنطـرحتفصیلـیدرکمیسیونماده5علـیرغـمرکـودبـازار،
قیمـتسـهامنویـدرونـدمنطقـیخـودراطـینمـودبـهگونـهای
کــهازســـال90تــاســـال96قیمــتهرســـهم242درصدافزایش
یافــــت.عبدالهی،دررابطــــهبــــاحجـــمنقـــلوانتقاالتسـهام
افـــزود:درســـال1395تعــداد22/270/000ســـهمودرنــهماهه
ســال3/567/00096ســهممعاملــهگردیــدهاســتویمجمــوع
ســهاممعاملــهشــدهطــی7/5ســالراتعــداد136/743/000ســهم
ــواننمــودو ــودهاســتعن کــهمعــادل41%کلســهامشــرکتب
پیشبینیکردبـــااتمـامپـروژهآمـادهسـازیاراضـی44هکتـاری
ــماعیلآبادو ــهاس ــیمنطق ــرحتفصیل ــیط ــالغنهائ شــرکتواب
همچنیـــنرونـقبیشترمجتمـعتجـــارینویدوتاالرهایپذیرایی
کهدرنـوعخـودکـمنظیـراسـت،رشـدسـهامازسـالقبـلبیشـتر
شـــود.عبدالهــیازبازنگــری10800پرونــدهورفعنواقــصازحدود
پنــجهــزارپرونــدهصاحبــانســهامازآغــازســال96تاکنــونخبــر
ــهمنظــوراطالعرســانیاز ــاســهامدارانب ــاطمســتمرب دادوارتب
آخریــناقدامــاتشــرکتوپاســخگوییبــهســواالتآنــانراازدیگر
ــا ــردب ــدواریک ــارامی ــمردواظه ــهامبرش ــورس ــایام فعالیته
ابــالغطــرحتفصیلــیوتحوالتــیکــهدرپیــشرویداریــمبــزودی

شــاهدافزایــشارزشافــزودهاراضــینویــدباشــیم.

ــت   ــال ســود نقــدی باب ــر 900 ری ــغ ب پرداخــت بال 2
هر سهم تاکنون

پرداخت سود



ــابیــانایــن ــینویـــدب ــیمدیرامـــورمال آقــایوحیــددرجاتیان
مطلبودرگفتگوباخبرنگارنشریهدربـــارهچگونگـــیپرداخــــت
ســــودعملکردشــرکتبــــهصاحبــانســهامگفــت:علیرغم
اینکــهپرداخــتســودازســال88یکســالقبــلازبرنامــه

امامرضا)(:برمردسزاواراست،برخانوادهاشتوسعهدهدتامرگاوراآرزونکنند.]وسائلالشیعه،ج15[

سودنقدیپرداختیبهسهامداران331/700/000/000ریالمیباشد
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مصوبآغازشــده،مطابــــقبرنامههــــاشــــرکتمیبایســــتاز
عملکــــردســال89،پرداخــتســــودراشــروعمینمودکــه
ایــنمهــمبــاتــالشمدیرعامــل،هیــئتمدیــرهومدیــران
ازعملکردســال88درحالــیکــههنــوزســهامدارانگرامــی
اقســــاطســــهامخویــــشراتســویهننمــودهبودنــد،پرداخـــت
ســـودبهســـهامدارانعزیـزراشـروعنمـــودوطی8سـالعملکرد
ســـالهای88تـــا94-بـههـرسـهممبلـغ900ریـالسودنقداً
پرداخــــتشــدهاســــتوبــااحتســابســـودعملکـردسـال
95بهمبلغ39/7میلیـــاردریالجمـــعســـودنقـــدیپرداختـــی
میگــــردد. ریــــــــــــال 331/700/000/000

 میزان رشد بودجه
ــبرئیــــسهیــــئتمدیــــره ــینائ ــایعلــیمهاجران آق
شـــرکتنویـــدخراســاندرگفتگـــوبـــاخبرنگارنشــریهنویـــد
ضمـــنبــــرشــــمردنبرنامــههــــایکالنشــــرکت،رونــــد
بودجــــهبنــــدیرارضایــتبخــــشاعالمنمــــودهوازرشــد
بودجــهخبــردادوگفــت:بودجــهشــرکتدرطــی5ســال
یعنــــیازســــال1390تــــا1394افزایــــش163درصــدی
داشــــتهاســــت.امـــابودجـــهسال96نسـبتبـهســـال95بـا
توجـــهبـــهوضعیـتتداومرکـودشـدیدبـــازارمنابـعومصـارف
شــرکتکاهــشداشتهاســتکــهپــسازتهیــهوتدویــن
برنامــــهوتصویــــبهیــــئتمدیــــرهشــــرکتدرابتــــدای
ســــال96برنامــــهیادشــــدهازســــویمدیــــرعامــــلبــه
مدیریــتهــــایشــــرکتابــــالغگردیــــد.ویدرپایــانیــاد
ــزانتحقــقبرنامههــایمصــوبشــرکتهمــه آورشــدکــهمی
ــرانو ــالشمدی ــهنشــانازت ــودهک ــاالی70درصــدب ــالهب س

ــد. ــهمیباش ــودنبرنام واقعیب

تشریح برنامههای  مصوب شرکت نوید 4
آقــایعباسپــورایــرانعضــوهیئــتمدیــرهشــرکتبــه
برنامههــایمصــوبشــرکتنویــددرســال1396اشــارهنمــود
وافــزودبراســاسارشــاداتنماینــدگانمحتــرمدرمجمــع
عمومــیوعــادیصاحبــانســهاموجلســاتکارگــروهمشــورتی
ــسازبررســیهمــهنقطــهنظــرات ــرهشــرکتپ وهیئــتمدی
ــش ــزیجهــتافزای ــدبرنامهری ــواردیمانن ــحشــرکتم ومصال
منطقــیومعقــولقیمــتســهموپرداخــتســودنقــدیواجــرای
ــای ــهپروژه ــیومطالع ــهام،بررس ــهس ــودب ــلس ــرحتبدی ط
ــه ــدب ــینوی ــازیاراض ــروژهآمادهس ــرایپ ــداوماج ــد،ت جدی
مســاحت44هکتــار،تعییــنتکلیــفاراضــینویــدپــسازانجــام
ــری ــورتی،پیگی ــروهمش ــاکارگ ــریب ــیوهمفک کارکارشناس
اخــذابالغیــهنهایــیطــرحتفصیلــیویــژهاســماعیلآباد)منطقــه
گردشــگریســپاد(وتــداومپــروژهبازگشــاییادامــهمســیربلــوار
خیــامشــمالیکــهدرقالــبطــرحمشــارکتیبــاشــهرداریدر
ــت ــایدردس ــنبرنامهه ــدراازمهمتری ــیباش ــراءم ــالاج ح

اجــرایشــرکتدانســت.
ــی ــدمابالغنهای ــیازع ــهناش ــکالتیک ــهمش ــارهب ــااش ویب
ــه ــیک ــایفراوان ــاپیگیریه ــت:ب ــتگف ــیاس ــرحتفصیل ط
مدیــرعامــلشــرکتدرایــنرابطــهبعمــلآوردهاســتوبرابــر
ــهد ــهردارمش ــویوش ــانرض ــتاندارخراس ــهاس ــیک وعدههای
ــا ــعشــدهوب ــزودیرف ــاءاهللب ــمانش ــنمشــکله ــدای دادهان
ــرکتاز ــیش ــیر،اراض ــاییمس ــیوبازگش ــرحتفصیل ــالغط اب
ــهام ــتس ــدوقیم ــدش ــوردارخواه ــیبرخ ــزودهباالی ارزشاف
شــرکتمتأثــرازاجــرایطرحهــایمذکــورنیــزافزایــشچشــم

ــد. گیــریمــییاب
ایــنعضــوکمیســیونســهامبــهســهامداراننویــدتوصیــهنمــود
ــاتوجــهبــهآینــدهدرخشــانشــرکتحتیالمقــدورازفــروش ب
ــا ــروشحتم ــهف ــازب ــورتنی ــودهودرص ــوددارینم ــهامخ س
ــا ــنخصــوصب ــریدرای ــهوتصمیمگی ــهمعامل ــلازهرگون قب

امــورســهامشــرکتمشــورتنماینــد.

امامحسنعسکری)(:جدالمکنکهارزشتمیرودوشوخیمکنکهبرتودلیرشوند.]حقالعقول،ص486[
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21(خبر نامه داخلی ) امامصادق)(:هیچخیرینیستدرکسیکهدوستنداردمالحاللجمعکندتاآبرویخودراباآنحفظکند
وقرضخودراباآناداکند.)چنینکسیانسانبیخیراست(]بحاراالنوارجلد103[

  استقبال سهامداران ازطرح تبدیل سود به سهام نوید وسهم سپاد

آقــایغالمرضــااصغــرزادهگلــزاررئیــــسهیــــئتمدیــــره
شـــرکتنویـــددرگفتگــوبــاخبرنــگارمــادررابطــهباطــــرح
تبدیــــلســـودنویــدبـــهســـهامســپادگفــت:بــاعنایــتبــه
اینکــههمــهســالهســهامدارانمــابحمــداهللازطــرحتبدیــل
ســودبــهســهامنویــداســتقبالخوبــیداشــتهانــدوازطرفــی
امســالســهامنویــدقابــلعرضــهجهــتاجــرایطــرحتبدیــل
ســودبــهســهمنداشــتیموازســوییبنــابــهتقاضــایبســیاری
ــهســهام ــلســودب ــانتبدی ــهخواه ــیک ازســهامدارانگرام
بودنــدبرابـــرتصمیـــمهیـــئتمدیــــرهشــــرکتکــهمطابــق
ــکبخشــی ــااســتفادهازتمل ــزمیباشــد،ب ــونتجــارتنی قان

ازســهامســپادطـــرحیجدیــدبــاعنــوان:

طرح تبدیل ســود نوید به سهام سپاد
ــم ــهامدارانوتکری ــتس ــهخواس ــخگوییب ــدفپاس ــاه ب
آنــانوپرداخــتمطالبــاتآنهــا،مقررشــدبــرایاولیــندفعــه
ــل ــرحتبدی ــبط ــپاددرقال ــهامس ــدودیازس ــدادمح تع
ــر ــاقیمتــیکمت ــهســهمســپادب ســودعملکــردســال95ب
ازآنچــهکــهشــرکتســپادعرضــهمیکنــدبــهســـهامدارانی
کـــهتمایــلبـــهخریــدســهمازســـهامســپادرادارند،ایــــن
فرصــــتدادهشــــودتــــادریــــکدورهمشـــخصیبتواننـــد
مطالبـــاتخـــودراتبدیـــلبـــهســـهامســپادنماینـــد.وی
قیمــتهــرســهمســپادرا5/325/000ریــالاعــالمنمــودو
ــهامرا ــنس ــدهمی ــهامدارمیتوانن ــزانس ــارداشــتعزی اظه
بــهمبلــغ5/120/000ریــالبــدونپرداخــتوجــهوالبتــهتــا
ســقفطلبــکاریکــهازشــرکتدارنــدخریــدارینماینــدوی
افــزودآندســتهازســهامدارانیکــهســودطلبــکاریآنــانبــه
ــدســهامبیشــتریاز ــلدارن ــاتمای ــکســهمنمیرســدوی ی
ســپادراخریــدارینماینــدبــاتســهیالتیکــهدرنظــرگرفتــه

شــدهاســت.
میتواننــددرصــورتتــوانبــاخریــدحداکثــر20ســهم
ــه ــیک ــلمطالبات ــدازمح ــدنق ــورت50درص ــاطیبص اقس
دارنــدوالباقــیبــااقســاط6ماهــهبــدوناخــذهیچگونــهبهــرهای

ــد. ــارکتنماین ــرحمش ــنط درای
ویرونـــقبیشـــتربـازارسـهام،تجمیــــعســهامدارانخــرد
بــــهکالنوکاهــــشبرخـیموانـعطرحهـایآتـیراازجملـه

مزایـــایایـــنطـــرحبرشـــمردواستقبالســهامدارانازطرح
تبدیــلســودنویــدبــهســهمســپادراخــوبارزیابــینمــود.

ایشانبـــااشـــارهبــــهنمــودارتبدیــــلســودبــــهســهام
اســــتقبالکــمنظیرســــهامدارانشــــرکتازطــرحتبدیــل
ــا، ــهام،مخصوصــ ــهســ ــالهایاخیربــ ــردســ ــودعملک ســ
ســــالهای93و94راثمــــرهعملکــردرضایــــتبخــشایــن
شــــرکتواعتمــادیکــــهقاطبــهســهامدارانعزیــز،بــه

مدیــــرانایــنشــــرکتدارنــد.
دانســــتویدربخــشدیگــریازســخنانخــودگفــت:
براســــاسمصوبــــهمجمــــعنماینـــدگان،بابـــتعملکـــرد
ســـال1395شـرکتوبـادرنظـرگرفتـنمصالـحسـهامداران
وهمیــاریصاحبــــانســــهامدرجهــــتاجــــرایپــــروژه

آمــــادهســــازیاراضی44هکتــــاریمقررشــــد
بــــهازایهــــرســـهممبلـغ120ریـــالسـودتعلـــقگیـرد
وبـــهشــــرکتاجــــازهدادهشــدبــــااســــتفادهازفرصــت
قانونـــینسـبتبـــهپرداخـتسـوداقـــدامنمایـدوبســیاری
ازســــهامداراننویــــدبــــهمحــــضاطالعرســــانیکــهاز
ســــویروابــــطعمومــــیشــــرکتوازطریــــقسیســــتم
جامــــعپیامــــک،وبســــایتوکانــــالتلگــــرامشــــرکت
انجــــامشــــدهبــــودبــاارســالعــدد12بــهشــماره

30002146درایــــنطــــرحمشــــارکتنمودنــــد.
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(خبر نامه داخلی ) حضرتعلی:درتنگیوسختیاستکهمحبتراستینآشکارمیشود.میزان]الحکمه/ج2/ص419[22

الف(ویژگیهای غیرفیزیکی خانه

1-جایگاه آرامش
طبــقآموزههــایاســالمیخانــهبایــد
ــوادهوکســانی ــشاعضــاخان ــگاهآرام جای
ــد؛ ــدمیکنن ــتوآم ــهدرآنرف ــدک باش
ــد ــه80میفرمای ــلآی ــورهنح ــرآندرس ق
ــکَناً..... ــمَس ــْنبُیوتِک ــْمِم ــللَک َواهللَجَع
وخداونــدبــرایشــماازخانههایتــان،
مایــهآرامــشقــراردادایجــادســروصدا،نــور
ــم ــزاریمراس ــارفدرشــبها،برگ غیرمتع
غیــرمرســوم،نگهــداریحیوانــاتخانگــیو
مســائلیازایــندســتکــهآرامــشدیگران
ــدگاه ــوموازدی ــد،مذم ــممیزن ــهه راب

ــیشــدهاســت. ــرآننه ق
2-نعمت الهی

ــهنحــل ــورهمبارک ــه81س ــددرآی خداون
ــوقو ــهرامخل ــاسوخان ــهلب ــدازاینک بع
مجعــولخــودشمیدانــد،میفرمایــد
نِْعَمَتُهَعلَیکــْملََعلَّکْمتُْســلُِموَن کذلـِـکیِتــمُّ
ــرشــماتمــام ــهوینعمتــشراب ایــنگون
ــش[ ــهشــما]بهفرمان ــدک ــد،امی میگردان
گــردننهیــدازآیــهفــوقمیتــوانفهمیــد
ــهنعمتــیالهــیاســتکــهدرآن کــهخان

امنیــت،آســایش،آرامــشومعنویــتفراهم
میشــود.کــهاگــرتمــامجوانــبمعمــاری،
وســعت،مصالــحبــهکارگرفتهشــده،زمین
ومحــلســاختآن،پولــیکــهبــرایخرید
زمیــنومصالــحپرداخــتمیشــودومــوارد
متعــدددیگــررعایــتشــود،باعــث،برکــت

ازســویربالعالمیــنمیشــود.
3- نیاز انسان

ــه ــتک ــاناس ــریانس ــازفط ــشنی آرام
بــرایبدســتآوردنآنبایــدمحلــیبعنوان
مســکنداشــتهباشــدچراکــهاگــرمســکن
بــرایکســیفراهــمنباشــدنمیتوانــدبقیــه
مســائلزندگــیخــودرابرنامهریــزینماید.

4-پوشاننده و سرپناه
یکــیازمهمتریــنویژگیهــایمســکن
ــظ ــهحاف ــتک ــالمیآناس ــوباس مطل

ــد. ــاباش ــتوحی عف
امــامصــادق)(یکــیازســهچیزکــه
موجــبراحتــیوآســایشمؤمــناســترا
ــهوســیعکــهعیبهــاوامــورپنهانــی خان
اوراازمــردممخفــینــگاهدارددانســتهانــد.
)المحاســن،ج2(خانــهبایــدضمــنتامیــن
ــظ ــوبحاف ــاپوشــشمطل ــابب ــوروآفت ن
ــایخصوصــی ــتباشــدرفتاره ــاوعف حی

ســاکنینمنــزلرابپوشــاند.ایــنشــاخص
ابعــادفراوانــیدرحــوزهمعمــاریداردکــه

ــداز: ــاعبارتان ــیازآنه برخ
-درهای روبه رو

بایــدســاختمانطــوریباشــدکــهاتاقهــا
نســبتبــههمدیگــردیــدنداشــتهباشــند.
ــی ــوریطراح ــدط ــابای ــنخانهه همچنی
شــوندکــهازدیــدناظــرانبیرونــیدرامــان
ــه ــیخان ــیاهال ــمخصوص ــدوحری بمانن

رعایــتشــود.
-آشپزخانه

ایــنشــاخصازدومنظــرمهماســت؛منظر
اولمربــوطبــهاصــلحیــاوعفــتدرخانــه
اســتکههرچــهآشــپزخانهدرمعــرضدید
نباشــد،عفــتوحیایاســالمیبانــوانبهتر
ــه ــوطب ــردوممرب ــود؛منظ ــتمیش رعای
ــاناســت ــدمهم ــارجازدی ــذاخ پخــتغ
ــن، ــهصــورتاُپ ــهب ــنآشــپزخانهن بنابرای
ــی ــیطراح ــورتمخف ــهص ــدب ــهبای بلک
شــودتــارعایــتحیــاوعفــتدرآنصورت

بگیــردوبــویغــذانپیچــد.
-سرویس بهداشتی

ــالمی، ــاتاس ــحروای ــهتصری ــهب ــاتوج ب
ــوب ــیمطل ــتیدرطراح ــرویسبهداش س
اســالمیبایــددرمخفــیتریــنجــایبنــا
قــراربگیــرد.امــامصــادق)(میفرماینــد
ألَیــَسِمــنُحســِنالَتقدیــِرأنیکــوَنالخأل
فـِـیأســَتِرَموِضــٍعِمنهــا،آیــانمیبینــیکه
ازنیکویــیتقدیــرخانــهکــهآدمــیبنــامی
کنــدآناســتکــهبیــتالخــأل)ســرویس
ــه ــایخان ــنج ــانتری ــتی(درپنه بهداش

باشــد.
)توحیدمفضل،ص70(

ساخت مسکن و آپارتمان نشینی از منظر اسالم

اســالم آموزههایــی پویــا و گرهگشــا در زندگــی فــردی و اجتماعــی دارد. ایــن 
دیــن آســمانی مســائل اجتماعــی را بــا محوریــت عــرف و عقــل حــل میکنــد 
و همــواره راهکارهــای آن تدریجــی و متناســب بــا طبــع انسانهاســت. معضالت 
ــادی  ــراد زی ــه اف ــت ک ــائلی اس ــه مس ــینی از جمل ــیبهای آپارتماننش و آس
را درگیرخــود کــرده و مشــکالتی را بــرای آنهــا پیــش آورده اســت. از ایــن رو 
بایــد از متــون اســالمی بــرای حــل آنهــا راهکارهــای عملیاتــی ارائــه کــرد. 
اســالم نظــرات فراوانــی دربــاره مســکن دارد کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد 
از: ویژگیهــای فیزیکــی و غیــر فیزیکــی، انتخــاب مــکان، آشــپزخانه، مقــدار 
ــا، دیوارکشــی، جــای ســرویس بهداشــتی و اتاقهــا، ارتفــاع ســقف از  زیربن

زمیــن، اســتحکام بنــا، عایقهــای صوتــی و...
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ب( ویژگی های فیزیکی خانه
ــد ــه،مانن ــدازهخان ــهان ــیب ــوندین درمت
ــاره ــن،اش ــدارزمی ــاحتومق ــاع،مس ارتف
ــدگاه ــکنازدی ــنمس ــت.بنابرای ــدهاس ش
بنــا ازحیــث مطلوبیتهایــی اســالمی
داردکــهبــهمهمتریــنآنهــاکــهبــه
اشــاره اســت مربــوط آپارتماننشــینی

ــود. میش
1-استحکام بنا

ــاختمان ــرس ــولعم ــادرط ــتحکامبن اس
رســولخدا)ص( دارد. مهمــی نقــش
ــال ــدایمتع ــتیخ ــهراس ــد:)ب میفرماین
ــرگاهکاری ــکازشــماه دوســتداردهری
مــیکنــدآنرامحکــمواســتوارکنــد(در
ــوبو ــحخ ــتیازمصال ــابایس ــاختبن س

ــرد. ــتفادهک ــباس مناس
)عللالشرایع،ج1،ص973(

2-وسعت خانه
ازدیــدگاهاســالمخانــهبایدآنقدروســعت
داشــتهباشــدکــهاهــلآنراحــتباشــندو
بــرایپذیرایــیازمهمانــانبــاتنگنــامواجه
ــن ــر)(میفرماینــد.ِم نشــوند.امــامباق
ــختی ــِزِل؛ازس ــُقالَمن ــِشِضی ــقاءِالَعی َش
زندگــی،تنگــیمنــزلاســت.)کافــی،ج6،
ص526(وســعتخانــهزمینــهســازاجرای
ــه ــتک ــهاس ــالمدرجامع ــایاس برنامهه
یکــیازآنهــاعبــارتاســتازامــکانتحقق

ــحوشــادابیآموزههــایاســالمی. تفری
3- ارتفاع سقف بنا از زمین

مرتفــعســاختنســقفودیوارهــارانهــی
کــردهوارتفــاعراتــاهفــتیــاهشــتذراع
]هــرذراعتقریبــا47ســانتیمترمعــادل3تا

4متــرارتفــاع[مجــازدانســتهاســت.
4- حیاط در آپارتمان سازی

باعنایــتبــهعــدموجــودحیــاط،طراحــان
ومعمــارانومســئولینشــهرداریبایــد
ــیعو ــایوس ــاوایوانه ــهبالکنه ــاتعبی ب
قابلیــتکاشــتبرخــیگلهــاوگیاهــانو
نیــزطراحــیســرویسبهداشــتیدربالکــن
موجباتآســایشســاکنینرافراهــمنمایند.

5-تعداد طبقات ساختن خانه
ــد ــوردتأیی ــهم ــهچندطبق ــاختنخان س
آموزههــایاســالمینیســتاصــلدرخانــه
ســازییــکطبقهبــودنآناســت،ولــیبــه
ــرآن ــرب ــهایدیگ ــوانطبق ــرورتمیت ض

افــزودتــانیازهــاتأمیــنشــود.

6-استفاده از عایق های صوتی
و آزار آپارتمانهــا، مشــکالت از یکــی
اذیتهــایصوتــیونیــزبــهخطــرافتــادن
ــا ــالصداه ــقانتق ــمشــخصیازطری حری
اســت.بــرایایــنکاربهتــراســتطراحــان
ومعمــارانعایقهــایصوتــیمناســبی
ــا،ســقفهاودرهــایواحدهــای دردیواره

ــد. ــهکنن ــیتعبی آپارتمان
7-تعداد اتاق ها

ــه ــدب ــدگاهاســالمبای ــاازدی ــداداتاقه تع
ــاق ــتنات ــد؛.داش ــازباش ــوردنی ــدارم مق
مجــزابــرایوالدیــن،جدابــودناتــاق
فرزنــدانازوالدیــن)نــهبــرایهــرفرزنــدی
یــکاتــاق(،تعییــناتاقــیبــرایپذیرایــی،
جایــیمخصــوصنمــازدرخانــهومــواردی
ازایــندســتنیــزدرصــورتتــوانمالــی
ازمطلوبیتهــایمعمــاریاســالمیاســت.

ج( ساختار شهری
 1- مسجد محوری

مجتمعهــایآپارتمانــیرابــامحوریــت
ــی ــهدسترس ــوریک ــازیمط ــاجدبس مس
همــهاعضــابــهمســجدبــهآســانیصــورت
فراوانــی کارکردهــای مســجد بگیــرد.
داردکــهبــهآبــادیخانههــاوپویایــی
ــیکمــکشــایانی مجتمعهــایآپارتمان

ــد. میکن
2- تداعی محله

مجتمعهــاراطــوریبســازیمکــهمحــالت
ــد، ــایآنتداعیکن ــرایاعض ــیراب قدیم
و یافتــه گســترش صمیمیتهــا تــا
ــرای ــرد.ب ــورتبگی ــرص ــابهت همکاریه

ــهای ــانمازخان ــوانمســجدی ــنکارمیت ای
دریکــیازطبقــاتدرنظــرگرفــت.و
همچنییــنایجــادکتابخانــه،ورزشــگاه،
مجتمعهــای داخــل در و... آموزشــگاه
آپارتمانــینیــزمیتوانــدمحلــهبــودن
ــد. ــینمای ــیراتداع ــایآپارتمان مجتمعه

3- انتخاب مکان 
البالغــه نهــج در )( علــی امــام
میفرمایــد:»َواْســُکِناأْلَْمَصــاَرالِْعَظــاَم
ــازَِل ــَذْرَمَن ــلِِمیَنَواْح ــاُعالُْمْس ــاِجَم ََّه َفإِن
ــه ــرتخان ــیجــایپ ــِۀَوالَْجَفاءِ«یعن الَْغْفلَ
نســاز.بهتعبیــریدیگــرازجامعــهدورنشــو
ــدا ــاوازخ ــهطاغوتیه ــیک وازمحلههای

بــیخبرهــامینشــیننددوریکــن.
ــات  ــه امکان ــان ب ــی آس 4- دسترس

ــهری ش
در جمعیــت تراکــم بــه توجــه بــا
مجتمعهایآپارتمانــیامکانــاترفاهــی
ادارات، مدرســه، ماننــد آموزشــی
ــه، ــد،،کتابخان ــزخری ــگاههاومراک فروش
ــائلیاز ــازیومس ــایب ــگاه،پارکه ورزش
ایــندســتنوعــاًبایــدنزدیــکمجتمعهــا

ــد. باش
5- تدویــن قانــون بــرای ســاختمان و 

ســاختار شــهری
بــا میتواننــد قانونگــذار نهادهــای
تدویــنقوانیــن،آییننامههــایاجرایــی
آســیبهای فرهنگــی پیوســتهای و
ــیرا ــیودین ــی،تربیت ــی،فرهنگ اجتماع

کاهــشدهنــد.
تعییــنحداقــلمتــراژ،تعییــننقشــههای
ــی ــازیبرخ ــالمی،محدودس ــاریاس معم
بناهــاازجملــهآشــپزخانهوســرویس
بهداشــتیبــهتبعیــتازیکالگــویصحیح
)بــدونمحدودســازیخالقیتهــاوســالیق
شــخصیدرکلنقشــه(،تعییــنمحــدوده
ــر ــایه ــدادواحده ــاتوتع ــدادطبق تع
طبقــه،تعییــنالگــویعملــیپوشــانندگی
ــه ــانو...ازجمل ــدآپارتم دربورودیواح
وظایــفمهــمنهادهــایکالننظــاماســت.
درصــورتعمــلایــننهادهــابــهوظایــف
خــوددرمــوردآپارتماننشــینیبســیاریاز
آســیبهایآندرکوتــاهمــدتوبلندمــدت
ــات ــناقدام ــامای ــاانج ــیرود.ب ــنم ازبی
میتوانیــمامیــدوارباشــیمکــهکارکردهــای
ــای ــدآموزهه ــوردتأکی ــهم ــهک اصلیخان
اســالمیاســتدرواحدهــایآپارتمانــینیز

تــداومداشــتهباشــد.

 مهمترین ساختار شهری 
مجتمعهای مسکونی عبارتند 

از مسجد محوری است، 
مجتمعهای مسکونی وتجاری را با 
محوریت مساجد بسازیم به طوری 
که دسترسی همه اعضاء به مسجد 

به آسانی صورت گیرد
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ــنو ــتوباالتری ــزءاس ــادج ــادتهفت عب
ــنجــزءآنکســبروزیحــالل بزرگتری
اســت.ویکــیازحقــوقفرزنــدبــرپــدرش
ــزازراهحــالل،روزی ــه...ج ــناســتک ای
)(اوراتامیــننکنــد.امــامصــادق
ــش ــددعای ــسبخواه ــرک ــد:)ه میفرمای
مســتجابشــود،بایدکســبخــودراحالل
کنــدوحــقمــردمرابپــردازد.دعــایهیــچ
بنــدهایکــهمــالحرامدرشــکمشباشــد
ــه ــد،ب ــشباش ــرگردن ــیب ــقکس ــاح ی
درگاهخــدابــاالنمــیرود.(دردینمــابرای
رزقحــاللفرمولــیوجــوددارد.عناصراین

فرمــولبــهقــرارزیــرمیباشــند:

ــه رازقیــت خــدا اعتقــاد داشــته  ب
ــاش: ب

ــدنداشــتنبدانچــهدر ــیوامی ــیاعتنائ ب
ــنتوانگــری دســتمــردماســتبزرگتری
اســت.پیامبــر)(میفرماینــد:هــر
کــسازغیــرخــدابُِبــرد،خداونــد،هزینــه
ــی ــدوازجای ــنمیکن ــیاوراتامی زندگ
ــا ــدارد،روزیاشمیدهــد؛اّم کــهانتظــارن
هــرکــسچشــمامیــدشبــهدنیــاباشــد،

ــذارد. ــاوامیگ ــهدنی ــد،اوراب خداون
مدبرانــه،  حداکثــری  تــالش  
ــاش: ــته ب ــه داش ــه و صبوران متوکالن
تــالشدرجهــتکســبروزیحــالل
ــزاهمیــتاســتکــهحضــرت چنــانحائ
ــا ــیب ــرکس ــد:اگ ــد)(فرمودن محم
ــورد،درروز ــدوروزیبخ ــتشکارکن دس
قیامــتدرزمــرهوگــروهانبیــاءاســت
وخــداثــوابانبیــاءرابــهاومیدهــد.
واصلــیتریــنعامــلرزقوروزیســعیو

ــت. ــردناس ــرک ــالشوفک ت

ــه  ــواده ات را ب ــاش و خان ــع ب  قان
ــن:  ــویق ک ــت تش قناع

هــرکــسبــهمقــدارکفایــت،قناعــتکند،
ــه ــشزمین ــرایخوی ــدوب آســایشمییاب
)(گشــایشفراهــممیکنــد.امامرضــا
میفرماینــد:هــرکـــسبــهرزقوروزیکم
ازخــداراضــیباشــد،خداونــدازعمــلکــم

اوراضــیخواهــدبــود.

 خمــس مالــت را بــده و احســان و 
نیکــوکاری کــن: 

ظاهــرخمــس،کمکــردنمــالاســت.امــا
ــردن، ــداک ــتپی ــمبرک ــنخمــسه باط
هــمشــراکتوهــمســرمایهگذاریآخــرت
اســت.کارخیــروصدقــه،فقــررامیبَرنــد،
ــد ــرگب ــادم ــدوهفت ــرمیافزاین ــرعم ب
راازصاحــبخــوددورمیکننــد.چنانچــه
ــه ــاصدق امــامعلــی)(میفرماینــد:ب

دادن،روزیخــودرافــرودآوریــد.

سحرخیز باش:
ــیروزی ــد:درپ ــر)(میفرماین پیامب
ــه ــراک ــید؛چ ــزباش ــحرخی ــا،س ونیازه
حرکــتدرآغــازروز،]مایــه[برکــتو

ــت. ــروزیاس پی

ــی  ــد طالی ــت کلی ــاز اول وق نم
روزی: و  رزق  افزایــش 

ایمــانوتقــواازاصلیتریــنعوامــلایجــاد
ــت،در ــاللاس ــبروزیح ــتدرکس برک
ایــنمیــانآنچیــزیکــهنقــشبنیــادی
رادرافزایــشرزقوروزیایفــامیکنــد
)(نمــازاولوقــتاســت.پیامبــراکــرم

فرمــودهانــد:بنــدهاینیســتکــهبــهوقت
هــاینمــازارزشبدهــد،مگــراینکــهمــن
ــم. ــنمیکن ــرایاوتضمی ــزراب ــهچی س
و آســایش گرفتاریهــا، شــدن رفــع
خوشــی،بــهموقــعبــودنمــردنورهایــی

ــد2( ــارجل ــفینتهالبح ازآتش)س

نــوع  از  البتــه  کنیــد  ازدواج  
آســانش :

ازنظــردینــی،ازدواجمشــروطبــهمتمکــن
بــودنودارابــودنشــغلومســکنو
ــهدر ــتک ــبنیس ــزلمناس ــبابمن اس
صــورتعــدموجــودایــنمــوارد،ازازدواج
ممانعــتبــهعمــلآیــدیــااینکــهتوصیــه
ــات ــهعــدمانجــامآنشــود؛بلکــهدرآی ب
بــرای کــه شــده ســفارش روایــات و
ــراس ــداریه ــرون ــهازدواجازفق ــدامب اق
نداشــتهباشــید.قرآنکریــمدرآیــهشــریفه
)َوأَنِکُحــوااأْلَیَاَمــی(میفرمایــد:بــرای
ازدواجمجــرداناقــدامکنیــدوازفقــرآنها
نترســید؛چــون)اِنیَُکونُــواُفَقــَراَءیُْغِنِهــُم
ــدا ــندخ ــرباش ــرفقی ــِه(اگ ــنَفْضلِ ُِم اهللَّ

ــرد. ــدک ــازخواه ــینی ــاراب آنه

در  را  کوچــک  کارهــای  ایــن  
ــد: ــاظ کنی ــان لح ــبک زندگی ت س
شــایداصــالفکــرشراهــمنتوانیــدبکنیــد
ــای ــی،کاره ــواردکل ــنم ــارای ــهدرکن ک
کوچکــیهــمهســتندکــهمیتواننــدرزق
وروزیراافزایــشدهنــد.بــهعنــوانمثــال
ــز ــاستمی ــتداری،لب ــهامان ــوانب میت
پوشــیدن،عطــرزدن،خانــهراگلــکاری
ــه ــهب ــراغخان ــردنچ ــنک ــردنوروش ک

وقــتغــروباشــارهکــرد.
ــتغفار ــفر،اس ــیهمچــونس ــهکارهای البت
ــامحســین ــرکام ــارتقبرمتب ــه،زی وتوب
اذکاریهمچــون گفتــن و علیهالســالم
از پــس مرتبــه هفتــاد فتــاح« »یــا
ــه ــدمرتب ــاب«ص ــاوه ــح،»ی ــازصب نم
ــر ــرذک ــتب ــر،مداوم ــازعص ــسازنم پ
ــدنســورههای»واقعــه«، »یاغنــی«وخوان
آیتالکرســی و »مّزّمــل« »والذاریــات«،
ودعــایفــرجنیــزدرایــنزمینــهبســیار
ــه ــننکت ــرای ــانذک ــت.درپای ــراس موث
ــم ــهگفتی ــهآنچ ــههم ــتک ــروریاس ض
محقــقنمیشــود،مگــراینکــهامیدتــانرا

ــد. ــداببری ــرخ ازغی

پیامبر)(:ازاستعمالسنگحرامدرساختمانبپرهیزیدکهمایهویرانیاست.]مستدرکالوسائل،ج3،ص472[

چند راهکار برای کسب روزی حالل در زندگی
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ارائه خدمات در حوزه نقشهبرداری 
را از ما بخواهید

شـــرکتســـرمایهگذاریســـاختمانی
وتوســـعهنویـــدخراســـانبـــاکســـب
ــا ــازیوبـ ــکانبوهسـ ــهیـ ــوزپایـ مجـ
ســـابقهفعالیـــتبیـــشاز10ســـال
ـــرداری ـــهب ـــاتنقش ـــهخدم ـــیارائ آمادگ
ــی، ــتتوپوگرافـ ــایبرداشـ درزمینههـ
تهیـــهنقشـــههایUTMومـــاده147،
ـــهاز ـــهنقش ـــل،تهی ـــالنپروفی ـــهپ تهی
ـــی، ـــاتخاک ـــامعملی ـــرآوردانج ـــت،ب بلی
ـــت ـــارعای ـــاورزیب ـــیکش ـــکاراض تفکی
تخفیـــفودادناولویـــتاجـــرایســـفارش
بـــهشـــماســـهامدارانمحتـــرمرادارد.

تلفن تماس: داخلی 130- 37657940 
همراه:09337935840

پاسخ به سواالت متداول سهامداران
بــاتوجــهبــهحجــمانبــوهپیامکهــا،
ایمیــلویــاپیامهایــیکــهازطریــق
کانــالتلگــرامدریافــتشــدهاســتو
همچنینتشــابهســواالت،متاســفانهامکان
پاســخگوییبــههمــهســواالتوجودنــدارد
ــهبرخــیاز ــهمنظــورپاســخگوییب ــذاب ل
ــداولســهامداران،پاســخالزم ســواالتمت

ــدهاســت ــلدادهش ــرحذی ــهش ب
*ســود مصــوب ســهام نویــد در چــه 

تاریخــی پرداخــت مــی شــود؟
پاســخ:مطابــققانونتجــارتســودمصوب
ــت ــالیانهمیبایس ــیس ــععموم درمجم
طــیهشــتمــاهازتاریــختصویــبســود

ــهســهامدارانپرداخــتگــردد. ب
وانشــاءاهللبــهمحــضتامیــناعتبارســود
پرداخــتواطالعرســانیخواهــدشــد.
ــهامداران ــماس ــهش ــاب ــنهادم ــاپیش ام

عزیــزایــناســتکــهبــاتوجــهبــهاجــرای
طــرحتبدیــلســودنویــدبــهســهمســپاد
کــهشــرحآندرصفحــه21آمــدهاســت
درایــنطــرحمشــارکتجســتهوازمزایــای

ــد. ــدگردی آنبهرهمن
*آیــا قیمــت ســهم و زمین که توســط 
بنگاههــای امــالک بیــان میشــود 

قابــل اســتناد اســت؟
پاســخ:ازآنجــاکــهایــنشــرکتمتعلــق
ــدو ــرممیباش ــهامدارانمحت ــماس ــهش ب
مدیــرانوکارکنــانشــرکتبهعنــوانامین
شــمادرراســتایحفــظمنافــعســهامداران
تــالشمینماینــد،لــذاپیشــنهادمیگــردد
ســهامدارانمحتــرمبــهمنظــورجلوگیــری
ازســوءاســتفادهاحتمالــیســودجویان
پیــشازهرگونــهنقــلوانتقــالســهمویــا
خریــدوفــروشزمیــنبــاامــورســهامویــا

ــد. امــالکشــرکتتمــاسحاصــلفرماین
ــن:051-37638097 تلف

ــهام  ــت س ــالع از وضعی ــرای اط * ب
چگونــه می تــوان بــه پنل ســهامداری 

ــد وارد شــد؟ نوی
ــتفاده ــتاس ــاًجه ــی،لطف ــهامدارگرام س
ــه ــریک ــامکارب ــهامداران،ن ــالس ازپرت
ــد ــتوک ــهامداریشماس ــدس ــانک هم
ملــیخــودرابعنــوانرمــزعبــورواردنموده
وســپسبــاورودبــهپنلســهامداریشــما
برگههــای و ســهام تعــداد میتوانیــد
ــده ــامنماین ــهمون ــتروزس ــهم،قیم س
خــودرامشــاهدهنمائیــدویــابــرایاطــالع
ــتم ــقسیس ــهامازطری ــتروزس ازقیم
ــه ــدد123راب ــرکت،ع ــکش ــعپیام جام

ــد. ــالنمایی ــماره30002146ارس ش

ــن ــنمبی ــاتدی ــنواجب ــیازمهمتری یک
ــوردار ــژهایبرخ ــتوی ــهازاهمی ــالمک اس
ــت، ــناس ــکامدی ــریاح ــد،فراگی میباش
کســیکــهاســالمرابــهعنــواندیــنخــود
ــه ــایآنراب ــدبرنامهه ــدبای ــرمیگزین ب
ــی ــایزندگ ــهقلمروه ــلدرهم ــورکام ط
خــودبپذیــردورفتــاروعملکــردخویــشرا
مطابــقبــااحــکامدینتنظیــمنمایــد،انجام
ــردمســلمان ــدف ــیمیطلب ــنتکلیف چنی
ــهمقــدارمــوردنیــازشازاحــکام نســبتب
ــش ــاجداردوبرای ــهآناحتی ــهب ــنک دی
ــا ــدت ــداکن ــناختپی ــد،ش ــشمیآی پی
بتوانــدآنرادرزندگــیخــوداجــراءنمایددر
حدیثــیازامــامصــادق)(نقــلشــده:
ــارهحــاللو ــراگرفتــنیــکحدیــثدرب ف
حــرامازشــخصیراســتگو،بــرایتــوبهتراز
دنیــاوزروســیمهایآناســت)المحاســن(

سواالت متداول در باره نماز:
ــاز را  ــدا ً نم ــه عم ــی ک س 357 : کس
تــرک کنــد یــا ســبک بشــمارد چــه 

ــی دارد؟ حکم
ــت ــجنوب ــهدرپن ــهایک ــایروزان ج:نمازه
ــم ــاتبســیارمه ــدهمیشــود،ازواجب خوان

شــریعتاســالمیبــودهوبلکــهســتوندیــن
اســتوتــرکیــاســبکشــمردنآنشــرعاً

حــراموموجــباســتحقاقعقــاباســت.

ــرد  ــه مج ــاز ب ــت نم ــا وق س 379: آی
شــروع اذان آغــاز می شــود؟ یــا ایــن 
ــا اذان تمــام  ــد صبــر نمــود ت کــه بای
ــدن  ــه خوان ــروع ب ــپس ش ــود و س ش
نمــاز کــرد؟ آیــا روزه دار جایــز اســت 
بــه مجــرد شــروع اذان افطــار نمایــد 
یــا ایــن کــه بایــد صبــر کنــد تــا اذان 

تمــام شــود؟
ج:اگــراطمینــانحاصــلشــودکــهاذاناز
ــتشــروعشــده، ــگامداخــلشــدنوق هن

ــاناذانالزمنیســت. ــاپای ــرکــردنت صب

س392: اگــر شــخصی مدتــی بــر 
ســجاده یــا بــا لباســی کــه خمــس به 
آن تعلــق گرفتــه اســت، نمــاز بخواند، 

نمازهــای او چــه حکمــی دارد؟
ــهآن ــسب ــقخم ــهتعل ــلب ــرجه ج:اگ
مــالویــابــهحکــمتصــرفدرآن،داشــته
نمازهائــیکــهتــابــهحــالدرآنخوانــده،

ــحاســت. صحی

گیری احکام شــرعی  اهمیــت فرا
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 اسامی برندگان مسابقه فرهنگی

نظــربــهبرگــزاریمســابقهفرهنگــیپیامکــیشــماره5درنشــریه
نویــدوتوســعهدرســال1395تعــداد700نفــربــاارســالجــواباز
ــد طریــقسیســتمپیامــکدرایــندورهازمســابقهشــرکتنمودن
ــد ــحرابرایمــانارســالفرمودن ــرپاســخصحی ــداد161نف ــهتع ک
ــه ــدب ــررش ــرکتمق ــرمش ــرهمحت ــتمدی ــههیئ ــابرمصوب وبن
ــدخراســان ــنســالگردتاســیسشــرکتنوی مناســبتدوازدهمی
بیــنعزیــزانشــرکتکننــدهقرعــهکشــیبعمــلآیــد.و12نفــر
بعنــوانبرنــدگانمســابقهمشــخصگردنــدوبــههــرنفــرازبرندگان
ــاع ــهدف ــامهفت ــذادرای ــود.فل ــداءش ــالاه ــغ1.500.000ری مبل
مقــدسبحمــدا...قرعهکشــیانجــامشــد.واســامیبرندگانمســابقه
ــردگان ــلمشــخصواعــالممیگــردد.نامب ــهشــرحذی یادشــدهب
ــا28اســفندماه ــهخــودت ــتهدی ــدجهــتدریاف ــرممیتوانن محت
ــاشــماره ــاب ــطعمومــیشــرکتمراجعــهوی ــهرواب ســال1396ب

ــد. تلفــن37657936-051تمــاسحاصــلفرماین

ــره باغــي،  ــرادران: حامــد حیــدری، علیرضــا ق اســامی ب
علیرضــا رحیمــی، عباســعلی ارجــی، غالمعلــي قدیمــي، 
هــادی قاســمی، علــي اصغــر بابــا صفــري، حســین دالور

اســامی خواهــران: عاطفــه عاقبتــی، طاهــره فتحــی، زهرا 
ــت عصمتی ــان، عصم ابراهیمی

        ششمین مسابقه نشریه
راهنمای شرکت در مسابقه فرهنگی: 

ــحرا ــایصحی ــددگزینهه ــابقهع ــرکتدرمس ــتش ــاجه لطف
درکنــارهــمیادداشــتنمــودهوبــهشــماره30002146پیامــک
نماییــد.بــرایمثــالفــرضکنیــدپاســخســئوالهایاولگزینــه1
دومگزینــه3وســومگزینــه4وچهــارمگزینــه2صحیــحمیباشــد
شــمامیبایســتعــدد1342رابــهعنــوانجــوابمســابقهبرایمــان

ارســالکنیــد.
ــه ــدقرع ــهقی ــابقهب ــدگانمس ــرکتکنن ــدادیازش ــهتع ب
ــت ــزجه ــدگاننی ــامیبرن ــردد.واس ــداءمیگ ــیاه جوائزنفیس

ــرامو ــالتلگ ــرکتوکان ــایتش ــزاندروبس ــماعزی ــالعش اط
همچنییــندرشــمارهبعــدینشــریهدرجخواهــدشــد.الزم بــه 
توضیــح اســت کلیــه ســهامداران محتــرم و خانــواده های 
ــدان (  ــان )شــامل همســر و فرزن محتــرم درجــه یــک آن

ــد. ــرکت نماین ــابقه ش ــن مس ــد در ای میتوانن
سواالت ششمین مسابقه فرهنگی

ــت و  ــزء اس ــاد ج ــادت هفت ــات عب ــوال 1- برابرروای س
باالتریــن و بزرگ تریــن جــزء آن چیســت؟

1(انفاقکردندرراهخدا
2(کسبروزیحاللاست

3(نمازشب
4(جهادفیسبیلهاله


ــوب  ــکن مطل ــای مس ــن ویژگیه ــوال 2- از مهمتری س

اســالمی اســت؟
1(حافظعفتوحیاباشد

2(ازنوروافتابگیریخوبیبرخوردارباشد
3(روبهقبلهساختهشود

4(ازاستحکامباالییبرخوردارباشد

ســوال 3- از ســـال 90 تا ســـال 96 قیمت هرســـهم چند 
درصد رشـــد داشــته اســت؟

1(10درصد
2(120درصد
3(190درصد
4(242درصد

ــرکت  ــراء ش ــت اج ــروژه در دس ــن پ ــوال 4- از مهمتری س
نویــد؟

1(آمادهسازیاراضی44هکتارینوید
2(بازگشاییادامهمسیربلوارخیامشمالی

3(گزینههای1و2صحیحاست
4(پروژهمجتمعتجارینوید

گی
�ن ر�ه

ن
ه � مسا�ب�ت

امامسجاد)(:سعادتوخوشبختيانساندرحفظوکنترلاعضاءوجوارحخودازهرگونهکارزشتوخالفاست.
]تحفالعقول[
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�ت حکا�ی

 هر چه بکاریم همان را برداشت می کنیم.
اربــاِبلقمــانبــهاودســتوردادکــهدرزمینــش،بــرایاوکنجــد

. رد بکا
ولیاوُجوکاشت.

وقِتدرو،اربابگفت:چراُجوکاشتی؟
لقمانگفت:ازخداامیدداشتمکهبرایتوکنجدبرویاند.

اربابشگفت:مگراینممکناست؟!
لقمانگفت:

تــورامیبینــمکــهخــدایتعالــیرانافرمانــیمیکنــیدر
ــتداری. ــدبهش ــهازاوامی ــیک حال

لذاگفتمشایدآنهمبشود.
آنگاهاربابشگریستواوراآزادساخت.

)برگرفتهازکتابلقمانحکیم(

 این طوری لو رفت
دوتــاازبچههــایگــردان،غولــیراهمــراهخودشــانآوردهبودنــد

وهــایهــایمیخندیدنــد.گفتــم:ایــنکیــه؟
گفتند:»عراقی«

گفتم:»چطوریاسیرشکردید؟«میخندیدند.
گفتنــد:»ازشــبعملیــاتپنهــانشــدهبــود.تشــنگیبــهاوفشــار
آوردهبــالبــاسبســیجیهاآمــدهبــودایســتگاهصلواتــیتــاشــربت

بگیــرد.پــولدادهبود.
ــد.)برگرفتــهاز ــورفتــهاســت.بچههــاهنــوزمیخندیدن اینطــوریل

ســایتلبخنــدســنگر(

 هدیه خدا
ــادی ــود.اوهــرروزمقــدارزی شــغلمــردیتمیزکــردنســاحلب
ازصدفهــایشکســتهوبــدبــوراازکنــاردریــاجمــعآوری
ــهصدفهــالعنــتمیفرســتادچــونکارشرا میکــرد.ومــدامب
خیلــیزیــادمیکردنــد.اوبایــدهــرروزآنهــارارویهــمانباشــته

ــداخالقــیانجــاممــیداد. ــاب میکــردوهمیشــهایــنکارراب
ــهاوپیشــنهادکــردکــهخــودشرااز روزییکــیازدوســتانشب
ــرده ــودرســتک ــایبدب ــاصدفه ــهب ــیک ــوهبزرگ ــنک ــرای ش
ــن ــراوانای ــتیاقف ــیواش ــاقدرشناس ــد.اوب ــالصکن ــود،خ ب

ــت. ــنهادراپذیرف پیش
ــد.آن ــررادیدن ــییکدیگ ــرد،درجای ــد،آندوم ــالبع ــکس ی
ــرود. ــدنقصــرشب ــهدی ــاب دوســتقدیمــیازاودعــوتکــردت
ــردنظافتچــینمیتوانســتآنهمــه ــهآنجــارســیدندم ــیب وقت
ثــروترابــاورکنــدوازاوپرســیدچطــورتوانســتهچنیــنثروتــی

ــاورد. رابدســتبی
مــردثروتمنــدپاســخداد:»مــنهدیــهایراپذیرفتــمکــهخداونــد
هــرروزبــهتــومــیدادوتــوقبــولنمیکــردی!درتمــام

صدفهــاینفرتانگیــزتــو،مرواریــدینهفتــهبــود«
ــیدربطــنخســتگیهاو ــایاله ــاوموهبته ــعهدای ــرمواق اکث
رنجهــانهفتهانــد،ایــنمــاهســتیمکــهموهبتهایــیراکــهخــدا

عاشــقانهدراختیــارمــاقــرارمیدهــد،ندانســتهردمیکنیــم!

پیامبر)(:خداونددوستداردکهبندهاشرادرجستوجویروزیحاللخستهببیند.]کنزالعمال[



شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و توسعه نوید خراسان  زمستان 96

(خبر نامه داخلی ) 28

درنظــرداریــمهمــگامبــاروشنشــدنجزئیــاتبیشــتریازپــروژه
شــهرســبزالهیــه)اراضــی64هکتــاری(،جهــتاطــالعبیشــتر
ــم ــروژهعظی ــنپ ــونای ــتهایپیرام ــاتپیوس ــهامداران،اطالع س
ــرام ــالتلگ ــقکان ــاازطری ــبصرف ــارمطال ــم.انتش ــرنمایی منتش
شــرکتالهیــه)elahieh@(وســایرشــبکههایاجتماعــیرســمی
شــرکتخواهــدبــود.بــاتوجــهبههمــکاریروابــطعمومیشــرکت
ــن،ازفرصــت ــنشــرکتوزی ــدخراســان،ضمــنتشــکرازای نوی
پیــشآمــدهجهتانتشــاربخشــیازمطالبمنتشــرشــدهاســتفاده
میگــردد،دربخــشنخســتمطالــب،توضیحاتــیپیرامــونپــروژه
ــد. ــهش ــدارائ ــرگردی ــهمنتش ــبز«درویدئوییک ــر»شهرس فاخ
اینــکدرادامــهمباحــث،بخشهــایدوموســومدراختیــارشــما

قــرارگرفتــهاســت.
بخش دوم:

ــاراز ــارســال1388طــرحاســتفادهاز64هکت ــراینخســتینب ب
ــره ــتمدی ــهدرهیئ ــوارمهدی ــرببل ــعدرغ ــرکتواق ــیش اراض
ــم ــسازفراه ــاپ ــنپیگیریه ــدوای ــهمطــرحگردی شــرکتالهی
شــدنشــرایطدرســال1391واردفــازاجرایــیشــد.طــیمــدت
ــایذی ــازمانهاوارگانه ــاس ــتردهایب ــایگس ــالرایزنیه 5س
ــدوده ــهمح ــیب ــناراض ــلآنورودای ــدوحاص ــامش ــطانج رب
شــهریمشــهدمقــدسوتهیــهطــرحتفصیلــیبــرایآنگردیــد.
ــم ــیارک ــمبس ــاتراک ــکونیب ــیمس ــناراض ــریای ــدهکارب عم
)ویالیــی(اســت.طــیایــنطــرحکــهپــروژهشــهرســبزالهیــهنــام
گرفتــهاســت؛بــراینخســتینبــاردرمشــهد،منطقــهایباپوشــش
گیاهــیمناســبودسترســیآســانبــهییالقــاتشــاندیزوطرقبهو

بــارویکــرد»زندگــیآرام«شــکلمیگیــرد.
کلیــهخدمــاتوامکانــاترفاهیوزیرســاختیبرایســاکنینشــهر
ســبزپیــشبینــیشــدهاســت.ازجملــهایــنخدمــاتمیتــوانبــه
تفکیــکشــبکههایآبشــربوآبمصرفــیوهمچنیــناســتفاده
ــت ــلبازیاف ــحســاختمانیقاب ــرومصال ــدپذی ــایتجدی ازانرژیه

ــارهنمود. اش
بخش سوم:

ــف ــیوقانونمنــدوتعری ــهمنطقــهایاصول ــرب ــلاراضــیبای تبدی
کاربــریمنحصــربــهفــردبــرایآنبــراســاسطــرحجامعمشــهد،
ازجملــهعواملــیهســتندکــهاثــرمســتقیمبررویســهامشــرکت
ــی، ــالهایآت ــودآوریس ــیازس ــشمهم ــتوبخ ــتهاس گذاش

ناشــیازعوایــدایــنپــروژهبــهســهامدارانخواهــدبــود.
درپــروژهشــهرســبز،تفکیکقطعــاتبصــورت1000متریاســت
وبرخــیقطعــاتازدوویــاســهممــردسترســیبــهخیابانهــای
ــد.یکــیازنکاتــیکــهدرطراحــیشــهریایــن فرعــیبرخوردارن
منطقــهلحــاظشــده،بــنبســتبــودنخیابانهــایفرعــیاســت،
ایــنموضــوعآرامــشســاکنینمنطقــهرادرپــیخواهــدداشــت،
پوشــشگیاهــیمناســبیبــرایخیابانهــاوفضــایســبزعمومــی
واختصاصــیدرنظــرگرفتــهشــدهاســت.درهــرمنــزلمســکونی
20درصــدســطحاشــغالبــرایاحــداثســاختمانوجــودخواهــد
داشــتو80درصــدمابقــیبــرایایجــادفضــایســبزوامکانــات

رفاهــیدرنظــرگرفتــهشــدهاســت.
اطالعیه مهم

پیــروانتشــارمطالبــیپیرامــونپــروژهفاخــرشــهرســبزازطریــق
کانــالتلگرامــیشــرکتالهیــهوســایرشــبکههایاجتماعــیبــه
ــااســتناد اطــالعمیرســاند،اخیــرامشــاهدهشــدهبرخــیافــرادب
ــره،اراضــی ــایمنتش ــتفادهازپیامه ــوءاس ــبوس ــنمطال ــهای ب
مشــاعمجــاوررادربــازاربــهنــامپــروژهشــرکتالهیــهعرضــهکرده
ــد.مواکــداًتوصیــهمیشــودایــنمطالــبکــذباســتوصرفــاً ان
ــهدر ــهک ــیشــرکتالهی ــطعموم ــقرواب ــارمنتشــرهازطری اخب
نشــریاترســمیویــاکانــالتلگــراموشــبکههایاجتماعیوابســته
بــهشــرکتمنتشــرمیشــودقابــلاســتناداســتوهرگونــهســوء
اســتفادهازایــناخبــارواطالعــاتجــرمتلقــیشــدهوعلیــهافــراد

خاطــیاقــدامقانونــیوقضایــیبــهعمــلخواهــدآمــد.
ــروش ــرف ــهدفت ــترب ــاتبیش ــباطالع ــهکس ــازب ــورتنی درص
شــرکتواقــعبلــوارالهیــهنبــشالهیــه20مراجعــهویــابــاتلفــن

ــد. ــلفرمایی ــاسحاص 35240020تم
******

آدرس دفتــر فــروش شــرکت الهیــه : بلــوار الهیــه نبــش 
ــن 35240020  ــه 20 تلف الهی

@elahieh :کانالتلگرام
@elahiye:ارتباطباروابطعمومی

@elfamily_bot:رباتخانوادهالهیه
سامانهپیامک:10000810

www.elahieh.com:وبسایتشرکت
http://www.instagram.com/elahiye.co:صفحهاینستاگرام

با پروژه شهر سبز الهیه آشنا شوید

امامعلی)(:درشهرهایبزرگسکونتکنزیرامرکزاجتماعمسلماناناست،وازجاهاییکهمردمآنازیادخدا
غافلند،وبهیکدیگرستمروامیدارند،وبراطاعتازخدابهیکدیگرکمکنمیکنند،بپرهیز]نهجالبالغه،نامه69[
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بــهگــزارشروابــطعمومــیســپاد،
حصارینــژاد جعفــر دکتــر آقــای
مدیرعامــلشــرکتســپادبــابیــان
ــت ــیدرجه ــایبزرگ ــهتصمیمه اینک
اقتصــادیشــرکتدرحــال ارتقــای
اتخــاذاســتگفــت:ســپادظرفیتهــای
ــا ــدب ــهمیتوان ــیعیداردک ــوهوس بالق
آندرمســیرهای اجــرادرآوردن بــه
ــبی ــاعمناس ــهانتف ــحاقتصــادیب صحی
دســتیابــدکــهایــنامــرجــزبــا
ــا ــقفرصته ــیدقی ــیوشناساس بررس

ــد. ــدش ــرنخواه میس
ویافــزود:ســعیشــدهاســتاطالعاتــی
هیئــت اختیــار در دقیــق و موثــق

مدیــرهســپادقــرارگیــردتــابــراســاس
ــی ــتراتژیکصحیح ــایاس آنتصمیمه
ــهعبــارتدیگــرتغییــر گرفتــهشــود،ب
ســپاد اقتصــادی فعالیتهــای ریــل
اقتصــادی عمیــق بینــش گــرو در
ــحو ــاتصحی ــااطالع ــرهب ــتمدی هیئ

ــت. ــدهاس ــیش کارشناس
ــای ــررویکرده ــژادتغیی ــرحصارین دکت
کار دســتور در را ســپاد درآمدزایــی
هیئــتمدیــرهدانســتوتصریــحکــرد:
ــد ــادرآم ــبوکارب ــیکس ــایفعل فض
زایــیمناســبمدتــیاســتکــهاز
ــه ــهگرفت ــنومســکنفاصل ــوزهزمی ح
ــررویکردهــای ــاتغیی ــدب اســتکــهبای

ــاد ــهایج ــبتب ــادی،نس ــباقتص مناس
جریانهــایتــازهوپایــداردرآمــدی
ــدام ــازندهاق ــودآوروس ــکلیس ــهش ب

ــم. نمایی
ــای ــففعالیته ــرد:تعری ــحک ویتصری
جدیــدشــرکتدرمقیــاسســپاداســت
ــانگاهــی ــاب ــبهمــانارزشه ودرقال
ــعه ــیوتوس ــتآبادان ــازندهودرجه س
میهــنعزیزمــانودرراســتایارکان
اقتصــادمقاومتــیخواهــدبــودکــه
ــرهســپاد ــتمدی ــتتوســطهیئ ــادق ب
همــواره و اســت بررســی حــال در
ــنهادات ــراتوپیش ــتنظ ــادهدریاف آم

ــود. ــمب ــرمخواهی ــهامدارانمحت س

گزارشی از روند فعالیت شرکت سپاد خراسان در سال جاری

فصلی تازه در فعالیتهای اقتصادی شرکت سپاد در راه است
همزمــانبــاتکامــلدنیــایتجــارتوظهــوررقابــتگســتردهدربــازار،بــازتعریــفرویکردهــایاقتصــادی
شــرکتهاامــریاجتنــابناپذیــراســتکــهایــنامــرجــزبــاشناســاییشــاخصهایمتعالــیســازی
ــود.بیگمــانتغییــردر ــرایمجموعــهایاقتصــادیوحرکــتدرمســیرآنامــکانپذیــرنخواهــدب ب
جهــتایــنشــاخصهاهیئــتمدیــرهومدیرعاملــیتوانمنــد،پــرکار،ریســکپذیر،خــالقوبــاتجربــهرا
میطلبــدتــابــابررســیشــرایطموجــود،بهتریــنتصمیمهــارادرجهــتتعالــیشــرکتودرنهایــت

انتفــاعســهامدارانمحتــرماتخــاذنماینــد.
بــههمیــنمنظــوروجهــتآگاهــیازرونــدفعالیتهــایروبــهتعالــیشــرکتدرحوزههــایمختلــف،

پــایصحبتهــایمدیرعامــلشــرکتســپادمینیشــینیم.

مدیرعامــلشــرکتســپادخراســاندرادامــهبــااشــارهبــه
ــر ــهامنظی ــروشس ــایف ــهامدارانازطرحه ــوبس ــتقبالخ اس
ــم ــدففراه ــاه ــهامب ــروشس ــایف ــت:طرحه ــاس«گف »الم
آوردنشــرایطمناســبخریــدســهامبــرایســهامدارانیکــهقصد

ــود. ــرامیش ــد،اج ــپادرادارن ــرمایهگذاریدرس ــشس افزای
ــه ــابیاناینکــهطــرح»المــاس«ب ــژادب ــرجعفــرحصــارین دکت

ــهســهامداران ــتب ــژهودرراســتایخدم ــکطــرحوی ــوانی عن
محتــرمســپاداجــراشــدهاســت،گفــت:ازابتــدایشــهریورمــاه
امســالنســبتبــهبرگــزاریطــرحفــروشاقســاطیســهامویــژه
ــاس ــقشــرکتالم ــاس«ازطری ــام»الم ــان ــپادب ــهامدارانس س
شــرقســپادخــاورانبــهعنــوانکارگــزارامــورســهامســپاداقــدام
شــدکــهتاکنــونبــااســتقبالخوبــینیــزمواجــهشــدهاســت.

طرح الماس با هدف خدمت به سهامداران سپاد با استقبال خوبی اجرا شد

حضرتفاطمهفرمود:هرکسعباداتوکارهايخودراخالصانهبرايخداانجامدهد،خداوندبهترینمصلحتهاو
برکاتخودرابراياوتقدیرمينماید.]بحار:ج67،ص249[
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