پيامبر خدا () 
از كسى كه خداوند او را ولى امر شما كرده است ،شنوايى و اطاعت داشته
باشيد كه او رشته كار اسالم است [األمالي للمفيد  :ص،14ج]2
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مقام معظم رهبری حضرت آیتاهلل امام خامنهای
و عــرض کردیــم ،بیــن اشــتغال و تولیــد م ّلــی ارتبــاط
وجــود دارد .اگــر مــا بخواهیــم اشــتغال در کشــور
بــه وجــود بیایــد ،بایــد بــه تولیــد م ّلــی  -تولیــدِ بــه
ـام کلمــه؛ تولیــد صنعتــی ،تولیــد کشــاورزی،
معنــای عـ ّ
تولیــد خدمــات -اه ّم ّیــت بدهیــم؛ همـهی اینها بایســتی
توجــه قــرار بگیــرد و بــرای اینهــا برنام هریــزی
مــورد ّ
بشــود .اینهــا چیزهایــی نیســت کــه جایــز باشــد مــا
اینهــا را تأخیــر بیندازیــم ،بایــد در ا ّولیــن فرصتهــا
ی ربــط -هرکــه مســئول اســت و مســئول
مســئولین ذ 
خواهــد بــود -بــه ایــن مســئله بپــردازد .بنابرایــن ،ایــن
مســائل ،جــزو مســائل اولویّــتدار و درج ـهی ا ّول نظــام
اســت.
سخنرانی فرمانده کل قوا در مراسم
دانشآموختگی دانشجویان دانشگاه
امام حسین ( )سال 1396
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نشریه نوید وتوسعه
شمارهدوازدهم  -زمستان 1396
صاحب امتیاز:
شرکت سرمایهگذاری ساختمانی و توسعه نوید خراسان
شورای سیاستگذاری:
آقایان :مهندس محمدهادی حسینی سرچشمه
غالمرضا اصغرزاده گلزار ،مهندس محمدرضا دیمهکار
عباس پورایران ،علی مهاجرانی و مصطفی رئوفی پور
مدیرمسئول :مهندس محمد هادی حسینی سرچشمه
سردبیر :محمود بهاءالدینی
امور هماهنگی و پشتیبانی :جالل امیرآبادی
عکس :حسن کرمی  
کارشناس مذهبی :حجهاالسالم مهدی بهادری  
تصحیح و ویراستاری :عباس گلمحمدی
صفحهآرایی وگرافیک :مجتمع تبلیغاتی تمدنبرتر

حضرت امامرضا)امامت و رهبرى ،رشتهدارى دين و نظامبخشى مسلمانان است و
مـوجب اصـالح دنيـا و ع ّزت و سربلندى مؤمنان است[ .عیوناخبارالرضا ] 

پیام مدیر عامل

سهامداران گرامی شرکت نوید
با اهداء سالم
ســال  1396کــه بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری
ســال اشــتغال و تولیــد نامگــذاری شــده در حالــی از
نیمــه گذشــته کــه متأســفانه رکــود حاکــم بــر بــازار
وارد ســال پنجــم شــد و اکثــر شــرکتهای بــزرگ
شنــام بــا مشــکالت زیــادی روبــرو شــدند امــا
و خو 
بحمــداهلل ایــن شــرکت بــا اتکاء بــه خداونــد و دعــای خیــر ســهامداران صبور و
همــراه خــود در حــال گــذر از ایــن دوران طوالنــی رکود میباشــد .اگرچه ســیر
ی ابــاغنهائــی طــرح تفصیلــی طوالنــی گردیــد،لیکــن بــا تــاش
مراحــل ادار 
و پیگیر 
یهــای بــه عمــل آمــده و  بــا توجــه بــه رونمایــی اخیــر از طــرح جامــع
ط اســتاندار و بــا حضور شــهردار و شــورای اســامی شــهر مقدس
مشــهد توسـ 
مشــهد و قــول شــهردار محتــرم مبنــی بــر تعییــن تکلیــفهمــه طرحهــای
تفصیلــی تــا آخــر ســال جــاری ،امی دواریــم کــه ان شــاءاهلل در آینــده نزدیــک با
حــل مشــکل ابــاغ طرح تفصیلی شــرکت ،مســير رشــد ،شــکوفايي و بالندگی
هموارتــر گــردد ،از اینکــه بــه خادمیــن خــود اعتمــاد نمــوده همچنــان مــا را
بــا راهنمائیهــای دلســوزانه خویــش ارشــاد میکنیــد بســیار متشــکریم و
ت.
ایــن حمایــت بــرای مــا بزرگترین ســرمایه اسـ 
   با احترام
محمدهادی حسینی سرچشمه
مدیر عامل
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بسمهتعالی
ســرعت تولیــد اطالعــات درکنارگزینــش صحیــح اخبــار منتشرشــده
ازجملــه مــواردی اســت کــه ســاختار اطال عرســانی را در دهههــا و بــه ویــژه
ســالهای اخیــر دگرگــون ســاخته اســت .ایــن نکتــه بــا توجــه بــه اهمیــت
اطالعرســانی و لــزوم نشــر اخبــار موثــق اهمیــت ِویــژهای یافتــه اســت و
چنانچــه ایــن رونــد اطال عرســانی خدشــهدار شــود ،افــکار عمومــی جامعــه
آســیب خواهــد خــورد و اساســاً دســتیابی بــه توســعه پایــدار و رشــد و
پیشــرفت و رونــق اقتصــادی در جهــان امــروز کــه بــه عصــر ارتباطــات معــروف
اســت ،بــدون توجــه بــه اصــل اطالعرســانی صادقانــه ممکــن نخواهــد بــود                                                                                                                                             .
نشــریه شــرکت ســرمایهگذاری ســاختمانی و توســعه نویــد خراســان کــه 7
ســال از انتشــار نخســتین شــماره آن میگــذرد ،ازجملــه ابزارهــای اطالعرســانی،
تخصصــی و فرهنگــی محســوب میشــود کــه بــا تکیــه براصــل اطالعرســانی
صادقانــه و شــفاف و بــا حمایــت مدیــر عامــل و دیگــر اعضــاء محتــرم  هیئــت
مدیــره دلســوز ،همــواره بــا اقبــال کــم نظیــر ســهامداران و ســایر مخاطبــان
مواجــه شــده اســت .خــدای را شــاکریم کــه تاکنــون ضمــن تکیــه برمشــی
آگاهــی بخشــی واطال عرســانی صادقانــه ،درارتقــای بينــش و فرهنــگ معنــوی
و اقتصــادی مخاطبــان خــود ســهم بــه ســزایی داشــته و بــا انتخــاب شــیوههای
بدیــع  ایــن مســیر را بــا هزینـ هی انــدک و کمتریــن خطایی طــی نموده ایــم .در
پایــان ضمــن تشــکر از همــه ســهامداران و ســایرافرادی کــه در ایــن مــدت هفت
ســاله بــا نظــرات و پیشــنهادات و انتقــادات ســازنده ،خودشــان خادمیــن خــود
ینمایی ـ م بــا
را در بــارور کــردن نشــریهنویــد و توســعه یــاری کردنــد تقاضــا م 
راهنمایــی مشــفقانه خویــش مــا را در ادامــه مســیر یــاری فرماینــد                                        .
باتشکر فراوان /سر دبیر
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برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت نویدخراسان

وکالی صاحبــان ســهام بــا پرداخــت مبلــغ ســی و نــه
میلیــارد و هفتصــد و بیســت میلیــون ریــال به ســهامداران
بعنــوا 
ن ســود نقــدی در مهلــت قانونــی موافقــت نمودنــد.
بــا توجــه بــه دعوتــی کــه از ســهامداران ارجمنــد شــرکت و وکالی
محتــرم آنــان بعمــل آمــده بــود ،جلســه مجمــع عمومــی عــادی

چهارشــنبه مــورخ 1396/4/28
مذکــور در ســاعت  10صبــح روز
درمشــهد محــل نمازخانــه شــرکت ســپاد واقــع در بلــوار خیــام
شــمالی ،بلــوار بهارســتان تشــکیل گردیــد .جلســه پــس از تــاوت
آیاتــی از کالم ا ...مجیــد باحضــور  84درصــد صاحبــان رای ویا وکالی
آنــان رســمیت یافــت و در اجــرای مــاده  101قانــون تجــارت اقــدام
بــه اخــذ تصمیــم نمو دنــد و بــه اتفــاق آراء هیئــت رئیســه مجمــع
را بدیــن شــرح انتخــاب نمودنــد :آقایــان محمــد جهانیــا 
ن بعنــوان
رئیــس جلســه مجمــع،مهــدی طالبــی بهابــاد و علــی احمــد زاهدی
محبــوب  بعنــوان ناظریــن جلســه و آقــای غالمرضــا اصغــرزاده گلزار  
بعنــوان منشــی جلســه.
ســپس مجمــع عمومــی عــادی وارد اجرای دســتور جلســه
بشــرح ذیــل گردید.
 -1گـزارش هیئــت مدیــره بــه مجمــع عمومــی توســط مدیــر عامــل
شــرکت آقــای مهنـ د 
س محمد هادی حســینی سرچشــمه قرائت شــد.
 -2گــزارش بــازرس قانونــی بــه مجمع عمومی وفق اساســنامه شــرکت
توســط بــازرس قانونــی آقــای مصطفی رئوفــی پور قرائت شــد.
 -3مدیــر عامــل شــرکت بــه ســئواالت مطروحــه توســط حاضریــن
درخصــوص مفــاد گــزارش بــازرس قانونــی و ســایر امــور مربوطــه
پاســخ دادنــد.
-4ترازنامــه ،حســاب ســود و زیــان و عملکــرد ســال مالــی منتهــی به
 95/12/30بــه تصویب رســید.
 -5آقــای مصطفــی رئوف 
یپــوربعنــوان بــازرس اصلــی و آقــای

عبــداهلل محمــدی بعنــوان بــازرس علیالبــدل بــرای مــدت یکســال
انتخــاب شــدند.


 -6روزنامــه کثیراالنتشــار قــدس جهــت درج آگهیهــای شــرکت
تعییــن گردیــد.

 -7مجمــع عمومــی مقــرر داشــت بــه ازای هر ســهم  120ریــال و در
مجمــوع مبلــغ 39.720.000.000ریــال بــه عنــوان ســود نقــدی در
مهلــت قانونــی بــه ســهامداران پرداخــت گردد.
 -8مجمع عمومی به هیئت مدیره تکلیف نمود:
الــف -هیئــت مدیــرهمجــاز بــه فــروش اراضــی  44هکتاری شــرکت

نبــوده و پــس از
آمادهســازی بایــد توســط کار گــروه مشــورتی

کارشناســی و در مجمــع عمومــی تصمیمگیــری شــود.
ب -در خصــوص تعییــن ح 
قالجلســه اعضــاء هیئــت مدیــره بــرای
جلســات غیــر موظــف مقررشــد پیشــنهاد بــه کارگــروه ارائه گــردد و
براســاس تصویــب کارگــروه عمــل شــود.
ج -بــا توجــه بــه انتخــاب اعضــاء کار گــروه مشــورتی در مجمــع
عمومــی شــرکت ســپاد خراســان افــراد مذکــور بعنــوان منتخــب
مجمــع شــرکت نویــد نیــز خواهنــد بــود.
د -ســقف ترهیــن امــاک شــرکت بــرای اخــذ وام و تســهیال 
ت تــا ده
میلیــارد تومــان توســط مجمــعتعییــن گردیــد و مــازاد آن پــس از
تصویــب مجمــع عمومــی امکا 
نپذیــر خواهــد بــود.
 -9ممنوعیــت منــدرج در اصــل  141قانــون اساســی و مــواد 111و
 126و  147الیحــه اصالحــی قانــون تجــارت مشــمول هیــچ یــک از
اعضــاء هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل و بازرســان نمــی باشــد.
 -10مجمــع بــه مدیــر عامــل محتــرم وکالــت ،نمایندگــی و اختیــار
داد تــا بــا ارائــه ایــن صورتجلســه بــه اداره ثبــت شــرک 
تهای مشــهد
مراجعــه و نســبت بــه ثبــت آن اقــدام و ذیــل اســناد ،مــدارک و دفاتر
مربــوط را امضــاء نمایــد .در خاتمــه مجمــع از عملکــرد هیــات مدیره
در ســال مالــی  1395قدردانــی وبــا ذکــر صلــوات برمحمــد وآل
محمــد ( )در ســاعت  14بــکار خــود پایــان داد..
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ِفتاح الفَق ِر؛ ســوء تدبير ،كليد فقر است[.غرر الحكم]5572 ،
امام علی ُ :ســو ُء التَّدبي ِر م ُ

برگزاری مجمع فوق العاده شرکت نویدخراسان

بــا هــدف بررســی  و اصــاح  پــارهای از مــواد اساســنام ه شــرکت و بنــا بــه دعوتــی کــه از
ســهامداران شــرکت و یــا وکالی آنــان بعمــل آمــده بــود ،جلســه مجمــع عمومــی فو 
قالعــاده
شــرکت نویــد خراســان رأس ســاعت  8صبــح روز چهارشــنبه مــورخ  1396/4/28بــا
حضــور 70/3درصــد صاحبــان ســهام و یــا وکالی ارجمنــد آنــان در نمازخانــه مجتمــع فنــی
و مهندســی شــهید خو 
شســیما واقــع در بلــوار خیــام شــمالی ،بلــوار بهارســتان تشــکیل

گردیــد .در ابتــدای ایــن جلس ـه آیاتــی چنــد از کالم ا ...مجیــد تــاوت گردیــد .پــس از آن
بــا احــراز و حصــول نصــاب الزم و رســمیت یافتــن جلسـ ه ،آقــای محمــد جهانیــان بعنــوان
رئیــس جلســه مجمــع و آقایــان علــی احمــد زاهــدی محبوب  ومهــدی طالبــی بهابــاد وآقای
غالمرضــا اصغــرزاده گلــزار  بــه ترتیــب بعنــوان ناظریــن و منشــی جلســه انتخــاب شــدن د.
ســپس مجمــع وارد اجــرای دســتور جلســه بــه شــرح ذیــل گردیــد -1 :گــزارش  هیئــت
مدیــره بــه مجمــع عمومــی فــوق العــاده توســط مدیــر عامــل شــرکت آقــای محمــد هــادی
حســینی سرچشــمه قرائــت شــد.

 -2اعضــاء مجمــع نظــرات خــود را در رابطــه
بــا پیشــنهادات  هیئــت  مدیــره بــه جلســه
ارائــه نمودنــد .ســپس در رابطــه با پیشــنهادات
ارائــه شــده در گــزارش هیئــت مدیــره کــه بــه
صــورت مشــروح بیــان شــده بــود رأی گیــری
وبرخــی از مــواد اساســنامه شــرکت ازجملــه
عــدم عضویــت ه مزمــان اعضــاء  هیئــت
مدیــره شــرکت در شــرک 
تهای ســپاد و الهیــه
ودادن اختیــار بــه هیئــت مدیــره جهــت  اخــذ
تســهیالت از بان 
کهــا در صــورت نیــاز و ایجــاد
شــعبه یــا دفتــر نمایندگــی در هــر نقطــه
دیگرکشــور ،و همچنیــن آدرس دفترمرکــزی
شــرکت نیــز  اصــاح و بــه تصویــب مجمــع
عمومــی  فو 
قالعــاده رســید.

الزم بــه توضیــح اســت :وفــق قانــون تجــارت
زمانــی مصوبــات مجامع رســمیت یافتــه و قانونی
م
یگــردد کــه در ابتـدا انجــام تغییرات بــا موافقت
و رای اکثریــت در مجامــع عمومــی عــادی ویا فوق
العــاده و همچنیــن هیئــت مدیــره بــه تصویــب
برســد و پــس از اتخــاذ تصمیــم در خصــوص
تغییــرات شــرکت  وتنظیــم صــورت جلســات
مربوطـ ه ،ســیر اداری پرونــده انجام پذیــرد و نهایتاً
پــس از طــی این مراحــل  تغییرات توســط مرجع
ثبــت شــرکتها بــه ثبــت رســانده شــود.

هشتمین مجمع عمومی شرکت نوید اعتمادخراسان در مشهد مقدس برگزار گردید
  بــا هــدف بررســی عملکــرد وحسـ 
ـابهای مالــی منتهــی بــه ســال 1395شــرکت،
انتخــاب بــازرس و بحــث و تبــا دل نظــر پیرامــون ســایرمباحث منــدرج در آگهــی دعــو 
ت،
مجمــع عمومــی عــادی شــرکت نویــد اعتمــاد مشــهد برگــزار شــد .بــه گــزارش روابــط
عمومــی شــرکت نویــد هشــتمین جلســه مجمــع عــادی شــرکت نویــد اعتمــا د ،پنجشــنبه
 4خــرداد مــاه  1396راس ســاعت  7صبــح بــا حضــور  100درصــد ســهامداران  و بــا
قرائــت آياتــي چنــد از كالم ا ...مجيــد در شــرکت نویــد خراســان برگــزار گردیــد .از میــان
حاضریــن شــرکت کننــده آقــای محم درضــا دیمــه کار بــه نمایندگــی از شــرکت نویــد
بــه عنــوان رئیــس مجمــع و آقایــان :علــی مهاجرانــی و عباســعلی منــزل آبــادی بــه عنــوان
ناظــر جلســه و آقــای محمــد هــادی حســینی سرچشــمه بعنــوان منشــی جلســه انتخــاب
شــدند و مجمــع اجــرای دســتور جلســه را بــه شــرح زیــر آغــاز نمــود :در ابتــدا آقــای
عل 
یاصغــر عبدالهــی مدیــر عامــل شــرکت ضمــن عــرض خیرمقــدم بــه حضار،گــزارش  
هیئــت مديــره را قرائــت نمــود آنــگاه آقــاي مصطفــی رئوف 
یپــور بــازرس قانونــی گــزارش
خــود را بــه مجمــع عمومــی وفــق قانــون و اساســنامه شــرکت قرائــت نمــود .و در ادامــه
ت آقــای اطمینــان صور 
مدیــر مالــی شــرک 
تهــاي مالــي وحســابداری را ارائــه داد .پــس از
قرائــت گزارشــات بــازرس و مدیــر مالــی ،مدیرعامــل نویــد اعتمــاد توضیحــات تکمیلــی را
ارائــه نمــود و بــه ســئواالت مطروحــه توســط حاضریــن درخصــوص مفادگــزارش بــازرس
قانونــی و ســایر امورمربــوط بــه شــرکت پاســخ دادنــد .در ادامــه نماینــدگان ســهامداران،
ترازنامــه ،ســود و زیــان و عملکــرد ســال مالــی منتهــی بــه  1395/12/30را بــه تصویــب

رســاندند و بــا 
رئوفیپــور بــه عنــوان بــازرس
رایگیــری کــه بعمــل آمــد آقــای مصطفــی
عبداهللمحمــدی بــه عنــوان بــازرس 

علیالبــدل شــرکت نویــد اعتمــاد
اصلــی و آقــای

خراســان بــرای مــدت یکســال انتخــاب
شــدن د .همچنیــن تصویــب شــد مانــده ی
حســاب ســود و زیــان شــرکت پــس از کســر
ردیفهــای  7و  8صــورت جلسـ 

ـهی مجمــع

الزحمــهی
(پــاداش هیئــت مدیــره و حــق
بــازرس) بیــن ســهامداران تقســیم گــردد  .

و انتخــاب روزنامــه
کثیراالنتشــار قــدس
جهــت درج آگه 
یهــای شــرکت از دیگــر
مصوبــات هشــتمین مجمــع عــادی صاحبــان
ســهام شــرکت نویــد اعتمــاد خراســان بــود.
ایــن مجمــع بــا قرائــت فاتحــه بــرای شــادی
روح شــهداء و دعــا درتعجیــل فــرج حضــرت
مهــدی (عــج) بــه کار خــود پایــان داد.

امام علی : دلهاى مردم صندوقچه هاى حاكم است ،پس آنچه از عدالت و يا ظلم در آنها بگذارد ،همان را خواهد ديد
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بازدید استاندار خراسان رضوی وشهردار مشهد از پروژه
آماده سازی اراضی 44هکتاری نوید
با هدف بررســی مشــکالت حاشــیه  شــهر مشــه د اســتاندار
خراســان رضــوی به همـراه شهردارمشــهد و جمعــی دیگراز
مدیـران شــهری از اراضــی 44هکتــاری نویــد بازدیــد بعمل
آوردنــد .در جریــان ایــن بازدیــد آقــای  اکبــر صابــری فررئیــس پیشــین
هیئــت مدیــره و از موسســین شــرکت نوید خراســان ضمن خــوش آمد
گویــی بــه اســتاندار و همراهانگـزارش اجمالــی از اهـداف اجـرای پــروژه
آمادهســازی اراضــی  44هکتــاری نویــد و بازگشــایی ادامــهبلـوار خیــام
شــمالی و رونــد اجرایــی ایــن پروژههــا  ارائــه داد و گفــت شــرکت نویــد
خراســان بعنـوان شــریک و پیمانــکار شــهرداری در یکــی از مهمتریــن
پروژههــای عمرانــی و توســعه شــهری حاشــیه شــهر مشــهد توانســته
بــا ســرمایهگذاری و اج ـرای پروژههــای  عمرانــی در ایــنمنطقــه بــه
ســهم خود نســبت به رفع معضالت حاشــیه نشــینی و توســعه منطقه
گردشــگری ســپاد گامهــای اساســی بــردارد و موجبــات اشــتغا لزائی و
رونــق کســب و کار در ایــن منطقــه را فراهــم نمایــد .وی بــا اشــاره بــه
نقشــه طــرح تفصیلــی ویــژه اراضــی نویــد و اســماعیلآباد بــه برخــی  
معضــات و موانــع سیســتم اداری ازجمله عــدم ابالغ  طرح مصــوب ویژه
اســماعیلآباد اشــاره و از اســتاندار درخواســت کــرد ،دســتور رســیدگی
الزم را در ایــن خصــوص صــادر فرمایند .آقای علیرضا رشــیدیان اســتاندار
خراســانرضوی نیــز هــدف از ایــن بازدیدهــا را پیگیــری رونــد اج ـرای
ی دســتگاههای اجرایــی و نهادهــای مختلــف ،در حاشــیه
پروژههــا 
شــهر مشــهد مقــدس عن ـوان کــرد .وی تاکیــد کــرد  :همــت تمامــی
مســئوالن ایــن اســت کــه مــردم ایــن مناطــق و ســکونت گاههــای غیــر
رســمی در حاشــیه شــهرها از مزایــای زندگی شــهری برخوردار باشــند.
رشــیدیان ادامــه داد :آنچــه مهــم اســت ایــن کــه بــه طــور حتــم،
زندگــی شــهری دارای هزینههایــی اســت کــه بایــد بخشــی از آن از
طریــق مشــارکت خــود مــردم و ســاکنان ایــن مناطــق تامیــن شــود.
وی گفــت :برنامهریــزی و اقدامــات بســیار موثــر و مطلوبــی بــرای
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ارتقــای خدمترســانی بــه شــهرهای کوچــک و روســتاهای اســتان
بــه منظــور پایداری ،تثبیــت جمعیت و جلوگیری از حاشــیه نشــینی
صــورت گرفتــه اســت .اســتاندار خراســان رضــوی ،اقدامــات انجــام
شــده از ســوی شــهرداری کــه بــا مشــارکت شــرکت ســرمایهگذاری
نویــد در خصــوص بازگشــایی معابــر ،از جملــه بازگشــایی ادامــه بلــوار
خیــام شــمالی و آمادهســازی اراضــی 44هکتــاری و همچنیــن دیگــر
اقدامــات شــهرداری نظیــر جلوگیــری از ســاخت و ســازهای غیــر
اصولــی و خــاف ضابطــه ،و احــداث فضاهــای ســبز انجــام شــده را
مطلــوب ارزیابــی و تصریــح کــرد :دســتگاههای خدماتــی ،میبایســت
بــه کمــک شــهرداری بیاینــد تــا رونــد خدمت رســانی تســریع شــود.
آقــای رشــیدیان ســاماندهی مشــاغل مزاحــم و انتقــال ایــن گونــه
صنــوف بــه خــارج از شــهر را ضــروری دانســت و تاکیــد کــرد :بایــد
تالشهــا بــه گون ـهای باشــد تــا شــرایط زیســت مناســب و درخــور
شــأن مــردم ،در شــهر بهشــت فراهــم شــود و در پایــان مقــرر داشــت،
بــه منظــور رســیدگی بــه مشــکل مطرح شــده از ســوی شــرکت نوید
خراســان ،جلسـهای مشــترک بیــن اســتانداری و شــهرداری مشــهد
تشــکیل شــود و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ گــردد.

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

یزاده خامســی شــهردار مشــهد درحاشــیه
آقای مهندس تق 
بازدیــد از اراضــی  44هکتــاری نویــد اظهــار داشــت :اولویــت
مــن ســاماندهی حاشــیۀ شــهر بــا رعایــت اســتانداردهای
شهرنشــینی اســت ،وی همچنیــن گفــت :امــروز قطعــاً بــرای ایــن
مخروبههایــی کــه درحاشــیۀ شــهربه وجــود آمده،حاکمیــت وظیفــه
دارد؛ امــا راه آن تخریــب ایــن منــازل نیســ 
ت ،بلکــه بایســتی ایــن
ت و گــو رفــع شــود .شــهردار مشــهد مقــدس تصریــح
معضــل بــا گفـ 
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کــرد :بایــد مــردم ایــن مناطــق را توانمنــد کنیــم و ایــن مهــم بــا ایجــاد
آموزشــگاههای فنــی و حرفـهای تحقــق مییابــد ودرنهایــت بــا توانمنــد
ســازی و ایجــاد شــغل ،مــردم خــود  ،دیگــر در ایــن منــازل زندگــی
نخواهندکــرد .مهنــدس حســینی سرچشــمه مدیرعامــل شــرکت نوید
خراســان نیــز ،ضمــن ارائــه  گـزارش اجمالــی از اهـداف اجـرای پــروژه
آمادهســازی اراضــی  44هکتــاری نویــد و بازگشــایی ادامــه بلـوار خیــام
شــمالی بــه برخــی از مشــکالت پیــش آمــده در رونــد اجرایــی ایــن
پروژههــا اشــاره کــرد و خطــاب بــه شــهردار مشــهد گفــت انتظــار مــا
بعنـوان شــریک و پیمانــکاری کــه بزرگتریــن قـرار داد عمرانــی حاشــیه
شــهر مشــهد را در دســت اج ـراء دارد ایــن اســت کــهاهتمــام جــدی
نســبت بــه رفــع معضالتمطــرح شــده بویــژه عدم ابــاغ طــرح مصوب
ویــژه اســماعیل آبــاد رســیدگی گــردد .شــهردار مشــهد مقدس  نیــز در
پاســخ قــول مســاعد داد تــا بــزودی جلسـهای مشــترک بین شــهرداری
و اســتانداری بــا حضــور شــرکت  نویــد برگـزار و بــه موضوعــات مطــرح
شــده رســیدگی گــردد.
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بازدید اعضاء کمیته نظارتی شورای شهرمشهد
از پروژه آماده سازی اراضی  44هکتاری نوید

امام رضا: 
با حاكم ،با احتياط همنشينى كن ،با دوست همراه با تواضع ،با دشمن ،همراه با
هشيارى و پرهيز ،و با عموم مردم با خوشرويى[  .بحار االنوار ،ج  ،75ص ]355

تأ کید رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و
م برخوردار شهری؛بر پیگیری ابالغ طرح
ک
مصوب تفصیلی ویژه اسماعیل آباد
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بــا هدف آشــنایی بیشــتر اعضــا شــورای پنجــم  از وضعیت
حاشــیه شــهر مشــهد و اطــاع از رونــد اجرایــی پروژههــای
در دســت اجــراء و چارهاندیشــی بــرای رفــع برخــی
موانــع ،مســئولین کمیتــه نظارتــی پنجمین شــورای اســامی مشــهد:
یزاده ،محمــد حاجیــان شــهری وســرکار
آقایــان حمیدرضــا موحــد 
خانــم شــهناز رمــارم  بــه همـراه شــهردار منطقــه  2مشــهد از برخــی
پروژههــای اجـراء شــده در منطقــه گردشــگری ســپاد و اســماعیلآباد
مانند توســعه مســجد ابوالفضلی ،مجتمــع فرهنگی پیامبــر اعظم(ص)
و شــهرک المــاس وپروژههــای  در دســت اجــراء شــرکت نویــ د از
جملــه آمادهســازی اراضــی  44هکتــاری نویــد ،پــروژه بازگشــایی ادامــه
بلـوار خیــام شــمالی بازدیــد بــه عمــل آوردنــد .آقای مهندس حســینی
سرچشــمه مدیرعامــل شــرکت نویــد خراســان درگفتگــو بــا اعضــای
شــورای شــهر گفت شــرکت نوید خراســان بعنـوان شــریک و پیمانکار
شــهرداری در یکــی از مهمتریــن پروژههــای عمرانــی و توســعه شــهری
حاشــیه شهرمشــهد توانســته بــا ســرمایهگذاری و اج ـرای پروژههــای  
عمرانــی درایــن  منطقــه از شــهر ،بــه ســهم خــود نســبت بــه رفــع
معضالت حاشــیه نشــینی و توســعه منطقه گردشگری ســپاد گامهای
اساســی برداشــته و موجبــات اشــتغال زایــی و رونــق کســب و کار در
ایــن منطقــه را فراهــم نمایــد وی بــا بیان برخــی از مشــکالت منطقه از
اعضــای کمیتــه نظارتی و شــهردار منطقه در خواســت نمود نســبت به
پیگیــری رفــع معضــات و موانعــی که موجب کنــدی ویا توقــف اجرای
ی عمرانــی ایــن منطقــه مــی گــردد عنایــت ویــژهای
برخــی از پروژههــا 
مبــذول دارنــد .آقای محمدرضا قلندرشــریف شــهردار منطقه  2مشــهد
دغدغههــای مدیــر عامــل شــرکت نویــد را بجــا دانســت وتصریــح کرد:
ایــن موضــوع و همچنیــن بحــث عــدم ابــاغ  طــرح مصــوب تفصیلــی  
بایــد بــه صــورت جــدی و در ســطحی کالنتــر ،بررســی شــود چـرا که
بخــش زیــادی از ایــن احداثــات بــدون هیچگونــه مجــوزی بنــا شــده و
یکنند
علــی رغــم اینک ه کمتریــن هزینــه را به شــهرداری پرداخــت نم 
ولــی از امتیــازات شــهری برخــوردار هســتند.

بــا هــدف بررســی مشــکل عــدم ابــاغ طــرح تفصیلــی
مصــوب از ســوی اســتانداری خراســان بــه شــهرداری
مشــهد جلسـهای مشــترک بین آقایــان رمضانعلی فیضی
س کمیســیون مناطــق پیرامونــی وکــمبرخــوردار شــورای شــهر
رئی ـ 
یزاده مســئول دفترکمیســیون
مشــهد ،مهنــدس ســید علی اکبــر نبـ 
یــاد شــده ،دکتــر علیرضایــی مقــدم مســئول نشسـتهای تخصصــی
مرکــز پژوهشهــای شــورای اســامی شــهر و دبیــر شــوراهای اســامی
کالن شــهرهای خراســان رضوی و مهندس حســینی سرچشــمه مدیر
عامــل شــرکت نویــد خراســان در ســاختمان شــورای اســامی  مشــهد
مقــدس برگ ـزار گردیــد .در ایــن نشســت رمضانعلــی فیضــی رئیــس
کمیســیون ویژه مناطــق پیرامونی و ک م برخوردار شــهری اظهارداشــت:
مــا برایــن باوریــم کــه بـرای رفــاه شــهروندان و مــدون شــدن ســمت
وســوی توســعه شــهر ،در اولیــن قــدم بایــد اراضــی موجــود درمحــدوده
شــهر تعییــن تکلیــف شــود .فیضــی رســیدگی بــه برخــی مســائل
موجــود درحاشــیه شــهر ازجملــه ابالغ طــرح تفصیلــی و مصــوب ویژه
اســماعیلآباد را ضــروری و دارای اولویــت ویــژه خوانــد و اظهــار امیدواری
کــرد  ،بــا نشسـتهای کارشناســی که بــا کارشناســان ذیربط و مشــاور
طــرح آمایــش خواهیــم داشــت و همچنیــن بــا پیگیــری کــه در ایــن
راســتا بعمــل خواهیــم آورد طــرح تفصیلــی ویژه اســماعی 
لآباد بــزودی
بــه شــهرداری ابــاغ گــردد.

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

یانتظامــی و در پنجمیــن روز
بــه مناســبت هفتــه نيرو 
از ایــن هفتــه ،بــا هــدف تقدیــر و تشــکر از زحمــات
و خدمــات پرســنل پاســگاه انتظامــی چنــد تــن از
مدیــران شــرکتهای نویــد و ســپاد بــا حضــور در دفترکالنتــری
واقــع در منطقــه گردشــگری ســپاد مشــهد بــا فرماندهــی ایــن
کالنتــری ســرگرد زمینــی و برخــی از پرســنل آن دیــدار نمودنـد.
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امام سجاد  : بهترين شروع كارها صداقت و راستگويى و بهترين پايان آنها وفا است[ .بحاراألنوارج ]75

اعالم آمادگی عضو شورای شهر مشهد برپیگیری درخواست
شرکت نوید از شهرداری و استانداری
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توصیهبهسهامداران:

باحفظ ویا افزایش سهام خود متراژ
بیشتری از ،اراضی نوید را مالک شوید
ب ــه نـ ــام پ ــروردگار
رزاق خـــــــدمت
تمامـ ــی سهامداران
محت ــرم ش ــرکت نوی ــد خراس ــان
ســـام عـــرض میکنـــم :یکـــی

ی کــه مدیــر عامــل
در نشســت 
شــرکت نویــد خراســان بــا عضــو
شــورای اســامی مشــهد مقدس،
آقــای دکتــر امیــر شــهال در محــل ســاختمان
شــورای شــهر برگ ـزار نمــود ،آقــای مهنــدس
حســینی سرچشــمه  ضمن بیــان تبریــک راه
یابــی آقــای دکتــر شــهال بــا اکثریــت آراء بــه
شــورای شــهر،گزارش مختصــری  از خدمــات
ایــن شــرکت کــه در حاشــیه شــهر و در زمینه  
ت ارائــه داد
توســعه شــهری انجــام شــده اس ـ 
و خواســته و انتظــارات خــود را بعن ـوان یــک
شــرکت ســرمایه گذار که از ســوی شــهرداری،
پروژه بازگشــایی ادامــه بلوار خیام شــمالی را در
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دســت اجـراء دارد بیــان نمــود .وی بــر پیگیری
رفــع مشــکل عــدم ابــاغ طــرح تفصیلــی از
ســوی اســتانداری تاکیــد ورزیــد.
ســپس دکتــر شــهال ضمــن خوشآمدگویـی،
متقابــا از زحمــات وخدمــات بعمــل آمــده
توســط شــرکت نویــد تقدیــر و تشــکر نمــود
و اظهــار داشــت خواســته و انتظــارات شــرکت
مطبــوع شــما از شــهرداری و اســتانداری را
حتمــاً بــا کارشناســان و مدیــران  ذیربــط
مطــرح و جهــت پیگیــری رفع مشــکل مطرح
شــدهدرآینــده نزدیــک جلسـ ه یــا کمیســیون
عمـران و شهرســازی درایــن خصــوص برگـزار
مینمائیــم.

از دغدغهه ــای اصل ــی م ــا ب ــه عنــوان نماین ــده
شــما عزیـزان در مجامــع و هیئــت مدیــره ایــن
اســت کــه صاحبــان ســهام هرچــه بیشــتر و بــه
ط ــور مس ــتقیم از دارائیه ــا و س ــودهای حاصل ــه
شــرکت بهــره مند شـوند .لـذا بــا جدیّــت دنبال
لآباد
تقســـیم زمیـــن 44هکتـــاری اســـماعی 
بیـــن ســـهامداران هســـتیم و از فـــروش ایـــن
قطعــات ب ـرای هزینههــای شــرکت جلوگیــری
کردهای ــم ت ــا س ــود آن ب ــدون واس ــطه ب ــه ش ــما
برس ـد .بنابرای ــن ب ــه هم ــه س ــهامداران گرام ـی،
توصیـــه مینمایـــم بـــا حفـــظ ســـهام ویـــا
افزایــش ســهام خــود ،متـراژ بیشــتری ازقطعــات
اراض ــی نوی ــد را م ــا ل ــک ش ــوید                                             .
والسالم      
عباسپورایران/عضوهیئتمدیره

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

بــه گــزارش روابــط عمومــی
شــرکت نوید خراســان ،جلسـهای
مشــترک بــا حضــور آقایــان
مهندس نــوروزی رئیس کمیســیون اقتصادی
و ســرمایه گــذاری شــورای شــهر مشــهد و
دکتــر ریاضی نائــب رئیس کمیســیون و دکتر
شــهال از اعضاء شــورای شــهرو دکتــر حصاری
مدیــر عامــل شــرکت ســپاد بــا میزبانــی مدیر
عامل شــرکت نوید خراســان در محل شــرکت
نویــد برگ ـزار گردیــد.
در ابتـدا آقــای مهندس حســینی سرچشــمه  
مدیــر عامل شــرکت نوید گـزارش اجمالــی  از
خدمــات ایــن شــرکت کــه در حاشــیه شــهر و
در زمینــه  توســعه شــهری انجــام داده اســت
ارائـ ه نمــود و از پیشــرفت قریــب  80درصــدی
پروژههــای  آمادهســازی 44هکتــاری اراضــی
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نویــد و پــروژه  بازگشــایی ادامــه بل ـوار خیــام
شــمالی خبــرداد .مدیــر عامــل شــرکت نویــد
همچنیــن  بــر پیگیــری رفــع مشــکل عــدم
ابالغ طرح تفصیلی از ســوی اســتانداری تاکید
کــرد .در ادامــه آقــای گلــزار رئیــس هیئــت
مدیــره شــرکت نوید نیــز ضمن اعــام آمادگی
بـرای هــر نــوع همــکاری بــا شــورای شــهر و
شــهرداری ،رفــع موانــع ب ـرای  اتمــام ســریع
پروژههــای  44هکتــاری نویــد و بازگشــایی
ادامــه بلوار خیامشــمالی را در توســعه شــهری
و منطقــه گردشــگری ســپاد و رونــق کســب
وکار و اشــتغال زایــی بســیار موثر دانســت و بر
رســیدگی عاجــل بـرای رفــع مشــکل مطــرح
شــده تاکیــد ورزیــد.
ســپس مهنــدس احمــد نــوروزی رئیــس
کمیســیون اقتصادی و ســرمایهگذاری شورای

اســامی شــهر مشــهد مقــدس طی ســخنان
کوتاهــی خدمــات و زحمــات شــرکتهای نوید
خراســا ن و ســپاد را کــه در جهــت عم ـران و
آبادانــی و توســعه شــهری و ایجــاد و توســعه
منطقــه گردشــگری تاکنــون انجــام داده انــد
ســتودنی دانســت و گفــت :تســریع بــر رفــع
مشــکل عــدم ابــاغ طــرح تفصیلــی واجـرای
کامــل پــروژه بازگشــایی ادامــه بلــوار خیــام
شــمالی و دیگــر پروژههــای عمرانــی در ایــن
منطقه ،موجب جلوگیری ازســاخت و سازهای
غیــر مجــاز در حاشــیه شــهر و پیشــگیری
ازصــرف میلیاردهــا تومــان هزینــه کــه ممکن
اســت بــر مدیریــت شــهری تحمیــل شــود
میگــردد.
در پایــان رئیــس کمیســیون اقتصــادی،
ســرمایهگذاری و دیگــر میهمانــان عضــو
شــورای شــهر مشــهد ازپروژههــای در دســت
اجــراء شــرکت نویــد( ،پــروژه  44هکتــاری
نویــد و پــروژه بازگشــایی ادامــه بلــوار خیــام
شــمالی) بازدیــد بعمــل آوردنــد و از نزدیــک
بــا رونــد پیشــرفتهای حاصلــه ،آشــنا شــده
و ازبرخــی موانــع اجرایــی مطلــع گردیدنــد.
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امام باقر   :فضیلتی چون جهاد نیست،و جهادی چون مبارزه با هوای نفس نیست[ .تحف العقول]

انجام تغییرات در هیئت مدیره شرکت نوید خراسان

بــا هــدف تحقــق یکــی از مصوبات
مجمــع عمومــی فوقالعــاده
صاحبــان ســهام شــرکت نویــد
خراســان (مورخــه  28تیرمــاه ســال جــاری)
مبنــی برعــدم عضویــت همزمــان اعضــاء
هیئــت مدیــره نویــد درشــرکتهای ســپاد و
الهیــه وپــس از اســتعفای آقایــان صابــریفــر و
منزلآبــادی از ادامــه عضویــت درهیئــت مدیره
یگیــری بعمــل آمــده ،آقای
نویــد و براســاس رأ 
غالمرضــا اصغـ رزاده گلـزار بعنـوان رئیس جدید
هیئــت مدیــره انتخــاب شــد و آقــای عباسپور
ای ـران جایگزیــن آقــای مهنــدس منزلآبــادی
گردیــد و آقــای علیمهاجرانــی در ســمت نائــب
ت مدیــره شــرکت ابقــاء گردیــد
رئیــسهیئ ـ 
گفتنــی اســت در مراســم تودیــع ومعارفــه ای
کــه بدیــن منظــور برگـزار شــده بــود مهنــدس
حســینی سرچشــمه مدیــر عامــل شــرکت
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نویــد طــی ســخنانی ضمــن ارائــه گزارشــی
اجمالــی از عملکــرد شــرکت از ابت ـدای ســال
 96تاکنــون وضعیــت بازار ســهام نویــد را خوب
ارزیابــی نمــود و گفــت علیرغــم ت ـداوم رکــود
حاکــم بــر شــرکتها ،حفــظ ارزش ســهام نویــد
خــود یــک نکتــه بســیار مثبــت اســت  .وی در
بخــش دیگــری از ســخنان خــود نقش ســازنده
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت جنــاب آقــای
صابریفــر در پیشــبرد اهـداف و رفــع بســیاری
از چالشهای شــرکت را بســیار مفید و کارســاز
دانســت  .
وی از ایشــان تقاضــا نمــود تــا بعن ـوان مشــاور
عالــی ،کمــا فــی الســابق بــه شــرکت کمــک
فکــری و مشــاورهای داده و از اعضــاء اتــاق فکــر
شــرکت باشــند .در پایــان بــا اهـداء لوح ســپاس
از خدمــات و زحمــات آقایــان صابر 
یفــر و
منزلآبــادی تقدیــر و تشــکر بعمــل آمــد.

سوابقاعضاءجدیدهیئتمدیره

 -1آقای غالمرضا اصغر زاده گلزار
متولــد  1338شهرســتان مشــهد بــا
تحصیــات  کارشناســی ارشــد مدیریــت
و دبیــر کارگــروه مشــورتی شــرک 
تهای
ســپاد ،نویــد و الهیــه و مــدرس دانشــگاه
امامحســین(    :)

-2آقای عباس پورایران
متولــد1343 :شهرســتان کاشــمربا
تحصیــات   فوقلیســانس الهیــات،
ازدبیــران پیشکســوت آمــوزش وپــرورش
و عضــو کار گــروه مشــورتی شــرکتهای
ســپاد ،نویــد و الهیــه

باشــید و زمینــه تحــول و شــکوفایی وارتقــای
آیین تکریم و معارفه مدیران سهام و اداری مالی با حضور
فعالیتهــای ایــن مدیریــت را فراهــم آوریــد  .
مدیر عامل شرکت نوید برگزار شد
الزم بــه توضیــح اسـت :آقــای محکــی  از بــدو
شــد و از زحمــات و فعالیتهــای آقــای علــی تاسیس شرکت تجربه ســالها کار ،کارشناسی
اصغــر عبدالهــی مدیر ســابق امــور ســهام تقدیر ســهام و جانشــینی مدیریت امــور ســهام را در
شــد  .در متــن ایــن حکــم آمده اســت :با ســام   ،کارنامــه خــود دارد و بــا عنایــت بــه انجــام
احترامـاً نظــر به تعهد و شایســتگیهای شــغلی تغییـرات در چــارت ســازمانی شــرکت آقــای
و توانایــی و تجــارب ارزنــده جنابعالــی ،بموجــب علــی اصغرعبدالهــی بــه عنـوان مدیــر اداری،
ایــن حکــم بــه ســمت مدیریــت  امــور ســهام مالــی شــرکت معرفــی شــدند.
شــرکت نویــد خراســان منصــوب میشــوید.
آییــن تکریــم و معارفه مدیــر قدیم امیــد اســت بــا اتــکال بــه خداوند متعــال وتحت
و جدیــد امــور ســهام شــرکت نوید توجهــات حضــرت ولــی عصــر ( )و بــا تدبیــر
خراســان  بــا حضــور مدیرعامــل ایــن شــرکت و ونــوآوری در امــور ســهام ،برنامهریــزی منظــم
جمعــی از کارکنــان و ســهامداران نویــد برگـزار و مدیریــت ســازندهای کــه خواهیــد داشــت،
شــد .در ایــن مراســم ،آقــای علیرضــا محکــی به ضمــن هماهنگــی بــا ســایر مدی ـران شــرکت
عنـوان مدیــر امــور ســهام این شــرکت منصوب درانجــام وظایــف محولــه بیــش از پیــش موفــق
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امام علی  :  خَ ُ
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خ ف ن
ا� ب�ار �ر ه��گݡی
رئیس هیئت مدیره شرکت نویدخراسان:

رمز پیروزی ما در دفاع مقدس پیروی از والیت و استمرار حرکت حضرت امام حسین ( )بود

در ســومین روز از هفتــه دفــاع
مقــدس باهــدف تقویــت بنیــه
معنــوی و اعتقــادی و ترویــج
فرهنــگ عاشــورایی دفــاع مقــدس باحضــور
مدیرعامــل و کارکنــان شــرکت نویــد
خراســان مراســم بــا شــکوهی درمحــل
نمازخانــه ایــن شــرکت برگزارشــد.
درایــن مراســم  جنــاب آقــای گلــزار رئیــس  
هیئــت مدیره شــرکت طــی ســخنانی گفت
عاشــورا از جهــت زمانــی بســیار محــدود
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اســت و از جهــت مکانــی  4یــا  5کیلومتــر
مربــع  جغرافیــای آن اســت .اما ایــن جغرافیا
و زمــان انــدک تــا قیــام قیامــت نــوع بشــررا
تحــت تاثیــر خــود قــرارداده اســت .و بدیــن
یتــوان گفــت دفــاع مقــدس
جهــت هــم م 
کــه هشــت ســال بــه طــول انجامیــد و بــا
همــه گســتردگی کــه داشــت تنهــا یــک
مینیاتــور از عاشــورای حســینی بــود و در
واقــع آنچــه در عاشــورا میتــوان دیــد ماننــد
عشــق ،ایثــار ،وفــا و محبــت  ،همــان را

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

بــه مناســبت ســالروز امامــت
دوازدهمیــن اختــر درخشــان
ســپهر امامــت و والیــت  ،
حضــرت حجــت بــن الحســن العســگری
مهــدی موعــود (  )حج هالســام بهــادری
امــام جماعــت شــرکت نویــد خراســان
معنــای معرفــت و راه هــای کســب معرفــت  
بــه امــام عصــر ()را بــرای نمازگــزاران
تشــریح کــرد.
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ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه گفــت :بــر
اســاس روایــات قطعــی و تردیــد ناپذیــری
کــه از پیامبــر اکــرم ( )و امامــان ()
نقــل شــده ،نداشــتن معرفــت نســبت بــه
امــام زمــان ( )بــه منزلــه مــرگ در زمــان
جاهلیــت؛ یعنــی مــردن در حــال کفــر و
شــرک اســت.
وی افــزود شــاید بســیاری ازمــا نســبت بــه
کــم و کیــف و لــوازم ایــن معرفــت چنــدان

میتــوان دردفــاع هشــت ســاله دنبــال کــرد.
وی تصریــح نمــود بــه یمــن خــون شــهداء و
بــا تالشــهای دلســوزان بــه نظــام مقــدس با
همــه فــراز و نشــیبهای فرهنگــی در جامعه،
هنــوز این خــط از خودگذشــتگی و ایثــار در
بیــن جوانــان ماالمال اســت و قطعـهای از آن
را میتــوان در جبهــه مدافعیــن حــرم دیــد
کــه میشــود شــهید حججــی و بســیاری
از شــهدا کــه در گمنامــی و بیهیاهویــی
شــهید شــدند و پیکرشــان در جبهههــا
مانــد و مــا مدیــون آنهــا هســتیم دیــد.
آقــای گلــزار در پایــان افــزود بنــده تنهــا
رمــز پیروزیمــان دردفــاع مقــدس را پیــروی
از والیــت و اســتمرار حرکــت حضــرت امــام
حســین علیــه الســام م 
یدانــم  و بــرای
اینکــه عنایــات خاص حضــرت امام حســین
( )نصیبمــان گردد بایســتی خودمــان را
متصــل بــه  آن امــام  همــام نماییــم.
آگاه نباشــیم و بــه درســتی ندانیــم کــه چــه
شــناخت تفصیلــی بایــد نســبت بــه امــام
عصــر خــود داشــته باشــیم ایــن وضعیــت
بــرای کســانی کــه همــه افتخــار خــود را در
پذیــرش امامــان معصــوم و اعتقادبــه امــام
عصــر( ) مــی داننــد ،هرگــز زیبنــده
نیســت  .از ایــن رو،همــه بایــد درحــد تــوان
ودرک خــود بــرای رســیدن بــه ســطحی
قابــل قبــول از شــناخت و معرفــت امــام
بکوشــیم و معرفــت اجمالــی خــود را بــه
معرفــت تفصیلــی تبدیــل کنیــم ،ایــن
خطیــب توانــا در ادامــه بیــان داشــت.
  بــدون تردیــد اگــر حضــرت را آن چنــان
کــه هســت بشناســیم ،این شــناخت ســبب
در امــان مانــدن مــا از شــبهه هــای ملحدان
و مایــه نجاتمــان از اعمــال گمــراه کننــده
مدعیــان دروغیــن مــی گــردد.
ّ
وی در پایــان توصیــه نمودتــا درک ومعرفت
خــودرا بــه امــام معصــوم ( )از راههــای
شــناختن شــخص امــام بــه نــام و نســب و
یهــای آنــان بدســت آوریــم.
شــناخت ویژگ 
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فناوری به عنوان ارکان اصلی تحول و تحقق سازمان هوشمند است

نآوری و اطالعــات
مدیــر فــ 
شــرکت نویــد خراســان بــا
بیــان ایــن مطلــب گفــت :بایــد
یکاری اطالعــات در حوزههــای
از مــواز 
مختلــف جلوگیــری و اطالعــات بــه صــورت
آنالیــن و خــودکار تولیــد شــود تا ســهامداران  
بتواننــد از ایــن ســامانهها اطالعات مــورد نیاز
خــود را بــه صــورت آنالیــن دریافــت کننــد.
وی افــزود فنــاوری بــه عنــوان ارکان اصلــی
تحــول و تحقــق ســازمان اســت و اتفاقاتــی
کــه در مجموعــه شــرکت نویــد خراســان  در
حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات رقــم
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میخــورد بــه نحــوی اســت کــه ســهامداران  
ایــن تغییــرات را بیشــتر از گذشــته احســاس
کننــد .آقــای محمــد آذرنیــوا گفــت توســعه
همــه جانبــه شــبکه اطالعــات عــاوه بــر
تهای ارتباطــی نیازمنــد توســعه
زیرســاخ 
زیرســاختهای اطالعاتــی و پلتفرمهــای نرم
افــزاری پیشــرفته در ارائــه خدمــات اســت تــا
بتــوانه م راســتا بــا توســعه زیرســاختهای
ارتباطــی ،تولیــد وارائــه محتــوا وخدمــات
الکترونیکــی را نیــز  اجرایــی کــرد .وی افــزود:
مه متریــن اقدامــات مدیریــت فــن اوری و
تهای ارتباطــی
اطالعــات توســعه زیرســاخ 

گسازی

روابط عمومی درشرکتها نقش مهمی در هماهن
گسازی دارد

اطالع رسانی و فرهن

مدیــر روابــط عمومــی شــرکت
نویــد خراســان بــا بیــان مطلــب
فــوق گفــت :در دنيــاي امــروز
روابــط عموم 
يهــا بــه عنــوان عناصــر قــوي
در ارزيابــي و تقويــت برنام ههــا و پيشــبرد
يشــوند .بــدون
اهــداف ســازمانها تلقــي م 
وجــود روابــط عمومــي كارآمــد ،ايجــاد
تها در
هماهنگــي وهمراهــي در شــرک 
جهــت اهــداف عالــي ميســر نيســت.
كاركــرد اساســي بخــش روابــط عمومــي،
بــراي پيشــرفتهاي اقتصــادی ،فرهنگــي
شــرک 
تها اهميــت اساســي دارد وی افــزود
تقويــت روابــط عمومــي ،بــه منظورتقويــت
روابــط عاطفــي بيــن مديــران وکارکنــان
شــرکت   از يــك  ســو و ســهامداران
ونماینــدگان صاحبــان ســهام ،از ســوي ديگر
يرســد .آقــای بهــاء الدینی
ضــروري بــه نظر م 
گفــت :روابــط عمومــي بــه عنــوان مهمترين
ســازوكار مديريتــي شــرکتها نقــش مهمــي
گســازي ،اطال عرســاني و فرهنــگ
درهماهن 
ســازي دارد و توجــه ويــژه بــه روابــط عمومي
بــه عنــوان نهــادي كــه م 
يتوانــد بــه صــورت
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وشــبکه دسترســی شــرکت نویــد م 
یباشــد.
بدیــن منظــور  بــا خریــد و راه انــدازی
ســرورهای جدیــد شــبکه اطالعــات ،گامهای
اساســی در  توســعه زیرســاختهای فنــاوری
ارتباطــی برداشــته شــد و شــرکت  از منظــر
زیرســاختهای دسترســی ،آمــاده تحــول در
عرضــه خدمــات و محتــوا مــی باشــد .مدیــر
آی تــی افــزود در اقــدام دیگرمــا توانســتیم با
تهیــه و راهانــدازی نــرم افــزار جامــع شــرکت
شــامل زیــر سیســت مهای ســهام ،اتوماســیون
ی زیرســاختهای ارتباطــی،
اداری،کارگزینــ 
تولیــد وارائــه محتــوای وخدمــات الکترونیکی
را نیــز  اجرایــی نماییــم.
تافزاری
در نهایــت تمامــی اقدامــات ســخ 
و نــرم افــزاری ذکــر شــده باعــث افزایــش
امنیــت اطالعــات ،ســهولت دسترســی بــه
دادههــا و حرکــت شــرکت بــه ســمت یــک
ســازمان هوشــمند شــده اســت.

نظا ممنــد ،برنام هريــزي شــده و ســنجيده در
جهــت جلــب مشــارکت و همــکاری جوامــع  
مــورد هــدف ســازمان و تقويــت تعامــل و
تفاهــم بيــن جامعــه بــزرگ ســهامداران
طراحــی وچــاپ و توزیــع بروشــور تبلیغــی
شهــای مختلــف شــرکت عمــل كنــد،
وبخ 
ونشــریه نویــد اطالع رســانی از طریــق کانال
حائــز اهميــت اســت .وی اظهــار نمــود
تلگــرام و ارســال حــدود  250000نفرپیامک
شــرکت همــواره ســعی در حفــظ پویایــی و
بــه ســها مداران و دریافــت حــدود 40000
تهــای جدیــد داشــته اســت
کســب موفقی 
نفرپیامــک ازســوی ســهامداران ،برگــزاری
ل،هیئــت مدیــره
بــا پشــتیبانی مدیــر عام 
جلســات ه ماندیشــی بــا ســهامداران و
محتــرم ومدیــران شــرکت ،واحــد روابــط
نماینــدگان صاحبــان ســهام و برگــزاری
عمومــی شــرکت نویــد خراســان مفتخــر
مجامــع  عــادی و فــوق العــاده نویــد  ونویــد
ی وظائــف و برابــر برنامــه
اســت در راســتا 
اعتمــاد برشــمرد و در پایــان گفــت روابــط
ابالغــی ســال  96اقدامــات ثمربخشــی
عمومــی شــرکت نویــد خراســان پذیــرای
را انجــام دهــد .بها ءالدینــی مه متریــن
اید ههــا ســواالت ،انتقــادات وپیشــنهادات
تهــای ایــن مدیریــت در ســال
فعالی 
ســهامداران ودیگــر خواننــدگان محتــرم
جــاری را برگــزاری  37کمیســیون فرهنگــی
یباشــد در صــورت تمایــل شــما
نشــریه م 
یهــای  شــرکتها
ونشســت بــا روابــط عموم 
یتوانیــد از طریــق کانــال تلگــرام ،ایمیــل،
م 
همکار،کارشناســان ومشــاورین فرهنگــی،
نهای شــرکت  
سیســتم جامــع پیامــک وتلف 
چــاپ 12مــورد آگهــی در روزنام ههــا و
کــه آدرس آنهــا در پشــت جلــد همیــن
نشــریات تخصصــی ،تهیــه و تولیــد  68فقره
نشــریه درج گردیــده اســت بــا مــا درارتبــاط
خبرجهــت درج در رســان ههای خبــری اعــم از
باشــید                       .
نشــریات ،وب ســایت و کانــال تلگرام شــرکت،

حضرت مهدی 
اگر طلب مغفرت و آمرزش برخى از شما براى یكدیگر نبود ،تمام اهل زمین هالك مى گشتند[ .دالئل االمامه ،بحاراألنوار]
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گفت و گو با مهندس محمد رضا دیمه کار:

فرصت آزمون وخطا نداریم

عضــو هیئــت مدیــره شــــرکت نویــد خراســان  بــا
بيــان اینکــه فرصــت آزمــون  و خطــا نداریــم گفــت:
اگــر بــه ایــن موضــوع توجــه کنیــم ،بقیــه امــور بــه
ســرعت حــل خواهــد شــد .ضمــن اينكــه نبایــد از سالمســازی
فرآیندهــا یعنــی بــه دســــت آوردن بهتریــن راه بــرای رســیدن
بــه هــدف غافــل بــود .آقــای مهنــدس محمدرضــا دیمــهکار
اظهــار داشــت اگــر چــه در گذشــته کارهــای بزرگــی  درجهــت  
انتفــاع بیشــتر ســهامداران  در شــرکتهای ســپاد ،نویــد و الهیـه   
انجــام شــده ولــی بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــور و
رکــود طوالنــی مــدت حاکــم بربــازار ،مــا نيازمنــد عزمــي راســخ
بــراي تحولــی عظیــم در مجموعــه شــرکتها هســتيم وی تاکیــد  
کــرد اگــر مــا ،از دســتندادن زمــان را خــط قرمــز شــرکتها
بدانیــم میتوانیــم در جهــت حــل بقیــه مشــکالت بــه ســرعت
حرکــت کنیــم .بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بــه نظــر میرســد
بایــد بــه چنــد مــورد توجــه کنیــم.
-1آسیبشناسیهای گذشته
-2شــناخت نیازهــای آینــده شــرکتها ،ســهامداران و بــازار
ســرمایه
-3اســتفاده از دستاوردهای علمی تازه در اداره سازمانها
ایــن عضــو هیئــت مدیــره شــرکت نویــد پرهیــز ار روشــهای
منســوخ شــده ،ســعی و خطـا ،رعایــت صرفــه و صــاح شــرکتها
در انعقــاد قراردادهــا ،مطالعــه و آیندهنگــری در طراحــی
و اجــرای پروژههــا ،اســتفاده از دانــش روز  و بهرهگیــری
ازتجــارب تــازه ســایر شــرکتهای موفــق دنیــا وتغییــر نــگاه
ســنتی مدیــران و متولیــان امــور را مهمتریــن   راهــکار
پیشــگیری از آســیبها و شــرط موفقیــت شــرکتهای
ســهامداری دانســت .ایشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه بایســتی نــگاه
را در تدویــن راهبردهــا و اســتراتژی اداره شــرکتها تغییــر
داد ،گفــت :ایــن موضــوع نیــاز بــه پوســت انــدازی در تــوده
بــزرگ سیاســتگذاران و برنامهریــزان شــرکتها دارد .عضــو
ســابق شــورای اســامی شــهر مشــهد در ادامــه بــا بیــان اینکــه
مــا در مقطعــی بعــد از دفاعمقــدس بــه ســازندگی بعــد از
دفــاع روی آوریــم و باتوجــه روحیــه حاکــم بــر فعالیتهــای
ســازندگی و اقتصــادی در مجموعههــای ایثارگــری فقــط جنبــه
درآمــدی و مالــی مــد نظــر نبــود بلکــه بــه ابعــاد دیگــری از
جملــه مســائل معنــوی و فرهنگــی هــم توجــه میشــد .وی
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افــزود؛ بــا ایــن نــگاه فعالیتهــای اقتصــادی مجموعههــای
ایثارگــری ســپاد ،الهیــه و نویــد در نقاطــی از حاشــیه شــهر
مشــهد مقــدس ،شــکل گرفــت و دقیقــا زمانــی کــه هیچکــس
بــه پدیــده حاشیهنشــینی امــروز کــه مشــهد و دیگــر کالن
شــهرهای ایــران را گرفتــار کــرده اســت نمیاندیشــید بــه ایــن
مســاله ورود نمودیــم امــا متاســفانه دیدگاههــای تنــگ نظرانــه
حاکــم بــر بعضــی دســتگاههای اجرایــی مثــل شــهرداریها،
و بعضــی دیگــر از دســتگاههای ذی ربــط آن چنــان قفــل و
زنجیــر بــر فعالیتهــا زده اســت کــه هیچکــس رغبــت  بــه
ورود در اینگونــه فعالیتهــا نمینمایــد.
مهنــدس دیمــه کار  بــا طــرح  ســوالی  اساســی از متولیــان
امــور ،مبنــی بــر اینکــه اگــر مجموعههــای ایثارگــری ســپاد،
الهیــه و نویــد در ایــن نقــاط از شــهر ورود پیــدا نمیکردنــد
امــروز چــه وضعیتــی در ایــن مناطــق از شــهر حاکــم بــود؟
گفــت بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه محدودیتهــای
ایجــاد شــده در فعالیتهــای شــرکتهای ایثارگــری توســط
متولیــان امــور ،بایــد بــا اســتفاده از ســرمایههای خــرد و کالن
ســهامداران صبــور وایثارگ ـر ،مناطــق دیگــری را بــرای فعالیــت
و ســرمایهگذاری متناســب بــا نیازهــای مخاطبــان اعــم از زائــر
و مجــاور در مشــهد مقــدس برگزیــد و بــه ابعــاد دیگــری از
فعالیــت هــای اقتصــادی و ســازندگی پرداخــت.
مهنــدس دیمــه کار مهمتریــن مشــکالت و آســیبهای وارد
شــده بــر مجموعــه شــرکتهای ســهامداری را حجیمبــودن
ســازمان شــرکتها دانســت و گفـت حجــم بســیار بــاالی نیــروی
انســانی و عملکــرد مالــی ســنتی حاکــم بــر اداره شــرکتها،
مشــکالت و هزینههــای مالــی زیــادی را از گذشــتگان بــر جــای
گذاشــته اســت و بــرای خــروج از ایــن مــوارد و مشــکالتی کــه
بــه اختصــار بــه آنهــا اشــاره شــد پیشــنهادهای ذیــل را  ارائــه
مینمایــم.
 -1مــا ضمــن احتــرام بــه مدیــران پیشکســوت اداره شــرکتها،
بایــد آنهــا را در جایــگاه مشــاوران ارشــد شــرکتها قــرار دهیــم
و عرصــه فعالیــت را بــه مدیــران و کارکنــان متخصــص ،جــوان،
بــا انگیــزه و بــا پشــتوانه علمــی روز در عرصههــای ســازندگی،
اقتصــادی و فرهنگــی بســپاریم.
 -2بــا عنایــت بــه اینکــه مجموعــه شــرکتهای ایثارگــری
حداقــل ســهم خــود را در آبادانــی حاشــیه شــهر مشــهد اد اء
کردهانــد و متاســفانه در حــال حاضــر در پیــچ و خــم اداری
دیگــر دســتگاهها گرفتارنــد پــس از تعییــن تکلیــف پروژههــا،
نــوع و مــکان فعالیتهــای شــرکتها را تغییــر دهیــم.
 -3بــرای کاهــش هزینههــا کــه بــار اصلــی آن بــر دوش
ســهامداران گذاشــته شــده اســت بایــد بــه سالمســازی فرایندهــا
یعنــی بــه دس ـتآوردن بهتریــن راه بــرای رســیدن بــه اهــداف
توجــه ویــژه نمائیــم.
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امام كاظم( « : )اگر روز قیامت مىخواهید به ما برسید  ،به برادران دینى خود كمك كنید  ،روز قیامت جایتان پیش ماست  .
[بحار  /ج ]72

گزارش فعالیتهای اداری وجلسات به روایت تصویر
برگزاریجلساتهیئتمدیرهو کمیسیونهایتخصصی

نبنــدی55 ،
هیئــت مدیــره شــرکت  ،برابــر جــدول زما 
نهای تخصصــی
مــورد جلســه هیئــت مدیــره و کمیســیو 
ی،کمیســیون امــاک
ســها م ،پرســنلی ،روابــط عموم 
معامــات و کمیســیون فنــی و اجرائــی طــی نــه ماهــه ســال جــاری
برگــزار نمــوده اســت .آقــای جــال امی رآبــادی ،مدیــر اداری شــرکت بــا
ت ،مباحثی از جملــه چگونگی
بیــان ایــن مطلــب گفــت :در ایــن جلســا 
قالعاده صاحبــان ســهام -راههای
برگــزاری مجامــع عمومــی عــادی و فو 
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کنتــرل بــازار ســهام و افزایــش ارزش آن -تهیــه و تصویــب برنامــه و
تهــای
بودجــه بنــدی شــرکت -نظــارت وکنتــرل برعملکــرد مدیری 
تابعــه -راههــای کاهــش هزین ههــا و افزایــش درآمدهای مســتمر و رونق
یالبدل
مجتمــع تجــاری نویــد  -تصویــب جایگزین  2نفــر از اعضــای عل 
هیئــت مدیــره بــه جــای اعضــاء اصلــی مســتعفی  -طــرح تبدیل ســود
نویــد بــه ســهام شــرکت ســپا د؛ راههــای پیگیــری وصــول مطالبــات و
ننام ههــای
مســائل حقوقــی شــرکت  -بازنگــری اساســنامه و آئی 

شر دنيا و آخرت با نادانى[ .بحاراالنوار ،ج ،79ص]170
پیامبر اکرم ( ) خير دنيا و آخرت با دانش است و ّ

ســهام ،پرســنلی و معامــات -تصویــب چــارت جدیــد اداری شــرکت و
مجتمــع تجــاری نویــد بــا در نظــر گرفتــن سیاســت کاهــش هزین ههــا
کســازی چــارت اداری  -بررســی موضوعــات فرهنگــی و اطــاع
و کوچ 
رســانی و چــاپ نشــریه و بررســی طر حهــای پیشــنهادی اراضــی 44
هکتــاری مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفت و تصمیمــات مقتضی
اتخــاذ گردیــده اســت.
وی در ادامــه افــزود :مدیــر عامــل محتــرم شــرکت عــاوه بــر حضــور در
نها در مــدت یــاد شــده  73مــورد جلســه
تمامــی جلســات و کمیســیو 
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خــارج از شــرکت بــه منظــور پیگیــری مطالبــات و انجــام تعامــات فی
مــا بیــن بــا مدیــران و یــا کارشناســان دســتگاههای اجرائــی اســتان از
جمله (اســتانداری ،شــهرداری ،شــورای شــهر ،مسکن و شهرســازی و )...
تهای همــکار داشــته اســت.
و همچنیــن مدیــران شــرک 
تهای صرفــه جویــی
وی همچنیــن اظهــار داشــت در راســتای سیاسـ 
و کاهــش هزین ههــای جــاری و باالبــردن بهــرهوری ،توانســت هایم
صرف هجویــی قابــل محسوســی در هزین هکر دهــای شــرکت داشــته
با شیم                  .
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امام صادق   :اگر در کاری نيت و اراده آدمى قوى باشد ،بـدن دچار ناتـوانى نمى گردد[  .وسائل الشيعه ،ج ]1

دفتر فنی حکم قلب پروژ هها را دارد

آقــای مهنــدس حســینیون
بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت:
دفترفنــی در پروژههــای
عمرانــی یکــی از اصلیتریــن مراکــز مــورد
نیــاز پــروژه میباشــد و در اصــل میتــوان
گفــت کــه دفتــر فنــی حکــم قلــب پروژ هها
را دارد و بایســتی توجــه بیشــتری بــه آن
بشــود .وی مه متریــن وظائــف دفتــر فنــی را
مطالعــه نقشـههای پــروژه و ثبــت شــماره و
نهــا در پرونــده نقشـهها اعــم
تاریــخ ابــاغ آ 
از نقشـههائی کــه در بــدو شــروع پــروژه بــه
یشــود و یــا نقشــ ههایی
پیمانــکار ابــاغ م 
کــه بعــدا ً توســط مهندســین مشــاور ابــاغ
میگــردد و ثبــت نقــاط ضعــف احتمالــی
نقشــهها اعــم از کمبودهــا ،اشــتباهات،
احیان ـاً غیــر قابــل اجــرا بــودن آ 
نهــا و یــا
هــر اشــتباه دیگــری کــه ممکــن اســت
درنقشـ هها پیــش بیایــد ومنعکــس نمــودن
آنهــا بــه مهندســین مشــاور و دســتگاه
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نظارتــی ،تهیــه دســتو رکارها ،تهیــه صــورت
وضعیــت کا رکــر د ،تنظیــم و پیگیــری
صورتجلســ هها ورســیدگی بــه پرونــده
تأخیــرات پــروژه و تنظیــم مــوارد مربوطــه
و کنتــرل پــروژه برشــمرد                                                             .
مدیــر فنــی شــرکت بــه پروژ ههــای
آماد هســازی اراضــی  44هکتــاری نویــد
و بازگشــایی ادامــه بلــوار خیــام شــمالی
اشــاره نمــود و از پیشــرفت فیزیکــی
حــدود 80درصــدی ایــن پــروژه خبــرداد
ت :بــا توجــه بــه وســعت
و اظهارداشــ 
جغرافیایــی و حجــم بــاالی جمعیــت در
ایــن قســمت از شــهر و بازدیــد خیــل عظیم
گردشــگران ،زائــران و مجــاوران حضــرت
علــی ابــن موســ 
یالرضا (علیهالســام) از
منطقــه ســپاد کــه امــروزه بعنــوان قطــب
گردشــگری پایتخت معنــوی ایران اســامی
ت ،اجــرای کامــل وبــه
شــناخته شــده اس ـ 
یتوانــد درتوســعه
هنــگام پــروژه مذکورم 
شــهری و همچنیــن رفع برخــی از معضالت
ایــن کالن شهربسیارموثرباشــد                                                    .
یشــود ان شــاءاهلل بــا
شبینــی م 
وی افــزود :پی 
ابــاغ نهایــی طــرح تفصیلــی ویــژه منطقــه
لآباد و رفــع برخــی ازمشــکالت
اســماعی 
جزیــی پــروژه هــا ،ازقبیــل تامیــن بهنــگام

بودجــه وتملــک تعدادانــدک باقــی مانــده
پال 
کهــای ثبتــی بــه یــاری خداونــد و
درظــل توجهــات حضــرت علــی ابن موســی
الرضــا (علیــه الســام) و بــا دعــای خیرقاطبــه
ســهامداران عزیزمــان شــاهد اجــرای کامــل
طــرح آماد هســازی و بازگشــایی مســی رهای
اصلــیو بــه ویــژه بلــوار خیا مشــمالی بــا
رعایــت کلیــه اصــول شهرســازی باشــیم                                                                                                                                           .
وی در پایــان ،پیگیــری اخــذ تاییدیــه
تهــای پیمانــکار مســیر
صــورت وضعی 
خیــام شــمالی و اراضــی  44هکتــاری از
شــهرداری منطقـ ه ،اخــذ تاییدیــه قــرارداد با
شــرکت کار و راه از معاونــت فنــی و عمــران
شــهرداری ،انجــام پیگیــری مســتمرجهت
اخــذ گواهــی عــدم خــاف بــا اخــذ تاییدیــه
مجــدد اســتاندارد آسانســورها ،اخــذ تاییدیه
اســتحکام بنــا از مهندســین ناظــر مربوطــه
و تســویه حســاب بــا ایشــان و اخــذ تاییــد
شنشــانی و ایمنــی مجتمــع تجــاری
آت 
نویــد و انجــام 15مرحلــه کار نقشــه
بــرداری از پروژ ههــایمختلــف را  ،ازجملــه  
تهــای بعمــل آمــده در نــه ماهــه
فعالی 
گذشــته دانســت ومه متریــن برنامــه در
دســت اقــدام ســال جــاری  را پیگیــری اخذ
پروانــه بهر هبــرداری مجتمــع تجــاری نویــد
و ادامــه پروژ ههــای آماد هســازی اراضــی
نویــد و بازگشــایی ادامــه بلوار خیام شــمالی
عنــوان نمــود                  .

بررسی مشکالت منطقه اسماعیل آباد (شهرک الماس )درجلسه با رئیس
کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر

اولیــن جلســه کمیســیون
ویــژه ســاماندهی حاشــیه
شــهر و مناطــق کــم
برخــوردار شــورای شــهر مشــهد بــرای
بررســی مشــکالت مــردم منطقــه محــروم
لآباد برگــزار شــد.
اســماعی 
بــه گــزارش روابــط عمومــی نویــد و
بــه نقــل از روزنامــه خراســان مورخــه
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 16اردیبهشــت مــاه ســال جــاری ،بــه
دعــوت اعضــای هیئــت امنــا و بســیج
مســجدابوالفضلی اســماعی 
لآباد ،تعــدادی
از اعضــای کمیســیون ویــژه ســاماندهی
حاشــیه شــهر و مناطــق ک مبرخــوردار
شــورای شــهر ،بــا برگــزاری جلســه
ندرمســجد ابوالفضلــی اســماعیل
کمیسیو 
آبــاد ،ضمــن بازدیــد میدانــی ،مشــکالت

ایــن منطقــه را نیــز بررســی کردنــد.
درایــن نشســت کــه باشــرکت جمعــی از
اعضــای محتــرم (چهارمیــن دوره) شــورای
اســامی شــهر و بــا حضور «حســن قدیری
طرقــی» رئیــس کمیســیون ویــژه حاشــیه
شــهر و مهنــدس حســینی سرچشــم ه،
مدیرعامــل شــرکت نویــد خراســان برگــزار
شــد ،ایشــان ضمــن خــوش آمدگویــی
بــه اعضــاء شــورای اســامی مشــهد.
بــا اشــاره بــه تاکیــدات مقــام معظــم
رهبــری کــه پیرامــون  رســیدگی بــه
حاشــیه شــهر داشــت هاند اظهارنمــود،
رفــع معضــات اجتماعــی وفرهنگــی و
ســاماندهی حاشــیهنشــینان شــهر مشــهد
لآباد کــه در
بــه ویــژه محلــه اســماعی 

ب ترین برادرانم نزد من ،کسى است که عیبهایم را به من اهدا کند[  .تحف العقول ،ص ]366
امام صادق   :محبو 

جــوار منطقــه گردشــگری ســپاد اســت  
ســبب رشــد و رونــق اقتصــادی و جــذب
بیشــتر گردشــگران داخلــی ،خارجــی و
زائریــن و مجاوریــن بــه ایــن منطقــه و
ارتقــاء خدما 
تدهــی بــه ســایرمناطق هــم
میشــود و شــرکت نویــد بــا ایــن هــدف
در تعاملــی کــه بــا شــهرداری و نهادهــای
متولــی ســاماندهی حاشــیه شــهر دارد
وبــا رعایــت مصالــح و منافــع ســهامداران
اقداماتــی نظیــر :واگــذاری یــک بــاب
منــزل مســکونی پشــت مســجد ابوالفضلــی
لآباد بــا  50درصــد
روســتای اســماعی 
تخفیــف بــرای توســعه ایــن مســجد بــه
ی 1500مترزمیــن  
شــهرداری ،واگــذار 
بــرای ســاخت مجتمــع پیامبــر اعظــم(ص)
بــه ســپاه بصــورت رایــگان  ،واگــذاری
زمیــن مــورد نظــر بهداشــت ودرمــان
بــرای ســاخت درمانــگاه در صــورت
جایگزینــی یــک قطعــه زمیــن مســکونی
از شــهرداری انجــام داده اســت و از اعضــاء

محتــرم شــورای شــهر و شــهردار منطقــه
خواســت تــا نســبت بــه تعییــن تکلیــف
طــرح تفصیلــی و هزینــه کــرد بعمــل آمــده
پروژ ههــای مشــارکتی ایــن شــرکت  بــا
شــهردار 
ی تســریع نماینــد .در ادامــه
رئیــس کمیســیون ویــژه حاشــیه شــهر
طــی ســخنانی گفــت :آســفالت کوچ ههــا و
لآباد در بســیاری از مــوارد
معابــر اســماعی 
ندهنده
بســیار نابســامان اســت و ایــن نشــا 
آن اســت کــه اینجــاً اصــا شــهرداری
وجــود نــدارد .وی در بخــش دیگــر از
ســخنان خــود اقدامــات عمرانــی شــرکت
لآباد را
نویــد خراســان درمنطقــه اســماعی 
ســتود و در دفــاع از اقدامــات ایــن شــرکت
بــه ویــژه درخصــوص تعییــن تکلیــف
لآبا د گفــت :تمــام
زمیــن درمانــگاه اســماعی 
کارهــای مقدماتــی تحویــل ایــن زمیــن
بــه شــهرداری و مرکــز بهداشــت انجــام
شــده و در ایــن راه شــرکت «نویــد» نیــز
هیچگونــه ک ـ مکاری نداشــته و کوتاهــی از

)خبرنامهداخلی(
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شــهرداری اســت ،بنابرایــن بــرای تحویــل
زمیــن یــاد شــده از شــرکت نویــد ،بایــد
هــر چــه ســری 
عتر زمیــن معــوض بــه ایــن
شــرکت تحویــل داده شــود .آقــای براتعلــی
خاکپــور از دیگــر اعضــاء (چهارمیــن دوره )
شــورای اســامی مشــهد مقــدس و عضــو
کمیســیون حاشــیه شــهر نیــز اظهــار کــرد:
شــرکت نویــد تاکنــون  4میلیــارد تومــان
لآباد
بــرای بازگشــایی معابــر اســماعی 
هزینــه کــرده و یکــی از مــوارد مهــم بــرای
ادامــه همــکاری ایــن شــرکت ،با شــهرداری
تعییــن تکلیــف مــوارد هزینــه کرد شــرکت
است.
در پایــان مقــرر شــد در جلســه آتــی
شــورای شــهر مشــه د ،موضوعــات مطــرح
شــده از ســوی مدیــر عامــل شــرکت نویــد
را مــورد بررســی قــرارداده و نســبت بــه  
تحویــل زمیــن و آغــاز ســاخت درمانــگاه
تنهایــی تعییــن
لآباد بــه صور 
اســماعی 
تکلیــف شــود.

افتتاح دفتر جدید فروش منطقه گردشگری سپاد
مدیرعامــل شــرکت نویــد
خراســان در ارتباط بــا راه اندازی
دفتــر فروش منطقه گردشــگری
ســپاد گفــت :ایجــاد رونــق و خــروج از رکود
درامــاک و بــازار کســب و کار،جــذب و
هدایــت ســرمایه هــای داخلــی بــه منظــور
ایجــاد رونــق و توســعه بیشــترمنطقه
گردشــگری ســپاد ،تســهیل درمعامــات
خریــد وفــروش امــاک و مســتغالت
شــرکتهای ســپاد و نویــد منجملــه  خریــد
و فــروش و یــا اجــاره واحدهــا ی تجــاری
مجتمــع هــای واقــع در منطقه گردشــگری
ســپاد را ازاهــداف راه انــدازی ایــن دفتــر
عنــوان نمود .مهندس حســینی سرچشــمه  
اظهــار داشــت بــا توجــه بــه حجــم بــاالی
مراجعــه متقاضیــان جهــت کســب اطــاع
آنــان از امــاک و مســتغالت شــرکت
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نویــد و واحدهــای تجــاری قابــل عرضــه
در مجتمــع هــای تجــاری نویــد ،وصــال،
المــاس شــرق  ،بازارخیــام و مجتمــع مــواد
غذایــی  ،شــرکت نویــد خراســان اقــدام بــه
اســتقرار کارشناســان خــود جهــت پاســخ
گویــی و راهنمایــی اولیــه متقاضیــان در
مجتمــع تجــاری نویــد نمــود .بــه گــزارش
پایــگاه  اطــاع رســانی روابــط عمومــی
شــرکت نویــد آقــای غالمرضــا اصغــر زاده
گلــزار  رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت در
جریــان  بازدیــد  از دفتــر فــروش منطقــه
گردشــگری ســپاد بــا بیــان ایــن مطلــب
تصریــح نمــود  حفــظ منافــع  ســهامداران
نویــد حــق الناســی اســت کــه برگــردن
مــا نهــاده شــده اســت و مــا وظیفــه داریــم
در جهــت تامیــن منافــع ســهامداران از
هیــچ کوششــی دریــغ  نکنیــم وی افــزود،
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هــر فــردی کــه در جهــت حفــظ منافــع
ســهامداران کمــک کنــد بــدون شــک ان
شــاءاهلل رضایــت خــدا را بــه دنبــال خواهــد
داشــت .رئیــس هیئــت مدیره شــرکت نوید
بــا اشــاره بــه ایجــاد دفتــر فــروش منطقــه
گردشــگری ســپاد درمجتمــع تجــاری نوید
گفــت :طبعــا مصالحــی پشــت قضیــه  راه
انــدازی ایــن دفتــر بــوده  اســت و یــک
طــرف مهــم مصالــح  ،همیــن حفــظ منافع
ســهامداران  اســت و لــذا مدیریــت دفتــر
فــروش  ،وظيفــه ســنگيني دارد و  ســنگين
بــودن ايــن و ظيفــه  ميطلبــد مــا نیــز
بيشــتر تــاش كنيــم و  از همــه  نيروهــا
و امكانــات در ایــن  راه  اســتفاده  نمائیــم.

آدرس دفتر فروش منطقه گردشگری سپاد:
کآبــی آفتــاب طبقــه همکــف مجتمع تجــاری نویــد لذا
ـه پار 
انتهــای بلــوار خیــام ،نبــش میــدان بهارســتان ،روبــروی مجموعـ
یتوانند همــه روزه صبــح هــا از ســاعت  10تــا  13و بعــد از ظه رهــا از ســاعت  18تا 20
ـترم 
عالقمنــدان جهــت کســب اطالعــات بیشـ
بــه ایــن دفتــر مراجعــه نماینــد و یــا بــا شــماره تلفــن  051-37660938و  09384785003تماس حاصــل نمایند.
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هر كه خانهاى بفروشد و با پول آن همانند آن نخرد  ،مالش بركت نمىيابد[ .منتخب ميزان الحكمة  ص ]276

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

بــا هــدف بررســی مشــکالت اراضــی
شــرکت نویــد جلســ های بیــن مدیــر
عامــل شــرکت نویــد خراســان و آقایــان
مهندس حمید قاســمی هنــری معاونت شهرســازی
معمــاری و برنام هریــزی شــهری دفتــر فنــی
اســتانداری خراســان رضــوی و آقــای مهندس نجفی
ازکارشناسان شهرســازی دفترفنی اســتانداری دراتاق
جلســات شــرکت نوید برگـزار شــد و در پایــان آقایان
قاســمی هنــری و نجفی از پــروژه اراضــی 44هکتاری
نویــد بازدیــد بعمــل آورده و از نزدیــک در جریــان
پیشــرفت فیزیکــی پــروژه مذکــور قـرار گرفتنــد.
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محمد صمیمی:

مدیریت امالک ،با تمام توان پیگیرابالغ هرچه سریعتر طرح تفصیلی اراضی اسماعیل آباد است
ادامــه مســیر بلــوار خیــام شــمالی وجــود
نــدارد .مدیــر امــاک و حقوقــی شــرکت،
کالن وظایــف  ایــن مدیریــت را  ارزيابــي
و بــرآورد قيمــت امــاک ،نظــارت بــر امــر
حفاظــت  از اراضــي ،اخــذ ســند مالكيــت
اراضــي ،انجــام اقدامــات الزم جهــت ثبت
امــاك تملــك شــده در دفاتــر مربــوط،
پيگيــري صــدور ســند مالكيــت ،طــر ح
و تعقيــب كليــه دعــاوي حقوقــی عليــه
مدیــــر امــاک و حقوقــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ،پاســخ بــه
شــرکت نویــد خراســان   دعــاوي مربــوط و تبــادل لوايــح و دفــاع
طــی مصاحبهایــی گفــت   :الزم در مراحــل مختلــف رســيدگي در
مدیریــت امــاک هماننــد گذشــته ،تمــام مراجــع مختلــف عنــوان کــرد.
همــت و تــاش خــود را بــرای پیگیــری وی در ادامــه مهمتریــن اقدامــات ایــن
هرچــه ســریعتر ابالغنهایــی طــرح مدیریــت را در ســال  ،96فــروش10
تفصیلــی اراضــی اســماعیلآباد بــکار قطعــه زمیــن تجــاری ،مســکونی از
خواهــد گرفــت .آقــای محمــد صمیمــی   اراضــی شــهرکالماس ،واگــذاری دو
بــا اشــاره بــه اهمیــت طــرح یــاد شــده پــاک بــه شــهرداری و دریافــت چهــار
بــرای شــرکت نویــد خراســان گفــت:
پــاک بــا کاربــری مســکونی از اراضــی
بیشــتر مشــکالت محلــه اســماعیلآباد شــهرک المــاس ،تهاتــر قطعاتــی از
و منطقــه گردشــگری ســپاد کــه اراضیمســکونی شــهرک المــاس بــا
عمــده اراضــی شــرکت در ایــن منطقــه ســهام شــرکتهای الهیــه و ســپاد،
قــرار دارد بــه دلیــل عــدم وجــود پیگیــری مکــرر از شــهرداری جهــت
طــرح در ایــن محلــه ومنطقــه اســــت لحــاظ نمــودن کدهــای نوســازی شــهرک
و تــا طــــرح تفصیلــی ابــاغ نشــود ،المــاس و اخــذ پروانــه قطعــات ایــن
امــکان تصمیمگیــری در حوزههــای شــهرک ،مراجعــات مســتمر و برگــزاری
مختلــف ازجملــه حــوزه عمرانــی و جلســات متعــدد بــا کارشناســان
ادامــه پروژههــای آمادهســازی اراضــی شــهرداری و اســتانداری جهــت طــرح
44هکتــاری شــرکت و عملیات بازگشــایی تفصیلــی ویــژه اســماعیلآباد دانســت.
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مدیــر امــاک و حقوقــی شــرکت  بــا
اشــاره بــه تجهیــز و راهانــدازی دفتــر
فــروش منطقــه گردشــگری ســپاد در
مجتمــع تجــاری نویــد گفــت :بهتریــن
زمــان بــرای خریــد و فــروش امــاک
مســکونی تجــاری و زمیــن شــش مــاه
دوم ســال اســت.
واز تمــام افــرادی کــه قصــد دارنــد در
ایــن زمینــه ســرمایهگذاری نماینــد و
یــا نیــاز خــودرا بــه ملــک تامیــن نماینــد
دعــوت نمــود بــا حضــور در دفتــر
فــروش ایــن شــرکت از قیمتهــای
اســتثنایی وشــرایط ویــژه ای کــه بــرای
خریــداران در نظــر گرفتــه شــده اســت
مطلــع گردنــد          .

امام رضا( :)بر مرد سزاوار است ،بر خانواده اش توسعه دهد تا مرگ او را آرزو نکنند[ .وسائل الشیعه ،ج]15
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رشد  242درصدی قیمت هرسهم

1

قیمت هر سهم
آقــای علــی اصغــر عبــد الهــی مدیــر عامــل شــرکت نویــد اعتمــاد
درگفتگــو بــا خبرنـگارنشریه نویـ د ،رونـد افزایشـی قیمـت سـهام در
چند ســـاله اخیر را تشـــریح نمـــود و از رشد 242درصدی  قیمـــت
هر سـهم خبـرداد .وی گفـت :سیاسـت شـرکت نویـد درقبـال نقـل
وانتقال سـهام همـواره حفـظ منافـع سـهامداران محتـرم و افزایــش
قیمــت ســهام بــوده اســت و بحمــداهلل بــا دعــای خیــر شــما
شهای بـی وقفـــه مدیـرعامـل و اعضاء
ســــهامداران گرامــی و تال 
هیـئت مدیـره وهمـکاران خــدو م ،ایــن موضــوع بــه ثمــررســید
و بــــا قــرار گرفتـــن اراضی شـرکت درمحـــدوده شـهری ومصوب
شـدن طـرح تفصیلـی در کمیسیون ماده  5علـی رغـم رکـود بـازار،
قیمـت سـهام نویـد رونـد منطقـی خـود را طـی نمـود بـه گونـ های
کــه از ســـال  90تــا ســـال  96قیمــت هرســـهم242درصد افزایش
یافــــت .عبد الهی ،در رابطــــه بــــا حجـــم نقـــل و انتقاالت سـهام
افـــزود :در ســـال  1395تعــداد   22/270/000ســـهم و در نــه ماهه
ل  3/567/000  96ســهم معاملــه گردیــده اســت وی مجمــوع  
ســا 
ســهام معاملــه شــده طــی 7/5ســال را تعــداد  136/743/000ســهم
کــه معــادل  %41کل ســهام شــرکت بــوده اســت عنــوان نمــودو
پیش بینی کرد بـــا اتمـام پـروژه آمـاد هسـازی اراضـی  44هکتـاری
لآباد و
شــرکت  و ابــاغ نهائــی طــرح تفصیلــی منطقــه اســماعی 
همچنیـــن رونـق بیشتر مجتمـع تجـــاری نوید و تاالرهای پذیرایی
ت ،رشـد سـهام از سـال قبـل بیشـتر
منظیـراسـ 
که درنـوع خـود کـ 
شـــود  .عبدالهــی از بازنگــری 10800پرونــده ورفع نواقــص از حدود
پنــج هــزار پرونــد ه صاحبــان ســهام از آغــاز ســال  96تاکنــون خبــر
داد و ارتبــاط مســتمر بــا ســهامداران بــه منظــور اطال عرســانی از
آخریــن اقدامــات شــرکت وپاســخگویی بــه ســواالتآنــان را از دیگر
تهــای امــور ســهام  برشــمرد واظهــار امیــدواری کــرد بــا
فعالی 
ابــاغ طــرح تفصیلــی و تحوالتــی کــه در پیــش روی داریــمبــزودی
شــاهد افزایــش ارزش افــزوده اراضــی نویــد باشــیم.

2

  پرداخــت بالــغ بــر  900ریــال ســود نقــدی بابــت
هر سهم تاکنون
پرداخت سود

سود نقدی پرداختی به سهامداران  331/700/000/000ریال می باشد

آقــای وحیــد درجاتیانــی مدیرامـــور مالــی نویـــد بــا بیــان ایــن
مطلب ودر گفتگو با خبرنگار نشریهدربـــاره چگونگـــی پرداخــــت
یرغم
ســــود عملکرد شــرکت بــــه صاحبــان ســهام گفــت :عل 
نکــه پرداخــت ســود از ســال  88یکســال قبــل از برنامــه
ای 
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امام حسن عسکری( :)جدال مکن که ارزشت میرود و شوخی مکن که بر تو دلیر شوند[ .حقالعقول،ص]۴۸۶

یبایســــت از
مصوب آغاز شــد ه ،مطابــــق برنام ههــــا شــــرکت م 
عملکــــرد ســال  ،89پرداخــت ســــود را شــروع می نمود کــه
ایــن مهــم بــا تــالش مدیرعامــل ،هیــئت مدیــره  و مدیــران
ازعملکرد ســال  88در حالــی کــه هنــوز ســهامداران گرامــی
اقســــاط ســــهام خویــــش را تســویه ننمــوده بودنــد ،پرداخـــت
ســـود به ســـهامداران عزیـز را شـروع نمـــود و طی8سـال عملکرد
لهای  88تـــا  - 94بـه هـر سـهم مبلـغ  900ریـال سود نقداً  
ســـا 
پرداخــــت شــده اســــت و بــا احتســاب ســـود عملکـرد سـال
 95به مبلغ  39/7میلیـــارد ریال جمـــع ســـود نقـــدی پرداختـــی
یگــــردد     .
م 
ریــــــــــــال
331/700/000/000

3

میزان رشد بودجه
آقــای علــی مهاجرانــی  نائــب رئیــــس هیــــئت مدیــــره
شـــرکت نویـــد خراســان در گفتگـــو بـــا خبرنگار نشــریه نویـــد
ضمـــن بــــر شــــمردن برنامــههــــای کالن شــــرکت ،رونــــد
بودجــــه بنــــدی را رضایــتبخــــش اعالم نمــــوده و از رشــد
بودجــه خبــرداد وگفــت :بودجــه شــرکت در طــی  5ســال
یعنــــی از ســــال  1390تــــا  1394افزایــــش  163درصــدی
داشــــته اســــت .امـــا بودجـــه سال96نسـبت بـه ســـال  95بـا
توجـــه بـــه وضعیـت تداوم رکـود شـدید بـــازار منابـع و مصـارف
شــرکت کاهــش داشته اســت کــه پــس از تهیــه و تدویــن
برنامــــه و تصویــــب هیــــئت مدیــــره شــــرکت در ابتــــدای
ســــال  96برنامــــه یاد شــــده از ســــوی مدیــــر عامــــل بــه
مدیریــتهــــای شــــرکت ابــــاغ گردیــــد .وی در پایــان یــاد
آورشــد کــه میــزان تحقــق برنامهه ـای مصــوب  شــرکت همــه
ســاله بــاالی  70درصــد بــوده کــه نشــان از تــاش مدیــران و
واقعیبــودن برنامــه میباشــد.

4

  تشریح برنامههای مصوب شرکت نوید
آقــای عباسپــور ایــران عضــو هیئــت مدیــره شــرکت بــه
برنامههــای مصــوب شــرکت نویــد در ســال  1396اشــاره نمــود
و افــزود براســاس ارشــادات نماینــدگان محتــرم در مجمــع
عمومــی و عــادی صاحبــان ســهام و جلســات کار گــروه مشــورتی
و هیئــت مدیــره شــرکت پــس از بررســی همــه نقطــه نظــرات
و مصالــح شــرکت مــواردی ماننــد برنامهریــزی جهــت افزایــش
منطقــی و معقــول قیمــت ســهم وپرداخــت ســود نقــدی واجــرای
طــرح تبدیــل ســود بــه ســهام ،بررســی و مطالعــه پروژهــای
جدیــد ،تــداوم اجــرای پــروژه آمادهســازی اراضــی نویــد بــه
مســاحت  44هکتــار ،تعییــن تکلیــف اراضــی نویــد پــس از انجــام
کار کارشناســی و همفکــری بــا کارگــروه مشــورتی ،پیگیــری
اخــذ ابالغیــه نهایــی طــرح تفصیلــی ویــژه اســماعیل آباد(منطقــه
گردشــگری ســپاد) و تــداوم پــروژه بازگشــایی ادامــه مســیر بلــوار
خیــام شــمالی کــه در قالــب طــرح مشــارکتی بــا شــهرداری در
حــال اجــراء مــی باشــد را از مهمتریــن برنامههــای در دســت
اجــرای شــرکت دانس ـت.
وی بــا اشــاره بــه مشــکالتی کــه ناشــی از عــدم ابالغنهایــی
طــرح تفصیلــی اســت گفــت  :بــا پیگیریهــای فراوانــی کــه
مدیــر عامــل شــرکت در ایــن رابطــه بعمــل آورده اســت و برابــر
وعدههایــی کــه اســتاندار خراســان رضــوی و شــهردار مشــهد
دادهانــد ایــن مشــکل هــم انشــاءاهلل بــزودی رفــع شــده و بــا
ابــاغ طــرح تفصیلــی و بازگشــایی مســیر ،اراضــی شــرکت از
ارزش افــزوده باالیــی برخــوردار خواهــد شــد وقیمــت ســهام
شــرکت متأثــر از اجــرای  طرحهــای مذکــور نیــز افزایــش چشــم
گیــری مــی یابــد.
ایــن عضــو کمیســیون ســهام بــه ســهامداران نویــد توصیــه نمــود
بــا توجــه بــه آینــده درخشــان شــرکت حتیالمقــدور از فــروش
ســهام خــودداری نمــوده ودر صــورت نیــاز بــه فــروش حتمــا
قبــل از هرگونــه معاملــه و تصمیمگیــری در ایــن خصــوص بــا
امــور ســهام شــرکت مشــورت نماینــد.

امام صادق ( :)هیچ خیری نیست در کسی که دوست ندارد مال حالل جمع کند تا آبروی خود  را با آن حفظ کند
و قرض خود را با آن ادا کند ( .چنین کسی انسان بی خیر است) [بحاراالنوار جلد ]۱۰۳
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استقبال سهامداران ازطرح تبدیل سود به سهام نوید وسهم سپاد

آقــای غالمرضــا اصغ ـرزاده گلــزار رئیــــس هیــــئت مدیــــره
شـــرکت نویـــد در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا در رابطــه با طــــرح
تبدیــــل ســـود نویــد بـــه ســـهام ســپاد گفــت  :بــا عنایــت بــه
اینکــه همــه ســاله ســهامداران مــا بحم ـداهلل از طــرح تبدیــل
ســود بــه ســهام نویــد اســتقبال  خوبــی داشــته انــد وازطرفــی
امســال ســهام نویــد قابــل عرضــه جهــت اجــرای طــرح تبدیــل
ســود بــه ســهم نداشــتیم و از ســویی بنــا بــه تقاضــای بســیاری
از ســهامداران گرامــی کــه خواهــان تبدیــل ســود بــه ســهام
بودنــد برابـــر تصمیـــم هیـــئت مدیــــره شــــرکت کــه مطابــق
قانــون تجــارت نیــز میباشــد ،بــا اســتفاده از تملــک بخشــی
از ســهام ســپاد  طـــرحی جدیــد بــا عنــوان:
طرح تبدیل ســود نوید به سهام سپاد
بــا هــدف پاســخگویی بــه خواســت ســهامداران و تکریــم
آنــان وپرداخــت مطالبــات آنهــا ،مقررشــد بــرای اولیــن دفعــه
تعــداد محــدودی از ســهام ســپاد در قالــب طــرح تبدیــل
ســود عملکــرد ســال   95بــه ســهم ســپاد بــا قیمتــی کمتــر
از آنچــه کــه شــرکت ســپاد عرضــه میکنــد بــه ســـهامدارانی
کـــه تمایــل بـــه خریــد ســهم از ســـهام ســپاد را دارند ،ایــــن
فرصــــت داده شــــود تــــادر یــــک دوره مشـــخصی بتواننـــد
مطالبـ ـات خـــود را تبدیـــل بـــه ســـهام ســپاد نماینـــد .وی
قیمــت هــر ســهم ســپاد را  5/325/000ریــال اعــام نمــود و
اظهــار داشــت عزیــزان ســهامدار میتواننــد همیــن ســهام را
بــه مبلــغ  5/120/000ریــال بــدون پرداخــت وجــه و البتــه تــا
ســقف طلبــکاری کــه از شــرکت دارنــد خریــداری نماینــد وی
افــزود آن دســته از ســهامدارانی کــه ســود طلبــکاری آنــان بــه
یــک ســهم نمیرســد و یــا تمایــل دارنــد ســهام بیشــتری از
ســپاد را خریــداری نماینــد بــا تســهیالتی کــه در نظــر گرفتــه
شــده اســت.
میتواننــد در صــورت تــوان بــا خریــد حداکثــر 20ســهم
اقســاطی بصــورت  50درصــد نقــد از محــل مطالباتــی کــه
دارنــد و الباقــی بــا اقســاط  6ماهــه بــدون اخــذ هیچگونــه بهــر های
در ایــن طــرح مشــارکت نماینــد.
وی رونـــق بیشـــتر بـازار سـهام ،تجمیــــع ســهامداران خــرد
بــــه کالن وکاهــــش برخـی موانـع طرحهـای آتـی را ازجملـه

مزایـــای ایـــن طـــرح برشـــمرد و استقبال ســهامداران از طرح  
تبدیــل ســود نویــد بــه ســهم ســپاد را خــوب ارزیابــی نمــود.
ایشان بـــا اشـــاره بــــه نمــودار تبدیــــل ســود بــــه ســهام
اســــتقبال کــمنظیرســــهامداران شــــرکت از طــرح تبدیــل
ســــود عملکــرد ســــالهای اخیربــــه ســــهام ،مخصوصــــا،
ســــالهای93و 94را ثمــــره عملکــرد رضایــــت بخــش ایــن
شــــرکت و اعتمــادی کــــه قاطبــه ســهامداران عزیــز ،بــه
مدیــــران ایــن شــــرکت دارنــد.
دانســــت وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت:
براســــاس مصوبــــه مجمــــع نماینـــدگان ،بابـــت عملکـــرد
ســـال 1395شـرکت و بـا در نظـر گرفتـن مصالـح سـهامداران
و همیــاری صاحبــــان ســــهام درجهــــت اجــــرای پــــروژه
آمــــاده ســــازی اراضی 44هکتــــاری مقررشــــد
بــــه ازای هــــر ســـهم مبلـغ  120ریـــال سـود تعلـــق گیـرد
و بـــه شــــرکت اجــــازه داده شــد بــــا اســــتفاده ازفرصــت
قانونـــی نسـبت بـــه پرداخـت سـود اقـــدام نمایـد و بســیاری
از ســــهامداران نویــــد بــــه محــــض اطالع رســــانی کــه از
ســــوی روابــــط عمومــــی شــــرکت و از طریــــق سیســــتم
جامــــع پیامـــک ،وب ســــایت وکانــــال تلگــــرام شــــرکت
انجــــام شــــده بــــود بــا ارســال عــدد  12بــه شــماره
 30002146در ایــــن طــــرح مشــــارکت نمودنــــد.
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حضرت على :در تنگى و سختى است كه محبت راستين آشكار مى شود .ميزان [الحكمه/ج/2ص]419

ساخت مسکن و آپارتمان نشینی از منظر اسالم
اســام آموز ههایــی پویــا و گر هگشــا در زندگــی فــردی و اجتماعــی دارد .ایــن
یکنــد
ـل م 
دیــن آســمانی مســائل اجتماعــی را بــا محوریــت عــرف و عقــل حـ
و همــواره راهکارهــای آن تدریجــی و متناســب بــا طبــع انسانهاســت .معضالت
بهای آپارتما 
و آســی 
ننشــینی از جملــه مســائلی اســت کــه افــراد زیــادی
نهــا پیــش آورده اســت .از ایــن رو
ـرای آ 
را درگیرخــود کــرده و مشــکالتی را بـ
نهــا راهکارهــای عملیاتــی ارائــه کــر د.
ـل آ 
بایــد از متــون اســامی بــرای حـ
نهــا عبارتنــد
ـن آ 
متریـ
ـه مه 
اســام نظــرات فراوانــی دربــاره مســکن دارد کـ
ـکا 
ی ،انتخــاب مـ
ـر فیزیکـ 
یهــای فیزیکــی و غیـ
از :ویژگ 
ن ،آشــپزخان ه ،مقــدار
قهــا ،ارتفــاع ســقف از
زیربن ـ ا ،دیوارکشــی ،جــای ســرویس بهداشــتی و اتا 
قهــای صوتــی و...
زمیــن ،اســتحکام بنــا ،عای 
یهایغیرفیزیکیخانه
الف)ویژگ 
-1جایگاه آرامش
طبــق آموز ههــای اســامی خانــه بایــد
جایــگاه آرامــش اعضــا خانــواده و کســانی
یکننــد؛
باشــد کــه در آن رفــت و آمــد م 
یفرمایــد
قــرآن درســوره نحــل آیــه  80م 
ِــن بُیوت ِکــم َســک َناً .....
کــم م ْ
َواهلل َج َعــل ل َ ْ
و خداونــد بــراى شــما از خانههايتــان،
مايــه آرامــش قــرا رداد ایجــاد ســروصدا ،نــور
بها ،برگــزاری مراســم
غیرمتعــارف در شــ 
غیــر مرســوم ،نگهــداری حیوانــات خانگــی و
مســائلی از ایــن دســت کــه آرامــش دیگران
یزنــ د ،مذمــوم و از دیــدگاه
را بــه هــم م 
قــرآن نهــی شــده اســت.
-2نعمت الهی
خداونــد در آیــه  81ســوره مبارکــه نحــل
بعــد از اینکــه لبــاس و خانــه را مخلــوق و
یفرمایــد
یدانــد ،م 
مجعــول خــودش م 
َّ
َ
ون
کم ت ُْسـل ُِم َ
کذلِــک ی ِتـ ُّ
ـم ل َعل ْ
ـم ن ِ ْع َم َت ُه َعلَیکـ ْ
ایــن گونــه وی نعمتــش را بــر شــما تمــام
یگردانــد  ،امیــد کــه شــما[به فرمانــش]
م 
یتــوان فهمیــد
گــردن نهیــد از آیــه فــوق م 
کــه خانــه نعمتــی الهــی اســت کــه در آن

امنیــت ،آســایش ،آرامــش و معنویــت فراهم
م 
یشــود .کــه اگــر تمــام جوانــب معمــاری،
وســع 
ت ،مصالــح بــه کار گرفته شــد ه ،زمین
و محــل ســاخت آن ،پولــی کــه بــرای خرید
یشــود و مــوارد
زمیــن و مصالــح پرداخــت م 
متعــدد دیگــر رعایــت شــود ،باعــث ،برکــت
یشــود.
بالعالمیــن م 
از ســوی ر 
 -3نیاز انسان
آرامــش نیــاز فطــری انســان اســت کــه
بــرای بدسـ 
تآوردن آن بایــد محلــی بعنوان
مســکن داشــته باشــد چراکــه اگــر مســکن
بــرای کســی فراهــم نباشــد نم 
یتوانــد بقیــه
مســائل زندگــی خــود را برنام هریــزی نماید.
-4پوشاننده و سرپناه
متریــن ویژگ 
یکــی از مه 
یهــای مســکن
مطلــوب اســامی آن اســت کــه حافــظ
عفــت و حیــا باشــد.
امــام صــادق ( ) یکــی از ســه چیزکــه
موجــب راحتــی و آســایش مؤمــن اســت را
بهــا و امــور پنهانــی
خانــه وســیع کــه عی 
او را از مــردم مخفــی نــگاه دارد دانســته انــد.
ن ،ج )2خانــه بایــد ضمــن تامیــن
( المحاسـ 
نــور وآفتــاب بــا پوشــش مطلــوب حافــظ
حیــا و عفــت باشــد رفتارهــای خصوصــی

ســاکنین منــزل را بپوشــاند .ایــن شــاخص
ابعــاد فراوانــی در حــوزه معمــاری دارد کــه
برخــی از آنهــا عبار 
تانــد از:
درهای روبه روقهــا
بایــد ســاختمان طــوری باشــد کــه اتا 
نســبت بــه همدیگــر دیــد نداشــته باشــند.
همچنیــن خان ههــا بایــد طــوری طراحــی
شــوند کــه از دیــد ناظــران بیرونــی در امــان
بماننــد و حریــم خصوصــی اهالــی خانــه
رعایــت شــود.
آشپزخانهایــن شــاخص از دو منظــر مهم اســت؛ منظر
اول مربــوط بــه اصــل حیــا و عفــت در خانــه
اســت که هرچــه آشــپزخانه در معــرض دید
نباشــد ،عفــت و حیای اســامی بانــوان بهتر
یشــود؛ منظــر دوم مربــوط بــه
رعایــت م 
پخــت غــذا خــارج از دیــد مهمــان اســت
بنابرایــن آشــپزخانه نــه بــه صــورت اُپــن،
بلکــه بایــد بــه صــورت مخفــی طراحــی
شــود تــا رعایــت حیــا و عفــت در آن صورت
بگیــرد و بــوی غــذا نپیچــد.
سرویسبهداشتیبــا توجــه بــه تصریــح روایــات اســامی،
ســرویس بهداشــتی در طراحــی مطلــوب
اســامی بایــد در مخفــی تریــن جــای بنــا
یفرماینــد
قــرار بگیــرد .امــام صــادق( )م 
ـون الخأل
ـ
ـس ِمــن ُحسـ ِ
ـن ال َتقدیـ ِر أن یک َ
أ لَیـ َ
یبینــی که
ـع مِنهــا ،آیــا نم 
فِــی أسـ َت ِر َموضِ ـ ٍ
از نیکویــی تقدیــر خانــه کــه آدمــی بنــا می
کنــد آن اســت کــه بیــت الخــأ (ســرویس
بهداشــتی) در پنهــان تریــن جــای خانــه
باشــد.
( توحید مفضل ،ص) 70
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ب) ویژگی های فیزیکی خانه
در متــون دینــی بــه انــدازه خانــه ،ماننــد
ارتفــاع ،مســاحت و مقــدار زمیــن ،اشــاره
شــده اســت .بنابرایــن مســکن از دیــدگاه
تهایــی ازحیــث بنــا
اســامی مطلوبی 
داردکــه بــه مه متریــن آنهــا کــه بــه
ننشــینی مربــوط اســت اشــاره
آپارتما 
میشــود.
-1استحکامبنا
اســتحکام بنــا در طــول عمــر ســاختمان
لخدا(ص)
نقــش مهمــی دارد .رســو 
یفرماینــد( :بــه راســتی خــدای متعــال
م 
دوســت دارد هریــک از شــما هــرگاه کاری
مــی کنــد آن را محکــم و اســتوار کنــد) در
ســاخت بنــا بایســتی از مصالــح خــوب و
مناســب اســتفاده کــرد.
( علل الشرایع ،ج ،1ص) 973
-2وسعت خانه
از دیــدگاه اســام خانــه باید آن قدر وســعت
داشــته باشــد کــه اهــل آن راحــت باشــند و
بــرای پذیرایــی از مهمانــان بــا تنگنــا مواجه
یفرماینــدِ .مــن
نشــوند .امــام باقــر( )م 
المنــ ِز ِل؛ از ســختی
شَ ــقا ِء ال َع ِ
یــش ضِ یــقُ َ
زندگــی ،تنگــی منــزل اســت( .کافــی  ،ج ،6
ص  )526وســعت خانــه زمینــه ســاز اجرای
برنام ههــای اســام در جامعــه اســت کــه
یکــی از آنهــا عبــارت اســت از امــکان تحقق
تفریــح و شــادابی آموز ههــای اســامی.
 -3ارتفاع سقف بنا از زمین
مرتفــع ســاختن ســقف و دیوارهــا را نهــی
کــرده و ارتفــاع را تــا هفــت یــا هشــت ذراع
[هــر ذراع تقریبــا  47ســانتیمتر معــادل  3تا
4متــر ارتفــاع] مجــاز دانســته اســت.
 -4حیاط در آپارتمان سازی
ط ،طراحــان
باعنایــت بــه عــدم وجــود حیــا 
و معمــاران و مســئولین شــهرداری بایــد
نهــای وســیع و
نهــا و ایوا 
بــا تعبیــه بالک 
لهــا و گیاهــان و
قابلیــت کاشــت برخــی گ 
نیــز طراحــی ســرویس بهداشــتی در بالکــن
موجبات آســایش ســاکنین را فراهــم نمایند.
-5تعداد طبقات ساختن خانه
ســاختن خانــه چندطبقــه مــورد تأییــد
آموز ههــای اســامی نیســت اصــل در خانــه
ســازی یــک طبق هبــودن آن اســت ،ولــی بــه
یتــوان طبقــ های دیگــر بــر آن
ضــرورت م 
افــزود تــا نیازهــا تأمیــن شــود.

-6استفاده از عایق های صوتی
یکــی از مشــکالت آپارتما 
نهــا ،آزار و
اذی 
تهــای صوتــی و نیــز بــه خطــر افتــادن
حریــم شــخصی از طریــق انتقــال صداهــا
نکار بهتــر اســت طراحــان
اســت .بــرای ای ـ 
قهــای صوتــی مناســبی
و معمــاران عای 
فها و درهــای واحدهــای
در دیوارهــا ،ســق 
آپارتمانــی تعبیــه کننــد.
-7تعداد اتاق ها
قهــا از دیــدگاه اســام بایــد بــه
تعــداد اتا 
مقــدار مــورد نیــاز باشــد؛ .داشــتن اتــاق
ن ،جدابــودن اتــاق
مجــزا بــرای والدیــ 
فرزنــدان از والدیــن (نــه بــرای هــر فرزنــدی
ی،
یــک اتــاق) ،تعییــن اتاقــی بــرای پذیرایـ 
جایــی مخصــوص نمــاز در خانــه و مــواردی
از ایــن دســت نیــز در صــورت تــوان مالــی
از مطلوبی 
تهــای معمــاری اســامی اســت.
ج) ساختار شهری
 -1مسجد محوری
مجتم عهــای آپارتمانــی را بــا محوریــت
مســاجد بســازیم طــوری کــه دسترســی
همــه اعضــا بــه مســجد بــه آســانی صــورت
بگیــرد .مســجد کارکردهــای فراوانــی
دارد کــه بــه آبــادی خان ههــا و پویایــی
مجتم عهــای آپارتمانــی کمــک شــایانی
یکنــد.
م 
 -2تداعی محله
مجتم عهــا راطــوری بســازیم کــه محــات
یکنــد،
قدیمــی را بــرای اعضــای آن تداع 
تهــا گســترش یافتــه و
تــا صمیمی 
یهــا بهتــر صــورت بگیــرد .بــرای
همکار 

مهمترین ساختار شهری
عهایمسکونیعبارتند
مجتم 
از مسجد محوری است،
عهای مسکونی وتجاری را با
مجتم 
محوریت مساجد بسازیم به طوری
که دسترسی همه اعضاء به مسجد
به آسانی صورت گیرد

)خبرنامهداخلی(
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ایــن کار م 
یتــوان مســجد یــا نمازخان ـ های
در یکــی از طبقــات در نظــر گرفــت .و
همچنییــن ایجــاد کتابخانــه ،ورزشــگاه،
آموزشــگاه و ...در داخــل مجتم عهــای
آپارتمانــی نیــز م 
یتوانــد محلــهبــودن
مجتم عهــای آپارتمانــی را تداعــی نمایــد.
 -3انتخاب مکان
امــام علــی ( )در نهــج البالغــه
َْ
ــار الْع َِظــا َم
میفرمایــدَ « :و ْاســ ُك ِن ال ْم َص َ
ِین َو ْاح َ
ــذ ْر َم َنــا ِز َل
َفإِن َّ َهــا جِ َم ُ
ــاع ال ْ ُم ْســلِم َ
ال ْ َغ ْفلَــ ِة َو ال ْ َج َفاءِ»یعنــی جــای پــرت خانــه
نســاز.به تعبیــری دیگــر از جامعــه دور نشــو
و از محلههایــی كــه طاغوتیهــا و از خــدا
بــی خبرهــا مینشــینند دوری كــن.
 -4دسترســی آســان بــه امکانــات
شــهری
بــا توجــه بــه تراکــم جمعیــت در
عها 
مجتم 
یآپارتمانــی امکانــات  رفاهــی
آموزشــی ماننــد مدرســه ،ادارات،
فروشــگا هها و مراکــز خریــد ، ،کتابخانــه،
کهــای بــازی و مســائلی از
ورزشــگاه ،پار 
ایــن دســت نوع ـاً بایــد نزدیــک مجتم عهــا
باشــد.
 -5تدویــن قانــون بــرای ســاختمان و
ســاختار شــهری
یتواننــد بــا
نهادهــای قانونگــذار م 
ننام ههــای اجرایــی
تدویــن قوانیــن ،آیی 
بهای
تهای فرهنگــی آســی 
و پیوســ 
اجتماعــی ،فرهنگــی ،تربیتــی و دینــی را
کاهــش دهنــد.
تعییــن حداقــل متــراژ ،تعییــن نقش ـ ههای
معمــاری اســامی ،محدودســازی برخــی
بناهــا از جملــه آشــپزخانه و ســرویس
بهداشــتی بــه تبعیــت از یک الگــوی صحیح
(بــدون محدودســازی خالقی 
تهــا و ســایق
شــخصی در کل نقشــه) ،تعییــن محــدوده
تعــداد طبقــات و تعــداد واحدهــای هــر
طبقــه ،تعییــن الگــوی عملــی پوشــانندگی
درب ورودی واحــد آپارتمــان و ...از جملــه
وظایــف مهــم نهادهــای کالن نظــام اســت.
در صــورت عمــل ایــن نهادهــا بــه وظایــف
ننشــینی بســیاری از
خــود در مــورد آپارتما 
آســی 
بهای آن در کوتــاه مــدت و بلندمــدت
یرود .بــا انجــام ایــن اقدامــات
از بیــن مــ 
یتوانیــم امیــدوار باشــیم کــه کارکردهــای
م 
یخانــه کــه مــورد تأکیــد آموز ههــای
اصل 
اســامی اســت در واحدهــای آپارتمانــی نیز
تــداوم داشــته باشــد.
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پیامبر ( :)از استعمال سنگ حرام در ساختمان بپرهیزید که مایه ویرانی است[ .مستدركالوسائل ،ج ،3ص]472

چندراهکار برای کسبروزیحاللدر زندگی

عبــادت هفتــاد جــزء اســت و باالتریــن و
بزرگتریــن جــزء آن کســب روزی حــال
اســت .و یکــی از حقــوق فرزنــد بــر پــدرش
ایــن اســت كــه ...جــز از راه حــال ،روزى 
او را تامیــن نكنــد .امــام صــادق () 
میفرمایــد( :هــر كــس بخواهــد دعایــش
مســتجاب شــود ،باید كســب خــود را حالل
كنــد و حــق مــردم را بپــردازد .دعــاى هیــچ
بنــده اى كــه مــال حرام در شــكمش باشــد
یــا حــق كســى بــر گردنــش باشــد ،بــه
درگاه خــدا بــاال نمـ 
ـىرود ).در دین مــا برای
رزق حــال فرمولــی وجــود دارد .عناصر این
فرمــول بــه قــرار زیــر 
میباشــند:
بــه رازقیــت خــدا اعتقــاد داشــته
بــاش:
بــى اعتنائــى و امیــد نداشــتن بدانچــه در
دســت مــردم اســت بزرگتریــن توانگــرى 
اســت .پیامبــر ( ) میفرماینــد :هــر
كــس از غیــر خــدا ب ُِبــرد ،خداونــد ،هزینــه
زندگــى او را تامیــن مىكنــد و از جایــى 
كــه انتظــار نــدارد ،روزىاش مىدهــد؛ ا ّمــا
هــر كــس چشــم امیــدش بــه دنیــا باشــد،
خداونــد ،او را بــه دنیــا وا مىگــذارد.
تــاش حداکثــری مدبرانــه،
متوکالنــه و صبورانــه داشــته بــاش:
تــاش در جهــت کســب روزی حــال
چنــان حائــز اهمیــت اســت کــه حضــرت
محمــد ( ) فرمودنــد :اگــر كســی بــا
دســتش كار كنــد و روزی بخــورد ،در روز
قیامــت در زمــره و گــروه انبیــاء اســت
و خــدا ثــواب انبیــاء را بــه او میدهــد.
واصلــی تریــن عامــل رزق و روزی ســعی و
تــاش و فکــر کــردن اســت.

قانــع بــاش و خانــواده ات را بــه
قناعــت تشــویق کــن:
هــر كــس بــه مقــدار كفایــت ،قناعــت كند،
آســایش م 
ىیابــد و بــراى خویــش زمینــه
ىكنــد .امام رضــا () 
گشــایش فراهــم م 
میفرماینــد :هــر کـــس بــه رزق و روزى کم
از خــدا راضــى باشــد ،خداونــد از عمــل کــم
او راضــى خواهــد بــود.
خمــس مالــت را بــده و احســان و
نیکــوکاری کــن:
ظاهــر خمــس ،ک مکــردن مــال اســت .امــا
باطــن خمــس هــم برکــت پیــدا کــردن،
هــم شــراکت و هــم ســرمایهگذاری آخــرت
ىبَرنــد،
اســت .كار خیــر و صدقــه ،فقــر را م 
ىافزاینــد و هفتــاد مــرگ بــد
بــر عمــر م 
ىكننــد .چنانچــه
را از صاحــب خــود دور م 
امــام علــی ( ) میفرماینــد :بــا صدقــه
دادن ،روزی خــود را فــرود آوریــد.
سحرخیز باش:
پیامبــر ( ) میفرماینــد :در پــى روزى 
و نیازهــا ،ســحر خیــز باشــید؛ چــرا كــه
حركــت در آغــاز روز[ ،مایــه] بركــت و
پیــروزى اســت.
نمــاز اول وقــت کلیــد طالیــی
افزایــش رزق و روزی:
ایمــان و تقــوا از اصلیتریــن عوامــل ایجــاد
برکــت در کســب روزی حــال اســت ،در
ایــن میــان آن چیــزی کــه نقــش بنیــادی
یکنــد
را در افزایــش رزق و روزی ایفــا م 
نمــاز اول وقــت اســت .پیامبــر اکــرم() 

فرمــوده انــد :بنــده ای نیســت کــه بــه وقت
هــای نمــاز ارزش بدهــد ،مگــر اینکــه مــن
ســه چیــز را بــرای او تضمیــن م 
یکنــم.
یهــا ،آســایش و
رفــع شــدن گرفتار 
خوشــی ،بــه موقــع بــودن مــردن و رهایــی
از آتش(ســفینته البحــار جلــد)2
ازدواج کنیــد البتــه از نــوع
آســانش:
از نظــر دینــی ،ازدواج مشــروط بــه متمکــن
بــودن و دارا بــودن شــغل و مســکن و
اســباب منــزل مناســب نیســت کــه در
صــورت عــدم وجــود ایــن مــوارد ،از ازدواج
ممانعــت بــه عمــل آیــد یــا اینکــه توصیــه
بــه عــدم انجــام آن شــود؛ بلکــه در آیــات
و روایــات ســفارش شــده کــه بــرای
اقــدام بــه ازدواج از فقــر و نــداری هــراس
نداشــته باشــید.قرآن کریــم در آیــه شــریفه
یفرمایــد :بــرای
ِحــوا ْالَیَا َمــی ) م 
(   َوأَنک ُ
ازدواج مجــردان اقــدام کنیــد و از فقــر آنها
ـم
ـرا َء یُ ْغ ِن ِهـ ُ
نترســید؛ چــون ( ا ِن یَ ُکونُــوا ُف َقـ َ
َّ ُ
الل مِــن َفضْ ل ِــ ِه )اگــر فقیــر باشــند خــدا
آنهــا را بــی نیــاز خواهــد کــرد.
ایــن کارهــای کوچــک را در
ســبک زندگیتــان لحــاظ کنیــد:
شــاید اصــا فکــرش را هــم نتوانیــد بکنیــد
کــه در کنــار ایــن مــوارد کلــی ،کارهــای
کوچکــی هــم هســتند کــه میتواننــد رزق
و روزی را افزایــش دهنــد .بــه عنــوان مثــال
میتــوان بــه امانــت داری ،لبــاس تمیــز
پوشــیدن ،عطــر زدن ،خانــه را گلــکاری
کــردن و روشــن کــردن چــرا غ خانــه بــه
وقــت غــروب اشــاره کــرد.
البتــه کارهایــی همچــون ســفر ،اســتغفار
و توبــه ،زیــارت قبرمتبــرک امــام حســین
علیهالســام و گفتــن اذکاری همچــون
«یــا فتــاح» هفتــاد مرتبــه پــس از
نمــاز صبــح« ،یــا وهــاب» صــد مرتبــه
پــس از نمــاز عصــر ،مداومــت بــر ذکــر
«یاغنــی» و خوانــدن ســورههای «واقعــه»،
«والذاریــات»« ،م ّز ّمــل» و آیتالکرســی
و دعــای فــرج نیــز در ایــن زمینــه بســیار
موثــر اســت .در پایــان ذکــر ایــن نکتــه
ضــروری اســت کــه همــه آنچــه گفتیــم
محقــق نمیشــود ،مگــر اینکــه امیدتــان را
از غیــر خــدا ببریــد.

پيامبر اكرم ( :)كسي كه در راه كسب روزي حالل براي خانوادهاش تالش ميكند ،مجاهد و حركتكننده در راه خداست.
[ميزان الحكمه ج ]2
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پاسخ به سواالت متداول سهامداران

پیامکهــا،
بــا توجــه بــه حجــم انبــوه
ایمیــل و یــا 
پیامهایــی کــه از طریــق
کانــال تلگــرام دریافــت شــده اســت و

ـواالت ،متاســفانه امکان
همچنین تشــابه سـ
پاســخگویی بــه همــه ســواالت وجود نــدارد
لــذا بــه منظــور پاســخگویی بــه برخــی از
ســواالت متــداول ســهامداران ،پاســخ الزم
بــه شــرح ذیــل داده شــده اســت
*ســود مصــوب ســهام نویــد در چــه
تاریخــی پرداخــت مــی شــود؟
پاســخ :مطابــق قانون تجــارت ســود مصوب
در مجمــع عمومــی ســالیانه 
میبایســت
طــی هشــت مــاه از تاریــخ تصویــب ســود
بــه ســهامداران پرداخــت گــردد.
و 
انشــاءاهلل بــه محــض تامیــن اعتبار ســود

پرداخــت و اطالعرســانی خواهــد شــد.
امــا پیشــنهاد مــا بــه شــما ســهامداران

عزیــز ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه اجــرای
طــرح تبدیــل ســود نویــد بــه ســهم ســپاد
کــه شــرح آن در صفحــه  21آمــده اســت
درایــن طــرح مشــارکت جســته و از مزایــای
آن 
بهرهمنــد گردیــد.
*آیــا قیمــت ســهم و زمین که توســط
بنگاههــای امــاک بیــان 

میشــود
قابــل اســتناد اســت؟
پاســخ :از 
آنجــا کــه ایــن شــرکت متعلــق
بــه شــما ســهامداران محتــرم 
میباشــد و
مدیــران و کارکنــان شــرکت به عنــوان امین
شــما در راســتای حفــظ منافــع ســهامداران
ـد ،لــذا پیشــنهاد 
مینماینـ 
تــاش 
میگــردد
ســهامداران محتــرم بــه منظــور جلوگیــری
از ســوء اســتفاده احتمالــی ســودجویان
پیــش از هرگونــه نقــل و انتقــال ســهم و یــا
خریــد و فــروش زمیــن بــا امــور ســهام ویــا

امــاک شــرکت تمــاس حاصــل فرماینــد.
تلفــن051-37638097:
* بــرای اطــاع از وضعیــت ســهام
چگونــه می تــوان بــه پنل ســهامداری
نویــد وارد شــد؟
ً
ســهامدار گرامــی ،لطفــا جهــت اســتفاده
از پرتــال ســهامداران ،نــام کاربــری  کــه
همــان کــد ســهامداری شماســتو کــد
ملــی خــود را بعنــوان رمــز عبــور وارد نموده
و ســپس بــا ورود بــه پنل ســهامداری  شــما


میتوانیــد تعــداد ســهام و
برگههــای

ســهم ،قیمــت روز ســهم  و نــام نماینــده
خــود را مشــاهده نمائیــد و یــا بــرای اطــاع
از قیمــت روز ســهام  از طریــق سیســتم

شــرکت ،عــدد 123را بــه
جامــع پیامــک
شــماره  30002146ارســال نماییــد.

اهمیــت فرا گیری احکام شــرعی
یکــی از 
مهمتریــن واجبــات دیــن مبیــن
اســام كــه از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
میباشــد ،فراگیــری احــکام دیــن اســت،
كســی كــه اســام را بــه عنــوان دیــن خــود
بــر میگزینــد بایــد برنام ههــای آن را بــه
طــور كامــل در همــه قلمروهــای زندگــی
خــود بپذیــرد و رفتــار وعملكــرد خویــش را
مطابــق بــا احــكام دین تنظیــم نمایــد ،انجام
یطلبــد فــرد مســلمان
چنیــن تكلیفــی  م 
نســبت بــه مقــدار مــورد نیــازش از احــكام
دیــن كــه بــه آن احتیــاج دارد و برایــش
پیــش میآیــد ،شــناخت پیــدا كنــد تــا
بتوانــد آن را در زندگــی خــود اجــراء نمایددر
حدیثــی از امــام صــادق(  )نقــل شــده :
فــرا گرفتــن یــک حدیــث دربــاره حــال و
حــرام از شــخصی راســتگو ،بــرای تــو بهتر از
دنیــا و زر و ســی مهای آن اســت (المحاســن)
سواالت متداول در باره 
نماز:
س  : 357کســى کــه عمــدا ً نمــاز را
تــرک کنــد يــا ســبک بشــمارد چــه
حکمــى دارد؟
ج :نمازهــاى روزانــهاى کــه در پنــج نوبــت
خوانــده مىشــود ،از واجبــات بســيار مهــم

شــريعت اســامى بــوده و بلکــه ســتون ديــن
اســت و تــرک يــا ســبک شــمردن آن شــرعا ً
حــرام و موجــب اســتحقاق عقــاب اســت.
س  :379آيــا وقــت نمــاز بــه مجــرد
شــروع اذان آغــاز مىشــود؟ يــا ايــن
کــه بايــد صبــر نمــود تــا اذان تمــام
شــود و ســپس شــروع بــه خوانــدن
نمــاز کــرد؟ آيــا روزهدار جايــز اســت
بــه مجــرد شــروع اذان افطــار نمايــد
يــا ايــن کــه بايــد صبــر کنــد تــا اذان
تمــام شــود؟
ج :اگــر اطمينــان حاصــل شــود کــه اذان از
هنــگام داخــل شــدن وقــت شــروع شــده،
صبــر کــردن تــا پايــان اذان الزم نيســت.

س :392اگــر شــخصى مدتــى بــر
ســجاده يــا بــا لباســى کــه خمــس به
آن تعلــق گرفتــه اســت ،نمــاز بخواند،
نمازهــاى او چــه حکمــى دارد؟
ج :اگــر جهــل بــه تعلــق خمــس بــه آن
مــال و يــا بــه حکــم تصــرف در آن ،داشــته
نمازهائــى کــه تــا بــه حــال در آن خوانــده،
صحيــح اســت.

ارائه خدمات در حوزه نقش هبرداری
را از ما بخواهید

شـــرکت ســـرمایهگذاری ســـاختمانی
و توســـعه نویـــد خراســـان  بـــا کســـب
مجـــوز پایـــه یـــک انبوهســـازی و بـــا
ســـابقه فعالیـــت بیـــش از 10ســـال
آمادگ ــی ارائ ــه خدم ــات نقش ــه ب ــرداری  
درزمینههـــای  برداشـــت توپوگرافـــی،
تهیـــه نقشـــههای  UTMو مـــاده ،147
تهیـــه پـــان پروفیـــل ،تهیـــه نقشـــه از
بلی ــت ،ب ــرآورد انج ــام عملی ــات خاک ــی،
تفکی ــک اراض ــی کش ــاورزی ب ــا رعای ــت
تخفیــف ودادن اولویــت  اجـرای ســفارش
بـــه شـــما ســـهام داران محتـــرم را دارد                 .
تلفنتماس:داخلی37657940-130
همراه09337935840:
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امام سجاد( :)سعادت وخوشبختي انسان درحفظ و کنترل اعضاء و جوارح خود از هرگونه کار زشت و خالف است.
[تحف العقول]

اسامی برندگان مسابقه فرهنگی

مس � ق ف ه� ن�
ا ب�ه �ر گی

اطــاع شــما عزیــزان در وب ســایت شــرکت و کانــال تلگــرام و
همچنییــن در شــماره بعــدی نشــریه درج خواهــد شــد .الزم بــه
توضیــح اســت کلیــه ســهامداران محتــرم و خانــواده های
محتــرم درجــه یــک آنــان (شــامل همســر و فرزنــدان )
م 
یتواننــد در ایــن مســابقه شــرکت نماینــد.
سواالت ششمین مسابقه فرهنگی
ســوال  -1برابرروایــات عبــادت هفتــاد جــزء اســت و
باالتریــن و بزرگتریــن جــزء آن چیســ 
ت؟
قکردن در راه خدا
 )1انفا 
یحالل است
 )2کسب روز 
 )3نماز شب
یسبیله اله
 )4جهاد ف 

نظــر بــه برگــزاری مســابقه فرهنگــی پیامکــی شــماره  5درنشــریه
نویــد وتوســعه در ســال  1395تعــداد  700نفــر بــا ارســال جــواب از
طریــق سیســتم پیامــک در ایــن دوره از مســابقه شــرکت نمودنــد
کــه تعــداد  161نفــر پاســخ صحیــح را برایمــان ارســال فرمودنــد
و بنــا برمصوبــه هیئــت مدیــره محتــرم شــرکت مقــرر شــد بــه
مناســبت دوازدهمیــن ســالگرد تاســیس شــرکت نویــد خراســا ن
بیــن عزیــزان شــرکت کننــده  قرعــه کشــی بعمــل آیــد .و 12نفــر
بعنــوان برنــدگان مســابقه مشــخص گردنــد و بــه هــر نفــر از برندگان
مبلــغ 1.500.000ریــال اهــداء شــود .فلــذا در ایــام هفتــه دفــاع
مقــدس بحمـ دا ...قرع هکشــی انجــام شــد .و اســامی برندگان مســابقه
یگــرد د .نامبــردگان
یادشــده بــه شــرح ذیــل مشــخص و اعــام م 
یهــای مســکن مطلــوب
متریــن ویژگ 
یتواننــد جهــت دریافــت هدیــه خــود تــا 28اســفندماه ســوال  -2از مه 
محتــرم م 
ســال 1396بــه روابــط عمومــی شــرکت مراجعــه و یــا بــا شــماره اســامی اســت؟
 )1حافظ عفت و حیا باشد
تلفــن  051 - 37657936تمــاس حاصــل فرماینــد.
 )2از نور و افتاب گیری خوبی برخوردار باشد    
ي )3 ،روبه قبله ساخته شود
اســامی بــرادران :حامــد حیــدری ،عليرضــا قــره باغ ـ 
ي )4 ،از استحکام باالیی برخوردار باشد
ی ،غالمعلــي قديم ـ 
ی ،عباســعلی ارج ـ 
علیرضــا رحیم ـ 
ی ،علــي اصغــر بابــا صفــر 
هــادی قاســم 
ي ،حســين دالور
ســوال  -3از ســـال  90تا ســـال  96قیمت هرســـهم چند
اســامی خواهــران :عاطفــه عاقبتــی ،طاهــره فتحــی ،زهرا درصد رشـــد داشــته اســت؟
10 )1درصد
ابراهیمیــان ،عصمــت عصمتی
 120 )2درصد
ششمین مسابقه نشریه
 190 )3درصد
فرهنگی:
راهنمای شرکت در مسابقه
 242 )4درصد
لطفــا جهــت شــرکت در مســابقه عــدد گزین ههــای صحیــح را
ـک
در کنــار هــم یادداشــت نمــوده و بــه شــماره 30002146پیامـ
ســوال  -4از مه 
متریــن پــروژه در دســت اجــراء شــرکت
نماییــد .بــرای مثــال فــرض کنیــد پاســخ ســئوالهای اول گزینــه  1نویــد؟
دو م گزینــه  3وســوم گزینــه 4و چهــارم گزینــه 2صحیــح م 
یباشــد  )1آماده سازی اراضی  44هکتاری نوید
ـان
ـ
برایم
یبایســت عــدد 1342را بــه عنــوان جــواب مســابقه
شــما م 
 )2بازگشایی ادامه مسیر بلوار خیام شمالی  
ارســال کنیــد.
 )3گزین ههای 1و 2صحیح است
قرعــه
قیــد
بــه
مســابقه
کننــدگان
شــرکت
از
تعــدادی
  بــه
 )4پروژه مجتمع تجاری نوید
یگــردد .و اســامی برنــدگان نیــز جهــت
جوائزنفیســی اهــداء م 

پیامبر ( :)خداوند دوست دارد که بندهاش را در جست و جوی روزی حالل خسته ببیند[ .کنزالعمال]

حکای� ت
�
اینطوری لو رفت
دو تــا از بچههــای گــردان ،غولــی را همــراه خودشــان آورده بودنــد
وهــای هــای میخندیدنــد .گفتــم :ایــن کیــه؟
گفتند« :عراقی»
گفتم«:چطوری اسیرش کردید؟» میخندیدند.
گفتنــد« :از شــب عملیــات پنهــان شــده بــود .تشــنگی بــه او فشــار
آورده بــا لبــاس بســیجیها آمــده بــود ایســتگاه صلواتــی تــا شــربت
بگیــرد .پــول داده بود.
اینطــوری لــو رفتــه اســت .بچههــا هنــوز میخندیدنــد( .برگرفتــه از
ســایت لبخنــد ســنگر)
هر چه بکاریم همان را برداشت می کنیم.
ش ،بــرای او کنجــد
اربــابِ لقمــان بــه او دســتور داد کــه در زمینـ 
بکارد.
ولی او ُجو کاشت.
ِ
وقت در و ،ارباب گفت  :چرا ُجو کاشتی؟
ت :از خدا امید داشتم که برای تو کنجد برویاند.
لقمان گف 
ت :مگر این ممکن است؟!
اربابش گف 
ت:
لقمان گف 
یکنــی در
یبینــم کــه خــدای تعالــی را نافرمانــی م 
تــو را م 
حالــی کــه از او امیــد بهشــت داری.
لذا گفتم شاید آن هم بشود.
آنگاه اربابش گریست و او را آزاد ساخت.
(برگرفته از کتاب لقمان حکیم)
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هدیه خدا
شــغل مــردی تمی زکــردن ســاحل بــود .او هــر روز مقــدار زیــادی
فهــای شکســته و بــد بــو را از کنــار دریــا جمــعآوری
از صد 
فهــا لعنــت میفرســتاد چــون کارش را
میکــرد .و مــدام بــه صد 
نهــا را روی هــم انباشــته
خیلــی زیــاد میکردنــد .او بایــد هــر روز آ 
میکــرد و همیشــه ایــن کار را بــا بــد اخالقــی انجــام م ـیداد.
روزی یکــی از دوســتانش بــه او پیشــنهاد کــرد کــه خــودش را از
شــر ایــن کــوه بزرگــی کــه بــا صدفهــای بدبــو درســت کــرده
بــود ،خــاص کنــد .او بــا قدرشناســی و اشــتیاق فــراوان ایــن
پیشــنهاد را پذیرفــت.
یــک ســال بعــد ،آن دو مــرد ،در جایــی یکدیگــر را دیدنــد .آن
دوســت قدیمــی از او دعــوت کــرد تــا بــه دیــدن قصــرش بــرود.
وقتــی بــه آنجــا رســیدند مــرد نظافتچــی نمیتوانســت آن همــه
ثــروت را بــاور کنــد و از او پرســید چطــور توانســته چنیــن ثروتــی
را بدســت بیــاورد.
مــرد ثروتمنــد پاســخ داد« :مــن هدیـهای را پذیرفتــم کــه خداونــد
هــر روز بــه تــو مــیداد و تــو قبــول نمیکــردی! در تمــام
صدفهــای نفرتانگیــز تــو ،مرواریــدی نهفتــه بــود»
اکثــر مواقــع هدایــا و موهبتهــای الهــی در بطــن خســتگیها و
رنجهــا نهفتهانــد ،ایــن مــا هســتیم کــه موهبتهایــی را کــه خــدا
عاشــقانه در اختیــار مــا قــرار میدهــد ،ندانســته رد میکنیــم!
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امام علی( :)در شهرهاى بزرگ سكونت كن زيرا مركز اجتماع مسلمانان است ،و از جاهايى كه مردم آن از ياد خدا
غافلند ،و به يكديگر ستم روا مى دارند ،و بر اطاعت از خدا به يكديگر كمك نمى كنند ،بپرهيز  [نهجالبالغه ،نامه ]69

با پروژه شهر سبز الهیه آشنا شوید
نشــدن جزئیــات بیشــتری از پــروژه
در نظــر داریــم همــگام بــا روش 
شــهر ســبز الهیــه ( اراضــی  64هکتــاری ) ،جهــت اطــاع بیشــتر
ســهامداران ،اطالعــات پیوســت های پیرامــون ایــن پــروژه عظیــم
منتشــر نماییــم .انتشــار مطالــب صرفــا از طریــق کانــال تلگــرام
شــرکت الهیــه ( )@elahiehو ســایر شــبک ههای اجتماعــی رســمی  
شــرکت خواهــد بــود .بــا توجــه به همــکاری روابــط عمومی شــرکت
نویــد خراســان ،ضمــن تشــکر از ایــن شــرکت وزیــن ،از فرصــت
پیــش آمــده جهت انتشــار بخشــی از مطالب منتشــر شــده اســتفاده
ب ،توضیحاتــی پیرامــون پــروژه
یگــردد ،در بخــش نخســت مطالـ 
م 
یکــه منتشــر گردیــد ارائــه شــد.
فاخــر « شهرســبز» در ویدئوی 
شهــای دوم و ســوم در اختیــار شــما
اینــک در ادامــه مباحــث ،بخ 
قــرار گرفتــه اســت.
بخش دوم:
بــرای نخســتین بــار ســال  1388طــرح اســتفاده از  64هکتــار از
اراضــی شــرکت واقــع در غــرب بلــوار مهدیــه در هیئــت مدیــره
یهــا پــس از فراهــم
شــرکت الهیــه مطــرح گردیــد و ایــن پیگیر 
شــدن شــرایط در ســال  1391وارد فــاز اجرایــی شــد .طــی مــدت
نهــای ذی
نها و ارگا 
یهــای گســترد های بــا ســازما 
 5ســال رایزن 
ربــط انجــام شــد و حاصــل آن ورود ایــن اراضــی بــه محــدوده
شــهری مشــهد مقــدس و تهیــه طــرح تفصیلــی بــرای آن گردیــد.
عمــده کاربــری ایــن اراضــی مســکونی بــا تراکــم بســیار کــم
ت .طــی ایــن طــرح کــه پــروژه شــهر ســبز الهیــه نــام
(ویالیــی) اسـ 
گرفتــه اســت؛ بــرای نخســتین بــار در مشــهد ،منطقـ های با پوشــش
گیاهــی مناســب و دسترســی آســان بــه ییالقــات شــاندیز و طرقبه و
یگیــرد.
بــا رویکــرد «زندگــی آرام» شــکل م 
کلیــه خدمــات و امکانــات رفاهی و زیرســاختی برای ســاکنین شــهر
یتــوان بــه
ســبز پیــش بینــی شــده اســت .از جملــه ایــن خدمــات م 
تفکیــک شــبک ههای آب شــرب و آب مصرفــی و همچنیــن اســتفاده
یهــای تجدیــد پذیــر و مصالــح ســاختمانی قابــل بازیافــت
از انرژ 
اشــاره نمود.
بخش سوم:
تبدیــل اراضــی بایــر بــه منطق ـ های اصولــی و قانونمنــد و تعریــف
کاربــری منحصــر بــه فــرد بــرای آن بــر اســاس طــرح جامع مشــهد،
از جملــه عواملــی هســتند کــه اثــر مســتقیم بر روی ســهام شــرکت
لهای آتــی،
گذاشــته اســت و بخــش مهمــی از ســو دآوری ســا 

ناشــی از عوایــد ایــن پــروژه بــه ســهامداران خواهــد بــود.
در پــروژه شــهر ســبز ،تفکیک قطعــات بصــورت  1000متری اســت
و برخــی قطعــات از دو و یــا ســه ممــر دسترســی بــه خیابا 
نهــای
فرعــی برخوردارنــد .یکــی از نکاتــی کــه در طراحــی شــهری ایــن
نهــای فرعــی اســت،
منطقــه لحــاظ شــده ،بــن بســت بــودن خیابا 
ایــن موضــوع آرامــش ســاکنین منطقــه را در پــی خواهــد داشــت،
نهــا و فضــای ســبز عمومــی
پوشــش گیاهــی مناســبی بــرای خیابا 
و اختصاصــی درنظــر گرفتــه شــده اســت .در هــر منــزل مســکونی
 20درصــد ســطح اشــغال بــرای احــداث ســاختمان وجــود خواهــد
داشــت و  80درصــد مابقــی بــرای ایجــاد فضــای ســبز و امکانــات
رفاهــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
اطالعیه مهم
پیــرو انتشــار مطالبــی پیرامــون پــروژه فاخــر شــهر ســبز از طریــق
کانــال تلگرامــی شــرکت الهیــه و ســایر شــبک ههای اجتماعــی بــه
یرســاند ،اخیــرا مشــاهده شــده برخــی افــراد بــا اســتناد
اطــاع م 
بــه ایــن مطالــب و ســوء اســتفاده از پیا مهــای منتشــر ه ،اراضــی
مشــاع مجــاور را در بــازار بــه نــام پــروژه شــرکت الهیــه عرضــه کرده
یشــود ایــن مطالــب کــذب اســت و صرف ـاً
انــد .مواکــدا ً توصیــه م 
اخبــار منتشــره از طریــق روابــط عمومــی شــرکت الهیــه کــه در
نشــریات رســمی و یــا کانــال تلگــرام و شــبک ههای اجتماعی وابســته
یشــود قابــل اســتناد اســت و هرگونــه ســوء
بــه شــرکت منتشــر م 
اســتفاده از ایــن اخبــار و اطالعــات جــرم تلقــی شــده و علیــه افــراد
خاطــی اقــدام قانونــی و قضایــی بــه عمــل خواهــد آمــد.
درصــورت نیــاز بــه کســب اطالعــات بیشــتر بــه دفتــر فــروش
شــرکت واقــع بلــوار الهیــه نبــش الهیــه  20مراجعــه و یــا بــا تلفــن
 35240020تمــاس حاصــل فرماییــد.
******
آدرس دفتــر فــروش شــرکت الهیــه  :بلــوار الهیــه نبــش
الهیــه  20تلفــن 35240020
کانال تلگرام @elahieh :
ارتباط با روابط عمومی@elahiye :
ربات خانواده الهیه@elfamily_bot :
سامانه پیامک10000810 :
وب سایت شرکت www.elahieh.com :
صفحه اینستاگرامhttp://www.instagram.com/elahiye.co  :

حضرت فاطمه فرمود :هرکس عبادات و کارهاي خود را خالصانه براي خدا انجام دهد ،خداوند بهترين مصلحتها و
برکات خود را براي او تقدير مينمايد[ .بحار :ج  ،۶۷ص ]۲۴۹
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گزارشی از روند فعالیت شرکت سپاد خراسان در سال جاری
تهای اقتصادی شرکت سپاد در راه است
فصلی تازه در فعالی 
همزمــان بــا تکامــل دنیــای تجــارت و ظهــور رقابــت گســترده در بــازار ،بــاز تعریــف رویکردهــای اقتصــادی
تها امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت کــه ایــن امــر جــز بــا شناســایی شــاخ 
شــرک 
صهای متعالــی ســازی
یگمــان تغییــر در
بــرای مجموعــه ای اقتصــادی و حرکــت در مســیر آن امــکان پذیــر نخواهــد بــود .ب 
صها هیئــت مدیــره و مدیرعاملــی توانمنــد ،پــرکار ،ریسـ 
جهــت ایــن شــاخ 
کپذیر ،خــاق و بــا تجربــه را
یطلبــد تــا بــا بررســی شــرایط موجــود ،بهتریــن تصمی مهــا را در جهــت تعالــی شــرکت و در نهایــت
م 
انتفــاع ســهامداران محتــرم اتخــاذ نماینــد.
بــه همیــن منظــور و جهــت آگاهــی از رونــد فعالی 
تهــای رو بــه تعالــی شــرکت در حوز ههــای مختلــف،
ینیشــینی م.
تهــای مدیرعامــل شــرکت ســپاد م 
پــای صحب 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســپاد،
آقــای دکتــر جعفــر حصارینــژاد
مدیرعامــل شــرکت ســپاد بــا بیــان
اینکــه تصمیمهــای بزرگــی در جهــت
ارتقــای اقتصــادی شــرکت در حــال
اتخــاذ اســت گفــت :ســپاد ظرفیتهــای
بالقــوه وســیعی دارد کــه میتوانــد بــا
بــه اجــرا درآوردن آن در مســیرهای
صحیــح اقتصــادی بــه انتفــاع مناســبی
دســت یابــد کــه ایــن امــر جــز بــا
بررســی و شناساســی دقیــق فرصتهــا
میســر نخواهــد شــد.
وی افــزود :ســعی شــده اســت اطالعاتــی
موثــق و دقیــق در اختیــار هیئــت

مدیــره ســپاد قــرار گیــرد تــا بــر اســاس
آن تصمیمهــای اســتراتژیک صحیحــی
گرفتــه شــود ،بــه عبــارت دیگــر تغییــر
ریــل فعالیتهــای اقتصــادی ســپاد
در گــرو بینــش عمیــق اقتصــادی
هیئــت مدیــره بــا اطالعــات صحیــح و
کارشناســی شــده اســت.
دکتــر حصارینــژاد تغییــر رویکردهــای
درآمدزایــی ســپاد را در دســتور کار
هیئــت مدیــره دانســت و تصریــح کــرد:
فضــای فعلــی کســب و کار بــا درآمــد
زایــی مناســب مدتــی اســت کــه از
حــوزه زمیــن و مســکن فاصلــه گرفتــه
اســت کــه بایــد بــا تغییــر رویکردهــای

مناســب اقتصــادی ،نســبت بــه ایجــاد
جریانهــای تــازه و پایــدار درآمــدی
بــه شــکلی ســودآور و ســازنده اقــدام
نماییــم.
وی تصریــح کــرد :تعریــف فعالیتهــای
جدیــد شــرکت در مقیــاس ســپاد اســت
و در قالــب همــان ارزشهــا بــا نگاهــی
ســازنده و در جهــت آبادانــی و توســعه
میهــن عزیزمــان و در راســتای ارکان
اقتصــاد مقاومتــی خواهــد بــود کــه
بــا دقــت توســط هیئــت مدیــره ســپاد
در حــال بررســی اســت و همــواره
آمــاده دریافــت نظــرات و پیشــنهادات
ســهامداران محتــرم خواهیــم بــود.

طرح الماس با هدف خدمت به سهامداران سپاد با استقبال خوبی اجرا شد
مدیرعامــل شــرکت ســپاد خراســان در ادامــه بــا اشــاره بــه
حهــای فــروش ســهام نظیــر
اســتقبال خــوب ســهامداران از طر 
حهــای فــروش ســهام بــا هــدف فراهــم
«المــاس» گفــت :طر 
آوردن شــرایط مناســب خریــد ســهام بــرای ســهامدارانی کــه قصد
یشــود.
افزایــش ســرمای هگذاری در ســپاد را دارنــد ،اجــرا م 
ناینکــه طــرح «المــاس» بــه
دکتــر جعفــر حصــاری نــژاد بــا بیا 

عنــوان یــک طــرح ویــژه و در راســتای خدمــت بــه ســهامداران
محتــرم ســپاد اجــرا شــده اســت ،گفــت :از ابتــدای شــهریور مــاه
امســال نســبت بــه برگــزاری طــرح فــروش اقســاطی ســهام ویــژه
ســهامداران ســپاد بــا نــام «المــاس» از طریــق شــرکت المــاس
شــرق ســپاد خــاوران بــه عنــوان کارگــزار امــور ســهام ســپاد اقــدام
شــد کــه تاکنــون بــا اســتقبال خوبــی نیــز مواجــه شــده اســت.
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