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 نوروزانمه اکبااتن
1398فروردین   



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توست یا  محول ، حال من سرمست                                         مقلب، قلب من رد دست توستیا 
 بهار  ن شود   همچونحال قلب م                                                  کن  تو    تدبـیری   که  رد لیل و  نهار  

 عکس: مهدی پشتواره                      جمالیزهرا طراحی:                 اجرا: رویا هادیلو

 م.راد                                             پدید   یدآ  شادی  سین  هفت  کزین                         نوید     و امید   زبمم   و   این جشن  رب



 

با پیشینه سالها فعالیت چشمگیر در عرصه سازندگی و کارنامه ای  شرکت نوسازی و عمران اکباتان،         

م و قابل اعتماد شده است. بدون تردید، دستیابی به چنین پُرافتخار در صنعت ساختمان، تبدیل به برندی خوشنا

دستاورد ارزشمندی مرهون کار تیمی منسجم، و تالش و زحمات عزیزانی است که در طول این سالیان با دانش، 

 تجربه و تعهد خود در مسیر پیشرفت شرکت گام برداشته اند.

لندگی مستمر، و تبدیل شرکت به سازمانی پیشرو در توسعه مدیریت دانش بنیان برای دستیابی به رشد و با     

 صنعت ساختمان، از اهداف بنیادین ما می باشد.

امیدواریم با یاری خداوند بزرگ و تالش و همدلی مدیران و کارکنان شایسته شرکت، این مسیر را به درستی      

 طی کنیم.

داری از تمام داشته های مدیریتی و کارکنان و استفاده از اراده بر آن است که با استعانت از ایزد یکتا و بهره بر     

موفقیت های جدید در جهت پویایی و تداوم ارزش آفرینی برای ارتقاء اعتبار  تجربیات آنها بتوانیم با دستیابی به

 شرکت و تجهیز بهینه کلیه امکانات و بهره گیری از اندوخته ارزشمند تجربه موجود در شرکت گام برداریم.

 



 

 مدیرعامل

 

 فرا رسیدن سال نو و فرخنده نوروز باستانی را، شادباش میگویم

 و در سال پیش رو برایتان سالمتی، شادی، برکت و موفقیت آرزو می کنم.

    محمدعلی قلی تبار                     

 شرکت نوسازی و عمران اکباتان  1398نوروز ویژه نامه 

 



   

 رئیس هیأت مدیره

  

 تندرستی و نیکروزی در سال نو آرزومندم. برای شما عزیزان. مبارک  1398  نوروز حلول سال نو و 

 پرویز مباحی           

 



 

هیأت مدیره عضو  

      بخیری برایتان آرزومندم. از خداوند در سال جدید سالمتی و عاقبت سال نو بر شما و خانواده محترم مبارک   

 غالمرضا مجیدی        

 مجتمع مسکونی سپه شهر

 شرکت نوسازی و عمران اکباتان  1398نوروز ویژه نامه 
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 نوسازی و عمران اکباتان شرکت  1398نوروز ویژه نامه 

 

 معاون 

 مالی و اداری

 شهرک هشتگرد

 وفقیت تبریک و تهنیت عرض می کنم.را با امید به سالی سرشار از م 1398فرا رسیدن سال 

 علیرضا محمدی                               



 

 اسفند یعنی دور شدن از پایان راه و نزدیک شدن به آغاز راه.تقویم به آخرین برگ رسیده و 

رفتنش، تمام اسفند اگرچه ماه آخر است، ولی شوق آغاز را در وجودت زنده می کند و پیام آور شروعی دوباره است. با 

 را بهمراه دارد. شدن سردی و سختی را یادآوری می کند و نوید روزهای سبز و شاد

 فرزند آخر زمستان، بوی بهار را در تک تک لحظه های خود جای داده است.

 شور و امید است.  پیام رفتنش کوله باری از شوق و

با همراه ژده دهم که پوپک بهاری به مهمانی نوروز می آید و پیکی با باد همراه کردم تا دوست را این م، پُر مهر یدرودبا 

 این حال و هوا دست به دعای همیشگی برمیدارم:  

 روزیشان را بیشمار بگردان. و  حال مردم سرزمینم را  شاد  ،الهی

نگاه های  پیشکش ،خاطره های زیباثبت نوروزنامه اکباتان را با   به لطف پروردگار و استقبال شما عزیزان، دومین

 قدردان همراهیتان هستم.گرمتان نموده و 

 سال نو مبارک                                                                         

 روابط عمومی –هادیلو 

 

 هادیلو    –روابط عمومی 
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 جشن نوروز میلیون نفر از مردم جهان با جشنی فرخنده و با شکوه آغاز می شود:  300ز فرا رسیدن بهار، برای بیش ا

نوروز بزرگترین و شادترین جشن ملی ایرانیان، با آداب و رسوم زیبایی در جای جای این مرز پر گهر برگزار می شود. همراه با  

 ریم. گستردن سفره هفت سین برای سپاس پروردگار به دعا و نیایش بر میدا

 ویژگی نمادهای سفره هفت سین: هفت

 ریشه گیاهی داشته باشند    با حرف سین آغاز شود * 

 خوردنی باشد      گیاه ایرانی باشد* 

 ترکیبی نباشد و نامش از واژگان مرکب  درست نشده باشد 

 قابلیت ماندگاری در سفره را داشته باشد *    همیشه قابل دسترس باشد 

 
 سنجد  -1

 سین سنجش امور در سایه خرد
 سیب -2

 سودای سالمتی جان و جهانسین 

 سبزه  -3

 الم داشتنسلوک ستوده و سیره سسین 

 سمنو  -4

 سین سروش سرشار از نیرو و توانایی

 سیر  -5

 سد درونی  و سالمت نفسسین 

 سرکه  -6

 سازگاری با زمانه و ساز و برگ چگونه زیستنسین 

  سماق -7

 سامان زندگی با ستون پایداری و شکیبایی

 برگرفته ازکتاب:

 یک فرهنگ -هفت آهنگ -جهان نوروز

 دکتر محمد علی دادخواه

 



 

 

   مشاورین
 ابوالقاسم وحدتی اصل عزت اله ظفری

 عبداله هدایتی



 

 

 مشاورین

 دکتر محمد علی دادخواه     یک فرهنگ -هفت آهنگ -وزجهان نور برگرفته ازکتاب:                               از نوروز بیشتر بدانیم:                                          

 در روزگاران کهن، ایرانیان سال را به دوازده ماه و هر ماه را به سی روز بخش می کردند. 

 روز می شد و شروع سال بعد هر سال پنج روز 360به این ترتیب، به گفته روانشاد دکتر فرهنگ مهر: سال 

 ثانیه زودتر انجام می شد. از طرف دیگر، در ایران پس از اسالم، ماه قمری به 46دقیقه و  48و پنج ساعت و  

 جای ماه شمسی پذیرفته شد و بدین گونه بود که نوروز همیشه هم زمان با اعتدال بهاری برگزار نمی شد.  

 ام توانستند محاسباتی انجام دهند تا روز اول سالتا اینکه در دوران سلجوقی، دانشمندان ایرانی همچون حکیم عمر خی

 یا عید نوروز دقیقاً مطابق با صفر نجومی یا اعتدال  بهاری باشد.  

 اختراع شد که پس از حدود یک هزار سال کماکان مورد استفاده ما ایرانیان و جهانیان قرار می گیرد. "تقویم جاللی"چنین بود که 

 

 کورش قلعه

 باد ندهفرخ  ، دادگری جشن نوروز
 محمدعلی دادخواه



 

 علیرضا اصالن زاده اکرم مهابادی

 

 مدیریت دفتر

 مجتمع مسکونی تجاری اداری البرز  



 



 

 فنی و اجرایی

 قاسمی حمیدرضا

 محمدعلی دادخواه

 .میآرزومند الهی هاینعمت از برخورداری و ،شادی و جاودان سبزی سر انبرایت نوروز جشن کفتنش در

 بارئوف محمدحسین -پور انصاری محمدصادق -وند جالل میالد                       ابراهیمی سعید – معززی حمیدرضا



 

یئمال علیمهرداد کاظمی                      علیرضا جعفری    محمد حسین صنیع فر                         

 گوییم. می تبریک اکباتان محترم خانواده به را 1398 نوروز فرارسیدن

 نوید شهریار

 

 فروش و زرگانیبا



 

 حقوقی امور

 احسان رضاییان علیرضا آقاشرف

 پیمان باقری                                            پوریا علی نژاد

 امالک و ثبت
 

 انبار و اموال

 عادل علیزاد



 

 

 فناوری اطالعات

 هومن شیردل

سوهانی سعیده  
 نسرین احمدی

 شهرک واوان

 با آرزوی بهترین ها

 برای همکاران عزیز
 

رکنوروز مبا  



 

 مالی امور

 علی ابوطالبی

 شاهین شیارکار -خسرو نورانی -محسن حمدی -سارا خواجه زاده -نیلوفر خسروی

صالح داودآبادی-رامین امیرحسین  
 

 نوروزتان خجسته.

 سالی سرشار از شادی و بهروزی آرزومندیم.



 

مت آبادیرحسمیه  –جمالی زهرا خانم ها:   

  مهدی پشتواره -جباروند علی اصغر ایستاده:  آقایان:

گیل عربا حمیدرض -حمدی محمد حسین  

عسگری حمید -قهرمانی روح اله -محمدزادهمیرحسین نشسته:    

همتی محرم  

 

 حسن حسینی

 امور اداری نوروز فرخنده بر روزگار خرمتان مبارک

 حسن حسینی



 

 محمد سکه چی استراتژی

عزیزی نژادمهدی   



 

 دریافت گواهی تعهد به تعالی شرکت نوسازی و عمران اکباتان

در سالروز والدت دخت نبی اکرم حضرت فاطمه )س(، خبر      

موفقیت شرکت نوسازی و عمران اکباتان در زمینه اخذ 

گواهینامه تعهد به تعالی، از سوی دبیرخانه محترم جایزه ملی 

 تعالی و پیشرفت واصل گردید. 

امید است در پرتو عنایات ایزد منان شاهد توفیقات روز      

زون شرکت باشیم و در ارتقاء کیفیت و تعالی محصوالت و اف

 خدمات کوشا باشیم.



 

 حراست

1398ضمن تبریک فرا رسیدن سال   

 سالی سرشار از نعمت های الهی

.میبرایتان آرزومند   

 

 عبداله سوهانی

 مرتضی ابراهیمی -درضا کریمیمحم -حسین جوادی کما - تاجیک حمید    



 

 حراست

 زاده ملک جواد -پورقاسمی مختار

 براری آقا بهمن -ینجف اله قدرت - سردارزاده عباس

 رسول سادات خیراله -ینیز مجتبی

 ناصر فصیحی امجدیان شهاب

 نصیری حسین محمد -عبدی علی آبادی بیرک محمد -نیکو رضایی داود

 مرتضی حسینی



 س

 

 پروژه  نیاوران

فرهاد ظفری -داراب شیراوند -لی خسرویمحمدع  

 علی جعفر رحیمی



 

 شهر سپه پروژه

 علی سلطانیان  -حسن نظری 

به مناسبت دهه فجر عکس های انتخابی فراخوان عکس سلفی با پروژه ها  

 داریوش عیسی پور

 شهرک ساحلی اکباتان

 جواد حسنی

 شهرک ساحلی اکباتان

 علی سلطانیان  -حسن نظری 
 محسن امین نژاد

 پزشک



 

 نوروز

1398 



 

 شهرک پروژه

 اکباتان ساحلی

 علی اصغر حسین زاده  -امین داوودی  -محسن جنیدی  - محمد شاکرمی -شجاع حسین زاده سید –سید جواد حسنی 

 گردان. بهروز .ارکاریش نی. رامیدهقان ی. مرتضسیجالل سلطان و

 

 زاده حسین احمد



 

 بسیج

 نژاد ابهری حسن محمد

 

 

 

 
 پشتواره مهدی

 زیباترین ویژگی جشن نوروز، پیوند عمیق آن با طبیعت و فرارسیدن بهار است.

 اندازه شب و روز با هم برابر   سعدی، شاعر بزرگ سرزمینمان، اعتدال بهاری، یعنی درست زمانی که

 می شود را در این شعر به خوبی بیان کرده است:
 

               نهار  و  لیل نکند   تفاوت که   بامدادان
 بهار  تماشای  و  دامن صحرا  خوش بود

 پشتواره مهدی

 جماعت امام

   اری روزاهیتان به بسیج پایگاه
 و

    .بادبهاراتن  جاوداهن                                                  



 

با   )س(بانوی بزرگ اسالم، حضرت زهرا الد با سعادت در سالروز می

از همکاران خانم با حضور هیأت مدیره محترم  برگزاری مراسمی

 قدردانی بعمل آمد.

 

 سالگرد پیروزی انقالب و 

 روز زن مبارک



  
 برو   بهار آمد،    من به غم گفتم             رو وقت دِ   در سحر    زیر باران

 سالک

 برگزاری مسابقات ورزشی گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی 

در رشته های تنیس روی میز و شطرنج برگزار  یک دوره مسابقات ورزشی ،انقالب اسالمی چهلمین سالگرد پیروزی بمناسبت گرامیداشت

محترم اهداء  هیأت مدیرهتوسط جوایز نفرات برتر  ، در مراسمی با حضور همکاران در رشته های فوق به رقابت پرداختند. عالقمندانشد و 

 شد.

 به شرح زیر می باشد: برندگاناسامی  
 

 رشته تنیس روی میز: 



 

 رشته شطرنج: 
 

 ازنشسته:تقدیر از همکار ب
 

در مراسم ویژه ای با حضور هیأت مدیره محترم ، با اهداء 

 خدمات ارزنده همکاربازنشستهلوح تقدیر و هدیه، از  ،گل

 قدردانی گردید. حسن نظری آقای
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 شرکت نوسازی و عمران اکبااتن


