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امام زمان )عج(
»اّما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانّهم حّجتى علیكم و انا حّجة الّل« 

در حوادث جامعه و پیش آمدها، به علما و دانشمندانی که علوم ما را نقل می کنند
مراجعه کنید که من آنها را به عنوان حّجت در میان شما قرار دادم و خودم حجت خدا هستم.

)وسائل الشیعه، ج 27، ص 140(

گزیده ایی ازسخنان مقام معظم رهبری  
 در  دیدار با كارگزاران نظام مورخه1393/05/3

مسئله ی اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتی مهم است. البته 
جزو  اقتصاد،  كردن  مردمی  دارد.  الزاماتی  مقاومتی  اقتصاد 
الزامات اقتصاد مقاومتی است. این سياست های اصل ۴۴ كه 
كار  این  و  بياورد؛  وجود  به  تحول  یك  مي تواند  شد،  اعالم 
تالش های  و  گرفته  انجام  كارهائی  البته  بگيرد.  انجام  باید 
بيشتری باید بشود. بخش خصوصی را باید توانمند كرد؛ هم 
به فعاليت اقتصادی تشویق بشوند، هم سيستم بانكی كشور، 
دستگاه های دولتی كشور و دستگاه هائی كه مي توانند كمك 
كنند. مثل قوه مقننه و قوه قضائيه  كمك كنند كه مردم وارد 

ميدان اقتصاد شوند. 

فهرست



 امام حسین )علیه السالم (
ِمن َدالئِِل العالِِم إنتقاَدِة لَِحِدیثِه َو 
ِعلِمه بَِحقائَِق ُفنوِن النََّظر؛

از نشانه های عالم، نقد سخن و اندیشه 
خود و آگاهی از نظرات مختلف است. 
بحاراالنوار، ج78، ص119 
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ــعه  ــاختمانی و توسـ ــرمایه گذاری سـ ــرکت سـ شـ
نویـــد خراســـان از بـــدو تاســـیس یکـــی از 
ــای  ــانی در حوزه هـ ــت رسـ ــتوانه های خدمـ اسـ
ســـرمایه گذاری، ســـاختمانی و عمرانـــی بـــه 
مـــردم شـــریف کشـــورمان بـــه خصـــوص 
ســـهامداران ایثارگـــر بـــوده اســـت و بـــه لطـــف 
صداقـــت و صمیمیـــت کارکنـــان صدیقـــش 
ــن  ــش قریـ ــواره نامـ ــا همـ ــت تـ ــیده اسـ کوشـ

ــد. ــاد« باشـ »اعتمـ
ــعه  ــه توسـ ــیدن بـ ــرای رسـ ــم بـ ــا معتقدیـ مـ
ـــادی  ـــای اقتص ـــر در فراینده ـــور موث ـــدار و حض پای
راهکارهـــای  و  مشـــی ها  خـــط  بایســـتی: 
ــود و  ــرا شـ ــخص و اجـ ــه آن مشـ ــتیابی بـ دسـ
درعرصـــه جهانـــی همـــه شـــرکتها و ســـازمانها 
دارای رقبائـــی هســـتند هیـــچ شـــرکت، موفقـــی 
ــه و  ــدون برنامـ ــه بـ ــدارد کـ ــود نـ ــا وجـ در دنیـ
منشـــور مدیریتـــی بـــه مزیـــت رقابتـــی رســـیده 
باشـــد و مزیـــت رقابتـــی پســـندیده زمانـــی 
ـــد  ـــدار باش ـــه پای ـــد ک ـــده ال خواهدش ـــب و ای مناس
و تنهـــا راه توســـعه پایـــدار شـــرکت، در اجـــرای 

منشـــور ده گانـــه ذیـــل می باشـــد.
1- همـــه ســـهامداران بـــر اســـاس قانـــون 

تجـــارت دارای حقـــوق یکســـان باشـــند.  
ـــزل ان  ـــده و ع ـــاب نماین ـــهامداران در انتخ 2- س

ـــند.  ـــل باش دارای آزادی کام
ــه  ــوری و دارای برنامـ ــه محـ ــرکت برنامـ 3- شـ

وخط مشـــی مصـــوب باشـــد .
نماینـــده  از طریـــق  4- همـــه ســـهامداران 
ــارکت  ــرکت مشـ ــای شـ ــان در برنامه هـ خودشـ

ــند. ــته باشـ ــدی داشـ جـ

ـــور  ـــه ام ـــاالری را در هم ـــته س ـــرکت شایس 5- ش
ـــرد.  ـــه کار گی ـــود ب خ

ــران آن  ــاالک و مدیـ ــک و چـ ــرکت چابـ 6- شـ
پاســـخگو باشـــند. 

کار  در شـــرکت  کارهـــا  مـــالک همـــه   -7
باشـــد. کارشناســـی 

8- شـــرکت مدافـــع حقـــوق همـــه ســـهامداران 
ـــد.  باش

ـــوع  ـــاب رج ـــوان ارب ـــه عن ـــهامدار ب ـــم س 9- تکری
ـــد. ـــرکت باش ـــه کار ش ـــر لوح س

10- بـــا مشـــورت پذیـــری و اســـتفاده از خـــرد 
جمعـــی امـــکان اشـــتباهات را کاهـــش دهـــد.

  در پایـــان ضمـــن اظهـــار خرســـندی از اینکـــه 
بحمـــداهلل بـــا هدایـــت هیـــات مدیـــره دلســـوز 
ــم  ــرکت، تکریـ ــن شـ ــران ایـ ــه مدیـ و مجموعـ
ســـهامداران و صیانـــت از ســـرمایه های آنهـــا و 
ـــه  ـــول دهگان ـــر اص ـــق دیگ ـــت تحق ـــالش درجه ت
فـــوق را بعنـــوان خـــط مشـــی و منشـــور مدیریتـــی، 
مبنـــای فعالیت هـــای شـــرکت قـــرار داده انـــد و 

ـــت. ـــال اجراس ـــل درح ـــر عام ـــط مدی توس
ـــد ســـبحان  ـــه خداون ـــا اتـــکال ب رجـــاء واثـــق دارم ب
ــرت  ــان حضـ ــی نعمتمـ ــاف ولـ ــایه الطـ و در سـ
ـــا  ـــالم و ب ـــه الس ـــا علی ـــی الرض ـــن موس ـــی اب عل
ـــدر  ـــهامداران عالیق ـــه س ـــکاری هم ـــی و هم همدل

ـــد. ـــد ش ـــق خواه ـــم محق ـــن مه ای

و من ا... التوفیق
محمد هادی حسینى سرچشمه

 مدیر عامــل

ـــج  ـــه پن ـــاس برنام ـــر اس ـــرکت ب ـــت ش 1- حرک
ـــره ـــت مدی ـــوب هئی ـــاله مص س

ــاحت 44  ــه مسـ ــی بـ ــازی اراضـ 2- آماده سـ
هکتـــار در قالـــب برنامـــه زمان بنـــدی 2 
ـــد و  ـــای راک ـــش دارائیه ـــدف کاه ـــا ه ـــاله ب س
ـــه  ـــا ب ـــت  آنه ـــل و هدای ـــردش و تبدی ـــم گ ک

دارائـــی بـــا گـــردش باالتـــر 
ــاد بـــه  3- آماده ســـازی اراضـــی فتـــح آبـ

ــار ــاحت 3 هکتـ مسـ
ــائی  ــات بازگشـ ــروع اقدامـ ــی و شـ 4- بررسـ
ـــل  ـــب تعام ـــمالی در قال ـــام ش ـــوار خی ـــیر بل مس
ـــت  ـــه جه ـــهرداری ب ـــا ش ـــتر ب ـــه بیش ـــر چ ه
ـــرکت ـــی ش ـــرای اراض ـــزوده ب ـــاد ارزش اف ایج

ـــگ  ـــش دان ـــناد ش ـــل اس ـــل و تحوی 5- تکمی
ـــه  ـــاس ب ـــهرک الم ـــده ش ـــذار ش ـــات واگ قطع

ـــداران خری
6-اتمـــام پـــروژه مجتمـــع تجارتـــی نویـــد و 
ــتوران ــاالر و رسـ ــات تـ ــرداری از طبقـ بهره بـ

7- برنامه ریـــزی جهـــت افزایـــش قیمـــت 
ســـهم و ســـود پرداختـــی 

8- تعریـــف و مطالعـــه یـــک پـــروژه جدیـــدو 
تـــالش بـــرای تغییـــر حـــوزه جغرافیایـــی و 

ســـرمایه گـــذاری در مناطـــق دیگـــر.
ــه برکـــت  ــال بـ ــد متعـ ــد اســـت خداونـ امیـ
ـــه  ـــر ب ـــهامداران ایثارگ ـــما س ـــر ش ـــای خی دع
مدیـــران شـــرکت توفیـــق خدمت گـــذاری 
ـــق  ـــت تحق ـــا را در جه ـــوده و آن ه ـــت فرم عنای
اهـــداف و برنامه هـــای در دســـت اقـــدام 

یـــاری و مســـاعدت فرمایـــد. انشـــاء ا....

خط مشی 
و برنامه های شرکت 

در  سال 1393

سخن مدیر عامل



93
یز 

  پائ
ان

اس
خر

د 
نوی

عه 
وس

 و ت
نی

ما
خت

سا
ی 

ذار
ه گ

مای
سر

ت 
رک

ش

|||
لی

اخ
ه د

نام
بر

|خ
||

4

مجـــمع 
عمــومی 
عـــادی 
سالـــیانه

امام صادق )علیه السالم( فرمود: 
»خیر الناس من بعدنا من ذاكر 

امرنا و دعا الى ذكرنا«. 
بهترین مردم پس از ما کسی است که کار 

و فرهنگ ما را یاد کند و مردم را به یاد 
ما فراخواند.

بـــا هـــدف بررســـی عملکـــرد و حســـابهای مالـــی 
منتهـــی بـــه ســـال 1392شـــرکت، برگـــزاری 
انتخابـــات هیئـــت مدیـــره و بحـــث و تبـــادل نظـــر 
پیرامـــون ســـایرمباحث منـــدرج در آگهـــی دعـــوت 
بـــه شـــماره 18694 مورخه1393/03/03روزنامـــه 
ـــان  خراســـان، مجمـــع عمومـــی عـــادی ســـالیانه صاحب
ـــع  ـــن مجم ـــد. ای ـــزار ش ـــهد برگ ـــددر مش ـــهام نوی س
درروزپنجشـــنبه بیســـت دوم خردادمـــاه  ســـال 
ـــدگان  ـــش از 67درصـــد از نماین ـــا حضـــور بی ـــاری ب ج
ــن  ــهامداران و مدعویـ ــی ازسـ ــهامداران، و جمعـ سـ
محتـــرم در نمازخانـــه مجتمـــع فنـــی و مهندســـی 
ـــرود  ـــش س ـــد. پخ ـــزار ش ـــیما، برگ ـــوش س ـــهید خ ش
جمهـــوري اســـالمي ایـــران، قرائـــت صلـــوات 
ــد  ــد ازکالم ا...مجیـ ــي چنـ ــالوت آیاتـ ــه، تـ خاصـ
ــخنرانی  ــور و سـ ــاي علیپـ ــاري ممتازآقـ ــط قـ توسـ
جنـــاب حجـــه الســـالم والمســـلمین تبادکانـــی 
ــای  ــه هـ ــتین برنامـ ــرج ازنخسـ ــوع انتظارفـ باموضـ
ـــع  ـــن مجم ـــود. در ای ـــور ب ـــع مذک ـــده مجم ـــراء ش اج
ـــور، و  ـــا حض ـــارت ب ـــون تج ـــاده 101 قان ـــاس م براس
ـــا وکالی  ـــهامداران و ی ـــداد221/068/000 رای س تع
آقایـــان  آراء:   331 مجمـــوع000/000/  از  آنـــان 
ـــه  ـــس جلس ـــوان رئی ـــزاده بعن ـــف علی ـــینعلی یوس حس
ـــران  ـــور ای ـــاس پ ـــدی و عب ـــداهلل محم ـــع و عب مجم
بـــه عنـــوان ناظریـــن و محمـــد حســـن مشـــهدی 
بعنـــوان منشـــی جلســـه انتخـــاب شـــدند. و آنـــگاه 

مجمـــع وارد اجـــرای دســـتور جلســـه گردیـــد.
ـــد  ـــدس محم ـــاي مهن ـــه، آق ـــتور جلس ـــر دس ـــا ب و بن
ــن  ــل ضمـ ــمه مدیرعامـ ــینی سرچشـ ــادی حسـ هـ
عـــرض خیـــر مقـــدم بـــه حضار،گـــزارش هیـــأت 
مدیـــره را قرائـــت نمـــود.وی در ایـــن گـــزارش 
اقدامـــات فنـــی و اجرائـــی در دو بخـــش مطالعـــات 
ـــت  ـــار داش ـــود و اظه ـــان نم ـــل بی ـــه تفصی ـــرا ب و اج
ـــازی  ـــات آماده  س ـــا کار مطالع ـــات م ـــش مطالع در بخ
ــاور  ــه مشـ ــماعیل  آباد را بـ ــی اسـ ــار اراضـ 44 هکتـ
ــدی  ــه زمان  بنـ ــب برنامـ ــش در قالـ ــرح و آمایـ طـ
ـــاور  ـــات از مش ـــم و مطالع ـــذار نموده  ای ـــخص واگ مش
تحویـــل و آمـــاده اجـــرا می  باشـــد. و مهنـــدس 
حســـینی پیشـــرفت فیزیکـــی  97درصـــدی پـــروژه 
ــدواری  ــار امیـ ــاد  آوری و اظهـ ــد را یـ ــی نویـ تجارتـ
ـــورد  ـــک م ـــده نزدی ـــزرگ در آین ـــروژه ب ـــن پ ـــود ای نم
ــد   ــل نویـ ــر عامـ ــرد. مدیـ ــرار گیـ ــرداری قـ بهره  بـ
گفـــت مـــا در زمینـــه امـــور ســـهام و ســـهامداری 
ـــهام،  ـــح س ـــت صحی ـــال مدیری ـــا اعم ـــته  ایم ب توانس

ــود  ــل سـ ــد، تبدیـ ــه خریـ ــهامداران بـ ــویق سـ تشـ
ـــا افزایـــش تقاضـــا  ـــه ســـهم از یـــک طـــرف ب ســـهام ب
خریـــد ســـهام مواجـــه، و از ســـویی دیگـــر قیمـــت 
ـــردد  ـــزون گ ـــز اف ـــهام نی ـــش و ارزش س ـــهم افزای س
ــازه  ــاب مغـ ــاب از 82 بـ ــداد 69 بـ ــروش تعـ وی فـ
معـــادل 84 درصـــد کل مغازه  هـــا، را  از جملـــه 
ــر  ــی ذکـ ــت امـــالک و حقوقـ ــای مدیریـ فعالیت  هـ
کـــرد و اهـــم اقدامـــات مدیریت  هـــای آی تـــی 
ـــب  :  ـــه ترتی ـــی را ب ـــط عموم ـــه و رواب ـــرح و برنام ط
راه انـــدازی سیســـتم اتوماســـیون اداری  ؛ تدویـــن  
برنامـــه 5 ســـاله 92 تـــا 96؛ حضـــور فعـــال در  
نمایشـــگاه فرصت  هـــای ســـرمایه گـــذاری مســـکن 
ـــه  ـــریه ب ـــال 8000 نش ـــه و ارس ـــازان ، تهی ـــوه س و انب
ـــه  ـــه کلی ـــهای خالصان ـــمرد و از تالش ـــهامداران برش س

مدیـــران تشـــکرکرد.
ــرکت  ــی و پیشنهادیشـ ــای آتـ ــان برنامه هـ و در پایـ
نماینـــدگان  از  و  داد  ارائـــه  93را  بـــرای ســـال 
ســـهامداران خواســـت تـــا نقطـــه نظـــرات خـــودرا 
در ایـــن خصـــوص اعـــالم نماینـــد. آنـــگاه آقـــاي 
بهروزیـــان مدیـــر مالـــی شـــرکت صورت هـــاي 
مالـــي وحســـابداری را ارائـــه داد بعـــد از آن آقـــای 
ــزارش  ــی گـ ــازرس قانونـ ــور بـ ــی رئوفی پـ مصطفـ
ـــنامه  ـــون و اساس ـــق قان ـــی وف ـــع عموم ـــه مجم خودراب

شـــرکت قرائـــت نمـــود.
ـــوارد  ـــر الزم م ـــادل نظ ـــث و تب ـــس از بح ـــه پ درادام
ذیـــل بـــه تصویـــب ســـهامداران و یـــا نماینـــدگان 

ـــید. ـــان رس ـــی آن قانون
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ـــات  ـــنهادات هی ـــی پیش ـــتماع وبررس ـــدف اس ـــا ه ب
ــالنامه  ــاده 15 سـ ــر در مـ ــام تغییـ ــره و انجـ مدیـ
شـــرکت پیـــرو آگهـــی شـــماره 1809 مورخـــه 24 
ـــوق  ـــی ف ـــع عموم ـــان  ، مجم ـــه خراس /3 /93 روزنام
ـــه 93/4/5  ـــد در مورخ ـــهام نوی ـــان س ـــاده صاحب الع
ـــوع  ـــهم از مجم ـــداد 184.477.000س ـــور تع ـــا حض ب
ـــی و  ـــه مجتمـــع فن 331.000.000 ســـهم در نمازخان
ـــزار  ـــهد برگ ـــیما مش ـــوش س ـــهید خ ـــی ش مهندس
ــوان  ــان بعنـ ــد جهانیـ ــدس محمـ ــان مهنـ و آقایـ
ــدی و  ــداهلل محمـ ــع و عبـ ــه مجمـ ــس جلسـ رئیـ
احمـــد عجمـــی بـــه عنـــوان ناظریـــن و محمـــد 
ـــاب  ـــه انتخ ـــی جلس ـــوان منش ـــهدی بعن ـــن مش حس
ـــط  ـــره توس ـــات مدی ـــنهاد هی ـــپس پیش ـــدند و س ش
مدیرعامـــل مبنـــی بـــر اهمیـــت یکســـان ســـازی 
ـــاز  ـــهام ممت ـــذف س ـــهام و ح ـــدگان س ـــار دارن اختی
قرائـــت گردیـــد. ســـپس بـــازرس شـــرکت نیـــز 

پیشـــنهادات هیـــات مدیـــره را تائیـــد نمـــود لـــذا 
ـــنامه  ـــاده 15 اساس ـــد م ـــرر ش ـــت آراء مق ـــا اکثری ب
ــدی  ــرمایه نقـ ــود. سـ ــالح شـ ــل اصـ ــرح ذیـ بشـ
ـــم  ـــال منقس ـــغ 331/000/000/000 ری ـــرکت مبل ش
ـــا  ـــی ب ـــادی 1000ریال ـــهم ع ـــه 331/000/000 س ب
نـــام و شـــرکت فاقـــد ســـهام ممتـــاز می  باشـــد و 
همـــه ســـهام شـــرکت ســـهام عـــادی می  باشـــد.  
ـــرکت  ـــل ش ـــر عام ـــای مدی ـــه آق ـــی ب ـــع عموم مجم
ـــن  ـــه ای ـــا ارائ ـــا ب ـــار داد ت ـــی و اختی ـــت نمایندگ وکال
ــرکت  های  ــت شـ ــه اداره ثبـ ــه  بـ ــورت جلسـ صـ
ــل  ــدام و ذیـ ــت آن اقـ ــه ثبـ ــبت بـ ــهد، نسـ مشـ
ــاء  ــه را امضـ ــر مربوطـ ــدارک و دفاتـ ــناد و مـ اسـ
ـــه  ـــت فاتح ـــوات و قرائ ـــع باذکرصل ـــن مجم نماید.ای
درگرامیداشـــت یـــاد شـــهداء انقـــالب اســـالمی و 
ـــرت  ـــرج حض ـــل ف ـــا در تعجی ـــدس و دع ـــاع مق دف

مهـــدی )عـــج( بـــه کار خـــود پایـــان داد.

برگزاری جلـسه 
مجمع عمــومی 
فــوق  العــاده 
سهامداران شرکت

ـــی  ـــابهای مال ـــرد و حس ـــی عملک ـــور بررس ـــه منظ ب
منتهـــی بـــه ســـال 1392، انتخـــاب بـــازرس 
ـــه  ـــدرج در دعوت نام ـــث من ـــایر مباح ـــی  و س قانون
104ن / الـــف مـــورخ 93/2/13 پنجمیـــن جلســـه 
ــاد در روز،  ــد اعتمـ ــرکت نویـ ــادی شـ ــع عـ مجمـ
ـــور 100  ـــا حض ـــاه 1393 ب ـــت م ـــنبه 20 اردیبهش ش
درصـــد ســـهامداران تشـــکیل و پـــس از اســـتماع 
ـــرکت  ـــی ش ـــازرس قانون ـــل و ب ـــر عام ـــزارش مدی گ

ـــید. ـــب رس ـــه تصوی ـــل ب ـــوارد ذی م
ــه  ــي بـ ــرکت منتهـ ــي شـ ــاي مالـ 1- صورت  هـ
ســـال مالـــي بـــه 1392/12/29 مـــورد تصویـــب 

قـــرار گرفـــت.
ــب  ــه ترتیـ ــی بـ ــی و صادقـ ــان مهاجرانـ 2- آقایـ
ـــدل  ـــی الب ـــازرس عل ـــی و ب ـــازرس قانون ـــوان ب بعن

شـــرکت انتخـــاب گردیدنـــد.
ـــره  ـــت مدی ـــاداش هیئ ـــازرس و پ ـــه ب 3- حق  الزحم

ـــد. ـــب ش ـــن و تصوی تعیی

ـــار  ـــه کثیراالنتش ـــوان روزنام ـــدس بعن ـــه ق 4- روزنام
و  تعییـــن  شـــرکت  آگهي  هـــاي  درج  جهـــت 

تصویـــب شـــد.
ــود  ــد از سـ ــون 10درصـ ــر قانـ ــد برابـ 5- مقررشـ
ــیم و  ــهامداران تقسـ ــن سـ ــرکت بیـ ــص شـ خالـ
ـــود. ـــل ش ـــته  منتق ـــاب انباش ـــه حس ـــود ب ـــی س مابق

ــته از  ــود انباشـ ــه سـ ــه بـ ــا توجـ ــد بـ 6- مقررگردیـ
ـــه افزایـــش ســـرمایه شـــرکت  ســـالهای قبـــل نســـبت ب

بـــه مبلـــغ 10.000.000.000ریـــال اقـــدام شـــود.
ــرکت  ــره شـ ــات مدیـ ــاب هیـ ــد انتخـ 7- مقررشـ
ـــزار  ـــه 93/3/22 برگ ـــد، در مورخ ـــع نوی ـــد از مجم بع

ـــود. ش
ـــه  ــی ب ـــه نمایندگـ ــل ب ـــد مدیرعامـ 8- مقررش
ــبت  ــه و نسـ ــرکتها مراجعـ ــناد شـ ــت اسـ اداره ثبـ
ــد.  ــدام نمایـ ــع اقـ ــه مجمـ ــورت جلسـ ــت صـ ثبـ
ـــد وآل  ـــر محم ـــوات ب ـــر صل ـــا ذک ـــع ب ـــن مجم ای

ــت. ــان یافـ ــد)ص( پایـ محمـ

ـــه  ـــی ب ـــی منته ـــال مال ـــرد س ـــان و عملک ـــود و زی ـــه، س  1- ترازنام
ـــد. ـــب ش ـــد و تصوی 1393/12/29تائی

ــا  ــمه، محمدرضـ ــینی سرچشـ ــادی حسـ ــد هـ ــان محمـ 2- آقایـ
دیمـــه  کار، اکبرصابـــری فـــر، محمـــد جهانیـــان، ســـیدتقی 
ــاء اصلـــی هیـــات مدیـــره و آقایـــان  توکلی  نـــژاد بعنـــوان اعضـ
ـــوان  ـــه عن ـــان ب ـــی معنوی ـــادی عظیم ـــی و محمده ـــی مهاجران عل
ــال  ــرای مـــدت دوسـ ــره بـ ــات مدیـ ــاء علـــی البـــدل هیـ اعضـ
ـــمت  ـــده س ـــاد ش ـــه ی ـــورت جلس ـــاء ص ـــا امض ـــدند و ب ـــاب ش انتخ

و مســـئولیت خـــودرا قبـــول نمودنـــد.
ـــی  ـــی اصل ـــازرس قانون ـــوان ب ـــور بعن ـــی رئوفی پ ـــای مصطف 3- آق
و آقـــای هـــادی برجـــی بعنـــوان بـــازرس قانونـــی علی البـــدل 
بـــرای مـــدت یکســـال انتخـــاب شـــدند و بـــا امضـــاء صـــورت 

جلســـه مربوطـــه ســـمت و مســـئولیت خـــود را قبـــول نمودنـــد.
4- مجمـــع عمومـــی مقـــرر داشـــت مبلـــغ 66/002/000/000ریـــال، 
بعنـــوان ســـود نقـــدی درمهلـــت قانونـــی بـــه ســـهامداران پرداخـــت نمایـــد. 
آگهی هـــای  درج  جهـــت  کثیراالنتشارخراســـان  روزنامـــه   -5

ــد. ــن گردیـ ــرکت تعییـ شـ
6- مجمـــع عمومـــی بـــه هیـــات مدیـــره تکلیـــف نمـــود 
پپیشـــنهادات نماینـــدگان ســـهامداران توســـط کارگروهـــی 
متشـــکل از متخصصیـــن وکارشناســـان ذیصـــالح، بـــا حضـــور 
ـــه  ـــوده و نتیج ـــی نم ـــره بررس ـــت مدی ـــب و هیئ ـــدگان منتخ نماین
آن دربـــازه زمانـــی 3 الـــی 4 مـــاه بـــه  جلســـه فصلـــی قابـــل 

ــردد. ــه گـ ــا نماینـــدگان ارائـ ــزاری بـ برگـ
ـــه  ـــق ب ـــاز متعل ـــهام  ممت ـــا س ـــت ت ـــی مقررداش ـــع عموم 7- مجم
ـــهام  ـــه س ـــان ب ـــپاد خراس ـــی س ـــدی خدمات ـــع تولی ـــرکت مجتم ش
ـــر  ـــا مدی ـــود ت ـــف نم ـــه تکلی ـــن زمین ـــردد و در ای ـــل گ ـــادی تبدی ع
عامـــل محتـــرم در اســـرع وقـــت برنامه ریـــزی و اقدامـــات الزم 
راجهـــت برگـــزاری مجمـــع عمومـــی فوق العـــاده و عملـــی 

ـــد. ـــام ده ـــوق انج ـــته ف ـــودن خواس نم
ـــت،  ـــرکت وکال ـــل ش ـــر عام ـــای مدی ـــه اق ـــی ب ـــع عموم 8-مجم
ـــه اداره  ـــه ب ـــورت جلس ـــه اینص ـــا ارائ ـــا ب ـــار داد ت ـــی واختی نمایندگ
ـــل  ـــدام وذی ـــت آن اق ـــه ثب ـــبت ب ـــهد نس ـــرکت های مش ـــت ش ثب

اســـناد مـــدارک ودفاترمربوطـــه را امضـــاء نماینـــد.

مصوبات مجمع عمومی عادی 
سالیانه صاحبان سهام نوید

گزارش جلسه مجمع عمومی شرکت نوید اعتماد خراسان

شرکت نویدخراسان فاقد سهام 
ممتاز می  باشد و همه سهام 

شرکت سهام عادی است

محمد هادی
حسینى سرچشمه

 محمدجهانیانسید تقى توكلى نژادمصطفى رئوفى پور

 اكبر صابریمحمد رضا دیمه كار

 اعضاء منتخب
 هیئت مدیره شركت نوید



پیامبر )صلی اهلل علیه و آله(
الِْحْكَمِة  ِمَن  َشىْ ٌء  فیِه  لَیَْس  َقلٌْب 
َو  َعلِّموا  َو  َفتََعلَّموا  َخِرَب  َكبَیٍْت 
تََفقَّهوا َو ال تَموتوا ُجّهاالً َفاِنَّ الّل َ ال 

یَْعِذُر َعلَى الَْجْهِل؛
دلی که در آن حکمتی نیست، مانند خانه 
ویران است، پس بیاموزید و آموزش دهید، 
بفهمید و نادان نمیرید. براستی که خداوند، 

بهانه ای را برای نادانی نمی پذیرد. 
 بحاراألنوار، ج 78، ص 173، ح 12

امتداد  در  و  واقع  اسماعیل آباد  اراضي  در  الماس  شهرک  اراضي/  موقعیت 
بلوار خیام شمالي است.

مشخصات فنی و مزیتها ی اراضي
* واقع شدن در نزدیكي منطقه تجاري و گردشگري  سپاد

* مساحت اراضی شهرک 5/5 هكتار 
* ملكي بودن اراضي و داراي اسناد ٦ دانگ و طرح تفصيلی مصوب مورخه 91/11/11
* تراكم 200درصد،كاربری مسكونی به صورت چهار طبقه روی پيلوت با 50درصد سطح اشغال

اقدامات بعمل آمده توسط شرکت 
* آماده سازی اراضی شهرک الماس به مساحت 5/5 هكتار شامل زیر سازی معابر ، 

جدول گذاری ، پياده رو سازی و آسفالت انجام شده است.
* فروش و واگذاری 80 قطعه از اراضی یاد شده به سهامداران متقاضی خرید براساس قرعه كشی

*اسناد 1٦3 قطعه از اراضی مذكور در حال صدور و تحویل به خریداران می باشد.
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شهرک الماس

مجتمع تجارتی نوید
نگاهى به 

پروژه های شركت

بخش تجاری

ـــی  ـــاد محیط ـــدف ایج ـــا ه ـــد ب ـــی نوی ـــع  تجارت مجتم
ـــرای   ـــی  مناســـب  ب ـــرای  کســـب و کار، فضای ـــده آل ب ای
ـــن  ـــاوران  و زائری ـــاز مج ـــورد  نی ـــای  م ـــد  کااله خری
ــف،  ــس مختلـ ــزاری مجالـ ــت  برگـ ــی جهـ و مکانـ
ــق   ــت  مطابـ ــات  فراغـ ــدن اوقـ ــها و گذرانـ همایشـ
ــر  ــای منحصـ ــا ایده هـ ــررات و بـ ــط و مقـ ــا ضوابـ بـ
ـــت  ـــده اس ـــداث ش ـــی و اح ـــاری  طراح ـــرد معم ـــه ف ب
ـــی   ـــت  مکان ـــاظ  موقعی ـــه  لح ـــده  ب ـــاد ش ـــع ی مجتم
ـــاخص  و  ـــود ش ـــاری موج ـــز تج ـــایر مراک ـــن  س در بی
دارای  دسترســـی  مناســـب  می باشـــد ایـــن مجتمـــع 
در بلـــوار خیـــام شـــمالی )نبـــش میـــدان بهارســـتان( 
منطقـــه گردشـــگری ســـپاد خراســـان و درمجـــاورت 
ــال ،  ــرق، وصـ ــاس شـ ــاری ؛ المـ ــای تجـ مجتمع هـ
بازار هـــای خیـــام ،کاوه  و مجموعـــه تفریحـــی آفتـــاب 

قـــرار دارد.
مجتمـــع  تجـــاری  تفریحـــی نویـــد در زمینـــی  بـــه  
ـــری 360  در  ـــا  کارب ـــع  و ب ـــر مرب ـــاحت  3300 مت مس
ـــاری 20375   ـــاز تج ـــای  مج ـــر بن ـــی  بازی ـــد  تجارت ص
مترمربـــع و در  8  ســـقف شـــامل 84 بـــاب تجـــاری 
در ســـه طبقـــه )1-و همکـــف و1+(و بـــا متراژهـــای 
ـــگ ،  ـــه پارکین ـــاال و دوطبق ـــه ب ـــر ب ـــاوت از 15 مت متف
یـــک طبقـــه رســـتوران  و دو طبقـــه تـــاالر احـــداث 

ـــت. ـــده اس گردی

 ســـهولت ارتباطـــات طبقـــات تجـــاری بـــا اســـتفاده 
از 6 دســـتگاه  پلـــه  برقـــی ،  ده  دســـتگاه آسانســـور 
ـــز  ـــا، درمرک ـــور پانورام ـــتگاه آسانس ـــک دس ـــی  و ی معمول
ـــت  اســـتانداردهای  الزم، توســـط   ـــا رعای ســـاختمان، و ب
ـــی  و  ـــص  طراح ـــاورمجرب  و متخص ـــین  مش مهندس
ـــروع    ـــال 1390 ش ـــداث  آن ازس ـــی  اح ـــات  اجرای عملی
و در مـــرداد مـــاه ســـال 1393 پایـــان  یافـــت  و 
ـــن   ـــه  مالکی ـــور ب ـــع مذک ـــاری  مجتم ـــای  تج واحده
ــاء ا...، در  محتـــرم تحویـــل داده شـــده اســـت و انشـ
ـــره  ـــورد  به ـــاح وم ـــع افتت ـــن مجتم ـــک ای ـــده  نزدی آین

ـــت. ـــد  گرف ـــرار خواه ـــرداری  ق ب
 مشـــاغل آمـــاده ارائـــه خدمـــات شـــامل: 
پوشـــاک، سیســـمونی نـــوزاد، لـــوازم آرایشـــی و 
بهداشـــتی، کیـــف و کفـــش وبدلیجـــات، زرشـــک و 

ــد. ــران می باشـ زعفـ

رستوران وكافى شاپ

ـــدگان  ـــد کنن ـــن و بازدی ـــال مراجعی ـــاه ح ـــور رف ـــه منظ ب
ـــش از  ـــت بی ـــا ظرفی ـــتوران ب ـــاری ، رس ـــات تج از  طبق
ـــوع،  ـــای متن ـــاپ باغذاه ـــی ش ـــراه کاف ـــه هم ـــر ب 500نف
ـــده  ـــه ش ـــر گرفت ـــف در نظ ـــرهای مختل ـــیدنی و دس نوش

ـــت . اس

تاالرها 
 دو طبقـــه تاالرمجلـــل  بـــا چهـــار ســـالن مجـــزا و 
بـــا ظرفیـــت بیـــش از 2000نفـــر جهـــت برگـــزاری 
ــر  ــا ودیگـ ــی همایش هـ ــی ، برپایـ ــس عروسـ مجالـ
ـــی  ـــدازی ب ـــم ان ـــا چش ـــات 3+ و4+ ب ـــم درطبق مراس
ـــت.  ـــده اس ـــی ش ـــش بین ـــهد پی ـــهر مش ـــه ش ـــر ب نظی
داشـــتن فضاهـــای جنبـــى  شـــامل: ســـالن 
آرایـــش بانـــوان، اطاقهـــای عقـــد و آتلیـــه وغیـــره 
ــع  ــن مجتمـ ــل ایـ ــای مجلـ ــای تاالرهـ ازدیگرمزایـ
ـــاده  ـــال آم ـــول س ـــام فص ـــه در تم ـــت  ک ـــاری اس تج
ـــهامداران  ـــه س ـــردم و ب ـــوم م ـــه عم ـــات ب ـــه خدم ارائ

عزیـــز شـــرکت می باشـــد. 

بهره مندی سهامداران ازمجتمع تجاری نوید

ـــان واعضـــاء  ـــد خراس ـــرکت نوی ـــی ش ـــهامداران گرام س
ـــا  ـــد ب ـــان می توانن ـــواده آن ـــک خان ـــه ی ـــرم درج محت
ــی  ــاری تفریحـ ــه تجـ ــن مجموعـ ــه ایـ ــه بـ مراجعـ
ضمـــن خریـــد  کاالهـــای  مـــورد  نیازخـــود از 
تخفیفـــات ویـــژه در رســـتوران و تاالرهـــای آن 
بهرمنـــد گردنـــد. اطـــالع رســـانی الزم درخصـــوص 
ـــده  ـــه ش ـــر گرفت ـــات در نظ ـــزان تخفیف ـــی ومی چگونگ
جهـــت ســـهامداران ارجمنـــد متعاقبـــا از طریـــق وب 
ســـایت شـــرکت وسیســـتم جامـــع پیامـــک  انجـــام 

خواهـــد شـــد.



امام باقر )علیه السالم(:
َدَقُة یَنفیاِن الَفقَر َو  اَلبِرُّ َو الصَّ
یَزیداِن ِفى الُعمِر َو یَدَفعاِن َعن 
صاِحبِِهما َسبعیَن میتََة سوٍء ؛

کار خیر و صدقه، فقر را می  بَرند، بر عمر 
می  افزایند و هفتاد مرگ بد را از صاحب 
خود دور می  کنند.

یحضره الفقیه ج 2 ، ص 66 
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ــا هـــدف توســـعه فضـــای شـــهری و  بـ
عمرانـــی ازمجمـــوع حـــدود 90 هكتـــار 
شـــهری  محـــدوده  داخـــل  اراضـــی 
شـــركت، عمليـــات اجرایـــی آمـــاده 
ـــزء اراضـــی  ـــه ج ـــارآن ك ـــازی  ۴۴ هكت س
منطقـــه  اســـماعيل آبـــاد محســـوب 
ـــمالی  ـــام ش ـــوار خي ـــداد بل ـــده و در امت ش
و درجـــوار منطقـــه گردشـــگری ســـپاد 
واقـــع اســـت از تيرمـــاه ســـال جـــاری 
ــت. ــوده اسـ ــاز نمـ ــهدمقدس آغـ درمشـ
اراضـــی مذكـــور دارای اســـناد ٦دانـــگ 
ــا  ــكونی و بـ ــه مسـ ــامل ٦50 قطعـ و شـ

تراكـــم 200درصـــد بصـــورت ۴ طبقـــه 
روی پيلـــوت بـــا 50درصـــد ســـطح 

اشـــغال مـــی باشـــد.
ـــش  ـــه پي ـــه ب ـــا توج ـــده ب ـــرح  یادش  ط
بينـــی ســـرانه هـــای مناســـب و كافـــی 
از جملـــه فضـــای ســـبز، آموزشـــی، 
خدماتـــی، عمومـــی، تجـــاری و رعایـــت 
ســـایر پارامترهـــای شهرســـازی بـــی شـــك 
ــود  ــای موجـ ــن طرحهـ ــی از بهتریـ یكـ

ــود. ــد بـ ــدس خواهـ ــهد مقـ درمشـ
ـــركت،  ـــی ش ـــازی اراض ـــاده س ـــروژه آم پ
شـــامل: اجـــرای عمليـــات خاكبـــرداری 

ــه  ــرای الیـ ــب، اجـ ــا 113/500 مكعـ بـ
ســـابگرید50/000/000  و  خاكریـــزی 
ــاخته   ــن پيـــش سـ ــر مكعـــب و بتـ متـ
اعـــم از: اجـــرای  جـــداول و كانيـــو، 
ــد  ــی باشـ ــب مـ ــدودا ٦950مترمكعـ حـ
ــات الزم و  ــام مطالعـ ــس از انجـ ــه پـ كـ
برگـــزاری مناقصـــه وتشـــریفات قانونـــی 
ــه  ــم بـ ــروژه عظيـ ــن پـ ــرای ایـ آن اجـ
ـــده اســـت و  شـــركت كاروراه واگـــذار گردی
ـــروژه  ـــن پ ـــال ای ـــی2 س ـــت ط ـــرار اس ق

عظيـــم را بـــه اتمـــام رســـاند.

پروژه آماده سازی 44 هکتاری نوید



 حضرت امیر مومنان 
علی )علیه السالم(  می فرمایند:

»با ثروت ووسعت و رفاه، مسرور 
وخوشحال مشو و به سبب فقر 

وبال محزون وغمناک مباش زیرا 
طال با آتش ومومن با بال آزمایش 

مى شود«.
 غررالحکم ج 328/6 

اهم فعالیتهای انجام گرفته در امور سهام 
شرکت ازابتدای سال جاری تا کنون به شرح 

زیر است

ـــه در  ـــام گرفت ـــات انج ـــا و اقدام ـــم فعالیته اه
ـــاری  ـــال ج ـــدای س ـــرکت از ابت ـــهام ش امورس

ـــد. ـــی باش ـــل م ـــرح ذی ـــه ش ـــون ب تاکن
ـــال  ـــل و انتق ـــال نق ـــرکت در قب ـــت ش سیاس
ـــهامداران  ـــع س ـــظ مناف ـــواره حف ـــهام، هم س
ـــی  ـــش غیرمنطق ـــری از کاه ـــرم و جلوگی محت

ـــت. ـــوده اس ـــهام ب ـــت س قیم
 وبحمـــدا...  بـــا دعـــای خیـــر شـــما 
بـــی  تالشـــهای  گرامـــی،  ســـهامداران 
ــا  ــید و بـ ــر رسـ ــه ثمـ ــرکت بـ ــه شـ وقفـ
ـــدوده  ـــرکت  درمح ـــی ش ـــن اراض ـــرار گرفت ق
ـــی  ـــرح تفصیل ـــدن  ط ـــوب ش ـــهری و مص ش
ــه  ــود بـ ــل سـ ــرح تبدیـ ــرای طـ آن و اجـ
ــت  ــن دسـ ــی ازایـ ــه ایـ ــهام ومجموعـ سـ
اقدامـــات موجـــب شـــدتا  اســـتقبال مـــردم  
ــترگردید و از  ــد بیشـ ــهام  نویـ ــد سـ ازخریـ
ـــم  ـــته علیرغ ـــال گذش ـــاه س ـــن م ـــر بهم اواخ

رکـــود بـــازار، قیمـــت  ســـهام نویـــد رونـــد 
ـــد  و از ارزش  ـــظ نمای ـــود را حف ـــودی خ صع
ــه  ــردد بگونـ ــتری برخوردارگـ ــزوده بیشـ افـ
ــر  ــت هـ ــال قیمـ ــی 4 سـ ــه طـ ــی  کـ ایـ
ســـهم 83 در صـــد رشـــد داشـــته اســـت و 
ــن  ــهم بیـ ــال 92 تعداد18087000سـ در سـ
ـــال  ـــاه س ـــان م ـــد. آب ـــه گردی 2951نفرمعامل
ـــیده  ـــال رس ـــهم  2200 ری ـــت س ـــاری قیم ج

اســـت. 
ــرای  ــا اجـ ــود بـ ــی شـ ــی مـ ــش بینـ و پیـ
ـــاری  ـــازی  اراضـــی 44 هکت ـــاده س ـــروژه آم پ
ـــاری   ـــال ج ـــاه س ـــه از تیرم ـــماعیل آبادک اس
ــاح  ــا افتتـ ــن بـ ــده و همچنییـ ــروع شـ شـ
ــره  ــد وبهـ ــاری نویـ ــع تجـ ــمی مجتمـ رسـ
ــد  ــتوران آن رشـ ــا ورسـ ــرداری ازتاالرهـ بـ

ــردد. ــتر گـ ــال قبـــل بیشـ ــهام از سـ سـ

ـــارف و  ـــع و مص ـــاس مناب ـــدی و براس ـــد 20 درص ـــا رش ـــال 92 ب ـــه س ـــبت ب ـــال 93 نس ـــه س بودج
ـــات  ـــب هی ـــه تصوی ـــه شـــده و پـــس از بررســـی در جلســـات کارشناســـی ب ـــه صـــورت واقعـــی تهی ب

ـــد. ـــده ان ـــه ش ـــق برنام ـــرا و تحق ـــه اج ـــرکت موظـــب ب ـــی ش ـــل اجرای ـــیده و عوام ـــره رس مدی

ـــرار  ـــی ق ـــورد بررس ـــی م ـــورت فصل ـــی را بص ـــه اجرای ـــوری ، برنام ـــه مح ـــول برنام ـــاس اص ـــرکت براس ش
ـــارف و  ـــد و در مص ـــع 112 درص ـــرکت در مناب ـــای ش ـــه ه ـــال 1392 برنام ـــد اهلل در س ـــه  بحم ـــد ک ـــی ده م
ـــه  ـــق یافت ـــه تحق ـــش از 100درصدبرنام ـــوع بی ـــه در مجم ـــت ک ـــده اس ـــق ش ـــد محق ـــا 109 درص ـــه ه هزین
ـــع  ـــازار ،در مناب ـــود ب ـــم رک ـــی رغ ـــال 93 عل ـــه اول س ـــه ماه ـــده در س ـــام ش ـــی انج ـــاس بررس ـــت . براس اس
ـــل  ـــداد قاب ـــه اع ـــده، ک ـــق گردی ـــده محق ـــالغ ش ـــن  و اب ـــه تعیی ـــد برنام ـــارف 80 درص ـــد ودر مص 73 درص

ـــد. ـــی باش ـــول م قب

سرمایه ثبتی شرکت نوید از سال 1384 الی 1392 
به مبلغ 331.000.000.000 ریال رسیده است. 
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روند بودجه بندی شركت :

میزان تحقق برنامه:



امام علی )علیه السالم(:
دست به انواع بازرگانی بزنید که 
تجارت ها عامل بی نیازی شما از اموال 
مردم است و براستی خداوند شخص 
صاحب حرفه درستکار را دوست دارد. 
میزان الحکمه،ج1،ص520

ـــارف و  ـــع و مص ـــاس مناب ـــدی و براس ـــد 20 درص ـــا رش ـــال 92 ب ـــه س ـــبت ب ـــال 93 نس ـــه س بودج
ـــات  ـــب هی ـــه تصوی ـــه شـــده و پـــس از بررســـی در جلســـات کارشناســـی ب ـــه صـــورت واقعـــی تهی ب

ـــد. ـــده ان ـــه ش ـــق برنام ـــرا و تحق ـــه اج ـــرکت موظـــب ب ـــی ش ـــل اجرای ـــیده و عوام ـــره رس مدی

ـــرار  ـــی ق ـــورد بررس ـــی م ـــورت فصل ـــی را بص ـــه اجرای ـــوری ، برنام ـــه مح ـــول برنام ـــاس اص ـــرکت براس ش
ـــارف و  ـــد و در مص ـــع 112 درص ـــرکت در مناب ـــای ش ـــه ه ـــال 1392 برنام ـــد اهلل در س ـــه  بحم ـــد ک ـــی ده م
ـــه  ـــق یافت ـــه تحق ـــش از 100درصدبرنام ـــوع بی ـــه در مجم ـــت ک ـــده اس ـــق ش ـــد محق ـــا 109 درص ـــه ه هزین
ـــع  ـــازار ،در مناب ـــود ب ـــم رک ـــی رغ ـــال 93 عل ـــه اول س ـــه ماه ـــده در س ـــام ش ـــی انج ـــاس بررس ـــت . براس اس
ـــل  ـــداد قاب ـــه اع ـــده، ک ـــق گردی ـــده محق ـــالغ ش ـــن  و اب ـــه تعیی ـــد برنام ـــارف 80 درص ـــد ودر مص 73 درص

ـــد. ـــی باش ـــول م قب
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روند بودجه بندی شركت :

میزان تحقق برنامه:
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بـــا  مدیـــره،  هیـــات  جلســـه  پنجمیـــن 
محوریـــت بحـــث و تبـــادل نظـــر پیرامـــون 
عملکـــرد شـــش مـــاه اول ســـال 93شـــرکت 
ـــد. ـــزار ش ـــل برگ ـــر عام ـــر مدی ـــل دفت در مح

در ایـــن جلســـه مهنـــدس حســـینی بـــا 
ـــرکت  ـــرد ش ـــی از عملک ـــزارش جامع ـــه گ ارائ
درشـــش ماهـــه نخســـت ســـال جـــاری، 
اســـتقبال کـــم نظیرســـهامداران از طـــرح 
ـــهام  ـــه س ـــال 92 ب ـــرد س ـــود عملک ـــل س تبدی

را ثمـــره عملکـــرد رضایـــت بخـــش شـــرکت 
ـــز،  ـــهامداران عزی ـــه س ـــه قاطب ـــادی ک و اعتم
ـــه  ـــه ب ـــت. در ادام ـــرکت دانس ـــران ش ـــه مدی ب
رشـــد20 درصـــدی برنامـــه ســـال93 نســـبت 
ــق 73  ــود و تحقـ ــاره نمـ ــال 92 اشـ ــه سـ بـ
ـــارف در  ـــدی مص ـــع و 80  درص ـــدی مناب درص
ـــاری نشـــانه عملکـــرد  ـــه اول ســـال ج ســـه  ماه

خـــوب شـــرکت می باشـــد.

دهمیـــن نمایشـــگاه بین المللـــی مســـکن، 
انبوه ســـازان و فرصت هـــای ســـرمایه گذاری 
بـــا حضـــور بیـــش از 390 شـــرکت داخلـــی و 

خارجـــی در مشـــهد برگـــزار شـــد.
ـــز در ایـــن نمایشـــگاه  ـــد خراســـان نی شـــرکت نوی
ـــژه ،  ـــود بوی ـــرد خ ـــی عملک ـــا معرف ـــور، و ب حض
ـــال  ـــروژه درح ـــدام وپ ـــت اق ـــای در دس برنامه ه
ـــع  ـــاي ماندگارمجتم ـــازه ای ازبن ـــق ت ـــداث اف اح
ــا زیباتریـــن  ــد بـ ــاری و گردشـــگری نویـ تجـ

ـــن  ـــح و مجهزتری ـــن مصال ـــي و مقاوم تری طراح
ـــود. ـــدگان گش ـــرای بازدیدکنن ـــات را ب امکان

ـــان  ـــا پای ـــروع ت ـــد ازش ـــه نوی ـــد ا... غرف  و بحم
ـــد  ـــوب بازدی ـــتقبال خ ـــا اس ـــگاه ب ـــت نمایش فعالی
ـــد و از درخشـــش خاصـــی  ـــه ش ـــده گان مواج کنن
ــدت  ــن درمـ ــور میانگیـ ــد و بطـ برخوردارگردیـ
ـــزار  ـــج ه ـــش از پن ـــگاه بی ـــت نمایش ـــاه فعالی کوت

ـــد. ـــد نمودن ـــد بازدی ـــه نوی ـــراز غرف نف

مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره جدید 
شرکت نویدخراسان انتخاب شدند

ــد  ــرکت نویـ ــره شـ ــات مدیـ ــت هیـ ــن نشسـ دراولیـ
خراســـان پـــس ازبرگـــزاری مجمـــع عمومـــی عـــادی 
ــری  ــر صابـ ــان اکبـ ــرکت، آقایـ ــهام شـ ــان سـ صاحبـ
ــید  ــره و سـ ــات مدیـ ــس هیـ ــوان رئیـ ــه عنـ ــر بـ فـ
ــای  ــس و آقـ ــب رئیـ ــوان نایـ ــژاد بعنـ ــی توکلی نـ تقـ
مهنـــدس محمدهـــادی حســـینی سرچشـــمه بـــه 
ـــای  ـــن آق ـــدند و همچنی ـــاب ش ـــل انتخ ـــوان مدیرعام عن
ـــد  ـــو جدی ـــوان عض ـــه کار بعن ـــا دیم ـــدس محمدرض مهن
ـــا  ـــت و همـــکاری خـــود را ب ـــره شـــرکت فعالی ـــات مدی هی
ـــات  ـــود . و از زحم ـــره آغازنم ـــات مدی ـــاء هی ـــر اعض دیگ
ـــادی در دوره گذشـــته تشـــکر و  آقـــای مهنـــدس منـــزل آب

قـــدر دانـــی گردیـــد.

بازدید استاندار خراسان رضوی 
از غرفه شرکت، در نمایشگاه 

کارآفرینان بازنشسته سپاه
ـــیدیان  ـــان رضـــوی، علیرضـــا رش ـــرم خراس ـــتاندار محت اس
ـــدس  ـــی مهن ـــا همراه ـــه ب ـــه نویدک ـــد ازغرف ـــن بازدی ضم
ـــت،  ـــورت گرف ـــرکت ص ـــره ش ـــت مدی ـــان عضوهیئ جهانی
ـــه  ـــرکت از جمل ـــداث ش ـــال اح ـــای در ح ـــت پروژه ه ماک
مجتمـــع تجـــاری تفریحـــی نویـــد و آماده ســـازی 
44هکتـــار از اراضـــی طـــرح تفصیلـــی  مصـــوب 

91/11/11مـــورد بازبینـــی  قراردادنـــد.
شـــایان ذکـــر اســـت در نخســـتین نمایشـــگاه کار 
آفرینـــان بازنشســـته ســـپاه امـــام رضـــا علیه الســـالم 
ـــگاه  ـــل نمایش ـــاری و در مح ـــال ج ـــاه س ـــه در مردادم ک
بین المللـــی مشـــهد برپـــا شـــده بـــود شـــرکت نویـــد 
توانســـت در رقابـــت بـــا 62 شـــرکت و مجموعـــه 
ــن  ــال درایـ ــه فعـ ــد غرفـ ــان یکصـ ــن از میـ کارآفریـ
ـــا  ـــد و ب ـــب نمای ـــر را کس ـــه برت ـــوان غرف ـــگاه عن نمایش
اعطـــای لـــوح و تندیســـی از شـــرکت نویـــد خراســـان 

تجلیـــل بعمـــل آمـــد.

استقبال سهامداران از طرح تبدیل سود به سهام

درخشش شرکت سرمایه گذاری وساختمانی 
توسعه نوید خراسان در نمایشگاه بین المللی

امام صادق )علیه السالم(:
ُه بَِأهِل بَیتِِه ُمدَّ لَُه فى ُعُمِرِه؛ َمن َحُسَن بِرُّ
هر کس به شایستگی در حّق خانواده اش نیکی 

کند، عمرش طوالنی می شود.
کافی ج2، ص105
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ـــی  ـــور در اراض ـــرکت باحض ـــره ش ـــات مدی هی
44 هکتـــاری طـــرح مصـــوب 91/11/11 
کـــه در اســـماعیل آباد و در جـــوار منطقـــه 
گردشـــگری ســـپاد واقـــع شـــده اســـت. 
عملیـــات  رونـــد  درجریـــان  نزدیـــک  از 
ـــور  ـــی مذک ـــازی اراض ـــاده س ـــرداری و آم خاکب

ــد. ــرار گرفتنـ قـ
مهنـــدس حســـینی در ایـــن بازدیـــد بـــه 
ســـئواالت اعضـــاء هیـــات مدیـــره پاســـخ داد 
ــار  ــازی 44 هکتـ ــروژه آماده سـ ــاز پـ و از آغـ
از اراضـــی شـــرکت از تیرمـــاه ســـال جـــاری 
خبـــرداد و از آن بعنـــوان ســـومین پـــروژه 

بـــزرگ شـــرکت یـــاد نمـــود.
وی اظهـــار داشـــت بـــا توجـــه بـــه وســـعت 
و حضـــور  بـــاال  جمعیـــت  و  جغرافیایـــی 
چشمگیرگردشـــگران، مجـــاوران و زائریـــن 
حضـــرت علـــی ابـــن موســـی الرضـــا )علیـــه 
الســـالم( درایـــن منطقـــه، عملیاتی شـــدن 

ــت. ــات اسـ ــی از ضروریـ ــروژه یکـ ــن پـ ایـ
اراضـــی  آماده ســـازی  پـــروژه  افـــزود:  و 
ـــرداری،  ـــات خاکب شـــرکت شـــامل اجـــرای عملی
ــذاری و  ــدول گـ ــازی، جـ ــزی، زیرسـ خاکریـ
ــه  ــت کـ ــازی اسـ ــای روسـ ــرای الیه هـ اجـ
ــزاری  ــام مطالعـــات الزم و برگـ پـــس از انجـ
ــرای  ــی آن اجـ ــریفات قانونـ ــه و تشـ مناقصـ
ــرکت کاروراه  ــه شـ ــم بـ ــروژه عظیـ ــن پـ ایـ
کـــه دربیـــن شـــرکتهای عمـــران وراه ســـازی 
خراســـان از ســـوابق و رزومـــه قویتـــر و 

ـــکار  ـــوان پیمان ـــت بعن ـــوردا ر اس ـــری برخ باالت
ـــرار  ـــت و ق ـــده اس ـــذار ش ـــرح واگ ـــری ط و مج
اســـت طـــرف پیمانکارطـــی دوســـال آمـــاده 
ســـازی ایـــن اراضـــی را بـــه اتمـــام رســـاند.

ــار  ــان اظهـ ــرکت در پایـ ــل شـ ــر عامـ مدیـ
ـــاعدت  ـــکاری و مس ـــا هم ـــا ب ـــود ت ـــداری نم امی
ـــهرداری  ـــا ش ـــه ب ـــی ک ـــق نهای ـــوب و تواف خ
منطقـــه خواهیـــم داشـــت بتـــوان همزمـــان 
ــه  ــرداری و البتـ ــات خاکبـ ــرای عملیـ ــا اجـ بـ
ــای  ــز ، تملک هـ ــهروندان عزیـ ــکاری شـ همـ
ــاهد  ــان شـ ــا درپایـ ــرد تـ ــورت پذیـ الزم صـ
اجـــرای کامـــل طـــرح آمـــاده ســـازی و 
بازگشـــایی مســـیر های اصلـــی در مـــدت 
زمـــان مقرروبـــا رعایـــت کلیـــه اصـــول 

ــیم. ــازی باشـ شهرسـ
ـــرم  ـــه ، اعضـــاء محت شـــایان ذکـــر اســـت در ادام
ــاس  ــهرک المـ ــی شـ ــره اراضـ ــت مدیـ هیئـ
را کـــه در مجـــاورت منطقـــه گردشـــگری 
ســـپاد و مجتمع هـــای تجـــاری عظیمـــی 
ـــده  ـــع ش ـــال واق ـــاس و وص ـــد، الم ـــون؛ نوی چ
ـــدس  ـــدو مهن ـــرار دادن ـــورد بازدیدق ـــت نیزم اس
ـــی  ـــی ازچگونگ ـــزارش جامع ـــم گ ـــینی ه حس
اجـــرای مراحـــل آمـــاده ســـازی واتمـــام 
ـــفالت  ـــذاری وآس ـــازی،جدول گ ـــات زیرس عملی
ـــی  ـــالش ب ـــه بات ـــهرک ک ـــن ش ـــای ای خیابانه
ــام  ــال انجـ ــدت یکسـ ــرکت درمـ ــه شـ وقفـ

گردیـــده اســـت ارائـــه داد.

طنیین جان فزای زیارت 
عاشورادر شرکت نوید خراسان

ــوای  ــرم ،نـ ــاه محـ ــیدن مـ ــرا رسـ ــا فـ ــان بـ همزمـ
ــور  ــر شـ ــور پـ ــا حضـ ــورا بـ ــارت عاشـ ــزای زیـ جانفـ
ـــرکت  ـــن ش ـــه ای ـــرکت در نمازخان ـــان ش ـــران وکارکن مدی

طنیـــن انـــداز شـــد .
ــام  ــادری امـ ــالم بهـ ــت االسـ ــم حجـ ــن مراسـ درایـ
جماعـــت شـــرکت ضمـــن عـــرض تســـلیت بـــه 
مناســـبت ایـــام ســـوگواری اباعبـــداهلل الحســـین علیـــه 
ــررا  ــی از منکـ ــروف ونهـ ــه معـ ــه امربـ ــالم، دهـ السـ
ـــوش  ـــب فرام ـــن واج ـــرح ای ـــرای ط ـــم ب ـــی مغتن فرصت
شـــده عنـــوان نمـــود و بـــا اشـــاره بـــه واقعـــه عظیـــم 
کربـــال، هـــدف از قیـــام آن حضـــرت را بـــه فرمایـــش 
ـــر  ـــی ازمنک ـــروف و نه ـــه مع ـــی امرب ـــان برپای ـــود ایش خ
ـــان  ـــروف بی ـــه مع ـــر ب ـــل ام ـــر مراح ـــا ذک ـــت.وی ب دانس
داشـــت ایـــن یـــک وظیفـــه عمومـــی اســـت کـــه بـــا 
عقالنیـــت و از روشـــهای صحیـــح انجـــام شـــود تـــا 
ـــیم.  ـــاهد باش ـــه ش ـــت آن را در جامع ـــر مثب ـــم تاثی بتوانی
ـــه اول  ـــاعات از ده ـــن س ـــزارش؛ دراولی ـــن گ ـــه ای ـــر پای ب
محـــرم کارکنـــان شـــرکت نویـــد بـــا قرائـــت زیـــارت 
ـــداهلل  ـــا اباعب ـــرت آق ـــدح حض ـــن  در م ـــورا و همچنی عاش
ـــم  ـــن مراس ـــه ای ـــی ب ـــوی خاص ـــای معن ـــین)ع( فض الحس
ــاق  ــام میثـ ــام همـ ــروی از آن امـ ــر پیـ ــیدند وبـ بخشـ

دوبـــاره بســـتند.

 امام علی )علیه السالم(:
اِذا اََحبَّ الّل ُ َعبْدا َزیَّنَُه
كینَِة َو الِْحلِْم؛  بِالسَّ
هرگاه خداوند بنده  ای را دوست بدارد، او را 
به آرامش و بردباری زینت می بخشد.

غررالحکم ص 285 

عملیات آماده سازی 44هکتارازاراضی شرکت نوید 
خراسان درمشهدمقدس آغاز شد
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مطابـــق برنامـــه هـــای مصـــوب شـــرکت مـــی بایســـت از 
عملکـــرد ســـال 89 ،پرداخـــت ســـود را شـــروع مـــی نمـــود 
ــران  ــره ومدیـ ــا تـــالش هیئـــت مدیـ ــم بـ ــن مهـ ــه ایـ کـ
ازعملکردســـال 88 پرداخـــت ســـود بـــه ســـهامداران عزیـــز 
ـــال  ـــرد س ـــال )عملک ـــی 4 س ـــال ط ـــا بح ـــده و ت ـــروع ش ش
ـــدا  ـــود نق ـــال س ـــغ 300 ری ـــهم مبل ـــر س ـــه ه ـــا 91 ( ب 88 ت
ـــان  ـــع کل آن 9/5 میلیاردتوم ـــه جم ـــت .ک ـــده اس ـــت ش پرداخ
ـــغ  ـــه مبل ـــال 92  ب ـــرد س ـــود عملک ـــاب س ـــدوبا احتس ـــی باش م
6/6 میلیـــارد تومـــان جمـــع ســـود نقـــدی پرداختـــی 16/1 

ـــردد. ـــی گ ـــان م ـــارد توم میلی
ــرای  ــال 92 بـ ــرد سـ ــود عملکـ ــت: سـ ــر اسـ ــایان ذکـ شـ
هرســـهم 200ریـــال محاســـبه و بـــه حســـاب ســـهامداران 

ــد. ــد شـ ــز خواهـ ــی واریـ ــت قانونـ عالیقدردرمهلـ
ـــند  ـــی باش ـــاب م ـــماره  حس ـــد ش ـــه فاق ـــهامدارانی ک ـــذا از س ل
ـــه افتتحـــاح  ـــت نســـبت ب ـــرع وق ـــردد در اس ـــی گ درخواســـت م
حســـاب بانکـــی نـــزد بانـــک انصاراقـــدام وشـــماره حســـاب 
مربوطـــه را بـــه شـــماره 30002146پیامـــک نماینـــد و یـــا 
باشـــماره تلفـــن 37671782 امـــور ســـهام تمـــاس حاصـــل 

ـــد. فرماین

مبلغ 6/6 میلیارد تومان سود نقدی بابت سود عملکرد سال 92 
به سهامداران پرداخت خواهد شد

امام علی )علیه السالم(:
إخالُص  َعالماٍت:  ثاَلُث  ِلُمتَّقي 
الَعَمِل وَقصُراألََمِل َواغتِناُم الَمَهِل.

اخالص  است:  نشانه  سه  را  پرهیزکار 
از  در عمل، کوتاهی آرزو و بهره گرفتن 

فرصت ها.
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جلسات هم اندیشی نمایندگان 
سهامداران شرکت در مشهد 

برگزار شد
ـــدگان  ـــی نماین ـــم اندیش ـــه ه ـــرم و صمیمان ـــت گ نشس
ــور  ــا حضـ ــد بـ ــرکت نویـ ــهامداران شـ ــرم سـ محتـ
ــان مهنـــدس  ــینی مدیرعامـــل وآقایـ مهنـــدس حسـ
جهانیـــان وتوکلـــی نـــژاد از دیگـــر اعضـــاء هیئـــت 
مدیـــره شـــرکت ســـرمایه گـــذاری ســـاختمانی 
وتوســـعه نویدخراســـان  در ســـه گـــروه مجزاوطـــی 
ــری  ــره گیـ ــورت وبهـ ــدف مشـ ــه روز متوالی،باهـ سـ
ـــرم  ـــدگان محت ـــای نماین ـــرات و دیدگاهه ـــه نظ ازنقط
ــاله و  ــهامداران وهمچنیـــن بررســـی عملکردیکسـ سـ
برنامـــه هـــای شـــرکت درســـال 1393، در شـــرکت 
ـــروژه  ـــان از پ ـــدگان در پای ـــرکت کنن ـــد. و ش ـــزار ش برگ
ـــد. ـــل آوردن ـــه عم ـــد ب ـــد بازدی ـــاری نوی ـــع تج مجتم

جلسات هم اندیشی و بازدید نمایندگان از مجتمع تجاری نوید



امام علی )علیه السالم(:
ِلُمتَّقي ثاَلُث َعالماٍت: إخالُص 
الَعَمِل وَقصُراألََمِل َواغتِناُم الَمَهِل.

پرهیزکار را سه نشانه است: اخالص 
در عمل، کوتاهی آرزو و بهره گرفتن از 
فرصت ها.
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ــدود 84  ــلمانان حـ ــا مسـ ــی مـ ــوایان دینـ پیشـ
ــال  ــق اعمـ ــرای افزایـــش روزی از طریـ راهکاربـ
ـــه  ـــد ک ـــوده ان ـــه فرم ـــندید ارائ ـــال پس ـــو وخص نیک
ـــب روزی  ـــود را در جل ـــاص خ ـــر خ ـــدام تاثی ـــر ک ه
ـــی از  ـــت. زمان ـــد داش ـــی خواه ـــعت رزق آدم و وس
ـــاب گســـترش رزق ســـئوال شـــد،  ـــر خـــدا در ب پیامب
ـــاش  ـــارت  ب ـــا طه ـــواره ب ـــد: »هم ـــرت فرمودن حض

روزیـــت توســـعه می یابـــد.«
ــک  ــز کمـ ــالم(  نیـ ـــه السـ ــی )علی ــام علـ امـ
مالی کـــردن بـــه بـــرادر دینـــی، امانتـــداری، 
خوش نیـــت بـــودن، اخـــالق خـــوش و... را از 
ــز  ــمارند. و نیـ ــعت رزق می شـ ــای وسـ راهکارهـ
امـــام صـــادق )علیـــه الســـالم( می فرماینـــد: 
»هـــرگاه در روزی ات  تاخیـــرو تنگـــی دیـــدی، 
ـــل در  ـــد عزوج ـــرا خداون ـــن«، زی ـــتغفار ک ـــاد اس زی
کتـــاب  خـــود فرمـــوده اســـت: »از پروردگارتـــان  
ـــده  اســـت ،  ـــد کـــه او بســـیار آمرزن آمـــرزش بخواهی
ـــاران فرســـتد  ـــی ب ـــی در پ ـــان پ ـــا از آســـمان برایت ت
ـــد  ـــدان مددکن ـــوال و فرزن ـــه ام ـــا ب ـــمارا در دنی و ش
ـــد  ـــرار ده ـــتانهایی ق ـــما بوس ـــرای ش ـــرت ب و در آخ

ــوار ج75ص 200« ــار االنـ »بحـ
ـــاره بهتریـــن زمـــان طلـــب روزی  امـــام باقـــر)ع( درب
ــده  ــیم شـ ــن و تقسـ ــا معیـ ــد: »روزیهـ می فرمایـ
اســـت ، و خـــدای رازیادتـــی اســـت کـــه آن را از 
ـــد«  ـــیم می کن ـــید تقس ـــوع خورش ـــا طل ـــوع فجرت طل
ـــل اورا  ـــدا فض ـــه: »ازخ ـــت ک ـــوده اوس ـــن فرم و ای

بخواهیـــد« مســـتدرک  ج 5 ص75
 و خوانـــدن نمازشـــب صدقـــه دادن، شســـتن 
ــذا،  ــرف غـ ــتن ظـ ــذا، شسـ ــش ازغـ ــتها پیـ دسـ
ـــارب،  ـــن وش ـــن ناخ ـــه، گرفت ـــردن خان ـــاروب ک ج
شســـتن ســـر بـــا خطمـــی یـــا همـــان ســـدر، 
ـــت،  ـــی نی ـــن ، خوب ـــه والدی ـــاد ب ـــردن زی ـــان ک احس
شـــانه کـــردن مـــو، میانـــه روی دراقتصـــاد، خوانـــدن 
ــورا؛  ــارت عاشـ ــذی و زیـ ــی و تبارک الـ آیه الکرسـ
مداومـــت بـــر قرائـــت ســـوره های یاســـین، 
واقعـــه، صافـــات، قـــدر؛ توحیـــد و انگشـــترعقیق 
ـــی  ـــتان، میهمان ـــوت درانگش ـــا یاق ـــروزه و ی ـــا فی ی
دادن، کم حرفـــی، خط زیبـــا، از جملـــه دیگـــر 

ــد. ــعت رزق می باشـ ــای وسـ راهکارهـ
برگرفته از کتاب:   
200 مستحب و مکروه

از  مجموعـــه ای  مقاومتـــی  اقتصـــاد 
ـــم  ـــرایط تحری ـــه در ش ـــت ک ـــتراتژی هایی اس اس
تجویـــز می شـــود. در ایـــن اســـتراتژی تمامـــی 
ـــدگان  ـــت، تولیدکنن ـــل اقتصـــادی اعـــم از دول عوام
ـــه  ـــوند ک ـــده دار می ش ـــی را عه ـــا وظایف و خانواره
ـــاد  ـــیب پذیری اقتص ـــا آس ـــه تنه ـــا ن ـــرای آن ه اج
ــاند،  ــر می رسـ ــه صفـ ــم را بـ ــرایط تحریـ در شـ
بلکـــه باعـــث شـــکوفایی و رشـــد اقتصـــادی در 
ــای  ــود. راهبردهـ ــز می شـ ــور نیـ ــرایط مذکـ شـ
ـــتگی  ـــش وابس ـــردن اقتصـــاد«، »کاه ـــی ک »مردم
بـــه نفـــت«، »اســـتفاده ی حداکثـــری از زمـــان، 
ــاس  ــر اسـ ــت بـ ــات«، »حرکـ ــع و امکانـ منابـ
برنامـــه«، »وحـــدت و همبســـتگی«، »حمایـــت 
از تولیـــد ملـــی« و »مدیریـــت منابـــع ارزی« 
ـــرف«  ـــت مص ـــت و »مدیری ـــاص دول ـــرد خ راهب
ـــت.  ـــت اس ـــت و دول ـــاد مل ـــترک آح ـــرد مش راهب
ـــه ی  ـــری در زمین ـــدات رهب ـــا بررســـی تأکی ـــه ب البت
ایـــن راهبردهـــا، متوجـــه وزن بـــاالی راهبـــرد 
ـــتراتژی ها  ـــایر اس ـــر س ـــرف در براب ـــت مص مدیری

می شـــویم.
ــد:  ــه( معتقدنـ ــری )دام ظلـ ــم رهبـ ــام معظـ مقـ
»مســـئله ی مدیریـــت مصـــرف، یکـــی از ارکان 
اقتصـــاد مقاومتـــی اســـت؛ یعنـــی مصـــرف 
ــم  ــر. هـ ــراف و تبذیـ ــز از اسـ ــادل و پرهیـ متعـ
دســـتگاه های  هـــم  دولتـــی،  دســـتگاه های 
ــا  ــردم و خانواده هـ ــاد مـ ــم آحـ ــی، هـ غیردولتـ
ـــن  ـــه ای ـــد ک ـــه کنن ـــئله توج ـــن مس ـــه ای ـــد ب بای
ـــراف و  ـــز از اس ـــروز پرهی ـــت. ام ـــاد اس ـــًا جه واقع
ـــک در  ـــدون ش ـــرف، ب ـــادل در مص ـــه ی تع مالحظ
ـــت؛  ـــادی اس ـــت جه ـــک حرک ـــمن ی ـــل دش مقاب
انســـان می توانـــد ادعـــا کنـــد کـــه ایـــن اجـــر 

جهـــاد فی ســـبیل اهلل  را دارد. 

در زمان هـــای گذشـــته ، حاکمـــی تختـــه 
ـــرای  ـــرار داد و ب ـــاده ق ـــط ج ـــنگ را در وس س
ــد  ــردم را ببینـ ــل مـ ـــه عکس العمـ ــن ک ایـ

ــرد.  خـــودش را در جایـــی مخفـــی کـ
ــد  ــان ثروتمنـ ــان و ندیمـ ــی از بازرگانـ بعضـ
ــنگ  ــه سـ ــار تختـ ــاوت از کنـ ــاه بی تفـ پادشـ
غرولنـــد  هـــم  بســـیاری  می گذشـــتند. 
می کردنـــد کـــه ایـــن چـــه شـــهری اســـت 
ـــب  ـــهر عج ـــن ش ـــم ای ـــدارد، حاک ـــم ن ـــه نظ ک
ــود  ــا وجـ ــت و ... بـ ــه ای اسـ ــرد بی عرضـ مـ
ایـــن هیچ کـــس تختـــه ســـنگ را از وســـط 

شـــت. ا برنمی د
نزدیـــک غـــروب، یـــک  روســـتایی کـــه 
پشـــتش بـــار میـــوه و ســـبزیجات بـــود، 

نزدیـــک ســـنگ شـــد. 
بارهایـــش را زمیـــن گذاشـــت و بـــا هـــر 
ـــاده  ـــه ســـنگ را از وســـط ج ـــود تخت ـــی ب زحمت

ــرار داد.  ــاری قـ برداشـــت و آن را کنـ
ـــه  ـــر تخت ـــه زی ـــد ک ـــه ای را دی ـــان کیس  ناگه
ـــاز  ـــه را ب ـــود ، کیس ـــده ب ـــرار داده ش ـــنگ ق س
کـــرد و داخـــل آن ســـکه های طـــال و یـــک 

ـــرد. ـــدا ک ـــت پی یادداش
حاکـــم در آن یادداشـــت نوشـــته بـــود: »هـــر 
ســـد و مانعـــی می توانـــد یـــک شـــانس 

ــد.«  ــان باشـ ــی انسـ ــر زندگـ ــرای تغییـ بـ

اقتصاد مقاومتی چیست؟

ـــت:  ـــر گف ـــن خب ـــالم ای ـــا اع ـــات ب ـــاوری اطالع ـــر فّن مدی
ــتفاده  ــا اسـ ــرکت بـ ــایت شـ ــول در وب سـ ــر و تحـ تغییـ
ازفن آوری هـــای روز  انجـــام گردیـــد. وی از مهمتریـــن 
مزایـــای قالـــب جدیـــد وب ســـایت شـــرکت را طراحـــی 
ــن از  ــود و همچنیـ ــوان نمـ ــند آن عنـ ــر پسـ ــا و کاربـ زیبـ
بـــودن ســـایت  واکنش گـــرا  آن  ویژگی هـــای  دیگـــر 
ـــش  ـــدف آن نمای ـــه ه ـــت ک ـــی وب اس ـــک روش طراح )ی
مطلـــوب صفحـــه در طیـــف گســـترده ای از دســـتگاه ها از 
تلفن هـــای همـــراه تـــا نمایشـــگر کامپیوترهـــای رومیـــزی 

ـــبب  ـــا س ـــن ویژگی ه ـــه ای ـــزود ک ـــرد و اف ـــوان ک ـــت( عن اس
ــایت  ــتر از سـ ــد بیشـ ــی و بازدیـ ــزان بازدهـ ــش میـ افزایـ

شـــرکت خواهـــد شـــد.
ایشـــان اضافـــه نمـــود: رتبـــه ســـایت شـــرکت در الکســـا 
)الکســـا یـــک وب ســـایت آناالیـــز کننـــده ترافیـــک وب 
ــداد  ــاس تعـ ــر اسـ ــایتها را بـ ــت و وب سـ ــایت ها اسـ سـ
بازدیـــد کاربـــران رتبه بنـــدی می کنـــد.(  36936 در ایـــران 
ـــه  ـــورت گرفت ـــرات ص ـــا تغیی ـــت ب ـــد اس ـــه امی ـــد ک ـــی باش م

ـــد. ـــدا نمای ـــود پی ـــه بهب ـــن رتب ای

وب ســایت
 جدید شرکت 
راه اندازی شد
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راهکارهای افزایش
 دهنده روزی

حاکم و تخته سنگ 



 سوال اول
 كدام آیه از قرآن به ذبح عظیم اشاره دارد؟ 

)اشاره به شهادت امام حسین )ع( ( 
1- آیه 7  سوره كهف

2- آیه 107 سوره صافات
3-  آیه 1 سوره مریم

4- آیه 10 سوره مومنون

 سوال دوم
مقام  كه  مقاومتى  اقتصاد  اركان  مهمترین   
معظم رهبری از آن بعنوان حركتى جهادی یاد 

فرموده اندكدام یک  از موارد زیر است؟
و  دولتى  ظرفیتهای  همه  ی  از  استفاده   -1

مردمى، حمایت از تولید ملى  
2- مقاوم بودن اقتصاد

3- مدیریت مصرف
4-  مدیریت منابع ارزی

سوال سوم
سال    4 طى  نوید  شركت  هرسهم  قیمت   

چندرصد رشد داشته است؟
1- 45درصد
2- 30درصد
3- 83درصد

4- 100درصد

سوال چهارم
را  مصرفي  كلسیم  میزان  مي توان  چگونه   

افزایش داد؟
1- یک ساعت پیاده روي در روز هاي آفتابي 

Dبراي ساخته شدن ویتامین
 مورد نیاز بدن و جذب كلسیم

2- خوردن سبزیجات 
3- مصرف زیاد گوشت 

4- هیچكدام

راهنمای شركت در مسابقه فرهنگى:
 

لطفـــا جهـــت شـــركت در مســـابقه 
ــار  ــح را در كنـ ــای صحیـ ــدد گزینه هـ عـ
ــماره  ــه شـ ــوده و بـ ــت نمـ ــم یاداشـ هـ

30002146پیامـــک نماییـــد. 
ــخ  ــد پاسـ ــرض كنیـ ــال فـ ــرای مثـ بـ
ســـئوالهای اول گرینـــه 4 دو م گزینـــه 1 

ــه4  ــارم گزینـ ــه 2 و چهـ ــوم گزینـ و سـ
ــت  ــما مى بایسـ ــد شـ ــح مى باشـ صحیـ
عـــدد 4124را بـــه عنـــوان جـــواب 

ــد. ــال كنیـ ــان ارسـ ــابقه برایمـ مسـ
بـــه تعـــدادی از برنـــدگان مســـابقه بـــه قیـــد 

ـــردد.  ـــز نفیســـى اهـــداء مى گ قرعـــه جوائ
ـــالع  ـــت اط ـــز جه ـــدگان نی ـــامى برن و اس
ـــركت و  ـــایت ش ـــزان در وب س ـــما عزی ش

ـــدی نشـــریه درج  ـــن در شـــماره بع همچنیی
ـــد. ـــد ش خواه

ـــهامداران  ـــه س ـــت كلی ـــر اس ـــه ذك الزم ب
محتـــرم و خانواده هـــای محتـــرم درجـــه 
ـــدان (  ـــر و فرزن ـــامل همس ـــان )ش ـــک آن ی
ــركت  ــابقه شـ ــن مسـ ــد در ایـ مى تواننـ

ـــد. نماین

 نظربه برگزاری مسابقه فرهنگی پیامکی شماره 1 در 
نشریه نوید و توسعه در پائیزسال گذشته تعداد 1256نفر 
با ارسال جواب از طریق سیستم پیامک در این دوره 
از مسابقه شرکت نمودند و بنا بر مصوبه هیئت مدیره 
به  رشد  مقرر  فرهنگی   کمیسون  در  شرکت  محترم 
مناسبت نهمین سالگرد تاسیس شرکت نوید خراسان 
بین عزیزان شرکت کننده  قرعه کشی بعمل آید. و 8نفر 
نفر  به هر  و  گردند  مسابقه مشخص  برندگان  بعنوان 
ایام  در  فلذا  اهداء شود.  مبلغ 1/000/000  برندگان  از 

والدت خجسته حضرت امام رضا علیه السالم بحمد ا...
قرعه کشی انجام شد. و اسامی برندگان مسابقه یادشده 

به شرح ذیل مشخص و اعالم می گردد. 
دریافت هدیه خود   نامبردگان محترم می توانند جهت 
روابط  به  روز   20 مدت  به  93/10/5حداکثر  تاریخ  از 
عمومی شرکت مراجعه و یا با شماره تلفن 7657936 3 

تماس حاصل فرمایند.
اسامى برندگان برادران:

1-حسین مرادی/ فرزند غالمرضا

2-غالمحسین ابراهیمى/ فرزند حسن
3- احمد خاكپور/فرزندمحمد جواد

4- على زنده دل/ فرزند حسن
5- سید جواد صدری/ فرزند سید ذبیح ا...

خواهران : 
6- زهرا عباسى برجى/ فرزند داوود على

7- طیبه چاوشیان / فرزند على اكبر
8- معصومه یزدی/ فرزند محمد حسین

9- خدیجه صدیقى/ فرزند حسین  

  اسامی برندگان مسابقه فرهنگی

سومین مسابقه فرهنگی نوید و توسعه
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امام سجاد )علیه  السالم(:
ااِلّ  الُْقلوُب  تَْطَمئِنُّ  َفال   ... اِلهى 
ااِلّ  النُّفوُس  تَْسُكُن  ال  َو  بِِذْكراَک 

ِعنَْد ُرْؤیاَک؛
خداوندا، دل ها جز با یاد تو آرام نمی گیرد 
آرامش  به  تو،  دیدن  با  جز  جان ها  و 

نمی رسد.
بحاراألنوار ج 91، ص 151

 



امام سجاد )علیه  السالم(:
نََظُر الموِمِن فى َوجه اَخیِه الُموِمِن لِلَمودِه َو الَمحبِه ِعباَده
نگاه محبت آمیز مومن به صورت برادر ایمانی اش عبادت است.

تحف العقول،ص622 

نوید فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری




