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آنچه من به ملّت ایران می خواهم عرض بکنم ]این است[ : جمهوری اسالمی به توفیق الهی و 
به حول و قّوه ی الهی، مقتدر و قوی است، روزبه روز هم قوی تر شد ه است. ده سال، دوازده سال 
است که شش دولت بزرگ جهانی که از لحاظ ثروت اقتصادی و غیره، جزو کشورهای مقتدر 
دنیا محسوب می شوند اینها نشسته اند در مقابل ایران، با هدف اینکه ایران را  از پیگیری صنعت 
هسته ای خودش باز بدارند؛ این را صریحاً گفته اند. هدف واقعی آنها این است که پیچ  و مهره های 
صنعت هسته ای بکلّی باز بشود؛ این را سالها پیش هم به مسئولین ما صریحاً بیان کردند، االن 
هم در همین آرزو هستند. ده سال، دوازده سال کشمکش با جمهوری اسالمی، نتیجه ]اش[ این 
شد که این شش قدرت، امروز ناچار شدند که گردش چند هزار سانتریفیوژ را در کشور تحّمل 

کنند؛ ناچار شدند ادامه ی این صنعت را در کشور تحّمل کنند؛ ناچار شدند.
 ادامه ی تحقیقات و توسعه ی این صنعت را تحّمل کنند. تحقیق و توسعه ی صنعت هسته ای 
ادامه خواهد یافت؛ گردش صنعت هسته ای ادامه خواهد یافت؛ این چیزی است که آنها سالها 

تالش کردند، ]ولی[ امروز روی کاغذ آوردند و امضا
 دارند می کنند که حرفی ندارند. این معنایش چیست جز اقتدار ملّت ایران؟ این بر اثر 
ایستادگی ملّت، مقاومت ملّت، و بر اثر شهامت و ابتکار دانشمندان عزیز ما است. رحمت خدا 
بر شهریاری ها و رضائی نژاد ها و احمدی روشن ها و علی محّمدی ها؛ رحمت خدا بر شهدای 
هسته ای، رحمت خدا بر خانواده های اینها، رحمت خدا بر ملّتی که پای حرف حّق خود و احقاق 
حّق خود می ایستد.                                                                                                                          

فرازی از سخنان گهربار رهبرمعظم انقالب اسالمی حضرت امام 
خامنه ایی در نماز با شکوه عید سعید فطر سال 1394

* صلوات خاصه / 2
* فهرست، کالم رهبری/3 

* پیام مدیرعامل و سخن سردبیر/4
* خالصه بیانات رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی/ 5

* گزارش دهمین مجمع عمومی عادی نمایندگان/ 6 
* گزارش مجمع نوید اعتماد، اعطاء پایه ارشد انبوه سازی/ 7 

* پیشرفت فیزکی 62 درصدی عملیات آماده سازی اراضی/ 8  
* گزارش ازحضور شرکت نوید درنمایشگاههای بین المللی/ 9 

*  افزایش قیمت سهام / 10  
*  افتتاح مجتمع تجاری نوید/ 11

*  اعالم آمادگی شهرداری جهت بازگشایی بلوار خیام / 12
*  برخورداری از 41درصد منافع سهامداری/13

* برگزاری مجمع بازارنوید،گردهمایی مدیران اتحادیه ها وشورای اصناف مشهد/14 
* ادامه خبر جلسه شورای اصناف مشهد )اگرخانواده اصالح شود(/ 15
* مقاله دالئل ا فراد همیشه بدهکار- راه اندازی کانال تلگرام/ 17-16

* سرمایه گذار موفق کیست/ 18  
* حکایات: درکارخیرحاجت هیچ استخاره نیست/ 19

*  سهامداران نخبه در عرصه های علمی، ورزشی ،فرهنگی وکار آفرینی / 20 تا 22  
*  چهارمین مسابقه فرهنگی -  اسامی برندگان مسابقه شماره قبل نشریه/ 23

فهرست

مشخصات نشریه: گاهنامه نوید و توسعه
صاحب امتیاز: شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و توسعه نوید خراسان

مدیرمسئول: مهندس محمد هادی حسینی سرچشمه

طراحی و صفحه آرایی: مجتمع تبلیغاتی تمدن برتر
عکس: حسن کرمی

فناوری اطالعات: محمدآذرنیوا
هماهنگی و پشتیبانی: جالل امیرآبادی

همکاران در این شماره:
سر دبیر و روابط عمومی: محمودبهاءالدینی 

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

اما دروقایعى که رخ خواهد داد پس در مورد آنها به راویان احادیث ما رجوع کنید که آنان 
حجت من بر شما و من حجت خداوند بر آنان هستم.
)وسائل الشیعه، ج 18، ص 101(
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سخن سردبیر

طبــق  بــر  می تــوان  بنابرایــن 
ــه  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــات مق فرمایش
ــرد: ــاره ک ــی اش ــه اصل ــد نکت چن

خالصـــه مهمتـــرین محورهـــای بیانــات مقــام 
معظــــم رهبــری درخصــوص اقتصــاد مقاومتی: سخن مدیر عامل

بـا عـرض سـالم و ادب خـدمت هـمه سهامداران عزیز، امسال به 
فرمایش مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی(

سال دولت، ملت، همدلی و همزبانی نامگذاری شد. خدمت گزاران 
شما در شرکت، در راستای تحقق فرامین و رهنمودهای  معظم له 

سعی و تالش الزم را انجام داده وخواهند داد.
درجـوامع بـشری مـخصوصاً کشورهای پیشرفته همیشه2سؤال 
کلیدی و اساسی مطرح بوده و هست که آیا توزیع ثروت عمومی 
توزیع  مسیر  و  سیاست  کشورها  برخی  توسعه؟  یا  بهتراست 
ثروت را در پیش گرفته و برخی مسیر توسعه را، اگر چه مسیر 
توزیع ثروت، جامعه را متعادل ترخواهد نمود لیکن تمامی ثروت 
کشور با توزیع به اجزاء خرد وکوچک تبدیل و امکان خیلی از فعالیت 
ها از آن سلب می گردد. اما در جوامع مترقی راه توسعه را به 
جای توزیع انتخاب و ثروت عمومی را درجهت توسعه و عمران 
و آبادانی کشورهایشان بکارگیری نموده وحاصل این مهم ایجاد 
اشتغال، رفع محرومیت، نوآوری، خالقیت، خودباوری، وکاهش 
وابستگی وغیره را برای کشور و مردم خودشان به ارمغان آورده اند. 
زمان  اکنون  معتقدم  شما  کوچک  خدمتگزار  بعنوان  اینجانب 
آن فرا رسیده است که برای رسیدن به توسعه پایدار و حضور 

موثردرفرایـندهای اقـتصادی بـایستی بـجای توزیع سود ساالنه، 
برنامه ریزی الزم برای تبدیل سود و دیگر سرمایه های خرد به 
سرمایه گذاری جدید در پروژهای عمرانی و اقتصادی انجام گردد، 
باشد که در این ره یافت ضمن کمک به اشتغال باگردش سرمایه 
ازمشکالت  درمقیاس کالن تر، سودآوری مجدد کسب و بخشی 
بیکاری جوانانی که امید آینده کشور هستند مرتفع و سرمایه شما 

سهامداران گرامی نیز افزایش یابد.
در پایان ضمن ابراز خرسندی از اینکه بحمداهلل با هدایت هیات 
مدیره دلسوز و تالش مدیران، توانسته ایم همواره ازسرمایه های 
شما سهامداران عزیزصیانت نموده و درجهت تحقق اصول وخط 
مشئ تعیین شده و اجرای برنامه های مصوب تالش وافرنمائیم، 
رجاء واثق دارم با اتکاء به خداوند سبحان و درسایه الطاف ولی 
نعمتمان حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السالم و با همدلی 
وهمکاری و دعای خیر همه سهامداران عالیقدر در نیل به اهداف 

واالی شرکت پیش از پیش موفق وموید باشیم انشاءاهلل
                                       والسالم

محمد هادی حسینی سرچشمه
                                       مدیر عامل

با سالم و احترام، نشریه نوید در بهار سال1390متولد شد این 
گاهنامه چنانکه برجبینش نقش بسته، به شرکت سرمایه گذاری 
ساختمانی و توسعه نوید خراسان تعلق داشته و اهداف و آرمان های 
شرکت را تعقیب می کند و ازآغاز با تکیه برمشی آگاهی بخشی 
واطالع رسانی و با اسلوبی وفادار به رسالت هایی که بردوشمان 
گذاشته شده است، درصدد افزایش آگاهی سهامداران گرانقدر 
و خانواده های معززشان بوده و همواره سعی داشته ایم ازطریق 
نشریه یاد شده و دیگر ابزار رسانه ایی ازقبیل وب سایت وسیستم 
جامع پیامک همچون پلی میان سهامداران و مجموعه مدیران و 
دیگرخدمتگزاران شما درشرکت نوید، ارتباط الزم را برقرار نموده 
و به مثابه یاوری استوار، درحد وسع و تکلیف خود نگاهی به پگاه 
رشد و توسعه داشته و موجبات تعالی آنان را درچشم داشت خود 
محفوظ نماید. براین اساس،گاهنامه نوید در طول حیات خود، 
دراین راه خطیرگام برداشته و درارتقای بینش وفرهنگ معنوی و 

اقتصادی مخاطبان خود سهم به سزایی داشته و دوام و استمرارخود 
را نیز درتمسک به این شیوه می داند و بحمد الهی درهفتمین 
نسخه ازنشریه نوید با انجام پاره ایی تغییرات در محتوی اخبار و 
مطالب وهمچنین ارتقاء گرافیکی نشریه سعی شده برکیفیت آن 
افزوده گردد. امیدواریم با افزایش امکانات بتوانیم درپایان هر6ماه 
نسبت به تهیه وارسال به هنگام این نشریه درجهت اطالع رسانی 
و افزایش آگاهی و بینش مخاطبین خودگامی موثربرداریم. بدیهی 
است دراین میان نظرات ارزشمند شمامی تواند راهگشای مسایل 
گوناگون باشد الزم به ذکراست تمامی پیامهای دریافتی شما چه 
ازطریق نمابر و یا پیامک و یا ایمیل به دقت دسته بندی وبه مدیران 
مربوطه  ارجاع می شود مفتخریم که ازتابستان سال  1393تا کنون 
بالغ بر350311 هزار پیامک میان شرکت و سهامداران مبادله شده 
است و امید واریم این پل ارتباطی ما با ایجاد راهکارهای جدید 

هرروزگسترده تر و با کمک شما موثرترگردد.
                                        روابط عمومی شرکت نوید  خراسان               

به منظور آن که اهم دیدگاه ها و برنامه های راهبردی رهبر معظم 
انقالب در خصوص اقتصاد مقاومتی و الزامات اجرای آن در جامعه 
مشخص شود، بخشی از مهمترین بیانات و رهنمودهای معظم له 

در زیر به صورت خالصه بیان شده است:

1 اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، بلکه یک واقعیت است و باید محقق شود.
2 وجود عزم ملی و اراده راسخ در عبور از تحریم ها و تنگناهای اقتصادی 

دشمن.

3 به هیچ وجه ملت ایران در بن   بست نیست و به هیچ وجه با مشکالتی 
که ما را از تصمیم به ادامه    راه باز بدارد، مواجه نیستیم.

 4 ما باید هر کدام نقش خودمان را بشناسیم و آن را ایفا کنیم.

 5 اقتصاد مقاومتی، مقاومت در مقابل کارشکنی و خباثت دشمنان 
کشور وهدف دشمن، فشار اقتصادی بر کشور و تمرکز براقتصاد کشور 

است.

6 شرکت های دانش بنیان، یکی از مؤثرترین مؤلفه   های اقتصاد مقاومتی 
هستند.

کار  و  مضاعف  همت  اسراف،  از  جلوگیری  مصرف،  الگوی  اصالح   7
مضاعف، جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه  ایرانی و 
جهاد اقتصادی حلقه هایی برای ایجاد یک منظومه  کامل در زمینه  مسائل 

اقتصادی کشور است.

 8 کاهش وابستگی به صنعت نفت یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی است.
 9مردمی کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است.      

10دولت، قوه  مقننه وقوه  قضائیه کمک کنند که مردم وارد میدان 
اقتصاد شوند.

 11 مسئله ی مدیریت مصرف، یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است، مصرف 
متعادل و پرهیز از اسراف  و تبذیر، دردستگاه های دولتی، غیردولتی، آحاد 

مردم  وخانواده ها.

 12 استفاده از تولیدات داخلی توسط دولت و نهادهای حاکمیتی و هم 
آحاد مردم و پرهیز از مصرف کاالهای خارجی.

13یـکی ازکـارهای اسـاسی حـرکت بر اسـاس بـرنامه است، تصمیم های 
خلق الساعه و تغییر مقررات، جزو ضربه هایی است که به»اقتصاد مقاومتی« وارد 
می شود و لزوم توجه دولت و مجلس به این مسئله که نگذارند سیاست های 

اقتصادی کشور در هر زمانی دچار تغییرهای بی مورد شود.   

  14 استفاده  حداکثری از زمان و منابع و امکانات.

 15حفظ وحدت و همبستگی میان مردم و همچنین میان مسئوالن و 
عدم انعکاس اختالفات میان خود به سطح رسانه ها.

 16هـمه  مـسئوالن و دلـسوزان کـشور بـاید خود را موظف ومکلف بدانند 
به ایجاد کار، تولید،کارآفرینی، وپـررونق کردن روزافـزون این کـارگاه عظیم 

)کشور ایران(

حرکت مداوم و پویا در رشد اقتصادی، وظیفه شناسی افراد جامعه، رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان، حرکت به سمت اقتصاد مردمی،
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مدیریت بهینه در مصرف و اصالح الگوی مصرف، حمایت از تولید داخلی با مصرف کاالی داخلی، رشد و 
توسعه اقتصادی برمبنای کارآفرینی، حفظ وحدت و همبستگی میان مسئوالن کشوروآحاد مردم، استفاده حداکثری اززمان، منابع وامکانات، 
حرکت بر اساس برنامه و پرهیز ازتصمیمات عجوالنه درعرصه اقتصاد، شناخت عزم دشمن وناتوان سازی حربه دشمنان باهوشیاری وعزم و 

اراده ملی وخنثی کردن تمام تحریم ها 

 پیامبر صلى  هلل  علیه  و  آله :
 اَلِْعلُْم َرأُس الَْخيِْر ُكلِِّه، َو الَْجْهُل َرأُس 
رِّ ُكلِِّه ؛  الشَّ
دانایى سرآمد همه خوبى ها و نادانى سرآمد همه 
بدى  هاست 
بحاراألنوار، ج74، ص 175

امام رضا علیه السالم:
ال يْستَْكِمُل َعبٌْد حقيقَة االيماِن َحتَّى تَُكوَن فيِه ِخصاُل 

ُه ِفى الّديِن َوُحْسُن التَّْقديِر ِفى الَْمعيَشِة،  ثاَلٍث: اَلتَّفقُّ
زايا. بُر َعلَى الرَّ َوالصَّ

هیچ  بنده  به  حقیقت  کمال  ایمان  نرسد تا سه  خصلتش  باشد: بینایى  در 
دین و اندازه دارى  در معیشت ، و صبر بر بالها  

)تحف  العقول  ، ص  471(                 
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دهمیــن مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه 

صاحبــان ســهام نویــد،در مشــهد برگــزار شــد

مجمع عمومی شرکت نوید اعتماد، در مشهد 

مقدس برگزار شد

اعطاءپایه ارشد انبوه سازی

 به شرکت نوید خراسان

با هدف بررسی عملکرد وحساب های مالی منتهی به سال 1393 شرکت، 
برگزاری  انتخابات بازرس قانونی و بحث و تبادل نظر پیرامون سایر مباحث  
عادی سالیانه صاحبان سهام  درآگهی دعوت، مجمع عمومی  مندرج 
نوید روز پنجشنبه 31 اردیبهشت  ماه سال جاری با حضور بیش از 78 
درصد از نمایندگان و جمعی از سهامداران  و مدعوین محترم  در مشهد، 
مجتمع تجاری نوید تاالر پذیرایی لوکس طالیی، برگزار گردید. پخش 
سرود جمهوري اسالمي ایران، قرائت صلوات  خاصه، تالوت آیاتي چند 
از کالم ا... مجید  توسط  قاري برجسته آقاي سید محمد علیپور یزدی و 
سخنرانی آقایان : صابری فر با موضوع نقش پاسداران درصیانت از انقالب 
اسالمی  و سردارغزالی پور پیرامون جنگهای نیابتی در منطقه  و نمایش 
فیلم  کوتاهی از مستند فعالیت های شرکت  از جمله برنامه های اجراء شده 
مجمع  یادشده بود. دردهمین مجمع  براساس ماده 101 قانون تجارت با 
احراز و حصول نصاب الزم و رسمیت یافتن جلسه  و با تائید سهامداران  و 
یا وکالی آنان آقای محمد جهانیان  ریاست جلسه مجمع  را عهده دار شد 
و آقایان: احمد عجمی  و محمد هادي عظیمي معنویان  به عنوان ناظرین 
و آقای محمدحسن مشهدي بعنوان منشی  جلسه انتخاب  شدند و سپس 

مجمع  وارد اجرای دستور جلسه گردید . 
و بنابر دستور جلسه آقاي مهندس  حسینی  مدیرعامل  ضمن  تبریک  
ایام اعیاد شعبانیه  و عرض خیر مقدم  به حضار، گزارش هیأت مدیره را 

قرائت نمود. آنگاه آقای مصطفی رئوفی پور بازرس قانونی گزارش خود را به 
مجمع عمومی  وفق قانون و اساسنامه شرکت  قرائت  کرد. وی در پایان 
گزارش خود از آقای مهندس حسینی درخواست نمود  در صورت صالح  
دید توضیحات الزم  را  ارائه دهند که مدیرعامل  محترم نیز  به  سئواالت 
مطروحه توسط  حاضرین درخصوص مفاد  گزارش  بازرس قانونی و سایر 

امور مربوط به شرکت پاسخ های الزم را ارائه کردند.
 و سپس آقاي وحید  درجاتیانی مدیرمالی شرکت  صورت های مالي و 
حسابداری را ارائه داد. در ادامه نمایندگان  سهامداران، ترازنامه، ســـــود 
و زیان و عملکرد ســــــال مالی منتهی  به 29 /93/12 را به تصویب 
رساندند  و با رای گیری مکتوبی  که بعمل  آمد با اکثریت  آراء آقایان 
مصطفی رئوفی پور بعنوان بازرس قانونی اصلی و علی مهاجرانی بعنوان  
بازرس قانونی علی البدل برای مدت  یکسال انتخاب  شدند، پرداخت مبلغ 
82/750/000/000 ریال بعنوان سود نقدی )به ازای هر سهم 250 ریال( 
در مهلت  قانونی به سهامداران. و انتخاب  روزنامه  کثیر االنتشار خراسان 
جهت  درج آگهی های شرکت  از جمله مصوبات  دهمین مجمع عادی 

صاحبان  سهام بود .
 این مجمع با  قرائت  فاتحه  برای شادی ارواح مطهر شهدا، خاصه سردار 
شهید نورعلی شوشتری و دعا در تعجیل  فرج حضرت مهدی )عج( به 

کار خود پایان داد.

مفتخریم که به اطالع کلیه  سهامداران عزیز و دیگر 
سرمایه گذاری  شرکت  برسانیم  گرامی  هموطنان 
ساختمانی و توسعه نوید خراسان به شماره ثبت 
23650عضو انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان 
خراسان رضوی و به شماره عضویت در سازمان نظام 
مهندسی ساختمان35111-الف 3-19به مدیریت 
سرچشمه  حسینی  هادی  محمد  مهندس  آقای 
موفق به اخذ پروانه اشتغال به کارسازندگان انبوه 
مسکن وساختمان بعنوان مجری ذی صالح ارشد 
انبوه ساز شناخته شده است و هم اکنون دارای پایه 

یک و با ظرفیت آزاد60000مترمربع که در صورت 
یکی بودن پیمانکار و سرمایه گذار)یعنی خود شرکت 
سرمایه گذارباشد( تا 120/000مترمربع قابل افزایش 

است. 
با  شرکت  این  می گردد  اعالم  وسیله  بدین  فلذا 
مهندسین مجرب و متعهد و با سابقه درخشان در 
بخش های دولتی و غیر دولتی در قالب مجری ذی 
صالح آمادگی کامل انعقاد قرار داد به منظور ارائه  
خدمات پیمانکاری به کلیه هموطنان گرامی اعم از 

دولتی و شخصی را دارد.

  با هدف بررسی عملکرد  و حساب های مالی منتهی  به  سال 1393 شرکت، انتخاب 
بازرس  و بـحث  و تـباد ل نظر پیرامون سایر مباحث مندرج  در آگهی  دعوت ، مجمع 

عمومی عادی شرکت  نوید اعتماد، در مشهد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نوید ششمین جلسه مجمع عادی شرکت نوید 
اعتماد در روز، یکشنبه30 فروردین ماه 1394 با حضور100 درصد سهامداران  و 
با  قرائت آیاتي چند  از کالم ا... مجید  درسالن جلسات شرکت  نوید برگزار گردید.

از مـیان حـاضرین شـرکت کـننده  آقـای سید تقی توکلی نژاد، به  نمایندگی از 
شرکت به عنوان رئیس مجمع  و آقایان: محمد جهانیان ، محمدرضا   دیمه کار به 
عنوان ناظرین جلسه  و آقای محمد حسن مشهدی  بعنوان منشی انتخاب شدند، 

و آنگاه مجمع  وارد دستور جلسه گردید.
و بنا بر دستور جلسه آقاي مهندس حسینی مدیر عامل ضمن عرض خیرمقدم  

به حضار، گزارش هیأت مدیره  را قرآئت کرد.
آنگاه  آقاي علی مهاجرانی بازرس قانونی گزارش خود را به مجمع عمومی  وفق  

قانون و اساسنامه  شرکت قرائت نمود. و در ادامه مدیر مالی شرکت آقای درجاتیانی  
صورت های مالي  و حسابداری را ارائه داد.

گفتنی است  در پایان گزارشات بازرس  و مدیر مالی مهندس  حسینی  توضیحات  
تکمیلی  را ارائه نمود و سپس به سئواالت مطروحه توسط  حاضرین درخصوص 

مفاد گزارش  بازرس قانونی و سایر امور مربوط  به شرکت پاسخ دادند.
در ادامه نمایندگان  سهامداران، ترازنامه، صورت سود و زیان و عملکرد سال مالی 
منتهی به  1393/12/29 را به تصویب رساندند و با رای گیری بعمل  آمده آقای 
علی مهاجرانی  بعنوان  بازرس قانونی اصلی  و آقای مصطفی رئوفی پور بعنوان  
بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب  شدند، و همچنین مقرر شد 
تا پرداخت10درصد از سود خالص شرکت بین سهامداران تقسیم  و ما بقی  به 
حساب سود انباشته منتقل گردد. و انتخاب  روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت 
درج آگهی های شرکت  از دیگر مصوبات  ششمین مجمع عادی صاحبان سهام 

نوید اعتماد بود.

امام حسن علیه السالم :
ما تَشاَوَر َقوٌم إالّ ُهُدوا إلى ُرشِدِهم

هیچ قومى با یكدیگر مشورت نكردند مگر آن که به راه 
پیشرفت خود رهنمون شدند        
) تحف العقول ص233.( 

امام حسن علیه السالم فرمودند: 
المسؤول حر حتى يعد، ومسترق المسؤول حتى ينجز. 
انسان تا وعده نداده ، آزاد است . اما وقتى وعده میدهد زیر بار مسؤولیت 
میرود، و تا به وعده اش عمل نكند رها نخواهد شد .
)بحار االنوار،ج78،ص113(

رونددر برنامه و بودجه روند رشد ارقام
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پیشرفت فیزیکی  62درصدی عملیات آماده سازی اراضی 44هکتاری 

نوید و بازگشایی بلوار خیام شمالی مشهد مقدس    

دســتاوردهای حضــور نویــد در یازدهمین نمایشــگاه 

بیــن المللــی مســکن و انبــوه ســازان تشــریح شــد

این مطلب  را مهندس حسینی سرچشمه  مدیر عامل شرکت  نوید پس از بازدید میدانی 
اعضاء هیات مدیره  از روند اجرایی عملیات آماده سازی اراضی مذکور و درجلسه ای که 
به منظور بررسی رونـد پـیشرفت  فیزیکی  پروژه، مشکالت و کاستی های  احتمالی 
آن درمحل کارگاه شرکت کار و راه تشکیل شد؛ بیان نمود و اظهارداشت با توجه به 
وسعت جغرافیایی  و حجم باالی جمعیت  دراین مرکز از شهر و بازدید خیل عظیم 
گردشگران داخلی و خارجی و مجاورین و زائرین حضرت علی ابن موسی الرضا 
علیه السالم از منطقه گردشگری سپاد که امروزه بعنوان قطب گردشگری پایتخت 
معنوی ایران اسالمی شناخته شده است ، اجرای کامل  و به هنگام  پروژه مذکور 
می تواند  در توسعه شهری وهمچنین  رفع برخی از معضالت این کالن شهر از 

جمله کاهش  بار ترافیکی شهر بسیار موثرباشد.       
مدیرعامل  شرکت  نوید افزود پروژه آماده سازی اراضی شرکت  نوید خراسان  شامل 
اجرای عملیات  خاک برداری، خاکریزی، زیرسازی، جدول گذاری  و اجرای الیه های  
روسازی است  که پس از انجام مطالعات الزم و برگزاری مناقصه  و تشریفات  قانونی، 
اجرای این پروژه بزرگ از ابتدای تیرماه سال گذشته توسط شرکت کار و راه  که 
در بین شرکت های عمران و راه سازی خراسان از سوابق قوی تر و درخشان تری 
برخوردار است آغازگردیده است و با مدیریت صحیح همکاران مجرب و مدیران و 
همچنین کارشناسان متخصص و متعهد مان  و همچنین تالش های بی وقفه مدیران  

و عوامل فنی و اجرایی پیمانکار  طرف قرارداد شرکت  نوید بحمد الهی تابه امروز از 
62 درصد پیشرفت  فیزیکی در اجرای عملیات خاکی شامل: خاکبرداری، کوبیدن 
بستر تقویتی، اجرای الیه خاکریزی و سابگرید، اجرای الیه زیراساس واجرای الیه 
اساس با223600 مترمکعب  و انجام عملیات  بتنی شامل: اجرای بتن جداول، 
با6650  کانیو  اجرای  جداول ،  بند  پشت  اجرای  ساخته،  پیش  جداول  اجرای 
متر طول و همچنین انجام عملیات  ابنیه اعم از انجام  دال و کانالهای مسلح 
2350مترمکعب  که  در مجموع 232600متر مکعب محاسبه شده است  درکمترین 
زمان ممکن برخوردار شده ایم  و پیش بینی می شود انشاءاهلل  با ادامه همین روند 
فعالیت و پیشرفت فیزیکی  خوبی  که حاصل شده  است ظرف دوسالی که وعده 
داده شده پروژه  آماده سازی این اراضی اتمام یابد. مدیر عامل شرکت نوید خراسان 
در پایان اظهار امیدواری  نمود با همکاری  و مساعدت خوب شهروندان عزیز، و با 
توافق نهایی  که  با  شهرداری منطقه خواهیم  داشت بتوان برخی از مشکالت جزئی  
پروژه از قبیل تامین بهنگام بودجه، تحصیل حریم  و تملک  تعداد  اندک  باقی مانده 
پالک های ثبتی رفع گردد تا به یاری خداوند و در ظل توجهات حضرت علی ابن 
موسی الرضا )علیه السالم( و با دعای خیر قاطبه سهامداران عزیزمان شاهد اجرای 
کامل طرح آماده سازی و بازگشایی مسیر های اصلی و بویژه بلوار خیام شمالی  در 

مدت زمان مقرر و بارعایت کلیه اصول شهرسازی باشیم .        

یازد همین نمایشگاه بین المللی مسکن، انبوه سازان 
و فرصت های سرمایه گذاری از 28 آبان ماه گذشته 
بین المللی  نمایشگاه  روز در محل  به مدت چهار 
مشهد برگزار شد. و شرکت نوید  توانست  با معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری خود در این نمایشگاه  

حضوری فعال  داشته باشد.
مدیرعامل شرکت نوید  در این خصوص و در گفتگو 
با خبرنگار ما با اشاره به حضور پر رنگ شـرکت در 
نمـایشگاه مـذکور، اظـهارداشت : مـوضوع سـاخت 
پروژه های بزرگ مسکونی و تجاری در مشهد مقدس 
سال هاست که هم به لحاظ اجرایي و هم به لحاظ 
اقتصادي مهم ترین عرصه هاي فعالیت، بوده است  و 
نقش  ساختمان در تولید  فرصت هاي سرمایه گذاري 
و تولید ثـروت  و ارزش افـزوده در اقـتصاد جـامعه  و 

همچنین  اشتغا ل  زایی انکار ناپذیر است.
 وی به  اسـتقبال خوب  فـعاالن  اقتصادی ، سهامداران  
و دیـگر آحـاد مردم از نمایشگاه بین المللی مسکن،  

انبوه سازان و فرصت های سرمایه گذاری اشاره  نمود  
و بیان داشت: فعاالن عرصه ساخت  و ساز فرصت 
حضور در این نمایشگاه  را از دست نداده و تالش 
نمودند تا با حضور در کنار سایر رقبا دست آوردهاي 

خود را در معرض دید بازدید کنندگان  قرار دهند. 
مهندس حسینی با  اشاره به اینکه: شرکت نوید همانند 
سال هاي گذشته امسال  نیز به صورت موثر وگسترده 
در این نمایشگاه حضور پیدا کرد، دستاوردهای این 
حضور را تشریح  نمود و ارائه توانمندی های شرکت 
درحوزه هاي متعدد  فعالیت ها ی اقتصادی ، استقبال  
از  آحاد مردم  و دیگر  کم سابقه سهامداران عزیز 
خرید سهام و طرح تبدیل سود به سهام ، فروش قابل 
 توجه  واحدهای تجاری باقی مانده و انجام تعامالت 
الزم با جمعی از سرمایه گذاران و فـعاالن اقتصادی 
را از مـهمترین بـرکـات مـشارکت فــعال شـرکت 
در یـازدهمین نمایشگاه  بین المللی  مسکن، انبوه 

سازان  و فرصت های سرمایه گذاری دانست.

حضرت على علیه السالم: 
ِب َو ااِلْستِْعَداد َعلَيُْكْم بِالِْجدِّ َو ااِلْجتَِهاِد َو التََّأهُّ
 بر شما باد به تالش و سخت کوشى و مهیا شدن و آماده شدن
)وسایل الشیعه ج 1 ، ص 92 ،(

امام جعفر صادق علیه السالم : 
 َمْن َطلََب التَِّجاَرَة اْستَْغنَى َعِن النَّاس

  هر کس دنبال تجارت رود از مردم بى 
نیاز مى شود . 
کافى ج 5 ، ص 78                                  

در نظر سنجی بعمل آمده طرح مشارکت درساخت 

آپارتمان باسهامداران بیشترین رای را آورد

این مطلب درجلسه هیات مدیره که با حضورجمعی از 
مـدیران و بـا محـوریت بـررسی و تـحلیل راهـکارهای 
پیشنهادی آینده اراضی 44 هکتاری خیام شمالی و نتایج  
نظر سنجی بعمل آمده دراین خصوص تشکیل شد بیان 

گردید. 
دراین جلسه مدیرعامل شرکت مهندس حسینی طی 
سخنانی کوتاه اهمیت مشورت و خرد جمعی را یادآوری 
و  نظران  صاحب  کارشناسی  نظرات  به  احترام  بر  و 
و  مدیرطرح  آنگاه  کرد.  تاکید  سهامداران  نمایندگان 

با بیان اینکه درمجمع  برنامه شرکت آقای نخعی نیا 
برگزارشده ساالنه شرکت،چهارطرح شامل: 1-تقسیم 
آپارتمان  زمین بین سهامداران، 2- ساخت و تقسیم 
با  آپارتمان  ساخت  در  مشارکت  سهامداران، 3-  بین 
سهامداران 4- ساخت آپارتمان از طریق فروش سهام 
پروژه با  ذکر برخی از مزایا و معایب هر کدام ازطرح های 
مذکور و در قالب فرم نظرسنجی دراختیار نمایندگان 
محترم صاحبان سهام قرارداده شد و در نتیجه از بین 
55 نفرشرکت کننده دراین نظر سنجی، طرح پیشنهادی 

مشارکت در ساخت آپارتمان با سهامداران با  کسب 
40 درصد بیشترین رای را آورده است وی استفاده 
از سرمایه سهامداران جهت تامین منابع مالی، سهیم 
پـروژه هـای  اجـرای  و  دربرنامه  کردن سهامداران 
انبوه ساز  بعنوان  شـرکت  ارتقاء  جایگاه  شـرکت، 
ارشد ومسکن  دار شدن سهامداران را ازجمله مزایای 
طرح مذکور برشمرد. و درپایان هیات مدیره برتداوم 
متخصصین  بیشتر  نظرات  اخذ  و  کارکارشناسی 

امردرباب طرحهای مذکور تاکید نمودند.
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افزایش 117 درصدی قیمت سهام 

شرکت نویدخراسان

مجتمع تجاری نوید افتتاح شد

مدیر امور سهام شرکت نوید خراسان  با  بیان این مطلب گفت با  الطاف 
الهی و تدابیر مدیر عامل محترم و تالش های خالصانه  و بی وقفه مجموعه 
مدیران این شرکت موجب شده که به حول و قوه الهی همواره ارزش سهام 
نوید از افزایش منطقی و معقولی برخوردار باشد. آقای عبدالهی، در گفتگو با 
پایگاه اطالع رسانی نوید اظهار داشت، قیمت روز سهام، امروز در بازار عرضه 
و تقاضا نسبت به  مدت مشابه  آن در شهریور ماه سال  قبل  با  27 درصد 
افزایش مواجه شده است. و قیمت فروش هر سهم از سال 1390 تا کنون از 
افزایش 117 درصدی برخوردار می باشد. وی افزود:  ارزش هریک هزار سهم  
تا شهریور ماه جاری 2/600/000 ریال می باشد، و این قیمت با توجه به  
شرایط  روز و متناسب با نظام عرضه و تقاضا است مدیر امور سهام  این 
شرکت ؛ تحویل  و افتتاح  واحدهای مجتمع تجاری و تفریحی نوید، در 
موعد مقرر، اجرای عملیات آماده سازی اراضی 44 هکتاری شرکت و انجام 
طرح تبدیل سود به سهام را از مهمترین عوامل رونق روز افزون معامالت 
سهام  و افزایش منطقی  و معقول ارزش سهام  نوید  دانست و گفت با 
عنایت به اینکه  یکی از رسالت های شرکت حفظ  منافع سهامداران است 
از سهامداران عزیز در خواست دارم تا زمان  تعیین تکلیف اراضی  و بازگشایی  

بلوار خیام شمالی از فروش سهام جدا خود داری نمایند.
آقای عبدالهی: در پایان گفت سهامداران عزیزی که مایل به  کسب 
رابه شماره  درباره سهام هستند می توانند عدد 123  بیشتر  اطالعات 
30002146 )سامانه سیستم جامع پیامک ( ارسال کنند. و یا با شماره 

37671782 تماس حاصل فرمایند.

به میمنت یوم اهلل 22 بهمن  و آغاز سی و هفتمین سال 
پیروزی انقالب اسالمی پروژه مجتمع  بزرگ تجاری نوید 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
مـدیرعـامل شـرکت سرمایه گذاری ساختمانی و توسعه 
نوید خراسان در مراسم  افتتاحیه این  مجتمع به خبرنگاران 
گفت : این شرکت به منظور ایجاد پشتوانه برای ایثارگران 
و با تمرکز در فعالیت های اقتصادی در محور سازندگی 
توانست در مدت 9 سال مجوز ارشد و رتبه یک مدیریت 
انبوه سازی مسکن و ساختمان را از وزارت راه و شهر 
سازی کسب و همچنین در بورس اوراق بهاءدار سرمایه 
گذاری نماید. وی ادامه داد : فعالیت های شرکت نوید 
شامل آماده سازی و واگذاری 5/5 هکتاراز اراضی داخل 
از  هکتار  حدود90  مالکیت  الماس ،  شهرک  محدوده 
اراضی داخل محدوده شهر مشهد درمناطق اسماعیل 
آباد ، ابراهیم آباد و فتح آباد، بهره برداری از مجتمع تجاری 
نوید می باشد،که در حال حاضر عملیات آماده سازی 
44 هکتار از اراضی شرکت را بر اساس طرح تفصیلی 
منطقه شمال شهر مشهد مصوب مورخه 91/11/11 در 
دست اجراء دارد. مهندس حسینی تصریح کرد: مجتمع 

بزرگ تجاری نوید در زمینی به مساحت 3 هزار و 300 
متر مربع و با کاربری 360 درصد تجاری با زیر بنای 
21000متر مربع در 8 طبقه وطی 30 ماه احداث شده 
که شامل 84 باب واحد تجاری در سه طبقه، دو طبقه 
پارکینگ با ظرفیت 140 دستگاه خودرو و رستوران با 
600 صندلی، دو طبقه تاالر مـجلل شـامل 4 سـالن  
پـذیرائی جـهت برگزاری مجالس عروسی، مزون، سالن 
آرایش، اتاق عقد و آتلیه با ظرفیت دو هزار نفر می باشد ، 
که آماده ارائه خدمات به شهروندان و سهامداران گرامی 
با تخفیف ویژه است. به گفته مهندس حسینی مجتمع 
تجاری نوید با310مـیلیارد ریال سرمایه گذاری احداث 
شده  و در زمان ساخت روزانه50 فرصت شغلی و36 
هزار نفر روز اشتغال زائی داشته است. مدیرعامل شرکت 
نوید خراسان به شاخص های پروژه مجتمع تجاری نوید 
اشاره کرد وگفت: چهار ویژگی شاخص در هنگام ساخت 
این مجتمع دیده شده که عبارت است از رعایت مقررات 
ملی ساختمان ،شامل رعایت مباحث بیست گانه قانون 
نظام مهندسی وکنترل ساختمان )در بخشهای سازه 
وکاهش مصرف انرژی (، رعایت مسائل ایمنی واشتغال 

زائی است و به لطف الهی این پروژه کمترین انحراف در 
برنامه زمان بندی را داشته است. وی همچنین افزود: در 
مجتمع تجاری نوید 11 دستگاه آسـانسور،6 دسـتگاه 
پـله بـرقی بـرای هـشت طبقه کار گذاشته شده است ،که 
یکی از آسانسورها پانوراما می باشد. مهندس حسینی یکی 
دیگر از ویژگی های مجتمع تجاری نـوید را مـجاورت 
بـا مـجتمع های تـجاری الـماس شرق ، مجتمع تجاری 
وصال، بازار بزرگ خیام، بازار شهید کاوه  و مـجموعه 
تـفریحی ورزشی آفـتاب در مـنطقه تجاری گردشگری 
سپاد دانست و عنوان کرد بیش از 90 درصد واحد های 
وی  است.  شده  فروخته  ساخت  زمان  در  آن  تجاری 
بـرنامه های آتـی و در دسـت اقـدام شرکت را شامل : 
اجرای آماده   سازی 44 هکتاری اراضی اسماعیل آباد ، با 
قابلیت احداث بیش از 2000 واحد مسکونی، آماده سازی 
اراضی 3 هکتاری فتح آباد ، با زگشائی مسیر بلوار خیام 
شمالی با همکاری شهرداری ، برنامه ریزی برای افزایش 
قیمت سهم  و پرداخت سود نقدی بیشتر به سهامداران  
را عنوان نمود که در قالب برنامه مصوب 5 ساله شرکت 

اجرا خواهد شد .

 امام على علیه السالم :
ُع َعلَى الِْعياِل؛    ُحْسُن الُْخلِْق فى ثاَلٍث: اِْجتِناُب الَْمحاِرِم َو َطـلَُب الَْحالِل َو التَّـَوسُّ

 خوش اخالقى درسه چیزاست:دورى کردن ازحرام،طلب حالل وفراهم آوردن آسایش ورفاه براى خانواده 
بحاراألنوا، ج71ص 394 

رسول اکرم صلى اهلل علیه و آله : 
الِْعبَاَدُة َعَشَرُة أَْجَزاٍء تِْسَعُة أَْجَزاٍء ِفي َطلَِب الَْحاَلل
عبادت ده جز است، نه جز آن در کار و تالش براى به دست آوردن روزى حالل است

مستدرك الوسائل ج 13، ص 12 

اولین گردهمایی تخصصی راهنمایان گردشگری مسافرین 

خارجی درمجتمع تجاری نوید برگزارشد.

ویژه  گردشگری  حوزه  فعالین  بیشتر  آشنایی  باهدف 
راهنمایان )لیدر( مسافرین خارجی عرب زبان  با منطقه 
گردشگری سپاد و بررسی راهکارهای جذب گردشگران 
اولین  تفریحی ؛  تجاری  منطقه  این  از  بازدید  برای 
مسافرین  گردشگری  راهنمایان  تخصصی  گردهمایی 
خارجی درمشهد مقدس و درمجموعه پذیرایی لوکس 
طالیی ساختمان مجتمع تجاری نوید و با حضورتنی 
نوید و همچنین  و  از مدیران شرکت های سپاد  چند 
جمعی از مدیران دست اندر کاران صنعت گردشگری از 
بخش خصوصی و با شرکت حدود 300 نفر از راهنمایان 
) لیدرهای( مسافرین عرب زبان که همه ساله هزاران نفر 

از اتباع خارجی مقیم کشورهای عربی حوزه خلیج فارس  
و دیگر اقصی نقاط جهان را که نوعا در قالب تورهای 
سیاحتی و زیارتی وارد کشورمان می شوند و قصد سفر 
به مشهد مقدس و تشرف به حرم حضرت علی ابن موسی 
الرضا علیه السالم را دارند همراهی می نمایند، برگزار شد.

سخنرانان  این مراسم آقایان دکتر درهمی و مهندس 
بودند  نوید  و  سپاد  عامل شرکتهای  مدیران  حسینی 
شرکت های  رسالت  و  معرفی  ضمن  نامبردگان  که 
متبوع خود بر برنامه ریزی در جهت حضورهرچه بیشتر 
گردشگران و زائرین اتباع خارجی در منطقه  گردشگری 

سپاد تاکید نمودند.

شهریور
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مدیران ارشد شهرداری آمادگی خودرا بر رفع برخی از 

مشکالت اجرای طرح آماده سازی وبازگشایی بلوار خیام 

شمالی اعالم نمودند

کمک کارکنان شرکت نوید به ایستگاه صلواتی 

زائرین پیاده امام رضا علیه السالم

صاحبان سهام نوید از 41 درصد منافع سهامداری 

برخوردار می باشند

با هدف بررسی راهـکارهای رفع مشکالت اجـرای طرح 
آمـاده سازی و بـازگشایی بـلوار خـیام شـمالی نـشستی 
مشترک ، با حضور آقای صابری فر رئیس هیات مدیره و 
مـهندس حـسینی سـرچشمه مـدیر عامل شرکت  نوید و 
مهندسین، آقایان: غالمزاده معاونت حمل و نقل وترافیک ، 
حـسین نژاد مـعاونت شـهر سازی و مـعماری شـهرداری 
مشهد و محمدرضا قلندر شهردار منطقه 2مشهد  و آقای 
دکتر امامی مدیر سازمان ترافیک در محل دفتر مدیر 

عامل شرکت نوید برگزار شد.
در ایـن نـشست مـدیر عـامل شـرکت ضمن ارائه گزارشی 
ازچـگونگی تـاسیس و عـملکرد شـرکت در عـرصه های 
عـمرانی گـفت  ایـن شـرکت دارای حـدود نـود هکتار 
زمـین واقـع در مـحدوده شـهراست که جـزء سرمایه های 
شرکت محـسوب مـی شود و بـحمداهلل بـرابـر بـرنامه 
ازسال1384 تا 1391سـرمایه ثـبتی شـرکت به مـبلغ 

331/000/000/000 ریال رسیده است.

وی، رسـالت شـرکت نـوید را توسعه اقتصادی از طریق 
اقــتصادی و  سـرمایه گذاری درعــرصه های مـختلف 
مشارکت با شهرداری در طرحهای توسعه شهری ، باز 
گشایی معابر، ساخت مجتمع های مسکونی ، تجاری و 

اماکن عام  المنفعه  و ... دانست.
آنگاه مهندس  حسین نژاد معاونت شهر سازی و معماری 
شهردار مشهد با اظهار خرسندی از نقش سازنده شرکت 
نوید که متشکل از پهنه عظیم سهامداران ایثارگراست، 
موقعیت اراضی نوید و قطعات آن را خوب ارزیابی کرد 
و گفت اجرای طرح آماده سازی اراضی مذکور به لحاظ 
شهر سازی و رفع معضالت حاشیه شهر از اهمیت خاصی 
برخوردار می بـاشد و آرزوی مـا رشـد زمـین ها  و رونـق 
ساخت وساز براساس اصول شهر سازی و توسعه شهری 
است و بحمد اهلل آمادگی الزم جهت هرگونه همکاری با 

شرکت نوید و جود دارد.
و در ادامه آقای مهندس غالمزاده معاونت حمل ونقل 

ترافیک شهرداری طی سخنان با بیان این که شهرداری 
مـوظف اسـت بـخش خـصوصی را حـمایت کـند و به 
آنها اجازه ورود به طرحـهای کالن شهری بدهد گفت 
بحمداهلل شرکت نوید در این خـصوص هم دارای تجـربه  
و هـم از انـگیزه بـاالیی برخوردار است و اجرای طرح 
آماده سازی 44 هکتاری نوید و به ویژه بازگشایی  بلوار 
خـیام شـمالی می تـواند بخش عـمده ، بار ترافیکی این 
منطقه را کاهش دهد. فلذا ما حمایت حقوقی الزم را 
جهت حسن اجرای این طرح از شرکت نوید خواهیم 
مـنطقه 2  قـلندرشـهردار  مـهندس  سـپس   داشت. 
مـشهد طی سخنانی کوتاه آمادگی خود را جهت رفع 
و  آماده سازی  اجرای طرح  روی  فرا  از مشکالت  برخی 
بازگشایی بلوار خیام شمالی اعالم، و نقطه نظرات خود 
را درراستاي رفع موانع وتسریع هرچه بیشترامور ازسوي 
شهردار، ارائه داد و بر تنظیم  صلح نامه در این خصوص و 

تسریع در اخذ تائیدیه های الزم تاکید نمود.

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی  و توسعه نوید خراسان درجهت 
کمک رسانی به زائرین پیاده حضرت  امام رضا )ع( با جمع آوری 
کمک های نقدی کارکنان خود و واریز وجوه جمع آوری شده به 
حساب ستاد خدمات رسانی به زائرین پیاده امام رضا علیه السالم که 
همه ساله ، شرکت سپاد با همیاری و همکاری شرکتهای نوید و 
الهیه این ستاد را فعال  و اقدام به برپایی ایستگاه صلواتی درکیلومتر 

20جاده قوچان به طرف مشهد می کند مشارکتی فعال نمود. 

این مطلب را مهندس حسینی سرچشمه مدیر عامل 
شرکت نوید در سومین جلسه شورای مدیران شرکت 
بیان نمود. مدیر عامل شرکت نوید در این جلسه طی 
سخنانی  با مثبت ارزیابی کردن عملکرد شرکت در سال 
گذشته گفت نتیجه مجموعه تدابیر و اقدامات مطلوب 
مجموعه مـدیران به ویـژه امـورسهام و مـالی مـوجب 
گـردید تا  بـحمد الهی در پـایان سـال مـالی صـاحبان 
سـهام  نوید با درنظرگرفتن25 درصد سود مصوب و 
از41  سهام  صاحبان   سهام،  ارزش  افزایش  احتساب 
درصد منافع  سـهامداری برخوردار گردند وی  ضـمن 

تشکر از مدیران و دیـگر کـارکنان شـرکت اضـافه نمود، 
علی رغم تداوم رکود حاکم بر بازار و بحمد الهی ما توانسته 
ایم به همت همه عزیزان در سال گذشته تقریبا100درصد 
برنامه های مصوب شرکت نویداعتماد و81 درصد برنامه های 
شرکت نوید را بخوبی اجراء نماییم و امسال نیز طرح و 
برنامه ما توانست کار بودجه بندی سال 94 شرکت را در 
موعد مقرر به اتمام رساند و به  محض تصویب برنامه  و 
بودجه پیشنهادی مذکور توسط هیات مدیره محترم در 
فروردین ماه سال جاری مراتب جهت اجراء به مدیران 

مربوطه ابالغ  گردید.

امام جواد علیه السالم:
يِء َقبَل أن ُيستَحَكُم َمفَسَدٌة لَُه   إظهاُر الشَّ
  آشكار کردن چیزى پیش از استوار شدن ، مایه تباهى آن است 
تحف العقول  

امام رضا علیه السالم فرمود:
 ايمان  چهارركن  است  :توكل  بر خدا،رضا به  قضاى  خدا، 
تسليم  به  امرخدا، واگذاشتن  كار به  خدا

 )تحف  العقول ، ص  469  ( 

درصد رشد داشته است 207تاکنون  1390سال  روند پرداخت سود به سهامداران از

استاداخالق :  بیداری چشم مقدمه بیداری دل است 

وبیداری دل است که انسان را به کمال می رساند

با هـدف تـقویت بنیه اعـتقادی و ایـمانی کـارکنان جلسه  
ماهـیانه درس اخـالق در نـمازخانه شرکت نوید خراسان 
برگزار شد. در این جلسه حجه السالم  و المسلمین محمد 
تباد کانی با اشاره به تقارن لیالی قدر بر استقبال از این 
شبهای مـقدس با پـرهیز از گـناه و مـراقبت ویـژه از 
زبـان  تـاکید کرد و الزمه بهره گیری هرچه  بیشتر از 
شب هایی که برابری می کند با هزاران شب ؛ بیداری چشم  
را مقدمه بیداری  دل دانست و افزود بیداری دل است 
که انسان را به کمال می رساند لذا برای بهره مندی ازاین 

سفره الهی برنامه ریزی صحیح شرط الزم است.

این استاد اخالق: با بیان احادیثی از معصومین علیهم 
گردید  الهی  مقرب  خواهید  می  اگر  گفت  السالم 
و  الهی  اگر رحمت  انجام دهید،  برای خدا  کارهایتان 
عبور از صراط را خـواهانید پس به مـساکین رحـمت  
داشــته باشید اگر بهشت و دوری از جهنم را می خواهید 
بسیار استغفار کنید  و تسبیح  الهی گفته  و برخواندن 
نماز و قرائت قرآن در این شبـها اهـتمام نـمایید، وی در 
پایان توصیه نمود در راس حوائجی که از خدا مسئلت می 
نمائید همواره عافیت دنیا  و آخرت به معنی سالمتی در 

جسم ، روح  و عقل را از او بخواهید.

درصد افزایش یافته است 400سال  5طی  روند  سود هر سهم شرکت نوید در
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اولین مجمع عمومی عادی  مستاجرین سرقفلی 

)کسبه واحدهای تجاری( مجتمع نوید برگزار شد

دوازدهمین گردهمایی تخصصی شورای اصناف 

مشهد درمجتمع تجاری نوید برگزارشد

حجت االسالم بهادری: اگرخانواده اصالح شد 

بطورقطع جامعه نیزاصالح می گردد

اعطاء لوح تقدیرو تندیس انبوه ساز برتر درهمایش ونمایشگاه 

انبوه سازان برتر کشوربه شرکت نوید خراسان

  با هدف ،برگزاری انتخابات  و بحث و تباد ل نظر پیرامون 
سایر مباحث مندرج در دعوتنامه ، مجمع عمومی عادی 
مستاجرین سرقفلی )کسبه واحدهای تجاری( مجتمع 

تجاری  نوید برگزار شد.
این مجمع در روز چهارشنبه  دهم  تیرماه  سال جاری با 
حضور بیش از50 درصد از مستاجرین سرقفلی مجتمع 
تجـاری  )کسبه طبقات تجاری(  و  نـمایندگان  مـجموعه 
تاالرها  و  رستوران  لوکس طـالیی  و مدعوین محترم در 

طبقه  مثبت2  مجتمع  تجاری  نوید برگزار شد. 
در این مجمع بر اساس ماده 101 قانون تجارت  با رای 
مـستاجرین سـرقفلی و یـا وکـالی آنان آقـایان حسین 
طایفی ریاست جلسه مجمع و غالمحسین طباطبایی و 
مـوکل خـانم مـعصومه روشـنی به عـنوان نـاظرین و امـیر 
شـهرام نـخعی نیا  بعنوان مـنشی جـلسه  انـتخاب شدند. 
آنـگاه مجـمع  وارد دسـتور جـلسه به شرح ذیـل گـردید.

1. درخواست ریاست جلسه از مستاجرین سرقفلی برای 
کاندیدا شدن در شورای مجتمع تجاری نوید .

2. ثبت نام از متقاضیان کاندیداتوری شورای مجتمع تجاری 

نوید و اعالم نام آنها توسط ریاست جلسه مجمع.
3. معرفی افراد کاندید شورای مجتمع در قالب  تحصیالت 

و سوابق کاری شان به رای دهندگان  حاضر در مجمع.
4. رای گیری از بین  کاندیدا های شورای مجتمع  و انتخاب  

آن ها  توسط  حاضرین رای دهنده صورت گرفت.
5. با رای گـیری مـکتوبی که بـعمل آمـد اسـامی ذیـل 
با  اکـثریت آراء به تـرتیب: آقـایان مـحمد عـلی داوری 
با 34  رای، حـسین صـادقی با 31 رای، علی بـیدادگر با 
29 رای ، ماشا ا... شهریاری با 22 رای بعنوان اعضاء اصلی و 
آقای  طاهریان  به  نمایندگی خانم  فاطمه عظیمی  بعنوان 
عـضو عـلی الـبدل باکـسب 14 رای انـتخاب  شـدند. و در 
ادامه آقای حسن منصوری به عنوان مدیر مجتمع تجاری 
و آقایان حسین صادقی، ماشاء اهلل شهریاری به ترتیب به 
عنوان رئیس و نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند، 
همچنین آقایان جواد الدی و ایمان مظاهر کرمانی به 
نمایندگی از مجموعه تاالرها و رستوران لوکس طالیی به 
عنوان دیگر اعضای اصلی هیات مدیره این مجتمع تجاری 

تعیین شدند.

با هدف آشنایی بیشتر شورای صنوف مختلف مشهد 
مقدس با توانمدیهای شرکت نوید خراسان و ظرفیتهای 
راهکارهای  بررسی  موجود منطقه گردشگری سپاد و 
جـذب سـرمایه گذاران و تـجار مـشهد بـرای سـرمایه 
گذاری، دوازدهمین گردهمایی تخصصی شورای اصناف 
مشهد از سوی اتاق اصناف مشهد در مجموعه پذیرایی  
لوکس طالیی ساختمان مجتمع تجاری نوید برگزار شد                                                                                                                                               
این مـراسم  با حـضور تـنی چـند از مـدیران شرکت 
نوید و هـمچنین جـمعی از مـدیران و اعضائ  هیات 
مدیره مجامع صنفی و حضور حدود 200 نفر از اعضاء 
مجمع یاد شده با شکوهی خاص برگزار گردید. در این 
مراسم پس ازتالوت آیاتی از کالم الهی، آقای ابوالقاسم 
اصناف مشهد  اتاق  اول  نائب رئیس  کاشفی وحدتی، 

ضـمن عـرض خـیرمـقدم به حـضارگـرامی، مهمترین 
محورهای این اجالسیه را تهیه طرح توجیهی برج اصناف 
در منطقه گردشگری سپاد و بررسی راهکارههای تعامل 
هرچه بیشتر با شرکتهای نوید و سپاد را عنوان نمود آنگاه 
جناب آقای اکبرصابری فر رئـیس هـیات مـدیره محترم 
شـرکت نوید طی سـخنانی ضمن گـرامـیداشت  شهدای 
دفاع  مقدس و شهدای ملتهای مظلوم یمن ،لبنان ،عراق  و 
بـحرین نـقش سـردار سـرلشگر پاسدار شهید شوشتری، 
درعـمران و آبـادانی منطقه گـردشگری سپاد را بـی بدیل 
عنوان کرد و گفت هم رزمان این شهید  واالمقام از آغاز 
تاسیس شرکتهای سپاد، نوید و الهیه همواره با مدیریت 
جهادی و تالشی مستمر و خستگی ناپذیر توانسته اند با 
ایجاد مجموعه بزرگ بازارهای بین المللی و مجتمع های 

تجاری الماس، وصال، نوید و ایجاد مرکز تفریحات مهیج، 
خدمات بزرگی به عمران و آبادانی و صنعت گردشگری 
ایـن کـالن شـهر و پـایتخت معنوی کـشور بردارند. وی 
در بخش دیگر سخنان خود به پیشینه باستانی و تاریخی 
مشهد اشاره نمود و افزود اگرچه تاریخ مشهد در حقیقت 
از پیدایش مشهد الرضا )ع ( آغاز می   شود و بررسی نقش 
هـسته   ای، مـضجع مـتبرک حـضرت امام رضـا )ع (به 
عنوان کانون اولیه و عامل پیدایش این شهر بوده اما بنابر 
شواهد ناحیه مزبور بخشی از دشت باستانی توس است که 
به دلیل اقلیم مساعد، وجود مراتع و چشمه های  فراوان، 

هزاران سال مسکن و موطن اقوام گوناگون بوده است. 
رئیس هیات  مدیره شرکت نوید با اشاره به روند رشد 
جمعیتی مشهد از سال 1325 تا کنون مهمترین مشکالت 
شهری را با توجه به جمعیت، تولید  و تردد یک میلیون 
خودرو دراین شهر معضل ترافیک  دانست  ضرورت افزایش 

ناوگان عمومی و انتقال و تمرکز صنوف مختلف ازهسته 
مرکز ی شهر به مناطقی چون منطقه گردشگری سپاه با 
ویژگیهای خاصی که دارد مورد تاکید قرار دارد  و گفت 
شرکتهای سپاد و نوید خراسان آماده هرگونه همکاری با 
اتاق اصناف و اتحادیه های زیر مجموعه اتاق اصناف را دارند.

در پایان اعضا و مسئولین محترم اتحادیه های صنفی مشهد 
از مجموعه بازار، تاالرها، پارکینگ و تاسیسات مجتمع 

تجاری نوید بازدید به عمل آوردند.

درجلسه  مطلب  این  بیان  با  بهادری  االسالم  حجت 
کسب  معارف  و اخالق ا سالمی که با حضورکارکنان  
و مدیران  در نمازخانه شرکت  نوید  برگزار شد. ضمن 
اشاره  به  واقعه عظیم کربال، هدف از قیام آن حضرت 
را به فرمایش خود ایشان برپایی امر به معروف  و نهی 

ازمنکر دانست  و گفت ، فقها، براي وجوب این فـریضه 
شـرایط مـتعددي را ذکـر کـرده اند؛ چنان که مـشهور 
شرط   چهار  به  مشروط  فقط  را   فریضه  ایـن  آنـها 
نهي،  و  امر  تأثیر  احتمال   منکر،  و  معروف  شناخت 
استمرار عمل به  معصیت ویا ترک واجب و عدم وجود 

مفسده درآن دانسته اند.

حضرت فاطمه زهراء سالم علیها:
نوب؛       اَزَهُد الناِس َمن تََرَک الَحرام ، اََشدُّ الناِس اِجتهاداً َمن تَرَک الذُّ
زاهد ترین مردم کسى است که حرام را وانهد، کوشاترین مردم تارك گناهان است 
تحف العقول ،ص  519

امام حسین علیه السالم فرمودند:
 إنَّ ِشيَعتَنا َمْن َسلَمت ُقلُوبُُهم ٍمن ُكلِّ َغشٍّ 
َو ِغلٍّ َو َدَغٍل
 بدرستى که شیعیان ما قلبشان از هرناخالصى و 
حیله و تزویر پاك است
)فرهنگ سخنان امام حسین ص/ 476(

هـمایش سـاالنه انـبوه سـازان مـسکن ایران، هـمزمان 
بـا روزجـهانی اسـکان بـشر، بـا حـضور حـامد مظاهریان 
معاون وزیرراه وشهرسازی، محمدرضا انصاری نایب رئیس 
اتاق بازرگانی ایران، جمشید برزگر رئیس کانون سراسری 
انبوه سازان، مهدی موذن رئیس نظام کاردانی ساختمان 
کشور و روسای انجمن  های انبوه سازان سراسرکشور در 

محل پژوهشگاه نیرو درتهران بـرگزار شد.
با  بشر  اسکان  جـهانی  بـارویکرد»روز  هـمایش  ایـن 
برنامه  بررسی  وبامحورهای  شهر«  ایران  توسعه  آرمان 
های مسکن  در بـرنامه شـشم تـوسعه کـشور، تـدابیر 
بخش خصوصی دراین بـخش، بـررسی طـرح جـامع 
مسکن،جایگاه تشکل های مهندسی درتوسعه کشور، رفع 
موانع تولید درحوزه مسکن وساختمان و ارائه راهکارهای 
مـوجود دراین زمینه برپاشد و معاون و زیرراه وشهرسازی 

وهـمچنین رئـیس کـانون سـراسری انبوه سازان پیرامون 
مـوضوعات یـاد شـده سخنرانی و دیـدگاهـهای خـود را 

بیان داشتند.
درپـایان در حـالی که نـزدیک بـه هـزارنـفرازانـبوه سـاز 
کشور در این همایش حضورداشتند جمعی ازشرکتهای 
انـبوه ساز، منجمله ازشرکت سرمایه گذاری ساختمانی و 
تـوسعه نـوید خـراسان به خـاطر دریـافت گـواهي رتـبه 
یک صالحیت و پروانه اشتغال بکار انبوه سازي مسکن از 
وزارت راه و شهر سازی و ایفای مدیریت عالی و تالشهای 
مـجدانه و مـد برانه بـا رعـایت وجـدان کـاری در پـروژه های 
گوناگون تاکنون داشته اند مورد تقدیر قرار گرفتند و لوح 
تـقدیر و تـندیس هـمایش از سـوی کانون سراسری انبوه 
سازان ایران به مهندس حسینی  سرچشمه مدیر عامل 

این شرکت اعطاء گردید.
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     دالئل افراد همیشه بدهکار

راه اندازی کانال رسمی شرکت نوید 

خراسان بر روی تلگرام  
مـقاله :    

شـاید ابـتدایي ترین و واضـح ترین دلیل بـدهکار بـودن هـمیشگي شما، پس 
انداز نکردنتان باشد. براي شروع پس انداز کردن، نیازي نیست بدهي هاي شما 
تمام شده باشد، از مخارج تحصیل فرزندتان رهایي یافته باشید، اقساط خانه یا 
خودرو خود را پرداخته باشید و درکـل مـنتظر زمـاني مناسب باشید. توصیه 
همه کارشناسان اقتصادي این است که صرفه جویي و پس  انداز را هر چند 
کوچک به عادت هر روزه خود تبدیل کنید. همچنان که تدبیر برنامه ریزی در 
زندگی، نشان کمال شخصیت آدمی و از اسباب فزونی روزی است، درنقطه مقابل 
آن، بی تدبیری و بی برنامگی درزندگی، باعث تهیدستی می شود و حضرت علی 
علیه السالم درحدیثی همین نکته را ازجمله عوامل فقردانسته است و می فرماید: 
ْقِدیِرفِی الَْمعیَشِة یُورُِث الَْفْقَر؛ )برنامه ریزی نکردن و..( عـدم انـدازه گیری  َوتَْرک الَتّ
ْدبِیِر یَْنِمی َقلِیَل  درمـعاش، مـوجب فقرمی شـود همچنان که فرمودند: ُحْسُن الَتّ
ْدبِیِر یَْفِنی کثیَره برنامه ریزی نیکو در امور)اقتصادی(مال اندک را  الْماِل َوُسوُء الَتّ
افزایش می دهد و برنامه ریزی بد، مال فراوان را نابود می کند.                           

آن چـه در ادامه مي خـوانید، پـرداختن به علل عمده بدهکاري یا دالیلي است 
که موجب مي شود افراد پس انداز کمتري داشته باشند، موارد یاد شده را چندین 
کـارشناس اقـتصادي بـا بـررسي زندگي مـردم شـناسایي کـرده اند و سـعی شده 

از روایات و احادیث ائمه اطهارعلیهم السالم نیز در این باب نیز بهره جویند.    
بی گمان درپاسخ به این پیشنهاد)پس اندار کردن( ازخرج  زیاد می نالید و خواهید 

گفت با این خرج و مخارج، چه پولی برای پس  انداز باقی می ماند؟ 
حق با شماست، اما پس انداز پول، هر چند به میزان اندک هم، می تواند درفرصتی 
طوالنی سرمایه خوبی برای روز مبادا باشد که  از آن مفری نیست و این همان 
نکته مهمی است که در بطن توصیه ما نهفته اسـت کـنار گذاشتن روزی هزار تومان، 
باعث می شود  ماهانه 30 هزار تومان و ساالنه 365 هزار تومان پس انداز  داشته باشید 

که این رقم ناچیز و جزئی، در مواقع ضرورت به کمکتان می آید.  

  شما عموما چیزهایي را مي خرید که به آن ها نیازي 
ندارید.

و این خصلت ازمصادیق بارز اسراف است دراین خصوص حضرت 
علی )علیه السالم( فرمودند:

کل ما زاد علی االقتصاد االسراف، هرچه افزون بر میانه روی باشد 
اسراف است وحضرت امام صاد ق علیه السالم فرمودند: امإنَّ الَقصَد 
َرَف یُبِغُضُه...وَحّتی َصبَُّک َفضَل  ـ و إنَّ السَّ ـ َعزَّوََجلَّ  أمٌر یُِحبُُّه اهلّل َ 

َشرابَِک
ـ آن را دوست دارد  ـ عّزوجّل   میانه روی چیزی است که خدای 

واسراف راناخوش مید ارد حّتی دورریختن زیاده نوشید نی ات 

 بیش از حد توان مالي تان خرید مي کنید و مدام به دنبال 
نسیه گرفتن هستید.

یعنی اینکه بایستی سطح زندگی رابر مبناي سطح د رآمد تنظیم 
کرد و استوارساخت، و قناعت را به عنوان یک سر مایه معنوی پاس 
د اشت که گفته اند چو د خلت نیست، خرج آهسته تر کن و ازسویی 

دیگرعلی علیه السالم می فرماید: 
َُّه َهمٌّ بِاللَّْیِل وَُذلٌّ بالنَّهار یَْن؛َفاِن اِیّاُکْم وَالدَّ

ِازقرض کردن پرهیز نمایید؛ چون قرض باعث غم و اندوه شب و 
خواری انسان در روز است بنابراین تا انسان ناچار نباشد بهتراست 

که قرض نگیرد                 

مشتري پر و پا قرص تازه هاي مارک یا برند  
خاصي هستید.

لذا برای رهایی از این مشکل که به نوعی چشم و هم 
چشمی محسوب می شود می بایست از همان روش هایی 
استفاده کرد که در، از بین بردن تکبر و حسادت و تظاهر و 
تکاثر و دیگر رذایل اخالقی استفاده می شود از این روتغییر 
بینش و نگرش مردم و دگرگونی الگوهای رفتاری، ازمهم 
ترین عوامل بازسازی و جلوگیری از رواج پدیده چشم و 

هم چشمی است.
 در خـرید خـانه و مـاشین به عـنوان 2 خـرج 

سنگین، تنوع طلب هستید.
امام علی علیه السالم: هر که به ریخت و پاش افتخار کند با 

تهیدستی ُخرد و خوار می شود.

پول خود را صرف خرید وسایلي مي کنید که   
مي توانید به راحتي اجاره کنید یا به امانت بگیرید 

اإلمام علّي علیه السالم
َـَّدَم  ـََمِل یُؤِمُن الن َـّْدبیُر َقْبَل الْع  ألت

تدبیر و آینده نگری پیش از عمل، از پشیمانی ایمن می سازد.

 به قیمت خرده فروشي خرید مي کنید .
وَالّتاِجُر  َمْحـُروٌم  الَْجبـاُن  اَلّتاِجُر  السالم:  َعلِیٌّ علیه  قاَل 

الَْجُسوُر َمْرُزوٌق
 بازرگان ترسو محروم است و بازرگان شجـاع بهره مند.

 
برنامه مشخصي براي درآمد خود ندارید.  

ْدبِیِر یَْنِمی َقلِیَل الْماِل وَُسوُء  قاَل َعلِیٌّ علیه السالم: ُحْسُن الَتّ
ْدبِیرِ یَْفِنی کثیَره الَتّ

برنامه ریزی نیکو در امور)اقتصادی(مال اندک را افزایش 
می دهد و برنامه ریزی بد، مال فراوان را نابود می کند.

پس انداز کردن و سرمایه گذاري را فراموش   
کرده اید. 

لَِیوِم  الَفضَل  ِم  َقدِّ و  َضرورَتَِک،  بَقدرِ  الماِل  ِمن  أمِسْک 
حاَجِتَک .  

 امام علی علیه السالم: از مال و دارایی به اندازه ضرورت خود 

نگه دار و زیادی آن را برای روز نیازمندی خود پیش فرست.
 شما با همسري ولخرج زندگي مي کنید.

امام صادق علیه السالم می فرمایند: اسراف و زیاده روی 
باعث فقر و تنگدستی می گردد و میانه روی موجب ثروت و 

بی نیازی می شود.

 توهم یک شبه پولدار شدن دارید .
عزیزان: اگرتوهم یک شبه پولدار شدن را دارید بدانید، 
پولداری خیلی مهم نیست، دارایی مهمتر است. چراکه اگر 
پول حالل به دست بیاورید و درست هم مصرف نمائید، این 
بزرگترین دارایی است. ولی اگر هزاران کیسه ی پول حرام 
بدست ما بیاید . و یا حتی حالل هم باشد اما درست مصرف 

نشود، برای ما وزر و وبال است.
عادت هایي دارید که هزینه بر است.  

 ولخرجی، سرلوحه فقر و ناداری است: امـام عـلی عـلیه 
السالم فرمودند: التَّبذیُر ُعنواُن الفاقِة 

هرکه    به  ولخرجي افتخار کند با تهیدستي خرد   و خوارمی گردد.

  بیش از حد زمان خود را هدر مي دهید .
عِن اإلماُم الّصادُق علیه السالم َمِن انَتَظَربُمعاَجلَِة الُفرَصِة 
َسلََبتُه األیّاُم ُفرَصَتُه؛ ألّن ِمن َشأِن  ُمؤاَجلَة االسِتقصاءِ 

َمِن الَفوُت لَب،و َسبیُل الزَّ األیّاِم السَّ
امام صادق علیه السالم: به هر کس فرصتی دست دهد 
و او به انتظاردست دادن فرصت کامل آن راتأخیراندازد، 
روزگارهمان فرصت را نیز از او برباید؛ زیرا کار ایّام، ربودن 

است وشیوه زمان، ازدست رفتن.
میزان الحکمه جلد 9

 مراقب سالمتي خود نیستید.
ِة  ِة األجساِم في ُمدَّ  امام حسین علیه السالم: باِدروا بِِصحَّ

األعماِر
 در مّدت عمر، در حفظ سالمت تن بکوشید و یا امیر 
ُة االَجساِم  المؤمنین علي علیه السالم می فرمایند: ِصحَّ
ِمن أهَنإ األقساِم سالمت جسم از گواراترین بهره هاست. 

 از نعمت هاي رایگان زندگي لذت نمي برید و 
همیشه به دنبال تفریح هاي هزینه زا هستید.

شما هر چند گاهی نیاز دارید که از فشار زندگی فرار 
کنید و به تفریح و سرگرمی روی آورید. صرف نظر ازسطح 
توانایی و مهارتتان در بازی، سرگرمی ها و بازی هایی پیدا 
کنید که برایتان جذاب و لذت بخش باشند ودر عین حال 

کم هزینه باشد.
رسوُل اهلّل ِ صلی اهلل علیه و آله: ُکلُّ لَهِو المؤمِن باِطٌل إاّل 
في ثالٍث :في تأدیِبِه الَفَرَس ، و َرمِیِه َعن َقوِسِه ، و ُمالَعَبِتِه 

امرأتَُه ، فإنُّهنَّ َحقٌّ 
هر گونه سرگرمی برای مؤمن نادرست است، مگر در سه 
کار: در تربیت اسب، تیراندازی با کمانش و بازی و شوخی 

)با همسر(؛ زیرا این سه کار، حّق است. 
 میزان الحکمه جلد10  

کانال رسمی شرکت نوید خراسان بر روی تلگرام  راه اندازی 
شد در این کانال خبرهای مهم و نیز مطالب مرتبط با 

شرکت بر روی گوشی های همراه قابل مشاهده می باشد.
اکنون می توانید برای دریافت اخبار، به سادگی و به صورت 
رایگان، عضو کانال شرکت نوید خراسان  شوید و دوستان 
خود را نیز به کانال تلگرام شرکت نوید خراسان  دعوت 

کنید.

برای عضویت از لینک زیر استفاده نمایید: 
https://telegram.me/NavidCo

بعد از ورود به لینک باال بر روی دکمه Join  کلیک کنید! 
همچنین می توانید با کپی این لینک و ارسال آن به دوستان 

تان ، آنها را به شرکت نوید خراسان  دعوت کنید. 
* لینک آپدیت تلگرام

چون کانال خبری ، صرفاً بر روی نسخه بروز شده تلگرام کار 
می کند، می توانید با استفاده از لینک های درج شده در 

سایت تلگرام خود را آپدیت کنید.
www.navidkhorasan.com

از این که با شما هستیم، خوشحالیم.
مدیریت - فن آوری و اطالعات 

امام رضا علیه السالم فرمودند:
ُه َجهلَُه   صديُق ُكلُّ امرى َعقلُُه و َعُدوُّ
دوست هرکسى عقل اوست و دشمن هر کس نادانى اوست.

)جهاد النفس، ح82( 

امام موسى کاظم علیه  السالم:
ْزَق، و َالْخيانَُة َو  ْدُق يَْجلِباِن الرِّ  اَداُء االَمانَِة و َالصِّ

الَْكِذُب يَْجلِباِن الَفْقَر َو النِّفاَق؛
اداى امانت وراستگویى روزى رازیاد مى  کند وخیانت 

ودروغگویى باعث فقرونفاق مى  شود 
تحف العقول ص 403 
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سرمایه گذار موفق کیست؟
درکارخیرحاجت هیچ استخاره نیست

حکایت

پند بزرگان

یـک سـرمایه گـذار مـوفق باید از سه ویژگی مهم و اولیه 
برخوردار باشد؛ صبر، خوش بینی و آموزش

-سرمایه گذاری فعالیتی پیچیده محسوب می شود که 
عوامل مختلفی در موفقیت و یا شکست آن ایفای نقش 
می کنند. این مساله در زمان بحران و مشکالت اقتصادی 
بیش از پیش خود را نشان میدهد. اما یکی از عوامل مهم 
در موفقیت سرمایه گذاری، فرد سرمایه گذار بوده و وی 
باید از ویژگی های خاصی در این زمینه برخوردار باشد. 

به اعتقاد کارشناسان، یک سرمایه گذار موفق باید از سه 
ویژگی مهم و اولیه برخوردار باشد: صبر، خوش بینی و 
آموزش سه عاملی هستند که عدم توجه به آنها در بسیاری 
موارد شکست فعالیت تجاری و سرمایه گذاری را در پی داشته 
است. در ادامه به بررسی این سه عامل کلیدی می پردازیم. 

صبر
سرمایه گذار موفق، یک سرمایه گذار صبور است. این 
امکان وجود دارد که در یک دوره زمانی کوتاه نوسان 
قیمت در بازارهای مختلف بسیار باشد اما یک فعالیت 
بلند مدت در اکثر مواقع با افزایش قیمت و در نتیجه سود 
سرمایه گذار همراه است. بحران های اقتصادی نیز از یک 
دوره زمانی برخوردار بوده و بدون شک هیچ چیزی برای 
همیشه ادامه پیدا نمی کند. رکود اقتصادی چند ماه ادامه 
داشته و یا در نهایت یک یا دو سال ادامه پیدا می کند اما 
دیدگاه بلند مدت و صبر سرمایه گذار می تواند شرایطی 
را ایجاد کند که میزان ضرر کاهش پیدا کرده و این دوران 

را به سالمت سپری کند.  
یک سرمایه گذار خوب باید از صبر زیادی برخوردار باشد 
و فـعالیت های خـود را بر اسـاس شـرایط تنظیم کند. به 
عـنوان مـثال فـروش سهام در زمانی که بازارها از شرایط 
خوبی برخوردار نبوده و قیمت ها بسیار پایین آمده اند 
چیزی جز ضرر به همراه ندارد. انتظار و صبر برای رهایی 
از این وضعیت و بهبود شـرایط در نـهایت میتواند سود 

خوبی را برای سرمایه گذار به همراه داشته باشد. 

خوش بینی 
سرمایه گذار موفق یک سرمایه گذار خوش بین است. 
همواره باید این باور و امید که شرایط جهانی بهتر شده 
و رشد اقتصاد جهانی ادامه پیدا می کند در ذهن سرمایه 
گذار وجود داشته باشد. در غیر این صورت اگر جهان 
را در مسیر رکود، افت شاخص ها و افزایش مشکالت 
اقتصادی بداند خیلی زودتر از آن چیزی که انتظار می 
رود با شکست مواجه خواهد شد. اگر به این مساله که 
شرایط د ر حال بد تر شد ن هستند ایمان د ارید، تنها 
کار ممکن پنهان کرد ن پول و سرمایه د ر گاوصندوق 

خانه به جای سرمایه گذاری است.  
ایمان د اشته باشید که شرایط بهتر می شود، نسبت 
به آینده خوش بین باشید و اتخاذ تصمیم برای سرمایه 
گذاری را خود تان بر عهد ه بگیرید. اگرچه نمی توان 
آینده را دقیقا پیش بینی کرد اما این نکته مشخص 

است که اقتصاد از رکود، حباب های قیمت، بحران های 
اعتباری، بد هی های ملی، نوسان های قیمت نفت و ... 
خارج خواهد شد همانند آنچه که در گذشته نیز شاهد 
بود ه ایم. بدون شک بعد از هر بحرانی روند رو به رشد 

اقتصاد ادامه پید ا می کند. 

آموزش 
و  دیده  آموزش  موفق یک سرمایه گذار  سرمایه گذار 
تحصیل کرده است. مسلما هیچ فردی به اندازه خود 
سرمایه گذار به ارزش پول و دارایی هایش آگاه نیست. 
بنابراین باید به مسئولیت هایی که در سرمایه گذاری 
بر عهده می گیرد، آشنا باشد. به عـنوان مثال، چگونه 
میتوان خطرات را به کمترین میزان رسانده و در مقابل 
چگونه درآمد و سود را افزایش داد. بدون دانش سرمایه 
گذاری تنها با حدس و گمان به فعالیت پرداخته و در 
دارد.  وجود  رخدادی  هر  وقوع  احتمال  شرایط  این 
اگر از آموزش الزم برخوردار نیستید بهتر این است که 
مسئولیت های الزم را به افراد متخصص بسپارید. اما این 
مساله می تواند هزینه های بسیاری را به همراه د اشته 
و فرصت های زیادی را از میان ببرد. فرا گرفتن آموزه 
های سرمایه گذاری وظیفه غیر ممکنی نمی باشد، تنها 
باید گام اول را در این مسیر برد اشته و به سوی موفقیت 

حرکت کرد.
منبع پول نیوز، سمیه علی اصغری

بهلول سکه طالیی در دست داشت و با آن بازی می 
نمود و هر وقت دلش می گرفت به کنار رودخانه آمده، 
در ساحل می نشست و به آب نگاه می کرد. پاکی و 
طراوت آب، غصه هایش را می شست و مثل بچه ها 
گل بازی می کرد. آن روز هم داشت با گل های کنار 
رودخانه، خانه می ساخت. جلویی خانه باغچه ای درست 
و توی باغچه چند ساقه علف و گل صحرایی گذاشت.

نگاه کرد، زبیده  پایی شنید برگشت و  ناگهان صدای 
خاتون )همسر خلیفه( با یکی از خدمتکارانش به طرف 
او آمد. به کارش ادامه داد. همسر خلیفه باالی سرش 

ایستاد و گفت: 
-   بهلول چه می سازی؟

بهلول با لحن جدی گفت: 
-  بهشت می سازم.

همسر هارون که می دانست بهلول شوخی می کند، 
گفت:

-  آن را می فروشی؟!
بهلول گفت: 

-  می فروشم
-  قیمت آن چند دینار است؟

-  صد دینار
زبیده خاتون گفت: 

-  من آن را می خرم.
بهلول صد دینار را گرفت و گفت:

-  این بهشت مال تو، قباله آن را بعد می نویسم و به تو 
می دهم.

زبیده خاتون لبخندی زد و رفت.
بهلول، سکه ها را گرفت و به طرف شهر رفت. بین راه 
هرفقیری رسید یک سکه به او داد. وقتی تمام دینارها را 

صدقه داد، با خیال راحت به خانه برگشت.
باغ بزرگ و  وارد  زبیده خاتون همان شب، در خواب، 
زیبایی شد. در میان باغ، قصرهایی دید که با جواهرات 
عجیبی  عطر  باغ  گلهای  بود.  تزئین شده  رنگ  هفت 
داشتند. زیر هر درخت چند کنیز زیبا، آماده به خدمت 
ایستاده بودند. یکی از کنیزها، ورقی طالیی رنگ به زبیده 

خاتون داد و گفت: 

-  این قباله همان بهشتی است که از بهلول خریده ای.
از خوشحالی ماجرای  بیدار شد  از خواب  زبیده  وقتی 
هارون  برای  بود  دیده  که  را  خوابی  و  بهشت خریدن 
تعریف کرد. صبح زود، هارون یکی از خدمتکارانش را به 
دنبال بهلول فرستاد. وقتی بهلول به قصر آمد، هارون به او 
خوشامد گفت و با مهربانی و گرمی از او استقبال کرد. بعد 

صد دینار به بهلول داد و گفت: بهشت را به من بفروش.
بهلول گفت:

-  به تو نمی فروشم.
هارون اضافه کرد:

-   مبلغ بیشتری می خواهی، حاضرم بدهم.
بهلول گفت: 

-  اگر هزار دینار هم بدهی ، نمی فروشم.
هارون ناراحت شد و پرسید:

-  چرا؟
بهلول گفت:

-  زبیده خاتون، آن بهشت را ندیده خرید، اما تو می دانی 
و می خواهی بخری، من به تو نمی فروشم.

روزی مهندس ساختمانی ، از طبقه ششم می خواهد 
را  او  بزند. خیلی  از کارگرهای خود حرف  با یکی  که 
صدا زد اما به خاطرشلوغی و سرو صدا، کارگر متوجه 
نمی شود. به ناچار مهندس، یک اسکناس 10 دالری 
بـه پـایین می انـدازد تـا بـلکه کـارگر بـاال رو نـگاه کـند. 
کـارگـر10دلـار را بـر می دارد و درجـیبش مـی گذارد 
می شود. کارش  مشغول  کند  نگاه  را  باال  اینکه  بدون 

بار دوم مهندس 50 دالر می فرستد پایین و دوباره کارگر 
بدون اینکه باال را نگاه کند پول را در جیبش می گذارد. بار 
سوم مهندس سنگ کوچکی را می اندازد پایین و سنگ 
بر سر کارگر برخورد می کند. در این لحظه کارگر سرش 
را بلند می کند و باال را نگاه می کند و مهندس کارش را 
به او می گوید. این داستان همان داستان زندگی انسان 

اسـت، خـدای مـهربان هـمیشه نـعمت ها را بـرای ما 
می فرستد اما، ما سپاس گزار نیستیم. اما وقتی که سنگ 
کوچکی بر سرمان می افتد که در واقع همان مشکالت 
کوچک زندگی اند، به خداوند روی می آوریم. بنابراین هر 
زمان از پروردگارمان نعمتی به ما رسید الزم است که 

سپاسگزار باشیم قبل از اینکه سنگی بر سرمان بیفتد.

* هر چه دشمن زیادتر مهر ورزد، زیادتر پرهیز کنید. )بزرگمهر(
* تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. )سعدی(

* گر بر آب روی خسی باشی، گر بر هوا پری مگسی باشی، دل به دست آر تا کسی باشی. ) خواجه 
عبدا... انصاری(

* وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت. ) سهراب سپهری(
برگرفته از کتاب ))تسبیح هزار دانه((، تیمور حسام پور

امام حسین علیه السالم فرمودند: 
ـُوق بَسَخِط  وٌم اشتَـروا َمـرضـاِت الَْمخل ـَ الأفلََح ق
اْلخـالِق 
رستگـار نمى شود مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در 
مقـابل غضب خـالق خریدنـد
)تاریخ طبرى، جلد 1،ص 239(

امام صادق )ع( :
وِرُث الَمَحبَّه: الـَديـُن َو التَّـواُضُع َو البَذُل  ـُ ثاَلٌث ت
سه چیز است که محبت آورد: قـرض دادن و فـروتنـى و بخشـش 
 تحف العقول، ص316  
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مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای :
 ایران، برای د ستیابی به قله های پیشرفت و عزت و افتخار، نیازمند د انشمند ان و نخبگانی است که عاشق کشور و مردم و عاشق هویت و سرنوشت ملت باشند.

نشریه نوید و توسعه مفتخر است اسامی جمعی از سهامد اران  و  فرزند ان این عزیزان را که د ر مقاطع مختلف توانسته اند د ر عرصه های علمی ، ورزشی  و  فرهنگی  
بعنوان  نفرات برتر مسابقات استانی و یا  المپیاد های کشوری و یا جهانی  و  همچنین  برخی از آنان  بعنوان کار آفرین  برتر شناخته  شد ه اند را  به شرح جد ول 

ذیل منتشر نماید.

سهامداران نخبه و مدال آور درعرصه های: علمی، فرهنگی وکارآفرینی  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

جهانی

کشوری

استانی

جهانی

کشوری

استانی

جهانی

کشوری

استانی

نام ونام 
خانوادگی

کارآفریننسبت با سهامدارنام سهامدار
بـرتر

نخبگان عرصه های
           علمی                         فرهنگی                     ورزشی     

سطحسطح ردیف

 راضیه عابد زاده کیزوري

  ام البنین نژاد حسین

    مجید کهنسال

   سیدابوالقاسم نورى

   غالمعلى قدردان

   اشرف شاکري

فرزند

فرزند

فرزند

سهامدار

فرزند

فرزند

امیرحسین حسینى

ریحانه کهنسال

سیدابوالقاسم نورى

میثم قدردان

تكتم بصیرت

دانیال   نژادحسین
و    احسان   نژادحسین

محسن ناصرى پارس

جواد ثنایى مقدم

سیدباقرسیدى زاده

على اصغر قنبرى

محمد رسایى فرد

ریحانه اسماعیل آبادى

حجی قربان بینوا

جواد ثنایى مقدم

سید على سیدى زاده

على اصغر قنبرى

على رسایى فرد

هادى اسماعیل آبادى

*

سهامدار

فرزند

سهامدار

فرزند

فرزند

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

جهانی

کشوری

استانی

جهانی

کشوری

استانی

جهانی

کشوری

استانی

نام ونام 
خانوادگی

کارآفریننسبت با سهامدارنام سهامدار
بـرتر

نخبگان عرصه های

سطحسطحسطح
           علمی                         فرهنگی                     ورزشی     ردیف

احمد صلواتى نیک

احمد قربان نژاد

مصطفى خاکشور

حسن موحدي مقدم

على ظهوریان فرد

محمد بیارش

احمد صلواتى نیک

احمد قربان نژاد

احمد خاکشور

حسن موحدي مقدم

میناحسین ثاني خادم

محمد بیارش

سهامدار

سهامدار

فرزند

سهامدار

فرزند

سهامدار

فاطمه کاله درازى

مهدى نیک فرجام

زهراپرهیزى

زهرا لطفى مقدم

آیت اهلل رحمانى سبزوارى

حسن بدرى

رضا  محمدزاده

محمد کریمى

ریحانه هادى زاده

سید على ُکرمى

میتراتقى پور

سیده زهرا معقول

محمودرضا خواجوى

معصومه رباط جزى

حسن قدسى

غالمعلي خدنگ نیک فرجام

زهراپرهیزى

زهرا لطفى مقدم

عبداله رحماني فرد

حسن بدرى

حسین محمدزاده

حسین کریمى

حسن هادى زاده

سیدعلى ُکرمى

محمدتقى پور

سید عبدا ...   معقول

محمودرضا خواجوى

سید محمود تقوى فرد

همسر

فرزند

سهامدار

سهامدار

پدر

سهامدار

فرزند

فرزند

فرزند

سهامدار

فرزند

فرزند

سهامدار

همسر

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 قاَل الُْحَسْیُن علیه السالم :
اَلَْعْقُل، َوالّديُن َوالَْدُب، َوالَْحياُء، َوُحْسُن الُْخلِْق َخْمٌس 
َمْن لَْم تَُكْن ِفيِه، لَْم يَُكْن ِفيِه َكثيُر ُمْستَْمتٍَع: 
پنـج چیز است اگر درانسـان نباشد، در او بهـره زیادى نخـواهد 
بود:1- عقل 2 ـ دین 3 ـ ادب 4 ـ حیا 5 ـ خوش اخالقى 
حیاة االمام الحسین علیه السالم، 

پیامبر صلى اهلل علیه و آله :
فرزندانتان را به سه چیز ادب کنید:
عشق به پیامبرتان، عشق به خاندان او و قرآن خواندن
قاموس قرآن المقدمه ص 2
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حامد و
 حمید رضا پورحامدی

غالم حسین چرخی

عزت انتظاری

حسین نصرآبادي

سمانه ملوندی

حمیده اسماعیل نژاد

سیدمحمد حسین زاده

فاطمه حمیدی

امیرحسام بهروز

كوثرخسروي

حسین اكبری

حسین روحاني نژاد

عباسعلي پورحامدی

غالم حسین چرخی

عزت انتظاری

حسین نصرآبادي

علی  ملوندی

علی  اسماعیل نژاد

سیدمحمد حسین زاده

هوشنگ حمیدی

محمد جواد  بهروز

حسین خسروي طناک

حسین اکبری

غالمرضا روحاني نژاد

فرزند

سهامدار

سهامدار

سهامدار

فرزند

فرزند

سهامدار

فرزند

فرزند

فرزند

سهامدار

فرزند

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

فرزند 51      مینا   سرایى     محمد على   سرایى

فرزند 52      ُمبینا  سرایى    محمد على   سرایى

فرزند حسام فیروزى          سید على 53

جهانی

کشوری

استانی

جهانی

کشوری

استانی

جهانی

کشوری

استانی

نام ونام 
خانوادگی

نسبت با سهامدارنام سهامدار
کارآفرین

بـرتر

نخبگان عرصه های
           علمی                         فرهنگی                     ورزشی     

سطحسطحسطح ردیف

زهرا خطیبی کیا

مهدی جاوید

خدیجه آراسته

محمد میرزایی

احمد اصغریان رضایي

هادی دوراندیش

طيبه سعادتي فر

حسن جاوید

خدیجه آراسته

مهدی  ميرزایی

محسن اصغریان رضایي

هادی دوراندیش

فرزند

فرزند

سهامدار

فرزند

فرزند

سهامدار

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

قال رسول اهلل )ص(:
فـو الذى بعثنى بالحق نبيا لو جاء احدكـم 
يوم القيامه باعمال كامثال الجبال ولـم يجـى 
ء بـواليه علـى بـن ابيطـالب الكبه اهلل 
عزوجل فـى النار

سـوگنـد به خـدایـى که مرا به حق بـرانگیخته اگر 
یكـى از شما در روز قیامت بااعمالى هماننـد کـوهها 
بیاید اما فاقـد والیت وقبـول حاکمیت علـى بـن 
ابیطالب بـاشـد, خـداونـد او را به  آتـش افكند. 
امالى شیخ طوسى , ج 1,ص 314

سوال اول
ــهام  ــهم از س ــر س ــروش ه ــت ف ــد قیم ــد رش رون
شــرکت نویــد طــی 5 ســال)1390 تــا1394 ( چنــد 

درصــد رشــد داشــته اســت ؟
1( 117درصد
2( 55 درصد
3( 100درصد
4( 78 درصد

سوال د وم
ــب  ــاز، روزه، زکات و حــج از جان ــرش نم شــرط پذی

ــد چــه د انســته شــد ه اســت؟ خــد اون
1( والیت 

2( اخالص
3( آشنایی کامل با احکام

4( جهاد

سوال سوم
کــد امیــک از مــوارد ذیــل مغایربــا الزمــات اقتصــاد 
مقاومتــی ا ز د یــد گا ه رهبرمعظــم انقــالب اســالمی 

اســت ؟
1( شرکت های د انش بنیان 

2( افزایش وابستگی به صنعت نفت
3( مردمی کردن اقتصاد،

4( استفاده از تولید ات د اخلی

سوال چهارم
 4 طــی  نویــد  شــرکت  سودســهام   پرداخــت 
ســال)1390 تــا1393( چنــد درصــد رشــد داشــته 

ــت؟ اس

1( 100درصد
2( 207 درصد
3( 68 درصد
4(30 درصد

سوال پنجم
سه ویژه گی مهم سرمایه گذارموفق چیست ؟

1( صبر، خوش بینی، آموزش
2( سرمایه، زیرکی، سرعت عمل

3( قدرت رقابت، انحصارطلبی، بدبینی
4( هیچکد ام

اسامی برندگان مسابقه فرهنگی پیامکی 

نشریه نوید وتوسعه

بــزرگ  بــه اســتقبال خــوب خانــواد ه  نظــر 
ســهامد اران گرامــی نویــد از ســومین مســابقه 
پیامکــی فرهنگــی درنشــریه نویــد و توســعه 
ــداد  ــد، تع ــته، برگزارش ــال گذش ــز س ــه در پائی ک
172نفــر بــه 4 ســوال مطــرح شــد ه از میــان 
ــان  ــح برایم ــخ صحی ــالی پاس ــه ارس 1443جوابی
پیامــک نمودنــد کــه باعنایــت بــه مصوبــه هیئــت 
ــی   ــون فرهنگ ــرکت درکمیس ــرم ش ــره محت مدی
ــون  ــک میلی ــزه ی ــاص  ده جائ ــر اختص ــی ب مبن
ــیس  ــالگرد تاس ــن س ــبت دهمی ــه مناس ــی ب ریال
شــرکت نویــد خراســان و اهــدا بــه برنــدگان محترم 
مســابقه مذکــور شــده لــذا د ر نیمــه مــاه مبــارک 
رمضــان بــه میمنــت ســالروز والدت حضــرت امــام 

حســن علیــه الســالم قرعــه کشــی انجــام شــد. و 
ــه شــرح  ــا د شــد ه، ب ــد گان مســابقه ی اســامی برن
ــرد گان  ــردد. نامب ــی گ ــالم م ــخص و اع ــل مش ذی
محتــرم مــی تواننــد جهــت دریافــت هدیــه خــود  
ــه  ــه مــدت 20روز ب ــر ب ــخ 94/10/5حــد اکث از تاری
ــماره  ــا باش ــه و ی ــرکت مراجع ــی ش ــط عموم رواب
فرماینــد. حاصــل  تمــاس  تلفــن 37657936 

اسامی برند گان براد ران:
1. ســید یونــس ســّیدی محمــودی   

ــد  ــید احم ــد  س فرزن
ــی  ــد  عل ــور  فرزن ــل پ ــد زین 2.  محم

ــر  اصغ

3.  روح اهلل خانی فرزند حسین
4. علی روشن زر مهری فرزند ایرج 
5. مجتبی حسن پور فرزند محمود

 خواهران:
ــد  ــد  محم ــز زاد ه  فرزن ــّمیه عزی 1. س

ــا  رض
2.  فاطمه مراد ی  فرزند  علی اصغر 

ــد   ــینی  فرزن ــاد ات  حس ــره س 3. طاه
ــاس  ــید عب س

4. زهره اسد پور فرزند  علی 
5 .  معصومه عبهد ی  فرزند  عباس

راهنمــای شــرکت در چهارمیــن مســابقه 
ــد:  ــی نوی ــی پیامک فرهنگ

ضمــن  مســابقه  در  شــرکت  جهــت  لطفــا 
ــه هــای  ــام خانوادگــی خــود عــدد گزین ــام و ن درج ن
ــه  ــوده و ب ــت نم ــاد داش ــم ی ــار ه ــح را در کن صحی
ــال  ــرای مث ــد. ب ــک نمایی ــماره 30002146پیام ش
فــرض کنیــد پاســخ ســئوالهای، اول گزینــه 1- 
ــه2  ــارم گزین ــه  4و چه ــوم گزین ــه 3 و س دوم گزین

ــی  ــح م ــما صحی ــر ش ــه نظ ــه 5 ب ــم گزین و پنج
باشــد شــما مــی بایســت عــد د 13425را بــه 
عنــوان جــواب مســابقه برایمــان ارســال کنیــد.

ــه  ــد قرع ــه قی ــد گان مســابقه ب ــد اد ی از برن ــه تع ب
جوائــز نفیســی اهــد اء مــی گــرد د. و اســامی برنــدگان 
ــایت  ــزان د ر وب س ــما عزی ــالع ش ــت اط ــز جه نی
شــرکت و همچنییــن د ر شــماره بعــد ی نشــریه د رج 

خواهــد شــد.

ســهامداران  کلیــه   -1 اســت  ذکــر  بــه  الزم   
درجــه  محتــرم  هــای  خانــواده  و  محتــرم 
) ان  فرزنــد  و  همســر  )شــامل  آنــان  یــک 
 مــی تواننــد در ایــن مســابقه شــرکت نماینــد.

ــت  ــده اس ــریه آورده ش ــواالت در نش ــواب س 2- ج
شــما  مــی توانیــد  بــا  مطالعــه  دقیــق ایــن نشــریه 

پاســخ ســئواالت مســابقه را  دریافــت نماییــد.

چهارمین مسابقه فرهنگی پیامکی نوید و توسعه

رسوُل اهلّل صلى اهلل علیه و آله:
 َخيُر الِعلِم ما نََفع
 بهترین دانش، آن است که سودمند باشد.
 األمالي للصدوق

ولی  حضرت  هب  را  منا  صحرای  و  جمرات  رمــی  رد  اهلل  ای  مهاجر  مومنان،  از  کثیری  جمع  باختن  جــان  افجعه   انــدوه  و  غم  از  آکنده  قلبی  با 
ران  ایــن شرکت  عصر) عجل اهلل تعالی فـــرهج(  و رهبر فـــرزاهن انـــقـــاب      )مدظله الــعــالــی(   و  هب همه  بــازمــانــدگــان بــوژیه هب جامعه زبرگ  ســهــامــدا
مصیبت  ایــن  گان  جانباخت دیگر  و  شاهین   غامعلی  طلب،  تقوی  علی  مقدم،  کمیلی  محسن  ربای  مغفرت  طلب  و  نموده   رعض  تسلیت 
وند منان مسالت می نمامیی.                                                                                                                                     عظمی و صبر جمیل و جزیل ربای خانواده اهی معزز آانن را از ردگاه خدا
 روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی وتوسعه نوید خراسان

اان هلل و اان الیه راجعون
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آدرس شرکت: مشهد، بلوار خیام شمالی، نبش خیام 64 
تلفن: 37657940-051   پیامک 30002146 

آدرس مجتمع تجاری نوید: مشهد، بلوار خیام شمالی، حاشیه میدان بهارستان
تلفن: 37601300- 051-37666602

آدرس مجموعه تاالرها و رستوران لوکس طالیی: مشهد، بلوار خیام شمالی،
 حاشیه میدان بهارستان

تلفن: 051-37601420-37622000

www.navidkhorasan.com

info@navidkhorasan.com 

شماره ثبت 23650

Navid Khorasan


