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 بازدید مدیران رادیو زیارت 
از بنیاد پژوهش های اسالمی 

آستان قدس رضوی

جمعی از مدیران رادیــو ملی زیــارت از بنیاد پژوهش های 
اسالمی آستان قدس رضوی بازدید کردند و با فعالیت ها و 

انتشارات این مرکز آشنا شدند.
امیر سلمانی رحیمی؛ مسئول همکاری های بنیاد پژوهش های 
اسالمی آستان قدس رضوی در این مراسم که با حضور جمعی 
از مدیران، تهیه کنندگان و برنامه سازان رادیو ملی زیارت در 
راستای ادامه فعالیت های مشترک برگزار شد، بر آثار و برکات 
این همکاری ها تأکید کرد.وی به موضوعات همکاری بین این 
دو نهاد اشاره و ابراز کرد: در گام نخست می توان تعدادی از 
آثار شاخص بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی 
را در قالب فایل صوتی در رسانه رادیو ملی زیارت معرفی کنیم 
که می تواند راهی برای افزایش مخاطب و معرفی و عرضه 

محصوالت  فرهنگی به ویژه آثار رضوی باشد.
رضا نقدی؛ پژوهشگر گروه فرهنگ و سیره رضوی بنیاد 
ادامــه  در  نیز  رضــوی  قــدس  آستان  اسالمی  پژوهش های 
این دیدار به بهره مندی از ظرفیت های رسانه به ویژه رادیو 
زیارت در معرفی فرهنگ و سیره رضوی و آثار تولید شده با 
این محوریت تأکید کرد و گفت: یکی از آثار به چاپ رسیده 
این گروه دایره المعارف آستان قدس رضوی است که  در 
دارای مدخل های مختلفی اعم از ضریح ها، خدام، فراشان، 

دربانان و... است که نیاز به معرفی دارد.
وی تصریح کرد: در بارگاه منور رضوی آداب و رسوم مختلفی 
همچون نقاره زنی، مراسم خطبه خوانی و... از گذشته تاکنون 
وجود دارد که می توان با بهره مندی از ظرفیت پژوهشگران 
و کارشناسان گروه فرهنگ و سیره رضوی بنیاد پژوهش های 
اسالمی به مخاطبان رادیو زیارت معرفی کرد.نقدی همچنین 
به رویــدادهــای مهمی همچون حضور حضرت رضــا)ع( در 
نیشابور، قدمگاه های متعدد، معجزات حضرت رضا)ع( که در 
قالب کتابی با عنوان »وسیلة الرضوان« به چاپ رسیده است، 
تیموری، صفوی،  دوران  از  رضــوی  قدس  آستان  تشکیالت 
کتاب های  گفت:  و  کرد  اشــاره  و...  پهلوی  قاجار،  افشاریه، 
با محوریت  گــروه فرهنگ و سیره رضــوی  متعددی توسط 
از  موضوعات یاد شده منتشر شده که در صــورت معرفی 
طریق رادیو زیارت می تواند زمینه آشنایی مخاطبان با این آثار 
را فراهم آورد.وی یکی از راه هــای ترویج سنت وقف و نذر را 
معرفی واقفان حضرت رضا)ع( عنوان کرد و افزود: می توانیم از 
ظرفیت رادیو ملی زیارت در معرفی واقفان امام رضا)ع( بهره 
برده و این سنت حسنه را در بین مردم ترویج و اشاعه دهیم.
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رئیس دانشگاه بین المللی امام رضاj مطرح کرد

 ضرورت نقش آفرینی دانشجویان 
در عرصه  های ملی و بین المللی

چند کلمه وقف زنده یاد حاج  عباس مسجدی 

سهام دار بورس خدا 
 40 ویژگی خادم شایسته 

امام رضا j در »خادم تراز«

سخنان آیت هللا رشاد در حاشیه 
رونمایی از »الهیات سایبر«
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    سال اول    ویژه نامه 218    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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 شاید شما هم آن جمله معروف و کلیشه ای را که 
همه اساتید بنام فیلم نامه نویسی و کارگردان های 
بزرگ تقریباً به شکل های مختلف گفته اند، شنیده 
این  مقصودشان  ــده«.  ب نشان  »نگو،  که  باشید 
است: آهای کسی که می خواهی پیامی، قصه ای یا 
داستانی را به مخاطبت برسانی و او را تحت تأثیر 
قرار دهی تا به یک سمت و سو حرکت کند، سعی 
کن کمتر حرف بزنی، به جایش تا می توانی آن را 

کن.»عباسعلی  تصویر  برایش 
معروف  قیافه شناس«  عباسی 
همان  مسجدی  حاج عباس  به 
کسی است که به جای اینکه از 

ضرورت نشاندن ...

پای صحبت دو تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه امام رضا j که خود نیز در این دانشگاه درس خوانده اند

همچنان دانشجوی این آستانیم
پرونده ای درباره زنده یاد  حاج عباس 
مسجدی که تا 90 سالگی با دست خود 

 مهدکودک، مسجد و حسینیه ساخت
 و وقف کرد

 نگفت
نشان داد...
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منبر مجازی

نفست را فریب بده! 

از  روایــتــی  در  قاسمیان   حجت االسالم 
نقل شده  ــاذر  ابـ بــه  خــدا  پیغمبر  وصــایــای 
ــاذر! لــک فــی کــل شـــیء  نِیهٌ  ــ ــا اب اســـت: »ی
حتی فی النوم و االکل« یعنی ای ابوذر! در 
همه کارها حتی در خوردن و خوابیدن نیت 
همه  در  یعنی  مثال اند  این ها  کــن.  خدایی 
چیز از ازدواج و درس خواندن گرفته حتی تا 
راه رفتن نیت خودت را خدایی کن. این نکته 
بسیار نفیسی است که کسی یاد بگیرد قبل 
از انجام هر کاری یک لحظه مکث کند، با 
این  من  بگوید: خدایا!  و  کند  نیت  خودش 
کار،  این  می دهم.  انجام  تو  خاطر  به  را  کار 
خیلی چیزها را کنترل می کند؛ چرا که وقتی 
اسم خدا و ائمه)ع( به میان می آید، مسئله 

را متفاوت می کند. 
ــد  داری کــه  شما  می کنم  عــرض  خانم ها  بــه 
غذا درست می کنید نیت کنید غذای نذری 
امــام حسین)ع(  بــرای  را  درســت کنید؛ غذا 
در  غذا  این  اثر  دید  کنید، خواهید  درست 
کسی که آن را می خورد مانند نور می شود. 
نیت که می کنیم به افعالمان رنگ می زنیم و 
کارها رنگ خدایی می گیرد. خب، چه رنگی 

از رنگ خدا باالتر؟! 
برای نیت کردن هم باید تمرین کنیم. در قم 
یکی از بزرگان به من گفت سر هر صفحه 
الرحیم«  الــرحــمــن  »بــســم هللا  درســـت،  از 
نیت کن و بگو این صفحه را به خاطر خدا 

می خوانم.
ــل ایـــن کـــار ســخــت اســـت دقــیــقــاً مثل  ــ اوای
انسان  حواس  همه  ابتدا  که  رانندگی  زمان 
به عوض کردن کالج و دنده است اما بعداً 
درســـت هم  و  رانــنــدگــی می کند  فکر  بـــدون 
رانندگی می کند. حاال نیت کردن هم همین 
اوایل کار باید مدام تمرین نیت  طور است 

کند.
بیانات  از  یکی  بگویم؛  هم  دیگر  نکته  یک 
کاربردی امیرالمؤمنین)ع( در بحث عبادات، 
ــارث حــمــدانــی  ــ جــمــلــه ای اســــت کـــه بـــه حـ
العباده«  فی  نفسک  »خــادع  می فرمایند: 
در عبادت، نفست را فریب بده! همان طور 
مــی دهــد شما  فریب  را  انــســان  کــه شیطان 
نفستان را فریب دهید. »الینتشر الهدى ااّل 
من حیث انتشر الّضالل« یعنی همان طور 
منتشر  هدایت  می شود  منتشر  ضــالل  که 
شب  نماز  می خواهم  کــالً  نگویید  می شود. 
سه  دو  بگیرید  تصمیم  ابــتــدا  در  بخوانم، 
یک  بگویید  نفستان  به  و  دهید  انجام  روز 
شب که هزار شب نمی شود، حاال یک شب 
مگر  می خوانم. شیطان  نماز شب  دو شب 
همین کار را نمی کند؟ می گوید یک شب که 

هزار شب نمی شود.

نگاهی به کارنامه سه ساله مجتمع دانشجویی امام رضا j در عرصه های فرهنگی و اجتماعی

میدان داری دانشجویان زیر سایه خورشید
فضایی که تا سه سال پیش متروکه 
و رها شده بود، حاال به یک پاتوق 
فعال فرهنگی و اجتماعی در شهر 
مشهد تبدیل شده و در این مدت 
 150 از  دانشجو  هـــزار   50 از  بیش 
دانــشــگــاه کــشــور، از خــدمــات آن 
درخشان  کارنامه  از  بخشی  این  بهره مند شده اند؛ 
مجتمع دانشجویی امام رضا)ع( است که به همت 
آستان قدس رضوی فعال شده و برکاتش نه فقط به 
جامعه دانشگاهی، بلکه به عموم مردم رسیده است.

به گزارش آستان نیوز، به مناسبت 16 آذر روز دانشجو 
امام  دانشجویی  افتتاح مجتمع  و سومین سالگرد 
مؤسسه  عامل  مدیر  مختاری«  رضـــا)ع(، »مجتبی 
جوانان بنیاد کرامت رضوی گزارشی از دستاوردهای 

این مجتمع در طول سه سال گذشته ارائه کرد.

آمــاده ســازی فضا بــرای کارهای فکری و فرهنگی  ◾
هدفمند در دانشگاه  ها

مختاری در ابتدا به تقویت اقدام های آستان قدس 
رضوی در حوزه جوانان در سال های اخیر اشاره کرد 
و گفت: توسعه مراکز تربیتی و استفاده بهینه از 
منابع وقف برای انجام رسالت اجتماعی این آستان 
از جمله اهداف عالی آستان قدس رضوی به شمار 
و  دینی  ناب  معارف  ترویج  راستای  در  که  می آید 
نشر ارزش های فرهنگی و تربیتی در سال های اخیر 

مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: مؤسسه جوانان بنیاد کرامت رضوی 
به  عنوان متولی حوزه جوانان و دانشجویان، در 16 
آذر سال 1397 مجتمع دانشجویی امام رضا)ع( را 
در مساحتی افزون بر 5 هزار مترمربع در نزدیکی 
حرم مطهر رضوی با ظرفیت اسکان بیش از 350 

نفر افتتاح کرد.

فضایی که متروکه و رها شده بود ◾
مدیرعامل مؤسسه جوانان بنیاد کرامت رضوی به 
وضعیت سابق فضای این مجموعه پیش از افتتاح 
این  کــرد:  و اظهار  اشــاره  مجتمع دانشجویی هم 
فضا پیش از تأسیس مجتمع دانشجویی فضایی 
متروکه و انبار لوازم اسقاطی بود اما با تدبیری که 
اتخاذ شد، حاال به محلی برای تعالی فکر و اندیشه 
جوانان تبدیل شده است و عالوه بر تسهیلگری در 
زیارت گروهی دانشجویان، با تنظیم دوره های غنی 
کوتاه مدت، خدمات جامعی به این قشر تأثیرگذار 

جامعه ارائه می کند.

از سالن همایش تا پاتوق کتاب و کالس های کارگاهی ◾
مختاری به برخی امکانات این مجتمع هم اشاره 
مجتمع  ایــن  ظرفیت های  دیگر  از  گفت:  و  کــرد 
و  نــفــره  ســالــن همایش مجهز 300  بــه  ــوان  مــی ت
ســرای  کــتــاب،  پــاتــوق  همچون  تعاملی  فــضــاهــای 

اندیشه و کالس های کارگاهی اشاره کرد.
برنامه های  و  مجتمع  ایــن  افتتاح  با  او  گفته  به 
اجرا شده در مدت سه سال گذشته، تالش شده 
معظم  رهبر  رهنمودهای  تحقق  ــرای  ب گام هایی 
انقالب اسالمی و توصیه های مؤکد ایشان مبنی 
کار  و  بــرای رشــد معنویت  آمــاده ســازی فضا  بــر 
فکری و فرهنگی هدفمند و عمیق در دانشگاه  ها 

برداشته شود.

و  ◾ فعالیت های اجتماعی  بــرای شکل گیری  پاتوقی 
فرهنگی

مختاری گفت: مجتمع دانشجویی امام رضا)ع( به 
برکت نام حضرت رضا)ع(، به پاتوقی برای هم افزایی 
و شکل گیری  ــروز  ــ ب مــحــل  الــبــتــه  و  هــمــفــکــری  و 
قشر  اجتماعی  فرهنگی  فعالیت های  از  بسیاری 
تبدیل شده که  انقالبی مشهد  و  جوان دانشجو 
با استفاده از ظرفیت های این فضا در جبهه های 
مختلف فرهنگی و جهادی، از برپایی هیئت های 
مذهبی، پویش های مختلف اهدای خون، برپایی 
و  شـــده  عمل  وارد  و...   کــوتــاه مــدت  کــارگــاه هــای 

تأثیرگذار بوده است.

میزبانی از دانشجویان زیارت اولی نخبه و محروم ◾
وی با بیان اهداف و رسالت های این مجتمع تأکید 
کرد: یکی از اصلی ترین سرفصل های برنامه ای این 

مجموعه بسترسازی و حمایت از اردوهای زیارتی 
ــارت اولـــی، نخبه و مــحــروم سایر  زیـ دانــشــجــویــان 
شهرستان ها و در مرحله بعد ساماندهی اردوهای 

تشکیالتی دانشگاه های سراسر کشور است.
 
50 هزار دانشجو از 150 دانشگاه ◾

مختاری ادامه داد: خوشبختانه با برنامه ریزی های 
انــجــام شــده، در ســه ســال سپری شــده از زمــان 
هزار   50 از  بیش  کم نظیر،  مجموعه  این  افتتاح 
دانشجویی  تشکل  و  دانشگاه   150 از  دانشجو 
استفاده  مجتمع  ایــن  اردویــی  ظرفیت  از  کشور 
گعده  و  کــالس  و  کارگاه  و صدها همایش،  کــرده  
دانشجویی با حضور فعال دانشجویان و جوانان 
نگاه  با  و  این ظرفیت بی بدیل  انقالبی کشور در 
برگزار شده است.وی در  خاص حضرت رضا)ع( 
ادامه تصریح کرد: این مجتمع با توجه به امکانات 
و ظرفیت هایی که دارد، دغدغه های مجموعه های 
دانشجویی برای برگزاری اردوهای زیارتی مشهد 
ــرا کــه مــی تــوانــنــد از  ــرده اســــت؛ چـ ــ را بــرطــرف ک
اسکان،  جمله  از  رضــوی  قــدس  آستان  خدمات 
دوره هــای  همچنین  و  غــذا  تأمین  سرویس دهی، 
آموزشی و تربیتی بهره ببرند و پیوست های اردوی 

زیارتی را تکمیل کنند.

محلی برای تجدید پیمان دانشجویان با شهیدان ◾
کنار  در  ایــن مجتمع  کــرد:  ادامـــه تصریح  در  وی 
مطهر  حــرم  بــه  نزدیکی  و  زیربنایی  ظرفیت های 
دفــاع  شــهــدای  مطهر  پیکرهای  میزبان  ــوی،  رضـ
مقدس تازه تفحص شده و شهدای مدافع حرم نیز 
شده و تبدیل به معراج الشهدا شده است.مختاری 
ایـــن ظــرفــیــت غفلت  از  بــه همین دلــیــل  افــــزود: 
و هدفمند حضور  دقیق  راهــبــری  بــا  و  نــکــرده ایــم 
تشکل های دانشجویی و دانشجویان برای وداع با 
این شهدا، مجتمع دانشجویی امام رضا)ع( را به 
محلی برای تجدید پیمان جوانان و دانشجویان با 

آرمان های بلند شهدا تبدیل کرده ایم.

مشارکت دانشجویان در خدمت به زائران ◾
مجتبی مختاری با تأکید بر رسالت های اجتماعی این 
مؤسسه ذیل بنیاد کرامت رضوی خاطرنشان کرد: 

برپایی »موکب جامع خدمات زائر« در ایام شهادت 
حضرت رضا)ع( برای سومین سال متوالی با همکاری 
از  دانشجویی  تشکل های  و  رضــوی  جوانان  شبکه 
فعالیت هایی بود که با محوریت مجتمع دانشجویی 
امــام رضــا)ع( انجام شد. در ایــام برپایی این موکب 
شبانه روزی با مشارکت فعاالن فرهنگی و دانشجویان 
خادم الرضا)ع( از سراسر کشور، بیش از 250 هزار زائر 
از خدمات مختلف این موکب از جمله پذیرایی و 

اسکان، خدمات درمانی و... بهره مند شدند.

میدان داری دانشجویان در عرصه مبارزه با کرونا ◾
مختاری به دیگر خدمات اجتماعی ارائه شده توسط 
دانشجویان با محوریت این مجتمع هم اشاره و تصریح 
کــرد: از ابتدای ســال گذشته که کشور با مشکالت 
تشکل های  از  بسیاری  شــد،  مواجه  کرونا  از  ناشی 
رهبر  فرمان  اجــرای  راستای  در  و خودجوش  مردمی 
معظم انقالب برای رزمایش همدلی و مواسات، وارد 
میدان شدند، مجتمع دانشجویی امــام رضــا)ع( به 
عنوان ستاد فرماندهی رزمایش، مسئولیت هماهنگ 
کردن تشکل های مردمی را به عهده داشت، در همین 
ایام با توجه به اعالم نیاز فوری بانک خون کشور و 
کمبود شدید ذخایر خونی، پویش »نذر خون« توسط 

مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی به راه افتاد.

این فضا پیش از تأسیس مجتمع دانشجویی فضایی متروکه و انبار لوازم اسقاطی 
بود اما با تدبیری که اتخاذ شد، حاال به محلی برای تعالی فکر و اندیشه جوانان 

تبدیل شده است.
گزيدهگزيده
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پیام رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی به مناسبت 16 آذر

 نیاز کشور 
 به دانشجویان 
تراز انقالب 



اذا مات 
االنسان 
انقطع عمله 
اال من 
ثالث: اال 
من صدقه 
جاریه او 
علم ینتفع به 
او ولد صاحل 
یدعو له
با مرگ انسان، رشته 
عملش قطع مى  شود 
مگر از سه چيز: صدقه 
جارى )و ماندگار(، 
دانشى كه مردم از 
آن بهره  مند شوند و 
فرزند نيكوكارى كه 
برايش دعا كند.

الصدقه 
و احلبس 
ذخیرتان 
فدعومها 

لیومهما
صدقه و وقف دو 

ذخيره اند، آن ها را 
براى روز خودشان 

)قيامت( وانهيد.

آیـــت هللا رشـــاد، رئــیــس و مــؤســس پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی، در آیین رونمایی از کتاب »الهیات سایبر« 
اثــر حجت االسالم علیرضا قائمی نیا که روز دوشنبه در 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد، گفت: 
اثــر فاخر و نــوآورانــه »الهیات سایبر« در کشور ما کتابی 
کامالً بدیع و پیشروانه به شمار می آید که تاکنون کسی 
به آن نپرداخته است. ما حوزه های نو و بدیع در کشور کم 

نداریم اما حــوزه سایبرنتیک به دلیل ابعاد و ویژگی های 
منحصربه فردی که دارد از جایگاه ویــژه ای برخوردار است 

که پرداختن به آن ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می آید.
وی افزود: خصوصیت منحصر به فرد این کتاب در فراگیری 
آن است و قطعاً تا مدت های متمادی این موجی که با جهان 
زیست سایبری آغاز شده توسعه خواهد یافت. ما در جهان 
خودمان امور بدیع و جدید فراوانی داریم که چندان در فرایند 

تحول و تکامل بشر مؤثر نیستند اما موضوع سایبر تمام 
سطوح و الیه های زیست بشر را تحت تأثیر قرار می دهد 
و خوشبختانه نام آقای قائمی نیا همواره با نوآوری و ابتکار 
ــاری که  همراه اســت و پیشاهنگی و پیشروی ایشان از آث

تاکنون منتشر کرده اند مشخص است.
وی بــا تأکید بــر فضل تقدم علیرضا قائمی نیا در زمینه 
مطالعات فلسفی و الهیاتی فضای سایبری عنوان کرد: 

حــوزه هــای علمیه چندین دهــه اســت در فرایند تحوالت 
چشمگیری گام برمی دارند که نوعاً تحوالتی رو به تکامل و 

مطلوب است.
آیت هللا رشاد افزود: هر تحولی تکامل محسوب نمی شود؛ 
مثالً تشابه و تقارب نظام آموزشی حوزه های علمیه با نظام 
دانشگاهی تحول است ولی تکامل نیست. عرض من در 
اینجا پرداختن به این قبیل جزئیات نیست بلکه می خواهم 

روی وجه سازنده و مثبت تحوالت حوزه انگشت بگذارم و 
بگویم تنها در همین دو سه دهه اخیر در حوزه های علمیه 
تحولی صــورت گرفته که با تحوالتی که در قــرون متمادی 
ایجاد شده قابل مقایسه اســت.وی ادامــه داد: متأسفانه 
مسئوالن درزمینه بازتاب این تحوالت در جامعه اهتمام 
الزم را نداشته اند تا آنجا که گاه حتی برخی به تردید و انکار 
آن برمی خیزند که این انکار و تخریب چهره  حوزه در اذهان 

عمومی قطعاً زیانبار و خسارت آفرین است.
رئیس و مؤسس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
همچنین بــه چــارچــوب هــای معرفتی انــتــقــاد ثمربخش 
اشــاره کــرد و گفت: انتقاد صحیح هم از مبانی و مبادی 
صحیح برمی آید و هم روشمند و سازنده طرح می شود و 
من نمی خواهم از سر بی اطالعی یا خدای نکرده بی انصافی 
در مورد حوزه قضاوت کنم بلکه با علم و اطالع و هدفمند 

ــه حـــوزه خوشبینم امــا  عـــرض مــی کــنــم اگــرچــه نسبت ب
عقب ماندگی های خودمان را هم می بینم.

وی ادامه داد: اگر دو سه نفر را در کشور پیدا کنند که منتقد 
حوزه هستند نام من قطعاً بین آن هاست چون بارها و بارها 
بر عقب ماندگی معرفتی در حوزه ها تأکید کرده و گفته ام 
اگر در این زمینه ها پیشرو نباشیم سیل بنیان کن فضای 

سایبرنتیک جدید ما را با خود خواهد برد.

آیت هللا رشاد با بیان اینکه تا یکی دو دهه پیش نگرانی ما 
این بود که مثالً با تحوالت هوش مصنوعی مفاهیمی مثل 
ــرود، خاطرنشان کــرد: امــروز حدود  تجرّد روح زیــرســؤال ب
نگرانی ما بسیار فراتر از این مقدار است و االن نگران همه 
چیز هستیم چون فضای سایبر، اعتقادات، باورها، اخالق 
و سبک زندگی اسالمی ما را آسیب پذیر کرده و متأسفانه 

فاصله حوزه با این تکالیف جدید زیاد است.

دیدگاه
سخنان آيت اهلل 
رشاد در حاشيه 
رونمايى از 
»الهيات سايبر«

تازه های نشر
   40 ويژگى خادم شايسته امام رضا)ع( در »خادم تراز«

به همت بنياد پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى كتاب »خادم 
تراز« دربردارنده 40 ويژگى خادم شايسته امام رضا)ع( منتشر شد.
به گزارش آستان نيوز، توجه به نيازهاى معنوى و فرهنگى خادمان 
كه جزء اصلى ترين سرمايه هاى انسانى اين آستان مقدس هستند 

از مهم ترين رسالت هاى اين مجموعه است. بنا به فرموده رهبر 
معظم انقالب »يكى از بزرگ ترين وظايف همين است كه خادم 

على بن موسى الرضا)ع( از لحاظ عمل و هيئت و حيات اسالمى و از 
جهت برخوردهاى گوناگون با مردم بايد مظهر اخالق على بن موسى 

الرضا)ع( باشد«.

نوشتار حاضر با تبيين 40 شايستگى خادم امام رضا)ع( در هشت 
فصل كوشيده خادمان بارگاه ملكوتى را در معرفت افزايى هر 

چه بيشتر و آراسته شدن به اين شايستگى ها به مقام خادم تراز 
اهل بيت)ع( رهنمون سازد.

»آشنايى با اصول و مبانى خدمت«، »اخالق خدمت«، »مهارت هاى 

خدمت«، »زائرمحورى در خدمت«، »آشنايى با ساختار و ضوابط 
خدمت«، »معرفت افزايى« و »خانواده رضوى« از عناوين فصل هاى 

اين كتاب است.على پاياب، نويسنده اين كتاب از سفره معرفتى 
آيات قرآنى و روايات معصومان)ع( نكته هاى مهم در اخالق، آداب، 

شايستگى ها، مهارت ها و معارف مورد نياز خادم تراز را براى خدمتى 

مورد رضايت امام)ع( به ميهمانان آن حضرت يافته و آن ها را با 
انسجام روايى و زيبايى به قلم آورده است.

در كتاب »خادم تراز« با توجه به منابع دست اول دينى يعنى آيات قرآن 
كريم و روايات معصومان)ع( و استفاده از منويات امام راحل و رهبر 

انقالب اسالمى و همچنين توليت هاى معزز آستان قدس رضوى، 

شايستگى هاى الزم براى خادمان اهل بيت عصمت و 
طهارت)ع( جمع آورى شده است.

شايستگى هايى همچون ضرورت آشنايى خادم با مقام 
و جايگاه اهل بيت)ع(، اهميت خدمت و مقام خادم، 

آثار و بركات، موانع و آسيب هاى خدمت، ادب و تواضع، 

سعه صدر، خوش اخالقى و مهربانى، صداقت و امانت دارى، عفت 
و حيا، اخالص، تالش حداكثرى، شكرگزارى، طهارت ظاهرى و 
باطنى، ارتباط مؤثر، آشنايى با پدافند غيرعامل، شبهات زيارت 
و... از موضوعاتى است كه در فصول هشت گانه اين اثر به آن ها 

اشاره شده است.

امير سعادتى، سردبير  
ــرات حــجــت االســالم  ــاطـ یـــک( در خـ
والمسلمین ســیــد مــحــمــود دعــایــی 
آمــده: دهــم شهریور ســال ۶۴، امــام خمینی)ره( 
بــه خــاطــر انــتــقــادی کــه بــه تیتر و عکس یکی از 
روزنامه های کشور داشتند مدیرمسئول روزنامه 
اطالعات و سایر روزنامه ها را می خواهند و به آن ها 
تذکر می دهند عکس و سخنان ایشان را در صفحه 
اول روزنامه ها چاپ نکنند. حجت االسالم دعایی 
ــدارد تیتر اول و  می گوید: »امــام فرمودند معنا ن
عکس اول شما مربوط به صحبتی باشد که من 
کــرده  ام یا صحبتی باشد که رئیس جمهور کرده 
است. به سراغ مردم بروید. مردم صاحبان اصلی 
انقالب هستند. شما سراغ کشاورزی بروید که با 
سختی و مرارت دستاورد مثبتی در امر کشاورزی 

دارد و نیاز کشور را برآورده می کند...«.
دو( وقتی در دوره سردبیری ام در روزنامه شهرآرا، 
خدا زنده یاد »عباسعلی عباسی قیافه شناس« را 
سر راه ما گذاشت و یکشنبه ١١ خرداد ٩٣، عكس 
ــم روی جلد و تیتر زدیـــم: »حــاج   پیرمرد را آوردیـ
عباس مسجدی« و روتیتر زدیم: »حكایت خیری 
كه سه مسجد و یک مهد كــودک ساخته و وقف 
کرده اســت«، فكر نمی كردیم صدای ما از فضای 
فرهنگی شهر مشهد فراتر برود. مثل صدها چهره 
مردمی دیگری كه در ایــن سال ها معرفی شدند 
امــا خیلی دیــده و شنیده و شناخته نشدند. اما 
مثل اینكه خدا می خواهد این بنده خوبش را به 
آدم های بیشتری نشان دهد. حاال آوازه حاج  عباس 
مسجدی بــه گــوش خیلی از دوســتــان رســانــه ای 

رسیده است.
ســه( بــنــدگــان خــوب خــدا در مــیــان مـــردم عــادی 
هستند. حاج  عباس مسجدی که بود؟ فرق این 
بنده خدا با ما در چه بود؟ فضل حاج  عباس در 
چه بود؟ او چه چیزی داشت که ما امــروزه به آن 
نــیــاز شــدیــدی داریـــم؟ حــاج  عــبــاس آدم خاصی 
بــود. بــه طــور كلی كسی كــه مالش را وقــف خدا 
می كند )متأسفانه در این زمانه( باید آدم خاصی 
باشد. حتی حاج  عباس آدم »خاص  الخاصی« 
بود. او در میان چهره هایی که از واقفان متعارف 
امــروزی ارائه شده هم آدم خاصی است. فرق او 
با بقیه واقفان در چیست؟ متأسفانه تصویری 
که از واقفان و خیران در ذهن مخاطبان امروزی 
شکل گرفته منحصر در چهره یک آدم ثروتمند، 
اتوکشیده و البته محترم است. اما همه می توانند 
واقــف باشند. وقف موضوعی است که در طول 
تاریخ در سنت اقتصادی همه طبقات مــردم ما 
بـــوده، امــا کم کم رنــگ فراموشی بــه خــود گرفته 

اســـت. حــاج  عــبــاس چــهــره جــدیــدی از فرهنگ 
وقــف را به ما نشان داد. خــاص بــودن او در عام 
بـــودن او اســـت. از بــس عـــادی و عــام بـــود، بــرای 
مــا خــاص شــده بـــود. امــثــال حــاج  عــبــاس چهره 
کلیشه ای واقــفــان و خیران را در ذهــن مخاطب 
امروزی می شکنند؛ نمونه ای جدید از خیران که در 
فرهنگ عمومی ما کم هم نیستند، اما متأسفانه 
 بـــه عــلــت غــفــلــت رســانــه هــا و مـــراکـــز فرهنگی 

کمتر دیده شده اند.
چــهــار( از طــرف دیــگــر حــاج عــبــاس هــا راه نــفــوذ و 
تسخیر فرهنگ عمومی را به سازمان های فرهنگی 
و رســانــه ای مــا نشان می دهند. اگــر می خواهیم 
فرهنگ وقــف را به فرهنگ عمومی تبدیل کنیم 
راهش نشان دادن امثال حاج عباس به مردم است. 
کسی که با آن ظاهر خاکی و ساده اش و با آن پیکان 
درب و داغانش به دوربین عکاس نگاه می کند و 
می خندد و یادآور می شود می توان با ساده زیستن 
هم واقِف مسجد و مدرسه و مهد کودک بود. او راه 
جدیدی را برای فعالیت در حوزه فرهنگ عمومی 
به ما نشان می دهد. ما حاج عباس های زیادی در 
میان مردممان داریــم. ما رسانه ها وظیفه داریم 
فاصله مان را با مردم  کم کنیم و این چهره ها را سر 

دست بگیریم و به دنیا نشان دهیم.
پنج( یکی دیگر از ویژگی های حاج  عباس »اخالص« 
اوســـت. او »خـــاص« و »خــالــص« اســـت. وقتی 
خبرنگار به او می گوید می خواهیم به عنوان یک 
خیر و واقف با شما گفت وگو کنیم، می گوید: »زیاد 
بزرگش نکنید، ساختن چند مسجد و حسینیه 
ــدارد...« یا در جای دیگری از  که این حرف ها را نـ
مصاحبه اش می گوید: »مــن فقط نخودی بودم 
در دیگ آش...« بله حاج  عباس، نخودی بود در 

دیگ آش خدا.
شش( حاج عباس می تواند الگوی خوبی برای همه  
ما باشد. حاج عباس نمونه ای از تک تیراندازهای 
اقتصاد مقاومتی است. این پیرمرد زنده دلِ جهاد 
اقتصادی، یاد حاجی بخشی بسیجی های جبهه 
را برای ما زنده کرد. پیرمردهایی که برعکس برخی 
از سیاستمداران هرچه پیرتر می شوند، آرمانی تر 

می شوند.
هفت( این روزها که سودای سود فراگیر شده، وجود 
و یاد امثال حاج عباس ما را به یاد سود بزرگ تری 
می اندازد. این آدم عامی، سهام دار هیچ شرکت 
سهامی خاص یا عامی نبود. او سهام دار بورس 
خــدا؛ وقــف بــود. حــاج  عباس نیازی به معرفی ما 
ــدارد، ایــن مــا بــودیــم و هستیم کــه به  نــداشــت و نـ
معرفت و نگاه حکیمانه او به زندگی نیاز داریم. او 

یک واقف نمونه بود، او سهام دار بورس خدا بود.

عــبــاســی  »عــــبــــاس  فيضى   محمدرضا 
قیافه شناس« معروف به حاج عباس مسجدی، 
ــه بیشتر با  پــیــرمــرد نـــورانـــی و ریــزنــقــشــی بـــود ک
فعالیت های فرهنگی و وقف های ماندگارش در 
منطقه کــم بــرخــوردار پنجتن و طبرسی شمالی 
مشهد شناخته می شود. او که از نظر مالی مثل 
خیلی از مردم، وضعیت معمولی و ساده ای داشت، 
با همت، توکل و جهاد خالصانه اش توانسته بود 
سه مسجد و یک مهدکودک بسازد.حاج عباس 
مسجدی سه مسجد، مهدکودک و مکانی برای 
ورزش در محله طبرسی شمالی و روستای علی آباد 
کاشمر وقف کرده است. او همه این کارها را در حالی 
انجام داده که درآمــد و زندگی اش مثل خیلی ها، 
معمولی بود. حاجی همیشه با همان لهجه شیرین 
مشهدی اش  می گفت: »مو بره خودٌم تو  ای دنیا 
نموخوام خانه و آپارتمان بسازوم، تالش مٌکٌنم بره 
او ور بسازوم که اونجه الزم دروم. از  ای دنیا ما با 
خودمان یک کفن موبٌرم که اویم معلوم نیست واقعاً 
مال کیه!  ای چند روزه دنیا ره باید تالش کنٌم و تا حد 
امکان کار مفیدی بره مردم انجام بٌدٌم شاید بعضیا 
تو کله شان کارمفید و خیر کار بزرگی بشه ولی مو 
نظرٌم ایه که از همی کارای کوچک و پیش پا افتاده 

باید شروع کرد«.
مسجد حضرت زیــنــب)س( بــرای اهــالــی طبرسی 
۴9 تنها یک نمازخانه نیست، مکانی که از وقتی 
ساخته شده، دل های مردم را به هم نزدیک تر کرده، 
همسایه ها را دور هــم جمع و ســفــره خــیــری بــرای 
نیازمندان محله پهن کرده است. از وقتی این مسجد 

ساخته شد، اهالی نماز جماعت را تجربه کردند و 
پیرمردی را که آن بیرون داشت گِل درست می کرد، 
سیمان هم مــی زد و بنا را سر و شکل مـــی داد، دعا 
می کردند.حاجی پس از ساختن مسجد، مهدکودکی 
ــه روی  هــم بـــرای کــودکــان و نــونــهــاالن- در زمــیــن روبـ
مسجد- ساخت تا بشود محلی برای پرورش بچه های 
آینده ساز محله. حاج عباس معتقد بود بچه ها از 
همین دوره کودکی باید با مسجد و نماز آشنا شوند 
تا اعتقاداتشان به صورت ریشه ای محکم در وجود 
آن ها جا بگیرد. خالصه اینکه اهالی پنجتن آل عبا 
و طبرسی شمالی ۴9 صاحب مساجدی هستند که 
اگرچه ساختمان بزرگ و شیکی ندارد، اما صمیمیتی 

وصف ناشدنی دارد.
از ویژگی های این پیرمرد دوست داشتنی می شود 
چندین کتاب قطور نوشت. سن و سالش باال اما 
دلــش جــوان بــود و بــا جــوانــان مسجدی نشست 
و برخاست مــی کــرد. جــوانــان هیئت و مسجدی 
ــت پیش  ــورد راســ ــان گـــره مـــی خـ ــارشـ هــرمــوقــع کـ
حاج عباس می رفتند؛ از کمک مالی تا پــادو بودن 
در کارهای فرهنگی برایش افتخار بود. یکی دیگر 
از ویژگی های خوب حاج عباس این بود که دنبال 
ــود. بــه یاد  کــارهــای روی زمین مــانــده در مسجد ب
دارم شب های سه شنبه و پنجشنبه مسئولیت 
چایخانه مسجد را برعهده گرفته بود آن هم به خاطر 
اینکه بعضی از بچه ها غــرورشــان اجــازه نمی داد 
چای بریزند اما با این کــارش کــاری کرد که پس از 
چند هفته بچه ها کــارهــای چایخانه مسجد را 

شیفت بندی کرده بودند. 

چند کلمه وقف زنده یاد حاج  عباس مسجدی 

 سهام دار 
بورس خدا 

روایتی از واقفی که 10 روز پیش آسمانی شد

 سواد نداشت 
اما استاد دانشگاه بود!

یادداشتیادداشت

ــن  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ مـ
ــژاد  ــى ن ــم ــاط  ف

ــم آن   شـــایـــد شــمــا هـ
ــه مـــــعـــــروف و  ــلـ ــمـ جـ
کلیشه ای را که همه 
اساتید بنام فیلم نامه نویسی و کارگردان های 
بزرگ تقریباً به شکل های مختلف گفته اند، 
ــــده«.  شــنــیــده بــاشــیــد کـــه »نـــگـــو، نــشــان ب
مــقــصــودشــان ایـــن اســـت: آهـــای کــســی که 
می خواهی پیامی، قصه ای یا داستانی را به 
مخاطبت برسانی و او را تحت تأثیر قرار دهی 
تا به یک سمت و سو حرکت کند، سعی کن 

کمتر حرف بزنی، به جایش تا می توانی آن را 
برایش تصویر کن.

»عباسعلی عباسی قیافه شناس« معروف 
به حاج عباس مسجدی همان کسی است 
که به جای اینکه از ضرورت نشاندن لبخند 
روی صــورت کــودکــان حــرف بــزنــد، برایشان 
ــداق هــمــان  ــصــ ــ ــت. م ــاخــ ــهــــدکــــودک ســ مــ
جمله مــعــروف بــود کــه »کــونــوا دعــاة الناس 
بغیرالسنتکم لیروا منکم االجتهاد و الصدق 
و الـــورع« یعنی مـــردم را بــه غير از زبانتان 
ــا ســعــی و كــوشــش،  ــه ديـــن كنيد ت دعـــوت ب
درســتــی، پرهيزگاری و خويشتن داری را از 

شما مشاهده كنند. او به جای اینکه مثل 
ــه دلـــش بــدهــد کــه حــاال  مــا وعـــده و وعــیــد ب
حاالها جمع می کنم تا یکباره کار بزرگی برای 
مــردم انجام دهــم، راحــت می گوید: »حتی 
اگــر یــک، یــک تومنی هــم گیرم بیاید، مال 
 خانه خــداســت«. او ذره ذره دل می کند و

 قطره قطره می سازد. 
حاال هم اگر کسی بخواهد داستان زندگی 
پیرمرد 90 ساله ای را که با صورتی گردوخاک 
ــا هــمــان دســـت هـــای زمــخــتــی که  گــرفــتــه و ب
رگه های میان پوستش با سیمان و گچ عجین 
شده و تا آخر عمر مهدکودک و حسینیه و 

مسجد ساخت را برای کسی تعریف کند الزم 
نیست قصه سر هم کند، همین که تصویر 
ساده و بی ریای حاج عباس مسجدی را نشان 

بدهد، کفایت می کند. 
ــرورت قـــرار گــرفــتــن یــک متن   واقــعــاً اگـــر ضــ
۴00 کلمه ای کنار عکس های حــاج عباس 
نبود، ایــن قسمت باید سفید مــی بــود. چه 
چیزی گویاتر از این تصاویر و کنایه آمیزتر از 
این عکسی که پیرمرد پا روی پله های نردبان 
می گذارد و پله پله تا مالقات خدا می رود. یک 
هفته است حاج عباس به جایی رسیده که 

داشت برایش آماده می شد.
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یک روایت تصویری از جهادگری که تا 90 سالگی با دست خود مهدکودک، مسجد و حسینیه ساخت و وقف کرد

نگفت، نشان داد...

      صفحه 10

رونوشت اگهی حصروراثت
آق��ای م��راد بام��ری    بش��ماره ملی 3590867124 ش��رح دادخواس��ت ب��ه کالس��ه 1400/554 از این ش��ورا 
درخواس��ت نموده چنین توضیح داده ش��ادروان جواد بامری  بش��ماره ملی 3580664514 در تاریخ 1400/7/5  
ب��ر اث��ر تصادف بدرود حیات گفت��ه و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت به  : 1- متقاضی با مش��خصات 
ف��وق پ��در  متوفی 2- خیر بی بی بامری  بش��ماره ملی 3590867108 مادر متوفی  متوف��ی ورثه دیگری ندارد . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .آ1408659

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای ش��ماره 140060319078008210 هیات دوم مورخه  1400/9/2 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حس��ین رمضانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 393 صادره از بردسیر در ششدانگ یک 
باب س��اختمان مش��تمل بر محوطه و زمین  به مساحت 406/7 مترمربع که مقدار 146/99 متر مربع از ششدانگ 
عرصه متعلق به وقف و در اجاره مالک متن می باشد.تحت پالک 22190 فرعی از 1783 اصلی بخش 3 کرمان واقع 
در کرمان پنج راه 24 آذر کوچه 27 بعد از سه راه مسجد امام هادی )ع( شرقی 7  خریداری از مالک رسمی آقای 
حسین محمدی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 1263 م/الف  آ1408658
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/16                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/1

محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک

آگهی رای شورا
ش��ماره پرونده: 134.3.95مرجع رسیدگی: حوزه3شورای حل اختالف شهرستان پیشوا خواهان: آقای رضاتاجیک 
رستمی فرزندمحمدعلی خوانده: آقای مصطفی آزادی - خواسته : الزام به فک وتعویض پالک انتظامی خودروآردی 

به شماره 332د82 -ایران 88
رای شورا-درخصوص دعوی آقای رضاتاجیک رستمی فرزندمحمدعلی بطرفیت آقای مصطفی آزادی به خواسته الزام 
خوانده به فک وتعویض پالک یک دستگاه خودروسواری پژوآردی به شماره انتظامی 332د82ایران88 شوراباعنایت 
به دادخواست تقدیمی وپاسخ استعالم راهنمایی ورانندگی به شماره 880582332مورخ 95.5.3ووکالتنامه رسمی-

---درپرون��ده دالت به این داردکه خواهان خودرومذکوررابه خوانده فروخته وبه ایش��ان وکالت درتعویض پالکداده 
است تانسبت به فک وتعویض پالک اقدام نمایدلیکن ازانجام این عمل امتناع ورزیده وموجبات ضرروزیان خواهان 
رافراهم آورده وطبق استعالم مذکورداللت به این داردکه پالک خودروهنوزبه نام خواهان می باشدوتعویض نگردیده 

اس��ت وخوانده نیزعلیرغم ابالغ وقت رس��یدگی به ایشان درجلسه شوراحاضرنش��ده ودربرابردعوی مطروحه دفاع 
موثرازخودبه عمل نیاورده.دعوای خواهان راواردوثابت دانسته مستندابه مواد10و219قانون مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به فک وتعویض پالک یک دستگاه خودروی سواری پژوآردی به شماره انتظامی 332د82ایران88به شماره 
موتور11784077436وش��ماره شاس��ی13480205مدل1384به رنگ سبزیش��می درحق خواه��ن صادرواعالم 
میداردرای صادره غیابی مس��تندابه مواد26قانون ش��ورای حل اختالف مصوب 1394ظرف 20روزپس ازابالغ قابل 

واخواهی درهمین شورا می باشد.آ1408647
حوزه 3 شورای حل اختالف شهرستان پیشوا

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عباس پیوندی زاده با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 24059/1400 مورخ 1400/7/24 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان مالکیت ششدانگ پالک 963 فرعی از 1- اصلی بخش 6 مشهد را نموده 
ک��ه پ��الک فوق الذکر به نام عباس پیوندی زاده ذیل دفتر 195 صفحه 426 ثبت 35936 ثبت و س��ند به ش��ماره 
531317/2 صادر ش��د حسب اعالم متقاضی س��ند مالکیت المثنی در اثر سهل انگاری مفقود شده در اجرای ماده 
120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل 
سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف 943  آ1408675
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز

حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت 
  مهدی ش��اهرخی بااعالم مفقود ش��دن سندمالکیت ملک موردآگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده ذیل 
شماره یکتا 14002151266000162وش��ماره ترتیب 17064مورخ 1400.7.12دفتراسنادرسمی شماره 7پیشوا 
و طی درخواس��ت وارده ب��ه ش��ماره 140085601046004600مورخ 1400.7.12تقاضای صدور المثنی س��ند 
مالکیت تک برگی نموده اس��ت که مرات��ب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی می گردد 1. 
نام ونام خانوادگی : مهدی ش��اهروخی 2- شماره پالک:4337فرعی از114* اصلی مفروزازپالک1445* 3-میزان 
مالکیت:شش��دانگ عرصه واعیان یک دس��تگاه آپارتمان 4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام سوخته . 5-علت ازبین 
رفتن : مفقودش��دن به دلیل جابجایی 6-خالصه وضعیت مالکیت:شش��دانگ عرصه واعیان یک دس��تگاه آپارتمان 
واقع درضلع ش��مال شرقی تحت پالک 114.4723مفروزی 1333قطعه 49 تفکیکی واقع درطبقه اول به مساحت 
67.74 مترمربع دربخش بهنام س��وخته ذیل ثبت 89056دفتر240صفحه 271بنام ش��رکت مجتمع بتون بلوک 
شرق ثبت وسندبه شماره چاپی 508204صادرگردیده استوبه موجب سندقطعی33362مورخ1394.9.22دفترخان

ه17پیشواتمامی موردثبت به سیدعلیرضاپیغمبرزاده منتقل گردیده است وبه موجب سندرهنی شماره33363مورخ 
1394.9.23دفترخانه 17پیشوادررهن بانک مسکن شعبه پیشواقرارگرفته است)موافقت اخذشده است( لذاباتوجه به 
اعالم فقدان سندمالکیت ملک فوق الذکر ودرخواست صدورسندالمثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به 

ملک مورد آگهی معامله کرده که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجوداصل سندمالکیت نزد خودمی 
باشد،ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک پیشوامراجعه واعتراض کتبی خودرا ضمن 
ارائه اصل سندمالکیت یا سندمعامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراض نرسدویادرصورت اعتراض اصل 
س��ندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری، صادر وبه 
متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و 

امالک پیشوا -209 م /الف   آ1408647
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا

آگهی 
برابر آرای صادره ذیل مالکیت شرکت گاز استان زنجان به شرح ذیل محرز گردیده لذا به منظور اطالع عمومی مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1-برابر رای شماره 139860327004000244مورخ 98/12/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ایجرود تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ذوالفعلی طاهری فرزند اروجعلی به شماره ملی 58797077902 در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب 
ساختمان به مساحت 1001/82 متر مربع واقع در پالک 216 اصلی شهر روستای ابوجانلو واقع در بخش 4 زنجان محرز 
گردیده است . خریداری از مالک رسمی آقای اروجعلی طاهری فرزند آقا علی به شماره شناسنامه 32 صادره زنجان .
2-برابر رای شماره 139860327004000246مورخ 98/12/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ایجرود تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ناصر طاهری فرزند اروجعلی به ش��ماره ملی 4370136318 در شش��دانگ عرصه و اعیان یک باب 
ساختمان به مساحت 457/65 متر مربع واقع در پالک 216 اصلی شهر روستای ابوجانلو واقع در بخش 4 زنجان محرز 
گردیده است . خریداری از مالک رسمی آقای اروجعلی طاهری فرزند آقا علی به شماره شناسنامه 32 صادره زنجان .
3-برابر رای شماره 139860327004000245مورخ 98/12/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ایجرود تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای پنجعلی طاهری فرزند اروجعلی به شماره ملی 4370135801 در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب 
ساختمان به مساحت 342/33 متر مربع واقع در پالک 216 اصلی شهر روستای ابوجانلو واقع در بخش 4 زنجان محرز 
گردیده است . خریداری از مالک رسمی آقای اروجعلی طاهری فرزند آقا علی به شماره شناسنامه 32 صادره زنجان .
4-برابر رای ش��ماره 139860327004000188مورخ 98/10/25 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ایجرود تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حمید پرنلو فرزند احمد به شماره ملی 4370136180 در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب 
ساختمان به مساحت 388/93 متر مربع واقع در پالک 216 اصلی شهر روستای ابوجانلو واقع در بخش 4 زنجان محرز 
گردیده است . خریداری از مالک رسمی آقای احمد پرنلو فرزند آقا یحیی به شماره شناسنامه 126 صادره زنجان.

5-برابر رای ش��ماره 139860327004000171مورخ 98/10/18 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ایجرود تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای سهراب پرنلو فرزند احمد به شماره ملی 4270723327در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب 
ساختمان به مساحت 657/37 متر مربع واقع در پالک 216 اصلی شهر روستای ابوجانلو واقع در بخش 4 زنجان محرز 
گردیده است . خریداری از مالک رسمی آقای احمد پرنلو فرزند آقا یحیی به شماره شناسنامه 126 صادره زنجان.

6-برابر رای ش��ماره 139860327004000187مورخ 98/10/25 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ایجرود تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای علی پرنلو فرزند احمد به شماره ملی 4270136415 در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب 
س��اختمان به مس��احت 651/40 متر مربع واقع در پالک 216 اصلی شهر روستای ابوجانلو واقع در بخش 4 زنجان 
محرز گردیده است . خریداری از مالک رسمی آقای احمد پرنلو فرزند آقا یحیی به شماره شناسنامه 126 صادره زنجان                  

آ1408646
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/16                          تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/10/01

علی غالمی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایجرود

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 

روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابرکالسه 71-1400 ورأی شماره 140060307114002421آقای ولی سینائیان قریه حسن  فرزند محمد در 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی  به مساحت 5247/49متر مربع قسمتی از پالک شماره  از12صلی امان آباد   واقع 

دربخش 5قوچان حوزه ثبت ملک شیروان   از محل مالکیت موسی هاشمی
2- برابرکالس��ه 228-1400ورأی ش��ماره 140060307114002568 آق��ای محمد رمضان زاده مش��هد طرقی 
درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی   به مساحت 13741/30 متر مربع قسمتی از  پالک شماره 18اصلی موسوم 

حسین آباد واقع در خراسان شمالی بخش5قوچان ازمحل مالکیت حسین حسین پور
3- برابر188-1400ورأی ش��ماره 140060307114002407ورأی اصالح��ی 140060307114002479آقای 
اس��ماعیل رضائی فرزند رمضانعلی درششدانگ یکباب منزل به مساحت 253/64مترمربع قسمتی از پالک 2اصلی 

واقع دربخش5قوچان ازمحل مالکیت محمد ابراهیم دانیال 
   به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
به صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ1407935

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/01                                     تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/16
اکبراقبالی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060324009001544 -1400/8/15هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای ناصرعباسی   
فرزند حسین  بشماره شناسنامه 190صادره ازاروندکناربه شماره ملی 5859890397 در ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 114/55 مترمربع پالک 9 فرعی از 3390اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  اصلی واقع در بخش دو بوشهر 

خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.م الف:449  آ1407985
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/9/1                                                 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/9/16

شکراهلل سعادتی 
سرپرست  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
آقای عبدالحمید عزیزی س��ردابی به شناسنامه ش��ماره 44 کدملی 0749852526 صادره تایباد فرزند اهلل داد در 
شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 230/25 مترمربع پالک شماره 283 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 

مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت برات عبدالهی و قسمتی از پالک** کالسه 98-490
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1408045
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/16
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد-غالمرضا آقازاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
آقای مرتضی مومنی استادی به شناسنامه شماره 136 کدملی 0749900581 صادره تایباد فرزند علی در ششدانگ 
یکدربند مغازه به انضمام طبقه فوقانی به مساحت 173/50 مترمربع پالک شماره 251 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم حسین ذوالفقاری و مرحوم امیر معصومی 

و خداداد- رمضانعلی- غالمرسول و غفور صاحبدادی فرزندان صاحبداد و قسمتی از پالک** کالسه 75- 99
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1408046
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/1                                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/16

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
آقای نوراله غفوری به شناسنامه شماره 20 کدملی 0749548851 صادره تایباد فرزند عبداله در ششدانگ یکباب 
مغازه و بنای فوقانی به مساحت 259/50 مترمربع پالک شماره 251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد 
حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم محمد صدیق قاسمی و محمد رحیم شاکری کالته ئی و 

غفور ذوالفقاری و رسول ذوالفقاری مرحوم حسین ذوالفقاری و قسمتی از پالک ** کالسه 74- 99
ل��ذا بموجب م��اده 3 قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می و ماده 13 
آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتش��ار منتش��ر تا در صورتی که

 اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باش��ند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد 

ک��ه در ای��ن ص��ورت اقدامات ثبت موکول ب��ه ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی ک��ه اعتراض در مهلت 
قانون��ی واص��ل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکن��د اداره ثبت مبادرت 
ب��ه صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکی��ت مانع از مراجعه متض��رر به دادگاه نیس��ت.آ1408047

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/1                                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/16
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد-غالمرضا آقازاده

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 140060319078007674 هیات دوم مورخه 1400/08/16 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی صدری احمدآبادی فرزند علی بش��ماره شناس��نامه 983 صادره از اصفهان در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 311 مترمربع تحت پالک 16721 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شدده از 
پالک 388 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در کرمان سراسیاب فرسنگی خیابان شهید مغفوری کوچه 20 
خریداری از مالک رسمی ورثه نیره خباززاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  1172 م/الف   آ1408088
 تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1400/9/2            تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1400/9/16   

محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک
 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 140060319078007681 هیات دوم مورخه 1400/08/16 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرشته مرادی اندوهجردی فرزند محمد بشماره شناسنامه 700 صادره از کرمان در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 240 مترمربع تحت پالک 16706 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 388 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در سراسیاب کوچه 20 مغفوری خریداری از مالک رسمی 
ورثه نیره خباززاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  1168 م/الف   آ1408086
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1400/9/2             تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1400/9/16   

محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک

 آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان تایبادسال 1400
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 

13 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود اراضی مهروس 251- اصلی
پالک 5982 فرعی از 251- اصلی واقع در تایباد بخش چهارده مشهد به نام آقای مجید رسولی فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ یکباب منزل طبق رأی شماره 140060306015001138 مورخ 1400/6/8 هیئت قانون تعیین تکلیف

اراضی 276- اصلی
در ساعت نه صبح روز یکشنبه مورخ 1400/10/12 در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد.

لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می ش��ود در وقت مقرر در محل وقوع ملک 
حضور به هم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 15 قانون ثبت 
ملک مورد تقاضا با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده 20 
قانون و مواد 74 و 86 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض 
خ��ود را کتباً به این اداره تس��لیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ب��ه واحد ثبتی مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده 

قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.آ1408674
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1400/9/16

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

آگهی فقدان سند مالکیت 
  سیدفرهادمش��هدی باوکالت ازورثه محمدحسن محمدی نسب بااعالم مفقود شدن سندمالکیت ملک موردآگهی 
وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده ذیل شماره یکتا 140020301046000215وشماره ترتیب 17143مورخ 
1400.9.3دفتراسنادرس��می شماره 6پیشوا و طی درخواست وارده به ش��ماره 1400856010460004900مورخ 
1400.9.3تقاضای صدور المثنی سند مالکیت تک برگی نموده است که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون 
ثبت بش��رح زیرآگهی می گردد 1. نام ونام خانوادگی : محمدحس��ن محمدی نس��ب 2- شماره پالک:6625فرعی 
از114* اصلی مفروزازپالک6579* 3-میزان مالکیت:ششدانگ عرصه واعیان یک دستگاه آپارتمان 4-محل وقوع:واقع 
دربخش بهنام سوخته . 5-علت ازبین رفتن : مفقودشدن به دلیل جابجایی 6-خالصه وضعیت مالکیت:ششدانگ یک 
دستگاه آپارتمان طبقه همکف قطعه یک تفکیکی تحت پالک 114.6625مفروزازپالک6579ذیل دفترالکترونیکی 
شماره 139620301046000759بنام محمدحسن محمدی نسب ثبت وسندبه شماره چاپی 481709صادرگردیده 
است. لذاباتوجه به اعالم فقدان سندمالکیت ملک فوق الذکر ودرخواست صدورسندالمثنی تک برگی آن مراتب اعالم 
تاهرکس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله کرده که درقس��مت شش��م این آگهی ذکرنش��ده یامدعی وجوداصل 
س��ندمالکیت نزد خودمی باش��د،ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک پیشوامراجعه 
واعتراض کتبی خودرا ضمن ارائه اصل سندمالکیت یا سندمعامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراض 
نرسدویادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت 
طبق مقررات جاری، صادر وبه متقاضی تس��لیم خواهد کرد./ نش��انی ثبت محل : پیش��وا خ شریعتی طبقه فوقانی 

درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا -210 م /الف   آ1408647
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا

 حجت االسالم محمدرضا زائرى   
وصــــف حـــاج عـــبـــاس مــســجــدی را که 
ــدم، گـــفـــتـــم هــــرجــــور هــســت  ــ ــ ــوان ــ خــ
مــی خــواهــم بـــروم دســـت ایـــن پیرمرد 
منقطع از دنیا را ببوسم که یک تنه با دست خالی مثل 
یک مؤسسه کار می کند و سال هاست دو سه  مسجد 
ساخته و یک مهدکودک  وقف کرده است.چقدر نماز 
مــغــرب و عــشــای آن شــب در فــضــای ســـاده و صمیمی 
مسجد حضرت زینب)س( در محله فقیرنشین حاشیه 
مشهد چسبید و چقدر احساس حقارت و کوچکی کردم 
در مقابل شور و حال پیرمردی که داشت ظرف های سوپی 

ــرای مــردم مــی بــرد، بــه سنت هفتگی  کــه پخته بــود را ب
شب های جمعه این همه سال.

چهره
 با دست خالى اندازه 

يک مؤسسه كار مى كند 



حسیـن  محمـد
کاشانی    مـــروج 
ــم آذرمـــــــاه  ــزدهــ ــ ــان شــ
ــخ  ــ ــاری ــ ــم ت ــ ــوی ــقــ ــ در ت
رســمــی کـــشـــور، »روز 
دانشجو« است. دوران 
دانشجویی برای بسیاری از افراد همراه با 
خاطرات خوش دیروز است و در این میان 
شنیدن سخنان برخی از استادان و اعضای 
هیئت علمی دانشگاه ها که خــود دوران 
دانشجویی را تجربه کرده اند، خالی از لطف 
نیست. به مناسبت روز دانشجو به سراغ 
دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه 
بین المللی امام رضا)ع( رفته ایم که اتفاقاً 
دانشجوی همین دانشگاه در سال های 

گذشته بوده اند. 

ــوان  ◾ ــمــی ت بـــا اجـــبـــار و هــم چــشــمــی ن
»دانشجو« شد

 »دکـــتـــر رضــــا امــــیــــن زاده« 
42 ســـالـــه، دانــش آمــوخــتــه 
ــرای رشـــتـــه  ــ ــ ــت ــ ــ ــقـــطـــع دک مـ
»روان شـــنـــاســـی ورزش« از دانــشــگــاه 
بین المللی امام رضا)ع( در سال1396 است 
و هم اکنون استادیار رشته »علوم ورزشی« 
و عضو هیئت علمی و مدیر گــروه همین 
رشته در دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( 
اســـت. وی جــزو نخستین دانشجویان 
ورودی رشته تربیت بدنی ایــن دانشگاه 
در ســـــال1378 اســـت و جـــزو نخستین 
دانش آموختگان مقطع کارشناسی همین 
رشته در سال1382 از دانشگاه امام رضا)ع( 

به شمار می رود. 
وی در تعریف عنوان دانشجو می گوید: 
ــشــاط و  ــشــجــو کــســی اســــت کـــه بـــا ن دان
 عالقه، به کسب و آموختن دانــش و علم 
می پــردازد. دانشجو با دانش آموز تفاوت 
دارد، دانشجو کسی است که جوینده و 
ــش اســت. کسی  دنبال کننده علم و دان
با دستور و فرمایش و با اجبار یا چشم و 
همچشمی، دانشجو نمی شود. دانشجوی 
واقــعــی کسی اســت کــه لــذت و شیرینی 
ــش را بــا تمام وجــود احساس  کسب دان
می کند و از جویندگی علم خسته و ملول 
نمی شود. ضمناً دانشجو باید براساس 
فرمایش رهبر انقالب به دنبال تحصیل، 
تذهیب و ورزش باشد. به نظر من ورزش 
کردن و عالقه مندی به ورزش بسیار حائز 
اهمیت اســت کــه رهبر انــقــالب در کنار 

تحصیل و تذهیب به آن اشاره کرده اند.

ــان دانــشــگــاه  ◾ ــشــجــوی مــســئــولــیــت دان
بین المللی امام رضا)ع( 

وی درباره اینکه چرا دانشگاه امام رضا)ع( را 
برای تحصیل انتخاب کرده است می گوید: 
من بر اساس رتبه کنکور سراسری در سال 
1378 و عالقه مندی به تشکیالت امام 
رضـــا)ع( ایــن دانشگاه را انتخاب کــردم. 
البته انتساب این دانشگاه به دستگاه امام 
هشتم)ع( هم موجب تبرک و تیمن است 

و هم مسئولیت آور خواهد بود.
این استادیار رشته علوم ورزشــی معتقد 
اســت: انتساب این دانشگاه به نام امام 
ــز اهــمــیــت اســـت.  رضـــــا)ع( بــســیــار حــائ
دانشجویان  این دانشگاه عالوه بر کسب 
دانــش باید به دنبال آموختن فرهنگ و 
سیره رضوی نیز باشند، البته امام رضا)ع( 
ــر پــایــه آمـــوزه هـــای اســالمــی متعلق به  ب
همه  انسان ها هستند، همه باید امام 
رضایی باشند، اما امــام رضایی شدن در 
دستگاه امام هشتم)ع( به نظر من وظیفه 
دانشجویان این دانشگاه و همه کارکنان و 

خدام  آستان قدس رضوی است.

ما ریزه خوار علمی سفره امام هشتم)ع(  ◾
هستیم

مدیر گــروه رشته علوم ورزشــی دانشگاه 
ــاره احساس  بین المللی امــام رضــا)ع( درب
خود از اینکه روزی دانشجوی این دانشگاه 
بــوده و هم اکنون استادیار ایــن دانشگاه 
ــی دارد: مــن از کــالس دوم  ــ اســـت، بیان م
دبستان در رشته دوومــیــدانــی فعالیت 
می کردم و عالقه  فراوانی به این رشته داشتم 
و در دوران تحصیالت مــدرســه، قهرمان 
آموزشگاه های مشهد و ناحیه 2 آموزش 
و پرورش مشهد شدم، اما هیچ وقت فکر 
نمی کردم روزی دانشجوی رشته تربیت 
بدنی در دانشگاه امام رضا)ع( شوم و پس 
از دانش آموختگی نیز در ایــن دانشگاه 
اســتــخــدام و عضو هیئت علمی شــوم. 
احساس می کنم من و همکارانم ریزه خوار 
علمی ســفــره حــضــرت امـــام هــشــتــم)ع( 
هستیم و باید خــدای متعال را بابت این 

نعمت و توفیق سپاسگزار باشیم. 
وی ادامه می دهد: بیشتر وقت ها با خودم 
فکر می کنم مسئولیتم از دوران دانشجویی 

در این دانشگاه بیشتر شده است چون  
مدیر گــروه وظیفه راهنمایی و کمک به 
دانشجویان را  هم بر عهده دارد. اصالً هر 
سمت و عنوانی در دستگاه امام رضا)ع( 
داشته باشیم باید پاسخگوی مسئولیت 
خود باشیم. انتساب به این دستگاه هم 

افتخارآفرین است و هم مسئولیت آور.

بهترین »درسی« که باید بیاموزیم ◾
امین زاده درباره اینکه از دوران دانشجویی 
تاکنون که استادیار این دانشگاه است، 
بهترین درسی که آموخته است چه بوده، 
می گوید: بهترین درســی کــه تاکنون در 
این دانشگاه منتسب به امام هشتم)ع( 
آموختم، درس عبودیت خــدا و اطاعت 
از صاحب دستگاه یعنی امام هشتم)ع( 
اســت. هر روز کــار کــردن در ایــن دستگاه 
همراه با درس آموزی و کسب تجربه است. 
اینجا دستگاه عالم آل محمد)ص( است و 
باید از سنت، سیره و فرمایشات حضرت 
رضــــا)ع( هــر روز درس زنــدگــی مؤمنانه 

فراگیریم.

باید »مهندس برق« می شدم اما »زبان  ◾
انگلیسی« را انتخاب کردم

آیدا فیروزیان پوراصفهانی، 
37 ســـالـــه، دارای مـــدرک 
»دکـــــتـــــرای زبـــان شـــنـــاســـی 
همگانی« از دانشگاه فــردوســی مشهد 
است. وی دانشجوی ورودی مهر سال 1381 
دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( در مقطع 
کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی 
بوده و هم اکنون عضو هیئت علمی گروه 

زبان انگلیسی این دانشگاه است. 
ــاره مــی گــویــد: بــه دلیل  خـــودش در ایــن بـ
عالقه مندی به رشته زبان انگلیسی، این 
رشته را بــرای ادامــه تحصیل در دانشگاه 
انتخاب کــردم. از دوران کودکی و به علت 
عالقه ای که داشتم، در کالس های آموزش 
ــان انگلیسی آموزشگاه های مختلف  زب
شرکت می کردم، البته در دبیرستان رشته 
ریاضی فیزیک می خواندم و در کنکور 
سراسری ســـال1381 در رشته مهندسی 
برق دانشگاه بیرجند قبول شدم، ولی به 
دلیل دوری راه و بعد مسافت و عالقه مندی 
به رشته زبان انگلیسی، تصمیم به ادامه 
تحصیل در این رشته گرفتم. البته در آن 
سال )1381( رشته مترجمی زبان انگلیسی 
کــه مــورد عالقه مــن بــود در شهر مشهد 
فقط در دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( 
ــال1384 در مقطع  وجــود داشـــت. در ســ
کارشناسی از این دانشگاه دانش آموخته 
شدم و به دلیل اینکه در سال 1385 رشته 
زبان شناسی همگانی در مقطع کارشناسی 
ارشد در دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( 
وجـــود نــداشــت، بــه نــاچــار پــس از قبولی 
ــرای ادامــه  در آزمــون کارشناسی ارشــد، ب
تحصیل بــه دانــشــگــاه فــردوســی مشهد 
رفتم. البته پس از دانش آموختگی من، 
شاید بیش از 10 سال است که در مقطع 
کارشناسی ارشــد، رشته مترجمی زبان 
انگلیسی در دانشگاه بین المللی امــام 
رضا)ع( راه افتاده است. در سال 1393 هم 
مدرک دکترای خود را در رشته زبان شناسی 
همگانی از دانــشــگــاه فــردوســی مشهد 
دریافت کردم و پس از انجام مراحل اداری، 
مصاحبه، گزینش و... عضو هیئت علمی 

دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( شدم.

همه باید دانشجوی مکتب و فرهنگ  ◾
امام رضا)ع( باشیم

ــاره دانــشــجــو بـــودن در دانشگاه  ــ وی درب
ــا)ع( مــی گــویــد: این  بین المللی امـــام رضــ

دانشگاه منتسب بــه تشکیالت بارگاه 
مقدس حضرت امام هشتم)ع( است و این 
انتساب عالوه بر اعتبار علمی و فرهنگی، 
اعتبار هویتی و مذهبی هم به دنبال دارد 
و دانشجویان این دانشگاه تنها نباید به 
دنبال کسب علم و دانش باشند، بلکه از 
همه مهم تر باید به این انتساب توجه کنند. 
هر انتسابی یک خصوصیاتی داشته و 
یکسری مسئولیت ها به دنبال دارد. البته 
ایــن جمله به ایــن معنی نیست که فقط 
دانشجویان دانشگاه امــام رضـــا)ع( باید 
نسبت به کسب علم، اخــالق اسالمی، 
عمل به آموزه های دینی و... اهتمام ویژه 
داشــتــه باشند بلکه دانــشــجــویــان باید 
دســتــورات امــام رضـــا)ع( را سرلوحه کــار و 
ــرار دهند  امــا در دانشگاه  زندگی خــود ق
بین المللی امام رضا)ع( باید بیش از جاهای 
دیگر نسبت به عمل به سیره رضوی تالش 
و کوشش شود، هر چند که معتقدم همه ما 
در هر رشته، عنوان، سمت، پست و مقامی 
که هستیم باید دانشجوی مکتب، فرهنگ 

و سیره رضوی باشیم.

همچنان »دانشجوی« این آستانم ◾
این عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی 
امام رضا)ع( درباره اهمیت و خصوصیات 
دانشجو بودن می گوید: اهمیت دانشجو 
بـــودن، قــابــل قــیــاس بــا دانـــش آمـــوز بــودن 
نیست. بــه دانــش آمــوز بــه نوعی و طبق 
ــای مصطلح  یکسری تعاریف و روش هــ
آمــوزشــی، دروســـی آموخته مــی شــود اما 
دانشجو بــا عالقه شخصی خــود و بــرای 
آموختن دانش، به دنبال کسب دانش و 
یا همان جویندگی دانش با انگیزه و عالقه 

فراوان می رود. 
وی دربــــاره کــســب دانـــش در دانــشــگــاه 
ــا)ع( می گوید: من  ــام رضـ بین المللی ام
خــودم در سال های قبل دانشجوی این 
دانشگاه بودم و همیشه به نوعی خودم 
را در محضر امــام هشتم)ع( احساس 
مــی کــردم. بــرای من یک نــوع افتخار بود 
کــه در ایـــن دانــشــگــاه منتسب بــه امــام 
هشتم)ع( درس بخوانم. هم اکنون هم 
که افتخار خدمت در سنگر دیگری و به 
عنوان عضو هیئت علمی در این دانشگاه 
را خداوند نصیبم کرده است، احساسم 
ــه هــمــچــنــان دانــشــجــوی  ــت کـ ــن اســ ــ ای
آستان مبارک حضرت رضــا)ع( هستم. 
دانشجویی در محضر امام هشتم)ع( را 

پایانی نیست.

j پای صحبت دو تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه امام رضا 
که خود نیز در این دانشگاه درس خوانده اند

همچنان دانشجوی این آستانیم

خبرخبر

نیاز کشور به دانشجویان تراز انقالب 
 رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضــوی با انتشار پیامی 

فرا رسیدن 16 آذر، روز دانشجو را تبریک گفت.  
بخشی از پیام حجت االسالم والمسلمین دکتر علی خیاط 
به این شرح است: دانشجویان به  عنوان قشری روشنفکر 
همواره پیشرو بــوده انــد و در تمام صحنه های سیاسی، 

اجتماعی و علمی حماسه آفریده اند. اکنون نیز در جنگ 
نــرم دشمنان ایـــران و انــقــالب اســالمــی انتظار اســت که 
دانشجویان به  عنوان افسران جوان این جبهه نقش آفرینی 
کنند. صحنه ها را به خوبی رصد کنند و با تالش علمی 
قوی، هوشمندانه، هدفمند و افزایش سطح دانش، ایمان و 

بصیرت در کنار سایر اقشار، موفقیت و کامیابی را نصیب 
ملت مسلمان ایران کنند.

در دیدگاه رهبر معظم انقالب، قشر فرهیخته دانشجو، 
دارای ویژگی هایی همچون »ضد استکبار و استبداد«، 
»ضد فساد«، »ضد اشرافیگری و تجمل«، »عدالت طلب«، 

»آزادی خواه و آزاداندیش« و »جوینده دانش« است. 
برخورداری از این شاخصه ها و تعمیق آن ها نیز نیازمند 
تقوا، درس خواندن، ارتقای سطح معرفت دینی و افزایش 
سطح فهم و آگاهی سیاسی است که نتیجه آن دستیابی به 

جایگاه »دانشجوی تراز انقالب اسالمی« است.

گفت و گو

موعظه
 آیت اهلل جوادی آملی

   دو راه پیش روی حوزه و دانشگاه
اگر کسی خواست وارد حوزه علمیه شود 
یا وارد دانشگاه شود، گذشته از این علوم 
رسمی و ظاهری که »علم الدراسه« است 

یک راه دیگری هم هست و آن »علم الوراثه« 

است. در این حوزه ها و همچنین دانشگاه ها 
دو رشته علوم ممکن است تدریس بشود: 

یکی »علم الدراسه« است؛ مثل علوم طبیعی، 
تجربی، ریاضی و مانند آن که این ها با 

درس و بحث استاد حل می شود. یک 

سلسله علومی است به نام »علم الوراثه« 
که این از نماز شب نصیب او می شود این در 

درس و بحث نیست. 
عزیزانی که در حوزه و دانشگاه درس 

می خوانند هر دو راه باز است؛ هم »علم 

الدراسه« راهش باز است که راه غالب است، 
هم »علم الوراثه« که ) إِنَّ ناِشَئَه اللَّیِل ِهی 
أََشدُّ َوْطئاً َو أَْقَوُم قیالً( راه نماز شب و راه 

توسل و راه عبادت و راه طهارت و راه طیب 
بودن و راه اخالص...
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لو علم 
الناس ما 
فی طلب 
العلم 
لطلبوه ولو 
بسفک املهج 
و خوض 
اللجج
اگر مردم 
می دانستند علم چه 
فوایدی دارد، هر 
آینه در جست وجوی 
آن برمی آمدند گرچه 
در راه آن خون 
بریزند و در ژرفای 
دریاها فرو روند.

برای من یک نوع افتخار بود که در این دانشگاه منتسب به امام هشتم)ع( درس بخوانم. هم اکنون هم 
که افتخار خدمت در سنگر دیگری و به عنوان عضو هیئت علمی در این دانشگاه را خداوند نصیبم کرده 
است، احساسم این است که همچنان دانشجوی آستان مبارک حضرت رضا)ع( هستم. دانشجویی در 

محضر امام هشتم)ع( را پایانی نیست.
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میثاق 
خادمیاران 
شهریاری با 
آرمان های 
شهدای تازه 
تفحص شده 

خادمیاران کانون های 
خدمت رضوی 
شهرستان شهریار، 
دومین مرحله اردوی 
زیارتی خود را در 
پیشگاه شهدای 
تازه تفحص شده 
برگزارکردند.به گزارش 
آستان نیوز از تهران، 
به علت تقاضای 
مکرر جمع زیادی از 
خادمیاران، به همت 
کانون ایثار و شهادت، 
هماهنگی های الزم 
برای اجرای مرحله 
دوم اردوی زیارتی 
فراهم شد و این اردو 
با حضور جمعی از 
خادمیاران  پس از 
اقامه نماز جمعه 
از مصالی شهریار 
صورت گرفت.

خادمیاران

ــاه بــیــن الــمــلــلــی  ــگـ رئـــیـــس دانـــشـ
ــا)ع( گــفــت: دانشجوی  امـــام رضــ
ــقــالب اســالمــی مــی تــوانــد  ــراز ان ــ ت
در عرصه  های ملی و بین المللی 

نقش آفرین باشد. 
دکتر مرتضی رجوعی رئیس دانشگاه بین المللی 
ــه مناسبت روز دانــشــجــو در  ــا)ع( ب ــ امـــام رضـ
گــفــت وگــو بــا آســتــان نــیــوز، ضمن تبریک این 
روز به تمامی دانشجویان کشور اظهار کرد: 
امیدوارم همه دانشجویان به تأسی از شهدای 
ایــن روز عزیز بتوانند در عرصه های علمی و 
اخالقی گام بردارند، نماد دانشجوی تراز انقالب 
اسالمی باشند و بتوانند اهدافی که اساس آن 
در انقالب اسالمی نمود و بروز پیدا کرده به  ویژه 

عدالت طلبی و عدالت خواهی را محقق کنند.

تربیت دانشجوی مؤمن و متدین  ◾
رجوعی با بیان اینکه این دانشگاه به  طور رسمی 
از سال 1378 به جذب دانشجو اقدام کرده است، 
گفت: فلسفه تأسیس این دانشگاه از دیدگاه 
تولیت فقید آستان قدس رضوی نخست تأمین 
نیازهای انسانی آستان قدس رضوی و دوم تأمین 
نیازهای علمی کشور است؛ این دانشگاه به  واسطه 
اتصال و تعلق به بارگاه حضرت رضا)ع( و آستان 
قدس رضوی به دنبال تربیت دانشجویان مؤمن، 
متدین و متعهد به اصــول و آرمــان هــای انقالب 
اسالمی است و تالش دارد در عرصه های علمی، 
پژوهشی و اخالقی دانشجویانی را تربیت کند 

که نیازمندی های جامعه اسالمی را تأمین کنند.

به گفته ایــن مقام مسئول، همان  گونه که در 
دین مبین اسالم بر توسعه علم نافع تأکید شده 
است، یکی از رویکردهای دانشگاه بین المللی 
امام رضا)ع( ترویج و توسعه علم نافع است؛ علم 
نافع علمی است که نیازهای جامعه اسالمی را 
برطرف کند؛ یکی از نیازهای ما در نظام اسالمی 
گسترش شبکه اعتاب مقدسه است که تقریباً 
می توان گفت مدیریت اعتاب مقدسه مغفول 

واقع شده است.

گام های مؤثر در عرصه های بین المللی ◾
وی گفت: در طول چهار سال گذشته توسعه 

رویکردها و همکاری های علمی و بین المللی ما 
موجب شده بتوانیم هم در عرصه فعالیت های 
علمی بین المللی گــام هــای مثبتی بــرداریــم و 
هــم بتوانیم میزبان دانشجویان بیشتری از 

کشورهای مختلف باشیم.
رئــیــس دانــشــگــاه بین المللی امـــام رضـــا)ع( 
ــداد هــــــزار و ــعــ ــ  افــــــــزود: در حـــــال حـــاضـــر ت
 500 دانــشــجــو از 6 کــشــور اســالمــی ســوریــه، 
عــراق، افغانستان، پاکستان، نیجریه و یمن 
در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند 
و تا پایان ســال جــاری دانشجویان دو کشور 
لبنان و آذربــایــجــان نیز بــه ایــن جمع اضافه 

می شوند و در افق سه ساله، پذیرش دانشجو 
از کشورهای اسالمی را به 10 کشور افزایش 
ــان ذکـــر اســـت که  خــواهــیــم داد و الــبــتــه شــای
دانــشــگــاه بین المللی امــام رضـــا)ع( در جمع 
ــحــاظ جــذب  ــر کــشــور از ل ــرت ــشــگــاه ب  پــنــج دان

دانشجوی خارجی است.
وی افزود: در دوره ای که بسیاری از دانشگاه ها در 
شرایط حاضر با مسئله کمبود دانشجو و سایر 
مسائل مواجه هستند دانشگاه امام رضا)ع( 
توانسته به عنوان یک نام معتبر علمی و اسالمی 
در بین خانواده ها شناخته شود که استقبال 
گسترده داوطلبان کنکور از دانشگاه امام رضا)ع( 

مؤید این مطلب است.
ایــن مقام مسئول تصریح کــرد: همچنین این 
توفیق را داشتیم در حوزه های نشر و پژوهش 
با مشارکت دانشجویان بتوانیم پایان نامه های 
تقاضامحور که مورد نیاز آستان قدس رضوی و 
سایر مراکز در شهر، استان و کشور است را به 

انجام برسانیم.
وی خاطرنشان کــرد: دانشگاه امــام رضــا)ع( در 
حال حاضر پذیرای حدود 40 تشکل دانشجویی 
است که در حوزه انجمن های علمی، کانون های 
فرهنگی و بسیج دانشجویی بــه تفکیک دو 
ــرادران فعالیت می کند؛  ــ ــد خـــواهـــران و بـ واحـ
دانــشــگــاه تـــالش می کند تــمــام امــکــانــات الزم 
برای ارتقای مهارت های دانشجویان را در کنار 
ارتقای مهارت های علمی آنان فراهم آورد و تالش 
کرده ایم زیرساخت های الزم را برای به فعلیت 
درآوردن استعدادهای علمی دانشجویان در 
عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی ایجاد 

کنیم.
ــوآوری دانشگاه را از  رجــوعــی در ادامـــه مرکز نـ
ــن دانــشــگــاه در دو  اتــفــاق هــای بسیار خــوب ای
سال گذشته دانست و گفت: در حال حاضر 
24 گروه نوآوری در این مرکز مشغول به فعالیت 
هستند و محصوالت دانش بنیان را پایه گذاری 
می کنند، این گروه ها توسط مراکز شتاب دهی 
مورد حمایت معنوی قرار می گیرند و می توانند 
در نهایت تبدیل به شرکت های دانش بنیانی 
شوند که در تولید ثروت و رفع نیازهای جامعه 

نقش آفرین باشند.

رئیس دانشگاه بین المللی امام رضا jمطرح کرد

ضرورت نقش آفرینی دانشجوی تراز انقالب اسالمی در عرصه  های ملی و بین المللی
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