
اجمالی از فعالیت های مسجد امام رضا )ع(
اینجانب علی واشقانی فراهانی، تاریخ 1347/9/12 
در خانواده ای اِثنی  عشری )شیعه( وکشاورز، و در 
روستای واشقان از توابع شهرستان فراهان واقع در 

استان مرکزیِ اراک متولد شدم؛
آقای  کربالئی  پدرم  تشویق  با  است  بدیهی 
صغری   خانم  کربالئی  ومادرم  واشقانی  مهدی 
امیرنگهبان فراهانی، در مکتب خانه ی قرآن، ازمحضرِ 
مرحوم  قرآن،  وتجوید  وقرائت  آموزش  اساتیدِ 
غالمحسین واشقانی و مرحوم علی اکبر واشقانی، قرآن 
را فراگرفتم و همچنین دروس ابتدائی، در مدرسه ی 
ابراهیم  مرحوم  خود،  معلّمین  ازمحضر  واشقان 
)هادی(  ابراهیم  مرحوم  واشقانی،  مهدی  واشقانی، 
واشقانی وعلیرضا واشقانی و حسن واشقانی کسب 
فیض نمودم، و نیز در زمان تحصیل راهنمائی، از محضر 
معلّمین، مرحوم حسن واشقانی)امیرنگهبان فراهانی( و 
حسن واشقانی فراهانی بهره مند شدم، و با مطالعه 
ی کُتُبِ دینی و بخصوص با توجه به رسالت قرآن، 
عالقه مند به تحصیلِ علومِ حوزَوی و معارف اسالم 
شدم و مهرماه سال 1363 شمسی ورود به حوزه ی 
علمیه ی صاحب األمر)عج( شهرستان آشتیان توفیق 
یافتم و از محضر اساتید مرحوم حجت االسالم حسین 
مؤمن شیرازی، حجت السالم علی عمرآبادی، مرحوم 
حجت االسالم محمدجعفر امامی شیرازی، و حجت 
االسالم محمدرضا آشتیانی کسب فیض کردم. و همانا 
در حوزه ی علمیه ی القائم)عج( شهرستان محاّلت از 
محضر مرحوم حجّت االسالم طه  مقدسی ، و در 
از  اراک،  امام خمینی)سپهداری(  حوزه ی علمیه ی 
محضر حجت اإلسالم راغبی حجت االسالم مهدی 
تاریخ 1369/9/30  در  نمودم.  فیض  کسب  عظیمی 
جهت گذراندن خدمت سربازی به شهر سنندج اعزام 
و در تاریخ 1371/9/20 به فرماندهی سرهنگ مرتضی 
های  ماه  در  رساندم.  پایان  به  را  خدمت  کُهَندانی 
مقدس رمضان و محرَّم ، درمناطق شهرستان تفرش، 
شهرستان  خمین،  شهرستان  محالت،  شهرستان 
شازند، وهمچنین در مدرسه ومسجد واشقان سخنرانی 
مینمودم. و اما سال 1372 جهت تشکیل خانواده از 
اراک به تهران هجرت کردم و درمنطقه نُه تهران ساکن 
شدم، و در حوزه علمیه ی آیت  اللهایروانی از محضر 
اساتید، آیت الله مجتهدی شبستری، مرحوم حجت 
اإلسالم علی طاهری، مرحوم حجت االسالم افخمی 
و مرحوم حجت االسالم علی خلخالی دروس حوزوی 

را تجربه نمودم.
و اما امامِت نماِز جماعت را از سال های تحصیل در 
شهرستان محاّلت و اراک تجربه کردم، و از اواخرِ سالِ 
1372 امامِت مسجدِ حجّت )عج( ومسجد سیّدالشهداء 
در منطقه 17 تهران ، و نیز مسجد حضرت ابوالفضل 
در شهرستان اسالمشهر را برعهده داشتم و سال 1379 
از دفتر مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران، پس 
از امتحان و گزینش، به امامت مسجد باب الحوائجِ 
منطقه دَهِ تهران معرّفی شدم. این مسجد، کوچک و 
درخیابانی فرعی بود، و درمجموع تعطیل بود. اما پس 
ازمدتی با سعی و تالش، شخصاً تعمیر وآبادانیِ آن را 
پیگیری نمودم ویکی ازمساجد پویا و رونق دارِ منطقه 
گشت و مردم نیز بی نهایت ابراز رضایت وخُرَسندی 
نمودند و نماز ظهر و عصر را در شرکت ها و سازمان 
ها و مدارس راهنمایی و دبیرستان و در نهایت در 

بیمارستان شریعت رضوی ایفای وظیفه نمودم.
این  )ع(  امام صادق  آمیز  حکمت  برمبنای سخن 

است که فرمودند :
کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، لیروا منکم الورع، 
، والصدق، فإنَّ ذلک  الخیر  و اإلجتهاد، والصالة، و 
ج10ص270،  حدیث  و  قرآن  ی  )دانشنامه  داعیة. 

بحارالنوار ج70 ص303(
ترجمه:   با)چیزی( غیر از زبانتان دعوت کننده ی 
مردم )به کارهای خیر و اسالم و اعتقاد به خدا و جهان 
هستی وجهان آخرت و عمل به مسئولیت( باشید؛ تا 
آنها، از خودِ شما ببینند پارسایی )تقوا و پرهیزکاری(  
و سعی و عمل، و نماز)وعمل به پیامِ آن(، و نیکی و 
خوبی )وپیشگامی درآن(، و راستی )در کالم و عمل( 
دعوت  ویژیگیهای(  و  )اصول  خود  اینها  چراکه  را. 
کننده هستند. به پاس همت در خدمت به مسجد 
باب الحوائج و عمل به این حدیث، مداح سیّد اکبر و 
مرحوم اصغر رضوی آقای قربانعلیِ رضائی) خمینی(، 
من و خانواده ام را مهمان زیارت حرم مطهّر حضرت 
زینب )سالم الله علیها( نمودند.با تجربه ای که درآن 
ُّل به خدا  مسجد گذراندم ، تصمیم راسخ گرفتم و برتوک
و استعانت از انبیاء و اهل بیت )علیهم اسالم( ازلحاظ 
کلیه امور اداری و تحقُّق بخشیدنِ عملی به اندیشه 
ی خویش که برگرفته از سرچشمه ی علوم و معارف 
اسالمی است، تا منحصر بفرد )آتش به اختیار( عمل 
نمایم که خداوند فرمود، ان تقوموا الله مثنی و فرادی 
}برای خدا قیام کنید، دونفردونفر )و اگر کسی نیامد( 

و یکنفر{
 1383 سال  لذا    )46 آیه  سبأ  سوره  کریم  )قرآن 
شمسی با پیگیری های شبانه روزی و بی وقفه از 

ابراهیم  آقای  جمله  از  وقت  مسئولین  و  سازمانها 
صادقی ) زنجانی( زمینی به مساحت 725 متر را که 
توسط مرحومه بی بی خانم گُرجی به منظور احداث 
مسجد هدیه )وقف( شده بود و متولّیان و مسئولین از 
ساخت آن خود داری و مردم نیز در آن درخت کاشته 
بودند، با پیگیری های مضاعف وتحمل ناهنجاری هایی 
که با آنها روبرو بودم ، مُیَسَّر شد تا به لطف خداوند 
درختان جابجا شدند ، و با مدیرِ کل فضای سبز تهران 
مهندس آقای علی محمد  مختاری پس از طی کردن 
امور اداری، و کارشناسی قوه قضائیه و تآیید وکیل 
دادگستری، یعنی مرحوم آقای حقوقی ، زمین مُحیّایِ 
کار شد، و در ادامه توسط آقای محمدرضا موسوی، 
برای رایزنی درخصوص تأمین اعتبار، به دفتر نیکوکار، 
آقای محمد انصاری معرفی شده و آنجا حضوریافتم 
که ایشان بنده راجهت طراحی نقشه معماری مسجد، 
به محضر مهندس مجتبی امینی فر معرّفی نمودند و 
به همین منظور یک شب را در منزل مهندس گذراندم 
را  آفتاب نقشه ی مسجد  تا طلوع  از اول شب  که 
طراحی و به اتمام رساند. سپس جهت امور اداری 
و تأیید نقشه معماری مسجد  به شهرداری منطقه 
22 تهران بالفاصله مراجعه نمودم و پس از گذراندن 
اداری در بخش های شهرداری، درخواست  مراحل 
پروانه ی ساخت بنای مسجد امام رضا)ع( را اقدام 
 1387/3/5 اجرائی  عملیات  خدا  لطف  به  و  کردم 
نیز شروع شد.پس از همکاریِ نیکوکار آقای محمد 
انصاری و پذیرفتن تأمین اعتبار، ایشان گفت شیخ 
علی، حاالکه شروع کرده ای، چه داری و درچه حالی؟ 
گفتم الحمدلله به حول وقوه ی الهی وهمگام شدن 
جنابعالی. اما در این لحظه فرشم زمین است و سقف 
ام آسمان و در گام نخست، یک کانکس نیاز مُبرَم 
است که اگر لطف کنید متشکریم. غروب پنجم خرداد 
منطقه  شهرداری  ازسوی  خاکبرداری  افتتاح(  )روز 
آغاز شد، و دوعدد کانکس توسط محمد انصاری در 
جوار مسجد قرارگرفت. یکی برای کارگران و یکی برای 
دفتر اینجانب، که هم دفتر مراجعات مردم، هم دفتر 
زندگی  محل  هم   ، مشاوره)هماهنگی(  و  مهندسی 
خودم بود که جدا از خانواده بودم. که حتی در ساخت 
وساز مسجد، پای چپم مصدوم شد و درهمان کانکس 
معالجه و درمان نمودم. همچنین اطاق نگهبانی بود 
که شب ها  عالوه بر تحویل گرفتن مصالح ساختمانی 
، از آنها نگهبانی میدادم. و همچنین  کتابخانه  نیز بود 
و خود، از سرایداری تاهمکاری و مشاوره بامهندس، 
پیشگام بوده و بر مبنای عمل به  سفارشِ } تعاونوا 
علی البرّ و التّقوی )قرآن کریم سوره مائده آیه 2( و 
اینجانب بعنوان کارفرما، با جملگی تعاون و تفاهم 
الزم را ایفا نمودم، که در مجموع به مدت یکسال و 
در سریعترین زمان ممکن، ساخت بنا به پایان رسید 
و در سه طبقه با امکانات الزم )وسالن اجتماعات و غذا 
خوری(مورد بهره برداری نیز قرارگرفت و اینجانب در 
جامعه مردم واشقان ملبس به لباس روحانیت می 
باشم و همانا اولین خادمان حسین واشقانی ، رضا 
واشقانی و همچنین اولین امام جماعت مسجد امام 

رضا )ع( اینجانب شیخ علی واشقانی توفیق یافتیم. 
پس ازساخت، بنا بر کالم و وصیت امام علی)ع( 
که فرمودند: }اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم{ )نهج 
البالغه ترجمه ی محمد دشتی ص 558 نامه 47( در 
راستای زمینه سازی برای خودسازی و تقوا و نظم ، و 
با رعایت این دو ، فعالیت های فرهنگی مینمائیم که 
تاریخچه ولیسِت برنامه های کارکردِ فرهنگی مسجد 
امام رضا )ع( اقتضای زمان و مکان و ظرفیت استعداد 

مردم ، به شرح ذیل میباشد :
از زمانیکه زیر زمین مسجد آماده شد نماز جماعت 
ظهر و عصر و مغرب و عشا آغاز شد و پس از اتمام 

ساخت نماز صبح هم شروع شد به امامت اینجانب.
باز  مسجد  درب  صبح  اذان  از  قبل  ساعت  نیم 
میباشد تا پاسی بعداز نماز مغرب وعشاءبعد از نماز 
حمیدی،  یدالله  آقای  جناب  نمازگزار  توسط  صبح 
احکام  و  قرآن  قرائت  و  اخالقی  روایات  ی  جلسه 

برگزار میباشد.
مداحی ومولودی در ایام والدت وشهادت اهل بیت 
)علیهم السالم (و ایام مذهبی، توسط مداح، آقای جواد 

سوری.
برای نونهاالن)مهد کودک( قبل ازظهرها برنامه های 
فرهنگی، آموزشی و هنری که مربیان، خانمها نجفی و 

افضلی می باشند.
مربی خیاطی خانمها، خانم اسماعیلی می باشد و 

مربی تابلو فرش خانم زینب واشقانی 
بعد از ظهر، تفسیر نهج البالغه توسط دکتر خانم 

یوسفی و تفسیر قرآن خانم احمدی.
برای  اخالق  و  احکام  ادعیه  و  قرآن  قرائت  جلسه 

بانوان، توسط خانم ربابه نجفی انجام میشود.
رایگان  ویزیت  بعدازظهر،  ها  شنبه  سه  هرهفته 
توسط پزشک عمومی، دکتر امیرحسین کسائی صورت 

میگیرد.
روز های چهارشنبه بعداز ظهر، جلسه ی آموزشِ 

تجوید ، لحن و قرائت قرآن ازسطح ابتدائی تا سطح 
عالی توسط استاد علی سبزعلی

ایجاد امکانِ اسکان درمسجد، برای مراجعات بین 
باهماهنگی  کشور،  سطح  تا  تهران  استان  شهریِ 

اینجانب و یاهمکاران
رسیدگی به امور اجتماعی وخانوادگی بامشاورین

حضور در منزل بازماندگانِ مرحومین جهت عرض 
تسلیت و عیادت از بیماران در منزل

حضور در منزل زائران حرم مطهر اهل بیت و حُجّاج 
بیت الله الحرام، به منظور خیرمقدم و احترام.

مساعدت مالی به ساخت و گسترش صحن مطهر 
و   السالم(  )علیهم  بیت  اهل  و  زهرا  فاطمه  حضرت 
کمک به مصیبت زدگان زلزله ، سیل و آتش سوزی و 

همچنین کمک به مستمندان.
ائمه اطهار)ع( به  ایام والدت  اما کمک ویژه در  و 

مستحقین، با مدیریت خانم سرداری.
یک  قرآن  تالوت  و  هفته  طول  در  ادعیه  برگزاری 
صفحه بعد از نماز عشاء از جمله دعای ندبه صبح های 
جمعه و زیارت عاشورا و تالوت سوره جمعه و شب 
شنبه زیارت آل یاسین و شب چهارشنبه دعاوی توسل 
و شب جمعه دعای کمیل و قرائت قرآن بعد از نماز 
اعشاء یک صفحه و بیان آیات و روایات اخالقی در بین 
دو نماز ظهر و عصر و مغرب و اعشاء به مقتضای زمان

درماه  اینجانب  نیز سخنرانی  و  ازسخنران،  دعوت 
های رمضان ومحرم و برگزاری شبهای احیاء  و برگزاریِ 
نماز عیدسعیدفطر در جوار مسجد به امامت خودم 

هرسال.
جمع آوری زکات فطریه و پرداخت به مستحقین با 

مدیریت آقای یدالله حمیدی با نظارت امام جماعت.
های  برنامه  عمومی  روابط  و  مدیریت 
جماعت  امام  و  حمیدی  آقای  مسجد،باهماهنگی 
مسجد و مهندس امینی فر صورت میگیرد و همچنین 
فر  امینی  مجتبی  مهندس  با  نیز،  عمرانی   بخش 

میباشد.
برنامه ی فرهنگی، مذهبی و ملی بانوان توسط خانم 

ربابه نجفی مدیریت میشود.
به مقتضی،برنامه ی سفرهای زیارتی و سیاحتی برای 

خانم ها، و توسط خانم ربابه نجفی انجام میپذیرد.
برنامه ی اعتکاف خانم ها توسط خانم ربابه نجفی 
شکل میگیرد و سخنران و پزشک برای خانم ها دعوت 

میشود با مدیریت خانم نجفی
به مقتضی ، پیوند ازدواج و تشکیل خانواده آنچه 

ممکن باشد.
جزء خوانی قرآن در ماه رمضان توسط خانم ها قبل 

از ظهرها با مدیریت خانم نجفی
جزء خوانی قرآن توسط آقایان هر بعد از ظهر از ماه 

مبارک رمضان.با مدیریت استاد علی سبزعلی.
مرحومین  بزرگداشت  و  ترحیم  مجلس  برگزاری 
در بین سال و به ویژه پایان سال مجلس ترحیم و 

نکوداشت یرای شهدا و مرحومین.
و  مشاوره  و   ، ،اداری  اجتماعی  مجالس  برگزاری 

رسیدگی به مسائل مشارکتی
دعوت از قاریان بین المللی و باتجربه ی قرآنی

مصاحبه و درج مقاالت در مطبوعات کثیراالنتشار 
داخلی و خارجی و همچنین مصاحبه با خبرگزاریها 
)و صدا و سیما( وپخش نماز جماعت ظهر به امامت 

اینجانب و همچنین پخش مستند فعالیت فرهنگی 
عمرانی اینجانب از شبکه ی افق )سیما( و میزگرد 
با چندنفر از نمازگزاران مسجد و با حضور حمیدرضا 

واشقانی پخش گردید.

تألیف کُتُب اخالقِ روایی، بویژه تألیف کتاب "سیمای 
مسجد امام رضا)ع( " که توسط انتشارات فخراالسالم 
اراک ، در دومرحله چاپ و انتشار یافت. وکتاب آداب 
زن درمسجد، سال جاری به امید خدا توسط انتشارات 
نظری تهران چاپ و انتشار خواهدیافت و نیز کتاب 
"منشور اخالق پزشک  و مردم" و کتاب و قلم در قاب 
هنر به خوشنویسی رحیم مزدارانی و محمد حسین 
کریمی نورعینی و تحقیق و پژوهش اینجانب در سال 
جاری توسط انتشارات نظری چاپ و منتشر خواهد 
شد و در تدوین کتب خویش از خوشنویسی حسین 
قربانی، خانم مریم ) سپیده ( واشقانی ، آقای رحیم 
مزدارانی، محمد حسین قبادپور و حمیدرضا واشقانی 
"مسجد  کتابِ  همچنین  می شود  استفاده  فراهانی 
سفارتخانه اسالم" در سالِ جاری)1400( در ُشرِف چاپ 
میباشد و کتابِ "کتاب و قلم، تجلّیِ حیات" وغیره، با 
ویرایش خانم میهن ساعدی و با فراهم شدن امکان، 
در اسرع وقت، چاپ و انتشار خواهدیافت. نکته ی 
مهم وقابل توجه آنکه مقام معظم رهبری سال 1395 
در دیدار ائمه جماعات مساجد تهران، ابراز داشتند 
جوانان  برای  که  بنویسید  را  مساجد  سرگذشت  که 
بسیار مهم است. در راستای عمل به این کالم، تنها 
کتابی که در لبّیک به توصیه ی رهبری مبنی بر تدوین 
سرگذشت مساجد، در سرویس فرهنگی هنری پایگاه 
تخصصی مسجد مشاهده شد، فقط کتاب سیمای 
مسجد امام رضا )ع( نوشته ی اینجانب بود که در آن، 
حتی نگاهِ مردمِ محل درباره ی مسجد از زبان آنها و 
بادرِج تصویر پرسنلی ازآنها آورده شده است. و این 
نوعی خالقیت بود که کتابی در راستای مسجد ،با این 
ویژگی تألیف شده است و از سوی عام و خاص نظر 
شایسته ای بدان شد و مورد توجه قرار گرفت که در 
سال 1388 شمسی از دفتر کانون های فرهنگی هنریِ 
عالی مساجد کل کشور، بعنوان امام جماعت نمونه 

معرفی شدم.
سهولت  به  مردم  دارم.  مستمر  حضور  درمسجد 
در تمام وقت از اذان صبح تا پاسی از شب از فضای 
دلنشین و معنوی مسجد استفاده ی بهینه با آرامش 

کامل مینمایند.
یادآور مینمایم که جائی استخدام نیستم و باخانواده 
در منزل کوچکی درون مسجد زندگی مینمایم. گویا 
زندگی اینجانب بامسجد ومردم تلفیق شده است و 
ازطریق مسجد تأمین معاش مینمایم. دارای دو فرزند 
میباشم که آن عزیزان دارای تحصیالت دانشگاهی 
اینجانب وابسته به  هستند. الزم به ذکر است که 
هیچ جناح، حزب، قدرت، و چپ و راست و غیره نمی 
باشم. بلکه باتوکل به خداوند و استعانت از انبیاء و 
چهارده معصوم)علیهم السالم( و قرآن کریم  و در 
راستای  فرامین و رهنمون هایِ اسالم، همراه با مردم 
بوده و با تالش بر مردم داری از زمان اتمام ساخت 
مسجد امام رضا)ع( ، امامت این مسجدی که همچون 
نگین انگشتر در دهکده المپیک )تهرن( می درخشد 
را در محراب مسجد و درجمیع جهات مسجد، عهده 
دار شدم وهمچنان با روح انقالبی و والیی و مردمی 
)و باچندنفر ازنمازگزاران مسجد در جایگاه مشاور( به 
توصیه ی }و امرهم شورا بینهم{ مسجد را مدیریت 

مینمایم.
موارد اداری و یا خانوادگی بسیاری در منطقه در 
هر ساعاتی حتی قبل از نماز صبح و یا آخرشب به 
دفتر این مسجد مراجعه میکنند جهت مُهر و امضاء 

و تأییدیه.
همواره شب ها الی صبح با تلفن همراه پاسخگویی 

به مردم انجام میشود. بازخورد ها از اخالق اینجانب 
حکایت میکند که از بَدوِ گرفتن زمین از مسیر قانونی ، 

و همچنین ساخِت عمرانی )سخت افزاری( 
مسجد،  وهمینطور از زمان امامت در این مسجد، 
درتمام بخش های فرهنگی)نرم افزاری( فعال بوده ام 
که بخشی از بازخوردها در کتاب سیمای مسجد امام 

رضا )ع( آورده شده است.
ام   خانواده  بخصوص  و  مسجد  مأمومینِ  ازجمیعِ 
ِّ مسجد، صبر ,تحمل و  که در راستای ساخت و نِمُو
همکاری شایسته ای نمودند و همچنین از همکاران 
اجرائی و مشاوره ای مسجد، کمال تقدیر و تشکر را 
دارم و از خداوند رحمان صحت و رستگاری جملگی را 

خواهان و خواستارم. و از محضر
 مبارک شما مُعَزِّزان التماس دعا مسئلت میدارم و  
بر مبنای قرآن و اهل بیت بار دیگر متذکر می شوم 
از جمله به آیات زیر عمل به وظایف خویش نمودم. 

آنچه که ممکن بود.
از اسفندماه سال 1398 وقتی که بیماری ویروس 
کرونا) بیماری واگیردار ( همه ی کشور ها و به ویژه 
ایران را فراگرفت بر همین لحاظ فعالیت های فرهنگی 
مذهبی و ملی مسجد تعطیل شد و اما با هماهنگی 
جماعت  نماز  مدتی  بهداشت  وزارت   ( کرونا  ستاد 
تعطیل گشته و اما بار دیگر با هماهنگی ستاد کرونا 
رعایت  و  اجتماعی  فاصله  رعایت  با  جماعت  نماز 
پروتکل های اجتماعی برگزار گردید و امام  در زمان 
بیماری واگیردار مسجد همیشه مشغول  این  مدت 
فعالیت بوده و مردم گاهی نماز را فرادا می خواندند 
و همانا دفتر مسجد با حضور مستمر امام جماعت 
مردمی پاسخگوی مراجعات مردم) در خصوص مهر و 

امضاء امور اداری بوده و می باشد.
همکاری در تمام انتخابات و صندوق رای در مسجد 

اما رضا)ع( می باشد
}هذا من فضل ربی{ )قرآن کریم سوره ی نمل/آیه 

)40
}این  )و هر چیزی در حال و آینده( از فضل پروردگار 

من است. )و از خود چیزی ندارم({ 
لیس لاِلنسان ااّل ما َسعی )قرآن کریم سوره نجم/

آیه 39(
}برای انسان بهره ای )از نتیجه( نیست جز )آنچه( از 

سعی و تالش خودش)به او بدهیم(.{
إنّما یتقبّل الله من المتّقین)قرآن کریم/آیه27(

}همانا خدا ، تنها از پرهیزکاران میپذیرد{
واصبر علی ما یقولون)قرآن کریم سوره ی مزّمّل/

آیه 10(
}و بر گفتار )و آزار( شکیبا باش.{

واصبِر لِحُکم ربّک)قرآن کریم سوره ی طور/آیه 48(
}و در برابر حُکمِ پروردگارت شکیبایی کن{ 

البالغه صفحه ی  َّجربه)نهج  الت ِحفظُ  التّوفیقِ  من 
735/حکمت211(

}حفظ تجربه از توفیق )الهی( است{
ال یکلف الله نفسا اال وسعها ) سوره بقره آیه 285 (

}ما تکلیف نکرده ایم به هر کسی چیزی مگر به 
مقدار توانش{

اثر گذار اگر عُمرِ جاودان خواهی          که زندگانی 
هرکس به قدر آثار است

}صائب تبریزی{
موسس و امام جماعت مردمی مسجد امام رضا )ع( 

شیخ علی واشقانی فراهانی
ایام عزت مستدام           1400/2/27 تهران ) دهکده 

المپیک (

برگزاری ادعیه در طول هفته 
و تالوت قرآن یک صفحه بعد 

از نماز عشاء از جمله دعای 
ندبه صبح های جمعه و زیارت 
عاشورا و تالوت سوره جمعه و 
شب شنبه زیارت آل یاسین و 
شب چهارشنبه دعاوی توسل 

و شب جمعه دعای کمیل و 
قرائت قرآن بعد از نماز اعشاء 

یک صفحه و بیان آیات و 
روایات اخالقی در بین دو نماز 

ظهر و عصر و مغرب و اعشاء به 
مقتضای زمان

گزارش
چهارشنبه 25 آبان 1401/ شماره 1357
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تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود دیبــا روییــن تجــارت رادان درتاریــخ 1401/05/02 بــه شــماره ثبــت 1438 بــه شناســه ملــی 14011360513 ثبــت و امضا 
ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :واردات و صــادرات و خریــد و فــروش کلیــه 
کاالهــای مجــاز بازرگانــی، شــرکت در مناقصــه هــا و مزایــده هــا ، عقــد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی داخلــی و خارجی ، گشــایش اعتبــارات و ال ســی 
، اخــذ وام و تســهیالت ریالــی و ارزی از کلیــه بانــک هــا و موسســات مالــی و اعتبــاری داخلــی و خارجــی ، اخــذ نمایندگــی مجــاز از شــرکتها و موسســات داخلــی 
و خارجــی . درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان آذربایجان 
غربــی ، شهرســتان پلدشــت ، بخــش مرکــزی ، دهســتان زنگبــار ، روســتا قارقولــوق ســفلی، محلــه قارقلــوق ســفلی ، خیابــان داخــل روســتا ، کوچــه اصلــی ، 
پــالک 0 ، طبقــه همکــف کدپســتی 5877189486 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1,000,000 ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از 
شــرکا آقــای متیــن جلیــل زاده بــه شــماره ملــی 4920161549 دارنــده 300000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای علــی اکبــر حســن پور بــه شــماره ملــی 4920173024 
دارنــده 400000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای علیرضــا علــی پــور بــه شــماره ملــی 4920173431 دارنــده 300000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای 
متیــن جلیــل زاده بــه شــماره ملــی 4920161549 بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود آقای 
علــی اکبــر حســن پــور بــه شــماره ملــی 4920173024 بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مدت 
نامحــدود آقــای علیرضــا علــی پــور بــه شــماره ملــی 4920173431 بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه 
اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک - ســفته - بــروات - قراردادهــا و عقــود اســالمی و اوراق عــادی و اداری بــا امضــاء آقــای علــی اکبــر 
حســن پــور منفــرداً همــراه بــا مهــر شــرکت معتبراســت. اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار اتحــاد ملت جهــت درج آگهــی های 
شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان آذربایجان 

غربــی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ماکــو )1362249(

به  سفید  رنگ  صندوقدار  مدل  به  یک  تیبا  خودروی  مالکیت  سند  سبز  برگ 
به شماره شاسی   M15/8890850 به شماره موتور شماره پالک 17ل731ایران30 
NAS8111L880095به مالکیت خانم پروین حاتمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. )کد1401/08/385(

مدرک موقت تحصیلی اینجانب یوسف نجفی فرزند خانعلی به شماره شناسنامه 20 
و کد ملی 42317۶۶754 صادره از یاسوج در رشته کارشناسی رشته فناوری اطالعات 
از دانشگاه علوم و تحقیقات فارس مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. نوبت اول 

)کد1401/08/387(

برگ سبز یک دستگاه خودرو آمبوالنس فولکس مرکز پرستاری توحید تبریز به 
رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه :1۹۹2به  شماره پالک 15 -277س 41بشماره 
شاسی 13۹2۶1 و شماره موتور 02۹۸01  به نام صاحب سند : مرکز مشاوره ومراقبتهای 
پرستاری توحید تبریز مفقود شده است و از اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/388(

و  سفید   : خودرو  رنگ  و  تویوتا   : نقلیه  وسیله  نام  به  سواری  خودروی  کارت 
 : ایران 22 و شماره شاسی  : 893ص55  : 2014 و شماره پالک  نقلیه  مدل وسیله 
6t1bf9fk3ex498486 و شماره موتور : 2aru097800 به نام صاحب سند : مسعود 

اسماعیلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/08/389( 

سند کمپانی و برگ سبز خودروی  سواری به نام وسیله نقلیه : پراید و رنگ خودرو 
: سفید به مدل وسیله نقلیه : 111و شماره پالک : 77 ل 355 ایران 74و شماره شاسی 
: S5430091716321 و شماره موتور : 4687195 به نام صاحب سند : محمدعلی 

خزاعیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/08/390(

انتظامی13  شماره  به  متالیک  آبی  20۶مدل13۹۸  پژو  خودرو  سبز  برگ  اصل 
شاسی  شماره  به  و   182A0067393 موتور  شماره  و   14 ایران   3۸3 ه 
NAAP03EE8KJ339440 به مالکیت امیرمنصور ورناصری قندعلی مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/400(


