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ن��ج��ف��ی��ان- م��ت��ول��ی 

م��وق��وف��ات ادرس��ی��ان 

ترویج و اشاعه فرهنگ 

وقف را به عنوان جلوه 

س��ار  چ��ش��م��ه  از  ای 

ج����اری، ی��ک وظیفه 

همگانی قلمداد کرد.»محمود ادرسیان« با 

اشاره به اینکه فرهنگ وقف به عنوان باقیات 

صالحات و احسانی ماندگار در روایات اسالمی 

بسیار م��ورد تاکید ق��رار گرفته اس��ت، گفت: 

در این راستا با هدف بهره مندی شهروندان 

از مزایای اراضی شهری موقوفه ای با مجوز 

سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، تعدادی 

از اراضی موقوفه زنده یاد واقف خیراندیش 

حاج غالمحسین ادرسیان با کاربری مسکونی 

ب��ه ساخت در ضلع جنوبی کمربند  آم���اده 

شمالی شهر )خیابان بعثت(   واگذار شد.وی 

با تبریک پیشاپیش به مناسبت آغاز سال جدید 

و عید باستانی نوروز خدمت شهروندان عزیز 

اسفراینی، اف��زود: بدون شک فرهنگ فاخر 

وقف پنجره ای برای تحقق آتیه نیکو خواهد 

بود.»محمود ادرس��ی��ان« که مدت 10 سال 

تولیت موقوفات واقفان خیراندیش »ادرسیان« 

را عهده دار است با اشاره به لزوم ترویج و اشاعه 

فرهنگ وقف در جامعه، تصریح کرد: با تمام 

بی  همکاری  و  شایسته  همراهی  از  وج��ود 

دریغ همکاران در سازمان مرکزی اوق��اف و 

امور خیریه کشور سپاسگزاری می نمایم که 

شایسته و بایسته با متولی موقوفات ادرسیان 

همکاری خود را به منصه ظهور رسانده اند.

وی با سپاس از همکاری، همیاری و همراهی 

مدیران و متولیان اداره کل اوقاف و امور خیریه 

خراسان شمالی و اداره اوقاف و امور خیریه 

شهرستان دارالقرآن اسفراین، عنوان کرد: 

با همت مدیران اوقاف و امور خیریه در سطوح 

ملی، استانی و شهرستانی مجال واگذاری 

قطعاتی از اراضی با کاربری مسکونی آماده 

به ساخت فراهم شد تا شماری از شهروندان با 

قیمت های مناسب صاحب زمین شوند.متولی 

موقوفات ادرسیان هم چنین با تقدیر از همت 

واالی شهرداری اسفراین و 

اداره راه و شهرسازی اسفراین 

با  جانبه  همه  مشارکت  در 

ادرسیان،  موقوفات  متولی 

ت��ص��ری��ح ک���رد: پ��ی��ون��د همت 

مسئوالنه و متعهدانه شماری 

از مسئوالن و متولیان ما را 

بیش از پیش در برداشتن گام 

های جدی و ب��ااراده در تحقق اج��رای نیات 

واقفان مصمم می کند.»محمود ادرسیان« 

با اش��اره به اینکه متولی موقوفات ادرسیان 

آماده همکاری های الزم با کلیه شهروندان 

ام��ور موقوفات غیر متصرفی  اسفراینی در 

ادرسیان خواهد بود، افزود: دفتر موقوفات 

ادرسیان از ساعت 7:30 تا 12:30)ساعات 

اداری( همه روزه ب��ه ج��ز روزه���ای تعطیل 

ولیعصر  نبش  ولیعصر،  خیابان  در  مستقر 

9، آم��اده میزبانی از شهروندان فرهیخته و 

مستاجرین محترم موقوفه است.وی در پایان 

نیز با اشاره به اینکه وقف مایه حیات جاودانه 

واقف خواهد بود، تصریح کرد: امیدواریم در 

مسیر ترویج و اشاعه وقف بتوانیم یاد واقف 

بزرگ و خیراندیش مرحوم حاج غالمحسین 

ادرسیان را زنده نگه داریم. 

م���دی���ر م���رک���ز آم����وزش 

ک��وت��اه  تخصصی  ه���ای 

مدت جهاد دانشگاهی 

اسفراین از راه ان��دازی 

دپارتمان زبان خارجه با 

بهره گیری از اساتید مجرب و دانشگاهی شهرستان در 

سال جدید در این مرکز خبر داد.»امیر حسین اسکندری« 

با اش��اره به اینکه دپارتمان زب��ان خارجه مرکز آموزش 

های تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی اسفراین 

مجهز به الب��رات��وار زب��ان اس��ت، اف���زود: دپارتمان زبان 

خارجه مرکز آم��وزش های تخصصی کوتاه مدت جهاد 

دانشگاهی اسفراین در محیطی حرفه ای به آموزش زبان 

فراگیران خواهد پرداخت.وی با بیان اینکه مرکز مشاوره 

جهاد دانشگاهی با بهره گیری از مشاوران مجرب و نام 

آشنای شهرستان و استان جهت ارائه خدمات مشاوره 

ای در زمینه حقوقی، خانواده، فرزند پروری، اختالالت 

یادگیری کودکان، استرس، کار آفرینی و... آمادگی 

دارد، اظهار داش��ت: این مرکز در نظر دارد با توجه به 

استقبال دانش آم��وزان عزیز در مقاطع مختلف نسبت 

به برگزاری کالس های تقویتی و کنکور با بهره گیری از 

اساتید مجرب شهرستان و کشور اق��دام نماید تا ضمن 

ارتقای توان علمی دانش آموزان شهرستان در پیشبرد 

اهداف آموزشی خود نیز گامی موثر و ماندگار بردارد.وی 

با اشاره به آمادگی این مرکز جهت برگزاری کالس های 

کارآفرینی و اشتغال تصریح کرد: افراد مستعد و دارای 

طرح برای اخذ وام کارآفرینی و خود اشتغالی به صندوق 

کارآفرینی امید از سوی این مرکز معرفی خواهند شد تا از 

تسهیالت آن بهره مند شوند.وی عنوان کرد: مرکز آموزش 

های تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی اسفراین 

برنامه دوره عکاسی حرفه ای و طبیعت با بهره گیری از 

مدرسان برجسته استانی را در دستور کار خود دارد.وی 

با اشاره به شمار زیاد دانش آموختگان رشته کارشناسی 

حقوق در این شهرستان تصریح کرد: برگزاری دوره های 

آمادگی آزمون های کارشناسی ارشد، دکترا، وکالت، 

قضاوت و سردفتری با بهره گیری از اساتید مجرب از دیگر 

برنامه های این مرکز خواهد بود.

متولی موقوفات »ادرسیان« عنوان کرد:

وقف؛ احسان ماندگار

مدیرمرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی اسفراین خبر داد:

راه اندازی دپارتمان زبان خارجه در سال 96


