
 

P 1 / 4 
 

 

 قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی
 

 منظومه ای کامل از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است آستان قدس رضوی،

 
 

 قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی

آستان قدس رضوی، منظومه ای کامل از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است و حرم مطهر امام 
 .ها زائر از اقصی نقاط جهان است همچون نگینی درخشان، پذیرای میلیون( ع)رضا

1394/12/22  

 

 

؛ آیت هللا واعظ طبسی در مراسم یادبود و بزرگداشت خدمات ارزنده و ماندگار مهدی عزیزیان مهندس

ید ابراهیم حجت االسالم والمسلمین س آستان قدس رضوی و معرفی تولیت فقید نماینده ولی فقیه و

دهه خدمت صادقانه و  4در طول قریب به : جدید آستان قدس رضوی اظهار داشت تولیت ؛رئیسی

و قابل توجهی در مجموعه بارگاه منور ، خدمات شایسته (ره)خالصانه مرحوم آیت هللا واعظ طبسی 

ها بر پایه فقاهت، درایت و مدیریت دوراندیشانه آن مجاهد مبارز شکل  رضوی رقم خورد که تمامی آن

 .گرفته بود

 

با انتصاب یکی از یاران دیرین خود، یعنی مرحوم آیت ( ره)در آغازین روزهای پیروزی نهضت، امام خمینی

تاریخ  ان سرپرست و سپس تولیت آستان قدس رضوی، فصل جدیدی دربه عنو( ره)هللا واعظ طبسی

 .را گشودند که نقطه عطفی در تاریخ ایران و آستان مقدس رضوی رقم خورد آستان قدس رضوی

 

 

 احیای موقوفات

 

قفان و ها، استخراج دقیق نیات وا نامه وقف بازخوانی: آستان قدس رضوی گفتقائم مقام تولیت 

دارانه  در راستای اجرای امانت سرفصل 26کردهای موقوفات در بندی منظم درآمدها و هزینه دسته

گونه که مقام معظم رهبری اذعان فرمودند، آیت  قدر، از اولین اقداماتی بود که همان گران واقفان نیات

 .هللا واعظ طبسی بدان اهتمام ویژه ورزیدند

گیری بهینه از موقوفات در مصارف خود، احیاء و صیانت از حریم موقوفات و پرورش  بهرهعالوه بر این 

 .طور جد در دستور کار قرار داشته است ها به ورانه آن در طول این سال بهره

http://news.aqr.ir/portal/home/?news/19163/639760/48909/%20%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://news.aqr.ir/portal/home/?news/19163/639760/48909/%20%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://news.aqr.ir/Portal/home/?news/19163/136088/135534/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8%20%D8%B7%D8%A8%D8%B3%DB%8C
http://news.aqr.ir/Portal/home/?news/19163/136088/135534/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8%20%D8%B7%D8%A8%D8%B3%DB%8C
http://news.aqr.ir/portal/home/?news/19163/139682/851022/%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%20%C2%AB%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%C2%BB
http://news.aqr.ir/portal/home/?news/19163/139682/851022/%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%20%C2%AB%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%C2%BB
http://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/854228/%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AD%D8%AC%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/854228/%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AD%D8%AC%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/854228/%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AD%D8%AC%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/854228/%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AD%D8%AC%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://news.aqr.ir/Portal/home/?news/38388/5968/102201/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA
http://news.aqr.ir/Portal/home/?news/38388/5968/102201/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA
http://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/281185/
http://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/281185/
http://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/281185/
http://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/281185/
http://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/808947/%20%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D9%85%DA%86%D9%88%D9%86%20%C2%AB%D9%88%D9%82%D9%81%C2%BB
http://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/808947/%20%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D9%85%DA%86%D9%88%D9%86%20%C2%AB%D9%88%D9%82%D9%81%C2%BB
http://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/786935/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%20%DA%86%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%9F
http://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/740233/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%208%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81%20%D8%AD%D8%B1%D9%85%20%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/740233/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%208%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81%20%D8%AD%D8%B1%D9%85%20%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%B4%D8%A7%D9%86
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 برابری حرم مطهر رضوی 01توسعه 

و ایرانی بیوتات متبرکه، تحکیم ابنیه حرم مطهر با توجه به قدمت و حفظ  معماری اسالمی حفظ اصالت

 81ها از  رواق صحن و افزایش 9صحن به  3ها از  بنای تاریخی و میراث فرهنگی، افزایش تعداد صحن

های  سال اخیر است که با همه اقدام 33های شایسته تحسین در  رواق، از جمله اقدام 33رواق به 

 .قابل مقایسه نیستساله پیش از انقالب  8311نزدیک به 

 

هرچند حرم مطهر رضوی امروز دارای بیش از یک میلیون مترمربع زیربنا و فضای زیارتی و عبادی است، 

سازی  لیکن به دلیل حضور زائران پرشمار و افزایش روزافزون خیل ارادتمندان آن حضرت، توسعه و به

 .های سال جاری قرار گرفت فضاهای زیارتی در صدر برنامه

های در دست احداث از جمله  و نیز رواق مسجد گوهرشاد بخشیدن به تحکیم ایوان مقصوره سرعت

ها  برداری آن شاهد بهره 99اقداماتی است که با جدیت در حال پیگیری است و ان شا هللا در سال 

 .بود خواهیم

صحن  های ها و گلدسته تکمیل طرح توسعه حرم مطهر و معماری فضاهای اماکن متبرکه از جمله صحن

اصول معماری و فنی بدان سرعت بخشیده شده  که با رعایتهست اقدام مهم دیگری   جامع رضوی

 .است

برداری از آنها،  توسط شهرداری مشهد مقدس و بهره« شارستان رضوی»امیدواریم با تسریع در احداث 

  .ها و زیرگذر حرم مطهر رضوی مطابق با طرح اولیه به فضاهای زیارتی و عبادی افزوده شود پارکینگ

 

 

 

 فرهنگیحرم مطهر، قطب معنوی و 

 

السالم چون نگینی  سال از عمر انقالب اسالمی، حرم مطهر امام رضا علیه 33امروز با گذشت 

ها زائر از اقصی نقاط جهان است و این مهم با نیت خیر واقفین و تالش  درخشان، پذیرای میلیون

 .مستمر خادمین این بارگاه مطهر محقق شده است

 

زائران ارائه می شود و بارگاه منور رضوی به عنوان یک  روزی به امروز خدمات فرهنگی و رفاهی شبانه

 .قطب معنوی و فرهنگی در جهان اسالم می درخشد

 

اندیش مرحوم آیت هللا واعظ طبسی با حفاظت و صیانت از  مدیریت ژرف ،با برشمردن دالیل این توفیقات

مجموعه را به عنوان موقوفات و توسعه و عمران رقبات وقفی و عمل به نیات واقفان، توانست این 

 .ترین سازمان موقوفاتی جهان اسالم و پایگاه عظیم نشر معارف اسالم ناب تبدیل کند بزرگ

 

 

http://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/767085/9%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%209%20%D9%87%D9%86%D8%B1%20%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AD%D8%B1%D9%85%20%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/767085/9%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%209%20%D9%87%D9%86%D8%B1%20%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AD%D8%B1%D9%85%20%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://news.aqr.ir/Portal/home/?news/38388/62900/204973/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82
http://news.aqr.ir/Portal/home/?news/38388/62900/204973/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82
http://news.aqr.ir/Portal/home/?news/38388/62900/197339/
http://news.aqr.ir/Portal/home/?news/38388/62900/197339/
http://photo.aqr.ir/Portal/home/?Image/44370/7817/226982/photo.aqr.ir_sahne-jame-razavi.jpg
http://photo.aqr.ir/Portal/home/?Image/44370/7817/226982/photo.aqr.ir_sahne-jame-razavi.jpg
http://photo.aqr.ir/Portal/home/?Image/44370/7817/226982/photo.aqr.ir_sahne-jame-razavi.jpg
http://photo.aqr.ir/Portal/home/?Image/44370/7817/226982/photo.aqr.ir_sahne-jame-razavi.jpg
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 چشم اندازی روشن

 

ساله  9ساله در قالب دو برنامه عملیاتی  81را با آغاز برنامه راهبردی  8399آستان قدس رضوی سال 

 .رو دارد پیش 8414تا 

میلیون نفر در  41سال آینده به حدود  81شود آمار زائران حرم مطهر رضوی در  بینی می از آنجا که پیش

سال برسد، تمهیدات الزم برای گسترش خدمات در حوزه اماکن متبرکه رضوی، توسعه فضاهای 

ها، گسترش خدمات فرهنگی، حضور  مندی مناسب از موقوفات و صیانت از آن عبادتی و زیارتی، بهره

گیری مطلوب از  های فرهنگی و بهره سازی برای فعالیت و صنعت با هدف پشتوانه فعال در عرصه تولید

رود با تالش دست اندرکاران و مدیران دلسوز این  ها صورت گرفته است که امید می امکانات و ظرفیت

 .های استواری در این مسیر برداشته شود نهاد قدم

 

صدها مسجد . فرهنگی و اجتماعی است های ای کامل از فعالیت آستان قدس رضوی منظومه

عمومی و موزه، دو دانشگاه تا باالترین مقاطع  کتابخانه ها مدرسه، ، دهراهی های بین مجتمع و

های  های ورزشی، مجموعه تحصیلی، موسسات متعدد پژوهشی، هنری، چاپ و انتشارات، مجتمع

ای از جمله مؤسساتی هستند که توسط این نهاد برای ارائه انواع  بهداشتی، درمانی و مشاوره

 .ها و خدمات فرهنگی و اجتماعی به اقشار مختلف مردم بخصوص زائران ایجاد شده است برنامه

 

 

 توجه به مناطق محروم و کم برخوردار

 

خصوصاً مناطقی که موقوفات در آن قرار دارد  برخوردار و توسعه نیافته ارایه خدمات ویژه در مناطق کم

های  توسط مؤسسات ایجاد شده، مانند جنوب خراسان، همچون ساخت اماکن آموزشی، خوابگاه

پذیر و محرومان طبق  های فرهنگی و نیز امدادرسانی به اقشار آسیب آموزی، مساجد، مجتمع دانش

های  هت تسهیل زیارت، ساخت مجتمعهای بین راهی ج های موقوفاتی، احداث نمازخانه سرفصل

های بسیار دیگر از این دست،  ورزشی و ارایه خدمات عام المنفعه در حاشیه شهر مشهد و نمونه

 .ها بدان اهتمام شده است هایی است که در طول این سال سرفصل

 

 

 هزار خادم 01ارائه خدمات شبانه روزی 

 

های  طی سالو  ریتی در آستان قدس رضویهای مدی ترین سرفصل خدمت به زائران یکی از مهم

بردار به ارایه خدمت به صورت  گذشته با تغییر نگرش به خدمت در بارگاه منور رضوی، ارایه خدمت هزینه

روزی، بهترین  هزار دلداده به صورت شبانه 31گیری از خدمت افتخاری حدود  افتخاری بدل شد و با بهره

 .شود یه میشکل خدمت در این بارگاه ملکوتی ارا

حضور میلیونی زائران در طول سال سبب شده است هزاران برنامه فرهنگی متناسب با نیاز زائران 

  .شود در حرم مطهر رضوی برگزار  غیر ایرانی ایرانی و

 

رویکرد خدمت صادقانه و احترام به زائران در حرم مطهر ارائه می شود، با  برخی از اقداماتی که با

http://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/831240/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C
http://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/831240/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C
http://www.aqlibrary.ir/
http://www.aqlibrary.ir/
http://imamrezashrine.aqr.ir/Portal/Home/default.aspx
http://imamrezashrine.aqr.ir/Portal/Home/default.aspx
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و انجام تغییرات مدیریتی در حوزه  94رسانی در سال  های جدید خدمت مندی از شیوه بهره

به عنوان یک اولویت « ایجاد فضای مناسب زیارتی»و « رضایت و آرامش زائر»رسانی به زائران،  خدمات

 .دنبال شد

 

نی از رهبر معظم انقالب اسالمی در اولین روز سال، فراهم کردن شرایط زیارتی آسوده و آرام میزبا

حضرت  میهمانسرای برای تشرف زائران این بارگاه منور در طول سال، پذیرایی بیش از دو میلیون زائر در

در طول سال و نیز پذیرایی از قریب دو میلیون مجاور با غذای سرد و گرم در سفره اکرام رضوی  (ع) رضا

ها هزار زائر پیاده در مسیر تشرف به حرم مطهر، ایجاد شرایط  در ایام ماه مبارک رمضان، پذیرایی از ده

ان مناطق محروم کشور، بخشی آموز تشرف و زیارت آسان برای مستمندان و افراد کم بضاعت و دانش

  .از انبوه خدماتی است که در نظر گرفته و انجام شد

 

 

 توجه به اشتغال و توسعه در حوزه اقتصادی

 

های فرهنگی صورت  همه فعالیت ها و تالش ها در حوزه اقتصادی با رویکرد پشتیبانی از فعالیت

داری، عمران و ساختمان، ماشین  دامهای متنوعی همچون باغداری، کشاورزی،  فعالیت .گیرد می

ها مورد دیگر وجود دارد که زمینه  های لبنی، کنسرو، نان و ده سازی، فرآورده سازی، سدسازی، راه

های وابسته فراهم کرده و البته  صورت مستقیم در کارخانجات و شرکت هزار نفر به 89اشتغال را برای 

  .روند شمار می صادی بههزار نفر عائله سازمان اقت 01امروز بیش از 

 

های گذشته و در حالی  در شرایط رکوِد سال سازمان اقتصادی رضویآنچه قابل اشاره است، این که 

های اقتصادی متوقف شد، توانست با حفظ کیفیت کاالها،  که تولید بسیاری از کارخانجات و شرکت

روز و حفظ نیروهای کار  ید و بهتوسعه صادرات و کشف بازارهای جدید، خرید تجهیزات و امکانات جد

 .خود، کیفیت خدمات خود را در حد مطلوب نگه داشته و به چرخه اقتصاد کشور کمک کند

گیری از موقوفات انجام شده و در راستای  تمامی این اقدامات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، با بهره

ته و کوشش شده تا ضمن تحقق نیات خیر ارائه خدمات بهتر به زائران آن حضرت مورد استفاده قرار گرف

آستان . واقفان، مساعی الزم در جهت حفظ و ماندگاری این میراث ارزنده و تداوم ثمرات آن انجام پذیرد

های مردم  گاه دل قبله( علیه السالم)قدس رضوی متعلق به مردم است، چراکه حرم مطهر امام رضا 

 .است

حجت االسالم و  شایسته انتصاب انه انقالب اسالمی،ضمن سپاس از حسن نظر و توجه رهبر فرز

با که  میکنمو ابراز امیدواری  هبه سمت تولیت آستان قدس رضوی را تبریک گفت المسلمین رییسی

پشتوانه ظرفیت عظیم و جایگاه بلند و رفیع آستان قدس رضوی در ایران و جهان اسالم، تولیت جدید در 

تر به  افزایی و ارایه خدمات شایسته نظام اسالمی و مقام معظم رهبری، شکوه راستای تحقق منویات

 .خیل روزافزون زوار و رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمی، بیش از پیش موفق باشند

قدر  گزاری به این آستان و زائران گران با اعالم آمادگی خدام و کارکنان آستان قدس رضوی برای خدمت

های زیربنایی انجام شده  ، امید است شاهد تداوم فعالیتمنویات مقام معظم رهبریتای تحقق در راس

های جدیدتر و  با استفاده از شیوه... و  اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگیهای مختلف فکری،  در حوزه

ویژه مستضعفان و محرومان  های نو در خدمت به مردم و عموم اقشار جامعه به گیری از روش بهره

 .باشیم

 سایت آستان قدس رضویمنبع 

http://news.aqr.ir/Portal/home/?news/38388/62900/197520/
http://news.aqr.ir/Portal/home/?news/38388/62900/197520/
http://news.aqr.ir/Portal/home/?news/38388/62900/197520/
http://news.aqr.ir/portal/home/?news/19163/139682/854139/%D8%AD%D8%AC%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8%20%D8%B4%D8%AF
http://news.aqr.ir/portal/home/?news/19163/139682/854139/%D8%AD%D8%AC%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8%20%D8%B4%D8%AF
http://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/854228/%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AD%D8%AC%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/854228/%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AD%D8%AC%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/854228/%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AD%D8%AC%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/854228/%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AD%D8%AC%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C

