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مقدمه
کشـور، نقـش مهمـی در  از نهادهـای عمومـی  آسـتان قـدس رضـوی به عنـوان یکـی 
ایـن  ابعـاد  کـه  دارد  ایـران  سیاسـی  و  اقتصـادی  اجتماعـی،  فرهنگـی،  جریان هـای 
حکـم  در  انقـاب  معّظـم  رهبـر  هفت گانـه ی  مطالبـات  در  می تـوان  را  تأثیرگـذاری 
گفـت  بایـد  اسـاس  ایـن  بـر  نمـود1.  قـدس رضـوی مشـاهده  آسـتان  تولیـت  انتصـاب 
گسـترش فرهنـگ رضـوی از طریـق اجـرای مطالبـات فـوق،  کـه مسـئولین آسـتان، در 
وظیفـه ی سـنگینی برعهـده دارنـد. ایـن گـزارش تـاش دارد تا اقدامـات، تصمیمات و 
اظهـارات مسـئولین آسـتان قـدس رضـوی در سـال 1396 را بـا توجـه بـه مأموریت هـای 

آسـتان، از منابـع خبـری رسـمی مـرور و بررسـی نمایـد.

1.  این هفت محور عبارت اند از:
مصروف داشتن همه ی توش و توان در راه خدمتگزاری آستان قدس رضوی، قرار دادن خدمت به زائران به ویژه 
مستضعفان،  و  مستمندان  به ویژه  و  مجاوران  به  خدمت  به  اهتمام  برنامه ها،  رئوس  در  نیازمندان  و  ضعفاء 
قدس،  آستان  عظیم  فرهنگی  ظرفیت  از  بهره گیری  با  علیهم السالم  بیت  اهل  مکتب  و  قرآنی  معارف  ترویج 
نگهداری و نگهبانی از مجموعه ی فضاها و بناهای آستان قدس، حفاظت از موقوفات و بهره گیری بهینه از 

آن در مصارف خود و ساماندهی بنگاه های اقتصادی و خدماتی آستان قدس رضوی و انضباط قانونی آن ها 
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 فعالیت های آستان قدس رضوی
 در امور اقتصادی

در سـال 1377 فعالیت هـای اقتصـادی آسـتان قـدس از فعالیت هـای فرهنگـی جـدا 
و اردیبهشـت مـاه سـال 1383 بـا ثبـت قانونـی مؤسسـه ی سـازمان اقتصـادی رضـوی 
به صورت متمرکز پیگیری شـد1. این مجموعه ی اقتصادی در قالب بیش از 70 شـرکت 
کار از جملـه صنایـع داروسـازی، غذایـی،  و مؤسسـه، در حـوزه هـای مختلـف کسـب و 
گاز، فـن آوری  نسـاجی و فـرش، عمرانـی و سـاختمانی، کشـاورزی و دامپـروری، نفـت و 

اطاعـات، مالـی اقتصـادی و سـرمایه گـذاری، فعالیـت مـی نمایـد2. 
در سالی که گذشت آستان قدس در حوزه های عمرانی و کشاورزی فعالیت بیشتری 
نسـبت بـه سـایر حوزه هـا داشـت. در ایـن رابطـه می تـوان بـه ورود آسـتان بـه پروژه هـای 
کشـاورزی بـا رویکـرد خودکفایـی اشـاره  راه سـازی و ریلـی و تولیـد محصـوالت اساسـی 
کـه در تولیـد  کـه در جـای خـود قابـل تقدیـر هسـتند. هرچنـد انتظـار می رفـت  داشـت 
محصوالت اساسی کشاورزی مقوله »نهاده های فناورانه از قبیل تخم ماهی چشم زده، 

کار قـرار می گرفـت. گاو و غیـره« نیـز در دسـتور  مـرغ الیـن، اسـپرم 
»تأسیس بانک قرض الحسنه« نیز از جمله موضوعاتی بود که در سال 96 برای آستان 
قـدس خبرسـاز شـد و اظهـارات مختلفـی را به همراه داشـت. البته بایـد گفت که به رغم 
انعکاس فراوان رسانه ای و پیگیری های آستان، شعبه ای از بانک قرض الحسنه رضوی 

تأسیس نشد.

کد خبر: 59087 1.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 
2.  سایت سازمان اقتصادی رضوی/ معرفی سازمان
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کشور 10 |  | پایش مسائل راهبردی 

1-1 عرصه های سرمایه گذاری )عمرانی(

1-1-�1احداث�و�تکمیل�قطعه��5محور�مشهد-�سرخس
طـی سـال 96، هلدینـگ عمـران سـازمان اقتصـادی رضـوی1 اجرایی سـازِی چند پـروژه را 
کار خـود قـرار داد. یکـی از ایـن پروژه هـا احـداث و تکمیـل قطعـه  در سـطح ملـی در دسـتور 
کیلومتـر اسـت3. رئیسـی، مدیرعامـل شـرکت  5 محـور مشـهد- سـرخس2 بـه طـول 32.8 
کیلومتر از این پروژه خبر داد  مسکن و عمران قدس رضوی، شهریور 96 از بهره برداری 23 
که مابقی آن تا پایان سـال 96 به بهره برداری خواهد رسـید4. خاطرنشـان می سـازد  و گفت 

کنـون اخبـاری مبنـی بـر بهره بـرداری کامـل از این پروژه منتشـر نشـده اسـت. تا

1-1-�2تکمیل�قطعه�4/الف�راه�آهن�قزوین�-�رشت�-�انزلی�-�آستارا
کـه  قطعـه 4/الـف راه آهـن قزویـن - رشـت - انزلـی - آسـتارا5 از دیگـر پروژه هایـی اسـت 
کـرد6. شـهریور مـاه 96، رئیسـی، مدیرعامـل شـرکت  در سـال 96، آسـتان قـدس بـه آن ورود 
عمـران و مسـکن آسـتان قـدس رضـوی از پیشـرفت 95 درصـدی ایـن پـروژه خبـر داد. وی 

اعـام نمـود کـه پـروژه مذکـور تـا پایـان تابسـتان بـه اتمـام می رسـد7.

که با هدف تأمین منابع  1.  مؤسسه سازمان اقتصادی رضوی از واحدهای زیرمجموعه آستان قدس رضوی است 
گردیده و در حوزه  مالی مطمئن و پایدار جهت انجام مسؤولیت های اجتماعی و فرهنگی آستان قدس رضوی ایجاد 
و  کشاورزی  و فرش، عمرانی و ساختمانی،  از جمله صنایع داروسازی، غذایی، نساجی  کار  و  کسب  های مختلف 
نماید./ سایت سازمان  فعالیت می  گذاری،  و سرمایه  اقتصادی  مالی  اطالعات،  آوری  گاز، فن  و  نفت  دامپروری، 

اقتصادی رضوی/ معرفی
کشورهای  که تنها شاهراه ورود به  2.  محور مشهد- سرخس بخشی از محور ترانزیتی بندرعباس- سرخس است 
گمرک سرخس از این محور جابجا می شود./ پایگاه اطالع  آسیای میانه به شمار می رود بیش از ۳0 درصد ترانزیت 

رسانی آستان قدس /کدخبر: 1۳12099
کد خبر: 251 ۳.  سایت سازمان اقتصادی رضوی/ 

4.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس /کدخبر: 1۳12099
ح عظیم راه آهن قزوین - رشت - انزلی - آستارا و جزو حلقه های  کیلومتر، بخشی از طر 5.  این پروژه به طول 14/65 

که با پیمان کاری شرکت مسکن و عمران قدس رضوی در حال انجام است. مفقودی ریلی ایران به شمار می رود 
کد خبر: 206 6.  سایت سازمان اقتصادی رضوی/ 
کد خبر: 206 7.  سایت سازمان اقتصادی رضوی/ 

http://reorazavi.org/Introduction/60
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1312099/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%E2%80%93-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%9B-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1312099/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%E2%80%93-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%9B-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://omran.reorazavi.org/26480/NewsDetailHo
http://omran.reorazavi.org/26480/NewsDetailHo
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1312099/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%E2%80%93-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%9B-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1312099/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%E2%80%93-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%9B-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://omran.reorazavi.org/26396/NewsDetailHo
http://omran.reorazavi.org/26396/NewsDetailHo
http://omran.reorazavi.org/26396/NewsDetailHo
http://omran.reorazavi.org/26396/NewsDetailHo
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گمانه�زنی�درباره�ورود�آستان�به�پروژه�تکمیل�خط�ریلی�چابهار�-�سرخس �3-1-1
بـه  دسترسـی  کـه  مـی رود  شـمار  بـه  مسـیرهایی  ازجملـه  سـرخس  ـ  چابهـار  ریلـی  خـط 
کشـورهای شـرق آسـیا1، کشـورهای آسـیای مرکـزی2 را فراهـم می نمایـد3. ایـن محـور ریلـی از 
کندی پیش  سال 89 در دست ساخت است؛ لکن به سبب محدودیت منابع دولتی با 
گذشـته، زمزمه هایـی مبنـی بـر ورود آسـتان قـدس رضـوی بـه پـروژه  مـی رود. طـی ماه هـای 
تکمیـل خـط ریلـی چابهـار - سـرخس مطرح شـد؛ در همیـن خصوص و به زعـم الجوردی، 
گـروه حمل ونقـل مرکـز مطالعـات اقتصـادی دانشـگاه علـم و صنعـت، آسـتان قـدس  مدیـر 
در راسـتای اجـرای بخشـی از مأموریت هـای محرومیت زدایـی خـود به ویـژه در شـرق کشـور 
کنون مواضع مسـئولین آسـتان قدس  می توانـد متولـی اجـرای این پروژه شـود4. بااین حال تا

رضـوی دراین بـاره در رسـانه ها منتشـر نشـده اسـت.

1-1-�4همکاری�در�تکمیل�پروژه�ریلی�گرگان�-�مشهد
پـروژه ریلی گـرگان - مشـهد، نخسـتین بـار سـال 1388 بـا حضـور رئیـس مجلـس و وزیـر 
آغـاز  از  سـال  هشـت  از  بیـش  گذشـت  با لکـن  شـد.  زنـی  کلنـگ  شهرسـازی  و  راه  وقـت 
کنـون بـه دلیـل کمبـود منابـع دولتـی5 بـه فاز  عملیـات اجرایـی آن و چهـار بـار کلنـگ زنـی تا

اجـرا نرسـیده اسـت6.

کره، ژاپن، تایلند 1.  هند، چین، مالزی، 
کستان 2.  قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان و پا

۳.  خبرگزاری مهر/کدخبر: 4217667
4.  خبرگزاری مهر/کدخبر: 4192244

کدخبر: 96052112788 5.  خبرگزاری ایسنا/ 
کدخبر: 406۳474 6.  خبرگزاری مهر/ 

رنجبران، مدیرعامل هلدینگ عمران رضوی، اعالم نمود که طراحی 
گرگان - بجنورد - مشهد با همکاری یک شرکت  و ساخت راه آهن 
را  پروژه  درصد   ٨۵ وی،  گفته  به  می شود.  اجرا  رضوی  قدس  آستان  و  چینی 

سرمایه گذار خارجی و ١۵ درصد آن را آستان قدس تأمین می کند.  

https://www.mehrnews.com/news/4217667
https://www.mehrnews.com/news/4217667
https://www.mehrnews.com/news/4192244
https://www.mehrnews.com/news/4192244
https://www.isna.ir/news/96052112788
https://www.isna.ir/news/96052112788
https://www.mehrnews.com/news/4063474
https://www.mehrnews.com/news/4063474
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کـه طراحـی و  بهمن مـاه 96 رنجبـران، مدیرعامـل هلدینـگ عمـران رضـوی، اعـام نمـود 
گرگان - بجنورد - مشـهد با همکاری یک شـرکت چینی1 و آسـتان قدس  سـاخت راه آهن 
گفتـه وی، ٨5 درصـد پـروژه را سـرمایه گذار خارجـی و ١5 درصـد  رضـوی اجـرا می شـود. بـه 
آن را دولـت تأمیـن می کنـد. خاطرنشـان می سـازد بـه گفتـه قربانـی، نماینـده مجلـس، طبق 
گرفته بین وزارت راه و شهرسـازی و آسـتان قدس، سـهم 15 درصدی دولت  توافق صورت 

را آسـتان قـدس تأمیـن می کنـد2.

1-1-�5آغاز�عملیات�احداث�آزادراه�مشهد�-�چناران�-�قوچان
نتایـج مطالعـات ترافیکـی و وضعیـت سـطح سـرویس محـور مشـهد - چنـاران، نشـان 
می دهـد احـداث آزادراه در ایـن حدفاصـل ضـروری اسـت3. شـهریورماه 96 آزادراه مشـهد 
کیلومتـر از طریـق انعقـاد قـرارداد میـان وزارت راه  - چنـاران - قوچـان بـه طـول تقریبـی 120 
گام  گرفـت. بـر ایـن اسـاس و در  کار قـرار  و شهرسـازی بـا آسـتان قـدس رضـوی، در دسـتور 
نخسـت، مقرر شـد آزادراه محور مشـهد -چناران به طول تقریبی 50 کیلومتر و طی 3 سـال 

احـداث شـود4.
رنجبـران، رئیـس هیئت مدیره شـرکت مسـکن و عمران قـدس رضوی، در رابطه بـا قرارداد 
بـه  کـرد سـازمان اقتصـادی رضـوی  ایـن پـروژه اعـام  و نحـوه مشـارکت آسـتان قـدس در 
نمایندگـی از آسـتان قـدس رضـوی، سـاخت آزادراه مشـهد چنـاران را به صـورت مشـارکتی 
در قالـب 70 درصـد آسـتان قـدس رضـوی و 30 درصـد وزارت راه و شهرسـازی به صـورت 
قـرارداد سـرمایه گذاری، بـه روش سـاخت، بهره بـرداری و انتقـال )BOT( در دسـتور کار خود 

قرار داده اسـت5.

1.  سایناهیدرو
2.  خبرگزاری صدا و سیما/کدخبر: 20۳1405

کد خبر: 1۳10456 ۳.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 
کد خبر: 1۳10456 4.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 
کد خبر: 1۳61۳52 5.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 

http://news.aqr.ir/Portal/home/?news/38388/5968/102124/آستانقدسرضوي
http://www.iribnews.ir/fa/news/2031405
http://www.iribnews.ir/fa/news/2031405
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1310456/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF--%DA%86%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%DA%AF-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1310456/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF--%DA%86%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%DA%AF-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1310456/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF--%DA%86%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%DA%AF-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1310456/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF--%DA%86%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%DA%AF-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1361352/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7(%D8%B9)-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1361352/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7(%D8%B9)-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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1-1-�6تصمیم�به�ساخت�باند�دوم�بزرگراه�شیروان�-�بجنورد
کـه در  تصمیـم بـه سـاخت بانـد دوم بزرگـراه شـیروان - بجنـورد1 از دیگـر پروژه هایـی اسـت 
کارفرمای این پروژه، اداره کل راه و ترابری خراسان  کرد2.  سال 96، آستان قدس به آن ورود 
فعالیـت  پیمـان کار  به عنـوان  قـدس رضـوی،  و عمـران  و شـرکت مسـکن  اسـت  شـمالی 
می کنـد.3 مدیرعامـل شـرکت عمـران و مسـکن آسـتان قـدس رضـوی، یکـی از مزایـای ایـن 

کـرد4. کاهـش تصادفـات جـاده ای عنـوان  طـرح را 

1-1-�7احداث�مجتمع�های�مسکونی،�تجاری�و�اقامتی�
رسـید،  بهره بـرداری  بـه   96 سـال  در  کـه  قـدس  آسـتان  سـاختمانی  پروژه هـای  ازجملـه 
می توان به »مجتمع تجاری، اقامتی ثامن مشـهد« اشـاره کرد5. مدیرعامل شـرکت مسـکن 
و عمـران قـدس رضـوی، احـداث ایـن مجتمـع را اقدامـی در راسـتای خدمت رسـانی بـه 

زائـران دانسـت.
عملیات احداث پروژه مشـارکتی مشـهد مال )دارای فضای تجاری، هتل و برج اقامتی 
و اداری( با مشـارکت بخش خصوصی با سـهم 51% و آسـتان قدس رضوی با سـهم %49، 
گفتـه آیـت اهلل رئیسـی، آسـتان قـدس از پـروژه  گردیـد6. آذرمـاه 96 و بـه  در سـال 1390 آغـاز 
گران قیمـت، منجـر بـه  گفتـه وی ایـن قبیـل پروژه هـای  تجـاری مشـهد مـال خـارج شـد؛ بـه 
عرضه محصوالت شـرکت های خارجی می شـود و با تولید ملی، توسـعه صنعتی و تحقق 

اقتصاد مقاومتی تناسـبی ندارد.7.
نمونـه دیگـری از پروژه هـای سـاختمانی آسـتان قـدس، پـروژه مسـکونی بـرج قـدس اسـت 

کیلومتر / خبرگزاری مهر/کدخبر: 899256 1.  بجنورد به طول 62 
کد خبر: 204 2.  سایت سازمان اقتصادی رضوی/ 

کد خبر: 96061207161 ۳.  خبرگزاری ایسنا/ 
4.  خبرگزاری ایسنا/کدخبر: 96061207161

5.  این مجتمع در منطقه میدان شهدا مشهد با زیربنای مفید 20780 مترمربع در 15 سقف در دست ساخت است.
ج هاو مجتمع های تجاری ایران 6.  سامانه اطالع رسانی و خرید و فروش بر

کدخبر: 6۳55۳57 7.  باشگاه خبرنگاران جوان / 

https://www.mehrnews.com/news/899256
https://www.mehrnews.com/news/899256
http://omran.reorazavi.org/26389/NewsDetailHo.
http://omran.reorazavi.org/26389/NewsDetailHo.
https://www.isna.ir/news/96061207161/
https://www.isna.ir/news/96061207161/
https://www.isna.ir/news/96061207161
https://www.isna.ir/news/96061207161
http://itiss.ir/productdetails.aspx?itemid=63
http://itiss.ir/productdetails.aspx?itemid=63
https://www.yjc.ir/fa/news/6355357
https://www.yjc.ir/fa/news/6355357


کشور 14 |  | پایش مسائل راهبردی 

کـه در زمینـی بـه مسـاحت 3 هـزار مترمربـع در منطقـه جانبـاز مشـهد قـرار دارد1. براسـاس 
اخبـار، پیشـرفت سـاخِت ایـن مجتمـع تـا شـهریور 95، 43 درصـد عنـوان شـد2.

خاطرنشـان می سـازد کـه بـا توجه بـه مأموریت های آسـتان قدس رضوی، خـروج این نهاد 
از پروژه هایـی نظیـر مشـهد مـال، قابـل انتظـار و البته تحسـین اسـت؛ بـا این اوصـاف، ادامه 

حضـور آسـتان در پـروژه ی بـرج قـدس، محل تأمـل خواهد بود.

1-1-�8امضای�تفاهم�نامه�برای�بازسازی�عتبات
کـه سـال 96 مسـئولین هلدینـگ عمـران سـازمان اقتصـادی رضـوی بـا  کراتـی  طـی مذا
رابطـه  امضـاء شـد. در همیـن  قـرارداد  مسـئولین سـتاد عتبـات عالیـات داشـتند؛ چنـد 

کـرد: می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره 
امضـاء تفاهم نامـه به منظـور سـاخت صحـن حضـرت عقیلـه )سـام اهلل علیهـا( حـرم . 1

کربـا امـام حسـین )علیه السـام( در 
کاشـی بخشـی از صحـن حضـرت زهـرا )سـام اهلل علیهـا( در نجـف . 2 تولیـد و نصـب 

اشرف3

1-2 عرصه های سرمایه گذاری )کشاورزی(

کشور کشت�برخی�از�محصوالت�اساسی� �1-2-1
محصـوالت  در  خودکفایـی  و  غذایـی  امنیـت  کشـور،  دغدغه هـای  مهم تریـن  از  یکـی   
محصـوالت  خودکفایـی  مسـیر  در  حرکـت  رو  همیـن  از  اسـت.  کشـاورزی  اسـتراتژیک 
اساسـی ضـروری بـه نظـر می رسـد. در همیـن راسـتا آسـتان قـدس بـا اسـتفاده از ظرفیـت  
هلدینگ هـای کشـاورزی خـود در زمینـه کشـت این نـوع محصوالت )ازجملـه گندم، جو، 
کشـت و مقـدار محصـول تولیدشـده از  کـرد. جزئیـات سـطح زیـر  کلـزا و چغنـدر( فعالیـت 

کد خبر: ۳64 1.  سایت سازمان اقتصادی رضوی/ 
کد خبر: 1040761/16۳5۳7/161687 2.   معاونت فنی و عمران موقوفات آستان قدس رضوی؛ 

کد خبر: 468 ۳.  سایت سازمان اقتصادی رضوی/ 

http://omran.reorazavi.org/27191/NewsDetailHo
http://omran.reorazavi.org/27191/NewsDetailHo
https://www.aqr.ir/Portal/home/?news/161687/163537/1040761/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B3-(%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86)
https://www.aqr.ir/Portal/home/?news/161687/163537/1040761/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B3-(%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86)
http://omran.reorazavi.org/27257/NewsDetailHo
http://omran.reorazavi.org/27257/NewsDetailHo
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سـوی هلدینگ هـای آسـتان قـدس در جـدول زیـر ذکـر شـده اسـت. 

هلدینگنوع
سطح زیر 

کشت 
)هکتار(

مقدار 
تولید 
)تن(

تولید در 
هر هکتار 

)تن(

متوسط تولید 
در هکتار در 

کشور

رکورد تولید 
در هکتار 
در کشور

سال 
زراعی

دم
گن

شرکت کشاورزی 
رضوی1

260

شر 
منت

ده
-نش

213

97
-9

6

شرکت کشاورزی و 
موقوفات چناران3

1414503.296
-9

5

شرکت کشت و صنعت 
انابد4

97

شر 
منت

ده
97-نش
-9

6

شرکت کشت و صنعت 
سرخس5

1286004.796
-9

5

مؤسسه موقوفات و 
کشاورزی سمنان6

21

شر 
منت

ده
97-نش
-9

6

مؤسسه موقوفات 
و کشاورزی جنوب 

خراسان7
441914.396

-9
5

کد خبر: 408 کشاورزی رضوی/  1.  سایت شرکت 
2.  خبرگزاری مهر/کدخبر: 40847۳6

کد خبر: 204 کشاورزی و موقوفات چناران/  ۳.  سایت شرکت 
کد خبر: ۳95 کشت و صنعت انابد/  4.  سایت شرکت 

کد خبر: 178 کشاورزی سرخس/  5.  سایت شرکت 
کد خبر: ۳79 کشاورزی سمنان/  6.  سایت مؤسسه موقوفات و 

کد خبر: 70 کشاورزی جنوب خراسان/  7.  سایت مؤسسه موقوفات و 

http://rac.reorazavi.org/27056/NewsDetailCo
http://rac.reorazavi.org/27056/NewsDetailCo
https://www.mehrnews.com/news/4084736
https://www.mehrnews.com/news/4084736
http://cae.reorazavi.org/26392/NewsDetailCo.
http://cae.reorazavi.org/26392/NewsDetailCo.
http://aai.reorazavi.org/26768/NewsDetailCo
http://aai.reorazavi.org/26768/NewsDetailCo
http://sai.reorazavi.org/26349/NewsDetailCo
http://sai.reorazavi.org/26349/NewsDetailCo
http://sae.reorazavi.org/26717/NewsDetailCo
http://sae.reorazavi.org/26717/NewsDetailCo
http://sea.reorazavi.org/26144/NewsDetailCo
http://sea.reorazavi.org/26144/NewsDetailCo


کشور 16 |  | پایش مسائل راهبردی 

هلدینگنوع
سطح زیر 

کشت 
)هکتار(

مقدار 
تولید 
)تن(

تولید در 
هر هکتار 

)تن(

متوسط تولید 
در هکتار در 

کشور

رکورد تولید 
در هکتار 
در کشور

سال 
زراعی

جو

شرکت کشاورزی 
رضوی1

230

شر 
منت

ده
97-نش
-9

6

شرکت کشاورزی و 
موقوفات چناران2

2267830.896
-9

5

شرکت کشت و صنعت 
انابد3

352

شر 
منت

ده
97-نش
-9

6

مؤسسه موقوفات و 
کشاورزی سمنان4

45

شر 
منت

ده
97-نش
-9

6

مؤسسه موقوفات 
و کشاورزی جنوب 

خراسان5
20753.7596

-9
5

کد خبر: 408 کشاورزی رضوی/  1.  سایت شرکت 
کد خبر: 204 کشاورزی و موقوفات چناران/  2.  سایت شرکت 

کد خبر: ۳95 کشت و صنعت انابد/  ۳.  سایت شرکت 
کد خبر: ۳80 کشاورزی سمنان/  4.  سایت مؤسسه موقوفات و 

کد خبر: 74 کشاورزی جنوب خراسان/  5.  سایت مؤسسه موقوفات و 

http://rac.reorazavi.org/27056/NewsDetailCo
http://rac.reorazavi.org/27056/NewsDetailCo
http://cae.reorazavi.org/26392/NewsDetailCo.
http://cae.reorazavi.org/26392/NewsDetailCo.
http://aai.reorazavi.org/26768/NewsDetailCo
http://aai.reorazavi.org/26768/NewsDetailCo
http://sae.reorazavi.org/26719/NewsDetailCo
http://sae.reorazavi.org/26719/NewsDetailCo
http://sea.reorazavi.org/26154/NewsDetailCo
http://sea.reorazavi.org/26154/NewsDetailCo
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هلدینگنوع
سطح زیر 

کشت 
)هکتار(

مقدار 
تولید 
)تن(

تولید در 
هر هکتار 

)تن(

متوسط تولید 
در هکتار در 

کشور

رکورد تولید 
در هکتار 
در کشور

سال 
زراعی

لزا
ک

شرکت کشاورزی 
رضوی1

شر 100
منت

ده
-نش

3.52103

97
-9

6

شرکت کشت و صنعت 
اسفراین4

شر 22
منت

ده
97-نش

-9
6

شرکت کشت و صنعت 
انابد5

شر 340
منت

ده
97-نش

-9
6

شرکت کشت و صنعت 
سرخس6

54771.496
-9

5

در
غن

چ

شرکت کشاورزی 
رضوی7

1265 هزار185

5981759

96
-9

5

شرکت کشاورزی و 
موقوفات چناران10

199505096
-9

5

شرکت کشت و صنعت 
اسفراین11

4015001237.596
-9

5

کد خبر: 408  کشاورزی رضوی/  1.  سایت شرکت 
2.  اقتصاد آنالین /کدخبر: 24۳505

۳.  خبرگزاری ایسنا/کدخبر: 9604100۳991
کد خبر: ۳25 کشت و صنعت اسفراین/  4.  سایت شرکت 
کد خبر: ۳88 کشت و صنعت اسفراین/  5.  سایت شرکت 
کد خبر: 175 کشت و صنعت سرخس/  6.  سایت شرکت 

کد خبر: 409 کشاورزی رضوی/  7.  سایت شرکت 
8.  خبرگزاری ایرنا/کدخبر: 828۳0774

کد خبر: 7۳280 9.  خبرگزاری ایسنا )کرمانشاه(/ 
کد خبر: ۳87 کشاورزی و موقوفات چناران/  10.  سایت شرکت 

کد خبر: ۳۳7  کشت و صنعت اسفراین/  11.  سایت شرکت 
12.  این رقم پیش بینی شده است

http://rac.reorazavi.org/27056/NewsDetailCo
http://rac.reorazavi.org/27056/NewsDetailCo
http://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-67/243505-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-67/243505-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/96041003991
https://www.isna.ir/news/96041003991
http://eai.reorazavi.org/26613/NewsDetailCo
http://eai.reorazavi.org/26613/NewsDetailCo
http://aai.reorazavi.org/26749/NewsDetailCo
http://aai.reorazavi.org/26749/NewsDetailCo
http://sai.reorazavi.org/26344/NewsDetailCo
http://sai.reorazavi.org/26344/NewsDetailCo
http://rac.reorazavi.org/27059/NewsDetailCo
http://rac.reorazavi.org/27059/NewsDetailCo
http://www.irna.ir/fa/News/82830774
http://www.irna.ir/fa/News/82830774
http://cae.reorazavi.org/26746/NewsDetailCo
http://cae.reorazavi.org/26746/NewsDetailCo
http://eai.reorazavi.org/26635/NewsDetailCo
http://eai.reorazavi.org/26635/NewsDetailCo


کشور 18 |  | پایش مسائل راهبردی 

هلدینگنوع
سطح زیر 

کشت 
)هکتار(

مقدار 
تولید 
)تن(

تولید در 
هر هکتار 

)تن(

متوسط تولید 
در هکتار در 

کشور

رکورد تولید 
در هکتار 
در کشور

سال 
زراعی

ی
فه ا

علو
ت 

ذر

شرکت کشاورزی 
رضوی1

696 هزار90
-9

5

شرکت کشت و صنعت 
انابد2

40150096
-9

5

شرکت کشت و صنعت 
سرخس3

62265096
-9

5

جه
شرکت کشت و صنعت یون

سرخس4
350240096

-9
5

کشـاورزی،  کاالهـای اساسـی  تولیـد  بـه مقولـه  قـدس  آسـتان  ورود  کـه  متذکـر می گـردد 
کـه میـزان محصـول تولیـدی در یـک هکتـار  اتفاقـی مثبـت اسـت امـا بایـد توجـه داشـت 
یـادی بـا رکوردهـای کشـوری دارد؛ لـذا بـه نظـر  از شـرکت های تابعـه آسـتان قـدس فاصلـه ز
افزایـش  بـرای  برنامه ریـزی  ایـن شـرکت ها در سـال جدیـد  اولویت هـای  از  می رسـد یکـی 
کشـاورزی  کـه نهاده هـای فناورانـه  بهـره وری خـود باشـد. ضمنـًا نبایـد از نظـر دور داشـت 
)تخم ماهی چشـم زده، مرغ الین، اسـپرم گاو و غیره( نیز از محصوالت اساسـی محسـوب 
کـه متأسـفانه کشـور بـرای تأمیـن آن هـا بـه خـارج وابسـته اسـت؛ لـذا ورود آسـتان  می شـوند 

قـدس بـه تولیـد ایـن محصـوالت نیـز شایسـته خواهـد بـود.

کد خبر: ۳72 کشاورزی رضوی/  1.  سایت شرکت 
کد خبر: 256 کشت و صنعت انابد/  2.  سایت شرکت 

کد خبر: ۳۳4 کشت و صنعت سرخس/  ۳.  سایت شرکت 
کد خبر: 17۳ کشت و صنعت سرخس/  4.  سایت شرکت 

http://rac.reorazavi.org/26705/NewsDetailCo
http://rac.reorazavi.org/26705/NewsDetailCo
http://aai.reorazavi.org/26490/NewsDetailCo
http://aai.reorazavi.org/26490/NewsDetailCo
http://sai.reorazavi.org/26629/NewsDetailCo
http://sai.reorazavi.org/26629/NewsDetailCo
http://sai.reorazavi.org/26340/NewsDetailCo
http://sai.reorazavi.org/26340/NewsDetailCo
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گلخانه�ای گلخانه�ها�و�تولیدات� گسترش� �2-2-1
توسـعه کشـاورزی گلخانه ای محور دیگری از فعالیت های آسـتان درزمینه ی کشاورزی  
خراسـان،  خشـک  اقلیـم  بـه  توجـه  بـا  رضـوی،  قـدس  آسـتان  تولیـت  گفتـه  بـه  اسـت. 
کشـاورزی مرغـوب در فصـول مختلـف سـال،  کم آبـی و نیـاز بـه محصـوالت  مشـکات 
معـاون  رابطـه  همیـن  در  اسـت1.  ضـروری  گلخانـه ای  تولیـدات  و  گلخانه هـا  گسـترش 
ک و اراضی آسـتان قدس رضوی اعام کرد قطعه زمینی به مسـاحت سـه هکتار واقع  اما
در شـهر مشـهد به منظـور احـداث گلخانـه در اختیـار سـازمان اقتصـادی رضـوی قرارگرفتـه 
است2. همچنین در مرداد ماه سال 96 با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس عملیات 
گلخانـه ١٠٠ هکتـاری آغـاز شـد3. معـاون پارلمانـی آسـتان قـدس  اجرایـی پـروژه احـداث 
رضـوی نیـز در دی مـاه سـال 96 اظهـار داشـت آسـتان قـدس در حـال تهیـه طـرح احـداث 
شـهرک گلخانه ای در اسـتان سـمنان اسـت4. البته در رابطه با جزئیات این طرح اخباری 

منتشر نشد.

گیاهان�دارویی�و�راه�اندازی�صنایع�تبدیلی�آن 1-2-3تولید�برخی�از�
گیاهان دارویی و راه اندازی خط فرآوری و اسانس گیری از دیگر اقدامات  تولید برخی از 
کشـت  آسـتان قدس در سـال 96 محسـوب می شـود. به اعتقاد برکی، مدیرعامل شـرکت 

کد خبر: 11946۳7 1.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 
کد خبر: 1294۳01 2.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 

کد خبر: 12797۳۳ ۳.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 
4.  خبرگزاری فارس/کدخبر: 1۳96102700005۳

الین،  غ  مر چشم زده،  ماهی  )تخم  کشاورزی  فناورانه  نهاده های 
که  گاو و غیره( نیز از محصوالت اساسی محسوب می شوند  اسپرم 
متأسفانه کشور برای تأمین آن ها به خارج وابسته است؛ لذا ورود آستان قدس به 

تولید این محصوالت نیز شایسته خواهد بود.   

https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1194637/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1194637/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1294301/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1294301/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://www.aqr.ir/Portal/home/?news/655746/662254/1279733/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://www.aqr.ir/Portal/home/?news/655746/662254/1279733/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://semnan.farsnews.com/news/13961027000053
http://semnan.farsnews.com/news/13961027000053
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گیاهـان دارویـی، راهـی بـرای برون رفـت از بحـران  و صنعـت اسـفراین، تولیـد و فـرآوری 
کم آبـی اسـت. بـه گفتـه وی، ایـن شـرکت در نظـر دارد در سـال 96 تولید و فـرآوری تعدادی 
عمدتـًا  وی،  گفتـه  بـه  کنـد.  آغـاز  آزمایشـی  به صـورت  را  اقتصـادی  دارویـی  گیاهـان  از 
و  آرایشـی  گیاهـی،  داروهـای  تولیـد  صنعـت  در  یـادی  ز مصـارف  کـه  گیاهانـی  اسـانس 
بهداشـتی دارنـد تولیـد خواهـد شـد و در ایـن رابطـه نیـاز واحدهـای تولیـدی آسـتان قـدس 

رضـوی در اولویـت خواهـد بـود1.

1-3 عرصه های سرمایه گذاری )صنعت(

1-3-�1نوسازی��4000دستگاه�اتوبوس�فرسوده�از�سوی�شرکت�شهاب�خودرو
بـا مشـارکت شـرکت  ایـران  نـام لیانـد موتـور  بـا  از سـال 1345  شـرکت شـهاب خـودرو 
کامیـون و اتوبـوس فعالیـت تولیـدی خـود را آغـاز  لیانـد موتـورز انگلسـتان جهـت مونتـاژ 
گستـــرش و نوسازی صنایع ایـــــران خارج و به  نمود2 و در سال 1378 از پوشش سازمـــان 
تملـک آسـتان قـدس رضـوی درآمــد3. بـه گفتـه مدیرعامـل شـهاب خـودرو طـی چهـار مـاه 
نخسـت سـال 96، این شـرکت توانسـت تعداد 44 دسـتگاه اتوبوس شـهری و بین شـهری 
سـوخت،  مصـرف  بهینه سـازی  شـرکت  بـا  تفاهم نامـه5  عقـد  طـی  ضمنـًا  کنـد4.  تولیـد 
شـهاب خودرو 4000 دسـتگاه اتوبـوس فرسـوده را نوسـازی نمـود6. همچنیـن در شـهریورماه 
بـا  همـکاری  قـرارداد  انعقـاد  جهـت  آمادگـی  از  خـودرو  شـهاب  شـرکت  مدیرعامـل   ،96
مسـافری  محصـوالت  از  کاملـی  مجموعـه  صـادرات  و  تولیـد  جهـت  ایتالیایـی  شـرکتی 
-بـا همـکاری ایـن شـرکت- خبـر داد7. البتـه اخبـار دیگـری در رابطـه بـا نهایـی شـدن ایـن 

کد خبر: 270 کشت و صنعت اسفراین/  1.  سایت شرکت 
کد خبر: 270۳08 2.  همشهری آنالین/ 

۳.  سایت شرکت شهاب خودرو
کد خبر: 182 4.  سایت شرکت شهاب خودرو/ 

کرد 5.  مدیرعامل شرکت شهاب خودرو مدت زمان اجرای این تفاهم نامه را 2 سال اعالم 
کد خبر: ۳4۳ و ویژه نامه روزنامه قدس، صفحه ۳5، اسفند ماه 96. 6.  سایت شرکت شهاب خودرو/ 

کد خبر: 185 7.  سایت شرکت شهاب خودرو/ 

1394

http://eai.reorazavi.org/26517/NewsDetailCo
http://eai.reorazavi.org/26517/NewsDetailCo
http://www.hamshahrionline.ir/details/270308
http://www.hamshahrionline.ir/details/270308
http://skc.reorazavi.org/IntroductionCo/36
http://skc.reorazavi.org/26356/NewsDetailCo
http://skc.reorazavi.org/26356/NewsDetailCo
http://skc.reorazavi.org/26647/NewsDetailCo
http://skc.reorazavi.org/26647/NewsDetailCo
http://skc.reorazavi.org/26361/NewsDetailCo
http://skc.reorazavi.org/26361/NewsDetailCo


مروری بر عملکرد  آستان قدس رضوی در سال 1396  | 21 

قـرارداد منتشـر نشـده اسـت.
کرد 30 درصد  کشـور اعام  که وی با اشـاره به سـند چشـم انداز خودر  شـایان ذکر اسـت 

از تولیدات شـهاب  خودرو در سـال 1404 صادر خواهد شـد1.

1-4 وضعیت صادراتی شرکت ها و مؤسسات اقتصادی آستان قدس

قـدس  آسـتان  تابعـه  اقتصـادی  مؤسسـات  و  شـرکت ها  اقتصـادی  فعالیت هـای  کلیـه 
که از سال 1383 فعالیت خود را  رضوی در قالب سازمان اقتصادی رضوی متمرکزشده 
آغـاز کـرده اسـت2. شـرکت ها و مؤسسـات اقتصـادی تابعـه آسـتان قدس رضـوی در قالب 
کـه مجموعـًا 27 شـرکت را  گـون3 و سـایر شـرکت ها فعالیـت می کننـد  گونا هلدینگ هـای 
شـامل می شـود. برخـی از ایـن شـرکت ها بـه بازارهـای بین المللـی ورود و محصـوالت خـود 
را صـادر کردنـد. برخـی از مقصدهـای صادراتـی ایـن محصـوالت عبارت انـد از: اسـترالیا، 
گینـه بیسـائو، امـارات، افغانسـتان، ترکمنسـتان، عـراق، افغانسـتان، سـودان،  قزاقسـتان، 

ازبکسـتان، تاجیکسـتان، قطـر، امـارات متحـده عربـی و سـوریه.

کشورهای صادر شدهمقدار صادراتنام شرکت

شرکت کمباین سازی ایران
410 هزار دالر انواع 

محصوالت کمباین و بیلر
سودان، ازبکستان، تاجیکستان، 

قزاقستان، عراق و سوریه4

شرکت کارخانجات بنای 
سبک قدس رضوی

30 هزار مترمکعب 
هبلکس

عراق، افغانستان، عمان5

کد خبر: 19۳ 1.  سایت شرکت شهاب خودرو/ 
2. سایت دنیای اقتصاد /کدخبر: ۳205672

کشاورزی، هلدینگ عمران و ساختمان، هلدینگ صنایع قند،  ۳.  هلدینگ داروسازی، هلدینگ مالی، هلدینگ 
هلدینگ خودروسازی، هلدینگ صنایع غذایی، هلدینگ نساجی، هلدینگ دامپروری

4.  خبرگزاری ایرنا/کدخبر: 827888۳9
5.  خبرگزاری صدا و سیما/کدخبر: 1960278

http://skc.reorazavi.org/26373/NewsDetailCo
http://skc.reorazavi.org/26373/NewsDetailCo
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3205672-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3205672-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://www.irna.ir/fa/News/82788839
http://www.irna.ir/fa/News/82788839
http://www.iribnews.ir/fa/news/1960278
http://www.iribnews.ir/fa/news/1960278
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کشورهای صادر شدهمقدار صادراتنام شرکت

کارخانجات صنایع چوب 
قدس رضوی

عراق2002 سری درب و پنجره1

موسسه باغات آستان قدس 
رضوی

ترکمنستان203 هزار اصله نهال

موسسه کشت و صنعت مزرعه 
نمونه

امارات متحده عربی4 هفته ای 3.5 تن

عراق، افعانستان25 هزار و 47 تنشرکت آرد قدس رضوی

بیش از 50 درصد تولیداتشرکت خمیرمایه رضوی
کشور شامل حوزه CIS، اروپای غربی، 

شبه قاره هند، حوزه خلیج فارس و 
کشورهای همسایه شرقی و غربی6، قطر7

30 کانتینرشرکت فرآورده های غذایی
استرالیا، قزاقستان، گینه بیسائو، امارات، 

قطر، مالزی افغانستان و ترکمنستان8

شرکت نان قدس رضوی
کارتن هزار به عراق  2 هزار 
کالیفرنیا کارتن به  و 2500 

الیفرنیای آمریکا9، عراق10، افغانستان، 
کستان، ترکمنستان11 پا

سوریه، افغانستان، عراق و تاجیکستان12منتشر نشدهشرکت داروسازی ثامن

کنون 2 هزار و 700 مترمربع ارسال شده است کار، ۳ هزار متر مربع بوده و تا کل  1.  متراژ 
کد خبر: ۳5۳ 2.  سایت شرکت صنایع چوب آستان قدس رضوی/ 

کد خبر: 14 ۳.  سایت موسسه باغات آستان قدس رضوی/ 
کد خبر: 414 کشت  و صنعت مزرعه نمونه/  4.  سایت موسسه 

کد خبر:۳48 5.  سایت شرکت آرد قدس رضوی/ 
کد خبر: ۳4 کشورها ذکر نشده است/ سایت شرکت خمیرمایه رضوی/  6.  نام 

کد خبر: 412 7.  سایت شرکت خمیرمایه رضوی/ 
کد خبر: 1۳88۳59 8.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 

کد خبر: 9.  سایت شرکت نان قدس رضوی/ 
کد خبر: 471 10.  سایت شرکت نان قدس رضوی/ 
کد خبر: 269 11.  سایت شرکت نان قدس رضوی/ 

کد خبر: 1422۳۳9 12.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 

http://rwc.reorazavi.org/26666/NewsDetailCo
http://rwc.reorazavi.org/26666/NewsDetailCo
http://roi.reorazavi.org/26047/NewsDetailCo
http://roi.reorazavi.org/26047/NewsDetailCo
http://mai.reorazavi.org/27074/NewsDetailCo
http://mai.reorazavi.org/27074/NewsDetailCo
http://rfc.reorazavi.org/26657/NewsDetailCo
http://rfc.reorazavi.org/26657/NewsDetailCo
http://ryc.reorazavi.org/26083/NewsDetailCo
http://ryc.reorazavi.org/26083/NewsDetailCo
http://ryc.reorazavi.org/27068/NewsDetailCo
http://ryc.reorazavi.org/27068/NewsDetailCo
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1388359/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1388359/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://rbb.reorazavi.org/27263/NewsDetailCo
http://rbb.reorazavi.org/27263/NewsDetailCo
http://rbb.reorazavi.org/27266/NewsDetailCo
http://rbb.reorazavi.org/27266/NewsDetailCo
http://rbb.reorazavi.org/26515/NewsDetailCo
http://rbb.reorazavi.org/26515/NewsDetailCo
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1422339/%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%B3%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%25D
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1422339/%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%B3%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%25D
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کثر شرکت های  شـایان ذکر اسـت که طبق اعام تولیت آسـتان قدس در اسـفند ماه 96 ا
یـان ده هسـتند1. بـا ایـن تفاسـیر سـاماندهی اقتصـادی و تجـاری  آسـتان قـدس رضـوی ز

شـرکت های مذکـور، ضـروری به نظـر می رسـد.

1-5 پرونده های ویژه اقتصادی

1-5-�1تأسیس�بانک�قرض�الحسنه
کـه بـر اسـاس  آسـتان قـدس رضـوی بـه دنبـال راه انـدازی بانـک قرض الحسـنه ای اسـت 
اظهـارات تولیـت آن، اقدامـات تجـاری نخواهـد داشـت2. ایـن تصمیـم، واکنش هایـی را 
گفتـه نعمتـی، عضـو انجمـن اقتصـاد اسـامی حـوزه علمیـه قـم،  در بـه دنبـال داشـت. بـه 
نـگاه آسـتان قـدس در بـاب تأسـیس بانـک، تـاش بـرای خدمت رسـانی بیشـتر بـه اقتصاد 
گـر مدیـر فعـال  کشـور اسـت3. همچنیـن به زعـم مدیرعامـل مؤسسـه مالـی اعتبـاری ملـل ا
کمـک بزرگـی باشـد؛  کـردن ایـن اقـدام انتخـاب شـود می توانـد  توانمنـدی بـرای اجرایـی 
کـه در ایـران بسـیاری از مشـاغل بـا سـرمایه های بسـیار خـرد قابـل راه انـدازی هسـتند4. چرا

بـرای تأسـیس ایـن بانـک، الگوهایـی را پیشـنهاد  کارشناسـان نیـز  همچنیـن برخـی از 
بانـک  تأسـیس  بـرای  بانـک جهانـی،  گـروه  ایـران در  نماینـده سـابق  دادنـد. میرجلیلـی، 
کـرد5.  پیشـنهاد  را  جـده  در  توسـعه  اسـامی  بانـک  گـروه  الگـوی  بومی سـازی  جدیـد، 
عیوضلـو، عضـو هیئت علمـی دانشـگاه امـام صـادق )علیه السـام(، تأسـیس صنـدوق 

وقـف را یـک الگـوی مالـی مناسـب بـرای آسـتان قـدس دانسـت6.
قـدس  آسـتان  اقـدام  ایـن  بـا  کارشناسـان  و  مسـئولین  برخـی  کـه  شـود  ذکـر  اسـت  الزم 

1.  سایت خبری تحلیلی الف /کدخبر: ۳961220025
2.  خبرگزاری تسنیم/کد خبر: 1598086

۳. شبکه اجتهاد
کد خبر: 572025 4.  پایگاه خبری تحلیلی قدس آنالین/ 

کد خبر: 566795 5.  پایگاه خبری تحلیلی قدس آنالین/ 
کد خبر: 585811 6.  پایگاه خبری تحلیلی قدس آنالین/ 

http://www.alef.ir/news/3961220025.html
http://www.alef.ir/news/3961220025.html
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/20/1598086
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/20/1598086
http://ijtihadnet.ir/%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D8%B3/
http://qudsonline.ir/news/572025
http://qudsonline.ir/news/572025
http://qudsonline.ir/news/566795
http://qudsonline.ir/news/566795
http://qudsonline.ir/news/585811
http://qudsonline.ir/news/585811
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کردنـد. در ایـن رابطـه، مصباحـی مقـدم، عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت  مخالفـت 
از ظرفیت هـای  بانـک قرض الحسـنه،  ایجـاد  به جـای  قـدس  آسـتان  کـرد  توصیـه  نظـام، 
قرض الحسـنه های موجـود اسـتفاده نمایـد1. بـه زعـم نایب رئیـس اتـاق ایـران نیـز، نه تنهـا 

کـه برخـی از بانک هـا نیـز بایـد ادغـام شـوند2. نیـازی بـه تأسـیس بانـک جدیـد نیسـت 
زنـده ی  گفتگـوی  در   96 بهمن مـاه  رئیس جمهـور،  کـه  می سـازد  خاطرنشـان  پایـان  در 
تلویزیونـی از عـدم اعطـای مجـوز بـرای راه انـدازی بانـک جدید سـخن گفـت3؛ هرچند که 
کـه »تقاضای تأسـیس به بانـک مرکزی ارسـال و مراحل  اسـفند 96، بختیـاری اعـام نمـود 
آن هـم طـی شـده اسـت و منتظـر موافقـت بانـک مرکـزی هسـتیم تـا در شـورای عالـی پـول 

بررسـی و تأیید شـود4«.

1-5-�2پرداخت�مالیات�آستان�قدس
موضـوع پرداخـت مالیـات آسـتان قـدس بـا توجه به بررسـی الیحه بودجـه 97، موردتوجه 
رسـانه ها و برخـی مسـئولین قـرار گرفـت. در ایـن خصـوص پازوکـی، اسـتاد دانشـگاه عامه 
طباطبایی تهران، اظهار داشت همه بنگاه هایی که از امکانات کشور از قبیل بندرگاه ها، 
جاده هـا، امنیـت و غیـره اسـتفاده می کننـد، مالیـات پرداخـت می کننـد؛ آسـتان قـدس 
کنگـره حـزب  کنـد5. مطهـری، نایب رئیـس مجلـس، نیـز در  نیـز بایـد مالیـات پرداخـت 
کیـد کـرد6. البتـه اردیبهشـت مـاه  همبسـتگی ملـی، بـر پرداخـت مالیـات آسـتان قـدس تأ
سـال 96 روابط عمومی آسـتان قدس اعام نمود آسـتان در سـال 95 مجموعًا مبلغ 532 
یـال به عنـوان مالیـات بـه سـازمان امور مالیاتی کشـور پرداخت کـرد7. طبق گفته  میلیـارد ر

کد خبر: 586971 1.  پایگاه خبری تحلیلی قدس آنالین/ 
کد خبر: 1۳۳820 2.  پایگاه خبری عصر بازار/ 

۳.  خبرگزاری تسنیم/کد خبر: 16۳5810
کدخبر: 14۳2808 4.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی؛ 

کد خبر: ۳4۳564 5.  پایگاه خبری تحلیلی فرارو/ 
کدخبر: 96102111128 6.  خبرگزاری ایسنا؛ 

کد خبر: 1226124 7.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 

http://qudsonline.ir/news/586971
http://qudsonline.ir/news/586971
http://www.asretebar.com/Home/News/133820?ref=tnews
http://www.asretebar.com/Home/News/133820?ref=tnews
http://www.asretebar.com/Home/News/133820?ref=tnews
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/03/1635810
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/03/1635810
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1432808
http://fararu.com/fa/news/343564
http://fararu.com/fa/news/343564
https://www.isna.ir/news/96102111128
https://www.isna.ir/news/96102111128
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1226124/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%25B
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1226124/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%25B
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قائم مقـام تولیـت آسـتان قـدس رضـوی تمـام شـرکت های اقتصـادی آسـتان، موظـف بـه 
پرداخـت مالیـات بـر ارزش افـزوده هسـتند و مالیـات مسـتقیم و سـایر مـوارد نیز در حسـابی 
-کـه بـه تأییـد بانـک مرکـزی جمهـوری اسـامی رسـیده اسـت- واریز و به صـورت جمعی- 
خرجـی1 هزینـه می شـود2. مطهـری، اّمـا بـا تأییـد پرداخـت مالیـات آسـتان، بـه برگردانـدن 
گفـت »سـخن مـن دربـاره  کـرد؛ وی  مالیـات بـه آسـتان در قالـب جمعـی - خرجـی انتقـاد 
مالیـات ناظـر بـه نـذورات و موقوفـات یـا ناظـر به مالیـات تکلیفـی و مالیات بـر ارزش افزوده 
نبود؛ بلکه ناظر به مالیات عملکرد شـرکت ها و مؤسسـات وابسـته به آسـتان قدس بود3«.

دربـاره مقولـه پرداخـت مالیـات، تولیـت آسـتان قـدس بـا اسـتناد به حکـم شـرعی امـام و 
رهبـری نسـبت بـه موقوفـه بـودن شـرکت های وابسـته به آسـتان قـدس، شـرکت های موقوفه 
قـدس  آسـتان  کـه  اسـتدالل  ایـن  بـا  سـپس  او  دانسـت؛  مالیـات  پرداخـت  از  معـاف  را 
کمـک می کنـد،  چنـد برابـر مالیـاِت معاف شـده، درزمینـه ی محرومیت زدایـی بـه دولـت 
عـدم پرداخـت مالیـات آسـتان قـدس را بااشـکال برشـمرد4. اّمـا بـا وجـود ایـن اظهـارات، 
برخـی همچنـان بـر پرداخـت مالیـات از سـوی آسـتان قـدس اصـرار می ورزنـد. بحرینـی، 
کمیسـیون اقتصـادی مجلـس، بـا بیـان اینکـه مقابـل نـص صریـح امـام و رهبـری  عضـو 

که صرفًا ارقام آن در  که یک اصالح سنتی در بودجه ریزی دولتی است - این است  1.  مفهوم )جمعی - خرجی( - 
ردیف های درآمد  و هزینه ای منظور می شود اما عماًل درآمدی حاصل نشده و وجهی نیز پرداخت نمی شود و صرفًا 

کد خبر: 95596 ج می گردد/ همشهری آنالین/  برای شفاف سازی در بودجه در
2.  خبرگزاری بسیج/کدخبر: 89۳۳161

کد خبر: ۳9610261۳2 ۳.  جامعه خبری تحلیلی الف/ 
4.  خبرگزاری فارس/کدخبر: 1۳960218000666

تولیت آستان قدس با استناد به حکم شرعی امام و رهبری نسبت به 
شرکت های  قدس،  آستان  به  وابسته  شرکت های  بودن  موقوفه 

موقوفه را معاف از پرداخت مالیات دانست.

http://hamshahrionline.ir/details/95596
http://hamshahrionline.ir/details/95596
http://basijnews.ir/fa/news/8933161
http://basijnews.ir/fa/news/8933161
http://www.alef.ir/news/3961026132.html
http://www.alef.ir/news/3961026132.html
http://www.alef.ir/news/3961026132.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960218000666
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960218000666
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تسـلیم اسـت، پرداخـت مالیـات در طوالنی مـدت را بـه نفـع آسـتان قـدس قلمـداد نمـود1. 
قدسـی  آسـتان  کنونـی،  قـدس  آسـتان  داشـت  اظهـار  نیـز  حقـوق،  کارشـناس  احمـدی، 
گفت؛ بلکه آسـتان امروز به یک بنگاه  که حضرت امام در نامه خود از آن سـخن  نیسـت 
کارشـناس حقوق،  عظیم اقتصادی تبدیل شـده اسـت؛ لذا باید مالیات بدهد2. نجفی، 
نیـز بـا اشـاره بـه اینکـه نظر امـام و رهبری می تواند بر اسـاس مصلحت تغییر کنـد، ادعا کرد 
کـه پرداخـت مالیـات از سـوی آسـتان می توانـد بخشـی از مشـکات بودجـه را حـل کنـد3.
برخـی در زمینـه شـفافیت فرآیندهـای مالـی آسـتان قـدس نیـز نکاتـی را مطـرح نمودنـد. 
کمیسـیون اقتصـادی مجلـس، بـا تأییـد پرداخـت  در همیـن راسـتا، پورابراهیمـی، رئیـس 
بـر اجـرای قانـون شـفافیت در امـور مالـی  بـا آسـتان قـدس،  مالیـات شـرکت های مرتبـط 
یابـی،  کـرد4. دبیـر جنبـش عدالت خـواه دانشـجویی نیـز معتقـد اسـت نظـام ارز کیـد  آن تأ

بودجه ریزی، هزینه کردها، درآمد ها و غیره آستان قدس باید شفاف باشد5.
کشـور خبر  گفتنی اسـت آذرماه 96، تولیت آسـتان از حضور برترین مؤسسـه حسابرسـی 

داد تـا از تمـام شـرکت های زیرمجموعـه آسـتان قدس حسابرسـی نماید6.

کانال تلگرامی اخبار مشهد   .1
کد خبر: ۳44984 2.  پایگاه خبری تحلیلی فرارو / 
کد خبر: ۳44984 ۳.  پایگاه خبری تحلیلی فرارو / 

کد خبر: ۳86252 4.  پایگاه خبری-تحلیلی انتخاب/ 
کد مطلب: 1۳905 5.  روزنامه فرهیختگان/ 
کد مطلب: 1۳905 6.  روزنامه فرهیختگان/ 

https://t.me/Akhbarmashhad/38053
http://fararu.com/fa/news/344984
http://fararu.com/fa/news/344984
http://fararu.com/fa/news/344984
http://fararu.com/fa/news/344984
http://www.entekhab.ir/fa/news/386252
http://www.entekhab.ir/fa/news/386252
http://www.entekhab.ir/fa/news/386252/
http://fdn.ir/news/13905/
http://fdn.ir/news/13905/
http://fdn.ir/news/13905/
http://fdn.ir/news/13905/


 فعالیت های آستان قدس رضوی
 در امور امداد مستضعفان

اردیبهشت ماه سال 95 به دستور تولیت آستان قدس، معاونت امداد مستضعفان 
کسـار قهـرودی بـه عنـوان معـاون امـداد مسـتضعفان آسـتان  تشـکیل و مصطفـی خا
یـارت  ز زمینه سـازی  معاونـت،  ایـن  وظایـف  از  یکـی  قـدس رضـوی منصـوب شـد1. 
یـارت حـرم مطهـر رضـوی  کـه بـه دلیـل وسـع مالـی انـدک، توفیـق ز بـرای کسـانی اسـت 
را پیـدا نکـرده انـد2. از جملـه اقدامـات ویـژه ی ایـن معاونـت در سـال 96 می تـوان بـه 
تشـّرف600 هـزار زائراولـی در قالـب طرح هـای »مهـر درخشـان« و »یـا معین الّضعفـا« بـه 

کـرد. مشـهد مقـدس اشـاره 

1.  خبرگزاری صدا و سیما/کدخبر: 1117505
2.  خبرگزاری ایرنا/کدخبر: 82458۳۳5
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http://www.iribnews.ir/fa/news/1117505
http://www.iribnews.ir/fa/news/1117505
http://www.irna.ir/fa/News/82458335
http://www.irna.ir/fa/News/82458335
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2-1 توانمندسازی و اشتغال زایی

2-1-�1همکاری�با�سایر�نهادها�در�زمینه�اشتغال�زایی
کمیسـیون  گـزارش پایـگاه اطاع رسـانی آسـتان قـدس، در 6 ماهـه نخسـت سـال 96  بـه 
کـه از ایـن تعـداد 77  تخصصـی امـداد مسـتضعفان، 201 مصوبـه را بـه تصویـب رسـانده 
مصوبـه مرتبـط بـا اشـتغال زایی اسـت1. در همیـن رابطه دی مـاه 96 رئیسـی رویکرد اصلی 
محرومیت زدایـی آسـتان قـدس را توانمندسـازی و اشـتغال زایی مسـتضعفان برشـمرد2. 
گفتـه مسـئول بسـیج سـازندگی خراسـان رضـوی، اسـفندماه 96،  بـه  در همیـن راسـتا و 
یـال در سـه عرصـه بهداشـت و درمان،  تفاهم نامـه ای بـه ارزش 57 میلیـارد و 500 میلیـون ر
و آسـتان  امـام رضـا )علیه السـام(  بیـن بسـیج سـازندگی سـپاه  و اشـتغال زایی  عمرانـی 

قـدس رضـوی بـه امضـا رسـید3.
بـه گفتـه بختیـاری، قائم مقـام تولیـت آسـتان قـدس، بـر اسـاس توافق نامـه مشـترک میـان 
در  شـدند  متعهـد  نهـاد  دو  )ره(،  امـام  حضـرت  امـداد  کمیتـه  و  رضـوی  قـدس  آسـتان 
صنـدوق امـداد والیـت4 افتتـاح حسـاب کننـد و تـا سـقف یک هـزار میلیـارد ریال بـه افراد 

واجـد شـرایط وام قرض الحسـنه اشـتغال پرداخـت نماینـد5.
گفته سرپرست نمایندگی آستان در خراسان جنوبی، در دی  که به  الزم است ذکر شود 
کنـون در اسـتان خراسـان جنوبـی به 807 طرح اشـتغال زا  مـاه 96، آسـتان قـدس رضـوی تا

کرده اسـت6. کمک مالی 

کد خبر: 1۳40680 1.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 
کد خبر: 1406780 2.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 

۳.  خبرگزاری بسیج/کدخبر: 9000810
کمیته امداد امام خمینی )ره( است/ سایت صندوق قرض الحسنه امداد والیت 4.  این صندوق متعلق به 

5.  خبرگزاری مهر/کدخبر: 4207794
6.  خبرگزاری صداوسیما/کدخبر: 197۳258

https://www.aqr.ir/Portal/home/?news/50392/15995/1340680/-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-201-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://www.aqr.ir/Portal/home/?news/50392/15995/1340680/-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-201-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1406780/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%8C-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1406780/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%8C-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://basijnews.ir/fa/news/9000810
http://basijnews.ir/fa/news/9000810
https://www.sqev.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=144
https://www.sqev.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=144
https://www.mehrnews.com/news/4207794
https://www.mehrnews.com/news/4207794
http://www.iribnews.ir/fa/news/1973258
http://www.iribnews.ir/fa/news/1973258
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2-1-�2اجرای�پروژه�های�اقتصادی�در�مناطق�محروم
اجـرای پروژه هـای اقتصـادی در مناطـق محـروم از دیگـر اقدامـات آسـتان قـدس جهـت 
امـداد  معـاون  قهـرودی،  کسـار  خا  ،96 مـاه  آبـان  رابطـه  ایـن  در  اسـت.  اشـتغال زایی 
مناطـق  در  دام پـروری  طرح هـای  کـه  نمـود  اعـام  رضـوی،  قـدس  آسـتان  مسـتضعفان 
روسـتایی بـا هـدف ایجـاد اشـتغال پایـدار بـا اعتبـار 50 میلیـارد تومـان بـرای تعـداد 1250 

می شـود1. اجـرا  روسـتایی  خانـوار 
کسـار قهـرودی، فـاز نخسـت طـرح دام پـروری سـبک در 10  گفتـه خا بهمـن مـاه 96 و بـه 
روسـتای بخش شهرسـتان کات اسـتان خراسـان رضوی اجرا شـد. در قالب این فاز، سـه 
هـزار و 300 رأس میـش و قـوچ از نژادهـای »ُمغانـی« و »ُکـردی« در اختیـار یک صد دامداری 
قرار گرفت. از منظر معاون امداد مسـتضعفان آسـتان قدس رضوی، این دامداران شـرایط 
نگهـداری دام را دارنـد، لکـن منابـع مالـی موردنیـاز برای خریـد دام را در اختیار ندارند. لذا 
یـال بـا کارمـزد یک و  تی بـه مبلـغ 500 میلیـون ر در قالـب اعطـای وام قرض الحسـنه تسـهیا

نیـم درصـد در اختیار این روسـتاییان قـرار گرفت2.

2-1-�3ایجاد�بازار�برای�عرضه�تولیدات�صنایع�و�مشاغل�خانگی
مـرداد مـاه سـال 96 بـا حضـور بختیـاری عملیـات اجرایی احـداث بازار برکـت امام رضا 
کسـار قهـرودی ایـن بـازار بـا مشـارکت بنیـاد برکـت  گفتـه خا )علیه السـام( آغـاز شـد. بـه 
سـتاد اجرایـی فرمـان امـام خمینـی )ره( در زمینـی بـه ارزش 3 میلیارد تومان برای اشـتغال 
مسـتقیم 300 نفـر از جامعـه نابینایـان مشـهد احـداث می شـود. خاطرنشـان می سـازد در 

رابطـه بـا میـزان پیشـرفت ایـن پـروژه اخبـاری منتشـر نشـده اسـت.
معـاون امـداد و مسـتضعفان آسـتان همچنیـن اظهـار داشـت بـا همـکاری کمیتـه امـداد 
امـام خمینـی )ره( و بسـیج سـازندگی 46 مغـازه در پاسـاژ شـجره مشـهد مقـدس به منظـور 

1.  مجری این پروژه سازمان اقتصادی رضوی بر عهده دارد /خبرگزاری تسنیم/کدخبر: 1556702
کد خبر: 1408559 2.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/04/1556702
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/04/1556702
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1408559/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1408559/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8
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کـه موجبـات اشـتغال 90 نفـر از  گـذار شـد  عرضـه تولیـدات صنایـع و مشـاغل خانگـی وا
کـرد1. افـراد نیازمنـد و محـروم را فراهـم 

2-2 محرومیت زدایی

کمک�رسانی�به�مناطق�زلزله�زده �1-2-2
گـوار نیمـه دوم سـال 96، زلزلـه کرمانشـاه بـود. در همیـن رابطـه قـرارگاه  یکـی از اتفاقـات نا
امـام رضایی هـا بـه نمایندگـی از آسـتان قدس،کمک هـای نقـدی و غیـر نقـدی اسـتان ها 
را جمـع آوری و سـپس بـه مناطـق زلزلـه زده ارسـال نمـود2. همچنیـن ایـن قـرارگاه به منظـور 
رفـع محرومیـت از مناطـق زلزلـه زده، تیم هـای جهـادی، درمانـی )روان شـناس، پزشـک، 

دندان پزشـک و دام پزشـک( و فرهنگـی بـه مناطـق آسـیب دیده اعـزام نمـود3.
از  زلزلـه زدگان  غـذای  تأمیـن  جهـت  را  خـود  مجهـز  آشـپزخانه  رضـوی  قـدس  آسـتان 
بـه شهرسـتان سـرپل ذهـاب منتقـل نمـود5. مؤسسـه جوانـان آسـتان  شهرسـتان مهـران4 
کـودکان و نوجوانـان آسـیب دیده، 40 نفـر از مربیـان  قـدس رضـوی نیـز بـرای تقویـت روحیـه 
کرمانشـاه اعـزام نمـود6. برخـی از دفاتـر نمایندگـی اسـتان ها  کـودک و نوجـوان را بـه  حـوزه 
ازجملـه کرمانشـاه7، خراسـان شـمالی8، یـزد9، تهـران10 و مرکـزی11 نیـز با اسـتفاده از ظرفیت 

کد خبر: 1408559 1.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 
2.  خبرگزاری تسنیم/کدخبر: 1598۳07

گزارش آستان خدمت / اسفند 96   .۳
4.  هرساله آستان قدس رضوی برای خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی آشپزخانه ای را در مهران راه اندازی 

می کند.
5.  پایگاه خبری- تحلیلی قدس/کدخبر: 57۳9۳2

6.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی /کدخبر: 1۳62418
7.  خبرگزاری تسنیم/کدخبر: 157295۳

8.  خبرگزاری ایسنا/کدخبر: 960720109۳2
9.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی /کدخبر: 1۳64948

10.  خبرگزاری صداوسیما/کد خبر: 195756۳
کد خبر: 1401454 11.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 

https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1408559/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1408559/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/20/1598307
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/20/1598307
http://qudsonline.ir/news/573932
http://qudsonline.ir/news/573932
https://razavi.aqr.ir/Portal/home/?news/38388/34127/1362418/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%C2%AB%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9
https://razavi.aqr.ir/Portal/home/?news/38388/34127/1362418/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%C2%AB%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/22/1572953
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/22/1572953
http://www.isna.ir/news/96072010932
http://www.isna.ir/news/96072010932
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1364948/%D8%B7%D8%A8%D8%AE-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B2%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1364948/%D8%B7%D8%A8%D8%AE-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B2%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9
http://www.iribnews.ir/fa/news/1957563
http://www.iribnews.ir/fa/news/1957563
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1401454/%DA%A9%D9%85%DA%A9-2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%25
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1401454/%DA%A9%D9%85%DA%A9-2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%25
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زلزلـه زده  مـردم  خدمت رسـانی  بـه  مردمـی  کمک هـای  جمـع آوری  و  رضـوی  خادم یـاران 
پرداختنـد.

گروه�های�جهادی 2-2-�2حمایت�از�
گروه هـای جهـادی یکـی از روش هـای آسـتان قـدس بـرای محرومیت زدایـی  حمایـت از 
کمـک بـه مناطـق  کـرد در راسـتای  اسـت. در همیـن رابطـه تولیـت آسـتان قـدس اعـام 
مـاه 96 معـاون  کـرد1. همچنیـن بهمـن  گروه هـای جهـادی حمایـت خواهیـم  از  محـروم 
گروه های جهادی  امداد مسـتضعفان آسـتان قدس رضوی اظهار داشـت از فعالیت های 

کردیـم2. یـال حمایـت  در مناطـق محـروم تـا سـقف 50 میلیـون ر
گـروه جهـادی بـه مناطـق محـروم  خاطرنشـان می سـازد طـی 9 ماهـه اول سـال 96، 182 
در  جهـادی  گروه هـای  ایـن  فعالیت هـای  درصـد   31 کـه  شـدند  اعـزام  کشـور  اسـتان   12
آموزشـی، 21 درصـد در حـوزه سـامت، 13 درصـد در حـوزه  حـوزه عمرانـی، 26 درصـد 

بـود3. اشـتغال زایی و 9 درصـد در عرصـه پژوهشـی 

کمک�های�مستقیم�آستان�قدس�به�محرومین �3-2-2
کمک هـای مسـتقیم بـه محرومیـن  یکـی از روش هـای محرومیت زدایـی آسـتان قـدس، 
یـع بسـته های حمایتـی اسـت. در همیـن راسـتا و در سـال 96، آسـتان قـدس  در قالـب توز
رضـوی بـا همـکاری خّیـران و سـایر نهادهـا از جملـه سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی و 
گفتـه  کمیتـه امـام خمینـی )ره( اقداماتـی را در راسـتای محرومیت زدایـی صـورت داد. بـه 
 20 محرومیـن  بیـن  غذایـی  بسـته های  اسـتان ها،  در  آسـتان  نمایندگی هـای  مسـئولین 
روسـتای شهرسـتان رشـتخوار خراسـان رضـوی4، 19 شهرسـتان سیسـتان و بلوچسـتان5، 

1.  خبرگزاری مهر/کدخبر: 4224576
کد خبر: 1408۳20 2.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 
کد خبر: 1408۳20 ۳.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 

4.  پایگاه خبری- تحلیلی قدس/کدخبر: 578۳87
5.  خبرگزاری تسنیم/کدخبر: 161185۳

https://www.mehrnews.com/news/4224576
https://www.mehrnews.com/news/4224576
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1408320/182-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%25
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1408320/182-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%25
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1408320/182-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%25
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1408320/182-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%25
http://qudsonline.ir/news/578387
http://qudsonline.ir/news/578387
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/05/1611853
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/05/1611853
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اسـتان خراسـان شـمالی6،  قزویـن5،  کرمـان2، همـدان3، مشـهد4،  بهـار  یـزد1، شهرسـتان 
یـع شـد. توز کهکیلویـه و بویراحمـد7، اسـتان مازنـدران8  اسـتان 

در زمینه های آموزشـی نیزآسـتان قدس در سـال 96 با توزیع بسـته های آموزشی و اعطای 
کمک هزینه هـای تحصیلـی، اقـدام بـه حمایـت از اقشـار ضعیـف نمـود. در همیـن رابطـه 
یـع هـزار بسـته لوازم التحریـر میـان دانش آمـوزان محـروم آذربایجـان غربـی9 و  می تـوان بـه توز
کـرد.  5 هـزار بسـته لوازم التحریـر میـان دانش آمـوزان محـروم سیسـتان و بلوچسـتان اشـاره 
کمک هزینـه تحصیلـی بـه 4 هـزار  کسـار قهـرودی از اعطـای  همچنیـن بهمن مـاه 96، خا
دانشـجو و طلبـه و 3 هـزار دانش آمـوز محـروم و نیازمند در اسـتان های مختلـف خبر داد10. 
کرد در آسـتانه سـال نو  اسـفند ماه 96 نیز مدیرکل آموزش و پرورش خراسـان جنوبی اعام 
آسـتان قـدس رضـوی 7 هـزار جفـت کفـش، مانتو شـلوار، پیراهن و پارچه بـه ارزش تقریبی 
250 میلیـون تومـان بـرای دانش آمـوزان محـروم و نیازمنـد اسـتان خراسـان جنوبـی ارسـال 

کرد11.

2-3 آغاز احداث مجتمع های مسکونی ویژه زوج های جوان

آسـتان قدس در سـال 95 عملیات اجرایی 530 واحد مسـکونی ویژه زوج های جوان با 
اعتبـاری بالـغ بـر 50 میلیـارد تومـان در مشـهد آغـاز شـد. دی مـاه سـال 95، به گفتـه معـاون 

کد خبر: 64۳9080 1.  باشگاه خبرنگاران جوان/ 
2.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی /کدخبر: 14۳6658

۳.  خبرگزاری صدا و سیما/کدخبر: 206800۳
4.  خبرگزاری صدا وسیما/کدخبر: 2068951

کد خبر: 64740۳1 5.  باشگاه خبرنگاران جوان/ 
6.  خبرگزاری ایسنا/کدخبر: 960720109۳2

کد خبر: 565980 7.  پایگاه خبری تحلیلی قدس/ 
8.  خبرگزاری فارس/کدخبر: 1۳961226000012

9.  خبرگزاری تسنیم/کدخبر: 1620817
10.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی /کدخبر: 142۳665

11.  خبرگزاری تسنیم/کدخبر: 168۳800

http://www.yjc.ir/fa/news/6439080
http://www.yjc.ir/fa/news/6439080
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1436658/140-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%25D
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1436658/140-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%25D
http://www.iribnews.ir/fa/news/2068003
http://www.iribnews.ir/fa/news/2068003
http://www.iribnews.ir/fa/news/2068951
http://www.iribnews.ir/fa/news/2068951
https://www.yjc.ir/fa/news/6474031/
https://www.yjc.ir/fa/news/6474031/
http://www.isna.ir/news/96072010932
http://www.isna.ir/news/96072010932
http://qudsonline.ir/news/565980
http://qudsonline.ir/news/565980
http://mazandaran.farsnews.com/news/13961226000012
http://mazandaran.farsnews.com/news/13961226000012
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/16/1620817
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/16/1620817
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1423665/-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D9%86%DB%8C%25
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1423665/-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D9%86%DB%8C%25
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/12/27/1683800
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/12/27/1683800
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فنـی و عمـران آسـتان قـدس رضـوی، ایـن پـروژه شـامل 25 بلـوک مسـکونی در زمینـی بـه 
مسـاحت 32 هـزار مترمربـع و بـا زیربنایـی حـدود 45 هـزار مترمربـع احـداث خواهـد شـد 
کثـر در مدت زمـان 20 مـاه بـه پایـان خواهـد رسـید1. همچنیـن بهمـن مـاه سـال 95،  و حدا
مجتمـع مسـکونی 600 واحـدی ویـژه زوج هـای جـوان در مسـاحتی بالغ بر 31 هـزار متر مربع 
کلنـگ زنـی شـد2. اردیبهشـت مـاه 96 بختیـاری از تحویـل ایـن مسـکن ها بـه  در بیرجنـد 
هـزار و 50 زوج طـی 18 مـاه آینـده خبـر داد3 . شـایان ذکـر اسـت در رابطه با نحوه شناسـایی 

گـذاری واحدهـا اخباری منتشـر نشـده اسـت. زوج هـا و وا

2-4 اعزام زائران نیازمند و سالخورده به حرم رضوی 

آسـتان قـدس، در سـال 96، شـرایط تشـرف زائـران نیازمنـد و سـالخورده بـه حـرم رضـوی 
را در قالـب طرح هـای »مهـر درخشـان« و »یـا معین الضعفـا« بـا همـکاری سـایر نهادهـای 
کـرد. بـازوی اجرایـی آسـتان قـدس در ایـن دو طـرح، معاونـت امـداد  امدادرسـان4 فراهـم 

کـن متبرکـه و امـور زائـران بودنـد. مسـتضعفان و معاونـت اما
اولیـن دوره اعـزام زیارت اولی هـا در مهرمـاه سـال 95 و در قالـب طـرح »مهـر درخشـان« 
گردشـگری بسـیج برگـزار  بـا همـکاری بیـن آسـتان قـدس و سـازمان اردویـی راهیـان نـور و 
گفته مجردی، مدیر وقت امور زائران معاونت امداد مسـتضعفان آسـتان قدس،  شـد5. به 

1.  خبرگزاری رضوی/کدخبر: 5664
2.  خبرگزاری مهر/کدخبر: ۳90۳150

۳.  خبرگزاری تسنیم/کدخبر: 1۳86266
4.   از جمله کمیته امداد، بهزیستی، بسیج مستضعفین، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و خیریه های معتبر و مردم نهاد

5.  خبرگزاری رضوی/کدخبر: 2458

آستان قدس، در سال 96، شرایط تشرف زائران نیازمند و سالخورده 
»یا  و  درخشان«  »مهر  ح های  طر قالب  در  را  رضوی  حرم  به 

معین الضعفا« با همکاری سایر نهادهای امدادرسان فراهم کرد.

http://www.razavi.news/fa/news/5664
http://www.razavi.news/fa/news/5664
https://www.mehrnews.com/news/3903150
https://www.mehrnews.com/news/3903150
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/02/1386266
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/02/1386266
http://www.razavi.news/fa/news/2458
http://www.razavi.news/fa/news/2458
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کنـون بـه دلیـل مشـکات مالـی توفیـق تشـرف بـه  کـه تا ایـن طـرح افـراد بـاالی 40 سـالی را 
گفته مجردی، این افراد با همکاری ارگان های  حرم رضوی نداشـتند، شـامل می شـد. به 
و  پاسـداران  سـپاه  مسـتضعفین،  بسـیج  بهزیسـتی،  امـداد،  کمیتـه  نظیـر  امدادرسـان 
خیریه هـای معتبـر مردم نهـاد ایـن افـراد شناسـایی و بـه مشـهد مقـدس مشـرف شـدند 1. 
و  سـالمندان  بـه  مربـوط  و  بـود  شـده  آغـاز   60 دهـه ی  اواخـر  از  معین الضعفـا«  »یـا  طـرح 
معلـوالن مشـهدی و اطـراف مشـهد2 اسـت3. بـه گـزارش پایگاه اطاع رسـانی آسـتان قدس 
طـی 9 مـاه ابتـدای سـال 96 حـدود 30 هـزار زائـر در قالـب ایـن طـرح بـه حـرم امـام رضـا 

مشـرف شـدند4.
اسـفند مـاه 96، تولیـت آسـتان قـدس اظهـار داشـت بیـش از 600 هـزار نفـر به عنـوان زائـر 

یـارت امـام رضـا )علیه السـام( مشـرف شـدند5. اولـی بـه ز

1.  خبرگزاری فارس/کدخبر: 1۳950614000946
کیلومتری اطراف مشهد 2.  تا 250 

کد خبر: 1406۳08 کن متبرکه و امور زائرین/  ۳.  پایگاه اطالع رسانی معاونت اما
کد خبر: 4.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 

کد خبر: 589708 5.  پایگاه خبری تحلیلی قدس آنالین/ 

http://www.farsnews.com/news/13950614000946
http://www.farsnews.com/news/13950614000946
https://rezvan.aqr.ir/portal/home/?news/268721/569706/1406308/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-30000-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1(%D8%B9)
https://rezvan.aqr.ir/portal/home/?news/268721/569706/1406308/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-30000-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1(%D8%B9)
https://news.aqr.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=news&CategoryID=5ae38424-aed3-438c-ae33-994639165df0&LayoutID=d378a26b-af0a-44ee-bd93-fc9290d60db2&ID=d6f69894-f8c7-47c4-90b5-ee6cc526753d
http://qudsonline.ir/news/589708
http://qudsonline.ir/news/589708


 فعالیت های آستان قدس رضوی
 در امور خدمت به زائرین

کـم درآمـد اسـت.  یـارت آسـان اسـکان ارزان قیمـت بـرای زائریـن  یکـی از الزامـات ز
را در  زائرسـرای رضـوی  و  زائرشـهر  امـر طـرح سـاخت  ایـن  بـرای تحقـق  آسـتان قـدس 
کار خـود قـرار داد و توانسـت مرحلـه نخسـت هـر دو بخـش را در سـال 96 بـه  دسـتور 
عمـًا  اتاق هـا،  از  یـادی  ز شـماری  نبـودن  تجهیـز  به رغـم  کـه  هرچنـد  برسـاند.  اتمـام 

از ظرفیـت آن هـا چنـدان مقـدور نیسـت. اسـتفاده 
یکـی دیگـر از اقدامـات ویـژه ی آسـتان در سـال گذشـته، تـاش بـرای قطـع واردات 6 
هزارلیتـری عطـر از کشـور سـوئیس بـه منظـور اسـتفاده در حرم امـام رضا )علیه السـام( 
بـود. آسـتان قـدس دو سـال قبـل طی قـراردادی تولید عطر جدید حرم را به پژوهشـکده 
گیاهـان دارویـی دانشـگاه شـهید بهشـتی سـپرد و در نهایـت ایـن پژوهشـکده متعهـد 
گفتـه نمانـد کـه بعـد از  شـد تـا پایـان سـال 96، دو هـزار لیتـر از ایـن عطـر تولیـد نمایـد. نا
ایـن اتفاقـات، خبـری از تولیـد نهایـی عطـر بومـی بـرای حرم در سـال 96، منتشـر نشـد.
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3-1 بهره برداری از فاز اول زائر شهر رضوی

عملیـات اجرایـی سـاخت زائرشـهر رضـوی در تیرمـاه سـال 95 در زمینـی بـه مسـاحت 
گفتـه  35 هکتـار و بـا ظرفیـت اسـکان 20 هـزار زائـر در منطقـه طـرق مشـهد آغـاز شـد1. بـه 
کـه تـا پایـان سـال 96  قائم مقـام تولیـت آسـتان قـدس، ایـن زائـر شـهر در 3 فـاز طراحـی شـد 
فـاز نخسـت آن2 مـورد بهره بـرداری قـرار گرفـت. وی وعـده داد تـا پایـان شـهریور 97 فـاز دوم 
آن نیـز بـا همـان ظرفیـت تکمیـل و فـاز سـوم آن به صـورت وقـف مشـارکتی و کمـک مـردم و 
کرد در حال رایزنی با شـهرداری  خیرین سـاخته خواهد شـد3. همچنین بختیاری اعام 
یلـی شـهری مشـهد هسـتیم4. زائـر شـهر رضـوی بـا فراهـم  بـرای اتصـال زائرشـهر بـه خطـوط ر
یـارت مؤثـر باشـد امـا بـه  کـردن اسـکان ارزان قیمـت بـرای زائریـن می توانـد در تسـهیل امـر ز
گفتـه معـاون امـداد مسـتضعفان آسـتان قـدس رضـوی پذیـرش در زائرشـهر تنهـا به صورت 
یارتـی مهـر درخشـان انجـام می شـود و پذیـرش به صـورت  کاروان هـای ز گروهـی و در قالـب 
خانوادگـی و انفـرادی انجـام نمی شـود5. خاطـر نشـان می سـازد فـاز اول زائـر شـهر از لحـاظ 
عمرانـی تکمیـل شـده، امـا هنـوز تمامی اتاق ها به وسـایلی از قبیل تخـت، یخچال و غیره 

مجهز نشـده اسـت.

3-2 بهره برداری از فاز اول زائرسرای رضوی

کار آسـتان  کـه بـرای اسـکان زائریـن در دسـتور  زائرسـرای رضـوی پـروژه ی دیگـری اسـت 
گرفـت. عملیـات اجرایـی ایـن پـروژه در مـرداد سـال 95 در یکـی از موقوفـات  قـدس قـرار 
کبـری، معاون فنی  آسـتان قـدس حـرم بـه مسـاحت 82 هـزار مترمربـع آغاز شـد6. بـه گفته ا

1.  خبرگزاری صدا و سیما/کدخبر: 1185284
2.  شامل 28 بلوک 25 واحده و 6 سالن اجتماعی

کد خبر: 14۳2808 ۳.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 
کد خبر: 14۳2808 4.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 
کد خبر: 1۳02818 5.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 

کد مطلب: 82540 کیهان/  6.  روزنامه 

http://www.iribnews.ir/fa/news/1185284/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://www.iribnews.ir/fa/news/1185284/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1432808/-از-بانک-بدون-ربا-تا-خدمت-به-محرومان-در-سراسر-کشور-خادمان-حضرت-رضا(ع)-هنوز-کنار-مردم-زلزلهزده-هستند
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1432808/-از-بانک-بدون-ربا-تا-خدمت-به-محرومان-در-سراسر-کشور-خادمان-حضرت-رضا(ع)-هنوز-کنار-مردم-زلزلهزده-هستند
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1432808/-از-بانک-بدون-ربا-تا-خدمت-به-محرومان-در-سراسر-کشور-خادمان-حضرت-رضا(ع)-هنوز-کنار-مردم-زلزلهزده-هستند
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1432808/-از-بانک-بدون-ربا-تا-خدمت-به-محرومان-در-سراسر-کشور-خادمان-حضرت-رضا(ع)-هنوز-کنار-مردم-زلزلهزده-هستند
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1302818/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%C2%AB%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%C2%BB
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1302818/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%C2%AB%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%C2%BB
http://kayhan.ir/fa/news/82540
http://kayhan.ir/fa/news/82540


مروری بر عملکرد  آستان قدس رضوی در سال 1396  | 37 

و عمـران موقوفـات آسـتان قـدس رضـوی، فاصلـه زمانـی ایـن زائرسـرا تـا حـرم مطهـر امـام 
رضـا )علیه السـام( به صـورت پیـاده کمتـر از 20 دقیقـه اسـت و از سـوی دیگـر این مجتمع 
که  کیلومتر فاصله دارد و ازنظر مکانی برای زائرانی  کمتر از 2  مسـکونی تا ایسـتگاه راه آهن 
وسـیله نقلیـه شـخصی ندارنـد، بسـیار مناسـب اسـت1. همچنیـن بختیـاری، قائم مقـام 
کـرد مجموعـه زائرسـرای رضوی با ظرفیـت 8 هزار نفـر در حال  تولیـت آسـتان قـدس اعـام 

کـه فـاز اول آن تـا پایـان سـال 96 مـورد بهره بـرداری قـرار می گیـرد2. سـاخت اسـت 

3-3 احداث مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی در نقاط مختلف کشور

ازجملـه  کشـور  مختلـف  نقـاط  در  بین راهـی  رفاهـی  خدماتـی  مجتمع هـای  احـداث 
گفتـه  کار آسـتان قـدس قـرار دارد. در همیـن رابطـه و بـه  کـه در دسـتور  اقداماتـی اسـت 
قائم مقـام تولیـت آسـتان قـدس در آذر 96 طبـق برنامه ریزی هـای انجام شـده 110 مجتمـع 
سـاخته  کشـور  مختلـف  نقـاط  در  )علیه السـام(  رضـا  امـام  بین راهـی  رفاهـی  خدماتـی 
کـه از ایـن تعـداد، 20 مجتمـع بـه بهره بـرداری رسـیده و 3 مجتمـع در حـال  خواهـد شـد 

سـاخت اسـت3.

3-4 تولید بومی عطر حرم امام رضا )علیه السالم(

امـام رضـا )علیه السـام(، عطـر حـرم اسـت4و سـالیانه  اقـام مصرفـی در حـرم  از  یکـی 
کشـور سـوئیس وارد می شـد5.خوش قلـب توسـی،  6 هـزار لیتـر عطـر بـه همیـن  منظـور از 
کـه آسـتان  مشـاور دارو و سـامت سـازمان اقتصـادی رضـوی، دی مـاه 96 اعـام نمـود 
گیاهـان دارویـی دانشـگاه شـهید بهشـتی  قـدس دو سـال قبـل قـراردادی را بـا پژوهشـکده 

کد خبر: 1.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 
کد خبر: 14۳2808 2.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 

۳.  سازمان عمران و توسعه رضوی/کدخبر: 
کد خبر: 827858۳0 4.  خبرگزاری ایرنا/ 
کد خبر: 827858۳0 5.  خبرگزاری ایرنا/ 

https://razaviac.aqr.ir/Portal/home/showpage.aspx?object=relatedtopics&categoryid=2bba2156-1abf-495e-aa36-4e7496e257eb&webpartid=6b7e802d-eba5-4c80-9a02-5e244d8677e3&id=e1567822-62f3-4f45-b9bb-9df3c33feb5c
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1432808/-از-بانک-بدون-ربا-تا-خدمت-به-محرومان-در-سراسر-کشور-خادمان-حضرت-رضا(ع)-هنوز-کنار-مردم-زلزلهزده-هستند
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1432808/-از-بانک-بدون-ربا-تا-خدمت-به-محرومان-در-سراسر-کشور-خادمان-حضرت-رضا(ع)-هنوز-کنار-مردم-زلزلهزده-هستند
http://www.oaqr.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://www.irna.ir/fa/News/82785830
http://www.irna.ir/fa/News/82785830
http://www.irna.ir/fa/News/82785830
http://www.irna.ir/fa/News/82785830
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در زمینـه تولیـد عطـر جدیـد بـرای حـرم منعقـد نمـود. وی افـزود ابتـدای سـال 96 نتیجـه 
آزمایش هـای میکروبیولـوژی و شـیمیایی مربـوط بـه این عطر1 از طرف پژوهشـکده گیاهان 
بـه سـفارش آسـتان قـدس رضـوی  دارویـی دانشـگاه شـهید بهشـتی تهـران اعـام شـد و 
تولیـد آزمایشـگاهی آن آغـاز گردیـد2. به گفته خوش قلب توسـی، دانشـگاه شـهید بهشـتی 
متعهد شـد تا پایان سـال 96، دو هزار لیتر از این عطر تولید نماید3؛ خاطرنشـان می سـازد 

کـه خبـری از تحویـل ایـن عطـر بـه آسـتان قـدس در رسـانه ها منعکـس نشـد.

3-5 نوسازی و بهسازی بافت فرسوده اطراف حرم

ساالنه 27 میلیون زائر داخلی و خارجی برای زیارت حرم مطهر امام رضا )علیه السام( 
بـه شـهر مقـدس مشـهد سـفر می کننـد4. بافـت  فرسـوده ی اطـراف حـرم و معابـر محـدود آن 
کنـد. بـرای حـل ایـن معضـل از  می توانـد دسترسـی بـه حـرم مطهـر را بـرای زائـران دشـوار 
دهـه 70  طـرح نوسـازی بافـت فرسـوده منطقـه ثامـن مشـهد و پیرامـون حـرم مطهـر رضـوی 
گرفـت؛ بهمـن مـاه 96، مدیـر  کار قـرار  در محـدوده ای بـه وسـعت 310 هکتـار در دسـتور 
برخـی  داد5.  خبـر  طـرح  ایـن  درصـدی   45 پیشـرفت  از  مشـهد  ثامـن  منطقـه  شـهرداری 
کندی پیشرفت طرح را منابع محدود دولتی برمی شمارند.  صاحب نظران، علت اصلی 
در ایـن راسـتا و به زعـم کیانپـور، نائـب رئیـس کمیسـیون عمـران مجلس، دولـت به تنهایی 

1.  طبیعی بودن و نداشتن اثر سوء
کدخبر: 6۳88۳99 2.  باشگاه خبرنگاران جوان؛ 

کد خبر: 827858۳0 ۳.  خبرگزاری ایرنا/ 
4.  خبرگزاری ایرنا/کدخبر: 82821250

5.  خبرگزاری فارس/کدخبر: 1۳9611040018۳6

حرم  عطر  )علیه السالم(،  رضا  امام  حرم  در  مصرفی  اقالم  از  یکی 
کشور سوئیس  است و سالیانه 6 هزار لیتر عطر به همین  منظور از 

وارد می شد .

https://www.yjc.ir/fa/news/6388399
https://www.yjc.ir/fa/news/6388399
http://www.irna.ir/fa/News/82785830
http://www.irna.ir/fa/News/82785830
http://www.irna.ir/fa/News/82821250
http://www.irna.ir/fa/News/82821250
http://razavi.farsnews.com/news/13961104001836
http://razavi.farsnews.com/news/13961104001836


مروری بر عملکرد  آستان قدس رضوی در سال 1396  | 39 

نمی توانـد بافـت فرسـوده اطـراف حـرم را احیـا کند؛ لـذا باید از ظرفیت بخـش خصوصی و 
کـرد1. در همیـن رابطـه دی مـاه 96 خبـر بازدیـد جمعـی از  سـرمایه گذاری خارجـی اسـتفاده 
فعـاالن اقتصـادی ترکیـه از پروژه هـای بافـت اطـراف حـرم اعـام شـد2. تقـی زاده خامسـی، 
بافـت فرسـوده اطـراف حـرم مطهـر  تأمیـن مالـی طـرح نوسـازی  بـرای  نیـز  شـهردار مشـهد 

تی در نظـر بگیـرد3. پیشـنهاد داد دولـت از صنـدوق توسـعه ملـی تسـهیا
کارآمـدی طـرح فـوق چالش هایـی  کـه دربـاره  گفـت  اّمـا فـارغ از میـزان پیشـرفت، بایـد 
جـدی مطـرح اسـت؛ مصباحـی مقـدم، عضو مجمع تشـخیص مصلحت نظام، با اشـاره 
بـه اینکـه هیـچ الگـوی بومـی یـا حتـی وارداتـی در بازسـازی بافـت اطـراف حـرم مشـاهده 
کنان اطـراف حـرم  کـه در جریـان بازسـازی و بهسـازی، حقـوق سـا نمی شـود، مدعـی شـد 
رعایت نگشـت4. در همین رابطه تولیت آسـتان قدس نیز نامتناسـب بودن بافت اطراف 

حـرم، بـا حـرم را تأییـد نمـود5.

3-6 معضل بلندمرتبه سازی اطراف حرم

کـه بـه نظـر  چالـش دیگـر در ساخت وسـاز اطـراف حـرم، مقولـه ی بلندمرتبه سـازی اسـت 
گفتـه تولیـت آسـتان قـدس، بـه دلیـل  می رسـد در عمـل چنـدان موردتوجـه قـرار نـدارد. بـه 
سـاختمان های مرتفـع، حـرم مطهـر از دور رؤیـت نمی شـود6؛ وی بـر پیگیـری ایـن موضـوع 
از مسـئوالن اسـتان و شـورای شـهر و لزوم تجدیدنظر دراین باره سـخن گفت7. با وجود این 
کـه بـاور اصلـی مدیـران میانـی  کیـد اّمـا شـعرباف، فعـال فرهنگـی مشـهد، بیـان داشـت  تأ

1.  خبرگزاری خانه ملت/کدخبر: ۳58956
کد خبر: 6401685 2.  باشگاه خبرنگاران جوان/ 

۳.  خبرگزاری ایمنا/کدخبر: ۳۳0418
کدخبر: 1۳961004001708 4.  خبرگزاری فارس؛ 

کدخبر: 4148۳8۳ 5.  خبرگزاری مهر؛ 
6.  همان
7.  همان

http://www.icana.ir/Fa/News/358956
http://www.icana.ir/Fa/News/358956
http://www.yjc.ir/fa/news/6401685
http://www.yjc.ir/fa/news/6401685
http://www.imna.ir/news/330418
http://www.imna.ir/news/330418
http://razavi.farsnews.com/news/13961004001708
http://razavi.farsnews.com/news/13961004001708
https://www.mehrnews.com/news/4148383
https://www.mehrnews.com/news/4148383
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آسـتان و شـهرداری تـداوم بلندمرتبه سـازی در اطـراف حـرم اسـت1.
کـه اسـفند مـاه 96، مـازم الحسـینی، مدیـر عامـل سـازمان عمـران  خاطرنشـان می سـازد 
ترفیـع  طـرح  از  بازدیـد  از  پـس  )علیه السـام(،  رضـا  امـام  حضـرت  حـرم  حریـم  توسـعه  و 
گنبـد امـام رضـا  گنبـد حـرم مطهـر امـام حسـین )علیه السـام(2، موضـوع افزایـش ارتفـاع 

کرد3.  )علیه السام( را مطرح 

ف سازی صحن جامع رضوی
ّ

3-7 مسق

اسـفندماه 96، قائم مقـام تولیـت آسـتان قـدس، از طـرح موضـوع »مسقف سـازی صحـن 
که این طرح بیش از یک سـال  کرد  جامع رضوی« در هیئت امنای آسـتان خبر داد و اعام 
کار قرار دارد. طبق اظهارات بختیاری، این طرح به مسـابقه گذاشـته  که در دسـتور  اسـت 
کن متبرکه آسـتان قـدس، طرح هایی در  می شـود4. همچنیـن بـه گفتـه منبتـی5، معـاون اما
رابطـه بـا صحن هـای حـرم به ویژه صحن جامع از سـوی شـرکت های مختلف ارائه شـد که 
که وی از دیگر  طرح مسقف سـازی حرم در سـال 97 اجرایی شـود6. خاطرنشـان می سـازد 
جزئیـات طـرح )انتخـاب پیمانـکار، زمان بنـدی، هزینه ها و غیره( سـخنی به میـان نیاورد.

کانال تلگرامی شعرباف   .1
کرمان از سال 94 شروع شد./  گنبد امام حسین علیه السالم از سوی ستاد بازسازی عتبات  ح ترفیع  2.  اجرای طر

کد خبر: 426878 پایگاه خبری مشرق/ 
۳.  اسفندماه 96

کدخبر: ۳5۳4۳7 4.  خبرگزاری آنا؛ 
5.  فروردین ماه 97

6.  خبرگزاری ایسنا/کدخبر: 97012910878

»مسقف سازی  موضوع  ح  طر از  قدس،  آستان  تولیت  قائم مقام 
که  کرد  صحن جامع رضوی« در هیئت امنای آستان خبر داد و اعالم 
ح  کار قرار دارد. اما از جزئیات طر که در دستور  ح بیش از یک سال است  این طر

اخباری منتشر نشده است.

https://t.me/dr_shaarbaf/1083
https://www.mashreghnews.ir/news/426878
https://www.mashreghnews.ir/news/426878
http://www.ana.ir/news/353437
http://www.ana.ir/news/353437
https://www.isna.ir/news/97012910878
https://www.isna.ir/news/97012910878


 فعالیت های آستان قدس رضوی
 در امور موقوفات و نذورات

مجموعـه موقوفـات آسـتان قـدس رضـوی به عنـوان بـزرگ تریـن موقوفـه جهـان بـه دو بخش 
اموال منقول و غیر منقول تقسیم می شود. اموال منقول شامل: قرآن ها، کتاب های خطی، 
جواهـرات، اشـیای نفیـس، ظـروف، پارچـه هـا، تابلوهـا و... می باشـد که بیش تر در مـوزه ها و 
ک، اراضی، کشـت زارها، بـاغ ها،  خزانـه نگـه داری مـی شـود وامـوال غیـر منقـول شـامل: امـا
نهرها، ابنیه و عمارت ها هستند که هر کدام طبق مقّررات خاص خودشان اداره می شوند.
آسـتان قـدس رضـوی در اسـتان های مختلـف دارای موقوفه اسـت که عبارت اند از: اسـتان 
گیـان4، اسـتان تهـران5، اسـتان  گلسـتان2 ، اسـتان مازنـداران3، اسـتان  خراسـان1، اسـتان 
کرمـان8، اسـتان یزد9،خوزسـتان10، اسـتان فارس11،اسـتان  سـمنان6، اسـتان قزویـن7، اسـتان 

کشـور13. اصفهـان12 و موقوفـات خـارج از 
تعـدد و پراکندگـی موقوفـات آسـتان قـدس حفط و صیانت از آن را سـخت تر می کند. 
در همیـن رابطـه در سـال 96 آسـتان قـدس بـه منظـور حفـظ و صیانـت از موقوفـات خود، 

ک ثبتـی را در سـامانه حدنگار کشـور ثبت نمود. مشـخصات بیـش از 580 رقبـه و پـا
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1.  شهرهای مشهد، چناران، قوچان، شیروان، بجنورد، فاروج، فریمان، تربت جام، باخرز، نیشابور، سبزوار، 
گناباد، سرخس و بیرجند کاشمر،  تربت حیدریه، 

۳.  شهرهای ساری، چالوس گرگان    2.  شهر 
ج کر 5.  شهرهای ورامین، تهران،  4.  شهرهای رشت، الهیجان، لنگرود 

7.  شهر قزوین گرمسار   6.  شهر 
کرمان، بم، راور، سیرجان، رفسنجان 8.  شهرهای 

11.  شهرهای شیراز، نیریز 10.  شهر شوشتر   9.  شهر یزد   
کشورهای سوریه، افغانستان، آذربایجان شوروی، هندوستان   .1۳ 12.  شهر اصفهان  
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4-1 آستان قدس؛ در گیر و دار مدیریت هزینه ها و مصارف موقوفات

آسـتان قـدس رضـوی به عنـوان بزرگ تریـن نهـاد موقوفاتـی جهـان اسـام دارای موقوفـات 
گون و با سرفصل ها و موارد مصرفی مختلفی است7. همچنین  گونا متعدد در زمینه های 
بـه  قبیـل محرومیت زدایـی، فرهنگـی، خدمـت  از  آسـتان در عرصه هـای مختلـف  ایـن 
یـادی از بـار مالـی مربوط  زائریـن، توسـعه حـرم و غیـره فعالیت هـای متنوعـی دارد. بخـش ز
بـه ایـن فعالیت هـا از طریـق نـذورات و وقف نامه هـا پرداخـت می شـود8. در همیـن رابطـه 
و بـه گفتـه دانشـور ثانـی، معـاون امـور حقوقـی موقوفـات آسـتان قـدس رضـوی، در آبـان ماه 
رقبـه9 ثبت شـده در  بـا 2 هـزار  نامـه  آسـتان قـدس رضـوی 460 وقـف  کل موقوفـات   ،96
13 اسـتان اسـت10. وی بـا اشـاره بـه هزینـه ی هزارمیلیـاردی نگهـداری و اداره حـرم مطهـر 
گـر موقوفـات جدید نداشـته باشـیم، موقوفات فعلی  کـه ا رضـوی در سـال11، اظهـار داشـت 

جوابگـوی هزینـه رو بـه رشـد خدمـت بـه زائریـن نخواهـد بـود12.
دی مـاه 96، تولیـت آسـتان قـدس بـا اشـاره بـه به کارگیـری مؤسسـه ای خـارج از آسـتان 
کـرد موقوفـات را اعـام خواهیـم  قـدس بـرای حسابرسـی، وعـده داد میـزان درآمـد و هزینـه 
کنون اخباری در رابطه با شفاف سـازی درآمد آسـتان قدس  کرد13. خاطرنشـان می سـازد تا

و هزینه کـرِد آن منتشـر نشـده اسـت.
از  بخشـی  اسـتان ها،  در  قـدس  آسـتاِن  نمایندگی هـاِی  مسـئولیِن  از  برخـی  اعتقـاد  بـه 
شـود.  اسـتان  همـان  محرومیت زدایـِی  صـرف  می توانـد  اسـتان  وقف هـای  و  نـذورات 
گلسـتان، معتقـد  اسـتان  قـدس رضـوی در  آسـتان  تولیـت  نمایندگـی  طاهـری، مسـئول 

کد خبر: 568۳4۳ 7.  پایگاه خبری قدس آنالین/ 
کد خبر: 1204210 8.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 

9.  عنوان امالك غیرمنقول
کد خبر: 827۳0709 10.  خبرگزاری ایرنا/ 

کد خبر: 1204210 11.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 
کد خبر: 1۳828۳8 12.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 

1۳.  خبرگزاری مهر/کدخبر: 4165146

http://qudsonline.ir/news/568343
http://qudsonline.ir/news/568343
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1204210/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1204210/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.irna.ir/fa/News/82730709
http://www.irna.ir/fa/News/82730709
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1204210/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1204210/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/662971/1382838/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/662971/1382838/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4165146
https://www.mehrnews.com/news/4165146
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دارد  یـادی  ز مشـکات  نیـز  گلسـتان  اسـتان  نیسـت؛  مشـهد  در  مشـکات  همـه  اسـت 
همچنیـن  اسـت1.  قابل حـل  می شـود،  مقـدس  آسـتان  ایـن  بـرای  کـه  وقف هایـی  بـا  کـه 
مصـرف  از  البـرز،  اسـتان  در  رضـوی  قـدس  آسـتان  نمایندگـی  سرپرسـت  قاضی خانـی، 
نشـدن عواید ناشـی از موقوفات آسـتان قدس در اسـتان البرز در همان منطقه انتقاد کرد2.

4-2 اعطای سند مالکیت بدون حق تقدیمی

بعـد از انقـاب و در شـرایط جنـگ، شـهر مشـهد درگیر ساخت و سـازهای غیرمجاز شـد. 
بـا توجـه بـه اینکـه آسـتان قدس رضوی بزرگ ترین مالِک شـهر مشـهد محسـوب می شـود3، 
بخـش عظیمـی از ایـن ساخت و سـازهای غیرمجـاز در حاشـیه شـهر مشـهد و در موقوفات 
ک  حضـرت رضـا )علیه السـام( صـورت گرفـت4. در ایـن رابطـه رحمتـی زاده، معـاون اما
کـه در اراضـی موقوفـات آسـتان  کسـانی  کـرد  و اراضـی آسـتان قـدس، آذرمـاه 96، بیـان 
قـدس رضـوی صاحب ملـک هسـتند، می توانند متناسـب با مسـاحت و موقعیت منطقه 
موردنظـر از معافیـت و تسـهیات مربـوط بـه پرداخـت حـق تقدیمـی آسـتان قـدس رضـوی 
بهره منـد شـوند5. عـاوه بـر شـهر مشـهد ایـن طـرح )طـرح صـدور اعتبارنامـه رسـمی بـدون 

1.  خبرگزاری تسنیم/کدخبر: 15610۳9
کد خبر: 575621  2.  پایگاه خبری تحلیلی قدس آنالین/ 

۳.  حدود 4۳/5 درصد اراضی داخل محدوده شهر مشهد به آستان قدس رضوی تعلق دارند
کد خبر: 5۳69 4.  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی/ 

کد خبر: 1۳60545 5.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 

تولیت آستان قدس با اشاره به به کارگیری مؤسسه ای خارج از آستان 
قدس برای حسابرسی، وعده داد میزان درآمد و هزینه کرد موقوفات 

را اعالم خواهیم کرد.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/09/1561039
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/09/1561039
http://qudsonline.ir/news/575621
http://qudsonline.ir/news/575621
http://news.mrud.ir/news/5369
http://news.mrud.ir/news/5369
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1360545/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%25A
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1360545/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%25A
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هـزار  و 50  اجـرا شـد  نیـز  روسـتایی در شهرسـتان سـرخس1  منـازل  بـرای  تقدیمـی(،  حـق 
نفـر از مـردم ایـن شهرسـتان، تنهـا بـا پرداخـت اجاره بهـا، طـی دوره ی 10 سـاله بـرای منـازل 

کردنـد2. یافـت  مسـکونی خـود سـند اجـاره رسـمی موقوفـه در

4-2-1جانمایی�اسناد�در�سامانه�حد�نگار
مطابـق قانـون جامـع حدنگار کشـور، تمامی اسـناد و مدارک مالکیـت دفترچه ای باید به 
اسـناد مالکیـت حدنـگار تبدیـل شـود. در ایـن طـرح اطاعـات توصیفی )ماننـد مالکیت 
ک و غیـره( و اطاعـات مکانـی )حـدود جغرافیایـی و غیـره( مـال غیرمنقـول  اراضـی و امـا
ک و اراضـی آسـتان قـدس رضـوی در راسـتای حفظ  احـراز و تثبیـت می شـود. معـاون امـا
اجـرای  واقفیـن،  نیـات  دقیـق  رعایـت  و  موقوفـات  حقـوق  و  وقـف  غبطـه  از  صیانـت  و 
گفتـه وی از اوایـل  ایـن قانـون را یکـی از اولویت هـای خـود در سـال 96 اعـام نمـود3. بـه 
ک ثبتـی مربـوط بـه موقوفات آسـتان  اردیبهشـت 96، مشـخصات بیـش از 580 رقبـه و پـا
کنـون )اسـفند 96( از آن  کـه هم ا کشـور جانمایـی شـد  قـدس رضـوی در سـامانه حدنـگار 
بهره برداری می شـود4. با توجه به شـمار رقبات آسـتان قدس )2000 رقبه ثبت شـده در 13 

کـه حـدود 25 درصـد از آنـان در سـامانه جانمایـی شـده اند. گفـت  اسـتان( می تـوان 

کل شهر سرخس متعلق به آستان قدس رضوی است.   .1
کد خبر: 1584860 2.  خبرگزاری تسنیم/ 
۳.  خبرگزاری تسنیم/کدخبر: 1587259

کد خبر: 14۳826۳ 4.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 

معاون امالک و اراضی آستان قدس رضوی از اوایل اردیبهشت 96، 
موقوفات  به  مربوط  ثبتی  پالک  و  رقبه   ۵80 از  بیش  مشخصات 

آستان قدس رضوی در سامانه حدنگار کشور جانمایی شد.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/05/1584860
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/05/1584860
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/08/1587259
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/08/1587259
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1438263/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%25A
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1438263/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%25A
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4-3خدمات غیرحضوری به مستأجران آستان قدس رضوی

قـدس  آسـتان  اراضـی  و  ک  امـا بـه معاونـت  تعـدد مراجعـات مسـتأجرین  بـه  توجـه  بـا 
رضـوی، ایـن معاونـت از سـال گذشـته در شـهر مشـهد اقـدام بـه راه انـدازی دفتر پیشـخوان 
اتمـام طراحـی سـامانه ای جهـت  از  گفتـه رحمتـی زاده در آذر مـاه 96  بـه  کـرد.  خدمـت 
ارائـه خدمـات غیرحضـوری بـه مسـتأجرین خبـر داد1. در همیـن رابطـه قدیـری، مدیـر مرکز 
فنـاوری اطاعـات و فضـای مجـازی آسـتان قـدس در دی مـاه 96 اظهار داشـت طراحی، 
ک و اراضـی »سـیاق نویـن«، راه انـدازی خدمـات  تولیـد و راه انـدازی سـامانه جامـع امـا
ک و اراضی، یکپارچه سـازی  الکترونیک به مسـتأجران آسـتان قدس رضوی در حوزه اما
فعالیت هـای حـوزه مدیریـت نـذورات و تسـهیل امور مرتبط با نذر، در سـال جاری محقق 
ک و اراضی یک سـامانه داخلی اسـت  شـده اسـت2. شـایان ذکر اسـت سـامانه جامع اما

کـه در آن جزئیـات مربـوط بـه موقوفـات آسـتان قـدس جمـع آوری شـده اسـت.

 

1.  خبرگزاری مهر/کدخبر: 4169289
کد خبر: 1۳8۳17۳ 2.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 

https://www.mehrnews.com/news/4169289/
https://www.mehrnews.com/news/4169289/
https://daroshafa.aqr.ir/portal/home/?news/38388/19610/1383173/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81
https://daroshafa.aqr.ir/portal/home/?news/38388/19610/1383173/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81




 فعالیت های آستان قدس رضوی
 در امور فرهنگی

فرهنگـی  امـور  متولـی  اصلی تریـن  بعنـوان  رضـوی  قـدس  آسـتان  فرهنگـی  سـازمان 
آسـتان قـدس شـناخته می شـود. ایـن سـازمان از زیرمجموعه هـای مختلفـی تشـکیل 

کـه هـر یـک در حوزه هـای مختلـف فرهنگـی فعالیـت می کننـد. شـده اسـت1 
در سـال 96، آسـتان قـدس بـا حمایـت از متولیـان شـهربازی معارفی و برگـزاری آن در 
کـودکان  شـهر مشـهد، زمینـه آمـوزش معـارف دینـی را در قالـب بـازی و سـرگرمی بـرای 
بـه  قـدس  آسـتان  تشـریفاتی  مناطـق  از  یکـی  تغییرکاربـری  بـا  همچنیـن  کـرد.  فراهـم 
اردوگاه  فرهنگـی، تربیتـی امـام رضـا )علیه السـام( زمینـه را بـرای حضـور فعـال تشـکل 

هـای جوانـان و دانـش آمـوزی در ایـن اردوگاه فراهـم آورد.

کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد، بنیاد فرهنگی رضوی، مؤسسات خدمات مشاوره ای جوانان و  1.  سازمان 
پژوهش های اجتماعی، مؤسسه آفرینش های هنری، مؤسسه تربیت بدنی، شرکت به نشر، مرکز اموز بانوان و 
کتابخانه و موزه ملی ملک، مؤسسه چاپ  خانواده، مرکز تولیدات مجازی فرهنگ رضوی، مرکز قرآن و عترت، 

و انتشارات، آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم
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5-1 راه اندازی شهربازی معارفی در مشهد

کـودکان و نوجـوان و بعضـًا تضـاد آنـان  بـا توجـه بـه وجـود سـرگرمی های مختلـف بـرای 
کشـور  بـا فرهنـگ ایرانـی اسـامی، ایجـاد سـرگرمی های جایگزیـن و متناسـب بـا فرهنـگ 
ضـروری بـه نظـر می رسـد. در همیـن رابطـه می تـوان بـه شـهربازی معارفـی اشـاره کـرد1 کـه با 
یـال و بـا بهره منـدی از تـوان داخلـی جوانـان و طـاب قـم  سـرمایه ای افـزون بـر 30 میلیـارد ر
تولیـد و تجهیـز شـده اسـت2. سـومین دوره ایـن شـهره بـازی بـا حمایـت آسـتان قـدس در 

کردنـد4. مشـهد برگـزار شـد3 و بیـش از 500 هـزار نوجـوان از آن بازدیـد 

5-2 اجرای اردوهای تربیتی در اردوگاه فرهنگی امام رضا )علیه السالم(

اردوگاه فرهنگـی، تربیتـی امـام رضـا )علیه السـام( در اسـفند مـاه سـال 95 در منطقـه 
گفته مختاری،  بیلدر طرقبه به وسـعت 40 هکتار از سـوی آسـتان قدس افتتاح شـد5. به 
مدیـر عامـل مؤسسـه جوانـان آسـتان قـدس رضوی ایـن منطقه، 90 سـال فضای تشـریفاتی 

کنـون بـه اردوگاه اختصاصـی نوجوانـان و جوانـان تبدیـل شـده اسـت6. بـود کـه ا
خاطرنشـان می سـازد در سـال 96 بیش از 20 هزار جوان و نوجوان در برنامه ها و اردوهای 

تربیتی اردوگاه امام رضا )علیه السـام( حضور یافتند7.

5-3 اجرای طرح زندگی به سبک رضوی برای زوج های جوان

زیرمجموعه هـای سـازمان  از جملـه  قـدس رضـوی  آسـتان  و خانـواده  بانـواِن  امـور  مرکـز 

1.  خبرگزاری ایرنا/کدخبر: 826657۳5
کودکان و نوجوانان در سه رده سنی ۳ تا 6، 7 تا 10 و 11 تا 17 سال می توانند از مجموعه  2.  در شهربازی معارفی 

بازی های پر هیجان ایجاد شده با محتوای معارفی و برگرفته از آموزه های دینی استفاده نمایند
۳.  خبرگزاری ایرنا/کدخبر: 826657۳5

4.  خبرگزاری مهر/کدخبر: 4196880
5. در اردوگاه امام رضا )علیه السالم( اردو های برنامه محور با همراهی مربیان تربیتی در حوزه نوجوانان و جوانان 

برگزار می شود.
کد خبر: 1۳۳744۳ 6.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 
کد خبر: 1426286 7.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 

http://www.irna.ir/fa/News/82665735
http://www.irna.ir/fa/News/82665735
http://www.irna.ir/fa/News/82665735
http://www.irna.ir/fa/News/82665735
https://www.mehrnews.com/news/4196880
https://www.mehrnews.com/news/4196880
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1337443/%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1337443/%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1426286/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-20000-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%258
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1426286/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-20000-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%258
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فرهنگـی آسـتان قـدس محسـوب می شـود کـه در زمینـه تعلیـم و تربیـت فعالیـت می کند. 
ایـن مرکـز فعالیـت خـود را از اسـفندماه سـال 95 به طور رسـمی آغاز نمود1. مرکـز امور بانوان 
و خانـواده، بـه منظـور تسـهیل ازدواج و تحکیـم خانـواده برنامه های آموزشـی مختلفی را در 
کار خود قرار داد. در همین رابطه این مرکز در قالب طرح زندگی به سـبک رضوی  دسـتور 
بـه ارائـه خدمـات متنـوع )از جملـه اردوهـای آموزشـی و تفریحـی، همایش هـا و دوره هـای 
آموزشـی، اسـتفاده از خدمات مشـاوره اسـاتید و غیره( به زوجین جوان زائر و مجاور2 حرم 
امـام رضـا )علیه السـام( پرداخـت3. بـه گفته دژبرد، سرپرسـت مرکـز امور بانـوان و خانواده 
کـه ازدواجشـان در سـال های 1395  آسـتان قـدس رضـوی ایـن طـرح بـرای زوجیـن جوانـی 
گفتـه وی در اردیبهشـت  و 1396 ثبت شـد، از ابتـدای سـال 96 در حـال اجـرا اسـت4. بـه 
کـه از ایـن تعـداد 450 زوج  کردنـد  مـاه 96، تعـداد 990 زوج جـوان در ایـن برنامـه شـرکت 
مشـهدی و 525 زوج، زائـر بودنـد5. خاطرنشـان می سـازد آمار جدیدتـری از تعداد زوج های 

شـرکت کننده در ایـن طرح منتشـر نشـده اسـت.

کد خبر: 1178941 1.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 
2.  مزدوجین سال های 95و 96

ح ح زندگی به سبک رضوی/ معرفی طر ۳.  سایت طر
4.  اردیبهشت 96

5.  خبرگزاری رضوی/کدخبر: 11090

سرپرست مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی: طرح زندگی 
به سبک رضوی برای زوجین جوانی که ازدواجشان در سال های 139۵ 

و 1396 ثبت شده، از ابتدای سال 96 در حال اجرا است.

https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1178941/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1178941/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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5-4راه اندازی شبکه مردمی خادم یاران خانواده

دژبـرد، در تیرمـاه 96 اظهار داشـت در راسـتای توسـعه مفهوم خدمت، خـادم و مخدوم، 
»کانـون  کشـوری  نشسـت  نخسـتین  شـد1.  مطـرح  خانـواده«  »خادم یـاران  مردمـی  شـبکه 
روحانیـون خادم یـار« حوزه هـای علمیـه بانـوان سراسـر کشـور بـا حضـور 400 طلبـه خواهر آذر 
مـاه 96 در مشـهد برگـزار شـد. بـه گفتـه دژبـرد، ارتبـاط آسـتان قـدس بـا ایـن افـراد بـا رویکـرد 
توانمندسـازی، فعال سـازی و حمایـت اسـت تـا بـا قوت بیشـتر و تخصص بهتـر بتوانند در 

حـوزه خانـواده فعالیـت کننـد و بـه ارائـه خدمـات بپردازنـد2.
طـی سـال 96 مؤسسـه جوانـان آسـتان قـدس رضـوی 5 دوره آموزشـی تربیـت مربـی ویـژه 
کشـوری  پسـران و دختـران3 برگـزار نمـود. ضمنـًا دوره هـای مذکـور در سـال 97 به صـورت 

برگـزار خواهـد شـد4.

5-5 تأسیس آموزشگاه زبان انگلیسی در منطقه محروم تبادکان

منطقـه تبـادکان مشـهد با بیـش از 105 هزار دانش آموز بزرگ ترین منطقـه آموزش و پرورش 
کارگاه هـای عملـی و  کشـور محسـوب می شـود. ایـن منطقـه آموزشـی، فاقـد هنرسـتان بـا 
کمبودهـا، دانش آمـوزان ایـن منطقـه توانسـته اند در  کتابخانـه مرکـزی اسـت؛ لکـن بـا ایـن 
کسـب  موفقیت هایـی  خوارزمـی،  جشـنواره  و  کشـور  کاربـردی  علمـی  جامـع  مسـابقات 
کننـد5. آسـتان قـدس در دی مـاه سـال 96، چهـار آموزشـگاه زبان انگلیسـی در این منطقه 
موازیـن  رعایـت  رضـوی،  فرهنگـی  بنیـاد  مدیرعامـل  فخریـان،  نمـود.  تأسـیس  محـروم 
اسـامی در محتـوای آموزشـی، برنامه هایـی اجرایـی، تنظیم منشـور اخاقـی و جذب کادر 

یا عالقه مند به این  ح دربرگیرنده طالبی می شودکه در مدارس علمیه خود در زمینه خانواده فعالیت و  1.  این طر
حوزه هستند.

کد خبر: ۳672877 2.  خبرگزاری بین المللی قرآن/ 
کد خبر: ۳.  پایگاه اطالع رسانی مؤسسه جوانان آستان قدس/ 
کد خبر: 1427۳27 4.  سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی/ 

5.  خبرگزاری ایرنا/کدخبر: 82280476

http://iqna.ir/fa/news/3672877/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://iqna.ir/fa/news/3672877/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://javanan.org/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88/
https://farhangi.aqr.ir/portal/home/?news/193133/978672/1427327/%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://farhangi.aqr.ir/portal/home/?news/193133/978672/1427327/%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
http://www.irna.ir/fa/News/82280476
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اجرایـی و آموزشـی متعهـد را از مزیت هـای ایـن آموزشـگاه ها دانسـت1.

5-6 برپایی رویداد ایده پروری سوغات فرهنگی زائر

یارتـی ازجملـه مشـهد یـک ظرفیـت ویـژه ی اقتصـادی  فـروش سـوغات بـرای شـهرهای ز
اسـت؛ قابل تأمـل آنکـه 80 درصـد از کاالهـای ارائه شـده تحـت عنـوان سـوغات، در چیـن 
تولیـد می شـود2. قائـم مقـام تولیـت آسـتان قـدس، آبـان 96، یکـی از اولویت هـای آسـتان 
کـرد3. در  قـدس را حمایـت از تولیدکننـدگان داخلـی درزمینـه ی سـوغات زائـران عنـوان 
بـا عنـوان ره آورد4  یـداد ایده پـروری سـوغات فرهنگـی زائـر  همیـن راسـتا آسـتان قـدس رو
از  و  کـرد  برگـزار  و سـرگرمی های معرفتـی5  اسـباب بازی  تولیـد  کارگاه هایـی درزمینـه ی  و 
برگزیـدگان آن حمایـت مالـی و معنـوی نمـود6. همچنیـن سـعیدی، مدیرعامل انتشـارات 
تولیدکننـده داخلـی در فروشـگاه سـوغات  کـرد هـزار و 200  آسـتان قـدس رضـوی اعـام 

کردنـد7. فرهنگـی زائـر رضـوی محصـوالت خـود را عرضـه 

5-7 افتتاح ورزشگاه امام رضا )علیه السالم( و حواشی برگزاری بازی در آن

محسـوب  کشـور  ورزشـگاه های  بروز تریـن  از  یکـی  )علیه السـام(  رضـا  امـام  ورزشـگاه 
می شـود. ایـن ورزشـگاه در شـهریورماه سـال 96 از سـوی آسـتان قـدس و بـا بـازی تیم هـای 
فوتبـال منتخـب مشـهد و منتخـب کربا به بهره برداری رسـید8؛ با وجود ایـن افتتاح اّما به 
تی مواجـه شـد. بـه گفتـه رئیس هیئـت فوتبال  دالیلـی اسـتفاده از ایـن ورزشـگاه بـا مشـکا
بـازی در ورزشـگاهی دیگـر  برگـزاری  اسـتان خراسـان، معـاون فرمانـدار مشـهد خواسـتار 

کد خبر:1۳64489 1.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 
2.  خبرگزاری تسنیم/کد خبر: 1555895
۳.  خبرگزاری تسنیم/کد خبر: 1555480

کد خبر: 140964۳ 4.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 
کد خبر: 1411806 5.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 

کد خبر: 1419949 6.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 
کد خبر: 14۳8۳۳4 7.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 

8.  خبرگزاری تسنیم/کد خبر: 1521۳18
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شـد؛ زیـرا ورزشـگاه امـام رضـا دارای نواقـص اسـت1. این در حالی اسـت کـه رئیس هیئت 
فوتبـال خراسـان رضـوی دلیـل اصلـی عـدم برگـزاری مسـابقه را برخـی ماحظـات شـورای 
که با برگزاری  کرد. البته وی بر این باور اسـت  تأمین ازجمله افزایش ترافیک شـهری بیان 
مسـابقات در ورزشـگاه امـام رضـا )علیه السـام( افزایـش ترافیـک نخواهیـم داشـت زیـرا 
کـه بسـیاری از هـواداران بـدون وسـایل نقلیـه شـخصی  ایـن ورزشـگاه در مکانـی قـرار دارد 

می تواننـد خودشـان را بـه ورزشـگاه برسـانند2. 
تعییـن قیمـت اجـاره ورزشـگاه از دیگـر موضوعـات اختافـی بـه شـمار مـی رود؛ تـا جایـی 
کـه کارگروهی جهت  کـرد  کـه آسـتان قـدس از هیئـت فوتبـال خراسـان رضـوی درخواسـت 

تعییـن قیمت تشـکیل دهد3.
به رغـم حواشـی و اظهـارات انجام شـده، ورزشـگاه مذکـور در اسـفند مـاه 96 میزبـان دو 

بـازی از لیـگ برتـر فوتبـال4 بـود.

5-8-1 خدمت رسانی آستان قدس به زائران اربعین حسینی

آبان ماه 96، آستان قدس با برپایی 6 ایستگاه اسکان و پذیرایی در شهرهای کاظمین، 
کربـا، شـلمچه و چذابـه از زائریـن اربعیـن حسـینی پذیرایـی نمـود5. آسـتان قـدس در کنار 

کد خبر: 1466212 1.  وب سایت ورزش۳/ 
کد خبر: ۳۳9024 2.  خبرگزاری آنا/ 

کد خبر: 79704 ۳.  وب سایت شهرآرا آنالین/ 
کد خبر: 1408191 4.  خبرگزاری ایسنا/کدخبر: 96121105769 و مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس/ 

5.  خبرگزاری صدا و سیما/کدخبر: 1875801

تعیین قیمت اجاره ورزشگاه از دیگر موضوعات اختالفی به شمار 
که آستان قدس از هیئت فوتبال خراسان رضوی  می رود؛ تا جایی 

درخواست کرد که کارگروهی جهت تعیین قیمت تشکیل دهد.

http://www.varzesh3.com/news/1466212
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https://www.isna.ir/news/96121105769
https://www.isna.ir/news/96121105769
http://www.iribnews.ir/fa/news/1875801/
http://www.iribnews.ir/fa/news/1875801/
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کسـتانی اربعیـن حسـینی نیـز بـود. در ایـن  خدمت رسـانی بـه زوار ایرانـی، پذیـرای زوار پا
کسـتانی اربعین در شهرسـتان زاهدان  کسـار قهـرودی بـه 20 هـزار زائر پا رابطـه و بـه گفتـه خا

خدمت رسـانی شـد1.
 الزم اسـت ذکـر شـود اسـفندماه 96، یکتـا، مسـئول سـتاد خدمت رسـانی آسـتان قـدس 
رضـوی در اربعیـن، اعـام کـرد کـه جهـت تعامـل بـا مسـئولین عراقـی در خصـوص افزایـش 
مشـارکت ایـران در ارائـه خدمـات بـه زائراِن اربعین حسـینی، همراه با مدیـران هیئت های 

مذهبـی بـه عـراق سـفر می کنـد2.

کد خبر: 41284۳9 1.  خبرگزاری مهر/ 
2.  خبرگزاری تسنیم/کد خبر: 1667۳57

http://www.mehrnews.com/news/4128439
http://www.mehrnews.com/news/4128439
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/12/07/1667357
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/12/07/1667357




 فعالیت های آستان قدس رضوی
 در امور بین الملل

در شـش ماه نخسـت سـال 96 یک میلیون و 500 هزار زائر غیر ایرانی به از کشـورهای 
از  بیشـتر  زائـران  ایـن  شـدند.  مشـرف  هشـتم)ع(  امـام  ملکوتـی  بـارگاه  بـه  مختلـف 
کشـورهای عـرب زبـان حـوزه خلیج فارس همچون عربسـتان، بحرین، عـراق، کویت، 
کشـورهای آذری زبـان  کسـتان،  کشـورهای اردو زبـان هنـد و پا عمـان، عـراق، یمـن و 

کشـورهای مختلـف بـه ایـن بـارگاه مشـرف می شـوند1. ترکیـه و آذربایجـان و سـایر 

کد خبر: 1۳۳6649 1.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 
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https://news.razavi.ir/Portal/home/?news/662264/662268/1336649/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81-1490000%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://news.razavi.ir/Portal/home/?news/662264/662268/1336649/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81-1490000%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C


کشور 56 |  | پایش مسائل راهبردی 

6-1 دیپلماسی زیارت

یـارت اولیـن بـار در مـرداد مـاه 95 از سـوی تولیـت آسـتان قـدس  کلیـدواژه دیپلماسـی ز
بیـن  هم اندیشـی  و  همگرایـی  ایجـاد  بـا  یـارت  ز دیپلماسـی  وی  گفتـه  بـه  شـد.  مطـرح 
یـارت را برطرف سـازد1.  مسـئولین عتبـات می توانـد موانـع اقلیمـی، سیاسـی و اجتماعـی ز
در همیـن رابطـه دی مـاه 96، پنجمیـن نشسـت نماینـدگان اعتاب مقدس جهان اسـام2 
بـه همـت آسـتان قـدس رضـوی در تهـران برگـزار شـد3. همچنیـن موحـدی، مدیـر مرکـز امور 
توسـط  جهـان  مقـدس  مـزارات  اجاسـیه  برگـزاری  از  رضـوی،  قـدس  آسـتان  بین الملـل 

آسـتان قـدس خبـر داد4.
مهرمـاه 96، تولیـت آسـتان قـدس در دیـدار بـا وزیـر امـور خارجـه بـا اشـاره بـه برنامه هـای 
یـارت  کـرد به منظـور تسـهیل ز یـارت از وی درخواسـت  آسـتان در زمینـه ی دیپلماسـی ز

کاهـش یابـد5. کسـتانی، مبلـغ روادیـد  زائریـن پا

6-2 حضور مهمانان غیرایرانی در آستان قدس

که می توان  گذشـته مهمانان خارجی مختلفی به حرم رضوی مشـرف شـدند  طی سـال 
کسـتان7، 500 نفر از علمای  بـه ایـن مـوارد اشـاره کرد: سـفیر کشـور آلمان6، فرمانـده ارتش پا
شـیعه و اهـل سـنت جهـان اسـام8، نماینـدگان اعتـاب مقـدس عـراق و سـوریه9، رئیـس 

1.  خبرگزاری ایسنا/کدخبر: 95050115417
2.  اجالسیه اعتاب مقدس جهان اسالم برای نخستین بار در مرداد ماه 1۳95 با ابتکار آستان قدس رضوی در مشهد 
کربالی معلی، اجالسیه سوم در  مقدس برگزار شد. اجالسیه دوم اعتاب مقدس جهان اسالم در اردیبهشت ماه 96 در 

کاظمین و اجالسیه چهارم در قم برگزار شد.
۳.  خبرگزاری تسنیم/کد خبر: 1612۳16

کد خبر: 141648۳ 4.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 
5.  خبرگزاری ایمنا/کد خبر: ۳24102 

6.  خبرگزاری تسنیم/کدخبر: 1550۳89
7.  خبرگزاری تسنیم/کدخبر: 1568585

کد خبر: 191۳997 8.  خبرگزاری صداوسیما/ 
9.  خبرگزاری تسنیم/کد خبر: 1616169

https://www.isna.ir/news/95050115417
https://www.isna.ir/news/95050115417
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/06/1612316
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/06/1612316
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1416483/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1416483/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.imna.ir/news/324102
http://www.imna.ir/news/324102
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/27/1550389/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/27/1550389/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/17/1568585
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/17/1568585
http://www.iribnews.ir/fa/news/1913997
http://www.iribnews.ir/fa/news/1913997
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/10/1616169
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/10/1616169
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کسـتان2،  پا ملـی  نماینـدگان مجلـس  از  کسـتان1، جمعـی  پا بلوچسـتان  ایالـت  مجلـس 
 35 کسـتان4،  پا و  اسـلوونی  فرانسـه،  دانشـگاه های  اسـاتید  از  تعـدادی  اتریـش3،  سـفیر 
نفـر از فعـاالن فرهنگـی مسـلمان از هلنـد5، 200 نفـر از خانواده هـای شـهدای مدافـع حـرم 
عـراق6، 45 نفـر از مجاهدیـن حشدالشـعبی7، 250 دانشـجو و نخبـه لبنانـی40،8 نفـر از 
کستان، هندوستان، اندونزی، عراق، تونس، افغانستان  دانشجویان دختر از کشورهای پا
کمیتـه درگاه خواجـه معین الدیـن چشـتی هندوسـتان10، جمعـی  رئیـس  بنـگادش9،  و 
کرایوبیولـوژی و عضـو هیئت علمـی  کشـور روسـیه11 و رئیـس انجمـن جهانـی  از جوانـان 

کانـادا12. دانشـگاه آلبرتـای 

6-3 سفر تولیت آستان قدس به کشور سوریه و لبنان

تولیـت آسـتان قـدس بهمن مـاه 96 بـه کشـور سـوریه و لبنـان سـفر کـرد13. وی در ایـن سـفر 
بـا »سـید حسـن نصـراهلل14«، »رئیـس پارلمـان لبنـان« و »رئیـس مجلـس اعـای شـیعیان 
و  شـهدا  خانـواده  روحانیـون16،  و  علمـا  از  جمعـی  دیـدار  در  و  داشـت  ماقـات  لبنـان15« 

کد خبر: 1۳۳52۳9 1.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 
کد خبر: 1404599 2.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 
کد خبر: 1411214 ۳.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 

کد خبر: 7۳1922 4.  خبرگزاری اهل بیت/ 
5.  خبرگزاری تسنیم/کد خبر: 1615100

کد خبر: 1965620 6.  خبرگزاری صدا و سیما/ 
کد خبر: 141۳279 7.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 
کد خبر: 1410709 8.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 

کد خبر: 141۳276 9.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 
کد خبر: 1418۳79 10.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 
کد خبر: 1420۳4۳ 11.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 

12.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ کد خبر: 1422137
کد خبر: 1409885 1۳.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 
کد خبر: 1412۳20 14.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 

کد خبر: 504972 15.  پایگاه خبری آفتاب/ 
16.  خبرگزاری فارس/کد خبر: 1۳9611070009۳2

https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1335239/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1335239/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1404599/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%25
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1404599/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%25
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1411214/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D8%B1%25
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1411214/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D8%B1%25
http://fa.abna24.com/news/ابنای-شهرستان-ها/تشرف-تعدادی-از-اساتید-دانشگاههای-فرانسه،-اسلوونی-و-پاکس_731922
http://fa.abna24.com/news/ابنای-شهرستان-ها/تشرف-تعدادی-از-اساتید-دانشگاههای-فرانسه،-اسلوونی-و-پاکس_731922
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/09/1615100
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/09/1615100
http://www.iribnews.ir/fa/news/1965620/
http://www.iribnews.ir/fa/news/1965620/
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1413279/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%25
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1413279/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%25
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1410709/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81-250-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D9%88-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D8%25B
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1410709/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81-250-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D9%88-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D8%25B
https://www.aqr.ir/Portal/home/?news/655708/659017/1413276/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%AA(%D8%B9)-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%25D
https://www.aqr.ir/Portal/home/?news/655708/659017/1413276/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%AA(%D8%B9)-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%25D
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1418379/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A6%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%25
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1418379/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A6%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%25
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1420343/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1420343/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1422137/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%25B
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1422137/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%25B
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1409885/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1409885/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1412320/%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA.
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1412320/%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA.
http://aftabnews.ir/fa/news/504972
http://aftabnews.ir/fa/news/504972
http://razavi.farsnews.com/news/13961107000932
http://razavi.farsnews.com/news/13961107000932
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رزمنـدگان فاطمیـون1 در سـوریه، مـادر شـهیدان مغنیه2 و اعضای تجمع علمای مسـلمین 
کـرد. ایـن سـفر بازخوردهـای متفاوتـی در داخـل و خـارج از کشـور در پـی  لبنـان3 سـخنرانی 
داشـت. میرزایی، رئیس کمیته سیاسـی فراکسـیون امید مجلس، هزینه سیاسی این سفر 
را برای منافع ملی سـنگین برشـمرد4. سـخنگوی ارتش اسـرائیل نیز در واکنش به این سـفر، 

دربـاره افزایـش نفـوذ ایـران و حـزب اهلل بـه مقامـات کشـور لبنـان هشـدار داد5.
کس نیـوز بازدیـد  گفتنـی اسـت رسـانه های خارجـی ازجملـه جروزالـم پسـت، العربیـه و فا

تولیـت آسـتان قـدس رضـوی از مناطـق جنـوب لبنـان را پوشـش دادنـد6.

6-4 افتتاح شبکه های ماهواره ای امام رضا )علیه السالم(

شـبکه ماهـواره ای امـام رضـا )علیه السـام( از اسـفند مـاه 95 به صـورت آزمایشـی و بـا 
پخـش برنامه هـای حـرم مطهـر رضـوی به صـورت زنده شـروع بکار کرد7. سـپس این شـبکه 
کار  در تیرمـاه 96 بـا پشـتیبانی آسـتان قـدس بـا پخـش روزانـه سـه سـاعت برنامـه در روز، 
کـرد. ایـن شـبکه بـه سـه زبـان عربـی، فارسـی و انگلیسـی،  خـود را به صـورت رسـمی آغـاز 

کشـورهای خاورمیانـه و شـمال آفریقـا را پوشـش می دهـد8.

1.  خبرگزاری تسنیم/کد خبر: 16۳9755
کد خبر: 826252 2.  سایت خبری مشرق/ 

کد خبر: 199758 ۳.  سایت مرجع اقتصاد ایران/ 
کد خبر: 589967 کار ایران/  4.  خبرگزاری 

کد خبر: ۳46474 5.  پایگاه خبری تحلیلی فرارو / 
6.  خبرگزاری تسنیم/کد خبر: 1652229

7.  خبرگزاری صدا وسیما/کدخبر: 1706040
8.  خبرگزاری صدا وسیما/کدخبر: 1706040

و  العربیه  ازجمله جروزالم پست،  گفتنی است رسانه های خارجی 
کس نیوز بازدید تولیت آستان قدس رضوی از مناطق جنوب لبنان  فا

را پوشش دادند.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/08/1639755
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/08/1639755
https://www.mashreghnews.ir/photo/826252
https://www.mashreghnews.ir/photo/826252
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/199758-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%25
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/199758-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%25
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/589967-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/589967-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8
http://fararu.com/fa/news/346474
http://fararu.com/fa/news/346474
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/20/1652229/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/20/1652229/
http://www.iribnews.ir/fa/news/1706040
http://www.iribnews.ir/fa/news/1706040
http://www.iribnews.ir/fa/news/1706040
http://www.iribnews.ir/fa/news/1706040


 فعالیت های آستان قدس رضوی
 در حوزه علم و فناوری

دانشـگاه امـام رضا)علیه السـام( از سـال 1378 بـه پذیـرش دانشـجو در دو رشـته 
کنکـور سراسـری  کتابـداری و اطـاع رسـانی و تربیـت بدنـی و علـوم ورزشـی از طریـق 
کامپیوتـر  اقـدام نمـود و بـه مـرور زمـان رشـته های مترجمـی زبـان انگلیسـی، مهندسـی 
کارشناسـی حسـابداری و مدیریت بازرگانی به جمع رشـته  )نرم افزار و سـخت افزار(، 
هـای دانشـگاه افـزوده شـد.در حـال حاضـر دانشـگاه امـام رضـا )ع( دارای 3863 نفـر 

کارشناسـی ارشـد رشـته اسـت1. کارشناسـی و چهـار رشـته  دانشـجو در پانـزده رشـته 

کد خبر: 1۳6107 1.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 
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https://news.razavi.ir/portal/home/?news/19163/136107/9020/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7(%D8%B9)
https://news.razavi.ir/portal/home/?news/19163/136107/9020/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7(%D8%B9)
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دانشـگاه  در  خارجـی  دانشـجویان  بـرای  پزشـکی  و  داروسـازی  رشـته های  تأسـیس   1-7

)علیه السـالم( رضـا  امـام  بین المللـی 

دانشـگاه بین المللـی امـام رضـا )علیه السـام( در سـال 1378 بـا مجـوز شـورای عالـی 
انقاب فرهنگی تأسـیس گشـت. اسـفند 96 شـمار دانشـجویان محصل در این دانشـگاه 
افزایـش 30 درصـدی  بـا پیش بینـی  َتـن اعـام شـد1. سـعیدی، رئیـس دانشـگاه ،  6 هـزار 
تأسـیس  از   ،96-97 تحصیلـی  سـال  در  دانشـگاه  ایـن  خارجـی  دانشـجویان  تعـداد 
رشـته های داروسـازی و پزشـکی بـرای دانشـجویان خارجـی خبـر داد. بـه گفتـه وی در این 

کـرد2. رشـته ها، تنهـا دانشـجویان غیـر ایرانـی تحصیـل خواهنـد 
پایـگاه اطاع رسـانی آسـتان قـدس رضـوی، طبـق رتبه بنـدی دانشـگاه های  گـزارش  بـه 
جهـان در ژانویـه 2018 از سـوی پایـگاه وبومتریکـس3 دانشـگاه امـام رضـا )علیه السـام( بـا 

کـرد5. کسـب  ارتقـا 221 پلـه4، رتبـه 505 را در بیـن دانشـگاه های خاورمیانـه 

کد خبر: 1425417 1.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 
2.  سایت دانشگاه امام رضا )علیه السالم(

۳.  این رتبه بندی بر اساس چهار شاخص تعداد صفحات ایندکس شده از سایت دانشگاه در Google، با وزن %5، 
ع استنادات به مقاالت ده  تعداد لینك های داده شده به سایت دانشگاه، با وزن 50% و شاخص های پژوهشی مجمو
پژوهشگر برتر دانشگاه به لحاظ استنادات در »Google scholar citations« با وزن 10% و تعداد مقاالت دانشگاه در 

که به لحاظ استنادات جزء 10% برتر هستند، با وزن ۳5% رتبه بندی شده است. اسکوپوس 
4.  جوالی 2017

کد خبر: 14276۳۳ 5.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 

https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1425417/-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7(%D8%B9)-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1425417/-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7(%D8%B9)-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF
http://imamreza.ac.ir/portal/display/?id=6997
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1427633/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7(%D8%B9)-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1427633/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7(%D8%B9)-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2


 تغییرات مدیریتی در
 آستان قدس رضوی

کشـور، تغییـر مدیـران اسـت؛  یکـی از اتفاقـات متـداول در بسـیاری از سـازمان های 
گذشـت برخـی از مدیـران  کـه  آسـتان قـدس نیـز از ایـن امـر مسـتثنا نبـود و در سـالی 
آن تغییـر یافتنـد. ایـن تغییـرات در سـازمان عمـران و توسـعه حریـم حـرم حضـرت رضـا 
)علیه السـام(، مؤسسـه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی، سازمان اقتصادی، 
در معاونـت ارتباطـات و رسـانه آسـتان قـدس و روابـط عمومـی آسـتان قـدس رخ داد. 
از نیروهـای جـوان و تحصیل کـرده  کثـر مدیـران جایگزیـن  ا کـه  خاطرنشـان می سـازد 

بودند.
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رضـا  حضـرت  حـرم  حریـم  توسـعه  و  عمـران  سـازمان  بـرای  جدیـد  سرپرسـت  انتخـاب   1-8

لسـالم( )علیه ا

مهرمـاه 96، طـی حکمـی از سـوی قائم مقـام تولیـت آسـتان قـدس رضـوی، محمدکاظـم 
مازم الحسـینی، بـه سـمت سرپرسـت سـازمان عمـران و توسـعه حریـم حرم حضـرت رضا 
)علیه السـام( منصـوب شـد1. در دوره مسـئولیت وی طـرح افزایـش ارتفـاع حـرم امـام رضا 
گشـت2. شـایان ذکـر اسـت پیش ازایـن جمشـید میرشـاهی در ایـن  )علیه السـام( مطـرح 

ِسـَمت فعالیـت می کـرد3.

8-2 تغییر مدیریت عامل مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی

مهـر مـاه 96، محمدعلـی چمی گـوی به عنـوان مدیـر مؤسسـه آفرینش هـای هنـری آسـتان 
امـام  سـپاه  فرهنگـی  معـاون  به عنـوان  پیش ازایـن  وی  شـد.  منصـوب  رضـوی  قـدس 
رضـا )علیه السـام(، معـاون فرهنگـی دانشـگاه هنـر تهـران و مدیـر فرهنگـی و اجتماعـی 

شـهرداری مشـهد و مدیرمسـئول نشـر سـتاره ها فعالیـت داشـته اسـت4.
شـایان ذکـر اسـت پیش ازایـن ثابـت نیـا، عنـوان مدیر مؤسسـه آفرینش های هنری آسـتان 

قـدس رضـوی بود5.

8-3 تغییر در مدیریت عامل سازمان اقتصادی 

در دی مـاه سـال 96 قائم مقـام تولیـت آسـتان قـدس، محمدرضـا عطـارزاده را تودیـع و 
سـیدرضا فاطمی امیـن را به عنـوان مدیرعامـل جدیـد سـازمان اقتصـادی رضـوی معرفـی 
کـرد. فاطمی امیـن دانش آموختـه دکتـری مدیریـت راهبردی دانش اسـت و سـوابق اجرایی 

1.  خبرگزاری تسنیم/کدخبر: 1552۳۳8
کد خبر: 6469۳65 2.  باشگاه خبرنگاران جوان/ 

کد خبر: 1۳۳7۳21 ۳.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 
4.  خبرگزاری تسنیم/کدخبر: 1547820

کد خبر: 1۳۳5006 5.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/29/1552338
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/29/1552338
https://www.yjc.ir/fa/news/6469365
https://www.yjc.ir/fa/news/6469365
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1337321/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B6%D8%A7(%D8%B9)-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1337321/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B6%D8%A7(%D8%B9)-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/24/1547820/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/24/1547820/
https://www.aqr.ir/Portal/home/?news/38388/5968/1335006/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-
https://www.aqr.ir/Portal/home/?news/38388/5968/1335006/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-
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کشـور،  او عبارت انـد از: عضویـت در هیئـت نماینـدگان اتـاق بازرگانـی، صنایـع و معـادن 
و  معـادن  و  تحـول صنایـع  ریاسـت سـتاد  تجـارت،  و  معـدن  وزارت صنعـت،  معاونـت 

مشـاورت و مدیریـت سـرمایه گذاری و مشـارکت های آسـتان قـدس رضـوی1.

8-4 تغییر در معاونت ارتباطات و رسانه آستان قدس

دی مـاه 96، بـا حکـم تولیـت آسـتان قـدس رضـوی، سـید نظام الدیـن موسـوی به عنـوان 
معـاون ارتباطـات و رسـانه ایـن آسـتان منصـوب شـد. موسـوی پیش از ایـن انتصاب مدیر 
عامـل خبرگـزاری فـارس بـود کـه ازجملـه اقدامـات دوره مدیریـت وی در خبرگـزاری فارس 
توسـعه  و  خبرگـزاری  اسـتودیو  راه انـدازی  فـارس،  رسـانه  دانشـکده  تأسـیس  بـه  می تـوان 
بخـش مولتی مدیـا و همچنیـن تقویـت گروه های فضـای مجازی در شـبکه های مختلف 

اجتماعـی اشـاره کـرد2.
خاطـر نشـان می سـازد پیـش از موسـوی، محمدامیـن توکلـی زاده، مدیـرکل روابـط عمومی 

و امـور رسـانه آسـتان قـدس رضـوی بود3.

8-5 معرفی مدیریت جدید روابط عمومی آستان قدس

بهمن ماه 96، مهدی رضوی کیا با حکم معاون ارتباطات و رسـانه آسـتان قدس رضوی 
کل روابـط عمومـی و  به عنـوان مدیـر روابـط عمومـی ایـن آسـتان منصـوب شـد. مدیریـت 
گـروه مشـاوران جـوان شـهرداری مشـهد از سـوبق  بین الملـل شـهرداری مشـهد و ریاسـت 

کاری وی محسـوب می شـود4.

1.  خبرگزاری تسنیم/کدخبر: 166۳545
2.  خبرگزاری تسنیم/کدخبر: 1606614

۳.  خبرگزاری ایسنا/کد خبر: 5-1291-9610
4.  خبرگزاری مهر/کدخبر: 4226779

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/12/03/1663545
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/12/03/1663545
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/29/1606614
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/29/1606614
http://khorasan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=127832
http://khorasan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=127832
https://www.mehrnews.com/news/4226779
https://www.mehrnews.com/news/4226779
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تاریخ 
انتصاب

مسئول جدیدمسئول قبلیسمت

مهر 96
سازمان عمران و توسعه حریم 
حرم حضرت رضا )علیه السام(

جمشید میرشاهی
محمدکاظم 
مازم الحسینی

مهر 96
مدیر مؤسسه آفرینش های هنری 

آستان قدس رضوی
ثابت نیا

محمدعلی 
چمی گوی

دی 96
مدیرعامل سازمان اقتصادی 

رضوی
محمدرضا عطارزاده

سیدرضا 
فاطمی امین

دی 96
معاون ارتباطات و رسانه آستان 

قدس رضوی
محمدامین 

توکلی زاده
سید نظام الدین 

موسوی

بهمن 96
مدیر روابط عمومی آستان 

قدس رضوی
مهدی رضوی کیا-



 فعالیت های آستان قدس رضوی
 در حوزه دفاتر استانی

در پـی تأسـیس معاونـت امـداد مسـتضعفان آسـتان قـدس رضـوی در سـال 1395، 
کشـور دفاتـر نمایندگـی آسـتان قـدس رضـوی تشـکیل شـد. ابتـدا  کثـر اسـتان های  در ا
ایـن دفاتـر نمایندگـی تنهـا بـه اسـتان هایی کـه دارای موقوفـات رضـوی بودنـد، منحصر 
کشـور تأسـیس خواهد  می شـد،  اما امروز بر اسـاس رویکرد جدید، این دفاتر در سراسـر 

شد.
البـرز، بوشـهر، مازنـدران،  ایـام، خوزسـتان،  تـا پایـان سـال 95، تقریبـا در 9 اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان، یـزد، خراسـان شـمالی و تهـران آسـتان قـدس موفـق شـد دفاتـر 
کنـد. در برخـی از ایـن اسـتان ها آسـتان قـدس عـاوه بـر  نمایندگـی خـود را راه انـدازی 
گفتـه نمانـد کـه  کـز اسـتانی در شهرسـتان ها نیـز دفاتـری را راه انـدازی کـرده اسـت. نا مرا

توسـعه دفاتـر اسـتانی، بـا انتقاداتـی نیـز همـراه بـود.

65



کشور 66 |  | پایش مسائل راهبردی 

9-1 تأسیس دفاتر نمایندگی آستان قدس در استان ها

ایجـاد دفاتـر نمایندگـی آسـتان قـدس در اسـتان ها در دوره جدیـد تولیـت آسـتان مطـرح 
و راه انـدازی شـد. ایـن دفاتـر در برخـی از شـهرها از قبیـل فریدون کنـار1، شـهریار2، پردیـس 
تهـران3، منطقـه 4 تهـران4 بهابـاد5 و بافـق6 یـزد، البـرز7 و آبیـک قزویـن8، شبسـتر9 و تبریـز10 
گردیـد. طـی سـال 96 ایـن دفاتـر در زمینه هـای مختلـف ازجملـه  و سـایر شـهرها افتتـاح 
اعـزام پزشـکان متخصـص بـه مناطـق محروم، توزیع کتـاب، توزیع بسـته های غذایی بین 
یـارت اولـی بـه مشـهد12، اجـرای طرح هـای  محرومـان، عیـادت از بیمـاران،11 اعـزام زائـر ز

آب رسـانی13 و غیـره فعالیـت داشـتند.
ایـن افزایـش تعـداد دفاتـر نمایندگـی، موافقان و مخالفانی داشـت. در این راسـتا و به زعم 
رئیـس دانشـکده عامـه مجلسـی اصفهـان، ایجـاد دفاتـر نمایندگـِی آسـتان قـدس  در 31 
اسـتان کشـور، فرهنـگ رضـوی را بـه همـه جامعـه منتقـل می کنـد14. حسـینی، وزیـر اسـبق 
فرهنگ و ارشـاد اسـامی، نیز اعزام زیارت اولی ها به مشـهد مقدس را -که به همت دفاتر 
نمایندگی هـای آسـتان انجـام می شـود- بسـیار تأثیرگـذار دانسـت15. اّمـا در طـرف مقابـل، 
آیـت اهلل  بـا  دیـدار  در  دانشـجویی  عدالت خـواه  جنبـش  مرکـزی  شـورای  عضـو  نجیبـی، 

1.  خبرگزاری فارس/کدخبر: 1۳960920001595
کد خبر: 1402548   2.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 

۳.  خبرگزاری صدا و سیما/کدخبر: 2042619
4.  خبرگزاری فارس/کدخبر: 1۳96120400015۳

5.  خبرگزاری تسنیم /کدخبر: 16۳1862  
6.  خبرگزاری صدا و سیما/کدخبر: 2001۳99

کد خبر: 6407160 7.  باشگاه خبرنگاران جوان/ 
کد خبر: 6409۳89 8.  باشگاه خبرنگاران جوان/ 

9.  خبرگزاری تسنیم/کدخبر: 1648۳99
10.  خبرگزاری تسنیم/کدخبر: 165۳562  

11.  خبرگزاری ایسنا/کدخبر: 960720109۳2
کد خبر: 140۳8۳8 12.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 

کد خبر: 565980 1۳.  پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنالین/ 
کد خبر: 1۳96070۳000۳78 14.  خبرگزاری فارس/ 

کد خبر 1۳42906 15.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 

http://mazandaran.farsnews.com/news/13960920001595
http://mazandaran.farsnews.com/news/13960920001595
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1402548/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-2-%25D
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1402548/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-2-%25D
http://www.iribnews.ir/fa/news/2042619
http://www.iribnews.ir/fa/news/2042619
http://www.farsnews.com/13961204000153
http://www.farsnews.com/13961204000153
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/29/1631862
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/29/1631862
http://www.iribnews.ir/fa/news/2001399
http://www.iribnews.ir/fa/news/2001399
http://www.yjc.ir/fa/news/6407160
http://www.yjc.ir/fa/news/6407160
http://www.yjc.ir/fa/news/6409389
http://www.yjc.ir/fa/news/6409389
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/16/1648399
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/16/1648399
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/21/1653562
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/21/1653562
http://www.isna.ir/news/96072010932
http://www.isna.ir/news/96072010932
https://khorshid.aqr.ir/Portal/home/?news/38388/247912/1403838/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-300-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://khorshid.aqr.ir/Portal/home/?news/38388/247912/1403838/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-300-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://qudsonline.ir/news/565980
http://qudsonline.ir/news/565980
http://isfahan.farsnews.com/news/13960703000378
https://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/1342906/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%25
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رئیسـی، ایجاد دفاتر اسـتانِی آسـتان را موجب عریض تر شـدن آسـتان، هدررفت موقوفات 
و مـوازی کاری بـا نهادهـای محرومیـت زدا عنـوان نمـود1. روزنامـه اعتمـاد نیز در یادداشـتی 

از افتتـاح 10 نمایندگـی از سـوی آسـتان قـدس در برخـی از شـهرها انتقـاد نمـود2.
کـه بـه گفتـه عصارنیـا، مدیـر مرکز امـور خادمین آسـتان قـدس رضوی،  شـایان ذکـر اسـت 

آسـتان قـدس در هـر اسـتان تنهـا یـک دفتر راه انـدازی کرده اسـت3.

9-2 تشکیل شبکه خادم یاران رضوی در سراسر کشور

تیرمـاه 95 طـرح »خادم یـاران و خدمـت یـاران رضـوی« در سـه اسـتان خراسـان رضـوی، 
خراسـان شـمالی و خراسـان جنوبـی آغـاز4 و بـه مـرور زمـان تکمیـل شـد. ایـن طـرح شـامل 
کانون هـای تخصصـی  کانـون خادم یـاری محلـه ای و  کانـون خادم یـاری می شـد؛  دو نـوع 
گفتـه مدیـر مرکـز امـور خادمـان آسـتان قـدس رضـوی در  بـه  خادم یـاری5. مهـر مـاه 96 و 
مداحـان،  و  شـعرا  نظیـر:  عرصه هایـی  شـد؛  تعریـف  خادم یـار  تخصصـی  عرصه هـای 
تبلیغـی، خانـواده و ازدواج، علمـی، بهداشـت و درمـان و رسـانه6. در ایـن رابطـه مهـر مـاه 
کـه 30 هـزار نفـر در شـبکه  96 رئیـس سـازمان فرهنگـی آسـتان قـدس رضـوی اعـام نمـود 

کردنـد7. خادمیـاران رضـوی ثبـت نـام 

کد خبر: 252۳۳5 1.  خبرنامه دانشجویان ایران/ 
کد مطلب: 97608 2.  روزنامه اعتماد/ 

کد خبر: 1425748 ۳.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی/ 
کد خبر: 810617 4.  شبکه اطالع رسانی دانا/ 

کانون خادمیاری محله ای به محرومان و مستضعفان محله خود خدمت می کنند و حوزه  5.  خادمیاران رضوی در 
کانون های تخصصی خادمیاری سراسر شهرستان محل سکونت آنان تعریف شده است مأموریتی خادمیاران 

کد خبر: 1۳180۳5 6.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 
کد خبر: 1۳۳6076 7.  پایگاه اطالع رسانی آستان قدس/ 
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