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بهرهمندی  110زوج چنارانی
از طرح زندگی رضوی
 110زوج جــوان محــروم شهرســتان چناران
بــه همــت مرکــز امــور بانــوان و خانــواده
رضــوی و همــکاری دفتــر نمایندگی آســتان
قــدس رضــوی در خراســان بــه منظــور
زیــارت بــارگاه منــور امــام هشــتم«ع» بــه
مشــهد ســفر کردنــد و از برنامههــای ویــژه
طــرح ســه ســاله زندگــی بــه ســبک رضــوی
ویــژه زوجیــن جــوان بهرهمنــد شــدند.
ایــن گــروه از زوجهــای جــوان پــس از
زیــارت در جلســه توجیهــی اولیــه آمــوزش
زندگــی بــه ســبک رضــوی کــه بــا حضــور
حجتاالســام والمســلمین ســیدابوالفضل
موســوی فاضــل خراســانی مشــاور خانــواده
برگــزار شــد ،حضــور پیــدا کردنــد.
ایــن نومزدوجیــن پــس از بهرهمنــدی از
دیگــر برنامههــای طراحــی شــده در نمــاز
جماعت شرکت کردند و در پایان با حضور
در مهمانســرای علیبنموســیالرضا«ع»
از خــوان بــا برکــت ایــن امــام همــام متنعــم
شــدند.
«زندگــی بــه ســبک رضــوی» یــک طــرح
آموزشــی اســت کــه بــا هــدف افزایــش
صیانــت و اعتــای کارکــرد خانــواده و بــا
بهرهگیــری از ســبک زندگــی رضــوی بــرای
زائــران و مجــاوران بویــژه زوجهــای جــوان،
توســط مرکــز امــور بانــوان و خانــواده آســتان
قــدس رضــوی برگــزار میشــود و در آن
نومزوجیــن بــه مــدت  ۳ســال از خدمــات
آموزشــی ،حمایتــی و مشــاورهای رایــگان
بهرهمنــد میشــوند.

اظهارات تولیت آستان قدس رضوی
درباره خدماترسانی در حاشیه شهر مشهد
تولیــت آســتان قــدس رضــوی در جلســه ســتاد ســاماندهی مســائل فرهنگــی حاشــیه شــهر مشــهد کــه بــا
حضــور نماینــده ولــی فقیــه در اســتان خراســان رضــوی ،شــهردار مشــهد و جمعــی از مســئوالن اســتانی در
تــاالر والیــت حــرم مطهــر رضــوی برگــزار شــد ،بــا اشــاره بــه توفیقــات و دســتاوردهای ایــن ســتاد در رفــع مشــکالت
حاشــیه شــهر ،گفــت :بــه برکــت همدلــی ،همراهی و همکاری دلســوزانه همه مجموعههای شــهری و اســتانی
حــول نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در اســتان ،ســتاد ســاماندهی حاشــیه شــهر مشــهد تاکنــون توفیقــات بســیار
خوبی را به دست آورده است.
حجتاالســام والمســلمین احمــد مــروی ابــراز کــرد :اولویــت آســتان قــدس رضــوی رفــع دغدغههــای رهبــر
معظــم انقــاب اســت ،بنابرایــن از هیــچ تالشــی بــرای رفــع محرومیــت و مشــکالت حاشــیه شــهر مشــهد فروگذار
نخواهیــم کــرد .وی بــا اشــاره بــه مشــکالت زمینهــای بایــر آســتان قــدس در حاشــیه شــهر مشــهد گفــت :از
ً
زمینهــای حاشــیه شــهر بارهــا بازدیــد کــردهام و اخیــرا نیــز بازدیــدی از آنجاهــا داشــتم ،ایــن زمینهــا شــرایط
خوبــی ندارنــد و مــردم هــم نســبت بــه اینکــه زمینهــا رهــا شــده و ناامنــی ایجــاد کــرده ،شــکایتهایی دارنــد.
تولیــت آســتان قــدس رضــوی افــزود :مــن بــه دوســتان عــرض کــردم ما فرض کنیم ا گــر خانه خودمان کنــار این
زمینهــا باشــد ،چــکار میکنیــم؟ فــرض کنیــم خودمــان کنــار ایــن زمینهــا داریــم زندگی میکنیــم ،بــه مدیران
امــاک و اراضــی آســتان قــدس گفتـهام بنشــینند و راهــی برای ســر و ســامان دادن بــه آن پیدا کنند ،تــا از رهگذر
زمینهــای آســتان قــدس بــرای مردم مشــکلی ایجاد نشــود.
مروی با تأ کید بر اینکه انجام پروژههای عمرانی و درمانگاهی در حاشــیه شــهر مشــهد در برنامههای آســتان
قدس رضوی اســت ،تصریح کرد :تالش داریم در مناطق محروم حاشــیه شــهر مشــهد درمانگاه و دارالشــفای
مجهــز و مناســب احــداث کنیــم تــا از ایــن طریــق نســبت بــه محرومیتزدایــی در حــوزه ســامت اقــدام کــرده
باشیم.

رویخطخبر
آغاز طرح اسکان شبانه رایگان زائران حضرت رضا«ع»
مدیــر انتظامــات و تشــریفات آســتان قــدس رضــوی گفــت :بــرای افزایــش رفــاه حــال زائــران بــارگاه منــور
رضــوی از  ۸آذرمــاه طــرح اســکان شــبانه رایــگان بــرای زائــران حــرم مطهــر اجرایــی شــده و از ایــن پــس
زائــران عزیــزی کــه نیــاز بــه اســتراحت دارنــد بــا ســرویس رفــت و برگشــت بــه فضایــی کــه در پایانــه مســافربری
آمادهســازی شــده منتقــل خواهنــد شــد.
روحاهلل رنجبــر تصریــح کــرد :در ایــن فضــا امکانــات تختخــواب ،پتــو و ملحفــه تمیــز ،حمــام ،ســرویس
بهداشــتی و صبحانــه تــدارک دیــده شــده و تــا  ۱۰صبــح پذیــرای زائــران اســت.
وی اضافــه کــرد :هــر شــب  ۳دســتگاه مینــی بــوس در ورودی بــاب الرضــا«ع» از ســاعت  20شــب الــی  ۱بامــداد
کار انتقــال زائــران بــه پایانــه مســافربری را بــر عهــده دارنــد.
رنجبــر خاطرنشــان کــرد :همــکاران مــا در اداره انتظامــات حــرم مطهــر در دفاتــر هماهنگــی و ورودی هــای
صحــن هــای حــرم امــام رضــا«ع» مســتقر هســتند و ایــن مهــم را بــا جدیــت دنبــال میکننــد.
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