
 

 

 

 زیارتی  های گزارش سفر

 هد مقدسمشبه شهرهای مختلف قالیبافان 

 

 

ی شرکت فرش آستان قدس رضو  

1400 



 

 مقدمه

های به اهداف کالن و سیاستبرای حرم مطهر رضوی،  هیه و تولید فرش  افزون بر تشرکت فرش آستان قدس رضوی  

 داند.سناد باالدستی می س رضوی پایبند است و در این مسیر خود را مکلف به اجرای اعمومی آستان قد 

آوردن امکان زیارت مطلوب برای  فراهم های کالن آستان قدس رضوی بر »سیاستاز آنجا که در اهداف کالن  

تعالی امر زیارت و زائرمحوری  » های عمومی این سند نیز  ست« تأکید شده است و در سیازائران و مجاوران 

های اکید تولیت معزز  ، و نیز با توجه به توصیه « تلقی شده استاصل حاکم بر تمام امور آستان قدس رضوی

وردار  فراهم آوردن امکان زیارت حرم مطهر برای قالیبافان همکار با این شرکت که عمدتاً از طبقه کمتربرخآستان،  

 دستور کار شرکت قرار گرفته است. جامعه هستند، در  

وجه به  ت،  وری موقوفات رضویهای بنیاد بهره سیاست  29همسو با اصل  در این زمینه همچنین قابل ذکر است که  

ه  رو ایجاد و تداوم اشتغال در این حوزه ب اشته و از این مدنظر قرار د   بافصنعت فرش دست   - در هنر  زاییاشتغال

 مورد تأکید قرار دارد. یبافان اجتماعی قالارتقای منزلت  افزایش انگیزه و همراه

ریزی و اجرای سفر زیارتی قالیبافانی که در شهرهای مختلف با این شرکت همکاری دارند  برنامه در همین راستا  

 فت. یرصورت پذ 

 

 خرداد 19اولین سفر: 

 بجستان و گنابادقالیبافان 

  فرش   )بجستان( و جعفرآباد )گناباد( برای شرکت  قالیبافانی که در روستاهای مرندیزاز    شماریدر نخستین گام،  

 رضوی به کار بافت فرش مشغولند، مهمان و زائر حرم مطهر رضوی شدند. قدس  آستان

دس راهی مشهد شدند و افزون بر  ق  آستان   فرش   با هماهنگی و میزبانی شرکتنفر(    18)این هنرمندان قالیباف  

 بیست پرداختند.(، به بازدید از مجتمع تولید فرش شرکت در کنه زیارت حرم امام هشتم)ع

 عمل آمد.همچنین از زائران قالیباف پذیرایی اختصاصی در مهمانسرای حضرت رضا)ع( به 



 

 



 خرداد  24سفر؛  دومین

 نائین قالیبافان 

ریزی کرده  اعزام قالیبافان خود به مشهد برنامه باف در نائین برای  تولیدکنندگان فرش دستگام، یکی از    دومیندر  

مندی از یک وعده غذا در مهمانسرای حضرت رضا)ع(  بود که هماهنگی برای اقامت در زائرسرای رضوی و نیز بهره

 جام پذیرفت.توسط این شرکت ان

 ل آمدند.نفر قالیباف از نائین به زیارت حرم مطهر رضوی نائ  37در این سفر  

 

 



 خرداد  27سفر؛  مینسو

 کاشمر قالیبافان 

ها، قالیبافان کارگاه کاشمر شرکت فرش آستان  همزمان با دهه کرامت و در آستانه زادروز هشتمین امام مهربانی

 الرضا)ع( شدند. قدس رضوی زائر بارگاه حضرت علی ابن موسی 

شرکت فرش آستان قدس به بافت فرش برای حرم مطهر رضوی    2کارگاه تولید فرش شماره  قالیبافانی که در  

بر  ا پا  و  شوند  مطهر  زائر حرم  بار خود  این  تا  شدند  مشهد  راهی  شرکت  و هماهنگی  میزبانی  با  دارند،  شتغال 

 های خود بگذارند.بافته دست

قالیباف  این   و  نفر(    162) زائران  یافتند  اسکان  زائرسرای رضوی  مهمانسرای حضرت  در  در  اختصاصی  پذیرایی 

 عمل آمد.به نیز از ایشان رضا)ع( 

 

 

 



   تیر  3سفر؛  ینچهارم

 راور قالیبافان 

قالیبافان   از  راور    قدس   آستان  فرش ت  شرکشماری  شهرستان  کارگاه  در  که  فرش  رضوی  بافت  کار  به  کرمان 

 الرضا)ع( نائل آمدند.راهی مشهد شدند و به توفیق زیارت حرم حضرت علی ابن موسی  ،مشغولند 

در  قدس افزون بر زیارت حرم امام هشتم)ع(،    آستان  فرش   این هنرمندان قالیباف با هماهنگی و میزبانی شرکت 

تیرماه   روزهای  دعا  1400نخستین  آیین  کمیل  ی در  دعای  و  رضوی  ندبه  و    حرم  یافتند  سفره  نیز حضور  بر 

 مهمانسرای حضرت رضا)ع( نیز پذیرایی شدند.

  نفر   43های سفر این فرشبافان بود که  نیز یکی دیگر از بخش بیست  بازدید از مجتمع تولید فرش شرکت در کنه 

 شدند. را شامل می 

تولید فرش دست گفتنی است کارگاه راور به  از  باف شرکت فرش آستان قدس  عنوان سومین مرکز  رضوی پس 

 آید.بیست و کاشمر به شمار میکنه 

 

 



 

 

مدیریت محترم و کارکنان زائرسرای  و نیز  آن حوزه  های مدیریت عالی حرم مطهر و همکاران  الزم است از همراهی 

 رضوی در تدارک و هماهنگی این سفرها سپاسگزاری شود. 


