بنیاد کرامت رضوی همچنان
در مناطق سیلزده حضور دارد

قائممقامتولیتآستانقدسرضوی:

بنیاد بهرهوری موقوفات رضوی
تشکیل میشود
قائــم مقــام تولیــت آســتان قــدس رضوی با بیان اینکه هــم افزایی ظرفیتها در راســتای عمل
بــه مأموریتهــای کلیــدی بــه ویــژه در امــر «زائــر محــوری» در اصــاح ســاختار آســتان قــدس
رضــوی دنبــال شــده اســت ،گفــت :درپــی اصــاح ســاختار ،خدمــات بنیــاد کرامــت رضــوی در حــوزه
فعالیتهای اجتماعی و کمک به محرومان و نیازمندان توسعه مییابد و بنیاد بهرهوری موقوفات
نیــز بــا هــدف توســعه وقــف ،ارتقــای بهــرهوری موقوفــات ،عمــل دقیــق بــه نیــات واقفــان و ...تشــکیل
میشود.
مصطفــی خاکســار قهــرودی از تــداوم فعالیــت خادمیــاران در قالــب کانونهــای خدمــت رضــوی و در
سراســر کشــور خبــر داد و افــزود :بنیــاد کرامــت رضــوی از ایــن پــس متولــی همــه نقشهــای اجتماعــی
آســتان قــدس رضــوی خواهــد بــود و بــر ایــن اســاس فعالیتهــای خادمیــاری در اســتانها ،کمــک بــه
محرومــان و نیازمنــدان و ...بــا تجمیــع ظرفیتهــای موجــود در ایــن بنیــاد دنبــال خواهــد شــد.
وی تأ کیــد کــرد :توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان نیــز در قالــب شــرکتهایی همچــون صنایــع خــاق و
صنایــع پیشــرفته رضــوی زیــر نظــر بنیــاد بهــره وری موقوفــات دنبــال خواهــد شــد.
خاکســار قهــرودی بــا تأ کیــد بــر اینکــه طرح اصالح و تکمیل ســاختار کالن آســتان قدس رضوی توســط
جمعــی از اســاتید برجســته و دارای تجربــه ایــن حــوزه و بــا بهرهگیــری از نظــرات کارشناســی داخــل
مجموعــه انجــام شــده اســت ،خاطرنشــان کــرد :توجه به سیاســت گذاریهای رهبر معظم انقــاب در
حکم تولیت آســتان قدس رضوی ،ایجاد توازن و تعادل سیســتمی ،تســهیل تصمیم گیری ،تقویت
نظــام نظــارت و بازرســی حرفـهای ،ارتقــای جایگاه برنامهریزی ،توجه بیشــتر بــه «زنجیره فعالیتها»
و توجــه جــدی بــه مســئله مهــم ســرمایههای انســانی از جملــه سیاسـتهای مــورد نظــر در ایــن طــرح
بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه تفکیــک حوزههــای ســتادی و عملیاتــی در ایــن طــرح ،گفــت :بــه ایــن ترتیــب چهــار
مجموعه حرم مطهر ،بنیاد کرامت رضوی ،ســازمان علمی و فرهنگی و بنیاد بهرهوری موقوفات به
عنــوان مجموعههــای عملیاتــی (صف) اجرای مأموریتهای آســتان قــدس رضوی را برعهــده دارند.
خاکســار قهــرودی بــا اشــاره بــه تأ کیــدات تولیــت آســتان قــدس رضــوی بــر امــر «زائــر محــوری» ،اظهــار
کــرد :در ایــن راســتا مجموعــه حــرم مطهــر رضــوی بــه عنــوان یــک حــوزه عملیاتــی مجــزا تعریــف شــده
اســت و تأمیــن نیازهــای زائــران در حوزههــای مختلــف را دنبــال خواهــد کــرد.
قائــم مقــام تولیــت آســتان قــدس رضــوی همچنیــن بــه تــداوم فعالیتهــای علمــی و فرهنگــی آســتان
قــدس رضــوی اشــاره و عنــوان کــرد :ســازمان علمــی و فرهنگــی مســئولیت هماهنگــی ،همافزایــی و
مدیریــت مؤسسـههای علمــی و فرهنگــی آســتان قــدس رضــوی را بــر عهــده دارد و امیدواریــم بــر ایــن
اســاس توســعه بیــش از پیــش بنیانهــای علمــی در فعالیتهــای فرهنگــی را نیــز شــاهد باشــیم.
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خدماترســانی بنیــاد کرامــت در روســتاهای
ســیلزده سیســتان و بلوچســتان بــا بازســازی
راههــا و ســاخت ســیلبندها و یــک مدرســه در
بخشهای چاهان و زیردان ادامه دارد.
مســئول بخــش رســانهای بنیــاد کرامــت رضــوی در
گفتوگــو بــا نشــریه حــرم بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن دو
بخــش بیــش از  35روســتای آســیبدیده از ســیل اخیــر را
دربــر میگیرنــد ،خاطرنشــان کــرد :اکثــر چاههــای آب ایــن
روســتاها پــر از ِگلوالی شــده اســت کــه نیروهــای اعزامــی
آســتان قــدس رضــوی  30پمــپ آب بــرای موتورهــای
ســوخته آب ایــن روســتاها تأمیــن کــرده کــه ممکــن اســت
ایــن تعــداد بــه  50پمــپ آب افزایــش پیــدا کنــد.
ً
عباســعلی محمدآبــادی افــزود :راههــای ســه روســتا کامــا
تخریــب شــده و از بیــن رفتــه اســت و ارتباطشــان بــا
دهســتان زیــردان کــه مرکزیــت دارد ،قطــع شــده اســت.
بــرای حــل ایــن مشــکل جــاده مالــروی ایــن روســتاها بــا
تــاش خادمــان بنیــاد کرامــت رضــوی بــه یــک جــاده
جدیــد و محکــم تبدیــل میشــود و در عیــن حــال
ســیلبندهای ایــن روســتاها نیــز در حال بازســازی اســت.
به گفته محمدآبادی مدرســه ســه کالسـهای هم توســط
بنیــاد کرامــت رضــوی در حــال ســاخت اســت کــه تــا ایــن
هفتــه هفتــاد درصــد پیشــرفت داشــته اســت و امیــد اســت
بــزودی کار ســاخت آن بــه اتمــام برســد.
وی همچنیــن از اعــزام ســه تیــم پزشــکی ده نفــره بــه
ایــن  35روســتا خبــر داد کــه ایــن هفتــه اعــزام شــدهاند و
کار معاینــه و مــداوای بیمــاران ایــن مناطــق را همچنــان
ادامــه میدهنــد.

