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التغلق
بابًا یعجزک
افتتاحه

هرگز درى را كه
از باز كردنش
وامى مانى
به روى خودت مبند.

نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی رضوی برگزار میشود

مدیر عامل مؤسسه تربیت بدنی بنیاد کرامت رضوی
از برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی رضوی
با محوریت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی در
مشهد خبر داد.
عــلــیــرضــا ت ــاجف ــی ــروز در گــف ـتوگــو ب ــا آســتــاننــیــوز با

در حرم

◾پویشهای پربرکت
عقدایی در خـصــوص اج ــرای طــرحهــای

مدیر عالی حرم مطهر رضوی
منصوبشد

اع ــام ایــن خبر افـ ــزود :ایــن مسابقات وی ــژه ردهه ــای
سنی نونهاالن و نوجوانان حاشیه شهرها و مناطق
ک ـمبــرخــوردار ســراســر کــشــور اســت کــه در رشتههای
مختلف ورزشـ ــی بــا ه ــدف ایــجــاد نــشــاط اجتماعی
برگزار میشود.

تولیتآستانقدسرضویباصدورحکمی
مصطفیفیضیراب هعنوانمدیرعالیجدید
حرممطهررضویمنصوبکرد.بهگزارش

آستاننیوز،حجتاالسالموالمسلمیناحمد
مرویدرحکمانتصابفیضیباتأکیدبر
ضرورتنوآوریوارتقایخدمترسانی
بهزائرانحضرترضا(ع)،خطاببهمدیر
عالیجدیدحرممطهررضویبیانداشته

وی با بیان اینکه مرحله نهایی ایــن مسابقات سال
آینده همزمان با دهه کرامت در مجموعه تربیت بدنی
آستان قدس رضوی برگزار خواهد شد ،افــزود :سعی
کردهایم این مسابقات فقط یک هفتهای نباشد و در
طول سال انجام شود و همچنین با محوریت بازیهای

است:انتظارمیرودحسباألمررهبرمعظم
انقالباسالمی،ضمنتوجهبهشأنومنزلت
بارگاهمنورامامهشتم(ع)وبهرهمندیاز
روحانیتخورشیدفروزانعالمآلمحمد(ع)
ونیزاغتنامفرصتخدمتگزاریبهزائران

روایتی از خدمات بنیادکرامت رضوی در مناطقکمبرخوردار کشور

دست در دست محرومان

گزيده

در حوزه عمرانی و خدمات زیرساختی هم رد پای بنیاد کرامت رضوی دیده میشود که حفر  50حلقه
چاه آب برای ایجاد اشتغال در  50هکتار زمین کشاورزی در مناطق محرومسیستان و بلوچستان از
جمله آن است.

توانمندسازی بــانــوان هم میگوید :طی
تفاهمی بین بنیاد کرامت رضوی با وزارت
میراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستی
در هشت استان کشور افزون بر  400نفر با
اعتبار  80میلیارد ریال تسهیالت دریافت
کردند .این تفاهم با هدف احیا و راهاندازی
مشاغل مرتبط با صنایع دستی به امضا

رسید و مشموالن این تسهیالت نیز زنان
سرپرست خانوار و آسیبدیدگان از کرونا
هستند.جالب ا ســت بدانید مجریان
طرحهای ملی بنیاد کرامت رضوی ،شبکه
خادمیاری و کانونهای خدمت رضوی
هستند که در  31استان کشور فعال و با
معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت

بومی -محلی همچون هفتسنگ انــفــرادی ،لیلی
مرحلهای ،دال پالن ،طنابزنی و غیره باشد .همچنین
رقابتهایی در رشــتـههــای تیمی همچون والیبال،
فوتسال و دارت کــه اقــبــال بیشتری دارد هــم برگزار
خواهد شد.

ومجاوراناینآستانملکوتی،بارویکرد
نوآوری و بهبود در ارائه خدمات و افزایش
ِ
مساعیبایستهدر
اثربخشیفرهنگی،
اجرایوظایفومأموریتهایمحولهرا
داشتهباشید.

مرحله تــداوم پیدا کرد و حــدود  2میلیون
بسته معیشتی تأمین و توزیع شد.
جامعه هدف مرحله اول سفره مهربانی،
استانهای کرمان ،خوزستان و سیستان و
بلوچستان بودند که از سیل دچار آسیب
شــده بــودنــد .در مرحله دوم ایــن پویش،
سطح بیشتری از کشور را زیر پوشش قرار
داد .در سفره مهربانی 3نیز با مشارکت
خـیـران و آسـتــان قــدس رض ــوی اق ــدام به
تهیه و توزیع کارت اعتباری بین محرومان
شــد و پــس از آن مرحله چ ـهــارم پویش
سفره مهربانی با قوت بیشتری در سطح
ملی آغــاز شد که در نتیجه ایــن مرحله،
اف ــزون بــر  2ه ــزار میلیارد ر ی ــال از محل
کمکهای مردمی و نیکوکاران جمعآوری و
 500هزار بسته ارزاق معیشتی بین اقشار
بیبضاعت کشور توزیع شد.
مهدی قدسی-عکس رضوی

سارا صالحی رد
پ ـ ــای بــنــی ــاد کــرام ــت
رض ـ ــوی و خــدمــاتــش
در همه نقاط محروم
و کـ ـ ـ ـمب ـ ـ ــرخ ـ ـ ــوردار
ک ـ ـشـ ــور و در ح ـ ــوزه
کمکهای معیشتی ،فرهنگی ،درمانی،
اشتغالزایی و ...دیده میشود .برای اطالع
از نــوع و مـیــزان ایــن خــدمــات بــا محسن
عقدایی ،مدیر امــور محرومین معاونت
خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی به
گفتوگونشستیم.
عقدایی میگوید :مهمترین اق ــدام این
معاونت در حوزه اشتغالزایی و کمک به
توانمندسازیاقشارکمبضاعتدرشماری
از استانهای کمبرخوردار کشورمان بوده
یهــای 20رأســی
اســت .راهان ــدازی دامــدار 
دام سبک خانگی در سه استان سیلزده
و همچنین ایجاد واحدهای دامــداری دام
سنگین و گاومیش از جمله این خدمات
بوده که عالوه بر حمایت از آسیبدیدگان
بــه رفــع نیازهای کشور در ایــن حــوزه هم
توجه داشتیم .به عبارتی در شرایطی که
کشورمان در حــوزه پ ــرورش دام و تأمین
نهادههای دامی دچار مشکل است ،غالب
اقــدامهــای مــا در زمینه ارائ ــه تسهیالت
کارگشایی است و برای ارائه آن و راهاندازی
مشاغل جــدیــد ،مدلی از زنجیره تولید
تعریف شــد ،ط ــوری کــه بــرای اف ـ ـرادی که
کــارشــان در اثــر سیل از دســت رفته بود،
دوباره شغل ایجاد شد.

◾

 24جمادیاالول 1443

 29دسامبر۲۰۲۱

سال سی و پنجم

شماره 9709

ویژه نامه 237

رضوی در ارتباط هستند.
عقدایی میگوید :با کمک این کانونهای
مردمیوحسبدستوررهبرمعظمانقالب
برای رزمایش مواسات و همدلی مؤمنانه،
پویشی ملی با عنوان «سفره مهربانی» در
دستور کار بنیاد کرامت رضوی قرار گرفت
و این پویش با استقبال مردمی در چهار

◾
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◾در کنار زلزلهزدگان
یکی از مأموریتهای بنیاد کرامت رضوی،
ورود به مناطق بحرانزده از بالیای طبیعی
برای کمکرسانی به آسیبدیدگان است
که با حمایت مالی و معنوی آستان قدس
و حضور شبکه خادمیاران رضوی صورت
میگیرد.مدیر امــور محرومین معاونت
خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی
در ایــن خصوص میگوید :پس از وقوع
زلزله شهرستان رامیان استان گلستان،
40منزل مسکونی مردم منطقه بازسازی
شد و 19منزل محرومان نیز تا دهه فجر
بازسازی خواهد شد .همچنین با حضور
در منطقه زلــزل ـهزده سیسخت استان
کهگیلویه و بویراحمد ،خدمات حمایتی
مختلفی از جمله بستههای معیشتی

به مردم ارائه شد .پس از زلزله آذربایجان
شــرقــی ن ـیــز نـسـبــت ب ــه تــأم ـیــن وســایــل
گرمایشی آسیبدیدگان اقداماتی صورت
گرفت .پس از سیل سیستان و بلوچستان
دستکم  40هــزار بسته غذایی از طریق
بنیاد کرامت رضوی به دست مردم رسید
و شبکه آب شــرب  70روستا بــازســازی و
تکمیل شد .در حوزه درمان و سالمت هم
بنیاد کرامت رضــوی با بــرگــزاری اردوهــای
جهادی مستمر ،تجهیز بیمارستان و...
ورود کرده است.

◾

◾خدمات زیرساختی و عمرانی
در حوزه عمرانی و خدمات زیرساختی هم
رد پای بنیاد کرامت رضوی دیده میشود که
حفر  50حلقه چاه آب برای ایجاد اشتغال
در  50هکتار زمین کـشــاورزی در مناطق
محرومسیستان و بلوچستان از جمله
آن است.این بنیاد همچنین در نظر دارد
بــرای بهرهمندی بیشتر ساکنان مناطق
موقوفهدار حسب اقتضائات وقفنامه،
خدماتی ارائه کند تا به آبادانی این مناطق
کمک شــود .عقدایی میگوید :در همین
راسـتــا در حسینآباد جنگل نیشابور و
روستای چاهداشی در نهبندان خراسان
جنوبی طرحهایی در دست اجراست تا در
مناطق موقوفهدار که در واقع ملک حضرت
رضــا(ع) اســت ،اقدامات قابل توجهی به
سرانجام برسد.حمایت از زوجهای جوان
و تشکیل خانواده از طریق تأمین جهیزیه
زوجـیــن ج ــوان و ک ـ مبــرخــوردار و بــرگــزاری
کالسهای آموزشی بــرای آنهــا و تشرف
س ـهروزه به مشهد و حرم رضــوی از دیگر
طرحهای بنیاد کرامت رضوی است.

