بــه کمــک ّ
خیــران بســتری و مــداوا شــدند.
برگــزاری اردوهــای ســامت و ارائــه خدمــات
درمانــی بــه روســتاها در قالــب ایــن اردوهــای
جهــادی ،خدمــت متداولــی اســت کــه توســط
دفاتــر نمایندگــی اســتانها ارائــه میشــود.
وفــادار بــا اشــاره بــه برگــزاری  112اردوی ســامت بــا
مشــارکت بســیج جامعه پزشــکی اســتان میگوید:
از ابتــدای ســال تاکنــون 800خادمیــار ســامت
در قالــب تیمهــای پزشــکی متشــکل از پزشــکان
عمومــی ،قلــب و متخصــان غــدد بــه  25روســتای
محــروم اعــزام شــدند و خدمــات درمانــی را بــه
نیازمنــدان ارائــه کردنــد.
مهمانسرایحضرتیدر سمنان
مســئول کانــون خادمیــاری دفتــر نمایندگــی
آســتان قــدس در ســمنان بــا تأ کیــد بــر تــاش
خادمیــاران اســتان بــر جــذب حمایــت مالــی
خیــران ،از کمــک 5میلیــارد ریالــی دفتــر نمایندگــی
بــرای اطعــام نیازمنــدان اســتان خبــر میدهــد و
میگویــد :اهــدای  100رأس گوســفند در اســتان و
توزیــع گوشــت عقیقــه در دو مرحلــه در ســال 98
نمون ـهای از ایــن خدمــات اســت.
عربپــور در توضیــح بیشــتر دربــاره اطعــام در ایــن
ســمنان ،از اجــرای طــرح مهمانســرای حضرتی در
ایــن اســتان میگویــد :ایــن طــرح در ســال جــاری
کلیــد خــورد و در آن در مناســبتهای مختلفــی
همچــون دهــه کرامــت ،دهــه پایانــی صفــر و عیــد
غدیــر در مناطــق کمبرخــوردار بــه افــراد محرومــی
کــه حتــی تــوان جســمی و مالــی شــرکت در طــرح
زیــارت اولیهــا را ندارنــد کــه بتواننــد از غــذای
متبــرک مهمانســرای حضــرت در مشــهد مقــدس
متنعــم شــوند ،ژتــون غــذا اهــدا میشــود تــا در
مراســمی معنــوی ،مهمــان امــام هشــتم در دفتــر
نمایندگــی در ســمنان باشــند.
وی افــزود :در ایــن مراســم فرهنگــی پــس از
مداحــی و زیــارت امیــن اهلل از مهمانــان بــا غــذای
متبرکــی بــا کمــک خیــران و نــاذران و نمــک
مهمانســرای حــرم مطهــر رضــوی طبــخ شــده،
پذیرایــی میشــود.
عــرب پــور بــا اشــاره بــه میزبانــی از  7500مهمــان
از ابتــدای ایــن طــرح تاکنــون ادامــه میدهــد:
درهــر مراســم بهطــور میانگیــن  250تــا 300
نفــر همزمــان در هــر  4شهرســتان ســمنان،
شــاهرود ،دامغــان و میامــی توســط خادمیــاران
رضــوی در یکــی از حســینیههای مرکــزی شــهر
پذیرایــی میشــوند.

تالش برای اطعام
مدیــر کانــون امــور خادمیــاران رضــوی اســتان
ســمنان عــرب پــور از طــرح دیگــری میگویــد کــه
بــرای اطعــام نیازمنــدان اســتان در ســال جــاری
در نظــر گرفتــه شــده تــا مــردم اســتان در روز عیــد
قربــان بــه نیــت امــام رضــا«ع» گوســفند قربانــی
خــود را نــذر ســامانه نذورات آســتان قــدس رضوی
کننــد تــا بســتههای گوشــت عقیقــه بــه دســت
نیازمنــدان واقعــی ســمنانی برســد.
عربپــور بــا اشــاره بــه اهــدای  2هــزار رأس دام
زنــده و ثبــت آن در ســامانه نــذورات توضیــح
میدهــد :بــه کمــک ایــن طــرح 80 ،تــن گوشــت
گــرم ،آمــاده و بــه کمــک کمیتــه امــداد امــام
خمینــی و بــا نظــارت خادمیــاران رضــوی در
نیازمند
مــدت زمان محــدودی میان خانوارهــای
ِ
شناساییشــده ،توزیــع شــد.
وی اشــاره جالبــی نیــز بــه نــاذران ایــن طــرح
میکنــد و میگویــد 400 :نفــر از اتبــاع افغانســتان
کــه  150نفــر آنــان اهــل ســنت بودنــد نیــز بــا اعتمــاد
بــه خادمیــاران ،در ایــن طــرح اطعــام مشــارکت
کردنــد.
پذیرایی از زائران مشهد مقدس
پذیرایــی از مســافران در مبــادی خروجــی شــهر در
مناســبتهای نــوروز ،دهــه کرامــت و شــهادت
امــام رضــا«ع» نیــز طــرح دیگــری از دفتــر نمایندگی
ســمنان بــه منظــور اطعــام نیازمنــدان بــود کــه در
ســال جــاری بــرای اولیــن بــار اجــرا شــد.

عربپــور میگویــد :ابتــدا در عیــد امســال در
راهآهــن ،پایانــه و مبــادی خروجــی ،توســط
خادمیــاران رضــوی غــذای نــذری بــا آرم و نشــان
آســتان قــدس رضــوی بــه مســافران و زائرانــی کــه
مقصــد آنــان مشــهد مقــدس بــود ،اهــدا شــد کــه
ایــن طــرح در روزهــای والدت حضــرت علــی بــن
موســی الرضــا«ع» نیــز ادامــه یافــت ومورد اســتقبال
قــرار گرفــت.
توزیــع بســتههای ارزاق بــه روشهای دیگری نیز
از افتتــاح راهانــدازی دفتــر نمایندگی آســتان قدس
اســتان از ســال  95انجــام شــده و موادغذایــی
اهــدا شــده توســط معاونــت محرومیتزدایــی و
خیــران توســط  100کانون محلهای ســمنان میان
یشــود.
خانوارهــای کــم برخــوردار توزیــع م 
ً
وی در توضیــح بیشــتر میگویــد :معمــوال در
دورههــای  6ماهــه ،بســته حمایتــی بــه ارزش 3
میلیــون ریــال شــامل برنــج ،روغــن ،تــن ماهــی،
گوشــت و ...تهیه و میان نیازمندان اســتان توزیع
میشــود.
مسیر خدمت
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت  6هــزار خادمیــار در دفتــر
نمایندگــی ایــن اســتان میگویــد 4 :هــزار خادمیــار
بــا حضــور فعالتــر در خدمترســانی کانونهــای
تخصصــی و محلـهای دفتــر نمایندگــی مشــارکت
میکننــد و یکــی از رســالتهای مهــم آنــان ،جذب
موقوفــات و نــذورات خیــران بــه منظــور امــکان
ادامــه اقدامــات گســتردهتر در حــوزه محرومیــت
زدایــی ،فرهنگــی و ...اســت.
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