فرهنگــی مناســبتی در ســال  98میگویــد:
خادمیــاران کتــاب در شــب میــاد امــام حســن
مجتبــی «ع» جشــن تولــدی بــا هزینــه خــود بــرای
کــودکان یتیــم موسســه خیریــه آبشــارعاطفهها
شــعبه خیابــان ابوطالــب برگــزار کردنــد .همچنیــن
ایــن خادمیــاران بــه مــدت یــک هفتــه بــا کــودکان،
یــک کار نمایشــی را تمریــن و در روز شــهادت
حضــرت رقیــه«س» در قالــب نمایــش خرابه شــام و
تعزیــه خوانــی در تــاالر قــدس کتابخانه مرکــزی اجرا
کردنــد.
امیــن بهنــام بــه یکــی از طر حهــای کانــون
کتابخوانــی بــا نــام «بــاغ دانایــی» اشــاره و بیــان
میکنــد :در ایــن برنامــه ،کــودکان بــه همراهــی
والدیــن خــود بــرای زیــارت اهــل قبــور خواجــه ربیــع
رفتنــد و یــک خادمیــار بــا لبــاس مادربــزرگ مهربــان
بــرای کــودکان قصــه میخوانــد تــا آنــان را بــا کتــاب
آشــنا کنــد .وی در ادامــه از دیگربرنامههــای ایــن
کانــون میگویــد :امســال «مــزه کتــاب» هــر پنــج
شــنبه در فرهنگســرای غدیــر مشــهد بــه همــت
یکــی از خادمیــاران رضــوی اجــرا شــد .همچنیــن
طر حهــای دیگــری چــون زنــگ کتــاب ،نــذر
کتــاب ،ترجمــه کتــاب ،کاریکاتورهــای انگیزشــی
کتابخوانــی ،خوانــش کتــاب و اجــرای نمایــش
عروســکی توســط خادمیــاران کتــاب برنامهریــزی
و برگــزار شــد.
بهنــام میافزایــد :نمایــش عروســکی در هفتــه
کتــاب و روز جهانــی کــودک در ســالن آمفــی تئاتــر
فرهنگســرای غدیــر و برنامــه خوانــش در خانــه
ســالمندان صفــا و خانــه کــودکان بیسرپرســت و
بدسرپرســت عمیــد صفــوی در مشــهد و نیــز معرفی
کتــاب در بوســتان ریحانــه مشــهد ،آسایشــگاه
جانبــازان پــارک ملــت و خانــه دختــران پرتــو مهــر
امــام رضــا«ع» توســط خادمیــاران مشــهدی اجــرا
شــد.
توسعهزیارت
مدیــر دفتــر نمایندگــی خراســان رضــوی در معرفــی
خدمــات کانــون موضوعی توســعه فرهنــگ زیارت
توضیــح میدهــد :در ایــن کانــون در مجمــوع
 5611نفرشــیفت در مناســبتهایی همچون دهه
کرامــت و عیــد نــوروز امســال کــه بــا ورود گســترده
زائــران بــه مشــهد مقــدس همــراه بــود در راه آهــن،
پایانــه مســافربری و فــرودگاه مشــهد بــه زائــران
رضــوی خدمترســانی کردنــد.
بهنــام میگویــد :خادمیــاران ایــن کانــون در انتقــال
زائــران ناتــوان بــا ویلچــر و غرفههــای تبلیغــی در

پایانــه و راهآهــن و نیــز در بخــش فرهنگــی و ترجمــه
در فــرودگاه مشــغول بودنــد .وی همچنین با اشــاره
بــه تســهیل زیــارت و طــرح زیــارت اولیهای اســتان
میگویــد :امســال نیــز در ماه مبــارک رمضــان7827
زائــر و در دهــه کرامــت رضــوی نیــز  1854زائــر اولــی
از ســایر شهرســتانهای اســتان خراســان رضــوی
مهمــان مشــهد مقــدس شــدند.
میزبانی زو جهای جوان
زندگــی بــه ســبک رضــوی ،عنــوان برنامــهای
فرهنگــی خــاص زوجیــن جوانــی اســت کــه در
ابتــدای شــروع زندگــی خــود مهمان آســتان مقدس
رضــوی و در زائرشــهر رضــوی پذیرایــی میشــوند
تــا در دوره آموزشــی ویــژه روابــط خانوادگــی شــرکت
کننــد و پــس از آن نیــز در ارتباطــی نزدیــک بــا
مشــاوران و کارشناســان روابــط زناشــویی خــود را
تحکیــم بخشــند.
بهنــام دربــاره ارائــه ایــن خدمــت درســال98
میگویــد :امســال در مجمــوع  608زوج جــوان از
شهرســتانهای اســتان در دوره زندگــی بــه ســبک
رضــوی شــرکت کردنــد کــه جوانــان تربــت جــام
و نیشــابور بــا بیشــترین ســهمیه ،مهمــان مشــهد
مقــدس بودنــد.
مشاوره حقوقی
در ســال  98همچنیــن خدمــات خوبــی توســط
خادمیــاران حقوقــدان دفتــر نمایندگــی خراســان
رضــوی ارائــه شــد .وی بــا اشــاره بــه فعالیــت
افتخــاری  47خادمیــار حاضــر در پایگاههــای
مشخصشــده دفتــر نمایندگــی ادامــه میدهــد :در
یــک ســال گذشــته  620مراجعــه کننــده از خدمات
مشــاوره حقوقــی در کانونهــای محلــهای بهــره
بردنــد و  12پرونــده نیــز بــه وکالی باتجربــه ارجــاع
شــد.
کانون وقف و نذر
وقــف و نــذر نقــش مهمــی در پیشــبرد اهــداف
فرهنگــی و حمایتــی دفاتــر نمایندگــی سراســر
اســتانهای کشــور دارد .اعتماد به آســتان مقدس
رضــوی موجــب میشــود نــاذران و واقفــان بــا
خیالــی آســوده کمکهــای خــود را بــه منظــور
اهــداف خیرخواهانــه بــه خادمیــاران رضــوی
بســپارند کــه تنهــا در مــورد کمــک بــه ســیلزدگان
سیســتان ،مبلــغ  13میلیــون کمــک از خراســان
رضــوی جم ـعآوری شــد و در مجمــوع نیــز در ســال
جــاری حــدود 20میلیــون کمــک در قالــب نــذر بــه

دفاتــر نمایندگــی اســتان ســپرده شــد.
خدمتبهمناطقسیلزده استان
عــاوه بــر خدمــات گســترده محرومیتزدایــی دفتر
نمایندگــی مشــهد در طــول ســال ،بــا وقــوع ســیل
در بهــار  98در شهرســتانهای کالت ،ســرخس،
بردسکن و فریمان نیز خدماتی عمرانی و حمایتی
توســط خادمیــاران ایــن دفتــر انجــام شــد.
بهنــام در اینبــاره بــا اشــاره بــه خســارات زیــاد در
منــازل مســکونی شــهری و روســتایی ،بخــش
کشــاورزی و باغــات و مســدود شــدن قنــوات
میگویــد :بــا بازدیــد از مناطــق ســیلزده اســتان
خدماتــی نظیــر توزیــع غــذای گــرم ،اجــاره بلــدوزر،
خریــد بتــن و بتنریــزی بــرای اســکان موقــت،
تأمیــن برخــی لــوازم جهیزیــه عــروس ،تأمیــن کولــر
آبــی ،آبگرمکــن و پمــپ آب و نیــز توزیــع ســبد کاال
ارائــه شــد .وی از ســیل پاییــز تربــت جــام نیــز یــاد
میکنــد و میگویــد :در ایــن اتفــاق نیــز بــا توجــه بــه
خســارت بــه  30واحــد مســکونی و تلــف شــدن 200
رأس گوســفند در روســتای رســول آبــاد ،تعــدادی
بخــاری گازســوز و فــرش  6متــری تأمیــن شــد.
شوردهه کرامت
دهــه کرامــت  98فرصتــی بــود تــا ویژهبرنامههــای
جشــن والیــت در تمامــی شهرســتانهای خراســان
رضــوی برگــزار شــود و آنهــا نیــز میزبــان زائــران امــام
رضــا«ع» در مســیرهای منتهــی بــه مشــهد باشــند.
بهنــام بــا اشــاره بــه ویژهبرنامههــای اســتقبال،
پذیرایــی و توزیــع در ســه مبــدأ ورودی مشــهد در
فرودگاه ،راهآهن و پایانه مسافربری در قالب طرح
مهمــان امــام میگوید :خدمــات اســکان و پذیرایی
زائــران در مســیرهای منتهــی به مشــهد در قوچان،
فیــروزه ،نیشــابور ،بجســتان وگنابــاد ،پذیرایــی از
مــردم در جش ـنهای دهــه کرامــت شهرســتانها،
توزیــع شــیرینی خانگــی بیــن خانوادههــای محروم
شهرستانهای نیشابور ،بجستان و گناباد توسط
خادمیــاران خواهــر از فعالیتهــای دفتــر نمایندگی
در دیگــر شهرســتانهای اســتان در دهــه کرامــت
امســال بــود.
وی در پایــان میافزایــد :همچنیــن 27کانــون
مرکــزی اقــدام بــه برگــزاری مراســم جشــنهای
میــاد امــام رضــا«ع» بــا نــام «شــهر کرامــت» کردنــد و
دفتر نمایندگی از هزارنفر در  8روستا پذیرایی کرد.
همچنیــن ویژهبرنام ـهای بــا حضــور خــدام بــارگاه
رضــوی همــراه بــا پرچــم متبــرک امــام رضــا«ع» در
 27شهرســتان اســتان برگــزار شــد.
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