خدماتحرم
شهرســتانهای اســتان نیــز دنبــال کــرد .کمــی
آن طرفتــر ،خادمیــاران بــرای اجــرای طــرح
یشــوند تــا بــا همراهــی
«ردای خدمــت» آمــاده م 
یــک روحانــی برجســته در بازدیــد از خانوادههــای
یشــده را تقدیــم
نیازمنــد ،کمکهــای جمعآور 
کننــد.
 80کانون محلهای

گزاریش از فعالیتهای گسترده دفتر منایندگی استان خراسان رضوی

خادمانیکهمجاورانحضرترا
از یادنمیبرند...
[الههارجمندیراد]
بــا راهانــدازی معاونــت محرومیتزدایــی آســتان قــدس رضــوی در ســال  ،95دفاتــر نمایندگــی
اســتانها نیــز یکــی پــس از دیگــری شــکل گرفــت تــا ایــن آســتان مقــدس را در خدمترســانی بــه محرومــان
سراســر کشــور یــاری رســاند .اولیــن دفتــر نمایندگــی آســتان قــدس رضــوی در آبــان مــاه همــان ســال در ایــام
شــروع ب ـهکار کــرد ،در حالــی کــه پیــش از آن ،تنهــا اســتانهایی کــه دارای موقوفــات رضــوی بودنــد ،دفاتــر
میــاران رضــوی در تمامــی اســتانها اعــام امادگــی کردنــد و
فعــال نمایندگــی داشــتند .پــس از آن نیــز خاد 
تهــای هــر
ســاماندهی شــدند .در ابتــدا بــه نیازســنجی محرومــان ،شناســایی خیــران ،موقوفــات و ظرفی 
ً
اســتان پرداختــه شــد تــا خدمترســانی در حوز ههــای مختلــف انجــام شــود و حــاال پــس از گذشــت تقریبــا
یتــوان گفــت هریــک از دفاتــر در حــد تــوان و بضاعــت خویــش ،کارنامه درخشــان و قابل قبولی
چهارســال م 
در خدمــت بــه هموطنــان داشــتهاســت.
نهــای
کطــرف ،امدادرســانی در بحرا 
خدمــات محرومیتزدایــی ،ســامت ،فرهنگــی و تبلیغــی و...از ی 
ســیل و زلزلــه از ســوی دیگــر ،ازجملــه اقدامــات مؤثــر ایــن نیروهــای مردمــی زیــر ســایه بابرکــت امــام رضــا«ع»
بــود کــه اجرایــی شــد و چــه برکتــی باال تــر از اینکــه امــروز بســتری فراهــم اســت تــا تمامــی دلــدادگان حضــرت در
یهــا بــه هــم اســتانیهای
تگــزاری بــه امــام مهربان 
میــار رضــوی و بــه قصــد خدم 
هرکجــای ایــران بــا نــام خاد 
خــود کمــک کننــد و خدمــت تنهــا بــه محــدوده جغرافیایــی حــرم مطهــر رضــوی محــدود نباشــد.
در ایــن بیــن شــاید بتــوان گفــت رســالت دفتــر نمایندگــی خراســان رضــوی در خدمــت بــه مــردم ایــن اســتان،
ســنگینتر اســت کــه وظیفــه خدمترســانی بــه مجــاوران حــرم مطهــر را دارد.

پایگاهیدر نزدیکیحریمحرم
درمیــدان شــهدای مشــهد مقــدس ،جایــی در نزدیکــی حریــم مقــدس رضــوی ،پرچــم ســبزرنگ را بــه
نشــانه میگیریــم .اینجــا دفتــر نمایندگــی آســتان قــدس رضــوی در خراســان رضــوی اســت .جایــی کــه از
آن ،خدمترســانی بــه تمامــی اســتان ،راهبــری و هماهنــگ میشــود .خدمــت بــه مجــاوران مشــهدی و
حاشــیههای محــروم ایــن شــهر ،محــدود نمیشــود و خادمیــاران ،تــوان و ظرفیــت خــود را در خدمــت به تمامی
هماســتانیهای خویــش بــکار میگیرنــد و حتــی گاهــی نیــز فراتــر.
اینبــار بســتههای حمایتــی آمــاده شــده و بــار ماشــینها میشــود .چیــزی از ســیل سیســتان نگذشــته و
کمکهــای مردمــی توســط خادمیــاران رضــوی جمــعآوری شــده تــا بــه مقصــد خــود در مناطــق ســیلزده
منتقــل شــود .میــان اینهمــه نو عدوســتی ،میتــوان ردپــای محبــت بــه هموطــن را حتــی از کوچکتریــن
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در دفتــر نمایندگــی خراســان رضــوی تعــداد 300
 68خادمیــار ثبــت شــده کــه از ایــن میــان8898 ،
نفرآنــان تاکنــون گزینــش و ثبــت قطعــی شــدهاند
و در  25کانــون تخصصــی ســامت ،حقوقــی،
نوجوانــان ،جوانــان ،تعلیــم و تربیــت ،بانــوان،
خانواده ،خانواده شــهدا ،مداحی ،تبلیغی ،قرآنی،
ورزشــی ،شــعر وادب ،عرضــه کتــاب و محصــوالت
فرهنگــی ،کتــاب و کتابخوانــی ،هنــری ،فضــای
مجــازی ،رســانه ،علمــی ،امــداد مســتضعفین،
اردوهــای جهــادی ،کارآفرینــی و اشــتغال ،وقــف و
نــذر ،خیریــن و حمایــت مالــی و توســعه زیــارت و نیز
 180کانــون محلـهای اســتان فعالیــت میکننــد که
در کانونهــای محل ـهای ،ضمــن شناســایی افــراد
نیازمنــد و جــذب خیــران بــه منظــور خدمــات ارائــه
محرومیتزدایــی ،ارتبــاط خوبــی بــا مــردم شــهر
و روســتا بــرای اجــرای برنامههــای فرهنگــی نیــز
فراهــم میشــود.
خدماتیفرهنگیبرایمجاوران
در میــان تمامــی حوزههــای خدمتــی دفاتــر
نمایندگــی ،ترویــج فرهنــگ رضــوی بــا رویکــرد
محرومیتزدایــی از مســئولیتهای اصلــی هــر
یــک از دفاتــر اســتانی آســتان قــدس رضــوی اســت
و فعالیــت درحوزههــای مختلــف فرهنگــی ،ابــزار
مناســبی بــرای انتقــال معــارف دینــی و اعتــای
یشــود.
فرهنــگ رضــوی نیــز درنظــر گرفتــه م 
کانونهــای موضوعــی همچــون کانونهــای
قرآنــی ،کتابخوانــی و شــعرو ادب میتوانــد نقــش
مهمــی در رشــد اعتقــادات و باورهــای دینــی و
فکــری مخاطبــان جامعــه داشــتهباشــد .نشســت
«بایدهــا و نبایدهــای شــعر فاطمی» عنوان سلســله
نشســتی اســت کــه در آذرمــاه ســال جــاری توســط
کانــون شــعرو ادب در مشــهد برگزارشــد وهمچنیــن
 9کرســی تــاوت قــرآن نیــز در شهرســتانهای
فریمــان ،تربت جام ،درگز ،کاشــمر ،گنابــاد و تربت
جــام برگــزار شــد.
مدیــر دفتــر نمایندگــی آســتان قــدس در خراســان
رضــوی بــا اشــاره بــه تنــوع اجــرای برنامههــای

