ســه ســال گذشــته 6 ،هــزار پــرس غــذا طبــخ و
توســط کانونهــای محل ـهای میــان نیازمنــدان
محــروم توزیــع شــده اســت.
وی دربــاره اعــزام زائــر اولیهــا نیــز توضیــح میدهــد:
اســتان زنجــان جــزو چهــار اســتان اولــی اســت کــه
بیشــترین آمــار اعزام زیــارت اولی را داشــته و تاکنون
د ههــزار نفــر بــا  200اتوبــوس بــا هماهنگــی معاونــت
محرومیتزدایــی آســتان قــدس و دفتــر نمایندگــی
زنجــان و نیــز کمــک خیــران به پابوس امام هشــتم
مشــرف شــدهاند.
رحمانــی ادامــه میدهــد :از ســال  96تاکنــون 1500
بســته کمــک تحصیلــی بــه ارزش  200هــزار تومــان
و  300مــورد تســهیالت بــه نومزدوجیــن پرداخــت
شــده اســت.
وی بــه اردوهــای جهــادی نیــز اشــاره میکنــد و
میگویــد :تاکنــون  109مــورد اردوی جهــادی برگــزار
شــد کــه در آنهــا خدمــات جزئــی همچــون ســاخت
ســرویس حمــام بــرای نیازمنــد و یــا نصب آبگرمکن
تــا خدمــات عمرانــی بزرگتــری ارائــه شــده اســت.
کارنامهای برای سال98
رحمانــی بــا ارائــه کارنامــه فعالیتهــای
محرومیتزدایــی انجــام شــده ایندفتــر در ســال
جــاری میگویــد :از ابتــدای امســال بالــغ بــر  15هــزار
غــذای نــذری بــا هزینــه  300میلیون تومان توســط
خادمیــاران تهیــه و توزیــع و نیــز  307بســته کمــک
تحصیلــی و  153ســبد کاال آمــاده و هدیــه شــده
اســت.
وی ادامــه میدهــد :همچنیــن در ســال جــاری بــا
همــت خادمیــاران و خیــران تاکنــون بــه  28زوج
جــوان و  45نیازمنــد دیگــر وام تعلــق گرفتــه اســت.
معــاون محرومیتزدایــی دفتــر نمایندگــی زنجــان
از اعــزام  507زائــر اولــی در  15کاروان بــا کمــک
 76میلیونــی خیــران در ســال  98خبــر میدهــد و
میافزایــد :امســال بــا تأمیــن هزینــه از خیــران ،ایــن
ً
ی کــه
ســفر بهصــورت کامــا رایــگان بــوده ،در حال ـ 
قبــل از آن ،زائــر اولیهــا بــا مبلغــی بســیار ناچیــز،
راهــی زیــارت مشــهد مقــدس میشــدند.
وی همچنیــن میافزایــد :برگــزاری  18اردوی
جهــادی عمرانــی بــا حضــور  318خادمیــار و نیــز 6
اردوی ســامت طــی  23روز از خدمــات دیگــر ســال
 98بــوده اســت.
منطقههدف،تمرکزخدماتفقرزدایی
دهســتان شــیوانات ،از توابــع بخــش افشــار
شهرســتان خدابنــده در اســتان زنجــان بــا

طی سه سال فعالیت کانون سالمت،
بیش از  500معریف به مطب پزشکان
انام شده و نیز
بابت ویزیت رایگان ،ج
زنان در
ویزیت رایگان در شهرستان ج
حملههایی مهچون کوی فاطمیه وکوی
وحدت اسالم آباد و نیز در اردوهای
ایرود،
سالمت به روستاهای شهرستان ج
ماهنشان ،قرهپشتلو و طارم ارائه شد.
روســتاهای گوگرچینــک ،فریــدون و اوولــی بیــک
بــا ســطح محرومیــت بــاال بهعنــوان منطقــه هــدف
در ایــن اســتان انتخــاب شــده اســت تــا بیشــترین
خدمــات محرومیتزدایــی در آن ارائــه شــود.
معــاون محرومیتزدایــی دفتــر نمایندگــی
زنجــان بــا اشــاره بــه نامناســب بــودن وضعیــت
آب کشــاورزی دهســتان شــیوانات میگویــد:
یکــی از دالیــل مهــم فقــر ،درآمــد پاییــن و کمــی
محصــوالت کشــاورزی در ایــن دهســتان ،فقــدان
آب مناســب کشــاورزی اســت کــه بــا حمایــت
معاونــت محرومیتزدایــی آســتان قــدس
رضــوی ایــن مشــکل تــا حــدودی حــل شــد و 4
قــرارداد بــه منظــور اصــاح ســامانه آبرســانی
بــه روســتاهای ایــن دهســتان توســط آســتان
قــدس بــا قــرارگاه پیشــرفت و آبادانــی ســپاه و نیــز
اســتانداری زنجــان منعقــد شــد و بــه ایــن ترتیــب
ایجــاد آببنــد ،زهکشــی و ایجــاد مســیر بــرای
انتقــال آب انجــام شــد.
وی اظهــار میکنــد :در هــر یــک از ایــن قراردادهــا
آستان قدس رضوی با کمکی به مبلغ  50میلیون
تومــان ســهیم شــد و مابقــی هزینــه را نیــز ســپاه و
اســتانداری زنجــان متقبــل شــدند و بــه ایــن ترتیب
نتایــج خوبــی در تولیــد محصــوالت کشــاورزی
حاصــل شــد.
بــه گفتــه رحمانــی همزمــان بــا کمکرســانی
متعــدد بــه دهســتان شــیوانات ،برگــزاری اردوهــای
جهــادی و ســامت در دیگــر مناطق محروم اســتان
نیــز همچــون روســتاهای وننــق ،ســرخه ســنگ،
باغلوجــه ،اســفنجان ،حــاج آرش ،غنــی بیگلــو،
زریــن رود و همچنیــن عباسآبــاد ،الونــد ،قلعــه
حســینیه از توابــع ابهــر و ...انجــام شــده اســت.
کانونسالمت
مســئول کانون ســامت دفتر نمایندگی زنجان نیز
از اردوهــای ســامت ایــن دفتــر میگویــد :تاکنــون
 35اردوی ســامت شــامل پایشهــای ســامت

مناطــق محــروم در ســطح شــهر تــا مناطــق بســیار
دورافتــاده برگــزار شــده کــه در آن ،تیــم  5نفــری
خادمیاران در منطقه مســتقر و در یک روز ،ویزیت
 100تــا  150نفــر را انجــام داده و داروی مــورد نیــاز
آنــان را نیــز تأمیــن کردهانــد.
اصغــر مالجبــاری میافزایــد :امســال در ســیل
لرســتان ،تیــم  20نفــری خادمیــاران ســامت
در خرمآبــاد و پلدختــر مســتقر شــدند و بــه مــردم
روســتاهایی چــون گلباغــی ،اشــرف آبــاد و چــال
ســیل کمــک کردنــد .همچنیــن در اربعیــن،
اردوی ده روزهای بــا کمــک دارویــی بــه ارزش
 12میلیــون تومــان نیــز در نجــف برپــا و خدمــات
رایــگان پزشــکی ،پرســتاری و مامایــی بــه زائــران
ارائــه شــد .در مــواردی نیــز اردوی تخصصــی
دندانپزشــکی اجــرا شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه کمکهــای دارویــی کانــون
میگویــد :طــی ســه ســال گذشــته هــر ســاله  10تــا
 15میلیــون کمــک دارویــی ارائــه شــده کــه ایــن
اقــام دارویــی یــا در اردوهــای ســامت از قبــل تهیــه
و توزیــع میشــود و یــا بیمــاران بــه مرا کــز معرفــی
میشــوند.
مالجبــاری دربــاره جزئیــات ویزیت رایگان بیمــاران
نیازمند در ســه ســال گذشــته میگوید :در کل ،طی
ســه ســال فعالیــت کانــون ســامت ،بیــش از 500
معرفــی بــه مطــب پزشــکان بابــت ویزیــت رایــگان،
انجــام شــده و نیــز ویزیــت رایــگان در شهرســتان
زنجــان در محلههایــی همچــون کــوی فاطمیــه
وکــوی وحــدت اســام آبــاد و نیــز در اردوهــای
ســامت بــه روســتاهای شهرســتان ایجــرود،
ماهنشــان ،قرهپشــتلو و طــارم ارائــه شــد.
وی میگویــد :کانــون ســامت ،ضمــن عقــد
قــرارداد بــا درمانگاههــای ســپاه و پزشــکان
خیــر بــا شناســایی و معرفــی افــراد بیبضاعــت
بــه درمانگاههــای مذبــور و مطــب پزشــکان و
دندانپزشــکان ،آنــان را از خدمــات رایــگان
پزشــکان عمومــی ،خدمــات پرســتاری ،مشــاوره
مامایــی ،روانشناســی ،خانــواده بــا تخفیــف70
درصــد بــرای پزشــکان متخصــص و  30درصــد
بــرای دندانپزشــکان بهرهمنــد میکننــد.
مســئول کانــون ســامت دفتــر نمایندگی زنجــان در
پایــان متذکــر میشــود :هــم اکنــون کانــون ســامت
بــا عنــوان گــروه مســتقل جهــادی چتــر ســامت
خادمیــاران رضــوی زنجــان بــا  34خادمیــار رســمی
و 70خادمیــار غیررســمی در اســتان فعالیــت میکند
و طی ســه ســال گذشــته 9800 ،بیمار خدمات این
گــروه را دریافــت کردهانــد.

هفتهنامۀفرهنگی،اجتماعیو اطالعرسانـــــݡی
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