محرومین

روستاهای محروم زنجان

زیر چتر حمایت آستان قدس رضوی
[ الهه ارجمندیراد]
میــاران رضــوی دســت بــه کار
جشــنبهای دیگــر از راه میرســد و بــاز هــم خاد 
پن 
شــدهاند .هریــک از آنــان ،مبلــغ کمــی را در هفتــه هدیــه میکننــد و یــک نفــر نیــز بانــی
یشــود .هــدف ،تهیــه و توزیــع وعــده غذایــی اســت تــا بــاز هــم مهــر رضــوی جــان بگیــرد و پویــش
م 
جشــنبههای رضــوی» رونــق گیــرد .اهــدای مبلغــی ناچیــزی در هفتــه ،وقــف کوچکــی اســت تــا
«پن 
بــه نــام امــام رئــوف ،برکتــی شــکل بگیــرد و نیازمندانــی در ســطح اســتان زنجــان اطعــام شــوند.
میــاران زیــر ســایه متبــرک رضــوی هفتــه آینــده نیــز گــرد هــم میآینــد تــا ســنت حســنه اطعــام را
خاد 
زنــده نــگاه دارنــد و بــه امامشــان اقتــدا کننــد.
خدمت دو هزار خادمیار رضوی
اســتان زنجــان کــه آن را فــات زنجــان نیــز مینامنــد از شــمال بــه اســتانهای اردبیــل و گیــان ،از شــرق بــه
اســتان قزویــن ،از جنــوب بــه اســتان همــدان ،از جنوبغربــی و غــرب بــه اســتانهای کردســتان و آذربایجــان
غربی و شــرقی محدود اســت .اســتانی با  8شهرســتان و حدود  1200آبادی که  22کیلومترمربع مســاحت دارد
و حــدود یــک میلیــون نفــر جمعیــت ،در آن ســاکن اســت.
میتــوان گفــت ســطح رفــاه ایــن اســتان در حــد متوســط کشــوری اســت و مناطــق کمبرخــوردار آن نیازمنــد
کمکرســانی و حمایت ّ
خیران اســت .از اوایل ســال  96در این اســتان نیز مانند ســایر اســتانهای کشــور ،دفتر
نمایندگی آســتان قدس رضوی تأســیس شــد تا اتفاقات بزرگی رقم بخورد ،مشــتاقان خدمت ،گرد هم بیایند
و در کانونهــای مختلــف دفتــر نمایندگــی ثبتنــام کننــد و افتخــار پوشــیدن لبــاس خدمــت و خادمیــاری امــام
رضــا«ع» را بیابنــد و نیــز نیازمندانــی امیــد تــازهای بگیرنــد و اینگونــه ،خــادم بــه مخــدوم متصل شــود.
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معاونــت محرومیتزدایــی دفتــر نمایندگی آســتان
قــدس در ایــن اســتان در ســال  97فعالیتهــای
خــود را گســتردهتر کــرد و اینــک  2هــزار خادمیــار
رســمی دارد که  1300تن از آنان بهطور مســتقیم در
عرصــه محرومیتزدایــی در کانونهــای ســامت،
اردوهــای جهــادی و عمرانــی ،وقــف و نــذر ،زیــارت
اولیهــا و مشــاوره حقوقــی و ...بــه محرومــان
اســتان یــاری میرســانند.
خدمت در سه سال فعالیت
معــاون محرومیتزدایــی دفتــر نمایندگــی
آســتان قــدس در زنجــان از تهیــه و توزیــع
ســبد کاال بــه عنــوان یکــی از خدمــات مهــم بــه
نیازمنــدان اســتان یــاد میکنــد و میگویــد :بیــش
از  6هــزار ســبد کاال ،هــر یــک بــه ارزش 200
هزارتومــان در ســه ســال فعالیــت ایــن دفتــر بــا
کمــک مالــی آســتان قــدس وخادمیــاران آمــاده و
میــان نیازمنــدان توزیــع شــد.
علیرضــا رحمانــی بــا اشــاره بــه پویــش
«پنجشــنبههای رضــوی» و توزیــع غــذای گــرم
در مناطــق کمبرخــوردار اســتان میگویــد :ایــن
پویــش ،توســط خادمیــاران زنجانــی بــه راه
افتــاد و بــه ایــن ترتیــب ،خادمیــاران کانونهــای
مرتبــط بــا محرومیتزدایــی و دیگــر کانونهــای
دفتــر نمایندگــی ،بــا کمکهــای مالــی خــود
موجــب رونــق پویــش شــدهاند بهطوریکــه در

