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اشکهاولبخندهای
محروماناستانسمنان
[الهه ارجمندی راد]
میــاران رضوی
در میــان کوچــه پسکوچ ههــای شــهر میامــی در اســتان ســمنان با خاد 
میــاری بــر تــن دارنــد و دنبــال آدرســی میگردنــد .بــه
یشــویم .کاورهــای خاد 
همــراه م 
یشــوند .پیــرزن تنهایــی بــا خوشــرویی بــه
انتهــای کوچــه باریکــی وارد و داخــل خانـهای قدیمــی م 
میــاران بیهیــچ
اســتقبال میآیــد .نمیدانــد آنهــا کــه هســتند ،امــا آشــنا بــه نظــر میرســند .خاد 
مقدم ـهای میگوینــد« :فــردا شــب شــام را مهمــان امــام رضاییــد .ایــن هــم کارت دعــوت و
یشــود .همیــن یــک ســاعت پیــش بــا پخــش اذان حــرم امــام
نشــانی »...چشــمان پیــرزن تــر م 
هشــتم دلــش هوایــی شــده بــود .فقــط میگویــد« :واقعــا؟».
میــاران را دنبــال کنیــم ،ایــن بــار بــا آنهــا وارد خانـهای دیگــر در محلــه کمبرخــوردار دامغــان
ا گــر خاد 
یشــویم .میگوینــد « :شــام دعــوت داریــد .مهمــان ســفره امــام رضــا«ع» شــدهاید ».و بــه
م 
تعــداد اعضــای خانــوادهاش کارت دعــوت میدهنــد .زن کارت را میگیــرد و چــون بــاور نمیکنــد،
میــاران بدهــد« .شــما مهمانیــد ».ایــن را
میخواهــد پولــی کــه در خانــه دارد ،بیــاورد و بــه خاد 
میــار میگویــد و مـیرود .زن میمانــد و انتظــار مراســم فرداشــب کــه دل او را از االن ،زائــر حــرم
خاد 
حضــرت کــرده اســت.
محرومیتزدایی در استان پسته و انگور
در ادامــه معرفــی خدمــات محرومیتزدایــی دفاتــر نمایندگــی آســتان قــدس رضــوی ،اینبــار ســری بــه
ً
اســتان ســمنان میزنیــم .اســتانی بــا  8شهرســتان و  20شــهر و تقریبــا  400روســتا کــه شــغل اغلــب
روســتاییان آنــان کشــت خربــزه ،طالبــی ،انگــور و پســته و دامــداری اســت .میتــوان گفــت در میــان آنهــا،
شهرســتان میامــی در شــرق اســتان بــا جمعیــت حــدود  750هــزار نفــر جــزو محرومتریــن شهرســتانهای
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اســتان اســت .خارتــوران و طــرود ،دو دهســتان
محرومتــری اســت کــه بهعنــوان منطقــه هــدف
از ســوی معاونــت محرومیتزدایــی آســتان
قــدس رضــوی درنظــر گرفتــه شــده تــا در اولویــت
کمکرســانی قــرار گیــرد کــه تاکنــون 8میلیــارد
و  800میلیــون ریــال صــرف مشــارکت آســتان
قــدس در اقدامــات زیرســاختی و خدمــات
عمرانــی آنهــا شــده اســت.
روســتاهای ســرکویر ،کــوه زر و فرومــد نیــز جــزو
دیگــر روســتاهای کمبرخــوردار ایــن اســتان اســت
و بهطــور کلــی در دهماهــه نخســت ســال 98
مبلغــی بــه ارزش  1میلیــارد و  680میلیــون ریــال
توســط دفتــر نماندگــی ســمنان در بخش ســاخت،
بهســازی و نوســازی مســکن محرومــان اســتان
هزینــه شــده اســت.
ایــن خبــر را مدیــر نمایندگــی آســتان قــدس در
اســتان ســمنان میدهــد و میگویــد :در دهماهــه
اول امســال تعــداد  586زائــر اولــی محــروم عــازم
مشــهد مقــدس شــد و بــه  315زوج جــوان نیازمنــد
جهیزیــهای بــه ارزش  90میلیــون ریــال اهــدا
کردیــم .در نــوع دیگــری از حمایــت 150 ،وام
 50میلیــون ریالــی کمــک هزینــه تأمیــن جهیزیــه
ارائــه شــد و همچنیــن  154هــزار ســبد کاال میــان
خانوارهــای کمبضاعــت توزیــع کردیــم .ایــن
بخشــی از خدمــات مختلــف خادمیــاران رضــوی
در ایــن اســتان اســت.
خدماتدرمانیاستان
محمــود وفــادار در ادامــه دربــاره خدمــات درمانــی
خادمیــاران ســمنانی میگویــد :در دهماهــه
نخســت امســال ،خدمــات درمانــی بــه ارزش
میلیــارد و  800میلیــون ریــال بــه بیمــاران محــروم
اســتان ارائــه شــد کــه اغلــب ایــن بیمــاران نیازمنــد
توســط خادمیــاران کانونهــای محل ـهای
شناســایی و عیــادت و امــور درمانــی آنهــا پیگیــری
میشــود.
وی میافزایــد :بــا اســتقرار خادمیــاران رضــوی
در بیمارســتانهای مرکــزی شــهرهای ســمنان،
دامغــان ،گرمســار و شــاهرود بیمــاران نیازمنــد
یشــوند و
بــه حمایــت مالــی شناســایی م 
بهطــور کلــی  3400بیمــار نیازمنــد در دهماهــه
نخســت امســال بــا دریافــت معرفینامــه از دفتــر
نمایندگــی ،توســط خادمیــاران پزشــک مــورد
معاینــه و درمــان رایــگان قــرار گرفتنــد و بــه 410
نفــر کمــک دارویــی و خدمــات پاراکلینیکــی
رایــگان ارائــه شــد و  15بیمــار کمبضاعــت هــم

