کاروانخدمت کریمانه
هرمــاه دو کاروان ســامت و کاروان زیارتــی بــا نــام
کاروان «خدمــت کریمانــه» بــا تــاش خادمیــاران
رضــوی بــه منظــور خدمترســانی بــه نیازمنــدان در
اســتان گیــان بــه راه میافتــد.
مســئول هماهنگــی امــداد مســتضعفین دفتــر
نمایندگــی آســتان قــدس رضــوی در گیــان در
اینبــاره میگویــد« :قــرار هشــتم» عنــوان طــرح
درمانــی کانــون ســامت اســت کــه در  8منطقــه
یشــود .در ایــن طــرح
محــروم شــهر رشــت اجــرا م 
کــه بــه همــت خادمیــاران کانــون محلـهای مناطــق
یشــود،
کمبرخــوردار هماهنــگ و برنامهریــزی م 
در هــر مــاه ،دریــک مســجد ایــن مناطــق  8گانــه،
خدمــات ویزیــت رایــگان بــه  100بیمــار نیازمنــد ارائــه
میشــود.
وی دربــاره برپایــی اردوی زیارتــی تفریحــی در قالــب
کاروان «خدمــت کریمانه» توضیح میدهــد :در این
طــرح  10تــا  20زوج جــوان خادمیــار بــا وســایل نقلیــه
شــخصی خــود در قالــب کاروان خدمــت کریمانــه،
معلــوالن و ســالمندان بیسرپرســت را از آسایشــگاه
بــه قصــد زیــارت بقــاع متبــرک منتســب بــه امــام
رضا«ع» در اســتان همچون مضجع شــریف فاطمه
ُ
اخــری خواهــر امــام رضــا«ع» و ســید جاللالدیــن
بــرادر حضــرت میبرنــد تــا در ثــواب ایــن زیــارت
شــریکشــوند.

حمایتاز تحصیلواشتغال
اهــدای  1000بســته لــوازم التحریــر ،رایزنــی و
هماهنگــی بــرای ســرویس و لبــاس فــرم رایــگان
مدرســه بــرای بیــش از  30نفر از محرومــان ،برگزاری
کالسهــای آموزشــی بــرای نوجوانــان نیازمنــد
بــه تعــداد  1000نفــر از خدماتــی بــود کــه در جهــت
حمایــت تحصیلــی نوجوانــان گیالنــی در نیمــه
نخســت امســال ارائــه شــد.
ینــژاد در اینبــاره میافزایــد :بــا
یاور 
برنامهریزیهایــی کــه انجــام شــده بــا کمــک
بهزیســتی و کمیتــه امــداد امــام خمینــی ،ایتــام
شناســایی و اردوهایی  1تا  2روزه برای آنان ترتیب
داده خواهــد شــد.
وی همچنیــن میگویــد :کمــک درجم ـعآوری
شــالیهای شــالیزار خانوادههــای بیسرپرســت
ومحــروم ونیــز ارائــه تســهیالت اشــتغالزایی بــه
تعــداد  20نفــر و همچنیــن معرفــی بیــش از  500نفــر
بــرای تســهیالت وام بــا همــکاری مجموعههــای
مختلــف از جملــه خدماتــی اســت کــه بــه منظــور

حمایــت از درآمدزایــی خانــواده و گرهگشــایی
مشــکالت آنــان در  6ماهــه ابتــدای امســال توســط
دفتــر نمایندگــی گیــان ارائــه شــده اســت.

خادمیاران در مبارزه با کرونا
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه فضــای بحرانــی حــال
حاضــر در گیــان ،از ترا کــم بــاالی جمعیــت ایــن
اســتان ،ورود زیــاد مســافران بــه آن ،رطوبــت بــاال و
تأثیــر زیــاد ایــن موارد در شــدت انتشــار ویــروس کرونا
میگویــد و میافزایــد :مناطــق آســیبپذیر رشــت
همچــون حمیدیان ،عینــک ،ســلیمان داراب ،پاره
بیجــار ،معلــوالن و جمــاران از مناطــق پرتراکمــی
بــا حداقــل  20هــزار نفــر جمعیــت اســت کــه بســیار
مســتعد شــیوع ویــروس اســت.
یاورینــژاد دربــاره خدمــات خادمیــاران رضــوی
و نیروهــای جهــادی در ایــن اســتان بــرای مقابلــه
بــا ایــن ویــروس منحــوس ،بخصــوص در مناطــق
محــروم مــی گویــد :در مناطــق محرومــی کــه
حتــی امکانــات درمانــی مناســبی هــم وجــود
نــدارد ،ب هصــورت مرتــب ضدعفونــی مکانهــای

عمومــی انجــام میشــود و نیــز ایســتگاه ضدعفونــی
ماشــینهای خطی و شــخصی در مناطق محرومتر
راهانــدازی شــده اســت.
وی میافزایــد :همچنیــن توزیــع مــواد ضدعفونــی
بــا کمــک ســپاه پاســداران انجــام میگیــرد و بــه
همــت نیروهــای هیئتــی و جهــادی ،ایســتگاههای
شستوشــوی دســت در مناطــق حاشــیه شــهر
رشــت ایجــاد شــده اســت .همچنیــن توزیــع
مــواد ضدعفونــی ،تهیــه  6هــزار ماســک و توزیــع
آن و سمپاشــی معابــر و منــازل از دیگــر خدمــات
خادمیــاران و نیروهــای مردمــی بــا هماهنگــی دفتــر
نمایندگــی رشــت اســت.
وی بــا اشــاره بــه تأثیــر معنــوی حضــور خادمیــاران
رضــوی بــا لبــاس خدمــت در امــداد و کمکرســانی
و نیــز لــزوم حــس همــدردی آنــان بــا مــردم در
ایــن شــرایط ســخت اظهــار میکنــد :در ایــن
شــرایط مــردم گیــان نیــاز حضــور پررنــگ آســتان
قــدس رضــوی در کنــار خــود دارنــد تــا هرچنــد بــا
دریافــت یــک تبرکــی رضــوی ،دردی از دردهــای
بیمــاری و از دســت دادن عزیزانشــان تســکین
یابد.
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