محرومین
خدماتعمرانی

همهتالشخادمانحضرت

برایمقابلهباویروسمنحوسدر گیالن
[الههارجمندیراد]
میــار قطعــی خــود ایــن روزهــا درگیــر مشــکالت زیــادی
دفتــر نمایندگــی گیــان بــا  1819خاد 
در مهــار ویــروس کروناســت .بیماریــی کــه تمــام کشــور را درگیــر خــود کــرده و ایــن اســتان
میــاران رضوی
نیــز بهدلیــل ترا کــم باالی مبتالیان ،این روزها نیازمند همکاری تمامی مردم اســت .خاد 
امــا در صــف مقــدم مبــارزه بــا ایــن بیمــاری همچــون همراهــی در کمکرســانی ســیل و زلزلــه دوســال
نهــای هیئتــی و نیروهــای داوطلــب مــواد ضدعفونــی
نبــار در حــد تــوان بــا کمــک جوا 
گذشــته کشــور ای 
یهای
تهیــه میکننــد و بــه ســراغ حاشــیه شــهرها میرونــد؛ حاشیهنشــینهایی کــه بهدلیــل کاســت 
بهداشــتی ،مســتعد انتقــال بیشــتر بیماریاند.
تهــای زیــادی در
ایــن دفتــر نمایندگــی بــا  185کانــون محل ـهای و  26کانــون تخصصــی خــود فعالی 
حوز ههــای مختلــف عمرانــی ،ســامت ،حمایتــی  ،فرهنگــی و ...داشــته کــه در ادامــه بــه برخــی از
یشــود.
شهــای یکســال اخیــر ایــن مرکــز اشــاره م 
تال 
نیمهنخستسال
مســئول هماهنگــی امــداد مســتضعفین دفتــر نمایندگــی آســتان قــدس رضــوی در اســتان گیــان بــا اشــاره بــه آمــار
شـشماهه نخســت امســال از خدمــات حمایتــی بــه افــراد کمبرخــوردار شناساییشــده میگویــد :توزیــع  60هــزار
غــذای گــرم در میــان محرومــان ،توزیــع  3500ســبد کاال ،ارســال  1000قوطــی شــیر خشــک و مایحتــاج کــودکان بــه
مناطــق ســیلزده ،توزیــع  3تــن گوشــت گــرم عقیقــه بــا کمکهــای اهدایــی آســتان قــدس رضــوی و کمکهــای
مردمــی ،توزیــع 30هــزار افطــاری ســاده  ،اهــدای بیــش از  500کارت هدیــه ،ارائــه بیــش از  80میلیــون تومــان
خدمــات درمانــی وتوزیــع  50هــزار قــرص نــان رایــگان در مناطــق محــروم از جملــه اقداماتــی بــود کــه بــا تــاش
خادمیــاران گیالنــی انجــام شــد.
محمدرضــا یاورینــژاد ادامــه مــی دهــد :ایــن دفتــر بــا اهــدای کمــک هزینــه  30محــروم جهــت تهیــه مســکن
اجــارهای و تهیــه وســایل جهیزیــه بیــش از  55زوج جــوان بــه تشــکیل و ادامــه زندگــی خانوادههــای نیازمنــد،
کمــک و نیــز بــرای  500نفــر از خانوادههــای آســیبپذیر جلســات مددجویــی برپــا کــرد.
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پــس از انتخــاب منطقــه حاشیهنشــین آســایش
 21در مجــاورت رشــت بهعنــوان منطقــه هــدف
خدمــات محرومیتزدایــی ،ایــن بخــش بــرای
خدمات عمرانی ،آموزشــی و فرهنگی انتخاب شد.
منطقـهای کــه بــه گفتــه مســئول محرومیتزدایی
اســتان بهدلیــل شــرایط نابســامان بهداشــتی و
اجتماعــی و تجمــع کارتنخوابهــا و معتــادان،
نیازمنــد رســیدگی و تمرکــز خدمــات کمکرســانی
بیشتراســت.
یاورینــژاد بــا اشــاره بــه تکمیــل مســجد نیمـهکاره
در ایــن منطقــه میگویــد :بــا ســاخت مســجد
و ســاماندهی امکانــات موجــود ،مــکان خوبــی
بــرای ارائــه خدمــات فرهنگــی و تربیتــی بــه افــراد
نیازمنــد ایــن منطقــه آمــاده شــد و در اتاقــی از
ایــن مســجد نیــز دارالشــفای حضــرت رضــا«ع»
راهانــدازی شــد کــه در آن بــا خدمــت افتخــاری
خادمیــاران پزشــک ،خدمــات درمانــی رایــگان
نیــز هفتــهای یکبــار ارائــه و بــه کمــک بنیــاد
برکــت وســتاد اجرایــی فرامیــن امــام نیــز خدمــات
دارویــی فراهــم میشــود.
وی از خدمــات کانــون ســامت و لــزوم ارائــه ایــن
خدمــات بــه مناطــق مســتعد اعتیــاد و بیمــاری
میگویــد :تیــم پزشــکی کانــون ســامت در نواحــی
کمبرخــودار و آســیبپذیر حاشــیه شــهر رشــت در
قالــب طــرح ویزیــت خانــه بــه خانــه محرومــان،
بــا خانوادههــا دربــاره چگونگــی رعایــت مســایل
بهداشــتی صحبــت میکننــد و آموزشهــای الزم را
بــه آنــان میدهنــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه خدمــت گــروه جهــادی
کــه بــه منظــور ترمیــم منــازل محرومــان در حاشــیه
شــهرها راه انــدازی شــده ،توضیــح میدهــد:
ســاخت و ترمیــم بیــش از  15مســکن محرومــان
توســط گروههــای مردمــی در مناطــق کمبرخــوردار
شهرســتانهای املش ،ســیاهکل ،رشــت و انزلی در
پروژههــای مشــترک بــا ســپاه ،تهیــه ســرپناه بــرای 5
محروم چادرنشین و ساخت مسجد در سیاهکل و
راهســازی در منطقه حاشــیه شــهر رشــت و همکاری
در ترمیــم جــاده دهســتان ســمام در املــش ،از
اقدامــات عمرانــی خادمیــاران گیالنــی اســت کــه
بهصــورت مســتقل و یــا مشــارکتی اجــرا شــده اســت.
یــاوری نــژاد بــا اشــاره بــه برگــزاری اردوی جهــادی
رضــوی هفتگــی در مناطــق محــروم تعریفشــده
میگویــد :در ابتــدای ســال  110میلیــون تومــان
توســط معاونــت محرومیتزدایــی بــرای برپایــی
ایــن اردوهــا کمــک شــد.

