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گزارش

گزارشیدربارهسرنوشتپروژه 10سالهاحداثبیمارستانخوشاب

بیمارستانخوشابهمچنان رویکاغذ!

گزارش
علی اکبر ملکی

بعد از گذشــت یک دهه از وعده های مکــرر وزیران
بهداشت،نمایندگانمجلسودیگرمسئوالن برای
ساختبیمارستاندرسلطانآباددرمرکزشهرستان
خوشــاب  ،کلنگ زنی دوباره توســط معــاون وزیر
بهداشــت در سال 97نیز باعث نشــد بیمارستانی
ساختهشود،درحالیکهفرماندارخوشابونماینده
مجلسازحلشدنمشکلزمینبیمارستانسلطان
آباد ســخن می گویند اما پرونده شــکایت صاحبان
زمینومنابعطبیعیقصهدیگریراروایتمیکند.
•حمایتازساختبیمارستانرویکاغذ

بــه گــزارش خراســان رضــوی  ،کلنــگ ســاخت
بیمارستانسلطانآباددرمرکزشهرستانخوشاب
ســال 90بــه زمیــن زده شــد .دکتر مرضیــه وحید
دستجردی ،وزیر بهداشت وقت در سال  90با سفر
به شــهر ســلطان آباد مرکز شهرســتان خوشاب در
جمعمردماینشهرستانگفت:باتوجهبه نیازهای
بهداشتیودرمانیشهرستانخوشاب معتقدمباید
مرکز درمان بستری که در ســفرهای قبلی ریاست
جمهور وقت به اســتان برای این شهرستان در نظر
گرفته شــده اســت به بیمارســتان  24تختخوابی
ارتقــا یابــد.وی ســپس بــه مســئوالن و نمایندگان
وقت خوشــاب قــول داد موضــوع بیمارســتان 24
تختخوابیسلطانآبادراکهموردموافقتخوداوست
درهیئتدولتموردحمایتقراردهدتاانشاءا...با
احداث این بیمارســتان گام موثری در ارتقای وضع
بهداشتودرمانخوشاببرداشتهشود.
•افتتاحدرمانبستردرسال94

با آمدن و رفتن مسئوالن مختلف آن چه که ساخته
و در سال 94افتتاح شــد درمان بستری بیش نبود
و فقط در حد یک پزشــک عمومی مشغول فعالیت
شدند ،باافتتاحدرمانبستر،پزشکانیبهگفتهمردم
به ســلطان آباد برای خدمات دهی در درمان بستر
آمدند که بیشــتر آن ها تازه کار یا در حال گذراندن
طرح هســتند و بعضــا مردم ســلطان آباد بــا وقوع
کوچک تریــن حوادث مجبور هســتند بــرای مداوا

راهی بیمارســتان های ســبزوار و نیشــابور شوند.
سلطانآبادیدرگفتوگوباخراسانرضویاظهار
کرد:بعضیکارهایبیمارانیکهبابالگردبرایمداوا
بهسبزواراعزاممیکنندپزشکانقدیمیمستقردر
داخل شهر ســلطان آباد در بخش خصوصی مانند
بخیه زدن زخم های ســاده را انجام می دهند.وی
افزود:متاسفانهفقطدرهفتهیکپزشکمتخصص
کودکانبرایچندساعتبهاینشهرستان 33هزار
نفریمراجعهمیکندودرطولسالهاودرجلسات
گوناگونصدایمردمرابهگوشمسئوالنمختلف
رساندهایمولیکارخاصیانجامنشدهاست.
•کلنگزنیمجددبرایساختبیمارستان

قصه پر غصه ساخت بیمارستان خوشاب با تشکیل
جلسات مختلف که خروجی خاصی نداشته است،
ادامهیافتتااینکهباپیگیریمسئوالن درشهریور
 97با حضور دکتر حریرچی ،معاون وزیر بهداشت
وقت در حالی که بیمارستان وعده داده شده قبلی
ســاخته نشــده و فقط روی کاغذ بود برای بــار دوم
کلنگ ســاخت بیمارســتان به زمین زده شد البته
این بار بیمارســتان  64تختخوابی تعریف و خیلی
زود ساخت آن نیز به رویا و آرزوی مردم شهرستان
خوشــاب تبدیل شــد.رویایی که با گذشــت ســه
ســال از کلنگ زنــی آن فقط در حــد نصب کردن
چنــد میله آهنــی و ریختــن چند فرغون ســیمان
پیشرفت کرده است.دکتر ایرج حریرچی ،معاون
وزیر بهداشت وقت در حاشیه کلنگ زنی فاز اول
ســاخت بیمارســتان  64تختخوابی شهرســتان
خوشاب در سلطانآباد به خراسان رضوی گفت:
ســاخت ایــن بیمارســتان در برنامــه جامــع افق
 ۱۴۰۴دیده شده و دارای فازهای مختلفی است
که به مرور تکمیل خواهد شد،هم اکنون به ازای
هر هزار نفر  ۱,۶تخت وجود دارد که با استاندارد
جهانی فاصله قابل توجهی دارد.
•شکایتپشتسرشکایت

خراســان رضوی  ،با پرداختن به مشکالت ساخت
این بیمارســتان گــزارش هایی پیگیرانــه را در این
زمینــه بــا تیترهایــی نظیــر« احــداث بیمارســتان
خوشابدرخانتامینزمین»«،قصهپرغصهساخت
بیمارستانخوشاب»«،احداثبیمارستانخوشاب

در پیچ و خم آزادسازی زمین » منتشر کرده و پیگیر
حل مشکالت این پروژه بوده است اما مشکل اولیه
ســاخت بیمارســتان که رســیدگی و حل شــکایت
مالکان و عمل کردن وعده های شــورا و شهرداری
ســلطان آباد اســت با گذشــت ســال های طوالنی
همچنانحلنشدهباقیماندهاست.درحالیپرونده
شکایت صاحبان زمین بیمارستان سلطان آباد در
دادگستری در حال رفت و برگشت ،بررسی ،اعالم
نظرکارشناسانوطیمراحلقانونیدرطولسال
های مختلف است که شکایت منابع طبیعی نیز به
شــکایت های آن اضافه شــده و تعهدات در مقابل
صاحبانامالک باباالرفتنقیمتزمینهاهمانند
نمدی که در داخل آب قرار داده باشــند سنگین تر
شــده ولی با وجود این فرماندار خوشــاب تصریح
کرد:مشکلیبرای ساختبیمارستانوجود ندارد.
• مشکلیبرایساختبیمارستان وجودندارد

با سفر استاندار وقت خراسان رضوی به شهرستان
خوشاب در اردیبهشت امسال یکی از مصوبات این
سفرحلمشکلساختبیمارستانبود،استانداران
و فرمانداران و وزیران بهداشــت یکی بعد از دیگری
آمدندورفتنداماساختبیمارستاندرسلطانآباد
آغاز نشــد.برای بررســی موضوع و اطالع از آخرین
وضعیتساختبیمارستانسراغفرماندارخوشاب
رفتیم.امــان ا ...خدمتگزار ،فرماندار خوشــاب در
گفت وگو با خراســان رضوی با اشــاره بــه برگزاری
جلسات گوناگون با مسئوالن مختلف شهرستانی
و اســتانی و مالــکان زمیــن تصریح کرد :بر اســاس
آخرینجلساتبرگزارشدهوتصمیماتاتخاذشده
هر چقدر از متراژ زمین که برای ساخت بیمارستان
درنظر گرفته شــده اســت بعد از اعالم رای دادگاه
و نظر کارشناســی مربوط به منابع طبیعی باشد به
علوم پزشکی برای ساخت بیمارســتان واگذار می
شــود و زمین مــردم نیز هر چقــدر که اعالم شــود با
توجه به توافق شــورا و شــهرداری به مالکان واگذار
خواهد شد.وی خاطر نشان کرد :اختالف متراژی
در ادامــه جلســات رخ داد که معترضان خودشــان
نشستندواحصاشدوعمالازنظرمامشکلیدراین
موضوع وجــود ندارد و در حال طــی مراحل قانونی
است و دو طرف نیز توافق کرده اند براساس صورت
جلسه نوشــته شــده منابع طبیعی و مالکان مالک

عمل آخرین نظر کارشناسی باشــد.نماینده عالی
دولتدرخوشابافزود:دربارهزمینمنابعطبیعی
و تغییر کاربری آن نامه نگاری های الزم انجام شده
و واگذاری آن به علوم پزشــکی در حال انجام است
و در حوزه شــهرداری و علوم پزشــکی نیز قرار شده
مطالبــات شــهرداری از علوم پزشــکی در ســامانه
مربوط ثبت شــود و هماهنگــی الزم در ایــن زمینه
انجامشدهاست.
•مشکلیبرایشروعپروژه وجودندارد

خدمتگزار گفت:از نظر من به عنوان فرماندار هیچ
مشکلی برای شــروع پروژه ساخت بیمارستان64
تختخوابی در سلطان آباد وجود ندارد و هماهنگی
بینوزارتبهداشتوبنیادبرکتانجامشدهووزارت
بهداشتتعهددادهاستنیرووتجهیزاتتامینکند
و احداث ســاختمان نیز توســط بنیاد برکت انجام
شــود و نمایندگان مجلس در منطقه تعهد داده اند
پیگیری کنند و به نتیجه برســانند و ما منتظر پاسخ
بنیادبرکتهستیم.
•بایدوضعیتمالکانزمینمشخصشود

اما رئیس دانشــگاه علوم پزشکی ســبزوار گفت :تا
زمانیکهمشکلزمینحلنشودساختبیمارستان
غیر منطقــی اســت و باید وضعیــت مالــکان زمین
مشخص شود.دکتر علیرضا مســلم در گفت وگو با
خراسان رضوی با بیان این که از پنج میلیارد تومان
بودجهایکهبرایبیمارستانهایجوین،جغتای،
داورزنوششتمددرسفردکترحریرچیاختصاص
داده شــده بــود 500میلیون تومان به شهرســتان
خوشاب داده شد،تصریح کرد:بخشــی از آن برای
احداثفونداسیوناولیهساختبیمارستان هزینه
شده و بقیه نیز برای دیوار کشی اطراف بیمارستان
درحالهزینهاست.
• بانظرکارشناساناولیهسهمزمینهایمردم
بیشترشد

وی با تاکید بر این کــه با توجه به وعــده نمایندگان
مجلسبرایساختبیمارستانازطریقبنیادبرکت
پیگیر هستیم،خاطر نشان کرد :در صورت ساخت
بیمارستان از طرف بنیاد برکت تجهیز بیمارستان
و خدمات نیروی انسانی آن و تامین پزشک از طرف

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

وزارت بهداشت انجام خواهد شد.رئیس دانشگاه
علوم پزشــکی ســبزوار با اشاره به مشــکالت زمین
ســاخت بیمارســتان و شــکایت مالکان که تاکنون
حل نشده باقی مانده اســت ،افزود :با توجه به نظر
کارشناسان در بررسی درخواست منابع طبیعی و
صاحبانزمینهاتوسطکارشناسانمطابقآخرین
نظراتیکهاعالمشدهسهممالکانمردمیدرزمین
ها به حدود  9هزار متر رســیده ولی این موضوع در
دادگستری و با شکایت مالکان و منابع طبیعی در
حال پیگیری است.در همین باره سلطانی ،رئیس
شبکه بهداشت و درمان خوشاب نیز با بیان این که
مشکل زمین بیمارســتان به رغم تشکیل جلسات
مختلف و پیگیری های انجام شده حل نشده باقی
مانده است،اظهار کرد :فاز اول ساخت بیمارستان
 32تختخوابی اســت و فاز بعدی آن تا افق 1404
ساختبقیهبیمارستانواجرایطرحتوسعهاست.
ویدرپاسخبهچرایی نقشهنامناسبزمینوساخت
دیوارهای مربعی شکل و دایره ای در برخی از نقاط
محوطه درمان بستر گفت :نقشه اجرا شده توسط
شهرداری سلطان آباد داده شــده است و ما مجبور
به ســاخت دیــوار بیمارســتان و حریم آن هســتیم.
ســراغ منابع طبیعی رفتیم تا از وضعیت پرونده در
دادگســتری مطلــع شــویم.نورآبادی در گفت وگو
با خراســان رضوی اظهار کرد:مطابــق آخرین نظر
کارشناسانپروندهکههنوزقطعینشدهسهمدولت
درمنطقهساختبیمارستانحدود 2هزارمتراست
وبقیهمربوطبهمالکانشخصیاست.
•پایانشکایتهاوزماناعالمراینامشخص

ویباتاکیدبراینکهدرمحاکمقضاییبرایبرقراری
عدالــت قضایــی هیــچ تفاوتی بیــن دولــت و مردم
وجود ندارد ،افــزود :بعد از اعالم نظر کارشناســان
در روزهای اخیر مجدد به نظر کارشناسی اعتراض
و پرونده برای بررسی بیشــتر و طی مراحل قانونی
اعادهشد.رئیسمنابعطبیعیخوشابدرپاسخبه
سوال خبرنگار خراسان درباره پایان زمان شکایت
ها و اعالم نظــر دادگســتری گفت :هیــچ زمانی را
نمی توانیم برای آن تعیین کنیم.در ادامه بررســی
مشکالت ساخت بیمارستان سراغ رئیس شورای
اسالمیشهرستانخوشابرفتیم.
•وعدهغیرقابلاجرامگربااجازهسازمان
بازرسییافرماندار

هــادی ســلطان آبــادی  ،رئیس شــورای اســامی
شهرستان خوشاب در گفت وگو با خراسان رضوی
با بیان این که مشکل منابع طبیعی و مالکان زمین
بعد از گذشــت حدود یک دهه همچنان حل نشده
باقیماندهاست،اظهارکرد:متاسفانهدردورهسوم
شوراهای شهر ســلطان آباد وعده هایی به مالکان
زمین داده شده که اجرایی نشده است و قابل اجرا
نیز نیســت.وی با اظهار این که به عنــوان عضوی از
شورای شهر سلطان آباد حق واگذاری یک سانتی
متر زمین رایگان به دیگران را نداریم ،گفت :حدود
 14هزار متر زمین در آن زمان توســط شورای وقت
بهعلومپزشکیبهعنوانهدیهبهگفتهبرخیواگذار
شــده که زمین های مربوطــه دیم زار بــوده و قیمت
زیادی نداشــته اســت ولی با گذشــت زمان و ادامه
ساخت و سازهای شــهری قیمت این زمین ها چند
صد درصد و شاید هزار درصد رشد کرده است و هم
اکنون امــکان واگذاری از زمین های دیگر شــهری
وجود ندارد.ســلطان آبادی با انتقــاد و ادعای قرار
داشــتن درمان بستر و بیمارســتان جدید در مسیر
ســیالب و همچنین قبول نکــردن زمیــن اهدایی
خیراندرباالیجایگاه سیانجیدرگذشتهبرای
ساخت بیمارســتان که می توانست مشــکالتی را
مانند امروز نداشته باشد  ،افزود :فرماندار خوشاب
که مدعی است هیچ مشکلی وجود ندارد و سازمان
بازرســی کشــور مجوز واگذاری زمیــن را بدهند تا

مشــکل زمین بیمارســتان با توجــه به وعــده های
شوراهایقبلیهرچهسریعترحلشود.
•سنگیداخلچاهانداختهاندکه 100عاقل
توان خارج کردن آن را ندارند

این وکیل دادگستری خوشاب گفت :تا زمانی که
اراده ای برای حل مشکالت نباشد این مشکل حل
نخواهد شد.وی افزود :سازمان بازرسی به شورای
شهرسلطانآبادمجوزواگذاریزمینرابدهدتابعد
ازتعیینتکلیفبامنابعطبیعیبخشیکهمربوطبه
مالکان زمین اســت از طریق واگذاری زمین توسط
شورای سلطان آباد حل شود.در حالی که مسئول
شــورای شهرســتان خوشــاب از درخواست مجوز
سازمانبازرسیومجوزفرمانداریسخنمیگوید
اما رئیس شورای اسالمی شهر ســلطان آباد که در
گذشتهنیزازاعضایشورایاسالمیشهربودهاست
حکایتدیگریراروایتمیکند.
•اگرعلومپزشکیبدهیخودشراپرداخت
کندزمینهارامیخریم

علی اکبر صباغی ،رئیس شــورای اسالمی شهر
ســلطان آبــاد در گفــت وگو بــا خراســان رضوی
بیــان کرد:مطابــق توافــق نامــه ای کــه مالکان،
منابع طبیعی ،فرمانداری و شــورای شهر نوشته
بودند قرار بود بعد از اعالم نظر کارشناسان هیچ
اعتراضی انجام نشود اما مجدد مالکان زمین به
نظر کارشناســی در ســهم منابع طبیعی از زمین
بیمارســتان اعتــراض کردنــد و دوبــاره پرونــده
شــکایت به جریان افتاد و زمان اتمام آن نامعلوم
اســت.صباغی تصریح کرد:آن چه بعــد از اعالم
رای دادگاه از زمیــن های بیمارســتان مربوط به
منابعطبیعییاهماندولتاستبهعلومپزشکی
واگذار خواهد شد و آن چه که مربوط به مردم است
باید مطابق توافق انجام شده با مالکان یا از طریق
واگذاری زمین معــوض به آن ها حل یــا زمین ها
توسط شورا و شــهرداری خریداری شود.رئیس
شورای اسالمی شــهر ســلطان آباد خاطر نشان
کرد :در صــورت پرداخــت بدهی علوم پزشــکی
سبزوار به شــهرداری ســلطان آباد برای ساخت
درمان بســتر این شــهر از مالکان با پرداخت این
پول زمین ها را خریداری خواهیم کرد.در حالی
که بیشتر مســئوالن شهرستان خوشــاب از حل
نشدن مشکل زمین بیمارســتان خوشاب سخن
می گوینــد اما نماینــده مــردم شهرســتان های
ســبزوار ،خوشــاب ،داورزن ،جویــن ،جغتــای و
ششتمد در مجلس شورای اسالمی از حل شدن
مشکل زمین بیمارستان خوشاب می گوید.
•بنیادبرکتشروعبهکارکندمشکلزمینحل

شدهاست

دکتر محبی نجم آبادی ،نماینده سبزوار  ،خوشاب
 ،جویــن  ،جغتــای،داورزن و ششــتمد در مجلــس
شورای اســامی در گفت وگو با خراسان رضوی با
اشارهبهاینکهمشکلزمینبیمارستانسلطانآباد
در مرکز شهرستان خوشاب حل شده است ،اظهار
کرد :با توجــه به توافقاتــی که با بنیــاد برکت انجام
شده است این بنیاد می تواند ســاخت بیمارستان
را در این شــهر آغاز کند.وی با اشــاره به مشــکالت
معیشــتی مردم افزود :به دلیل اولویت مشــکالت
اقتصادیمردمبسیاریازساختوسازهایعمرانی
متوقفشدهاند.آنچهبهخوبیواضحوروشناست
قصه پر غصه ساخت بیمارستان سلطان آباد ،قصه
طوالنی و درازی است و تا زمانی که پرونده شکایت
مالکانزمینومنابعطبیعیدردادگستریومحاکم
قضاییبهصورتویژهودرسریعترینزمانممکنبه
سرانجامنرسدهیچبیمارستانیساختهنخواهدشد
ووعدههای مسئوالنمشکلیازمشکالتدرمانی
مردمشهرستانخوشابراحلنخواهدکرد.

قصه پرغصهپیرمرد نابینا که بهتنهایی در روستای فتحآباد زندگی میکند
علی نــوری /در روســتای فتــح آبــاد خنجری از
توابع شهرســتان بردســکن پیرمردی نابینا که
 75ســال دارد تنهــا زندگی مــی کند.خبرنگار
ما به اتفاق علی اکبر رویین تن ،دهیار روســتای
خنجری به این روســتا رفت تــا از نزدیــک با این
پیرمرد مصاحبه کند .پس از عبور از روســتاهای
برجک و برناباد به تابلویی نزدیک می شــوی که
روی آن نوشته اســت خنجری  7کیلومتر ،جاده
روستا خاکی اســت و وضعیت مناسبی ندارد .به
روســتای خنجری می رســیم.دهیار روستا می
گوید :روســتای فتح آباد خنجری یــک کیلومتر
جلوتر است و به عنوان خنجری باال شناخته شده
است .روســتا خلوت اســت ،در کوچهها اثری از
رهگذران نیســت ،فقط خانههای مخروبه نشان
از شلوغی و آبادانی گذشته روستا میدهد .پس
از خشکســالیهای پیاپــی همه رفتهانــد! وارد
حیاطی که در چوبی قدیمی داشــت می شــوم.
اتاق های خانه قدیمی است .پیرمرد داخل یک
اتاق کــه وضعیت خوبــی ندارد نماز مــی خواند.
صبر می کنم تــا نمازش تمام شــود .دهیــار مرا

معرفی می کند .از او می خواهم بیشــتر خودش
را معرفی کنــد .نامش قربانعلی اکبری اســت،
نابیناست و  75ســال از زندگی اش می گذرد و
ازدواج نکرده اســت .هر روز مسیر خانه تا مزرعه
کوچک خــود را میپیمایــد .پدر و مــادرش را در
شــش ســالگی از دســت داده ولی یکه و تنها در
فتحآباد(خنجری باال) زندگــی میکند .به آب و
خاک آن جا عادت کرده و تنفس در هوای روستا
برایــش نشــاط آور اســت .میگویــد :ایــن جا را
دوســت دارم و برای گذران زندگی به کسی نیاز
ندارم.او به خواندن نماز مقید اســت و به جوانان
توصیــه میکند نمازشــان را تــرک نکنند!بارها
مردم روستای خنجری پایین او را به محل زندگی
خود بردهاند تا تنها نباشد ولی آن جا دوام نیاورده
و به خانه خود برگشــته است.شــکرگزار است و
به کمک خداوند ایمــان دارد و میگوید حاال که
همــه رفتهاند خدا که هســت!منزلش ســرویس
بهداشتی و حمام ندارد و اجاقی برای پختن غذا
در خانه اش پیدا نمی شود ،فرشهای خانهاش
نیز کهنه و نامناســب اســت و آرزویش این اســت

که روزی ایــن کمبودها برطرف شــود!هنوز هم
در حســرت ازدواج اســت تا همراه و هم ســخنی
داشــته باشــد .با وجــود این از مــرگ نیــز غافل
نیست و میگوید مرا در کنار پدر و مادرم به خاک
بســپارید!زندگی قربانعلــی اکبــری و تالشــش
برای مانــدن ،سراســر درس و پند و اندرز اســت

برای نســلی که امروزه به برکت پیشــرفت علم و
فناوری از امکانات فراوانی برخوردار است! امید
است مسئوالن و به ویژه گروه های جهادی بسیج
سازندگی ســپاه بردســکن با حضور در روستای
فتح آباد خنجری برای تامین وســایل مورد نیاز
و گرمایشی و احداث سرویس بهداشتی و حمام

خانه قربانعلی اکبری آســتین همت را باال بزنند
و مشــکالت این مرد را برطــرف کنند.علی اکبر
رویین تــن ،دهیار روســتای خنجری مــی گوید:
قربانعلی اکبری تحت حمایت کمیته امداد است
و بارها اهالی روســتا نیز او را به روستای خنجری
آورده اند و حتی بــرادرش آمادگــی دارد که او را
به روســتای ارغا محل ســکونت خود ببرد ولی او
می گوید به تنهایی عادت کرده ام و فقط روستای
فتح آباد را دوست دارم و هیچ ترسی از تنها بودن
در روســتا ندارم.ســید کاظــم حســینی ،رئیــس
کمیته امداد امــام خمینی(ره) بردســکن اظهار
می کنــد :قربانعلی اکبــری از خدمــات این نهاد
برخوردار است و هر ماه 320هزار تومان به عنوان
مستمری به او پرداخت می شود .وی تصریح می
کند:باتوجهبهاینکهویدرروستایفتحآبادتنها
زندگی می کند کمیته امداد آمادگی دارد محل
زندگی او را به روســتای خنجری یا در مرکز شهر
انابد ببرد و امکانــات الزم را بــرای او تامین کند.
رئیس کمیته امــداد امام خمینی(ره) بردســکن
خاطر نشان می کند :نیازمندی های قربانعلی را

ازجملهروفرشی ،چندتختهپتووسبدغذاییتهیه
و تامین کرده و با توجه به این که وی نابیناست و
روشــن کردن بخاری نفتی برای او مشکل است
به دنبال تامین بخاری برقی هســتیم .سرهنگ
جنیدی ،فرمانده ســپاه بردســکن هــم که برای
بررسی مســائل و مشــکالت قربانعلی اکبری به
روستای فتح آباد رفته بود،می گوید :بسیج برای
هر گونه کمک به ایــن مرد نابینا آمــاده و پای کار
است و تمام تالش خود را برای تامین نیازمندی
این فرد انجام خواهد داد .حجت االسالم ارزانی،
مدیر حوزه علمیه امام صادق (ع) بردسکن هم از
آمادگی گروه جهادی شــهید ابراهیم همت این
حوزه برای احداث سرویس بهداشتی و به سازی
اتاق ،صحن حیاط و پشت بام منزل مسکونی این
پیرمرد نابینــا خبر داد .معصومــه کارگری ،مدیر
موسسهخیریهآبشارعاطفههاکمیتهملیحمایت
های اجتماعی شهرســتان بردســکن هــم که به
این روســتا ســفر کرده بود ضمن بازدید از منزل
مسکونی این فرد با اعطای یک تخته فرش و یک
دستگاه بخاری برای او موافقت کرد.

