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گزارش
گزارشی درباره بالتکلیفی ۲پروژه فرهنگی ناتمام در شهرستان

چناران،محروم از زیرساختهایفرهنگی

گزارش

حسین باقری

با وجــود اهمیت توجه به فرهنگ و زیرساخت
هــای فرهنگی دو پــروژه فرهنگی ساختمان
علوم قرآنی و مجتمع فرهنگی هنری میقات
الرضا (ع) چناران ناتمام مانده است ،  مجتمع
فرهنگی هنری میقات الرضا (ع) از سال ۱۳۸۶
تاکنون هنوز به اتمام نرسیده این در حالی است
که حداقل دو رئیس جمهور،چهار استاندار و دو
وزیر سالهای متمادی وعده اتمام آن را تا دهه
فجر همان سال دادند و فرماندار شهرستان هم
گفت:در شورای اداری که طی سفر استاندار
سابق به شهرستان برگزار شد مبلغ یک میلیارد
و  108میلیون تومان بودجه برای اتمام سالن و
دیگر نیازهای مجموعه اختصاص یافت و تاکید
شد که تخصیص آن به صورت کامل صورت گیرد.
همچنین  پیگیر یهایی در کمیته برنامهریزی
شهرستان برای تکمیل ساختمان ناتمام علوم
قرآنی انجام شد و از محل مجموع اعتبارات
شهرستان مبلغ یک میلیارد و  ۴۵۰میلیون
تومان به اتمام پروژه اختصاص یافت.
• قصه پر غصه فرهنگ و هنر در چناران

به گزارش خراســان رضــوی  ،مقولــه فرهنگ به
رغم اهمیت و جایگاه پــرآوازه و موثرش در دیگر
امور زندگی بشری به ویژه اقتصادی و اجتماعی
همیشه یا حداقل در کشور ما مورد بیمهری و بی
اعتنایی قرار گرفته است  ،صد البته این معضل
بیشــتر از کالن شــهرها گریبانگیــر شــهرهای
محروم و دور افتاده است ،شاید هم باور نداریم که
اختصاص پول به فرهنگ فقط هزینه نیست بلکه
سرمایه گذاری است برای بستر سازی.
•فرهنگ به مثابه روح است در کالبد توسعه

امــام جمعه و رئیس شــورای فرهنگ عمومی
شهرستان چــنــاران با اشــاره به اهمیت نقش
فرهنگ در پیشرفت و توسعه هــر جامعه ای
گفت :هر جامعه ای برای توسعه به ویژه توسعه
اقتصادی ،مستلزم رفتارهای خاص در زمینه
های مختلف زندگی انسانی است و به شدت
به فرهنگ و باورهای فرهنگی وابسته است.
در واقع فرهنگ ،تغییرات اساسی در طرز تفکر
و شیوه رفتار افــراد به وجود می آورد که بنیان
توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی بر آن استوار
است .حجت االسالم مظفرتاجی افزود  :مدت
ها ست که مفهوم توسعه به جای پرداختن صرف
به رشد اقتصادی به مسئله تحول در ساختارها
و بنیان های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی،
نهادی و فرهنگی تعمیم داده شده است .وی
تصریح کرد:فرهنگ به مثابه روح است در کالبد
توسعه ،رشد و توسعه قبل از هر چیز مستلزم
فضای مناسب است تا بتواند تحقق یابد و نقش
فرهنگ در شکل دادن به احساس و اندیشه و
رفتار انسان بسیار اساسی است و از این جهت
می تــوان گفت بــدون تحول فرهنگی ،توسعه
اقتصادی امری محال است .وی خاطر نشان
کرد:برای رسیدن به این تغییرات در ساختارها،
نیازمند رعایت ظرافت های فرهنگی در اجرای
سیاست ها هستیم .چه بسیار اقدامات توسعه
ای کــه بــه دلیل نــادیــده انــگــاری ایــن ظرافت
هــای فرهنگی بــا شکست مــواجــه مــی شوند.

فرمانده قرارگاه فرهنگی شهرستان چناران
گفت :متاسفانه در سا لهای اخیر با توجه به
دغدغه های مقام معظم رهبری در مقوله فرهنگ
و جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان ،متولیان
فرهنگی اهتمام الزم را در امر توجه به فرهنگ
نداشته اند و ندارند .حجت االسالم مظفرتاجی
افــزود  :نمونه ایــن نبود اهتمام و بی توجهی
را می تــوان به تخصیص نــدادن بودجه های
فرهنگی و همچنین بی توجهی به پروژ ههای
فرهنگی در شهرستان چناران دانست .وی ادامه
داد:حــداقــل دو پــروژه فرهنگی در شهرستان
چناران به میراث فرهنگی تبدیل شده است! و
به رغم این که سال های متمادی از شروع به کار
آن ها می گذرد اما هنوز به بهره برداری نرسیده
است .یکی مجموعه فرهنگی و قرآنی سازمان
تبلیغات اسالمی و دیگری مجموعه فرهنگی
هنری اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی است.
امام جمعه چناران به کمبود امکانات فرهنگی
در حــوزه شهرستان اشــاره کــرد و گفت :از آن
جایی که در چناران و گلبهار حتی یک سینما
هم وجود ندارد تجهیز و آماده سازی سالن اداره
فرهنگ و ارشــاد اسالمی کمک موثری برای
گذران اوقات فراغت برای جوانان و همچنین
ظرفیتی بــرای استفاده هنرمندان در ارائــه
برنامه های هنری است .وی به استعدادهای
خوب قرآنی و هنری نوجوانان و جوانان منطقه
اشاره کرد و گفت :تکمیل و راه انــدازی این دو
پروژه می تواند کمک موثری به پیشرفت فرهنگ
دینی و اجتماعی شهرستان کند .رئیس شورای
فرهنگ عمومی چناران با اشاره به آسیبهای
فرهنگی حــوزه ایــن شهرستان گفت  :وجود
اردوگاه حرفه آموزی و کار درمانی قزلحصار از
جمله این آسیب های فرهنگی در شهرستان
است که بخش قابل توجهی از قاچاقچیان مواد
مخدر و معتادان در آن جا نگهداری می شوند و به
همین نسبت خانواده های شان به علت طوالنی
بــودن محکومیت زندانی آن ها یا در چناران
مستقر شده اند یا در رفت و آمد هستند و این
موضوع باعث بروز مشکالت فرهنگی بسیاری
برای شهروندان شده است .حجت االســام و
المسلمین مظفرتاجی افزود  :برای جبران این
معضل فرهنگی باید متولیان فرهنگی کشور و
استان بودجههای ویــژهای را به مجموعه های
فرهنگی شهرستان از جمله شهرداری اختصاص
دهند تا در جهت رشد فرهنگی شهروندان و
خانواده های آن ها هزینه شود .وی وجود باغ
ویالها در اطــراف چناران و گلبهار را از جمله
دیگر آسیبهای فرهنگی منطقه دانست و گفت
:متاسفانه بعضی از این باغ ویالها به محیطی
بــرای ترویج بد اخالقی ها و مفاسد اخالقی و
اجتماعی تبدیل شده است.بنابراین ضروری
اســت متولیان امــر نظارت و سامان دهــی این
اماکن را که بیش از هزاران مورد است و پیوسته
قارچ گونه و بدون مجوز افزایش می یابد جدی
بگیرند .
•با این فرمان به جایی نخواهیم رسید ،ما
اکنون دور خودمان می چرخیم

یک فعال فرهنگی عرصه رسانه ،واژه فرهنگ
را دارای عرصه وسیع و گسترده ای دانست
و گفت  :فرهنگ با دو عنصر معنوی و مادی
مفهوم گسترده ای شامل ارزش هــا ،باورها،
ادبیات ،علم ،فلسفه ،دیــن ،معماری ،لباس،

ابزارها ،ساختمان ها و ...را در بر می گیرد.
بنابراین اگر با این تعریف به وضعیت فرهنگی
شهرستان بپردازیم می تــوان گفت که ما یک
ســری مشکالت کــان و کشوری و یک سری
مشکالت شهرستانی و محلی داریــم .عیسی
شاکری قزالحصار افزود :اولین مشکل کلی ما
این است که اغلب فرهنگ را با برداشت شخصی
و یک وجهی تعریف می کنیم ،ایــن برداشت
محدود ،در گفتمان و رفتارمان هویداست.
همچنان که در جامعه فعلی بیشتر وجه دینی و
ارزشی فرهنگ در ذهن متبادر است یا حداقل
در این حوزه بیشتر گفتمان داریم و کمتر به حوزه
های دیگر این گستره توجه می کنیم  .حتی به
دیگر عنصر فرهنگ یعنی عناصر مادی فرهنگ
مانند پوشش ،بناها و ابزارهای جامعه کمتر توجه
می شود یا از آن سریع عبور می کنیم .وی ادامه
داد:این ایراد در شهرستان ما هم کامال مشهود
اســت .بــرای همین است که متولیان فرهنگ
هرگز یک جا نمی نشینند تا به صورت متمرکز
گفت وگو و تصمیم سازی کنند .شورای فرهنگ
عمومی ،اداره ورزش و جوانان ،میراث فرهنگی،
آموزش و پرورش ،اداره ارشاد ،اوقاف ،تبلیغات،
شورا ،شهرداری و ...در بسیاری موارد درک نمی
کنند کار آن ها در یک جهت است و باید با هم و
هماهنگ با یکدیگر فعالیت کنند ،اگر خواهان
ارتقای فرهنگی هستند .وی تصریح کرد :هنوز
بسیاری از مسئوالن اعتقاد ندارند فعالیت در این
حوزه کامال تخصصی است و نباید فرمان این کار
را به هر فرد و با هر دانشی سپرد .بنابراین تا این
نگرش وجود دارد ،چگونه می توان انتظار کاری
داشــت؟ کدام یک از مسئوالن شهرستان یک
مشاور زبده فرهنگی کنارش دارد و از او مشورت
می گیرد؟ عیسی شاکری قزالحصار خاطر
نشان کــرد :در حــوزه فرهنگ ،حاکمیت باید
سرمایه گذاری کند چرا که فرهنگ بستر رشد
و تعالی آینده را فراهم می کند .این جا چرتکه
انداختن ،حساب و کتاب کردن و از سود و زیان
صحبت کردن بیهوده است چرا که قرار نیست
در حوزه فرهنگ به مال و منال برسیم .در این
حوزه باید برای تربیت آیندگان سفره پهن کرد،
خرج کرد .وی ادامه داد :متاسفانه در چناران
شرایط خوبی در عرصه فرهنگی نداریم ،عمده
دلیل آن هم بدیهی است ،برای یک بار دوستان
متولی دور هم ننشستند و شرایط فرهنگی را
بررسی نکردند تا به یک برنامه مشترک برسند
و بر اساس این برنامه به صورت هماهنگ تقسیم

کار کنند .هر کس کار خودش را مهم جلوه می
دهــد و تــاش می کند با استفاده از جایگاه و
توان موقعیتی بیالن کاری اش را پر رنگ کند.
شاکری قزالحصار اظهار کرد :در چناران سینما،
سالن نمایش مناسب ،خانه فرهنگ ،کانون
های تربیتی ،موزه ،کتاب فروشی و ...نداریم؟!
و فاجعه این جاست که وارفتگی فرهنگی هم
متولیان فرهنگ را به چاره اندیشی وانداشته
اســت .کسی درب ــاره افــزایــش سرانه مطالعه،
افزایش تعداد نسخه های توزیع شده روزنامه
در شهرستان ،افزایش تعداد کتابخانه ،لزوم
داشتن فرهنگ سرا و ...فکر نمی کند .بنابراین
برای کسی که مفهوم فرهنگ را نمی داند ،کار
فرهنگی را کار تخصصی نمی دانــد و اهمیت
سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ را نمی داند هیچ
توقع و انتظاری نمی توان داشت.
•اعتباراتی که حتی پاسخ گوی حداقلی
هزینه های جاری هم نیست

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی چناران
ضمن تایید نبود هماهنگی و مــوازی کــاری و
برخوردهای سلیقهای در فعالیتهای فرهنگی
هنری گفت :متاسفانه دیدگا ههای متولیان
دستگاههای اجرایی به صورت سلیقهای است و
به دور از تخصص و دوراندیشی در امور فرهنگی
و هنری اعمال میشود این موضوع مشکالت
بسیاری را در دراز مدت ایجاد میکند  .امیر
یکتا افزود :البته در برخی امور ضعف قوانین
و در برخی موارد هم مغایرت در قوانین وجود
دارد که خود مشکل را مضاعف میکند به عنوان
مثال مـیتــوان به نحوه صــدور مجوز فعالیت
از ســوی اداره فنی و حرفه ای اشــاره کــرد که
فقط نگاه ایجاد اشتغال را مد نظر دارنــد در
صورتی که یک فعالیت هنری کاری تخصصی
است بنابراین فقط اشتغال نباید مد نظر باشد،
ضــروری است که ادارات و نهادهای اجرایی
نه تنها باید امور فرهنگی هنری را به ارشــاد و
متخصص بسپارند  ،بلکه باید در اجرای آن هم
ارشاد را حمایت و پشتیبانی کنند .رئیس اداره
فرهنگ و ارشــاد اسالمی چناران به موضوع
طوالنی شدن احداث مجتمع فرهنگی هنری
میقات الرضا(ع) اشاره کرد و گفت  :این تنها
مرکز در این عرصه است که متاسفانه به رغم
آغاز احداث آن از سال  ۱۳۸۶تاکنون هنوز به
اتمام نرسیده این در حالی است که حداقل
دو رئیس جمهور ،چهار استاندار و دو وزیر

سالهای متمادی وعده اتمام آن را تا دهه فجر
همان سال دادند .یکتا تصریح کرد :شاید از آن
جا که پیمانکار احداث مجتمع وزارت مسکن
و شهرسازی است  ،احــداث مجتمع فرهنگی
هنری در اولویت کاری آن ها نیست و مسکن در
اولویت کار آن ها باشد  .وی خاطر نشان کرد:
بدیهی است اگر این مجتمع به ویژه سالن چند
منظوره آن به بهر هبرداری برسد از آن جا که
استانداردها و نیازهای فعلی جامعه هدف در
آن رعایت شده است بسیاری از مشکالت فعلی
مرتفع خواهد شد و در بهبود وضعیت فرهنگی
شهرستان موثر خواهد بود  .رئیس اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمی چناران به برخی فعالیتهای
فرهنگی اشاره کرد و گفت  :به رغم کمبودهای
مالی و اعتباری و نبود بسیاری از زیرساخت ها،
امسال بیش از  ۱۰جلسه آمــوزش عکاسی به
همراه دو مورد مسابقه و  ۱۰نمایشگاه کتاب،
شش دوره آزمــون های مهارتی بــرای بیش از
 ۸۰۰هنرجو و چهار دوره مسابقه عکاسی با
مساعدت برخی از نهادها دربــاره آسیبهای
اجتماعی و صرفهجویی انرژی برگزار و تالیف
دو کتاب مجموعه شعر انجام شده است  .یکتا
به تاثیرآسیب های کرونایی اشاره کرد و گفت:
از آن جا که این بیماری بیشترین تاثیر را روی
فعالیتهای فرهنگی هنری گذاشته و حتی
معیشت هنرمندان را متاثر ساخته بنابراین این
اداره سعی کرده است  ۸۶نفر از هنرمندان را
عضو صندوق و بــرای آنــان" هنر کــارت " صادر
کند.همچنین  ۱۲نفر را عضو صندوق بیمه
هنرمندان و برای  13نفر از هنرمندان پیش
کسوت مستمری برقرار کند و  370میلیون
تومان تسهیالت مشاغل خانگی و  300میلیون
تومان تسهیالت به مشاغل آسیب دیده از کرونا
توزیع کند .وی چناران را برخوردار از هویت
فرهنگی هنری مطلوب توصیف کرد و گفت:
معرفی  ،تحکیم و ارتقای این هویت ها در کنار
تکمیل مجتمع فرهنگی در اولویت فعالیتهای
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی چناران به
فعالیت پنج نشریه در حوزه شهرستان چناران و
گلبهار اشاره کرد و گفت  :اگرچه زیرساختهای
فرهنگی و هنری شهرستان نسبت به سالهای
قبل رشد و تعالی قابلمالحظهای داشته است
اما این زیرساختها پاسخ گوی نیاز و سلیقه
جامعه مخاطب امـــروزی نیست ،الزم است
متناسب با تقاضا و نیاز حال جامعه گام های
اساسی و مهمی برداشته شود  .امیر یکتا کمبود
اعتبارات را مهم ترین مشکل سر راه فعالیت
های فرهنگی و هنری دانست و افــزود  :اداره
فرهنگ و ارش ــاد اســامــی ،شهرستان های
چناران و گلبهار را در حالی پوشش میدهد
که اعتبارات تخصیصی این اداره حتی پاسخی
جزئی از هزینههای جاری آن هم نیست تا چه
رسد به انجام فعالیتهای فرهنگی هنری در
عرصه دو شهرستان  .وی راهکار برون رفت از
این وضعیت را با توجه به شرایط مالی دولت در
جلب مشارکت مردمی دانست و گفت :ضروری
است متمکنان و خیران وارد عرصه شوند و حتی
برخی از متولیان واحدهای صنعتی تولیدی به
کمک ارشاد بیایند صنایع هم میتواند در قالب
مشارکت در فعالیتهای فرهنگی هنری اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی را در جهت انجام این
امور و ارتقای فرهنگ جامعه یاری کند.

•ضرورت تغییر ساختار تخصیص بودجههای
فرهنگی

فرماندار چناران فرهنگ را برخوردار از گستره
وسیع و مبرا از حد و مرز زمان و مکان دانست و
گفت :برای اصالح وضعیت موجود الزم است
ساختار تخصیص بودجههای فرهنگی اصالح و
میدانداریامورفرهنگیبهمتولیانامردرعرصه
های استانی و شهرستانی سپرده شود .حمید
انصاریفردافزود:باتوجهبهاینکهفرهنگسازی
ازکوچکتریننقاطروستاییتاشهرهای کوچک
وبزرگراشاملمیشودوتحتتاثیرقرارمیدهد
الزم است ساختارها هم متناسب با آن اصالح و
پایه ریزی وباز تعریف شود .وی افزود :به عبارت
دیگر اصالح ساختار بودجه و تخصیص اعتبارات
فرهنگیبایدبهمتولیانامرکهبهصورتمستقیم
با موضوع فرهنگ مرتبط هستند نظیر ادارات
فرهنگوارشاداسالمی،اداراتتبلیغاتاسالمی
 ،شــورای فرهنگ عمومی و دفاتر ائمه جمعه و
جماعت شهرستان ها سپرده شــود .فرماندار
چنارانتصریحکرد:بدیهیاستدرصورتتحقق
این موضوع مهم ساختار سازی درست صورت
میگیردوناهنجارهایفرهنگیازدورتریننقاط
روستایی که اغلب محروم هم هستند تا مراکز
استان ها اصــاح و پیرو آن مشکالت فرهنگی
در سطح کالن کشور حل می شود .انصاریفرد
خاطر نشان کرد :متاسفانه در مسائل فرهنگی
چنان دچار آسیب شده ایم که مستلزم اصالح
ساختاری،زیربناییواصولیورفعنقصدرحلقه
های ابتدایی این زنجیره یعنی شهرستانها و
بخشهاست که در انتهای این زنجیره فرهنگ
قرار دارد  .فرماندار چناران با اشــاره به جایگاه
مجتمعفرهنگیهنریمیقاتالرضا(ع)وابسته
به اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی و تاثیر آن در
رفعنیازهایهنرمندانشهرستانگفت:باتوجه
به اهمیت موضوع امسال پیگیری های جدی و
مستمریانجامشدهچنانکهدرشورایاداریکه
در طی سفر استاندار سابق به شهرستان صورت
گرفت مبلغ یک میلیارد و 108میلیون تومان
بودجه به اتمام سالن و دیگر نیازهای مجموعه
اختصاص یافت و تاکید شد که تخصیص آن به
صورتکاملصورتگیرد.انصاریفردهمچنین
دربارهساختمانناتمامعلومقرآنیوابستهبهاداره
تبلیغات اسالمی شهرستان گفت :طی بازدیدی
که صورت گرفت مشاهده شد متولیان ساخت و
ساز یعنی اداره مسکن و شهرسازی و بهرهبردار
آنیعنیسازمانتبلیغاتاسالمیساختماننیمه
کاره را رها کردهاند که خود معضالتی را ایجاد
کرده است  .وی افزود :پیگیریهایی در کمیته
برنامهریزی شهرستان انجام گرفت ،از محل
مجموع اعتبارات شهرستان مبلغ یک میلیارد و
 ۴۵۰میلیونتومانبهاتمامپروژهاختصاصیافت
 ،در سفر اخیر استاندار هم موضوع مورد تاکید و
تایید قرار گرفت و امیدواریم با تخصیص کامل و
صددرصدیاعتباراتایندوپروژهمهمفرهنگی
به اتمام برسد  .فرماندار چناران درباره استقرار
اردوگــاه حرفه آموزی و کاردرمانی قزلحصار در
حوزه شهرستان و تبعات آن هم گفت  :از آن جا که
اینمجتمعیکاردوگاهمنطقهایاستآمدوشد
واسکانبرخیخانوادههایزندانیان،آسیبهای
فرهنگی و اجتماعی بسیاری را در پی دارد .این
موضوع می طلبد که مسئوالن استانی و کشوری
ما به ازایی برای این آسیبها جهت سامان دهی
امورفرهنگیشهرستاندرنظربگیرند.

پس از گزارش خراسان صورت گرفت

آمادگیمسئوالن برایکمک به پیرمرد تنهای روستای فتحآباد
بازتاب گزارش
علی نوری

انتشار گزارشی در روزنامه خراسان رضوی در تاریخ ششم
آذرمــاه با تیتر «قصه پرغصه پیرمرد نابینا که به تنهایی در
روستای فتح آبــاد زندگی میکند» ،تعدادی از مسئوالن
شهرستانبردسکنراپایکارکشاند.اولینمدیریکهساعت
 6:30صبح با خبرنگار ما تماس گرفت ،سیدکاظم حسینی
مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بردسکن و
سپسربانیمدیرروابطعمومیکمیتهامدادامامخمینی(ره)
خراسان رضوی بود.سیدکاظم حسینی ،مدیر کمیته امداد
امام خمینی (ره) بردسکن ،گفت:قربانعلی اکبری از خدمات
این نهاد برخوردار است و هرماه  350هزار تومان به عنوان
مستمری به او پرداخت میشود .وی تصریح کرد :با توجه به
اینکه وی در روستای فتحآباد تنها زندگی میکند ،کمیته

امداد آمادگی دارد محل زندگی او را به روستای خنجری یا
در مرکز شهر انابد ببرد و امکانات الزم را برای او تامین کند.
مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) بردسکن خاطرنشان
کرد :نیازمندیهای قربانعلی را از جمله روفرشی ،چند تخته
پتو و سبد غذایی تهیه و تامین کرده و با توجه به اینکه وی
نابیناست و روشن کردن بخاری نفتی برای او مشکل است
توسط دهیار یک دستگاه تیوست(دستگاه گرمکننده بدون
دودکش) خریداری شده و روزانه یک نفر از روستای خنجری
از او خبر میگیرد.سرهنگ جنیدی ،فرمانده سپاه بردسکن
هم گفت :بسیج برای هرگونه کمک به این مرد نابینا آماده و
پای کار است و تمام تالش خود را برای تامین نیازهای این فرد
انجام خواهد داد .حجتاالسالم ارزانی ،مدیر حوزه علمیه
امام صادق(ع) بردسکن هم از آمادگی گروه جهادی شهید
ابراهیم همت این حوزه برای احداث سرویس بهداشتی و
بهسازی اتاق ،صحن حیاط و پشت بام منزل مسکونی این
پیرمرد نابینا خبر داد و گفت :با توجه به اینکه در فصل سرما

قــرار داریــم و بنا به درخواست خود قربانعلی مقرر شد در
آستانه سال نو برای احداث سرویس بهداشتی و حمام و دیگر
خواستههای وی با کمک خیران و دیگر نهادها توسط گروه
جهادی شهید ابراهیم همت این حوزه اقدام کنیم .معصومه
کارگری ،مدیر موسسه خیریه آبشار عاطفهها کمیته ملی
حمایتهای اجتماعی شهرستان بردسکن هم ضمن بازدید
از منزل مسکونی این فرد ،با اهدای یک تخته فرش موافقت
کرد.علیاکبرروئینتندهیارروستایخنجری ازحمایتها
و همکاری بسیار خوب کمیته امداد  ،سپاه ،بهزیستی ،حوزه
علمیه و آبشار عاطفهها تقدیر کرد و گفت :کمیته امداد امام
خمینی(ره) عالوه بر تامین چند تخته پتو مبلغ یک میلیون
تومان نیز برای خرید یک دستگاه تیوست پرداخت کرد .وی
اظهارکرد :سپاه ،مدیریت حوزه علمیه ،مدیر آبشار عاطفهها
ومدیریتبهزیستینیزبرایکمکبهاینپیرمردنابیناآمادگی
خود را اعالم کردند و دراینباره سپاه یک دستگاه اجاق گاز
رومیزی به این پیرمرد اهدا کرد.

