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روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

گزارش

افزایشورودزائرانعراقی؛فرصتیکهبایددرستمدیریتشود

•مسافرعراقیبا ۴۵دالر،یکهفتهمیتواند
بهمشهدسفرکند

این فعال گردشگری دربــاره اعتراض عراقیها
بــه بــی ثباتی قیمت خــدمــات در ایـــران ،گفت:
قیمتها بیثبات نیست .بسته سفرهای متنوعی
باقیمتهایمناسببرایعراقیهاطراحیشده
است؛مثالازقیمت ۲۰دالربرایسهشباقامتدر
هتلیکستارهدرمشهدتا۷۵دالربرایسهشبدر
هتل پنجستاره تور وجود دارد .این سفرها شامل
بیمه،ترانسفرفرودگاهیوسهوعدهغذاییواقامت
در هتل است .وقتی مسافری با  ۴۵دالر ،هفت

منبع عکس :ایسنا

روزانههزارعراقیبهمشهدواردمیشوند،فقطدر
آبان ۳۰هزارعراقیبهاینشهرسفرکردند.اینک
با تازهترین توافق آژانسهای ایرانی و عراقی ،هر
عراقیباپرداختدستکم ۲۰دالرمیتواندبلیت
تورمشهدرابخرد.
مشهد ،اصلیترین مقصد زیــارتــی شیعیان در
ایــران ،روزهــای شلوغی را پیش رو دارد ،پس از
سفر  ۷۲ساعته هیئت بزرگ عراقی و توافقها و
قراردادهایامضاشدهوبرقراریپروازهایکویت،
پیشبینی میشود جمعیت زائــران خارجی در
این شهر پس از یکسال و نیم رکود کرونا ،افزایش
قابل توجهی داشته باشد .مجتبی احمدی ـ عضو
کمیتهگردشگریمجمعتشخیصمصلحتنظامو
همچنینعضوکمیتهفنیادارهکلمیراثفرهنگی
استان خراسان رضوی ـ در گفتوگو با ایسنا ،با
اشــاره به افزایش سفر عراقیها به مشهد پس از
بازگشایی مرزها و لغو روادید هوایی بین دو کشور،
اظهارکرد:روزانهبین ۹تا ۱۱پروازازعراقبهمشهد
انجام میشود .از اول تا  ۳۰آبان بیش از  ۳۰هزار
زائر عراقی وارد مشهد شدهاند ،یعنی هر روز هزار
نفر که باالترین آمار در این مدت بوده است .بعد از
عراقیها،پاکستانیهابیشترینعالقهمندانزیارت
امام رضا (ع) را دارند .از این هفته هم ،با شش پرواز
مستقیمی که بین کویت و مشهد برقرار میشود،
هفتهایهزارکویتیبهاینشهرسفرمیکنند.

شبانهروز میتواند به مشهد سفر و همه امکانات و
خدمات را هم دریافت کند چرا باید به سراغ دالل
بــرود؟ قیمتها واقعا مناسبسازی شده است.
البته ما سعی کردیم حداقل سود را درنظر بگیریم
و تخفیفهای خوبی از شرکتهای هواپیمایی و
هتلها برای مناسبسازی بستههای سفر گرفته
شدهاست؛مثالشرکتهایهواپیماییبرایمسیر
هوایی عراق ـ مشهد ۳۰ ،درصد روی این تورها
تخفیفداد هاند.
•بازارپاکستانوافغانستان

احمدی ادامه داد :پس از سفر هیئت عراقی ،از
آژانسهای پاکستان به مشهد دعوت خواهد شد
تا زمینه برقراری پرواز مستقیم بین مشهد و الهور
در هفتههای آینده نیز فراهم شود .مجوزها برای
یکی از شرکتهای هواپیمایی گرفته شده است
تا هفتهای یک تا دو پرواز در این مسیر انجام شود
چون بیشتر شیعیان عالقهمند به امام رضا (ع)
در پاکستان زندگی میکنند ،آنها به سختی و
با اتوبوس ،مسیر زمینی طوالنی را تا مشهد طی
میکنند.
عضوکمیتهگردشگریمجمعتشخیصمصلحت
نظام درباره برنامه سفر افغانستانیها به ایران با
توجه به تقاضایی که برای سفرهای زیارتی از این
کشور وجود دارد و مشکالت صدور روادید ،اظهار
کرد :متقاضی زیادی از افغانستان برای سفر به
ایران وجود دارد اما موضوع این است که در شهر
مشهد بیش از یک میلیون مهاجر افغانستانی
حضور دارنــد .خیلی از آنهــا به دالیــل مختلف
دیگر به کشورشان برنمیگردند ،درحالیکه
عراقی ها و عمانی ها وقتی میآیند در نهایت پس
از یک ماه برمیگردند .او افزود :البته بسیاری از
افغانستانیها منظم و منضبط هستند ولی به هر
حال این بازنگشتن برخی از آنها نگرانی زیادی
را برای آژانسهای مسافرتی که میخواهند از
افغانستان مسافر وارد کنند ،ایجاد میکند ،اگر
آژانسهای برتر افغانستان را مثل عراق دعوت و

سیستمیراطراحیکنیمودولتهمحمایتکند،
میتواندراینبازارهمفعالشد.
وی افزود :زائران عراقی غیر از زیارت برای درمان
هم به ایران سفر میکنند که بیشتر جراحیهای
زیبایی را شامل میشود امــا گرفتار داللهــای
غیرمجازیمیشوندکهبازبانعربیآشناشدهاند
و به کلینیکها و مراکز درمانی مراجعه میکنند
و در ازای معرفی هر عراقی  ۵۰درصد کمیسیون
میگیرند.داللیکهواسطهاستگاهیازپزشکی
که جراحی آن مسافر عراقی را انجام میدهد،
بیشتر درآمد دارد .ما مخالف درآمدزایی نیستیم
امامسئلهپشتیبانیوخدماتدهیبهمسافراست
کهناراضیبهکشورشبرنگردد.
•سفربدونروادیدعراقیهابایدمدیریت
شود

عضو کمیته فنی اداره کل میراث فرهنگی استان
خراسان رضوی با اشــاره به اینکه  ۵۴درصد از
تختهای اقامتی کشور در مشهد متمرکز است
و در دوران کرونا نه تنها این تاسیسات که تمام
صنعت گردشگری ضربه سنگینی را متحمل
شدند ،افزود :با تالشهای فراوانی که برای لغو
روادیدسفرهایهواییبینایرانوعراقشد،تاثیر

بسیار خوبی را در روابط دو کشور شاهد هستیم.
هرچند لغو روادیــد عــاوه بر مزیتی که دارد اگر
کنترلنشودمضراتیهمخواهدداشت.مزیتلغو
روادیدایناستکهتعدادزائرانومسافرانعراقی
بهمشهدافزایشخواهدیافتامااگرکنترلنشود،
تبعاتی به دنبال خواهد داشت .بنابراین وزارت
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی با
سازمانهای دستاندرکار که در ستاد ملی کرونا
نیز عضویت دارند ،دستورالعملی را تهیه کردند تا
همانطور که از ایران به صورت کاروانی ،زائر به
حج،عمره،سوریهوعراقاعزاممیشود،عراقیها
را هم سامان دهی کنیم تا انفرادی سفر نکنند و
گرفتار داللها نشوند و بسته سفر ارائه دهیم تا
قیمت ،خدمات و بیمه آن مشخص باشد .به دنبال
آن دستورالعمل و طرح وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی بــرای ساماندهی
سفر عراقی ها با لغو روادیــد هوایی ،تشکلهای
صنفی استان خراسان رضوی نیز از شرکتهای
گردشگریعراقازشهرهایمختلفیچوننجف،
حله ،بغداد ،اربیل ،بصره و کربال دعوت کردند تا
با ظرفیتهای پزشکی ،درمانی و هتلی از نزدیک
آشنا شوند ،ضمن اینکه قیمتهای مشخصی را
هم به آن هااعالم کنیم .با این برنامه مسافر عراقی

برایهفتشبانهروزسفربهمشهدباخدماتکامل
ووعدههایغذایی ۴۵تا ۵۰دالرپرداختمیکند
البتهاگرباتوروآژانسسفرکند.هدفماهمازاین
مذاکراتوتوافقها،ارائهقیمتوخدماتمناسبو
بهدنبالآنساماندهیسفرعراقیهاست.
او در ادامه بیان کرد :به هر حال سفر انفرادی و
بدونبرنامهعراقیهابدوندردسرنبودهاست.در
مشهد هفت تشکل خصوصی داریم از بوم گردی
و هتلها تا آژانـسهــای مسافرتی و گردشگری
سالمت ۳۰۰ ،راهنمای گردشگری هم داریم
که اگر قــرار است عراقیها به ایــران سفر کنند،
بهتراستازظرفیتهمهاینتشکلهاوراهنماها
استفاده شود تا زندگی و معیشت آنها هم تامین
شود ،نه اینکه مسافر گرفتار دالل بدون مجوزی
شــود که نه مالیات میدهد و نه متعهد اســت و
دست آخر مسافر را ناراضی میگذارد.این فعال
گردشگریافزود:برایدعوتازآژانسهایعراقی
نیزباوزارتگردشگریعراقمکاتبهشد.برخیاز
آژانسهای ایرانی همکاران خود را از عراق دعوت
و در مجموع ،حــدود  ۶۰آژانــس بــرای مذاکره و
توافقبهمشهدسفرکردندودر ۷۲ساعتفرصت
خوبی فراهم شد .مشهد از ابتدای انقالب تا کنون
شاهد چنین تجمعی در این سطح از آژانسهای
گردشگرییککشورخارجینبودهاست.
•تمهیداتبهداشتیکروناییدرفرودگاه
مشهدتشدیدشد

اگــر چه حضور مسافران و زائـــران در مشهد به
خصوص در شرایطی که کرونا آسیب های جدی
به صنعت گردشگری و دیگر بازارهای مرتبط با
این حوزه زده ،تاثیر و رونق بسزایی را در پی دارد
اما از سوی دیگر باید با تشدید تمهیدات بهداشتی
در فرودگاه از شیوع ویــروس کرونا در مشهد و به
دنبال آن در کشور جلوگیری کنیم .به خصوص
ایــن که ممکن اســت برخی دالل هــا ،تستهای
غیرواقعی کرونا را در اختیار مسافران قرار دهند.
شــیــوع ســویــه جــدیــد کــرونــا بــه نــام «اومــیــکــرون»

بــا ســرایــت پــذیــری چــهــار تــا پنج بــرابــر بیشتر از
ســویــه دلــتــا از جــنــوب آفــریــقــا بــه ســایــر کشورها
نــگــرانــی هـــای زیــــادی را ایــجــاد کـــرده اســت.
فرودگاه بینالمللی شهید هاشمی نــژاد مشهد
با گستره  ۵۴۰هکتار پس از فــرودگــاه مهرآباد
تهران دومین فــرودگــاه پرترافیک کشور است
که پیش از شیوع کرونا به طــور میانگین روزانــه
 ۱۸۰پــرواز و در زمــان اوج مسافرت ها تا ۲۵۰
پـــرواز ورودی و خــروجــی در آن انــجــام میشد.
مدیرکل فــرودگــاههــای خــراســان رضــوی گفت:
تمهیدات بهداشتی پیشگیری از کرونا با توجه به
شیوعسویهجدیدویروسکرونادربرخیکشورهای
دنیادرفرودگاهبینالمللیمشهدتشدیدشد هاست.
محمود امانیبنی در گفت و گو با ایرنا افــزود :در
پروازهای خارجی ،از مسافران در بدو ورود ابتدا
آزمونسریعکروناگرفتهمیشودو درصورتمثبت
بودن تست پی .سی .آر ،مسافر قرنطینه میشود.
وی تصریح کرد :غربالگری شاغالن ،ضدعفونی
روزانــــــه فــــرودگــــاه و رعـــایـــت فــاصــلــهگــذاری
اجــتــمــاعــی نــیــز بــا جــدیــت پیگیری م ـیشــود.
همچنینپهلوانمدیرروابطعمومیدانشگاهعلوم
پزشکی مشهد در گفت و گو با خراسان رضوی در
خصوص تمهیدات این دانشگاه برای جلوگیری از
ورود ویروس جهش یافته اومیکرون گفت :طبق
تصمیم گیری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی هر زائر خارجی که وارد مشهد شود باید از
 72ساعتگذشتهگواهی تستمنفی(پیسیآر)
بیماریکرونارابههمراهداشتهباشد.
وی افزود :عالوه بر داشتن تست منفی (پی سی
آر) زائران یا هر مسافر دیگری که از خارج کشور
وارد مشهد شود ،باید کارت واکسیناسیون بین
المللی کرونا را به همراه داشته باشد؛ همچنین
در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد برای همه
زائران و مسافران خارجی غربالگری کرونا انجام
می شود و در صورت داشتن عالیم کرونا بالفاصله
این افراد قرنطینه می شوند و تست (پی سی آر) از
آنهاگرفتهمیشود.

گزارشی درباره بالتکلیفی ۲پروژه فرهنگی ناتمام در شهرستان

چناران،محروم از زیرساختهایفرهنگی
گزارش
حسین باقری

باوجوداهمیتتوجهبهفرهنگوزیرساخت
هایفرهنگیدوپروژهفرهنگی ساختمان
علوم قــرآنــی و مجتمع فرهنگی هنری
میقات الرضا (ع) چناران ناتمام مانده
است .مجتمع فرهنگی هنری میقات
الرضا (ع) از سال  ۱۳۸۶تاکنون هنوز
به اتمام نرسیده و 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 دادنــد .به گفته
فرماندار شهرستان،در شــورای اداری
که طی سفر استاندار سابق به شهرستان
بــرگــزار شــد مبلغ یــک میلیارد و 108
میلیون تومان بودجه برای اتمام سالن و
دیگر نیازهای مجموعه اختصاص یافت و
تاکید شد که تخصیص آن به صورت کامل
صــورت گیرد .همچنین  پیگیریهایی
در کمیته برنامهریزی شهرستان برای
تکمیل ساختمانناتمام علومقرآنیانجام
شد و از محل مجموع اعتبارات شهرستان
مبلغ یک میلیارد و  ۴۵۰میلیون تومان به

اتمامپروژهاختصاصیافت.
رئیس اداره فرهنگ و ارشـــاد اسالمی
چناران به موضوع طوالنی شدن احداث
مجتمع فرهنگی هنری میقات الرضا(ع)
اشــاره کرد و گفت  :این تنها مرکز در این
عرصهاستکهمتاسفانهبهرغمآغازاحداث
آن از سال  ۱۳۸۶تاکنون هنوز به اتمام
نرسیده و 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 دادنــد .یکتا تصریح کرد:
شاید از آن جا که پیمانکار احداث مجتمع
وزارت مسکن و شهرسازی است  ،احداث
مجتمع فرهنگی هنری در اولویت کاری
آن ها نیست و مسکن در اولویت کــار آن
هاست  .وی خاطر نشان کرد :بدیهی است
اگراینمجتمعبهویژهسالنچندمنظورهآن
بهبهرهبرداریبرسدازآنجاکهاستانداردها
و نیازهای فعلی جامعه هدف در آن رعایت
شدهاستبسیاریازمشکالتفعلیمرتفع
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
مسابقه و  ۱۰نمایشگاه کتاب ،شش دوره
آزمــون هــای مهارتی بــرای بیش از ۸۰۰
هنرجو و چهار دوره مسابقه عکاسی با
مساعدتبرخیازنهادهادربارهآسیبهای
اجتماعی و صرفهجویی انــرژی برگزار و
تالیف دو کتاب مجموعه شعر انجام شده
است  .وی چناران را برخوردار از هویت
فرهنگیهنریمطلوبتوصیفکردوگفت:
معرفی  ،تحکیم و ارتقای این هویت ها در
کنار تکمیل مجتمع فرهنگی در اولویت
فعالیتهایادارهفرهنگوارشاداسالمی
شهرستان اســت .رئیس اداره فرهنگ و
ارشاداسالمیچنارانبهفعالیتپنجنشریه
در حوزه شهرستان چناران و گلبهار اشاره
کردوگفت:اگرچهزیرساختهایفرهنگی
و هنری شهرستان نسبت به سالهای قبل
رشد و تعالی قابلمالحظهای داشته است
امااینزیرساختهاپاسخگوینیازوسلیقه
جامعه مخاطب امروزی نیست ،الزم است
متناسبباتقاضاونیازحالجامعهگامهای
اساسی و مهمی برداشته شود  .امیر یکتا

کمبود اعتبارات را مهم ترین مشکل بر سر
راه فعالیت های فرهنگی و هنری دانست
و افــزود  :اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی،
شهرستانهایچنارانوگلبهاررادرحالی
پوشش میدهد که اعتبارات تخصیصی
این اداره حتی کفاف بخشی از هزینههای
جاریآنراهمنمیدهدتاچهرسدبهانجام
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:
ضروریاستمتمکنانوخیرانواردعرصه
شوند و حتی برخی از متولیان واحدهای
صنعتی تولیدی به کمک ارشــاد بیایند.
صنایع هم میتوانند در قالب مشارکت در
فعالیتهایفرهنگیهنری،ادارهفرهنگ
و ارشاد اسالمی را برای انجام این امور و
ارتقایفرهنگجامعهیاری کنند.
فرماندار چناران فرهنگ را برخوردار از
گسترهوسیعومبراازحدومرززمانومکان
دانستوگفت:برایاصالحوضعیتموجود
الزم است ساختار تخصیص بودجههای
فرهنگیاصالحومیدانداریامورفرهنگی
به متولیان امــر در عرصه هــای استانی و

شهرستانی سپرده شود .حمید انصاری
فرد افزود  :با توجه به این که فرهنگ سازی
از کوچکترین نقاط روستایی تا شهرهای
کوچک و بزرگ را شامل می شود و تحت
تاثیر قــرار می دهد الزم است ساختارها
هم متناسب با آن اصالح و پایه ریزی وباز
تعریف شــود .وی افــزود :به عبارت دیگر
اصالحساختاربودجهوتخصیصاعتبارات
فرهنگی باید به متولیان امر که به صورت
مستقیم با موضوع فرهنگ مرتبط هستند
نظیر ادارات فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،
ادارات تبلیغات اسالمی  ،شورای فرهنگ
عمومی و دفــاتــر ائــمــه جمعه و جماعت
شهرستانهاسپردهشود.فرماندارچناران
تصریح کرد :بدیهی است در صورت تحقق
ایــن موضوع مهم ساختار ســازی درست
صورت میگیردوناهنجاریهایفرهنگی
از دورترین نقاط روستایی که اغلب محروم

پس از گزارش خراسان صورت گرفت

هم هستند تا مراکز استان ها اصالح و پیرو
آنمشکالتفرهنگیدرسطحکالنکشور
حل می شــود .انصاریفرد خاطر نشان
کرد :متاسفانه در مسائل فرهنگی چنان
دچــار آسیب شده ایم که نیازمند اصالح
ساختاری ،زیربنایی و اصولی و رفع نقص
در حلقه های ابتدایی این زنجیره یعنی
شهرستانهاوبخشهاهستیمودرانتهای
این زنجیره فرهنگ قرار دارد  .فرماندار
چنارانبااشارهبهجایگاهمجتمعفرهنگی
هنری میقات الرضا (ع) وابسته به اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی و تاثیر آن در رفع
نیازهای هنرمندان شهرستان گفت :با
توجه به اهمیت موضوع امسال پیگیری
های جدی و مستمری انجام شده چنان
که در شورای اداری که طی سفر استاندار
سابقبهشهرستانصورتگرفتمبلغیک
میلیاردو108میلیونتومانبودجهبهاتمام

آمادگیمسئوالن برایکمک به پیرمرد تنهای روستای فتحآباد
بازتاب گزارش
علی نوری

انتشار گزارشی در روزنامه خراسان رضــوی در تاریخ ششم آذرمــاه با
تیتر «قصه پرغصه پیرمرد نابینا که به تنهایی در روستای فتح آباد زندگی
میکند» ،تعدادی از مسئوالن شهرستان بردسکن را پای کار کشاند.
اولین مدیری که ساعت  6:30با خبرنگار ما تماس گرفت ،سیدکاظم
حسینیمدیرکمیتهامدادامامخمینی(ره)شهرستانبردسکنوسپس
ربانی مدیر روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی
بود.سیدکاظم حسینی ،مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) بردسکن،
گفت:قربانعلی اکبری از خدمات این نهاد برخوردار است و هرماه 350
هزار 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
ببردوامکاناتالزمرابرایاوتامینکند.مدیرکمیتهامدادامامخمینی(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
نابیناآمادهوپایکاراستوتمامتالشخودرابرایتامیننیازهایاینفرد
انجامخواهدداد.حجتاالسالمارزانی،مدیرحوزهعلمیهامامصادق(ع)
بردسکنهمازآمادگیگروهجهادیشهیدابراهیمهمتاینحوزهبرای
احداث سرویس بهداشتی و بهسازی اتاق ،صحن حیاط و پشت بام منزل
مسکونیاینپیرمردنابیناخبردادوگفت:باتوجهبهاینکهدرفصلسرما

قرارداریموبنابهدرخواستخودقربانعلیمقررشددرآستانهسالنوبرای
احداثسرویسبهداشتیوحمامودیگرخواستههایویباکمکخیران
و دیگر نهادها توسط گروه جهادی شهید ابراهیم همت این حوزه اقدام
کنیم .معصومه کارگری ،مدیر موسسه خیریه آبشار عاطفهها ی کمیته
ملیحمایتهایاجتماعیشهرستانبردسکنهمضمنبازدیدازمنزل
مسکونیاینفرد،بااهداییکتختهفرشموافقتکرد.علیاکبرروئینتن
دهیارروستایخنجری ازحمایتهاوهمکاریبسیارخوبکمیتهامداد
،سپاه،بهزیستی،حوزهعلمیهوآبشارعاطفههاتقدیرکردوگفت:کمیته
امدادامامخمینی(ره)عالوهبرتامینچندتختهپتومبلغیکمیلیونتومان
نیز برای خرید یک دستگاه تیوست پرداخت کرد .وی اظهارکرد :سپاه،
مدیریت حوزه علمیه ،مدیر آبشار عاطفهها و مدیریت بهزیستی نیز برای
کمک به این پیرمرد نابینا آمادگی خود را اعالم کردند و دراینباره سپاه
یکدستگاهاجاقگازرومیزی بهاینپیرمرد اهداکرد.

سالن و دیگر نیازهای مجموعه اختصاص
یافت و تاکید شد که تخصیص آن به صورت
کامل صورت گیرد .انصاری فرد همچنین
دربارهساختمانناتمامعلومقرآنیوابسته
به اداره تبلیغات اسالمی شهرستان گفت:
طیبازدیدیکهصورتگرفتمشاهدهشد
متولیان ساخت و ساز یعنی اداره مسکن و
شهرسازی و بهرهبردار آن یعنی سازمان
تبلیغات اسالمی ساختمان را نیمه کاره
رها کردهاند که خود معضالتی را ایجاد
کرده است  .وی افــزود :پیگیریهایی در
کمیته برنامهریزی شهرستان انجام شد
و از محل مجموع اعتبارات شهرستان
مبلغ یک میلیارد و  ۴۵۰میلیون تومان به
اتمام پروژه اختصاص یافت  ،در سفر اخیر
استاندار هم موضوع مــورد تاکید و تایید
قرار گرفت و امیدواریم با تخصیص کامل
و صد درصدی اعتبارات این دو پروژه مهم
فرهنگی به اتمام برسد  .فرماندار چناران
دربــاره استقرار اردوگ ــاه حرفه آمــوزی و
کاردرمانی قزلحصار در حوزه شهرستان و
تبعات آن هم گفت  :از آن جا که این مجتمع
یک اردوگــاه منطقهای است آمد و شد و
اسکان برخی خــانــواده هــای زندانیان،
آسیب های فرهنگی و اجتماعی بسیاری
را در پی دارد .این موضوع می طلبد که
مسئوالن استانی و کشوری ما به ازایی
برای این آسیبها به منظور سامان دهی
امور فرهنگی شهرستان در نظر بگیرند.

