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تصویب طرح جامع مناطق ویژه
اقتصادی دوغارون و سرخس

طــرح جامــع مناطــق ویــژه اقتصــادی ســرخس،
دوغارون و فــرودگاه پیام بــه همراه پنج شــهر دیگر
در جلســه شــورای عالــی مناطــق آزاد تجــاری،
صنعتــی و ویــژه اقتصــادی و با حضــور معــاون اول
رئیسجمهوری تصویب شد.به گزارش ایرنا به نقل
از پایگاه اطالعرسانی معاون اول رئیس جمهوری،
جهانگیری دیروز در جلسه شورای عالی مناطق آزاد
تجاری ،صنعتی و ویــژه اقتصادی بــا تاکید بر نقش
مناطق آزاد کشور در توسعه به ویژه در دوران سخت
تحریمها ،اظهارکرد :نقش و جایگاه مناطق آزاد در
اینبرههحساسبرایرفعنیازهایکشورقابلتوجه
بود و امیدواریم با اصالحات انجام شده شاهد توسعه
فعالیتها در مناطق آزاد کشــور باشیم.معاون اول
رئیس جمهور افزود :جهتگیری اصلی فعالیتها
در مناطق آزاد باید به سمت توسعه صادرات در آینده
باشــد زیرا این جهتگیری میتواند عالوه بر جذب
سرمایهگذاریموجبرونقفعالیتهادراینمناطق
شــود.جهانگیری بــا قدردانی از دبیرخانه شــورای
عالی مناطق آزاد تجــاری ،صنعتی و ویژه اقتصادی
و نیز مدیران عامــل و اعضای هیئــت مدیره مناطق
آزاد و مناطق ویژه اقتصادی خاطرنشــان کرد :تهیه
طرح جامع برای مناطق ویژه اقتصادی میتواند به
توسعه ســامان یافته مناطق و ایجاد اشتغال ،جذب
ســرمایهگذاری و توسعه منجر شــود.وی با تاکید بر
توجــه به بودجــه مصــوب و قوانین از ســوی مدیران
عامل مناطق آزاد ،از دبیرخانه شورای عالی مناطق
آزاد تجــاری ،صنعتی و ویــژه اقتصادی خواســت تا
گزارش عملکرد مبنی بر اجرای تکالیف الزام شده
از سوی شورا را در سالهای گذشــته ارائه دهد.در
این جلســه که وزیران امور خارجه ،فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،دادگستری ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
میراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیورئیس
ســازمان حفاظت محیط زیســت حضور داشــتند،
مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری،
صنعتــی و ویــژه اقتصــادی گزارشــی را از طرحها و
اقدامات انجام شده در این مناطق ارائه کرد.
رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای:

 ۲۵هزاردانش آموخته بیکار
درحوزهآی تی مشهد داریم

رئیس هیئت مدیــره ســازمان نظام صنفــی رایانهای
گفت :در صنعت آی تی مشهد  ۲۵هزار دانش آموخته
بیکار داریــم که بهرهگیری ازایــن نیروهای متخصص
کار همکاران ماســت .سید حسن هاشــمی در بازدید
از کارخانه نوآوری مشــهد اظهار کرد :شــتابدهنده
فردوســی جزو معدود اکوسیســتمهایی اســت که به
صورت ارگانیک رشــد پیدا کرده است و رشد نخبگان
کشــور در بطن آن تاثیر بیشــتری از مباحث دولتی در
توسعهآنداشتهاست.ویافزود:منابعانسانیسرمایه
بزرگی در کشور شــناخته میشــود و مشهد برخالف
تصور موجود رتبه اول را از نظر تعداد نخبگان دارد.

زیارت رضوی تحریم شدنی نیست
طی روزهای اخیر اقدام آمریکای جنایتکار در تحریم آستان قدس
رضویوسازمانهایزیرمجموعهایننهادمعنویباواکنشهایی
از سوی افراد و نهادهای مختلف همراه شد که این اقدام را محکوم
کردند .اصل موضوع در تحریم آســتان قدس رضــوی و تولیت این
دستگاهنهفقطبیسابقهبودنچنیناقدامیازسویدولتآمریکا،
بلکه اوج دشمنی آمریکا برای هدف قراردادن زائران اهل بیت (ع)
وفرهنگزیارتبهعنوانیکنمادتمدنیعظیماستکهبایدمورد
توجهقرارگیرد.فرهنگزیارتبهاندازهتاریخبشروادیانابراهیمی
عمرداردوآمریکایمستکبرباایناقدامجریانزائروزیارتراتحریم
کرده و به آن خصومت ورزیده اســت .اقدام دولت آمریکا در تحریم
آستانقدسرضویوتولیتایندستگاهمعنوی،نمونهمشابهنداردو
بیسابقهاستکهدولتی،یکدستگاهمعنویوعامالمنفعهراتحریم
کند .تولیت آستان قدس نماد خادمان بارگاه منور رضوی و خادم
الرضا(ع)استوایننوعتحریمچهرههایدینیومذهبیمحکوم
و خالف منشور حقوق بشــر است .آســتان قدس رضوی ،دستگاه
منسوببهاهلبیت(ع)ومنشأخدمتبهزائرانامامعلیبنموسی
الرضا(ع)وائمهمعصومین(ع)استومگرمیشودخدمتبهزائران
را تحریم کرد و مگر می شود زائران و موضوع زیارت را تحریم کرد؟
آستانقدسرضویهموارهباارائهخدماتعامالمنفعهدرحوزههای
مختلفآموزشی،فرهنگی،اجتماعی،بهداشتیو...منشأبرکت
بودهواقداماخیرآمریکادرادامهتحریمهایظالمانهویکجانبهاین
دولت جنایتکار علیه مردم ایران است .تحریم آستان قدس رضوی
دستگذاشتنرویاعتقاداتومعنویاتاستوهرچندسردمداران
غربی از این اقدام ،اهداف شــومی را دنبال میکننــد اما هیچ گاه
حریف اعتقادات این مردم شریف نخواهند شد چرا که این حریم و
زیارترضویتحریمشدنینیست.
در همین زمینه ،روز گذشته مدیران مسئول مطبوعات ،مدیران
خبرگزاریهاوپایگاههایخبریوخبرنگاران،قرارگاهرسانهای
و سازمان بســیج رســانه و خانه مطبوعات و رســانه های استان و
جمعی از فعاالن عرصــه فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی
رئیساتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزی
ایران گفت :بار توسعه نیافتگی صادرات کشور
بر دوش معیشــت مردم قرار می گیــرد زیرا این
امور به مثابه حلقههای زنجیر در عرصه اقتصاد
به همدیگر پیوند خوردهاست .به گزارش ایرنا،
شافعیدرنشستاعضایهیئتنمایندگان
اتاق بازرگانی اســتان افزود :اگر در اندیشه
اماندادنبهشرایطمعیشتیجامعههستیم
نقطه آغاز ایــن اقدام و تحقــق همه تالشها
حمایت از عرصه صادرات است .وی تصریح
کرد :اقتصــادی که به صــادرات رو به رشــد

جامعهکهاینرویکردواقداماتعالیوراهبریهوشمندانهنشان
ثبات قدم در مسیر حرکت الهی انقالب اسالمی و بیانگر روحیه
جهادی ،انقالبی و والیی حضرت عالی به عنوان تولیت محترم و
معززآستانقدسرضوی است ،سالمتیوتوفیقاتروزافزونآن
مقامعالیراازخداوندتبارکوتعالیخواستاریم».
•تسهیل و توسعه زیارت خاری در چشم دشمن شد

آیت ا ...عالمی عضو مجلس خبــرگان رهبری نیز با تقبیح تحریم
آســتان قدس رضوی توســط دولت آمریکا آن را عملی مذبوحانه
نامیــد .وی در گفت وگــو با تســنیم اظهار کــرد :از دشــمن به جز
دشمنی و کینه نباید انتظار داشت و تمام اقدامات دول استکباری
علیه امت اســامی نیز از این قاعــده پیروی میکنــد .وی افزود:
آســتان قدس رضوی به اذعان تمام دلســوزان ،نهادی انقالبی و
خدوماستوتمامفعالیتهایایننهادازمحلموقوفاتوبارعایت
اصل امانتداری صورت میگیــرد .آیت ا ...عالمــی تصریح کرد:
عالوه بر این ،ســابقه این نهاد نیز مبین این است که در برهههای
حساســی که نیاز به خدمات اجتماعی اســت خدام آستان قدس
پیشگام بودهاند .اما قطع به یقین در کنار این موارد آن چه خاری
در چشم دشمن شده تالش بیشائبه آســتان قدس رضوی برای
تسهیل و توســعه زیارت بامعرفت بوده اســت .زیارت منبع اصلی
الهام و قدرت شیعه محسوب میشود و دشمن نیز متوجه این نکته
شدهومتولیانگسترشمقولهزیارتهمچونآستانقدسرضوی
را هدف قرار داده است .همچنین طی روزهای گذشته  ،حزب ا...
لبنان ،جنبش عمل ،مجلس اعالی عراق ،مجلس اعالی شیعیان
لبنانومجامعوگروههاونهادهایمرجعداخلینیزدربیانیههای
جداگانه ای تحریم آستان قدس رضوی را محکوم کرده اند.

رئیساتاقبازرگانیایرانمطرحکرد:

بارتوسعه نیافتگیصادرات روی دوش مردم
متکی باشــد مســیر تعالی را طی خواهد کرد و
از برکات آن نیز جامعه منتفع خواهد شــد .وی

اقتصاد

معاون استاندار:

میزان ورود مسافر به مشهد
عادی است

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری
گفت :میــزان ورود زائر و مســافر به مشــهد عادی
و طبیعی اســت و با توجــه به رفــع محدودیت های
کرونایی در زمینه ورود و خروج به شهرها با مشکل و
توگو
ازدحام مسافران مواجه نیستیم .براتی در گف 
با ایرنــا بدون ذکــر آماری مشــخص در ایــن زمینه
افزود :بیشــتر مســافران هــم دســتورالعمل های
بهداشتی و پیشگیرانه را رعایت می کنند که همین
امر مایه دلگرمی است.

واکنش ها به اقدام آمریکا در تحریم آستان قدس رضوی

استاندرپیامیبهحجتاالسالموالمسلمینمرویتولیتآستان
قدس رضوی ،اقدام آمریکای جنایتکار در تحریم آستان قدس را
محکومکردند.دربخشیازاینپیامآمدهاست«:باپیروزیانقالب
شکوهمند اســامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی(ره) و
ایجاد جریان مقاومت و جبهه استکبار ستیزی در منطقه و جهان
علیهآمریکایجنایتکارورژیمصهیونیستیوایادیمرتجعآنان،
نظامجمهوریاسالمیوملتوالیتمدارایرانهموارهدرمعرض
دشمنیواقداماتخصمانهجبههاستکبارونظامسلطهازجمله
تحریم های ظالمانه بوده است که به حول و قوه الهی و با راهبری
داهیانهوحکیمانهولیفقیهآگاه،هوشمندوشجاع،اینتوطئهها
در طول حیات انقالب شکوهمند اسالمی بی اثر شده و همواره
شاهدرشدوبالندگیهرچهبیشترانقالبونظامالهیجمهوری
اســامی بوده ایم .در ادامه دشــمنی های آمریــکای جنایتکار ،
شاهد اعالم تحریم حضرت عالی و مجموعه بزرگ آستان قدس
رضویبودیمکهاینموضوعبیانگرنقشمهموموثرحضرتعالی
در جایگاه تولیت محترم آستان قدس رضوی و هدایت و مدیریت
انقالبی  ،والیــی و ارزشــی آن مقام عالی اســت .ایــن اقدامات و
دشمنیهایناشیانهواحمقانهآمریکاناشیازاستیصالوافولآن
رژیمتروریستیبودهوضعفوناتوانینظامسلطهوجبههاستکبار
غربی و عبری را در مقابل نظام اســامی و والیــت فقیه و انقالب
شکوهمند اسالمی و ملت بزرگ ایران نشان می دهد .لذا ضمن
حمایتازنقشومدیریتبرجستهوعملکردارزندهحضرتعالی
در حوزه های مختلف از جمله ایجاد تحول و توســعه در مجموعه
آســتان قدس رضوی  ،تقویت حوزه دینی  ،فرهنگــی  ،معارفی و
ارتقایحوزهزیارتوزائریندرابعادداخلیوخارجی،اهتمامویژه
بهاهدافوآرمانهایانقالبشکوهمنداسالمی،تقویتجریان
های ارزشی و جبهه انقالب فرهنگی اســتان  ،حمایت از جریان
آزادیخواهیومقاومتاسالمیدرمنطقه،ایفاینقشسازندهدر
کمکبهرشدوتوسعههمهجانبهاستان،حضوربرجستهدرمبارزه
با بحران کرونا و همچنین رفع مشــکالت معیشــتی و اقتصادی

اخبار

افزود :روسای هر سه قوه مکرر از معیشت مردم
سخن میگویند اما توجه داشته باشید که حل

مشکالت اقتصادی و معیشــتی جامعه در گرو
توسعهاقتصادیاستواینمقولهباتوسعهتولید
درپیونداست ورشدوتعالیتولیدنیزبهتوسعه
صادراتمنوطاستوتحققاینمولفهراهمباید
درگروحمایتوتشویقصادرکنندگاندانست.

رئیس اتحادیه طال و جواهر مشهد خبر داد:

تداوم روند کاهشی
قیمت طال و سکه تا سال آینده

رئیس اتحادیه صنف طــا ،نقره و جواهر مشــهد
گفــت :تــا زمانــی کــه قیمــت ارز کاهش داشــته
باشــد و ارزش ریــال افزایــش یابــد ،قطعــا رونــد
کاهشــی قیمت طال و ســکه ادامه خواهد داشت
و پیشبینی میکنیم این روند تا خرداد ماه ســال
آینده ادامهدار باشد .معبودینژاد در گفتوگو با
ایسنا افزود :تا زمانی که قیمت طال نوسان دارد،
به رکود بازار اضافه خواهد شــد ،بازار راکد است
و خریــد و فــروش انجام نمیشــود اما هــم اکنون
فروشــندهها بیشــتر هســتند ،اگر نرخ طــا ثابت
شــود معامالت هم انجام خواهد شد .وی تصریح
کرد :حداقل تا خرداد ماه قیمت طال و سکه روند
صعودی به خود نخواهد گرفت.

رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد:

گرانی تا آخر سال سراغ
بازار موبایل نمیآید

رئیس اتحادیه موبایل فروشــان مشــهد گفت :تا آخر
سال حداقل گرانی در زمینه موبایل نخواهم داشت.
اکبری حــداد در گفتوگو با ایســنا در خصوص روند
نزولی قیمت تلفن همراه در بازار اظهار کرد :با توجه
به تخصیص قابل توجه ارز به گوشــی تلفن همراه در
کشــور قیمت این کاال حدود  15درصد ارزان شده و
از آن جایی که نرخ ارز در حال کاهش اســت ،با ادامه
همین روند قیمت گوشــی تلفن همراه نیز در کشــور
کاهش پیدا خواهد کرد.

