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مروری بر زندگی زنده یاد استاد حاج قربان
سلیمانی در سالروز درگذشت وی

فرماندار گناباد
خبر داد:

پیشرفت 92درصدی پروژه
فرودگاه گناباد

رئیسبسیجمهندسینصنعت
ومعدنخراسانرضوی:

12سال گذشت ؛ احداث مقبره
اسطوره موسیقی مقامی خراسان
به سرانجام نرسید

Tue.Jan.19.2021. No.4608

مرحله اول رزمایش
عارضهیابیصنعتی
در نیشابور برگزار
می شود

رئیساتحادیهطال،نقره
وجواهرمشهدخبرداد:

سه شنبه  30دی  5 / 1399جمادی الثانی 1442
 ۸صفحه/شماره  / 460۸قیمت 600 :تومان

تداوم روندکاهشی
قیمتطالوسکه
صفحه1
تا سال آینده

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در گفت وگو با خراسان رضوی تشریح کرد

 2شرط اصلیبرایتبدیلواحدهای
مسکنمهربهطرحاقدامملی

صفحه2

بخشدارشهرآبادخبرداد:

شهرآباد فاقد اراضی
دولتی برای اجرای
طرح اقدام ملی مسکن

رئیسادارهمنابعطبیعی
وآبخیزداریشهرستان
گنابادخبرداد:

کشفمحموله
 ۲تُنی چوب قاچاق در
شهرستانگناباد

صفحه۸

صفحه۲

صفحه2

مدیرکلمیراث فرهنگی
استان:

سدفریمانبهمنطقه
گردشگریتبدیل
میشود
صفحه7
رئیساتاقبازرگانیایران
مطرحکرد:

دستگیری یکی از
اوباش سابقه دار در
صفحه۷
کاشمر
ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

در جلسه شورای عالی مناطق
آزاد تجاری ،صنعتی
و ویژه اقتصادی انجام شد

زیارترضوی
تحریمشدنینیست

تصویبطرحجامع
مناطقویژهاقتصادی
دوغارون و سرخس
طــرح جامــع مناطــق ویــژه اقتصــادی
ســرخس ،دوغــارون و فــرودگاه پیــام به
همراه پنج شــهر دیگر در جلســه شورای
عالــی مناطــق آزاد تجــاری ،صنعتــی
و ویژه اقتصــادی بــا حضور معــاون اول
رئیسجمهور تصویب شد...
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صفحه۷

layout@khorasannews.com

۷

پیگیریپروژهناتمامدر
شهرستان

عکس :روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون

بارتوسعهنیافتگی
صادرات روی دوش
مردم
صفحه1

واکنش ها به اقدام آمریکا در
تحریم آستان قدس رضوی

رئیساتحادیهطال،نقرهوجواهرمشهد
خبرداد:

تداوم روند کاهشی قیمت
طال و سکه تا سال آینده

رئیــس اتحادیــه طــا ،نقــره و جواهر مشــهد
گفت :تا زمانــی که قیمت ارز کاهــش و ارزش
ریال افزایش داشــته باشــد ،به طورقطع روند
کاهشیقیمتطالوسکهادامهخواهدداشت
و پیشبینی میکنیم این روند تا خرداد ســال
آیندهادامهدارباشد.معبودینژاددرگفتوگو
با ایســنا افزود :تا زمانی که قیمت طال نوسان
دارد،بهرکودبازاراضافهخواهدشد،بازارراکد
استوخریدوفروشانجامنمیشود.

رئیساتاقبازرگانیایرانمطرحکرد:

بار توسعه نیافتگی صادرات روی دوش مردم
رئیس اتاق بازرگانــی ،صنایع ،معادن
و کشــاورزی ایــران گفــت :بار توســعه
نیافتگــی صــادرات کشــور بــر دوش
معیشــت مردم قرار می گیــرد زیرا این
اموربهمثابهحلقههایزنجیردرعرصه
اقتصاد به همدیگر پیوند خوردهاست.

به گزارش ایرنا ،شــافعی افزود :اگر در
اندیشه امان دادن به شرایط معیشتی
جامعه هســتیم نقطه آغــاز ایــن اقدام
حمایــت از عرصه صادرات اســت .وی
تصریح کرد :اقتصادی که به صادرات
رو به رشــد متکی باشــد مســیر تعالی

را طــی خواهد کــرد و از بــرکات آن نیز
جامعه منتفع خواهد شــد .وی افزود:
روســای هر ســه قوه مکرر از معیشــت
مردم سخن میگویند اما توجه داشته
باشــید که حــل مشــکالت اقتصادی
جامعه در گرو توســعه اقتصادی است
و ایــن مقوله با توســعه تولیــد در پیوند
است و رشد و تعالی تولید نیز به توسعه
صادراتمنوطاستوتحققاینمولفه

کشتارگاه ناتمام
تربت حیدریه
نیازمند ۱۰میلیارد
نقدینگی
صفحه8

را هــم بایــد در گــرو حمایت و تشــویق
صادرکنندگان دانســت و بارها تاکید
کردهایمکهتجارتخارجیوامنیتنیز
رابطهای مســتقیم دارند و کشورهایی
کــه کاال میــان مرزهایشــان در حــال
مبادله است یا ظرفیت سرمایه گذاری
خارجــی را فراهم می کننــد در عرصه
تعامــات بین المللی خــود با احتیاط
بیشتریعملمیکنند.

