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واکنشهابهاقدامآمریکادرتحریمآستانقدس

زیارت رضوی تحریم شدنی نیست

طی روزهای اخیر اقدام آمریــکای جنایتکار در تحریم
آستانقدسرضویوسازمانهایزیرمجموعهایننهاد
معنویباواکنشهاییازسویافرادونهادهایمختلف
همراهشدکهایناقدامرامحکومکردند.اصلموضوع
در تحریم آســتان قدس رضــوی و تولیت این دســتگاه
نه فقط بی ســابقه بودن چنین اقدامی از ســوی دولت
آمریکا ،بلکه اوج دشمنی آمریکا برای هدف قراردادن
زائران اهل بیــت (ع) و فرهنــگ زیارت بــه عنوان یک
نماد تمدنی عظیم است که باید مورد توجه قرار گیرد.
فرهنگزیارتبهاندازهتاریخبشروادیانابراهیمیعمر
داردوآمریکایمستکبرباایناقدامجریانزائروزیارت
را تحریــم کرده و بــه آن خصومت ورزیده اســت .اقدام
دولتآمریکادرتحریمآستانقدسرضویوتولیتاین
دستگاهمعنوی،نمونهمشابهنداردوبیسابقهاستکه
دولتی،یکدستگاهمعنویوعامالمنفعهراتحریمکند.
تولیت آستان قدس نماد خادمان بارگاه منور رضوی و
خادمالرضا(ع)استوایننوعتحریمچهرههایدینی
و مذهبی محکوم و خالف منشــور حقوق بشــر است.
آستان قدس رضوی ،دستگاه منسوب به اهل بیت(ع)
ومنشأخدمتبهزائرانامامعلیبنموسیالرضا(ع)و
ائمهمعصومین(ع)استومگرمیشودخدمتبهزائران
را تحریم کــرد و مگر می شــود زائران و موضــوع زیارت
را تحریم کرد؟ در همین زمینه ،روز گذشــته مدیران
مسئولمطبوعات،مدیرانخبرگزاریهاوپایگاههای
خبریوخبرنگاران،قرارگاهرسانهایوسازمانبسیج
رسانهوخانهمطبوعاتورسانههایاستانوجمعیاز
فعاالن عرصه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
استاندرپیامیبهحجتاالسالموالمسلمینمروی
تولیتآستانقدسرضوی،اقدامآمریکایجنایتکار
درتحریمآستانقدسرامحکومکردند.دربخشیاز
این پیام آمده اســت :در ادامه دشمنی های آمریکای
جنایتکار،شاهداعالمتحریمحضرتعالیومجموعه
بزرگآستانقدسرضویبودیمکهاینموضوعبیانگر
نقشمهموموثرحضرتعالیدرجایگاهتولیتمحترم
آســتان قدس رضــوی و هدایت و مدیریــت انقالبی ،
والیی و ارزشــی آن مقام عالی اســت .ایــن اقدامات
و دشــمنی های ناشــیانه و احمقانه آمریکا ناشــی از
استیصال و افول آن رژیم تروریستی اســت .آیت ا...
عالمــی عضو مجلــس خبــرگان رهبری نیز بــا تقبیح
تحریم آســتان قدس رضوی توسط دولت آمریکا آن را
عملیمذبوحانهنامید.ویدرگفتوگوباتسنیماظهار
کرد:ازدشمنبهجزدشمنیوکینهنبایدانتظارداشت
و تمام اقدامات دول استکباری علیه امت اسالمی نیز
از این قاعده پیروی میکند .وی افزود :آستان قدس
رضویبهاذعانتمامدلسوزاننهادیانقالبیوخدوم
است و تمام فعالیتهای این نهاد از محل موقوفات و
با رعایت اصــل امانتداری صورت میگیــرد .آیت ا...
عالمی تصریح کرد :عالوه بر این ،ســابقه این نهاد نیز
مبین این اســت که در برهههای حساســی که نیاز به
خدمات اجتماعی اســت خدام آستان قدس پیشگام
بودهاند .همچنیــن طی روزهای گذشــته  ،حزب ا...
لبنان ،جنبش عمــل ،مجلس اعالی عــراق ،مجلس
اعالی شــیعیان لبنان و مجامع و نهادهــا و گروه های
مرجعداخلیدربیانیههایجداگانهایتحریمآستان
قدس رضوی را محکوم کرده اند.
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مدیرکل میراث فرهنگی استان:

سد فریمان به منطقه گردشگری تبدیل می شود
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دســتی خراســان رضوی گفت :ســد تاریخی
فریمان بر اســاس مطالعات مشــاور با اولویت
حفــظ طبیعت بکــر و زیبای اطــراف به منطقه
گردشگری تبدیل میشــود.به گزارش روابط
عمومی میراث فرهنگی استان ،مکرمیفر در
بازدید از آثار تاریخی و جاذبههای گردشگری
شهرســتان فریمان با اعــام این خبــر افزود:
این شهرســتان در حوزه گردشگری فرهنگی
و تفریحــی ظرفیتهای زیــادی دارد که ســد
تاریخی فریمان یکی از مهمترین ظرفیت های
گردشگری تفریحی این شهرستان است.وی
ادامه داد :این شهرستان در زمینه گردشگری
روستایی و کشاورزی ظرفیت های خوبی دارد
و باید بر توســعه بومگردی در این شهرســتان
تمرکز کنیم.مکرمی فر در جلســه بــا نماینده
مــردم شهرســتانهای فریمان و ســرخس در
مجلس و فرماندار شهرستان ،اعضای شورای
اسالمی شهر و شهردار فریمان نیز اظهار کرد:
طرح مرمتی ســردر رباط تاریخــی فریمان در
حال تهیه اســت و هفته آینده در شــورای فنی
میراث فرهنگی استان بررسی خواهد شد.
وی با بیــان این کــه ربــاط تاریخی فریمــان با
همکاری شهرداری مرمت میشود ،افزود :هم
اکنون 18در برای حجرههای رباط تاریخی در
کارگاهنجاریمیراثفرهنگیتهیهوبهفریمان
منتقلشدهاست.مکرمیفرگفت:پیمانکاری
بــرای مرمتهــای این اثــر تاریخــی انتخاب و
هماکنون عملیات مرمتی شــامل بام ســازی،
پی بندی و اســتحکام بخشــی در حــال انجام
اســت.وی اظهار کــرد :کاروانســرای ســنگ
بست فریمان به زودی از طریق صندوق توسعه
صنایع دستی و فرش دســتباف و احیا و بهره
برداریازاماکنتاریخیوفرهنگی کشور برای
مرمــت و احیــا بــه بخــش خصوصــی واگــذار
میشود.مکرمیفر با بیان این که گام نخست

حفاظت از آثار تاریخی ثبت آن ها در فهرســت
میراث فرهنگی کشــور اســت ،افزود :پرونده
ثبت 10اثر تاریخی از شهرستان فریمان آماده
و به شورای ثبت کشور ارسال شده که به زودی
در صورت تایید شورای ثبت کشور در فهرست
آثار ملی ایران به ثبت خواهد رسید.وی گفت:
معرفی آثار تاریخی و جاذبههای گردشــگری
استان از جمله شهرستان فریمان و سرخس از
طریق فضای مجازی در دستور کار قرار دارد.
نماینده فریمانوسرخس درمجلسنیزاظهار
کــرد :کل بودجــه وزارت میــراث فرهنگی در
ســال  ۱۴۰۰حدود  ۱۲۰۰میلیارد تومــان
است که به نسبت هزینههای حفظ و نگهداری
و تعداد آثار و ابنیه تاریخی بسیار کم است.
سیداحسان قاضی زاده هاشمی اظهار کرد:
روســتاهای فریمان ظرفیتهای گردشگری
کمنظیری دارند که میتوان با ایجاد بومگردی
به رونق روســتاها کمــک کــرد.وی ادامه داد:
با توجه به اقداماتی که برای آزادســازی حریم
مجموعه تاریخــی بابا لقمــان انجــام دادهاید
اکنون باید برای احیا و رونق آن در قالب تعریف
مســیر گردشــگری اقــدام کنید.قاضــی زاده
هاشــمی تصریــح کــرد :شــهرداری و میــراث
فرهنگــی اقداماتــی را بــرای مرمــت و احیای
ط تاریخی فریمان انجام داده اند و ضرورت
ربا 
دارد کــه این توجه همچنان اســتمرار داشــته
باشــد.نماینده فریمان و ســرخس گفت :کل
بودجه وزارت میراث فرهنگی در سال ۱۴۰۰
حــدود  ۱۲۰۰میلیــارد تومــان اســت کــه به
نســبت هزینههای حفظ و نگهــداری و تعداد
آثــار و ابنیــه تاریخی عدد بســیار کمی اســت.
قاضی زاده هاشمی افزود :در بودجه 1400
برای پنج هــزار نفــر از تورگردان ها نیــز یارانه
در نظر گرفته شده اســت .همچنین در تبصره
 14بودجه،یارانه مشاغل آسیب دیده و یارانه
گردشگری پیش بینی شده است.
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درجلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری
صنعتی و ویژه اقتصادی انجام شد

تصویب طرح جامع مناطق ویژه
اقتصادی دوغارون و سرخس

طرح جامع مناطق ویژه اقتصادی ســرخس،
دوغارون و فرودگاه پیام به همراه پنج شهر دیگر
در جلســه شــورای عالی مناطــق آزاد تجاری،
صنعتی و ویــژه اقتصادی با حضــور معاون اول
رئیسجمهور تصویب شــد.به گــزارش ایرنا به
نقل از پایگاه اطالع رســانی معاون اول رئیس
جمهور ،جهانگیری دیروز در جلســه شــورای
عالــی مناطــق آزاد تجــاری ،صنعتــی و ویــژه
اقتصادی بــا تاکید بر نقش مناطق آزاد کشــور
در توســعه به ویــژه در دوران ســخت تحریمها،
اظهارکــرد :نقــش و جایــگاه مناطــق آزاد در
این برهه حســاس بــرای رفع نیازهای کشــور
قابل توجه بود و امیدواریم بــا اصالحات انجام
شده شــاهد توســعه فعالیتها در مناطق آزاد
کشور باشیم.معاون اول رئیس جمهور افزود:
جهتگیری اصلــی فعالیتهــا در مناطق آزاد
باید به ســمت توســعه صادرات در آینده باشد
زیرا این جهتگیری میتواند عــاوه بر جذب
ســرمایهگذاری موجب رونق فعالیتها در این
مناطقشود.جهانگیریباقدردانیازدبیرخانه
شورایعالیمناطقآزادتجاری،صنعتیوویژه
اقتصادی و نیز مدیران عامــل و اعضای هیئت
مدیــره مناطــق آزاد و مناطــق ویــژه اقتصادی

خاطرنشان کرد :تهیه طرح جامع برای مناطق
ویژه اقتصادی میتواند به توسعه سامان یافته
مناطق و ایجاد اشتغال ،جذب سرمایهگذاری
و توســعه منجر شــود.وی بــا تاکید بــر توجه به
بودجه مصوب و قوانین از ســوی مدیران عامل
مناطق آزاد ،از دبیرخانه شورای عالی مناطق
آزاد تجاری ،صنعتی و ویژه اقتصادی خواست
تا گزارش عملکرد مبنی بر اجرای تکالیف الزام
شده از سوی شورا را در سالهای گذشته ارائه
دهند.در این جلســه که وزیران امــور خارجه،
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،دادگســتری،
تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی ،میراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع دســتی و رئیس سازمان
حفاظتمحیطزیستحضورداشتند،مرتضی
بانک دبیر شــورای عالی مناطــق آزاد تجاری،
صنعتی و ویژه اقتصادی گزارشی را از طرحها
و اقدامات انجام شده در این مناطق ارائه کرد.
در ایــن جلســه عالوه بــر تصویــب صورتهای
مالی سال ۹۸سازمانهای مناطق آزاد کیش،
اروند ،انزلی ،ارس ،ماکو و چابهار ،اعضا با طرح
جامع مناطــق ویــژه اقتصــادی کازرون ،بانه،
کاوه ،شــهرکرد ،دامغان ،سرخس ،دوغارون و
فرودگاه پیام موافقت کردند.

اخبار
شهرستان ها

رئیسمخابراتتربتحیدریهتشریحکرد:

از افزایش سرقت کابل
تا بدهی 2.5میلیاردی ادارات
به مخابرات تربت حیدریه

شعبانی-رئیسمخابراتتربتحیدریهگفت:باالترین
میزان بدهی بــه مخابــرات تربت حیدریــه مربوط به
 ۲میلیارد ریال است و
ادارات این شهرستان با مبلغ ۵
بهتازگیسرقتکابلهایمخابراتدراینشهرستان
افزایشیافتهاست.بهگزارشخراسانرضوی،رئیس
مخابرات تربت حیدریه در شورای اداری اظهار کرد:
بســیاری از ادارات باالترین بدهــکاری را به خدمات
مخابراتی دارند و این رقم  ۲۵میلیارد ریال اســت که
مربوط به دیتــا و تلفن هــای ثابت ادارات اســت .وی
افزود :رقم باالســت و با توجه به این که درپایان سال
هســتیم با هماهنگــی هــای الزم امیدواریــم وصول
مربوط را از سوی ادارات داشته باشیم.مهرانفر افزود:
با توجه به اهمیت ارائه خدمات مخابرات در شــرایط
خاص شــیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب و کارها،
لزوم پایداری شبکه ارتباطی یک مسئله مهم است که
حاال به مشکالتی برخورده ایم.

دستگیری یکی از اوباش
سابقه دار درکاشمر
مهدیان-فرمانــده انتظامی کاشــمر از دســتگیری
متهمی که از اوباش خیابانی سابقه دار شهر کاشمر
بود ،خبر داد .ســرهنگ احمدی افــزود :ماموران
پلیس امنیت عمومــی ،یکی از اوبــاش خیابانی را
به علت ارتکاب جرایم متعدد از جمله فروش مواد
مخدر ،شــرب خمر ،مزاحمت برای نوامیس ،چند
فقره نزاع ،درگیری با سالح سرد و همچنین قدرت
نمایی با ســاح شــکاری و تیرانــدازی بــا این نوع
سالح که باعث ایجاد رعب و وحشت در شهروندان
شده بود ،دســتگیر و با دســتور مقام قضایی روانه
زندان کردند .وی یادآور شــد :این فــرد که دارای
سوابق متعدد است ،با اطالع از این که پلیس سایه
به ســایه در تعقیب اش اســت پی در پــی مخفیگاه
خود را تغییــر می داد اما هنگامی کــه قصد فرار از
این شهرســتان را داشــت با همــکاری فرماندهی
انتظامی تربت حیدریه در مســیر کاشــمر -مشهد
شناســایی و در یک عملیات ضربتــی و غافلگیرانه
دســتگیر و از محــل ســکونت او یک قبضه ســاح
شکاری کشــف شــد .فرمانــده انتظامــی کاشــمر
گفت:مقابله با اراذل و اوباش و افراد شرور خیابانی
یکی از مطالبات جدی مردم است.

