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32هزارمیلیارد
خسارتبهگردشگری
M

بحرانسوختدرانگلیس؛کوه
یخعوارضبرگزیتبیرونزد
3

یکیبهنعل،یکیبهمیخگروسی

رئیسجمهورخسارتکرونابهگردشگریراشدیددانستوستادملیکروناهمبرایجبراناین
خسارت،باصدورمجددروادیدگردشگرانخارجیموافقتکرد

رئیسجامعههتلدارانبهخراسانمیگویدمصوبهازسرگیریصدورروادیدباکارتواکسن
میتواندخونتازهایدر رگهایاینصنعتباشدامابهطرحهایدیگریهمنیازاست

12

نگرانهوادارانگریانگلزار
شویم؟
زندگی سالم

کشف ۱۲تنآرداحتکاریاز
منزلیکیازمسئوالناتاق
اصنافگناباد
خراسان رضوی

یادداشت روز
بهروز بیهقی

مخاطراتروزگار
بدونحکیمان

با رحلت عالمــه ذوفنــون آیــت ا ...حســن زاده آملی
ساحتفرهنگواندیشهایرانیکی  ...صفحه 2

O

جدول آماریازمیزان
خسارتمراکزاقامتی
موسساتگردشگریو...

بعد از تزریق میلیونها دوز واکسن کرونا در کشور ،حاال ســتاد ملی مقابله با کرونا از سرگیری صدور
روادید گردشگری را مصوب کرده است تا شاید این مصوبه هم واکسنی برای جبران میلیاردها تومان
خسارت صنعت گردشگری باشد.کرونای منحوس عالوه بر گرفتن جان بیش از  119هزار هموطن،
هزاران کاسبی را به تعطیلی کشاند و صنعت گردشگری یکی از حوزههای اقتصادی پرآسیب این دوره
بود .از دیروز که هفته گردشگری آغاز شــده ،داغ دل فعاالن این صنعت هم تازه شده و خسارتهای
چندهزار میلیــاردی آنهــا در دوره کرونــا ،دوباره بر ســر زبانها افتاده اســت .حتــی رئیسجمهور
کشورمان هم دو روز قبل در جلسه هیئت دولت به این موضوع...
صفحه ۵

ماجرای دستبرد
به مزارع رمزارز

هشدار! توفانهای
بیشتر در راه مشهد

دستگیریاعضایباندمخوفسرقت که
بابستندستوپاودهاننگهبانوتخریب
درهایضدسرقت،ماینرهارامیربودند!

طبقپیشبینیهواشناسیخراسانرضوی
توفانگردوغبار احتماالچندینباردیگر
تکرارشود

با دستگیری  10عضو یک باند مخوف سرقت در مشهد ،راز دستبردهای
مسلحانه ســریالی به مزارع رمزارز فاش شــد ،فرمانده انتظامی خراسان
رضوی روز گذشته در تشریح پرونده سرقت های سریالی ماینر به خراسان
گفت :این ماجرا از هفدهم شهریور زمانی آغاز شد که...
صفحه ۹

عصر یک شــنبه ،به یک باره هوای گرم و آفتابی جای خود را به توفان گرد و
خاک شدیدی داد و آسمان مشهد دوباره و برای چندمین بار طی امسال با
گرد و غبار و ریزگردهای قره قوم آلوده شــد .توفان یک شنبه در مشهد کم
سابقه بود و تا ساعت ها ،خاک و گرد و غبار...
خراسان رضوی
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بدرقه باشکوه عالمه عقل و عرفان
شرحی از زندگی منحصربه فرد عالمه حسن زاده آملی
که پیکر ایشان پس از اقامه نماز رهبر انقالب
روی دستان مردم به زادگاه شان منتقل شد
صفحه ۷
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