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آیت ا ...علم الهدی
در خطبه های نماز جمعه مشهد :

با حکم رئیس
ستاد تدبیر استان

«علی کریمی قدوسی»
سرپرست موقت شرکت پدیده شد
رئیسسازمانجهاد
کشاورزیخراسانرضوی:

مردم نذورات خود را به موکب های
اربعینبرسانند
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زعفران کاران اسیر
جوسازی های دالالن
نشوند
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معاونخدماتشهری
شهرداریمشهداعالمکرد:
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صرفه جویی130
میلیاردی با اجرای
پروژه جداسازی
آب شرب

بررسینتایج یکنظرسنجیدرآستانه شانزدهمینسالانتشاراولینروزنامهاستان

رضایت89درصدیازتاثیر
مطالبهگری«خراسانرضوی»

استاندارمطرحکرد:

تاثیر جمعآوری
معتادانمتجاهر
درکاهشآمارسرقتها
صفحه2

صفحه2

دیدار شهردار مشهد
با خانواده 5شهید

صفحه3

صفحه5

در مراسم تجلیل از قهرمانان
بیان شد

قاضیدادسرایویژهجرایم
فضایمجازیوشهرسازی
مشهدخبرداد:

صدور قرار مجرمیت
برای ادمینکانالهای
بیهویت

صفحه4

یادداشت
سعید برند
معاونسردبیر

با شما و برای شما
میمانیم

1500نفرازخادمانرضوی،پزشکان
پاکبانان و رانندگانشهرداری
مشهدراهیعراقشدند

بدرقه
قافلهخادماناربعین
آییــن بدرقــه  1500نفــر از خادمــان
اربعینحسینی،عصرپنجشنبهباحضور
حجــت االســام والمســلمین «مــروی»
تولیت آستان قدس« ،مصطفی خاکسار
قهرودی» قائم مقام تولیت« ،محمدرضا
کالیی شهردار مشهد»  ...صفحه5

رئیساتاقایرانمطرحکرد:

سهم گردشگری در اقتصاد کشور فقط 0/5درصد

رئیس اتــاق ایــران گفت :طبــق برآوردها ،ســهم
گردشــگری از تجارت جهانی  7درصد اما ســهم
کشــور ما از این میزان ،کمتر از  0/5درصد است
درحالــی که ایــران از نظــر ظرفیت هــای موجود
در مســئله گردشــگری ،جــزو  10کشــور اول
دنیاســت .به گــزارش اتــاق بازرگانی ،خراســان
رضوی« ،غالمحسین شــافعی» در دومین جلسه
کمیسیون گردشگری اتاق مشــهد ،افزود :طبق
برآوردها ،گردش درآمدهای گردشگری در دنیا
حدود 1500میلیارد دالر است و پیش بینی ها
نشان می دهد این رقم تا سال  2030به 1800
میلیارد دالر برسد اما سهم کشــورمان از این رقم
بسیار ناچیز اســت .رئیس اتاق ایران تاکید کرد:
این آمار و ارقام نشــان می دهد که ما در اســتفاده
از این محور موفق نبوده ایم و مهم ترین عامل این
موفق نبودن ،نبــود نقشــه راه جامعی بــرای این
حوزه است.
•گردشگران ،گرفتار دالل بازی هستند

رئیس اتاق ایران همچنیــن در خصوص وضعیت

رئیساتاقایرانمطرحکرد:

ایراندرحوزهگردشگریسالمتدرمنطقهگفت:
امکانات پزشــکی و وضعیت ما در حوزه ســامت
بسیار پیشرفته است ،کشورهای اطراف مان نیز
نیازمند این خدمات هستند اما سوال این جاست
که چرا هفته ای دو پرواز از کابل برای گردشگری
سالمت به هندوستان می رود و مشهد در نزدیکی
افغانســتان نتوانســته ایــن موقعیت را به دســت
بیاورد؟ شــافعی ادامه داد :در حوزه گردشــگری
طبیعت نیــز وضع مشــابهی داریــم ،بســیاری از
گردشگرانبهدنبالهتلمجللنیستندواماکنی
را مــی خواهند ببینند که در کشــور خــود ندارند
اما متاســفانه ما امکانات زیادی در ایــن زمینه در
کشــور نداریم ،گردشــگران در کشــور ما گرفتار
و حیران انــد؛ آن هــا گرفتار دالل بازی هســتند.
شــافعی با اشــاره به ماموریت جدید خود از سوی
رئیس جمهور در شورای عالی میراث فرهنگی و
گردشگری کشور اظهار کرد :با این ماموریت اتاق
بازرگانی نقش جدیدی در ایــن بخش پیدا کرده
اســت و اکنون زمان آن رســیده که به گردشگری
توجه ویژه ای داشته باشیم.

عکس :آستان نیوز

اولیــن روزنامه اســتان خراســان رضوی
امــروز در حالی وارد شــانزدهمین ســال
صفحه 3
انتشارخودمیشود ...

وعده100میلیونی
استانداربهسهمیه
بگیرانالمپیکیو
پارالمپیکی
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•تخلفات واحدهای گردشگری استان به
نسبت تعداد ،صفر است

در همین زمینــه «ابوالفضل مکرمــی فر» مدیر
کل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع
دســتی خراســان رضــوی ،در مراســم تقدیر از
این فعاالن گردشگری استان گفت :مسافران
و زائــران که در واحــد های اقامتی این اســتان
اســکان داشــته اند با رضایــت کامل اســتان را
ترککرده و به نســبت تاسیســات گردشــگری
که در اســتان داریم تخلفات ایــن واحدها صفر
اســت .بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل
میراث فرهنگی« ،محمد صادق براتی» معاون
هماهنگی و مدیریــت امور زائران اســتانداری
نیز در این مراسم به طرح مثلث توسعه اقتصادی
فرهنگی اســتانداری خراســان رضوی اشاره
کرد و گفت :گردشگری خراسان رضوی فرایند
مطلوبــی را طی می کنــد که این مهــم به دلیل
ظرفیت خاص و ویژه مشــهد مقــدس به عنوان
دومین کالن شهر مذهبی دنیاست.

سهم
گردشگری
دراقتصادکشور
فقط0/5درصد
صفحه1

