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مدیر توسعه شبکه و ارتقای سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد

افزایش ۲۲درصدی مراجعه به مراکز کرونا
2

کاهش 60درصدی

برداشتگلنرگس

در خراسان جنوبی
ویژهخراسانشمالی،رضویوجنوبی
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ملی پوش تربت حیدریه

ایرنا

طالی آسیا را بر گردن آویخت 4

معاون تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت :تاکنون
۱۹هزار شاخه گل نرگس از نرگسکاران خوسفی در
قالب خرید توافقی و حمایتی خریداری شده است.
به گــزارش خبرگزاری صداوسیما ،جعفری افــزود:
سکــاران
تاکنون 19هـ ــزار شــاخــه گــل نــرگــس از نــرگـ 
خوسفی توسط شرکت تعاونی تولید سبزآفرینان
شـهــرسـتــان خــوســف خ ــری ــداری ش ــده اسـ ــت ،امــا
پیشبینی میشود امسال نسبت به سال گذشته
60درصد کاهش برداشت گل داشته باشیم.
مسئول تعاون روستایی شهرستان خوسف نیز گفت:
سطح زیرکشت گل نرگس در این شهرستان 24هکتار
است و در سالهای گذشته به طور میانگین  10تا
12میلیون شاخه از این سطح برداشت شده است.
قلندری اف ــزود :امسال به دلیل کاهش بارندگی،
خــشــک ش ــدن ق ــن ــوات و آب ــی ــاری نــشــدن م ــزارع
پیشبینی میشود  5تا 6میلیون شاخه گل نرگس
برداشت شود.

هشدارآبگرفتگی

در خراسان جنوبی
درخواست شهردار مشهد برای
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رایگان شدن برخی خطوط اتوبوس 2

گاف ماینردزدها

تعمیرکار متخلف را لو داد

خراسانجنوبی
مدیرکل ورزش و جوانان از مشوقهای جدید گفت

خبر خوشمالیاتی
برای سرمایهگذاران ورزشی

مــدیــرکــل ورزش و ج ــوان ــان خــراســانجــنــوبــی گفت:
هزینهکرد بنگاههای اقتصادی و ســرمــایـهگــذاران در
حوزه ورزش به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی
محاسبه میشود.
حسن عزیزی در گفتوگو با فارس اظهار کرد :با نگاه
مثبت اداره کــل مالیات بــه توسعه ورزش براساس
بــنــد(چ) مــاده۷قــانــون برنامه ششم توسعه هرگونه
سرمایهگذاری در حــوزه ورزش جزو هزینههای قابل
قبول مالیاتی محاسبه میشود.
بــه گفته وی هزینههای حضور تیمها در لیگهای
کشوری و اعزام به رقابتها و برگزاری مسابقات در کنار
تکمیل پروژههای ناتمام از این قاعده مستثنا نیستند.
براساس تصمیمی که گرفته شده تمامی بنگاههای
اقــتــصــادی کــه در حــوزه ورزش ورود و در ایــن حــوزه
هزینه کنند این هزینهها با تأیید اداره کل ورزش و
جوانان استان به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی
محاسبه میشود.
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اشتغالزایی برای  12نفر با اسانس پشتکار

عطر دلنشین کارآفرینی
«اگرچه بیش از 15سال تجربه تدریس زبان
انگلیسی در آموزشگاههای مختلف زبان را
دارم امــا رایحه عطرها همیشه برایم جزو
جذابترین تجربههای دوستداشتنی بوده
است» اینها بخشی از صحبتهای نجمه

احمدی کارشناس مترجمی زبان انگلیسی
و اهــل مشهد اســت .او میگوید :معلمی
و مترجمی را دوست داشتم و دارم اما در
کنار آن عالقهمند بودم وارد فضای تجارت
شــوم از ایــن رو در عرصه عطر ایــن تجربه

را دنبال کــردم زی ـرا معتقدم میتوانیم از
داشتههایمان بیشتر و بهتر استفاده کنیم.
ابــتــدا ب ـرای شــروع مدتی بــه کــار و تحقیق
پرداختم تا توانستم به صورت جدی وارد
فضای کاری عطر شوم .وی میافزاید :اگرچه

همزمان با کرونا به صورت جدی وارد این
کــار شــدم امــا خوشبختانه خرید عطر در
خراسان از استقبال خوبی برخوردار است.
درحـــال حــاضــر بـــازار ک ــارم در اســتــانهــای
خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی است...

خراسان رضوی

خراسانجنوبی

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی خبر داد

 ۲۲سال خشکسالی پایان مییابد؟

ساماندهیهوشمندواحدهایاقامتیغیرمجاز
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی خ ـراســان رض ــوی گفت:
واحــدهــای اقامتی غیرمجاز در مشهد
بـ ـ ـرای خــدمــت ب ــه زائ ـ ـ ـران ب ــه ص ــورت
هوشمند ساماندهی میشوند.
سیدجواد موسوی در جلسهای با اعضای کمیته
آسیبشناسی ستاد ساماندهی واحدهای اقامتی
غیرمجاز اظهار کرد :افـرادی که در حوزه ساماندهی
واحدهای اقامتی فعالیت دارند امور زائران را تسهیل و
به زائران خدمترسانی میکنند.
وی ادامه داد :ظرفیتهای میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی مشهد وابسته به وجود بابرکت حضرت
رضا(ع) است و شیوع کرونا با تمام بحرانهایش ثابت
کرد اگر حرم رضــوی بسته شود مشهد هم تعطیل
میشود .وی با بیان اینکه ما به دنبال حفظ هویت
مشهد هستیم و هدف ما جلوگیری از ساختوساز
نیست ،تصریح کرد :هویت مشهد وابسته و متأثر از

زائر و زیارت است ،تکتک مسیرها و ابنیه در اطراف
حرم رضوی برای خدمترسانی یا به عشق امام رضا(ع)
ایجاد شــده اســت که افــراد به همین دلیل در این
محدوده ساکن شدهاند .موسوی یادآور شد :ساختار و
شکلگیری بافت نیز مبتنی بر فرهنگ رضوی و ارادتی
است که مردم به امام رضا(ع) داشتهاند و هنوز هم
فرهنگ آن جــاری اســت .وی ادامــه داد :ساماندهی
مسیرهای منتهی به حرم رضوی ،برای بازدید زائران و
گردشگران پیشنهاد شده تا زائران عالوه بر تردد از این
مسیرها با جاذبههای گردشگری آن نیز آشنا شوند.
وی گفت :سامان ه هوشمندی پیشبینی کردهایم که
باید تمام واحدهای اقامتی در این سامان ه ثبت تا
به صورت دائم نظارت شود .برای ساماندهی مراکز
اقامتی از ظرفیت تمام دستگاهها از جمله شهرداری،
نیروی انتظامی و دستگاه قضایی استفاده شده و در
کنار هم قرار گرفتن این دستگاهها موجب خدمت
بیشتر به زائران میشود.
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دراستان

هدررفت آب 10 ،درصد باالتر از میانگین کشوری!
هدررفت آب در خراسان جنوبی ۱۰درصد
از میانگین کـشــوری بیشتر اســت که
بـخــش اع ـظــم آن بــه دل ـیــل فــرســودگــی
ش ـب ـک ـهای اسـ ــت .ب ــه گ ـ ــزارش بــاشـگــاه
خبرنگاران جــوان ،کوچههایی در شهرستان درمیان
وجود دارد که آب در آن جاری است ،اما این آب نه
رواناب و نه آب جاری شده از قنات روستاست بلکه
ناباورانه مدتهاست آب حاصل از ترکیدگی لولهها
در کوچهها جــاری اســت ۲۲ .سال است این استان
با خشکسالی دستوپنجه نرم میکند .از یک طرف
تعدادی از روستاییان استان منتظر رسیدن یک تانکر
آب هستند ،اما در طرف دیگر آب حاصل از ترکیدگی
لولهها به راحتی هدر میرود.
یکی از ش ـهــرونــدان شهرستان درم ـیــان گـفــت :در
خانههایمان آب پیدا نمیشود ،اما ۲۴سال است مثل
آب خوردن آب از وسط کوچههایمان هدر میرود .یکی
از روستاییان خاطرنشان میکند :از ابتدای امسال

تاکنون برای سومین بار خانههایمان را با گچ و رنگ
درست کردهایم .به نظر میرسد وسعت استان و نبود
تیمهایهای نظارتی کافی برای جلوگیری از هدررفت
آب درد دیگر این بحران در استان است.دولت هر ساله
حــدود ۱۰۹میلیارد تومان بـرای تأمین آب روستاهای
استان هزینه میکند که به خاطر فرسودگی لولهها
۴۰درصد آب یعنی ساالنه حدود ۴۶میلیارد تومان از
اعتبار دولتی هدر میرود.
برای کاهش هدررفت آب ،حدود ۵۵۰میلیارد تومان
اعتبار در بخش شهری و روستایی مــورد نیاز است
که از ابتدای امسال تاکنون حدود ۵۰میلیارد تومان
اعتبار از محل اعتبارات ملی و استانی برنامهریزی
شده اســت .امامی گفت :پیشبینی میشود افزون
بر ۶درصد در شبکههای آب روستایی و ۳درصد در
شبکههای شهری کاهش هدررفت آب داشته باشیم
که طی دو سال آینده هدررفت آب در استان به کمتر
از ۲۵درصد میرسد.

