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 ۲۲کیلومتر شبکه فاضالب بیرجند بدون قرارداد

مدیرعامل شــرکــت آب و فــاضــاب خــراســان جنوبی
گفت ۴۹ :کیلومتر از عملیات اجرایی شبکه جمعآوری
فاضالب بیرجند باقی مانده که ۲۲کیلومتر آن بدون
قرارداد مانده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،امامی افزود :با توجه
به بافت محدوده موسیبنجعفر و شمال شهر که آب

هشدار
سرورهادیان «اگرچه بیش
از 15سال تجربه تدریس زبان
انگلیسی در آمــوزشـگــاههــای
م ـخ ـت ـلــف ز بـ ـ ــان را دارم ا مــا
را ی ـحــه عطرها همیشه برایم
بتــریــن تجربههای
جــزو جــذا 
نهــا بخشی از
دوسـتداشـتـنــی ب ــوده اس ــت» ایـ 
صحبتهای نجمه احمدی کارشناس مترجمی
زبان انگلیسی و اهل مشهد است.

را جذب نمیکند و مشکالتی در فاضالب آن منطقه به
وجود آورده بود ،پروژه شبکه جمعآوری فاضالب بیرجند
با ظرفیتی محدود در دهه ۷۰کلید خورد.
او گــفــت :بــا تــوجــه بــه ایــنــکــه در مــنــاطــق دیــگــری از
شهرستان نیز این مشکل وجود داشت این پروژه نیاز
به ارتقا پیدا کرد تا بتوانیم تمام مناطق شهر را پوشش

افزایش۲۲درصدی مراجعه به مراکز کرونا

مدیر توسعه شبکه و ارتقای سالمت دانشگاه علوم
پزشکی مشهد از افزایش۲۲درصدی مراجعان
سرپایی با عالئم مشکوک به مراکز منتخب کرونا در
مناطق زیر پوشش این دانشگاه در خراسان رضوی

دهــیــم .بــا وجــود تمام مــحــدودیـتهــای مــالــی ،منابع
توسعه پروژه از طریق بانک اکو تأمین شد و مدل دو این
تصفیهخانه از سال  ۹۴کلید خورد که میتوان گفت
یکی از مدرنترین طرحهای تصفیهخانه در کشور به
شمار میرود.
امامی گفت :البته با توجه به طرح جهش تولید مسکن،

خبر داد .به گزارش خبرگزاری وزارت بهداشت،
محمدحسن درخشان افزود :در گذشته تعداد
مراجعان سرپایی به مراکز منتخب کرونا به طور
متوسط5هزار و۱۰۰نفر در هفته بود که طی هفته
اخیر این تعداد به۶هزار و ۲۰۰نفر افزایش یافته

اشتغالزایی برای 12نفر با اسانس پشتکار

عطر دلنشین کارآفرینی

◾

◾ترجمه عطرها
او میگوید :معلمی و مترجمی را دوست داشتم و
دارم اما در کنار آن عالقهمند بودم وارد فضای تجارت
شوم از این رو در عرصه عطر این تجربه را دنبال کردم
زیرا معتقدم میتوانیم از داشتههایمان بیشتر و
بهتر استفاده کنیم .ابتدا برای شروع مدتی به کار
و تحقیق پرداختم تا توانستم به صورت جدی وارد
فضای کاری عطر شوم.
وی میافزاید :اگرچه همزمان با کرونا به صورت
جــدی وارد ایــن کــار شــدم امــا خوشبختانه خرید
عطر در خراسان از استقبال خوبی برخوردار است.
درحــال حاضر بــازار کــارم در استانهای خراسان
رضوی ،شمالی و جنوبی است.
این بانوی کارآفرین توضیح میدهد :برای شروع
کار مستقل نیاز به سرمایه اولیه داشتم بخشی
را خودم و بخشی دیگر را از واحد خوداشتغالی
به مبلغ 10میلیون تومان وام گرفتم و توانستم
اسانسهای اولیه را خــریــداری کنم و کارهایی
چون میکس و فــراوری و فیکساتور ،بستهبندی
و آمــادهســازی بــرای تحویل به مشتری را انجام
دهــم .همچنین بــرای شــروع از منزل کار را آغاز
کردم و بیتردید برای گسترش آن نیاز به فضای
بزرگتر دارم.

◾

◾اشتغالزایی مستقیم برای 12نفر
وی تأکید میکند :نــوع برندی که من به صورت
تخصصی کار میکنم عطرهای سوئیسی و آلمانی
اســت که به صــورت مستقیم 12نفر و به صورت
غیرمستقیم بیش از 500نفر با ما در ارتباط اند.
رایحههای برندهای فرانسوی ،انگلیسی و ...را اگر
خواهان داشته باشد نیز برایشان تهیه میکنیم.
او که روزانه بیش از 9ساعت کار میکند ،میگوید:
نزدیک مناسبتهای خاص به طور قطع کارمان
فشردهتر میشود و زمان زیادی از ساعات شبانهروز
را درگیر کار هستم .معموال ًدر ماههای آخر سال
رقابت برای فروش عطر بیشتر میشود.
اینبانویپرتالشخاطرنشانمیکند:منازسال97

این کار را آغاز کردم و کمی بعد با مسئله شیوع کرونا
مواجه شدم که سبب شد با تورم و همچنین رکود
بازار مواجه شوم.
وی دربــاره مشکالت پیش رویــش میگوید :برای
گرفتن کارت بازرگانی باید حدود یک میلیارد تومان
هزینه کنم که این روزها برای بسیاری از افراد این
هزینهمقرونبهصرفهنیستبههمینخاطربایک
دارنده کارت بازرگانی شراکتی کار میکنیم.

◾
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◾ضعف در بستهبندی
او با اشــاره به اینکه بیشترین مشکل در بحث
بستهبندی عطرها وجــود دارد ،تصریح میکند:
متأسفانه ضعف در بستهبندی سبب میشود

است .مدیر توسعه شبکه و ارتقای سالمت دانشگاه
علوم پزشکی مشهد گفت :در شهرستانهای خواف،
درگز و منطقه 5مشهد افزایش حضور مراجعان
مشکوک به کرونا مشهودتر است ،اما همچنان
نتایج 7تا8درصد آزمایشهای کرونا در مناطق زیر

نتوانیم ب ــازار بهتری را در دســت بگیریم .این
درحالی است که من با سرمایه حدود ۱۵۰میلیون
تومان میتوانم تولید شیشه عطرها و جعبهها و
لیبلهای شکیل را طراحی و تولید کنم و ظرفیت
استخدام بیش از  ۸۰نفر را نیز دارم که اولویتم
حضور و بهکارگیری افراد زیر پوشش کمیته امداد
اســت که ام ـیــدوارم در ایــن راستا مساعدت الزم
انجام شود .این بانوی کارآفرین توضیح میدهد:
درحالحاضراینضعفسببعدمرقابتجدیتر
میشود و این در حالی است که اسانسهای اصلی
که وارد میکنیم به مراتب بهتر از ادکلنهاست و
ماندگاری بیشتری دارد .وی بیان میکند :عطرهای
ما 80درصد اسانس اصلی و وارداتی است که ما آن
را فراوری میکنیم و حدود20درصد باید آن را با سایر
اسانسها ترکیب کنیم .در واقع باید به سمت ذائقه
مشتری داخلی قدم برداشت .برای مثال188رایحه و
اسانسسوئدیوآلمانیراواردمیکنیم،حدودچند
رایحه ایرانی مانند سیب ،موز ،هلو ،پرتقال و چندین
نوع رایحه گل محمدی هم هست که گاهی برای
تأمین سلیقه مردم ایران از این رایحهها نیز ترکیب
میشود .این کارآفرین درباره افزایش قیمتها بیان
میکند :متأسفانه با افزایش قیمت 100درصــدی
در بازار تجارت عطر مواجهایم ،زیرا این اسانسها
وارداتــی است حتی رایحههای گل محمدی که از
داخل تهیه میشود ،قبال ًگرمی هزار تومان بود که
درحال حاضر به 3هزار تومان رسیده است.
وی میافزاید :در گذشته شیشههای معمولی برای
چند گرم عطر مشتری رایگان بود اما متأسفانه مواد
اولیه این ظرفهای کوچک شیشهای یا پالستیکی
و حتی افشانه آن کــه وارداتـ ــی اســت بــا افزایش
قیمت زیــادی مواجه شده ودرحــال حاضر امکان
اینکه مغازهداران آن را رایگان حساب کنند نیست
و مشتریها باید هزینه آن را هم پرداخت کنند.
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حــدود ۲۰هــکــتــار زمین در مــحــدوده سایت اداری به
محدوده شهر الحاق شده است که پــروژه فاضالب را
ادامهدار و نیازمند توسعه میکند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی گفت:
از آب بدست آمده از تصفیه فاضالب ،در کشاورزی و
صنعت استان استفاده میکنیم.
پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد مثبت است.
تکمیل واکسیناسیون ،استفاده از ماسک،
شستوشوی مرتب دستها و حفظ فاصلهگذاری
اجتماعی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از ورود
به موج ششم کروناست.
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اعزام کاروان نیکوکاری
هاللاحمر به «نازدشت»

نخستین ک ــاروان نیکوکاری جمعیت هاللاحمر
خــراســان جنوبی به روسـتــای نــازدشــت شهرستان
سربیشه اعزام شد .به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان با اشــاره به
انعقاد تفاهمنامهای بین سازمان جوانان جمعیت
هــالاحـمــر و منابع طبیعی گفت :بــراســاس این
تفاهمنامه برنامهای با عنوان کــاروان نیکوکاری با
رویکرد اجتماعمحور و بــرای حفظ ،احیا و توسعه
منابع طبیعی در مناطق کمبرخوردار برگزار میشود.
محمدرضا رضایی از اجــرای ایــن طــرح در روستای
نازدشت شهرستان سربیشه به عنوان پایلوت خبر
داد و افزود :در راستای اجرای این طرح طی یک سال
جوانان در این منطقه حضور مییابند و کارگاههای
مختلف آموزشی برگزار میکنند.
به گفته وی برگزاری کارگاههای آموزشی کارآفرینی
زنــان سرپرست خانوار ،کمکهای اولیه ،توسعه و
احیای منابع طبیعی ،نهالکاری ،برگزاری نمایشگاه
صنایعدستی و سیاهچادر و دیوارنویسی در زمینه
حفظ و احیای منابع طبیعی ازجمله برنامههای
اجراشده در نخستین روز از اجرای طرح در منطقه
نازدشت بوده است .رضایی با اشاره به افتتاح خانه
هالل روستایی نازدشت ،در حاشیه اجرای این طرح
افزود :خانههای هالل روستایی بر پایه و محور آموزش
راهاندازی میشوند.
وی با بیان اینکه خودامدادی مهمترین مسئله در
مقابله با بحران است ،افــزود :خانه هالل نازدشت
در گام نخست در راستای آموزش کمکهای اولیه
فعالیت و سپس خــدمــات درمــانــی ،بهداشتی و
حمایتی به مردم منطقه ارائه میدهد.

