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نماینده اهر و هریس
عضو داوطلب هاللاحمر شد
شهروند| نماینده مردم اهر و هریس در خانه
ملتازبخشهایمختلفجمعیتهاللاحمراهر
بازدید کرد و به عضویت سازمان داوطلبان درآمد.
بیتاهلل عبداللهی ،نماینده مردم شهرستانهای
اهر و هریس در مجلس شورای اسالمی بهصورت
سرزده از قســمت اداری و فیزیوتراپی جمعیت
هاللاحمراهربازدیدکرد.
وی در ایــن بازدیــد با تقدیــر از فعالیتهای
هاللاحمر گفــت :هاللاحمر بهعنوان یک نهاد
خدمترساندرتمامیبالیاو اتفاقاتمانندسیل،
زلزله و غیره یار و یاور مردم آســیبدیده است و
خدماتقابلتوجهیراارایهمیدهد.
عبداللهیافزود:جمعیتهاللاحمرشهرستان
اهر نیز در تصادفات جادهای با داشتن سه پایگاه
امداد جادهای بسیار خوب عمل میکند و نقش
بسزایی در امدادرســانی به حادثهدیدگان دارد و
همیشهدرخدمتمردمشهرستاناهراست.
نماینده مردم اهر و هریــس در خانه ملت در
این بازدید با اشاره به نیاز مردم و کمبود خدمات
درمانی در اهر ،خواســتار ایجــاد بخش درمان
جمعیتهاللاحمردرشهرستاناهرشد.
بیتاهلل عبداللهی در پایان این بازدید با حضور
در جمع کارکنان ،نجاتگران ،جوانان و داوطلبان
جمعیتهاللاحمرشهرستاناهرباپرکردنفرم
داوطلبی و پوشیدن نمادین لباس هاللاحمر به
عضویت سازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر
درآمد.

امکان اسکان اضطراری در منطقه
امن بجنورد ایجاد شد
شــهروند| مدیرعامل جمعیت هاللاحمر
خراسانشمالی گفت :هماکنون منطقه امن در
بجنورد برای اسکان اضطراری در مواقع بحرانی
آمادهبهرهبرداریاست.
حســن شکورینســب اظهار کرد :به منظور
احداثمنطقهایامنبرایاسکاناضطراریمردم
در مواقع بحرانی زمینی به مساحت  ۱۲هکتار در
سایت اداری ارکان بجنورد به این سازمان واگذار
شــده اســت .وی ادامه داد :دیوارکشیهای این
زمین انجام شــده بود و این امکان وجود دارد که
در مواقع بحرانی بتوان در این محل اردوگاه اسکان
اضطراریبرپاکرد.
شکورینســب افزود :عملیات احداث پروژه
منطقه امن در مرکز اســتان به شکل فازبندی
برای زلزله و سیل ازسال آینده آغاز خواهد شد.
وی یادآور شــد :با توجه به اینکه مطالعات این
ن ســالجاری به اتمام میرســد،
منطقه تا پایا 
در این راستا پس از پایان طرح مطالعاتی میزان
اعتبار مورد نیــاز در این پروژه برآورد میشــود.
شکورینسبخاطرنشانکرد:درحوادثیهمانند
زلزله امکان راهاندازی اسکان اضطراری در برخی
از نقاط وجود دارد ،اما در شــرایط سیل این مهم
قابلیت اجرا نــدارد ،بنابراین بیش از پیش نیاز به
یک منطقه امن احساس میشود .وی عنوان کرد:
پس از ایجاد و بهرهبرداری کامل از منطقه امن در
سایت اداری ارکان تالش میشود تا منطقهای با
همینویژگیهادردیگرشهرستانهایاستاننیز
احداثشود.
مدیرکل بهداشت و درمان جمعیت هاللاحمر:

مردم به آسیبپذیری ناشی از بحران
باور ندارند
شهروند| مدیرکل بهداشت و درمان جمعیت
هاللاحمر اظهار داشــت :اشراف مردم به میزان
آســیبپذیری همواره میزان خســارت وارده از
بحرانراکاهشمیدهد.
برنامه گفتوگوی اجتماعی با موضوع بررسی
مدیریت بحــران ،با حضور افشــین علیخانی،
مدیرکل بهداشت و درمان جمعیت هاللاحمر از
شبکهرادیوییگفتوگورویآنتنرفت.
در این برنامه افشین علیخانی با اشاره به اینکه
علم سوانح در دنیا علم جوانی است ،گفت :کشور
ایران در حــوزه مدیریت بحران ســاختارهای
بسیاری را تشــکیل داده اســت که ازجمله آن
میتوان به فعالیت  ۱۴کارگروه تخصصی در این
حوزهاشارهکرد.
وی همچنیــن در ادامه افزود :ســاختارهای
مدیریت بحران در کشــور به صورت منســجم
طراحی شــدهاند ،بهطوری که تمامی اقدامات
صورتگرفته در هنگام بحران بر اســاس قانون
مدیریتبحرانکشورانجاممیشوند.
مدیرکل بهداشت و درمان جمعیت هاللاحمر
اظهار داشت :درک مردم از میزان آسیبپذیری
در هنگام بحران همواره یکی از مهمترین عواملی
اســت که مدیریت بحران را در مســیر درست
هدایتمیکند.
وی همچنین در ادامه تأکید کرد :اشراف مردم
به میزان آســیبپذیری همواره میزان خسارت
وارده از بحــران را کاهش میدهــد ،برای مثال
رانندهای که خطرات ســرعت غیرمجاز را درک
کرده باشد ،همواره در هنگام رانندگی به سرعت
قانونیومجازقانعخواهدبود.
افشین علیخانی همچنین در ادامه خاطرنشان
کرد:متاسفانهمردمایرانبهآسیبپذیریناشیاز
بحراناعتقادوباورکافیندارند.ویبااشارهبهلزوم
شفافیت سرمایه کشور در حوزه مدیریت بحران
اظهار داشت :کاهش آسیبپذیری مردم و کشور
در مدیریت بحران همواره موجب افزایش منابع
پیشگیرانهبحرانخواهدشد.
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«شهروند» با گذری به «گردنه اسدآباد» از امداد زمستانه مینویسد

نجات در ارتفاع 2هزارمتری

دریچه
مدیرعامل سازمان هاللاحمر کرمانشاه خبر داد:

توزیع دور جدید سبدهای غذایی
میان زلزلهزدگان کرمانشاه

شهروند|مدیرعاملسازمانهاللاحمراستان
کرمانشــاه از توزیع دور جدید سبدهای غذایی
میان زلزلهزدگان از 23دیماه خبر داد.
محمدرضا امیریــان اظهار داشــت :بیش از
48هزار خانوار زلزلهزده استان ،دفترچه امدادی
دریافت کردهاند .مدیرعامل سازمان هاللاحمر
استان کرمانشاه با اشاره به توزیع سبدهای غذایی
یکماهه میان حادثهدیدگان طی آذرماه ،افزود:
دور جدید توزیع این سبدهای غذایی  23دیماه
میانزلزلهزدگانتوزیعمیشود.
وی درخصــوص کمک بالعــوض 5میلیون
تومان از طریق کمکهای مردمی به سرپرست
خانوار زلزلهزده ،گفــت :خانوادههایی که از روز
زلزله ( 21آبانماه) تــا 10روز بعد از آن ،یکی
از اعضــای خانواد ه خود را از دســت دادهاند یا
ک بالعوض
صاحب فرزند شــدند ،از ایــن کم 
بهرهمنــد میشــوند .امیریــان اضافــه کرد:
شناسایی این خانوادهها از اول دیماه با کمک
ثبتاحوال آغاز شده و فعال ادامه دارد.
رئیس جمعیت هاللاحمر شهرستان بم خبر داد:

موزه زلزله بم ساخته میشود

امی ر هاتفینیا| «گردنه اســدآباد به علت بارش
مختلشدن تردد شــده ».محمدمهدی این روزها
در گردنه برفگیر اسدآباد مشغول امدادرسانی است.
برف مسدود شــد»« ،تردد در گردنه اسدآباد بدون
او میگوید عدم رعایت نکات ایمنی و ناآشــنا بودن
زنجیرچرخامکانپذیرنیست»«،بارشبرفدرگردنه
سرنشــینان و رانندگان به وضع جوی دردسرهای
اسدآباد سنگین است»؛ اینها تیترهایی است که در
زیادی درســت میکند« .متاســفانه بعضی اوقات
روزهای اخیر زیاد دیده یا شنیده میشود ،تیترهایی
مســافرا در موقع کوالک و یخبندان بــرای تردد از
که مربوط بــه یکــی از پرمخاطرهترین محورهای
الینهای مخالف اســتفاده ميکنن .این کار به روند
غرب کشور است« :گردنه اســدآباد»؛ گردنهای که
امدادرسانیآسیبمیزنه».
پروندهاش از واپسین نفسهای میهمانانش پر است.
وقتیگردنه
این گردنه یکی از گردنههای معروف کشــور است
سهروزبستهشد
که بین همدان و کرمانشــاه قرارگرفته و ارتفاع آن
سرمای گردنه استخوانسوز
به  ۲۲۴۱متر میرســد .گردنه
اســت و محمدمهــدی این را
اســدآباد غیــر از زیباییهاي
خــوب میداند« .شــاید توی
خارقالعادهاش استعداد زیادی
ذهن خیلی مردم باشــه ،وقتی
در حادثهخیــزی دارد .نقط ه به
کــه فروردینســال  88بارش
نقطه آن مســتعد سانحه است.
امدادگرپایگاهجادهای
برف و یخبندان در حدی بود که
حاال فکــرش را بکنید که زمان
گردنهاسدآباددرگفتوگوبا
مسیرگردنهاسدآبادبرایسهروز
برف و کوالک که کاهش دید را
«شهروند»:برفویخبندان
کامال بسته شد .اون موقع همه
به همراه دارد و رانندگی را سخت
ضریبحوادثجادهایرادر
و حتــی غیر ممکــن میکند،
مسافرا در مسیر گردنه و داخل
سرمایاستخوانسوزگردنه
پایــگاه جادهای هالل اســکان
چه عاقبتی در انتظار مسافران
بیشترمیکند
خواهد بود .اختالف ارتفاع کنار
داده شــدن .بقیه هم که قبل از
جاده وضع را به قدری خطرناک
ورودیهای این مســیر مونده
بودن در شهرهای اسدآباد و بهار
کرده که کوچکترین کمدقتی
حادثه ناگوار پدید میآورد .در نیمه نخست امسال
اسکان داده شدن .سالن بزرگی برای اسکان مسافرا
 25تصادف در این محور رخ داده که  7کشته بر جای
تدارکدیدهشدهکهدرمواقعبحرانیتازمانرسیدن
گذاشتهاست.
به شرایط جوی مناسب مشــکلی نداشته باشیم».
نجاتگران گردنه اسدآباد از ابتدای بارندگی به صورت
شدنتردد
مشکل؛مثلمختل
ِ
آمادهباش قرار میگیرند و تا اتمام آن و بازشدن مسیر
«محمدمهدیهاشــمینیا» فقط 19سال دارد.
گشتزنی میکنند تا در صورت نیاز از آمبوالنس و
او نجاتگر دوم هاللاحمر شهرســتان اسدآباد است
نجاتگران آنکال اســتفاده كرده و در مواقع بحران به
و در دانشگاه در رشته تکنيسین داروخانه تحصیل
نجاتگران استان (تیم واکنش ســریع) درخواست
میکند« .به خاطر صعبالعبوربودن گردنه اسدآباد و
پشتیبانی بدهند .محمدمهدی میگوید« :روستای
مسافت طوالنی و ارتفاع بیش از۲هزار متری ،کوالک
تاجیآبــاد در ۱۶کیلومتری پایگاه امــداد جادهای
و یخبندان توی این مســیر باعث مشــکالیی مثه
فوکوالک این روستا
واقع شده .خانم بارداری در بر 
تصادفهای جادهای ،ترافیکای سنگین و در نتیجه

گیر افتاده بود .به خاطر صعبالعبور بودن مســیر،
کار نجات ســه ساعت طول کشــید .درنهایت این
خانم رو به بیمارستان قائم اسدآباد منتقل کردیم و
نجات پیدا کرد ».او فقط یک درخواست از مسافران
گردنه دارد« :خواهشــا لباس گــرم ،مقداری جیره
خشک و زنجير چرخ همراتون داشته باشین .چون
موقع کوالک و یخبندان ســاعتهای طوالنی برای

بازشدنمسیرطولمیکشه».میرزاآقاعسگری،یکی
از شاعران شهر محمدمهدی سالها پیش در شعری
نوشته بود« :اسدآباد کوههایی برهنه و طالیی رنگ
دارد ،مردمی شاد و شوخ و کارا ،هوایی خشک و گرم
در تابستان و برفآلود و سرد در زمستان .زیر گردنه
اسدآباد درازکشیده و گذرگاه مسافران بین باختر و
خاوراست».

امدادگران و زمستان
آیدین سقایی  -امدادگر| با توجه به شروع فصل سرما و حیطه
وظایف هاللاحمر و ســازمان امدا دونجات ،امدادگران جمعیت
هاللاحمر در محورهای مواصالتی کشــور جهت امدادرسانی به
آسیبدیدگاندرپایگاههایامدا دونجاتبهصورت 24ساعتهآماده
پاسخگویی هســتند .نجاتگرانی که در پایگاههای امدادونجات
مستقر هستند ،همیشه آمادگی این را دارند تا بتوانند در زمان بروز
شرایطجویناسالمبههموطنانعزیزکمکكنند.نکتهبسیارمهموحایزاهمیتایناست
که نجاتگران با داشتن اطالعات کافی و توانایی بالقوه همیشه آماده کمک به هموطنانند.
نجاتگران در فصل سرما در جادههای کشور مشکالتی دارند؛ مثال خواست برخی از موارد
غیرمعمول از نیازمندیهای همشهریان عزیز .با توجه به اینکه مهمترین وظیفه نجاتگران
پایگاههایامدا دونجاتامدادرسانیسریعبههموطناناست،بعضیوقتهادرعملیاتهای
امدادی با موارد غیرامــدادی برخورد میکننــد و این موضوع باعث عدم رســیدگی به
آسیبدیدگانمیشود.ایننکتهنیزحایزاهمیتاستکهبایستیباتبلیغاتواطالعرسانی
بیشتر بتوانیم به اطالع عموم مردم عزیزمان درخصوص شرح وظایف نجاتگران پایگاههای
امدادونجات اقدام کنیم .از سایر شرایط امدادگران و نجاتگران هاللاحمر در فصل زمستان
انجامعملیاتهایامدادونجاتدرکوهستاناستکهدرنوعخودبسیارزمانبربودهوشرایط
ســخت مناطق عملیاتی و بارش برف و طوفان باعث میشــود که امدادگــران در بحث
امدادرسانی با وضعیتهای مختلفی برخورد کنند و درخصوص انتقال مصدوم نیز شرایط
ویژهای داشته باشند که این نوع از عملیاتها توان باالیی میخواهد .نجاتگران و امدادگران
همیشهسعیمیکنندباتمرینوتالشهاییکهانجاممیدهندبهشکلمناسبیدرخدمت
هموطنان باشــند و به آنها یاری برسانند .دلم میخواهد همین جا برای تمامی امدادگران
کشورآرزویسالمتیکنم.

گزارشی از نخستین روز فعالیت تیم سحر همدان در مناطق آسیبدیده از زلزله سرپل ذهاب

طنین شادی در مدارس سرپلذهاب

ســاعت  7صبح اســت و هنوز بــه وقت قصر
شیرین ،ســتاد هماهنگی تیمهای سحر سازمان
جوانان در محل اســکان این تیمها ،هوا روشــن
نشده اما اعضای تیم ســحر با آرم سازمان جوانان
بر تــن ،آماده اعــزام به منطقه زلزلهزده ســرپل
ذهاب هس��تند .تیم حمایت روانی متشــکل از
دکتر محمود ســهیلی پزشــک عمومی ،مرضیه
کاووسی روانشناس و کاووسی مددکار اجتماعی
با خودرو به سمت اردوگاه اسکان زلزلهزدگان در
حوالی مجتمعهای آپارتمانی مسکن مهر سرپل
ذهاب روانه میشــوند و تیم حمایت فرهنگی -
اجتماعی بــا همراهی معاونــت جوانان جمعیت
هاللاحمر اســتان همدان راهی مدرسه ابتدایی
شهید علیاشرف س��لیمانی در این شهر .در بدو
ورود به مدرســه ،اعضای تیم سریعا ایستگاههای
در نظر گرفته شــده بــرای کار بــا دانشآموزان
شامل ایستگاه نقاشی ،ایستگاه بازی و سرگرمی،
ایستگاه شعرخوانی ،ایســتگاه آموزشی و ...را با
نصب بنر و محوطهسازی برپا میکنند.
این مدرســه در روزهای پس از زلزله و به دلیل
خســارت شــدید وارده به بعضی مدارس ،در سه
شــیفت  ۸تا  ۱۱ ،۱۱تا  14و  14تــا  17پذیرای
دانشآموزان ابتدایی دختر و پســر شــده و حاال
اعضای تیم سحر اعزامی از همدان خود را مسئول
ارایه خدمات به حدود۹۰۰دانشآموز میدانند.
در شــیفت اول ،دانشآموزان پســر مدرســه
ابتدایی شــهید ســلیمانی به چند گروه تقسیم
میشوند :شهرزاد کتابی ،جوان هاللاحمری برای
گروهی از بچهها بازی مارپله امدادی تدارک دیده
و هنگام این بازی ،مهارتهــای مختلف امدادی
را به دانشآمــوزان آموزش میدهنــد .گروهی
دیگر به سرپرســتی آقای رســتمی ،کارشناس
فرهنگی جوانان اســتان مشــغول روپایی زدن با
توپ میشوند و برای پســربچهها مسابقه روپایی
و فوتبال برگزار میکنند.

اعظم حیدری دیگــر جوان عضو تیم ســحر،
ایستگاه نقاشی برپا کرده و پسربچههای بازیگوش
را با ترفندهای خاص و خالقانه خود پای برگههای
نقاشی نشانده و از آنها میخواهد بهترین آرزوهای
خود را نقاشی کنند و برای هنرنمایی خود جایزه
بگیرند.
طاهــره نوری نهاد نیــز قطــاری از بچهها را با
هوهوچیچی بــه دنبال خود راه انداخته اســت و
در ایســتگاههای فرضی قطار ،شیوه پناهگیری و
مواجهه با حوادث طبیعی احتمالی ازجمله زلزله
را آموزش میدهد.
سرودهای کانون غنچههای هالل و کانونهای
دانشآمــوزی در فضای مدرســه طنین انداخته
است .اما وقتی که مدیر مدرسه از ذکریا میگوید
که همه خانوادهاش را در زلزله از دســت داده و با
مادربزرگش زندگی میکند ،این آهنگهای شاد
هم نمیگذارند زخم کاری زلزله فراموش شــود
و تنها وقتی کــه خانم پاکبین ،معــاون جوانان

همدان از معرفی این دانشآموز خردسال به تیم
حمایت روانی ســخن میگوید ،این زخم اندکی
التیام مییابد.
حاال شیفت دوم شــامل دانشآموزان مدرسه
ابتدایی دخترانه زینب کبری سر میرسند و تیم
حمایت فرهنگــی  -اجتماعی هاللاحمر همدان
تازهنفستــر از صبح ،برای ایــن دختربچهها نیز
برنامه اجرا میکند.
خانم نوروزی ،معلم باســابقه مدرسه سرخوش
از حضور تیــم هاللاحمــر در کنــار بچهها ،از
ترسهای هر روزه دانشآموزان ســخن میگوید.
از پسلرزههایی که نمیگذارد داغ زلزله فراموش
شــود .از زندگیاش در چادر و پسرش که هر روز
ناچار اســت او را در همان چادر تنها گذاشته و به
کالس درس بیاید ،از ترسش از سقف.
او میگویــد :امروز به یمن حضور شــما ،برای
نخســتینبار جرأت کردیم به دفتر مدرسه سری
بزنیم .آقای امیدوار ،رئیس اداره دانشآموزی برای

بچهها مســابقه دارت برگزار میکند و به یکی از
بچهها که او را «عمو دارت» صدا میکند ،لبخند
میزند .شیفت ســوم نوبت دانشآموزان مدرسه
ابتدایی دخترانه حدیث است که مصادف میشود
با حضور رئیس سازمان جوانان و هیأت همراه در
این مدرسه .فعالیت اعضای تیم حمایت فرهنگی
 اجتماعی همدان مورد رضایت این مقام مسئولقرار میگیرد.
قول مساعد رئیس سازمان جوانان برای
پیگیری وضع درمانی یک دانشآموز
خانم باباخانی یکی از معلمها انگار که کیمیایی
یافته باشــد به رئیس ســازمان جوانان مراجعه
میکند و برای درمان فک شکسته دانش آموزش
از او کمک میخواهد .دکتر قول مساعد میدهد و
از این خانم معلم شماره تماس میگیرد .لبخند بر
لبان معلم دلسوز مینشیند.
همراه رئیس سازمان جوانان و معاون دانشجویی
و جوانــان ایــن ســازمان و دو معــاون جوانان
اســتانهای همدان و کرمانشاه عازم مسکنهای
مهر و محل ماموریت تیــم حمایت روانی همدان
میشویم.
دکتر سهیلی خســته اما پرامید ،هنوز درحال
ویزیت زلزلهزدگان اســت و همراه روانشــناس
و مــددکار اجتماعی نیز چادر به چادر به ســراغ
حادثهدیدگان میرود.
ساعت ۵عصر است و تیم آماده حرکت به سمت
قصرشیرین ،اما داستان فعالیت امروز تیم سحر به
همینجا ختم نمیشود.
اندکی از حضور تیم در قصرشــیرین نگذشته،
زمینلرزهای ۵ریشتری سرپل ذهاب را میلرزاند
که در قصرشیرین هم حس میشود و حال و هوای
زلزلهزدگان را برای اعضای تیم ملموستر میکند
تا لــزوم حمایت روانی و اجتماعی از آنها بیشــتر
حس شود.
تا یار که را خواهد و میلش به چه باشد….

بخش دندانپزشــکی کودکان در مرکز جامع
توانبخشیباحضورمدیرعاملجمعیتوفرماندار
این شهرستان افتتاح شــد .مدیرعامل جمعیت
هاللاحمر استان با فرماندار شهرستان بم دیدار
و گفتوگو کرد .احمد ســیدی ،رئیس جمعیت
هاللاحمر شهرســتان بم در این نشست از رشد
چشمگیر مرکز جامع توانبخشی هاللاحمر این
شهرستان خبر داد و افزود :با راهاندازی درمانگاه
جمعیــت هاللاحمر بم درصــدد ارایه خدمات
مطلوب به همشهریان بمی و سایر شهرهای تابعه
هستیم .سیدی در ادامه به احداث موزه زلزله بم
اشاره کرد و افزود :جمعیت هاللاحمر شهرستان
بم با اختصاص زمینی جهت ســاخت موزه زلزله
از فرمانداری شهرســتان و جمعیت هاللاحمر
استان خواستار تخصیص بودجه جهت احداث و
راهاندازیهرچهسریعتراینموزهشد.
شهسوارپور ،فرماندار بم ضمن تقدیر و تشکر از
حضور مدیرعامل و معاون امدادونجات جمعیت
هاللاحمر استان بیان کرد :ارایه خدمات خالصانه
و ایثارگرانه اعضای هاللاحمر بر کسی پوشیده
نیست،همکاریوهماهنگیمنسجمبادستگاهها
توسطایننهادقابللمساست.

استان
نائب رئیس اتاق اصناف مشهد خبرداد:
اولین تفاهم نامه اصناف ایران با اتاق
پیشه وران در مشهد منعقد شد
نائب رئیس اتاق اصناف مشهد گفت :اولین هیئت به
نمایندگی از اصناف ایران به افغانســتان فرستاده شد و
هیئتی نیز از سوی آنان به اینجا آمدند و تفاهم نامه ای
میان  20اتحادیه صنفی در مشــهد با اتاق پیشه وران
هرات به امضاء رســید .به گزارش شــهروند  ،محسن
خاوری هاشــمی نائب رئیس اتاق اصناف مشــهد در
نشست خبری ویژه ای با اشــاره به اینکه ایران در حال
از دست دادن بازار در کشورهای دیگر است ،خاطرنشان
کرد :ترکیه ،افغانستان و پاکستان ســهمی از بازارها را
اشــغال میکنند ،تاکنون تجار به دنبال صدور کاال به
کشــورهای دیگر بودند اما اکنون ،تعاملی با افغانستان
انجام شده تا بازار تولید دراین مقصدهای تجاری ایجاد
شود  .وی با بیان اینکه قرار اســت در مشهد نمایشگاه
تولیدکنندگان برتر پوشــاک مشهد برگزار شود ،افزود:
در این نمایشگاه حدود  40تولید کننده برتر شرکت می
کنند و تمام توزیعکنندگان پوشاک سراسر کشور و در
صورت امکان کشورهای همسایه مثل عراق ،افغانستان
و حتی روسیه از مدعوین این نمایشگاه هستند.
خاوری خاطرنشــان کرد :با همکاری اداره کار و امور
اجتماعی تسهیالت  4درصدی در اختیار اشخاصی قرار
می گیرد که در منزل در حال تولید هستند و سقف این
وامها حدود  80میلیون تومان اســت که کمک خوبی
برای مشاغل خانگی یا بانوان بیسرپرست است که می
توانند در داخل خانه مشــغول به کار شوند .نائب رئیس
اتاق اصناف مشــهد با اشــاره به طرح نظارت و بازرسی
شب یلدا گفت  :سال قبل ،هزار و  575واحد بررسی شد
که  129فرم تخلف بــه ارزش ریالی  33میلیون تومان
در مدت  6روز داشتیم ،امســال نیز هزارو  831واحد را
بررسی کردیم که  406فرم تخلف به ارزش ریالی 134
میلیون تومان در مدت  11روز صادر شــد که این نشان
می دهد که ســطح بررسیها نســبت به سال گذشته
تقویت شده اســت .همچنین ،ســید جمال کاظمی،
مدیر بازرســی و نظارت اصناف مشهد افزود :به ازای هر
 29مصرف کننده در خراسان رضوی یک واحد صنفی
وجود دارد و جمعیت صنفی خراســان رضوی  9درصد
جمعیت صنفی کشــور و سهم صنوف تولیدی استان از
بازار کشور  22درصد اســت .وی خاطرنشان کرد :هزار
و  807واحد صنفی دارای پروانه کســب در بخشــهای
تولیــدی ،توزیعــی ،خدماتی و فنی خراســان رضوی
فعالیت می کنند و در مجمــوع  218هزار و  678واحد
صنفی در خراسان رضوی فعالیت دارند .کاظمی از سهم
 48درصدی بودن صنوف توزیعی در مشــهد خبرداد و
گفت  :فعالیت حدود  17درصد از این تعداد تولیدی16 ،
درصد خدماتی و بیش از  18درصد خدمات فنی است.
کاظمی بــا بیان اینکه  513اتحادیــه صنفی در 26
شهرستان خراسان رضوی فعالیت می کنند ،نسبت به
آگهی های صنفی غیرمجاز به مردم هشدار داد و گفت:
مجوز شغلی که عموما همان پروانه تاسیس است نمی
تواند مالک درج آگهی باشــد زیرا اخذ پروانه تاسیس
به این معناســت که دارنده آن در آینده یک مجموعه
صنفی را تاسیس خواهد کرد در حالی که این مجموعه
صنفی االن وجود ندارد.

