
  

شهرستان 6
۲۷ پایانه مرزی در کشور فعالیت دارد

مشهد- ایرنا- معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: هم اکنون ۲۷ پایانه مرزی 
برای تسهیل رفت و آمد در کشور فعالیت دارد که زمینه ساز اشتغال خوبی 

هم در این مناطق شده است.
عبدالهاشم حسن نیا پنج شنبه شب در سفر به شهرستان تایباد و بازدید 
از پایانه مرزی دو غارون افزود: مبادالت تجاری مرزی اعم از ورود و خروج 
مسافر و ترانزیت انواع کاال یکی از شاخص های اصلی در برقراری ارتباط بین 
کشورهای همسایه و نیز امرار معاش مرزنشینان است و امروزه تبادالت کاال و 
مسافر سبب توسعه اقتصاد دو طرفه در مرزها شده است از این رو باید تمام 

تالش خود را در استفاده بهینه از پایانه های مرزی انجام دهیم.
وی ادامه داد: یکی از دغدغه های پایانه های مرزی افزایش سوخت به ویژه 
در پایانه های بزرگ است که نیازمند حمایت همه جانبه دستگاه های دولتی 
از حوزه حمل و نقل و ترانزیت کشور است. رئیس سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای گفت: پایانه مرزی بازرگان یکی از معبرهای اصلی کشور در 
استان آذربایجان غربی قرار دارد و با توجه به موقعیتی که دارد به عنوان 
دروازه ای به اروپا از طریق ترکیه محسوب می شود و رتبه نخست واردات در 
کشور را از آن خود کرده است. حسن نیا ادامه داد: استان آذربایجان از این 
لحاظ که با سه کشور دیگر هم مرز است می تواند در بحث مبادالت تجاری 
بسیار تأثیرگذار باشد و از این حیث در بین سایر پایانه های مرزی کشور حائز 
اهمیت است. وی از راه اندازی مرز جدید رازی خبر داد و افزود: توسعه و 
ساماندهی پایانه مرزی رازی خوی به عنوان یکی از مبادی ورود و خروج به 
کشور دوست و همسایه ترکیه از اهمیت باالیی برخوردار است زیرا نقش به 
سزایی در توسعه و مبادالت اقتصادی دارد. پایانه مرزی دوغارون در فاصله 
۱۸ کیلومتری شهر تایباد قرار دارد. روزانه بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر مسافر 
اعم از اتباع ایرانی و خارجی در این پایانه تردد دارند. شهرستان ۱۲۰ هزار نفری 

تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.

نرخ اجاره بها در سنندج بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش 
یافته است

سنندج - ایرنا - رئیس اتحادیه مشاوران امالک سنندج گفت: امسال نرخ 
اجاره بها در این شهر نسبت به سال گذشته در نقاط مختلف از ۵۰ تا ۱۰۰ 
درصد افزایش یافته است. وریا احسن روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا اظهار داشت: قیمت اجاره مسکن در مناطق مختلف این شهر با توجه 
به وضعیت ساخت و سازها و بافت شهری متفاوت است. وی با بیان اینکه 
این مشکل در اغلب نقاط استان و کشور وجود دارد، اضافه کرد: در حال 
حاضر ارگان یا مسئولی توان تعیین نرخ اجاره بهای مسکن را ندارد، چرا که 
قیمت ها سلیقه ای و طبق نظر خود صاحب ملک تعیین می شود. رئیس 
اتحادیه مشاوران امالک سنندج یادآور شد: قانون و عدد و رقمی برای نرخ 
اجاره مسکن تعیین نشده و این موضوع باعث نابسامانی در این حوزه و فشار 
به قشر ضعیف جامعه شده است. احسن اضافه کرد: به دلیل باال بودن 
نرخ اجاره مسکن، مردم به حاشیه شهر روی آورده و این موضوع ارتباطی به 
اتحادیه نیز ندارد، زیرا قیمت گذاری وجود ندارد تا بتوان بر آن نظارت کرد. وی 
باال رفتن قیمت فروش مسکن را در افزایش نرخ اجاره بها بسیار مؤثر دانست 
و اظهار داشت: سایت دیوار و عرضه مسکن در آن برای اجاره و خرید و 
فروش، تأثیر منفی بر این بازار گذاشته است. رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
سنندج راه حل این مشکل را تعیین شرایط نرخ اجاره بها توسط قانونگذار در 
مجلس دانست و افزود: در صورتی که چنین قانونی مصوب شود، اتحادیه نیز 
می تواند بر قیمت ها نظارت داشته و با مشاوران ملکی متخلف برخورد کند. 
جمعیت شهرستان سنندج حدود ۵۰۰ هزار نفر است و یک هزار و ۱۰۰ مشاوره 

امالک در آن فعالیت دارند.

وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد
رونق تولید و اشتغال با به کارگیری توسعه کشاورزی 

اقتصادی
با  بلوچستان،  و  سیستان  کشاورزان  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر 
آخرین  از  بهره گیری  با  استان  کشاورزی  بخش  مسئوالن  هماهنگی 
یافته های تحقیقاتی، کشت اقتصادی ترین محصوالت را در منطقه توسعه 
و ترویج کنند. به گزارش ایسنا، محمود حجتی در بازدید از باغات میوه های 
گرمسیری روستای گرکان زرآباد شهرستان کنارک در جمع خبرنگاران، 
اظهار کرد: شرایط خاص منطقه، بکارگیری شیوه های مدرن و نوین آبیاری، 
نهال های کشت بافتی رونق تولید کشاورزی و کسب و کار اقتصادی را 

سرعت بخشیده و اشتغالزایی پایدار را در منطقه به دنبال داشته است.
وی از کشاورزان منطقه خواست با هماهنگی مسئوالن بخش کشاورزی 
استان با بهره گیری از آخرین یافته های تحقیقاتی، کشت اقتصادی ترین 
جهاد  سازمان  رئیس  کنند.  ترویج  و  توسعه  منطقه  در  را  محصوالت 
کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در جریان بازدید مهندس حجتی 
وزیر جهاد کشاورزی از باغات میوه های گرمسیری شهرستان کنارک گفت: 
سیستان و بلوچستان شرایط مناسبی برای توسعه و کشت محصوالت 
گرمسیری را داراست و در حال حاضر بالغ بر ۸۵۰۰ هکتار از اراضی استان 
به کشت میوه های گرمسیری اختصاص دارد که ۵۵۰۰ هکتار آن بارور 
است و سالیانه ۱۲۲ هزار تن محصول گرمسیری تولید و روانه بازار مصرف 
می شود. زورقی افزود: بیشترین سطح زیر کشت محصوالت گرمسیری 
در استان مختص باغات موز است. ۴۸۰۰ هکتار موزستان در سیستان 
و بلوچستان وجود دارد که ۲۸۰۰ هکتار آن بارور است. وی تصریح کرد: 
رئیس  برداشت می شود.  استان  در  موز  تن  از ۹۳ هزار  بیش  سالیانه 
سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: ۴۰۰۰ هکتار از باغات موز استان در 

منطقه زرآباد شهرستان کنارک است.  

به منظور افزایش سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات 
۱9۵ صورت گرفت

پاسخگویی  زمان  مدت  میانگین  سنجش  در  گلستان  منطقه  مخابرات 
شکایات ) AHT (  سامانه ۱۹۵ با کسب امتیاز ۰.۸۱ حائز رتبه اول کشوری شد 
. به منظور افزایش سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ رضایت کاربران 
و رسیدگی به شکایت های مردمی در حوزه های مختلف ارتباطات و فناوری 
اطالعات شامل تلفن ثابت، اینترنت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات 
و دفاتر پیشخوان راه اندازی شده است. نظر به حساسیت واهمیت در جلب 
حداکثری رضایت مشتریان وپیگیری وپاسخگویی به شکایات سامانه ۱۹۵ در 
حوزه مدیریت منطقه گلستان تحت نظر مستقیم مدیریت دفترمدیر منطقه 
توسط مدیریت منطقه  پذیرد. همچنین شکایات سامانه فوق  صورت می 
گلستان ومعاونت حقوقی تنظیم مقررات مخابرات ایران ومنطقه شمال شرقی 
سازمان تنظیم مقررات به طور مستقیم رصد می گردد . قابل ذکر است 
کاربران سرویسهای ارتباطی، فناوری اطالعات و پستی می توانند با مراجعه 
به سایت bazrasi.tci.ir ویا سایت cra.ir.۱۹۵//:https، تماس با تلفن 
گویای ۱۹۵و یا صندوق پستی ۱۹۵-۱6۳۱۵، شکایت های خود را از سرویسهای 

مختلف حوزه ICT ثبت و پیگیری کنند.
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نگاهی به ظرفیت های اقتصادی کرمان؛

رنگین کمان ارزآوری از یک استان کویری کشور

شهردار بندر عباس:

کار و تالش دستگاه قضایی موجب عدالت و صیانت از حقوق فردی و اجتماعی می شود

کرمان – بزرگترین استان کشور هر چند نفت ندارد اما 
مانند محصوالت  به فردی  پتانسیل های منحصر  وجود 
کشاورزی و معادن، میلیون ها دالر ارز ناشی از صادرات 

را عاید اقتصاد کشور می کند.
خبرگزاری مهر – گروه استان ها: استان کرمان ۳۰ درصد 
از وسعت ایران را در برگرفته است اما این استان بهره ای از 
منابع نفتی کشور نبرده است با این وجود مردم این استان 
با تالش و کوشش عرصه های مختلف دیگری را برای خلق 

ثروت ایجاد کرده اند.
ساالنه میلیون ها دالر ارز از مسیر تولید انواع محصوالت 
و همچنین  وابسته  و صنایع  معدنی  مواد  و  کشاورزی 
صنایع دستی عاید استان کرمان می شود که نقش تعیین 

کننده ای در پیشرفت و توسعه استان کرمان دارد.
از  تولید پسته، خرما، معادن مختلف  میان،  این  در 
جمله صنایع فوالد و مس و صادرات فرش از مهمترین 

قابلیت های ارزآوری استانی محسوب می شود.
کرمان بازار تولید پسته جهان را در اختیار دارد

کرمان از جمله استان هایی است که بیشترین عرصه 
باغی کشور را در اختیار دارد و باغ های گسترده پسته در 
دشت های کرمان، رفسنجان، انار، زرند، راور، سیرجان و 
شهربابک موجب شده است بخش عمده پسته کشور در 

استان کرمان تولید می شود.
این محصول طی ۴۰ سال گذشته به صورت مکرر بخش 
عمده ای از بازار جهانی را در اختیار داشته است و هر سال 
۹۰ درصد از محصول تولیدی استان کرمان به کشورهای 
عربی، آسیای میانه، قاره آمریکا، اروپا، آسیای دور به ویژه 
چین صادر می شود و با وجود تحریم ها به دلیل انحصاری 

بودن بازار هیچ گاه صادرات پسته متوقف نشده است.
کشور  عاید  پسته  تولید  طریق  از  سال  هر  که  ارزی 
می شود ۱.۵ تا ۱.۷ میلیارد دالر است که یکی از بزرگ ترین 
چرخه های مالی در زمینه محصوالت کشاورزی در جهان را 
شامل می شود. در استان کرمان ساالنه ۱۵۰ هزار تن پسته 
برداشت می شود و بیش از یک میلیون نفر در این زمینه 

مشغول به کار هستند.
۳۰۰ هزار هکتار باغ کشاورزی و هزاران کارخانه و کارگاه 
در این استان وجود دارد و به صورت مشخص پسته به 
اروپای مرکزی، روسیه،  چین و هنگ کنگ، کشورهای 
به صورت  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  و  عراق  ترکیه، 

گسترده صادر می شود.
مهد تولید پسته در کرمان، شهر رفسنجان است که ۴۰ 
هزار هکتار باغ بارور پسته را در خود جای داده است اما 
ادامه روند ارزآوری پسته و تولید این محصول صادراتی 
ارزآور به حمایت دولت، تأمین آب و نهاده های تولید و 
حمایت های بیمه ای در زمان تغییرات اقلیمی نیاز مبرم 

دارد.
خرما دومین محصول کشاورزی صادراتی کرمان

استان کرمان نخستین سطح زیر کشت پسته در کشور 
را به خود اختصاص داده است و از نظر تولید خرما نیز این 

استان رتبه دوم تولید را دارد.
هر چند که با کیفیت ترین خرمای کشور با نام مضافتی 
تولید  کرمان  استان  و شرق  بم  در شهرستان  صادراتی 
می شود اما گسترده ترین نخلستان های استان کرمان در 
جنوب استان و در هفت شهرستان جیرفت، قلعه گنج، 

رودبار، منوجان، کهنوج، فاریاب، عنبرآباد وجود دارد.
این  در  خرما  تولید  بهبود  برای  اخیر  سال های  طی 

شهرستان ها طرح های کشت رقم های پر بهره و جایگزینی 
با درختان کهنسال در دستور کار قرار گرفته است و صنایع 
وابسته به خرما به ویژه در بحث بسته بندی نیز شکل 

گرفته است.
مهمترین بازار مصرف خرما در کشورهای اسالمی و در 
ایام ماه رمضان شکل می گیرد و متأسفانه سیاست های 
سال  در  خرما  کردن صادرات  محدود  زمینه  در  اشتباه 
جاری مشکالت فراوانی را برای صادر کنندگان ایجاد کرد و 

بخشی از بازار جهانی از دست رفت.
با این وجود مشتری های بالقوه خرما هر سال برای پیش 
خرید محصول خرمای صادراتی استان کرمان اقدام به 

پیش خرید محصول با قیمت های مناسب می کنند.
ساالنه ۱6۰ هزار تن خرما در شمال استان کرمان و ۲۰۰ 
هزار تن خرما در جنوب استان کرمان تولید می شود که 

بخش قابل توجهی از این محصول صادر می شود.
۹۰ درصد ارقام خرما مضافتی است و ارقام دیگر خرما 
نظیر پیارم، زاهدی، شمسایی، پرکو، قصب، هفتاد گزی و 

… نیز در استان وجود دارد.
۳۴ هزار هکتار نخلستان در استان کرمان وجود دارد 
و محصول خرمای ایران به صورت سنتی به کشورهای 
کشورهای  و  چین  مالزی،  روسیه،  همچنین  اسالمی 

اروپایی صادر می شود.
یک سوم نخلستان های کشور در استان کرمان وجود 
این  از صادرات  از ۵۰ میلیون دالر  دارد و ساالنه بیش 

محصول عاید کشور می شود.
دومین ذخایر مس جهان در کرمان قرار دارد

ریشه دارترین فاکتور ارزآوری استان کرمان تولید مس 
است که موجب اشتغال هزاران نفر در بخش معدن و 

صنایع وابسته به آن شده است.
غنی ترین و گسترده ترین ذخایر مس آسیا در کرمان و 

به ویژه منطقه سرچشمه قرار دارد ذخایر مس در این 
منطقه موجب شده است ایران جزو ۱۰ تولید کننده برتر 
مس در جهان باشد، هر چند به صورت سنتی سرچشمه 
که شهری کوچک در ارتفاعات شهرستان رفسنجان است 
به عنوان تولید کننده عمده مس در ایران شناخته می شود 
کرمان  استان  شهرستان های  اکثر  در  مس  معادن  اما 
وجود دارد و هر سال بخش جدیدی از این معادن افتتاح 

می شود.
صنایع تولید فلز مس نیز در استان کرمان جایگاه ویژه 
ای دارد و از خام فروشی در این زمینه جلوگیری می شود.

۵.۸ میلیارد تن ذخایر معدنی مختلف اثبات شده در 
استان کرمان وجود دارد که ۴۴ درصد این ذخایر را مس 

تشکیل می دهد.
در حال حاضر مجتمع مس سرچشمه اولین تولیدکنندهٔ 
مس در ایران است که تحت پوشش شرکت ملی صنایع 

مس ایران قرار دارد.
اجرای طرح های توسعه ای در معادن سرچشمه به همراه 
سرمایه گذاری در صنایع مس استان کرمان بزرگترین 
صنایع مس کشور را در استان کرمان ایجاد کرده است که 

میلیاردها دالر عاید کشور می کند.
فرش ۸۰ میلیون دالری در کرمان

کرمان جزو اصیل ترین استان های کشور در زمینه تولید 
فرش است و دست بافتهای استان به قالی کرمانی شهرت 
دارند و گلیم شریکی پیچ که ثبت جهانی می باشد نیز در 

شهرستان سیرجان تولید می شود.
هم اکنون ۷۰ هزار دالر بافنده فرش در استان کرمان 
مشغول به کار هستند که که در اکثراً در شهرستان های 
شمالی استان کرمان به خصوص راور، کرمان، سیرجان، 

بافت پراکنده هستند.
این افراد زمینه ارزآوری ۸۰ میلیون دالری برای استان 

کرمان ایجاد کرده است.
استفاده از طرح های اصیل کرمان، رنگهای طبیعی و تار 
و پودی که از کرک دام های استان کرمان به دست می آید 
زمینه را برای تولید یک دست بافت بی نظیر فراهم کرده 

است.
یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دالر ارزش مبادالت فرض 
ایران ۳۲ درصد  که سهم  است  در جهان  بافت  دست 
است، مشخصاً پتانسیل فرض کرمان بسیار باالتر از رقمی 
۸۰ میلیون دالر است زیرا بافت فرش در فرهنگ کرمان 
همه مردم کرمان وجود دارد اما متأسفانه سیاست های 
حمایتی در زمینه تولید و صادرات این محصول نتوانسته 

شرایط مطلوب را فراهم کند.
صنعت پوالدین کرمان یکه تازی می کند

در کنار تولید فلز مس در استان کرمان این استان در 
زمینه تولید فوالد نیز جایگاه قابل قبولی در کشور دارد و 
جز سه استان برتر در زمینه تولید فوالد در کشور محسوب 

می شود.
۳6 درصد از ذخایر معدنی استان کرمان در زمینه سنگ 
آهن است که به صورت خاص معادن گسترده جالل آباد 
در شهرستان زرند و معادن و مجتمع صنعتی گل گهر 
در سیرجان دو قطب اصلی تولید فوالد در استان کرمان 
است. آنچه که موجب خوشحالی در صنعت فوالد استان 
کرمان است کامل شدن زنجیره تولید فوالد و عدم خام 
فروشی می باشد، اقدامی که با تالش، صنعتگران کرمانی 
طی ۱۰ سال اخیر روی داده است و طرح های توسعه فوالد 

در کرمان همچنان ادامه دارد.
قرار است با اجرای این طرح ها در پایان سال ۹۹ با تولید 
۱۰ میلیون تن شمش فوالد استان کرمان به عنوان قطب 
فوالدی کشور شناخته شود که در این خصوص نیز کرمان 

جزو استان های ارزآور محسوب می شود.

شهردار بندرعباس گفت: در نظام جمهوری اسالمی، 
انتظار عموم مردم از دستگاه قضایی، بسط و گسترش 
و  تولید  موانع  رفع  امنیت،  گسترش  و  تامین  عدل، 
و  بیت المال  حفظ  جهت  در  مجاهدت  سرمایه گذاری، 
احقاق حقوق مظلومان، برخورد و مقابله با قانون شكنان 

و متجاوزین به حقوق و امنیت عمومی جامعه است.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
قوه  هفته  گرامیداشت  با  امینی زاده  عباس  بندرعباس، 
قضائیه اظهار کرد: سالروز شهادت مظلومانه آیت ا... دکتر 
بهشتی و جمعی از مسووالن کشورمان در هفتم تیر سال 
۱۳6۰در تقویم رسمی جمهوری اسالمی ایران به عنوان روز 
قوه قضاییه نامیده شده که بی گمان این قوه یکی از ارکان 
مهم اجرای عدالت، برقراری نظم و امنیت در جامعه و 
به عنوان پناهگاه مردم در نظام اسالمی به شمار می رود.

وی با تاکید بر اینکه بر این اساس، موفقیت قوه قضائیه، 
محسوب  ما  بزرگ  ملت  و  کشور  برای  مباهات  مایه 

با  ایران  اسالمی  قضائیه جمهوری  قوه  افزود:  می شود، 
پاسداری از قانون اساسی و سرلوحه قرار دادن رهنمودها و 
ارشادات مقام عظمای والیت به عنوان رکن اساسی نظام، 
مسوولیت خطیر و حساسی را در پشتیبانی از حقوق فردی 

و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت عهده دار است.
شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: مروری گذرا بر چهار 
دهه برپایی نظام جمهوری اسالمی بیانگر این است كه 
اسالم  مقدس  شرع  از  بهره جستن  با  قضایی  دستگاه 
دستاوردهای شگرفی را در زمینه های تدوین لوایح قضایی، 
از وقوع جرم، اصالح  كاهش اطاله دادرسی، پیشگیری 
مجرمان، احیای حقوق عامه و گسترش آزادی های مشروع 
برداشته است. امینی زاده گفت: کار و تالش در دستگاه 
قضایی عالوه بر رضایت خداوند متعال، عاملی بسیار مهم 
در ایجاد عدالت و صیانت از حقوق فردی و اجتماعی است 
که همواره مورد تاکید مقامات عالی نظام بوده و همواره  
اساس همه تالش ها در این دستگاه بزرگ و کارساز باید 

تاکید بر اجرای قانون و بسط عدالت درهمه ابعاد باشد.
جمهوری  نظام  در  کرد:  تصریح  مسئول  مقام  این 
اسالمی، انتظار عموم مردم از دستگاه قضایی، بسط و 
گسترش عدل، تامین و گسترش امنیت، رفع موانع تولید 
و سرمایه گذاری، مجاهدت در جهت حفظ بیت المال و 
احقاق حقوق مظلومان، برخورد و مقابله با قانون شكنان 
و متجاوزین به حقوق و امنیت عمومی جامعه است تا 
از این طریق بستر برای دستیابی به یك جامعه اسالمی 
پیشرفته و برخوردار از اخالق و ارزش های دینی و علوی 

بیش از پیش فراهم شود.
شهردار بندرعباس در انتها نیز گفت: نامگذاری یکم تا 
هفتم تیر به نام هفته قوه قضائیه، فرصتی مغتنم برای 
تکریم خادمان و تالش گران خدوم و متعهد عرصه قضا 
شهیدان  خاطره  و  یاد  پاسداشت  و  گستری  عدالت  و 
واال مقام این عرصه و نیز تبیین اهمیت و جایگاه خطیر 

دستگاه قضایی در جامعه است.

مسئول بسیج مساجد سپاه گیالن خبرداد؛
آغاز عملیات احداث یکصد واحد مسکونی مناطق سیل زده گلستان

مسئول بسیج مساجد و محالت سپاه قدس استان گیالن از آغاز عملیات 
احداث یکصد واحد مسکونی مناطق سیل زده گلستان خبر داد.

به گزارش روز جمعه ایرنا حجت االسالم حاتم نصیری نژاد در نشست 
تخصصی با رئیس سازمان بسیج رسانه گیالن اظهار داشت: برای اجرای 

هر یک از این واحدها حدود ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار نیاز است.
۰وی افزود: این واحدها در روستاهای گمیشان استان گلستان احداث 
می شود که به هر واحد ۴۰۰ میلیون ریال تسهیالت بانکی و ۱۰۰ میلیون 

ریال کمک بالعوض پرداخت می شود.
حجت االسالم نصیری نژاد ادامه داد: مابقی هزینه های این واحدها از 

سوی مردم نوعدوست و خیر استان گیالن تأمین می شود.
مسول بسیج مساجد و محالت سپاه قدس گیالن همچنین با اشاره به 
اینکه همزمان عملیات تجهیز و بازسازی ۲۰۰ واحد مسکونی این مناطق نیز 
آغاز شده، خاطر نشان کرد: عالوه بر احداث و تجهیز، هر واحد مسکونی 

مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال جهت خرید لوازم اولیه زندگی نیاز دارد.
حجت االسالم نصیری نژاد در ادامه با بیان اینکه مردم سیل زده استان 
گلستان منتظر کمک های نوعدوستانه مردم شریف گیالن هستند تاکید 
کرد: در این راستا هماهنگی های الزم با نماینده ولی فقیه و امام جمعه 

رشت دریافت و جذب این کمک ها به عمل آمده است.
و  تالش  شهرستان های  تشیع  و  تسنن  اهل  علمای  با  دیدار  از  وی 
رضوانشهر خبر داد و یادآور شد: بزودی باهماهنگی ارکان مساجد هدف 

این شهرستان ها کمک های مردمی این مناطق برای استان گلستان جذب 
می شود.

با اعالم  رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیالن نیز در این نشست 
اقشار  با دیگر  این استان همراه  اینکه اعضای بسیج رسانه و رسانه های 
مختلف نقش مؤثری در کاهش آالم و نیازهای مردم سیل زده گلستان 
دارند، اظهار داشت: در این راستا هماهنگی های الزم در خصوص نشر و 

رسانه ای کردن کمک های مردمی انجام شد.
تجهیز  و  و ساخت  تسریع  در  رسانه ها  اقدام  این  افزود:  پارسا  مهدی 

واحدهای مسکونی سیل زده تأثیر مثبتی دارد.
وی یکی دیگر از اقدامات ارزنده رسانه های استان گیالن را همراهی با 
رسانه های استان گلستان برشمرد و یادآور شد: این اقدام رسانه های گیالن 
به عنوان یک حرکت جهادی، فرهنگ امداد رسانی و ترویج امداد رسانه ای 

است.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیالن همچنین از حضور خبرنگاران این 
استان در مناطق سیل زده گلستان خبر داد و خاطر نشان کرد: خبرنگاران 
گیالنی در مناطق سیل زده گمیشان ضمن تهیه خبر و مصاحبه، با تولید 
کلیپ و مستندهای کوتاه صحنه های شور و شعور از مراحل مقدماتی اجرا 

و پایانی این طرح و صبوری مردم را خلق می کنند.

روزنامه صبح ایران


