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دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر مشکین 
دشت با تعدادی از جانبازان ٨ سال دفاع مقدس

 به گزارش خبرنگار مریم هاشمی توانا، 
طی سلس�له دیدارهای مدیریت شهری 
مش�کین دش�ت با خانواده معظم شهدا 
و جانب�ازان مهندس صفرخانلو ش�هردار 
مش�کین دش�ت،دژکام عض�و ش�ورای 
اس�امی ش�هر، پاس�دار توزن�ده جانی 
فرمانده حوزه بس�یج ۳۲۱ شهید باهنر و 
ذولفقاری مسئول س�تاد یادواره شهدای 

مشکین دشت ، نماینده بنیاد شهید شهرستان فردیس و دیگر همراهان، با تعدادی از 
یادگاران و جانبازان دوران ۸ سال دفاع مقدس دیدار کردند.

مدیریت شهری و فرماندهی حوزه بسیج شهید باهنر در این دیدارها ضمن قدردانی و تجلیل 
از این عزیزان از آنان به عنوان اس��طوره های مقاومت و ایثار نام بردند.  این دیدارها که در منزل 
جانبازان سرافراز ) عابدی ، گچلو و صحاب قانع ( انجام پذیرفت ، ضمن پیگیری برخی مشکالت 

جانبازان گرانقدر با اهدا هدیه و دعا برای سالمتی همه این عزیزان پایان پذیرفت.

 
 راه اندازی نخستین واحد آموزش یگان حفاظت

 بنادر کشور در بوشهر
عصرآزادی / سرپرستی بوشهر:  فرمانده یگان حفاظت بنادر استان بوشهر گفت: دوره 
آموزشی ضابطیت کلیه ماموران یگان حفاظت استان بوشهر توسط نماینده دادستان 

شهرستان برگزار شد.
ب��ه گزارش روابط عموم��ی اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان بوشهر، شهریار محمدزاده فرد 
روز شنبه در تش��ریح این خبر اظهار کرد: با برگزاری دوره ضابطیت بزودی کارت ضابطیت این 
ماموران صادر خواهد شد. وی بیان کرد: برگزاری دوره های آموزشی از اولویت های فرمانده یگان 
حفاظت بنادر استان بوشهر است که به فراخور نیاز نسبت به برگزاری آن در بخش های مختلف 
اقدام می شود. محمدزاده فرد ادامه داد: برای نخستین بار در یگان های حفاظت بنادر کشور واحد 
آم��وزش یگان حفاظت در اداره کل بنادر و دریانوردی ایج��اد شده که وظیفه این واحد آموزش 
ماموران برای حصول پاسداری و انجام امور انتظامی است. وی اظهار کرد: این آموزش ها همچنان 
به نگهبانان شرکت های تابعه موجود در بندر برای اصول نگهبانی ارائه می شود. محمدزاده فرد در 
بخش دیگری از صحبت   های خود در ارتباط با اهمیت لحاظ اقدامات کنترلی توسط یگان حفاظت 
بنادر گفت: به عنوان نمونه ورود پمپ تخلیه آب بنزین سوز به شناورهای چوبی براساس دستور 
العمل سازمان بنار و دریانوردی ممنوع است که این تصمیم به عنوان گامی در جهت پیشگیری از 
حوادث ناگواری مانند آتش سوزی، توسط یگان حفاظت استان بوشهر اجرایی می شود. وی افزود: 
در ارتباط با شناورها نیز کنترل الزم انجام می شود تا از ورود کاالهای ممنوعه و مسافرغیرمجاز 
دریایی جلوگیری شود. وی گفت: ماشین آالت و تجهیزات اعم از س��رزمینی یا وارداتی نیز باید 
دارای شناسنامه و در نهایت کارت وسیله و پالک منطقه ویژه اقتصادی برای آنها صادر می شود 
که هنگام خروج فک پالک آنها توسط یگان حفاظت بنادر استان بوشهر انجام می شود. محمدزاده 
در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار کرد: برخی وظایف نیروی فراجا یگان حفاظت سازمان 
بنادر و دریانوردی انجام می دهد که این مهم تاکنون در پنج بندر استان بوشهر محقق شده است. 
وی ادامه داد: تعامل سازنده با ارکان داخلی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و سایر نهادها 
و دستگاه های مرتبط در امور انتظامی، قضایی و حفاظتی در اولویت راهبردی یگان حفاظت این 

اداره کل است که تاکنون اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است.

فعالیت ۲۹ اکیپ دامپزشکی کرمانشاه در تاسوعا و عاشورا
عصرآزادی / سرپرستی کرمانشاه: معاون سامت اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه 
گفت: ۲۹ اکیپ ثابت و س�یار دامپزش�کی در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در 

استان بر ذبح دام های نذری نظارت خواهند کرد.
 شاهرخ یارویسی معاون سالمت اداره  کل دامپزشکی استان کرمانشاه اظهار کرد: در روز های تاسوعا 
و عاشورای اکیپ های دامپزشکی در س��طح استان در راستای صیانت از سالمت و بهداشت عمومی 
شهروندان با توجه به عوامل بیماری زای مش��ترک بین انسان و دام که متأسفانه زیاد و دسته بندی 
در گروه های باکتریایی، ویروسی و انگلی با بیماری های هاری، تب مالت، تب خونریزی دهنده کریمه 
کنگو، آنفوالنزای فوق حاد پرندگان و... است، فعال هستند. وی ادامه داد: دامپزشکی استان در همین 
راستا با تأمین و تجهیز ۲۹ اکیپ ثابت و سیار متشکل از ۵۶ نیروی دامپزشک، کارشناسان بهداشت 
گوشت، ناظر ذبح شرعی در ایام تاسوعا و عاشورا از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ بر ذبح و معاینه الشه های 
دام های نذری شهروندان نظارت خواهند داشت. معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه 
با اشاره به فعالیت تمامی کشتارگاه های دام استان در روز های تاسوعا و عاشورا، گفت: در ایام ذکر شده 
تمامی کشتارگاه ها به صورت رایگان آماده ارائه خدمات در خصوص ذبح دام، پوست کنی، فرآوری و 
سایر خدمات به شهروندان هستند. وی لزوم آگاهی شهروندان از خطر ابتال به بیماری های مشترک 
دام و انسان به ویژه تب کریمه کنگو، بروسلوز و کیست هیداتید تاکید کرد و افزود: حتی المقدور برای 
حفظ سالمتی خود و خانواده از ذبح دام در منازل خودداری کنند در غیر این صورت رعایت نکات 
بهداشتی از جمله پوشیدن لباس، دس��تکش، چکمه و ماسک هنگام ذبح بسیار حائز اهمیت است 
و افراد در صورت رعایت نکردن موارد بهداشتی هنگام ذبح ممکن اس��ت به بیماری های خطرناک 
مشترک مبتال شوند. وی در پایان به هم استانی ها توصیه کرد، چنانچه امکان دارد گوشت قربانی شده 

را به مدت ۲۴ ساعت در دمای یخچال نگهداری و بعد مصرف کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشاه:

۲۰ پایگاه انتخاب رشته برای کنکوری ها در کرمانشاه 
فعال می شود

عصرآزادی / سرپرس�تی کرمانش�اه: مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از 
فعال ش�دن ۲۰ پایگاه از س�وی آموزش و پرورش استان برای مشاوره و انتخاب رشته 

کنکوری ها خبر داد. 
سلمان محمدی اظهار کرد: از این تعداد هشت پایگاه در شهر کرمانشاه و مابقی در شهرستان های 
استان فعال است. محمدی با اشاره به فعال شدن پایگاه های انتخاب رشته آموزش و پرورش استان 
از روز شنب��ه)۱۵ مرداد(، گفت: این پایگاه ها تا پایان مهلت انتخاب رشته کار مش��اوره و انتخاب 
رشته داوطلبین مجاز را انجام خواهند داد. مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با تاکید بر 
اینکه کار انتخاب رشته در پایگاه های انتخاب رشته آموزش و پرورش توسط نرم افزارهای معتبر و 
آنالین انجام می شود، افزود: در این پایگاه ها عالوه بر کار انتخاب رشته، مشاوره نیز به کنکوری ها 
ارائه می شود.  محمدی هزینه مشاوره و انتخاب رشته در پایگاه های آموزش و پرورش را برای هر 
داوطلب ۱۵۰هزار تومان اعالم کرد. محمدی در ادامه به داوطلبین مجازی که قصد انتخاب رشته 
دارند، خواست برای انتخاب رشته خود به پایگاه های معتبر مراجعه کرده و با هر کسی مشورت 
نکنند. مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با بیان اینکه انتخاب رشته باید بر اساس توانایی، 
عالیق و استعدادهای داوطلب انجام شود، تاکید کرد: داوطلبین مجاز به انتخاب رشته باید با در 
نظر داشتن شرایط دانشگاه، رشته و آینده شغلی آن و نیز شرایط خانوادگی و شخصی خود انتخاب 
رشته کنند.   وی ادامه داد: داوطلبین حتما با در نظر گرفتن توانایی های جسمی و روحی خود 
انتخ��اب رشته کنند و مثال اگر تحمل زندگی و تحصیل در شهر دیگری در خوابگاه را ندارند، از 

انتخاب شهرهای دور از محل سکونت خود برای تحصیل صرف نظر کنند.

اصالح و توسعه ۴۴۰۰ متر از شبکه توزیع آب شهرستان 
بوئین میاندشت

عصرآزادی / سرپرستی اصفهان: عملیات اصاح و توسعه ۴۴۰۰ متر از شبکه توزیع 
آب شهرستان بوئین میاندشت در ۴ ماهه نخست سال جاری انجام شد.

مدی��ر آبفای بوئین میاندشت با بیان این ک��ه ۱۱۰۰ متر از این عملیات ها در شهرها و ۳۳۰۰ 
متر در روس��تاها انجام شده اس��ت، خاطرنشان کرد: این عملیات در شهرهای بویین میاندشت و 
افوس و در روستاهای آغچه، قلعه اخالص و بتلیجه انجام شده است. داود باتوانی هدف از اجرای 
این پروژه ها را توزیع عادالنه آب میان مردمان شهرستان بویین میاندشت، جلوگیری از هدر رفت 
و تامین فش��ار آب مناس��ب در روستا ها بیان کرد و افزود: اصالح و توسعه شبکه های آب شهری 
و روس��تایی از برنامه های امور آبفا بویین میاندشت در طول س��ال اس��ت. وی با اشاره به این که 
شهرستان بوئین میاندشت دارای دو شهر و ۴۲ روستا است، بیان کرد: ۱۴۰۰۰ نفر در شهرها و 

۹۰۰۰ هزار نفر در روستاهای این شهرستان از خدمات آبفا بهره مند هستند.
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عص�رآزادی / س�رویس شهرس�تانها: صف�ه 
ش�مالی مقبرةالش�عرای ش�هر تبریز ب�ه بهره 

برداری رسید.
عص��رآزادی؛ یعقوب هوشی��ار اظهار ک��رد: پروژه 
نیابتی مقبره الش��عرا به صورت جدی در دستور کار 
مدیری��ت شهری قرار گرفت و ب��ا ۲۰ میلیارد تومان 
هزین��ه صفه شمالی این مجموعه تاریخی و فرهنگی 

در هفتم شهریور به بهره برداری می رسد.
وی اف��زود: روز شم��ار افتتاح این پ��روژه از اولین 
روزهای کاری مدیریت شهری نصب شده و بر همین 
اس��اس طبق وع��ده داده شده ب��ه شهروندان هفتم 
شهریور به بهره برداری می رسد. شهردار تبریز تأکید 
کرد: مقبره الشعرا یکی از جاذبه های مهم توریستی و 
گردشگری تبریز و مدفن بیش از ۴۰۰ شاعر و عارف 
از جمله شهریار، خاقانی، ثقه االسالم، قطران تبریزی 
و ... اس��ت که هر س��اله در فص��ل گردشگری تبریز 

میزبان میهمانان داخلی و خارجی می شود.
وی ادامه داد: مجموعه شه��رداری تبریز همچون 

دیگ��ر شهروندان دغدغه می��راث تاریخی و فرهنگی 
شه��ر را دارد و ب��ر همین اس��اس در چندین پروژه 
نیابت��ی، از جمله مقبره الش��عرا، مجموعه دوکمال و 
مجموعه تاریخی خانه ستارخان حضوری فعال دارد. 

هوشی��ار با اش��اره به اقدامات صورت  گرفته توس��ط 
شهرداری تبری��ز در پروژه مقبره الش��عرا اعالم کرد: 
احداث صفه ه��ای شمالی و جنوبی مجموعه،تعویض 
و مرمت کف پوش های پارک مقبره الشعرا، ساماندهی 

ورودی ای��ن مجموعه، حذف ان��واع موانع فیزیکی و 
بصری، حصارزدایی و حذف نرده های محوطه پارک، 
ساماندهی س��یستم های نورپردازی و احداث فضای 
س��بز از جمله اقداماتی اس��ت که توسط شهرداری 

تبریز در این پارک در حال انجام است.
وی اف��زود: صف��ه شمالی این مجموعه در دس��ت 
تکمیل بوده و هفت��م شهریور به بهره برداری خواهد 
رسید. مقبرةالشعرا هم اکنون در پیرامون تکیه حیدر 
در تقاطع خیابان های ثقةاالس��الم و عارف و در ضلع 
شرقی بقعه سید حمزه و مقبره قائم مقام و مالباشی 
ق��رار دارد. ای��ن اث��ر در تاریخ ۱۸ اس��فند ۱۳۸۷ با 
شم��اره ثبت ۲۵۱۹۱ به عنوان یکی از آثار ملی ایران 
به ثبت رسیده اس��ت نزدیک ب��ه دو دهه از عملیات 
مرمت و احداث این بن��ای تاریخی زمان می گذرد و 
روند کند عملیات عمرانی مقبره الش��عرا و حساسیت 
موض��وع باعث شد مدیری��ت جدید شهری و شورای 
شش��م شهر به این پروژه تاریخ��ی و فرهنگی ورود 

کرده و جزو برنامه های خود قرار دهند.

بهره برداری از صفه شمالی مقبره الشعرای تبریز
شهردار تبریز خبر داد؛

سنندج – عصر آزادی – نسرین میرکی : مدیر عامل شرکت گاز 
استان کردس�تان از پروژه های گازرسانی فعال شهرستان مرزی 
بانه بازدید کرد و در حین بازدید با اس�تقبال ساکنان کوخ نشین 

نوار مرزی این شهرستان مواجه شد .
احمد فعله گری مدیر عامل در مورد پروژه های فعال شهرستان گفت 
: در حال حاضر در شهرستان بانه ۴ پروژه فعال گازرسانی وجود دارد که 
شامل گازرسانی به مجتمع روس��تایی رشکی که شامل ۳ روستا)رشکی 
، سرس��ونج ، قوریچای( ، مجتمع روس��تایی بارآور شامل ۶ روستا)گوماو 
، س��رآش ، شیخانه ، بارآور ، برویش��کانی ، کانی مامر( مجتمع روستایی 
هنگه ژاله شامل ۹ روستا ) باشوان ، کانی سیف ، کاله دول ، محمد علی 
آباد ، قلی آباد ، هنگه ژاله ، کانی س��ورننور ، کانی س��یف بویین ، کانی 
شلیمه ( و مجتمع روس��تایی زربنه که شامل ۳ روستای زربنه ، سرقول 
و فرنه می باشد. وی افزود : هم اکنون ۱۵۶ روس��تای شهرس��تان بانه از 
نعمت گاز طبیعی برخوردارس��ت که با اتمام گازرسانی به روستاهای در 
دس��ت اقدام تعداد روستاهای گازدار این شهرس��تان به عدد ۱۷۷ مورد 
خواهد رسید و ضریب نفوذ گاز طبیعی در جمعیت روستایی از ۹۶ درصد 

فعلی به ۹۹ درصد ارتقاء می یابد.
مدی��ر عامل شرکت گاز اس��تان کردس��تان در م��ورد آخرین وضعیت 
گازرس��انی در بخش کوخ نشینان این شهرس��تان مرزی گفت : اولویت 
برنامه ریزی گازرسانی در سال جاری اتمام گازرسانی به روستاهای باالی 

۲۰ خانوار اس��ت که تا پایان سال جاری به پایان خواهد رسید ولی نکته 
حائز اهمیت گازرسانی به کوخ های شهرستان بانه است که شامل تجمع 
چند خانواده در یک مکان مشخص است که کمتر از ۲۰ خانوار بوده و در 

تقسیمات کشوری جزء روستا محسوب نمی شوند.
وی خاطر نش��ان کرد: شرکت گاز استان کردستان برای بهره مندی و 
رفاه بیش��تر مرزنشینان دلیر و شریف شهرستان بانه و در راستای تامین 
ان��رژی مستم��ر و مداوم و حف��ظ محیط زیست در طراح��ی مسیرهای 
گازرسانی روستایی طوری عمل می نماید که تعداد زیادی از کوخ ها نیز 

از نعمت گاز طبیعی بهره مند گردند.
فعله گری یادآور شد : تاکنون حدود  ۱۴۰ مجتمع کوخ نشینی در این 

شهرس��تان شناسایی شده اند که تاکنون تعداد ۴۰ سکونت گاه از آن ها 
گازرسانی شده و ۵۸ مورد دیگر نیز در مرحله گازرسانی قرار دارد و برای 
مابق��ی کوخ ها نیز برنامه ریزی منظمی صورت گرفته که تا پایان س��ال 

۱۴۰۲ به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شوند.
مدیر عامل شرکت گاز اس��تان کردس��تان در پایان سخنان خود بیان 
داشت : س��اکنان نوار مرزی شهرس��تان های بانه و مریوان در طول سال 
های دفاع مقدس دین خود را به انقالب اسالمی ادا نموده و در سال های 
س��خت جنگ با اس��تقامت و پایداری صدها شهید و جانباز را به کش��ور 
تقدیم کردند و اکنون وظیفه اصلی مسئوالن اس��ت که این قشر زحمت 
ک��ش را در یاب��د و با گسترش خدمات رفاهی به ماندگاری آنان در محل 
زندگی خود کمک نمایند که شرکت گاز اس��تان کردستان این هدف را 

سرلوحه برنامه های استراتژیک خود قرار داده است.
الزم به ذکر است در حین بازدید مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان 
در کوخ های اطراف شهر آرمرده شهرس��تان بانه تعدادی از ساکنان این 
منطقه به طور خود جوش به اس��تقبال مدیر عامل گاز استان کردستان 
رفته و با شربت و شرینی از نامبرده و هیئت همراه پذیرایی کردند. مردم 
این کوخ ها اقدام شرکت گاز استان کردستان را فراتر از وظایف سازمانی 
ذک��ر کردن��د و آن را مایه مباهات و دلگرمی س��اکنان دانسته و از توجه 
ویژه دولت محترم به مناطق محروم که در زمستان های سخت و سرد با 

مشکل تامین سوخت مواجه بوده تشکر و قدردانی نمودند. 

استقبال ساکنان کوخ نشین نوار مرزی بانه با گرمی از مدیر عامل شرکت گاز کردستان 

مع�اون اول رییس قوه قضائی�ه با تاکید بر حفظ و حراس�ت از 
ع�زاداری های س�نتی محرم، گفت: متاس�فانه برخ�ی از محافل 
عزاداری در ش�أن و منزلت امام حسین )ع( و یاران باوفای وی در 

حادثه کربال نیست.
ب��ه گ��زارش ایرنا، حجت االس��ام محمد مصدق در جمع س��وگواران 
حس��ینی در مس��جد صاحب االمر تبریز، اظهار داشت: دشمنان مردم و 
نظام امروز تاش می کنند تا نسبت به روحانیت در جامعه بدبینی ایجاد 
کنن��د و با بهانه  های مختلف ب��ه دنبال تضعیف اعتق��ادات دینی مردم 
هستند که در این میان هوشیاری و بصیرت الزمه مقابله با چنین هجمه 

هایی است.
وی افزود: امروز اتاق فکر دشمنان اسام و انقاب تاش می کند وحدت 
مردم را که نظام جمهوری اسامی را بعد از چندین سال نگه داشته  است، 
از بین ببرد و مهم ترین بحث در این رابطه خلط مسائل سیاسی با مسائل 

دینی است تا بدین ترتیب دین و ایمان مردم را از بین ببرند.
مصدق با بیان اینکه تمام این موضوعات در امتداد بی اعتنایی مسلمانان 
به حادثه غدیر از س��وی دشمن مطرح می ش��ود، ادامه داد: در حالی  که 
حادث��ه غدیر و بحث امامت ع��اوه بر بحث تاریخی، جنبه اعتقادی برای 

شیعیان دارد و مبنای زندگانی شیعیان می باشد، متأسفانه امروز فراموش 
شده است.

وی به حادثه غدیر و اصرار پیامبر بر اباغ ماموریت و رس��الت خویش 
از سوی پروردگار اشاره و اضافه کرد: آن روز مردم نسبت به این موضوع 
بی اعتنایی کردند، همچنان که حتی امروز در برخی محافل دانش��گاهی 
ای��ن موضوع را مطرح می کنند که حادثه غدیر در مقطعی از تاریخ اتفاق 

افتاده و مربوط به گذشته است.
مصدق یادآور شد: عزاداران واقعی محرم باید خداوند را شکرگزار باشند 
که قدم های آنها را به این محافل و مجالس س��نتی باز کرده است که به 

اهل بیت )ع( ابراز محبت و ارادت می کنند.
وی اظهار داشت: در طول ۶۰ سال همان افرادی که دوست دار پیامبر 
بودند، در روز عاش��ورا در مقابل امام حسین )ع( ایستادند و تاش کردند 
در آن مدت اهل  بیت را منزوی کنند، به  طوری که بر اساس رساله مرحوم 
عام��ه طباطبایی در رابطه با علم امام، ب��ا وجود ۳۵ هزار روایت در باب 
مسائل فقهی حتی یک روایت وجود ندارد که از امام حسین یک مسئله 

شرعی پرسیده باشند و این یعنی انزوا و کنار گذاشتن اهل بیت)ع(.
مع��اون اول قوه قضائیه ب��ا بیان اینکه پس از رحلت پیامبر اس��ام به  

مرور مس��لمانان به جایی رسیدند که گفتند حدیث نویسی ممنوع است 
و نباید س��خنان علی را بنویسید، تشریح کرد: به بهانه خط شدن حدیث 
نویسی با قرآن، در کنار ممنوعیت نوشتن احادیث، گفتن فضایل حضرت 
عل��ی)ع( را هم ممنوع و حتی خطب��ا را مکلف کردند تا حضرت علی)ع( 

را در منابر لعن کنند.
مص��دق ادامه داد: موضوع جدا کردن اهل  بیت از مردم و دین، یکی از 
موضوعات اساس��ی اس��ت و باید توجه داشت که هر آنچه آن زمان اتفاق 
می افتاد، امروز نیز اتفاق می افتد و منبع این ها همان هایی بود که در زمان 

خلفا علیه ائمه معصومین مطرح می شد.
وی ادامه داد: آنچه باعث ش��د تا ارزش های اس��امی تضعیف ش��ود و 
وضعیت موجود در زمان پیامبر اسام تبدیل شود به اینکه در روز عاشورا 
مقابل حضرت امام حس��ین)ع( بایستند، موضوع شیوع فحشا و منکر در 
جامعه بود  و آن ها س��عی کردند فحش��ا و منکر را در جامعه رواج دهند. 
مص��دق گفت: زمانی که به امام حس��ین)ع( گفتند ب��ا یزید بیعت کن، 
فرمودند کس��انی همچون ما امکان ندارد با یزید بیعت کنند و شعار مهم 
ایشان در مسیر سفر به کربا این بود که  شاید شمشیرها مرا از بین ببرید، 

اما دین مان باقی بماند.

معاون اول رییس قوه قضائیه: 
برخی محافل عزاداری در شأن امام حسین)ع( نیست

۲۰ درصد اراضی کشاورزی 
آذربایجان شرقی تثبیت مالکیت شده است

ریی��س کل دادگست��ری آذربایجان شرقی گف��ت: تاکنون تنها ۲۰ 
درصد از مجموع اراضی کش��اورزی این اس��تان تثبیت مالکیت شده 
اس��ت و تداوم این روند نیازمند همکاری بیشتر کشاورزان با مجموعه 

دادگستری است.
موسی خلیل اللهی در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع 
طبیعی دادگستری آذربایجان شرقی، بحث صدور س��ند برای اراضی 
زراعی را تقاضامحور خواند و افزود: بر همین اس��اس باید آگاهی های 
الزم و اطالع رس��انی کامل به کش��اورزان از سوی نهادهای مسئول و 
همچنین رسانه های ارایه شود تا زمینه های الزم برای تثبیت اراضی 

میها شود.
وی اظه��ار داشت: با توج��ه به پایین بودن اراض��ی تثبیت مالکیت 
شده کشاورزی، دالالن، زمین خواران و سودجویان از این مساله سوء 
اس��تفاده م��ی کنند که ب��رای توفیق در این موض��وع باید از ظرفیت 

فرمانداران، بخشداران و دهیاران بهره مند شد.
خلی��ل اللهی س��ند دار ک��ردن اراضی زراعی را یک��ی از موضوعات 

محوری قوه قضائیه اعالم کرد که با جدیت پیگیری می شود.
وی با اشاره به موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها در دولت 
س��یزدهم، یادآور شد: این موضوع از سال ۱۳۹۲ در آذربایجان شرقی 
شروع شد و امروز می توان گفت بنای ویالیی در حریم رودخانه های 

استان نداریم و اگر هم باشد در حد بسیار محدود است.
خلی��ل اللهی به اجرای قان��ون جامع حدنگار نیز اشاره و اضافه کرد:  
اجرای قانون جامع حدنگار نیز از س��ال ۱۳۹۸ در آذربایجان شرقی با 
جدی��ت شروع ش��د که در ابتدا تنها ۳ درص��د اراضی تثبیت مالکیت 
شده بود، اما امروز ۱۰۰درصد اراضی ملی و دولتی در اس��تان تثبیت 
مالکیت شده اند ک��ه در این خصوص باید قدردان همکاران اداره کل 
ثبت اس��ناد و امالک اس��تان باشیم که با تشکیل کارگروهی اقدامات 

الزم را انجام دادند.


