
به صورت امانی؛
۲۱ پروژه آبفا در شهرهای  کردستان

 در حال اجراست
مدیرعامل شــرکت آبفای کردستان گفت: از محل پروژه های امانی در حال حاضر ۲۱ پروژه با اعتباری حدود 

۳۹میلیارد ریال در شهرهای سنندج، قروه، بانه و بیجار در حال اجراست.
خبرنگار جام جم کردســتان: محمدحســین محمدی اظهار کرد: طی ۲ سال اخیر در شهرهای استان 

پروژه های مختلفی در حوزه آب و فاضالب اجرا شده و.......

6870 میلیارد تومان 
پروژه در  کرمانشاه افتتاح 

یا کلنگ زنی می شود

استاندارد سازی  در 
 اجرای پیاده رو 
خیابان بوعلی 

 نقش موثر همکاری 
مردم در تحقق طرح های 

مخابرات همدان

توزیع شیر رایگان 
بین دانش آموزان 

ایالمی، بزودی 

راه اندازی »شورای معماری« در شهرداری کرمانشاه؛ گره های ماده 100 اینجا باز می شود

گرامیداشت40سال خدمت هنرمند 
کردستانی
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

مراسم نکوداشت خدمات چندین دهه ای استاد فاتح 
عزت پور، استاد تمام هنر خوشنویسی کردستان به 
حضور  با  و  اسالمی  انقالب  هنری  حوزه  همت 

اصحاب فرهنگ و هنر استان برگزار شد.
www.daneshpayam.ir
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 کوچک سازی زمین های زراعی
4 بـزرگ ترین تهدید کشاورزی لرستان



گرامیداشـت 40 سـال خدمت 
کردسـتانی هنرمند 

استاد  دهه ای  چندین  خدمات  نکوداشت  مراسم 
خوشنویسی  هنر  تمام  استاد  عزت پور،  فاتح 
کردستان به همت حوزه هنری انقالب اسالمی 
و با حضور اصحاب فرهنگ و هنر استان برگزار 

شد.
جم  جام  خبرنگار  رحیمی-  غریبه 
کردستان: رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی 
فاتح  استاد  نکوداشت  آیین  در  کردستان  استان 
عزت پور اظهار کرد: خدمات و تالش های استاد 
فاتح عزت پور در عرصه هنر خوشنویسی کردستان 
حوزه  افزود:  تقدیرهاست.وی  واالترین  شایسته 
به  کردستان  استان  اسالمی  انقالب  هنری 
عنوان یک استراتژی این مهم را در نظر گرفته 
خدمات  از  نکوداشت  آیین های  برپایی  با  که 
و  فرهنگ  حوزه  مفاخر  و  اساتید  تالش های  و 
هنر کردستان تجلیل و تقدیر به عمل آورد. وی 
گفت: خوشنویسی یک هنر عرفانی بوده و ذاتا 
یک هنر نجیب است. مرادی افزود: کردستان در 
عرصه های مختلف فرهنگی و هنری حرف های 
مجموعه  و  دارد  گفتن  برای  کشور  در  بسیاری 
به  کردستان  که  شده  موجب  توانمندی ها  این 
عنوان یک استان فرهنگی و هنری شناخته شود.

مرادی افزود: عزت پور بیش از 4 دهه به عرصه 
فرهنگ و هنر کردستان خدمات بسیاری ارزانی 
داشته است و تجلیل و نکوداشت خدمات ایشان 
وظیفه همه ماست. استاد امجد افتخار از اساتید 
برجسته عرصه خوشنویسی کردستان نیز در این 
خانواده ای  از  عزت پور  استاد  کرد:  اظهار  مراسم 
اخالق مدارانه  پیشینه ای  با  و  هنری  و  فرهنگی 
بزرگ شده و همین شخصیت واال را در عرصه 

هنر خوشنویسی به منصه ظهور رسانده است. 
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2روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
توزیع شیر رایگان بین دانش آموزان ایالمی، بزودی 

مدیـرکل آمـوزش و پرورش ایـالم گفت: توزیع شـیر رایگان 
بیـن دانـش آموزان بزودی در سراسـر اسـتان آغاز می شـود.

دانـش  بیـن  رایـگان  شـیر  توزیـع  از  زاد  رسـتم  اسـفندیار 
آمـوزان مقاطـع ابتدایـی و متوسـطه اول مـدارس دولتی خبر 
داد و تصریـح کـرد: ۷۳ هـزار دانـش آمـوز مقاطـع ابتدایی و 

متوسـطه اسـتان از روز شـنبه و بـه مـدت سـه روز در هفتـه 
شـیر رایـگان دریافـت خواهند کـرد. وی یادآور شـد: با توجه 
بـه تأمیـن منابـع مالـی از سـوی وزارت کشـور و پیگیـری از 
سـوی اتحادیه شـیر، تمهیـدات الزم برای اجرایی شـدن این 
طـرح صـورت گرفتـه اسـت. وی بیـان کـرد: به دلیـل تأخیر 

صـورت گرفتـه، آمـوزش و پرورش این ۸ اسـتان مکلف 
شـده اند کـه توزیـع شـیر را بـه صـورت مسـتمر سـه 
نوبـت در هفتـه انجـام دهند. گفتنی اسـت، حـدود ۱۰۰ 
هـزار دانش آمـوز در اسـتان ایـالم در مقاطـع مختلف به 

تحصیـل اشـتغال دارند.

خبــرخبــر

همــکاری  موثــر  نقــش   
ــای  ــق طرح ه ــردم در تحق م

ــدان ــرات هم مخاب

مدیر مخابرات منطقه همدان گفت: همکاری و 
تحقق  در  موثری  نقش  مردم  روز افزون  تعامل 
به  زیر ساخت های  ایجاد  و  مخابرات  طرح های 

روز تر در استان دارد.
 خبرنگار جام جم همدان: محمد علی گرزین 
بر  مبتنی  توسعه  ای مخابرات  برنامه های  افزود: 
است،  مردم هدفگذاری شده  و  نیاز های جامعه 
نمونه آن سامانه اطالعات تلفن ۱۱۸ است که 
این سامانه را برای بهبود خدمات به روز رسانی 

کردیم.
 وی درباره ارائه خدمات اینترنت نیز ادامه داد: 
اینترنت  ارائه  برای  مناسب  زیرساخت های 
استان  در  مشترکان  برای  را  باال  ظرفیت  با 
فراهم کردیم، همچنین تالش وافری برای به 
روز رسانی ارائه واگذاری و خدمات تلفن ثابت در 
دستور کار داریم. گرزین اظهار کرد: برای ارائه 
الکترونیک  دولت  بستر  در  مخابرات  خدمات 
در   آن  ومانند  و ۲۰۰۰   سامانه های ۲۰۲۰  نیز 
خدمات  تا   است  شده  فعال  استان  مخابرات 
در  غیر حضوری  صورت  به  استان  مخابرات 
تاثیر  که  ارائه شود  مردم  به  حوزه های مختلف 
زیادی در کاهش تردد های شهری و افزایش و 
بهبود خدمات دارد و موجب صرفه جویی در وقت 
و هزینه مردم می شود.وی ادامه داد: از شهروندان 
بیش از گذشته انتظار داریم که ما را در این حوزه 
یاری دهند و هزینه خدمات دریافتی از مخابرات 
را بموقع پرداخت کنند تا مخابرات استان نیز با 
دست باز تری زمینه اجرای طرح های توسعه ای 

مخابرات را داشته  و آنها  را اجرایی کند. 

استانداردسازی در اجرای پیاده رو خیابان »بوعلی« 
و عمرانی شورای اسالمی شهر همدان  فنی  رئیس کمیسیون   
حدفاصل  احداثی  محور  روسازی  پیاده  پروژه  روند  نمود:  عنوان 
تکمیل  راستای  در  سینا  بوعلی  آرامگاه  میدان  و  جهاد  میدان 
محور پیاده راه بوعلی سینا و به دلیل فرسودگی و به روز نمودن 

زیرساخت های شهری در حال انجام است.
علی رحیمی فر رویکرد شورای اسالمی شهر همدان را در خصوص 
پیاده روسازی های گسترده ارتقای ایمنی و سالمت شهروندان، 
تردد  تسهیل  ترافیکی،  بار  کاهش  زیست،  محیط  شرایط  بهبود 
شهروندان، کمک به گذران اوقات فراغت شهروندان، شکل گیری 
افزایش  و همگانی،  خاطره های جمعی، گسترش فضای جمعی 
افزایش کیفیت پیاده رو،  از دوچرخه،  تعامالت اجتماعی، استفاده 
و  خودرومداری  بر  روی  پیاده  ارجحیت  سبز،  و  پاک  حمل ونقل 

همین طور ایجاد دسترسی به وسیله حمل ونقل عمومی دانست.
همچنین وی با بیان اینکه استاندارد های زیر ساخت این محور 
پیاده رو شامل اجرای شفته ریزی و اجرای الیه زهکش شامل 

شن ریزی و بتن ریزی و الیه نهایی سنگی با باالترین کیفیت مصالح اجرا 
گردیده است، یکی از مشکالت اساسی که توسط ذی نفعان اظهار می شد، 
طوالنی بودن مدت اجرای پروژه بود که بر اساس مذاکرات صورت گرفته با 
مجریان و مسئولین فنی این پروژه، برخی از عوامل طوالنی شدن زمان اجرا 
در اختیار مسئولین است، در حالی که بعضی از عوامل منشأ بیرونی داشته و 
کنترل آنها با مشکالتی همراه است.رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای 
اسالمی شهر همدان جانبازان و معلوالن از اقشار شریف جامعه  دانست که 
وظیفه هر نهاد و سازمانی است تا زمینه آسایش و راحتی آنها را فراهم کند 

و ما هم در شورای اسالمی و شهرداری وظیفه خود می دانیم تا معابر را 
برای رفت و آمد آسان و انجام فعالیت های اجتماعی این افراد مناسب سازی 
از کف  معابر  اجرای طرح همسطح سازی  بوعلی  خیابان  پروژه  در  کنیم. 
فرش های بتنی برجسته و مخروطی شکل استفاده کرده ایم، به گونه ای 
که افراد نابینا با تغییر شکل کف فرش ها متوجه تغییر مسیرها می شوند. 
برجستگی کف فرش ها هم باعث می شود تا عصای نابینایان در شیارهای 
خاص قرار گیرند و رفت و آمد آسان را برای این افراد میسر کنند که این 
مصالح )سنگ گرانیتی و کف پوش بتنی رنگی نابینایان( برابر استاندارد در 
مناسب سازی حرکت به کار گرفته شده و قبل از اجرای پروژه آزمایشات 

الزم نیز اخذ گردیده و تا پایان کار پروژه کنترل می گردد.
یک  منطقه  مجموعه شهرداری  عملکرد  همچنین  وی 
پیاده  مربع  متر  بر ۱۱۷۰۰۰  بالغ  جاری  سال  در  که  را 
بلوار  جمله  از  منطقه  سطح  در  سازی  کف  و  روسازی 
میدان  بوعلی حدفاصل  اسالمیان،  خیابان شهید  بعثت، 
احمدی  بلوار  مظفریه،  سعیدیه،  آرامگاه،  میدان  و  جهاد 
دیگر  نقاط  بعضی  و  روشن، خیابان کرمانشاه و جاللی 
سلماسی،  نمود.  ارزیابی  چشمگیر  و  مطلوب  باشد  می 
اسالمی  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
خدمات  برای  ما  شعار  نمود:  عنوان  نیز  همدان  شهر 
رسانی بهتر در شهر  بر مبنای شهر انسان محور است 
به این معنی که تمام کارهای انجام شده در مجموعه 
شهرداری باید بر اساس رضایت شهروندان صورت گیرد 
و همچنین طراحی و هدف گذاری چرایی این پروژه با 
لحاظ فاکتورهایی مانند نوع مصالح و ویژگی های خاص 
آب و هوایی و جغرافیایی همدان باید مورد ارزیابی قرار بگیرد که قطعا 
طراحی پیاده روهایی که بر اساس تنوع کاربری و استفاده اقشار مختلف 
باشد بسیار مفید و پسندیده است.مسعود دهبانی صابر، شهردار منطقه یک 
همدان با بیان اینکه پیاده رو خیابان جهاد یکی از پر رفت و آمدترین معابر 
است  برخوردار  در حوزه شهری  بسزایی  اهمیت  از  و  است  شهر همدان 
خاطرنشان کرد: شهرداری منطقه یک همدان از مهر سال جاری با اعتبار 
۱6 میلیارد و 4۰۰ میلیون ریال آغار به بهسازی و نوسازی این معبر به 

مساحت ۵ هزار متر مربع نموده است.

معـاون امـور حمایـت و سـالمت خانـواده کمیتـه امـداد اسـتان ایالم 
گفـت: هـم اکنـون بیـش از هـزار خانـواده مددجو مـورد حمایـت این 
نهـاد در اسـتان ایـالم از طـرح بیمه هـای اجتماعی برخوردار هسـتند.

شـبیب جعفرزاده بـا عنوان اینکه طـرح بیمه های اجتماعـی مددجویان 
ایـن نهـاد بیـش از ۱۰ سـال اسـت کـه بـا همـکاری کمیتـه امـداد و 
تأمیـن اجتماعـی اجـرا می شـود، گفـت: زنان سرپرسـت خانـوار باالی 

4۵ سـال و نیـز مجریـان طرح هـای اشـتغالزایی از جملـه افـرادی 
هسـتند کـه از این طـرح برخوردارنـد. وی با بیان اینکـه برخورداری 
اجتماعـی مددجویـان، مهم تریـن  تأمیـن  از خدمـات و مسـتمری 
هـدف از اجـرای ایـن طرح اسـت، گفت: مـردان مجـری طرح های 
اشـتغالزایی بعـد از 6۰ سـالگی و زنـان سرپرسـت خانوار بعـد از ۵۵ 

سـالگی مسـتمری بگیـر تأمیـن اجتماعی می شـوند.

برخورداری بیش از هزار خانواده مددجوی 
ایالمی  از بیمه های اجتماعی



خبــر

برگزاری جلسه شورای امور بانوان مخابرات منطقه لرستان 

یکشنبه  13   بهمن 1398

www.jamejamdaily.ir

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران 3
پیرو پیگیری های مریم صارمی، مسئول امور بانوان شرکت 
مخابرات منطقه لرستان و موافقت مدیریت منطقه مبنی بر 
تشکیل شورای امور بانوان در تاریخ ۷ بهمن در ساختمان 
مرکزی اولین جلسه به صورت ویدئو کنفرانس بین خرم آباد 

و بروجرد برگزار شد.  در این جلسه در خصوص برگزاری 
همایش کوهپیمایی و صرف صبحانه سالم، برگزاری مسابقه 
برنامه های  کتابخوانی، برگزاری مراسم باشکوه روز زن و 
کارگاه  برگزاری  مدیرعامل،  با  صمیمی  نشست  فرهنگی، 

های آموزشی برای بررسی و چگونگی اجرا در دستور کار 
قرار گرفت. مریم صارمی، فاطمه مایلی، زهرا ولی نیا، سیده 
فاطمه موسوی، زهرا ترکمان و مریم جعفری در این جلسه 

حضور داشتند.

آبفــای  مدیرعامــل شــرکت 
کردســتان گفــت: از محــل 
پروژه هــای امانــی در حــال 
ــاری  ــا اعتب ــروژه ب حاضر ۲۱ پ
حــدود ۳۹میلیــارد ریــال در 
شــهرهای ســنندج، قــروه، بانــه 
ــت. ــال اجراس ــار در ح و بیج

جــم  جــام   خبرنــگار 
محمدحســین  کردســتان: 
ــی  ــرد: ط ــار ک ــدی اظه محم

ــای  ــتان پروژه ه ــهرهای اس ــر در ش ــال اخی ۲ س
مختلفــی در حــوزه آب و فاضــالب اجــرا شــده یــا 
ــا  ــن پروژه ه ــه بخشــی از ای ــال اجراســت ک در ح
ــه شــکل امانــی انجــام می شــود. وی افــزود: در  ب
شــهر ســنندج چهــار پــروژه بــا اعتبــار ۲4 میلیــارد 
ــوط  ــروژه مرب ــه دو پ ــت ک ــال اجراس ــال در ح ری
ــال و دو  ــارد ری ــار ۱۸ میلی ــا اعتب ــه بخــش آب ب ب
پــروژه مربــوط بــه بخــش فاضــالب بــا اعتبــار 6 
میلیــارد ریــال اســت و در مجمــوع ایــن پــروژه هــا 

جمعیتــی بالــغ بــر ۳۳ هــزار نفــر را زیــر پوشــش 
قــرار مــی دهند.محمــدی ادامــه داد: در شــهر قروه 
نیــز ۱۰ پــروژه بــا اعتبــاری بــه میــزان ۳.۵ میلیارد 
ریــال در حــال اجراســت کــه ۵ پــروژه مربــوط بــه 
بخــش آب، دو پــروژه مربــوط بــه بخــش فاضالب 
و ســه پــروژه نیــز بــه طــور مشــترک مربــوط بــه 
هــر دو بخــش آب و فاضــالب اســت و در مجمــوع 
ایــن پــروژه هــا جمعیتــی بالــغ بــر 4۱ هــزار نفــر را 

زیــر پوشــش قــرار مــی دهنــد.

به صورت امانی؛
۲۱ پروژه آبفا در شهرهای  کردستان در حال اجراست

بهـره بـرداری از طـرح هـای 
نیازمند ۱۱  توسعه ای کردسـتان، 

هـزار میلیـارد تومـان اعتبار 
مدیرعامل شـرکت آب منطقه استان کردستان 
گفـت: بـرای تکمیـل و بهـره بـرداری از طرح 
هـای توسـعه ای در قالب تخصیـص جدید، به 
اعتبـاری بالغ بـر ۱۱ هزار میلیـارد تومان اعتبار 

نیاز اسـت.
خبرنگار جام جم کردستان: کامران خرم 
در  استان  آب  تخصیص  میزان  تشریح  در 
 ۱۰ در  کشاورزی  و  شرب  صنعت،  بخشهای 
ماهه نخست سال جاری، عنوان کرد: با توجه به 
ابالغ تخصیص های جدید به استان کردستان 
اجابت  امکان  جاری  سال  تیر  اول  تاریخ  در 
مختلف  بخشهای  در  متقاضیان  درخواست 
مصارف از جمله شرب، کشاورزی و صنعت در 
است.وی  در  شده  میسر  استان  شهرستانهای 
ادامه گفت: در این راستا در استان، ۱۰۱۰۷۲۲ 
متر مکعب )۳۸%( به بخش شرب، کشاورزی 
بخش  در  و   )%4۵( مکعب  متر   ۱۱۹۳۲4۲
صنعت 44۲۰۹۸ متر مکعب )۱۷%( تخصیص 

داده شده است.



"ایوان"، شـهر سـبز گازرسانی 
معرفی شـد

مدیرعامل شرکت گاز ایالم گفت: با بهره برداری 
از پروژه های گازرسانی به تمام مناطق شهری و 
روستایی ایوان، این شهرستان به عنوان نخستین 
انرژی استان شناخته شده  شهر سبز در مصرف 

است.
عباس شمس اللهی در گفت و گو با ایرنا با بیان 
با  ایوان  شهرستان  در  استان  گاز  شرکت  اینکه 
استقرار ۲ اداره گاز ناحیه ایوان و بخش زرنه در 
اظهار  است،  شهروندان  به  رسانی  خدمت  حال 
داشت: شهرستان ایوان دارای ۲ شهر، ۵۰ روستا و 
۱۷۷ صنایع گازدار است. وی افزود: ۳۷۵ کیلومتر 
اجرا  شهرستان  این  در  شبکه  و  تغذیه  خطوط 
شده که با اجرای این میزان خطوط و انشعابات، 
شهرستان ایوان تحت پوشش ۱۰۰ درصدی گاز 

قرار گرفته است.
و ۷۰۰  هزار  از ۱۰  بیش  نصب  شد:  یادآور  وی 
انشعاب علمک و بالغ بر ۱۵ هزار و 6۰۰ مشترک 
با میانگین مصرف ساالنه ۵۰ میلیون متر مکعب، 
سبز  شهرستان های  ردیف  در  را  شهرستان  این 
قرار داده است. شمس اللهی با اشاره به وضعیت 
گازرسانی استان یادآور شد: در حال حاضر از ۲6 
شهر استان ایالم، ۲4 شهر از نعمت گاز برخوردار 
هستند که  معادل ۹۹ درصد جامعه شهری استان 
است.وی ادامه داد: تا کنون ۲ شهر پهله و میمه به 
دلیل تاخیر در صدور مجوزهای الزم و همچنین 
تغییر در طرح کارشناسی، دوری از خطوط انتقال 
فعال  منطقه  خشن  توپوگرافی  شرایط  و  گاز 
عملیات  اما  اند،  نشده  برخوردار  گاز  نعمت  از 
گازرسانی به این مناطق از مسیر شهر ارکواز به 
طول ۸۵ کیلومتر با فعالیت ۷ پیمانکار و پیشرفت 

فیزیکی حدود 6۰ درصد در دست اجراست.

ــاه از  ــهردار کرمانش بازدید ش
ــهید  ــطح "ش ــع غیرهمس تقاط

ســلیمانی"

طلوعــی، شــهردار کرمانشــاه بــه همــراه 
ــهرداری از  ــران ش ــن و مدی ــی از معاونی جمع
ــاج  ــپهبد ح ــهید س ــدان ش ــع می ــروژه تقاط پ

ــرد. ــد ک ــلیمانی بازدی ــم س قاس
 بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــهرداری 
در ایـــن بازدیـــد شـــهردار در جریـــان ریـــز 
ــرار  ــروژه قـ ــرفت های پـ ــا و پیشـ فعالیت هـ
گرفـــت و دســـتورات الزم جهـــت برطـــرف 
شـــدن مشـــکالت را بـــه مدیـــران ابـــالغ 
ـــع  ـــد در جم ـــن بازدی ـــیه ای ـــرد. وی در حاش ک
ـــا  ـــم ب ـــرارگاه خات ـــکاری ق ـــگاران از هم خبرن
ـــروژه  ـــردن پ ـــهرداری در پیش ب ـــه ش مجموع
تقاطـــع غیرهمســـطح شـــهید حـــاج قاســـم 
ــی  ــای عمرانـ ــر پروژه  هـ ــلیمانی و دیگـ سـ
ـــه  ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــزود: ب ـــرد و اف ـــکر ک تش
اصـــل ایـــن پـــروژه انجـــام شـــده انتظـــار 
ـــتری  ـــرعت بیش ـــا س ـــروژه ب ـــه پ ـــی رود ادام م
ـــه  ـــی ک ـــه داد: در صورت ـــد. وی ادام ـــه یاب ادام
ـــد  ـــازه ده ـــی اج ـــوی و آب و هوای ـــرایط ج ش
پیش بینـــی مـــی کنیـــم ۸۰ درصـــد پـــروژه 
ــرداری  ــه بهره بـ ــد بـ ــال جدیـ ــل از سـ قبـ
ــال ۹۹  ــروژه در سـ ــده پـ ــد و باقی مانـ برسـ

ـــد. ـــرداری برس ـــره ب ـــه به ب

خبــرخبــر
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دهه فجر؛

6870 میلیارد تومان پروژه در  
کرمانشاه افتتاح یا کلنگ زنی می شود
استاندار کرمانشاه از افتتاح و کلنگ زنی 6۸۷۰ میلیارد تومان پروژه اقتصادی و عمرانی در استان در دهه فجر خبر داد.

هوشنگ بازوند در جلسه  6 بهمن شورای  اداری استان گفت: دهه فجر امسال در استان ۱۱46 پروژه اقتصادی و عمرانی 
افتتاح یا کلنگ زنی می شود و با بهره برداری از این پروژه ها برای ۷446 نفر شغل ایجاد خواهد شد. وی با اشاره به اقدامات 
خوبی که در این 4۰ سال در کشور انجام شده، یادآور شد: این اقدامات در مقایسه با سایر کشورها کم نظیر است و باید 
این مقایسه را برای مردم تشریح کنیم. بازوند از مدیران دستگاه ها خواست در این ایام به میان مردم بروند، ارتباط خود 
را با مردم بیشتر کنند و عملکرد نظام را برای آنها بیان کنند و خصوصا این مهم در شهرستان ها مورد توجه باشد. وی 

بر لزوم سرکشی از خانواده شهدا در این ایام نیز تاکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: ساخت وساز از مشکالت 
اما به نظر من کوچک سازی و قطعه  حوزه کشاورزی در استان است، 

قطعه شدن بزرگ ترین تهدید است.
جهاد  سازمان  اراضی  امور  مدیریت  کارکنان  جمع  در  بازدار  عبدالرضا 
کشاورزی لرستان که به مناسبت روز زمین برگزار شد، ضمن تسلیت 
اراضی کشور، سازمانی حقوقی،  امور  اظهار کرد: سازمان  فاطمیه،  ایام 
فنی و زیربنایی است. وی با اشاره به این که باید بر قوانین و مقررات باید 
تسلط داشته باشیم، عنوان کرد: از قبل از انقالب تا کنون بخشنامه ها و 
دستورالعمل هایی به صورت روزانه به ما ابالغ می شود که باید از آن ها 

آگاه بوده و بر آنها تسلط داشته باشیم.
بازدار با اشاره به تداخل کاری این سازمان با اداراتی مانند ثبت اسناد، 
سازمان جنگل ها و وزارت راه و شهرسازی، ادامه داد: این امور پیچیدگی 
باید  می شود  کشاورزی  مجموعه  داخل  وقتی  اما  دارد،  را  خود  خاص 
اطالعات و آگاهی ما از دستورالعمل ها و بخشنامه ها، بویژه افرادی که 
در دبیرخانه فعالیت دارند، بیشتر باشد. وی با اشاره به این که اداره امور 
اراضی یک تشکیالت منسجم با بایگانی و مستندات قوی و با چارچوب 
های قوی است، تصریح کرد: این مجموعه باید کمترین جابه جایی ها و 

رفت و آمدها را داشته باشد.
وی با اشاره به این که کارکنان این اداره باید بیشتر از سایر قسمت ها 
باشند،  کاری  تجربه  دارای  همچنین  و  داشته  تسلط  بخشنامه ها  روی 
افزود: در این زمینه می توان کالس های آموزشی برگزار کرد و همچنین 

از استان های دیگر که در این زمینه 
قوی هستند بازدید کنیم که بتوانیم از 
تجربه آن ها بهره ببریم. بازدار با بیان 
این که اداره امور اراضی سازمان جهاد 
از  تقویت  نیازمند  لرستان  کشاورزی 
اضافه  است،  اداری  تشکیالت  نظر 
یکی از  اراضی  یکپارچه سازی  کرد: 
کوچک سازی  ماست،  اولویت های 
خیلی  زمین ها  شدن  قطعه  قطعه  و 
باعث  می تواند  و  است  کننده  نگران 

پایین آمدن تولیدات شود.
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
لرستان خطاب به حاضران در جلسه 
تشکیالت  این  این که  به  اشاره  با 

برای حفظ و حراست از موجودیت زمین ساخته شده عنوان کرد: تمام 
فعالیت ما برای امنیت غذایی بوده که به زمین وابسته است و متولی 
آن نیز شما هستید، بنابراین باید روی هر موضوعی که زمین را تهدید 
می کند حساس باشید. وی ساخت و ساز را یکی از مشکالت این سازمان 
دانست و افزود: در لرستان این امر را تهدید نمی دانم بلکه در حال حاضر 
کوچک سازی قطعات زراعی یک تهدید جدی است و ما به عنوان متولی 
امر زمین باید برای یکپارچه سازی آن ها کار کنیم که تا کنون اقدامت 

الگویی انجام شده که خیلی نمود ندارد.
بازدار با اشاره به این که سازمان امور اراضی کشور می گوید روی کاداکس 
خوب کار نکردید، عنوان کرد: بخشی از این نارضایتی به گزارش های 
جهاد  سازمان  رئیس  می گردد.  باز  ما  پیگیری  عدم  به  برخی  و  ناقص 
اراضی  امور  با سازمان  ما  ارتباط  این که  به  اشاره  با  لرستان  کشاورزی 
کشور خیلی قوی نیست، اظهار کرد: شناخت سازمان امور اراضی کشور 

از بدنه شما نباید ضعیف باشد چراکه به شما آسیب می زند.

کوچک سازی زمین های زراعی؛ بزرگ ترین تهدید کشاورزی لرستان


