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اخبار
دادستان عمومی و انقالب استان قزوین:

ت الکترونیکی سبب شفافیت
خدما 
امور میشود

دادستان عمومی و انقالب استان قزوین گفت:
ارائه خدمات الکترونیکی به مردم سبب کاهش
هزینهها و شفافیت در امور میشود.
محمد قاسمی در همایش فرماندهان کالنتری
و پاسگاههای انتظامی استان قزوین که پیش
از ظهر سه شنبه برگزار شد اظهار کرد :ارتباط
دستگاه قضائی با نیروی انتظامی یک ارتباط
شبانه روزی و گسترده است و بدون همکاری
و هم افزایی نمیتوانند در ایفای مأموریت خود
موفق باشند .دادستان عمومی و انقالب استان
قزوین اذعان کرد :امنیت بستر همه چیز را در
هر کشور و منطقه فراهم میکند و وظیفه ما
حرکت در بستر امنیت برای زندگی شهروند،
ثبات اقتصادی و رسیدن به اهداف است .این
مسئول ابراز کرد :در چند سال اخیر در دستگاه
قضائی بیشتر کارها در بستر فضای مجازی و
سایبر انجام شده که این امر در شفافیت امور
و در کاهش هزینهها با توجه به کمبودها
میتواند بسیار مثمرثمر باشد .وی ادامه داد :راه
اندازی سامانه ثنا و ابالغ الکترونیکی بسیاری از
مشکالت نیروی انتظامی ،دستگاه قضائی و مردم
را برطرف کرده و سبب تضمین حقوق مردم
شده است .قاسمی افزود :تمامی دست اندر
کاران در نیروی انتظامی و دستگاه قضا شبانه
روزی در تالشند تا در راستای تأمین رضایت
مردم و ایجاد احساس امنیت گام بردارند که
در این زمینه حضور فیزیکی نیروی انتظامی در
بین مردم از اهمیت باالیی برخوردار است .این
مسئول با اشاره به ارتباط دستگاه قضائی و نیروی
انتظامی به صورت آنالین تصریح کرد :ایجاد زیر
ساختها و اجرای ارتباط دو جانبه ناجا و دستگاه
قضا که به صورت پایلوت در قزوین اتفاق افتاده
منجر به تسریع در صدور حکم بازداشت و
مقابله با جرم شده است .وی گفت :نیازهای
مردم با حضور به موقع پلیس تأمین میشود
اما الزم است آموزش مستمر و منظم در نیروی
انتظامی تعبیه شود زیرا قوانین و مقررات در حال
تغییر است .دادستان قزوین تاکید کرد :حضور
به موقع و سریع گشتها در برخورد با مجرم
و پیشگیری از وقوع جرم برای ارائه خدمات به
مردم سبب کاهش نارضایتی مردم میشود .وی
در پایان با اشاره به اینکه ایجاد صلح و پیشگیری
از اختالفات سبب کاهش پرونده قضائی میشود
خاطرنشان کرد :ارسال پروندههای قضائی
حداکثر تا  ۲۴ساعت ،تشکیل پرونده اطالعاتی
در خصوص ارازل و اوباش ،پیگیری ادوات جرایم
و تعیین و تکلیف آن ،مسئله سازماندهی خرید و
فروش اموال مسروقه و… از دیگر مسائلی است
که باید در دستور کار قرار بگیرد.

همزمان با هفته بسیج

شهردار شیراز با فرمانده سپاه فجر استان فارس دیدار کرد
شهردار شیراز توفیق دستیابی به رتبه برتر در آیین
ششمین جشنواره بزرگ مالک اشتر سازمان بسیج
مستضعفین در زمینه ارائه خدمات جهادی بسیجیان
استان پهناور  ،شهید پرور و والیی استان فارس در
اجرای موفق طرح شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم
سلیمانی در زمینه های مختلف پیشگیری و مقابله
با بیماری کووید ( ۱۹کرونا) همچون برنامه ریزی
و اجرای ده ها طرح کمک های مومنانه ،مشارکت
فعاالنه بسیجیان در امر واکسیناسیون گسترده آحاد
مردم ،توفیق در اجرای طرح آزادی زندانیان جرایم
غیرعمد و  ...به عنوان الگویی شاخص در سطح
کشور را مایه مباهات عموم مردم شریف استان
علی الخصوص جامعه بزرگ بسیجیان و ایثارگران
فارس دانست .اصنافی با برشمردن اقدامات عمرانی
در شیراز ،پروژه بزرگراه شهید سلیمانی و امتداد
پروژه کوهسار مهدی را یکی از پروژه های مهم این
کالنشهر دانست.
شهردار شیراز ادامه داد :پروژه های متعددی در
سطح شهر شیراز فعال است که امیدواریم طبق
برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده به مرور شاهد
افتتاح و بهرهبرداری این پروژه ها باشیم.
اصنافی به ضرورت برنامه ریزی برای دوران
پساکرونا در شیراز اشاره کرد و افزود :در دوران
پساکرونا قطعا شاهد حضور مسافرین و گردشگران
در شهر شیراز خواهیم بود که با برنامه ریزی
درون دستگاهی و بین دستگاهی امر گردشگری
در فضاهای مذهبی ،تاریخی باید مدیریت و
تسهیل شود.
وی ادامه داد :دوران کرونا باعث شد مردم
استفاده از حمل و نقل عمومی را کاهش دهند و
از خودروهای شخصی خود برای تردد استفاده
کنند ،لذا ضرورت این فرهنگ سازی برای استفاده
شهروندان در ایامی که شاهد کاهش بیماری
کرونا هستیم از حمل و نقل عمومی بویژه مترو
اهمیت دارد.
سردار سرتیپ دوم پاسدار یدالله بوعلی فرمانده
سپاه فجر استان فارس نیز در این دیدار ضمن
گرامیداشت هفته بسیج و یاد وخاطره شهدای
واالمقام استان با اشاره به خدمات شهرداری شیراز
ابراز کرد :خدمات شهرداری شیراز اثرگذار است به
طوری که در هر گوشه شهر نگاه کنیم اثری از زحمات
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برگزاری دوره آموزشی آشنایی با
قوانین رسیدگی به تخلفات اداری

مجموعه شهرداری و کارکنان دیده میشود که این
نشان از مسوولیت خطیر مجموعه عمرانی،خدماتی،
فرهنگی و اجتماعی شهرداری است.

سردار بوعلی ادامه داد :گستردگی و تنوع خدمات
در شهرداری شیراز به گونه ای است که در حوزه
عمرانی ،فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی ،خدمات شهری
وحمل و نقل و ترافیک شاهد فعالیت های مستمر
هستیم.
سرداربوعلی با اشاره به ظرفیت بسیج سازندگی
ابراز کرد :بسیج سازندگی دارای یک ظرفیت خوبی
است که در بسیاری از کارهای عام المنفعه اقدامات
ارزشمندی را انجام داده و در حال اجراست ،بنابراین
مجموعه شهرداری میتواند از توانمندی بسیج
سازندگی در رفع محرومیت در نقاط کم برخوردار

استفاده کند.
فرمانده سپاه فجر فارس ضمن اشاره به وظایف و
فعالیت قرارگاه فرهنگی اجتماعی حضرت احمدبن

موسی (ع) ابراز داشت :فعالیت های این قرارگاه
در راستای محرومیت زدایی شکل گرفته است که
با همکاری شهرداری شیراز می تواند محور بسیاری
از خدمات اثرگذار باشد و شاهد کاهش آسیب های
اجتماعی در کالنشهر شیراز با ایجاد ظرفیت های
فیمابین قرارگاه احمدبن موسی( ع) و شهرداری
شیراز باشیم.
سردار بوعلی توجه به سومین حرم اهل بیت (ع)
را یادآور شد وگفت :همواره باید حرم مطهر حضرت
شاهچراغ ( ع) به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع)
محور اصلی برنامه ها باشد که در این حوزه شهرداری

طبق تازهترین آمار ارائه شده از سوی معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گلستان بیش از
23هزار نفر گلستانی در سامانه نهضت ملی مسکن ثبتنام کردند.تازهترین آمار ارائه شده از سوی معاونت
مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گلستان تا آخر آبان سالجاری نشان میدهد 23 ،هزار و  612نفر
گلستانی در سامانه نهضت ملی مسکن ثبتنام کرده اند .طرح ثبتنام نهضت ملی مسکن یک ماه بعد ابالغ
قانون جهش تولید توسط ریاست محترمجمهور از  ۲۸مهرماه آغاز و تا  ۱۵آذرماه ادامه خواهد داشت .نهضت
ملی مسکن یکی از سیاستهای کالن دولت سیزدهم در حوزه مسکن است که بر اساس این سیاست ،احداث
 ۴میلیون واحد مسکونی در  ۴سال در برنامه دولت قرار گرفته است که سهم چهار ساله استان گلستان در

شهید سپاسی در لیگ برتر اشاره کرد و افزود :تیم
فوتبال فجر شهید سپاسی متعلق به استان و مردم
شهر شیراز است ،از این رو ضمن تشکر ،انتظار
حمایت بیش از پیش مجموعه شهرداری و شورای
اسالمی شهر شیراز از این تيم را داریم تا شاهد
استمرار موفقیت های آن باشیم.
در پایان این دیدار ،سردار بوعلی فرمانده سپاه فجر
استان فارس ،لوح سازمانی کسب مقام برتر کشوری
حوزه مقاومت بسیج ادارات کل شهدای شهرداری
شیراز را به مهندس اصنافی شهردار شیراز و مهندس
فرج زاده فرمانده این حوزه اعطا کرد.

اجرای طرح ملی جهش مسکن  ۷۷هزار واحد مسکونی است .متقاضیان واقعی مسکن میتوانند با داشتن چهار
شرط تاهل و سرپرست خانوار بودن ،حداقل سابقه  ۵سال سکونت در شهر موردتقاضا ،فاقد مالکیت خصوصی
و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقالب در حوزه مسکن ،نسبت به ثبتنام اقدام کنند .بر
اساس این قانون ،زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل  ۳۵سال سن ،معلوالن جسمی و حرکتی با ۲۰
سال سن ،میتوانند در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) ثبت نام نمایند .همچنین ،قانون برای
سرپرستان خانوار ،محدودیت سنی نگذاشته است چرا که این افراد سرپرست خانوار تعریف میشوند و برای
قانونگذار متاهل یا سرپرست خانوار بودن مالک است.

حل مشکالت شهرستان دیر نیازمند همراهی بسیجیان است

فرماندار شهرستان دیر گفت :برای حل مشکالت شهرستان
دست مساعدت به سمت بسیجیان دراز میکنیم.
یونس باربرز در آئین صبحگاه مشترک رزمایش اقتدار بسیجیان
با تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد شهیدان ،اظهار داشت:
هر جنگی غنائمی دارد و غنایم انقالب اسالمی فوق العاده بود که
مهمترین آن بسیج است و با چیزی قابل مقایسه نیست.
فرماندار شهرستان دیر افزود :بسیجیان صاحبان اصلی مهمترین
غنیمت انقالب یعنی بسیج هستند.
وی تاکید کرد :سنگر بتن آرمه در مقابل دشمن ،تفکر بسیجی
است که از صدها بمب اتم برای دشمن سختتر و کوبندهتر است.
باربرز با تاکید بر لزوم قدردانی از بسیج ،گفت :باید تالش کنیم
نسلی مدافع انقالب تربیت کنیم که برای رسیدن به این هدف واال
باید همه پای کار باشیم.
وی ادامه داد :امروز برای حل مشکالت کشور نیاز به حضور
بسیجیان و روحیه بسیجی و جهادی است.
فرماندار شهرستان دیر افزود :در شرایط تحریمهای ظالمانه
دشمنان علیه انقالب اسالمی ،بسیج نقش کلیدی در امنیت کشور
دارد و بسیجیان با حضور خود در صحنه روح امید را در جامعه

تزریق کنند.
وی با بیان اینکه ارزش اصلی ما به اتصال به والیت است ،یادآور
شد :آمریکا و اسرائیل بدانند تا زمانی که توده بسیجی وجود دارد،
هر تحریمی که با ارزشهای انقالب اسالمی در تضاد باشد محکوم
به شکست است.
باربرز عنوان کرد :برای حل مشکالت شهرستان دست مساعدت
با سمت شنا بسیجیان دراز میکنیم.
جوانان بسیجی مایه اقتدار هستند
امام جمعه دیر با تبریک سالروز تأسیس بسیج ،گفت :جامعه
اسالمی در همه عرصهها باید اقتداری همه جانبه داشته باشد.
حجت االسالم سیدعلی حسینی حجاب و عفاف را از عوامل اقتدار
دانست و افزود :جوانان مؤمن و ایثارگر بسیجی مایه اقتدار جامعه
اسالمی هستند.
وی عنوان کرد :فناوری هستهای و نوین دیگر ،صنعت دفاعی و
ارتش و سپاه و نیروهای انتظامی ،خودکفایی کشور در عرصههای
مختلف و توانمندیهای علمی مایه اقتدار جامعه اسالمی است.
امام جمعه دیر گفت :جامعه اگر اقتدار داشته باشد دشمن هیچ
غلطی نمیتواند بکند ،اگر با موشک و صنعت هستهای ما مخالفت
میکنند بخاطر این است که اقتدار ما را مزاحم اهداف خبیث خود
میدانند.
وی با بیان اینکه بسیج در رأس همه عوامل اقتدار است ،افزود:
بسیج یعنی همه کسانی که در جامعه اسالمی تفکر بسیجی و
روحیه فداکاری و ایثارگری دارند.
حسینی تاکید کرد :وقتی نیروی دریایی سپاه ما در دریای عمان
آمریکاییها را وادار به فرار و تحقیر میکند ،بسیج ما است که نقش
آفرین است.
وی خاطرنشان کرد :اگر سردار رشید سپاه اسالم شهید حاج قاسم
سلیمانی عرصه را دشمنان اسالم و داعشیهای وابسته به استکبار

سرپرست هیأت باستانشناسی عنوان کرد

صالح آلبوغبیش رئیس اداره آموزش گاز
خوزستان از برگزاری دوره آشنایی با قوانین رسیدگی
به تخلفات اداری برای پرسنل شرکت گاز استان
خوزستان خبرداد .صالح آلبوغبیش گفت :دوره
آموزشی آشنایی با تخلفات اداری به مدت سه روز
از  29آبان الی  2آذر به صورت آنالین از طریق نرم
افزار اسکای روم برگزاری شد .وی با اشاره به اینکه
آشنایی با قوانین و مقررات اداری برای کارکنان
سازمان ها امری ضروری است ،افزود :این دوره در
قالب  16ساعت برای حدود  50نفر از پرسنل گاز
خوزستان برنامه ریزی شده است .

بازدید مدیركل رسیدگی به تخلفات
اداری كارمندان وزارت نفت از
شركت بهرهبرداری نفت و گاز كارون

میتواند با برنامه ریزی و ایجاد بستر مناسب در
تحقق بیش از پیش این امر نقش آفرینی کند.
فرمانده سپاه فجر فارس به حضور تیم فوتبال فجر

ثبت نام بیش از 23هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن تا پایان آبان سالجاری درگلستان

فرماندار دیر:

رئیس اداره آموزش شرکت گاز استان
خوزستان خبرداد:

سید احسان اصنافی در این دیدار با تبریک انتخاب سپاه فجر فارس در جشنواره ملی مالک اشتر و کسب عنوان سپاه برتر استانی ،کسب این
افتخار را مرهون تالش فرماندهی ،پاسداران و بسیجیان غیور استان دانست.

ضرباالجل استاندار فارس برای
تامین آب شهرک صنعتی شیراز
استاندار فارس گفت :آبفا و شهرک صنعتی
شیراز تنها یک ماه فرصت دارند که مشکالت
تأمین آب شهرک صنعتی را برطرف کنند.
محمد هادی ایمانیه در شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی بیان کرد :شرکت آبفا و
شرکت شهرکهای صنعتی فارس تنها یک ماه
فرصت داشته تا زمینه امضای تفاهم نامه برای
تأمین آب شرب و آب صنعتی مورد نیاز شهرک
صنعتی را تأمین کنند .به گفته این مقام مسئول
هزینه آبی که قرار است به شهرک صنعتی
برسد براساس تعرفه صنعتی خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی
مرکز فارس گفت :شورای گفتوگوی دولت و
بخش خصوصی در تالش است تا مشکالت
اقتصادی فارس را احصا کرده و در صدد برطرف
کردن آنها باشد .جمال رازقی بیان کرد :یکی از
وظایفی که بر عهده این کارگروه است تسهیل
فضای کسب و کار در استانها است از این رو
شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت
در تالش است در استان فارس شرایط بهبود
وضعیت اشتغال در جامعه را بررسی و فراهم
کند .وی اضافه کرد :این کارگروه در تالش است
تا آمارهای اقتصادی و شاخصهای اقتصادی
استان را جمع آوری و به روز رسانی کرده تا در
تصمیم گیری های اقتصادی استان بتوان از این
اطالعات و دادهها استفاده نمود.

اخبار

تنگ میکند بخاطر این است که او یک بسیجی بود.
امام جمعه دیر ابراز کرد :رهبر فرزانه که امروز جهان اسالم را
رهبری میکند بسیجی است ،رئیس جمهور ما که مقابل دشمن
ایستاده و گشایشهایی در زندگی جامعه پیدا شده که بخاطر اقتدار
ما و ایستادگی مقابل دشمن است.
وی بیان داشت :اگر عزت و اقتدار و صالبت و عزتی داریم بخاطر
فرهنگ بسیجی است که باید این فرهنگ را در خود تقویت کنیم و
نگذاریم در جامعه کمرنگ شود.
حسینی افزود :فرهنگ بسیجی هر جا گسترش پیدا کند نقش
آفرین است ،در این موقعیت که دشمنان به دنبال ناامیدی مردم
است حضور بسیجیان در این رزمایش لرزه بر تن دشمن میاندازد.
وی گفت :این رزمایش به دشمن این پیام را میدهد که بسیج
همواره در صحنه و بیدار و هوشیار و گوش به فرمان رهبری است
که هر جا بفرمایند وارد میدان شود.
حسینی با اعالم اینکه بسیج امروز هم در قبال مشکالت جامعه
اسالمی مسئولیت دارد ،افزود :بسیج در بحث کرونا و مواسات و
سیل و زلزله خوش درخشیده است.
وی خاطرنشان کرد :بسیجیان با همین روحیه و صفا و اخالص راه
شهدا و امام راحل را ادامه دهند.
نقش بسیج در همه عرصهها برجسته است
فرمانده سپاه سیدالشهدا شهرستان دیر با گرامیداشت هفته
بسیج ،گفت :وظیفه اصلی بسیج حفظ ارزشهای اسالمی و بعد از
آن مؤلفه تفکر بسیجی است.
سرهنگ ایرج سلیمانی با بیان اینکه خدامحوری و خداباوری باید
در رفتار بسیجیان موج بزند ،افزود :عدالت خواهی ،شهادت طلبی،
حرکت جهادی و مهمتر از آن مردم داری و مردم یاری است.
وی ادامه داد :بسیج اکنون به درختی تناور تبدیل شده و در
عرصهها و میدانهای مختلف حضور فعال و چشم گیری دارد.

نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیاتهای
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت
ضمن حضور در ستاد مرکزی شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز کارون ،از تاسیسات وچاههای نفت
وگاز این شرکت در منطقه کریت کمپ اهواز
بازدید نمود .سید علی ادیانی و هیات همراه
درادامه سفربه اهواز  ،روز سه شنبه  25آبان در
ستاد مرکزی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون
حضور یافت و طی نشستی با مدیران ،از نزدیک در
جریان فعالیتهای این شرکت قرار گرفت و سپس
طی حضور در منطقه کریت کمپ فرایند تولید
نفت و گاز و مسایل مرتبط را مورد بازدید میدانی
قرار داد .نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی
هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت نفت
در نشست با مدیران شرکت بهرهبرداری نفت
و گاز کارون ضمن ابراز خرسندی از عملکرد و
اقدامات شرکت کارون ،اظهار داشت :در شرکت
کارون ظرفیتهای مناسبی در حوزه های مختلف
ایجاد شده که قابل توجه و در خور تقدیر است
 .سید علی ادیانی با تاکید بر ضرورت تالش
مضاعف با امکانات موجود جهت تحقق بیشترین
میزان اثر بخشی ،زحمات مجموعه مدیریت و
همکاران شرکتهای بهره برداری و عملیاتی را
بهعنوان خط مقدم تولید در شرایط کنونی ستودنی
دانست و گفت :در گزارشات دریافتی از هیاتهای
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ،بر عملکرد
قابل قبول مجموعه شرکت نفت و گاز کارون
دراین خصوص صحه گذاری شده که این موضوع
نیز از امتیازات این شرکت بهشمار می آید  .در
ابتدای این نشست مدیرعامل شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز کارون ضمن ارایه گزارش درخصوص
جایگاه ویژه ،ظرفیتها ،عملکرد ،دستاوردها و
چالش های موجود شرکت اظهار داشت :در کنار
رسالت خطیر تولید نفت و گاز و تامین خوراک
پاالیشگاهها ،صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز،
شرکت کارون از عمل به مسئولیت اجتماعی و
افزایش رضایت مندی ذینفعان غافل نبوده و
در این حوزه اقدامات مناسبی صورت گرفته و
انشاءالله استمرار خواهد یافت  .غالمرضا مفیدی
افزود :در راستای صیانت از بیت المال و نیروی
انسانی وکاهش زمینه تخلفات اداری در حوزههای
مختلف ،ضمن شناسائی چالش های سازمانی ،به
تناسب اهمیت موضوع راهکارهای اجرائی مبتنی
براقدامات پیشگیرانه واصالحی طراحی واجرا
گردیده که به لطف الهی و با همکاری کارکنان
تالشگر شرکت  ،این اقدامات تیمی منجر به ارتقاء
اثربخشی و افزایش سالمت سازمانی گردیده است
 .در این بازدید معاونان حقوقی و اجرایی اداره کل
دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات
اداری وزارت نفت و همچنین رئیس هیات هفتم
بدوی وزارت نفت مستقر در مناطق نفتخیز جنوب
و رئیس امور اجرایی آن هیات نیز حضور داشتند.

دی ماه سالجاری

کشف مدارکی از سکونت انسان اولیه در جزیره هرمز

نخستین رویدادکشاورزی دانش بنیان ویژه دریاچه ارومیه برگزار می شود

پروژه بررسی به منظور مستندنگاری محوطه پارینهسنگی میانی چنددرخت جزیره هرمز به شناسایی پراکندگی قابل توجهی از
دستساختههای سنگی منجر شد .سپهر زارعی سرپرست هیأت باستانشناسی گفت :نتایج حاصل از بررسی اولیه محوطه
چنددرخت بهمنظور ارزیابی ظرفیت این محوطه برای انجام برنامههای میدانی آینده ،روشن کرد که پیشینه حضور انسان در
این جزیره ،نیازمند بازبینی است .با وجود دستساختههای سنگی شاخص و بهویژه حضور تکنیک لوالوا ،میتوان این مجموعه
را به دوره پارینهسنگی میانی منتسب کرد.
این باستانشناس افزود :این یافتههای جدید ،حضور گروههای شکارگر-گردآورنده دوران پارینهسنگی در این جزیره را تأیید
کرده و بیانگر اهمیت تنگه هرمز در باستانشناسی پارینهسنگی خلیجفارس و سواحل جنوبی ایران است.
زارعی گفت :حفظ این محوطه و منظر زیستمحیطی آن و انجام پژوهشهای بیشتر در این بخش از سواحل شرقی جزیره
هرمز یکی از اهداف پژوهشی-حفاظتی ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان است .او ابراز امیدواری
کرد :پژوهشهای آینده شامل بررسی فشرده ،نمونهبرداری سیستماتیک ،کاوش الیههای برجا و مطالعات تکمیلی ،دانش باستانشناسان
را در مورد گسترش گروههای پارینهسنگی و ارتباط خلیجفارس با جنوب ایران و شبهجزیره عربستان در دوره پلیستوسن را افزایش دهد.
این باستانشناس افزود :محوطه چند درخت ،نخستین مدرک از استقرارهای دوره پارینهسنگی در جزیره هرمز و پساز محوطه بام قشم ،دومین مدرک از این
گونه استقرارها در جزایر خلیج فارس است.
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان نیز با اشاره به شناسایی یک محوطه از دوره پارینهسنگی از سوی کارشناسان این ادارهکل در
سواحل شرقی جزیره هرمز تصریح کرد :در بررسی اولیه پراکندگی قابل توجهی از دستساختههای سنگی بر روی یک پادگانه دریایی (تراس ساحلی) شناسایی
شده که باتوجه به مشاهدات باستانشناسان از ویژگیهای فنآوری و گونهشناختی آنها و وجود تکنیک لوالوا قابل قابل انتساب به دوره پارینهسنگی میانی است.
بناوند افزود :دورهای که همزمان با حضور انسان نئاندرتال و احتماال ً انسان هوشمند باستانی در ایران است و در حدود  ۲۰۰هزار سال پیش آغاز و در حدود
 ۴۰هزار سال پیش به پایان رسیده است.
او با اشاره به بررسیهای باستانشناختی پیشین در جزیره هرمز که از دهه  ۱۳۱۰خورشیدی شروع شده و طی آن تنها آثار و بقایای سکونتهای دوره اسالمی
یافت شده است تصریح کرد :اما در خالل بازدید کارشناسان ادارهکل میراثفرهنگی استان هرمزگان برای نخستین بار پراکندگی دستساختههای سنگی بر روی
پادگانه دریایی بهنام «چنددرخت» شناسایی شد.

مسئول هماهنگ کننده طرح جامع ترویج وزارت جهاد کشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه از برگزاری رویداد کشاورزی دانش بنیان و
نوآور حوزه دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی دیماه امسال خبر داد.
محمد شریفی مقدم در جلسه هماهنگی برگزاری این رویداد در ارومیه با بیان اینکه این رویداد با هدف معرفی دستاوردها و
آخرین یافتههای نوین در حوزه کشاورزی و نیز اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در زمینه احیای دریاچه ارومیه برگزار میشود،
افزود :این نمایشگاه همزمان با برگزاری دوازدهمین نمایشگاه ماشین آالت کشاورزی ،نهادهها و آبیاری استان زمستان امسال
در محل برگزاری دائمی نمایشگاههای بین المللی استان واقع در پارک جنگلی ارومیه برگزار میشود.
وی ادامه داد :این رویداد در  ۶محور ،ارائه آخرین تکنولوژی بخش کشاورزی با حضور  ۱۰۰شرکت ،حضور شرکتهای مادر
مولد تکنولوژیهای بخش کشاورزی با حضور  ۲۰استان کشور ،ارائه آخرین یافتهها و راهکارهای تحقیقاتی بخش کشاورزی سه
استان حوزه آبریز دریاچه ارومیه آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی و کردستان برگزار میشود.
شریفی مقدم ارائه دستاوردها و نتایج طرحهای جامع وزارت جهاد کشاورزی در حوزه دریاچه ارومیه توسط سه استان حوزه آبریز در
طول  ۵سال اخیر ،حضور کشاورزان پیشرو در حوزه اقدامات احیای دریاچه ارومیه ،حضور شرکتهای فنی و مهندسی ،مشاورهای و طرف قرار داد طرح نجات
دریاچه ارومیه را از دیگر محورهای این رویداد عنوان کرد .مسئول هماهنگ کننده طرح جامع ترویج وزارت جهاد کشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه با بیان اینکه
هم اکنون فاز اول طرح احیای دریاچه ارومیه با بهره برداری از طرح انتقال آب از سد کانی سیب به عنوان مهمترین پروژه رو به اتمام است ،گفت :گام دوم
احیای دریاچه ارومیه در دولت سیزدهم با شعار بهره وری آب در بخش کشاورزی در دست اجراست و باید تالشها و برنامه ریزی ها در این زمینه صورت گیرد.
شریفی مقدم افزایش بهره وری مصرف و مدیریت آب با به کارگیری آخرین یافتههای ترویجی و علمی رویکرد اصلی در نجات دریاچه ارومیه در دولت
سیزدهم به شمار میرود ،گفت ۳۵۰ :هزار کشاورزی در سه استان حوزه آبریز دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی و کردستان فعالیت دارند
که توجه به اشتغال ،معیشت این بخش با توجه به بهره وری آب در کشاورزی در دستور کار دولت قرار دارد .وی با اشاره به  ۴طرح جامع زراعت ،باغبانی،
ترویج و آب و خاک در طول  ۵سال گذشته تحت عنوان احیای دریاچه ارومیه توسط وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد :این نمایشگاه فرصت مناسبی برای ارائه
نتایج و دستاوردهای این طرحها است.
شریفی مقدم با بیان اینکه طرحهای ترویجی کشاورزی در زمینه احیای دریاچه ارومیه در سه فاز اجرایی شد ،گفت :فار اول با یک میلیارد و  ۲۵۰میلیون
تومان در  ۲۵سایت ،فار دوم با یک میلیارد تومان و فاز سوم نیز با سه میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان در  ۳۵کانون و  ۵۰سایت اجرایی شده است.

