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ایرنا :رییس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت فارس گفت:
میزان صادرات غیر نفتی این اســتان در هشــت ماه امســال
کــه از نظر وزنی بیش از  221هزار تــن و از نظر ارزش ارزی
 158میلیون دالر بوده در مقایســه با مدت مشــابه پارسال به
ترتیب  58درصد و  18درصد افزایش داشته است.
علی همتی ،افزود :بر اســاس برنامه بناســت که در ســال
 ،1404ســهم فارس از مجموع صادرات کل کشور به  9میلیارد
و  800میلیون دالر برسد.
وی ادامه داد :پیش بینی ما برای صادرات اســتان در پایان
امسال با  25درصد افزایش نســبت به سال گذشته حدود یک
هزار و  680میلیون دالر اســت کوشــش ما این اســت که در
صورت فراهم شدن شرایط این عدد را به  2میلیارد دالر برسانیم.
او اظهار داشــت :نقــش صادرات در ارزش افزوده بیشــتر،
کاهــش هزینه ها و بــاال بردن کیفیت و رقابــت پذیری باالتر
بر کســی پوشــیده نیســت و این اســتان می   تواند با توجه به
توانمندی های گســترده و امکانات بالقوه و بالفعل اقتصادی که
دارد در زمینه کاهش اتکا به صادرات نفتی و کمک به توســعه
صــادرات غیر نفتی در کشــور و به دنبال آن ایجاد اشــتغال و
افزایش درآمد سرانه کشور ایفای نقش کند.
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت فارس افزود :وجود
 160هزار واحد صنفی و سه هزار و  500فعال اقتصادی و حجم
ساالنه صادرات غیر نفتی به ارزش یک هزار و  500میلیون دالر
بیانگر چرخه بزرگ اقتصادی در این استان است.
همتی بیان کرد :آنچه که از ســوی صادر کنندگان کاال باید
مد نظر باشد ،کیفیت ،بسته بندی و قیمت مناسب است تا بتوانند
در بازار با دیگر رقبا رقابت کنند.

برگزاری بزرگداشت شهید
آیت ا ...سید عبدالحسین دستغیب و
یاران همراه در شمال غرب شیراز

اصغر ســروی شــهردار منطقــه 6و دبیر ســتاد برگزاری
بزرگداشت شهید آیت ا ...دستغیب در شمال غرب شیراز با اعالم
این خبر گفت :امسال همزمان با سالگرد شهادت سومین شهید
محراب حضرت آیت ا ...دســتغیب مراسمی   روز دوشنبه نوزدهم
آذر ماه پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد شهید دستغیب واقع
در بلوار شریعتی (معالی آباد) برگزار می   شود.
به گــزارش روابط عمومی   شــهرداری منطقه شــش ،وی
افزود:ایــن برنامه با تالش شــهرداری شــیراز و بــا همکاری
صمیمانه بنیاد شــهید شمال غرب،حوزه  7منتظران ظهور سپاه
ناحیه ثارا(...ع)،صدا و سیمای استان ،هیأت امنا و پایگاه مقاومت
بسیج مســجد با تشــکیل کمیته های اطالع رسانی،فرهنگی،
اجرایی و تبلیغاتی برگزار می   گردد.
ســروی با تاکید بر اینکه :شهدا حق عظیمی   بر گردن همه
جامعه دارند خاطر نشــان کرد:شهید آیت ا ...دستغیب که هم به
عنوان یک عالم فقیه و مجاهد و هم ســومین شــهید محراب
انقالب اسالمی   شناخته می   شود نقش بسزایی در پیشبرد نهضت
انقالب اسالمی   در استان فارس داشته اند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه :شهید دستغیب یک چهره
محبوب مذهبی و ملی است تصریح کرد :که باید به صورت ویژه
به ابعاد زندگی این بزرگوار پرداخته شــود زیرا که تبیین ویژگی
برجســته اخالقی ایشان گام مهمی   در ترویج ارزشهای الهی به
شمار می   رود و باعث الگو گیری نسل جوان می   شود.
دبیر ستاد بزرگداشــت شهید دستغیب در شمال غرب شیراز
بــا بیان اینکه :به منظور هر چه با شــکوه تر شــدن برگزاری
برنامــه تمام تالش خــود را بکار خواهیم بســت و در همین
راســتا با همکاری دانشــگاه علوم قرآنی غرفه ای تحت عنوان
ایســتگاه فرهنگی با موضوع کتب شــهید دستغیب برپا خواهد
شد ،نمایشــگاه عرضه آثار شهید دســتغیب،توزیع لوح فشرده
بــا مضمون معرفــی هر چه بهتر آیت ا...دســتغیب به نســل
جوان،برگزاری مسابقه دانش آموزی در بین مدارس شمال غرب
شیراز پخش بروشور و پوســتر اطالع رسانی مراسم در مساجد
شــمال غرب شــیراز برنامه هایی خواهد بود که اجرا می   شود و
انشاا ...با حضور علما،مسئولین،امت شهید پرور شیراز و خانواده
معزز شــهید دستغیب و شــهدای همراه آیتا ...دستغیب بار
معنوی مراسم مضاعف خواهد بود.
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امحای  ۱۰تن
انواع داروهای تقلبی و قاچاق در شیراز
 ۱۰هــزار کیلوگــرم داروهای قاچــاق ،تقلبی،
موادمخدر و روانگردان ،دست ساز و نیروزا در شیراز
امحاء شد.
معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکی شیراز
ظهر چهارشــنبه در حاشــیه امحای این داروها ،از
امحای  ۱۰هزار کیلوگــرم داروهای قاچاق ،تقلبی،
موادمخدر و روانگردان ،دست ساز و نیروزا ،به ارزش
 ۱۰۰میلیارد ریال در خبر داد.
دکتر محمد جواد خشنود با اعالم این خبر گفت:
در هفت ماه نخســت ســال جاری ،حدود  ۱۰هزار
کیلوگرم دارو قاچاق ،تقلبی ،موادمخدر و روانگردان،
دست ســاز و نیروزا ،به ارزش ۱۰۰میلیارد ریال ،با
تالش شبانه روزی نیروهای انتظامی ،امنیتی ،قضایی
و دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز کشف و در نتیجه
دیروز با حضور معاون دادســتان شیراز معدوم شد.
وی بــا بیان اینکه اســتفاده این نــوع داروها به
ســامت افراد جامعه آسیب می   رساند ،افزود :بیشتر
داروهای کشــف شــده ،قاچاق ،تقلبی و دست ساز
است که متاسفانه اکثر جوانان با هدف پرورش اندام
از آن اســتفاده می   کننــد که اثرات ســوءمصرف و
عوارض جانبــی فراوانی از جمله بیماریهای قلبی،

گوارشی و بیماری های کبدی را به همراه دارد.
دکتر خشنود ،با اشــاره به اینکه مقدار زیادی از
این دارو در شیراز و شــهر صدرا کشف شده است،
گفت :امروزه نیاز است مصرف کنندگان مکمل های
غذایی و دارویی خود را از داروخانه ها تهیه کنند و در
دام تبلیغات غیر واقعی نیفتند.

معاون غذا و دارو دانشــگاه ،از تمام شــهروندان
تقاضا کرد هنگام خرید دارو و فرآوردههای آرایشی
و بهداشــتی به تاریخ مصرف مندرج بر روی بسته
بندی محصول و برچســب اصالت نوع وارداتی این
فرآوردهها توجه و در هنگام خرید با استعالم کدهای
مندرج بر روی برچسب اصالت توجه کنند.

رئیس پارک علم و فناوری فارس:

غول تجاری سازی ،سد راه شرکت های دانش بنیان فارس است
ایرنــا :رئیس پارک علم و فناوری فارس با اشــاره
به حضور  300شــرکت دانش بنیان مســتقر در این
مرکز گفت :غولی به نام تجاری ســازی مانع فعالیت
شرکت های دانش بنیان مستقر در این پارک است که
باعث می   شود فروش محصوالت تولیدی این واحدها
با دشواری مواجه شود.
فرید ُمر ،چهارشنبه در نشست خبری افزود :به جز
تجاری سازی عوامل دیگری نظیر عدم مدیریت مالی
و یا ناسازگاری افراد با یکدیگر ،عدم موفقیت در تبدیل
ایده به محصول و عــدم وجود فرهنگ کار جمعی در
بیــن جامعه ما و در بین فعــاالن حوزه دانش بنیان از
جمله آفت های این بخش است.
وی بیان داشت :فناوری نیاز به هم افزایی دارد که
متاسفانه این فرهنگ در جامعه ما وجود ندارد.
ُمر ،با اشــاره بــه افزایش هفت برابــری صادرات
محصوالت دانش بنیان پــارک علم و فناوری فارس
در سال  97بیان داشت :در سال  96صادرات کاالهای
تولیدی شرکت های مســتقر در این پارک حدود یک
میلیــون دالر بود که هم اکنون این رقم که شــامل
صادرات کاالهایی در حوزه های نانو ،فناوری اطالعات
( )ITو محصوالت کشــاورزی است به هفت میلیون
دالر افزایش یافته است.
این مقام مســئول ادامه داد :پارک علم و فناوری،
فصل مشــترکی بیــن دانشــگاه و صنعت اســت و
درصد بســیاری از خــوراک این مرکز از دانشــگاه ها

حمایت های این مرکز و تالش خود ،بزرگ و در نهایت از
این پارک خارج و به شهرک های صنعتی برای گسرش
فعالیت منتقل می   شــوند و تنها واحد آردندی (تحقیق
و توســعه) خود را در این محل به جــای می   گذارند.
رئیس پارک علم و فناوری اســتان فارس در بخش
دیگری از سخنان خود گفت :باید بین کارخانه و صنعت
تمایز قائل شــد ،تفاوت این  2مجموعه در واحدهای
تحقیق و توسعه اســت بدین معنا که دست اندرکاران
حوزه صنعت از دستاوردهای این واحدها بهره گرفته و
به طور مداوم دانش خود را ارتقا می   دهند.
وی ،وجود بخش تحقیق و توســعه را در واحدهای
صنعتی بسیار مهم دانست و افزود :در شرکت های بزرگ
صنعتی دنیا بودجه تحقیق و توسعه از اعتبار صرف شده
برای خط تولید بیشــتر اســت اما متاســفانه در ایران
کارخانه های زیادی وجود دارد لیکن صنعت کم داریم.
مــر ادامه داد :خودرویی  40ســال در کشــور ما در
ُ
حال تولید اســت که تنها در این مدت غربیل فرمان و
چراغ های آن تغییر ظاهری پیدا کرده است.
رئیــس پارک علم و فناوری فــارس بیان کرد :به
عنوان مثال ،کارخانه ماشــین سازی در کشور ما وجود
دارد اما متاسفانه صنعت خودرو نداریم و اگر بخواهیم
وارد این حوزه شویم به پیش نیازهایی مانند قطعه سازی
که 'مادر' همه صنایع اســت نیــاز داریم و اگر در این
حوزه بتــوان اقدامــات مفیدی انجام داد بی شــک
پیشرفت در همه صنایع کشور نیز حاصل می   شود.

ثبت  ۱۸۲مورد مسمومیت
با گاز منواکسید کربن در سامانه
اورژانس  ۱۱۵فارس

کاهش محســوس دما در چند روز گذشــته ،موجب رشد
فزآینده مســمومیت با گاز منواکســیدکربن در استان فارس
شده است.
به گزارش روابط عمومی   دانشــگاه علوم پزشکی شیراز،
دکتــر «محمدجواد مرادیــان» گفت :از ابتــدای فصل پاییز
تاکنون ۱۸۲ ،مورد مسمومیت با گاز منواکسیدکربن در سامانه
اورژانس  ۱۱۵استان به ثبت رسیده است.
او افزود :هشتاد و هشت مورد از این مسمومیت ها پس از
اقدامات درمانی در محل درمان و هشــتاد و پنج مورد نیز به
مراکز درمانی استان منتقل شدند.
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
شــیراز ،با هشــدار جدی در     باره این موضوع به عنوان«قاتل
خاموش» اعالم کرد :از ابتدای فصل پاییز تا کنون  ۹نفر جان
خود را بر اثر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن از دست داده و
هرماه شاهد افزایش مسمومیت با گاز منواکسیدکربن هستیم
که این می   تواند زنگ خطری برای خانواده ها باشد.
دکتــر مرادیان با اشــاره به ســرد شــدن هــوا در اکثر
مناطق اســتان فارس ،توضیح داد :عالئم مســمومیت با گاز
منواکسید کربن شامل ســردرد ،تهوع ،سرگیجه ،سرفه ،عدم
تعادل و کاهش سطح هوشیاری است.
او از مردم خواســت که از نصب آبگرمکن و بخاری گازی
در اتاقی که در آن هوا جریان ندارد ،خودداری و قبل از نصب
آبگرمکن و بخاری حتما مســیر دودکش را بررســی کرده و
از ایجاد پیچ و خم های زیاد در نصب دودکش ،پرهیز کنند.
مدیــر حوادث و فوریت های پزشــکی دانشــگاه ،با بیان
اینکه سرد بودن لوله بخاری عالمت کارکرد ناصحیح بخاری
اســت ،تاکید کرد :در صورتی که شــعله آبگرمکن و بخاری،
آبی رنگ نباشــد ،باید آن را جدی گرفت و نیز برای فردی که
دچار گازگرفتگی شــده ،ابتدا باید پنجره ها را باز کرده و پس
از شناســایی و قطع کردن منبع نشــت گاز ،با اورژانس ۱۱۵
تماس بگیرند.
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غول تجاری سازی ،سد راه شرکت های دانش بنیان فارس است
رئیس پارک علم و فناوری فارس با اشاره به حضور  300شرکت دانش بنیان مستقر در این
مرکز گفت :غولی به نام تجاری سازی مانع فعالیت شرکت های دانش بنیان...

موفقيت دو دانشجوي دانشگاه پيام نور شيراز در توليد قطره جديد"آهن"
ارائه طرح توليد قطره آهن با قابليت هاي جديد از سوي دو دانشجوي دانشگاه پيام نور
شيراز ،مقام دوم جشنواره انديشمندان و دانشمندان...

صادرات غیرنفتی فارس افزایش
داشته است

 28ربیع االول 1440

فارس

تامین می   شود.
ُمــر بیان کــرد :ایده های خالق در پــارک علم و
فناوری فارس بررســی و موارد دانش بنیان و فناورانه
ای که قابلیت تولید و اشــتغال داشته باشند به عنوان
شرکت پیش رشــد پذیرفته می   شوند و تحت حمایت
این مرکز کار خود را آغاز خواهند کرد.
وی اظهار داشــت :شــرکت های دانش بنیانی که
در پارک علم و فناوری مســتقر می   شوند ،به تدریج با

ُمر،گفت :وظیفه اصلی پارک علم و فناوری ،آموزش
کافی به شرکت های دانش بنیان برای توسعه مداوم واحد
صنعتی اینگونه شرکت هاست و صاحبان شرکت های
دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری فارس هم
اغلب نیروهای جوان و افرادی صاحب ایده هســتند.
وی ،در بخش دیگری از ســخنان خود اظهار داشت:
هم اکنون  41پارک علم و فناوری در کشور فعال است
که پارک علم و فناوری فــارس به لحاظ بهره مندی

از فناوری ،دانش ،وســعت و تعداد شرکت های مستقر
در آن در جایگاه ســوم کشور قرار دارد و ظرفیت های
انســانی متخصص و اســتعدادهای درخشانی در این
مرکز وجود دارد.
او اضافه کرد :در گذشــته ،اســتان فارس و شهر
شــیراز قطب الکترونیک کشور به شــمار می   آمد اما
متاسفانه اکنون اینگونه نیســت و امیدواریم در آینده
این جایگاه با تالش شرکت های دانش بنیان و حمایت
مسئوالن ،در عرصه رقابتی سالم ،پس گرفته شود.
رئیس پــارک علم و فناوری فــارس افزود :برای
توســعه دانش و هموار کردن مســیر راه شرکت های
دانش بنیــان ،هماهنگی های ضــروری در باالترین
سطوح کشور نیاز است و از سوی دیگر ،تعارض قوانین
داخلی کشور ما که اکنون زیاد است باید برطرف شود.
ُمر افزود :به عنوان مثال تولید کننده ای محصولی
را به مرحله ورود به بازار می   رســاند اما تاجری همان
کاال را بعضا با کیفیتی پایین تر وارد کشــور کرده و به
تولیدکننده بومی   لطمه وارد می   کند ،برای حل اینگونه
مشــکالت به حمایت هایی در باالترین سطوح کشور
نیاز است.
وی ادامــه داد :قوانین مالیاتــی و حمایتی هم که
تصویب شــده ،متاســفانه اجرا نمی   شــود به عنوان
نمونه ،تولیــد کنندگان و فعاالن حــوزه دانش بنیان
برای دریافت تســهیالت با مشــکالت عدیده ای به
ویژه در خصوص وثیقه رو به رو هســتند و از ســوی
دیگر فرهنگ ســرمایه گذاری خطر پذیر در کشور ما
جا نیافتاده و همین مســاله باعث شــده که ایده های
خالق در مراحل اول متوقف شوند.
ُمر بیان کرد :در وضعیــت کنونی که تحریم های
آمریــکا بر مراودات بانکی و پولی کشــورمان با خارج
ســایه انداخته و رد و بدل کردن پول به خارج کشــور
با مشــکل مواجه اســت ،رمز ارز می   تواند یکی از راه
حل های مواجه با این مشکالت باشد که ظرفیت ایجاد
آن نیز در داخل وجــود دارد و تنها به حمایت هایی از
سوی مسئوالن امر نیاز است.
نوید رونمایی از سه محصول جدید دانش
بنیان در فارس
رئیس پارک علم و فناوری استان فارس همچنین
اظهار داشت :در هفته پژوهش امسال از سه محصول
جدیــد دانش بنیان در این مرکز رونمایی می   شــود و
همچنین در طول این هفته که از بیست و یکم لغایت
بیســت و هفتم آذرماه جاری برگزار می   شــود ،مردم
می   توانند از این پارک که در شهرک آرین شیراز واقع
شده است ،بازدید کنند.
ُمر گفت :ایــن مرکز عضو اصلی پارک های علم و
فناوری آسیاســت و در سه دوره پیاپی گذشته یکی از
شــرکت های مســتقر در این پارک به عنوان منتخب
انجمن پارک های آسیایی معرفی شده است.

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فارس:

برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها
باید تولید را در روستاها تقویت کرد

در دیــدار فرمانــداران شهرســتان های کــوار و
نورآبادممسنی ،ســیدکمال پاک فطرت ،مدیر کل دفتر
امور روســتایی و شــوراهای اســتانداری فارس گفت:
با توجه به خشکســالی های چند ســال اخیــر و روند
کاهشــی کشاورزی در روســتاها و همچنین مهاجرت
روســتاییان به شهرها باید مشاغل خُ رد و زودبازده را در
سطح روستاها تقویت کرد.
به گزارش روابط عمومی   اداره کل امور روســتایی و
شوراهای اســتانداری فارس؛ پاک فطرت ضمن تشکر
از تالش کارشناســان این اداره کل بابت برگزاری دوره
دوم کالس های آموزشــی دهیاران در ســطح استان
گفت :ایــن آموزش ها باعث افزایش راندمان و عملکرد
دهیاران شــده است .کاظمی   فرماندار کوار ضمن تشکر
از برگزاری کالس های آموزشــی دهیــاران گفت :این

فرمانداری خواستار تداوم برگزاری کالس های آموزشی
است زیرا باعث حل بسیاری از مشکالت در دهیاری ها
و همچنین جلوگیری از بروز مشکالت بیشتر می   شود.
ســید کمال پــاک فطــرت در ادامه گفــت :برای
جلوگیــری از مهاجــرت روســتاییان به شــهرها باید
تولید را در روســتاها تقویت کرد .امروزه روســتاییان از
تولید کننده بودن به سمت مصرف کننده بودن حرکت کرده
و این باعث ضعیف شدن اقتصاد در روستاها شده است.
وی گفــت :ما باید با تقویت اشــتغال خرد و زودبازده
در روســتاها و معرفی آنها به بــازار فروش از مهاجرت
جلوگیری کرده و به سمت مهاجرت معکوس پیش برویم.
عیوبی فرماندار نور آبادممســنی هم ضمن تشــکر از
مدیر کل دفتر امور روســتایی و شــوراهای استانداری
فارس بابت توجه ویژه به این شهرســتان و شرکت در

تمامی   مراسمات ،خواســتار تداوم سرکشی ها و بازرسی
کارشناســان دفتر روســتایی به دهیاری های ســطح
آن شهرســتان شــد .وی با بیان این که جشنواره های
برگزار شده در ســطح شهرستان ممسنی تماما رویکرد
اقتصادی داشته و باعث معرفی دستاورد های روستاییان
به شهرســتان ها و استان های همجوار گردیده خواهان
حمایت اداره کل امور روســتایی اســتانداری از اینگونه
مراســم شــد .ســید کمال پاک فطرت مدیرکل دفتر
امور روســتایی و شوراهای اســتانداری فارس در پایان
گفت :این دفتر آمادگی حمایــت از تمام کار آفرینان و
نخبگان روستایی ،کارگاه ها ،مشاغل خرد و زودبازده را
در ســطح روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته را دارد و
از فرمانداران خواســت تا همکاری بیشتری با این افراد
داشته باشند.

امحای  ۱۰تن انواع داروهای تقلبی و قاچاق در شیراز
 ۱۰هزار کیلوگرم داروهای قاچاق ،تقلبی ،موادمخدر و روانگردان ،دست ساز و نیروزا
در شیراز امحاء شد...
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سرپرست استانداری فارس:

تمامی   ظرفیت های بخش کشاورزی فارس به تصویر کشیده شود

مهر :سرپرســت اســتانداری فارس گفت :باید توجه داشــت که همه ظرفیتهای بخش کشــاورزی فارس در
بسته های دیده نشده است و باید همه ظرفیتهای بخش کشاورزی را به تصویر بکشیم.
به نقل از روابط عمومی   اســتانداری فارس یدا ...رحمانی در جلسه شورای کشاورزی استان ،اظهار داشت :باید با
افزایش تعداد جلسات این شــورا و کاهش تعداد موضوعات ،به صورت دقیق و موشکافانه ،مسائل کشاورزی استان
را بررسی و تحلیل کنیم.
وی با اشــاره به این که معیار انتخاب برترین های بخش کشــاورزی در گذشته این بوده که چه کسی بیشترین
عملکرد را داشــته است ،افزود :این فی نفســه خوب است ولی اگر به عمق موضوع دقت کنیم میزان استفاده از آب
و منابع در این معیار مورد توجه قرار نگرفته اســت؛ باید این معیار را کامل کنیم یعنی بررســی کنیم برای هر واحد
مشخص محصول چقدر آب و سایر نهاده ها مصرف میشود.
سرپرست استانداری فارس با اشاره به این که آب مهمترین نهاده است و در سالهای اخیر متأسفانه با خشکسالی
عمیق و گســتردهای روبرو بودهایم ،گفت :حتی اگر در ســال جاری تر ســالی خیلی خوبی هم داشته باشیم باز هم
جبران خشکســالی و کمبود آب نمیشــود و همچنان باید صرفه جویی و بهره وری در مصرف آب را در دستور کار
خویش داشته باشیم.
رحمانی با بیان این که بهره وری مهمترین فاکتور اســت و راندمان در واحد ســطح باید مورد توجه قرار داشته
باشد ،اظهار داشت :در انتخاب کشاورزان نمونه ،کسانی انتخاب شوند که توجه جدی به مصرف نهادهها و آب دارند؛
زیرا با توجه به افزایش مستمر قیمت نهاده ها ،اگر مصرف آنها کنترل نشود قیمت محصول تمام شده افزایش یافته
و قابل رقابت در بازار نیست.
وی ادامه داد :باید سازوکاری فراهم شود که کشاورزان نمونه بتوانند دیدگاهها و راهکارهای مدنظرشان را مطرح
کنند و ما از دیدگاه آنها هم برای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی آگاه شویم.
سرپرســت استانداری فارس با تاکید بر این که متخصصین و پژوهشگران دانشگاهها و دستگاههای اجرایی باید
در موضوعات مهم اســتان در حوزه کشاورزی متمرکز شوند و تحقیقات بر این موضوعات معطوف باشد ،گفت :مث ً
ال
کشــت گلخانه ای که امروز مورد توجه اســتان است باید مورد نظر پژوهشگران باشد و بتوانیم از نظرات آنها و همه
ذینفعان بخش کشاورزی استفاده بکنیم.
رحمانی با اشــاره به این که در دو سه ســال اخیر در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی
کار مفید و خوبی انجام شــده است و چندین بسته سرمایهگذاری تدوین شده است ،گفت :باید توجه داشت که همه
ظرفیتهای بخش کشــاورزی فارس در این بسته ها دیده نشــده است و باید همه ظرفیتهای بخش کشاورزی را
به تصویر بکشیم.
وی خواســتار تدوین اطلس بخش کشــاورزی برای شناخت ظرفیتهای بخش کشــاورزی در شهرستانها و
بخشهای استان فارس شد.
سرپرســت اســتانداری فارس با بیان این که کشــت گلخانه ای در استان فارس در ســال  ۹۲در استان فارس
 ۱۲۵هکتار بوده اســت و هم اکنون به  ۴۹۵هکتار رسیده اســت ،گفت :رشد  ۴برابری کشت گلخانه ای در فارس
نشــان دهنده اهتمام ویژه دولت تدبیر و امید به این موضوع اســت ولی تا رسیدن به هدف هفت هزار هکتار کشت
گلخانه ای فاصله زیادی داریم و باید با سرعت بسیار بیشتری اقدام کنیم.
رحمانی دلیل اصلی عدم گســترش کشت گلخانهای را عدم باور کشــاورزان در خصوص به صرفه بودن کشت
گلخانه ای دانســت و تصریح کرد :کشاورزان اگر مطمئن شــوند در کشت گلخانه ای برگشت منابع و سود مناسب
اقتصادی وجود دارد زودتر از مدیران برای توسعه این حوزه حرکت خواهند کرد.
وی با اشــاره به این که آموزش و ترویج کشــت گلخانه ای در میان کشاورزان بسیار بیشتر از گذشته باید مورد
توجه قرار گیرد ،گفت :کشــاورزان باید آگاه شــوند که با کشت گلخانه ای ،تنظیم بازار ،هزینه کمتر و مصرف کمتر
نهاده ها و درآمد بیشتر برای آنها حاصل خواهد شد.
سرپرست استانداری فارس خواستار اهتمام ویژه به روستاهای گلخانه ای و شهرک های گلخانه ای شد و گفت:
این موضوع باید با جدیت پیگیری شود و با ارائه زمان بندی دقیق پیگیری شود.
رحمانی با بیان این که تاســیس گلخانه های کشاورزی قدم اول برای افزایش راندمان است ،افزود :بهره گیری
از تکنولوژی های جدید و متناسب ،استفاده مناسب از نهاده ها و استفاده از نیروی انسانی متخصص می   تواند موجب
بهبود عملکرد در این حوزه شود.
وی خواستار توزیع بموقع بذر مورد نیاز کشاورزان به ویژه بذر گندم شد و گفت :تحویل بذر در زمان مناسب تاثیر
زیادی در عملکرد کشاورزان دارد و باید با جدیت توسط متصدیان این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

موفقيت دو دانشجوي دانشگاه پيام نور شيراز
در توليد قطره جديد" آهن"

ارائــه طــرح توليــد قطــره آهن با
قابليت هاي جديد از سوي دو دانشجوي
دانشــگاه پيام نور شــيراز ،مقــام دوم
جشنواره انديشمندان و دانشمندان جوان
ايران را به دنبال داشت.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام
نور شيراز ،سارا احراري دانشجوي رشته
زيست شناســي و پرستو زارع دانشجوي
رشته مهندسي عمران در قالب يك تيم
با ارائه طــرح '' قطره آهن بدون طعم و
سياه كردن دندان '' موفق به كسب رتبه
دوم اســتارت آپ ويكند دومين جشنواره
انديشمندان و دانشــمندان جوان شدند.
دوميــن جشــنواره انديشــمندان و
دانشــمندان با هدف رونق فرصت هاي ايده پردازي و نوآوري در زمينه هــاي مختلف علوم پايه و نيز خلق
فناوري هاي نوين و كاربردي در تاريخ هفتم آذرماه  97در تاالر عالمه اميني دانشگاه تهران برگزار شد.
از ميان صاحبان  ۵۷۰ايده جهت حضور در اين جشنواره  ۴۵ايده وارد مرحله داوري كسب و كار در پارك
علم و فناوري دانشــگاه تهران شد كه در نهايت  ۶ايده به عنوان برگزيده نهايي و  ۴ايده به عنوان شايسته
تقدير انتخاب شدند.
اين جشنواره با همكاري بنياد نيكوكاري جميلي و صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور با حضور
وزير علوم،تحقيقات و فناوري،وزير ورزش و جوانان،رئيس دانشگاه تهران و اساتيد مطرح كشوري برگزار شد.
اين جشنواره در حوزه علوم پايه و در پنج بخش شيمي ،فيزيك ،علوم زيستي ،رياضي ،آمار و علوم كامپيوتر،
زيســت شناسي و با هدف رونق بخشيدن به فضاي ابتكار و انگيزه بخشيدن به جوانان و شناسايي ايده هاي
نو و برگزيده به منظور رسيدن به محصولي دانش بنيان و تكميل چرخه نوآوري و تبديل دارايي هاي فكري
به ثروت برنامه ريزي و اجرا شده است.

اختصاص مشوق هاي جديد سرمايه گذاري
در  5شهرك و ناحيه صنعتي شهرستان اقليد

مديرعامل شــركت شــهرك هاي صنعتي فارس از اختصاص مشوق هاي جديد ســرمايه گذاري در
 5شهرك و ناحيه صنعتي شهرستان اقليد خبرداد.
احد فتوحي پس از بازديد از شــهرك صنعتي اقليد در جلســه با سرپرســت فرمانــداري اقليد گفت:
زيرساخت هاي مناسبي در قالب شــهرك ها و نواحي صنعتي اقليد،1اقليد،2تيمارجان،خنجشت،حسن آباد
و ســده براي اســتقرارواحد هاي صنعتي و ايجاد اشتغال در شهرســتان اقليد فراهم شده كه بايد از اين
ظرفيت ها استفاده نمود.
فتوحــي بــا بيان اينكه تاكنون در مجموع  96قرارداد ســرمايه گذاري با متقاضيان در شــهرك ها و
نواحي صنعتي اقليد منعقد شــده است گفت:از اين ميزان،تعداد  27واحد با اشتغالزايي  312نفر در مرحله
بهره برداري و توليد و  72واحد نيز در مرحله ساخت و ساز قرار دارند.
وي تصريح كرد عالوه بر شهرك هاي صنعتي دولتي،پروانه فعاليت شهرك صنعتي غيردولتي محبت
گســتر اقليد نيز صادر و اين شهرك صنعتي خصوصي نيز در مرحله فعاليت است و در مجموع شهرستان
اقليد داراي بيشترين تعداد شهرك و ناحيه صنعتي در سطح استان است.
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس در ادامه درخصوص مشوق هاي در نظر گرفته شده براي
شــهرك ها و نواحي صنعتي سده،اقليد  2و حســن آباد گفت:در اين شهرك ها مشوق هايي نظير كاهش
ســهم پرداخت نقدي به  5درصد و افزايش مدت پرداخت اقســاط به  48ماه در نظرگرفته شــده است و
سرمايه گذاران ،به شرط بهره برداري طي برنامه زمان بندي و نيز ايجاد اشتغال بر اساس جواز تاسيس تا
سقف  90درصد از اسناد تعهدي آنها بازگردانده خواهد شد که این رقم در شهرک صنعتی خنجشت تا سقف
 70درصد بازگردانده خواهد شد.
در شهرك صنعتي اقليد 1نيز كاهش سهم پرداخت نقدي به 10درصد و افزايش مدت پرداخت اقساط
از  36به  42ماه و بازگرداندن  50درصد از اسناد تعهدي به شرط بهره برداري طي برنامه زمان بندي و
نيز ايجاد اشتغال بر اساس جواز تاسيس در نظر گرفته شده است.
مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس از سرمايه گذاران و فعاالن صنعتي و توليدي خواست از
اين فرصت بمنظور ايجاد واحد هاي صنعتي و اشتغالزايي در اين شهرستان استفاده كنند.

