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اعالم آمادگی خانه خیرین فارس جهت
همکاری هموطنان نیک اندیش

استاندار فارس:

تقویت هالل احمر فارس در کنترل
بحران های جنوب کشور موثر است

نرخ برداشت مزارع غالت و کلزا در سال  98اعالم شد.
بــه گزارش روابط عمومی   ســازمان جهاد کشــاورزی
فارس ،علیرضا پرویزی رئیــس اداره فناوری های مکانیزه
این ســازمان با بیان این مطلب گفت :حرفه کمباین داری
در استان فارس از دیر باز رونق داشته به طوری که در حال
حاضر این اســتان با در اختیار داشتن حدود  3600دستگاه
کمباین برنج نقش موثری در امر برداشــت مزارع غالت و
کلزای کشور ایفا می   نماید.
وی افزود :هر ســاله قبل از شروع فصل برداشت و در
ماه های بهمن و اســفند کمباین داران اســتان نسبت به
بازســازی کمباین های خود اقدام و بر اساس برنامه ریزی
مدون ستاد برداشــت استان کلیه امور فنی برداشت شامل
بازدید از کمباین ها و صدور برچسب معاینه فنی و همچنین
امور پشــتیبانی برداشــت شــامل برآورد نرخ و جابجایی
کمباین ها با هماهنگی شرکت تعاونی کمباین داران استان
و واحد مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی فارس جهت
برداشت حدود  28اســتان کشور و اعزام کمباین ها نیز در
این مدت صورت می   پذیرد.
این مقام مســئول خاطر نشــان کرد :در ســال زراعی
 97-98نیز بــا توجه به افزایش بارندگی در اســتان های
مختلف و افزایش کمی   و کیفی غالت و کلزای کشت شده
برنامه ریزی منسجمی   جهت تسهیل در امر برداشت سال
آینده صورت پذیرفته اســت و برداشت اســتان عمدتا از
نیمه دوم فروردین شــروع و در اوایل مرداد ماه در ســال
پایان می   پذیرد.
وی در ادامه بیان داشــت :برای ســال زراعی جاری بر
اساس پیشنهاد ستاد برداشت استان فارس با لحاظ نمودن
کلیه هزینه های جاری کمباین و با توجه به افزایش شدید
قیمت ها و هزینه ها نرخ برداشــت برای مزارع گندم و جو
آبــی و دیم و همچنین محصول کلــزا برای کمباین های
متوســط (کمباین های معمولی) کمباین های نیمه سنگین
(کمبایــن  )1165و کمباین های ســنگین (کمباین های
وارداتی) در ستاد برداشت کشور تصویب و به شرح کمباین
متوســط و کمباین کاه کوب مبلغ  702755ریال برای هر
ساعت کار مفید در مزارع گندم و جو ،کمباین نیمه سنگین
مبلــغ  856825ریال برای هر ســاعت کار مفید در مزارع
گندم و جو ،کمباین ســنگین مبلــغ  1605475ریال برای
هر ســاعت کار مفید در مزارع گندم و جو و نرخ برداشــت
بــه صورت هکتاری در مزارع گنــدم و جو دیم با کمباین
متوســط مبلغ  878444ریال ،در مزارع گندم و جو آبی با
کمباین متوســط مبلغ  1581199ریال ،در مزارع گندم و
جو آبی با کمباین نیمه سنگین مبلغ  1713650ریال و در
مزارع گندم و جو آبی با کمباین ســنگین مبلغ 2006844
ریال ابالغ گردیده است.
پرویزی اظهار داشــت :نرخ برداشــت در مزارع کلزا با
کمباین متوســط و نیمه ســنگین مجهز به هد برداشــت
کلــزا به ازای هر هکتــار  2506350ریال و در مزارع کلزا
با کمباین ســنگین مجهز به هد برداشت کلزا به ازای هر
هکتــار  3048850ریال که نرخ های فــوق مبنای اصلی
نرخ گذاری هزینه برداشــت مزارع غالت و کلزا در ســال
 98بوده و در نهایت توافق کمباین دار و کشــاورز مالک
عمل خواهــد بود و همچنین هیچ دســتگاه ،شــورا و یا
مجموعه اداری و غیراداری حق دخالت در امر نرخ گذاری
نخواهد داشت.
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اعالم نرخ برداشت مزارع غالت و
کلزا در سال 98
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جایدشت فیروزآباد و کریشکی الرستان روستاهای برگزیده دوستدار
کتاب در کشور
فارس بر قله پنجمین جشنواره عشایر و روستاهای دوستدار کتاب ایران...

هدف از همایش ریحانة النبی ،جاودانه کردن تفکر فاطمی است
رئیس مرکز اســامی   فاطمیه گفت :جاودانه کردن تفکر فاطمی   مهمترین هدف از
برگزاری همایش ساالنه ریحانةالنبی و جایزه ادبی ریحانه است...

ایرنا :استاندار فارس ،با تاکید بر لزوم تقویت تجهیزات
و امکانات هالل احمر اســتان گفت :تقویت هالل احمر
فارس تاثیر بسزایی در کنترل بحران های احتمالی جنوب
کشور خواهد داشت.
پایگاه اطالع رســانی استانداری فارس در گزارش روز
شــنبه خود به نقل از عنایــتا ...رحیمی   در دیدار با علی
اصغر پیوندی رئیــس هالل احمر کشــور افزود :فارس
همواره در مواقع بحرانی ،یاری رسان استان های همجوار
بوده است.
وی ،با اشاره به جایگاه اثر گذار هالل احمر در کمک رسانی
و ایجاد آرامش در مواقع بحرانی اظهار داشت :با توجه به
اینکه کشــور ما منطقه ای ُپر مخاطره اســت و ساالنه با
بحران های مختلف طبیعی و غیر طبیعی مواجه می   شود،
بی شک تقویت نهاد هالل احمر به مدیریت این بحران ها
کمک بسیار خواهد کرد.
او ادامه داد :اگر به مجموعه هالل احمر توجه شود ،در
مواقع ضروری و بحرانــی ،تصمیم های بهتر ،کمک های
بیشتر و اقدامات مناسب تری برای رفاه حال مردم انجام
خواهد شد.
رحیمی ،با اشاره به وسعت  122هزار کیلومتری فارس
و مواجهه این استان با بحران هایی همچون سیل ،زلزله،
آتش ســوزی مراتع و جنگل ها و همچنیــن آمار باالی
حوادث جاده ای ،گفت :به همین سبب ،افزایش کمپ ها،
پایگاه های هــال احمر و انبارهای مــورد نیاز در نقاط
مختلف و همچنین احداث بیمارســتان صحرایی و تجهیز
اورژانس هوایی در استان ضروری است.
او افزود :فراهم شدن این امکانات که در مواقع بحران
و آرامش مورد اســتفاده قرار خواهد گرفــت از نیازهای
ضروری استان پهناور فارس محسوب می   شود.
اســتاندار فارس ،اقدامات انجام شــده بــرای تقویت
زیرســاخت های حمــل و نقل در اســتان در دولت های
یازدهم و دوازدهم را موثر برشمرد و بیان کرد :هم اینک
افزون بر  22هزار کیلومتر راه تمام شده و بیش از  2هزار
کیلومتر راه در دست اجرا در فارس وجود دارد اما با وجود
این زیرســاخت ها آمار تلفات ناشی از حوادث جاده ای در
این استان همچنان باال بوده و نیازمند تدابیر بیشتری در
زمینه امداد رسانی هستیم.
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مديــر عامل خانه خيرين اســتان فارس
گفت :هم اكنون تعداد  ٢٠٠مؤسســه خيريه
در سطح شيراز و شهرستانهاى استان تحت
حمايت و پوشــش خانه خيرين استان فارس
فعاليت دارند.
عبدالعلى شمس ديروز در نشست خبرى
با خبرنگاران رســانه هاى گروهى در شيراز
اظهار داشــت :تعداد  ١٠٠مؤسسه خيريه در
شــيراز و تعداد  ١٠٠مؤسسه خيريه ديگر در
سطح شهرهاى استان بطور مستمر با رعايت
استانداردهاى الزم فعاليت دارند.
وى با اشــاره به اينكه خانه خيرين استان
فارس براى نخستين بار در سطح استانها در
شيراز تأسيس شــد ،اضافه كرد :بعد از آغاز
فعاليت ما به تبع اســتان فارس در استانهاى
ديگر خانه خيريــن و در تهران خانه خيرين
كشور تشكيل شد.
مدير عامل خانه خيرين فارس خدمات رسانى
به ايتام ،زنان سرپرســت خانــوار ،معلولين،
بيماران خاص ،كــودكان خيابانى را از جمله

اهداف تشكيل خانه خيرين استان عنوان كرد
و گفت :اين نهاد مردمی   به مدت  ١٨ســال
فعاليت مستمر در جهت محورهاى ياد شده
فعاليت الزم داشته است.
او توجه به نياز الزم افراد مددجو در ساير
خدمات رفاهــى ،آموزشــى و خدماتى را از
مبانــى خانه خيرين عنــوان كرد و گفت :در
جهت جلوگيرى از ســوء استفاده و همچنين
آگاهــى داشــتن به افــراد مددجــو بانك
اطالعاتى داريم كه بــا وارد كردن كد ملى
افراد مشخص می   شود كه افراد كمك گيرنده
از چه خدماتى و از كدام نهادهاى مددكارى
دريافت كرده اند.
وى به تعامل اين تشــكل مــردم نهاد با
ادارات و ســازمان هاى مربوطه اشاره كرد و
گفــت :همواره با اداره كل بهزيســتى ،اداره
كل امور اجتماعى استاندارى ،اداره كل امور
بانوان ،كميته امداد امام ،شــهردارى شيراز
سلسله نشست های تبادل نظر داريم.
مديــر عامل خانه خيرين اســتان فارس
با اشــاره به جمع آورى پول توسط افراد در

معابــر و در منازل تأكيد كرد :ما با اين روش
جمــع آورى پول غير اســتاندارد و به دور از
شفاف سازى مخالف هستيم از اين رو از مردم
متدين و نيكوكار اســتدعا داريم كمك هاى
خود را به مؤسسات تحت پوشش خانه خيرين
در اســتان و كالنشهر شــيراز داشتن باشند.
شمس افزود :متأسفانه بسيارى از كودكان و
زنان متكدى عامل سوء استفاده برخى افراد
سودجو هســتند كه روزانه در سطح شهر از
مردم پول می   گيرند.
وى در ادامه با اشــاره بــه اينكه با توجه
بــه وضعيت اقتصادى كنونى مســتمرى به
مستمندان ديگر پاسخگوى نياز اقتصادى شان
نيســت ،خاطر نشــان كرد :اگر نيكوكاران
سرمايه گذارى براى ايجاد اشتغال نيازمندان
داشتن باشند در اين رابطه به اهداف متعالى
خواهيم رسيد.
مديــر عامل خانه خيرين اســتان فارس
ادامه داد :خيرين می   توانند سرمايه در اختيار
بگذارند و پولشان هم محفوظ باشد اما سود
سرمايه گذارى شان براى رونق كسب و كار
جامعه هدف ما باشد.
وى همچنين ياد و خاطره مرحومه حاجيه
خانم بدرالسادات انجوى كه منزل مسكونى
خود را وقف خانه خيرين استان فارس كرده
است ،گرامی   داشت و گفت :آن مرحومه در
سن كمتر از  ٦٠سال در سفر روحانى حج در
شهر مدينه منوره دار فانى را وداع گفت و در
قبرستان بقيع به خاك سپرده شد.
دفتر خانه خيرين اســتان فــارس واقع در
خيابان انقالب از ســمت نادر كوچه شــماره
 ١٥پــاك  ٩آماده همكارى بــا هموطنان
نيك انديشى است كه قصد حمايت از كودكان
بى سرپرست ،بد سرپرســت ،زنان سرپرست
خانوار و كودكان خيابانى را دارند.

جایدشت فیروزآباد و کریشکی الرستان
روستاهای برگزیده دوستدار کتاب در کشور
فارس بر قله پنجمین جشــنواره عشــایر و
روستاهای دوستدار کتاب ایران ایستاد
جایدشت فیروزآباد و کریشکی الرستان در
پنجمین دوره جشــنواره عشــایر و روستاهای
دوستدار کتاب ،روستای برگزیده کشور شدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی   اداره کل
کتابخانه های عمومی   اســتان فــارس ،آیین
اختتامیه پنجمین دوره جشــنواره روســتاها و
عشایر دوســتدار کتاب عصر شــنبه  ۴اسفند
با حضــور اســحاق جهانگیری ،معــاون اول
رئیــس جمهور؛ ســید عباس صالحــی ،وزیر
فرهنگ و ارشاد اســامی؛ علیرضا مختارپور،
دبیرکل نهــاد کتابخانههای عمومی   کشــور؛
فریبرز خســروی ،رئیس انجمــن کتابداری و
اطالع رسانی ایران؛ محســن جوادی ،معاون
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی؛
جمعی از مســئوالن فرهنگــی و عالقهمندان
به کتاب و کتابخوانی در ســالن همایش های
کتابخانه ملی ایران برگزار شد.
در این مراســم ضمن معرفی  ۱۰روستای
برگزیده از  ۱۰روســتای دوســتدار کتاب نیز
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تقدیر به عمل آمد .در این میان استان فارس
با برگزیده شدن دو روستا بیشترین سهم را به
خود اختصاص داد؛ این دو روســتا به واســطه
فعالیتهای کتابخانه های عمومی   و کتابداران
نهــاد کتابخانههای عمومی   کشــور به عنوان
برتری در این جشنواره دست یافتند.
روستای جایدشــت شهرســتان فیروزآباد
در رتبه نخســت این رقابت قــرار گرفت که

از محمدحســین بهرامی   مســئول کتابخانــه
عمومی   اباعبــدا ...الحســین (ع) جایدشــت و
مجــری این طــرح قدردانی شــد .همچنین
روســتای کریشــکی شهرســتان الرســتان
نیــز در ایــن جشــنواره ســومین روســتای
دوســتدار کتــاب شــناخته و از محمــد دلیر
مســئول کتابخانــه عمومی   ایراهســتان
روســتای کتابخانه و مجری طرح این روستا
قدردانی شد.
گفتنــی اســت دکتــر محمد حســن زاده
رئیس انجمــن علمی   ارتقــای کتابخانه های
عمومی   ایران کــه برای حضــور در همایش
ملــی «زن ،کتاب ،ســواد زندگــی» مهمان
اســتان فارس اســت ،بعداز ظهر روز دوشنبه
 6اســفندماه با سفر به روســتای جایدشت ،از
مردم کتابدوســت این روستا ،همیاران نوجوان
کتابخانه و کتابخانه عمومی   اباعبدا ...الحسین
جایدشــت به دلیل کســب عنوان نخســت
جشنواره عشایر و روســتاهای دوستدار کتاب
و اجــرای طرح های خالقانه و مردمی   در حوزه
کتاب در روستا تجلیل خواهد کرد.

آگهي فراخوان مناقصه عمومی   دو مرحله ای (نوبت دوم)
اداره كل راه و شهرســازی الرستان در نظر دارد خدمات مالی و حســابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن در
ســطح استان (حوزه اســتحفاظی اداره کل راه و شهرسازی الرستان) را به شرح اســناد مناقصه ازطریق برگزاری مناقصه
عمومی   در بســتر ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به مدت یکسال شمسی به مؤسســات واجد شرایط ( عضو جامعه
حسابداران رســمی   ایران) واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه
گران و بازگشــایی پاکت ها،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شــد.الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشــار فراخوان در سامانه تاریخ  97/12/04می   باشد.
مبلغ برآورد موضوع مناقصه  3'483'600'000ريال و میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ  175'000'000ریال به صورت واریز
به حساب سپرده ســازمان ملي زمين و مسكن به شماره  2176313003004نزد بانك ملي و یا ضمانتنامه بانکی معتبر با اعتبار
سه ماهه و قابل تمدید تا  3ماه دیگر بنام اداره کل راه و شهرسازی الرستان می باشد.
 -1موسسات می   بایست عضو جامعه حسابداران رسمی   ایران باشند.
 -2محل دریافت اسناد مناقصه:
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
 -3زمان و مهلت دریافت اســناد مناقصه از ساعت 8:00صبح مورخ 97/12/04لغایت ساعت  13:00مورخ  97/12/09می   باشد.
 -4تاریخ نهایی قبول پیشنهادها و آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد:
ساعت  14:00مورخ 1397/12/26
 -5تاریخ بازگشایی پاکات :ساعت  9صبح مورخ 1397/12/27
 -6محل تحویل پاکت های الف :اداره کل راه و شهرسازی الرستان–مدیریت حراست
 -7بدینوســیله در اجرای بند "د" ماده  18قانون برگزاری مناقصات از پیشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه به شرح بند 5
دعوت به عمل می   آید.
 -8براي كسب اطالعات بيشتر با تلفن071–52241160-1560اداره پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمائيد.
 -9اطالعات سامانه ستاد:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021-41934 :
دفتر ثبت نام استان تهران 88969737 :و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش "ثبت نام/پروفایل تامین کننده/
مناقصه گر" موجود است.

روابط عمومی   اداره كل راه و شهرسازی الرستان

اعالم آمادگی خانه خیرین فارس جهت همکاری هموطنان نیک اندیش
مدير عامل خانه خيرين اســتان فارس گفت :هم اكنون تعداد  ٢٠٠مؤسســه
خيريه در سطح شيراز و شهرستانهاى استان تحت حمايت و پوشش...

رئیس مرکز اسالمی فاطمیه:

هدف از همایش ریحانةالنبی ،جاودانه کردن تفکر فاطمی   است

ایرنا :رئیس مرکز اسالمی   فاطمیه گفت :جاودانه کردن تفکر
فاطمی   مهمترین هدف از برگزاری همایش ساالنه ریحانةالنبی
و جایزه ادبی ریحانه است.
حجتاالســام و المسلمین ســید عبدالواحد موسوی الری
یکشــنبه  5اســفندماه همچنین هدف از برگزاری جشــنهای
مردمی   کوثر و نیز همایش ملی ریحانةالنبی را شــادمانی برای
میالد دردانه پیامبر (ص) عنوان کرد.
وی افزود :وقتی حضرت رسول (ص) به مناسبت میالد زهرا
(س) خوشحالاند،کســانی که افتخارشــان این است که امت
پیامبر هستند ،قطع ًا باید در این شادی شریک باشند.
وی با بیان اینکه بهصورت ســنتی در طول ســال مراسم
ذکرگویی مناقب حضرت زهرا (س) و ســوگواری ایشــان برگزار میشود ،افزود :برگزاری جشن هایی به
مناسبت میالد حضرت زهرا (س) که نوجوانان و جوانان ،نسل فردای ما میتوانند در آن حضور یابند ،یکی
از ارزشــمند ترین فعالیتهایی اســت که به کمک همه نیروهای فعال ،خوشفکر ،هنرمند و صاحبنظر
حوزه فرهنگ و هنر تعقیب میشود.
رئیس مرکز اســامی   فاطمیه ابراز داشــت :برگزاری اینگونه مراسم اثرات مثبتی در ذهن کودکان و
نوجوانان بر جای میگذارد و در واقع این فرصت غنیمتی برای تثبیت ذهنیت اعتقادی آنهاست.
موســوی الری عنوان کرد :مرکز اسالمی   فاطمیه از حدود  30سال پیش تأسیس شد و از آغاز فعالیت
در پی آن بود که بتواند گامی   متناسب با شرایط روز به منظور رساندن پیام اهل بیت (ع) بردارد.
وی ادامه داد :این موسســه بانی برگزاری مراسمی   برای بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) شد؛
بدینترتیب ،موضوع جایزه ادبی ریحانه را با هدف گرد هم آوردن شعرا ،نویسندگان ،صاحبان ذوق و هنر
در یک مقطع مشــخص تاریخی به مناسبت میالد حضرت زهرا (س) در نظر گرفت تا هنرمندان بتوانند
به خلق اثری هنری با محوریت دختر پیامبر بپردازند.
موسوی الری گفت :در سال سوم برگزاری این رویداد آیینی بر آن شدیم که این جایزه ادبی به عنوان
نماد استان فارس معرفی شود و افزون بر شهرستان ُمهر در شیراز نیز به آن پرداخته شود؛ از سوی دیگر
وقتی عنوان ملی به یک همایش داده میشود نمیتوان پایتخت را از آن برنامه بینصیب گذاشت از همین
رو این رویداد فرهنگی در دوره سوم برگزاری خود در سه مرکز تهران ،شیراز و ُمهر برگزار شده است.
وی افزود :اول اســفندماه شــب شعری در تاالر گنجینه مرکز اســناد و کتابخانه ملی تهران با حضور
شــعرای بزرگ و پیشکسوت برگزار شد؛ همچنین شــیراز میزبان جایزه ادبی ریحانه شد و نیز شهرستان
مهر افزون بر محل اصلی برگزاری جشنهای مردمی   کوثر و محل برگزاری نمایشگاه آثار هنری ،میزبان
مراسم معرفی نخستین جایزه کتاب سال ریحانه یا کتاب فاطمی   شد.
رئیس مرکــز فاطمه ادامه داد :برگزاری همایش ریحانة النبی پیوندی بین شــاعران و نویســندگان
نسلهای مختلف در فارس و تهران با مردمی   که در یکی از دورافتادهترین نقاط کشور هستند ،برقرار کرد.
موســوی الری با بیان اینکه شهرستان مهر واقع در منتها علیه فارس ،همجوار با استانهای بوشهر و
هرمزگان اســت ،گفت:بسیاری از چهرههای برجسته علمی ،هنری و فرهنگی به مناسبت میالد حضرت
زهرا (س) در این شهرستان جمع شدهاند.
وی حضور مسئوالن ،وزرا و مدیران را طی سه سال گذشته در شهرستان مهر ،واسطه سرمایهگذاری
در بخشهای این شهرستان عنوان کرد و بیان داشت :کلنگزنی موزه مردم شناسی مهر با حضور مشاور
رئیس جمهور ،کلنگ زنی و شــروع به کار بزرگترین ورزشگاه جنوب کشور به همت وزارت نفت از جمله
این اقدامات است.
رئیس مرکز اسالمی   فاطمیه ابراز کرد :با اتمام کار این پروژه ورزشی ،شهرستان مهر به بهترین مکان
برای برگزاری بسیاری از مسابقات زمستانی در فارس خواهد شد و زمینه پیشرفت جوانان این شهرستان
را در حوزه ورزش فراهم خواهد کرد.
موسوی الری بیان کرد :در سال آینده با محوریت قرار دادن موضوع پژوهش به بررسی پایان نامهها
و رسالههای دوره کارشناسی ارشد و دکتری در این همایش میپردازیم و آمادگی همکاری با دانشگاهها
و مراکز علمی   را برای گسترش اندیشه فاطمی   داریم.
وی همچنین در     باره برگزاری همایش ریحانةالنبی در دیگر شهرهای کشور گفت :تاکنون از شهرهای
تبریز ،یزد و خراســان شــمالی تقاضاهایی برای برگزاری همایش رسیده است؛ اما گسترش این همایش
را با احتیاط دنبال میکنیم و بیشــتر در پی شــاخص کردن این همایش در استان فارس و به ویژه شیراز
و مهر هستیم.
وی در ادامه ابراز داشــت :در همین زمینه با آموزش و پرورش اســتان فارس مذاکراتی صورت گرفته
است تا در سال آینده بتوانیم همایشهایی دانش آموزی با محوریت حضرت فاطمه (س) راهاندازی کنیم
و از این راه ،حرکتی در استان آغاز کنیم که بهتدریج گسترده شود.

رئیس جهاد کشاورزی فارس:

استفاده از اصول علمی   و فنی کشاورزی استان فارس را
بهبود میبخشد

تســنیم :رئیس جهاد کشاورزی اســتان فارس با اشاره به
اینکــه باید از دوران طبیعتمحوری به شــرایط تکنولوژی و
دانشمحوری حرکت کنیم ،گفت :ســازمان جهاد کشاورزی
علمی   و فنی کردن را در اولویت خود قرار داده است.
محمدمهدی قاســمی   صبح دیروز در همایش گرامیداشت
روز مهندس ویژه مهندســان کشــاورزی ،منابــع طبیعی و
محیط زیست که در تاالر همایشهای شهر برگزار شد ،اظهار
داشت :مهندسان شرایط بحرانی و چالشها را فرصت میدانند
و بن بستی برای آنان در اقدامات وجود ندارد.
وی با بیان اینکه شــرایط تعاملی مطلوبی در استان وجود
دارد ،افزود :همه به دنبال استفاده از سرمایه انسانی که در این
استان وجود دارد ،هستند.
رئیس جهاد کشاورزی اســتان فارس کشور ایران را سومین کشور از لحاظ تعداد مهندسین دانست و
تصریح کرد :این امر نگاه ایرانیان به مسائل را میرساند که به این بخش توجه ویژهای کردهاند.
وی با بیان اینکه نگاه مهندسی فقط نتیجهگرا نبوده بلکه فرایند محور است ،بیان کرد :نگاه مهندسی
نگاه به نتیجه نیست بلکه نگاه به فرایند است که از این طریق به نتیجه مطلوب میرسند.
قاسمی   خاطرنشــان کرد :کشاورزی اســتان فارس به یمن و برکت تالشهای افراد گذشته توانسته
قطب کشاورزی در کشور باشد در واقع از تامین مایحتاج خود گذشتهایم و نه تنها صادرکننده برای دیگر
استانها بلکه برای دیگر کشورهای جهان نیز هستیم.
وی با اشاره به اینکه باید از دوران طبیعتمحوری به شرایط تکنولوژی و دانشمحوری حرکت کنیم،
عنوان کرد :اســتان فارس بسیاری از تکنولوژیها از جمله سامانه هوشمند آبیاری را توانسته ارائه دهد و
باید بدانیم که با استفاده از دانشی که منطبق بر طبیعت است ،میتوانیم از چالشها گذر کنیم.
رئیس جهاد کشاورزی استان فارس با بیان این مطلب که ناگزیر هستیم که با تکیه بر علم و تکنولوژی
شرایط کشــاوزی را بهبود ببخشــیم ،ادامه داد :اگر امروز به دلیل کم آبی در موضوع گلخانه و تولیدات
دامی   چالشهایی داریم ناگزیر هستیم تا در بخشهایی که موجب کمتر مصرف کردن آب میشود تالش
کنیم از این رو سازمان جهاد کشاورزی علمی   و فنی کردن را در اولویت خود قرار داده است.
وی خاطرنشــان کرد :باید در راستای بهرهوری ،تولیدات را افزایش دهیم که بدون حضور مهندس در
مزرعه رقم نمیخورد ،ساختار کشاورزی این استان نیز چنین است ،دانش نوین باید از طریق دانشجویان
جوان رقــم بخورد .اقدامات اولیهای که از طریق نهادهای مرتبط باید انجام شــود تا بتوانیم از ظرفیت
فارغالتحصیالن استفاده کنیم.
رئیسی ،رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس نیز در این جلسه با بیان
اینکه  16هزار نفر عضو جامعه نظام مهندســی در اســتان فارس هستند ،افزود :از این تعداد  11هزار نفر
مرد و پنج هزار نفر خانم هســتند ،همچنین حدود به  7هزار نفر ،اعضای فعالی هستند که کارت دریافت
کرده و در حال همکاری هستند.
وی به صدور مجوز ها در این بخش اشاره و خاطرنشان کرد :بزرگترین فرصت شغلی در صدور مجوزها
بوده اســت که از سال  94تاکنون هزار و  60مورد صدور مجوز گلخانهای داشتهایم ،همچنین ساماندهی
فروشــگاه سموم در سطح استان در دست اقدام است 910 ،فروشگاه مجوز صادر کردهایم که حدود 700
فروشگاه از آنان در حال فعالیت هستند.

