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         استآن را كه فضل و دانش و تقوا مسلّم            

 تهر جا قدم نهد قدمش خير مقدم اس                            

 

در  ،نماینده محترم ولی فقيه در وزارت جهاد كشاورزی ،گزارش حضور پر خير و بركت آیت اهلل تقوی

به همراه حجت االسالم ابراهيمی معاون امور استان ها، حجت االسالم ، سومين حرم اهل بيت)ع(  ،شيراز

ها و  اسالمی نيا مشاور حقوقی، حجت االسالم سيدمحمدرضا طباطبایی نسب مشاور در امور تشکل

االسالم زمانی مسئول  های جهادی حوزه نمایندگی ولی فقيه در وزارت جهاد كشاورزی و حجت حركت

 62و  62فقيه در سازمان جهاد كشاورزی استان كهگيلویه و بویراحمد در روزهای ولی  نمایندگیحوزه 

 ارائه می گردد. ترتيب از زمان ورودتيرماه به 
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  مراسم استقبال

 

نماینده  آیت اهلل تقویاز ، شيراز شهيد دستغيببين المللی فرودگاه تيرماه در  62روز سه شنبه مورخ 

 استقبال شد.ی و هيئت همراه كشاورز در وزارت جهادمحترم ولی فقيه 

حجت االسالم  ،فارساستان  قاسمی ریيس سازمان جهادكشاورزیدر این مراسم محمد مهدی 

 و توسعه مدیریت كيانی معاون  ،فقيه در این سازمانولی  فتر نمایندگیوالمسلمين بحرانی مسئول د

تعداد دیگری از مدیران  عمومی و واحدی پور ریيس اداره روابط مدیریت حراست، سحرخيز   ،منابع

حجت االسالم قائمی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقيه در مدیریت جهاد ، سازمان جهادكشاورزی فارس

امداد امام  كميته رئيس اداره زكات حجت االسالم جعفری و مدیركل بذرافشانكازرون و   كشاورزی

 حضور داشتند. خمينی)ره( استان فارس
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  جهاد فارس یکی از فرماندهان ی "شهید علیرضا پوست فروش"خانواده دیدار با 

 

 معظم خانوادهبا  و هيئت همراه،  آیت اهلل تقویدر اولين ساعات حضور  ،تيرماه 62روز سه شنبه مورخ 

 .نددیدار داشت، شهيد پوست فروش، جهاد فارس از فرماندهان ی یکی

د، وبخيلی مظلوم و بی توقع  ،فرد خاص با اشاره به اینکه فرزندم فروشپوست  در این دیدار مادر شهيد

ش شدم و درجات من بعد شهادتش متوجهه، قدم برداشت دراه به انتخاب خودر این  شهيد گرانقدر افزود: 

 .را دوست داشتند اوهمه در خانواده اینکه 

كه تا ایشان هستند هيچ ضربه ای به ، سر ما باشدبر  مقام معظم رهبریسایه  گفت:در پایان  مادر شهيد

 .ایران و كشورمان وارد نمی شود

من سالم مقام معظم رهبری را خدمت گفت:  نماینده ولی فقيه در وزارت جهاد كشاورزیدر این دیدار 

خدمت خانواده شهدا می روید سالم هر زمان شما عرض می كنم و ایشان هم تاكيد داشتند و دارند كه 

 .مرا برسانيد

شما  و ایمان صفای، پاك، خوبی شهيد متجلی بوده دليل بركه در  اوصافیهمه با بيان اینکه  آیت اهلل تقوی

 .جوانان ما هم دعا كنيدو  برای حل مشکالت كشورشما  ، خداوند شما را حفظ كنداست، افزود: و پدرش 

عظيمی  گذشتخانواده شهدا باافزود: داشته،  مقام شفاعت هيدروز قيامت مادر شدر  بيان اینکه وی با

اگر شهدا از ما  ،همه ما سر سفره پر بركت شهدا نشستيمو  اهدا نمودهدر راه دین و مملکت  خود پاره تن

توانند در جهت همه مسئولين توفيق دهد كه ب خداوند به.خداوند هم از ما راضی نخواهد بود، راضی نباشند

 .مردم باشندو در خدمت شته بردا گام  آرمان های شهدا

 ره( )خمينی به فرمان امام ای انقالباز ابتدبا اشاره به اینکه  نماینده ولی فقيه در وزارت جهاد كشاورزی

ولی در حال حاضر شرایط اداری دوستان را محصور كرده است و  ، افزود: این انقالبند لبا دو سپاه و جهاد

 ی گام بر می دارم.نمی توانند دیگر كار جهادی كنند بنده در خصوص احيای فرهنگ جهاد



6 
 

استان در خودجوش به صورت  انقالبیاعم از ین، پزشکان هزار گروه جهادی  ۵۱وی با اشاره به اینکه 

فعاليت می كنند، افزود: در پی شناسایی، برنامه ریزی و انسجام بخشی به فعاليت كشور های محروم 

 هستيم.اشتغال و  رونق كشاورزی، عمرانجهت در  جوانان مخلصاین  های 

حجت االسالم  فارس،استان  قاسمی ریيس سازمان جهادكشاورزیدیدار محمدمهدی در این 

 و كيانی معاون توسعه مدیریت  فقيه در این سازمان،ولی  فتر نمایندگیوالمسلمين بحرانی مسئول د

احدی پور ریيس اداره روابط عمومی، باغبان ریيس اداره امور ایثارگران، حجت و ، منابع این سازمان

سازمان جهادكشاورزی م قاسمی ریيس اداره آموزش عقيدتی و كارشناسان دفتر نماینده ولی فقيه االسال

نيز كازرون  ئول دفتر نمایندگی ولی فقيه در مدیریت جهاد كشاورزیحجت االسالم قائمی مس، فارس

 حضور داشتند.
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  نماینده مردم شیراز در مجلس خبرگان رهبری سید علی اصغر دستعیبآیت اهلل دیدار با حضرت 

و هيئت همراه ولی فقيه در وزارت جهاد كشاورزی نماینده  آیت اهلل تقوی، تيرماه 62روز سه شنبه مورخ 

 دستغيب توليت آستان احمدی و محمدی و نماینده مردم شيراز در مجلس خبرگان رهبری آیت اهللبا 

 دیدار داشتند.

هرجا كه نام نماز جمعه ذكر شود،  : گفتتقوی  آیت اهللخطاب به دستغيب در این دیدار  آیت اهللحضرت 

مجموعه جهاد افزود:  اد نيز بهتر و باالتر خواهد بود،اكنون در جه م می آیدوچشخدمات جنابعالی به 

كشاورزی و در راس آن برادر ارزشمند قاسمی نيز آنچه در توان داشته اند به كار گرفته اند و اميدواریم 

 خدمات بهتر و بيشتر نيز در پيش داشته باشند.

افزود: استان فارس به اد كشاورزی و گستره فعاليت آن، جه خدمات با اشاره به آیت اهلل تقویدر ادامه 

 و محصوالت خود مانند یک كشور است.لحاظ تنوع آب و هوایی 

کی از اركان اقتصاد بخش كشاورزی یبا اشاره به اینکه  نماینده ولی فقيه در وزارت جهاد كشاورزی

 از تحریم، بی اثر خواهد بود.دشمن  ، فریادهایاگر ما در این بخش خودكفا شویم مقاومتی است، افزود: 

 گستره فعاليت ، در گياهی كه در قله كوه می روید، تا ماهی كه در كف دریاستاز وی با اشاره به اینکه 

ه به با توج، افزود: توان گفت مردم سر سفره كشاورزی می نشينند و می جهاد كشاورزی قرار داشته

ساله استان فارس، مردم توقع مردم دارند كه همه مشکالت مربوط به آب، محيط زیست،  ۵۵خشکسالی 

 دامی و ...را حل كنيم. منابع طبيعی، سبد خانوار، محصوالت كشاورزی، 

 بيش از چهار هزار ومركز تحقيقاتی و علمی با  62جهاد كشاورزی وزارت با بيان اینکه  آیت اهلل تقوی

 ه، به تمام معنا علمی نيز هست.خانمحقق و استاد برجسته دارد، افزود: این وزرات پانصد 

نياز كشور ساالنه  در روغنولی  ،در بسياری از محصوالت به خود كفایی رسيده ایموی با اشاره به اینکه 

 توليد داخلی است، كه وابستگی هزارتن آن ۵68كه است هزار تا یک ميليون تن روغن خوراكی  088

در جهت توسعه كشت دانه های  به توصيه ی مقام معظم رهبری،زیادی به خارج از كشور داریم، افزود: 
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هنوز به شود، اگرچه در سال جاری پيش بينی توليد دویست هزارتن روغن شده ، ولی  تالشروغنی 

 ميزان زیادی وابسته هستيم. 

ور كه موجب معدوم شدن كل توليدات طيدام و بيماری ها در برخی از شيوع به  آیت اهلل تقوی، همچنين

بایستی توسط این خود یک تهدید و شرایط سخت است كه می شود، اشاره داشت و افزود:  منطقه 

 و بعضی از این مشکالت و شرایط كنترل آن عامه مردم خبر ندارند.  جهاد كشاورزی مدیریت شود

بعضی مواقع ما در مقابل مطرح نيست، افزود: در جهاد كشاورزی صرفا توليد وی با اشاره به اینکه 

كه منحصر به مثل خاویار باالخص در مورد توليداتی سرقت علمی از توليدات كشور هستيم، تهدیدات 

آفات و بيماری بيولوژیک و غير بيولوژیک كنترل ه همين خاطر به نوعی جنگ نيز هست. ب ،ایران است

 وج در این حوزه بسيار سخت است.كنترل ورود و خرهای، همچنين مباحث علمی 

مقام  ،روزی كه ابالغ این پست به من صورت پذیرفتگفت: يه در وزارت جهاد كشاورزی نماینده ولی فق

با توجه به اهميت فعاليت های جهاد كشاورزی و نياز فعاليت ویژه در این  :معظم رهبری توصيه نمودند

 گردد.ی سابق تقویت صه، فرهنگ جهادی و مدیریت جهادعر

وع بذر به گفته یکی از مراكز تحقيقاتی كشور در امور بذر، دوهزار و چهارصد نوی با اشاره به اینکه 

می بایست در است و  دشمن نيز به دنبال این اطالعاتبا توجه به اینکه تحقيق شده ایرانی داریم و 

ایی و توليد مایحتاج مثل انرژی هسته ای حفظ گردد، افزود: تامين امنيت غذ شرایطی بسيار حساس

ما تکيه بر كشاورزی را مهم تر از نفت ، بوده بسيار قابل توجهدر جهت خوداتکایی كشور مردم در داخل 

 .می دانيم

مسئله دیگر زكات است كه مسئوليت شورای عالی زكات در كشور به آیت اهلل تقوی با بيان اینکه 

ميلياردی زكات در سال گذشته سعی بر این است كه  028اینجانب واگذار گردید و با توجه به جمع آوری 

شده، تخصيص  محل جمع آوریصد آن به فقرای در 28ی با فتوای عزیزانی چون مقام معظم رهبری باال
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در بعضی از مواقع محصوالت شامل زكات واجب نمی شود اما مردم زكات مستحب می دهند  یابد، افزود: 

 كه بسيار قابل تقدیر است.

باالخص ستاره  ،وجود شما و خانواده دستغيببااشاره به اینکه ب تقوی خطاب به آیت اهلل دستغياهلل آیت 

كميته امداد مغتنم بوده، اميدوارم در استان فارس در همه شرایط  ،درخشان این مجموعه شهيد دستغيب

 كه دارم این استخواهشی كه توانند از حضور جنابعالی استفاده ی كامل ببرند، افزود: و جهاد كشاورزی ب

در حوزه ها و كالس با توجه به توصيه مقام معظم رهبری در همایش زكات سال گذشته جنابعالی نيز 

 تا ذهن ها بيشتر آشنا گردد.ویژه ای به این بحث داشته باشيد،  نگاههای خود 

 جهاد كشاورزینماینده ولی فقيه در وزارت  بياناتدستغيب ضمن تشکر از  آیت اهللدر ادامه این دیدار 

شاید  ، فقط صنعت و پوشاک و ... نيست،بحث حمایت از كاالی ایرانی كه حضرت آقا فرموده اند افزود:

 یکی از مهم ترین آن ها همين توليدات كشاورزی است.

 ذهن ها است، افزود: عریضه ی متروكه با اشاره به اینکه نماینده مردم شيراز در مجلس خبرگان رهبری

جایی  در روایاتبسيار مهم  به اندازه ای است كه زكاتاهميت با خمس بيشتر آشناست در صورتی كه 

 كه ائمه ی معصومين زكات را بخشيده باشند در صورتی كه داریم كه خمس را بخشيده اند. ذكر نشده 

 

قاسمی ریيس سازمان دیدار محمد مهدی در این 

حجت االسالم  فارس،استان  جهادكشاورزی

فقيه ولی  فتر نمایندگیوالمسلمين بحرانی مسئول د

احدی پور ریيس اداره روابط و ،  در این سازمان

عمومی، حجت االسالم قاسمی ریيس اداره آموزش 

حجت االسالم قائمی مسئول دفتر عقيدتی و 

 نمایندگی ولی فقيه در مدیریت جهاد كشاورزی
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 حضور داشتند.كازرون نيز 

 

 

 بین نماز مغرب و عشاء  صحن مطهر حضرت شاهچراغ)ع(سخنرانی در اقامه نماز جماعت و 

 

 "نماینده ولی فقيه در وزارت جهاد كشاورزی"حضرت آیت اهلل تقوی ، تيرماه 62روز سه شنبه مورخ 

آیت اهلل  در نماز جماعت كه به امامت نماینده مردم شيراز در مجلس خبرگان رهبریپس از دیدار با 

 دستغيب برگزار شد، شركت كردند. 

توليت  ران و مجاوران حرم احمدبن موسی شاهچراغ)ع(،ئدر جمع زا "دهه كرامت"به مناسبت سپس 

محمد مهدی  "، ریيس سازمان جهاد كشاورزی فارس  "حضرت آیت اهلل دستغيب "این آستان مقدس 

  .ایراد سخنرانی پرداختمراه همکاران و دیگر مسووالن استانی به ه به "قاسمی

إِنَّمَا  ... ﴿نماینده ولی فقيه در وزارت جهاد كشاورزی،وی با ذكر آیه ای از قرآن كریم با این مضمون كه 

والدت حضرت فاطمه ، دهه كرامت :گفت، ﴾ یُرِیدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

، دبن موسی شاهچراغ)ع(حضرت علی بن موسی الرضا)ع( را در كنار مرقد نورانی احمو معصومه)س(

ایثارگران، شما  ،ه ویژه خانواده های معظم شهداءب ملت شریف ایران ،رهبر فرزانه انقالبمحضر 

اهلل حضرت آیت "نمازگزاران و مومنان خدا، توليت معظم و مکرم آستان احمدبن موسی شاهچراغ)ع( 

  .تبریک و تهنيت عرض می نمایم "دستغيب

محبت توليت این آستان مقدس باعث شد چند دقيقه ای  ،: قصد مزاحمت عزیزان را نداشتموی افزود

  .انجام وظيفه نمایم تا یاد و نامی از دهه كرامت و شخصيت های نوارانی این دهه داشته باشم

عنوان یک جریان عظيم و اصيل اسالمی هميشه بر  به "تشيع"ریيس شورای زكات كشور تصریح نمود: 

آن موضوعی را كه مورد تاكيد پيامبر اكرم)ص( و حتی تاكيد قرآن كریم و یک موضوع تاكيد داشته است 

گی های تشيع و از سرمایه های عظيم محبت است و به عنوان یکی از ویژ و امامان معصوم بوده، موضوع
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  .برای شيعه می باشد

فقيه در وزارت جهاد كشاورزی با اشاره به این مطلب كه خداوند در قرآن كریم به پيغمبرش  نماینده ولی

و  ارشادها می فرماید به مردم بگو مزد رسالتم را در برابر همه تالش ها و فعاليت هایی نظير هدایت ها،

سخت ترین سال در مکه در  ۵0پيامبر اكرم)ص( قریب به افزود: دستگيری ها از شما نمی خواهم، 

در شعب ابی طالب كه تحریم سختی ، حتی ین و دیانت را همواره حفظ نمودشرایط تبليغ رسالت، پرچم د

با توجه به همه فشارها یک قدم از تبليغ رسالت الهی خود مایوس  د،و یارانش تحميل كردنبر پيامبر 

  .نشدند و در برابر دشمن ایستادگی نمودند

مکه، از طرف خداوند متعال  حریم بر عليه پيامبر و یارانش درسال فشار و ت ۵0بعد از اینکه  بيانوی با 

كار به  ،تشکيل داد حکومت اسالمی در مدینهشد، افزود: پس از آن پيامبر دستور هجرت بر وی صادر

كه باید بگویيم هرچه  ،سال دین داری پيامبر در مدینه به گونه ای بود ۵8شکل دیگری پيش رفت و این 

  است.از ترویج و نشر حکومت اسالمی در این مدت زمان داریم 

ه من هيچ توقعی از شما وی با ذكر این مطلب كه پيامبر با این همه زحماتی كه كشيده است می فرماید ك

، گفت: این خواست خداوند است و این محبت از آن روز برای مودت و دوستی با اهل بيتبه جز ندارم 

  .ار و در طول تاریخ سعی شده است كه این محبت حفظ شودشيعه به عنوان یک دستور ك

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ  "اند این مقام روحانی می افزاید: در روایات دین را به محبت خداوند تفسير كرده 

بدون  ،اگر محبت صادقانه ساری گردد یعنی "  فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

تردید پيروی و تبعيت به دنبال آن خواهد آمد، در روایات آمده است كه روز قيامت انسان ها با هر كسی 

كه در این دنيا اظهار محبت نموده است در روز قيامت با وی محشور خواهد شد یعنی اگر شما ثروت و یا 

  .همان در روز قيامت محشور خواهيد شدبا  ،شخصی را دوست داشته باشيد

آیت اهلل تقوی متذكر می شود كه: انسان ها با محبين و دوستان شان در روز قيامت به صحنه خواهند آمد، 

 ،نمایيم و اگر در این راه به خدارفيق و دوست خود را برای روز قيامت انتخاب هم اكنون پس باید از 

ر روز قيامت در صف محبين اهل بيت)ع( قرار خواهيم گرفت و این د، عشق بورزیم ينپيامبران و معصوم

محبت اثراتی دارد كه شيعه در طول تاریخ سعی كرده است كه این محبت خود را با عشق به اهل بيت 
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   .عصمت و طهارت حفظ نماید

لوه عشق ليه السالم( جاین حرم نورانی)شاهچراغ عبا اشاره به اینکه  كشور ریيس شورای عالی زكات در

عصومين)ع( نشان از این هنرمندی ها در ساخت بقاع و اماكن متبركه اهل بيت و م، افزود: و محبت است

ضریح مطهر عرض  مردمی كه از اطراف و اكناف به این حرم وارد می شوند و روبروید، محبت مردم دار

   د.نمایش می گذارندر این صراط، محبت خودشان را نسبت به اهل بيت)ع( به د و كنن ارادت می

 

راز صورت یک حسينيه در می آید، اب هكل كشور ایران ب ،، وقتی ماه محرم فرا می رسدكه وی با بيان این

همين محبت و عشق بوده است كه شيعه را تا  ،شان را نشان می دهد نمود: این محبت مردم به امام

تاریخ به دست  بر طول فراز و نشيو عميق اسالمی دحدود زیادی حفظ و نگذاشته این جریان عظيم 

  .فراموشی سپرده شود

را سيراب نمایيم،  دفرزندان خوبا محبت اهل بيت كام  وی با توصيه به اینکه سعی نمایيمآیت اهلل تق

تاكيد نمود: محبت اهل بيت عليهم السالم یک سرمایه است كه در روز قيامت در یک موكب و ایستگاه از 

  چه كرده اید؟ "محبت"كه شما با این سرمایه ، شود ل میامعصومين سو و محبت اهل بيت

نماینده مقام معظم رهبری در وزارت جهاد كشاورزی افزود: محبت فقط لقلقه زبان نيست، وقتی كسی را 

دوست داشته باشيم سعی می كنيم در اخالق، رفتار و سقف زندگی مان مانند او شویم، یک عاشق 

  .دهدثل معشوق خود تغيير رویه ی كند مهميشه سعی م

ی بوسيم؟ آیا فلز و وی وانمود كرد: وقتی وارد حرم مطهر معصومين می شویم چرا درب و ضریح را م

ورد نظر با محبوب من بلکه این چوب و فلز م ، بله، هيچ فلز و چوبی مقدس نيست؟ چوب مقدس است

  .از درب و پيکرش بوی یار من می آید كه ،خانه،خانه دلدار من می باشد ارتباط داردو یعنی این

شروع به بوسيدن درب و  ،گویند وقتی مجنون وارد محله ليلی شد : میآیت اهلل تقوی بيان داشت

؟ چرا خشت و گل را می بوسی !مجنون تو دیوانه ای : دیوارهای این محله نمود كه مردم به او گفتند

مجنون در جواب گفت: شما نمی فهميد، این خانه ليلی من است و حتی سگ محله را بغل كرد و باز گفت 
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این سگی كه به تعبيير شما نجس است ولی همين سگ كوی ليلی است و چون ارتباط با معشوقه من 

 .دارد آن را می بوسم

 

ی زنيم به خاطر این است كه امام آیت اهلل تقوی اشاره نمود: وقتی در روز عاشورا به سر و سينه م

ما به اهل بيت)ع( ارادت حسين)ع( محبوب ماست و همه بناها بقعه های امامان و معصومين هم نشانه 

  .است

 

 

نماینده ولی فقيه در وزارت جهاد كشاورزی خاطر نشان كرد: دهه كرامت را ارج می گذاریم، امامان و 

وان سرمایه های معنوی ما قلمداد می شوند و با عشق به این ها زیرا به عن ،معصومين را بزرگ می داریم

زنده هستيم، فلذا هر كسی كه به آنها وابسته، اعتقاد و ارتباط داشته باشد به آنها عشق می ورزیم. هر 

 ،كسی در این دنيا به حسين بن علی)ع( و اسالم و انسانيت ارتباط داشته باشد با او دوست خواهيم بود

  هستند.به عنوان بنده خدا و محبوب خدا برای ما یک اصل پذیرفتنی  اه چون این

وی تاكيد كرد: اینکه چگونه در طول تاریخ این قدر شعر در مناقب اهل بيت سروده شده و این همه 

همه اینها مولود عشق به خاندان عصمت و طهارت است و  ،برپا شده ور متبركههنری بر روی قببناهای 

باید این سرمایه های عظيم را گرامی بداریم و مبادا خدای ناكرده این سرمایه های گرانبها صدمه ببيند 

كه دشمن به شدت در كمين 

آیت    .است

اهلل تقوی در پایان گفت: امروز 

در  چطور شهدای ما حركت كردند و 

بت شهادت دفاع از آل اهلل شر

نوشيدند، این همان عشق و 
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محبت به اهل بيت عليهم السالم است كه با همه وجود از حرم امامين معصوم به عنوان سرمایه های ما 

در طول تاریخ دفاع خواهيم كرد و در این راه عزیرانی را فدا نموده ایم تا این سرمایه ها همواره حفظ 

  .گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همایش فرهنگی جهادی یک روزه 

 و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی فارس  ، معاونینرییسدیدار با  -1

اركنان سازمان جهاد با ریيس و كو هيئت همراه  آیت اهلل تقوی، تير ماه  62روز چهارشنبه  صبح

   دیدار داشتند. در نمازخانه ساختمان مركزی این سازمان  كشاورزی فارس

شما كاركنان این سازمان در سنگر كشاورزی با با بيان اینکه  ولی فقيه در وزارت جهاد كشاورزی نماینده

در همين جا از ریيس پرتالش ، افزود: مجاهدت خالصانه برای تامين نيازهای مردم تالش می كنيد

قدمات این سازمان جهاد كشاورزی فارس، كليه كاركنان و حوزه نمایندگی ولی فقيه در این سازمان كه م

  به عمل می آورم.  جلسه را در دهه كرامت فراهم آوردند، كمال تشکر و قدردانی را

افزود: خداوند را از این جهت سپاسگزایم كه در كنار ملجاء امامزاده واجب التعظيم،  آیت اهلل تقوی

و از این هستيم، مردم این دیار هميشه در كنار اهل بيت بوده اند  ")ع( احمدبن موسی شاهچراغ"

هميشه در دفاع از  و سخنوری، از قدیم االیام در شعر، شاعری خاندان انرژی گرفته اند. مردمی كه
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  .ارزشهای اسالمی پيشقدم بوده اند

استان فارس تنها از لحاظ فرهنگی پيشقدم نبوده بلکه همواره از لحاظ اقتصادی كشور وی با بيان اینکه 

فرهنگی از هر جهت قابل توجه را كمک كرده و فارس یک ایران كوچک از لحاظ تنوع اقليمی، گياهی و 

از بركت شخصيت های  را كه بخش عظيمی از افتخارات كشوراست  استانی، افزود: فارس، است

  .این مردم بودن باعث توفيق برای بنده و همکارانم است نكه در ميا زده،رقم  دخو ارزشمند

ریيس شورای عالی زكات كشور با بيان اینکه این حضور را در اولين پست جدید در ميان این مردم به 

فال نيک می گيرم، گفت: یکی از مسایلی كه الزم است به آن بياندیشيم این است كه جایگاه خود را 

چه تاثيری در زندگی مردم داریم و اگر هركسی این شته، م در كجای این كشور قرار دابداني ، اسيمبشن

  .جایگاه را بشناسد، بسياری از مشکالت موجود حل خواهد شد

يتی، جایگاه سازمان در ميان نهادها و سازمان های مختلف دولتی و حاكمبا بيان اینکه آیت اهلل تقوی 

اوال در كجای تاریخ  باید بدانيمچيست؟  در زندگی مردمنقش این سازمان  وكجاست  جهاد كشاورزی

كه توانسته نقشه سياسی جهان را  ،در آستانه ورود به چهل سالگی انقالبی قرار داریم؟ افزود: قرار داریم

ا تحت تاثير خود وررزمين با بهره گيری از فرهنگ عاشبه رهبری مرجع تقليد فقيد و شعار مردم این س

 .قرار بدهد

خدایا خدایا این انقالب را تا ظهور حضرت ، اهلل اكبركه شعارهای  خواسته همه ملت بوداین انقالب  

  شتند.مردم، در این راه مصمم گام برداخود  اعتقادتو ... برگرفته از  مهدی)عج(

 روزیانقالب به پياین و بدانيم  شناسيمتاریخ جمهوری اسالمی ایران را ببایستی گفت: آیت اهلل تقوی 

های بسياری  ها شکنجه، تبعيد و رنج ها و كسانی كه در زندان نرسيد مگر با انفاق و خون بهترین انسان

  .كشيدند

این انقالب به پيروزی نرسيد مگر با وجود به اینکه  اشارهبا  نماینده ولی فقيه در وزارت جهاد كشاورزی

تند و در سينمای ركس آبادان و پرت شدن طالب از مردمی كه در ژاله تهران ژاله خون جاری ساخ

، مدرسه فيضيه یا در سيزدهم آبان ماه كه در اطراف تهران دانش آموزان را به خاک و خون كشيدند

يروهای نفوذی را توانست ن و جانفشانی، به پيروزی رسيدو  وضعيت فداكاری انقالب اسالمی ایران افزود:
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رهبری بی بدیل خود جاسوسان آمریکایی را دستگير و در نهایت  انقالب با رهبرنموده، پاكسازی 

  .دانشجویان،دانش آموزان و مردم، النه جاسوسی شيطان بزرگ را آتش زدند

، همچنين وجود كودتاهای متعدد ،جنگ هشت ساله را با دادن شهداء وی با ذكر این نکته كه ملتی كه

استکبار سر سفره افطار حتی به بچه های شيرخوار رحم عامل ر، در شرایطی كه هزار شهيد ترو ۵2 اهداء

افزود: انقالب ما این دوران پر فراز و نشيب را طی نموده و اكنون به اینجا  پشت سر گذاشت،  نکرد،

  .رسيده ایم

ن به تهاجم دگشته و با روی آورایران نااميد دشمن امروز از حمله نظامی بهبا بيان اینکه  آیت اهلل تقوی

الهی این ملت با  ی حول و قوه هب، افزود: و تحریم اقتصادی سعی در ذليل كردن این نظام را دارد فرهنگی

  .قدرت و افتخار دماغ دشمن را در این جبهه هم به خاک خواهد ماليد

وی با بيان اینکه هنوز دشمن از پای ننشسته و از هر راهی تالش می كند كه حركت پر شتاب این انقالب 

را به ميان  بحث موشکی، ایران قانع نمی شودشدن مواجه سازد، افزود: دشمن به هسته ای  را با كندی

می كشد و باز قانع نخواهد شد و ما باید در نهایت اسرایيل را به رسميت بشناسيم و از آن حمایت 

  .نمایيم

ها تن بدهيم، گفت: رهبری،  ه دشمن می خواهد ما به خواسته آنبا اشاره به این نکته كآیت اهلل تقوی 

هایی كه دوست دادند فرش قرمز را زیر  آنآرزوی خانواده های معظم شهداء و مردم این را قبول ندارد و 

انقالب رابطه ما با آمریکا رابطه گرگ و معظم  ر رهبرمحقق نخواهد شد و به تعبي ،پای دشمن پهن كنند

ی از نهضت عاشورایی، امان نامه دشمن را امضاء ميش است و حتی اگر ما را بر دار بکشند با پيرو

  .نخواهيم كرد

با هشدار این موضوع كه اكنون عده ای تحت تاثير فضای ، نماینده ولی فقيه در وزارت جهاد كشاورزی

كمبودها این ملت را تسليم آمریکا نمایند،گفت: رغم تمامی مشکالت و مجازی قرار گرفته تا بخواهند علی

در راه مبارزه با دشمن زیرا امروزه خانواده های معظم شهداء و مردم ایران ، نخواهد شداین امر محقق 

به منصه  ۱2دفاع از این كشور قرار دارند و اگر هم الزم باشد همان صحنه انقالب را در دهه مقدم در خط

  .ظهور خواهند رسانيد
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ورهایی نظير یمن، لبنان و فلسطين خيزش روشنگرانه امروزه در كش با اشاره به اینکه آیت اهلل تقوی

تاكيد ، همواره جاری است كه این پرچم پرافتخار را امام راحل برافراشته و همچنان ادامه خواهد یافت

  دور است.ه كرد: یا باید راه شرافتمندی را طی نمایيم و یا ذلت را كه از وجود این ملت ب

رقم كشاورزی با دریای مواج نيروی انسانی  وی با یادآوری این موضوع كه نقش ما در وزارت جهاد

افزود: وزارت جهاد كشاورزی به عنوان یکی از حساس ترین و ، شعارشان خدایی و الهی استكه  خورده

  .نيازهای شبانه روزی یک ملت را بر دوش گرفته استتامين  ارزشمندترین نهادهای دولتی،

این مقام عالی در وزارت جهاد كشاورزی گفت: لبنيات، گوشت، غله و حتی بسياری از داروها و شيرینی 

كه در تنظيم ، در این وزرات خانه صورت می پذیردجات مربوط به تالش ها و برنامه ریزی هایی است كه 

  .بازار وسالمت جامعه، حتی قبل از وزارت بهداشت نقش اول را ایفا می نماید

، تغذیه مناسب و با كيفيت باشد افزود: اگر، یک جامعهرشد و ترقی در نقش تغذیه سالم  با توصيف وی

اگر چهره های علمی داریم و داده  و این استعدادها را تحویل جامعه به استعدادهای درخشان كمک كرده

  .ها بستگی به سالمت جسمی و تغدیه مناسب دارد همه این

ساعت درب مجموعه وزارت خانه  62با این بيان كه اگر ، رت جهاد كشاورزینماینده ولی فقيه در وزا

می ر می تواند مسير خود را طی آیا كشو ؟آیا زندگی مردم ادامه خواهد داشتجهاد كشاورزی را ببندند 

و نموده  تر اقتصادی هر روز این حلقه را تنگ تصریح نمود: دشمن این را فهميده و با تحریم ؟نماید

  .ا درایت خویش نقش اقتصاد مقاومتی را در برابر نقشه دشمن مسجل می سازدرهبری ب

آیت اهلل تقوی اظهار نمود: یکی از پایه های اقتصاد مقاومتی در وزارت جهاد كشاورزی پی ریزی شده 

است و باید تالش كنيم در این حوزه به خودكفایی برسيم، كشاورزی را علمی كنيم كه كشاورزی سنتی 

  .نيازهای مردم نيست پاسخگوی

سال است با خشکسالی دست و پنجه نرم می نماید،  ۵۵وی با ذكر این مطلب كه استان فارس قریب به 

  .افزود: باید آبياری تحت فشار و كشت های گلخانه ای را بيش از پيش در دستور كار خود قرار دهيم

از همه نمایندگان خود در سازمان های تابعه و كاركنان گفت: نماینده ولی فقيه در وزارت جهاد كشاورزی 

این حوزه استدعا داریم با حضور در بخش های مختلف كشاورزی، فرهنگ خود اتکایی، كار، تعامل و 
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  ند.ویج قرار دارند پياده نمایتردانش را با كمک برادران كه در بخش 

ارد و همانطور كه جنگ فرمانده، لشکر و نقشه با ذكر این نکته كه جنگ اقتصادی تعارف ندآیت اهلل تقوی 

ارتقاء  باید در این راه با ، افزود: همه ویژگی های همان جنگ را داردجنگی می خواهد، جنگ اقتصادی 

  .ظرفيت بهره وری، الگوی ترویج مصرف را باال ببریم

نيارهای جامعه صورت علمی جهت تامين  طریق دانش و علم، كشاورزی را بهخاطر نشان كرد: از وی 

حق نداریم كه با  نمایيم و افزود:  از منابع طبيعی استفاده، علم و دانشكارگيری  با به ببندیم، كار          هب

تخریب طبيعت، آینده نسل های بعدی را به خطر انداخته و در این صراط باید از زمين،آب و خاک خود 

  .استفاده بهينه نمایيم

در توليدات گياهی، گل های  فارس یک سرزمين بی نظيراین موضوع كه استان با بيان  ،آیت اهلل تقوی

زینتی و زراعت است، افزود: با این امتيازات جایگاه ما در این انقالب بسيار حساس تر می شود و باید در 

برابر تکليفی كه بر عهده مان گذاشته شده به وظيفه تکليفی خود عمل نمایيم، همان طور كه در جنگ 

   .هشت ساله با فدا كردن بهترین نيروهای انقالبی خود پيروز شدیم

نماینده ولی فقيه در وزارت جهاد كشاورزی در پایان گفت: امروز باید نقش خود را در جنگ اقتصادی ایفا 

نموده و با استفاده از امکانات موجود و واگذاری كار به بخش خصوصی، كار را به خود مردم واگذار نموده، 

تکميلی و _عت در خدمت كشاورزی قرار گيرد از ضایعات در بخش كشاورزی كاسته، صنایع تبدیلیصن

  .كارهای فرهنگی در دستور كار این سازمان قرار گيرد

ضمن  "فارس نماینده ولی فقيه در سازمان جهاد كشاورزی"حجت االسالم بحرانی  در این نشست،

شاورزی فارس ت همراه در سازمان جهاد كئفقيه و هيو تشکر از حضور نماینده ولی  عرض خير مقدم

و بامعنویت كرامت هستيم كه روز آغازین این دهه مصادف است با والدت حضرت  ،گفت: در دهه پربركت

معصومه)س( و همراه با بزرگداشت و تکریم ساحت احمدبن موسی شاهچراغ)ع( و انتهای این دهه منور 

  .موسی الرضا)ع( است به والدت امام مهربانی ها، علی ابن

وی افزود: این ایام خجسته و پربركت را از محضر سروان گرامی تبریک و تهنيت می گویيم و اولين 

جلسه دهه كرامت توام شده با حضور نماینده مقام معظم رهبری در وزارت جهاد كشاورزی كه این حضور 
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ور از طرف كليه جامعه روحانيت، و همينط "قاسمی "معنوی رااز طرف خودم و ریاست محترم سازمان 

مدیران معاونان، كاركنان پيوسته و وابسته سازمان جهاد كشاورزی فارس، حضورشان را به اتفاق 

  .همراهان گرامی می داریم

حجت االسالم بحرانی بيان كرد: از افتخارات ما است كه در جمع عاشقان اهل بيت هستيم و گرامی می 

حضور شما بزرگواران و وجود حضرت آیت اهلل تقوی و همينطور مشاوران داریم دهه كرامت را كه با 

ایشان در بخش های مختلف؛ حجت االسالم طباطبایی، حجت االسالم ابراهيمی، حجت االسالم اسالمی 

نيا، حجت االسالم زمانی كه مقدم همه این عزیزان را گرامی می داریم. انشااهلل خداوند این ایام را بر ما 

  .دارد و روز به روز بر توفيقات ما در راه اهل بيت بيفزایدمبارک ب

نماینده ولی فقيه در سازمان جهاد كشاورزی فارس خاطر نشان كرد: جا دارد یاد و خاطرات شهيدان 

فشانی خود در راه این انقالب با جان و دل  جهاد كشاورزی و امام راحل را كه همواره با ایثارگری ها و جان

  .را گرامی بداریم مایه گذاشتند
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  :سازمان جهاد کشاورزی فارسمدیران ستادی و اصحاب جهادی دیدار با -2

ریيس، معاونين، با  بيست و هفتم تيرماه سال جاری روزرضا تقوی بعد از ظهر  االسالم سيد حجت

و مدیران كل ادارات وابسته به سازمان جهاد  جهادگران و بازنشستگان مدیران ستادی و شهرستانی،

 دیدار نمود.این سازمان  6سالن كوثر ساختمان شماره در كشاورزی فارس 

در امور تشکل در وزارت جهاد كشاورزی طباطبایی نسب مشاور حوزه نمایندگی ولی فقيه در این جلسه 

و شفاف با تشکل هایی كه در  نشست صميمی ،هدف از این جلسه دیدار با تشکل ها می باشدگفت:  ها

 .استان فارس فعاليت دارند

به آقا ایشان را  كهند حضرت  تقوی دادند جمله ای داردر حکمی كه مقام معظم رهبری خدمت  وی افزود:

توقعی كه آقا از ایشان دارند و با ورود ایشان به جهاد یک و توصيف می كنند  مدیری كارآمد و جهادی

كه مقام معظم رهبری برای ایشان توصيف كرده اند  یدر راستای همان ماموریت تحول اساسی و انقالبی

از این جهت برای این كه بتوانند این نشاط، تحرک و حركت جهادی را در مجموعه وزارت جهاد 

كشاورزی دنبال نمایند بنا را به این گذاشته اند كه با تشکل ها یک ارتباط قوی و صميمی برگزار كنند از 

تشکل شناسنامه دار داریم سنگرسازان،  2ت در تهران یک جلسه ای را تشکيل دادیم كه این جه

در جلسه تهران تشکل ها مجموعه ای از كميته امداد، ستاد البته  ،جهادگران، بازنشستگان و ایثارگران

تشکل  ۵۱888اجرایی فرمان امام، بسيج سازندگی، بنياد بركت، بنياد علوی، بنياد مشکات كه مجموعاً 

 .جلسه ای برگزار می نمایند تا به اهداف مطروحه برسند تشکل ها باجهادی در كشور داریم لذا در سفرها 

نماینده ولی فقيه در وزارت جهاد كشاورزی گفت: با احيا جهاد سازندگی حركتی بر محور توليد و اشتغال 

نشان داده در هر روستایی  گيرد تا مهاجرت معکوس محقق شود زیرا تجربه نيروهای جهادی  شکل می

 .كه ایجاد اشتغال شده روستایيان دوباره به روستای خود بازگشتند
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با اشاره به خدمات ارزنده نيروهای جهاد سازندگی در اوائل انقالب اسالمی اظهار داشت: مسئوالن وی 

ن شما نيروهای كننده آ هایی كه خلق نظام وظيفه دارند كه از این تاریخ پرحادثه و پرافتخار و ارزش

 های آینده منتقل كنند. جهادی بودید پاسداری و آن را به نسل

ها،  ها همين حماسه ها پشتوانه هویتی یک ملت است و در واقع هویت ملت كه این ارزش وی با بيان این

د و بال ها می ها و ایثارها است، خاطرنشان كرد: هر نظام و ملتی افتخارات تاریخی دارد كه به آن مجاهدت

كند پس بنابراین افتخارات جهادگران ما باید به  با توجه به همين افتخارات نقشه راه آینده را ترسيم می

 عنوان امانت به نسل بعد منتقل شود.

كه آنهایی كه در روز واقعه پای این انقالب  نماینده ولی فقيه در وزارت جهاد كشاورزی با بيان این

كردند نباید مورد بی توجهی و غفلت قرار بگيرند، افزود: تالش شده در ایستادند و از كيان كشور دفاع 

های خودجوش و جهادی امروز دیدار شود و از  سفرهای استانی با نيروهای جهادی سابق و گروه

 ها برای پيشرفت نظام استفاده شود. راهنمایی و دلسوزی آن

خواهيم با همان روحيه جهادی  بينيم و می می كه ما رسالت خود را در احيا جهاد سازندگی وی با بيان این

های  ها باشيم، عنوان كرد: به طور مستمر در تهران با گروه كه رقيب آن ها برویم نه این به كمک سازمان

ها برای احيا جهاد سازندگی طرحی دارید به ما بدهيد تا  شود و اگر شما در استان جهادی جلسه برگزار می

 از آن استفاده شود.

خانه و یک سازمان دیگر ایجاد كنيم و با  خواهيم یک وزارت كه ما نمی االسالم تقوی با بيان این حجت

خواهيم باری بر دوش دولت ایجاد كنيم، افزود: ما به  این همه كارمند كه در بدنه دولت وجود دارد نمی

 دنبال زنده كردن جهاد سازندگی با همان شور و شوق انقالبی هستيم.

كه امکاناتی مانند آب، برق، گاز، جاده،  كه در بسياری از روستاهای كشور با وجود این این وی با بيان

بهداشت و غيره وجود دارد اما به دليل بيکاری و نبود شغل شاهد مهاجرت روستایيان به شهرها و 
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غال نشينی هستيم، عنوان كرد: با احيا جهاد سازندگی یک حركت بر محور توليد و اشت گسترش حاشيه

دهيم تا مهاجرت معکوس شکل بگيرد زیرا تجربه نيروهای جهادی نشان داده در هر روستایی  شکل می

 كه ایجاد اشتغال شده است روستایيان دوباره به روستای خود بازگشتند.

نماینده ولی فقيه در وزارت جهاد كشاورزی بيان كرد: اگر جریانی برای بازگشت روستایيان به روستاها 

ای و اصالح نژاد دام و طيور  هایی مانند كشت گلخانه د سازمان جهاد كشاورزی نوآوری و طرحشکل گير

 تواند اجرا شود. دارد كه توسط همين مردم روستایی می

وی با تاكيد بر اینکه اقتصاد مقاومتی باید با مدیریت جهادی تحقق یابد و مدیریت جهادی نيز ساختار 

ساالرانه موفق نخواهد بود بلکه در یک  دی در یک ساختار دیوانخواهد، گفت: مدیر جها جهادی می

 تواند موفق باشد. ساختار روان و جهادی می

كه در كنار مدیر جهادی و ساختار جهادی به قانون و ضوابط متناسب با  االسالم تقوی با بيان این حجت

ه باشند مدیریت جهادی نيز شکل كار جهادی نيز نياز است، اظهار داشت: قانون، ساختار و مدیر اگر همرا

 گيرد. می

ایم و درصدد تهيه طرح برای آن هستيم و در  كه راه احيا جهاد سازندگی را آغاز كرده وی با بيان این

گيری  شود، گفت: در حال حاضر در حال شناسایی و ارتباط آینده نزدیک اساسنامه این طرح نيز تنظيم می

 .های جهادی و خودجوش هستيم با گروه
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  "شکوه عبادت سرچشمه برکت" با شعار زکات همایش بزرگ استانی

به همت  "شکوه عبادت سرچشمه بركت" با شعار زكات همایش بزرگ استانی، تيرماه 62روز چهارشنبه 

 .سازمان جهاد كشاورزی و كميته امداد برگزار شد

 استان "شکوه عبادت سرچشمه بركت" با شعار زكات رئيس شورای زكات كشور در همایش استانی

با اشاره به اینکه زكات امر حاكميتی است و پرداخت كننده زكات به دنبال تقویت حاكميت، در   فارس

جهت فقر زدایی با حس انسان دوستی این فرضيه را انجام می دهد، افزود: زكات سرمایه الهی است كه 

 باعث تاليف قلوب و تربيت انسان می گردد. 

ابراز داشت: شرایط ما ، با بيان اینکه اقتصاد مقاومتی به منزله اقتصاد ریاضتی نيست تقویآیت اهلل 

م، درست مصرف كنيم و از انجام شرایط تحریم است و در این شرایط ما بایدبه روی پای خود بایستي

 .اجتناب كنيم یغير ضرور رهایكا

های امروز جامعه است، ادامه داد: امروز  تومتی از ضروراقتصادی و اقتصادمقابا تأكيد بر اینکه جهاد وی 

باید به صورت جهادی  كه برای مقابله با آن، شده است جنگ نظامی به جنگ اقتصادی تبدیل صحنه

  وری را باال و از همين امکانات موجود بهترینهباید بهر اقتصاد مقاومتی را اجرا كنيم و در این شرایط

 استفاده را ببریم

اما هرچه تالش می  ،دهند یم افزود: همه مسئوالن تالش می كنند و خدمات خوبی انجام تقویآیت اهلل 

چراكه تبليغات به درستی انجام نشده است. وی با بيان اینکه زكات  ،كنند هنوز مردم ناراضی هستند

بب به است كه سچندجان واجب است و باید مانند نماز آن را تبليغ كرد، افزود: زكات یک واجب امری

دوستی و محروم دوستی نظام اسالمی است. تقوی با  نپيام انسا كننده لفقرزدایی، تقویت حاكميت، منتق

ن نيروها ساماندهی شوند باید ای:كنند، گفت یها فعاليت م ننيروی جهادی كه در استاهزار  ۵۱به  اشاره

 دنبال این هستيم كه از ظرفيت این نيروهایایجاد شود بلکه به  خواهيم باری بر روی دولت یالبته نم
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جهاد سازندگی در جهاد  جهادی بهترین بهره را ببریم و بر همين اساس است كه پيشنهاد شده

 احيا شود. كشاورزی

ی آور عميليارد تومانزكات جم 028ر كشور كشور در ادامه بيان كرد: سال گذشته د رئيس شورای زكات 

 آوری را به یک هزار ميليارد تومان رساند. عزكات جم توان حجم ید مشد ولی اگر به خوبی تالش شو

اید برای رشد ب :اظهار داشت ،وی با تأكيد براینکه پرداخت كنندگان اصلی زكات كشاورزان هستند 

ركان اقتصاد مقاومتی زكات داشته باشد. یکی از ا زكات، كشاورزی رونق گيرد تا كشاورز توان پرداخت

ی وابستگی غذای، ت استقالل كشور را به دنبال داردزیراتقویت این بخش در واقع تقوی، كشاورزی است

وری این بخش را  هشاورزی تالش كنند بهرمدیران ك بنابراین .رساندیرا به كشورهای دیگر به حداقل م

 زیركشت محصوالت را افزایش دهند.  باال ببرند و سطح

در رابطه با تبليغات مؤثر در راستای  ای عالی زكاتدرخصوص رویکرد شور رئيس شورای زكات كشور

 ها هم باید در این زمينه هرسان آنچه مسلم است تبليغات مؤثر است وت: گ پرداخت زكات گفنترویج فره

موضوع را در اذهان مردم جا  رسان باشند؛ اعتقاد بنده نيز بر این است كه با تبليغ می توان یک ییار

 انجام این كارخداپسندانه ترغيب كرد. انداخت و كشاورزان را به

بخشی از آن را صرف تبليغات زكات نمود و این نيست كه  شود یافزود: از همين بودجه زكات هم م تقوی 

با یک دستورالعمل و  كه ،ای نيست هرا كارهای دینی و اسالمی بخشنامبخشنامه اداری بود زی حتماً منتظر

 كرد.  بخشنامه همه چيز را درست

های اجتماعی عنوان كرد: در دین اسالم هم  بجلوگيری از آسي در خصوص مصرف زكات در راستایوی 

ده از آن درراستای كمک به زنان پس استفا، از زكات باید خرج نيازمندان شود كه بخشی آمده

به  جتماعی هستند بالمانع می باشد البته این امر بستگیا هایا بسرپرست و نيازمندانی كه دچار آسي یب

 .ظرفيت وتوان ستاد زكات هر منطقه دارد

 كند و بسيار ایی به زكات اندیشه می ز سخنان خود گفت: هركسی از هر زاویهتقوی در بخش دیگری ا

  .نه نفت و گازكشور به نيروهای انسانی است،   اعتبار یک. مند هستشارز
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ميليارد تومان  28با اشاره به پرداخت این همایش رئيس سازمان جهاد كشاورزی استان فارس  در ادامه

در دو سال اخير استان فارس رتبه اول پرداخت زكات را در سال گذشته در این استان، افزود: 

واميدواریم كه بتوانيم در این واجب دینی در جهت كمک به بهبود وضعيت اقتصادی جامعه بيش از  داشته 

  گذشته نقش آفرینی كنيم.

بيان اینکه استان فارس به دليل دارا بودن غالت اربعه و انعام سه گانه سهم محمد مهدی قاسمی با 

باالیی در پرداخت زكات دارد، افزود: در حوزه توليدات كشاورزی فارس با توليد گندم به ميزان یک 

هزار تن و در زمينه توليدات دامی شتر سه  ۵28هزار تن ، خرما  688ميليون و صد هزار تن، جو به ميزان 

 ميليون راس سهم زیادی از توليدات كشور را داراست. 2هزار راس و گوسفند  088گاو  هزار نفر،

قاسمی تصریح نمود: ما با تکيه بر دانش و افزایش بهره وری به دنبال بهبود توليدات كشاورزی هستيم، 

ر هر پهنه یک پهنه تقسيم بندی شده و د 2۵6كه در این راستا در استان فارس عرصه های كشاورزی به 

مركز خدمات جهاد كشاورزی فعال  ۲6مدیر وظيفه علمی و فنی كردن كشاورزی را بر عهده دارد. هچنين 

 در این استان در كنار مروجين یک محقق معين فعاليت می كند.

قاسمی در پایان گفت: با توجه به اعتبارات پایين دولتی، از دبير و ریيس شورای زكات درخواست می 

بخشی از اعتبارات زكات در بهبود امور زیر بنایی مناطق محروم از جمله منطقه قالتویه مصرف شود، 

محصوالت كشاورزی و در نتيجه   گردد. كه ماحصل تخصيص این اعتبارات باعث افزایش توليدات

 .افزایش زكات می شود

با تاكيد بر توسعه نگاه ی شيراز،  ی ولی فقيه در استان فارس و امام جمعه در ادامه همایش نماینده

گيریم كه وجوه  عنوان كرد : ما زكات را به عنوان یک واجب درنظر می  عالمانه و دقيق در موضوع زكات

كنيد آیا این صرفاً وجهه اقتصادی  مختلفی دارد به عنوان مثال وقتی بحث مشکالت اقتصادی را مطرح می

شناسی اجتماعی و اقتصادی باید با هم  نگی و آسيبگویيم نگاه فره كنيم می دارد؟ در تحليلی كه ما می

  . ها پيش آغاز كرده است تلفيق شوند كه البته كميته امداد این حركت را سال
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توان یک جانبه حل كرد افزود : ما باید به  اهلل دژكام با بيان اینکه برخی از مسائل را نمی اهلل لطف ایت

را با هم و متمركز بتوانيم ارائه دهيم وگرنه   ها كه تمام اینهای اداری برسيم  ای از رشد فعاليت مرحله

 .دهد بخش فرهنگی كميته امداد ناظر به نيازهایی كه مددجواها دارند، كارهای خوبی انجام می

وی ادامه داد : معموالً ما اگر به كسی خيری رسانده باشيم بعد از آن اگر توقع كنيم كه كار خيری بکن، 

وقتی خير نرساندیم سخت است كه جواب به ما دهد بنابراین باید نحوه ادا و اخذ زكات دهد اما  جواب می

  .مورد بحث و بررسی قرار گيرد 

امام جمعه شيراز همچنين با بيان اینکه زكات غير از مسئله ماليات و غيره است و یک كار واجب و فریضه 

باید با همين شکل طرح كنيم كه این یک نگاه الهی با قصد قربت است ابراز داشت :امروز بحث زكات را 

كند قصد  صرفا معيشتی نيست بلکه یک واجب الهی است كه از نگاه عبادی آن كه زكات پرداخت می

ای هم داشته باشيم و  دوستی مطرح نيست بلکه باید حس خدادوستانه قربت كند و تنها مسئله انسان

  . ی شودبرای خدا زكات پرداخت كنيم تا اثرش چيز دیگر

نماینده ولی فقيه در استان فارس با تأكيد بر اینکه همه جهات را برای تبليغ زكات باید در نظر بگيریم، 

گفت: در عين حال زكات را باید به همين عنوانی كه خداوند فرموده واجب الهی است، اخذ كنيم و نگاه 

ار علمی دقيق كنيم و در مجامع علمی جامع علمی به زكات را توسعه دهيم و در اخذ و خرج زكات باید ك

  . باید به تک تک این موارد بپردازیم و بازنگری داشته باشيم

شرعاً مکلف هستيم هرچه بعد از كسب خرج و رسيدن به حد نصاب است، را اخذ  اهلل دژكام افزود: آیت

ا اجرا كنيم مسلماً كنيم و قبل از آن موظف نيستيم كه چيزی بگيریم و اگر همان كه قانون الهی است ر

 . بركت به دنبال آن است

ها را كه شرع مقدس به ما یاد داده است و در آیين اسالمی ما  باید برخی از حساب وی تصریح كرد:

انجام دهيم به حساب   را كه در اقتصاد ایران قرار است  هست یادآوری كنيم و نباید تمام كارهایی

عوامل و پارامترهای دیگری در معادالت خود وارد كنيم كه در  كارهای اقتصادی بگذاریم بلکه باید یک

  . ایم پردازی نرسيده دین ما به این تأكيد شده است ولی متأسفانه هنوز به آن مرحله از نظر نظریه
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و مجموعه فرایض دینی و مباحث اقتصادی   در پایان ابراز اميدواری كرد كه در باب زكات  اهلل دژكام آیت

گيریم مورد  های ما دقيقاً مطابق با نگاه شرعی باشد و پاسخی كه در اجرا می برسيم كه نظریهای  به نقطه

 رضای خداوند باشد.

 

های دینی در نظام اسالمی باید تالش  در این همایش استاندار فارس، با تاكيد بر اینکه براساس آموزه

بر نظام جمهوری اسالمی و همچنين : كردكرد تا حداقل نيازهای زندگی برای نيازمند تامين شود ، عنوان 

وسعمان كمک كنيم چراكه در سياست   است تا به كسانی كه توانایی اشتغال ندارند بنا به  همه ما واجب

 .نظام جمهوری اسالمی و تأكيد دولت بر همين منوال بوده است

داشته باشند كه این   مينان رااط  جمهوری اسالمی افراد نيازمند باید این  اسماعيل تبادار افزود: در نظام

 .را فراهم كرده است  ی الزم برای دینداری اش نظام اسالمی با رحمانيت و عطوفت زمينه

خاطر نشان كرد: خداوند مالکيت خصوصی را مجاز دانسته اما در كنار آن تکليفی هم بر  استاندار فارس

توان در  است و در حقيقت ایمان عملی را میها قرار داده است كه زكات یکی از این تکاليف  همين دارایی

كند  كند به راحتی در راه خدا ایثار و انفاق می زكات متبلور دید، زیرا انسان مؤمن وقتی دارایی را كسب می

 . و این ایمان عملی و معنادار در پرداخت زكات به جد معنا دارد

ترین ركن و اساس دین بيان  وان مهمهر زمان كه برپایی نماز به عن  وی اظهار داشت در دین اسالم

شود و این داللت بر آن دارد كه نظام  شود بالفاصله بعد از آن زكات معنا پيدا كرده و بر آن تاكيد می می

ایدئولوژیک، مبتنی بر نظام زندگی یعنی معيشتی است، كه در راستای مردم و   زیستی بعد از تفکرات

 . كند داری، معنا پيدا می چگونگی حکومت

هم داریم كه خداوند به پيامبر   در احادیث  چرا كه  باید این تکليف الهی را گسترش تبادار ادامه داد:

دهد چون  دهند فراوان دعا كن؛ یعنی كسی كه تکليف الهی را انجام می فرماید كسانی را كه زكات می می

 . شود دهد مستحق دعا می ایثار و كرامت به خرج می
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گفت: این پول ها باید در راه مبادی زكات و در راه خدا خرج شود ضمن اینکه اثر پرداخت استاندار فارس 

 .كنندگان آن ملموس باشد زكات هم برای پرداخت

ها شد كه متشکل از مسئوالن كميته امداد، امام  وی در پایان خواستار تشکيل كارگروهی در شهرستان

های آنان  های پرداختی هر منطقه را بر اساس نيازمندی زكات تا  جمعه، فرماندار و متوليان امر زكات باشد

 .خرج كنند

الزحمه  ی امداد امام خمينی )ره( كشور گفت: در شورای زكات، ریالی از زكات مردم برای حق رئيس كميته

 شود. عاملين پرداخت نمی

آنچه عاملين ما در شيرازگفت: "ی بركت  زكات شکوه عبادت سرچشمه"پرویز فتاح در همایش استانی 

كنند مانند كارمندان كميته امداد، حتی یک ریال از صدقات، انفاقات و زكوات نيست و ما یک  دریافت می

ای است كه همه باید بدانند البته درست است مسير  كنيم و این مسئله ها را صرف عوامل نمی ریال از این

 .كند ما را همراهی می گرفتن زكات سخت است اما دلسوزی و ایمان و ایثار عوامل،

ی امداد امام خمينی )ره( خبر داد و افزود: از این  درصدی مستمری مددجویان كميته ۵2فتاح از افزایش 

ماه مستمری مددجویان با این ميزان افزایش به حساب سرپرستان خانوارها واریز و تا پایان سال هم به 

 .همين روال ادامه خواهد داشت

و  ۵2ی  ميليارد تومان از محل تبصره 088هزار فقره تسهيالت به مبلغ دو هزار و  ۵0۱وی از پرداخت 

ها باعث  ی امداد در یک سال اخير به مددجویان خبرداد و گفت: پرداخت این وام صندوق قرض الحسنه

 .ی تحت پوشش این كميته خودكفا شوند هزار خانواده 62۱شده در دو سال و نيم اخير 

ی جمع آوری شده خبر داد و گفت:  ی صددرصدی زكات در همان منطقه از هزینه فتاح در این همایش

 28درصد زكات جمع آوری شده صرف امور نيازمندان و  28ی شورای عالی زكات كشور  براساس مصوبه

         درصد مابقی هم برای امور عمرانی عام المنفعه مناطق محروم هزینه می شود.

ميليارد تومان زكات در سال  28ی امداد امام خمينی فارس، از پرداخت  ميتهدر ادامه همایش مدیر كل ك
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 ۵6توسط مردم استان فارس خبر داد و ميزان زكات جمع آوری شده در سه ماهه اول امسال را  ۲2

 ميليون تومان اعالم كرد ۱88ميليارد و 

 08ان فارس با رشد ها امسال پرداخت زكات در است محمد بذرافشان افزود: بر اساس پيش بينی

 .درصدی همراه خواهد بود

در این همایش كه با حضور آیت اهلل تقوی، هيئت همراه و ریيس كميته امداد خمينی)ره( كشور برگزار 

، جمعی از مسئولين فقيهولی  مسئول دفتر نمایندگی فارس،استان  ریيس سازمان جهادكشاورزیشد، 

نيز حضور داشتند، همچنين  این سازماندفاتر حوزه نمایندگی ولی فقيه، معاونين و مدیران ستادی 

استاندار،  نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری استان فارس، ائمه جمعه سراسر استان، جمعی از 

ه امداد خمينی)ره(، جمعی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی، روحانيون مبلغ زكات كميت

 فرمانداران و مدیران امداد خمينی)ره( حضور داشتند.
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 آیت اهلل حاج شیخ محمدرضا حدائقترحیم حضور در مجلس 

در وزرات جهاد كشاورزی، آیت اهلل تقوی نماینده مقام معظم رهبری  ،تيرماه 62بعدازظهر روز چهارشنبه 

و امام جمعه  فقيه عاليقدر مجلس ترحيمهمراه با ریيس سازمان جهاد كشاورزی فارس و هيئت همراه در 

 شركت نمودند. حاج شيخ محمد رضا حدائق قدس اهلل نفسه الزكيه حضرت آیت اهللموقت شيراز، 
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جهاد كشاورزی و هيئت همراه از بقاع در این سفر آیت اهلل تقوی نماینده مقام معظم رهبری در وزرات 

 متبركه را زیارت نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در رسانه ها سیدرضا تقویانعکاس حضور آیت اهلل 

 ی جمهوری اسالمی ایران مرکز فارسگفتگو با صدا و سیما

آیت اهلل سيدرضا تقوی در گفتگو با خبرنگار صدا و سيما  با اشاره به اینکه زكات در چند سال اخير در 

كشور رونق پيدا كرده و با تبليغات، كمک رسانه ها و مبلغين مردم با ایمان ما نسبت به فریضه الهی 
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الی زكات طبق قانون زكات احساس تعهد و مسئوليت داشته افزود: و به نقاط خوبی رسيدیم، شورای ع

 ها و مسئولين كشوری هستند. مصوب مجلس متشکل از شخصيت ها، چهره

نماینده مقام معظم رهبری در وزارت جهاد كشاورزی تصریح نمود: با توجه به اینکه كميته امداد با 

ری زكات محرومين سروكار دارد هم با نيازها آشناست و هم نيازمندان را دقيقا می شناسد كميته امداد مج

است و گروهی از مبلغين هم در اختيار كميته هستند، كه با مراجعه به روستاها مردم را به پرداخت زكات 

 تشویق می كنند.

اگر برای جمع كردن زكات سرمایه گذاری كنيم، بخش قابل توجهی از مشکالت كشور با  وی افزود: 

ستان های كشور در حال خشکسالی بودند زكات حل می شود. سال گذشته با توجه به اینکه برخی از ا

ميليارد تومان زكات جمع شد. با تانی و تدبير افزایش زكات قابل اجراست، به گفته برخی از  028

 كارشناسان ميزان زكات تا هزار ميليارد تومان در كشور قابل افزایش است.

اول فارس در پرداخت زكات، نماینده مقام معظم رهبری در وزارت جهاد كشاورزی با اشاره به رتبه   

افزود: این استان با تنوع فصلی و محصوالت متنوع مانند یک ایران كوچک است و هميشه به كشور كمک 

 كرده است، اميدواریم شتاب بيشتری را در افزایش زكات در این استان شاهد باشيم. 
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 های محلی  نامهروزچاپ خبر در 
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 انعکاس در خبرگزاری ها 
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