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ویژه نامه هفته جهاد کشاورزی
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ویژه نامه نکوداشت هفته جهاد کشاورزی

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
جهـش تولیـد بـا توسـل به علـم و دانش و با اسـتفاده 
از نـوآوری محقـق می شـود و ارتقـاء کشـاورزی بـا 

افزایـش بهـره وری امـکان پذیر اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
قاسـمی همزمان بـا آغـاز هفتـه جهـاد کشـاورزی بـا 
اشـاره بـه فرمـان تاریخـی امـام راحـل در بیسـت و 
هفتـم خرداد مـاه سـال 1358 مبنی بر تشـکیل جهاد 
کشـاورزی ابـراز کـرد: ایـن امـر بـا هـدف محرومیت 

افتـاده  از روسـتاها و مناطـق محـروم و دور  زدایـی 
تشـکیل شـد و همه سـاله این روز و هفته قبل از آن، 

گرامیداشـت ایـن حرکـت جهـادی اسـت.
وی، بـا بیـان اینکـه شـعار محـوری این هفتـه "جهاد 
کشـاورزی، جهـش تولیـد و امنیـت غذایـی" اسـت، 
تصریـح کـرد: هدف مـا و وزارت جهاد کشـاورزی این 
اسـت کـه بـا افزایـش بهـره وری و اتـکاء بـه نیروی 
انسـانی فرهیختـه و توانمنـد و بـا مدیریـت جهـادی 

مسـیر تعالـی را طـی کنیم.
قاسـمی افزود: فرا رسـیدن هفته جهاد کشـاورزی را به 
همـه ذی مدخـالن این عرصه، کشـاورزان تالشـگر، 
بزرگـوار  اسـاتید  محققیـن،  مروجیـن،  کارشناسـان، 
خاطـره  و  یـاد  و  می کنـم  عـرض  گرامی تبریـک  و 
شـهداء، امـام شـهدا و همـه ایثارگـران بـه خصـوص 
شـهداء و ایثارگـران خانـواده بزرگ جهاد کشـاورزی و 
پرچـم داران امنیـت غذایـی کشـور را گرامی می دارم.

ایـن مقـام مسـئول بـه حضـور جهادگـران بـه فراخور 
نیـاز در همه عرصه ها اشـاره کرد و گفـت: جهادگران 
قبـل و حیـن جنـگ، پشـت جبهـه، پشـتیبانی، خـط 
محرومیـت  رزمـی و  مهندسـی  فعالیت هـای  مقـدم، 
زدایـی را برعهـده داشـتند تـا جایـی کـه توسـط امام 
راحـل بـه سنگرسـازان بـی سـنگر لقـب گرفتنـد و 
حرکـت جهـادی و مدیریت جهـادی آنان زبانزد شـده 

. ست ا
قاسـمی ابراز کـرد: تمـدن سـازی کـه هـدف انقـالب 
اسـت بایـد بـا سـرمایه گـذاری در نوآوری هـا در گام 
دوم انقـالب پیشـرفته تـر و توانمندتـر رقم زده شـود.
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
جهـاد  سـازمان  کشـاورزی،  بخـش  کـرد:  تصریـح 
کشـاورزی و وزارت جهـاد کشـاورزی بـه عنـوان یک 
دسـتگاه سـرویس دهنـده و خدمـت رسـان در همـه 
امـور در خدمـت مـردم و کشـاورزان عزیـز هسـتند.

به مناسبت فرا رسیدن هفته جهاد کشاورزی؛
تحقق جهش تولید با توسل به دانش
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ویژه نامه نکوداشت هفته جهاد کشاورزی

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت: 
در هفتـه جهـاد کشـاورزی 66 پـروژه با اعتبـاری بالغ 
بـر 885 میلیارد ریال و اشـتغال زایـی 226 نفر در این 

اسـتان افتتاح می شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار "پرتـو امیـد"، محمـد مهـدی 
در  مذکـور  طرح هـای  اینکـه  بـه  اشـاره  قاسـمی با 
زمینه هـای صنایـع تبدیلـی و غذایـی، آب و خـاک، 
تولیـدات گیاهـی و دامی اسـت و از طرح هـای مذکور 
2145 نفـر بهـره منـد می شـوند، تصریـح کـرد: بیش 
 44 بـر  افـزون  و  تسـهیالت  ریـال  میلیـارد   459 از 
میلیـارد ریـال اعتبـارات دولتی بـه پروژه هـای مذکور 

اختصـاص یافتـه اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه روز بیسـت و هفتـم خـرداد مـاه 
پروژه هـای شـاخص بخـش کشـاورزی بـه صـورت 
و  غیرحضـوری  شـکل  بـه  کشـور  کل  در  همزمـان 
ویدئـو کنفرانس توسـط وزیر جهـاد کشـاورزی افتتاح 
می شـود، ابـراز کـرد: در اسـتان فـارس پنـج پـروژه 
توسـط وزیر جهاد کشـاورزی گشـایش خواهـد یافت.

قاسـمی با اشـاره بـه اینکـه هفتـه جهـاد کشـاورزی 
در خـرداد مـاه از بیسـت و یکـم تـا بیسـت و هفتـم 
اسـت، اظهارکـرد: شـعار محـوری ایـن هفتـه "جهـاد 
کشـاورزی، جهـش تولیـد و امنیـت غذایـی" اسـت.

وی بـه تجدیـد بیعـت بـا آرمان هـای حضـرت امـام 
خمینـی )ره( و شـهداء اشـاره کـرد و گفـت: آغـاز گـر 
هفتـه جهاد کشـاورزی گلباران قبور شـهداء می باشـد 
و در طـول ایـن ایـام تجلیـل از خانواده معظم شـهداء 

جهـاد کشـاورزی در دسـتور کار قـرار دارد.
فـارس  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
از برگـزاری مسـابقه هفتـه جهـاد کشـاورزی بـرای 
عمـوم مـردم سـخن گفـت و افـزود: مسـتند کوتـاه، 
کلیـپ، اینفوگرافیـک در زمینـه فعالیت هـای بخـش 
کشـاورزی توسـط ایـن سـازمان تهیـه و در فضـای 
مجـازی پخش می شـود که سـواالت مسـابقه مذکور 

از موضوعـات پخـش شـده در ایـن هفتـه اسـت.
خبـری  پوشـش  کـرد:  اظهـار  مسـئول  مقـام  ایـن 
مراسـم و برنامه هـای اجرایـی هفته جهاد کشـاورزی 

بـا دعـوت از رسـانه ها و بـا رعایـت تمامی موازیـن 
می گیـرد. صـورت  بهداشـتی 

و  عکـس  نمایشـگاه  برپایـی  کـرد:  قاسـمی تصریح 
بخـش  توانمندی هـای  و  دسـتاوردها  از  تصاویـری 
و...  اینفوگرافیکـی  طرح هـای  قالـب  در  کشـاورزی 
اقدامـات  دیگـر  از  عمومی سـاختمان ها  فضـای  در 
در نظـر گرفتـه شـده بـه منظـور هر چـه باشـکوه تر 

برگـزار شـدن "هفتـه جهـاد کشـاورزی" اسـت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
افتتاح 66 پروژه در هفته جهاد کشاورزی در فارس
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کشاورزی، جهش تولید و امنیت غذایی

ویژه نامه نکوداشت هفته جهاد کشاورزی

مهرآسا حیدری

شهرستان آباده 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
حضور فرماندار در جمع کارکنان مدیریت جهاد 

کشاورزی شهرستان آباده 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفـت: در دومیـن روز از هفتـه جهـاد 
آبـاده  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  در  آبـاده  فرمانـدار  کشـاورزی 
حضـور یافـت و ایـن ایـام را بـه همـکاران تبریـک گفـت: بـه گـزارش روابـط 
عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده مهـدی امینی اظهـار کرد: 
جلسـه بررسـی مسـایل و چالش هـای حـوزه کشـاورزی شهرسـتان آبـاده بـا 
حضـور نیـک مرام فرمانـدار، سـلیمی معاون، پرسـنل مدیریت جهاد کشـاورزی 
و روسـای ادارات تابعه با محوریت بررسـی مسائل و مشـکالت حوزه کشاورزی 
شهرسـتان و رفـع مشـکالت بهره بـرداران این بخـش روز پنجشـنبه 22خرداد 

در محـل سـالن جلسـات مدیریـت جهـاد کشـاورزی برگـزار گردید.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح نمود: مشـکالت بخـش کشـاورزی در این جلسـه 
بـا حضـور عالی تریـن مقـام اجرایـی شهرسـتان بیـان و راهکارهـای موجـود 
بررسـی شـد. در ایـن نشسـت نیـک مرام بـا الگـو و نمونـه خواندن اسـتراتژی 
جهادسـازندگی در دوران دفـاع مقـدس و بعد از آن؛ از مقام شـامخ شـهدای این 
نهـاد انقالبـی و اقدامـات شـاخص نیروهـای جهـادی تجلیـل و قدردانـی کرد.

 وی سـپس بـا اشـاره بـه لوگـو و آرم مقدس جهاد کشـاورزی که مزیـن به آیه 
قرآنـی و شـعار پرمحتـوای همـه با هم اسـت این نهـاد را کارآمد و بسـیار موثر 

از دوران صدر انقالب اسـالمی تاکنون دانسـت. 
ایـن مقـام مسـول بیـان داشـت حـدود سـی درصـد اشـتغال کشـور در بخـش 
کشـاورزی و دام اسـت و ایـن بخـش بایـد بـا برنامه ریـزی دقیـق و مـدون و 
تـالش همـه جانبـه و اسـتفاده از شـیوه های نویـن و کارامـد زمینـه رونـق و 

اشـتغال را در ایـن بخـش میسـر سـازد.
نیـک مـرام تصریـح کـرد: امـروز فرصت خوبـی بـرای تولید محصوالتی اسـت 

کـه دارای ارزش افـزوده، سـازگار بـا شـرایط منطقـه و امکان صـادارات دارند.
و  تولیـد  ظرفیـت  افزایـش  کـرد:  نشـان  خاطـر  آبـاده  شهرسـتان  فرمانـدار 
رونـق گلخانه هـا وافزایـش و جـذب سـرمایه گـذاری در بخـش کشـاورزی از 
برنامه هـای دولـت در جهـت توسـعه شهرسـتان بـا توجـه بـه پتانسـیل های 
موجـود اسـت کـه امیـد اسـت بـا ترویـج مناسـب توسـط کارشناسـان بخـش 

کشـاورزی شـاهد تحقـق ایـن برنامـه باشـیم.
وی افـزود: بـا توجـه به اینکه امسـال از سـوی مقام معظم رهبری سـال جهش 
تولیـد نام گذاری شـده اسـت توجه بـه بخش کشـاورزی و رفع مشـکالت آنان 

باید در دسـتور کار جدی مسـئولین قـرار گیرد. 
نیکمـرام بـا اشـاره بـه این موضـوع که اکثر مـردم شهرسـتان راه درآمـد آن ها 
بـه صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم از راه کشـاورزی و دامـداری می نماینـد 
خواسـتار تسـهیل هرچـه بیشـتر امور از سـوی مسـئولین بـه منظـور حمایت از 

کشـاورزان و دامداران شهرسـتان شـد.
او بـه بعضـی از مشـکالت بخش کشـاورزی بـه ویژه تغییـر کاربری هـا، تعیین 
تکلیـف باغ شـهرها، مشـکالت کشـاورزان با رونـد اداری صدور مجوزها اشـاره 

و خواسـتار رفع موارد مطرح شـده از سـوی دسـتگاه های متولی شـد.

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی 
آیین گشایش واحدصنعتی

 بره پرواری 400 راسی وزیرآباد
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفـت: بـه مناسـبت هفتـه جهـاد 
کشـاورزی بـا حضور نیک مـرام فرماندار این شهرسـتان طـرح پرواربندی 400 

راسـی بـره نـژاد افشـاری در مجتمـع بـزرگ دامی وزیـر آبـاد افتتـاح شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مهدی 
امینـی اظهـار کـرد: ایـن طـرح بـا سـرمایه گذاری بهره بـردار احـداث شـده و 

حـدود یـازده هـزار میلیـون ریـال آورده شـخصی بهره بردار اسـت.
امینـی افـزود: بـا توجـه به پتانسـیل بـاال و شـرایط مطلـوب این واحـد در نظر 

داریـم اصـالح نـژاد دام را در کنـار پرواربنـدی دنبـال کنیم.
وی توسـعه و اجـرای طرح هـای پرواربنـدی را بسـتر سـاز رشـد تولیـد در این 
بخـش دانسـت و ادامـه داد: با بهره برداری از این طرح سـاالنه بیش از بیسـت 

هـزار تـن گوشـت قرمز بـه ظرفیت شهرسـتان اضافه می شـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده تصریح کـرد: ایـن واحد بـرای هفت 

نفـر بـه صـورت مسـتقیم ایجاد اشـتغال کرده اسـت.
در حال حاضر در این شهرستان 15 واحد بره پرواری فعال دارد. 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی 
آیین گشایش مرکز تخصصی کشاورزی سرو

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفـت: بـه مناسـبت هفتـه جهـاد 
افتتـاح شـد.  کشـاورزی مرکـز تخصصـی سـرو در شـهر سـورمق 

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مهدی 
امینـی اظهـار کـرد: مرکز تخصصی کشـاورزی سـرو بـه منظور تحت پوشـش 
قـرار دادن عرصه هـای کشـاورزی و باغـی ایـن منطقه تاسـیس شـده و مجهز 

به کلینیک گیاهپزشـکی اسـت.
 ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه سـطح وسـیع باغـات و مـزارع کشـاورزی 
سـورمق تصریـح نمـود: از نقاط قـوت این مرکز پرسـنل متخصـص و بومی آن 
و اشـراف کامل کادر علمی بر کشـاورزی منطقه اسـت. مشـاوره و درمان آفات 
و بیماری هـای گیاهـی، بازدیـد و نظـارت باغـات مـزارع و گلخانه هـا، آزمایش 
و کشـت نمونه هـای گیاهـی و تجویـز نسـخه های گیـاه پزشـکی از خدمـات 

ایـن مرکز اسـت. 
امینـی تاکیـد کـرد: در مناطـق دیگـر این شهرسـتان نیـز نیاز هسـت مانند این 
مرکـز احـداث شـود که امیـد اسـت فـارغ التحصیالن بخـش کشـاورزی و نیز 
سـرمایه گـذاران شهرسـتان نسـبت بـه راه انـدازی مراکز تخصصی کشـاورزی 

در دیگـر مناطق اهتمام داشـته باشـند.
ایـن مرکـز تخصصـی بـرای 15 نفر بـه صورت مسـتقیم ایجـاد اشـتغال کرده 
اسـت. در آییـن افتتـاح ایـن طـرح نیـک مـرام فرمانـدار شهرسـتان، شـهردار 

سـورمق و روسـای ادارات تابعـه جهـاد کشـاورزی حضـور داشـتند. 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی 
آیین گشایش واحد صنعتی بره پرواری

 400 راسی در ایزدخواست
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان آباده گفت: به مناسـبت هفته جهاد کشاورزی 
و در آخرین روز از این ایام با حضور کارشناسـان سـتادی مدیریت دام سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس و روسـای ادارات و مسـئولین محلـی شـهر 
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ایزدخواسـت طـرح پرواربنـدی 400 راسـی بـره در مجتمـع دامی ایزدخواسـت 
افتتـاح شـد. بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
آبـاده، مهـدی امینـی اظهـار کـرد: ایـن طـرح بـا سـرمایه گـذاری بهـره بردار 
احـداث شـده و تاکنـون چهـار میلیـارد ریـال هزینـه شـده اسـت و ایـن طرح 

بـرای شـش نفـر بـه صـورت مسـتقیم ایجاد اشـتغال کرده اسـت. 
امینـی افـزود: امـروز جهـاد کشـاورزی به عنـوان بهترین پشـتیبان روسـتائیان 
و کشـاورزان اسـت و بـا اجـرای طـرح پهنـه بنـدی روسـتاها هـر روسـتا یک 

کارشـناس کشـاورزی دارد.
 وی تاکیـد کـرد: امیدواریـم بـا افتتاح و بهره بـرداری از طرح های کشـاورزی، 
دامـداری بتوانیـم در توسـعه شهرسـتان به خصوص اشـتغال زایـی جوانان این 

شهرسـتان مثمر ثمر باشـیم.
 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی 
آئین گشایش مزرعه پرورش شترمرغ پرواری

در ایزدخواست
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفـت: در ششـمین روز از هفته جهاد 
کشـاورزی فـارم پـرورش شـترمرغ پـرواری بـا ظرفیـت 300 قطعـه در شـهر 
ایزدخواسـت بـا حضـور سـلیمی معاون فرماندار و کارشناسـان سـتادی امور دام 

سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس به بهـره برداری رسـید. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مهدی 
امینـی اظهـار کـرد: میزان سـرمایه گـذاری این طـرح ده هـزار و 950 میلیون 
ریـال اسـت کـه بـه صـورت آورده شـخصی متقاضی و اسـتفاده از تسـهیالت 

سـامانه کارا تامین اعتبار شـده اسـت. 
ایـن  در  پـرورش شـترمرغ  مزرعه هـای  کـرد:  تصریـح  مسـئول  مقـام  ایـن 

می کننـد. تولیـد  گوشـت  تـن   600 و  هـزار  سـاالنه  شهرسـتان 
وی گفت: در شهرسـتان آباده از سـال 1390 نخسـتین واحد پرورش شـترمرغ 
فعالیـت خـود را آغـاز کـرد و در حـال حاضـر سـه واحـد صنعتـی دارای پروانه 

بهـره بـرداری هسـتند و بـرای 18 نفـر اشـتغال زایی داشـته اند.
 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفت: بخشـی از گوشـت تولیدی در 
ایـن شهرسـتان خـود مصرفی بوده و مـازاد آن نیز به سـایر اسـتان ها و تهران 

می شود. ارسـال 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
دیدار با ائمه جمعه شهرهای صغاد،

 بهمن و ایزدخواست 
در نخسـتین روز از هفتـه جهـاد کشـاورزی کـه با نام کشـاورزی جهـش تولید 
اقتصـاد مقاومتـی نام گذاری شـده اسـت مدیر و رؤسـای ادارات تابعـه مدیریت 
و رؤسـای ادارات تابعـه ایـن شهرسـتان بـا ائمه جمعه شـهرهای صغـاد بهمن 

و ایزدخواسـت دیـدار کردند.
 بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مهدی 
امینـی مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان گفت: جهـاد کشـاورزی که در 
ابتـدای امـر بنـا بـر وظیفه ذاتـی و مقدس خـود در دوران دفاع مقـدس در خط 
مقـدم جبهـه خدمـت می کرد، هـم اکنون نیـز در خـط مقدم خدمت رسـانی و 

محرومیـت زدایـی و تامیـن امنیـت غذایی گام بـر می دارد. 
امینـی با اشـاره به نقشـه راه سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فـارس به تبیین 
رویکـرد ایـن مدیریـت در حوزه های مختلف همچـون تولید محصـول گواهی 

شـده، و محصـول اسـتاندارد، توسـعه گیاهـان دارویی، گسـترش شـهرک های 
گلخانـه ای، توسـعه و ترویـج کشـت دانه هـای روغنـی، توانمندسـاری زنـان 
و  کشـاورزی  محصـوالت  مسـتقیم  عرضـه  بازارچه هـای  ایجـاد  روسـتایی، 
و  تبدیلـی  صنایـع  توسـعه  نویـن،  آبیاری هـای  توسـعه  دامـی،  فراورده هـای 

فـراوری، اصـالح نـژاد دام پرداخـت.
امـام جمعـه شهرسـتان آباده اظهار کـرد: نیروهـای جهاد کشـاورزی هنوز رنگ 
و بـوی دوران دفـاع مقـدس را دارنـد و اگـر آن زمان در کسـوت سـنگر سـازان 
بـی سـنگر در صـف اول جبهـه حـق علیـه باطـل خدمـت کردنـد در شـرایط 
فعلـی بـرای قطـع وابسـتگی و نیـل بـه خودکفایی لبـاس رزم برتن کـرده اند و 
بـا تـالش مضاعـف و اخـالص در عمـل در عرصه های کشـاورزی و روسـتاها 

خدمـت رسـانی می کنند 
صفـری امـام جمعه بهمـن نیز گفـت: در کالم امامان معصوم و نبـی اکرم )ص( در 
مورد جایگاه کشـاورزی و کشـت وزرع مطالب بسـیار درخشـانی آمده و کشـاورزی 
از شـأن و مقـام واالیـی برخوردار اسـت هم چنان کـه روایات آمده هـر کس زمین 
و آب داشـته باشـد و فقیر باشـد از رحمت خداوند به دور اسـت و این رسـالت جهاد 
کشـاورزی اسـت کـه بـا توجـه بـه وسـعت منابـع آبـی و خاکـی بتواند در شـرایط 
فعلـی بـا تغییـر رویکـرد، کشـور را از وابسـتگی به اجانـب در تولیدات کشـاورزی و 

دهد. دامی نجـات 
وی افـزود: کشـت دانه هـای روغنـی و گیاهان کـم آب بر مانند مـزارع گیاهان 
دارویـی کـه در طـب اسـالمی نیز مـورد توجـه اسـت گام بزرگـی در جهـت 

شـکوفایی اقتصـاد منطقه اسـت. 
واهبـی زاده امـام جمعه ایزدخواسـت گفت: رسـالت جهاد کشـاورزی محرومیت 
زدایـی و امنیـت غذایـی اسـت و در منطقـه ایزدخواسـت بـا توجـه بـه بافـت و 
اقلیـم ایـن منطقـه از دیربـاز محصـوالت منحصربـه فـرد دامـی و باغـی تولید 
می شـده و اکنـون بایـد با ایجـاد زنجیـره تولید و گسـترش صنایـع تبدیلی این 

محصـوالت بـه شـکل مناسـب تـری به بـازار روانه شـوند.
مسـتقیم  عرضـه  محلـی  بازارچه هـای  احـداث  و  ایجـاد  ضـرورت  بـه  وی 
محصوالت کشـاورزی، جذب سـرمایه گذار و گسـترش کشـت گیاهـان دارویی 

در منطقـه ایزدخواسـت نیـز اشـاره کـرد. 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی 
آئین معنوی و نورانی تجدید بیعت با آرمان های 

امام راحل و شهدای جهادگر
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفـت: قبـور مطهـر شـهدای جهادگر 
از  بـا دومیـن روز  آبـاده هـم زمـان  هشـت سـال دفـاع مقـدس شهرسـتان 
هفتـه جهـاد کشـاورزی بـا حضور مدیـر و کارکنـان مدیریـت جهاد کشـاورزی 

شهرسـتان آبـاده غبارروبـی و گلبـاران شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مهدی 
امینـی اظهـار کـرد: به منظـور تجدیـد بیعت بـا آرمان هـای واالی بنیـان گذار 
انقـالب اسـالمی و شـهدای عالی قـدر هشـت سـال دفاع مقـدس پرسـنل این 

مدیریـت در گلـزار شـهدای این شـهر حضـور یافتند.
مهـدی امینـی تاکید کـرد: جهادگران عرصه کشـاورزی با تأسـی از راه و رسـم 
شـهدای گرانقـدر دوران دفـاع مقـدس به ویژه شـهدای جهادگر بایـد با همدلی 

و هـم افزایـی در جهـت بهبود وضعیت معیشـت مردم همـت کنند.
در ایـن آئیـن شـرکت کننـدگان بـا قرائـت فاتحـه و نثـار شـاخه های گل یاد و 

خاطـره شـهدا را گرامی داشـتند
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به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی 
پیام تبریک مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده

21 خـرداد آغـاز هفتـه جهاد کشـاورزی و 27خرداد سـالروز تأسـیس جهاد 
سـازندگی بـه فرمـان امام خمینـی )ره( که یـادآور مجاهدت هـا و زحمات 
شـبانه روزی جهادگـران در سـال های آغازیـن انقالب اسـالمی در عرصه 
تولیـد، سـازندگی و محرومیـت زدایـی و حضـور مؤثـر در صحنه هـای 
دفـاع مقـدس اسـت را بـه تمامی همـکاران عزیـز و خـدوم و کشـاورزان 
و تالشـگران بخـش کشـاورزی اسـتان فارس و بـه ویژه شهرسـتان آباده 

می نمایم. تبریـک عـرض 
در سـال جـاری هفتـه جهاد کشـاورزی به شـعار" کشـاورزی، جهش تولید 
و امنیـت غذایـی" مزیـن و نام گذاری شـده که انشـاء اهلل با تـالش همراه 
بـا تخصـص و تعهد و مجاهدت هـای تمامی همکاران عزیـزم در مدیریت 
جهـاد کشـاورزی و مراکـز جهـاد کشـاورزی و ادارات تابعـه اعـم از منابـع 
طبیعـی، دامپزشـکی، تعاونـی روسـتایی و امـور عشـایر بتوانیم بـه این امر 

یابیم. مهم دسـت 
در پایـان ضمـن تبریـک مجـدد بـا خـدای خـود پیمـان می بندیـم تـا بـا 
تأسـی از راه معمـار بـزرگ انقـالب و بنیان گـذار جمهوری اسـالمی ایران 
حضـرت امـام خمینـی )ره( و رهنمودهـای حکیمانـه مقـام معظـم رهبری 
در ایـن راه بـر تالش هـای خـود افـزوده و در راه پایـداری تولیـد، توسـعه 
بخـش کشـاورزی، امنیـت غذایی و خودکفایی کشـور بیش از پیش کوشـا 

شیم. با

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
حضور گسترده مدیر و پرسنل مدیریت جهاد 

کشاورزی در مراسم نماز جمعه
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده گفـت: در سـومین روز از هفتـه جهاد 
کشـاورزی کـه بـا نام کشـاورزی فرهنـگ و مدیریت جهـادی نام گذاری شـده 

بـود، پرسـنل ایـن مدیریـت در نمـاز جمعه حضـور یافتند. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان آبـاده، مهدی 
امینـی اظهـار کـرد: بـه منظور آشـنایی بیشـتر و بهتر شـهروندان بـا عملکرد و 

کارکـرد جهـاد کشـاورزی گزارشـی تهیـه و تقدیـم امام جمعه شـد. 
ایـن مقـام مسـئول توسـعه کشـت دانه های روغنـی، گیاهـان داروئـی، اصالح 
نـژاد دام، توسـعه شـبکه آبیـاری نویـن، توانمنـد سـازی زنـان روسـتایی، حفظ 
وصیانـت از اراضـی کشـاورزی و باغ هـا را از جملـه امـور ارائه شـده در گزارش 

تقدیمی دانسـت. 
خطیـب نمـاز جمعـه بـا اشـاره بـه اینکـه هنـوز بـوی خـوش اخـالص و کار 
جهـادی از نهـاد جهـاد کشـاورزی می آید، گفـت: پرسـنل ایـن ارگان خالصانه 
در عرصه هـای کشـاورزی و در دورتریـن مناطـق خدمت رسـانی می کننـد.

موسـوی خراسـانی افزود: کارهای زیادی برای توسـعه و شـکوفایی کشـاورزی 
و دامپـروری شهرسـتان شـده، کـه از جملـه می تـوان به توسـعه پرورش شـتر 
مـرغ، احـداث باغ پسـته و کشـت گیاهان دارویی اشـاره کرد اما شایسـته اسـت 
در مـواردی کـه امـکان توسـعه بیشـتر وجـود دارد از قشـر تولیدکننـده حمایت 

کنیـم و به اشـتغال زایی بیشـتر کمـک کنیم.
نماینـده ولـی فقیـه در شهرسـتان آبـاده تصریـح کـرد: ایـن مجموعـه نقـش 
بی بدیـل و عمیـق در راسـتای تولیـد مایحتـاج مـردم و رونـق بخشـیدن بـه 

اقتصـاد و اشـتغال دارد.

احسان توسلی

شهرستان استهبان 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
افتتاح گلخانه تولید خیار گلخانه ای 

گواهی شده

همزمـان بـا دومیـن روز از هفته جهاد کشـاورزی یک واحد گلخانه به مسـاحت 
3 هـزار متـر مربـع بـا هـدف تولیـد محصول گواهی شـده خیـار در شهرسـتان 

اسـتهبان با برگـزاری مراسـمی به بهره برداری رسـید.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
مدیر جهاد کشـاورزی این شهرسـتان گفت: بسـیار خورسـندیم کـه در این ایام 
خجسـته شـاهد افتتاح گلخانه ای هسـتیم که محصول آن گواهی شـده اسـت.

مهـدی اعیان منـش افـزود: دریافـت گواهـی تولیـد محصـول گواهـی شـده از 
طـرف ایـن بهره بـردار می توانـد عـالوه بـر فروش سـریع محصـول در بـازار، 

کـه ارائه می شـود سـود بیشـتری برایشـان داشـته باشـد.
فتحـی بهـره بـردار و صاحـب این گلخانـه نیز از دالیـل موفقیت خـود در تولید 
محصـول گواهـی شـده را مشـورت بـا کارشناسـان جهـاد کشـاورزی و عمل و 
اعتمـاد بـه توصیه هـای ترویجی آن ها و اسـتفاده از تجارب کشـاورزان اسـت.

ایـن مراسـم بـا حضـور احمدرضـا کمالـی سروسـتانی فرمانـدار، پـاکاری مدیر 
باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، اعیـان منـش مدیـر جهـاد 
کشـاورزی این شهرسـتان و تعدادی از مسـئولین و کشـاورزان این شهرسـتان 

شـد. برگزار 
به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی

دیدار کارکنان جهاد کشاورزی با 
امام جمعه شهرستان

بـه مناسـبت نکوداشـت هفتـه جهـاد کشـاورزی و همزمـان بـا چهارمیـن روز 
آن، تعـدادی از کارکنـان مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان بـا 

خـاوری امـام جمعـه اسـتهبان دیـدار و گفتگـو کردنـد.
امـام جمعـه اسـتهبان در ایـن دیـدار ضمـن قدردانـی از اقدامـات انجـام شـده 
در زمینـه صنایـع تبدیلـی، جلوگیـری از خـام فروشـی و اجـرای سـاز و کار 
اقتصـادی بـرای زنـان توانمنـد روسـتایی گفـت: اجـرای راهـکار اقتصـادی در 
فـروش محصـوالت تولیـد شـده کشـاورزان و دریافـت ارزش واقعـی محصول 
تولیـد شـده توسـط کشـاورز و جلوگیـری از سـوء اسـتفاده دالالن در فـروش 
محصـوالت کشـاورزی یکی از مسـائلی اسـت که بیـش از پیش بایـد به آن ها 

شـود. پرداخته 
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ویژه نامه نکوداشت هفته جهاد کشاورزی

وی ضمـن تقدیـر از اقدامـات خـوب انجـام شـده در زمینـه تولیـد گنـدم و 
دیگـر محصـوالت کشـاورزی کـه نسـبت بـه قبـل تغییـرا ت بنیادینی داشـته 
اسـت افـزود: از مسـائلی کـه بایـد در اسـتهبان بیشـتر مـورد توجه قـرار بگیرد 
جلوگیری از اسـتفاده بی رویه سـموم کشـاورزی توسـط برخی باغداران اسـت 
و دیگـر آبیـاری بـی رویـه ای کـه حتـی پـس از بارندگی هـای بسـیار خـوب 
در اسـتهبان شـاهد آن هسـتیم و در صـورت ادامـه دار بـودن، قبـل از شـیوع 
آفالتکسـین و خراب شـدن بـازار صادراتی انجیـر از طریق مراجـع قضایی باید 

مـورد پیگیـری قـرار گیرد.

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
گلباران مرقد شهید مدافع حرم 

همزمـان بـا دومیـن روز از هفتـه جهـاد کشـاورزی، افتتـاح طرح هـای بـه 
بهره بـرداری رسـیده بـا گلبـاران و یـاد و خاطـره شـهید مدافـع حرم، محسـن 

الهـی آغاز شـد. 
 بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، این 
برنامـه بـه یـاد ایـن شـهید عزیـز و بازگویی خاطـرات این زنـده یـاد و گلباران 

قبور شـهداء هشـت سـال دفـاع مقدس ادامـه یافت.
کمالی سروسـتانی فرماندار شهرسـتان اسـتهبان خاطر نشـان کرد: راه شهیدان 
در گـرو شـناخت اهـداف و آرمـان آن هـا اسـت و بایـد همـه برای تحقـق راه 

اسـوه های اخـالص و ایمـان بیش از گذشـته تـالش کنیم. 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
فرمانده سپاه پاسداران استهبان با مدیر و کارکنان 

جهاد کشاورزی این شهرستان دیدار کرد
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان و فرمانـده سـپاه پاسـداران 
بـه مناسـبت  از همـکاران خـود  نفـر  بـه همـراه چنـد  شهرسـتان اسـتهبان 
بزرگداشـت هفتـه جهاد کشـاورزی با کارکنـان این اداره دیـدار و گفتگو کردند.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اسـتهبان، 
احمـدی در ایـن دیـدار گفت: نقش جهـاد گـران در تامین امنیـت غذایی جامعه 
در شـرایط جنـگ اقتصـادی بسـیار حائـز اهمیت اسـت و گام نهـادن در این راه 

بـرای تامیـن مـواد غذایـی مـورد نیاز مردم کار مقدسـی اسـت.
وی افـزود: بحمـد اهلل تـا کنـون نظام جمهوری اسـالمی در تامیـن معاش مردم 
بـا مشـکلی مواجـه نشـده که ایـن مهم بـه برکت وجـود جهاد گـران در عرصه 

اقتصاد اسـت.
احمـدی در خصـوص کمـک و همیاری در انجـام امور مورد نیاز اعـالم آمادگی 
کـرد و تصریـح کـرد: سـپاه آمادگـی خـود را بـرای کمک بـه انجام امـوری که 
نیـاز بـه نیـروی انسـانی باشـد و منافـع مردم تامین شـود اعـالم مـی دارد و به 

میـدان خواهـد آمد.

سمانه استوار

شهرستان اقلید 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
پیام تبریک مدیر جهاد کشاورزی 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد در پیامی هفتـه جهاد کشـاورزی را به 
همـه تالشـگران ایـن عرصه تبریـک گفت.

بخـش کشـاورزي و توجـه به توسـعه و عمـران روسـتاها از نظر تولید، اشـتغال، 
صـادرات، حفاظـت و بهـره برداري اصولـي از منابع طبیعي و خدا دادي، توسـعه 
تحقیقـات و فنآوري هـا و توسـعه مشـارکت هاي مردمـي، یکـي از ارکان مهـم 

اقتصـاد و امنیت کشـور به حسـاب مـي آید.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، سـید 
علـی آقـا میرطالبـی در ایـن پیام افزوده اسـت: در پـی فرمان تاریخـی بنیانگذار 
جمهـوری اسـالمی ایران حضـرت امـام خمینـی "رحمـت اهلل علیـه" مبنـی بـر 
تشـکیل جهـاد سـازندگی در سـال 1358، "21 الـی 27 خـرداد" بـه نـام هفتـه 
جهـاد کشـاورزی و شـعار ایـن هفتـه در سـال جـاری نیـز "کشـاورزی، جهـش 

تولیـد و امنیـت غذایـی" نام گـذاری شـده اسـت.
وی در ادامـه بـا تبریـک هفته جهاد کشـاورزی بـه همه تالشـگران این عرصه 
در شهرسـتان اقلیـد بیـان کـرد: امیـد اسـت بـا تأسـی از رهنمودهـای حکیمانه 
مقـام معظـم رهبـری و در راسـتای اهـداف و سیاسـت های دولـت در مسـیر 
خدمـات رسـانی بـه مـردم و افزایـش تولیـد تـا مرحلـه خودکفایـی محصوالت 
کشـاورزی و اجرایـی شـدن برنامه هـا در ایـن بخـش، تـالش بیـش از پیـش 

باشیم. داشـته 
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وی در بخشـی دیگـر از پیـام خـود بر ضـرورت اسـتفاده از تمام توان در مسـیر 
دسـتیابی بـه جهـش تولیـد در سـال جـاری در ایـن بخش اشـاره کـرد و توجه 
بـه اولویت هـای سـازمان جهـاد کشـاورزی را در دسـتیابی بـه ایـن مهـم حائز 

اهمیت دانسـته اسـت.

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی 
تجدید میثاق با آرمان های امام راحل و شهداء 

در هفته جهاد کشاورزی

در اولیـن روز از هفتـه جهـاد کشـاورزی، سـید علـی آقـا میرطالبی مدیـر جهاد 
کشـاورزی و کارکنـان ایـن مدیریـت و روسـای ادارات وابسـته در شهرسـتان 
اقلیـد بـا حضـور در گلـزار شـهدای ایـن شهرسـتان بـا آرمان های امـام خمینی 

)ره( و شـهداء تجدیـد میثـاق کردند.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان در حاشـیه ایـن مراسـم ضمن گرامیداشـت 
هفتـه جهـاد کشـاورزی و مقام واالی شـهدای جهاد کشـاورزی گفت: شـهدای 
انقـالب اسـالمی و دفـاع مقـدس بـا ایمـان راسـخ پـای در عرصـه دفـاع از 
اعتقـادات گذاشـته انـد و در ایـن مسـیر جـان خـود را فـدا کـرده انـد و مـا نیز 

پیـرو راه آن ها هسـتیم.
بـه گـزارش روابـط عمومی ایـن مدیریـت، سـید علـی آقـا میرطالبی افـزود: با 
حفـظ و تقویـت فرهنـگ و روحیـه جهـادی باید برای پیشـرفت کشـور به ویژه 
در امـر جهـش تولیـد، اقتصـاد مقاومتی و تامیـن امنیت غذایـی گام های بلندی 

برداریم.
در ایـن مراسـم حاضریـن بـا نثـار گل و فاتحـه بـر قبـور مطهر شـهدای جنگ 

تحمیلـی و شـهدای جهـاد سـازندگی یـاد و خاطره آنـان را گرامی داشـتند.

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
اولین جلسه شورای کشاورزی شهرستان 

برگزار شد
اولیـن جلسـه شـورای کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد همزمـان بـا چهارمیـن روز 
از هفتـه جهـاد کشـاورزی در سـال 99 بـه ریاسـت خلیـل بزرگـی فرمانـدار و 
سـیدعلی آقـا میرطالبـی مدیـر جهـاد کشـاورزی و دیگـر اعضای این شـورا در 

سـالن فرمانـداری ایـن شهرسـتان برگزار شـد.
اقلیـد،  شهرسـتان  شـاورزی  جهـادک  عمومی مدیریـت  روابـط  گـزارش  بـه 
خلیـل بزرگـی گفـت: اقتصـاد ایـن شهرسـتان تحت تاثیـر صنعت کشـاورزی و 
دامپروری اسـت و حل مشـکالت این بخش از مهمترین وظایف ادارات اسـت.

وی بـا تبریـک هفتـه جهـاد کشـاورزی بـه دسـت انـدرکاران این حـوزه افزود: 

عملکـرد و فعالیت هـای صـورت گرفتـه توسـط ایـن مدیریـت و ادارات مرتبط 
بایسـتی بـه اطالع عموم رسـانده شـود.

سـید علـی آقـا میرطالبـی مدیر جهاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان، ضمن خوش 
آمدگویـی و تبریـک هفتـه جهـاد کشـاورزی بـه حاضریـن در جلسـه و دسـت 
انـدرکاران ایـن بخـش، به بیان شـعار امسـال هفته جهـاد کشـاورزی و عناوین 
روزهـای ایـن هفتـه پرداخـت و در ادامه بـا ارائه گزارشـی از عملکـرد مدیریت 
جهـاد کشـاورزی افـزود: در سـال گذشـته فعالیت هـای متعـددی از جملـه، 
ایجـاد همدلـی بیـن ادارات مختلـف، جلسـات بین دسـتگاهی، جـذب اعتبارات 
سـیل، حضـور وزیـر جهـاد کشـاورزی در شهرسـتان و جـذب اعتبـارت، تامین 
نهاده هـای کشـاورزی، تامیـن سـوخت شهرسـتان، همـکاری در زمینـه تامین 
خـوراک دام و مرغداری هـا، اجـرای امور محوله در شـرایط کرونـا و موضوعات 

مربوطـه و همـکاری ادارات مختلف داشـته اسـت. 
کرامـت الـه چترسـیماب، رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان 
اقلیـد گفـت: بـا توجـه بـه بارندگی هـای مناسـب سـال جـاری احتمـال آتـش 
سـوزی ها در شهرسـتان افزایـش یافتـه و تاکنون چندین مورد آتش سـوزی در 
شهرسـتان اتفـاق افتـاده که بـا همـکاری ادارات مختلف و مردم مهار شـده اند. 
خدارضـا امیـدی، رئیس اداره دامپزشـکی شهرسـتان ضمن تبریـک هفته جهاد 
کشـاورزی اظهـار کـرد: بحـث بیمـه اجبـاری دام از اهمیـت باالیـی برخـوردار 
اسـت و توجـه بـه دسـتورالعمل مربوطه بـه ادارات مرتبط و فعـال در این زمینه 

و لـزوم اطالع رسـانی بـه دامـداران باید انجـام گیرد. 
غالمرضـا پاسـداری لقـا، رئیـس اداره تعـاون روسـتایی نیـز گفـت: بـا نزدیک 
شـدن بـه فصل برداشـت گنـدم، تعاونی هـا آمادگـی الزم را درخصـوص خرید 
گنـدم دارنـد و تاکنـون 9 مرکـز خریـد کـد خریـد خـود را دریافـت کـرده اند و 

پیگیـر افزایـش ایـن تعـداد بـه 12 مرکز هسـتیم. 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
نشست مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی 

اقلید با فرماندار این شهرستان
همزمـان بـا نخسـتین روز از هفتـه جهاد کشـاورزی، مدیـر و کارکنـان مدیریت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلید و ادارات وابسـته، بـا فرماندار این شهرسـتان 

دیـدار و گفتگـو کردند.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد، خلیل 
بزرگـی فرمانـدار ایـن شهرسـتان گفت: نقـش جهـاد و جهادگران چـه در زمان 
جنـگ و چـه در زمان بعد از جنگ در پیشـبرد اهداف انقالب اسالمی چشـم گیر 
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نسـبت بـه کانال هـای سـنتی اسـت.
وی اظهـار کـرد: بـه دلیـل کمبـود بارش هـای چنـد سـال گذشـته و جلوگیری 
از هـدر رفـت آب پیگیـری جـذب اعتبـارات توسـط مدیریـت جهـاد کشـاورزی 
مدیریـت جهـاد  کار  در دسـتور  و خـاک  آب  مدیـر  بـا همـکاری  شهرسـتان 

کشـاورزی شهرسـتان بوانـات قـرار دارد. می باشـد. 
وی افـزود: شهرسـتان اقلیـد از ظرفیـت و پتانسـیل بالقـوه ای از نظـر غنـی 
بـودن اراضـی، بارش های فصلی، گردشـگری، توسـعه کشـت گیاهـان دارویی، 
قابلیـت احـداث باغات در اراضی شـیبدار، تولیـدات دامی و طیور برخوردار اسـت 
کـه بایـد از ایـن فرصـت در دسـتیابی به رونـق اقتصادی کشـاورزان بهـره برد.
 فرمانـدار شهرسـتان اقلیـد بـا اشـاره بـه اهمیـت بخـش کشـاورزی در ایـن 
شهرسـتان تاکیـد کـرد: فرمانداری و مدیریت جهاد کشـاورزی بایـد فعالیت ها و 
پیگیرهـای الزم درخصـوص رفع موانع و مشـکالت موجـود را در کارگروه های 
تخصصـی بـه منظـور تحقق اهـداف مهم ایـن بخـش در دسـتور کار برنامه ها 
قـرار دهنـد تـا بیـش از پیـش شـاهد رونـق اقتصـادی در صنعـت کشـاورزی و 

کشـاورزان شهرسـتان باشیم.
میرطالبـی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اقلیـد در ایـن دیـدار گزارشـی از 
فعالیت هـا و خدمـات صـورت گرفته جهاد کشـاورزی به کشـاورزان و واحدهای 
تولیـدی ارائـه کـرد و افـزود: همـکاری و تعامـل بیـن ارگان هـای مختلـف بـه 
خصـوص تعامـل نزدیـک بیـن فرمانـداری و جهـاد کشـاورزی می تواند کمک 

بزرگـی در حل مشـکالت کشـاورزان باشـد.

هادی خوارزمی

شهرستان بوانات 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
افتتاح 500 متر کانال آب رسانی باغات 

سرپرسـت اداه امـور فنـی و زیربنایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
بوانـات گفت: به مناسـب بزرگداشـت هفته جهاد کشـاورزی با حضـور فرماندار 
و رؤسـای ادارات این شهرسـتان، دو کانال آب رسـانی در روسـتای قلعه آباده و 
روسـتای فنجان شهرسـتان بوانـات جمعًا به طـول 550 متر از محـل اعتبارات 

ملی سـال97 افتتـاح گردید.
بوانـات،  کشـاورزی شهرسـتان  عمومی مدیریـت جهـاد  روابـط  گـزارش  بـه 
مطلـب ملکـی افـزود: حـدود90 هکتـار از اراضـی زراعـی و باغی حـوزه تحت 
پوشـش کانـال مذکور مشـروب می گـردد و هـدف از اجرای طـرح کانال های 
آب رسـانی در ایـن شهرسـتان، بهـره وری بیشـتر و جلوگیـری از تلفـات آب 

مرضیه هوشمندنژاد

شهرستان جهرم 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
از مقام شهداء جهاد کشاورزی در هفته جهاد 

کشاورزی تجلیل شد

معـاون سـازمان و مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهرم گفـت: در آغاز هفته 
جهـاد کشـاورزی بـا حضـور در گلـزار شـهداء ایـن شهرسـتان بـه مقـام شـافع 

آن هـا و دیگـر شـهداء ادای احترام شـد. 
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جهـرم، علی 
جـوکار افـزود: بـه منظـور گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهداء گرانقـدر، تجدیـد 
میثـاق بـا آرمان هـای مؤسـس جهـاد سـازندگی حضـرت امـام خمینـی »ره«، 
رؤسـای ادارات دامپزشـکی، امـور عشـایر و تعاونی روسـتایی به همـراه تعدادی 
از کارکنـان ایـن مدیریـت طی برگزاری مراسـمی با غبـار روبی، عطرافشـانی و 

اهـداء شـاخه های گل بـا ایـن همیشـه جاویـدان تجدیـد میثـاق کردند.
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به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
تقدیر از بازنشستگان جهاد کشاورزی جهرم

از  تقدیـر  از  جهـرم  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر  و  سـازمان  معـاون 
بازنشسـتگان ایـن مدیریـت بـه  مناسـبت هفتـه جهـاد کشـاورزی خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی معاون سـازمان و مدیریـت جهاد کشـاورزی جهرم، 
علـی جـوکار گفـت: در ایـن مراسـم از 13 نفـر از همکارانـی که از سـال 96 در 

ایـن مدیریـت به افتخـار بازنشسـتگی نائل شـده بودند تجلیل شـد. 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
بازدید فرماندار جهرم از مدیریت

جهاد کشاورزی شهرستان

ویـژه  فرمانـدار  شـفیعیان  هفتـه جهـاد کشـاورزی  بزرگداشـت  مناسـبت  بـه  
شهرسـتان جهـرم از مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان بازدیـد کـرد. 
جهـاد شهرسـتان  مدیریـت  و  سـازمان  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 
جهـرم، علـی جـوکار گفت: در ایـن بازدید از عملکرد جهاد کشـاورزی در سـال 
جهـش تولیـد و برنامه هـای ایـن مدیریت در خصوص الگوی کشـت مناسـب، 
آبیاری هـای نویـن، تولیـد محصـول گواهـی شـده و تـالش درخصـوص رفـع 

موانـع تولیـد در بخـش کشـاورزی گزارشـی ارائه شـد.
وی افـزود: فرمانـدار شهرسـتان در ایـن نشسـت ضمـن تبریـک هفتـه جهـاد 
کشـاورزی، از نقـش پـر رنـگ جهـاد کشـاورزی جهـرم در تکریم اربـاب رجوع 
تقدیـر کـرد و خواسـتار تـالش ایـن مجموعـه در جهت الگوی کشـت مناسـب 
در سـطح شهرسـتان شـد و بـا اهـداء لـوح تقدیـر از تالش هـای ایـن مدیریت 

شـد. تقدیر 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
دیدار خانواده بزرگ جهاد کشاورزی شهرستان 

جهرم با امام جمعه 

کشـاورزی  جهـاد  مدیـر  کشـاورزی،  جهـاد  هفتـه  بزرگداشـت  مناسـبت  بـه 
شهرسـتان جهـرم و کارکنـان ایـن مدیریـت بـا امـام جمعـه شهرسـتان دیـدار 

کردنـد.
مدیریـت جهـاد کشـاورزی  و  سـازمان  روابـط عمومی معاونـت  گـزارش  بـه 
شهرسـتان جهـرم، علی جـوکار گفـت: در این دیـدار کارکنان جهاد کشـاورزی 
تعاونـی  دامپزشـکی،  وابسـته،  ادارات  بـه همـراه مدیـران  شهرسـتان جهـرم 
روسـتایی، امـور عشـایر بـا مدبـر امـام جمعـه ایـن شهرسـتان دیـدار کردنـد. 

وی افـزود: در ایـن دیـدار گزارشـی از عملکرد ایـن مدیریت در سـال 98 و 99 
ارائـه شـد و از برنامه هـای تدویـن شـده در سـال جهـش تولیـد در خصـوص 
افزایـش کیفیـت و تولیـد بهتـر در بخش کشـاورزی شهرسـتان جهـرم مطالبی 

اظهار شـد. 
مدبـر امـام جمعـه شهرسـتان جهـرم ضمـن تبریـک هفتـه جهـاد کشـاورزی، 
جهـاد را نهـادی مقـدس دانسـت و کلمه جهاد بـه معنی تالش خسـتگی ناپذیر 

و مجاهـدت معنـا کرد.
وی بـه نام گـذاری سـال جهش تولید توسـط مقـام معظم رهبری اشـاره کرد و 
گفـت: بایـد موانع را از سـر راه تولید برداشـت و انتظار می رود جهاد کشـاورزی 

در این زمینه تالش بیشـتری داشـته باشـد. 

طیبه مردانه

شهرستان خرامه 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
تالش جهادگران عرصه کشاورزی 

ضامن جهش تولید
فرمانـدار شهرسـتان خرامه در پنجمیـن کارگروه آب کشـاورزی و منابع طبیعی 
ایـن شهرسـتان کـه مصـادف بـا اولیـن روز از هفتـه جهـاد کشـاورزی برگـزار 
شـد، گفـت: جهـش تولیـد و خودکفایـی ملـی در گـرو همت و سـخت کوشـی 

جهادگـران عرصـه کشـاورزی خواهـد بود.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، فرهاد 
جهانخـواه ابـراز کرد: مدیریت بهینـه امکانات موجود و بـه کارگیری جدیدترین 
فناوری هـای روز در بخـش کشـاورزی، امـکان دسـتیابی بـه آرمان هـای مقام 
معظـم رهبـری در پایـداری تولیـد و قطـع وابسـتگی بـه بیگانـگان را فراهـم 

می سـازد.
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وی اظهـار کـرد: به یـاری خداوند متعال و رهنمودهای امـام راحل )ره(، انقالب 
اسالمی توانسـت بـه فلسـفه وجـودی جهـاد سـازندگی در محرومیت زدایـی از 

دور افتاده تریـن روسـتاها و توسـعه و آبادانـی مناطق محروم دسـت یابد.
جهانخـواه از کشـاورزان بـه عنـوان سـربازان خـط مقـدم تامین امنیـت غذایی 
کشـور نـام بـرد و تصریـح کـرد: بـا همراهـی مسـئولین و بهره برداران، شـاهد 

رشـد کمـی و کیفـی تولیـدات کشـاورزی در آینده نـه چندان دور هسـتیم.
وی ضمـن تبریـک فـرا رسـیدن هفته جهـاد کشـاورزی به فعـاالن این عرصه 
اعـم از تولیدکننـدگان، متخصصـان و کارکنـان ایـن خانـواده بـزرگ بـر تداوم 

تالش هـای آنـان در زمینـه تولیـد محصـوالت اساسـی تاکیـد کرد.

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
ستون های روستا گلخانه  خرامه قد برافراشتند

 مسـئول باغبانی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامه گفت: در راسـتای 
توسـعه تولیـد در محیط هـای کنترل شـده در روز پنجم هفته جهاد کشـاورزی 

سـتون های ششـمین واحـد مجتمع گلخانه ای این شهرسـتان نصـب گردید.
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه الهه 
زارع ابـراز کـرد: از 30 هکتـار موافقـت اصولـی احـداث گلخانه های روسـتایی 
مهرآبـاد شـاه حسـینی و حومـه خرامـه، ذی نفعـان 16هـزار و 700 مترمربـع 

نسـبت بـه برپایـی سـتون های عمـودی و بادشـکن اقـدام کردند. 
وی بـه اجـرای فونداسـیون و کـف سـازی 4.5 هکتار از روسـتا گلخانـه خرامه 
اشـاره کـرد و افـزود: ایـن واحدهای گلخانـه ای از نظر تیپ سـازه و نـوع تولید 

در طبقـه گلخانه هـای مـدرن تولیـد سـبزی و صیفی قـرار خواهنـد گرفت.
 ایـن کارشـناس محدودیـت منابـع آب، خـاک و انـرژی را از تنگناهای توسـعه 
اقتصاد کشـور دانسـت و تصریـح کرد: راه انـدازی گلخانه های مـدرن امروزی 
می توانـد بـا مصـرف بهینـه انـرژی و تولیـد محصـول بیشـتر در واحد سـطح، 

نقـش مهمی در خـود اتکایـی محصوالت کشـاورزی ایفـا نماید.
زارع تولیـد بیـش از یک محصول در سـال، صرفه جویی در آب، عدم وابسـتگی 
تولیـد بـه شـرایط محیطـی، تنظیـم برنامه کشـت مطابـق با نیـاز بـازار و ایجاد 
فرصت هـای شـغلی مناسـب را از دیگـر مزایـای مجتمع هـای گلخانـه ای نـام 

برد.
تخصیـص  خرامـه،  کشـاورزی شهرسـتان  جهـاد  مدیریـت  باغبانـی  مسـئول 
تسـهیالت و تسـهیل در پرداخـت آن بـه متقاضیـان کشـت گلخانـه ای را از 

ضـرورت توسـعه کشـاورزی مـدرن برشـمرد.

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
1500 درخت زیتون در خرامه پیوند زده شد

مسـئول باغبانـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه از پیوند رقم تخم 
کبکـی بـر روی هـزار و 500 پایه درخـت زیتون در این شهرسـتان خبر داد. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی  مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه، الهه 
زارع گفـت: زیتـون تخـم کبکـی بـا ظاهـری چشـم نـواز، طعمی دلپذیـر و باال 
بـودن نسـبت گوشـت به هسـته، حجـم زیادی از بـازار خریـد و فـروش زیتون 

را از آن خـود کرده اسـت.
 ایـن کارشـناس ابـراز کـرد: 67 درصـد از پایه هـای درختـان پیونـدی از نـوع 
کرونایکـی و کازرونـی هسـتند و ارقـام شـنگه و زرد در رتبه هـای بعـدی قـرار 

دارند.
بـه گفتـه وی؛ زیتـون رقـم کازرونـی بـه عنـوان یـک ژنوتیـپ بومی، بـه دلیل 
دارا بـودن سیسـتم قـوی ریشـه، زود بازدهـی، باردهـی منظم و تحمل شـرایط 
نامسـاعد محیطـی پایـه ای مناسـب بـرای ارقام تخـم کبکـی و زرد خواهد بود.

زارع؛ جایگزینـی ارقـام جدیـد سـازگار با شـرایط آب و هـوای منطقـه را راهکار 
مناسـبی بـرای افزایـش عملکـرد باغات زیتون دانسـت.

 مسـئول باغبانـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرامـه بـه ضـرورت 
توسـعه ارقـام تجـاری زیتـون کنسـروی در سـال جهـش تولیـد اشـاره کـرد و 
افـزود: درخـت زیتـون بـه دلیـل مقاومـت به کـم آبی، سـازگاری بـا خاک های 
کـم بـازده و تولیـد محصـول بـا ارزش از نظر اقتصادی بسـیار با اهمیـت بوده و 

بـه "محصـول ثروتمنـد خاک هـای فقیر" مشـهور اسـت.
 بیـش از ده هـزار و 250 اصلـه درخـت زیتـون مثمر در شهرسـتان خرامه وجود 

دارد کـه سـاالنه 97.5 تـن محصول روانـه بازار مصـرف می کند.
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مرضیه کریمی

شهرستان خرم بید 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
برای اولین بار در شهرستان خرم بید 

استفاده از پهباد برای سمپاشی

 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
آرش خسـروانی افـزود: ایـن عملیـات در یـک مزرعـه 15 هکتـاری واقـع در 
بخـش مرکـزی ایـن شهرسـتان انجام شـده اسـت و علـت آن لزوم اسـتفاده از 

تکنولوژی هـای جدیـد در بخـش کشـاورزی بـوده اسـت.
وی تصریـح کـرد: در چهارمیـن روز از هفتـه جهاد کشـاورزی همایش اسـتفاده 
از تکنولـوژی پهپـاد بـه منظور کنتـرل عوامل خسـارت زا، با حضور کشـاورزان 

در ایـن مزرعه آزمایشـی برگزار شـد. 
خسـروانی هـدف از انجـام ایـن عملیات را بررسـی کارایـی اسـتفاده از پهباد در 
کنتـرل عوامـل خسـارت زا بـه ویژه آفت سـن با توجـه به مشـکالت موجود در 

ورود ادوات کشـاورزی بـه مـزارع گندم در هنگام داشـتن آفات دانسـت.
 وی گفـت: در ایـن آزمایـش فاکتورهایـی چـون مقایسـه تاثیـر کنتـرل عوامل 
خسـارت زا بیـن تکنولـوژی اسـتفاده از پهبـاد بـا سـایر روش هـا و بررسـی 

هزینه هـای سمپاشـی نیـز در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
 مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خرمبیـد در پایـان اظهـار کـرد: از مزایـای 
ایـن روش می تـوان بـه کاهـش زمـان مبـارزه، دقـت باالتر و کاهـش مصرف 
سـم، کاهـش هزینـه، تخریب کمتـر مزارع بـه علت عـدم نیاز به ورود ماشـین 
آالت و ادوات بـه مزرعـه و انجـام مبـارزه با آفـات و بیماری هـا در کلیه مراحل 

رشـدی گیاه اشـاره نمود.

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
برگزاری شورای زکات در شهرستان خرمبید

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خرم بیـد گفت: آثـار پرداخـت زکات و نحوه 
هزینـه کـرد آن بایـد در جامعـه نهادینـه شـود و اهمیـت زکات بـرای مـردم با 

فرهنـگ سـازی تبیین شـود.
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
آرش خسـروانی در دومیـن روز از هفتـه جهاد کشـاورزی که به نام کشـاورزی، 
سـرمایه های انسـانی و تشـکل های کشـاورزی نام گذاری شـده بود در نشستی 

بـا عنـوان شـورای زکات افـزود: اهمیـت فواید و بـرکات این فریضـه باید برای 
کشـاورزان و دامـداران بازگـو شـود تـا بداننـد اگـر زکات پرداخت شـود از انواع 

مـال آنـان کـم نمی شـود بلکه بـر آن ها افـزوده خواهد شـد. 
در ایـن نشسـت مسـئول جمـع آوری زکات کمیته امداد امام خمینی شهرسـتان 
خرمبیـد گفـت: زکات از دسـتاوردهای نظـام اسالمی اسـت کـه باید بر اسـاس 

نیاز هزینه شـود.
سـید عبدالـه فاطمی افـزود: اجـرای درسـت و صحیـح ایـن فریضه، فقـر را در 
جامعـه ریشـه کن می کنـد و موجـب افزایـش برکـت مـال کشـاورزان خواهـد 
شـد و امیـدوارم ترویـج ایـن فریضه توسـط کارشناسـان ایـن مدیریـت در بین 

کشـاورزان سـبب افزایـش پرداخـت زکات در سـال جاری باشـد.

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
افتتاح دو طرح های کشاورزی در شهرستان

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد گفت: هـم زمـان با هفتـه جهاد 
کشـاورزی یـک طـرح در حوزه آبیـاری تحت فشـار و یک باب گلخانـه در این 
شهرسـتان بـا اعتبـاری بالـغ بر 35 میلیـارد ریال در این شهرسـتان افتتاح شـد. 
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
آرش خسـروانی تصریـح کـرد: طرح آبیاری تحت فشـار بارانی کالسـیک ثابت 
در سـطح 20 هکتـار و یـک بـاب گلخانـه سـبزی و صیفـی به مسـاحت 7500 

متـر بـه بهره برداری رسـیده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول اظهار کـرد: هزینه طرح آبیاری تحت فشـار 6 هـزار و 500 
میلیـون ریـال بـوده اسـت که 2100 میلیـون ریـال آن از طرف دولـت تامین و 

به کشـاورز پرداخت شـده اسـت. 
بـه گفتـه وی؛ گلخانـه سـبزی و صیفـی نیز بـا اعتبـار 28 میلیارد ریـال احداث 
شـده اسـت که سـهم مشـارکت دولت از طریق اعطـای تسـهیالت 18 میلیارد 

ریـال اسـت از محل اعتبارات سـال 98 تامین شـده اسـت. 
خسـروانی تاکیـد کـرد: یکـی از سیاسـت های اصلـی مـا افزایـش طرح هـای 
آبیاری تحت فشـار در شهرسـتان اسـت که سـهم اساسـی در مدیریت مصرف 
آب را در برخواهـد داشـت همچنیـن توسـعه گلخانه ها در سـال جـاری مد نظر 

است.

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
دیدار مدیر و کارکنان جهاد کشاورزی از بخش

 قادر آباد
جهـاد  کارکنـان  و  مدیـر  کشـاورزی،  جهـاد  هفتـه  نکوداشـت  مناسـبت  بـه 
کشـاورزی خـرم بیـد بـا سـید محمـود ناظمی امـام جمعه بخـش قادرآبـاد این 

شهرسـتان دیـدار کردنـد.
 بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، در 
ایـن دیـدار سـیدمحمود ناظمی بیـان داشـت: حـوزه جهاد کشـاورزی گسـترده  
اسـت و کارهـای خوبـی تاکنـون در ایـن بخـش انجـام شـده اسـت کـه جای 
تقدیـر دارد امـا تـا رسـیدن بـه نقطـه مطلوب هنـوز فاصلـه داریم و بایـد برای 

رسـیدن بـه ایـن نقطـه مطلوب تـالش کرد. 
آرس خسـروانی، مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد در این دیـدار با 
بیـان اینکـه اولویت اول در سـال جاری بحث قنوات اسـت گفـت: فعالیت های 
در دسـت اقـدام در بخـش آب و خـاک از محـل اعتبارات سـال 98 توسـط این 
مدیریـت بـه مبلـغ کل 18 هـزار 490 ریـال در حـال اجـرا اسـت کـه تـا تاریخ 
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سـی و یکـم شـهریور مـاه سـال جـاری بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید و نیـز 
نسـبت به سـال گذشـته افزایش سـه برابری داشـته اسـت.

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهداء انجام شد

در دومیـن روز از هفتـه جهـاد کشـاورزی مدیـر و کارکنـان مدیریـت جهـاد 
کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد بـا حضـور در گلـزار شـهداء ایـن شهرسـتان 
نسـبت بـه شـهداء گرانقـدر انقـالب اسـالمی به ویـژه شـهداء جهادگـر؛ ادای 
احتـرام کردنـد و مـزار شـهداء توسـط آن هـا عطـر افشـانی و غبار روبی شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 
ایـن مدیریـت تعـداد هشـت شـهید و تعـداد 6 جانبـاز و آزاده تقدیـم انقـالب 

اسـت.  کرده 
ایـن مدیریـت در دوران هشـت سـال دفـاع مقـدس بـه عنـوان پشـتیبانی و 
مهندسـی جنـگ خدمـات ارزنـده ای را در جبهه هـای حـق علیه باطـل انجام 

داده اسـت.

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
خطیب نماز جمعه شهرستان خرمبید: 

فعالیت های کشاورزی باید جهادی باشد
خطیـب نمـاز جمعـه شهرسـتان خـرم بیـد گفت: بـا توجه بـه نام گذاری سـال 
1399 بـه نـام "جهـش تولیـد" بایـد فعالیت هـای بخـش کشـاورزی بیـش از 

پیـش بـه صـورت جهـادی صـورت پذیرد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بیـد، 

جـواد  حجت االسـالم 
نمـاز  در  کوشـکی 
جمعه شهرسـتان خرم 
بیـد تصریـح کـرد: 27 
خرداد سـالروز تشکیل 
بـه  سـازندگی  جهـاد 
فرمـان بنیانگـذار کبیر 
اسـالمی به  انقـالب 
از  یکـی  عنـوان 
مهم  بسـیار  نهادهـای 
انقـالب به شـمار رفته 

اسـت. گذاشـته  برجـای  خـود  از  فراوانـی  بـرکات  و  آثـار  منشـاء  و 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مقـام معظـم رهبـری امسـال را سـال "جهـش تولید" 
نام گـذاری کـرده انـد افزود: یکـی از بخش های بسـیار مهم و ضـروری جامعه 
مـا کـه باید به آن پرداخته شـود بخش کشـاورزی و دامپروری اسـت که بیشـتر 

فعالیت هـای ایـن شهرسـتان بـه این امـر معطوف می شـود.
کوشـکی اظهـار کـرد: باید جهاد کشـاورزی بتوانـد در کمک به تامیـن نیازهای 
کشـاورزی، شهرسـتان را به شـعار سـال نزدیک کنـد و برای تحقـق آن تالش 

نماید.
آرش خسـروانی مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید به همین مناسـبت 

گزارشـی تهیـه و تقدیم امـام جمعه شهرسـتان کرد.

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
پیام تبریک مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم 

بید در هفته جهاد کشاورزی
بـه گـزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خـرم بید، آرش 
خسـروانی در اولیـن روز از هفتـه جهـاد کشـاورزی که به نام کشـاورزی، جهش 
تولیـد، اقتصـاد مقاومتـی نام گذاری شـده بـا گرامی داشـت یاد سنگرسـازان بی 
سـنگر، شـهداء و ایثارگـران جهـاد کشـاورزی و یاد حضـرت امام خمینـی )ره(، 
بنیانگـذار نهـاد انقالبـی جهـاد سـازندگی، گفـت: خدا را بـه جهت همـه  الطاف 
کریمانـه اش شـاکرم بـه خصوص برای یک سـالی که گذشـت و در آن شـاهد 
رشـد قابـل توجهـی در فعالیت هـا، خدمـات و تولیـدات بـاالی محصـوالت در 
همـه  زیـر بخش هـای کشـاورزی کـه ماحصـل آن بهبـود اقتصـاد کشـاورزان 
و جامعـه اسـالمی و افزایـش سـطح اشـتغال مسـتقیم و غیرمسـتقیم اسـت، 
بـوده ایـم بـه خصـوص در مدیریـت منابـع آبـی و خاکـی، آمـوزش و ترویـج و 
فرهنـگ سـازی کشـاورزی، تامیـن نهاده هـا، تولید گنـدم و پرداخـت مبالغ آن 
کـه رکـوردی بـی سـابقه در تاریـخ شهرسـتان حاصـل شـد و ایـن امـر حاصل 
زحمـات و همراهـی خالصانـه کشـاورزان عزیز کـه همانا سـربازان و جهادگران 
واقعـی عرصه اقتصاد مقاومتی و سـازندگی هسـتند، در کنار مجموعه و پرسـنل 
و کارشناسـان خـدوم جهاد کشـاورزی این شهرسـتان و حمایت هـای مجموعه 

مدیریتـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس اسـت. 
وی در پیـام خـود ضمـن تبریـک هفتـه جهـاد کشـاورزی بـه تمامی جهادگران 
عرصـه کشـاورزی بـه  ویژه به همـکاران در مجموعـه جهاد کشـاورزی خرم بید 
و ادارات تابعـه و همـکاران سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس از خداوند 
منـان توفیـق خدمـت صادقانـه بـه ایـن قشـر مخلـص کشـاورز بـا ایجـاد یک 

کشـاورزی پایـدار و افزایـش تولیـد و بهـره  وری را مسـئلت نمود.
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به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
برگزاری کارگروه رفع موانع تولید 

رئیـس امـور اراضـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج از برگـزاری 
جلسـه کارگـروه رفـع موانـع تولیـد در ایـن شهرسـتان خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج، ابراهیم 
میـری بـا اعـالم ایـن خبـر افـزود: در ایـن جلسـه بسـتان اسـالمی مدیر جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان خنـج، حـل کـردن مشـکالت سـر راه بـرای راه انـدازی 
طرح هـای نیمـه تمـام و راکـد را نیازمنـد همدلی تمـام ادارات دانسـت و گفت: 
اجـرای ایـن مهـم؛ می توانـد در راه تولیـد و اشـتغال زایی سهمی بسـزا داشـته 

. شد با
وی سـال جهـش تولیـد را فرصـت بسـیار خوبـی برای شـکوفاتر شـدن بخش 

کشـاورزی ایـن شهرسـتان و جـذب سـرمایه برای اشـتغال زایـی خواند. 
ایـن جلسـه با حضـور فرماندار و رؤسـای سـایر ادارات شهرسـتان خنـج برگزار 

. شد

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
غبارروبی گلزار شهدای گمنام

بـه مناسـبت فرا رسـیدن هفته جهاد کشـاورزی مدیر و کارکنـان مدیریت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان خنـج بـا حضـور بر سـر مزار شـهداء یـاد و خاطـره آنان 

را گرامی داشـتند.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان خنـج، در این 
مراسـم معنـوی کـه بـا غبـار روبـی و شستشـوی مـزار شـهداء بـا گالب نـاب 
محمـدی آغـاز شـد، بسـتان اسـالمی مدیر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان 
بـا بیـان مطالبـی، حضـور بـر مـزار شـهیدان و تجدیـد پیمـان بـا آن هـا را از 
موضوعـات بسـیار مهـم دانسـت و افـزود: ایـن مراسـم ها باعـث می شـود در 
راه خدمـت بـه جامعـه و هموطنـان خـود کمر همت را بسـته و تالشـمان را دو 

نمائیم. چنـدان 
وی افـزود: آن روز؛ روز از جـان گذشـتگی بـود و امـروز روز خدمـت بـه مـردم 
در سـنگر تولیـد و در سـال جهـش تولیـد، وظیفـه داریـم همت کنیم تـا در روز 

قیامـت در پیشـگاه خـدای بـزرگ شـرمنده نشـویم و عاقبـت به خیر شـویم.

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
سنگرسازان دیروز 

جهادگران امروز

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم گفت: برای رسـیدن به مرز اسـتقالل 
و خودکفایـی ضـرورت دارد کشـاورزی دانـش بنیـان را در سـطح کشـور پیـاده 

ییم. نما
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم، علی 
گـودرزی بـه مناسـبت گرامیداشـت هفته جهـاد کشـاورزی به عنوان سـخنران 
پیـش از خطبـه نمـاز جمعـه در جمـع نمازگـزاران این شهرسـتان افـزود: جهاد 
کشـاورزی تبلـوری از ایثـار و شـهادت دارد که پایه و اسـاس این نهـاد انقالبی 
در سـال 1358 بـه دسـتور معمـار کبیـر انقالب حضرت امـام خمینـی )ره( پایه 

گذاری شـد.
وی بخـش کشـاورزی را بـه عنوان امـری الینفک و بـه عنوان اسـاس اقتصاد 
جامعـه و شـغل شـریف اکثر مـردم جامعه به خصوص شهرسـتان کشـاورز خیز 
رسـتم یـادآور شـد و بیـان کرد: امـروزه همه مـا بر ایـن باوریم که راه رسـیدن 
بـه مـرز اسـتقالل و خـود باوری هر کشـوری در گـرو قصه آب و نان اسـت که 
اگـر از ایـن دو فاکتـور مهـم و اساسـی یعنی آب و خـاک بـه روش علمی بهره 

بـرداری گـردد می توان بر بسـیاری از مشـکالت روزمـره جامعـه فایق آمد.
گـودرزی سـال زراعـی جـاری را بـه برکـت نـزول باران هـای مطلـوب و نیـز 
تـا برداشـت توسـط کشـاورزان، سـالی پربـار  اجـرای مراحـل علمی کاشـت 

سیروس انصاری

شهرستان رستم 

عباس رستم پور

شهرستان خنج 
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توصیـف کـرد. 
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان رسـتم از آتش زدن بقایای گیاهی زمین های 
زراعـی بعد از برداشـت محصوالت کشـاورزی توسـط عده ای از بهـره برداران 
اظهـار گالیـه کـرد و تاکید کـرد: متاسـفانه علیرغم تاکیـدات فراوان و انتشـار 
مطالـب بسـیاری راجـع به عواقب سـوء این عمل سـنتی، در فضاهـای حقیقی 
و مجـازی، بـه بسـتر اصلی تولید انواع محصوالت کشـاورزی لطمـه ای جبران 
ناپذیـر وارد می شـود کـه این خسـارات با هیـچ معادله ای جبران نخواهد شـد.

علـی گـودرزی پرداخـت زکات را یکی از اصـول اخالقی و قابـل توجه در دین 
اسـالم مـورد تاکیـد قـرار داد و گفت: پدران و اجداد ما همیشـه بعد از برداشـت 
محصـوالت کشـاورزی، پرداخـت زکات محصول را امری ضـروری جهت رزق 
و روزی در زراعـت خـود مـورد اهمیـت قـرار می دادنـد کـه در همیـن راسـتا 
ضـرورت دارد مـا هـم بـه رسـم نیاکانمـان بـا عمـل بـه ایـن اخالق حسـنه و 
سـیره اسـالمی، راه و رسـم اسالمی زیسـتن را بـه فرزنـدان و نسـل های بعـد 

از خـود انتقـال دهیم.

علی داد سرایی خوب

شهرستان فراشبند 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
افتتاح طرح گوسفند داشتی در فراشبند

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند از افتتاح یک طرح گوسـفند داشـتی 500 
راسـی در بخـش مرکزی این شهرسـتان خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی فراشـبند، بیژن نـادر پور گفت: 
ایـن طـرح بـا اعتبـاری بالغ بـر 18 میلیـارد ریال بـه منظـور فراهم نمودن بسـتری 

مناسـب بـرای تولیـد گوشـت قرمز و شـیر در بخش مرکزی ایجاد شـده اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: با بهـره بـرداری از این طـرح پنج نفر نیـروی کار 
بـه طـور مسـتقیم و دائـم در حوزه امور دام و دامپروری مشـغول به کار خواهند شـد.
نـادر پـور با اشـاره بـه اینکـه دامداری های داشـتی به عنـوان واحد هـای مولد بوده 
و در توسـعه دامپـروری حائـز اهمیـت هسـتند، اظهـار کـرد: از ایـن واحـد گوسـفند 

داری سـاالنه بیـش از 300 راس بـره حاصـل خواهد شـد. 
بـه گفتـه وی؛ بره هـای تولیـدی در تامیـن گله های نسـل بعـد یا تامین دام سـبک 

پـرواری نقش خواهند داشـت. 
در آئیـن افتتـاح ایـن طـرح که با حضـور حبیب اهلل سـاجدی مدیر امور دام سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان فارس برگزار شـد جمعی از مسـئولین محلی و کارشناسـان 

مدیریت جهاد کشـاورزی فراشـبند حضور داشـتند.

وحید نیاکان

شهرستان کازرون 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
پیام تبریک مدیر جهاد کشاورزی کازرون

شهرسـتان های  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
کازرون و کوهچنـار بـا تبریـک هفتـه جهـاد 
کشـاورزی بـه همـه تالشـگران ایـن عرصـه 
گفـت: کشـاورزی یکـی از قطب هـای اصلـی 
در پیشـرفت و توسـعه اقتصادی کشـور اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومی معاونـت سـازمان 
و مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های 
اظهـار  رشـیدی  حمیـد  کوهچنـار،  و  کازرون 

داشـت: امنیـت و اسـتقالل غذایـی بـرای هـر کشـوری از اهمیـت ویـژه ای 
برخـوردار اسـت، چـرا که اگـر کشـوری نتواند غذای خـود را خـودش تولید کند 

ذاتـًا کشـوری وابسـته اسـت.
رشـیدی افـزود: حضـرت امـام خمینـی )ره( در پـی فرمانـی تاریخـی در خـرداد 
سـال 58 جهاد سـازندگی را تشـکیل و همه سـاله از تاریخ " 21 الی 27 خرداد" 

بـه نـام هفتـه جهاد کشـاورزی نام گذاری شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: از آنجـا که شـعار این هفتـه در سـال جاری" 
کشـاورزی، جهـش تولیـد و امنیـت غذایی" نام گذاری شـده اسـت، الزم اسـت 
بـرای تحقـق ایـن شـعار بـه تمـام ظرفیت هـای تولیـدی بخـش متناسـب بـا 

اولویت هـا توجـه ویژه شـود.
وی گفت: امیدواریم در راسـتای اهداف وزارت متبوع و سیاسـت های سـازمانی 
تمـام تـالش و همت خـود را برای تحقـق و برنامه ها و سیاسـت های راهبردی 

در عرصه هـای تولیـدی، بیش از پیش بـه کار گیریم. 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
امضاء تفاهم نامه همکاری با نیروی انتظامی در 

زمینه مهارت افزایی سربازان وظیفه
در هفتمیـن روز از هفتـه جهـاد کشـاورزی، فرمانده انتظامی شهرسـتان کازرون 
و هیئـت همـراه با حضـور در مدیریـت جهاد کشـاورزی این شهرسـتان با مدیر 
و کارکنـان ایـن مدیریـت دیـدار و تفاهـم نامـه همـکاری بیـن ایـن مدیریت و 
نیـروی انتظامی ایـن شهرسـتان در زمینـه مهـارت افزایـی سـربازان وظیفـه را 

امضـا کردند.
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  و  سـازمان  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 
شهرسـتان کازرون، محمـد عبـادی نـژاد فرمانـده انتظامی شهرسـتان کازرون 
در دیـدار بـا مدیـر و کارکنـان مدیریـت جهاد کشـاورزی این شهرسـتان ضمن 
قدردانـی از تـالش مدیریـت و مجموعـه جهـاد کشـاورزی، گفـت: تـالش و 
سـخت کوشـی کارکنـان جهاد کشـاورزی، یـادآور روحیه بسـیجی جهـاد گران 
سـازندگی در 8 سـال جنـگ تحمیلـی می باشـد که بـا حفظ ایـن روحیه موجب 

موفقیت هـای چشـمگیری در ایـران اسالمی شـده اسـت.
 حمیـد رشـیدی معاون سـازمان و مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون با 
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اشـاره بـه سـخن مقام معظـم رهبری، مبنـی بر اینکـه دوران سـربازی فرصتی 
مغتنـم بـرای جوانـان اسـت بـا باالتریـن بهره  هـا، افزود: یکـی از ایـن بهره  ها 
بحـث مهـارت آمـوزی منجر به شـغل برای سـربازان می  باشـد و بـا امضاء این 
تفاهـم نامـه جوانـان ایـن مرز و بـوم پس از پایـان خدمت، بـا آموزش  هایی که 
در عرصـه کشـاورزی به خصـوص در مباحـث گلخانه، پرورش گیاهـان دارویی 

و... دیـده انـد می تواننـد هـم زمان به کسـب شـغل و درآمد برسـند.
در پایـان رشـیدی از همـکاری و همراهـی نیـروی انتظامی ایـن شهرسـتان در 
کمـک بـه حفـظ و صیانت از اراضی کشـاورزی، در مبارزه بـا قاچاق محصوالت 

کشـاورزی، دام و طیـور تشـکر و قدردانی کرد.

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
دیدار فرماندار کازرون با مدیر و کارکنان 

جهاد کشاورزی

در هفتمیـن روز از هفتـه جهـاد کشـاورزی معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه 
شهرسـتان کازرون بـه همـراه معاونیـن و هیئـت همـراه بـا حضـور در مدیریت 
جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا مدیـر و کارکنـان ایـن مدیریـت دیـدار و 

کردند. گفتگـو 
کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت  و  سـازمان  عمومی معاونـت  روابـط  گـزارش  بـه 
شهرسـتان کازرون، در ایـن دیـدار داریـوش دهقـان بـا تبریـک هفتـه جهـاد 
بـه تمامی جهـاد گـران عرصـه تولیـد، کار و فعالیـت در عرصـه  کشـاورزی 
کشـاورزی افـزود: کشـاورزی بـه عنوان بسـتر امنیت و سـالمت غذایی کشـور 

از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. 
دهقـان بـا اشـاره بـه نقـش بسـیار موثـر  جهـاد کشـاورزی در تحقـق اقتصـاد 
مقاومتـی، تصریـح کـرد: یکـی از مسـئولیت های مهمی کـه برعهـده همـه ما 

اسـت، بهـره وری صحیـح و مناسـب از منابـع موجـود می باشـد و بایـد از همه 
ظرفیت هـای موجـود در ایـن زمینـه بـه خوبـی اسـتفاده نماییم.

نماینـده عالـی دولـت در شهرسـتان کازرون بـا اعـالم آمادگـی جهـت حمایت 
از برنامه هـای جهـاد کشـاورزی و تامیـن نیازمندی هـای ایـن اداره در جهـت 
رشـد و ارتقـاء تولیـدات کشـاورزی گفـت: امیـدوارم بـا همـکاری و هماهنگـی 
پیـش  از  بیـش  شـکوفایی  عزیـز  کشـاورزان  و  کننـدگان  تولیـد  مسـئوالن، 

شهرسـتان کازرون محقـق شـود.
حمیـد رشـیدی معـاون سـازمان و مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون 
در ابتـدای ایـن نشسـت گـزارش کاملـی از عملکـرد مدیریت جهاد کشـاورزی، 
دسـتاورد ها، موفقیت هـا و برنامه هـای آینـده ارائـه نمـود و خواسـتار حمایـت 

همـه جانبـه فرمانـدار در پیشـبرد اهداف سـازمانی شـد.

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
مدیر جهاد کشاورزی 

برنامه های نکوداشت هفته جهاد کشاورزی 
شهرستان مرودشت را تشریح کرد

 

تبریـک هفتـه جهـاد  مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت ضمـن 
هفتـه جهـاد  ویـژه  ترویجـی  و  فرهنگـی  برنامه هـای  اجـرای  از  کشـاورزی 

داد.  ایـن شهرسـتان خبـر  کشـاورزی در 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت 
عزیـز رحیمی اظهـار کـرد: در هفتـه جهـاد کشـاورزی کـه مصـادف با بیسـت 
و یکـم الـی بیسـت هفتـم خـرداد مـاه بـود، بـا برنامه هـای فرهنگـی از جمله 
حضـور بـر سـر مـزار شـهداء و گلبـاران آن هـا، دیـدار بـا امـام جمعـه موقـت، 
برنامـه کـوه پیمایی، اجـرای برنامه هـای ترویجی از جمله برگـزاری روز مزرعه 
در راسـتای تحقـق اهـداف سـازمانی و برگـزاری جلسـه بـا ادارات تابعـه هفته 

جهـاد کشـاورزی گرامی داشـته شـد.
بـه گفتـه رحیمـی، جلسـه با ادارات وابسـته بـه میزبانـی اداره امور عشـایر و در 
منطقـه عشـایر نشـین کنـج کائدی برگزار شـد و مسـائل و مشـکالت عشـایر 

منطقه بررسـی شـد.

سمیه عبدی

شهرستان مرودشت 
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ویژه نامه نکوداشت هفته جهاد کشاورزی

محمـد علـی امیـری مدیـر جهاد کشـاورزي شهرسـتان ممسـنی در ایـن دیدار 
بـا بیـان اینکـه: خانواده معظم شـهداء مایـه سـربلندي و افتخار جامعه هسـتند 
و دیـدار، شـنیدن مشـکالت، پیگیـري و رفـع آن از وظایـف مهـم مسـئوالن 
می باشـد و حضـور در کنـار ایـن عزیـزان توفیـق الهي براي مسـئولین اسـت، 
از آنـان دلجویـی و در پایـان ایـن مراسـم هدایایـی بـه رسـم یادبودبـه آن هـا 

شـد. اهداء 

او بـا اشـاره بـه هفتـه جهاد کشـاورزی افـزود: بهره بـرداران بخش کشـاورزی 
سـربازان پرتـالش جبهـه امنیـت غذایی کشـور هسـتند و بهره بـرداران بخش 
کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت، از پیشـتازان تولیـد محصـوالت کشـاورزی 

مختلـف در اسـتان فارس و کشـور محسـوب می شـوند.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت با بیـان اینکـه بیـش از 45 نوع 
محصول کشـاورزی در این مرودشـت تولید می شـود بیان کرد: شـاخص ترین 
محصـوالت تولیـدی شـامل گنـدم، جـو، چغندرقنـد، ذرت علوفـه ای، گیاهان 

دارویی،گوجـه فرنگی،سـبزی و صیفـی جات اسـت. 
وی اظهـار امیـدواری کرد کـه بتوانیم در راسـتای اهداف متعالی بهـره برداران 
بخـش کشـاورزی گام های موثـری برداریـم و خادمان خوبی برای کشـاورزان 

زحمتکش باشـیم.
 رحیمـی در پایـان ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره سنگرسـازان بـی سـنگر 
جهـاد سـازندگی در دوران هشـت سـال دفـاع مقـدس، فرا رسـیدن ایـن هفته 
را بـه تمامی جهادگـران عرصـه کشـاورزی بـه ویـژه، تولیدکننـدگان و بهـره 
بـرداران تالشـگر بخش کشـاورزی در شهرسـتان مرودشـت تبریـک و تهنیت 
گفـت و از همـه کسـانی کـه در جهـت سـربلندی کشـور و در راسـتای شـعار 
جهـش تولیـد و توسـعه پایـدار بخـش کشـاورزی منطقـه تـالش می کننـد، 

تشـکر و قدردانـی کرد.

داوود محمدی

شهرستان ممسنی 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
دیدار با خانواده معظم شهدای جهادگر 

مدیرجهـاد کشـاورزي شهرسـتان ممسـنی و تعـدادی ازکارکنان ایـن مدیریت 
بـه مناسـبت هفتـه جهـاد کشـاورزي خانواده هاي معزز شـهداي جهـاد گر این 

شهرسـتان دیـدار کردند 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ممسـنی در 
ایـن دیـدار که به منظور گرامي داشـت یاد و خاطره ي شـهداي سـنگر سـازان 
بـي سـنگر صـورت پذیرفـت، ضمـن تبریـک هفتـه جهـاد کشـاورزی بـه این 

خانواده هـا، مسـاِئل و مشـکالت آنـان را مـورد برسـی قـرار گرفت. 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
حضور مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی

نی ریز در نماز جمعه

بـه مناسـبت هفتـه جهـاد کشـاورزی و در سـومین روز از ایـن هفتـه، مدیـر و 
کارکنـان مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز در مراسـم عبـادی 

سیاسـی نمـاز جمعـه حضـور پیـدا کردنـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، آیت 
الـه سـیدمحمد فقیـه، عضـو خبـرگان رهبـری و نماینـده ولـی فقیـه در ایـن 
شهرسـتان در خطبـه دوم نمـاز بـا اشـاره به هفته جهاد کشـاورزی گفـت: مردم 

سید ابراهیم فقیهی

شهرستان نی ریز 
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ویژه نامه نکوداشت هفته جهاد کشاورزی

بـه مسـائل کشـاورزی و تامیـن معـاش عنایت داشـته و مواظب محیط زیسـت 
و جنگل هـا باشـند چـرا کـه محیـط زیسـت متعلـق بـه شماسـت و می بایـد از 

آن مراقبـت کنید.
وی در ادامـه بـه بیانـات رییس قوه قضاییه در سـفر به اسـتان فـارس و دیدار با 
ائمـه جمعـه اشـاره کـرد و افزود: تاکیـد آیت اله رییسـی بر کاهش بوروکراسـی 
اداری، تسـریع و تسـهیل در رونـد تولیـد و کمـک به صنایع کشـور بود.رییسـی 
بـر کاهـش بوروکراسـی اداری، تسـریع و تسـهیل در رونـد تولیـد و کمـک بـه 

بود. صنایع کشـور 

به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی
جلسه تقویت جوامع محلی برگزار شد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز گفـت: همزمان بـا دومیـن روز از 
هفتـه جهاد کشـاورزی جلسـه تقویـت جوامع محلی در روسـتای وزیـره ریزاب 

ایـن شهرسـتان برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز، 
علیرضـا بصیـری افـزود: در ایـن جلسـه کـه بـا حضـور نـادر زارعـی مسـئول 
امـور سـتادی، علـی قرایی مسـئول اداره امـوردام، سـیدابراهیم فقیهی مسـئول 
تسـهیالت و روابـط عمومی ایـن مدیریـت، حسـن دالور رییـس مرکـز جهـاد 
کشـاورزی ریـزاب، نـادر دبیـری کارشـناس این مرکـز و جمعی از اهالی روسـتا 
در مسـجد وزیـره برگـزار شـد نحـوه تشـکیل کارگروه هایـی در زمینه هـای 

مختلـف کشـاورزی و غیـر کشـاورزی تشـریح شـد.
وی ابـراز کـرد: در ادامه جلسـه گوشـه ای از عملکرد این مدیریت در یک سـال 
گذشـته بیان شـد و کارشناسـان کشـاورزی و اهالی روسـتا دیدگاه های خود را 

در ایـن زمینـه ارایه کردند.

در شروع هفته جهاد کشاورزی
از مقام شامخ شهیدان تجلیل به عمل آمد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز گفـت: در طلیعـه هفتـه جهـاد 

کشـاورزی، بـا حضـور در گلـزار شـهدای نـی ریـز و قرائـت زیارتنامه شـهدا و 
اهـداء گل، بـه مقـام شـامخ شـهیدان بـه ویژه شـهدای جهـاد کشـاورزی ادای 

شـد. احترام 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـی ریـز، 
علیرضـا بصیـری افـزود:در ایـن مراسـم مـراد هدایـت، سرپرسـت فرمانـداری 
شهرسـتان نـی ریـز، درسـتکار، فرمانـده سـپاه پاسـداران، قطبـی، رییـس بنیاد 
شـهید، حامد جمالی، سرپرسـت اداره منابـع طبیعی، ابوالفتح جمالی، سرپرسـت 

اداره تعـاون روسـتایی بـه همـراه کارکنـان ایـن مدیریـت حضور داشـتند.
وی افـزود: در ابتـدای ایـن مراسـم بـرادری از سـپاه پاسـداران بـا ذکـر چنـد 
خاطـره از رشـادت های رزمنـدگان در دوران دفـاع مقدس این گونـه تجلیل ها 

را مهم دانسـت.
وی اضافـه کـرد: در ادامـه هدایـت با یـادآوری زحمات سنگرسـازان بی سـنگر 
خواسـتار حفـظ روحیـه جهـادی در تمامی عرصه هـای کار و تـالش شـد و بـا 
اشـاره بـه نام گـذاری سـال بنـام جهش تولید از سـوی مقـام معظـم رهبری بر 

اسـتمرار این رونـد تاکیدکرد.

دیدار با سرپرست فرمانداری شهرستان
کشـاورزی  جهـاد  کارکنـان  و  مدیـر  کشـاورزی،  جهـاد  هفتـه  مناسـبت  بـه 
شهرسـتان نـی ریـز بـه همـراه روسـای ادارات تابعـه بـا سرپرسـت فرمانداری 

کردنـد. دیـدار  نی ریـز  شهرسـتان 
بـه گـزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان نی ریـز، مدیر 
جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان ابـراز کـرد: در ابتدای ایـن دیدار گزارشـی از 
عملکـرد یکسـاله ایـن مدیریـت در زیربخش هـای کشـاورزی شهرسـتان ارایه 

شـد و دسـتاوردهای شـاخص یکساله تشـریح شد.
علیرضـا بصیـری افـزود: در ادامه مراد هدایت، سزپرسـت فرمانـداری نی ریز با 
مثبـت ارزیابـی کـردن کارنامه این مدیریت، پتانسـیل های نی ریـز را در بخش 
کشـاورزی و در عرصه کشـوری مهم دانسـت و تاکید کرد که در سـالیان اخیر 
بحمـداهلل شـاهد پیشـرفت خوبـی در ایـن عرصه بوده ایـم و از احـداث تنها باغ 
نخبـه انجیـر کشـور؛ تنها باغ مـادری گردوی فـارس، اصالح نـژاد دام ها، رتبه 

اول نهالسـتان فـارس و... بـه عنوان نمونـه یاد کرد.
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