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رزمایش شهید سلیمانی در شرق شیراز برگزار میشود
فرمانده سپاه ناحیه احمدبن موسی(ع) شیراز ،گفت :رزمایش شهید سلیمانی در شرق
این کالنشهر با توزیع  ۵هزار بسته معیشتی برگزار میشود ...

نشان فداکاری به شهید غالمرضا آزادی تعلق گرفت
ایرنـا :برابـر تصویب شـورای عالی نشـانها در ارتش جمهوری اسلامی ایران،
نشـان فداکاری به شـهید «غالمرضـا آزادی» تعلق گرفت.
بـه گـزارش روز چهارشـنبه ایرنـا از پایـگاه اطالعرسـانی ارتـش ،برابـر تصویـب
«شـورای عالـی نشـانها» در ارتـش ،بهپـاس رشـادت و مدیریـت جهـادی در
صحنههـا و برهههـای سرنوشتسـاز دوران پیـروزی انقلاب و دفـاع مقـدس
و ایثـار و بـذل جـان در اعتلای ایـران سـربلند اسلامی ،نشـان فـداکاری
بـه شـهید واالمقـام ارتـش اسلام؛ «غالمرضـا آزادی» کـه سرسـختانه در
خـط مقـدم دفـاع از اسـتقالل ،تمامیـت ارضـی و نظـام مقـدس جمهـوری
اسالمی ایسـتادهاند ،تعلـق گرفـت.
نشـان فـداکاری کـه اعطایـی مقـام معظـم رهبری(مدظلهالعالی) بـه ارتش جمهوری اسلامی ایران اسـت ،نماد
ایثـار و از خودگذشـتگی دانشـجویان و دانـش آموختـگان دانشـگاه افسـری امام علی(ع) ارتش اسـت کـه در راه
پاسـداری از اسـتقالل و تمامیـت ارضـی کشـور و نظام جمهوری اسلامی ایران مردانه ایسـتاده و دفـاع کردهاند.
شهید غالمرضا آزادی در سال  ۱۳۳۵در روستای کربال از توابع شهرستان مرودشت دیده به جهان گشود.
پـس از اخـذ مـدرک دیپلـم در سـال  ۱۳۵۶در آزمـون ورودی دانشـگاه افسـری ارتـش پذیرفتـه شـد .وی طـی ۳
سـال دوره آموزشـی دانشـکده را به پایان رسـاند و به درجه سـتوان ّدومی مفتخر شـد .پس از پشـت سـر گذاشـتن
دوره مقدماتـی در مرکـز زرهـی شـیراز بـه تیـپ  ۲زرهـی دزفـول (لشـکر  ۹۲زرهی) منتقـل و تا زمان شـهادت ،در
این لشـکر خدمـت کرد.
سـرانجام ایـن شـهید واالمقـام پـس از گذشـت  ۳سـال مجاهـدت مـداوم در جبهههـای حـق علیـه باطـل ،در
عملیـات فتحالمبیـن در مورخـه  ۲فروردیـن مـاه  ۱۳۶۱بـه درجـه رفیـع شـهادت نائـل آمـد.

دکتر لنکرانی دانشمند برگزیده سال علوم پزشکی ایران شد
مهر:دکتـر کامـران باقـری لنکرانـی بـه عنـوان دانشـمند برگزیـده سـال
فرهنگسـتان علـوم پزشـکی ایـران ،انتخـاب شـد.به انتخـاب فرهنگسـتان
علـوم پزشـکی ایـران ،دکتـر کامـران باقـری لنکرانـی بهعنوان دانشـمند سـال
 ۱۴۰۰برگزیـده شـد.این در حالـی اسـت کـه پارسـال نیـز ایـن عنـوان بـه دکتـر
ملکحسـینی ،پـدر پیونـد کبـد ایـران رسـید تا شـیراز بـرای دو سـال متوالی در
کسـب ایـن عنـوان پیشـتاز شـود.
دکتـر کامـران باقـری لنکرانـی از وزرای اسـبق بهداشـت بـوده و هماکنـون،
رئیـس مرکـز تحقیقـات سیاسـتگذاری سلامت فـارس اسـت.وی از اسـاتید
برجسـته دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز و فـوق تخصـص گوارش اسـت و تـا کنون مقـاالت علمی بسـیاری را در
مجلات ملـی و بینالمللـی بـه چـاپ رسـانده اسـت.

عزیزی نماینده مجلس :

توافق برای ساخت قطعه  ۸آزاد راه شیراز–اصفهان انجام شد
مهر:نماینـده شـیراز و زرقان در مجلس شـورای اسلامی از توافـق با وزیر دفاع
و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح بـرای سـاخت قطعـه  ۸آزادراه شـیراز -اصفهـان
خبر داد.
ابراهیـم عزیـزی ،گفت :در جلسـهای که روز سـه شـنبه با امیر آشـتیانی ،وزیر
دفـاع و معـاون وزیـر راه و شهرسـازی برگزار شـد ،توافقاتی برای سـاخت قطعه
 ۸آزادراه شـیراز اصفهان حاصل شـد.
او افـزود :بـا توافـق انجـام شـده بـرای سـاخت ایـن قطعـه وزارت دفـاع و راه و
شهرسـازی بـه ترتیـب ۳۰و  ۷۰درصـد مشـارکت خواهنـد کـرد.
عزیـزی اضافـه کـرد :قطعـه  ۸آزاد راه شـیراز-اصفهان در واقـع قطعـه یـک آزادراه شیراز-بوشـهر خواهد بود که
در آینـده قطعـات بعدی آن سـاخته خواهد شـد.
نماینـده شـیراز و زرقـان در مجلـس شـورای اسلامی یادآور شـد :بـه نظر میرسـد بـا ایـن توافق به زودی شـاهد
افتتـاح و بهـره برداری از آزادراه شـیراز-اصفهان باشـیم.

«به همت مرکز نیکوکاری شهدای کشن شیراز؛

 400بسته معیشتی و  250بسته لوازم تحریر در میان نیازمندان توزیع شد
عصرمردم:
مدیـرکل کمیتـه امـداد فـارس بـا اعلام اینکـه بـه همـت مرکـز نیکـوکاری
شـهدای شـهرک کشن شـیراز  400بسـته معیشـتی و  250بسـته لوازم تحریر
بـه ارزش  200میلیـون تومـان از سـوی یک فرد خیراندیش تامین شـده اسـت
افـزود :تاکنـون در پویش شـور عاطفه هـا بیش از  75میلیارد ریـال جمع آوری
شـده کـه پیـش بینی می شـود ایـن مبلغ امسـال بـه  320میلیـارد ریال برسـد.
بذرافشـان در ادامـه اضافـه کـرد :در طـرح اطعـام و احسـان حسـینی نیـز
تاکنـون  36هـزار و  978بسـته بـه ارزش  83میلیـارد ریـال میـان نیازمنـدان
توزیـع شـده اسـت.مدیر کل امداد فارس در پایان با تشـکر از همراهی همیشـگی خیران اسـتان گفـت :در امداد
تلاش کردیـم نگاهمـان را نسـبت بـه نیـاز افراد عـوض کنیم.نیاز یـک کودک یتیـم در یک منطقه محـروم برای
مـا بـا نیـاز کـودک خودمـان فرقـی نـدارد و او هـم حـق دارد از امکانـات رفاهـی برخوردار شـود.

تبریک سرپرست شهرداری شیراز به مناسبت هفته دفاع مقدس
عصرمردم:
سرپرست شهرداری شیراز در پیامی آغاز هفته دفاع مقدس را تبریک گفت.
آژیـر قرمـز و بـاروت بـر تاریـخ این
در پیـام محمـد علـی راضـی امـده است:سـی و یکـم شـهریور  ۱۳۵۹بـود کـه ِ
مـرز و بـوم فصلـی تـازه گشـودند و جانفشـانی را بـا تفسـیری تـازه نگاشـتند .سـاعت ها بـا حماسـه کـوک شـدند و
خـون بسـیاری از عزیزانمـان را جاودانه کـرد و روزهای
صـدر اخبـار شـد .جنـگ تحمیلیِ ،
دالوری هـای ایرانیـان ِ
جوانان وطـن الله کشـیدیم تا امروز و همیشـه،
عکـس
پـای
کـه
دوران
آن
از
گذشـتند.
گلولـه و آتـش از پـی هـم
ِ
عـزت و شـرف بـا سرسـختی و امیـد تنیـده شـده اسـت و نـام ایـران در سراسـر جهـان ،جلـب نظـر می کنـد .بـاور
دسـت طمـع ،مرزهـای کشـورمان را محـدود کنند.
داریـم کـه هیـچ گاه مـزدوران نمی تواننـد بـا ِ
اینجانـب فرارسـیدن هفتـه دفـاع مقـدس کـه یـادآور جنـگ و جبهـه و بیعت اسـت را به آنان کـه با غیـرت و ایثار
کوشـش کـرده انـد چـراغ ایـن خانـه روشـن بمانـد ،تبریک عـرض نمـوده و از خداونـد متعـال ادامه راه شـهیدان
ٔ
جنـگ تحمیلی را مسـالت دارم.

رفع تصرف بیش از  557میلیارد ریال از اراضی دولتی و ملی
عصرمردم:
در شـهریورماه  1400بیـش از  557میلیـارد ریـال از اراضـی دولتـی رفـع تصرف و به بیـت المال بازگردانده شـده
است.
سـرهنگ احمدرضـا نظریـان فرمانـده یـگان حفاظـت از اراضـی ایـن اداره کل گفت :در شـهریورماه مـاه 1400
بیـش از  46مـورد رفـع تصـرف فـوری داشـته ایـم کـه مسـاحت آن  63849متـر مربع بوده اسـت.
فرمانـده یـگان حفاظـت از اراضـی راه و شهرسـازی فـارس اضافـه کـرد :ارزش ریالـی اراضـی رفـع تصـرف شـده
 557میلیـارد ریـال می باشـد.
وی اذعـان داشـت :تعـداد احـکام اجـرا شـده قضایی کـه با صدور حکم اجرا شـده  4مورد بوده اسـت و مسـاحت
اراضـی کـه بـا رای قـوه قضائیه بـاز پس گرفته شـده  86900متر مربع اسـت.
سـرهنگ نظریـان افـزود :ارزش ریالـی اراضـی کـه بـا رای قـوه قضائیـه بـاز پـس گرفتـه شـد  95میلیـارد ریـال
می باشـد.
وی تصریـح کـرد :یـگان حفاظـت راه و شهرسـازی فـارس با توجه بـه مسـئولیت و وظایف خود بـدون اغماض با
سـودجویان و متعرضیـن بـه اراضـی ملـی و دولتی بـه صورت جـدی و قانونی برخـورد می نماید.
سـرهنگ نظریـان افـزود :شـماره تلفـن  1656یـگان حفاظـت اداره کل راه و شهرسـازی جهت تمـاس و اطالع
هـم اسـتانی ها بـه یـگان حفاظـت از تصرفـات غیرقانونـی و سـاخت و سـازهای غیر مجـاز و تصرفات بـه اراضی
ملـی و دولتی می باشـد.
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دکتر لنکرانی دانشمند برگزیده سال علوم پزشکی ایران شد
دکتر کامران باقری لنکرانی به عنوان دانشــمند برگزیده ســال فرهنگســتان علوم
پزشکی ایران ،انتخاب شد.به انتخاب فرهنگستان علوم پزشکی ایران ...

نشان فداکاری به شهید غالمرضا آزادی تعلق گرفت
برابر تصویب شــورای عالی نشــانها در ارتش جمهوری اســامی ایران ،نشان
فداکاری به شهید «غالمرضا آزادی» تعلق گرفت ...
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فرمانده سپاه ناحیه احمدبن موسی(ع) اعالم کرد :

رزمایش شهید سلیمانی در شرق شیراز برگزار میشود
کاریابـی ،اعـزام نمادیـن رزمنـدگان بـه جبهههـا ،زنـگ مقاومـت در مـدارس
شـرق شـیراز و جشـنواره مالک اشـتر را از جملـه برنامههای هتـه دفاع مقدس
عنـوان کرد.
تهیـه و توزیـع ۱۲۰دسـت کفـش و لباس۵۸۰ ،بسـته بهداشـتی ،کمک هزینه
ثبـت نـام و رهـن و اجاره خانه۵ ،سـری جهیزیه و  ۹۲۰بسـته لـوازم التحریر ،از
دیگـر خدماتـی اسـت کـه به گفتـه جعفـری ،در هفته دفـاع مقدس توسـط این
ناحیه از بسـیج سـپاه در شـیراز اجرایی میشـود.
جعفـری رزمایـش اطالعاتـی عملیاتـی به صورت شـبانه روزی در سـطح شـرق
شـیراز ،نمایشـگاههای فرهنگـی و خدماتـی ،شـب شـعر مقاومـت ،دیـدار و
تجلیـل از خانوادههـای شـهدا ،ایثارگـران و جانبـازان بـه صـورت رزمایـش،
رژه خودرویـی و.موتـوری و پیـاده روی و کوهنـوردی را از دیگـر برنامههـای
پیـش بینـی شـده در سـپاه ناحیـه احمدبـن موسـی بـرای هفتـه دفـاع مقـدس
عنـوان کرد.
بـه گفتـه فرمانـده سـپاه ناحیـه احمدبـن موسـی(ع) شـیراز ،رزمایـش شـهید
سـلیمانی ،غبـار روبـی قبـور شـهدا ،همایـش مدافعـان سلامت و قدردانـی از
 ۱۰۰بسـیجی فعـال در ایـن عرصـه از دیگـر برنامههـای هفتـه دفـاع مقـدس
در شـرق شـیراز اسـت.

ایسـنا :فرمانـده سـپاه ناحیـه احمدبـن موسـی(ع) شـیراز ،گفـت :رزمایـش
شـهید سـلیمانی در شـرق این کالنشـهر با توزیع  ۵هزار بسـته معیشـتی برگزار
میشـود.
سـرهنگ پاسـدار احمد جعفری چهارشنبه  ٣١شـهریورماه در جمع خبرنگاران
ضمـن گرامیداشـت هفتـه دفـاع مقـدس ،بیـان کـرد :دفـاع مقـدس اگرچـه
همچنـان ادامـه دارد ،امـا آن هشـت سـال ،دورانـی بـی نظیـر و حیـات بخش
بـرای ملـت ایـران بود.
او ،دفـاع مقـدس را اوج افتخـارات ایـران اسالمی دانسـت و خاطرنشـان کرد:
دفـاع مقـدس ،گنجینهای گرانبهاسـت که باید از آن به تناسـب زمان اسـتفاده
کرد.
جعفـری همچنیـن بـا تشـریح برنامههـای هفتـه دفاع مقـدس ناحیـه احمدبن
موسـی(ع) سـپاه شـیراز ،اعلام کـرد کـه  ۴۱۰برنامـه عمومـی و شـاخص در
محـدوده شـرق شـیراز در ایـن هفتـه برگـزار خواهد شـد.
او اجـرای رزمایـش کمـک مومنانـه بـا میـدان داری پایگاههـای مقاومـت بـا
توزیـع ۵هـزار بسـته معیشـتی ،شـهدای آبـروی محلـه بـا تجلیـل از شـهدای
محلات در سـطح حـوزه اسـتحفاظی شـرق شـیراز ،تجلیـل از رزمنـدگان و
پیشکسـوتان ،افتتـاح ۷کارگاه اشـتغالزایی و احـداث ۲کارگاه ،افتتـاح دو مرکـز

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

کسانیکه واکسن نمیزنند سالمت عمومی را تهدید میکنند
ایسـنا :رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز تاکیـد کرد
کـه سـهل انـگاری یـا نداشـتن تمایل بـه دریافت واکسـن
کرونـا از سـوی برخـی شـهروندان به معنـای تهدید کردن
سلامت عمومی جامعه اسـت.
مهـرزاد لطفـی چهارشـنبه  ۳۱شـهریور در چهارصـد و
یازدهمیـن نشسـت سـتاد مدیریـت بیمـاری کوویـد ۱۹
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،ضمـن گرامیداشـت
یـاد و خاطـره ،شـهدا ،جانبـازان ،ایثارگـران ،رزمنـدگان،
مدافعـان میهـن و آغـاز هفتـه دفـاع مقدس ،گفـت :این
روزهـا شـباهت بسـیاری بـه روزهـای دفـاع مقـدس دارد
و مدافعـان سلامت بـا لبـاس دیگـری در پوشـش سـفید
مقابـل دشـمن نامرئـی مشـغول بـه مقابلـه بـا بیمـاری

منحـوس کرونـا هسـتند.
او بـا بیـان اینکـه مدافعـان سلامت بـا دفـاع شـبانه
روزی و بـی وقفـه در مراکـز بهداشـتی و درمانـی در حـال
خدمـت رسـانی و نجـات جـان مـردم هسـتند ،از تلاش
شـبانه روزی و ایثارگرانـه تمامی کارکنـان مجموعـه
سلامت بـه ویـژه کارکنـان خط مقـدم مبـارزه بـا کرونا در
حـوزه بهداشـت و درمـان قدردانـی کـرد.
لطفـی بـا تاکیـد بـر ایسـتادگی و تلاش جانانـه
تمامی دسـتگاه های اجرایـی در ایـن بحـران ،هفتـه دفاع
مقـدس را بـه تمـام مدافعـان میهـن و سلامت تبریـک
گفـت و از سـازمان ها و دسـتگاه های اجرایـی اسـتان
بـرای حمایـت از مجموعـه سلامت در نبـرد بـا کرونـا

قدردانـی کـرد.
او به بسـتری شـدن  ۳۲۸بیمار جدید در بیمارسـتانهای
اسـتان فـارس طـی  ۲۴سـاعت گذشـته اشـاره و اضافـه
کـرد :مـردم ضمـن رعایـت شـیوه نامه هـای بهداشـتی و
پرهیـز از حضـور در تجمعـات ،در صورت داشـتن شـرایط
الزم سـنی و جسـمی ،بـرای دریافـت واکسـن کرونـا
مراجعـه کـرده و علاوه بر کمـک به حفظ سلامت خود،
در تامیـن سلامت عمومی جامعـه سـهیم شـوند.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـا بررسـی آخریـن
وضعیـت کرونـا در اسـتان فـارس گفـت :بـا توجـه بـه
آمـار بـاالی ورودی جدیـد بـه بیمارسـتان های برخـی از
شهرسـتان های اسـتان در طی روزهای اخیـر ،مهمترین

راهـکار بـرای مقابلـه بـا وضعیـت موجـود ،کاهـش
زمینه هـای ابتلا بـه بیمـاری اسـت.
لطفـی ضمـن پایـش عملکـرد مراکـز آزمایشـگاهی
تشـخیصی کروناویـروس در فـارس و پیگیـری آمـار
نمونه هـای انجـام شـده آزمایـش کرونـا طـی روز گذشـته
تاکنون؛ به بررسـی آمـار ابتال در مناطق مختلف اسـتان،
علت هـای جـان باختـن بیمـاران در  ۲۴سـاعت گذشـته،
وضعیـت سلامت بیمـاران کرونا در بخش هـای عادی و
ویـژه بیمارسـتان های اسـتان ،میـران مراجعـه بـه مراکـز
 ۱۶سـاعته اسـتان ،ماموریت هـای اورژانـس اسـتان
در زمینـه کرونـا ،آمـار بهبـودی بیمـاران و نمودارهـای
کشـوری و اسـتانی در ایـن خصـوص پرداخـت.

مرکز واکسیناسیون حرم شاهچراغ (ع) راهاندازی شد
ایرنـا :مرکـز واکسیناسـیون حـرم مطهـر شـاهچراغ (ع)
در نخسـتین روز هفتـه دفـاع مقـدس ،بـا حضور اسـتاندار
فـارس چهارشـنبه راهانـدازی و افتتـاح شـد.
بـه گـزارش ایرنـا ،عنایتاللـه رحیمی اسـتاندار فـارس در
ایـن آییـن گفت :تاکنـون بیش از  ۵۵مرکز واکسیناسـیون
در اسـتان راهانـدازی شـده کـه از ایـن تعـداد  ۱۸مرکـز در
شـهر شـیراز قـرار دارد و سـه مرکز بـه صورت شـبانه روزی
فعالیـت دارند.
وی افـزود :تاکنـون بیـش از  ۵۵مرکـز واکسیناسـیون در
اسـتان راهاندازی شـده کـه از این تعداد  ۱۸مرکز در شـهر
شـیراز قرار دارد و سـه مرکز به شـکل شـبانهروزی فعالیت
دارند.
او اظهـار داشـت :تاکنـون افـزون بـر سـه میلیـون ُدز
واکسـن در اسـتان تزریـق شـده کـه از ایـن میـزان،
 ۲میلیون ُدز شامل مرحله اول ترزیق بوده است.

اسـتاندار فـارس اضافـه کرد:تاکنـون  ۵۰۰هـزار نفـر از

مشـموالن دریافـت واکسـن نیـز جهـت تزریـق مراجعـه

نکردهانـد.وی ابـراز امیدواری کـرد که تمام افراد مشـمول
دریافـت واکسـن بـه سـرعت بـرای دریافـت واکسـن بـه
مراکـز واکسیناسـیون مراجعـه کننـد.
رحیمـی ،بـر لـزوم رعایـت دسـتورالعملهای بهداشـتی و
رعایـت فاصلـه اجتماعـی نیـز تاکیـد کرد.
اسـتاندار فـارس ،ضمـن تقدیـر از اقـدام مجموعه سـپاه و
بسـیج در راهانـدازی مرکـز واکسیناسـیون شـاهچراغ (ع)
افـزود :در ایـن مرکـز امـکان تزریـق افـزون بـر  ۲۴هـزار
ُدز واکسـن در شـبانه روز وجـود دارد و طـی روزهـای آتـی
تزریـق واکسـن بـه دانـش آمـوزان نیـز آغـاز خواهد شـد.
رحیمی افـزود :تاکنـون همـکاری و همدلـی مناسـبی در
میـان دسـتگاههای مختلـف امنیتـی ،اجرایـی و فرهنگی
اسـتان بـرای مقابلـه بـا کرونـا وجـود داشـته و اقدامـات
پیشـگیرانه موثـری در جهـت کاهـش میـزان ابتلا انجام
گرفته اسـت.

عرضه محصوالت و توانمندی های صنعتگران استان فارس در چین
عصرمردم:
مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی فـارس از
عرضـه محصـوالت و توانمندی های صنعتگران اسـتان
فـارس در بزرگتریـن نمایشـگاه صنایـع کوچـک و
متوسـط چیـن خبـر داد.
احـد فتوحـی بـا اشـاره بـه حضـور صنعتگـران اسـتان
فـارس در هفدهمیـن نمایشـگاه بینالمللـی صنایـع
کوچـک و متوسـط چیـن در گوانگجـو گفـت :علی رغم
محدودیت هـای کرونـا بـا حمایـت شـرکت شـهرک های
صنعتـی فارس واحدهـای صنعتی اسـتان در حوزه های
انجیر ،پسـته ،پیمانکاری فرعی ( )SPXو شـیرین بیان
در نمایشـگاه بینالمللـی صنایع کوچک و متوسـط چین
( )CISMEF2021کههفتـه جـاری در گوانگجو برگزار
شـد حضـور یافتند.
وی گفـت :در ایـن نمایشـگاه بیـش از  ۳۰کشـور و
همچنیـن سـازمانهای بینالمللـی حضـور داشـتند.
فتوحـی بـا اشـاره بـه اهمیـت مذاکـرات تجـاری و

اقتصـادی بیـن فعـاالن صنعتـی ،تجـاری و اقتصـادی

تصریـح کـرد :در ایـن نمایشـگاه بـه منظـور برگـزاری

مذاکـرات  B2Bفعـاالن اقتصـادی کشـور بـا تجـار
چینـی و همچنیـن تجـار دیگـر کشـورها در نظـر گرفتـه
شـده بـود.
مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی فـارس در
بـا اشـاره بـه اسـتقبال خـوب بخـش خصوصـی از ایـن
رویـداد گفـت :بـا هماهنگیهـای انجـام شـده بیـن
سـازمان صنایـع کوچک و شـهرکهای صنعتـی ایران و
همراهـی سرکنسـولگری کشـورمان در گوانگجـو ،ایران
را بـه مهمتریـن شـریک خارجـی چیـن در نمایشـگاه
امسـال تبدیـل کـرده اسـت.
وی گفـت :اسـتان فـارس بیشـترین تعـداد را در
صنعتگـران اسـتان های کشـور به خود اختصـاص داده
اسـت.
وی تصریـح کـرد :بخشـی از هزینههـای این نمایشـگاه
از محـل کمکهـای یارانـهای سـازمان صنایـع کوچک
و شـهرکهای صنعتـی بعنـوان حمایـت از واحدهـای
شـركت كننـده پرداخت شـده اسـت.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

وضعیت تامین نهادهها بر سفره مردم اثر منفی داشته است
ایسـنا :رئیس کمیسـیون کشـاورزی مجلس شـورای
اسلامی گفت :وضعیـت نهادههـای دامـی ،بـه
گونـهای شـده که متاسـفانه سـفرههای مردم آسـیب
دیـده و تولیدکننـدگان و مصرفکننـدگان هم نسـبت
بـه ایـن موضـوع گلهمنـد هسـتند.
محمدجـواد عسـکری بـا اشـاره بـه طرحـی کـه ایـن
روزهـا در قالـب طـرح امنیـت غذایـی یـا طـرح مانـع
زدایـی ،در حـال بررسـی اسـت ،گفت :بر اسـاس این
طـرح یـک مسـیر سـهلالوصول و بـدون مانـع در
حـوزه تولیـد ،ترسـیم خواهـد شـد و تایید آن از سـوی
شـورای نگهبـان ،کمیسـیون کشـاورزی دولـت را
مکلـف بـه انجـام آن خواهـد کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روابـط عمومی سـازمان

جهـاد کشـاورزی فـارس ،او در دیـدار بـا رئیـس
سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس ،با بیـان اینکه برای
اولیـن بـار پـس از انقلاب بیشـترین بودجـه و اعتبار
سـاالنه بخش کشـاورزی در سـال  ۱۴۰۰رقم خورده
اسـت ،گفـت :در راسـتای برنامـه هفتـم توسـعه در
بخـش کشـاورزی بـه طـور ویـژه برنامـه داریـم و نیـاز
اسـت کـه بانـک کشـاورزی نیـز بـا جدیـت ورود کند.
نماینـده مـردم داراب و زریـن دشـت در مجلـس
بـه میـزان تولیـدات ذرت ،سـویا و جـو گریـزی زد و
افـزود :مـا بـه  ۹.۲میلیـون تـن ذرت نیـاز داریـم کـه
تقریبـا سـه میلیـون تـن تولیـد می شـود و نیـاز مـا بـه
سـویا  ۴.۳تـا  ۴.۵میلیـون تن اسـت کـه از این میزان
 ۳۰۰هزارتـن تولیـد میشـود.

عسـکری بـا اشـاره بـه نیـاز  ۶.۶میلیـون تنـی جـو و
تولیـد  ۵۰درصـدی آن و یـادآوری اینکـه ظرفیـت و
قابلیـت تولیـد ایـن محصـول را داریـم ،اضافـه کـرد:
منابـع درآمـدی مـردم شهرسـتانها ی داراب و
زریندشـت زراعـت ،باغبانـی و دامپـروری اسـت و در
صـورت ایجـاد صـادرات صنایـع تبدیلـی بایـد شـرایط
مهیـا و معیارهـا در نظـر گرفتـه شـود.
نماینـده مـردم داراب و زریـن دشـت در مجلـس
شـورای اسلامی به ایـن نکته نیز اشـاره کرد کـه باید
جلـوی سـوء اسـتفاده ها گرفتـه و نهادهـا در اختیـار
متقاضیـان قـرار گیـرد تـا مشـکالت برطـرف شـود.
عسـکری همچنیـن بـا تاکیـد بـر اینکـه کارشناسـان
بخـش کشـاورزی بایـد دغدغـه اول و آخرشـان

مشـکالت ایـن حـوزه باشـد ،گفت :بـا توجه بـه ورود
بـه کشـت پاییـزه بایـد نهادههـای کشـاورزی ،بـذر،
سـم و کـود در دسـترس کشـاورزان باشـد.
تامیـن  ۱۰۰درصـدی نهادههـای زراعـی و باغـی در
فـارس آماده اسـت
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس نیـز در ایـن
دیـدار بـا تاکیـد بـر اینکـه تولیـد کننـدگان بخـش
کشـاورزی بایـد بـه طـور مطلـق مـورد حمایـت قـرار
گیرنـد ،گفـت :ایـن افـراد ماموریـت تامیـن امنیـت
غذایـی کشـور را برعهـده دارنـد و بایـد بـه صـورت
مسـتمر بخـش کشـاورزی را به صورت کمـی و کیفی
توسـعه دهنـد ،بنابرایـن مطالبـه گـری حـق آنـان
اسـت.

