فصلنامه کانون جهادگران جهاد سازندگی

www.kanoonejahadgaran.ir

11
فصلنامه کانون جهادگران جهاد سازندگی
فرهنگی ،اجتماعی و اطالع رسانی
سال سوم /شماره دوازدهم /پاییز 1393
فهرست موضوعی مطالب
اقتصاد مقاومتی در سایه مدیریت جهادی 2 ..........................................................
مقام معظم رهبری بر توجه ویژه دولت به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی در روستاها
تأکید کردند 3 ..............................................................................................
ابالغ سیاستهای کلی علم و فناوری 4 .................................................................
ایستادگی ملت ایران بسیاری از شخصیتهای دنیا را به دفاع مقتدرانه با دست خالی
معتقد کرد 6 .................................................................................................
شهادت حضرت ابی عبداهلل الحسین علیه السالم در عالم ذر 7 ..................................
برگی از یک نوشته 10 .....................................................................................
برای توسعه پایدار کشور باید به نقش مهم روستاها توجه شود14 ............................
هماهنگی جالل و جمال الهی 18 ..........................................................................
نشست صمیمی جمعی از مدیران کانون جهادگران جهادسازندگی با حجت االسالم
والمسلمین قرائتی 22 .....................................................................................
کوتاه ،اما خواندنی 23 .....................................................................................
مأموریت جوان مؤمن انقالبی برای پیشرفت کشور 24 .............................................
قوانین و مقررات مصوب مرتبط با کشاورزی 25
مشکل آب کشور با اجرای طرح های آبخیزدازی ،آبخوانداری و کویرزدایی رفع می شود29 .....
ما بایستی در چارچوب اقتصاد مقاومتی به سمت اعمال مدیریت بهینه منابع ملی باشیم31 .....

فنآوری های مبتنی بر توسعة پایدار 32 ..............................................................
فرهنگ و مدیریت جهادی به عنوان یک روش مدیریتی و یک نگرش اعتقادی در انجام
مأموریت و مسؤولیت است 36 ..........................................................................
اخبار استان 37..............................................................................................
اخالص جهادگران در دفاع مقدس رمز ماندگاری جهادسازندگی در کشور شد41 ............
آسیب شناسی و ارزیابی فرهنگ و مدیریت جهادی 42 ............................................
تازه های کشاورزی 46 ....................................................................................
کشاورزی و توسعه روستایی در رسانه ها 50
معرفی کتاب 57 .............................................................................................

صاحب امتیاز :کانون جهادگران جهاد سازندگی
مدیرمسؤول :خداکرم جاللی
سردبیر و مدیر اجرایی :صمد رفیعی
شماره استاندارد بین المللیISSN: 2008-3521 :

* فصلنامه کانون جهادگران آماده دریافت مطالب و مقاالت
نویسندگان محترم می باشد.
* مطالب مندرج در مقاالت لزوماً مبین رأی و نظر فصلنامه
کانون نبوده و مسؤولیت پاسخ گویی با نویسندگان است.
* مقاالت ارسالی باید مرتبط با موضوع فصلنامه کانون باشد.
* این فصلنامه در پایگاه اینترنتی کانون جهادگران به نشانی
نمایه می شود.
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