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اخبار استان ها

کانون آذربایجان شرقی
رئیسسازمانجهادکشاورزیآذربایجانشرقیمطرحکرد:

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
مدیریت جهادی می طلبد
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی بر رعایت نکات فنی در تولیدات محصوالت زراعی ،باغی و دامی و ارتقاء بهره وری تاکید نمود .به گزارش روابط عمومی
سازمان جهادکشاورزی استان ،مهندس کریم مهری ضمن تشریح اهمیت موضوع سرمایه و سرمایه گذار گفت :بخش کشاورزی زمانی موفق است که سرمایهگذاری در آن
تقویت شود و باید گفت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مدیریت جهادی می طلبد.
این جهادگر ضمن تأکید بر جذب ماشین آالت و ادوات مناسب خاک ورزی حفاظتی جهت افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی گفت :همکاران در شهرستانها الزم است
به دور از اهمیت دادن به هرگونه حاشیه کاری ،تولید باکیفیت محصوالت کشاورزی جامعه از جمله مایحتاج سفره شهروندان مدنظرشان باشد .رئیس سازمان جهادکشاورزی
استان با بیان اینکه تقویت کلینیک های گیاه پزشکی و در راستای آن حفظ نباتات بایستی در اولویت باشد ادامه داد :سعی نمایید تا کشاورزان موفق و سرشناس را در قالب
تورهای ترویجی به شهرستانهای موفق ببرید تا ضمن آشنایی با رمز موفقیت صورت پذیرفته توسط کشاورز شهر مقصد ،نحوه پیشرفت آن را در الگوی کاری خود قرار دهد.
وی افزود :در خصوص موضوع آب مورد نیاز طرح ها نیز مشکالت به سازمان ارجاع شوند تا در دبیرخانه ماده  11طرح و نسبت به حل موضوع اقدام گردد.

از کلیه صاحب نظران ،مدیران و کارشناسان بخش کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست کشور دعوت بعمل می آید تا جهت حضور در
بحث های کارشناسی رسانه ملی ،درخواست خود را به روابط عمومی سازمان ارسال نمایند .به گزارش روابط عمومی سازمان نظام
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران ،در پی اجرای قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و در راستای
دستور وزیر محترم جهاد کشاورزی مبنی بر موضوعیت بخشیدن به کشاورزی در جامعه و افکار عمومی ،مرکز روابط عمومی و اطالع
رسانی در نظر دارد سهم اطالع رسانی بخش کشاورزی و منابع طبیعی را در رسانه ملی بصورت هدفمند و هوشمند ارتقاء و بهبود بخشد.
به همین جهت حضور مدیران و کارشناسان در رسانه ملی با رویکرد مناسب برای بیان اهداف ،تبیین نقش و اهمیت کشاورزی ،منزلت
بخشی به جایگاه کشاورز و کشاورزی و نیز موضوعاتی که از برنامه های اولیویت دار محسوب می شوند می تواند موجب همسویی و
اقبال عمومی از طرح و برنامه های جامعه کشاورزی گردد .به همین خاطر از تمامی مدیران ،کارشناسان ،متخصصین و فرهیختگان این
بخش تقاضا می گردد تا درخواست خود را جهت حضور در بحث های کارسناسی رسانه ملی به همراه سوابق شغلی و علمی خود به حوزه
ریاست سازمان استان (فکس  )88۷3۶۰۰3ارسال نمایند.
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کانون هرمزگان
حضور
در نمایشگاه دفاع مقدس بندرعباس
افتتاحییه نمایشگاه دفاع مقدس دربوستان والیت
شهرستان بندرعباس باحضور نماینده محترم ولی
فقیه و مقامات ارشد نظامی وانتظامی استان
برگزارگردید.
رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان:

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان،
دراین مراسم رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان به
همراه معاونین حضور یافتند .بهروز قریشی اظهارکرد:دراین
نمایشگاه ضمن ترویج فرهنگ حماسه ساز دفاع مقدس،
عالقمندان می توانند به فناوری ها وپیشرفت های نوین علمی
نیروهای نظامی آشنا گردند.
مدیر روابط عمومی جهادکشاورزی هرمزگان گفت :هدف از
حضور دراین نمایشگاه ترویج فرهنگ دفاع مقدس و نشان
دادن دستاوردهای جهادسازندگی در جنگ تحمیلی است.
قریشی ،با اشاره به فعالیت گردان مهندسی رزمی جهاد
سازندگی این استان در هشت سال دفاع مقدس ابراز داشت:
نقش جهادگران جهادسازندگی در دوران هشت سال دفاع
مقدس به خصوص احداث خاکریز در خطوط مقدم جنگ (قبل
و بعدازهر عملیات) ساخت انواع پل به خصوص پلهای شناور،
مرمت خاکریزها ،ساخت و نصب سنگرانفرادی و گروهی،
سایت موشکی و ایجاد باند ویژه بالگردهای جنگی و تدارکاتی
غیر قابل انکار است.
وی در ادامه گفت :سازمان جهاد کشاورزی با اختصاص
دوغرفه و انجام برنامه های متنوع از جمله خاطره گویی و
روایت گویی هر شب توسط یکی از رزمندگان و جانبازان
دفاع مقدس بمدت نیم ساعت  -پذیرائی و اهداء جوائز به
فرزندان و مسابقه طناب کشی بین ادارات و بین گروه های
متفرقه و ایجاد صندوق قرعه کشی جهت اهداء جوائز به
بازدید کنندگان از غرفه سازمان.

سال سوم /شماره دوازدهم /پاییز93

دفاع مقدس
عرصه بروز ابتکارات جهادگران
رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ،با اشاره به این نکته که
جنگ ما یک جنگ نابرابر و از پیش طراحی شده با حمایت شرق و
غرب بود ،می گوید :عشق به حضرت امام خمینی (ره) و پایبندی
نسبت به آرمانهای انقالب اسالمی باعث شده بود تا آحاد مردم
برای حفظ انقالب و دستاوردهای آن هر نوع هزینه ،حتی جان خود
را نیز در طبق اخالص بگذارند .ناصر حیدری پوری ،افزود :هشت
سال دفاع از سرزمین و انقالب اسالمی ایران با حضور مستمر
سنگرسازان بی سنگر ،پرچم افتخاری بر فراز قله های سازندگی
است نهادی که با ایجاد ستادها ،قرارگاه ها و مراکز پشتیبانی
ومهندسی رزمی به رزمندگان و جنگزدگان درتمام زمینه ها از جمله
ساخت پل،خاکریز ،سنگر ،سایت موشکی و باند بالگرد ،قبل وبعد از
هر عملیات ،و همچنین در زمینه های بازسازی و نوسازی مناطق
جنگی بیشترین کارآیی را از خود نشان دهد.وی به نقش جهادگران
و سنگرسازان بیسنگر استان هرمزگان در دوران دفاع مقدس و
حضور آنان در تمام عرصههای اشاره کرد و اظهار داشت :نقش
فعال و ارزنده ی ایثارگران و جهادگران مخلص و سنگرسازان بی
سنگر که طالیه دار پشتیبانی و مهندسی رزمی جنگ در دوران دفاع
مقدس بودند غیرقابل انکار است .رییس سازمان جهاد کشاورزی
هرمزگان ،بیان داشت :پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد سازندگی
استان با داشتن یک گردان در منطقه عملیاتی جنوب (فاو) با اعزام 3
هزار و  9۴۰نیروی رزمنده و مردمی و  ۲3شهید و  ۶۷جانباز و 3
آزاده و همچنین با جمع آوری کمکهای مردمی و ارسال به منطقه
نقش عظیمی را در  8سال دفاع مقدس ایفاء نمود.وی در ادامه افزود:
دوران دفاع مقدس برگ زرینی در تاریخ کشور است که باید با
گرامیداشت یاد آن روزها ،درسها و ارزشهایی که رزمندگان برای
ما به ارمغان آوردند را به جوانان و آیندگان منتقل کنیم.
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کانون همدان
کانون گیالن

در همدان برگزار شد:

همایش تجليل از جهادگران هشت
سال دفاع مقدس

به منظور زنده نگه داشتن یاد وخاطره دلیر مردی های مردان و
زنان ایران زمین در سال های مردانگی و غیرت همایش تجلیل از
جهاد گران به همت حوزه مقاومت شهید شکری پور سپاه ناحیه
همدان انجام شد.
دبیر برگزاری همایش در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار
صبح الوند ،اظهار داشت :همه افرادی که جنگ تحمیلی علیه ملت
ایران را درک کرده اند به هر صورتی که می توانند باید این مهم را
به نسل های بعد از خود انتقال دهند.
کاظم مظاهری افزود :تمامی عزت و اقتدار ایران اسالمی مرهون
رشادت های این دلیر مردان است.
وی خاطر نشان کرد :همه آحاد مردم به ویژه بسیجیان باید راه
شهدا و ایثارگران را ادامه دهند.
دبیر برگزاری همایش جهادگران عنوان کرد :همایش تجلیل از جهاد
گران هشت سال دفاع مقدس نیز به همین منظور انجام شد تا شاید
بتوانیم ضمن تقدیر از این عزیزان گوشه ای از زحمات ایثارگران
را جبران نماییم.
وی در ادامه افزود :ایثارگران یادگاران شهدای ایران اسالمی
هستند که امروز خداوند آنها را برای حفظ کرده تا همه ما از
تجربیات آنها استفاده نماییم.
مظاهری در پایان گفت :در این همایش بیش از  ۲۰نفر از جهاد
گران حوزه استحفاظی این حوزه تقدیر به عمل آمد.
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تأکید نماینده ولی در گیالن طی دیدار با جهادگران کشاورزی استان:

منوط به
تحقق
توسعه بخش کشاورزی است

نماینده ولی فقیه در گیالن در دیدار با جهادگران کشاورزی
استان ،با بیان این که تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام
معظم رهبری منوط به توجه ویژه به بخش کشاورزی است،
یادآور شد :برای نیل به اقتصاد مقاومتی ،آغاز حرکت باید از
بخش کشاورزی صورت گیرد.
آیت ا ...زین العابدین قربانی با تأکید بر کشاورزی علمی،
مدیریت و سیاستگذاری بر مبنای توجه واقعیت ها و عدم تکیه
بر گزارشات و آمارهای اداری و سازمانی و انتقال دقیق
مشکالت استان به مدیران و نیز بیان پاره ای از مسائل استان،
افزود :نظام و دولت ما دارای ویژگی های تدبیر و امید است و
قابلیت حل مشکالت بخش کشاورزی را دارد و مسؤوالن باید
در راستای خدمتگزاری به مردم ،بیش از پیش تالش کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد :اگر مردم از مدیران
ناامید شوند ،به منزله ناامیدی از نظام است.
وی خدمتگزاری در جهادکشاورزی را یک افتخار دانست و
ضمن تقدیر از تالش مسؤوالن استان و کشور گفت :تأمین
امنیت غذایی کشور و حضور در جبهه کشاورزی ،وظیفه امروز
مسؤوالن است.
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در کانون جهادگران جهادسازندگی استان اصفهان صورت گرفت:

نشست مشترک اعضای جدید شورای کانون جهادگران
جهادسازندگی استان اصفهان با رییس سازمان جهادکشاورزی
استان اصفهان برگزار شد.

کانون اصفهان

در این نشست رییس شورای کانون جهادگران جهادسازندگی استان
اصفهان با اشاره به اهمیت و جایگاه کانون جهادگران گفت :تحکیم و
استواری پایههای اسالم ناب محمدی (ص) ،تدوین تاریخ جهاد
سازندگی و تدوین ،حفظ و نشر ارزشها و فرهنگ جهادی ،برقراری
ارتباط و تعامل جهادگران و انجام فعالیتهای فرهنگی ،علمی-
تخصصی در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از
جمله اهداف مهم این کانون می باشد .وی در ادامه به برخی از
مشکالت کانون استان از جمله کمبود اعتبارات اشاره داشت.

در ادامه این نشست ،رییس سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان ،حمایت خود را در خصوص مرتفع شدن مشکل کمبود اعتبارات
اعالم کرد و گفت تا آنجایی که بتوانیم ،به کانون جهادگران جهادسازندگی استان اصفهان کمک می کنیم .گفتنی است ،تعداد اعضای
کانون جهادگران جهادسازندگی استان اصفهان تا کنون  ۶۰3نفر می باشد که معرفی افراد به بانک جهت دریافت تسهیالت از جمله
فعالیت های مهم این کانون به شمار می آید.
همچنین این کانون جهت حل مشکل کمبود اعتبارات پیشنهاد کرده است که به وزیرمحترم جهادکشاورزی پشنهاد ادغام کلیه کانون
ها داده شود تا سازمان ها بهتر حمایت کنند و همچنین با استفاده از ماده  9۵قانون خدمات کشوری بتوان انگیزه کاری شوراها را
باال برده و جبران زحمات آنها بشود.

وزیر جهادی دولت تدبیر و امید بر اهمیت

جهادسازندگی
تأکید کرد
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بر اهمیت جهادسازندگی و
موفقیتهای حاصله در حال حاضر تأکید کرد و اظهار داشت :اگر
فرهنگ جهادی احیاء شود ،شرایط اقتصادی در بخش کشاورزی و
تولید تغییر خواهد کرد .سیدحسن قاضیزاده هاشمی ادامه داد:
مردم در مقولههای مختلف گرفتاریهای شدید دارند ،اما جهاد
میتواند به احیای دوباره بخش کمک کند .این وزیر جهادی یادآور
شد :تمام افراد برجسته کشور روزی جهادی بودند و سابقه فعالیت
در جهادسازندگی گذشته را دارند .وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی گفت :نیروهایی که در سال های اول انقالب اسالمی،
جهادسازندگی را تاسیس کردند در واقع نهالی را غرس کردند که
حاصل آن ایجاد فرهنگ خاص یعنی فرهنگ جهادی در اداره کشور
و خدمت به مردم بود.
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وی نیروهای جهادی را سمبل عشق و خدمت به مردم عنوان کرد
و ابراز داشت :نیروهای جهادی از همان ابتدا به دنبال نوآوری
بخصوص در بخش صنعت بودند .هاشمی با تاکید بر احیای
روحیه و فرهنگ جهادی در اداره کشور گفت :اگر فرهنگ جهادی
زنده میماند و استمرار می یافت امروز شاهد مفاسد اقتصادی
در کشور نبودیم .وی جهاد را به معنای مبارزه علیه جهل وبی
عدالتی دانست و افزود :به دلیل همین شعار عدالت خواهی،
جهادسازندگی توانست ظرفیت اجتماعی زیادی ایجاد کند .وزیر
بهداشت ابراز داشت :جا دارد از ظرفیتهای وزارت
جهادکشاورزی استفاده و لباس خدمت عاشقانه به تن کنیم و با
همدلی و مسئولیتپذیری ،این جسارت را به جوانان بدهیم که با
نوآوری و خدمت ،میزان رضایتمندی مردم را افزایش دهند.
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