ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ راه و
ﺷﮫﺮﺳﺎزی
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﮑﺮﯾﻢ دﮐﺘﺮ داود ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر و ﻣﻌﺎرﻓﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﺤﺮ ﺗﺎجﺑﺨﺶ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی در
ﺳﺎﻟﻦ ﺷﮫﯿﺪ اﻣﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ١٢اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٩٧در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻼﻣﯽ وزﯾﺮ راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ،ﻣﮫﺮان ﮐﻔﺎش ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ،
ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺘﺎدی و اﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،از زﺣﻤﺎت دﮐﺘﺮ
ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر رﺋﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و دﮐﺘﺮ ﺳﺤﺮ ﺗﺎجﺑﺨﺶ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دﮐﺘﺮ ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد طﯽ  ٥ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :در ﻣﺪت ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﻠﯽ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺠﻠﻪ ﻧﯿﻮار اﺣﯿﺎ و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﮔﺮد و ﺧﺎک در
ﺧﻮزﺳﺘﺎن راهاﻧﺪازی ﺷﺪ و ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺶ از  ١٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل  ١٣٩٢ﺣﺪود  ١٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺎ ﺗﻮان  ١٤ﺗﺮاﻓﻼﭘﺲ ،اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﻣﺪلھﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪ و اﻣﺮوز ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ﺟﮫﺎﻧﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارد.
دﮐﺘﺮ ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر در ﺧﺼﻮص ﺗﮫﮏ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﮫﺎﯾﯽ راه اﻧﺪازی
ﺷﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزیھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ارزش اﻓﺰوده ﺗﮫﮏ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎل
زراﻋﯽ  ١٣٩٤-٥در  ١١اﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ از  ٤٢٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ،در ﺳﺎل زراﻋﯽ  ١٣٩٥-٦در  ١٧اﺳﺘﺎن
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ١٠٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و در ﺳﺎل زراﻋﯽ  ١٣٩٦-٧در  ٢١اﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ از  ١٥٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺟﺎری ﺳﺘﺎد و  ٣١اﺳﺘﺎن ﺣﺪود  ٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
وی دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻓﻮق را ﻣﺮھﻮن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺣﺪود  ٣ھﺰار ﻧﯿﺮو داﻧﺴﺖ.
دﮐﺘﺮ ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ھﻤﮑﺎران ،ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻋﺰﯾﺮان آرزوی ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و
ﭘﯿﺮوزی ﻧﻤﻮد.

در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮآﻣﺪی ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﺪ
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻼﻣﯽ وزﯾﺮراه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد :ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮای ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﮏ ﺗﮏ
آﺣﺎد ﻣﺮدم و ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ در ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ھﻤﻮار ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺮآﻣﺪی ﺑﺮﺳﺪ.
وی اﻓﺰود :ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﺣﺎد ﻣﺮدم وﺻﻞ اﺳﺖ و ھﺮﭼﻪ
ھﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺑﮫﺮهوری و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوﻟﺖ دوازدھﻢ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از دﮐﺘﺮ ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر و آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
وﻋﺪهھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ظﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﻮان در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖھﺎی ارﺷﺪ،
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ و از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ،ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺗﺎجﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدﯾﻢ.
اﺳﻼﻣﯽ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﻧﻤﻮد :ﺑﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺎجﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻧﺪه و ﭘﯿﺸﺮو اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺗﻌﺎﻣﻞ ،ھﻤﮑﺎری و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎرﮐﻨﺎن ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺷﺎھﺪ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی از

ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری و ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺟﮫﺖ ﮔﺴﺘﺮش ظﺮﻓﯿﺖ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و
ﻧﺮماﻓﺰاری و ظﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ھﻢ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽاش را دارد ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ
دﮐﺘﺮ ﺗﺎجﺑﺨﺶ ﭘﺲ از ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری از درﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺗﺸﮑﺮ از ﺣﺴﻦ اﻋﺘﻤﺎد وزﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن،
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن
ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺗﻤﺎم ھﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽاش ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺗﺎجﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﯿﺸﺮو و ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﮐﺸﻮر
ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود  ٢٧٠٠ﭘﺮﺳﻨﻞ ،وظﯿﻔﻪ ﭘﺎﯾﺶ و
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﺿﻊ ھﻮا و اﻗﻠﯿﻢ را ﺑﺮﻋﮫﺪه دارد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،ھﺪف اﺻﻠﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽﺑﺨﺸﯽ ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ را "ھﻤﮑﺎری
در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ و رﻓﺎه ﻣﺮدم ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﻨﮕﺎم ،ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و دﻗﯿﻖ" در راﺳﺘﺎی اھﺪاف ﻣﻠﯽ و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد و اﻓﺰود :اھﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ در  ٦ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن اﺳﻨﺎد
ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺑﻮﯾﮋه آﺧﺮﯾﻦ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی در ﺧﺼﻮص ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب و ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ
دوازدھﻢ در ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی وزارت راه و
ﺷﮫﺮﺳﺎزی و اﺳﻨﺎد راھﺒﺮدی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﺗﻮان داﺧﻠﯽ
ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل از ارﺗﻘﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖھﺎی ﺗﺠﮫﯿﺰاﺗﯽ ﺑﺎ ھﺪف ﭘﺎﯾﺶ ﺟﻮ زﻣﯿﻦ در ﺣﻮزه دﯾﺪﺑﺎﻧﯽ؛
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖھﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ ھﺪف ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯽ ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ اطﻼﻋﺎت ،داده و
ﻣﺤﺼﻮﻻت؛ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽھﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺸﺘﺮیﻣﺪاری؛ اﻓﺰاﯾﺶ ظﺮﻓﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ھﻤﮑﺎران و ﮐﺎرﺑﺮان؛ ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎبآوری ﺟﺎﻣﻌﻪ
در ﺣﻮزه اﻗﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ،اھﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎد ﻧﻤﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد :ﺳﺎزﻣﺎن ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﺗﻤﺎم ھﻤﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ در راﺳﺘﺎی ﻋﺰت و
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﮐﺸﻮر ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﻣﯽﻓﺸﺎرد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﻧﻤﻮد :ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ھﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽاش را دارد ،ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
دﮐﺘﺮ ﺗﺎجﺑﺨﺶ در ﺧﺎﺗﻤﻪ از ﺗﻤﺎم روﺳﺎی ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮﯾﮋه آﻗﺎﯾﺎن ﮔﻨﺠﯽ ،ﻧﻮاﯾﯽ ،ﺑﻪﺳﺮﺷﺖ ،اﺣﺪﭘﻮر،
ﺣﺎج ﻻری ،ﺻﻤﺪﯾﺎن ،طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ ،ﻧﻮرﯾﺎن ،طﺮاوت و ﺻﻨﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪ اﻋﻼی ﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﻮد و از دﮐﺘﺮ ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺷﺎن در ٥
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﺸﮑﺮ وﯾﮋه ﮐﺮد.
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