
 

جانبازان ما، در تمام دوران جانبازى در حال مجاهدتند. اين فضيلت، مخصوص 
  مقام معظم رهبري(مدظله العالي)                                                .هايشان است آنها وخانواده

 

و همزمان با ايام مبارك شعبان المعظم خداوند متعال را شاكريم كه فرصت عنايت كرد تا         
در جمع جانبازان گرانقدرمان از  ،روز جانبازو  (ع)حضرت ابوالفضل العباس با سعادت ميالد روزسال

  حاضر باشيم. سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مجموعه ي همكاران 

بارها با كالم الهي خود جانبازان را مورد تفقّد قرار داده،  عليه) رحمه اهللا(حضرت امام خميني            
  آنها را مايه سرافرازي ملت ايران خوانده اند. 

هشت سال دفاع مقدس دوران آزمايش بزرگ الهي بود و آنها كه در آن ميدان جان فشاني           
مودند. اما جانبازان دالور، هيچ گاه مسئوليت خود را تمام شده كردند، افتخار دنيا و آخرت را كسب ن

هم ، در سنگر ديگر كه همان به جهاد و كوشش مشغولند. و امروز  ،تلقّي نمي كنند و تا لحظه وصال
سنگر آموزش ومهارت آموزي به نسل جوان سرزمين است ، از هيچگونه كوشش و تالشي در جهت 

  ورزند. پيشبرد اهداف سازمان دريغ نمي

در اين مجال و در اين محفل نوراني، ما جمع حاضر به نمايندگي از طرف جانبازان سازمان            
با اداي احترام به روح بلند حضرت امام خميني (ره) ، با تجليل از آموزش فني و حرفه اي كشور 

و همسو و همگام با سياستهاي دولت رهبر معظم انقالب اسالمي  تاسي و پيروي از منوياتشهدا و با 
  مي نماييم:بر اصول ذيل تاكيد تدبير و اميد 

ما با پيروي از رهبر عزيز و جانبازان تنها در ميدان هاي نبرد پيشتاز نبوده اند. امروز  -1
بوده و از هيچ تالش و كوششي  در تمام صحنه ها با قدرت به فعاليت مشغول،جانباز خود

  مقدس جمهوري اسالمي فروگذار نخواهيم كرد.در راه اعتالي نظام 

- در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) سال اقتصاد مقاومتي: توليد -2
، با رياست محترم سازمان پيمان مي بنديم كه در راه بسط اشتغال نامگذاري شده است

تمام تالش و گسترش فرهنگ مهارت آموزي در راستاي ايجاد اشتغال پايدار در كشور 
 ي خود استفاده نماييم.ها تمامي ظرفيتخود را مصروف داشته و از 



 

و كار گروهي  ،هم افزايي همكاري ،همدلي ، ايجاد و تقويت روحيه ي اتحاد بر ضرورتما  -3
اهداف مقدس به عنوان تنها راه محقق ساختن  ،با روحيه ي بسيجي در سازمان متبوع

 سازمان تاكيد مي كنيم.

و تكليف از تالشهاي دلسوزانه رياست محترم سازمان در اعتالي  برحسب وظيفه -4
فرهنگ مهارت آموزي در كشور و نيز رسيدگي به وضعيت منزلت و معيشت همكاران 

 ، تجليل و سپاسگزاري مي نماييم.تقدير

ما بر مهارت و مهارت آموزي به عنوان كليد حل مشكل و معضل بيكاري جوانان عزيز  - 5
 داريم.تاكيد كشور صحه گذاشته و 

ي رياست محترم سازمان هاي صورت گرفته  اعالن حمايت همه جانبه از تالشما ضمن  -6
به مجدداً بر آموزش هاي فني و حرفه اي ، در اعتالي فرهنگ مهارت آموزي در كشور 

موفقيت كشور در رسيدن به  اهداف وچشم انداز متعالي كشور تاكيد مي عنوان رمز 
 نماييم.

با تقديم خالصانه ترين  وبا ارج نهادن به ايستادگي ملت بزرگ ايران  در خاتمه              
اسالم و  هاي انقالبو كساني كه در راه آرمان  گرانقدر و امام شهداها به ارواح شهداي  سالم

و از رياست محترم سازمان كه  تقدير و تشكر مي كنيم. به سهم خود  ،تالش مي كنند 
، صميمانه تشكر و دنما قرار داداين فرصت را در اختيار ، مشغله ي كاري بسيار عليرغم 

  قدرداني مي نماييم.

 

  والسالم عليكم و رحمه اهللا                                                                                                 

 


