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معلم جلوه ای از قدرت الیزال الهی است 

روز معلم روز بزرگداشت عشق و 
ایثار است

قـم - مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان قـم در دومیـن 
جلسـه سـتاد بزرگداشـت هفته معلم با بیان اینکه برنامه های 
هفتـه بزرگداشـت مقـام معلم امسـال از طریق فضـای مجازی 
بایـد با جدیت تمام برگزار شـود گفت :معلم جلـوه ای از قدرت 
الیـزال الهـی اسـت کـه در قـرآن بـه خوبی به آن اشـاره شـده 
اسـت و روز پاسداشـت وی روز دفـاع از حریـم عشـق و ایثـارو 

تجلیـل از مقـام مردان بی ادعاسـت.
 بـه گـزارش اداره اطـاع رسـانی و روابـط عمومـی آموزش 
و پـرورش اسـتان قـم حمیدرضـا شیخ االسـام بـا بیـان اینکه 
قضـاوت نادرسـت و غیـر منصفانـه در مـورد معلمیـن ظلـم به 
جلـوه هـای ایثـار و فـداکاری اسـت افـزود: آمـوزش و پـرورش 
سـنگر مقدسـی اسـت کـه از ایـن سـنگر مـردان بـی ادعایـی 
برخاسـته انـد کـه با خـون پاک خویـش درخت پرثمـر انقاب 
را آبیـاری کـرده و بـه اهـداف بلند و منیـع انقاب تاپـای جان 

توجـه داشـته اند .
وی در همیـن مـورد افـزود :در قـم مقـدس هـزار شـهید 
فرهنگـی و دانش آمـوز نشـانی از بزرگـی این نهاد مقـدس را به 
تصویر کشـیده اسـت. شیخ االسـام با تبریک هفته بزرگداشت 
مقام معلم و گرامیداشـت یاد و خاطره شـهید آیت اهلل مرتضی 
مطهـری تصریـح کرد: جایگاه معلم  جایگاهی بسـیار تاثیرگذار 
اسـت کـه از آن بـه هیـچ عنـوان نبایـد غافـل بـود . وی بیـان 
داشـت: معلـم واقعی امـروز باید نـگاه اعتقادی و علمـی خود را 
به مسـائل زیرسـاختی آموزشـی و تربیتی معطوف کند و نقش 
خـود را کـه نقش تربیت و انسـان سـازی اسـت به خوبـی اجرا 
نمایـد حمیدرضا شـیخ االسـام تصریح کـرد: معلم همـواره با 
نـگاه تربیتـی بـه همـه معارف بشـری نظر مـی کنـد و تمامی 
تـاش هـای علمـی و عملـی خـود را مقدمـه ای بـرای عبادت 
مـی دانـد. وی با تشـکر از تمامی معلمین عزیـزی که در فضای 
مجـازی بـرای ارتقـاء سـطح علمـی دانـش آمـوزان عزیـز مان 
تـاش مـی کنند گفت؛اسـتان قم با تـاش و پیگیری معلمین 
عزیـز ، مدیـران گرانقدر و همدلی خانواده های محترم توانسـته 
اسـت رتبه هـای برتـر را درتمامی شـاخصه های تعریف شـده 
در شـبکه شـاد درسـطح  کشـور بـرای خـود رقم بزندکـه مایه 

خشـنودی و خرسـندی این مجموعه تاشـگر اسـت.
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان قـم در ادامه سـخنان 
خـود خطـاب بـه مسـئولین برگـزاری هفتـه بزرگداشـت مقام 
معلـم افـزود از هیچ کوششـی بـرای تجلیـل از معلمیـن عزیز 
نبایـد فروگـذار کـرد چـرا کـه بـاور داریـم ایـن معلمیـن عزیز 
بزرگـوار و هسـتند کـه نـور ایمـان را در دل فرزندان ایـن مرز و 
بـوم می نشـانند و بزرگترین خدمـت را به آنـان ارائه می دهند 
وی تاکیـد کرد شـهید مطهـری که رحمـت و درود الهـی بر او 
بـاد نمـاد معلم راسـتین بود و بـه همین دلیل روز شـهادت بی 

را روز معلـم نامگـذاری نمـوده اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه اعالم کرد:

بهره مندی روزانه بیش از یک روستا 
یا واحد صنعتی از نعمت گاز در سال 

98 در کرمانشاه

کرمانشاه - به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
کرمانشاه: شهبازی مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه 
ضمن بیان مطلب فوق، اظهار کرد: در طی سال 98 و با 
تالش مضاعف همکاران شرکت گاز استان 406 روستا و 

واحد صنعتی از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده است.
درراسـتای  کرمانشـاه  اسـتان  گاز  شـرکت  گفـت:  وی 
محرومیـت زدایـی از روسـتاهای اسـتان درسـال 98 طراحی و 
اجـرای گازرسـانی بـه 600 روسـتا را عملیاتـی کرد کـه از این 
تعـداد 193 روسـتا بـا تحـت پوشـش قـراردادن 7707 خانـوار 
درسـال 98 گازدار شـدند، همچنین به منظور کمک به اقتصاد 
کشـور و رونـق تولیـد تعـداد 213 واحـد صنعتـی نیز درسـال 
98 گازدار شـد کـه بـا ایـن رونـد روزانه بیـش از یک روسـتا یا 
واحد صنعتی درطول سـال 98 از نعمت اسـتفاده از گازطبیعی 
برخوردار شـده اسـت. این مقام مسـئول یاد آور شـد: دراسـتان 
کرمانشـاه 2540 روسـتا دارای سـکنه کـه 2233 روسـتا قابـل 
گازرسـانی اسـت کـه از ایـن تعـداد 1714 روسـتای بـاالی 20  
خانـوار قـرار دارنـد کـه هـم اکنـون 1461 روسـتا معـادل 74 

درصد روسـتاهای اسـتان گازدار هسـتند. 

آزاد سازي 11 هكتار اراضي 
شهرکهاي صنعتي قزوین

استان  عامل شركت شهركهاي صنعتي  مدير   - قزوین 
قزوين: در راستاي فعال سازي قراردادهاي واگذاری حق  
بهره برداري در شهركها و نواحي صنعتي استان در سال 
گذشته 1۷  قرارداد منجر به فسخ قطعی قرارداد شده است.

شهركهاي  شركت  عمومي  روابط  بنابرگزارش 
اعام  با   " خانپور  " حميدرضا  قزوين  استان  صنعتي 
اين مطلب افزود: در طي برگزاری دو جلسه هیئت حل 
اختاف و داوری در سال گذشته، از مجموع 36 پرونده 
راكد در شهركهاو نواحي صنعتي تابعه استان  ، هفده 
قرارداد راکد راكد منجر به فسخ گرديد و بقيه پرونده 
هاي مطرح شده در هيئت برابر راي داور و حکم مرضی 
الطرفین و نماينده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای 
یا طرح مجدد  و  ایران منجربه فسخ مشروط  صنعتی 
و اعطاء مهلت گرديده است. وی تصریح کرد:  تمامی 
كه  است  متقاضياني  به  مربوط  مذکور  قراردادهای 
نواحی صنعتی  علیرعم تخصیص زمین در شهرکها و 
استان هيچگونه ساخت و سازي در زمين تحويلي انجام 
نداده اند و آنرا سالیان متمادی راکد نگه داشته اند و یا  
قراردادها  كه با توجه به تعهدات خود در ساخت و ساز 
پيشرفت قابل قبولي نداشته اند و به داليل مختلف راكد 
بوده اند؛  لذا اين پرونده ها جهت تعيين تكليف ، در 
دستور كار  هئيت حل اختاف و داوری موضوع فصل 
)و( قرارداد منعقده فیمابین قرار گرفته است.   خانپور 
این میان 11  از  بررسی شده  راکد  اراضی  به  اشاره  با 
هكتار از اراضي شهركها و نواحي صنعتي در اين راستا 
آزادسازي و خلع يد گرديده اند افزود: اراضي آزاده شده 
در راستاي جذب سرمايه گذاران واقعي صنعت، مجددا 

به متقلصیان واجد صاحیت واگذار میگردد.

اخبار ایراناخبار ایران مدیر جهاد کشاورزی تبریز اعالم کرد؛

کشت محصوالت گلخانه ای از رویكردهای ما در سال جهش تولید است
تبریز- لیال پاشایی: مدیر جهادکشاورزی شهرستان تبریز 
با بیان این که امسال سرمازدگی در این شهرستان خسارت 
در  اخیر  سرمازدگی های  گفت:  است،  نکرده  وارد  زیادی 
شهرستان تبریز به حدود 20 الی 30 درصد از باغات و مزارع 
) شامل 10 هکتار ( خسارت وارد کرد که گزارش اولیه آن 

نیز اعالم شد.
فرامرز افشـانی با اشـاره به این که بخش کشـاورزی یک بخش 
تولیـدی و اقتصـادی در کشـور بـوده و در جهـش تولیـد می تواند 
نقـش موثـری داشـته باشـد،  اظهـار کرد: کشـت محصـوالت کم 
آب بر، توسـعه کشـت های گلخانه ای و افزایش سـطح کشـت های 
عمـودی منجر به توسـعه محصوالت گلخانه ای می شـود که جهاد 
کشـاورزی تبریـز اقدامـات خوبـی در این رابطـه انجام داده اسـت. 
وی بـا بیـان این کـه یکی از برنامه های اساسـی ما در سـال جهش 
تولیـد، کشـت محصـوالت گلخانه ای اسـت، افزود: سـال گذشـته 
نیـز بـا مکان یابـی حـدود 1000 هکتار در راسـتای آبیـاری تحت 
فشـار اقدامـات قابـل توجهـی انجـام دادیـم. وی در ادامـه تاکیـد 
کـرد: کارگروهـی بـه منظـور ارائـه طرحـی در خصـوص حفـظ 
اراضـی سـبزی کاری تبریـز و به ثبت رسـاندن آن تشـکیل شـده 
و در خصـوص ثبـت ملی اراضی صیفی و سـبزی اقدامات اساسـی 
انجـام شـده که امید اسـت بتوانیـم در جهت حفظ آثـار ملی گام 

برداشـته و در بحث بوم گردی و کشـاورزی پیشگام باشیم. افشانی 
افزود: تشـکیل تعاونی سـبزی کاران در مراحل پایانی قرار داشـته 
و عضوگیـری آن نیـز به اتمام رسـیده اسـت؛ امیدواریـم مجوز آن 
نیـز صـادر شـود تـا اهدافـی کـه در زمینه تثبیـت اراضی سـبزی 
شهرسـتان تبریـز مدنظـر اسـت، اجرایـی شـود. وی بیـان کـرد: 
شهرسـتان تبریـز بـا کشـت دو هـزار و 600 هکتار کلـزا رتبه اول 

اسـتانی را داراسـت و امیدوارم امسـال بیش از پنج الی شـش هزار 
تـن کلـزا تولید کـرده و به کارخانـه ی روغن کشـی تحویل دهیم. 
وی بـا بیـان این کـه با وجود بیمـاری کرونا جهاد کشـاورزی تبریز 
تعطیـل نشـد و در سـر مـزارع حضـور یافتـه و اطاعیه هـای الزم 
را منتشـر کردیـم، افـزود: بـه دلیـل محدودیت ها و برگزار نشـدن 
کاس هـا، همکاران ما در روسـتاها حضور یافتـه و با ارتباط گیری 

با کشـاورزان، با بلندگو زمان سمپاشـی، کوددهی و کشت را اعام 
کردند. مدیر جهادکشـاورزی شهرسـتان تبریز ادامـه داد: عاوه بر 
ایـن همـکاران مـا در کانال هـا و شـبکه های مجـازی بـه فعالیـت 
خـود ادامـه دادند و توصیه های کارشناسـی را به گوش کشـاورزان 
رسـاندند. وی بـا اشـاره به خسـارت های سـرمازدگی، اظهـار کرد: 
توصیـه می کنیـم کـه کشـاورزان حتمـا زمین هـا و محصـوالت 
خـود را بیمـه کنند، هر چند در نظرشـان نارسـایی هایی در بحث 
بیمـه وجـود دارد اما در شـرایط سـرمازدگی و... تـا زمانی که بیمه 
نباشـند خسـارتی به آن هـا تعلق نمی گیـرد. وی با اشـاره به فعال 
شـدن صندوق توسـعه زنان روسـتایی در شهرسـتان تبریز، گفت: 
در ایـن راسـتا هیـچ محدودیتـی برای مشـاغل خانگـی در زمینه 
محصـوالت کشـاورزی وجـود نـدارد و هر کسـی متقاضـی ایجاد 
کارگاه باشـد، می توانـد مجوزهـای الزم را دریافـت کنند. افشـانی 
ادامـه داد: شهرسـتان تبریـز در زمینه کارگاه هـای صنایع نیز رتبه 
اول اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. وی در پایـان تاکید 
کـرد: حفـظ امور اراضی شهرسـتان تبریز بسـیار حسـاس بـوده و 
متاسـفانه برخـی دالالن بـه سـراغ تخریـب اراضـی رفته انـد که با 
کمـک دادسـتان تبریز و امور اراضی اسـتان شناسـایی هایی انجام 
شـده و حـدود 100 مـورد از اراضی توسـط اجرای تبصـره 2 ماده 

10 احیا شـده  اسـت.

اصفهان - یحیی مرادیان: مدیرعامل آبفا استان اصفهان از 
مدیران و کارکنان این شرکت خواست با رعایت تمام پروتکل 
سازمانی،  انسجام  شعار  تحقق  جهت  در  بهداشتی  های 

توانمندسازی و ارتقای خدمات تالش کنند.
بررسـی راهکارهـای  امینـی در نشسـت   مهنـدس هاشـم 
درآمـدی بخـش مشـترکین تصریح کـرد: هرچند شـیوع ویروس 
کرونـا باعـث بروز مشـکات زیـادی در جهان شـده اسـت، اما این 
مسـئله باعث نمی شـود تا ما در ارائه خدمات خود به مشـترکین 
کوتاهـی کنیـم. وی بـا اشـاره بـه ایـن که بایـد به سـبک زندگی 
همـراه بـا کرونا عادت کنیـم افزود: دنیـا با این موضوع کنـار آمده 
کـه افـراد باید ضمـن حفظ سـامتی خود، بـه کارهـای روزمره و 
وظایـف شـغلی شـان بپردازند. مدیرعامـل شـرکت آب و فاضاب 
اسـتان اصفهـان در عیـن حـال بـا اشـاره بـه افزایش مصـرف آب 
بـه علت شـرایط ویژه بهداشـتی گفـت: با توجـه به ایـن که هنوز 
سـامانه دوم آبرسـانی اصفهان بزرگ وارد مدار بهره برداری نشـده 
و فصـل تابسـتان نیـز در پیـش اسـت، برنامـه ریزی بـرای تامین 
آب شـرب سـالم و بهداشتی مشـترکین تحت پوشـش در دستور 
کار قـرار گرفتـه اسـت.   وی در بخـش دیگری از سـخنانش حوزه 

خدمـات مشـترکین را خط مقدم جبهـه خدمت رسـانی به مردم 
دانسـت و با اشـاره به ادغام شـرکت های آبفای شـهری و روستایی 
گفـت: بایـد از فرصـت ایجاد شـده برای انسـجام بیشـتر و ارتقای 
خدمـات بـه مردم اسـتان پهنـاور اصفهـان اسـتفاده کـرد. معاون 
خدمـات مشـترکین و درآمـد آبفـا اسـتان اصفهـان نیـز در ایـن 
نشسـت گزارشـی از چالش های ایـن حوزه پس از شـیوع ویروس 
کرونـا ارائـه کرد و گفـت: فعالیت دوبـاره ارزیابان و مامـوران قرائت 
کنتـور آب، بـا رعایـت نکات بهداشـتی از ابتـدای اردیبهشـت ماه 

جـاری آغاز شـد. 

اراک - مدیرجهاد کشاورزی شهرستان شازند گفت: بازدید 
از باغ داربستی تازه تاسیس در روستای بصری از توابع شازند 
توسط کارشناسان باغ مرکز زالیان صورت گرفت ومراحل 

پیشرفت پروژه وسالمت باغ مورد برسی قرار گرفته است.
باغـات  کـردن  داربسـتی  افـزود:  ادامـه  در  امیـدی  فاطمـه 
انگـور افقـی تـازه در باغـداری ایران می باشـد .انگـور از مهمترین 
محصـوالت باغـی دردنیاسـت کـه هم به لحاظ سـطح زیر کشـت 
وهـم ارزش اقتصـادی وتغذیـه ای مـورد توجـه کشـاورزان وکار 
افرینـان می باشـد .ایـن محصول بعنـوان یکی از مهـم ترین میوه 
هـای دنیاسـت وجهـت مصـارف تـازه خـوری وتولیـد کشـمش، 
روغـن هسـته انگور، سـرکه ،آبغـوره و غـوره و داروهـای تقویتی و 

موادآرایشـی و بهداشـتی همچنیـن توصیه های دینـی و مذهبی 
انگـور را بعنوان یک میوه اسـتثنایی و بی نظیر تبدیل کرده اسـت 
. پـرورش ایـن محصول عاوه بر اشـتغال زایی یکـی از محصوالت 
ارز آور کشـور اسـت ومـی توانـد در توسـعه صادرات غیـر نفتی در 
بخـش کشـاورزی، سـهم بسـزایی داشـته باشـد و ایـران در حـال 
حاضـر رتبـه 13در تولیـد ا نگـور ورتبـه سـوم در تولید کشـمش 
را داراسـت. بـرای کاشـت ا نگـور داربسـتی در سـطح یـک هکتار 
حدود یکصد میلیون تومان سـرمایه ثابت نیاز می باشـد وسـاالنه 
در حـدود 18میلیـون تومـان هزینـه جـاری ایـن طـرح اسـت . از 
سـال سـوم باردهی شـروع شـده وباردهی اقتصادی از سـال پنجم 

آغـاز خواهد شـد .

تاکید مدیرعامل آبفا استان اصفهان بر استمرار خدمات 
رسانی با رعایت پروتکل های بهداشتی

داربستی کردن باغات انگور، گامی جهت افزایش 
دوبرابری محصول در شهرستان شازند

اهواز - رحمان محمدی: مدیرعامل و  رئیس هیئت مدیره شرکت ملی 
حفاری ایران گفت: بر اساس برنامه های راهبردی تبیین شده، اهداف 

کیفی شرکت در سال 99  در سه بخش ارتقا می یابد.
مهنـدس سـید عبدالـه موسـوی افـزود: در سـال جهـش تولید این شـرکت مصمم 
اسـت تـا راهبردهـای الزم بـرای تحقـق اهـداف کیفـی را در بخـش هـای کارآمـدی 

عملیاتـی،  رقابـت پذیری و سـهم بازار و بهبود سـازمانی و توسـعه پایدار  ارتقأ بخشـد. 
وی تصریـح کـرد:  شـرکت ملـی حفـاری ایـران  بـه عنـوان بزرگتریـن شـرکت ایرانی 
در زمینـه حفـاری چـاه  هـای نفـت و گاز بـا برخـورداری از مجموعـه کارکنـان مجرب 
و  کارآمـد و ظرفیـت هـای تجهیزاتـی، جایـگاه نخسـت را در ارائـه خدمـات حفاری و 
سـرویس  هـای یکپارچـه فنـی در کشـور دارا می باشـد. موسـوی گفت: این شـرکت با 
نـگاه بنگاهـداری و مشـتری مـداری بـه منظور حفـظ جایگاه خـود اهداف توسـعه ای 
ترسـیم نمـوده که در سـال جاری، اجـرای آن را در ابعاد کیفی با جدیّت بیشـتر دنبال 
مـی کنـد. مدیرعامـل شـرکت ملـی حفاری ایـران افـزود: اهداف مـورد نظـر در بخش 
کارآمـدی شـامل ارتقـای راندمـان اجرایی، بازدهی عملیات و سـرویس  هـای حفاری و 
پروژه هـای کلیـد در دسـت، پشـتیبانی، بهینه  سـازی دسـتگاه  ها و تجهیـزات حفاری، 
بکارگیـری حداکثـری تـوان تجهیزاتـی و منابـع انسـانی شـرکت، تقویـت توانمنـدی 

داخلی از طریق تکمیل ماشـین  آالت موجود و اسـتفاده از ظرفیت های برون سـپاری 
و پایـدار سـازی تامیـن کاال و خدمـات از طریـق اولویت  بندی تقاضاهـای اصلی و تنوع  
بخشـی بـه منابـع تولید باکیفیت می باشـد. وی اظهار کـرد: در موضـوع رقابت پذیری 
و سـهم بـازار نیـز حضـور فعـال در مناقصـات و مشـارکت از طریق روش هـای نوین با 
پیمانـکاراِن توسـعه میادیـن و افزایـش سـهم بـازار حفـاری با رویکـرد بهره  بـرداری از 
مطالعـات بـازار، اولویـت  بکارگیـری خدمـات دارای ارزش افـزوده باال هدفگذاری شـده 
اسـت. موسـوی گفـت: همچنیـن بهبـود سـازمانی، توسـعه پایـدار مقوله هـای ایمنی 
،بهداشـت و محیـط زیسـت )HSE(، ارائـه خدمـات حفـاری، توانمندسـازی و ایجـاد 
انگیـزش کارکنـان،  چابک سـازی سـازمانی از طریق بازنگـری روش های انجـام کار و 
ارتقـای فرایندهـا، اسـتقرار نظام  های کارآمـد یکپارچه مدیریت مالی بـا رویکرد وصول 

بـه موقـع درآمدهـا و مدیریـت هزینه در دسـتور کار می باشـد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:

بر اساس راهبردهای تبیین شده، اهداف کیفی شرکت در سال 99  ارتقا می یابد

پیام شهردار قم به مناسبت روز ملی شوراها
سید  دکتر   ، قم  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
مرتضی سقاییان نژاد در پیامی فرا رسیدن نهم اردیبهشت 

ماه روز ملی شوراها را تبریک گفت.
متن پیام شهردار قم به این شرح است:

بسمه تعالی
شوراها، تأللو نقش شهروندان در تعیین سرنوشت شهر

مشورت و مشاوره جدای از بُعد عقلی، از ارکانی است که دین 
مبین اسام برای آن ارزشی قابل توجه قائل شده است و مؤمنان 
را به استفاده از آن برای انجام امور ُخرد و کان خود سفارش 
کرده است و آن را یکی از راه های پیشگیری و مبارزه استبداد و 
یا به تعبیر امروزی دیکتاتوری دانسته است. در مدیریت شهری 
نیز به لطف فعالیت شوراهای اسامی شهر، عنصر مشورت نقش 
و جایگاهی اثرگذار داشته و استفاده از دیدگاه های مختلف در 
امور گوناگون مدیریتی و در نهایت تصمیم جمعی برای اتخاذ 
بهترین راهکار و راهبرد ارمغانی است که شیرینی و حاوت آن 
را برای اقشار مختلف شهروندان بیشتر و نمایان تر می سازد. از 
سوی دیگر انتخاب اعضای شورای اسامی شهر از طرف مردم و 
شهروندان یک شهر که خود نمایانگر دموکراسی و حضور مردم 
است  دیگر جلوه هایی  از  تعیین سرنوشت خود می باشد،  برای 
که به برکت نظام مقدس جمهوری اسامی ایران و تکیه بر باور 

نقش و اهمیت مردم در امور مختلف مدیریتی و تصمیم گیری 
بُعد حمایتی  نائل آمده ایم. نقش نظارتی در کنار  به آن  کان 
که در طول 23 سال عمر با برکت شوراهای اسامی در بدنه 
است  دیگری  جلوه ی  نیز  است،  گرفته  شکل  شهری  مدیریت 
و  خادمین  فعالیت  کنار  در  مردم ساالری  نقش  و  جایگاه  از 
خدمتگزاران شهر در گستره ای بزرگ از وظایف و مسئولیت ها 
اساسی  قانون  در  شهروندان.  زندگی  سطح  ارتقاء  جهت  در 
تعیین  و  عمومی  مشارکت  تحقق  نیز  ایران  اسامی  جمهوری 
با انتخاب افرادی برای تصمیم گیری  حق سرنوشت شهروندان 

امور شهری در انتخاباتی هم تراز با مجلس شورای اسامی مورد 
تأکید و اهمیت قرار گرفته و این امر نشان از نقش سازنده ای 
و کشور  بالندگی شهرها  و  توسعه  در رشد،  است که می تواند 
عزیزمان داشته باشد. افروخته نگاه داشتن چراغ پرفروغ خدمت 
شورای  در  عضویت  دوران  طول  در  عزیزان  این  تمامی  برای 
ارزشمند  امانتی  و شهروندان  مردم  به  و خدمت  اسامی شهر 
و توفیقی الهی است. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در 
فرا رسیدن  به مناسبت  تبریک  پرفضیلت رمضان و عرض  ماه 
به  شهر  اسامی  شوراهای  تشکیل  سالروز  ماه،  اردیبهشت   9
اعضای محترم شوراهای اسامی شهر درسراسر کشور و به ویژه 
خادمین شهر کریمه اهل بیت علیهاالسام در شورای اسامی 
شهر مقدس قم که خالصانه برای اعتای زندگی شهروندی در 
تاش هستند، صمیمانه از همراهی های ریاست محترم و اعضای 
فرهیخته شورا تقدیر و تشکر می نمایم. امیدوارم در ظل توجهات 
سایه سار  در  و  فرجه شریف  تعالی  اهلل  ولی عصرعجل  حضرت 
والیت نائب بر حق ایشان، حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای 
مدظله العالی و در پرتو عنایات کریمانه ملیکه قم حضرت فاطمه 
معصومه علیهاالسام با کوشش، تاش و همدلی شاهد پیشرفت 

و اعتای بیش از پیش این خطه بهشتی باشیم.
سیدمرتضی سقاییان نژاد - شهردار قم

۱۴


