
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 االحال  احسن  الی  حالنا حول  االحوال، و  الحول  محول یا  النهار،  و  الیل مدبر  یا االبصار،  و  القلوب  مقلب  یا
 

، بهاری ویگر را وجرب  و حلول ساال ددید را ور  نماییم و ب  خداوند متعال را شاارریم ر  وویی  ووبار  ننای  یرموو وا ور ذرر ایا 

 .نعم  سالم  و رحمتش سجدة شکر ب  ورذاهش ب  دای آوریمپاس  

، نشا  و محت  اسا  و ، روز آماو  شادن برای وحقق  حارمیق  الهی بر دهان و پیا  آور ووساتییاوذار پرارج نیاران  ب  ننوان نوروز

 .اسا  نوروز واالی   و  وهندة ویژذی بردسات نشاان   نوروز و همة وساتورا  اساالمی و وساتورا  بارذان ما وربارة   نوروز همة سانتهای

ما ب  ننوان یک سان    ور رشاور نوروز .، وصامیم نو برای آیند  اسا ، رروار نوچرار  یرارسایدن ساال نو همیشا  نوید باش ایکار نو

 .، آغاز وغییر و وحول و والش برای بهتر شدن ور ومامی ابعاو و ارران زندذیرهن آغاز نو شدن اس 

، یروایی  وا ر  با نیم نگاهی بر ریتار و انمال ذرشات   ، ذرر نمری رووا  از انساان را یاوآور می ذرووذی طتیع  و آغاز ساال نوآری واز

ب  شااما همشااهریان ر  ولی نعمتان وا عی     . وویی  ذروید ر  ب  ننوان خاو  و خدمتگاار از وریچة این پنجر روشاان را ر م بانیم

 .وتریک نرض نماییمرا  نوروز رشور می باشید

، با اساتعان  از ورذا  خداوند  اور و متعال و اروا  پا  و مههر شاهیدان  اسا نیاو شاعتانی   ر  مقارن با ا 1400امیدواریم ور ساال  

همیشا  سارایرازمان و بهر  ذیری از منویا  مقا  مع م رهتری و حرر  ور مسایر وحقق  اهداا نامگراری امساال با اساتااو  از روحیة  

، صااامیمی  و و خدم  صااااو ان  ب  ن ا  مقدس اساااالمی بکار ذیریم و با وعامل  رضاااایتمندی مرو    ساااه   دهااوی برای اروقا

 .بگروانیمدعاری   نصیب شهر و شهروندان   ،ومامی ولسوزان وس  آوروهای بسیار ذسترو  و بارذی   همکاری

های شاهدایی همانند شاهدای انقالب،  امنی  ر  مدیون حماسا  و ایاارذریهای رییع یهم ور ساای   هموار  بلندای نلم و معری  و  ل 

و آشاتی با طتیع     ،ها ب  همویاع مقدس، مدایعین حر  و مقاوم  همچون حاج  اسام سالیمانی و ابومهدی المهندس و احترا  انساان

ر شاا  و بر  طتیع  و رو  حارم بر آن شاکل ذریت  اسا  و حای   واریگ ذواهی بر این مدناسا  و با الگوذیری از نسایم بیداری ب

 و.معهر نمو ها و ریتارهای یروی و ادتمانی را ولهیف وووان ذاتارها، رنشمی

؛ ویترینی شااا از خدما   دعاری ی شهرواری  با ومامی یراز و یرووهای خوو ذرش  و رارنام  نملکرو یک سال ذرشت   1399سال  

ها و ا داما  ر  حاصال همکاری ورون ساازمانی و برون ساازمانی بوو  متعدو و متنوع را ب  نمایش ذراشا . امیدوار  ر  این یعالی 

مورو رضااای  ح  وعالی، اما  زمان نجل اهلل وعالی یرد  الشااریف، حفاار  یاطم  معصااوم  سااال  اهلل نلیها و مرو  یهیم و بصاایر 

 .باشد  ری دعا 

های مجدان  و خدما  ارزند  و همچنین  از ومامی همشاهریان یهیم، مدیران و همکاران خانواو  بار  شاهرواری باب  والش  همچنین

نایا یراهم سااختند؛    شاهرها ر  با همدلی و همکاری بساتری برای خدم  رساانی و ووساع  هم  مدیران و همکاران ساایر وساتگا 

 م.وشکر و  دروانی نمای

ور اینجا دای وارو از ومامی رساانی ر  هنرمندی مههر خوو را ور شارایح حسااس و ساا  ب  زیتایی متجلی سااختند  دروانی نمایم.  

های ماتلف اواری و خدماوی باصاو  دهاوذران نرصا  ساالم ، پاشاکان و نایاانی همچون همکاران محتر  شاهرواری، وساتگا 

نشاانان و رلی  خاومان شاهر ساالم  یعنی پارتانان، باغتانان، نیروهای خدما  شاهری، آوش  پرساتاران واالمقا ، ساربازان ذمنا  نرصا 

  .آرزومند  برایشان  را  مویقی   و  وندرستی  سالمتی،  و نموو   وشکر و  وقدیر  آنها از  ول  ژریای  و   لب  صمیم از  اس   الز   ر 

 

 دهانتاش نجف زاو 

 شهروار دعاری 


