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 ديدگاه فرماندار 

 فـرمـاندار ســــالم 
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 توجه
لغاید  ن دش شد           31/297931دوره آموزشی ویژه فرمانداررر  دایارننصدباا رز روز شد                

در   رز سوی معاون  آموزشی مرکز مطالعدا  رربد ردی و آمدوزز وزرر  کد ور               31/297971
مجصمع آموزشی، فرب گی و ورزشی خزرآباد ساری برگزرر گردیا. در رین دوره م احثی ندرررمو             

موضوعا  سراسی، بحرر ، ث   رحورل،توسع  دول  رلکصرونرک      
، رقصبادی، م دابع رندنانی، رمورردصمداعی، رم ردصی ورنص،دامی،             
موردمخار، عمررنی ، حررسد  ، مدایری  عمرکدرد، رز سدوی               
منون  ک وری مطرح گردیا. یکی رز محوربدای ممدا ریدن             
دوره یرانا  د اا آقای مم اس مقرمی رسصانارر محصرم تمدرر       

و   48نرررمو  چالش بای سراسی فرماناررر  بود ک  در شماره        
م عکس گردیا. با تود  ب  ربمر      »سالم فرمانارر«ن ری   41

موضوع رز فرمانارررنی ک  موفق ب  دریاف  نگردیاه رنا، تقاضدا      
 می شود ب  رین دو شماره رز ن ری  مرردع  فرمای ا.

رما خارونا س حا ، فرسصادگا  خدود رر رز           
ن،ر عزم و رررده، قوی و رز ن،در ادابدری،           
ضعرف و فقرر قررر دررد، ولی توأم با ق اعصدی    

با رر نرسازد، بر چ ا فدقدر           ک  دلما و چ ا   
با رر رز ناررحصی      با و گوز    اابری آنما چ ا  

آزرد. )در دما  مع وی، قوی و نرروم دا            می
آنیش بودنا.(    و در دما  مادی، ساده و بی      

خورس  برری برگزیاگا  خود      خارونا رگر می  
بای خرم و قبربای مجرل و رمکداندا            باغ

تورنن  ولی رو بدرگدز        عالی قررر دبا، می 
خوربا مردم شخبر  کارگزررر  دی دی        نمی

رر در مال و ثرو  و ت خدبدا  ادابدری          
بای ورقعی غافل شوندا و         بارن ا و رز ررزز   

باف بعث  ک  تربر  رننا  و تدکدمدردل             
  رخالق کریمان  رس  ناکام بمانا.

مکارم رنخالق، 
 764ص

 كالم امام علي علیه السالم

خامصگزرری ب  مردم رفصخار رس  ولدی ب قد         
محروم بایا مورد تود  خاص قررر گررد بد  دو     

 دلرل:
ن صر انی آنما   -.7رحصراد ا  بر صر رس    –  3

 رز ن،ام دای تر و بمر گی رس .

در د م  با چ  کنانی بودنا، خرری رز ریدن      
نولارربا، مرفما  دامع ، رز رین بدی دردبدا،      
ری ما د گ رر حس نکردنا. رگدر چمدار روز           
با آ  شمر مورد تمادا بود، آنما سدورر بدر      
ماشر  ا  می شانا و ب  ددای دیگدر مدی        
رفص ا. ری ما آ  مردمی نرنص ا ک  دول  بایا    
برری آنما خودکد ی ک دا، عامد  مدردم رر            
درشص  باز، یع ی بمانمایی ک  در د گ بدا        
تو بنص ا، در م کال  با تو بنص ا، سخصی     
با رر با تو تقنرا می ک  ا، غا تو رر رز دل    
می زدری ا، خودشا  رر سپر بالی تدو قدررر          
می دب او صادق ا، ن  عافر  برد  بدای          
نررو، نرخور و نرخوربی ک  برچ وقد  بدا          

  قانع نمی شونا

 كالم رهبري

312191971 

 خانا ع،رمی )م اور معاو  بماب گی رمور رقصبادی و توسع  م طق  ری(

 مایر منئول
 ربورلقاسا ربگذر
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