
مهندس یوسفعلی جوانی رئیس مجمع عالی نخبگان استان مازندران در پیامی فرا رسیدن سال نو را تبریک گفت
سه شنبه, 29 اسفند 1396  ساعت 12:00

مهندس یوسفعلی جوانی ریاست اینبه گزارش روابط عمومی مجمع عالی نخبگان استان مازندران؛ 
 در پیامی فرا رسیدن سال نو رامجمع

تبریک گفت. متن پیام به شرح ذیل می باشد.

  

  

بسم الله الرحمن الرحیم

  

  

یا مقلب القلوب والابصار/ یا مدبر اللیل و النهار

  

  

  

  

یا محول الحول والاحوال/ حول حالنا الی احسن الحال

  

باز عالم و آدم و پوسیده گان خزان و زمستان خندان و شتابان به استقبال بهار میروند تا اندوه زمستان

 1 / 3



مهندس یوسفعلی جوانی رئیس مجمع عالی نخبگان استان مازندران در پیامی فرا رسیدن سال نو را تبریک گفت
سه شنبه, 29 اسفند 1396  ساعت 12:00

را به فراموشی سپارند و کابوس غم را در زیر خاک مدفون سازند و آنگه سر مست و با وجد و نشاط با
فرارسیدن  بهار شورانگیز وترنم این سرود طرب انگیز نوروز و جشن شکوفهها را برگزار مینمایند. 

شوق آفرین طبیعت و آغاز سال جدید شمسی را به همه مردم ایران از جمله مردم عزیز مازندران تبریک
و  امیدوارم عرض می نمایم 

سال جدید، سالی سرشار از امید و بهروزی و موفقیت برای مردم  عزیز  باشد. در  این ایام بهاری یاد
نورافشان شهیدان همیشه جاویدان را گرامی  داشته و  امیدمندم عطر و شمیم یاد فاطمه (س) و

فرزندان شهید آن بانوی آب و  آئینه،  روشنی بخش زندگی مردمان مهربان این سرزمین ایمان خیز و
دیار عالمان  آگاه و  مجاهدان بیدار و نیکان ماندگار باشد.

  

  

خدایا؛ همگان را مشمول لطف و کرامت بی مُنتهای خویش و سال جدید را سالی سرشار از پیشرفت و
تعالی و موفقیت قرار بده. انشاءالله

  

  

بهارتان روح افزا، عیدتان مبارک و جانتان در ولای حضرت دوست روشن باد.

  

  

والعاقبه للمتقین

  

  

یوسفعلی جوانی قادیکلایی
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رئیس مجمع عالی نخبگان استان مازندران
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