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1396دي ماه* در امر گزینش) ره(مراسمات گرامیداشت سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی 

نشست صمیمی استاندار محترم قم با گزینشگران استان قم

در ) ره(سالروز صـدور فرمـان امـام خمینـی    گردید؛ اعالم برنامه و خوش آمدگویی به حضار و تبریک اله مجید آغاز آیاتی از کالمتالوت جلسه با 
. ماه در امر گزینش، توسط مدیر هسته گزینش استانداري صورت گرفتپانزدهم دي

اندیشی ارائه گردید و پس از آن نظرات و پیشنهادات دو تن دیگر هاي گزینش استان توسط دبیر محترم شوراي همبرنامه گزارش عملکرد هسته
شد و در قسمت پایانی جلسه استاندار محترم قم مطالبی را پیرامون سختی کار گزینش از یک طرف و حساسیت کار از گزینشگران استان بیان

.و اهمیت آن از سویی دیگر را بیان کردند

کـردن  و مقام معظم رهبري مدظله بر هوشمندانه بودن و عالمانه عمل) ره(در هر حال کار گزینش سخت و پر مسئولیت است و لذا امام خمینی
.اندو پی به عمق مسئله بردن تأکید داشته



زیدعزّهاله اعرافی دیدار گزینشگران استان با حضرت آیت

هـاي گـزینش اسـتان گـزارش کوتـاهی از      پس دبیر جلسه شوراي هماهنگی مدیران هستهسگردید؛ اله مجید آغاز آیاتی از کالمتالوت جلسه با 
از آن مدیر هسته گزینش استانداري مطالبی را پیرامون اهمیت کیفیت کار در گزینش و حساسـیت و سـختی   بعد. ها ارائه گردیدعملکرد هسته

سپس چند تن از گزینشگران به نوبه خود مسائل و مشـکالت کـار گـزینش و    . اي از مشکالت در این خصوص بیان کردندکار گزینشگران و پاره
.ها و تهدیدها را بیان کردندهمچنین فرصت

بنـدي مطالـب پرداختنـد و ضـمن     اله اعرافی مدیر محترم حوزه علمیه قم و امام جمعه موقت استان به جمعبخش بعدي جلسه حضرت آیتدر 
اشتر درخصوص بیـان امیـر مؤمنـان در چگـونگی      البالغه و اشاره به عهدنامه مالکاي از نهجتأیید اهمیت و سختی کار در گزینش با بیان خطبه

.ن در نظام اسالمی مطالبی را مطرح کردندگزینش کارگزارا

ایشـان در پایـان جلسـه بـه     . هاي اجرایی مهم و تأثیرگذار دانستند و از آنان تشکر و قدردانی کردنـد ایشان نقش گزینش را در ادارات و دستگاه
.سؤال بعضی از گزینشگران پاسخ دادند و جهت اقامه نماز ظهر جلسه به پایان رسید



هاي محترمشگران استان و خانوادهبا حضور گزین) سالم اله علیها(وبی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومهرغبارمراسم 


