
د  وردان درو: 

یآیناهغرمکست با خودد

کا ود ر هد - تصا ر
 دصو نو ایآ ا و
 گر با .یس مک ر یا
 ر   کا ،عمتو
هاوخودد. مینا
 مهوی اش ار
ر ر حا اآ و نع صو
د یز   ی . بو و 
و   اآ  ا د اذر
اش ار  ا و د طر ر
ند و نع  طا مهوی
و  سا ر  و د دنجا
و د اید ار   .  
با   رذ ا ز نظو «
بر  و یم ا تنا ،حصا
وا و ،ا یا ویز  وید مبو
دثر ،۱۴۰۱ ا  و  ر 
از ا  ر  ندآ ا ر
   ا سب ،طعا  و

زاد.« ونع
 ر ایآ  و ا وهر
ق ا د قر آا ر  صو و

.و  شو  و  یای
و انند جم ی ا  ا
کا ع ایآ بنا ر   عتقد
ت .یس ر شو  و 

 د ر ر صو ایآ
د، نتشر یمنو ا چها  و
بنا  ر و  ر ل رتا 

رخودد.
زبر ا فتگو   و عا 
سیا ،نوایآنک ا برآلا
:ف ، د تگا ر یر  خی
تا او ر ت ر و ر 
 نشا نند وید یمیش ا وسند
ها  مکن یر فا ر  ذد ا
 عجا ا مکند ع
ایرایآچنیور چطو

. د تو ن  ر
د نظی عمتو  وا :ف 
با یرتدریس؛
   کا ،عمتو  گر
وها  مینا  ر

خودد.
:  ط  یو  ر
اآ   تعد او م ر
رر ... ج ، ر ،مهوی
ا می ا   و  ر
ل .یس ر صو   د 
ا ار ما .گذ نا  و
ا نوسید ایآ     و ز
ایآ  ب چو ود ر شک

.و شو  موید ا ی
اینی ی :ف
سیا ضا  تر و آها  جیب
 ر عا ی به  فایر

. و
ایآ :زطیو
ر  ا ندآ ود  و  سیا
تذ به ند، فا ا  س ا
ااویزبوشخ ،د
ویم عیی ا وگیرد 
رامیسیوپرد ...
 .و ها چاندآ ینی ر ا
یم صو  احد گر و
و فتد  د تذ  و
تیمو ا زیس ا ۱۰یدا
تریا ا ز نند ا اد،
د، جا شو  نا تقا نیا

فاد. چنیمک گر
ار  م  :ر اید ر
  عد وا  ر ل نند
 ر  عد  ود ر و  اد
 نجا .و  نند  ا و
د ا ا و چ  طرر

فرید؟  
ج ی ا ر  ا ا 
شد  ب  ا :ف  ایآ 

، ا ایآ   شکل  
 توید ا خوید ت بیع بت
 .و و  عی نید، م وا
 شکا ظر اد   د اید وا
فاتا رغییرویذوا جما
  ا یو تا   عی ا چو
ر گزا با   نند ذ ر

ارد.
ا  نید صو :ر اید ر
ا گیر صمیم ا وو ا خود
بیع وند، ار  یو حا 
ود، و  شناید  اند ظر ما 
نو ا  ریر سیا ر   نجا
نا   و ز ل  کرد  و

. دتر ظر ددد 
  ا  و  و عا 
انندنضا  عدچئو
دد و  م تقا و
 م    او و 
 ا ضا  ک نها  نها :ف رد؟
شکد بت  تقاد ر
 فت .گیر یدا ستو  

.م ضو زاجم
آد؟ جا  قاا یصد

 ی  ر ل یر م ر
خا  ور قاا یصد
و مریدا ا قاا ید
و  بت وا  ود ر ا
ورنندریرر
مناد.  سا د یستند،

ضو زا ا :زط  یو  
مکا و  قاا  نها ا  م
،د ضو یز ندماخ  بت  ا
گرد.  بو و  د   ر
ینیگر :فووعا
حق ر م ر    
ر آیایر  وارر
د ر ا تو   اد  و م
 ا :ف .و جا شک مر 
بیع ا یس ر ایآ  ی
ایآ   رر اد  ر 
ینی ندآ ا آ ،وحا
اا  باحا و  اد نند 
  چر دد و ...  ا  ا

. ر  ووا یر ر
شک چا  م نو   :ف 
ر نند  ست طمئ  ند
یر  خودد یو عایا 
اد ا ،و شوودا ر ر
اوایر  ا یفتد فا وا غییر

.ر ود تار  م  و

 رد  ا :دد
    م
  ؛ تردو  و
 ،رد  ارت د
 د  ت رردان و
 و  ان در  در 
   ها

  

ان را  ات  ادی ت  
فلتگ شک ها جتاعی موجب نارضاتی 

تمی شود

ا اتر  ش ود: تصا ،خش طفع
 تغا د چش ت .ر ر تصا سا  یر
دد  اوا داز ما و ر یس

.ورتر تااوبیعوراو
شاار ین ذهسا  - ۲۴تصا
تما عا ر  و اتر  و اد تد ا
ش  و  ک تشانتد.  عتقدد
ا ۹۸ ا اآ    ی  اتر چیس؟ اتر 
دا با عا و .و د جر گر ا نز ر
عا  ر ا ر .و نفجر ر روچ ا 
ا ،  ی د و  او اتر رچند و
عا چرورنا صر؛ دآ
دااعی  رحصی شر و و ا ر
 تصا ،خش طفع .وتر ر ر چندر
سا  ر تاا  ز خ ود: ۲۴ تصا ا فتگو
 شو  ر آد ت  عتقد  .ر ر تصا
،یس  تغا د چش  تا ا ما تذ ا ۱۰
اد د  اوا   ار ما و ر ت

رند.  رتاا ینبیعوراو
دا تیج ،خس ا اتر نک یا ا تصا 
،تمروراشستا،را،نداشکلتر
ود: ، و ج اندما  سئو ،رد ،یسئو
۱۰۰ ضا، ۱۰ ضا، ۵ ا مر فخت اییا ا اا اتصا
یا ا خش د. ر زو تمر   تصا شکل ضا
 ، د یشتر تصا شکل یز یر اا  نک

.و نیدتمروسارد :
   ا شووا ترار  ،تصا  فت 
آتصا ش ر ،دتا  ورگرا
رنستانتری  ا ا خش .او   تر ی 
تما ابک نتری  نتر طع :  سا 
ر مند، ر  تمر  مک ی سا  رنستا
نک ر ل سا  رنستا نتری مند.   شک
ند، هدد  تنتر ا  س ز  فر ییوا تغا
ا   تظا   د. ود یز ر تاا و و
 تصا شکل  د ،ر ح خنا نید  فتما
–ا ا ا ا  ا ریاد تصا  سیر  ر

آد.  تما  ر یآمتر ،اترا
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هر تا کاشبهد منی سئولگرکا
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هر تا کاشبهد

  دد تر د  ای   
 ررن  در رو  ر 1401/0۸/1۵ ا 10 در
  انا نه درس  نه   اا زر
  ر اا زر نرن ره   اا

.ام ر
: رد

اا -1
-2زری اات ات  و اران

 ار    6    رو   رگ  ارس  ژو  درو  ز   
 ا  ار و   164B0141920 ر   ار و    ن   ن  
.  د د   اد    ا    NAAN11FE1HH994708

)/7/7(

9۷-  139۶  اا دروی   ر   و   پا  
 ار  وAAD19XZ3HY675896ا  ار   ۶۸۵ص٣٢رگ 
ر  ٤٨٤QA6B003127Gي د د و  در ار 

)/7/7(. ا

 , اک     : درو  ,رگ   X4 28i و    ب  دروی  ز     
 :  ا  ار,  67 ن   55ج  :    ار,  6  :    و
 ا,  N20B20AB0201204  : ر   ار,  WBAXW3107G0R47895
. ا ار در  و د د   ی ا  :  ا

)/7/7(

 ار        ادو  5 ژو    ری  درو   پا  
 ا  ار و   857 ر   ار ا   ن  66    5  ا
  ائ اد ا  8 ا ار ا NAAM11CA7AE334120

)/7/75(. د ا ار در  و د د وردی

 ا ار و 757    د  ا ا  درو ارت
 /7/7 خار در nas821100e1022962 ا ار و  ن 66 

)/7/77(.ا  ا ار در  و د د

  ز دروی اا  رگ درو :    و :   و 
 NAS831100M5764726 : ا ار  76ج85ن8 :  ار
 ار ر : M15/9421172 و ا ا :  ا ی ی د 

)/7/76(. د ا ار در  و د

ارت   و ارت درو و ارت درو  و ارت  درو 
و ا  و ار  دروی و  اک م دی   رگ درو 
 : ا ار و ی5-8 :  ار و 8 :  و  و  :
   د  ار :  ا ا  557 : ر ار و s1442280160357

)/7/78(.ا  ا ار در  و د د

 ار  وت  م   ا ا  ار ر
 م رپد   ن دره  ادر 6677   و اا
  اری ا ار 576  د د و ا ار 
 ا ری ه ور آ  ر ر  د  اا ا  . ا

)/7/7( .ا ار ٢

 ا ار   در   و   دد  ا    ا    د ارت 
د. اس   0993۷۷۸۸2۷۶ اس   ار ا  د  اا   ا  ا  

)/7/68(

  و   رو    : درو  رگ     7ژو ک   اچ  دروی  ز   
 :  ا  ار    76و6ن  :    ار و     :    و
 ا    178B0022531  : ر   ار    NAAR03FE3LJI05893
 .ا    ا ار   در   و   دد  ا      :  

)/7/6(

 ار و  :  و  و  : درو گر  ارس ژو ز 
 ار و NAAN21CA9BK448446 : ا ار و ن 78-587 : 
  و دد  ر ی نه :  ا ا  85 : ر

)/7/67( .ا  ا ار در

 ار        رو   رگ   6 ژو  درو   ا ارت 
 ا  ار و   163B0166505 ر   ار و   5       ن  ك 
 ا ار  و د د ريا هار ا  NAAP13FE8FJ312322

)/7/7(.ا 

ا ار  گر 5 ا ا 6 اندرو ز 
ارLFB479Q3K150800151 ر ار .NAKSG4329GB136680
)/7/7(. ار ا و   د687ب-6 ن ا

 ار  1390و   گر   انر  دروی پا و  و
 9۶و 99_۷32ار ا  NAAP31EG2BG246407 ار ر 
  141900349۷۵ا ا :   رائ د د و  در ار 

)/7/8(.ا ا

 8 :  و  و  : درو گر   دروی  پا 
 ار  s1412281842185 : ا ار  ۵1۵9 ۷94 ص- :  ار و
ر : 3۷۶24۵ و ا ا :  ا د د و  در ار 

)/7/8(.ا  ا

 ار ۸9 و :  و  و  : درو گر  ارس ژو درو ارت 
  NAAN01CA1AE269076 : ا ار  ۸۸ ن 87ن : 
  و د د  ار  :  ا ا  8787 : ر ار

)/7/87(.ا  ا ار در

  و  د  : درو گر  glx   ز ذروی ژو 405
 ار  8 : ا ار  88 ن 5 ن  :  ار و  :
  و د د ی  :  ا ا  124k0476656 : ر

)/7/85(.ا  ا ار در

 ا و  پا و  ز درو 
 ار,  13۸۸  :    و  ,  رو    : درو  ,رگ  ان   و
, NAAA46AA4AGار ر :  : ا ار, 9۷ن1۷3۷9ط : 
, 88567ا ا   :  ا  د د و  در ار 

)/7/8(.ا  ا

 ار    وه        ا    ار  ر
 اار  در   ادر 331993۶۶03  ۶3۶4 و اا
 ار ا     اد    ادر    _  ا  ه  ر
 ۸4/3_20۵د د  و ا ار ا  . ا اا  د 
 ه،ر اد 4  ، ا   اد  ر ر 

.ا ار   اد_ا
)/7/8(.و 

ر اا ا  رم د هزدی اراس ر ددی 
 ا انز ان یدان داار نا  ای واور ر
د ان اراان  ار ا588  و ار و  و ارت 
 .ا  ا ار در  و د د ر ات ا ه و 
  یدد  ،اسر :آدرس  ر ر  د اا ا 
و ب، رووی اران  ،ان اراان ر ددی ان 

)/7/86(.ا ار 7567:  ،انز
 ر ن هآ

 ار        ا  او  ا    ار  ر
 و ادر اری ر ارد  در   ادر1۸30132۷۶۸اا
 .ا ار ا و  د د139410۶04904 ار ا  اد
  ا   و دآ اد  ر ر  د اا ا
 ار(گ ه)اان ار۶۸۸۷۵   _۶1349ووق 

)/7/8(.ا ار 191۵

»ر  ا هایاا و ر و   نا هآ«
ا 

   ا هایاا و   ر  و    ان  و 3 د 1  در    
ر ب 1390/9/20 و  ری ار 1401۶0310013010090 ر 1401/0۶/24 أت 
ان  ......... ع اد ک ان ر  در و ..  ..  ان 
     ی  ما/ایآ ا ارض و اا ات .....
 .... ار    ..... 240/04 ا  /  ای ا   ک گ
 ..... 33 .....   .... 119۸ و در  دآاد ش ....  11ری   آای/

  نا 3 اد     د  ک را راره  ما
   ا 13 آئ اد و ر  ا هایاا و ر  و 
آه در دو    ا 1۵ رو    روا و  / ی در ها  و 
 ض د   یآر   اص ذ ر ا در اق أت یا رادر رو
ا ا  ارخ ار و آه در رواا  ارخ اق در  ا دو ا ض 
 ا ک فظ ا ض .ا  م و ر ک عو   رد  د ر
  و ا   ادد  دم د  ادرت ض م خار 
    ات رت  در  د    رد  دد 
رئ م  ددا  و در ر  ض در ه ا و دد ا ض، 
  ور  ادرت  رد  ئر ر   ادد  دد  

 ادد  ر   ا ا  ور و ا  ا
1401/0۷/23 .... و  ار خار
1401/0۸/0۷ .... دو  ار خار

رئ در  اد و  ان  -   ری
1392213 :ه ا

  ار  /7/ خاردر رو  ش ود  ا  ا
  آن   د اد ا ذ و  5668  ا  68
ح  ه ع  آه دد. ع ا:  و  و و ع د 
 و دو   م  و  اص ا درد اد. و ر و 
 در اات و زت دو و   و  اک و ات ا و اری 
و  و ای  د و ارج ر .ادرت و وردت الی ا ارا.اح ع 
اب ا   اری و ض  و ری در  اها و ات ا و اری 
 ا ت ذ   ای ل    زو رتر در  ارج و در د
:  ارخ   ت اود ز  : ان هن، هان هن، ش زی، 
ه هن،  آاد - ر ،اان ه درن اری   ،ه هس 
  ارت   ا 675    ،8  ، ار ر
 غ ,, را ی زن هم   ک  ا آای  ادری در ری 
 ار  ی ار ایآ  هم ار  رد 6765  ار 
 ار  ی ار ایآ ا   هم ار  رد 76577 
   76577 ا  ت اود دران  ا :  ورق و 
اد هادر و ه آور    ک ،  ، وت ، رددا، د  و دری 
 اا  : ا  تار .ا    ه ا  ا  اءا
روا ث لار اد  ه درج آه ای   د  .ع 
ا ر  ز  و ور و ا  ا .اان  ادو ر 

)6( نه اری ات ا و   رد


