
پاییز با خود شــور می آورد و قاصدك ها 
می دهنــد،  مــدارس  بازگشــایی  خبــر 
درختــان آمــاده می شــوند تــا بــا شــوق، 
برگ های رنگارنگشــان را چون كاغذهای 
رنگــی بــر ســر كودكانــی كــه مشــتاقانه 
بــه مدرســه مــی رونــد بریزنــد و ســارها 
صــف  درختــان  انبــوه  شــاخه های  بــر 
كشــیده  اند، تا آوازهای گرمشان را بدرقه 

كنند.
بــار دیگــر فصــل » مهــر« از راه رســید و 
صحیفــه نورانی دانش با انگشــت تکاپو 
و تــاش دانــش آمــوزان، دانشــجویان، 
هنــر جویــان و صاحبــان كســب علــم و 
كمال ورق خورد و مائک بال خود را برای 
حضور آنان گسترانیده و توفیق خدمت 
را بــه تنــی از بندگان خــود عنایت فرموده 
اســت.  همــان گونــه كــه فروردیــن نویــد 
بخش حیات مجدد طبیعت است، مهر 
مــاه یــادآور شــور و شــعف و جوشــش و 
كوشش آموزندگان دانش و پرورندگان 

بینش است. 
اهتمــام بــه دانــش انــدوزی بــه همــراه 
تربیــت و اخــاق اســامی، هماهنــگ بــا 
فطــرت خداجــوی آدمــی و قریــن بــا دیــن 
بــاوری و ایمان اســت و دوبال پیشــرفت 

و تعالی آدمی را به همراه دارد. 

موفقیــت تحســین برانگیــز شــما در 
ســال تحصیلــی 1400-1399 نشــانه ای از 
تربیــت و تعلیــم صحیــح و الگــوی یــک 
الگــو  ایــن  و  خانــواده فرهنگــی اســت 
نویــد بخــش  گســترش تعلیــم و تربیــت 
توامان و یاد آور شوروشــوق وجوشــش 

وكوشش بی وقفه و مداوم شماست. 
بــی شــک بالندگــی فرهنگــی، پــرورش 
استعدادها  و سامتی فرزندان ،كاركنان 
و خانــواده بــزرگ شــركت ایــران خــودرو 
تبریز توام با نشــاط و شادابی اصلی ترین 
رســالت ایــن مجموعــه بــزرگ صنعتــی و 
تولیــدی اســت و بــرای نیل به ایــن آرمان 

و  تــاش  هیــچ  از  متعالــی، 
كوششــی دریــغ نخواهد 

كــرد. تقارن هفتــه دفاع 
بهــار  بــا  را  مقــدس 
دانش و تعلیم و تربیت 

گرامــی داشــته  و 
ســال  آغــاز 

تحصیلــی جدید را به همه دانشــجویان، 
دانش آمــوزان و بویــژه فرزنــدان بــزرگ و 
كاركنــان دلســوز  و پرتــاش مجموعــه 
خــدوم ایران خــودرو تبریــز تبریک عرض 
می نمایــم و بــرای همــگان دســتیابی بــه 
ج عالــی، دینــی و اخاقــی، تــوًام بــا  مــدار
موفقیــت، بهــروزی و ســعادت را از درگاه 

خداوند متعال خواهانم.
 امیــد اســت ایــن تقــارن و هــم زمانــی 
خجســته، آغازی بر یک حركت پرشــتاب 
در مســیر شــکوفائی و بالندگــی كشــور 
عزیزمــان باشــد.  از درگاه یگانه ســبحان 
بــرای تمامــی عزیــزان در ســال تحصیلــی 
جدید، موفقیت، بهروزی و نیک فرجامی 

آرزو می نمایم.  
 بــا امیــد به این كه بــا بهره مندی از 
ارزش های بومی ،ملی و دینی شاهد 
رشــد و شــکوفایی اســتعدادهای 
شــما  مــادی  و  الهــی 
جهــت  در  عزیــزان 
نیــل بــه توســعه 
پایــدار انســانی 
دیــن محــور و 
علم محــور در 
جهــان كنونی 

باشیم.
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پیام تبریک   حمید  حاجی زاد منصور مدیر عامل شرکت ایران خودروی تبریز  به دانش آموختگان ممتاز

بالندگی فرهنگی فرزندان خانواده بزرگ ایران 
یز رسالت این مجموعه است  خودرو تبر

دانش آموختگان ممتاز 
شرکت ایران خودرو تبریزدر سال تحصیلی 1399-1400

فاطمه ستوده

ج زاده ارسالن فر

طاها به برلیان

ج زاده امیر حسین فر

محیا علیپور محدثه قاسم پور حامد ولی زاده عطا اله  نجفی نژاد برهان دین آبادی پارسا جالب طاها  قلی پور پرهام کاظمی پرهام مردی پریا علی افسری حنانه صمدی پویا تقی زاده میالد حقیقت نژاد

مانی صدقی

آیهان قربانپور

امین اصالنی

محمد جوادی

آیسو غیوری

نیکو نیک قدم

امیرعلی صالح هشترودی

کیان قلی پور شایان

علی علیزاده

محمد عبدی

پارسا جهانگیر

شایان نوری

یاسمن شوکتی

یسرا قاسم پور

الیسا میرزاجانی

کوثر دهقان زاده

مهدیه ستوده

نوید علیوند

ترنم وثوق

هستی طلوعی طاها کاظمی الیسا سعادت حسینیان امیر حسین سیفی ثنا عزیز پور

نوید رحیمی فرد

امیر رضا اخوی

اسرا بیگ محمدی

 دانش آموختگان ممتاز ایران 
یز پایه ابتدایی خودرو تبر

محمد امین حاجی زاد 
منصوری

طاها درون پرورمسعود رضا محمدیال آی جباری
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حامد عبدی امیر حسین ابراهیم زاده امیرمهدی ابوالحسن زاده امیر طاها علوی نیل آی پور تراب ثانی ج زاده امیر فر ابوالفضل حاجی زاده امیر حسین جعفرزاده مائده پورعظیم وهاب ابهری الناز نعمتی الله

عرفان فالح پور مهدی سلیم سرند

نیما گلزاراسرا اسدی حمید رضا متقی اصل امیر علی رضایی حامد کریم پور آیتک محمدی سویل آی  پورتراب  ثانی کوثر زمانی پریسا جالبآیسان حیاتی علی تقوی

علی اصغر حنیفه پور ع امین علیرضا سرمدیسید آروین زار پرهام علیزاده اسما نجاری هانیه پور عظیمهستی آزادی پارال پاشازادهالوین اسماعیلی یسنا حسن پور نسترن قلی زاده

محمد جمالی

امین پور اسمعیل

امیر محمد آسیا بخش

مهدی علی اصغری

محمد محمدی

انیس عبدالهی

فاطمه محمدی

تینا زینالی

نیما فریدی

مجتبی محمدی

محمد کیان کرمی

هستی فروغی

صبا دربانی خسروشاهی

محمد محتشمی الینا آذری حسین قلی زادهعلی سان پور ابراهیممهد ی یار پور ابراهیم حسین محمدی امیر حسین حبیبی محمد پارسا ولی پور فرد عرشیا لطفی ابوالفضل رحیم خانی

کوثر علی اصغر پور

امیرحسین میر حسنی 
فردین

سیده هستی هاشمی

امیر رضا عبدالهی

آیسل کرمی

امیر محمد کاظمی

الینا نجفی

نازلی سلمانی اقدم

علیسان رنجبری

حنانه نصیری

اسرا قربانیملیسا کرمی

پارال حکیمی
امیر محمد ضیغمی 

خسروشاهی

مهال مهریاری

امین حسینی

فاطمه کریم پور

زهرا جعفری فرد

آیالر حیاتیآیهان حکیمی

دانش آموختگان ممتاز 
شرکت ایران خودرو تبریزدر سال تحصیلی 1399-1400

نیایش استوا طاها احمدیان آنیسا عبادپور سبحان علیزاده عرشیا خدایی  محمد مهدی پور عظیم طاها ذریه سارا  ذریه مهدی موسوی زهرا قربانی یگانه ولی زاده محدثه غفاری

فاطمه بقاله اقدم افشین بابائی بنیامین شکر زاده نیایش شقاقی آیسان داداشی فرهان قربان پور امیر علی ذابحی

هادی روح الهی

آرین سپهری

 دانش آموختگان ممتاز ایران 
یز پایه ابتدایی خودرو تبر

امیر مهدی قربانی گلشن امیر محمد حسین پور مهنا زارعی پور پارسا  علیپور آرتا شریف دخت اسرا داداشی  اسرا نظیری امیر مهدی فرشباف  رها افشاریآیسان گل میزراییسام ولیپورپرنیا علیپورامیرحسین اژدری 

آرتین وحیدی



ضمیمه رایگان روزنامه جام جم در آذربایجان
 شنبه 3  مهر   1400    شماره 6041

دانش آموختگان ممتاز 
شرکت ایران خودرو تبریزدر سال تحصیلی 1399-1400

یسناکاتب محنا سادات موسویان

اسرا اکبری ثنا بابایی محمد مهدی نوری امیر محمد عبداله زاده زهرا قربانی دولت آباد زینب شورایی یلدا قهرمانی ثنا بایرام خواه ثنا تاری زاده مائده جواهری بناب نازنین زهرا پناهی تنا آقاجانی آ

علیسان بدلی آنیسا موسوی فاطمه شوری علی رضا شوری ثنا دادگر مهدیار قربانی محیا ملکی محنا عباس زاده مهدی اردشیری رقیه پاکبازثنا زاهدی

حدیث صادق زاده محیا رضایی ج زاده ایلیا فر محمد سام جعفریان نازنین سروری علی صفری امیر مهدی سلمانی محمد رضا زینال زاده سانای رضازاده علی اصغر قربانی دولت آباد مهنا پیر مرد

سارینا نجفی طناز خدا بنده  لو

اسرا قهرمان زادهزهرا  فکری علی سام حبیبی کیا امیرحسین عبدی دانیال نامور اسرا خدامی  خسروشاهی سویل صمدی سپیده نوری زهرا حافظیفرزام رحمانی غازانی تیال بنی اسد آ

تنا جمالی آ اسرا حالجایلیا برزگری یزدان موسی پور سلوی محمودی علی خیر الهیمهدی یار فروردینی ابوالفضل سهرابیسپهر نظری امیر رضا قصابی فاطمه اکبر زاده

اسرا حدادیان

امیر محمد  قضاتی

رها جلیز

اسرا باللی

ال آی گلشن

محمد طاها رحمانی

الین گلشن

آرش وحدتی راد

مهدی قاسمی

حامد کارگری خرسند

زهرا صالحیان

هانا قادری راد

رها باللی

مهدیس خدایی مبینا احمدی بیتا محمدیعلی قنبرنژادمهنا علیزاده اسما صالحی الینا تقی باویل سفالیی امیر رضا انتظام محمد دلیر هروی یاسین گرامی نیاایلیا انصارین

محمد مهدی باللی

پارسا جاهد

صدرا صولتی

محیا  حسینعلی زاده

متین برزگری

آراز محمد جعفری

اسما تقی پور

مهتا علیپور

امیر رضا حسین پور

محمدرضا شاپوری

آرمان صادق زاده

یسنا گرامی نیا

عرفان رنجبری

ستایش سرداری

باران  باالپور

ماهان درخشان

محمد مهدی پرنیانمهنا علیزاده

کوثر نجفی مجید ع فاطمه زار علی قربانی فر علی قاسمپور عطا جباری رنجبر طاها کعبه سلوی جمالی سادنا مستانه  پرهام نصیرزاده  آیلین افشاری  الوین مرتضویامیرحسین شفاعتی

محیا فرامرزی نیکان اسدپور  نیکان نوروزی  اسرا اسماعیلیمحمدپارسا صادقیهلیا نظامی کلجاهی عرشیا اصغری

 دانش آموختگان ممتاز
یز پایه ابتدایی  ایران خودرو تبر

امید نقدی شایان

مهدی راهوار 

طاها فرامرزی 

امیر محمد کریمی
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موسی نشده، کلیم کی خواهی شد؟    
در طور رهش، مقیم کی خواهی شد؟

تا جلــــــــــوه حق، تو را ز خود نرهاند
با یار ازل، ندیم کی خواهی شد؟
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اسما زاهدی مائده خیر الهی ابوالفضل پور عظیم امیر حسین غفاری محمد رضا غفارپور میترا بیدار طبعی صبا دادگر مائده غفاری پور امیر مهدی غفاری پور زهرا اکبر زاده علی پور فتحی عرفان ناموران

میالد دهقانیثنا اکبری

مهرداد کرم زادهمیر هادی حسین زاده ثنا اقبالی السا وثوقی اوختای سبحانی محدثه رستمی محمد جنگی سینا حسن زاده الهه جاهدی زهرا محمد علی پور مه نیا عباس زاده

سلما ابهری آرزو دستگردی زاده

ج زادهالهام نعمتی الله عرفان فر محمد امین زمانی امیر پوراسمعیل بهناز دانشمند پرهام حکیمی النا طلعت روهما بیدار طبعی عرفان عباس زادهمبین نوروزی فر فاطمه مالک کهنمویی

آی نور نجف تومرایی مبین احمدیامیر حسین انصارین ریحانه رنجبر مهیا زینال زاده مهدی جبرئیل پورهادی حسینی ثمین بناگذارعلی نجف زاده آیدا همت جو مبینا زارعی پور

میالد رحیمی فرد

آیلین یزدان پرورعسل ملکیحنانه حنیفه پور زهرا گلزار محدثه سلمانی نگین اسکوچیان

زهرا گل محمدی علیرضا  غفارپور حدیث سادات رحیمی مبینا عبدی
موسوی

علی بقاله اقدم فاطمه مردمی اسما سخاوتی سجاد دانشمند محمد حسین زمانی مجتبی محمدی

حسین گل میرزایی بیتا شریف دخت مائده دهقانی  ع مهدی زار هستی حسین پور 

پایه متوسطه  دانش آموختگان ممتاز شرکت ایران خودرو  تبریز

عرفان فرحناکزهرا اسدی

پریسا نیمه فروش مهنا جعفری

مهدی بی مکاناحسان نوروزی

عسل رنجبریمهدی عبدالهی

سحر زمانیمهدی برزگرزادهامیر رضا معصومیان

وحید نقدی شایان

دانشجویان ممتاز 
یز شرکت ایران خودرو تبر


