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 گرامی سالمدوستان 

که انجام است. کاری « زمان»من پیرامون بحثِ مهِم  کارهایهستم.  سجاد سلیمانین م

و  مایه و محتوای گوناگونی برای ایجاد ارزشبوده و از درون «مدیریت زمان»دهم با عنوان می

استفاده بهینه و مطلوب از فرصت زندگی برای مخاطبین خودم است. در نگاه من مدیریت زمان 

های خودم و آنچه در سایت و آموزش« تالش برای استفاده بهتر از فرصت زندگی»یعنی 

 هاست.ای از این تالشهنمونکنم، میارائه 

نویس من از کتاب های دستبرداری و یادداشت، خالصههای باال مشاهده کردیدبرگه درآنچه 

ه در اختیار شما دوستان گرامی و بسیار مهم و اثرگذار دکتر محمودسریع القلم است ک

ی چنین آثاری بحثی است یکی از دالیل مهم برای مطالعه گیرد.یران مقرار میمقمندان به اعال

هایی برای مدیریت زمان ملی حلو راه ی آن باورهادرباره که مقصد دارم« زمان ملّی»به عنوان 

 ایرانیان را بنویسم.

مقرار دارد و من من اینگونه ام، یورها و هدفِ ذهنمن، با من مقطعاً تحت تاثیر نگاهِهای یادداشت

ی اصلی کتاب را مطالعه این است که شما نسخه ی منجدّام. پیشنهاد کتاب را متوجه شده

 نویس استفاده کنید.های دستمایید و در کنار آن از این یادداشتبفر

توانید به ام که میرا در آدرس زیر منتشر کرده )از نگاه خودم(  کتاب های مهمر بخشسایمن 

 ها دریافت کنید:همراه سایر مقاالت و یادداشت

sajadsoleimani.com/iranian-authoritarianism-pahlavi 

کشور دبرای رشنقد و بررسی دمقیق، به توافقی جمعی  ،ی امکان گفتگوتوسعهبا  امید آنکهبه 

 برسیم.عزیزمان ایران 

 مهر با 

 سلیمانیسجاد 

 7937ماه آبان 7
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