راه ﮐﺎرﻫﺎی زﻧﺪﮔ – ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ
ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻠﻮﺗ دارد از آدم ﻫﺎ ،رواﺑﻂ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﻌﺎدل ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟ زﻧﺪﮔ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
ﺧﯿﻠ ﻫﺎ ﮐﺮاﻫﺖ و ﺗﺮس دارﻧﺪ از اﯾﻨﻪ ﺟﻮاﻧﯿﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟ زﯾﺒﺎﯾ ﻫﺎی ﺧﺎص
ﺧﻮد را دارد
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻧﻤﺎد ﺧﯿﻠ از اﺗﻔﺎﻗﺎت در روان اﻧﺴﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻻن ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎل ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺎﻫ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓ ﮐﻪ از اول ﺳﺎل
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ.
ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد ﻋﺲ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ و ﻋﺲ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ
ﻟﯿﻨ داﻧﻠﻮد وﯾﺪﯾﻮ ) ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ،راﺳﺖ ﮐﻠﯿ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  save link asرا اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(
ﻟﯿﻨ وﯾﺪﯾﻮ در ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮوه ﻗﺎﺻﺪک

در زﻣﯿﻦ دﯾﺮان ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﮔﺮوه ﻗﺎﺻﺪک  ،ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮح ﺷﺪه دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ” اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ”
در ﺷﺒﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ  1ﺑﺮ روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻫﻢ ﮔﻮش ﮐﻨﻨﺪ
دﮐﺘﺮ اﺑﺘﺪا در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮد ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﺷﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺧﻮرد  ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻐﺰ را از ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت  ،ارﺗﻘﺎ داد ﺑﻪ درک ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﺎﺧﺮ.
ﻣﯿﺘﻮان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘ ﺷﺶ و ﻫﺸﺖ ﮔﻮش ﮐﺮد وﻟ اﮔﺮ درک ﻣﻮﺳﯿﻘ ﮐﻼﺳﯿ ﯾﺎ ﺳﻨﺘ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺎرﻣﻮﻧ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ.ﭼﻨﺎﻧﻪ دﯾﺪﮔﺎن آم ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﻮد .ﻣﺮدم
اﺻـﻔﻬﺎن ﻣﻌﻤـﺎری ﻣﺴﺎﺟـﺪ ﮐﻬـﻦ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨـﺪ  ،ﭼﻬـﻞ ﺳـﺘﻮن ﻣﯿﺒﯿﻨﻨـﺪ و ﻣﯿـﺪان ﻧﻘـﺶ ﺟﻬـﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺘـﺎ ﺗـﻮازن و
ﻫﺎرﻣﻮﻧ اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾ ﻫﺎی ﺑﺼﺮی از اﯾﺸﺎن اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﻣﻮﺳﯿﻘ دان و اﻟﺤﺎن ﺧﻮش آوازی  ،ﺧﻠﻖ
ﻣﯿﻨﺪ .ﻣﺮدم وﯾﻦ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﭘﺮا و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤ ﺷﻬﺮﺷﺎن  ،ﺟﺸﻤﺎﻧ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮازش

ﻣﯿﯿﺮد و ﻟﺬا از اﯾﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻬﺎن ﯾﺎ رواﻧﺎوان ﺷﻬﯿﺮ  ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯿﺸﻮد
در ﺑﻌﻀ ﺟﺎﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ راه ﻣﯿﺮوی  ،ﻋﺪم زﯾﺒﺎﯾ ﺑﺼﺮی ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و…ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ
را ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯿﻨﺪ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﺎ ﻣﺪﻓﻮن ﻣﯿﺸﻮد
ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه دارد ﮐﻪ آدﻣ از ﺟﻬﺎﻧ ﺑﺒﺮد و ﺧﻮد را ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ؟
ﺳﭙﺲ دﮐﺘﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧ و رﺷﺪ دروﻧ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﺑﺴﻂ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ

ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ
ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗ 12.5 ﻣﺎﺑﺎﯾﺖ MP3
ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی  43.5ﻣﺎﺑﺎﯾﺖ FLV

