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فاضالب نجف آباد  از دید شهروندان!!!

2کاهش چشمگیر آب شرب 

حمایت از تولید و کاالی ایرانی

سینمایی شامل : 
ــر  ــون - تصوی ــینما و تلویزی ــری س ــی - بازیگ ــه نویس ــم نام ــون - فیل ــینما و تلویزی ــی س کارگردان
بــرداری ســینما و تلویزیــون - میکــس، تدویــن و مونتــاژ فیلــم و صــدا - گریــم ســینما و تلویزیــون 

ــد و ... ــی-تهیه و تولی - عکاس
زبان انگلیسی شامل :

 مکالمــه و گرامــر مقدماتــی در 6 تــرم- مکالمــه و گرامــر پیشــرفته در 6 تــرم - اصطالحــات بازرگانــی 
و مکاتبــات تجــاری - فــن ترجمــه - زبــان تخصصــی روزنامــه نــگاری، خبــر نــگاری و مطبوعــات - 

زبــان تخصصــی گردشــگری و جهانگــردی و ...
کامپیوتر شامل : 

ــی و  ــپ    دوره Excel  مقدمات ــد تای ــژه و تن ــپ وی ــی و تای ــر - دوره Word  مقدمات ــری کامپیوت کارب
 -  Power Point , Access تکمیلــی   شــامل نــرم افزارهــای  Office پیشــرفته و حرفــه ایــی -  دوره
دوره فتوشــاپ  مقدماتــی و پیشــرفته و حرفــه ایــی - دوره آتلیــه عکاســی همــراه بــا تکنیــک هــای 
روتــوش - دوره طراحــی و چــاپ همــراه بــا تکنیــک هــای طراحــی و چــاپ  - دوره ایــی فــوق حرفــه 
ایــی فتوشــاپ و خلــق تصاویــر و پوســترهای تبلیغاتــی و ســاخت فایــل گیــف - دوره متصــدی کافــی 
ــی دی و  ــاخت س ــان  و س ــژه فرهنگی ــت - د.وره وی ــی ن ــت کار در کاف ــای الزم جه ــارت ه ــت و مه ن
کتــاب الکترونیکــی آموزشــی - دوره طراحــی وب ســایت همــراه بــا کــد نویســی و آمــوزش جومــال 
ــرم افزارهــای Free Hand , Corel Draw  - دوره  طراحــی  و ورد پــرس - دوره طراحــی تکمیلــی و ن
صفحــات کتــاب و روزنامــه و مجــالت  در نــرم افــزار Indesign   - دوه  میکــس و مونتــاژ فیلــم و صــدا 

و تصویــر و ســاخت تیتــراژ - دوره انیمیشــن ســازی دو بعــدی و ســه بعــدی  و ...
آموزش کودکان شامل : 

بازیگــری خــالق - کارگردانــی تئاتــر کــودک - نمایــش خــالق - مربیگــری نمایــش خــالق - موســیقی 
- ســفال - عروســک گردانــی - نمایشــنامه نویســی آســان - کامپیوتــر - قصــه گویــی  - نقاشــی - 

شــاهنامه خوانــی  و ...
هنرهای نمایشی شامل :

کارگردانــی در ســه تــرم مقدماتــی و پیشــرفته و کارگاهــی - بازیگــری در ســه تــرم مقدماتــی و ویــژه 
و کارگاهــی - طراحــی لبــاس و دکــور و صحنــه - گریــم  مقدماتــی و پیشــرفته و حرفــه ایــی - فــن 
بیــان مقدماتــی و کارگاهــی  - تربیــت مربــی - نویســندگی مقدماتــی و پیشــرفته - نمایــش عروســکی 
-  عروســک ســازی - عروســک گردانــی  و کارگاه عروســکی - قصــه گویــی  - نمایــش آیینــی ســنتی 

مقدماتــی و پیشــرفته  و ...
مهارت های آزاد شامل :

ــان انگلیســی - گــروه مطبوعــات - گــروه بازیگــری - گــروه دســتیاری طراحــی لبــاس -  گــروه زب
ــط عمومــی  و ... ــر ســازی - گــروه عکاســی - گــروه رواب گــروه تصوی

مهارت های کار و  دانش و دیپلم  شامل : 
ــی -  ــه آرای ــر - صفح ــک کامپیوت ــی - گرافی ــه آرای ــال - صفح ــی دیجیت ــرداری - عکاس ــر ب تصوی

ــواده  و ... ــت خان مدیری
موسیقی شامل 

دف - تنبک - ویلون - پیانو - گیتار - تار - سه تار - آواز - کودکان - نی - کمانچه و ... 
برگزاری کار گاهی آموزشی مانند : 

شــخصیت شناســی بــر اســاس مــدل ایناگــرام - بازایابــی و روش هــای متــداول- مشــاوره پیــش از 
ــد پــروری - کاهــش مشــاجرات زناشــویی و .... ازدواج - فرزن

قابــل توجــه : در تمامــی زمینــه هــا مشــاوره تلفنــی و یــا حضــوری رایــگان مــی باشــد و در صــورت 
ثبــت نــام چندیــن دوره  همزمــان مــی توانیــد از تخفیــف ویــژه موسســه فرهنگــی هنــری فرهنــگ 

ســازان معاصــر اســتفاده کنیــد.

ماه مهمانی خدا مبارک

ــه و  ــالف درجامع ــت: ایجاداخت ــزاده اظهارداش ــن مهرعلی ــر محس دکت
ــه و  ــه اقتصــاد کشــور طراحــی دشــمن اســت و مواضــع مدبران ــه ب ضرب
عاقالنــه رهبــر معظــم انقــالب و رئیــس جمهــور محتــرم ، طراحــی هــای 

ــرآب کــرده اســت. آنهــا را نقــش ب
ــه  ــاز ب ــی نی ــد وکاالی ایران ــت از تولی ــی حمای ــت: چگونگ وی اظهارداش
یــک تغییــر رویکــرد و فرهنــگ ســازی دارد و بایــد ایــن رویکــرد آغــاز 
گــردد و تولیــد و مهــارت هــا بــه نقطــه ای برســد کــه کشــور بتوانــد روی 

پــای خــود بایســتد.
ــان اینکــه در چنــد ســال گذشــته شــعار ســال  ــا بی اســتانداراصفهان ب
ــح کــرد: اگــر منســجم  ــوده اســت، تصری پیرامــون مســائل اقتصــادی ب
ــورهایی  ــد کش ــه همانن ــود دارد ک ــی وج ــن آمادگ ــم ای ــت کنی حرک

ــویم. ــرح ش ــه مط ــعه یافت توس
ــون  ــی در قان ــزم و اراده مل ــد ع ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــزاده ب مهرعلی

ــازی هــا و برخــی اختــالف  گــذاری هــا ایجــاد شــود، افــزود: بایدکاغذب
ــت. ــهیل امورکنارگذاش ــرای تس ــن اداری را ب ــک بی ــای کوچ ه

ــکا از برجــام اشــاره کــرد و اظهارداشــت:  ــه خــروج امری ــه ب وی در ادام
امریــکا بــا خــروج از یــک پیمــان بیــن المللــی تمــام دنیــا را بــه بازیچــه 
گرفتــه اســت و ایــن حرکــت توهیــن بــه دموکراســی و تمــام دنیــا بــود 
و ایــن اقــدام ماهیــت امریــکا را بــرای تمــام ســران دنیــا مشــخص کــرد.
ــردم  ــدازه ی م ــه ان ــس ب ــه هیچک ــان اینک ــا بی ــزاده ب ــن مهرعلی محس
ــا  ــزود: م ــد، اف ــخیص دهن ــود را تش ــده خ ــد آین ــی توانن ــران نم ای
خوشــحالیم کــه عضــو مزاحــم برجــام از آن خــارج شــد چــرا کــه هــدف 

ــود. ــران ب ــردم ای ــتن م ــه داش ــق نگ ــا معل آنه
ــالم  ــور اع ــل کش ــده ای در داخ ــر ع ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــم،  ــدارهای الزم را داده بودی ــوص هش ــن خص ــا در ای ــه م ــد ک ــی کنن م
ــور  ــاد کش ــه اقتص ــه ب ــه و ضرب ــالف درجامع ــرد : ایجاداخت ــح ک تصری
ــم  ــر معظ ــه رهب ــه و عاقالن ــع مدبران ــت و مواض ــمن اس ــی دش طراح
ــرآب  ــش ب ــا را نق ــای آنه ــی ه ــرم طراح ــور محت ــس جمه ــالب و رئی انق
کــرده اســت ، ضمــن اینکــه ایــن عــده بایــد بایــد بداننــد دولــت جــدا از 

ــد. ــت بردارن ــب دول ــت از تخری ــت و دس ــام نیس نظ
ــده  ــت کنن ــهدا را تقوی ــون ش ــالم و خ ــه اس ــاد ب ــتانداراصفهان اعتق اس
روحیــه اســتقالل طلبــی کشــور و تاثیــر گذاربــودن در منطقــه دانســت 
ــادارد. ــه م ــوم ریشــه در فرهنــگ مقاومــت جامع ــت از مظل و گفــت: حمای
ــای  ــش ه ــاالن بخ ــه فع ــت: از کلی ــان اظهارداش ــتانداراصفهان در پای اس
ــرای  ــل و حرکــت جهــادی ب ــا همــت کام ــه ب ــم ک اقتصــادی مــی خواه
عملیاتــی کــردن شــعار مقــام معظــم رهبــری و اســتفاده از ایــن فرصــت 

ــه آنچــه لیاقــت دارد برســانیم. اقــدام نماینــد تــا کشــور را ب
گفتنــی اســت در ایــن نشســت گــزارش کمیتــه پیگیــری شــورا از اجرای 
ــه  ــنهادات کمیت ــال 96 و پیش ــی در س ــن اجتماع ــات تامی ــرح مصوب ط
کارشناســی شــورا در خصــوص اصــالح دســتورالعمل اجرایــی آییــن نامــه 
ــه  ــه ارائ ــه جلس ــی ب ــن اجتماع ــات تأمی ــخیص مطالب ــای تش ــأت ه هی

ــد و تصمیمــات الزم اتخــاذ شــد. گردی

دکتر مهر علیزاده در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان:



هفته نامه دیباگران 
نجف آباد
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ــال تشــديد موضــوع خشــک  ــه دنب ــت: ب ــاد گف ــس اداره آب و فاضــاب نجــف آب ريی
ــاره، ســاکنین بخــش  ســالي در ســال هــاي اخیــر و هشــدارهاي داده شــده در ايــن ب
ــه میــزان زيــادي مصــرف آب  ــه دلیــل فرهنــگ خــاص خــود ب ــاد ب مرکــزي نجــف آب
شــرب را کاهــش داده انــد ولــي ايــن امــر در برخــي نقــاط حاشــیه اي آن بــا درصــدي 

ــوده اســت. از افزايــش  همــراه ب
عــاوه بــر تدابیــر اتخــاذ شــده بــه منظــور محاســبه پلکانــي هزينــه آب بهــاي مصرفــي 
ــا  ــراد نیــز ب ــر مصــرف اعمــال جريمــه و قطــع اشــتراک ايــن گــروه از اف مشــترکان پ
ــي شــده و در  ــن شهرســتان پیــش بین ــداري و شــوراي  تامی مجــوز دادســتاني، فرمان

صــورت نیــاز مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت
ــع آبــي و تعــدد مناطــق و نواحــي صنعتــي در شهرســتان  ــه کمبــود مناب ــا توجــه ب  ب
نجــف آبــاد، در حــال حاضــر محدوديــت هــاي خاصــي بــراي اســتفاده صنعتگــران از آب 
شــرب شــهري اعمــال شــده و فعالیــن ايــن بخــش ســهم زيــادي از آب مــورد نیــاز خــود 

را بــا اســتفاده از تانکــر بــه قیمــت هــر متــر مکعــب دو هــزار تومــان تهیــه مــي کننــد. 
ــاه  ــي م ــود ط ــي خ ــالت فرهنگ ــام رس ــتاي انج ــز در راس ــاد نی ــف آب ــهرداري نج  ش
هــاي اخیــر، عمــده فضــاي تبلیغاتــي ســطح شــهر را بــه اطــاع رســاني هــاي الزم در 
ــز همــکاري  ــار آن نی ــي در مصــرف آب اختصــاص داده و در کن ــه جوي خصــوص صرف
خوبــي بــه منظــور ســاماندهي وضعیــت برخــي نقــاط شــهر کــه بــا مشــکل جاري شــدن 

ــر هســتیم صــورت گرفتــه اســت.  فاضــاب هــاي خانگــي در ســطح معاب
در حــال حاضــر عــاوه بــر منبــع ذخیــره 20 هــزار متــر مکعبــي شــمال شــهر و مخــزن 
10 هــزار متــر مکعبــي نزديــک پــادگان لشــگر زرهــي 8 نجــف اشــرف، اســتفاده از آب 
چــاه ايــن مجموعــه نظامــي بــه صــورت اجــاره بهــا نیــز کــه آزمايشــات صــورت گرفتــه 
حتــي از عــدم نیــاز بــه کلــر زنــي آن بــراي اســتفاده شــرب خبــر داده، در دســتور کار 
ــه تمامــي  قــرار گرفتــه کــه ايــن عوامــل در مجمــوع امــکان ســرويس دهــي کامــل ب

نقــاط شهرســتان را در مواقــع بحرانــي بــه مــدت 24 ســاعت فراهــم کــرده اســت.الزم 
بــه ذکــر اســت، شهرســتان نجــف آبــاد پــس از مرکــز اســتان از لحــاظ تعــداد انشــعاب 
آب جايــگاه دوم را بــه خــود اختصــاص داده ولــي بــا احتســاب مجمــوع انشــعاب هــاي 
ــهر در  ــي ش ــتان خمین ــاب در شهرس ــدازي فاض ــه راه ان ــه ب ــا توج ــاب ب آب و فاض

جايــگاه ســوم پــس از اصفهــان و ايــن شهرســتان قــرار مــي گیــرد.

افتتاح استخر 20 ساله
ــه حــدود بیســت ســال  ــاد( ک ــر آب ــی و سرپوشــیده آزادی )امی ــر مربع ــزار مت  اســتخر ه
پیــش کلنــگ زنــی شــده بــود، بــا صــرف اعتبــار پنــج میلیــارد تومانــی در ارديبهشــت مــاه 

رســما افتتــاح شــد.
ســید محمــد طباطبايــی ريیــس اداره ورزش و جوانــان نجف آبــاد گفــت: کــم کاری 
ــکار، بازنگــری اساســی در طرحــی اســتخر، کمبــود اعتبــارات و چهــار ســال بلوکــه  پیمان
شــدن پــروژه بــه نفــع معارضیــن از جملــه داليــل تاخیــر در بهــره بــرداری اســتخر هســتند.

چهارمیــن اســتخر سرپوشــده نجــف آباد شــامل ســونای و خشــک در کنــار جکــوزی اســت 
و در طبقــه فوقانــی آن پايــگاه قهرمانــی ورزش بــه زيربنــای چهارصــد متــر مربــع احــداث 

شــده. هــر ســانس ظرفیــت اســتفاده دويســت نفــر را دارد 

چرا ....؟ ما جمع می کنیم!!!

کاهش چشمگیر آب شرب در نجف آباد

میزبانی شهرداری نجف آباد از شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر دلیجان

يکــي بــود آ يکــی نبــود، يــه دختــر خــوش بــر و رو يتیــم بــی پــدر مــادر بــود کــو 
اســمش ســیندرال بــود آ چــی چــی کــو بــا نســبت دختــراي حــاال، روم بــه ديــوار ، 

گاب بــه روتــون زيــادی خوشــگل بــود .
ســیندرال بــا زن آقــاش کــه اســمش صغــرا خانــم بــود آ 2 تــا خواهــر ناتنــي آش کــه 
ــه بــودن . نامیــده ســیندرال از صــح کــو از  ــود تــو ی خون اسمشــون زري و پــري ب
خــواب وخمیُســد میبايــد کار مــي کــرد تــا شــغال خــون . آخــه صغــرا خانــم خیلــي 
ظلــم و ســتم بــود . همــش مــي گفــت :ســیندرال کــف آشــپزخونه رو طــي کشــیدي؟ 
ظرفــارو ششــتی؟ ســیندرال ناشــتای منــودرس کــردی؟ ســیندرال م تــو دلــش مــي 
ــه  ــه اون شــیکمت ک ــو ، کارد بخــوره ب ــرده ي گامب ــل م ــي ، ذلی ــت : اي بترک گف
2 متــر تــو آفســايده ، آ داد میــزد: آره ننــه صغــي. خاصــه الهــي بیمیــرم بــراي اي 
دختــر خوشــگله کــو دبدريــآش يکــي دو تــا نبــود . القصــه ، يــه روز پســر پادشــاه 
کــو خوشــي زده بــود زيــر دلــش، تصمیــم گــرف عروســی کنــه . رفــت پیــش ننــه 

اش آ گفــت ننــه 
ننه اش : جونم ننه 

شازده : م زن مي خوام
ننه اش : تو شیکر خوردی پسره ي بی عقل، نونت کمه ، آبت کمه ؟ ديگه زن گرفتنت چي 

چیه؟
شازده: ننه تو رو خدا ، دارم پیر پسر مي شم ، دارم مثل گل پرپر مي شم
ننه اش همیجور که زار میزد گف : باشه پسرم حاال مي خواي کیو بسونی؟

شازده:چوم رانیمبرم ولي از يالقوزی دارم مي میرم
ننــه اش : م از فــردا وارســی میکنــم تــا يــه دختــر پاکیــزه و چــش و گــوش بســه 
ــر و رو مثــل خــودم واســت میجــورم. خاصــه شــازده ديگــه خــورد و  و خــوش ب
ــز و  ــر و تمی ــر ت ــه دخت ــه اش ي ــا نن ــود ت ــرا ب ــداش . همــش چــش ب ــوراک ن خ

ــو و حــاالی واســش گیــر بیــاره.  پاکیــزه مثــل هول
یــه رو ننــه اش گــف : م تمــام دختــراي شــر رو وعــده گرفتــم خونمون،هــر کیــو 

پســنديدی بوگــو تــا بــا پــس گردنــي واســت بســونمش ،
شازده : چرا با پس گردني؟

ــو  ــدي، پ آخــه ت ــه بــش ن ــه اش : خــره ، چــرا نیمفمــي ، واس ايــن کــو قابال نن
ــده  ــري وع ــیندرال و زري و پ ــد، س ــي ش ــواي آدم بشــي ؟ روز مهمون ــي خ ــي م ک
گرفتــه شــده بــودن . زري و پــري هــزار ماشــااهلل ، هــزار اهلل اکبــر ، بزنــم بــه تختــه 
، شــده بــودن مثــل 2 تــا بچــه میمــون ، ولــی خــو  ســیندرال ، واي چــي چــی بگــم 
واســدون شــده بــود يــه تیکــه مــاه ، اصــا« مــاه کیلويــي چنــده ، شــده بــود ونــوس 
صغــرا خانــم حســود چــش در اُمــده ســیندرال رو بــا خــودش نبــرد ، ســیندرال کنــار 
منقــل نشســه بــود آ پیالــه چــای میخــورد آ آه مــی کشــید آ آبغــوره مــی گرفــت . 
يهــو ديــد يــه فرشــته ي تپــل مپــل بــا 2 تــا بــال تــا بــه تــا ، بــا يــه دمــاغ گنــده و 

چشــماي کــج و کولــه و لــوچ جلــوش يهــو نمايــون شــد
سیندرال : سام

فرشته : گیريم علیک . حاال آبغوره مي گیري واس م ؟
سیندرال : نه واس خودم مي گیرم

ــو، پاشــو بیبینــم ، مــن اومــدم کــو حاجــت روات  ــته : بیخــود مــي کنــي ت فرش
ــاش حاجــت بطلــب ــم ، زود ب کن

سیندرال : شاالم کو به مهمونیه شازده برم
فرشته : خوب برو ، به درک ، کي جلوي راتو گرفته دختره ي پررو ؟ راه بازه جعده 

درازه.
سیندرال : خاب باشه میرم ، خدافظ ......

فرشته : خوش اومدی ....
سیندرال وخساد ، مي خواس برد . زنگ زد به اسنپ ، ولي اسنپ ماشین نداش . 

زنگ زد به تاکسي تیلفني ولي اونجام ماشین نبود . زنگ زد پیک موتوري گفت : آقا 
موتور داريد؟

يارو گفت : نه. 
ســیندرال ناکــوم گوشــي رو هشــت آ بــه فرشــته گــف هــي میگــي بــرو بــرو ، آخــه 

م چیطــوری بــرم؟
فرشــته : اي بــه خشــکي شــانس، يــه امشــب مــي خواســم يخــده دراز بکشــم آمو نشــد ، 
وخــی بیــا بیبینــم چــه مرگیــده !!!!تــا يــه خاکــي تــو ســرمون بیريزيــم . با هــم رفتــن تو يه 
کودونــی ، اونجــا يــه کــدو از ای کــدو زردا بــود ، فرشــته گفــت بیــا ســوارش شــو بــرو ديگه

سیندرال : ای بي کاسه ، م آبروم مي ره سوار اي بشم .
فرشته : خوب پ بیا سوار م شو !!!

سیندرال : يه آناناس اونجاس فرشته جون ، به کارت میاد؟
فرشته : آره 

ــوا  ــش و رو ه ــوب جادوگري ــته چ ــه فرش ــاهلل . خاص ــه ايش ــیندرال : پ مبارک س
ــه پرشــیا.  ــل شــو ب ــاال تبدي ــاال ي ــاس و گفــت: ي ــرق ســر آنان ــو ف ــد و زد ت چرخون
ــود از ترســش شــد يــه پرشــیاي نقــره اي. ــه مغــزي شــده ب ــاس کــه ضرب بیچــاره آنان

فرشته : رانندگي بلدي؟ گواهینامه داري؟
سیندرال : نه ندارم

فرشته : بیمیري تو ، پ چی چی داری؟
سیندرال :گرون بود نرفتم امتحان بدم

فرشــته : اي خــاک تــو اون ســرت ، وادارم کــردی واســت راننــده يبیگیــرم. فرشــته 
بــا عصــاش زد تــو کلــه ي يــه سوســک نامیــده کــه رو ديــوار نشســه بــود و داشــت 

بــا حســرت بــه پرشــیا نیــگاه مــي کــرد . سوســکه شــد يــه پســر بدقیافــه .
سیندرال گفت : م با اي ته ديگ سوخته جايي نیمیرم

فرشته : چرا نیمیري؟
سیندرال : آبروم مي ره

فرشته : همینه که هس ، نیمي تونم که رت باتلر رو واست بیارم
ســیندرال : پــس القــل بــه اي منگــول بوگــو يــه ژل بــه موهــاش بزنــه . خاصــه 
ــه جعــده. هنچیکــو  ــادن ب ــود افت ــدری ب ــا هــر درب ــه موهــاش و ب منگــول ژل زد ب

رســیدن اونجــا ديــدن واي چــه خبــره !!!!!
شــکیرا اومــده بــود اونجــا داش آواز مــي خونــد ، جنیفــر لوپــز داش مــخ آقــا پادشــا 
رو تیلیــت مــي کــرد آ گذاشــته بــود مخــش رو تــو فرغــون. زري و پــري م جوگیــر 
شــده بــودن و داشــتن تکنــو مــي زدن . صغــرا خانــم هــم داش رو مــخ اصغــر آقــا 
بقــال راه مــي رف )آخــه دربــدر صغــرا خانــم از بــي شــوري کفــک زده بــود( خاصــه 
تــو ايــن هاگیــر واگیــر شــازده چشــش بــه ســیندرال افتــاد و يــه دل نــه صــد دل 
عاشــقش شد.ســیندرال هــم کــه ديــد تنــور داغــه نونــو چســبوند و بــا قــر و غمــره 
بــه شــازده نیــگاه کــرد و بــا نــاز و هزارتــا اطفارگفــت : شــازده منــو مــي گیــري ؟

شازده : اول بوگو شماره پات چنده ؟
سیندرال : 37

ــرق مــي زد گفــت : آره مــي گیرمــت ، م  ــي کــو چشــاش از ذوق ب شــازده در حال
ــم 37 باشــه. ــاي زن همیشــه آرزو داشــتم شــماره ي پ

خاصــه شــازده ســیندرال رو بغــل کــرد آ بــه مهمونــا گــف : اي ملــت همیشــه مفــت 
خــور ، منــو ســیندرال مــي خوايــم بــا هــم عروســی کنیــم ، همــه گفتــن مبارکــه آ 

بــا همگــی ي صــدا خونــدن: گل بــه ســر عــروس يــاال ... دامــاد و ببــوس يــاال
ســیندرال م بــا پرويــی شــازده رو مــاچ کــرد و قنــد تــو دلــش آب شــد ) بعــد هــم 

مــرض قنــد گــرف و ســالها بعــد ســکته کــرد و مــرد(
بعــدش بــا هــم عروســی کــردن آ ســال هــاي ســال بــه کوريــه چشــم زري و پــري 
و صغــرا خانــم ، بــه خوبــي و خوشــي در کنــار هــم زندگــي کــردن آ شــونصد تــو 

بچــه زايیــدن.

داستانک ظنز )سیندرال(

الهــام ايمانیــان مديــر دانشــکده ســمیه : رشــته طراحــی و دوخــت بــا 22 ســال ســابقه از 
اصیــل تريــن رشــته هــای دانشــکده اســت. دانشــجويان بايــد بــا خاقیــت و بــر اســاس نیاز 

روز جامعــه، ورود بیشــتری بــه بــازار کار داشــته باشــند.
بــرای اشــتغال زايــی دانشــجويان ايــن رشــته تفاهــم نامــه هايــی بــا مراکــزی ماننــد میراث 
فرهنگــی، بخــش صنعــت و اصنــاف منعقــد گرديــد. ايــن رشــته بــه قــدری متنــوع اســت 

کــه تنهــا در مقطــع کاردانــی آن بیــش از 220 نــوع ســوزن دوزی تعريــف شــده.

جشنواره مد و لباس در نجف آباد

معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری نجــف آبــاد گفــت: بــرای اولیــن بــار دســتگاه اتوماتیــک 
ــا اســتفاده از آن عمــر  ــه کار گرفتــه شــده کــه ب ــر ب درز گیــری آســفالت در ســطح معاب

آســفالت اجــرا شــده بیــن هفــت تــا ده ســال افزايــش پیــدا خواهــد کــرد.
ــتگاه در  ــن دس ــتفاده از اي ــال اس ــن س ــابقه چندي ــه س ــاره ب ــا اش ــل ب ــدی فاض مه
برخــی کان شــهرهای کشــور بیــان داشــت: باندهــای شــرقی و غربــی بلــوار يــادگاران 
خرمشــهر از اولیــن معابــر نجــف آبــاد بــود کــه ايــن دســتگاه در آن بــه کار گرفتــه شــد 

و در حــال حاضــر نیــز خیابــان امــام شــرقی حدفاصــل چهــار راه شــهرداری تــا میــدان 
آزادگان در طــول ســاعاتی از شــب شــاهد فعالیــت ايــن دســتگاه اســت.

فاضــل اضافــه کــرد: پیمانــکار مربوطــه در روزهــا و هفتــه هــای آينــده بــه ســراغ ديگــر 
معابــر اصلــی و فرعــی ســطح شــهر خواهــد رفــت و عملیــات درزگیــری را بــه منظــور 

جلوگیــری از نفــوذ آب بــه اليــه هــای زيريــن آســفالت انجــام خواهــد داد.

افزایش ۱0ساله عمر آسفالت در نجف آباد

ــان فارســی و بزرگداشــت  ــا روز پاسداشــت زب مراســم  بزرگداشــت فردوســی  همزمــان ب
ــت و   ــی و حماي ــاهنامه  خوان ــی  ش ــن ادب ــت  انجم ــه هم ــم ابوالقاســم فردوســی ب حکی
نظــارت  اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  شهرســتان در محــل ســالن چنــد منظوره شــهید 

آوينــی يزدانشــهر  برگــزار شــد .

در ابتــدای  ايــن همايــش باشــکوه   دکتــر مظفــر احمــدی شــاهنامه پــژوه ،  بــا بیــان اينکه 
ــران و  ــزرگ فردوســی بازشناســی هويــت اي شــاهنامه هويــت مــا ايرانیــان اســت  و کار ب
ايرانــی اســت گفــت : در همــه مباحــث اخاقــی ، رفتــاری و اجتماعــی مــی تــوان متوســل 

بــه اثــر ســترگ حکیــم فرزانــه تــوس شــد .

برگزاری همایش بزرگداشت فردوسی در نجف آباد
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مــن زهــرا موذنــی هســتم. ســال هــای خیلــی پیــش اهــداف و رویاهایــی 
ــه خاطــر باورهــا و دیــدگاه نادرســت یــک انتخــاب اشــتباه  داشــتم کــه ب
ــه  ــام ب ــا و رویاه ــدف ه ــر داد و ه ــن را تغیی ــی م ــه راه زندگ ــتم ک داش
فراموشــی رفــت .بــه دلیــل یــک تجربــه کاری ســوال هایــی همیشــه ذهــن 

ــر و آشــفته مــی کــرد. ــرا درگی م
سوال هایی ا زجمله  :

قــرار بــود مــن چــکاره بشــم ؟ توانایــی هــای مــن در چــه زمینــه ای اســت؟ 
ــر  ــه خاط ــم ب ــدا کن ــی رو پی ــالت زندگ ــه رس ــودم ک ــتاق ب ــی مش و خیل
همیــن دوره هــای آمــوزش موفقیــت و خودشناســی  را نــزد اســاتید آقــای 
 NLP  مهــدی توانگــر و علــی رضــا محمــدی  و اســتاد محمــد داوری مــدرس

گذرانــدم. 
ــه  ــا را ب ــان ه ــا انس ــد م ــه خداون ــزی ک ــی چی ــن یعن ــر م ــالت از نظ رس
خاطــرش آفریــده تــا رشــد کنیــم و بــه تکامــل و آنجایــی کــه خــدا بــرای 
ــتعدادهامون  ــی و اس ــه توانای ــا ب ــه م ــی ک ــیم و زمان ــرار داده برس ــا ق م

ــره . ــکان پذی ــالت ام ــه رس ــیدن ب ــم رس ــی کنی ــدا م ــناخت پی ش
ــد خلــق رویاهــا  ــه اســم رون ــی رو دارم کار مــی کنــم ب مــن یــک دوره ای
کــه ایــن دوره بــه مــن کمــک کــرد تــا رســالت خــودم رو پیداکنــم و تــو 
ایــن دوره بــا قــدرت ذهــن و هــر آنچــه کــه همــون کــودک دورن و ضمیــر 
ناخــودآگاه  کــه از قبــل  تولــد تــا بــه ایــن  ســن بــا مــن بــوده  و در وجــود 
ــر تمــام زندگــی مــن کار مــی کــرد. مــن  ــه ب هــر انســانی هســت، موذیان
تصمیــم گرفتــم مطالــب ایــن دوره رو بطــور خالصــه کــه 12 بخش هســت رو 
از زبــون اســتاد علــی رضــا محمــدی در اختیــار شــما عزیــزان قــرار بــدم تا 
کمکــی بشــه بــرای کســانی  کــه مــی خواهنــد رسالتشــون رو پیــدا کننــد 

و متوجــه بشــند کــه چــه توانایــی هایــی دارنــد.
ــا تمــام وجــودم  ــم مفهــوم ایــن نوشــته هــام رو کــه ب امیــدوارم کــه بتون

ــدم . ــز انتقــال ب ــه شــما  خواننــده گرامــی و عزی دارم مــی نویســم ب
رســالت مــن اينــه کــه وجــودم باعــث خیــر و تاثیــر گــذار مثبــت بــر زندگــی ديگــران 
باشــه و يــک نــام نیــک  تــو ايــن دنیــا از خــودم باقــی بگــذارم . از خداونــد يــاری مــی 

خواهــم بکــه تونــم رســالت زندگیــم رو بــه ســرانجام برســونم .
بخش يک پیش نیازهای دوره : 

ــا افــکارم انســان و شــرايط را جــذب کــرده ام  و  1- بپذيريــم ايــن مــن هســتم کــه ب
مســئول تمــام اتفاقــات در زندگــی خــودم هســتم نــه پــدر، نــه مــادر و نــه هیچکــس 

باعــث ايــن اتفاقــات و مســائل زندگــی مــن نبــوده اســت. 
وقتــی مــی خواســتم زندگــی ام را عــوض کنــم دســت از اتهــام ديگــران برداشــتم . يــک 

مثــال از ژاپنــی هــا : وقتــی انگشــت اشــاره بــه ســمت ديگــران اســت ســه تــاش بــه 
ســمت خــودت اســت!

2- مثــل خارپشــت بــاش: داســتانی از روبــاه هــا و خارپشــت، کــه روبــاه هــا هــزار تــا 
ــد بروســلی   ــی کن ــتفاده م ــک خــاص اس ــک تکنی ــا خارپشــت از ي ــد ام ــک بلدن تکنی
میگــه :  مــن از کســی کــه هزارتــا تکنیــک بلــد هســت نمــی ترســم، مــن از کســی مــی 

ترســم کــه يــک تکنیــک را هــزار بــار تمريــن کــرده .
ــا  ــر ب ــک نف ــا ي ــک اســتاد و ب ــا ي ــاش، ب ــر نب ــه عمــق 1 ســانتی مت ــوس ب ــا اقیان لطف

ــد و خــاق بشــید. ــدا کنی ــز تخصــص پی تمرک
3- متعهــد باشــید: مــن روی برگــه نوشــتم و تعهــد دادم کــه هــر اتفاقــی کــه بیفتــد 
مــن بــه آن تمرينــات عمــل کنــم پــس مصرانــه متعهــد بــاش کــه زندگیــت رو عــوض 

کنــی.
ــه جايــی نمــی  ــده و اتفاقــی نیســت و اگــه درســت طــی نکنیــد ب موفقیــت يــک رون
رســید. بــه قــول کتــاب دولــت و فرزانگــی آدم هــا وقتــی تصمیــم مــی گیرنــد زندگــی 
شــان را عــوض کننــد کــه پشــت شــان چســبیده بــه ديــوار باشــد! پــس دو تــا کار مــی 

تونیــد بکنیــد:
الف: يا تجربه 12 ساله مرا  می تونید تجربه کنید. 

ب: يا قبل از اينکه دير شود بخواهید زندگی و شرايط خودتان را تغییر دهید.
ــا شــانس در ارتبــاط نیســت دنبــال شــانس نگرديــد! هــر چــه متعهــد  4- موفقیــت ب
ــای  ــن باوره ــید اي ــی رس ــات م ــته ه ــه خواس ــر ب ــی زودت ــته باش ــاور داش ــی و ب باش
ــج زندگــی  ــان بگــذاری و روی آن هــا کار کنــی شــرايط و نتاي توســت کــه وقتــی زم
ــان هــم عــوض مــی شــه و آنوقــت چیــزی کــه از نظــر ديگــران شــانس و معجــزه  م
اســت تــو زندگیــت اتفــاق مــی افتــه  کــه از نظــر خــودت يــه اتفــاق طبیعیــه! شــانس 

ــون! ــد بواســطه افکارت ــه وجــود مــی آري بوجــود آمدنیــه و شــما ب
5- در طــول مســیر از خداونــد کمــک بگیريــد. بزرگتريــن بخــش معادلــه خداونــده هــر 
جايــی ايــن معادلــه حمايــت خداونــد را از مســیر خــودت خــارج کنــی يــا بــه خواســته 
ــه رســیدی زود از دســت  ــا اگ ــی رســی ي ــی م ــه زجــر و بدبخت ــا ب ات نمــی رســی ي

میــدی پــس خــدا را در همــه حــال کنــارت ببیــن..
هر کدوم از ما يک طرح الهی داريم و يک رسالت الهی ... 

در بخــش هــای آينــده بیشــتر توضیــح میــدم کــه دقیقــا افــکار شــما چــط.ور تاثیــر 
ــذاره، در جهــان هســتی! می

ــده در  ــای آين ــماره ه ــن دوره در ش ــدی اي ــای بع ــش ه ــه بخ ــی ادام ــان گرام همراه
ــراه باشــید. ــا هم ــت ب ــد گرف ــرار خواه ــزان ق ــار شــما عزي اختی

منبع : دوره جامع روند خلق روياها از سايت دنیای ثروت 
 زهرا موذنی
 ادامه دارد ...

با عشق یک طرفه چه باید کرد؟

از ابراز محبت نسبت به یکدیگر دریغ نورزید
ابــراز محبــت بــه  موقــع در زندگــی مشــترک، نشــاط و طــراوت و عاقــه را بــه دنبــال 
ــا  ــه ب ــد روز نخســتین ازدواج نیســت بلک ــه چن ــط الزم ــر فق ــن ام ــد داشــت. اي خواه
ــاز  ــه نی ــل می شــود ک ــاور تبدي ــی تن ــه درخت ــی ب ــای زندگ ــال نوپ ــان نه گذشــت زم
ــم،  ــه ه ــه ب ــت و نشــان دادن عشــق و عاق ــراز محب ــا اب ــاری دارد. ب ــه آبی بیشــتری ب
ــر  ــگاه داشــت و ب ــارور و باطــراوت ن ــرای همیشــه ب ــاور را ب ــن درخــت تن ــوان اي می ت

ــزود. نشــاط آن اف
عاشقانه به هم نگاه کنید

نحــوه نگريســتن هــر يــک از مــا بــه ديگــری، بــه » چگونــه بــودن مــا « بســتگی دارد 
ــد  ــر کنی ــه فک ــود ک ــل می ش ــی حاص ــیفتگی زمان ــودن او «. ش ــه ب ــه » چگون ــه ب ن
ــورد اســت.  ــق و خــوش  برخ ــی، خــوش  ُخل ــاب، صمیم ــردی باشــکوه، ن همســرتان ف
ايــن شــیوه نگــرش بــه همســران جــوان می آمــوزد بــه جــای اينکــه عشــق را جســتجو 
کننــد، بــا عشــق و محبــت بــه زندگــی نــگاه کننــد. زبــان نــگاه، زبــان مؤثــری اســت. 
شــما بــا نــگاه کــردن بــه طــرف مقابــل بــه او می فهمانیــد بــه صحبــت کــردن بــا وی 
ــت  ــاد صمیمی ــزی در ايج ــر معجزه انگی ــردن اث ــگاه ک ــاالت ن ــتید. ح ــد هس عاقه من
میــان زوجیــن جــوان دارد. میــل بــه صمیمیــت نــه تنهــا جنبــه جســمی بلکــه جنبــه 

روانــی نیــز دارد.
وقتی اشتباه می  کنید، صادقانه و صمیمی اعتراف کنند

صداقــت و اظهــار پشــیمانی و ندامــت تنهــا عــاج واقعــه اســت. قبــول نکــردن اشــتباه و 
نپذيرفتــن خطــا، در مطــرح کــردن مســائل ناخوشــايند و نامطلــوب ســعی کنیــد خــود 

را هــم دخالــت دهیــد
مثــًا بــه جــای اينکــه بگويیــد » چــرا بــا فانــی ايــن طــور برخــورد کــردی «، بهتــر 

ــم. « ــن طــور برخــورد نمی کردي ــی اي ــا فان ــد: » کاش ب اســت بگويی
اگر خطایی از همسر خود مشاهده نمودید، زود از کوره در نروید

ســفره دل تــان را نــزد هــر کســی بــاز نکنیــد. بخصــوص پیــش پــدر و مادرتــان درددل 
نکنیــد زيــرا ايــن کار موجــب ســرافکندگی همســرتان شــده و امــکان آشــتی را بســیار 

ضعیــف مــی  کنــد.
اگر می خواهید عشق و عالقه تان تداوم داشته باشد

ــردن  ــت ک ــراز محب ــودن و اب ــم ب ــا ه ــرای ب ــی را ب ــان کاف ــد زم ــد بدانی ــت باي نخس
ــا  ــید؛ ب ــان بینديش ــق و ازدواج ت ــزه عش ــه انگی ــد ب ــعی کنی ــد. س ــاص بدهی اختص
همســرتان در بــاره نخســتین روزهــای آشــنايی و دوران خــوِش اولیــن روزهــا گفتگــو 
کنیــد. يــادآوری شــادی ها و رويدادهــای شــیرين، هــم وجودتــان را گــرم کــرده و هــم 

ــرد. ــد ک ــظ خواه ــا همســرتان حف ــراوت رابطــه شــما را ب ــی و ط تازگ
ــرای ايجــاد ســازگاری بیشــتر و ســامت  ــم ب ــای مه ــری يکــی از ويژگی ه انعطاف پذي

روانــی اســت
ــه  ــا ن ــه و لجبازی ه ــای کودکان ــی رفتاره ــه برخ ــبت ب ــش نس ــی و نرم ــا چشم پوش ب
ــان  ــوان از هم ــه می ت ــود، بلک ــگیری نم ــل پیش ــای بی دلی ــوان از تنش ه ــا می ت تنه
اول زندگــی بنیــاد خانــواده را مســتحکم نمــود. زوج هــای جــوان بايــد بــه خاطــر داشــته 
باشــند کــه مســائل و مــوارد اختــاف و يــا اختاف برانگیــز را بــرای رســیدن بــه يــک 
ــمنی  ــا و دش ــت کدورت ه ــرار و تثبی ــه تک ــه ب ــد، ن ــرح نماين ــترک ط ــدگاه مش دي

ــد زد. ــن خواه ــات را دام ها. اختاف
ــا او اطاعــی از  ــم شــدم ام دختــری 22 ســاله هســتم. عاشــق يکــی از همکاســی هاي
ايــن موضــوع نــدارد. خواســتگارهای زيــادی داشــتم ولــی همــه آن هــا را بــا همکاســی 
ــه آن هــا جــواب منفــی مــی دهم.همــه فکــرم فــردی شــده  ام مقايســه مــی کنــم و ب
اســت کــه حتــی شــايد بــه مــن فکــر هــم نمــی کنــد! آيــا اشــتباه مــی کنــم اگــر تــا 
اتمــام درســم بــه امیــد اينکــه او بــه خواســتگاری ام بیايــد ازدواج نکنــم؟روز و شــب بــه 
فــرد مــورد عاقــه اش فکــر مــی کنــد. در همــان نــگاه اول عاشــق شــده اســت و حــاال 
نمــی توانــد ايــن عاقــه شــديد را فرامــوش کنــد. زندگــی بــدون فــرد مــورد عاقــه اش 
ــاره خــودش  ــی کــه نظــر فــرد مــورد عاقــه اش را درب ــد در حال را غیرممکــن مــی دان
نمــی داند.بــه چنیــن افــرادی کــه اصطاحــاً دچــار عشــق يــک طرفــه شــده انــد، توصیــه 
مــی شــود، بــا دقــت ايــن مطلــب را بخواننــد تــا بــا توجــه و آگاهــی از نــکات ذکــر شــده 

بهتريــن تصمیــم را بــرای خوشــبخت شــدن در زندگیشــان بگیرنــد.
عشق یا توهم عالقه!؟

ــان  ــه همکاســی ت ــه موضــوع عشــق ب ــه ای ب ــگاه واقــع بینان در گام اول بهتــر اســت ن
داشــته باشــید و معنــی دقیــق ايــن عشــق را بــرای خودتــان ترجمــه کنیــد؛ بــه عنــوان 
مثــال آيــا ايــن عشــق، بــا يــک نــگاه بــه وجــود آمــده، يــا بــر اســاس دارا بــودن ويژگــی 
هــای يــک همســر محبــوب و ايــده آل از ســوی شــخص مــورد نظــر، در ذهــن و قلــب 
ــا  ــت ب ــرای مصاحب ــاد ب ــای شــیفتگی زي ــه معن ــا عشــق ب ــدار شــده اســت ي شــما پدي
اوســت کــه اگــر ايــن امــر تحقــق نیابــد، باعــث مــی شــود کــه در فراقــش زندگــی تــان با 
ســختی و خطــر همــراه شــود؟ واقعــا اينکــه شــما عاشــق شــديد به چــه معناســت؟تجربه 
نشــان داده و علــم روان شناســی ثابــت کــرده اســت بســیاری از ايــن گونــه عشــق هــا، 
حقیقــی نیســت و تنهــا توهــم اســت کــه در شــرايطی خــاص ايجــاد مــی شــود و بســته 
بــه شــرايط هــم بســیار زودگــذر اســت .ايــن توهــم عاقــه بــر اثــر عوامــل غیــر حقیقــی 
مثــل مشــاهده يــک فیلــم رمانتیــک يــا خوانــدن رمــان و داســتان هــای عاشــقانه اســت.

ايــن نــوع عشــق در آقايــان بــر اســاس میــل بــه زيبايــی و کمــال طلبــی ايجــاد می شــود 
و در بانــوان بــه خاطــر نیــاز بــه توجــه و محبــت و میــل بــه وجــود يــک تکیــه گاه. لــذا 
ــع نگــری در  ــا واق ــا ب ــن گام اول، حتم ــرم اســتدعا دارم در همی از شــما مخاطــب محت
معنــای عشــق و حقیقــت حــس خودتــان، آينــده تــان را از باتــاق توهــم نجــات دهیــد

نکات مهم روزهای اول متاهلی

این پسران برای ازدواج مناسب نیستند:

پسر خوب مامان 
مردهايــی کــه هنــوز نتوانســته انــد از خانــواده، بــه خصــوص مادرشــان اســتقال روانــی 
پیــدا کننــد، بــه هیــچ وجــه نمــی تواننــد مــرد زندگــی باشــند. در رابطــه شــما بــا چنیــن 
مــردی همیشــه نظــر يــک شــخص ســوم تعییــن کننــده اســت و ايــن يعنــی نــه تنهــا 
ــه مــادرش دســت برنخواهــد داشــت، بلکــه شــما را  ــی ب همســر شــما از وابســتگی روان
هــم وادار مــی کنــد وابســته بــه نظــرات مــادرش باشــید. ايــن مــردان بــرای راضــی نگــه 
داشــتن مادرشــان )يــا خواهــر يــا حتــی پدرشــان( ممکــن اســت هــر کاری بکننــد حتــی 
اگــر آن کار برخــاف خواســت شــما و صــاح زندگــی مشــترکتان باشــد. آنهــا همیشــه 
بــه دنبــال بــه دســت آوردن تايیــد اطرافیــان هســتند و بــدون آن نمــی تواننــد قــدم از 

قــدم بردارنــد.
مردهای حساس

حساســیت مــی توانــد جســمی يــا روحــی باشــد. ممکــن اســت طــرف مقابــل شــما بــا 
کوچکتريــن حرفــی ناراحــت شــود، قهــر کنــد و ســر بــه کــوه و بیابــان بگــذارد. فکــر مــی 
کنیــد چنیــن مــردی قابــل اتــکا اســت؟ هرگــز! ايــن مــرد درواقــع کودکــی اســت کــه 
ريــش و ســیبیل دارد و نــه بیشــتر. شــما حاضريــد همــه عمــر نــاز يــک کــودک را بکشــید 
ــمی  ــاس جس ــای حس ــر راه نیندازد؟مرده ــوا و قه ــدا و دع ــر و ص ــید س ــب باش و مراق
ــد پوستشــان  ــد. نگرانن ــی دهن ــت م ــان اهمی ــه ظاهرش ــادی ب ــه زي ــی هســتند ک مردان
ــه  ــا ب ــن مرده ــد. اي ــرم در بیاي ــا موهايشــان از ف ــک شــود ي چــروک شــود، لباسشــان ل
شــدت حوصلــه شــما را ســر خواهنــد بــرد. کســی مخالــف نظافــت و زيبايــی و ســامتی 
نیســت امــا توجــه افراطــی يــک مــرد بــه ايــن مــوارد بــه معنــی آن اســت کــه او از جنبــه 
هــای جــدی تــر و مردانــه تــر زندگــی اش غافــل شــده. ايــن مــردان عمومــا در امــور زنانــه 
اطاعــات زيــادی دارنــد و مثــا مــی داننــد رنــگ مــوی شــما بايــد چــه تغییــری کنــد 
تــا موهايتــان از شــرابی بــه ماهاگونــی تبديــل شــود! مــرد بايــد دربــاره موضوعــات زنانــه 
ــا ترکیــب غذاهــا( قــدری  ــوژی زن، ي ــه خــودش مربــوط مــی شــود )مثــا فیزيول کــه ب

اطاعــات کلــی داشــته باشــد امــا الزم نیســت در ايــن امــور عامــه دهــر باشــد.
ادامه دارد..........

به خود آ

قهرمانی محدثه کریمی در مسابقات 
ژیمناستیک کشور

سمیرا سیدحسینی بر سکوی قهرمانی مسابقات 
شمشیربازی

ــه کريمــی ژيمناســت شايســته نجــف  محدث
ــادی  آب

و تنهــا نماينــده شهرســتان نجــف آبــاد 
ريتمیــک  ژيمناســتیک  منتخــب  درتیــم 

اســتان 
ــق  ــوری موف ــتیک کش ــابقات ژيمناس در مس
بــه کســب قهرمانــی و مــدال طــای انفــرادی 
در وســیله طنــاب  و مقــام ســوم انفــرادی در 

وســیله ربــان شــد.

نجــف  شايســته  شمشــیرباز  سیدحســینی  ســمیرا 
ــابقات  ــی  در مس ــام قهرمان ــب مق ــه کس ــق ب ــادی موف آب
ــد.اين  ــه ش ــلحه اپ ــتان در اس ــی اس ــیربازی قهرمان شمش
ــه  ــاد »روزب ــده ي ــیربازی زن ــی شمش ــابقات در آکادم مس
ــان  ــهید نصــر اصفه ــه ورزشــی ش ــور« مجموع ــرهنگ پ س
برگــزار شــد. در پايــان ايــن مســابقات نتايــج ذيــل کســب 
ــه ســمیرا سیدحســینی مقــام اول ، مهســان  شد.اســلحه اپ
ــده  ــنی و مائ ــه ابوالحس ــام دوم و فاطم ــی مق ــادات ايوب س
رضايــی مقــام ســوم مشــترک اســلحه ســابر مريــم مقــدادی 
ــی و  ــدا عطاي ــام دوم، پارمی ــی مق ــرا عابدين ــام اول، زه مق
ــوره  ــلحه فل ــترک اس ــوم مش ــام س ــان مق ــید خاکی مهش
ثمیــن لطیفــی مقــام اول، ريحانــه رضايــی مقــام دوم ، زهــرا 

ــترک  ــوم مش ــام س ــی مق ــارا زارع ــی و س صادق
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مدرســه شــهید کمرانــی از  بهتریــن و فعــال تریــن  مدارس 
ــاهد آن  ــه ش ــد . آنچ ــی باش ــاد م ــف  آب ــتان نج شهرس
هســتید، بخشــی از فعالیــت هــای ســال تحصیلــی 96-97 
ــه   ــن مدرس ــال ای ــان س ــن پای ــت. جش ــه اس ــن مدرس ای
همــراه بــا اهــدای جوایــز در روز جمعــه 21 اردیبهشــت مــاه 
کــه در ســالن شــهروند بــا حضــور هیــات امنــا و پرســنل  و 

والدیــن برگــزار شــد.
ــرود  ــنواره س ــی در جش ــرود همگان ــه اول س ــب رتب 1-کس

ــه اســتان  ــد ب شهرســتان  و راهیابی
ــدی  ــرا عاب ــه زه ــی - فاطم ــا چاوش ــری - مبین ــه اکب رقی
- فاطمــه حبیــب الهــی - زینــب ملکــی - ســارا مختــاری 
- بهــار قیصــری نیــا - لیــال حمیــدی- کیمیــا جهــار لنــگ 
-زینــب مهاجــر - نــگار صافــی - فاطمــه کاویانــی- یکتــا 
ــین  ــریفی - نوش ــحر ش ــکا اسماعیلی-س ــی- ملی ابراهیم
کاظمــی - مریــم صالحــی - غــزل غفــاری - مهتــاب 
محمــودی - کوثــر پــور اســماعیلی - صبــا ســپیانی- عارفه 

ــویان  ــادات موس ــی-فاطمه س ــه کرباس ــتمی - راحل رس
2-کســبرتبه اول تئاتــر » آســمان چهــل تیکــه« در 

جشــنواره تئاتــر  شهرســتان نجــف آبــاد 
ــاز  ــی- شــیما مهرآیین-نگیــن مهرپرور-آین ــه فراهان ریحان
آسیابانی-ســونیا یزدانیــان- مهربــان باهنــر - مهرانــه 
ــر  ــا خی ــیان - پری ــار عباس ــری - به ــن اخض ــر- نگی باهن

ــان  ــادات نوری ــا س ــرفی -ثن ــا اش ــی - ثن اله
3-کســب رتبــه اول شهرســتان در رشــته ورزش صبحگاهی 

در ســطح شهرســتان نجــف آباد 
4-کسب رتبه اول مسابقه اول جهل حدیث)بین الصالتین(

ــر  ــی- کوث ــب ملک ــی -زین ــا اعم ــم زاده - صب ــرا کری زه
کاظمی-مهســا مــال خداداد-شــهرزاد بهرامیان-عســل 
کافــی  کاظمی-حســنا  ابراهیم-نوشــین  توکلی-مبینــا 

ــوی موس
5-کسب رتبه اول شهرستان و راه یافته به استان در رشته ترتیل

فاطمه زهرا عرشی
6-کسب رتبه سوم شهرستان در رشته ترتیل 

زهرا احمدیان 
 7-کســب رتبــه اوب شهرســتان در مســابقات نســیم 
ــی ــام شناس ــته ام ــتان در رش ــوم شهرس ــه س ــه  و رتب اندیش

مهسا صفدری
8-کسب رتبه اول شهرستان در رشته حفظ احادیث نورباران 

شهرزاد بهرامیان 
9-کسب رتبه اول شهرستان در رشته ترتیل 

مهدیه رستگاری
10- کسب رتبه پنجم قرائت قران 

هلیا رضایی
11- کسب رتبه حفظ عمومی قران 

نرگس صناعی
12-کسب رتبه دوم شهرستان در رشته نقاشی با ماژیک 

رعنا سادات مدرس
13-کسب رتبه دوم منطقه در رشته خوشنویسی

عاطفه کارشناس-ثنا نادعلی
14- کسب رتبه دوم شعر

نرگس نیکان 
15-کسب رتبه دوم شهرستان در رشته والیبال

صبــا اعمــی- فاطمــه حبیــب الهــی -زهــرا خانیــان- کوثــر 
کاظمــی- مهساســادات حســنی

16- کســب رتبــه دوم ســاتانی و رتبــه ســوم شهرســتان در 
رشــته طنــاب زنــی دابــل داچ

نرگس یوسفان 
17-کسب رتبه اول شهرستان در رشته طناب سرعت سی ثانیه 

مهدیس رهبری
18-کسب رتبه سوم شهرستان در رشته طناب دابل داچ

سارا رادی 
19-کسب رتبه دوم شطرنج 

فاطیما قادری
20-کسب رتبه دوم در رشته شنا کرال سینه و کرال پشت 

پرنیان سمندری
21-کسب رتبه سوم در رشته شنا کرال سینه 

رکسانا حق شناس
22-کسب رتبه اول استانی در رشته کرال سینه و کرال پشت 

درسا حمیدی
ــوع  ــا موض ــر ب ــرح جاب ــتانی در ط ــه اس ــب رتب 23-کس

ــی( ــروژه آزمایش ــوب )پ ــاک خ خ
نگار صافی

24-کسب دپیلم افتخار ریاضیات کانگرو 
سحر رحیمی

25- تشــکیل 25 گــروه ســه نفــره از دانــش امــوزان پایــه 
چهــارم تــا ششــم و شــرکت در مســابقه حــل مســاله خانــه 

ریاضیــات و کســب رتبــه برتــر تیمــی 
مبینا سیف الدین - آال نوری سپیانی

26- کسب رتبه اول درس پژوهشی همکاران 
ــرا  ــی - زه ــکی-عفت معین ــا پزش ــه -فریب ــم مهدی مری

ــویان ــرا موس ــویان - زه ــی موس کاف
27- کسب رتبه اول مجالت رشد 

ــوداگری-  ــن س ــری - پروی ــته اصغ ــه - فرش ــم مهدی مری
ــویان ــرا موس زه

28- کسب رتبه معلم نمونه در منطقه 
پروین سوداگری

29- کسب رتبه معاون نمونه در منطقه 
زهرا موسویان 

30- کسب رتبه اول شهرستان در پروژه مهر
31- کسب رتبه اول منطقه در طرح تعالی دبستان شهید کمرانی

 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سمیه طالب   

سر دبیر : احمد شریعتی

همکاران این شماره : صادق یاوری - پریسا موحد خواه

هفته نامه فرهنگی اقتصادی دیباگران شهرستان نجف آباد 

 4 صفحه - قیمت : 1000 تومان   

دو شنبه 31 اردیبهشت  ماه 1397  -21 می 2018 - 5  رمضان  1439

نشانی دفتر : نجف آباد - بلوار آیت - پالک 88    

 شماره تماس : 09122268823-09130340819 - 42646861

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر 
ــش  ــود ( در بخ ــی خ ــن کادر اجرای ــت تامی جه
ــران  ــریه دیباگ ــری و نش ــی و هن ــای فرهنگ ه
ــا  در  ــم ه ــان و خان ــن آقای ــاد از بی ــف آب نج
ــد  ــی  واج ــع تحصیل ــا و مقاط ــته ه ــه رش کلی

ــد . ــی کن ــتخدام م ــرایط  اس ش
 تلفــن تمــاس جهــت کســب اطالعــات بیشــتر 

 42 64 68 61

توجه !!!! استخدام  مسابقه پیامکی
مســابقه پیامکــی بهتریــن جملــه بــه صــورت صوتــی بــه لهجــه ی 
زیبــای شــهر نجف آبــاد ))نجــف آبــاد زیبا بــود اگــر....(( در موسســه 

ــازان معاصر ــگ س فرهن
بهتریــن فایــل صوتــی از تخفیــف شــهریه شــرکت در کالس هــای 

آموزشــگاه فرهنــگ ســازان معاصــر برخــوردار خواهــد شــد
ــه   ــود را ب ــر خ ــورد نظ ــالت م ــد جم ــدگان می توانن ــرکت کنن ش
شــماره 09130340819  ارســال کننــد. همــراه بافایــل فرســتاده شــده 

حتمــا بایــد شــماره تمــاس شــرکت کننــده باشــد .

تدریس خصوصی ریاضیات و دوروس 
مربوطه دانشگاهی و دبیرستان و 

پیش دانشگاهی 
با 20سال تجربه خصوصی 

هر جلسه 2 ساعته 60،000 تومان 
تلفن تماس : 09137880299 آقای اسدالهی

تدریس خصوصی ریاضیات

آدرس : نجف آباد، خیابان مجاهد جنوبی ) بلوار شهید آیت (، پالک 88، موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 2 - ۱ 86 46 426 و 08۱9 034 09۱3 و  8826 226 09۱2 تماس حاصل نمایید

سعید صفری مدرس آواز
دانــش آموختــه ی کارشــناس ارشــد 
زبــان وادبیــات فارســی دانشــگاه 

ــان. اصفه
جهانــدار،  علــی  استادان:اســتاد 
ــر  ــريعت، دکت ــا ش ــاج، رض ــد ت وحی
احســان رئیســی، احســان ابراهیمــی.

کنســرت هــا: کنســرت ای شــهید بــا گــروه نوبانــگ بــه سرپرســتی 
آقــای مجتبــی دهقانــی، - کنســرت مــرغ ســحر بــا گــروه نوبانــگ - 
کنســرت ســال نــو بــا گــروه نغمــه- برگــزاری کنســرت بــه مناســبت 
ــرت  ــگ- کنس ــروه نوبان ــراه گ ــه هم ــد )ص( ب ــرت محم ــد حض تول
ــگ-  ــروه نوبان ــا گ ــگ -کنســرت شــب آواز ب ــروه نوبان ــا گ ــن ب میه
ــرت  ــان -کنس ــروه مولی ــا گ ــک، ب ــبت روز پزش ــه مناس ــرت ب کنس

شــاهنامه بــه همــراه گــروه نوبانــگ 
ــد  ــی در بنیــاد هــم انديشــی بهــار- کارگاه پیون کارگاه هــا: آواز ايران

ــان و نمــک شــعر و موســیقی ايرانــی در انجمــن ن
جشــنواره هــا: جشــنواره موســیقی جــوان و راهیابــی بــه مرحلــه 

ی نهايــی، ســال 96.
همــکاری هــا: همــکاری بــا صــدا و ســیمای اصفهــان و ضبــط چند 
اثــر بــا آهنگســازی و تنظیــم آقــای آرش مشــتاقی.-همکاری بــا آقای 

قندهــاری، اجــرای متــن آواز فیلــم از خــاک تــا خاک.
تدریس:تدريــس در آموزشــگاه هــای ســاربانگ بــه مديريــت آقــای 
مشــتاقی در اصفهــان و و آموزشــگاه آهنــگ در اصفهــان بــه مديريــت 
آقــای روحانــی زاده و همچنیــن تدريــس در آموزشــگاه نیســتان بــه 

مديريــت آقــای شــجاعی
سعید رفیعیان مدرس تنبک 

بــا ســابقه 14 ســال کار در زمینــه ســاز 
ــال در  ــورت 5 س ــه ص ــه ب ــک ک تنب

ــیرازی  ــتاد ش ــر اس محض
 برگزيده کشوری در موسیقی بیت و 

حیران کردستان - نفر برگزيده در 
مسابقات دانش آموزی کشوری نیشابور 

-نفر برگزيده در جشنواره موسیقی 
جوان تهران در دو سال - فعالیت و اجرا با گروه های مختلف 

موسیقی -ب رگزيده کشوری در مسابقات موسیقی گیان 
همکاری با آموزشکاه های موسیقی به عنوان همنواز با ديگر سازها

حمید فودازپور مدرس دف
ــی  ــم رضاي ــای ابراهی ــوی آق  هنرج
،مســعود مرادی،ســیداهلل ياســینی 
بــه  عضــو گــروه نغمــه اصفهــان 

احتمــام مســعود  سرپرســتی 
نــی  اموزشــگاه  در  امــوزش 
داوود،نیســتان،نغمه خمینــی شــهر

پریسا حبیب الهی مدرس سنتور
کارشناســی موســیقی دانشــگاه هنــر 

ــران ته
شــروع نوازندگــی  بــا ســاز ســنتور ســال 
1378 اموزشــگاه شــیدا نــزد اســتاد 
ــف  ــت  و ردي ــژاد و اســتاد ثاب ــی ن رضاي
میــرزا عبــداهلل نــزد اســتاد پژمــان 
ــیامک  ــزد س ــل آن ن ــاری وتکمی اختی

آقايــی ،ســلفژ نــزد امیــر حســین اســامی و نــت نــوازی ودشــیفراژه 
پريچهــر خواجــه  - کســب رتبــه دوم در جشــنواره موســیقی البــرز 

ــنتور1395 ــی س ــته نوازندگ در رش
زهرا صادقی مدرس موسیقی کودکان

ــیقی  ــی موس ــم گرافیک،کارشناس ديپل
ايرانــی  ســاز  پوازندگــی  ،گرايــش 

)کمانچــه(
سابقه تدریس: 5 سال آموزشگاه های 
بیداد،نوای مهر،سپاهان،کانون پرورشی 

فکری کودکان اصفهان - عضو گروه 
موسیقی مولیان اصفهان 

امیر حسین پنچی پور مدرس پیانو
دانشــجوی ســال دوم رشــته ی مهندسی 

متالــوژی دانشــگاه صنعتــی اصفهان
ــتاد  ــان اس ــتاد ابراهیمی ــتادان : اس اس
ــا  ــتاد نیم ــان - اس ــر اصفه ــگاه هن دانش

ــدی  جاوي
 سابقه چند اجرا  برای دانشگاه و عضو انجمن 

موسیقی کانون فرهنگی دانشگاه صنعتی 
علیرضا مختاریان مدرس ویلون کالسیک و ایرانی

همچــون  اســاتیدی  افتخارشــاگردی 
ــتاره  ــرزاده، دکترس ــی می ــوم مجتب مرح
ــن دردانشــگاه  بهشــتی ) از اســاتید ويول
تگــزاس آمريــکا (، فــرزاد خاونــد، ابراهیم 
لطفــی، ايمــان فخــر شــروع کاســم 
اســتادمهديون)ويولن  بــا  اصفهــان  در 
رديــف  کاس  همچنیــن  ايرانی(بــود 

ــده  ــی و مجیدجهاندارگذران ــید رضــا طباطباي ــتاد س ــش اس آواز پی
ــکاری  ــا89 هم ــای 86ت ــال ه ــرگان در س ــروه مه ــت گ ام سرپرس
بــا ارکسترســمفونیک بــرف هــای آبــی اصفهان.ارکســترفیارمونیک 
ــارت  ــه مه ــان و ارکسترخورشــید شــهرکرد دارای دو گواهینام اصفه
ــتان  ــاد اس ــگ ارش ــی از وزارت فرهن ــازجهانی و ايران ــی س نوازندگ
اصفهــان ودرحــال حاضرتدريــس در اموزشــگاه هــای اســتان الزم بــه 
ذکرهســت کــه در زمینــه ســاخت ســاز ويولــن هــم کارت شناســايی 
ــرده ام   ــت ک ــان درياف ــتان اصفه ــی اس ــراث فرهنگ ــازمان می از س
همچنیــن عضــو شــورای تخصصــی موســیقی خانــه هنرمنــدان نجف 
آبادهــم هســتم اولیــن مدرســی هســتم در شــهر کــه ويولــن رو بــا 

بــه روزتريــن متدآموزشــی تدريــس مــی کنــم.
محبوبه سورانی مدرس ویلون کالسیک و ایرانی

ــگاه  ــوق از دانش ــته حق ــی رش کارشناس
ــران  ــور تی ــام ن پی

ســابقه يادگیری:يادگیــری موســیقی 
پرســابقه  و  برجســته  اســاتید  نــزد 
جنــاب  جملــه  از  ايرانــی  موســیقی 

اســتاد بهرامــی 
سوابق اجرایی و تدریس:10 سال سابقه 
اجرايی در نوازندگی ايرانی در ساز ويلن - 

اجرای برنامه های متعدد مناسبتی در انجمن های خیريه ،جشن ها 
و 3 سال سابقه تدريس خصوصی 

ــی و  ــه روش رواي ــیقی  ب ــوزش موس ــا در آموزش:آم رویکرده
ــیقی  ــتان موس ــک هنرس روش آکادمی

دورنماهــای آموزشــی:آموزش و شــناخت رديــف هــای موســیقی 
ايرانــی و شــناخت ريتــم هــا و آمــوزش بداهــه نــوازی بــه صــورت 
تکــی و گروهــی در پايــه مبتــدی و پیشــرفته. - آمــوزش و شــناخت 

انــواع کــوک هــا و گام هــای غیــر معمــول و نحــوه اجــرای آن
محمدرضا قاهری مدرس گیتار

فعالیــت موســیقی خــود را از ســال 
ــر نظــر اســتاد  ــاد زي 1386 در نجــف آب
ــر  ــر نظ ــرد، زي ــاز ک ــی آغ ــورا کرباس اه
ايــن اســتاد شــروع بــه فراگیــری ســبک 
هــای کاســیک و پــاپ کرد،پــس از 
فراگیــری ايــن دو ســبک بــه فراگیــری 
ــال  ــت و در س ــو پرداخ ــبک فامنک س

نــکات  و  رفتــه  اصفهــان  بــه   1392
ــی و  ــتاد کرباس ــزد اس ــازی را ن ــگ س ــن آهن ــی و همچنی تکمیل
اشــکان صابــری آموخــت،از جملــه اجراهــای وی میتــوان بــه اجــرا 
ــه  در دانشــگاه هــای اصفهــان شــهر کــرد و ... و همچنیــن اجــرا ب
عنــوان خــط اول در اولیــن و بــزرگ تريــن ارکســتر گیتار کاســیک 
ــه سرپرســتی اهــورا کرباســی اشــاره کــرد،وی آمــوزش  اصفهــان ب
خــود را از ســال 1393 در آموزشــگاه هــای اصفهــان آغــاز کــرد و 

هــم اکنــون در آموزشــگاه هــای اصفهان،درچه،فاورجان،نجــف آبــاد 
و ... مشــغول بــه تدريــس اســت.

مرضیــه مهدیــه مــدرس تــار و ســه 
تــار

رشــته  گرافیک،دانشــجوی  ديپلــم 
موســیقی زمینــه ســاز ايرانــی )عود-تــار- 

ــار( ــه ت س
ســابقه تدریــس :4 ســال - آموزشــگاه 

آوای ســپاهان اصفهــان
سابفه همکاری :اجراهای مختلف گروهی 

ودر حال حاضر عضو گروه مولیان 
اصفهان

فردوس کاوسی مدرس دف
 کارشناسی منابع طبیعی 

آغاز فعالیت 1384
يوســف  نبیــل  اســتاد  اســاتید: 
ــران  ــی زاده ،مه ــريداوی،حمید کرباس ش

قربانــی  حســین  اســتاد  و  زاده  علــی  دوز 
شرکت در جشنواره های مختلف کشورس 

کســب ديپلــم افتخــار و مقــام دوم کشــوری در چهارمیــن جشــنواره 
آثــار و تولیــدات آموزشــگاه هــای آزاد هنــری در گیــان .

جايــزه ويــژه هیئــت داوران در هفتمیــن جشــنواره ملــی و کشــوری 
بیســت وحیــران

کسب عنوان پديده جشنواره بیست وحیران
ــون واجــرای کنســرت  ــوازان خات ــروه دفن تشــکیل و سرپرســتی گ

هــای متعــدد
عضو گروه کوپه ای رستاخیز به سرپرستی مهران روز علی زاده 

اجرای موسیقی تئاتر ونمايش و فیلم کوتاه 
شهال پیراسته مدرس تنبک و دف

برنامــه  و  جغرافیــا  رشــته  دانشــجوی 
ريــزی شــهری

ــاز  ــه س ــابقه 14 ســال کار در زمین ــا س ب
بــه صــورت 5 ســال در  تنبــک کــه 

محضــر اســتاد شــیرازی 
ــت و  ــده کشــوری در موســیقی بی  برگزي

ــران کردســتان حی
 نفر برگزيده در مسابقات دانش آموزی کشوری نیشابور 

 نفر برگزيده در جشنواره موسیقی جوان تهران در دو سال 
فعالیت و اجرا با گروه های مختلف موسیقی 

برگزيده کشوری در مسابقات موسیقی گیان 
ــا  ــواز ب ــوان هــم ن ــه عن ــا آموزشــکاه هــای موســیقی ب همــکاری ب

ديگــر ســازها

آموزاگشه موسیقی
  موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

ارغوان


