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بازدید محمد مغزی شهردار نجف آباد از کتابخانه شهیدان فتاح المنان شهرستان نجف آباد

محمــد مغــزی شــهردار نجــف آبــاد گفــت: مجموعــه 
فرهنگــی و کتابخانــه شــهیدان فتــاح الجنــان کــه ســال نود 
ــع و طــی دو طبقــه  و یــک در زیربنــای ششــصد متــر مرب
افتتــاح شــد، هــم زمــان بــا ارائــه خدمــات بــه شــهروندان 
ــا  ــز ب ــان خــود نی ــژه نابینای ــه وی ــادی در بخــش کتابخان ع
بیــش از دو هــزار نســخه کتــاب در قالــب چهارصــد عنــوان 
ــل توجهــی از نیازهــای ایــن قشــر از  جوابگــوی بخــش قاب

جامعــه اســت.
ــار  ــر در کن ــل و کامپیوت ــوزش خــط بری محمــد مغــزی آم
ــر  ــزء دیگ ــی را ج ــوار صوت ــرده و ن ــوح فش ــواع ل ــه ان ارائ
خدمــات کتابخانــه نابینایــان ایــن مجموعــه دانســت و گفت: 
در کل ایــن مجموعــه فرهنگــی و کتابخانــه، بیــش از نهصــد 
ــن  ــت گرفت ــکان امان ــتند و ام ــه هس ــو کتابخان ــر عض نف
ــور در  ــف و حض ــات مختل ــاب در موضوع ــد کت ۵۶۰۰ جل
ــت  ــا ظرفی ــرادران ب ــران و ب ــه خواه ــای مطالع ــالن ه س

ــد. ــر بخــش را دارن ــر در ه ــل نف چه
ــان و  ــژه نابینای ــاوره وی ــات مش ــزاری جلس ــزی  از برگ مغ
ــف  ــاب هــای مختل ــاده ســازی کت فراهــم شــدن بســتر پی
بــه صــورت فایــل صوتــی بــه عنــوان دیگــر امکانــات فراهــم 
شــده در بخــش ویــژه نابینایــان ایــن مجموعــه یــاد کــرد و 
گفــت: ایــن مجموعــه کــه اشــتراک چهــار روزنامــه و مجلــه 
را هــم دارا مــی باشــد، همــه روزه از ســاعت هفــت و نیــم 
ــدس  ــان ق ــای خیاب ــم عصــر در انته ــا شــش و نی ــح ت صب
غربــی پذیــرای شــهروندان معمولــی و افــراد نابینــا اســت.

در راستای تکریم و گرامی داشت روشندالن شهرستان نجف آباد
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

.

ــا همــکاری اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  ــا فرارســیدن هفتــه خوشنویســی ب هــم زمــان ب
شهرســتان، انجمــن خوشنویســان و  نگارخانــه امــروز نمایشــگاهی از مجموعــه آثــار اســاتید و 

ــه امــروز برگــزار شــده اســت. هنرمنــدان خوشنویســی شهرســتان در محــل نگارخان
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد  بــا تبریــک هفتــه خوشنویســی و قدردانــی 
ــدف   ــا ه ــه ب ــن  نمایشــگاه ک ــت: در ای ــری خوشنویســان شهرســتان گف ــای هن ــاش ه از ت
آشــنایی جوانــان بــا هنــر خوشنویســی، ایجــاد انگیــزه در هنرجویــان  و معرفــی بیشــتر آثــار 
بــه عاقــه منــدان برگــزار شــده، هنرمنــدان خوشنویســی ضمــن حضــور در نمایشــگاه، اقــدام 

بــه زنــده نویســی خوشنویســی و اهــدای آثــار بــه بازدیــد کننــدگان مــی نماینــد.
ــاری از اســاتید احمــد احمــدی، شــریفی، حمیــد رضــا حجتــی، امیــد  در ایــن نمایشــگاه آث
ــی،  ــیاوش حجج ــری، س ــر جعف ــان، امی ــنگ اکرامی ــی، هوش ــی امین ــعود حاج ــان، مس نمازی
ســجاد غیــور، احمــد زربخــش، ســجاد کاویــان پــی، حســین خلیلیــان، امیــر دیــده بــان، زهــرا 

وثوقیــان ، مریــم پلویــان و حدیثــه زمانــی بــه نمایــش در آمــده اســت .

نمایشگاه و زنده نویسی خوشنویسی

اجرای هم زمان  دو نمایش از نجف آباد در تاالر استاد فرشچیان

نمایــش » بــه روایــت ســگ زرد بــرادر شــغال « بــه نویســندگی و کارگردانــی محمدجــواد 
ســجادی و نمایــش » مــه لقــا  « بــه نویســندگی محمــد جــواد ســجادی و کارگردانــی احمــد 

شــکرانه در مجتمــع فرشــچیان در حــال اجــرا اســت .
نمایــش » بــه روایــت ســگ زرد بــرادر شــغال« کاری از گــروه تئاتــر زاوش بــا بــازی فاطمــه 

کاظمــی ، ابوالفضــل صفــری و عرفــان آیتــی اســت .
ســجادی کارگــردان و نویســنده ایــن اثــر  نمایشــنامه موجــود را حاصــل تحقیقــات میدانــی و 
مشــاوره بــا روانشــناس در مراکــز مشــاوره دانســت و  گفــت: داســتان زندگــی ایــن زن و مــرد 
ــا دیده هــای متــداول عنــوان می کنــد »غــم درون داســتان، اساســا موضــوع و  را متفــاوت ب
غمــی اســت کــه گریبــان زن را در خانــواده بیشــتر گرفتــه و او را در گیــر خــودش می کنــد.

همچنیــن  نمایــش  »مه لقــا« بــه نویســندگی، طراحــی و دراماتــورژی محمدجــواد ســجادی و 
تهیــه کنندگــی وکارگردانــی احمــد شــکرانه توســط گــروه نمایــش » ترنــم خیــال « بــا بــازی  

ابوالفضــل صفــوی، محیــا رضایــی و احمــد شــکرانه در حــال اجــرا مــی باشــد .
ــر اســاس نمایشــنامه » پاییــن  ــا بیــان اینکــه نمایــش  »مه لقــا« ب ــر  ب ــن تئات نویســنده ای
گــذر ســقاخانه« بــه قلــم اکبــر رادی نوشــته شــده اســت گفــت :  شــیوه نمایشنامه نویســی 
و فــرم اجــرا در ایــن تئاتربــه  طــور خــاص بــه  تعزیــه اهمیــت داده  شــده  و بــار دراماتیــک 

ــه  واســطه برپایــی یــک تعزیــه ایجــاد می شــود.  داســتان  ب

گرامی داشت روز روشندالن

گرامــی داشــت روز روشــندالن در دبســتان پســرانه ســما نجــف آبــاد بــا حضــور روشــندل 
عزیــز ایلیــا برگــزار شــد.

ــا حضــور در اداره دامپزشــکی  ــژه ب ــدار شهرســتان وی ــاون اســتاندار و فرمان مع
شهرســتان  بــا تبریــک روز دامپزشــکی، از نزدیــک بــا کارکنــان و مراجعیــن بــه 
ایــن اداره گفتگــو کردنــد و از مســائل و نقطــه نظــر حاضریــن آگاهــی یافتنــد. 
ــری  ــمند و پیگی ــای ارزش ــت ه ــر از فعالی ــا تقدی ــی ب ــدس راع ــه مهن در ادام
ــان شــریف اداره دامپزشــکی شهرســتان، ایشــان را یکــی  هــای مســتمر کارکن
ــه  ــامتی جامع ــه س ــی مقول ــد و بالندگ ــر در رش ــل موث ــن عوام ــی تری از اصل
برشــمردند. ایشــان وظیفــه کارکنــان اداره دامپزشــکی شهرســتان را علــی رغــم 
ــرز و  ــیار مب ــری و ... بس ــات تراب ــرو، امکان ــود نی ــر: کمب ــود مشــکاتی نظی وج
ــر فعالیــت  ــا ب ــا تبییــن ضــرورت نظــارت مســتمر و پوی ارزشــمند خواندنــد و ب
هــای تولیــد محصــوالت مســتقیم و جانبــی صنعــت دام و طیــور، تولیــد تخــم 
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــرغ غنــی شــده از اســید فولیــک در شهرســتان را کــه ب م
کشــور تحــت نظــارت دامپزشــکی بــه بــازار مصــرف منطقــه ای عرضــه گردیــد 
را یــک موفقیــت قابــل توجــه و برنــد ســازی موفــق تبییــن نمودنــد و از مــردم 
ــی، اداره  ــازوی نظارت ــوان ب ــه عن ــا ب ــتند ت ــتان خواس ــم شهرس ــریف و فهی ش
ــود  ــراد س ــا اف ــه ب ــه و مقابل ــور مربوط ــق ام ــتان را در تحق ــکی شهرس دامپزش
جــو و فرصــت طلــب کــه ســامت جامعــه را بــه مخاطــره مــی اندازنــد، یــاری 

ــد. و همراهــی نماین

بازدید از اداره دامپزشکی شهرستان

ــل ســازمان  ــدارس همچــون ســنوات قب ــاه و بازگشــایی م ــا فرارســیدن مهرم ب
مدیریــت حمــل و نقــل بــار و مســافر شــهرداری نجــف آبــاد اقدامــات و تمهیدات 

الزم درخصــوص ســرویس مــدارس را اجرایــی نمــود.
در ایــن طــرح مــدارس اعــام نیــاز خــود را بــه ســازمان جهــت ســرویس مدارس 
ــی ،   ــوارد  قانون ــه و آدرس و لحــاظ م ــام نمــوده و ســازمان برحســب منطق اع

شــرکت هــای ســرویس دهنــده مــدارس را بــه ایشــان معرفــی مــی نمایــد
شــرکت هــای ســرویس دهنــده مــدارس پــس ازانجــام  اقدامــات و طــی مراحــل 
ــی ، تاییــده هــای الزم را دریافــت مــی نماینــد و ماشــین هــای ســرویس  قانون
مــدارس کــه دو برچســب ســرویس مــدارس بــرروی شیشــه عقــب و جلــو خودرو 
نصــب شــده خدمــات خــود را بــه مــدارس و دانــش آمــوزان ارایــه مــی نماینــد.

بــا هماهنگــی هــای صــورت گرفتــه کلیــه راننــدگان بایــد مراحــل ســوء پیشــینه، 
اعتیــاد، گواهینامــه معتبــر و... را جهــت تکمیــل پرونــده طــی نمــوده تــا دانــش 
آمــوزان کــه آینــده ســازان کشــور هســتند تــرددی ایمــن و مطمئــن را تجربــه 

نمــوده و از دغدغــه هــای خانــواده و مدرســه ایشــان کاســته گــردد.
ــافر  ــار و مس ــل ب ــل و نق ــت حم ــازمان مدیری ــوط س ــرل خط ــی و کنت بازرس
ــورت  ــه ص ــور ب ــس راه ــی پلی ــی و همراه ــا هماهنگ ــاد ب ــف آب ــهرداری نج ش
ــاد روزانــه  ایــن مهــم  موضعــی در ســطح مناطــق پنــچ گانــه شــهری نجــف آب
را نظــارت و کنتــرل مــی نماینــد و شــنوای مــوارد شــهروندان از طریــق ســامانه 

ــند.. ــی باش ــای 2۰- 42۶۶331۵ م ــن ه ــماره تلف 137 و ش

رصد تردد ایمن و مطمئن دانش آموزان

ــه آرد  ــف محمول ــاد از کش ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــر داد. ــاد خب ــف آب ــال در نج ــون ری ــه ارزش 3۰۰ میلی ــاق ب قاچ

 ســرهنگ محمدحســین باباکانــی اظهــار داشــت: مامــوران کانتــری 
ــن  ــک دســتگاه نیســان مشــکوک ودر بازرســی از ای ــه ی 1۵ دهــق ب
خــودرو  ۵۰ کیســه آرد قاچــاق بــه ارزش 3۰۰ میلیــون ریــال کشــف 

کردنــد.
ســرهنگ باباکانــی اظهــار داشــت: در ایــن خصــوص، راننده دســتگیر 

و بــرای اقدامــات قانونــی بــه مراجــع قضائــی تحویــل داده شــد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد اظهــار کــرد: ارزش محمولــه 
ــال  ــون ری ــان 3۰۰ میلی ــط کارشناس ــده توس ــف ش ــاق کش آرد قاچ

اعــام شــده اســت.

کشف محموله میلیاردی آرد قاچاق

حضور معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه در مرکز سامد استانداری اصفهان

بــا حضــور مدیــر آبفــا منطقــه و مدیــر اداره آمــوزش و پــرورش جوائــز 
دانــش آمــوزان برتــر مســابقه نقاشــی آب = زندگــی و داوران مســابقه 

اهــدا گردیــد.
ــه برگــزاری مســابقه آب = زندگــی در شهرســتان نجــف  ــا توجــه ب ب
آبــاد و شــرکت بیــش از 13۰۰ نفــر از دانــش آمــوزان در ایــن مســابقه 
تعــدادی از آثــار بــه عنــوان برتــر در شهرســتان انتخــاب شــدند کــه 
طــی جلســه ای در ســال تحصیلــی جدیــد در اداره آمــوزش و پــرورش 
ــش  ــن دان ــه از ای ــا منطق ــر آبف ــن اداره و مدی ــر ای ــور مدی ــا حض ب
آمــوزان و داوران مســابقه بــا اهــداء پاداشــی تجلیــل بــه عمــل آمــد.

جوایز دانش آموزان برتر مسابقه نقاشی آب =زندگی اهداء گردید



@
di

ba
ga

ra
nn

aj
af

ab
ad

3

هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

ثبت نام ۵ هزار دانشجو در دانشگاه آزاد نجف آبادپاییز نجف آباد به روایت تصویر

ــاد از  ــی دانشــگاه آزاد نجف آب ــات تکمیل ــاون آموزشــی و تحصی مع
افزایــش 3۰ درصــدی ثبت نــام دانشــجویان جدیــد نســبت بــه مهــر 
ســال گذشــته خبــر داد و اظهــار کــرد: »در دانشــگاه آزاد اســامی 
ــتفاده از  ــا اس ــدد و ب ــات متع ــزاری جلس ــا برگ ــاد ب ــد نجف آب واح
ــای  ــا و ظرفیت ه ــی توانمندی ه ــارف، معرف ــی متع ــای تبلیغات ابزاره
موجــود ایــن واحــد دانشــگاهی و تــاش جمعــی کارکنــان موفــق بــه 
جــذب بیــش از ۵ هــزار دانشــجو در مقاطع کارشناســی، کارشناســی 

ارشــد و دکتــری در ســال تحصیلــی 13۹۸-13۹۹ شــدیم.«
ــان  ــد هم زم ــجویان جدی ــام دانش ــت: »ثبت ن ــلیمانی گف ــین س حس
ــا انتخــاب واحــد دانشــجویان، به صــورت الکترونیکــی و حضــوری  ب

در ســالن اداره پذیــرش دانشــگاه انجــام گرفــت.«
ــوه ورود  ــام و نح ــف ثبت ن ــل مختل ــت: »مراح ــان داش ــلیمانی بی س
دانشــجویان از طریــق ســامانه های اطاع رســانی دانشــگاه بــه 
ــت  ــن نوب ــا تعیی ــید و ب ــان رس ــواده  آن ــجویان و خان ــاع دانش اط
مراجعــه از طریــق ســامانه ثبت نــام الکترونیکــی دانشــگاه در کمــال 

ــه انجــام رســید.« نظــم و آرامــش ب
معــاون دانشــگاه آزاد ارائــه تســهیات مالــی و صنــدوق رفــاه 
دانشــجویی، خوابــگاه، امــور رفاهــی و فرهنگــی در جریــان ثبت نــام 
ــزود:  ــمرد و اف ــدت برش ــن م ــه در ای ــات قابل توج ــر اقدام را از دیگ
رفــاه  به منظــور  و  جدیــد  دانشــجویان  تکریــم  راســتای  »در 
ــا پرداخــت حداقــل  خانواده هــا در پرداخــت شــهریه، دانشــجویان ب
ــام در  ــه ثبت ن مبلــغ شــهریه و دریافــت وام صنــدوق رفــاه موفــق ب

ــدند.« ــود ش ــه خ ــته موردعاق رش

بهره برداری از واحد قطعه بندی کشتارگاه 

ــا 12 میلیــارد  ــاد ب واحــد قطعــه بنــدی کشــتارگاه طیــور نجــف آب
ریــال هزینــه افتتــاح شــد.

ــن  ــت : ای ــاد گف ــف آب ــتان نج ــکی شهرس ــبکه دامپزش ــس ش رئی
واحــد قطعــه بنــدی در مســاحت ۵۰۰ متــر مربــع بــا اشــتغال زایــی 
ــن مــرغ و بوقلمــون قطعــه بنــدی مــی کنــد. ــه 1۵ ت ۶۰ نفــر روزان

محمــد حســن پــور افــزود: در شهرســتان نجــف آبــاد 3 کشــتارگاه 
ــتار  ــرغ کش ــه م ــزار قطع ــه 4۵ ه ــه روزان ــد ک ــت دارن ــور فعالی طی

مــی کننــد

پابرجایی برگ های پاییزی پارک  ها

ــرار رســیده و  ــی هــای خــاص خــود ف ــا تمــام زیبای ــز ب فصــل پایی
ریــزش بــرگ درختــان در فصــل پاییــز زیبابــی خاصــی بــه معابــر و 

پــارک هــای ســطح شــهر بخشــیده اســت.
ــطح  ــای س ــارک ه ــزی در پ ــای پایی ــرگ ه ــع آوری ب ــدم جم ع
ــوده و  ــهرداری ب ــای ش ــه ه ــز برنام ــر ج ــال اخی ــد س ــهر در چن ش
ــه  ــرار گرفت ــم ق ــورد اســتقبال خــوب شــهروندان ه خوشــبختانه م

اســت.
امســال بــا برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه بــرگ هــای پاییــزی پــارک 
هــای کوهســتان ، ملــت، اللــه، فیــروزه، گلهــا، کبیــرزداده، دانشــجو، 
فرهیختــگان، هــزارگل، نگیــن، بهشــت و چهاربــاغ نجــف آبــاد جمــع 
آوری نخواهــد شــد و فقــط مســیر هدایــت آب هــای ســطحی پــاک 

ســازی خواهــد شــد.

چگونه مطالعه کنیم؟
از هیــچ فصلــی بــدون آنکــه آن را بــا دقــت بخوانید،گــذر نکنیــد.
مــوارد بیــان شــده در حاشیه،شــرح تصاویــر، تعاریــف و هرگونــه 
ــت،بخوانید.  ــرده اس ــان ک ــنده بی ــه نویس ــی را ک ــات اضاف اطالع
همــه نوشــته هــای کتــاب بــرای آن اســت کــه بهتــر یــاد بگیریــد.
ــای  ــک ه ــید.از ماژی ــد، نترس ــت بزنی ــن را عالم ــه مت از اینک
ــد. ــتفاده کنی ــم اس ــای مه ــش ه ــرای بخ ــون ب ــبرنگ گوناگ ش
فصــل هــا را طــرح بنــدی کنیــد، هنگامــی کــه فصــل را بــه طــور 
کامــل خواندیــد، برگردیــد و یادداشــت بــرداری کنیــد. عبــارت را 
تعریــف کنیــد، نمــودار رســم کنیــد و مــوارد را بــا کلمــات خــود 
توضیــح دهید.ترفندهــای حافظــه ای را بــه کار گیریــد تــا بتوانیــد 

مــوارد جدیــد را بــه یــاد آوریــد.
بــا عالمــت گــذاری و فلــش ، جزییــات یــا تعاریــف مهــم را جهــت 
ــی  ــای آن را نم ــه معن ــد ک ــی را یافتی ــر کلمات ــد. اگ ــری کنی گی
دانیــد، بــا اســتفاده از واژه نامــه هــا معنــای آنهــا را پیــدا کنیــد 

درحاشــیه بنویســید، زیــر نــکات کلیــدی خــط بکشــید.
توصیه های بیشــتر برای مطالعه موفق:

ــدف خــود را  ــدن را بدانیم)ه ــد چــرا خوان ــدن بای ــه خوان ــل از چگون 1- قب
ــد( ــا مشــخص نمایی کام

2- برنامــه منظــم  بــرای مطالعــه داشــته باشید.ســاعات مطالعــه را مشــخص 
نمایید.بــرای هــر درســی برنامــه زمانــی مشــخصی در نظــر گرفتــه و طبــق 

آن پیــش رویــد.
ــراب و  ــت اضط ــده اس ــی مان ــان باق ــه امتح ــی ب ــان کم ــر زم ــی اگ 3- حت
دلهــره بــه خــود راه ندهیــد بــا خونســردی امــا بــا هوشــیاری کامــل مطالعــه 

کنیــد.
ــه  ــی ب ــد مدت ــه بلن ــات در حافظ ــی اطاع ــد. زمان ــا را بفهمی ــوم انه مفه

ــند. ــده باش ــا درک ش ــه کام ــد ک ــی گیرن ــای م ــی ج خوب
ــود و  ــی ش ــواس م ــز ح ــن وتمرک ــم ذه ــث نظ ــرداری باع ــت ب 4- یادداش

ــردد. ــی گ ــب م ــپردن مطال ــر س ــه خاط ــر ب ــث بهت ــن باع همچنی
۵- بــا توجــه بــه تمایــل شــدید مغــز بــه انجــام هرچــه ســریع تــر کار، قبــل 
از خوانــدن هــر فصــل یــا بخــش دقیقــا مشــخص کنیــد کــه مــی خواهیــد 
چــه مــدت و چنــد صفحــه بخوانید.اگــر زمــان و مقــدار مطالعــه نامشــخص 

باشــد در مطالعــه نقصــان ایجــاد مــی شــود.
۶- منحنــی فراموشــی شــبیه سرســره ای در پــارک اســت کــه وقتــی بچــه 
ــا  ــی در انته ــود ول ــی ش ــروع م ــد ش ــیب تن ــا ش ــوند ب ــی ش ــوار م ــا س ه
ــاد  ــرعت زی ــا س ــب ب ــری ،مطال ــد از یادگی ــود. بع ــی ش ــد م ــیبش کن ش
ــد. ــی یاب ــش م ــی کاه ــاعت فراموش ــد از 24 س ــد و بع ــی یاب ــوش م فرام

ــار  ــه شــده را یکب ــب ارائ ــد مطال ــه ســعی کنی ــن در 24ســاعت اولی )بنابرای
ــد.(. ــرور کنی م

ــاره  ــم و دوب ــوش کنی ــم و فرام ــاد بگیری ــزی را ی ــد چی ــرار باش ــر ق 7- اگ
ــا  ــت ب ــد داش ــی نخواه ــری ارزش ــم،آن یادگی ــری آن کنی ــعی در یادگی س
ــری  ــاب جلوگی ــی کت ــاره خوان ــب و دوب ــی مطال ــح، از فراموش ــرور صحی م

ــد. کنی
۸- توجــه داشــته باشــید کــه هرکــس نمــره بهتــری مــی گیــرد، باهــوش 
تــر نیســت بلکــه فــردی باهــوش تــر اســت کــه از وقــت و نیــروی خــود بــه 

خوبــی اســتفاده مــی کنــد و شــیوه صحیــح مطالعــه را مــی دانــد.
ــی را  ــه بیشــترین معن ــه ای اســت ک ــن کلم ــاه تری ــدی کوت ــه کلی ۹- کلم

ــرد. ــی گی در برم
1۰- در طــول ســال تحصیلــی درس بخوانیــد، قبــل از شــروع کاس مطالعــه 
اولیــه انجــام دهیــد و بعــد از پایــان کاس آنچــه کــه مــدرس تدریــس کــرده 

مجــددا مــرور کنیــد و یادداشــت هــای کاس خــود را ســاماندهی کنیــد.
ــه  ــد آنچــه را ک ــه ای اســت، ســعی کنی ــای حافظ 11- تجســم، ســنگ بن

ــن خــود مجســم ســازید. ــد در ذه ــی خوانی م
12- به ســامتی و تغذیه خود اهمیت خاص بدهید.

ــه در  ــه را ک ــدن آنچ ــل از خوابی ــب و قب ــگام ش ــد در هن ــعی کنی 13- س
ــد. ــرور کنی ــر م ــار دیگ ــک ب ــد ی ــده ای ــول روز خوان ط

14- خــود را بــه مطالعه، منظم و مداوم روزانه عادت بدهید.
1۵- بــرای یادگیــری تنهــا تــاش زیــاد، کافــی نیســت بلکــه شــیوه صحیــح 

مطالعــه را بایــد آموخــت.
ــای  ــه ه ــه جنب ــد و ب ــتفاده کنی ــت اس ــن مثب ــت از تلقی ــرای موفقی 1۶- ب

ــد. ــه نکنی ــی توج منف
و آخریــن نکته:فراموشــی ناشــی از خیانــت حافظــه نیســت، بلکــه بــه خاطــر 

روش نادرســت مطالعــه اســت.
به مطالعه عادت کنید:

آیــا تاکنــون دربــاره اینکــه چــرا دانشــجویان موفــق بــا دانتشــجویان متوســط 
متفــاوت انــد؟ فکــر کــرده ایــد؟ چــرا برخــی دانشــجویان همیشــه در حــال 
مطالعــه انــد و برخــی دیگــر تاشــی بــرای آن نمــی کننــد؟ آیــا ایــن امــر بــه 
ضریــب هوشــی یــا ژنتیــک مربــوط مــی شــود یــا ســایر عوامــل هــم در آن 
ــا  ــن اســت کــه موفقیــت در دانشــگاه صرف دخیــل اســت؟ حقیقــت امــر ای
بــه ســبب هــوش زیــاد یــا مقــدار مطالعــه ،تعییــن نمــی شــود بلکــه مــوارد 

دیگــری نیــز مهــم اســت:
مطالعــه یــک مهــارت اســت. بــرای موفقیــت در دانشــگاه بــه مهــارت هــای 
ــاد  ــا را ی ــارت ه ــن مه ــد ای ــدا بای ــجویان ابت ــم. دانش ــاز داری ــی نی مطالعات
بگیرنــد، آن هــا را تمریــن کننــد و مهــارت هــای مطالعاتــی را ارتقــا دهنــد 
ــرای  ــا موفــق شــوند. عــادات و روش هــای مطالعاتــی دبیرســتان، غالبــا ب ت

دانشــجویان مناســب نیســت.
ــی  ــامل م ــی را ش ــای مختلف ــارت ه ــی، مه ــوب مطالعات ــای خ ــادت ه ع
ــه  ــه حافظ ــاط خودآگاهانه،تمرکز،ب ــم و انظب ــان ،نظ ــت زم ــوند: مدیری ش

ــت. ــه موفقی ــل ب ــن می ــاش و همچنی ــی وت ــازمان ده ــپردن ،س س
پــس از خوانــدن ایــن مقالــه قــادر خواهیــد بــود نــکات قــوت و ضعــف خــود 
ــری  ــای یادگی ــاره روش ه ــه درب ــن مقال ــد. ای ــه شناســایی کنی را در مطالع
برتــر، ســازماندهی مطالعــات و روش هــای بــه حافظــه ســپردن مطالــب، بــه 
شــما راهنمایــی مــی کنــد. ایــن مهــارت هــای مطالعاتــی را مــی توانیــد بــه 
ــا هــر  ــه ی حــوزه هــای دیگــر زندگــی خــود نیــز تعمیــم دهیــد:کار و حرف
ــات و نظــم  ــردازش اطاع ــزی، پ ــه ری ــر، برنام ــه تفک ــت دیگــری کهن فعالی
خودآگاهانــه نیــاز داشــته باشــد. بــه محــض آنکــه عــادت مطالعــه موثــر را 
ارتقــا دهیــد، مطالعــه و یادگیــری آســان تــر خواهــد شــد. بــه جــای اینکــه 
ــر و هوشــمندانه  ــد دقیــق ت ــر و بیشــتر فعالیــت کنیــد، فقــط بای ســخت ت

تــر کار کنیــد.
تمریــن: رویکــرد خــود را بــرای مطالعــه شناســایی کنیــد. دور پاســخ 

ــید. ــره بکش ــت دای درس
1- عادات مطالعاتی من.. .)خوب،متوســط،ضعیف( است.

2- در ازای هــر ســاعت کاس، ... )یــک ســاعت،دو ســاعت،بیش از دو 
ــم. ــی کن ــه م ــاعت( مطالع س

3- طرحــی ســازمان یافتــه و برنامــه ای مناســب بــرای مطالعــه دارم.
)درســت-غلط(

ــت- ــی کنم)درس ــه م ــه در آن مطالع ــار دارم ک ــی آرام در اختی 4- محیط
غلط(

۵- با نگرش مثبت مطالعه می کنم)درســت-غلط(

تصادف زنجیره ای »نجف آباد«

ســرهنگ »حســین پورقیصــری« اظهــار داشــت: در پــی اعــام یــک مــورد 
ــت  ــه گش ــان« بافاصل ــف آباد-اصفه ــور »نج ــره ای در مح ــادف زنجی تص

ــزام شــد. ــه محــل اع ــاد« ب پلیــس راه »نجــف آب
وی افــزود: در ایــن حادثــه رانندگــی یــک ســواری ســمند، یــک پرایــد، یــک 
ــه متاســفانه  ــد ک ــرده بودن ــر برخــورد ک ــا یکدیگ ــور ب ــک تراکت ــکان و ی پی
راننــده ســمند در دم فــوت و 3 سرنشــین ایــن خــودرو نیــز مجــروح شــدند.

ــی  ــه رانندگ ــن حادث ــوع ای ــت وق ــت: عل ــان داش ــی بی ــام انتظام ــن مق ای
توســط کارشناســان تصادفــات جــاده ای در دســت بررســی اســت و اعــام 

ــد شــد. خواه

ــی  ــه طول ــت فاصل ــرد: رعای ــد ک ــان تاکی ــان در پای رئیــس پلیــس راه اصفه

ــا حــد  ــه ت ــا ســرعت مجــاز و مطمئن ــی و رانندگــی ب ــا خودروهــای جلوی ب

چشــمگیری از وقــوع تصادفــات رانندگــی پیشــگیری مــی کنــد کــه امیــد 

اســت راننــدگان قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی را رعایــت کننــد و از وقــوع 

ــر رانندگــی پیشــگیری کننــد. ــران ناپذی حــوادث جب
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم)ص(
امــروز مســلمانان ماتــم زده انــد. امــروز امــت اســالم در ســوگ اســت و شــوری دگــر به ســر 

دارد. امــروز دنیــای اســالم را حالــی دیگــر اســت و هوایــی دیگــر. گویــی هالــه هــای ماتــم و 

انــدوه، ســر تــا پــای وجــودش را فــرا گرفتــه اســت. گویــی غریــب شــده اســت.

ــدارد. در عیــن حــال  ــی کلمــات را ن ــوان فهــم معان ــدک اســت و ت ــدرت درک کــودک ان ق
ــه اوســت. کــودک ایــن توجــه رانوعــی اظهــار  ــا او نشــانه توجــه والدیــن ب ســخن گفتــن ب
محبــت و ابــراز عاطفــه مــی دانــد و بــا تمــام ضعــف و نقصــان، گاه بــا لبخنــد و زمانــی بــا 
ــه ســخن  ــن، مشــاهده چگون ــر ای ــاوه ب ــی دهــد. ع ــه آن پاســخ م ــا ب حــرکات دســت و پ
ــن  ــوزش ســخن گفت ــرای آم ــه مســاعدی ب ــب، زمین ــرکات ل ــژه ح ــه وی ــن، ب ــن والدی گفت

ــی آورد. ــودک پدیدم ک
کلیــم بــن عمــران مــی گویــد: بــه امــام رضــا)ع( گفتــم: از خــدا بخــواه بــه توفرزنــدی دهــد. 

حضــرت فرمــود: مــن صاحــب یــک فرزنــد مــی شــوم و او وارثــم خواهــد شــد.
هنگامــی کــه امــام جــواد)ع( بــه دنیــا آمــد، حضــرت رضــا)ع( بــه اصحابــش فرمــود: فرزنــدی 
بــه دنیــا آمــد کــه شــبیه موســی بــن عمــران شــکافنده دریاســت و ماننــد عیســی بــن مریــم 
مــادرش پــاک و مطهــر اســت. راوی در ادامــه مــی گویــد: و کان طــول لیلتــه یناغیــه فــی 

مهــده: حضــرت در تمــام طــول شــب بــا او صحبــت مــی کــرد.

صبحت کردن با کودکان
پیاده روی بزرگ اربعین حسینی با رنگ و بوی ورزشی 

همایــش بــزرگ پیــاده روی اربعیــن حســینی بــا حضــور پــر شــور جامعــه ورزش 
شهرســتان نجــف آبــاد در کنــار هیــات هــای مذهبــی از میــدان امــام بــه ســمت 
یادمــان شــهدا بــا حضــور بســیج ورزشــکاران  و اعضــا و ورزشــکاران هیــات هــای 

ورزشــی مختلــف نجــف آبــاد برگــزار شــد.
ــن  ــی ای ــا حضــور 3۰۰ ورزشــکار در ســتاد اجرای ــاده روی اربعیــن ب  مراســم پی
همایــش،  12۰ نفــر خانــم و 1۸۰ نفــر آقــا از هیــات ورزش هــای رزمــی، 
ورزش هــای همگانــی، ورزش روســتایی و بســیج ورزشــکاران بــه مدیریــت اکبــر 
ــتان  ــی شهرس ــای ورزش ــات ه ــب هی ــی موک ــی و برپای ــعید کیان ــان و س یزدانی
نجــف آبــاد بــه مدیریــت علــی افشــاری  و همراهــی ورزشــکاران کمیتــه پیاتــس 

شهرســتان برگــزار شــد.
* حضــور بانــوان روســتاهای رحمــت آبــاد، فیلــور و حاجــی آبــاد از توابــع بخــش 
ــاد، محبوبــه جعفــری و زهــرا محمودونــد رابطیــن روســتاهای  مرکــزی نجــف آب
ــرین  ــس و نس ــان ریی ــه زمانی ــی فهیم ــا همراه ــاد ب ــت آب ــاد و رحم ــی آب حاج
ــی  ــی محل ــای بوم ــازی ه ــتایی  و ب ــات ورزش روس ــس هی ــب ریی ــی نای حقیق

ــات ــر اعضــای هی شهرســتان و دیگ
*  حضــور ورزشــکاران هیــات ورزش پهلوانــی و زورخانــه ای  بــا همراهــی حســن 

مهرابــی رییــس و دیگــر اعضــای هیــات
ــا  ــکاران ب ــیج ورزش ــی و بس ــای رزم ــات ورزش ه ــکاران هی ــور ورزش *  حض
ــد  ــات و مســئول بســیج ورزشــکاران و وحی ــی رییــس هی همراهــی ســعید کیان

ــات ــای هی ــر اعض ــی و دیگ ــات رزم ــر هی ــی دبی کاظم
*  حضــور هیــات ورزش هــای همگانــی )کمیتــه پیاتــس و ورزش صبحگاهــی( 

بــا همراهــی اکبــر یزدانیــان دبیــر و دیگــر اعضــای هیــات
*  حضــور ورزشــکاران و قهرمانــان هیــات ووشــو بــا همراهــی اســماعیل 
ــات ــی هی ــور فرهنگ ــئول ام ــه مس ــد زمان ــی  و نوی ــط عموم ــی رواب محمودصالح

*  حضــور ورزشــکاران هیــات دوچرخــه ســواری بــا همراهــی علیرضــا زمانیــان 
دبیــر و دیگــر اعضــای هیــات

*  حضور ورزشــکاران هیات والیبال

ورزش بــه عنــوان پدیــده اجتماعــی و فرهنگــی، نقشــی اساســی و بنیــادی، در زندگــی 
امــروز دارد.

ــی و  ــاء ســامت عموم ــعه آن، ارتق ــی اســت و توس ــتی و پویای ــز ســامت، تندرس رم
ــد داشــت. ــال خواه ــه دنب ــی را ب ــه و نشــاط اجتماع ــش روحی افزای

نقــش بــی بدیــل همــکاران پرتــاش و مخلــص حــوزه هــای مختلــف خانــواده بــزرگ 
ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد در گرایــش مــردم و آحــاد جامعــه بــه ورزش 

و تربیــت بدنــی قابــل تقدیــر اســت.
بدیــن وســیله از هّمــت بلنــد و تاشــهای مؤثــر هیــات هــای ورزشــی شهرســتان نجــف 
آبــاد کــه نقــش مهمــی در دســتیابی بــه توفیقــات مختلــف ورزشــی در عرصــه هــای 
گوناگــون ایفــا نمــوده تقدیــر و تشــکر کــرده و هفتــه تربیــت بدنــی و ورزش را بــه شــما 
عزیــزان و اعضــای محتــرم هیــات هــای ورزشــی، همچنیــن ورزشــکاران و قهرمانــان، 
پیشکســوتان، داوران و مربیــان شهرســتان نجــف آبــاد تبریــک گفتــه، از درگاه خداونــد 

مّنــان ســامتی، بهــروزی و توفیقــات همــگان را خواســتاریم.
محمود یسلیانی
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد

پیام تبریک رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد

ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست

به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش

پیاده روی اربیعن حسینی در نجف آباد به روایت تصویر

به مناسبت شهادت امام رضا )ع(  امام رئوف

به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی)ع(  کریم اهل بیت

در امــر تربیــت توجــه بــه شــادی ســالم و روحیــه بخــش و حــرکات نشــاط آفریــن 
ــوان،  ــان را پرت ــودکان و نوجوان ــح و ورزش ک ــه تفری ــرا ک ــژه دارد. چ ــگاه وی جای
فعــال و نیرومنــد مــی ســازد و افــرادی کــه بــا نشــاط باشــند آمــوزه هــای اخاقــی 
ــات بخــش  ــب حی ــگان مکت ــت یافت ــاً تربی ــد. اساس ــی پذیرن ــر م ــاالت را بهت و کم
اســام بایــد شــاداب و روحیــه هــای قــوی داشــته باشــند. امــام مجتبــی)ع( یکــی 
ــد: از  ــی فرمای ــد و م ــی دان ــان م ــودن آن ــاط ب ــن را پرنش ــای مؤمنی ــی ه از ویژگ
ویژگــی هــای انســان هــای بــا ایمــان، شــادی و نشــاط داشــتن در مســیر هدایــت 

و خــودداری از شــهوات اســت
ایــن روحیــه در والدیــن و کســانی کــه امــر تربیــت را بــه عهــده دارنــد بــه مراتــب 
بایــد بیشــتر رعایــت شــود، زیــرا کــودکان دوســت دارنــد شــاد و خنــدان باشــند و 

از والدیــن و معلمــان عبــوس و گرفتــه در رنــج و عذابنــد.
چون وا نمی کنی گرهی خود گره نباش، ابرو گشــاده باش چو دســتت گشــاده نیست

بــرای تربیــت فرزندانــی پرنشــاط و دارای روح و جســمی ســالم شایســته اســت کــه 
مربیــان و والدیــن خــود از چنیــن صفاتــی برخــوردار باشــند. در ایــن زمینــه نبایــد 
از نقــش ورزش غافــل بــود. در ســیره امــام حســن)ع( ورزش از روش هــای تفریــح، 

ــت محســوب  ــل رشــد و تربی ــره از عوام ــت جســم و روح و باالخ ســرگرمی و تقوی
مــی شــود آن حضــرت ضمــن شــرکت در ورزشــهای تربیتــی و تفریحــی از پــرورش 

روحــی و معنــوی نیــز غافــل نبــود.

راهیابی کیمیا فروزان به مسابقات تنیس روی میز دسته یک جوانان

ــس از  ــان پ ــتان اصفه ــر اس ــان دخت ــز جوان ــس روی می ــابقات تنی دور دوم مس
انجــام 34 بــازی در جــداول گروهــی و حذفــی برگــزار شــد کــه کیمیــا فــروزان 
ــه  ــری ب ــاه نظ ــم ش ــری و مری ــکا پورجوه ــریفی، ملی ــا ش ــاد، پرنی ــف آب از نج

ــد.   ــتان راه یافتن ــته 1 اس ــابقات دس مس
ــا  ــازی، کیمی ــزاری 4۵ ب ــن و برگ ــور 1۰ بازیک ــا حض ــته 1 ب ــابقات دس در مس

ــد. ــم ش ــام شش ــب مق ــه کس ــق ب ــروزان موف ف


