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تاجگردون هم رفت حال
نوبت حرکت معیشتی
مجلس است

چرا درتلفات کرونا رکورد زدیم؟
بازگشت محدودیتهای کرونایی!
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اعتراف به عقب افتادن
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«سراج» یازده ماه مانده به پایان

رادمل فالکائو
در راه لیگ
عربستان

هجوم سرمایهگذاران طال

اهمیت حجاب یک

نسبت به مسکن به عنوان

رئیسجمهور اعتراف میکنم که

کدام کسب و کارها

از طرحهای مسکن ما اجرایی و

وام کرونا میگیرند؟

عملیاتی نشد

انصرافی حج

میتوانند مجدد
ثبت نام کنند
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برادر بزرگوار جناب آقای دکتر حسین زینلی

انتصاب شایسته حرضتعالی به سمت« رسپرست اداره کل اجرایی مرکز
سنجش  ،پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی کشور «موجب
مباهات و افتخار دانشگاهیان آزاد اسالمی واحد کاشان شد.
توفیق روز افزون جنابعالی را از درگاه ایزد منان خواستاریم

والدین با ادبیات ویژه جوانان
سخن بگویند

تحریریه سراج

رییس دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسالمی کاشان

حوزه فرهنگی در دانشگاه موثر است

آنــان در تشــکل هــا و کانــون هــاي
فرهنگــي و تقویــت هویــت ملــي جوانــان و
دانشــجويان متناســب بــا فرهنــگ اســامي
ايرانــي و آرمــان هــاي انقــاب اســامي
و تعامــل در عرصــه هــای مختلــف فرهنگــی بــا
مراکــز داخــل و خــارج دانشــگاه از دیگــر برنامــه
هــای تدویــن شــده بــرای ایــن نهــاد اســت.
حجــت االســام صدیقــی توســعه و تعمیــق
مبانــی عقيدتــي معرفتــي و سياســي در
محيــط دانشــگاه ،ارتقــاء و توســعه فرهنــگ و
ارزش هــای اســامی در افزایــش فعالیتهــاي
دانــش افــزا و ايمــان افــزا و توســعه الگوهــای
ایرانــي اســامي در تحقــق ارزشــهاي اســامي
و فرهنگــي را جــزو متمایــز تریــن برنامــه
هــای فرهنگــی ایــن نهــاد معرفــی کــرد
و افــزود :بــرای احقــاق ایــن اهــداف نیــز
در موضوعــات مختلــف کتابهایــی داریــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــا کنــون  ۱۲کتــاب با
موضوعــات جبهــه و جنــگ ،تفاســیر آیــه هــای
قرآنــی و اشــعاری بــا بســتهای مثنــوی و غــزل
نوشــتم گفــت :بــا انتشــار نــکات کلیــدی در
مــورد ســخنان قــرآن ائمــه و بــزرگان متناســب
بــا موضوعــات وز دنیــا میتــوان جهــت ارشــاد
جوانــان گام برداشــت این کار هم ســلیقه و ذوق
و هــم فرهنــگ جــوان مــا را غنــی خواهــد کــرد.

مدیــر مرکــز مشــاوره و تحکیــم خانــواده
«شــوق فــردا» گفــت :بایــد بــرای
ارتبــاط موثــر بــا نوجوانــان بــه زبــان
ویــژه ایــن ســن بــا آنــان ســخن بگوینــد.
غالمعبــاس کوچکــی ،در مصاحبــه اختصاصــی
بــا خبرنــگار ســراج اظهــار داشــت:
متاســفانه طبــق آمــار خیلــی از والدیــن
در همراهــی نوجوانــان  11تــا  21ســال
عاجــز هســتند،و مهمتریــن علــت آن عــدم
آشــنایی بــا روحیــات نوجوانــان و شــناخت
دیالــوگ هــای ویــژه ایــن بــازه ســنی اســت.
روانشــناس حــوزه خانــواده افــزود :خصایصــی
مثــل ،کمــال طلبــی ،اســتقالل ،خــود رایــی،
لجبــازی و غــرور ویــژه دوره نوجوانــی اســت
والدیــن بــا غــذای نامناســب روحــی و عــدم
ارتبــاط مناســب بــا ایــن بــازه ســنی آنــان را
در بــروز خصایــص نامناســب ترقیــب میکننــد.
نویســنده کتــاب «مــن خــوب» اظهــار داشــت:
تحقیقــات نشــان داده خوانــدن رمــان عاشــقانه
و جنایــی در فضــای مجــازی بــه شــدت تمرکــز
کــودکان را تحــت تاثیــر قــرار داده و در آینــده
ایــن نوجــوان دچــار بحــران عــدم تمرکــز و
دقــت میشــود ،اگــر بخواهیــم از دیــدگاه مثبــت
بــه ایــن پژوهــش نــگاه کنیــم ،جوانــان عالقــه
منــد بــه مطالعــه داســتان هایــی در حیطــه
خودشــان و بــه زبــان خودشــان هســتند.
وی تصریــح کــرد :متاســفانه از نظــر فرهنگــی
اصــا در زمینــه کــودک و نوجــوان ســرمایه
گــذاری صــورت نگرفته،نوجوانــان امــروز
ادبیــات ویــژه خــود را دارنــد و کتــب
بایــد بــا ایــن لحــن بــا جوانــان ســخن
گوینــد تــا بتواننــد جــذاب و موثــر باشــند.
دکتــر کوچکــی تاکیــد کــرد :حتــی کتــاب
هــای روانشناســی حــوزه نوجــوان بــروز
نیســتند چــرا کــه نوجــوان امــروز تجربیــات
زیــادی در زمینــه هــای مختلــف دارد.

بــه گفتــه در جوامــع غربــی شــاهد
افسارگســیختگی فرهنگــی جوانــان هســتیم .اما
نکتــه حایــز اهمیــت ایــن جوامــع ایــن اســت
کــه بــه نوجوانــان القــا میکننــد کــه زندگــی و
آبــرو و آینــد تــو بــه دســت خــودت رقــم مــی
خورد،ایــن اشــتباه فرهنــگ مــا اســت کــه فکــر
مــی کنیــم نوجــوان بــا یــک اشــتباه موجبــات
بــی آبرویــی والدیــن را ســبب میشــود بــه خــاط
داششــته باشــیم کــه میــوه از درخــت چیــزی
نمیکاهــد بلکــه ایــن ریشــه اســت کــه موجــب
ثمردهــی بهتــر میــوه میشــود.
فرهنــگ ارتبــاط بــا نوجــوان را بــه ســایر کشــور
هــا صــادر کنیــم
دکتــر کوچکــی در ادامــه مطالعــه کتــاب
مفاتیــح الحیــات را توصیــه کــرد کــه محتــوی
آن توصیــه معصومیــن بــرای نحــوه برخــود بــا
نوجــوان اســت و  140بــار بــه چــا پ رســیده
و ایــن در حالــی اســت کــه مــا مــی توانیــم
همچــون طــب ســنتی و صنعــت زیبایــی
فرهنــگ نوجــوان پــروری خــود را گســترش و
حتــی بــه ســایر جوامــع صــادر کنیــم .و ایــن
مســیر نیســت مگــر بــا تلفیق علــم روانشناســی
بــا توصیــه هــای اهــل بیــت(ع) و والدینــی کــه
دغدغــه نوجــوان را دارنــد بایــد بــه جــای صــرف
هزینــه هــای گــزاف بــرای کنکــور و ...بایــد بــه
فکــر ارتقــای فرهنــگ فرزنــدان خــود باشــند.
وی افــزود :در جوامــع غربــی والدیــن از 40
ســال بــه بــاال هــر هفتــه بــه مــدت دو ســاعت
تحــت آمــوزش قــرار میگیرنــد و ایــن درحالــی
اســت کــه در جامعــه مــا والدیــن بــرای نحــوه
تربیــت نوجوانــان خــود هیــچ اطالعــی ندارنــد.
دکتــر کوچکــی در آخــر توصیــه کــرد از
پتانســیل کودکــی و نوجوانــی بــرای آینــده
بهــره گیریــم چــرا کــه در آینــده و در دوران
کهــن ســالی نیــاز بــه قــوای جوانــی فرزندانمــان
خواهیــم داشــت.

رسیدگی به امور خانواده شهدا

از رهبری مایه نگذارید

بیکاری درکجا
انتشار  ۲۳عنوان
به باالترین رقم
کتاب جدید برای
بچهها در روز ملی طی۴۴سال گذشته
رسید؟
ادبیات کودک
5

8

یاداشت:

4

زائران

5

دغدغه عمومی است

یک عقب ماندگی را در دولت
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حجــت االســام والمســلمین ماشــااهلل
صدیقــي در گفتگــو بــا خبرنــگار ســراج اظهــار
داشــت :اهــداف و برنامــه هــای دانشــگاه
درحــوزه ارتقــا فرهنــگ جامعــه و دانــش
آموختــگان شــامل بســتر ســازی مناســب
جهــت ایجــاد فضــاي معنــوي و رشــد
فضائــل اخالقــي ،حمایــت مــادی ،معنــوي
و هدايــت فکــري کانــون هــاي دانشــجويي
،برنامــه ریــزی مــدون در راســتاي فرمايشــات
مقــام معظــم رهبــري (مــد ظلــه العالــي) در
رابطــه بــا اســامي شــدن دانشگاههااســت .
حجــت االســام ماشــااهلل صدیقــی توجــه
بــه ابعــاد معنــوی ،روحــی ،روانــي و رفــع
مشــکالت دانشــجويان بــا مشــاوره هــاي
دانشــجويي و تعمیــق و تحقــق روحیــه
خودبــاوري در نســل جوان،ایجــاد حــس
اعتمــاد و تعامــل متقابــل بیــن دانشــجويان
و نيروهــاي فرهنگــي دانشگاه،گســترش
فرهنــگ خــود بــاوری ،خــود اتکایــي،
خالقيــت و نــوآوري و اعتمــاد بــه نفــس و
تقویــت و تحکیــم مناســب و کاركردهــاي
فرهنگــي بــا رويكــرد اســامي ايــران را از
مهمتریــن برنامــه هــای ایــن نهــاد دانســت.
وی همچنیــن تصریــح کــرد :شناســایی و
جــذب نخبــگان فرهنگــي و ســاماندهي
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دولت یازدهم رئیس جمهور گفت:

یازدهم داشتیم به دلیل اینکه برخی

راه جدید برای افزایش
4
سود چیست؟

استارت جنگ چین
و آمریکا زده شد؟

4
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دکتــر محمــد حســن قدیــری ابیانــه
نوشــت متاســفانه آقــای ظریــف و مافــوق
او حســن روحانــی هــر جــا کــه کــم
میآورنــد ناجوانمردانــه از رهبــری مایــه
میگذارنــد .وی دیــروز در مجلــس گفــت
«رهبــر مــرا صــادق و شــجاع نامیدنــد».
اوالً ایــن از بدیهیــات عرصــه دبپلماســی
اســت کــه وقتــی کشــوری فــردی را
بهعنــوان مذاکرهکننــده بــا طرفهــای
خارجــی میفرســتد ،ســعی میکنــد او را
در عرصــه عمومــی و رســانه ای تقویــت کنــد
تــا بــر توانــش در مذاکــرات افــزوده شــود.

ادامه صفحه 2

با مساجد و پایگاههای بسیج سراسر کشور
دارالشــهدای آران و بیــدگل کانــون
فرهنگــی هنــری مســجد امــام
حســن عســکری علیــه الســام
پایــگاه مقاومــت بســیج امــام حســین
علیــه الســام
امــام جماعــت :حجــت االســام
مــرادزاده
والمســلمین علــی
آزاده و حافــظ کل قــرآن کریــم،
مفســر قــرآن و نهــج البالغــه
رئیــس هیــات امنــا  :حــاج
محمــود دهقانــی رئیــس اداره
مخابــرات شهرســتان آران و بیــدگل
فرمانــده پایــگاه مقاومــت بســیج امــام
حســین علیــه الســام :
دوســت
لقــب
اهلل
روح
مدیــر مســوول کانــون فرهنگــی
هنــری مســجد امــام حســن عســکری
علیــه الســام :امیرحســین فخــرل

اهم فعالیتها :
برگزاری پرشور اعیاد و
وفیــات ائمــه معصومیــن علیهــم
الســام و جشــن هــای ملــی و...
برگــزاری کالســهای متعــدد حفــظ،
تفســیر ،آمــوزش نهــج البالغــه و ...در
تمامــی ســنین خواهــران و بــرادران
همیــاری و کمــک در مــوارد متعــدد از
قبیــل کرونــا از ســم پاشــی و ...تــا تهیــه
بســته هــای همدلــی مومنانــه بــرای
کمــک بــه اقشــار آســیب پذیــر محــل
بــا همــکاری ناحیــه مقاومــت بســیج
شهرســتان برگــزاری اردوهــای متعــدد
یکــروزه و چنــد روزه بــرای فعــاالن
مســجد و بســیج بــا هــدف ترویــج
ســبک زندگــی ایرانــی و اســامی...
برگــزاری مســابقات متعــدد فرهنگــی،
ورزشــی و قرآنــی بویــژه در ایــام کرونــا
و مــاه مبــارک رمضــان

