
اهداف ایجاد نظام های آموزشی در دنیا توجه به آموزش و یادگیری است. یادگیری که منجر به دانستن 
و عمل کردن و زندگی بهتر باشد. اولویت اصلی کشورهای پیشرفته صنعتی در آموزش و پرورش؛ یاد دادن 
مهارت های زندگی است تا فرد با اتکا به دانسته ها و آموخته های خود توان اداره زندگی و حضور در جامعه را 
داشته باشد. براین اساس به مرور زمان نگرش آنها بر مدارس و تعلیم و تربیت از حالت کتابی و القاء محفوظات 
و فرمول ها خارج شده و تالش دارند بیشتر خود اتکایی، شغل و کارآفرینی و شاد زیستن و... را آموزش دهند.

این موضوع در گفت و گو با »حجت اله بنیادی« پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت بررسی شده است. بنیادی 
معتقد است که به هر بخش از آموزش و پرورش نگاه کنید به این مسئله می رسید که ما باید افراد شایسته ای 
برای زندگی و اداره کردن امور مختلف در این کشور تربیت کنیم. اگر این چنین رسالتی را آموزش و پرورش 
به خوبی انجام دهد، همه امورات این کشور متعادل و مناسب می شود و اگر عکس مسئله هم رخ دهد و جایی 
از این سیستم نقص داشته باشد اعم از طراحی کالن سیستم آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت تا جزئیاتی 
مثل روابط معلم و دانش آموز و محتوای کتاب های درسی؛ همه این ها به نوبه خود تاثیر عکس دارد. بنابراین 

هدف از تعلیم و تربیت این است که افراد، زندگی شایسته ای داشته باشند.
گفت و گو با این پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت در ادامه می آید.

* آیا فردی که از دبیرستان فارغ التحصیل می شود؛ مهارت های الزم برای زندگی را دارد یا خیر؟
دانش آموزانی که تربیت می کنیم و تحویل اجتماع می دهیم درخصوص زندگی شخصی و تعامالت اجتماعی و کارهای 
روزمره خود باید بدون وابستگی به والدین و یا شخص دیگر قادر به انجام کارهای شخصی خود باشند مثل خرید، مراجعه 
به بانک، آدرس دادن به شخصی و به طور کلی تعامالت اجتماعی شخصی و فردی خود، اما متأسفانه باید بگویم مدارس ما 
فقط به محتوای آموزشی تأکید دارند و فقط روی محفوظات متمرکز می شوند و اینکه نیازهای واقعی دانش آموز چیست 
و او برای زندگی شــخصی خود تا چه اندازه در مهارت های زندگی تبحر دارد و به چه چیزهایی نیاز دارد کاماًل مغفول 
است. متاسفانه دانش آموزانی هستند که حتی در کارهای شخصی کاماًل وابسته اند و نیز آداب معاشرت را نیاموخته اند؛ 
آنها روابط اجتماعی خوبی ندارند و از ارتباط گرفتن با اشخاص خارج از خانواده درمانده اند، یعنی کار های شخصی که باید 
به بچه یاد بدهیم )چه در خانواده چه در مدرسه( متأسفانه در طراحی های کالن نظام تعلیم و تربیت و محتوای آموزشی 
که بخشــی از آن کتب درســی و بخشی از آن تربیت معلم است، تقریباً هیچکدام از این ها، نیاز کشور و خواسته مردم و 

مفادی که در سند تحول و دیگر کتاب های تعلیم و تربیتی ا ست را تأمین و برآورده نمی کند.
* آیا محتوای آموزشی توانسته است مهارت های شغلی متناسب با عالقه و سلیقه فرد ارایه دهد؟

در بخش فردی، آســیب های مســایل رفتاری و اخالقی کمتر از زمانی است که فرد مهارت های شغلی را نیاموخته 
اســت و یا به استعدادهای بالقوه خود واقف نیست. درخصوص مهارت های شغلی، وضعیت خیلی اسفبارتر است و شاید 
این درصد باالی افراد بیکار که با تحصیالت عالیه هستند، یکی از نمودهای متناسب نبودن برنامه ریزی آموزش و پرورش 
با نیازهای کشور است. در دوره اول متوسطه بحث های پایداری و بحث های مهارت عمومی زندگی است یعنی دوره اول 
متوسطه فرد را آماده ورود به جامعه می کند تا فرد فارغ از اینکه چه شغلی دارد، بتواند کارهای فردی خود را انجام دهد. 
ولی وقتی دانش آموز وارد دوره دوم متوسطه  شد ما باید به نحوی عمل کنیم که اگر دانش آموز بنا داشت تا دیپلم ادامه 
دهد بتواند شغلی مناسب پیدا کند. یعنی طبق آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه باید مطالب کتب درسی به گونه ای 
باشــد که فرد را به عالیق خود واقف کند و دانش آموز بتواند شــغل آینده خود را مطابق با استعداد و عالقه خود انتخاب 

کند ولی در عمل چنین اتفاقی تاکنون نیافتاده است.

* برای انتخاب شغل مناسب باید به چه نکاتی توجه کرد؟
برای پیدا کردن شغل مناسب باید به چند مسئله توجه کرد:

1. نیازهای جامعه و مشــاغلی که جامعه به آن مشــاغل نیاز دارد: در این بخش فهرست عناوین رشته های 
هنرستان های کارودانش و فنی وحرفه ای ما با نیازهای جامعه تطبیقی انجام نشده است؛ اگر فهرست صنوف مختلف را 
در شهری مثل تهران یا اصفهان، احصاء کنید و فهرست رشته های هنرستانی را هم احصاء کنید؛ مثاًل در صنف اتومبیل 
خواهید دید که تعمیرکار موتور بنزینی که خود انواع و اقســام دارد )اشــخاصی که در این مشاغل مشغولند هر کدام به 
شکل تخصصی روی یک نوع خودرو متمرکز شده اند( و هر کدام از خودروها هم قسمت های مختلفی دارند )موتور، برق، 
جلوبندی و...( که می توان متخصص هر قسمت را تربیت کرد. یعنی برای خودرو انواع و اقسام مشاغل وجود دارد آن هم 
به طور تخصصی باید مهارت داشــت. بنابراین می توان در هنرســتان های ما دانش آموزان را به شکلی تربیت کرد که هر 
کدام بتوانند در یکی از این مشاغل مشغول به کار شوند پس از اینکه دیپلم خود را گرفتند. اما خیلی رشته های تحصیلی 

هنرستان های ما متناسب با نیاز کشور نیست)حتی عنوان رشته ها(.
2. متناســب نبودن مطالب کتب درســی: قدیمی بودن و به روز نبودن مطالب کتب درسی که برای بعضی از 
مشــاغل تعریف کرده اند، مثاًل تعریف موتور یا برق خودرو، اما موتور یا برق خودرویی که 20 ســال پیش در دبیرســتان 
تدریس می شد اما این مطالب با پیشرفت فناوری های مربوطه مطابقت ندارد و مطالب کتب درسی قدیمی و کهنه هستند.
3.تربیت نیروی  کار در دوره متوســطه: در دنیا 1200 شــغل مختلف تعریف شده است و در خیلی از کشورها 
مشاغل را در قالب گروه های شغلی دسته بندی می کنند و برای این مشاغل در دوره متوسطه نیروی  کار تربیت می کنند. 

یعنی شغل فرد بعد از فارغ التحصیلی معین است.
* قدیمی بودن مطالب کتب درسی به چه حوزه ای برمی گردد که باید تصحیح شود؟

ابتدا سازمان برنامه ریزی درسی که وظیفه  این سازمان است که متناسب با فناوری های جدید و به روز، مطالب کتب 
درســی هم به روز شــوند؛ این سازمان در آموزش و پرورش ما شــده سازمان تألیف کتب درسی. بنابراین اول آموزش و 
پرورش و آموزش عالی باید طراحی کنند. رســالت اصلی  هر دو وزارتخانه مطابق اسناد باالدستی کشور، تأمین و تربیت 
نیروی انسانی مورد نیاز کشور بر مبنای عالئق و استعداد افراد است. اما این اتفاق نیافتاده است و مطالب قدیمی و همان 
برنامه درسی که از قبل بوده، همان ها تدریس می شود )نهایتاً چند صفحه ای که غنی هم نیست درباره برخی مشاغل و 
فناوری جدید آورده شده است ولی مهارت کافی به مهارت آموز نمی دهد(. به طور مثال برای تعمیر ماشین های کشاورزی 

جدید چند کارآموز تربیت کرده ایم؟
نگاه و نگرش آموزش و پرورش و ســازمان برنامه ریزی درســی و نهایتاً مؤلفان کتب درسی بر این نیست که فرد را 
برای شغل و تخصص معین تربیت کنند، نه تنها نیازهای آینده جامعه را در طراحی برنامه های درسی لحاظ نمی کنیم 
حتی به نیازهای کنونی هم بی توجه هستیم. در رشته انرژی اتمی یا انرژی خورشیدی که بحث مهم دنیاست؛ چند نفر 

نیروی انسانِی ماهر و زبده برای این منابع انرژی تربیت کرده ایم ؟
در دوره متوسطه دانش آموزان یکسری دانش هایی که منسوخ شده است را در قالب کتب درسی یاد می گیرند. باید 
تربیت نیروی انســانی به گونه ای باشــد که فرد را برای شــغل آینده اش یا برای تخصصی که تعریف کرده اند؛ و به طور 
کلی مهارت های مهم؛ آماده کنند. سیســتم تعلیم و تربیت ما اعم از آموزش و پرورش و وزارت علوم، سیســتم صدور 
مدرک است؛ مدرکی که اعتبار چندانی هم با توجه به این وضعیت شغلی ندارد و فرد مهارت و تخصصی الزم مطابق با 

فناوری های روز را فرا نگرفته است.
متناسب نبودن محتوای آموزشی یا توزیع رشته های هنرستانی با نیازهای منطقه ای

 سؤال شما را با مطلبی ملموس پاسخ می دهم؛ در استان های جنوبی و شمالی کشور، چقدر از فرآورده های دریایی 
مثل صدف و مرجان هایی که لب ساحل پیدا می شود؛ در صنایع دستی یا صنایع تزئینی استفاده می کنند؟ در کدامیک 

از هنرستان های مناطق جنوبی یا شمالی رشته صنایع تزئینی وجود دارد؟
یا در اســتان های کوهســتانی خوش آب وهوا که زنبورداری و پرورش کرم ابریشــم دارند یا تولید سنگ های زینتی 
دارند؛ آیا در هنرستان های شهری مثل نیشابور، رشته ای به نام سنگ  های فیروزه، ساخت زیورآالت وجود دارد؛ و چقدر 
خوب و بجاست که از نیروی کار متخصص این مشاغل در تدریس و یا تدوین کتب درسی کمک بگیریم، تا دانش آموزان 
فوت و فن درست حرفه را یاد بگیرند و پس از فارغ التحصیلی از دوره دوم متوسطه کسانی که می خواهند وارد بازار کار 
شــوند، منتظر ایجاد شغل از سوی وزارت کار نباشــند. بنابراین خودمان باید برای آینده دانش آموزان و نیازهای صنفی 

کشور فکر کنیم و برنامه ریزی کنیم.
* آیا برای هدایت تحصیلی و شــناخت عالیق و استعداد دانش آموزان در آموزش  و پرورش دستورالعملی 

وجود دارد؟
ما ســازوکاری برای هدایت تحصیلی و شــناخت عالیق و استعداد دانش آموزان نداریم. اگر بنا باشد ما دانش آموزان 
را به سمت شغل آینده شان هدایت کنیم باید از قبل مسیری را تعیین کرده باشیم و استعداد فرد را شناخته باشیم. به 
صورت مستقیم نمی توانیم از دانش آموز سؤال کنیم آیا به فالن شغل عالقه داری؟ اگر دانش آموز از قبل استعدادیابی شده 
باشد می توانیم نیروی انسانی متخصص تربیت کنیم و در این حالت است که دستاوردها و محصوالتی که توسط این فرد 
متخصص ساخته می شود محصوالت نهایی با کیفیتی خواهد بود. مانند راننده لودر، کمباین که اگر درست استعدادیابی 

شود چه بسا که در فرآیند نهایی بهترین محصول را ارائه دهند.
* محتوای آموزشی را چگونه باید به دانش آموزان آموزش داد؟

برای این که ما بتوانیم محتوای آموزشی را متناسب با عالیق دانش آموزان ارائه دهیم باید بخش مهم آن را در قالب 
پروژه ها، بازی و کارهای دستی به آنها آموزش دهیم و این مسئله باید از مهدکودک تا پایان دوره ابتدایی اتفاق بیفتد.

طبق سند تحول و روش های آموزشی پیشرفته و نیز گفته آقای وزیر، در مرحله ابتدایی نباید آزمون باشد و این بدین 
معناست که به بچه میدان دهیم تا خودش را بروز دهد، باید استعدادهای بالقوه اش را بالفعل کرد. اگر به کارهای نقاشی 
عالقه دارد خودش را نشان دهد. اگر به کارهای مکانیکی عالقه دارد خودش را نشان دهد، یعنی می توانیم استعداد بچه 
را در دورة ابتدایی شناسایی کنیم و کاًل هدف این است که بچه را متناسب با عالئق خودش هدایت کنیم، هم والدین و 

هم معلم او را بشناسند و با کمک همدیگر او را به سمت استعدادهایش هدایت کنند.
هدف دوره ابتدایی این است که استعداد بچه بروز یابد و زمینه بالفعل کردن بالقوه بچه را مهیا کند. ولی متاسفانه در 
محتوای کتب درسی این نگاه وجود ندارد و هم مدرسه و هم والدین نگاه یکسان و انتظار یکسانی از تمام دانش آموزان دارند.

سخن آخر
یکی از بدیهی ترین نیازهای انسان؛ نیاز به شغل است. انتخاب شغل یکی از مواردی است که هر انسان باید در برهه ای 

از زمان بدان اقدام کند و از همان اوایل زندگی نظر فرد را به خود جلب نماید.
گرچه انتخاب شــغل در نوجوانان در ســطح انتظارات و آرزوهاست مع هذا هر فردی در هر سنی برای خود شغلی را 
پیش بینی می نماید که احتماال در آینده آن را تغییر خواهد داد. هر فردی باید سرانجام با توجه به رغبت ها و استعدادهای 
خود و نیاز جامعه شغل مناسبی را برگزیند. انتخاب صحیح و اشتغال در هر شغلی که منطبق و هماهنگ با توانایی ها و 
رغبت های فرد باشد عالوه بر تامین رضایت خاطر فرد موجب افزایش بازدهی در کار فرد نیز می شود و به برقراری تعادل 

منطقی در جنبه های متعدد زندگی فرد می انجامد.
پژوهش خبری صداوسیما- مریم عابدی
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»یک مشت جوان پیدا شده اند که هّمت گماشتند 
برای اینکه نوشــت افزار داخلی]تولید کنند[؛ خب 
این ها احتیــاج به کمک دارند؛ باید به این ها کمک 
بشود؛ ]اّما[ کمک نمی شود؛ حّتی در مقابل حرکت 
اینها، احیاناً سنگ اندازی هم انجام می گیرد... چند 
وقت قبل یک تعدادی از همین جوان ها آمدند پیش 
من؛ خب آدم می بیند اینها سرتاپا شوقند، سرتاپا 
آمادگــی و قّوه و تواِن کارند، ابتکار هم دارند، ]اّما[ 

توانایی مالی شان ضعیف است؛ باید کمک بشوند.«
این ســخنان رهبر انقالب اســالمی در دیدار 
اخیرشــان با هیئت دولت  اشــاره بــه جمعی از 
تولیدکنندگان داخلی نوشت افزار داشت که با عزم 
و همتی جوانانه، تولید داخلی در این عرصه را دنبال 
می کنند. جوانانی کــه با دغدغه  »تولید داخلی« و 
»فرهنگ بومــی« پای در این عرصــه نهاده اند و 
علی رغم همه  مشکالت و موانع، دستاوردهای خوبی 
داشــته اند. به همین مناسبت پایگاه اطالع رسانی 
KHAMENEI.IR گفت وگویی داشــته با »سّیدسعید 
حسینی«، مدیرعامل مجمع نوشت افزارهای ایرانی 
اسالمی که خود در دیدار با رهبر انقالب حاضر بوده 
اســت. در این گفت وگو ضمن مرور وضعیت تولید 
داخلی در این عرصه، روایت وی از دیدار این مجموعه 

با رهبر انقالب را نیز می خوانیم.
***

* در ابتدا یک معرفی از این مجموعه و فعالیت های 
آن داشته باشید. سابقه فعالیت شما در این عرصه 

به چه زمانی برمی گردد؟
تقریباً 6 سال پیش دغدغه ای برای ما ایجاد شد درباره  
وضعیت نوشت افزار در جامعه؛ محصولی که همه  مردم از 
آن استفاده می کنند. بخش عمده ای از آن وارداتی بود و از 
نظر اقتصادی بار زیادی به اقتصاد کشور وارد می کرد و از 
طرف دیگر، کارکرد فرهنگی و رسانه ای پیدا کرده بود. این 
کارکرد رسانه ای هم بومی نبود؛ یعنی محتوایی که روی این 
محصوالت قرار می گرفت -به خصوص که برای قشر کودک 
و نوجوان مصرف زیــادی دارد- تأثیرگذاری فرهنگی هم 
داشت. قهرمان ها و شخصیت هایی پیوست این محصوالت 
بود که با فرهنگ ما همخوانی نداشت و به نوعی می توانست 
متعارض یا ناهمگون با آن نظام آموزشی و دغدغه ای باشد 

که خانواده ها در سیستم آموزشی دارند.
ایــن دو دغدغه در کنار هم، یعنی بحث تولید ملی و 
بحث فرهنگی، باعث شد تا ما تصمیم بگیریم کاری را شروع 
کنیم. آن سالی که ما شروع کردیم، تقریباً هیچ محصولی 
که محتوای بومی، پیوست آن باشد در بازار نمی توانستید 
پیدا کنید. بخشی از تولید، تولید داخل بود، ولی با برندها 
و نشان های خارجی و با محتوایی که سعی می کردند تشابه 
بدهند. به نوعی می توان گفت این فضا، فضای خودباختگی 
بود و این تصور وجود داشــت که کاالی ایرانی نمی شــود 
خرید و نمی توان فروخت. هنوز هم در بخشی از بازار این 

نگاه وجود دارد.
* االن استقبال مردم نسبت به محصوالت تولیدی 

شما چطور است؟
الحمدهلل با اســتقبال خیلی خوبی که مردم داشتند، 
سال به ســال شــاهد این بودیم که حجم تولیدات، تنوع و 
کیفیت، بیشتر و بهتر می شود. در خود تولیدکننده ها هم 
افزایش جدی داشــتیم. یک ســال 10 تولیدکننده، سال 
بعدش ۳0 تولیدکننده و ســال بعدش ۵0 تولیدکننده و 
امسال بیش از 100 تولیدکننده، تولیداتی انجام می دهند 
که هم طرح های آنها ایرانی است و هم محتوایشان بومی 
و تولید ایران اســت؛ یعنی محصوالت در داخل کشــور 

تولید می شود.
* درباره  »مجمع نوشت افزار اسالمی« توضیح دهید. 
تولیدکنندگان فعال در این مجمع، خصوصی هستند 

یا دولتی؟

هیئات مذهبی درطول تاریخ همواره در مبارزه میان حق و باطل صف بندی مشخص داشته و ایفای نقش کرده اند؛ 
نهادی که متکفل تعمیق ارتباط عاشــورا وجامعه اســت، نمی تواند در مبارزه حق و باطل بی تفاوت بوده و در گوشه ای به 

ذکر وتوسل صرف بپردازد.
این موضع گیری ومبارزه در برهه های مختلف تاریخ، ظهور و بروزهای متفاوتی داشته است. در مبارزه با رژیم طاغوت و 
پیروزی انقالب اسالمی، به گونه ای حضور داشت و در جنگ تحمیلی و جهاد نظامی به گونه ای دیگر ایفای نقش کرده است.

اما ســؤال اینجاســت که امروز که نائب امام زمان)عج( مقابله اســتکبار با جریان انقالب را مبارزه اقتصادی معرفی 
کرده اند، هیئات چه نقشی دراین مبارزه می توانند ایفا کنند؟ آیا هیئات می توانند در عصری که جهان اسالم دریک پیچ 

بزرگ تاریخی قرار گرفته است، بی تفاوت نسبت به این مبارزه باشند و خود را درگیر در این نبرد اقتصادی نبینند؟!
مسلماً در اندیشه ناب اسالمی، که هیئات همواره با شمر زمانه خود در مبارزه هستند و شمر هر عصر را امتداد شمر 

سال 60 هجری می دانند، این بی تفاوتی نمی تواند وجود داشته باشد.
اما مگرهیئات چه می توانند بکنند و چه تأثیر و نقشی در اقتصاد با این پیچیدگی ها و گستردگی ها می توانند ایفا کنند؟

درادامه خواهیم دیدکه هیئات مذهبی در چهار سطح مختلف می توانند در این نبرد اقتصادی ورود کنند:
سطح اول؛ هیئت به عنوان ابزار رسانه ای

قدرت عظیم رســانه ای هیئات در صورتی که به کمک فرماندهان جنگ اقتصادی بیاید می تواند یک جریان ســازی 
عمومی و نظام یافته را رقم بزند.

گفتمان سازی و مطالبه اقتصاد مقاومتی، مهم ترین کارکرد هیئت به عنوان تریبون رسانه ای این جریان است. مهم ترین 
راهبرد نیز انتقال حس وجود فضای جنگ به مردم است. چراکه حس فضای جنگ و جهاد، ظرفیت های مردمی کشور را 
آزاد می کند. فرهنگ حسینی باید وارد جنگ اقتصادی شود. تحقق این فرهنگ سازی، کار را تمام خواهد کرد. هیئت ها 

می توانند محملی برای آگاه سازی و آموزش اقتصاد مقاومتی به مردم باشند.
سطح دوم؛ هیئت به عنوان کنشگری بزرگ در عرصه اقتصاد

اقتصاد هیئت می تواند به کمک اقتصاد کشــور بیاید. پتانســیل باالی هیئت و  نقدینگی بسیار باالیی که درهیئات 
درحوزه پذیرایی، یا تبلیغات و فضاسازی یا سیستم های صوتی مصرف می شود، می تواند به سمت حمایت از تولید ملی 
هدایت شود. البته  ایجاد موج مصرف کاالهای ایرانی، باید به صورت مرحله ای و به گونه ای باشد که تولید بتواند تقاضای 
ایجاد شــده را تأمین کند. هیئت ها هم درعرصه مصرف کاالی ایرانی و هم درعرصه بهینه ســازی و افزایش تولید ملی، 

می توانند تحولی در اقتصاد کشور ایجاد کنند.
سطح سوم؛ ورود هیئات به عرصه تولید، قرض الحسنه و اِعانه

هیئت ها می توانند روابط ایجاد شده در هیئت را محملی برای ورود جمعی به عرصه تولید قرار دهند. چنانچه هیئات، 
پیوست تولید و اشتغال برای هیئت خود داشته باشند، اتفاقات بزرگی را رقم خواهند زد. در این زمینه هیئت های موفق 
متعددی داریم که در حوزه تولید ورود داشــته اند. مستندســازی هیئت های موفق در این زمینه و معرفی الگو، می تواند 

یکی ازمهمترین کارها برای ترویج این امر باشد.
سطح چهارم؛ هیئت به عنوان پدیده ای تحول آفرین در اقتصاد

جریــان هیئــات به عنوان حرکتی منحصر به فرد و عظیم، گونه ای متفــاوت از تأمین خدمات را ارائه می کند که با 
شــیوه های مرســوم در اقتصاد بخش عمومی یا اقتصاد بخش خصوصی متفاوت است، و انواع پارادایم های رایج در دانش 

اقتصاد، ناتوان از تجزیه و تحلیل مؤلفه های آن است.
چنانچه مؤلفه های مختلف این شیوه تأمین خدمات که در طول سال جریان دارد و در ایامی مانند عاشورا یا راهپیمایی 
عظیم اربعین به اوج خود می رسد شناسایی و احصا شوند، می توان از این شیوه تأمین خدمات، داللت هایی را برای نظام 

تأمین خدمات در جامعه مسلمین استخراج کرد. داللت هایی که می تواند دانش رایج در اقتصاد را متحول کند.
برای تقریب به ذهن، می توان به مشاهداتمان درصحنه اربعین بازگردیم. مردم در صحنه اجتماعی اربعین شاهد زندگی 
متفاوتی هســتند. هرچند تأثیرات پدیده اربعین بر زندگی مردم به طور ضمنی رخ می دهند و تصریحی بر چگونگی آن 
وجود ندارد. اما استخراج الگوهای قابل تکثیر از رفتارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی حاکم بر اربعین می تواند گفتمان 
متفاوتی را نویدبخش باشد؛ گفتمانی که در ساحت های اجتماعی، فرهنگی، سازمانی و اقتصادی کشورحضور پیدا کند و 

اقتصاد کشور را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی متحول کند.

چند وقت پیش به یکی از شعب مرکزی بانک ها 
رفته بودم ، منتظر بودم تا نوبتم بشه که روی تابلوی 
اعالنات دیجیتال بانک جمله ای به چشمم آشنا اومد 
)حمایت از تولیــد ملی وکاالی ایرانی(. چقدر این 
جمله دوست داشتنی بود و چه حس خوبی به من 
داد. ایــن جمله منو به فکر فرو برد تا نگاهی به دو 
رو برم بیندازم. در کمال ناباوری متوجه شدم که به 
هر طرفی نگاه می کنم کاالیی ایرانی پیدا نمی کنم. 
مانیتورها و ال  ســی دی ها، کامپیوتر ها، ماشــین 
حساب ها، گوشی های تلفن رومیزی و گوشی های 
تلفن همراه در دست کارمندان بانک، بیشتر کنجکاو 
شدم و با دقت بیشتری نگاه کردم بلکه بتونم یک 
کاالی واقعا ایرانی پیدا کنم. یه کاغذ برداشــتم و 
همونجا شــروع به نوشــتن تمام لوازم موجود در 
بانک کردم. به جز موارد ذکر شده متوجه شدم که 
دستگاه های کارت خوان، خودپردازها، دوربین های 
مدار بسته و سنسورها، پرینترها، اسپیکر اعالم نوبت، 
کولرهای گازی و اسپلیت هاشون، آب سردکن، تابلو 
اعالنات، تلویزیون بزرگ ال ای دی، گیرنده دیجیتال، 
دستگاه نوبت دهی، دستگاه های پول شمار، کیبوردها، 
موس ها، از همــه این ها بدتر منگنه های رومیزی، 
پانچ ها، استامپ ها، پاک کن ها و بعضی خودکارها و 
حتی برگه A4 ! که جای بســی تأمل داشت، هیچ 
کدام ایرانی نبودند. با یک سرکشــی ساده به فقط 
شــعب بانک های ایرانی متوجه خواهیم شد فقط 
چندتا صندلی و میزچوبی ساخت ایران هستند که 
اونم شاید صد درصد ایرانی نباشند. همین موضوع 
باعث شــد تا برم و سری به بازارهای دیگه بزنم و 
تحقیق کوچکی در همین خصوص داشته باشم. با 
نگاهی به بازار کامپیوتر متوجه شدم که تقریبا هیچ 
اثری از کاالی ایرانی در این بازار به چشم نمی خوره، 
حتی در تامین کوچک تریــن قطعات و ملزومات. 
بعد ســری به بازار صوتی و تصویری زدم، با کمی 
دقت متوجه شدم ما در این بازار هم با وجود اندک 
برندهای داخلی، عرصه را واگذار کردیم و تابلوهای 
برندهــای ژاپنی و کره ای و چینــی تمام خیابان 

جمهوری رو به رنگ خودشون درآوردند. 
بعد از اون نیم نگاهی هم به بازار موبایل انداختم، 
بــاز هم تقریبا هیــچ ردی از کاالیی ایرانی در این 
بازار به چشــم نمی خورد، حتی یک کابل ســاده 
USB. متعجب شدم؛ انگار پیدا کردن کاالی ایرانی 

در این بازار مثل پیدا کردن ســوزن در انبار کاهه. 
)البته وجود مثال یک شرکت تولید یا مونتاژ گوشی 

لزوم تناسب محتوای آموزشی 
کتب درسی با نیازهای کشور

روایتی از دیدار تولیدکنندگان 
نوشت افزار ایرانی با رهبر انقالب

* پس از آنکه خودمان را معرفی کردیم که ما جوانانی هســتیم درگیر تولید 
نوشت افزار ایرانی اسالمی، حضرت آقا خداقوت گفتند و لبخندی زدند و گفتند 
کار بزرگی را شــروع کرده اید و کاری که در این چهار پنج سال می کنید، کار 
بزرگی است. ایشان گفتند مطمئن هستم و امید دارم مردم محصوالت شما را 

می خرند و از این فضا استقبال می کنند. 

از ابتدای کار، احساس کردیم کنار تک تک تولیداتی 
که انجام می دهیم، به یک مجموعه  قرارگاهی و پشتیبان 
نیاز داریم تا برای تولید، سیاست گذاری کلی صورت بگیرد 
و بین گروه های تولیدکننده  نوشت افزار بومی، هماهنگی به 
وجــود بیاید. هرکدام از تولیدکننده ها دغدغه  تولید دارند 
و نیاز اســت برای کارهای پشتیبانی و زنجیره ای همانند 
تبلیغات، مجموعه و اتاق فکری شکل بگیرد. از این رو مجمع 
نوشت افزار اسالمی را تشکیل دادیم. ما اینجا برنامه ریزی 
می کنیم و بین تولیدکننده ها تقسیم وظیفه شده است، ولی 
همه  مجموعه ها مردمی و خصوصی اند که برخی توانمند 
هستند و برخی نوپا و کوچک. در استان های مختلف هم 

مجموعه های فعالی کار می کنند.
* تولید نوشت افزار در مجموعه شما چه روندی را 
طی می کند؟ چه مسائل و مشکالتی در این مسیر 

داشته اید؟
طبیعتاً در مرحله  اول، بحث محتوا و ایده است. وقتی 
ما شــروع کردیم، داشته های فرهنگی مان، از کارتون ها و 
انیمیشن ها گرفته تا دیگر موارد، به اندازه  االن نبود. هر آنچه 
می شد در داخل استفاده کرد -از تاریخ، جغرافیا و معماری- 
احصا کردیم و با طراح های مختلف صحبت کردیم. در الیه  
طراحی هم کار ســخت بود؛ یعنی طراح های ما سفارش 
محصول کمتر داشتند و عمدتاً طراحی ها خارج از کشور 
انجام می شد و طراح ها خیلی در این زمینه نمی توانستند 
کار کنند؛ وقتی می خواستند بچه های ایرانی را تصویرسازی 
کنند و شــخصیت ایرانی خلق کننــد، چهره ها اروپایی و 
آمریکایــی درمی آمد. به یــاد دارم از چند صد دانش آموز 
در سطح تهران عکاسی کردیم و این عکس ها را به طراح 
دادیم تا با این چهره ها آشــنا شود! در همین سفارش ها، 
این دانش شکل می گیرد. االن طرح های ما به فضای بومی 
و ملی مان نزدیک تر و جذاب تر است. بعد، طراحی صنعتی 
است که خوِد محصول با نمونه های خارجی بررسی می شود.

* تولید این محصوالت و فضای اقتصادی و گردش 
مالی مرتبط با آن چــه وضعیتی دارد؟ فرصت های 

محصول ایرانی که دارای نشــان ایرانی نیست، به ما تذکر 
می دهند. این حساسیت روزبه روز بیشتر می شود.

ما در کشــورهای منطقه هم قطب تولید نوشت افزار 
نداریم و به نظر می رسد بتوانیم در این حوزه سرمایه گذاری 
بزرگی انجام دهیم. می توان صادرات را شروع کرد و قیمت ها 
می تواند رقابتی باشــد و به  تدریج به این سمت برویم که 

نیاز منطقه را تأمین کنیم.
* برای دســتیابی به ۵۰ هزار فرصت شــغلی یا 
تبدیل شدن به قطب تولید نوشت افزار، چه موانع و 

مشکالتی وجود دارد؟
چنــد نکته وجود دارد؛ یکــی اینکه در بازار به  لحاظ 
ســازماندهی و نظــارت -چه در حــوزه  واردات و چه در 
حوزه محتوا- نظامی وجود نــدارد. مثاًل در حوزه  محتوا، 
انیمیشــن های جذاب و قدرتمندی در دنیا وجود دارند و 
این ظرفیت در کشور ما االن کم است. در بحث واردات هم 
هیچ گاه سیستم نظارت بر واردات کشور این برنامه ریزی را 
نکرده است که هوشمندانه عمل کند. البته قائل نیستیم 
کــه کاًل واردات را ببندند، ولی می توان در واردات، نظام و 

عوارضی ایجاد کرد و این نیاز به هوشمندی دارد.
نکته  دیگر این اســت که چه کســی می خواهد محل 
شاخص گذاری و قیمت گذاری باشد. قطعاً باید استاندارد 
ورود کند و بگوید محصول با این کیفیت باید قیمتش مثاًل 
به این میزان باشد. این به نفع تولیدکننده  داخلی است که 

آنجا سعی کند کیفیت را رعایت کند.
*رهبر انقالب در دیدار اخیر بــا هیئت دولت، از 
سنگ اندازی هایی صحبت کردند که در این کار وجود 

دارد. این سنگ اندازی ها چه چیزهایی بوده است؟
در کنار همه  کمک هایی که شده، برخی مسائل دغدغه 
اســت و برای رفع این دغدغه ها اقدامی نمی شود؛ مثاًل تا 
ســال های قبل تنها چیزی که در خرید مهم بود، قیمت 
بود. وقتی این اتفاق رخ می دهد، شــاهد این هستیم که 
حجم های بزرگی از محصوالت توسط نهادهایی خریداری 
می شوند که همه کاالهای چینی و هندی هستند؛ آن هم 

انتظاراتی دارید؟
اگر اســم از حمایت می آوریــم، صرفاً منظورمان این 
نیست که تولیدکننده  داخلی را یک طرفه پشتیبانی کنند، 
بلکه می خواهیم رقابت را واقعی کنند؛ اجازه  رقابت به صورت 
منطقی و واقعی داده شــود. این رقابت االن واقعی نیست. 
شاید تولیدکننده  داخلی به خود اجازه ندهد که بخواهد با 
سالمت مردم بازی کند یا وجدانش اجازه ندهد که کیفیت 
محصولش را به هرنحوی که شده کاهش دهد، اما از خارج 
کشــور به هرنوعی ســفارش را وارد می کنند. اگر خالصه 
بخواهم بگویم، در تولید، توزیع و مصرف، سازماندهی نداریم.
* رهبر انقالب در دیدار هیئت دولت، مشــخصاً به 
مجموعه  شما اشاره کردند و در رابطه با دیداری که 
اخیراً با مجموعه  شما داشتند سخنانی مطرح کردند. 
می خواهیم روایت شــما از این دیدار و سخنان و 

توصیه های رهبر انقالب را بدانیم.
ما هر سال نمایشگاهی به نام »ایران نوشت« داریم که 
در آن، محصوالت ایرانی با محتوای ایرانی را عرضه می کنیم 
و هم رسانه ها و هم مردم می آیند. هر سال گزارش هایی از 

فعالیت های ما در این نمایشگاه به حضرت آقا رسیده بود و 
امسال ایشان پیغام »خداقوت« را رساندند و بعداً هماهنگ 
شد که دیداری داشته باشیم. بنا شد خدمت ایشان برسیم 
و گزارش مختصری از وضعیت نوشت افزار ایرانی اسالمی 
بدهیم. فاصله  پیغام و دیداری که داشتیم، کمتر از ده پانزده 
ســاعت بود. روز چهارم شهریور، خدمت ایشان رسیدیم و 

پس از اقامه  نماز ظهر و عصر، این دیدار اتفاق افتاد.
پــس از آنکه خودمان را معرفی کردیم که ما جوانانی 
هستیم درگیر تولید نوشــت افزار ایرانی اسالمی، حضرت 
آقا خداقوت گفتند و لبخندی زدند و گفتند کار بزرگی را 
شروع کرده اید و کاری که در این چهار پنج سال می کنید، 
کار بزرگی اســت. هر کدام از بچه ها هم گزارش دادند که 
در مجموعه  ما چه اتفاقاتی افتاده اســت. از ناامیدی ای که 
اول کار داشتیم و دلسردی هایی که بعضی ها می دادند، به 
حضرت آقا عرض کردیم. ایشان هم گفتند مطمئن هستم 
و امید دارم مردم محصوالت شما را می خرند و از این فضا 
استقبال می کنند. آقا سؤال کردند که چرا روان نویس تولید 
نمی کنید؟ چون خود آقا معموالً با روان نویس کار می کنند. 
البته االن هم کاالی ایرانی مصرف می کنند. ما هم توضیح 
دادیم که خیلی از محصوالت تولید نمی شود و سؤاالت جزئی 
پرسیدند. مثاًل پرســیدند آیا برآورد کرده اید برخی از این 
تولیدات چه سرمایه ای نیاز دارد و ما عددهایی را بیان کردیم.

تأکید داشتند که بحث شخصیت خیلی نیاز است و اگر 
بخواهد حوزه های دیگر نوشت افزار شکل بگیرد و تقویت 
شــود، حتماً به شــخصیت پردازی نیاز داریم. یک توصیه  
جدی داشتند و خیلی محکم تأکید کردند که تبلیغات و 
اطالع رسانی را خیلی بیشتر کنید؛ در جلسه  هیئت دولت به 
صداوسیما هم این توصیه را کرده بودند. گفتند دعا می کنند 
ان شــاءاهلل این کار به ثمر برسد و اینکه گفتند بروید برای 

اینکه تمام بازار را محصوالت ایرانی کنید.
دیداری که خدمت آقــا بودیم و صحبت هایی که در 
جمــع اعضای هیئت دولت فرمودنــد، روح تازه ای در ما 
دمید. به نظرم اتفاق مبارکی است که بتوانیم از این فضا تا 
فرصت هست، استفاده کنیم و ان شاءاهلل با سرعت بیشتری 

کار را جلو ببریم.

هیئت، مبارزه، اقتصاد
سید ابوالحسن حسینی

جوالن بیگانه ها در بازار ایرانی

زنـگ خـطر
بابک میرزانیا   

ایرانی با وجود انبوه مشکالت ارزی و نبود حمایت 
الزم و... به تنهایی برای رقابت با برندهای خارجی 

کافی به نظر نمی آد.( 
از بازار موبایل که بیرون اومدم با دقت بیشتری 
به خیابون ها نــگاه می کردم، من تا حاال این قدر با 
دقت به خیابون های تهران نگاه نکرده بودم چقدر 
ماشین چینی تو خیابون ها زیاد شده و چه اسم های 
عجیب و غریبی دارند. اسم دو تا از این ماشین های 
چینی جک و جیلی بود که منو یاد کارتون بچه های 
کوه تاراک انداخــت. قبال خیابون های تهران پر از 
ماشین های ژاپنی و فرانسوی شده بود، بعد پر شد 
از ماشین های کره ای، حاال هم نوبت به ماشین های 
چینی رســیده. این ها به کنــار، عجیب تر از همه 
این ها وقتی بود که ســری به سایت ثبت سفارش 
اتاق بازرگانی زدم و متوجه شــدم حجم زیادی از 
سفارشــات مربوط به واردات قطعات خودرو برای 
دو شرکت بزرگ خودروسازی خودمونه، که مدعی 

ساخت خودروی ایرانی هستند. 
من به اغلب بازارهای موجود در تهران سر زدم 
از جمله بازار لوازم خانگی، بازار ابزار آالت، بازار لوازم 
پزشکی، لوازم ورزشی، لوازم بهداشتی و آرایشی و 
غیره. در ایــن بازارها یا اصاًل اثری از کاالی ایرانی 
نیست یا اگر هم هست این قدر کم رنگه که به چشم 
نمی آد و اگر کاالیی ایرانی پیدا کنیم متوجه خواهیم 
شد تکنولوژی و یا خط تولید اون متعلق به ما نیست 
و ما در تولید اون کاال وابســته به کشورهای غربی 
و شرقی هســتیم. مثاًل در بازار پوشاک که حجم 
زیادی از اون را کاالی چینی تشــکیل داده می شه 
کاالی ایرانی پیدا کرد اما صد درصد ایرانی نیست 
چرا که لوازم جانبی آنها مثل سوزن، زیپ، دکمه، 
بخش عمده چرخ های خیاطی و... از کشــورهای 
آسیای شرقی وارد می شند و از همه جالب تر اینکه 
در هر بازاری پــا بزارید متوجه حضور محصوالت 
چینی خواهید شــد و باید گفت محصوالت چینی 

بازار ایران را قبضه کردند. من در بین مردم حرفایی 
شنیدم، شنیدم خیلی از محصوالت چینی با نام های 
ایرانی وارد کشور می شند و تا نباشد چیزکی مردم 

نگویند چیزها.
 من سری هم به سایت ویکی پدیا زدم و اقتصاد 
ایران را جست وجو کردم. در قسمت تجارت مطلبی 
به چشمم خورد که؛ صادرات ایران 61 میلیارد دالر، 
واردات 64 میلیارد دالر، البته همه می دونیم که 80 
درصد صادرات ما را نفت تشکیل می ده و شاید بد 
نباشه بدونید که ۳0 درصد از درآمد نفتی ما تبدیل 
به زباله می شه که هیچ برنامه جدی برای بازیافت 

اون نداریم؛ واقعا اگر نفت نبود ما چه می کردیم ؟
چند سؤال

سؤاالتی ذهن منو درگیر کرده، آیا ما یک کشور 
مصرف کننده ایم یا یک کشور در حال توسعه ؟

آیا واقعا منظور از تولید، استخراج منابع طبیعی 
و فروش آن به صورت خام در بازارهای جهانیه؟ 

من فکر می کنم تحریم های چند سال اخیر که 
نسبت به کشور ما اعمال شد با تمام سختی هایی که 
به مردم ایران تحمیل کرد، یک مزیت بسیار بزرگ 
داشــت و اون مزیت بزرگ به صدا در آمدن زنگ 
خطری بود تا ما متوجه بشیم از نظر دانش تولید و 
فناوری هنوز وابستگی زیادی به کشورهای واسطه 
داریم و باید در به روز رسانی تکنولوژی و فرایند تولید 

بیشتر تالش کنیم.
من به عنوان یک شهروند با اندک حقوقی که 
می گیرم می خوام از کاالی ایرانی حمایت کنم اما 
کاالی ایرانی در همه حوزه ها باید باشه، باید اصالت 
ایرانی و البته کیفیت مطلوب هم داشــته باشه تا 

مورد حمایت قرار بگیره.
چــرا نخبگان مــا، دانشــجویان المپیادی ما، 
مخترعین ما و مســئولین ما توجهی به این زنگ 
خطر نمی کنند و چرا فرامین رهبر معظم انقالب را 

جدی نمی گیریم؟

اقتصادی این بازار چگونه است؟
االن گردش مالی حوزه  نوشت افزار در کشور چهار هزار 
میلیارد تومان است. از این چهار هزار میلیارد تومان کمتر 
از ۳0 درصد بازار، تولیدات داخلی است؛ یعنی عمده  بازار 
کاالهای وارداتی است و محتوای غیرداخلی دارد. در خیلی 
از حوزه ها هنوز تولیدات داخلی نداریم. مدادنوکی، ماژیک  
های الیت و فسفری و محصوالت این چنینی را نداریم. خیلی 
از محصوالت در این چند سالی که کار شروع شد، به وجود 
آمد. مثاًل الک غلط گیر قلمی یا انواع خط کش امســال به 
سبد ما اضافه شد. افق ما این است که این بازار چهار هزار 
میلیارد تومانی را کاماًل ایرانی کنیم؛ هم به لحاظ محتوا و 
هم به لحاظ تولید. اگر این اتفاق بیفتد، برآورد ما این است 

که ۵0 هزار شغل ایجاد می شود.

همان طور که حضرت آقا در جلسه  اخیر هیئت دولت 
گفتند، فضای کسب  وکار کشور طوری نیست که انگیزه ها 
خیلی راحت به این ســمت هدایت شوند؛ یعنی آدم هایی 
که وارد شــده اند با انگیزه های غیرمادی این کار را انجام 
می دهند. اگر کمکی شود که سرمایه گذاران و مجموعه های 
خصوصی وارد شوند، ما فرصت های زیادی خواهیم داشت. 
االن چون فضای تبلیغ و ترویج و فضای توزیع را تا حدی 
توانستیم مدیریت کنیم و توانستیم ذائقه ها را تغییر دهیم، 
فضای کشــور به این سمت رفته است و شاهد حساسیت 
مردم در این چند سال بر تولیدات داخلی هستیم. من این 
تحلیل را دارم که پیگیری رهبری در این چند سال، خیلی 
مؤثر بوده اســت. مردم به نمایشگاه ما که می آیند، درباره  

توســط نهادهایی که وظیفه شان رسیدگی به محرومین 
است، این اقدام خود محرومیت زایی می کند.

چالش دیگری که وجود دارد، عدم وجود نگاه حمایتی 
اســت. در فضاهای ترویجی و رسانه ای، صداوسیما خیلی 
مؤثر اســت که البته به ما کمک کرده اند. همین حمایتی 
که صداوســیما می کند، یعنی آنتن و فضایی که می دهد، 
کلی شغل ایجاد می کند؛ یعنی مستقیم در فرهنگ اثر دارد.

یک مســئله  دیگر بهــا دادن بــه کاالی خارجی در 
فروشگاه هایی اســت که مربوط به نهادهای حاکمیتی و 

دولتی هستند.
* به  عنوان تولیدکنندگان داخلی نوشــت افزار، از 
دولت و ســایر بخش ها در جهت حمایت از این تولید چه 


