
افقی:
1- مکانی برای سالم ســازی بدن - اثری 
از زنده یــاد جالل آل احمد 2- خواســته 
 مشــترک تل آویــو و ریاض از کشــور ما
3- الفبای نگارشــی -  جهیدن - عجله و 
تندی - آفت عمر انسان 4- عدد سه رقمی- 
نشانه سوختگی پوســت - اسب دورنگ 
 5- پدر شــعر نو - لباســی زنانه - سوگ
 6- پرخاشــگری - خالص - هــدر رفته

7- مقصد گندم قبل از نان شــدن - رابط 
ساق و ران - تقویت امواج 8- مایه زندگی- 
باریک بین - غالف - دریای عرب 9- مقابل 
نحس - دوستی - افزودن 10- ضمیمه- 
ناگهــان در تهران - تنهــا 11- مکتوب 
 کم تیــراژ - جمع غنیمت - شمشــیری

12- زیارتگاه - وسیله قرار دادن - جایگزین 
ذرع و گز 13- مکان - جمع کلمه والی - 
جانشین - پیچ، انحنا 14- با افزایش طول 
عمر این پدیده بیشــتر مشاهده می شود 
15- بتخانــه بود ولی اکنون نمایشــگاه 

نقاشی شده است - اثرگذار.

عمودی:
والیبال-  آبشار   - معبد مشرکان   -1
روح و روان 2- غربی هــا بــا ایــن 
بذل و بخشش بســیاری از نخبگان 
مــا را می ربایند - جلبــک 3- رود 
پرآب - ورم - پایــداری - بن  زادن 
4- سرگشــته و حیــران - محکم 
 و اســتوار - خاستگاه ســربداران

5- مقابل ابد- گوهری از میانمار - دختر 
سرزمین عجایب 6- از اعداد - درخت 
مجنون - پرداخت آن برعهده مقصر 
و متجاوز است 7- تیتر خبر - قطب 
 تولید زعفران در جهان - دیوار بلند
8- پسوند جمع - خبر چین - روستا- 
رودی در پاریس 9- تیر راهنما - ماه 
برگریــزان - ابیانه در گویش محلی 
10- بزرگ ترین قمر ســیاره زحل - 
رکنی در نماز و روزه - جمع مسلک 
11- توبــه کردن - شــکل دو خط 
 چون ریل های راه آهن - پایتخت پرو
12-  نوعی دیــگ - از مراحل تولید  
 فیلم - ورقه پالســتیکی تبلیغاتی
13- عالمت جمع عربی - توانمند - 
کودک پدرمرده - مادر لر 14- دست 
مالیدن - با تحریم شرق و غرب کاهش 
است  ایستاده  ایران سرپا  ولی  یافته 
15- دستور حرکت به اسب - ضماد 
زخم بندی - رگ زندگی در سیستان.

شماره 12102

متقاضیــان محتــرم می تواننــد بــا توجه به جدول زیر نســبت به انتخــاب هر یک از نشــریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشــتراک به شــماره کارت 
6104337743976845  بانک ملت به نام حســین شــریعتمداری )موسســه کیهان( و ارســال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به 

صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

فرم تقاضا

 1- کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.

5- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچ گونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.
6- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

7- همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

ه 
ج

تو

تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922
واحدآبونمان

روابطبینالمللموسسهکیهان

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستان ها سال 1400

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

9/262/0004/631/0002/315/50013/420/0006/710/0003/355/000روزانهکیهان فارسی

15/262/0007/631/0003/815/50019/420/0009/710/0004/855/000روزانهکیهان انگلیسی

15/262/0007/631/0003/815/50019/420/0009/710/0004/855/000روزانهکیهان عربی

5/462/0002/731/0001/365/5009/620/0004/810/0002/405/000هفتگیکیهان ورزشی

5/462/0002/731/0001/365/5009/620/0004/810/0002/405/000هفتگیمجله زن روز

2/731/0001/365/500682/7504/810/0002/405/0001/202/500دوهفته نامهمجله کیهان بچه ها

----------1/100/000----------630/000دوماهانهمجله کیهان فرهنگی

جدو    ل
بدون نقطه کور

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1397/5/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدآقا مقیمی 

اســفندآباد به کد ملی 5039817339 به سمت رئیس 

هیئت مدیره و حســن گویا به کد ملی 1971892051 

به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و شــعاع اهلل شمس 

اسفندآباد به کد ملی 5039513331 به سمت مدیرعامل 

و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 

و کلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله 

چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء 

هیئت مدیره به همراه مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت 

مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. ترازنامه و حساب 

ســود و زیان را برای سال مالی 1396 مورد تصویب قرار 

گرفت. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید.

آگهیتغییراتشرکتمهندسیخوزستانوفارس
سهامیخاصبهشمارهثبت48767

وشناسهملی10100939520

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به اســتناد صورتجلســه 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1397/04/30
ذیل اتخاذ شد: آقای مختار 
به شــماره ملی  نورانــی 
5309787021 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- آقای 
محمدتقی ربیعی به شماره 
ملــی 0533906385 به 
رئیس هیئت  نایب  سمت 
مدیــره- آقــای حســن 
ملی  به شــماره  ربیعــی 
0533841100 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند کلیه 
اســناد و اوراق بهــادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل 
چــک، ســفته، بــروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با 
امضاء آقایان مختار نورانی 
و حســن ربیعی همراه با 
مهر شرکت معتبر و اوراق 
عادی بــا امضاء هر یک از 
آقایان مختار نورانی، حسن 
ربیعی و محمدتقی ربیعی با 
مهر شرکت معتبر می باشد. 
محل شــرکت  به آدرس 
تهــران تهرانپارس- قنات 
کوچه  مطهری-  کوثر- خ 
پالک  مرکــزی-  هفتــم 
واحد 4 کدپســتی:   -39
انتقــال   1689947814

یافت.

آگهیتغییرات
شرکتساختمانی

جنتسازان
سهامیخاص
بهشمارهثبت

60831
وشناسهملی
10101058755

سازمانثبتاسناد
وامالککشور

ادارهثبتشرکتها
وموسسات
غیرتجاریتهران

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی به طور فوق العــاده مورخ    
1397/04/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای علی قربانی چناری به شماره 
ملی 5699039996 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ترکاشون به 
شــماره ملی 3979663116 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غفار 
قربانی چناری به شــماره ملی 5699041613 به سمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل و آقای بهنام قربانی چناری به شــماره ملی 0011353351 به 
ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.- 
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســالمی و نامه های عادی و اداری بــا امضاءمدیرعامل یا 

رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
-آقای نظرعلی نقی پور چناری به شــماره ملــی 5699038035 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای کیوان صالحی چناری به شماره ملی 5699046860 به 

عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
حجت اله قلی تبار- سرپرست اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

آگهیتغییراتشرکتنقشهبرداراندیماورکرج
)سهامیخاص(بهشمارهثبت4810

وشناسهملی10100229180

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانتهران

مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریشهریار

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/08/17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای محمدحسین ذوالفقاری طهرانی به شماره 
ملی 0043216031، آقای احمد بیدآبادی به شماره 
ملی 0041638158، آقای عبدالحسین بیدآبادی به 
شماره ملی 0043821121، آقای سید محمدعلی 
شریفی الحســینی به شــماره ملی 0055839983 
به نمایندگی از شــرکت بازرگانی شــایق به شناسه 
ملــی 10101043570 به ســمت- اعضای هیئت 
 مدیره برای مدت دوســال انتخاب گردیدند ترازنامه 
و حساب ســود و زیان سال مالی 1398 به تصویب 
رســید. موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت 
مستقل اندیشــان پارس )حســابدار رسمی( شناسه 
ملی 10320852352 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
احمد حاج نوروزی به شــماره ملی 0073214116 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
انتخــاب شــدند روزنامه کیهان جهــت درج آگهی 

رسمی شرکت در سال 1399 انتخاب شد. 

آگهیتغییراتشرکتانتقالدادههاینداگسترصبا
سهامیخاصبهشمارهثبت217842

وشناسهملی10102591792

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده 
مــورخ 1399/03/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
شــرکت بوســیله هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر 
عضو اصلی که توسط مجمع عمومی از بین صاحبان 
ســهام انتخاب می شــوند، اداره خواهد شد. رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل می تواند یک نفر باشــد. 
مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشــند و در 
صورت عزل یا اســتعفاء یا فوت یا ســلب شرایط از 
هر یک از مدیران، اعضای هیئت مدیره باید مجمع 
عمومی عادی شــرکت را به منظــور تکمیل اعضاء 
هیئــت مدیره دعوت نماید. مدیر یا مدیران انتخاب 
شــده برای بقیه مدت ماموریت هیئت مدیره سمت 
مدیریت را برعهده خواهند داشت. ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.

آگهیتغییراتشرکتنابلسهامیخاص
بهشمارهثبت90200

وشناسهملی10101345723

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

گزارش روز

❖

صفحه5
پنجشنبه4آذر1400
19ربیعالثانی1443-شماره22898

این روزها در حالی که محیط های آموزشی 
باز شــده اســت، تب خرید لوازم التحریر 
و نوشــت افزار باال گرفته اســت. همه به 
دنبال اجناســی با کیفیت مطلوب و هزینه 
مناسب همراه با طرح های ایرانی با رنگ و 
زیبا هستند خوشبختانه  و   لعاب چشمگیر 
در سال های اخیر لوازم التحریر ایرانی با کیفیت 
جای خود را در این بازار پیدا کرده اســت و 
 امسال بیش از ســال های گذشته توانسته 
 با جلب اعتمــاد و رضایت مصرف کنندگان 

گوی رقابت را از کاالهای خارجی بگیرد.
درخصوص  تأمــل  قابــل  نکتــه  اما 
لوازم التحریرهای تولیــد داخل، طرح های 
بیگانه ای اســت که بر روی آنها نقش بسته 
اســت، در حالی که در فرهنگ ما نمادها و 
الگوهای بسیاری وجود دارند که می توان با 
اعمال نظرات کارشناسانه و تخصصی آنها را 

فرهنگسازیدرسایهکیفیتوتنوعنوشتافزارایرانی

ترویج فرهنگ ایرانی- اسالمی
با خرید نوشت افزار وطنی

دکتــر محمدحســین فرهنگی عضو 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس: 
نوشت افزار  و  لوازم التحریر  زمینه   در 
توفیقــات و تحــوالت گســترده ای 
به وجــود آمــده اســت. کاالهایی 
تولید شــده اند که در مواردی حتی 
از مشابه خارجی هستند  ارزشمند تر 
در عین حال قیمت آنها هم به نسبت 

مشابه خارجی مناسب تر است.

س: محمدعلی شیخ زاده
عک

بخش پایانی گروه گزارش

❖

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم التحریر و نوشت افزار تهران: ما با قشری 
ســر و کار داریم که بیشتر دوست دارند تنوع پذیر باشند و از چیزهایی 
کــه در فضای مجازی و کاراکترهایی که در کارتن ها و فیلم ها می بینند 
استفاده کنند. ما باید روی این موضوع بیشتر کار کنیم، البته صدا و سیما 
آموزش و پرورش و وزارت ارشاد هم باید کمک کنند تا بتوانیم محصولی 

ارائه دهیم که مورد استقبال قرار گیرد.
❖

دکتر افتخاری عضو هیئت علمی دانشــگاه شــاهد: وقتی مسئولین 
مدرسه به نحوی موثر دانش آموزان را از استفاده از کاالی خارجی 
منع کنند، طبیعتا عدم استقبال از کاالی خارجی منجر به کسادی این 

بازار شده و تولید ملی رواج می یابد.

به طرح های زیبا و چشم نواز تبدیل و بر روی 
لوازم  التحریر و نوشت افزارها منعکس کرد.

در ادامه به عواملی که در زمینه فرهنگ سازی 
در حوزه لوازم التحریر تاثیرگذارند، می پردازیم. با 

ما همراه شوید.
ترویج فرهنگ ایرانی- اسالمی 

در نوشت افزار
توزیــع لوازم التحریــر و نوشــت آفزاری که 
نشــان دهنده فرهنگ غنی کشــورمان باشد از 
اهدافی اســت که باید با جدیت دنبال شود. باید 
بــا ارتقای هویت انقالبی ملی الگوی مصرف را در 

جامعه اصالح کنیم.
»موسی فرزانیان« رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم التحریر و نوشــت افزار تهران در گفت وگویی 
اظهــار می دارد: »ما در بحــث تولید یک زنجیره 
هســتیم و محصوالتمــان باید مصرف شــود تا 
تولیدکنندگان بتوانند مجددا تولید داشته باشند. 
به خاطر عــدم حضور فیزیکــی دانش آموزان و 
دانشــجویان در محیط های آموزشــی مشــکل 
فروش ما حادتر شــده اســت. طبــق اظهارات 
واحدهای تولیدی 20 تا 30 درصد سال گذشته 
محصوالتشان را فروخته اند و باقی اجناس در انبارها 

مانده و نتوانسته اند بفروشند.«
وی با اشــاره به مشــکالت موجــود از قبیل 
کاهــش ارزش پول ملی و قــدرت خرید مردم و 
کاهش فروش به دلیل شــیوع بیماری کووید 19 
و تعطیلی محیط های آموزشی و گرانی مواد اولیه 
بیان مــی دارد: »در حال حاضر اگر تغییر قیمتی 
باشد به خاطر خریداری مواد اولیه است، صنف ما 

در گران کردن از همه عقب تر است. بعضا برخی 
برای اینکه اجناسشان به فروش برسد یا پولشان 

برگردد آن ها را زیرقیمت به فروش می رسانند.«
فرزانیان ادامه می دهد: »از طرفی هم در ســه 
چهار ســال گذشته روی طرح های داخلی زیاد کار 
شده است و دست اندرکاران زحمت کشیدند تا اینکه 
طرح های داخلی کمی در بازار نمود پیدا کرده است.«

وی بــا تاکید بــر اهمیت تنــوع در طراحی 
می افزاید: »ما با قشری سر و کار داریم که بیشتر 
دوســت دارند تنوع پذیر باشند و از چیزهایی که 
در فضای مجازی و کاراکترهایی که در کارتن ها 
و فیلم ها می بینند استفاده کنند. ما باید روی این 
موضوع بیشتر کار کنیم، البته صدا وسیما، آموزش 
و پرورش و وزارت ارشــاد هم باید کمک کنند تا 
بتوانیم محصولی ارائه دهیم که مورد اســتقبال 

قرار گیرد.«
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم التحریر و 

نوشــت افزار تهران ادامه می دهد:»فرهنگ سازی 
در این زمینه نیازمند یک پروســه طوالنی است، 
ما خودمان باید یک کاراکتر بسازیم و روی آن کار 
کنیم، در این سه چهارسال هم تالش برهمین بوده 
تا کاراکترهایی را خلق کنیم که مصرف کنندگان 

دوست داشته باشند.«
وی بیان می دارد:» با این که پروسه کار طوالنی 
است اما نســبت به قبل کاراکترها و شکل های 
ایرانی بسیار بهتر شده است اما کار زیادی می برد. 
ضمن اینکه تبلیغ و فرهنگ سازی در این خصوص 

اهمیت زیادی دارد تا بتوانیم نتیجه کار را ببینیم.«
تشویق و تنوع 

برای استفاده از محصوالت ایرانی
یکی از راه های فرهنگ سازی برای استفاده از 
یک محصول، افزایش کیفیت نسبت به محصوالت 
مشابه و ایجاد تنوع در برای جذب مصرف کننده 
است. برای این منظور الزم است به جای وارد کردن 
کاالهای بی کیفیــت خارجی با قیمت های باال، با 
حمایت از تولید کنندگان داخلی و کاهش قیمت 
مواد اولیه، محصول با کیفیت را با قیمت مناسب تر 
و تنوع بیشتر در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم.
»دکتر محمدحسین فرهنگی« رئیس مجمع 
نمایندگان استان آذربایجان شرقی در گفت و گو 
با گزارشــگر روزنامه کیهان در این باره می گوید: 
»در زمینه  لوازم التحریر و نوشــت افزار توفیقات و 
تحوالت گسترده ای به وجود آمده است. کاالهایی 
تولید شــده اند که در مواردی حتی ارزشمند تر از 
مشابه خارجی هســتند در عین حال قیمت آنها 
هم به نسبت مشابه خارجی مناسب تر است، اما به 
دلیل اینکه برخی استفاده از کاالی خارجی را به 
نوعی نشان فرهیختگی و متمدن بودن می دانند، 
ترجیح  می دهنــد از کاالهای وارداتی یا برندهای 
خارجی استفاده کنند که این امر علی رغم معرفی 
محصوالت تولید داخل در نمایشــگاه های فصلی 

متعدد ســبب داغ شــدن بازار کاالهای خارجی 
شده است.«

 وی با تاکید برنقش تنوع در محصوالت برای 

جذب مصرف کننده، می گوید:» در این حوزه باید 
بــه چند جهت توجه کرد. نکتــه اول رقابت پذیر 
بودن بازار اســت. بدین معنی که تولید کنندگان 
در هیچ مرحله ای نباید تنوع و افزایش کیفیت را 
از دستور کارشان خارج کنند و به دنبال انحصار 
باشند. نباید مردم را وادار به خرید یک محصول 
کنیم مانند بازار خودرو بلکه باید به جای کاهش 
هزینه هــا و رقابتی بودن بــازار به دنبال کیفیت 
باشــیم. نکته دوم، فرهنگ سازی برای استفاده از 
تولیدات داخلی است. باید بدانیم که محصوالت 
تولیدی داخل حاصل دسترنج کارگر ایرانی است 
و بایــد حداکثر تعصب را بــرای تولیدات داخل 
قائل شــویم. البته فقط محدود به لوازم التحریر و 
نوشت افزار نیست بلکه لوازم جانبی از جمله کیف، 
کفش، لباس و سایر اقالم مربوط به دوره  تحصیل 
را نیز شــامل می شود. که تحت تاثیر همین بازار 
خواهد بود و در آنها نیز شاهد تحوالت و تالش های 

ارزشمندی هستیم.«
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی می افزاید:» متاسفانه بیماری کووید 19 
بر روی بازارها به ویژه بازار لوازم التحریر و نوشت 
 افزار به دلیل عدم حضور دانش آموزان در فضاهای 
آموزشی و استفاده از لوازم الکترونیکی تاثیرگذار 
بوده اســت. برای حل مشکالتی که در این حوزه 

پیش آمده است، انتظار می رود دولت در جهت مهار 
این بیماری هر چه سریع تر اقدام کند تا با بازگشایی  

محیط های آموزشی رونق به این بازار بازگردد.«
فرهنگی با تاکید بر اهمیت مطالعه و بررسی 
مذاق مصرف کننده، تنوع محصول، کیفیت باال و 

قیمت مناسب را بر این بازار متاثر می داند.
 راهکارهای موثر در فرهنگ سازی

عالوه بر کیفیت باال و قیمت مناسب، تنوع در 
طراحی محصوالت براساس سن و جنس و توجه 
به سالیق مصرف کنندگان و همچنین به روز بودن 
طرح ها در فرهنگ سازی در حوزه لوازم التحریر و 

نوشت افزار بسیار موثر است.
»الله افتخاری« عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد 
 در گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: 
»ما لوازم التحریرهای بسیار خوبی داریم. در بازدیدی 
که اخیرا داشتم خوشبختانه شاهد وفور لوازم التحریر 
و نوشــت افزار و لوازم جانبی مورد نیاز باکیفیت و 

 طرح هــای متنوع با معیارهای ایرانی- اســالمی
 بودم که البته نیاز به بروزرسانی دارد.«

وی می افزاید: »در آینده نزدیک مراکز آموزشی 
بازگشایی می شود و فرزندانمان ساعات بسیاری را 
با این لوازم در ارتباط هستند و نقوش و طرح های 
آنها در ذهنشــان حک می شود. بنابراین ضرورت 

دارد به این مسئله توجه بشود.«
»افتخاری« با اشــاره به نقش مدارس در ارائه 
این محصوالت می گوید: »برخی از این محصوالت 
قیمت های باالیی دارند و برخی نیز قیمت هایشان 
مناسب است و یا با تخفیفات خوبی عرضه می شوند. 
مدارس باید این محصوالت را معرفی کنند و گاه 
برای محصوالت باکیفیت و قیمت مناسب الزاماتی 

را ایجاد کنند. همچنین از طریق برخی خانواده های 
توانمندتر که به نحوی می توانند با تولیدکنندگان و 
عرضه کنندگان ارتباطاتی داشته باشند برای مهیا 
نمودن شرایطی که هم تولیدکننده به سود خود 
برسد و هم مصرف کننده، اقداماتی را انجام دهند.«

وی در ادامــه بیان می دارد: »بایــد از تولید 
ملــی و فرهنگ ایرانی حمایت بشــود و این کار 
بایــد بادقت و نظارت کافی صــورت بگیرد تا به 
 جــای کاالی ایرانی، کاالهای دیگر وارد نشــود. 
و همچنین بر تصاویر و حتی مطالب مندرج بر روی 
آن دقت و نظارت صورت گیرد تا طرح های مناسبی 
در شأن فرزندانمان برای آنها در نظر گرفته بشود. 
دولــت هم با در نظر گرفتن یارانه برای این لوازم 
در فرهنگ سازی نقش به سزایی خواهد داشت.«

عضو هیئت علمی دانشــگاه شاهد همچنین 
می گویــد: »وقتی بــا فرزندانمــان  از کودکی با 
طرح هــای زیبا و یا جمالت کوتــاه در خصوص 

تضمین آینده اش با حمایت از تولید ملی ســخن 
بگوییم، در واقع او را پای کار آورده ایم و از همان 
کودکی می آموزد که باید با خرید کاالی ایرانی از 
تولید ملی حمایت کند. به این ترتیب محتواهای 
فرهنگی در ذهن کودک حک شــده و با مفاهیم 

آن آشنا خواهد شد.«
وی ضمــن تاکیــد بر نقش معلمــان در این 
حــوزه می گوید: »عــالوه بر نقش خانــواده در 
فرهنگ ســازی، بایــد طرح های مناســبی برای 
رده های ســنی و جنســی مختلف درنظر گرفته 
شود. وقتی کودک از درون خانواده آماده پذیرش 
فرهنگ شد، در محیط های آموزشی، معلمان هم 
با تشــویق کودک از باب استفاده از کاالی ایرانی 
و اعمــال محدودیت هایی در رابطه با اســتفاده 
از لوازم التحریــر خارجــی گرانقیمت در مدارس 
می توانند در فرهنگ سازی در حوزه لوازم التحریر 
 و نوشــت افزار ایرانی- اســالمی نقــش مهمی را

 ایفا کنند.«
به گفته افتخاری مســئله ارائه لوازم التحریر و 
نوشــت افزار ایرانی با طرح ها و برندهای خارجی 
مسئله ای است که باید برخورد دقیقی با آن شود 
تا تولیدکننده منافع شخصی اش را بر منافع عمومی 
ترجیــح ندهد، به گونه ای که با این کار به عنوان 
قاچاق یا تخلف ســنگین برخــورد و جریمه های 
سنگین اعمال شود. از طرف دیگر وقتی مسئولین 
مدرســه به نحوی موثر دانش آموزان را از استفاده 
از کاالی خارجی منع کنند، طبیعتا عدم استقبال 
از کاالی خارجی منجر به کســادی این بازار شده 
و تولید ملی رواج می یابد. در این میان رسانه ها به 
ویژه صداوسیما نقش پررنگی در فرهنگ سازی در 
این حوزه دارند. امید است بتوان با این کار امروز 

و آینده فرزندانمان ساخته شود.


