
88498471سبك زندگي
چهار شنبه 26 ارديبهش��ت 1397 |29 شعبان 1439 || روزنامه جوان |  شماره 85373

خدا قوت كارگر ايراني انسان مولد، ارزشمند ترين 
مخلوق پروردگار

   سميه حيدري 
كار و تالش براي كس��ب روزي حالل از ديدگاه اسالم 
همرديف جهاد و مبارزه با دشمن است. رسول اكرم)ص( 
كار و كوشش را همانند جهاد در راه خدا، مقدس دانسته 
و كارگر را به مجاهد في سبيل اهلل تشبيه مي نمايد. اسالم 
كار مفيد و س��ازنده را در چار چوب معيارهاي ارزشي و 
اعتقادي خود عبادت تلقي نموده و كار و كوشش را عامل 
رشد و تعالي انسان مي داند. از منظر آموزه هاي اسالمي 
ارضاي نياز هاي جس��ماني كه از طري��ق پول در مقابل 
انجام »كار« حاصل مي ش��ود، تنها عل��ت الزم و كافي 
براي كاركردن نيست و ارضاي نيازهاي معنوي، رواني و 
اجتماعي نيز از تعيين كننده هاي مهم در اشتغال و نوع 
آن به شمار مي روند. از نظر اسالم همه مسلمانان بايد به 
كار و حرفه اي بپردازند. انس��اني كه كار نمي كند و تنها 
به عبادت و پرستش خداوند بسنده مي كند، دعايش از 
سوي خداوند پذيرفته نيست. از امام صادق )ع( روايت 
اس��ت كه آن حضرت از علي بن العزيز پرس��يد: عمربن 
مسلم چه كار مي كند؟ گفت: فدايت شوم! كسب و كار 
را رها كرده به عبادت روي آورده است. فرمود: واي، مگر 
نمي داند دعاي بدون كار و كوشش پذيرفته نمي شود. 
بي ش��ك اگر در جامعه اي بر اس��اس آموزه هاي ديني 
عمل شود و كار ارزش يابد و به عنوان مايه رستگاري و 
وسيله تقرب به پروردگار به آن نگريسته شود، فرهنگ 
كار تقويت خواهد شد و البته برآيند چنين انديشه اي؛ 
ابتكار، خالقيت ، رشد و توس��عه به معناي عام خواهد 
بود. برخي از علل و عوامل��ي را كه موجب »كار كردن« 
مي شوند مي توان به شرح زير برش��مرد: ۱- كاركردن 
وسيله اي براي صرف انرژي در راه مطلوب است. انسان 
انرژي خود را بايد به طريق مطلوبي به مصرف برس��اند 
تا بدان وسيله تعادل فيزيولوژيكي خود را حفظ نمايد. 
۲- كار كردن وس��يله اي براي ايجاد روابط اجتماعي با 
ديگران است. 3- از طريق كار فرد خود را جزئي از جامعه 

محسوب مي دارد، در عين حال خدمات يا كاالهايي را 
توليد مي نمايد و نقش خود را در سازندگي جامعه به نحو 
احسن ايفا مي كند. ۴- از طريق كار كردن انسان از طريق 
مقايسه خود با ديگران به ارزشيابي توانايي ها و مهارت ها 
و نيز كشف محدوديت هاي خود اقدام مي نمايد. بر اثر 
چنين مقايسه و ارزش��يابي هايي فرد درصدد توسعه و 
گسترش مهارت هاي شغلي و حرفه اي خود بر مي آيد. 
۵- كار كردن، نش��انه اي از بلوغ و بزرگس��الي است. در 
جوامع صنعتي كه نوجوان��ان درصددند هرچه زودتر از 
خانواده جدا شده و زندگي مس��تقل خود را آغاز كنند 
معم��والً نوجوانان ولو به ط��ور غيرقانوني از نظر س��ن 

اشتغال، به انجام كاري نيمه وقت اقدام مي نمايند. 
به اين ترتيب متوجه مي شويم كه كار كردن داراي ابعاد 
فردي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي متعددي اس��ت 
و كار خوب منتج به محص��ول و كاالي خوب و مطلوب 
مي ش��ود. مقام معظم رهب��ري با نامگذاري امس��ال با 

محوريت حمايت از كاالي ايراني، در واقع بر اهميت كار 
و تالش نيز تأكيد كرده اند. در واقع تا زماني كه فرهنگ 
كار و تالش در جامعه نهادينه نشود و در واقع تا زماني 
كه حمايت از كار ايراني نداشته باشيم، حمايت از كاالي 
ايراني نيز نخواهيم داشت. پس تمام هم و غم مسئوالن 

بايد معطوف به اشتغالزايي آن هم از نوع مولد باشد. 
در اين زمينه از مراكز آموزشي و رسانه ها انتظار مي رود 

به تبيين فرهنگ كار و تالش از منظر آموزه هاي اسالمي 
بپردازند. در واقع االن زماني اس��ت كه ب��ار ديگر بايد 
الگوهاي دين��ي كار و تالش همچ��ون اميرالمؤمنين 
حضرت علي)ع( ب��ه جوانان معرفي ش��وند. همان امام 
همامي كه در اوج س��ادگي زندگ��ي مي كردند و قوت 
اندكي مي خوردند ولي يك دم از كار و تالش كشاورزي 
براي آباداني زمين دست بر نمي داشتند. ايشان هيچ گاه 
از كار و تالش در مسير احيا و آبادانى جامعه دريغ نكرد 
و مزارع و باغ هاى متعددى را احيا و آباد نمود و در مدت 
خالفت  خويش نيز از كار غافل نشد. پيشوايان معصوم)ع( 
عالوه بر اينكه خود در عرصه توليد و تالش هاي اقتصادي 
پيش��گام بودند، از توليدكنندگان و كشاورزان حمايت 
مي كردند و به آس��يب ديدگان و ورشكستگان و قرض 
داراني ك��ه زندگي اقتص��ادي آنها به دليل مش��كالت 
طبيعي مختل شده بود، كمك هاي فراواني مي كردند. 
امام علي)ع( ب��ه توليدكنندگان و كش��اورزان عنايت 
ويژه اي داشت و امام صادق)ع( در اين باره مي فرمايند: 
اميرمؤمنان هميش��ه به عمال و كارمندانشان سفارش 

كشاورزان را مي نمود. 
الگوي مورد نظر اس��الم در مباحث اقتصادي، انس��اني 
است كه براي دهها نفر توليد كند، اما خودش به اندازه 
حداقل هاي الزم براي يك نفر مصرف مي كند. در واقع 
انس��ان مولد ارزش��مند ترين مخلوق پروردگار اس��ت. 
امروز نيز الزم است زمينه سازي ذهني و فرهنگي براي 
اقشار مختلف جامعه در خصوص حركت هاي جهادي 
و تغيير الگوهاي مصرف برداشته شود و به جاي انسان 
مصرف گرا، انسان توليدكننده را به عنوان انسان مطلوب 
مورد نظر اسالم معرفي كنيم. حاال وقت آن است تا بار 
ديگر به كارگر ايراني و اس��المي ع��زت و هويت دوباره 
بدهيم و دست او را ببوسيم و بگوييم:»خدا قوت كارگر 

ايراني«. 
* كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث

سبك تالش

الگوي مورد نظر اسالم در مباحث اقتصادي، 
انساني است كه براي دهها نفر توليد كند، 
اما خودش به اندازه حداقل هاي الزم براي 
يك نفر مص�رف مي كند. در واقع انس�ان 
مولد ارزشمند ترين مخلوق پروردگار است

مي توان با برگ�زاري مس�ابقات علمي و 
كارگاهي و اس�تفاده از فضاي مس�اجد، 
ضم�ن ايجاد فض�اي رقابت، ب�ه بهترين 
ايده ه�ا، ابت�كارات و اختراعات نخبگان 
ج�وان، جواي�زي اه�دا و ب�ا مش�اركت 
نمازگزاران، سرمايه و امكانات اوليه براي 
تبديل به محصول و تولي�د را فراهم كرد

    سيمين جم
پيام رهبر معظم انقالب براي امس�ال به 
قدري روش�ن، ش�فاف و عملياتي است 
كه نياز به هيچ ش�رح و تفس�يري ندارد 
كه متوجه ش�ويم ايش�ان از م�ردم چه 
مي خواهن�د. موضوع به همين س�ادگي 
است كه مطرح شده اس�ت. قرار است با 
خريد و حمايت از كاالي ايراني، گامي بلند 
براي صيانت از توليد ملي برداريم. در اين 
زمينه برخي راهكارهايي كه در رسانه ها 
مطرح شده است  را بررسي كردم. آنچه 

مي خوانيد مرور اين راهكارهاست. 
            

   بازار را به توليدكننده ايراني بسپاريم
بازار ايران ظرفيتي عظيم اس��ت كه بسياري 
از كشورها از جمله كش��ور چين به آن چشم 
دوخته اند، در حالي كه توليدكنندگان خودمان 
مي توانند نيازهاي اين بازار ب��زرگ را تأمين 
كنند اصاًل چرا باي��د خيابان ها و جاده هاي ما 
جوالنگاه خودرو هاي چيني باش��د، در حالي 
كه خودمان توليدات متنوع خودرو داريم. اگر 
قرار است با فرهنگ اقتصاد مقاومتي زندگي 
كنيم چه ايراد دارد قيد سان روف و آپشن هاي 
خودروي چيني را بزنيم و خ��ودروي داخلي 
بخريم؟ از طرفي چه معني دارد كه مردم فقير 
و متوسط جامعه ش��اهد نمايش ثروتمندان 
تازه به دوران رسيده در ش��هر با خودروهاي 
ميلياردي باشند. در حال حاضر ظرفيت بااليي 
در توليدات بخش هاي مسكن، پوشاك و غذا 
وجود دارد، با اين حال در همين زمينه ها هر 
س��اله ميلياردها دالر كاال وارد مي ش��ود و نه 
تنها ارز مي دهيم بلك��ه به توليد داخلي ضربه 

وارد مي كنيم. 
     فقط مصرف وسايل واقعاً ضروري

به وس��ايل خانه خود نگاه��ي بيندازيم. پر 
شده از وسايلي كه فقط دكوري هستند و به 
دردمان نمي خورند، اما بابت آنها كلي هزينه 
كرده اي��م. اين رفتار ما باعث مي ش��ود مدام 
جنس وارد  و ارز خارج كنيم و به توليد ملي 
ضربه بزنيم. س��االنه ميليارده��ا دالر كاالي 

لوك��س وارد مي ش��ود كه هي��چ تأثيري در 
زندگي ما ندارد و ح��ذف آنها هيچ چيزي از 
ضروريات زندگي ما ك��م نمي كند. اين همه 
لوازم و اجناس آرايش��ي وارد مي شود كه با 
پول آن مي ت��وان به زخم ه��اي زندگي زد و 
خيلي ها را از فقر و بي��كاري نجات داد. يك 
سيستم نظارت و بازرسي دقيق در اين زمينه 
ضروري است تا كاالي قاچاق براي هميشه 
از بازار ايران پاك ش��ود. البته ت��ا زماني كه 
موجي رس��انه اي در اين زمينه شكل نگيرد 
نمي توان انتظار اتفاق خاصي هم داش��ت، از 
اينرو رسانه ها نقشي مهم در اين زمينه دارند. 
فراموش نكنيم ما فرزن��دان همان اجدادي 
هستيم كه شلوار را وصله مي كردند و چيني 
را بند مي زدند تا محص��ول و كااليي را كه با 
رنج توليد يا تهيه كرده اند بيهوده دور نريزند 
و اسراف نكنند؛ پس ما هم بايد ياد بگيريم كه 

ايراني زندگي كنيم و ايراني مصرف كنيم. 

     ماليات را از بخش توليد حذف كنيم
اگر واقعاً دولت قصد حماي��ت از توليدكننده 
را دارد بايد س��اختار نظام ماليات��ي را تغيير 
ده��د. نبايد از كس��ي كه توليدكننده اس��ت 
ماليات گرف��ت، در عوض مي ت��وان ماليات و 
عوارض واردات و همچنين ماليات فعاليت هاي 
غيرتوليدي و س��وداگرانه همچون معامالت 
مس��كن را چندين برابر ك��رد. در اين زمينه 
حتي بايد كس��ب و كارهاي تولي��دي از همه 
گونه تضمين و بيمه دولتي برخوردار ش��وند 
و دولت تا مي تواند مش��وق هاي الزم را براي 
راه اندازي كارگاه ه��اي كوچك در نظر گيرد. 
فراهم كردن محي��ط كس��ب وكار كم مانع و 
كم هزين��ه، تس��هيل بوروكراس��ي و مجوزها 
براي توليدكنن��دگان و حمايت خاص دولت 
از بنگاه هايي با عملكرد برجس��ته و بهره ور در 
رشته فعاليت هاي مزيت دار يا راهبردي از ديگر 
حمايت هايي اس��ت كه در اين راستا مي توان 
انجام داد. اعطاي يارانه س��ود تس��هيالتي يا 
يارانه فروش در نمايشگاه هاي خارجي و اعتبار 
صادراتي براي تشويق صادركنندگان و كاهش 
هزينه نظام فروش و توزيع براي كاالهاي ايراني 

از ديگر تمهيدات الزم در اين زمينه است. 
   تبليغ رايگان كاالهاي داخلي

مگر نه اين اس��ت كه همه مردم و مسئوالن، 
نهادهاي عمومي ، خصوصي و دولتي در داخل 
مرزهاي كشوري به نام ايران زندگي مي كنند. 
پس دليلي ندارد بيلبوردهاي ش��هري محل 
تبليغ خودروها و ساير كاالهاي خارجي باشد، 
بلكه بايد توليدات داخلي را در رسانه ملي و در 
فضاهاي ش��هري به صورت گسترده و رايگان 
تبليغ كرد. به اين ترتيب مي توان عموم مردم 
را به انتخاب و مصرف كاالي داخلي تش��ويق 
كرد. از سويي بايد خريد كاالي خارجي از محل 
بودجه هاي دولتي كاماًل ممنوع و خريد بخش 

خصوصي نيز تا حد امكان محدود شود. 
   از گام هاي كوچك شروع كنيم

م��ا فك��ر مي كني��م ب��ا وارد ك��ردن قطعات 
خودروهاي خارجي و سرهم كردن آن تبديل 
به غول خودرو س��ازي ش��ده ايم، در حالي كه 
مي توانستيم با قطعه سازي كار خود را شروع 
كنيم و تبديل به خودروساز شويم. اشتباه ما 
اين است كه توليدات خرد و كوچك را جدي 
نمي گيريم و در نهايت نه در صنعت پيشرفت 
مي كنيم و  نه در توليد صاحب برند مي شويم. 
باي��د از جايي ش��روع كرد و اين وابس��تگي و 
مونتاژكاري را كه هيچ فرق��ي با واردات ندارد 

تعطيل كرد. 
     بايد يكصدا شويم

متأسفانه هنوز آهنگ و صداي ثابتي در حمايت 
از توليدات داخلي به گوش نمي رسد، در حالي 
كه بايد صداي مردم ، مسئوالن و اركان نظام در 
اين زمينه يكي باشد. در اين زمينه همچنين 
بايد سياست هايي واحد و مورد اجماع مجلس 
و دولت اتخاذ شود و اجازه تأثيرگذاري به هر 
صداي مخالف و مانع تراشانه اي داده نشود. در 
اين زمينه مجلس باي��د قوانيني محكم براي 
محدود س��ازي واردات و حمايت از توليدات 
داخلي و صادرات تدوين كند و تخطي از اين 
قوانين بايد جرمي سنگين تلقي شود و مورد 

پيگرد قضايي قرار گيرد. 
     به توليدات داخلي اعتبار ببخشيم

بسياري از كاالي خارجي اقبال و موفقيت خود 
را مرهون ش��كل ارائه هستند. ارتقاي كيفيت، 
قيمت رقابتي و ارائه خدمات مناسب كاالهاي 
توليد داخل براي جلب اعتماد مردم از ضروريات 
توليد ملي است. توليدكننده داخلي بايد بداند 
كه راز موفقيت او در خالقيت و ارتقاي كيفيت 
اس��ت. توجه توليدكنندگان به بحث نوآوري، 
خالقيت، بسته بندي مناسب، بازاريابي كارآمد، 
تبليغات مؤثر، برندس��ازي و ارتقاي بهره وري 
بسيار مهم است و توليد كاال بايد مبتني بر ذائقه 
شناسي مصرف كنندگان، نيازسنجي بازار و نگاه 

به مزيت هاي داخلي باشد.
 برگزاري جش��نواره هاي متع��دد ملي براي 
معرفي برندهاي برتر توليدات داخلي و تشويق 
بهتري��ن توليدكنن��دگان داخلي در س��طح 
رسانه ها گام هايي اس��ت كه براي حمايت از 

كاالي ايراني بايد برداشته شود. 

 ايراني زندگي كنيم
 ايراني مصرف كنيم

پيشنهادهايي براي اعتبار بخشيدن به توليدات ملي

سبك حمايت

مگر نه اين اس�ت كه هم�ه مردم 
و مس�ئوالن، نهاده�اي عمومي ، 
خصوص�ي و دولت�ي در داخ�ل 
مرزهاي كش�وري ب�ه ن�ام ايران 
زندگي مي كنند. پس دليلي ندارد 
بيلبوردهاي ش�هري محل تبليغ 
خودروها و ساير كاالهاي خارجي 
باش�د، بلكه بايد توليدات داخلي 
را در رس�انه مل�ي و در فضاه�اي 
ش�هري ب�ه ص�ورت گس�ترده و 
رايگان تبليغ ك�رد. به اين ترتيب 
مي توان عموم مردم را به انتخاب 
و مصرف كاالي داخلي تشويق كرد

سبك مصرف

نوجوان�ان و جوانان مس�جدي و به ويژه 
كس�اني كه عض�و كانون ه�اي فرهنگي 
و هن�ري و بس�يج مس�اجد هس�تند 
بهترين ظرفي�ت براي تروي�ج فرهنگ 
حماي�ت از تولي�د مل�ي و كاالي ايراني 
محس�وب مي ش�وند. ب�راي تش�ويق، 
حمايت و خري�د كاالي ايران�ي، خطاب 
ائمه جماعات ب�ا زباني ن�رم و تأثيرگذار 
به جوان�ان و نوجوانان باش�د ت�ا نه تنها 
خودش�ان ترغيب ب�ه خري�د و مصرف 
كاالي داخلي ش�وند، بلكه ديگر اعضاي 
خان�واده را نيز به اي�ن كار ترغيب كنند

حمايت از كاالي ايراني در خانه خدا
نگاهي به كاركردهاي مساجد در ترويج فرهنگ مصرف توليدات داخلي

  حسين گل محمدي
چند روز پيش بروشوري به دستم رسيد كه حاوي 
نكات بسيار جالبي در خصوص حمايت از توليدات 
و كاالهاي داخلي بود. در اين بروش�ور با اشاره به 
پيام و نامگ�ذاري مقام معظم رهبري براي س�ال 
1397، ايده هايي س�اده و بدون هزينه و در عين 
حال قابل اجرا در خصوص رابطه مساجد و حمايت 
از كاالهاي ايراني ارائه ش�ده است. اين مجموعه 
به همت هادي ويس�ي امام جماعت مسجد جامع 
امام سيدالساجدين تهيه شده و مي تواند الگويي 
براي ائمه جماعات باش�د. محتواي اين بروشور، 
انگيزه اي شد تا با بسط محتواي آن به سهم خود 
گامي براي انتشار گسترده تر تالش اين شهروند 

خوشفكر بردارم. 
      

   بهترين مكان براي حمايت از توليد ملي
سؤال اين است كه آيا مساجد مي توانند در جهت حمايت 
از كاالي ايراني نقش ايفا كنند؟ بدون شك پاسخ مثبت 
است و مساجد با رويكرد مذهبي و معنوي خود بهترين 
پايگاه ب��راي ترويج فرهن��گ حماي��ت از كاالي ايراني 
هس��تند. در مس��اجد امكانات و ظرفيت هاي متعددي 
وجود دارد كه بايد شناسايي ش��ده و مورد استفاده قرار 
گيرد. مثاًل فضاي مس��جد مي تواند بهترين مكان براي 
تبليغ كاالهاي ايراني باش��د و اگر در ميان نمازگزاران، 
توليدكننده اي حضور دارد اين فرصت به او داده شود تا 
كاالي خود را به نمازگزاران معرفي كند. حتي مي توان 
از فضاهاي مقابل مساجد براي برپايي بازارچه و عرضه 
مستقيم كاالي ايراني استفاده كرد. در مساجد همچنين 
مي توان بعد از برگزاري نماز جماع��ت فيلم هايي را در 
خصوص تولي��د ملي نماي��ش داد و مردم را نس��بت به 

موضوع آگاه كرد. 

  جوانان مسجدي و حمايت از كاالي ايراني
نوجوان��ان و جوانان مس��جدي و به ويژه كس��اني كه عضو 
كانون هاي فرهنگي و هنري و بسيج مساجد هستند بهترين 
ظرفيت براي ترويج فرهنگ حمايت از توليد ملي و كاالي 
ايراني محس��وب مي شوند. براي تش��ويق، حمايت و خريد 
كاالي ايراني، خطاب ائمه جماعات با زباني نرم و تأثيرگذار به 
جوانان و نوجوانان باشد تا نه تنها خودشان ترغيب به خريد و 
مصرف كاالي داخلي شوند، بلكه ديگر اعضاي خانواده را نيز 
به اين كار ترغيب كنند. در اين زمينه ائمه جماعات مي توانند 
از الگوها و تمثيل ها بهره ببرند و به عنوان مثال از سيره شهيد 
نواب صفوي روايت كنند كه در مسجد فخريه كاالي ايراني را 
تبليغ مي كرد. همچنين از جواناني كه در حوزه هاي مجازي 
و توليد عكس و فيلم فعال هستند مي توان براي نشر فرهنگ 

حمايت از كاالهاي ايراني كمك خواست. 
   نمازگزاران مسجدي و خريد كاالي ايراني

با توجه با شمار زياد مخاطبان مساجد و هزاران نمازگزاري كه 
به اين مكان تجمع مسلمين تردد مي كنند، به راحتي مي توان 
مس��جد را به كانون حمايت و معرفي كاالي ايراني تبديل 
كرد. مس��اجدي كه خيريه دارند و در بحث تأمين جهيزيه 
فعاليت مي كنند مي توانند در ارتباط ب��ا توليدكنندگان و 
فروش��گاه هاي داخلي، تمام اقالم و ل��وازم جهيزيه را تهيه 
كنند تا هم به قيمت مناسب تمام ش��ود، هم چرخ اقتصاد 
كشور بچرخد و هم زمينه اي براي اش��تغال جوانان فراهم 
شود. نمازگزاران مسجدي مي توانند هر كدامشان به عنوان 
يك سفير فرهنگي حمايت از كاالي ايراني، اين فرهنگ را 
در ميان دوس��ت و فاميل ترويج كنند و آشنايان خود را در 
اين رابطه تشويق و حتي خانواده هاي نمونه در اين زمينه را 
معرفي كنند تا در جمع همشهريان و هم محله اي هاي خود 

در مساجد مورد تقدير و تشويق قرار گيرند. 
  برگزاري مسابقات و اهداي كاالي ايراني

چه خوب اس��ت تمام هدايا و جوايزي كه در برنامه ها و 

مراس��م مختلف به نمازگزاران يا به نوجوانان و جوانان 
كانون هاي مس��اجد اهدا مي ش��ود از اقالم و توليدات 
خارجي و به ويژه از توليدات معلوالن و زنان سرپرست 

خانوار باشد. 
همچنين مي توان در مساجد فراخوان داد و از نخبگان 
جوان دعوت كرد با ايده ه��اي خالقانه خود راهكارهاي 
توليد كاالهاي مشابه و جايگزين اجناس خارجي را ارائه 
كنند. در اين زمينه هم مي توان با برگزاري مس��ابقات 
علمي و كارگاهي و اس��تفاده از فضاي مس��اجد، ضمن 
ايجاد فض��اي رقابت، به بهتري��ن ايده ه��ا، ابتكارات و 
اختراعات نخبگان جوان، جوايزي اهدا و با مش��اركت 
نمازگزاران، س��رمايه و امكانات اوليه ب��راي تبديل به 
محصول و توليد را فراهم ك��رد. در اين زمينه حمايت 
متوليان مساجد و ائمه جماعات بسيار مهم و تأثيرگذار 

خواهد بود. 
   نقش محوري متوليان مساجد 

متوليان مس��اجد مهم ترين نق��ش را در اج��راي تمام 
ايده هايي ك��ه در بندهاي قبل��ي آمد دارن��د. در واقع تا 
زماني كه متول��ي و روحانيون مس��اجد نخواهند، هيچ 

كاري در حمايت از كاالي ايراني در مس��اجد نمي توان 
كرد. در اختيار گذاش��تن فضاي باز مساجد براي برپايي 
نمايش��گاه هاي دائمي، فصلي و هفتگ��ي جهت عرضه 
اجناس ايراني، برگزاري كارگاه هاي آموزش��ي توليدات 
خانگي، نصب صندوق پيش��نهادات ب��راي جمع آوري 
بهترين ايده هاي ش��هروندان در حمايت از توليد ملي، 
تشكيل صندوق قرض الحس��نه در مساجد براي اهداي 
وام بدون س��ود براي خري��د كاالي ايراني، اس��تفاده از 
اقالم مصرفي داخلي همچون چاي ايراني در مس��اجد، 
رايزني ب��ا توليدكنندگان داخلي براي عرضه مس��تقيم 
كاال به نمازگزاران با تخفيف ويژه و تشكيل كالس هاي 
مختلف با حضور نخبگان كارآفرين در راستاي شناسايي 
و جذب افراد كارآفرين در مناطق ش��هري و روستايي، 
از جمله اقداماتي اس��ت كه متوليان مساجد مي توانند 

انجام دهند. 
   ارتقاي اعتبار كاالي ايراني بر باالي منابر

و اما مهم ترين و حس��اس ترين وظيف��ه در اين زمينه 
برعهده ائمه جماعات اس��ت. در واقع ق��درت تحليل و 
تبيين موضوع از س��وي امام جماعت تأثيري ش��گرف 
در نگرش نمازگزاران دارد. ائمه جماعات در اين زمينه 
بدون ايجاد حساسيت روي جناح ها و جريانات سياسي 
و تفكيك مسائل اقتصادي از گرايشات سياسي، بايد به 
موضوعاتي همچون اقتصاد مقاومتي، كاهش واردات، 
مبارزه با مفاسد اقتصادي، آسيب هاي گرايش به كاالي 
خارجي و مزاياي جايگزي��ن كردن كاالي ايراني، نقش 
زنان در اقتص��اد خانواده و تغيير س��بك خريد خانوار، 
تزريق رويكرد اميد و نشاط و تالش، بپردازند و از همه 
مهم تر اينكه خود و خانواده ش��ان در مصرف كاالهاي 
ايراني پيش��گام و الگو باش��ند تا به عنوان گروه مرجع 
جامعه هم با رفتار و هم با گفتار خود بهترين نقش را در 

ترويج فرهنگ مصرف توليدات ملي ايفا كنند. 


