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شكل گیری بازار 
كتاب های مناسب

گزارشجلسهمشتركدفترانتشاراتوفناوریآموزشی
وانجمنناشــرانفرهنگیكتابكودكونوجوان

جلسة مشترك »دفتر انتشارات و فناوری آموزشی« و »انجمن فرهنگی ناشران كتاب كودك و نوجوان« روز یكشنبه 
هشــت دی مــاه 1398 در محــل دفتــر انجمــن برگزار شــد. در این جلســه آقایان دكتر مســعود فیاضــی، مدیركل دفتر 
انتشــارات و فناوری آموزشــی، دكتر ســید سعید بدیعی، معاون سامان دهی كتاب رشد، بهروز رضایی و خانم مهتاب 
میرایی، از كارشناسان این دفتر و آقایان عبدالعظیم فریدون، رئیس هیئت  مدیرة انجمن ناشران فرهنگی كتاب كودك 
و نوجوان، فتح اله فروغی، دبیر و عضو هیئت مدیره و مدیرمســئول اجرایی انجمن، و آقای محمدتقی حق بین، عضو 

هیئت مدیرة انجمن حضور داشتند و مطالبی به شرح زیر بیان كردند:
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عبدالعظیــمفریدون:مــا در دو جلســه خدمــت 
شــما بودیــم و تبادل نظرهایــی شــد. نكته ای كه شــما 
اذعــان داشــتید، ایــن بــود كه تــا حد ممكــن به بخش 
خصوصــی واگــذار كنید، و یا بــه تعبیر دیگر، به بخش 
غیرحاكمیتی واگذار شود. این جمله ای است كه دكتر 
صالحــی، وقتــی معــاون فرهنگــی شــدند و در اولیــن 
جلســه ای كــه در مــاه اول حضــور خود تشــكیل دادند 
و این جلســه با هفتة كتاب نیز هم زمان شــد، به كار 
بردنــد. رســم بر ایــن بود كــه در هفتة كتــاب، معاون 
فرهنگــی نشســتی بــا ناشــران داشــته باشــد. خاطرم 
هســت كه این نشســت در هتل انقالب بود و ایشــان 
در ایــن جلســه عنــوان كردنــد كــه می خواهنــد همــة 
كلیدهــا را به بخــش خصوصی بدهند. با خنده گفتیم 
كــه نه شــما می توانیــد همة كلید ها را بــه ما بدهید و 
نه ما می توانیم بگیریم. شــاید واگذاری بخشــی از آن 

ممكن باشد، ولی همة آن  فعالً ممكن نیست.
طراحــی  شــما  كــه  برنامه هایــی  می رســد  نظــر  بــه 
كرده ایــد، بســیار خوب اند، ولی از نظــر بنده چینش و 
اجرای آن ها بســیار زمان بر اســت. از طــرف دیگر، در 
كشــور ما عمر مدیران كوتاه اســت و تا اجرایی شــدن 
كار، زمــان زیادی باید ســپری شــود. آموزش وپرورش 
تقریبــاً نیروهــای كارآمد خود را از دســت داده اســت. 
مخصوصاً در دوره ای كه اعالم شد هر فردی می تواند 
خود را بازنشسته كند، خیلی از نیروهای كارآمد خارج 
شــدند. بنــده بــا آقــای میرزایی در ســال 13۵7همكار 
بودیــم. من معاون آموزشــی بودم و ایشــان مســئول 
آینده ســازان بود. می خواهم عرض كنم، وقتی چنین 
طراحــی و كار بزرگی صورت گرفته، زمان  زیادی برای 
اجرای آن الزم داریم و اجرای آن مشكل است. چون 
نیروهــای كارآمــد كم شــده اند! بنابراین نظــر من این 
اســت كــه مــواردی را كــه نزدیــك بــه اقدام هســتند، 
شــروع كنید. موارد دیگر ســرجای خود باقی بمانند تا 

بعدها به مرحلة اقدام برسند.
بــرای اجــرا بایــد از كارهــای كوچــك شــروع كنیــم. 
پیشنهاد می كنم، مانند »انجمن خیرین مدرسه ساز«، 
»انجمــن خیرین كتابخانه ســاز« تشــكیل دهیم و فكر 
می كنم، یكی از دســتگاه هایی كه می تواند به این امر 
كمك كند، دفتر شما باشد. سابقاً اسم دفتر شما دفتر 
كمك آموزشــی و كتابخانه ها بود. در گذشــته تأسیس 
كتابخانه برعهــدة این دفتر بود. تجهیزات كتابخانه ها 
از طریــق صنایــع تأمیــن می شــدند و كتاب هــای آن را 
نیــز تــا شــمارگان 70000 جلــد را ما آمــاده می كردیم 
و حــدود ۵0000 جلــد از آن بــه كتابخانه ها اختصاص 

داشت.
می خواهــم عــرض كنــم، یكــی از كارهایــی كــه بایــد 
انجــام شــود، ترویــج كتاب خوانــی اســت. اصلی تریــن 
وجه این مســئله آن اســت كه كتابخانه ای باید باشد، 
تــا كتاب خوانــی اتفــاق بیافتــد. اگــر بتوانیــم انجمــن 
خیریــن كتابخانه ســاز را تشــكیل دهیــم، خودبه خــود 
آقایــان حیــدری، فیاضــی،  وارد آن می شــود.  كتــاب 
مختارپــور و رمضانی اگر بپذیرند و از خیرین بخواهند 
كه كتابخانه بسازند، عالی می شود. شاید حتی به این 
كتابخانه هــا كتاب هدیه شــود. اگر بتوانیم اشــخاصی 
را بیابیــم كتابخانه هــای كوچــك محلــی یــا مدرســه ای 
احــداث كننــد، خودبه خود اقدامات بعــدی برای بحث 
ترویــج انجــام خواهد شــد. بنده وقتی ایــن موضوع را 
بــا آقــای حیدری مطرح كردم، اســتقبال كردند. یعنی 
آقــای حیــدری ایــن طــرح را پذیرفتنــد و فكــر می كنــم 
آقــای رمضانــی هــم مشــكلی نداشــته باشــند. تأمین 
یــك مجموعــه از كتاب هــا را مــا تقبــل می كنیم و یك 
مجموعــه از آن هــا را شــما تقبــل می كنیــد و كار پیش 

می رود.

فتحاللّــهفروغــی،دبیــروعضــوهیئتمدیــرهو
مدیرمسئولاجرایانجمن

بنده تمایل دارم جلسه را به سمت مطالعة مفید و 
خوانندة پایدار هم سوق دهم و سؤالم این است كه: 
آیا دفتر به این دو مقوله نیز پرداخته اســت؟ یا فقط 

ابزار رساندن كتاب را دارد؟
ان شــاءالله مــا طرح هــای مــورد توافــق را از آقــای 
رضایی دریافت می كنیم. ما هم از افرادی كه قبالً در 
این دفتر زحمت كشــیده اند، تقدیر و تشــكر می كنیم. 
می خواســتم خدمــت خانــم میرایــی عرض كنــم، یكی 
از مســائلی كه طی ســال های گذشــته دفتر یا طرح با 
آن روبــه رو بوده، بحث داوری هاســت و واقعاً شــما با 
آن مشــكل داشــتید. اما اثرات آن را نمی توان نادیده 
گرفــت. در جلســه ای كه خدمــت حضرت عالی بودیم، 
واقعاً آن ناشر سخن درستی را بیان می كرد. واقعاً از 
یــك مجموعة مشــابه كه حتــی دارای یك گروه تألیف 
بوده اســت، یك مورد آن تأیید می شــود و مورد دیگر 
آن تأییــد نمی شــود! این دلیل وجــود ایراد و نقص در 

كار است.
بــه نظــر مــن ارزیاب هــا نباید به ایــن انــدازه تفاوت 
داشــته باشــند. بنده یك مجموعه به دبیرخانه ارسال 
كردم كه مترجم، ناشر و ساختار فیزیكی آن ها دقیقاً 
مشــابه اســت. فقط یكی از كتاب ها در مورد ستارگان 

عبدالعظیم فریدون

فتح اللّه فروغی

ما باید در 
جشنواره های 
مشترك خود 
از تمام توان 

كشور بهره 
بگیریم
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و دیگــری در مــورد خورشــید  اســت. كتــاب ســتارگان 
تأیید نشده، ولی كتاب خورشید آن تأیید شده است.

دكترمســعودفیاضی،مدیركلدفترانتشاراتو
فناوریآموزشی

با توجه به اینكه شما با فضای دفتر آشناتر هستید، 
دالیل خیلی از مشكالت را می دانید و نمی توان كاری 
با آ ن ها كرد؛ مثالً اینكه ممكن اســت با رفتن و آمدن 
مدیران، شرایط تغییر كند. البته این نمی تواند دلیلی 
برای شــكل نگرفتــن هم افزایی بیــن بخش خصوصی 
و ســازمان باشــد. شــاید در این دوره ای كه مســئوالن 
تصمیماتــی جدی در این زمینــه دارند و همین حضور 
ما، به اتفاقات مطلوبی بینجامد و منفعت آن نصیب 
فرزندانمــان و مملكت ما شــود. پــس بیایید اقداماتی 
داشته باشیم كه با رفتن ها و آمدن های مدیران دچار 
تالطم نشود و راهی بیابیم كه آسیب های قبلی تكرار 

نشوند.
صحبت هایــی كه من در جلســة قبل و در جشــنواره 
عنوان كردم، عقیدة بنده بود و من در مورد چیزی كه 
عقیــده نداشــته باشــم، نه صحبت می كنــم و نه آن را 
انجام می دهم. بنابراین برای رسیدن به این هدف ها، 
با توفیق خداوند موظف هســتیم درســت بیندیشــیم، 
درســت برنامه ریــزی و تصمیم گیــری كنیــم و با همت 
كار را پیش ببریم. ما باید در جشــنواره های مشــترك 
خود از تمام توان كشــور بهره بگیریم. این موارد جزو 
مســلمات اند و در مــورد آن ها با یكدیگــر اختالف نظر 

چندانی نداریم. بحث در مورد چگونگی هاست.
 هفتــة پیــش من جلســه ای با خانم دکتــر حكیم زاده 
ــ معاون محترم ابتدایی ــ داشــتم و با ایشــان صحبت 
كــردم. آقــای وزیر هم حضور داشــتند. بنــده در مورد 
اندیشــة خــودم در دفتــر و هدف هــای دفتــر صحبــت 
كــردم. در مــورد حــذف كتاب هــای كمــك درســی در 
دبستان صحبت شد، اما در مورد كتاب های داستان، 
رمــان و شــعر قــرار بــر این بود كــه همچنــان در دورة 
ابتدایــی هم باشــد. ســؤالم ایــن بود كه چــرا هنوز در 
این حوزه كارهای درســتی انجام نشده اند؟ آیا منطق 
قانون 828 غلط است؟ كه حتماً غلط نیست و از نظر 
بنده این قانون بســیار مترقی اســت. بنابراین مشكل 

كار را بیایید و حل كنید.
بنــده بــه دوســتان بخــش خصوصــی گفتــم، اگــر در 
بخــش  ارزیابــی هــا مشــكلی داریــد، در آن ورود پیدا 

كنید.
مــا االن بــا بخش هــای متفــاوت وزارتخانــه ارتبــاط 

مثــالً  می كنیــم.  توجیــه  را  ســامان دهی  و  می گیریــم 
بــا آقایــان كاظمــی و رمضانــی جلســه های متعــددی 
داشــتیم. آقای رمضانی بنده را به جلســه ای در مشهد 
دعــوت كردنــد و من به عنــوان ســخنران در مورد طرح 
ســامان دهی صحبــت كــردم. توضیــح دادم كــه طــرح 
سامان دهی توان آموزش وپرورش را ده برابر می كند. 
آموزش وپرورش مگر چند داســتان می تواند بنویسد؟ 
وقتی 200 داســتان درجه یك هســتند، این به معنای 
وجــود ناشــران و نویســندگان توانمنــد اســت و باید از 
آنــان اســتفاده كــرد. كل جمــع بــا این نظر هــم عقیده 

بودند.
در تهران نیز با آقای كاظمی جلســه داشتیم و ایشان 
هــم كامــالً هم نظــر بودنــد. در حــال حاضــر در مســائل 
كالن، موضوع ها در حال حل شــدن هستند. بنده قبالً 
هــم گفتم كــه یك سلســله مشــكالت درون وزارتخانه 
وجــود دارد و برخــی مســئوالن نســبت بــه ایــن طــرح 
توجیــه نیســتند و بــا ارتباط هــا و جلســه ها در حال حل 
و فصــل آن هــا هســتیم. یك سلســله مشــكالت نیز در 
فرهنــگ اجرایــی وجود دارند. بنده در جلســة ناشــران 
كمك آموزشــی نیــز گفتم كــه راهبرد دفتر مــا به عنوان 
یــك دســتگاه حاكمیتــی تغییــر كرده اســت. مــا اعتقاد 
داریــم، بــه جــای  اینكــه خودمــان تولیــد كنیــم، باید به 
ســمت تنظیم گــری و كنتــرل سیاســت های حاكمیتــی 
اسناد در تولیدات برویم و در تولیدات نباید تصدی گری 

كنیم.
بنــده در جلســه بــا آقــای وزیر، آقــای كاظمــی، و در 
جشــنواره نیــز عرض كــردم كه ما باید به ســود بخش 
خصوصی قائل باشــیم. در غیر این صورت كار چگونه 
می توانــد تــداوم داشــته باشــد؟ اینكه عــرض می كنم 
نبایــد ایــن كار بــه رفت وآمــد مدیــران موكــول باشــد، 
بدیــن معناســت كــه ما در ایــن دوره موفق شــویم كه 
بــازار كتــاب مناســب را ایجــاد كنیــم. یعنــی كتابی كه 
اســتانداردهای مناسب را دارد، خوب به فروش برود 
و كتابــی كــه فاقــد ایــن استانداردهاســت، واقعــاً بــه 
فــروش نــرود. اگر بتوانیم چنین كاری را انجام دهیم، 
دیگــر موضــوع هیچ گاه به رفت وآمــد مدیران ارتباطی 
ذائقه ســازی  بــرای مشــتری  چــون  داشــت.  نخواهــد 
صــورت پذیرفتــه و عرضــه و تقاضا روی ریل خود قرار 
گرفته اســت و كار به خوبی انجام می شــود. كاری كه 

ما به دنبال آن هستیم، همین موضوع است.
آقای ذوعلم موضوع برون ســپاری را در زمینة تولید 
و تألیف كتاب های درسی مطرح كردند. من به ایشان 
عرض كردم، تا ما فضای فعلی را ســامان ندهیم، در 

بنده در 
جلسة ناشران 
كمك آموزشی نیز 
گفتم كه راهبرد 
دفتر ما به عنوان یك 
دستگاه حاكمیتی 
تغییر كرده است
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برون سپاری اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. ما در حال 
حاضر طبق برنامة ششم و سند اجرایی تحول باید تا 
سال 1400 شبكة ملی رشد را به شبكة ملی مدرسه ها 
تبدیــل كنیم. یك رایزنی جدی در وزارت خانه در حال 
انجــام اســت. یك پلتفورم بســیار پیشــرفته و مترقی 
ایجاد شده است و رئیس »اندیشكدة فضای مجازی« 
مجمع تشخیص را معاون فناوری آموزشی دفتر قرار 
ارتباطــات  دارای  انســانی مســلط،  ایشــان  داده ایــم. 
باال، و بســیار دغدغه مند در این زمینه هســتند. ما در 
آنجــا بــه خوبی بحــث طرح اقتصادی و ســایر مســائل 
را در نظــر گرفته ایــم. نیازهای دانش آمــوز، خانواده و 
معلــم را بررســی و فهرســت كرده ایــم و تقریباً به 42 
ســرویس، 10 پــروژة پلتفورمــی و 1۵ پــروژة محتوایی 
رســیده ایم. یكــی از بارهــای محتوا كــه در یكی از این 
پلتفورم هــا می نشــیند، طرح ســامان دهی یا خروجی 
ایــن طــرح اســت. مــا بایــد كتاب هــای خــوب بخــش 
خصوصــی را معرفــی كنیم. ما در بحث ســامان دهی، 
با ارزیابی كتاب ها، مناســب بودن آن ها را تشــخیص 
می دهیــم و كتاب هــای نامناســب را خــارج می كنیــم. 
همچنین كتاب های باالی نمرة 80 را نیز به جشنواره 
می آوریم. بنابراین ما كتاب های درجه یك و دو را كه 
نمره باالی 80 می گیرند، برای معرفی در اولویت قرار 
داده ایــم. یعنــی به خانــواده در زمینــة مفاهیم كتاب، 
خصوصیــات و نــكات مثبــت آن اطــالع می دهیــم. مــا 
االن در حال رسیدن به یك هم افزایی بین وزارتخانه 
و دفتــر انتشــارات هســتیم. یعنــی طرحی كه با شــما 
داریــم، از یــك طــرف فعــال كردن بخــش خصوصی و 
بازار و تولید محتوا برای دانش آموز اســت، و از طرف 

دیگــر تولیــد پلتفورمی اســت كه دیگر به یك شــخص 
موكول نباشد. یك كتاب در یك منطقی جای گذاری و 

به مخاطب پیشنهاد می شود.
در پلتفــورم جدیــدی كــه مبتنی بر هــوش مصنوعی 
اســت، وقتــی فــرد در آن ثبت نام می كنــد، به صورت 
»اوپن آیدی« اســت. یعنی 1۵ ـ 10 سایت را پشتیبانی 
می كنــد و وقتی شــما بــا یك آیدی وارد می شــوید، در 
بقیــة ســایت ها هــم شــناخته می شــوید و می توانیــد 
بــا همــان یــك آیــدی از همة خدمــات اســتفاده كنید. 
)ســرویس ها(  خدمــات  ایــن  همــة  در  همچنیــن 
ســنجش صورت می گیــرد، تجزیه و تحلیل می شــوید 
و ســلیقه های شــما استخراج می شــوند. این پلتفورم 
ســامانه ای كامالً جامع اســت و پیشــنهاداتی براساس 
نیازهای شــخص ارائه می دهد )مانند داستان، رمان، 

كتاب، تست، و ...(.
ایــن طــرح تــا ســال 1400 بایــد در همــة مدرســه ها 
جاگیر شــود. خوش بختانه آقای جهانگرد مشــاور وزیر 
شده اند و كامالً پای این كار هستند. این طرح اتفاقی 
بســیار بــزرگ اســت و نمی دانــم چقــدر می توانیــم آن 
را محقــق كنیــم. اگــر ایــن كار را انجام ندهیــم، واقعاً 
دچــار تخلــف شــده ایم. زیــرا در قانون آمده اســت كه 
»شــبكة ملی رشــد« می باید تا ســال 1400 به شــبكة 
ملــی مدرســه ها تبدیل شــود. به همین دلیــل ما باید 
بــه چند ارگان گزارش تحقــق یا عدم تحقق این طرح 
را بدهیــم. مــا كار جایابــی را انجام داده ایــم. از طرف 
دیگر، كار ســامان دهی و فعال شدن بخش خصوصی 

را پیش می بریم.
در بحث »پخش مدرســه«، در اولین جلســه مطرح 

 كاری كه 
ما می كنیم 

این است كه 
واسطة معاونت 

مجله های رشد را 
در این بین حذف 

می كنیم
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شــد كــه: خروجی های جشــنواره و طرح ســامان دهی 
بــرای ایــن طرح به چه صورت اســت؟ مــا این موضوع 
را بــرای فعال كردن ظرفیت های خود پیگیری كردیم. 
همچنیــن تمام نمایندگان اســتانی مجله های رشــد را 
گــرد آوردیــم. بــه این صورت كــه برای شهرســتانی ها 
در تنكابــن و بــرای تهرانی هــا در شهرســتان تهــران 
جلســه تشــكیل دادیم. می دانیم كه در حال حاضر ما 
یك شــبكة 1000 نفری در كشور برای مجله های رشد 
داریم كه 200 نفر از آن ها سرشاخه هستند و هریك 
نیز 8 ـ7 عضو دارند. ما به این بخش پیشــنهاد دادیم 
كــه به همان روشــی كــه مجله های خــود را به فروش 
می رسانند، كتاب های مورد تأیید ما را نیز بفروشند و 
دربارة این موضوع چندین ســاعت تبادل نظر كردیم. 
سپس نمایندگان هر استان با مدیركل خود در استان 
مربوطه موضوع را طرح كردند و از ما خواسته شد كه 
مستندســازی كنیم. ما نیز مستندســازی وزارتخانه را 

انجام دادیم و ابالغ كردیم و مسئله حل شد.
در حــال حاضــر ما در انتشــارات مدرســه و در بخش 
مدرســه نشســته ایم كــه قانــون دارد و از ایــن مســیر 
باید سیســتم پشــتیبانی شــود. از یك طرف با ناشران 
در ارتبــاط باشــد و از طــرف دیگــر بــا مدرســه ها. بنده 
رئیس هیئت مدیرة انتشــارات مدرســه هستم و برای 
روشــن شــدن ایــن موضــوع كــه بــه منظــور تبلیــغ این 
طــرح در اســتان ها چــه اقداماتــی باید صــورت گیرند، 
جلســه هایی برگــزار كردیــم. كاری كه مــا می كنیم این 
اســت كــه واســطة معاونــت مجله های رشــد را در این 
بین حذف می كنیم. یعنی سرشــاخة مجلة رشــد را به 
آقای شاه قلی وصل می كنیم. به عبارت دیگر، دفتر را 
حذف می كنیم. آقای شــاه قلی! یك شبكة 1000 نفری 
به صورت كامالً مجانی در اختیار شــما قرار می دهیم و 

شما می توانید كار فروش را انجام دهید.
گزارش هــا  گرفتــن  حــال  در  مــن  دیگــر،  طــرف  از 
هســتم. بنــده االن گروهــی دارم كه همــة نمایندگان 
اســتانی مــا در آن هســتند و از طریــق آن اطالعــات 
مثــالً  می كنیــم.  برقــرار  ارتبــاط  و  می شــود  ردوبــدل 
جلســه ای كه در تنكابن داشــتیم، تعطیل نشــد، بلكه 
با اســتفاده از »اســكایپ«، پنج استان منتخب با هم 
جلســه داشتند. ما همة توان خود را برای شكل گیری 
بازار كتاب مناســب به كار می بریم. برای من توجیهی 
نــدارد كــه یك ناشــر با همــكاری كامــل و رعایت همة 
مالك ها، مورد پشتیبانی قرار نگیرد. در سامانه ای كه 
بخش مدرسه آماده كرده سهم همه مشخص است. 
یعنــی وقتــی كتابی فــروش مــی رود، ســهم نیرویی را 

كــه مثــالً در كرمــان كتــاب می فروشــد، به ســرعت به 
بانــك عامــل واریز می كند. جشــنواره برای بنده نقطة 
پایانی یك فرایند یك ســاله اســت و خود آن برای من 
اصالت ندارد؛ این فرایند است كه اصالت دارد. یعنی 
جشــنواره رویدادی اســت كه از طریق آن می خواهیم 
ســر داســتان امســال خــود نقطــه بگذاریــم. بنابرایــن 
مــن این موارد را برای جشــنواره بیــان نمی كنم. برای 
جشنواره صحبت های دیگری مطرح می شوند. به نظر 

من می باید به صورت عملیاتی فكر شود.
ما برای ارتباط با ناشران دبیرخانه ای تشكیل دادیم 
كــه ایــن دبیرخانــه می بایــد به صــورت منظــم گزارش 
دهــد و ایــن كار را مدیریــت كنــد. دبیر ایــن دبیرخانه 
آقای بدیعی هســتند و جانشــین ایشان و نیروی عمالً 
پیگیری كننده و جلوبرندة قضیه، آقای رضایی هستند. 
بــرای اینكــه كار عملیاتــی شــود، شــورایی مركزی بین 
ســازمان و بخــش خصوصی تعریــف كرده ایم كه چند 
نماینده ما در آن داریم، دو نماینده شــما دارید، و دو 

نماینده نیز ناشران آموزشی دارند.
ایــن شــورا ابتدا به صــورت ماهانــه اتفاقــات موجود 
را رصــد می كنــد. مســئول پیگیــری و مدیریــت انجــام 
ایــن كارهــا در شــورا، دبیرخانــه اســت. دبیرخانه باید 
به صــورت منظــم و بــا فاصلــة یــك یــا دو مــاه گزارش 
دهــد. ذیــل ایــن شــورا ۵ـ  4 كارگروه شــكل می گیرند 
از  یكــی  اســتانداردها«  كارگــروه »هم سوســازی  كــه 
آن هاســت. اضافــه كنــم كــه ایــن اقدامــات در طــول 
هــم نیســتند. معاونت كار خــود را انجام می دهد و ما 
در حــال برقــراری ارتبــاط بیــن آن هــا هســتیم. وگرنه 
معاونت فناوری آموزشی افراد خود را دارد و كار خود 
را هــم انجــام می دهــد و ارتباطــی بــا كار شــما ندارد. 
اول،  دارم:  مشــخص  پیشــنهاد  دو  شــما  بــرای  مــن 
بــرای هم ســویی هایی كــه بایــد رخ دهــد؛ الزم اســت 
یــك شــورای فكــری اصلی تشــكیل شــود و كار كنترل 
را انجــام دهــد تــا در ســطح حــرف نمانیم و به ســمت 
اجــرا برویــم. شــورا بایــد این قضیــه را مدیریــت كند. 
دوم، زیر نظر شــورا، 4 ـ 3 كارگروه عملیاتی تشــكیل 
اســتانداردها،  همسوســازی  كارگــروه  مثــالً  شــوند؛ 
كارگروه كتاب های غیردرســی و ... . بحث یكی كردن 

استانداردها نیز بحث دیگری است.
بیفتــد و مثــالً  اتفــاق  مــا  بیــن  توافقــی  بایــد  پــس 
اســتانداردی به صورت مبنا بــرای كتاب ریاضی تعیین 
شود و عین 92 عضو نباید غیر از آن تولید كنند. بعد 
از رســیدن به توافق در مورد اســتاندارد، انجمن آن را 
تولیــد می كند و ســازمان نیز موظــف به فروش آن در 

بعد از رسیدن به 
توافق در مورد 
استاندارد، انجمن 
آن را تولید می كند 
و سازمان نیز 
موظف به فروش 
آن در مدرسه ها 
می شود. یعنی با 
یكدیگر به تولید و 
عرضه و تقاضا شكل 
می دهیم
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مدرسه ها می شود. یعنی با یكدیگر به تولید و عرضه 
و تقاضا شكل می دهیم.

ضمنــاً در مــورد كتاب هــا باید بگویم، وقتی شــخصی 
خرید می كند، پول به حساب مدرسه واریز می شود و 
ســپس كتاب ارسال می شــود. بنده مثالً نمایندة رشد 
هســتم. به مدرســه مراجعه و با مدیر مدرسه صحبت 
می كنم و از ۵0 جلد كتاب خود، ۵00 نسخه سفارش 
می گیرم. این ۵00 نســخه را در سیســتم وارد می كنم 
و قیمــت را به شــما می دهــم. بنابرایــن، قیمتی كه به 
شما داده ام و همچنین سهمی كه از آن خودم خواهد 
بــود، مشــخص اســت و پــول بــه آنجــا واریز می شــود. 
یعنــی مدیــر مدرســه بایــد در سیســتم پــول بریــزد و 
آنالیــن خریــد كند. یعنی پول واریز می شــود و ســپس 
ســهم ها مجزا می شوند و سیســتم خودش سهم ها را 
تقســیم می كند. یعنی در سیستم این مسائل تعریف 
شــده اند. مثــالً اگــر 40 درصد تخفیف از شــما بگیرند، 
10 درصد برای انتشارات مدرسه به منظور توزیع و ... 
و 30 درصــد بــرای تخفیفات در نظر گرفته می شــود و 
پول به سیستم واریز می شود. در این حساب تعریف 
می شــود كــه مثــالً آقــای زید واســطة رشــد اســت و 3 
درصد این مبلغ یا همان موقع به حساب ایشان واریز 
می شــود و یــا در پایــان ماه و در زمــان گرفتن خروجی 

این كار انجام می پذیرد.
مثالً هفته پیش معاونت پرورشــی ما نامه ای زد كه 
قصد دارد كاركنان خود را به ســینما فلســطین بیاورد 
و انتظــار خدمــات رایــگان داشــت. آقای ســیدابراهیم 
منصور، رئیس ســینما فلســطین نیز گفتند كه ما باید 
دو میلیــون تومــان ســهم تهیه كننــده را بپردازیــم. مــا 
فقط می توانیم ســهم ســازمان خود و سینما را از شما 
دریافت نكنیم، اما سهم تهیه كننده خارج از اختیارات 
ماســت و بایــد پرداخــت شــود. یعنــی االن فیلــم روی 
ســرور ارشــاد اســت و وقتــی تقاضــای سانســی اعالم 
می شــود، یــك كــد ارســال می شــود و فیلــم از ارشــاد 

اجازة پخش می گیرد.
بنــده یــك طــرح مدیریتی را بیــان كــردم و گفتم كه 
ممكن اســت با شما بعد از بررسی ها و كارشناسی ها 
حاضــر  حــال  در  برســیم.  مشــترك  پــروژة  پنــج  بــه 
نمی دانیم این پروژه ها چه مواردی هســتند. سازوكار 
رســیدن بــه ایــن پروژه ها و انجام آن ها این اســت كه 
دبیرخانــه ای بــرای انجــام كار كارشناســی آن در نظــر 
بگیریــم تــا ایــن پروژه ها را پیشــنهاد دهــد و پروژه ها 
در جایــی مناســب تصویــب شــوند، طرفیــن ملتزم به 
اجرای آن شــوند، تفكیك وظایف صورت گیرد و وارد 

مرحلة اجرا شویم. شورای تصویب كننده كه به صورت 
مشــترك بیــن مــا ایجــاد می شــود، جایــی اســت كــه 
می بایــد كارهــای كارشناســی را انجام دهــد و پیگیری 
كنــد. كارگروه هــای فرعی زیرمجموعــة كارگروه اصلی 
هســتند. مثــالً ما بــه آقای رضایــی اعــالم كرده ایم كه 
می باید 80 ساعت وقت خود را صرف این قضیه كند. 

لذا بعدها پروژه ها مشخص می شوند.
ایــن طرح را برای شــما ارســال می كنیــم كه مطالعه 
بفرماییــد و اگــر موافــق هســتید، نیروهای خــود را به 
مــا معرفــی كنیــد. چــون نیروهای ســازمان مشــخص 
هســتند و بنده مســئول و عضو جلســه هســتم، آقای 
صدوقــی مدیــركل دفتــر تألیــف و آقــای اســتعدادی 
رئیــس حوزة ریاســت و اعضای ســازمان در آن شــورا 
هســتند. از ناشــران آموزشــی نیــز 2 ـ 1 نفــر معرفــی 
می شــوند. دبیرخانــه كار كارشناســی خــود را انجــام 
می دهــد و دســتور را ارائــه می كنــد. هر جلســه ای كه 
در اینجا تشكیل می شود، می باید دستوری مشخص، 
قابل پیگیری و مكتوب از آن استخراج شود. براساس 
مصوبــات آن جلســه، كارگروه ها شــكل می گیرند. در 
هــر كارگــروه مشــخص اســت كــه چــه ناشــرانی عضو 

هستند و چه وظایفی دارند.
با شــكل گیری كارگروه ها و تشــكیل جلسات منظم، 
خروجــی كارگروه ها به شــورا گزارش می شــود. یعنی 
شــورای باالدســتی، هم ریل گــذاری و نظــارت می كند 
و هــم بــرای انجام امــور پیگیــر خواهد بــود. دبیرخانه 
موتوری است كه عمالً كار را جلو می برد و محمل های 
مشــاركت نیز كارگروه ها هستند. در كارگروه داستان 
كامالً مشــخص است كه چه كسانی مشاركت دارند و 
كارگروه هــا وظایف را به آنان انتقال می دهند. همان 
كارگروه به ما شــرح می دهد كه مثالً قصد پیگیری 10 
مســئله را دارد. ایــن مســائل بــرای تصویــب به شــورا 
می رونــد و عملیاتــی می شــوند. بنده هم قائــل به كار 
بــزرگ در این طرح نیســتم. مثالً می تــوان دو كارگروه 
بــا كیفیــت خوب تشــكیل داد و شــرح وظایــف همه را 
مشــخص كــرد. پروژه ها مطــرح می شــوند و افراد هر 
یك یا دو ماه یك بار نشستی برگزار می كنند و به نقد 
و بررســی می پردازنــد و تــا پایــان كار ایــن مســیر طی 
می شود. خب ممكن است اشتباه هم رخ بدهد، ولی 
من این موضوع را مشكل نمی بینم. مثالً ممكن است 
در كتــاب ســتارگان عكســی وجود داشــته باشــد كه با 
مالك های ما مناســب نیســت، ولی در كتاب خورشید 
این مشكل وجود ندارد و قطعاً آن كتاب رد می شود.

با شكل گیری 
كارگروه ها و 

تشكیل جلسات 
منظم، خروجی 

كارگروه ها به 
شورا گزارش 

می شود. یعنی 
شورای باالدستی، 

هم ریل گذاری و 
نظارت می كند و 
هم برای انجام 

امور پیگیر خواهد 
بود
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