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و معـدن
صنعتــ
به مناسبت روز صنعت و معدن

دهم تيرماه ،بر پايهي مصوبهي شوراي عالي انقالب فرهنگي ،روز
صنعت و معدن ناميده شدهاست .اختصاص اين روز ،فرصت مناسبي
است تا به مهمترين موتور محركهي اقتصاد يعني بخش صنعت
و معدن ،نگاهي انديشمندانه شود .چرا كه اين بخش در مقام
عامل مولد اشتغال پايدار در افزايش توليد ناخالص ملي و درآمد
سرانه ،نقش بسزائي دارد .ايران ،با در اختيار داشتن منابع و ذخاير
سوختي و همچنين ديگر مواد معدني مورد نياز صنايع مختلف ،از
كشورهاي غني دنيا به شمار ميآيد .استخراج معادن و معدنكاري و
توسعهي صنعت در زمينههاي گوناگون صنعتي ،از ديرباز در كشور
ما متداول بوده است .تاريخنگاران ،نوشتهاند كه مردم ايران ،از اولين
كساني بودهاند كه مس را استخراج و ذوب كردهاند .آثار بسياري از
حفاريهاي عظيم كه در بيشتر معادن ايران و بخصوص معادن
سرب و مس ديده ميشود .نمونههاي باقيمانده از ظروف و وسايل
فلزي نيز ،نشانگر فعاليتهاي گستردهي معدني و صنعتي ميباشد .با
َ
تقريبآ در كليهي زمينههاي صنعتي ،كشاورزي،
وقوع انقالب صنعتي،
ساختماني ،داروئي ،دفاعي ،الكترونيك ،بهداشتي و مواد معدني
و كانيهاي اقتصادي به عنوان مواد اوليه يا مواد خام و همچنين
توسعهي صنايع ،نقش بسيار مهمي بازي ميكنند و درمجموع يكي
از ركنهاي اصلي در اقتصاد هركشور شمرده ميشوند .بديهي است
كه اينگونه ثروتهاي خدادادي و سرمايههاي ارزشمند ،بايد به
نحوي مورد استفاده قرار گيرند كه ضمن حفظ حقوق نسلهاي
آينده ،با به كارگيري روشهاي اصولي و صحيح ،حداكثر منافع از
برداشت آنها حاصل گردد.به طور کلی رسیدن به اتحاد و اتفاق
نظر و اتخاذ شیوه های هماهنگ شده برای توسعه صنعتی اولین و
مهمترین گام همكاری هر دو بخش دولتی و غیر دولتی است این
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پدیده مثبت و كارساز بر پایه همكاری و وحدت رویه ملی ،می تواند
جهش كمی و كیفی فعالیت های تولیدی صنعتی كشور را به ارمغان
بیاورد .طی سال های اخیر ،كشورما درجهت مقررات زدایی و آزاد
سازی تجارت گام های اساسی ارزنده ای برداشته و به موفقیت های
قابل تحسینی دست یافته است .به این ترتیب ،طرح سامان دهی
اقتصادی دولت شكل گرفته و استحكام می پذیرد .اصالحاتی كه
در زمینه تعدیل نرخ های مالیاتی و تجمع عوارض و دریافتی های
دولت از صنایع به عمل می آید  ،یك فعالیت بنیادی است كه می
تواند بر سرعت و میزان آن ،تا آن حد كه برای بخش خصوصی در
راستای دست زدن به هر نوع فعالیت مثبت اقتصادی و كارآفرینی
شوق برانگیز باشد ،بیافزاید.همچنین ،تصویب نهایی قانون جدید
جلب و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی یك گام اساسی
درغلبه بر یكی از مهمترین موانع سرمایه گذاری در كشور محسوب
می شود .طبیعی است كه رفتار هماهنگ و همسان در قبال سرمایه
های داخلی و خارجی می تواند در افزایش سرمایه گذاری كل نقش
سازنده داشته باشد.در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی كشور بایستی
بسیاری ازمقررات مزاحم از میان برداشته شود كه طلیعه نتایج مثبت
آن حركت به سوی جهش صادراتی خواهد بود .با ادامه و توسعه این
برنامه مثبت ،افزایش صادرات غیرنفتی -كه از سوی دیگر ،به معنی
توسعه كمی و كیفی و رقابت پذیری تولیدات كشور دربازار جهانی
است -به صورت محور فعالیت های اقتصادی كشور درمی آید و عزم
ملی برای گسترش همه جانبه صادرات شكل گرفته و به این ترتیب
صنایع موجود با حداكثر ظرفیت به كار مشغول می شوند و صنایع
جدید ایجاد می گردد و مشكل بیكاری كه مهمترین مساله كشور
محسوب می شود ،همراه با كاهش تورم حل خواهد شد.

درایــن زمینــه ،بازنگــری در قانــون كار بــه نحــوی كــه مشــوق
تولیــد و كارآفرینــی  ،تضمیــن افزایــش ارزش افــزوده درآمــد
كارگــران باشــد و تحــرك الزم را در نیــروی انســانی بــه وجــود
آورد ،مــی بایــد بــه عنــوان اقــدام ضــروری و دارای ارحجیــت
تلقــی شــود.گالیه هــای برحقــی از صاحبــان صنایــع در زمینــه
كمبــود اعتبــارات و مشــكالت نقدینگــی  ،الزم اســت لحــاظ شــود
و مقامــات بانكــی كشــور بــا توجــه بــه همــه جوانــب امــر ،از جملــه
حفــظ ارزش پــول ملــی و كنتــرل تــورم ،در رفــع مشــكالت پولــی
و مالــی و اعتبــاری صنایــع مجاهــدت و مســاعدت نماینــد.
درحــال حاضــر صنایــع مــا بــا مشــكالت عدیــده ای روبــرو اســت،
كــه حــل آنهــا -در شــرایط كنونــی  -كمــك و مســاعدت دولــت و
مجلــس را مــی طلبــد ،از جملــه ایــن مســایل مــی تــوان مشــكل
نقدینگــی ،دشــواری بــر ســر راه نوســازی واحدهــای تولیــدی،
هزینــه بــاالی تولیــد ،نداشــتن بــازار صادراتــی مطمئــن ،عــوارض
گوناگــون ،اجبــار بــه مراجعــه مكــرر بــه ســازمان هــای دولتــی
بــرای گرفتــن محورهــای مختلــف -كــه اغلــب معنــی و مفهــوم
دیگــری جــز پرداخــت مبلغــی بابــت صــدور مجــوز نــدارد -و
مســایل دیگــری از ایــن دســت را مــی تــوان در ایــن زمینــه
برشــمرد .اینگونــه مســایل اســت كــه صاحبــان صنایــع را مجبــور
مــی كنــد دســت تقاضــا بــه ســوی دولــت دراز كننــد ،در حالیكــه
ایــده آل آن اســت كــه صنایــع بخــش خصوصــی بــدون نیــاز بــه
مراجعــات مكــرر بــه دســتگاه هــای دولتــی ،بــه كار و فعالیــت
خــود مشــغول باشــند و دولــت نظارتــی غیرمزاحــم بــر صحــت كار
و عملكــرد ســالم آنهــا داشــته باشــد.
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الزم اســت زمینــه را بگونــه ای آمــاده كنیــم كــه بخــش خصوصــی
بتوانــد بــدون چشمداشــت بــه وام و اعتبــار بانــك هــای دولتــی،
برنامــه هــای توســعه و بازســازی و نوســازی را تنظیــم و اجــرا كنــد
و نظــام بانكــداری خصوصــی -خاصــه ایجــاد بانــك هــای تخصصــی
خصوصــی -قــوت بگیــرد و بــا صنایــع رابطــه ســالم تنگاتنــگ
ایجــاد كنــد و از فشــار بــر بانــك هــای دولتــی كاســته شــود.
در اینجــا اشــاره ای بــه نقــش و اهمیــت صنایــع كوچــك و
متوســط ضــروری بــه نظــر مــی رســد ،زیــرا ایــن صنایــع در ســطح
مملكــت ،خاصــه در روســتاها و شــهرهای كوچــك مــی تواننــد
منبــع كارآفرینــی زیــادی باشــند .هــم اكنــون حــدود نیمــی از
واحدهــای تولیــدی كشــور واحدهایــی هســتند كــه بیــن یــك نفــر
تــا  5نفــر كارگــر دارنــد و اگــر كارگاه هــای زیــر  50نفــر را بــه
حســاب آوریــم 61 ،درصــد كل واحدهــای تولیــدی كشــور در ایــن
ردیــف قــرار مــی گیرنــد .بــه ایــن ترتیــب ،واحدهــای كوچــك
تولیــدی حجــم بــزرگ اقتصــاد اشــتغال را در بــر مــی گیرنــد.
توســعه و گســترش ســازمان یافتــه ایــن واحدهــا مــی توانــد در
پیشــرفت سراســری اقتصــاد و تولیــد و اشــتغال در كشــور نقــش
تعییــن كننــده داشــته باشــد.
مســاله آمــوزش مــداوم كاركنــان و از جملــه آموزشــی مدیــران
صنایــع ،همــكاری تنگاتنــگ مراكــز آمــوزش عالــی و صنایــع،
پیــاده كــردن مدیریــت كیفیــت در واحدهــای صنعتــی ،تهیــه و
بكاربســتن اســتانداردهای ســازگار بــا خواســت بازارجهانــی مــی
توانــد درگــره گشــایی از مشــكالت صنایــع كشــور تاثیــر قاطــع
داشــته باشــد.

هشتـم
امـام
حضرت علی بن موسی الرضا (ع) امام هشتم شیعیان جهان در تاریخ
 11ذی القعده سال  148هجری قمری برابر با روز جمعه  13تیرماه
 1399هجری شمسی در مدینه منوره به دنیا آمد.

داستان والدت امام رضا (ع)
هنوز داغ شهادت امام صادق علیه السالم از قلب ماالمال از اندوه
فرزندش امام کاظم علیه السالم رخت برنبسته و لباس عزا بر تن
شیعیان ایشان دیده می شود .مدینه نیز در غم از دست دادن رهبر
و امامی چون صادق آل محمد ،از آسمان خجل است و خورشید
و ماه و ستارگان نیز حال طلوع ندارند .از  25شوال تا  11ذیقعه،
لبخندی بر لبان هیچ یک دیده نشده است .تا روز یازدهم ذیقعده
که خورشید ،طلوع متفاوتی داشت و مدینه و اهلش را با پرتوافشانی
خویش ،از تولد کودکی در خانه امام کاظم علیه السالم باخبر کرد.
آری ،تولد این کودک که او را علی نام نهادند ،مرهمی بر قلب
داغدیده هستی بود .میالد با سعادت امام علی بن موسی الرضا علیه
السالم بر شیعیان آن حضرت مبارک باد.
در مطالب السؤول گفته شده است که :مادر آن حضرت کنیزی
بودکه خیزران مرسی نام داشت .برخی نام وی را شقراء نوبیه ،ذکر
کردهاند که آروی ،اسم او و شقراء لقب وی بوده است .طبرسی در
اعالم الوری گوید :مادرش کنیزی بود به نام نجمه که به وی ام
البنین میگفتند.
بعد از شهادت امام کاظم (ع)  ,آن حضرت در  ۳۵سالگی عهده دار
مسئولیت امامت و حفظ مبانی اسالمی و رهبری شیعیان گردید.
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مدت امامت امام رضا در حدود ۲۰سال بود که می توان آن را به
سه بخش جداگانه تقسیم کرد :ده سال اول امامت آن حضرت که
همزمان با دوره ی زمانداری هارون بود.
پنج سال بعد از آن که مقارن با خالفت امین ,فرزند هارون بود.
پنج سال آخر امامت آن بزرگوار که مصادف با خالفت مأمون بود.
امام رضا (ع) در هر یک از این سه دوره  ,به مقتضای مسؤولیت
خطیر امامت  ,با اوضاع و احوال پیچیده ی خالفت آن روزکه به
نام اسالم که بر مردم حکومت می شد و با وجود نابسامانی های
زیادی که از جهات مختلف در زندگی اجتماعی مردم وجود داشت
وظایف متناسب خودرا,در راه خدمت به اسالم و مسلمین انجام می
داد .امام هشتم تا آنجا که قدرت و امکان داشت از فرصتی که در
سه سال آخر عمرش پیش آمد ,در بیداری مردم و توجه دادن آنان
به اصول و مسائل و پرده برداشتن از چگونگی اغفال آنان به صورت
ها و عناوین گوناگون  ,حداکثر استفاده را نمود .شهادت آن حضرت
در سال۲۰۳هجری در سنا باد ,که امروز یکی از محله های مشهد
است ,در سن  ۵۵سالگی ,به وسیله ی سمی که مأمون به او خوراند
,اتفاق افتاد .هم اکنون آرامگاه این بزرگوار در مشهد زیارتگاه تمام
عاشقان است.

القاب و کنیه های امام رضا (ع)
لقب رضا :مشهور ترین لقب امام (ع) ,رضا میباشد که بنابر روایتی
در عیون اخبار الرضا علت مقلب بودن حضرت(ع) به رضا این بوده
ُون مِن
الموافِق َ
المخا ِل ُف َ
ضی ب ِ ِه ُ
ضی ب ِ ِه ُ
ون َو مِن اعدائ ِه َکما َر َ
که « َر َ

السال َم َفلذل َِک َس َّمی
اُولیائ ِ ِه َو لَم یَ ُکن ذل َِک ال َح َّد مِن آبائ ِه َعلَی ُه ُم َّ
مِن بَی َن ُهم ب ِاال ِّرضا» یعنی هم دشمنان مخالف و هم دوستان موافق به
والیت عهدی ,به والیت عهدی او رضایت دادند و چنین چیزی برای
هیچ یک از پدران او دست نداده بود از این رو در میان ایشان,تنها
به او رضا نامیده شد .همچنین سلیمان بن جعفر روایت می کند که
حضرت موسی بن جعفر (ع) در هنگام والدت این لقب را به ایشان
داده و فرمودند :که رضا بخوانید و بعضی نسبت میدهند که حضرت
رضا (ع) والیت عهدی را پذیرفتند و رضا لقب گرفتند.
ولی غفاری میگوید :این لقب از آنجا به حضرت داده شده که
دوست و دشمن از حضرت راضی بودند .شیخ صدوق در عیون اخبار
الرضا روایت کرده که خدمت حضرت جواد (ع) عرض شد جمعی از
مخالفین این اعتقاد را دارند که پدر بزرگوارت چون به والیت عهدی
راضی شد مامون ایشان را به رضا ملقب گردانید .حضرت جواد (ع)
در پاسخ فرمودند :پدرم ملقب به رضا شد چون خداوند و پیغمبر و
ائمه از او راضی بودند.

وداع امام هشتم از مدینه و مکه
هنگامی که فرستاده های مامون برای حرکت دادن حضرت رضا (ع)
از مدینه به خراسان آمدند ،حضرت رضا (ع) برای وداع به مسجد
النبی ،کنار قبر رسول خدا(ص) رفت و مکرر با قبر پیامبر وداع می
کرد و بیرون می آمد و نزد قبر باز می گشت ,و هر بار صدای گریه
اش بلند بود .سپس خانواده ی خود را جمع کردند و خبر شهادت
خودشان و از اینکه از این سفر باز نخواهند گشت را دادند و به آنها
فرمود :هم اکنون برای من گریه کنید تا من صدای گریه ی شما
را بشنوم .سپس دوازده هزار دینار بین آنها تقسیم کرد و به آنها
فرمود:من هرگز به سوی اهل بیتم باز نمی گردم.
سپس دست پسرش جواد (ع) را گرفت و به مسجد برد و دستش را
بر قبر رسول خدا (ص) نهاد و او را به قبر مطهر چسباند و به رسول
خدا (ص) سپرد حفظ او را به برکت پیامبر (ص) از خدا خواست.
حضرت جواد (ع) به پدر بزرگوار شان نگریستند و گفت« :به خدا
سوگند به سوی خدا می روی».
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سرانجام امام رضا (ع) از مدینه به سوی خراسان و شهر مرو مرکز
خالفت آن روزگار حرکت کردند.

امامت از دیدگاه امام رضا علیه السالم
امام رضا علیه السالم در مسجد جامع َمرو ،امامت ،جایگاه امام و
حجت خدا را به تفصیل شرح داد که به جمالتی
ابعاد وجودی ّ
از آن اشاره می کنیم« :امام ،امین خداوند در زمین ،حجت او بر
بندگان ،جانشین او در سرزمین ها ،دعوت کننده به خدا و پاسدار
مبراست .او به علم،
حریم خداست .امام ،از گناهان پاک و از عیب ها ّ
مخصوص ،و به بردباری شناخته شده است .امام ،مایه نظام دین،
بزرگی مسلمانان ،خشم منافقان و تباهی کافران است .او ،یگانه
دوران خویش است .کسی با او برابری نکند و دانشمندی هم سنگ
او نباشد .نظیری برایش یافت نمی شود .هر فضیلتی بدون آنکه به
دست آورد یا طلب کند ،از طرف خداوند به او بخشیده شده است».

به مناسبت روز دختر و والدت حضرت معصومه(س)
 ۳تیــر  ۱۳۹۹بــه مناســبت والدت حضــرت معصومــه ســام اهلل
علیهــا روز ملــی دختــر نامگــذاری شــده اســت .روز دختــر در
تقویــم شمســی ســه شــنبه ۳ ،تیــر  ،۱۳۹۹مصــادف بــا  ۱ذی
القعــده  ۱۴۴۱و مطابــق بــا  ۲۳ژوئــن  ۲۰۲۰اســت .ایــن روز را بــه
تمــام دختــران ســرزمینمان ایــران تبریــک مــی گوییــم.

فرهنگــی در تقویــم هــای رســمی کشــور درج گردیــد .ایــن اقــدام
حرکتــی اســت فرهنگــی بــرای یــادآوری شــخصیت حضــرت
معصومــه (س) و ترویــج ابعــاد وجــودی ایــن دختــر اهــل بیــت در
میــان دختــران مســلمان تــا دختــران ایــن مــرز و بــوم از شــخصیت
آن حضــرت الگــو بــرداری کننــد.

ضمنــا از ســال  2012روز  8مــارچ توســط ســازمان ملــل متحــد
بــه عنــوان روز بینالمللــی دختــر ثبــت شــد و در بســیاری از
کشــورها ایــن روز را بــه شــکل هــای مختلــف جشــن مــی گیرنــد.

روز دختـــر بهانــه ای اســت بــرای گرامیداشــت مقــام دختــر و
آشــنایی آنــان بــا نحــوه صحیــح زندگــی بــا بهــره گیــری از
فرهنــگ ایرانــی و اســامی.

هــدف نامگــذاری یــک روز بــه نــام
روز دختــر

دختــران امــروز مــادران آینــده انــد کــه آینــده ســازان ایــن مملکت
را در دامــان خــود پــرورش خواهنــد داد .لــذا بــا توجــه بــه جایــگاه
مهــم دختــران در جامعــه و فرهنــگ کشــور ،ســامتی جســمی
و روحــی و حضــور آنــان در صحنــه هــای علمــی و اجتماعــی و
سیاســی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.

یکــی از اصلــی تریــن اهــداف نامگــذاری ایــن روز ،حمایــت
از دختــران جامعــه و افزایــش ســطح درک و آگاهــی افــراد در
خصــوص نابرابــری جنســیتی اســت .از دیربــاز ،زنــان و دختــران
اکثــر نقــاط جهــان بــا مشــکل نابرابــری جنســیتی رو بــرو هســتند.

روز دختر در ایران
روز دختــر در ایــران مصــادف بــا تولــد حضــرت معصومــه (ســام
الــه علیهــا) اســت و در ســال  1385توســط شــورای عالــی انقــاب
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