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 مرور سریع 
مپنا صنعتى گروه در كارگران دیدار در بيانات  

    ۰۱ / ۱۰ /۰۱۳۱ 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پيشنهاد برای 

 مطالعه بيشتر

 كارگر و كار مسائل

 است اسالم نگاه این است؛ احترام دارای درست جهت در تالش و تحرّک نفْس دارد، احترام کار نفْس. 

 باشد باید کارگر به احترام و کار به احترام همین اساس بر میکنیم، تعریف کارگر منزلت و کارگر حقوق نام به چیزی ما اگر. 

 نیست شدنی فراهم کار با جز انسان، هر درونی و روحی و معنوی پیشرفت همچنین و ها،دوره یهمه در عالم مادّی پیشرفتهای و بشری تمدّنهای. 

 تالفائ به دعوت اسالم در .کنند همکاری هم با باید همه است؛ واقعیّت یک از غلط تعبیر یک اینها، امثال و کارآفرین و کارگر میان آمیزمخاصمه نگاه، 

 .است تعاون و تراحم ،همکاری ،وحدت

 داردی در بیانات

 نمونه کارگران

 سراسر

 ۹۸۳۱/۲/۳کشور

 از ناشی كارآمدی

 و ابتکار و دانش

 راسخ عزمِ

 است کشور حرکت کلّ به ما نگاه این کهاست  راسخ عزمِ و ابتکار و پشتکار و هوش و دانش از ناشی کارآمدی کارآمدی، حقیقت. 

 میکند پیشرفت هم فرهنگ میکند، پیشرفت هم اقتصاد بود، جهادی مدیریّت و ملّی عزم اگر. 

 بگیرند یاد فارسی زبان باشند مجبور کنند، پیدا دست علم هایقلّه به اینکه برای عالَم، پژوهاندانش که برسد جایی به باید ما ملّت. 

 ندک پیدا ترقّی کند، پیدا تعالی بایستی هم فرهنگ مفید؛ نه است، ممکن نه فرهنگی، رشد بدون اقتصاد آمدن باال و آورد، باال را اقتصاد باید. 

 «است ما همیشگی شعار است، ما زندگی شعار ۳۹ سال در «جهادی مدیریّت و ملّی عزم. 

 است جوراین حقیقتاً نیست؛ لفظی شعار صرفاً است؛ واقعی شعار «میتوانیم ما» شعار یعنی ما، بزرگوار امام یوسیلهبه یشدهمطرح شعار. 

 است دنیا یهمه در بشری استعداد باالی درجات جزو ایرانی، استعداد ایرانی، جوان است؛ باالتر دنیا استعداد متوسّط از ایرانی استعداد. 

 «نتراشند خارجی رقیب هامجموعه این محصول برای دولتی هایدستگاه .است مباهات یمایهو  افتخاربرانگیز یمجموعه یک «مپنا. 

  امّا م،کنی پیدا افزایش و بجوشیم و کنیم رشد باید درون از ما استت؛  گرابرون و زادرون ما اقتصتاد  .استت  داخلی تولید مقاومتی اقتصتاد  فقرات ستتون 

 .باشیم داشته بیرون به نگاه بایستی

 میخواهید، کمک متعال خدای از شما[وقتی] .کنیم اعتماد الهی کمکهای به ؛[کنیم] الهی کمک از استتمداد  و متعال خدای به توکّل کارها یهمه در 

 .میشود باز شما سویبه هاراه

 دمیکن احساس طرف بدهید، نشان پیشرفت و تحرّک خودتان از بتوانید شما که بخشی هر در. استت  بستته  شتما  دستت  که استت  آنجایی مال تحریم 

 .است ایابلهانه کار است، ایبیهوده کار است، لَغوی کار یک تحریم

 ترمؤدّبانه دمیشون مجبور آنها بایستید، توانستید خودتان پای روی بودید، توانا و قوی شما جا هر میشود؛ بیشتر آنها بداَدایی باشید، ضعیف شما جا هر 

 .است کشور مشکالت یهمه حلّ کلید این بکنند؛ رفتار شما با ترمنطقی بکنند، رفتار شما با

 دیدار در بیانات

 و کارگران

 بخش فعاالن

 کشور تولید

۹۸۱۲/۲۲/۲۰ 
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واژگان كليدی

بيانات در دیدار 
كارگران در گروه 

صنعتى مپنا

۰۱۳۱/۱۰/۰۱

تکریم  كار و 
كارگر

كارآمدی

تحریم

نگاه 
مخاصمه آميز 

تعاون و 
تعامل 

عزم ملّی و 
مدیریت 

جهادی

اقتصاد و 
فرهنگ 
پيشرفته 

توليد داخلی

استعداد 
ایرانی

اعتماد به كمک 
الهی
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 یجزئيات تکميل

 های رونق توليد داخلیاهر

  کمک به تولید داخلیزریق ت -۹

 است آن رشد مانع که چیزهایی از جلوگیری -۲

 داخلی محصوالت برایازار بآوردن  وجودبه -۸

  مشابه محصوالت واردات کنترل -4

 خارجی قراردادهای در ولتد کمک -5

 جهادیدیریت م واملع

 نفس به اعتماد و خودباوری -۹

 الهی کمک به اعتماد -۲


