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یک رضورت برای فرهنگ عمومی کشوراهمیت

احرتام نفس کار و تحرک و تالش در جهت درست در اسالمعلت

شکل گرف همه ی مسائل مربوط به کارگران براساس تکریم کار و کارگرالزمه

دنرضورت های مادی و معنوی عاها ی برشی و پیرشفتنقش کار در 

نگاه مخاصمه آمیز میان کارگر و کارآفرینآسیب شناسی

رحمت الهی برای انجام دهندگان کارنتیجه گیری

معنای عام داش کارگر
پیغمربان هم کارگر بودند:  فرمودند)  ره( امام خمینی شاهد

مصداق 
نتیجه

شکل گرف حقوق و منزلت کارگر براساس تکریم کار و کارگر مصداق

) ۳۹سوره ی نجم، آیه ی (   َو اَن لَیَس لِالِنساِن اِّال ما َسعی  مؤید

توجه به رضورت کار در همه ی سطوح الزمه

ی سعی و تالش و کار ش استدستاورد ش تنها در سایه معنا

لزوم همکاری همه با هم نقطه مقابل

مردود بودن نگاه تضاد ، تعارض و تزاحم میان کارگر و کارآفرین از نظر اسالم ارزیابی

انجام دادن کار خود
رشط

خوب انجام دادن کار

ی دولت اسالمیرعایت حدود، ضوابط و حقوق هر کس در سایهالزمه

دعوت به ائتالف ، وحدت ، همکاری ، تراحم ، تعامل و تعاون در اسالم دفاع در مقابل رضبه زنندگان به حیثیت روانی ، روحی ، فکری و آسیب شناسیراه حل
وجودی انسان و جامعه

» رَِحَم هللاُ اِمرًَء َعِمَل َعَمالً فَأَتَقنَه« مؤید

عزم ملی و مدیریت جهادیالزمه

رسیدن به جایگاه تعریف شده ی شایسته ملت ایرانهدف

مجموعه مپنا به عنوان جزئی از جامعه فعال اقتصادی و صنعتی کشورونه

۹۳اختصاص نداش عزم ملی و مدیریت جهادی به سال 
علت

پیرشفت اقصاد و فرهنگ نتیجه

۹۳مطرح شدن به عنوان شعار سال 

هویت ، حیثیت و آینده ی کشور  عزم ملی و مدیریت جهادی ؛ دلیل

در اوجقرار گیری ره

های علم مجبور باشند برای رسیدن به قله دانش پژوهان عا
زبان فارسی یادبگیرند شاخص

گیری از دانش، هوش، قدرت تحرک باال ، قدرت ابتکار و عزم راسخ بهره
های بخشدر همه تعالی هم زمان اقتصاد و فرهنگهدفکارراه

)  ره( امام خمینی  » ما می توانیم« واقعی بودن شعار  گیرینتیجه

انجام گرف آسان و روان کارهای دست نیافتنی
از نظر برخی خواص و مدیران داخلی برای کشور   ویژگی

ده برابر کردن سطح امروز مجموعه مپنا الزمه

افتخارانگیز و مایه مباهات بودن مجموعه مپنا ره

های گازی در عین ناباوری ی ششم ساخت نیروگاهقرار گرف در رتبهمصداق
ام یک نیروگاه گازی نیمه کاره  ۶۰ی برخی مسئوالن در اوائل دهه از ا

خوب کار کردن کارگران، مدیران، مسئوالن و طراحان مجموعه مپنا منشاء

تعاون و تعامل مبنای تفکر اسالمی در همه فعالیت هامنشاء

کارگر بودن مدیران، برنامه ریزان، فعاالن و آحاد کارکنان مپنا

شایع بودن این نگاه در غرب و مارکسیسم  مصداق

دانش، هوش، پشتکار، ابتکار و عزم راسخمشاء
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های مشابههای مپنا و مجموعهپشتیبانی از فعالیت

از بین رف تحریم

رقیب خارجی نرتاشیدن توسط دولت برای اقتصاد و صنعت کشور

تزریق کمک به تولیدات داخلی 

جلوگیری از موانع رشد تولیدات داخلی

ایجاد بازار برای محصوالت مصداق

توکل به خدای متعال و استمداد از کمک الهی در همه کارها

تحقیق و توسعه

های گوناگون با یکدیگرها در بخشهمکاری و ارتباط ظرفیت

شدن واردات محصوالت مشابه   - و نه ممنوع   – کنرتل 

های مشابهکمک دولت در قراردادهای خارجی مجموعه مپنا و مجموعه

یت دولت در جهت حضور در بازارهای جهانی ح
زا و برونگرا شدن اقتصاددرون هدف

های مختلف دولتسهم داش بخشالزمه

د به نفس یکی از عوامل مدیریت جهادی در کنار خودباوری و اعت اهمیت

باز شدن راه نتیجه

مکمل

بکارگیری هوش و دانش

بکارگیری پشتکار

ابتکار

) ۳  و  ۲سوره ی طالق، بخشی از آیات ( َو َمن یَتَِّق هللاَ یَجَعل لَُه َمخرًَجا ، َو یَرزُقُه ِمن َحیُث الیَحتَِسب مؤید

اقتصادیمقاومت یکی از ارکان  اهمیت

بنیان به عنوان ارکان اقتصاد مقاومتیهای دانشمجموعهمصداق

دست کم نگرف کارمعنا

اختصاص دادن بخش مهمی در مپنا به تحقیق و توسعه ونه

های گوناگون از یکدیگرخرب داش بخش الزمه

های فعال اقتصادی و صنعتی کشوراطالع بخش
از امکانات موجود در مپنا 

مصداق

های ارائه شدهها براساس گزارشفعال بودن مپنا در زمینه ارتباط با دیگر بخش زمینه مناسب

پیرشفت بیشرت ره

های مپنا و بالعکسهای کشور از ظرفیتاطالع دانشگاه

هر جایی که ما به توانایی دست پیدا کنیم آنجا تحریم از بین می رود  شاهد

ها در تحریم کنندهایجاد احساس بیهوده و ابلهانه بودن تحریم
در صورت نشان دادن تحرک و پیرشفت در هر بخشی 

شکسته شدن تحریم اورانیوم غنی شده بیست درصد
به این فناوری  جمهوری اسالمی یابیپس از دست  مصداق

نتیجه گیری
های گوناگون بزرگ و کوچک دنیا در مقابل نظام تناسب فشار دنیا و بداَدایی قدرت

هاجمهوری اسالمی و هر نظام مستقلی با ضعف و قدرت این نظام
لزوم تامین نیازهای تولید، اقتصاد و آینده از درون کشور

دلیل

های بدست آمدهقانع نشدن به پیرشفتالزمه

های میانربهای نرفته و راهدر پیش گرف راهمعنا

نتیجه

الزامات


