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گهی تلفنی  قبول آ

مشاور حقوقی
آمـوزشی

مـتفرقـه

خرید و فروش 
کلیه امالک

بنایی
 و خدمات

گمشده پیدا 
شده

خرید و فروش 
انواع خودرو

قالیشویی مبل شویی

برگ سند کمپانی و تائیدیه نقل و انتقال 
 خودرو کامیون کمپرسی بی ام سی تیپ 
42- 832 مــدل 2004 برنگ قرمز 
روغنی و به شــماره پــاک 235ع77 
موتــور  شــماره  بــه  و   54 ایــران 
C3002050721261 و به شــماره 
 NMC832FDXLK200015 شاســی 
متعلــق بــه آقــای اســماعیل هاتفی 
اردکانی مفقود گردیده است از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز پرایــد جــی ال 
ایکس آی به شماره انتظامی 
845ط59 ایران 24 مدل 88 
موتور 2921959 شاســی 
 S1 4 1 2 2 8 8 9 7 7 5 9 4
بــه نــام میثــم معمــارزاده 
 مفقــود و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

3 برگ ســند موتورســیکلت 
بــه  مــدل 97  پالــس 160 
رنگ آبی به شــماره شهربانی 
و   136 ایــران   16985
و   00203 شاســی  شــماره 
شماره موتور 08043 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

آگهی مفقودی
ســند کمپانــی کامیون کشــنده ایوکو 
تیپ ام پــی 440 ای 37 مدل 1384 
بــه رنــگ ســفیدروغنی بــه شــماره 
موتــور 604283 و شــماره شاســی 
NAZD44P3HE005134 بــه شــماره 
پاک 14 ایران 792ع21 به نام لطفعلی 
حاجی پور فرزند محمد به شــماره ملی 
6639626063 مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانــی خــودرو چری 
رنگ ســفید صدفــی متالیک 
مدل 1396 به شماره موتور 
 MVME4T15BADH002050
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NATGBACR6H1001336
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

ســند فاکتور فــروش کارخانه 
206 آریــان مــدل 90 بــه نام 
خانم مهناز مشــایخی به شماره 
انتظامی 384 ی 66- ایران 13 
به شماره شاسی bj412420 و 
شماره موتور 13889003472 
مفقود و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

برگ ســبز خــودرو پــژو 405 
مدل 86 رنگ ســبز فســفری 
به شــماره شهربانی 338ت23 
موتــور  شــماره  و  ایــران 33 
شــماره   12485240050
شاسی 40402233 بنام علی 
گروســی مفقــود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند خودرو ام.وی.
ام 110 بــه شــماره پاک 182 
ن 66 ایــران 68 بــه شــماره 
 MVM472FGA020053 موتور
ســی  شا ه  ر شــما بــه 
بــه   NATEBAFB601003243
مالکیــت مریم شــجاعی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است.

3 برگ ســند موتورســیکلت 
پیشرو زیپ استار 200 مدل 
94 رنــگ مشــکی به شــماره 
شهربانی 34687 ایران 128 
و شــماره شاسی 9455321 
موتور92115275  و شماره 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانــی )ســند کارخانه( 
برگ ســبز خــودرو ســواری پژو 
 206 اس دی بــا شــماره انتظامی 
456 ب 68 ایران 87 با شــماره 
موتور 13890002286 و شماره 
 NAAP61MEVBJ415380 شاسی
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

موتورســیکلت  ســبز  بــرگ 
بــه   94 مــدل   150 نامــی 
انتظامــی63161-  شــماره 
موتــور  شــماره  بــه   541
0149NBE051539 و شماره 
 150S9409025 شاســی 
مفقود از درجه اعتبار ســاقط 

است.

سند و برگ سبز سواری سیستم 
جی ال ایکــس   405 تیــپ  پــژو 
آی 8/1 رنــگ نقــره ای- متالیک 
مــدل 1387 بــه شــماره موتــور 
12487019522 و شماره شاسی 
و   NAAM01CA98E354608
شــماره پــاک 642 ن 91 ایران 
24 بنام علیرضا زمانی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز موتورســیکلت 
مــدل   125 ســوپر  دینــو 
انتظامــی شــماره  بــه   86 

 19385 - 541 به شماره 
موتور D655919 و شماره 
 125E8600049 تنــه 
مفقود از درجه اعتبار ساقط 

است.

بــرگ ســبز و کارت مشــخصات 
کامیونت ون زامیــاد Z24NI به 
 67 ی   869 انتظامــی  شــماره 
موتــور   99 مــدل   93 ایــران 
ســی  شا  Z 2 4 8 2 4 5 9 7 Z

بــه   NAZPL140TL0563706
نام زهره موالیی اشکوری مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

نگهداری از 
سالمند و کودک

استخدام

در و پنجره حفاظ
نرده، بازسازی، تعمیرات

خرده کاری
09386666001

خریدار جک و قالب های 
ساختمانی و لوله داربست

09125901239

* صنایع برودتی انجماد*
ساخت سردخانه های ثابت و متحرک

و یخچالهای صنعتی و روباز
3368۴83۷ - 0912538۷0۴۴ 

امداد گسترآپادانا

2250۴238ـ22315131

نگهداری از سالمند، بیمار،کودک
 و کلیه امور نگهداری و
 فیزیوتراپ در منزل 
و همراه در بیمارستان
 با تخفیف ویژه جهت 

فرهنگیان، جانبازان و بازنشستگان

فقط قالیشوییتهــران نـو

۷۷۴1360۴           ۷۷۴۷360۴   
  ۷۷۴10515

درشرق تهران کارخانه دارد

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

پخش انواع کولر گازی )اسپیلت(
لباسشویی، ظرفشویی با گارانتی

به قیمت بانه 55323529
احمدی 0912۷6۴6980

موسسه حقوقی 
عدل ماهان

پذیــرش کلیــه دعاوی 
حقوقــی کیفــری ملکی 
خانوادگی و مهاجرتی به 

کانادا و ترکیه

09123۷02۴60

مینــا  فارغ التحصیلــی  مــدرک 
صفایــی فرزنــد رضــا به شــماره 
ملــی 3501052375 صــادره از 
بوشهر در مقطع کارشناسی رشته 
حســابداری صــادره از دانشــگاه 
آزاد بوشــهر به شــماره ســریال 
1637560 و شــماره ثبــت -16
6/469-11 مفقــود گردیده و از 
درجه اعتبار ســاقط می باشــد. از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
تحصیلی را به بوشــهر خ مطهری- 
دانشــگاه  آتش نشــانی  روبــروی 
 آزاد اســامی واحد بوشهر ارسال 

نمایند.

استخدام
میل لنگ تراشــی محمــود در قم به افراد 

ذیل نیازمند است
ســیلندرتراش  میل لنگ تــراش 2-   -1 
ش  ا بت تــر ثا -4 ش  ا ن تر تو شــا -3 

5- تراشکار 6- سرسیلندر تراش
تلفن های تماس:

09121518094
09127499121
02536655365

ورامین- جاده چرمشهر
کویرآباد

160 هزار متر زمین دیوارکشی شده 
کوره آجرپزی گازی، 2 باب سوله

1000 متری 8 هزار متر گلخانه تمام فلزی ایتالیایی هزار متر اداری و انباری 
تانکر گازوئیل 300 هزار لیتری موتور آب 12 لیتر در ثانیه موتور برق 400 آمپر 

60 هزار متر کاربری صنعتی با ساختمان کارگری
برق 3 فاز 400 آمپر- فوری فروشی

09125864352

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانــب ابــوذر معینــی زاده فرزنــد حســن شــماره شناســنامه 3 و کــد ملــی 
2122554223 صــادره از گــرگان مالک خودرو ســواری ال 90 مدل 1396 به 
شماره انتظامی 826س34 ایران 59 و شماره موتور K4MA690-W162819 و 
شماره شاسی NAPLSRALDH1302433 بعلت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( 
تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام. لذا چنانچه هر کس ادعایی در 
مــورد خــودروی مذکور را دارد ظرف مدت ده )10( روز به دفتر حقوقی شــرکت 
پارس خودرو واقع در تهران جاده قدیم کرج مراجعه نماید. بدیهی است پس از 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

تاریخ انتشار: 1399/12/16

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول
شرکت تعاونی اعتبار پژوهشگاه نیرو به شماره ثبت ۴0268۴ 

و شناسه ملی 1032053002۷
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول که 
راس ســاعت 10:30 روز یکشــنبه مورخ 1400/01/22 در محل واقع در تهران شــهرک قدس انتهای بلوار 

شهید دادمان پژوهشگاه نیرو تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
یادآور می شود:

ماده1: کاندیدای تصدی هیات مدیره / بازرسی بایستی ظرف 7 )هفت( روز از انتشار آگهی اول جهت ثبت نام 
به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند.

ماده 2: اگر حضور عضوی در مجمع میسر نبود می تواند وکالتا حق اعمال رای را به غیر بدهد و هر عضو می تواند 
وکالت ســه نفر و غیر عضو وکالت یک نفر را بپذیرد. حضور وکیل و موکل همزمان در تعاونی الزامی اســت و 
زمان بررسی و تائید وکالتنامه ها حداکثر 7 روز از انتشار این آگهی و در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 
10:00 تا 14:00 در دفتر تعاونی صورت می پذیرد. مصوبات مجمع عمومی در صورت رســمیت یافتن و عدم 

مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
ماده 3: پس از اتمام مهلت ثبت نام هیات مدیره 5 روز زمان دارد تا مدارک کاندیداها را به انضمام یک نسخه 

آگهی روزنامه رسمی جهت بررسی به کمیسون ماده پنج اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل نماید.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسین
2- طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به سال های 1395 ،1396، 1397 ، 1398 و 1399

3- طرح و تصویب بودجه سال 1400
4-طرح و تصویب نحوه تقسیم سود

5- تعیین روزنامه جهت درج آگهی های شرکت
6- انتخاب هیات مدیره و بازرسین

7- طرح و تصویب تغییرات اعضا و سرمایه
8- طرح و تصویب عضویت در اتاق تعاون

9- طرح و تصویب عضویت در اتحادیه
10- طرح و تصویب آیین نامه تسهیات تعاونی اعتبار

هیات مدیره

بقیه از صفحه ۷

صفحه 8معارف 
شنبه ۱6 اسفند ۱۳۹۹
۲۲ رجب ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۷۰۱ MaarefKayhan@Kayhan.ir

در بخش نخست این نوشتار به مباحثی همچون: 
اهمیت مسایل اقتصادی در قرآن و روایات، اقتصاد و 
معیشت مردم از منظر دانشمندان اسالمی، آثار و فواید 
 اشتغال و افزایش تولید داخلی و وظایف مسئولین و 
مردم در افزایش  اشــتغال و تولید داخلی پرداختیم. 

اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.
***

وظایف مردم
الف( فرهنگ سازی:

اولیــن مورد فرهنگ مردم اســت. فرهنگ در تمایل و 
رغبت افراد جامعه بسیار تأثیرگذار است. فرهنگ  استفاده از 
تولیدات داخلی نزد مردم نهادینه شود. الزم است بین مردم 
فرهنگ سازی شود که از تولیدات کشور خودمان استفاده کنند. 
نباید در نزد مردم تولیدات کشورهای دیگر مانند محصوالت و 
کاالهای اروپایی و آمریکایی، بسیار ارزشمندتر و دل خواهتر 
باشد. اگر افراد جامعه به تولیدات خارج از کشور روی آورند، 
ارز از کشــور خارج شده و کارخانه های کشور دچار شکست 

و رکود می شوند. 
ب( عقل معاش:

راهکار بعدی عبارت اســت از ارتقاء عقل معاش در کنار 
عقل معاد. عقل معاد این است که شخص چه رویکردی را در 
زندگی اش داشته باشد تا دین داری خود را تقویت کرده و به 
عاقبت به خیری برسد و عقل معاش عبارت است از اینکه فرد 
با برنامه ریزی بتواند از نظر مادی پیشــرفت کند. به نظر من 
باید عقل معاش و عقل معاد مردم را ارتقا داد و رســانه ها در 
اطالع رســانی و آموزش مردم می توانند یاری گر باشند. وقتی 
ســطح عقل معاش افراد جامعه ارتقاء یافت، شهروندان برای 

درآمد بیشتر، دست به نوآوری، تولید، و اشتغال می زنند.
در کتاب کافی، جلد اول، صفحۀ 32 حدیثی وارد شــده 
است که بر لزوم عقل معاش و تدبیر معیشت، داللت می کند. 
این حدیث عالوۀ بر منبع مذکور، در کتاب »مستدرک الوسائل 
و مستنبط الوسائل« نیز ذکر است. امام محمد باقر)ع( فرمودند: 
ْبُر َعلَی  یِن َو الَصّ ُه فِی الِدّ َفُقّ »الَْکَمالُ  ُکلُ  الَْکَماِل ثالثْهً الَتّ
«. نهایت درجۀ کمال هر انسانی بر  ِ ائَِبِۀ َو تَْقِدیُر الَْمِعیَشــْهً الَنّ
ســه پایه استوار اســت: اینکه این شخص در دین خود تفقه 
کند)یعنــی معرفت دینی خــود را افزایش دهد(، دوم اینکه 
شــخص بر مصیبت ها صبر کند )زندگی دنیا توأم با مصیبت 
اســت و هیچ کسی نمی تواند بگوید که من مصیبتی ندارم( و 
سوم تقدیر در معیشت است. یعنی شخص معیشت و اقتصاد 

خودش را تدبیر و اندازه گیری کند و به فکر راهکار باشد. 
در کتاب کافی، جلد پنجم صفحۀ 87 امام صادق)ع( هر 
سه مورد نهایت درجۀ کمال را، تقدیر معیشت معرفی می کنند. 
ٍ َو َذَکَر  »َعــْن أَبِی َعْبِداهللِ)ع( َقاَل: الَْکَمالُ  ُکلُ  الَْکَماِل فِی ثاََلثَْهً

.» ِ ْقِدیَر فِی الَْمِعیَشْهً ِ الَتّ اَلثَْهً فِی الَثّ
این روایات نشــان می دهد که مسائل اقتصادی در دین 
مبین اسالمی مورد توجه بوده است و ائمه)ع( همواره نسبت 

به موضوع معیشت و کسب و کار تأکید داشته اند.
پ( سعی و تالش و ابتکار:

در قرآن از طریق برابری بهره و منفعت با میزان ســعی 

اقتصــاد به معنــای مدیریت 
تولید، توزیع، و مصرف ثروت و 
دانش دخل و خرج و هزینه، از 
اهمیت و جایگاه مهم و اساسی 
برخوردار است؛ چرا كه سرمایه 
و ثروت، مایه قوام جامعه است. 
این نکته از قرآن كریم به دست 
می آید و قــرآن اموال و دارایی 
را قــوام معرفی كرده اســت

بیانــی  در  امیرمؤمنــان)ع( 
تشــبیه گونه، تنبلی و ناتوانی را 
عقب ماندگی  و  فقر  برای  عاملی 
آن گاه كه  برشــمرده، فرمودند: 
شدند،  جفت  یکدیگر  با   اشــیا 
تنبلــی و ناتوانی با هــم ازدواج 
كردند و از آنها فقر متولد شــد. 

راهکارهای افزایش
  اشتغال و تولیـد

حضــرت امــام خمینــی)ره( در كتاب هــا، اعالمیه هــا، پیام هــا، و 
سخنرانی هایشــان، چه قبل از انقــالب و چه بعداز پیــروزی انقالب 
بر مســئله اقتصاد و تقویت آن تأكید داشــتند و خودكفایی و وابســته 
نبودن به كشــورهای بیگانه و در مرحله بعد صــادرات را از عوامل فربه 
شــدن اقتصاد می دانســتند و دولت را موظف می دانســتند كه اسباب 
كار و تولیــد را برای كارگــران و دهقانان و زحمتکشــان فراهم آورد.

علی قنبریان
بخش دوم و پایانی

اقتصاد و معیشت در قرآن و روایات 

و تالش، انســان ها بر فعالیت و کار تحریک شده اند : }َو أَن 
لَّیَس لاِْلنَساِن إاَِلّ َما َسَعی  َو أََنّ َسْعیُه َسْوَف یَری{ )نجم: 53 
/39ـ40( برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست و 
اینکه تالش او به زودی دیده می شــود. در روایات اسالمی بر 
کار و تالش و فعالیت تأکید شــده است. به عنوان نمونه امام 
حسن عسگری)ع( می فرمایند: »َو اْعَملْ  لُِدنْیاَک  َکأَنََّک تَِعیُش 
أَبَداً« )حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط 
المسائل ، ج12، ص52( برای دنیایت به گونه ای سعی و تالش 

نما که گویی همواره در آن خواهی بود.
کار، تالش، و ابتکار از مهم ترین وظایف مردم در تحقق 
این مهم اســت. اگر مردم سعی و تالش شان را افزایش دهند 
این مسئله نه تنها در اقتصاد فردی خود شخص اثر می گذارد 
که در اقتصاد اجتماعی نیز اثرگذار است. اگر جامعه ای داشته 
باشیم که افراد آن سهل انگار باشند و حال و حوصلۀ کار کردن 
را نداشــته باشند، رفته رفته بعد از گذشت چند سال و چند 
دهــه، اقتصاد جمعی و اجتماعی نیز افول می کند. در مقابل 
تالش و کوشش و مجاهدت شغلی، قطعاً در اقتصاد جامعه اثر 
می گذارد. البته شخص ساعی وظیفۀ خویش را انجام می دهد 
اما الزم است بداند که همه چیز به دست خدا و در نزد خداست: 
ُ یَْقِبُض َو یَْبُصط{ بقره: 245/2. و خداوند اســت )که  }َو اهلَلّ

روزی بندگان را( محدود یا گسترده می سازد.
آیات و اخبار فراوانی در آموزه های دینی، دربارۀ توصیۀ 
به کار و آثار مثبت بســیار آن، وارد شــده است. صرف نظر از 
آثار معنوی کار و نقش آن در پرورش روح و حفظ انســان از 
بســیاری از لغزش ها، کار رمز اصلی توسعۀ اقتصادی شخص 
و جامعه است. بی گمان اگر مصرف، هماهنگ با کار و تالش 
نباشد، پیامد آن فقر و تهیدستی خواهد بود، و برای کسی که 
دغدغۀ افزایش تولید داخل را دارد، کار و کوشش از اولویت های 

الزم برای شکل دهی به این سیاست اقتصادی خواهد بود.
بارزترین اثر کار، اثر اقتصادی آن است. نقش تعیین کنندۀ 
کار در رشد و توسعۀ اقتصادی و فقرزدایی، بر کسی پوشیده 
نیست. بیکاری و کم کاری، افزون بر آثار فردی منفی همچون 
فقــر و کاهش درآمد، پیامدهای ناگــواری بر اقتصاد ملی بر 
جای  می گذارد. کاهش تولید، کاهش تقاضا در نتیجۀ کاهش 
درآمــد افراد بیکار، و در پایــان، رکود فعالیت های اقتصادی 
و کاهش ســرمایه گذاری برای دوره هــای بعد، از جملۀ این 
پیامدهاست. )جواد ایروانی، اخالق اقتصادی از دیدگاه قرآن 

و حدیث، ص71-70(
امیرمؤمنــان)ع( در بیانی تشــبیه گونه، تنبلی و ناتوانی 
را عاملی برای فقر و عقب ماندگی بر شــمرده، فرمودند: »إَِنّ 
ا اْزَدَوَجْت اْزَدَوَج الَْکَسُل َو الَْعْجُز َفُنِتَجا بَیَنُهَما الَْفْقَر«  اْلَْشیاَء لََمّ
)محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج5، ص86( آن گاه که  اشیا 
با یکدیگر جفت شدند، تنبلی و ناتوانی با هم ازدواج کردند و 

از آنها فقر متولد شد. 
ابتــکار در تولیــد داخل، اختــراع، و دســت آورد نو، از 
مقوله هایی اســت که، بازاریابی ایجاد کرده و شــوق و عالقۀ 

مردم برای خرید کاالی داخلی را افزایش می دهد.
البته سعی وتالش در رزق و روزی، نباید شخص را از یاد 
خــدا و انجام عباداتی همچون نماز و پرداخت زکات بازدارد. 
به دو نمونه از آیات قرآن که تجارت و معامله را کم اهمیت تر 

از عبادت دانسته،  اشاره می شود: 
ِ َو  الف( }رِجاٌل ال تُلْهیِهْم تِجاَرْهًٌ َو ال بَیٌع َعْن ِذْکِر اهلَلّ
کاْهًِ یخاُفوَن یْوماً تََتَقلَُّب فیِه الُْقُلوُب َو  الْهًِ َو إیتاءِ الَزّ إِقاِم الَصّ
اْلَبْصاُر{ )نور: 37/24( مردانی که نه تجارت و نه معامله ای، 
آنــان را از یاد خدا و برپاداشــتن نماز و ادای زکات غافل 
نمی کند آنها از روزی می ترسند که در آن، دلها و چشمها 

زیر و رو می شود.
 ِ الْهًِ ِمْن یْوِم الُْجُمَعْهً ب( }یا أَیَها الَّذیَن آَمُنوا إِذا نُوِدی لِلَصّ
َفاْســَعْوا إِلی  ِذْکِر اهلل َو َذُروا الَْبیَع ذلُِکــْم َخیٌر لَُکْم إِْن ُکْنُتْم 
تَْعلَُموَن{ )جمعه: 9/62( ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی 
که برای نماز روز جمعه اذان گفته شــود، به ســوی ذکر خدا 

بشتابید و خرید و فروش را رها کنید که این برای شما بهتر 
است اگر می دانستید!

ت( الگوی مصرف:
مسألۀ کیفیت مصرف و اسراف به اندازه ای اهمیت دارد 
که آیت اهلّل خامنه ای ســال 1388 را سال »حرکت به سمت 

اصالح الگوی مصرف« نام نهادند.
در الگوی مصرف دو مقوله را مطرح می کنیم. 

اول: اسراف نکردن: 
اســراف یعنی زیادی خواستن، زیادی خوردن، و زیادی 
خرج کردن. اسراف منشأهای روانی بسیاری همچون شهوت، 
حقارت، و... دارد. برای از بین بردن اســراف، سرچشمۀ آن را 
باید از بین برد. اســراف به اقتصاد کشور لطمه وارد می کند. 
صرفه جویی ســبب نگه داشت و ذخیرۀ منابعی همچون گاز، 
نفت، برق، و... می گردد. اســراف هم به اقتصاد شــخصی و 
خانوادگی آسیب رسان است و هم اگر در سطح جامعه شیوع 
یابد، مخّل به اقتصاد اجتماعی است و سبب کاهش آسایش 
و رفاه عمومی اســت. پس در الگوی مصرف شعار باید، به جا 

کند. خرید و استفاده از محصوالت غیربومی، به تولید داخل 
و در نتیجه به اشتغال ضرر می زند. برخی مصادیق الگوپذیری 

از بیگانگان نادرست است و مردم باید آنها را کنار بگذارند.
از اصول تأکیدشــده در آموزه های دینی، پرهیز از الگو 
قرار دادن بیگانگان به ویژه دشــمنان جامعۀ اســالمی است. 
ُ إِلَی نَِبی  امــام باقر)ع( در حدیثی زیبا  می فرماید: »أَْوَحی اهلَلّ
ِمْن أَنِْبیائِهِ  ُقْل لِلُْمْؤِمِنیَن اَل تَلَْبُسوا لَِباَس أَْعَدائِی َو اَل تَْطَعُموا 
َمَطاِعمَ  أَْعَدائِی َو اَل تَْسُلُکوا َمَســالَِک أَْعَدائِی َفَتُکونُوا أَْعَدائِی 
 ، َکَما ُهْم أَْعَدائِی« )محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعْهً

ج4، ص385(.
خداوند به پیامبری از پیامبران وحی فرمود که به قومت 
بگو، لباس دشــمنان مرا نپوشند و غذای آنان را نخورند و به 
شکل آنها ظاهر نشوند که در این صورت، همانند آن ها، دشمن 

من خواهند بود«.
ث( خرید کاالی ایرانی:

برای ارتقــاء تولید داخل و حمایــت از تولیدکنندگان 
ایرانی الزم است شهروندان از اجناس کاماًل ایرانی که توسط 

بگیرد، بسیاری از مشکالت حل خواهد شد. من این را محور 
قرار دادم برای شــعار امسال. شعار امسال »حمایت از کاالی 
ایرانی« است. این فقط مربوط به مسئولین نیست. آحاد ملّت 
همه می توانند در این زمینه کمک بکنند و به معنای واقعی 

کلمه وارد میدان بشوند«.
5. تأکید امام خمینی)ره( بر توانمندسازی اقتصاد 

و معیشت و دستگیری از فقرا
اقتصاد به معنای مدیریت تولید، توزیع، و مصرف ثروت و 
دانش دخل و خرج و هزینه، از اهمیت و جایگاه مهم و اساسی 
برخوردار است؛ چرا که سرمایه و ثروت، مایه قوام جامعه است. 
این نکته از قرآن کریم به دست می آید و قرآن اموال و دارایی 
را قوام معرفی کرده است )ناصر مکارم شیرازی، تفسیرنمونه، 

ج 3، ص270، در تفسیر آیه پنجم از سوره نساء(.
حضرت امام خمینی)ره( در کتاب ها، اعالمیه ها، پیام ها، و 
سخنرانی هایشان، چه قبل از انقالب و چه بعداز پیروزی انقالب 
بر مســئله اقتصاد و تقویت آن تأکید داشتند و خودکفایی و 
وابســته نبودن به کشورهای بیگانه و در مرحله بعد صادرات 

غیرنفتی نیز داشت )امام خمینی، صحیفه، ج 5، ص 136(.
خودکفایی در صنعت و محصوالت آن و وابسته نبودن به 
کشورهای دیگر، از رهنمودها و طرقی است که حضرت امام 

برای پیشرفت اقتصادی مطرح کردند: 
از هیچ گونه رابطه ای مضایقــه نداریم. مخصوصاً روابط 
اقتصادی ســالم که ما بتوانیم متقاباًل با اســتفاده از صنعت 
پیشرفته ژاپن، کشور خود را از صنعت مونتاژ و وابسته نجات 
دهیم و صنعتی متناســب با اقتصاد کشور ایجاد کنیم )امام 

خمینی، صحیفه، ج 5، ص 451(.
و در جایــی دیگر چنین گویــد: هر کس هر جوری که 
می تواند یک تولیدی بکند، که مثاًل باغدارها می توانند تولید 
بکنند، دامدارها می توانند تولید بکنند، و کشاورزها می توانند 
تولید کنند، اشــخاص می توانند کمک کنند به کشــاورزها، 
کارخانه هــا می توانند تولید کنند، کارخانه های خصوصی که 
زیاد بود در ایران، و مع االسف از بین رفته بود و دارد می رود، 
اینها همه قیام کنند برای اینکه، یک مملکت را از این اقتصاد 

نجات بدهند )امام خمینی، صحیفه، ج 11، ص 426(.
به بیان دیگر کاالهای صنعتی اگر از خارج وارد شــود، 
سبب خروج ارز از ایران می شود. اما احداث کارخانه در ایران 
و به کارگیــری متخصصان و نوآموزان، عالوه بر آنکه از خروج 
ارز جلوگیری می کند، سبب ایجاد اشتغال در جامعه می شود. 
برای پیشرفت اقتصادی، استفاده از اقتصاددانان و راه حل های 

آنان راهگشاست:
برای نجات اقتصاد کشــور ما علمای اقتصاد داریم؛ آنان 
را به کار وامی داریم تا اولویت ها را معین کنند )امام خمینی، 

صحیفه، ج 5، ص 540(.
حضرت امام در سخنرانی که در شهر قم در جمع کارکنان 
کارخانه اتمسفر ایران در 4 تیر 1358 داشتند بر تالش بیشتر 
کارگران و کشاورزان و خودداری از کم کاری و بیکاری  تأکید 
داشتند و نقش این دو قشر را در اقتصاد کشور حائز اهمیت 

دانستند )امام خمینی، صحیفه، ج 8، ص 286(.
اسراف سبب هدر شدن نیرو و انرژی همچون آب و برق 
شده و تجمل گرایی نیز باعث نحیف تر شدن اقتصاد خانواده و 
بالتبع اقتصاد جامعه می شود. تجمل گرایی اگر بر مبنای خرید 
کاالهای خارجی باشد، باعث خروج ارز از کشور می شود. دو 
مقوله فوق )اسراف و تجمل گرایی( اگر در کشور نهادینه شود 
و شیوع پیدا کند، ضررهای سنگینی را بر اقتصاد کشور وارد 
می کند. حضرت امام به این دو عنصر ویرانگر توجه داشته و 
چنین از آنها برحذر می دارد: برای کمک به اقتصاد کشور- که 
امروز از اهم مســائل است- از اسراف، تبذیر، و استعمال امور 
تشریفاتی و تجملی اجتناب نمایند، و از سپردن پولهای خود 
اگرچه اندک باشــد به بانک های دولتی بــرای به راه افتادن 
چرخ هــای اقتصاد و کمک به دولت اســالمی دریغ ننمایند 
)امام خمینی، صحیفه، ج 15، ص 388(. یکی از ارکان تقویت 
اقتصاد فردی، خانوادگی، و اجتماعی ســعی و تالش است. با 
سعی و تالش می توان تولید علم و صنعت کرده و خودکفا شد. 
شبهه ای ممکن است مطرح شوداین است که آموزه های زهد 
و آخرت گرایی در ادیان و از جمله در دین اســالم، منافات با 
ســعی و تالش و کوشش در دنیا دارد. به عبارت دیگر برخی 
)علی عبد الرازق، االسالم و اصول الحکم، ج 2، ص90( بر این 
عقیده اند که اسالم اصاًل دارای مکتب اقتصادی نیست و تنها 
به مســائل اخالقی اهتمام دارد اما همان طور که از دستورات 
متعالی اســالم در زمینه های مختلف مانند احکام مربوط به 
بیع و شراء نمایان است اسالم نه تنها دارای دستورات اقتصادی 
است بلکه در این زمینه خود دارای مکتبی پویا می باشد. در 
آموزه ها و معارف اســالمی که نشــئت گرفته از متن آیات و 
روایات است، تالش بر ای به دست آوردن رزق حالل و تأمین 
معیشــت، عین عبادت و آخرت گرایی است. در روایت چنین 
آمده اســت که: »اَلَْکاُدّ َعلَی ِعَیالِِه َکالُْمَجاِهِد فِي  َسِبیلِ  اهلّل« 
)محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحاراالنوار، ج93، ص324(.

شهید مطهری در پاسخ این افراد می فرماید: در جامعه های 

کهن، همیشــه یکی از دو چیز وجود داشت: یا آخرت گرایی 
و زندگی گریــزی )رهبانیت( یا زندگی گرایی و آخرت گریزی 
)تمّدن و توسعه(. اسالم آخرت گرایی را در متن زندگی  گرایی 
قرار داد. از نظر اسالم، راه آخرت از متن زندگی و مسئولیت های 
زندگــی دنیایی می گذرد )مرتضــی مطهری، نظری به نظام 

اقتصادی اسالم، ص117(.
حضرت امام درباره منافات و تضاد نداشتِن کسب رزق و 
روزی با آخرت گرایی چنین گوید: هرچه باعث رضای خدای 
سبحان و قرب او شود، از آخرت است اگرچه به حسب ظاهر 
از دنیا باشد، مثل تجارات و زراعات و صناعاتی که مقصود از 
آنها معیشت  عیال باشد برای اطاعت امر خدا، و صرف کردن 
آنها در مصارف خیریه و اعانت کردن به محتاجان و صدقات 
و باز ایســتادن از ســؤال از مردم، و غیر آن، و این ها همه از 
آخرت اســت گرچه مــردم آن را از دنیا دانند )امام خمینی، 
شرح چهل حدیث، ص120(. مسئله اقتصاد و ضرر نرسیدن 
به آن به قدری اهمیت دارد که حضرت امام در پاسخ به استفتاء 
)ســؤال شــرعی(، تجویز کردند که نماز در اول وقت خوانده 
نشود درصورتی که در بعضی از شعبات بانکها و ادارات انجام 
فریضه نماز به صورت جماعت به هنگام وقت فضیلت موجب 
سوء استفاده یا اضرار به بیت المال گردد، یا درصورتی که نماز 
جماعت در اول وقت باعث افت تولید یک کارخانه شــود و یا 
اختاللی در امر تولیــد به وجود آورد )امام خمینی، صحیفه، 
ج 18، ص 185(. از نظر حضرت امام، اقتصاد ضعیف و معیشت 
نحیف سبب ایجاد ناهنجاری های فردی و اجتماعی می شود. 
ایشــان در سخنرانی که پس از آزادی از زندان و بازگشت به 
قم ایراد کردند، در نقد رژیم پهلوی به این مسئله اشاره کردند:
شما خیال می کنید آن دزدی که شبها از دیوار، با آن همه 
مخاطرات، باال می رود و یا زنی که عفت خود را می فروشــد، 
تقصیر دارد؟ وضع معیشــتْ  بد است که این همه جنایات و 
مفاسد، که شب و روز در روزنامه ها می خوانید، به وجود می آورد 

)امام خمینی، صحیفه، ج 1، ص 270(.
از مســائل مهم در معیشــت مردم و اقتصــاد جوامع، 
رفــع اختــالف طبقاتی اســت. توجه مدیران و مســئوالن 
کشــور به فقرا و ســتمدیدگان جامعــه و برنامه ریزی برای 
 از بیــن بردن فقــر در اجتماع، اختــالف طبقاتی را کاهش 

می دهد:
خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین 
کشــور ما پشــت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به 
حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و 
عنایت بیشتری برخوردار شوند. معاذ اهلَلّ که این با سیره و روش 
انبیا و امیر المؤمنین و ائمه معصومین ســازگار نیست. دامن 
حرمت و پاک روحانیت از آن منزه است، تا ابد هم باید منزه 
باشــد و این از افتخارات و برکات کشور و انقالب و روحانیت 
ما اســت که به حمایت از پابرهنگان برخاسته است و شعار 
دفاع از حقوق مســتضعفان را زنده کرده است )امام خمینی، 

صحیفه، ج 20، ص341(.

مصــرف کردن و به موقع مصرف کردن، و در حّد نیاز مصرف 
کردن باشد.

امام سجاد)ع( در صحیفۀ سجادیه می فرمایند: »خدایا! 
پنــاه می برم به تو از اســراف کردن و پنــاه می برم به تو از  
فقدان کفاف )یعنی از اینکه زندگی ام طوری باشد که دخل و 
خرجم با هم نخواند(.  در این فراز از دعای صحیفۀ سجادیه، 
امام زین العابدین)ع( دو مقولۀ اســراف و عدم تمکن مالی را 
مطرح می کنند. البته اسراف زمینه ساز فقر و نداشتن تمکن 

مالی می شود.
دوم: الگوپذیری نادرست از بیگانگان:

ما بر آن نیستیم که هیچ چیز را نباید از بیگانگان بگیریم، 
برق و تلفــن را از بیگانگان گرفته ایم یا همین تکنولوژی در 
شبکه های اجتماعی؛ اما نباید برداشت ما از بیگانگان به گونه ای 
باشــد که در همۀ حوزه ها از آنــان الگوگیری کنیم. برخی 
مصادیق این الگوگیری ها بــه اقتصاد مقاومتی ضرر می زند؛ 
به ویژه اگر این الگوپذیری ها و الگوگیری ها منِتج به این شود 
که شخص مجبور شــود به اجبار از کاالی خارجی استفاده 

صنعت گران و کارگران ایرانی تولید شده استفاده کنند. افزایش 
د  درخواســت مردم و خرید آنان، باعث بازتولید و تولید مجَدّ
می شود و کارخانه داران با سودی که از فروش محصوالتشان 
به دست می آورند، با پشتکار و شور و  اشتیاق بیشتری به تولید و 
همچنین ابتکار ادامه می دهند. حمایت از کاالی ایرانی به قدری 
م رهبری ســال 1397 شمسی را  اهمیت دارد که مقام معَظّ
ســال »حمایت از کاالی ایرانی« نام گذاری کردند. ایشان در 
ســال تحویل 1397 شمسی در پیام نوروزی خطاب به ملت 

ایران چنین فرمودند:
»مسئلۀ اصلی ما امســال هم مسئلۀ اقتصاد و معیشت 
مردم است. همه باید تالش کنند، همه باید کار کنند و محور 
هم عبارت اســت از تولید ملّی؛ یعنی اگر چنانچه تولید ملّی 
را همه تعقیب کنند و دنبال گیری کنند، بسیاری از مشکالت 
اقتصادی، مشــکالت معیشــتِی مردم _ هم مسئلۀ اشتغال، 
هم مســئلۀ ســرمایه گذاری و بقّیۀ چیزها_ حل خواهد شد. 
آسیب های اجتماعی به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد. 
یعنی محور، تولید ملّی اســت. بنابراین اگر تولید ملّی شتاب 

را از عوامل فربه شــدن اقتصاد می دانستند و دولت را موظف 
می دانستند که اسباب کار و تولید را برای کارگران و دهقانان 
و زحمتکشــان فراهم آورد )امام خمینــی، صحیفه، ج 12، 

ص205(.
ایشــان از اشــکاالتی که بر رژیم پهلوی داشتند مسئله 

تضعیف اقتصاد در آن دوران است:
»ملت آن دودمانی را نمی خواهد که تمام مقدســات و 
مقدرات آنها را به دســت اجانب سپرده، تمام مخازن نفت و 
غیر آن را به باد داده، اقتصاد کشور را به فنا سپرده، کشاورزی 

را ساقط کرده است )امام خمینی، صحیفه، ج 3، ص262(
در ایــران و کشــورهای دیگری که از ذخایــر گاز و نفت 
برخوردار هستند، اســتخراج و فروش نفت حائز اهمیت است. 
حضرت امام اســتفاده و فروش نفت را منع نکردند اما خواستار 
عدم دخالت بیگانگان در آن شدند و بر تولید فراورده های نفتی 
در داخل کشور تأکید کردند. از نظر ایشان فروش نفت اگر برای 
مصالح کشور باشد، الزم و ضروری است اما باید سعی و تالش کرد 
که در داخل کشور با استفاده از نفت، دست به تولید زد و صادرات 


