چــون تقویــت فرهنــگ تولیــد و بهبــود کیفیــت و ســرمایهگذاری بــرای عــدم توقــف تولیــد،
رقابتپذیــری تولیــد و همچنیــن تولیــد کاالی صــادرات محــور نــگاه ویــژهای داشــته باشــد و بــر
همیــن اســاس فرمایــش رهبــر معظــم انقــاب و تولیــت آســتان قــدس رضــوی بــه عنــوان ســند
راهبــردی مــورد توجــه اســت.
از طرفــی تحریمهــای موجــود ،توانمنــدی شــرکت خمیرمایــه رضــوی و همچنیــن شــرکتهای
همــکار داخلــی را بــاال بــرده اســت ،بــه گونـهای کــه بخــش عمــدهای از مــواد اولیه که در گذشــته
از خــارج تهیــه میشــد ،اکنــون از داخــل کشــور و بــا کیفیــت مناســب تأمیــن میشــود .بــه عنــوان
مثــال مــواد اولیــه تركي ـهاي ،آلمانــي ،هنــدي و ســوئدي و ایتالیایــی در بخشهــای مختلــف
تولیــد و فنــی را بــا نمونــه داخلــي خــود جايگزيــن کردیــم.

فراسوی واژهها

فاطمهزهرا«س»
[ گزیدهایاز منتهیاآلمال]

حمایت های سازمان اقتصادی رضوی و همچنین دولت و نظام بانکی از مقوله
رونق تولید تا کنون چطور بوده است؟
آنچــه وظیفــه شــرکت خمیرمایــه رضــوی در مــورد رونــق تولیــد بــوده ،در حــال انجــام اســت
کــه خوشــبختانه طــی ایــن مــدت شــاهد حمایتهــای خــوب اقتصــادی مجموعــه ســازمان
اقتصــادی در ایــن زمینــه بودهایــم .بــا ایــن حــال متأســفانه آنچــه وظیفــه نهادهــای دولتــی و
بانکــی اســت بخوبــی محقــق نشــده اســت .بــا توجــه بــه مقــررات بازگشــت ارز از طریــق سیســتم
بانکــی مشــکالت متعــددی در مــورد فــروش ارز بــه ســامانه نیمــا وجــود دارد؛ بــه عنــوان مثــال
چندیــن روز ســایت فــروش ارز دچــار اختــال اســت و یــا در مــواد متعــددی بهدلیــل کــم شــدن
اختــاف نــرخ بــازار آزاد و ســامانه نیمــا مشــتری بــرای فــروش ارز وجــود نــدارد .عــاوه بــر ایــن ،در
تخصیــص ارز بــرای کاالهــای وارداتــی ،بروکراســی زیــادی وجــود دارد و اختیــارات اســتانها در
ایــن حــوزه کــم اســت.
خواســته رهبــر معظــم انقــاب ،تمرکــز دســتگاههای دولتــی بــر مقولــه رونــق تولیــد بــوده اســت
کــه بایــد بــه طــور کامــل انجــام و فرهنــگ مدیریــت جهــادی در ســازمانها و بخشهــای
مختلــف کشــور نهادینــه شــود.
به نظر شما دولت چه نقشی در تحقق رونق تولید در این بخش دارد؟
بهبــود شــرایط فضــای کســب و کار از جملــه مــوارد مهــم در حوزه رونق تولید بهشــمار مـیرود .در
ایــن بیــن بخشــنامههای متعــددی گاهــی مغایــر بــا حوزههــای تولیــد ،ضربــه جبرانناپذیــری
بوکار و نیــز
وارد میکنــد ،لــذا بایــد حمایتهــای دولــت از تولیدکننــدگان و تســهیل فضــای کسـ 
زنجیــره کنتــرل قیمتهــا بــرای تأمیــن مناســب مــواد اولیــه شــکل گیــرد.
گاهــی نظارتنداشــتن بــر قیمــت مــواد اولیــه پرمصــرف در تولیــد محصــول ایــن شــرکت کــه
داخلــی اســت ،مشــکالت جــدی را ایجــاد میکنــد .ضمــن ایــن کــه علیرغــم کاهــش نــرخ ارز،
چکــدام از مــواد اولیــه ارزان نشــده اســت .متأســفانه بخشــنامههای صــادرات و نحــوه
هی 
بازگشــت ارز همچنــان اشــکال دارد و اختــاف قیمــت بســیار کــم نــرخ ارز بــازار آزاد و ســامانه
نیمــا ،انگیــزه خریــد واردکننــدگان از طریــق ســامانه نیمــا را کاهــش داده اســت کــه بایــد در ایــن
زمینــه دولــت چارهاندیشــی کنــد و بــا ایجــاد سیســتم بازگشــت ارز بــه صــورت تک نرخــی ،انگیزه
صادرکننــدگان و واردکننــدگان را بــرای عرضــه ارز را افزایــش دهــد.
تحریمها چه تأثیری بر افزایش همکاری با شرکتهای دانشبنیان و به دنبال آن
توسعه رونق تولید داشته است؟
تحریمهــا باعــث شــده اســت همــکاری شــرکتهای داخلــی و شــرکتهای دانشبنیــان
داخلــی دولتــی از شــرکتهای دانشبنیــان و
رشــد پیــدا کنــد کــه البتــه بایــد حمایتهــای
ِ
صنایعــی کــه بــا ایــن شــرکتها کار میکنــد صــورت گیــرد .بــا توجــه بــه اینکــه بعضــی امــور
بــرای نخســتینبار توســط شــرکتهای دانشبنیــان اجــرا میشــود و ممکــن اســت ریســک
ســرمایهگذاری داشــته باشــد میبایســتی از منابــع دولتــی تضمیــن ســرمایهگذاری انجــام
شــود.
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کتــاب ارزشــمند «منتهــی اآلمــال فــی تواریــخ النبــی و اآلل»
اثــر مرحــوم محــدث قمــی کــه در ســه جلــد عربــی یکــی از
آثــار مهــم در نقــل تاریــخ اهــل بیــت «علیهمالســام» اســت.
بخشــی از ایــن کتــاب دربــاره زندگــی و حیــات حضــرت
فاطمــه زهرا«ســام اهلل علیهــا» دختــر گرامــی رســول اهلل ام
االئمــه اســت کــه بــه همــت آیـتاهلل رضــا اســتادی از اســاتید
حــوزه علمیــه قــم بــه فارســی ترجمــه شــده و در یــک جلــد
کتــاب مســتقل در دســترس عالقهمنــدان بــه زنگــی بانــوی
دو عالــم اســت.
ایــن کتــاب نخســتین بــار توســط نشــر برگزیــده قــم در ســال
 1380منتشــر و بارهــا تجدیــد چــاپ شــده اســت.
شــیخ عبــاس قمــی کــه مؤلــف کتــاب جاودانــه «مفاتیــح
الجنــان» هــم هســت ،در ایــن اثــر بــه مــواردی از جملــه
«بیــان والدت بــا ســعادت حضــرت فاطمــه» « ،بیــان
برخــی اســامی و القــاب شــریفه حضــرت زهــرا و برخــی از
فضائــل آن بانــو»« ،چــادر نورانــی و مســلمان شــدن هشــتاد
یهــودی»« ،حجــاب حضــرت فاطمــه در برابــر مــرد نابینــا»،
«اثــر تســبیحات حضــرت زهــرا»« ،تاریــخ وفــات آن مجللــه و
وصیتهــای آنحضــرت» پرداختــه اســت.
بــا توجــه بــه اخــاص بــاالی شــیخ عبــاس قمــی در تدویــن
کتابهــا و آثــارش و نیــز دقــت زیــاد وی در اســتناد دادههــا،
بــه همــه عالقهمنــدان بــه حضــرت صدیقــه کبرا«ســام اهلل
علیهــا» مطالعــه ایــن کتــاب برگزیــده را توصیــه میکنیــم.
گفتنــی اســت ایــن کتــاب ،توســط مترجمــان دیگــری هــم
بــه فارســی برگردانــده شــده اســت.
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