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 حجت االسالم صدیقی جانشین آیت اهلل جنتی درستاد 
امربه معروف شد

به دنبال انتشار گزارشی در ایرناپالس مبنی بر خالی بودن جای ریاست 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر، امروز خبر جایگزینی حجت االسالم 

والمسلمین صدیقی در ریاست این ستاد منتشر شد.
به تازگی، ایرناپالس گزارشی منتشر کرده بود که مطابق آن در ماده 19 قانون 
حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر آمده است که رئیس ستاد ائمه جمعه باید 
از میان یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران انتخاب شود. مطابق این قانون، شورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه تهران، اردیبهشت ماه سال 94، آیت اهلل احمد جنتی را 
به عنوان ریاست این ستاد انتخاب کرده و از آن زمان تاکنون آیت اهلل جنتی در 
جایگاه ریاست این ستاد حضور دارد. این درحالی است که سال گذشته آیت اهلل 
جنتی از سمت نماز جمعه تهران استعفا کرد و رهبری در اسفند ماه با این استعفا 

موافقت کردند.
براین اساس آیت اهلل جنتی بیش از شش ماه دیگر در جایگاه امامت جمعه تهران 
نبوده اما همچنان ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر به نامی جز وی شناخته 

نمی شد.
پس از انتشار این خبر بود که دفتر رئیس مجلس خبرگان رهبری اعالم کرد که 
آیت اهلل جنتی مطابق با قانون همزمان با استعفا از امامت جمعه تهران از ریاست این 

ستاد نیز استعفا داده است و جایگزین ایشان نیز تعیین و منصوب شده است.
حاال پس از گذشت حدود یک ماه از انتشار آن گزارش، امروز روابط عمومی و امور 
بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر، گزارش جلسه حجت االسالم صدیقی 
را منتشر کرده که ضمن قدردانی از زحمات مسئوالن و کارکنان این ستاد، توجه 
آنها را به مسائل ریشه ای در حوزه منکرات و نپرداختن به مسائل جزئی جلب کرد.

با این وصف حجت االسالم والمسلمین کاظم صدیقی جایگزین آیت اهلل جنتی در 
ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر شده است.

کدخدایی: اصالح قانون انتخابات ضرورتی انکارناپذیر 
است

انتخابات ضرورتی  قانون  اصالح  کرد:  تاکید  نگهبان  سخنگوی شورای 
انکارناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای 
نگهبان با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در توئیتر، درباره نظام انتخاباتی 

کشورمان نوشت:
»دو سال پیش سیاست های کلی انتخابات ابالغ شد. در بند 1۰ این سیاست ها 
آمده است: ارتقاء شایسته گزینی، همراه با زمینه سازی مناسب، در انتخاب داوطلبان 
تراز شایسته جمهوری اسالمی ایران و دارای ویژگی هایی متناسب با جایگاه مربوط. 

اصالح فوری قانون انتخابات ضرورتی است انکارناپذیر«.

در نشست مجمع امید

عارف: مردم باید نتیجه رای خود را در مجلس و 
مدیریت شهری ببینند

رئیس مجمع امید تهران با بیان اینکه مردم باید نتیجه رای خود را که 
تغییر گفتمان حاکم بر مدیریت شهری بود با عملکرد خوب نمایندگان 
عضو شورا و مدیریت شهری ببینند بر لزوم حاکمیت قانون تاکید کرد و 
با اشاره به قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: فرض ما ماندگاری 
آقای افشانی است، اما فضای مجلس برای اصالح قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان فعال آماده نیست و باید از طریق تعامل با اداره کل قوانین 
مجلس در قالب تشکیل کمیته ای پیشنهادات مطرح شده را پیگیری 

کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از امیدنامه، محمدرضا عارف در جلسه مجمع امید تهران 
ضمن تشکر از رئیس شورای شهر برای دعوت از نمایندگان مجلس به شورای شهر، 
گفت: مجمع امید تهران متشکل از نمایندگان مجلس، اعضای شورا، استاندار و 
شهردار تهران، فرصتی برای شهر و ما است تا مردم نتایج رای خود را در مجلس و 
مدیریت شهری ببیند. در همین راستا نیز برنامه های راهبردی تهیه شد و با تشکیل 
چند کمیته تخصصی راهبردی تالش شد وعده هایی که به مردم داده ایم، را پیگیری 

و اجرایی کنیم.
وی ادامه داد: از جمله این وعده ها پافشاری بر درآمدهای پایدار در شهر تهران 
است زیرا معتقدیم نمی توان شهر را با درآمدهای ناپایدار اداره کرد. همچنین بازنگری 
قانون شوراها از دیگر مواردی است که به دنبال آن هستیم. مجمع امید تهران در 
کنار تالش برای تحقق این وعده ها، بر تصویب الیحه درآمدهای پایدار تمرکز ویژه 

ای دارد.
عارف بر ضرورت استفاده از فرصت خدمت گذاری به مردم تاکید کرد و با اشاره 
به چالشهای کالن شهر تهران، گفت: برای داشتن مدیریت شهری موفق چاره ای جز 
محول کردن تمام امور شهری به پارلمان شهری نداریم و به همین دلیل بازنگری در 

قانون شوراها باید صورت بگیرد.
رئیس مجمع امید همچنین بعداز اظهار نظر اعضای مجمع درخصوص قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان، بر لزوم حاکمیت قانون در تمامی شئون تاکید 
کرد و گفت: فرض ما ماندگاری آقای افشانی است، اما نماینده شهرداری در 
مجلس در این باره ضعیف عمل کرد و می توانست در زمان بررسی این طرح، 
اعالم کند که شهردار تهران قانون خاص دارد و همتراز با وزرا است. فضای 
مجلس  هم برای اصالح قانون منع به کارگیری بازنشستگان  فعال آماده نیست 
و باید از طریق تعامل با اداره کل قوانین مجلس در قالب تشکیل کمیته ای 

پیشنهادات مطرح شده را پیگیری کرد.  
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 وزارت اطالعات: باند قاچاق سوخت در فارس منهدم شد
 وزارت اطالعات با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: با تالش سربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره کل اطالعات استان فارس باند فعال قاچاق سوخت شناسایی و شش تن از عوامل اصلی آن دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند. به گزارش ایرنا 

از پایگاه اطالع رسانی وزارت اطالعات، در این اطالعیه آمده است: قاچاقچیان با استفاده از جاسازی و افزایش ظرفیت باک اتوبوس ها، سوخت قاچاق را در مسیر شیراز به زاهدان، ایرانشهر و بندر چابهار به فروش می رساندند. سربازان گمنام امام 
زمان )عج( همچنین تعدادی از عوامل تهیه و فروش کارت های سوخت خودروهای غیرفعال و اسقاطی به قاچاقچیان و کارگران جایگاه ها را شناسایی و دستگیر کردند. 

 رییس جمهوری:

دولت طرح های گسترده ای برای مقابله با جنگ روانی و اقتصادی دارد

وزیر دفاع:

اگر در مقابل یاغی گری ها تالش نکنیم شاهد ظهور هیتلرهای جدید خواهیم بود

تامین  اینکه هیچ مشکلی در  بیان  با   رییس جمهوری 
کاالهای اساسی نخواهیم داشت، گفت: دولت طرح های 
گسترده ای برای مقابله با جنگ روانی و اقتصادی دشمنان 

و رفع مشکالت دارد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
در  دوشنبه  روز  روحانی  والمسلمین حسن  االسالم  حجت 
های  دانشگاه  اساتید  از  جمعی  حضور  با  اقتصادی  جلسه 
کشور، با تاکید بر این که 'به آینده بهتر، بسیار امیدوارم'، 
ضمن ابراز خرسندی و خشنودی از برگزاری این نشست و 
افزود:  دانشگاه های کشور،  اقتصاددانان  از حضور  قدردانی 
 ، نظام  برای  دلسوزانه  کنندگان  شرکت  تمامی  تردید  بی 
کشور و دولت نظرات کارشناسانه خود را بیان کردند و این 

جلسات باید تداوم یابد.
روحانی با قدردانی از حمایت ها و ارائه دیدگاه ها و طرح های 
دلسوزانه اقتصاددانان کشور برای کاستن از مشکالت اقتصادی، 
ضرورت تقویت امید در جامعه جهت شکست دشمنان در جنگ 
روانی و اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: این دوران 
به رغم دشواری های آن، سپری خواهد شد و با برنامه ریزی های 
دقیقی که انجام شده، آمریکا در بلند مدت قادر نیست به سیاست 

های ضدایرانی خود ادامه دهد.
رییس جمهوری تصریح کرد: از مسووالن دولت نیز می خواهم 

این جلسات را در محورهای مختلف اقتصادی پی بگیرند.
دولت،  ساله  فعالیت 5  دوره  تمام  در  داشت:  اظهار  روحانی 
و  مدیران  مسئولین،  با  اقتصادی  جلسه  دو  ای  هفته  پیوسته 
مشاوران اقتصادی داشته ام و در این دولت هیچ تصمیمی بدون 

مشورت با کارشناسان اتخاذ نشده است.
رییس جمهوری با بیان این که باید امید در جامعه و سرمایه 
اجتماعی را بیش از پیش تقویت کنیم، به جنگ روانی و اقتصادی 
دشمنان علیه ملت ایران اشاره و تصریح کرد: ما در شرایط بحرانی 
نیستیم اما شرایط، عادی نیز نیست و در تصمیم گیری ها و اعالم 
مواضع و دیدگاه ها باید این شرایط مورد توجه باشد و در کنار 
ابراز نگرانی های به حق برای رفع این نگرانی ها نیز راه حل و 

پیشنهادات عملیاتی ارائه شود.
روحانی با تاکید بر این که مردم و به ویژه صاحبان درآمدهای 
ثابت در شرایط کنونی با مشکل معیشت مواجه هستند، گفت: 
دولت طرح های گسترده ای برای مقابله با جنگ روانی و اقتصادی 
دشمنان و رفع مشکالت دارد اما در عین حال اقتصاد کشور از 
گذشته با بیمارهای مزمنی مواجه بوده که بروز برخی مشکالت 

و مسایل، باعث می شود تا عوارض آن بیمارهای مزمن، تشدید و 
اثارش بیشتر در جامعه لمس شود.

رییس جمهوری با اشاره به دستاوردهای دولت در عرصه کاستن 
از نرخ تورم، ایجاد رشد اقتصادی و برچیدن موسسات اعتباری 
تورم،  یازدهم علت کاهش  فعالیت دولت  غیرمجاز گفت: طی 
انضباط مالی دولت بود و ما در هیچ شرایطی و به رغم تحمل 

سختی ها، خلق پول و یا استقراض از بانک مرکزی نکردیم.
روحانی تاکید کرد: دولت هم اکنون نیز به گونه ای برنامه ریزی 
کرده است که حتی در شرایط سخت تر هیچ مشکلی در تامین 

کاالهای اساسی نخواهد داشت.
رییس جمهوری با اشاره به سخنان یکی از اقتصاددانان حاضر در 
جلسه، گفت:کلیت این حرف درست است که اقتصاد با بگیر و ببند 

درست نمی شود اما ما گاهی با مواردی مواجه می شویم که تاسف 
آور است و باعث می شود که نتوانیم صرفا مقررات و معیارهای 
اقتصادی را در این موارد حاکم کنیم. گاهی شاهدیم فردی تولید 
را به این بهانه که مواد اولیه و قطعه ندارد، متوقف کرده و حال آن 
که در بازرسی از انبارهای آن متوجه می شویم برای ماه ها مواد 
اولیه و قطعه دارد و صرفا به دنبال سود بیشتر در آینده فعالیت 

تولیدی را متوقف کرده است.
در ابتدای این جلسه نیز که حدود 3 ساعت به طول انجامید، 
با رییس جمهوری  اقتصاددانان در فضایی صمیمی  از  جمعی 
به طرح دیدگاه ها و نظرات خود برای برون رفت از مشکالت 

اقتصادی کشور پرداختند.
راه های برون رفت از رکود و ایجاد شتاب در رشد اقتصادی، 

وضع تورم، ضرورت تغییرات سریع و باور پذیر در هدف گذاری 
ها،  سیاست  ارزیابی  سیستم  تقویت  اقتصادی،  مدنظر  اهداف 
ضرورت دخالت بیشتر دولت در بازار ارز، ضرورت مدیریت و کنترل 
تبعات شوک های اقتصادی برای مصرف کننده و تولید کننده، 
تقویت تعامل با جهان، بهره گیری بیشتر از نظر اقتصاددانان در 
طرح های اقتصادی پیش از اجرا، ضرورت وجود فرماندهی برای 
مقابله با تحریم ها، ضرورت ارائه بسته های مشروط حمایتی از 
بنگاه های بزرگ اقتصادی، ضرورت توجه بیشتر به اقتصاد منطقه 
ای و اقتصاد بنگاه ها و تقویت تیم اقتصادی دولت از جمله مباحث 
و موضوعاتی بودند که استادان و صاحبنظران اقتصادی شرکت 
کننده در این نشست پیرامون آنها دیدگاه های خود را با رییس 

جمهوری در میان گذاشتند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: ایران نشان 
داد متعهد به قراردادهای بین المللی و ملتی قاطع در دفاع 
از خود است، اما آمریکایی ها در مقابل ما را به خاطر انتخاب 
ما  به  دارو  اجازه ورود  و  حتی  استقالل تحریم می کنند 
نمی دهند اگر در مقابل این یاغی گری تالش نکنیم شاهد 

ظهور هیتلرهای جدید خواهیم بود.
به گزارش ایسنا، امیر حاتمی در مراسم اختتامیه  چهارمین 
همایش بین المللی آسیا پاسیفیک طب رزمی که صبح دوشنبه 
در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، با بیان اینکه »کشور 
ما اولین منشور حقوق بشر را تدوین کرده که سال های سال منطق 
عملکرد آن بوده است« اظهار کرد: برگزاری این کنگره در سرزمین 
شهیدان و پزشکان بزرگ و در کشوری که در مکتب مردم آن 
نجات جان یک انسان به نجات جان همه انسان ها تعبیر می شود 
نشان دهنده دانستن قدر و منزلت اهداف این کنگره و اقدامی 
ارزشی برای نشان دادن ارزش انسان ها در جهان پر از جنگ  امروز 

است.
وی گفت: کشور ما قربانی سالح های شیمیایی و انواع بمب ها 
بوده است و پس از سه دهه خانواده های ایرانی آثار این حادثه را 
می بینند و از آن رنج  می کشند؛ از طرفی سامانه درمانی کشور ما 

هزینه های زیادی را برای مداوای این مصدومان پرداخته است.
حاتمی با تاکید بر لزوم همکاری کشورهای دنیا با یکدیگر برای 
کاهش رنج مصدومان و خانواده های مجروحان جنگی، خاطر نشان 
کرد: همه جهان باید با کشورهایی که قصد دارند با قانون شکنی 
بر طبل جنگ  بکوبند مقابله کنند و اجازه ندهند برخی کشورهای 

دنیا را به سمت جنگ سوق دهند.
وی گفت: امروز شاهد قانون گریزی برخی کشورها هستیم 
و همه شاهد بودند که آمریکایی ها چگونه قرار دادها را زیر پا 
گذاشتند و دنیا شاهد بود ایران چگونه حسن نیت خود برای حل 
بحران ساختگی هسته ای را نشان داده است و ایران نشان داد 
متعهد به قراردادهای بین المللی و ملتی قاطع در دفاع از خود 
است، اما آمریکایی ها در مقابل ما را به خاطر انتخاب استقالل 
تحریم می کنند و  حتی اجازه ورود دارو به ما نمی دهند اگر در 
مقابل این یاغی گری تالش نکنیم شاهد ظهور هیتلرهای جدید 

خواهیم بود.
تمام  ایران  اسالمی  جمهوری  امروز  کرد:  تاکید  وزیر  دفاع 
توانمندی طب رزمی خود را به نمایش گذاشته است تا دیگران 
از درد و رنج جنگ بهره نبرند؛ ما نمی خواهیم کشورهای دیگر 

مانند ما صدها هزار جانباز داشته باشند و از درد آن رنج بکشند.
باید  شیمیایی  دارای سالح  کشورهای  کرد:  تصریح  حاتمی 
خطاهای گذشته خود را جبران کرده و مجامع بین المللی باید 
دارندگان این نوع سالح ها را محکوم کنند و الزم است جهان در 
مقابل جنگ افروزان  اقدامی انجام داده و در مقابل نسل کشی و 
یاغی گری بایستد و در مقابل نسل کشی در یمن اقدامی انجام 

دهد.
وی با بیان اینکه امروز در زمینه تجهیزات پزشکی به خود کفایی 
رسیده ایم و آماده انتقال این تجربیات به دیگران هستیم خاطر 
نشان کرد: جمهوری اسالمی به تعهدات بین المللی پایبند است و 
به عنوان عضو فعال در مقابله با سالح شیمیایی و در زمینه مین 
زدایی با صلیب سرخ همکاری می کند. همکاران ما موفق شدند 
طی  دوره هایی تجربیات ایران در مقابله با سالح های شیمایی را 
برای برخی کشورها به اشتراک بگذارند و ما آمادگی داریم برای 

اعضای این همایش نیز دوره هایی در این  زمینه برگزار کنیم.
وزیر دفاع ادامه داد: از جمله طرح های کالن حوزه سالمت در 
نیروهای مسلح ارزیابی تاثیر سبک زندگی بر نیروهای مسلح است 
که امروز از آن  رونمایی خواهیم کرد. همچنین موفق شده ایم چند 
صد محصول مقابله با تسلیحات شیمایی پرتوی و زیستی را تولید 
کنیم. عالوه بر این در  زمینه دامپزشکی رزمی هم  وزارت دفاع 

آمادگی همکاری را دارد.
وزیر دفاع در پایان گفت:  از کارکنان بهداشت و درمان مورد 
حمایت جدی و دائمی ما هستند و من از زحمات آنها تشکر 

می کنم.
به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح در حاشیه مراسم اختتامیه  چهارمین همایش بین 
المللی آسیا پاسیفیک طب رزمی در جمع خبرنگاران با تاکید بر 
اینکه یکی از مسائل مهمی که مردم همواره در جنگ ها با آن 
مواجه هستند، موضوعات درمانی و رسیدگی به مصدومان جنگی 
است، اظهار کرد: این موضوع هم در حوزه پشتیبانی از نیروهای 
مسلح بسیار مهم است و هم یک موضوع انسان دوستانه به ویژه 

در اسالم است.

وی گفت: ما در وزارت دفاع این موضوع را به عنوان یکی از 
وظایف مهم خود می دانیم و برای ارتقای آن اقدامات متعددی 
را انجام می دهیم؛ در این حوزه خدماتی به نیروهای مسلح و 
خانواده های آنان ارائه می دهیم و همچنین تولید تجهیزات طب 
رزمی برای رسیدگی به مصدومان در صحنه های جنگ، از جمله 

اقدامات وزارت دفاع است.
و  تجهیزات  از  نمایشگاهی  برگزاری  به  اشاره  با  دفاع  وزیر 
این  رزمی در حاشیه  دفاع در حوزه طب  وزارت  دستاوردهای 
همایش، خاطر نشان کرد: این همایش از لحاظ انتقال تجربیات 
بین کشورهای مختلف حائز اهمیت است؛ ما تجربیات گران بهایی 
در حوزه درمان مصدومان شیمیایی داریم که آن را به کشورهای 
دیگر انتقال می دهیم و به آخرین یافته های علمی دیگران نیز 

دسترسی پیدا می کنیم.
از  تلخی  تجربیات  ایران  اسالمی  جمهوری  گفت:  حاتمی 
سالح های شیمیایی در دوران دفاع مقدس دارد و امروز در این 
زمینه و در حوزه مقابله با سالح های میکروبی و پرتوی، تجهیزات 
خوبی را آماده کرده  است. در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
و  درمان  و  بهداشت  حوزه  در  مسلح  نیروهای  نیازهای  مسلح 
برای همه  و  برطرف کرده ایم  را  آنان  بیمارستان های صحرایی 

حوزه های رزم محصوالت مورد نیاز آماده شده است
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر تحریم ها در 
صنعت دفاعی کشور، با تاکید بر اینکه تحریم ها فرصتی برای 
صنعت دفاعی کشور بوده است، اظهار کرد: بعد از انقالب تا کنون 
در تحریم قرار داشته ایم. با نگاهی که امام خمینی)ره( و مقام 
معظم رهبری آن را به ویژه در نیروهای مسلح توسعه و تعمیق 
بخشیده اند، ما تحریم را به عنوان یک فرصت تلقی کردیم و این 
باعث شده که هیچ نگرانی از تحریم ها نداشته باشیم چراکه همه 
نیازهای دفاعی خود را در عرصه های مختلف رزم اعم از دریایی، 
هوایی و موشکی تولید می کنیم. نیروهای مسلح ما با اراده ای که 
دارند مقتدرانه در برابر هرکس که بخواهد علیه امنیت جمهوری 
اسالمی ایران اقدام کند، از این سالح ها استفاده می کند و شاهد 
استفاده از این سالح ها دو نمونه اخیر آن در برابر تروریست هایی 

که در کردستان و اهواز مردم ما را شهید کردند بودیم.

بیانیه مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در خصوص الگوی پیشرفت
مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در خصوص الگوی پیشرفت بیانیه ای 

منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
پیروزی انقالب اسالمی ایران هنگامی کامل می شود که کشور به جایگاهی در 
خور ظرفیت های بنیادین معنوی و مادی اش دست یابد. این ظرفیت ها در مقایسه 
با ظرفیت های بسیاری از کشورها چنان عظیم است که جایگاهی در خور آن فاصله 

زیادی با وضع فعلی کشور دارد.
رسیدن به آن جایگاه شایسته با پیشرفت کشور بر طبق الگویی علمی و عملیاتی 
تحت تعالیم عالیه اسالمی و با استفاده از دستاوردهای متقن بشری و تجارب بومی و 
جهانی و متناسب با مقتضیات ایرانی میسر می شود که به ابتکار رهبر معظم انقالب 
اسالمی بر طبق نقشه راه علمی و به همت بیش از سه هزار تن از متفکران و متخصصان 
و صاحبنظران و چند هزارتن از جوانان فرزانه تدوین شده و در معرض بررسی و ارتقا 

از سوی دستگاه ها و نخبگان قرار گرفته است.
واقع بینی و آرمان گرایی، صراحت و ایجاز، باالدستی و عملیاتی بودن، انسجام و 
تحول آفرینی از ویژگی هایی است که در طراحی الگو مطمح نظر بوده است. برای 
طراحی الگو مطالعات و تحقیقاتی از جمله تحت عناوین سنت های الهی، تحلیل تاریخ 

اسالم و ایران، تبین پیشرفت از نگاه امام راحل و مقام معظم رهبری، معنویت در 
زندگی، تحلیل و ارزیابی نظریه ها و تجربیات جهانی توسعه، آینده پژوهی ایران و 
جهان، قابلیت های ماندگار ملی، مسئله شناسی ایران، آسیب شناسی اسناد برنامه ای 
کشور و گفتمان پیشرفت، انجام گرفته و بیش از یک هزار نشست تخصصی و راهبردی 
برگزار شده و نتایج آن مورد استفاده قرار گرفته است. تاکنون بیش از نود هزار صفحه 

از این نتایج تدوین گردیده و قابل استفاده محققان است.
بیش از یک هزار نقد و نظر از سوی استادان و صاحبنظران نسبت به نسخه ماقبل 
آخر الگوی پایه واصل و بررسی و عندالزوم ترتیب اثر داده شده است. با این همه بررسی 
آن از سوی دستگاه های اصلی سیاستگذاری و قانون گذاری و برنامه ریزی و اجرایی و 
نیز شمار بیشتری از متفکران و محققان و صاحبنظران کشور نسخه نهایی الگو را به 

ترازی رفیع نایل خواهد کرد.
با مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسالمی، دولت و شوراهای عالی 
مشورت به عمل خواهد آمد تا برنامه زمانی برای تشریح الگو در مراجع یادشده و 
استفاده از نظرات و پیشنهادهای آن ها تنظیم و اجرا شود. مرکز آماده است نظرات و 
پیشنهادهای مشخص استادان و صاحب نظران و گروه ها و دانشکده ها و پژوهشکده ها 
و انجمن ها و حلقه های علمی دانشگاهی و حوزوی را نسبت به بخش ها و فرازهای الگو 

که در قلمرو تخصصی آن ها است دریافت و استفاده کند.

تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تنها سرآغازی است برای پیمودن راهی 
طوالنی و دشوار با عزمی استوار و تالشی بی وقفه و نظارت و ارزیابی مداوم تا به اجراء 

در آید و به سرنوشت برخی سیاست ها و برنامه های معطل مانده دچار نشود.«


