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 پیشرفتالگوی پیشرفت اسالمی - ایرانی و الزامات آن
 
بومی

تمدن نوین   ا سالمی ا ز گذرگاه الگوی   
رضا الماسی بخش نخست

برخی در نگاه اول تفاوتی میان پیشرفت 
و توسعه قائل نیستند. اما وقتی در معنای 
این دو کلمه دقیق می شویم خواهیم دید 
که تفاوت اساسی میان این دو تعبیر وجود 
دارد. به بیان کارشناسان، کلمه توسعه، یک 
بار ارزشي و معنایي دارد؛ الزاماتي با خودش 
الزامات  همراه دارد که بســیاری از این 
با برخی مبانی فکری و عملی اســالمی 
ایرانی ما سازگار نیست. لذا ممکن است با 
استفاده این واژه برای حرکت رو به جلوی 
کشور، برداشت های متفاوتی و به تبع آن 
انتظارات نابجایی در ســطح بین الملل از 
کشورمان ایجاد شود. به همین دلیل رهبر 
معظم انقالب در این باره تاکید دارند که 
ما مفهومي را که مورد نظر خودمان است، 
این مفهوم عبارت  مطرح و عرضه  کنیم؛ 
است از »پیشرفت«. معادل معناي فارسي 
پیشرفت روشن و قابل تعریف بومی است 
و به این ترتیب با استفاده از تجارب خود 
و دیگران می توان مســیر پیشرفت را در 
چارچوب فضای اسالمی ایرانی کشورمان 

تعریف و دنبال کرد.
کمتــر از 9 ماه از فرصت دو ســاله مرکز 
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت برای ارائه نسخه  
ارتقاء یافته این الگو به رهبر معظم انقالب برای 
تصویب و ابالغ، زمان باقی است. در طول 15 ماه 
گذشــته، نهاد ها و افراد مختلفی پیرامون مفاد 
ارائه شده در نسخه اولیه الگوی اسالمی ایرانی 
پیشــرفت اظهار نظر کرده انــد، اما در گزارش 

پیــش رو قصد داریم عالوه بر پیشــینه و اهمیت 
این موضوع، مختصری به نظرات کارشناسان نیز 

بپردازیم. با ما همراه باشید.
پیشرفت همه جانبه

علی قدمگاهی، فعال فرهنگی توضیح می دهد: 
»چگونگی ایجاد پیشرفت همواره یکی از سؤال های 
اساسی و مهم در ایجاد دگرگونی و تحول تکاملی 
جوامع بوده است. معموالً وقتی سخن از پیشرفت 
می شود نوعی پیشرفت همه جانبه به ذهن متبادر 
می شود. اگر بخواهیم از پیشرفت تعریفی داشته 
باشیم می توان گفت پیشرفت همان افزایش سطح 
بهره مندی و رفاه، ارتقا امنیت، آزادی گســترش 
ارتباطــات اجتماعی و امــکان تحرک اجتماعی 
عمودی و افقی معطوف به ارزش های جامعه که 
در سایه پیشرفت علمی و تکنولوژیک دگرگونی 
تکاملی در نظام بهداشــت و درمــان، آموزش و 
ساماندهی و مهندسی اقتصادی صنعتی و سیاسی 

و فرهنگی به وجود می آید.«
او در تکمیــل ایــن تعریف اضافــه می کند: 
»برای رسیدن به افق های مطلوب زندگی به نحو 
شایسته ای به مهندسی و مدیریت آن نیازمندیم 
و باید مدلی متناســب با ارزش های دینی و ملی 

طراحی و تدوین گردد.«
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با تالش چند 

هزار تن از صاحب نظران و اســتادان دانشگاهی 
و حــوزوی و فرزانگان جوان،  پس از 7 ســال از 
تشــکیل مرکز الگو در سال 90، سال گذشته در 
چهلمین ســال پیروزی انقالب اسالمی به نتیجه 
رسید. این سند، اهّم مبانی و آرمان های پیشرفت 
را تدوین کرده و افق مطلوب کشــور را در 5 دهه  
آینده ترســیم و تدابیر مؤثّر بــرای نیل به آن را 
طّراحی کرده اســت که با تحّقق آن، که به تعبیر 
رهبر انقالب، کاری عظیم و دشــوار اّما ممکن و 
شیرین است، کشور راه پیشرفت را خواهد پیمود 
و طلیعه  مبارک تمّدن نوین اســالمی ایرانی در 

زیست بوم ایران رخ خواهد نمود.
نگاهی به مسیر طی شده

دکتــر احمد افضل زاده، عضــو هیئت علمی 
دانشگاه تهران با نگاهی آسیب شناسانه به مسیری 
که در باب پیشرفت پس از جنگ تحمیلی در کشور 
آغاز شد، به گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: »در 
یک نگاه کلی به عملکرد دولت های پس از خاتمه 
جنگ تحمیلی در سال 68، مشاهده می کنیم که 
نوع تفکر و نگاه به جامعه اسالمی تغییر یافت. بر 
اساس گزارشــات اعالم شده، خطبه های متعدد 
نمازجمعه قبل از پایان جنگ توسط آقای هاشمی 
در ارتباط با عدالــت اجتماعی، ارزش های الهی، 
شهادت و ایثار و جهاد و مقاومت در ابعاد مختلف 

بود ولی پس از خاتمه جنگ تحمیلی، ایشان با بیان 
این مطلب که دوران جنگ تمام شده و امروز دوران 
سازندگی، رفاه و تساهل و تسامح است، خطبه های 
نماز جمعــه این دوران همگی بر این نگاه جدید 
استوار گردید. تجمل گرایی،  اشرافیت، حقوق های 
نجومی مدیران و حیف و میل بیت المال از جمله 
ویژگی های شرایط جدید کشور پس از پایان جنگ 

و دوران موسوم به سازندگی بود.«
وی ادامــه می دهد: »جریــان پول هایی که به 
عنــوان وام از بانک های بین المللی دریافت شــد و 
چاپ اسکناس بدون پشتوانه در کشور به بهانه رشد 
و توســعه اقتصادی سبب گردید تورم 50 درصدی 
در پایان دوره دولت هاشمی اتفاق بیفتد. مسئوالن 
اقتصادی وقت دولت در همین دوره اعالم کرده بودند 
که در مســیر توسعه ممکن است اقشار مستضعف 
زیادی البالی چرخ های توســعه له بشوند و همین 
ســخن نشــان می دهد که در این 8 سال به بهانه 
سازندگی و توسعه، خط عدالت اجتماعی که اصل و 
اساس انقالب اسالمی ایران بود کنار گذاشته شد.«
این استاد دانشگاه با بیان اینکه سیاست های 
تعدیل اقتصادی و یک تفکر لیبرالیستی مبتنی بر 
ارزش های غربی در این دوره حاکم بود، می افزاید: 
»مجموعــه ای از افراد تحصیل کرده در آمریکا به 
همراه اساتید غرب زده دیگری که در دانشگاه های 

ایــران و آمریکا حضور داشــتند، مترصد چنین 
فرصتی بودند تا مسیر فکری انقالب اسالمی را به 
سمت تفکرات اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی 
ســوق دهند. حاکمیت تفکر و اندیشه خاصی که 
توسط کارگزاران حاکم شده بود و از طرفی عدم 
میدان دادن به تفکرات و جناح های دیگر سیاسی 
ســبب گردید که نگاه جامعه تغییر یافته و دولت 
آقای خاتمی تحت عنوان توسعه سیاسی و فضای 

باز اجتماعی به قدرت برسد.«
امیدهایی که خدشه دار شد

افضل زاده زیر پا گذاشــتن ارزش های الهی و 
اســالمی در همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی مثل 
اختالط دخترها و پســرها، مراسم عروسی های 
مختلط، جشــن های شبانه و توهین به مقدسات 
در بیانــات و مجالت و روزنامه هــا در این دوره 
را علت ایجاد جناح جدیــدی تحت عنوان زنده 
کردن و پاسداشــت ارزش های انقالبی و اسالمی 
بــه کمک نیروهای بســیجی و مردمی در دولت 
نهم دانسته و تصریح می کند: »متاسفانه به علت 
وجود افراد نفوذی و ایجاد مناقشه های مختلف با 
گروه های سیاســی در داخل و خارج کشور و نیز 

ترویج یک تفکر انحرافی، مســیر این دولت نیز 
درخصوص نگاه به مدل پیشرفت تغییر کرد. همین 
مناقشه و درگیری ها با برنامه ریزی معاندین نظام 
و سوءاستفاده از انتخابات سال 88 منجر به ایجاد 
فتنه شد. تورم و گرانی و درگیری های اجتماعی در 
این فتنه، زمینه را برای محاصره اقتصادی و فشار 
سیاسی بر کشور ایجاد نمود. حامیان و وابستگان 
غرب در همین بستر به دنبال سازش و همکاری 
با غرب جهت سر و سامان دادن به اوضاع کشور 
برآمدند و به همین علت فشــارهای زیادی را به 
رهبــری تحمیل کرده و با روی کار آوردن دولت 
آقای روحانی، مسیر مذاکره با آمریکا و غرب را به 

طور جدی تر دنبال کردند.«
»در دهه  اول )انقالب(، پیشــرفت را بسیاری 
از انقالبیــون در الگوی چپ؛ چپ دهه  60، یعنی 
الگوی گرایشــمند به سوسیالیسم می دیدند. هر 

کس هم مخالفــت می کرد، یک تهمتی، لکه ای، 
چیــزی متوجهــش می کردند. یک عــده ای از 
مسئولین، دست اندرکاران، فعالین عرصه  کار در 
جمهوری اسالمی، نگاهشان نگاه حاکمیت دولت 
و مالکیــت دولت بود؛ خب، این نگاه، نگاه غلطی 
بود... البته غلط بودن این خیلی زود فهمیده شد، 
حّتی آن کســانی که آن روز مروج همین دیدگاه 
بودند، ناگهان 180 درجه برگشتند! آن افراط به 
یک تفریط تبدیل شد. یک برهه ای از زمان، نگاه 
به پیشرفت، نگاه غربی بود؛ یعنی همان راهی که 
آنها رفتند، اینها هم باید بروند؛ تصورشان این بود. 
خودشان را در حِد انگلیس و فرانسه و آلمان هم 
نمی دیدند؛ در حد همین کشــورهائی مثل کره  
جنوبی می دیدند. این هم رد شد... علتش هم این 
اســت که انتقاد از نقشه  پیشرفت به شیوه  غربی، 
امروز مخصوص ملت های شرق نیست، مخصوص 
ما نیست؛ خوِد اندیشمندان غربی، خوِد فرزانگان 
غربی، زبان به انتقاد گشوده اند؛ هم در زمینه های 
اقتصادی، هــم در زمینه هــای اخالقی، هم در 
زمینه های سیاسی. همان چیزی که به آن افتخار 

می کردند به عنوان لیبرال دموکراسی، امروز مورد 
انتقاد اســت؛ پس این هم نقشه  پیشرفت نیست. 
امروز ما اینها را می دانیم... مسیِر پیشرفت، مسیر 
غربی نیست، مسیر منسوخ و برافتاده  اردوگاه شرِق 
قدیم هم نیســت. بحران هائی که در غرب اتفاق 
افتاده است، همه پیش روی ماست، می دانیم که 
این بحران ها گریبانگیر هر کشوری خواهد شد که 
از آن مســیر حرکت کند. پس ما بایستی مسیِر 
مشــخِص ایرانی- اســالمی خودمان را در پیش 

بگیریم.« )رهبر انقالب 87/02/14(
نگاه مسئوالن امروز

متاسفانه با توجه به حاکمیت تفکر وابسته به 
الگوهــای غیر بومی، این نــگاه بر دولت فعلی نیز 
حاکم اســت و در طول 6 سال گذشته بسیاری از 
کارشناســان و اندیشمندان کشور تذکرات الزم را 
خطاب به مســئوالن دولت داده اند. از این جمله، 

حجت االسالم والمســلمین علی کشوری، دبیر 
شــورای راهبردی الگوی پیشرفت اسالمی، 17 
دی ماه در نامه ای خطاب به آقای نوبخت رئیس  
سازمان برنامه و بودجه می نویسد: »تصمیم گرفتم 
در این روزهای حســاس که محاسبات مبتنی 
بر توســعه غربی برای اداره کشــور - به معنای 
واقعی کلمه- باطل شده است؛ مطالب مهمی را 
با جنابعالی و سایر کارشناسان معتقد به ادبیات 
ناکارآمد توسعه پایدار 2030 در میان بگذارم... 
از ســال 1327 هجری شمسی که آمریکائی ها 
اولیــن برنامه توســعه غربی را بــه ملت ایران 
تحمیل کردند- تا کنون- که یازدهمین برنامه 
توسعه غربی در کشور در حال اجرا است- همه 
زیرســاخت های روابط انسانی به چالش کشیده 
شده است. استراتژی های صنعتی و کشاورزی، 
محیط زیست)هوا، خاک و آب(، مدل های ساخت 
مسکن )آپارتمان( و مدیریت شهری اصل بنیادین 
تََعُرّف، حریم خصوصی خانواده و بازی کودکان، 
تأکید بر درمان به جای »پیشگیری ساختاری از 

بیماری«، سالمت روحی و جسمی فرد، آموزش 
و پرورش مبتنی بر Science پیوستگی عواطف 
و روابط، اقتصاد ســرمایه داری و ربوی، عدالت 
اجتماعی و قرض الحسنه و همکاری با ظالم در 
روابط بین المللی، امنیت مردم را ذبح کرده است!«

او در بخش دیگــری از این نامه می افزاید: 
»علت اصلی نگاه مثبت کارشناســان معتقد به 
توسعه پایدار 2030  و جنابعالی به برنامه ریزی 
توسعه غربی در 70 سال گذشته و تکرار دائمی 
احکام توسعه ای، مدل های غلط ارزیابی پیشرفت 
است... اصالح وضع امروز کشور از اصالح مدل 
ارزیابی کشــور و شاخصه هایش آغاز می شود... 
نقشه فقهی الگوی پیشرفت اسالمی شامل ده ها 
نظریه فقهی در حوزه برنامه ریزی کشور می باشد؛ 
که برای آشنایی  و تسلط بر  این نظریات باید - 
به جای تحصیل در دانشگاه هائی مانند استنفورد، 
ماساچوست، کمبریج و...  در دوره های نمایشگاه 
تخصصی الگوی پیشرفت اسالمی )تاریخ افتتاح: 
محرم الحــرام 1441 هجری قمری( تحصیالت 

تکمیلی را آغاز نمود.«

* یک فعال فرهنگی: معموالً وقتی سخن از پیشرفت می شود نوعی پیشرفت همه جانبه به ذهن متبادر می شود. برای رسیدن به افق های مطلوب 
زندگی به نحو شایسته ای به مهندسی و مدیریت آن نیازمندیم و باید مدلی متناسب با ارزش های دینی و ملی طراحی و تدوین گردد.

به اســتناد صورتجلســه 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1397/04/30
ذیل اتخاذ شد: آقای مختار 
به شــماره ملی  نورانــی 
5309787021 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- آقای 
محمدتقی ربیعی به شماره 
ملــی 0533906385 به 
رئیس هیئت  نایب  سمت 
مدیــره- آقــای حســن 
به شــماره ملی  ربیعــی 
0533841100 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند کلیه 
اســناد و اوراق بهــادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل 
چــک، ســفته، بــروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با 
امضاء آقایان مختار نورانی 
و حســن ربیعی همراه با 
مهر شرکت معتبر و اوراق 
عادی بــا امضاء هر یک از 
آقایان مختار نورانی، حسن 
ربیعی و محمدتقی ربیعی با 
مهر شرکت معتبر می باشد. 
محل شــرکت  به آدرس 
تهــران تهرانپارس- قنات 
کوثر- خ مطهری- کوچه 
پالک  مرکــزی-  هفتــم 
39- واحد 4 کدپســتی: 
انتقــال   1689947814

یافت.

آگهی تغییرات 
شرکت ساختمانی 

جنت سازان 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 60۸۳۱

و شناسه ملی 
 ۱0۱0۱0۵۸7۵۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به موجب نامه شماره 142223 مورخ 96/7/18 و به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1396/2/23 و مجوز شــماره 962/105/137880 
مورخ 1396/5/29 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان شــمیرانات مرکز اصلی شــرکت تعاونی 
ارم ســازان برنا به شــماره ثبت 503285 و شناسه 
ملــی 14006453366 بــه تهــران- شهرســتان 
پردیس- بخش جاجرود- دهستان جاجرود- روستا 
خســروآباد- خیابان احســان- بن بست الجوردی- 
پالک 5- کدپســتی 1653113129 انتقال یافت و 
در این اداره تحت شماره 1370 به ثبت رسیده است. 
 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

آگهی انتقالی شرکت تعاونی
 ارم سازان برنا به شماره ثبت ۱۳70 

و شناسه ملی ۱۴006۴۵۳۳66 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/4/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت به نشانی استان تهران 
- شهرســتان تهران - بخش مرکزی - شــهر تهران - محله 
یخچال - خیابان سجاد - بن بست حبیبی - پالک 16 - طبقه 

اول - واحد 7 کدپستی 1941935959 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دام روستا گلشن
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۴۱6 

و شناسه ملی ۱0۱0۱776۴۲۱

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/4/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 
96 به تصویب رسید. آقای عباس رنجبری با کد ملی 0050207059 و خانم 
فاطمه امیری با کد ملی 0055059155 برای مدت دو ســال به سمت اعضاء 
هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای مهدی محمدی با کد ملی 0069084939 و 
آقای یوسف مهندسان با کد ملی 0049572644 به ترتیب به عنوان بازرسان 
اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی روکش الستیک قزوین 
ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۳۳۲ 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۳۹۳۹۵۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/9/7 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم گلبرگ عراقی به شماره ملی 
0532350634 بــا دریافت مبلــغ 4400000 ریال معادل کل 
سهم الشــرکه خود از صندوق شرکت از شــرکت خارج گردید. 
سرمایه شرکت از مبلغ 44400000 ریال به 40000000 ریال 
کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید. 
لیست شرکاء شرکت بعد از کاهش سرمایه: خانم ژاله جعفری به 
شماره ملی 0532087291 دارای 9200000 ریال سهم الشرکه 
خانم مهرانگیز دره باغی به شــماره ملی 0530398273 دارای 
1000000 ریال سهم الشــرکه خانم مینو دره باغی به شــماره 
ملی 0530398265 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه خانم 
عامله حفیظ کاشــانی به شــماره ملی 0041495535 دارای 
1000000 ریال سهم الشرکه خانم مولود عراقی به شماره ملی 
0532035925 دارای 5000000 ریال سهم الشرکه خانم سارا 

هادیان به شــماره ملی 0534723179 دارای 3900000 ریال 
سهم الشــرکه خانم سحر هادیان به شماره ملی 0534723160 
دارای 3900000 ریال سهم الشــرکه آقای علیرضا دره باغی به 
شماره ملی 0050138022 دارای 4000000 ریال سهم الشرکه 
خانم مینــا دره باغی به شــماره ملــی 0036172294 دارای 
1000000 ریال سهم الشــرکه آقای علیرضا یساولی شراهی به 
شماره ملی 0534527957 دارای 3600000 ریال سهم الشرکه 
آقای محمد رضا صفری به شــماره ملی 0530697831 دارای 
2400000 ریال سهم الشرکه آقای مجید صفری به شماره ملی 
0533237904 دارای 2000000 ریال ســهم الشــرکه آقای 
بهزاد صفری به شماره ملی 0534206379 دارای 20000000 

ریال سهم الشرکه 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت ۴76۳6 و شناسه ملی ۱0۱00۹۲۸۳7۳

 6۱0۴ ۳۳77 ۴۳۹7 متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6۸۴۵
بانک  ملت و یا حساب 0۱067۱۳۵۹۵00۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی 

همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.
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آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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فرم تقاضا

شماره اشتراک: .......................................................                                                                                    

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.
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ج

و
ت

سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
6/960/0003/۴80/0001/7۴0/000روزنامه کیهان

9/720/000۴/860/0002/۴30/000روزنامه کیهان انگلیسی
9/720/000۴/860/0002/۴30/000روزنامه کیهان عربی
2/205/0001/102/500551/250مجله کیهان ورزشی

2/205/0001/102/500551/250مجله زن روز
1/622/500811/250۴06/000مجله کیهان بچه ها

__________33۴/500مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان


