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مقدمه 
نماز س��تون دین است و پذیرش س��ایر اعمال انسان به پذیرش آن بستگی 
دارد. نماز از فروع دین اسالم است و به رابطه معنوی انسان با خالق خویش 
اش��اره دارد. صرف نظر از آثار فردی، نماز دارای آثار جمعی گوناگونی است. 
اصوال موضوع نیایش در تمامی ادیان توحیدی مطرح است که در جنبه های 
مناس��کی با هم دارای تفاوت اند. عبادت شامل رابطه عبودیت بین بندگان 
و خالق اس��ت که از بعد معنوی دارای ارزش های فراوانی اس��ت. در روایات 
معصومین )ع( سفارش های موکدی در موضوع نماز آمده است. نماز انسان 
را از بدی ها دور نگه می دارد و برای پاک س��ازی جامعه از لوث ناپاکی ها 
دارای نقش پیش��گیرانه اس��ت. تاکید بر گس��ترش نماز در سطح جامعه به 
قدرت گفتمان س��ازی نهادهای متولی در این زمینه وابسته است که ضعف 

ها و کاستی های متعددی در آن قابل مشاهده است.
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شماره ابالغ: 2207/دش
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شرح: 
ش��وراي عال��ي انق��الب فرهنگي در جلس��ه 566 
م��ورخ 84/5/4 به منظور توس��عه و تعمیق باورها، 
ارزش ها، نگرش ها و اس��تقرار نظام هاي نرم افزاري 
و سخت افزاري پشتیباني و نظام هاي مدیریت عالي 
و بهبود و اصالح امر اقامه نماز در کش��ور مبتني بر 
سیاست هاي کلي مصوب مقام معظم رهبري، طرح 
جام��ع توس��عه فرهنگ اقامه نماز را به ش��رح ذیل 

تصویب نمود: 
ماده 1� اهداف: 

1. توس��عه و ترویج فرهن��گ و ارزش نماز همراه با 
اصالح نگرش جامعه نسبت به نماز؛

2. پشتیباني مادي و معنوي از توسعه و ترویج فرهنگ نماز؛
3. اهتمام مدیریت نظام به ترویج و توسعه فرهنگ نماز؛

4. تمهید ش��رایط تبلیغ، تعلیم و تربیت، تعمیق معرفت، تصحیح و تعالي به 
منظور فراهم آوردن مقتضیات اقامه نماز براي عموم جامعه. 

ماده 2� شوراي اقامه نماز و ترکیب آن
ب��ه منظور تحقق اه��داف موضوع این طرح، ش��وراي اقامه نم��از به عنوان 
عالي ترین مرجع تصمیم گیري در باب توسعه و ترویج فرهنگ نماز با ترکیب 

ذیل تشکیل مي شود: 
1. نماینده رئیس جمهور

2. نماینده وزیر فرهنگ و ارشاداسالمي
3. نماینده وزیر آموزش و پرورش

4. نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوري
5. نماینده وزیر کشور

6. نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزي
7. نماینده سازمان صداوسیما

8. نماینده نیروي مقاومت بسیج
9. نماینده سازمان تبلیغات اسالمي

10. نماینده سازمان اوقاف و امور خیریه
11. نماینده شوراي مدیریت حوزه علمیه قم

12. سه نفر از شخصیت هاي فرهنگي با انتخاب رئیس شورا
13. دو نفر از نماین��دگان دو نهاد غیردولتي فرهنگي و اجتماعي با انتخاب 

رئیس شورا
تبصره: رئیس شوراي اقامه نماز به پیشنهاد شوراي اقامه نماز و تصویب مقام 
معظم رهبري توسط رئیس شوراي عالي انقالب فرهنگي منصوب مي شود. 

ماده 3� وظایف و اختیارات شوراي اقامه نماز: 
شوراي اقامه نماز داراي وظایف و اختیارات ذیل است: 

1. سیاس��ت گذاري، برنامه ریزي، سازماندهي، هماهنگي هاي کالن و هدایت 
و نظ��ارت ب��ر فعالیت ها و تحقق برنامه هاي توس��عه فرهن��گ اقامه نماز در 
تمام حوزه هاي فرابخشي، بخشي و بخش غیردولتي با هماهنگي و همکاري 

دستگاه هاي اجرایي ذیربط؛
2. طراحي تش��کیالت کالن و تفصیلي نظام مدیری��ت اقامه نماز و ارائه آن 

به مراجع ذیربط؛
3. تکمیل و س��اماندهي وظایف و مأموریت هاي دس��تگاه ها و س��ازمان هاي 
دولتي )قوه اي و فراقوه اي( و دس��تگاه ها و نهادهاي غیردولتي براي انسجام 

ساختاري در امر توسعه فرهنگ اقامه نماز؛
4. بررس��ي و ارائه برنامه کالن فرابخش��ي در زمینه حمایت هاي الزم اعم از 
تأمین منابع انس��اني، منابع مالي، نهادسازي، تدوین لوایح و مقررات و دیگر 
امور در پش��تیباني عمومي و تخصصي براي تحقق اولویت ها و سیاست هاي 
مصوب توسعه فرهنگ اقامه نماز و ارائه آن به مراجع ذیربط براي تصویب. 
5. تهیه و پیشنهاد س��اختار تشکیالتي و وظایف دبیرخانه و کمیسیون هاي 
تخصصي تجهیز و توس��عه، پژوهش، مدیریت و توسعه منابع انساني، نظارت 

و اطالع رساني و کمیسیون هاي استاني و ارائه آن به مراجع ذیربط. 
ماده4� دبیرخانه شوراي اقامه نماز: 

1� دبیرخانه شوراي اقامه نماز، ستاد راهبردي توسعه فرهنگ اقامه نماز در 
کشور مي باشد و ستاد اقامه نماز چنین نقشي را ایفا خواهد کرد. 

2 رئیس دبیرخانه پس از تصویب ش��وراي اقامه نماز، توس��ط رئیس ش��ورا 
منصوب مي شود. 

طرح جامع توسعه فرهنگ اقامه نماز در 4 ماده و یك تبصره در جلسه 566 
مورخ 84/5/4 شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصویب رسید.

تحلیل 
- تحلیل شورای عالی انقالب فرهنگی پیرامون توسعه فرهنگ اقامه نماز در 

جامعه با وجود عملکرد وضع قانون این شورا چیست؟ 
- نتایج مطالعات میدانی پیرامون بررس��ی وضعیت نماز و نمازخوانی جامعه 

چیست؟
- دفاع ش��ورای عالی انقالب فرهنگی از ناکارآم��دی عملکرد خود پیرامون 

تصویب طرح جامعه توسعه فرهنگ اقامه نماز چیست؟
- بر اساس کدام شواهد میدانی و اندازه گیری کدام شاخص های عملیاتی، 
می توان کارآمدی عملکرد ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی را پیرامون طرح 

جامع توسعه فرهنگ اقامه نماز اثبات کرد؟
- نح��وه نظارت ش��ورای عالی انقالب فرهنگی بر حس��ن اجرای این مصوبه 

چیست؟
- بررسی گذشته نگر چهار دهه پیشین موید این حقیقت است که عملکرد 
وض��ع مصوبه ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی پیرامون طرح جامع توس��عه 

فرهنگ اقامه نماز نیازمند نقد و بررسی و تحول اساسی است.

نقد و بررسی مصوبه
مصوبات ش��ورای عالی انقالب فرهنگی از نظر 18 مولفه بشرح زیر مورد نقد 

و بررسی قرار گرفته است:
دامن��ه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نس��خ نوعی، تغییرات، آیین 
نگارش، تکراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذیری، آگاهی 
عمومی، کاس��تی ها، اهداف، ویژگی های ذات��ی، ویژگی های عرضی، منابع 

تقنینی، استانداردهای تقنینی و منافع عمومی
- پرهیز از هر گونه برخورد احساسی، حزبی و شخصی در تصویب مصوبات 
آزمایش��ی بودن مصوبات، فرصت برخورد احساس��ی، حزبی و ش��خصی در 
تصوی��ب مصوبات دائم��ی را از بین می برد و این ام��کان را فراهم می کند 
که در باره مصوبات آزمایش��ی به ش��کل دقیق و مبتنی بر شواهد میدانی و 
اجرایی تصمیم گیری ش��ود. با این ش��یوه زمینه تحقق هر گونه البی گری 
منفی، س��هم خواهی های حزبی و دلبس��تگی های شخصی از بین می رود. 
این موضوع نه به آن معنی اس��ت که برخورد احساسی، حزبی و شخصی در 

تصویب مصوبات آزمایشی نقش نداشته و ندارند.
- نابودی ساختار داخلی مصوبات

با بررس��ی دقیق تر می توان دریافت که هر مصوبه 
می تواند با بس��یاری از مصوبات دارای ارتباط قوی، 
متوس��ط، ضعیف و ناچیز باش��د که نسخ نوعی می 
تواند شاکله داخلی مصوبات را بر هم بریزد. می توان 
هر مصوبه ای را به بهانه ارتباط با مصوبه دیگر نسخ 
کرد در حالی که مصوبه ناسخ خود توسط مصوبه ای 
دیگر نس��خ شده است. برقراری رابطه احتمالی نسخ 
مصوبات با یکدیگر به ش��کنندگی ساختار مصوبات 
منجر می ش��ود و از اس��تحکام و ثبات آنها در اداره 

امور جامعه می کاهد.
- برهم خوردن امنیت اعتباری مصوبات

اگ��ر بنا باش��د که هر مصوبه ای از س��وی مصوبه یا 
مصوبات دیگر تهدید به نس��خ نوعی و شاید سلیقه 
ای توس��ط مجریان مصوبه بش��ود، هیچ مصوبه ای 
برای اجرای قاطعانه از اعتبار الزم برخوردار نیس��ت 
و نم��ی تواند در صحنه اجرا ب��ه کار مورد نظر خود 
بپ��ردازد. مصوب��ات آنگاه می توانند ب��ه اصالح امور 
جامعه بپردازند که استوار و معتبر در جامعه حضور 
داش��ته باش��ند و هیچ گونه ضحف و خللی آنها را تهدید ننماید. نسخ نوعی 
به دلیل نامعلوم بودن هدفش، تقریبا و ش��اید هم��ه مصوبات را در تیررس 

تهدید نسخ خود دارد.
- تردید مجریان در اجرای مصوبه 

دان��ش و تجربه اندک مجریان مصوب��ه می تواند آنها در اجرای مصوبه دچار 
تردید نماید. ترس از بازخواس��ت و پاسخگویی در صورت نسخ مصوبه مورد 
اجرا توس��ط مصوبه دیگر امری است که معموال مجریان مصوبه را در اجرا با 
مالحظات خاص مواجه می سازد. بخصوص اگر مجری مصوبه سابقه برخورد 
با اجرای مصوبه ای را داشته باشد که قبال بصورت نوعی منسوخ شده باشد 
و تبعات اداری اجرای مصوبه بی اعتبار را به عنوان تخلف اداری دیده و آثار 

آن را چشیده باشد.
- توجه به عدم خلط موضوعات گوناگون در مصوبات

نامگ��ذاری های چندگانه گاه��ی در اثر بی توجه��ی در چینش موضوعات 
محتوایی در مصوبات است. حضور نابجای مصوبات در کنار هم در خالل یك 
مصوبه موجب ش��ده است که از سر اجبار نامگذاری های چندپاره و متعدد 
بوجود آید. چیدمان نابجای محتوای مصوبات موجب شده است که چیدمان 
نابج��ا در نامگ��ذاری ش��کل بگیرد. در وض��ع مصوبه س��نتی، در هر قانون، 
محدودی��ت و ممنوعیتی موضوعی برای طرح وجود ن��دارد. بنابراین انتظار 
می رود که خلط موضوعات مطرح شده در محتوای مصوبات بصورت وسیع 
و گس��ترده وجود داش��ته و دارد که این امر بص��ورت غیرمتعارف نامگذاری 

مصوبات را نیز شامل شده است. 
- پرهیز از اسامی بلند در نامگذاری مصوبات

بسیاری از نام ها، دارای تعداد زیادی واژه و اصطالح و چند عبارت نامانوس 
را در کن��ار ه��م دارد ک��ه بکار بردن آنها ب��ا هم و به یکب��اره موضوع نام و 
نامگ��ذاری مصوب��ات را تحت تاثیر خود قرار می دهد. بیان اینگونه اس��امی 
برای مصوبات، شنونده نام مصوبه را دچار مشکل می کند چرا که جمله ای 
بلند ب��ا عبارات متعدد در حافظه کوتاه مدت مخاطبان قابل به یادس��پاری 
نیست. اسامی بلند برای مصوبات در تغییرات متعدد و مکرر مصوبات معموال 

دیده می شود.
- انجام تقسیمات اصلی و فرعی در مصوبه

بین موضوعات مختلف موجود در یك مصوبه، تقس��یم بندی های گوناگونی 
قاب��ل انجام اس��ت که جداس��ازی موضوعات اصلی از فرع��ی مهم ترین آن 
اس��ت. عنوان بن��دی مطالب مندرج در یك مصوبه ب��رای مخاطبان آن این 
پی��ام را دارد که تش��خیص موضوعات اصلی مصوب��ه را از موضوعات فرعی 
معین می کند. انجام این دس��ت تقس��یم بندی ها، عمال تسهیلگر هر گونه 

بحث و بررس��ی پیرامون مصوبات اس��ت. عنوان بندی صرف نظر از تقسیم 
بندی ظاه��ری مصوبه به اجزای مختلف در تقس��یم بندی محتوا نیز نقش 

موثری دارد.
- بی نظمی شدید در حذف مصوبات

مصوبات یا مواد و تبصره های قانونی بس��یاری دچار پدیده حذف می شوند 
که در اش��کال صریح قابل مالحظه و در اش��کال غیرصری��ح و پنهان، قابل 
تش��خیص هم نیستند و عمال از گردونه کار مجریان مصوبه و مردم گرفتار، 

بدور است.
- بی نظمی شدید در ابطال مصوبات

ابط��ال مصوبات نیز یکی از ش��یوه های توقف اجرای مصوبات اس��ت که در 
ش��کل صریح ش��اید از نظر مجریان مصوبه بدور نماند اما در س��طح مواد و 
تبصره ها و در مصوبات غیرمرتبط کامال از دید ناظران مخفی خواهد ماند.

- بی توجهی در حد زبان عادی و عامیانه فارسی در وضع مصوبه
در وض��ع مصوبه به روش ایرانی به زربان فارس��ی در ح��د زبان عادی و در 
برخی موارد در حد زبان عامیانه توجه ش��ده اس��ت. به هم ریختگی ساختار 
جمله ها در مواد و تبصره های قانونی به گونه ای اس��ت که نش��ان می دهد 
واضعان مصوبه در تدوین و تصویب مصوبات اساساا هیچ پای بندی به اصول 

و ضوابط نگارش فارسی نداشته اند که بسیار قابل تامل است.
- توجه کردن به نکات تازه در هر بار تکرار مصوبه

در برخ��ی از موارد تکرار جم��الت و موضوعات می تواند نکات تازه ای برای 
فهم داش��ته باش��د. از این رو تا اندازه مطلوب می توان از تکرار برای تقویت 
فهم مخاطبان استفاده کرد. در این حالت تکرار برای تعمق و تامل بیشتر در 
موضوع است. تغییر مدام پیش فرض های موجود در ذهن مخاطبان موجب 
می ش��ود که در مطالعه موضوعات تکراری هر بار به نکات و دس��تاوردهای 

تازه دست یابد
- تکرار بیش از حد و موضوع گریزی و موضوع ستیزی با مصوبات

در صورت تکرار بیش از حد و مالل آور، مخاطبان نسبت به موضوع تکراری 
واکنش منفی ش��دید نشان می دهند که ش��امل موضوع گریزی و موضوع 
س��تیزی اس��ت. مصوبه س��تیزی و مصوبه گریزی نیز در ادبیات اجتماعی، 
واژگان ترکیبی ش��ناخته ش��ده اند و تحلیل های فراوانی پیرامون چیستی، 

چرایی و چگونگی آن در علوم اجتماعی وجود دارد.
- خأل س��ازوکار نظارتي جهت بررس��ي مغایرت مصوبات با ش��رع و اس��ناد 

باالدستي 
یک��ی از آس��یب های جدی وج��ود مراکز و مراجع متع��دد وضع مصوبه در 
کشود، نبود نطارت بر جریان تعدد مراکز و مراجع مقرره گذار است. معموال 
نوعی خودمختاری در مراکز متعدد تقنینی در کشور وجود دارد و این مراکز 
تقریبا خود را در برابر هیچ قوه نظارتی خاص پاسخگو نمی دانند. عدم وجود 
نطارت، امر تطبیق و مغایرت س��نجی مقررات صادره از سوی مراکز متعدد 
را با اس��ناد فرادست با مش��کل مواجه می س��ازد. معموال این مراکز دارای 
سیستم بازخوردگیری مناس��بی از سطح جامعه نیستند و نمی توانند خود 

را به سرعت اصالح نمایند.
- ارجاع مصوبه برای انتقال روش اجرا

در برخی از موارد ارجاع یك مصوبه به مصوبه دیگر روش اجرای یك مصوبه 
ب��ه مصوبه دیگر منتقل می ش��ود. این امر موجب می ش��ود که روش های 

اجرای مصوبات از انسجام و هماهنگی بیشتری برخوردار شود.
- ارجاع مصوبه برای افزایش اثربخشی

در برخی از موارد ارجاع یك مصوبه به مصوبه دیگر باعث افزایش اثربخشی 
مصوبات می شود. تاثیر متقابل مصوبات ارجاعی بر 
یکدیگر به گونه ای اس��ت که آثار خرد و کالن یك 
مصوبه با برقرار پیوند و ارجاع با مصوبه دیگر به آن 

منتقل می شود.
- ب��ی ارتباطی مصوبات اخیر با مصوبات قدیمی در 

هنگام تصویب
در جریان وضع مصوبه سنتی اساسا ارتباط مصوبه 
در حال تصویب با مصوبات مرتبط قبلی کامال قطع 
است. واضع مصوبه س��نتی بنا ندارد از داشته های 
فبل��ی خود برای آینده اس��تفاده نمای��د. از این رو 
در ش��یوه س��نتی وضع مصوبه احتمال بروز خطا و 

تصویب مصوبات مزاحم بسیار است. 
- ایجاد رانت و شرایط خاص برای برخی مصوبات

برخ��ی از مصوبات و مق��ررات در زمانی به تصویب 
می رس��ند که برخی معافیت ها و رانت ها خواسته 
یا ناخواسته برای برخی ذینفعان بوجود می آید که 
موجب دلخوشی آنها و نگرانی رقبای آنها می شود 
که در زمان اجرا با مظلوم نمایی و اش��کال تراشی، 
مانع اجرای صحیح مصوبه می ش��وند و این چیزی 

نیس��ت جز عوارض خرده فرهنگ مخرب ناش��ی از اج��رای مصوبات دارای 
استثنائات فراوان.

- بی اعتباری مصوبه موقت در خروج از زمان مورد اعتبار خود
مصوبه موقت س��االنه در غی��ر از زمان اعتبار خود دیگر مصوبه نیس��ت و 
نمی توان آن را اجرا کرد. چرا که هر سال مصوبه بودجه خود را دارد. اگر 
بناس��ت بندی از مصوبه بودجه امسال در سال بعد اجرا شود ضروری است 
ک��ه آن بند در مصوبه بودجه س��ال بعد گنجانده ش��ود. نمی توان مصوبه 
بودجه امس��ال را برای سال بعد تمدید کرد. تمدید غیرقاعده مند مصوبات 
موقت و س��االنه بودجه به هویت قانونی مصوبه بودجه امسال و سال آینده 
لطمه می زند زیرا نمی توان در هر س��ال دوئ مصوبه بودجه س��االنه را با 

ه��م اج��را ک��رد.
- مصوبه در فهم مردم و نه در میان کتب 

مالک در اطالع رسانی مصوبات در جامعه، فهم آن توسط عموم مردم است 
نه فهمیدن آن توسط علما و دانشمندان و کارشناسان علم حقوق. تفاوت در 
تلقی مخاطبان فهم مصوبه ریشه نافهمی مصوبات در بسیاری از بخش های 
جامعه است که نافهمی آنها از مصوبه دارای آثار و تبعات فراوانی برای اداره 

امور کشور است. مالک فهم عوام است نه درک تخصصی خواص!
- نبود بروزرسانی روزآمد مصوبات

بروزرس��انی روزآمد شامل زمانمندی دقیق دوره ای مصوبات برای اصالح یا 
تکمیل آنها برای پاس��خگویی به نیازهای نوش��ونده جامعه با خصلت پیشرو 
اس��ت که جلوتر از پدیده ها و با اس��تفاده از علم آینده پژوهی و پیش بینی 
پذیری آینده محتمل عمل می کند. البته این موضوع در وضع مصوبه سنتی 

به سبك ایرانی قابلیت اجرایی ندارد.
- درک ناکافی واضع مصوبه از پدیده های اجتماعی

دلیل اصلی بررس��ی موارد عدم جامع نگری و س��کوت واضع مصوبه شامل 
درک ناکاف��ی از پدی��ده های اجتماع��ی و روند تح��والت آن در گذر زمان 
اس��ت. همواره وضع مصوبه برای محدوده کوچکی از پدیده انجام می ش��ود 
و الیه های پیدا و پنهان آن از دایره ش��مولیت وضع مصوبه خارج اس��ت. با 
ای��ن تحلیل تقریبا همیش��ه پدیده های اجتماع��ی از مصوبه و وضع مصوبه 

جلوتر است.
- پشتیبانی مصوبه از عدالت به مثابه رسیدن به حق و مستحق

مصوبه و وضع مصوبه با هدف برقراری عدالت به معنای رسیدن پدیده های 
به حق و مس��تحق خود به فعالیت مشغول اند. تعیین روابط دقیق پدیده ها 
و اجزای مربوط به آنها در جامعه پیچیدگی ها، می تواند مهندسی جدیدی 
از سازماندهی اجتماعی را در پیش چشمان همگان مجسم سازد که در آن 
همگان نسبت به آنچیزی که فکر می کنند استحقاق آن را دارند می رسند. 
در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به س��بك ایرانی، بروز و تش��دید مشکالت 
زندگی مردم نش��انه عدم وجود رس��یدن به حق و مستحق به عنوان هدف 

مصوبه و وضع مصوبه است.
- علني بودن مصوبه  به مثابه آگاهی بخشی به مردم 

ویژگی علنی بودن مصوبه به معنای آگاه کردن مردم از مصوبه و آگاه بودن 
آنان از نحوه اجرای مصوبه اس��ت. اصوال می ت��وان از مردم آن هنگام توقع 
تبعیت پذیری از مصوبه را داش��ت که نس��بت به آن آگاهی داشته باشند و 
فرصت کافی برای ش��ك دهی رفتار خود را داش��ته باش��ند. ار این رو علنی 
بودن مصوبه به مفهوم همراهی اجرای مصوبه با اطالع و آگاهی مردم است. 
چ��را که مصوب��ه بدون آگاهی مردم، مصوبه نیس��ت و وضع مصوبه در خالء 
آگاهی مردم همنش��ین ناکارآمدی اس��ت و به اهداف مورد نظر دست نمی 
یابد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك ایرانی، بروز و تشدید مشکالت 
زندگی مردم نشانه عدم آگاهی بخشی مصوبه به مردم به عنوان ویژگی ذاتی 

مصوبه و وضع مصوبه است.
- معطوف به عدالت بودن مصوبه به مثابه تناسب بین حق و تکلیف

معط��وف به عدالت بودن به معنای تناس��ب بین ح��ق و تکلیف در جامعه 
از ویژگی های عرضی مصوبه و وضع مصوبه اس��ت که در گسترش مصوبه 
پذی��ری در جامعه از اهمیت بس��یاری برخوردار اس��ت. عدالت به معنای 
وجود تناس��ب در ح��ق و تکلیف پدیده های اجتماعی اس��ت که در روند 
حیات پدیده ها به اش��کال گوناگون خود را نمایان می س��ازد. در مصوبه و 
وضع مصوبه س��نتی به سبك ایرانی، بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم 
نش��انه عدم تناس��ب بین حق و تکلی��ف به عنوان ویژگ��ی عرضی مصوبه 

اس��ت.
- پشتیبانی جامعه از مصوبه به مثابه تعیین رابطه مردم و حکومت 

مصوبه و وضع مصوبه مبتنی بر جامعه از این رو از منابع اجتماعی اس��تفاده 
می کند که تعیین کننده روابط اجتماعی از جنس جامعه اند. اساس��ا شاید 
بدون منابع اجتماعی نتوان بدرس��تی به مصوبه و وضع مصوبه دست یافت. 
رابط��ه متقاب��ل مردم و حکومت بج��ز از طریق مناع اجتماعی قابل دس��ت 
یابی نیس��ت. به عبارت دیگر تقس��یم کار ملی در مراح��ل تدوین، تصویب، 
تایید، ابالغ، اجرا، نظارت و تفسیر از منابع اجتماعی 
اس��تفاده می کند تا مقدرات و رواب��ط اجتماعی را 
تعیی��ن نمای��د. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به 
س��بك ایرانی، بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم 
نشانه عدم تعیین رابطه مردم و حکومت با مصوبه به 

عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- رعایت اصول عقالني در مصوبه به مثابه اثربخشی 

و کارآمدی
رعایت اصول عقالني به معنای اثربخشی و کارآمدی 
یک��ی از اصول وضع مصوبه اس��ت. س��طح عقالنیت 
در مصوب��ه و وض��ع مصوب��ه با کارآم��دی آن رابطه 
مس��تقیم دارد. استفاده بهینه از دستاوردهای علمی 
و تجربی متخصص��ان و نخبگان می تواند به ارتقای 
س��طح عقالنی��ت در مصوبه و وض��ع مصوبه منتهی 
می ش��ود. دوری از شیوه های س��نتی و غیراجرایی 
وضع مصوبه و و اس��تفاده از شیوه های استاندارد به 
افزایش عقالنیت در وضع مصوبه کمك می کند. در 
مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به س��بك ایرانی، بروز 
و تشدید مش��کالت زندگی مردم نشانه عدم رعایت 
اصول عقالني به مثابه اثربخش��ی و کارآمدی به عنوان اصول مصوبه و وضع 

مصوبه است.
 - تامین منافع عمومی توسط مصوبه به مثابه ارائه خدمات عمومی

اصل س��وم مصوبه اساس��ی در باب وظایف دولت جمهوری اسالمی ایران 
مواردی از خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن را متذکر ش��ده اس��ت، از 
جمله باال بردن س��طح آگاهی های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات 
و رس��انه های گروه��ی، آموزش و پ��رورش و تربیت بدن��ی رایگان برای 
هم��ه، تقوی��ت روح بررس��ی و تتبع و ابت��کار در زمینه ه��ای مختلف از 
طریق تأس��یس مراکز تحقیق، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه 
ب��رای همه، ایجاد نظام اداری صحی��ح، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه 
جه��ت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف س��اختن هر نوع محرومیت، تعمیم 
بیم��ه، تأمی��ن حقوق همه جانبه اف��راد و ایجاد امنی��ت قضایی و... بدون 
تردی��د س��طح مطلوب منافع عمومی ب��ه مثابه ارائه خدم��ات عمومی در 
اختی��ار م��ردم قرار ندارد و تا رس��یدن به نقطه ای��ده آل باید تالش های 
فراوانی توس��ط تقس��یك کار ملی وضع مصوبه انجام ش��ود. در مصوبه و 
وضع مصوبه س��نتی به سبك ایرانی، بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم 
نش��انه عدم وج��ود منافع عمومی به مثابه ارائ��ه خدمات عمومی در وضع 

مصوبه اس��ت.
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اشاره:
فرهنگ و امور فرهنگی در پیش��رفت کش��ور از اهمیت بس��یاری 
برخوردار اس��ت. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در 
جمهوری اس��المی ایران با ش��ورای عالی انقالب فرهنگی است که 
ط��ی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داش��ته اس��ت. وضع 
مصوبه در قوه مقننه و س��ایر مراک��ز و مراجع مقرره گذار در ایران 
دارای ویژگی های س��نتی و به سبك ایرانی است و از آسیب های 
مش��ترکی در رنج اس��ت که نهایت��ا کارآمدی آنه��ا را در جامعه با 
مش��کل مواجه ساخته است. موضوع نماز و نماز خوانی در فرهنگ 
اسالمی از جایگاه خاصی برخوردار است و باید در تصویب مصوبات 
پیرامون آن مالحظات خاصی را در نظر داش��ت. نماز یکی از فروع 
دین و یکی از عبادت هایی اس��ت که مس��لمانان در طول روز پنج 
بار آن را بجای می آورند و برگزاری آن بصورت جماعت در انسجام 
بخش��ی جامعه اس��المی نقش مهمی دارد. نظر به اهمیت فرهنگ 
و ام��ور فرهنگی در آینده کش��ور، »چالش قانون« نقد و بررس��ی 
مصوبات ش��ورای عال��ی انقالب فرهنگ��ی را در دس��تور کار خود 
قرار داده اس��ت. این نوش��تار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه طرح 
جامع توس��عه فرهنگ اقامه نماز می پ��ردازد که هم اکنون از نظر 

خوانندگان گرامی می گذرد:

 »چالش قانون« مجموعه مصوبات شورای 
 عالی انقالب فرهنگی را معرفی،

 نقد و بررسی )44( میکند

طرح جامع توسعه فرهنگ 
اقامه نماز؛ آشنای غریب!؟ 

رعاي���ت اص���ول عقالني ب���ه معنای 
از  یک���ی  کارآم���دی  و  اثربخش���ی 
اصول وضع مصوبه اس���ت. سطح 
عقالنیت در مصوبه و وضع مصوبه 
با کارآمدی آن رابطه مستقیم دارد. 
از دس���تاوردهای  اس���تفاده بهین���ه 
و  متخصص���ان  تجرب���ی  و  علم���ی 
نخبگان می تواند به ارتقای سطح 
عقالنیت در مصوبه و وضع مصوبه 
منته���ی می ش���ود. دوری از ش���یوه 
ه���ای س���نتی و غیراجرای���ی وض���ع 
مصوبه و و اس���تفاده از ش���یوه های 
اس���تاندارد به افزایش عقالنیت در 

وضع مصوبه کمک می کند

مصوب���ه و وض���ع مصوب���ه مبتن���ی ب���ر 
جامع���ه از ای���ن رو از مناب���ع اجتماعی 
اس���تفاده م���ی کند ک���ه تعیی���ن کننده 
روابط اجتماعی از جنس جامعه اند. 
اساس���ا ش���اید بدون مناب���ع اجتماعی 
نت���وان بدرس���تی ب���ه مصوب���ه و وض���ع 
مصوبه دس���ت یافت. رابط���ه متقابل 
م���ردم و حکوم���ت بجز از طری���ق مناع 
اجتماع���ی قابل دس���ت یابی نیس���ت. 
به عب���ارت دیگ���ر تقس���یم کار ملی در 
تایی���د،  تصوی���ب،  تدوی���ن،  مراح���ل 
ابالغ، اجرا، نظارت و تفسیر از منابع 
اجتماعی استفاده می کند تا مقدرات 

و روابط اجتماعی را تعیین نماید

شهرداى منظریه به استناد مصوبه شماره 3 صورتجلسه 112 مورخ 98/9/18 شوراى اسالمى شهر منظریه در نظر دارد عملیات آسفالت ادامه باند دوم بلوار معلم و صاحب الزمان (ع) 
را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت در مناقصه و همچنین پرداخت سپرده شرکت در 

مناقصه همه روزه تا پایان وقت ادارى مورخ 99/3/17 به واحد مالى شهرداى منظریه مراجعه نمایند.
- آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه: 99/3/17

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات روز شنبه مورخ 99/3/17 ساعت 15
- حضور متقاضیان در روز بازگشایى اسناد بالمانع مى باشد.

- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
- متقاضیان مى توانند همه روزه جهت بازدید از محل پروژه و اطالع از کیفیت و چگونگى کار به دفتر فنى مراجعه نمایند.

03153282131     -    03153282028
www.manzarie.ir
شناسه آگهى : 853568

محل اعتباراتسپرده شرکت در مناقصهمیزان (مترمربع)مبلغ اعتبارشرح عملیاتمحل پروژه

تهیه ، حمل و پخش آسفالت و MC با قیر اجراى  آسفالت باند دوم بلوار معلم
 PG

اعتبارات شهردارى100/000/000 ریال5000 مترمربع2/000/000/000 ریال

اجراى آسفالت باند دوم بلوار صاحب 
الزمان (ع)

تهیه ، حمل و پخش آسفالت و MC با قیر 
PG

اعتبارات شهردارى200/000/000 ریال10000 مترمربع4/000/000/000 ریال

شهردارى منظریه


