
گزارش

»چالش قانون« مجموعه مصوبات شورای عالی انقالب 
فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی )197( میکند:

وظايف و اركان دبيرخانه 
شورای عالی انقالب فرهنگی

اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری 
برخوردار اســت. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در 
جمهوری اســالمی ایران با شورای عالی انقالب فرهنگی است که 
طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشــته است. وضع مصوبه در قوه 
مقننه و ســایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و 
به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی 
آنها را در جامعه با مشــکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور 
فرهنگی در آینده کشــور، »چالش قانون« نقد و بررسی مصوبات شورای عالی 
انقالب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد 
و بررسی مصوبه وظایف و ارکان دبیرخانه شورایعالي انقالب فرهنگي و مصوبه 

سیاستهاي سنجش افکار عمومي می پردازد 

معرفی مصوبه 
شناسنامه مصوبه

نام مصوبه: وظایف و ارکان دبیرخانه شورایعالي انقالب فرهنگي
شماره جلسه تصویب: 439

تاریخ تصویب: 1377/12/25
شماره ابالغ: 242/دش

تاریخ ابالغ: 1378/01/23
شرح: 

فصل اول- اهداف و وظایف: 
ماده1- دبیرخانه شورایعالی انقالب فرهنگی با هدف فراهم آوردن زمینه های 
الزم در جهت کارشناســی هر چه بهتر مصوبات شــورایعالی و پشــتیبانی 
علمی، پژوهشی و خدماتی متناسب با وظایف و مسوولیتهای آن و همچنین 
بهره برداری از اطالعات و تحقیقات انجام شده بمنظور تصمیم سازی مناسب 

بعنوان مؤسسه پژوهشی تشکیل می شود. 
ماده2- دبیرخانه زیر نظر شورایعالی انقالب فرهنگی فعالیت می کند و در این 
مصوبه اختصارا شورایعالی انقالب فرهنگی بعنوان » شورایعالی « و دبیرخانه 

شورایعالی تحت عنوان » دبیرخانه « نامیده می شود. 
ماده 3- وظایف و اختیارات دبیرخانه عبارتند از: 

- ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز، مؤسســات و شوراها و انجمنهای علمی و 
نهادهای فرهنگی و ارزیابی فعالیتها و عملکرد آنها در چارچوب ضوابط تعیین 

شده توسط شورایعالی و ارائه گزارش های الزم. 
- انجام مطالعات، تحقیقات و پژوهشهای مورد نظر شورایعالی و ارائه نظریات 

کارشناسی ومشورتی. 
- تهیه و تدوین طرح ها و ارائه پیشنهادهای مورد نیاز برای تسهیل در تحقق 

اهداف و وظایف شورایعالی. 
- بررسی و اظهارنظر در رابطه با طرحها و پیشنهادهای واصله از کلیه مراکز و 

مؤسسات فرهنگی، تبلیغاتی و آموزشی و صاحبنظران فرهنگی. 
- شــناخت نیازهای فکری و معرفتی جامعه و شناســایی مظاهر فرهنگی و 

تدوین و طراحی شیوه های راهبردی برای ارائه به شورایعالی. 
- ایجاد نظام اطالع رســانی مورد نیاز شورایعالی در ارتباط با مراکز فرهنگی، 

آموزشی، پژوهشی و هنری کشور. 
- برقراری ارتباط با سازمانها، انجمنها و مجامع علمی و فرهنگی در سطح فرا 
ملــی، ملی و منطقه ای و جمع آوری اطالعــات و تجزیه و تحلیل آن بمنظور 

ارائه به شورایعالی. 
- بررسی و شناخت جریانهای فرهنگی جهان و شناساندن کانونهای تأثیر گذار 

در جامعه به شورایعالی. 
- ایجاد سیستم نظارت و کنترل بر اجرای مصوبات شورایعالی و ارزیابی نتایج 

حاصله از اجرای مصوبات و ارائه گزارش های مربوط عنداللزوم. 
- ایجــاد ارتباط مطلوب با نیروهای ذیصــالح و متخصص و مبتکر در مراکز 
علمی، فرهنگی، پژوهشی )دانشگاهی و حوزوی( و فراهم نمودن امکانات الزم 

برای تحقق و یاری رساندن به رسالتها و اهداف شورایعالی. 
- تهیه برنامه کار و تنظیم دستور جلسات شورایعالی. 

- انجام کلیه امور و فعالیتهای ســتادی و پشــتیبانی مورد نیاز شورایعالی و 
اعضای آن همچنین شوراهای اقماری و کمیسیونهای مرتبط با آن. 

- انجام سایر موارد ارجاعی از سوی شورایعالی یا هر یک از اعضای آن. 
فصل دوم- ارکان دبیرخانه

ماده4- ارکان دبیرخانه عبارتند از: 
- هیات امنا. 

- دبیر شورایعالی )رئیس دبیرخانه(. 
ماده5- اعضای هیات امنا: 

شورایعالی انقالب فرهنگی به عنوان هیات امنای دبیرخانه محسوب می شود. 
ماده6- وظایف و اختیارات هیات امنا: 

الــف- انجام وظایفی که طبــق قوانین و مقررات مربوط بــرای هیات امنای 
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مقرر شده است. 

ب- بررســی و تصویب بودجه پیشــنهادی دبیرخانه جهــت ارائه به مراجع 
ذی صالح و رسیدگی به بودجه سال قبل. 

ج- تصویب تشکیالت تفصیلی. 
د- تصویب آیین نامه های مالی و معامالتی. 

ه- تصویب آیین نامه های اجرائی. 
تبصره: هیات امنا می تواند تمام یا برخی از وظایف و اختیارات خود را به دبیر 

یا هر فرد دیگر تفویض نماید. 
ماده7- دبیر شورایعالی باالترین مقام اداری و اجرایی دبیرخانه است که از بین 
اعضا به پیشــنهاد شورایعالی پس از تنفیذ مقام معظم رهبری با حکم رئیس 

شورایعالی منصوب می شود. 
ماده8- وظایف و اختیارات دبیر شورایعالی )رئیس دبیرخانه(: 

- نظارت و هدایــت عملیات و فعالیتهای پژوهشــی، تحقیقاتی و مطالعاتی 
دبیرخانه. 

- تعیین سیاستها و خط مشی های کلی دبیرخانه. 
- ارائه خدمات ستادی و پشتیبانی به شورایعالی. 

- تهیه دســتور کار و انجام سایر پیشــنهادها، طرحها و برنامه های مورد نیاز 
شورایعالی و سایر امور محوله از سوی شورایعالی. 

- ارائه گزارش عملکرد ســاالنه دبیرخانه و ســایر گزارش هــای مورد نیاز به 
شورایعالی. 

- تهیه آیین نامه های مالی، معامالتی و تشکیالت تفصیلی دبیرخانه. 
- انجام کلیه امور اداری، اجرائی، مالی و عزل و نصب مستخدمین دبیرخانه. 

- تهیه اصالحات مورد نیاز در طرح طبقه بندی مشاغل. 
- ابالغ مصوبات شــورایعالی و فراهم آوردن تمهیــدات مربوط به زمینه های 

اجرای مصوبات مزبور. 
- انجام کلیه وظایف و مسوولیتهای ارجاعی از سوی شورایعالی. 

فصل سوم- سایر مقررات
ماده9- دبیرخانه مشمول قانون نحوه انجام امور مالی و معامالتی دانشگاهها و 
مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب18/10/69 مجلس شورای اسالمی 

می باشد. 
ماده10- دبیرخانه می تواند براســاس ساختار سازمانی مصوب، به تعداد مورد 

نیاز و با تصویب هیات امنا عضو هیات علمی داشته باشد. 
تبصره- مقررات اســتخدامی ناظر بر وضعیت اعضای هیات علمی دبیرخانه، 

مقررات مورد عمل دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خواهد بود. 
مــاده11- دبیرخانه می تواند عالوه بر اعضای هیــات علمی و کارکنان خود، 
از خدمات صاحبان بصیرت و اندیشــه و خبرگان بصــورت تمام وقت یا پاره 
وقت با رعایت اصل فرهیخته ساالری استفاده نماید. آیین نامه مربوط و میزان 
پرداخت حقوق و مزایا یا حق الزحمه آنان به تصویب هیات امنا خواهد رسید. 

ماده12- کلیه قوانین و مقررات مغایر این مصوبه ملغی می گردد. 
مصوبه فوق مشــتمل بر12ماده و2تبصره در جلســه439 مورخ 77/12/25 

به تصویب شورایعالی انقالب فرهنگی رسید. 
شناسنامه مصوبه

نام مصوبه: سیاستهاي سنجش افکار عمومي
شماره جلسه تصویب: 563

تاریخ تصویب: 1384/03/24 
شماره ابالغ: 1710/دش

تاریخ ابالغ:1384/04/21
شرح: 

شــوراي عالي انقالب فرهنگي در جلســه563 مورخ84/3/24، سیاســتهاي 
سنجش افکار عمومي را به شرح ذیل تصویب نمود: 

مقدمه 
نظر به اهمیت توجه به افکار عمومي در برنامه ریزي ها و سیاســتگذاري هاي 
کشــور و با توجه به نقش کارساز افکارسنجي روشمند و صحیح در تشخیص 
نیازها و حساسیت ها، آگاهي از موانع و زمینه هاي تحقق تصمیمات و اقدامات، 
امکان احترام به افکار عمومي و نیز با توجه به آثار زیانبار اشــتباه یا سوء نیت 
در اجراي افکارســنجي، سیاستهاي »ســنجش افکار عمومي« به شرح ذیل، 

تصویب مي شود. 
سیاست ها: 

1ـ توجه و اهتمام به افکار عمومي و تقویت فعالیت هاي معطوف به افکارسنجي 
2ـ بهره گیري از نتایج نظرسنجي در سیاستگذاري و برنامه ریزي کشور 

3ـ فراهم ساختن تسهیالت الزم جهت دسترسي به داده ها و اطالعات مربوط 
به نتایج حاصله از نظرسنجي ها با رعایت مسائل امنیتي 

تبصره: اطالع رساني در خصوص عناوین نظرسنجي هاي طبقه بندي شده با 
موافقت مراکز افکارسنجي ذیربط انجام خواهد گرفت. 

4ـ رعایت امانت داري و تضمین عدم افشاي نام و نشاني پاسخگویان از سوي 
مراکز نظرسنجي و سایر مراجع قانوني. 

5ـ رعایــت اصول علمي در کلیه مراحل اجراي نظرســنجي و عدم تحریف و 
سوءاستفاده از داده ها 

6ـ امکان انتشار نتایج نظرسنجي ها با رعایت مالحظات امنیت ملي و مصالح 
عمومي و حیثیت افراد حقیقي و حقوقي و مالکیت معنوي درچارچوب قوانین 

جاري 
7ـ اعتماد سازي و جلب مشارکت مردم به همکاري در انجام نظرسنجي ها 

8ـ ایجاد مصونیت قانوني براي پاسخگویان و پرسشگران 
9ـ اخــذ مجوز رســمي و تأییــد صالحیت هاي علمي و قانوني درخواســت 

کنندگان تأسیس مراکز مستقل افکارسنجي از مراکز ذیصالح 
تبصره ـ دانشگاهها، مراکز پژوهشي، سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي در 

محدوده وظائف خود از شمول این بند مستثني هستند. 
10ـ اخذ مجوز رســمي از مراجع ذیصالح براي انجام نظرســنجي توســط 

مؤسسات و افراد خارجي و یا به سفارش مراکز خارج از کشور 
ـ اجراء: 

وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي، مســئول اجراي سیاستهاي سنجش افکار 
عمومي و تهیه و تدوین آیین نامه هاي اجرایي و تصویب آنها از طریق مراجع 

صالحه مي باشد. 
این مصوبه در10 بند و2 تبصره در جلســه563 مورخ84/3/24 شوراي عالي 

انقالب فرهنگي به تصویب رسید.
نقد و بررسی مصوبه 

- مشکل عدم تنقیح مصوبات
قوه مقننه در بیش از 110 سال وضع مصوبه به تصویب مصوبه پرداخته است 
که همچون انباری بدون قفســه، طبقه و چیدمان به روی هم انباشــته شده 
اســت. برای یافتن هر کاال باید همه انبار را زیر و رو کرد و به هم ریخت! این 
کار در انبارهــای بزرگ کاال نه ممکن اســت نه مقرون به صرفه! آیا می توان 
برای یافتن یک مصوبه می توان همه مصوبات یک قرن اخیر را وارسی نمود؟ 
آیا با وجود حجم وضع مصوبه فعلی امکان بررســی مصوبات گذشته کشور و 
تعیین ارتباطات آنها با مصوبات قبلی وجود دارد؟ آیا با جایگزینی یک جمله 
ناروا جای فعالیتی مهم از قوه مقننه را می گیرد؟ پاسخ به این دست پرسش 

ها با توجه تداوم مشکالت در زندگی مردم از پیش معلوم است.
- حاکمیت مجری مصوبه در تشخیص مصادیق نسخ نوعی

در نسخ های غیرقاعده مند معموال مجریان مصوبه که دانش و تجربه کافی در 
امر وضع مصوبه ندارند خود را در جایگاه واضع مصوبه برای تشخیص مصادیق 
نســخ نوعی می یابند که معموال بر اساس سلیقه و دیدگاه های غیرحقوقی 
به مصداق یابی می پردازند و نه تنها مشکلی از کشور را حل نمی نمایند که 
مشکلی بر مشکالت دیگر می افزایند که برای حل این دست مشکالت جدید 
باید تدبیری ویژه اندیشید. ناگفته نماید که در هیچ یک از جمالت نسخ نوعی، 

مرجع تشخیص مصداق نسخ مشخص نشده است.

- رواج بازار داغ تفسیرهای مصداق شناسانه در مصوبات
در ایــن گونه مــوارد برای تعیین مصداق یا مصادیق نســخ نوعی، معموال از 
ســوی افراد کارشناس و غیرکارشناس تفاســیر متعدد و متناقضی ارائه می 
شــود به نحوی که هر کس مصوبه را به نفع خود تفسیر می نماید. همه خود 
را از مصوبه طلبکار می دانند و در آن لحظه شــخص واضع مصوبه در صحنه 
دعوی و اختالف نظر وجود ندارد که شاهد و ناظر و داور مشکالت بوجود آمده 
از نسخ نوعی باشــد و به طریقی مسئولیت کار خود را بپذیرد. رندان آگاه به 
مصوبه نیز با زبان بازی خواهند توانست از این بازار سیاه تفاسیر، به نفع خود 

بهره برداری نمایند.
- جامعیت نام بر محتوای مصوبات

در روش سنتی و رایج وضع مصوبه معموال در تدوین و تصویب مصوبات به نام 
و نامگذاری مصوبات از نظر کاربردی توجه کافی نمی شود. نام مصوبه زمانی به 
بهترین شکل ممکن انجام شده است که تمامی جوانب و زوایای پیدا و پنهان 
مصوبات را از نظر مفهومی پوشــش دهد به نحوی که با مطالعه نام تقریبا از 
خواندن همه متن مصوبات بصورا گذرا بی نیاز شد. حداکثر هماهنگی محتوا با 
نام مصوبات در جامعیت نام برای محتوا تعریف می شود که نتیجه آن در کار 

با مصوبات توسط مجریان و مردم در جامعه معین می گردد. 
- نام به مثابه نشانی مصوبات 

نامگذاری مصوبات در واقع ارائه نشانی حوزه و قلمرو آنهاست. وجود دقت در 
امر مهم نامگذاری مصوبات، ارائه نشانی صحیح و دقیق مصوبات برای ذینفعان 
آن است که در صورت مواجه شدن با بی نظمی مخاطبان مصوبات یعنی مردم 
و مجریان را در فهم و اجرای مصوبات در ســطح جامعه دچار مشکل کرده و 
می کند. بی نظمی در نامگذاری مصوبات، امر جانمایی حوزه و قلمرو شمولیت 

آنها را با مشکل مواجه می سازد.
- دسترسی بهتر و ساده تر به مفاهیم در مصوبه

عنوان بندی و جداسازی موضوعات مرتبط با یک پدید در مصوبه موجب می 
شــود که دسترسی به مفاهیم مورد نیاز بهتر و ســاده تر انجام شود. ارتقای 
دسترس پذیری مطالب در مصوبات بدون عنوان بندی مطالب مرتبط و جمع 
آوری آنها ذیل یک عنوان ممکن نیســت. دسترســی به مفاهیم به واضعان 
مصوبــه در وضــع مصوبه و به مجریان مصوبه در اجــرا و به مردم در درک و 
تبعیت پذیری از مصوبه کمک بسیاری می کند. هر گونه ایجاد دسترسی برای 
درک مفاهیــم مرتبط با یک متن پیچیده مصوبه می تواند به تبعیت پذیری 
مصوبات توســط مردم در جامعه کمک نماید. به عبارت دیگر عنوان بندی با 
تعیین جغرافیای محتوایی و جانمایی های محتوایی مصوبات کمک می کند 

که این مهم نیز در دسترسی آسان تر به محتوای مصوبات نقش دارد.
- عدم اهمیت دادن واضعان مصوبه به اصول نگارش صحیح

تکرار فراوان اشتباهات نگارشی در مصوبات در همه ارکان تقسیم کار ملی در 
دوره های مختلف زمانی موید این واقعیت اســت که واضعان مصوبه نه اینکه 
به اصول زبان فارســی معیار اعتقاد نداشــته باشند بلکه از سر ناآگاهی و کم 
اهمیتی نسبت به وقوع اشتباهات نگارشی بی تفاوت هستند. این بی تفاوتی 

طی سالیان دراز به رویه جاری درآمده است.
- افت شان و منزلت اجتماعی واضعان مصوبه

با وجود اشتباهات مکرر در اصول نگارشی مصوبات موجود، جایگاه اجتماعی 
مصوبه و واضعان مصوبه در نزد جامعه دچار افت منزلت و شان اجتماعی می 
شوند تا جایی که جامعه به ســمت مطالبه و بازخواست وضع مصوبه سنتی 
نسبت به اشتباهاتش پیش می رود. در صورت تداوم این دست اشتباهات در 
وضع مصوبه تعادل حقوق و تکالیف قانونی در سطوح مختلف جامعه با مشکل 

جدی مواجه می شود.
- تکرار مصوبه  و حساسیت زدایی از موضوع

در روانشناسی یادگیری با تکرار موضوع یا جمالت به دفعات زیاد، حساسیت 
زدایی نسبت به موضوع صورت می گیرد و مخاطبان از مسیر یادگیری آن باز 
مــی مانند. در صورت تداوم تکرار دلزدگی و مالل آوری نتیجه قطعی خواهد 
بود. در این صورت اســت که تکرار موجب خراب کردن موضوع تکراری می 
شود. حساسیت زدایی هنگامی بوجود می آید که اطالعات تکراری مورد نیاز 
مخاطبان نیست و مشکلی از آنها را حل نمی نماید اما مدام بخشی از فضای 
ذهنی آنها را اشــغال نموده اســت. در این حالت مخاطبان با واکنش شدید 
نســبت به حذف موضوع تکراری از منظر نظرشان به هر طریق ممکن اقدام 

می کنند.
- وضع قوانین متعارض یا غیرهمسو در موضوعات واحد یا مرتبط

تعــدد مراکز و مراجــع واضع مصوبه بــدون وجود وحدت رویه و ســاختار 
تشــکیالتی نظام دار، به وضع مصوبات متعارض یا غیرهمســو می پردازند و 
چون انســجام درونی و هماهنگی بیرونی ندارند، تورم مصوبه و وضع مصوبه، 
خروجی طبیعی آن است. تحلیل نیازهای متفاوت معموال به تدوین و تصویب 
مصوبــات گوناگون می انجامد کــه دارای کاربردهای مختلفی در یک زمینه 
خاص دارند. جزءنگر شــدن مصوبات در مراکز و مراجع متعدد وضع مصوبه، 
امر تشخیص مصادیق را با دشواری مواجه می سازد. وجود قوانیت متعارض و 
غیرهمسو، اساسا هر گونه پیشرفت را در موضوعات مورد نظر متوقف می کند. 

- ارجاع مصوبه برای انتقال محتوا
تقریبا در همه موارد ارجاعات مصوبات به یکدیگر در دو ســوی ارجاع انتقال 
محتوا صورت می گسرد که بر اساس اختالف پتانسیل محتوا بصورت قطعی یا 
موقت و یک طرفه یا دو طرفه است. انتقال محتوا دارای نقش تکمیل کنندگی 

و تقویت کنندگی مصوبات بر یکدیگر است.
- ارجاع مصوبه برای انتقال مستندات و شواهد

در برخی از موارد ارجاع یک مصوبه به مصوبه دیگر به منظور انتقال مستندات 
و شــواهد از یک مصوبه به مصوبه دیگر صورت می گیرد که در کارکردهای 
مصوبه مورد اســتفاده قرار می گیرد. اســتفاده مجدد از مستندات و شواهد 

موجود در مصوبه دیگر، استفاده بهینه از درونداشت های قانونی است.
- موضوع مشترک در مصوبات مزاحم

همه مصوبات مشــترک در علت و آثا تصویب دارای وجوه مشترک اند. علت 
تصویب این دســت مصوبات بی توجهی واضع مصوبه و آثار ســوء آنها شامل 
از دســت رفتن اعتماد عمومی به مصوبه و در صورت تداوم مصوبه گریزی و 
مصوبه ستیزی است. حضور یک مصوبه مزاحم می تواند آثار مثبت مجموعه 

ای مصوبات را در جامعه نابود سازد.
- افزایش ابهام و پیچیدگی مصوبه در مقام اجرا

بدون تردید اجرای مصوبات دارای اســتثنائات فــراوان بدون حرف و حدیث 
و عوارض جانبی نخواهد بود. رقبای موجود در اســتثنائات قانونی جو روانی 
جامعه را هنــگام اجرای مصوبه بر هم خواهند زد و اجــازه نخواهند داد که 
مصوبــه بر مدار صحیح خود به نقش آفرینی بپردازد و بتواند به ارائه حداکثر 
عملکرد خود دست یابد. همگان در برخورد با مصوبات دارای استثنائات فراوان 
از هم پیرامون دالیل اســتثنائات خواهند پرســید و چون معموال توضیحات 
کافی در این باره ارائه نمی کنند ابهام ایجاد شــده به ناچار به خرده فرهنگ 

مزاحم تبدیل خواهد شد.
- خروج موضوعی مصوبات موقت از هویت موقتی خود

در بســیاری از مصوبات موقت، زمان اجرا بر اساس مصوبه قانونی سپری شده 
است اما مصوبه هنوز در حال اجراست. بی قانونی در اجرای مصوبه موقت در 
خارج از تاریخ مصوب تقریبا در وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی رواج دارد 
و تقریبا کسی هم متعرض موضوع نیست و دستگاه های نظارتی نیز اقدامات 

پیشگیرانه و قاطعی در این زمینه ندارند.
- توجه به فهم مصوبه به عنوان مقدمه جامعه پذیری مصوبه

فهم مصوبه توسط مردم مقدمه جامعه پذیری آن است. هنجارپذیری جامعه 
از روی آگاهی و اراده آگاهانه انجام می شــود و هر گونه ابهام زایی در مسیر 
اجرای مصوبه، عملکرد آن را با دشــواری مواجه می سازد و مجریان مصوبه را 

در راه اجرای مصوبه با مشــکالت متعدد مواجه می سازد که در برخی موارد 
می تواند به تقابل و درگیری منجر شود.
- سوء استفاده از نافهمی مردم از مصوبه

نافهمی مردم از مصوبات از دو جهت مورد ســوء اســتفاده قرار می گیرد از 
ســوی مجریان مصوبه و از سوی رندان سودجو. مصوبات مبهم و پیچیده به 
لحاظ ادبیات و نگارش برای اجرا در جامعه محتاج تفســیرهای سلیقه ای و 
غیرکارشناسانه اند که زمینه های سوء استفاده از مصوبه را فراهم می کنند که 

در هر دو صورت مسیر قانونگرایی در جامعه را مسدود می سازد.
- نبود پویایی وضع مصوبه

اصوال در وضع مصوبه سنتی به ســبک ایرانی، پویایی مصوبه و وضع مصوبه 
وجود ندارد. به عبارت دیگر متناسب با زمان نوعی خودکاری با روشی زمانمند 
و دوره ای و نوبه به تجدید حیات مصوبات و تناســب زمانه نمی پردازد. امور 
نوظهور با طی کردن مســیر دور و دراز از بوروکراســی های زاید و بی فایده 
زمانی بصورت مصوبه به اجرا در می آیند که اوج زمان تاثیر آن پدیده نوظهور 

بدون مصوبه سپری شده است.
- پشتیبانی مصوبه از عدالت به مثابه برقراری حقوق و تکالیف

مصوبه برای برقراری عدالت تصویب و اجرا می شود. در سایه مصوبه است که 
حقــوق و تکالیف جامعه تعیین و برقرار می گردد. مصوبه مدافع حقوق مردم 
و ترغیب آنان به ادای تکالیف شــان است. مصوبه است که روابط بین افراد و 
حکومت را در قالب حقوق و تکالیف تعیین می کند. بروز مشکالت در زندگی 
مردم نشــانه ناکارآمدی مصوبه در برقراری عدالت به معنای حقوق و تکالیف 
مردم اســت. در مصوبه و وضع مصوبه ســنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید 
مشــکالت زندگی مردم نشــانه عدم وجود تامین عدالت و برقراری حقوق و 

تکالیف مردم به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است. 
- امري بودن مصوبه به مثابه اراده آگاهانه

صــرف نظر از امری بودن یک مصوبــه در قالب زبانی آن، حضور اراده قوی و 
آگاهانــه واضع مصوبه در مصوبه می توانــد نویدبخش مصوبه و وضع مصوبه 
مناسب باشد. بنابراین امری بودن مصوبه نباید به فعل زبانی آن از نظر ادبیات 
محدود شــود. اقتدار مصوبه و واضع مصوبه از طریــق ویژگی امری بودن به 
جامعه منتقل می شــود همگان در می یابند کــه اجرای مصوبه منظور نظر 
واضع مصوبه بوده و مجریان مصوبه نیز از اجرای دقیق مصوبه سرباز نمی زنند 
و اجرای مفاد مصوبه را دقیقا در دســتور کار خود قرار می دهند. در مصوبه 
و وضع مصوبه ســنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم 
نشانه عدم وجود اراده آگاهانه در حل مشکالت به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه 

و وضع مصوبه است.
- تأمین منفعت عموم در مصوبه به مثابه سعادتمندی جامعه

تأمین کننــده منفعت عموم به معنای ســعادتمندی جامعه از ویژگی های 
عرضی مصوبه و وضع مصوبه اســت که می تواند به اعتبار مصوبه در جامعه و 
اعتماد مردم به مصوبه و واضعان مصوبه کمک کند. بدون تردید همه مردم از 
مصوبه و وضع مصوبه توقع دارند که آنها را به یعادت مادی و معنوی برساند. 
اینکه مصوبه و وضع مصوبه تا چه حد قادر به تامین ســعادتمندی جامعه اند 
جای بحث و بررسی بیشــتری دارد. سعادت جامعه به مصوبه و مصوبه برای 
سعادت جامعه بوجود می آید. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، 
بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه عدم سعادتمندی جامعه به عنوان 

ویژگی عرضی مصوبه است.
- پشتیبانی جامعه از مصوبه به مثابه تامین منافع عمومی در مصوبه

جامعه به عنوان یکی از منابع مصوبه و وضع مصوبه معرفی شده است. مصوبه 
تنظیــم کننده حدود و روابط بین پدیده های گوناگون اجتماعی اســت که 
بصورت سلسله مراتبی می تواند به ساماندهی جامعه بپردازد و بصورت فراگیر 
اداره امور کشور را انجام دهد. دستاورد طبیعی کارآمدی در اداره امور جامعه 
تامین منافع عمومی اســت و زندگی همراه با آرامش و آسایش است. تقسیم 
کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابالغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه باید 
توانایی الزم برای تامین منافع عمومی را در وضع مصوبه داشــته باشــد. در 
مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکالت زندگی 
مردم نشانه عدم تامین منافع عمومی در مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع 

مصوبه است.
- حفظ و تأمین منفعت عمومي در مصوبه  به مثابه تامین آرامش و آسایش 

همگانی
حفــظ و تأمین منفعت عمومي به معنای تامین آرامش و آســایش همگانی 
یکی از اصول وضع مصوبه اســت. روح حاکم بر مصوبه و وضع مصوبه، تامین 
آرامش و آســایش برای جامعه است که با مشکالت موجود در زندگی مردم 
محتاج تالش بیشتر است. اعتالی مصوبه و وضع مصوبه چهره واقعی خود را 
در رضایت مردم در زندگی شــان نشــان می دهد. در مصوبه و وضع مصوبه 
سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه عدم حفظ 
و تأمین منفعت عمومي به مثابه تامین آرامش و آســایش همگانی به عنوان 

اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- تامین منافع عمومی در مصوبه به مثابه روح مصوبه

روح مصوبه تامین منافع جامعه انسانی است و هدفی است که واضع مصوبه و 
وضع مصوبه با تمان توان علمی و عملی خود به دنبال تحقق آن است. فلسفه 
مصوبه و وضع مصوبه نیز از تعیین روابط اجزای پدیده های جامعه چیزی جز 
تامین نفع عمومی نیست. اما تامین منافع عمومی از طریق تصویب و اجرای 
مصوبات ناکارآمد محقق نمی شــود. روح مصوبه و مصوبه گذاری در خدمات 
منافع عمومی است و می کوشد که ترتیباتی تعیین نماید تا منابع و ظرفیت 
های کشــور در خدمت منافع عمومی مصرف شود. در مصوبه و وضع مصوبه 
سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه عدم وجود 

منافع عمومی به مثابه به مثابه روح مصوبه در وضع مصوبه است.
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آگهی مفقودی 
مــدرک فــارغ التحصیلــی )گواهینامه موقــت پایان تحصیــات(کاوش لطفــی فرزند 
ســیاوش شــماره شناســنامه 2130002625 کدملــی 2130002625 صــادره آمل در 
مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی کشاورزی زراعت و اصاح نباتات صادره از واحد 
دانشــگاهی آزاد اسامی واحد شیروان به شــماره 199863 مفقودگردیده و فاقد اعتبار 
می باشــد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد شیروان 

به نشانی شیروان خیابان دانشگاه آزاد اسامی ارسال نماید./نوبت دوم ساری
**************************************

دانشــنامه لیسانس پوریا موالئی فرزند ولی اهلل شماره شناسنامه یک صادره از آمل 
به شــماره سریال 1288588 به شماره نامه 148723900461 به تاریخ 1388/3/18 
رشته مهندسی معدن صادره از واحد دانشگاهی سوادکوه مفقود گردیده  فاقد اعتبار می 
باشــد . از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اسامی واحد سوادکوه 

ارسال نماید. نوبت سوم ساری
**************************************

کارت-ســند مالکیت و ســند کمپانی وانت مزدا مدل 1371 شــماره پاک ایران64-
446س19 شــماره موتور 208884 شــماره شاســی 71605847 مفقودگردیده و فاقد 

اعتبار می باشد. ساری
**************************************

ســند کمپانی و برگ سبز خودرو وانت نیســان پاترول به شماره شهربانی ایران72-
571و68 شــماره موتور 04380 شماره شاســی P904546  مدل 1369 مفقودگردیده و 
فاقد اعتبار می باشد.مالک متعهد می گردد مسئولیت ناشی از ضمانت کشف هرگونه فساد 

احتمالی را به عهده گیرد. ساری
**************************************

آگهی حصر وراثت
آقــای علــی اشــرف ســام خانیانی فرزنــد مختار به شــرح درخواســتی که به شــماره 
1/9900375 این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصــار وراثت نموده 
و اعام داشــته که شــادروان گل نســاء ســام خانیانی فرزند محبعلی شــماره شناسنامه 8 
صــادره تنکابن در تاریــخ 98/12/16 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته، ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-علی اشــرف ســام خانیانی شــماره شناسنامه 
5 کدملــی 2219775224 پســر متوفی2-مختار ســام خانیانی شــماره شناســنامه 141 
کدملــی 2218902303 همســر متوفی3-علــی اصغر ســام خانیانی شــماره شناســنامه 
357 کدملی 2218640651 پســر متوفی4-علی اکبر ســام خانیانی شــماره شناســنامه 
358 کدملی 2218640661 پســر متوفی5-فریبا ســام خانیانی شماره شناسنامه 415 
کدملــی 2218641232 دختر متوفی6-علی اکرم ســام خانیانی شــماره شناســنامه 10 
کدملی 2219621006 پســر متوفی 7-علی محمد ســام خانیانی شــماره شناسنامه 467 
کدملی 2218641763 پســر متوفی والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد او می باشــد ازتاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهی 

صادر خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه اول شورای حل اختاف بخش نشتا-ابوالقاسم قاسم زاده


