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انتصاب سرپرست جدید
موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

...

نگاهی به کارنامه «قرارگاه اصلی فرهنگی کشور» در سالروز تاسیس

گفت و گو

شورای عالی انقالب فرهنگی؛خاموش یا چراغ خاموش؟

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:

 19آذر،نقطه عطف در تقویم
حیات فرهنگی ملت ایران است

مــوســوی -دبــیــر شــــورای عــالــی انــقــاب
فرهنگی گفت 19 :آذر به عنوان سالگرد
تشکیل شــورای عالی انقالب فرهنگی در
سال 1363توسطحضرتامامخمینی(ره)
،در حقیقت ،نقطه عطف مهمی در تقویم
حیات فرهنگی ملت ما محسوب میشود.
دکتر مخبر دزفولی با بیان این مطلب در
گفت وگو با خبرنگار ما افزود :بعد از انقالب
فرهنگی در سال  1359و تشکیل ستاد
انــقــاب فرهنگی بــه منظور اصــاح رونــد
دانشگاهها و بازگرداندن این نهاد مهم به
مسیر صحیح خــود ،در یک اقــدام تکمیلی
و به منظور استفاده از تجربیات این ستاد و
مدیریتوسیاستگذاریحوزهفرهنگوعلم
کشور با پیشنهاد حضرت آیتا ...خامنهای
(مدظلهالعالی) و پــذیــرش حضرت امــام
خمینی (ره) شورای عالی انقالب فرهنگی
تشکیل شــد.وی درب ــاره اسناد راهبردی
فرهنگ و علم کشور افزود :اسناد راهبردی
مصوبات شــورای عالی انقالب فرهنگی،
فقط به حوزه فرهنگ و علم محدود نیست؛
بلکه این اسناد در حوزه اقتصاد نیز تأثیرگذار
است.مخبر دزفولی ادامه داد :طی بیش از3
دهه فعالیت شورای عالی انقالب فرهنگی،
زیرساختهای اصلی علمی کشور سامان
یافته و متناسب با این زیرساختها ،جریان
ســازی علمی نیز شکل گرفته است.دبیر
شــورای عالی انقالب فرهنگی ادامــه داد:
تربیت دانشمند و پژوهشگر در حوزههای
مختلف که امــروز به بــاالی  1500نفر در
یک میلیون نفر رسیده با آمــار سالهای
نخست پیروزی انقالب اسالمی که  19نفر
از هر یک میلیون نفر بود ،اص ً
ال قابل قیاس
نیست.وی افزود :البته همه دولتها و همه
قوا و نهادهای فرهنگی ،علمی و اجرایی
کشور ،در این مسیر با شورای عالی انقالب
فرهنگیهمکاریوهمافزاییداشتهودارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به
موضوع"فرهنگ"ادامهداد:دراینحوزهمهم
هم،نقشهمهندسیفرهنگیتدوین،تصویب
وابالغشدهوذیلاینسند،موضوعاتمهمی
مانند سینما ،موسیقی ،هنرهای تجسمی
و ...در دست سیاستگذاری است.مخبر
دزفولی گفت :موضوع مهمی که در تدوین
این اسناد شایسته توجه اســت ،مشارکت
بدنه جامعه نخبگان فرهنگی و علمی فعال
در حــوزه و دانشگاه اســت و اگــر در برخی
حوزهها موفقیت کمتری داشتهایم ،علت
آن ،مشکالت عدیده در بخشهای داخلی
و بینالمللی اس ــت.وی با اشــاره به نقش
اقتصاد در اسناد راهبردی فرهنگی و علمی
کشور افزود :طبق تأکید رهبر معظم انقالب
(مدظلهالعالی) تمدن نوین اسالمی بر سه
رکن علم و فناوری ،فرهنگ و اقتصاد قرار
دارد.مخبر دزفولی ادامه داد :در دو رکن
نخست ،با توجه به اسناد ملی مصوب شورای
عالی انقالب فرهنگی ،معضل و مشکلی
در عرصه سیاستگذاری و برنامهریزی
مشاهده نمیشود ،اما در رکن سوم ،یعنی
اقتصاد ،ما به یک نقشه راه روشن و دارای
اهداف عینی و قابل تحقق و ترسیم کننده
مسیر حرکت به این اهداف نیاز داریم.عضو
هیئت علمی دانشگاه تهران گفت :تکیه به
توانمندیها و قابلیتهای اقتصادی کشور
برای تحقق یک "اقتصاد دانشبنیان" که
رکن اصلی آن دانشبنیان بودن است ،باید
در این سند مورد توجه قرار گیرد.وی افزود:
ورود به دهه پنجم حیات انقالب اسالمی
مستلزم ورود به حوزه اقتصاد دانشبنیان
و خــلــق ثــــروت از طــریــق تــجــاریســازی
محصوالت فناورانه به جای صادرات نفت
و سایر مواد خام است.

معاونفرهنگیوزیرفرهنگوارشاداسالمیورئیسهیئتامنایموسسهنمایشگاههایفرهنگیایران،سرپرستاینموسسهرابرگزید.به
گزارشخبرگزاریمهر،محسنجوادیباصدورحکمی«،قادرآشنا»رابهعنوانسرپرستموسسهنمایشگاههایفرهنگیایرانمنصوبکرد.پیش
ازاین،امیرمسعودشهرامنیا،مدیرعاملموسسهنمایشگاههایفرهنگیبودکهچندیقبلازسمتخوداستعفاکرد.

بهروز بیهقی

مقوله فرهنگ را پوشش می دهند و در برخی
موارد،مانند تحول علوم انسانی،پرداختن به آن
ها تا چه حد زیر بنایی است.افزون بر این،حال
که موضع خصومت آمیز دولت آمریکا علیه دولت
و ملت ایران ،رو به شدت است ،کیست که بتواند
در لــزوم تحقق جبهه بندی آشکار فرهنگی با
دشمنان،اندک تردید و تشکیکی روا دارد.طبعا
پرداختن به وجوه مختلف اهمیت اولویت های
هفت گانه در این نوشتار نمی گنجد اما همین
اشارات کافی است تا ضرورت پرداختن به آن ها
برای صاحبان نظر مشخص شود.
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با گذشت بیش از سه دهه از شکل گیری شورای
عالی انقالب فرهنگی و درحالی که ورود به دهه
پنجم انقالب اسالمی،تمهیدات خاص خود،به
ویــژه در کالن عرصه فرهنگ را می طلبد،این
شورا آن چنان که باید و شاید،به این حوزه خطیر
نپرداخته یا اگر پرداخته است،آن قدر امساک
خبری ورزیــده که گویی اساسا موضوعی برای
اطالع رسانی در حوزه فرهنگ وجود ندارد!این
در حالی است که رهبر معظم انقالب،چه در
بیانات و چه در احکام صادره،همواره بر نقش
محوری فرهنگ در عرصه حیات اجتماعی تاکید
ورزیده و بر این ادعا که مباحث فرهنگی،حاشیه
و ذیــل سیاست و اقتصاد هستند،خط بطالن
کشیده اند.به تناسب این رویکرد،رهبر انقالب بر
جایگاه باالدستی شورای عالی انقالب فرهنگی
در تصویب مصوبات الزم االجــرا پای فشرده تا
آن جا که این شورا را «قرارگاه اصلی فرهنگی
کشور»خوانده اند.
▪مطالباتی که به سرانجام نرسیده است

بر همین اساس،رهبر انقالب در پیوست حکم
دوره جدید فعالیت شورای عالی انقالب فرهنگی

▪حداقل،به صورت شفاف اطالع رسانی کنید

یکی از جلسات شورای عالی انقالب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور

که مهر ماه سال  1393صادر و منتشر شد،به
تفصیل اولویت های کاری هفت گانه این شورا
را برشمردند.اما از آن سال به بعد،در اظهارات
هر از گاه اعضای شورا یا دبیر آن،مشخص نیست
که شورا چه گام هایی را برای تحقق مطالبات
رهبر انقالب برداشته است.در جدیدترین این
گونه اظهارات،همان طور که خوانندگان محترم
در صفحه پیش رو مالحظه می فرمایند،معاون

دبیر خانه شورای عالی انقالب فرهنگی،عمال
پاسخ روشن و صریحی به سوال خبرنگار ما درباره
تحقق اولویت های کاری هفت گانه نداده است و
پاسخ های کلی وی،به هیچ رو،میزان کامیابی
یا ناکامی شورا را در این مسیر نشان نمی دهد.
اگــر نگاهی هر چند اجمالی به اولــویــت های
هفت گانه ابالغی بیفکنیم،در خواهیم یافت
که این اولویت ها چگونه ساحت های مختلف

بــا ایـــن وصــف،بــایــد اذعــــان کـــرد کــه در ایــن
دوره،م ــظ ــل ــوم ــی ــت تــاریــخــی کــــان عــرصــه
فرهنگ،بیش از پیش به چشم می آیــد و این
انتظارحد اقلی از شورای عالی انقالب فرهنگی
می رود که دست کم به صــورت شفاف دربــاره
عملکرد خود اطالع رسانی کند.اگرسکوت یا
بیان سخنان کلی از سوی دبیرخانه این شورا
ادامه یابد و به این سبب ،مقوله ارجمند فرهنگ
در بوته فراموشی افتد،باید آن را به مثابه مرثیه ای
برای این رکن رکین و بی بدیل حیات اجتماعی
به شمار آورد.

در گفت و گوی خراسان با معاون دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی بررسی شد

سرنوشت«اولویتهایهفتگانه»ابالغیازسویرهبرانقالب
جواد نوائیان رودسری
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امروز ،سی و چهارمین سالروز تأسیس شورای
عالی انقالب فرهنگی اســت؛ شورایی که در
سالهای نخست پس از پیروزی انقالب اسالمی،
برای سامان دهی به امور دانشگا هها و تطبیق
محیط آن هــا بــا شــرایــط روز ،ایــجــاد و بعدها،
مسئولیتهای کال نتری مانند تدوین اسناد
باالدستی مربوط به حوزه علم و فرهنگ ،به آن
واگذار شد .شورای عالی انقالب فرهنگی ،طی
بیش از سه دهه فعالیت مستمر ،توانسته است با
تدوین و تصویب ضوابط ،مقررات و اسناد مورد
نیاز نهادها و دستگا ههای مرتبط با حوزه علم
و فرهنگ ،مشکالت عدیدهای را از سر راه این
مراکز بردارد .اهتمام و توجه ویژه حضرت امام
خمینی(ره) و پس از رحلت ایشان ،مقام معظم
رهبری به این دو مقوله مهم و راهبردی ،باعث
شکل گرفتن دغدغهها و مطالباتی شده است
که در هر دوره و هنگام معرفی اعضای شورا،
به پیوست حکم مربوط ،از سوی مقام رهبری
اعالم میشود .در آخرین حکم مربوط به آغاز
دوره جدید شــورای عالی انقالب فرهنگی،
مــورخ  26مهرماه  ،1393رهبر انقالب این
مــوارد را به عنوان اولویت های کــاری شورای
عالی انقالب فرهنگی ،در دوره جدید فعالیت
آن ،اعــام کردند -1 :تحقق و اجــرای سریع و
کامل تصمیمات و مصوبات و پیگیری آن ها تا
حصول نتیجه کامل؛  -2با توجه به جبهه بندی
جدی میان هواداران فرهنگ انقالبی و اسالمی
و معارضان عنود با انگیزه آن ،شــورای عالی
انقالب فرهنگی باید با برخورد فعال و مبتکرانه
با این جبهه بندی آشکار فرهنگی ،دلبستگان
فرهنگ دینی و انقالبی را در داخل و خارج کشور
دلگرم و امیدوار و مطمئن و معارضان را نگران
و ناامید کند؛  -3توجه به رویش های معتنابه
و جوشش های فــراوان فعالیت های فرهنگی
در سطوح مردمی ،خصوص ًا جوانان مؤمن و
انقالبی؛  -4ارتقای کمی و کیفی مصرف و تولید
محصوالت و کاالهای فرهنگی؛  -5پیگیری
جدی پیشرفت و شتاب حرکت علمی و فناوری
کشور؛  -6مهندسی فرهنگی و موضوع تحول
و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور ،اعم
از آموزش عالی و آموزش و پرورش و نیز تحول
در علوم انسانی که در دوره های گذشته نیز
مورد تأکید بوده است؛  -7تشکیل منظم و به
موقع جلسات شــورای عالی و حضور فعال و با
مطالعه و سازنده اعضا ،به ویژه رؤسای محترم
قوا در جلسات و مباحث شورا .به نظر میرسد
که با گذشت بیش از چهار سال از اعالم حکم

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

دوره جدید شورا و نیز ،مطالبات رهبر انقالب،
گامهایی برای تحقق آن ها برداشته شده است؛
اما این اقدامات کافی نیست و هنوز تا رسیدن به
مطلوب ،فاصله زیادی وجود دارد .در گفتوگو
با دکتر محمد اسحاقی ،معاون برنامهریزی
و هماهنگی دبیرخانه شــورای عالی انقالب
فرهنگی ،به ارزیابی عملکرد این شورا ،طی بیش
ازسهدههفعالیتواقداماتانجامشدهازسویآن
برای تحقق مطالبات رهبرانقالب در عرصه علم و
فرهنگ پرداختیم .وی در گفتوگو با خراسان،
فعالیت شورای عالی انقالب فرهنگی را مثبت
ارزیابیکرد،امایادآورشدکهرفعبرخیچالشها
ومشکالت،درمسیرتحققمطالباترهبرانقالب
و نیز ،عمل کردن شورا به وظایف ذاتی و تعریف
شده خود ،نیازمند بازبینی و مداقه بیشتر است.
عملکرد فعالیت ش ــورای عالی
انقالب فرهنگی را با گذشت بیش از سه دهه
از آغاز فعالیت آن ،چگونه ارزیابی میکنید؟
آیا شورا توانسته است در مسیر تحقق اهداف
تعریف شــده و وظایف ذاتــی خــود گا مهای
مؤثری بردارد؟
شورای عالی انقالب فرهنگی طی دوران فعالیت
خود ،همواره سعی کرده است که نسبت به انجام
وظایف و مأموریتهایی محوله ،اهتمام ویژه
داشته باشد .معتقدم که میتوان در مجموع،
فعالیتهای شورا را مثبت ارزیابی کرد .شورای
عالی انقالب فرهنگی ،بخشهای عمدهای از
نیازها و ضرورتهای حوزه علم و فرهنگ را که
در قالب سیاستها یا ضوابط ،مــورد نیاز بوده،
با همکاری نهادها و دستگاهها ،در دورههــای
مختلف فعالیت خود ،به تصویب رسانده است و
هم اکنون ،نحوه فعالیت و ضوابط مربوط به بخش
علم و فرهنگ ،از مسیری که مصوبات شورا تعیین
کــرده اســت ،سیاست گــذاری میشود .بدیهی
استکهنبودهرکدامازاینمصوبات،میتوانست
مشکلی بــرای این دو بخش راهبردی به وجود
بیاورد؛ بنابراین ،میتوان گفت که در این زمینه،
عملکردشوراخوببودهاست.افزونبراین،اهداف
عالیهایهمبرایبخشعلموفرهنگدرسندهای
باالدستی و از سوی امام(ره) و مقام معظم رهبری
تعریف شده است که با وجود فعالیتهای انجام
گرفته،تارسیدنبهمطلوب،فاصلهزیادومعتنابهی
داریموالزماستبابازبینی،دربارهچگونگیجبران
این فاصله و راهکارهای مربوط به آن نیز ،تصمیم
مناسب را اتخاذ کنیم .البته ،طی یک دهه اخیر،
دربارهاینمسئلهحساسیتهایالزموجودداشته
ودرهمینزمینهودرعرصهعلم،نقشهجامععلمی
کشور،درحوزهفرهنگ،نقشهمهندسیفرهنگی
کشور و در عرصه تعلیم و تربیت هم ،سند تحول
بنیادین آموزش و پرورش ،تهیه و ارائه شده است.
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برایاینکهبهآناهدافعالیهکیفیوتحولعلمی
وفرهنگیبرسیم،بایداسنادراهبردیتهیهشده،از
سویمراجعذیربط،اجراییشود.
بــا تــوجــه بــه آ نچـــه حضرتعالی
فرمودید ،به نظر میرسد برای اجرای مصوبات
شورا ،موانع و چالشهایی وجود دارد که نیاز
است برطرف شود .به اعتقاد شما ،مهم ترین
چالش پیشروی اجرایی شدن مصوبات شورا
چیست؟
به نکته مهمی اشــاره کــردیــد .ببینید ،بخش
عــمــد های از مصوبات شـــورای عالی انقالب
فرهنگی ،توسط نهادها و دستگاههایی که برای
آن ها تقسیم کار صورت گرفته است ،اجرا می
شــود .در این بین ،الزم است اجــرای برخی از
مصوبات که بیشتر جنبه ماهوی و کیفی دارد،
در برنامههای اجرایی پنج ساله پیشبینی یا برای
آن برنامه ساالنهای در نظر گرفته شود .به نظر
میرسد برای اجرای این مهم ،گاه میان مجلس
و دولــت ،ارتباط دقیق و خوبی برقرار نیست و
در تهیه و تدوین برنامههای اجرایی ،توجهی
به اسناد راهــبــردی ،مانند مصوبات شــورای
عالی انقالب فرهنگی که در واقع ترسیم کننده
شرایط  50سال آینده کشور است ،نمیشود.
این همان چیزی است که ما از آن به عنوان خأل و
کمبود در نظام برنامه ریزی کشور ،برای اجرایی
شدن مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی
یــاد میکنیم .به یــاد داشته باشید که اگــر در
برنامههای پنج ساله یا ساالنه ،جایی برای اجرا و
توجه به مصوبات شورا پیشبینی نشود ،امکان و
محلی برای اجرای آن ها وجود نخواهد داشت و
اعتبار یا بودجهای برای این امر ،اختصاص پیدا
نخواهد کرد.
رهــبــر انــقــاب در س ــال 1393
و همزمان با آغــاز دوره جدید شــورای عالی
انقالب فرهنگی ،اولویت های کاری این شورا
را ،در هفت بند ،مطرح کردند .به اعتقاد شما،
با گذشت چهار سال از اعالم آن اولویتها،
شورا چه گامهایی را برای تحقق و عملی شدن
آن ها برداشته است؟
برای تحقق هر کدام از این مطالبات ،اقداماتی در
شورا انجام شده است؛ منتها نمیتوان برای این
مطالبات حدی در نظر گرفت و به انجام رسیدن
آن ها را اعــام کــرد .ایــن مطالبات ،مطالباتی
مستمر هستند و شــورا باید اهتمام و توجه به

به اعتقاد من ،برخی از مطالبات
مقام معظم رهبری در مرحله تصویب
و سامان دهی اولیه قرار دارد و
کارهای مربوط به اجرایی شدن
آن ها در حال انجام است و شورا ،آن
را جزو اولویتهای کاری ساالنه
خود میداند .در همین حال ،باید
ارزیابیهای مجددی هم برای
بررسی شتاب تحقق این مطالبات
داشته باشیم تا بتوانیم با سرعت
مناسبی آن ها را پیش ببریم
آن ها را همیشه مد نظر داشته باشد .به عنوان
نمونه ،وقتی از حمایت و اهتمام به مشارکتهای
مردمی و دینی در قالب سازمانهای مردمنهاد
و در حوزههای فرهنگی سخن میگویید ،باید
آن را در قالب یک برنامه مستمر تعریف کنید.
به اعتقاد من برخی از مطالبات مقام معظم
رهبری در مرحله تصویب و سامان دهی اولیه
قرار دارد و کارهای مربوط به اجرایی شدن آن ها
در حال انجام است و شورا آن را جزو اولویتهای
کاری ساالنه خود میداند .در همین حال ،باید
ارزیابیهای مجددی هم برای بررسی شتاب
تحقق این مطالبات داشته باشیم تا بتوانیم با
سرعت مناسبی آن ها را پیش ببریم.

...

مشاوره حقوقی
خواننــدگان محتــرم! در صفحــه
 12روزنامــه خراســان ،پاســخگوی
پرســش های حقوقی شــما هستیم.

شــما می توانید پرسش های خود را

در تمام زمینه های حقوقی ،از طریق
پیامک به شماره  2000999ارسال

کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن پیامک

حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :یک دفتر اسناد رسمی ،ظرف
یک روز،یک فیش حج تمتع را به نام دو
نفر کرد؛ یکی با قولنامه و دیگری با سند
وکالت نامه .برای شکایت از تخلف او باید
به کجا مراجعه کنیم؟

پاسخ :بــرای طــرح شکایت علیه سردفتر
متخلف میتوانید به دفتر نظارت و بازرسی
کانون سردفتران و دفتریاران یا به بازرسی
اداره کل ثبت اسناد استان مربوط یا به
دادســرای محل وقــوع دفتر اسناد رسمی
مراجعه کنید .توجه فرمایید که شکایت شما
تنها در صورتی به محکومیت سردفتر منجر
خواهد شد که از قوانین و مقررات تخطی
کرده یا با سو ءنیت موجب تضییع حق شما
شــده باشد .صــرف اینکه شخصی برای
انتقال مال خود (در این جا فیش حج) در
دفتر اسناد رسمی به شخصی وکالت دهد،
سپس همان مال را در همان روز و در همان
دفترخانه ،به شخص دیگری منتقل کند،
موجب محکومیت سردفتر نخواهد شد؛
مگر اینکه سردفتر در انجام تکالیف خود
کوتاهی کرده یا مقررات و قوانین مربوط را
رعایت نکرده باشد.
طبق بند  6مــاده  ۶۶قانون دفاتر اسناد
رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ،یکی
از وظایف کانون به این شرح است« :همکاری
با ســازمــان ثبت اسناد و امــاک کشور در
بازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی
و ازدواج و طالق :در هر مورد که کانون از
تخلف و یا سوء شهرت سردفتر یا دفتریاری
اطــاع حاصل کند ،باید پس از رسیدگی
مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد
و امــاک کشور گــزارش دهــد ».به همین
منظور ،در هر یک از کانونهای سردفتران
و دفتریاران ،دفتر نظارت و بازرسی تشکیل
شــده اســت .مــاده  ۳۲قانون دفاتر اسناد
رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مقرر
میکند«:رسیدگی مقدماتی به شکایات و
گزار شهای مربوط به تخلفات سردفتران
و دفتریاران در اداره امــور اسناد سازمان
ثبت اسناد و امــاک کشور انجام خواهد
شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع
را با اظهار نظر خود به دادســرای انتظامی
سردفتران احاله مینماید».

