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  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  

 توفيق و فتهگ تبريك را هبانيعش اعياد و نمايم مي قدرداني و تشكر عمومي فرهنگ شوراي محترم رياست دعوت از

  .خواستارم محترم حضار براي متعال خداوند از رمضان مبارك ماه در الهي عبادت

  

  :نمايم مي عرض بخش دو در را مطالب خود

   بوشهر واليتمدار استان عمومي فرهنگ شوراي وضعيت از مختصر گزارشي. 1

  ايران  عمومي فرهنگ شوراي كارآمد لتحو پيشنهادي در طرحي ارائه. 2

  

  اول بخش

  :اينكه جهت به ملي سطح در فرهنگ حوزه اهميت به توجه با

  .باشد مي پيشرفت و توسعه مهم آثار از يكي هم ساخت و زير و اساس هم فرهنگ -                                

   .است فرهنگي انقالب ،ايران اسالمي مهم انقالب ابعاد از يكي -                                

  .است تأثيرگذار جامعه وجودي ابعاد تمامي در فرهنگ حوزه -                                

  .باشد مي يك ضرورت كنوني ويژه شرايط در فرهنگي مقدس دفاع -                                

  

  :علت اينكهبه  استاني و

  .است خويش حيات تاريخ در فرهنگي استان يك بوشهر استان -                                 

   .دارد فراملي و ملي يپيرامون محيط بر يتأثيرگذار باالي بسياردرجه  -                                 

  قومي و فرهنگي هاي معاند گروه و مجازي هاي شبكه گسترده تهاجممورد  -                                 

  .باشد مي استان اين به غيرقومي                                   

  .وجود ندارد استان جغرافياي در فرهنگي مناسب هاي زيرساخت  -                                 

  .است فرهنگي استراتژيك ويژه موقعيت داراي بوشهر استان -                                 
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 دفاع ي وفرهنگ اعتالي و ءارتقا ،صيانت و حفظ در عمومي فرهنگ شوراي باالي تأثيرگذاري درجه همچنين و

 طرح با بوشهر استان عمومي فرهنگ شوراي، ستيز اسالم جبهه فرهنگي ونرم  تهاجم مقابل فرهنگي در مقدس

 توليد باز و نظارت مديريت، ريزي، برنامه به اقدام الزم هاي كارشناسي با استان اين در فرهنگي آمد كار احياي

  :شود مي اشاره هاآن از برخي كه است نموده فرهنگي يننو هاي پروژه

  

  .فرهنگي محيطي شناسي جامعه و شناسي روان براساس منطقه يفرهنگ بنيان دانش طراحي. 1

 جهت فرهنگي فكر گروه و اتاقكار ايجاد با اي با محوريت شخصيت هاي حوزه محور دانايي دبيرخانه تشكيل. 2

 شوراي مصوبات ارجاعات حوزه در الزم هاي بررسي و آن پيرامون كارشناسي و يفرهنگ سازي موضوع و يابي مسئله

  .عمومي فرهنگ

اي و  با حضور شخصيت هاي حوزه استان عمومي فرهنگ شوراي فرهنگي يمهندس مطالعات دفتر ايجاد. 3

 و آسيب ياه عرصهي استان در نگهفر موقعيت نمودار تنظيم ،عمومي فرهنگ جامع هنقش تدوين براي دانشگاهي

   .باره اين در ايشيآم نقشه تهيه و يفرهنگ هاي قوت و فرصت، ضعف

   :)تاق فكر و اجراي مصوبات در حوزه كاري مرتبطابراي هم انديشي با ( تخصصي  كميسيون هشت ايجاد. 4

، اداره كل اطالعات مديركل نيروي انتظامي، فرمانده معاونت سياسي استانداري،: اعضاء( فرهنگي منيتا -

  )اهل سنت، مديركل دادگستري و فرماندهي ناحيه مقاومت بسيجدفتر رسيدگي به امور  مسئوول

مديريت ميراث فرهنگي و گردشگري، مديركل سازمان : اعضاء( فرهنگي ميراث از حراست حفظ، -

فظ آثار و از منكر، مديركل حتبليغات، مدير كل اوقاف و امور خيريه، دبير اجرايي ستاد امر به معروف و نهي 
  )شهرداريرياست هاي دفاع مقدس،  ارزش

مديريت حوزه هاي علميه برادران و خواهران، مديركل سازمان تبليغات، : اعضاء( ديني فرهنگ تبليغ -

، رياست صدا و سيماي استان، مديركل دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها مسئوول
ها، رئيس شوراي  مان آموزش و پرورش، نماينده رؤساي دانشگاهفرهنگ و ارشاد اسالمي، رياست ساز

مديركل اداره كتابخانه ها، رئيس شوراي رسيدگي به امور مساجد، رياست شوراي سياستگذاري ائمه جمعه، 
  )طرح صالحين سپاه ولمسؤهماهنگي تبليغات اسالمي، 

عاون امور بانوان سازمان يه خواهران، ممديركل امور بانوان استانداري، مدير حوزه علم: اعضاء( بانوان -

  )تبليغات

رياست سازمان ملي جوانان، مديركل اداره تربيت بدني، مديركل : اعضاء( جوانان ورزش و فرهنگ -

سازمان تبليغات اسالمي، مديركل هالل احمر، مديران حوزه هاي علميه خواهران و برادران، رياست صدا و 
  )سيماي استان
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هاي  ها، معاونت عمراني استانداري، رياست پارك نماينده رؤساي دانشگاه: اعضاء( رهنگيف فناوري و علم -

علم و فنĤوري، رياست سازمان آموزش و پرورش، مديركل فني و حرفه اي، رياست بنياد نخبگان، مديركل 
  )منابع انساني و پشتيباني استانداري

داري، نماينده شوراي اسالمي استان، مديركل معاونت پشتيباني استان: اعضاء( فرهنگي اجرايي امور -

مي، رياست سازمان سازمان تبليغات اسالمي، مديركل اوقاف و امور خيريه، مديركل اداره فرهنگ و ارشاد اسال
  )ها نماينده رؤساي دانشگاه آموزش و پرورش،

ظامي، مديركل اداره فرمانده نيروي انت: اعضاء( )استراتژيك جزاير و ارتش صنايع،( ويژه مناطق فرهنگ -

گي به امور اهل سنت، اطالعات، معاون عمراني استانداري، معاونت سياسي استانداري، مسئوول دفتر رسيد
  )ولي فقيه در ارتش و سپاه دفتر نمايندگي ولمسؤ

  

  شهرستاني و استاني جلسات ساليانه تقويم تدوين. 5

  مرتبط ايه دستگاه و استان در عمومي فرهنگي مراكز سازي فعال. 6

  جلسات موضوعات با مناسب ،فرهنگي نخبگان و ها شخصيت از دعوت. 7

  بودجه و ريزي برنامه معاونت با يتخصيص يهماهنگ و الزم اعتبارات مينتخ. 8

  آن  قانوني موانع رفع و مصوبات پيگيري. 9

  تجلسا در اعضا محور دانايي و جدي حضور و كاري و اعتقادي دتعه و انگيزه ايجاد. 10

  

  :كه است ذكر شايان

  اخير سال در عمومي فرهنگ شوراي تحول ينمودار و موضوعي گزارش -

  آن رفع راهكارهاي و  و قوت ضعف و فرصت و آسيب يآمايش جامع نقشه -

  استان فرهنگي تحول جامع نقشه -

  محور مسجد فرهنگي هدايت طرح -

  

تواند  مي شود، اعمال جغرافيا يك در فرهنگي مديريت و طراحي اگر ترديد بي .دگرد عزيزان تقديم مي شما خدمت

 بنيان دانش امور از بسياري و در ديگر مناطق باشدتصحيح و بومي سازي آن  و تكميل،الگويي براي كار فرهنگي 

   .مي گردد دسترس قابل فرهنگي
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  )ايران عمومي فرهنگ شوراي كارآمد لتحو ساحت در پيشنهادات( :دوم بخش

 جايگاه دارايفرهنگ عمومي ايران  مديريتو  طراحي قلب و عقل عنوان به كشور عمومي فرهنگ مركزي شوراي

 حضرت رهبري معظم مقام  انديشه و نگاه اساس بر بنيان دانش يتحول نيازمند جهت به اين  ،باشد مي اي ويژه بسيار

 مهندسي و نظارت مديريت، ريزي، برنامه و طراحي: عرصه چهار در )عاليهال بركاته  دامت( اي خامنه العظمي اهللا آيت

 ،ملي و ديني فرهنگ تراث از صيانت و حفظ مشخصِ اهداف با كشور فرهنگي نياز مورد نوين هاي پروژه توليد زبا

  .باشد مي فرهنگي مقدس دفاع و عمومي فرهنگ سطح ارتقاي

  

  ريزي برنامه و طراحي. 1

 و اصيل فرهنگي هيافتار بنيان و دانش كارشناسي باشد، مي صحيح فرهنگي سامانه يگير شكل اساس ،ريزي برنامه

 شوراي در لتحو جهت اين به باشد مي فرهنگي جلوي به رو حركت راه تنها اسالمي هاي آموزه با منطبق اسالمي

  :است وريام نيازمند زمينه اين در كشور عمومي فرهنگ

 انداز چشم سند در رهبري مقام معظم فرامين فرهنگي با منطبق ايران ميعمو فرهنگ انداز چشم سند تدوين. 1- 1

  .1404 ايران پيشرفت ايراني - اسالمي الگوي پيشرفت

جهت نداشتن سند چشم انداز، هم اينك شوراي فرهنگ عمومي ايران دچار روزمرگي، ايستايي و جزئي كاري  به

  .گرديده و اين امر نيز به سراسر كشور سرايت نموده است

 نموداري تنظيم و ايران كالن جغرافياي در قوت و ضعف و فرصت و آسيب عمومي فرهنگ مايشيآ نقشه تهيه. 1- 2

  .آن

است كه عدم تنظيم و تدوين نقشه جامع آمايشي فرهنگ عمومي موجب عدم شناسايي آسيب هاي  شايان توجه

دانش بنيان در اين موجود و محتمل در فضاي ايران گرديده و به اين خاطر مبارزه با تهاجم فرهنگي به صورت 

  .حوزه مقدور نمي باشد

همچنين برنامه ريزي  و ،قوت و فرصت به آن يلتبد فرهنگي و ضعف و تهديد از رفت برون راهكارهاي طرحي. 1- 3

  .اي منطقه و ملي سطحدو  در فرهنگي هاي فرصت از استفاده و ها قوت تقويت براي

  .نياز مورد افزاري سخت منابع و واليي مبتكر، كارآمد، فرهنگي يمنابع انسان پيشرفت و توسعه بسته تنظيم. 1- 4

   .كشور فرهنگي هاي نهاد مختلف سطوح رد فرهنگي مديريت هندسه ساختار طراحي. 1- 5
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  اجرايي مديريت. 2

 لتحو و باشد مي موفقيت مهم اركان از يكي شده كارشناسي و مصوب هاي اجراي برنامه ساحت در كارآمد مديريت

اين  تأثيرگذاري سطح ارتقاي عوامل از يكي كشور عمومي فرهنگ شوراي اداري ساختار و مديريتي نگاه نوع در

  :شود مي اشاره زمينه اين در مديريتي هاي شاخصه و نيازها ينك برخي ازا هم. بود واهدخ شورا

  .كشور سطح در مؤثر و كوچك ،كارآمد و اداري منسجم التيتشك ايجاد. 2- 1

  .نياز مورد فرهنگي نوين هايپروژه  بازتوليد سفارش و نظارت ،هدايت. 2- 2

  .سطح استان ها آن در سازي بومي و نگيفره ملي كالن پيشنهادات و مصوبات ارائه. 2- 3

   .اي منطقه و سطح ملي در عمومي فرهنگ هاي يشهما طراحي. 2- 4

 هاي اجالسيه و مراكز ايجادو  )مركزي و غربي شرقي، جنوبي، شمالي،( منطقه به پنج كشور يفرهنگ تقسيم. 2- 5

  .اي منطقه

  .فرهنگي انقالب عالي شوراي با كارآمد هينه وب ارتباط. 2- 6

  .و اجالسيه ها جلسات برگزاري جهت عمومي فرهنگ شوراي ساليانه تقويم طراحي. 2- 7

  .الزم تذكراتاستان ها و هدايت و  عمومي فرهنگ شوراي عملكردهاي بررسي. 2- 8

  .كشور عمومي فرهنگ فكر اتاق مديريت و فرهنگي نخبگان جذب و شناسايي. 2- 9

  .فرهنگي مقدس دفاعو طراحي  استكبار انهج فرهنگي تهاجم نوع و تحوالت بررسي. 10-2
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  نظارت. 3

 فرهنگي هاي پروژه اجراي در قوت و ضعف نقاط كشف و ايران عمومي فرهنگ  حوزه در فرهنگي ارزيابي و بررسي

 تأثيرگذار ها قوت تقويت و اشتباهات تصحيح ،ها كاستي جبران در تواند مي مناسب راهكارهاي ارائه و تذكر و مصوب

  :شود مي اشاره نظارتي امور از برخي به اينك هم كه اشدب

  .فرهنگي مصوبات اجراي در ها استان و كشور عمومي فرهنگ شوراي وضعيت از ارزيابي و بررسي. 3- 1

 و هاآن بندي اولويت و فرهنگي كمبودهاي و يفرهنگ مختلف هاي حوزه در كارشناسانه هاي بررسي و تحقيق. 3- 2

  .فرهنگي فكر اتاق به ارائه

  .هاآن ارزيابي و بررسي و فرهنگي ساالنه و ساالنه نيم گزارشات اخذ. 3- 3

  .ربط ذي مراكز به  آن هاي كاستي و ضعف ارائه و ملي رسانه ويژه به فرهنگي هاي رسانه كارشناسانه بررسي. 3- 4

   .فرهنگي فكر به اتاق آن ارائه و جامعه فرهنگي هاي فرصت كشف. 3- 5
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  فرهنگي فكر اتاق. 4

 فرهنگ غني هاي آموزه بر تسلط با كشور فرهنگي نخبگان حضور با عمومي فرهنگ شوراي يكارشناس گروه كار

 تواند مي فرهنگي دشمن تهاجم نوع دقيق شناخت و اجتماعي شناسي فرهنگي روان و شناسي جامعه دانش و اسالمي

 الزم يامور جهت بدين نمايد؛ كشور فرهنگي فضاي به مؤثري بسيار خدمات كشور عمومي فرهنگعقل  به عنوان

  :شود مي اشاره هاآن از برخي به كه است

  .كشور سراسر نگيهفر قوت و ضعف فرصت، و آسيب مايشيآ نقشه تهيه. 4- 1

  .ايران عمومي فرهنگ جامع نقشه تدوين. 4- 2

  .فرهنگي پردازي نظريه هاي كرسي ايجاد. 4- 3

  .فرهنگي نيازهاي اقتضاي به فرهنگي يننو هاي پروژه توليد باز. 4- 4

  .فرهنگي پيشنهادات طرح ها و كارشناسي و بررسي. 4- 5

  .نياز مورد يفرهنگ افزارهاي نرم سفارش و طراحي. 4- 6

  .فرهنگي هاي پيوست ايرجا و قانوني طراحي. 4- 7

  .كشور فرهنگي جامع نقشه در آن جايگاه و عمومي فرهنگ مهندسي. 4- 8

  .هاآن از يفرهنگ هنهبي استفاده طراحي و وجودم افزاري نرم و افزاري سخت هاي تظرفي بررسي. 4- 9

  .باره اين در ويژه طراحي و عمومي منطقه اي و ي دوشاخصه با فرهنگي هاي اولويت ارزيابي. 10-4

  .آنان با مبارزه يافتهر ي ارائه و دشمنان فرهنگي تهاجم نوع بررسي. 11-4

  .عمومي سطح در آن ياجراي ريزي برنامه و الييو سياسي فرهنگ طراحي. 12-4
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  خاتمـه

  

  ها  استان عمومي فرهنگ شوراي يو فراروهاي موجود   آسيب

  

جدي نموده است كه  ركودهم اينك شوراي فرهنگ عمومي در استان، داراي آسيب هايي است كه آنها را دچار 
  :برخي از آنها بيان مي گردد

  .به مقوله فرهنگ عمومي اجرايي نوالمسئو تجدي تمركز و عدم. 1

و تحت الشعاع قرار گرفتن حوزه  خويشكاري حوزه هاي  در نمسئووال العاده فوق كاري فشار وگستردگي . 2
  .فرهنگ عمومي

   .اكثري موجبهقضيه  به شكل يفرهنگ دانش داشتنن. 3

  .اعضاء بودن شغله چند. 4

  .جلسه وضوعم پيرامون الزم هاي بررسي و مطالعه نداشتن. 5

  .در ساختار فرهنگ عمومي استان و برنامه هاي ابالغي كارشناسانه از مركز فرهنگي كالن استراتژي نداشتن. 6

  .استاندار و فقيه ولي نماينده مثل ها شخصيت قدرت مديريت به اجرايي بودن وابسته. 7

  .نمدو ريزي برنامه مبناي بر تابع هاي شهرستان اب استان مركز پيوستگي عدم. 8

  .و هدايت كالن انديشي آنها ها استان مراكز با مركز فرهنگي قوي ارتباط نداشتن. 9

 نداشتن و نهاد يفرهنگ گروه كارتوسط  فرهنگي هاي پروژه حذف يا و الزم اعتبارات و كافي بودجه نداشتن. 10
  .مصوب ياعتبار رديف

ها  يت ذاتي دستگاهمسئوول قوانين و تنافييا  و مصوبات نگرفتن جدي و تعلل جهت مصوبات شدن ياجراي عدم. 11
   .عفاف و حجاب مسئله مثل مركز از اجرا حكم صدور عدم و يا

  .بانغائ با اداري قاطع برخورد عدم. 12

  .عمومي فرهنگ شوراي ارجاعات كارشناسي سازي، تصميم موضوعات شناسايي جهت فرهنگي اتاق فكر نبود. 13

  .اي دبيرخانه جامع مشخصات با ارآمدك و قوي دبيرخانه نداشتن. 14

  .فرهنگي انقالب شوراي توسط آن مصوب قوانين به ها استان عمومي فرهنگ شوراي هرئيس آشنايي هيأت عدم. 15



١١ 

 

  پيشنهادها

  .ها استان مراكز با كشور عمومي فرهنگ شوراي كارا بين و منطقي ارتباط. 1

  .ت و تذكرات الزم توسط شوراي فرهنگ عمومي كشورو ارائه هداي كشور فرهنگي فضاي بر مؤثر نظارت. 2

  .ها استان مراكز در فرهنگي الزم مديريتاعمال . 3

كارشناسي، برنامه ريزي، مديريت، نظارت و بازتوليد پروژه هاي ( فرهنگي مختلف عرصه هاي در يبنيان دانش. 4

  .)نوين فرهنگي

  .الزم دانش و كافي وقت صرف با استان و عمومي فرهنگ شوراي در نگيهفر مدكارآ انساني منابع جذب و توليد. 5

  .مناسب اعتبارات اختصاص. 6

  .فرهنگ عمومي يهاشورا كردن عمل آماري و بودن شكلي از رفت برون. 7

  .فرهنگي انقالب عالي شوراي مصوب فرهنگي قوانين بر تأكيد با مصوبات شدن اجرايي. 8

  .در استان ها آن سازي بومي و ر كشورد كالن فرهنگي مهندسي و الزم هاي طراحي. 9

  .پيگيري و اجرا ، تصويب،طراحي بين قانوني ارتباط ايجاد. 10

  .ايجاد دبيرخانه قوي فرهنگي. 11

  .تشكيل كارگروه نخبگان فرهنگي جهت كارشناسي و برنامه ريزي. 12

  

نصيب  أابت حضرت مهدي طول عمر با عزت و صح را نزديك گرداند، أ خداوند ظهور حضرت بقيه اهللا األعظم

بگرداند، شهدا و امام شهدا را با شهداي گرانقدر كربال محشور بفرمايد، موفقيت شما را از خداوند  مقام معظم رهبري

   .متعال خواستارم

  

  وا���م ���� و رمح
 ا� و �����

  

 


