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اصول و مبانی روش های 

اجرایی گسترش فرهنگ عفاف

جلسه ۴۱۳ 
مورخ ۱۳76/۱۱/۱۴  

شوراي عالي انقالب فرهنگي 

شرح:

برای آنکه روش های اجرایی دستگاههای مختلف در اهتمام 
به تقویت عفاف و حجاب، منطقی و جامع و هماهنگ و 
تابع یک سلسله اصول و مبانی باشد، به این اصول و مبانی 

فهرست وار اشاره می شود:



6

۱- عفاف و حجاب از نتایج و مظاهر ایمان و تقوی است. 
بنابراین برای تقویت آن باید در درجه اول به تحکیم ایمان 
و تقویت باورهای دینی افراد جامعه که در حکم روح و ریشه 

اخالق و رفتار آنان است، توجه شود.
۲- در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، الزم است به تحکیم 
ارزشها و مفاهیم اخالقی خاصی از قبیل شرم و حیا و آزرم و 
غیرت که با عفاف و حجاب رابطه نزدیک و بی واسطه دارند 
و خود از ثمرات ایمان و تقوی محسوب می شوند و نیز به 
آموزش احکام شرعی مربوط به عفاف و حجاب و آموزش 
صحیح رفتار زن و مرد با یکدیگر در جامعه و خانواده توجه 

کافی مبذول شود.
۳- توضیح و تبیین دائمی فلسفه و فواید عفاف و حجاب در 
زندگی فردی و اجتماعی و بیان آثار و نتایج سوءعدم رعایت 
عفاف و بی حجابی برای درک حقیقت عقالنی و منطقی 

عفاف و حجاب امری ضروری است.
۴- عفاف و حجاب یک امر تربیتی خانواده است و تربیت 
خانوادگی در تثبیت فرهنگ عفاف و حجاب در اندیشه و روح 

افراد، نقش اصلی و عمده را ایفا می کند.
۵- الزم است توجه عموم افراد، خصوصاً جوانان به نقش 
عفاف و حجاب در ایجاد هویت فرهنگی و ملی مستقل 
برای کشور و ملت و همچنین به آثار مثبت سیاسی این 
استقالل جلب و مقاصد دشمنان در ترویج فرهنگ برهنگی 
که خود یکی از راههای تهاجم فرهنگی است با ذکر شواهد 

و نمونه های تاریخی تشریح شود.
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و  اجتماعی  زمینه های  و  ریشه ها  به  است  ۶-ضروری 
اقتصادی ضعف عفاف و حجاب از قبیل روحیه اشرافی گری 
و تجمل پرستی از یک سو و فقر و استیصال مادی از سوی 
ازدواج شرعی و  نیز دشواریهای موجود بر سر راه  دیگر و 
قانونی و تشکیل خانواده توجه شود و با مبارزه و مقابله با این 
ریشه ها و انگیزه ها موجبات ترویج و توسعه عفاف و حجاب 

فراهم شود.
باید بر فعالیتهای  ۷- در توسعه و ترویج عفاف و حجاب 
فرهنگی، آموزشی و تبلیغی تاکید شده سعی شود فضای 
اجتماعی و فرهنگی جامعه و محیط به نحوی ساخته شود که 
افراد به صورتی طبیعی در آن فضا به رعایت عفاف و حجاب 
رغبت نمایند و بدان عادت کنند و از کارهایی که موجب 

بدبینی نسبت به اسالم و نظام اسالمی گردد پرهیز شود.
۸- در توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نباید تنها 
زنان، مخاطب قرار گیرند و نقش و مسوولیت مردان فراموش 
شود بلکه باید عفاف و حجاب به عنوان امری که به هر دو 

جنس زن و مرد مربوط می شود، تلقی شود.
۹ -الزم است در معرفی اسوه ها و الگوها در جامعه، به عفاف 
و حجاب به عنوان یک ارزش، عنایت کافی شود و در تبلیغات 
و نیز در آثار ادبی و هنری شان و منزلت انسانی زنان و ارزش 

حجاب مورد توجه قرار گیرد.
۱۰- تبلیغ عفاف و حجاب باید چنان باشد که خود موجب 
بدآموزی و اشاعه فحشا نشود و دراین امر، می باید مقتضیات 

سنی، روحی و فرهنگی مخاطبان موردتوجه قرار گیرد.
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۱۱- در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب الزم است میان 
فعالیتهای فرهنگی، ارشادی و اجرایی، همسویی و هماهنگی 
وجود داشته باشد و برنامه ها و اقدامات انجام شده به صورتی 

مستمر موردنظارت و ارزیابی قرار گیرد.
به  بیشتر  باید  حجاب  و  عفاف  ترویج  و  تبلیغ  در   -۱۲
جنبه های مثبت تکیه شود و شیوه ها و طرز بیان دوستانه 
و مودبانه به کار گرفته شود و واکنش نسبت به عدم رعایت 
عفاف و بی حجابی باید تابع مقررات و محدود به حدود قانون 

باشد و از برخوردهای خشن و اهانت آمیز خودداری شود.
۱۳- مدیران و مسئوالن باید از آگاهی و حساسیت الزم 
نسبت به مسأله عفاف و حجاب برخوردار باشند و مخصوصًا 
باید به آموزش صحیح مجریان تبلیغ و پاسداری از عفاف و 

حجاب اولویت داده شود.
۱۴- در شهرسازی و معماری باید فرهنگ عفاف و حجاب 
مدنظر قرار گیرد و محیط کار و نوع برنامه ها و استفاده از 
وسایل و امکانات به نحوی نباشد که خود موجب اختالط 

نامناسب زن و مرد شود.
به نوع کار  باید  ۱۵- در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 
و شرایط مقتضیات محیط زندگی و خصوصیات اقلیمی و 
سنتها و آداب محلی و منطقه ای مربوط به لباس و پوشش، 
با رعایت اصل حکم فقهی حجاب توجه شود و ضمن قائل 
و  کاملترین  عنوان  به  چادر  برای  احترام  و  حرمت  شدن 
رایج ترین نوع حجاب و تشویق آن به دور از افراط و تفریط، 
از الزام همگان به استفاده از یک نوع، رنگ و شکل خاص 
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خودداری شود. )مراکز اداری، آموزشی و درمانی تابع ضوابط 
خاص خود می باشند(.

۱۶- به موازات اهتمام نسبت به عفاف و حجاب و تبلیغ و 
ترویج آن باید تدابیری اتخاذ شود تا چادر و انواع لباس هایی 
از آنها الزمه رعایت عفاف و حجاب است به  که استفاده 

آسانی و با هزینه ای معقول و منطقی قابل تامین باشد.
بند در جلسه ۴۱۳ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۴  این اصول در ۱۶ 

شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب نهایی رسید. 

سید محمد خاتمی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی



10

مصوبه راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف

جلسه 566 
مورخ ۱۳8۴/5/۴ 

شوراي عالي انقالب فرهنگي 

شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه ۵۶۶ مورخ ۸۴/۵/۴ 
گسترش  اجرایي  روش هاي  مباني  و  اصول  چارچوب  در 
 )۷۶/۱۱/۱۴ مورخ   ۴۱۳ جلسه  )مصوب  عفاف  فرهنگ 
راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف را به شرح ذیل تصویب 

نمود: 
۱ـ توسعة فرهنگ کنکاش و تفکر در مفاهیم دیني توسط 

جوانان به منظور پذیرش دروني و قلبي و عمل به آنها.
۲ـ تبیین دائمي جایگاه واال و پر اعتبار زن در اسالم و مقایسه 
آن با سایر مکاتب به منظور احساس برتري شخصیت زن 
مسلمان نسبت به زنان سایر مکاتب و پرهیز از روي آوردن 

به جاذبه ها و شخصیت هاي کاذب.
۳ـ تقویت بنیة اعتقادي، اخالقي و اصول و مباني تربیت 
براي والدین، خصوصاً مادران نسبت به امر عفاف و حجاب 
و ایجاد حساسیت در آنها نسبت به آسیب هاي ناشي از عدم 

رعایت آن براي خود، خانواده و فرزندان.
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۴ـ اتخاذ تدابیر مناسب جهت جذب، تربیت و به کارگیري 
نیروي انساني شایسته نظیر مدیران، معلمین و اساتید معتقد 
و عامل به رعایت حجاب و عفاف در کلیة مراکز اداري و 

آموزشي.
۵ـ تبیین آموزه هاي دیني در خصوص ضرورت رعایت اصول 
حیا و عفت متناسب با قابلیت ها و ویژگي هاي زنان و مردان 

و ایجاد تعادل در روابط اجتماعي آنها.
۶ـ احیاء و ترویج سنت حسنه امر به معروف و نهي از منکر؛

۷ـ ارتقاء سطح آگاهي جوانان در خصوص ارتباطات صحیح 
انساني و اخالقي بین آنها و حفظ حدود عفاف و حجاب در 

جامعه و خانواده.
۸ـ تبیین فلسفه و پیامدهاي مثبت فرهنگي اجتماعي، رواني 
و اخالقي عفاف و حجاب درعرصه هاي مختلف زندگي و 
بنیان هاي  کردن  سست  در  آن  رعایت  عدم  منفي  اثرات 

اخالقي خانواده و جامعه.
۹ـ تبیین دیدگاه اسالم در خصوص عفاف، پوشش، حجاب 
و ضرورت بیان ، فلسفه، احکام و دستاوردهاي مثبت رعایت 
آن در جامعه متناسب با شرایط سني جوانان و نوجوانان با 

شیوه هاي جذاب.
۱۰ـ توجه دادن به رعایت و نیز باور پوشش نه به عنوان 
یک اجبار اجتماعي بلکه به عنوان یک ارزش انساني، دیني 
و معنوي و یک باور قلبي جهت مصونیت از زشتي ها و 

آسیب هاي اجتماعي.
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۱۱ـ افزایش آگاهي والدین نسبت به رعایت حجاب و عفاف 
خصوصاً در خانواده و نقش الگویي آنان در این امر.

نیازهاي  تأمین  به  نهاد خانواده نسبت  اهتمام جدي  ۱۲ـ 
عاطفي و شخصیتي فرزندان به ویژه دختران و تأثیر آن در 

شکل گیري هویت دیني و اجتماعي آنها.
۱۳ـ تبیین نقش عفاف و حجاب در تقویت هویت ملي و 
فرهنگي جوانان و تأثیر آن بر استقالل فرهنگي و سیاسي 

کشور.
به  آنان  رویکرد  در  جوانان  در  تعادل  روحیه  تقویت  ۱۴ـ 
پیامدهاي  و  اثرات  منطقي  و  مستدل  بیان  و  مدگرایي 
مدگرایي افراطي و پرهیز از تقلید کورکورانه از مد هاي غربي 

و تقویت مدگرایي ملي.
هاي  نشانه  و  فرهنگي  و  تاریخي  ریشه هاي  تبیین  ۱۵ـ 
روشن از وجود حجاب و پوشش در ادیان الهي و جوامع 

داراي سابقه تاریخي و تمدن فرهنگي.
۱۶ـ زمینه سازي اجتماعي مناسب براي دختران و پسران 
جهت کشف، هدایت و بروز قابلیت ها و توانمندیها و تأمین 
بروز جلوه گري هاي  از  به منظور جلوگیري  مطالبات خود 

نامناسب در حیطة فرهنگ عفاف و حجاب.
۱۷ـ اختصاص بخشي از موضوعات تحقیقاتي به بررسي 
»زمینه، علل و موانع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در 
جامعه« و بررسي تأثیرات محصوالت فرهنگي کشور بر این 

موضوع.
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۱۸ـ تشویق و ترغیب خانواده ها و جوانان به ازدواج آسان و 
آشنا نمودن آنان با معیارهاي شرعي انتخاب همسر، حقوق و 
وظایف یکدیگر، تقویت روحیة ساده زیستي و قناعت پیشگي 

در زندگي.
۱۹ـ تقویت هماهنگي بین دستگاه هاي ذیربط در برنامه ریزي 
اقتصادي،  مشکالت  رفع  جهت  الزم  امکانات  تأمین  و 

اجتماعي و فرهنگي موجود بر سر راه ازدواج جوانان.
جلب  منظور  به  ازدواج  بنیادهاي  فعالیت هاي  توسعة  ۲۰ـ 

مساعدت دولت و خیرین در امر ازدواج جوانان.
توانمندي هاي  و  و حرفه اي  فني  مهارت هاي  ارتقاي  ۲۱ـ 
جوانان جهت توسعة طرح هاي خود اشتغالي و آشنایي با بازار 
کار و زمینه هاي مختلف فعالیت به عنوان زمینه ساز ازدواج، 

تشکیل خانواده و نهایتاً توسعة فرهنگ عفاف.
رسانه هاي  کلیة  و  فرهنگي  مراکز  جدي  اهتمام  ۲۲ـ 
کشور نسبت به ارائه الگوي مطلوب از عفاف و حجاب در 
محصوالت فرهنگي خود )فیلم، سریال، تئاتر و…( و پرهیز 

از ایجاد تضاد و تناقض براي جوانان در این امر.
۲۳ـ جذب، تربیت و بکارگیري نیروي انساني آگاه و عامل به 
مباني دیني عفاف و حجاب در برنامه هاي فرهنگي و تبلیغي.

۲۴ـ جهت دهي و تقویت امر عفاف و حجاب با استفاده از 
قابلیت ها و ظرفیت سازمان ها، احزاب، تشکل هاي غیردولتي 

و هیئت هاي مذهبي در کشور.
۲۵ـ هدایت تبلیغات تجاري به سوي استقالل فرهنگي و 

اقتصادي.
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فرهنگ  مباني  و  اصول  به  آشنا  مبلغان  ۲۶ـ سازماندهي 
عفاف و حجاب به روش هاي صحیح تبلیغ و استفاده بهینه 

از آنها در مجامع دیني و خودجوش مردمي.
۲۷ـ نظارت دقیق و همه جانبه در امر تولید و نشر کتاب، 
مطبوعات و مجالت سینمایي در خصوص رعایت حریم 

عفاف و حجاب از نظر محتوایي و شکلي.
۲۸ـ تبیین ضرورت رعایت حجاب و عفاف توسط زنان و 
مردان در برنامه هاي فرهنگي، تبلیغي و هنري و پرهیز از 

یک سونگري.
۲۹ـ الگوسازي و ایجاد گرایشات عمیق و پایدار نسبت به امر 
حجاب و عفاف از طریق معرفي سیره عملي معصومین )ع(، 
بزرگان علمي و ادبي و فرهنگي، منطبق با مقتضیات زمان و 

مکان و شرایط سني جوانان.
۳۰ـ تبیین عدم مغایرت پوشیدگي، حجاب و عفاف با حضور 
و فعالیت هاي اجتماعي زنان و رفع شبهه تعارض بین آن دو.

۳۱ـ توسعة ارتباطات و تبادل اطالعات بین دستگاه هاي 
مختلف آموزشي، فرهنگي و تبلیغي در جهت تبیین و تعیین 
حدود و ضوابط هماهنگ در رعایت عفاف و حجاب در ارائه 

برنامه ها و کاالهاي فرهنگي.
۳۲ـ تربیت و توسعة نیروي انساني مؤمن، کارآمد و آشنا به 
مسائل فرهنگي ـ تبلیغي در امر عفاف و حجاب و پرهیز 

ازبرخورد هاي خشن، فیزیکي و تحقیر آمیز با متخلفین.
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برخورد  پایدار در  و  ۳۳ـ هماهنگي و وحدت رویه مستمر 
با ناهنجار ي هاي فرهنگي توسط دستگاه هاي مختلف در 

چارچوب قانون.
۳۴ـ ارتقاي سطح آگاهي وایجاد حساسیت در مدیران نسبت 
به توسعة فرهنگ عفاف و حاکمیت ارزش هاي اخالقي در 

مجموعه هاي تحت مسئولیت آنها.
۳۵ـ طراحي و اجراي فعالیت هاي فرهنگي در مراکز تبلیغي، 

آموزشي و فرهنگي در راستاي توسعة امر عفاف و حجاب.
مناسب سازي  به  نسبت  مدیران  و  مسئولین  ترغیب  ۳۶ـ 
فیزیکي و فرهنگي محیط کار در ادرات، بانک ها، مدارس، 

دانشگاه ها، شرکت هاي خصوصي براي شاغلین و مراجعین.
۳۷ـ توسعه و تنوع بخشي به الگو هاي مناسب حجاب و تبلیغ 
آن توسط رسانه ها به منظور اقناع روحیه تنوع طلبي و حس 
زیبا شناختي جوانان ضمن ترویج و تشویق چادر به عنوان 
حجاب برتر و پرهیز از تحمیل و اجباري کردن یک الگوي 

ثابت از حجاب.
۳۸ـ توجه دستگاه ها و نهاد هاي فرهنگساز به مد به عنوان 
مؤلفه اي نوین و تأثیر گذار در جهت دهي به نوع پوشش و 

آراستگي جوانان.
۳۹ـ تشویق وترغیب و تبلیغ نماد ها و الگو هاي لباس ایراني و 
بومي مناطق مختلف کشور و ممانعت از تبلیغ الگو هاي مغایر 

با فرهنگ ایرانيـ  اسالمي.
۴۰ـ اتخاذ تدابیر الزم جهت تولید و توزیع اقالم مورد نیاز 

جامعه در رعایت حجاب.
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۴۱ـ ایجاد زمینه هاي دسترسي عمومي به پارچه و لباس 
منطبق با الگو هاي ایراني ـ اسالمي و حمایت از طراحان 

و تولید کنندگان آن.
۴۲ـ ایجاد زمینة تبادل فرهنگي ملل اسالمي از طریق ارائه 

الگو ها ونماد هاي پارچه و لباس ایرانيـ  اسالمي.
تولید  براي  رقابلت  امکان  زمینه هاي  ساختن  فراهم  ۴۳ـ 

کنندگان داخلي و حمایت مالي از آنها.
۴۴ـ تقویت فرهنگ استفاده از پارچه و لباس هاي منطبق با 

الگو هاي ایرانيـ  اسالمي.
۴۵ـ تهیة مقررات الزم براي جلوگیري از واردات پارچه و 

لباس غیر متناسب با فرهنگ عفاف و حجاب.
۴۶ـ به منظور ایجاد هماهنگي بین دستگاه هاي اجرایي و 
سایر اشخاص حقیقي و حقوقي فعال در امر ترویج و گسترش 
فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه کمیته ترویج و گسترش 
ارشاد  و  وزارت فرهنگ  در  ترکیب ذیل  با  فرهنگ عفاف 
اسالمي تشکیل خواهد شد و گزارش عملکرد آن هر شش 
ماه یکبار به شوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه خواهد گردید.

۱ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي ) رئیس کمیته(
۲ـ رئیس سازمان تبلیغات اسالمي ) نائب رئیس کمیته(

۳ـ دبیر شوراي فرهنگ عمومي )دبیر کمیته(
۴ـ نماینده سازمان ملي جوانان

۵ـ نماینده وزارت اطالعات
۶ـ نماینده  نیروي انتظامي

۷ـ نماینده وزارت کشور
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۸ـ نماینده کمیسیون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي 
۹ـ نماینده وزارت آموزش وپرورش 

۱۰ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري
۱۱ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

۱۲ـ نماینده سازمان صدا و سیما
۱۳ـ نماینده وزارت بازرگاني

۱۴ـ نماینده ستاد امر به معروف و نهي از منکر 
۱۵ـ نماینده شوراي فرهنگي اجتماعي زنان

۱۶ـ نماینده سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران
۱۷ـ نماینده وزارت مسکن وشهرسازي

۱۸ـ نماینده وزارت اقتصاد و دارایي
۱۹ـ نماینده وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

۲۰ـ نماینده گمرگ جمهوري اسالمي ایران
۲۱ـ نماینده سازمان تربیت بدني

۲۲ـ نماینده مرکز امور مشارکت زنان
موظف  عفاف  فرهنگ  گسترش  و  ترویج  کمیتة  ۴۷ـ 
و  آیین نامه ها  راهکار ها،  ماه  دو  مدت  ظرف  حداکثر  است 
دستورالعمل هاي اجرایي و نقش دستگاه هاي ذیربط در این 
خصوص را تهیه و تصویب نموده و به اطالع شوراي عالي 

انقالب فرهنگي برساند.
سید محمد خاتمی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی
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سياست ها و راهكارهاي اجرایي 

گسترش فرهنگ عفاف و حجاب 

جلسه ۴27 
مورخ ۱۳8۴/۱0/۱۳

 شوراي فرهنگ عمومي

مقدمه: 

     »حجاب« از ارزنده ترین نمودهاي فرهنگي، اجتماعي در 
تمدن ایرانيـ  اسالمي مي باشد، که پیشینه آن به قبل از ورود 
اسالم مي رسد، اما در فرهنگ اسالمي به اوج تعالي و منتهاي 

ارزش و اعتبار خود مي رسد.
    حجاب و عفاف پدیدة مذهبي ـ ارزشي مهمي در تعالیم 
اسالمي مي باشد و توجه به زمینه هاي فرهنگي ـ اجتماعي 
به عنوان بستر آن بسیار شایسته و الزم مي نماید و اشاعه 
و تعمیق آن نیازمند آموزش هاي بنیادین و مداوم در خانواده، 

مدرسه، دانشگاه و اجتماع است. 
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     بدیهي است که در کنار شرایط مساعد اجتماعي براي 
ارزش تلقي کردن و الگوپذیري این فرهنگ، نیازمند دروني 
شک  بدون  مي باشد.  افراد  وجود  در  آن  شدن  نهادینه  و 
رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدي همة 

نهادها و دستگاه ها به صورت مستمر و هدفمند مي باشد. 

 سياست ها و راهكارها 

در  عفاف  و  حجاب  موضوع  قراردادن  اولویت  در  ۱ـ 
برنامه هاي دستگاه هاي اجرایي  کشور براي مقابله با روند 

فزاینده بدحجابي.
۲ـ ابالغ روش هاي اجرایي و تعیین ضوابط و هنجارهاي 
در بخش هاي  افراد  پوشش  و  لباس  نوع  مورد  در  روشن 

رسمي و اداري کشور.
۳ـ  نظارت بر رعایت حریم حجاب وعفاف در سازمان هاي 
دولتي و عمومي و نظارت و تأکید بر ضرورت رعایت سادگي 
و پوشش و فرم هاي اسالمي وحضور ساده و بي آرایش در 

محیط کار به دلیل تأثیر منفي بر مراجعین.
ترویج  جهت  مناسب  فرهنگي  استانداردهاي  تعریف  ۴ـ 
فراهم  و  ملي  و  دیني  فرهنگ  با  منطبق  فرهنگ عفاف 
کردن زمینه هاي الزم براي ترویج الگوهاي مناسب پوشش 

اسالمي توسط نهادهاي الگوده.
۵ـ ایجاد مراکز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازي، ارائه 
مدل هاي مناسب و متنوع و ایجاد رقابت سالم در این زمینه 

بین افراد.  
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۶ـ وضع قوانین و مقررات الزم براي اصالح وضعیت پوشش 
در جامعه.

پوشش  ترویج  براي  قانوني  مراجع  تقویت  و  ۷ـ گسترش 
اسالمي در جامعه.

۸ـ اصالت بخشي به فرهنگ عفاف از طریق محصوالت 
متنوع فرهنگي، هنري متناسب.

۹ـ رعایت حجاب و حفظ شئونات اسالمي از سوي مدیران، 
مسئولین حکومتي و خانواده هاي آنان و تدوین شاخص هایي 

در این زمینه براي گزینش مدیران.
۱۰ـ رفع اشکاالت قانوني در نحوه تولید، توزیع و عرضه 

پوشاک داخلي و خارجي.
۱۱ـ پیگیري نحوه اجراي طرح گسترش فرهنگ عفاف به 
صورت مستمر در جلسات شوراي فرهنگ عمومي استان ها 
و ارائه گزارش هاي منظم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي 

)رئیس کمیته(.
دستگاه هاي  توسط  طرح ها  اجراي  از  دقیق  ارزیابي  ۱۲ـ 
فرهنگي، انتظامي و قضایي براي مقابله با مظاهر بدحجابي 
و یافتن راهکارهاي مناسب توسط کمیته توسعه و ترویج 

فرهنگ عفاف.
۱۳ـ نظارت و ارزیابي عملکرد رسانه هاـ  خصوصاً صدا و سیما 

ـ در ارتباط با الگوهاي تبلیغي آنها و تاثیر آن در جامعه.
۱۴ـ احیاء سّنت حسنه »امر به معروف و نهي از منکر« در 

مورد حجاب و عفاف.
۱۵ـ فراهم کردن زمینه هاي الزم جهت تهیه کتب، نشریات 
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و تولیدات علميـ  فرهنگي به منظور ترویج فرهنگ عفاف 
و پاسخگویي به شبهات موجود در مورد آن. 

۱۶ـ انجام سیاست هاي تشویقي درباره مدیران و کارگزاراني 
که در محیط کار خود اصول عفاف وپوشش اسالمي را 

رعایت مي کنند. 

 وظايف تخصصي دستگاههاي قانون گذار و اجرايي 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

۱ـ هماهنگي و نظارت بر رسانه هاي ارتباط جمعي همانند: 
روزنامه ها، مجالت، محصوالت سمعي و بصري، نمایش ها 

و ... براي توجه به فرهنگ حجاب و عفاف و رعایت آن.
۲ـ حمایت مادي و معنوي از آثار فرهنگي ـ هنري همانند 
تسریع در صدور مجوز، ارائه یارانه و تشویق تولید کنندگان 
آثار فرهنگي و هنرمنداني که راهکارهاي تازه و جذاب در 

راستاي توسعه فرهنگ عفاف ارایه مي نمایند. 
با  که  فرهنگي  کاالهاي  تبلیغ  و  انتشار  از  جلوگیري  ۳ـ 
فرهنگ عفاف و حجاب مغایرت داشته باشد مانند )کتاب، 

فیلم ، نشریات، تئاتر و...(
۴ـ ترویج الگوهاي مناسب براي عفاف و حجاب و ممانعت 
از ترویج فرهنگ مدگرایي منفي در محصوالت و کاالهاي 

فرهنگي. 
۵ـ هماهنگي و همکاري با رسانه هاي جمعي جهت ایجاد 
فرهنگ  اهمیت  به  نسبت  خانواده ها  در  الزم  حساسیت 

حجاب و عفاف.
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۶ـ تولید سمفوني و آثار موسیقیایي متناسب با موضوع عفاف 
وحجاب.

۷ـ برگزاري جشنواره هاي فرهنگيـ  هنري، منطقه اي، ملي 
و بین المللي براي رواج فرهنگ عفاف وحجاب.

و  غیردولتي  فرهنگي  سازمان هاي  ظرفیت  از  استفاده  ۸ـ 
خصوصي  جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب.

۹ـ نظارت فرهنگي بر اینترنت و ایجاد سیاست هاي حمایتي و 
هدایتي به منظور تعمیق فرهنگ عفاف وحجاب و جلوگیري 

از ورود و گسترش مظاهر تهاجم فرهنگي.
اعتقادي فرهنگ  و  تبیین و تحلیل ریشه هاي دیني  ۱۰ـ 
عفاف و حجابـ  به ویژه براي نسل جوانـ  از طریق تولیدات 
ملي، نشست هاي فکري ـ فرهنگي، ایجاد باشگاه اندیشه و 

مانند آن.
۱۱ـ نظارت بر تشکل هاي هنري ـ مردمي، نمایشگاه هاي 
هنري و محافل هنري عمومي مانند: کنسرت ها و نمایشگاه ها 

در جهت رعایت فرهنگ عفاف وحجاب.
۱۲ـ اهتمام الزم براي اجراي قانون »منع استفاده ابزاري از 

تصاویر زنان در مطبوعات«.
۱۳  به عضویت پذیرفتن خانم هاي متعهد و مطلع از مسائل 
عفاف و حجاب در هیأت هاي نظارت بر بازبیني فیلم، کتاب 

و...
تاریخچه ي کشف  مورد  در  فیلم هاي سینمایي  تهیه  ۱۴ـ 

حجاب در ایران  و بررسي علل و عوامل آن.
۱۵ـ استفاده مناسب از لباس هاي اسالمي ـ ملي )حجاب و 
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حجاب برتر( در فیلم هاي سینمایي و استفاده نکردن از این 
پوشش توسط شخصیت هاي منفي و منفور در فیلم ها .

فیلم هاي  در  زنان  حضور  وضعیت  مستمر  ارزیابي  ۱۶ـ 
سینمایي و مطبوعات.

۱۷ـ نظارت دقیق و اصولي بر وضعیت فرهنگي ـ اخالقي 
سالن هاي سینما و مراکز مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي.
۱۸ـ حمایت از انتشار نشریات تخصصي و پوشاک اسالمي 

و سعي در جهاني نمودن این نشریات از طریق اینترنت. 
۱۹ـ  ارتباط مستمر و تبلیغ در جهت گسترش فرهنگ و سنن 
ایرانيـ  اسالمي در بین ایرانیان مقیم خارج از کشور بوسیله 
رایزني  هاي فرهنگي در سفارتخانه هاي ج.ا.ا در سراسر دنیا 

)با همکاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي(.
گروه هاي  اعزام  جهت  در  هماهنگي  و  همکاري  ۲۰ـ 
فرهنگي جهت ترویج و تبلیغ فرهنگ و آداب اسالمي ـ 
ملي براي سایر مللـ  خصوصاً ایرانیان مقیم خارج از کشور 

ـ )با همکاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي(.
۲۱ـ توسعه و گسترش ارتباط فرهنگي ـ اسالمي و ملي بین 
) با همکاري  ایران  سفارتخانه هاي کشورهاي اسالمي در 

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي(.
 وزارت بازرگاني 

۱ـ حمایت عملي از طراحان و تولیدکنندگان پوشاک هاي 
ساده و اسالمي در جهت ایجاد تنوع در الگوهاي پوشش 

اسالمي.
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تولیدي  واحدهاي  عملکرد  بر  مؤثر  و  مستمر  نظارت  ۲ـ 
پوشاک از طریق سازمان هاي مربوطه.

۳ـ حمایت کامل ـ حتي یارانه اي ـ  از واحدهاي تولیدي 
پارچه هاي چادري.

فروشگاه ها،  )شامل  عمومي  تجاري  اماکن  کنترل  ۴ـ 
و  پوشش  نظر  از  و...(  نمایشگاه ها  تجاري،  مجتمع هاي 

بدحجابي.
۵ـ تدوین قوانیني براي ممنوعیت عرضه لباس هاي دست 

دوم خارجي در کشور.
۶ـ اجراي شیوه نامه و ملزم ساختن واحدهاي تولیدي جهت 
نصب نام تجاري)Brand( بر روي پوشاک تولید شده در 

داخل.
واحدهاي  بینش  و  دانش  سطح  ارتقاء  و  اطالع رساني  ۷ـ 
تولیدي، توزیعي، آرایشگاه ها، دستگاه هاي عرضة لوازم بانوان 

در مورد حجاب و عفاف.
۸ ـ حمایت همه جانبه از برگزاري جشنواره هاي ادواري و 
نمایشگاه هاي عرضه البسه و لوازم زنان منطبق با الگوهاي 
ارزشي اسالمي و معرفي واحدهاي نمونه در سطح کشور و 

خارج از کشور.
۹ـ پیشنهاد قوانین مشخص در مدت ۳ ماه براي نظارت بهتر 
بر تولید و توزیع پوشاک و نحوه برخورد با متخلفین واحدهاي 
تولیدي و استانداردسازي آن به شوراي عالي انقالب فرهنگي 

و مجلس شوراي اسالمي.
چیدمان  در  مقررات  مناسب تر  اجراي  براي  اهتمام  ۱۰ـ 
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آرایش/ تزیین ویترین ها و استفاده از مانکن ها جهت حفظ 
حریم عفت عمومي.

۱۱ـ نظارت بر رعایت اصل عفاف در نوع بسته بندي و عدم 
استفاده از تصویرهاي نامناسب در تبلیغات تجاري کاال.

۱۲ـ تهیه احکام شرعي مرتبط با اسناد و آموزش آن به 
اصناف توسط وزارت بازرگاني قبل از اخذ مجوز فعالیت.

ـ  مذهبي  و  ملي  ـ  لباس  نمایشگاه هاي  برگزاري  ۱۳ـ 
جهت ارائه الگوهاي اسالمي و سالم به تولید کنندگان و 

مصرف کنندگان .

 سازمان صدا و سيما 

۱ـ اهتمام ویژه درخصوص معرفي و ترویج فرهنگ عفاف 
به منظور نهادینه سازي و جذاب نمودن آن. 

۲ـ تبیین نقش حجاب و عفاف در افزایش سالمت جامعه و 
بهره وري آن از طریق تولید  برنامه هاي مختلف.

و  نامناسب  پوشش  اصالح  زمینه  در  فرهنگ سازي  ۳ـ 
ارائه راه حل هاي مؤثر و فوري از طریق تولید برنامه هاي 

کارشناسي، گفتمان، تولید فیلم، تیزرهاي تلویزیوني و ... .

۴ـ تبیین و آموزش احکام شرعي حجاب و عفاف و رعایت 
حریم عفاف در خانه و اجتماع و آموزش معیارهاي رفتار 

صحیح زن و مرد جهت برقراري روابط متعادل اجتماعي.
۵ـ به تصویر کشیدن ابعاد شخصیت هاي الهي اسالم چون 
از  نمونه  زنان  و  زینب)س(  حضرت  )س(،  زهرا  حضرت 
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صدر اسالم تا دوران معاصر در مناسبت هاي مذهبي و ملي 
و تأثیر آن در فرهنگ سازي و گسترش ارزش هاي اسالمي 

به صورت جذاب.
۶ـ ترویج الگوهاي مناسب حجاب از طریق تولید فیلم و 
سریال و سایر برنامه هاي تلویزیوني و انجام مناظره علمي، 
فرهنگي و هنري در خصوص فلسفه حجاب و عفاف به 

منظور استحکام بنیه اعتقادي و فرهنگي جوانان.
۷ـ به تصویر کشیدن چهره بانوان محجبة کشورهاي خارجي 
در زمینه هاي مختلف فرهنگي، هنري، اجتماعي و سیاسي از 

طریق برنامه هاي تلویزیون و تهیه فیلم از زندگي آنان .
۸ ـ تهیه فیلم و ارائه تصویر روشن از تاریخچه و خاستگاه 
کشف حجاب در ایران به عنوان یک حرکت سیاسي با هدف 
تخریب بنیان هاي فکري و عقیدتي و رفتاري زنان در جامعه.

۹ـ آموزش و ترویج احکام شرعي حجاب و پوشش بومي 
)منطقه اي( در جغرافیاي جمهوري اسالمي ایران.

۱۰ـ به تصویر کشیدن زنان تحصیل کرده، ممتاز، متعهد و 
باحجاب در فیلم ها و مجموعه هاي هنري و پرهیز از نشان 

دادن آنان در نقش ها و شخصیت هاي عاّمه و کم سواد. 
۱۱ـ نشان دادن وضعیت حقوقي، فرهنگي و اجتماعي زنان در 
غرب و مقایسه آن با وضعیت زنان در ایران به منظور ایجاد 
احساس رضایت خاطر زنان ایراني از فرهنگ دیني و پایبندي 

آگاهانه تر آنان به عفاف و حجاب.
۱۲ـ نشان دادن اثرات منفي فرهنگ مبتذل و غیراخالقي 

غرب در زندگي اجتماعي و خانوادگي.
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منفي  تأثیرات  کاهش  براي  الزم  تمهیدات  انجام  ۱۳ـ 
سریال ها و فیلم هاي خارجي متضاد با فرهنگ اسالمي از 

طریق نقد و بررسي فیلم ها و سریال ها.
۱۴ـ معرفي نمونه هاي عیني از اساتید، مربیان، نفرات اول 
نظر  از   ... و  ایثارگران  خانواده هاي  و  المپیادي ها  کنکور، 

مظاهر عفاف و حجاب و ساده زیستي.
ـ  دختران  خصوصاً  ـ  جوانان  موفقیت هاي  انعکاس  ۱۵ـ 
در ابعاد مختلف با هدف احیا و تقویت شخصیت و منزلت 

اجتماعي آنها.
۱۶ـ تهیه فیلم و گزارش از زندگي زنان فعال در عرصه هاي 
خانوادگي، مدیریتي، علمي، فرهنگي و هنري با محوریت 

موضوع »عفاف و پوشش«.
برگزاري  به  نسبت  جوانان  و  خانواده  ها  نمودن  آشنا  ۱۷ـ 
ازدواج کم هزینه و ساده با توجه به شرایط اقتصادي جامعه.

۱۸ـ بازنگري در شرایط انتخاب فیلم ها وسریال هاي خارجي 
بر اساس مالک هاي حجاب و عفاف.

۱۹ـ تهیه برنامه هاي متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف 
براي کودکان و استفاده از قهرمان هاي عروسکي مطرح 
در کارتون ها و برنامه هاي کودک نظیر )علي کوچولو، کاله 
قرمزي و ... در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با همکاري 

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان( . 
۲۰ـ تهیه برنامه هاي مختلف در خصوص تاریخچه و جایگاه 
پوشش و حجاب در غرب، تبیین علل و عوامل آن و چگونگي 

رواج فرهنگ برهنگي در سده هاي اخیردر آن جوامع.
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۲۱ـ نظارت مستمر بر تبلیغات تجاري به منظور جلوگیري از 
ایجاد روحیه مصرف گرایي و تجمل پرستي به عنوان عوامل 
ترویج بي مباالتي اخالقي و سوق آن به سوي تبلیغات و 

آگهي هاي فرهنگي و اخالقي.
۲۲ـ تدوین سیاست هاي روشن و مشخص در مورد سبک 
لباس و آرایش هنرمندان، مجریان زن و مرد و ... در برنامه ها، 

فیلم هاي سینمایي، تأتر و ... با محوریت عفاف و حجاب.
مورد  در  خانواده ها  به  دقیق  و  مناسب  اطالع رساني  ۲۳ـ 
زنان   خصوص  در  انحرافات  و  اجتماعي  آسیب هاي  علل 
بي سرپرست، کودکان خیاباني، طالق، اعتیاد، فرار دختران و 
نشان دادن عدم رعایت عفاف و حجاب در بروز این  آسیب ها.

۲۴ـ انعکاس عواقب منفي استفاده از فیلم ها، نوارهاي مبتذل 
و حضور در گروه هاي منحرف بر زندگي فردي ـ اجتماعي 
از طریق برنامه هاي مناسب به صورت طبیعي و غیرعمدي. 

۲۵ـ نشان دادن اثرات منفي تأثیر فرهنگ مبتذل و غیراخالقي 
غرب در زندگي اجتماعي نوجوانان به صورت طبیعي.  

۲۶ـ بیان آیات و روایات و توصیه هاي دیني در مورد مسئولیت 
مشترک زن و مرد در رعایت نگاه، رفتار و گفتار.

۲۷ـ اتخاذ سیاست هاي انضباطي در خصوص بازیگران زن 
صدا و سیما و جلوگیري از تجلیل و تبلیغ چهره هایي که در 
مناظر اجتماعي و عمومي با ظاهر و پوشش بد حضور پیدا 

مي کنند.
که  فرهنگي  آثار  کنندگان  تولید  تشویق  و  ترغیب  ۲۸ـ 
راهکارهاي بدیع و جذاب در راستاي تعمیق و توسعه فرهنگ 
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عفاف ارائه نمایند. 
۲۹ـ تجلیل از هنرمندان و فرهنگ سازان متعهد که در اشاعه 

فرهنگ عفاف و حجاب صاحب اثر و نظر مي باشند. 
۳۰ـ افزایش سطح آگاهي خانواده ها از طریق رسانه ملي در 

مورد  اهمیت فرهنگي عفاف و حجاب.
تأثیرگذار در  آثار برجسته و  تولید  ۳۱ـ سفارش ساخت و 

موضوع حجاب.

 نيروي انتظامي 

مالک هاي  و  عفاف  قانوني  ضوابط  و  حدود  اعالم  ۱ـ 
بدحجابي در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن.

۲ـ اهتمام بیشتر به برخورد قانوني و محترمانه. 
تبلیغي  در فضاسازي  ذیربط  با سازمان هاي  ۳ـ همکاري 
و  کوهستان ها  به  منتهي  مسیرهاي  کلیه  در  فرهنگي  و 

تفرج گاه هاي کوهستاني و سایر اماکن عمومي و تفریحي.
۴ـ الزام اتحادیه ها، سندیکاها و صنوف در مقابله با بدحجابي.

۵ـ تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط 
قانوني در اماکن عمومي شهر.

۶ـ پیشنهاد الیحه قانوني به مراجع قانونگذار در خصوص 
رعایت پوشش مناسب در هنگام رانندگي.

۷ـ برخورد قانوني با افراد خیاباني، افراد بدحجاب و باندهاي 
اصلي فساد، فحشا و ... .

اماکن   ۸ـ نظارت و کنترل قانوني و اصولي بر وضعیت 
تفریحي و عمومي نظیر پارک ها، سالن هاي سینما، سالن ها 
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و اماکن ورزشي، کوهستان ها، سواحل دریایي، جزایر، مناطق 
آزاد تجاري، فرودگاه ها، پایانه ها و ... )با مشارکت نهادها و 

دستگاه هاي ذیربط(.
۹ـ اهتمام بیشتر به آگاه سازي جامعه از آثار مثبت اجتماعي 
نتایج منفي عدم رعایت آن  و  و اخالقي حجاب و عفاف 
از طریق خلق آثار فرهنگي، هنري و تبلیغي )با مشارکت 

دستگاه هاي ذیربط(. 
۱۰ـ ممانعت از تولید، توزیع و نمایش محصوالت سمعي و 
بصري غیرمجاز و نمایش لباس هایي که موجب بي عفتي و 

بدحجابي مي شوند.
۱۱ـ کنترل و نظارت جدي بر رعایت حدود و ضوابط قانوني 
عفاف در مجتمع هاي مسکوني، برج ها و شهرک ها از طریق 

مدیریت بر این گونه اماکن.
۱۲ـ توجه و نظارت بر مراکز خطرناک، ویژه و آلوده و اولویت 
دادن به این برنامه ها و مراکز حساس و سلب ابتکار عمل از 

آنان در نفي امنیت اجتماعي زنان. 
۱۳ـ اولویت در بکارگیري زنان مجرب در دستگیري زنان 
متخلف و تحویل دادن آنان به مراکز امنیتي و جلوگیري از 

بازتاب منفي آن در بین مردم.
۱۴ـ الزام برگزار کنندگان جشن ها و مراسم عروسي به رعایت 
شئونات اسالمي و کنترل افراد شرکت کننده در آن و برخورد 

جدي با مراکز غیرقانوني و فاقد مجوز.
۱۵ـ الزام آرایشگاه ها به رعایت ضوابط شرعي و قانوني عفاف 

و کنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراهان وي. 
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شامل:  عمومي  تجاري  اماکن  بر  مستمر  نظارت  ۱۶ـ 
فرودگاه ها و مجتمع هاي مسکوني، نمایشگاه ها و... بر نحوه 
پوشش و بازرسي از این اماکن در رفع بدحجابي )با همکاري 

دستگاه هاي ذیربط(.
نیروهاي آگاه زنان  ۱۷ـ آموزش، ساماندهي و بکارگیري 
جهت  نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع، با 

رعایت حریم و حرمت شخصي افراد.
۱۸ـ کسب اعالم نظر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و 
نیروي انتظامي درخصوص برگزاري هرگونه کنسرت و یا 

جنگ شادي قبل از صدور مجوز.
۱۹ـ توقیف خودروهاي دولتي اي که سرنشینان آن شئونات 

اسالمي را رعایت نمي کنند. 
۲۰ـ اعالم نظر درخصوص فعالیت یا عدم فعالیت بخش هایي 

که مي توانند موجب ترویج فساد شوند. 
۲۱ـ جلوگیري از فعالیت واحدهاي صنفي متخلّف که باعث 

مخدوش کردن عفت عمومي مي شوند. 

 سازمان ملي جوانان 

۱ـ طراحي شیوه هاي کارآمد جهت  گسترش فرهنگ عفاف 
و حجاب در حوزه هاي مرتبط با جوانان.

۲ـ ایجاد ضوابط مشخص به منظور رعایت عفاف توسط 
تشکل هاي غیردولتي جوانان و نظارت بر آنان در این زمینه. 
در  که  غیردولتي  انجمن هاي  و  سازمان ها  از  حمایت  ۳ـ 

گسترش فرهنگ عفاف و حجاب فعالیت مي کنند. 
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۴ـ تبیین و معرفي شیوه ها و راه کارهاي مناسب براي ارتباط 
سالم و پاک جوانان و اهمیت زدایي  از نماد لباس و آرایش 

مبتذل به عنوان شیوه اي براي ارتباط.
۵ـ تحقیق و مطالعه پیرامون اثرات منفي تأثیر فرهنگ فاسد 
و غیراخالقي غرب در زندگي اجتماعي و فردي جوانان )با 

همکاري دستگاه هاي ذیربط(.
۶ـ مطالعه جهت تعیین هنجارهاي روشن در زمینه توسعة 
فرهنگ عفاف متناسب با عالیق جوانان و ارزش هاي جامعه.

۷ـ برنامه ریزي در مورد بهینه سازي فرهنگ عفاف در اوقات 
فراغت با اولویت اجراي برنامه ها به تفکیک دختران و پسران. 
۸ـ در نظرگرفتن معیار عفاف در انجام پیمایش هاي ملي 

جوانان و ارائة گزارش هاي آن به دستگاه هاي مرتبط.
۹ـ انجام پژوهش هاي کاربردي در خصوص توسعه فرهنگ 
عفاف و تعیین سهم و نقش هر دستگاه بر اساس پژوهش هاي 

انجام شده. 
۱۰ـ انجام تحقیقات کاربــردي در خصوص علل اجتماعي 
باالرفتن سن ازدواج و ارائه پیشنهادات مناسب به دستگاه هاي 

ذیربط بر اساس وظایف هر دستگاه.
برنامه هاي  در  جوانان  ازدواج  وضعیت  آسیب شناسي  ۱۱ـ 
مصّوب مربوط و ارائة راهکارهاي مناسب جهت دستیابي به 

اهداف مشخص.
۱۲ـ ایجاد مراکز مشاوره ي محلي ـ با کادر مجرب ـ جهت 
اطالع رساني به خانواد ه ها و جوانان به صورت حضوري، تلفني 

و مکاتبه اي.



33

۱۳ـ برگزاري میزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه 
عفاف و حجاب.

۱۴ـ تشویق و تجلیل از دختران و پسران نخبه و ممتاز و 
معرفي افراد نمونه با توجه به الگوبودن آنها در زمینه پوشش.

 سازمان تبليغات اسالمي 

۱ـ تقویت نظام تبلیغ دیني در دو عرصة سنتي و مدرن در 
تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب.

۲ـ آسیب شناسي و مطالعة توسعه فرهنگ عفاف و حجاب 
در نظام تبلیغي دیني و ایجاد نوآوري در این زمینه.

۳ـ تبیین و تبلیغ جاذبه ها و دافعه هاي برخي مسائل در مورد 
نحوه پوشش و حجاب و گسترش حیا و عفت در خانواده ها. 
۴ـ تأکید بر اقدامات فرهنگيـ  تبلیغيـ  به ویژه با بهره گیري 
از توانمندي هاي رسانه اي و نیروي انساني مبلغ ـ با هدف 
و  عفاف  فرهنگ  توسعه  زمینه  در  مثبت  سازي  فرهنگ 

حجاب.
۵ـ تولید محصوالت فرهنگي، هنري ـ سینمایي، نمایش، 
تجسمي، کتاب، رمان و ...ـ  براي کودکان و بزرگساالن در 

زمینه بسط فرهنگ عفاف و حجاب )توسط حوزه هنري(. 
۶ـ توسعه فضاي پرسش و پاسخ مانند برگزاري میزگرد 
و انجام مناظره در زمینه فرهنگ عفاف و ضوابط شرعي 

حجاب با بکارگیري ابزارهاي مختلف تبلیغي.
۷ـ برگزاري مسابقات فرهنگي ـ هنري و علمي با هدف 
جهت دهي به افکار نسل جوان با موضوع حجاب و عفاف و 
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نظرسنجي از شرکت کنندگان در تهیه طرح ها و برنامه هاي 
مناسب در این زمینه.

۸ـ تأسیس پژوهشکدة توسعة فرهنگ عفاف و حجاب )با 
همکاري وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري(.

۹ـ توزیع کتب تألیف شده در زمینه بسط فرهنگ عفاف در 
فروشگاه هاي کتاب شهر سازمان تبلیغات اسالمي.

۱۰ـ نشان دادن اثرات منفي فرهنگ مبتذل و غیراخالقي 
غرب در زندگي اجتماعي و فردي نوجوانان.

۱۱ـ بیان مناسب آیات و روایات دیني در مورد رعایت نگاه، 
رفتار و گفتار با در نظر گرفتن مختصات جنسي زن و مرد. 

۱۲ ـ ارائه مطالب ارزشي، فرهنگي و جذاب در سالن هاي 
تابلوهاي  زمیني،  پایانه هاي  راه آهن،  فرودگاه ها،  انتظار 

الکترونیکي، میادین و چهارراه ها.

وزارت آموزش و پرورش 

۱ـ آموزش، ساماندهي، توجیه و بکارگیري مدیران، معلمان 
و کلیه پرسنل مدارس جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 
بسیج،  نظیر  مربوط  سازمان هاي  و  دانش آموزان  بین  در 

انجمن هاي اسالمي و ...
۲ـ انجام تحقیقات الزم در مورد بسط حیا و عفاف در مدارس 
به منظور اجراي برنامه هاي فرهنگي، تربیتي و پرورشي در 

آن.
۳ـ گنجانیدن موضوع عفاف و حجاب از دیدگاه آیات و روایات 
همراه با تبیین ضرورت و فلسفه ي آن براي دانش آموزان در 
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کتب درسي کلیه مقاطع تحصیلي.
۴ـ اهتمام به مثبت نگري و زیبااندیشي در مورد فرهنگ 

عفاف و حجاب در تألیف کتب درسي.
با هدف  علمي  و  هنري  ـ  فرهنگي  مسابقات  اجراي  ۵ـ 
جهت دهي به افکار نسل جوان با موضوع حجاب و عفاف 
و نظرسنجي ازجوانان در تهیة طرح ها و برنامه هاي مناسب 

در زمینه ي حجاب.  
ـ تجلیل از دختران و پسران نخبه و ممتاز )با توجه به مالک هاي  ۶
حجاب و عفاف و علم( و برگزاري مسابقات و معرفي افراد نمونه با 

توجه به ویژگي  هاي الگویي آنها در زمینه پوشش.
برگزاري  و  حجاب  و  عفاف  شرعي  احکام  آموزش  ۷ـ 
مادران(  )خصوصاً  والدین  براي  دانش افزایي  کالس هاي 
و  خانه  در  عفاف  حریم  رعایت  به  نسبت  آنها  توجیه  و 

محیط هاي اجتماعي از طریق انجمن اولیاء و مربیان.
مدهاي   الگوها،  و  پوشش  رعایت  ضرورت  بر  تأکید  ۸ـ 
اسالمي و ترویج الگوهاي بایسته در پوشش دانش آموزان 

و کلیه کادر مدرسه و آرایش نکردن در مدارس.
۹ـ تعیین رنگ  ها و مدل هاي متنوع در پوشش دانش آموزان 
تأمین سالیق  جهت  شرعي  ضوابط  و  موازین  رعایت  با 

مختلف.
۱۰ـ َمْحَرم سازي محیط هاي آموزشي و پرورشي و اداري به 
منظور ایجاد زمینه بروز نیازهاي دختران با حفظ سادگي و 
موازین و ضوابط شرعي براي جلوگیري از خودنمایي آنها در 

مجامع عمومي.
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۱۱ـ آشنا نمودن جوانان ـ خصوصاً دختران ـ براي شناخت 
توطئه ها، زمینه ها، روش ها و مجاري نفوذ فرهنگ غربي از 

طریق مدارس.
۱۲ـ آشنا نمودن خانواده ها وجوانان با اصول ازدواج آسان و 
تشکیل خانواده در سنین پایین تر با توجه به شرایط اقتصادي 

جامعه از طریق کتب درسي.
درمقاطع   نقاشي  و  قصه گویي  شعرخواني،  از  استفاده  ۱۳ـ 
پیش دبستاني  و مهد کودک جهت آشنا کردن کودکان با 

فرهنگ عفاف و حجاب.
۱۴ـ معرفي و تشویق نمونه هاي عیني از اساتید، مربیان، 
نفرات اول کنکور، المپیادي ها و خانواده هاي ایثارگران و... از 

نظر رعایت مظاهر عفاف و حجاب در مدارس.
۱۵ـ انعکاس موفقیت هاي دانش آموزانـ  خصوصاً دخترانـ  
در ابعاد مختلف با هدف ارتقاء شخصیت و منزلت اجتماعي 

آنها.
۱۶ـ آموزش معیارهاي رفتار صحیح زن و مرد جهت برقراري 
روابط انساني و اجتماعي متعادل در خانواده و جامعه از طریق 

کتب درسي .
۱۷ـ تهیه و تدوین و نشر کتب، مقاالت و جزوات تخصصي 
توسعه  دیني در جهت  و  اعتقادي  بنیه  تقویت  راستاي  در 
فرهنگ عفاف در بین والدین دانش آموزان توسط انجمن اولیا 

و مربیان.
بر  تأکید  با  ـ  دانش آموزان  فراغت  اوقات  غني سازي  ۱۸ـ 
فرهنگ عفاف و حجاب ـ  از طریق استفاده از توانمندي هاي 
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تشکل هاي دانش آموزي.
براي  انضباطي  نظر  از  امتیازاتي  گرفتن  نظر  در  ۱۹ـ 

دانش آموزاني که پوشش اسالمي را رعایت مي کنند. 
که  مدارسي  مدیران  براي  امتیازاتي  گرفتن  نظر  در  ۲۰ـ 
رعایت حجاب کارکنان و دانش آموزان آن اسالمي و مناسب 

مي باشد. 
بودن مدیر مدرسه در صورت عدم رعایت  ۲۱ـ پاسخگو 

عفاف و حجاب از طرف دانش آموزان. 

 وزارت امور اقتصادي و دارايي

پوشاک  غیرقانوني  ورود  از  ممانعت  در  بیشتر  اهتمام  ۱ـ 
با عفت عمومي و شئونات  و محصوالت فرهنگي مغایر 

اسالمي با توجه به قوانین مربوطه.
۲ـ ممنوعیت ورود، تولید و عرضه مجسمه ها، عروسک ها، 
مانکن ها و تابلوهاي مروج ضدعفاف نظیر نقاشي، فرش، 

روزنامه و ... . 
۳ـ تدوین قوانیني براي ممنوعیت عرضه لباس هاي دست 

دوم خارجي.
محصوالت  و  پوشاک  بر  ویژه  گمرکي  تعرفه  وضع  ۴ـ 
شئونات  و  عمومي  عفت  با  مغایر  کاالهاي  و  فرهنگي 

اسالمي.
۵ـ نظارت دقیق بر واردات و صادرات و ترانزیت )عبور( تمامي 
دارویي،  غذایي،  مواد  فرهنگي،  )از جمله  کاالهاي  کاالها 

آرایشي، پوشاک و ...( با همکاري دستگاه هاي ذیربط. 
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 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ دانشگاه ها و 
مراكز آموزش عالي 

۱ـ تدوین برنامه جامع فرهنگ عفاف و حجاب با توجه به 
ضرورت الگوسازي، بهینه سازي و به روزکردن الگوها، با در 
نظر گرفتن تنوع فرهنگي موجود در کشور در محیط هاي 

دانشگاهي توسط پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
۲ـ آشنا ساختن دانشجویانـ  خصوصاً دخترانـ  با توطئه ها، 
زمینه ها، روش هاي نفوذ فرهنگ غرب و تأثیر منفي آن در 

عفاف و حجاب .  
۳ـ انتشار فصلنامة علميـ  پژوهشي در مورد توسعه فرهنگ 

عفاف و انجام تحقیقات جامع در این زمینه.
انضباطي دانشجویي  آیین نامه  اجراي  بر  ۴ـ نظارت جدي 
در محیط هاي دانشگاهي، دانشکده ها، خوابگاه ها، اردوها و 

همایش هاي دانشجویي در زمینه توسعه فرهنگ عفاف.
۵ـ تقدم رعایت کنندگان حجاب و عفاف، در جامعه و حمایت 

از نخبگان باحجاب و معرفي افراد نمونة محّجبه.  
۶ـ حمایت از پایان نامه هاي دانشجویي مرتبط با گسترش 

فرهنگ عفاف و حجاب.
۷ـ رعایت آمایش سرزمیني در جذب دانشجویان بومي.

۸ـ برگزاري میزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف 
و حجاب.

به  زن  آگاه  نیروهاي  بکارگیري  و  ساماندهي  آموزش،  ۹ـ 
منظور نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع، همراه با 



39

روش هاي پسندیده و احترام به حریم افراد. 
۱۰ـ تهیه و نشر کتب، مقاالت و جزوات تخصصي در زمینه 
تقویت بنیه اعتقادي و دیني و توسعه فرهنگ عفاف براي 
والدین و دانشجویان توسط دفتر نهاد نمایندگي ولي فقیه 

در دانشگاه ها.
۱۱ـ آموزش و بکارگیري جوانان آشنا به معارف اسالمي، 
روان شناسي و جامعه شناسي  زن و مرد جهت ارائة مشاوره، 
ترویج معروف هاي اخالقي و اجراي مناسب تر اصول حجاب.

۱۲ـ برخورد غیرمستقیم با عوامل فساد و پوشش نامناسب از 
طریق تشکل هاي دانشجویي.

۱۳ـ عدم بکارگیري کارکنان بي تفاوت به ارزش ها و فاقد 
صالحیت در دانشگاه ها. 

از وضعیت عفاف و حجاب در  ۱۴ـ تهیه گزارش ساالنه 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي سراسر کشور و نشان دادن 
و نتایج اجرایي راهکارهاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب 

و ارائة آن به شوراي عالي انقالب فرهنگي.
انجام  از تشکل هاي فعال دانشگاهي جهت  ۱۵ـ حمایت 

اقدامات مناسب در گسترش فرهنگ عفاف.
۱۶ـ تأکید بر ضرورت رعایت پوشش و الگوهاي  اسالمي 
توسط کارکنان و دانشجویان و اساتید و آرایش نکردن در 

دانشگاه ها. 
و  آسان  ازدواج  شرایط  با   دانشجویان  نمودن  آشنا  ۱۷ـ 
تشکیل خانواده مستقل و نیمه مستقل و کمک به انجام 

ازدواج هاي سالم دانشجویي.
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 مركز امور زنان و خانواده

۱ـ تحقیق و تدوین کتب و مقاالت مناسب در خصوص 
فلسفه حجاب و عفاف، و شیوه هاي رواج آن در کشور و 

پاسخگویي به شبهات طرح شده در زمینه حجاب.
۲ـ تهیه پودمان هاي آموزشي ترویج فرهنگ عفاف براي 

خانواده ها.
۳ـ تشکیل دوره هاي آموزشي کوتاه مدت براي ارباب رجوع ها 

در دستگاه هاي اجرایي و تشکیالت غیردولتي.
۴ـ برگزاري همایش ها، کنفرانس ها و نشست هاي تخصصي 

با موضوع فرهنگ عفاف در مراکز علميـ  تحقیقاتي.
۵ـ تشویق و حمایت از)NGO(هایي که در خصوص ترویج 

فرهنگ عفاف فعالیت مي نمایند. 
۶ـ همکاري با سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد 
لباس هاي  الگوهاي  و  نمادها  ترویج  اسالمي در خصوص 
توزیع  و  تولید  مراکز  از  حمایت  و  تشویق  و  ایراني  بومي 

لباس هاي ملي و اسالمي.

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 

از  جلوگیري  و  اطالعات  تبادل  در  امن  فضاي  ایجاد  ۱ـ 
مخدوش شدن حریم عفاف در عرصة تبادل اطالعات. 

بر  و ضدحجاب  کردن سایت هاي ضداخالقي  مسدود  ۲ـ 
اساس مصوبات کمیته پنج نفرة مصوب شوراي عالي انقالب 

فرهنگي.
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NG O ۳ـ ارائة تسهیالت و خدمات ارزان براي دستگاه ها و
هایي که در توسعه  عفاف و حجاب فعالیت فرهنگي مي کنند. 
۴ـ تأکید بر تسریع در ایجاد سیستم فیلترینگ هوشمند براي 

جلوگیري از افزایش بي بندوباري در جامعه.
۵ـ ارائة گزارش شش ماهه به کمیته در خصوص میزان 

رجوع کاربران به سایت هاي اینترنتي ضد اخالقي.
۶ـ برخورد با مؤسسات اینترنتي که دسترسي به سایت هاي 

غیرمجاز را فراهم مي نمایند، و جلوگیري از فعالیت  آنها.  
۷ـ ارائة نرم افزارهاي مرتبط ارزان قیمت به خانواده ها به 

منظور جلوگیري از دسترسي به سایت هاي ضد اخالقي.  
۸ـ تامین امکانات الزمـ  از طریق اینترنتـ  براي وزارتخانه ها 

و نهادها جهت گسترش فرهنگ عفاف.

سازمان تربيت بدني 

۱ـ گسترش و بهینه سازي فرهنگ عفاف در مراکز  آموزشي 
و سالن هاي ورزشي سازمان تربیت  بدني و افزایش ضریب 
اطمینان خانواده ها نسبت به رعایت حریم عفاف و حجاب در 

ورزشگاه ها و سالن هاي مخصوص بانوان.
جهت  بانوان  براي  مناسب  ورزشي  مراکز  اختصاص  ۲ـ 
جهت  مناسب  فضاسازي  و  فراغت  اوقات  گذراندن 

برخورداري زنان از آزادي عمل در رعایت حجاب.
۳ـ کنترل سالن ها و مجتمع هاي ورزشي بزرگ و کوچک از 

نظر رعایت پوشش و حجاب.
اماکن  تأسیس  متقاضیان«  در »صالحیت  نظر  دقت  ۴ـ 
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فاقد  و  ناباب  افراد  ورود  از  جلوگیري  منظور  به  ورزشي 
صالحیت اخالقي و ... در این گونه مشاغل.

۵ـ شناسایي اماکن ورزشي غیرمجاز و رسیدگي به تخلفات 
این گونه مراکز )اعم از داراي مجوز و فاقد مجوز( در خصوص 

عدم رعایت مقررات مصّوب مربوطه.
۶ـ تقلیل مشکالت موجود در مراکز ورزشي و ارائه  راهکارهاي  
مفید جهت رفع آنها، اطالع رساني مناسب به مدیران، شاغلین 
و مراجعین این گونه اماکن براي پیشگیري از بروز تخلفات 
اجتماعي و ایجاد فضاي سالم براي استفاده بهینه از امکانات 

ورزشي توسط خانواده ها.
۷- استفاده نکردن از مربیان مرد براي خانم ها و مربیان زن 

براي آقایان.
۸ـ عدم استفاده از نوارهاي صوتي و تصویري غیرمجاز در 

اماکن ورزشي.
از آوردن تلفن هاي همراه مجهز به دوربین  ۹ـ جلوگیري 

عکاسي و فیلمبرداري به مراکز آموزشي مختص بانوان.
۱۰ـ عدم ورود بانوان به سالن هاي ورزشي مختص آقایان و 

بالعکس تحت هرعنوان )تماشاگر و ...(.
۱۱ـ تذکر جدي توسط مدیر مربوطه به افرادي که در ورود به 

اماکن ورزشي عفاف و حجاب را رعایت نمي کنند.
در  ورزشکار  بانوان  براي  مناسب  لباس هاي  طراحي  ۱۲ـ 

راستاي حفظ حریم عفاف و حجاب.
۱۳ـ توجه به شیوه هاي تبلیغاتي مناسب و مرتبط و استفاده از 
تعالیم دیني مرتبط با فرهنگ عفاف و سالمت جسم و روح.
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۱۴ـ تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف.
اعزامي  تیم هاي  افراد و  از  الگوسازي مثبت  و  تبلیغ  ۱۵ـ 
ورزشي که مروج ارزش هاي اخالقي و فرهنگ عفاف در 

خارج از کشور هستند.
۱۶ـ ابالغ چارچوب هاي روشن براي برگزاري جشنواره ها و 
مراسم افتتاحیه و اختتامیه وشرایط حضور حاضران در آن در 

داخل و خارج از کشور.
۱۷ـ برگزاري کالس هاي آموزشي جهت آشنایي مربیان و 

ورزشکاران با احکام و موازین حجاب و عفاف.
گسترش  جهت  انضباطي  مقررات  اجراي  بر  تأکید  ۱۸ـ 

فرهنگ عفاف.

 شهرداري

۱ـ گسترش فرهنگ عفاف در سطح شهر، مراکز فرهنگي، 
مراکز تحت پوشش شهرداري و مراکز عمومي.

به  اطالع رساني  جهت  محلي  مشاوره  مراکز  ایجاد  ۲ـ 
خانواده ها و جوانان به صورت حضوري، تلفني و مکاتبه اي، با 
کادر مجرب و با همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي.
۳ـ جلوگیري از تبلیغ کاالهاي فرهنگي و تجاري مغایر با 
فرهنگ عفاف و حجاب نظیر آگهي هاي تجارتي و تبلیغاتي 
چهره هاي هنري و ورزشي با آرایش و حجاب ضد اسالمي. 
۴ـ نوشتن آیات و روایات دیني، فتوا هاي علماء، وصیت نامه 
در  عفاف  فرهنگ  توسعه  منظور  به  و...  امام )ره(  حضرت 
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سالن هاي  شهري،  عمومي  خودروهاي  میادین،  پارک ها، 
سینما، تابلوهاي معابر عمومي و ورزشي با استفاده از ابزارهاي 

فرهنگي مناسب.
جلسات  برگزاري  براي  حجاب  فرهنگسراي  تأسیس  ۵ـ 
مرتبط، پرسش و پاسخ در زمینه ي حجاب، برگزاري مراسم 

ویژه و...
۶ـ تهیه تندیس و عکس و تصاویر مناسب از شخصیت هاي 
اسالمي، وقایع مهم تاریخي و طرح هاي نمادین و استفاده از 
آنها جهت نصب در اماکن عمومي مهم و تفرجگاه ها، همراه 

با ترمیم و بازسازي مستمرآنها.
۷ـ گسترش اماکن عمومي، پارک ها و مراکز ورزشي مناسب 
براي زنان و دختران جهت گذراندن اوقات فراغت و ایجاد 
فضاهاي مناسب جهت برخورداري آنان از آزادي  عمل در 

رعایت حجاب توسط سازمان  پارک ها.
۸ـ حمایت از فعالیت هاي عام فرهنگي و هنري دستگاه ها در 

ارتباط با گسترش فرهنگ عفاف.
۹ـ افزایش تسهیالت حمل ونقل شهري ویژه بانوان به منظور 
تأمین آسایش بیشتر آنان )نظیر راه اندازي و توسعه تاکسي 

ویژه بانوان و...(.
۱۰ـ رعایت موازین شرعي در ساختن اماکن مسکوني از نظر 
در معرض دید نبودن ورودي خانه ها و دیده  نشدن داخل خانه 

به هنگام باز شدن در. 
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 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

۱ـ اجراي کامل قانون انطباق امور پزشکي با موازین شرع 
جهت  اجرایي  دستورالعمل هاي  ابالغ  و  اسالم  مقدس 

نگهداري از بیماران و همراهان در محیط هاي درماني. 
۲ـ تنظیم و ابالغ آیین نامه انضباطي محیط هاي دانشگاهي 
پیرو مصوبه شماره ۵۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۲ شوراي عالي 
و  عفاف  فرهنگ  گسترش  بر  تأکید  با  فرهنگي  انقالب 

حجاب.
با  متناسب  دانشجویي  ۳ـ طراحي و ساخت خوابگا ه هاي 

ارزش هاي اسالمي.
منظور  به  بیمارستان هاي خصوصي  بر  بیشتر  نظارت  ۴ـ 

ترویج فرهنگ حجاب و رعایت حقوق زنان  بیمار. 
۵ـ اهمیت دادن به حجاب و اخالق اسالمي به عنوان یکي 
رؤساي  استخدام  و  انتصاب  در  اساسي  پیش شرط هاي  از 
دانشگاه ها، معاونین، مدیران، مسئوالن حوزه هاي علمي، 

فرهنگي و ورزشي و کارکنان.
۶ـ طراحــي مبلمان اداري در ســاختمان هاي ســتادي 
بیمارستان ها، دانشــگاه ها و ... براساس حفظ حدود حریم 
شــرعي بین کارمنــدان زن و مرد و پرهیــز از بکارگیري 
معماري open که موجب رعایت نکردن حریم هاي اخالقي 

بین  کارمندان زن و مرد مي شود.
۷ـ تقویــت شــوراهاي امر به معروف و نهــي از منکر در 

دانشگاههاي علوم پزشکي و بیمارستان ها.
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۸ـ اهمیت مسأله  حجاب به عنوان یک امتیاز شاخص در 
علوم  دانشگاه هاي  نمونه  دانشجویان  معرفي  و  گزینش 

پزشکي.
دانشجویي، ساخت  ازدواج  براي  ویژه  ایجاد تسهیالت  ۹ـ 
خوابگاه هاي متأهلي و فعال کردن دفاتر مشاوره در امر ازدواج 

دانشجویي.
۱۰ـ فعال کردن دانشجویان در حوزه پژوهش هاي علمي 

درباره حجاب و عفاف در دانشگاه ها.
۱۱ـ تنظیم و ابالغ آیین نامه ي نحوه ي حضور پرسنل  همگن 
و غیرهمگن در بخش هاي تشخیص و درمان و نظارت بر 

اجراي آن.
زمینه  در  پزشکي  جامعه  براي  مناسب  الگوسازي  ۱۲ـ 
گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با برگزاري همایش ها و 

جشنواره هاي علمي و فرهنگي.
۱۳ـ نظارت بر رعایت عفاف و حجاب در سازمان هاي خارجي 
یونیسف،  یونسکو،  مانند  خصوصي  پزشکي  مؤسسات  و 
سازمان بهداشت جهاني و... و یکسان سازي یونیفرم کارمندان 

شاغل در مراکز فوق.
۱۴ـ تدوین قوانیني براي ممنوعیت عرضه لباس هاي دست 

دوم خارجي در کشور )با همکاري دستگاه هاي ذیربط(.
۱۵ـ اهداء بسته هاي فرهنگي به دانشجویان جدیدالورود با 

موضوع آموزش در حوزه عفاف  و حجاب.
حجاب،  فلسفه   حوزه  در  اینترنتي  سایت  هاي  ایجاد  ۱۶ـ 
برگزاري جلسات سخنراني، پرسش و پاسخ و همایش هاي 
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علمي درباره حجاب توسط کانون هاي فرهنگي ـ هنري 
دانشگاه ها.

۱۷ـ ارائة لباس هاي مناسب به بیماران براي ورود به اتاق 
عمل جراحي. 

 ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر

۱ـ تالش جهت احیا فریضة امر به معروف و نهي از منکر 
به عنوان یک وظیفه شرعي، عمومي در تمام مسائل جامعه، 
همکاري  و  حجاب  و  عفاف  فرهنگ  گسترش  خصوصاً 
نهادهاي مرتبط، خصوصاً صدا و سیما، در این زمینه با ستاد 

احیاء.
۲ـ برگزاري همایش و مسابقات فرهنگي گسترده در سراسر 
پوشش  و  کردن حجاب  نهادینه  و  براي عمومي   کشور 
با همکاري مادي و معنوي مردم و دولت و سازمان هاي 

مربوط.
۳ـ تشویق مردم به انجام این فریضه شرعي و انساني.

۴ـ تهیة برنامه هاي تبلیغي و فرهنگي به منظور ترغیب 
انگیزة دروني آحاد جامعه، بروز حساسیت در قبال مظاهر 
با  هماهنگي  و  اسالمي  جامعه  در  عفاف  حریم  مخل 
دستگاه هاي ذي ربط جهت اجراي طرح ها و برنامه هاي فوق.

۵ـ تبیین شاخص هاي حجاب اسالمي و تعیین موارد مخالف 
با آن.

۶ـ تدوین برنامه  هاي آموزشي در رابطه با امر به حجاب 
اسالمي و نهي از بدحجابي با همکاري دستگاه هاي ذي ربط 
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ونظارت بر اجراي آن.
۷ـ تشویق مسئوالن امر در عرصه حجاب و عفاف. 

۸ـ اعزام آمران و ناهیان در ادارات به منظور اجراي صحیح 
این فریضه در خصوص عفاف و حجاب اسالمي از طریق 

شوراهاي امر به معروف و نهي از منکر.
۹ـ تشویق جامعه به حفظ پوشش اسالمي و قبوالندن نظارت 

همگاني به عنوان یک اصل مسلم شرعي و انساني.
دستگاه هاي  توسط  اسالمي  پوشش  اصول  اجراي  ۱۰ـ 
در  رفتاري  نامناسب  الگوهاي  با  مقابله  جهت  در  ذي ربط 

جامعه.
مراکز،  در  حجاب  و  عفاف  کامل  رعایت  بر  نظارت  ۱۱ـ 

سازمان ها و ارگان هاي دولتي.

 سازمان بهزيستي 

زنان  ایجاد تشکل هاي صنفي در خصوص  از  ۱ـ حمایت 
سرپرست خانواده جهت کار آفریني، خودیاري و بهبود زندگي 
اقتصادي آنها و جلوگیري از بروز ناهنجاري هاي اخالقي و 

فرهنگي در آنان.
۲ـ توانمندسازي، حرفه آموزي و تأمین امنیت مالي و جاني 
بروز آسیب هاي  از  به منظور پیشگیري  زنان بي سرپرست 
فرهنگي و اجتماعي با همکاري سازمان فني و حرفه اي و 

وزارت رفاه و تأمین اجتماعي.
۳ـ تفکیک و اولویت بندي افراد مجرم در امر ترویج مسائل 
از لحاظ سن، نوع تخلف، میزان آسیب رساني  ضداخالقي 
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اجتماعي و...  و برنامه ریزي مناسب براي اصالح و بازگشت 
آنها به زندگي سالم اجتماعي با همکاري سازمان زندان ها و 

دستگاه هاي ذي ربط.
۴ـ برنامه ریزي مناسب براي ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 
در مهدکودک ها و مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستي و 

نظارت شایسته در جهت تحقق این امر.
۵ـ بهره گیري از آموزش هاي مناسب و منطبق با فرهنگ 
مراکز  )نظیر  پوشش  تحت  مراکز  در  اسالمي  ـ  ایراني 

بازپروري و نگهداري زنان و دختران فراري(.

 وزارت امور خارجه 

مراکز  و  سفارتخانه ها  عملکرد  و  ارتباطات  بر  نظارت  ۱ـ 
فرهنگي خارجي، از نظر ترویج فرهنگ و پوشش نامناسب و 

رفتارهاي غیراخالقي در جامعه. 
۲ـ معرفي خانواده ها و دانشجویان ایراني مقیم خارج از کشور 
که در جهت گسترش و اعتالي فرهنگ و سنت اصیل 
اسالمي و ملي تالش نموده اند و اعطاي جوایز به این گونه 
افراد از طریق رسانه هاي گروهي به منظور الگوسازي آنان. 
۳ـ تکریم و تشویق بانوان و خانواده هاي محجبه که  با حفظ 
شئونات اسالمي به سفارتخانه هاي ایران در خارج از کشور 

مراجعه مي نمایند. 
گردشگران  و  میهمانان  حجاب  و  پوشش  بر  نظارت  ۴ـ 

خارجي که به ایران مسافرت مي نمایند.
میهماني هاي  جشن ها،  بر  ویژه  کنترل  و  نظارت  ۵ـ 
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سفارتخانه ها و وابستگان خارجي و ایراني که در آن شرکت 
مي نمایند. 

۶ـ همکاري جدي با نیروي انتظامي در جهت شناسایي و 
برخورد با ایرانیان متخلفي که با  فعالیت هاي ضد اخالقي 
را  کشور  مذهبي  ـ  ملي  حیثیت  کشور  از  خارج  در  خود 

مخدوش مي نمایند. 
۷ـ توجیه مناسب متقاضیان روادید توریستي براي رعایت 
حجاب و شئونات اسالمي توسط گردشگران خارجي در ایران.

۸ـ پیگیــري حقوقي بــراي جلوگیــري از فعالیت مراکز و 
شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان که در فضاي ایران فعالیت 

مي کنند. 
۹ـ دقت در گزینش نیروهاي متعهد به عنوان سفیر و کارکنان 
سفارتخانه هاي ایران و نظارت مستمر بر نحوه رفتار و پوشش 

خانواده آنها.
۱۰ـ تذکر الزم به وابستگان سفارتخانه  هاي دیگر کشورها 

جهت رعایت مقررات  عفاف و حجاب اسالميـ  ایراني.

 وزارت كار و امور اجتماعي 

۱ـ ایجاد فضاي مناسب براي کارکنان و برداشتن زمینه هاي 
اختالط زن و مرد در محیط هاي کاري با توجه به فرهنگ 

عفاف و حجاب توسط کارفرمایان.
۲ـ ارائه آموزش هاي الزم در خصوص رعایت ضوابط اخالقي 
با  کار(  در محیط هاي  آرایش  و  لباس  )پوشش  و ظاهري 

همکاري مؤسسات شایسته در این زمینه. 
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۳ـ تعامل با وزارتخانه  هاي امور خارجه، )کنسولگري هاي 
ایراني در خارج از کشور( وزارت کشور و نیروي انتظامي )امور 
اتباع بیگانه( درخصوص توجیه روادید ورود به کشور با حق 
کار نسبت به رعایت مقررات پوشش اسالمي در محیط کار.  
۴ـ نظارت بر رعایت حریم عفاف و حجاب در کالس ها 
اداره  به صورت مختلط  آموزشي که ضرورتاً  دوره هاي  و 

مي شود. 
در   ... و  اطالعیه  بروشور،  انواع  تهیه  تبلیغات،  انجام  ۵ـ 
خصوص رعایت حجاب اسالمي و جلوگیري از بي بندوباري 

در محیط هاي کاري توسط وزارتخانه ها .

 مجلس شوراي اسالمي 

۱ـ تهیه و تصویب طرح هاي آسان سازي ازدواج و تأمین 
منابع مورد نیاز اقتصادي، فرهنگي و... براي زوج هاي جوان. 
اصلي  باندهاي  و  مجرمین  مجازات  قوانین  اصالح  ۲ـ 

گسترش فساد و فرهنگ ضد حجاب و ابتذال.
۳ـ ضرورت نگاه فرهنگي در تصویب قوانین و نظارت بر 

اجراي آنها.
۴ـ مجلس شوراي اسالمي با تشکیل جلسات کارشناسي و 
با استفاده از نظرات کارشناسي دستگاه هاي ذي ربط، نسبت 
به تهیة طرح هاي قانوني در راستاي گسترش فرهنگ عفاف 
و حجاب اقدام نماید و در هنگام تصویب لوایح طرح  شده 
از سوي نمایندگان از کارشناسان ذي ربط و شایسته استفاده 

نماید.
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فرهنگي مصوب شوراي  به سیاست هاي  توجه خاص  ۵ـ 
عالي انقالب فرهنگي با  موضوع عفاف و حجاب و اهتمام 

در تصویب قوانین الزم جهت اجراي سیاست هاي مذکور. 
۶ـ مجلس شوراي اسالمي باید طرح هاي الزم را در مورد 
برخورد با قاچاق کاالهاي مرّوج ابتذال و بي حجابي  با استفاده 

از نظر مراجع ذي  صالح تهیه و ارائه نماید.
راستاي  در  قانوني  طرح هاي  تهیه  به  نسبت  مجلس  ۷ـ 
فرهنگ سازي و ارائه الگوهاي مناسب جهت توسعه فرهنگ 

عفاف اقدام نماید.

 وزارت كشور 

۱ـ تهیه شناسنامة اجتماعي مناطق مختلف کشور در ابعاد 
فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي با توجه به تنوع فرهنگ ها و 
اعتقادات دیني مردم هر منطقه و برنامه ریزي جهت تقویت 

فرهنگ عفاف متناسب با آداب و رسوم آنها.
ـ نظارت بر عملکرد و ارتباطات اقلیت هاي دیني از نظر فرهنگ و  ۲
پوشش آنان و جلوگیري کردن از پوشش هاي نامناسب در اجتماع و 

تذکر دادن در مورد رعایت قوانین مربوط به حجاب به آنان. 
۳ـ تهیه و تدوین قوانین و پیگیري مصوبات در خصوص 
پشتیباني حقوقي از سازمان هاي مربوط نظیر قوةقضائیه و 
نیروي انتظامي به تناسب اعالم نیاز این گونه ارگان ها در 

زمینه برخورد با معضالت و ناهنجاري هاي اخالقي.
۴ـ بررسي آسیب ها و معضالت اجتماعي با هدف افزایش 
ضریب امنیت اخالقي جامعه، در شوراي اجتماعي و تأمین 
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استان ها به منظور تقویت فرهنگ عفاف.
با قوه قضائیه جهت اجراي مؤثر طرح هاي  ۵ـ همکاري 

گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه.
۶ـ توجیه، آموزش و  نظارت بر چگونگي پوشش و حجاب 

اتباع بیگانه و الزام آنان به رعایت ضوابط عفاف و حجاب. 
۷ـ کنترل مرزها به منظور جلوگیري از تردد باندها و افرادي 

که در خصوص تجارت فحشا فعالیت مي کنند. 
منظور  به  کشور  خاکي  و  آبي  مرزهاي  از  مراقبت  ۸ـ 
جلوگیري از هر گونه تردد و نقل و انتقاالت غیرمجاز در 

چارچوب سیاست هاي امنیتي و انتظامي و قوانین مربوطه.
برکلیة  رئیس جمهور  نماینده  به عنوان  ۹ـ وزارت کشور 
ارگان ها و وزارتخانه ها جهت رعایت عفاف و حجاب نظارت 

نماید. 
۱۰ـ دقت در صدور مجوز سازمان هاي غیردولتي و نظارت 
مستمر بر فعالیت آنها با تأکید بر توسعه فرهنگ عفاف و 

حجاب.
 ۱۱ـ اجراي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي و طرح  هاي 
ملي منطبق بر هویت ایرانيـ  اسالمي در کانون  هاي زنان و 

جوانان در راستاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.

 سازمان مديريت و برنامه ريزي 

۱ـ توجه ویژه به سیاست ها و آموزه هاي فرهنگ عفاف و 
حجاب در هنگام تدوین برنامه هاي توسعه پنج ساله و بودجه 

ساالنه کشور.
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۲ـ گنجاندن آموزه هاي فرهنگ عفاف و حجاب در برنامه هاي 
درســي ـ در آموزش هاي ضمن خدمت ـ بــراي مدیران و 
کارکنان دولت و تقویت نهادهــاي نظارتي و ارزش یابي در 
راستاي حاکمیت فرهنگ عفاف در ادارات و مراکز  آموزشي.

۳ـ برنامه ریزي در جهت  آموزش، توسعه و گسترش فرهنگ 
عفاف مختص مدیران و کارکنان دولت.

راستاي  در  ارزش  یابي  به  مربوط  بخشنامه هاي  اجراي  ۴ـ 
تحقق مفاد سیاست ها و روش هاي اجرایي طرح عفاف در 

کلیه ادارات.
۵ـ آشنا نمودن کارشناسان و برنامه ریزان کشور نسبت به 

ضرورت نگاه فرهنگي در حیطه عفاف و حجاب.
۶ـ تسهیل و تسریع در بودجه هاي مصوب مرتبط با طرح هاي 
سوي  از  که  اسالمي  حجاب  و  عفاف  فرهنگ  گسترش 

وزارتخانه هاي مربوط ارائه شده است. 
۷ـ معرفي ادارات، سازمان ها و ارگان ها، نهادها و .. به عنوان 
نهادهاي نمونه که موفقیت بیشتري در راستاي اجراي طرح 
عفاف از طرف پرسنل زیرمجموعه و ارباب رجوع داشته اند. 

اسالمي  فرهنگ سازي  اجرایي طرح هاي  تأثیر  ارزیابي  ۸ـ 
سال هاي گذشته و استفاده از این تجربه در جهت گسترش 
فرهنگ حجاب آینده و توجه به تدوین مناسب برنامه ها و 

بودجه ي متناسب با آن در زمینه ي حجاب.
۹ـ دقت در تنظیم ضوابط مربوط به حوزه عفاف و حجاب در 
جذب و بکارگیري داوطلبان استخدام در دستگاه هاي دولتي.
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 قوه قضاييه 

۱ـ تدوین قوانین الزم و کارآمد در خصوص پیشگیري از 
بروز و گسترش فساد و ابتذال در جامعه.

 ۲ـ پیشنهاد اصالح قوانین، کارآمد کردن قوانین در خصوص 
پشتیباني قضایي از  ضابطین، مجازات مجرمین و باندهاي 

اصلي گسترش فساد و بدحجابي.
۳ـ گنجاندن مفاهیم عفاف و حجاب در دوره هاي آموزشي 
منظور  به  مجرم  و  بزهکار  نوجوانان  و  جوانان  تربیتي  و 

بازپروري و اصالح آنها.
۴ـ قوه قضائیه در مراکز استان ها و شهرستان هاي تابعه، 
دادسراها و شعبات ویژه اي براي برخورد با جرائم مربوط به 
بدحجابي، منکراتي و باندهاي فساد و فحشا تأسیس نماید. 
با  یکسان  قضایي  برخورد  مجرب،  قضات  بکارگیري  ۵ـ 
مجرمان و متخلفان در سراسر کشور و ارتقاء سطح آموزش 

ضابطان جهت اجراي احکام قضایي. 

 وزارت مسكن و شهرسازي 

۱ـ  تأکید بر اجراي مقررات ساختماني در جهت استفاده از 
معماري متناسب با فرهنگ دیني به صورتي که خانواده ها 
در حریم خانه احساس آزادي عمل و آرامش کنند. موضوع 
و  شهرسازي  عالي  شوراي   ۱۳۷۱/۱۲/۱۴ مورخ  مصوبه 

معماري ایران.
مصوبه ۱۳۷۱/۱۲/۱۴ شوراي عالي شهرسازي و معماري: 
منطقه بندي مسکوني شهرها، مجتمع  مقررات  و  ضوابط 



56

آپارتماني، چند خانواري وتک واحدي در جهت حفظ حقوق 
همسایگي در واحدهاي مسکوني به لحاظ تأمین نورـ آفتاب 

و عدم اشراف.
۲ـ معرفي نمونه هاي موفق ساخت و ساز متناسب با فرهنگ 

ایرانيـ  اسالمي جهت الگوبرداري سازندگان.
۳ـ رعایت موازین شرعي به لحاظ عدم دید داشتن ورودي 
خانه ها، درب ورودي  خانه هاي آپارتماني به گونه اي طراحي 
گردد که به هنگام بازشدن، محوطة داخلي خانه )اتاق هاي 

نشیمن و هال ( در معرض دید نباشد. 
۴ ـ تدوین سیاست ها و اجراي برنامه هاي مناسب در جهت 
تأمین تسهیالت الزم براي خانه دار شدن اقشار جوان و زنان 

سرپرست خانوار از طریق مسکن استیجاري.
۵ـ  رعایت مصوبات مربوط به تهیه نقشه هاي جامع و تفصیلي 
حدود مربوط به بلند مرتبه سازي در هر منطقه با توجه به 
فرهنگ دیني و حریم خانواده ها با هماهنگي سازمان ها و 

نهادهاي مرتبط با نظارت دقیق شهرداري ها.
۶ ـ کوشش در جهت تقویت و ترویج شهرسازي ومعماري 
دیني مالک  و  اخالقي  ارزش هاي  که  به طوري  اسالمي 

عمل بوده و همواره در طراحي هاي شهري منظور گردد.
۷ـ تشکیل کمیسیون معماري و طراحي شهري به منظور 
یافتن راهکارهایي جهت رعایت اصول و ارزش هاي معماري 
و شهرسازي ایران )موضوع ماده ي ۲ قانون نظام مهندسي و 

کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴(
۸ـ اختصاص واحد مسکوني به ائمة جماعات و طالب علوم 
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دیني در مجتمع هاي بزرگ مسکوني  ـ احداثي این وزارتخانه 
ـ به منظور ترویج معارف و فرهنگ اسالمي.

به  آپارتمان  تملک  قانون   ۸ ماده ي  اصالح  پیشنهاد  ۹ـ 
قانون  این  مقررات  در هر ساختمان مشمول   : این شرح 
در صورتي که عده ي مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع 
عمومي مکلفند مدیر یا مدیراني از بین خود یا خارج انتخاب 
نمایند هماهنگي نظم و اداره امور ساختمان به نحوي که 
قانون،  امور خالف  از  و  تأمین شده  آن  ساکنین  آسایش 
اخالق و شئونات اسالمي جلوگیري به عمل آید به عهدة 
مدیر ساختمان است و گواهي مدیر دراین زمینه براي مراجع 
انتظامي، ضابطین دادگستري و مراجع قضایي معتبر خواهد 
بود و طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین، وظایف و تعهدات 
او و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه 

در آیین نامة این قانون تعیین خواهد شد. 

 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 

۱ـ  ترویج فرهنگ عفاف در حوزة سازمان و ادارات تابعه 
در سراسر کشور و نظارت بر رعایت حجاب اسالمي توسط 

شاغلین آن سازمان.
 ۲ـ تهیه و تدوین دســتورالعمل اجرایي توسط دفتر تدوین 
اســتاندارهاي فني و نظارت ســازمان جهت: الف ( دفاتر 
خدمات سیاحتي و گردشگري، ب ( اماکن اقامتي و پذیرایي 

وابسته،
ج( موزه هــا و بناهاي  تاریخي ) اعم از داخلي و خارجي( و 
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... به منظور تعمیم فرهنگ عفاف در اماکن تحت نظارت بر 
حفظ حجاب اسالمي توسط کارکنان سازمان میراث فرهنگي 
و گردشگري و عدم ارائة خدمات به مراجعین متخلف )افراد 

بدحجاب و بي حجاب(.
۳ـ بررسي صالحیت متقاضیان فعالیت در مراکز تحت پوشش 
سازمان اعم از مدیران، متصدیان و شاغلین دفاتر خدمات 
مسافرتي و گردشگري، مراکز اقامتي و پذیرایي، راهنمایان 
گردشگران و ... توسط حراست سازمان به منظور پیشگیري 
از ورود افراد فاقد صالحیت بر مسند مشاغل مذکور و تأمین 

امنیت اخالقي براي خانواده ها در این مراکز.
۴ـ جلوگیري از ادامه فعالیت مراکز غیرمجاز، رسیدگي به 
تخلفات مراکز و دفاتر داراي مجوز و معرفي متخلفین به 

مراجع قضایي.  
۵ـ نظارت بر گروه هاي ویژه ي گردشگران خارجي به منظور 
رعایت شئونات اسالمي و جلوگیري از اشاعه فرهنگ مبتذل 

در جامعه .
۶ ـ ایجاد مراکز فروش پوشاک، کاالهاي فرهنگي و اماکن 

اقامتي و پذیرایي براي گردشگران خارجي.
۷ـ  اطالع رساني در خصوص شئونات اسالمي و فرهنگي با 

جزوات و بروشورهاي توزیعي در بین گردشگران.
۸ ـ اختصاص  آموزش هاي الزم مرتبط با فرهنگ عفاف و 
حجاب در دوره هاي هتل داري و شرط گزینش و بکارگیري 

راهنمایان گروه هاي گردشگري.
۹ ـ سیاستگذاري فرهنگي در مورد گروه هاي گردشگري 
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از  صیانت  منظور  به  خارجي  گردشي  مراکز  به  اعزامي 
فرهنگ و هویت ایرانيـ  اسالمي. 

۱۰ ـ برنامه ریزي، نظارت و کنترل فرهنگي پیرامون اعزام 
گروه هاي گردشگري به خارج از کشور.

عزیمت  محدودسازي  خصوص  در  برنامه ریزي  ۱۱ـ 
گردشگران ایراني به مراکز و مناطق گردشگري غیراخالقي 

خارج از کشور.

نيروي مقاومت بسيج

۱ـ  نیروهاي بسیجي پس از کسب آموزش هاي الزم در بُعد 
ـ نظارت اعم از محسوس و غیرمحسوس ـ جامعه و مراکزي 
مانند »مدارس، دانشگاه ها، مساجد و محالت و ادارات و ...« 

پیرامون مسأله عفاف براساس ضوابط قانوني اقدام نمایند. 
۲ـ اطالع رساني در بخش عفاف توسط نیروي مقاومت 

بسیج از طرق مختلف.
۳ـ انجام کارهاي فرهنگي و ارزشي در جامعه با توجه به 

فرهنگ عفاف.
۴ـ همکاري بسیج به عنوان معتمد و ضابط قوه قضائیه و 

ناجا در اماکن عمومي جامعه.
۵ـ ترویج فرهنگ عفاف در محیط هاي مأموریتي خود نظیر: 
کارمندان،  بین  در  و... «  کارخانجات  »ادارات، سازمان ها، 

شاغلین و مراجعه کنندگان.
انجام  با  فرهنگي  ابتذال  و  بدحجابي  آسیب شناسي  ۶ـ 

فعالیت هاي پژوهشي و تحقیقاتي.
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وزارت راه و ترابري 

۱ـ  ترویج فرهنگ عفاف در حوزة وزارتخانه و نظارت بر 
رعایت حجاب اسالمي توسط شاغلین در آن وزارتخانه و 

ادارات تابعه در سراسر کشور.
از  یک  هر  براي  اجرایي  دستورالعمل  تدوین  و  تهیه  ۲ـ 
سازمان هاي تابعه از قبیل: الف ـ سازمان هواپیمایي کشور، ب 
ـ شرکت راه آهن جمهوري اسالمي، ج( سازمان حمل و نقل 
و پایانه هاي کشور؛ به منظور تعمیم فرهنگ عفاف در اماکن 

تحت پوشش این سازمان.  
۳ـ بررسي صالحیت متقاضیان تأسیس و افتتاح شرکتها و 
مؤسسات حمل و نقل در کشور »از قبیل: دفاتر فروش بلیط 
هواپیما، قطار، اتوبوس بین شهري، مؤسسات خدمات باربري 
درون و برون شهري« به منظور پیشگیري از ورود افراد فاقد 
صالحیت در مشاغل مذکور و تأمین امنیت اخالقي خانواده ها 

در استفاده از امکانات و خدمات این گونه مراکز.
و  حمل  مؤسسات  و  شرکت ها  ساماندهي  و  شناسایي  ۴ـ 
نقل غیرمجاز، رسیدگي به تخلفات این گونه مراکزـ اعم از 
داراي مجوز و فاقد مجوزـ درخصوص عدم رعایت مقررات 
مصوب، معرفي متخلفین به مراجع ذیصالح و جلوگیري از 

ادامة فعالیت آنان.
۵ـ کنترل و نظارت بر فعالیت شرکت ها و مؤسسات حمل و 
نقل زمیني، هوایي، دریایي و ریلي کشور، به منظور تطبیق 
قوانین موجود در مراکز مذکور با مقررات مصوب  در زمینة 
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توسعة فرهنگ عفاف و حجاب، معرفي متخلفین به مراجع 
ذیصالح و جلوگیري از ادامة فعالیت آنان.

۶ـ تشویق و ترغیب شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل 
زمیني، هوایي، دریایي و ریلي به ارایة خدمات فرهنگي به 

مسافران به منظور اشاعة فرهنگ عفاف و حجاب.
۷ـ  ایجاد مراکز بهداشتيـ  رفاهي در ایستگاه هاي راه آهن، 
فرودگاه ها، پایانه ها و جاده ها به همراه نصب تابلوهاي راهنما 

و اطالع رساني با محوریت عفاف و حجاب.
 این مصوبه براي تصویب نهایي به شوراي عالي انقالب 
فرهنگي ارسال گردیده و براي اجرا الزم است به تصویب 

شوراي عالي انقالب فرهنگي برسد.
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جناب آقای محمد حسين صفار هرندی

وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئيس شورای فرهنگ عمومی

به استناد مصوبه جلسه ۵۶۶ مورخ ۱۳۸۴/۵/۴ و تصمیم جلسه ۵۸۹ مورخ 
۸۵/۶/۱۴ شورای عالی انقالب فرهنگی؛ به موجب این حکم جنابعالی به 
سمت مسوول پیگیری و نظارت بر امر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب 
منصوب می شوید. کلیه دستگاه های مشمول ماده ۱۶۰ قانون برنامه 
چهارم توسعه، موظفند بر اساس راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ 
عفاف و حجاب مصوب جلسه ۴۲۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۳ شورای فرهنگ 
عمومی با تشکیل ستاد ویژه به ریاست یکی از معاونین خود، نسبت به 
تدوین و تصویب آیین نامه ها و شیوه نامه های اجرایی و نیز راهکارهای 
مرتبط با دستگاه متبوع اقدام کرده و ضمن هدایت و نظارت بر آن گزارش 
عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به شورای فرهنگ عمومی ارسال نمایند. 
الزم است جنابعالی نیز هر شش ماه یکبار گزارش اقدامات دستگا ها را 
پس از جمع بندی به اینجانب و شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه نمایید.

گزارش فوق باید حاوی حسن عمل یا ضف مجریان در خصوص مصوبات 
مذکور و دیگر مصوبات شورای فرهنگ عمومی در زمینه گسترش فرهنگ 

عفاف و حجاب باشد.
توفیق جناب عالی را در انجام امور محوله از خداوند متعال خواستارم.




