مقدمه:
>> حجاب<< از ارزندهترین نمودهای فرهنگی ،اجتماعی در تمدن ایرانی  -اسالمی است که پیشینه
آن به قبل از ورود اسالم میرسد ،اما در فرهنگ اسالمی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار
خود میرسد.
حجاب و عفاف پدیده مذهبی  -ارزشی مهمی در تعالیم اسالمی است و توجه به زمینههای
فرهنگی  -اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و الزم استد و اشاعه و تعمیق آن نیازمند
آموزشهای بنیادین و مداوم در خانواده ،مدرسه ،دانشگاه و اجتماع است.
بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ،
نیازمند درونی و نهادینه شدن آن در وجود افراد است بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند
مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاهها به صورت مستمر و هدفمند است.

سیاستها و راهکارها
1در اولویت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامههای دستگاههای اجرایی کشور برای مقابلهبا روند فزاینده بدحجابی.
2ابالغ روشهای اجرایی و تعیین ضوابط و هنجارهای روشن در مورد نوع لباس و پوشش افراد دربخشهای رسمی و اداری کشور.
3نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در سازمانهای دولتی و عمومی و نظارت و تأکید برضرورت رعایت سادگی و پوشش و فرمهای اسالمی و حضور ساده و بیآرایش در محیط کار به
دلیل تأثیر منفی بر مراجعان.
4تعریف استانداردهای فرهنگی مناسب برای ترویج فرهنگ عفاف منطبق با فرهنگ دینی و ملیو فراهم کردن زمینههای الزم برای ترویج الگوهای مناسب پوشش اسالمی توسط نهادهای الگو ده.

5ایجاد مراکز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازی ،ارائه مدلهای مناسب و متنوع و ایجاد رقابتسالم در زمینه بین افراد.
6وضع قوانین و مقررات الزم برای اصالح وضعیت پوشش در جامعه.7گسترش و تقویت مراجع قانونی برای ترویج پوشش اسالمی در جامعه.8اصالت بخشی به فرهنگ عفاف از طریق محصوالت متنوع فرهنگی ،هنری متناسب.9رعایت حجاب و حفظ شئون اسالمی از سوی مدیران ،مسئوالن حکومتی و خانوادههای آنان وتدوین شاخصهایی در این زمینه برای گزینش مدیران.
10رفع اشکاالت قانونی در نحوه تولید ،توزیع و عرضه پوشاک داخلی و خارجی.11پیگیری نحوه اجرای طرح گسترش فرهنگ عفاف به صورت مستمر در جلسات شورای فرهنگعمومی استانها و ارائه گزارشهای منظم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی (رئیس کمیته).
12ارزیابی دقیق از اجرای طرحها توسط دستگاههای فرهنگی ،انتظامی و قضایی برای مقابله بامظاهر بدحجابی و یافتن راهکارهای مناسب توسط کمیته توسعه و ترویج فرهنگ عفاف.
13نظارت و ارزیابی عملکرد رسانهها  -خصوصاً صدا و سیما  -در ارتباط با الگوهای تبلیغی آنها وتأثیر آن در جامعه.
14احیاء سنت حسنه «امر به معروف و نهی از منکر» درمورد حجاب و عفاف.15فراهم کردن زمینههای الزم برای تهیه کتب ،نشریات و تولیدات علمی  -فرهنگی به منظورترویج فرهنگ عفاف و پاسخگویی به شبهات موجود در مورد آن.
16انجام سیاستهای تشویقی درباره مدیران و کارگزارانی که در محیط کار خود اصول عفاف وپوشش اسالمی را رعایت میکنند.

وظایف تخصصی شهرداری ها
*شهرداریها
1گسترش فرهنگ عفاف در سطح شهر ،مراکز فرهنگی ،مراکز تحت پوشش شهرداری و مراکزعمومی.
2ایجاد مراکز مشاوره محلی جهت اطالعرسانی به خانوادهها و جوانان به صورت حضوری ،تلفنی ومکاتبهای ،با کادر مجرب و با همکاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
3جلوگیری از تبلیغ کاالهای فرهنگی و تجاری مغایر با فرهنگ عفاف و حجاب نظیر آگهیهایتجارتی و تبلیغاتی چهرههای هنری و ورزشی با آرایش و حجاب ضد اسالمی.
4نوشتن آیات و روایات دینی ،فتواهای علماء وصیتنامه حضرت امام(ره) و  ...به منظور توسعهفرهنگ عفاف در پارکها ،میادین ،خودروهای عمومی شهری ،سالنهای سینما ،تابلوهای معابر
عمومی و ورزشی با استفاده از ابزارهای فرهنگی مناسب.
5تأسیس فرهنگسرای حجاب برای برگزاری جلسات مرتبط ،پرسش و پاسخ در زمینه حجاب؛برگزاری مراسم ویژه و...
6تهیه تندیس و عکس و تصاویر مناسب از شخصیتهای اسالمی ،وقایع مهم تاریخی و طرحهاینمادین و استفاده از آنها جهت نصب در اماکن عمومی مهم و تفرجگاهها ،همراه با ترمیم و بازسازی
مستمر آنها.
7گسترش اماکن عمومی ،پارکها و مراکز ورزشی مناسب برای زنان و دختران جهت گذراندناوقات فراغت و ایجاد فضاهای مناسب جهت برخورداری آنان از آزادی عمل در رعایت حجاب
توسط سازمان پارکها.

8حمایت از فعالیتهای عام فرهنگی و هنری دستگاهها در ارتباط با گسترش فرهنگ عفاف.9افزایش تسهیالت حمل و نقل شهری ویژه بانوان به منظور تأمین آسایش بیشتر آنان (نظیرراهاندازی و توسعه تاکسی ویژه بانوان و)...
10رعایت موازین شرعی در ساختن اماکن مسکونی از نظر در معرض دید نبودن ورودی خانهها ودیده نشدن داخل خانه به هنگام باز شدن در.

