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شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه653 مورخ88/9/3، براساس پيشنهاد 
مورخ88/4/1 ش��وراي فرهنگي و اجتماعي زنان، طرح اصالح الگوي مصرف 

در خانواده را به شرح ذیل تصویب نمود: 
مقدمه: 

پرداخت��ن ب��ه موضوع اصالح الگ��وي مصرف در قالب یك حركت ارزش��ي، 
فراگير و واقع نگر و مس��تمر نيازمند فرهنگ س��ازي، كنت��رل و ایجاد تحول 
نسبت به الگوي مصرف در خانواده مي باشد و این امر مهم نيز از طریق ارتقاء 
مدیری��ت زنان بر اصالح مصرف و نيز اصالح مصرف زنان ممكن خواهد بود. 
به همين دليل طرح اصالح الگوي مصرف در خانواده مي تواند مبناي تحقق 

این حركت ضروري و ارزشمند قرار گيرد. 
اصول:  نظر به موقعيت محوري و حس��اس زنان در خانواده و نقش بي بدیل 
خانواده در حيات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي – امنيتي جامعه؛ 
در اجراي طرح هاي كالن كشوري، مشاركت اساسي و فعال این نهاد بایستي 
در كانون مالحظات و فرصت ها قرار گيرد. بر این اس��اس در اجرایي نمودن 
طرح »اصالح الگوي مصرف در خانواده« رعایت اصول ذیل ضروري است: 

1- رعای��ت اصول علمي و تخصصي مبتني ب��ر آموزه هاي دیني، پژوهش و 
تجربه در تنظيم و ارائه الگوي مصرف در خانواده؛

2- تدوین برنامه هاي همس��و و مكمل از س��وي كليه دس��تگاه ها در جهت 
اصالح الگوي مصرف با محوریت خانواده؛

3- كارب��ردي و عمل��ي بودن برنامه ها با پرهيز از اف��راط و تفریط در تعيين 
حدود و مصادیق مصرف در خانواده؛

4- آم��وزش محوري و توجه به اصل آموزش اعض��اء خانواده در برنامه هاي 
مربوط به اصالح الگوي مصرف؛

5- بهره گي��ري از عام��ل تش��ویق در اجراي برنامه در رابطه ب��ا اجراي ارائه 
الگوي مصرف؛ 

6- پایدار بودن برنامه ها و پرهيز از ارائه الگوهاي مقطعي؛
اهداف: 

1- بهره گيري عمل��ي از منابع، امكانات و فرصت هاي موجود در خانواده در 
راستاي اصالح الگوي مصرف؛ 

2- اصالح الگوي مصرف در عرصه ها و موضوعات مختلف درخانواده و تبيين 
مصادیق اسراف و تبذیر در مصرف خانگي و راهكارهاي برون رفت از آن؛ 

3- بهره گيري از تأثير و توانمندي زنان در اصالح الگوي مصرف؛ 
4- تحقق فرهنگ قناعت س��رافرازانه در خانواده و مبارزه با عادات فرهنگي 

و اقتصادي غلط؛
5- تقوی��ت اقتص��اد خانواده ب��ا اصالح الگوي مصرف و تأثي��ر آن بر اقتصاد 

ملي؛ 
راهبردها: 

1- اصالح نگرش خانواده و تواناس��ازي آنها براساس الگوي مصرف در اسالم 
و س��نت نبوي و علوي و معصومين )ع( نسبت به مفهوم 
مصرف، اس��راف و پرهي��ز از تجمل گرای��ي و مدگرایي 

افراطي؛ 
2- توس��عه آگاهي والدین و هدایت و ترغيب آنها جهت 
اولویت بخش��ي در تأمين حقوق مادي و معنوي فرزندان 
در زمين��ه تغذیه، بهداش��ت رواني، جس��ماني، ورزش، 
تفریحات س��الم و نشاط آور، تحصيل و ازدواج و استفاده 
بهينه از محصوالت فرهنگي – رس��انه اي و تصویري در 

ساعات مختلف شبانه روز؛ 
3- توس��عه فرهنگ قناعت، س��اده زیس��تي، اعتدال و 
تعدی��ل روحيه تنوع طلب��ي به منظ��ور تقویت امنيت 
رواني اعضاي خانواده و تهيه كتب و منابع و محصوالت 

فرهنگي و آموزشي الزم در این زمينه؛
4- توس��عه فرهنگ عف��اف و پاي بندیه��اي اخالقي در 
خانواده به منظور پرهيز از ظاهرگرایي صرف و زیاده روي 

در مصرف اقالم آرایشي و پوششي؛ 
و  سياس��ت گذاري  در  همگرای��ي  و  هماهنگ��ي   -5
برنامه ریزي هاي كالن كش��ور نس��بت به اصالح الگوي 
مص��رف و اولوی��ت دادن ب��ه مصال��ح خان��واده در این 

برنامه ها؛
6- توس��عه تحقيقات كاربردي در خصوص اجراي برنامه ها و نحوه اس��تفاده 
از منابع و ارائه نتایج آن به مردم جهت تش��ویق خانواده ها در بهينه س��ازي 

مصرف و تداوم آن؛
راهكارها: 

1- تعيين و تبيين مصادیق اس��راف و آموزش ش��يوه هاي صحيح و مطلوب 
در خانواده در خصوص رعایت اعتدال در مصرف، تنظيم درآمدها و هزینه ها 
و اس��تفاده از منابع، امكانات و س��رمایه هاي مادي و معنوي بمنظور تأمين 

امنيت اقتصاد خانواده و جامعه؛ 
2- تبلي��غ و ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت قوه ادراك و تحليل و خودباوري 
در زن��ان و اعض��اي خانواده به منظ��ور رویگرداني آن��ان از زندگي مصرفي، 

اهداف سطحي و غيرتكاملي و غيرهدفمند؛
3- تقویت مشاركت فرهنگي و اقتصادي اعضاي خانواده در تصميم گيري هاي 

مادي و معنوي خانواده به منظور هماهنگ ش��دن و مس��ئوليت پذیري آنها 
نسبت به نحوه هزینه كردن سرمایه ها؛

4- توج��ه به آموزش هاي فن��ي و حرفه اي، ارتقاء دان��ش مدیریت زنان در 
اص��الح الگوي مص��رف در خان��واده و تبليغ فرهنگ بهره وري در راس��تاي 
اس��تفاده بهينه از امكانات، منابع و وسایل زندگي و جلوگيري از فرسودگي 

زودرس آنها؛ 
5- تش��ویق زنان بر اس��تفاده بهينه از دارایي و اندوخته ش��خصي خود در 

چرخه اقتصادي خانواده و كشور؛ 
6- بهره گي��ري از كلي��ه ظرفيت ه��اي قانون گ��ذاري و اجرای��ي در اتخاذ 
ش��يوه هاي تشویقي و تنبيهي مستقيم و غيرمس��تقيم جهت رعایت الگوي 

مناسب مصرف در موارد و مصادیق مختلف در خانواده؛
7- ایجاد تعادل در تبليغات تجاري و مصرفي رس��انه ها به منظور جلوگيري 

از ترویج روحيه مصرف زدگي در خانواده ها؛ 
8- جه��ت دهي به برنامه ه��ا در نحوه گذران اوقات فراغ��ت زنان و اعضاي 
خانواده متناس��ب با س��ن، نيازهاي جس��مي و رواني، خصوصيات اقليمي و 
س��نت ها به منظور كاهش هزینه هاي غيرض��روري در زندگي و بهره مندي 

سریع، آسان و ارزان از تسهيالت فراغتي درمحل زندگي بانوان؛ 
9- افزای��ش آگاهي جوانان در خانواده نس��بت به تعدی��ل توقعات و كاهش 
تش��ریفات و تقليل هزینه هاي اضافي و زائد ازدواج و نيز در مراحل مختلف 

زندگي و تأثير آن بر اقتصاد خانواده؛ 
10- ارائه شاخص هاي الگوي مصرف در بخش انرژي، تغذیه و غذا، كاالهاي 
فرهنگ��ي، دارو و درمان، فرآورده هاي آرایش��ي و پوش��اك، ابزار و وس��ایل 
زندگ��ي، ارتباطات، گذران اوق��ات فراغت، حمل و نقل و كاهش ضایعات در 

اقالم مختلف زندگي خانوادگي؛
11- اتخ��اذ تدابير مناس��ب ترویجي و آموزش��ي به منظ��ور افزایش تمایل 

خانواده ها در مصرف كاالهاي داخلي؛ 
12- شناس��ایي و معرفي تجربيات و الگوهاي موفق مصرف در كش��ورهاي 

مختلف به خانواده ها؛ 
13- شناس��ایي امكانات و اس��تفاده بهينه از ظرفيت هاي اقتصادي مناطق 
مختلف كشور متناسب با نيازهاي جسمي و روحي مردم هر منطقه، فرهنگ 

و سنت هاي بومي، آداب دیني و تنوع اقليمي؛
14- ترغيب س��ازمانهاي م��ردم نهاد مرتبط با حوزه زنان نس��بت به اطالع 
رس��اني در زمين��ه رعایت الگوي مصرف صحيح از طری��ق پایگاه هاي اطالع 

رساني و سایر منابع آنها؛ 
15- پيگيري مستمر و نظارت دستگاههاي ناظر بر اجراي صحيح برنامه هاي 

پيش بيني شده. 
ترتيبات اجرا: 

دس��تگاه هاي ذیربط متناس��ب با هر یك از راهبردها و راهكارها موظفند با 
همكاري ش��وراي فرهنگي و اجتماعي زنان نس��بت به پيش بيني تمهيدات 
اجرای��ي و تهيه و تدوین آیين نامه هاي اجرایي مرتب��ط با آن، اقدام نمایند. 
همچنين این دستگاه ها بایستي گزارشي از عملكرد ساليانه خود را از طریق 
شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان به دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي، 

ارائه نمایند. 

نقد و بررسی مصوبه 
- ساده سازی پيچيدگی های محتوایی مصوبات

ه��ر پدیده اجتماعی كه بناس��ت در یك مصوبه صورت بندی ش��ود دارای 
س��طحی از پيچيدگی و كل گرایی اس��ت كه با تفك��ر جزءنگر قابل تحليل 
نيس��ت. از این رو برای س��اده س��ازی پيچيدگی ها و تقليل س��طح روابط 
درونی آن بطور طبيعی باید با جداسازی و طبقه بندی به عنوان بندی آنها 
پرداخت. عنوان بن��دی منطقی مفاهيم مندرج در یك 
مصوبه از ابتدا تا انتها قطعا به س��اده سازی پيچيدگی 
های محتوای آن كمك می كند. درك مفاهيم پيچيده 
مانند مت��ن مصوبات به یكباره و در یك مرحله صورت 
نمی گيرد و این امر از طریق س��اده سازی مرحله ای و 

تدریجی امكان پذیر می شود. 
- نكوهش تكرار واضحات در مصوبه

در فرهن��گ عامه تك��رار واضحات م��ورد نكوهش قرار 
گرفته اس��ت. تكرار بی دليل مالل خس��تگی آور است 
و مخاط��ب را از پيگيری موضوع منصرف می نماید. در 
تاثيرگذاری حداكثری، باید اشاره ها را به موضوع مورد 
بحث كنترل كرد. جامع��ه نه فقط مصوبه كه هر تكرار 
مك��ررات را برنمی تابد و قایل نيس��ت كه برخی مدام 
خود را تكرار كنند و مشكلی از زندگی مردم حل نشود. 
خانون دوباره یك كتاب به اندازه كافی مالل آور اس��ت 
كه ش��اید تجربه اندكی از مردم باشد كه كتابی را چند 

بار مطالعه كرده باشند.
- مواد متناقض و مزاحم در مصوبات تكراری

در وض��ع مصوبه تكراری، تفاوت ه��ا ایجاد تناقض می 
كنند و در مس��ير اجرای مصوبه مزاحمت زا هستند. در مقام اجرا رسيدگی 
به تناقض ها و تزاحم ها خود مش��كلی دوچندان اس��ت كه نيازمند تدبيری 
جداگانه اس��ت. از آنجا كه واضع مصوبه دارای حافظه مناس��بی از آنچه كه 
تاكنون تصویب كرده اس��ت ندارد بنابراین تصوی��ب موضوعات در مصوبات 
تكراری حس��ب نيازمندی های روزمرگی همواره مش��ابه و یكس��ان نيست. 
نكت��ه قابل ذكر اینكه در این قبيل م��وارد در بدو امر تفاوت ها و اختالفات 
بر هم تاثير منفی گذاش��ته و روند اثرگذاری مصوبه را به س��وی ناكارآمدی 

سوق می دهند.
- عدم وجود وحدت رویه در موضوع شناس��ی، تدوین پيش نویس، تصویب، 

تایيد، ابالغ، اجرا، نظارت و تفسير مصوبات 
وجود مراكز و مراجع تقنينی متعدد و متكثر در كشور از همگامی، هماهنگی 
و ه��م افزایی الزم برخوردار بودند، بس��ياری از زمينه های فنی و تخصصی 
مورد نياز برای وضع مصوبه تامين می شد اما افسوس كه ناهماهنگی موجود 

به فرسایش تدریجی توان تقنينی در كشور انجاميده است. چهار دهه تجربه 
وضع مصوبه در كش��ور نتوانس��ته و ش��اید نمی تواند بي��ن مراكز و مراجع 
مختلف وضع مصوبه، ایجاد وحدت رویه نماید و آنها را حول محور نيازهای 

اساسی كشور در موضوعات گوناگون و مرتبط فعال سازد.
- وجود مصوبات و مصوبات موازی، تكراری، پراكنده و بسيار جزیی

بررس��ی مختصر در حوزه مصوبات اداره ش��ئون مختلف جامعه نشانگر این 
حقيقت اس��ت كه در موضوعات مش��ابه توسط مراكز و مراجع واضع مصوبه 
مصوب��ات بس��يار زیادی بصورت م��وازی، تكراری، پراكن��ده و جزیی وجود 
دارد ك��ه در تعيين مصادیق با تفاس��ير گوناگون مواجه ان��د و نهایتا در راه 
حل مش��كالت زندگی مردم ناتوان اند. جامعه با حج��م فراوانی از مصوبات 
و مقررات روبروس��ت كه بصورت جدا از هم و مستقل از یكدیگر به تصویب 

رسيده اند كه از نظر دامنه شموليت نيز با یكدیگر متفاوت است.
- مزاحمت و خنثی سازی آثار مصوبه

برخی از مصوبات آثار س��وء و تخریبی برای سایر قوانی ندارند ولی آثار آنها 
را خنثی می كنند و آنها را از مس��ير رو به پيش��رفت اهداف باز می دارند. 
مصوبات خنثی ساز نيز مولود بی توجهی واضع مصوبه و وضع مصوبه سنتی 
در تش��خيص آثار دو جانبه خنثی س��ازی مصوبات بر یكدیگر است و دست 

كمی از اثرات ناگوار مصوبات مزاحم ندارد.
- مزاحمت و مسكوت گذاردن مصوبه توسط مجریان

برخ��ورد مجری��ان مصوبه در دس��تگاه های اجرایی در مواجه��ه با مصوبات 
مزاحم یا خنثی س��از، بی توجهی و مس��كوت گزاردن اصل مصوبه است كه 
این امر آثار ناگوار چند برابر از بخش مزاحم از مصوبه است. عدم پاسخگویی 
مناسب به مخاطبان و ذینغعان و تاخير در اصالح مزاحمت قانونی می تواند 
دارای تبعات اجتماعی فراوانی باشد كه بی اعتمادی مردم به قانون، واضعان 

مصوبه و وضع مصوبه از آثار طبيعی آن است.
- كم اهميت بودن مصوبه جدید نسبت به مصوبات قبلی

مصوبات دارای اس��تثنائات فراوان در مقایس��ه با مصوبات مش��ابه از اهميت 
كمت��ری برخوردارن��د كه به دلي��ل ضعف گفتمانی این دس��ت مصوبات در 
گفتمان وضع مصوبه و ابرگفتمان اجتماعی اس��ت. پيشاپيش می توان پيش 
بينی نمود كه مصوبات دارای استثنائات فراوان از استقبال مناسبی برخوردار 
نخواهند بود و در مقام اجرا با مش��كالت متعددی همراه خواهند بود. مردم 
به وضوح مشاهده می كنند كه مصوبه و واضع مصوبه به عده ای اجازه داده 
است كه مصوبه را اجرا نكنند و به عده ای اجازه داده است كه آن را تا نيمه 
اجرا كنند قطعا از تبعيت نخواهند كرد. تجویز اس��تثناء در مصوبه به منزله 

تزریق ناكارآمدی در آن است.
- وضع مصوبه در آینده برای گذشته بی مصوبه

معموال وضع مصوبه ش��امل برنامه ریزی امكانات گذشته و حال برای تحقق 
آین��ده ای محتمل اس��ت. به عبارت دیگر واضع مصوب��ه جز در موارد اندك 
برای آینده مصوبه را تدوین و تصویب می كند. بنا بر همين تعریف است كه 
برای هر مصوبه زمان الزم االجرا بودن و زمان اجرا تعيين می ش��ود. تقریبا 
بصورت نادر اتفاق افتاده است كه قانونی عطف بماسبق شود یعنی در زمان 
حال برای گذش��ته وضع مصوبه صورت گيرد اما نه اینكه برای چهار مصوبه 
بودجه ساالنه در سال آخر تصویب شود. بعالوه اینكه در موارد متعدد تداخل 

زمان اجرای دو مصوبه در آینده مورد تصویب قرار گرفته است.
- مص��وب مرجع صالحيت دار بودن مصوبه به مثاب��ه وجود دانش و تجربه 

كافی
مصوبه ای دارای ارزش قانونی اس��ت كه توس��ط مص��وب مرجع صالحيت 
دار باش��د. مراكز و مراجع وضع مصوبه توس��ط اس��ناد فرادست تعيين شده 

ان��د و ترتيبات مرب��وط به صالحيت مراكز و مراجع وضع مصوبه در اس��ناد 
فرادس��ت كش��ور قيد ش��ده اس��ت. منظور از صالحيت در تصویب قانون، 
صالحي��ت تخصصی در رش��ته و گرایش فنی یا صالحي��ت در وضع مصوبه 
مورد نظر است. تقسيم كار ملی در حوزه وضع مصوبه سنتی به سبك ایرانی 
تقریبا قوای س��ه گانه و انواع و اقس��ام نهادها و ش��وراهای عالی دارای شان 
وضع مصوبه ان��د. در هر صورت ثبت صالحيت فنی، تخصصی یا عمومی به 
داراب��ودن دان��ش و تجربه كافی مربوط می ش��ود. در مصوبه و وضع مصوبه 
سنتی به سبك ایرانی، بروز و تشدید مشكالت زندگی مردم نشانه نقص در 
مراج��ع و مراكز صالحيت دار مصوبه و وض��ع مصوبه به عنوان ویژگی ذاتی 

مصوبه و وضع مصوبه است.
- مصوب مرجع صالحيت دار بودن مصوبه به مثابه وجود ساختار اجتماعی 

پشتيبان
ویژگ��ی مصوب مرجع صالحيت دار بودن مصوبه نش��انه این اس��ت كه در 
جامعه برای هماهنگی اجرای مصوبه، ساختار اجتماعی متناسب با آن وجود 
دارد كه به هنگام لزوم مددكار دس��تگاه های اجرایی در اجرای هر چه بهتر 
مصوبه هس��تند. وجود مرجع صالحيت دار در وض��ع مصوبه، وجه قانونی و 
حقوقی آن را تامين می كند و ضرس��ی اطمينان بخش��ی آن را نزد مجریان 
مصوب��ه و مردم افزای��ش می دهد. وجود مرجع صالحيت دار نش��انه وجود 
س��ازماندهی مصوبه توسط مرجع مس��ئول مربوطه است. در مصوبه و وضع 
مصوبه س��نتی به س��بك ایرانی، بروز و تشدید مشكالت زندگی مردم نشانه 
عدم پشتيبانی مراكز و مراجع وضع مصوبه از مصوبات خود به عنوان ویژگی 

ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- پشتيبانی طبيعت از مصوبه به مثابه توجه به وجه طبيعی زندگی انسان 

انس��ان نقطه پایانی مصوبه و وضع مصوبه اس��ت كه دارای جسمی است كه 
دارای طبيعتی است و همچون سایر پدیده های طبيعی دارای ویژگی های 
مادی اس��ت ك��ه در واقع كالبدی برای روح و روان اوس��ت. بنابراین تمامی 
مصوبات بشری باید دارای مالحظات طبيعت انسانی را داشته باشند. تقسيم 
كار ملی ش��امل تدوین، تصویب، تایيد، ابالغ، اجرا، نظارت و تفس��ير مصوبه 
باید توانایی الزم برای توجه به وجه طبيعی زندگی انسان را در وضع مصوبه 
داشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك ایرانی، بروز و تشدید 
مش��كالت زندگی مردم نش��انه عدم توجه به وجه طبيعی زندگی انسان در 

مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- تقنين واقع گرا به مثابه هدفمند بودن مصوبه و دقت در تعيين اهداف

تقنين واقع گرا به معنای هدفمند بودن مصوبه و دقت در تعيين اهداف یكی 
از اصول وضع مصوبه است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك ایرانی، 
بروز و تش��دید مشكالت زندگی مردم نش��انه عدم تقنين واقع گرا به مثابه 
هدفمند بودن مصوبه و دقت در تعيين اهداف به عنوان اصول مصوبه و وضع 
مصوبه اس��ت. هدفمند بودن مصوبه و دقت در تعيين اهداف رابطه مستقيم 
با كارآمدی و اثربخشی مصوبه دارد. مصوبه هدفمند كه در تعيين اهداف آن 
دقت الزم صورت گرفته اس��ت می تواند برای اجرایی شدن خود از بهترین 
راهكار اس��تفاده كند تا خود را به اهداف از پيش تعيين ش��ده خود برساند. 
بی هدفی و بدهدفی، دارای آثار زیانباری اس��ت كه در بس��ياری از مصوبات 
ناكارآمد قابل مشاهده است. مصوباتی كه در برهوت فقدان اهداف یا اهداف 
ناس��ازگار، سرگردان اند و راه به جایی جز شكس��ت و ناكامی نمی برند. در 
مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك ایرانی، بروز و تشدید مشكالت زندگی 
مردم نشانه عدم واضع مصوبهي علني به مثابه عدم هدفمند بودن مصوبه و 

دقت در تعيين اهداف به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
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سردرگمی مصوبات در اصالح الگوی مصرف خانواده!

معم���وال باور عموم���ی بر آن 
اس���ت ک���ه مصوب���ه، محور 
و عام���ل اداره بهین���ه ام���ور 
اساس���ا  و  اس���ت  جامع���ه 
توق���ع ندارن���د ک���ه مصوب���ه 
خ���ود  مصوب���ه  واضع���ان  و 
موجب ب���روز مش���کالت در 
جامعه بشوند. این موضوع 
موجب بر هم خوردن ثبات 
مصوبه در جامعه می ش���ود 
و به باور عمومی نس���بت به 
مصوب���ه و واضع���ان مصوبه 

آسیب می رساند.
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