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حمايت از زوجين نابارور 
براي عبور سالمت
 از بحران جمعيت

 مهدي نيك ضمير 
بي ترديد يكي از مهم تري��ن بحران هايي كه امروز در 
جامعه با آن مواجه هس��تيم، بحران كاهش جمعيت 
است. بر اساس آمارها و بر مبناي پنجره جمعيتي، ما 
حداكثر هفت سال براي خروج از اين بحران فرصت 
داريم. اين مسئله مي طلبد تمامي دستگاه ها ساختارها 
و انديشمندان جامعه در كنار يكديگر قرار بگيرند تا 
بتوانيم خروجي مناس��بي براي حل معضل جمعيت 

داشته باشيم. 
قانون جواني جمعيت و حمايت از خانواده تنها قانوني 
است كه براي حمايت از افزايش جمعيت و كمك به 
حل اين بحران در كشور تصويب شده است؛ قانوني كه 
در دولت سيزدهم از سوي سيدابراهيم رئيسي ابالغ 
شد. نخستين تكليف قانوني، قانون حمايت از خانواده 
و جواني جمعيت، تشكيل ستاد ملي جمعيت است كه 
با چند ماه تأخير اجرايي شد. قانون جواني جمعيت 
و حمايت از خانواده به ش��كلي دست و پا شكسته در 
حال اجرايي شدن است. اگر چه مدت زمان زيادي از 
اين قانون مي گذرد و شايد نتوان به اين زودي سراغ 
دستگاه ها و س��اختارهاي كم كار در اين حوزه رفت. 
محس��وس ترين بخش اجرايي ش��ده از قانون جواني 
جمعيت و حمايت از خانواده، بحث اختصاص سهميه 
در قرعه كش��ي خودرو به م��ادران داراي دو فرزند و 
بيشتر است. اجرايي شدن بسياري از بخش هاي ديگر 
اين قانون نيازمند اختصاص بودجه و همراهي مجلس 
شوراي اسالمي و سازمان برنامه و بودجه براي اجراي 
اين قانون است. يكي از مهم ترين بخش هاي اين قانون، 

بحث حمايت از زوج هاي نابارور است. 
براساس بند )ه�( تبصره17 قانون بودجه سال1400 
مقرر ب��ود 90درصد يارانه درمان براي س��ه دوره هر 
كدام از زوجين نابارور و پوشش هزينه هاي دارويي و 
پاراكلينيكي و ايجاد سامانه ثبت اطالعات اختصاص 
يابد، مجلس در كن��ار س��اماندهي ها در اين تبصره، 
هزارو300ميلي��ارد تومان ب��راي درم��ان ناباروري 
تخصي��ص داد تا تنظيم گ��ري كرده باش��د و بودجه 
كافي براي حل مسائل اين خانواده ها در اختيار وزارت 

بهداشت قرار بگيرد. 
عالوه بر نظام بودجه ريزي در م��اده43 قانون جواني 
جمعيت در خصوص بيمه درمان ناب��اروري و موارد 

ديگر اقدامات مؤثري صورت گرفته است. 
در بودجه1401 مجدداً هزار و500ميليارد تومان براي 

درمان ناباروري در تبصره14 ديده شده است. 
طبق صحبت هاي اخير بهرام عين اللهي، وزير بهداشت 
در مجلس، مراكز درمان ناب��اروري به اندازه كافي در 
كش��ور وجود ندارد، به همين خاطر از كل اعتبارات 
تخصيص يافته به اين بخش كه 787ميليارد تومان بود 
مبلغ 492ميليارد تومان تملكي است و بايد مراكزي به 

عنوان درمان ناباروري در استان ها ايجاد شود. 
هم اكنون 14پروژه مركز ناب��اروري و بلوك زايماني 
و 26پروژه مركز تخصصي درمان ناباروري در دست 
اجراست. سازمان بيمه سالمت هم از منابع خود مبلغ 
141ميليارد توم��ان به درمان ناب��اروري اختصاص 

داده است. 
در كنار اينها اما بايد پوشش بيمه اي براي ارائه خدمات 
نازايي و ناب��اروري به طور كامل انجام ش��ود و وزارت 
بهداشت استانداردهاي ارائه خدمات مذكور را كامل 
ابالغ كند. همچني��ن دبيرخانه ش��وراي عالي بيمه 
سالمت مكلف است دس��تورالعمل خريد راهبردي 
خدمات موضوع آن را به طور كامل ابالغ كند و بار مالي 
موردنياز براي اجراي اي��ن تصويبنامه از محل منابع 
مرتبط با ارائ��ه خدمات نازايي و ناب��اروري در اختيار 
وزارت بهداش��ت قرار دهد و دوباره به س��ازمان هاي 
بيمه گر پايه انتقال پيدا كند. از س��وي ديگر فرانشيز 
هزينه هاي درمان زوج هاي نابارور در برنامه حمايت 

مالي از آنها تحت پوشش قرار گرفته است. 
به گفته وزير بهداشت، در حال حاضر 90درصد تعرفه 
مصوب بخش دولتي بسته هاي خدماتي ناباروري در 
مراكز دولتي و 90درصد تعرفه مصوب بخش عمومي 
غيردولتي در اين مراك��ز و پرداخت 90درصد تعرفه 
عمومي غيردولتي بس��ته هاي خدمات ناباروري در 
مراكز خصوصي و خيريه توسط سازمان بيمه سالمت 
در وزارت بهداشت انجام مي شود و اگر منابع اين بخش 

تأمين شود، به 100درصد ارتقا خواهد يافت. 
افرادي هم كه از ابتداي سال1400 از مراكز غيرطرف 
قرارداد خدمات درمان ناباروري دريافت كرده اند، در 
قالب پرونده خسارت متفرقه هزينه هاي شان پرداخت 
مي ش��ود.  پرداخت هزينه ه��اي دارو، پاراكلينيك و 
تجهيزات پزشكي مرتبط به صورت 90درصد تحت 
پوش��ش بيمه قرار گرفته اس��ت و دريافت خدمات 
كمك باروري جه��ت زوج نابارور تا 49س��ال تمام و 
بدون محدوديت سني با پرداخت 10درصد هزينه از 
جيب ميسر شد، از سوي ديگر جهت قرارداد با بخش 
خصوصي در صندوق هاي بيمه همگاني و روستايي 

مجوزهاي الزم صادر شده است. 
اگر اين خدمات به صورت پيوسته ادامه يابد، مي توان 
اميدوار بود طي هفت سال فرصت باقي مانده بتوانيم از 

بحران جمعيت به سالمت عبور كنيم. 

جمعیت پایدار

 همانطور كه مي دانيد مصوبه شوراي عالي 
انقالب فرهنگي ب�راي مدولباس مربوط به 
سال1385 است اما امروز بعد از 16سال از 
اين مصوبه و 17سال پس از تصويب مصوبه 
راهكارهاي گسترش عفاف و حجاب همچنان 
نبض جريان مد ايران در دست شبكه هاي 
زيرزميني اس�ت و ما در ح�وزه مدولباس 
در عرص�ه بين الملل و حت�ي داخل حرفي 
براي گفتن نداريم. چرا جريان مدولباس در 

كشور ما موفق نبوده است؟
راهكارهاي گسترش عفاف و حجاب در دي ماه1384 
به ص��ورت مصوبه درآمد و براي 28دس��تگاه وظايفي 
تعيين شد تا در عرصه عفاف و حجاب فعاليت كنند اما 
از بين اين 28دستگاه فقط دو دستگاه وزارت ارشاد و 
نيروي انتظامي در اين حوزه گام برداشتند كه وزارت 
ارشاد كارگروه ساماندهي مدولباس را راه اندازي كرد 
و نيروي انتظامي هم قانون امنيت ناموس��ي كه بعدها 
به قانون امنيت اجتماع��ي تغيير نام پي��دا كرد. بقيه 
ارگان ها و نهادها در 40سالي كه از انقالب گذشته اگر 
چه از متوليان فرهنگ پوشش هستند و دغدغه مند از 
آن ياد مي كنند اما در عمل به جز برگزاري همايش ها 
و نمايش��گاه هايي كه بعضاً از منظر علمي آسيب زننده 
هستند، اتفاق خاصی نمي افتد. مشكل كار اين است كه 
ما در عرصه عفاف و حجاب فكر مي كنيم همه صاحبنظر 
هس��تيم، در حالي كه زماني در حوزه مدولباس موفق 
خواهيم ب��ود و زمان��ي مي توانيم مد آفرين��ي كنيم و 
فرهنگ پوشش كش��ور را به س��مت پوشش اسالمي 
ببريم كه آگاهي داشته باشيم و آگاهي بدهيم. تا زماني 
كه متوليان امر اطالعاتي ندارند و فكر مي كنند فردي 
كه پوشش س��ر و يك چادر بلند داش��ته باشد، شامل 
حجاب و عفاف مي ش��ود، اينطور نيست. ما از دهه70 
يك تهاجم فرهنگي در فرهنگ پوش��ش داش��ته ايم 
و دش��مناني كه در بحث پوش��ش كار كرده اند، بسيار 
هوشمندانه در بحث فرهنگ س��ازي پوشش به سبك 
غربي و جداس��ازي از فرهن��گ ايراني- اس��المي كار 
كرده اند و م��ا  در جامعه بيش��تر پوش��ش هاي غربي 
را مي بيني��م، بنابراين ب��ا برگزاري هماي��ش و وبينار 
نمي توانيم فرهنگ پوش��ش را تغيير دهيم. اينها هم 
به سياس��ت هاي كالني كه در اين عرصه گذاشته شده 
است، بازمي گردد. فرهنگ پوشش بايد متولياني داشته 
باشد كه اين متوليان علمش را داشته باشند تا بتوانند 
تغيير را ايجاد كنند. اين مه��م، نيازمند كارگروه هايي 
متشكل از كارشناسان مذهبي، روانشناسان و طراحان 
لباس است تا اگر قرار است مصوبه اي باشد، اينها را به 
صورت اصولي و علمي بنويسند تا مورد پذيرش عمومي 
قرار بگيرد. يكي ديگر از مسائلي كه موجب شده است 
مصوبات حوزه عفاف و حجاب هيچ گاه اجرايي نش��ود، 

نداشتن ضمانت اجرايي است. 
 اين ضمانت اجرايي چگونه تأمين مي شود؟

ضمانت اجرايي لزوماً الزام اجبار و برخوردهاي س��لبي 
نيس��ت. اكثر ارگان هاي ما بودجه اي ب��راي حجاب و 
عف��اف دارند اما 90 درص��د اينها فقط گزارش س��ازي 
مي كنند و فعاليتي انجام نشده است. تا زماني كه ما براي 
مصوبه هاي مان فرهنگ سازي نكنيم، اتفاقي نمي افتد. 

 مصداقي تر بگوييد. براي اين فرهنگ سازي 
بايد چه كرد؟

آموزش و پرورش ما متولي اين 28ارگان است اما ما در 
مقطع دبستان و راهنمايي هيچ آموزشي براي بچه ها 
نداريم و از يك س��ني به بچه مي گويي��م بايد حجاب 
اسالمي داشته باش��ي! در صورتي كه بايد اين پوشش 
به بچه ها آموزش داده شود و در كتب درسي بيايد. ما 
زماني مي توانيم پوش��ش را فراگير كنيم كه اطالعات 
و آگاهي كافي به مردم بدهيم. چند س��الي اس��ت كه 
ما بحث پوش��ش عفيفان��ه را مطرح مي كني��م اما من 
خودم به عنوان كسي كه 18- 17سال است، پژوهشگر 
مدولباس و عفاف و حجاب هستم و سال1395 در اين 
حوزه پژوهش��گر برتر شده ام، برايم س��ؤال است، اين 
پوشش عفيفانه يعني چه؟! هر س��ال در آستانه هفته 
عفاف و حجاب بيانيه هايي از س��وي مجل��س، وزارت 
ارشاد و ساير ارگان ها صادر مي شود و به همين بيانيه ها 
اكتفا مي كنيم! اگر بناس��ت فرهنگ پوشش در كشور 
اصالح ش��ود و با پوش��ش هاي نامتعارف مقابله كنيم، 
بايد فرهنگ سازي درست داشته باش��يم و الزمه اين 
فرهنگ س��ازي ورود افراد عالم و مطلع به اين مسئله 
است. اينكه فردي مذهبي و به عنوان رئيس يك ارگان 
راجع به بحث پوشش نظرات شخصي و غيركارشناسي 
بدهد كه از ابع��اد علمي و مذهب��ي آن اطالعي ندارد، 

نمي تواند كمكي به اين موضوع كند. 
 ارزيابي ش�ما از وضعيت موجود مدولباس 

اسالمي در جامعه چيست؟
در كشور ما وضعيت پوش��اك در حال حاضر با بحران 
مواجه اس��ت و ما به ش��دت با فقر فرهنگي پوش��ش 
مواجهيم، چ��ون از لحاظ علمي محدودي��ت داريم و 

اطالعات ناقصي درباره آن به دست آورده ايم. 
 چرا به اين بحران رسيده ايم؟

ما در قرآن كلمه »خم��ور« و »جلباب« را داريم كه در 
تفس��يرها يك عده، جلباب را به عنوان چادر و عده اي 
ديگر پوشش سرتاسري تعبير مي كنند. خمور پوشش 
سر و روسري هاي بلند را ش��امل مي شود و زنان عرب 
پوش��ش سرتاسري دشداش��ه مانندي داش��ته اند كه 
در واقع جلباب همين پوش��ش اس��ت. ما كلمه چادر 
را نداريم. برعك��س چادر يك فرهنگ ايراني اس��ت و 
از دوره هخامنش��يان ما در پوش��ش زنان ايراني چادر 
داش��ته ايم؛ پارچه هاي مستطيل ش��كل كه روي سر 
قرار مي گرفته و تا پش��ت پا بوده اس��ت. در جامعه اي 
كه مردم آگاه شده اند و آگاه هستند، بايد در اطالعات 
و آگاهي دادن به آنها هوش��مندانه عمل كرد، در غير 
اين ص��ورت آن را نمي پذيرن��د. ما زمان��ي مي توانيم 
پوشش درستي را در جامعه داشته باشيم كه درباره آن 
اطالع رساني و فرهنگ سازي كرده باشيم و همانطور كه 
امام جعفرصادق)ع( فرموده اند به فرزندان تان لباس هاي 
عصر خودشان را بپوشانيد؛ لباس هايي را طراحي و وارد 
بازار كنيم كه متناسب با زمان حال و فعاليت هاي روزانه 
باشد و در عين حال حدود پوشش��ي كه در قرآن و در 

سوره هاي نور و احزاب در آنها رعايت شود. 
 چرا ما نتوانسته ايم مانند برخي كشورهاي 
اس�المي ديگر همچون مالزي يا تركيه در 

حوزه مدولباس موفق باشيم؟

كشورهاي اس��المي مثل مالزي و تركيه كه در عرصه 
پوشاك از ما خيلي جلوترند، در حوزه مد اسالمي هزينه 
مي كنند. در كشور ما 40سال اس��ت دغدغه حجاب و 
عفاف را داريم اما در كارهاي كالن و فعاليت هاي حوزه 
حجاب و عفاف كمترين هزينه را براي اين بخش در نظر 
مي گيرند و به همين خاطر كارها ابتر مي ماند و افراد يا 
به واس��طه برخورد با بوروكراسي و سليقه ها سرخورده 
مي شوند يا با بودجه ناچيز انگيزه اي براي كار ندارند. به 
طور نمونه مجتمع ي��اس را در منطقه چيتگر به عنوان 
محلي براي عرضه كاالي حجاب ساخته اند اما چرا نبايد 
اين مركز خريد در مركز و مناطق مناسب تر با دسترسي 
بهتر باشد. در اس��تان البرز يك پناهگاه زمان جنگ را 
به مكاني براي پوشش اس��المي اختصاص داده اند. اگر 
مد اس��المي پوش��ش و چادر براي ما مهم است، بايد 
اين مسئله در تصميم ها و رفتارهاي ما ديده شود. چرا 
حتي براي جش��نواره اي كه در اين زمينه در كشور ما 
برگزار مي ش��ود، حداقل بودجه را در نظ��ر مي گيرند. 
اما به طور مثال در مالزي حداقل دو تا س��ه جش��نواره 
بين المللي برگزار مي شود و هزينه هاي زيادي را براي 
اين مسئله اختصاص مي دهند يا در تركيه جشنواره ها 
و فس��تيوال هاي بين المللي برگزار مي شود و براي اين 
مسئله هزينه مي شود. در كش��ور ما حتي بديهي ترين 
مسائل براي فعاالن اين حوزه در نظر گرفته نمي شود. 
مشكل اساسي زيرساخت هايي اس��ت كه ما در جامعه 
نياز داريم. در جوامع ديگر به اين زيرساخت ها اهميت 
داده شده و برايش هزينه مي شود اما در كشور ما بيشتر 
دغدغه ها در حد صحبت مي ماند، چ��ون متوليان هم 
افرادي نيستند كه غير از دغدغه، علم هم داشته باشند. 
 بس�ياري از برندهاي مطرح دني�ا به حوزه 
لباس هاي پوشيده ورود كرده اند، هدف از 
ورود اين برندها را به حوزه لباس اس�المي 

چه مي دانيد؟
اينكه برندهاي مطرح دنيا به لباس هاي پوشيده ورود 
كرده اند، بر اين اس��اس اس��ت كه جوامع نياز به تنوع 
دارند. ما قبل از رنسانس پوش��يدگي را داشتيم و بعد 
از آن به س��مت برهنگي رفتيم، اما در شرايط كنوني 

نگاه بخش��ي از مردم در دنياي غرب به س��متي رفته 
اس��ت كه برهنگي ارضاي ش��ان نمي كند و به سمت 
لباس هاي پوشيده آمده اند، البته پشت اين لباس هاي 
پوشيده داليل ديگري هم هست. دانشمندان اروپايي و 
امريكايي طي تحقيقاتي كه انجام داده اند، ديده اند كه 
يك زماني در جامعه نياز به ني��روي كار بود و الزم بود 
زنان پوشش هاي سنتي خود را كنار بگذارند اما امروز 
به اين نتيجه رسيده اند كه عرياني در خانم ها راندمان 
را پايين مي آورد. بر همين اساس هم در كمپاني هاي 
بزرگ دنيا شاهد آن هس��تيم كه از پوشش مشخصي 
استفاده مي ش��ود، لباس ها عمدتاً پوش��يده هستند و 
اجازه ندارند هر پوششي را استفاده كنند. اين جوامع به 

اين نتيجه رسيده اند كه براي باال رفتن راندمان كاري و 
داشتن جامعه سالم تر بايد به سمت لباس هاي پوشيده 
رفت. از سوي ديگر سوق يافتن برندهاي مطرح دنيا به 
سمت لباس پوشيده اين است كه مسلمانان هم در دنيا 
كم نيستند و يك هدف براي برندهاي مد دنيا محسوب 
مي شوند. درست است كه كش��ورهايي مثل مالزي و 
تركيه در زمينه پوش��ش حرفي براي گفتن دارند اما 
اين مسئله جهاني نيس��ت، به همين خاطر برندهاي 
مطرح دنيا لباس هايي را طراحي كردند كه از س��وي 
مسلمانان دنيا مورد اقبال قرار گرفت، چون اين جامعه 
هدف كوچك نبود، به همين خاطر برندهاي ديگر هم 
براي ورود به اين عرصه تشويق شدند. اين براي كشور 
مسلماني مثل ما جاي تأسف دارد و ما بايد صادركننده 
مد به ساير نقاط دنيا باشيم، حال آنكه افراد غيرمسلمان 

براي ما لباس طراحي مي كنند. 
 عرضه لباس پوش�يده از س�وي برندهاي 
جهاني نشانه اقبال عمومي در سراسر دنيا 
به اين مدل از پوشش است و نشان مي دهد 
اگر ما در عرصه مدولباس پوش�يده حرفي 
براي گفتن داشته باشيم، مي توانيم بخشي 
از بازار جهاني را هم به دست آوريم. نظر شما 

در اين رابطه چيست؟
كاماًل با حرف شما موافقم. ما در تمامي جوامع افراد و 
اقشار مختلف با طرز فكرهاي مختلف داريم. واقعيت امر 
اين است كه ما بايد اقش��ار مختلف در جوامع مختلف 
را ببينيم و براي آنها پوش��ش توليد كنيم. در خيلي از 
برندها ش��اهد توليد لباس هاي بلند و يقه هاي بس��ته 
هستيم كه مخاطب آن لزوماً مسلمانان نيستند و افرادي 
هستند كه عرياني را نمي پسندند. پوشيدگي در لباس 
هيچ منافاتي با زيبايي، تنوع طلبي و مدگرايي ندارد و 
ما مي توانيم لباس هاي پوشيده زيبا را طراحي كنيم كه 
حتي در ساير كشورها و حتي كشورهاي اروپايي مورد 
اقبال قرار بگيرد. همچنان كه برخي خانم هاي اروپايي از 

لباس هاي كاماًل پوشيده اي استفاده مي كنند. 
 چرا كمت�ر از ظرفيت لباس اقوام اس�تفاده 
مي ش�ود؟ در حالي ك�ه لباس اق�وام هم از 
منظر پوش�يدگي و ه�م زيباي�ي مي تواند 
سليقه هاي متنوعي را پوشش دهد و به نظر 
مي رسد اگر ما بتوانيم از اين ظرفيت استفاده 
كنيم، به دليل زيبايي و تن�وع رنگ و طرح 
بتواند با اقبال عمومي در سطح دنيا يا الاقل 
كشورهاي مسلمان مواجه شود. از نگاه شما 

چه مانعي در اين حوزه وجود دارد؟
لباس هاي س��نتي اقوام از لحاظ پوش��يدگي كاماًل با 
پوش��ش ايراني- اس��المي هماهنگي دارد و از منظر 
زيبايي هم بسيار جذاب هستند، اما هزينه هاي هنگفتي 
كه براي توليد آنها وجود دارد، موجب شده است مورد 
استقبال عمومي قرار نگيرند و همين طور چون اغلب 
به حالت چنداليه هس��تند، براي اس��تفاده روزانه در 
جامعه مناسب نيستند، اما همه اينها قابليت مدرنيزه 
شدن دارند و در صورت مدنيزه ش��دن مورد استقبال 
ساير كش��ورها هم قرار مي گيرند، در عين حال مانند 
لباس هاي س��نتي ساير كش��ورها مي توانند به عنوان 

لباس فاخر مورد استفاده قرار گيرند. 

فقر فرهنگي پوشش داريم

از دهه 70 يك تهاجم 
فرهنگی در بحث فرهنگ 

پوشش داشته ايم . دشمنان 
در فرهنگ سازی پوشش به 
سبك غربی و جداسازی از 

فرهنگ ايرانی- اسالمی بسيار 
هوشمندانه عمل كرده اند و ما 
در جامعه بيشتر پوشش های 

غربی را می بينيم. در كشور ما 
وضعيت پوشاک در حال حاضر 

با بحران مواجه است و ما به 
شدت با فقر فرهنگی پوشش 

مواجهيم

  زهرا چيذري 
جريان مدولباس به مسئله حجاب و عفاف گره خورده است. در حالي كه بنا بود ايران اسالمي 
به عنوان ام القراي جهان اسالم و كشور پيشرو در تمدن نوين اسالمي در حوزه مدولباس و 
جريان سازي مد اسالمي در دنيا حرفي براي گفتن داشته باشد، امروز شاهد آن هستيم كه 

جريان مدولباس جامعه ما از سوي ش�بكه هاي زير زميني مدولباس و فضايی مجزا هدايت 
مي شود، اين در حالي است كه پوشش در ايران سابقه اي تاريخي دارد و از سوي ديگر لباس 
اقوام ايراني هم از منظر زيبايي و هم پوشش، قابليت الهام بخشي براي جريان سازي مدولباس 
را حتي در سطوح جهاني داراست، اما با وجود مصوبه ساماندهي مدولباس در سال1385، 

همچنان از جريان مدولباس در دنيا بسيار عقب مانده ايم. اين در حالي است كه جريان سازي 
مدولباس ايراني- اس�المي و ارائ�ه طرح هاي جذاب و پوش�يده مي توان�د بخش مهمي از 
بدحجابي ها را به خودي خود حل و فصل كند. سراغ وجيهه قپان داران، پژوهشگر مدولباس 
و مدرس دانشگاه رفته و جريان مدولباس كشور را در گفت وگو با وي زير ذره بين نقد برده ايم. 

گفت وگوي »جوان« با پژوهشگر عرصه مدولباس 

 با برگزاری همايش و وبينار نمی توانيم 
فرهنگ پوشش را تغيير دهيم. اينها به 
سياس�ت های كالنی ك�ه در اين عرصه 
گذاش�ته ش�ده باز می گ�ردد. فرهنگ 
پوش�ش بايد متوليانی داش�ته باش�د 
ك�ه اي�ن متولي�ان علم�ش را داش�ته 
باش�ند تا بتوانند تغيير را ايجاد كنند. 
اي�ن مه�م نيازمن�د كارگروه هاي�ی 
متش�كل از كارشناس�ان مذهب�ی، 
روانشناس�ان و طراحان لباس است تا 
اگر ق�رار اس�ت مصوبه ای باش�د اينها 
را به صورت اصولی و علمی بنويس�ند 
تا م�ورد پذي�رش عمومی ق�رار بگيرد
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