




برنامه میان مدت
 حوزه فرهنگی و اجتماعی استان قزوین

 با تأکید بر اولویت ها
سال )94-99(

ای�ن برنام�ه درجلس�ه م�ورخ 93/8/28 کارگ�روه اجتماع�ی و فرهنگ�ی 
 اس�تان و جلس�ه مورخ 93/12/09 ش�ورای برنامه ریزی و توس�عه استان

 به تصویب رسیده است.



» بی ش��ک باالتری��ن و واالترین عنصری ک��ه در موجودیت 
هر جامعه دخالت اساس��ی دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساسًا 
فرهنگ ه��ر جامعه، هویت و موجودیت آن جامعه را تش��کیل 
می دهد و با انحراف فرهنگ، هرچند جامعه در بُعدهای اقتصادی، 
سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد، ولی پوچ و پوک 

و میان تهی است.«
" صحیفه امام خمینی)ره(،ج 15"

» فرهنگ آن چیزی اس��ت که حاضرم جان��م را در راهش فدا 
کنم.«

 مقام معظم رهبری

» امور فرهنگی از اولویت های دولت است«
رییس جمهور



 نامه ابالغی استاندار 
 پیش گفتار
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توجه به فرهنگ به عنوان مهم ترین زیر ساخت توسعه همه جانبه و پایدار ، 
دارای اهمیت بسیار زیادی است . به طوری که کم توجهی و یا بی توجهی 
به آن می تواند چالش های جدی را در توس��عه س��ایر بخش های سیاسی، 
اقتص��ادی، مدیریتی و ... بوجود آورد و جامعه را از مس��یر رش��د و تعالی و 
بالندگی دور سازد. این توجه باید مبتنی بر بررسی و مطالعه عالمانه ، جامع 
و واقع بینانه باشد تا حرکت ها و تالش های اجرایی را به مقاصد مورد نظر 
سوق دهد. بر همین اساس و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( و رویکرد دولت تدبیر و امید  و با هدف انس��جام بخش��ی به 
فعالیت های همه دس��تگاه های فرهنگ��ی و اجتماعی، نهادهای تبلیغی و 
دینی و موسس��ات فرهنگی مردم نهاد در اس��تان »برنامه میان مدت حوزه 
فرهنگ��ی و اجتماعی با تاکید براولویت ها )س��ال 99-94( « به پیش��نهاد 
کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان 

مصوب و مبنای عمل قرار گرفته است . 
ضمن قدردانی از زحمات همه مدیران فرهنگی و اجتماعی استان در تدوین 
این برنامه، امید است با فضل الهی  و با همت و جدیت همه مدیران و دست 
اندرکاران اجرایی اس��تان و با اعمال مدیریت جهادی ، گام های موثری در 
جهت تحقق اهداف میان مدت پیش بینی ش��ده در این برنامه طی 6 سال 

آینده برداشته شود . 

                                                      مرتضی روزبه
                                                     استاندار قزوین

پیشگفتار
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در حوزه فرهنگ ، دس��تگاه های اجرایی متعدد ، نهادهای دینی و تبلیغی و 
موسسات مردم نهاد در جامعه فعالیت می کنند که توفیقاتی نیز داشته اند . 
لکن مجموع این تالش ها و اقدامات به جهت عدم برخورداری از یک نظام 
برنامه ریزی منسجم و مبتنی بر اهداف معین، موجب شده تا از اثر بخشی 

این خدمات کاسته شود.
 کارگروه اجتماعی و فرهنگی اس��تان با درک این واقعیت و پس از آس��یب 
شناس��ی عملکرد دس��تگاههای فرهنگی و اجتماعی استان ، تهیه و تدوین 
برنامه میان مدت حوزه فرهنگی و اجتماعی استان را در سال 93 در دستور 
کار خود قرار داد و طی یک فرآیند 8 ماهه و با تش��کیل جلس��ات مس��تمر 
کارشناس��ی و بهره گیری از ظرفیت اعضای کارگروه و مشورت با صاحب 
نظران در داخل و خارج از استان و با در نظر گرفتن اسناد باالدستی نظام در 
حوزه فرهنگی و اجتماعی به ویژه منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
در زمینه س��بک زندگی ، اقدام به تدوین برنامه میان مدت حوزه فرهنگی 
و اجتماعی اس��تان با تاکید بر اولویت ها کرد. خوشبختانه پیشنهاد کارگروه 
مذکور در اسفند ماه سال 93 در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح 

و به تصویب رسید . 
به منظور عملیاتی شدن برنامه مذکور ، این برنامه توسط استاندار محترم به 
کلیه مدیران دستگاه های اجرایی استان ، فرمانداران و بخشداران ابالغ شده 
و نمایندگان عالی دولت در سطح شهرستان و بخش موظف به پیگیری این 

برنامه در چارچوب دستور العمل های اجرایی مربوطه شده اند. 
ش��ایان ذکر اس��ت به منظور پایش نتایج اجرای این برنامه ، عملکرد کلیه 
مدیران دس��تگاه های اجرای��ی فرهنگی و اجتماعی اس��تان ، فرماندران و 
بخشداران به صورت ساالنه و بر اساس نظام مشخصی ارزیابی خواهد شد. 

مقدمه
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در پای��ان برخ��ود الزم می دانم که از کلیه کارشناس��ان ، مدیران و فعاالن 
فرهنگ��ی و اجتماعی اس��تان و نی��ز اعضای محترم کارگ��روه اجتماعی و 
فرهنگی استان به ویژه همکاران دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
ک��ه در تدوی��ن و تصویب این برنامه تالش مضاعفی را مبذول داش��ته اند 

قدردانی کنم. 

                                             ایوب رحیمی
                                          معاون سیاسی، اجتماعی
                                         و امنیتی استانداری قزوین

  



برنامه میان مدت

حوزه فرهنگی و اجتماعی

استان قزوین با تاکید بر اولویت ها 

  سال 99- 94
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1- تمرکز گفتمان مدیران ارشد، معاونین استاندار، فرمانداران و بخشداران 
و نیز س��اختار جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  بر برنامه  میان 

مدت و مطالبه گری از دستگاه های اجرایی استان. 
2- تامین و تخصیص اعتبارات به دستگاه های فرهنگی و اجتماعی استان 

بر اساس برنامه میان مدت. 
3- الزام مدیران دس��تگاه های اجرایی و س��ایر نهادها بر تدوین  و اجرای 

برنامه های عملیاتی  ساالنه در چارچوب  برنامه میان مدت.
4- تعیین اهداف کمی برای اهداف تعیین ش��ده در برنامه میان مدت برای 
مواردی که امکان دسترسی به آمارهای ثبتی وجود دارد در سال اول اجرای 

برنامه. 
5- ایفای نقش راهبردی معاونت سیاس��ی، اجتماعی و امنیتی و دفتر امور 

اجتماعی و فرهنگی استانداری ، در اجرای برنامه میان مدت.
6- توج��ه توامان به ش��هرها و روس��تاها در تدوین و اج��رای برنامه های 

عملیاتی. 

الزامات اجرای طرح
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1- بهبود نسبی  فرهنگ ترافیک
2- بهبود نسبی  فرهنگ آپارتمان نشینی 

3- کاهش نسبی اسراف در مصرف اقالم اساسي ) نان و انرژي (  
4- افزایش نسبی مشارکت های مردمی در امور فرهنگی و اجتماعی  

5- افزایش نسبی نشاط  و سالمت اجتماعي 
6- افزایش نسبی سرانه مطالعه

7- کاهش نسبی میزان ارتکاب جرائم ) سرقت ، نزاع و قاچاق مواد مخدر( 
8- کاهش نسبی سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان ها و الکل

9- کاهش نسبی میزان طالق
10- افزایش نسبي واقعه ازدواج

11- بهبود نسبي وضعیت عفاف و حجاب 
12- کاهش نسبي تمایل به استفاده از ماهواره

13- ارتقاي نسبي سواد رسانه اي
14- افزایش نرخ باروري  

15- ارتقاي نسبي فرهنگ کار  
 

اهداف میان مدت حوزه فرهنگی و اجتماعی استان  
)طي سال 99- 94(   
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1- سیاست های کلی نظام، ابالغی مقام معظم رهبری ) مدظله العالی (
2- رویکردها و سیاست های ریاست محترم جمهوری 

3- مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی 
4- مصوبات شورای اجتماعی کشور 

با درنظر گرفتن مس��ایل اولویت دار اس��تان بر اس��اس اعالم دستگاه های 
تخصصی در حوزه فرهنگی و اجتماعی  

اسناد باالدستی مورد استفاده
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1- کاهش آسیب هاي اجتماعي 
2- ارتقا ي نشاط و سالمت اجتماعي 

3- ترویج و گسترش سبک زندگي براساس آموزه هاي دیني 
4- توسعه کمي و کیفي مشارکتهاي مردمي

سیاست های کلی استان در حوزه فرهنگی و اجتماعی
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 موضوع : طالق 
راهبردها :

1- بررسي و مطالعات میداني مرتبط با موضوع طالق 
2- توسعه و تقویت مراکز مشاوره تخصصي استان در حوزه خانواده 

3- ارتقاي آگاهي هاي عمومي و ایجاد حساسیت در خانواده ها 
4- آموزش و توانمند سازي جوانان در آستانه ازدواج و زوجین جوان 

5- توانمند سازي زنان مطلقه به منظور کاهش آسیب ناشي از طالق   
 

موضوع : اعتیاد به مواد مخدر و الکل 
راهبردها : 

1- توس��عه و گسترش مشارکت های عمومی در جهت فرهنگ پیشگیري 
مصرف سوء مواد مخدر و مشروبات الکلی ) اجتماعی کردن(  

2- ارتق��اي آگاهي هاي عمومي و ایجاد حساس��یت در خانواده ها به ویژه 
در بی��ن نوجوانان و جوانان نس��بت به عواقب مصرف س��وء مواد  مخدر و 

مشروبات الکلی
3- بررسي و مطالعات میداني درحوزه مواد مخدر و مشروبات الکلی

4-  تقوی��ت برنامه هاي مداخل��ه گرانه در جهت کاهش آس��یب اعتیاد و 
مشروبات الکلی

5- حمایت از خانواده معتادان و پیشگیری از گسترش آسیب ناشی از اعتیاد 
سرپرست خانواده  به مواد مخدر و الکل

1- سیاست کلی  : کاهش آسیب هاي اجتماعي    
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موضوع : سرقت
راهبردها : 

1- بررسي و مطالعات میداني با موضوع سرقت  
2- ارتقاي آگاهي و مهارت مردم در زمینه  هش��دار هاي امنیتي در جهت 

حفظ اموال
3- ارتق��اي آگاه��ي هاي حقوقي و دیني افراد س��ابقه دار در این خصوص 

)کسب حالل و ... (

موضوع :نزاع
راهبردها : 

1- بررسي و مطالعات میداني با موضوع نزاع 
2- آگاه س��ازي مردم به ویژه نسل نو از عواقب فرهنگي و اجتماعي ایجاد 

درگیري و نزاع 
3- ترویج و گسترش آموزه های دینی و فضایل اخالقی در روابط اجتماعی 

4- اعمال سیاست هاي حمایتي از قربانیان انواع خشونت 
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موضوع : ارتقاي نشاط
راهبردها : 

1- بررسي و مطالعات میدانی با موضوع سالمت روحی و روانی مردم    
2- توسعه ورزش هاي همگاني در استان 

3- برنامه ریزي به منظور استفاده بهینه از فضاهاي ورزشي براي دسترسی 
آسان آحاد مردم 

4- توسعه و ساماندهي فضاهاي تفریحي و تفرج گاه ها به منظور دسترسي 
آسان آحاد مردم

5- ترویج فرهنگ ورزش و سفر در خانواده ها با استفاده از آموزه های دینی  
6- ارتقاي آگاهي آحاد مردم در خصوص اصول بهداشت روان 

موضوع : سالمت معنوی
راهبردها : 

1– ترویج و گس��ترش فرهنگ اقامه نماز در بین آحاد جامعه بویژه در بین 
نوجوانان و جوانان 

2- ترویج و گسترش فرهنگ کار و تالش و کسب روزی حالل
3- ترویج و گسترش امر به معروف و نهی از منکر 

4- صیانت از حریم دین و برخورد با ترویج فرق ضاله و انحرافی   
  
 

2- سیاست کلی  : ارتقا ي نشاط و سالمت اجتماعي 
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موضوع :حقوق و تکالیف شهروندي
راهبردها :

1- ارتقاي فرهنگ آپارتمان نش��یني و همسایگي بر اساس قوانین و آموزه 
هاي دیني  

2- ارتقاي فرهنگ ترافیک آحاد افراد به ویژه دانش آموزان 
3- صیانت از حریم های عمومی  و انتظام بخشی به معابر عمومي 

 
موضوع :کاهش اسراف  

راهبردها : 
1- تبیین الگوي مصرف مطلوب بر اساس آموزه هاي دیني در زمینه هاي 

مختلف زندگي
2- ترویج و گس��ترش فرهنگ ساده زیس��تي در رفتارهاي روزمره زندگي 

آحاد مردم
3- ترویج الگوي مصرف مطلوب در بین خانواده ها     

موضوع :  نقش و کارکرد خانواده
راهبردها :

1- تبیین موضوع تشکیل خانواده و ازدواج مبتني بر آموزه هاي دیني براي 
والدین و جوانان در سن ازدواج 

2-  ترویج و گس��ترش فرهنگ ازدواج آسان، به هنگام و آگاهانه بر اساس 
آموزه هاي دیني 

3-  تشویق والدین و جوانان در سن ازدواج در جهت اقدام به هنگام براي ازدواج 
4-  تسهیل شرایط و زمینه براي ازدواج به هنگام جوانان در سن ازدواج   

3- سیاست کلی  : ترویج و گسترش سبك زندگي 
براساس آموزه هاي دیني 
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5- توانمند سازي خانواده ها در جهت تربیت دیني  فرزندان
6- تبیی��ن تاثی��ر ماهواره و فضاي مج��ازي در تزلزل بنی��ان خانواده ها و 

گسترش آسیب هاي اجتماعي 
7- شناسایي خانواده هاي آسیب پذیر  و تالش در جهت کاهش آسیب در 

خانواده هاي مذکور  
8- شناسایي و معرفي خانواده هاي موفق به عنوان الگو به آحاد جامعه 

9- توانمندسازی خانواده ها در ابعاد مختلف زندگی)مدیریت اقتصاد،سالمت 
و تعامالت اجتماعی(

10-  بررسی  و مطالعات میدانی در زمینه امور خانواده

موضوع : کتابخوانی و مطالعه 
راهبردها : 

1- بررسي و مطالعات میدانی با موضوع وضعیت کتابخوانی مردم 
2- توسعه کتابخانه های عمومی و دسترسی آسان مردم به کتاب 

3- توسعه و تقویت مراکز کانون پرورشی  فکري کودکان و نوجوانان    
4- تروی��ج فرهنگ کتابخوانی بین آحاد جامعه بویژه کودکان ، نوجوانان و 

جوانان

موضوع :جمعیت و فرزند آوري
 راهبردها : 

1- تبیین آثار و تبعات کاهش جمعیت در کش��ور براي خانواده ها  به ویژه 
مزدوجین جوان  

2- تروی��ج و گس��ترش فرهن��گ فرزن��د آوري براي خانواده ه��ا  به ویژه 
مزدوجین جوان  

3- اعمال برنامه ها و سیاست هاي تشویقي براي خانواده هاي پیشگام در 
افزایش جمعیت و فعاالن فرهنگي این حوزه   
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4- تس��هیل شرایط و زمینه براي فرزند آوري خانواده ها به ویژه مزدوجین 
جوان و زوجین داراي یک فرزند 

5- بررسی و مطالعات میدانی با موضوع جمعیت و سیاست های جمعیتی
6- ایجاد گفتمان درخصوص سیاست های جمعیتی در بین نخبگان حوزه 

،دانشگاه  و گروه های مرجع 
7- حمایت از درمان ناباروری در استان  

موضوع : عفاف و حجاب
راهبردها : 

1- تبیین موضوع عفاف و حجاب بر اس��اس آم��وزه هاي دیني براي آحاد 
جامعه به ویژه براي نسل نو 

2- ترویج و گس��ترش فرهنگ عفاف و حجاب براي خانواده ها به ویژه در 
بین نسل نو 

 3- تش��ویق و حمایت از فعاالن فرهنگ��ي در زمینه  عفاف و حجاب ، در 
بخش هاي مختلف  

4- تسهیل شرایط و زمینه هاي الزم براي پذیرش بیشتر این هنجار دیني 
در بین آحاد جامعه 

5- کنترل مستمر بر بنگاه ها و کارگاه هاي کوچک تولید پوشاک به منظور 
جلوگیري از ارائه لباس هاي نامناسب 

6- کنترل مس��تمر مراکز عمومي ، موسسات دولتي ، بنگاه هاي اقتصادي  
در جهت رعایت عفاف و حجاب  

7- پیگیري اجراي قانون انطباق امور اداري و فني موسس��ات پزش��کي با 
موازین شرع مقدس 

8- ایجاد حساسیت در بین آحاد جامعه نسبت به آثار و تبعات گسترش بي 
حجاب��ي و بي بند و باري در جامعه و افزایش مطالبات عمومي نس��بت به 

عفاف و حجاب  
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موضوع: مشارکت هاي مردمي
راهبردها : 

1- زمینه سازي ایجاد سازمانهاي مردم نهاد جدید براي مشارکت در تحقق 
ماموریت دستگاه ها

2- آموزش و توانمند سازي مدیران سازمان هاي مردم نهاد در جهت ایفاي 
موثر نقش هاي مورد انتظار

 3- حمایت مادي و معنوي از س��ازمان هاي مردم نهاد همسو با ماموریت 
دستگاه هاي اجرایي به منظور ارتقاي سطح همکاري 

4- احیاي نقش محوري مس��اجد در مش��ارکت ه��اي اجتماعي مربوط به 
محله ها  

       
                            

 دبیرخانه کارگروه اجتماعي و فرهنگي استان 
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4- سیاست کلی  : توسعه کمي و کیفي مشارکت هاي 
مردمي






