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گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ای به رؤسای قوای سهمتن ابالغيه امام خامنه
 :شرح زیر استبه

 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

با عنایت به اھميت مقوله جمعيت در اقتدار ملی؛ و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی 
جبران کاھش نرخ رشد جمعيت عنوان یک فرصت و امتياز؛ و در جھت جمعيت کنونی کشور به

 .گرددھای کلی جمعيت ابالغ میھای گذشته، سياستو نرخ باروری در سال

ھای ریزیبا در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعيت در پيشرفت کشور، الزم است برنامه
ھای جمعيتی جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی کشور متناسب با سياست

 .انجام گيرد

ربط در ھای ذیچنين ضروری است با ھماھنگی و تقسيم کار بين ارکان نظام و دستگاهھم
این زمينه، اقدامات الزم با دقت، سرعت و قوت صورت گيرد و نتایج رصد مستمر اجرای 

 .ھا گزارش شودسياست

 ایسيّدعلی خامنه

 ١٣٩٣اردیبھشت/  /30

 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

 «ھای کلی جمعيتسياست»

ــ ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعيت با افزایش نرخ باروری به بيش از سطح  1
 جانشينی

ــ رفع موانع ازدواج، تسھيل و ترویج تشکيل خانواده و افزایش فرزند، کاھش سن ازدواج و  2
ھای زندگی و تربيت نسل صالح و ھای جوان و توانمندسازی آنان در تأمين ھزینهحمایت از زوج

 ارآمدک

ویژه در دوره بارداری و شيردھی و پوشش ــ اختصاص تسھيالت مناسب برای مادران به 3
ھای زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نھادھا و مؤسسات حمایتی ای ھزینهبيمه
 ربطذی

ت کانون ھای عمومی درباره اصالــ تحکيم بنيان و پایداری خانواده با اصالح و تکميل آموزش 4
ھای زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مھارت خانواده و فرزند پروری و با تأکيد بر آموزش

ھای اسالمی ــ ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمين ای بر مبنای فرھنگ و ارزشمشاوره
ھای پزشکی در جھت سالمت باروری و اجتماعی، خدمات بھداشتی و درمانی و مراقبت

 فرزندآوری

سازی سبک زندگی اسالمی ــ ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک ــ ترویج و نھادینه 5
 زندگی غربی

ھای ــ ارتقای اميد به زندگی، تأمين سالمت و تغذیه سالم جمعيت و پيشگيری از آسيب 6
 ھاھای زیست محيطی و بيماریویژه اعتياد، سوانح، آلودگیاجتماعی، به

ای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط الزم برای تأمين سالمت و سازی برــ فرھنگ 7
ھای مندی از تجارب و توانمندیبينی سازوکار الزم برای بھرهنگھداری آنان در خانواده و پيش

 ھای مناسبسالمندان در عرصه
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ظامات ــ توانمندسازی جمعيت در سن کار با فرھنگ سازی و اصالح، تقویت و سازگار کردن ن 8
ای و تخصصی با نيازھای جامعه و ھای عمومی، کارآفرینی، فنی ــ حرفهتربيتی و آموزش

 استعدادھا و عالیق آنان در جھت ایجاد اشتغال مؤثر و مولّد

ــ بازتوزیع فضایی و جغرافيایی جمعيت، متناسب با ظرفيت زیستی با تأکيد بر تأمين آب با  9
 معيتیھدف توزیع متعادل و کاھش فشار ج

تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعيتی ــ حفظ و جذب جمعيت در روستاھا و مناطق مرزی و کم 10
ھای زیربنایی، ویژه در جزایر و سواحل خليج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکهبه

 گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافیحمایت و تشویق سرمایه

ھای کلی جمعيت با تدوین و داخل و خارج ھماھنگ با سياست ــ مدیریت مھاجرت به 11
 اجرای سازوکارھای مناسب

ھا و گيری از ظرفيتــ تشویق ایرانيان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری، و بھره 12
 ھای آنانتوانایی

بخش ملی (ایرانی، اسالمی، انقالبی) و ارتقای وفاق و ھای ھویتتقویت مؤلفه -13
 ویژه ميان مرزنشينان و ایرانيان خارج از کشورمگرایی اجتماعی در پھنه سرزمينی بهھ

ھای جمعيتی در ابعاد کّمی و کيفی با ایجاد سازوکار مناسب و ــ رصد مستمر سياست 14
 .ھای جمعيتی و توسعه انسانیھای بومی توسعه انسانی و انجام پژوھشتدوین شاخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


