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متن ابالغيه سياستھای کلی جمعيت به رؤسای قوای سه گانه و رئيس مجمع تشخيص
مصلحت نظام به شرح زﯾر است :
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با عناﯾت به اھميّت مقوله جمعيّت در اقتدار مل ّی؛ و با توجه به پوﯾندگی ،بالندگی و جوانی
جمعيّت کنونی کشور به عنوان ﯾک فرصت و امتياز؛ و در جھت جبران کاھش نرخ رشد جمعيّت و
نرخ باروری در سالھای گذشته ،سياستھای کلی جمعيّت ابالغ میگردد .با در نظر داشتن
نقش اﯾجابی عامل جمعيّت در پيشرفت کشور ،الزم است برنامهرﯾزیھای جامع برای رشد
اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی کشور متناسب با سياستھای جمعيّتی انجام گيرد .ھمچنين
ضروری است با ھماھنگی و تقسيم کار بين ارکان نظام و دستگاهھای ذﯾربط در اﯾن زمينه،
اقدامات الزم با دقّت ،سرعت و قوّت صورت گيرد و نتاﯾج رصد مستمر اجرای سياستھا گزارش
شود.
سيّدعلی خامنهای
/٣٠اردﯾبھشت١٣٩٣/

بسمﷲالرّحمنالرّحيم
«سياستھای کلی جمعيّت»

- ١ارتقاء پوﯾاﯾی ،بالندگی و جوانی جمعيّت با افزاﯾش نرخ باروری به بيش از سطح جانشينی.
- ٢رفع موانع ازدواج ،تسھيل و تروﯾج تشکيل خانواده و افزاﯾش فرزند ،کاھش سن ازدواج و
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حماﯾت از زوجھای جوان و توانمندسازی آنان در تأمين ھزﯾنهھای زندگی و تربيت نسل صالح و
کارآمد.
- ٣اختصاص تسھيالت مناسب برای مادران بوﯾژه در دوره بارداری و شيردھی و پوشش بيمهای
ھزﯾنهھای زاﯾمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقوﯾت نھادھا و مؤسسات حماﯾتی ذیربط.
- ۴تحکيم بنيان و پاﯾداری خانواده با اصالح و تکميل آموزشھای عمومی درباره اصالت کانون
خانواده و فرزند پروری و با تأکيد بر آموزش مھارتھای زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات
مشاورهای بر مبنای فرھنگ و ارزشھای اسالمی -اﯾرانی و توسعه و تقوﯾت نظام تأمين
اجتماعی ،خدمات بھداشتی و درمانی و مراقبتھای پزشکی در جھت سالمت باروری و
فرزندآوری.
- ۵تروﯾج و نھادﯾنهسازی سبک زندگی اسالمی -اﯾرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی
غربی.
- ۶ارتقاء اميد به زندگی ،تأمين سالمت و تغذﯾه سالم جمعيّت و پيشگيری از آسيبھای
اجتماعی ،بوﯾژه اعتياد ،سوانح ،آلودگیھای زﯾست محيطی و بيماریھا.
- ٧فرھنگ سازی برای احترام و تکرﯾم سالمندان و اﯾجاد شراﯾط الزم برای تأمين سالمت و
نگھداری آنان در خانواده و پيشبينی ساز و کار الزم برای بھرهمندی از تجارب و توانمندیھای
سالمندان در عرصهھای مناسب.
- ٨توانمندسازی جمعيّت در سن کار با فرھنگ سازی و اصالح ،تقوﯾت و سازگار کردن نظامات
تربيتی و آموزشھای عمومی ،کارآفرﯾنی ،فنی ـ حرفهای و تخصصی با نيازھای جامعه و
استعدادھا و عالﯾق آنان در جھت اﯾجاد اشتغال مؤثر و مول ّد.
- ٩باز توزﯾع فضاﯾی و جغرافياﯾی جمعيّت ،متناسب با ظرفيت زﯾستی با تأکيد بر تأمين آب با
ھدف توزﯾع متعادل و کاھش فشار جمعيّتی.
- ١٠حفظ و جذب جمعي ّت در روستاھا و مناطق مرزی و کم تراکم و اﯾجاد مراکز جدﯾد جمعيّتی
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بوﯾژه در جزاﯾر و سواحل خليج فارس و درﯾای عمان از طرﯾق توسعه شبکهھای زﯾربناﯾی،
حماﯾت و تشوﯾق سرماﯾهگذاری و اﯾجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی.
- ١١مدﯾرﯾت مھاجرت به داخل و خارج ھماھنگ با سياستھای کلی جمعيّت با تدوﯾن و اجرای
ساز و کارھای مناسب.
- ١٢تشوﯾق اﯾرانيان خارج از کشور برای حضور و سرماﯾه گذاری ،و بھرهگيری از ظرفيتھا و
تواناﯾیھای آنان.
- ١٣تقوﯾت مؤلفهھای) ھوﯾتبخش ملی اﯾرانی ،اسالمی ،انقالبی( و ارتقاء وفاق و ھمگراﯾی
اجتماعی در پھنه سرزمينی بوﯾژه در ميان مرزنشينان؛ و اﯾرانيان خارج از کشور.
می و کيفی با اﯾجاد ساز و کار مناسب و
- ١۴رصد مستمر سياستھای جمعيّتی در ابعاد ک ّ
تدوﯾن شاخصھای بومی توسعه انسانی و انجام پژوھشھای جمعيّتی و توسعه انسانی.
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