
 )العالی مدظله( رهبري معظم مقام ابالغی جمعیت کلی هاي سیاستهاي

  
  ارتقا پویایی ،بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروري به بیش از سطح جانشینی-1
کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج / رفع موانع ازدواج تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند -2

  مداي زندگی و تربیت نسل صالح و کارآسازي آنان در تامین هزینه ههاي جوان و توانمند 
اختصاص تسهیالت مناسب براي مادران بویژه در دوره بارداري و شیر دهی و پوشش بیمه اي هزینه هاي -3

  زایمان و درمان ناباروري مردان و زنان و تقویت نهادها و موسسات حمایتی ذیربط
ده با اصالح و تکمیل آموزش هاي عمومی در باره اصالت کانون خانواده و تحکیم بنیان و پایداري خانوا-4

فرزند پروري و با تاکید بر آموزش مهارت هاي زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره اي بر مبناي 
و توسعه و تقویت نظام تامین اجتماعی خدمات بهداشتی و درمانی   ایرانی  –فرهنگ و ارزش هاي اسالمی 

  بت هاي پزشکی در جهت سالمت باروري و فرزند آوريو مراق
  ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی –ترویج و نهادینه سازي سبک زندگی اسالمی -5
ارتقا امید به زندگی تامین سالمت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی بویژه اعتیاد -6

  طی و بیماریهاسوانح آلودگی هاي زیست محی
فرهنگ سازي براي احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط الزم براي تامین سالمت و نگهداري آنان -7

در خانواده و پیش بینی سازو کار الزم براي بهره مندي از تجارب و توانمندي هاي سالمندان در عرصه هاي 
  مناسب

تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و /اصالح توانمند سازي جمعیت در سن کار با فرهنگ سازي و -8
آموزش هاي عمومی کار آفرینی فنی حرفه اي و تخصصی با نیازهاي  جامعه و استعداد ها عالیق آنان در 

  جهت ایجاد اشتغال موثر بر و مولد
ع باز توزیع فضایی و جغرافیاي جمعیت متناسب با ظرفیت زیستی با تاکید بر تامین آب با هدف توزی-9

  متعادل و کاهش فشار جمعیتی
حفظ و جذب جمعیت در روستاها و منطق مرزي و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیتی بویژه در -10

  جزایر و سواحل خلیج فارس و دریاي عمان از طریق توسعه شبکه هاي زیر بنایی



ن و اجراي با تدویمدیریت مهاجرت به داخل و خارج و هماهنگ با سیاستهاي کلی جمعیت -11
  سبسازوکارهاي منا

تشویق ایرانیان خارج از کشور براي حضور و سرمایه گذاري و بهره گیري از ظرفیت ها و توانایی هاي  -12
  آنان

می انقالبی و ارتقا  وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه الولفه هاي هویت بخش ملی ایرانی استقویت م-13
  ارج از کشوریرانیان خنان و اسرزمینی بویژه در میان مرزنشی

رصد مستمر سیاستهاي جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی با ایجاد سازو کار مناسب و تدوین شاخص هاي -14
 بومی توسعه انسانی و انجام پژ وهش هاي جمعیتی و توسعه انسانی


