بسمً تعالي

جذَل ۵۱« :کلیذَاژيی اصلی سیاستٌای کلی جمعیت«
۵1۹1/۲۰/1۵

رُجز اًقالة اسالهی رّس گذضتَ ،سیبستُبی کلی ًظبم در سهیٌَی «جوؼیت» را اثالؽ کزدًذ.
پبیگبٍ اطالعرسبًی  KHAMENEI.IRکلیذّاژٍُبی کلیذی ایي اثالغیَ را ثَ ُوزاٍ جولَای اس ثیبًبت رُجز اًقالة در تجییي آىُب ،در اختیبر
هخبطجبى قزار هیدُذ:

ردیف

جملً

َاژي کلیذی

هب ُن در یک ثزَُای اس سهبى غفلت کزدین ،کبری کَ ثبیذ اًجبم ثذُین
.۵

افشایش وزخ بارَری

اًجبم ًذادین .دردبلیکَ اهزّس در [ثؼضی اس] ُویي کطْرُبی غزثی اس
کبُص ثبرّری دارًذ سیبى هیثیٌٌذ ّ پطیوبًٌذ ّ ،در ثؼضی اس
کطْرُبی غزثی هطلقبً کبُص ثبرّری ّجْد ًذارد)۸۰/۸۰/۲۹۳۱(.

هِوتزیي فبیذٍی اسدّاج ،تطکیل خبًْادٍ است ّ ثقیَی هسبئل ،فزػی
.۰

تزَیج تشکیل خاوُادي

ّ درجَی دّ ّ یب پطتْاًَی ایي هسئلَ است؛ هثل تْلیذ ًسل یب ارضبی
غزایش ثطزی ،ایٌِب ُوَ درجَ دّ است ،درجَی اّل ُوبى تطکیل
خبًْادٍ است)۸۳/۲۱/۲۹۰۸( .

.1

افشایش فزسوذ

خبًْادٍُب ،جْاًِب ثبیذ تْلیذ هثل را سیبد کٌٌذ؛ ًسل را افشایص دٌُذ .ایي
هذذّد کزدى فزسًذاى در خبًَُب ،ثَ ایي ضکلی کَ اهزّس ُست،
خطبست)۲۳/۸۰/۲۹۳۲( .

.۴

کاٌش سه اسدَاج

جْاًِب در سٌیي هٌبستّ ،قتی اس دّراى جْاًی خبرج ًطذٍاًذ ،در
ُوبى دبل گزهی ّ ضْر ّ ضْق ،ثبیذ اسدّاج کٌٌذ)۱۹/۲۱/۲۹۰۳( .

[اسدّاج] ثَ ًظز هي یکی اس کبرُبیی است کَ هسؤّالى هزثْطَ ثبیذ ثَ
.۱

حمایت اس سَجٌای جُان

آى تْجَّ کٌٌذ .هب در ایي سهیٌَُب ُ -ن در هْرد اسدّاج جْاًبى ّ ُن در
هْرد لْاسهی کَ اسدّاج دارد  -سفبرضِبی سیبدی ُن ثَ هسؤّالى
دّلتی کزدٍاین)۱۱/۸۱/۲۹۰۰( .

فبیذٍی خبًْادٍ در تزثیت ًسل ثطز ّ ایجبد اًسبًِبی سبلن اس لذبظ
.۶

تزبیت وسل صالح َ کارآمذ

هؼٌْی ّ فکزی ّ رّاًی یک فبیذٍی هٌذصز ثَ فزدی
است)۸۰/۲۸/۲۹۰۲(.

اسالم ثطذت ثٌیبى خبًْادٍ را هستذکن قزار دادٍ ّ پبیَ ُبی آى را
.۷

تحکیم بىیان خاوُادي

قزظ کزدٍ ّ ثَ آى سفبرش کزدٍ است؛ ُوچٌبًکَ ثَ اصل اسدّاج ّ
گشیٌص ُوسز خْة ّ صبلخ سفبرش کزدٍ ،ثَ دفع ایي ثٌیبى رصیي ّ
هستذکن ّ هجبرک ُن سفبرش کزدٍ است)۱۸/۸۹/۲۹۰۹( .

.۸

اصالت کاوُن خاوُادي

خذای هتؼبل اس سى ّ هزد تٌِب خْضص ًویآیذ ،هخصْصبً آًِبیی کَ
جْاًٌذ ّ ثبر اّلطبى است .هخصْظ جْاًِب ُن ًیست .خذای هتؼبل اس
سًذگی هطتزک ّ هشدّج خْضص هیآیذ)۱۸/۲۲/۲۹۰۱( .

اگز در جبهؼَای خبًْادٍ هستذکن ضذ ّ سى ّ ضُْز دقْق یکذیگز را

.۹

فزسوذ پزَری

رػبیت کزدًذ ّ ثب ُن اخالق خْش داضتَ ّ سبسگبری ًوْدًذ ّ ثب
ُوکبری ُن هطکالت را ثز طزف ًوْدٍ ّ فزسًذاى را تزثیت کزدًذ،
جبهؼَای کَ ایي طْر خبًْادٍُب را داضتَ ثبضذ ،ثَ صالح خْاُذ رسیذ
ّ ًجبت پیذا خْاُذ کزد)۲۰/۸۲/۲۹۰۱( .

پْل ثَ تٌِبیی دالل هطکل ثیکبری ًیست ثلکَ ثبیذ دّلت ضوي
.۵۲

ایجاد اشتغال مؤثز َ مُلّذ

پیصثیٌی ّ توِیذ دیگز ػْاهل هؤثز در ایجبد اضتغبل ،هقزرات هْرد ًیبس
را ّضغ کٌذ ّ ثب کوک هجلس ،قْاًیي ضزّری را تِیَ ّ تصْیت
ًوبیذ)۹۲/۸۱/۲۹۰۲( .

حفظ َ جذب جمعیّت در
.۵۵

رَستاٌا [تُسعً
رَستایی]

مؤلفًٌای ٌُیتبخش
.۵۰

ملی (ایزاوی ،اسالمی،
اوقالبی)

.۵1

تذَیه شاخصٌای بُمی
تُسعً اوساوی

السم است تْجَ ثَ رّستبُب ّ ضْراُبی اسالهی رّستب در صذر
ثزًبهَی هسؤّالى کطْری قزار گیزد)۸۰/۸۱/۲۹۰۰( .

ایي ًْآّریِب ،ایي پیطزفتِبی ػلوی ،ایي جسبرت ّارد ضذى در
ػزصَُبی ًْ ػلوی ّ تذقیقی ثَ خبطز ُویي اػتوبد ثَ ًفسی است
کَ اس ادیبء ُْیت هلی پیذا ضذٍ است؛ ایي را اًقالة ثَّجْد آّرد.
()۱۰/۸۱/۲۹۰۹

آى چَ هب دًجبلص ُستین ،لشّهبً تْسؼَی غزثی  -ثب ُوبى هختصبت ّ
ثب ُوبى ضبخصِب ً -یست .پیطزفت ثزای ُوَی کطْرُب ّ ُوَی
جْاهغ ػبلن ،یک الگْی ّادذ ًذارد)۱۰/۸۱/۲۹۰۰( .

رفتبر اجتوبػی ّ سجک سًذگی ،تبثغ تفسیز هب اس سًذگی استُ :ذف
.۵۴

وٍادیىًساسی سبک سوذگی

سًذگی چیست؟ ُز ُذفی کَ هب ثزای سًذگی هؼیي کٌین ،ثزای

اسالمی -ایزاوی

خْدهبى تزسین کٌین ،ثَ طْر طجیؼی ،هتٌبست ثب خْد ،یک سجک
سًذگی ثَ هب پیطٌِبد هیطْد)۱۹/۸۰/۲۹۳۲( .

.۵۱

تکزیم سالمىذان

فزٌُگ سبسی ثزای ادتزام ّ تکزین سبلوٌذاى ّ ایجبد ضزایط السم ثزای

تأهیي سالهت ّ ًگِذاری آًبى در خبًْادٍ ّ پیصثیٌی سبس ّ کبر السم
ثزای ثِزٍهٌذی اس تجبرة ّ تْاًوٌذیُبی سبلوٌذاى در ػزصَُبی
هٌبست)۹۸/۸۱/۲۹۳۹( .

