
 یک تٌذ تشاساس کِ سا «جوعیّت» کلی ّای سیاست اسالهی اًمالب هعظن سّثش ای خاهٌِ اهلل آیت حضشت

 .کشدًذ اتالغ است، ضذُ تعییي ًظام هػلحت تطخیع هجوع تا هطَست اص پس ٍ اساسی لاًَى 110 اغل

 :است صیش ضشح تِ ًظام هػلحت تطخیع هجوع سئیس ٍ گاًِ سِ لَای سؤسای تِ اًمالب سّثش اتالغیِ هتي

 الشّحین الشّحوي اهلل تسن

 کًٌَی جوعیّت جَاًی ٍ تالٌذگی پَیٌذگی، تِ تَجِ تا ٍ هلّی؛ التذاس دس جوعیّت همَلِ اّویّت تِ عٌایت تا

 ّای سال دس تاسٍسی ًشخ ٍ جوعیّت سضذ ًشخ کاّص جثشاى جْت دس ٍ اهتیاص؛ ٍ فشغت یک عٌَاى تِ کطَس

 پیطشفت دس جوعیّت عاهل ایجاتی ًمص داضتي ًظش دس تا. گشدد هی اتالغ جوعیّت کلی ّای سیاست گزضتِ،

 تا هتٌاسة کطَس فشٌّگی ٍ اجتواعی التػادی، سضذ تشای جاهع ّای سیضی تشًاهِ است الصم کطَس،

 ٍ ًظام اسکاى تیي کاس تمسین ٍ ّواٌّگی تا است ضشٍسی ّوچٌیي. گیشد اًجام جوعیّتی ّای سیاست

 هستوش سغذ ًتایج ٍ گیشد غَست لَّت ٍ سشعت دلّت، تا الصم الذاهات صهیٌِ، ایي دس ریشتط ّای دستگاُ

 .ضَد گضاسش ّا سیاست اجشای

 ای خاهٌِ سیّذعلی

 1393/اسدیثْطت/30

 الشّحین الشّحوي اهلل تسن

 «جوعیّت کلی ّای سیاست»

 .جاًطیٌی سطح اص تیص تِ تاسٍسی ًشخ افضایص تا جوعیّت جَاًی ٍ تالٌذگی پَیایی، استماء -1

 اص حوایت ٍ اصدٍاج سي کاّص فشصًذ، افضایص ٍ خاًَادُ تطکیل تشٍیج ٍ تسْیل اصدٍاج، هَاًع سفع -2

 .کاسآهذ ٍ غالح ًسل تشتیت ٍ صًذگی ّای ّضیٌِ تأهیي دس آًاى تَاًوٌذساصی ٍ جَاى ّای صٍج

 ّای ّضیٌِ ای تیوِ پَضص ٍ ضیشدّی ٍ تاسداسی دٍسُ دس تَیژُ هادساى تشای هٌاسة تسْیالت اختػاظ -3

 .ستط ری حوایتی هإسسات ٍ ًْادّا تمَیت ٍ صًاى ٍ هشداى ًاتاسٍسی دسهاى ٍ صایواى

 ٍ خاًَادُ کاًَى اغالت دستاسُ عوَهی ّای آهَصش تکویل ٍ اغالح تا خاًَادُ پایذاسی ٍ تٌیاى تحکین -4

 ٍ فشٌّگ هثٌای تش ای هطاٍسُ خذهات اسائِ ٍ استثاطی ٍ صًذگی ّای هْاست  آهَصش تش تأکیذ تا ٍ پشٍسی فشصًذ

 ّای هشالثت ٍ دسهاًی ٍ تْذاضتی خذهات اجتواعی، تأهیي ًظام تمَیت ٍ تَسعِ ٍ ایشاًی -اسالهی ّای اسصش

 .فشصًذآٍسی ٍ تاسٍسی سالهت جْت دس پضضکی



 .غشتی صًذگی سثک ًاهطلَب اتعاد تا هماتلِ ٍ ایشاًی -اسالهی صًذگی سثک ساصی ًْادیٌِ ٍ تشٍیج -5

 تَیژُ اجتواعی، ّای آسیة اص پیطگیشی ٍ جوعیّت سالن تغزیِ ٍ سالهت تأهیي صًذگی، تِ اهیذ استماء -6

 .ّا تیواسی ٍ هحیطی صیست ّای آلَدگی سَاًح، اعتیاد،

 دس آًاى ًگْذاسی ٍ سالهت تأهیي تشای الصم ضشایط ایجاد ٍ سالوٌذاى تکشین ٍ احتشام تشای ساصی فشٌّگ -7

 ّای عشغِ دس سالوٌذاى ّای تَاًوٌذی ٍ تجاسب اص هٌذی تْشُ تشای الصم کاس ٍ ساص تیٌی پیص ٍ خاًَادُ

 .هٌاسة

 ٍ تشتیتی ًظاهات کشدى ساصگاس ٍ تمَیت اغالح، ٍ ساصی فشٌّگ تا کاس سي دس جوعیّت تَاًوٌذساصی -8

 دس آًاى عالیك ٍ استعذادّا ٍ جاهعِ ًیاصّای تا تخػػی ٍ ای حشفِ ـ فٌی کاسآفشیٌی، عوَهی، ّای آهَصش

 .هَلّذ ٍ هإثش اضتغال ایجاد جْت

 تَصیع ّذف تا آب تأهیي تش تأکیذ تا صیستی ظشفیت تا هتٌاسة جوعیّت، جغشافیایی ٍ فضایی تَصیع تاص -9

 .جوعیّتی فطاس کاّص ٍ هتعادل

 دس تَیژُ جوعیّتی جذیذ هشاکض ایجاد ٍ تشاکن کن ٍ هشصی هٌاطك ٍ سٍستاّا دس جوعیّت جزب ٍ حفظ -10

 تطَیك ٍ حوایت صیشتٌایی، ّای ضثکِ تَسعِ طشیك اص عواى دسیای ٍ فاسس خلیج سَاحل ٍ جضایش

 .کافی دسآهذ تا کاس ٍ کسة فضای ایجاد ٍ گزاسی سشهایِ

 ٍ ساص اجشای ٍ تذٍیي تا جوعیّت کلی ّای سیاست تا ّواٌّگ خاسج ٍ داخل تِ هْاجشت هذیشیت -11

 .هٌاسة کاسّای

 ّای تَاًایی ٍ ّا ظشفیت اص گیشی تْشُ ٍ گزاسی، سشهایِ ٍ حضَس تشای کطَس اص خاسج ایشاًیاى تطَیك -12

 .آًاى

 پٌِْ دس اجتواعی ّوگشایی ٍ ٍفاق استماء ٍ( اًمالتی اسالهی، ایشاًی،) هلی تخص َّیت ّای هإلفِ تمَیت -13

 .کطَس اص خاسج ایشاًیاى ٍ هشصًطیٌاى؛ هیاى دس تَیژُ سشصهیٌی

 تذٍیي ٍ هٌاسة کاس ٍ ساص ایجاد تا کیفی ٍ کوّی اتعاد دس جوعیّتی ّای سیاست هستوش سغذ -14

 .اًساًی تَسعِ ٍ جوعیّتی ّای پژٍّص اًجام ٍ اًساًی تَسعِ تَهی ّای ضاخع


