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بسم الله الرحمن الرحیم
«مســئل ه فرزنــدآوری و مســئل ه نســل بســیار مهــم اســت؛ ایــن موضوعــی اســت کــه بنــده
متأســفانه حــاال کــه
بارهــا در ایــن چنــد ســال اخیــر تکیــه کــردهام و تأکیــد کــردهام[ ،ولــی] ّ
انســان نتایــج را نــگاه میکنــد ،معلــوم میشــود کــه خیلــی ایــن تأکیدهــا تأثیــر زیــادی
نداشــته .اینهــا احتیــاج دارد بــه قانــون ،احتیــاج دارد بــه دنبالگیــری جــدّی دســتگاههای
اجرائــی و بایســتی بِجِ ــدْ مســئل ه فرزنــدآوری را مهــم دانســت و از پیــری جمع ّیــت ترســید.
حــاال خارجیهــا را کار نداریــم؛ دشــمن ،دشــمن اســت؛ ا ّمــا بعضــی کجســلیقگیها را
متأســفانه آدم در داخــل مشــاهده میکنــد -یــک جایــی خوانــدم -کــه میگوینــد «آقــا!
ّ
پیــری جمع ّیــت اشــکالی نــدارد»! چطــور اشــکالی نــدارد؟ یکــی از پُرفایدهتریــن ثروتهــای
یــک کشــور ،جمع ّیــت جــوان در یــک کشــور اســت کــه مــا بحمداللــه از اوایــل انقــاب تــا
امــروز برخــوردار بودهایــم و اگــر بنــا باشــد بعــداً برخــوردار نباشــیم ،یقینـاً عقــب خواهیــم
ماند».
(بیانات رهرب حکیم انقالب اسالمی ،حرضت آیت الله خامنهای در اولین دیدار با
منایندگان مجلس یازدهم شورای اسالمی ۲۲ ،تیرماه .)۱۳۹۹
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مقد مه
از اولیــن بــاری کــه رهــر حکیــم انقــاب اســامی ،موضــوع جمعیــت را مطــرح فرمودنــد بیــش از یــک دهــه میگذرد
و حرکــت رو بــه بحـران در کشــور ،ادامــه دارد .در اولیــن روزهــای کاری دوره یازدهــم مجلــس شــورای اســامی طرحی
کــه بعــدا بــا عنــوان «جوانــی جمعیــت و حامیــت از خانــواده» نامگــذاری شــد ،بــا امضــای صدنفــر از مناینــدگان اعــام
وصــول شــد .ایــن طــرح بــا محتــوای محدودتــری 10 ،ســال قبــل در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی مصــوب و بــه
توصیــه مقــام معظــم رهــری ب ـرای پیگیــری و نظــارت قویتــر بــه مجلــس آمــده امــا در دو دوره پیشــین مجلــس
بــه رسانجــام نرســیده بــود .پــس از امــر و تأکیــد مجــدد ایشــان در اولیــن دیــدار بــا مناینــدگان دوره یازدهــم مجلــس
شــورای اســامی در تیرمــاه  ،۱۳۹۹مجلــس بــا جدیــت بیشــری بــر اســاس درک درســتی از اهمیــت و فوریــت مســئله
ایــن طــرح را دنبــال کــرد.
هیــات رییســه مجلــس ،طــرح اولیــه را بــه کمیســیون فرهنگــی ارجــاع داد .در ایــن وهله بــا مطالعه و اســتفاده از
مطالعــات آمــاری و پژوهشهــای سیاســتگذاری و علمــی در حــوزه جمعیــت از یــک ســو ،اســناد باالدســتی همچــون
سیاس ـتهای کلــی جمعیــت و خانــواده و نقشــه مهندســی فرهنگــی کشــور از ســوی دیگــر ،اســتفاده از ظرفیــت
کارشناســی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ،مرکــز پژوهشهــا و نیــز مرکــز تحقیقــات اســامی مجلــس در قــم،
متخصصــان مختلــف و مشــاوران متعــدد طــرح ،همچنیــن نامهنــگاری و دعــوت از دســتگاههای اجرایــی مرتبــط و
عــاوه بــر ایــن ،حــدود ســه هـزار نفــر ســاعت جلســات کارشناســی متعــدد ،ســه نتیجــه بســیار مهــم در طــول بیــش
از  ۴مــاه بــه دســت آمــد.
اوالً یــک هدفگــذاری دقیــق در دســتیابی بــه نــرخ جانشــینی بــه عنــوان هــدف طــرح .ثانی ـاً مسئلهشناســی
دقیــق در ابعــاد مختلــف جمعیــت کــه  ۲۱مانــع اساســی در ایــن زمینــه را پیش روی مناینــدگان قـرار داد .ثالثـاً افزایش
ابعــاد طــرح بــه نحــوی کــه طــرح  ۳۷مــادهای بــه طرحــی در حــدود  ۹۰مــاده تبدیــل شــد تــا همــۀ موانــع و ابعـــاد
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مرتبط را در برگیرد.
طبیعتـاً بررســی  ۹۰مــاده در صحــن مجلــس شــورای اســامی آن هــم در ایــام فشــارهای معیشــتی و نزدیــک بودن
بــه ایــام بودجــه ،باعــث میشــد طــرح بــه نتیجــه نرســد و عمـاً بــه رسنوشــتی کــه در دو دورۀ پیشــین داشــته ،دچــار
شــود .بنابرایــن مناینــدگان مجلــس در آبانمــاه  ۱۳۹۹بــا تصویــب نهایــی مجلــس در کمیســیون مشــرک متشــکل از
مناینــدگان  ۹کمیســیون تخصصــی مجلــس بــر اســاس ظرفیــت اصــل  ۸۵بــا رای بــاالی  ۸۰درصــدی موافقــت کردنــد که
فرصــت بســیار مغتنمــی را بـرای کارشناســی دقیــق و تفصیلی مســئله فراهــم آورد.
دســتاوردهای کارشناســی  ۴مــاه گذشــته و راهــرد حل مســئله ،راه روشــنی را فراروی کمیســیون مشــرک قـرار داد
تــا مــواد و ابعــاد مختلــف را در نســبت ســنجی بــا موانــع شناســایی شــده ارزیابــی کنــد .در طراحــی مــواد چهــار اصل
امکانپذیــری ،اثربخشــی ،جامعهپذیــری و اجــاع نخبگانــی نیــز بــه طــور جــدی لحــاظ گردیــد.
بــر همیــن اســاس کمیســیون «مشــرک جوانــی جمعیــت و وحامیــت از خانــواده» در طــی فعالیــت خــود تا بهمن
مــاه ســال  ،۱۳۹۹بــه طرحــی بــا  ۷۴مــاده و بیــش از  ۲۰۰حکــم دســت یافــت کــه مخاطبــان مختلــف و موضوعــات
مرتبــط را بــه طــور جامــع و دقیقــی در برمیگرفــت .رویکــرد طــرح ،مانــع زدایــی و حامیــت از خانوادههاســت
و اهــم مخاطبــان و موضوعاتــی کــه در طــرح در نظــر گرفتــه شــده و برخــی از تدابیــر مهمتــری کــه ب ـرای آنهــا
اندیشیدهشــده ،در ایــن نوشــتار معرفــی شــده اســت.
ایــن طــرح ،حاصــل حامیــت قاطبــه مناینــدگان ،خاصــه زحــات گســردۀ مناینــدگان کمیســیون مشــرک ،همــکاری
هیــات رییســه و تــاش کارشناســی مشــاوران ،همراهــان و فعــاالن جمعیتــی فراوانــی اســت کــه بخشهــای مهمــی
از ایــن مســئله را بــه صــورت کارشناســی بـرای بدنــۀ حاکمیتــی کشــور روشــن کردنــد و در جهــت تبییــن طــرح نیــز از
هیــچ تالشــی دریــغ نکردنــد .بــه ایــن امیــد کــه بــا ظرفیتهایــی کــه ایــن قانــون در مســیر حرکــت آینــده قـرار داده
اســت بــا اجـرای دقیــق آن ،نشــاط جوانــی جمعیــت تــا ســالیان متــادی ادامــه یابــد و کشــور در مســیر بحـران پیــری
زودرس قـرار نگیــرد.
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مســئلهمحوری در نگارش قانون (موانع فرزندآوری و رشد جمعیت)
بــا اســتفاده از پزشــکان متخصــص ،متخصصــان آمــار و جمعیــت شناســان به عنوان مشــاوران کمیســیون و تشــکیل کمیتههــای متعدد
کارشناســی دســتهبندی و جمعبنــدی نظـرات کارشناســان و اســناد پشــتیبان در قالــب  21مانــع مهــم فرزنـدآوری و رشــد جمعیــت کــه
تانــد از:
عبار 

موانع فرزندآوری و رشد جمعیت
تأخیر و صعوبت ازدواج جوانان

6

مواد مرتبط
،35،34،33،32،31،30،29،28،20،16،8،7
68،66،39،38،37،36

الگــوی مســکن و فرهنــگ اجــاره مســکن
ناســازگار بــا خانوادههــای بیــش از دو فرزنــد

69،9،6،5،4،3

مشکالت اقتصادی و هزینههای زیاد فرزندپروری

25،24،18،16،13،12،10

نگرانی از بیکاری رسپرست خانواده

15،14

اشتغال و نگرانیهای آتیه زنان

21،17،15،12

هزینههای دوران بارداری ،زایامن و شیردهی

66،53،45،44،24،20،10

شیوع و هزینههای درمان ناباروری و محدودیت مراکز آن

66،65،43،42،41،40،39

عقیمسازی و استفاده بیرویه از اقالم پیشگیری

66،52،51،46،38،29،28

شیوع غیراستاندارد زایامن غیرطبیعی و ترس از زایامن

50،49،48،46،40،39
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موانع فرزندآوری و رشد جمعیت
ترس از فرزند معلول

مواد مرتبط
53،46،23

قبحزدایی و شیوع انواع سقط جنین

،54،53،48،47،46،39،38،35،32،31،30،28
65،61،60،59،58،57،56،55

عدم اطمینان به ادامه زندگی مشرتک

66،38،36،35،33،31،30،29،28

نگرانی از مسئولیتهای بچهداری و محدودیتهای آن

46،38،36،35،29،28

نگرانی از تربیت صحیح فرزندان

39،35،36،34،33،25

نگرانی از آتیه و آینده فرزندان

11

ناسازگاریتاهلوفرزندآوریبامحدودیتهایکنونیآموزشعالی

27،26،22،8،7

ضعــف خدمــات اجتامعی مــادر و کــودک در محیط اجتامعی،
اداری و آموزشی

47،36،25،23،22

نهادینه شدن فرهنگ فرزند کمرت زندگی بهرت
مهاجرت
حرکتهای معارض فرهنگی و قانونی
فقــدان متولــی ،نظــارت و ضامنــت اجرای سیاسـتها و قوانین
مرتبــط با جمعیــت و خانواده

،34،33،32،31،30،29،28،25،18،15،6،5،4،3
67،46،39،36،35
63،62
67،65،64،53،46،39،35،28
،70،67،65،59،58،56،54،50،46،28،19،2،1
74،72،71
مسئلهمحوری در نگارش قانون
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گروه مخاطبان  :حمایت از زو جهای جوان
جوانان در آستانه ازدواج یا زوجین جوان
درمان زوجین نابارور و پیشگیری از ناباروری

جوانان در آستانه ازدواج یا زوجین جوان
ماده 68

اعطــای وام ۲۰۰میلیــون تومانــی بــه زوجیــن جـوان (زوج زیــر 25ســال و زوجه زیر
 23ســال) و وام ۱۴۰میلیونــی بــه زوجیــن بــا ســنین باالتــر با ضامنتهای آســان
ماده 16

افزایش  ۷.۵برابری حق عائلهمندی در مدت  5سال
ماده 7

تأمیــن بودجــه ایجــاد و بهســازی خوابگاههــای متاهــان در کلیــه مراکــز
آمــوزش عالــی ب ـرای دانشــجویان زن و مــرد بومــی و غیربومــی
ماده 8

تأمیــن  %50ودیعــه مســکن  70مــری شــهرهای بــاالی 500هــزار نفــر و
100مــری ســایر شــهرها بــرای دانشــجویان و طــاب
ماده 69

اختصــاص وام  ۵۰میلیــون تومانــی ودیعــه ،خریــد یــا ســاخت مســکن ب ـرای
زوجیــن بــدون فرزنــد و فاقــد مســکن بــا بازپرداخــت  ۱۰ســاله
ماده 15

افزایش محدوده سنی در استخدام جدید یک سال به ازای تأهل
10
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جوانان در آسـ
یا زوجین

ماده 15

افزایش  % 2امتیاز در جذب و استخدام به ازای تأهل
ماده 36

ـــتانه ازدواج
جوان

تأســیس مراکــز مشــاوره مبتنــی بــر ســبک زندگــی ایرانــی  -اســامی در مراکــز
آمــوزش عالــی
ماده 33

تربیــت و آمــوزش مهارتهــای ســبک زندگــی ایرانــی  -اســامی و ازدواج در
کلیــه مقاطــع تحصیلــی و بســرهای یادگیری
ماده 33

آمــوزش مســائل تربیتــی بلــوغ و ازدواج بــه کادر آموزشــی و اولیــا بــر اســاس
ســبک زندگــی ایرانــی -اســامی
مواد (  33 ،32 ،29 ،28و) ...

فرهنگسازی
ابعــاد مختلف طرح  :گروه مخاطبان
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درمان زوجین نابارور و پیشگیری از ناباروری

ماده 43

تحت پوشش بیمهای قرارگرفنت درمان متامی زوجهای نابارور

ماده 41

تجهیــز و راهانــدازی یــک مرکــز تخصصــی نابــاروری ســطح  2در دانشــگاه
علــوم پزشــکی و ســطح  3در هــر اســتان
ماده 42

تدویــن دســتورالعمل راهنــای بالینــی پیشــگیری و تشــخیص درمــان
نابــاروران بــا ادغــام در شــبکه بهداشــت
ماده 65

اجـرای آزمایشهــای علمــی در مــورد مـواد و فرآوردههــای وارداتــی تراریختــه
موثــر در نابــاروری و رعایــت ضوابــط ســازمان پدافند غیرعامل
12
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درمان زوجــ
و پیشگیری

ماده 40

حامیت از رشکت دانشبنیان تولید اقالم و تجهیزات درمان ناباروری
اختصــاص  %5از اعتبــارات توســعه علــوم و فناوریهــای نو به تحقیقات بنیادی
و تجاریســازی درمان نابــاروری و...
اختصــاص  %5از تســهیالت و حامیتهــای صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــه
رشکــت دانشبنیــان فعــال در ایــن حــوزه

ــین نابارور
از ناباروری

ماده 41

اختصــاص  %10از بودجــه طرحهــای نوآورانــه جهــاد دانشــگاهی بــه طرحهــای
درمــان نابــاروری و زایــان طبیعی
برطــرف شــدن کمبــود نیــروی متخصــص بــا افزایــش ظرفیــت پذیــرش دســتیار
تخصصــی نابــاروری ظــرف مــدت  5ســال
برگ ـزاری دوره تخصصــی آموزشــی بــا محت ـوای درمــان نابــاروری و ارجاعــات
مربوطــه ب ـرای متخصصــان زنــان و مامایــی
استقرارمتخصصانطبسنتیدرمراکزناباروری
ماده 61

انتقــال عوائــد حاصــل از جریمه و مصــادره امـوال مشــارکتکنندگان در تجارت
غیرقانونی ســقط جنیــن بــه خزانه جهــت درمان نابــاروری
ابعــاد مختلف طرح  :گروه مخاطبان
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0

گروه مخاطبان  :حمایت از خانواده
حامیتهای دوران بارداری و شیردهی
تولد هر فرزند
تولد فرزند دوم به بعد
تولدچندقلوها
خانوادههای دارای فرزند
تولد فرزند سوم به بعد
خانوادههای دارای سه فرزند و بیشرت

حمایتهای دوران بارداری و شیردهی
ماده 53

پوشش بیمهای آزمایشهای مادر و جنین بر اساس ضوابط قانونی
ماده 49

ارتقــای مهــارت مامایــی کشــور و افزایــش تعــداد ماماهــا بــه ازای هــر دو
مــادر در حــال زایــان یــک مامــا
ماده 45

پوشــش بیم ـهای خدمــات ســامت زنــان اعــم از مراجعــه بــه ماماهــا یــا
پزشــکان
ماده 44

تحــت پوشــش کامــل قـراردادن کلیــه مــادران در دوران بــارداری و شــیردهی
تــا پایــان  5ســالگی کــودکان بــر اســاس آزمــون وســع
ماده 24

ارائــه رایگان ســبد تغذیه و بســته بهداشــتی مــادران بــاردار ،شــیرده و دارای
کــودک زیــر  5ســال بــر اســاس آزمون وســع
16
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حمایت
بارداری و

ماده 50

ارتقــای کیفیــت مراقبتهــای بــارداری و زایــان طبیعــی بــا راهانــدازی پرونــده
الکرتونیــک یکپارچه
ماده 47

در اختیــار مــادر گذاشــن قانــون راهنــای حفــظ و مراقبــت جنین با توزیــع در
کلیــه مراکز تحت پوشــش وزارت بهداشــت

دوران
شیردهی

ماده 48

کاهــش هزینههــای روحــی و روانــی و اقتصــادی دوران بــارداری و جلوگیــری از
القــای هرگونــه تــرس و هـراس نســبت به بــارداری
ماده 53

اختیــاری بــودن غربالگــری هم ـراه بــا تجویــز پزشــک متخصــص بــر اســاس
اســتاندارهای روز بیناملللــی و علمــی
استانداردســازی عملکــرد ارائهدهنــدگان خدمــات بــارداری و ســامت مــادر
و جنیــن و ارزشــیابی بــا صــدور و لغــو مجــوز
اصــاح روشهــای غربالگــری و استانداردســازی مقادیــر مثبــت و منفــی
کاذب نتایــج آزمایشهــا و تعییــن مســئولیت عاملیــن خدمــت
ابعــاد مختلف طرح  :گروه مخاطبان
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تولد هر فرزند

تولد هر فرزند

ماده 11

پرداخــت یــک میلیــون بالعــوض
جهــت رسمایهگــذاری بــورس بــه
نــام فرزنــدان متولــد ســال  ۱۴۰۰و
بعــد از آن

18
4

ماده 9

افزایــش  %25ســقف تســهیالت
مســکن جهت خریــد و ســاخت و
جعاله بــه ازای هر فرزنــد و افزایش
دو ســاله دوره بازپرداخــت

گزیدهای از قانون حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت در یک نگاه

ماده 10

تســهیالت قرضالحســنه بـرای تولد
فرزنــداولتــاپنجموباالتربهترتیب
از 10تــا ۵۰میلیــون تومــان با تنفس
ش ـشماهه

تولد فرزند دوم به بعد

تولد فرزند دوم به بعد

ماده 12

فــروش بــدون نوبــت و بــدون
قرعهکشــی خــودروی ایرانــی بــه
قیمت کارخانــه پــس از تولد فرزند
دوم بــه بعــد بــه مــادران

ماده 10

تســهیالت قرضالحســنه بـرای تولد
فرزنــد دوم ۲۰میلیــون تومــان بــا
تنفــس شــشماهه

ابعــاد مختلف طرح  :گروه مخاطبان
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تولد فرزند سوم به بعد
تامیــن زمیــن یــا واحــد مســکونی حداکــر  ۲۰۰مــری بــه
قیمــت متــام شــده بــا  2ســال تنفــس و  8ســال قسـطبندی
پــس از تولــد فرزنــد ســوم

اختصــاص وام 150میلیــون تومانــی ودیعــه ،خریــد یــا ســاخت
مســکن بـرای خانوادههــای فاقد مســکن بــا بازپرداخت 20ســاله
مــروط بــه تولد فرزند ســوم به بعــد در ســال ۱۳۹۹یا پــس از آن

ماده 69

امــکان اســتفاده مجــدد از امکانــات دولتــی تأمیــن مســکن
خانوادههــا پــس از تولــد فرزنــد ســه بــه بعــد (ســبز شــدن
فــرم جیــم)

ماده 2

ماده 3

فرزند ســـ

معافیــت مالیاتی اشــخاص حقیقی بــه ازای فرزنــد  3به بعد،
هــر فرزنــد  %15مــروط به تصویب در بودجه ســنواتی

20
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ماده 18

ماده 10

تســهیالت قرضالحســنه بـرای تولــد فرزنــد ســوم تــا پنجم و
باالتــر بــه ترتیــب از  ۳۰تــا  ۵۰میلیــون تومان با تنفس شــش
ماهه

ماده 14

حــق بهرهبــرداری زمیــن با هــدف تولید ،کشــاورزی و اشــتغال
و تخفیــف %25هزینــه واگــذاری بــا 50درصــد افزایــش طــول
دوره بازپرداخــت بـرای تولــد فرزنــد 3بــه بعد

ــوم به بعد
ماده 15

ماده 21

افزایــش ســنوات خدمــت بــه میـزان یــک ســال بــه ازای هــر
فرزنــد پــس از تولــد فرزنــد ســوم تــا پنجــم

افزایــش سـوابق بیمــه بیمهگــذار زنــان خانـهدار روســتایی
و عشــایری بــا تولــد فرزنــد چهــارم و پنجــم بــه ازای هــر
فرزنــد  2ســال

ابعــاد مختلف طرح  :گروه مخاطبان
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تولد چندقلوها

ماده 17

مرخصــی زایــان  12مــاه کامــل بـرای مــادران بــاردار دارای دوقلــو
و بیشــر
ماده 10

تولد چندقلوها

تســهیالت قرضالحســنه بـرای تولــد دوقلوهــا در زایــان اول تا پنجم
و باالتــر بــه ترتیــب از  ۳۰تــا  ۱۰۰میلیــون تومان با تنفس شـشماهه
تســهیالت قرضالحســنه بـرای تولد ســه قلوهــا در زایــان اول تا پنجم
و باالتــر بــه ترتیــب از ۶۰تــا ۱۵۰میلیــون تومــان با تنفس شـشماهه
تســهیالت قرضالحســنه برای تولد چهار قلوهــا در زایــان اول تا پنجم
و باالتــر بــه ترتیــب از ۱۰۰تــا ۲۰۰میلیون تومان با تنفس شـشماهه
تســهیالت قرضالحســنه برای تولــد پنج قلوهــا در زایــان اول تا پنجم
و باالتــر بــه ترتیــب از ۱۵۰تــا ۲۵۰میلیــون تومان با تنفس شـشماهه
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خانوادههای دارای فرزند

ماده 17

افزایش دو برابر کمک هزینه اوالد هر ساله و به مدت  5سال
ماده 15

افزایــش محــدوده ســنی در اســتخدام جدیــد بــه ازای تأهــل و بـرای
هــر فرزنــد از یــک تــا  5ســال
افزایش  % 2امتیاز در جذب و استخدام به ازای هر فرزند

خانوادههای
دارای فرزند

ماده 69

اختصــاص وام۸۰میلیــون تومانــی ودیعــه ،خریــد یا ســاخت مســکن برای
خانوادههــای فاقــد مســکن بــا بــاز پرداخــت ۱۰ســاله دارای یــک فرزنــد
اختصــاص وام ۱۰۰میلیــون تومانــی ودیعــه ،خریــد یــا ســاخت مســکن
بـرای خانوادههــای فاقد مســکن با بــاز پرداخــت ۱۰ســاله دارای دو فرزند

ابعــاد مختلف طرح  :گروه مخاطبان
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خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر

ماده 13

افزایــش  3برابــری یارانــه فرزنــدان در خانـواده هــای دهــک هــای 1
تــا  4حداقــل  3فرزنــدی غیــر شــاغل در دســتگاه هــای دولتی
ماده 21

تامیــن %100بیمــه مــادران خانــه دار دارای 3فرزند و بیشــر روســتایی
و عشــایری از طریق صندوق بیمه اجتامعی کشــاورزان و روســتاییان
ماده 15

خانوادههای
دارای سه فرزند و بیشتر

عدم جواز تعدیل نیروی کار دارای 3فرزند
ماده 4

کاهــش عـوارض ســاخت و ســاز تــا  %50بـرای خانوادههــای دارای 3
فرزنــد و تــا % 70بـرای خانوادههــای دارای 4فرزند و ســایر تخفیفات
ماده 6

اختصــاص  %70ظرفیت منازل مســکونی ســازمانی بــه کارکنان فاقد
مســکن با حداقــل  3فرزند
ماده 25

نیمبهــا شــدن هزینــه موزههــا و اماکــن تاریخــی فرهنگی ورزشــی
و ســینامها بـرای مــادران دارای  3فرزند و بیشــر به همـراه خانواده
تخفیــف  %20دورههــای آموزشــی تربیتــی و هــری کانون پــرورش
فکــری بـرای فرزنــدان خانوادههــای ســه فرزنــدی
24
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گروه مخاطبان  :حمایت از مادران
حامیت از عموم مادران
حامیت از مادران غیرشاغل
حامیت از مادران دانشجو و طلبه
حامیت از مادران شاغل

حمایت از عموم مادران
انتقــال نیمــی از مالکیــت زمین یــا واحد مســکونی موضوع
مــاده  3به مــادران

فــروش بــدون نوبــت و بــدون قرعــه کشــی خــودروی ایرانــی بــه
قیمــت کارخانــه پــس از تولــد فرزنــد دوم بــه بعــد بــه مــادران

ماده 3

ماده 12

حمایــت از
تامیــن فضای مناســب رفــع نیاز نــوزاد ،کــودک و مادر بــاردار
جهــت اس ـراحت ،شــیردهی و نگهــداری کــودک در کلیــه
اماکــن عمومــی و دســتگاهها

ماده 22

پوشــش بیمــه ای خدمــات ســامت زنــان اعــم از مراجعه به
ماماهــا یا پزشــکان

26

گزیدهای از قانون حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت در یک نگاه

ماده 45

ماده 53

پوشــش بیمــهای آزمایشهــای مــادر و جنیــن بــر اســاس
ضوابــط قانونــی

ماده 44

تحت پوشــش کامل قـراردادن کلیــه مــادران در دوران بــارداری
و شــیردهی تا پایان  5ســالگی کودکان بر اســاس آزمون وســع

عموم مادران
ماده 24

ماده 25

ارائــه رایــگان ســبد تغذیه و بســته بهداشــتی مــادران بــاردار،
شــیرده و دارای کــودک زیــر  5ســال بــر اســاس آزمــون وســع

نیمبهــا شــدن هزینــه موزههــا و اماکــن تاریخــی فرهنگــی
ورزشــی و ســینامها بـرای مــادران دارای  3فرزنــد و بیشــر
بــه همـراه خانـواده

ابعــاد مختلف طرح  :گروه مخاطبان
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حمایت از مادران غیرشاغل

ماده 13

مادران
غیرشاغل

افزایــش  3برابــری یارانــه فرزنــدان در خانوادههــای دهکهــای
 1تــا  4حداقــل  3فرزنــدی غیــر شــاغل در دســتگاههای دولتــی
ماده 21

تامیــن %100بیمــه مــادران خانـهدار دارای 3فرزنــد و بیشــر روســتایی
و عشــایری از طریــق صنــدوق بیمه اجتامعی کشــاورزان و روســتاییان
افزایــش سـوابق بیمــه بیمــه گــذار بــا تولــد فرزنــد چهــارم و پنجم به
ازای هــر فرزنــد  2ســال

28
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حمایت از مادران دانشجو و طلبه

ماده 26

مرخصــی یــک نیمســال تحصیلــی بــدون احتســاب در ســنوات
ب ـرای مــادر بــاردار دانشــجو یــا طلبــه
مرخصــی یــا میهــان شــدن مــادران دانشــجو و طلبــه دارای فرزنــد
زیــر  2ســال حداکــر تــا  4نیمســال بــدون احتســاب در ســنوات
آمــوزش غیرحضــوری و مجــازی مــادران دانشــجو و طلبــه دارای
فرزنــد زیــر  3ســال
افزایش ســهمیه ســقف اســتاد راهنامیی برای اســتاد دارای دانشجوی
بــاردار یــا دارای فرزند شــیرخوار
موافقــت بــا کاهــش نوبــت کاری شــب مــادران دانشــجو دارای
فرزنــد زیــر  2ســال

مادران
دانشجو و طلبه

ماده 27

کــر تعهـدات قانون خدمات پزشــکان و پیرا پزشــکان بــه میـزان  6ماه به
ازای هــر فرزنــد برای مــادران
گذرانــدن تعهــدات قانــون خدمــات پزشــکان و پیـرا پزشــکان در محــل
ســکونت خــود ب ـرای مــادران
تعویــق تعهــدات قانــون خدمــات پزشــکان و پیرا پزشــکان بـرای مــادران
بــاردار و دارای فرزنــد زیــر دو ســال تــا  2ســال
ابعــاد مختلف طرح  :گروه مخاطبان
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حمایت از مادران شاغل
ماده 17

مرخصــی زایــان  9مــاه کامــل و بــه درخواســت مــادر میتوانــد
تــا دو مــاه آن قبــل از تولــد باشــد
اعطای دورکاری به مادران باردار حداقل به مدت  4ماه
اختیاری بودن شــیفت شــب بـرای مــادران بــاردار و دارای فرزند شــیرخوار
تــا 2ســال و بـرای پــدر تــا 1ماهگــی فرزنــد به جــز در بخش خصوصی

مادران شاغل

ماده 22

تأمیــن مهدکــودک در هر دســتگاه برای نگهــداری کــودکان مادران
شــاغل در دستگاه
ماده 15

عــدم جــواز تعدیــل فــرد دارای  3فرزنــد ،مــادران بــاردار و دارای
فرزنــد شــیرخوار
ماده 17

کاهــش ســن بازنشســتگی مــادر بــه مــدت یــک ســال بــه ازای تولد
هــر فرزنــد و بـرای تولــد فرزنــد  3بــه بعــد ،یــک و نیمســال

0

جهتگیریهای اساسی :ارائه تسهیالت و حمایت
تسهیالتمسکن
قهایاقتصادی
مشو 
تسهیالتشغلی
خدماتاجتامعی
حامیت از گروههای مردمی
تسهیالتآموزشی

تسهیالت مسکن
تامیــن زمیــن یــا واحــد مســکونی حداکــر  ۲۰۰مــری بــه
قیمــت متــام شــده بــا  2ســال تنفــس و  8ســال قســط بنــدی
پــس از تولــد فرزنــد ســوم

اختصــاص مبلــغ150میلیــون تومــان ب ـرای ودیعــه و یــا خریــد
مســکن خانـواده فاقــد مســکن دارای فرزنــد ســوم با بــاز پرداخت
 20ســاله

ماده 69

امــکان اســتفاده مجــدد از امکانــات دولتــی تامیــن مســکن
خانوادههــا پــس از تولــد فرزنــد ســوم بــه بعد(ســبز شــدن
فــرم جیــم)

ماده 2

ماده 3

تسهیالت

افزایــش  %25ســقف تســهیالت مســکن جهــت خریــد و
ســاخت و جعالــه به ازای هر فرزنــد و افزایش دو ســاله دوره
بازپرداخت
32

گزیدهای از قانون حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت در یک نگاه

ماده 9

ماده 4

کاهــش ع ـوارض ســاخت و ســاز تــا  %50ب ـرای خان ـواده 3
فرزنــد و تــا  % 70بـرای خانـواده  4فرزنــد و ســایر تخفیفــات

ماده 7

تامیــن بودجــه ایجــاد و بهســازی خوابگاههــای متاهلیــن در
کلیــه مراکــز آمــوزش عالی بـرای دانشــجویان زن و مــرد بومی
و غیربومی

مسکن
ماده 8

ماده 6

تامین  %50ودیعه مســکن70مرتی دانشــجویان در شــهرهای
بــاالی 500ه ـزار نفــر و 100مــری در ســایر شــهرها ب ـرای
دانشــجویان و طــاب

اختصــاص %70ظرفیــت منــازل مســکونی ســازمانی بــه
کارکنــان فاقــد مســکن بــا حداقــل  3فرزنــد

ابعاد مختلف طرح  :جهتگیریهای اساســی

33

مشوقهای اقتصادی

ماده 68

اعطــای وام  ۲۰۰میلیــون تومانــی بــه زوجیــن جــوان (زوج زیــر  25ســال و
زوجــه زیــر  23ســال) و وام  ۱۴۰میلیــون تومانــی بــه زوجیــن بــا ســنین باالتر با
ضامنتهــای آســان
ماده 12

فــروش بــدون نوبــت و بــدون قرعهکشــی خــودروی ایرانــی بــه قیمــت کارخانه
پــس از تولــد فرزنــد دوم بــه بعــد به مــادران
ماده 16

افزایــش  %100کمــک هزینــه اوالد و  % ۵۰حــق عائلهمنــدی هــر ســاله بــه
مــدت  5ســال
ماده 18

معافیــت مالیاتــی اشــخاص حقیقــی بــه ازای فرزند  3بــه بعد  ،هر فرزنــد %15
مــروط به تصویــب در بودجه ســنواتی
34
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مشــو قهای

ماده 11

پرداخــت  1میلیــون تومــان بالعــوض جهــت رسمایهگــذاری بــورس بــه
نــام فرزنــدان متولــد ســال  ۱۴۰۰و بعــد از آن
ماده 13

افزایــش  3برابــری یارانــه فرزنــدان در خانوادههــای دهکهــای  1تــا  ،4حداقل
 3فرزندی غیرشــاغل در دســتگاههای دولتی

اقتصادی

ماده 10

تســهیالت قرضالحســنه بـرای تولــد فرزنــد اول تــا پنجــم به ترتیــب از  10تــا ۵۰
میلیــون تومــان بــا تنفس شـشماهه
ماده 9

افزایــش  %25ســقف تســهیالت مســکن جهــت خریــد ،ســاخت و جعالــه بــه
ازای هــر فرزنــد و افزایــش دو ســاله دوره بازپرداخــت
ماده 46

پرداخــت کارانــه بــه کارکنــان نظــام ســامت بـرای تولــد فرزنــد اول بــه
بعــد بــا افزایــش پلکانــی در جمعیــت تحــت پوشــش
ابعاد مختلف طرح  :جهتگیریهای اساســی
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تسهیالت شغلی
ماده 15

عــدم جــواز تعدیــل نیــروی کار دارای  3فرزنــد ،مــادران بــاردار و دارای
فرزنــد شــیرخوار
افزایــش محــدوده ســنی در اســتخدام جدیــد بــه ازاء تاهــل و ب ـرای هــر
فرزنــد از یــک تــا  5ســال
افزایش  % 2امتیاز در جذب و استخدام به ازای تاهل و هر فرزند
ماده 17

مرخصــی زایــان  9مــاه کامــل و بــه درخواســت مــادر مــی توانــد تــا دو مــاه
آن قبــل از تولــد باشــد
اعطای دورکاری به مادران باردار حداقل به مدت  4ماه
ماده 16

افزایــش  %100کمــک هزینــه اوالد و  ۵۰درصــدی حــق عائلــه منــدی هــر ســاله
بــه مــدت  5ســال
ماده 17

مرخصی زایامن  12ماه کامل برای مادران باردار دارای  2قلو و بیشرت
36
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تسهیالت

ماده 17

اختیــاری بــودن نوبت کاری شــب برای مــادران بــاردار و دارای فرزند شــیرخوار
تــا  2ســال و بـرای پــدر تــا  1ماهگــی فرزند بجز بخــش خصوصی
ماده 22

تامیــن مهدکــودک در هــر دســتگاه بـرای نگهــداری کودکان مــادران شــاغل در
دستگاه
ماده 15

شغلی

افزایــش ســنوات خدمــت بــه میـزان یــک ســال بــه ازای هــر فرزنــد پــس از تولد
فرزنــد ســوم تــا پنجم
ماده 17

کاهــش ســن بازنشســتگی مــادر بــه مــدت یک ســال بــه ازا تولــد هــر فرزند و
بـرای تولــد فرزنــد  3بــه بعــد ،یــک و نیم ســال
ماده 14

حــق بهرهبــرداری زمیــن بــا هــدف تولیــد و کشــاورزی و اشــتغال بــا تخفیــف%25
هزینــه واگـذاری و پنجــاه درصد افزایــش دوره بازپرداخت بـرای تولد فرزند 3به بعد
ماده 46

پرداخــت کارانــه بــه کارکنــان نظــام ســامت بـرای تولــد فرزنــد اول بــه
بعــد بــا افزایــش پلکانــی در جمعیــت تحــت پوشــش
ابعاد مختلف طرح  :جهتگیریهای اساســی

37

خدمات اجتماعی

ارائــه رایــگان ســبد تغذیه و بســته بهداشــتی مــادران بــاردار،
شــیرده و دارای کــودک زیــر  5ســال بــر اســاس آزمــون وســع

تأســیس مراکــز مشــاوره مبتنــی بــر ســبک زندگــی ایرانــی-
اســامی در مراکــز آمــوزش عالــی

38

خدمـات

ماده 36

تأمین فضای مناســب جهــت رفع نیازهــای نــوزادان ،کودکان
و مــادران بــاردار جهــت اس ـراحت ،شــیردهی و نگهــداری
کــودکان در کلیــه اماکــن عمومــی و دســتگاهها

گزیدهای از قانون حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت در یک نگاه

ماده 24

ماده 22

ماده 25

اجتماعی

نیمبهــا شــدن هزینــه موزههــا و اماکــن تاریخــی ،فرهنگــی،
ورزشــی و ســینامها بـرای مــادران دارای  3فرزنــد و بیشــر به
همراه خان ـواده

ماده 23

ماده 23

توســعه و تجهیــز کمــی و کیفــی شــیرخوارگاهها تــا 1.5برابــر
ســطح فعلی

تامیــن و واگــذاری زمیــن بــا اجــاره  99ســاله و غیــر قابــل
تغییــر کاربــری بــه خیریههــا و ســازمانهای متقاضــی
تاســیس شــیرخوارگاهها

ابعاد مختلف طرح  :جهتگیریهای اساســی
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حمایت از گروههای مردمی

ماده 30

اختصــاص %30از بودجــه حامیتــی دســتگاه هــا بــه ســازمانهای مردم
نهاد جمعیت و تســهیلگر ازدواج
ماده 32

حمایت از
گروههای مردمی

اختصاص یک ســوم ظرفیت تبلیغات محیطی به موضوع فرزندآوری
و جمعیــت با تخصیــص ۴۰درصد آن بــه گروههای مردمی
ماده 30

تدویــن برنامــه جامع حامیــت از فعاالن مردمــی حوزه فرزنــدآوری
و تســهیل ازدواج توسط ســازمان تبلیغات اسالمی
ماده 23

تامیــن و واگــذاری زمین بــا اجاره  99ســاله و غیرقابل تغییر کاربری
بــه خیریهها و ســازمانهای متقاضی تاســیس شــیرخوارگاهها
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تسهیالت آموزشی
ماده 26

مرخصــی یــک نیمســال تحصیلــی بــدون احتســاب در ســنوات
ب ـرای مــادر بــاردار دانشــجو یــا طلبــه
مرخصــی یــا میهــان شــدن مــادران دانشــجو و طلبــه دارای فرزنــد
زیــر  2ســال حداکــر تــا  4نیمســال بــدون احتســاب در ســنوات
آمــوزش غیرحضــوری و مجــازی مــادران دانشــجو و طلبــه دارای
فرزنــد زیــر  3ســال
افزایش ســهمیه ســقف اســتاد راهنامیی برای اســتاد دارای دانشجوی
بــاردار یــا دارای فرزند شــیرخوار
موافقــت بــا کاهــش نوبــت کاری شــب مــادران دانشــجو دارای
فرزنــد زیــر  2ســال

تسهیالت آموزشی

ماده 27

کــر تعهـدات قانــون خدمات پزشــکان و پیرا پزشــکان بــه ازای هــر فرزند
 6مــاه بـرای مــادران
گذرانــدن تعهــدات قانــون خدمــات پزشــکان و پیـرا پزشــکان در محــل
ســکونت خــود ب ـرای مــادران
تعویــق تعهــدات قانــون خدمــات پزشــکان و پیرا پزشــکان بـرای مــادران
بــاردار و دارای فرزنــد زیــر دو ســال تــا  2ســال
ماده 25

تخفیــف %20دورههــای آموزشــی تربیتــی و هــری کانون پــرورش فکری
بـرای فرزنــدان خانوادههــای ســه فرزنــدی
ابعاد مختلف طرح  :جهتگیریهای اساســی
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جهتگیریها ی اساسی:
اصالح و تحول در متون و برنامههای آموزشــی و پژوهشی
برنامههایآموزشعمومی
برنامههای آموزشی بهداشت و درمان
پژوهش

برنامههای آموزش عمومی
ماده 33

آمــوزش مهارتهــای ســبک زندگــی ایرانــی  -اســامی در کلیــه
مقاطــع تحصیلــی در اج ـرای ســند تحــول بنیادیــن آ.پ.
آمــوزش مســائل تربیتــی بلــوغ و ازدواج بــه کادر آموزشــی و اولیا بر
اســاس ســبک زندگــی ایرانی  -اســامی
تربیــت دبی ـران متعهــد ب ـرای تدریــس درس مدیریــت خان ـواده و
ســبک زندگــی
ماده 34

ایجــاد و گســرش رشــتههای متناســب بــا نقــش خانــواده و زن در
دانشــگاهها و مقطــع متوســطه
ماده 35

فعالیتهای آموزشــی ،پژوهشــی و فرهنگی برای دانشــجویان و کادر
دانشــگاهها همـراه با حــذف محتوای آموزشــی مخالف فرزنــدآوری
ماده 38

قانونــی کــردن آموزشهــای اخالقــی ،حقوقــی ،روانشــناختی و ســامت
بــاروری حیــن ازدواج
تاخیــر در زمــان برگـزاری آموزشهــای حیــن ازدواج تــا زمــان تحویل ســند
رســمی ازدواج جهــت آرامــش زوجیــن و اثربخشــی آموزشها

برنامه
آموزش عمومی

برنامههای آمورشی بهداشت و درمان

ماده 41

برگ ـزاری دوره تخصصــی آموزشــی بــا محت ـوای درمــان نابــاروری و
ارجاعــات مربوطــه ب ـرای متخصصــان زنــان و مامایــی
ماده 46

برنامههای آموزشی
بهداشت و درمان

آمــوزش دانشــجویان علوم پزشــکی و کارکنــان با رویکرد افزایش رشــد
جمعیــت و تاکید بــر اثرات مثبــت بــاروری ،زایامن طبیعی
تغییــر ،اصــاح ،تکمیــل و بروز رســانی علمی متــون در راســتای تبیین
مـرات مــادی و معنوی ســقط جنیــن ،عـوارض داروهای ضد بــارداری
بازآمــوزی و تربیــت کارکنــان بهداشــت و درمــان جهــت آمــوزش
مراجعیــن در متامــی بــازه ی ســنی بــاروری
ماده 50

برقـراری نظــام تضمیــن مهــارت آمــوزی کیفیــت خدمــات بــارداری و
زایــان در قالــب کارگروهــی ماماهــا ،پزشــکان و متخصصــان
افزایــش پذیــرش دســتیار زنــان و زایامن متناســب با ســهمیه مناطق با
اولویت مناطــق محروم
ماده 47

در اختیــار مــادر گذاشــن قانــون راهنــای حفــظ و مراقبــت جنین با
توزیــع در کلیــه مراکــز تحت پوشــش وزارت بهداشــت
ماده 47

آموزشمادرانجهتآمادگیزایامنطبیعی
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پژوهش

ماده 39

اختصــاص حداقــل  %5از اعتبــارات پژوهشــی دســتگاهها بــه
پژوهشهــای مرتبــط بــا خانــواده و فرزنــداوری و رشــد جمعیــت
ماده 40

اختصاص %5از اعتبارات توســعه علوم و فناوریهای نو به تحقیقات
بنیــادی و تجاریســازی درمان نابــاروری ،فرزندآوری و ســامت مادر
ماده 41

پژوهش

اختصــاص  %10از بودجــه طرحهــای نوآورانــه جهاد دانشــگاهی به
طرحهــای درمــان نابــاروری و زایــان طبیعی
ماده 39

حامیــت ویــژه از پایاننامههــای دانشــگاهی و حــوزوی مرتبــط بــا
اولویتهــای پژوهشــی ســتاد ملی جمعیت
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فرهنگسازی
اختصــاص حداقــل %10بودجه برنامههای تولیــدی و فیلم برای
تولیــد محتوا بــا محوریت جوانی جمعیت

اختصــاص یــک ســوم ظرفیــت تبلیغات محیطــی بــه موضوع
فرزنــدآوری و جمعیت

ماده 29

ماده 32

فرهنگ
اهــدای جایــزه ســالیانه ملــی جوانــی جمعیــت بــر اســاس
شــاخص اثرگــذاری بــر رشــد ازدواج و فرزنــدآوری در جامعــه
مخاطــب

ماده 19

تشــویق ســاالنه کارکنانــی کــه ازدواج کــرده یــا صاحــب
فرزنــد شــده در روز ملــی جمعیــت
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ماده 20

ماده 28

سـازی

تدویــن برنامههــای تلویزیونــی مطالبــه گــری اجــرای
قانــون جوانــی جمعیــت

ماده 28

ماده 28

تدویــن پیوســت فرهنگــی متناســب بــا سیاســتهای
جمعیــت توســط کلیــه دســتگاهها

کاهــش هزینههــای روحــی و روانــی و اقتصــادی دوران
بــارداری و جلوگیــری از القــای هرگونــه تــرس و هــراس
نســبت بــه بــارداری

ابعاد مختلف طرح  :جهتگیریهای اساســی

47

بهبود کیفیت زایمان طبیعی و تســهیالت ویژه برای آن

ماده 50

توســعه زایامنهــای بــدون درد بــه میـزان ســاالنه  %5بــا تجهیــز بیامرســتانها و
کادر متخصــص به عنوان شــاخص اعتبارســنجی
ماده 50

اختصاص %5بودجه عمرانی به بهبود کیفیت محیط زایشگاهی
ماده 41

اختصــاص  %10بودجــه طــرح نواورانــه بــه طرحهــای درمــان نابــاروری و
زایــان طبیعــی
ماده 50

تاثیردهــی نظرســنجی مــادران در مــورد اعضــای کادر درمان مرتبط بــا زایامن در
محاســبه و پرداخــت کارانه بــه آنان
ماده 50

اصالح تعرفهها و کارانه در جهت افزایش زایامن طبیعی
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گزیدهای از قانون حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت در یک نگاه

بهبود کیفیت
و تسهیالت

ماده 49

زایامن طبیعی رایگان در بیامرستانهای دولتی برای همه افراد

ماده 50

زایمان طبیعی
ویژه برای آن

آموزش مادران جهت آمادگی زایامن طبیعی

ماده 50

افزایــش پذیــرش دســتیار زنــان و زایــان متناســب بــا ســهمیه مناطــق بــا
اولویــت مناطــق محــروم
ماده 50

ارتقــای کیفیــت مراقبتهــای بــارداری و زایــان طبیعی بــا راهانــدازی پرونده
الکرتونیک یکپارچه
ابعاد مختلف طرح  :جهتگیریهای اساســی
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جهتگیریهای اساســی  :ســقط جنین و غربالگری
تدابیرکلی
سقطجنایی
غربالگری و سقط غیرجنایی (درمانی و خود به خودی)

تدابیر کلی

ماده 28
تولیــد فیلــم ،رسیــال ،تبلیغــات
بازرگانــی ،برگــزاری جشــنواره
و منایشــگاه تبییــن عــوارض
پزشکی ،روانشناختی ،فرهنگی و
اجتامعــی ســقط جنیــن

ماده 46
تغییــر ،اصــاح ،تکمیــل و بــروز
رســانی علمــی متــون در راســتای
تبییــن مـرات مــادی و معنــوی
ســقط جنین و عـوارض داروهای
ضــد بــارداری

ماده 47
در اختیــار مــادر گذاشــن قانــون
راهنامی حفــظ و مراقبت جنین
بــا توزیــع در کلیــه مراکــز تحــت
پوشــش وزارت بهداشــت

تدابیر کلی

ماده 54
اســتقرار ســامانه ثبــت کلیــه
اطالعــات مراجعیــن بــاروری و
بــارداری ،ســقط و دالئــل آن و
نحــوه زایــان

ماده 1
پایشجامعوضعیتسقطجنین
در کشــور بــر اســاس جمعبنــدی
گزارشهــایدســتگاههایذیربــط
و پژوهشهــای مرتبط

ماده 35
فعالیتهای آموزشــی ،پژوهشی
و فرهنگــی بــرای دانشــجویان
و کادر دانشــگاه هــا در تبییــن
حرمــت ســقط جنیــن

سقط جنایی
ابطــال پروانــه فعالیــت پزشــک یــا مامــا یــا دارو فــروش
در صــورت متهیــد وســایل ســقط جنیــن خــارج از مراحــل
قانونی

پیگیــری متخلفــان فــروش داروهــای ســقط و مشــارکت در
ســقط غیرقانونــی از طریــق وزارت اطالعــات و دســتگاههای
ا منیتی

ماده 59

ممنوعیــت و تعییــن مجــازات درجــه  ۵و جـزای نقــدی تــا ۵
برابــر عوایــد حاصلــه بـرای فعالیــت مراکز ســقط غیرقانونی
در بســر فضــای مجــازی

ماده 60

ماده56

سقط

محدودکــردنتوزیــعداروهــایســقطبــهداروخانههــایمجــازو
ممنوعیــتهرگونــهخرید،فــروشوپخــشآنخــارجازســامانه
رهیابی
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ماده 58

ماده 57

تدویــن برنامــه پیشــگیری و مقابلــه بــا ســقط غیرقانونــی
جنیــن توســط قــوه قضاییــه و وزارت بهداشــت

ماده 61

مجــازات تعزیــری ،جـزای نقــدی و مصــادره امـوال حاصلــه
ب ـرای معاونــت و مبــارشت در متهیــد وســایل ســقط غیــر
قانونی

جنایی
ماده 61

ماده 61

انتقــال عوائــد حاصل از جریمــه و مصادره اموال مشــارکت
کننــدگان در ســقط غیرقانونــی بــه خزانــه جهــت درمــان
نابــاروری

برخــورد ســنگین جزایــی بــا مراکــز و چرخههــای تجــارت
ســقط جنیــن و توزیــع کننــدگان گســرده دارو و وســایل
ســقط جنین
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غربالگری و سقط غیرجنایی (قانونی و خودبه خودی)
ماده 43

پوشش بیمهای درمان افراد مبتال به سقط عارضی مکرر
ماده 55

برنامــه جامــع بـرای مهــار ،پایش و پیشــگیری ســقط خــود به خــودی جنین و
ادغام در شــبکه بهداشــت
ماده 56

ضابطهمنــد کــردن ســقط در م ـوارد رضوری رصف ـاً بــا مجوزهــا و ضوابــط
علمــی ،قانونــی و مــروع
تفسیر معترب و علمی «حرج» در موارد مجاز سقط
تصمیمگیــری ســقط قانونــی در کمیســیون تخصصــی بــه وســیله قاضــی
اختصاصــی ظــرف یــک هفتــه بــا امــکان تجدیدنظرخواهــی
ماده 53

اختیــاری بــودن غربالگــری همـراه بــا نظــر پزشــک متخصــص مگر بــا وجود
احتــال عقالیی ســقط
امــکان پوشــش بیمـهای آزمایشهــای غربالگری مــادر و جنیــن در چارچوب
مفاد مــاده ۵۳
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غربالگری و ســ

(قانونی و خــ

ماده 53

پیگــرد قانونــی ســقط بــر اثــر مراحل بعــدی غربالگــری در صورت عــدم وجود
شـواهد قوی وجــود ناهنجاری جنیــن یــا رضورت درمانی
استانداردســازی و ارزشــیابی عملکــرد و صــدور و لغــو مجــوز ارائهدهنــدگان
خدمــات بــارداری و ســامت مــادر و جنیــن

ـقط غیرجنایی

ـودبه خودی)

اصــاح روشهــای غربالگــری بــا استانداردســازی بـهروز علمــی مقادیر مثبت
و منفــی کاذب نتایــج آزمایشهــا و تعییــن مســئولیت عوامل
تعییــن آییننامــه تصدیــق آزمایشــگاهها و مراکز مجــاز غربالگــری ناهنجاری
جنین
ماده 54

اســتقرار ســامانه ثبــت اطالعــات مراجعین بــاروری و بــارداری ،ســقط و دالئل
آن و نحــوه زایــان در کلیــه مراکــز بــا رعایــت اصــول محرمانگی

ماده 56

صدور مجوز سقط جنین بر اساس مفاد مندرج در قانون
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جلوگیری از حرکتهای معارض

ممنوعیــت تولیــد و پخــش هرگونــه محت ـوای مغایــر بــا
سیاســتهای کلــی جمعیــت

ارائــه داروهای هورمونی جلوگیــری از بــارداری در داروخانهها
و شــبکه بهداشــت منوط به تجویز پزشــک

56

جلوگــ

ماده 52

اعــام م ـوارد و فراوردههــای وارداتــی تراریختــه موثــر در
نابــاروری بــه ســازمان پدافنــد غیــر عامــل جهــت تدویــن
دســتورالعمل الزم
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ماده 52

حرکتهـــ

ماده 65

ماده 48

ـیری از

کاهــش هزینههــای روحــی و روانــی و اقتصــادی دوران
بــارداری و جلوگیــری از القــای هرگونــه ترس و هراس نســبت
بــه بــارداری

ماده 28

ـای معارض

ماده 46

ممنوعیــت تولیــد و پخــش هرگونــه محت ـوای مغایــر بــا
سیاســتهای کلــی جمعیــت

تغییــر ،اصــاح ،تکمیــل و بــروز رســانی علمــی متــون در
راســتای تبییــن م ـرات مــادی و معنــوی ســقط جنیــن،
عــوارض داروهــای ضــد بــارداری
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حکمرانــی (نظارت و ضمانت اجرا)

ماده 1

تشکیلستادملیجمعیتبهعنوانمتولیاصلیهامهنگیونظارتبرقانون
ماده 71

محکومیــت مســتنکفین از اجـرای ایــن قانــون بــه مجــازات حبــس یــا جزای
نقــدی درجــه  ۴یــا  ۵قانــون مجــازات اســامی عــاوه بــر جـران خســارات
وارده و عــاوه بــر اعــال مجــازات موضــوع مــاده  ۱۹قانــون رســیدگی بــه
تخلفــات اداری
معرفــی مســتنکفین ایــن قانون بــه مراجع قضایی توســط ســازمان بازرســی یا
ســایر نهادهای امنیتی
ارائــه گـزارش  6ماهــه بــه ســتاد ملــی جمعیــت توســط دســتگاه و پیــش بینی
اختصــاص اعتبــارات مرتبــط با جمعیت بر اســاس عملکرد دســتگاهها از ســال
دوم اج ـرای قانون
ماده 72

پیشبینــی اعتبــارات هزینـهای و اعتبــارات متلــک دارایی بـرای اجـرای قانون با
تاکیــد بــر جهتدهــی هزینههــای جــاری و منابــع موجود
ماده 63

برنامهریــزی جامــع در حــوزه مهاجــرت داخلــی و خارجــی بـرای ارتقــای کمی و
کیفی جمعیــت توســط دولت
58
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حکمــ
(نظــارت و

ماده 28

تدویــن پیوســت فرهنگــی متناســب بــا سیاســت هــای جمعیــت توســط کلیه
دســتگاهها
ماده 19

اهدا جایزه سالیانه ملی جوانی جمعیت
ماده 22

ــر ا نی
ضمانت اجرا)

رعایــت شــاخص کیفیــت مهدکودک دســتگاهها به عنـوان یکی از شــاخصهای
ارزیابی دستگاه
ماده 28

تدویــن برنامههــای تلویزیونــی مطالبهگــری اجـرای قانــون جوانــی جمعیــت
در صــدا و ســیام
ارائــه گـزارش ارتقــای کمــی و کیفــی اقدامــات مرتبط بــا تکالیف صدا و ســیام
در ایــن قانــون بــه صــورت ســاالنه توســط شــورای نظــارت بر صدا و ســیام

ابعاد مختلف طرح  :جهتگیریهای اساســی

59

0

وظایف دستگاهها
قوایسهگانه
وزارتخان هها
سازمانها

کلیه دستگاهها و دستگاههای اجرایی
نهادهای مذهبی -انقالبی

وظایف دستگاهها

مواد مرتبط

نهاد متولی
قوه مقننه

قوه قضاییه

نهاد ریاست جمهوری
و نهادهای همکار

معاونتمجلس

39

مجلس

74،73

سازمانپزشکیقانونی

56

قوهقضاییه

57،71

دفاتر ثبت ازدواج

38

سازمانبازرسیکلکشور

71

رئیسجمهور

1

دبیرخانه ستاد

1

دولت

72،62،23،21،16،14،11،7،3

ستاد ملی جمعیت

19

شورای عالی بیمه

45

معاونتعلمیوفناوریوصندوقنوآوری
62
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40

مواد مرتبط

نهاد متولی
نهاد ریاست جمهوری
و نهادهای همکار

وزارت کشور

وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتامعی
و نهادهای تابعه

وزارتبهداشت،درمان
وآموزشپزشکی

سازمان هدفمندسازی

13

جهاددانشگاهی

41

وزارت کشور

1،31

سازمان ثبت و احوال

63،25

شهرداریها

32،25

دستگاههایاجراییوشهرداریها

25

تأمیناجتامعی

17

سازمانبهزیستی

23

وزارت تعاون

24

وزارتبهدداشت

،46،44،43،42،41،38،27،24
،54،53،52،51،50،49،48،47
58،56،55

دانشگاههایعلومپزشکی

27
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وظایف دستگاهها

مواد مرتبط

نهاد متولی
وزارت راه و شهرسازی
وزارت راه و شهرســازی و
نهادهــای تابعه

دستگاههایاجراییساختمسکن

4

سازماننظاممهندسی

4

دانشگاه و مراکز اموزش عالی

7

پژوهشگاههاوپارکهایعلموفناوری

7

دانشگاهآزاد

39

صندوقرفاهدانشجویی

8

وزارت علوم

39،36،35،7

موسسات آموزش عالی

39،35،26

وزارت آمــوزش و پــرورش
و نهادهــای تابعه

وزارت آموزش و پرورش

34،33

کانون پرورش فکری

25

وزارت صنایع

رشکتهای خودروساز داخلی

وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری و نهادهــای تابعــه

64

22،7،3،2
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12

نهاد متولی

مواد مرتبط

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

28،25

وزارت ورزش و جوانان

39،37،31

وزارت اطالعات

59

وزارت امور خارجه

64

بانکمرکزی

69،68،10،9

وزارت میراث فرهنگی

25

کلیه دستگاهها و دستگاههای اجرایی

،22 ،20 ،17 ،15 ،6 ،67 ،65 ،28
73 ،71 ،28

ستاد اجرایی فرمان حرضت امام (ره)

19،24

صدا وسیام

29،28

نهادهای
مذهبی-انقالبی

مرکز مدیریت حوزه

8

حوزه علمیه

39،26

سازمان تبلیغات

37،31،30
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اقدامات مرتبط

تاریخ

اولین هشدار رهربی در موضوع کاهش جمعیت و فرزندآوری

1391

تصویبطرح«تعالیجمعیتوخانواده»درشورایعالیانقالبفرهنگی

1391

ورود به دوره نهم مجلس شورای اسالمی و توقف آن

۱۳۹۵-۱۳۹۱

تصویبوابالغسیاستهایکلیجمعیت

۱۳۹۳/۰۲/۳۰

ورود به دوره دهم مجلس شورای اسالمی و توقف آن

۱۳۹۶/۱۲/۱۹

68

اعالم وصول «طرح جامع تعالی جمعیت و خانواده» با ۳۷ماده به
عنوان اولین طرح مجلس یازدهم با بیش از ۱۰۰امضا
تاکید رهربی در مورد قانونگذاری در موضوع «جوانی جمعیت» به
عنوانکارويژهمجلس
تشــکیل کمیســیون مشــرک
جوانی جمعیــت و حامیت از
خانـواده

ورود بــه دوره یازدهــم و تصویــب قانــون
حامیــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت

ورود طرح به دوره هشتم مجلس شورای اسالمی در سال آخر دوره و عدم تصویب

۱۳۹۱-۱۳۹۰

۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۱۳۹۹/۰۴/۲۲

نامهنگاری با دستگاهها و دعوت از آنها

تابستان ۱۳۹۹

جلساتکارشناسیمتعدد ،تفصیلیوطوالنی
مدت بیش از هزار نفر ساعت

تابستان ۱۳۹۹
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ورود به دوره یازدهم و تصویب قانون
حامیت از خانواده و جوانی جمعیت

تشــکیل کمیســیون مشــرک جوانــی جمعیــت و
حامیــت از خانــواده

اقدامات مرتبط

تاریخ

استفادهازظرفیتکارشناسیمرکزپژوهشها،
مرکز تحقیقات اسالمی مجلس در قم و شورای
عالیانقالبفرهنگیدرتدقیقوتوسعهمواد

تابستان ۱۳۹۹

مطالعهوبررسیسیاستهایکلیجمعیتو
خانواده ،نقشهمهندسیفرهنگیکشور ،اسناد
پشتیبانمرتبط،وضعیتهایآماریوپژوهشهای
سیاستگذاریوعلمیدرحوزهجمعیت

تابستان ۱۳۹۹

توسعه در ابعاد طرح و ایجاد فصول جدید
به آن

تابستان و مهر ۱۳۹۹

پیشنهاداستفادهازظرفیتاصل ۸۵قانوناساسی
به دلیل ابعاد گسرتده طرح و گرفنت وقت زیاد از
صحن با توجه به انتظار مردم از مجلس در رسیدگی
بهمسایلمعیشتیونزدیکبودنایامبودجه

تابستان و مهر ۱۳۹۹

دعوتازکمیسیونهایفرعیومرکز
پژوهشها در جهت ارزیابی و تقلیل مواد
طرح با دو شاخص امکان پذیری اثربخشی

۱۳۹۹/۰۸/۰۹

طرحتشکیلکمیسیونمشرتکباعنوان
«جوانی جمعیت و حامیت از خانواده» در
جهت رسیدگی به مواد قالب اصل در صحن

۱۳۹۹/۰۸/۱۲
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اقدامات مرتبط

ورود به دوره یازدهم و تصویب
قانون حامیت از خانواده و جوانی جمعیت
70

تشــکیل کمیســیون مشــرک جوانــی جمعیــت و
حامیــت از خانــواده

رای موافقت بیش از ۸۰درصدی منایندگان
مجلس به استفاده از ظرفیت اصل ۸۵برای
رسیدگیوتصویبطرح

تاریخ
۱۳۹۹/۰۸/۱۲

تشکیلکمیسیونمشرتکباترکیبیازمنایندگان
 ۹کمیسیون تخصصی
 کمیسیون فرهنگی  ۵نفر کمیسیون بهداشت  ۵نفر کمیسیون اجتامعی  ۵نفر کمیسیون بودجه  ۲نفر کمیسیون آموزش  ۲نفر کمیسیون اقتصاد  ۱نفر کمیسیون امنیت  ۱نفر کمیسیون کشاورزی  ۱نفر -کمیسیون عمران  ۱نفر

۱۳۹۹/۰۸/۱۲

استفادهازپزشکانمتخصص،متخصصانآمارو
جمعیتشناسانبهعنوانمشاورانکمیسیون
وتشکیلکمیتههایمتعددکارشناسی

۱۳۹۹/۰۸/۲۰

دستهبندیوجمعبندینظراتکارشناسانو
اسناد پشتیبان در قالب ۲۱مانع فرزندآوری و
رشدجمعیت

پاییز ۱۳۹۹

گزیدهای از قانون حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت در یک نگاه

ورود به دوره یازدهم و تصویب
قانون حامیت از خانواده و جوانی جمعیت

تشــکیل کمیســیون مشــرک جوانــی جمعیــت و
حامیــت از خانــواده

اقدامات مرتبط
تشکیل دو کمیته ویژه «سقط جنین» و
«غربالگری» با حضور:
 پزشکان متخصص موافق و مخالفمسئوالنوزارتبهداشتوقتوادوارگذشته متخصصانژنتیک حقوقدانان -مسئوالنسازمانپزشکیقانونی

طرحمادهپیشنهادیسقطقانونیدرجلسه
شورایمشورتیریاستقوهقضاییهباحضور
ریاست وقت قوه و اعامل نظرات اصالحی شورا
جهتپیشنهادوتصویبدرکمیسیون
تشکیل بیش از ۸۰جلسه رسمی کمیسیون
با حضور مناینده وزارت بهداشت و دستگاههای
مرتبط و تصویب  ۷۴ماده با رای موافق حداقل
دو سوم اعضای کمیسیون

تاریخ
پاییز ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۱/۲

۱۳۹۹/۱۱/۸

تصویب ۷ساله در مجلس شورای اسالمی با
رای باال

۱۳۹۹/۱۲/۲۶

ارسالبهشوراینگهبان

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

بازگشتازشوراینگهبان

۱۴۰۰/۰۲/۰۴

پیوست

71

ورود به دوره یازدهم و تصویب
قانون حامیت از خانواده و جوانی جمعیت
72

تشــکیل کمیســیون مشــرک جوانــی جمعیــت و
حامیــت از خانــواده

اقدامات مرتبط

تاریخ

رفع ابهامات و ایرادات و ارسال مجدد به شورا

۱۴۰۰/04/16

بازگشتازشوراینگهبان

۱۴۰۰/05/09

رفع ابهامات و ایرادات و ارسال مجدد به شورا

۱۴۰۰/۰۷/06

بازگشت بهشوراینگهبان

۱۴۰۰/۰۷/24

رفع دو ابهام باقیامنده و ارسال مجدد به شورا

۱۴۰۰/۰۷/28

تأییدنهاییشوراینگهبان

1400/08/05

ارائه گزارش قانون در صحن و ارسال ریاست
محرتممجلسشورایاسالمیبهقوهمجریه

1400/08/11

گزیدهای از قانون حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت در یک نگاه

