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 مقدمه

 ازايبه فرزند 5/2 حداقل به باروري نرخ افزايش هدف با 28/3/1392 تاريخ در «خانواده تعالي و جمعيت جامع طرح»

 به مجلس در متعدد داليلبه طرح حال ايناين با. شد وصول اعالم و تهيه نمايندگان ازسوي ماده 50 با زن هر

 رغمعلي. گرفت قرار بررسي دستور در مجدداً، آن، مواد از برخي حذف و اصالح با دهم مجلس در و نرسيد سرانجام

 كار دستور در طرح اين دهم دوره پايان تا ،29/7/1398 تاريخ در مجلس فرهنگي كميسيون در طرح اين تصويب

 فرزندآوري و تسهيل از خانواده حمايت راستاي در طرحي تصويب بدون نيز دهم مجلس و نگرفت قرار علني صحن

 دستور در 1/3/1399 تاريخ در ماده 37 با و اصالحاتي اعمال با خانواده تعالي و جمعيت طرح .داد پايان خود كاربه

هايي در راستاي اين گزارش ضمن مروري بر چرايي و ضرورت تصويب مشوق .است گرفته قرار يازدهم مجلس كار

 پردازد.مي تقنيني جهت تصويب آن ايهو تسهيل فرزندآوري به ارائه پيشنهادها حمايت از خانواده

 كشور وضعيت فرزندآوري در. 1

 كل باروري نرخ كه نحويبه است، شده مواجه باروري ميزان توجه قابل كاهش با اخير دهه چند طي ايران كشور

 لاحوا ثبت سازمان هايداده به نگاهي. است كرده پيدا تنزل 1398 سال در 7/1 به 1360 سال در 8/6 از ايران

 ثبت به ركشو در تولد مورد 135 و هزار 196 و ميليون يك سال، اين در دهدمي نشان 1398 سال در كشور

 درصد 22 ،1393 سال با مقايسه در و( كمتر مورد هزار 170) درصد 12 گذشته سال با مقايسه در كه  رسيده

 افزايش يامعنبه روند اين هادام. است اخير سال ده طي والدت ميزان كمترين كه دهدمي نشان را كاهش

هاي دادهر تحليل داده ها و همين طودر همين راستا  است. آن در جوان جمعيت كاهش و كشور در سالمندي

 د بود. سال آينده ايران جزء پيرترين كشورهاي جهان خواه 20المللي حكايت از آن دارند كه طي بين

 
 1398-1386 سال از كشور در مواليد تعداد تغييرات بررسي .1 نمودار
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 روند. است رسيده درصد 24/1 حدود ميزان رشد جمعيت در كشور نيز با كاهشي قابل توجه به 1395 سال در سرشماري آخرين طبق

 كاهشي روند اين بلكه ست،ا اخير هايدهه در كاهشي بلندمدت روند يك حاصل مذكور رقم تنهانه كه است آن از حاكي شاخص اين تغييرات

 فوت نرخ براي هزار در 5/5 و مواليد نرخ براي هزار در 4/14 رقم التفاوتمابه احتساب با 1398 سال آمار آخرين طبق كه يافته ادامه ايگونهبه

 از ترپايين به عنيي رصدد 89/0 رقم به جمعيت طبيعي رشد ميزان ،(جمعيت نفر هزار هر ازاي به فوت 6 و والدت 14 حدود يعني) كشور در

 سال مشابه مدت به نسبت سال نخست ماهه 6 در والدت هزار 40 حدود كاهش به توجه با نيز 1399 سال براي. است يافته كاهش درصد يك

اهد بود. ن نيز خوآشيوع بيماري كرونا تشديد كننده شود كه  كمتر نيز درصد 8/0 از حتي امسال جمعيت رشد نرخ شودمي بينيپيش ، قبل

 دهنده ورود به بحران جمعيتي است.نشاناين مطلب 
 

 بررسي تغييرات نرخ رشد جمعيت كشور. 2نمودار 

 

 

 هايگروه جمعيت سهم 1375 سال از قبل تا كشور، در مسكن و نفوس عمومي هايسرشماري از حاصل آمارهاي ازسوي ديگر براساس

 1390 تا 1375 هايسال بين. بود مشهود كامالً كشور در نوجوان و كودک جمعيت غلبه و رسيد درصد 40 از بيش هب سال 15 زير سني

 1390 سال حال ازبا اين .داد اختصاص خودبه را جمعيت سهم بيشترين سال 29 تا 15 سني گروه و شد جواني فاز وارد كشور جمعيت

 كه دهندمي يلتشك سال 59 تا 30 افراد را كشور جمعيت درصد 6/41 حدود سرشماري آخرين طبق و شد ميانسالي فاز وارد كشور جمعيت

 .است كشور جمعيت در ميانساالن سني گروه غلبه از حاكي

ر )با احتساب پد نفر 3/3 هسران به كاهشي بلندمدت رونديك   با نيز كشور خانوارهاي در افراد تعداد متوسط يا خانوار بُعد شاخص همچنين

 .دارد حكايت كشور در هاخانواده مستمر شدن تركوچك از كه رسيده سرشماري آخرين در خانوار هر و مادر( در

 كل درصد ها،بررسي آخرين افزايش قابل توجهي داشته است. طبقها فرزند نيز نسبت به ساير خانوادهتكهاي روند خانواده ديگر ازسوي

درصد  33 )جمعاً اندبوده فرزند فاقد نيز درصد 5/13 و رسيده 7/19 حدود به صعودي يروند با( رزنديفتك) فرزند يك داراي  هايخانواده

 وجود با كه ستا درحالي درصد نيز رسيده است. اين 50كشور به باالي هاي اين نسبت براي برخي از استان فرزند و بدون فرزند( تك

 هاينسل در نميزا اين ولي اند،بوده فرزندتك هاخانواده آن از درصد 5/4 فقط ر،تقديمي هاينسل زندگي در خاص اقتصادي هايشاخص

 هاينسل درصد 80 و بوده فرزند 2 داراي حداقل ترقدیمي يهانسل درصد 77 دیگر، زاویه از. است رسيده درصد 7/28 به جديدتر

 (.فرزند دو یا یک صفر، شامل) هستند فرزند 2 داراي حداكثر جدیدتر
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 در اخير سرشماري سه نحوي كه دربه ،شده جدي تحوالت دچار نيز كشور در جوان جمعيت سهم فوق، جمعيتي تحوالت با همزمان

 5/38)  1385 سال در خود ميزان بيشترين از و شده نزولي روند وارد كشور جوان جمعيت سهم 1395 و 1390 ،1385 هايسال يفاصله

 .است رسيده 1395 سال در درصد 1/25 به درصدي 10 حدوداً كاهشي درصد( با
 

 

 3/9 به اخير هايههد در بلندمدت افزايشي روند يك طي از پس كشور در سال 60 باالي سالمندان جمعيت سهم ،1395 سال سرشماري طبق اساس همين بر

 نيز درصد 1/26 به فزايشيا روند يك با آينده هايسال در لمندانسا جمعيت سهم كه است آن از حاكي ايران آمار مركز رسمي هايبينيپيش كه رسيده درصد

 60 باالي سالمند نفر یک فرن 4 هر از آتي هايسال در است، سال 60 باالي سالمند نفر يكنفر  10 هر از تقريباً حاضر درحال اگر يعني اين. رسيد خواهد

 اشت.ر خواهد دهنگي و حتي امنيتي براي نهاد خانواده و نظام حكمراني كشواقتصادي، اجتماعي و فرپيامدهاي سوء بود كه قطعاً خواهد سال
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 آخرين در وركش جمعيت كل درصدي 24/1 رشد با مقايسه آنچه در رابطه با رشد فرايند سالمندي كشور حائز اهميت است آنكه در

 .است افزايش درحال كشور جمعيت كل رشد برابر سه معادل سرعتي با درصدي 62/3 رشد با سالمندان جمعيت سرشماري،

 جمعيت كل شدر برابر سه منفي معادل سرعتي با جوانان جمعيت منفي، رشد درصد -28/3 با نيز جوان جمعيت كاهش سرعت لحاظ از

 آميز اين موضوع است.دهنده وضعيت غيرعادي و مخاطرهنشان كه است كاهش درحال كشور

ه و محدود بعاد خانوادبازنشستگي، كوچك شدن اهاي صندوق مالي ل، كاهش رشد اقتصادي، افزايش بارتكف افزايش بار كاهش جمعيت در سن كار و

در فرايند  فرزندي و اختاللعلت رواج تكتغيير الگوي تربيتي فرزندان به شدن روابط خويشاوندي، كمرنگ شدن حمايت خانواده از سالمندان،

 ست. شده ا د يادامه رونپيش روي كشور، نهاد خانواده و نظام حكمراني در صورت ادهاي رخي از چالشپذيري آنان، كاهش نيروي دفاعي كشور بجامعه
 

 ایران در فرزندآوري هنجارهاي وها ارزش .2

 ريفرزندآو .كنندمي اايف افراد جمعيتي رفتارهاي وها كنش هدايت و كنترل تبيين، در اساسي نقشي فرهنگي و اجتماعي هنجارهاي وها ارزش

 از يكي عنوانهب افراد باروريهاي نگرش. است ذهنيبين و معنايي نگرشي، بعد داراي رفتاري، بعد برعالوه اجتماعي كنش يك عنوانبه

 التتحو و اقتصادي عوامل و نيست هانگرش از ثرأمت تنها رفتارها حال ايناين با. شودمي محسوب باروري رفتار كنندهتعيين عوامل ترينمهم

 . بود خواهند ثيرگذارأت برآن نيز جتماعيا

 فرزندان مطلوب دادتع به جامعه نگرش شده تالش گزارش اين در فرزندآوري حوزه در ايرانيان فرهنگي رفتارهاي بهتر هرچه فهم براي

 ده است.ش بررسي يكديگر باها آنهاي تفاوت و رصد آوريفرزند درخصوص مليهاي نظرسنجي نتايج موضوع اين فهم جهت. شود بررسي

لحاظ تعداد صورت گرفته تمايل افراد به1ايرانيان كه ازسوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در سه موج هاي و نگرشها در پيمايش ارزش

 شرح زير است: فرزندان به

 نظر شما یک خانواده )یک زن و شوهر( بهتر است چند فرزند داشته باشند؟به .1 جدول

 موارد
 صديفراواني در

1382 1394 

 5/0 پرسيده نشده بدون فرزند

 2/8 5/11 فرزند1

 1/48 74 فرزند2

 1/22 7/10 فرزند3

 16 6/3 فرزند4

 2/4 3/0 فرزند و بيشتر 5

 

ي و فرزنددرصد تك 11اند. درصد جامعه مورد پرسش، دو فرزندي را امري مطلوب تلقي كرده 74، 1382شود در سال مي طور كه مالحظههمان

در مقابل تمايل به سه  ودرصدي داشته  26تمايل به دو فرزندي كاهش  1394حال در سال دانند. با اينمي درصد نيز سه فرزندي را مطلوب 7/10

شتن سه فرزند و تمایل به دا 1394درصد مردم در سال  42عبارت دیگر بهبرابري داشته است.  4تا  2فرزندي افزايش  4فرزندي و حتي 

دان اد فرزنتوان اینگونه تحليل كرد كه  به مرور زمان نگرش جامعه نسبت به بيشتر بودن تعدمي اند. این داده راداشته بيشتر

نحوي هه است؛ بفرزندي نيز قابل مالحظاين مسئله درخصوص تمايل به تكتر شده و از هژموني گفتمان دوفرزندي كاسته شده است. مثبت

 فته است.درصد كاهش يا 2/8اين ميزان به  1394اما در سال  ،فرزندي تمايل داشتندجامعه به تك درصد 5/11، 1382كه در سال 

درخصوص ها مجموع پاسخ 2شهر انجام شده 206ازسوي جهاد دانشگاهي واحد استان البرز از  1398در پيمايش ملي خانواده كه در سال 

 شرح زير است:تعداد فرزندان دلخواه به
                                                                                       

استان كشور و با  28موج دوم نيز از نمونه  انجام گرفته است.  16824شهر مركز استان و با  28از  1379. موج اول اين نظرسنجي در سال 1

نفر صورت گرفته است. در موج اول تعداد  14906استان كشور با حجم نمونه  31ز امورد نمونه صورت گرفته است. موج سوم نيز  4550
 مطلوب فرزند پرسيده نشده است.

 .نمونه 5036با  .2
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 رزندان دلخواهتعداد ف .2جدول

 درصد معتبر تعداد فرزند

 5/0 خواهمفرزند نمي

 4/3 فرزند 1

 8/35 فرزند 2

 4/19 فرزند3

 6/25 فرزند 4

 3/5 فرزند 5

 5 فرزند 6

 5 فرزند و بيشتر 7

 100 جمع

 2/1 بدون پاسخ

 .1398 ،پيمايش ملي خانواده: أخذم
 

این  عمومي مطالبهم تمایل به داشتن حداقل سه فرزند دارند كه نشان از درصد مرد 60شود بيش از مي همانطور كه مالحظه

 له است. ئمس

 بندي كرد كه:توان اينگونه جمعمي مليهاي صورت گرفته در پيمايشهاي و نگرشها با توجه به سنجش ارزش

 هایي كه صورتظرسنجينحوي كه در تمامي نداشتن فرزند در جامعه ما همچنان یک امر ارزشمند و هنجارین است به -

 اند. درصد جامعه نمونه مخالف فرزندآوري بوده 5/0گرفته 

ه سته شدنحوي كه از غلبه تلقي مطلوبيت دو فرزندي كادرحال حاضر شاهد تغيير گفتماني در حوزه  فرزندآوري هستيم به -

 تر شده است.ن در جامعه پذیرفتهآو در مقابل مطلوبيت سه فرزند و بيشتر از 

 افزایش و فرزندآوري به نسبت جامعه نگرش دهدمي جامعه ایراني درخصوص فرزند نشانهاي و نگرشها ي ارزشبررس -

 نرخ افزایش شاهد گردد، ارائه حكمراني نظام ازسوي مداكار و مناسبهاي مشوق وها سياست اگر و است مثبت مواليد تعداد

 .بود خواهيم مواليد تعداد و كل باروري

سائلي محال موانع و لحاظ نگرشي خواهان افزایش تعداد فرزندان خود هستند بااینایراني بههاي ر خانوادهعبارت دیگبه

اساس یكم قانون اساسي وجود دارد. براینوپيرامون تحقق این مطالبه عمومي و همچنين تحقق اصول سوم، دهم و بيست

 ت.اني اسنوعي تحقق این مطالبه عمومي مردم در نظام حكمرري بهسياستگذاري در راستاي حمایت از خانواده و تسهيل فرزندآو

 موانع پيش روي تصویب طرح .3

ه وامل ياد شداست. ع مختلفي مورد بررسي قرار گرفتههاي بررسي چرايي كاهش فرزندآوري در ايران گستره بسيار زيادي دارد كه در پژوهش

 تصادي، نبوداماني اقعوامل اقتصادي ازجمله نابسها فرهنگي  جاي داد. نتايج پژوهشو  توان در سه دسته عوامل اقتصادي، اجتماعيمي را

ت عوامل دامه به اهمياو در  به عنوان مهمترين موانع اقتصادي فرزند آوري دانسته درآمد كافي، عدم اطمينان از آينده شغلي و تأمين مالي را

تغييرات  ،معيتيجضد  آموزشيمواد  پذيري ناقص،دگي روحي براي تولد فرزند، جامعهعدم آما ،فرهنگي و اجتماعي ازجمله رشد فردگرايي

حصا ندآوري را اده فرزصورت دقيق عوامل بازدارناند. دو پژوهش ملي كه بهاشاره داشته در كاهش فرزندآوري نقش و جايگاه زنان در جامعه

 اند در ادامه آمده است. نموده
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 1فرزندآوري عوامل بازدارنده .3جدول 

) درصد( 1396 عوامل احصا شده ردیف  

 76 نگراني از آينده شغلي فرزند 1

 71 افزايش مشكالت اقتصادي با تولد فرزند جديد 2

 68/67 درآمد ناكافي 3

 6/70 كفايت تعداد فرزندان فعلي 4

 6/59 نداشتن مسكن مناسب 5

 5/53 عدم آمادگي روحي براي تولد فرزند جديد 6

 3/25 س از تعداد فرزندان بيشترتر 7

 4/27 نگراني از سالمتي مادر با افزايش فرزندان 8

 3/21 اجتماعيهاي تداخل فرزندآوري با مسئوليت 9

 

و  يدرآمد ناكاف جديد، نتايج پژوهش ملي فوق، نگراني از آينده تحصيلي و شغلي فرزندان، افزايش مشكالت اقتصادي با آمدن فرزند طبق

 اند. رده اول انتخاب پاسخگويان در بيان عوامل بازدارنده فرزندآوري بوده 4سكن مناسب در نداشتن م

انجام شده  صورت مليدر كل مناطق شهري به (بر اين در پيمايش ملي خانواده كه ازسوي جهاد دانشگاهي واحد البرز )خوارزميعالوه

 داشتن فرزند ذكر شده است:براي ها ترين مشكالت و محدوديتعنوان مهمعوامل زير به
 

 

 تعداد بدون پاسخ مخالفم كامالً مخالفم تاحدودي موافقم موافقمًكامال  هامشكالت و محدودیت

 68 7/13 8/8 4/9 2/35 9/32 ينده فرزندانم نگرانمآبراي 

 74 3/14 4/12 3/11 9/32 1/29 سخت بودن تربيت فرزندان

 75 17 1/17 8/12 1/26 27 يمآآن بر نميهاي از پس هزينه

 84 3/18 7/16 8/11 8/32 4/20 دانمفرزند زياد را مناسب نمي

 69 4/23 5/22 9/8 1/27 1/18 خواهدهمسر من فرزند نمي

 71 5/25 24 8 7/17 8/24 سن من/ همسرم زياد است

 74 1/22 2/23 14 4/27 2/13 نداشتن فرصت كافي

 96 6/28 27 8/10 6/21 9/11 با شرايط كاري فعلي من سازگار نيست

 78 6/29 27 7/11 5/20 2/11 با شرايط كاري همسر من سازگار نيست

 66 35 9/26 5/7 2/16 4/14 دهدوضعيت سالمتي من/ همسرم اجازه نمي

 106 4/31 4/28 8/13 5/19 9/6 بايد بخش زيادي از تفريحات و عاليقم را كنار بگذارم

 71 3/28 6/35 1/12 1/16 9/7 شودمي سرمباعث كم شدن روابط عاطفي با هم

 79 7/26 9/37 1/14 5/13 9/7 شودمي باعث كم شدن يا سرد شدن در روابط جنسي با همسرم

 93 7/52 2/35 2/5 4/4 6/2 اميد زيادي به ادامه زندگي با همسرم ندارم

 

ا رينده فرزند ني از آدر اين پيمايش در مرتبه نخست، نگرا پاسخگوهاي شود بيشترين محدويت و نگراني خانوادهمي طور كه مالحظههمان

با اين ها نآدرصد  22نها موافق تا موافق( و ت )طيفي از كامالً انددرصد پاسخگويان با اين مسئله موافق بوده 68نحوي كه دهد بهمي تشكيل

 اند.گويه مخالف بوده

هاي دانند. پس از اين دو مسئله و در رتبه سوم هزينهمي اصلي فرزندآوريدرصد پاسخگويان نيز سخت بودن تربيت فرزند را چالش  62

درصد پاسخگويان با اهميت اين مسئله در موضوع فرزندآوري  53نحوي كه دهد بهمي را تشكيلها آنهاي مين هزينهأفرزندان و ناتواني از ت

طبيعي دهد. مي زندگي با همسر را تشكيل ادامه عدم اميد به و از طالق اند. كمترين ميزان اثرگذاري از نگاه پاسخگويان نگرانيموافقت كرده

                                                                                       

 و، مهر 5ش ، نشريه پايش، سال شانزدهم، «ن مردم شهري و روستايي ايرانمياداليل تمايل و عدم تمايل به فرزندآوري در » مطالعه ملي .1

 استان سراسر كشور  31: از 637-645 ، صص1396بان آ
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 ثر در اين زمينه باشد.ؤترين عوامل مبر مهمثيرگذاري بر رفتار مردم بايد مبتنيأمنظور تتدوين هرگونه طرح تقنيني در اين راستا و بهاست كه 

همچنين  فوريت آن ظور تسريع و تسهيل در تصويب طرح و ضرورت، اهميت ومنمجلس تالش نموده بههاي مركز پژوهشبا توجه به مطالب فوق 

 مايد:مد نارتخصصي و كا تدوين طرحي جامع،تر و در عين حال تقنيني جهت تصويب سريع هايبا توجه به چالش موجود به ارائه پيشنهاد

 تقنيني جهت تصویب طرح  هاي( پيشنهاد4

 الف( الزامات تدوین طرح

 :شودزير تدوين و پيشنهاد ها بر شاخصشود طرح جمعيت مبتنيمي پيش رو پيشنهادهاي شبا توجه به چال

 اثركم عوامل به ورود عدم و باال ثيرگذاريأت با عوامل به پرداختن، 

 توجه به مطالبه عمومي مردم نسبت به تسهيل شرايط فرزندآوري، 

 ثيرگذارأتهاي اولويت به نسبت جامعيت از برخورداري عين در اختصار رعايت، 

 بيني شده و بار مالي مورد نياز،رعايت تناسب بين منابع مالي پيش 

 مرتبط هايكميسيون همه تخصصي توان از يبرخوردار،  

 نمايندگان بين حداكثري مقبوليت داراي، 

 جامعه سطح در نخبگاني مقبوليت داراي،  

 مردم عموم بين افزايش اعتماد و ثيرگذاريأتوجه به ت،  

 (كشور گوناگون مسائل و هامحدوديت به توجه با) اجرا قابليت از اربرخورد، 

 سلبي بر...( و تسهيلگر تشويقي،) ايجابي رويكرد غلبه، 

 نگريآينده عين در زمانيهاي فوريت گرفتن نظر در، 

 است داشته وجودها قوانين، مقررات و رويه در اين از پيش كه جمعيت افزايش موانع كنندهرفع، 

 ه ضمانت اجرا براي طرحتوجه ب. 

 ثيرگذارأتسهيالت طرح با توجه به عناصر تو ها ب( حمایت

مد و آ، كارشفاف ييهازير داراي پيشنهادساحتهاي شود طرح درخصوص هريك از مي نظر به عوامل اثرگذار در كاهش نرخ مواليد پيشنهاد

 اثرگذار باشد:

 بليغيسازي و اقدامات ترويجي، آموزشي، پژوهشي و تفرهنگ -1

 خدمات حوزه سالمت و بهداشت -2

 ايتسهيالت بيمه -3

 تسهيالت آموزشي -4

 تسهيالت استخدامي و اشتغال -5

 تسهيالت معيشتي و رفاهي -6

 ضمانت اجراپيش بيني بار مالي و  -7

 :هاي كارشناسي الزم است تا ناظر به فصول فوق موارد زير در طرح مورد مالحظه قرار داده شوندمبتني بر بررسي

 زيسافرهنگ .1

ص سازي درخصوهاي جمعيتي، فرهنگممنوعيت نمايش هرگونه محتواي مغاير سياست :)كتب، فيلم، سريال، موسيقي ...( الف( رسانه

)خصوصا  انوادهخندي ثاري كه مضمون اصلي آنها ارزشمآكاركردهاي مثبت فرزندآوري، ضرورت اختصاص درصدي از ساخت فيلم و سريال به 

 و فرزندآوري باشد.خانواده هاي پرجمعيت( 

هاي جمعيتي، تدوين محتواي مناسب با ازدواج و افزايش فرزندآوري و حذف محتواي مغاير با سياست: ب( آموزش و پرورش و آموزش عالي
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 ،اصالح كتب درسي، آموزش كادر آموزشي

غاتي كه شوق به تبليعطاي ماگاني، رر تبليغات بازممنوعيت نمايش خانواده دو فرزند و كمتر د: گاني، محيطي، كاال(رهاي بازج( تبليغات )آگهي

 پردازند و ....هاي داراي سه فرزند و بيشتر ميبه نمايش خانواده

 سالمتحوزه بهداشت و خدمات . 2

 ،الف( درمان ناباروري

دآوري و فرزن شدهنده خدمت در شبكه بهداشت و درمان در راستاي افزايروزرساني متون آموزشي و كادر ارائههب( تغيير و ب

 ،كاركردهاي مثبت فرزندآوري

 ،ج( افزايش مراكز درمان ناباروري، زايشگاهي و دانشجويان متخصص درمان ناباروري

 ،دور براي مادران باردار و داراي فرزنداي از راهاندازي سامانه جامع ارائه خدمت مشاورهد( راه

 ،سال نيازمندپنج  ن باردار و داراي فرزند زيردرماني به مادراـ  اي و بهداشتيبسته تغذيه ز( ارائه

 ،جنين غيرقانوني سقط با مقابله( ش

 ،استثناي مواردي كه براي مادر خطر جاني داردبه سازيعقيم توقف( ط

 .اشتزارت بهدواقالم تنظيم خانواده در شبكه بهداشت و درمان وابسته به مجوزهاي پزشكي ي( توقف ارائه رايگان و بدون 

 هبيم. 3

 الف( بيمه زوجين نابارور)اوليه و ثانويه(،

 ب( بيمه درماني زنان باردار و كودكان فاقد بيمه،

 آموزش .4

ي احدهاو امكان گذران )افزايش مرخصي تحصيلي، فراهم شدن امكان انتقال دانشجويي، الف( تسهيل در تحصيل مادران باردار و داراي فرزند

 ،صورت مجازي(درسي به

 .ه دانشجويان دختر داراي فرزندب( تخفيف شهري

 استخدام و اشتغال .5

 ،ماه و اعطاي مرخصي پدرانه به مدت دو هفته 9الف( افزايش مرخصي مادران باردار شاغل به 

 ،كار در شيفت شب براي مادران باردار و داراي فرزند شيرخوارب( ممنوعيت اجبار به

  ،ان شاغل داراي فرزندفراهم كردن امكان دوركاري، كار منعطف براي زن ج(

 .هل و داشتن فرزندأبر تانه شاغالن دولتي و غيردولتي مبتنييد( اصالح نظام افزايش حقوق سال

 تسهيالت معيشتي و رفاهي. 6

 ،الف( اعطاي وام تولد فرزند

 ،ب( افزايش وام خريد و جعاله مسكن

 ،داراي چند فرزند فاقد شغلهاي ج( افزايش يارانه خانواده

  ،هل و تولد فرزندأح نحوه پرداخت ماليات بر حقوق با توجه به تد( اصال

 ،گذاري آينده فرزندانسيس صندوق سرمايهأر( ت

 .هاي خدماتي ـ رفاهيج(  اعطاي كارت مادرانه جهت تخفيف

 نحوه ورود قانونگذار جهت تصویب طرح جمعيت به چه شكل باشد: ج(

م و دهم و عدم به سرانجام رسيدن آن و نظر به ضرورت تصويب طرح در راستاي رفع نيازهاي با توجه به سابقه بررسي طرح در دو مجلس نه
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له،  ئخير ورود قانونگذار به اين مسأاجتماعي ناشي از تـ  اقتصاديهاي مردم و مطالبات عمومي و حقوق عامه و با توجه به امكان وقوع بحران

 :شودقانون اساسي استفاده پنجم وهشتادطرح از ظرفيت اصل  منظور تسریع و تسهيل در تصویبشود بهمي پيشنهاد

 تواندمين مجلس. نيست ديگري به واگذاري قابل و است شخص به قائم نمايندگي سمت» قانون اساسي پنجموهشتاداصل براساس 

 هفتادودوم اصل رعايت با ار قوانين از عضيب وضع اختيار تواندمي ضروري موارد در ولي ،كند واگذار هيئتي يا شخص به را قانونگذاري اختيار

 اجرا آزمايشي صورتبه نمايدمي تعيين مجلس كه مدتي در قوانين اين صورتاين در كند، تفويض خود داخلي هايكميسيون بهقانون اساسي 

 :زير را به دنبال داردهاي مزيت  قانون اساسي پنجموهشتاداصل بررسي طرح در قالب  .«بود خواهد مجلس با آنها نهايي تصويب و شودمي

 تصویب در تسریع و تسهيل، 

 داراولویتهاي دیگر طرح براي صحن علني مجلس وقت شدن آزاد، 

 دائمي شدن آن، هنگام در آن رفع و اجراي آزمایشي زمان در طرح اجرایي مشكالت شناسایي 

 مواد بررسي در بيشتر تخصص مينأت امكان، 

 مواد حداكثري تغيير كاهش امكان. 

 

 گيرينتيجه

 حال بااين با باشد، صحن در بررسي از ترمناسبقانون اساسي  وپنجمهشتاد اصل قالب در طرح رسد تصويبمي نظربا توجه به نكات فوق، به

مجلس با  شودمي پيشنهاداين باره  در اجتماعي فرهنگي، بهداشت وهاي كميسيون ويژهبهها كميسيون حداكثري مشاركت لزوم به توجه

جهت تصویب نهایي به  موافقت و طرح مذكورقانون اساسي  وپنجمهشتاد طرح در قالب اصلپيشنهاد بررسي و تصویب 

 ماهه ارجاع شود.كميسيون مشترك و با تعيين سقف زماني یک

 

 

 


