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پیـــام مقام معظم رهبری� 
بــــــــــــــــــــــــــــه فعـــــــــــــــــــــــاالن 
حــــــــــــــــــوزه جمعیــــــــــــــــــــت

پیام مقام معظم رهربی در پی تصویب و ابالغ قانون جمعیت





9پیام مقام معظم رهبری� به فعاالن حوزه جمعیت

کــه توســط دکتــر فروتــن در اولیــن جلســه ســتاد ملــی  پیــام رهبــر انقــاب بــه فعــاالن حــوزه جمعیــت 
جمعیــت قرائــت شــد:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

کــه دلســوزانه و عاقبت اندیشــانه بــه فعالیــت در حــوزه ی جمعیــت  بــا ســام بــه همــه ی کســانی 
کــه در مجلــس و دولــت بــه چاره جوئــی بــرای نجــات کشــور  روی آورده انــد، و بــا تشــکر از مســئوالنی 
کــه تــاش بــرای افزایــش  کیــد می کنــم  ک پیــری جمعیــت می پردازنــد، بــار دیگــر تأ از آینــده ی هولنــا
نســل، و جــوان شــدن نیــروی انســانی کشــور و حمایــت از خانــواده، یکــی از ضروری تریــن فرائــض مســئوالن و آحــاد مــردم 
کیــد بیشــتر می یابــد. ایــن یــک سیاســت حیاتــی بــرای  ، تأ کــز اثرگــذار و فرهنگ ســاز اســت. ایــن فریضــه دربــاره ی افــراد و مرا
آینــده ی بلندمــدت کشــور عزیــز مــا اســت. کاوش هــای صادقانــه ی علمــی نشــان داده اســت کــه ایــن سیاســت را می تــوان بــا 

پرهیــز از همــه ی آســیب های محتمــل یــا موهــوم پیــش بــرد و آینــده ی کشــور را از آن بهره منــد ســاخت.

ــه فرهنگ ســازی در  کنــار تدابیــر قانونــی و امثــال آن، ب کــه در  بــه دســت اندرکاران ایــن حســنه ی مانــدگار توصیــه می کنــم 
فضــای عمومــی و نیــز در نظــام بهداشــتی اهمیــت دهنــد.

توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت می کنم.                                                         

28 اردیبهشت ماه 1401         
سّید علی حسینی خامنه ای         





سیاست های کلی خانواده

سیاســـــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــای 
   کلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
خانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواده





کلـــــی خانــــواده 13ابـــــالغ سیاســــــت های 

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای� رهبــر معظــم انقــاب اســامی در اجــرای بنــد یک اصــل 110 قانــون اساسی سیاســت های 
کردنــد . متــن  کــه پــس از مشــورت بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تصویــب شــده اســت، ابــاغ  کلــی »خانــواده« را 
کــه بــه رؤســای قــوای ســه گانه و رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ابــاغ شــده، بــه ایــن  کلــی خانــواده  سیاســت های 

شــرح اســت:

خانــواده واحــد بنیــادی، ســنگ بنــای جامعــه اســامی، کانــون رشــد و تعالــی انســان و پشــتوانه ســامت و بالندگــی و اقتــدار 
و اعتــای معنــوی کشــور و نظــام اســت و سمت وســوی حرکــت نظــام بایــد معطــوف باشــد بــه:

کارکردهــای اصلــی آن بــر پایــه الگــوی اســامی خانــواده . 1 ایجــاد جامعــه ای خانواده محــور و تقویــت و تحکیــم خانــواده و 
کانــون آرامش بخــش. به عنــوان مرکــز نشــو و نمــا و تربیــت اســامی فرزنــد و 

گرفتــن خانــواده در قوانیــن و مقــررات، برنامه هــا، سیاســت های اجرایــی و تمــام نظامــات آموزشــی، فرهنگــی، . 2 محــور قــرار 
اجتماعــی و اقتصــادی به ویــژه نظــام مســکن و شهرســازی.

 برجســته کــردن کارکردهــای ارتبــاط خانــواده و مســجد بــرای حفــظ و ارتقــاء هویــت اســامی و ملــی و صیانــت از خانــواده . 3
و جامعــه.

گیــر ملــی بــرای ترویــج و تســهیل ازدواج موفــق و آســان بــرای همــه دختــران و پســران و افــراد در ســنین . 4  ایجــاد نهضــت فرا
مناســب ازدواج و تشــکیل خانــواده و نفــی تجــرد در جامعــه بــا وضــع سیاســت های اجرایــی و قوانیــن و مقــررات تشــویقی 

و حمایتــی و فرهنگ ســازی و ارزش گــذاری بــه تشــکیل خانــواده متعالــی براســاس ســنت الهــی.
کید بر:. 5 تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و موّدت و رحمت با تأ

ــط 	  ــواده و رواب ــان خان ــم بنی ــت تحکی ــور درجه ــانه ای کش ــی و رس ــی، تربیت ــای آموزش ــه ظرفیت ه ــری یکپارچ به کارگی
ــی. خانوادگ

 فرهنگ سازی و تقویت تعامات اخاقی.	 
مقابلــه مؤثــر بــا جنــگ نــرم دشــمنان بــرای فروپاشــی و انحــراف روابــط خانوادگــی و رفــع موانــع و زدودن آســیب ها و 	 

چالش هــای تحکیــم خانــواده.



حمایت از خانواده و جوانی جمعیت14

ممنوعیت نشر برنامه های مخل ارزش های خانواده.	 
کنــار یکدیگــر و اســتفاده مؤثــر خانــواده از اوقــات 	   ایجــاد فرصــت بــرای حضــور مفیــد و مؤثــر اعضــای خانــواده در 

ــی. ــورت جمع ــه ص ــت ب فراغ

ارائه و ترسیم الگوی اسامی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسامی-ایرانی با:. 6
ترویج ارزش های متعالی و سنت های پسندیده در ازدواج و خانواده.	 
کردن ارزش های اخاقی و زدودن پیرایه های باطل از آن.	   پر رنگ 
 مبارزه با اشرافیت و تجمل گرایی و مظاهر فرهنگ غرب.	 
گروه هــای 	  گروه هــای مرجــع و برجسته ســازی رفتارهــای شایســته آن هــا و جلوگیــری از شــکل گیری  اصــاح رفتــار 

ــالم. ــع ناس مرج

 بازنگــری، اصــاح و تکمیــل نظــام حقوقــی و رویه هــای قضایــی در حــوزه خانــواده متناســب بــا نیازهــا و مقتضیــات . 7
جدیــد و حــل  و فصــل دعــاوی در مراحــل اولیــه توســط حکمیــت و تأمیــن عدالــت و امنیــت در تمامــی مراحــل انتظامــی، 

دادرســی و اجــرای احــکام در دعــاوی خانــواده بــا هــدف تثبیــت و تحکیــم خانــواده.
 ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسامی زن و مرد در جامعه.. 8
کاهــش دغدغه هــای آینــده آن هــا دربــاره اشــتغال، . 9  ارتقــاء معیشــت و اقتصــاد خانواده هــا بــا توانمندســازی آنــان بــرای 

ازدواج و مســکن.
ــواده و تســهیل دسترســی بــه آن براســاس . 10  ســاماندهی نظــام مشــاوره ای و آمــوزش قبــل، حیــن و پــس از تشــکیل خان

ــواده. ــتحکام خان ــت اس ــامی-ایرانی درجه ــی اس مبان
کشــور در همــه . 11  تقویــت و تشــویق خانــواده درجهــت جلــب مشــارکت خانــواده بــرای پیشــبرد اهــداف و برنامه هــای 

عرصه هــای فرهنگــی، اقتصــادی، سیاســی و دفاعــی.
کرامــت همســری، نقــش مــادری و خانــه داری زنــان و نقــش پــدری و اقتصــادی مــردان و مســئولیت . 12  حمایــت از عــزت و 

تربیتــی و معنــوی زنــان و مــردان و توانمندســازی اعضــای خانــواده در مســئولیت پذیری، تعامــات خانوادگــی و ایفــاء 



کلـــــی خانــــواده 15ابـــــالغ سیاســــــت های 

نقــش و رســالت خــود.
پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی و عوامــل تزلــزل نهــاد خانــواده به ویــژه موضــوع طــاق و جبــران آســیب های ناشــی . 13

کراهــت طــاق. از آن بــا شناســایی مســتمر عوامــل طــاق و فروپاشــی خانــواده و فرهنگ ســازی 
حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.. 14
 اتخــاذ روش هــای حمایتــی و تشــویقی مناســب بــرای تکریــم ســالمندان در خانــواده و تقویــت مراقبت هــای جســمی و . 15

روحــی و عاطفــی از آنــان.
ــدآوری . 16 ــش فرزن ــاروری و افزای ــامت ب ــژه س ــا به وی ــه خانواده ه ــامت همه جانب ــاء س ــرای ارتق ــازوکارهای الزم ب ــاد س  ایج

درجهــت برخــورداری از جامعــه جــوان، ســالم، پویــا و بالنــده.





سیاست های کلی جمعیت

سیاســـــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــای 
   کلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
جمعیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت





کلـــــی جمعیـــت 19ابـــــالغ سیاســــــت های 

کــه براســاس بنــد یــک اصــل 110  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب اســامی سیاســت های کلــی »جمعّیــت« را 
قانــون اساســی و پــس از مشــورت بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تعییــن شــده اســت، ابــاغ کردنــد.

گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است: متن اباغیه رهبر انقاب به رؤسای قوای سه 

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

کنونــی کشــور  بــا عنایــت بــه اهمّیــت مقولــه جمعّیــت در اقتــدار مّلــی؛ و بــا توجــه بــه پویندگــی، بالندگــی و جوانــی جمعّیــت 
کاهــش نــرخ رشــد جمعّیــت و نــرخ بــاروری در ســال های گذشــته،  ؛ و درجهــت جبــران  بــه عنــوان یــک فرصــت و امتیــاز
، الزم  ــا در نظــر داشــتن نقــش ایجابــی عامــل جمعّیــت در پیشــرفت کشــور کلــی جمعّیــت ابــاغ می گــردد. ب سیاســت های 
اســت برنامه ریزی هــای جامــع بــرای رشــد اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی کشــور متناســب بــا سیاســت های جمعّیتــی 
کار بیــن ارکان نظــام و دســتگاه های ذی ربــط در ایــن زمینــه،  گیــرد. همچنیــن ضــروری اســت بــا هماهنگــی و تقســیم  انجــام 

گــزارش شــود. گیــرد و نتایــج رصــد مســتمر اجــرای سیاســت ها  اقدامــات الزم بــا دّقــت، ســرعت و قــّوت صــورت 

سّیدعلی خامنه ای - 30 اردیبهشت 1393

ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی. 1
رفــع موانــع ازدواج، تســهیل و ترویــج تشــکیل خانــواده و افزایــش فرزنــد، کاهــش ســن ازدواج و حمایــت از زوج هــای . 2

کارآمــد جــوان و توانمندســازی آنــان در تأمیــن هزینه هــای زندگــی و تربیــت نســل صالــح و 
اختصــاص تســهیات مناســب بــرای مــادران به ویــژه در دوره بــارداری و شــیردهی و پوشــش بیمــه ای هزینه هــای زایمــان . 3

و درمــان نابــاروری مــردان و زنــان و تقویــت نهادهــا و مؤسســات حمایتــی ذی ربــط
و . 4 خانــواده  کانــون  اصالــت  دربــاره  عمومــی  آموزش هــای  تکمیــل  و  اصــاح  پایداری خانواده بــا  و  بنیــان  تحکیــم 

ــگ و  ــای فرهن ــر مبن ــاوره ای ب ــات مش ــه خدم ــی و ارائ ــی و ارتباط ــای زندگ ــوزش  مهارت ه ــر آم ــد ب کی ــا تأ ــروری و ب فرزندپ
ارزش هــای اســامی ــــ ایرانــی و توســعه و تقویــت نظــام تأمیــن اجتماعــی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی و مراقبت هــای 
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پزشــکی درجهــت ســامت بــاروری و فرزنــدآوری
ترویج و نهادینه سازی سبک زندگی اسامی ــ ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی. 5
ارتقای امیــد بــه زندگــی، تأمیــن ســامت و تغذیــه ســالم جمعیــت و پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی، به ویــژه اعتیــاد، . 6

ســوانح، آلودگی هــای زیســت محیطــی و بیماری هــا
فرهنگ ســازی بــرای احتــرام و تکریــم ســالمندان و ایجــاد شــرایط الزم بــرای تأمیــن ســامت و نگهــداری آنــان در خانــواده . 7

و پیش بینــی ســازوکار الزم بــرای بهره منــدی از تجــارب و توانمندی هــای ســالمندان در عرصه هــای مناســب
توانمندســازی جمعیــت در ســن کار بــا فرهنــگ ســازی و اصــاح، تقویــت و ســازگار کــردن نظامــات تربیتــی و آموزش هــای . 8

عمومــی، کارآفرینــی، فنــی حرفــه ای و تخصصــی بــا نیازهــای جامعــه و اســتعدادها و عایــق آنــان درجهــت ایجــاد اشــتغال 
مؤثــر و موّلــد

کیــد بــر تأمیــن آب بــا هــدف توزیــع متعــادل . 9 بازتوزیــع فضایــی و جغرافیایــی جمعیــت، متناســب بــا ظرفیــت زیســتی بــا تأ
کاهــش فشــار جمعیتــی و 

کــز جدیــد جمعیتــی به ویــژه در جزایــر . 10 کــم و ایجــاد مرا حفــظ و جــذب جمعیــت در روســتاها و مناطــق مــرزی و کم ترا
ــرمایه گذاری و  ــویق س ــت و تش ــی، حمای ــبکه های زیربنای ــعه ش ــق توس ــان از طری ــای عم ــارس و دری ــج ف ــواحل خلی و س

کافــی کار بــا درآمــد  ایجــاد فضــای کســب و 
کلــی جمعیــت بــا تدویــن و اجــرای ســازوکارهای . 11 مدیریــت مهاجــرت بــه داخــل و خــارج هماهنــگ بــا سیاســت های 

مناســب
تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری، و بهره گیری از ظرفیت ها و توانایی های آنان. 12
تقویــت مؤلفه هــای هویت بخــش ملــی )ایرانــی، اســامی، انقابــی( و ارتقــای وفــاق و همگرایــی اجتماعــی در پهنــه . 13

کشــور ســرزمینی به ویــژه میــان مرزنشــینان و ایرانیــان خــارج از 
کیفــی بــا ایجــاد ســازوکار مناســب و تدویــن شــاخص های بومــی . 14 کّمــی و  رصــد مســتمر سیاســت های جمعیتــی در ابعــاد 

توســعه انســانی و انجــام پژوهش هــای جمعیتــی و توســعه انســانی
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قانــــــــــــــــون حمـــــــــــــــــــایت
از خانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواده و
جوانــــــــــــــــــی جمعیـــــــــــــت
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کلــی  کلــی جمعیــت و خانــواده و بندهــای )45(، )46( و )70( سیاســت های  مــاده 1- در راســتای اجــرای سیاســت های 
برنامــه ششــم توســعه و مــاده )45( قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت )2( مصــوب 1393/12/4 موضــوع اجــرای 
نقشــه مهندســی فرهنگــی کشــور و ســند جمعیــت و تعالــی خانــواده و مــواد )72(، )94(، )102(، )103(، )104( و )123( قانــون 
برنامــه پنجســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران، احــکام مقــرر در ایــن قانــون بــا 

رعایــت مصوبــات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی الزم االجــرا اســت.

هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون به شرح زیر می باشد:

، به منظــور راهبــری، برنامه ریزی،  الــف- در راســتای تحقــق تبصــره )7( راهبــرد کان چهــارم نقشــه مهندســی فرهنگــی کشــور
ارزیابــی کان و نظــارت بــر اجــرای ایــن قانــون بــا رعایــت مصوبــات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، ســتاد ملــی جمعیــت بــه 

ریاســت رئیــس جمهــور و مرکــب از اعضــای ذیــل تشــکیل می گــردد:

- رئیس جمهور )رئیس ستاد(

- دبیر ستاد

، بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، ورزش و جوانــان، راه و شهرســازی،  کشــور - وزرای 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، اطاعــات، امــور اقتصــادی و دارایــی، فرهنــگ و ارشــاد اســامی، آمــوزش و پــرورش و ارتباطــات 

و فنــاوری اطاعــات

، تبلیغــات اســامی، پزشــکی  - رؤســای ســازمان های صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران، برنامــه و بودجــه کشــور
قانونــی کشــور

- معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا دستگاه مرتبط

- مدیر حوزه های علمیه
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- دادستان کل کشور

- رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقاب فرهنگی

- دو نفر نماینده مجلس شورای اسامی به عنوان ناظر

- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

- رئیس سازمان بسیج مستضعفین

ب- وظایف ستاد ملی جمعیت به شرح زیر است:

کار ملی - تهیه برنامه عمل متناظر این قانون با تقسیم 

- تعییــن نقــش و ایجــاد هماهنگــی و هم افزایــی بیــن وزارتخانه هــا، ســازمان ها، نهادهــا و مجموعه هــای مرتبــط بــا موضــوع 
جوانــی جمعیــت و خانــواده و نظــارت بــر نقش هــای تعییــن شــده

- پیشنهاد اعتبار دستگاه های مرتبط با این قانون در بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور

ــه در  ــاص یافت ــای اختص ــا بودجه ه ــاط ب ــه در ارتب گرفت ــورت  ــای ص ــی فعالیت ه ــرد و ارزیاب ــاالنه عملک ــزارش س گ ــت  - دریاف
موضــوع جمعیــت و فرزنــدآوری

- تدوین و اباغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاه ها نسبت به اجرای این قانون

- نظارت بر طرح ها، برنامه ها و عملکرد ناظر بر اعتبارات مرتبط با این قانون

بــه تفکیــک بخش هــای  بــر رشــد ازدواج و فرزنــدآوری  - تدویــن شــاخص های ارزیابــی و ســنجش اقدامــات اثربخــش 
خانــواده، رســانه، ســازمان های مــردم نهــاد، دســتگاه های اجرائــی، شــرکت ها و مؤسســات خصوصــی، مدیــران، و نخبــگان

گزارش نهادهای ذی ربط مبنی بر اثربخشی اقدامات آن ها بر رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه مخاطب - دریافت 
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- اهدای ساالنه »جایزه ملی جوانی جمعیت«

- پایش زمانی و مکانی مستمر تغییرات جمعیتی در سطح ملی، استانی و شهرستانی با مشارکت مرکز آمار ایران

- پایــش جامــع وضعیــت ســقط جنیــن در کشــور براســاس جمــع بنــدی گزارش هــای دســتگاه های ذی ربــط و پژوهش هــای 
مرتبط

گــزارش عملکــرد شــش ماهــه ســتاد و دســتگاه های مرتبــط در رابطــه بــا رشــد ازدواج و فرزنــدآوری بــه شــورای عالــی  - ارائــه 
انقــاب فرهنگــی و مجلــس شــورای اســامی

کثریت اعضاء تشکیل می شود. تبصره 1- جلسات ستاد حداقل هر سه ماه یک بار با حضور ا

کارگروه هــای  و  بــوده و دبیــر ســتاد، مســئولین معاونت هــا  تبصــره 2- ســتاد ملــی جمعیــت دارای دبیرخانــه مســتقل 
تخصصــی دبیرخانــه مذکــور بــا حکــم رئیــس جمهــور منصــوب می گردنــد. دبیرخانــه ســتاد ملــی جمعیــت مســئولیت تهیــه 

طرح هــا و پیگیــری مصوبــات ســتاد ملــی جمعیــت را بــر عهــده دارد.

تبصــره 3- وظایــف نظارتــی ســتاد نافــی نظــارت ســایر نهادهــای ناظــر کشــور نمی باشــد و همچنیــن شــمول ایــن نظــارت 
ــا اذن معظــم لــه خواهــد بــود. درخصــوص دســتگاه ها و نهادهــای زیرمجموعــه رهبــری ب

تبصره 4 - کلیه مصوبات ستاد پس از تأیید و امضای رئیس جمهور الزم االجرا می باشد.

دائمــی  احــکام  قانــون   )31( مــاده  موضــوع  اســتان  توســعه  و  برنامه ریــزی  شــورای  طریــق  از  مکلفنــد  اســتانداران  پ- 
کشــور مصــوب 1395/11/10 راهبــری، برنامه ریــزی، هماهنگــی بیــن بخشــی و نظــارت و ارزیابــی در  برنامه هــای توســعه 

گیرنــد. ســطح اســتان در مــورد احــکام ایــن قانــون را بــر عهــده 

ت- وزارت کشــور مکلــف اســت بــا همــکاری مرکــز آمــار ایــران، هرســاله بــه رصــد مــداوم میــزان موالیــد و نــرخ بــاروری کل در 
کشــور پرداختــه و براســاس آن پیشــنهادهای الزم را درخصــوص برنامه ریــزی بــرای ارتقــای وضعیــت بــاروری در اســتان ها و 
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شهرســتان ها بــه ســتاد ملــی جمعیــت ارائــه نمایــد.

ــاروری شهرســتان محــل زادگاه  ــرخ ب کــه ن کلیــه امتیــازات و تســهیات ایــن قانــون مشــروط بــه آن اســت  تبصــره- اعطــای 
پــدر یــا فرزنــد، بــاالی 2/5 نباشــد. ایــن محدودیــت، شــامل امتیــازات و تســهیات مذکــور در مــواد )6(، )7(، )8(، )17(، 
)22(، )23(، )26(، )40(، )41(، )43(، )49(، )66( و )68( و همچنیــن مــواردی کــه در قوانیــن قبلــی پیش بینــی شــده اســت، 

نخواهــد بــود.

ــت موظفنــد دســتورالعمل ها، برنامه هــا و منشــورات مرتبــط  مــاده 2- کلیــه وزارتخانه هــا و دســتگاه های زیرمجموعــه دول
بــا خانــواده، فرزنــدآوری و جمعیــت را در چهارچــوب مصوبــات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تهیــه نمــوده و جهــت تحقــق 
تبصــره )4( راهبــرد کان ســوم نقشــه مهندســی فرهنگــی کشــور هــر شــش مــاه یــک بــار بــه مجلــس شــورای اســامی و شــورای 

گــزارش دهنــد. عالــی انقــاب فرهنگــی 

مــاده 3- وزارت راه و شهرســازی مکلــف اســت امــکان اســتفاده مجــدد از امکانــات دولتــی مربــوط بــه تأمیــن مســکن خانــوار 
کلیــه  را بــرای خانواده هــا پــس از تولــد فرزنــد ســوم و بیشــتر فراهــم آورد و ایــن خانواده هــا می تواننــد صرفــًا بــرای بــار دوم از 

امکانــات دولتــی در ایــن خصــوص اســتفاده نماینــد.

مــاده 4- بــه منظــور تحقــق بنــد »چ« مــاده )102( قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
کثــر بــه میــزان )200( مترمربــع  جمهــوری اســامی ایــران دولــت مکلــف اســت یــک قطعــه زمیــن بــا واحــد مســکونی حدا
ــا طرح هــای جامــع و تفصیلــی  ــا ضوابــط حــد نصــاب تفکیــک براســاس طرح هــای هــادی روســتایی و شــهری ی منطبــق ب
کمتــر از پانصدهــزار نفــر پــس از تولــد فرزنــد ســوم و بیشــتر بــه  کنین در روســتاها یــا شــهرهای  شــهری مصــوب بــرای ســا
، در همــان محــل براســاس هزینــه آمــاده ســازی فقــط بــرای یکبــار بــه صــورت  صــورت مشــترک و بالمناصفــه بــه پــدر و مــادر
فــروش اقســاطی بــا دو ســال تنفــس و هشــت ســال اقســاط اعطــا نمایــد و ســند مالکیــت، پــس از پرداخــت آخریــن قســط، 

کثــر یــک مــاه، بــه مالکیــن تحویــل داده می شــود. ظــرف حدا

، زمیــن یــا واحــد مســکونی بــا شــرایط مقــرر در ایــن مــاده بســته  کنین شــهرهای بــاالی پانصدهــزار نفــر تبصــره 1- بــرای ســا
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بــه اعــام ظرفیــت توســط دولــت مبنــی بــر وجــود زمیــن یــا واحــد مســکونی در شــهرک های اطــراف یــا شــهرهای جدیــد بــا 
شــهرهای مجــاور بــا زادگاه پــدر یــا مــادر مشــروط بــه اینکــه باالتــر از پانصدهــزار نفــر نباشــد، بــه انتخــاب پــدر و در صــورت 

، براســاس آییــن نامــه مذکــور در تبصــره )3( اختصــاص می یابــد. ، بــه انتخــاب مــادر فــوت پــدر

تبصــره 2- مالکیــت زمیــن یــا واحــد مســکونی در صــورت فــوت هــر یــک از پــدر و مــادر براســاس موازیــن قانونــی ارث بــه ورثــه 
متوفــی تعلــق می گیــرد.

کشــاورزی آییــن نامــه موضــوع مــاده فــوق را  تبصــره 3- وزارت راه و شهرســازی مکلــف اســت بــا همــکاری وزارت جهــاد 
کثــر ســه مــاه پــس از الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون تهیــه و جهــت تصویــب بــه هیــأت وزیــران ارائــه نمایــد. حدا

مــاده 5- بــه منظــور تحقــق بنــد »چ« مــاده )102( قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
جمهــوری اســامی ایــران دســتگاه های اجرائــی مکلفنــد بــرای تأمیــن و ارتقــای کیفیــت مســکن، پایــان کار و عــوارض ســاخت 
، کلیــه هزینه هــای تخصیــص شــبکه، انشــعابات و هزینه هــای خدمــات نظــام مهندســی را بــه میــزان پنجــاه درصــد  و ســاز
)50٪( بــرای خانواده هــای دارای ســه فرزنــد زیــر بیســت ســال و بــه میــزان هفتــاد درصــد )70٪( بــرای خانواده هــای دارای 
حداقــل چهــار فرزنــد زیــر بیســت ســال بــرای یــک مرتبــه و هزینــه پروانــه و عــوارض ســاختمانی را بــه میــزان ده درصــد )٪10( 
ــد )٪100(  ــت صددرص ــف اس ــت مکل ــد. دول ــف دهن ــال تخفی ــت س ــر بیس ــد زی ــه فرزن ــل س ــای دارای حداق ــرای خانواده ه ب

تخفیف هــای مربــوط بــه پروانــه ســاختمانی را از محــل منابــع عمومــی در بودجه هــای ســنواتی پیش بینــی نمایــد.

ــد در  ــای مفی ــع زیربن ــران، )200( مترمرب ــهر ته ــد در ش ــای مفی ــع زیربن ــراژ )130( مترمرب ــا مت ــوق ت ــای ف ــره 1- معافیت ه تبص
شــهرهای بــاالی پانصدهــزار نفــر و )300( مترمربــع زیربنــای مفیــد بــرای ســایر شــهرها و روســتاها قابــل اعمــال اســت.

تبصــره 2- محاســبات و نظــارت مهندســین در خدمــات نظــام مهندســی بــرای خانواده هــای فــوق جــزء ســهمیه ســاالنه 
ــود. ــور نمی ش ــا منظ آن ه

مــاده 6- کلیــه دســتگاه های مذکــور در مــاده )29( قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
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جمهــوری اســامی ایــران مکلفنــد حداقــل هفتــاد درصــد )70٪( از ظرفیــت منــازل مســکونی ســازمانی در اختیــار خــود را 
ــد و فاقــد مســکن ملکــی مناســب در شــهر محــل  کارکنــان دارای حداقــل ســه فرزن ــه خانواده هــای  ــرداری ب جهــت بهــره ب
خدمــت تخصیــص داده و در صــورت وجــود مــازاد بــر نیــاز ایــن خانواده هــا بــه ســایرین طبــق ضوابــط مربــوط اختصــاص 
دهنــد. همچنیــن طــول زمــان بهــره بــرداری در منــازل ســازمانی بــرای خانواده هــای دارای ســه فرزنــد و بیشــتر فاقــد مســکن 

ملکــی مناســب در شــهر محــل خدمــت حداقــل بایــد بــه میــزان دو برابــر ســکونت ســایرین باشــد.

مــاده 7- در اجــرای بنــد )پ( مــاده )103( قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
ــجویان  ــاز دانش ــرآورد نی ــا ب ــب ب ــد متناس ــی مکلفن ــی دولت ــوزش عال ــز آم ک ــگاه ها و مرا ــه دانش کلی ــران  ــامی ای ــوری اس جمه
کــرد حداقــل ده درصــد )10٪( از درآمــد اختصاصــی و ده  متأهــل اعــم از بومــی و غیربومــی، زن و مــرد، نســبت بــه هزینــه 
کــه  درصــد )10٪( از اعتبــارات تملــک دارایی هــای ســرمایه ای ســاالنه مقــرر در بودجــه ســنواتی خــود بــه اســتثنای مــواردی 
کننــد. از لحــاظ شــرعی مصــارف مشــخصی دارنــد جهــت احــداث، تکمیــل، تأمیــن و تجهیــز خوابگاه هــای متأهلیــن اقــدام 

تبصــره 1- در اجــرای بنــد )پ( مــاده )103( قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
جمهــوری اســامی ایــران بــه دولــت اجــازه داده می شــود ســاالنه مطابــق قوانیــن بودجــه ســنواتی تــا پنــج ســال مبلــغ بیســت 
کنــد تــا بــه منظــور احــداث، تکمیــل، تجهیــز و تأمیــن  هــزار میلیــارد )20٬000٬000٬000٬000( ریــال اوراق مالــی اســامی منتشــر 

ــد. ــرف برس ــه مص ــل ب ــجویی متأه ــای دانش خوابگاه ه

کــز آمــوزش عالــی مکلفنــد، اراضــی و ســاختمان های مــازاد خــود را بــا مشــارکت خیریــن و  تبصــره 2- کلیــه دانشــگاه ها و مرا
ســایر دســتگاه ها بــه تأمیــن خوابگاه هــا و یــا منــازل مســکونی مــورد نیــاز دانشــجویان متأهــل اختصــاص دهنــد.

که از لحاظ شرعی شرایط و مصارف خاصی دارند از شمول این حکم مستثنی هستند. اراضی و ساختمان هایی 

کاربــری آموزشــی، تحقیقــات و فنــاوری در اختیــار خــود را  تبصــره 3- وزارت راه و شهرســازی مکلــف اســت اراضــی مــازاد بــا 
مطابــق بــا ضوابــط شهرســازی و بــه میــزان ســرانه های مصــوب، بــرای جبــران کســری احــداث خوابگاه هــای دانشــجویی و 
ــا حفــظ مالکیــت دولــت بــه صــورت اجــاره 99  کــز آمــوزش عالــی و حوزه هــای علمیــه ب طــاب متأهــل بــه دانشــگاه ها و مرا
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گــذار نمایــد. کاربــری وا ســاله و غیرقابــل تغییــر 

تبصــره 4_ کلیــه دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی و پژوهشــگاه ها و پارک هــای علــم و فنــاوری مکلفنــد متناســب 
ــز  ــه خوابگاه هــای متأهلیــن بهســازی و تجهی ــا تعــداد دانشــجویان متأهــل، خوابگاه هــای موجــود را جهــت اختصــاص ب ب

نماینــد و در احــداث خوابگاه هــای جدیــد، خوابگاه هــای متأهلیــن را در اولویــت قــرار دهنــد.

تبصــره 5_ وزارتخانه هــای علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مکلفنــد ظــرف شــش مــاه پــس 
از الزم االجــراء شــدن ایــن قانــون پیوســت های فرهنگــی احــداث خوابگاه هــای متأهلیــن را مبتنــی بــر نظامنامــه پیوســت 
فرهنگــی طرح هــای مهــم و کان کشــور مصــوب1392/1/21 شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تهیــه و بــا تصویــب وزیــر مربــوط 

بــه دانشــگاه های مرتبــط ابــاغ نماینــد.

کــه اقــدام بــه ســاخت خوابگاه هــای متأهلیــن نماینــد از  تبصــره- دانشــگاه های غیردولتــی و حوزه هــای علمیــه در صورتــی 
تســهیات تبصره هــای )1( و )3( در چهارچــوب تبصــره )5( برخــوردار خواهنــد بــود.

ــف و  ــگ وق ــج »فرهن ــف و تروی ــوع وق ــت ن ــا رعای ــه ب ــتان های مقدس ــت آس ــه و تولی ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق ــره 7- س تبص
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــاوری، بهداش ــات و فن ــوم، تحقیق ــای عل ــکاری وزارتخانه ه ــا هم ــد ب ــواده« مکلفن ــی خان تعال
کــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه، ضمــن اســتفاده از ظرفیت هــای مردمــی، بــه احــداث  و راه و شهرســازی و همچنیــن مرا

ــگاه متأهلیــن ویــژه دانشــجویان و طــاب« اقــدام نماینــد. »خواب

کــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه مکلفنــد پــس از الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون،  مــاده 8- صندوق هــای رفــاه دانشــجویی و مرا
بــرای دانشــجویان و طــاب متأهــل فاقــد مســکن نســبت بــه پرداخــت ودیعــه مســکن )قرض الحســنه ضمــن اجــاره(، 
ــل  ــاله حداق ــه هرس ک ــد  ــدام نمای ــوی اق ــه نح ک ب ــا ــاوران ام ــری از مش ــه رهگی ــه دارای شناس ــاره نام ــه اج ــه ارائ ــروط ب مش
پنجــاه درصــد )50٪( متوســط قیمــت ودیعــه اجــاره مســکن )70( متــری در شــهرهای بیــش از پانصــد هــزار نفــر جمعیــت و 

مســکن )100( متــری در ســایر شــهرهای محــل تحصیــل پوشــش داده شــود.
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کــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه مشــروط بــه عــدم مغایــرت بــا اساســنامه حوزه هــای  تبصــره - شــمول ایــن حکــم بــر مرا
علمیــه و هماهنگــی مدیریــت ذی ربــط در حوزه هــای علمیــه خواهــد بــود.

مــاده 9- بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران مکلــف اســت از طریــق بانک هــای عامــل و مؤسســات اعتبــاری، نســبت بــه 
پرداخــت انــواع تســهیات مســکن بــا هــدف تشــویق فرزنــدآوری خانواده هــا بــه شــرح زیــر اقــدام کنــد.

الــف- افزایــش بیســت و پنــج درصــدی) 25٪( ســقف تســهیات خریــد، ســاخت و جعالــه تعمیــرات مســکن بــه ازای هــر 
کثــر دو برابــر ســقف مصــوب، از محــل افزایــش مبلــغ ســپرده بانکــی بــا رعایــت مصوبــات  فرزنــد زیــر بیســت ســال ســن تــا حدا

شــورای پــول و اعتبــار

ب- افزایش دوره بازپرداخت به میزان دو سال به ازای هر فرزند زیر بیست سال سن، تا سقف ده سال

تبصــره- بانک هــای عامــل مکلفنــد نســبت بــه افزایــش تســهیات، تــا ســقف مقــرر در ایــن مــاده، بــدون تســویه تســهیات 
قبلــی اقــدام نماینــد.

مــاده 10- بــه منظــور تحقــق بنــد »ث« مــاده )102( قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
جمهــوری اســامی ایــران، بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران مکلــف اســت بــرای متولدیــن ســال 1400 بــه بعــد، از 
کلیــه بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری از محــل پس انــداز و جــاری قرض الحســنه نظــام بانکــی و حــذف تســهیات  طریــق 
قرض الحســنه ازدواج متقاضیــان بــاالی پنجــاه ســال ســن، نســبت بــه پرداخــت »تســهیات قرض الحســنه تولــد فرزنــد« 
اقــدام نمایــد. مبلــغ ایــن تســهیات بــرای تولــد فرزنــد اول یکصــد میلیــون )100٫000٫000( ریــال، فرزنــد دوم دویســت میلیــون 
میلیــون  چهارصــد  چهــارم  فرزنــد  ریــال،   )300٫000٫000( میلیــون  ســیصد  ســوم  فرزنــد  تولــد  بــرای  ریــال،   )200٫000٫000(
گــذاری مشــموالن  )400٫000٫000( ریــال و فرزنــد پنجــم و باالتــر پانصــد میلیــون )500٫000٫000( ریــال بــدون الــزام بــه ســپرده 
ــر و ســفته تعییــن  ــا هفــت ســال و أخــذ یــک ضامــن معتب ــا دوره بازپرداخــت ســه ت ــه ترتیــب ب ــا شــش مــاه دوره تنفــس ب ب

کثــر تــا دوســال پــس از تولــد می تواننــد درخواســت دریافــت وام را ثبــت نماینــد. می شــود. متقاضیــان حدا
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تبصــره 1- افزایــش مبلــغ وام مذکــور در ســال های آتــی متناســب بــا حداقــل نــرخ تــورم در قوانیــن بودجــه ســنواتی پیش بینی 
می شــود.

تبصــره 2- در حیــن دوره بازپرداخــت تســهیات تولــد فرزنــد، چنانچــه فرزنــد دیگری بــه دنیا آمد، دریافت وام قرض الحســنه 
بــرای فرزنــد بعدی بامانع اســت.

، به ازای هر فرزند، یک وام تعلق می گیرد. تبصره 3- در مورد تولد فرزندان دو قلو و بیشتر

کــه از ابتــدای ســال 1400 متولــد شــود، مبلــغ ده میلیــون )10.000.000( ریــال  مــاده 11- دولــت مکلــف اســت بــه ازای هــر فرزنــد 
ــد واحدهــای صندوق هــای ســرمایه گذاری  ــًا جهــت خری ــال صرف ــارد )10.000.000.000.000( ری ــا ســقف ســاالنه ده هــزار میلی ت
قابــل معاملــه در بــورس بــه نــام فرزنــد اختصــاص دهــد. ســازوکار اجرائــی از جملــه نحــوه خریــد و انتخــاب صنــدوق و 

ــد. ــران می رس ــأت وزی ــب هی ــه تصوی ــی ب ــادی و دارای ــور اقتص ــنهاد وزارت ام ــه پیش ــط ب ــای مرتب هزینه ه

تبصره 1- هر سال به میزان نرخ تورم ساالنه اعامی مرکز آمار ایران به مبلغ اشاره شده در این ماده اضافه می گردد.

تبصــره 2- سرپرســت مجــاز اســت صرفــًا نســبت بــه جابــه جایــی بیــن واحدهــای صندوق هــای ســرمایه گذاری موضــوع ایــن 
مــاده اقــدام نمایــد. خــارج کــردن منابــع مالــی ناشــی از فــروش واحدهــای صندوق هــای ســرمایه گذاری صرفــًا پــس از ازدواج 

یــا در صــورت عــدم ازدواج پــس از بیســت و چهــار ســالگی مجــاز اســت.

کارخانــه بــه  مــاده 12- شــرکت های خودروســاز داخلــی مکلفنــد از زمــان ابــاغ ایــن قانــون یــک خــودروی ایرانــی بــه قیمــت 
انتخــاب و بــه نــام مــادر پــس از تولــد فرزنــد دوم بــه بعــد در هــر نوبــت ثبت نــام بــرای یــک مرتبــه تحویــل دهنــد.

کــه تعــداد  تبصــره- در هــر نوبــت ثبت نــام پنجــاه درصــد )50٪( خودروهــا مشــمول ایــن مــاده می باشــد و در صورتــی 
کــه  متقاضیــان مشــمول از پنجــاه درصــد )50٪( خودروهــا در هــر نوبــت ثبت نــام بیشــتر باشــد، اولویــت بــا مادرانــی اســت 
ــا خــارج از آن،  ــر تعــداد متقاضیــان در اولویــت ی گ طــی دو ســال قبــل خودرویــی دریافــت نکــرده باشــند. در هــر صــورت، ا
بیشــتر از پنجــاه درصــد )50٪( خودروهــا باشــد، تعییــن تکلیــف از طریــق قرعه کشــی خواهــد بــود و ســایرین می تواننــد در 
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کننــد. چنانچــه تعــداد متقاضیــان، کمتــر از پنجــاه درصــد )50٪( خودروهــا بــود، فــروش مابقــی  نوبت هــای بعــدی ثبت نــام 
خودروهــا بامانــع اســت.

مــاده 13- ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا مکلــف اســت از محــل درآمدهــای ناشــی از حــذف یارانــه ســه دهــک بــاالی 
درآمــدی نســبت بــه افزایــش یارانــه فرزنــدان خانواده هــای دهک هــای اول تــا چهــارم دارای حداقــل ســه فرزنــد تحــت 
کــه هیچکــدام از والدیــن در دســتگاه های مذکــور در مــاده )29( قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی،  تکفــل 
اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران شــاغل نباشــند بــه میــزان ســه برابــر یارانــه مصــوب ســایرین پرداخــت نمایــد.

گذاری هــای حــق بهــره بــرداری زمیــن بــا هــدف اشــتغال زایــی و اجــرای طرح هــای  مــاده 14- دولــت مکلــف اســت در کلیــه وا
گــذاری حداقــل بــه میــزان  کشــاورزی اولویت هــا و مشــوق های مؤثــری همچــون تخفیــف تعرفــه و هزینــه وا تولیــدی و 
بیســت و پنــج درصــد )25٪( وافزایــش طــول دوره بازپرداخــت تســهیات بــه میــزان حداقــل پنجــاه درصــد )50٪( بــرای 

ــد ســوم و بیشــتر می شــوند، در نظــر بگیــرد. ــون صاحــب فرزن ــاغ ایــن قان ــه پــس از اب ک خانواده هایــی 

مــاده 15- کلیــه دســتگاه های مذکــور در مــاده )29( قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
جمهــوری اســامی ایــران مکلفند:

کثــر پنــج ســال  الــف- در بکارگیــری، جــذب و اســتخدام نیــروی جدیــد بــه ازای تأهــل و نیــز داشــتن هــر فرزنــد یکســال تــا حدا
بــه ســقف محــدوده ســنی اضافــه کننــد.

کثــر تــا ده درصــد )٪10(  ب- در بکارگیــری، جــذب و اســتخدام بــه ازای تأهــل و نیــز هــر فرزنــد دو درصــد )2٪( مجموعــًا حدا
بــه امتیــاز هــر فــرد اضافــه می شــود.

کــه قواعــد اســتخدامی خــاص خــود را دارنــد منــوط بــه عــدم تعــارض بــا ضوابــط  شــمول ایــن بنــد در مــورد دســتگاه هایی 
آن دســتگاه ها اســت.

کــه صاحــب فرزنــد ســوم تــا پنجــم می شــوند، معــادل  کلیــه مســتخدمین در دســتگاه های مذکــور در صــدر مــاده  پ- بــرای 
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یــک ســال بــه افزایــش ســنواتی مســتخدم بــه ازای هــر فرزنــد، اعمــال نماینــد.

تبصــره- دســتگاه های مذکــور مجــاز بــه تعدیــل و یــا اعــام عــدم نیــاز مســتخدمین دارای حداقــل ســه فرزنــد، مــادران بــاردار 
و دارای فرزنــد شــیرخوار بــه جــز در اجــرای قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری و آرای قطعــی قضائــی نیســتند.

گروه هــای مختلــف حقــوق بگیــر در دســتگاه های مذکــور در مــاده )29( قانــون  کلیــه  مــاده 16_ دولــت مکلــف اســت بــرای 
برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران و همچنیــن نیروهــای مســلح، 
کارکنــان کشــوری و لشــکری، اعضــای  ( از قبیــل  کار وزارت اطاعــات، ســازمان انــرژی اتمــی )بــه اســتثنای مشــمولین قانــون 
هیــأت علمــی دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی و پژوهشــی و قضــات، از ابتــدای ســال 1401، بــه مــدت پنــج ســال، 
کــه هرســاله، کمــک هزینــه  گونــه ای اعمــال نمایــد  افزایــش حقــوق ســاالنه را در ســقف ردیــف حقــوق و جبــران خدمــت بــه 
اوالد و حــق عائلــه منــدی مشــمولین ایــن مــاده در چهارچــوب افزایــش ســنواتی حقــوق و دســتمزد بــه ترتیــب بــه میــزان صــد 

درصــد )100٪( و پنجــاه درصــد )50٪( افزایــش یابــد.

کلیــه بخش هــای دولتــی و غیردولتــی الزم االجــرا  کارکنــان در  مــاده 17- احــکام ذیــل نســبت بــه همــه مســتخدمین و 
می باشــد:

الــف- مــدت مرخصــی زایمــان بــا پرداخــت تمــام حقــوق و فوق العاده هــای مرتبــط بــه نــه مــاه تمــام افزایــش یابــد. در صــورت 
درخواســت مــادر تــا دو مــاه از ایــن مرخصــی در ماه هــای پایانــی بــارداری قابــل اســتفاده اســت. مرخصــی مزبــور بــرای تولــد 
، دوازده مــاه می باشــد. در مــواردی کــه مرخصــی زایمــان موجــب اخــال در کار بخــش خصوصــی گــردد، پــس  دوقلــو و بیشــتر

از تأییــد وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی هزینــه تحمیــل شــده توســط دولــت جبــران خواهــد شــد.

کاری شــب بــرای مــادران شــاغل بــاردار و هــم چنیــن مــادران دارای فرزنــد شــیرخوار تــا دوســال و پــدران تــا یــک  ب- نوبــت 
ــد  ــن بن ــمول ای ــت. ش ــاری اس ــند، اختی ــب می باش کاری ش ــت  ــد نوب ــه نیازمن ک ــی  ــاغل و فعالیت های ــوزاد، در مش ــی ن ماهگ

کار نمی شــود. شــامل بخــش خصوصــی مشــمول قانــون 
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، حداقــل بــه مــدت چهــار مــاه در دوران بــارداری در مشــاغلی کــه امــکان  پ- اعطــای دورکاری بــه درخواســت مــادران بــاردار
دورکاری در آن هــا فراهــم اســت، الزامــی اســت.

کــه از زمــان الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون فرزنــد یــا فرزندانــی بــه دنیــا خواهنــد آورد بــه ازای هــر فرزنــد،  ت- مــادران شــاغلی 
کاهــش یــک و  ــرای فرزنــد ســوم و بیشــتر میــزان  کاهــش در ســن بازنشســتگی برخــوردار شــوند و ب می تواننــد از یــک ســال 
نیــم ســال بــه ازای هــر فرزنــد خواهــد بــود. حداقــل ســن بازنشســتگی مشــمولین ایــن بنــد، بــرای مــادران دارای یــک فرزنــد 
چهــل و دو ســال، دارای دو فرزنــد چهــل و یــک ســال و دارای ســه فرزنــد و بیشــتر چهــل ســال و حداقــل بــا بیســت ســال 
ســابقه بیمــه اســت. برقــراری مســتمری یــا حقــوق بازنشســتگی متناســب بــا ســنوات پرداخــت حــق بیمــه در زمــان اشــتغال 

می باشــد.

تبصــره - بــار مالــی اجــرای ایــن مــاده از محــل منابــع حاصــل از اجــرای مــاده )72( ایــن قانــون در ردیــف خاصــی در بودجــه 
ســنواتی پیش بینــی و بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی و ســایر صندوق هــای بازنشســتگی تخصیــص داده می شــود.

مــاده 18- میــزان معافیــت مالیاتــی اشــخاص حقیقــی موضــوع مــاده )84( قانــون مالیات هــای مســتقیم اصاحــی مصــوب 
، کــه بعــد از تصویــب ایــن قانــون متولــد شــود بــه ازای هــر فرزنــد مشــمول پانــزده  1394/4/31 بــه ازای فرزنــد ســوم و بیشــتر
کثــر ســه بــار قابــل اســتفاده  درصــد )15٪( تخفیــف مشــروط بــه تصویــب آن در بودجــه ســنواتی می گــردد. ایــن تحقیــف حدا

اســت.

تبصره- تخفیف مندرج در این ماده عاوه بر معافیتهای مندرج در ماده )84( قانون مذکور می باشد.

مــاده 19- ســتاد ملــی جمعیــت مکلــف اســت بــا همــکاری ســتاد اجرائــی فرمــان امــام خمینــی )ره( بــه منظــور اهــدای ســاالنه 
ــواده،  ــت« نســبت بــه تدویــن شــاخص های ارزیابــی و ســنجش بــه تفکیــک بخش هــای خان »جایــزه ملــی جوانــی جمعی
رســانه، ســازمان های مــردم نهــاد، دســتگاه های اجرائــی، شــرکت ها و مؤسســات خصوصــی، مدیــران، و نخبــگان اقــدام 
ــه  ــدآوری در جامع ــد ازدواج و فرزن ــر رش ــی ب ــر اثربخش ــی ب ــط مبن ــای ذی رب ــده از نهاده ــه ش ــزارش ارائ گ ــاس  ــوده و براس نم

مخاطــب نســبت بــه اعطــای جایــزه ملــی جوانــی جمعیــت اقــدام نمایــد.
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مــاده 20- کلیــه دســتگاه های مذکــور در مــاده )29( قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
کــرده و یــا دارای فرزنــد  کــه در یــک ســال گذشــته، ازدواج  جمهــوری اســامی ایــران مکلفنــد در روز ملــی جمعیــت، کارکنانــی 

شــده انــد را مــورد تشــویق قــرار دهنــد.

مــاده 21- دولــت مکلــف اســت در راســتای اجــرای بنــد »ب« مــاده )103( قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، 
کثــر شــش مــاه پــس از الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون، بــا تقویــت صنــدوق  اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران، حدا
بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر نســبت بــه بیمــه مــادران خانــه دار دارای ســه فرزنــد و بیشــتر بــه شــرح 

کنــد: ذیــل اقــدام 

کن مناطــق روســتایی و عشــایری صــد درصــد )٪100(  الــف- درخصــوص مــادران غیرشــاغل دارای ســه فرزنــد و بیشــتر ســا
حــق بیمــه توســط دولــت پرداخــت شــود.

ب- با تولد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند دو سال به سوابق بیمه ای بیمه گذار افزوده شود.

مــاده 22- کلیــه دســتگاه های مذکــور در مــاده )29( قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و 
کــه شــمول قانــون بــر آن هــا مســتلزم ذکــر نــام اســت و  فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران از جملــه ســازمان ها و شــرکت هایی 
کلیــه شــرکت ها و مؤسســات وابســته بــه آن هــا موظفنــد ظــرف شــش مــاه پــس از ابــاغ ایــن قانــون بــه منظــور تکریــم و حفــظ 
کــن عمومــی، خدماتــی و آموزشــی و رفاهــی  کــودک، بــا طراحــی، احــداث و تجهیــز تمامــی ســاختمان ها و اما حقــوق مــادر و 
تحــت اختیــار یــا نظــارت خــود، اقــدام بــه تأمیــن فضــای مناســب جهــت رفــع نیازهــای نــوزادان، کــودکان و مــادران بــاردار 

کــودکان نماینــد. جهــت اســتراحت، شــیردهی و نگهــداری 

تبصــره 1- ضوابــط و اســتانداردهای فضــای مذکــور در ایــن مــاده بــا رعایــت نظام نامــه پیوســت فرهنگــی طرح هــای مهــم 
و کان کشــور مصــوب 1392/1/21 شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، ظــرف ســه مــاه پــس از الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون از 
ــا همــکاری شــهرداری ها، وزارتخانه هــای بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و آمــوزش و  ســوی وزارت راه و شهرســازی ب

پــرورش و ســازمان بهزیســتی کشــور تهیــه و بــه تصویــب هیــأت وزیــران می رســد.
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کــز مذکــور بــه عنــوان یکــی از شــاخص های ارزیابــی  تبصــره 2- رعایــت ضوابــط و اســتانداردهای موضــوع تبصــره )1( در مرا
کــز دارای امکانــات  کلــی جمعیــت پــس از ابــاغ ایــن قانــون شــناخته می شــود. مرا دســتگاه ها جهــت اجــرای سیاســت های 
کــز تکریــم مــادر و کــودک شــناخته شــده و از تســهیات مربــوط بــه آن بهــره منــد می گردنــد. موضــوع ایــن مــاده، بــه عنــوان مرا

تبصــره 3- کلیــه دســتگاه های مذکــور در مــاده )29( قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه، اقتصــادی، اجتماعــی و 
فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران مکلفنــد بــا مشــارکت بخــش خصوصــی و یــا بــه صــورت خریــد خدمــات نســبت بــه تأمیــن 

کــودکان مــادران شــاغل در همــان دســتگاه اقــدام نماینــد. کــودک بــرای نگهــداری  مهــد 

کــودکان بــی سرپرســت و خیابانــی اقدامــات  کــز نگهــداری شــبانه روزی  مــاده 23- جهــت حمایــت از شــیرخوارگاه ها و مرا
زیــر بایــد صــورت پذیــرد:

الــف- ســازمان بهزیســتی کشــور مکلــف اســت بــا همــکاری نهادهــای خیریــه و مجموعه هــای مــردم نهــاد، بــه توســعه و 
کیفــی شــیرخوارگاه های کشــور تــا میــزان یــک و نیــم برابــر ســطح فعلــی بپــردازد. کمــی و  تجهیــز 

کــودک،  ، حداقــل یــک نفــر آشــنا بــه تربیــت اســامی  کــز مذکــور ب- ســازمان بهزیســتی کشــور مکلــف اســت در هــر یــک از مرا
کنــد. کارگیــری  کــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه را در چهارچــوب قوانیــن مربــوط بــه  بــا معرفــی مرا

پ- ســازمان بهزیســتی کشــور مکلــف اســت برنامه ریــزی و نظــارت مناســبی جهــت محتــوای تربیتــی و آموزشــی و ابعــاد 
ــا همــکاری حــوزه علمیــه انجــام دهــد. ــز ب ک معنــوی و مذهبــی ایــن مرا

کاربــری بــرای خیریه هــا و ســازمان های متقاضــی  ت- دولــت موظــف بــه تأمیــن زمیــن بــا اجــاره 99 ســاله و غیــر قابــل تغییــر 
کــز پــس از تأییــد ســازمان بهزیســتی کشــور اســت. تأســیس ایــن مرا

مــاده 24- بــه منظــور تحقــق بنــد »ث« مــاده )102( قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
ــوزش  ــان و آم ــت درم ــی وزارت بهداش ــا معرف ــت ب ــف اس ــی مکل ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــران وزارت تع ــامی ای ــوری اس جمه
پزشــکی و همــکاری کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره(، ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام خمینــی)ره( و بنیــاد مســتضعفان، 
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کــه براســاس آزمــون وســع، نیازمنــد حمایــت می باشــند، شناســایی  کــودک زیــر پنــج ســال را  ، شــیرده و دارای  مــادران بــاردار
کــرده و خدمــات ســبد تغذیــه رایــگان و بســته بهداشــتی رایــگان را بــه آن هــا بــه صــورت ماهانــه اختصــاص دهــد.

تبصــره 1- وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مکلــف اســت محتــوای ســبد تغذیــه ای و بســته بهداشــتی را بــرای 
کنــد. کثــر تــا ســه مــاه پــس از ابــاغ ایــن قانــون تعییــن  گروه هــای یادشــده درایــن مــاده، حدا ماه هــای مختلــف و 

کــه تحــت پوشــش نهادهــای حمایتــی  تبصــره 2- وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی مکلــف اســت بــه خانواده هایــی 
نمی باشــند و اســتحقاق آن هــا از طریــق »آزمــون وســع« بررســی و تأییــد می شــود، ســبد تغذیــه و بســته بهداشــتی ماهانــه 

اختصــاص دهــد.

مــاده 25- ســازمان ثبــت احــوال کشــور مکلــف اســت نســبت بــه ایجــاد ســامانه برخــط بــرای معرفــی و صــدور شناســه ویــژه 
بــرای مــادران دارای ســه فرزنــد یــا بیشــتر اقــدام نمایــد. مــدت اعتبــار ایــن شناســه ده ســال اســت و در صــورت تولــد فرزنــدان 
کارت  بعــدی بــه مــدت پنــج ســال تمدیــد خواهــد شــد. دســتگاه های ذی ربــط موظفنــد اقدامــات ذیــل را بــرای دارنــدگان 

مزبــور بــه همــراه اعضــای خانــواده انجــام دهنــد.

کــن و بناهــای تاریخــی- فرهنگــی و موزه هــای تابعــه وزارت میــراث فرهنگــی، صنایــع  کلیــه اما الــف- نیم بهــا بــودن ورودی 
گردشــگری و دســتگاه های اجرائــی موضــوع مــاده )5( قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری. دســتی و 

و  تفریحــی شــهرداری ها  و  ورزشــی  فرهنگــی  تعرفه هــای  و  نقــل عمومــی شــهری  و  بــودن خدمــات حمــل  نیم بهــا  ب- 
کشــوری. خدمــات  مدیریــت  قانــون   )5( مــاده  موضــوع  اجرائــی  دســتگاه های 

ب- نیم بها بودن بلیط سینماها هر ماه یکبار

ت- تخفیــف بیســت درصــدی )20٪( دوره هــای آموزشــی، تربیتــی و هنــری کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان بــرای 
اســتفاده فرزندان

تبصــره- شــمول حکــم ایــن مــاده در بخــش غیردولتــی مشــروط بــه پیش بینــی جبــران هزینــه آن در قانــون بودجــه ســنواتی 
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ــد. می باش

کــز  کشــور و مرا مــاده 26- کلیــه مؤسســات آمــوزش عالــی موضــوع مــاده )1( قانــون احــکام دائمــی برنامه هــای توســعه 
حــوزوی مکلفنــد:

کتبــی طــاب و دانشــجویان مــادر بــاردار جهــت مرخصــی یــک نیمســال تحصیلــی قبــل از زایمــان بــدون  الــف- بــا تقاضــای 
احتســاب در ســنوات تحصیلــی موافقــت نماینــد.

کثــر تــا چهــار نیمســال تحصیلــی بــدون  ب- بــا تقاضــای مرخصــی طــاب و دانشــجویان مــادر دارای فرزنــد زیــر دو ســال، حدا
احتســاب در ســنوات تحصیلــی موافقــت نمایند.

کثــر چهــار  پ- بــا تقاضــای طــاب و دانشــجویان مــادر بــاردار یــا دارای فرزنــد زیــر دو ســال جهــت میهمانــی بــه میــزان حدا
نیمســال تحصیلــی بــه حــوزه یــا مؤسســه آمــوزش عالــی هــم ســطح یــا پاییــن تــر مــورد تقاضــا موافقــت نماینــد.

ت- بــا تقاضــای طــاب و دانشــجویان مــادر بــاردار یــا دارای فرزنــد زیــر ســه ســال جهــت آمــوزش مجــازی یــا غیرحضــوری 
گذرانــدن واحدهــای دروس نظــری دوره تحصیــل موافقــت نماینــد. ــرای  ب

ــن  ــاس آیی ــب براس کاری ش ــت  ــش نوب کاه ــت  ــال جه ــر دو س ــد زی ــا دارای فرزن ــاردار ی ــادر ب ــجویان م ــای دانش ــا تقاض ث- ب
کثــر ظــرف ســه مــاه پــس از ابــاغ ایــن قانــون، از ســوی وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی تصویــب  کــه حدا نامــه ای 

می گــردد، موافقــت نماینــد.

ج- شــرایطی را فراهــم نماینــد کــه بــرای اســاتید راهنمــا بــه ازای داشــتن هــر دانشــجوی مــادر بــاردار یــا دارای فرزنــد شــیرخوار 
یــک ســهمیه بــه ســقف اســتاد راهنمایــی آن هــا اضافه شــود.

کــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه مشــروط بــه عــدم مغایــرت بــا اساســنامه حوزه هــای  تبصــره - شــمول ایــن حکــم بــر مرا
ــود. ــد ب ــط خواه ــت ذی رب ــا مدیری ــی ب ــه و هماهنگ علمی
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مــاده 27- بــه ازای هــر فرزنــد شــش مــاه از تعهــدات موضــوع قانــون مربــوط بــه خدمــت پزشــکان و پیراپزشــکان از مــادران 
مشــمول ایــن قانــون کســر می گــردد. بانــوان متأهــل دارای فرزنــد می تواننــد تعهــدات خــود را در محــل ســکونت خانــواده 
ــد، آغــاز  ــا دو ســالگی فرزن ــارداری و ت ــد زیــر دو ســال، می تواننــد طــی دوره ب ــاردار و مــادران دارای فرزن بگذراننــد. مــادران ب

طــرح خــود را بــه تعویــق بیاندازنــد.

مــاده 28- کلیــه دســتگاه های مذکــور در مــاده )29( قانــون برنامــه پنج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی 
ــازمان  ــران، س ــامی ای ــوری اس ــیمای جمه ــدا و س ــامی، ص ــاد اس ــگ و ارش ــژه وزارت فرهن ــه وی ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه
گاهــی بخشــی  تبلیغــات اســامی، نهادهــا و مؤسســات عمومــی غیردولتــی، شــهرداری ها و دهیاری هــا مکلفنــد در راســتای آ
نســبت بــه وجــوه مثبــت و ارزشــمند ازدواج بــه هنــگام نیــاز و آســان، تعــداد فرزنــدان در خانــواده و تقویــت و حمایــت از 
کلــی جمعیــت  نقش هــای مــادری و همســری، صیانــت از تحکیــم خانــواده و مقابلــه بــا محتــوای مغایــر سیاســت های 
ک پزشــکی، روانشــناختی  ــا ــز عــوارض خطرن ــارداری و نی و عــوارض جانبــی اســتفاده از روش هــای مختلــف پیشــگیری از ب
و فرهنگــی و اجتماعــی ســقط جنیــن اقدامــات الزم از قبیــل تولیــد و پخــش فیلــم، ســریال، تبلیغــات بازرگانــی، برگــزاری 

جشــنواره ها و نمایشــگاه ها را انجــام دهنــد.

الــف- در اجــرای ایــن قانــون تولیــد، پخــش، توزیــع، اشــاعه، ترویــج، انتشــار یــا حمایــت از هرگونــه برنامــه و محتــوای 
آموزشــی، پژوهشــی، فرهنگــی، ســرگرمی، بــه هــر نحــوی از انحــاء از جملــه فیلــم، ســریال، پویانمایــی )انیمیشــن( کــه مغایــر 

کلــی جمعیــت باشــد ممنــوع اســت. سیاســت های 

گهــی بازرگانــی از ســوی ســازمان صــدا و ســیما و تبلیغــات  ب- ترویــج خانواده هــای دو فرزنــد و کمتــر و تجــرد زیســتی در آ
تجــاری و محیطــی در بســتر فضــای مجــازی، رســانه های برخــط و شــبکه نمایــش خانگــی و محیط هــای عمومــی ممنــوع 
کــه در تبلیغــات خــود بــه نمایــش خانواده هــای ســه فرزنــد و  اســت و بــه منظــور تشــویق آن دســته از ســفارش دهندگانــی 

گرفتــه شــود. کــودکان می پردازنــد، افزایــش زمــان پخــش در نظــر  گهی هــای تبلیغاتــی حــوزه  بیشــتر بــا رعایــت ضوابــط آ

پ- ســازمان صــدا و ســیما مکلــف اســت بــا مشــارکت ســازمان تبلیغــات اســامی و ســایر نهادهــای فرهنگــی مرتبــط، بخشــی 
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از تولیــدات خــود را بــه ســاختارها و قالب هــای مختلفــی از قبیــل تولیــد فیلــم، ســریال، مســتند، پویانمایــی و برنامه هــای 
کــه محتــوا و مضمــون اصلــی آن هــا ارزشــمندی، ترویــج و تبلیــغ  ، ترکیبــی و مســابقات اختصــاص دهــد  گفتگــو محــور

کــم فرزنــدی و مذمــت و حرمــت ســقط جنیــن اســت. فرزنــدآوری، تقبیــح تجــرد زیســتی و 

ت- ســازمان صــدا و ســیما مکلــف اســت بــا هــدف افزایــش نــرخ رشــد جمعیــت، برنامه هــای هفتگــی و ماهانــه در امــر 
گــری ایــن قانــون را تدویــن و اجــراء نمایــد. مطالبــه 

گیــر و وزارت فرهنــگ و ارشــاد  ث- ســازمان صــدا و ســیما از طریــق ســازمان تنظیــم مقــررات رســانه های صــوت و تصویــر فرا
ــا  ــر محتــوای مرتبــط ب ــز ملــی فضــای مجــازی، ب ــا همــکاری مرک اســامی مکلفنــد حســب مــورد براســاس تکالیــف قانونــی ب
، محصــوالت  سیاســت های کلــی جمعیــت در بســتر فضــای مجــازی و تولیــدات رســانه ای - هنــری بــه ویــژه ســینمایی، تئاتــر
شــبکه خانگــی و نشــر آثــار نظــارت نمــوده و در صــورت تخلــف مراتــب را از طریــق مراجــع ذی صــاح قانونــی پیگیــری نماینــد.

ج- وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا همــکاری وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مکلــف اســت نســبت بــه تهیــه 
عبــارات، نمادهــا یــا تصاویــر بــا محتــوای حمایــت از خانــواده، مــادران ایرانــی و ارزشــمندی تعــدد فرزنــدان اقــدام نمایــد و 
نســبت بــه درج مناســب مــوارد مذکــور در بســته بنــدی محصــوالت و کاالهــای کلیــه واحدهــای تولیــدی، توزیعــی، خدماتــی، 

کتــب، محصــوالت فرهنگــی و مطبوعــات نظــارت نمایــد.

چ- ســازمان صــدا و ســیما موظــف اســت ضمــن تهیــه و تنظیــم شــاخص های الزم جهــت اجــرا و ارزیابــی برنامه هــای 
ــاالنه  ــی س کیف ــی و  کم ــای  ــور و ارتق ــای مزب ــق برنامه ه ــه تحق ــبت ب ــون، نس ــن قان ــداف ای ــا اه ــق ب ــانه ای منطب ــف رس مختل
آن هــا و ارائــه گــزارش شــش ماهــه بــه شــورای نظــارت بــر صــدا و ســیما اقــدام نمایــد. شــورای نظــارت بــر صــدا و ســیما موظــف 
گــزارش ارســالی، بــه ســتاد ملــی جمعیــت و مجلــس شــورای اســامی  کثــر تــا ســه مــاه از زمــان ارائــه  اســت ارزیابــی خــود را حدا

ارائــه دهــد.

ح- کلیــه دســتگاه های موضــوع ایــن مــاده مکلفنــد تحــت نظــارت شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی پیوســت فرهنگــی مربــوط 
کلــی جمعیــت و خانــواده را متناســب بــا اولویت هــا و ظرفیت هــای ملــی و محلــی خــود تدویــن و اجــرا  بــه سیاســت های 
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نماینــد.

مــاده 29- ســازمان صــدا و ســیما موظــف اســت حداقــل ده درصــد )10٪( از بودجــه اختصــاص یافتــه بــه برنامه هــای 
تولیــدی، پویانمایــی، مســتند، فیلــم و ســریال را بــه برنامه هایــی بــا محوریــت موضــوع افزایــش و جوانــی جمعیــت اختصــاص 

دهــد.

مــاده 30- ســازمان تبلیغــات اســامی در چهارچــوب اساســنامه خــود موظــف اســت برنامــه جامعــی جهــت حمایــت از 
ــغ و  ــزام مبل ــی، اع ــای فرهنگ ــاجد، کانون ه ــات، مس ــب هیئ ــهیل ازدواج، در قال ــدآوری و تس ــوزه فرزن ــی در ح ــن مردم فعالی

ــد. ــن نمای ــد آن تدوی مانن

، ورزش و جوانــان و فرهنــگ و ارشــاد اســامی و همچنیــن ســازمان تبلیغــات اســامی،  کشــور مــاده 31- وزارتخانه هــای 
ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و ســایر نهادهــای ذی ربــط مکلفنــد حداقــل ســی درصــد )30٪( از بودجــه حمایتــی از 
گروه هــای فرهنگــی و جهــادی، کانون هــای  ســازمان های مــردم نهــاد و تشــکل های فرهنگــی را بــه مجموعه هایــی از قبیــل 
کاهــش ســن ازدواج، تســهیل ازدواج جوانــان، تشــویق بــه  کــه درجهــت  فرهنگــی مســاجد و ســازمان های مــردم نهــاد 
فرزنــدآوری و اســتحکام خانــواده بــا رویکــرد دینــی تشــکیل شــده، اختصــاص دهنــد. گــزارش ســاالنه عملکــرد و ارزیابــی 
فعالیت هــای صــورت گرفتــه و حمایت هــای موضــوع ایــن مــاده ضمــن ارائــه بــه ســتاد ملــی جمعیــت، بــه صــورت عمومــی نیــز 
منتشــر می شــود. دســتورالعمل ارزیابــی عملکــرد موضــوع ایــن مــاده توســط ســتاد ملــی جمعیــت تدویــن و ابــاغ می شــود.

راه هــای  روســتاها،  شــهرها،  ســطح  در  مکلفنــد  دهیاری هــا  و  شــهرداری ها  کلیــه  و  شهرســازی  و  راه  وزارت   -32 مــاده 
کــه جهــت تبلیغــات  کــن عمومــی، حداقــل یــک ســوم ظرفیــت اســمی ســاالنه تبلیغــات محیطــی  مواصاتــی و ســایر اما
فرهنگــی در نظرگرفتــه شــده اســت را بــه موضــوع ازدواج، فرزنــدآوری، رشــد جمعیــت و تعالــی نهــاد خانــواده اختصــاص 

دهنــد.

تبصــره - در اجــرای ایــن حکــم، حداقــل چهــل درصــد )40٪( از ظرفیــت ایــن مــاده بــا نظــارت ســازمان تبلیغــات اســامی 
کــه در حــوزه ازدواج و  گروه هــای جهــادی و ســازمان های مــردم نهــاد دارای مجــوز  در اختیــار نهادهــای مردمــی از قبیــل 
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ــرد. ــرار می گی ــد ق ــت می کنن ــواده فعالی خان

مــاده 33- وزارت آمــوزش و پــرورش مکلــف اســت بــا همــکاری مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه و ســازمان تبلیغات اســامی 
و در چهارچــوب مصوبــات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی از جملــه ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش اقدامــات زیــر 

را انجــام دهــد:

الــف - تربیــت و آمــوزش مهارت هــای مربــوط بــه ســبک زندگــی اســامی-ایرانی، رشــد شــخصیت فــردی و اجتماعــی، 
مهارت هــای فــردی، ترویــج فرهنــگ ارزشــمندی ازدواج، خانــواده و فرزنــدآوری و مســئولیت پذیــری بــرای تشــکیل و تعالــی 
خانــواده بــا لحــاظ اصــول یادگیــری مبتنــی بــر اجــرای ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش در برنامــه آموزشــی، پژوهشــی، 
تربیتــی در قالــب کلیــه بســته های یادگیــری بــه ویــژه کتــب درســی، تولیــدات و رویدادهــا، جشــنواره ها و اردوهــای فرهنگــی و 
گیــری از ظرفیــت زیســت بوم هــای فناورانــه در بســتر  تربیتــی، محتــوای چنــد رســانه ای بــه صــورت تعاملــی و برخــط بــا بهــره 

کلیــه مقاطــع تحصیلــی فضــای مجــازی در 

کلــی  کلــی جمعیــت و سیاســت های  ب- گنجانــدن محتــوای آموزشــی و پرورشــی در راســتای بندهــای سیاســت های 
کتاب هــای درســی ظــرف دو ســال بعــد از الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون خانــواده در 

پ- آمــوزش و مهارت هــای تربیتــی دوران بلــوغ و ازدواج از طریــق آمــوزش مســتمر بــه اولیــا و کارکنــان آموزشــی، متناســب بــا 
ســن دانــش آمــوزان و براســاس ســبک زندگــی اســامی- ایرانــی بــه صــورت حضــوری

ت- تربیت نیروی انسانی توانمند، متعهد و متأهل برای درس »مدیریت خانواده و سبک زندگی«

مــاده 34- وزارتخانه هــای آمــوزش و پــرورش و علــوم، تحقیقــات و فنــاوری مکلــف بــه ایجــاد، گســترش و تقویــت رشــته های 
تحصیلــی در همــه دانشــگاه های کشــور متناســب بــا جایــگاه و نقــش خانــواده و زن براســاس فرهنــگ اســامی- ایرانــی، از 

قبیــل مدیریــت خانــه و خانــواده هســتند.

کلیــه مؤسســات آمــوزش  مــاده 35- وزارتخانه هــای علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و 
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کثــر یــک ســال پــس از ابــاغ ایــن قانــون،  ــواده حدا کلــی جمعیــت و خان ، مکلفنــد در راســتای سیاســت های  ــی کشــور عال
، آمــوزش مهارت هــای دوران ازدواج،  گاهــی بخشــی نســبت بــه وجــوه مثبــت ازدواج بــه هنــگام نیــاز جهــت ترویــج و آ
کاهــش رشــد جمعیــت در جامعــه، حرمــت ســقط جنیــن، نهادینــه  کــم فرزنــدی در خانــواده و  فرزنــدآوری، آثــار منفــی 
ــر سیاســت های  ــا محتــوای مغای ــه ب ــواده، ایفــای نقش هــای خانوادگــی و مقابل ــردن هنجارهــای صیانــت از تحکیــم خان ک
جمعیتــی، ضمــن حــذف محتــوای آموزشــی مخالــف فرزنــدآوری، اقدامــات و فعالیت هــای آموزشــی، پژوهشــی و فرهنگــی 
ویــژه دانشــجویان و نیــروی انســانی آموزشــی و اداری را مبتنــی بــر نقشــه مهندســی فرهنگــی کشــور ذیــل برنامه هــای ســاالنه 

خــود انجــام دهنــد.

مــاده 36- وزارتخانه هــای علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی موظفنــد بــا هماهنگــی 
کــز  کــز مشــاوره مبتنــی بــر ســبک زندگــی اســامی- ایرانــی در مرا نمایندگــی ولــی فقیــه در دانشــگاه ها نســبت بــه تأســیس مرا

آمــوزش عالــی اقــدام نماینــد.

مــاده 37- ســازمان تبلیغــات اســامی مکلــف اســت بــه منظــور ترویــج و تســهیل در امــر ازدواج، از طریــق مؤسســات 
، بــا  فرهنگــی، مســاجد و روحانیــون و دیگــر ظرفیت هــای مردمــی بــه توســعه فرهنــگ واســطه گری در امــر انتخــاب همســر

محوریــت و مشــارکت خانواده هــا و رعایــت موازیــن قانونــی و شــرعی بپــردازد.

کــز فعــال در امــر انتخــاب  تبصــره- وزارت ورزش و جوانــان موظــف اســت بــا تأییــد ســازمان تبلیغــات اســامی مجــوز مرا
همســر را صــادر نمایــد.

آمــوزش پزشــکی مکلــف اســت در چهارچــوب مصوبــات شــورای عالــی انقــاب  مــاده 38- وزارت بهداشــت، درمــان و 
فرهنگــی آموزش هــای حیــن ازدواج را بــه تمامــی زوجیــن اعــم از دانشــجو و غیردانشــجو ارائــه دهــد.

آمــوزش دهنــدگان موضــوع ایــن حکــم بــا تأییــد نهــاد نمایندگــی ولــی فقیــه در دانشــگاه های علــوم پزشــکی مربــوط انتخــاب 
می شــوند.
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گواهــی دوره هــای آموزشــی حیــن ازدواج موضــوع ایــن مــاده از زوجیــن،  ــر ثبــت ازدواج موظــف بــه دریافــت  تبصــره- دفات
قبــل از تحویــل ســند رســمی ازدواج هســتند.

ــان، معاونــت  ــوم، تحقیقــات و فنــاوری، بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، ورزش و جوان مــاده 39- وزارتخانه هــای عل
کــه  کــز و مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی مرتبــط بــا موضــوع ایــن قانــون  کلیــه مرا علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و 
از بودجــه عمومــی کشــور اســتفاده می کننــد، مکلفنــد هرســاله حداقــل پنــج درصــد )5٪( از اعتبــارات پژوهشــی خــود را 
کــه  بــه مطالعــات و پژوهش هــای مرتبــط بــا خانــواده )فرزنــدآوری( و رشــد جمعیــت در راســتای اولویت هــای پژوهشــی 
هرســاله از ســوی ســتاد ملــی جمعیــت تعییــن می شــود، اختصــاص دهنــد و فهرســت طرح هــای تحقیقاتــی، مشــخصات 

ــزارش شــش ماهــه بــه ســتاد ملــی جمعیــت اعــام نماینــد. گ پژوهشــگران و نتایــج بدســت آمــده را بــه همــراه 

ــگاه  ــه و دانش ــای علمی ــکی، حوزه ه ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــاوری، بهداش ــات و فن ــوم، تحقیق ــای عل ــره- وزارتخانه ه تبص
ــه عنــوان اولویت هــای  ــه ب ک ــان نامه هــای مقاطــع تحصیــات تکمیلــی در راســتای موضوعاتــی  آزاد اســامی موظفنــد از پای
کــز مدیریــت حوزه های  پژوهشــی توســط ســتاد ملــی جمعیــت تعییــن می شــود، حمایــت ویــژه کننــد. شــمول ایــن حکــم بــر مرا

علمیــه مشــروط بــه عــدم مغایــرت بــا اساســنامه حوزه هــای علمیــه و هماهنگــی بــا مدیریــت ذی ربــط خواهــد بــود.

مــاده 40 - معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی مکلفنــد از شــرکت های دانــش 
بنیــان و خــاق در تولیــد اقــام و تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای فرزنــدآوری و درمــان نابــاروری از طریــق ارائــه تســهیات، 

کننــد. مشــوق ها، فضــا و تجهیــزات حمایــت 

تبصــره 1- معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری مکلــف اســت حداقــل پنــج درصــد )5٪( از اعتبــارات تخصیــص یافتــه 
برنامــه توســعه علــوم و فناوری هــای نــو را در زمینــه تولیــد داروهــا، اقــام و تجهیــزات، حمایــت از طرح هــای توســعه فنــاوری، 
تحقیقــات بنیــادی و تجاری ســازی طرح هــا را از طریــق ســتاد توســعه علــوم و فناوری هــای ســلول بنیــادی در قالــب طــرح 

فرزنــدآوری، درمــان نابــاروری و ســامت مــادر و کــودک هزینــه نمایــد.

تبصــره 2- صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی مکلــف اســت حداقــل پنــج درصــد )5٪( از تســهیات و حمایت هــای خــود در 
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کمک هــای پیش بینــی شــده در ایــن قانــون را بــه شــرکت های  حــوزه زیســت فنــاوری و تجهیــزات پزشــکی متناســب بــا 
دانــش بنیــان متقاضــی در حــوزه تولیــد دارو، اقــام و تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای فرزنــد آوری و درمــان نابــاروری اختصــاص 

دهــد.

مــاده 41- در راســتای بنــد »ح« مــاده )102( قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
از  پــس  کثــر ظــرف دو ســال  اســت حدا آمــوزش پزشــکی مکلــف  و  وزارت بهداشــت، درمــان  ایــران  اســامی  جمهــوری 
الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون، نســبت بــه تجهیــز یــا راه انــدازی حداقــل یــک مرکــز تخصصــی درمــان نابــاروری ســطح دو، در 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی و حداقــل یــک مرکــز درمــان نابــاروری ســطح ســه بــه ازای هــر اســتان، اعــم از دولتــی و عمومــی 

ــا الگــوی جمعیتــی اقــدام نمایــد. غیــر دولتــی در قالــب نظــام ســطح بنــدی خدمــات متناســب ب

تبصــره 1- وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مکلــف اســت اقدامــات الزم را بــرای افزایــش ظرفیــت پذیــرش دســتیار 
در رشــته تخصصــی نابــاروری )فلوشــیپ( و ســایر رشــته های مرتبــط بــه گونــه ای بــه عمــل آورد کــه کمبــود نیــروی متخصــص 
کــز نابــاروری سراســر کشــور برطــرف  کثــر تــا پنــج ســال پــس از الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون در تمــام مرا در ایــن زمینــه حدا

گــردد.

تبصــره 2- وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی موظــف اســت در راســتای افزایــش همــکاری بیــن متخصصیــن و 
، ضمــن برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــرای متخصصیــن زنــان و مامایــی،  کــز کــز درمــان نابــاروری و ارجــاع بیمــار بــه آن مرا مرا

دروس مرتبــط بــا درمــان نابــاروری را در دوره تخصصــی زنــان و مامایــی پیش بینــی نمایــد.

تبصــره 3- وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مکلــف اســت جهــت ارائــه درمان هــای هــم زمــان طــب ســنتی ایــران 
کــز نابــاروری ســطح دو فراهــم ســازد. بــه زوجیــن نابــارور زمینــه اســتقرار ایــن متخصصیــن را در مرا

تبصــره 4- جهــاد دانشــگاهی موظــف اســت حداقــل ده درصــد )10٪( از بودجــه طرح هــای نوآورانــه خــود را بــه طرح هــای 
مربــوط بــه نابــاروری و زایمان هــای طبیعــی اســتاندارد و ایمــن اختصــاص دهــد. 
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مــاده 42- وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مکلــف اســت دســتورالعمل و راهنمــای بالینــی هماهنــگ کشــوری 
مربــوط بــه پیشــگیری، تشــخیص بــه هنــگام و درمــان افــراد نابــارور و در معــرض نابــاروری را بــا رعایــت شــاخص ها و مفــاد 
گیــری از تخصص هــای مرتبــط در قالــب نظــام ســطح بنــدی خدمــات ضمــن  نقشــه مهندســی فرهنگــی کشــور بــا بهــره 
کثــر تــا شــش مــاه پــس از الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون تدویــن و پــس  ادغــام در شــبکه بهداشــت بــا رویکــرد بروزرســانی حدا

از تصویــب وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ابــاغ نمایــد.

مــاده 43- در راســتای بندهــای »ح« و »د« مــاده )102( قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و 
فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مکلــف اســت بــا همــکاری وزارت تعــاون، کار و 
کــه علــی رغــم اقــدام  ، برنامه هــا و اقدامــات الزم را بــرای برخــورداری همــه زوج هایــی  رفــاه اجتماعــی و ســازمان های بیمه گــر
، صاحــب فرزنــد نشــده انــد، از برنامه هــای معاینــه، بیماریابــی، تشــخیص علــت  بــه بــارداری بــه مــدت یــک ســال یــا بیشــتر
کامــل بیمه هــای پایــه، بــدون محدودیــت زمــان و دفعــات مــورد نیــاز بــه تشــخیص  نابــاروری و درمــان آن تحــت پوشــش 

پزشــک معالــج بــه عمــل آورد.

تبصره 1- برای افراد باالی سی و پنج سال، مّدت مذکور در ماده فوق از یک سال به شش ماه کاهش می یابد.

تبصره 2- کسانی که دچار سقط مکرر شده اند، مشمول ماده ی فوق هستند.

تبصــره 3- شــورای عالــی بیمــه موظــف اســت بســته خدمــات پایــه خــود را بــه گونــه ای تعریــف کنــد کــه شــامل کلیــه اقدامــات 
کثــر تــا شــش مــاه پــس از الزم االجــرا شــدن قانــون بــه تصویــب هیــأت  گــردد و حدا مذکــور در درمــان نابــاروری اولیــه و ثانویــه 

وزیــران برســد.

مــاده 44- در اجــرای مــاده )70( و بنــد »د« مــاده )102( قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی 
و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا همــکاری وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
کــودکان را تــا  کلیــه مــادران فاقــد پوشــش بیمــه ای را طــی دوران بــارداری و شــیردهی و همچنیــن  اجتماعــی مکلــف اســت 

ــه بیمــه ای براســاس آزمــون وســع قــرار دهــد. ــان پنــج ســالگی تحــت پوشــش خدمــات درمــان پای پای
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مــاده 45- شــورای عالــی بیمــه مکلــف اســت راهنمــای بالینــی اســتاندارد پوشــش بیمــه ای خدمــات ســامت زنــان، مــادران 
کــز خصوصــی و دولتــی در قالــب ســطح بنــدی خدمــات بــا لحــاظ نظــام  بــاردار و نــوزادان را از جملــه ماماهــا و پزشــکان در مرا

کثــر تــا شــش مــاه پــس از الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون بــه تصویــب هیــأت وزیــران برســاند. ارجــاع، تدویــن نمایــد و حدا

کارکنــان  مــاده 46- وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مکلــف اســت جهــت آمــوزش دانشــجویان علــوم پزشــکی و 
کیــد بــر اثــرات مثبــت بــارداری و زایمــان طبیعــی، فوایــد فرزنــدآوری،  نظــام ســامت بــا رویکــرد افزایــش رشــد جمعیــت و تأ
ــس از  ــال پ ــک س ــا ی ــر ت کث ــدان، حدا ــد فرزن ــن تول ــه بی ــش فاصل کاه ــن  ــد اول و همچنی ــد فرزن ــا تول ــه ازدواج ت ــش فاصل کاه

الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون، نســبت بــه مــوارد زیــر اقــدام نمایــد:

، اصــاح، تکمیــل و بروزرســانی علمــی متــون و منابــع آموزشــی، در راســتای تبییــن مضــرات مــادی و معنــوی  الــف- تغییــر
ســقط جنیــن، عــوارض اســتفاده از داروهــای ضــد بــارداری، منــع زایمــان غیــر طبیعــی غیرضــروری

کارکنــان و ارائه دهنــدگان آموزش هــای بنــد »الــف« جهــت آمــوزش مراجعیــن در تمامــی بازه هــای  ب- بازآمــوزی و تربیــت 
ســنی بــاروری

پ- پرداخــت فوق العــاده کمــک بــه فرزنــدآوری بــه صــورت افزایــش پلکانــی بــه ازای تولــد فرزنــد اول بــه بعــد در جمعیــت 
ــه ارائه دهنــدگان خدمــات تحــت پوشــش ب

 مــاده 47- وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مکلــف اســت بــا همــکاری دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
کثــر ســه مــاه پــس از الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون، راهنمــای مکتــوب حفــظ، مراقبــت و ســامت جنیــن را بــا رعایــت  حدا
کــز تشــخیصی، بهداشــتی، درمانــی اعــم از دولتــی  ، بــا توزیــع در کلیــه مرا شــاخص ها و مفــاد نقشــه مهندســی فرهنگــی کشــور

و غیردولتــی در اختیــار مــادران قــرار دهــد.

مــاده 48- وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مکلــف اســت بــا بازنگــری دســتورالعمل ها و متــون آموزشــی و 
ترویجــی خــود درجهــت افزایــش بــاروری و ثمــرات بــارداری و زایمــان طبیعــی در ســامت بانــوان، هزینه هــای روحــی، روانــی 
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و اقتصــادی دوران بــارداری را کاهــش دهــد و از القــای هرگونــه تــرس و هــراس نســبت بــه امــر بــارداری، ذیــل عباراتــی از قبیــل 
پرخطــر و ناخواســته در شــبکه بهداشــت، ممانعــت بــه عمــل آورد و از عبــارت "مراقبــت ویــژه" بــه جــای آن هــا اســتفاده کنــد.

و  بیمارســتان ها  در  طبیعــی  زایمــان  امــکان  اســت  مکلــف  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت   -49 مــاده 
زایشــگاه های دولتــی را بــه گونــه ای فراهــم نمایــد کــه بــرای افــراد تحــت پوشــش بیمــه و مراجعیــن فاقــد پوشــش بیمــه ای بــه 
کثــر دو ســال پــس از ابــاغ ایــن قانــون، بــا توجــه بــه  صــورت کامــا رایــگان انجــام و متناســب بــا آمایــش ســرزمینی، ظــرف حدا
کثــر طــی مــدت یــک ســاعت بــا  اســتانداردهای ســطح بنــدی ارائــه خدمــات، ترتیبــی اتخــاذ نمایــد کــه کلیــه زنــان بــاردار حدا

وســیله نقلیــه معمــول بــه خدمــات زایشــگاهی ایمــن و اســتاندارد دسترســی داشــته باشــند.

تبصــره- وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مکلــف اســت نســبت بــه ارتقــاء مهــارت مامایــی کشــور و افزایــش تعــداد 
ــه  ک ــد  ــدام نمای ــه ای اق گون ــه  ــت ب ــد خدم ــه تعه ــف از جمل ــرق مختل ــه ط ــگاه ها ب ــتان ها و زایش ــال در بیمارس ــای فع ماماه
ظــرف دو ســال پــس از الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون بــه ازای هــر دو مــادر در حــال زایمــان یــک مامــا در کل مــّدت فرآینــد 

زایمــان طبیعــی حاضــر باشــد.

مــاده 50- وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مکلــف اســت در راســتای تأمیــن، حفــظ و ارتقــا ســامت مــادر و نــوزاد 
کاهــش ســاالنه پنــج درصــد )5٪( از میــزان زایمــان غیــر طبیعــی نســبت بــه نــرخ کل زایمــان در کشــور تــا رســیدن بــه نــرخ  و 
گــزارش اقدامــات و نتایــج حاصــل را هــر ســه مــاه یکبــار بــه ســتاد  میانگیــن جهانــی، اقــدام بــه اجــرای مــوارد ذیــل نمایــد و 

ملــی جمعیــت ارائــه نمایــد:

الــف- یکپارچــه ســازی سیاســت های ترویــج زایمــان طبیعــی و کاهــش زایمــان غیرطبیعــی در حوزه هــای بهداشــت، درمــان، 
آمــوزش، پژوهــش، غــذا، دارو، خدمــات بیمــه ای و برقــراری ارتبــاط منطقــی بیــن آن هــا

ب- آموزش و فرهنگ سازی برای زایمان طبیعی و آموزش های فردی به مادر باردار و خانواده

کارگروهــی توســط  کیفیــت مهــارت آمــوزی و ارائــه خدمــات مراقبــت بــارداری و زایمــان در قالــب  پ- برقــراری نظــام تضمیــن 
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کارکنــان مرتبــط ماماهــا، پزشــکان و متخصصــان زنــان و زایمــان، اطفــال، بیهوشــی و بقیــه 

از خــروج  اولویــت مناطــق محــروم و ممانعــت  بــا  بــا ســهمیه مناطــق  زایمــان متناســب  و  زنــان  ت- پذیــرش دســتیار 
مناطــق ســهمیه  پذیــرش  زمــان  در  شــده  تعییــن  محــل  از  متخصصــان 

کارانه درجهت افزایش زایمان طبیعی در چهارچوب قوانین و مقررات ث- اصاح تعرفه ها و 

ج- ممنوعیــت پرداخــت بیمــه در مــوارد زایمــان بــه روش جراحــی، خــارج از دســتورالعمل های اباغــی وزارت بهداشــت، 
کــه بیمه گــر قبــل از الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون متعهــد بــه پرداخــت بــوده  درمــان و آمــوزش پزشــکی مگــر در مــواردی 

باشــد.

ــن  ــکی و تأمی ــوم پزش ــگاه های عل ــتان های دانش ــز بیمارس ــا تجهی ــدون درد ب ــای ب ــجم زایمان ه ــم و منس ــعه منظ چ- توس
متخصــص و کاردان و کارشــناس بیهوشــی و ماننــد آن بــه عنــوان جایگزیــن زایمــان بــه روش جراحــی بــه میــزان ســاالنه پنــج 

درصــد )5٪( افزایــش، نســبت بــه ســال پایــه و تأثیرگــذاری آن بــر شــاخص های اعتبارســنجی بیمارســتان ها

الکترونیــک  پرونــده  بــر  زایمــان طبیعــی، مبتنــی  و  فرزنــدآوری  راســتای  بــارداری در  کیفیــت مراقبت هــای  ارتقــای  ح- 
کلیــه بخش هــای بهداشــت و درمــان دولتــی و غیردولتــی، براســاس  یکپارچــه و برخــط ســامت بــا امــکان دسترســی در 

اســتقرار راهنماهــای بالینــی ســامت مــادر و جنیــن و بــا رعایــت ســطح بنــدی خدمــات

کارکنــان بهداشــتی- درمانــی  خ- وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مکلــف اســت نســبت بــه ارزشــیابی عملکــرد 
کارانــه ی  بــارداری و زایمــان طبیعــی و اعمــال آن در  کیفیــت  بــا  ارائــه مراقبــت  بــر حســب میــزان رضایــت مــادران، در 

اقــدام نمایــد. ارائه دهنــدگان خدمــات 

د- وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی موظــف اســت عملکــرد بیمارســتان ها را در زمینــه کاهــش ســاالنه پنــج درصد 
)5٪( از میــزان زایمــان بــه روش جراحــی نســبت بــه نــرخ کل زایمــان بــا رعایــت موازیــن علمــی درجهــت حفــظ ســامت مــادر 

و جنیــن بــه عنــوان پیــش نیــاز اعتباربخشــی بــه بیمارســتان ها قــرار دهــد.
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ذ- وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مکلــف اســت پنــج درصــد )5٪( از بودجه هــای عمرانــی خــود را بــه بهبــود 
کیفیــت محیط هــای زایشــگاهی از نظــر فیزیکــی و بهداشــتی اختصــاص دهــد. از ســال ســوم اجــرای ایــن قانــون پرداخــت 

ســهم هــر زایشــگاه منــوط بــه افزایــش میــزان رضایــت مــادران بــاردار از محیــط فیزیکــی زایشــگاه می باشــد.

مــاده 51- هرگونــه توزیــع رایــگان یــا یارانــه ای اقــام مرتبــط بــا پیشــگیری از بــارداری و کارگذاشــتن اقــام پیشــگیری و تشــویق 
بــه اســتفاده از آن هــا در شــبکه بهداشــتی درمانــی وابســته بــه دانشــگاه های علــوم پزشــکی ممنــوع می باشــد.

کار گذاشــتن  تبصــره- هرگونــه ارائــه داروهــای جلوگیــری از بــارداری در داروخانه هــای سراســر کشــور و شــبکه بهداشــت و 
اقــام پیشــگیری، بایــد بــا تجویــز پزشــک باشــد.

کــه احتمــال برگشــت پذیــری در آن هــا ضعیــف یــا بســیار دشــوار   مــاده 52- عقیــم ســازی دائــم زنــان و مــردان و یــا مــواردی 
کــه بــارداری بــرای مــادر خطــر جانــی دارد یــا  باشــد )همچــون بســتن لوله هــا( ممنــوع اســت. عقیــم ســازی زنــان در مــواردی 
ضــرر مهــم همچــون عــوارض جســمی جــدی یــا حــرج )مشــقت شــدید غیــر قابــل تحمــل( چــه در دوران بــارداری چــه بعــد از 
زایمــان ایجــاد می کنــد و راه دیگــری هــم وجــود نداشــته باشــد و دفــع ضــرر یــا حــرج مذکــور بــا پیشــگیری های موقــت امــکان 

پذیــر نباشــد، از ایــن امــر مســتثنی می باشــد.

وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی موظــف اســت بــا همــکاری دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و ســازمان 
کثــر ســه مــاه پــس از الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون، منطبــق بــر منابــع معتبــر پزشــکی بــا رعایــت  پزشــکی قانونــی حدا
، دســتورالعمل مــوارد و شــیوه های مجــاز در مــوارد مذکــور در صــدر  شــاخص ها و مفــاد نقشــه مهندســی فرهنگــی کشــور

ــا تصویــب وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، اجرائــی نمایــد. ایــن مــاده را تهیــه و ب

کثــر ســه مــاه پــس از الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون،  مــاده 53- وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مکلــف اســت حدا
کارکنــان بهداشــتی درمانــی یــا  کــه پزشــکان و  کلیــه دســتورالعمل های صــادره مرتبــط بــا بــارداری و ســامت مــادر و جنیــن 
کــه جــان مــادر در خطــر باشــد و  کــرده یــا ســوق می دهــد، حــذف نمــوده مگــر مــواردی  مــادران را بــه ســقط جنیــن توصیــه 
کنــد، بــا همــکاری دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب  کــه ممکــن اســت عوارضــی بــرای مــادر یــا جنیــن ایجــاد  ســایر مــواردی را 
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، بــه نحــو ذیــل مــورد بازنگــری قــرار داده، بــه اجــرا  فرهنگــی براســاس شــاخص ها و مفــاد نقشــه مهندســی فرهنگــی کشــور
کنــد: درآورد و بــر آن نظــارت 

1-استانداردســازی چگونگــی تجویــز و عملکــرد پزشــکان و ســایر ارائه دهنــدگان خدمــات، آمــوزش مؤثــر و قانونمنــد آن هــا، 
پایــش و ارزشــیابی عملکــرد و صــدور یــا لغــو مجوزهــای خدمــت مربــوط در اجــرای مفــاد ایــن مــاده؛

2- اصــاح روش هــای غربالگــری و تشــخیصی و عملکــرد مــورد اســتفاده بــرای مــادر و جنیــن درجهــت حفــظ آن هــا و منتفــی 
کاذب نتایــج و تفاســیر آزمایش هــا  کــردن احتمــال خطــر بــرای آن هــا و بــه اســتاندارد روز رســاندن مقادیــر مثبــت و منفــی 
کننــده و انجــام  و تصویربرداری هــا بــا رعایــت شــاخص های بــه روز و اســتانداردهای علمــی و تعییــن مســئولیت تجویــز 

دهنــده خدمــات؛ 

کــز تصویربــرداری عامــل آزمایش هــا و تصویربرداری هــای مجــاز غربالگــری  3- تعییــن آییــن نامــه تصدیــق آزمایشــگاه ها و مرا
ناهنجــاری جنیــن بــا رعایــت شــاخص های بنــد )1( و )2( بــا تبییــن نحــوه ارزشــیابی منظــم از آن هــا و چگونگــی پاســخگویی 

آنان؛

کارکنــان بهداشــتی و درمانــی  تبصــره 1- عــدم ارجــاع مــادر بــاردار بــه غربالگــری ناهنجاری هــای جنیــن توســط پزشــکان یــا 
کــه پزشــک، علــم یــا ظــن قــوی بــه لــزوم ارجــاع  گــردد، مگــر آن  کمــه و یــا پیگــرد آن هــا  تخلــف نیســت و نبایــد منجــر بــه محا

بــرای درمــان مــادر و جنیــن یــا حفــظ جــان مــادر داشــته باشــد.

کــه منجــر بــه حــدوث ســقط یــا ســایر عــوارض بــرای جنیــن و مــادر شــود،  در صــورت ارجــاع مــادر بــاردار بــه غربالگری هایــی 
کــه ارجــاع را بــر پایــه ظــن قــوی علمــی و مبتنــی بــر شــواهد نســبت بــه ناهنجــاری جنیــن،  صرفــًا پزشــک، تنهــا در صورتــی 

بــرای حفــظ جــان مــادر و جنیــن یــا درمــان آن هــا ضــروری تشــخیص داده باشــد، مرتکــب تخلفــی نشــده اســت.

تبصــره 2- از زمــان الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون هرگونــه توصیــه بــه مــادران بــاردار توســط کادر بهداشــت و درمــان یا تشــویق 
یــا ارجــاع از ســوی درمانگــران بــه تشــخیص ناهنجــاری جنیــن مجــاز نبــوده و صرفــًا در قالــب تبصــره )3( ایــن مــاده مجــاز 
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اســت.

تبصــره 3- آزمایــش غربالگــری و تشــخیص ناهنجــاری جنیــن صرفــًا بــه درخواســت یکــی از والدیــن و بــا تشــخیص پزشــک 
متخصــص، مبنــی بــر احتمــال قابــل توجــه نســبت بــه وجــود عارضــه جــدی در جنیــن، یــا خطــر جانــی بــرای مــادر یــا جنیــن 
و یــا احتمــال ضــرر جــدی بــرای ســامت مــادر یــا جنیــن در ادامــه بــارداری مبتنــی بــر منابــع معتبــر علمــی تجویــز می گــردد، 
ــا محتمــل  کــه احتمــال ضــرر آزمایــش غربالگــری و تشــخیص ناهنجــاری حســب مــورد اقــوى از احتمــال ی مشــروط بــه آن 
ضــرر نســبت بــه جنیــن و مــادر نباشــد و همچنیــن والدیــن یــا پزشــک احتمــال عقایــی ســقط در اثــر آزمایــش غربالگــری و 

تشــخیص ناهنجــاری را ندهنــد.

ــا رعایــت اصــول محرمانگــی،  جهــت استانداردســازی، نظــارت، پایــش و ارزشــیابی، ارائــه دهنــده خدمــت موظــف اســت ب
کلیــه مراحــل در  ــا اقــدام را در طــی  ــز ی ، پزشــک، ســایر ارائه دهنــدگان خدمــت، مســتندات و دالیــل تجوی اطاعــات مــادر
پرونــده الکترونیــک ســامت بیمــار و یــا ســامانه مــاده )54( ایــن قانــون ثبــت و بارگــذاری نمایــد. همچنیــن مشــخصات 

ــود. ــت ش ــور ثب ــامانه مذک ــا س ــده ی ــد در پرون ــات بای ــج اقدام ــخ و نتای ــرداری، تاری ــز تصویرب ک ــگاه ها و مرا ــق آزمایش دقی

تبصــره 4- از زمــان الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون، پوشــش هزینــه آزمایش هــا و تصویربرداری هــای مربــوط بــه مــادر و جنیــن 
از ســوی نظــام بیمــه ای اعــم از پایــه و تکمیلــی )خصوصــی و غیرخصوصــی( صرفــًا براســاس ایــن مــاده و در صــورت رعایــت 

مفــاد آن قابــل انجــام اســت.

مــاده 54- وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مکلــف اســت طــی شــش مــاه از الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون، ضمــن 
کلیــه مراجعیــن بــاروری، بــارداری، ســقط و دالیــل آن و زایمــان و نحــوه  اســتقرار ســامانه جامــع نســبت بــه ثبــت اطاعــات 
کــز تصویربــرداری پزشــکی اعــم از دولتــی  کــز درمــان نابــاروری و مرا کــز بهداشــتی، درمانــی، آزمایشــگاه ها، مرا کلیــه مرا آن در 

کنــد. و غیردولتــی بــا رعایــت اصــول محرمانگــی اقــدام 

کــه تــا یــک ســال از الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون در ایــن ســامانه ثبــت  کــز مذکــور در ذیــل ایــن مــاده  تبصــره 1- هــر یــک از مرا
نشــده باشــد یــا اطاعــات مراجعیــن خــود را بــه روزرســانی نکــرده باشــد، در مرحلــه اول بــه اخطــار کتبــی پــس از شــش مــاه و 
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، در مرحلــه ســوم بــه  در صــورت تکــرار در مرحلــه دوم تعلیــق ســه ماهــه و پــس از شــش مــاه از حکــم تعلیــق در صــورت تکــرار
ســلب مجــوز از ســوی مراجــع انتظامــی محکــوم می شــود.

تبصــره 2- وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی موظــف اســت دسترســی مســتقیم بــه ایــن ســامانه را بــرای شــورای 
گــزارش شــش ماهــه مــوارد فــوق را  عالــی انقــاب فرهنگــی و ســتاد ملــی جمعیــت و ســازمان پزشــکی قانونــی فراهــم نمــوده و 

بــه مجلــس شــورای اســامی ارائــه دهــد.

، پایــش، پیشــگیری و  مــاده 55- وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مکلــف اســت برنامــه جامعــی بــرای مهــار
کاهــش ســقط خــود بــه خــودی جنیــن بــه صــورت ادغــام در شــبکه بهداشــت شــامل آمــوزش عمومــی اصــاح ســبک زندگــی 

ــر ســامت جنیــن را اجــراء نمایــد. ــه و داروهــا ب و آســیب های وارده ناشــی از تغذی

مــاده 56- ســقط جنیــن ممنــوع بــوده و از جرائــم دارای جنبــه عمومــی می باشــد و مطابــق مــواد )716( تــا )720( قانــون 
مجــازات اســامی و مــواد ایــن قانــون، مســتوجب مجــازات دیــه، حبــس و ابطــال پروانــه پزشــکی اســت.

کــز  کــه احتمــال بدهــد شــرایط زیــر محقــق می شــود، می توانــد درخواســت ســقط جنیــن را بــه مرا مــادر صرفــًا در مــواردی 
پزشــکی قانونــی تقدیــم نمایــد.

کــز اســتانها مکلفنــد درخواســت های واصلــه را فــورا بــه کمیســیون ســقط قانونــی ارجــاع  کــز پزشــکی قانونــی در مرا کلیــه مرا
نماینــد. ایــن کمیســیون مرکــب از یــک قاضــی ویــژه، یــک پزشــک متخصــص متعهــد و یــک متخصــص پزشــک قانونــی در 
کثــر ظــرف یــک هفتــه تشــکیل می شــود. رأی الزم توســط قاضــی عضــو کمیســیون  اســتخدام ســازمان پزشــکی قانونــی، حدا

بــا رعایــت اصــل عــدم جــواز ســقط در مــوارد تردیــد صــادر می گــردد.

ــار  ــا اعتب ــه یکــی از مــوارد ذیــل مجــوز ســقط قانونــی را ب ــا حصــول اطمینــان نســبت ب ــور ب قاضــی عضــو در کمیســیون مذک
کثــر پانــزده روزه صــادر می نمایــد: حدا

کــه جــان مــادر بــه شــکل جــدی در خطــر باشــد و راه نجــات مــادر منحصــر در ســقط جنیــن بــوده و ســن  الــف- در صورتــی 
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کمتــر از چهــار مــاه باشــد و نشــانه ها و امــارات ولــوج روح در جنیــن نباشــد، جنیــن 

گــر جنیــن ســقط نشــود مــادر و جنیــن هــر دو فــوت می کننــد و راه نجــات مــادر منحصــر در اســقاط  کــه ا ب- در مــواردی 
جنیــن اســت،

ج- چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی، جمیع شرایط زیر احراز شود:

- رضایت مادر

- وجود حرج )مشقت شدید غیرقابل تحمل( برای مادر

ــا نقــص در جنیــن  کــه حــرج مربــوط بــه بیمــاری ی - وجــود قطعــی ناهنجاری هــای جنینــی غیرقابــل درمــان، در مــواردی 
اســت.

- فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر

- فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح

- کمتر از چهار ماه بودن سن جنین.

، بــه ریاســت  تبصــره 1- رأی صــادره ظــرف یــک هفتــه قابــل اعتــراض در شــعبه یــا شــعب اختصاصــی دادگاه تجدیدنظــر
کثــر بایــد ظــرف یــک هفتــه  قاضــی یــا قضــات ویــژه منصــوب رئیــس قــوه قضائیــه در ایــن امــر می باشــد و دادگاه مذکــور حدا

کنــد. تصمیــم خــود را اعــام 

تبصــره 2- بیمارســتان های مــورد تأییــد پزشــکی قانونــی موظفنــد در مــوارد مجــاز ســقط، منحصــرا پــس از دســتور قاضــی و 
کننــد و اطاعــات مربــوط را بــا رعایــت اصــول محرمانگــی  احــراز عــدم امــارات و نشــانه های ولــوج روح ســقط جنیــن را اجــرا 

در پرونــده الکترونیــک ســامت بیمــار و یــا ســامانه مــاده )54( ایــن قانــون ثبــت و بارگــذاری نماینــد.

کلیــه مراحــل درخواســت ســقط تــا نتیجــه آن، اعــم از دالیــل  تبصــره 3- ســازمان پزشــکی قانونــی اطاعــات مربــوط بــه 
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درخواســت دهنــده، اعضــای کمیســیون صــدور یــا عــدم صــدور مجــوز و دلیــل صــدور مجــوز را بــا رعایــت اصــول محرمانگــی 
ــا ســامانه مــاده )54( ایــن قانــون ثبــت و بارگــذاری می کنــد و اطاعــات آن را هــر  در پرونــده الکترونیــک ســامت بیمــار و ی

ســال در اختیــار مجلــس شــورای اســامی و شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی قــرار می دهــد.

تبصــره 4- چنانچــه پزشــک یــا مامــا یــا دارو فــروش، خــارج از مراحــل ایــن مــاده وســایل ســقط جنیــن را فراهــم ســازند 
ــون مجــازات اســامی )کتــاب پنجــم -  ــر مجــازات مقــرر در مــاده )624( قان ــه ســقط جنیــن نماینــد عــاوه ب ــا مباشــرت ب ی

تعزیــرات و مجازات هــای بازدارنــده(، پروانــه فعالیــت ایشــان ابطــال میشــود. تحقــق ایــن جــرم نیازمنــد تکــرار نیســت.

مــاده 57- قــوه قضائیــه موظــف اســت بــا همــکاری وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و ســایر دســتگاه های مرتبــط 
کثــر ظــرف ســه مــاه پــس از الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون، برنامــه و تمهیــدات قانونــی الزم بــرای پیشــگیری و مقابلــه بــا  حدا

ســقط غیرقانونــی جنیــن و پیشــنهاد اصــاح مقــررات مراجــع ذی صــاح مرتبــط را تهیــه و اعــام نمایــد.

ــوز از وزارت  ــتانی دارای مج ــی بیمارس ــز درمان ک ــه مرا ــرای عرض ــط ب ــن فق ــقط جنی ــج در س ــای رای ــع داروه ــاده 58- توزی م
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در داروخانه هــای آن هــا مجــاز اســت. هرگونــه خریــد، فــروش و پخــش داروهــای 
، خــارج از ســامانه ردیابــی و رهگیــری فرآورده هــای دارویــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و نگهــداری  مذکــور
و حمــل ایــن داروهــا بــدون نســخه پزشــک جــرم اســت و مشــمول مجازات هــای تعزیــری درجــه ســه تــا شــش موضــوع مــاده 

)19( قانــون مجــازات اســامی مصــوب 1392/2/1 میشــود.

 مــاده 59- وزارت اطاعــات و ســایر دســتگاه های امنیتــی مکلفنــد بــا همــکاری وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
ــامانه های  ــق س ــط، از طری ــتگاه های ذی رب ــایر دس ــی و س ــکی قانون ــکی و پزش ــام پزش ــازمان های نظ ــی و س ــروی انتظام نی
گــزارش مردمــی متخلفــان فــروش داروهــای ســقط، مشــارکت در ســقط غیــر قانونــی، تارنماهــا و بســترهای مجــازی  موجــود 
کارکنــان بهداشــتی و درمانــی خــارج از ضوابــط،  کننــده در ســقط، توصیه هــای  کــز و افــراد مشــارکت  کننــده مرا معرفــی 
عناصــر ترویــج دهنــده ســقط غیرقانونــی را شناســایی و بــه عنــوان ضابــط قضائــی، مــوارد را بــه مراجــع قضائــی اعــام نماینــد.

کننــده در ســقط  کــز مشــارکت  کننــده افــراد و مرا مــاده 60- فعالیــت مدیــران و عوامــل مؤثــر در بســترهای مجــازی معرفــی 
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غیرقانونــی جنیــن ممنــوع اســت و حســب مــورد متخلفــان از ایــن حکــم عــاوه بــر مجــازات تعزیــری درجــه پنــج موضــوع 
مــاده )19( قانــون مجــازات اســامی، بــه پرداخــت جــزای نقــدی معــادل دو تــا پنــج برابــر عوائــد حاصــل از ارتــکاب جــرم 

محکــوم می شــوند.

کــه  مــاده 61- ارتــکاب گســترده جنایــت علیــه تمامیــت جســمانی جنیــن بــه قصــد نتیجــه بــا علــم بــه تحقــق آن، بــه گونــه ای 
موجــب ورود خســارت عمــده بــه تمامیــت جســمانی جنین هــا یــا مــادران در حــد وســیع گــردد، مشــمول حکــم مــاده )286( 

قانــون مجــازات اســامی مصــوب 1392/2/1 می گــردد.

تبصــره 1- هــرگاه دادگاه از مجمــوع ادلــه و شــواهد قصــد ایــراد خســارت عمــده در حــد وســیع و بــا علــم بــه مؤثــر بــودن 
اقدامــات انجــام شــده را احــراز نکنــد و جــرم ارتکابــی مشــمول مجــازات قانونــی دیگــری نباشــد، بــا توجــه بــه میــزان نتایــج 

ــا شــش محکــوم می شــود. زیانبــار جــرم، مرتکــب بــه حبــس تعزیــری درجــه پنــج ی

تبصــره 2- هرکــس بــه هــر عنــوان بــه طــور گســترده دارو، مــواد و وســائل ســقط غیــر قانونــی جنیــن را فراهــم و یــا معاونــت و 
 مباشــرت بــه ســقط غیــر قانونــی جنیــن بــه طــور وســیع نمایــد و یــا در چرخــه تجــارت ســقط جنیــن فعــال و یــا مؤثــر باشــد
کــه مشــمول حکــم ایــن مــاده نباشــد، عــاوه بــر مجــازات تعزیــری درجــه دو، بــه پرداخــت جــزای نقــدی معــادل  در صورتــی 

دو تــا پنــج برابــر عوائــد حاصــل از ارتــکاب جــرم محکــوم می گــردد.

تبصــره 3- امــوال و وســائل حاصــل از ارتــکاب جــرم مصــادره شــده و عوائــد آن بــه همــراه جــزای نقــدی دریافتــی، بــه حســاب 
خزانــه واریــز شــده و پــس از درج در بودجــه ســنواتی، در اختیــار وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی قــرار می گیــرد 

گــردد. تــا درجهــت درمــان نابــاروری هزینــه 

کثــر ظــرف یــک ســال پــس از الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون، برنامه ریــزی جامــع در  مــاده 62- دولــت مکلــف اســت حدا
کیفــی و کمــی جمعیــت در راســتای بندهــای )9(، )10(، )11( و )13(  حــوزه مهاجــرت داخــل و خــارج از کشــور بــا هــدف ارتقــا 

ــد. ــاغ نمای ــه دســتگاه های ذی ربــط اب ــه و جهــت اجــرا ب کلــی جمعیــت ارائ سیاســت های 



57قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

کــردن طرح هــای حمایتــی ایــن قانــون، بــا توجــه بــه  کــم جمعیــت و هدفمنــد  مــاده 63- بــه منظــور تهیــه نقشــه روزآمــد ترا
، مکلــف اســت بــا همــکاری مرکــز آمــار ایــران و اداره  ، ســازمان ثبــت احــوال کشــور کندگــی خانواده هــا در ســطح کشــور پرا
کل مهاجریــن و اتبــاع خارجــی نســبت بــه تولیــد و انتشــار آمارهــای مهاجــرت بــر حســب فــرد و خانــواده بــر پایــه داده هــای 
، بــه صــورت ســاالنه و همچنیــن تهیــه ســازوکار افــزودن ثبــت رویدادهــای حیاتــی و  مکانــی پایــگاه اطاعــات جمعیــت کشــور

تغییــرات نشــانی اتبــاع خارجــی کشــور بــه پایــگاه اطاعــات جمعیــت کشــور اقــدام نمایــد.

تبصــره- ســازمان ثبــت احــوال کشــور بــا همــکاری وزارت امــور خارجــه مکلــف بــه حفــظ و ارتقــای کیفیــت ســامانه ثبــت تغییــر 
نشــانی و دســترس پذیــر نمــودن آن بــرای همــه ایرانیــان در ســطح جهانــی اســت.

کلیــه تعهــدات ناشــی از  گــزارش  کثــر تــا یــک ســال پــس از ابــاغ ایــن قانــون  مــاده 64- وزارت امــور خارجــه مکلــف اســت حدا
معاهــدات بیــن المللــی مرتبــط بــا مســائل جمعیتــی کشــور را بــه مجلــس شــورای اســامی و شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
کلیــه عملکردهــای ضدجمعیتــی نهادهــای  کــه زمینــه  ارائــه و بــا کمــک نهادهــای ذی ربــط تدابیــر و اقداماتــی انجــام دهــد 

گــردد. بیــن المللــی در کشــور بــر طــرف 

مــاده 65- رعایــت ضوابــط اباغــی ســازمان پدافنــد غیــر عامــل از ســوی دســتگاه های اجرائــی پــس از اعــام آزمایــش مــواد 
و فرآورده هــای غذایــی و وارداتــی و محصــوالت تراریختــه، مــوارد حملــه زیســتی، آالینده هــای محیطــی و عوامــل شــیمیایی 

تشعشــعات و آلودگــی امــواج نســبت بــه اختــاالت بــاروری یــا جنســی، توســط مراجــع ذی ربــط، الزامــی اســت.

تبصــره- ســازمان پدافنــد غیرعامــل موظــف اســت دســتورالعمل اجرائــی ایــن مــاده را بــا همــکاری دســتگاه های ذی ربــط 
، جهــت اجــرا ابــاغ نمایــد. تدویــن نمــوده و پــس از تصویــب در کمیتــه دائمــی پدافنــد غیرعامــل کشــور

مــاده 66- نیروهــای مســلح بــا اســتفاده از ظرفیــت و امکانــات دســتگاه های اجرائــی و ســازمان های ذی ربــط خــود در 
زمینــه ارائــه خدمــات بهداشــتی، ســامت بــاروری، درمــان نابــاروری، افزایــش ازدواج، کاهــش طــاق و اعطــای مشــوق های 

کارکنــان نیروهــای مســلح و خانــواده آنــان، بازنشســتگان و بســیجیان اقــدام نماینــد. فرزنــدآوری ویــژه 
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مــاده 67- دســتگاه های اجرائــی منــدرج در مــاده )5( قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری می تواننــد تکالیــف خــود در ایــن 
قانــون را از طریــق تفاهمنامــه و عقــد قــرارداد بــا ســازمان بســیج مســتضعفین بــه اجــرا برســانند.

مــاده 68- بــه منظــور حمایــت از ازدواج جوانــان، بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران مکلــف اســت از محــل پس انــداز 
کــه بیشــتر از چهــار ســال از تاریــخ  کلیــه زوج هایــی  و جــاری قرض الحســنه نظــام بانکــی، تســهیات قرض الحســنه ازدواج بــه 
کنــد. تســهیات  کنــون تســهیات ازدواج دریافــت نکــرده انــد بــا اولویــت نخســت پرداخــت  عقــد ایشــان نگذشــته باشــد و تا
قرض الحســنه بــرای هــر یــک از زوج هــا در ســال 1400 هفتصــد میلیــون )700٫000٫000( ریــال و بــا دوره بازپرداخــت ده ســاله 

اســت.

کاهــش ســن ازدواج، بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت تســهیات قرض الحســنه  تبصــره 1- بــه منظــور 
ازدواج بــرای زوج هــای زیــر بیســت و پنــج ســال و زوجه هــای زیــر بیســت و ســه ســال واجــد شــرایط دریافــت تســهیات 

ــال افزایــش دهــد.  ــا ســقف یــک میلیــارد )1٫000٫000٫000( ری ازدواج را ت

ــا ســهم فــرد از  ــا یــک ضامــن و ســفته و ی تبصــره 2- بانک هــا بایــد بــرای ضمانــت صرفــًا یکــی از ســه مــورد اعتبــار ســنجی ی
ــد. ــت بپذیرن ــه ضمان ــه منزل ــا را ب ــدی یارانه ه ــاب هدفمن حس

کارکنــان ذی ربــط  کلیــه مدیــران و  مســئولیت حســن اجــرای حکــم ایــن مــاده بــه عهــده بانــک مرکــزی و بانک هــای عامــل و 
می باشــد. عــدم پرداخــت یــا تأخیــر در پرداخــت تســهیات تخلــف محســوب شــده و قابــل پیگیــری در مراجــع ذی صــاح 
می باشــد. همچنیــن تمامــی بانک هــا موظفنــد بــه صــورت ماهانــه تعــداد تســهیات قرض الحســنه ازدواج پرداختــی و 

کننــد. تعــداد افــراد در نوبــت دریافــت ایــن تســهیات را بــه صــورت عمومــی اعــام 

تبصــره 3- مبلــغ بیســت هــزار میلیــارد )20٫000٫000٫000٫000( ریــال از منابــع ایــن مــاده بــرای تأمیــن جهیزیــه بــا کاالی ایرانــی 
بــه ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره( اختصــاص می یابــد. زوجیــن می تواننــد بــه جــای اســتفاده از تســهیات موضــوع ایــن 
کننــد  مــاده، از ایــن تســهیات حســب مــورد بــه همــان میــزان، تمــام یــا بخشــی از تســهیات خــود را از ایــن طریــق دریافــت 

و بــه مصــرف برســانند.
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تبصــره 4- از ســال 1401 بــه بعــد، حداقــل بــه انــدازه نــرخ تــورم ســاالنه بــه مبالــغ موضــوع ایــن مــاده و تبصره هــای آن اضافــه 
ــردد. می گ

ــون برنامــه  مــاده 69- بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت در راســتای اجــرای بنــد )چ( مــاده )102( قان
پنــج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران از طریــق بانک هــای عامــل مبلــغ نــه 
هــزار میلیــارد )9٫000٫000٫000٫000( ریــال از منابــع ســپرده های پس انــداز و جــاری قرض الحســنه نظــام بانکــی بــه تفکیــک 
( بــا بازپرداخــت  نســبت بــه پرداخــت تســهیات قرض الحســنه ودیعــه یــا خریــد یــا ســاخت مســکن )بنــا بــه درخواســت خانــوار
کــه در ســال 1399 بــه بعــد صاحــب فرزنــد ســوم بــه بعــد شــده یــا  کثــر بیســت ســاله بــرای خانواده هــای فاقــد مســکن  حدا

می شــوند بــه میــزان یــک میلیــارد و پانصــد میلیــون )1٫500٫000٫000 ( ریــال اقــدام نمایــد.

ــعه،  ــم توس ــاله شش ــج س ــه پن ــون برنام ــاده )102( قان ــد )چ( م ــرای بن ــتای اج ــت در راس ــف اس ــزی مکل ــک مرک ــره 1- بان تبص
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران از طریــق بانک هــای عامــل مبلــغ چهــار هــزار و ششــصد میلیــارد

)4٫600٫000٫000٫000( ریــال از منابــع ســپرده های پس انــداز و جــاری قرض الحســنه ودیعــه یــا خریــد یــا ســاخت مســکن )بنــا 
کثــر ده ســاله بــرای خانواده هــای فاقــد مســکن بــه شــرح ذیــل اقــدام نمایــد: ( بــا بــاز پرداخــت حدا بــه درخواســت خانــوار

الــف- خانوارهــای صاحــب دو فرزنــد تــا ســقف دو هــزار میلیــارد )2٫000٫000٫000٫000( ریــال بــه هــر خانــواده بــه میــزان یــک 
میلیــارد )1٫000٫000٫000( ریــال

ب- خانوارهــای صاحــب یــک فرزنــد تــا ســقف یــک هــزار و ششــصد میلیــارد )1٫600٫000٫000٫000( ریــال بــه هــر خانــواده بــه 
میــران هشــتصد میلیــون )800٫000٫000( ریــال

پ- خانوارهــای دو نفــره )زوج و زوجــه( تــا ســقف هــزار میلیــارد )1٫000٫000٫000٫000( ریــال بــه هــر خانــواده بــه میــزان پانصــد 
میلیــون )500٫000٫000( ریــال.

تبصره 2- از سال 1401 به بعد، حداقل به اندازه نرخ تورم ساالنه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره )1( آن اضافه می گردد.
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ماده 70- اجرای احکام این قانون در ارتباط با نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری� منوط به اذن ایشان می باشد.

مــاده 71- مســتنکفین از اجــرای ایــن قانــون، عــاوه بــر جبــران خســارات وارده و اعمــال مجــازات موضــوع مــاده )9( قانــون 
رســیدگی بــه تخلفــات اداری بــه مجــازات حبــس یــا جــزای نقــدی درجــه چهــار یــا پنــج موضــوع مــاده )19( قانــون مجــازات 

اســامی مصــوب 1392/2/1 محکــوم می شــوند.

اجــرای  کشــوری مصــوب 1386/7/8 چنانچــه در  قانــون مدیریــت خدمــات   )71( مــاده  تبصــره 1- مقامــات موضــوع 
 احــکام ایــن قانــون ناظــر بــه وظایــف خــود اهمــال، تــرک فعــل یــا ممانعــت نماینــد، عــاوه بــر مجــازات صــدر ایــن مــاده بــه
ــون مجــازات اســامی مصــوب 1392/2/1(  ــزده ســال محرومیــت از حقــوق اجتماعــی )موضــوع مــاده )26( قان ــا پان پنــج ت

محکــوم می شــوند.

تبصــره 2- ســازمان بازرســی کل کشــور و نهادهــای امنیتــی در حــوزه نظارتــی خویــش مکلفنــد مســتنکفین از اجــرای ایــن 
قانــون را شناســایی نمــوده و بــه مراجــع قضائــی معرفــی نماینــد. در اجــرای ایــن حکــم مقــام قضائــی مکلــف اســت نســبت 

کنــد. گزارشــهای واصلــه و شــکوائیه های مردمــی رســیدگی  بــه 

ــون برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی  ــور در مــاده )29( قان تبصــره 3- دســتگاه های مذک
ــزارش عملکــرد شــش ماهــه بــه ســتاد ملــی جمعیــت می باشــند. ســتاد ملــی  گ ــه  ــه ارائ جمهــوری اســامی ایــران، مکلــف ب
جمعیــت موظــف اســت گــزارش شــش ماهــه خــود را بــه مجلــس شــورای اســامی و شــورای عالــی انقــاب فرهنگی ارائــه دهد. 
ــه پیشــنهاد  ــا موضــوع جمعیــت در دســتگاه ها را ب ــار مرتبــط ب ــون، اعتب دولــت مکلــف اســت از ســال دوم اجــرای ایــن قان
ســتاد ملــی جمعیــت براســاس میــزان عملکــرد آن دســتگاه ها در ســال های قبــل در الیحــه بودجــه ســنواتی پیشــنهادی بــه 

مجلــس شــورای اســامی درج نمایــد.

تبصــره 4- اشــخاص حقیقــی و حقوقــی موضــوع مــاده فــوق عــاوه بــر مجــازات صــدر مــاده بــه ابطــال موقــت پروانــه فعالیــت 
مرتبــط بــا جــرم، بیــن ســه تــا پنــج ســال توســط دادگاه نیــز محکــوم خواهنــد شــد.
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تبصــره 5- رســیدگی قضائــی موضــوع ایــن مــاده مانــع از رســیدگی دیــوان عدالــت اداری و هیأت هــای رســیدگی بــه تخلفــات 
اداری نمی باشــد.

مــاده 72- دولــت مکلــف اســت جهــت اجــرای احــکام ایــن قانــون، بودجــه الزم را در قوانیــن بودجه ســنواتی و در ردیف های 
مشــخص از محــل درآمدهــای ذیــل بــر حســب نیــاز تأمین و اختصــاص دهد:

1- اعتبارات هزینه ای:

کلیــه دســتگاه ها، نهادهــا و موسســات موضــوع مــاده )29( قانــون برنامــه  الــف- یــک درصــد )1٪( از اعتبــارات بودجــه 
ــه  ــه ب ک ــون بودجــه  پنــج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران و منــدرج در قان
نحــوی از انحــا از اعتبــارات دولتــی اســتفاده می کننــد بــه اســتثناء فصــول )1(، )4( و )6( هزینــه ای و شــرکت های زیــان ده.

ب- یک درصد )1٪( از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده

پ- یــک درصــد )1٪( از اعتبــارات جــدول هدفمنــدی یارانه هــا ت- مبلــغ ســه درصــد )3٪( از محــل موضــوع مابــه التفــاوت 
نــرخ ارز

ث- ده درصــد )10٪( منابــع حاصــل از اجــرای مــاده )37( قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت )2(، )مالیــات 
ســامت(

ــه  ــته ب ــی وابس ــات انتفاع ــا و مؤسس ــی، بانک ه ــرکت های دولت ــاری ش ــای ج ــم هزینه ه ــک دوازده ــد )2٪( از ی ج- دو درص
کــه ســودده و فاقــد زیــان انباشــت هســتند. دولــت 

چ- صد درصد )100٪( از محل افزایش بیست درصدی جرایم تخلفات رانندگی

کــه بایــد بــه صاحبــان حــق رد شــود  ح- هفتــاد درصــد )70٪( از درآمــد اجــرای اصــل )49( قانــون اساســی؛ بــه غیــر از اموالــی 
و یــا در اختیــار ولــی فقیــه اســت.
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خ- منابع حاصل از جریمه های مذکور در متن این قانون

کــه تحــت هــر عنوانــی بــه  د- اعتبــارات مرتبــط بــا توزیــع عمــوم اقــام پیشــگیری از بــارداری، عقیــم ســازی و ســایر مــواردی 
کنتــرل جمعیــت منجــر می شــده اســت.

گاز مصرفــی واحدهــای تولیــد  - صــد در صــد )100٪( درآمــد حاصــل از افزایــش نهصــد )900( ریــال بــه تعرفــه هــر متــر مکعــب  ز
کننــده فــوالد

- صــد درصــد )100٪( درآمــد حاصــل از افزایــش هــزار )1000( ریــال بــه ازای هــر متــر مکعب فروش آب شــرب شــهری مشــترکان  ر
پــر مصــرف آب از طریــق شــرکت های آبفــای شــهری و واریــز بــه حســاب خزانــه

کاال، تجهیزات و داروهای قاچاق - صد درصد )100٪( درآمد حاصل از افزایش سه برابری جرایم مربوط به  ز

گران فروشی س- صد درصد )100٪( جرایم تعزیرات حاصل از احتکار و 

ش- کاربــر بســته های ارائــه دهنــده خدمــات مخابراتــی عــاوه بــر قیمــت هــر پیامــک مبلــغ ده )10( ریــال از اســتفاده کننده 
گیــرد. خدمــات مذکــور دریافــت و جــزء منابــع ایــن قانــون قــرار 

2- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای_عمرانی:

مبلــغ ســه درصــد )3٪( از محــل اعتبــارات تملــک دارایی هــای ســرمایه ای بابــت احــداث، تکمیــل و تجهیــز طرح هــای 
ــون ــن قان ــا ای ــط ب ــات مرتب ــزات و امکان ــی و تجهی تحقیقات

تبصــره 1- اجــرای احــکام ایــن قانــون در ســال 1400 در چهارچــوب مــوارد پیش بینــی شــده در قانــون بودجــه ســال 1400 کل 
کشــور خواهــد بــود.

تبصــره 2- اجــرای تکالیــف منــدرج در مــواد ایــن قانــون از محــل منابــع حاصلــه از بنــد »الــف« اعتبــارات هزینــه ای موضــوع 
ایــن مــاده بــه شــرح ذیــل اســت و در همــان حــد محــدود خواهــد شــد:
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١- مواد )20( و )22( جمعا ده درصد )٪10( 

2- مواد )28(، )30( و )41( هر کدام پنج درصد )٪5( 

3- ماده )24( سی درصد )٪30( 

4- ماده )46( یک درصد )٪1( 

5- ماده )50( چهار درصد )٪4(

تبصره 3- تسهیات بانکی موضوع مواد )10(، )68( و )69(، منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود.

تبصره 4- کلیه اعتبارات مذکور در این ماده در چهارچوب تبصره های فوق، صددرصد )100٪( تخصیص می یابد.

مــاده 73- بــه موجــب ایــن قانــون، قانــون تنظیــم خانــواده و جمعیــت مصــوب 1372/2/26 بــا اصاحــات و الحاقــات بعــدی 
آن و مــاده واحــده قانــون ســقط درمانــی مصــوب 1384/3/10  و محدودیت هــای مربــوط بــه تعــداد فرزنــد در بنــد )4( مــاده 

)68( قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و مــاده )86( قانــون تأمیــن اجتماعــی مصــوب 1354/4/3 نســخ می گــردد.

کشــور مکلفنــد ظــرف دو مــاه پــس از الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون، بــه بازنگــری و  تبصــره- کلیــه دســتگاه های اجرائــی 
اصــاح مقــررات و آییــن نامه هــا و ضوابــط اداری و مالــی و اســتخدامی مرتبــط براســاس احــکام ایــن قانــون درجهــت افزایــش 

گــزارش عملکــرد خــود را بــه مجلــس و نهادهــای ذی ربــط ارائــه نماینــد. فرزنــدآوری اقــدام و 

قانــون فــوق مشــتمل بــر هفتــاد و ســه مــاده و هشــتاد و یــک تبصــره، در جلســه مــورخ بیســت و چهــارم مهــر مــاه یــک هــزار 
و چهارصــد کمیســیون مشــترک طــرح جوانــی جمعیــت و حمایــت از خانــواده مجلــس شــورای اســامی طبــق اصــل هشــتاد 
گردیــد و پــس از موافقــت مجلــس بــا اجــرای آزمایشــی آن بــه مــدت هفــت ســال در  و پنجــم )85( قانــون اساســی تصویــب 

تاریــخ 1400/8/10 بــه تأییــد شــورای نگهبــان رســید.
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