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 مقدمه*
  

به حدّ جانشینی است در ایران زیر نرخ فرزندآوریو کند کاهشی خود را طی میروند رشد جمعیت کشور حدود دو دهه است که   

 فرزنداجتماعی و فرهنگی  ،کاستن از موانع اقتصادیزم برای تریی  به فرزند آوری و های النحوی که در صورت عدم تحقق مشوق

 نوضعیتی که هم اکنو رو خواهد شد؛سالمندی روبه ای نزدیک جمعیّت کشور با بحراندر آیندهنرخ موالید، جلوگیری از کاهش آوری و 

 وقوع زا جلوگیری و فرزندآوری موانع رفع برای برخوردار شده است. هم بیشتری حساسیت و اهمیتاز  با توجه به شرایط اپیدمی کرونا

ها در این زمینه هدفمند و یکی از مهمترین اولویت است نیاز مردم و مسئوالن مؤثر تصمیمات و اقدام به کشور در جمعیّتی بحران

ه میزان سهمی که در الیحه ب های جمعیتی کشور است وشدن سیاستمناس  جهت اجرایی مالیریزی دقیق و تامین کردن و بودجه

  برد.پی توان به اهمیت این ابعاد در نگاه مسئوالن اجرایی کشورشود میبودجه به ابعاد مختلف این موضوع داده می

 

 
 

  جمعیت و فرزند آوری افزایش هایدر ارتباط با سیاست 1400نقاط قوت بودجه *

 برداشته جلو به رو گامی و فرزندآوری جمعیت موضوع به توجه حیث از الیحه این دهدکهمی نشان 1400 بودجه الیحه به نگاهی

 : 1عبارتند از فرزندآوری حوزه در 1400 سال بودجه الیحه مثبت نکات مهمترین است.

 

 مربوط هایفعالیت هماهنگی» فعالیت شرح به اعتبار اختصاص فرهنگی انقالب عالی شورای در جمعیت ستاد تشکیل به توجه با 

 از حمایت راستای در نیز جوانان و ورزش وزارت این بر عالوه. گرددمی ارزیابی مثبت و بوده راستا این در «جمعیت تعالی به

با . است کرده دریافت اعتبار ریال میلیارد 12 جمعیت، کلی هایسیاست راستای در جوان هایزوج فرزندآوری و سازیفرهنگ

مناس   اتخاذ تدابیر»، «9» بند « پ»ذیل بند  6/1399/ 16ت ورزش و جوانان مصوب در قانون شرح وظایف وزار توجه به اینکه

های اجرایی تمامی دستگاه های جوان با استفاده از ظرفیتفرهنگ فرزندآوری در زوجبرای تسهیل تشکیل خانواده و ترویج 

اعتبار به آن را باید در راستای اجرای این وظیفه دانست  وظایف این وزارتخانه دیده شده است، اختصاص وجز «ذیربط و خیرین

 و مثبت تلقی کرد.

                                                           
. اعتبارات مرتبط با موضوع حمایت از فرزندآوری و جمعیت در قوانین بودجه 32کل کشور  1400بررسی الیحه بودجه سال (، 1399) باجالناکرم و ارحامی آسیه  . 1

 13/10/99های مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهش 17330 ، گزارش شمارهسنواتی

درصدی اعتبار برنامه 15رشد 
كمك به اجرای سیاست های »

«جمعیتی كشور

توجه به سیاست های جمعیتی 
كشور از محل درآمدهای حاصل از 

هدفمندی یارانه ها

ه اعطای وام ودیعه مسکن به خانواد
1400و 1399هایی كه در سال 

صاحب فرزند سوم خود شده یا می
شوند

پرداخت وام قرض الحسنه درمان 
زوج های نابارور

اختصاص اعتبار به وزارت ورزش و
جوانان برای فرهنگ سازی در 

خصوص فرزندآوری زوج های جوان 
در راستای سیاست های جمعیتی

رای اختصاص اعتبار به دبیرخانه شو
عالی انقالب فرهنگی در راستای 
هماهنگی فعالیت های مربوط به 

تعالی جمعیت برای اولین سال
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 های مجلساز نظر مرکز پژوهش و فرزندآوری در خصوص جمعیت 1400مل بودجه أها و نکات قابل تچالش*

های گذشته گامی به جلو گرچه نسبت به سال 1400الیحه بودجه  ،های مجلس شورای اسالمیکارشناسان مرکز پژوهش از نظر

موارد  توان بهاز جمله می دهدمی نشان زمینه این در نیز را تأملی قابل نکات و هاچالش شده بینیپیش اعتبارات بررسی ،است

 زیر اشاره کرد:

 خانوار فرزندآوری و باروری سالمت برنامه اجرای ذیل اقدامات در ابهام 

 طبیعی زایمان فرانشیز اعتبار درصدی 40 كاهش  

 ناباروری درمان اعتبار درصدی 40 كاهش 

لت دو 97سال قانون بودجه  17تبصره « ز»بند « 2»و جزء  96تبصره بودجه سال « ه»ین در حالی است که بر اساس جزء ا 

ای با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور که به نامهیینآمکلف است در قال  

 هد.مشمول بیمه پایه سالمت قرار د ن بیماران نازایی رارسد بخش دارویی و درماتصوی  هیئت وزیران می

 روستایی مهد در گرم غذای وعده یك كمك هزینه مربوط به اعتبار درصدی 47 كاهش 

 .شودنمی ارزیابی مثبت کاهش این جاری، سال طی خوراکی قیمت کاالهای و تورم نرخ افزایش به توجه با 

 سوءتغذیه دارای كودكان تغذیه كمك هزینه مربوط به اعتبار درصدی 27كاهش  

 .شودنمی ارزیابی مثبت کاهش این جاری، سال طی خوراکی قیمت کاالهای و تورم نرخ افزایش به توجه با

 امداد كمیته پوشش تحت كودكان سوءتغذیه رفع مربوط به اعتبار درصدی 56 كاهش  

 .شودکننده محسوب می با توجه به افزایش نرخ تورم و کاالهای اساسی در کشور نگران

 فرهنگی به ویژه نهادهای ذیل فرزندآوری پیرامون سازی فرهنگ و راهبری حوزه در مشخص برنامه فقدان 

 1.اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت و صداوسیما
 

 زایمان فرانشیز ناباروری، درمان باردار، زنان خانوار، آموزش فرزندآوری و باروری سالمت عنوان تحت متنوعی اعتبارات اختصاص

 ذیل اقداماتی چه دقیقا   که آورد خواهد پیش را سؤال این جمعیتی هایاجرای سیاست به کمک برنامه از مجزا صورت به طبیعی

 اجرای به برنامه کمک ذیل هایفعالیت شرح دقیق ذکر عدم. پذیردمی صورت کشور جمعیتی هایسیاست به اجرای کمک برنامه

 2.است زمینه این در شفافیت فقدان معنایبه  جمعیتی هایسیاست

میلیارد تومان در الیحه  120به  99میلیارد تومان در سال  200طبیعی و درمان ناباروری از  فرانشیز زایمان فعالیت شرح اعتبار

تقابل با دهد که در جهت منفی و کدام از این موارد نشان می درصدی را در هر 40تغییریافته که کاهش  1400بودجه سال 

 های کلی جمعیت قرار دارد.سیاست

 1400* نظر کارشناسان در باره الیحه بودجه 

 به که است مسکن ودیعه وام آن ترینمهم که است داده دولت یکی، دو اقدام خوب در الیحه بودجه انجاماز نظر کارشناسان 

 دارد از جمله:  هم ایراداتی اما شود،می مربوط فرزندآوری حوزه
 

                                                           
بودجه  نیدر قوان تیو جمع یاز فرزندآور تی. اعتبارات مرتبط با موضوع حما32کل کشور  1400بودجه سال  حهیال ی( ، بررس1399ارحامی آسیه و اکرم باجالن).  1

 13/10/99 ،یاسالم یمجلس شورا های مرکز پژوهش 17330گزارش شماره  ،یسنوات
بودجه  نیدر قوان تیو جمع یاز فرزندآور تی. اعتبارات مرتبط با موضوع حما32کل کشور  1400بودجه سال  حهیال ی( ، بررس1399ارحامی آسیه و اکرم باجالن).  2

 13/10/99 ،یاسالم یمجلس شورا های مرکز پژوهش 17330گزارش شماره  ،یسنوات
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  ودیعه مسکن: وام 

 

هر خانواده مستأجری که فرزند سومش به دنیا بیاید، وام ودیعه مسکن به  ، 1400الیحه بودجه  16تبصره  "بند هـ"بر اساس 

  .گیردمیلیون تومانی تعلق می 70
 

 مصادیق محورها

 رایب شده گرفته نظر در بودجه بودن ناکافی

 دهی پوشش و نفره 5 هایخانواده مسکن

 هدف جمعیت درصد 7 فقط

 دارای متقاضیان از)!(  نفر هزار 3 حدود )یعنی درصد 7 برای تنها قشر این شده برایمیلیارد تومان بودجه در نظر گرفته 210

نفره اضافه  5های سال به تعداد خانواده هزار مورد است و هر 42ها این خانواده تعداد که حالی در  است کافی شرایط این

  1.است الزم بودجه تومان میلیارد هزار 3 قشر این کامل پوشش برای شود،می

 نفر به باال 5به رسمیت نشناختن خانوارهای 
اب حسآید بهنیا میای که مستأجر است و فرزند چهارمش به دخانواده.نفره شامل این بودجه شدند 5های تنها خانواده

 2نیامده است 

 4لزوم افزایش بودجه وام ودیعه مسکن به 

 میلیارد تومان 200هزار و 

های مستأجری که فرزند سومشان به دنیا دنبال افزایش جمعیت است با احتساب اینکه خانوادهدولت اگر واقعا به

 .3میلیارد تومان بودجه در این زمینه درنظر بگیرد 200هزار و  4هزار مورد هستند باید  61آید می

ها بانککافی بودن منابع قرض الحسنه جاری 

 هابرای پوشش کامل وام

تواند هزار میلیارد تومان است، پس دولت می 400الحسنه جاری ما حدود براساس اعالم کارشناسان اقتصادی، منابع قرض

 . 4آوری در اختیار مردم قرار دهدالمنفعه آن را در جهت ترویج و تشویق فرزندصورت عامبه

تهران و عدم تفاوت گذاری بین مبلغ وام در 

 شهرستانها

 زانیم نیو ا میقائل شو زیوام هستند تما افتیدر یشهر و روستا متقاض ایکه در تهران و شهرستان  یکسان یبرا دیبا

 5همه ثابت باشد یبرا دینبا

لزوم جرم انگاری در خصوص برخورد سلبی 

 ها با متقاضیان و سلیقه ای  احتمالی بانک

 دارند و یبرخورد سلب نهیزم نیدر ا هاانکاز ب یاریچرا که بس رد،یصورت گ یانگارمورد هم جرم نیالزم است در ا

آن مشخص شود تا  نیقوان دیمثل وام ازدواج با کنند؛یبرخورد م یاقهیدست سل نیاز ا یدر تعداد ضامن و موارد

  6کند. یآن تخط ینتواند از اجرا یکس

به کل شمولیت نداشتن وام ودیعه مسکن 

 های دارای سه فرزند و بیشترخانواده

میلیارد تومان بودجه برای آن تعیین شده  210گیرد و کال مبلغ که به خانواده های سه فرزند تعلق می ودیعه مسکن

 فقط تومان میلیارد 210 با .عمال  شمولیت ندارد گیرد واست. در کل چیزی حدود سه هزار خانواده را در بر می

 !داد وام نفره 5 مستأجر   هایخانواده از درصد 7 به توانمی

 میلیارد تومان 500مصوبه کمیسیون تلفیق، 

میلیارد تومان پرداخت تسهیالت  500مجلس:  1400رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 

و فرزند سوم در نظر میلیون تومان برای پشتیبانی از فرزندآوری  100الحسنه ودیعه مسکن به مبلغ هر شخص قرض

 7 .گرفته شده است

                                                           
 1/11/99 ایخبرنگاران پو باشگاه م،ی!، تسنشناسدینم تیرسمرا به "نفر 5از  شیب یهاخانواده"چرا دولت هنوز هم   تیجمع پژوهشگر حوزه یلیبهزاد خل.  1
 همان.  2
 همان.  3
 1/11/99 ایباشگاه خبرنگاران پو م،ی!، تسنشناسدینم تیرسمرا به "نفر 5از  شیب یهاخانواده"چرا دولت هنوز هم   تیجمع پژوهشگر حوزه یلیبهزاد خل.  4
 همان.  5
 همان.  6
 8/11/99، سپهر، های عملی مجلس برای تقویت خانوادهگام 7

درصد 7نفره و پوشش دهی فقط 5ناكافی بودن بودجه در نظرگرفته شده برای مسکن خانواده های 
جمعیت هدف

نفر به باال 5به رسمیت نشناختن خانوارهای 

عدم تفاوت گذاری بین مبلغ وام در تهران و شهرستانها

ناكافی بودن سرانه مبلغ وام ودیعه مسکن به رغم موجود بودن منابع 

كافی بودن منابع قرض الحسنه جاری بانك ها برای پوشش كامل وام ها  
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 مصادیق محورها

کافی بودن منابع قرض الحسنه جاری برای 

 پرداخت وام جهت ترویج فرزندآوری

ه الحسنانداز و جاری هستند و براساس اعالم کارشناسان اقتصادی، منابع قرضالحسنه در دو نوع پسمنابع قرض

المنفعه آن را در جهت ترویج و تشویق صورت عامتواند بهمیهزار میلیارد تومان است، پس دولت  400جاری ما حدود 

    1.آوری در اختیار مردم قرار دهدفرزند

شمولیت داشتن  وام ودیعه مسکن  فقط به 

 میلیون از متقاضیان 3

 آن برای بودجه تومان میلیارد 210 مبلغ کال و گیردمی تعلق فرزند سه هایخانواده به که مسکن ودیعه: پورقاسم

 .ندارد شمولیت عمال   و گیردمی بر در را خانواده هزار سه حدود چیزی کل در. است شده تعیین

تأثیرگذاری اعطای تسهیالت ودیعه مسکن 

 در افزایش فرزندآوری

 

میلیون تومان متغیر بوده؛ به این  55تا  12بین  1399قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در آبان 

شاخص اجاره  .میلیون تومان هزینه دارد 600ترین منطقه تهران حداقل متری در ارزان 50تهیه یک ملک ترتی  

سال جاری نسبت به مدت مشابه سال بهای مسکن در تهران نیز، مطابق با گزارش پایگاه خبری ملک هفت؛ در آبان ماه 

 تسهیالت اعطای که دهد می نشان بها اجاره و کنمس قیمت به این ترتی  بررسی رشد .درصد رشد داشته است 7/28گذشته 

با مساحت بزرگ تر اجاره نمایند؛  ای خانه است الزم تبع به که نفره 5 حداقل خانوارهای برای هم آن مسکن تومانی میلیون 70

 2 .کمک چندانی نمی کند

میان اعتبار  در نظر  زیاد بسیاراختالف 

شده و اعتبار مورد نیاز برای تأمین گرفته

 متقاضیان مسکن حداکثری وام ودیعه

هزار خانوار در کشور وجود دارد که از این  500میلیون و  23، بیش از 1395بر اساس نتاریج سرشماری سال 

 10 کشور در نفره5 خانوارهای سهم دیگر عبارتبه هستند؛ نفره5 خانوار هزار 400 و میلیون 2 از بیش تعداد

، 1395از طرفی بر اساس آمار سال  ها مستأجرند.درصد از این خانواده 24های مرکز آمار، بر دادهبنا که است درصد

 1398 سال در گفت توانمی فوق موارد به توجه با ها متعلق به فرزند سوم بوده است؛درصد از والدت 15حدود 

های هزار مورد از این تعداد به خانواده 42که  است داشته اختصاص سوم فرزند تولد به ولد و زاد مورد هزار 175 حدود

 تأمین برای دولت که اعتباری میزان شودمی مشخص بودجه الیحه متن به استناد با مستأجر اختصاص داشته است؛

 متقاضیان کلّ از درصد 7 فقط مبلغ این است؛ تومان میلیارد 210 گرفته نظر در نفره 5 هایخانواده مسکن ودیعه وام

 42 به مسکن میلیونی70 وام تأمین برای که است حالی در این دهد؛هزار نفر( را پوشش می 3000شرایط ) واجد

ده شاختالف میان اعتبار  در نظر گرفته .دارد وجود نیاز اعتبار تومان میلیارد 900 و هزار 2 از بیش نفره 5 خانواده هزار

 رهتبص ناکارآمدی باعث امر این و است زیاد بسیار متقاضیان، مسکن اعتبار مورد نیاز برای تأمین حداکثری وام ودیعه و

 رنظ در ماجرا واقعیّت و نشده پیشنهاد موجود معتبر هایداده بر مبتنی تومانی میلیارد210 اعتبار زیرا شد خواهد

 3.است نشده گرفته
 

  وام ازدواج 

 

 1400كارشناسان در باره وام ازدواج در بودجه نظرات 

 مستندات محورها

عدم تناس  مبلغ وام ازدواج 

با نرخ تورم و مبهم بودن 

 منابع قرض الحسنه

 ازدواج وام رد؛بگی نظر در ازدواج وام تومان میلیون 50 زوج هر برای دولت است شده گفته 16 تبصره الف بند در: خلیلی

از طرف  میلیون تومان افزایش پیدا کند؛ 70لغ وام به مب حداقل باید تورم نرخ احتساب با ؛شود متناس  تورم نرخ با باید

الحسنه ما بسیار مبهم هستند و در زمان حاضر تنها مشوق جمهوری اسالمی برای ازدواج همین وام ازدواج دیگر، منابع قرض

 .است

                                                           
 1/11/99 م،ی!، تسنشناسدینم تیرسمرا به "نفر 5از  شیب یهاخانواده"چرا دولت هنوز هم   تیجمع پژوهشگر حوزه یلیبهزاد خل.  1
 29/10/99 سنا،یمسکن به فرزند سوم، ا یتومان ونیلیم 70 التیتسه ی، اعطا1400بودجه  حهیال.  2
 14/10/99 م،ی، تسن1400تولد فرزند سوم در بودجه  یبرا "الخلقهناقص"وام مسکن ، تیجمع پژوهشگر حوزه یلیبهزاد خل 3

عدم تناسب افزایش مبلغ وام ازدواج با نرخ تورم

(سال است18ازدواج های زیر هدف پنهان آن ممنوعیت پرداخت وام به)شرط سنی گذاشتن برای دریافت وام ازدواج 

بسیار مبهم بودن منابع قرض الحسنه 

رالیحه در ای اجراكردن قانون، به سبب نبود جرم انگاری داحتمال عدم تمکین برخی از بانك ها به پرداخت وام  و یا سلیقه
این خصوص 
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 مستندات محورها

شائبه شرط سنی برای 

 پرداخت وام ازدواج

در نظر گرفته شده  برای دریافت وام ازدواج شرط سنینویسی کشور برای نخستین بار در تاریخ بودجه: خلیلی

! و است سال 18 زیر هایازدواج ممنوعیت پرداخت وام به آنها قصد که دهدمی نشان دولتی مسئوالن اظهارنظرهای است!

وزارت ورزش و جوانان شده است؛  داده قرار مرکزی بانک و جوانان و ورزش وزارت عهدهبه موضوع این تشخیص شرط سنی

کند شود! بانک مرکزی هم که ادعا میزاست و خرید و فروش میها آسی کند که در این سنین وامدر این باره ادعا می

و از دهند های کشور را تشکیل میدرصد از کل ازدواج 20سال  18های زیر ازدواجاین در حالی است که  )!( بودجه ندارد

المال این به آن معنی است که با پول خود مردم و بیت .اندکرده عمل موفق هاازدواج نوع این هاطرفی از نظر تمام مؤلفه

شود و این کار متأسفانه با عنوان ارتقای وضعیت مردم تر میای تنظیم شده است که در آن ازدواج جوانان مشکلالیحه

سال که برای اخذ گواهینامه  18کنند که این مورد با سن یل شرط سنی را این اعالم میگیرد)!( مثال  یکی از دالصورت می

در حالی که این مقایسه از ریشه یلط  .شودمشخص شده یا سنی که برای رأی دادن در نظر گرفته شده است مقایسه می

این ایراد قانونی  ن مسئله ورود کنند،ای به باید قانونگذاران گیرد، قرار اصلی مالک نباید سن آرمانی جامعه یک در است،

 . 1کندشان محروم میمردم را از حق طبیعی

ایراد قانونی در اجرای قانون 

وام ازدواج و سلیقه ای عمل 

 هاکردن بانک

 رد مجلس هایپژوهش مرکز گزارش براساس شودمی عمل ایسلیقه اند،گرفته نظر در هابانک که ضامنی تعداد در حتی

 تمکین قانون اجرای به که ک مرکزی نامه ارسال شده است به این مضمونبان توسط عامل هایبانک به بار دو 98 سال

اری انگدر اجرای قانون وام ازدواج ایراد قانونی وجود دارد، در این رابطه باید در الیحه بودجه جرم که دهدمی نشان این کنند،

  2.صورت بگیرد

به لزوم تقویت وام ازدواج 

عنوان تنها تسهیالتی که در 

حاضر از ازدواج جوانان  حال

 کندحمایت می

متولیان امر ازدواج در دولت درباره شرایط سنی افرادی که وام ازدواج  :دکتر فاطمه قاسمپور، رئیس فراکسیون زنان مجلس

یرد. گباید به آنها تعلق بگیرد نکاتی دارند. مثل اینکه این وام میزانی از انحراف را داراست و ازدواج های صوری شکل می

 یردت پس نمی تواند مبنای عمل قرار گاین موارد قابل رصد و اثبات نیس برای اینکه افراد به این وام دسترسی پیدا کنند، 

شود و این امر در کنار تسهیالت دیگر باید وام ازدواج، تنها تسهیالتی است که در حال حاضر برای ازدواج جوانان انجام می .

 3.تقویت شود

 اریازدواج نامتعارف بس آمار

 یدر آمار کل زیناچکم و 

شود با استناد یهستند و نم

نون قا کی رییتغ یها برانیبه ا

 تالش کرد

ها با بر حس  آمار ثبت احوال، ایل  این ازدواج: دکتر پدرام کاویان پژوهشگر و مدیر گروه سیاستگذاری اندیشکده ایتان

سال با 18شود در سنین نزدیک به دخترانی می لتوجه به الگوی ازدواجی ایرانی، که در آن مرد از زن بزرگتر است، شام

ساله کسی حساس نمی شود. به همین  22گوییم ازدواج پسران اند. وقتی میسال ازدواج کرده22سنی  پسرانی با میانگین

گیرد، در واقع وام به زوجی که زن میانگین سال وام ازدواج تعلق می 18های زیر شود که به ازدواجخاطر وقتی گفته می

ها متوقف بشود، عمال در حق این ساله 18 ای وام به زیرگیرد. حاال اگر اعطساله است تعلق می22ساله و مرد میانگین 18

سال را به عنوان معیار ازدواج ییر متعارف در نظر  36سال با مردان باالی  18اگر ازدواج دختران زیر  .شودزنان ظلم می

کم و  ارینامتعارف بسازدواج  مورد ازدواج در این بازه سنی اتفاق افتاده است. آمار 55فقط  97بگیریم به طور کلی در سال 

 .4قانون تالش کرد کی رییتغ یها برا نیشود با استناد به ا یهستند و نم یدر آمار کل زیناچ

لزوم شفاف سازی  و تصریح 

در خصوص ضمانت وام 

 ازدواج

. مینه مواجه نشوناعاالد عیداشته باشد و ما با توز تیشمول دیبه وام با یدسترس: دکتر فاطمه قاسمپور، رئیس فراکسیون زنان مجلس

 مانندیکه از وام ازدواج بازم یباشد که همه توان بازپرداخت و امکان ضمانت وام را داشته باشند. معموال افراد یبه صورت دیوام با

طرح م یاجتماع ونیسیکه در کم یاز مسائل یکی. ضامنکردن  دایمشکل ضامن دارند. در واقع هم بازپرداخت مشکل است هم پ

 .بشود نییوام ازدواج به عنوان ضامن تع یو نامه کسر از حقوق برا یکارمند رسم یچک معتبر به جا یفرد دارا کیبود که  نیاشد 

 5.دیاین شیپ لیمسا نگونهیشود تا ا حیتصر دیبحث ضمانت در بحث وام با قاعدتا

ی درباره تخلف انگارجرملزوم 

بانکها از پرداخت وام ازدواج 

 به برخی افراد

قانون  کی یتوقچه کار کند.  دیبا ینداد متقاض یوام را به متقاض طیشرا نیکه اگر بانک با ا میمتاسفانه ما در قانون نگفت

 نیجلس ام ندگانیما به نما شنهادیکنند. نظر و پ یاز آن تخط دیشعبات مختلف بانک ها نبا ایو  بانککشور است  مصوب

 ردیگیالمال حقوق م تیاست و از حقوق ب یبانک دولت کی ریکه مد ی. کسردیصورت بگ یانگارکار جرم نیا یبود که برا

 شیب یهایریگخود سخت یبا را یبانک ارائه کند. اما وقت انیکرده را به مشتر نییتع تیکه حاکم یزیموظف است آن چ

                                                           
 1/11/99 ایخبرنگاران پو باشگاه م،ی!، تسنشناسدینم تیرسمرا به "نفر 5از  شیب یهاخانواده"چرا دولت هنوز هم  تیجمع پژوهشگر حوزه یلیبهزاد خل.  1
 همان.  2
 30/10/99، فارس، زنان مجلس ونیفراکس سیبا حضور رئ تیدر حوزه خانواده و جمع 1400بودجه حهیال یبررس |خانواده زگردیم.  3
 همان.  4
 همان.  5
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 مستندات محورها
 یجرم تخط دیگذار باقانون 1.ردیصورت بگ یانگارشعبه جرم سیآن رئ یبرا دیبا کند،یدر قانون آمده را اعمال م چهاز آن

 کند. ینیبشیبانکها را در قانون پ نیا

لزوم افزایش مبلغ و مدت 

بازپرداخت وام متناس  با 

 تورم

سال  5میلیون تومان و زمان بازپرداخت اقساط آن را  50وام ازدواج را  1400بودجه  دولت در الیحهسید وحیدرضا پرهیزکاری: 

و افزایش زمان  میلیون 80بیش از  هیچ تغییری نکرده است. افزایش میزان وام ازدواج به 1399در نظر گرفته که نسبت به سال 

 رودیانتظار م .زمینه ازدواج انجام دهدتواند از جوانان در سال، کمترین حمایتی است که دولت می 7 باز پرداخت اقساط آن به

 یتیوام ازدواج به عنوان تنها ابزار حما زین 1400در قانون بودجه  ر،یدر سال اخ یتورم یهاو جهش هامتیق شیبا توجه به افزا

 2.ابدی شیافزا هامتیق شیمتناس  با افزا ندهیخانواده در سال آ لیاز جوانان در تشک

کافی بودن منابع قرض 

ها برای الحسنه و جاری بانک

پرداخت تمامی وام های 

ازدواج و عدم نیاز به سایر 

 منابع

که قانونا   ی(، منابعیالحسنه و جارقرض یهاجذب شده با نرخ سود صفر است )سپرده یهامنابع وام ازدواج از محل سپرده

از  زی(. محاسبات نکنندیکس  م یدرصد 4سود  زیمحل ن نیها از ابانک یالحسنه گردند )حتقرض یهاصرف وام دیبا زین

از مصارف برآورد  شتریب اریمنابع را بس یو حت کندیم دییازدواج را تا یهاوام یتمام پوشش یمنابع برا زانیم نیا تیکفا

 .ستین یاز جمله منابع بانک مرکز گریبه استفاده از منابع د یازیوام ن نیدر ا نی. بنابراندینمایم

 

 

  قرض الحسنه برای درمان زوجین ناباروروام 

 مستندات محورها

های نابارور از وام  مشخص نبودن سهم زوج

 قرض الحسنه

 500نابارور حدود  نیدرمان زوج یمبلغ وام قرض الحسنه برا: دکتر فاطمه قاسمپور، رئیس فراکسیون زنان مجلس

 ردیو صع  العالج هم تعلق بگ یسرطان مارانینابارور، به ب نیرقم عالوه بر زوج نیتومان است. اما مقرر شده ا اردیلیم

 3. ستیرقم مشخص ن نینابارور هم از ا نیو سهم زوج

وجود ابهام در سهم درمان ناباروری از 

و  تیجمع یهااستیکمک به س»ردیف 

 «خانواده

 تیجمع یهااستیکمک به س»، 1400 بودجهاز  یگرید یدر جا: دکتر فاطمه قاسمپور، رئیس فراکسیون زنان مجلس

ه و دست آورده شد نیاز ا یسالمت و مسائل مهیواکسن کرونا، پزشک خانواده، ب دیآمده است. اما در کنار تول« و خانواده

 4هم مشخص نشده است.  کدامچیسهم ه

درصدی بودجه درمان ناباروری  40کاهش 

و نیز فرانشیز زایمان طبیعی در بودجه 

های جمعیت با سیاست 652 مغایر 1400

 و فرزندآوری

 40، 1400که بودجه آن در سال  یدرمان نابارور نهیبحث هز: دکتر فاطمه قاسمپور، رئیس فراکسیون زنان مجلس

 یعیطب مانیزا زیشیاست. فرا دهیتومان رس اردیلیم 120تومان به  اردیلیم 200کرده است و از  دایدرصد کاهش پ

 5کرده است. دایدرصد کاهش پ 40 زین

 کاهش بودجه درمان ناباروری

رقم کمک به درمان تهاجمی ناباروری باید افزایش پیدا کند. از آن طرف باید بخشی از درمان های دارویی  :قاسمپور

درمان ناباروری هم بیمه بشود و همچنین در این امر باید به این سمت برویم که هزینه های ناباروری تحت بیمه 

 6 .قرار بگیرندهای پایه 

فرایند پیچیده استفاده از یارانه ناباروری در 

 مراکز دولتی

میلیارد بود، وجود 200رقم آن  99 سبکی که االن برای دریافت یارانه درمان ناباروری و آنچه در بودجه سال :قاسمپور

ت مراکز درمان دولتی هدایسپس به یکی از  دارد این است که افراد باید به دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کنند و

 نجاما پایین فرانشیز با دولتی مرکز در فقط هم آن زوج این برایهای جراحی شوند. به این ترتی  یک بار عمل

 7 نند.ک استفاده بخواهند که نیستند مطلع آن از اصال هم افراد از بسیاری و است پیچیده بسیار فرآیند  این. شودمی

                                                           
 همان.  1
 24/10/99، 1400تومان در بودجه  ونیلیم 80وام ازدواج به  شیافزا دهد لزومیو مسکن نشان م هیزیجه هیته نهیمحاسبه هز. سید وحیدرضا پرهیزکاری،  2
 30/10/99، فارس، زنان مجلس ونیفراکس سیبا حضور رئ تیدر حوزه خانواده و جمع 1400بودجه حهیال یبررس |خانواده زگردیم.  3
 همان.  4
 همان.  5
 همان.  6
 همان.  7

http://masireqtesad.ir/tag/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-1400
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یارانه ناباروری در عدم امکان استفاده از 

 مراکز خصوصی

توانند استفاده کنند. به خاطر همین روند، در گزارش مرکز مین خصوصی مراکز خدمات از درمان یارانه این با افراد

 1 .شده استمیلیارد تومان اصال استفاده نمی200ها هم آمده است که بخش زیادی از این پژوهش

عدم تفکیک ردیف بودجه توسعه 

 ها از درمان ناباروریزیرساخت

ف ها مصرثال  بخشی از آن را برای زیرساختکرد و مخود وزارتخانه تمام این پول را خرج مسئله درمان ناباروری نمی

 ها هم توسعه داده بشوند اما اصال  کرد. این موضوع برای ما اصال قابل قبول نیست ما موافقیم که باید زیرساختمی

ه زیرساخت ها متفاوت است و اگر این پول به درمان ناباروری در بودجه اختصاص داده شده است، ردیف بودجه توسع

 2 .فقط و فقط باید برای درمان استفاده شود

لزوم خروج فرایند درمان ناباروری از مدل 

 های پایه از آنایت بیمهیارانه ای و حم

های پایه از همان ابتدا از این زوجین حمایت این مدل هم خارج بشود و بیمهبه همین خاطر نظر ما این است که این فرآیند باید از 

 3.شودکنند. به این ترتی  خیلی از مشکالت مالی زوجین نابارور حل می

لزوم اختصاص دادن بودجه درمان ناباروری 

 به بیمه های پایه

بسیاری از اوقات از بیمه زوجین نابارور خودداری ها به خاطر ترس از عدم دریافت بودجه از طرف تا قبل از این بیمه

مسئله بیمه ها دقیقا همین است که بیمه گر باید پاسخگوی فرد بیمه شده باشد ولی ممکن است دولت . کردندمی

نسبت به پرداخت دیون بیمه دیر اقدام کند. این مسئله در طرح جوانی جمعیت به این صورت در نظر گرفته شده 

پایه  هایای که برای درمان ناباروری وجود دارد را به بیمهورای عالی بیمه پیگیری شود و بودجهاست که توسط ش

 4 .اختصاص بدهد

 اصالح رویه فلوشیپ ناباروری

درباره مسئله ناباروری برای طرح در کمیسیون تلفیق چندین پیشنهاد داشتیم. یکی از آنها مربوط به فلوشیپ : کاویان

سال خدمت دارند در امور فنی ناباروری  5اینکه تعیین بشود که متخصصین زنان و زایمان که سابقه ناباروری بود و 

ز های علوم پزشکی که در ذیل خودشان مرکدر مراکز ناباروری به کار گرفته شوند. موضوع دوم این بود که بیمارستان

 5 کند. ناباروری ندارند در بخش دولتی یک مرکز ناباروری ذیل خودشان احداث

 هاانتقال یارانه درمان ناباروری به بیمه

های کلی جمعیت تعیین شده به بیمه ها منتقل بشود تا یارانه درمان ناباروری و آن بودجه مبهمی که برای سیاست

 .بیمه ها آن را تحت پوشش قرار بدهند

ها در مراکز خصوصی ای از درمانهزار سیکل در سال است و بخش عمده  55االن ظرفیت کل درمان ناباروری کشور 

دهد. درحالی که با یک نظام ارجاع مراکز شود. اما وزارت بهداشت مراکز خصوصی را تحت بیمه قرار نمیانجام می

به مجلس این  1400توانتد از بیمه درمان ناباروری استفاده کنند. بنابراین پیشنهاد ما برای بودجه خصوصی هم می

 .ع صورت بگیرداست که این نظام ارجا

درصد هزینه های درمان خود را به عالوه  90هزارسیکل در سال، بخواهند  55از طرف دیگر اگر زوجین برای این 

میلیارد تومان در سال هزینه دارد. در همین بودجه ما یک ردیف  500داروها و ییره پرداخت کنند چیزی حدود 

هزار میلیارد تومان سهم دارد. این پولی  7ت بنزین چیزی حدود داریم که وزارت بهداشت از محل اجرای افزایش قیم

یار شده است و االن در اختبوده که دست مردم بوده است و تا دیروز به عنوان یارانه بنزین مستقیما  به مردم داده می

هزار  55اروری برای تواند کل درمان نابمیلیارد تومان هم می 500هزار میلیارد تومان،  7وزارت بهداشت است. از این 

 .سیکل در سال را رایگان کند

فلوشیپ  135ناباروری ما در کشور بسیار پایین است. در کل کشور فقط این را باید در نظر بگیریم که ظرفیت درمان

مرکز از  50مرکز آن خصوصی هستند و  40مرکز داریم که  80درمان نازایی وجود دارد. برای درمان ناباروری فقط 

درصد مردم کشور در شهر محل سکونت خود به مرکز درمان ناباروری دسترسی  60عداد هم در تهران هستند. این ت

هزار سیکل )هر سیکل سه دوره  55کنیم فقط برای دربرگرفتن بودجه و رقمی که ما از آن صحبت می ندارند .

 6 .درمان تهاجمی است( در سال که ظرفیت درمانی ما می باشد
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افزایش برگزاری آزمون برای  پیشنهاد

 فلوشیپ ناباروریظرفیت 

اکنون بسیاری از متخصصین زنان و زایمان در مراکز آزمونی در کشور برگزار شد و طی آن هم 70در دهه  :کاویان

اب ت که کسی کتنیس نیاز و است عملی دوره یک هم فلوشیپ دوره چون. هستند کار به مشغولدرمان ناباروری 

 70های ناباروری مهارت را کس  می کند. االن افرادی که در دههمون بدهد. بلکه با تجربه و انجام عملبخواند و آز

دوباره استفاده کرد و با یک آزمون مشکل کمبود  70آزمون دادند، کامال متبحر هستند. می توان از تجربه دهه 

 1 .فلوشیپ درمان ناباروری را حل کرد
 

 یارانه معیشتی 

 داتمستن محورها

نامه و شیوه آئینمغایرت 

با   یارانه معیشتیاجرایی 

های جمعیت و فرزند  سیاست

 آوری

 معیشتی یارانه به مصارف هدفمندی 12ردیف است.  الیحه بودجه 14در تبصره بهزاد خلیلی: یارانه معیشتی 

نامه آئین اما اجراست حال در 98 سال از و دارد اعتبار تومان میلیارد هزار 31 حدود معیشتی یارانه دارد، اختصاص

 نفره2 خانواده برای هزار تومان سهم، 55نفره ، چون برای خانواده یکاست و شیوه اجرایی آن تماما  ضدجمعیتی

این سهم با افزایش تعداد  ... در نظر گرفته شده است که هزار تومان و 46نفره 3هزار تومان، برای خانواده  51 سهم

 اینکه با یارانه این کند!هزار تومان اختصاص پیدا می 205نفره و بیشتر کال   5برای خانواده  یابد!میخانواده کاهش 

تر پرجمعیت طور طبیعی خانوادهدهد در حالی که بهرا به مردم انتقال می پیام ضدجمعیتی یک است ناچیز بسیار

  2.باید سهم بیشتری از یارانه دریافت کنند
 

 1400های جمعیتی در الیحه بودجه های مجلس در ارتباط با تحقق سیاستاصالحی مرکز پژوهشپیشنهادهای *

را های جمعیتی در الیحه، پیشنهادهایی و لزوم توجه به سیاست 1400های مجلس با توجه به بودجه سالگزارش مرکز پژوهش

 : ه کرده استئرافرزندآوری ا منظور بهبود رویکرد دولت به موضوع رشد جمعیت و افزایشبه

 های جمعیتی کشورکمک به اجرای سیاست»کرد اعتبار برنامه ضرورت شفافیت در هزینه 

 لزوم توجه به اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده 

  هر فرزند و افزایش ازای تولد الحسنه تولد فرزند بهاختصاص وام قرض»با موضوع « 16»الحاق یک بند به ذیل تبصره

 «صورت پلکانیآن به

  درخصوص وام ودیعه مسکن« 16»تبصره « هـ»اصالح بند 

  های جمعیتی )ذکر سهم و مصادیق(علت مبهم بودن مفهوم سیاستبه« 14»تبصره « 5-25»اصالح بند 

  احداث و تجهیز خوابگاه متأهلین از محل فروش اوراق«: 5»تبصره « ع»الحاق به بند 

 الحاق درمان نازایی از محل افزایش عوارض گمرکی واردات لوازم آرایشی: «6»تبصره « ز»بند  الحاق به 

  الحاق خوابگاه متأهلین با اولویت دانشجویان دارای فرزند به مصادیق مذکور «: 8»تبصره « 4»اصالح بند 

  جدول « 24»و « 23»الح بند بینی سبد تغذیه مادران باردار و دارای فرزند )از محل اص؛ پیش«14»اصالح تبصره

 «(14»تبصره 

 3،381، حدود 1400ها نیز گزارش جدیدی منتشر کرده است. در الیحه بودجه سال همچنین این مرکز درباره بودجه رسانه 

بدنی و درصد از اعتبارات امور فرهنگ، تربیت 25میلیارد تومان برای فصل رسانه در نظر گرفته شده است. این مبلغ حدود 

درصد و اعتبارات  38، 1399ل رسانه )جاری و عمرانی( نسبت به مصوب سال فص هایگردشگری است. کل اعتبارات برنامه

درصد افزایش داشته  59و  37ترتی   به 1399های حوزه رسانه در این الیحه نیز نسبت به مصوب سال ای و عمرانی برنامههزینه

 است. 
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 کالم آخر*

بینی شده بررسی دو حکم پیش جمعیت و فرزندآوری، وجه به محور با تو 1400بررسی نقد و نظرها در خصوص الیحه بودجه 

( قانون برنامه ششم 93بیانگر آن است که دولت در اجرای تکلیف مندرج در ماده ) 1400های الیحه بودجه سال در تبصره

راه  ر بایستیرسد که مسئوالن برای تشویق خانوارها به داشتن فرزند بیشتبه نظر می .مفاد قانون را رعایت نکرده است ،توسعه

 .تری در نظر بگیرندهای اساسیحل

   


