ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری و ﮐﺎﻫﺶ
ﻓﺮزﻧﺪآوری ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ

ﻋﮑﺲ :ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ
ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮزﻧﺪآوری ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
 ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز )ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  15ﻣﻬﺮ( ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺑﺎروری و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﻋﺎده ﺷﺪه از ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻮادی از اﯾﻦ ﻃﺮح را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ اﺻﻼح
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ  127رای در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎده  2اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻼح و اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده
ﻣﻮاﻓﻖ 18 ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و  12رای ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع  225ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮزﻧﺪ آوری ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .آﻣﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﺧﺼﻮص در ﻣﺎده  2اﯾﻦ ﻃﺮح
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺒﺼﺮه اﯾﻦ ﻣﺎده آﻣﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ارﺗﮑﺎﺑﯽ و ﺗﮑﺮار آن ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ
ﺷﻮد 64.و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ/12/ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده  35ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺼﻮب 22ﻣﺠﺎزات
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻣﺎده  3اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ  141رای ﻣﻮاﻓﻖ  5 ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و  9رای ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع  226ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ
در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
از ﺷﻤﻮل در ﻣﺎده  3اﯾﻦ ﻃﺮح آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﻮارد آﻣﻮزﺷﯽ و ﺿﺮوری در راﺳﺘﺎی اﺣﺘﺮاز از ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ  .وزرات ﺑﻬﺪاﺷﺖ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده و ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  1را ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه
از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻣﺎده  1و ﺗﺒﺼﺮه اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ:
در ﻣﺎده  1و ﺗﺒﺼﺮه آن ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺟﺴﻤﯽ  ،ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

