


مرکز مردمی نفس



وضعیت جمعیت کشور از گذشته تاکنون

در1394سالتا1380سالازبهداشت،وزارترسمیآماروفرهنگیانقالبعالیشورایتحقیقاتبراساس
درونیتوانشدنخالیعلتبه1394سالازپساما،استبودهدادنرخحالدرموالیدافزایشکشور

.استکردهکاهشبهشروعتندیتقریباشیبباتولدهاتعدادجمعیت

کشوردرباروریسندرزنهزار400ومیلیون10حدودکشوردر۶۵تا۵۵سالهایبینفاصلهدر
.هستندباروریسنیندرزنمیلیون۲0ازبیشاالناماایمداشته

ایراندرنوزادهزار4۵0ومیلیوندومتوسططوربهساالنه(۶۵تا۵۵سالهایبینفاصلهدر)دورهایندر
.میکندافتبهشروعآن،ازبعدومیشدمتولد

کهبودهمواجهکاهشدرصد13با1397سالاولماهه۶بهنسبت98سالاولماهه۶درموالیدتعداد
هرازایبهتولد14.۵باولدوزادنرخ1398سالدراست،داشتههمراهبهراتولدیهزار9۲ازبیشکاهش
نخستینبرایایرانجمعیترشدنرخورسیدگذشتهسال۵0طیدرخودحدکمترینبهجمعیتنفرهزار
.یافتکاهشدرصدیکازکمتربهسالایندرکشورمانتاریخدربار



درصددرسالگذشتهرسیدهاست0.7دریکدورهسیسالهبه۲.4۶رشدمتوسطساالنهجمعیتاز.
درصدرسیده1.7درصدبودهاستاماامروزبه۶.8حدود۶۲تا۶0نرخباروریدرایراندرسالهای

.فرزنداست۲.1نرخجایگزینیجمعیت.است

برسدبهچاه1.3برسدبهسختیقابلجبرانخواهدبودوبهچالهافتادهایمواگربه1.۵اگرایننرخبه
.افتادهایموامکانبرونرفتازآنوجودندارد



آینده جمعیتی ایران

فرمایشاین.بودآیندهسالهایدرجمعیتکاهشمورددرایشاندغدغهرهبریمعظممقامفرمایشاتاز
.بودبهجابسیاردغدغهایوهوشمندانهبسیار

ارمیرومرگحداکثرونفرمیلیونیکرانوزادانتولدتعدادونفرمیلیون83راکشورکنونیجمعیتاگر
.بودخواهدنفرهزار۵00ساالنهجمعیت،مثبتباالنسیعنیبگیریمنظردرنفرهزار۵00ساالنه

مینفرمیلیون110حدودجمعیتبهدیگرسال30باشیم،داشتهباالییجمعیترشداگرصورتایندر
بااگرونفرمیلیون87حدودبهآیندهسال30درایرانجمعیتکنیم،حرکتکمبسیاررشدبااگررسیم،
.رسیممیمیلیون99حدودجمعیتیبه1430سالدرکنیم،حرکتمتوسطرشد



خوشبینانهترینحالتقابلتصور
میلیوننفر100

حدپایینقابلتصور
میلیوننفر3۲

پیشبینیجمعیتکشور
میالدی۲100درسال



وضعیت تغییرات جمعیتی

14۲0سالتاکهشودمیبرآوردودهندمیتشکیلسالمندانراکشورجمعیتازدرصد10امروزه،
.استدهندهتکانبسیارکهشوددوبرابرکشورسالمندجمعیت

جبرانقابلسختیبهبرسد1.۵بهنرخایناگر.استفرزند1.7حاضرحالدرایراندرجایگزینینرخ
.نداردوجودآنازرفتبرونامکانوایمافتادهچاهبهبرسد1.3بهاگروایمافتادهچالهبهوبودخواهد

باشندتهداشفرزنددوحداقلبایدمادر،وپدریککهاستمعنیاینبهجایگزینینرخاست،ذکربهالزم
.شودجمعیتحفظموجبوباشدجمعیتدرآنهاجایگزینکه

۲4.1بهزنانبیندرازدواجسن.کردیادجمعیترشدچالشهایازیکیعنوانبهازدواجسنافزایش
.استرسیدهسال۲8بهمرداندروسال

استرسیدهسال۵.۵بهویافتهافزایشنیزازدواجتافرزنداولینفاصلهاین،برعالوه.





راهکارهای مقابله با جمعیت
(سیاست های ابالغی جعیت)

رشدچالشهایاز.استبودهکاهشبهروجمعیتکشور،درخانوادهتنظیمآغازازقبلحتیو۶۵سالازبعد
هزار800ومیلیون10وجودنیزونابارورزوجمیلیوندوازبیشوجودجنین،سقطفرزندی،تکبهمیتوانجمعیت
.کرداشارهازدواجسندرجوان

کرداشارهزیرمواردبهمیتوانجمعیتابالغیهایسیاست:

جمعیتجوانیوبالندگیپویایی،▪

ازدواجموانعرفع▪

مادرانبرایمناسبتسهیالتاختصاص▪

خانوادهپایداریوبنیانتحکیم▪

اسالمیایرانیزندگیسبککردننهادینهوترویج▪

زندگیبهامیدارتقاء▪

جمعیتیهایسیاستمستمررصد▪

...و▪



آمار سقط جنین در ایران

درصدتعدادانواع سقط جنین

خود به خودی
(غیرارادی)

%80002تقریبا 

درمانی
(با مجوز پزشکی قانونی)

%120003تقریبا 

جنایی
(ارادی و بدون مجوز پزشکی)

%350،00095تقریبا 

ساالنه بین
هزار500هزار تا 300

سقط غیر قانونی

روزانه
جنین1000

.کشته می شوند

جنین روزانه1000از 
مورد10حدود 

.قانونی است



سقط فرزند سالم توسط والدین

نفر1000روزانه در سطح کشور

نفر80روزانه در سطح استان خراسان رضوی



اقتصادی

اعتقادی

اجتماعی

روحی و روانی

قانونی

فرهنگی



علل اقتصادی

نداشتنمسکنمناسب

سختاجارهدادنمسکن
بهخانوادههایپرجمعیت

نداشتنمسکنمستقل

زندگیدرمسکننامناسب

نداشتنتوانمالی

نداشتنشغلثابتپدر
خانواده

سربازبودنپدرخانواده

دانشجوبودنپدرخانواده
ناتوانیدرپرداختهزینه

هایاساسیکودک

نداشتنبیمهدرمانی

اشتغالمادر

نبودپرستارمناسببرای
کودک

برخوردنامناسبدرمحیط
کار

عدمتخصیصمرخصی

ترسازدستدادن
موقعیتشغلی

فشارروحیزیاددر
محیط

هزینههایبارداری

هزینههایزایمان

هزینههایمراقبتیو
تغذیه



علل اجتماعی

اعتیادپدریامادرخانواده

فقدانامنیتروانیوجانی

بارمالیفرزنددرمقابلهزینههای
اعتیاد

ترسازآیندهفرزند

بدبینیبهآیندهفرزند

نبودنضمانتهایادامهراه

ازدواجموقت

عدمتعهدزوجین

پنهانیبودنازدواج
نداشتنمکانمناسبجهت

حفظآبرو

مهاجرت

سختترشدنپذیرشاقامت

افزایشهزینهمهاجرت

تمایلبهدریافتتبعیتبرایفرزند
زندانیبودنهمسر

حمایتنشدن

عدمحمایتخانوادهاصلی

عدمحمایتروانیوسرزنش
خانواده

بارداریبهدورازخانواده

عدمحمایتهایدولتی

فقدانامکاناتمناسببرایخانواده
هایپرجمعیت

فقدانمسکنمناسب

فقدانامکاناترفاهی



علل اعتقادی

سبکشمردنگناهسقطوازبین
رفتنقباحتآن

بهپوچیرسیدنوزندگیبدونهدف

باوربهمالکیتحیاتجنین

عدماعتقادبهتشخصجنینقبلاز
هفته۲0

عدمپذیرشجنینبهعنوانیک
موجودزنده

ضعفدرباوربهرزاقبودنخداوند

عدمتفریقبینرزقوروزیومصرف
گرایی

عدمآگاهیدرستازمعنایرزق

ضعفدرتوکل

توجیهنجاتدادنفرزندازسختیهانگاهغیرصحیحبهمشکالتجهان



علل فرهنگی

باورهایغلط

ننارضایتیازجنسیتجنی

حاملگیبدونبرنامهریزی

ارجحنبودنفرزندبرسایر
اولویتها

بازماندنازارتقائشغلی

شرکتدرمسابقاتورزشی
سنگین

بازماندنازتحصیل

نقشمنفیرسانهها

تبلیغخانوادههایمصرف
گرا

تدرتبلیغغیرقانونیامکانا
شبکههایمجازی

زندتبلیغخانوادههایتکفر

شعارزدگی
هترشعارفرزندکمترزندگیب

...و

دعدمتمایلبهداشتنفرزن

ایمذمومدانستنسنکمبر
بارداری

نظراتمنفیدیگران

رسحاملگیدرسنینباالوت
ازآبروریزی

ندانفاصلهسنیکمبینفرز

زندانفاصلهسنیزیادبینفر

تشویقبرخیازپرسنل
درمانبهفرزندکمتر

نظراتمنفیمنعکسدر
جامعهازتجربیاتافراد

روابطنامشروع

مذمومبودنبارداریدرعقد



باورهای غلط

هزینههاینامعقولبارداری

ازدستدادنزیبایی

طتحتتاثیرقرارگرفتنرواب
زناشویی

تصورسهلبودنسقط

ناآگاهیازعوارضروحیسقط

ناآگاهیازعوارضجسمی
سقط

ینتصورناتوانیدرنگهداریجن

ترسازتربیتفرزند

رفاهطلبی

عدمافتراقبینآرامشو
آسایش

مصرفزدگی

هزینههایغیرمعقولبرای
فرزند

دهرسیدنبهتعدادفرزندانای
ال

یرمنافاتداشتنبارداریباسا
فعالیتهایاجتماعی

تصورخطرناکبودنحاملگیترسازبارداریوزایمان



علل قانونی 

تجاوزبهعنف

عدماطالعازابعادقانونیسقط

بازدارندهنبودنقانون

مجازاتناکافیبرایافراد
متخاطی

عدمتوجهکافیقانونگذاربه
هفته۲0سقطجنینهایزیر

دردسترسبودنامکاناتسقط

وجودداروهایقاچاقدربازار

وجودمراکزغیرمجازبرایسقط

تجویزهایغیرقانونیدرعطاری
ها



علل روحی و روانی

تجاربشخصیگذشتهافراد

سابقهفرزندناهنجار

فرزندانباخویسخت

بیماریهایژنتیکی

معلولیتجسمی سابقهسقطواحساسناکامی

تجربهیزایمانسخت جداییعاطفی

عدمآمادگیروحی

فرارازمسئولیت

عدمتفاهمزوجین

نسقطبهتالفیمشکالتدرو
رابطه

سقطبهدلیلشکبهخیانت
همسر





شیوه و ساختار اجرای طرح
باتوجهبهاهمیتمقولهکاهشجمعیتوضرورتتمرکزفعالیتهارویاینموضوع،مرکزیباعنوان

«مرکزجهادینفس»

باهدفکارهمهجانبهبرایجلوگیریازسقطفرزندانسالمتوسطوالدیندرمشهدمقدستأسیسشدهاست

:ووظایفذیلرادنبالمینماید

شناسایـی

 مرکز تماس و ارتباطات مردمی

 ارتباط فعال و شبکه سازی ماما ها و
متخصصین زنان 

ارتباط فعال و شبکه سازی مراکز بهداشت

ارتباط فعال و شبکه سازی داروخانه ها

 ارتباط فعال و شبکه سازی سایر مراجع
پزشکان، مراکز طب )مشورتی احتمالی

....(سنتی و داروهای گیاهی و

حمــایـت

مراقبتی

مراقبت های بارداری

زایمان

مراقبت طفل تا پایان دو سالگی



معیشتی

اعطای بسته های معیشتی جهت خانواده های کم
بضاعت

حمایت مالی مستمر برای خانواده های کم بضاعت
از طریق مشارکت های مردمی

مشاوره

مشاوره روانشناسی خانواده، زناشویی، فردی

مشاوره دینی

هت شبکه سازی گسترده از نیروهای تخصصی ج
ویزیت تخصصی،  پاراکلینیک)خدمات جهادی 

...(و

فرهنگ سازی

تولیدات صداوسیما

تولیدات فضای مجازی

گفتمان سازی بین خواص تاثیرگذار

 ن ماماها، متخصصی)گفتمان سازی در مبادی ورودی
زنان، داروخانه ها، گیاهان دارویی، طب سنتی و 

...(اسالمی و

بیلبوردهای شهری

پمفلت های آموزشی

پوستر های تبلیغاتی

ط با تخصیص جوایز ویژه تولیدات رسانه ای مرتب
جمعیت در جشنواره های فرهنگی هنری مختلف

شبکه سازی نیروهای تخصصی رسانه ای جهت
ایجاد تولیدات سمعی بصری

شیوه و ساختار اجرای طرح


