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فتوای آیت ا ...مکارم شیرازی درباره
ازدواج در سنین پایین

آیتا...مکارمشیرازیبهسوالعضوکمیسیونفرهنگیدربارهازدواجدختراندرسنینپایینپاسخداد.بهگزارش خانهملت،فاطمهذوالقدر
ازایشاندربارهازدواجدخترانزیر 13سالکهبااذنولیومجوزدادگاهانجاممیشودسوالپرسیدومعظملهپاسخدادند:منایناجازهرانمی
دهمممکناستدرگذشتههانیزجایزبودهباشدامااالنبهدلیلمفاسدیکهداردجایزنیستوتادختربهبلوغعقلینرسداجازهازدواجندارد.

کودک همسری ومفاسدیکهدارد

دیدگاه ها درباره طرح افزایش
حداقل سن ازدواج دختران
درپ��ی طرح برخی ازاعضای فراکسیون زن��ان مجلس
شورای اسالمی مبنی برافزایش سن ازدواج  ،دیدگاه
های متفاوتی دراین باره مطرح شده است .برخی ازاین
طرح حمایت کرده وآن را گامی درراستای آسیب زدایی
دانسته وبرخی این گونه طرح را متاثرازافکارفمینیستی
شمرده ان��د .طیبه سیاوشی شا هعنایتی ،نایب رئیس
فراکسیون زنان و خانواده مجلس در گفتوگو با خبرنگار
ایلنا با اعالم این که  طرحی در باره اصالح حداقل سن
ازدواج دختران در حال تدوین است،گفت :بر اساس این
قانون ازدواج دختران زیر 13سال با اجازه دادگاه و به اذن
ولی مجاز است ،از همین رو هفته گذشته در دیداری که
با مراجع تقلید داشتیم این مسئله مطرح شد.وی افزود:
در فراکسیون زنان این بحث مطرح است که سن ازدواج
زنان به صورت یک طرح مطرح شود و اکنون این طرح با
همکاریحقوقدانان،مراکزپژوهشیومرکزپژوهشهای
مجلس در دست بررسی است و منتظر هستیم که آیت ا...
نوری همدانی نیز نظرشان را در این زمینه اعالم کنند.
▪ ▪باید منتظر آسیب های ازدواج کودکان باشیم

رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان
با تاکید براین که ازدواج ک��ودک��ان زن��گ خطر برای
جامعه است ،ازدواج در کودکی را امری رایج در برخی
از استا نهای کشور دانست و گفت :حتی تهران نیزاز
جمله استانهایی است که تعداد ازدواج دخترکان در
آن هشداردهنده است .همچنین براساس آمار رسمی
ثبت احوال کردستان سال گذشته ازدواج  10کودک
زیر  10سال در این استان به ثبت رسیده اس��ت .ثریا
عزیزپناه گفت :وقتی ازدواج به سنین کودکی میرسد
و17درص��د ازدواجه��ا در این سن انجام میشود ،باید
منتظر آسیبهای ناشی از آن باشیم.
وی ادام��ه داد :اگرچه تاکید مسئوالن ما بر تشکیل
خانواده در جامعه به عنوان امری مطلوب و پسندیده
است ،اما سنین زیر 15یا  18سال شرایط خاصی دارند
که با توجه به پیچیدگیهای جوامع کنونی با کارکردهای
مورد انتظار همچون همزیستی مسالمتآمیز ،محیط
مناسب برای پرورش کودکان و خانواده کارآمد که بتواند
امور اقتصادی خود را ساماندهی کند ،بیگانه اند .وی
با تاکید بر این که در سنین زیر  18سال هنوز "منطق"
رشد الزم را ن��دارد ،اظهار کرد  :با این آمار باید منتظر
آسیبهای بیشتری در بین خانواده باشیم ،زیرا چنان که
گفته شد کودکان قادر نیستند خانوادهای سالم ،کارآمد
و با کارکرد مثبت بنا کنند .این پژوهشگر اجتماعی با
تاکید بر این که دولت ما در مقابل کودکان مسئولیت
دارد ،اف��زود :وقتی ازدواج به سنین کودکی میرسد
و 17درص��د ازدواجه��ا در این سن تشکیل میشود به
صورت خودکار باید منتظر آسیبهای ناشی از این پدیده
باشیم .وی با اش��اره به ض��رورت ایجاد نگاهی نوین در
جامعه بیان کرد :در نگاهی که ازدواج را نوعی حل مسئله
تلقی میکند ،ممکن است ازدواج به کودکان تسری یابد.
در این رویکرد دختران باید زودتر ازدواج کنند ،درحالی
که به پیامدهای این پدیده توجه نمیشود.
▪ ▪طرحی فمینیستی

درهمین حال فرشته روحافزا ،معاون شورای فرهنگی

صورت گیرد به خصوص آن که یکی از دالیل اصلی افزایش
ازدواج کودکان ،فقر است و برای حل این مشکل ضمن
اتخاذ تدابیری برای کاهش فقر باید به خانواده ها آموزش
بدهیم در غیر این صورت قانون به تنهایی نمی تواند دردی
از جامعه دوا کند.
وی تصریح کرد :با توجه به اهمیت ابعاد قانونی  ،بین
المللی و فقهی این مسئله تا زمانی که ما نتوانیم بین این
سه تعادل برقرار کنیم حتی اگر بهترین قانون را به تصویب
برسانیم  ،کارایی الزم را نخواهد داشت.

دانش پور  -دخترک هنوز عروسک اش را در آغوش دارد
که لباس عروسی به تنش می کنند .داماد هم پشت لبش
سبز نشده  ،لباس دامادی می پوشد .هر دو درحال و هوای
کودکی هستند که مسئولیت های آدم بزرگ ها گریبان
شان را می گیرد .بسیارند کودکان معصومی که ازدواج
می کنند ،بچه دار می شوند و در بسیاری از م��وارد مهر
طالق و بیوگی بر پیشانی شان می نشیند .سال هاست
که کارشناسان امور خانواده و کودک و نوجوان و حتی
مسئوالن هشدار می دهند " آمار ازدواج کودکان افزایش
داشته است" .آن ها حتی معتقدند که در برخی از استان
های کشور این مسئله به فرهنگ تبدیل شده است و باید
کاری کرد.

▪ ▪ازدواج زودهنگام باعث مصونیت جامعه می شود

▪ ▪سن ازدواج درقانون مدنی

اجتماعی زنان دیدگاه دیگری درباره طرح افزایش سن
ازدواج دختران درمجلس دارد .وی درباره نظر برخی
از نمایندگان مجلس درباره اصالح ماده  1041قانون
مدنی،بهخبرگزاریفارسگفتهاست:چیزیکهبهعنوان
اصالح از آن یاد میکنند به نظر خودشان اصالحیه است
و به وضوح میتوان ردپای نگرش غربی و فمینیستی را در
این اصالحیه دید.وی در ادامه افزوده است :بهتر است
ابتدا افرادی که موضوع اصالح ماده  1041قانون مدنی
را مطرح کردهاند به این سوال پاسخ دهند که آیا ازدواج
در کشور اجباری است؟ اگر پاسخ مثبت است که ازدواج
اجباری در هر سنی اشکال شرعی دارد اما نیاز به ازدواج
از دوران بلوغ شکل میگیرد و این یک امر کام ً
ال طبیعی
است .اگر کسی شرایط ازدواج را دارد و پدر خانواده و خود
فرد مصلحت اش را در ازدواج میداند چه ایرادی دارد که
این کار را انجام دهد .روحافزا اظهار کرده است :اگر این
نمایندگان مجلس میخواهند جلوی خطرات احتمالی
ازدواج در  13سالگی را بگیرند بهتر است بگویند چرا
جلوی خطرات قطعی را نمی گیرند که دخترانی در
سنین باال هنوز موفق به ازدواج نشدهاند؟ هم اکنون چند
میلیون دختر مجرد در سن ازدواج داریم که برای آن ها
قدمی برداشته نشده است و این که این افراد خودشان
را محقتر از پدران میدانند یک اختالف در خانه و میان
پدران و دختران ایجاد میکند ،اگر دختری واقع ًا به اجبار
و بدون رضایت ازدواج میکند مجاری قانون باز است و
میتواند شکایت کند اما نباید راه را سختتر کنیم و افکار
فمینیستی را در قوانین داخلی کشورمان وارد کنیم.
طرحاینمباحثنشاندهندهنفوذ بحثهایکنوانسیون
حقوق زن است.
▪ ▪آمارازدواجدختراندرسنزیر 13سالگی،سندیندارد

وی تصریح می کند :ازدواج امری است که افراد خودشان
زمان مناسب را برای آن تشخیص میدهند اگر دختری در
 13سالگی این توانایی را دارد چه اشکالی دارد که ازدواج
کند .متأسفانه آماری در زمینه ازدواج و طالق دختران
در این سن میدهند که هیچ سندیتی ندارد .افرادی که
میخواهنداینگونهنظراترابدهندوتصمیمگیریکنند
بهتر است ابتدا با نهادهای حقوقی و کارشناسان مشورت
کنند و بنیان خانواده را متزلزل نکنند.

قبل از انقالب اسالمی براساس قانون مدنی مصوب
درسال  ١٣٥٣حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران
١٨سال درنظر گرفته شده بود اما درماده 1041قانون
مدنی فعلی  ،ازدواج دختران قبل از13سالگی با اذن
ولی ورعایت مصلحت آن هم ازسوی دادگاه ،مجازدانسته
ّ
شده است.
▪ ▪آمار ازدواج کودکان

آمارها حاکی است که  17درصد از ازدواجه��ای کشور
مربوط به ازدواج دختران زیر  18سال بوده  ،ضمن آن
که در سال  94بیش از 5درصد ازدواجها در سنین کمتر
از  15سالگی ثبت شده است؛ این در حالی است که این
آمار فقط آمار ازدواجه��ای ثبت شده در دوران کودکی
است .این آمار به تازگی در سمینار ازدواج کودکان اعالم
شد .به گفته زهرا کهرام ،دبیر این سمینار تعداد زیادی
از ازدواجهایی که در سنین کودکی رخ میدهد ،به هیچ
عنوان ثبت نمیشود این درحالی است که در شهرها و به
ویژه در مناطق مرفهنشین سن ازدواج رو به افزایش است و
باالتر میرود .کهرام ادامه داد :بر اساس آمار رسمی ثبت
شده بیشترین آمار ازدواج و طالق کودکان در استانهای
سیستان و بلوچستان ،خوزستان ،خ��راس��ان رض��وی،
آذربایجان شرقی و غربی ،فارس ،زنجان ،تهران ،همدان
و مازندران است.
▪ ▪دالیل ازدواج کودکان

وی در باره علل ازدواج کودکان در ایران نیز بر اساس این
پژوهش اظهار کرد :ارزشهای سنتی و مذهبی در راستای
حفظ آبرو و شرف خانوادگی در زمینه فرهنگی در راستای
نظام پدرساالری از عوامل موثر بر ازدواج کودکان در ایران
محسوب میشود .دبیر سمینار ازدواج کودکان ادامه داد:
آسیبهای اجتماعی خانواده از جمله فقر ،محرومیت از
تحصیل ،اعتیاد و مهاجرت در راستای کاهش بار اقتصادی
و تامین هزینههای ناشی از اعتیاد خانواده از دیگر عوامل
ازدواج زودرس کودکان در ایران محسوب میشود.
▪ ▪پیامدها

کهرام همچنین پیامدهای ازدواج ک��ودک��ان را در دو
جنبه اجتماعی و جسمی دانست و گفت :پیامدهای
اجتماعی ازدواج کودکان شامل ثبت نشدن ازدواجها و
نداشتن اوراق هویتی ،ظهور پدیده کودک بیوه ،خشونت

خانگی و همسرآزاری ،تن فروشی ،فرار از خانه ،کارتن
خوابی ،محرومیت تحصیلی ،فاصله سنی زیاد با همسر،
خودسوزی و خودکشی ،بازتولید چرخه فقر و پیامدهای
جسمی ازدواج کودکان نیز افزایش سقط ،زایمان زودرس،
افزایش تولد نوزادان کم وزن در سنین نوجوانی ،فشار زیاد
برای بارداری ،حاملگی و سایر بیماریهای مرتبط با HIV
مثبت و  ...است.
▪ ▪ازدواج کودکان ،برخالف حقوق کودک است

در عین حال نایب رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان
که فعالیت آن ها در زمینه زنان و کودکان و خانواده است
گفت :قانون گذار در ماده  1041قانون مدنی مشخص
کرده ،ازدواج دختر زیر  13سال تمام شمسی و پسر قبل
از رسیدن به  15سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به
شرط مصلحت مولی علیه(کودک) و با تشخیص دادگاه
صالحه است .زهرا داور ادامه داد :این بدان معناست که
اگر چه قانون سن ازدواج را مشخص کرده ولی با این حکم
ولی وجود دارد و
امکان ازدواج زیر این سن حتی توسط ّ
همین بحث است که جای نگرانی دارد .هر چند در این
قانون آمده عقد نکاح یعنی صرفا انعقاد عقد را مد نظر دارد
و رفتارهای فیزیکی ممنوع اعالم شده ولی در شرایطی
که حریم خصوصی و حریم خانواده مطرح است  ،ضمانت
اجرا برای این که این ممنوعیت محترم شمرده شود ،بسیار
کم است .
به عبارتی قانون دست افراد را باز گذاشته و این بر خالف
حقوق کودک است .این حقوقدان افزود :این بحثی است
که در قوانین داخلی مطرح است اما از سوی دیگر ما
به کنوانسیون حقوق ک��ودک ملحق ش��ده ای��م  .در این
کنوانسیون سن ازدواج حکم ندارد .اما در ماده  3همین
کنوانسیون آمده که دولت ها باید تمام تالش خود را به کار
گیرند تا باالترین منفعت کودک را حفظ کنند و حفظ عالی
ترین منفعت کودک در تمام قانون گذاری ها در کشورهای
عضو باید رعایت شود.
بر این اساس طبیعتا ازدواج کودک از نظر جسمی  ،جنسی
و روان��ی به مصلحت و منافع کودک نیست .بنابراین ما
به کنوانسیون حقوق ک��ودک ملحق شدیم و مفاد این
کنوانسیون به موجب ماده  9قانون مدنی درحکم قانون
داخلی کشور به شمار می آید .از طرف دیگر در آخرین

توصیه های کمیته حقوق کودک گفته شده  ،سن دختران
را باید حداقل تا  16سال افزایش بدهیم.
▪ ▪جامعه بین المللی بر اصالح قانون اصرار دارد

این استاد دانشگاه با اشاره به ابعاد فقهی ازدواج کودکان
خاطرنشان ک��رد :در کتاب ه��ای فقهی ب��رای ازدواج
کودکان دختر و پسر سن بلوغ یعنی  9و  15سال تمام
قمری ذکر شده اس��ت .اما قانون ما این نظر مشهور را
نپذیرفته است،هرچند ازدواج دختران زیر13سال را با
اجازه ولی کودک مجازدانسته است .بر این مبنا بحث این
است که جامعه بین المللی بر اصالح قانون اصرار دارد
.از این رو باید به این نکته توجه کنیم که در داخل کشور
چرا باید بچه های ما زیر  13سال ازدواج کنند؟ داور با
تاکید بر این که چرا همیشه معلول را مورد توجه قرار می
دهیم و نه علت را تصریح کرد:چرا نمی اندیشیم که تاثیر
فقر ،بیکاری ،توزیع ناعادالنه ثروت و محرومیت و دالیلی
مشابه آن باعث می شود از آن جا که خانواده توان تامین
زندگی را ندارد بر خالف میل باطنی دختر شوهر داده
شود .وی تاکید کرد :الزم است این گونه موضوعات ریشه
یابی شود و عوامل موثر در ایجاد آن و حتی افزایش تعداد
ازدواج کودکان مورد ارزیابی قرار گیرد .ما باید به علت ها
بپردازیم و نه معلول ها.
▪ ▪تضییع  3حق در کودک همسری

وی همچنین با تاکید بر این که ازدواج کودکان بر سه حق
آن ها تاثیر می گذارد توضیح داد :حق انتخاب کودکان
اولین م��وردی است که در ص��ورت ازدواج زودهنگام از
آن سلب می شود زیرا این خانواده است که برای آن ها
درزمینه انتخاب همسر تصمیم می گیرند .حق آموزش نیز
در این ازدواج زیر سوال می رود و بسیاری از این دختران و
پسران بعد از ازدواج نمی توانند به تحصیل ادامه دهند .
حق بهداشت نیز سومین موردی است که با ازدواج کودکان
مورد تهدید قرار می گیرد .به نحوی که آمار وزارت بهداشت
و سازمان بهداشت جهانی از بیشترین آمار مرگ و میر در
بین مادران زیر  18سال حکایت دارد .وی افزود :براین
اس��اس با ازدواج در سنین کودکی سه حقوق اساسی
یک شهروند ضایع می شود از این رو ما معتقدیم ازدواج
کودکان باید ممنوع اعالم شود و در قانون باید اصالح

جدول سخت [شماره ]28
طراح جدول :بیژن گورانی

افقی
  - 1اضافه كننده  -ترسانیدن  -وسیله نقلیه قدیمی
 - 2کتف  -آشغال  -بی ارزش و مبتذل  - 3حالل
رنگ  -سوره بنیاسرائیل -پرنده ای با پرهای رنگارنگ
و زیبا -مخترع پیل الكتریكی  - 4چند الیحه  -زمان
سنج  -حاشا كردن  -رودی در سوئیس  - 5حشره ای با
چشمان برجسته  -سرخوش و سرحال  -مروارید دهان
 - 6نامواره  -رنج بی پایان! -ناشناخته  -مهمترین عامل
در پراکندگی و شکل گیری روستاهای ایران  -نقطه
تقاطع دو ضلع زاویه  - 7گیاه رنگرزی  -اسمی دخترانه
 طمأنینه  - 8قدما آن را عرصه فعالیت اهریمن میپنداشتند  -بدزبانی  -پرداختی مجرم برای مجازات
 همسر پوتیفار  - 9وی��ران كننده  -شهری در شمالشرقی فرانسه  -آوازی در دستگاه شور  -همزاد - 10
رمان فلسفی یوستین گاردر  ،نویسنده نروژی  -تثبیت
شده  -سیلی  - 11ام الشرائین  -چینه دان مرغ  -دنیای
پس از مرگ.
عمودی
 - 1نابه سامانی -کشته شدگان در راه خدا  - 2سازمان
جهانی خواربار و كشاورزی  -آنچه به نیت کسب رضای
خداوند ذبح می شود  - 3ریحان  -از محبت  ...حوری
می شود  - 4واپسین  -فراوان  - 5حرف گزینش  -سوره
چهل و نهم ق��رآن  -نشانه مصدر جعلی  - 6نیروگاه
شمال کشور -دوره تجدید حیات اروپ��ا  - 7یكپارچه
و كامل  -جستجو  - 8فریاد ش��ادی  -جدایی ناپذیر

5

▪ ▪الیحه ای که سال هاست مسکوت مانده است

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین
درباره وضعیت الیحه کودک و نوجوان که سال ها مسکوت
مانده است گفت :این الیحه در کمیته حقوقی بررسی شده
ولی ادامه بررسی ها در کمیسیون با تاخیر پس از رسیدگی
به الیحه بودجه خواهد بود.
درحالی که الیحه حمایت ازکودک ونوجوان سال هاست
مسکوت مانده ودرپیچ وخم بوروکراسی گرفتارشده است
تعدادی ازنمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی با ارائه
طرحی درنظردارند حداقل سن ازدواج دختران را افزایش
دهند ودراین زمینه رایزنی هایی هم با تعدادی ازمراجع
عظام تقلید انجام داده اند  .نکته ای که در این باره باید به
آن دقت کرد ،تفاوت حد و مرز کودکی در منابع فقهی و
حقوق بین الملل است؛ زیرا در حقوق بین الملل به افراد تا
سن  18سالگی کودک گفته می شود در حالی که در منابع
فقهی رشد و بلوغ مرز کودکی به شمار می رود.

جدول [شماره ]6724

 - 9دریاچه چشمه های آبیسیبری  -سازمان جاسوسی
آمریکا  - 10از دل پرسوز برآید  -واسطه  - 11حامی و
پشتیبان  -مخفف اینك  - 12ابزار روزگار پیری  -قوی
و نیرومند  - 13متناوب  -ملكی كه بین چندنفر مشترك
بوده و تقسیم نشده باشد  - 14مخلوطی از شن و ماسه و
سیمان و آب  -راه راست یافتن  - 15چاپار  -دانشگاهی
قدیمی در آمریکا  - 16ماه سرد  -شریك  -خسیس پس
نمی دهد  - 17شکستنی ورزشی  -برافروخته  - 18پیشه
 بایگانی  - 19شمشیر بلند ژاپنی  -آفریننده  – 20نامیبرای بلبل – تندرستی.

طراح جدول  :امید موسوی
افقی

حل جدول شماره 27

-1هرج ومرج -زبان باز -شریك -مادرعرب -2نامناسب-
فضاپیمای روسی  -مونس -ماده بیهوشی  -3تیزاب -
شهری باستانی در استان بوشهر  -جای دور زدن  -هاتف
-4ی��وم -سیما – تکیه بر پشتی  -ازتوابع قزوین -ناخن
حیوانات  -سمبل ممانعت -5صنم -جوی خون -غیر-
قدیمی -ریشه  -مادرلر -6شاعر شهیرهندی وبرنده
جایزه نوبل  -7سر بی مو  -زائوترسان -مدد -همه  -سوپ
ایرانی  -درازگوش -8هوای فرار -عضوباالنشین – جای
اقامت  -مساوی عامیانه -بخیه درشت -جدا  -9از گازهای
فرار – غربال – بیماری  -بزرگان  -10درخت انگور – اوج -
سرود -مقنی  -11آوازدسته جمعی – مزایده – سنگی که
پای در می گذارند تا باد در را نبندد  -بخت
عمودی

گرزسیصدمنی  /برانگیختم باره  -.......از اقوام غیور
کشورمان  -12ماخذ  -سمت چپ  -13بازیگر زن فیلم
چهارشنبه سوری -14ماهی فروش -خیس -زیرپامانده
-15ضایع -حرف همراهی  -نیم تنه مردانه-16دریا -از
شهرهای خراسان رضوی  -ناشنوا -17كشنده بی صدا-
پنبه پاك نكرده  -چاقی -18واحد سطح -صدف نشین
– تشنه فریب  -19از نام های زنانه به معنی قدرتمند -
قرائت  -20راهنما  -سنگ خارا
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-1درخت انار -ضد حمله-2عالم مادی  -مندیل-3شراره
آتش -بندگی  -دربست كارخانه -4جوانمرد -راه بی
پایان -آفت گندم -5زمان استراحت -باران تند با قطرات
درش��ت -شوکت  -6نور ان��دک  -پهلوان -خانه  -7نت
پایانی – ازمابهتران  -چراغ -8نویسنده الیورتوییست
 -9زمانه – کلمه ای فرانسوی به معنی یک دور بازی -10
بیم – نوعی ادویه  -حرف فاصله  -11حرص  -برافراشتم
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 /٩٥٢٨٢١٤٣م

حکایت
 /٩٥٢٨٢١٤٣م

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ١۵١٧

ﻣﻮﺿﻮع :اﻧﺠﺎم ﺳﺮو�ﺲ
ا�ﺎب و ذﻫﺎب ﭘﺮﺳﻨﻞ
»آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎره «٩۵-١٨
آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﻬﺮدار� ﻣﺸﻬﺪ
آﻓﺘﺎب ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و �ﺴﺐ
ﺷﺮ�ﺖ در
ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ١۵١٧
ﺟﻬﺖ -رﻓﺎﻫ�
ﺷﺮ�ﺖ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤ� ﺧﺮاﺳﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﺮ�ﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗ�
ﺳﺮو�ﺲو ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻬﺮدار� ﻣﺸﻬﺪ در ﻧﻈﺮ دارد »ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ�
اﻧﺠﺎماﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻮﺿﻮع:ﻓﻨﺎور�
ﺳﺎزﻣﺎن
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت
ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� و ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮا�ﻂ ﻣﻨﺪرج در
از
را
ﺧﻮد
ﺑﺎﺑﺎاﻣﺎن(
)�ﻤﭗ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ� ﭘﺮداﺧﺖ اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ� اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎ و ﻧﻈﺎرت آﻧﻼ�ﻦ و
ﺷﻬﺮدار� ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ آدرس
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﭘﺮﺳﻨﻞ
اﻓﺰارذﻫﺎب
ﺳﺨﺖ و
ا�ﺎب
ﺻﻮرت اﺟﺎره ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ذ�ﺼﻼح واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا
ﻣﻨﻀﻤﺎت آن ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮ�ﻦ« را از ﻃﺮ�ﻖ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪاﺳﻨﺎد و
رﺳﺎﻧﺪ.
ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
رﺳﺎﻧ�
اﻃﻼع
 http://ets.mashhad.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ.
ﺷﻬﺮدار� ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪازﺷﻮد
ets.mashhad.ir
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﺑﻪ وﺳﺎ�ﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ
ﺟﻬﺖ
�ﺴﺐ
ﺷﺮ�ﺖ در
اﻟﻤﻠﻞ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﻣﺰا�ﺪه
ﺑﻴﻦاﺳﻨﺎد
در�ﺎﻓﺖ
رواﺑﻂﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
�ﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ� آورد
ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ
ﻓﻨﺎورىﻣﻨﺎﻗﺼﺎت
ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ
 WWW.KHPC.IRاﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺷﻬﺮدارى ﻣﺸﻬﺪ
ﺳﺎ�ﺖﻣﺸﻬﺪ
ﺷﻬﺮدارى
اﻃﻼﻋﺎت و
ﺳﺎزﻣﺎن
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
از ﻃﺮ�ﻖ
 /٩٥٢٨٥٨١٢آ
 /٩٥٢٨٥٥٧٦آ
ﺷﻬﺮدار� ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ آدرس
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ� ﺗﻤﺎس (٠٥٨)٣٢٢٣٤٥٦٠-٦
 http://ets.mashhad.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ

این اظهارات در حالی است که سخنگوی کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس معتقد است که ازدواج زودهنگام
کودکان باعث مصونیت جامعه می شود و نباید از این ماجرا
نگران شویم .حسن نوروزی ضمن بیان این مطلب معتقد
است :اگر چه در قانون سن  18سال تعیین شده است اما
با توجه به قوانین شرعی که در آن  13سال مالک واقع
شده  ،شورای نگهبان اعتراضی به روند موجود ندارد و
دادگ��اه ها نیز به واسطه شرعی بودن موضوع با ازدواج
های زودتر از سن قانونی برخورد تند نمی کنند .وی البته
خاطرنشان کرد :فرزندان من هم زود ازدواج کردند و
ضمن تکمیل تحصیالت خود پس از ازدواج پیشرفت های
الزم را داشتند .وی تاکید کرد :به اعتقاد من تشکیل ندادن
زندگی ،بدتر از تشکیل دادن زندگی حتی در سنین پایین
است به خصوص با توجه به مشکالت موجود در جامعه
ازدواج زودهنگام مصونیت ایجاد می کند  .به عبارتی
می توان دختر را در  12سالگی عقد کرد و در  16سالگی
او را به خانه شوهر فرستاد .این نماینده مجلس افزود:
اگرطبق شرع اسالم این فرهنگ ایجاد شود که ازدواج به
هنگام صورت بگیرد وضعیت بهتر خواهد شد .همان گونه
که مشهور فقها هم بر همین نکته تاکید دارد و ازدواج همه
معصومین(ع) همچون حضرت فاطمه زهرا(س) در سن
کم بوده است بنابراین ما باید طبق شرع مقدس اسالم
عمل کنیم تا جامعه را مصون کنیم .وی در پاسخ به این
سوال که اگر این ازدواج زودهنگام ناشی از فقر خانواده
باشد آیا باز هم معتقد به این موضوع هستید؟ اظهار کرد:
این موضوع به نوعی انسان فروشی و حرام است.

»آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎره «٩۵-١٨

ﺷﺮ�ﺖ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤ� ﺧﺮاﺳﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﺮ�ﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗ�  -رﻓﺎﻫ� آﻓﺘﺎب
)�ﻤﭗ ﺑﺎﺑﺎاﻣﺎن( ﺧﻮد را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� و ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮا�ﻂ ﻣﻨﺪرج در
اﺳﻨﺎد و ﻣﻨﻀﻤﺎت آن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎره ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ذ�ﺼﻼح واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا
ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ� آورد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه
از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ  WWW.KHPC.IRاﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ� ﺗﻤﺎس (٠٥٨)٣٢٢٣٤٥٦٠-٦
 -داﺧﻠ�  ٢٧٦٠ - ٢٧٦٤اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ

 -داﺧﻠ�  ٢٧٠٠واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﺧﺮاﺳﺎن )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم(
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