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اخبار

نیازمند مجازات انگاری کودکهمسری در قوانین هستیم

وزیر بهداشت:

عروسی به جای بازی با عروسک
در قانون حمایت از خانواده آورده شده است که اگر فردی
مقررات ماده  ۱۰۴۱قانون مدنی را رعایت نکند و دختر زیر ۱۳
سال را به عقد کسی دربیاورد ،قابل مجازات است اما مشکل
اینجاست که شخصی برای شکایت کردن وجود ندارد ،زیرا طرف
اصلی این نکاح خانواده دختر هستند ،دختری که از خود اراده
و صالحیت طرح دعوا را ندارد ،بنابراین میتوان گفت عمال این
قانون رعایت نمیشود .این در حالی است که اساسا مصلحت
امری نسبی است و کسی نمیتواند مدعی شود که ازدواج کودک
 ۸یا  ۹ساله به مصلحت اوست و ابعاد این مصلحت در قانون
مشخص نشده است.
به گزارش ایسنا ،مرضیه محبی فعال حقوق زنان با بیان
اینکه مطابق با ماده  ۱۰۴۱قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از
رسیدن به  ۱۳سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵
سال شمسی ،منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت
و بنابر تشخیص دادگاه صالح ،اظهار کرد :بر اساس این ماده
ولی قهری کودک تا قبل از سن  ۱۳سالگی میتواند با مراجعه
به دادگاه ،کسب اجازه از دادگاه و به شرط رعایت مصلحت
کودک ،او را عقد پسری در بیاورد هرچند این کودک کمتر از
 ۱۳سال داشته باشد.
به گفت ه این فعال حقوق زنان ،با توجه به اینکه تمامی قوانین
کشور متکی بر شرع است و در شرع امکان ازدواج کودک ۹
سال و حتی زیر  ۹سال وجود دارد ،آثار حقوقی بر این ازدواج
مترتب میشود و قانون نمیتواند ازدواج کودک زیر  ۹سال را
نپذیرد .بسیاری از خانوادههای فرودست جامعه با اتکا بر این
مساله دختران خود را به عقد مردانی در میآورند و گاها دیده
شده دختران خود را مورد معامله قرار میدهند.
ابعاد مصلحت کودکان مشخص نیست
به گفت ه محبی یکی دیگر از مشکالت موجود این است که
اساسا مصلحت امری نسبی است و کسی نمیتواند مدعی شود
که ازدواج کودک  ۸یا  ۹ساله به مصلحت اوست و ابعاد این
مصلحت در قانون مشخص نشده است.
کنوانسیون حقوق کودکان مخالف ازدواج آنهاست
این فعال حقوق زنان گفت :کشور ما به لحاظ قانونی به
کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده است و الحاق به آن به
منزله این است که مفاد این کنوانسیون در حکم قانون است،
از طرفی این کنوانسیون به روشنی با ازدواج کودکان مخالف
است .به نظر میرسد وقتش رسیده است با ازدواج کودکان
به عنوان یک مساله اجتماعی مقابله شود چراکه سال-هاست
از طرف اقشار و عقاید مختلف به آن اشاره میشود و کودکان
مختلف قربانی این داستان میشوند .بهتر است فقها ،مسئوالن
و نمایندگان مجلس بیشتر به مساله ورود پیدا کنند و به این
مساله اجتماعی بهاء دهند.

کارشناسان خانواده معتقدند کودکهمسری جزو نابهنجاریها و آسیبهای اجتماعی محسوب میشود ،چرا که طی آن کودک
به دلیل ناآگاهی والدین بدلیل فقر فرهنگی و یا مالی از یک سو و عدم درک درست و هدف غایی تشکیل نهاد خانواده از طرفی
دیگر مورد سوءاستفاده قرار می گیرد؛ در این بین قانونگذار هرچند سعی کرده با استناد بر ماده  ۱۰۴۱قانون مدنی شروطی اعم از
یرسد خالءهای قانونی
کسب اجازه از دادگاه و تعیین مصلحت کودک برای ازدواج در سنین زیر  ۱۳سال را وضع کند؛ اما به نظر م 
همچنان راه فرار را پیش روی برخی والدین باز گذاشته است.

عموما ازدواج
دختر کم سن و
سال با فرد بالغ
صورت میگیرد
که به همین
یتوانند
علتنم 
بایکدیگر
گفتوگو کرده
و زندگی خود
را با تفاهم پیش
ببرند
مشکالت و مسائلی نظیر مورد معامله قراردادن کودکان و...
خواهیم بود.
وی معتقد است که با وجود تعیین حداقل سن الزم جهت
گرفتن گواهینامه ،شرکت در انتخابات و ...چرا نباید حداقلی برای
ازدواج در نظر گرفت؟ مگر غیر از این است که افراد باید به بلوغ
فکری ،روانی و جنسی برای ازدواج برسند و سپس اقدام به ازدواج
کنند؟
آسیبهایکودکهمسری
به گفت ه جعفری اکثر افرادی که دارای تمکن مالی هستند این
کودکان را به عقد خود در میآورند ،عمال میتوان گفت کودکان
را خریداری میکنند بنابراین اکثرا سنین باالیی دارند ،همچنین
بدرفتاری آنها با کودکان نیز منجر به ایجاد مشکالتی در طالق
نوبت اول

دختربچه  ۹ساله و بازیهای کودکانه
همچنین مینا جعفری ،یکی دیگر از فعاالن حقوق زنان گفت:
نبود قانون شفاف در اینباره منجر به ایجاد مشکالت عدیدهای
در زمینه کودک همسری شده است ،حتی افراد برای رای دادن
و مشارکت در چهار سال آینده کشور خود باید به سن  ۱۸سال
برسند اما در امر ازدواج که تمام آینده یک دختر را تحت تاثیر
قرار میدهد رسیدن به  ۹سال کافیست .سنی که هنوز بسیاری
از دختر بچهها در آن سن مشغول بازیهای بچهگانه هستند و
درکی از ازدواج ندارند.
نیازمند مجازات انگاری کودکهمسری در قوانین هستیم
این فعال حقوق زنان ادامه داد :تا زمانی که کودک همسری
در قانون منع نشود و برای آن مجازات انگاری انجام نشود ،شاهد

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي پااليشگاه دهم در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل از طريق مناقصة عمومي تامين نمايد :
شماره تقاضا و مناقصه

بــه اطــاع شــهروندان محتــرم زاهدانــی مــی رســاند
 ،یــک قطعــه زمیــن بــا کاربــری خدماتــی – تجــاری
– مســکونی (ت -3-م ) واقــع در بلــوار جمهــوری
اســامی مقابــل بــازار مبــل بــرج میــاد ،از طریــق
مزایــده واگــذار مــی گــردد  .متقاضیــان مــی تواننــد
جهــت کســب اطاعــات بیشــتر از روز شــنبه مــورخ
 99/07/19لغایــت روز چهارشــنبه مــورخ 99/07/30
بــه شــهرداری منطقــه یــک  ،واقــع در انتهــای بلــوار
بزرگمهــر – خیابــان مهــارت جنــب دانشــگاه پیــام نــور
مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن هــای 09050994752
و  09151418993تمــاس حاصــل نماینــد.

مناقصه شماره  – R10/99/003تقاضای EM-9800438

شرح مختصر اقالم درخواستی

Pressure switch for unit 106

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار

پس از اتمام مرحله ارزیابی صالحیت  ،مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار به میزان  550/000/000ریال می باشد .

تضمین شركت درفرایند ارجاع كار

تضمین شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره /1234202ت 50659ه مورخ  94/09/22هیات وزیران مي باشد.
تبصره  :در صورت ارائه تضمین شركت در فرایند ارجاع كار بصورت وجه نقد  ،مبلغ نقدی می بایست به شماره حساب  0175756161006بانک ملی شعبه كنگان به نام
پاالیشگاه دهم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي واریز و فیش واریزی ارائه گردد

مبلغ برآوردي مناقصه

 11/000/000/000ریال

تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

1399/09/01

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

1399/09/16

تاریخ گشایش پاكت های فنی

1399/09/25

تاریخ گشایش پاكات مالی

1399/10/20

آدرس و تلفن مناقصه گزار

استان بوشهر-شهرستان كنگان –منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس سایت  - 2شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  ،فاز  – 19پاالیشگاه دهم – اداره تداركات و امور
كاال – واحد خرید – تلفن 07731466124-07731466283-07731466287:

مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت  WWW.SPGC.IRمراجعه و یا با شماره تلفنهای  07731466283-07731466287تماس حاصل فرمایند .

شماره مجوز 1399.3842 :
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کودکان میشود.
این وکیل دادگستری ،آسیبهای بد روانی ،جسمی ،جنسی
و ایجاد اختالل افسردگی در کودکان را از جمله مشکالت کودک
همسری دانست و افزود :این کودکان از حمایتی برخوردار
نیستند و تا زمانی که برای ولی کودک ،پدر ،مادر ،آن مردی که
کودک را به عقد خودش در میآورد و حتی محضر داری که عقد
را ثبت میکند مجازات انگاری نشود این مشکالت ادامه خواهند
داشت چراکه این یک تبعیض ناروا در حق دختربچهها است.
محدودیت سن  ۱۸برای ازدواج در غالب کشورها
وی معتقد است که در اکثر کشورها سن  ۱۸سال را به عنوان
محدودیت ازدواج درنظر گرفتهاند و البته در برخی دیگر سن
 ۲۱سال و برخی  ۲۵سال و ...درنظر گفتهاند .محدودیتهای
متفاوتی برای سن ازدواج در کشورهای مختلف لحاظ شده است
اما سن  ۱۸سال عرفی است که در اکثر کشورها وجود دارد .باید
این حمایت قانونی از دخترهایی که مورد سوءاستفاده قانونی
توسط پدرمادرها و مردانی که با عقد آنها را مورد سوءاستفاده
جنسی قرار میدهند ،انجام و تنظیم شود چراکه تا زمانی که
منع قانونی و جرم انگاری وجود نداشته باشد هیچ چیزی تغییر
نخواهد کرد.
کودکهمسری و فاصلهگیری از دوران کودکی
فرشته سادات شجاعی ،مدیرکل آموزش سازمان نظام
روانشناسی و مشاوره کشور نیز با بیان اینکه کودکهمسری
یکی از نابههنجاریها و آسیبهای اجتماعی محسوب میشود،
اظهار کرد :کودکهمسری به دلیل ناآگاهی والدین ،سونگری و
همچنین خودخواهی آنها رخ میدهد چراکه با چنین ازدواجی،
کودک به نوعی از دوران کودکی خود فاصله گرفته و ارتباطش با
خانواده و دوستانش قطع میشود.
نائب رئیس انجمن خانواده ایران ادامه داد :از دیگر سو
مسئولیت زندگی نیز مزید بر علت میشود و فعالیت کودک
محدود به امور خانه و بچه داری خواهد شد ،لیکن این امر منجر
به پیدایش افسردگی و اضطراب در کودک میشود .همچنین
کودکان به دلیل عدم تحمل شرایط نابرابر و ناتوانی در قدرت
حل مشکالت ،معموال ًفرار از خانه ،خودکشی و یا کشتن همسر
را در چنین مواقعی انتخاب میکنند ،البته بیشتر چنین اعمالی
در زنانی مشهود است که با فقر مالی و مهارت گفتوگو روبهرو
هستند.
رابطه پدرانه یا همسرانه؟
این متخصص روانشناس بالینی افزود :از طرفی عموما ازدواج
دختر کم سن و سال با فرد بالغ صورت میگیرد که به همین علت
نمیتوانند با یکدیگر گفتوگو کرده و زندگی خود را با تفاهم پیش
ببرند چرا که دیدگاهها متفاوت است و رابطه زن و شوهری شبیه
رابطه پدر و فرزندی میشود.

آگهی مزایده فروش ملک

آگهي فراخوان مناقصه عمومي ( دو مرحله ایی )

نوبت دوم

تا زمانی که بیمارستان غیرصحرایی
وجود دارد ،از بیمارستان صحرایی
استفاده نمیشود

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

6951

ردیف

عنوان
ملک

نوع
کاربری

متراژ

پالک
ثبتی

قیمت پایه (ریال)

1

زمین

خدماتی
– تجاری-
مسکونی

1808/03

16703

159/106/640/000

7045

(دو مرحله ای از طریق ارزیابی کیفی)

شــركت مخابــرات ایــران – منطقــه فــارس
در نظــر دارد نســبت بــه خریــد  16لینــک الیــن ترمینــال
2/5 Gرا بــر اســاس مشــخصات موجــود در اســناد از طریــق
مناقصــه عمومــی اقــدام نمایــد.
لــذا از كلیــه اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط دعــوت
بعمــل مــي آیــد.
متقاضیــان جهــت كســب اطالعــات بیشــتر بــه
آدرس هــای  WWW.TCI.IRو FARS.TCI .IR
مراجعــه نماینــد.
روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

سندخودروی سواری سمند ایکس  7به رنگ سفید – صدفی – روغنی مدل  1391شماره پالک

49ایران 144ص 53به شماره موتور12491021568و شماره شاسیNAACN1CM8CF201854

به نام کرامت اله پشتدار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سازمان راهدا ري وحمل ونقل جاده اي
اداره کل حمل و نقل جاده اي استان کرمانشاه

«شتابزدگی  ،پشیمانی به دنبال دارد»

سازمان حمایت از مصرفکنندگان،
غایب همیشه گشتها
رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی
استان تهران گفت :سازمان حمایت از حقوق
مصرفکنندگان معموال ًدر گشتهای مشترک ما
حضور پیدا نمیکند و به عبارتی غایب همیشه
گشتهای تعزیراتی است.
به گزارش ایلنا ناصر مدیحی در پاسخ به سوالی
مبنی بر اینکه چرا کارشناسان سازمان حمایت
بیشتر اوقات در گشتهای مشترک حضور پیدا
نمیکنند؟ گفت :تیم ما معموال ً کامل است و
اگر کسی هم غایب باشد ما کار خودمان را در
گشتهای مشترک انجام میدهیم و خوشبختانه
در گشتهای ما کارشناسان و بازرسان سازمان
صنعت ،معدن و تجارت ،اصناف ،اتحادیهها و
پلیس امنیت اقتصادی حضور دارند.
این قاضی تعزیرات با اشاره به اینکه ما در
گشتهای تعزیرات حکومتی به اطالعاتی دست
پیدا میکنیم که در رسیدگی به پروندهها به ما
کمک فراوانی میکند ،افزود :ما به دنبال کار
تبلیغاتی نیستیم و فقط میخواهیم باری از دوش
مردم برداشته شود.

اصالحیه
پیرو آگهی تجدید دوم مناقصه
عمومی یک مــرحلهای شماره
 99/8شرکت آب و فـــاضالب
استانکهگیلویهوبویراحــــمد
مندرج در روزنـــــامه ابتکار
( 99/07/23نوبــــت اول) و
( 99/07/24نوبــــت دوم) بند
 9اگهــی از شرایط شرکت در

آگهي مناقصه شماره 99/48

7095

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی درباره
امکان بهرهبرداری از بیمارستانهای صحرایی
به جای تخصیص تختهای بخشها مختلف
بیمارستانی به بیماران کرونا با توجه به روند
افزایشی این بیماری در کشور ،گفت :در هیچ
جای دنیا تا زمانی که بیمارستان غیر صحرایی
وجود دارد ،از بیمارستان صحرایی استفاده
نمیشود.
به گزارش ایسنا ،سعید نمکی در پاسخ به
این پرسش که آیا امکان استفاده از ظرفیت
بیمارستانهای صحرایی به جای محدود کردن
ظرفیت بخشهای بیمارستانی و تخصیص این
بخشها به کرونا وجود دارد؟ اظهار کرد :در هیچ
جای دنیا تا زمانی که بیمارستان غیر صحرایی
وجود دارد ،از بیمارستان صحرایی استفاده
نمیشود .برای سایر بخشها تقسیمبندی انجام
شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

مناقصه حذف می گردد.
شرکت آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد

آقای دکتر امیر عبداهلل آزادی

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان رییس
بیمارستان شهید گمنام شهر یاسوج را بسیار باعث مسرت
و خشنودی است.از صمیم قلب انتصاب جنابعالی را
تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
توفیقات روز افزون و سالمتی شما را از درگاه خداوند منان
آرزو مینمایم.
کی خسرو قایدی

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

سازمان راهدا ري وحمل ونقل جاده اي
اداره کل حمل و نقل جاده اي استان کرمانشاه

