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تركي��ب جنس��يتي جمعيت در 
حالت ع��ادي در اكثر كش��ورها 
تقريبا متعادل اس��ت، معموال به 
ازاي ه��ر 100 دختر، 105 پس��ر 
به دنيا مي آيد، ام��ا عواملي مانند 
جنگ، م��رگ در اث��ر تصادفات و 
حوادث ناش��ي از كارهاي سخت 
معموال مردان را بيشتر در معرض مرگ و مير قرار مي دهد، 
به همين دليل تركيب جنسيتي متعادل جمعيت به هم 
مي خورد و باعث افزايش جمعيت زنان مي ش��ود. كشور 
ما هم از اين قاعده مستثني نيست. وجود جنگ و كشته 
شدن مردان و س��پس انفجار جمعيت در دوران جنگ و 
پس از آن، نبود سياست هاي كنترل جمعيت و روش هاي 
تعيين جنسيت و استرس و فشار زياد آن دوران باعث زياد 
شدن جمعيت زنان ش��د و همانطور كه آمارها مي گويد 
تعداد دختران در برخي مقاطع سني عمدتا دهه شصت 
نسبت به پسران زيادتر است. در كش��وري مانند كويت 
وقتي ديدند 35 درصد زنان باالي 35 سال مجرد هستند، 
دولت شان براي پايان بخشيدن به مساله زنان مجرد اقدام 
به تش��ويق خارجي ها براي ازدواج با زنان كويتي كرد، در 
كشورهاي ديگري نيز طرح هايي با عنوان تسريع در روند 
ازدواج دختران انجام ش��د. اما در كش��ور ما نه تنها هيچ 
برنامه اي براي ازدواج حدود يك ميليون دختر در معرض 
تجرد قطعي انجام نمي شود بلكه موانعي بر سر راه ازدواج 
زنان ايراني با مردان خارج��ي وجود دارد. از مهم ترين اين 
موانع، عدم اعطاي تابعيت به مردان خارجي كه با زن ايراني 
ازدواج مي كنند و عدم انتقال تابعيت از زن ايراني به فرزند 
حاصل از ازدواج با مرد خارجي اس��ت يعني به بچه هايي 
كه در ايران متولد مي شوند هويت ايراني تعلق نمي گيرد. 
با اينكه طبق قانون زن مس��لمان ايران��ي مي تواند با مرد 
مس��لمان خارجي ازدواج كند اما اگر اين ازدواج در ايران 
صورت پذيرد به فرزندان آنها تابعيت ايراني داده نمي شود. 
اكنون، 500 هزار شايد هم بيش��تر از اين تعداد، كودك 
بي هويت و بي شناسنامه حاصل از اين ازدواج ها در كشور 
وجود دارد كه از ح��ق هويت، حق تحصيل، حق خدمات 
بهداشتي و درماني محروم هستند و در آينده از حق كسب 
و كار و ازدواج قانون��ي و ديگر كارهايي ك��ه به هويت نياز 
دارد، محروم خواهند ش��د. در بين اين كودكان نوجوان و 
حتي جوان نيز وجود دارد كه سال ها بدون هويت زندگي 
كرده اند، وجود اين كودكان باعث آس��يب هاي اجتماعي 
نوظهور مي ش��ود و جامعه متحمل عواقب ناش��ي از اين 
بي هويتي خواهد بود از جمله اين عواقب قابل شناسايي 
و قابل پيگيري نبودن جرايم انجام شده توسط اين افراد 
بي هويت در آينده و فرزن��دان بي هويتي كه از آنها متولد 
خواهند شد، خواهد بود.  يك تبعيض جنسيتي بين زن 
و مرد در قانون كشور ما اين است كه زن هاي خارجي كه 
با مرد ايران��ي ازدواج مي كنند، بالفاصل��ه تابعيت ايراني 
مي گيرند اما اعطاي تابعيت به م��ردان خارجي كه با زن 
ايراني ازدواج كنند، زمان بر و تابع ش��رايط خاصي است. 
تبعيض ديگر اين است كه با وجود مشكالت زيادي كه از 

لحاظ قانوني در مورد تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زن 
ايراني با مرد خارجي وجود دارد؛ مانعي در تابعيت فرزندان 
حاصل از ازدواج زن خارجي با مرد ايراني نيس��ت و طبق 
بند 6 از ماده 976 قانون مدني، ه��ر زن تبعه خارجي كه 
شوهر ايراني داشته باشد نيز تبعه ايران محسوب مي شود 
و مي تواند درخواست شناس��نامه براي فرزندش داشته 
باش��د. اما طبق بند 2 ماده 976 اين حق به مادران ايراني 
داده نشده است، جالب و تاسف برانگيز اينجاست كه طبق 
قانون اگر يك زن و مرد خارجي فرزندش��ان را در ايران به 
وجود آورند به او تابعيت ايراني تعلق مي گيرد اما به فرزند 
حاصل از ازدواج زن ايراني كه ريشه و اصالتش ايراني است 
با مرد خارجي، تابعيت انتقال نمي يابد. اين تبعيض ها با 
هيچ منطق و توضيحي قابل توجيه نيست يعني در اين 
موارد زن خارجي بر زن ايراني برت��ري دارد. عالوه بر اين 
مساله كودكان بي هويتي كه از ازدواج هاي غيررسمي به 
دنيا آمده اند نيز نياز به سروس��امان دادن و هويت بخشي 

هستند كه عمده كودكان كار را اينها تشكيل مي دهند. 
مخالفان انتقال تابعيت، مساله امنيت كشور و سرازير شدن 
مهاجران زياد به ايران را عل��ت مخالفت مي دانند. زماني 
كه كش��ور مهاجر زياد مي پذيرفت به خصوص از كشور 
افغانستان )س��ه ميليون مهاجر افغان( بايد اين احتمال 
در نظر گرفته مي ش��د كه اين اتباع مي توانند با زن هاي 
ايراني ازدواج كرده و بچه دار شوند همانطور كه بيشتر اين 
ازدواج ها با اتباع افغاني است. ازدواج اتباع دو كشور امري 
طبيعي بوده و ضروري است براي فرزندان اينگونه ازدواج ها 
راهكارهايي ارايه ش��ود. عالوه بر اين وقتي كش��ورهايي 
براي ازدواج زنان راه��كار ازدواج با م��ردان خارجي را در 
نظر مي گيرند چرا اين امكان در كشور ما وجود ندارد و به 

صورت درست و رسمي انجام نمي شود؟ 
اليحه اعطاي تابعيت به فرزندان مادر ايراني از سال 1385 
مطرح بوده اما به نتيجه اي نرسيده و مشكل اين فرزندان را 
حل نكرده است، اين قانون اعطاي تابعيت به اين كودكان 
را سن 18 س��الگي آن هم در صورت داشتن شرايط الزم 
قرار داده اس��ت اما به اين مساله انديشيده نشده كه اينها 
چگونه تا 18 سالگي بي هويت زندگي كنند و از امكانات 
عادي مانند تحصيل و درمان محروم باشند. طرح »اصالح 
قانون تعيين تكلي��ف تابعيت فرزندان حاص��ل از ازدواج 
زنان ايراني با مردان خارجي« نيز در حال بررس��ي است. 
اين طرح يك آسيب اجتماعي را به رسميت شناخته، با 
تصويب اين ط��رح، دولت مي توان��د وضعيت اجتماعي 
كودكان بي هوي��ت را كنترل كند. آس��يب هايي كه اين 
كودكان بي هويت و به تبع آن جامع��ه را تحت تاثير قرار 
مي دهد بيشتر به امنيت كش��ور ضرر خواهد رساند. اين 
كودكان حق هويت، ح��ق زندگي، حقوق ش��هروندي، 
تحصي��ل، برخ��ورداري از امكانات بهداش��تي و درماني 
و رفاهي دارن��د. اين ك��ودكان وجود دارن��د و نمي توان 
وجودشان را ناديده گرفت، بايد چنين طرح هاي اجتماعي 
كه رابطه مس��تقيم با آس��يب هاي اجتماعي دارد زودتر 
تصويب و اجرا شوند تا جامعه متحمل هزينه و عواقب اين 
بي هويتي ها و تبعيض ها نشود.                           فعال حوزه زنان

قهرماني دخت��ران ايراني در 
مسابقات فوتس��ال و كاراته 
حقيقتا افتخار آميز است. برخي 
كش��ورهاي ثروتمن��د همجوار 
پول ف��راوان و امكانات نامحدود 
در اختي��ار تيم ه��اي بان��وان و 
مرب��ي  مي گذارن��د،  جوان��ان 
گران قيمت از خ��ارج مي آورند و هداي��اي هنگفت به 
وقت پيروزي و حتي شكس��ت مي دهند اما يك صدم 
افتخاراتي كه دختران ما به دست مي آورند نصيب شان 
نمي شود. دختراني كه با مضايق فراوان مواجه هستند 
و غول فوتبال و كش��تي حرفه اي م��ردان جايي براي 
شنيدن صدا يا تخصيص امكانات و بودجه به آنها باقي 
نمي گذارد. دس��ت مريزاد، زنده باشيد. ميهن دوستي 
يعني همين كه ب��ا كمترين امكان��ات و توجه به جان 

بكوشيم و نام جمهوري اسالمي ايران را بلند بداريم. 

معيار و مقياس هاي اخالقي ما گاهي چنان افول 
كرده اس��ت كه به كمترين ها رضاي��ت داده ايم. 
مث��ال در ذك��ر صف��ات مدير منتخ��ب ي��ا منتصب، 
پاكدس��تي ذكر مي ش��ود! دوس��تي به حق مي گفت 
»پاكدس��تي كه امتياز نيس��ت وظيفه است!«. روشن 
اس��ت كه الزم��ه تكي��ه زدن ب��ر جاي��گاه مديريت 
س��ازمان هاي عمومي و دولتي پاكدستي و صداقت و 
درستكاري اس��ت، به جز آن چه داريد؟ البته كه لفظ 
»پاكدستي« از شدت استعمال در مواقع غلط و درباره 
خاطيان ناپ��اك از معني خود تهي ش��ده اس��ت، به 
صورتي كه من خود به محض ذكر صفت پاكدس��تي 
براي مدير و صاحب منصبي تنم مي لرزد و گوش هايم 
تيز مي ش��ود.  اهالي سياس��ت و حزب و جريان هاي 
سياسي لطفا در نظر داشته باش��يد، پاكدستي و دزد 
نبودن امتياز نيس��ت، وظيفه اس��ت، موضوعي عادي 
است و امري فوق العاده نيست. تقاضا دارم پاكدستي و 
نداشتن سابقه اختالس و پرونده مالي هم مسلك خود 

را به رخ مردم نكشيد. 

 رفتار اخالق��ي مردم ژاپن در هن��گام وقوع زلزله 
سال 2011 مثال زدني بوده و به ويژه ما ايرانيان 
در محافل خود سلوك ژاپني ها را با يكديگر و چگونگي 
حفاظت آنها از اموال هم ميهن��ان و از دارايي هاي ملي را 
س��خت س��تايش كرده و مي كنيم. دليل بس��يار مهم 
چگونگي رفت��ار ژاپني ها پ��س از وقوع زلزل��ه 2011، 
ميهن دوستي آنها است. عالقه و مهر به ميهن در زندگي 
ژاپني با فرهنگ آنها عجين شده اس��ت. آنها به مظاهر 
فرهنگي ملي شان عشق مي ورزند و ضمن بهره گرفتن از 
مواهب فناوري روز جهان، به س��نن ملي سخت پايبند 
هستند. بر همين پايه، ميهن دوستي شان از شعار دادن 
و دعوا كردن بر س��ر اموري غير ضروري با يكديگر عبور 
كرده و به صورت پايبن��دي به اخ��الق و مصالح ملي و 
منافع هموطنان تجلي يافته اس��ت.  اگر ايران و منافع 
هموطنان را محور قرار دهيم، اگر باور كنيم كه ايرانيان 
يك خانواده هس��تند كه از قوم و عش��يره هاي مختلف 
هزاران س��ال اس��ت در خانه اي به نام ايران با محبت به 
يكديگر زيس��ته اند، آنگاه مهرورزي مان ب��ه خانه و هم 
خانه ه��ا صورتي عملي خواه��د يافت و در كن��ار هم بر 

بسياري از سختي ها غلبه خواهيم كرد. 

 برپايي سفره هاي افطار در ماه مبارك رمضان و 
اطعام هر كس كه بر س��ر س��فره بنش��يند، به 
راستي سنت مهربانانه اي اس��ت كه لذت روزه داري را 
هزار برابر مي كند. به ويژه اگر اين اطعام كردن منطبق 
بر شيوه و سلوك ايراني- اسالمي ما باشد. شيوه اي كه 
پايه در قناعت و دوري از اس��راف دارد. افسوس كه گاه 
س��فره هاي ضيافت افطار چنان لبريز از خوراك هاي 
رنگارنگ مي ش��ود كه هوش از س��ر مي ربايد. دردا كه 
حج��م بزرگي از اين س��فره ها روانه س��طل هاي زباله 
مي شوند. حدس مي زنم ميزان دور ريز مواد غذايي در 
ايران و به ويژه در تهران و در ايام ماه مبارك چند برابر 
روزهاي ديگر اس��ت و اين ن��ه تنها از فلس��فه اين ماه 
مبارك و از سنت سفره هاي س��اده ايراني به دور است 
بلكه لطمه اي بزرگ ب��ه اقتصاد ملي اس��ت. ايرانيان 
هر س��اله خوراك 15 ميليون نفر را به دور مي ريزند و 
حرام مي كنند! همچنين 35 ميليون تن از محصوالت 
كشاورزي ايران در مراحل مختلف از توليد تا فرآوري 
و سفره مصرف كننده از بين مي روند و هدر مي شوند! 
فقط ميزان آب��ي كه براي توليد اي��ن محصوالت هدر 
ش��ده اس��ت را در نظر آوريد، حرام و دود شدن باقي 

امكانات و منابع پيشكش. 

از وزي��ر محت��رم ارتباط��ات پي��ش از اين هم 
نوش��ته ام، ايش��ان در اقدامي بس��يار درست و 
منطبق ب��ا فرهن��گ ايران��ي و اس��المي، برگزاري 
وزارت  بودج��ه  مح��ل  از  افط��ار  ضيافت ه��اي 
ارتباط��ات- بيت الم��ال و جي��ب م��ردم- را ممنوع 
كرده اند. ضيافت هاي دولتي افطار در سال هاي پيش 
گاه با زياده روي ها و اس��راف فراوان همراه بوده است.  
حال كه دولت گام در راه شفافيت مالي و جلوگيري از 
ريخت و پاش و خاصه خرجي نهاده اس��ت، اميد كه 
اي��ن روي��ه وزي��ر محت��رم ارتباط��ات ب��ه صورت 
دس��تورالعمل عمومي دولت براي هم��ه بخش ها و 
اس��تانداري ها الزم االجرا ش��ود. خدا كند كه روزي 
برسد ببينيم، از جيب مردم نه ضيافتي برپا مي شود و 
نه مام��وري بي جهت ب��ه ماموريت خارج از كش��ور 
م��ي رود و نه خريد غيرض��روري و بيه��وده اي انجام 
مي ش��ود و مدي��ران و مس��ووالن ب��ه بودج��ه در 
اختيارش��ان به دي��ده امانت م��ردم ن��گاه مي كنند. 
)پرداخت مبلغ دويست و پنجاه ميليون تومان بابت 
ي��ك نوب��ت آگه��ي حماي��ت از كاالي ايران��ي در 
اينس��تاگرام پروفس��ور! برانكو ايوانكوويچ از س��وي 
وزارت ورزش از اين قبيل خاصه خرجي هاي بيهوده 

و ضايع كردن پول مردم است.( 

 آزمودن توانمندي 
در جلوگيري از اسراف

هويت، حق همه كودكان ايران

كه از نظر عرف بگوييم فرد به سن رش��د رسيده است را 
پوشش دهند. االن فقط گفته شده كه سن رشد 18 سال 
اس��ت ولي فقها مي گويند كه عالوه بر رشد، بلوغ فكري، 
اجتماعي و اس��تقالل مالي هم بايد به نوعي داشته باشد. 
من مي خواستم آن تعريف را پوشش دهم و يك معياري 
بگذارم كه اين معيارها بر اس��اس كار كارشناسي اي كه 

انجام شد، به دست آمد. 
  چه چي�زي باعث ش�د اي�ده چني�ن طرحي به 

ذهن تان برسد؟ 
در اين حوزه مش��كالتي وجود دارد. مثال دختري فرزند 
طالق است و با مادرش زندگي مي كند اما براي ازدواج نياز 
به اذن پدر دارد اما به دليل لجبازي و بدون هيچ دليلي پدر 
با ازدواجش مخالفت مي كند. اين دختر براي ازدواج بدون 
اذن پدر بايد به دادگاه مراجعه كند و خيلي مواقع ممكن 
اس��ت مش��كالتي برايش در اين حوزه ايجاد شود. قانون 
فعلي يك س��ري مش��كالتي به همراه دارد. ضمن اينكه 
تاكيد قانوني فعلي روي بكارت است نه روي اينكه دختر 
اين تصميم و جمعبندي را داش��ته باشد كه بخواهد وارد 
يك زندگي مشترك شود و در واقع پايه زندگي بر اساس 
بلوغ فكري و اجتماعي و عاطفي نيست، بر اساس بكارت 
است و تاكيد روي آن است. چنانچه دختربچه اي به اذن 
پدرش ازدواج كند و فرداي روز ازدواجش همس��رش در 

رقيه  جعفريان

گروه اجتماعي| محسن بيگلري، نماينده سقز و بانه و 
عضو هيات رييسه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس از تصويب دو فوريت طرح افزايش پلكاني دستمزد 
كاركنان دولت تا سقف 20 درصد، در جلسه روز سه شنبه 
اين كميس��يون خبر داد. به گزارش »اعتماد« و به گفته 
بيگلري بر مبناي اين مصوبه كه امروز در جلس��ه علني 
مجلس به راي گذاش��ته مي ش��ود؛ افزايش 20 درصدي 
حقوق مش��مول كاركناني اس��ت كه حداقل دستمزد را 
دريافت مي كنند و دريافت كنندگان سقف دستمزد هم از 
افزايش يك درصدي حقوق هاي شان برخوردار مي شوند. 
به دلي��ل اختالف نظرها و تفس��يرهاي متف��اوت درباره 
ميزان افزايش حق��وق كاركنان دولت ديروز در جلس��ه 

علني مجلس، نمايندگان دو فوريت استفساريه جزء يك 
بند الف تبصره 12 قانون بودجه 97 در خصوص افزايش 
حقوق طبقات پايين جامعه و جلوگيري از افزايش حقوق 
نمايندگان، وزرا، معاونين، استانداران و مقامات ديگر را با 
168 راي موافق، 22 راي مخالف و 7 راي ممتنع تصويب 
كردند. بنابراين منظور از افزاي��ش پلكاني نزولي حقوق 
مندرج در جزء يك بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 
1397 كل كشور كه طبقات پايين تر از افزايش بيشتري 
برخوردار ش��وند، ميزان افزاي��ش پايين ترين طبقه 20 
درصد و باالترين طبقه يك درصد است.  به اين ترتيب و 
پس از تصويب در كميسيون بودجه، نمايندگان مجلس 

بايد اين طرح دو فوريتي را به تصويب برسانند. 

تصويب طرح دوفوريتي افزايش پلكاني دستمزد 
كاركنان دولت 

خبر آخر

تنها بيمارستان توانبخشي كشور، 
پشت نوبت چندماهه دارد

مسجدجامعي: بايد براي ورود 
گشت  ارشاد مرز تعيين كنيم

ساالنه سه هزار نيازمند پيوند عضو 
در كشور مي ميرند

خبر

گروه اجتماعي|  عصر ديروز پس از ابالغ رسمي 
حكم س��يدمحمدعلي افش��اني به عنوان شهردار 
تهران، وي با اس��تقبال اعضاي ش��وراي ش��هر به 
ساختمان ش��هرداري رفت و در دفتر كارش حاضر 

شد تا س��كان هدايت پايتخت را دست بگيرد. اين 
مراسم به صورت غيررس��مي برگزار شد و يكشنبه 
هفته آينده مراسم تحليف شهردار تهران با حضور 

مسووالن برگزار خواهد شد.

عكس نوشت 

جدول

افقی

عمودي

متقاطع

سود        وكو

1- احتياج نداشتن - منام
2- واحد توان - توفان - ضربه آهنگ

3- مرطوب - ميزان عمر - سرب - پايان كاري
4- داد و ستد كردن - نمايش خنده دار

5- مركز خراسان رضوي - پهلوان - قلوه - ستون بدن
6- زادگاه حضرت ابراهيم - دوري از دوس��تان - گاز 

بيهوشي
7- پسر رشتي - ورود - يكي از بيماري هاي چشم

8- پارتيشن - خنده اي از روي خشم
9- خانه - اسب قهوه اي رنگ - زبان گنجشك

10- گور - بلدرچين - نماز در وقت
11- لحظ��ه كوتاه - غي��ر ثابت - جنس ق��وي ! - از 

شهرهاي بوشهر
12- يقين در ديدار - مخترع المپ برقي

13- چوب ميخ دار قصابي - نوعي پخت برنج - غذاي 
بيمار - نام تركي

14- از دنيا رفتن - تحريم سياسي - از شهرهاي بوشهر
15- فوز - بام فلزي

1- پرنده بزرگ و باتالقي - از معجزات پيامبر
2- دوس��ت و رفيق - از س��بزيجات خوردني - شهر 

ريشه - پرستار
3- يادداشت - محبت - رفيق - خو، داب

4- خجسته و مبارك - شاد و خرم - سيمرغ
5- رب النوع يوناني - نفت

6- همسر مرد - نت سوم - ايمن - خشكي
7- دست خدا - جنب - محصول الهيجان

8- بار و اس��باب س��فر - مرغ ميرود - نفس خس��ته  

- نوعي شيمي
9- تربت - از عناصر ش��يميايي - رشته كوهي در 

افغانستان
10- دوستي و عالقه - سبك هاي نقاشي - بركت 

برنج - حرف پيروزي
11- از شهرهاي اصفهان - پوشاننده

12- خرده فلز - پايان و انتها - شانه و كتف
13- جهان - فلز مغناطيسي - اشاره به نزديك - 

مادر لر
14- كوچك ترين ذره - بيد - مردد - اشاره به نزديك

15- معموال هيچ كاره است ! - زن بابا

به كارگ��ر س��اختمان در حال س��اخت 
مي گويم آق��ا اين آب كه ش��ما گرفتي و 
داري باهاش همه جا را مي شويي، آب شرب است. 
آب ه��م نداريم. مي توان��ي به جاي اي��ن كار جارو 
بزني يا به شكل ديگري نظافت كني. مي گويد آب 
چاه است و از لوله كشي نيس��ت. كسي نيست به او 
حالي كند آب چاه و آب لوله كش��ي آخر آب است. 
آب شيرين كشور محدود است. چرا باور نمي كنند 
مردم اصفهان همين آب را هم به س��ختي دارند. يا 
مردم چابه��ار و اطراف آن ب��ا تانك��ر آب دريافت 

مي كنند. حتما بايد پليس آب راه اندازي شود؟
۰۲۱۲۲۲۳۰۰۰۴    

 من از اروميه تماس مي گيرم شغل من هم 
چوپاني اس��ت. برايم س��والي پي��ش آمده 
است كه چگونه عده اي به كس��ي كه مردم به او 24 
ميليون راي داده اند مي گوين��د بابت برجام از مردم 

عذرخواهي كن. 
چرا آن موق��ع كه م��ا را در دنيا تروريس��ت معرفي 
كردند و در س��ازمان ملل تحريم مان كردند نيامدند 
به رييس جمهور وقت بگويند از م��ردم عذرخواهي 
ك��ن. آخ��ر كس��ي نيس��ت بگوي��د تحريم ش��دن 
۰۹۱۷۰۰۰۰۸۹۳ عذرخواهي دارد يا برجام؟ 

 گوي��ا باي��د مرت��ب ب��ه م��ردم خودمان 
يادآوري كني��م و از آنها بپرس��يم يادتان 
هس��ت در س��ال 1389 و 1390 چط��ور هم��ه 
كشورهاي اروپايي و غربي دست به دست هم داده 
بودند يكصدا تحريم پش��ت تحريم عليه ايران امضا 
مي كردند. امروز چط��ور فراموش كرده ايد كه فقط 
امريكا، اسراييل و عربستان عليه ايران هستند و در 
 س��ازمان ملل ه��م خب��ري از تحريم علي��ه ايران 

نيست.  
۰۹۱۲۰۰۰۳۲۶۵

 مي خواستم از خانم سلحشوري، نماينده 
مردم تهران تش��كر كنم كه در مجلس در 
دفاع از زحمتي كه دختران فوتساليست كشورمان 

كشيدند، صحبت كرد. 
جالب اس��ت كه ما هيچ خبري تا زماني كه آنها به 
فينال رس��يدند از نحوه بازي و توانمندي هاي آنها 
نداش��تيم. صدا و س��يما اين را موفقيت نمي داند؟ 
چگونه اس��ت كه موفقي��ت دخت��ران ايراني براي 
دست اندر كاران صدا و سيما اهميت ندارد؟ همين 
موفقيت مي تواند بقيه را هم به ورزش تشويق كند 

و از گرفتار شدن در آسيب ها جلوگيري كند.  
۰۹۳۷۰۰۰۸۷۴۳

الو ... 66426196 30004753

شهرداري رشت در نظر دارد اجرا و بهره برداري از ش�بكه زيرساخت فيبر نوري در سطح شهر رشت 
را در قالب سرمايه گذاري به ش�ركت هاي داخلي داراي مجوز FCP و س�اير پروانه هاي مرتبط واگذار 
نمايد. از متقاضيان محترم دعوت مي شود جهت دريافت اسناد از زمان انتشار نوبت دوم اين فراخوان 
حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ ۹۷/۳/۱ به سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري 
مراجعه نمايند. اسناد مي بايس�ت حداكثر تا ساعت ۱۴/۳۰ روز ش�نبه مورخ ۹۷/۳/۱۲ در پاكت مهر 
و موم ش�ده تحويل دبيرخانه س�ازمان گردد. بازگش�ايي و ارزيابي پ�اكات در كميته فني س�ازمان 

سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي راس ساعت ۱۴/۳۰ مورخ ۹۷/۳/۱۳ برنامه ريزي شده است. 
توضيحات ضروري: 

- متقاضي�ان محت�رم مي توانند ب�راي درياف�ت اس�ناد و اطالعات اولي�ه پروژه، با در دس�ت 
 داش�تن درخواس�ت ش�ركت در فراخوان و ثبت آن در اتوماس�يون س�ازمان س�رمايه گذاري
ش�هرداري رش�ت، مس�تندات مربوط�ه را مس�تقيمااز آدرس: رش�ت- گلباغ نم�از- كوچه 
 مهرآئين- ساختمان تنديس )نبش انصاري به بلوار نماز( طبقه ۸ يا پس از ارسال معرفي نامه به 
آدرس:  ب�ه  س�ازمان  وب س�ايت  طري�ق  از   invest.rasht@gmail.com ايمي�ل   آدرس 

 www.investinrasht.ir دريافت نمايند. 
- ارائه مس�تندات هيچگونه حقي براي ارائه دهنده ايجاد ننموده و پس از بررسي مستندات، نسبت 
به انتخاب سرمايه گذاران واجد شرايط و مناسب براي س�رمايه گذاري در پروژه فوق اقدام و از ايشان 

دعوت به عمل خواهد آمد. 
- شماره تلفن سازمان جهت كسب اطالعات بيشتر: ۰۹۰۵۸۴۳۱۸۵۴

 آگهي فراخوان عمومي
 جذب سرمايه گذار شبكه زيرساخت فيبر نوري

مسعود نصرتي- شهردار رشت

نوبت دوم

ســازمــانآگــهـيهــاي
روزنــامهاعتــمــاد

تلفن:66124025

  آگهي فراخوان پيمانكار
 شركت گاز استان لرستان ) مناقصه گزار ( در نظر دارد در اجراي جزء يكم بند"ق" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور ، گازرسانی به روستاهای رضا آباد-درويش آباد-
حسن آباد –احمد آباد-کسه آباد–قلعه شيخ-ده نو-اکبرآباد-سيد زيبا محمد شهرس�تان خرم آباد  بصورت PC  ، را از طريق مناقصه عمومي )يک مرحله اي ( به پيمانكار 
واجد صالحيت واگذار نمايد . ل�ذا از كليه پيمانكاران واجد صالحيتي كه تمايل به ش�ركت در اي�ن مناقصه را دارند ، دع�وت مي گردد به منظور دريافت اس�ناد مناقصه از 
تاريخ۹۷/۰۳/۰۵لغايت ۹۷/۰۳/۱۵به پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه نموده و پس از دريافت اسناد مناقصه پيشنهادات 

تكميل شده خود را پس از ثبت در دبيرخانه حداكثر تا ساعت ۱۴ مورخ ۹۷/۰۳/۲۲به دفتر رئيس امور قراردادهاي اين شركت تسليم نموده و رسيد دريافت نمايند.
تذکر: اسناد ارزيابی کيفی همزمان با ساير اسناد تحويل داده ميش�ود و پاکات مناقصه گرانی که حداقل امتياز ارزيابی را از کميته فنی و بازرگانی اخذ نمايند بازگشايی 

خواهد شد.
ضمنًا زمان بازگشائي پيشنهادات ساعت ۹:۰۰ صبح مورخ ۹۷/۰۳/۲۸مي باشد.

۱- عنوان و مشخصات كلي پروژه :  اجراي ۱۷۵۸۳ متر لوله گذاری پلی اتيلن  psi  ۶۰جهت گازرسانی به روستاههای محور  ايمان آباد  شهرستان خرم آباد
۲- مدت پيمان : ۱۸۰ روز

۳- مبلغ برآورد هزينه كارحدود  :۱۰.۳۸۱.۴۲۰.۷۹۵ريال
۴- پروژه فاقد پيش پرداخت مي باشد .

۵- نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع کار : حداقل،۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال بصورت يكي از تضمين هاي زير
الف- ضمانت نامه بانكي 

ب- واريزي وجه نقد به حساب ۲۱۷۴۵۳۴۸۰۲۰۰۵بانك ملي شعبه بلوار كيو خرم آباد 
۶- محل تحويل و گشايش پيشنهادات : خرم آباد- ميدان ۲۲ بهمن- بلوار مديريت- شركت گاز استان لرستان- امور قراردادها ، تلفكس : ۰۶۶-۳۳۲۰۰۶۸۳ 

۷- پايه و رشته مورد نياز : حداقل پايه۵تاسيسات و تجهيزات  
۸- محل تامين اعتبار : منابع داخلي

۹- مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يك بار قابل تمديد مي باشد.
۱۰- شرايط شركت كننده در فراخوان :

• داشتن شخصيت حقوقي
• تجربه كافي مرتبط

• توانائي تهيه و تسليم ضمانت نامه
• توانائي رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز

• داشتن امكانات و نيروي متخصص به اندازه كافي
• رتبه بندي مرتبط با رعايت ظرفيت مجاز كاري

• داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي 
• بازگشايي پاكات منوط به كسب حداقل امتياز از كميته فني / بازرگاني طبق اسناد ارزيابي مي باشد.

۱۱- داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و ايران كد
۱۲- آگهي مذكور در پايگاه ملي مناقصات كشور به آدرس : http://iets.mporg.ir  نيز درج گرديده است.

روابط عمومي شركت گاز استان لرستان

نوبت اول

شركت ملي گاز ايران
شركت گاز استان لرستان 

موضوع : مناقصه شماره: 07-97)سهامي خاص(

خرم آ با د : ميدان ۲۲ بهمن )كيو( – بلوار مديريت   تلفن : ۸  - ۸۱۵ ۷ ۰ ۳۳۲      فكس  : ۴ ۸ ۶ ۰ ۰ ۳۳۲

نيوشا   طبيبي

محمد كمالي، رييس دانش��گاه علوم بهزيس��تي و 
توانبخشي گفت: »بيمارستان رفيده با 100 تخت، 
تنها بيمارستان توانبخش��ي دولتي در كشور است 
و بيماران پشت نوبتي دارد و اين نوبت ها، چند ماه 

طول مي كشد.«
مع��اون توانبخش��ي س��ابق س��ازمان بهزيس��تي 
كش��ور همچنين ادامه داد: »ب��راي ارايه خدمات 
توانبخشي به سالمندان كمبودهاي خيلي زيادي 
داريم. هر ساله هزينه بااليي به واسطه ارايه نشدن 
خدمات توانبخشي به س��المندان، ايجاد مي شود. 
56 درصد جمعي��ت باالي 80 س��ال ب��ه نوعي با 
ناتواني روبه رو هستند و هرچه سن باال مي رود ما با 
افزايش پديده معلوليت و ناتواني، روبه رو هستيم.«

ب��ه گفت��ه ريي��س دانش��گاه عل��وم بهزيس��تي و 
توانبخش��ي ، در حال حاضر آماري از موارد سقوط 
س��المندان ن��دارم. ام��ا هزينه هايي كه س��قوط 
س��المند به نظ��ام س��المت كش��ور وارد مي كند، 
 بس��يار باال اس��ت و بيمه هزينه هاي آن را پوشش 

نمي دهد.
معاون توانبخشي سابق س��ازمان بهزيستي كشور  
با بيان اينكه براي گسترده ش��دن تنها بيمارستان 
توانبخش��ي دولتي با ه��دف افزاي��ش تخت هاي 
بس��تري و كاه��ش كمبوده��ا در ح��وزه خدمات 
توانبخش��ي، حداقل در تهران، مذاكرات��ي با وزير 
بهداشت داش��ته ايم، گفت: »متاس��فانه طرح هاي 
جديد بيمارستاني در ايران به ويژه در تهران ديگر 
اجرايي نمي ش��ود. همچني��ن وزير بهداش��ت در 
س��خنان خود در بازديد نوروزي امسال به ما گفت 
كه مي خواهد برنامه هاي توانبخش��ي را به س��مت 
بخش خصوصي يا غيردولتي هدايت كند تا آنها در 

اين زمينه سرمايه گذاري كنند.« ايرنا 

احمد مس��جدجامعي، عضو شوراي ش��هر تهران با 
اشاره به برخورد خش��ونت آميز گشت ارشاد با دختر 
جواني در يكي از پارك هاي ته��ران كه واكنش هاي 
فراوان��ي ه��م در فضاي مج��ازي به دنبال داش��ت، 
گفت: »حجاب در كش��ور ما قانون اس��ت، اما حفظ 
حقوق ش��هروندي هم قانون اس��ت و نمي شود براي 
اجراي قانون، رفتار غيرقانوني داشت و خارج از روال 
معمول عمل ك��رد. امنيت و اخالق كن��ار هم چيده 
نمي ش��وند. در پارك ش��هر، گشت ارش��اد گذاشته 
ش��ده و من نمي دانم چه نيازي اس��ت گشت ارشاد 
در چنين پاركي وجود داشته باشد چراكه اين پارك 
محل رفت و آمد خانواده هاست و در وسط شهر قرار 

دارد.« 
اين عضو ش��وراي ش��هر تهران در ادامه س��خنانش 
گفت: »اگ��ر گش��ت  ارش��اد بخواه��د بس��ط پيدا 
كن��د ممك��ن اس��ت در آين��ده وارد نمايش��گاه ها، 
كتابفروش��ي ها، رس��توران ها، س��ينما ها، كافه ها و 
غذاخوري ها بش��ود و ما به عن��وان نمايندگان مردم 
باي��د مرزهايي را تعري��ف كنيم و اين مس��اله كاري 

عملياتي و اجرايي است. «
مس��جد جامعي با بيان اينكه بايد مش��خص ش��ود 
گشت ارش��اد بر چه اس��اس و مبنا و رويكردي وارد 
پارك ها مي ش��ود؟ ادامه داد: »پيش��نهاد كردم كه 
كميته اي در شوراي شهر تحت عنوان كميته حقوق 
شهروندي فعال شود و اين كميته مي تواند در مورد 
مس��ائل اينچنيني گفت وگو كرده و از پليس در اين 
رابطه گزارش بخواهد. وظيفه پلي��س ايجاد امنيت 
اس��ت و بين ايجاد امنيت و اخالق تضاد وجود دارد، 
مثل اين اس��ت ك��ه از وزارت ارش��اد بخواهيم كار 
پليس��ي انجام دهد و بگويند مبارزه با قاچاقچيان را 

به وزارت فرهنگ و ارشاد سپرده ايد.« ايلنا  

كتايون نجفي زاده، مديرعامل انجم��ن اهداي عضو 
ايرانيان گف��ت: »از مجموع 25 ه��زار بيمار نيازمند 
پيوند در كشور، روزانه حدود 7 الي 10 نفر و هر سال 
حدود سه هزار بيمار نيازمند پيوند عضو در كشور به 
دليل نرس��يدن به موقع عضو اهدايي، جان خود را از 
دس��ت مي دهند. در حالي كه هر س��ال 5 الي 8 هزار 
مرگ مغزي در كش��ور اتفاق مي افتد و از اين تعداد، 
3هزار مرگ مغزي قابل اهدا در كشور داريم كه البته 
2هزار مورد مرگ مغزي از اين تعداد به اهدا نمي رسد 
و حداقل 6 ه��زار عضو مرگ مغزي ك��ه قابليت اهدا 
دارد، به خاك سپرده مي شود اما هر مورد مرگ مغزي 
مي تواند يك تا هشت بيمار نيازمند پيوند را از مرگ 

نجات دهد.«
نجفي زاده مابه ازاي تعداد اهداي عضو در يك ميليون 
نفر جمعيت در ايران را در ح��د 1.57 نفر اعالم كرد 
در حالي كه به گفته وي عدد قابل قب��ول 30 و عدد 
ايده آل 48 اس��ت و اي��ن نتيجه را گرف��ت كه تعداد 
اهداي عضو در ي��ك ميليون نفر از جمعيت كش��ور 
مي تواند چهار برابر بيشتر شود و در توضيح دو مشكل 
اصلي در مس��ير اهداي عضو از م��رگ مغزي گفت: 
»جامعه، م��رگ مغزي را نوعي مرگ نمي شناس��د و 
فرهنگ اهداي عضو هم در كش��ور ما نهادينه نشده 
است در حالي كه ما در ايران مشكل انجام عمل پيوند 
نداريم؛ چراكه هم بيمار، هم پزش��ك و هم تجهيزات 
الزم را داريم فقط مشكل رضايت خانواده بيمار مرگ 
مغزي اس��ت كه مانع انج��ام بس��ياري از پيوندهاي 
عضو مي ش��ود. به گفته نجفي زاده، حداكثر فرصت 
نگهداري يك بيمار م��رگ مغزي براي اس��تفاده از 
اعضاي س��الم او براي پيوند، 2 هفته است اما هرچه 
زودتر خانواده متوفي رضايت بدهد، ش��انس س��الم 

بودن عضو يا اعضاي پيوندي بيشتر است. ايرنا 

حادثه اي از دنيا برود، آن دختربچه ديگر نيازي به اذن پدر 
ندارد. بنابراين چنين قانوني اصال تاكيدي بر اين ندارد كه 
شما برنامه ريزي اي براي ورود به زندگي مشترك داريد يا 

نه. 
  فكر مي كنيد اين طرح به رفع تبعيض عليه زنان 

كمكي مي كند؟ 
به هرحال ب��ه نوعي هم اي��ن كار را انج��ام مي دهد. االن 
پسرها اصال نيازي به اذن كس��ي ندارند و در هر سني اين 
اختيار را دارند كه ازدواج كنند. اما يك برداشتي هست كه 
مي گويد ممكن است در خانواده يك سري چالش هايي 
وجود داشته باشد. بايد در جواب بگويم كه در حال حاضر 
اين چالش ها براي پسرها هم وجود دارد. پسرها دختري 
را انتخاب مي كنند و انتخاب شان مورد قبول خانواده شان 
نيس��ت اما درباره اين اختالف نظر صحبت مي كنند و با 
صحبت اين مشكل را در خانواده حل مي كنند. اما در مورد 
دخترها اجباري وجود دارد. انگار بحث مشورتي خانواده 
در زمينه دختران كمرنگ تر مي ش��ود و روابط عاطفي و 
مشورتي كه بايد وجود داشته باشد،  كمرنگ تر مي شود و 

روابط تحكمي جايگزينش مي شود. 
  انتقادي به طرح ش�ما وارد اس�ت كه اين طرح به 

خودي خود تبعيض به وجود مي آورد. 
چه تبعيضي؟ 

  خود ش�ما هم االن به اين موضوع اش�اره كرديد 
كه پس�ران به راحتي بدون اذن كس�ي مي توانند 
ازدواج كنن�د. دختران ما ت�ا االن ب�دون اذن پدر 
نمي توانس�تند ازدواج كنند و حاال به جاي اينكه 
آنها را در ش�رايط برابري با مردان قرار دهيم و آنها 
هم بتوانند بدون اذن كسي ازدواج كنند، بين خود 
دخترها ه�م تبعيض ايجاد مي كني�م و مي گوييم 
يك سري دخترها با شرايط خاص مي توانند بدون 

اذن ازدواج كنند. 
اين تبعيض نيس��ت. بحث اين است كه بايد معيار فقهي 
وجود داشته باش��د. بايد رشيده معني ش��ود. من خيلي 
دنبال اين گش��تم ك��ه تعريفي از رش��يده پي��دا كنم تا 
قانوني اش كنيم. اما در حال حاض��ر تعريفي از اين وجود 
ن��دارد. االن بطور مثال مي گويند كه ش��ما 18 س��الگي 

مي توانيد گواهينامه بگيريد، آيا اين تبعيض است؟
  ن�ه. اما آن پس�ر ه�م در هم�ان س�ن مي تواند 
گواهينامه بگيرد و ضمن اينكه شخصي با مدرك 
كارشناسي ممكن است واقعا رشيده تر از يك كسي 

با مدرك كارشناسي ارشد باشد. 
من گفتم در فقه مي گويند كه عالوه بر رشد، بلوغ فكري 
و اجتماعي و استقالل مالي هم بايد باشد. ما بايد تعريفي 
ارايه كنيم كه از نظر عرفي همه بگويند كه اين تعريف با 
اين تعريف فقهي صدق مي كند. من اص��راري ندارم كه 
حتما همين شروط باشد. ولي چيزي كه ديدم اين تعاريف 
مي تواند با بحث رشيده بودن تطابق داشته باشد. به نظر 

من تبعيض معناداري وجود ندارد. 
  اين طرح در چه مرحله اي است؟ 

من اين طرح را هفته گذشته به هيات رييسه تقديم كردم 
و فكر مي كنم ت��ا االن 38-37 ع��دد راي دارد. طرح يك 

فوريتي هم هست و براي راي گيري در نوبت است. 
  فكر مي كنيد در مجلس راي مي آورد؟ 

راي آوردن را نمي توان��م پيش بيني كن��م. اما اين بحث 
منطقي است كه قانون مدني ما با قانون فقهي خلئي دارد 
و خيلي از دختران به خاطر اين خأل مشكالتي را متحمل 
مي ش��وند. دين ما به دختران اجازه ازدواج بدون اذن داده 
اما قانون ب��راي آن فكري نكرده اس��ت. خيلي طرح هاي 
خوبي به مجل��س مي آين��د و راي نمي آورن��د و خيلي 
طرح هاي ضعيفي به مجلس مي آين��د و راي مي گيرند. 
اينكه نمايندگان راي بدهند يا نه، بس��تگي به اجماع در 

مجلس دارد. 

 سيده حميده زرآبادي طراح شرط هايي براي
 ازدواج دختران بدون اجازه پدر: 

هدفم تسهيل ازدواج بود 

طرح س�ه ش�رط براي حذف اذن پدر براي ازدواج 
دختران هفته گذش�ته به هيات رييس�ه مجلس 
رفت؛ طرحي كه مثل هر ط�رح ديگري مخالفان و 
موافقان زيادي داش�ت. عده اي اين طرح را باعث 
تس�هيل ش�رايط زنان و گام�ي در جه�ت احقاق 
حقوق زنان مي دانند. اي�ن افراد مي گويند با توجه 
به اينكه در س�ال هاي اخير زنان گ�وي رقابت در 
تحصيالت را ربوده اند و ب�ا وجود تمام تبعيض ها با 
ش�تاب در بازار كار و اقتصاد گام برمي دارند، شايد 
اين ش�روط بتوانند از اين تبعيض دور و دراز كه در 
مساله ازدواج زنان وجود داشت، جلوگيري كنند. 
اما در مقابل اين افراد گروهي هستند كه اين طرح 
را تبعيض دوباره عليه زنان مي نامند. خبر ارايه اين 
طرح به مجلس خيلي زود در شبكه هاي اجتماعي 
دست به دست ش�د و مردم حتي به طنازي درباره 
آن پرداختند. »س�يده حميده زرآبادي« نماينده 
مردم قزوي�ن، آبي�ك و الب�رز، در دهمي�ن دوره 
مجلس ش�وراي اس�المي، طراح اين طرح اس�ت. 
او كه داراي كارشناس�ي ارش�د رش�ته مهندسي 
ب�رق- مكاترونيك اس�ت، اي�ن ط�رح را تبعيض 
نمي داند و مي گويد مي تواند به دختران كمك كند 
تا راحت تر بتوانند ب�ه حق ازدواج ب�دون اذن پدر 
برسند. عضو فراكسيون زنان مجلس كه از منتقدان 
آذري جهرمي به هن�گام راي اعتم�اد بود، معتقد 
است كه قانون مدني ما درباره س�ن رشد و ازدواج 
دختران س�كوت اختيار كرده و هيچ جا مشخص 
نشده كه دختر رش�يده كيست و چه ويژگي هايي 

دارد. 

   ش�ما طرح اجازه ازدواج دختران بدون اذن پدر 
را به مجلس اراي�ه كرده ايد. هدف از چنين طرحي 

چيست؟ 
ما در فقه مي گوييم دختري كه رشيده باشد، براي ازدواج 
نياز به اذن پ��در ندارد ولي در قانون مدني نس��بت به اين 
موضوع سكوت ش��ده و هيچ تعريفي از آن وجود ندارد و 
آمده كه همه دخترها براي ازدواج بايد از پدر اجازه بگيرند 
و در واقع به دليل اين خلئي كه وجود دارد، اين طرح ارايه 
ش��د تا اين بحث فقهي در قانون مدني هم وجود داشته 

باشد. 
  همين االن هم اگر دختري بخواه�د ازدواج كند 
و پدرش موافق نباشد، مي تواند به دادگاه مراجعه 
كرده و با حك�م دادگاه و بدون اذن پ�درش ازدواج 

كند. 
ما نبايد همه مسائل را به دادگاه ارجاع دهيم. وقتي خود 
فقه مي گويد دختري كه رشيده است، نيازي به اذن پدر 
ندارد، چرا بايد به دادگاه برود؟ ضمن اينكه در همين طرح، 
آن قس��مت اذن دادگاه، هنوز هم وجود دارد. اين مساله 
اجازه از دادگاه مش��كالت خاص خ��ودش را دارد؛ به طور 
مثال ممكن بود رس��يدگي به يكي از اين پرونده ها حتي 

چند سال طول بكشد. 
  مس�اله همين اس�ت. همين حاال هم يكي از آن 

شروط مراجعه به دادگاه است. 
نه. اصال يكي از آن س��ه شرط نيست. در فقه مي گويد اگر 
دختر رشيده نباش��د، به اذن پدر احتياج دارد. اگر رشيده 
باش��د اصال به اذن پدر نيازي ندارد. حاال اگر دختري كه 
به اذن پدر نياز دارد ولي كماكان معترض است، مي تواند 
به دادگاه برود، ش��كايت كند و دادگاه تصميم بگيرد. اما 
يك سري دخترها بر اس��اس فقه ما اصال نياز به اذن پدر 

ندارند. براي اين مورد اما قانونگذار سكوت كرده است. 

  بعد به نظرتان دختراني كه نياز به اذن پدر ندارند، 
داراي مدرك كارشناسي ارشد هستند؟ 

نه. 
  پس اين شروط بر چه اساسي تعيين شده اند؟ 

بحث اين اس��ت كه در حال حاضر موضوع رشيده بودن 
هيچ معياري ن��دارد. من در نظرات فقه��ي فقها كه نگاه 
مي كردم، نوش��ته بود كه بايد عالوه بر رشد، بلوغ فكري، 

اجتماعي و اس��تقالل مالي هم داشته باش��ند. بر اساس 
تعاريفي كه كرده بودند، دختري كه اين ويژگي ها را داشته 
باشد، رشيده است. نكته اين اس��ت كه در قانون مدني ما 
مواد 1207 و 1210 س��ن بلوغ و سن رش��د را جدا كرده 
اس��ت. اما در خصوص بحث رش��يده براي ازدواج كامال 
سكوت كرده است يعني در حال حاضر هيچ معياري براي 
آن وجود ندارد. براي اينكه اين معيار را بگذاريم، به هرحال 
بايد از نظر عرفي يا شرعي معياري بگذاريم، چه كسي هم 
رشد دارد، هم بلوغ فكري و اجتماعي و هم استقالل مالي 
دارد و چه افرادي مي توانند ش��امل اينها باشند؟ من سه 

گروه را مشخص كردم. يك گروه بحث سن 28 سال است. 
  چرا ۲۸ سال؟ 

من يك س��ري آمار از ازدواج دختران ايراني داش��تم. 85 
درصد ازدواج ها بين 18 تا 29 س��ال است و ميانگين سن 
ازدواج 24 سال است و آس��تانه حركت به سمت تاهل از 
سن 29-28 سال است. با توجه به اين اعدادي كه وجود 
داشت، من س��ن را 28 سال گذاش��تم. اما كسي كه سن 
كارشناسي ارشد داشته باشد كه درباره اش سوال هم شده 
كه چرا كارشناسي ارشد و چرا كارشناسي نه؟ به هرحال 
در واقع در عرف ما يكي از نش��انه هاي اينكه فردي داراي 
برنامه ريزي و استقالل اس��ت اين است كه استمراري در 
انجام يك كار داشته باشد. يكي از آنها مي تواند تحصيل 
باشد كه منجر به استقالل مالي و فكري هم خواهد شد. 
همچنين كسي كه كارشناسي ارشد داشته باشد، مي تواند 
24 سال سن داشته باشد. يعني لزوما تاكيد روي آن 28 
سال نيست و س��نش مي تواند كمتر هم باشد. به شرط 
اينكه يك معيار عرفي وجود داشته باشد كه اين را بگويد. 
در بحث اس��تقالل مالي هم همان س��ابقه كار مي تواند 
نشان دهنده استقالل فرد باشد. اگر كسي مستمرا كاري 
داشته باش��د، نش��ان مي دهد كه از نظر استقالل مالي و 
فكري تعابيري كه از رش��يده در فقه وجود دارد، برآورده 
مي كند. ممكن اس��ت كس��ي اگر از 18 سالگي مشغول 
به كار ش��ود، با 5 سال سابقه كار 23 س��اله باشد و باز هم 
نيازي به اذن پدر براي ازدواج ندارد. ميان اين س��ه شرط 
يك »يا« وجود دارد نه يك »و«. يعني فرد نبايد هر س��ه 
شرط را همزمان داشته باشد، يكي از اينها را داشته باشد، 
مبحثي كه در فقه خواندم را ب��رآورده مي كند. به هرحال 
براي انجام هر كاري بايد معياري وجود داش��ته باش��د. 
با توجه به كار كارشناس��ي و عرفي كه انجام شد و آماري 
كه وجود دارد، هر كدام از اين گروه ها مي توانند آن بحثي 

ثمر   فاطمي 

هفته گذشته فراكس��يون زنان مجلس طرح 
يك فوريتي اصالح مواد 1043 و 1044 قانون 
مدني را ب��ا 20 امض��ا و 3 ماده درب��اره ملغي 
كردن ش��رط اذن پدر يا حك��م دادگاه براي 
ازدواج دخت��ران 28 س��اله و باالت��ر به هيات 

رييسه مجلس تقديم كرد. 
اين طرح با افزودن يك تبص��ره به مواد فوق، 
به دختراني كه 28 سال س��ن داشته و شرط 
احراز رش��د از س��وي مرجع قضايي، مدرك 
كارشناسي ارشد و پنج سال سابقه كار و بيمه 
بازنشستگي را داشته باش��ند، اجازه مي دهد 
كه بي ني��از از اذن پدر و حك��م دادگاه، براي 
ازدواج اق��دام كنند. طبق اين ط��رح، افرادي 
كه ش��رايط مطرح را نداش��ته و نياز به حكم 
دادگاه دارند، ظ��رف مدت يك م��اه تعيين 
تكليف مي شوند. تصويب اين طرح منوط به 
نظرات نمايندگان در صحن علني مجلس و 
شوراي نگهبان اس��ت. دبير فراكسيون زنان 
مجلس ه��دف از تهيه اين طرح را پاس��خ به 
مطالبات و نيازهاي دختراني با شرايط مطرح 
در طرح و به ويژه دختران ساكن در مناطق و 
نواحي داراي آداب و تعصبات خاص دانست 
و ابراز نگراني كرد كه تع��داد جمعيت هدف 
اين طرح، چن��دان زياد نيس��ت و در صورت 
تصويب نش��دن اين طرح، خانواده هايي كه 
شرايط خاص و سختي براي ازدواج پيش پاي 
دختران ش��ان قرار مي دهند، هيچگاه شاهد 

ازدواج دختران شان نخواهند بود. 
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متفاوت

ستاره كاظمي / اعتماد

زرآبادي مي گويد با تحقيقات زيادي سعي كرده 
تعريفي قابل قبول از دختر رشيده به دست بياورد 
تا بتواند در قانون مدني هم با تعريف رشيده عدم 

نياز به اذن پدر براي ازدواج را ثبت كند.


