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ازدواج  ۷۰۰۰کودک ایرانی و الیحهای که همچنان خاک میخورد؛

سودجویی از کودکان برای دریافت وام
وزیر بهداشت اطمینان داد:

واردات واکسن کرونا
از منابع مطمئن

1

زندگی  ۷دهک فقیر در پایتخت

نمکی جلسه قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی
با حضور وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و اعضای
قرارگاه در حوزه وزارتی وزارت بهداشت برگزار شد.
دکتر سعید نمکی سخنانش را با سروده ای از حافظ
آغاز کرد« :تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست،
راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش».
وی در ادامه افزود :در کارهای اجرایی فقط و فقط
با تکیه بر دانش و توانایی نمی توان موفق شد ،بلکه این
مرحمت و لطف الهی است که نهایتا دست ما را می گیرد
تا از سختی ها و دشواری ها و مشکالت عبور کنیم/...ص2

رییس شورای عالی نظام پرستاری:

بحران کمبود نیرو در
بیمارستان ها و پرستارانی که
نمیتوانند مرخصی روند

طرح :تسنیم

رییس شورای عالی نظام پرستاری در آستانه روز پرستار ،کمبود نیرو را جدیترین
معضل فعلی جامعه پرستاری دانست و گفت :نیاز به نیرو در شرایط فعلی بسیار زیاد حس
میشود و باید به فکر جذب نیرو باشیم؛ این خواسته ما بیش از آن که برای کاهش حجم
کاری پرستاران باشد برای بیمارانی است که در بیمارستان بستری هستند.
دکتر شمسالدین شمسی ،ضمن تبریک فرا رسیدن روز پرستار ،گفت :پرستاران
پیش از شیوع کرونا هم مشکالتی داشتند اما با شیوع این بیماری ،مشکالت آنها بیش
از پیش شد و در عین حال آحاد جامعه نیز به آگاهی بیشتری از مشکالت این شغل
رسیدند /...صفحه 2
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رئیس قوه قضاییه:

خبر
وزیر صمت:

موافق ارز چند نرخی نیستیم

وزیر صمت گفت :بعنوان
وزارتخانهای که بخش بزرگی از اقتصاد
کشور را پوشش میدهد موافق ارز چند
نرخی نیستیم ،اما به هرحال تابع نظر
مجلس و دولت در این باره هستیم.
علیرضا رزم حسینی در حاشیه
نشست با معاون و مدیران سیاسی صدا
و سیما در جمع خبرنگاران افزود :در
چند نرخی بودن ارز هم تولید کننده
زیان میبیند و هم مردم ،ضمن اینکه
فرصتهای سرمایه گذاری نیز از دست
میرود ،زیرا سرمایه گذار نمیداند با چه
نرخی سرمایه گذاری و کاال را تولید کند
و با چه نرخی آن را بفروشد.
وی اضافه کرد :بعنوان وزارت
صنعت به همراه وزارت جهاد کشاورزی
که بخش بزرگی از اقتصاد و رشد
اقتصادی را به خود اختصاص دادیم،
افزایش صادرات اخیر را با بسته جدید
دولت محقق کردیم و صادر کنندگانی
را که پرونده شان در دستگاه قضایی در
حال رسیدگی بود به بخش اقتصاد وارد
کردیم که آنها هم تعهد ارزی خود را از
طریق تامین کاالهای اساسی و ضروری
مردم و کارخانجات انجام دادند.
رزم حسینی گفت :بودجه کلی
دولت به مجلس ارائه شده و مجلس
طبق قانون میتواند هر گونه اصالحات را
در آن انجام دهد ضمن اینکه مذاکراتی
هم صورت گرفته و رئیس سازمان
برنامه و بودجه نیز مرتب در نشستها
با مجلس حضور دارد.
وزیر صمت افزود :با وزارت جهاد
و بانک مرکزی درباره تامین کاالها به
ویژه کاالهای اساسی هماهنگ هستیم
و با این هماهنگیها تولید کنندگان و
کارآفرینان موفق شدند هم تحریمها را
دور بزنند و هم به فراوانی کاال و افزایش
تولید بپردازند.
رزم حسینی ادامه داد :بعنوان
تامین کننده کاالهای اساسی باید بگویم
که هم ذخایر خوبی داریم هم کاالها به
اندازه کافی در انبارها وجود دارد و هم
عرضههای خوبی صورت میگیرد.
وی همچنین گفت :به دلیل دو
نرخی بودن ارز ،برخی چالشها در بازار
بوجود آمده که اگر مجلس به تصمیم
جدی در این باره برسد بسیاری از
مشکالت برطرف میشود.

باید روشهای نوین رسیدگی به پروندهها را بررسی کنیم

رئیس قوه قضاییه :باید روشهای نوین رسیدگی به
پروندهها را بررسی کنیمرئیس قوه قضاییه با تاکید بر ایده
پردازی و تدوین نظام مسائل برای رسیدن به راهکارهای
جدید در حل مسائل قضایی ،گفت :باید بررسی کنیم که
با چه روشهای نوینی میتوان به پروندههای جنایی و
دعاوی خانواده ،دعاوی مالی و مباحث مربوط به اسناد
و امالک رسیدگی کرد که هم به مبانی قرآنی و فقهی
نزدیک بوده و هم کارآمدتر باشد.
سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه
قضاییه با تجلیل از شخصیت علمی و انقالبی مرحوم
آیت اهلل یزدی در همراهی با امام و رهبری اظهار داشت:
آیت اهلل یزدی در دوره  ۱۰ساله مدیریت دستگاه قضا،
مخلصانه و دلسوزانه گامهای ماندگاری برداشتند که
قدردان زحمات ایشان هستیم.
رئیس قوه قضاییه ،آیت اهلل یزدی را فقیهی پارسا
و زمان شناس توصیف کرد که قبل از پیروزی انقالب
اسالمی به مبارزه با حکومت ستمشاهی به عنوان انکر
المنکرات پرداخت و بعد از پیروزی انقالب نیز با همه
وجود از جمهوری اسالمی به عنوان اعرف معروفات
حمایت کرد و هر جا الزم بود ،با احساس مسئولیت و
غیرت دینی و انقالبی وارد میدان میشد.
رئیسی با اشاره به شخصیت ساده زیست آیت اهلل
یزدی اشاره و تصریح کرد :آیت اهلل یزدی بعد از  ۹۰سال
زندگی شرافتمندانه و متعهدانه و با وجود مسئولیتهای
مختلف ،اندوختهای از دنیا نداشت و حتی تنها منزل
مسکونی خود را وقف حوزه علمیه قم و کرد و حقیقتاً
دلداده اسالم و خدمتگزار ملت و کشور بود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش
با اشاره به فرا رسیدن «هفته پژوهش» از تحقیق
و پژوهش به عنوان یکی از پایههای مهم تحول در
نظام قضایی یاد کرد و گفت که در دوره تحول قضایی
میتوان بسیاری از مسائل حقوقی را با نگاهی نو

شناخت و حل کرد.رئیسی افزود :اگر یک قاضی در
کنار صدور رأی به تبیین استدالل و مستندات آن رأی
پرداخت و کار پژوهشی کرد ،این اتفاق الزم است که
مورد توجه و تقدیر مدیران دستگاه قضائی قرار بگیرد.
وی افزود :برخی از احکام به لحاظ قوت کار
حقوقی و پژوهشی انجام گرفته ،میتواند به عنوان
موضوع یک رساله دکتری مورد توجه نخبگان حوزه و
دانشگاه و محققان و دانشجویان علم حقوق قرار گرفته
و الگویی برای همه همکاران دستگاه قضا باشد.
رئیس قوه قضاییه ایده پردازی و تدوین نظام
مسائل برای رسیدن به راهکارهای جدید در حل مسائل
قضایی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت :باید بررسی
کنیم که با چه روشهای نوینی میتوان به پروندههای
جنایی و دعاوی خانواده ،دعاوی مالی و مباحث مربوط
به اسناد و امالک رسیدگی کرد که هم به مبانی قرآنی
و فقهی نزدیک بوده و هم کارآمدتر باشد.
رئیسی دقت در آمار و ارقام در فعالیتهای
تحقیقاتی و پژوهشی را نیز مورد تأکید قرار داد و با

رد برخی آمار مطرح شده درباره ورودی پروندههای
قضایی گفت :این که برخی رقم پروندههای ورودی به
قوه قضاییه را  ۱۷میلیون پرونده عنوان کرده اند درست
نیست و مجموع پروندههای وارده به شوراهای حل
اختالف و دادگستریها حدود  ۹میلیون فقره است.
رئیس دستگاه قضا متذکر شد «آمار  ۱۷میلیونی
پروندههای قضایی در واقع مربوط به فرایند رسیدگی
به  ۲میلیون پرونده وارده به شوراهای حل اختالف و ۷
ملیون پرونده مفتوح در دادگستری هاست که در یک
چرخه از بازپرسی و محاکم تا دیوان عالی کشور مورد
رسیدگی قرار میگیرند».
رئیسی با بیان این که نتایج مطالعاتی حاصل
از آمار نادرست ،درست نخواهد بود ،از محققان و
پژوهشگران خواست که در آسیب شناسی مسائل
اجتماعی و بررسی مسائل مربوط به جرم شناسی نیز
به آمار دقیق مجرمین و بزه دیدگان توجه کنند؛ نه آمار
نادرستی که بعضاً مطرح میشود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش

با ابراز خرسندی از اعالم پیروزی مردم کشورهای
مختلف منطقه بر عناصر تکفیری ساخته و پرداخته
آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی گفت که این پیروزی
غرورآمیز ،ثمره مجاهدتها و خون پاک حاج قاسم
سلیمانی و هزاران شهید جبهه مقاومت است.
رئیسی درس بزرگ پیروزی جبهه مقاومت بر
تکفیریها و عناصر تروریست داعش را «پیروزی
گفتمان مقاومت» عنوان کرد و گفت :مقاومت راهبرد و
سیاست قطعی جمهوری اسالمی در برابر آمریکا و اروپا
و دشمنان است و هزینه ایستادگی کمتر از سازش و
تسلیم خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد :سخن روشن
جمهوری اسالمی و پیام ملت بزرگ ما مقاومت و تأکید بر
اهداف مقدس نظام اسالمی است و دشمن باید به جای
تالش برای دو قطبی سازی و ایجاد چندصدایی در ایران به
تعهدات خود پایبند باشد و به تعهداتش عمل کند.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به گزارش حجت
االسالم درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور،
با تشکر از حضور میدانی و سرکشی وی در استان
خوزستان گفت :نفس حضور مسئوالن در بین مردم در
زمان مشکالتشان موجب میشود مردم بدانند عدهای
پیگیر مسائل آنها هستند و همین امر موجب آرامش
خاطر آنها میشود.
رئیسی تأکید کرد :موضوع آبگرفتگی در استان
خوزستان برای چندمین بار است که اتفاق میافتد و الزم
است به صورت جدی موضوع پیگیری شود و اگر قصور،
تقصیر و ترک فعل افرادی موجب بروز این شرایط شده،
بدون هیچ گونه رودربایستی و اغماض برخورد شود.
رئیس دستگاه قضا به مدیران دستگاههای موظف
در استان خوزستان هم هشدار داد که باید بدانند ملزم
به اجرای توافقات و پیشنهادات ارائه شده برای حل
مشکالت مردم هستند.

ازدواج  ۷۰۰۰کودک ایرانی و الیحهای که همچنان خاک می خورد؛

سودجویی از کودکان برای دریافت وام ازدواج
بر اساس آمار منتشر شده «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی
ایران» توسط مرکز آمار ایران ،در بهار سال جاری بالغ بر  ۷۰۰۰ازدواج
دختر بچه  ۱۰تا  ۱۴ساله و یک ازدواج دختر بچه کمتر از  ۱۰سال به
ثبت رسیده است.
این در حالی است که «الیحه منع ازدواج کودکان زیر  ۱۳سال» چند
سالی است که از سوی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به
کمیسیون لوایح دولت ارائه و همچنان در انتظار تصویب است.
اسفند سال  ۹۷بود که معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری
الیحه حذف تبصره مربوط به ازدواج دختران زیر  ۱۳سال را به دولت
ارسال کرد .الیحهای که هدفش مبارزه با کودک همسری و سوء استفاده از
کودکان در پوشش ازدواج بود اما همچنان بعد از گذشت حدود دو سال در
انتظار رسیدن به صحن مجلس است.
اگرچه آمار منتشر شده از ازدواج دختران کمتر از  ۱۴سال در بهار ۹۹
نسبت به سه سال گذشته کاهش داشته است اما همین آمار نیز قابل تامل
است چراکه طبق نظر کارشناسان ،دختر  ۱۴سالهای که از منظر قانون
برای انجام امور رسمی و اداری نیازمند اعالم نظر ولی قهری خود است و

نمی تواند در انتخابات شرکت کند و یا گواهینامه رانندگی بگیرد ،چگونه
میتواند یک زندگی را اداره کند و وارد زندگی مشترک شود؟.
تولد  ۳۴۶نوزاد توسط مادران زیر  ۱۵سال در بهار امسال

مطابق با آمار دیگری که از سوی همین مرکز منتشر شده است،
تعداد  ۳۴۶نوزاد در بهار سال جاری متولد شدهاند که مادران آنها کمتر
از  ۱۵سال داشتهاند و این در حالی است که باید پرسید کودک  ۱۵ساله
چگونه میتواند برای کودک دیگر مادری کند؟ .همچنین به دلیل سن کم
این دختران مشکالت جسمانی و روانی حاصل از بارداری و زایمان نیز
میتواند برای آنها ایجاد میشود .این آماربرای دختران  ۱۵تا  ۱۹ساله
نیز بالغ بر  ۱۶۰۰۰والدت بوده است.مطابق با ماده  ۱۰۴۱قانون مدنی
ازدواج دختر زیر  ۱۳سال منوط به کسب اجازه از دادگاه و تعیین مصلحت
کودک توسط دادگاه است اما ضعف موجود در این قانون سبب شده است
تا همچنان برخی والدین بیتوجه به دنیای کودکانه دختران ،آنها را به
ازدواج در میآورند .ازدواجی که بعضا با نیت سودجویی آغاز و به خرید و
فروش دختران ختم میشود .از سوی دیگر نبود دستورالعملهای مناسب
در جهت گرفتن وام ازدواج سبب شده است تا بسیاری از افراد ازدواجهای
صوری را دستاویز کسب وام کنند و بر آمار کودک همسری بیافزایند.

آمار منتشره مرکز آمار ایران بیانگر تعداد ازدواجهای ثبت شده است،
از این رو بیشتر بودن آمار ازدواج دختران زیر  ۱۴سال به دلیل عدم ثبت
قانونی بسیاری از ازدواجها دور از انتظار نیست .آمار منتشر شده اهمیت
تصویب الیحه منع ازدواج کودکان زیر  ۱۳سال در جهت جلوگیری از
کودک همسری را مجددا یادآور میشود.

خبر
وزیر را ه و شهرسازی اعالم کرد:

سهم بزرگ تجار ایرانی و
افغانستانی از راهآهن
خواف  -هرات

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به
افتتاح پروژه را هآهن خواف – هرات
اظهار کرد که اتصال خط ریلی ایران
و افغانستان برای دو کشور یک
فرصت کم نظیر است که گشایش
بزرگی برای صادرات و واردات،
تبادالت تجاری و رفت و آمدهای
مردم را فراهم میکند.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی،
محمد اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی
با اشاره به اهمیت راه آهن خواف -
هرات که هفته گذشته با حضور رئیس
جمهوری دو کشور ایران و افغانستان (به
طور ویدئو کنفرانس) به افتتاح رسید،
اظهار کرد :این پروژه در شرایطی افتتاح
شد که سعی و تالش بدخواهان به ویژه
دولت جنایتکار آمریکا همواره اینکه هیچ
پیوندی بین ملت های منطقه بوجود
نیاید.
وی گفت :به کوری چشم دشمنان
در تعامل کم نظیر و هماهنگ میان
ایران و افغانستان ریل دوستی و محبت
ماندگار میان دو کشور عملیاتی شد.
اسالمی با بیان اینکه خط ریلی
خواف  -هرات  ۲۲۵کیلومتر طول
دارد ،افزود :احداث این خط ریلی در
قالب چهار قطعه آغاز شد که سه قطعه
از این مسیر به طول  ۱۴۰کیلومتر در
تعهد ایران به صورت یک خطه ساخته
شده و  ۸۵کیلومتر باقی مانده در تعهد
افغانستان است که با هماهنگی متفاوت
تری با این کشور اجرا خواهیم کرد.
وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد:
این خط آهن قابلیت جابجایی شش
میلیون تن بار و یک میلیون مسافر
به دومین مرکز جمعیتی افغانستان را
دارد و سهم بزرگی برای تجار ایرانی و
افغانستانی در ترانزیت کاال ایجاد خواهد
کرد.
به گفته وی خط ریلی خواف-هرات
امکان حمل بار ترانزیتی افغانستان به
اروپا و بار صادراتی ایران به افغانستان
را فراهم میکند.
اسالمی خاطرنشان کرد :این خط
آهن دسترسی افغانستان به آب های آزاد
از خاک ایران و همچنین ترکیه و قفقاز
را نیز فراهم خواهد کرد.

