ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻇﻬﻮر ﭘﺪﯾﺪه
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 komitekoodak.blogspotﻋﮑﺲ:
« در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻮدک – ﻣﺎدر رو ﺑﻪ رو ﺑﻮدهاﯾﻢ و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻮدک – ﺑﯿﻮه روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ/ .در زﻣﯿﻨﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺗﻮان از
ﺑﺮﺧﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد».
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﻔﺖ :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻮدک – ﻣﺎدر رو ﺑﻪ رو
ﺑﻮدهاﯾﻢ و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻮدک – ﺑﯿﻮه روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ ،در اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻃﺮح ﻣﺎدراﻧﻪ )ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺎدران ﺑﺎردار آﺳﯿﺐ دﯾﺪه( ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ـ ﻣﺮدﻣﯽ
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺷﻬﯿﻦ دﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی ﻣﻌﺎون اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح« اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎروری و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ »ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮحﻫﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻨﻮز
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن وارد اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودی واﻗﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل
ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎروری ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮی اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﺮوه
ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮ را دارد ﺑﺮود .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋهای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﻮﻻوردی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار و زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ،در ﻣﻌﺮض اﻋﺘﯿﺎد و ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ از اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی ﻣﺎﺳﺖ
ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۹اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،اﻣﻀﺎ ﯾﮏ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ورازت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت در  ۶اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮوه در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ وزارت ﺧﺎﻧﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ
اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎ ﻫﺪف ﻣﺎ ﺣﺴﺎس ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻀﻮ در اﯾﻦ
ﮐﺎرﮔﺮوه ﺣﻀﻮر دارﯾﻢ.
ﻣﻮﻻوردی اداﻣﻪ داد :در ﺣﻮزه اﻋﺘﯿﺎد ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺎﯾﺶ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای آن ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻮدک – ﻣﺎدر روﺑﻪ رو ﺑﻮدهاﯾﻢ و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻮدک – ﺑﯿﻮه ،ﮔﻔﺖ :در زﻣﯿﻨﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﺮﺧﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
او اداﻣﻪ داد :ﺛﺒﺖ ازدواج دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  ۳۱ﺳﺎل ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرداری ﻓﺮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ

ﺛﺒﺖ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻮﻻوردی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ راﯾﮕﺎن و ﻃﺮح ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎردار در
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻼش دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺘﻬﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد را ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻌﻀﻼت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺟﺬب ﮐﻨﯿﻢ .اﮐﻨﻮن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ زودی ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮای
ﺟﻠﺐ ﮐﻤﮑﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻮﻻوردی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻣﺎﺳﺖ ﮔﻔﺖ :در ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺘﺎء در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ و
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺘﺎ ﺑﺮای اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺬف ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در اداﻣﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻧﻮ اﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎور اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻞ از ﺣﻀﻮر ﻣﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ  ۲۲۲دﺧﺘﺮ  ۲۱ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﻮه در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺒﺐ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﻦ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :در آن دوره ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان را ﺗﺎ  ۵۱ﺳﺎل ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﯾﻢ و اﯾﻦ ﺳﻦ از  ۹ﺳﺎل ﺑﻪ
 ۳۱ﺳﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪاﮐﺮد .و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ.
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