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چالش قانون گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای 
اسالمی را معرفی، نقد و بررسی )207( میکند: 

چالش ها و آفات
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اشاره: مجموعه گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 
بر اساس ماده 1 و 2 قانون شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی و به عنوان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسالمی تهیه و منتشر 
می شود. گو اینکه بر اساس یکی از مطالعات انجام شده توسط همین مرکز 
)میزان بهره مندي از اطالعات و تأثیر آن بر فرایند قانونگذاري(، تولیدات 
پژوهشی تاکنون مورد استقبال و اســتفاده نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی قرار نگرفته است و بخش محدودی از مصوبات )22 درصد( با نظر 
دستاوردهای مطالعاتی مرکز پژوهش ها همخوانی دارد. بدون تردید مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اسالمی در روند تحول قانونگذاری سنتی 
کشــور نقش مهمی دارد. چالش قانون ضمن اعالم آمادگی برای انعکاس 
متن جوابیه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی پیشاپیش از حسن 
توجه و پیشــنهادات عموم نخبگان و اندیشمندان سپاسگزار است. این 
نوشتار به معرفی، نقد و بررسی گزارش ازدواج دختران در سنین پایین  
1. وضعیت موجود و ابعاد مسئله منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی می پردازد. 
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در چكيــده گزارش اينگونه آمده اســت: بر اســاس آخرين پيمايش ارزش 
ها و نگرش های ايرانيان که در ســال 1394 منتشــر شده است 47 درصد 
پاسخگويان مناسب ترين سن برای ازدواج دختران را 16 تا  20 سال و 39 
درصد نيز  21 تا 25 سال دانسته اند. در سال های اخير نيز باالترين فراواني 
ازدواج دختران در کشور در گروه سني 15 تا 19 سال )با 196 هزار و 592 
مورد( و گروه سني  20 تا 24 سال )با 204 هزار و 202 مورد( ازدواج قرار 
دارد. همچنين در ســال های  1391 تا 1395 از 4/9 تا 5/6 درصد )حدود  
40 هزار( از کل ازدواج های ثبت شــده در کشور نيز در گروه سني  10 تا 
14 ســاله قرار دارد. هر چند در اين گروه سني در کنار اين آمار بايد وجود 
آمار غيررســمي را نيز در نظر گرفت؛ ازدواج های ثبت نشده ای که عموماً 

بين مهاجرين و اتباع غيرايراني روی مي دهد.
اگر چه در خصوص مصداق ازدواج در سنين پايين اختالف نظر وجود دارد 
و برخي حتي ازدواج های زير 24 سال را نيز ازدواج در سنين پايين در نظر 
گرفته اند، با اين حال به طور کلي ازدواج زير 18 سال و علي الخصوص  10 
تا 14ســال برای دختران به عنوان مصداق ازدواج در ســنين پايين در نظر 
گرفته مي شود. ازدواج در گروه سني  10 تا 14 سال بر حسب سن زوجه، 
اگرچه در تمام استان های کشور مشاهده مي شود، اما به صورت خاص در 
مناطق روستايي، عشايری و حاشيه شهرها متمرکز است. نسبت ازدواج های 
اين گروه سني به کل ازدواج ها نشان مي دهد که نوع اين استان ها از نظر 
توســعه يافتگي و محروم بودن به گونه ای اســت که نمي توان حكم واحد 
و يكســاني را در باره آنها صادر کرد. برای مثال استان های محرومي چون 
کهگيلويه و بويراحمد و ايالم دارای رتبه بســيار پايين و اســتان آذربايجان 
شــرقي و خراسان رضوی که توسعه يافته تر هستند رتبه باالتری را در اين 
موضوع به خود اختصاص داده اند. از همين رو به نظر مي رســد نقش عامل 
فرهنگي در رتبه بندی اســتان های مختلف در اين موضوع بســيار پر رنگ 
است. آمارهای ارائه شده طي پنج سال اخير ازسوی سازمان ثبت احوال در 
مورد فاصله سني زوجين در ازدواج هايي که زوجه در گروه سني  10 تا 14 
ســال قرار دارد، نشان مي دهد که بيشترين ازدواج های ثبت شده با فاصله 
ســني 10 سال و کمتر بوده اســت. به عبارت ديگر، بيشترين ازدواج های 
ثبت شــده دختران گروه سني 14 سال و کمتر با پسران گروه سني  20 تا 
24 ســال بوده است. بنابراين به نظر مي رسد جامعه هم از لحاظ بازه سني 
يعني باالی  10 ســال و هم فاصله ســني  10 سال و کمتر نوعي سازوکار 
خودکنترلي در اين موضوع را اعمال مي کند. با اين حال در سال 1395 در 
فاصله های ســني  20 تا 24 سال بين زوج و زوجه 1 هزار و 48 مورد، 25 
تا 29 ســال 138 مورد، 30 تا 34 سال 63 مورد، 35 تا 39 سال 29 مورد، 
40 تا 44 سال و 45 تا  49 سال هر کدام 7 مورد، 50 تا 54 سال 3 مورد و 
55 تا 59 سال نيز 3 مورد، ازدواج ثبت شده است که وجود اين فاصله های 
سني غيرطبيعي، آســيب زا به نظر مي رسد. در خصوص وضعيت دختران 
ازدواج کرده در بازه ســني  10 تا 14 سال در موضوعات مختلف نتايج زير 

به دست آمده است: 
- طالق: با توجه به نســبت 2/3 درصدی طالق ها نســبت به ازدواج های 
گروه ســني )زير 14 سال( و همچنين  الگوی طالق در کشور که بيشترين 
طالق ها در ســال اول زندگي و در گروه ســني 25 تا 29 ســال انجام مي 
شــود، درخصوص اين ادعا که طالق در اين گروه سني نسبت به گروه های 
ديگر بيشتر است، ترديد جدی وجود دارد. به عبارت ديگر، به نظر مي رسد 
که براساس شواهد فوق ازدواج های اين گروه سني دارای پايداری بيشتری 

نسبت به گروه های سني ديگر است. 
- محروميــت از تحصيل: در باره تأثير عامل ازدواج بر محروميت از تحصيل 
بزرگ نمايــي و تا حد زيادی اغراق صورت مي گيــرد و تحقيقات مختلف 
تأثير عامل ازدواج را بســيار کم و ناچيز نشــان مي دهد. در اين مورد هم 

وجود مواردی 
از ترک تحصيل ناشي از ازدواج نشان مي دهد که در کنار دو مسئله فاصله 
ســني غيرطبيعي زوج و زوجه و برخي موارد طــالق، در خصوص موضوع 

ترکتحصيل نيز بايد در نظام قانونگذاری توجه کافي صورت گيرد.
- مرگ و مير ناشــي از بارداري: در مورد پيامدهای بارداری در ازدواج های 
ســنين پايين، اين موضوع از حيث نظری و علمي قابل طرح بوده و افزايش 
خطر مرگ به علت باروری در ســنين پايين، بخشي از گزاره های پذيرفته 
شده در نظام سالمت و مراقبت است. با اين حال از جهت واقعي و عيني، به 
دليل تحوالت رخ داده در اين زمينه چنين خطری در سطح بسيار ناچيزی 
وجود دارد و قابل اســتناد نيســت. در واقع تعداد مرگ و ميرهای ناشي از 

بارداری در اين گروه سني نزديک به صفر است.

- رضايت جنســي: يافته های برخي تحقيقات انجام شده نشان مي دهد که 
رضايت جنسي در افرادی که در سنين پايين ازدواج کرده اند درصد بااليي 
دارد. در ايــن زمينه نيز به دليل وجود برخي شــواهد در خصوص رضايت 
جنسي پايين در بعضي از موارد، ضرورت توجه به اين موضوع محرز ميگردد. 
از اين رو در نظر گرفتن اقداماتي نظير آموزش به زوجين به عنوان شــرط 

الزم برای هر نوع امكان ازدواجي ضروری به نظر مي رسد.
- خشــونت خانگي: هر چند آمار رســمي قابل استنادی در زمينه خشونت 
خانگــي وجود ندارد، اما نتايج حاصله از  پژوهش های صورت گرفته ادعای 
منتقدين ازدواج در سنين پايين در مورد ارتباط سن پايين با افزايش خطر 
خشــونت عليه زنان را تأييد نمي کند. در اين مــورد هم برخي گزارش ها 
مواردی از خشونت های کالمي و بدني در ازدواج های سنين پايين را مطرح 
کرده و در نتيجه ضرورت توجه به اين بُعد از مســئله نيز در کنار ساير ابعاد 

مطرح شده در ارتباط با موضوع بحث وجود دارد.
- عــدم رعايت حقوق کودکــي، ناتواني در اداره امــور زندگي و مداخالت 
آسيب زننده خانواده ها: اين موارد صرفاً بر اساس وضعيت سني اين افراد و 
ويژگي های اين بازه ســني مطرح شده و با توجه به اينكه فاقد تحقيقات و 
شواهد تجربي است، قابل استناد نيست. در واقع اين گمانه زني در خصوص 
وضعيت احتمالي افراد در اين موقعيت ها با شواهد تجربي تأييد يا رد نشده 

و از همين روی امكان استناد به آن وجود ندارد.
- اجبــاري بودن و فقدان بلوغ فكري و اجتماعــي: اگر چه اجباری بودن و 
فقدان بلوغ فكری و اجتماعي در بيشــتر منابع مربوط به ازدواج در ســنين 
پايين به عنوان ويژگي اين ازدواج ها در نظر گرفته شــده است، اما همچون 
مورد قبل، فاقد هرگونه شــواهد تجربي اســت. عالوه بر اينكه طرح مسئله 
بلوغ فكری و اجتماعي همزمان با غفلت از مسئله بلوغ جنسي و در مواردی 

ناديده گرفتن آن است. 
توجه به مباحث مطرح شــده پيشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس ترميم رويه 
حاکم بر نظام حقوقي ايران با هدف دقيق تر شــدن نظام حقوقي از طريق 

اضافه کردن موارد زير به شرايط ازدواج در سنين پايين است: 
- تخصصي شدن تشخيص اهليت و صالحيت افراد برای ازدواج با مشارکت 
دســتگاه هايي چون وزارت بهداشت، ســازمان نظام روانشناسي و مشاوره، 

نيروی انتظامي.
- ممنوعيــت مطلق ازدواج با دختری که به بلوغ جنســي نرســيده و جرم 

انگاری آن.
- ممنوعيت مطلق فواصل غيرطبيعي سن زوجه و زوج و جرم انگاری آن.

- جرم انگاری ممانعت از تحصيل دختران متأهل در مدارس روزانه.
- ايجاد تكليف قانوني برای ارائه خدمات و گذراندن دوره های مهارت های 
زندگي در قالب مشــاوره پيش از ازدواج و ارائه گواهي آن به دفاتر ثبت به 

عنوان يكي از شروط صدور اجازه ازدواج.
موارد ياد شــده در قالب پيش نويس قانوني در گزارشــي مستقل براساس 

مباني فقهي و شرعي به صورت تفضيلي ارائه خواهد شد.
در نتيجه گيري گزارش اينگونه آمده است: بررسي موضوع ازدواج در سنين 

پايين و سن مناسب ازدواج نشان مي دهد که برخالف 
بزرگ نمايــي صورت گرفته، وضعيت موجود در حوزه 
ازدواج در ســنين پاييــن آنگونه که گفته مي شــود 
بحراني و حاد نيســت که بر اســاس آن سياست گذار 
ملزم به تغيير قانون باشــد. تحليل متغيرهای جمعيت 
شــناختي نشــان مي دهد که بر اساس آمار رسمي 5 
درصد ازدواج های کشــور در اين گروه سني رخ داده 
و عمده آنها در بازه ســني  10 تا 4 1 سال بوده و در 
همه استان های کشــور نيز ديده مي شود. همچنين 
فاصله سني زوج و زوجه عمدتاً در فاصله سني  10 تا 

15 سال و 5 تا 10 سال است.
اگرچــه پيامدهای ياد شــده در اين گروه ســني در 
مقايسه با ساير گروه های ســني، به لحاظ آماری در 
وضعيت نامطلوبي نيســت؛ اما به دليل شــكنندگي و 
آســيب پذيری باالی اين گروه سني و شرايط خاص 
آنــان، موارد زيــر قابل توجه بوده و بايــد رفع آنان با 
تغييــرات قانونــي در دســتور کار قرار گيــرد. اين 

مواردعبارت است از: 
- وجــود موارد غيرطبيعي از فاصله ســني باالی  20 
سال تا 55 سال ميان زوج و زوجه در ازدواج های ثبت 

شده در اين گروه سني،
- وجود مواردی از طالق در اين گروه سني،

- وجود مواردی از تأثير عامل ازدواج در ترک تحصيل دانش آموزان،
- وجود مواردی از عدم رضايت جنسي و خشونت های خانگي گزارش شده،

- احتمال مهارت های پايين زندگي،
- احتمال دخالت های آسيب زننده خانواده ها،

- احتمــال خطر بــارداری و مرگ مادران در صورت عــدم رعايت مراقبت 
های الزم.

از ســوی ديگر، بــا توجه به اينكه در قوانين و مقــررات بين المللي و عرف 
جهاني درخصوص سن مناسب ازدواج نوعي تمايل عمومي به سمت سنين 
باالی 15 ســال برای دختران و 18 سال برای پسران ديده مي شود از اين 
جهت نيز اعمال تغييرات در شرايط اذن ازدواج زير سن قانوني قابل توصيه 

است.

ارزیابی بخش های گزارش 
الف( عنوان

- آيا عنوان گزارش بيان گر اهميت موضوع آن است؟ بله
- آيا محتوای گزارش در راستای بحث و بررسی پيرامون عنوان تهيه و ارائه 

شده است؟ خير
- آيا نام دســت اندرکاران تهيه و انتشار گزارش بطور کامل شامل نام و نام 
خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشــانی پست الكترونيک در گزارش قيد 

شده است؟ خير
الف( چكيده 

- آيا چكيده دقيقا آينه تمام نمای مطالعه است؟ بله
- اگر چكيده به تنهايی مورد بررسی قرار گيرد، آيا به اندازه کافی خالصه و 

چكيده کل مقاله است؟ بله
- آيا چكيده گزارش دارای بخش واژگان کليدی است؟ خير

ب( فهرست
- آيا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصيلی است؟ گزارش دارای فهرست 

اجمالی است.
- آيا جدول ها، نمودارها و تصاوير دارای فهرست جداگانه اند؟ خير

- آيا گزارش دارای فهرست اعالم و اشخاص، مكان ها و ... است؟ خير
پ( مقدمه 

- آيا مقدمه، توجيه منطقی از مطالعه و يا هدف از مقاله )بيانی از مشــكل 
موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ بله

- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله
- آيــا از واژگان کليدی و اصطالحات مهم گزارش تعاريف مشــخص ارائه 

شده است؟ خير
- آيا پيشــينه تاريخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی و خارجی در 

گزارش مطرح شده است؟ خير
ت( روش کار 

- آيا از روش های معتبر و قابل اعتماد اســتفاده شده است؟ روش گزارش 
توصيفی و اقتباسی است.

- آيا روش های انتخاب شــده توســط نويسندگان قادر به پاسخ به سواالت 
تحقيق می باشد؟ خير

- آيا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خير
- اگر يک مطالعه تحقيقاتی مشــابه توسط محققين ديگری انجام شود، می 

تواند همين نتايج را در پی داشته باشد؟ خير
ث( يافته ها 

- آيا يافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خير
- آيا نتايج به وضوح شرح داده شده است؟ خير

- آيا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ خير
- راســتی آزمايی نتايج گزارش از طريق کدام آزمون انجام شــده اســت؟ 

گزارش فاقد آزمون های راستی آزمايی است.
- آيا نتايج گزارش از روايی و پايايی قابل قبول برخوردار است؟ خير

ج( بحث 
- آيا نتايج مهم به اختصار بيان شده است؟ خير

- آيا نويسندگان مشخصا بيان کرده اند که فرضيه آنها در اين مطالعه ثابت 
شده يا نه؟ خير

- آيا يافته های اين مطالعه با مطالعات مشابه پيشين در اين زمينه مقايسه 
شده است؟ خير

- آيا محدوديت های مطالعه ذکر شده است؟ خير
- آيا برای انجام پژوهش های بعدی پيشنهاداتی ارائه شده است؟ خير

چ( جدول ها، نمودارها و تصاوير
- آيا مدل مفهومی گزارش در قالب شكل ارائه شده است؟ خير

- آيا جدول ها، نمودارها و شكل ها ويژگی های کليدی مطالعه را نشان می 
دهند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و شكل است.

- آيــا تصاوير، جدول ها و نمودارها شــفاف و قابل فهم هســتند و دارای 
باالنويس و زيرنويس مناســب می باشــند؟ گزارش فاقــد جدول، نمودار و 

شكل است.
ح( پيوست ها

- آيا پيوست های گزارش حاوی اطالعات مفيد است؟ گزارش فاقد پيوست 
است.

- آيا پيوست ها به کسب آگاهی بيشتر در مخاطبان کمک می کند؟ گزارش 
فاقد پيوست است.

- آيا پيوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ گزارش فاقد 
پيوست است.

خ( منابع
- آيا منابع کافی برای اهداف اين مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله

- آيا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی است؟ بله
- آيا منابع مهم و کليدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده اند؟ خير

- شيوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ بصورت پاورقی
- آيــا گزارش منابعی برای مطالعه بيشــتر مخاطبان 

ارائه کرده است؟ خير
- آيا گزارش از منابع بين بخشــی و بين رشــته ای 

داخلی و خارجی معتبر استفاده کرده است؟ خير

ارزيابی محتوايی گزارش
الف( سامان مندی

- آيا گزارش يک کل سامان مند را تشكيل می دهد؟ 
خير

- آيا گــزارش برای ســاماندهی محتوايی خود مدل 
مفهومی ارائه کرده است؟ خير

- آيا گزارش دارای فرضيه يا فرضيه هايی با ســواالت 
مشخص است؟ خير

- آيــا عناوين موجــود در گزارش دارای انســجام و 
هماهنگی است؟ خير

- آيا بســط و توضيح مطالب در هر پاراگراف، بخش، 
فصل و ... در گزارش انجام شده است؟ بله

- آيــا در پايان هر فصل، بخــش و ... مؤلف به جمع 
بندی مطالب پرداخته است؟ خير

- آيا گزارش دارای بخش نتيجه گيری يا جمع بندی 
نهايی است؟ بله

ب( نوآوری
- آيا محتوای گزارش دارای ســطح خاصی از نــوآوری در نظريه پردازی و 

انديشه ورزی است؟ خير
- آيا گزارش مدعی صورت بندی جديد از مبانی نظری قديمی است؟ خير

- آيا در گزارش توانايی های نوين فناورانه وجود دارد؟ خير
- آيا گزارش مدعی ارائه محصوالت يا خدمات جديد است؟ خير

- آيــا محتوای گزارش دارای توانايی خاص در ايجاد يا گســترش گفتمان 
اجتماعی را دارد؟ خير

- آيا خواندن اين گزارش تفكر نقادانه را ترغيب می کند؟ خير
پ( اهميت

- آيا نسبت حجم مطالب به اهميت موضوع در گزارش کافی است؟ خير
- آيــا چينش مطالب در گزارش بر اســاس درجه اهميت موضوعات و وزن 

محتوايی آنها انجام شده است؟ خير
- آيــا در نگارش مطالــب در گزارش به موضوعات اولويت دار توجه شــده 

است؟ خير
ت( شيوايی، روشنی و قابل فهم بودن

- آيا متن گزارش روان و سليس است؟ بله
- آيا در گزارش مطالب به روشــنی توانسته اند موضوعات مرتبط با خود را 

مطرح کنند؟ خير
- آيا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله

ث( جامعيت
- آيــا گزارش به لحاظ موضوعی جامعيــت دارد و وجوه مختلف موضوع را 

پوشش می دهد؟ خير
- آيا استفاده از تصاوير، نمودارها، جدول ها و ... توانسته است به همه جانبه 

بودن گزارش کمک کند؟ خير
- آيا مؤلف از ساختارها و کلمات رايج در متون علمی و نيز سبک نويسندگی 

استفاده کرده است؟ خير
- آيا گزارش از ويژگی های بينامتنی برخوردار است؟ خير

- آيا گزارش بــرای کمک به درک جامع، الگو يا مدلی خاص برای ســاده 
سازی روابط پديده مورد نظر با ساير پديده ها ارائه کرده است؟ خير

ج( اعتبار 
- آيا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی مربوطه اســت؟ 

خير
- آيا شــواهد، منابع و استدالل های موجود در گزارش از اعتبار علمی الزم 

و کافی برخوردار است؟ خير
- آيــا اعتبار علمی گزارش از ســوی يافته های پژوهشــی معتبر داخلی و 

خارجی تاييد می شود؟ خير

ارزیابی اجتماعی گزارش
الف( مخاطبان و ذينفعان

- مخاطبان و ذينفعان اين گزارش چه کســانی هستند؟ نمايندگان مجلس 
شورای اسالمی

- آيا انتشــار اين گزارش مورد اســتقبال مخاطبــان و ذينفعان قرار گرفته 
است؟ نامشخص

- آيا اين گزارش مخاطبان را به پژوهش بيشتر در رابطه با موضوع تخصصی 
ترغيب می کند؟ نامشخص

- آيا گزارش حاضر توانايی برطرف کردن نيازهای مخاطبان و ذينفعان خود 
را دارد؟ نامشخص

ب( تاثيرگذاری اجتماعی
- آيا گزارش در بحث پيرامــون پديده مورد نظر خود از جامعه نگری قابل 

قبول برخوردار است؟ خير
- آيــا گزارش پيش نيازها و پيــش فهم های ضروری و مورد نياز برای فهم 

خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خير
- آيــا گزارش برای علل و آثار مشــكالت متعدد موجــود در زندگی مردم 

تحليل مناسبی ارائه کرده است؟ خير
- آيــا گزارش برای حل مشــكالت زندگــی مردم دارای طــرح اجرايی با 

پيشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خير
- آيا گزارش برای کارآمدی راهكارهای پيشنهادی خود برای حل مشكالت 

زندگی مردم روش راستی آزمايی خاصی را پيشنهاد کرده است؟ خير
- آيا گزارش توانســته اســت اهداف اجتماعی از پيش تعيين شده خود را 

محقق سازد؟ خير
- آيا ناشر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع علمی را پيرامون 

گزارش منتشر کرده است؟ خير
- آيا گزارش نســبت خود را با اسناد فرادست و فرودست کشور معين کرده 

است؟ خير
- آيــا گزارش مطالبی پيرامون کارآمدی و عملكرد قوانين مرتبط با موضوع 

بحث خود را ارائه کرده است؟ خير
- آيا انتشار اين گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در پی داشته است؟ 

خير
پ( نيازمحوری

- اين گزارش چه نيازی )بنيادی، تخصصی، درسی، کمک درسی و عمومی( 
را تأمين خواهد کرد؟ نيازهای عمومی

- آيا گــزارش توانايی علمی و عملی برای تفكيــک نوع نيازهای مخاطبان 
)خالءهــا، کمبودها، تهديدها، آســيب ها، ضعف ها، فرصــت ها، قوت ها، 
ضرورت ها و اولويت ها( و برنامه ريزی و اجرای برنامه های متناسب با آن را 
)برنامه های ايجادی، جبرانی، پيشگيرانه، مقابله ای، تقويتی، توانمندسازی، 

ارتقايی، تامينی و انتخابی( دارد؟ خير
- آيــا توانايی هدف گذاری، راهبردگذاری، سياســتگذاری و ســازماندهی 
مرتبط با موضوع برای رفع ســطوح گوناگون نيازهای مخاطبان در گزارش 

وجود دارد؟ خير
پ( رتبه ها و جوايز

- آيا گزارش دارای رتبه و جوايز ملی و بين المللی است؟ خير
- آيا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از ســوی منابع علمی معتبر 

است؟ خير
ت( تقدير و تشكر

- آيا در گزارش از شخصيت های حقيقی و حقوقی موثر در کار )اعم از امور 
علمی و فنی و...( سپاسگزاری شده است؟ خير

- آيــا گــزارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مــورد تقدير قرار گرفته 
است؟ خير

ارزیابی های شکلی گزارش 
الف( ويراستاری فنی 

- آيا تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بيان کامل موضوع گزارش کافی 
است؟ خير

- آيا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درســتی انجام شده است؟ 
خير

- آيــا نوع صفحــه آرايی )نوع و انــدازه خط، فاصله خطوط، حاشــيه ها، 
سرصفحه و پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟ خير

- آيا آيين نگارش واژگان و جمالت بر اســاس زبان فارسی معيار در تدوين 
گزارش رعايت شده است؟ خير

- آيــا در گزارش بــرای واژگان و اصطالحات علمی بيگانه، معادل ســازی 
مناسب انجام شده است؟ خير

- آيا نشانه گذاری در گزارش )مانند ويرگول، نقطه، خط تيره، ويرگول نقطه 
و پرانتز و ...( به درستی انجام شده است؟ خير

ب( ويراستاری علمی 
- آيا گزارش دارای ناظر يا ويراستار تخصصی است؟ بله

- آيا ناظر يا ويراستار تخصصی به وظايف خود عمل کرده است؟ خير
- آيا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانی شده است؟ خير

- آيا محتوای گزارش نياز به حذف مطالب دارد؟ بله
- آيا محتوای گزارش نياز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله

- آيا گزارش حاضر نياز به ويراستاری ادبی دارد؟ بله
ج( ويژگی های خاص

- آيا گزارش دارای ويژگی های خاص مانند کادر های خالصه پيام، سخنان 
بزرگان، تاريخچه و... است؟ خير

- آيا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

بررســي موضوع ازدواج در سنين 
ازدواج  مناســب  ســن  و  پاييــن 
نشان مي دهد كه برخالف بزرگ 
نمايــي صــورت گرفتــه، وضعيــت 
موجود در حوزه ازدواج در ســنين 
پاييــن آنگونــه كه گفته مي شــود 
بــر  كــه  نيســت  حــاد  و  بحرانــي 
اســاس آن سياســت گــذار ملــزم 
بــه تغييــر قانــون باشــد. تحليــل 
شــناختي  جمعيــت  متغيرهــای 
نشــان مــي دهــد كــه بــر اســاس 
آمار رسمي 5 درصد ازدواج های 
كشور در اين گروه سني رخ داده 
و عمــده آنهــا در بازه ســني  10 تا 
4 1 ســال بــوده و در همه اســتان 

های كشور نيز ديده مي شود.
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آگهي حصر وراثت
خانم مريم کاظمي احمدآبادي داراي شماره ملي 2300355868 به شرح دادخواست 
به کالســه 362/ 99 ش 1 از اين دادگاه درخواســت گواهي حصــر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شــادروان آقاي سجاد کاظمي احمدآبادي به شماره شناسنامه 13 در تاريخ 
99/8/23 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به 1- 
مريم کاظمي احمدآبادي همســر متوفي 2- رها کاظمي احمد آبادي دختر متوفي مذهب هر 
دو شــيعه اثني عشري اســت اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مذبور را در يک 
نوبــت آگهي مي نمايد تا هرکســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از 
تاريخ نشــر نخســتين آگهي ظرف يک مــاه به دادگاه تقديــم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. م الف/383
شعبه اول شوراي حل اختالف کنگان 

آگهي تحديد حدود در اجراي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن
هيات رســيدگي به قانون حمايت از توليد و عرضه مســکن مستقر در ثبت دماوند با 
صدور ســند مالکيت بنام افراد ذيل موافقت نموده است لذا مراتب تحديد حدود در روز 
دوشــنبه تاريخ 1399/10/22 بعمل مي آيد که از طريق انتشــار آگهــي به اطالع عمومي 
ميرســد که چنانچه کسي نسبت به صدور سند مالکيت بنام شخص معترض باشد از تاريخ 
تحديــد حدود ظرف مدت بيســت روز اعتراض خود را کتبا بــه اداره ثبت دماوند تحويل و 
از تاريــخ اعتراض ظــرف مدت يک ماه با مراجعه به دادگســتري دماوند گواهي طرح دعوي 
را اخذ و ارائه نمائيد . 359-1 شــهرداري کيالن ششــدانگ يک قطعه زمين محصور و بنا 
بــه مســاحت 319/16 متر مربع پالک 2843 فرعي از ســنگ 75 اصلــي کيالن.  2-366 
شهرداري کيالن ششــدانگ يک قطعه زمين محصور و بنا به مساحت 2585/67 متر مربع 
پالک 75/2840 کيالن.  360-3 شهرداري کيالن ششدانگ يک قطعه زمين محصور و بنا 
به مساحت 6229/66 متر مربع پالک 75/2839 کيالن. 362-4 آزاده طيبي فرزند علي 
ششــدانگ يــک قطعه زمين محصور به مســاحت 1737/17 متر مربــع پالک 2837 / 75 
کيالن. 360-5 آزاده طيبي فرزند علي ششدانگ يک قطعه زمين محصور و بنا به مساحت 
298/54 متــر مربع پــالک 2841 / 75 کيــالن. 163-6 غالمعلي مــرادي فرزند رمضان 
ششــدانگ يک قطعه زمين محصور و بنا به مســاحت 591/61 متــر مربع پالک 74/706 
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آگهي تحديد حدود اختصاصي
چــون تحديد حدود ششــدانگ يک قطعه زمين به پــالک 44/1 فرعي به 750 تبديل 
شــده فرعي از ســنگ 92 اصلي قريه جابان که بنام حاج شيخ عباس حاجي مال حاجي فرزند 
حاجي مالحاجي مي باشد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور مالک تا کنون انجام نگرديده 
از طرفي مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نمي توان عمل نمود لذا بنابه تقاضاي کتبي نامبرده 
تحديــد پالک مذکور در روز شــنبه مورخ 1399/11/25 ســاعت 11 صبح در محل وقوع 
ملــک انجام مي گردد بدينوســيله بــه اطالع اهالي و خصوصا به مالکين مجــاور و يا نماينده 
قانوني آن ها اعالم مي دارد که در روز و ســاعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رســانند. 
مهلــت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يکماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين 
طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگي خواهد شد. تاريخ انتشار: 1399/10/01- 
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