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*نسیبه پیرایش
پس از جنجال هایی که طی بیش از صد روز 
گذشته پیرامون مساله حجاب در کشور برپا شد 
و بسیاری از صاحب نظران و دلسوزان بر لزوم 
بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به حجاب 
هشدار دادند، اینک خبر می رسد که قانون جدید 
حجاب در قوه قضائیه تهیه و برای طی مراحل 

تقنینی تقدیم دولت شده است.
حوزه  این  در  »قانون گذار  نوشت:  شرق 
مجازات های جدیدی را به  عنوان مجازات اصلی 
تحت عنوان »محرومیت های اجتماعی« در ماده 
بر اساس  ٩ همین الیحه پیش بینی کرده است. 
ماده ٩ این الیحه، مجازات های اجتماعی درجه 
مراقبتی، خدمات  ایجاد دوره های  هشت شامل 
محرومیت های  نقدی،  جزای  رایگان،  عمومی 
استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت 
خروج از کشور و... به مدت های محدود است. 
مذکور  الیحه  از  بخش  این  به  که  مهمی  نقد 
در  حجاب  تعریف  مشخص نبودن  است،  وارد 
قانون است. انتظار می رفت مقامات تنظیم کننده 
الیحه فوق، تعریف دقیق و جامعی از حجاب، 
از  جلوگیری  برای  کم حجابی  و  بی حجابی 
جای  قانون  متن  در  سلیقه ای  برداشت های 

قوانین موضوعه کشور، در  بر اساس  می دادند. 
مواردی که نصوص قانونی درخصوص تعاریف 
یا احکامی ساکت باشند، باید به منابع و فتاوای 
متون  اساس  بر  کرد.  مراجعه  شرعی  و  فقهی 
فقهی ما، از نواحی اندام بانوان فقط صورت و 

دست ها استثنا از حجاب شده اند.
این حوزه وارد است،  نقد دیگری که در  اما 
میزان پذیرش این بخش از الیحه به عنوان قانون 
باید  نیز  زمینه  این  در  است.  جامعه  سوی  از 
آسیب شناسی و تحقیقات و بررسی های جامعی 
صورت گیرد و تعیین شود آیا جامعه فعلی ما 

چنین مصوبه ای را می پذیرد یا خیر؟ 
در مواد بعدی این الیحه مجازات های درجه 
برای  و...  نقدی  جزای  یا  حبس  نوع  از  هفت 
ترویج فرهنگ بی حجابی، عدم رعایت الزامات 
و  صنوف  و  مشاغل  صاحبان  توسط  حجاب 
مصوبات  اجرای  عدم  برای  خدمت  از  انفصال 
گرفته  نظر  در  دولتی  مدیران  توسط  حجاب 
شده است. همچنین عدم نظارت مدیران حرف، 
صنوف و اماکن صنفی نسبت به رعایت عفاف و 
حجاب توسط کارکنان خود تخلف انگاری شده 
به مبلغ  و دارای جریمه نقدی برای مرتبه اول 
20 میلیون ریال و برای مرتبه دوم به مبلغ 50 

میلیون ریال است.
از  صحبتی  قانون  این  در  است  ذکر  شایان 
ارشاد  گشت  عنوان  تحت  خاص  گشت های 
قانونی  از دستورات  اقدامات سرخود خارج  یا 
مقامات قضائی همچون ارشاد و برگزاری جلسه 

توجیهی و... پیش بینی نشده است.«
وکیل  جعفرپور  محمدهادی  رابطه  همین  در 
ترین  اصلی  و  ترین  مهم   « نوشت:  دادگستری، 
از  گرفته  نشات  غالبا  که  قواعد حقوقی  وصف 
عرف و اخالق حسنه ی حاکم بر جامعه است، 
افراد  الزام  در  مناسب  اجرای  ضمانت  تعریف 
جامعه به رعایت بایدها و پرهیز از نبایدهاست، 
اجرای  سپس  و  انشاء  مستلزم  امر  این  تحقق 
درست قانون است، آن هم قانوِن خوب. در یک 
قاعده ای  خوب،  قانون  از  منظور  ساده  عبارت 
اجرای  ضمانت  دارای  مانع  و  جامع  است 
به  بنا  افراد جامعه.  احترام  مورد  البته  و  مناسب 
تئوریسین های  همین ضرورت است که غالب 
مکاتب حقوقی و جامعه شناسان بر این باورند 
به  توجه  خوب،  قانون  یک  انشاء  مقدمه ی  که 
است  جامعه  افراد  ی  قاطبه  اراده ی  و  خواست 
که در ارزش های اخالقی- ملی و بعضا مذهبی 
هایی  ارزش  یابد.  عینی می  تبلور  غالِب جامعه 
و  زمان  و  مکان  مقتضای  به  اعتبار  عالم  در  که 
تحول  و  تغییر  مسیر  در  جامعه  غالب  فرهنگ 
نسل ها شکل می گیرد ، لذا نمی توان نسل های 
مختلف یک جامعه را مطیع مقرراتی دانست که 
در نسل های پیشین وضع و مورد احترام ایشان 
بوده چرا که قواعد قابل احترام هرجامعه ای تابع 
متغییرهای متنوعی است.تاریخ حقوق و تئوری 
های حاکم در علوم اجتماعی موید این امر است 
اخالقی-  ارزش های  تغییر  سبب  زمان  گذر  که 
اجتماعی جامعه در راستای تحوالت اجتماعی- 
سیاسی حاکم بر هر جامعه ای شده و در نتیجه 
الزامات  و  حقوقی  قواعد  انشاء  برای  اثر  منشا 
کیفری است، لذا چنانچه حکومتی، بدون توجه به 
چنین متغیرهایی در صدد اداره ی امور حاکمیتی 
بر اعمال همان قواعد و مقررات سابق اصرار کند 
حاصلی جز طغیان گری و به عبارتی دهن کجی 
به قوانین نخواهد داشت. لذا الزم است در اعمال 
حکومت به خواست و متغییر های قابل احترام 

نسل ها توجه ویژه کرد.«

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: 
وزیر  استیضاح  خواستار  نمایندگان  از  نفر   5۸
بهداشت و درمان هستند که هیئت رئیسه موظف 

است آن را به کمیسیون ذیربط ارجاع دهد.
مجلس  جلسه  در  روح االمینی  عبدالحسین   
هیئت  به  خطاب  تذکری  در  اسالمی  شورای 
رئیسه مجلس، گفت: هیئت رئیسه موظف است 
کمیسیون  به  را  وزرا  استیضاح  طرح  بالفاصله 
تخصصی ذیربط ارجاع کند و این موضوع قابل 

تفسیر نیست.
سوگند  رئیسه  هیئت  اعضای  کرد:  تاکید  وی 
خوردند که در انجام وظایف مراعات بی طرفی 
کامل و اجتناب از هرگونه اقدام مخالف آئین نامه 
دلیل  به  از هیئت رئیسه مجلس  ما  باشند.  داشته 
عملکرد خالف آئین نامه به کجا شکایت کنیم؟ 
امضا جمع کنیم یا از نمایندگی استعفا دهیم؟ ما 

که زورمان به شما نمی رسد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
گفت: این توجیهات که ٩ وزیر استیضاح دارند 
و باب این کار باز می شود، قابل قبول نیست. از 
هیئت رئیسه مجلس می خواهم که ما را به سمت 
شکایت از هیئت رئیسه، شکایت به کمیسیون آئین 
نامه و اعتراض مدنی مانند برخی از همکاران مان 

که از نمایندگی استعفا دادند، سوق ندهید.
مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
شورای اسالمی اظهار داشت: 5۸ نفر از نمایندگان 
و  بهداشت  وزیر  استیضاح  خواستار  سامانه  در 
درمان هستند. هیئت رئیسه موظف است بالفاصله 
درخواست استیضاح را به کمیسیون ذیربط ارجاع 

دهد و مابقی موضوع را به صحن بسپارد.
علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت 
می کنم  خواهش  گفت:  تذکر،  این  به  پاسخ  در 
حضرتعالی استعفا ندهید. ما موضوع را در هیئت 

رئیسه بررسی می کنیم.

۵۸ نفر از نمایندگان خواستار استیضاح 
وزیر بهداشت و درمان هستند

اجازه نمی دهیم دولت 
فرانسه پا را از گلیم خود 

فراتر گذارد
اقدام توهین آمیز و  امور خارجه گفت:  وزیر 
انتشار  در  فرانسوی  نشریه ای  نزاکت  از  خارج 
کاریکاتور علیه مرجعیت دینی و سیاسی بدون 

پاسخ قاطع و مؤثر نخواهد بود.

صفحه  در  پیام  در  امیرعبدالهیان  حسین 
شخصی خود در توئیتری، نوشت: اقدام توهین 
در  فرانسوی  نشریه ای  نزاکت  از  خارج  و  آمیز 
انتشار کاریکاتور علیه مرجعیت دینی و سیاسی 

بدون پاسخ قاطع و مؤثر نخواهد بود.
وزیر امور خارجه عنوان کرد: به دولت فرانسه 
اجازه نمی دهیم پا را از گلیم خود فراتر گذارد.

دولت برنامه ای برای 
جابجایی وزیر اقتصاد ندارد

برای  برنامه ای  دولت  گفت:  دولت  سخنگوی 
جابجایی وزیر اقتصاد ندارد .

در  دولت  سخنگوی  جهرمی  بهادری  علی 
حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: از حضور غرور آفرین و پرشکوه 
مردم عزیز به منظور بزرگداشت مقام و جایگاه 
این  که  می کنیم  تشکر  سلیمانی  شهید  واالی 
حضورها نگاه مردم به مفهوم مقاومت و قدردانی 
از کسانی که خالصانه برای مردم فعالیت می کنند 

را نشان می دهد.

وفات  سالروز  آستانه  در  کرد:  عنوان  وی 
حضرت ام البنین و بزرگداشت مقام واالی مادران 
شهدا هستیم و این روز را نیز گرامی می داریم. 

ان شاءاهلل بتوانیم قدردان خانواده شهدا باشیم.
سخنگوی دولت گفت: امروز دولت مصوبات 
متعددی داشت به ویژه اصالح برخی از مصوبات. 
برای  احمر  هالل  جمعیت  درخواست  با  مطابق 
توسعه و تجهیز ناوگان مطمئن و ایمن در حوزه 
امداد و نجات هیئت وزیران برای صدور مجوز 
هزار شاسی دستگاه مناسب به کشور و آمبوالنس 

هالل احمر موافقت کرد.
بهادری جهرمی اضافه کرد: با توجه به خسارات 
ناشی از بارش های برف و یخبندان که در دی و 
بهمن سال گذشته در برخی استان ها اتفاق افتاده 
بود، با مصوبات متعددی برای اختصاص برخی 
از منابع و اعتبارات موافقت شد تا منابع خاصی 
نظر  در  خسارات  جبران  و  نباتات  حفظ  برای 

گرفته شود.
ایران و عربستان آمادگی 
ادامه مذاکرات را دارند

و  ایران  گفت:  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون 
تاکید  دارند.  را  ادامه مذاکرات  آمادگی  عربستان 

ما استمرار گفت وگوهای بغداد است.
وزیر  با  دیدار خود  درباره  سیدمحمد حسینی 
خارجه عربستان در حاشیه مراسم تحلیف رئیس 
طرف  کرد:  اظهار  برازیلیا،  در  برزیل  جمهور 
ادامه  باید گفت وگوها  عربستانی تاکید دارند که 
و  و حل  مطرح  دو طرف  نگرانی  موارد  و  یابد 
فصل شود تا روابط دو کشور مجدد برقرار شود.
گفت وگوهای  داریم  تاکید  ما  داد:  ادامه  وی 
بغداد استمرار یابد. پس از اغتشاشات اخیر کشور 
، برخی کشورها را مذاکرات را متوقف کردند، 
اسالمی  جمهوری  با  باید  که  فهمیدند  االن  اما 

گفت وگوها را ادامه دهند.
حسینی همچنین افزود: شبکه ایران اینترنشنال 
باید  حتما  که  داشته  اغتشاشات  در  مهمی  نقش 
قرار گیرد. در همین گفت وگوها  بررسی  مورد 
باید مطرح شود که اگر آنها نگرانی هایی مطرح 
جنگ  که  است  معلوم  هم  طرف  این  کنند،  می 
رسانه ای با حمایت عربستان انجام شده است. به 
هر حال دو طرف آمادگی ادامه مذاکرات دارند. 
االن روابط سیاسی دو کشور قطع است، در حالی 
که دو کشور می توانند  در برخی زمینه ها اختالف 
داشته باشند ولی روابط سیاسی آنها برقرار باشد.

قانون جدید حجاب و توجه به خواسته های مردم؟!

تاکید  با  سپاه  رمضان شریف سخنگوی  سردار 
بر اینکه مردم ایران پشت پرده جریان اغتشاشات 
اخیر را به خوبی می شناسند، اظهار کرد: منافقین 
ایران جنگیدند و  در آغوش صدام رفتند و علیه 
اگر جوانان ما این ها را می شناختند شرایط ما در 

جریان اغتشاشات اخیر متفاوت تر بود.
گفت:  سپاه  سخنگوی  شریف  رمضان  سردار   
برخی سوال می کنند که کشور با این همه قدرت 
چرا اغتشاشات را سریع جمع نکرد باید به آن ها 
درگیری  که  است  این  دشمن  هدف  که  بگوییم 
راه  آید و حمام خون  به وجود  شدید در کشور 
بیفتد و این خواسته استکبار است که حکومت از 
قدرتش برای سرکوب استفاده کند ولی ایران در 

این زمینه آگاهانه عمل کرده و خواهد کرد.
مؤثرترین  بزرگ ترین،  گفت:  سپاه  سخنگوی 
سلیمانی  شهید  قاتالن  از  انتقام  ماندگارترین  و 
چند  هر  است  سلیمانی  همانند  فرزندانی  تربیت 
مورد  همچنان  عین االسد  همانند  حرکت هایی 

توجه است و در زمانش عملیاتی خواهد شد.
سردار رمضان شریف در مراسم سالگرد سردار 
روستای  شهدای  یادواره  و  سلیمانی  قاسم  شهید 
در  باید  سلیمانی  مکتب  اینکه  بیان  با  قم  فوجرد 
معرفی  کرد:  اظهار  شود،  ترویج  جوانان  میان 
مورد  باید  که  است  اولویتی  سلیمانی  شخصیت 
و  مؤثرترین  بزرگ ترین،  و  گیرد  قرار  توجه 
سلیمانی  شهید  قاتالن  از  انتقام  ماندگارترین 
چند  هر  است  سلیمانی  همانند  فرزندانی  تربیت 
مورد  همچنان  عین االسد  همانند  حرکت هایی 

توجه است و در زمانش عملیاتی خواهد شد.
درست  راه  سلیمانی  قاسم  اینکه  بیان  با  وی 
کردند،  دنبال  فقیه  والیت  بر  تکیه  با  را  انقالب 
تصریح کرد: در یادواره شهدا باید به این بپردازیم 
امام  با رفتن  که در چه مرحله ای هستیم؛ دشمن 
کند  القا  را  تفکر  این  داشت  سعی  خمینی)ره( 
که  درحالی  است  تمام  انقالب  کار  دیگر  که 
می گذرد  امام  ارتحال  از  سال   ۳0 از  بیش  اکنون 
به چه  اسالمی  انقالب  که  می کنیم  مشاهده  ما  و 

دستاوردهایی رسیده است.
که  می کرد  فکر  دشمن  گفت:  سپاه  سخنگوی 
مقاومت  جبهه  کار  سلیمانی  سردار  شهادت  با 
تمام است اما نمی تواند درک کند که منطق جبهه 
مقاومت و پاسداری از انقالب روز به روز ترویج 
می شود و قاسم سلیمانی ها پرچم را پشت هم در 
بسیار  گمنام  قاسم های  حاج  ما  می گیرند،  دست 
نقش  انقالب  پایه های  استحکام  در  که  داریم 

آفرینی کردند.
وی خاطرنشان کرد: معرفی شهید زین الدین ها و 
باکری ها در قالب های کتاب و فیلم سخت است 
جامعه  میان  در  سلیمانی ها  قاسم  امثال  وقتی  اما 
امثال  شخصیت  وقت  آن  می کنند  پیدا  حضور 
حضور  با  مردم  است؛  توصیف  قابل  زین الدین 
پرشور خود در تشییع شهید سلیمانی نشان دادند 

که قدردان خدمت صادقانه هستند.
طی  مقاومت  جریان  اینکه  بر  تاکید  با  شریف 

سه سال اخیر به برکت خون سلیمانی و همراهان 
کرد:  اظهار  است،  داشته  توجه  قابل  پیشرفتی  او 
برتری جمهوری اسالمی مقابل آمریکا در منطقه، 
آمریکایی ها  مقاومت،  جریان  بودن  زنده  یعنی 
منطقه را با خفت و خواری ترک کردند، در خلیج 
فارس حضور گذشته را ندارند و ائتالف علیه یمن 
با آن همه هزینه شکست خورد، جریان براندازی 
دولت سوریه به نتیجه نرسید، فشار صهیونیست ها 
مقاومت  جبهه  و  خورد  شکست  فلسطینی ها  به 
به برکت فرماندهی همانند سردار سلیمانی یعنی 
و  است  پیروزی  حال  در  همچنان  قاآنی  سردار 
نتیجه  بیت  اهل  شهادت  از  یزید  که  همان طور 
امام  از شهادت سرباز مکتب  نگرفت دشمن هم 

حسین)ع( نتوانست به جایی برسد.
جهان  جای  جای  در  اسالمی  امت  گفت:  وی 
از  گرفتن  انتقام  برای  فرصتی  انتظار  در  اسالم 
قاتالن شهید سلیمانی است و این انتقام رقم زده 

می شود.
شریف با تاکید بر اینکه مردم ایران پشت پرده 
می شناسند،  خوبی  به  را  اخیر  اغتشاشات  جریان 
و  رفتند  صدام  آغوش  در  منافقین  کرد:  اظهار 
را  این ها  ما  جوانان  اگر  و  جنگیدند  ایران  علیه 
می شناختند شرایط ما در جریان اغتشاشات اخیر 
متفاوت تر بود.وی اظهار کرد: هزاران شهید تقدیم 
از دست کوموله حفظ  امنیت کشور را  تا  کردیم 
کنیم ولی باز آن ها به دنبال ناامنی در ایران هستند 
آمریکایی ها  و  غربی ها  به  خطاب  ایران  مردم  و 
این را اعالم می کنند که باید به فکر فرو روند و 
بدانند که ملت ایران چهره واقعی آن ها را در زمان 

طاغوت دیده است .
دستاوردهای  تبیین  در  اینکه  بیان  با  شریف 
انقالب و معرفی دشمنان انقالب و همچنین رفع 
برخی  گفت:  داشته ایم،  نواقصی  مردم  مشکالت 
قدرت چرا  همه  این  با  کشور  که  می کنند  سوال 
آن ها  به  باید  نکرد  جمع  سریع  را  اغتشاشات 
درگیری  که  است  این  دشمن  هدف  که  بگوییم 
راه  آید و حمام خون  به وجود  شدید در کشور 
بیفتد و این خواسته استکبار است که حکومت از 
قدرتش برای سرکوب استفاده کند ولی ایران در 

این زمینه آگاهانه عمل کرده و خواهد کرد.
ناامنی ها  کردن  جمع  ضمن  سپاه  گفت:  وی 

و  نشود  وارد  آسیبی  کسی  به  که  می کند  تالش 
قائل  تفاوت  معاندان  و  خورده  فریب  افراد  میان 
تهاجم  موضوع  رهبری  سالهاست  می شود، 
فرهنگی را مطرح می کنند و محصول این تهاجم 
اتفاقات اخیر است که برای رفع این تهاجم باید 

دستگاه ها و خانواده ها به میدان وارد شوند.
شریف با بیان اینکه ایران طی ۴۴ سال گذشته 
پیشرفت شگفت انگیز داشته است، تصریح کرد: 
ما نباید خود را تحقیر کنیم، ما هشت سال درگیر 
جنگ نظامی بودیم و هشت سال است که درگیر 
جنگ اقتصادی هستیم اما در بسیاری از حوزه ها 
از  مردم  از ٩٩ درصد  بیش  و  داشته ایم  پیشرفت 
نعمت برق برخوردار هستند و در تابستان امسال 
خاموشی نداشتیم در حالی که برخی از کشورهای 
وابسته به آمریکا در گرمای تابستان از این نعمت 

محروم هستند.
از  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  سخنگوی 
افزایش آمار پزشکان و توسعه علم و فناوری در 
ایران یاد کرد و گفت: در تیر و مرداد سعودی ها 
تالش می کردند ایران را درمانده نشان دهند، من 
در جمع خبرنگاران آمارهایی دادم که قابل توجه 
بنزین  لیتر  میلیون  چند  روزانه  تابستان  در  بود، 
مصرف می شود و این عدد در بسیاری از کشورها 

بسیار پایین است.
وی با بیان اینکه هزاران گروه جهادی در طول 
سال در سیستان و بلوچستان تالش می کنند، اظهار 
کرد: چهره سازی سعودی ها این است که ایران در 
فقر به سر می برد، در یکی از مناسبت ها که چند 
روز تعطیلی داشتیم بسیاری از مردم به اقصی نقاط 
کشور و بخشی از مردم به دیگر کشورها سفرهای 

زیارتی و سیاحتی داشتند.
ایران  گاز  و  نفت  صنایع  داد:  ادامه  شریف 
که  درحالی  است  داشته  بسیاری  پیشرفت 
می کنیم  کاری  ما  می گفتند  همیشه  آمریکایی ها 
با وجود  ما  امروز  اما  ندهد،  بنزین  به شما  کسی 
تبدیل  بنزین  کننده  صادر  به  ظالمانه  تحریم های 
مشتقات حاصل  در  کرد:  شده ایم.وی خاطرنشان 
پتروشیمی ها  ایجاد مجتمع ها و  با  نفت  از گاز و 
ادامه  و شرط  رسیده ایم   بسیاری  دستاوردهای  به 

پیشرفت ما استحکام بر آرمان هاست.
شریف گفت: آمریکا و صهیونیسم بدانند ملت 
تقدیم  انقالب  برای  شهید  هزار  صدها  که  ایران 
کرده از آرمان خود دست نمی کشد، جان همه ما 
پاسداران فدای یک لحظه از زندگی رهبری است 
بخاطر  ایشان  علیه  دشمن  گسترده  تهاجم  این  و 
این است که می دانند تدابیر رهبری عامل اصلی 

شکست توطئه ها و نقشه های آن ها هستند.
اینکه رهبران بزرگ کشورهای  بر  تاکید  با  وی 
خود را بزرگ می کنند، تصریح کرد: به لیبی، مصر، 
یمن و دیگر کشورها نگاه کنید و ببینید کجا چنین 
رهبری وجود دارد، دشمن طی ۴0 سال اخیر در 
هر صحنه ای مقابل تدبیر رهبری شکست خورد، 
دشمن با ایجاد داعش توانست نابودی اسرائیل را 

به تاخیر بیندازد اما نمی تواند مانع آن شود.

شنبه 17 دی  1401      شماره 6448       سال بیست و پنجم

 هدف دشمن این است که حمام خون راه بیفتد
سپاه ضمن جمع کردن ناامنی ها، تالش می کند به کسی آسیبی وارد نشود

اخطاریه دفترخانه ازدواج 23 و طالق شماره 10 شهر گنبدکاووس
مخاطب محترم خانم نرگس پیر بداقی فرزند حسن بشماره ملی 005٩۷0۶0٩0 با سالم  

به اطالع می رساند: همسر شما آقای رضا رستم زاده فرزند درویش بشماره ملی ۳۴2۱۷٩02۴۸ جهت اجرای 
دادنامه بشماره ۱۴0۱0۳۳٩000۱٩2۴٩۶2 صادره از شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان گنبد کاووس در تاریخ 
بیست و هشتم مهرماه یکهزار و چهارصد و یک شمسی قطعی و الزم االجراء شده است به این دفتر مراجعه و 
تقاضای ثبت طالق )تنظیم صورتجلسه طالق رجعی( را نمودند تالش اینجانب جهت انصراف نامبرده از طالق 
موثر واقع نشد لذا در اجرای قانون حمایت از خانواده به شما برای بار دوم اخطار میگردد ظرف مدت یک هفته از 
تاریخ ابالغ این اخطاریه جهت معرفی به آزمایشگاه و گرفتن تست بارداری و اجرای دادنامه به دفترخانه مراجعه 
نمایید و یا در صورت وجود مانع شرعی یا قانونی مراتب را کتبًا اعالم نمایید. در غیر این صورت برابر مقررات 
و ضوابط شرعی و قانونی نسبت به اجرای دادنامه اقدام می گردد.آدرس دفترخانه: گنبدکاووس-خیابان شریعتی 

شرقی بعد از چهارراه اروندرود فلکه محمدی- تلفن: ۳۳5۸۷2۴5-0۱۷ همراه: 0٩۱۱۱۷22۱٩0
حاج شیخ محمد قره خانی - سردفتر ازدواج 23 و طالق 10 گنبدکاووس

انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران تعطیل شد
ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزارت 
در واکنش به اقدام  موهن نشریه بدنام فرانسوی 
اخالقی،  شده  شناخته  موازین  زیرپاگذاشتن  در 
تعدی ددمنشانه به مقدسات دینی، هتک ساحت 
به  اهانت  نیز  و  مذهبی  و  سیاسی  مرجعیت 
نمادهای حاکمیتی و ارزش های ملی کشورمان 

بیانیه ای منتشر کرد.
اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزارت   
در  فرانسوی  بدنام  نشریه  موهن  اقدام   ایران 
اخالقی،  شده  شناخته  موازین  زیرپاگذاشتن 
تعدی ددمنشانه به مقدسات دینی، هتک ساحت 
به  اهانت  نیز  و  مذهبی  و  سیاسی  مرجعیت 
ایرانیان  ملی  ارزش های  و  حاکمیتی  نمادهای 
آن  و  کرده  محکوم  عبارات  شدیدترین  به  را 
صهیونیسم  اندازی  دست  از  دیگری  نشانه  را 
اسالم ستیزی،  ترویج  در جهت  رسانه  بر عرصه 
اشاعه تنفر و تفرقه بین جوامع و انسان ها دانسته 
ضدانسانی  اقدام  است:  آورده  بیانیه  این  در  و 
نشریه هتاک فرانسوی که شوربختانه سال هاست 
بی محابا مفهوم واالی »آزادی بیان« را مستمسک 
هتک  و  ضدفرهنگی  اقدامهای  برای  پوششی  و 
انسانی و ارزش های  انسان ها، کرامت  حرمت 
واالی اخالقی و مذهبی قرار داده است، استمرار 
قالب  در  جمله  از  که  است  مشابهی  تحرکات 
پیامبر  علیه  آمیز  توهین  کاریکاتورهای  انتشار 
و  یافت  بروز  قبل  سال های  در  )ص(  اعظم 
در  مسلمانان  مقدس  اعتراض  و  خشم  موجب 

سراسر جهان گردید.
جمهوری اسالمی ایران ضمن تقبیح بی عملی 
با  مقابله  در  فرانسه  ذیربط  مراجع  دار  ادامه 
مظاهر اسالم ستیزی و نفرت پراکنی نژادپرستانه 
دولت  مستقیم  مسئولیت  فرانسوی،  نشریات  در 
فرانسه برای پاسخگوکردن عامالن و بانیان چنین 

خواستار  و  شده  یادآور  را  هایی  پراکنی  نفرت 
هراسی  اسالم  و  ستیزی  اسالم  با  جدی  مقابله 
جاهالنه به عنوان مظهر نژادپرستی نهادینه شده 

در این کشور است.
بزرگ و شریف  مردم  اطالع  به  راستا  این  در 
باتوجه  ایران و دیگر مسلمانان جهان می رساند 
مقامات  سوی  از  منطقی  تدابیر  اتخاذ  عدم  به 
فرانسه برای جلوگیری و مقابله با نفرت پراکنی 
و توهین و هتاکی به مقدسات دینی مسلمانان و 
ارزش های اخالقی و ملی ایرانیان، وزارت امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران ضرورت مقابله 
جدی با سوء استفاده از ارزش های اصیل آزادی 
انسان و  به  بقا و قوام آن در احترام  بیان را که 
همه  ملی  و  مذهبی  دینی،  مقدسات  و  انسانیت 
انسان هاست، در سطوح مختلف و بنحو مقتضی 

به طرف فرانسوی منعکس کرده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با 
انکار دولت فرانسه  تاکید بر مسوولیت غیرقابل 
در برابر نقض حرمت آزادی، هتک حقوق بشر، 
باورهای  به  تعدی  دینی،  ارزشهای  به  اهانت 
مذهبی و تهدید حاکمیت ملی دیگر کشورها از 
سوی اشخاص حقیقی و حقوقی تحت حاکمیت 
ضد  اقدام  برابر  در  سکوت  فرانسه،  دولت 
فرهنگی و ضد انسانی نشریه مبتذل فرانسوی را 
برنتابیده و ضمن بازنگری در مناسبات فرهنگی 
با فرانسه و بررسی امکان ادامه فعالیت فرهنگی 
فرانسه در ایران، در گام نخست فعالیت انجمن 
ایران شناسی فرانسه در ایران را تعطیل می کند.

بدیهی است مطالبه ملت ایران از دولت فرانسه 
برای پاسخگو کردن عامالن و مروجان اقدامات 
موهن اخیر و جلوگیری از تکرار آنها با جدیت 
نیز  زمینه  این  مقتضی در  تدابیر  پیگیری شده و 

اتخاذ خواهد گردید.

تیر خالص وزارت اقتصاد رئیسی
اعالم  مالی  اطالعات  مرکز  عمومی  روابط 
مرکز  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  "وزارت  کرد: 
اطالعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات 
در  تروریسم  مالی  تامین  و  پولشویی  با  مبارزه 
داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ وجه عضویت 
در  مرکز  این  فعالیت  محوریت   FATF نهاد  در 

دولت مردمی قرار ندارد.
این مرکز ضمن تکذیب مباحث مطروحه از قول 
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی 
و تامین مالی تروریسم اعالم کرد: مرکز اطالعات 
مالی رخداد های بین المللی در خصوص کشور 
را مستمرا رصد می کند و در تعامالت بین المللی 
با کشورهای دوست و همسو در  توسعه روابط 

و  پولشویی  با  مبارزه 
تروریسم،  مالی  تامین 
درچارجوب  آن هم 
مصوب  نامه  آیین 
امنیت  عالی  شورای 
کار  دستور  در  را  ملی 

قرار دارد."
وزارت  زیرمجموعه  مالی،  اطالعات  مرکز 
اقتصاد، مرکزی ملی است که مسئولیت دریافت، 
تجزیه و تحلیل گزارشات تراکنشهای مشکوک و 
سایر اطالعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء 
مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به 

دست آمده به مراجع ذیصالح را بر عهده دارد.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  20.٩.۱۳٩0 
و برابر رای شماره ۱۴0۱۶0۳۱00۱۳0۱۶2۳۱  مورخ ۱۴0۱.0٩.2۶هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای/خانم احمد اسمعیل نیا 
فرزند ابراهیم نسبت به  ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۶0۶.۷0 متر مربع به شماره پالک 
۳۱0 فرعی از ۸ اصلی واقع در قریه امیرآباد  بخش یک خریداری شده از اقای/خانم سکینه عزیزی مالک رسمی 
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  به موجب ماده ۳  لذا  محرز گردیده است 
رسمی و ماده ۱۳ ایین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه محلی/سراسری 
در شهرها منتشر و در روستا ها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.شناسه آگهی: 
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