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اش�اره: مقال��ه »قانون گرايی در س��يره عل��وی« تاليف آقای 
محمدموس��ی نوری است که در شماره 41 ماهنامه شميم ياس 
منتشر ش��ده اس��ت. صاحب امتياز اين نش��ريه مرکز مديريت 
ح��وزه های علميه خواهران و مدير مس��ئول آن آقای مصطفی 
رنجبر ش��يرازی است. اين نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مقاله 
»قانون گرايی در س��يره علوی« می پردازد که هم اکنون از نظر 

خوانندگان می گذرد:
1. نگارنده در مقدمه مقال��ه در باره قانون و ضرورت قانونگرايی 
در جامعه اينگونه آورده اس��ت: از آغازين روزهای حيات بش��ر، 
اف��رادی به منظ��ور ايجاد نظم در جامعه يا اه��داف ديگر، اقدام 
به وضع قانون و حاکميت بخش��يدن ب��ه آن در جامعه کرده  اند. 
اما در اين س��ير تاريخی تا به امروز تجربه نش��ان داده است که 
قوانين موضوعه بش��ری از ايجاد جامعه قانون گرا ناتوان بوده و 
مجري��ان اين قوانين نيز آن گونه که بايد در پاس��داری از حريم 
قانون و عمل نمودن به آن اهتمام نورزيده اند. فقط قانون الهی 
می تواند جامعه ای س��الم و قانون م��دار پديد آورد؛ چه آن که 
پيامب��ران الهی و جانش��ينان بر حق آنان تنها کس��انی بوده اند 
که به گونه ای شايس��ته به قانون عم��ل نموده و از حريم قانون 

پاسداری کرده اند. 
2. سپس به معنای لغوی و اصطالحی قانون اينگون اشاره کرده 
است: قانون واژه ای عربی و به معنی اصل است. عده ای گويند 
قان��ون معرب کانون يونانی اس��ت و عربی نيس��ت، اما در عربی 
مستعمل اس��ت. قانون امری اس��ت کلی که بر همه جزئياتش 
منطبق گردد و احکام جزئيات از آن ش��ناخته شود. اين واژه به 
معنی قاعده، رس��م و دس��تور نيز آمده است. قانون در اصطالح 
حقوق اساسی قضايايی است که شيوه رفتار انسان را در زندگی 

اجتماعی تعيين می کند. 
3. در ادام��ه در ب��اره قان��ون گرايی بويژه اهميت آن در س��يره 
معصوم��ان )ع( اينگونه توضيح می دهد: مقصود از قانون گرايی 
حفظ و اجرای قوانين به طور عادالنه و رعايت حقوق همه افراد 

جامعه است. بنابراين جامعه ای قانون مدار و قانون گرا محسوب 
می شود که قوانين در آن کامال رعايت شده و همه آحاد جامعه 
در برابر قانون مس��اوی بوده و رهبران آن قانون پذيرترين افراد 
در جامعه باش��ند. بيان قانون گرايی در س��يره معصومان از آن 
جهت دارای اهميت اس��ت که قانون گرايی آنان نقش به سزايی 
در قانون پذيری مردم و حاکمان دارد؛ زيرا آنان به عنوان الگو و 
اسوه در جامعه مطرح می باشند. از طرفی پيام آور اصلی قانون 
گرايی، اديان الهی اس��ت؛ چرا که از اه��داف مهم انبيا برقراری 
عدالت اس��ت که آن هم در س��ايه حاکميت قوانين الهی امکان 

پذير است. 
4. در بخش بعدی مقاله به ذکر نمودهای قانون گرايی در سيره 
عل��وی می پردازد: قانون گرايی در رفتار و گفتار امام علی )عليه 
السالم( در عرصه های گوناگون حيات اجتماعی بروز يافته است. 
آن حض��رت در م��وارد متعددی بدون گذش��ت و اغماض، اما با 
رعايت عدل و انصاف، قانون الهی را در مورد متجاوزين به حريم 
قانون به اجرا گذاشته است؛ چرا که قانون حافظ امنيت و کيان 
جامعه می باشد. در اين جا از اقدامات آن حضرت در اين زمينه 

اشاره می کنيم. 
- جلوگيری از س��وء استاده وابستگان و اطرافيان: از مواردی که 
معموال حريم قانون شکسته می شود موردی است که وابستگان 
و اطرافيان کسی که در رأس امور قرار می گيرد، از قدرت و مقام 
وی س��وء استفاده نمايند. ممکن اس��ت خود انسان درست کار 
باش��د و اهل سوء استفاده نباش��د، اما اطرافيان و وابستگان وی 
در صدد س��وء اس��تفاده از قدرت و مقام وی برآيند، وبر خالف 
مصال��ح عمومی خواهان امتيازات بيش تری نس��بت به ديگران 
گردند. ممکن اس��ت اين اطرافيان و وابستگان از وی انتظاراتی 
داش��ته باشند که تن دادن به آنها به منزله زير پا نهادن احکام، 
قوانين و حدود الهی و نيز منافع عمومی باش��د. از اين رو کسی 
ک��ه در رأس امور قرار می گيرد بايد با قاطعيت، قوانين و حدود 
الهی را در مورد متخلفان و قانون شکنان به اجرا بگذارد و از سوء 
اس��تفاده اطرافيان و وابس��تگان پيش گيری نمايد؛ اجازه ندهد 
که مس��ائل دوستی و خويشاوندی و... مانع از اجرای قانون شود. 

در س��يره علوی موارد متعددی از قاطعي��ت آن حضرت )عليه 
السالم( در اجرای قانون و پيش گيری از سوء استفاده اطرافيان 

و خويشاوندان وجود دارد از جمله :
- اجرای حد نس��بت به دوست: نجاشی ش��اعر از دوستان امام 
علی )عليه الس��الم( بود و در جنگ صفين حضور فعال داش��ت. 
وی در يکی از ماههای رمضان شراب خورد. وقتی او را دستگير 
نموده نزد امام علی )عليه السالم( آوردند، امام دستور داد هشتاد 
ضربه شالق )حد شراب( و نيز بيست ضربه اضافی به وی بزنند. 
نجاش��ی گفت: يا امير المؤمنين! حد ش��راب را می دانستم، اما 
بيس��ت ضربه اضافی برای چيست؟ حضرت فرمود: برای اين که 
به خود جرأت دادی حرمت ماه رمضان را بشکنی. مالحظه می 
شود که روابط دوستانه آن حضرت با نجاشی مانع از اجرای حد 

نسبت به وی نشد.
5. نگارنده در ادامه توضيحاتی در باره قانون گرايی در تقس��يم 
بيت المال ارائه کرده است: سيره رسول گرامی اسالم )صلی اهلل 
عليه و آله( در عصر رس��الت بر مس��اوات در تقسيم بيت المال 
مبتنی بود. آن حضرت بين عرب و غير عرب، س��فيد و س��ياه و 
فقير و غنی فرقی قايل نمی ش��د. اما متأسفانه پس از رحلت آن 
حضرت سيره و روش وی در تقسيم بيت المال مورد بی اعتنايی 
قرار گرفت. پس از بيس��ت و پنج س��ال از رحلت پيامبر )صلی 
اهلل عليه و آله( امام علی )عليه الس��الم( زمام امور را به دس��ت 
گرفت. آن حضرت در همان آغاز کار، عمل به سيره رسول خدا 
در همه امور از جمله در تقس��يم بيت المال را در دستور کارش 
قرار داد. در خطبه ای پس از به دست گرفتن زمام امور، چنين 
اعالم نمود: اس��تفاده های نامشروع از بيت المال توسط مترفان 
و متنعمان جامعه پايان يافته اس��ت، هيچ کس نبايد بر س��يره 
او نس��بت به تقس��يم مس��اوی بيت المال اعتراض کند و خرده 
بگيرد؛ زيرا س��يره او همان سيره رسول خداست. آنانی که برای 
خود نسبت به ديگران امتيازی قايلند بدانند که اجر و پاداشهای 
معنوی پيش خداست، از نظر مادی هيچ کس بر ديگری مزيت 
و برتری ندارد. همه مس��لمانان برابرند و اموال خدا بايد به طور 
مس��اوی بين آنان تقسيم شود. س��پس از همه مردم خواست تا 
ف��ردای آن روز برای گرفتن سهمش��ان از بيت المال بيايند. آن 
گاه حض��رت به عمار ياس��ر و عبيداهلل بن اب��ی رافع و ابو هيثم 
تيه��ان، مأموريت داد اموالی را که در بيت المال بود ميان مردم 
تقس��يم کنند. آنها نيز مسلمانان را شمردند و مقدار مال را هم 
معلوم کردند و مشخص شد که به هر يک سه دينار می رسيد، 
لذا به هر يک از مس��لمانان سه دينار دادند. وقتی طلحه و زبير 
به اين تقس��يم اعتراض کردند حضرت در پاسخ به سنت پيامبر 
)ص( نس��بت به تقسيم مس��اوی بيت المال استناد کرد. وقتی 
آنان )طلحه، زبير( به س��وابق و خدمات خويش در راه اس��الم و 
نيز نزديکی آنان نسبت به پيامبر )ص( استناد جستند، حضرت 
فرمود: آيا س��ابقه شما بيش تر اس��ت يا من؟ آيا شما به پيامبر 

)ص( نزدي��ک تريد يا من؟ آنها گفتند ش��ما، حضرت فرمود: به 
خدا س��وگند من و کارگری که برای من کار می کند در س��هم 
گرفتن از بيت المال يکسان هستيم. سيره عملی آن حضرت بر 
رفع هر گونه تبعيضی از جمله تبعيض نژادی مبتنی بود. يعقوبی 
می نويسد: امام علی )عليه السالم( بيت المال را به طور مساوی 
تقس��يم می کرد. ب��ه موالی )غير عرب( هم��ان مقداری از بيت 
المال را می داد که به عربها می داد. وقتی علت را جويا ش��دند، 
در حالی که چوبی از زمين برداش��ت و آن را ميان دو انگش��ت 
خ��ود نهاد، فرمود: همه قرآن را خوان��دم و در آن برای فرزندان 
اس��ماعيل )عربها( بر فرزندان اس��حاق )غير عربها( به اندازه اين 

چوب برتری نيافتم. 
6. در ادامه مقاله در باره قانون گرايی در قضاوت اينگونه اش��اره 
م��ی کند: از جاهايی که ميزان قان��ون گرايی رهبران، مديران و 
دس��ت اندرکاران جامعه محک می خ��ورد، عرصه قضا و داوری 
است. در دين اسالم کسی که عهددار منصب قضاوت می شود، 
بايد بين دو طرف دعوا از همه جهت مساوات را رعايت کند. امام 
علی )عليه الس��الم( در اين زمينه می فرمايد: هر کس��ی که در 
مقام قضاوت قرار گيرد بايد در اشاره، نگاه و مجلس ميان مردم 

با مساوات رفتار کند.
7. س��پس در باره  پای بندی به عهد و پيمان اينگونه ادامه می 
دهد: اصوال عهد و پيمان در نزد همه ملل محترم و مقدس است. 
در دين مقدس اس��الم نيز وفای به عهد و پيمان به طور کامل 
مورد عنايت قرار گرفته اس��ت؛ زيرا اگر بدان توجه نشود، بر اثر 
هرج و مرج و بی نظمی، اعتماد انس��انها نسبت به يکديگر سلب 
می ش��ود.  قرآن کريم يکی از ويژگيهای انسانهای مؤمن را پای 
بندی به عهد و پيمان می داند. همچنين رس��ول گرامی اسالم 
)ص( وفای به عهد و پيمان را از ويژگی های مؤمنان بر شمرده 
و در اين باره می فرمايد: کس��ی که به خدا و روز جزا ايمان دارد 

بايد به وعده های خويش وفا کند. 
8. در پاي��ان در بخش نتيجه گيری اينگونه اش��اره می کند: با 
توج��ه به آنچه مورد بحث و بررس��ی ق��رار گرفت به اين نتيجه 
دس��ت م��ی يابيم که امام عل��ی )عليه الس��الم( در عرصه های 
گوناگون حيات اجتماعی قانون گرايی را در دس��تور کار خويش 
ق��رار داد، و ب��ه منظور ايجاد جامعه ای قان��ون گرا لحظه ای از 
مج��ازات متجاوزين به حريم قانون باز نايس��تاد. آن حضرت با 
جلوگيری از سوء استفاده اطرافيان و وابستگان حاکم از امکانات 
عمومی، تقسيم مساوی بيت المال به شيوه رسول گرامی اسالم 
را دوباره احيا فرمود و نس��بت به رعايت قانون در عرصه قضاوت 

نهايت اهتمام را داشته است. 
نقدوبررسیمقاله:

ضم��ن عرض ادب و احترم به نگارن��ده، تذکر چند نکته در باره 
اين مقاله ضروری است:

- مش��کالت متعدد مانند گرانی، بيکاری، فق��ر، طالق، اعتياد، 

حاش��يه نشينی، مس��کن، افزايش س��ن ازدواج، تجمل گرايی، 
مهاج��رت مغزه��ا، واردات ب��ی رويه، قاچاق کاال، خشکس��الی، 
ترافي��ک، آلودگی های محيط زيس��ت، مصرف گرايی، رش��وه، 
مدرک گرايی، بوروکراسی، پارتی بازی، فساد اداری، آسيب های 
اجتماعی و... زندگی مردم را بيش از گذش��ته دشوار کرده است. 
پيرامون هر يک از مشکالت ياد شده، ده ها و شايد صدها قانون 
ريز و درشت وجود دارد که از سوی قانونگذاری سنتی به سبک 

ايرانی تصويب و از سوی قوه مجريه اجرا شده است.
- بر طبق محتوای ارائه ش��ده توس��ط نگارنده در مقاله سنت و 
س��يره علوی بهترين نمونه قانونگرايی در جامعه اسالمی است. 
پرسش اساسی اين است که: آيا قانونگذاری سنتی و فعلی کشور 
بر اساس سيره و سنت علوی به تدوين، تصويب و اجرای قوانين 

می پردازد؟
- اگر پاسخ به پرسش يادشده، مثبت است بايد از نگارنده پرسيد 
که: در صورت قانونگذاری بر طبق س��نت و سيره علوی تاکنون 

نمی بايست اثری از مشکالت در زندگی مردم باشد.
- اگر پاس��خ به پرسش يادش��ده باال، منفی است شايسته است 
که نگارنده محترم به اين پرس��ش پاس��خ ده��د که داليل عدم 
قانونگذاری و اجرای قانون پ��س از چهاردهه از پيروزی انقالب 

اسالمی بر طبق سيره و سنت علوی چيست؟
- چرا قانونگذاری س��نتی توانايی الزم و کافی برای الگوی تمام 
عيار قانونگذاری و اجرای قانون بر طبق س��يره و س��نتی علوی 

نيست؟ 
- آي��ا قانونگ��ذاران و مجريان قانون، دارای تحليل مناس��بی از 

قانونگذاری و مديريت اجرايی علوی دارند؟
- آي��ا قانونگذاری س��نتی تواناي��ی اندازه گيری ش��اخصه های 

قانونگذاری و مديريت علوی را دارد؟
- چ��را قانونگذاران و مجريان قانون نم��ی توانند از تاريخ علوی 
برای کار خود استفاده کنند و بر طبق آن مشکالت زندگی مردم 

را بر طرف نمايند؟
- بدون ترديد ائمه معصومين )ع( برای ما الگوی حسنه در قول 
عمل هس��تند و پيروی از دس��تورات آنه��ا در اداره امور جامعه 
بس��يار مهم اس��ت. اما اين امر چگونه بايد صورت گيرد؟ با نقل 
وقايع تاريخی صدر اسالم يا داستان های مربوط به فرازهايی از 
زندگی ايش��ان تاکنون نتوانسته است کشور را در حل مشکالت 

زندگی مردم ياری کند.
- زمان آن فرا رس��يده اس��ت که در روش های س��يره شناسی 
و الگوس��ازی بر اس��اس آموزه های علوی در عرصه های قانون 
و قانونگ��ذاری بازبين��ی جدی صورت گيرد. تح��ول در قانون و 

قانونگذاری مبتنی بر سيره علوی اجتناب ناپذير است.
- سياس��ت روز برای تداوم بحث قانون گرايی در س��يره علوی 
توس��ط محمدموس��ی نوری و مرکز مديريت حوزه های علميه 

خواهران و ماهنامه شميم ياس اعالم آمادگی می کند.
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امامحسنعسكری)ع(:

دو خصلت است که باالتر از آنها چيزی نيست : ايمان به خدا و سود 
رساندن به برادران .
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چالشقانون


 والدت باسعادت حضرت امام حسن عسکری)ع()232 ق(  درگذشت رياضي دان، 

فيلسوف و حکيم عاليقدر ميرزا طاهر تنکابني  )1320 ش(  بمباران نيروگاه برق نکا  در 
مازندران در جريان جنگ تحميلي توسط عراق )1365 ش(   
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شرکت توزیع نیروى برق استان گلستان در نظر دارد بر اساس استانداردهاى وزارت نیرو ملى یا بین المللى از فروشندگان و تولید کنندگان داخلى که داراى تاییدیه از شرکت توانیر یا شرکت توزیع نیروى 
برق استان گلستان مى باشند از طریق مناقصه عمومى (دو مرحله اى) (با ارزیابى کیفى) خرید از محل اعتبارت عمرانى (منابع بند ه- تبصره 5 قانون بودجه سال 98) بشرح ذیل انجام دهد.

1- فروش اسناد مناقصه:
متقاضیان مى توانند در صورت تمایل نسبت به واریز وجه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مبلغ 300/000 ریال بابت هر مناقصه بحساب فراگیر 3126038140 نزد بانک تجارت شعبه ولیعصر گرگان بنام 

شرکت توزیع نیروى برق استان گلستان جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 98/9/16 لغایت 98/9/20 ساعت 7/30 الى 15/30 به سایت سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مراجعه نمایند.
2- محل تحویل پاکت الف ، مهلت و زمان بازگشایى پیشنهادات:

گرگان ، خیابان ولى عصر عدالت 23 طبقه اول دبیرخانه شرکت توزیع گلستان و مهلت آن تا ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 98/10/1 و زمان بازگشایى پاکات الف ب ج شرکتهایى که حداقل امتیاز ارزیابى کیفى را 
کسب نموده اند در ساعت 13 روز شنبه مورخ 98/10/7 در همان روز در طبقه چهارم ، سالن جلسات شرکت توزیع نیروى برق استان گلستان مى باشد.

2-1- ارائه اسناد ارزیابى کیفى به همراه اسناد مناقصه (الف و ب و ج) در یک لفاف کلى به منزله عدم ارائه اسناد ارزیابى کیفى تلقى خواهد شد.
3-  مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه به میزان مندرج در جدول فوق ، به نفع کارفرما مطابق فرم ارائه شده در اسناد مناقصه که به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پاکات معتبر بوده و قابل تمدید تا به مدت سه 

ماه دیگر باشد باید به یکى از صورتهاى زیر همراه با اسناد مناقصه در پاکت (الف) به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود:
الف- ضمانت نامه بانکى و یا ضمانت نامه هاى صادر شده از سوى موسسات اعتبارى غیر بانکى که داراى مجوز فعالیت از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران هستند.

ب- اصل رسید واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره 2175094755009 نزد بانک ملى شعبه خیابان ولیعصر گرگان به نام شرکت توزیع نیروى برق استان گلستان
پ- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر داراى مجوز الزم براى فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوى بیمه مرکزى ایران

ت – اوراق مشارکت بى نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)
ث- وثیقه ملکى معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناس رسمى آن

ج- ضمانت نامه هاى صادره توسط صندوق هاى ضمانت دولتى که به موجب قانون تاسیس شده یا مى شوند و طبق اساسنامه فعالیت مى نماید.
4- شرکت توزیع گلستان در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

5- به پیشنهادهاى فاقد امضاء مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل میشود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- تکمیل کردن فرم پرسشنامه اطالعاتى مربوط به ارزیابى صالحیت تامین کنندگان کاال پیوست اسناد ارزیابى کیفى الزامى است.

7- هزینه آگهى هر دو نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار مى باشد.
8- فروشندگان و تولید کنندگان باید کد معامالتى فرا بورس داشته باشند و مکلف به دریافت و ارسال پیشنهادات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى www.setadiran.ir مى باشد و پرداخت 

هر گونه کارمزد سامانه فوق به عهده برنده مناقصه مى باشد.
9- ضمنا این آگهى از طریق شبکه اطالع رسانى معامالت توانیر به نشانى www.Tavanir.org.ir و پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به نشانى http://iets.mporg.ir قابل دسترسى مى باشد و جهت اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن 32684412 - 017 تماس و به شماره تلفن 32627430 -017 فاکس نمائید.
10- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

شناسه آگهى: 686065

آگهى مفقودى
برگ ســبز ســوارى پراید جى تى ایکس آى مدل 1383 رنگ ســبز روغنى شــماره موتور 
00729667 شاســى  پــالك ایــران82-465ق71 به  نام ماشــااله زارع 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى
********************************

بــرگ ســبز وانــت نیســان تیــپ 2400 رنــگ آبــى روغنــى مــدل 1375 شــماره موتور 
00040910 شاســى   پــالك ایــران82-345س47 بــه نام جواد آهــن بر مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى
********************************

سند کمپانى و برگ سبز خودرو سوارى پراید مدل 1385 رنگ سفید شیرى روغنى شماره 
موتور 1438404 شاســى  پالك ایــران62-425س96 مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار مى باشد. سارى
********************************

مــدرك دیپلــم بهمن قربانى فرزند یداله شــماره ملى 4360464843 محل تولد اســتان 
زنجان شهرستان خدابنده تاریخ تولد 76/11/20 مربوط به هنرستان فنى و حرفه اى خوارزمى 

خدابنده مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى
********************************

ســند کمپانى و برگ ســبز ســوارى هاچ بک تیبا 2 مدل 1395 رنگ ســفید روغنى شماره 
موتور 8271662 شاسى  پالك ایران99-293ل51 مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار مى باشد. سارى
********************************

کارت ماشــین وانــت پیــکان مــدل 1392 پــالك ایــران62-835د98 شــماره موتــور 
 شاســى  مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد. 

سارى
********************************

سند کمپانى و سند مالکیت سوارى پیکان مدل 1381 پالك ایران62-117ص86 شماره 
موتور 11128106322 شاسى 81404298 مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

********************************
ســند کمپانى و برگ ســبز خودرو کامیون مسقف فلزى سیســتم فوتون رنگ سفید روغنى 
مدل 1387 به شــماره شهربانى ایران62-837ع57 شــماره موتور  شاسى 
 مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبار مى باشــد.مالک متعهــد مى گردد 

مسئولیت ناشى از ضمانت کشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گیرد. سارى
********************************

برگ ســبز خودرو ســوارى پراید رنگ نقره اى شماره شــهربانى ایران72-771ط75 مدل 
1395 شاســى  شــماره موتــور 5510178 مفقــود گردیده و فاقد 
اعتبار مى باشــد.مالک متعهد مى گردد مســئولیت ناشى از ضمانت کشف هرگونه فساد احتمالى 

را به عهده گیرد. سارى
********************************

- مدل 1395 رنگ قهوه  برگ ســبز ســوارى هاچ بک سیســتم چرى تیپ   
اى متالیک شــماره موتور  شاسى  پالك 
ایران33-593ب55 به نام قدرت اله محمدى مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

********************************
مجوز حمل سالح شــکارى نام خانوادگى:حسین زاده نام: اسماعیل شماره شناسنامه: 126 
مدل چخماقى کالیبر 12 ته پر 1 لول شــماره ســالح  ســاخت ترکیه و شماره کد 

013211907603 مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد . سارى
********************************
آگهى ابالغ ماده 18 آیین نامه اجرا

شــماره پرونــده:139504010359001048/1 بدیــن وســیله بــه خانم/آقــاى ســید 
محمد ســیدى نام پدر: ســید على اکبر محل صــدور :بابل تاریخ تولد : 1338/10/13 شــماره 
ملى :2060385350 شــماره شناســنامه :501 به نشــانى : بابل کمربندى شرقى- سید هادى 
هاشــمى دیوکالیى نام پدر: ســید صادق محل صدور:بابل تاریخ تولد :1344/11/15 شــماره 
ملى :2060394236 شماره شناسنامه 1387 به نشانى : بابل چهارشنبه پیش ، ابالغ مى شود 
که بانک/موسسه کشاورزى به اســتناد قرارداد بانکى شماره 743438267 جهت وصول مبلغ 
723,740,949  ریال تا تاریخ95/09/02 به انضمام خســارت تاخیر متعلقه  و از تاریخ  مذکور 
تا روز تسویه کامل بدهى طبق مقررات علیه شمااجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى به کالسه 
9501104 در این اداره تشــکیل شــده و طبق گزارش مورخ 95/10/11 مامور، محل اقامت 
شــما به شرح متن سند شناخته نشــده لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا 
مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد نســبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام ننمایید عملیات اجرایى جریان خواهد یافت.(تاریخ انتشار:98/09/14).م/الف

 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى آمل- سید اسماعیل بنى هاشمى

قانون گرایی در سیره علوی 
سیاست روز مقاالت حوزه قانون و قانونگذاری را معرفی، نقد و بررسی )5( می کند: 
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