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میپردازدكههماكنونازنظرخوانندگانمیگذرد:

1. نگارنده در مقدمه مقاله اينگونه آورده اس��ت: قانون گذاران 
خط مش��یء آينده را ترس��يم می كنند و مدي��ران با اجرای 
سياست ها و خط مشی های مصوب، اشكاالت و نارسايی های 
آنها را كش��ف می كنند و پيش��نهادهايی برای تغيير و تبديل 
مق��ررات ارائه می دهند. به اين ترتي��ب، آنان در وضع قوانين 
و خط مش��ی های آينده سهيم اند. از اين رو، كليه امور مربوط 
به قوه مجريه، مقننه، قضاييه و نيز خط مشی ها و امور اداری 
دارای اهميت��ی يكس��انند. به عبارت ديگر، اح��كام دادگاه را 
قواني��ن مقنن��ه و قوانين اين قوه را عم��ل قوه مجريه تعيين 
می كند و هر سه با هم كليه امور سياسی يك كشور را بر عهده 
دارند. همبس��تگی بين خط مشی و اداره را در همه مراتب و 
مش��اغل می توان يافت؛ در مجلس و دولت بدون برنامه كلی، 
اداره وجود ندارد و بدون اداره، سياست بی معناست. چنانكه در 
ايران مديران و دستگاه اداری نقش اساسی در تعيين سياست 
دارند. آنان در عمل لزوم تنظيم خط مش��ی و تعيين سياست 
در زمينه های خاص را تش��خيص داده به صورت پيشنهاد، از 
طريق سلس��له مراتب اداری، به هيئت دولت ارائه می دهند، 
هيئ��ت دولت آن را به ص��ورت اليحه ای تقدي��م قوه مقننه 
می كن��د. و معموال ق��وه مققنه هم پيش��نهادهای دولت را با 
مختصر تغييراتی به تصويب می رس��اند. اين امر، نشان دهنده 
عدم وجود جدايی بين سياست و اداره است. امام خمينی)ره(، 
بنيان گذار جمهوری اس��امی بر اس��اس نظريه واليت فقيه، 
مش��روعيت همه اركان نظام اس��امی را به تنفيذ ولی فقيه 
می دانس��ت و می فرمود: واليت فقيه در كار نباش��د، طاغوت 
اس��ت، اگر به امر خدا نباش��د، رييس جمهوری با نصب فقيه 
نباشد، غيرمشروع است. وقتی غير مشروع شد، طاغوت است. 
از اين رو، در اس��ام نظام سياسی مبنای نظام اداری به شمار 
می آيد، بلكه تنفيذ ولی فقيه در رأس نظام سياسی، مشروعيت 
بخش به آن می باشد. اين ارتباط و پيوستگی، تا زمانی پايدار 
است كه همواره نظام اداری هماهنگ و همسو با نظام سياسی 
و واليی اس��ام مديريت ش��ود. ولی پس از شكل گيری نظام 
جمهوری اس��امی در ايران، هر از چندگاهی به دليل س��وء 

مديريت، اختال و ناهماهنگی بين دو نظام مزبور پيش آمده 
و ب��ه چالش های بنيادين و گاهی اوقات نيز به بحران هايی در 
عرصه اداره امور منجر ش��ده است كه خود موجب هدردادن 

سرمايه ها و منابع انسانی و مادی گرديده است. 
2. در ادامه به ارائه توضيحاتی پيرامون مفاهيم و اصطاحات 
بكار رفته در مقاله پرداخته اس��ت س��پس به با طرح موضوع 
توحي��د، مبن��ای قانون گ��ذاری و ويژگ��ی ه��ا و مولفه های 
قانونگ��ذاری توحيدی اينگون��ه ادامه می ده��د: جهان بينی 
توحي��دی، خداوند را هم خالق و هم مالك حقيقی و هم رب 
تكوينی و تشريعی همه جهان هستی و انسان می داند. از اين رو، 
انس��ان ها آن چنان آزاد نيستند كه بتوانند در اشيای گوناگون 
و نيز درباره س��اير انسان ها،  هرگونه كه بخواهند تصرف كنند 
و دس��ت به اعتبارهايی بزنند كه ب��ا مالكيت حقيقی خداوند 
متعال، تنافی داشته باشد؛ يعنی در جهان بينی توحيدی، هيچ 
فردی حق اعتبار و انش��ای امر و نهی خارج از چارچوب شرع 
را ندارد. حتی اجماع افراد يك جامعه، يا همه انسان های روی 
زمين، مبنايی برای وضع قانون ش��رعی نخواهد بود. به تعبير 
ديگ��ر، از آنجا كه احكام و مق��ررات فردی و اجتماعی، بايد با 
مصالح اين جهانی و هم با مصالح اخروی و ابدی سازگار باشد 
و عقل آدمی از كش��ف وجود و عدم اين دو س��ازگاری ناتوان 
است، بشر نمی تواند قانونی وضع كند كه از نظر شرعی مشروع 
باشد. از اين رو، انسان فقط در برابر امر و نهی پروردگار تسليم 
بوده، يا از فردی كه از س��وی او برای امر و نهی تعيين ش��ده 
يا از افرادی كه دستورهای آنان به اجازه وی منتهی می شود، 
دستور پذيرفته و پيروی می كند و گرنه كسی به طور مستقل، 

حق امر و نهی به بندگان خدا را ندارد. 
الف�مالكيتخداوند

- مالكيت حقيقی، امری تكوينی و واقعی است. قرآن كريم اين 
نوع مالكيت را منحصرا از آن خدا می شمرد؛ برخی آيات، اصل 
مالكيت را برای خدا اثبات می كند و برخی ديگر، فراگير آن را 

و برخی نيز مالكيت حقيقی را از غير خدا سلب می كند. 
- فراگير ب��ودن مالكيت خداوند: آياتی ك��ه بيانگر عموميت 
و جامعيت س��لطه االهی و مالكيت حقيقی خداوند س��بحان 

نسبت به همه چيز است. 
- نفی مالكيت غير خداون��د: آياتی كه مالكيت را از غير خدا 

نفی می كند. 
ب�ربوبيتخداوند

ربوبيت تكوينی و تشريعی هر دو از آن خداست. 
ج�حاكميتخداوند

قرآن كريم حاكميت مطلق را مخصوص خداوند می داند. 
د�تسليممطلقدربرابرخداوند

از ديدگاه قرآن، انس��ان ها بايد در برابر خداوند متعال تسليم 
مطلق بوده و از دين و آيين او فقط پيروی كنند. در انديش��ه 
دينی هنگامی كه در جامعه در روابط اجتماعی و حقوقی بين 

افراد، اختاف يا برخوردی پيش می آيد، انسان بايد برای دفع 
و حل آنها، به احكام االهی رجوع كند. 

و � نكوهش وضع قانون بدون اذن االهی
آيات االهی افرادی را كه از پيش خود قانونی را وضع كرده و 
حال و حرامی را تعيين می كنند، بسيار نكوهش نموده و كار 

آنان را محكوم می كنند. 
3. در ادام��ه بر پايه ايمان به اين مبان��ی، در اصل دوم قانون 

اساسی، نظام جمهوری اسامی چنين تعريف می شود: 
جمهوری اس��امی نظامی اس��ت بر پايه ايمان به: 1. خدای 
يكتا )الاله االاهلل( و اختصاص حاكميت و تش��ريع به او و لزوم 
تس��ليم در برابر امر او؛ 2. وح��ی االهی و نقش بنيادی آن در 
بيان قوانين؛ 3. معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملی انسان 
به س��وی خدا؛ 4. عدل خدا در خلقت و تش��ريع؛ 5. امامت و 
رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقاب اسام... . 

4. س��پس سلسله مراتب قانون گذاری در نظام اداری اسامی 
اينچني��ن معرفی م��ی ش��ود:اكنون كه معل��وم گرديد حق 
قانون گذاری فقط برای خداوند متعال است، مگر اينكه قانون 
گذاری در طول قوانين االهی و مستند به اجازه او باشد، قوانين 

اسامی را به طور كلی می توان به چهار نوع تقسيم كرد: 
- قوانينی كه مستقيم از سوی خداوند متعال صادر شده است؛ 
عمده قوانين اسام از اين نوع اند كه يا در قرآن كريم آمده، يا 
پيامبراكرم )ص( از جانب خداوند آنها را بيان كرده است، و با 
رجوع به كتاب خدا، سنت پيامبر و جانشينان معصوم )ع( وی، 

می توان به آنها دست يافت؛ 
- اح��كام و مقرراتی كه خداون��د، اختيار آن را به پيامبر اكرم 
)ص( داده، و ايش��ان ب��ه صورت اوامر و نواه��ی بيان فرموده 

است؛ 
- مواردی كه حكم قانونی آن را به امام تفويض نموده است؛ 

- مواردی كه خالی از حكم بوده و تصميم گيری در آن، با ولی 
امر مسلمين می باشد، تا با توجه به زمينه ها و شرايط، به شكل 

مناسب در چارچوب قوانين شرعی عمل شود. 
5. در ادامه با توجه به اين چهار نوع قانون اسامی، به تبيين 

سلسله مراتب قانون گذاری در نظام اداری پرداخته می شود: 
-واليتتشريعیخداوند

خدايی كه خالق انس��ان و جهان، به هر چيز آگاه و احاطه اش 
نس��بت به هر چيز كام��ل، غنی و بی ني��از مطلق،  رحمتش 
فراگيرو منزه از هرگونه عيب و نقص و نس��يان اس��ت، در امر 
تش��ريع و قانون گ��ذاری، صاحيت انحص��اری دارد و واليت 
تشريعی مختص به اوست. حصر در تشريع در مورد پيامبران 
و امامان نيز اس��تثنا ندارد؛ آنان رسوالن و مبلغان پيام االهی 
هستند، نه قانون گذاران، اگر هم در موارد معدودی، تشريعی 
از جانب پيامبر انجام گرفته با اذن االهی بوده اس��ت. چنانكه 
امام خمينی)ره( در اين باره می فرمايد: فرق اساسی حكومت 
اس��امی با حكومت های مشروطه، س��لطنتی و جمهوری در 
اين اس��ت كه نمايندگان مردم يا شاه در اين گونه رژيم ها به 
قانون گذاری می پردازند؛ در صورتی كه قدرت مقننه و اختيار 
تش��ريع در اس��ام به خداوند متعال اختصاص يافته اس��ت. 
شارع مقدس اسام، يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق 
قانون گذاری ندارد و هيچ قانونی جز حكم ش��ارع را نمی توان 
به مورد اجرا گذاش��ت. از اين رو، فقيهان و مجتهدان، همگی 
اسام شناس��ان و قانون دانی هستند كه با اس��تناد به منابع، 

احكام و قوانين االهی را بيان می كنند. 
-واليتتقنينیمعصومان)ع(

يكی از شئون معصومان)ع(، زعامت سياسی و رهبری اجتماعی 

است. پيامبراكرم)ص( در زمان حيات خود، به عنوان ولی امر 
مس��لمين، رهبری و مديريت امور جامعه را به عنوان شأنی از 
شئون رس��الت بر عهده داش��ت و پيروی از اوامر او، ناشی از 

حقی بود كه خداوند به ايشان واگذار كرده بود.  
-واليتتقنينیفقيه

در اي��ن مرتبه، پ��س از واليت تش��ريعی خداون��د و واليت 
تقنين��ی حضرات معصوم��ان)ع( در عصر غيبت حضرت ولی 
عصر)ع��ج(، بايد در قانون گذاری و ص��دور احكام واليی برای 
اداره امور اجتماعی، به ولی فقيه رجوع كرد. چنانكه در توقيع 
ش��ريف، مرحوم صدوق در كمال الدين، از اسحاق بن يعقوب 
نق��ل می كند: حضرت ول��ی عصر)عج( در پاس��خ وی مرقوم 
فرمودند: اما الح��وادث الواقعه فارجعوا الی رواه حديثنا فانهم 
حجتی عليكم و انا حجت اهلل عليهم؛ در رخدادهايی كه اتفاق 
می افتد، به راويان حديث ما مراجعه كنيد؛ زيرا آنان حجت من 

بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم. 
روشن است كه مراد از حوادث واقعه در اين حديث، رخدادها 
و پيش��امدهای اجتماعی اس��ت كه با مصالح عمومی جامعه 
ارتب��اط دارد و برای مردم اتفاق می افتد، نه صرفا بيان احكام 
الهی، زيرا رجوع به فقها در احكام، امری بديهی اس��ت. برای 
نمونه، با پيدايش مواد مخدر يا در ارتباط با هجوم دشمنان به 
جامعه اس��امی و گرفتن امتيازاتی كه منجر به سلطه بيگانه 
می ش��ود، نظير امتياز تنباكو در زمان مش��روطه بايد به فقها 
رجوع كرد. از سوی ديگر، منظور از حجت بودن فقها در همه 
شئون جامعه، و با وجود آنان برای اداره امور جامعه و قضاوت، 
نمی توان به ديگران مراجعه كرد. منظور از راويان حديث نيز 
كسانی هستند كه اهل معرفت به احاديث و بصيرت در حال 
و حرام دين هستند، در نتيجه، جمله فانهم حجتی عليكم بر 
اين نكته داللت می كند كه فقيه، همه شئون امام معصوم را در 
جامعه اس��امی دارد. روايت به عصر غيبت نظر داشته و ناظر 
به جانشينی فقهای ش��يعه در همه امور، از جمله زمامداری 
جامعه اسامی است. همان گونه كه در عصر حضور، اگر كسی 
از س��وی امام)ع( بر امری گمارده می شد، مردم موظف بودند 
دستورهای او را اطاعت كنند و مخالفت با وی، مخالفت با امام 
معصوم)ع( شمرده می ش��د، در عصر غيبت نيز مردم موظف 
هستند از فقيه، كه از سوی معصوم)ع( برای حاكميت جامعه 

اسامی منصوب شده است. اطاعت كنند. 
6. س��پس جريان قوانين در نظام اداری اس��امی بشرح زير 
بي��ان می ش��ود: حاكميت واليت تش��ريعی خداوند و واليت 
تقنينی معصومان)ع( و واليت فقيه موجب مشروعيت بخشی 
به قوانين جاری در نظام اداری و اسامی شدن آنها می گردد. 
قوانين جاری در جوامع انسانی، از نظر سلسله مراتب به قانون 
اساس��ی، قانون عادی و مقررات دولتی تقسيم می شوند. اين 

سلسله مراتب عبارت است از: 
الف.قانوناساسی

سلس��له مراتب قانون گذاری، پس از واليت تشريعی خداوند 
و والي��ت تقنينی معصومان)ع( و واليت تقنينی ولی فقيه، به 
قانون اساس��ی می رسد. قانون اساسی هر كشور، شالوده نظام 
سياس��ی، تشكياتی آن كشور و اصول و قواعد حقوقی حاكم 
بر مردم آن س��رزمين را بيان می كند و به عنوان قانون مادر، 
هيچ كس حتی ق��وه مقننه حق تخطی از آن يا تجاوز به آن 
را ندارد. قانون اساس��ی در برگيرنده پايه ها، هدف ها، روش ها، 
سياس��ت ها، برنامه ه��ا و س��اختارهای كلی نظ��ام جمهوری 
اس��امی اس��ت و حاكميت، حكومت، نحوه شكل گيری و به 
جري��ان افتادن قدرت را با ماحظه ملی و دينی تعيين نموده 

است. از آنجايی كه خبرگان قانون اساسی، با رأی ملت انتخاب 
گرديدند و نتيجه كار آنان نيز به تأييد ملت رسيد و در ميان 
آن��ان، گروه زيادی از اسام شناس��ان حضور داش��ته و در امر 
تدوين اصول قانون اساسی حساسيت ويژه ای نسبت به رعايت 
موازين اس��امی اعمال گرديد، می ت��وان انطباق اين قانون با 

مبانی حقوقی و دينی را اثبات نمود. 

نقد و بررسی مقاله
ضمن تقدير و تش��كر از نويسنده محترم، نكات ذيل پيرامون 

اين مقاله دارای اهميت است:
- وجود مش��كات متعدد مانند گران��ی، بيكاری، فقر، طاق، 
اعتياد، حاشيه نشينی، مس��كن، افزايش سن ازدواج، تجمل 
گراي��ی، مهاج��رت مغزه��ا، واردات ب��ی رويه، قاچ��اق كاال، 
خشكس��الی، ترافيك، آلودگی های محيط زيس��ت، مصرف 
گرايی، رش��وه، مدرک گرايی، بوروكراسی، پارتی بازی، فساد 
اداری، آس��يب های اجتماع��ی و... زندگی م��ردم را بيش از 
گذشته دش��وار نموده است. پيرامون هر يك از مشكات ياد 
ش��ده، ده ها و شايد صدها قانون ريز و درشت وجود دارد كه 
از س��وی قانونگذاری سنتی به س��بك ايرانی تصويب و تاييد 

شده است.
- پرسش مهم از نگارنده مقاله اين است نسبت قانونگذاری الهی 
با قانونگذاری سنتی در ايران چيست؟ آيا قانون و قانونگذاری 
رايج در ايران اس��امی مبتنی بر قانونگذاری الهی يا برگرفته 
از آن اس��ت؟ آيا قانونگذاری فعلی كش��ور دارای ويژگی ها و 
مولفه های قانونگذاری توحيدی شامل مالكيت خداوند، ربوبيت 
خداوند، حاكميت خداوند، تس��ليم مطل��ق در برابر خداوند و 
نكوهش وضع قانون بدون اذن االهی را داراس��ت؟ آيا سلسله 
مراتب قانون گذاری در نظام اداری كشور شامل قانون اساسی، 
قانون عادی و مقررات دولتی بر اساس واليت تشريعی خداوند، 

واليت تقنينی معصومان )ع( و واليت تقنينی فقيه است؟ 
- اگر پاس��خ به پرسش های باال مثبت است پس داليل بروز و 

تشديد مشكات ياد شده در زندگی مردم چيست؟
- اگر پاسخ به پرسش ياد شده باال منفی است بايد از تقسيم كار 
ملی در قانونگذاری پرسيد كه چرا پس از گذشت چهار دهه هنوز 
قانونگذاری مبتنی بر حاكميت دين در كش��ور بر اساس واليت 
تشريعی خداوند، واليت تقنينی معصومان )ع( و واليت تقنينی 

فقيه انجام نمی شود؟
- اص��وال در وض��ع موجود چگونه می توان از واليت تش��ريعی 
خداون��د، واليت تقنينی معصوم��ان )ع( و واليت تقنينی فقيه 
برای حل مشكات متعدد در زندگی مردم استفاده كرد؟ الگوی 

قانونگذاری بر اساس قرآن چيست؟
- آيا قانونگذاری س��نتی توانايی اس��تفاده از واليت تش��ريعی 
خداوند، واليت تقنينی معصومان )ع( و واليت تقنينی فقيه در 

حل مشكات مردم را دارد؟ 
- ای كاش نگارن��ده محترم مقاله در ادامه مطالب به چگونگی 
ت��داوم قانونگذاری بر اس��اس واليت تش��ريعی خداوند، واليت 
تقنين��ی معصومان )ع( و واليت تقنينی فقيه تا زندگی روزمره 
م��ردم می پرداخت از آن الگويی  برای حل مش��كات زندگی 

مردم ارائه می كرد. 
- سياس��ت روز برای تداوم بحث سلسله مراتب قانون گذاری در 
نظام اداری اسامی با تأكيد بر قانون اساسی جمهوری اسامی 
ايران توسط آقای مجتبی درودی و موسسه آموزشی پژوهشی 
امام خمينی )ره( و دو فصلنامه علمی ترويجی اسام و پژوهش 

های مديريتی اعام آمادگی می نمايد.
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آگهى مفقودى
برگ ســبز و ســند کمپانى ســوارى پژو تیپ 405 جى ال ایکس آى 1/8 مدل 1386 رنگ 
نقره اى متالیک شــماره موتور 12486071346 شماره شاسى 40322583 شماره پالك 92-

264ب43 مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد.
**********************************

بــرگ ســبز کامیونــت ون نیســان 2400 رنــگ آبــى روغنــى مــدل 1377 شــماره موتور 
00123683 شــماره شاسى  شــماره پالك ایران72-327ج69 به نام بهمن عباسپور 

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

جواز اســلحه - جواز کارت باروت و کلیه مدارك مربوط به ســالح ســاچمه زنى پنج تیر نیمه 
اتوماتیک کالیبر 12 شماره بدنه 82040-11 ساخت ترکیه به نام سید على توفیقى فرزند سید 

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

برگ ســبز وانت مزدا تیــپ 2000 رنگ آبى متالیک مدل 1382 شــماره موتور 441203 
شــماره شاسى 8220001769 پالك ایران72-751ب42 به نام محمد میرزائى مفقود گردیده 

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

کارت وانــت پیــکان مــدل 1385 شــماره شــهربانى ایــران62-653ج77  شــماره موتور 
11285006509 شماره شاسى 12171978 مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد.

**********************************
اینجانــب مهــدى رمضان زاده کراتــى مالک خودرو پــژو405 جى ال آى مــدل 1383 رنگ 
نــوك مــدادى روغنى به شــماره پالك ایــران77-133ج67 شــماره موتــور 12483173475 
شــماره شاســى 83303637 به علت فقدان ســند کمپانى خودرو تقاضاى صدور المثنى اسناد 
مذکــور را نمــوده ام چنانچه هرکس ادعایى درمورد خودروى مذکــور دارد ظرف ده روز به دفتر 
حقوقى شــرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر14 جاده مخصوص تهران-کرج شهرك پیکان شهر 
ســاختمان سمند طبقه اول مراجعه نماید.بدیهى اســت پس از  انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
**********************************
آگهى مزایده مال غیرمنقول

درخصوص پرونده کالســه 981306 مدنى شــورا له سیده سکینه حســنى حسن کال علیه 
مهــدى گل عموپور مبنى بر مطالبه وجه که مال غیرمنقول(حســین گل عموپور خردمردى) ســهم 
االرث احتمالى شــخص محکــوم علیه مهدى گل عموپور 6058 فرعى مفروزو مجزى شــده از یک 
اصلى واقع در بابلســر جزء دهســتان پازوار بخش 12بابلســر توقیف که واقع در بابلســر کوپه 
شهید بزرگوار احمدنیا پالك 17 با کدپستى 4741674596 با حدود اربعه : شماال اول به طول 
16,50 متر و دوم که شمال شرقى است به طول 2,60 متر هر دو جز پى است به کوچه بن بست 
6 مترى احداثى، شــرقا به طول 23,50 متر پى اســت به خیابان 8 مترى احداثى ،جنوبا به طول 
18,50 پى مشترك با پالك 6061 فرعى غربا به طول 25,50 متر پیشترك با پالك 6059 فرعى 
که ملک مزبور در طبیعت از شــمال به کوچه بن بست موجو از شرق به خیابان شهید بزرگوار، از 
جنوب به ملک آقاى قاسمى و از غرب به ملک آقاى محمدى با دیوار بلوکى و درب ماشین رو ضلع 
شرق و آدم رو ضلع شمال محدود است هم چنین در عرصه ملک موردنظر دو دستگاه ساختمان 
مســکونى و یک باب مغازه به شــرح توضیحات زیر مشاهده شده است :1-یک دستگاه ساختمان 
به صورت همکف کلنگى با مصالح بنایى و با قدمت تقریبى بیش از 35 ســال به مســاحت حدود 
135 مترمربع شــامل دو اتاق خواب-آشــپزخانه کف موزاییک دیوار کاشى تا ارتفاع حدود 1,50 
متر  و مابقى سیمان با پوشش رنگ سفید با کابینت فلزى -هال و پذیرایى کف موزاییک مفروش 
با موکت -دیوارها کاغذ دیوارى-سقف با پوش پى وى سى -داراى سرویس هاى بهداشتى مجزا 
بــا درب هــاى داخلــى از جنس چوب و درب هاى بیرونــى و پنجره ها از جنــس آلومینیوم -ضلع 
جنوب داراى ســایبان مســقف -بام از نوعشیروانى با زیرسازى ورق آزبست و نماى سیمان کارى 
رنگ آمیزى شده مشاهده گردید.محوطه با موزاییک مفروش شده و با دیوار بلوکى و درب فلزى 
در ضلع شــرق محصور شــده اســت . ضمنا ملک موصوف داراى امتیازات الزم مى باشد .2- یک 
دستگاه ساختمان در ضلع غرب با کدپستى 4741674594 به صورت همکف با مصالح بنایى به 
مساحت حدود 50 مترمربع شامل یک اتاق تو در تو کف موزاییک که بخشى از این اتاق-دیوارها 
داراى پوشش کاغذ دیواریو بخش دیگر سیمان کارى رنگ آمیزى شده با درب آلومینیوم وسقف 
چوبى مشاهده گردید . آشپزخانه باکابینت فلزى کف سرامیک دیوار کاشى و سقف با پوشش پى 
ى سى مى باشد .هم چنین داراى سرویس هاى بهداشتى مجزا در فضاى حیاط به مساحت حدود 
4,55 مترمربع نیز رویت گردید . محوطه با موزاییک مفروش شده و با دیوار بلوکى و درب فلزى 
آدم رو در ضلع شــمال محصور شده است .ســاختمان موصوف با درب داخلى ضلع شرق با واحد 
مســکونى ج-1 مرتبط مى باشــد .3-یک باب مغازه واقع در آدرس اعالم شده با مصالح بنایى در 
حال بهره بردارى در زمان بازدید ، به صورت دیوار کاشى تا ارتفاع حدد 1,20 متر مابقى دیوار و 
سقف پى وى سى و در قسمت جنوبى کف سرامیک دیوار ضلع شرقى کاشى تا ارتفاع حدود 1,75 
متر مابقى دیوار و ضلع غرب و جنوب آســتر ســیمان رنگ آمیزى شده و سقف با پوشش آزبست 
رویت گردید. دهانه مفید حدد 2,15 متر به محور اصلى و ارتفاع کف تا ســقف حدد 2,50 متر با 
نماى شیشــه سکوریت مى باشد . مراتب فوق توسط کارشــناس رسمى دادگسترى مورد بازدید 
قرار گرفته ، ارزش شــش دانگ عرصه و اعیان پالك موصوف به مبلغ 14,000,000,000 ریال 
قیمت پایه ارزیابى که در تاریخ 98/10/26 روز پنج شنبه از ساعت 10 الى 11 صبح به صورت 
مزایــده حضورى در اجراى احکام مدنى  بابلســر به فروش خواهد رســید . کســانى که باالترین 
قیمت را باتوجه به نظریه کارشناســى اعالم نمایند برنده مزایده خواهند بود.برنده مزایده باید 
ده درصــد مبلغ پیشــنهادى را فى المجلس واریــز و مابقى ثمن معاملــه را حداکثر ظرف یک ماه 
پرداخت نماید .را نقدا در روز مزایده و مابقى مبلغ را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید.هزینه 

نقل و انتقال به عهده خریدار مزایده مى باشد.م/الف
 مدیر دفتر اجراى احکام مدنى شورا دادگسترى بابلسر-بابازاده

آگهى مزایده مزایده مرحله اول
به موجب پرونده کالســه 2/974168 له على کاســبى علیه ابراهیم نصیرى ســلوکال  جهت 
وصــول محکوم به و هزینه هاى اجرایى اموال مشــروحه زیر متعلــق به محکوم علیه توقیف و به 
مبلــغ 105,858,000 ریــال ارزیابى و مقرر شــد در تاریــخ 98/10/30  از ســاعت 9 الى 10 
ازطریــق مزایــده حضورى در محل دفتر اجراى احکام مدنى ســارى به فروش برســد . قیمت  از 
میزان ارزیابى شده شروع و به کسانى که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 
ضمنا 10درصد از قیمت پیشــنهادى نقدا از برنده اخذ و مابقى باید ظرف یک ماه پرداخت گردد 
هــم چنین در صورت انصراف یا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد ســپرده به نفع 
صندوق دولت ضبط خواهد شــد. چنانچه قصد بازدید از مال مورد مزایده را دارید ظرف 5 روز 
قبل از تاریخ مزایده در این واحد اجرا حاضر شوید . مال مورد مزایده واقع در سارى بعد از سه 
راه جویبار به ســمت جویبار -روبه روى کامیون داران مغازه کارگاهى آقاى على کاســبى عبارتند 
از:جدول ابزارآالت و اقالم توقیف شده در مغازه کارگاهى :1-قوطى 2*2 وضعیت دستگاه:سالم 
قیمــت واحد: 45,000 ریال تعداد/واحد:77 کیلوگرم قیمت کل 3,465,000 ریال مشــخصات 
فنى : 11 شــاخه 6 مترى 2-نبشــى نمره 5 وضعیت :سالم قیمت واحد 40000 ریال تعداد:36 
کیلوگــرم قیمــت کل :1,440,000 ریــال مشــخصات فنى: شــش متــر دوتکــه 3- قوطى 3*2 
وضعیت:ســالم قیمت واحــد:45,000 ریال تعــداد:3,1 کیلوگــرم قیمــت کل:140,000 ریال 
مشخصات فنى: 2 متر سبک 4-قوطى 6*3 وضعیت:سالم قیمت واحد :45,000 ریال تعداد:5,6 
کیلوگرم قیمت کل:252,000 ریال مشــخصات فنى:2 متر 5- قوطى 4*4 وضعیت:ســالم قیمت 
واحــد :45,000 ریــال تعــداد:5 کیلوگــرم قیمــت کل:225,000 ریال مشــخصات فنى:2 متر 
6-میــل گرد 14 وضعیت:ضایعاتــى  قیمت واحد:40,000 ریال تعــداد:21,78 کیلوگرم قیمت 
کل :871,000 ریال مشــخصات فنى:3 شاخه شــش مترى 7-کمپرسور باد چرخدار تک سیلندر 
وضعیت :ســالم قیمت واحد:4,500,000 ریال تعداد: 1 دســتگاه قیمت کل:4,500,000 ریال 
مشــخصات فنى: LD- 2050  50 لیترى IRANDATIS چین 8-   دریل ســتونى کامل وضعیت 
:ســالم قیمــت واحــد:22,000,000 ریال تعــداد: 1 دســتگاه قیمــت کل :22,000,000 ریال 
مشخصات فنى: -- 9-   اره برق برش پروفیل توسن وضعیت : سالم قیمت واحد:10,000,000 
    -       / ریال تعداد: 1 دستگاه قیمت کل :10,000,000 ریال مشخصات فنى :-
-قیچــى بــرش ورق آهن وضعیت :ســالم قیمــت واحــد:19,999,999 ریال   
تعــداد: 1 دســتگاه قیمــت کل :19,000,000 کشــور ســازنده:ایران11-گیره رومیــزى 160 
وضعیت :ســالم قیمــت واحــد:4,000,000 ریال تعــداد:1 دســتگاه قیمــت کل :4,000,000 
ریــال مشــخصات فنى:ظرفیت دهنه 205 میلى متــر قطر پایه گیر 180 میلى متر12-دســتگاه 
جــوش برقــى (اینورتر)  وضعیت :ســالم قیمــت واحــد:21,000,000 ریال تعداد:1 دســتگاه 
-  13-پیچ دســت  قیمــت کل :21,000,000 ریال مشــخصات فنى: 
نجارى تک کوچک(5) وضعیت:ســالم قیمت واحد:330,000 ریال نعداد: 3 دســتگاه قیمت کل 
:990,000 ریال مشــخصات فنى :مدل RH72 14-رنگ پاش پیســتوله وضعیت:ســالم قیمت 
واحــد:1,200,000 ریال تعداد: 2 دســتگاه قیمــت کل :2,400,000 ریال مشــخصات فنى:--
15-دســتگاه پرچ کن وضعیت:ســالم قیمت واحــد:1,000,000 ریال تعــداد:1 عدد قیمت کل 
-میز کار آهنــى ورق 5 میل 1,5*2,5  :1,000,000 ریال مشــخصات فنــى :
وضعیت:ضایعاتى قیمت واحــد:23,000 ریال تعداد:85 کیلوگرم قیمت کل :1,840,000 ریال 
مشــخصات فنــى :12 متر نبشــى 5 و 6 متر قوطــى 2*2 17-ورق نازك MDF وضعیت :ســالم 
قیمــت واحــد:600,000 ریال تعــداد :5 ورق قیمت کل :3,000,000 ریال مشــخصات فنى : و 
*222  18-ستون آهنى خرپا 3 مترى وضعیت:ضایعاتى قیمت واحد :23,000       
ریال تعداد :45 کیلوگرم قیمت کل :1,035,000 ریال مشــخصات فنى :8 متر لوله داربســت و 
23 متر میله گرد 1419-کارتن پالســت وضعیت :ســالم قیمت واحــد:36000 ریال تعداد:25 
متر قیمت کل :900,000 ریال مشــخصات فنى : عرض روى یک مترى20-کپســول بزرگ  
وضعیــت : -- قیمــت واحد :3,000,000 ریال تعداد :1 ســیلندر قیمت کل :3,000,000 ریال 
مشــخصات فنى :ســاخت ایران 21-گاوصندوق ســبک جهــان کاوه وضعیت :ســالم قیمت واحد 
:1,400,000 ریال تعداد :1 دستگاه قیمت کل :1,400,000 ریال مدل :ایران جهان کاوه 22-
گیره نجارى تک بزرگ014) وضعیت :سالم قیمت واحد:850,000 ریال تعداد:4 دستگاه قیمت 
کل :3,400,000 ریــال  مشــخصات فنى :مدل   *** جمــع کل :105,858,000 ریال  نتیجه 
کارشناســى تکمیلى : لذا قیمت پایه ارزیابى اقالم و دســتگاه ها و ابزار توصیف شــده در باال با 
در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار در ارزیابى، مبلغ یکصدو پنج میلیون و هشــتصد پنجاه و هشت 
هزارریــال ( 105,858,000 ریال9 براورد  و اعالم  گردیده و به باالترین قیمت پیشــنهادى به 

فروش خواهد رسید.م/الف
    هادى یوسفى-مدیر اجراى احکام مدنى شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت
آقاى مهدى غالمیان مقرى فرزند نادعلى به شــرح درخواســتى که به شــماره 1/981009 
ایــن شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهــى انحصار وراثــت نموده و اعالم داشــته که 
شــادروان نادعلى غالمیان مقرى فرزند محمدعلى شــماره شناســنامه 5صادره بابلســر در تاریخ 
98/7/4 در شهرستان بابلسر بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
:1-فاطمــه غالمیان کدملى 2063547130 متولــد 63/6/28   2-مهدى غالمیان مقرى کدملى 
2063529397 متولــد 60/5/8    3-هــادى غالمیــان مقــرى کدملــى2063540721 متولد 
62/6/3    4-محمــد غالمیــان مقــرى کدملــى4989012522 متولــد 58/1/14    5-مجتبى 
غالمیــان مقــرى کدملــى2050006578 متولــد 68/1/17 همگــى فرزنــد نادعلى-فرزندان 
متوفى6-محمدعلــى غالمیان مقرى فرزند رجب کدملــى 4989008324 متولد 1308/10/1 
پدر متوفى 7-هاجر خاتون اســداله نژاد مقرى فرزند محمداســماعیل کدملى 4989369866 
متولد 39/10/1 همســر متوفى -فرزندان متوفى والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را یک نوبت آگهى مى نمایــد تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه 
اى از متوفى نزد او مى باشــد ازتاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم نمایدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بابلسر-على اکبر رضانژاد قادى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
نظربه این که خواهان حســین رفیق دوست با وکالت قنبرزاده دادخواستى به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت حســین رفیعى در این شــعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات 
قانونى به کالسه 1/1024/98 ثبت و براى تاریخ 98/11/5 ساعت 8:45 صبح تعیین وقت 
گردیده،لــذا  بــه علت مجهول المکان بــودن خوانده و تقاضاى خواهان، به اســتناد ماده 73 
قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به 
خوانده ابالغ مى گردد که در وقت رســیدگى در شعبه اول حاضر و قبل از آن جهت دریافت 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم آن به دفتر شــعبه اول مراجعه نماید در غیر این صورت 
مفاد دادخواست و ضمائم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضى به عمل خواهد آمد.م/الف
مدیر دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف بابل

آگهى دعوت
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت لعاب مشهد ( سهامى عام) به شماره ثبت 2683 
و شماره ملى 10380182414 دعوت مى گردد تا در مجمع عمومى فوق العاده که در تاریخ 
98/10/16 راس ســاعت 10 صبح در محل قانونى شــرکت واقــع در کیلومتر 12 بزرگراه 

آسیایى تشکیل مى گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده

-تصمیم گیرى در خصوص تبدیل شــخصیت حقوقى شــرکت از ســهامى عام به سهامى 
خاص

-تغییر اساسنامه شرکت منطبق بر اساسنامه شرکتهاى سهامى خاص
تاریخ چاپ نوبت اول: 98/10/04
تاریخ چاپ نوبت دوم: 98/10/05

رئیس هیئت مدیره شرکت لعاب مشهد 

آگهى ابالغ اجرائیه
پرونــده:  بایگانــى  شــماره   -139804017087000206/1 پرونــده:  شــماره 
9800258- بدینوســیله بــه ورثــه مرحــوم کاظم بغالنى فرزند ســلطان 1- منیــره بغالنى 
نام پــدر کاظم تاریخ تولد 1362/4/25 شــماره ملى 1861355440 شــماره شناســنامه 
537 به نشــانى آبــادان الله 7 پ 46 ورثه زوج 2- ســحر بغالنى نام پــدر کاظم تاریخ تولد 
1363/5/11 شــماره ملى 1911216074 شــماره شناســنامه 674 به نشانى آبادان الله 
7 پ 46 ورثــه زوج 3- جــواد بغالنى نام پــدر کاظم تاریخ تولد 1356/6/15 شــماره ملى 
1819539431 شــماره شناسنامه 797 به نشــانى آبادان الله 7 پ 46 ورثه زوج 4- على 
بغالنى نام پدر کاظم تاریخ تولد 1369/7/22 شماره ملى 1810047021 شماره شناسنامه 
1810047021 بــه نشــانى آبادان اللــه 7 پ 46 ورثه زوج 5- فــواد بغالتى نام پدر کاظم 
تاریخ تولد 1357/10/8 شــماره ملى 1860376789 شــماره شناسنامه 2582 به نشانى 
آبــادان اللــه 7 پ 46  6- امیــره بغالنى نام پــدر کاظم تاریخ تولد 1358/10/17 شــماره 
ملى 1860376797 شــماره شناســنامه 2583 به نشــانى آبادان اللــه 7 پ 46 ورثه زوج 
7- عماد بغالنى نام پدر کاظم تاریخ تولد 1360/6/23 شماره ملى 1861237138 شماره 
شناســنامه 1115 به نشــانى آبادان الله 7 پ 46 ورثه زوج 8- راحله بغالنى نام پدر کاظم 
تاریخ تولد 1366/3/15 شــماره ملى 2301268918 شــماره شناســنامه 326 به نشانى 
آبادان الله 7 پ 46 ورثه زوج فعال مجهول المکان ابالغ میگردد خانم سمیرا انتظارى نام پدر 
عبدالرحیم تاریخ تولد 1353/5/1 شماره ملى 2990582762 شماره شناسنامه 17043 
به نشانى آبادان سده 20 مترى بهمن 20 پالك 107 (متعهدله - زوجه) بموجب سند ازدواج 
بشــماره 42064 مورخ 1392/12/18 نســبت به وصول مبلغ موضوع الزم االجرا به مبلغ 
202/834/331 ریال به انضمام حقوق دولتى علیه شــما تقاضاى صدور اجراییه نموده که 
منجر به تشــکیل پرونده به کالسه 9800258 در شعبه اجراى ثبت آبادان گردیده و بعلت 
عدم شناســائى اوراق اجرائیه به مرحله ابالغ نرســیده و بستانکار هم نتوانسته نشانى شما 
را معرفى نماید لذا بدرخواســت بســتانکار و ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى با 
درج یک نوبت آگهى بشــرح فوق در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محل بنامبردگان باال 
ابالغ مى شــود که چنانچه ظرف مدت 10 روز  از تاریخ درج این آگهى که روز ابالغ محســوب 
میشــود بدهى خود را اعم از اصل و خســارت به بســتانکار یا در صندوق اداره ثبت آبادان 
تودیع ننمائید عملیات اجرائى برابر مقررات علیه شما تعقیب و غیر از این آگهى و در صورت 

بازداشت اموال آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف/1/240
 معاون اداره ثبت اسناد و امالك آبادان

دادنامه
شــماره پرونده:8/656/98 شــماره دادنامه:1088-98/9/9 خواهان:ولى اهللا ملک 
دار بــا وکالت محمــد احمدنژاد -بابل جاده جدید آمل به بابل داخل ســپاه دانش روســتاى 
کریــم کال کرفــوکال م ش خوانــدگان: 1-مصطفــى غالمعلى نتــاج فرزند یارعلــى -بابل جاده 
قدیم آمل بابل اســبوکال 2-علیرضا طاهر-مجهول المکان خواسته:مطالبه وجه (( رأى قاضى 
شــورا)): درخصوص دعوى ولى اهللا ملک دار با وکالت محمد احمدنژاد به طرفیت خواندگان 
1-مصطفــى غالمعلى نتاج فرزند یارعلى2-علیرضا طاهر فرزند نبى به خواســته مطالبه وجه 
55,000,000 ریال بابت صدور یک فقره چک به شــماره 959392-98/4/25 عهده بانک 
تجارت به انضمام خســارت تاخیر تادیه آن و هزینه دادرســى گردیده و براى اثبات ادعا نیز 

مصــدق تصویــر یک فقره چــک مارالذکر و گواهى نامــه عدم پرداخت بانک محــال علیه نیز 
ارائه داده اســت خوانده با وصف ابالغ اخطاریه به صورت قانونى در جلســه رسیدگى حاضر 
نشــده و الیحه دفاعیه اى نیز تقدیم نداشــته  و از ســویى ایرادى موجه و قانونى بر اســناد  
ارائه شــده نیز به عمل نیاورده اســت و این که وجود اصل الشــه چک در ید دارنده داللت 
بر اشــتغال ذمه صادرکنننده بوده و اصل بر اســتصحاب مى باشد بدین رو با تمسک به این 
اصل دعوى خواهان را وارد دانســته و به اســتناد مواد 310-311 از قانون تجارت تبصره 
مــاده 2 قانــون صدور چــک مــواد 198-519 ق آ د م خواندگان را به صــورت تضامنى به 
پرداخت مبلغ55,000,000 ریال به عنوان اصل  خواسته و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه 
ازتاریخ سررســید لغایت یوم االدا براســاس شاخص بانک مرکزى و مبلغ 767,500 ریال به 
عنوان هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم و اعالم مى نماید .رأى صادره غیابى بوده ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل 

تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شهرستان بابل مى باشد.م/الف
قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف بابل-مصطفى ابرازه

آگهى حصر وراثت
آقــاى فریبــرز خــالف به شــرح دادخواســت بــه کالســه 1/1097/98 از این شــورا  
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کریم خالف   شماره 
شناســنامه 2270 در تاریــخ 49/2/22 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه 
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت به: 1-فریبــرز خالف فرزنــد نوراحمــد و دربى بى  
کدملى 2880369969 متولــد 1377فرزند متوفى2-دربى بى گله بچه فرزند نورمحمد و 
ثمرخاتون شماره شناسنامه 288 کدملى 2030571059 متلد 1344 همسر متوفى .اینک 
شــورا با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تاهرکس 
اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بابل- خیرى زاده

اجراییه
شــماره پرونده:3/353/98 محکوم له: ســید مصطفى اســماعیلى فرزند سید حسین 
-بابل پشــت اســتخر انتهاى دانش 3 منزل شــخصى محکوم علیه: اصغر آقاجان نژاد فرزند 
اســماعیل -مجهول المکان به موجب رأى شــماره 468-98/5/23 شعبه سوم شوراى حل 
اختالف شهرستان بابل که قطعیت یافته محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ دویست 
میلیــون ریال بابت اصل خواســته و به اســتناد یک فقــره چک بانک  کشــاورزى و مبلغ آن 
3,330,000 ریال بابت هزینه دادرســى و براورد خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید 
چــک لغایت اجراى حکم (92/10/10) و نیم عشــر دولتى .به اســتناد مــاده 19 آیین نامه 
اجرایى ماده 189 قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادى - اجتماعى - فرهنگى محکوم علیه 
مکلف است پس از ابالغ این اخطار اجرایى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ، یا 
ترتیبــى براى پرداخت محکوم به ، یا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغیراین صورت پرونده 
جهت اقدام قانونى براى اجراى احکام دادگاه یا دادگسترى محل تحویل خواهد شد.م/الف                                                                               
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف بابل-سیده زهرا حسینى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
نظربه این که خواهان باقر درزى شــهرودى فرزند على اصغر  دادخواســتى به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت 1-حســن رفیعى فرزند نعمت اله 2-کمال زارعى فرزند رضا در این 
شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونى به کالسه 12/1021/98 ثبت و براى 
تاریــخ 98/11/13 ســاعت 9 صبح تعییــن وقت گردیده،لذا  به علــت مجهول المکان بودن 
خوانده و تقاضاى خواهان، به اســتناد ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به خوانده ابالغ مى گردد که در وقت رســیدگى 
در شــعبه 12 حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به دفتر 
شــعبه 12 مراجعه نماید در غیر این صورت مفاد دادخواست و ضمائم ابالغ شده محسوب و 

اقدام مقتضى به عمل خواهد آمد.م/الف
مدیر دفتر شعبه 12 شوراى حل اختالف بابل

آگهى ابالغ وقت دادرسى
نظربه این که خواهان حســن رفیق دوســت با وکالت قنبرزاده دادخواستى به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت محمدحســین شــفائى در این شــعبه تســلیم نموده که پس از انجام 
مقدمات قانونى به کالســه 1/1023/98 ثبت و براى تاریخ 98/11/5 ســاعت 8:30 صبح 
تعیین وقت گردیده،لذا  به علت مجهول المکان بودن خوانده و تقاضاى خواهان، به اســتناد 
ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار 
درج و بــه خوانــده ابالغ مى گردد که در وقت رســیدگى در شــعبه اول حاضــر و قبل از آن 
جهت دریافت نســخه دوم دادخواست و ضمائم آن به دفتر شعبه اول مراجعه نماید در غیر 
این صورت مفاد دادخواســت و ضمائم ابالغ شــده محسوب و اقدام مقتضى به عمل خواهد 

آمد.م/الف
مدیر دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف بابل

سلسله مراتب قانون گذاری در نظام اداری اسالمی 
با تأكید بر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

سیاست روز مقاالت حوزه قانون و قانونگذاری را معرفی، نقد و بررسی  می کند: 
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