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گمرک اعالم کرد؛
مجوز واردات شش میوه به کشور 

براس��اس اعالم دفت��ر مقررات و اس��تانداردهای بازرگانی 
وزارت جهاد کش��اورزی صرفا ورود شش میوه شامل نارگیل، 

آناناس، انبه، موز، منگوتین و پاپایا به کشور بالمانع است.
ورود ای��ن میوه ها نیز با اخذ مجوز قرنطینه از دفتر قرنطینه 

سازمان حفظ نباتات کشور و سایر مجوزهای مرتبط مجاز بوده و 
غیر از موارد یاد شده واردات سایر میوه ها همچنان ممنوع است.

بنابراین گزارش؛ اطالعات و آمار گمرک در ارتباط با مجوزها 
و ورود این محصوالت به س��رزمین اصلی کامال روش��ن و شفاف 

است و ابهامی در واردات میوه به کشور وجود ندارد. گمرک ایران 
صادرکننده مجوز ورود هیچ کاالیی به کشور نیست و هم اکنون 
مجوزها و اطالعات ترخیص تمامی کاالها از جمله میوه در سامانه 

جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت می شود.

ح های اشتغالی ربیعی شکست خورد طر
فعال ب��ازار کار با اش��اره به افزایش ن��رخ عمومی 
بی��کاری و افزای��ش بی��کاری جوانان ب��ه دو برابر نرخ 
عموم��ی بی��کاری در دوره ربیع��ی گف��ت: علی رغ��م 
شعارهای زیاد نه تنها بازار کار کشور توسعه پیدا نکرده، 

بلکه ظرفیت های اشتغال محدودتر شده است.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با تسنیم، درباره 
عملکرد ربیعی گفت: کارنامه ربیعی در وزارتخانه تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی مثبت نیس��ت. ربیعی طی 4 س��ال 
گذشته بیش از آنکه به وظایف اصلی وزارتخانه بپردازند 

درگیر مسائل فرعی و حاشیه ای در وزارتخانه بودند.
وی ادامه داد: وظیفه اصلی وزارت کار تنظیم روابط 
کار است متأسفانه یکی از ضعیف ترین اقدامات را در این 
قسمت شاهد بودیم. خاموش شدن بنگاه های قدیمی و 
کاه��ش فعالیت کارگاه ها از مهمتری��ن ناکارآمدی های 
ربیعی طی این مدت است. افزایش نرخ عمومی بیکاری 
و افزایش بیکاری جوانان و فارغ التحصیالن به دو برابر 

نرخ عمومی بیکاری حاصل دوره تصدی ایشان است.
حاج اس��ماعیلی گف��ت: علی رغ��م ش��عارهای زیاد 
نه تنها بازار کار کش��ور توس��عه پیدا نکرده اس��ت، بلکه 
ظرفیت های اش��تغال در کشور محدودتر هم شده است. 
ربیع��ی در اجرای طرح های اش��تغال زایی کاماًل ناموفق 
بودند، حاصل طرح هایی مثل کاج؛ تکاپو و طرح حمایت 
از اش��تغال روس��تایی جز هدر دادن منابع کش��ور هیچ 
بازده ای نداشته است. وی ادامه داد: ایشان در هماهنگی 
سازمان ها و ارگان های کش��ور برای حمایت از بازار کار 
به درستی عمل نکردند. نمونه بارز آن عدم ارائه تسهیالت 
ارزان و آس��ان بانکی برای بنگاه های کشور است. بخش 
تعاون به فراموشی کامل سپرده شده است، تعداد تعاونی 
در زمان ش��روع دولت یازده��م بیش از 110 هزار بود و 

اآلن به کمتر از 75 هزار تعاونی رسیده است.
فع��ال بازار کار گف��ت: تنش رواب��ط کار در برخی از 
سال های فعالیت ایشان آن قدر زیاد بود که تعداد پرونده های 
تشکیل ش��ده در هیئت های حل اخت��الف به بیش از یک 
میلیون پرونده می رس��د. بحران صندوق های بازنشستگی 
ناش��ی از عدم مدیریت صحیح هزین��ه در این صندوق ها 
است، متأسفانه ایشان اشراف کافی بر امر عزل و نصب ها در 
این صندوق ها ندارند و عده کثیری از بازنشستگان و افراد 
ناکارآمد از طریق دوس��تان و همنوعان سیاسی ایشان به 

جمع حقوق بگیران این صندوق ها اضافه شدند.
حاج اس��ماعیلی گفت: تمامی مسئولیت ها در وزارت 
کار و صن��دوق تأمین اجتماع��ی در اختیار افراد ضعیفی 
است که وابسته سیاسی ایشان در خانه کارگر می باشند. 
عمده فعالیت ربیعی مربوط به بهزیس��تی و بیمه هاست 
که به دلیل عدم تخصیص س��هم دول��ت برای حمایت از 
این اقش��ار موجب تحمیل بخش زی��ادی از این هزینه ها 
ب��ه صن��دوق تأمی��ن اجتماعی ش��ده اس��ت. طرح های 
غیرکارشناس��ی و عدم تخصیص منابع پایدار در ساختار 
طرح های حمایتی متأس��فانه این طرح ها را با شکس��ت 
قطع��ی و س��رخوردگی فقرا همراه کرده اس��ت. در حال 
حاضر شرایط موجود نمایانگر شکست ربیعی در هدایت 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بهتر است روحانی 
برای مدت باقی مانده دولت و اصالح امور فرد جدیدی را 
به جای ایش��ان بگمارند. انش��ااهلل مجلس با نگاهی ملی و 

کارشناسی به استیضاح ایشان رأی مثبت داده شود.
وی درب��اره آمار اش��تغال زایی در دول��ت یازدهم و 
دوازدهم افزود: آمار رسمی که می توان به آن استناد کرد 
لیست ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی است که حدود 
13 میلیون می باش��د این آمار علی رغم رشد جمعیت و 
افزایش کارجویان و جمعیت فعال کشور رشد قابل قبولی 
نداشته است. اگر بانک اطالعاتی جامعی درخصوص بازار 
کار وجود داشت دقیق تر می شد نرخ بیکاری را از جمعیت 
فعال استخراج کرد. البته با آمار مرکز آمار تعداد بیکاران 
3 میلیون و 220 هزار نفر اس��ت که به همین تعداد هم 
اش��تغال ناقص وجود دارد، بنابراین می توان برآورد کرد 

تعداد بیکاران کشور بیش از 6 میلیون نفر است.

دانشجوی دکترای اقتصاد
ویز جلیلی کامجو سیدپر

عوامل باال رفتن سن ازدواج 
راه در ای��ران چیس��ت؟ تاثیرات نقشـــه 

کاهش سن ازدواج بر اقتصاد 
و رف��اه خان��واده چیس��ت؟ پیش��نهادات اقتصاد 
اس��المی در ای��ن زمینه چیس��ت؟ تاثیر جمعیت 
جوان بر ش��اخص های اقتصاد مقاومتی چیس��ت؟ 
مسئولین چه وظایفی در این میان برعهده دارند؟

جه��ان در آس��تانه ی قرن 21 با مش��کل پیر 
ش��دن جمعیت، افزای��ش س��ن ازدواج، تمایل به 
تج��رد و تضعیف بنی��ان خانواده مواجه اس��ت. از 
دیرباز بررس��ی نقش جمعیت و بنی��ان خانواده و 
اثرات آن بر اقتصاد، مورد توجه اندیش��مندان بوده 
اس��ت. امروزه محققین به این نتیجه رسیده اند که 
جمعیت یک متغیر کنترلی نیست، بلکه یک متغیر 
طبیعی اس��ت و در جوامع مختل��ف، دیدگاه  ها به 
س��مت حمایت از جنبه  های مثبت جمعیت تمایل 
دارد. هرچند مالتوس در فضایی متفاوت در کتاب 
»مقاله  ای درباره ی جمعیت« نگرش��ی بدبینانه به 
جمعیت داشت، اما بعدها در کتاب »اصول اقتصاد 
سیاسی« بسیاری از عقاید خود را اصالح و تعدیل 
نمود. بحث جمعیت ارتباط مس��تقیم با مسئله ی 
ازدواج دارد. در ادام��ه در ای��ن مقاله ب��ه ارزیابی 
ازدواج و جمعیت از بُعد اقتصادی و سیاس��ت  های 

کلی ابالغ شده ی جمعیت خواهیم پرداخت.
 

اقتصاد ازدواج
هزین��ه و فای��ده ی ازدواج چیس��ت؟ اقتصاد 
ازدواج به دنب��ال پاس��خ ب��ه این س��ؤاالت اس��ت: 
براساس چه مکانیسمی یک پسر یا دختر به منظور 
انتخاب بهترین گزینه )همسر( تصمیم می گیرند؟ 
آیا فرد انتخاب ش��ده بهترین است و او باید بررسی 
را متوق��ف و ازدواج نماید؟ آی��ا ازدواج مانند یک 
 )Game theory( بازی اس��ت و تئوری بازی  ها
چگونه می  تواند بهتری��ن انتخاب را برای بازیگران 
)زن و مرد( پیشنهاد دهد؟ آیا کاهش منافع خالص 
حاصل از ازدواج مجردین به خصوص جوانان را باید 
به س��مت تجرد سوق دهد؟ منافع خارجی حاصل 
از ازدواج برای جامعه به چه میزان است؟ به دلیل 
وجود اثرات خارجی مثبِت حاصل از ازدواج، دولت 
تا کجا باید از ازدواج حمایت کند؟ آیا مجردی یک 

کاالی لوکس است و تأهل یک کاالی پست؟
 

بازار ازدواج
گ��ری بکر )برنده ی جایزه نوبل 1992( تقریباً 
س��ی س��ال پیش در راس��تای راهبردهای جدید 
اقتصادی خ��ود و تعمیم نظریه ه��ای اقتصادی بر 
مشکالت اجتماعی، نظریه ی بازار ازدواج و اقتصاد 
خانواده را مطرح کرد و لوید ش��پلی ریاضی دان و 
برنده ی جایزه ی نوبل 2012 نیز در دهه ی 1970 
میالدی، یک مکانیس��م برای معرف��ی دختران و 

پسران به یکدیگر )بازار ازدواج( طراحی نمود.
مطابق نظریه ی بیکر، افراد به دنبال همس��ری 
هستند که بیشترین فایده را برای آن ها داشته باشد. 
هرچه این جست وجو طوالنی تر باشد، نتایج بهتری به 
دست می آورد. بنابراین نظریه ی او پیش بینی می کند 
کسانی که دیرتر ازدواج می کنند، احتمال طالق در 

آن ها کمت��ر خواهد بود. همچنین در نظریه های او، 
همان طور که بنگاه های اقتصادی برای بیشینه  کردن 
سودش��ان به تخصص روی می آورند، در خانواده نیز 
مردان معموالً در تولید بازار و زنان در تولید خانگی 
تخصص پی��دا می کنند ک��ه منجر می ش��ود زنان 
دس��تمزد کمتری دریافت دارند و به عقیده ی بکر، 
این نتیجه تبعیض نیست، بلکه نتیجه ی یک تصمیم 
درون  خانوادگی در مورد کارهای مختلف انجام شده 

توسط اعضای مختلف خانواده است.
تصمیم گیری خانواده در مورد داشتن بچه را نیز 
می توان با منطق اقتصادی تحلیل کرد. بکر برخالف 
مالتوس که معتقد بود افراد نمی توانند تمایالت تولید 
مثل خ��ود را کنترل کنند، به مس��ئله ی بچه داری 
همانند تصمیمات مشتریان در مورد خرید کاالهایی 
چون سفر و خودرو نگاه می کند. بکر معتقد است تا 
زمانی که خانواده ها به این نتیجه نرس��ند که لذت 
ناشی از بچه دار شدن و ادامه ی نسل و داشتن کسی 
ک��ه در زمان پیری از آن ها مراقب��ت کند، می تواند 
جبران هزینه های بچ��ه داری، همچون تحصیالت، 
خوراک، پوش��اک و زمان صرف شده را کند، اقدام به 

بچه دار شدن نخواهند کرد.
 

 تأثیرات کاهش سن ازدواج
بر اقتصاد و رفاه خانواده

طب��ق آمارهای ب��رآوردی، جمعیت جهان در 
سال 1927 بالغ بر دو میلیارد نفر بوده است؛ یعنی 
در نود س��ال اخیر، جمعیت جهان س��ه برابر شده 
اس��ت، اما سطح رفاه و درآمد سرانه ی بشر چندین 
ده برابر شده است؛ به طوری که سرعت افزایش رفاه 
و درآمد س��رانه بسیار بیشتر از رشد جمعیت بوده 
اس��ت. با این اوصاف، مانعی برای افزایش جمعیت 
به بهانه ی کاهش رفاه وجود ندارد. همچنین ازدواج 
در س��نین پایین، موجب افزایش زمان برای بهبود 
رفاه خانواده قبل از رس��یدن به دوران بازنشستگی 
می  گردد، احتمال انحراف جوانان را کاهش می دهد 
و همی��ن امر هزینه ی مبارزه با ج��رم در جامعه و 
خانواده را کاهش و رفاه خانواده و جامعه را افزایش 
می  دهد، انتظارات مثبت نس��بت به آینده را بهبود 
می  بخشد، متوسط احتمال تجرد قطعی در جامعه، 
به خصوص ب��رای خانم  ها را کاه��ش می  دهد و در 
نهایت، افزایش احتمال داش��تن فرزندانی سالم از 

مزایای اصلی ازدواج در سنین پایین است.

 تقاضای مؤثر اسالمی
در مقابل تقاضای مؤثر کینز

طبق تئوری  های کینز و تئوری  های اصالح شده ی 
مالتوس، کاهش جمعی��ت، کاهش تقاضای مؤثر را 
درپ��ی دارد و همین امر منجر به افزایش بیکاری در 
میان مدت و بلندمدت می شود و کاهش عرضه ی کل 
را درپی خواهد داشت. کینز به منظور ایجاد تقاضای 
مؤثر و خروج از بحران، پیش��نهاد می  داد که دولت 
کارگران را اس��تخدام نماید تا چال��ه حفر نمایند و 
سپس آن ها را پر نمایند. اما اقتصاد اسالمی پیشنهاد 
می  ده��د که به منظ��ور ایجاد تقاضای مؤث��ر پایدار 
)برعکس تقاضای مؤثر کینز ک��ه پایدار نبود(، باید 
هزینه  های دولت در راس��تای فرزندآوری خانواده  ها، 
ازدواج در س��نین پایین و تقویت سرمایه ی انسانی 
مصرف شود تا این نیروی انسانی در مرحله ی شروع 
ب��ا تقویت تقاضای مؤثر و هنگام ورود به بازار کار، با 

تقویت س��مت عرضه ی اقتصاد، اقتصاد را به سمت 
پیشرفت و توسعه ی باثبات هدایت نمایند.

 
عوامل باال رفتن سن ازدواج در ایران

عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، 
منجر به باال رفتن س��ن ازدواج در ایران شده است. 
کاهش اش��تغال )درآمد(، افزایش سرسام آور قیمت 
مس��کن و اجاره ی مس��کن، افزایش کّمی و قیمتی 
وسایل زندگی، افزایش هزینه های رفاهی و معیشتی 
زندگی مشترک، افزایش تحصیالت )به خصوص برای 
خانم  ها و به خصوص تحصیالت تکمیلی(، سربازی، 
ش��کاف طبقاتی در جامعه، فقر گسترده، مشکالت 
فرهنگی و سقوط شاخص  های سرمایه ی اجتماعی 
در جامعه، تغییر نگرش فرهنگی قشر جوان جامعه 
و الگوب��رداری از فرهنگ غربی، افزایش حضور زنان 
در مش��اغل و اعتمادبه نفس کاذب آن ها در اداره ی 
مستقل خود و سیاس��ت  های غلط جمعیتی دولت 
در دهه  های گذش��ته و عدم حمایت مؤثر از ازدواج 
در جمهوری اسالمی ایران، از مهم  ترین عوامل باال 

رفتن سن ازدواج در ایران است.
 

بنیان خانواده و اقتصاد خانواده
بنی��ان خان��واده از مس��تحکم  ترین بنیان  های 
اقتصادی اس��ت که توس��ط دین مبین اسالم مورد 
تأکید قرار گرفته اس��ت و علم اقتصاد امروز به این 
نتیجه ی مهم رسیده است. اقتصاد خانواده به بررسی 
جوانب مختلف چرخه ی »عمر خانواده« می پردازد. 
چرخه ی عمر خانواده از زمان ازدواج تا زمان مرگ یا 
طالق است. این شاخه از علم، استفاده از روش های 
اقتصادی برای تجزیه و تحلیل انتخاب های مردان و 
زنان در اموری همچون شکل گیری، تداوم و انحالل 
خانواده  است. اقتصاددان ها تالش می کنند تا نحوه ی 
تصمیم گی��ری مردم را از زم��ان ازدواج تا زایمان و 
طالق به عنوان نتیجه ی مقایسه ی سود حاشیه ای و 
هزینه ی حاشیه ای )به جای سود و هزینه ی نقدی( 
آح��اد اقتصادی درک کنن��د. تئوری های اقتصادی 
همچنین درب��اره ی چگونگ��ی تصمیم گیری برای 
بچ��ه داری و تعداد آن ه��ا، نظریه  های��ی مبتنی بر 

تئوری  های اقتصادی ارائه داده  اند.
 

 جمعیت جوان
و سیاست  های کلی ابالغ شده ی جمعیت

مطالعه ی سیاست  های کلی ابالغ شده جمعیت 
که در چهارده بند ابالغ شده است، نشان می  دهد 
ک��ه این اص��ول از پش��توانه ی علم��ی بین المللی 
برخوردار است. پل سامئلسون نوبلیست )1970(، 
که کت��اب »اصول علم اقتص��اد« او پرفروش  ترین 
کتاب در اقتصاد است، می  گوید که خارج از دنیای 
اقتصاد برده  داری )Slave economy(، من اولین 
کسی هستم که مولد بودن )productivity( را 
به انس��ان نسبت دادم. ویلیام پتی پدر علم اقتصاد 
جمعیت، جمعیت را شرط الزم برای رشد اقتصادی 
در بلندمدت می  داند و بی��ان می  دارد که تأثیرات 
تغییر هرم جمعیتی در بلندمدت اثر خود را نشان 
می  دهد. گری بکر در نظریات اصالحی خود تأکید 
می  کند که در اقتصادهای دانش محور مدرن، رشد 
متوازن جمعیت بیش��تر از آنکه به درآمد سرانه و 

رفاه عمومی صدمه بزند، به آن کمک می  کند.
 

 تأثیر جمعیت جوان
بر شاخص  های اقتصاد مقاومتی

جمعیت و به خص��وص جمعیت جوان، دارای 
تأثیرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیر است:

 به��ره  وری و قابلی��ت تولید باالت��ر در کنار 
ایجاد تقاضای مؤثر پایدار

 قابلیت تخصص و تقسیم کار بیشتر
 بهبود انتظارات نسبت به آینده

 افزای��ش ام��کان ب��روز تغیی��رات نه��ادی 

پیش رونده
 تقویت و توس��عه ی آسان  تر س��رمایه  های 

اجتماعی
 جمعی��ت و به خصوص جمعیت جوان یک 
متغی��ر اس��تراتژیک و یک اهرم کس��ب قدرت در 

مناسبات بین المللی است.
 

طرفداران افزایش جمعیت در ایران!
تئوری  های موافق جمعیت��ی بیان می  کنند که 
بشر یک کاالی پست نیست، تولید نهایی هیچ انسانی 
منفی نیست و انسان منبع وجود اثرات مثبت اجتماعی 
است. اثر موزارت یکی از نظریات مهم جمعیتی است 
که بیان می  دارد اگر موزارت در بین کودکانی بود که 
والدین آن ها تصمیم به کنترل جمعیت می  گرفتند، 

دنیا باید از وجود این فرد نخبه محروم می  شد.
آماره��ا حاکی از آن اس��ت که ای��ران با تراکم 
جمعیتی 48 نف��ر در هر کیلومتر مربع، در رتبه ی 
161 دنیا قرار داشته و جزء کشورهایی با کمترین 
تراکم جمعیت به حس��اب می  آید. ام��ا طرفداران 
افزایش جمعیت در ایران باید به این س��ؤال بسیار 
مه��م مبتنی بر تئوری  های اقتص��ادی و اجتماعی 
پاسخ دهند که به دنبال افزایش جمعیت از طریق 
افزایش بُعد خانوار هس��تند یا از طریق کاهش سن 
ازدواج ی��ا افزایش تمایل ب��ه ازدواج؟ تأثیر هریک 
از این سیاس��ت ها بس��یار متفاوت خواهد بود. اما 
متأس��فانه همان طور ک��ه بی  برنام��ه و مانند تمام 
سیاس��ت  های اقتصادی و اجتماعی دیگر، در سال 
1369 به شوک درمانی پرداختیم. در دهه ی 1390 
نیز با سیاست  های شوک درمانی به افزایش جمعیت 
پرداخته  ایم. یک موضوع مهم دیگر اهمیت رش��د 
یکنواخت جمعیت بین دهک  های مختلف درآمدی 
است که دارای تأثیرات مهم بر رابطه بین جمعیت 
و متغیرهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که 

این موضوع نیز مورد غفلت واقع شده است.
 

مهم ترین دالیل مخالفان جمعیت
1- افزایش و انتقال فقر از نسلی به نسل دیگر

2- محدودی��ت مناب��ع طبیع��ی و تخری��ب 
محیط زیست

3- عدم بهبود در ش��اخص  های زندگی مانند 
افزایش بیکاری، کاهش درآمد سرانه و رفاه

4- طرف��دار کیفیت جمعی��ت به جای کمّیت 
جمعی��ت

5- سیاست  های تشویقی دولتی برای افزایش 
جمعیت، روی خانواده  های دهک  های پایین بیشتر 

اثر می گذارد که رفاه پایینی دارند.
 

 برخی آمارها در مورد ازدواج در ایران
در سال 1392

آماره��ای  کش��ور،  اح��وال  ثب��ت  س��ازمان 
تکان دهنده  ای در ارتباط با ازدواج منتش��ر نموده 
اس��ت که جای بس��ی تأمل دارد! این آمارها نشان 
می  دهد که آقایان در س��ن ازدواج کشور، با طیف 
س��نی 20 تا 34، شامل 12 میلیون و 70 هزار نفر 

هس��تند که از این تعداد 5 میلی��ون و 570 هزار 
نفر هرگز ازدواج نکرده اند؛ یعنی تقریباً 46 درصد 

مردان در سن ازدواج، مجرد هستند.
خانم های در س��ن ازدواج کشور با طیف سنی 
15 تا 29 س��ال ش��امل 11 میلی��ون و 790 هزار 
نفر هس��تند که از این تع��داد پنج میلیون و 670 
هزار خانم هرگز ازدواج نکرده اند؛ یعنی تقریباً 48 

درصد خانم  های در سن ازدواج، مجرد هستند.
تعداد 320 هزار نفر از آقایان از س��ن متعارف 
ازدواج )20 ت��ا 34( عبور ک��رده و در خطر ورود به 
سن تجرد قطعی قرار دارند. 980 هزار نفر از خانم  ها 
نیز از سن متعارف ازدواج )15 تا 29( عبور کرده و 
در خطر ورود به سن تجرد قطعی قرار دارند. خانم ها 
تقریباً سه برابر بیش��تر نسبت به آقایان در معرض 
خطر تجرد قطعی ق��رار دارند. تعداد 62 هزار آقا و 
90 هزار خانم در کش��ور وجود دارند که تا سن 50 
س��الگی ازدواج نکرده ان��د و دو میلیون و 300 هزار 
نفر در کلیه ی گروه های س��نی در اثر فوت همس��ر 
به صورت مجرد، در حال زندگی هستند. همچنین 
214 هزار نف��ر از آقایان و 440 هزار نفر از خانم ها 
بر اثر طالق به صورت مجرد زندگی می کنند. جمع 
کلیه ی ازدواج نکرده ها در کش��ور در سه گروه افراد 
در س��ن ازدواج که هرگز ازدواج نکرده اند، افراد در 
سن خطر تجرد قطعی و افراد در سن تجرد قطعی 

برابر 14 میلیون و 500 هزار نفر است.
در نُه ماهه ی اول 1392 آمار نس��بت ازدواج به 
طالق نیز در برخی از شهرهای بزرگ مانند تهران و 
البرز بسیار نگران  کننده است. همان طور که نمودار 
نش��ان می  دهد، در این دو استان، تقریباً از هر سه 
ازدواج یکی به طالق می  انجامد. نس��بت ازدواج به 
طالق برای کل کشور در این دوره 5/5 است؛ یعنی 
تقریب��اً از ه��ر 5 ازدواج یکی به ط��الق می انجامد؛ 
به طوری ک��ه 214 هزار نفر از آقای��ان و 440 هزار 
نفر از خانم ها بر اث��ر طالق به صورت مجرد زندگی 
می کنند. وقتی که مزای��ای ازدواج کاهش می یابد، 
آمار طالق افزایش می یابد. اقتصاد طالق در بسیاری 
از حاالت، رفتاری معکوس اقتصاد ازدواج دارد. یکی 
از دالیل اقتصادی افزایش طالق در جامعه این است 

که هزینه ی طالق در جامعه پایین است.

سخن آخر
آمارها و توضیحات فوق، عالوه بر ترسیم یک 
آینده ی وحشتناک جمعیتی برای جامعه ی ایران، 
هزینه  های سنگینی در بخش اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی بر کشور تحمیل می  نماید که جبران آن 
به چندین دهه زمان و منابع مالی بس��یار سنگین 
همراه با تبعات اجتماعی غیرقابل پیش بینی نیازمند 
اس��ت. آمارهای ازدواج، فرزندآوری و حفظ بنیان 
خانواده برای مس��ئولین فقط در ظاهر مهم است، 
ام��ا در عمل حتی وام ازدواج س��ه میلیون تومانی 
هم تأمین اعتبار نمی  شود. مسئولین ذی ربط نباید 
در بن��د نقش ایوان بمانند! این بار مس��ئله به طرز 
ترس��ناکی واقعی است و آنجا که نیاز به مقاومت و 

اقتصاد مقاومتی دارد، اول اینجاست.)برهان(

چند پیشنهاد برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در بلندمدت؛

 تأثیر جمعیت جوان
بر شاخص های اقتصاد مقاومتی
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دادنامه
پرونده : 9509981213501301 دادنامه شــماره:9609971211600982 شــكات:1-اداره جهاد كشاورزى با نمايندگى سيده فاطمه حسينى 
ف سيدحسين به نشانى آمل اداره جهادكشاورزى(نماينده حقوقى)2-دادسراى عمومى و انقالب آمل به نشانى آمل خ امام رضا جنب اداره منابع طبيعى-
دادســراى آمل متهم:مجيد آغاز به نشــانى آمل روســتاى قرق اتهام:تغيير كاربرى گردشــكار: به تاريخ 96/12/17 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه 
يكصدوششــم دادگاه كيفرى دو آمل به دادرســى امضاكنده ذيل تشــكيل اســت پرونده كالسه حاضر به شــماره بايگانى 106/950028 تحت نظر است 
دادگاه با بررســى كليه اوراق و محتويات پرونده ضمن اعالم كفايت و ختم دادرســى و اســتعانت از خداى متعال و تكيه بر شرف و وجدان خويش به شرح 
ذيل انشاء راى مى نمايد.((رأى دادگاه)): درخصوص اتهام مجيد آغاز داير بر تغيير كاربرى اراضى زراعى موضوع پايه ريزى و اسكلت بندى بنا به مساحت 
يكصدوبيست و شش مترمربع به صورت غيرمجاز در خارج از بافت روستاى قرق از توابع بخش هزارپى آمل موضوع شكايت اداره جهاد كشاورزى آمل با 
دادگاه با مالحظه در جميع اوراق و محتواى پرونده مشتمل بر گزارش واصله از اداره جهاد كشاورزى و مفاد صورتمجلس ده گردشى و نيز مفاد صورتجلسه 
كميســيون تقويمى ارزيابى اراضى زراعى وباغ هاى آمل و پاســخ اســتعالم از دهيارى قرق مندرج در ص 8 پرونده و نام بنياد مســكن انقالب اسالمى آمل 
مندرج در صفحه33 پرونده مبنى بر خارج از بافت بودن ملك و اعيانى احداثى از بافت روســتا و تصاوير هوايى از ملك اختالفى در ســال 2016ميالدى و 
عدم حضور متهم براى ارايه دفاعيات و ساير قرائن و ادله منعكسه در پرونده بزهكارى متهم رامحرز دانسته و مستندا به ماده 3 ق اصالح  حفظ كاربرى 
اراضى زراعى و باغ ها مصوب 1385 متهم موصوف را عالوه بر قلع و قمع بناى احداثى موضوع به پرداخت يكصدوهشتادونه ميليون ريال جزاى نقدى در 
حق صندوق دولت معادل يك برابر بهاى اراضى زراعى به ازاى هرمتر يك ميليون و پانصدهزارريال محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى بوده ظرف بيست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از آن ظرف بيست روز قابل اعتراض در مرجع تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف1462
     رييس شعبه 106 دادگاه كيفرى دو آمل-ابوذر ترخانى

آگهى مزايده نوبت اول(دستور به ضابط)
نظــر بــه اين كه در پرونده كالســه 960414 نيابتى از اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف تنكابن محكوم عليه فرهاد ســوكى محكوم اســت به 
پرداخت دويست ميليون ريال درحق محكوم له شهرام غفاريان لذا ملك مورد تعرفه از سوى محكوم عليه بامشخصات ذيل ازطريق مزايده به فروش مى 
رسد:برابر نظريه كارشناسى يك قطعه به مساحت تقريبى 5272 مترمربع هرمترمربع پنجاه هزارتومان به شماره بازداشتى 139605810008000452 
مورد ثبت شــماره 7727 در صفحه 60 دفتر 30 دفاتر بخش3 تنكابن حوزه ثبت ملك تنكابن به نام فرهادســوكى مالك دودانگ مشــاع از شــش دانگ 
ملك ذكرشــده اســت واقع در نشــتارود رودپشت خ شهيد بهزادبحرى بعد از پل امام زاده ســيدعلى كيا كوچه سيد معصوم اولين دروازه كه حدود اربعه 
و مشــخصات ملك توقيف شــده عبارت اســت ازشمال به طول 91 مترمربع در امتداد چپر سيم خاردار به باقيمانده قريه بابوالت پالك 123 شرقا به طول 
102 متر در امتداد چپر ســيم خاردار به باقيمانده قريه جنوبا به طول 88مترمربع درامتداد خندق محدود اســت به قطعه ســوم تفكيكى غربا به طول 48 
متر در امداد رودخانه پشــت كيله محدود به قريه رودپشــت مى باشــد يك قطعه زمين به مساحت تقريبى 3956 مترمربع هرمترمربع هشتاد هزارتومان 
با شــماره بازداشــتى 139805810008000456 مورد ثبت شــمارله 8274 در صفحه 535 دفتر 31 دفاتر بخش 3 تنكابن حوزه ثبت ملك تنكابن به 
نام فرهادســوكى مالك دودانگ مشــاع از شــش دانگ ملك ذكر شده است واقع در نشتارود رودپشت خ شهيد بهزاد بحرى بعد از پل امام زاده سيد على 
كيا كوچه سيد معصوم اولين دروازه كه حدود اربعه و مشخصات ملك توقيف شده عبارت است از شمال به طول 88 مترمربع در امتداد خندق اشتراكى 
محدود است به باقيمانده قريه دوم به طول 43 متر درامتداد چپر سيم خاردار محدود است به محوطه امام زاده جنوبا به طول 44 متر در امتداد راه محلى 
محدود اســت به باغ رضاخان صامى مى باشــد لذا كسانى كه عالقمند به خريد باشند مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر پنج روز قبل اززمان مزايده به 
دفتر اجراى احكام مدنى شورا دادگاه مراجعه و خريدار مى تواند در روز مزايده با پرداخت 10درصد از كل مبلغ مزايده نسبت به مقدمات خريد اقدام 
نمايد. آدرس ملك: نشــتارود رودپشــت خ شــهيد بهزاد بحرى بعد از پل امام زاده سيدعلى كيا كوچه سيد معصوم اوليه دروازه قيمت پايه: جمع دو سند 
توقيفى 1,933,600,000 ريال معادل يكصدونودوســه ميليون و سيصدوشصت هزارتومان.مكان مزايده:دفتر اجراى احكام مدنى شورا دادگاه نشتارود 

زمان مزايده: 97/1/20 رأس ساعت 10 صبح .م/الف
مديراجراى احكام دادگاه بخش نشتا-حاتم پور

آگهى صدور حكم موت فرضى
درخصوص پرونده كالســه 960265 شــعبه چهارم حقوقى بهشهر باتوجه به ارائه دادخواســت از طرف خانم زرين دخت احمدپور ف ميرزاصادق به 
طرفيت دادســتان شهرســتان بهشهر به خواسته صدورحكم موت فرضى باتوجه به اين كه خواهان خواستار صدورحكم موت فرضى آقاى رامبد صادقى ف 
قدرت اله به شماره ملى 4569439063 گرديده و مدعى است مشاراليه از سال 1391 تا به حال به  خانه مراجعه ننموده لذا چنانچه اشخاصى از نامبرده 

(رامبد صادقى) اطالعى در دست دارند به اين شعبه اعالم نمايند.م/الف96/20/6415
سيده مطهره ميرى –مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقى بهشهر

اخطاريه دفترخانه
ش پ:2471 نام و نام خانوادگى مخاطب: مرتضى كشاورز-مجهول المكان در اجراى دادنامه شماره 9609971920101077-96/9/7 صادره از 
شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى تنكابن كه حكم به الزام زوج به طالق زوجه نموده و بر طبق نامه شــماره 1396047001365593-96/12/19كه از 
دفتر شــعبه اول همان دادگاه صادر و قطعيت رأى را گواهى نموده و از ســوى وكيل زوجه خانم راحله عابدينى درخواســت ثبت طالق نموده و به شما ابالغ 
و اعــالم مــى گردد پس از رويت به مدت يكهفته جهت اجرا و ثبت طالق به اين دفترخانه به نشــانى تنكابــن خ طالقانى به طرف ميدان هفت تير روبه روى 

داروخانه صادقى مراجعه نماييد در غير اين صورت برابر مقررات اقدام خواهدشد.م/الف
على نقى سام خانيانى-سردفتر ازدواج شماره 44 و طالق شماره يك تنكابن

آگهى حصر وراثت
آقاى ســيروس افالكى دهكردى ف محمدحســن به شــرح درخواستى كه به شــماره 3/96/523 اين شــعبه ثبت گرديده درخواست صدور گواهى 
انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان فاطمه تقوى ف محمدتقى ش ش 227 صادره بهشهر در تاريخ 95/7/26 در شهرستان بهشهر  بدرود 
زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-سيروس ش ش 948 ت ت 1357   2-سيامك ش ش 1343 ت ت 1359   3-زهرا ش 
ش 214 ت ت1352  همگى افالكى دهكردى   نام پدر: محمدحســن والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت 
آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف/ 96/20/6414
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف بهشهر-پوريا كريمى واسوكاليى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواست :9610462520400088  شــماره بايگانى 960585 خواهان: ايمانعلى يوسفى چهرقانى خوانده: على نعمتى مورستان – محمد 
نعمتى مورســتان خواســته : مطالبه وجه درتاريخ 96/12/6 خواهان فوق دادخواســتى حقوقى به طرفيت خوانده فوق به شــرح خواسته فوق به شعبه 4  
تقديم كه به شماره 9609982520400585  ثبت و براى روز 97/2/8 ساعت 18 وقت رسيدگى تعيين گرديده است.و با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دبير شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- ابوذر شكرى

راى دادگاه
درپرونده شــماره بايگانى 950567 كالسه 9509981787400444 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان گنبد كاووس درخصوص دادخواست 
آقاى محســن باى وكيل دادگســترى گنبد بــا وكالت از خواهان خانم رويا باقرنيا فرزنــد رحمت اله به طرفيت خوانده گان1- خانــم هاجر كر فرزند نازدردى 
با وكالت آقاى نورمحمد منصورى وكيل دادگســترى گنبد 2-آقاى نوروز چوگان فرزند بهرام دردى 3-محمد روشــنى فرزند ادريس4-مشــاور امالك ايزدى 
بــا وكالت مهدى زارع تيمورى وكيل دادگســترى گنبد به خواســته 1-اثبات قرارداد اجاره عادى مورخه 94/4/21 فى مابيــن خواهان و خوانده رديف دوم 
2-مطالبه وجه ويعه اجاره (رهن) به مبلغ 110/000/000 3-اعتراض نســبت به صدور دســتور تخليه از شــعبه هفتم شوراى حل اختالف گنبد 4-ابطال 
قرارداد اجاره عادى مورخه 94/5/1 با عنايت به محتويات پرونده و مالحظه مفاد دادخواست تقديمى و مدارك ابرازى و اظهارات متداعيين در صورتجلسه 
تنظيمى دادگاه وكيل خواهان معروض داشــت موكل وى به موجب قرارداد اجاره مورخه 94/4/21 به مدت يكســال يك باب منزل مســكونى واقع در گنبد 
خيابان اروند رود خيابان ســياوش كوچه 24 با پرداخت وجه وديعه به مبلغ 110/000/000 ريال و مال االجاره ماهيانه 300/000 ريال از خوانده رديف 
دوم پرداخت نموده تادر هنگام تخليه ملك به وى مسترد شود موكله وى به لحاظ عدم پرداخت مبلغ رهن منزل استيجارى از سوى موجر با انقضاء مدت اجاره 
در منزل ســكونت مى نمايد ليكن خوانده رديف اول كه مالك منزل اســتيجارى بوده با ارائه اجاره نامه اى ديگر بتاريخ 94/5/1 تنظيمى فى مابين خوانده 
رديف ( اول و سوم ) درخواست تخليه فورى ملك به طرفيت مستاجر قرارداد مذكور كه در شعبه هفتم شورا حل اختالف دعوا مطرح كه دستور تخليه ملك 
بنفع وى صادر گريده است نظربه اينكه خانم هاجر كر ازسكونت موكله اش در منزل استيجارى مطلع بوده چون در سابق در اين شعبه دعوى خلع يد طفيت 
موكلش و ديگران و ســپس دعواى خويش را مســترد نموده اند لذا دعوا به طرفيت مولكه وى در شــورا مطرح نشده درحالى كه موكله اش در منزل سكونت 
داشته است ضمن اعتراض به دستور تخليه صادره درخواست رسيدگى شرح خواسته تقاضا نموده اند . وكيل خوانده رديف اول در دفاعيات خويش اظهار 
داشت موكله وى مالك منزل مسكونى مورد اجاره بود كه آنرا در قالب عقد اجاره ( 94/5/1) به خوانده رديف سوم به اجاره واگذار نموده و اطالعى از تنظيم 
قرارداد اجاره فى مابين خواهان و آقاى نوروز چوگان نداشته اذنى اجاره ملكش صادر ننموده است قرارداد معتبر نبوده و درخواست رد دعوا را تقاضا نموده 
اند خوانده رديف دوم معروض داشت وى در نزد بنگاه( خوانده رديف چهارم) كار مى كرده بنا به اظهار مدير بنگاه قرار اجاره با خواهان منعقد و مبلغ يازده 
ميليون تومان بعنوان وديعه اجاره از خواهان دريافت نموده و مدير بنگاه كليد منزل استيجارى را به خواهان تحويل دادند چون كليد در بنگاه بود و خوانده 
رديف اول به بنگاه مى آمدند و راجع اجاره منزل با مدير بنگاه صحبت مى كردند و وى كليد منزل را در بنگاه گذاشتند براى اجاره ملك. وكيل خوانده رديف 
چهارم اظهار داشــت دعواى اثبات قرارداد اجاره با توجه به منقضى شــدن مدت اجاره امرى سالبه به انتفاع موضوع بوده و وجه رهن وديعه از سوى خواهان 
به خوانده رديف دوم پرداخت گرديده اســت وكيل خواهان خوانده رديف اول را مطلع از جريان اجاره ملك خود توســط موكله دانسته زيرا مشاراليها دعواى 
خلع يد به طرفييت موكله اش سپس دعواى خويش را مسترد نموده است و براى اثبات سكونت موكلش در منزل استيجارى به شهادت شهود استناد نموده 
اند  دادگاه قرار اســتماع شــهادت شهود خواهان را صادر و از شهود خواهان تحقيق از مرداد ماه 94 در منزل مسكونى با پرداخت مبلغ يازده ميليون تومان 
وجه رهن اجاره كرده و در آن ســكونت دارد با عنايت به محتويات پرونده توجه به اظهارات طرفين و اظهارات شــهود قضيه دعواى خواهان بنا به داليل ذيل 
وارد و ثابت اســت1- با عنايت به محتويات پرونده اظهارات طرفين محل ســكنى استيجارى در خيابان اروند رود گنبد بوده و مالك ( خانم هاجر كر) در بلوار 
دانشجو در گنبد ساكن مى باشد و در منزل موضوع دعوى حسب اظهارات معترض و گواهان وى تاريخ انعقاد عقد اجاره مورخه 94/4/21 تاكنون ساكن مى 
باشد و توجه به مفاد دستور تخليه صادره كه مورخه 95/5/20 به استناد قرارداد اجاره فى مابين مالك و محمد روشنى فرزند ادريس ( تنظيمى 94/5/1) 
صادر گرديده اســت با توجه به گذشــت مدت مديد از ســكونت معترض در منزل اســتيجارى و تاريخ اولين اقدام مالك بشرح مذكور اطالع مالك از سكونت 
معترض در منزل  محرز ميباشــد2- با عنايت به شــخص محمد روشــنى در طول رسيدگى در جلسه اين دادگاه حاضر نشــده و مالك و وكيل وى از شناسايى 
آدرس وى اظهار عجز نموده و از طريق نشــر آگهى دعوت شــده اســت و توجه به اظهارات گواهان معترض شخص مذكور در منزل مورد نظر سكونتى نداشت 
و بالطبع دعواى تخليه دراين خصوص به طرفيت متصرف ملك نيز اقامه مى گرديده كه مالك صرفا به طرفيت محمد روشــنى درخواســت تخليه مطرح نموده 
اســت شــخص مذكور متصرف ملك نبوده است3- با عنايت به اظهارات نوروز چوگان و معترض مالك درخواست خويش را بر اجاره منزل استيجارى به بنگاه 
ايزدى اعالم و كليد منزل را نيز به بنگاه سپرده  و با تنظيم اجاره نامه از سوى نوروزى كليد منزل از دفتر بنگاه به معترض تحويل گرديده و با وصف سكونت 
معترض از تاريخ تنظيم اجاره نامه 94/4/21 لغايت تا تاريخ صدور دســتورتخليه ( اقدام مالك) هيچگونه اعتراضى از ســوى مالك خانم ( هاجر كر) به اجاره 
محل از سوى معترض و سكونت وى در منزل بعمل نيامده و در پرونده امر دليلى بر اقدام ديگر از سوى مالك اقامه نشده است در حالى كه درصورت عدم 
رضايــت قبلى به قرارداد اجاره و ســكونت معترض در ملك مالك اقدامات الزم درخصــوص ممانعت يا مخالفت اقدام مى نموده كه اقدام ننموده و واگذارى 
كليد منزل به مشــاور امالك و مراجعه دفتر آن و ســكونت مدت طوالنى از انعقاد قرارداد اجاره معترض اعطا نمايندگى مالك به اجاره ملك خويش از ســوى 
مشاور امالك ايزدى بوده است 4- با توجه به مفاد قراردادهاى اجاره معترض و مالك هردو قرارداد در بنگاه مشاور امالك ايزدى تنظيم گرديده است نشان 
دهنده اين واقعيت است كه مالك امورات راجع به اجاره منزل مسكونى خويش را به بنگاه مذكور سپرده است 5- اظهارات شهود تعرفه معترض داللت به 
صدق ادعاى معترض دارد6- مالحظه مى گردد در طول مدت ســكونت خواهان در منزل اســتيجارى هيچگونه ادعايى از سوى مستاجر اعالمى (محمد روشنى) 
در ملك اســتيجارى نشــده و دليلى به مخالفت و مراجعه وى به خواهان ارائه نشــده اســت 7- اقدام خواهان در اجاره محل با حســن نيت بوده و وجه رهن 
و مبلغ اســتيجارى را پرداخت نموده اســت و با عنايت به مراتب اعتراض به عمل آمده از ســوى خواهان به دســتور تخليه ملك با عنايت به سكونت خواهان 
درمحل دعوا مطابق مقررات قانونى به طرفيت متصرف ملك نيز از سوى خواهان اقامه مى گرديده كه اقدام نشده در اين خصوص با استناد به ماده 17 آيين 
نامه اجرايى قانون روابط موجر و مســتاجر مصوب ســال 76 و ماده 2 قانون آيين دادرســى مدنى ضمن نقض دستور تخليه صادره شورا قرار رد  درخواست 
خواهان بدوى را صادر و اعالم مى نمايد اما درخصوص ســاير دعاوى مطروحه خواهان با عنايت به مراتب معنونه با احراز اينكه عقد اجاره منعقده در مشــاور 
امالك ايزدى به نمايندگى از ســوى مالك بوده و عقد اجاره منعقده از ســوى مالك در زمان وقوع  عقد اجاره مشــاراليها مالك منافع ملك نبوده دادگاه دعواى 
خواهان را وارد تشخيص با استناد به مواد 196 و 197 و 494 قانون مدنى حكم به اثبات وقوع عقد اجاره مورخ 94/4/21 و ابطال قرارداد اجاره مورخه 
94/5/1 و محكوميت تضامنى مشــاور امالك ايزدى و آقاى نوروز چوگان به پرداخت مبلغ يازده ميليون تومان وجه رهن درحق خواهان و الزام خوانده گان 
بالمناصفه پرداخت خســارت دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانون خواهان و اعالم مى نمايد راى صادره نســبت به محمد روشــنى  غيابى ظرف 20 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى و سپس ظرف20 روز از تاريخ انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظرخواهى و نسبت به ساير خواندگان را حضورى ظرف 

20 روز ازتاريخ ابالغ قابل تجديد نظر مى باشد.
 ايزدى-رئيس شعبه چهارم دادگاه حقوقى گنبدكاووس

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواســت :9610462522300119  شماره بايگانى 960706 خواهان: حامد بهرامى خوانده: اكبر ســلطانى خواسته : مطالبه وجه درتاريخ 
96/10/6 خواهان فوق دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شــعبه 23  تقديم كه به شماره 9609982522300705  ثبت و 
براى روز 97/2/1 ساعت 9 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده است.و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه 
مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى 
جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند 

بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 23 شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره درخواست :9610462524100182  شماره بايگانى 960770 خواهان: مهدى ابوالقاضى خوانده: هيوا اسدى  خواسته : مطالبه وجه به مبلغ 
50000000 ريال درتاريخ 96/12/9 خواهان فوق دادخواستى به طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 41 تقديم كه به شماره 960770  
ثبت و براى روز 97/1/22 ســاعت 11:30 الى 12 صبح وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت.و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواست 
خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى 
تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين 

شعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دبير شعبه 41 شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره درخواست :9610462520300094  شماره بايگانى 960492 خواهان: اسماعيل عسگرى زواره  خوانده: عليرضا حسنى  خواسته : مطالبه 
وجه درتاريخ 96/12/9 خواهان فوق دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شعبه 3 تقديم كه به شماره 960492 ثبت و براى 
روز 97/2/8 ســاعت 16 عصر وقت رســيدگى تعيين گرديده است.و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه 
مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى 
جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند 

بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دبير شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواســت :9610462522500100 شــماره بايگانــى:960820 خواهــان: مرضيه كريمى فرزند حســن على نشــانى قــم خ جواداالئمه 
پاســداران غربى ك 5 حضرت رقيه 3 پ 12  خوانده: مصطفى آدينه مجهول المكان خواســته : اســترداد پالك يك دســتگاه خودرو سوارى پرايد مقوم به 
مبلــغ 3100000 ريال بدوا تامين خواســته بر توقيف خودور به جهت اســترداد پالك بانضمام هزينه هاى دادرســى درتاريــخ 96/12/15 خواهان فوق 
دادخواستى حقوقى به طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 25 تقديم كه به شماره 9609982522500816 ثبت و براى روز 97/2/3 
ســاعت 9 صبح وقت رســيدگى تعيين گرديده است.و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 
73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم 
آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند بديهى 

است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
 مسئول دفتر شعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- لطفى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواست : 9610462520400087 شــماره پرونده : 9609982520400588 خواهان: على چهرقانى خوانده: عسگر مهرابى خواسته 
: مطالبــه وجــه درتاريخ 96/12/12 خواهان فوق دادخواســتى حقوقى به طرفيت خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شــعبه 4 تقديم كه به شــماره  
9609982520400588 ثبت و براى روز 97/2/16 ساعت 16:30 عصر وقت رسيدگى تعيين گرديده است.و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد 
خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود
 دبير شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- ابوذر شكرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى رحمت حيدرى نجفى 
شماره ابالغنامه:9610102521504093 شماره بايگانى 960491 خواهان محمد تكيه اى  دادخواستى به طرفيت خوانده فوق به خواسته مطالبه 
وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609982521500490  شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 97/2/15 ســاعت 18 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رســيدگى در حاضر گردد. قن خيابان ايستگاه راه آهن مجتمع 

شوراى حل اختالف طبقه اول شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم 
مسئول دفتر شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – محسن نجف پور

آگهى ابالغ تبادل لوايح 
شــماره درخواست 9610462523300139 شماره پرونده 9609982523300752 شــماره بايگانى 960758 تجديدنظرخواه حسين سليمانى 
متين تجديدنظرخوانده احسان آغاز تجديدنظرخواسته اعتراض به دادنامه شماره 9609972523301732 در تاريخ 1396/12/9 تجديدنظرخواه فوق 
دادخواســتى به طرفيت تجديدنظرخوانده فوق به خواسته تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره 9609972523301732 مورخه 1396/11/21 صادره 
از شــعبه 33 به دفتر شــعبه تقديم كه به شماره 960588 و تاريخ 1396/8/9 ثبت و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان 
و موافقت شــورا مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند 
ظرف مدت 10 روز از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه 33 واقع در شهرستان قم – خيابان 

ايستگاه راه آهن – مجتمع شوراى حل اختالف استان قم مراجعه نمايد. 
دفتر شعبه 33 شوراى حل اختالف قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى على صفرى
شماره ابالغنامه:9610102521304354 شماره بايگانى 960515 خواهان سعيد اعتدالى دادخواستى به طرفيت خوانده فوق به خواسته مطالبه 
وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609982521300515  شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم ثبت و وقت 
رسيدگى مورخ 97/2/5 ساعت 16 عصرتعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رســيدگى در حاضر گردد. قن خيابان ايستگاه راه آهن مجتمع 

شوراى حل اختالف طبقه سوم شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم 
 مسئول دفتر شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – داود فتوتى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سعيد البرزيان مقدم
شــماره ابالغنامه:9610102521504499 شــماره بايگانى 960436 خواهان موســى نيك عهد  دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق به خواسته 
مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609982521500435  شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم ثبت 
و وقت رســيدگى مورخ 1397/2/9 ســاعت 18 صبح تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رسيدگى در حاضر گردد. قن خيابان ايستگاه راه 

آهن مجتمع شوراى حل اختالف طبقه اول شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم 
مسئول دفتر شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – محسن نجف پور


