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اخبار
تا پایان مهرماه 97

 176هزار نفر تسهیالت ازدواج از
بانک ملی دریافت کردند
 176از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه
بیش از  176هزار نفر تسهیالت ازدواج از بانک
ملی ایران دریافت کردند.
حمایت از جوانان و تسهیل امر ازدواج
با پرداخت تسهیالت قرض الحسنه یکی از
محوری ترین سیاست های این بانک است
و در هفت ماه ابتدای سال جاری  176هزار
و  823نفر با  27هزار و  679میلیارد و 287
میلیون ریال تسهیالت ازدواج بانک ملی ایران
به خانه بخت رفتند.
بر اساس ابالغ بانک مرکزی ،تسهیالت
ازدواج از ابتدای سال جاری  15میلیون تومان
برای هر یک از زوجین با دوره بازپرداخت 60
ماهه و نرخ کارمزد چهار درصد است.

مدیرعامل بانک صادرات:

مشکلی برای
حوال ه ارزی نداریم

بانک صادرات تاکنون مشکل خاصی بابت
انجام حوالههای ارزی وجود نداشته است و تا
زمانی که امکان استفاده از سامانه پیامرسانی
مالی وجود داشته باشد ،حواله ارزی هم انجام
میشود.
حجتالله صیدی ،مدیر عامل بانک
صادرات درخصوص روند اجرای تبصره 5
قانون بودجه سال  97که براساس آن تا
سقف  100هزار میلیارد تومان از بدهیهای
پیمانکاران ،دولت ،شرکتهای دولتی،
شرکتهای عمومی ،بانکها و بانک مرکزی،
تهاتر میشود ،گفت  :فرمهایی به بانک داده
شده است که پیمانکاران و سایر بدهکاران به
بانک آن فرمها را پر میکنند و پس از بررسی
و تایید نهایی ،مجموع بدهیها در قالب
اوراق اسناد خزانه منتشر میشود.

صباغی عضو هیعت مدیره پست بانک

پست بانک ایران در طراحی
خدمات بانکی به نیازهای روز
جامعه توجه دارد

غالمحسین صباغی عضو هیأت مدیره پست
بانک ایران در مراسم تکریم و معارفه رئیس
اداره کل بازاریابی این بانک گفت :این بانک
در طراحی خدمات جدید بانکی به نیازهای روز
جامعه توجه دارد.
به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران:
صباغی افزود :درراستای تحقق برنامه ایران
الکترونیک و توسعه خدمات غیرحضوری،
رویکرد سیاست های بازاریابی و طراحی
محصول در این بانک به سمت خدمات نوین
مبتنی بر فناوری است و تالش می کنیم
باجههای روستایی از محل مراجعه مردم
به محل پشتیبانی خدمات الکترونیک بانکی
تبدیل شوند.

بازاروسرمایه
اخبار

همه اعضای جامعه باید از این یارانه بهرهمند شوند

نیمی از یارانه بنزین در باک خودروهای سه دهک ثروتمند
به گزارش ایرنا ،ایران یکی از بزرگترین
توزیعکنندگان یارانه سوخت و بنزین در دنیاست
بهطوری که بر اساس گزارشها ،یارانه پنهانی که برای
بنزین پرداخت میشود روزانه به  35میلیون دالر و
سالیانه به بیش از  12.5میلیارد دالر میرسد .البته در
صورت ورود یک میلیون و  500هزار دستگاه خودرو
جدید به جادههای کشور در سال آینده ،میزان یارانه
پنهان پرداختی به بنزین به روزانه  45میلیون لیتر و
سالیانه به حدود  16.5میلیارد دالر افزایش خواهد
یافت .استفاده بهینه از سوخت ،توزیع عادالنه یارانهها
و کاهش میزان مصرف سوخت از موضوعاتی است
که بارها در برنامهها و اسناد باالدستی مورد توجه قرار
گرفته است بهطوری که در بند  29سند الگوی پایه
اسالمی ایرانی پیشرفت نیز بر لزوم مدیریت مصرف و
کاهش مصرف انرژی تاکید شده است.
توزیع ناعادالنه یارانه سوخت
توزیع حجم باالی یارانه سوخت و بنزین با هدف
توزیع عدالت و بهرهمندی همگانی از سوخت ارزان
انجام میشود اما بررسیها نشان دهنده انحراف در
دستیابی به اهداف مورد نظر است .یارانه به  2نوع
تقسیم میشود؛ یارانه مستقیم ،به صورت نقدی به
افراد پرداخت میشود اما یارانه پنهان ،به صورت غیر
نقدی و بدون اینکه به مردم اعالم شود برای تامین
کاالهای مختلف مانند بنزین ،توسط دولت هزینه
ع روند توزیع یارانه پنهان بنزین و سایر
میشود .در واق 
انواع سوخت به گونهای است که به جای قشرهای
کمبرخوردار و دهکهای پایین جامعه ،گروههای مرفه
و ثروتمند از این یارانه سودمند شدهاند .اقتصاددانان
جمعیت هر جامعهای را به لحاظ درآمد و مصرف به
 10رتبه تقسیمبندی میکنند و هر یک از این رتبهها
را دهک مینامند .دهک اول نشاندهنده  10درصد
از خانوارهایی است که کمترین هزینه سالیانه را
داشتهاند .بنابراین میتوان گفت این دسته از خانوارها
جزو فقیرترین قشرهای جامعه محسوب میشوند .در
نقطه مقابل ،دهک دهم 10،درصد از خانوارهایی
را نشان میدهد که بیشترین مبلغ را صرف هزینه
سالیانه خود کردهاند ،که این دسته از خانوارها از
مرفهترین افراد به شمار میروند.
سود بیش از  5هزار تومانی با مصرف هر لیتر
بنزین
بر اساس شیوه فعلی توزیع یارانه بنزین،
خانوادههای مرفهی که چند خودرو دارند از  38سنت

شیوه کنونی پرداخت یارانه بنزین مصداق بیعدالتی به شمار میرود به طوری که اقشار ثروتمند و مرفه که دارای بیشترین خودرو هستند باالترین سود
را برده و اقشار فقیر ،نیازمند و یا افرادی که به هر دلیلی تمایلی برای داشتن خودرو ندارند ،کمترین بهره را از این یارانه میبرند.

استفاده بهینه از
سوخت ،توزیع
عادالنهیاران هها
و کاهش میزان
مصرف سوخت
از موضوعاتی
است که بارها در
برنامهها و اسناد
باالدستی مورد
توجه قرار گرفته
است
(بر مبنای نرخ دالر  14هزار تومانی در زمان تنظیم
گزارش) که به صورت یارانه پنهان برای هر لیتر بنزین
توسط دولت پرداخت میشود ،بهره میگیرند و افراد
فقیر و نیازمند که خودرو ندارند ،هیچ سود و عایدی از
این یارانه نخواند داشت .با احتساب یارانه پنهان 38
سنتی برای یک لیتر با مصرف هر لیتر بنزین معادل
پنج هزار و  320تومان عاید مالک خودرو میشود.
بنابراین در صورت مصرف روزانه  10لیتر بنزین توسط
خودرو ،دارندگان آنها معادل  53هزار و  200تومان
در روز از یارانه بنزین بهرهمند میشوند .این در حالی
است که آنها برای سوختگیری  10لیتر بنزین فقط
 10هزار تومان پول پرداخت کردهاند .در این میان،
فقیران یا افرادی که به هر دلیلی فاقد خودرواند
از این یارانه بیبهره میمانند و به عنوان بازندگان
اصلی بازی یارانه سوخت محسوب میشوند .در
واقع ،دهکهای مرفهی که گاهی چندین خودرو
دارند ،برندگان اصلی شیوه فعلی توزیع یارانه بنزین
بهشمار میروند و بیشترین سود را دریافت میکنند

و افراد فقیر و فاقد خودرو سودی از این یارانه کسب
نمیکنند.
اختصاص نیمی از یارانه بنزین به  3دهک پردرآمد
جامعه
بر اساس گزارشها ،سه دهک ثروتمند و مرفه
جامعه ،به تنهایی نیمی از یارانه پنهان بنزین را به
خود اختصاص میدهند .بر این اساس ،مدیرعامل
شرکت بهینهسازی مصرف سوخت چندی پیش از
ک پردرآمد
اختصاص نیمی از یارانه بنزین به سه ده 
جامعه خبر داده و گفته بود :اگر روند مصرف به
همین شکل ادامه یابد در چند سال آینده ،بخش
عمد ه بودجه کشور باید به پرداخت یارانه سوخت
اختصاص یابد.
محسن دالویز تاکید کرد پرداخت ارقام هنگفت
به عنوان یارانه بنزین که نیمی از آن به دهکهای
ثروتمند جامعه اختصاص مییابد و همینطور قاچاق
بنزین با قیمت یارانهای ،هر دو از نمودهای بیعدالتی
است.

وی افزود :بیشک اگر برای مردم تبیین شود که
ن چگونه در ترویج این بیعدالتی
قیمت کنونی بنزی 
ی سوخت
نقش داشته است ،در اصالح قیمتگذار 
همراهی خواهند کرد و از این چالش که تبعات
منفی آن رو به افزایش است ،عبور میکنیم .البته
باید توجه داشت که مرفهان به عنوان تنها برندگان
یارانه بنزین بهشمار نمیروند ،قاچاقچیان بنزین نیز
روزانه حدود 10میلیون لیتر بنزین را به کشورهای
همسایه قاچاق میکنند و سود سرشاری از شیوه
فعلی توزیع یارانه به جیب میزنند .بیعدالتی
موجود در شیوه کنونی توزیع یارانه سوخت باعث
شده است پیشنهادهایی برای تغییر این رویه ارائه
شود که از جمله آنها میتوان به پرداخت یارانه
مستقیم به جای یارانه پنهان و همچنین اختصاص
اعتبار برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی
اشاره کرد تا بدین ترتیب همه اعضای جامعه به
ویژه دهکهای پایین و افراد فاقد خودرو نیز از این
یارانه بهرهمند شوند.

کمک جبرانی دولت به کارگران نقدی نیست
یک کارشناس حوزه کار با بیان این که کمک جبرانی دولت به
کارگران نقدی نبوده و در قالب بستههای حمایت غذایی خواهد بود،
احتمال افزایش مجدد دستمزد کارگران در شورای عالی کار را منتفی
دانست .به گزارش ایسنا ،حمید حاج اسماعیلی درباره طرح واریز
کمک خرجی دولت به کارکنان و بازنشستگان و پیشبینی جامعه
کارگری در این طرح ،اظهار کرد :معتقدم که این طرح برای کارکنان
دولت به اجرا در خواهد آمد و موضوع افزایش مزد کارگران و یا
ترمیم آن مکانیسم خاص خود را دارد که قانونگذار پیشبینی کرده
و از مجرای شورای عالی کار دنبال میشود ،اما معتقدم که تقویت
معیشت کارگران در قالب افزایش مزد نخواهد بود و کمک دولت در

بنگاهها
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات از تشکیل سپر دفاع از صادرات در
مقابل ریسک های تحریم خبر داد و گفت :کارمزد پوشش ریسک برای
صادرکنندگان عراق و افغانستان یک درصد شد.
سیدکمال سیدعلی در یک نشست خبری با خبرنگاران گفت :از روز
گذشته که تحریم رسما شروع شده و صندوق سپر دفاعی است که به عنوان
مدافع صادرکنندگان بوده و ریسک را پوشش خواهد داد؛ این در حالی است
که نفت و نقل و انتقاالت بانکی از سوی آمریکا مورد تاکید است ،اگرچه
هشت کشور نیز معاف شدند اما در این حالت صندوق ضمانت صادرات می
تواند ریسک را پوشش دهد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود :محصوالت پتروشیمی،
خشکبار و کاالی ایرانی در دنیا فروخته می شود؛ این در حالی است که
وظیفه داریم پوشش ریسک صادرکنندگان را قویتر کنیم.
وی تصریح کرد :تامین مالی و پوشش ریسک دو بال صادرکنندگان در
مسیر صادرات هستند و بنابراین صندوق های ضمانت صادرات دنیا وظیفه
این را دارند که صادرکننده بتواند با اتکا به موسسات پوشش ریسک دهند.
سیدعلی گفت :امسال تراز تجاری کشور ٥میلیارد دالر مثبت خواهد شد؛
بنابراین اتفاقات تحریم نرخ ارز را باال برد و واردات را کم و صادرات را بیشتر
کرد؛ البته مشکالت مختلفی بر جامعه اعمال شده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه جنگ اقتصادی ابزار
خود را دارد و می خواهیم ریسک صادرات را در بازارها کاهش دهیم ،تصریح

سند سواری  131رنگ سفید روغنی مدل  1390به شماره پالک 938-93ب 44به
شماره موتور  4027288و شماره شاسی s341229089104به نام اشرف رضایی مفقود
وفاقداعتبارمیباشد.
دادنامه ....پرونده کالسه  ۹۷۰۹۹۸۷۴۳۱۰۰۰۱۶۳شعبه دهم شورای حل اختالف
شهرستان یاسوج تصمیم نهایی شماره  ... ۹۷۰۹۹۷۷۴۳۱۰۰۰۲۹۸خواهان  ..اقای محمد
حکیم فرزند امید به نشانی استان کهگیلویه و بویر احمد  .شهرستان بویر احمد شهر
یاسوج امامت  ۲۳پالک  .. ۵۳خواندگان  ..۱ ..اقای تراج علی احمدی فرزند حسین به
نشانی مجهول المکان  ..۲..اقای عیسی ارچین فرزندصفر به نشانی استان کهگیلویه و
بویر احمد شهرستان بویر احمد شهر یاسوج  .بلوار عدل  ..خواسته  ...الزام به تنظیم
سند خودرو  ....به نام خدا به تاریخ  ۹۷.۵.۱۴در وقت فوق العاده شعبه دهم شورای حل
اختالف حوزه قضایی یاسوج با حضور قاضی شورا تشکیل است پرونده شماره ۹۷۰۱۷۰
از دفتر شورا واصل و تحت نظر قرار گرفت  .با بررسی محتویات پرونده و با توجه به

قالب بستههای حمایت غذایی است .طبعا با توجه به عدم افزایش
حقوق و دستمزدها در شرایط کنونی انتظار داریم که دولت جدا از
بستههای غذایی که برای همه اقشار و دهکها درنظر گرفته است
بهطور جداگانه برای کارگران در چند نوبت این بستهها را اختصاص
بدهد چون قدرت خرید کارگران از ابتدای سال تاکنون به شدت پایین
آمده است .تردید دارم که دولت از طریق مکانیسمهای افزایش مزد
بتواند افت قدرت خرید و فاصله بین دستمزد کارگران و تورم موجود
را جبران کند و افزایش مزد را به شکل نقدی انجام دهد ،لذا کمک
جبرانی دولت به کارگران در قالب بستههای حمایت غذایی خواهد
بود که معتقدم باید بهطور ویژه و جدا از بستههایی باشد که برای

دهکهای پایین جامعه پیشبینی کرده است .حاج اسماعیلی تشکیل
جلسه شورای عالی کار در هفته جاری را که پیشتر وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی در دیدار با تشکلهای کارگری و کارفرمایی خبر داده
بود ،بعید دانست و گفت :این جلسه احتماال هفته آینده برگزار شود
ولی بعید میدانم که افزایش مجدد دستمزد کارگران در شرایط کنونی
از طریق شورای عالی کار اتفاق بیفتد چون با واکنش کارفرمایان
مواجه خواهد شد .هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور« ،پرداخت کمک
جبرانی به کارکنان دولت و مستمریبگیران صندوقهای بازنشستگی
کشوری و لشکری» را به تصویب رسانده است.

مدیر دفتر حراست بیمه دانا تشریح کرد

نقش پدافند غیرعامل در حفاظت
از صنعت بیمه

مدیر دفتر حراست بیمه دانا ،یکی از
وظایف مهم پدافند غیرعامل در شرکتهای
بیمه را حفظ و صیانت از سایتها و امکانات
الکترونیکی دانست .به گزارش روابط عمومی
بیمه دانا ،سیداصغر دفین دبیر کمیته پدافند
غیرعامل این شرکت در گفتوگویی اعالم
کرد :پدافند غیرعامل ،مجموعه اقداماتی است
که قبل از بروز خطر انجام میگیرد و هنگام
اتفاق هرگونه تهدید طبیعی و غیرطبیعی
موجب کاهشآسیبپذیری نیروی انسانی،
ساختمانها ،تاسیسات ،تجهیزات ،اسناد و
شریانهای حیاتی یک کشور میشود.

فراخوان رویداد استارت آپی
بانک کشاورزی
بانک کشاورزی ،تنها بانک تخصصی کشور در
بخش کشاورزی و با شبکه متنوع و گستردهای
از مشتریان در سراسر کشور با برگزاری
گردهمایی استارت آپ های فین تک و کشاورزی
از ظرفیتهای جذاب موجود در استارت آپ ها
و شرکتهای دانش بنیان باهدف خلق ارزش
افزوده برای کلیه ذینفعان خود بهره برداری
خواهد کرد .در این رویداد بانک کشاورزی ،شبکه
گسترده مشتریان اعم از کشاورزان خرد و کالن
و سرمایه و دانش و تجریه عمیق کارشناسان در
بخش کشاورزی و بانکداری را با برترین استارت
آپ های فعال در بخش کشاورزی و فینتک در
سراسر کشور به اشتراک می گذارد.

در نمایشگاه کانمین  2018عنوان شد

صادرات توجیه دارد

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در نمایشگاه
کانمین  2018اعالم کرد :عمده اکتشافات معدنی
در ایران سطحی بوده است و انتظار می رود
سازمان هایی همچون زمین شناسی و ایمیدرو
اکتشافات عمیق را جدی بگیرند .رضا رحمانی
ادامه داد :قصد داریم معادن بزرگ مقیاس
تعریف کنیم .موضوعی که دردهه های اخیر
شاهد آن نبودیم.

نشست هم اندیشی مدیران بانک
ملی و شرکت بیمه نوین
نشست هم اندیشی مدیران بانک ملی ایران
و شرکت بیمه نوین به میزبانی اداره امور شعب
استان خوزستان برگزار شد .نشست هماندیشی
مدیران بانک ملی ایران و شرکت بیمه نوین
در اهواز اولین نشست استانی هم اندیشی و
بررسی مسائل جاری بخش درمان کارکنان
بانک ملی ایران با حضور حبیب الله رشید ارده
معاون منابع انسانیبانک و کریم خان زند مدیر
عامل شرکت بیمه نوین به میزبانی اداره امور
شعب استان خوزستان برگزار شد.

سیدعلیخبرداد

صندوق ضمانت سپردفاعی صادرات کنندگان در شرایط تحریم
کرد :بر این اساس کارمزد را به نحو خوبی توسط دولت کاهش داده و برای
عراق یک درصد و برای افغانستان نیز یک درصد است که میانگین حق بیمه
برای صادرکنندگان ٠.٦٧درصد است.
سیدعلی با بیان اینکه سقف اعتباری مشتریان متفاوت بوده و بر اساس
اعتبارات خریداران آن ،نرخ های متفاوت دارند ،خاطرنشان کرد :ضوابط
ریسک سازمان همکاری های اروپاییدر پوشش ریسک مورد نظر قرار می
گیرد و پرتفوی صندوق به نفع پوشش های اعتبار شرایط خوبی دارد ،قرارداد
اتکایی با بزرگترین بیمه گر دنیا بستیم و بعد از عید این قرارداد تنفیذ شد ولی
با تحریم قرارداد معلق مانده است ،این در حالی است که یکی از سپرهای
مبارزه با تحریم ،امضای قرارداد اتکایی با همتایان است و ضمانتنامه های ما
جایگزین ضمانت حسن انجام کار بانکی می شود.
وی افزود :تعامل موثر با سیستم بانکی برای تامین مالی صادرات در دستور
کار است .ضمن اینکه در سال  ٩٧قرار است مجموع پوشش های صندوق
بیش از دو میلیارد دالر شود.
سیدعلی با بیان اینکه بانکها باید گشایش اعتبار انجام دهند بعد ما ریسک
را پوشش دهیم ،تصریح کرد :گروه ریسک کشوری در اتحادیه بِرن در دو
مرحله مطرح شد؛ اما در ژانویه که جلسه برگزار می شود امیدواریم رتبه
ریسک ما کاهش یابد.
وی افزود :تاسیس شعبه ما در عراق در دستور کار است و بنابراین اگر در
مجمع عمومی ما مصوب شده و در هیات وزیران به تصویب برسد این شعبه

نظریه مشورتی اعضای شورا و با استعانت از خداوند سبحان ختم رسیدگی اعالم و به
شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم میگردد ..رای قاضی شورا  ...در خصوص دادخواست
اقای محمد حکیم به طرفیت اقایان  ..۱ ..تراج علی احمدی  ...۲عیسی ارچین به خواسته
الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودروی پراید به شماره انتظامی ۳۳ص ۷۹۸
ایران  ۴۹با توجه به مجموع محتویات پرونده و دادخواست خواهان و اظهارات وی در
جلسه رسیدگی شورا و با توجه به پاسخ استعالم از اداره راهنمایی و رانندگی به شماره
 ۳۱۱۳۳.۱۳.۱۰۰۲۸که حکایت از مالکیت خوانده ردیف اول نسبت به خودروی مورد
اختالف دارد و با توجه به مبایعه نامه مورخه  ۹۲.۶.۶فی مابین طرفین خواهان و خوانده
ردیف دوم نظر به اینکه از ناحیه خوانده دفاع موثری در قبال دعوی خواهان بعمل
نیامده و با عنایت به نظریه مشورتی اعضای شورا به شرح صورت جلسه مورخه ۹۷.۵.۱۴
لذا با احراز و قوع عقد بیع فی مابین طرفین و احراز صحت ان دعوی خواهان وارد
تشخیص و مستندا به ماده  ۹قانون شورا های حل اختالف و مواد  .۲۱۹ .۱۰و  .۲۲۰و۲۱۳
قانون مدنی و ماده  ۱۹۸قانون ائین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به حضور در احد

ایجاد خواهد شد .به هر حال امروز صادرات یک اجبار است
خسروتاج :صندوق ضمانت صادرات خالءهای بانکی را جبران کند
س سازمان توسعه تجارت گفت :صندوق ضمانت صادرات می تواند با
رئی 
صدور ضمانت نامه ها و بیمه نامه ها  ،خالء های بانکی ناشی از تحریم ها را
تاحدود زیادی جبران کند.
قدردانی از برخی صادرکنندگان که در

مجتبی خسروتاج در مراسم
محل صندوق ضمانت صادرات برگزار شد ،با بیان اینکه باید در حمایت از
صادرات ،مدیریت یکپارچه داشته باشیم گفت :صندوق ضمانت صادرات
می تواند بسیاری از محدودیت ها و خطرهایی که صادرکنندگان با آن مواجه
هستند پوشش دهد که این کار می تواند با همکاری با سازمان های مشابه
خارجی با توان بیشتری انجام شود.
وی با بیان اینکه  10هزار فعال صادراتی در کشور داریم گفت :با این حال
80درصد صادرات با  500شرکت انجام می دهند وخیلی از شرکت های
کوچک و متوسط از خدمات صندوق ضمانت صادرات اطالعی ندارند که باید
در این زمینه اطالع رسانی شود.
خسروتاجبا اشاره به رشد  54درصدی صادرات به عراق در  7ماهه امسال
گفت :ایجاد دفتر صندوق ضمانت صادرات در این کشور ضروری است.
س کنفدراسیون صادرات نیز با اشاره به
ش محمد الهوتی رئی 
بنابراین گزار 
رشد  13.5درصدی صادرات در  7ماهه امسال گفت :با ادامه سیاست هایی
که در شش ماه گذشته داشته ایم و ذیل قوانین و بخشنامه های متنوع

از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال رسمی خودرو ی پراید به شماره اتتظامی ۳۳
ص  ۷۹۸ایران  ۴۹به نام خواهان صادر و اعالم میگردد و نسبت به خوانده ردیف دوم
به لحاظ استرداد خواهان بر اساس بند ب ماده  ۱۰۷قانون اخیر الذکر قرار رد دعوی
خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره درشق اول غیابی و ظرف مدت  ۲۰روز پس از
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مدت  ۲۰روز پس از ان قابل تجدید نظر در
دادگاه عمومی حقوقی یاسوج می باشد  ...و درشق دوم حضوری و ظرف مهلت  ۲۰روز از
ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم بدوی شهرستان بویر احمد است  ...منوچهر محمد زاده
 ..قاضی شورای حل اختالف شعبه دهم یاسوج
خواهان رونوشت حصر وراثت .علی سنجیده فرزند فرهاد به شرح دادخواست
تقدیمی ثبت شده به کالسه  ۹۷۰۹۹۸۷۴۳۰۳۰۰۶۸۵از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرهاد سنجیده در اقامتگاه دائمی
خود مورخ  ۱۳۹۴.۴.۱۷بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است

برای صادرکنندگان مشکل ایجاد خواهد شد و صادرات به میزان مطلوب
نخواهد بود.
ک شبه صادرات به برخی کاالها بدون توجه به
وی گفـت :ممنوعیت ی 
تعهدات صادراتی به ضرر صادرکنندگان است .
الهوتی گفت :ما نیز معتقدیم ارز صادراتی باید به چرخه اقتصاد بازگردد اما
ب ه روش های فعلی انتقاد داریم و باید اصالح شود.
در این مراسم برخی صادرکنندگان نمونه که بیشترین فعالیت را با صندوق
ضمانت صادرات داشته اند با اهدای لوح و جوایز صادراتی قدردانیشدند

به  .. ۱...مهرداد سنجیده فرزند فرهاد به ش ش  ۱۰۹فرزند  ..۲ ....فرزاد سنجیده فر زند
فرهاد به ش ش  ۵۳فرزند  ..۳..علی سنجیده فرزند فرهاد به ش ش  ۴۶فر زند ...۴...
مریم سنجیده فرزند فرهاد به ش ش  ۴۲۲۱۰۶۴۶۶۹فرزند  ..۵ ...توران سنجیده فرزند
فرهاد به ش ش  ۳فرزند  ..۶...زیبا سنجیده فرزند فرهاد به ش ش  ۱۷۱فرزند  ..۷...افرین
سنجیده فرزند فرهاد به ش ش  ۱۰۸فرزند  ..۸...ناز پری وهاب پور فرزند اال کرم به ش
ش  ۱۷۸همسر  .....اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور یک نوبت اگهی
میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشد از
تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد ..
مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهر یاسوج  ...راضیه خرام
سند سواری سمند LXرنگ سفید مدل ۹۱به شماره پالک٧٨ه_  ٩٤٧ايران  ٦٣و
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