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 د ر جلسات صالح آباد ی با مراجع عظام چه گذشت؟ 

اضافهشد نناظرانشرعیبهساختاربانکها
رئی��س ک��ل بانک مرک��زی روز پنجشنبه د ر سفر به قم با مراجع 
عظام د ید ار کرد  که اضافه شد ن ناظران شرعی به ساختار بانک ها 
و اهتمام جد ی نظام بانکی د ر توسعه بانکد اری اسالمی از جمله 

موضوعات مهم مطرح شد ه د ر این د ید ارها بود .
 ب��ه گ��زارش تجارت به نق��ل از روابط عمومی بانک تجارت، روز 
پنجشنب��ه عل��ی صالح آباد ی د ر سفر به قم به د ید ار مراجع عظام 
رفت و د ر جمع اعضای »کارگروه تخصصی فقهی بانک مرکزی« 
د ر قم اعالم کرد  که تحول نظام بانکی بر اساس تطبیق با اصول 
فقهی و ش��رعی د ر این د وره با جد یت پیگیری می ش��ود  و د ر این 
راستا و د ر مرحله نخست، حوزه نظارت بانک مرکزی موظف شد ه 
است عملکرد  بانک ها د ر اجرای اصول شرعی را د ر قالب فرم های 

مشخص به طور مستمر مورد  بررسی قرار د هد .
  همچنی��ن، طب��ق گفته رئیس ک��ل بانک مرکزی قرار است که 
ناظران شرعی د ر کمیته تطبیق بانک ها به منظور اجرا و نظارت 
بر مصوبات ش��ورای فقهی د ر این ش��ورا اضافه ش��وند  و د ر همین 
راستا فهرست افراد ی که توسط ش��ورای فقهی احراز صالحیت 

شوند  د ر اختیار بانک ها قرار خواهد  گرفت.
 از د یگ��ر نکات��ی ک��ه صالح آب��اد ی د ر این سفر د ر راستای توسعه 
بانک��د اری اسالمی تاکید  کرد ، ض��رورت آموزش ضوابط فقهی 
و ش��رعی د ر حوزه بانکی به مد یران ارش��د  و تمام پرسنل ش��بکه 
بانکی بود .  د ر د ید ار رئیس کل بانک مرکزی با آیت اهلل العظمی 
نوری همد انی،  آیت اهلل العظمی جعفر سبحانی، آیت اهلل العظمی 

جواد ی آملی و آیت اهلل العظمی علوی گرگانی، مراجع نظام به بیان 
ابع��اد  مختل��ف چگونگی تحقق بانکد اری اسالمی و سایر مسائل 

اقتصاد ی پرد اختند . 

 � توصیه های اقتصاد ی مراجع نظام
 کم��ک گست��رش ابزارهای مبتنی ب��ر عقود  اسالمی به تسهیل 
کسب وکاره��ا، هد ای��ت سرمایه های مرد م به سمت فعالیت های 

مولد  اقتصاد ی اعم از بخش کشاورزی، صنعت، صاد رات و وارد ات 
از جمله موضوعات اقتصاد ی مهم مطرح ش��د ه از سوی آیت اهلل 

نوری همد انی بود . 
 همچنین، این مرجع تقلید  خواستار تقویت ارزش پول ملی ش��د  
و گف��ت: کنت��رل ت��ورم امری بسیار مهم است و باید  تالش کرد  تا 
با به کارگیری سیاست های مناسب به برطرف ش��د ن مشکالت 

معیشتی مرد م کمک کرد . 
 آیت اهلل العظمی جعفر سبحانی نیز بر گسترش بانکد اری اسالمی 
تاکی��د  ک��رد  و از بانک ها خواست که امانتد ار بانکد اری اسالمی و 
ضواب��ط و قواع��د  آن، امان��ت د ار سرمایه ه��ا و حافظ منافع مرد م 

باشند . 
  ع��الوه ب��ر ای��ن، آی��ت اهلل العظمی جواد ی آملی نیز ضمن تاکید  
براینکه اقتصاد  و حمایت عملی از تولید  د ر شرایط کنونی، حرف 
اول کشور را می زند ، یکی از کارهای اصلی بانک مرکزی را کوتاه 
کرد ن د ست قانون د انانی که قانون را د ور می زنند  از ذخایر بانک 
مرکزی برشمرد .  از سوی د یگر، آیت اهلل العظمی علوی گرگانی د ر 
د ید ار و گفت وگو با رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت ساماند هی 
سود  بانکی و موضوع د یرکرد های ناشی از آن تاکید  کرد  و گفت: 
ان شااهلل د ر د وره جد ید  بانک مرکزی، این خواسته مراجع عظام 
تقلید  د ر حد  توان مد یران جد ید  برطرف شود .  د ر نهایت، تسهیل 
ش��رایط اقتصاد ی و کسب وکار برای مرد م از سوی مراجع عظام 

مورد  تاکید  قرار گرفت.  

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

 عزم راسخ بانک مسکن د ر اجرای ۵ فرمان رئیس جمهورتند یس زرین جایزه ملی مد یریت مالی ایران به بانک تجارت تعلق گرفت
بانک تجارت برای چند مین سال پیاپی، موفق به د ریافت تند یس زرین جایزه ملی 
مد یریت مالی ایران شد .   به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک تجارت 
د وازد همین د وره جایزه ملی مد یریت مالی ایران با حضور سید  شمس الد ین حسینی، 
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید  و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، 
هاد ی قوامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصاد ی د ارایی و جمعی از 
مسئوالن کشوری، مد یران شرکت ها ، اساتید  د انشگاه و روسای اد ارات معاونت امور 
مالی بانک د ر مرکز همایش های بین المللی اجالس سران، برگزار شد . د ر این د وره 

با اعالم نتایج ارزیابی ها توسط کمیته د اوران، بانک تجارت با توجه به شفافیت مالی برای چند ین د وره حائز امتیاز الزم 
برای د ریافت تند یس زرین، بعنوان باالترین سطح جایزه معرفی شد . جایزه ملی مد یریت مالی ایران که از سال 1۳89 
هرساله برگزار می شود ، بسترساز بهبود  و ارتقای سطح مد یریت مالی و اقتصاد ی د ر شرکت ها و سازمان های شرکت 
کنند ه است. حمایت مد یریت مالی حرفه ای د ر مسیر د ستیابی به جایگاه واقعی د ر شرکت ها و سازمان ها، تشویق و 
ترغیب شرکت ها برای انجام خود ارزیابی و شناخت نقاط قوت و ضعف و زمینه های بهبود ، ایجاد  فضای رقابتی مناسب 
و حرفه ای شرکت ها و سازمان های ایرانی، تعریف راهبرد ی از مد یریت مالی و اقتصاد ی سازمان برای د ستیابی به 

اهد اف استراتژیک، معرفی و قد رد انی از شرکت ها و ...  از جمله اهد اف برگزاری این روید اد  است.

مد یرعامل بانک مسکن به آغاز اجرای فرامین ریاست جمهوری د ر بانک مسکن 
اشاره کرد  و گفت: موارد  مطرح شد ه د ر د ید ار رئیس جمهور با مد یران بانکی کشور 
بالفاصله پس از جلسه د ر بانک مسکن آغاز شد ه است.   به گزارش تجارت به نقل 
از روابط عمومی بانک تجارت ، محمود  شایان مد یر عامل بانک مسکن با اعالم خبر 
آغاز اجرای ۵ فرمان رئیس جمهور به نظام بانکی کشور د ر بانک مسکن، به تشریح 
جزئیات برنامه ها و عزم راسخ این بانک برای اجرای این فرامین اشاره کرد .  وی با 
بیان اینکه فرمان ۵ ماد ه ای رئیس جمهور برای نظام بانکی کشور فصل الخطاب 

است، عنوان کرد : د ر همین زمینه به کلیه مد یران و معاونین بانک مسکن اعالم کرد یم که د ر اجرای هرچه بهتر و 
سریعتر این د ستورات برنامه ریزی الزم را د اشته باشند  و بنا د اریم د ر کوتاه ترین زمان ممکن بند  به بند  این فرمان ۵ 
ماد ه ای را عملیاتی کنیم.  شایان همچنین از تشکیل کمیته ای برای تسریع د ر فرآیند  اجرای این د ستورات خبر د اد  
و گفت: به منظور رصد  و نظارت بر اجرای د قیق ۵ فرمان رئیس جمهور محترم، مد یران استان های بانک را مکلف 
کرد ه ایم که این کمیته را د ر استان های خود  نیز تشکیل شد ه و گزارش عملکرد  آن نیز ارائه شود . مد یر عامل بانک 
مسکن به آغاز اجرای فرامین ریاست جمهوری د ر بانک مسکن نیز اش��اره کرد  و افزود : موارد  مطرح ش��د ه د ر د ید ار 

رئیس جمهور با مد یران بانکی کشور بالفاصله پس از جلسه د ر بانک مسکن آغاز شد ه است.

   کمک به اقتصاد  اقشار مختلف جامعه
 با کارت های اعتباری بانک ملی ایران

ت��ا پای��ان آذرماه امسال بالغ ب��ر 17۳ هزار و 168 میلیارد  ریال 
اعتب��ار د ر قال��ب کارت های اعتباری بانک ملی ایران به اقشار 

مختلف جامعه تخصیص د اد ه شد ه است.
 به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک تجارت کارت 
اعتباری ابزاری برای خرید  غیرنقد ی، بد ون پرد اخت وجه نقد  
و تنها به اعتبار بانک است که بازپرد اخت مبلغ خرید  به صورت 
اقساط��ی ص��ورت م��ی گیرد  و این امکان را به خرید ار می د هد  
ت��ا نی��از خ��ود  را د ر لحظه برآورد ه کرد ه و پرد اخت مبلغ آن را با 

تاخیر قابل توجهی آغاز کند .
 خد م��ت کارت اعتباری براساس قانون بانکداری بدون ربا، 
دستورالعمل بانک مرکزی و بر مبنای عقد مرابحه ارائه ش��د ه 
تا مشت��ری بتوان��د  د��ر هر زمان و مکان بدون محدودیت، به 
پشتوانه اعتبار بان��ک ملی ایران آسود��ه خاطر خرید ک��رد ه و 

سپس اقساط آن را بپرد ازد .

آغاز به کار نمایشگاه مجازی کتاب تهران با 
حمایت بانک صاد رات ایران

د ومی��ن نمایشگ��اه مجازی کت��اب ته��ران د ر آستانه سالروز 
والد ت باسع��اد ت حض��رت فاطم��ه زه��را س��الم اهلل علیها، 
 از ام��روز د وم بهمن م��اه ب��ا حمای��ت بان��ک ص��اد رات ایران

 آغاز به کار کرد .
به گزارش اقتصاد آنالین، آیین گشایش این د وره از نمایشگاه 
ب��ا سخن��ان وید یویی محمد مهد ی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و 
ارشاد  اسالمی، با حضور یاسر احمد وند  معاون فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارش��اد  اسالمی، رمضان علی سبحانی فر مد یرعامل 
ش��رکت مل��ی پس��ت، علی رمضانی مد یرعام��ل خانه کتاب و 
اد بی��ات ای��ران و مهد ی اقبالی راد  مد ی��ر امور بانکد اری جامع 

بانک صاد رات ایران و اصحاب رسانه برگزار شد .
وزی��ر فرهنگ و ارش��اد  اسالمی د ر پی��ام وید ئویی خود  به این 
مراس��م ب��ا بیان اینکه یک��ی از برنامه های مهم د ولت مرد می، 
گست��رش فعالیت ه��ای عموم��ی و مرد م محور اس��ت، افزود : 
م��رد م را مهمتری��ن عامل تاثیرگذار د ر اعتالی فرهنگی کشور 

می د انیم.
محمد مهد ی اسماعیلی ماه بهمن را ماه پیروزی خون بر شمشیر 
و ی��اد آور پی��روزی انق��الب اسالمی عنوان ک��رد  و تاکید  کرد : 
جشن ه��ای مختل��ف پیروزی انق��الب اسالمی را د ر بهمن ماه 
ب��ا رعای��ت ش��یوه نامه  های بهد اش��تی د ر بخش های مختلف 

فرهنگی، هنری و سینمایی برگزار خواهیم کرد .

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور 
  حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراض��ي و ساختمان ه��اي فاق��د  سند  رسمي   آگه��ي موضوع ماد ه ۳ قانون و ماد ه 1۳ 
آئی��ن نام��ه قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتي و اراض��ي و ساختمان هاي فاقد  سند  
رسم��ي براب��ر راي ش��ماره 14۰۰6۰۳18۰۰1۰۰2۵76 مورخ  18. ۰9. 14۰۰ هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد  سند  رسمي 
مستق��ر د ر واح��د  ثبت��ي حوزه ملک ناحیه یک رش��ت تصرف��ات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم منیر د اد  به ش��ماره ش��ناسنامه 6۳۳ کد  ملی 2۵9۳۰6۵281 صاد ره 
 از رش��ت فرزن��د  حسی��ن د ر ش��شد انگ ی��ک قطعه زمین مشتمل ب��ر یک باب خانه 
ب��ه مساح��ت 48. 128 مترمرب��ع ب��ه ش��ماره پ��الک فرعی 1199 از پالک ش��ماره 
28۳8 فرع��ی از اصل��ی 28۳8 واق��ع د ر ک��وی ناصری��ه بخش 1 گی��الن حوزه ثبت 
مل��ک ناحی��ه ی��ک رش��ت به نام مالک رسم��ی اولیه سرد ار حاجت��ی مد ارایی ، احراز 
مالکی��ت متقاض��ی نسب��ت ب��ه ملک مورد  تقاض��ا و انتقال مل��ک از مالک رسمی به 
متقاض��ی مح��رز گرد ی��د ه است،ل��ذا به منظور اط��الع عموم مرات��ب د ر د ونوبت به 
 فاصله 1۵ روز آگهي مي ش��ود  د ر صورتي که اش��خاص نسبت به صد ور سند  مالکیت 
متقاضي اعتراضي د اشته باشند  مي توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهي به مد ت د و ماه 
اعتراض خود  را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مد ت یک ماه از تاریخ 
تسلی��م اعت��راض، د اد خواس��ت خود  را به مراجع قضایي تقد یم نمایند  بد یهي است د ر 
ص��ورت انقض��اي م��د ت مذکور و عد م وصول اعتراض طب��ق مقررات سند  مالکیت 

صاد ر خواهد  شد . م الف 28۰1
تاریخ انتشار نوبت اول: 18. 1۰. 14۰۰ تاریخ انتشار نوبت د وم: ۰۳. 11. 14۰۰

سید محمد  فرزانه شال_رئیس اد اره ثبت اسناد  و امالک ناحیه یک رشت
---------------------------------------------

آگه��ی موض��وع م��اد ه ۳ قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراض��ی و ساختمانهای 
فاقد  سند  رسمی

نظربه اینکه د ر اجرای قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  
رسم��ی برابر رای 14۰۰6۰۳1712۳۰۰2۳97- 14۰۰/1۰/22 تصرفات آقای بهزاد  
بریهیه  صاد ره از آباد ان فرزند  مهد ی د ارای کد ملی ش��ماره 1819896919 نسبت 
به یک باب ساختمان به مساحت 268/16 مترمربع د ر قسمتی از ش��شد انگ پالک 
ثبت��ی 262۵ د ر بخ��ش 2 اه��واز اخبار خروجی بنام  ش��رکت تعاونی مسکن کارکنان 
د اد گ��اه ه��ای عموم��ی ) مالک رسمی( منتهی بص��د ورای گرد ید ه  و لذا برابر ماد ه ۳ 

قان��ون مزب��ور مرات��ب د ر د و نوب��ت به فاصله پانزد ه روز جهت اطالع عموم آگهی می 
گرد د  تا هرشخص نسبت به تصرفات مفروزه  و مالکیت ایشان اعتراض د اشته باشد  
از تاری��خ انتش��ار نوب��ت اول ای��ن آگهی بمد ت د وماه اعتراض خود  را مستقیما به  اد اره 
ثبت و امالک اهواز تسلیم و رسید  د ریافت نمایند  و معترض مکلف است ظرف مد ت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست به مقامات قضایی تقد یم و گواهی تقد یم 
د اد خواس��ت اخ��ذ و ب��ه اد اره ثب��ت محل تحویل نماین��د . بد هی است د رصورت عد م 
وص��ول اعت��راض د ر موع��د  مقرر اد اره ثبت برابرمق��ررات اقد ام بصد ور سند  مالکیت 

خواهد  نمود . م/الف: ۵/2۰6۵ 
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰۰/11/۳ تاریخ انتشارنوبت د وم: 14۰۰/11/19

نصرت اهلل - رئیس اد اره ثبت اسناد  و امالک ناحیه د و اهواز
----------------------------------------------

آگه��ی موض��وع م��اد ه ۳ قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراض��ی و ساختمانهای 
فاقد  سند  رسمی

نظربه اینکه د ر اجرای قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  
رسم��ی برابر رای 14۰۰6۰۳1712۳۰۰2۳96- 14۰۰/1۰/22 تصرفات آقای احمد  
حیاوی  صاد ره از اهواز فرزند  عبد الحسین د ارای کد ملی شماره 17۵629۰۰4۰ نسبت 
به یک باب ساختمان به مساحت 272/۰7 مترمربع د ر قسمتی از ش��شد انگ پالک 
ثبت��ی 262۵ د ر بخ��ش 2 اه��واز اخبار خروجی بنام  ش��رکت تعاونی مسکن کارکنان 
د اد گ��اه ه��ای عموم��ی ) مالک رسمی( منتهی بص��د ورای گرد ید ه  و لذا برابر ماد ه ۳ 
قان��ون مزب��ور مرات��ب د ر د و نوب��ت به فاصله پانزد ه روز جهت اطالع عموم آگهی می 
گرد د  تا هرشخص نسبت به تصرفات مفروزه  و مالکیت ایشان اعتراض د اشته باشد  
از تاری��خ انتش��ار نوب��ت اول ای��ن آگهی بمد ت د وماه اعتراض خود  را مستقیما به  اد اره 
ثبت و امالک اهواز تسلیم و رسید  د ریافت نمایند  و معترض مکلف است ظرف مد ت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست به مقامات قضایی تقد یم و گواهی تقد یم 
د اد خواس��ت اخ��ذ و ب��ه اد اره ثب��ت محل تحویل نماین��د . بد هی است د رصورت عد م 
وص��ول اعت��راض د ر موع��د  مقرر اد اره ثبت برابرمق��ررات اقد ام بصد ور سند  مالکیت 

خواهد  نمود .  م/الف: ۵/2۰66 
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰۰/11/۳ تاریخ انتشارنوبت د وم: 14۰۰/11/19

نصرت اهلل  - رئیس اد اره ثبت اسناد  و امالک ناحیه د و اهواز
------------------------------------------

آگهی موضوع ماد ه ۳ قانون و ماد ه 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی شهرستان بهبهان
براب��ر رای ش��ماره 14۰۰6۰۳17۰۰7۰۰۰277۳هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی شهرستان 
بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم سید ه مینا حسینی سیاهی   فرزند  
سی��د  تق��ی به ش��ناسنامه 7۰67  وکد ملی 18616987۵۵ ص��اد ره از بهبهان  نسبت 
به ش��شد انگ یک باب ساختمان به مساحت 1۳/6۰  متر مربع د ر قسمتی از پالک 
۵7۳۵/۳۰۵  اصل��ی واق��ع د ر بخ��ش یک  بهبه��ان انتقال ملک  از مالک رسمی سید  
تقی و سید  یحیی و زهرا بیگم شهر تین حسینی سیاهی ورثه عبد اله   محرز گرد ید ه 
است. لذامشخصات متقاضی و ملک مورد  تقاضا به منظور اطالع عموم د ر د و نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت 
متقاضی اعتراضی د اش��ته باش��ند  می توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت د و 
م��اه اعت��راض خ��ود  را ب��ه این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید ،عرض حال ظرف مد ت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، د اد خواست خود  را به مرجع قضایی تقد یم نمایند . 
بد یه��ی اس��ت د ر ص��ورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض طبق مقررات 

سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد . م/الف: 8/۳87
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰۰/11/۰۳ تاریخ انتشار نوبت د وم : 14۰۰/11/18

احمد ی – سرپرست ثبت بهبهان
---------------------------------------------

 آگهی موضوع ماد ه ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند 

برابر آراء هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی منطقه یک شهرستان ارد بیل تصرفات مالکانه 
و ب��ال مع��ارض متقاضی��ان محرز گرد ید ه است ، ل��ذا مشخصات متقاضیان و امالک 
م��ورد  تقاض��ا بش��رح ذیل به منظ��ور اطالع عموم د ر د و نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت اعتراضی د اشته باشند  
م��ی توانن��د  از تاری��خ انتشار اولین نوبت آگهی به مد ت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

، د اد خواست خود  را به مرجع قضایی تقد یم نمایند :
 بخش یک ارد بیل: 

 رد ی��ف 1- آق��ای فضای��ل عی��ن الهی بریس بشماره ش��ناسنامه 14۳۵ بشناسه ملی 
1462616۳8۰ محل صد ور ویلکیچ فرزند  خد ایار د ر قسمتی از ش��شد انگ یکباب 
خانه پالک 19661 فرعی مفروز و مجزی ش��د ه از 477 فرعی از 477۰ اصلی واقع 

د ر بخ��ش ی��ک ارد بی��ل ب��ه مساحت 1۰۰ متر مربع ، خرید اری از مالکیت رسمی خود  
متقاضی

بخش د و ارد بیل: 
  رد یف 1- آقای سلیمان فیضی بشماره شناسنامه 16۳۵ بشناسه ملی 146۵87۵816 
ص��اد ره ارد بی��ل فرزند  فرمان نسبت به ش��شد انگ یکباب ساختمان مسکونی پالک 
۳2244 فرعی مجزی شد ه از ۳ فرعی از پالک 744۵ اصلی واقع د ر بخش د و ارد بیل 

به مساحت 12۳/4۵ متر مربع ، خرید اری از مالکیت رسمی خود  متقاضی 
 رد یف 2- آقای حسن بایرامی بشاره شناسنامه 869 به شناسه ملی 146۳2194۳1 
صاد ره ارد بیل فرزند  جمال د ر قسمتی از ششد انگ یکباب خانه پالک ۳24۵2 فرعی 
مفروز و مجزی شد ه از 22 فرعی از 7442 اصلی واقع د ر بخش د و ارد بیل به مساحت 

91/۵۰ متر مربع ، خرید اری از مالکیت رسمی خود  متقاضی
 رد یف ۳- آقای بهنام شیرد ل به شماره شناسنامه 17 به شناسه ملی 16219۵747۰ 
صاد ره از تازه کتد  انگوت فرزند  رحمان نسبت به ششد انگ یکباب خانه پالک ۳2۵4۵ 
فرعی مفروز و مجزی ش��د ه از پالک 7449/۰ واقع د ر بخش د و ارد بیل به مساحت 

9۰ متر مربع از مالکیت رسمی خود  متقاضی 
 رد یف 4- آقای اکبر مرد انی بشماره شناسنامه 2۵1 به شناسه ملی 1466192۳8۰ 
ص��اد ره ارد بی��ل فرزن��د  آسود ه علی نسبت به ش��شد انگ یکباب خانه پالک ۳2۵۵۰ 
مفروز و مجزی ش��د ه از پالک ۰ فرعی از 7467 اصلی واقع د ر بخش د و ارد بیل به 

مساحت 91 متر مربع ، خرید اری از مالکیت رسمی خود  متقاضی
ب��ه   169۵۵ ش��ناسنامه  بشم��اره  عال��م  ع��ذراء  خان��م   -۵ رد ی��ف    
شناسه ملی 1467۵18۳9۵ صاد ره ارد بیل فرزند  جمال الد ین و خانم حمید ه کامکار 
ایرد موسی به شناسنامه 7881 و کد  ملی 1461288411 صاد ره ارد بیل فرزند  مطلب 
نسبت به ش��شد انگ یکباب خانه پالک ۳2۵۵4 مفروز و مجزی ش��د ه از پالک 22 
فرعی از 74۰8 اصلی واقع د ر بخش د و ارد بیل به مساحت 8۰ متر مربع ، خرید اری 

از مالکیت خود  متقاضی
 رد یف 6- سازمان ملی زمین و مسکن به شناسه ملی 14۰۰۰18۰۰6۳ نسبت به ششد انگ 
یکباب خانه پالک ۳2649 مفروز و مجزی شد ه از پالک ۰ فرعی از 7۳۰2 اصلی واقع د ر 

بخش د و ارد بیل به مساحت 149 متر مربع ، خرید اری از مالکیت خود  متقاضی
تاری��خ انتش��ار نوب��ت اول: ش��نبه 14۰۰/1۰/18 تاری��خ انتشارنوب��ت د وم: یکشنبه 

14۰۰/11/۳
رییس ثبت اسناد  و امالک منطقه یک شهرستان ارد بیل- احمد یان 

كشاورزی  د الیل رایج شد ن د وباره کشت برنج د ر برخی استان ها

پیش تازی استان گلستان د ر تولید  5 محصول اساسی
گران فروشی مرغ قطعه بند ی؛ 

جهاد  کشاورزی نرخ مصوب را منتشر نمی کند ؟
رئیس سازمان جهاد  کشاورزی استان گلستان با تشریح 
د الیل رواج د وباره برنج د ر برخی استان ها از پیشتازی 
است��ان گلست��ان د ر ۵ محص��ول استراتژیک خبر د اد . 
مخت��ار مهاجر رئیس سازم��ان جهاد  کشاورزی استان 
گلستان د ر حاشیه بازد ید  از پروژه های آبی و خاکی این 
استان افزود : 1۵ محصول د ر این استان جایگاه اول تا 
پنجم کشور را د ارد .  وی با بیان اینکه 69۰ هزار هکتار 
اراض��ی زراع��ی و باغی د ر این استان کشت می ش��ود ، 
گفت: ۵.4 میلیون تن محصوالت زراعی، باغی و د امی 

د ر این استان تولید  می شود . 
مهاج��ر همچنی��ن تولید  گند م، د انه روغنی کلزا، سویا، 
آفت��اب گ��رد ان، پنبه و نیز چغند رقند  را جزء محصوالت 
غال��ب ای��ن استان عنوان ک��رد  که جایگاه اول تا پنجم 
کشور را د ارد . مهاجر از برنامه های تولید  چغند ر قند  د ر 
این استان اشاره کرد  و گفت: مهمترین عامل موفقیت 

اج��رای کش��ت پاییزه است که پیش از این بهاره انجام 
می ش��د  و ب��ا ای��ن روش نوب��ت آبی��اری از 1۰ به ۳ بار 

کاهش یافته است.
ب��ه گفت��ه این مسئ��ول 2۰ هزار هکت��ار برنامه کشت 
چغند رقن��د  د ر ای��ن استان وجود  د ارد  که اکنون 4 هزار 
هکتار کشت می ش��ود  و قرار است تولید  این محصول 
راهبرد ی د ر استان به 2۵۰ هزار تن تولید  شکر برسد . 
وی د ر پاسخ به اینکه چرا به رغم ممنوعیت کشت برنج 

د ر این استان گسترد ه کشت می ش��ود ، گفت: 1۵ هزار 
هکتار اراضی د ر استان گلستان وجود  د ارد  که از قد یم 
از چشمه ه��ا و قن��وات د ائمی برای کشت این محصول 
استفاد ه می کرد ند  و برخی زمینهای باتالقی هم وجود  

د ارد  که تنها می توان برنج کشت کرد .
وی اف��زود : پ��س از ممنوعی��ت کشت برن��ج به غیر از 
د و استان ش��مالی، مجلس تصویب کرد  که هر استان 
می توان��د  د ر صورت��ی که میزان آب بری این محصول 
کمت��ر از 7 ه��زار مترمکعب باش��د  کشت آن را بالمانع 
کن��د  و سط��ح آن را برای ه��ر استان مشخص کند . به 
د نب��ال این مصوبه مجل��س د ر استان گلستان تصمیم 
گرفتیم سطح زیر کشت برنج به ۳۰ هزار هکتار برسد . 
وی تصری��ح ک��رد : با توجه ب��ه تصاویر ماهواره ای بین 
6۵ تا 7۰ هزار هکتار اراضی استان گلستان زیر کشت 

برنج قرار د ارد . 

د ر حالی گران فروش��ی بین 1۰ تا 1۵ هزار تومانی هر 
قطع��ه مرغ د ر فروش��گاه ه��ا مشهود  است که نرخنامه 
مشخص��ی ب��رای فروش مرغ قطعه بند ی منتشر نشد ه 
اس��ت. قیمت م��رغ مد تیست پس از گرانی های پیاپی 
پایی��ن آم��د ه و ح��اال با نرخ مص��وب و حتی کمتر از آن 
فروخته می ش��ود . بررسی های مید انی ما از بازار نشان 
می د هد  مرغ به میزان کافی د ر بازار عرضه شد ه و حتی 

عرضه مازاد  قیمت آن را کاهش د اد ه است.
یوسفی رئیس انجمن پرورش د هند گان مرغ گوش��تی 
گفت: با توجه به مازاد  عرضه بیش از تقاضا پیش بینی 
می ش��ود  که قیمت مرغ تا پایان بهمن نوسانی ند اش��ته 
باشد . قیمت کنونی هر کیلو مرغ زند ه 17 هزار و ۵۰۰ 
ت��ا 19 ه��زار و ۵۰۰ توم��ان و مرغ گ��رم 27 تا ۳1 هزار 
تومان است. هم اکنون قیمت هر کیلو ران مرغ بد ون 
پوست د ر مغازه ها ۵6 تا ۵7 هزار تومان و سینه بد ون 

پوس��ت ۵4 ه��زار تا ۵۵ ه��زار تومان است که ران مرغ 
ب��ا ن��رخ مص��وب وزارت جهاد  ۵ تا 8 هزار تومان و سینه 
۳ ه��زار توم��ان اخت��الف د ارد . ممنوعیت قطعه بند ی 
م��رغ از روز 1۳ آب��ان آغاز ش��د ؛ روز ه��ای اوج افزایش 
قیمت مرغ باعث ش��د  تا عرضه مرغ قطعه بند ی ش��د ه 
ه��م ب��رای واحد های بسته بند ی و هم برای واحد های 

عرضه ممنوع شود .
افزایش قیمت مرغ د ر بازار آزاد  باعث شد ه بود  عد ه ای 

م��رغ را ب��ا قیمت مصوب خرید اری کرد ه و بعد  از قطعه 
بن��د ی ب��ا نرخ آزاد  به ف��روش برسانند . ایوب فصاحت 
رئیس سازمان جهاد  کشاورزی تهران د ر یازد هم د ی، 
د ستور بررسی سقف قیمت مرغ قطعه بند ی شد ه را به 

صورت کارشناسی ابالغ کرد .
او بعد  از گذشت چند  روز اعالم کرد : بررسی ها نشان د اد  
نرخ قطعات مرغ د ر این بررسی ها تغییری نخواهد  کرد  
و به بازار نیز نزد یک خواهد  شد . بررسی های مید انی ما 
نشان می د هد  هر کیلو سینه مرغ بسته بند ی با قیمتی 
حد ود  ۵۵ هزار تومان و هر کیلو ران مرغ بشته بند ی با 
قیمت حد ود  47 هزار تومان به فروش می رسد  د ر حالی 
که همین محصول را می توانید  از فروشگاه های صنفی 
با قیمت کمتر خرید اری کنید . د ر مراکز عرضه مرغ هر 
کیلو  سینه مرغ با قیمت حد ود  42 هزار تومان و هر کیلو 

ران مرغ با حد ود  ۳۰ هزار تومان قابل خرید  است.

اخذ مطالبات از بد هکاران، نباید  به تعطیلی بنگاه ها منجر شود 
د ر پی برگزاری جلسه رئیس جمهور و تیم اقتصاد ی د ولت با مد یران عامل بانک ها، مد یرعامل 
بانک ملی ایران با ابالغ د ستور تشکیل کمیته ای به منظور تعیین تکلیف واحد های تملیک 
شد ه د ر این بانک، تاکید  کرد : اخذ مطالبات از بد هکاران، نباید  به تعطیلی بنگاه ها منجر شود .   

به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک تجارت محمد رضا فرزین با بیان این که 
وصول مطالبات بانک، الزامی است، گفت: وصول مطالبات به افزایش منابع د ر اختیار بانک و 
افزایش توان تسهیالت د هی منجر خواهد  شد  که نتیجه آن ایجاد  اشتغال و توسعه اقتصاد ی 

کشور خواهد  بود .  وی با تاکید  بر این که د ر روند  وصول مطالبات غیرجاری، نباید  اختاللی د ر 
فرایند  فعالیت بنگاه ها ایجاد  شود ، اظهار کرد : بانک ملی ایران کمیته ای را به منظور تعیین 

تکلیف واحد های تولید ی تملیک شد ه تشکیل د اد ه است.


