تحول دیجیتال؛ نیاز ضروری صنعت بیمه
نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا ،مهم ترین تحول در صنعت بیمه را
حرکت به سمت استفاده از ظرفیت های دیجیتال در این عرصه ارزیابی کرد.
دکتر ابراهیم کاردگر در حاشیه همایش ملی بیمه و توسعه در پنل تخصصی"تحول
دیجیتال در صنعت بیمه؛ نحوه نظارت و لزوم بازنگری در قوانین و مقررات بیمه
ای" اظهار داشت :دیجیتال برای توسعه صنعت بیمه و توسعه اقتصادی ظرفیت
مهمی است .در سند تحول هم مشاهده کردیم که اگر بخواهیم تحولی در صنعت
بیمه ایجاد شود ،الزاما باید به سمت تحول دیجیتال حرکت کنیم
وی افزود :ش��اه بیت این همایش ،پنل"تحول دیجیتال در صنعت بیمه؛ نحوه نظارت و لزوم بازنگری در قوانین
و مقررات بیمه ای" اس��ت و من پیش��نهاد میکنم که این جلس��ات در پژوهش��کده بیمه ادامه داش��ته باش��د چراکه
ما نیاز داریم مقررات الزم برای ورود فناوری دیجیتال در صنعت بیمه توس��ط متخصصان حقوقی ،فنی و بیمه
دیجیتال مورد بررس��ی قرار گیرد ،بدین معنا که این متخصصان دور هم بنش��ینند ،نیازهای صنعت بیمه مطرح
ش��ود و حقوقدانان حاضر نیز با علم به مقررات فعلی ،برای رس��یدن به آن تحول یا روش بیمهگری جدید ،روش
پرداخت خسارت جدید و ...تالش و بررسی کنند منع قانونی چیست.

مقاله مدیرعامل بیمه آسیا پژوهش برتر شد
مقاله مدیرعامل بیمه آسیا با عنوان" تحول دیجیتال صنعت بیمه در ایران؛ انتقال
پارادیمی یا اصالح فرآیندی" در بیس��ت و هش��تمین همایش ملی بیمه و توس��عه
ارائه شد .این مقاله که توسط مسعود بادین نایب رییس هیات مدیره ومدیرعامل
بیمه آسیا و حسینعلی بختیار نصرآبادی تهیه شده بود ،از سوی هیات داوران به
عنوان مقاله برتر و حائز شرایط برای ارائه در این همایش ،برگزیده شد.
مقاله " تحول دیجیتال صنعت بیمه در ایران؛ انتقال پارادیمی یا اصالح فرآیندی"
با رویکرد پژوهش کیفی و رهیافت تحلیل محتوای کیفی و با هدف تبیین گستره
تأثیرات و ساختارشکنی تحول دیجیتال بر صنعت بیمه ،تهیه شده است.
نتایح این پژوهش نشان می دهد که تحول دیجیتال ،نه صرفا یک ابزار در تسهیل فرآیندها ،کاهش هزینه ها یا
ارتقاء دسترسی ،بلکه یک انتقال پارادایمی و نقطه چرخش راهبردی در کسب و کار بیمه در ایران است که در صورت
مواجهه اثربخش ،فعال و کارا رشد و توسعه مستمر و متوازن صنعت بیمه در ایران را تضمین خواهد کرد.
در دومین روز همایش مقاله "تحول دیجیتال صنعت بیمه در ایران ،انتقال پارادایمی یا اصالح فرایندی" توسط
حسینعلی بختیار نصرآبادی ،مشاور مدیر عامل بیمه آسیا به صورت آنالین ارائه شد.

معاون اتکایی و امور بینالملل بیمه کوثر بیان کرد:

صنعتبیمهنیازمندافزایشظرفیتپذیرشاتکایی

گروه بانک و بیمه :علیرضا مالحتی  -صنعت بیمه با ظرفیتی
بالغبر۶هزارو۷۶۰میلیاردتومانبرایعملیاتقبولیاتکایی،
نیازمند افزایش این ظرفیت است.

معاون اتکایی و امور بینالملل شرکت بیمه کوثر در گفتوگو با
خبرنگار تجارت ،ضمن بیان این مطلب ،تصریحکرد :در قبولی
اتکایی با توجه به ظرفیت موجود ،امکان بررسی دقیق ریسکها
و در نتیجه انتخاب مناسبترین آن برای شرکت پذیرنده وجود
دارد .به عالوه ،معموال رشتههای بیمه درمان و اتومبیل که سبب
اصل��ی زیانده بودن عملیات بیمهگری ش��رکتهای بیمهای
اس��ت ،در قبولی اتکایی با حساس��یت بس��یار بیشتری بررسی
میشود و اساسا قبولی اتکایی در این دو رشته بسیار بسیار کم
است .محسن امیریزاده یکی از اصول مهم در بحث اتکایی
را توزیع جهانی ریس��ک دانس��ت و گفت :بر مبنای آموزههای
بیمهای و برای جلوگیری از ضررهای س��نگین احتمالی ،الزم
است که حتما ریسکهای موجود در داخل به کشورهای دیگر
منتقل شود .در خصوص قبولی اتکایی از کشورهای خارجی نیز
باید نهاد ناظر ،یعنی بیمه مرکزی ،مجوز قبولی از خارج را صادر
کند .وی افزود :با توجه به تحریمها ،در عمل ،پذیرش و واگذاری
اتکایی از کش��ورهای خارجی در س��الهای اخیر با سختیهای
جدی و عدیدهای مواجه شده ،این مشکالت به گونهای بوده که
تقریبا تمامی عملیات اتکایی صنعت بیمه کش��ور با کش��ورهای
خارجی قطع شده است .معاون اتکایی وامور بینالملل بیمه کوثر

با بیان اینکه ش��رکت بیمه کوثر در س��الهای اخیر تالشهای
بسیاری برای همکاری اتکایی با شرکتهای مختلف خارجی
انجام داده است ،تصریحکرد :امیدواریم با گشایشها و تسهیل

تراکنشهای مالی با شرکتهای خارجی توفیقات خوبی در این
زمینه بهدست آوریم .امیریزاده با اشاره به اینکه در حال حاضر
بیمه مرکزی مجوز قبولی اتکایی را در صورتی برای بیمهگران

صادر میکند که س��ه ش��رط را داش��ته باشند ،خاطر نشان کرد:
نخست داشتن سرمایه باالی  ۵هزار میلیارد ریال که خوشبختانه
س��رمایه بیمه کوثر اکنون نزدیک به ۶هزارو ۵۰۰میلیارد ریال
اس��ت .در ثانی توانگری ش��رکت باید باالی  ۱۲۰باشد .سومین
ش��رط نیز حضور  ۳نفر کارمند متخصص در زمینه اتکایی در
شرکت بیمهگر است که تاییدیه صالحیت حرفهای بیمه مرکزی
را نیز داشته باشند .وی با بیان اینکه اولین فایدهای که قبولی
اتکایی برای شرکت بیمه کوثر دارد این است که توانایی خوب
شرکت را در سطوح مختلف فنی و مالی نشان میدهد ،گفت:
برای حفظ این مزیت ،طبیعی است همواره تالش برای حفظ
شرایط در باالترین سطح و حتی ارتقای آن ،در دستور کار شرکت
خواهد بود .وی درباره منافع قبولی اتکایی برای شرکت بیمه،
بیان کرد :از محاسن دیگر قبولی اتکایی میتوان به سودآوری
آن اش��اره کرد .در قبولی اتکایی با توجه به ظرفیت موجود در
کشور ،امکان بررسی دقیق پذیرش ریسکهای مناسب وجود
دارد و این مهم س��بب میش��ود که قبولی اتکایی در اکثر مواقع
سود خوبی را نصیب شرکت کند .امیری زاده با بیان اینکه 15
شرکت در صنعت بیمه کشور موفق به اخذ مجوز قبولی اتکایی
شدهاند ،تصریح کرد :از این تعداد  ۱۳شرکت به صورت مستقیم
عملیات صدور و خسارت در کلیه رشتهها را به صورت فعاالنه
پیگیری میکنند که یکی از مزایای آن کمک به ارتقای سطح
دانش فنی شرکتها است.

بانکداری مدرن یعنی نسل سوم پیشخوان مجازی بانک آینده
«پیشخوان مجازی» بانک آینده کلیه خدماتی را که در شعب بانکها ارائه میشود ،برای
مش��تریانی ک��ه ب��ه هر دلیل امکان حضور در ش��عب را ندارند ،فراه��م کرده و بدینترتیب،
مش��تریان را از مراجعه به ش��عب بانکها ،بینیاز میس��ازد .خدمات «پیش��خوان مجازی»
بانک آینده از آغاز فعالیت بهطور مس��تمر از لحاظ کمی و کیفی ،همواره افزایش یافته تا

آنجا که در حالحاضر ،تعداد خدمات این سامانه به  70خدمت متنوع در سه بخش،خدمات
برخ��ط (آنالی��ن) ب��ا  42خدمت ،غیرحضوری (آفالین) با  8خدمت و حضوری (ارائه خدمت
در محل) با  20خدمت ،در سراسر کشور در دسترس تمام مشتریان قرار دارد .عضویت در
سامانه «پیشخوان مجازی» بانک آینده به دو طریق امکانپذیر است؛ متقاضیان میتوانند

 ۴۵هزار تن شکر آماده عرضه به بازار است

با حضور در شعب بانک آینده در سراسر کشور و یا با مراجعه به تارگاه «پیشخوان مجازی»
بهنش��انی  https://www.abplus.irنس��بت به تکمیل فرم ثبتنام در این س��امانه ،اقدام
کنند .س��امانه «پیش��خوان مجازی» بر پایه فنآوریهای نوین ،بهنحوی طراحی و توس��عه
یافته است که قابلیتهای یک شعبه مجازی را برای کاربران بههمراه دارد.

کشاورزی

www.tejaratonline.ir

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان گفت۴۵ :هزار تن شکر خام وارداتی تصفیه شده آماده عرضه به بازارهای کشور است .به گزارش
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ،امید جهان نژادیان افزود :این میزان شکر به سفارش شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور تنظیم بازار
و تامین پایدار این کاالی اساسی از طریق بندر امام خمینی وارد کشور شده که تصفیه و هم اکنون آماده عرضه به بازارهای کشور به قیمت مصوب
است .جهان نژادیان با بیان اینکه ۸۰هزار تن شکر خام وارداتی نیز در حال تصفیه است گفت :برای تامین پایدار شکر به قیمت مصوب تا پایان سال
جاری برنامه ریزی ش��ده و چنانچه تنش یا کمبودی در بازار پیش آید بخش��ی از ذخایر ش��کر به بازار عرضه میش��ود .وی افزود :واردات ش��کر خام به
کشور از طریق بندر امام خمینی به منظور تامین نیازهای داخلی طبق برنامه زمان بندی شده پیش میرود و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
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بانک و بیمه

اخبارکوتاه
امضای تفاهمنامه بانک ملت
و هلدینگ خلیج فارس

چن��د تفاهمنامه همکاری بین بانک ملت ،صنایع پتروش��یمی
خلیج فارس و شرکت های زیرمجموعه با حضور مدیران عامل
و ارشد شرکت ها امضا شد.
بانک ملت و شرکت تامین سرمایه این بانک ،صنایع پتروشیمی
خلیج فارس و ش��رکت تامین س��رمایه خلیج فارس ،در جریان
برگزاری هش��تمین نمایش��گاه بورس ،بانک ،بیمه و خصوصی
س��ازی و س��یزدهمین نمایش��گاه معرفی فرصت های سرمایه
گذاری کش��ور با تاکید بر صنعت پتروش��یمی ،چند تفاهمنامه
توسعه همکاری ها در جزیره کیش امضا کردند.
براساس این گزارش ،این تفاهمنامه ها که با حضور رضا دولت
آبادی مدیرعامل بانک ملت ،جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ
پتروشیمی خلیج فارس و مدیران ارشد این شرکت ها به امضا
رس��یده ش��امل تفاهمنامه بین بانک ملت و صنایع پتروشیمی
خلیج فارس ،صنایع پتروش��یمی خلیج فارس و ش��رکت تامین
س��رمایه بانک ملت و بانک ملت ،ش��رکت تامین سرمایه خلیج
فارس و تامین سرمایه بانک ملت است .موضوع این تفاهمنامه
ه��ا ،طراح��ی مدل های تامین مالی برای ش��رکت های بزرگ
صنعت پتروش��یمی از طریق بازار س��رمایه به شکل کنسرسیوم
ب��ا رعای��ت ضوابط و مقررات و اخذ مجوزهای الزم و همچنین
استفاده از ظرفیت های طرفین تفاهمنامه برای تاسیس صندوق
های سرمایه گذاری جدید با هدف تجهیز منابع خرد و استفاده
از حمایت های بانک ملت برای توس��عه تامین مالی پروژه ها
همچنین انتشار اوراق مشارکت برای شرکت های فعال حوزه
پتروش��یمی اس��ت .ارائه انواع خدمات مالی و بانکی به شرکت
هلدین��گ خلیج فارس و ش��رکت ه��ای تابعه همچنین ارتقا و
گس��ترش س��طح همکاری های متقابل در قبال تقویت فعالیت
های پولی و بانکی شرکت و شرکت های تابعه در بانک ملت
از دیگر موضوعات این تفاهمنامه ها عنوان شده است.
بیمه رازی روابط عمومی برتر کشور شد

شرکت بیمه رازی در شانزدهمین جشنواره ملی روابط عمومی
به عنوان روابط عمومی برتر ملی معرفی ش��د .در ش��انزدهمین
ی که با حضور دکتر فرشاد مهدیپور-
جشنواره ملی روابط عموم 
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و در مرکز
همایشهای سازمان مدیریت و توسط انجمن متخصصان روابط
عمومی برگزار شد ،از دکتر ناصرالدین اسالمی فرد مدیر روابط
عمومی و امور بین الملل شرکت بیمه رازی به عنوان «برگزیده
ملی » با لوح تقدیر و تندیس تقدیر شد.

سال آینده با مازاد تولید تخم مرغ مواجه هستیم

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از کاهش قیمت تخم مرغ درب مرغداری خبر داد و گفت :علی رغم این مسأله در مراکز
عرضه شاهد کاهش قیمت نیستیم .ناصر نبی پور از کاهش قیمت تخم مرغ درب مرغداری خبر داد و گفت :علی رغم این مسأله در مراکز عرضه
شاهد کاهش قیمت نیستیم .وی با اشاره به اینکه میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری هم اکنون  ١٧هزار و  ۵٠٠تومان است،
افزود :قیمت مصوب این محصول  ١٨هزار و  ٣٠٠تومان در هر کیلوگرم اس��ت.نبی پور ادامه داد :قیمت  ۴٣هزار تومانی هر ش��انه تخم مرغ بر
مبنای خرید آن از مرغدار به قیمت کیلویی  ١٨٣٠٠تومان است و وقتی نرخ درب مرغداری به  ١٧۵٠٠تومان رسیده باید قیمت هر شانه نیز ٣٨
هزار تومان باشد اما چنین اتفاقی نیفتاده و قیمت هر شانه تخم مرغ در مراکز عرضه همچنان بین  ۴١تا  ۴٣هزار تومان است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

تحقق  ٩۵درصدی پرورش میگو
رئیس سازمان شیالت از تحقق  ۹۵درصدی تکلیف برنامه پرورش
میگوی کش��ور خبر داد .نبی اله خون میرزایی اظهار داش��ت :امروز
بومی شدن دانش و فن آوری پرورش میگو در کشور افق جدیدی
را باز کرده و قابل تعمیم به س��ایر س��خت پوس��تان است .به پشتوانه
کار مستمری که در حوزه تحقیقات در دهه های گذشته انجام شده
اس��ت و با انتقال دانش و یافته ها و جلب اعتماد س��رمایه گزاران
توانستیم در اجرای آن موفق باشیم.
وی افزود :امروز بسیاری از حوزه هایی که موجب نگرانی بوده دیگر
نگران کننده نیست ،از جمله محدودیت آب شیرین در کشور برای
ما خیلی نگران کننده نیس��ت چون به مدد س��رمایه انسانی ،دانش و
تحقیقات صورت گرفته ،اعتماد سرمایه گذاران بخش برای استفاده
از آب های لب ش��ور و ش��ور کش��ور و برای تولید و اشتغال در سراسر
کشور برنامه داریم و تجربیات و یافته های تحقیقاتی ما با مشارکت
سرمایه گذاران و بهره برداران ترویج شده است و محدودیت های
منابع آب شیرین در کشور و شور شدن آب چاه ها و تهدیدهایی که
خشکسالی برجای گذاشته است خیلی نگران کننده نیست.
خون میرزایی تصریح کرد :برای آب های دریای ش��مال و جنوب

کشور برنامه های مفصلی در زمینه پرورش ماهی در دریا و پرورش
در س��واحل با تمرکز و پرورش میگو تدوین وتنظیم ش��ده اس��ت و در
حال اجرا اس��ت .موفقیت همکاران ما در بومی س��ازی دانش و فن
آوری روش های نوین پرورش مانند بیوفالگ و کارهای تلفیقی مانند
آکواپونیک افق های جدیدی را پیش روی ما باز کرده است که با این
وصف ،استعداد پرورش و تولید را در کشور مشاهده می کنیم و برای
آن برنامه داریم و مطمئن هستیم که محقق خواهد شد.
رییس س��ازمان ش��یالت ایران افزود :برای ما عالوه بر تمرکزی که
تاکنون بر روی گونه های مش��خص آبزیان داش��تیم تنوع تولید نیز
حائز اهمیت اس��ت و بنابراین پرداختن به موضوع تنوع س��ایر گونه
ها متناس��ب با ش��رایط اقلیمی و وضعیت آب و خاک در دس��تور کار
ما قراردارد .وی توجه به نیازهای آینده صنعت شیالت در این پنل
های تخصصی را ستود و گفت :در زمینه حکمرانی خوب باید تالش
کنیم که این س��رمایه و اعتماد بخش خصوصی با پش��تیبانی دولتی
و رفع موانع تولید به افزایش این س��رمایه و تولید اش��تغال بیانجامد.
دکتر خون میرزایی واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی و تشکل
های تخصصی ذیربط را از برنامه های س��ازمان ش��یالت دانس��ت و

آگه��ی موض��وع م��اده  3قانون و م��اده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره  140060301055001525مورخ  1400/8/26هیات اول موضوع
قانون تعیین وضعیت ثبتی راضی و ساختمانهای فلقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک مالرد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سهراب سوری فرزند
حسین بشماره شناسنامه  666صادره از تویسرکان در یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مس��احت 59/30مترمربع پالک  1288فرعی از  43اصلی واقع در سرآس��یاب خ ش��هید
مطهری غربی کوچه پانزدهم پالک  88که متقاضی مدعی است ملک را بصورت مع
الواسطه از مالک رسمی آقای حسین منظوری خریداری نموده است لذا بمنظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد -رئیس ثبت اسناد و امالک مالرد_حجری  -م الف 1145

اظهارداش��ت :باید رش��دی که در بخش صورت می گیرد با توجه به
ضوابط و محدودیت ها و منابع موجود و حفظ محیط زیس��ت باش��د
و توسعه پایدار و قابل دفاع در دراز مدت باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر هيات موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع ماده  3قانون
و م��اده  13آئي��ن نام��ه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و س��اختمانهاي
فاقد س��ند رس��مي برابر راي اصالحی ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۱۸۰۰۳۲۲۶مورخ .۲۵
 ۱۴۰۰ .۷هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي
فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك س��نگر تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضی فاطمه کمال طالمی فرزند علی اکبر بشماره ملی ۶۵۳۹۷۱۲۴۷۲
در شش��دانگ یک باب خانه و محوطه با کاربری مس��کونی به مس��احت ۴۷۲ / ۱۵
متر مربع مجزی ش��ده از پالک  ۹فرعی از س��نگ  ۳اصلي واقع در رودبرده بخش
 ۱۲گیالن که برای آن ش��ماره  ۳۰۱۵فرعی در نظر گرفته ش��ده ،خریداری از مالک
رس��می تقی رنجبر محرز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت
به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت
متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه
اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ

مع��اون وزی��ر جهاد کش��اورزی با تاکید ب��ر نیاز به دانش و فن آوری
روز برای افزایش تولید و بهره وری خاطرنشان کرد :براساس پیش
بین��ی ه��ای اولی��ه باید در اف��ق  ۱۴۰۴بتوانیم به تولید  ۱۰۰هزار تن

تس��ليم اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي اس��ت در
صورت او شد.م الف ۲۵۱۹
تاريخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰ .۹ .۱۷ :تاريخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰ . ۱۰ .۰۴ :
علی کاظمی پاکدل -رییس ثبت اسناد و امالک سنگر
------------------------------------سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
ح��وزه ثب��ت ملک ناحیه دو رش��ت هيات موض��وع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتكليفوضعيتثبتيواراضي
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۹۲۳۸مورخ
 ۱۴۰۰ .۰۸ .۱۸هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ملك ناحیه  ۲رش��ت  ،تصرفات مالکانه
بالمعارض خانم مرضیه مهرافزا فرزند ابوالقاس��م به ش��ماره شناس��نامه  ۱۹۹۹صادره
از تهران در قریه آج بیش��ه در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی
به مس��احت  ۹۱۴۸ . ۴۴متر مربع پالک فرعی  ۲۴۰۱از اصلی  ۹۱مفروز مجزی از

برس��یم  .تکلیف س��ال  ۱۴۰۰ما مطابق با برنامه تولید  ۶۰هزار تن
میگو بوده اس��ت که مطابق آخرین آماری دریافت ش��ده به بیش از
۵۷۵۰۰تن تولید رس��یده ایم که بیانگر دس��ت یابی به بیش از ۹۵
درصد تکلیف برنامه در س��ال جاری بوده اس��ت و این دس��ت آورد با
توجه به محدودیت ها و منابع مختلف مالی که در کشور حکمفرما
شده است اگر شرایط اقتصادی مناسب تر بود حتما به دست آوردی
باالتر می رسیدم و باز هم قابل تقدیر است.
رییس س��ازمان ش��یالت ایران ادامه داد :با توجه به برنامه تحولی
کش��اورزی که وزیر جهاد کش��اورزی برای افق  ۱۴۰۴پیش بینی
کرده اس��ت براس��اس دس��تور ایشان مبنی بر انعقاد تفاهم نامه های
می��ان معاون��ت ه��ای تخصصی امیدواریم در اف��ق  ۱۴۰۴به بیش
از  ۱۰۰ه��زار ت��ن پی��ش بینی اولیه تا س��قف  ۱۳۰هزار تن تولید در
پرورش میگو برسیم .
وی در پایان خاطرنش��ان کرد  :بنا داریم عالوه بر نوارهای س��احلی
شمال و جنوب ،حتما توسعه صنعت پرورش میگو را ادامه و به تمام
پهنه ها در کشورتعمیم دهیم  .من خوش بین هستم که به پشتوانه
همکاران دست اندرکار به این برنامه دست پیدا خواهیم کرد.

پالک  ۲باقیمانده از اصلی  ۹۱واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می
آقای ابوالقاس��م رئیس س��میعی محرز گردیده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دونوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور
س��ند مالكيت متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ،ظرف مدت
يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند
بديهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالكيت صادر خواهد شد .م الف ۲۵۲۸
تاريخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰ . ۰۹ .۱۷ :تاريخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰ .۱۰ .۰۲ :
سعید بدوی_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت
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