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مهندس محمدحسین صفرپور طاهر:

سیاست های بیمه کشاورزی در 
سال زراعی جدید 

در یکـی از روزهـای بهـار 93 و در نیمـه دوم 
سـال زراعی جاری و مشـرف به آغاز سـال زراعی 
جدیـد به گفتگـو با آقـای مهندس محمدحسـین 
صفرپورطاهـر قائـم مقـام و عضـو هیـأت مدیـره 

صنـدوق بیمـه کشـاورزی می نشـینیم . 
ایشـان بـا بیـان کلیـات برنامه های سـال زراعی 
جدیـد، ابـراز امیـدواری کـرد؛ اجـرای برنامه هـای 
بیمه کشـاورزی بـا همت و تالش کلیـه همکاران، 
رضایـت جامعـه شـریف و زحمتکش کشـاورزان 

ایـران زمیـن را به همراه داشـته باشـد. 
مهنـدس صفرپورطاهـر بـا طـرح راهبردهای 
برنامـه پنـج سـاله بیمـه کشـاورزی بـر تـداوم 
اجـرای سیاسـت های سـاالنه در چارچـوب این 

راهبردهـا پرداخـت: 
1- بکارگیـری روش هـا یـا شـیوه های مختلف 

بیمه کشـاورزی. 
2- اسـتفاده از تعرفه هـای ترجیحـی و تعهدات 
هدایت شـده متناسـب بـا سیاسـت های دولت در 

بخش کشـاورزی. 
3- تخصیـص بهینـه سـهم کمـک دولـت بـه 

قسـمتی از حـق بیمـه. 
4- الیه بنـدی ریسـک های تحت پوشـش بیمه 
به منظـور ارائه پوشـش های متنوع بیمـه ای با توجه 

بـه اصول و مبانی مدیریت ریسـک. 
5- مشـارکت بیمه گذاران در اعمـال روش های 

مدیریـت ریسـک با برقـراری معیارهای فنی. 

6- تأکیـد بـر به روزرسـانی ضرایـب خطـر و 
تعهـدات بیمه گـر در چارچـوب اعتبـارات قابـل 

مین.  تأ
7- ارتقـاء نظـارت بـر فرآینـد اجرایـی بیمـه 

کشـاورزی. 
8- توسـعه تحقیقات کاربردی براسـاس اهداف 
تعییـن شـده در اساسـنامه قانونـی صنـدوق بیمـه 

کشاورزی. 
9- توسـعه بهـره گیـری از فناوریهـای نوین در 

فرآیندهـای بیمه کشـاورزی. 
10- تقویـت و تجهیز منابـع مالی صندوق بیمه 

کشاورزی. 
11- ارتقـاء کیفـی خدمـات بیمه کشـاورزی با 
بهینه سـازی روش هـا و اعمال اسـتانداردهای فنی . 
تأکیـد ایشـان بـر رعایـت مضاعـف اصـول و 
موازیـن فنی در اجـرای عملیات بیمـه ای از نکات 
مهمـی بود که در جای جای این گفتگو و مصاحبه 
مشـهود بـود و همـواره بر رعایـت ایـن موازین و 
پرهیز تصمیم سـازان و مجریان بیمه کشـاورزی در 
کشـور از ورود به حواشـی غیرضرور - که موجب 
هـدر رفـت انـرژی و زمـان اسـت - نیـز از دیگـر 

فرازهـای ایـن گفتگـو به شـمار می آمد. 
از  یکـی  صفرپورطاهـر  مهنـدس  پایـان  در 
محورهـای مهـم گـردش امـور در صنـدوق بیمـه 
کشـاورزی را مقوله نظارت در همه شـئون اجرایی 
و نیـز الیه هـای مختلف مدیریتـی دانسـته آن را از 
ابزارهـای کارآمـد و بهبودبخـش بـر شـمردند که 
همـواره می توانـد بـه عنـوان ابـزار توانمنـدی در 
سـامانه بیمه کشاورزی کشور به شـمار آید، ایشان 
همچنیـن تحقیـق و پژوهش را چـراغ راه عملیات 
اجرائی بیمه کشـاورزی بویژه در تعیین پتانسـیل و 

اسـتانداردهای ارزیابی خسـارت دانسـتند.

سال 1393؛  زمان توسعه 
و تنوع بخشی به شیوه های 
اجرایی نظام بیمه کشاورزی

در ســال 1393، راهبــرد اصلــی مدیریــت 
و  توســعه  کشــاورزی  بیمــه  صنــدوق 
تنوع بخشــی بــه شــیوه های اجرایــی نظــام بیمــه 

اســت. کشــاورزی 
عضــو  جوادیــان،  ســیدابوالفضل  دکتــر 
ــا  ــاورزی ب ــه کش ــدوق بیم ــره صن ــأت مدی هی
بیــان مطلــب فــوق، ضمــن تبریــک فرارســیدن 
ســال 1393 بــه کشــاورزان و تولیدکننــدگان 
ــده  ــه مصرف کنن ــران ک ــردم ای ــش و م ــن بخ ای
دســترنج کشــاورزان هســتند، ســالی خــوب و بــا 
برکــت بــرای همــه ایرانیــان آرزو کــرد و افــزود: 
ــه در  ــال اســت ک ــه کشــاورزی 30س ــام بیم نظ
ــن  ــه ای ــانی ب ــال خدمات رس ــا در ح ــور م کش
بخــش اقتصــادی اســت و برآینــد عملکــرد ایــن 
نظــام در قالــب بیمــه کشــاورزی طــی 30ســال 
ــت  ــوب و حمای ــی خ ــی از اثربخش ــر حاک اخی
اســت.  بخــش  تولیدکننــدگان  از  مطلــوب 
ــه از  ــت همه جانب ــام، حمای ــن نظ ــت ای مأموری
خســارات دیدگان عوامــل قهــری- طبیعــی و 
غیرقابــل مدیریــت و کنتــرل اســت کــه در اکثــر 
ــا  ــود دارد. دولت ه ــز وج ــان نی ــورهای جه کش
ــترنج  ــت از دس ــرای حمای ــان ب ــر جه در سراس
ــی  ــر بالهای ــه در اث ــاورزانی ک ــدات کش و تولی
کــه هیچ گونــه کنترلــی روی آنهــا نیســت، 
اختصــاص  یارانــه  دیده انــد،  خســارت 
ــتی و  ــاره از هس ــاورز یک ب ــا کش ــد ت می دهن
ــه  ــان در گردون ــود و همچن ــاقط نش ــتی س نیس

ــد. ــی بمان ــد باق تولی
وی افــزود: خوشــبختانه عملکــرد مــا در 
ــه  ــوری ک ــت، ط ــوده اس ــوب ب ــه خ ــن زمین ای
ــر تحــت  ــون نف ــه 2میلی ــک ب در ســال 92 نزدی
ــه  ــد ک ــرار گرفتن ــاورزی ق ــه کش ــش بیم پوش
از 40درصــد  بیــش  محــدوده ای در حــدود 
ــود و در  ــامل می ش ــاورزان را ش ــت کش جمعی
ــاخص،  ــن ش ــده در ای ــام ش ــی های انج بررس
ــه  ــن زمین ــان را در ای ــارم جه ــه چه ــران رتب ای
تعــداد  شــاخص  کنــار  در  دارد.  اختیــار  در 
کــه  دیگــری  شــاخص های  بیمه گــذاران، 
مبنــای عملکــردی اســت؛ مثــل میــزان پرداخــت 
غرامــت، کــه در ایــن شــاخص نیــز نزدیــک بــه 
ــت پرداخــت  ــان غرام ــارد توم ــزار و 100میلی ه

ــت. ــده اس ش
ادامه در صفحه 3
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اصوالً روح نظام بیمه کشاورزی حمایت از 
تولید است اما رمز ماندگاری و بقای این روح 
پرنشاط رعایت ضوابط علمی و فنی حاکم بر 

بیمه می باشد. 
مهندس سید حمید کریمی، مدیر گروه 
بیمه  بازاریابی و سرپرست گروه  و  تحقیق 
ضمن  کشاورزی  بیمه  صندوق  زراعت 
تبریک فرارسیدن سال 1393 با بیان مطلب 
فوق افزود: ما همیشه سعی کرده ایم تا دامنه 
فعالیت هایمان را گسترش دهیم و از همین رو 
در  کشاورزی  بیمه  گذشته  سال های  طی 
قسمت های مختلف به صورت کمی فعالیت 
کرده است. در حال حاضر با توجه به منابع 
مالی و شرایط موجود صندوق، باید إرتقاء 

کیفی خدمات در دستور کار قرار گیرد.
بیمه  به هر حال صندوق  داد:  ادامه  وی 
کشاورزی با موضوعات مالی و حمایت های 
دولتی سر و کار داشته و برای اینکه به نحو 
کیفی  باید  کنیم،  توزیع  را  یارانه ها  احسن 
نمودن امور بیمه ای و مدیریت ریسک را به 

مرحله اجرا درآوریم.

مهندس سید حمید کریمی، مدیر گروه تحقیق و بازاریابی و سرپرست گروه بیمه زراعت صندوق بیمه کشاورزی:

ضوابط و مالحظات فنی رمز اعتالی بیمه است
سال  چند  از  افزود:  کریمی  مهندس 
پیش مقدمات این حرکت در صندوق آغاز 
و  آیین نامه ها  گذشته  سال  ما  است.  شده 
دستورالعمل ها را بازنگری کردیم تا کارها و 
فعالیت هایمان به خصوص در بحث ارزیابی 
قرار  الزم  و  منطقی  روال  روی  خسارت ها 

گیرد.
مدیر گروه تحقیق و بازاریابی و سرپرست 
گروه بیمه زراعت صندوق بیمه کشاورزی 
تصریح کرد: در حال حاضر توقع ما این است 
که خسارت ها را به موقع به ستاد صندوق 
گزارش کنند. فرم اعالم خسارت را ظرف 48 
ساعت باید به صندوق ارسال تا ما در جریان 
خسارات وارده باشیم. فرم نظریه کارشناسی 
هم باید ظرف 20 روز به ستاد ارسال شود 
تا بررسی و تأیید یا عدم تأیید آن اعالم شده 

و در صورت نیاز از منطقه بازدید بعمل آید.
صندوق  بازاریابی  و  تحقیق  گروه  مدیر 
بیمه کشاورزی افزود: ضروری است فرم 5 
مزارع  از  قالب درصدی  مزارع در  پایش  یا 
این  شود.  بررسی  منطقه ای  هر  در  همگن 

فرم ها می تواند وضعیت مزارع در طول دوره 
رشد را مشخص کرده تا در ارزیابی نهایی 
برای پرداخت واقعی از آن استفاده شود. به 
این ترتیب نه حق کشاورز پایمال می شود و نه 

بودجه دولت هدر می رود.
مهندس کریمی خاطر نشان کرد: کشاورزان 
می بایست مسائل مدیریتی واحدهای تولیدی 
را رعایت کرده تا ما نیز در ازای رعایت این 
خسارت،  ضریب  کاهش  با  بتوانیم  مسائل 
حق بیمه مطلوب تر و تعهدات باالتری به آنها 

ارائه کنیم.
پیش  سال  چهار  از  افزود:  ادامه  در  وی 
چند طرح تحقیقاتی را آغاز کردیم که در حال 
حاضر این طرح ها به اتمام رسیده و آماده برای 
اجرا شدن می باشند. در واقع هدف ما از این 
طرح ها این است که در تمامی نقاط کشور، 
تعیین پتانسیل و ارزیابی خسارت علمی و 

منطقی   باشد.
بازاریابی صندوق  و  تحقیق  مدیر گروه 
بیمه کشاورزی تصریح کرد: در برنامه های 
از  ما  بیمه کشاورزی،  سال 1393 صندوق 

کم ریسک  مناطق  تا  داریم  توقع  کارگزاران 
نوعی  به  و  کرده  شناسایی  را  پرریسک  و 
مدیریت ریسک را در برنامه ها قرار دهند. 
الزمه تحقق این موضوع هم همان مدیریت 
است.  مدیریتی  مسائل  رعایت  و  مزرعه 
کوددهی،  موقع  به  کشاورزان  اگر  واقع  در 
نظارت و نیز سایر مسائل مدیریتی را انجام 
گرفته  ریسک هم صورت  مدیریت  دهند، 
خسارت،  ضریب  کاهش  با  نهایت  در  و 
تعهدات باالتر و حق بیمه مطلوب تر نصیبشان 

خواهد شد.

مهندس حسین حدادنژاد مدیر گروه بیمه باغبانی 
و منابع طبیعی صندوق بیمه کشاورزی:

استقبال از بیمه محصول
نخیالت در حال افزایش است

یکی از پرطرفدارترین بیمه های صندوق 
بیمه کشاورزی است و اقبال بیمه گذاران 
این محصول خیلی زیاد بوده و هر ساله 

نیز رو به افزایش است.
وی تصریح کرد: مهلت انعقاد قرارداد 
بیمه خرما از ابتدای بهمن ماه هر ســال 
شروع و تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد 
ادامه می یابد. در این زمان که مصادف با 
ظهور گل و مراحل گرده افشانی است، 
متقاضیان می توانند با مراجعه به شعب 
بانک کشــاورزی یا دفاتر خدمات بیمه  
کشــاورزی نســبت به خرید بیمه نامه 
متناسب با پتانسیل نخلستان خود اقدام 
کنند. بیمه نخلســتان های خرما از نوع 
بیمه محصول خرمای آبی بوده و دارای 
5 گزینــه بوده و 8 عامل خطر قهری - 

طبیعی را تحت پوشش قرار می دهد.
مدیــر بیمه باغبانــی و منابع طبیعی 
اظهار داشــت: صدور بیمه نامه پس از 
بازدید و احراز شــرایط مناسب تولید 
و مالکیــت محصول صورت می پذیرد. 
صندوق بیمه، در حال حاضر به صورت 
آزمایشی اقدام به الصاق پالک شناسایی 

به درختان واجد شرایط بیمه در تعدادی 
از اســتان های کشــور کرده است. در 
این حالت کارشــناس بیمه باید تسمه 
نگهدارنده پــالک را به طور صحیح و 
کامل در داخل محل تعبیه شــده پالک 
وارد کــرده و پس از اطمینان از صحت 
عملیات، مشخصات پالک نصب شده 

را در داخل بیمه نامه درج کند.
وی ادامه داد: با توجه به وقوع سرمای 
دیررس بهاره در برخی از مناطق کشور 
و نیــز احتمال وقوع آن در برخی دیگر 
از نقاط، الزم است مدیریت های شعب 
بانک ترتیبی اتخاذ نمایند تا، برنامه ریزی 
مناسبی جهت تشکیل و اعزام اکیپ های 
بررســی خســارت به مناطق خسارت 
دیده صورت پذیــرد. در این صورت 
تکمیــل فرم اعالم خســارت و تنظیم 
صورتجلسه بازدید توسط اکیپ اعزامی 

الزامی است.
مهندس حســین حدادنژاد افزود: با 
توجــه به اینکــه در محصوالت باغی، 
انجام بازدیــد و ثبت تاریخ )زمان آغاز 
گل دهی، تمام گل و ریزش گلبرگ ها( 
اهمیت به ســزایی در تشــخیص زمان 
و نوع خســارت وارده به محصوالت 
تحت پوشــش دارد و با توجه به آغاز 
فصل بهــار الزم اســت مدیریت های 
گــروه خدمــات بیمه ای بــه صورتی 
برنامه ریــزی کنند تا ایــن بازدیدها که 
از نــوع بازدیدهای دوره ای اســت به 

نحو مطلــوب انجــام و نتایج حاصله 
به ســتاد صندوق بیمه ارسال شود. در 
این بازدیدها که بــه صورت منطقه ای 
انجام می پذیرد، با بررسی میزان گل در 
تعدادی از باغ های تحت پوشش بیمه، 
وضعیت تولید، پیش بینی تولید و میزان 
سال آوری و عوامل مدیریتی اعمال شده 
یا در صورت نیاز مورد بررسی فنی قرار 
گرفته و به مدیر گروه بیمه ای اســتان 
گزارش می شــود. بدیهی است با توجه 
به اینکه زمان گل دهــی باغ ها محدود 
است، لزوم برنامه ریزی مطلوب و دقت 
در ثبت اطالعات هر منطقه به صورت 

جداگانه ضروری است.
مدیــر بیمه باغبانــی و منابع طبیعی 
همچنیــن در ادامه گفــت: همزمان با 
شــروع فصل بهار، زمان انعقاد قرارداد 
بیمه مراتع ییالقی نیز آغاز شــده است. 
بنابرایــن مجریــان مراتــع ییالقی که 
دارای دفترچه طرح مرتع داری هستند، 
می توانند قبل از ورود دام هایشان به مرتع 
به نزدیکترین شعبه بانک کشاورزی یا 
دفتر خدمات بیمه کشاورزی مراجعه و 
نسبت به انعقاد قرارداد بیمه اقدام کنند.

وی در پایــان اظهار داشــت: برای 
مراتعــی که به صورت مشــاعی مورد 
بهره برداری قرار می گیرند، بهره برداران 
متقاضی بیمه می توانند به نســبت حق 
سهم خود از کل مرتع، نسبت به انعقاد 

قرارداد بیمه مرتع اقدام کنند.

مدیر گــروه بیمه باغبانــی و منابع 
بیمه کشاورزی گفت:  طبیعی صندوق 
تولید خرما در کشور به عنوان یکی از 
چند محصول اصلی گروه باغبانی از نظر 
سطح زیر کشــت، میزان تولید، ارزش 
اقتصادی و تعداد افراد دست اندرکار در 
چرخه تولیــد و عرضه محصول دارای 

امتیاز ویژه ای است.
مهندس حسین حدادنژاد با بیان این 
مطلب افزود: بیمه خرما به عنوان اولین 
محصول تحت پوشــش باغی در زمره 
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صندوق بيمه كشاورزي/ شماره6 / خردادماه 1393

دکتر سیدابوالفضل جوادیان، عضو هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی خبر داد:

سال 1393؛  زمان توسعه و تنوع بخشی به 
شیوه های اجرایی نظام بیمه کشاورزی

سر  پشت  را  کشاورزی  بیمه  صندوق 
می گذاریم، قاعدتاً صندوق بیمه کشاورزی 
یک سری راهبردهایی را در جهت توفیق 
بیشتر تنظیم کرده ، که مفاد آن تحت عنوان 
مهمترین راهبردها و سیاست های اجرایی 
برنامه پنج ساله پنجم توسعه بیمه کشاورزی 

به شرح ذیل می با شد:
1- توسعه و تنوع بخشی به شیوه های 

بیمه کشاورزی. 
با  بیمه  اشاعه فرهنگ  2- تقویت و 
روش های متنوع اطالع رسانی و آموزش.
ترجیحی  تعرفه های  از  استفاده   -3
با  متناسب  شده  هدایت  تعهدات  و 

سیاست های دولت در بخش کشاورزی.
4- تخصیص بهینه سهم کمک دولت 
به قسمتی از حق بیمه ها براساس مدل های 
درصدهای  و  محصول  نوع  بیمه ای، 

پوشش بیمه ای. 
5- اصالح ساختار اجرایی و سازمانی 
برون سپاری  رویکرد  با  کشاورزی  بیمه 
امور تصدی گری و ایجاد فضای رقابتی 

در عرضه خدمات بیمه ای.
بیمه  خدمات  استانداردسازی   -6
یافته های  آخرین  با  مطابق  کشاورزی 

تحقیقاتی و علمی این عرصه.
بیمه گذاران  مشارکت  افزایش    -7
از طریق  وارده  در جبران خسارت های 

برقراری معیارهای فنی بیمه ای. 
یافته های  کردن  اجرایی  استمرار   -8
تحقیقاتی - کاربردی در جهت توسعه بیمه 
کشاورزی و نیز انجام پروژه های مورد نیاز 
در راستای اهداف و سیاست های اجرایی 

صندوق بیمه.
9- افزایش مطلوبیت خدمات بیمه ای 

جهت ارتقای رضایتمندی بیمه گذاران
10- گسترش بهره گیری از فناوری های 
نوین در اعمال نظارت و کنترل بهتر بر 

إرائه خدمات بیمه ای.
در  مصارف  و  منابع  مدیریت   -11
از  بیمه کشاورزی  پایدار  جهت توسعه 

طریق تقویت سازوکارهای بیمه ای.
بیمه  صندوق  مدیره  هیأت  عضو 

کشاورزی در پایان اظهار کرد: در سال 92 
و 93، دولت ردیف بودجه ای مشخصی 
میزان  به  بیمه کشاورزی  به صندوق  را 
150میلیارد تومان اختصاص داده است 
که این امر حاکی از دیدگاه مثبت دولت 
کشاورزی  بیمه  نظام  توسعه  به  نسبت 
است. البته امیدواریم این میزان اعتبار به 
قانونگذاران  و  ذیربط  مسؤوالن  همت 
گرانقدر از 150میلیارد تومان به یک هزار 
میلیارد تومان به منظور ارائه مطلوب تر 

خدمات بیمه کشاورزی افزایش یابد.

ادامه از صفحه 3
دکتر جوادیان تصریح کرد: همچنین 
فعالیت های تحت  و  تعداد محصوالت 
پوشش بیمه در سال 92 با افزوده شدن 
چند محصول جدید افزایش یافت و در 
مجموع به 153 فعالیت رسید که رکورد 
قابل توجهی است، که از این نظر نیز رتبه 

دوم را در جهان در اختیار داریم.
دولت  که  یارانه ای  افزود: درصد  وی 
به بخش بیمه کشاورزی می دهد، حدود 
و  مناسب  شاخص  که  است  68درصد 
قابل قبولی است. در سایر کشورها نیز این 
مقدار بیش از 50درصد است که توسط 
دولت ها به صورت یارانه به بیمه کشاورزی 
اختصاص داده می شود. عضو هیأت مدیره 
در  و  ادامه  در  کشاورزی  بیمه  صندوق 
خصوص برنامه های سال 93 این صندوق 
گفت: اصلی ترین و مهمترین راهبرد ما 
در سال جاری، توسعه و تنوع بخشی به 
شیوه های بیمه کشاورزی است. در واقع 
همواره تنوع بخشی را استمرار می دهیم، 
ریسک های  و  فعالیت ها  محصوالت، 
با  و  می بریم  پوشش  تحت  را  بیشتری 
افزایش اطالع رسانی و... به دنبال آنیم که 
عالوه بر افزایش تعداد کشاورزان تحت 
پوشش، بتوانیم رکوردهای بیشتری را در 
سایر شاخص های نظام بیمه ای به دست 
بیاوریم. دکتر جوادیان خاطر نشان کرد: 
تأسیس  سالگرد  سی امین  امسال  چون 

دامنه دار شدن ســرمای شدید در 
ماه های پایانی سال 1392 و نیز سرد 
شدن دوباره هوا در ماه نخست سال 
جاری، برخــی از محصوالت زراعی 
استان کردســتان را دچار آسیب های 

جدی نموده است.
بنا بر گزارش رســیده از اســتان 
کردســتان، برابر اطــالع حاصله و 
بازدیدهای انجام شــده از مزارع و 
باغ های ســطح این اســتان در سال 
زراعی 93 - 92، وقوع بارندگی های 

رسمای ابتدای سال به حمصوالت زرایع کردستان آسیب زد
مناسب در فصل پائیز موجب سطح 
ســبز مناســب در کلیه زراعت های 
استان در پایان پائیز 92 شده بود که 
متأســفانه افت دمای طوالنی مدت، 
عــالوه بر اینکه منجر به خســارت 
محصوالت  در  زمستانه  سرمازدگی 
گندم و جو به صورت کاهش تراکم 
در برخی مناطق شــد، خسارت به 
برخــی باغ ها مثل انگــور و گردو 
را نیز موجب شــده اســت که این 
خســارت در محصول گردو کاماًل 

محرز اســت اما در محصول انگور 
در حال حاضر نیاز به بررســی های 

بیشتری دارد.
این گــزارش می افزایــد: در ادامه 
با توجه به افزایــش دما در نیمه دوم 
اســفند ماه و آغاز فعالیت زیســتی 
برخــی از درختان میوه ازجمله بادام، 
زردآلــو، گــردو و تــوت فرنگی و 
شــکوفه دادن آنها، متأسفانه با ورود 
هوای سرد در نیمه اول فروردین ماه 
ســال جاری، به منطقه و وقوع دمای 

زیر صفر درجه منجر به از بین رفتن 
اندام های زایای برخی درختان شــده 
به صورتی کــه در درختان زردآلو و 
گردو در بســیاری از مناطق خسارت 
صددرصدی حادث شده است و در 
برخی از شهرســتان های اســتان نیز 
گزارش ها حاکی از وقوع خســارت 
شدید به این محصوالت است. ضمن 
اینکه بروز این شــرایط باعث ایجاد 
خســارت برگی را نیز در محصوالت 

زراعی به همراه داشته است.
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مدیر گروه بیمه دام، طیــورو آبزیان گفت: 
همچون گذشته بر آن هستیم که بتوانیم با ارائه 
خدمات بهینه و کیفی تر همراه با تکریم ارباب 
رجوع حداکثــر رضایتمنــدی مخاطبان بیمه 
کشــاورزی را فراهم آوریم. از جمله اقداماتی 
که انشاءا... و در صورت تصویب مراجع ذیربط 
در برنامه هــای آتی مدنظر قرار خواهند گرفت 

می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 
 افزایش حداکثر تعهد بیمه گر )مبالغ غرامت(

 تنوع بخشی به گزینه های موجود باالخص 
در بیمه طیور

 سرعت بخشــی به عملیات بیمه گری و 
ارزیابی خسارت

 تعدیــل و اصــالح مدت بیمــه در بیمه 
نیمچه های گوشتی به منظور اعمال بهتر مدیریت 

ریسک
مهدنس ابارشــی در خاتمه ضمن سپاس 
و قدردانــی افزود امیدوارم بــا اعمال نظارت 
مستمر بر عملیات بیمه گری و ارزیابی خسارت 
و اجــرای اصولی و ضابطه منــد امور بیمه ی، 
انشاءا... شاهد ایجاد تعادل منطقی بین منابع و 

مصارف صندوق بیمه کشاورزی باشیم. 

ارائه خدمات 
بهینه و کیفی در 
بیمه کشاورزی

مهندس محمد ابارشی مدیر گروه بیمه دام، طیورو آبزیان صندوق بیمه کشاورزی
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سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند
پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند 

به فتراک جفا دل ها چو بربندند بربندند
ز زلف عنبرین جان ها چو بگشایند بفشانند
حافظ

بيمه كشاورزي

خسارت 150میلیارد ریالی کشاورزان 
آذربایجان غربی به دلیل سرمای غیرمترقبه

بارش سنگین برف در سطح استان آذربایجان غربی و به دنبال آن افت شدید و دامنه دار دما 
و یخبندان طی ماه های پاییز و زمستان سال گذشته، باعث وارد شدن خساراتی به محصوالت 
زراعی پاییزه شامل گندم، جو آبی و دیم و کلزا آبی و محصوالت باغی شامل انگور آبی و دیم 

شده است.
بهنام شهدی مدیر گروه خدمات بیمه کشاورزی استان آذربایجان غربی با بیان این مطلب 
افزود: با توجه به تحلیل آمار هواشناسی، آستانه تحمل یا مقاومت محصوالت یادشده به سرما و 
برابر گزارشات ناشی از بازدیدهای میدانی اکیپ های بررسی خسارات از نقاط مختلف استان، 
وقوع خسارت بدیهی و مورد تأیید بوده و میزان آن در زراعت پاییزه در سطح تقریبی 110هزار 
هکتار با میانگین 45درصد خسارت معادل یک صد میلیارد ریال و در باغ های انگور دیم و آبی در 
سطح 4هزار هکتار سطح بیمه شده، با میانگین خسارت 40درصد معادل 30میلیارد ریال برآورد 
شد. وی افزود: با شروع فصل بهار نیز بعد از بارش شدید باران و برف در نیمه اول فروردین ماه 
در سطح استان و افت دما، طبق آمار هواشناسی و وقوع یخبندان که مقارن با شکوفه دهی باغ های 
هسته دار بود، موجب وارد شدن خسارت شدید شد. طبق بازدیدهای میدانی میزان خسارت 
در باغ هایی نظیر گردو، بادام، زردآلو، هلو، شلیل و آلو در سطح 2هزار و 600هکتار بین 50 تا 

100درصد معادل 20میلیارد ریال برآورد شده است.
شــهدی اظهار داشت: ســطح بیمه زراعت در ســال زراعی جاری در استان 120هزار و 
758هکتار به تعداد 22هزار و 323نفر و سطح بیمه باغبانی به مساحت 17هزار و 261 هکتار و 

به تعداد 21هزار و 802نفر بوده است.

تعیین خسارت کشاورزان گیالنی
ظرف کمتر از 20روز

علیرضا طاهری مدیر شعب بانک کشاورزی در استان گیالن گفت: عملیات 
قبول درخواست و بررســی خسارت بیمه گذاران محصوالت کشاورزی تحت 
پوشش بیمه کشاورزی به واسطه برف سال گذشته در کمتر از 20روز با تالش 
شبانه روزی و طاقت فرسای بیش از 200نفر از پرسنل و ارزیابان خسارت شعب 

بانک کشاورزی استان انجام شد.
وی افــزود: به منظــور برخورداری ســریع تر و کاهش آالم خاســرین 
غرامت های مصوب تا پایان بهمن ماه ســال گذشته به حساب الکترونیکی 
خســارت دیدگان واریز شد. در همین زمینه کاظم صفارحمیدی، مدیر گروه 
خدمات بیمه ای اســتان گیالن نیز گفت: بارش برف سنگین در سطح استان 
گیالن از بامداد روز جمعه یازدهم بهمن ماه شــروع و تا عصر روز سه شنبه 
پانزدهم بهمن ماه ادامه داشــت که خســارات زیادی در بخش های مختلف 

کشاورزی وارد کرد.
وی افزود: بخش عمده ای از این خســارات متعلق به مرکبات، چای، زیتون، 
گردو و فندق، دام سبک و  سنگین و زنبورعسل، طیور و گلخانه ها بوده است.

صفارحمیدی افزود: در این مدت درجه حرارت استان گیالن بین 3+ درجه 
تا 14- درجه سانتی گراد در نوسان بوده است. همچنین براساس آمارهای اولیه 
اخذ شــده از ســازمان جهاد کشاورزی استان میزان خســارت وارده به بخش 

کشاورزی به میزان 500 میلیارد ریال برآورد شد.

مدیر گروه خدمات بیمه  کشاورزی 
در اســتان زنجان با انتشار گزارشی، 
عملکرد بیمه این مدیریت را در سال 
1392 و در بخش های مختلف اعالم 

کرد.
یوسف حیدری در این باره گفت: 
در این استان 5 شرکت خدمات بیمه 
نفر  به کارگیری 125  با  کشــاورزی 
ارزیاب خسارت  بیمه گر و  کارگزار 
که همگی از فارغ التحصیالن رشــته 
کشاورزان  به  می باشــند  کشاورزی 
اســتان خدمــات بیمــه ای را ارائه 

می دهند.
مهندس حیــدری درباره عملکرد 
نیمه اول ســال زراعــی 93-92 نیز 
گفت: در ســال زراعــی 93-92 با 
توجه به تأخیر در اعالم تعرفه ها در 
بیمه زراعت پاییزه به تعداد 4286فقره 
قرارداد با سطح 69930هکتار، در بیمه 
باغبانی به تعداد 6948 فقره قرارداد با 
ســطح 7026 هکتار، بیمه نامه صادر 
شــده اســت که بیمه زراعت 23/7 
درصد نســبت به ســال زراعی قبل 

گزارش عملکرد صندوق بیمه کشاورزی استان زنجان اعالم شد
روســتایی شهرســتان های استان طی 
11روز به تعــداد 417نفر، برگزاری 5 
دوره آموزشــی برای دهیاران و اعضاء 
شوراهای اسالمی شهرستان های استان 
طی 5روز به تعداد 161 نفر، برگزاری 
12 جلسه ماهانه با کارشناسان 
طی  اســتان  مقیم  ناظر 
برگــزاری  ســال، 
بــا  6جلســه 
عامل  مدیران 
ی  شرکت ها
ت  مــا خد
 ، ی بیمــه ا
کت  شــر
در 6 مــورد 
برنامه هــای 
ســیما  و ا صد
در  نمایشــگاه  و 
بیمــه  اطالع رســانی 
کشــاورزی، برگزاری 3جلســه ستاد 
بیمه با همکاری مدیریت محترم ستاد 
بحران اســتانداری و مدیریت محترم 
جهادکشــاورزی، تهیه چندین مقاله و 

از نظر ســطح بیمه شده افزایش داشته 
است.

وی افزود: در بیمه دام از ابتدای مهر 
ماه تا پایان ســال 92 تعداد 1344فقره 
بیمه نامه به تعــداد 51750واحد دامی، 

طیــور،  14239308قطعــه 
و  آبزیــان  276مترمربــع 

زنبورعسل  7642فروند 
صادر شده است.

حیدری  مهندس 
در بررسی عملکرد 
ی  لیت هــا فعا
صندوق  آموزشی 
کشــاورزی  بیمه 
زنجــان  اســتان 
 1392 ســال  در 
نیز اظهار داشــت: 

9دوره  برگــزاری 
بــرای  آموزشــی 

کارگــزاران، کارشناســان و متصدیان 
امور بیمه ای اســتان طــی 10روز به 
تعــداد 206 نفر، برگــزاری 11 دوره 
آموزشی ویژه بهره برداران و مددکاران 

بیمه محصوالت  پروژه درخصوص 
توزیــع  و  چــاپ  کشــاورزی، 
12،000عدد بروشور تبلیغاتی زراعی، 
باغــی و دامی جهت اطالع رســانی 
و چــاپ مجــدد 2،000جلد کتاب 
مدیریت ریســک طیور و ارسال آن 
بــه واحدها و ســازمان های ذیربط 
همچنیــن پرورش دهنــدگان طیور 
و انجمن جوجه یــک روزه ازجمله 
فعالیت های آموزشی این گروه بوده 

است.
وی در بخش پایانی این گزارش 
و در خصوص بررسی خسارت سال 
93 نیز تصریح کرد: بهمن ماه ســال 
1392 به دلیل کاهش شدید دما و نیز 
در روزهــای 11 و 12 فروردین ماه 
1393 به دلیل بارش برف و کاهش 
دما تــا 10درجه زیر صفر در بعضی 
مناطق، اکثر باغ های بادام و زردآلو به 
میزان باالتری نســبت به سایر باغ ها 
خسارت دیده است که بررسی اولیه 
خســارت در این مــوارد در جریان 

است.
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