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سـرمقـاله

نکـته مـاه

خود  ویژه  عنایت  و  لطف  مورد  را  ما  دیگربار  که  سپاسگزاریم  را  بزرگ  خداوند 
قرار داد و توفیق خدمتگزاری حاصل شد. بدینوسیله فرارسیدن سی وپنجمین 
بیمه گذاران  عزیز،  کشاورزان  به  را  کشاورزی  بیمه  صندوق  تأسیس  سالروز 
محترم، تشکلهای بخش کشاورزی و همه دست اندرکاران، کارکنان، کارشناسان و 
شرکتهای خدمات بیمه کشاورزی سراسر کشور، تبریک و تهنیت عرض می کنم. 
23 خرداد ماه، بهانه ای است که بر تالش دست اندرکاران و همه نقش آفرینان در 
دستگاه های دولتی و تشکلهای بخش خصوصی بیمه کشاورزی کشور، مدیران 
و کارکنان ارزش آفرین بیمه کشاورزی ارج نهیم و در سی وپنجمین سال تأسیس 
هم افزایی،  مستمر،  فعالیت  خردجمعی،  بر  تکیه  با  کشاورزی،  بیمه  صندوق 

تجربه و نیروی انسانی کارآمد، این رویداد خوش یمن را گرامی داریم.
از  یکی  عنوان  به  تاکنون  تأسیس  آغاز  از  و  دیرباز  از  کشاورزی،  بیمه  صندوق 
دستگاه های حمایت کننده بخش کشاورزی و مهمترین پشتیبان تولیدکنندگان 
کشاورزی در مقابله با ریسکها، خطرها و حوادث قهری طبیعی بوده که خدمت 
به قشر شریف و زحمتکش کشاورزان را هدف نهایی و ارزشمند خود در مسیر 
پیشرفت و سربلندی ایران عزیز و اسالمی قرار داده است. بیمه کشاورزی همواره 
اقتصادی و  کردن فرایندها و خدمات خود، حتی در تنگناهای  تالش در بهینه 
مضیقه های بودجه ای کرده تا در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه گام برداشته 
و با سرلوحه قراردادن مشتری محوری در برنامه ها، هدفها و استراتژی های خود، 

بر این مهم پای فشرده و در این راستا، گام نهاده است.

ایجاد و  تاریخ فعالیت خود نقش مهمی در  کشاورزی، بحق در  صندوق بیمه 
تولیدکنندگان،  معیشت  پایدارسازی  و  کشاورزی  بخش  زیرساخت های  تقویت 
تأمین امنیت غذایی در کشور، ایجاد و تقویت زیرساخت های شبکه الکترونیکی و 
راه اندازی سامانه جامع بیمه کشاورزی در پاسخگویی به هنگام، ایفا کرده است.

عملیات اجرایی بیمه کشاورزی، در سال زراعی 64-63 با پوشش دو محصول 
آغاز شد و  استان  پنبه و چغندرقند در سطحی معادل 89 هزار هکتار در دو 
که  استانها و محصوالت بیشتری تعمیم داده شد؛ به طوری  سپس به دیگر 
در  کشور  استان   32 در  محصول   72 هم اکنون  سال،   35 گذشت  از  پس 
مقابل 204 نوع عامل خطر با روشهای بیمه ای مختلف، زیر پوشش قرار گرفته 
است. از جمله دستاوردهای صندوق بیمه طی 35 سال گذشته تا به امروز در 
زیربخش های مختلف، به طور تقریب، پوشش دادن ساالنه: 5/3 میلیون هکتار 
از باغها، 1000 میلیون  قطعه طیور، 2500 هکتار  زمینهای زراعی، 750 هزارهکتار 
آبزیان  و 5 میلیون رأس دام در سراسر کشور است. بی  از استخرهای پرورش 
تردید این همه، مدیون تالش و کوشش جانانه کارکنان، همدلی شامخ مدیران، 

اعتماد ارزشمند کشاورزان و حمایتهای دولت است.
اینک امید داریم تا در طلیعه سی و ششمین سال حضور صندوق بیمه کشاورزی 
از  با عزمی راسخ و بهره گیری  این مسیر  ادامه  کشور، در  اقتصادی  در عرصه 
توانمندی مراکز علمی، محققان و همکاران ارجمند بیمه کشاورزی، بتوانیم سهم 
خود را در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( برای »رونق 
تولید « ایفا کنیم و گامهایی مؤثر و بلندتر برای بهبود اقتصاد کشور در مسیر 

آبادانی سرزمین مان برداریم. توسعه پایدار و 
در پایان، مراتب قدردانی و سپاس خود را از زحمات و حمایتهای همه جانبه وزیر 
محترم جهادکشاورزی، دستگاه های محترم عضو مجمع بیمه کشاورزی، اعضای 
ابراز می دارم و  ارجمند،  کشاورزی، و همه همراهان  بانک  کمیته فنی،  محترم 
سعادت و کامیابی همگان را از یکتای بی همتا خواهانم. امیدوارم ضمن تحقق 
گامهای مؤثرتری در راه  هدفهای بیمه کشاورزی، با کوشش و همدلی بتوانیم 

تعالی و توسعه بیمه کشاورزی کشور برداریم.

محمدابراهیمحسننژاد
قائممقاموعضوهیئتمدیرهصندوقبیمهکشاورزی

سخــن آغــازین

3سرمقاله/ نکته ماه

از قدرتمندترین شرکت های دنیا  شرکت نوکیا، یکی 
و بزرگ ترین تولیدکننده گوشی های تلفن همراه در 
درصدی   99 کاهش  از  پس  بتازگی،  که  بود  جهان 
مایکروسافت،  شرکت  ازسوی  سهامش،  ارزش 
خریداری شد. در هنگام برگزاری نشست خبری اعالم 
این شرکت به مایکروسافت، رئیس شرکت  فروش 
را  اجرایی  و  مدیریتی  تیم  بهترین  گفت:"ما  نوکیا 
انجام  اشتباهی  اقدام  ما هیچ  داشتیم.  اختیار  در 
ندادیم. سخت تالش کردیم؛ ولی به رغم همه اینها 
تمام  این جمله،  گفتن  از  شکست خوردیم". پس 
آن شرکت، به طور  تیم مدیریتی نوکیا و خود رئیس 

غم انگیزی گریه کردند.
نگاهی به گذشته ای نزدیک نشان می دهد، از اوایل 
از قدرتمندترین  سال 1990 تا سال 2012، نوکیا، یکی 
کمپانی های دنیا و  بزرگترین تولیدکننده گوشی های 
تلفن همراه در جهان با در اختیار داشتن 80 درصد 

سهم بازار به شمار می رفت. قیمت هر سهم شرکت 
آن شرکت، 250  آن دوره، 42 دالر و ارزش  نوکیا در 
میلیارد یورو بود. شرکتی فوق العاده قوی با مدیرانی 
انجام  بخوبی  را  کارشان  که  حرفه ای  و  کاربلد 
کرد  نمایان  آنها  تلخ  این همه، فرجام  با  می دادند. 
که متأسفانه امروزه فقط بخوبی کار کردن و حفظ 

وضع موجود، برای موفقیت کافی نیست.
و  تغییر  و  مداوم  یادگیری  به دنبال  نوکیا،  رهبران 
تغییرات  نتوانستند  آنها  نبودند.  سریع  نوآوری 
مداوم و سریع صنعت تلفن همراه را که به وسیله 
آورده شدند را  شرکت های سامسونگ و اَپل به بازار 
که شرکت اپل، تا  کنند. این در حالی بود  پیشبینی 
چند سال پیش، هرگز گوشی موبایل تولید نمی کرد؛ 
شرکت  همچون  و  بود  یادگیرنده ای  شرکت  ولی 
و  تغییر  یادگیری،  دنبال  به  پیوسته  سامسونگ، 
نوآوری می گشت. از همین رو، گوشی های هوشمند 

iPhone و Galaxy ، خیلی سریع گوشی های نوکیا 
بازار  از  چشمگیری  سهم  و  زدند  کنار  بازار  در  را 
گوشی های تلفن همراه را به خود اختصاص دادند. 
رتبه  از  نوکیا  تا 2013   2011 از سال  در همین راستا، 
بازار  کرد. سهم  بازار، به رتبه دهم سقوط  نخست 
80 درصدی نوکیا به 3 درصد رسید. ارزش هر سهم 

نوکیا، از 42 دالر به 2/5 دالر کاهش پیدا کرد. هزاران 
کار برکنار شدند. ارزش  از  کارمند سختکوش نوکیا 
شرکت نوکیا، با کاهشی 99 درصدی از 250 میلیارد 

یورو، به 3/79 میلیارد یورو رسید.
آنها  نداشت.  شاخصی  اشتباه  هیچ  نوکیا،  شرکت 
انجام ندادند؛ ولی جهان بسرعت  کار خطایی  هیچ 
آنها در نداشتِن یادگیری،  در حال تغییر است. ضعف 
آنها به این دلیل  رشد و تغییر مداوم و سریع بود. 
کردند؛ نه تنها بخت  که یادگیری مداوم را فراموش 
دست  از  پایدار  موفقیت  به  رسیدن  برای  را  خود 

دادند؛ بلکه شانس بقا را نیز از دست دادند.
از  اگر به دنبال رشد و پیشرفت نباشیم و  امروزه   
وضع  حفظ  پی  در  و  راضی  خود،  امروز  موفقیت 
نیز  نوکیا  خورد.  خواهیم  شکست  باشیم؛  کنونی 
که داشت، شکست  به سبب موفقیت چشمگیری 
دنیای  در  شدند.  خود  موفقیت  قربانی  آنها  خورد. 
به  و  باشد  راضی  از وضع خود  که  کس  امروز هر 
دنبال  به  یادگیری مداوم،  آموزشهای جدید و  جای 
آموزش  و  یادگیری  از  و  باشد  کنونی  وضع  حفظ 

دست بکشد، بی گمان قربانی خواهد شد.

شمساهللمرادنیا
عضوهیئتتحریریهماهنامه

آموزه های مدیریتی 
)فرجام تلخ نـوکیا(

سی وپنج سال تالش 
برای حمایت و امنیت 

بخش کشاورزی
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کشور  نباتات  حفظ  سازمان  رئیس 
با  کرد:  اعالم  جهادکشاورزی  وزارت 
توجه به پیشبینی های صورت گرفته، 
طی روزهای آینده )در تیرماه(، شرایط 
هجوم  جدید  موج  زمینه  در  ویژه ای 
داشت. خواهیم  صحرایی  ملخهای 

به  پیشگفته،  مطالب  اعالم  با  کشاورزی، 
پس  کشاورزی  بیمه  صندوق  شکل گیری 
کرد و  اشاره  اسالمی  انقالب شکوهمند  از 
افزود: توجه به سازوکارها و نهادسازی برای 
بخش کشاورزی ایران، در مقایسه با دیگر 

کشورها، بموقع انجام شده است.
اخیر،  سیل  در  شد:  یادآور  ادامه  در  وی 
نخستین نهادی که در عرصه حضور یافت 
صندوق  داد،  نشان  را  خود  وجودی  اثر  و 
این  ابعاد  اگرچه  و  بود  کشاورزی  بیمه 
نهاد  یک  حضور  ولی  بود؛  زیاد  خسارتها 
مسئول، به رفع دردهای مردم و امیدواری 
اطمینان نسبی را  کمک می کند و  جامعه 

برای مردم ایجاد خواهد کرد.
بنیادین  مباحث  تشریح  ضمن  خدارحمی، 
کرد:  تصریح  مخاطرات  و  ریسک  مدیریت 
از راه سازوکارهایی  اینگونه مشکلها را باید 

تغییرات  به  وی،  کرد.  مدیریت  بیمه  مثل 
حوادث  پدیدآمدن  موجب  که  اقلیمی 
طبیعی و ایجاد پیامدهای منفی می شود، 
اشاره و خاطرنشان کرد: راهکار رویارویی با 
وظیفه  خسارتها،  مدیریت  و  پدیده ها  این 

بیمه است.
صندوق  و  کشاورزی  بانک  مدیرعامل 
نقطه  را  کشاورزی  بیمه  کشاورزی،  بیمه 
و  دانست  کشاورز  برای  اطمینان  و  اتکا 
کنیم،  ایفا  اگر نقش خود را بخوبی  افزود: 
اینگونه  مردم متوجه نیاز و ضرورت حفظ 

سازوکارها و نهادها خواهند شد.
لزوم  و  ضرورت  بر  تأکید  با  خدارحمی، 
از  یکی  یادآور شد:  بیمه  گسترش فرهنگ 
رسالتهای جدی و مورد تأکید صندوق بیمه 
کشاورزی، گسترش فرهنگ بیمه است تا از 
این راه، تمایل فعاالن بخش کشاورزی برای 

بیمه کشاورزی
راهکار رویارویی 

با پدیده ها و 
حوادث طبیعی 

است

با  رویارویی  بـرای  فراگیر  آماده باش 
مـوج جدید هجوم ملخهـای صحرایی

کرمان و هرمزگان  استانهای  در رتبه نخست در سطح مبارزه و 
آفت قرار دارند. در سطح دوم و سوم مبارزه با این 

در  مردم  مشارکت  الگوی  هرمزگان  استان  کرد:  تصریح  درگاهی 
در  استان  این  مردم  و  است  بوده  صحرایی  ملخهای  با  مبارزه 
داشته اند.  باالیی مشارکت  بسیار  پدیده، در سطح  این  با  مبارزه 
تمامی  در  افزود:  پایان  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
مدیریت  ستادهای  هرمزگان،  در  پدیده  این  درگیر  شهرستانهای 
این پدیده،  با  برای رویارویی  امکانات الزم  بحران تشکیل شده و 

به کار گرفته شده است.
و  خواربار  سازمان  که  بود  پارسال  ماه  دی  اواخر  است،  گفتنی 
به هجوم ملخهای صحرایی  )فائو( نسبت  کشاورزی ملل متحد 
ملخها  این  گذشته،  ماه  بهمن  اوایل  در  و  داد  ایران هشدار  به 
عربی،  متحده  امارات  سعودی،  عربستان  آفریقا،  صحرای  از 
کویت، عمان و قطر، راهی استانهای  جنوبی کشورمان، از جمله 
نشدن،  ریشه کن  صورت  در  نابودگر،  آفت  این  شدند.  هرمزگان 
غذایی  امنیت  و  بگذارد  برجای  جبران ناپذیری  زیانهای  می تواند 

مناطق مورد هجوم را به خطر بیاندازد.

شورای  نشست  در  درگاهی،  محمدرضا  ایسنا،  گزارش  به 
با توجه به  اظهارکرد:  استان هرمزگان  هماهنگی مدیریت بحران 
از  نهادها و دستگاهها  امکانات  تمامی  باید  هشدارهای موجود، 
آفتها، به کارگیری  این  ارتش برای مبارزه با  جمله بسیج، سپاه و 
شود. وی بیان کرد: تاکنون در بیش از 590 هزار هکتار در سطح 
استان سیستان و بلوچستان  آفت مبارزه شده و  این  کشور، با 

خدارحمی، ضمن اشاره به حضور
بموقع صندوق بیمه، به عنوان 

نخستین نهاد پاسخگو در فاجعه 
سیل اخیر، بیمه کشاورزی را راهکار 

رویارویی با پدیده ها و حوادث طبیعی 
برشمرد و افزود: توانگری، یک شاخص 
مهم در صنعت بیمه است و با استفاده 

از ظرفیتهای فکری، تحقیقاتی و روشهای 
مبتنی بر فناوری، می توان تحرک 

و پیشرفت بیشتر را در نظام بیمه 
کشاورزی افزایش داد.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، روح 
کشاورزی،  بانک  مدیرعامل  خدارحمی،   اله 
آیین گرامیداشت سی  روز 25 خردادماه در 
و پنجمین سالگرد تأسیس صندوق بیمه 

مدیرعامل بانک کشاورزی:
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پرداخت غرامت 
خسارتهای سیل اخیر

به کشاورزان بیمه شده 
مازندران

افزایش تمایل کشاورزان خراسان رضوی به بیمه محصوالت کشاورزی
محمودرضا فرزانه، معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی استان 
زراعی جاری  آغاز سال  از  گفت:  ایرنا  با  گفتگو  در  خراسان رضوی 
تاکنون، 61 هزار و 193 کشاورز و دامدار، محصوالت و دامهای خود 
زراعی  در مدت مشابه سال  افراد  این  تعداد  که  کرده اند  بیمه  را 

گذشته، 53 هزار و 396 نفر بوده است.
وی اظهار کرد: فرصت بیمه محصوالت کشاورزی تا پایان شهریور 
آگاهی  ماه امسال است و با توجه به شرایط پیش آمده و افزایش 
کشاورزان نسبت به ضرورت بیمه محصوالت کشاورزی، پیشبینی 

افزود:  باشیم. وی  زمینه  این  در  می شود، شاهد رشد چشمگیر 
مجموع خسارت وارد شده به محصوالت کشاورزی و دام و طیور 
این استان در سال زراعی گذشته، 341 میلیارد ریال بوده که مبلغ 
جبران خسارت به 19 هزار و 831 نفر به صورت کامل پرداخت شده 
است. گفتنی است، ساالنه یک میلیون و 200 هزار هکتار زمین در 
که 900 هزار  کشت 83 نوع محصول می رود  خراسان رضوی، زیر 
هکتار از این سطح، مربوط به محصوالت زراعی و 300 هزار هکتار 

آن باغ است.

بیمه محصوالت، اموال و زیرساخت های این 
بخش، بیشتر شود. وی افزایش ظرفیتهای 
بیمه  نهاد  فعالیتهای  گسترش  اجرایی، 
این  امکانات  متناسب سازی  همچنین،  و 
را  کشاورزی  بخش  ظرفیتهای  با  صندوق 
کشاورزی  بیمه  نظام  ضرورتهای  دیگر  از 
بیمه  به  توسعه ای  نگاه  گفت:  و  برشمرد 
و  بودجه  امکانات،  به  باتوجه  کشاورزی 

برنامه ها، بخوبی پیش می رود.

کشاورزی را  اینکه بیمه  با بیان  خدارحمی، 
خود  امکانات  به  اتکا  با  باید  امکان  حد  تا 
افزود:  توسعه داد و برنامه ها را پیش برد، 
از  استفاده  و  همفکری  با  مسیر  این  در 
عرصه  این  محققان  و  متخصصان  توان 
می توان به سمت تنوع بخشی حرکت کرد و 
به سازوکارهای جدید، طرحهای خودگردان و 

سودآور دست یافت.
بر  تأکید  با  کشاورزی،  بانک  مدیرعامل 

کشاورزی  بخش  فعاالن  بیشتر  مشارکت 
کشاورزی   محصوالت  بیمه  زمینه  در 
کشاورزی  بانک  ساختاری  اصالحات  گفت: 
پشتوانه  و  است  درونی  تالش  حاصل  که 
دارد،  را  مجلس  و  دولت  سیاستهای 
می تواند تجربه خوبی برای بیمه کشاورزی 
باشد تا در ادامه تالشهای ارزشمند گذشته، 

آینده تبدیل شود. به یک نهاد توانگر در 

معاون خدمات بیمه ای مدیریت بانک 
کشاورزی استان مازندران، در گفتگو 

با خبرنگار ایرنا گفت: سیالب اخیر )از 
اواخر اسفندماه گذشته تا اوایل فروردین 

امسال(، بیش از 200 میلیارد ریال به 
بخشهای مختلف کشاورزی این استان 

که زیر پوشش بیمه کشاورزی بوده اند، 
خسارت زده است که تاکنون )اواسط 

خردادماه(، بیش از 150 میلیارد ریال از 
غرامتهای آن، معادل حدود 80 درصد از 

کل خسارتها، پرداخت شده است.

می کنند. وی با بیان اینکه رخدادن حوادث طبیعی و پیشبینی نشده )غیرمترقبه( طی چند 
سال اخیر، از جمله بارش  شدید برف و سرما و یخبندان در سال 85 و توفان و سیالب 
بیمه محصوالت  به  را  کشاورزان  تمایل  و  استقبال  امسال،  اوایل  تا  گذشته  اواخر سال 
افزایش  کشاورزی با  از صندوق بیمه  افزود: حمایت دولت  کرده است،  کشاورزی بیشتر 
سهم حق بیمه و باال رفتن مبلغ تعهدات در پرداخت غرامت نیز، عوامل دیگر افزایش بیمه 

محصوالت کشاورزی در این استان است.
رضوی نیا با یادآوری اینکه پارسال صندوق بیمه کشاورزی در مازندران، 160 هزار میلیارد ریال 
به بخشهای مختلف کشاورزی استان، غرامت پرداخت کرد، گفت: بیمه زمینهای شالیزاری 
و محصول برنج به عنوان کشت غالب استان نیز، رو به افزایش است. وی در پایان افزود، 
کمترین رقم  کشاورزی(  انعقاد قرارداد بیمه  کشاورزان )در هنگام  این همه، هنوز هم  با 
حق بیمه و جبران خسارت محصوالت کشاورزی را انتخاب می کنند. هرچند به نظر می رسد، 
انتخاب شود، مقدار  گزینه باالترین رقم سهم بیمه شونده نیز  اگر  کشاورزان،  از دیدگاه 

آن، کم است. جبران خسارت، به نسبت ارزش زمین و تولیدات 

 20 نشدن  پرداخت  علت  رضوی نیا،  حمید 
کد  در  مشکل  وجود  را  باقیمانده  درصد 
ملی و شماره حساب بیمه شدگان دانست 
و تأکید کرد که این دسته از کشاورزان هم 
بزودی با رفع مشکل خود، غرامت را دریافت 



استارت آپ های 
کشاورزی کشور، به 

کمک بیمه کشاورزی 
می آیند

گردهمایی استارت آپ های کشاورزی 
کشور با اهداف ایجاد هم افزایی در 
اکوسیستم کسب و کارهای نوپای 

کشاورزی؛ آشنایی و طرح چالشها و 
نیازمندی های کسب وکارهای نوپای 

کشاورزی؛ آشنایی با حوزه های هدف 
پروژه ؛ تسهیل برقراری ارتباط میان 

استارتاپ ها و شرکت های بزرگ و 
نهادهای دولتی بخش کشاورزی، در 

یازدهم اردیبهشت ماه برگزار شد .

دفتری در منطقه حکیمیه تهران مستقر 
خواهند شد تا بارانداز میوه، تره بار و پروتئین 
کسب وکارهای نوپا را راه اندازی کنند. سپس 
در بخش دیگری از این نشست، خانم دکتر 
ارائه  به  ایران،  فضایی  سازمان  از  یزدانی 
سازمان  با  مرتبط  استارت آپی  پروژه های 
بنا  ابتدا  گفت:  و  پرداخت  خود  مطبوع 
بود مباحث مربوط به خسارتهای زمینه ای 
کشاورزی در مناطق سیلزده را ارائه دهند؛ 
ولی با توجه به مباحث طرح شده تصمیم 
فضایی  پایش  بر طرح های  مروری  گرفتند 
نیز داشته باشند. وی همچنین به افزایش 
مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی 
ادامه  کرد و  کشاورزی نیز اشاره  در زمینه 
مهمترین  از  یکی  ماهواره ای،  خدمات  داد: 
بخشهای مورد نظر است و مشاهده زمین 
از باال به وسیله دوربین، اهمیت ویژه ای دارد 
دقیق،  کشاورزی  بحث  در  تکنیک  این  که 
بسیار مهم و بخشی جدایی ناپذیر بویژه در 
همچنین،  است.  یافته  توسعه  کشورهای 
مختلفی  حوزه های  در  فضایی  داده های 
گرفته شود و تبدیل به یک  می تواند به کار 
استارت آپ شود. استارت آپ ها می توانند در 
حوزه هایی همچون فناوری پایش محصول، 
سالمت  مدیریت  آب،  مصرف  میزان 
محصول، مدیریت خاک، پایش و پیشبینی 
پدیدارشدن آفتها و بیماریها، پایش تغییرات 
پاترن(، هدایت  )استارت آپ  زمین  کاربری  و 
تجهیزات خودکار و ارتباطات بین مزارع به 

فهالیت بپردازند.
سایت  در  آلبومی  افزود:  یزدانی  دکتر 
که  شده  ارائه  و  تهیه  فضایی  سازمان 
که  استارت آپ هایی است  دربردارنده نمونه 
بر مبنای اطالعات فضایی در دنیا مشغول 
کار هستند. وی در ادامه افزود: در این  به 
سازمان، کمبود اطالعات وجود ندارد؛ بلکه 

است  استارت آپی  کار  نیروی  اصل موضوع 
که باید در موضوعهای خاص فعال شوند. 
وی همچنین اشاره کرد: از دیگر زمینه هایی 
مؤثر  می تواند  فضایی  اطالعات  آن  در  که 
باشد، بیمه محصوالت کشاورزی، انرژی های 
انرژی ها و نیز، مدیریت  تجدیدپذیر و دیگر 
راستا،  این  در  است.  کشاورزی  در  بحران 
آقای مختاری،  با  گذشته  نشستهای سال 
منجر به ایجاد استارت آپی به نام »کشتیار« 
کشت  الگوی  پیشنهاد  زمینه  در  که  شد 
فعال است. همچنین وی به تشریح عملکرد 
بهبود  بر  فناوری  تأثیر  و  فضایی  سازمان 
خدمت رسانی و پیشبینی های سودمند در 
پایان  در  و  پرداخت  کشور  اخیر  سیل های 
ابراز امیدواری کرد که این همکاری در قالب 
همه  تا  یابد  ادامه  انفورماتیک  بستر  یک 
در  را  شبکه سازی  یکدیگر  کنار  در  بتوانند 
بستر نت ادامه دهند و در چنین محافلی 

به ارائه پیشرفتهایشان بپردازند.
مهندس  گردهمایی،  این  پایان  در 
جهاد  وزارت  باغبانی  معاون  طهماسبی، 
کشاورزی به سخنرانی پرداخت و ضمن ارائه 
آماری از محصوالت باغی در سال گذشته، 
قابلیت های  ایران  اقلیم،  نظر  از  افزود: 
محصوالت  همه  تولید  برای  بسیاری 
گرمسیری و سردسیری دارد و زیرساخت ها 
در  استارت آپ ها  است.  یافته  توسعه  هم 
کوچک  کسب وکارهای  از مشاغل،  بسیاری 
اسنپ  مانند  کرده اند؛  حذف  را  )کم بازده( 
را  تلفنی(  )تاکسی  آژانس ها  کسب وکار  که 
کساد کرد. در این راستا، جمع آوری اطالعات 
ایجاد  در  گام  نخستین  بازار،  شناخت  و 
این اطالعات در حال  مطالعات بازار است. 
حاضر وجود دارد و در زمینه اینترنت اشیا 
کار  آب،  در حوزه  و  کشاورزی هوشمند  و 

شده است؛ ولی باید ارتباطات برقرار شود.

به گزارش گروه خبری آرادو، در این دورهمی 
حوزه  استارت آپ های  حضور  صمیمانه  با 
کشاورزی و مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی 
این  با  و دیگر نهادها و سازمانهای مرتبط 
حوزه  مسائل  بررسی  به  حاضران  زمینه، 
از  استفاده  لزوم  و  نوپا  کسب وکارهای 
راه حل های فناورانه در حوزه کسب وکارهای 

عمدتاً سنتی کشاورزی کشور پرداختند.
از  پس  جلسه،  از  بخش  نخستین  در 
معرفی پروژه کسب وکارهای نوپا با استفاده 
ضمن  نوپا،  پروژه   مجری  موشن گرافی،  از 
و  پیشگفته  پروژه  در  توضیحاتی  ارائه  
تشریح  به   ،97 سال  در  آن  فعالیت های 
از  وی  پرداخت.   98 سال  برای  آن  اهداف 
دولت،  میان  ارتباط  ایجاد  در  تسهیلگری 
عنوان  به  استارتاپ ها  و  سرمایه گذاران 
یکی از اهداف مهم پروژه نام برد و برگزاری 
گردهمایی را از اقدامهای صورت گرفته برای 

دستیابی به این هدف برشمرد.
در ادامه و پس از چند بخش دیگر از برنامه، 
کسب وکارهای  آقای مختاری، مجری طرح 
بیان  به  کشاورزی،  جهاد  وزارت  در  نوپا 
مطالبی در این حوزه پرداخت و به این نکته 
اشاره کرد که سازمان تعاون روستایی باید 
انبار همکاری  در بخش تأمین سردخانه و 
در  بزودی  شد؛  یادآور  همچنین  وی  کند. 

پیــام بیمــه کشــاورزی
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: 
با استفاده از دانش فضایی، براورد دقیقی 
محصوالت  بر  واردشده  خسارتهای  از 
کشاورزی در سیل اخیر صورت گرفت و 

به وزارت کشور ارسال شد. 

اپلیکیشن فارسی برای مدیریت مزرعه با توانایی نسخه نویسی گیاه پزشکی، با نام 
» اپلیکیشن مزرعه«، با همت و تالش منخصصان سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس و با مشارکت بخش خصوصی در شیراز، در اردیبهشت ماه امسال به طور 
رسمی راه اندازی شد و از راه سایت اینترنتی ویژه خود و همچنین، سایت سازمان 

کشاورزی فارس، در دسترس همگان قرار گرفت.

براورد دقیق خسـارتهای 
بخش کشـاورزی از سیل 
فضایی تصاویـر  با  اخیر 

آذری  گزارش صداوسیما، محمد جواد  به 
خود  مجازی  صفحات  از  یکی  در  جهرمی، 
استفاده  در  کشور  وزیر  با جدیت  نوشت: 
هزار  چند  که  شد  اثبات  اطالعات،  این  از 
میلیارد تومان تفاوت میان رقم براورد سنتی 
خسارتها، نسبت به رقم براوردشده علمی 
پژوهشگاه فضایی وجود دارد. وی همچنین 
گفت: امسال مطابق برنامه فرایند تولید و 
آزمایشهای کیفی، سه ماهواره ظفر، پارس 
و  رسید  خواهد  اتمام  به  یک  ناهید  و  یک 
جهش دیگری در رشد علوم فضایی کشور، 

ثبت خواهد شد.

مزرعه،  اپلیکیشن  فارس،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
پیاده سازی  و  کشاورزی، طراحی  بهره برداران بخش  به  ارائه خدمات مختلف  با هدف 
شده و به وسیله این اپلیکیشن، کشاورزان می توانند درخواستهای گوناگون مورد نیاز 
اینترنت و موبایل دریافت  کمترین زمان، در بستر  آسانی و در  از راه دور و به  خود را 
کنند. همچنین، کشاورزان می توانند مشکل و درخواست خود را از راه این نرم افزار، به 
کلینیکهای گیاه پزشکی ارسال و کارشناسان کلینیکهای گیاه پزشکی، در صورت نیاز پس 

آب و خاک، نسخه مورد نیاز را تجویز  کنند. آزمایش   از بازدید میدانی و انجام 
پس از دریافت نسخه رایگان، کشاورزان می توانند از راه همین اپلیکیشن، نسخه خود را 
آفات، ارسال و فاکتور دریافت کنند. این نرم افزار، فرصت  به فروشگاههای سموم و دفع 
انتخاب فروشگاه با قیمت مناسب و رقابتی را نیز به بهره برداران بخش کشاورزی داده 
کنترل، پایش و  ارسال می کند.  آنها  اقالم مورد نیاز را برای  است و فروشگاه منتخب، 
از  گیاهی غیرمجاز، جلوگیری  آفت کشهای  استفاده و تجویز سموم و  ناممکن بودِن 
مصرف نامناسب و غیرتخصصی سموم در بخش کشاورزی و ایجاد بازار رقابتی و قیمت 
نرم افزار  این  از  استفاده  از دیگر مزیتهای  گیاه پزشکی  اقالم نسخه  عادالنه در عرضه 
اپلیکیشن، امکان مشاهده سوابق نسخه های تجویزی نیز فراهم  این  کاربرد  است. با 

می شود.
گونه محصوالت،  این  تولید  گواهی شده و شناسایی مراکز  تولید محصول  به  کمک 
از دیگر مزیتهای »اپلیکیشن مزرعه« است و بهره برداران بخش کشاورزی می توانند از 
سایت ویژه این اپلیکیشن، به نشانی اینترنتی: www.mazraehapp.ir آن را دریافت و از 

آن بهره مند شوند. مزیتهای 

راه اندازی اپلیکیشن ایرانی وزیـر ارتباطات خبـر داد:
با توانایی  مدیریت مـزرعه 
نسخه نـویسی گیـاه پزشکی



پیــام بیمــه کشــاورزی

شماره دوم/ سال 1398 8

آل یعقوب، مدیرعامل شرکت استارت آپی سامیتیو،  سیدمهدی 
در گفتگو با خبرنگار ایسکانیوز، با اشاره به استفاده از روشها و 
گفت:  کشاورزی  مدلهای جدید هواشناسی هوشمند در حوزه 
سامیتیو یک تیم 7 نفره با 25 ماه تالش علمی است که هدفش، 
کسب وکارها،  استفاده  برای  هواشناسی  اطالعات  دقیق  ارائه 
راه  از  را  خسارت  بیشترین  سال  هر  که  است  کشاورزی  بویژه 
این  تفاوت عمده  آب وهوایی متحمل می شوند. وی  بد  شرایط 
آب وهوا از سوی رسانه ها را در  طرح با سیستم معمول اعالم 
اعالم جزئیات نقطه ای دانست و افزود: برای مثال در شهر تهران، 
که  آب وهوای متفاوت داریم  ما همزمان در چهار نقطه شهر 

به وسیله این سیستم درخور پیشبینی و ارائه است.
آل یعقوب در ادامه گفت: مزیت اصلی این سیستم، موردنظر 
قرار دادن نوع محصول و شرایط جغرافیایی است. به طور مثال 
در یک شرایط جغرافیایی برای هر کدام از کشاورزانی که گندم 
ارائه  را  با خودشان  متناسب  کاشته اند؛ مشورتهای  یا پسته  و 
می کند. وی همچنین یادآور شد: در کشور نمونه هایی هستند 
آنها  ولی  می کنند؛  فعالیت  هوشمند  کشاورزی  عنوان  زیر  که 
فقط مزرعه محل نصب )سامانه( را پایش می کنند. این در حالی 
است که سامیتیو، با استفاده از مدلهای ماهواره ای و روشهای 
آماری و همچنین شبکه های عصبی و هوش مصنوعی، سراسر 
می کند  کمک  کشاورزان  به  روش  این  می کند.  پایش  را  کشور 
نتیجه،  در  و  یابند  اطالع  مؤثر  بارشهای  آغاز  دقیق  زمان  از  تا 

هزینه های کشاورزی را کاهش، و بهره وری را افزایش می دهد.
آل یعقوب در پایان تصریح کرد: تجربه عملیاتی این طرح نیز در 
استانهای خراسان های رضوی،  در  اخیر  پیشبینی وقوع سیل 
شمالی، جنوبی و سیستان و بلوچستان با موفقیت همراه بود 
و پیش از وقوع سیل، اطالعیه های مناسبی را از راه سازمانهای 
مربوط از جمله استانداری ها و ستاد مدیریت بحران، در اختیار 

مردم این مناطق قرار دادیم.

سعید سلطانی سروستانی، در این راستا افزود: بحث هویت گذاری 
به طور  البته  که  کلید خورد  80 خورشیدی  اواخر دهه  از  دامها، 
با  ولی  شد؛  انجام  نیز  مربوط  سازمانهای  برخی  ازسوی  پراکنده 
پالک گذاری جدید، در یک سامانه جامع، تمامی این پالکها برداشته 
دریافت  شناسایی  برای  رقمی   15 جدید  پالک  دامها،  و  می شوند 
می کنند. وی در ادامه گفت: پیش از این هر سازمانی با توجه به 
که سازمان  گونه ای  انجام می داد؛ به  فعالیت خود، پالک گذاری را 
و  کشاورزی  بانک  واکسینه شده،  دامهای  ردیابی  برای  دامپزشکی 
یا غرامت، مرکز  پرداخت تسهیالت  برای  کشاورزی،  بیمه  صندوق 
کشور برای ثبت مشخصات رکورد و دامداران نیز  اصالح نژاد دام 
برای تفکیک دامهایشان، هرکدام به طور جداگانه اقدام به چنین 
کاری می کردند که نه تنها هزینه های زیادی را برای دامداران در پی 
این  با ساماندهی  بلکه هر دام چندین پالک داشت؛ ولی  داشت؛ 
موضوع و دریافت پالک 15 رقمی همانند شماره ملی، دیگر هویت 
کامل هر دام )گاو، گاومیش، گوسفند، بز و شتر(، در یک سامانه، 

ثبت می شود.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران، مزیت طرح پالک گذاری 
دامهای سبک و سنگین کشور را داشتن بانک اطالعاتی دقیق برای 
دام،  نژاد  اصالح  واکسیناسیون،  کشور،  دامی  جمعیت  آمارگیری 
و  دام  قاچاق  از  قرمز و شیرخام، جلوگیری  گوشت  تولید  میزان 
سرانه مصرف گوشت و شیر دانست و گفت: در این طرح دامداران 
موظفند، طی مدت 6 ماه، دامهای سنگین و طی مدت یکسال، 
کنند، در غیراین صورت، دامشان  دامهای سبک خود را هویت دار 
به عنوان دام قاچاق، کشف و ضبط می شود. وی تصریح کرد: هم 

هویت دار شدن دامهای کشور 
با پالک 15 رقمی

کاهش خســارت 
کشـاورزان از راه 
هواشناسی نقطه ای 
و شبکه های عصبی

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران، به 
خبرنگار ایرنا گفت: طبق برنامه ریزی، تمامی دامهای 

سبک و سنگین کشور با دریافت پالک با کد 15 رقمی در 
یک سامانه جامع، هویت دار می شوند.

تیم استارت آپی سامیتیو 
)sameteo( یا به اختصار 

»سام«، با استفاده از 
روشها و مدلهای جدید 

هواشناسی هوشمند، به 
کمک کشاورزان می آید. 
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معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: استقبال کمرنگ کشاورزان مناطق 
گرمسیری از بیمه محصوالت کشاورزی خود، به رغم دریافت 

خسارت )غرامت( توجیه پذیر نیست. 

استقبال کمرنگ کشاورزان 
مناطق گرمسیری از بیمه محصوالت

نیاز به بررسی دارد

این راستا، نهادها و سازمانهایی  اکنون در 
ارز،  و  کاال  قاچاق  با  همچون ستاد مبارزه 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  انتظامی،  نیروی 
با  مذاکره ای  در  بتازگی  و  دارند  نقش 
معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و 
کشور، مقرر  نژاد دام  اصالح  ریاست مرکز 
اتحادیه  عضو  که  دامدارانی  حتی  شد؛ 
سراسری دامداران ایران نیستند و تنها یک 
دام دارند، شامل این طرح شوند و دامشان 
پالک گذاری شود تا درخور شناسایی باشند.
طرح  این  در  گفت:  ادامه  در  سلطانی 
و  استان  دامداری،  دام،  نوع  پالک گذاری 
مسئوالن  حتی  و  است  مشخص  دامدار 
امور می توانند به اطالعات پراکنش دامهای 
مختلف  مناطق  در  سنگین  و  سبک 
دسترسی داشته باشند. وی افزود: اکنون 
و  سبک  دامهای  جدید  پالک گذاری  طرح 
سنگین در استانهای اردبیل، قزوین، فارس 
بزودی  و  خورده  کلید  آذربایجان غربی  و 
تمامی  در  کارشناسان  دیدن  آموزش  با 

استانهای کشور تعمیم داده می شود.
دامداران  سراسری  اتحادیه  مدیرعامل 
ایران ضمن اشاره به استمرار فعالیت این 
اجرای  بروشورهای  اکنون  افزود:  سامانه، 
دامداران  به  اطالع رسانی  برای  طرح  این 
کشاورزی،  بانک  شعبه های  در  کشور 
اداره های جهاد کشاورزی، تعاونی و اتحادیه 
استانها و شهرستانها، توزیع و نصب شده 
دامهای  پالک گذاری  زمینه  در  وی  است. 
مرکزی  اتحادیه  سوی  از  کشور  عشایری 
و  کرد  آمادگی  اعالم  نیز  ایران  دامداران 
گفت: اتحادیه عشایری، عملیات پالک گذاری 
عشایر  دام  جمعیت  برای  را  سامانه  این 
هرگونه  صورت  در  ولی  است؛  پذیرفته 

کاستی، ما خود وارد عمل می شویم.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران 
با بیان این که اجرای طرح پالک گذاری و ثبت 
در سامانه، رایگان نیست؛ گفت: این طرح 
دارای هزینه های پالک، خدمات پالک گذاری 
که  است  انسانی  نیروی  و  فنی  لحاظ  از 
از سوی دامداران پرداخت می شود و برای 
برای  و  بیشتر  هزینه  سنگین،  دامهای 
کمتری دارد. وی در  دامهای سبک، هزینه 
که  است  تاکنون مقرر نشده  افزود:  پایان 

دولت هزینه ای در این باره بپردازد.

جعفر گوهرگانی، در نشست کارگروه امور اقتصادی این استان، با اشاره به غرامتهای 
پرداخت شده به کشاورزان بر اثر خشکسالی ، سرما و یخبندان در سال زراعی 97-96 
اظهار داشت: سرمایه گذاری کشاورزان هم استانی در صندوق بیمه کشاورزی، 8 میلیارد 

آنها غرامت پرداخت شده است. تومان بوده؛ ولی 29 میلیارد تومان به 
این در  کرد:  کهگیلویه و بویراحمد عنوان  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
حالی است که یک سوم مزارع و باغهای استان، زیر پوشش بیمه محصوالت کشاورزی 
نیست. وی با تأکید بر اینکه بیمه محصوالت کشاورزی به سود کشاورز و البته کشور 
است؛ خواستار همکاری بیش از پیش جهادکشاورزی، امور عشایر، دامپزشکی و منابع 
طبیعی و واحدهای صنعتی در راستای بیمه شدن محصوالتشان شد. وی با بیان اینکه 
آتش سوزی تهدیدی برای منابع طبیعی و  باید مطالبه گر باشیم، افزود: به عنوان نمونه 
زمینهای کشاورزی است و باید زیر پوشش بیمه ای قرار بگیرد. وی استقبال کشاورزان 
مناطق سردسیری از بیمه را رضایتبخش دانست و گفت: باید زمینه تشویق کشاورزان 

مناطق گرمسیری برای بیمه کرن محصوالت خود را فراهم کنیم.
اینکه  کشاورزان، به رغم  این  کرد: باید دالیل استقبال ضعیف  ادامه بیان  گوهرگانی در 
80 درصد غرامت ها به این مناطق پرداخت شده است؛ بررسی و موشکافی شود. وی با 
اینکه در فروردین ماه امسال، 4382 مورد خسارت به محصوالت بیمه شده  اشاره به 
کشاورزی، شامل مزارع پرورش ماهی، دام، منابع طبیعی، باغ، تنه درختان و زراعت وارد 
شده است، افزود: میزان خسارتهای پدیدآمده، حدود 14 میلیارد ریال، براورد شده است. 
وی در پایان با اشاره به بسیج امکانات دولتی برای مبارزه با ملخ ها گفت: اعتبارات الزم 
آفت ملخ در زمینهای کشاورزی و باغهای استان را از راه سازمان برنامه و  برای مبارزه با 

بودجه و دیگر دستگاه ها پیگیری می شود.



برگزاری آیین 
نکوداشت سی وپنجمین 

سالگرد تأسیس نظام 
بیمه کشاورزی

کشاورزی،  بیمه  صندوق  بین الملل  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
شانزدهم اردیبهشت ماه امسال، صندوق بیمه، میزبان مهندس 

با  همزمان   ،98 خردادماه  بیست وپنجم 
سال  سی وششمین  آغاز  از  روز  سومین 
سرای  کشاورزی،  بیمه  صندوق  فعالیت 
میزبان  صندوق،  مرکزی  ستاد  گفتگوی 

برگزاری نشست تخصصی بیمه کلزا 
در صندوق بیمه کشاورزی

حضور قائم مقام وزیر 
جهادکشاورزی در 

صندوق بیمه کشاورزی

پرداخت مبلغی ناچیز، بیمه کلزا را تهیه کنند تا در مواقع پدیدآمدن 
این طرح بهره مند شوند.  از مزیتهای  رخدادهای خسارتزا، بتوانند 
گفتنی است، به منظور ایجاد یکپارچه سازی رویه ها و دریافت نظرها 
بخش  مختلف  حوزه های  مسئوالن  و  متخصصان  راهکارهای  و 
سطوح  در  گوناگونی  تخصصی  نشستهای  هفته  هر  کشاورزی، 
اجرای  کارشناسی و مدیریتی، با هدف روانسازی و بهبود  مختلف 
کشاورزی  بیمه  در محل ستاد صندوق  کشاورزی،  بیمه  عملیات 

برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، صبح 
28 خردادماه 98، صندوق بیمه کشاورزی میزبان نشست تخصصی 

بیمه کلزا بود. 
این نشست تخصصی، با حضور دکتر ابراهیمی پاک، عضو هیئت 
طرح  مجری  مهاجر،  مهندس  کشاورزی،  بیمه  صندوق  مدیره 
توسعه دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی و شماری از مدیران 
کلزا برگزار شد، موضوع های  تخصصی در زمینه بیمه و محصول 
مرتبط با فرایند بیمه و حمایت از تولید محصول کلزا، به تفصیل 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یادآوری می شود، یکی از سیاستهای 
در راستای  کلزا  کشت  از  کشاورزی، حمایت  حمایتی وزارت جهاد 
با  می توانند  کشاورزان  و  است  روغنی  دانه های  تولید  خودکفایی 

جوادی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس بود.
و  پایش  دراتاق  حضور  ضمن  جوادی،  مهندس  بازدید،  این  در 
از شنیدن توضیحات  کشاورزی، پس  راهبری سامانه جامع بیمه 
ضمن  مدیره،  هیئت  اعضای  دیگر  و  بیمه  صندوق  قائم مقام 
این سامانه،  از تالش دست اندرکاران صندوق در راه اندازی  تقدیر 
توانایی  که  ملی  سامانه  این  بیشتر  توسعه هرچه  و  بر حمایت 
سراسر  در  را  بیمه ای  عملیات  اجرای  24ساعته  پایش  و  راهبری 

کشور دارد، تأکید کرد.

مدیران ارشد بانک کشاورزی و صندوق بیمه، از جمله، روح اله خدارحمی، مدیرعامل بانک 
کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی و داور ماهیکار، عضو هیئت مدیره بانک و صندوق و 
شماری از خبرنگاران و نمایندگان رسانه های جمعی و نیز حضور محمدابراهیم حسن نژاد، 

قائم مقام صندوق و دیگر اعضای هیئت مدیره و مدیران ستادی صندوق بود.
آیین که با سخنرانی  به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در این 
آقایان حسن نژاد، خدارحمی و ماهیکار برگزار شد؛ ضمن مروری بر تاریخچه 35 سال تالش 
آینده  صندوق بیمه کشاورزی در عرصه حمایت از بخش کشاورزی، برنامه ها و طرحهای 
نیز، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان نشست نیز، از تندیس یادبود این مراسم، 
رونمایی و به گنجینه یادبودها و افتخارات صندوق افزوده شد. یادآوری می شود، صندوق 
بیمه کشاورزی، به موجب ماده واحده قانونی مصوب خرداد 1362 مجلس شورای اسالمی 
تأسیس شده و در بیش از 3 دهه کنشگری در سپهر اقتصادی کشور توانسته است، به 

عنوان ابزار مالی مدیریت ریسک در بخش کشاورزی، کشور بدرخشد.
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همگام با یـاران صنـدوق بیـمه کشاورزی

11مهمترین خبرها، رویدادها و اقدامهای همکاران و یاران صندوق بیمه

معاون خدمات بیمه ای مدیریت شعب بانک 
کشاورزی استان ِ تهران، از تدارک جدی این 
افزایش دادن تعداد دامهای  معاونت برای 
صنعتی بیمه شده، از 64 هزار رأس دام در 
سال گذشته، به بیش از 80 هزار رأس دام 

در سال پیش رو، خبر داد.
خبرنگار  با  گفت و گو  در  بلوریان،  مهرداد 
ضمن  بیمه کشاورزی«،  »پیام  ماهنامه 
ِکشاورزی  بیمه  افزود:  مطلب،  این  بیان 
در   97  -96 زراعی  سال  در  تهران،  استان 
مجموع مبلغ  464 میلیارد ریال غرامت به 
که بیشترین  کرده  خسارت دیدگان پرداخت 
بهاره  سرمای  خسارت  به  مربوط  غرامت، 
 40 )حدود  ریال  184میلیارد  مبلغ  با  باغها 
آن،  از  استان( و پس  کل غرامت  از  درصد 
درصد(   28 )حدود  میلیاردریال   130 مبلغ 
میلیارد   111 مبلغ  و  دامها  خسارت  برای 
ریال )حدود 24درصد( غرامت برای طیور و 

محسن نیکزادی پناه، در گفت و گو با خبرنگار »پیام بیمه کشاورزی«، 
با یادآوری اینکه کشاورزی، فعالیتی همراه با ریسک است؛ عوامل 
میزان  همچون   مواردی  را  کشاورزی  بیمِه  پذیرش  بر  مؤثر 
ریسک پذیری کشاورز، شناخت کارشناسان  ِبیمه از منطقه، سطح 
ِ تحصیالِت بهره برداران، دریافت تسهیالت، سِن کشاورزان، وسعت 
زمین، به همراه نوع مالکیت، آگاهی از شرایط بیمه و پرداخت بموقع 

غرامت کشاورزی دانست و در ادامه افزود: در واقع کشاورزان، با 
و  آفتها  آب وهوایی،  ریسکهای  ازجمله  ریسکها  از  مختلفی  انواع 

بیماریها، ریسکهای بازار و مواد اولیه روبه رو هستند.
اجتناب  ناپذیر ِمخاطره ها تولیدات   استناد به تأثیر  نیکزادی پناه، با 
ِکشاورزی بر اقتصاد جامعِه روستایی و اهمیت بسیار زیاد بخش 
دولت  اساس،  همین  بر  اظهارکرد:  کشور،  اقتصاد  در  ِکشاورزی 

معاون خدمات بیمه ای استان تهران در گفت وگو با 
پیام بیمه کشاورزی:

پیشبینی افزایش 25 درصدی تعداد دامهای 
صنعتی بیمه شده در استان تهران

معاون خدمات بیمه ای استان البرز در گفت و گو با پیام بیمه کشاورزی:

بیمه دام ِصنعتی و طیور، بیشترین سهم پُرتفوی بیمه  استان البرز
بیمه کشاورزی، راهکاِر انگیزه  بخشیدن برای افزایش تولید و ارتقای بهره وری است

استان  مبلغی حدود 39 میلیارد ریال )فقط 8 درصد( برای خسارت محصوالت ِزراعی در 
اینکه سطح زیرکشِت محصوالت زراعی  گفت: با توجه به  ادامه  تهران بوده است. وی در 
از سویی، بیمه دیم در استان  کمتر است و  در استان تهران نسبت به بیشتر استانها، 
وجود ندارد، به طور معمول، سطح بیمه محصوالت زراعی در استان تهران کم است و در 
آن، در بیمه دام ِصنعتی، از نظر پوشش بیمه، مقام نخسِت کشور را به خود  نقطه مقابل 

اختصاص داده است. 
این  وی همچنین یادآور شد: در سال زراعی پیش، تعداد 64 هزار رأس داِم صنعتی در 
استان بیمه شده و بیشترین سهم پُرتفوی استان نیز مربوط به بیمه ِدام ِ صنعتی بوده؛ 
به گونه ای که در سالهای زراعی پیشین نیز، 57 درصد از فروش بیمه نامه های این استان 
مربوط به همین نوع بیمه بوده است. در سال زراعِی جاری نیز، برای دستیابی به هدفهای 
برنامه های ابالغی صندوق بیمه کشاورزی، بیمه 80 هزار رأس دام ِصنعتی، در سرلوحه کار 
معاونت بیمه خدمات بیمه ای استان قرار گرفته است و در همین راستا جلسات بسیاری 
آنها در زمینه  که درخواستها و مشکلهای  هم با دامداران ِبزرگ استان تهران برگزار شد 

بیمه، تا حدودزیادی مورد رسیدگی قرار گرفت.
بلوریان اعالم کرد: البته چند پیشنهاد نیز برای افزایش بیمِه دام ِصنعتی با توجه به باالبودِن 
که در صورت موافقت هیئت مدیره  است  ارائه شده  حق بیمه به صندوق بیمه کشاورزی 
صندوق بیمه کشاورزی، طبق برنامه به بیش از 80 هزار رأس بیمه دام ِ صنعتی و افزایش 

25 درصدی دامهای بیمه شده، خواهیم رسید. 

سرپرست معاونت خدمات بیمه ای بانک کشاورزی استان البرز، با اعالم این 
موضوع که این استان در کنار استانهای تهران و اصفهان، بزرگترین استان 
در برگیرنده بیمه داِم صنعتی و در شماِر  استانهای مطرح در تولید مرغ و 
تخم مرغ است؛ بیشترین ُپرتفوی بیمه کشاورزی استان البرز را در قسمت دام 

صنعتی و طیور عنوان کرد.
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دیدگاه های مدیرعامل شرکت خدمات بیمه ای 
سبزدشت فارس در گفت وگو با پیام بیمه کشاورزی:

امکان ثبت درخواست غرامت در 
سامانه جامع برای بیمه گذاران هم فراهم شود

می گیرد. 
لیاقت در ادامه با اشاره به اینکه راهکارهای 
سطوح  بیشترکردن  و  فروش  افزایش 
بیمه ای به عوامل مختلفی مربوط می شود، 
بیمه  صندوق  به  هم  این  از  پیش  افزود: 
آغاز  اینکه  دلیل  به  بودیم  کرده  پیشنهاد 
مشخص  محصول  هر  بیمه گری  فصل 
است، بنابراین در صورت پدیدآمدن خسارت، 
به  غرامت  پرداخت  برای  مشخصی  زمان 
و  تعیین  مختلف،  محصوالت  کشاورزان 
اعالم شود. به طور مثال، غرامت کشاورزانی 
را که گندم، ذرت و جو کاشته اند؛ در صورت 
تا  شهریورماه  یکم  از  خسارت،  پدیدآمدن 
آخر شهریورماه، پرداخت شود. در این میان 
اعالم  برای  زمان  بهترین  می رسد،  نظر  به 
زمان پرداخت غرامتها، در شهریور و اسفند 
به  بیمه گذاران  زیرا  باشد؛  سال  هر  ماه 
دریافت پولی که از بیمه می گیرند، وابسته 
مشکل  دلیل  به  تا کنون  اگرچه  می شوند. 
نشده  عملی  مهم  این  بودجه،  تأمین 
با  نیز،  بیمه  است. در مورد سامانه جامع 
عالی  طراحی  و  باال  خیلی  ارزشهای  وجود 
درخواست  ثبت  که  می شود  پیشنهاد  آن، 
خسارت، عالوه بر دفاتر خدمات بیمه ای، از 
سوی خود بیمه گذاران هم انجامپذیر شود. 
به طور نمونه بیمه گذاران شهرستانی را در 
فروردین ماه،  یکم  روز  در  که  بگیرید  نظر 

آرش لیــــــاقت، دامپـــــزشک عـــمـــــومی 
که 17 سال  دانشگاه شیراز  دانش آموخته 
است در صندوق بیــمه به عنـوان بیمه گر 
اکنون  و  است  داشـــته  فعالیت  ارزیاب  و 
نیز به عنوان مدیرعامل شرکت سبزدشت 
خدمت  کشــــاورزان  جامعه  به  فـــــارس، 
ماهنامه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  می کند، 
که  محصوالتی  گفت:  بیمه کشاورزی  پیام 
بیمه  استان  در  ما  فعالیت  منطقه  در 
جو  و  گندم  دربردارنده:  بیشتر  می شود، 
و  است  علوفه ای  ذرت  و  گلرنگ  کلزا،  آبی، 
دیم هم  انجیر  استهبان، شامل  در شهر 
نیز،  بیضا  شهرستان  در  اگرچه  می شود. 
گندم و جو نیز زیرپوشش خدمات بیمه ای 

دفتر ما هستند. در زمینه محصوالت دامی 
آمیخته و گاو  هم، بیمه گوسفند، بز، گاو 

صنعتی، در حوزه خدمتی ماست.
وی در ادامه افزود: خوشبختانه کشاورزان 
بیمه گر در منطقه زیرپوشش ما، عالقه مند 
و  محصوالت خود هستند  کردن  بیمه  به 
در سالهای اخیر نیز به دلیل خشکسالی و 
دیگر عوامل خطر، این کشش و تمایل به 

بیمه کردن، افزایش یافته است.
نظر  به  متأسفانه  گفت:  همچنین  وی 
خدمات  شرکتهای  باالسری  برای  می رسد، 
تعیین  برای  الزم  علمی  تحقیق  بیمه ای، 
نسبت،  به  و  است  نگرفته  صورت  کارمزد 
بخش بیشتری از کارمزد به کارگزاران تعلق 

جبران  راستای  در  بهره برداران  و  کشاورزان  به  یاری رساندن  برای 
انجام  متنوعی  اقدامهای  خطرها،  از  برامده  احتمالی  خسارتهای 
بیمه محصوالت  می دهد. در میان سیاستهای مختلف حمایتی، 
با  برای رویارویی  به عنوان راهکاری سودمند و مناسب  کشاورزی 

این خطرها، همواره مورد توجه و تأکید بوده است.
کمک  کشاورزان  به  محصوالت ِکشاورزی  بیمه  اینکه  بیان  با  وی 
مدیریتی  برنامه های  بهترین  ِخطر،  کاهش  منظور  به  تا  می کند 
محصوالت  بیمه  کرد:  تصریح  گیرند؛  به کار  را  پایدار  راهبردهای  و 
ریسک  پذیرش  در  مشارکت  برای  مناسب  سازوکاری  کشاورزی، 
به  اطمینان بخشیدن  با  کشاورزی  بیمه در بخش  برقراری  است. 
آنها در برابر رویدادهای کنترل ناپذیر  کشاورزان مبنی بر حمایت از 
آنها، انگیزه موردنیاز را برای ِسرمایه گذاری  و خسارتهای واردشده به 
ثبات نسبِی  حفظ  ضمن  و  می آورد  فراهم  بیشتر  تولید  و 
افزایش  ریسک  مدیریت  در  را  کشاورزان  توانایِی  سرمایه گذاری، 
اقتصاد  کل  در  عمومی  ثُبات  و  اقتصادی  توسعه  به  و  می دهد 

کشور کمک می کند. 
نیکزادی افزود: با توجه به اینکه بیشترین پُرتفوی بیمه کشاورزی 

از همین رو،  است؛  البرز در قسمت دام ِصنعتی و طیور  استان 
معاونت خدمات بیمه کشاورزی استان البرز، تمام تالش خود را در 
راستای مدیریت ریسک، از جمله در پایش مداوِم خسارتهای کامالً 
کنترل شده و نظارت شده و همچنین بررسی و ارزیابی خسارتها و 

غرامتهای پرداخت شده، به کار گرفته است.
و  بررسیها  نتایج  به  اشاره  با  البرز،  استان  در  مسئول  مقام  این 
پژوهشهای مختلف، ازجمله پژوهشی میدانی که طی سال زراعی 
البرز )از سوی خود وی( در زمینه  استان  96-97 در میان زارعان 
ِبیمه تکمیلی محصوالت کشاورزی  بر پذیرش  بررسی عوامل مؤثر 
برای  را  باید راهکارهایی  که دولت  است  باور  این  بر  صورت گرفته، 

باالبردن احتماِل پذیرش بیمه از سوی کشاورزان ارائه دهد.
از  گفت:  کرد و  این باره اشاره  از راهکارها در  وی در پایان به یکی 
آنها  آنجا که افزایش درامد کشاورزان، باعث افزایش ریسک پذیری 
کشاورزان،  از  ِدولت  مستقیم  حمایت  رو،  از همین  شد،  خواهد  
انگیزه های  کم بهره،  اعطای تسهیالِت  ِکشاورزی و  گسترش بیمه 
کشاورزی،  محصوالت  بیمه  به  گرایش  و  پذیرش  برای  را  الزم 

دوچندان خواهد کرد.

»سبزدشت  بیمه  کارگزاری  خدمات  شرکت  مدیرعامل 
فارس«، پیشنهاد کرد: بهتر است شرایطی فراهم شود که 
امکان ثبت درخواست خسارت در سامانه، برای بیمه گذاران 
هم فراهم شود تا روند بررسی و پرداخت غرامت احتمالی، 

بسرعت مشخص شود و بیمه گذاران هم معطل نمانند.
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13مهمترین خبرها، رویدادها و اقدامهای همکاران و یاران صندوق بیمه

دیدگاه های مدیرعامل شرکت خدمات بیمه ای 
حامیان دشت مشگین، در گفت وگو با پیام بیمه کشاورزی:

باید تعهدات بیمه ای، متناسب با نرخ تورم تغییر کند

حداکثر  و  شده اند  یخبندان  و  برف  گرفتار 
خسارت  درخواست  ثبت  برای  آنها  زمان 
و  است  خسارت  وقوع  از  پس  روز   7 هم 
فروردین،   5 تا  هم  بیمه  خدمات  دفاتر 
تعطیل است. اینک تصور کنید که در دفتر 
بیمه گذار  تعداد1000  فرض،  به  که  خدماتی 
دارد، اگر فقط 500 نفرشان ثبت درخواست 
خواهد  پیش  شرایطی  چه  کنند،  غرامت 
آمد! از همین رو بهتر است شرایطی فراهم 
شود که امکان ثبت درخواست خسارت در 
سامانه، برای بیمه گذاران هم فراهم شود 
احتمالی  غرامت  پرداخت  و  بررسی  روند  تا 
بسرعت مشخص شود و بیمه گذاران هم 

معطل نمانند.
وی در مورد همکاری با بیمه های تجاری نیز، 
زیر  بیمه ای  خدمات  شرکت  اینکه  بیان  با 
نظر وی، با بیمه های بازرگانی مانند »بیمه 

آفرین نیک«، در زمینه  آسیا« یا شرکت »به 
بیمه  و  کشاورزی  ماشین آالت  کردن  بیمه 
همکاری  جو  و  گندم  مزارع  آتش سوزی 
خدمات  سطح  می گوید:  دارد،  و  داشته 
که  است  بوده  گونه ای  به  تجاری  بیمه ای 
چند سال پیش نیز به عنوان شرکت نمونه 

آتش سوزی شناخته شدیم. در بیمه 
بیمه  خوشبختانه  می دهد:  ادامه  وی 
کنار  که در  از جمله بیمه هایی است  آسیا 
کشاورزان  به  کشاورزی،  بیمه  صندوق 
خدمات می دهند، بنابراین، به نظر من باید 
در جهت  آنها  ظرفیتهای  و  پیشنهادها  از 
کشاورزی  بهره مندی بیشتر صندوق بیمه 
و  کمی  ارتقای  برای  بیشتر  درآمدزایی  در 
شود.  استفاده  بیشتر  نمایندگی ها،  کیفی 
گفت وگو پیشنهاد  ادامه  همچنین وی در 
صندوق  کارگزاران  تمام  که  آنجا  از  کرد: 

و  دامپروری  کشاورزی،  رشته های  بیمه، 
آموزشهای  به  نیاز  خوانده اند؛  دامپزشکی 
البته  که  بیمه و رشته های مرتبط را دارند 
صندوق بیمه نیز در سالهای اخیر کوشیده 
تا آموزشهای سودمندی در این راستا بدهد 
بوده،  اثربخش  و  انصافاً هم سودمند  که 
است  مدتی  آموزشی  دوره های  این  ولی 
قطع شده که جا دارد، ادامه یابد. لیاقت در 
امنیت  اینکه  بیان  با  گفته های خود،  پایان 
کارگزاران  مهم  نگرانی های  از  یکی  شغلی، 
بیمه بوده و هست؛ از اقدامهایی همچون 
پرداخت حق بیمه تکمیلی طی 3 سال اخیر 
دفاع کرد و افزود: امنیت شغلی وابسته به 
کار انجام شده، باید  این است که در برابر 
میان  این  در  شود.  پرداخت  حق بیمه هم 
حق بیمه  هم  دندانپزشکی  برای  امیدوارم 

تکمیلی اختصاص یابد.

محمد فرجی، در گفت و گو با خبرنگار ماهنامه پیام بیمه کشاورزی، با اشاره به حضور 15 
ابتدا هم بیمه گر بودم و  ساله خود در زیرمجموعه صندوق بیمه کشاورزی می گوید: در 
هم ارزیاب؛ ولی پس از تحوالت سال 92 و تفکیک دو گروه از یکدیگر، به عنوان مدیرعامل 
شرکت حامیان دشت مشگین، در حوزه روستاهای شهرستان مشگین شهر استان اردیبل 

به انجام خدمات کارگزاری بیمه کشاورزی فعالیت داشته ام.
وی در ادامه گفت: عمده محصوالتی که در مناطق حوزه محل خدمت وی بیمه می شوند، 
آبی و دیم و همچنین، نخود و برنج است  دربرگیرنده محصوالت زراعی، مانند گندم و جو 
انواع دام  انگور و زردآلو و در حوزه دام نیز،  و در حوزه محصوالت باغی نیز، سیب، هلو، 
سنگین و سبک و زنبورعسل است. وی در مورد میزان عالقه مندی کشاورزان منطقه به 
بیمه نیز افزود: عالقه مندی کشاورزان به بیمه در سطح خوبی قرار دارد و کمتر کشاورزی 
در منطقه است که صندوق بیمه، شرکتهای کارگزاری و حتی افراد شاغل در این شرکتها 
ارائه خدمات بویژه  کشاورزان، چگونگی  کنار سطح فرهنگ بیمه در  را نشناسد؛ ولی در 
پرداخت بموقع غرامتهای مصوب و مقرر در بیمه نامه می تواند، نقش درخور اهمیتی در 

اقناع و ترغیب کشاورزان به بیمه پذیری داشته باشد.
فرجی با بیان اینکه پس از سال 92 به دلیل پاره ای تغییرات رخ داده در شیوه بیمه گری، 
افزود: امسال با توجه به شرایط  کمتر شده است،  از لحاظ تعداد بیمه گذاران، استقبال 

مدیرعامل شرکت خدمات بیمه ای »حامیان دشت مشگین« 
 3 بازار  در  سبک  دام  واقعی  قیمت  وقتی  اردبیل:  استان 
میلیون تومان است، پرداخت حدود 400 هزار تومان غرامت 

نمی تواند عامل انگیزشی قوی برای کشاورز باشد.

دشوار اقتصادی و نرخ تورم، حداکثر تعهد 
در بیمه نامه برای برخی محصوالت بسیار 
که برای مثال، وقتی قیمت  کم است، چرا 
واقعی دام سبک در بازار 3 میلیون تومان 
غرامت  تومان  هزار   400 پرداخت  است، 
نمی تواند عامل انگیزشی قوی برای کشاورز 

باشد.
مدیرعامل شرکت حامیان دشت مشگین، 
در راستای اشاره به چالشهایی که شرکتهای  
به  دست  آن  با  کشاورزی  بیمه  کارگزاری 
هزینه های  افزایش  گفت:  هستند،  گریبان 
جاری شرکتها در کنار کاهش منابع درامدی 
و همچنین  بیمه ای  پرتفوی  نزولی  روند  و 
تأمین  و  مالیات  اداره های  نکردن  همراهی 
اجتماعی و مداخله در امور نیروی انسانی 
تحمیل  هزینه  به  منجر  که  نمایندگی ها 
از  می شود،  شرکتها  به  غیرضروری  شده 
این  در  مهم  مشکلهای  و  چالشها  جمله 

زمینه است.
وی در پایان با بیان اینکه شرکت نمایندگی 
حامیان دشت مشگین، در شمار شرکتهای 
بیمه  صندوق  در  خوب  فروش  با  موفق 
این  وجود  با  کرد:  اعالم  است،  کشاورزی 
نمایندگی  انرژی  کل  تنگناها،  و  چالشها 
عمدتاً  پرتفوی،  افزایش  بر  تمرکز  جای  به 
معطوف به بقا و ادامه حیات شرکت شده 

است.
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آغاز  در این گفت وگو، نخست، دکتر حسن نژاد، با بیان اینکه سیل اخیر خسارتهای بسیاری در پی  داشت و 
استانهای  اثر پدیده بارشهای شدید و جاری شدن سیل در  کرد: "بر  اظهار  امسال رقم زد،  ناگواری را برای 
آخرین گزارشهای  جنوبی، بویژه خوزستان و لرستان، خسارتهای بسیار سنگینی  به کشور وارد شد. بنا به 
اواخر فروردین 98، در 14  که تا  کشور به وقوع پیوسته  استان  دریافتی )تا هنگام مصاحبه(، سیل در 17 

استان، گزارشهای تأیید وقوع خسارتهای محصوالت  کشاورزی، اعالم شده است."
 وی در بخش دیگری از گفت وگو افزود: با توجه به اینکه بسیاری از ارزیابان خسارت ما، خود بخشی از جامعه 
آن، از سوی  آثار خسارت و زیانهای واردشده، از ابتدای وقوع  آسیب دیده از سیل بودند؛ بررسی و مشاهده 
همین همکاران عزیزمان در مناطق آسیب دیده آغاز شد که طبق گزارشهای دریافتی از استانهای آسیب دیده، 
کلونی زنبورعسل،  گلخانه ها و 6 هزار  از باغها و  حدود 180 هزار هکتار از محصوالت زراعی، 35 هزار هکتار 
23 واحد مرغداری، 4 هزار رأس دام، و 30  واحد پرورش ماهی، )کمتر از 20 درصد از کل بهره برداران مناطق 
آغاز  آنان، پرداخت شده است. صندوق بیمه کشاورزی از  آسیب دیده(، زیر پوشش بیمه بوده اند که غرامتهای 
سال 1398 تاکنون )اواخر فروردین(، برای خسارتهای بخش کشاورزی که دربرگیرنده سیل اخیر و دیگر عوامل 

گزیده ای از دیدگاه های تحلیلی قائم مقام 
صندوق بیمه کشاورزی پیراموِن 

وضعیت کنونی، نیازها و چالشهای 
نظام بیمه کشاورزی و برنامه ها و هدفهای 

صندوق در سال جاری 

خسارتبار در کشور بوده، مبلغ 450 میلیارد  تومان 
که حدود 200 میلیارد  تومان از این  کرده  را پرداخت 

رقم، مربوط به استانهای سیلزده است. 
آمار  به  استناد  با  که  این پرسش  به  وی در پاسخ 
مناطق،  این  کشاورزان  بیشترِ  شمارِ  چرا  یادشده، 
که  آنجا  از  گفت:  از بیمه استفاده نکرده اند؛ چنین 
بیمه محصوالت کشاورزی، از نوع بیمه اموال است؛ 
مردم  بقیه  مانند  نیز  کشاورزان  می رسد،  نظر  به 
کشور، برای پوشش بیمه ای اموالشان، کمتر تمایل 
مختلفی  عوامل  دقیقتر،  به طور  می دهند.  نشان 
به  تمایل نداشتن بهره برداران  را می توان در زمینه 
مهمترین  من،  نظر  به  برشمرد.  کشاورزی  بیمه 
کمبود فرهنگ  این باره، نخست، نبود یا  عوامل در 
بیمه ای در همه زمینه هاست. همانند این مسئله، 
بسیاری  چالشهای  نیز،  شهری  جامعه  سطح  در 
آتش سوزی و بیمه  پیرامون مواردی همچون بیمه 
مسئولیت دیده می شود. با این همه به طور کلی، در 
مورد جامعه روستایی و بویژه کشاورزان، باید نسبت 
به توسعه فرهنگ بیمه، کوشش و پشتکار بیشتری 

انجام داد.
آگاهی  باید  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  حسن نژاد 
که بیمه کشاورزی، خرید امنیت خاطر است  دهیم 
و برای هنگامی است که بر اثر حادثه، واحد تولیدی 
آسیب شده است. افزود: نباید انتظار داشت  دچار 
که به هر نحوی، بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه، 

مبالغی را )به عنوان غرامت( برگرداند. 
یکی  عنوان  به  پرداختها  در  تأخیر  به  اشاره  با  وی 
افزود:  بیمه،  به  تمایل  کاهش  عوامل  دیگر  از 
این  در  البته  است.  بیمه گذاران  با  این باره، حق  در 
روشهای  تغییر  و  فناوریها  از  بهره گیری  با  زمینه، 
فرایند  از  برگرفته  تأخیر  که  ارزیابی موفق شده ایم 
ارزیابی را به حداقل ممکن کاهش دهیم؛ ولی دلیل 
دیگر تأخیر در پرداخت، مربوط به تأخیر در تأمین 

حق بیمه سهم دولت است. 
 قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در ادامه افزود: 
کشاورزان  باره،  این  در  که  دیگری  دلیل  یا  عامل 
مطرح می کنند؛ پایین  بودن حداکثر تعهد بیمه یا 
زمینه  این  در  است.  پرداخت  درخوِر   غرامِت  همان 
حداکثر  می شود،  سبب  که  عواملی  از  یکی  نیز، 
تعهد را پایین نگه  داریم؛ این است که بخش درخور 
غرامت  با  بیمه  خرید  قدرت  کشاورزان،  از   توجهی 
تعهد شده باال را ندارند. متأسفانه  ریسکهای بخش 
گونه ای  است؛ به  کشاورزی، بسیار متنوع و شدید 
تومان خسارت  میلیارد  10 هزار  از  بیش  که ساالنه 
کم خطر  سالهای  در  هم  آن  کشاورزی،  بخش  در 
اساس محاسبات، نرخ ریسک باالست؛  داریم و بر 
کاملی  بیمه ای  پوشش  بخواهیم  اگر  نتیجه  در 
کسی توان  کمتر  کنیم،  همراه با تعهد باال تعریف 
آن را خواهد داشت. برای رفع این مشکل نیز،  خرید 
در سالهای اخیر »بیمه های پایه« را معرفی کردیم. 
این نوع بیمه ها، خسارتهای فاجعه بار همچون  در 
سیل، توفان و دیگر بالهای طبیعی، زیر پوشش قرار 
می گیرند. برای این گونه خسارتها، سهم باالتری برای 

اشــاره: 
محمدابراهیم حسن نژاد، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، در گفت و گوی تفصیلی ویژه بهار سال 98 
آموزشی، ترویجی و تحلیلی صندوق(«، ضمن بررسی  با »فصلنامه بیمه و کشاورزی )نشریه تخصصی 
کوتاه تحلیلی در زمینه اقدامها و عملکرد این صندوق بویژه پیراموِن سیل اخیر در کشور و همچنین، 
اشاره به برنامه های جدید صندوق در راستای بهبود و توسعه کمی و کیفی خدمات به بهره برداران، از 
اصالحات و تغییرات ساختاری تازه ای در تشکیالت و رویکرد صندوق نیز خبر داد که با توجه به اهمیت 
آن از راه رسانه ای با گستره  آن گفت وگو و لزوم بازتاب  گسترده تر مطالب همگانی تر  راهبردی مباحث 
به  از ماهنامه،  این بخش  را در  آن  از  گزارش گونه  گزیده ای  بزرگتر و مخاطبان هدف دقیقتر،  توزیع 
کامل  از متن  ارائه می دهیم. عالقه مندان می توانند برای بهره مند شدن  ارجمند  پیشگاه خوانندگان 
گفت وگو، نسخه نوشتاری فصلنامه شماره 57-58 پیاپی را از معاونت خدمات بیمه ای مدیریت بانک 
اینترنتی  آن، به پورتال   )pdf( الکترونیکی کشاورزی استان خود، تهیه نمایند و یا برای دریافت نسخه 

صندوق بیمه کشاورزی مراجعه کنند. 

نگـاه ویـژه



پیام بیمه کشاورزی: 
که  هستید  صنعتی  دامداران  شمار  در  اگر 
سرمایه های زنده شما در دامداری، در حال تولید شیر 
و گوشت هستند، ولی مخاطرات مختلف اقلیمی و 
کارشناسانتان،  یا  مدیریت شما  از  بهداشتی خارج 
تهدیدی بزرگ برای سرمایه های زنده شماست، توجه 
خاطر  آرامش دهنده  می تواند  زیر  توصیه های  به 
اکنون  هم  چه  باشد؛  فعالیتتان  پشتوانه  و  شما 
به  باشید، چه یک سرمایه گذار مشتاق  یک دامدار 

راه اندازی یک دامداری صنعتی.

خطرات زیر پوشش بیمه
الف- خطرات زیر پوشش در بیمه پایه: 

- عوامل طبیعی غیرقابل پیشگیری شامل: 
غیرعمد،  آتش سوزی  توفان،  زلزله،  سیل،  صاعقه، 

یخزدگی و سرمای شدید و مارگزیدگی. 

- بیماریهای واگیردار و قرنطینه ای شامل: 
)با  هاری  شاربن.  برفکی.  تب  بروسلوز،  و  سل 
دیگر  و  لمپی اسکین  دامپزشکی(،  کل  اداره  تأیید 
تأیید  با  قرنطینه ای  و  واگیردار  نوظهور  بیماریهای 

رسمی سازمان دامپزشکی کشور. 

ب- خطرات زیر پوشش در بیمه تکمیلی: 
- بیماریهای داخلی شامل: 

شیر،  )تب  شیری  گاو  در  زمین گیری  سندروم 
آسیبهای  و  سپتیک  متریت  حاد.  فوق  ورم پستان 
)در  مومیائی  جنین  لگن(،  اعصاب  به  واردشده 
آسیب به رحم و خارج نشدن جنین(، ورم  صورت 
پستان کانگرونوز، پارگی لیگامانهای پستان )دامهای 
عصب  فلج  از  برگرفته  هضم  سوء  سال(،   5 زیر 
هزارال  انباشتگی  شكمبه،  نفخ  و  )انباشتگی  واگ 
پیچ خوردگی  و  جابه جایی  شیردان(،  انباشتگی  و 
شیردان، اتساع و زخمهای خونریزی دهنده شیردان، 
پرده  ورم  پریتونیت،   ،)TRP( نگاری  ضربه ای  تورم 
آبسه  و  )پریکاردیت(، سیروز، هپاتیت  قلب  خارجی 
شرط  )به  لوکوژ  کالبدگشایی(.  )تشخیص  کبدی 
کالبدگشایی(  یا  ظاهری  و  بالینی  عالئم  دارابودن 

پنومونی و کوری دو چشم. 

آسیبها و بیماریهای دستگاه تناسلی، شامل:  -
رحمی  عفونتهای  سخت زایی،  از  برگرفته  عوارض 
پیومتریت(،  مزمن،  اندومتریت  سپتیک،  )متریت 
به  رحم  بیرون زدگی  رحم،  پارگی  رحم،  چسبندگی 
یا  تورم  )پروالپس(،  نباشد  درمان  قابل  که  صورتی 
چسبندگی بورس تخمدانی، تومورها، تورم وانسداد 

و  دام  نشدن  بارور  )سالپنژیت(.  تخم بر  لوله های 
آخرین  آندومتریت مزمن ) پس از گذشت 7 ماه از 
اقدامهای الزم و متعارف برای  که  زایش در صورتی 
بارورشدن دام انجام شده باشد و یا حداقل سه بار 

سقط متوالی باالی سه ماه داشته باشد(. 

- اختالالت عمومی اندامهای حرکتی، شامل: 
لنگش )گندیدگی ُسم و عفونت مفاصل، دررفتگی 
اندامهای حرکتی، ستون فقرات و  و شکستگیهای 

دنده ها(.
- بیماریهای عفونی، شامل: 

بدخیم،  نزله ای  تب  یون،  تیلریوز،  عالمتی،  شاربن 
سالمونلوز، اکتینومایکوز، اکتینوباسیلوز و تب سه 

روزه. 
)الحاقی(  تکمیلی  بیمه  قرارداد  عقد  برای  تبصره: 

وجود بیمه نامه عمومی )پایه( الزامی است. 

و  بوده  خورشیدی  سال  یک  بیمه:  قرارداد  مدت 
از  شروع بیمه و تعهدات صندوق 24 ساعت پس 

امضای قرارد بیمه است.

حق بیمه و غرامت: مبلغ کل حق بیمه و غرامت، به 
ازای هر رأس دام، طبق جدولهای پیوستی زیر است:

دامداران صنعتی و سرمایه گذاران عالقه مند، با رعایت 
این دستورالعمل، با امنیت خاطر، تولید کنند:

نگاهی به شرایط بیمهِ  دام صنعتی، مخاطرات 
زیرپوشش بیمه و تعرفه ها در سال جاری

15
نکته ها، رهنمودها و هشدارها
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آن هم کمتر است و ما می توانیم  دولت در نظر گرفته ایم؛ به همین دلیل، نرخ 
با حق بیمه ای ناچیز، حداکثر تعهد )غرامت( مناسب را برای جبران خسارتها در 
اقتصادی هستند  و  به صرفه  نزدیک  بسیار  بیمه نامه ها،  نوع  این  بگیریم.  نظر 
و ارزش خرید باالیی دارند. متأسفانه به نظر می رسد، کشاورزان هنوز شناخت 
آن است که تشکلهای  کافی از این طرح »بیمه پایه« ندارند. در این زمینه، انتظار 
کشاورزان پیشرو و مسئوالن در مناطق روستایی و شهرستانها، به ترویج بیمه 
کردند تا بیمه فراگیر  کمک  که تشکلهای زیر بخش طیور  بپردازند؛ همان گونه 

طیور، تحقق یابد.
حسن نژاد در بخش دیگری از این گفت و گو، در پاسخ به اینکه ادعای استقبال 
کشاورزی را تا چه حد به واقعیت نزدیک می پندارید؟  از بیمه  کشاورزان  نکردن 
کرد. در واقع، نخست  این شکل نمی توان قبول  این موضوع را به  کرد:  تصریح 
باید دلیل استقبال  نشدن از بیمه )به طورکلی اعم از بیمه بازرگانی و تخصصی( 
در همین جا  نمونه،  طور  به  گیرد.  قرار  و همه جانبه  کارشناسی  بررسی  مورد 
از  مگر  ما  کشور  در  که  کرد  نیز مطرح  این شکل  به  را  پرسش  این  می توان 
است  حالی  در  این  می شود؟  استقبال  بیمه(  دیگر  )انواع  غیرکشاورزی  بیمه 
کنید،  که اگر بیمه کشاورزی را با غیر بیمه کشاورزی )انواع دیگر بیمه( مقایسه  
مالک  برنامه،  اگر هم  دارد.  مناسبی  پذیرش( وضعیت  نظر  )از  بیمه کشاورزی 
عمل قرار  گیرد، برنامه ساالنه صندوق بیمه، مشخص است و  با توجه به اعتبار 
تخصیص داده شده از سوی دولت، اقدام به برنامه ریزی و اجرای آن می شود و از 
همین رو، یک عامل محدودکننده، همین اعتبار تعیین شده برای صندوق بیمه 

است که به هر روی، هر ساله با توجه به همان اعتبار تخصیص یافته، برنامه های 
صندوق، اجرا شده است. 

آنکه قائم مقام صندوق بیمه به پرسشهای مختلفی در زمینه  در پایان، پس از 
طیور،  بیمه  مانند  فراگیر  و  اجباری  بیمه های  شرایط  همچون  موضوعهایی 
انجام بیمه فراگیر در  کشاورز، بررسی  از سوی  انتظار پرداخت تمام حق بیمه 
همه محصوالت یا فقط در محصوالت خاص و همچنین اجباری یا فراگیر شدن 
کشاورزان و دیگر فعاالن  طرحهای بیمه ای دیگر، پاسخ داد؛ درباره نقش خود 
را  بیمه  صندوق  باید  کشاورزان  چیز،  از هر  پیش  گفت:  نیز  کشاورزی  بخش 
از  کنند.  آن حمایت  از  کردن محصوالت خود،  بیمه  با  و  بدانند  صندوق خود 
آگاه باشند، صندوق بیمه کشاورزی، با این هدف تأسیس شده است  سویی، باید 
تا در سالهایی که کشاورزان دچار خسارتهای سنگین می شوند، زیانهای واردشده 
که ازسوی خود بیمه گذار، پیشگیری شدنی یا  را پوشش دهد؛ نه خسارتهایی را 
تحمل پذیر است. به دیگر سخن، بیمه برای جبران خسارت رخدادهایی  است که 
به طور معمول، رخ نمی دهد؛ ولی در صورت وقوع، خسارتهای سنگینی را وارد 
می سازد.  از سوی دیگر، از کشاورزان پیشرو و دیگر فعاالن بخش انتظار داریم، 
کشاورزی،  بیمه  توسعه  در  در مناطق خود،  کشاورزی  بیمه  ترویج  و  تبلیغ  با 
کند،  پیدا  افزایش  بیمه گذاران  تعداد  است، هرچه  بدیهی  کنند.  ما همکاری  با 
کشاورزان نیز،  احتمال رخدادن خسارت همزمان در همه مناطق و برای همه 
امکان پرداخت غرامتهای باالتر، در شرایط بحرانی،  کمتر می شود و در نتیجه، 

افزایش پیدا می کند و همزمان، نیاز به دریافت حق بیمه نیز، کاهش می  یابد.



جدول محاسبه حق بیمه و غرامت بیمه پایه دام صنعتی )سال زراعی 98 -97( / ارقام به رأس - ریال

مورد 
بیمه

کل 
حق بیمه

سهم 
دولت

سهم 
بیمه گذار

حداکثر مبلغ غرامت

تلف شدنذبح اجباری

آبستن و گاو شیری شکم اول تا سوم حداکثر 5 ساله 6454793227403227393217500071500000تلیسه 

5128202564102564102288000057200000گاو شیری شکم چهارم به بعد حداکثر 8 ساله

258676142272116404896000040000000گوساله نر 1 لغایت 15 ماهه

3475541911551563992010323650258090گوساله ماده 1 لغایت 15 ماهه

4752002376002376002310000066000000گاو نر تخمی رجیستر 1/5 تا 3 ساله

2772001386001386001100000055000000گاو نر تخمی غیر رجیستر 1/5 تا 3 ساله

جدول محاسبه حق بیمه و غرامت بیمه تکمیلی دام صنعتی )سال زراعی 98 -97( / ارقام به رأس - ریال

مورد 
بیمه

کل 
حق بیمه

سهم 
دولت

سهم 
بیمه گذار

حداکثر مبلغ غرامت

تلف شدنذبح اجباری

آبستن و گاو شیری شکم اول تا سوم حداکثر 5 ساله 352892552933929995861895400042120000تلیسه 

280504342075623842871339200033480000گاو شیری شکم چهارم به بعد حداکثر 8 ساله

1129766169465960301532000024000000گوساله نر 1 لغایت 15 ماهه

147562822134412542841206194130154854گوساله ماده 1 لغایت 15 ماهه

316698447504826919361323000037800000گاو نر تخمی رجیستر 1/5 تا 3 ساله

26240733936112230462626400031320000گاو نر تخمی غیر رجیستر 1/5 تا 3 ساله

جدول محاسبه غرابت ذبح و تلف گوساله های نر و ماده 1 تا 15 ماهه دام صنعتی بیمه پایه / ارقام به رأس - ریال

مورد 
بیمه

غرامت 
ذبح

غرامت 
تلف شدن

مورد 
بیمه

غرامت 
ذبح

غرامت 
تلف شدن

756000014000000گوساله ماده 1 ماهه480000010000000گوساله نر 1 ماهه

879600016600000گوساله ماده 2 ماهه561200012200000گوساله نر 2 ماهه

998400019200000گوساله ماده 3 ماهه633600014400000گوساله نر 3 ماهه

1111800021800000گوساله ماده 4 ماهه697200016600000گوساله نر 4 ماهه

1220000024400000گوساله ماده 5 ماهه752000018800000گوساله نر 5 ماهه

1323000027000000گوساله ماده 6 ماهه798000021000000گوساله نر 6 ماهه

1420800029600000گوساله ماده 7 ماهه835200023200000گوساله نر 7 ماهه

1513400032200000گوساله ماده 8 ماهه863600025400000گوساله نر 8 ماهه

1600800034800000گوساله ماده 9 ماهه883200027600000گوساله نر 9 ماهه

1683000037400000گوساله ماده 10 ماهه894000029800000گوساله نر 10 ماهه

1760000040000000گوساله ماده 11 ماهه896000032000000گوساله نر 11 ماهه

1831800042600000گوساله ماده 12 ماهه889200034200000گوساله نر 12 ماهه

1898400045200000گوساله ماده 13 ماهه873600036400000گوساله نر 13 ماهه

1959800047800000گوساله ماده 14 ماهه849200038600000گوساله نر 14 ماهه

2010323650258090گوساله ماده 15 ماهه800000040000000گوساله نر 15 ماهه

جدول محاسبه غرابت ذبح و تلف گوساله های نر و ماده 1 تا 15 ماهه دام صنعتی بیمه تکمیلی / ارقام به رأس - ریال

مورد 
بیمه

غرامت 
ذبح

غرامت 
تلف شدن

مورد 
بیمه

غرامت 
ذبح

غرامت 
تلف شدن

45900008500000گوساله ماده 1 ماهه28800006000000گوساله نر 1 ماهه

530000010000000گوساله ماده 2 ماهه33580007300000گوساله نر 2 ماهه

598000011500000گوساله ماده 3 ماهه37840008600000گوساله نر 3 ماهه

663000013000000گوساله ماده 4 ماهه41580009900000گوساله نر 4 ماهه

725000014500000گوساله ماده 5 ماهه448000011200000گوساله نر 5 ماهه

784000016000000گوساله ماده 6 ماهه475000012500000گوساله نر 6 ماهه

840000017500000گوساله ماده 7 ماهه496800013800000گوساله نر 7 ماهه

893000019000000گوساله ماده 8 ماهه513400015100000گوساله نر 8 ماهه

943000020500000گوساله ماده 9 ماهه524800016400000گوساله نر 9 ماهه

990000022000000گوساله ماده 10 ماهه531000017700000گوساله نر 10 ماهه

1034000023500000گوساله ماده 11 ماهه532000019000000گوساله نر 11 ماهه

1075000025000000گوساله ماده 12 ماهه527800020300000گوساله نر 12 ماهه

1113000026500000گوساله ماده 13 ماهه518400021600000گوساله نر 13 ماهه

1148000028000000گوساله ماده 14 ماهه503800022900000گوساله نر 14 ماهه

1206194130154854گوساله ماده 15 ماهه480000024000000گوساله نر 15 ماهه

پیــام بیمــه کشــاورزی

شماره دوم/ سال 1398 16
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آنچه زنبورداران برای کاهش خسارتها به کندوها و ُکلنیهای زنبورستانها باید بدانند:

نـواحی منـاسب بـرای استقـرار 
کنـدوهـای زنبـورعسـل

مهندس میرمحسن موسویان – قائم مقام اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین

آب وهوایی  شرایط 
به طورکلی، وجود شرایطی همچون گرما یا سرمای بیش از حد تحمل زنبورها، 
نظر،  یا فصل مورد  اوقات سال  بیشتر  در  ابری  زیاد، هوای  و  پیوسته  بارندگی 
کاهش ناگهانی  افزایش یا  اغلب مه آلود،  بادهای شدید، هوای شرجی یا هوای 
برای  را  است منطقه ای  تحمل ناشدنی هوا ممکن  آلودگی  و  درجه حرارت هوا 

استقرار زنبورستان نامطلوب کند. 

پوشش گیاهی منطقه 
اسپرس،  شبدر،  یونجه،  آفتابگردان،  پنبه،  توتون،  مانند  گیاهانی  به طورکلی، 
آویشن، خردل، زعفران، نخود، لوبیا، نعنا، سیب، گالبی، مرکبات،  بیدمشک، گَون، 
گیاهان زراعی، باغی،  از دیگر  گیاهان ِزینتی و طیف بسیار  وسیعی  کاج،  اقاقیا، 

جنگلی و مرتعی، منابع شهد و گرده برای زنبورعسل محسوب می شوند.

آب سالم در اطراف زنبورستان  اهمیت وجود منبع 
آب سالم، به عنوان حیاتی ترین ماده، نیاز دارد.  زنبور نیز مانند دیگر جانداران، به 

 
آن  بهداشت منطقه زنبورستان و اهمیت 

زنبورعسل نیز مانند دیگر جانوران، به برخی از بیماریها حساس است و متأسفانه 
کلنیهای  یا تمامی  به بخشهای مهم  یا خسارت  نابودی  باعث  بیماریها  بیشتر 
زنبورداران می شود؛ بنابراین اقتصادی ترین اقدام برای جلوگیری از ابتالی زنبورها 

به بیماری، توجه زنبوردار به بهداشت منطقه است.

آلودگیهای صوتی و بوهای نامطلوب 
مرغداریها،  دامداریها،  از  کیلومتر   2 دست کم  باید  زنبورستان،  استقرار  مکان 
آنها تولید  کارخانه های دباغی و دیگر واحدهای تولیدی که بوی ناخوشایندی در 
می شود، دور باشد؛ زیرا بوی بد، زنبورها را فراری می دهد. زنبورستانها همچنین 
باید از نقاط پر سروصدا همانند جاده های پر رفت وآمد، کارخانه های پر سروصدا 
آن، به اندازه کافی دور باشند تا سروصدا موجب ترس و هراِس زنبورها  و مانند 

آنها نشود. و فراری شدن 

اهمیت دور بودن کافی زنبورستان از مناطق مسکونی 
زنبورها با توجه به شعاع پرواز خود ممکن است تا 12 کیلومتر از محل زنبورستان 
باعث  است  ممکن  مسکونی،  مناطق  به  زنبورستان  نزدیک بودن  شوند.  دور 

مشکلها و گرفتاریهایی برای زنبورداران شود.

اهمیت رعایت فاصله زنبورستانها از هم 
کیلومتر  از یکدیگر در هر منطقه، 6  حداقل فاصله الزم به رعایت زنبورستانها 
است. چنانچه این فاصله کمتر شود، بویژه اگر منطقه پوشش گیاهی چندان 
آمد. نخست اینکه تولید  خوبی نداشته باشد؛ چند مشکل اساسی پیش خواهد 
کمتر  گرده،  کمبود منابع شهد و  عسل در دو زنبورستان مجاور هم، به علت 
می شود؛ دوم اینکه به علت گرده افشانی بیش از حد مورد نیاز، بیشتر گلها به 
میوه یا بذر تبدیل خواهند شد و میوه ها نیز نمی توانند موادغذایی کافی دریافت 
کنند و در نتیجه، از کیفیت محصوالت کاسته می شود؛ سوم اینکه امکان رفتن 
اشتباهی زنبورهای یک زنبورستان به زنبورستانهای دیگر و شیوع بیماری و غارت 

آسیب وجود دارد. و 

نیاز زنبورستان به حصار 
پیراموِن زنبورستان خود، به شیوه مقتضی، حصارکشی کنید.

میزان نزدیکی زنبورستان به جاده 
برای دسترسی بهتر به وسایل نقلیه برای حمل و نقل، بارگیری و تخلیه کندوها، 

سودمند است. 

بهترین گزینه پیشنهادی برای استقرار یک زنبورستان
بزرگی  یا مزرعه  باغ  زنبورستان، درون  استقرار یک  برای  بهترین مکان  بی گمان، 
این صورت،  گرده افشانی شود. در  آن به وسیله زنبورعسل  که محصول  است 
اندازه  به  نیز  باغدار  یا  کشاورز  زنبوردار، محصوالت ِ  برای  تولید عسل  بر  افزون 

کافی گرده افشانی می شود و میزان تولیداتشان افزایش می یابد.

پرورش  در  مدیریتی  نکته های  مهمترین  از  یکی 
زنبورداران  خسارتهای  از  می تواند  که  زنبورعسل 
زنبورستان  استقرار  محل  درست  انتخاب  بکاهد، 
کامل شرایط مطلوب  است. اگرچه بررسی دقیق و 
برای محل استقرار یک زنبورستان و محل استقرار 
گنجایش  و  موضوعی  گستره  از  بیرون  کندوها، 
توجه  با  ولی  است،  کشاورزی  بیمه  پیام  ماهنامه 
انتشار هر مطلب  انتخاب و  به رویکرد تحریریه در 
سودمندی که بتواند در زمینه پیشگیری یا کاهش 
هرچند  کمکی  ریسک،  بهینه  مدیریت  و  خسارت 
یک  از  باشد،  کشاورزی  بخش  فعاالن  به  کوچک 
مطالب  تهیه  زمان  سو،  دیگر  از  اینکه  و هم  سو؛ 
در  ناگزیر  تأخیر  از  )پیش  ماهنامه  کنونی  شماره 

 30  ( می   20 فرارسیدن  با  مصادف  انتشار(  زمان 
اردیبهشت( روز جهانی زنبور بوده؛ نوشتار پیش رو 
برای  است،  به دو بخش تقسیم شده  البته  که  را 
آن را  این شماره برگزیدیم و در اینجا بخش نخست 
به حضور خوانندگان ارجمند، بویژه زنبورداران عزیزی 

که مخاطب این نشریه هستند، تقدیم می کنیم.
شاید  نوشتار،  موضوع  اهمیت  بهتر  تبیین  برای 
نباشد.  لطف  از  خالی  مثال،  این  از  بهره گیری 
مکانی  در  فروشگاه  یک  ایجاد  که  گونه  همان 
به  بن بست،  کوچه ای  انتهای  در  و  کم جمعیت 
همان  ایجاد  از  ناموفق تر  و  غیراقتصادی تر  مراتب 
فروشگاه در مکانی پُر رفت و آمد در مرکز شهر است؛ 
استقرارِ یک زنبورستان در مکانی نامناسب نیز، به 

مراتب ناموفق تر از قرارگرفتن در یک مکان مناسب 
فروشگاه ،  آن  صاحب  اگر  که  است  روشن  است. 
مکان  چنان  در  هرگز  باشد،  داشته  بیشتری  پول 
نامناسبی، اقدام به برپایی فروشگاه خود نمی کند. با 
این همه، گاهی چنین شخصی، با توجه به امکانات 
بهتری  انتخاب  می تواند  آنکه  با  خود،  مقدورات  و 
داشته باشد؛ ولی به علت تجربه ناکافی، شاید همان 
حالتی،  چنین  در  کند.  انتخاب  را  ِنامطلوب  مکان  
ناکارآمدی و ناکامی کسب و کار وی، به علت خطای 
خودش خواهد بود، نه نبود امکانات و مقدورات! با 
توجه به مثال پیشگفته، در ادامه، نگاهی به شرایط 
بایسته و مناسب استقرار یک زنبورستان خواهیم 

داشت: 
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آذربایــجان غـربی،   توصیه های ویژه استانهای 
آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و همدان :

باكتریایی؛  لكه  به  آلودگی  نظر  از  گندم  مزارع  پایش 
بیماریهای  شیوع  از  پیشگیری  برای  كنترلی  اقدامهای 
اجرای  میوه؛  باغهای  در  ویروسی  و  باكتریایی  قارچی، 
ادامه  بهاره؛  زراعتهای  در  علفهای هرز  وجین  عملیات 
عملیات كاشت زراعتهای بهاره از جمله ذرت علوفه ای و 
محصوالت جالیزی؛ مصرف كود سرک در زراعتهای بهاره 
آمادگی برای برداشت محصول جو و عدس دیم؛  آبی؛ 
آبیاری در باغهای میوه متناسب با وضعیت  تنظیم دور 
در  مو  زنجره  آفت  پایش  خاک؛  دمایی  شرایط  و  خاک 
از  انجام مبارزه با مشورت  تاكستانها و در صورت نیاز 
كارشناسان جهاد كشاورزی؛ مدیریت علفهای هرز كف 

باغها و مزارع.

 توصیه های ویژه استانهای گیالن، مازنـــدران، 
گلستان و خراسان شمالی:

كنترل بیولوژیک یا شیمیایی طبق دستورالعمل حفظ 
نباتات در مزارع پنبه و گوجه فرنگی در صورت مشاهده 
این مناطق توصیه  كرم قوزه؛ به باغداران  تخم یا الرو 
و  چوبخوار  آفتهای  كنترل  منظور  به  که  می شود 
آبیاری و  پوست خوار، نسبت به اجرای مدیریت درست 
تغذیه طبق توصیه كارشناسان عمل كنند. در باغهای 
انار نیز در صورت مشاهده عالئم بیماری اسكب یا لكه 
آلترناریایی، نسبت به مبارزه شیمیایی با یک قارچكش 
بیماری بالست  كنترل  اقدام شود؛ مدیریت و  مناسب 
خوشه برنج با نظر كارشناس و در نظر گرفتن شرایط 
كنترل مگس میوه مدیترانه ای  و  ردیابی  آب و هوایی؛ 
آب  در باغها با نظر كارشناس و در نظر گرفتن شرایط 
ازگل ژاپنی  و هوایی؛ تسریع در برداشت هلو، شلیل و 
گرفتن شرایط  كارشناس و با در نظر  در باغها با نظر 
آب وهوایی؛ مصرف كود سرک در مزارع برنج و سبزیها 
در مناطق دشت و میانبند؛ اقدام به مبارزه شیمیایی 

تله های  نصب  بالشكها؛  شپشكها،  مینوز،  علیه 
جلب كننده مگس میوه زیتون؛ اقدام به مبارزه تلفیقی، 
برنج  كرم ساقه خوار  آفت  با  بیولوژیكی  یا  و  شیمیایی 
استفاده  كرم ساقه خوار؛  در صورت شیوع نسل دوم 
حداكثر  به  كه  مزارعی  در  ازته  و  پتاسه  سرک  كود  از 
هواده   دستگاههای  از  استفاده  نرسیده اند؛  پنجه زنی 
پرورش  مزرعه  آب  برگشت  استخرهای  در  كامبوجت 
باال  به  توجه  با  روز  طول  در  آال  قزل  سردآبی  ماهیان 
تیرماه؛  نخست  دو هفته  در  بویژه  درجه حرارت  بودن 
استفاده از هواده ایرجت در استخرهای بتونی پرورش 
دما؛  افزایش  به  توجه  با  آال  قزل  سردآبی  ماهیان 
استفاده از دستگاههای هواده  اسپالش در استخرهای 
درجه  باال بودن  به  توجه  با  كپورماهیان  پرورش  خاكی 

حرارت.

 توصیــه های ویـــژه استانـــهای كردســـــتان، 
كرمانشاه، لرستان، ایالم، چهارمحال وبختیاری و 

مركزی:
توقف  سپتوریوز؛  و  گندم  زرد  زنگ  بیماری  با  مبارزه 
مصرف كود ازته در مزارع مشكوک به بیماری لكه نواری 
آفت پروانه مینوز گوجه فرنگی  و زنگ زرد گندم؛ كنترل 
با سموم غیرشیمیایی؛ ردیابی مزارع گندم برای مبارزه 
كلزا؛  سنک  آفت  با  مبارزه  گندم؛  سن  پوره  با  بموقع 
آن،  انجام كولتیواتور بین ردیفهای چغندر قند و پس از 
فاروئرزنی؛ انجام كشت ذرت دانه ای و علوفه ای با ارقام 
شده؛  اصالح  ارقام  با  لوبیا  كشت  در  تسریع  مناسب؛ 
كنه  انواع  كنترل  مبارزه با سفیدكهای پودری در باغها؛ 
انجام تغذیه مناسب در باغها طبق  در باغها و مزارع؛ 
كولتیواسیون،  اجرای عملیات  كارشناسی؛  توصیه های 
دیركاشت  مزارع  در  فارور  زدن  و  سرک  كود  مصرف 
به منظور  كلزا  برداشت  از  پس  شخم  آفتابگردان؛ 
كاربرد  مجاور؛  مزارع  به  دانه خوار  سنگ  از  جلوگیری 
آفتهایی مانند  تجهیزات غیرشیمیایی به منظور كنترل 

در پی گرم شدن هوا و آغاز فصل تابستان:

توصیه هـای ویـژه فنی و مدیـریتی 
هواشـناسی کشــاورزی

برای زارعان، باغداران،  دامداران، مرغداران، زنبورداران 
و آبزی پروران به تفکیک استانها

 اشــــاره:
اداره هواشناسی کشاورزی، در ادامه همکاریهای ارزشمند خود با ماهنامه پیام بیمه کشاورزی، این بار با توجه به گرم 
آغاز فصل تابستان، توصیه های پیشگیرانه الزم فنی و مدیریتی را به کشاورزان، اعم از زارعان، باغداران،  شدن هوا و 
کوشیده  نیز  کرده و تحریریه ماهنامه  ارائه  استانها  آبزیان در  دامداران، مرغداران و زنبورداران و پرورش دهندگان 
است تا با استخراج توصیه های مشابه در مورد همه استانها و در همین حال، تفکیک توصیه ها به فراخور استانها 
گرامی  برای خوانندگان  را  کاربردی  استفاده و  این توصیه ها، مجموعه راهنمای درخور  با حال و هوای یکسان در 
خود، بویژه تولیدکنندگان و کارشناسان بخش فراهم کند. البته از میان این موارد، توصیه های مربوط به احتیاط در 
انجام عملیات سمپاشی و محلول پاشی؛ كنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه ها، مرغداریها و دامداریها با توجه 
به افزایش نسبی دما، از جمله توصیه های مشترک و تکراری در همه موارد یادشده بود که در اینجا ضمن تأکید بر 

آنها، برای پرهیز از تکرار، از متن توصیه های زیر، حذف شده است. انجام 

پروانه برگخوار گوجه فرنگی و مگس گیالس.

 توصیه هـــای ویــــژه استانـــهای خوزســـتان، 
هرمزگان و بوشهر:

به منظور جلوگیری از شكستن خوشه های میوه نخلها 
اقدام  برگها  پایه های  به  آنها  مهار  و  بستن  به  نسبت 
كرم میوه خوار نخیالت  گردآلود و  كنه  با  شود؛ مبارزه 
جهاد  كارشناسان  تأیید  مورد  سموم  از  استفاده  با 
كشاورزی در ساعات خنک روز؛ ردیابی و مبارزه با پوره 
آفتها با توجه به هجوم  ملخ و ملخهای بالغ برای كنترل 
از  ملخهای صحرایی در حاجی آباد هرمزگان؛ خودداری 
برداشت شده  مزارع  باقیمانده  كلش  و  کاه  سوزاندن 

آلی خاک. گندم به منظور حفظ رطوبت و مواد 

  توصیه های ویژه استانهای اصفهان، یزد، فارس، 
قم، خراسان جنوبی و كهگیلویه وبویراحمد:

آبیاری مزارع، باغها و فضاهای سبز شهری  تنظیم دور 
با توجه به استمرار و ماندگاری هوای گرم؛ پایش مزارع 
كارشناسان ترویج  در صورت مشاهده ملخ با همكاری 
در فارس؛ پایش باغهای سیب در صورت وجود بیماری 
سفیدک  وجود  صورت  در  انگور  باغهای  پایش  آتشک؛ 
الرو  مشاهده  صورت  در  سیب  مزارع  پایش  سطحی؛ 
آنها با همكاری كارشناسان جهاد  كرم سیب و مبارزه با 
كشاورزی؛ با توجه به افزایش دما، انجام پایش باغهای 
آفت كنه و برگخوار و در  انار، انجیر و پسته نسبت به 
كارشناسان  با همكاری  آن  با  مبارزه  مشاهده،  صورت 
جهاد كشاورزی؛ ایجاد سایبان برای گوسفندان با توجه 

آغاز فصل تابستان و افزایش دما. به 

 توصیه های ویژه استانهای البرز، تهران، قزوین 
و سمنان:

آبیاری مزارع، باغها و فضاهای سبز شهری  تنظیم دور 
آفت  با توجه به استمرار و ماندگاری هوای گرم؛ ردیابی 
پسیل در باغهای پسته و كنه در درختان میوه دانه دار 
رنگهای  با  زنبورعسل  كندوهای  رنگ آمیزی  گالبی؛  مثل 
رصد  درختان؛  سایه  زیر  در  كندوها  استقرار  و  سفید 
باغهای سیب؛  در  كرم سیب  آفت  دوم  نسل  فعالیت 

ترمیم پوشش سالنها و تنظیم نور ورودی به سالن.

 توصیه های ویژه استانهای خــراسان رضـــوی، 
سیستان وبلوچستان و كرمان:

باغهای  در  چوبخوار  پروانه  و  پسیل  آفتهای  با  مبارزه 
شده  توصیه  و  مناسب  روشهای  از  استفاده  پسته؛ 
و  باغها  بیماریهای  و  آفتها  با  مبارزه  برای  کارشناسان 
باغها و نخیالت در ساعات  آبیاری منظم  صیفی جات؛ 
خنک روز و انجام عملیات سمپاسی علیه كنه گردآلود 
سوزاندن  از  خودداری  روز؛  آرام  ساعات  در  نخلیات 
گندم  شده  برداشت  مزارع  باقیمانده  كلش  و  كاه 
آب  آلی خاک؛ قراردادن  به منظور حفظ رطوبت و مواد 
گوساله ها  خنک و تمیز در دسترس دامهای شیری و 
به منظور كاهش استرس گرمایی؛ رنگ آمیزی كندوهای 
كندوها در زیر  استقرار  با رنگهای سفید و  زنبور عسل 
سایه درختان؛ خنک سازی جایگاه دام شیری و پرورشی 
خنک كننده؛  سیستم  از  استفاده  و  سایبان  ایجاد  با 
تهویه رطوبت و تنظیم دمای گلخانه ها برای جلوگیری 
در  مركبات  مینوز  آفت  با  مبارزه  قارچی؛  بیماریهای  از 

سیستان و بلوچستان.
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کشاورزان، ص آن به دست  الکترونیکی  کشاورزی و رسیدن نسخه های چاپی و  از ماهنامه پیام بیمه  انتشار دو شماره  از  پس 
آنها در تماسهای تلفنی و پیامهای خود، به درددل، گالیه، انتقاد و سخن گفتن از مشکلها و خواسته ها و  تعداد بیشتری از 
پیشنهادهای خود به نشریه، اقدام می کنند و اگرچه برخی از این گالیه ها یا خواسته ها، چه بسا موجه یا مقدور نباشد؛ بنا به 
نظر و توصیه قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی و مدیرمسئول ماهنامه، بازتاب دیدگاهها و انتقادها و شنیدن صدای معترضان، 
آشنا«، به همین منظور در نظر  حقی است که باید برای مخاطبان نشریه قائل شد. از همین رو از شماره پیش، بخش »صدای 
گرفته شد و دیدگاهها، گالیه ها، انتقادها و خواسته های تعدادی از مخاطبانی که بر اساس فراخوان دو شماره پیشتر، پیشگام 
آن شماره به چاپ رسید. در این شماره، با توجه به استقبال بیشتر مخاطبان گرامی،  برقراری ارتباط با ماهنامه شده بودند، در 
تعداد بیشتری از پیامها و تماسهای دریافتی، بویژه با رویکرد انتقادی را منتشر کرده ایم؛ با این حال، متأسفانه فضای الزم برای 

انتشار همه موارد فراهم نیست؛ ولی بدیهی است که همه مطالب دریافتی را به مسئوالن ارجاع می دهیم. 
در اینجا از همه عزیزانی که تماس می گیرند یا پیام می گذارند نیز خواهشمندیم، نام و مشخصات خود و منطقه و نوع فعالیت 

کشاورزی و درصورت تمایل، شماره تماس همراه خود را برای امکان پیگیری امور درخواستی، به طور کامل قید کنند. 

 من از برخی مسئوالن تعجب می کنم که از 

پرداخت خسارت به کشاورزانی که بیمه نبوده اند، 
خبر  عنوان  به  می شوند،  غرامت  مشمول  اما 
کشاورز  خانه  سایت  در  و  می کنند  یاد  خوش 
تیتر می کنند!  کشاورزان( هم  تشکل  )بزرگترین 
نشده،  و  شده  بیمه  کشاورزان  باشد  قرار  اگر 
برای  انگیزه ای  باشند، چه  نداشته  باهم  تفاوتی 
می پردازند  حق بیمه  که  شده  بیمه  کشاورزان 

وجود خواهد داشت؟
رضا سیاری از تهران، دانشجوی اقتصاد کشاورزی

 درخواست بنده از صندوق بیمه کشاورزی، 

آفتها در  تأمین امنیت ما کشاورزان در برابر انواع 
باغبانی است.

آقای منافی از استان بوشهر، باغدار

با  و  اردیبل  در  بزرگ  زنبوردار  یک  عنوان  به   
وجود اینکه زنبورستان من بیمه بود و زمستان 
کوچکم و همسرم در چادری  اتفاق فرزند  به  را 
کردن  آماده  برای  بوشهر  در  ماه  سه  مدت  به 
کوچ و بازگشت  گذرانده بودم؛ هنگام  زنبورهایم 
استراحت  برای  قزوین  در  مغان  دشت  به 
مواجه  با  اما  داشتم؛  کوتاهی  توقف  زنبورهایم 
زنبور  کلنی  یکهزار  ماه،  فروردین  با سیل  شدن 
آماده به تولید عسل را از دست دادم که با وجود 
جهادکشاورزی  اداره  آتش نشانی،  اداره  تأییدیه 
صندوق  کارشناس  منطقه،  انتظامی  نیروی  و 
با  سیل،  آسیب  تأیید  وجود  با  کشاورزی  بیمه 
ایام  از روز فاجعه )که با  گذشتن 12 روز  توجیه 
اینکه  گفتن  تعطیل تداخل داشت( و همچنین 
کندو )حتی برای توقف موقت  باید زیر تمام 1000 
در منطقه( بلوک سیمانی قرار می دادم، از اعالم 
نوع  این  متأسفانه  رفت.  طفره  غرامت  میزان 
رویکردها موجب دلسردی ما کشاورزان می شود 

که حق بیمه خود را هم می پردازیم.
میریوسف موسویان از اردبیل، زنبوردار

کارشناسان  زحمات  از  سپاس  ضمن  من   
از مدیران  کشاورزی خودم،  بیمه منطقه محل 
به  نسبت  می کنم  خواهش  بیمه  صندوق 
مطالبات  بموقع  پرداخت  در  دولت  قانع کردن 
غرامت  بموقع  پرداخت  برای  بیمه،  صندوق 
بیشتر  بیمه شده  به خسارت دیدگان  کشاورزان 
تالش کند. چرا که دیر پرداخت کردن این غرامت، 

آن را از بین می برد. تمام ارزش و لطف 
شبنم گل محمدی از کرمان، گلخانه دار

 درخواست بنده از صندوق بیمه، خدمتگذاری 

کشاورزان است. یعنی با همان  عادالنه به همه 
قیمت که بیمه می کند، خسارتش را هم با همان 

قیمت برآورد کند که ما کشاورزان ضرر نکنیم.
آقای عالی زاده از استان بوشهر، باغدار نخلستان

کشاورزی  از صندوق بیمه   درخواست بنده 
حضور  و  کشاورزان  خسارتهای  به  رسیدگی 
حال حاضر  وضعیت  است.  کارشناسان  بموقع 
خیلی  گذشته  سالهای  به  نسبت  کشاورزان 
بدتر شده و کشاورزان هم رغبتی به بیمه شدن 
بوشهر،  استان  در  بیمه  کارگزاران  حتی  ندارند. 
درصد  هستند.  کشاورزان  دلزدگی  این  شاهد 

پرداختی خسارت کشاورزان پایین است.
آقای شهسواری، باغدار 

 ساالنه از ما پول می گیرند، اما هیچ کمکی به 
اتفاق بیفتد، می گویند  ما نمی کنند. سرمازدگی 
بیاید،  طبیعی  بالی  نیست.  ما  با  مسئولیتش 
آن را هم به گردن نمی گیرند. هیچ وقت  خسارت 
از  تمایل به بیمه شدن نداریم، وقتی همه چیز 

صداقت دور است، من دیگر هیچ توقعی ندارم.
آقــــــای محمــــــــــودی از لــــــردگان اســـــــتان 

چهارمحال وبختیاری،  زارع سیب زمینی

 من به نوبه خودم از صندوق بیمه کشاورزی 

از  بعد  که  نژاد  حسن  آقای  شخص  بویژه 
حضورشان با وجود اینکه برخی تالشهای ایشان 
برای قانومندکردن و شفافیت خدمات رسانی به 
مذاق برخی از همکاران من خوش نیامده، تشکر 
صندوق  مدیریت  که  می دانم  البته  می کنم. 
کار  هم  غرامت  اخذ  مشتاق  هزاران  با  بیمه، 

ساده ای نیست.
رضا عبدالمالکی از پیشوای ورامین، دامدار

پرورش دهنده  مرغدار  یک  عنوان  به  من   

مرغ گوشتی، از بیمه اجباری طیور که در دوره 
مدیریت جدید صندوق بیمه اجرایی شد، بسیار 
محصوالت  دیگر  کشاورزان  کاش  دارم.  رضایت 
سر  تا  شوند  اجباری  بیمه  کشور هم  در  مهم 
زندگی  اخیر، همه  سیل  مانند  مهم  بزنگاههای 
کمکهایی  انتظار  چشم  و  نشود  آشفته  آنها 
به هر حال هرچه  یا نرسد!  آیا برسد  که  باشند 
زود هم  و  دیر  بیمه،  صندوق  پرداختهای  باشد 

داشته باشد، سوخت و سوز که ندارد.
فرهاد عاشوری از قزوین، مرغدار 

براورد  برای  بیمه  کارشناسان  وقتی  چرا   
اعالم  ما  به  همان موقع  می آیند،  خسارت 
نمی کنند که مقدار خسارت چه قدر است؟ بعد 
یک سال هم  از  بعد  و  می کنند  اعالم  دوماه  از 
آن هم یک سوم خسارت  خسارت ما را می دهند، 
و  ندیده  خسارت  باغش  که  کسی  شده.  وارد 
پربار هست، همین غرامت را می گیرد، کسی که 
هم  شده  متحمل  زیادی  خسارت  واقعاً  باغش 
همین مقدار. بنده کشاورز را به واژه )....( بدبخت 

تعبیر می کنم.
آقای بنی هاشمی از شهرکرد ) بروجن(، گندمکار 

دیم

»با سپاس از این عزیزان«
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