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بنابراین ،امروزه مسئله استحصال آب و استفاده از سیالبهای فصلی
برای تقویت منابع آبی و در عین حال ،سفرههای زیرزمینی ،از اهمیت

ویژهای برای کشور عزیزمان برخوردار شده است.

بخش وسیعی از سرزمین ایران ،در مناطق خشک و نیمهخشک واقع

نگاهی به تجربههای گذشتگان ما در کشور و نیز مطالعات و راهکارهای

تنش رطوبت روبهروست .ازسویی ،توزیع نامنظم بارندگی ،منجر

رخدادن فجایع زیستمحیطی و انسانی را بگیرد؛ بلکه
میتواند جلوی
ِ

شده است .در مناطق خشک نیز ،کشاورزی ،کموبیش با مشکل

جدید برای استفاده از سیالب بهعنوان یک منبع آبی گرانبها ،نه تنها

به محدودشدن آب دسترسپذیر و در نتیجه ،کاهش رشد گیاهان

میتواند همچون یک عامل تقویتکننده برای بخش کشاورزی عمل

نیمهخشک جهان بهشمار میرود و در کشور ما به دلیل اهمیت بخش

به دیگر سخن ،بخش درخورتوجهی از سیالب را میتوان به یک برکت

میشود .خشکی نیز ،مهمترین عامل محیطی مؤثر بر مناطق

کشاورزی و راهبردی(استراتژیک)بودن آن ،استحصال آب باران ،یکی از

مهمترین روشهای مدیریت بهرهبرداری از آب برای مقابله با کمآبی

است .گفتنی است؛ فرایند جمعآوری و تمرکز رواناب بهدستآمده از

کند.

تبدیل ساخت؛ در صورتیکه نخست بتوانیم آن را مهار کنیم .تغذیه
مصنوعی آبخوانهای کشور که با گنجایش پنج هزار کیلومتر مکعب،

معادل  10برابر بارندگی ساالنه سراسر کشور ظرفیت دارد؛ میتواند از

باران از سطحی بزرگتر (سطح روان آب) و ذخیره آن برای استفاده

سیالبها بهآسانی جلوگیری کند .از دیگر سو ،گسترش سیالب بر فراز

جمعآوری آب باران ،نامیده میشود.

تا از آن برای تغذیه منابع آب استفاده کرد .آبرفتهای جمعآوریشده

کارامد و مطلوب در سطح هدف کوچکتر (سطح نفوذ) ،استحصال یا

آبخوانها میتواند 33 ،هزار رشته کاریز خشکیده را دوباره احیا کند

رخدادن سیل در آغاز سال جاری ،افزون بر اثرها و پیامدهای ناگوار
ِ

برای بخش کشاورزی ،بسیار با ارزش خواهد بود؛ این در حالی است

زیرساختهای شهری ،بخش وسیعی از زمینهای کشاورزی و واحدهای

فرسایش کند .تغذیه مصنوعی آبخوانها در پهنه  140کیلومتر مربع،

اجتماعی و از دست رفتن شماری از هموطنان و تخریب منازل و

تولیدی دام ،طیور و آبزیان را در استانهای آسیبدیده ،نابود ساخت.

تغییرات اقلیمی پدیدآمده در کشورمان که بنا به نظر دانشمندان ،به

که سیالب میتواند به عکس عمل نماید و خاکهای سطحی را دچار
توان ایران را برای مقابله با خشکسالی و کاهش بحران مربوط افزایش

خواهد داد و از سویی نیز ،از ابعاد وسیع پدیده سیالب و زیانهای مالی و

پدیده گرم شدن زمین ارتباط دارد؛ از یک سو ،خشکی مناطق مختلف

اجتماعی آن خواهد کاست .در همین راستا ،صندوق بیمه آمادگی دارد،

سیالبها را تشدید کرده است.

به فرصتی مناسب برای کشور عزیزمان تبدیل کند.

رخدادن
کشور را رقم زده و از سویی دیگر ،بارشهای غیرطبیعی و
ِ

بایســتههای مدیـریت

با همکاری همه مراجع مرتبط در این زمینه ،این تهدید بالقوه طبیعت را

اجتماعی پدید آوریم ،باید از آموزش آغاز

را در میان کارکنان و همکاران خود ،توسعه

در عصـــر دانــایی

بیاغازیم ،بیگمان باید از مدیران شروع کنیم؛

اداری کشور نیز ،میتواند زمینهساز تحول در

امروز ما در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات

و مشارکت فعال مدیران ،موفق شود.

میبریم .فناوریهای نوین ،بویژه فناوریهای

مدیری که میخواهد در جامعه و مجموعه

علم و فناوری که بسرعت از کنار ما میگذرد،

آورد ،باید دارای چه ویژگیها ،مهارتها و

نهفتهای است که نیاز عصر دانایی است.

ه دیگر سخن ،در عصر دانایی به سر
و ب

مربوط به عرصه اطالعات و ارتباطات ،زمینه
تحوالت سریع و برگشتناپذیری را در جهان

کنیم و اگر بخواهیم تغییری را از آموزش
چرا که هیچ اصالحی نمیتواند بدون همکاری

ولی کدام مدیر؟

تحت مدیریت خودش ،اصالحاتی را پدید

فراهم آورده است .آنچه را که واژه دانایی

قابلیتهایی باشد؟

است و تردیدی نیست که مجهز بودن به

دانش و اطالعات کافیاست؟

به ذهن ما متبادر میکند ،دانش و اطالعات

دانش و اطالعات ،نوعی فرزانگی است.

در اینجا با معرفی چهار مهارت برای مدیران،

و آموختن میکنند و پیوسته مهارتهای

 -۲آشنایی با فنون پژوهش و استفاده از

آموختن هستند .به دیگر سخن ،آنها دائم در
حال شاگردی کردن هستند.

و کردار همراه و همگام شود؛ یعنی با توانایی

ژاپنیها میگویند" :شایستگی هر نظامی

امروزه ،آموزش ،کلید تغییر مسیر جهانی

پس هرگاه مدیران از آموزش و مهارتهای

است و اگر بخواهیم تغییری در زندگی

جا نمانند .در این میان ،کارامدی همان راز

به نظر میرسد ،میتوان بهترین مدیران را

با توانایی ،یعنی شگردهای بهکارگیری و

دمساز گردد ،کارامد میشود.

دست پیدا کنند تا به کمک آنها از قافله

 -۱آشنایی با فناوری اطالعات و قدرت

خود را بهبود میبخشند .آنها همواره در حال

نشود ،ناقص میماند .ولی اگر دانایی با رفتار

در عصر دانایی ،مدیران باید به مهارتهایی

آیا در عصر دانایی ،فقط دانا بودن و داشتن

دانایی صرف یا در اختیار داشتن دانش و

بهرهمندی از دانش و اطالعات ،همنشین

سیستمهای خدماترسان دولتی شود.

امیدواریم که بتوانند با بهرهمندی از آنها ،به

کسانی دانست که اوقات خود را صرف یادگیری

اطالعات ،بهخودیخود کارایی ندارد و اگر

دهند .کاربردیکردن این مهم در عرصه نظام

به اندازه شایستگی مدیران آن نظام است".
الزم برخوردار شوند ،میتوانند این فرهنگ

کارامدی و توانمندی الزم دست یابند:

بهکارگیری آن در جریان مداوم فراگیری.
نتایج پژوهشهای انجام شده.

 -۳توجه ویژه به امر آموزش مجموعه تحت
مدیریت خود ،همراه با خالقیت.

 -۴آشنایی با مهارتهای مدیریتی و شیوههای
اداره امور مربوط.

شمساهلل مرادنیا

مشاور قائممقام صندوق بیمه کشاورزی
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وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران:

دولت ،مصــــوبات خـوبی بـرای
پرداخت خســـارت کشاورزان دارد

است ،گفت :تاکنون سیل در  ۲۴استان کشور خسارت به بار آورده؛

ولی برکات این بارشها نیز فوقالعاده زیاد بوده است که آثار آن را

انشااهلل تا آخر سال و سال آینده خواهیم دید.

وی افزود :اگرچه برای خانوادهها و کسانی که خسارت دیدهاند،

مشکلهای جدی پیش آمد که دولت در این باره ،برخورد بسیار
مناسب و خوبی با توجه به مقتضیاتش انجام داده است و امروز

هم دولت درباره پرداخت خسارتهای سیلزدگان بویژه در بخش
کشاورزی ،مصوبات بسیار خوبی داشت.

وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد :مصوبه قبلی که در جلسه دوم

هیئت دولت در سال  ۹۸تصویب شد ،بیشتر با توجه به مختصات

و مقتضیات سیل استانهای گلستان و مازندران بود؛ ولی با توجه به
سیلهای بعدی که در برخی از استانهای کوهستانی مثل لرستان،

چهارمحال و بختیاری و ایالم پیش آمد و همچنین مسائلی که
درباره خوزستان رخ داد ،در جلسه اخیر ( 28فروردین  )98مصوبات
تکمیلی را داشتیم.

مهندس حجتی گفت :دولت درباره پرداخت خسارتهای سیلزدگان،
بویژه در بخش کشاورزی ،مصوبات بسیار خوبی داشته است
که بزودی ابالغ میشود.
به گزارش خبرنگار مهر ،محمود حجتی ،در حاشیه جلسه هیئت

حجتی تأکید کرد :دولت درباره چگونگی تأمین غرامتهای بالعوض به

کشاورزان که دچار آسیب شدهاند و همچنین کمکهای تسهیالتی
قرضالحسنه در شاخههای مختلف مصوباتی داشته است که
همه این مصوبات بزودی ابالغ میشود و مردم در جریان آن قرار

میگیرند.

دولت در  28فروردین ماه سال جاری ،در پاسخ به پرسشی مبنی

وی افزود :ستاد حوادث استانها هم مسئولیت دارند که پس از

خواهیم داشت یا آنکه اقدامهایی برای ذخیرهسازی انجام شده

میزان خسارتها ،منابع را در اختیار مسئوالن مربوط قرار دهند.

بر اینکه با توجه به سیلهای اخیر ،آیا کمبودی در بخش کشاورزی

تخصیص اعتبارات در نظر گرفته شده برای استانها ،متناسب با

حضــور یکپارچــه

مدیــران صنــدوق
بیمــ ه کشــاورزی و

ـاورزی
ـیون کشـ
کمیسـ
و بانــک کشــاورزی

در مناطــق ســیلزده

قائممقام صندوق بیمه کشاورزی به
همراه هیئتی یکپارچه و متشکل از اعضای
کمیسیون کشاورزی مجلس ،مدیران
وزارت جهادکشاورزی و بانککشاورزی
با حضور در مناطق آسیبدیده از سیل
اخیر در استان خوزستان ضمن ابراز
همدردی با آسیبدیدگان این رخداد
دلخراش ،با شدت و چگونگی ابعاد
خسارت از نزدیک آشنا شدند.

به گزارش روابطعمومی و بینالملل صندوق بیمه کشاورزی ،دکتر محمدابراهیم

حسننژاد ،قائممقام صندوق بیمه کشاورزی ،به همراه هیئتی متشکل از رئیس ،نایب

رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی ،معاون
وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت ،مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی،
مدیر ستادی بانک کشاورزی در استان خوزستان ،رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان،

مدیر خدمات بیمه کشاورزی خوزستان و شماری از مدیران ستادی و استانی صندوق بیمه

کشاورزی و مسئوالن نظام صنفی کشاورزی این استان 28 ،و  29فروردین ماه جاری با

گشت و گذاری در قلمرو بیمه و کشاورزی
مهمترین خبرها و رویدادهای حوزه بیمه و کشاورزی کشور

5

حضور در مناطق آسیبدیده از سیل اخیر

در استان خوزستان ضمن ابراز همدردی با

آسیبدیدگان این حادثه دلخراش ،با شدت
و چگونگی ابعاد خسارت از نزدیک آشنا

شدند.

قائممقام صندوق بیمه کشاورزی با
اعالم آمادگی صندوق بیمه کشاورزی برای

پرداخت خسارت سیل ،در جمع کشاورزان

آسیبدیده در منطقه گفت :کشاورزانی
که پیش از این نسبت به بیـمه محصول

خود اقدام کردهاند ،غرامت خود را از طریق
صندوق بیمه کشاورزی دریافت خواهند

کرد.

وی در ادامه مسیر در شهرستان شوش ،با

حضور در شعبه مرکزی بانک کشاورزی این

شهرستان ،غرامت شماری از بیمهگذاران
خسارتدیده را تحویل آنها داد.

خسارت سیل از طریق صندوق بیمه کشاورزی سخن گفت و ابراز امیدواری کرد با پرداخت

حسن نژاد ،ضمن تحویل چک پرداخت

اعتبارات حقبیمه سهم دولت ،هرچه سریعتر غرامت باقیمانده کشاورزان خسارتدیده

کشاورزان ،از سرعت بخشیدن در ارزیابی

بیمهگذاران پرداخت شده است و روند پرداخت همچنان ادامه دارد.

غرامت خسارتدیدگان سیل در جمع

نیز به حساب آنها واریز گردد .تا پایان فروردین  98بیش از  703میلیارد ریال غرامت به

قائممقام صندوق بیمه کشاورزی خبر داد:

پوشش گسترده بیمه دام عشایر سرعت میگیرد
قائممقام صندوق بیمه کشاورزی گفت :با اجرای تفاهمنامه مشترک
صندوق بیمه کشاورزی با سازمان امور عشایر ایران ،پوشش بیمه
دام عشایر سرعت بیشتری میگیرد.

وی در ارتباط با حوادث طبیعی در بخش

کشاورزی گفت :تولید در بخش کشاورزی
همه ساله با مشکلهایی روبهروست و این

نشانگر آن است که شدت خسارتها در

بخش کشاورزی باالست.

حسن نژاد با بیان اینکه در قانون برنامه

ششم بر بیمه فراگیر دام تأکید شده
است ،افزود :اقدامهایی در این خصوص

به گزارش روابط عمومی و بینالملل صندوق بیمه کشاورزی ،دکتر محمد ابراهیم

انجام شده تا بیمه دام در کشور به صورت

عشایری کشور در سالن همایشهای وزارت جهاد کشاورزی با بیان این خبر افزود :با همکاری

قائم مقام

بیمه کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران ،پوشش گسترده بیمه دام عشایر تقویت میشود.

بخش دامپروری ،بیماریهایی نیز وجود

حسننژاد ،قائممقام صندوق بیمه کشاورزی ،با حضور در گردهمایی سراسری تشکلهای

و تالش تشکلهای عشایری کشور بر اساس تفاهمنامه مشترک صندوق بیمه کشاورزی با

فراگیر و بهتر ارائه شود.
صندوق

اظهارکرد :عالوه بر حوادث طبیعی ،در
دارد که باید آن را مدیریت کرد.

وی با بیان اینکه بیمه کشاورزی بیمۀ کامالً
حمایتی است ،گفت :آمار و اطالعات در
زیربخش دامپروری و بویژه در دام سبک،

نشاندهندۀ این است که در  10سال

گذشته به ازای هر یک ریالی که به عنوان

حقبیمه دریافت شده ،سه و نیم ریال
غرامت به دامداران پرداخت شده است.

گفتنی است؛ با کاهش میزان حقبیمهها و

مشارکت عمومی ،پیشبینی میشود بیمه
دام سبک در کشور رشد مطلوبی داشته

باشد.

6

پیــام بیمــه کشــاورزی
شماره نخست /فروردین 1398

فعاالن بخش کشاورزی:
گریزی
مشکل بیمه
عمق فاجعه سیل اخیر و
ِ
ِ
ِ

ـاورزی
ـد از زمینهای کشـ
ـدود  16درصـ
ـط حـ
فقـ

مناطــق ســیلزده ،بیمـــهشـــده بودنــد!
قائممقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه مجموع خسارتهای برامده از سیل اخیر
در بخش کشاورزی ،معادل حدود یک میلیون و  120هزار هکتار است ،گفت :از این رقم،
فقط  180هزار هکتار (حدود 16درصد) ،زیر پوشش بیمه است.
به گزارش پیام بیمه کشاورزی ،در حالی که خسارتهای سنگین و بیسابقه سیل اخیر در

تعهد صندوق بیمه کشاورزان و کاهش

درگیر که موجب تأثر و تأسف ملت ایران شده است؛ جامعه کشاورزان ،دامداران ،مرغداران،

قائممقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان

کشور ،جدای از خسارتهای جانی و مالی رخداده برای هزاران تن از هموطنان در استانهای
زنبورداران و پرورشدهندگان آبزیان و دیگر بهرهبرداران این بخش نیز ،به دلیل از دست

حقبیمهها کمک میکند.

اینکه ساالنه  105هزار تعرفه برای انواع

دادن منابع درامد ،ازجمله جمعیت دامی زیرمجموعه خود ،دچار مشکالتی در تأمین

بیمه به کشاورزان اعالم میکنیم؛ افزود:

بیمه کشاورزی به همراه پرویز خسروشاهی ،قائممقام بیمه مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه

میکنند .تعهدات صندوق بیمه کشاورزی

نیازهای اقتصادی خود شدهاند .از همین رو ،محمدابراهیم حسننژاد ،قائممقام صندوق
خبری شبکه دو سیما حاضر شدند تا رودرروی مردم به تشریح آنچه در این زمینه انجام

شده و خواهد شد؛ بپردازند.

"کشاورزان تعهدهای پایین را خریداری
برای هر هکتار مزرعه آبی دو میلیون و

 600هزار تومان در بیمه پایه و با حقبیمه

بنا بر این گزارش ،حسننژاد ،قائممقام صندوق بیمه کشاورزی ،در این برنامه زنده که در

 14هزار تومان است و بخش زیادی از این

آغاز با بیان اینکه فقط حدود  20درصد از کل زمینهای زراعی کشور بیمه هستند ،افزود :از

وی افزود :به دلیل خسارتهای بسیار در

ارتباط با بیمه محصوالت کشاورزی و خسارتها و غرامتهای سیل اخیر تهیه شده بود؛ در
مجموع یک میلیون و  120هزار هکتار زمینهای زراعی آسیبدیده از سیل نیز ،فقط  180هزار

هکتار (حدود  16درصد از کل زمینها) زیر پوشش بیمه بودند.

حقبیمه را دولت پرداخت میکند".

بخش کشاورزی ،از محل بیمه کشاورزی

درآمدی به دست نمیآید.

وی با بیان اینکه در کشور  5/3میلیون هکتار از اراضی زراعی تحت پوشش بیمه هستند

قائممقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان

بیمه قرار دارند.

کشاورزی را دولت پرداخت میکند ،ولی

افزود35 :هزار هکتار از باغها و  6هزار کلونی زنبورعسل در مناطق سیلزده ،زیر پوشش

اینکه  75درصد حقبیمهها در بخش

حسننژاد گفت :همه واحدهای پرورش طیور در مناطق سیلزده ،زیر پوشش بیمه اجباری

پرداختهای دولت با تأخیر سه تا چهار ماهه

وی با بیان اینکه مجموع خسارتهای سیل در بخش کشاورزی معادل  13هزار میلیارد

کشاورزی که دولت از آنها حمایت میکند،

رقم فقط  750میلیارد تومان بیمه شده است.

جبران کنند.

هستند و خسارتهای آنها جبران میشود.

تومان است که  30درصد آن مربوط به تأسیسات واحدهای تولیدی است ،افزود :از این

قائممقام صندوق بیمه کشاورزی گفت:

با توجه به اینکه در سالهای گذشته

تعداد زیادی از کشاورزان دچار خسارت

از خشکسالی شدند و سیل امسال نیز

خسارت زیادی به کشاورزان وارد کرده است،

دولت باید از کشاورزان حمایت بیمهای کند.
حسننژاد افزود :با توجه به اینکه به طور

میانگین ساالنه به بخش کشاورزی کشور
بیش از  10هزار میلیارد تومان خسارت

وارد میشود ،نمیتوان با حقبیمه پایین،

تعهدات باال را انجام داد.

وی گفت :میزان یارانههای دولت برای

حقبیمه

بخشکشاورزی

به

افزایش

روبهروست ،افزود :نباید از صندوقهای
انتظار داشته باشیم تا همه خسارتها را

گشت و گذاری در قلمرو بیمه و کشاورزی
مهمترین خبرها و رویدادهای حوزه بیمه و کشاورزی کشور

جزئیاتی از اعطای کمکهای بالعوض و تســـهیالت
بانکی ارزان به ســـیلزدگان از ســـوی دولت
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دریافت کنند.

وی همچنین درباره وضعیت و چگونگی
پرداخت تسهیالت برای بخشهای مختلف

کشاورزی آسیبدیده گفت :به عنوان مثال
برای هر کلونی زنبور عسل آسیبدیده ،تا

مبلغ  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار ریال تسهیالت

«عبدالمهدی بخشنده» معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی،
ضمن اعالم خبر اعطای کمکهای بالعوض به سیلزدگان گفت :سیل اخیر تا  18فرودین
ماه امسال ،در مجموع  6هزار و  700میلیارد تومان به کشاورزان و تولیدکنندگان در
استانهای درگیر سیل در کشور ،خسارت وارد کرده است.

 ۱۸میلیارد ریال افزایش پیدا میکند .البته

به گزارش روابط عمومی وزارت جهاد

این تصویبنامه ،متناسب با درصد خسارت

خسارتهای وارد شده در برخی از استانهای

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد :بر

کشاورزی ،وی با بیان اینکه گسترش
کشور مانند گلستان ،خوزستان ،مازندران و

لرستان ،بیشتر بوده به گونهای که بیش
از  76درصد کل خسارتها ،در این  4استان

در نظر گرفته شده است که این عدد ،به
ازای هر واحد مرغداری مرغ مادر تا مبلغ

پرداخت کمک بالعوض و تسهیالت موضوع
خواهد بود.

اساس این مصوبه که از سوی معاون
اول رئیس جمهور ابالغ شده است؛ وزارت
جهاد کشاورزی باید تا دو هفته پس از ابالغ

رخ داده و در دیگر استانها ،میزان خسارت

آن ،نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی

و آبگرفتگی در  900هزار هکتار از زمینهای

تسهیالت ارزانقیمت موضوع بندهای یک

کمتر بوده است ،افزود :تاکنون با ورود آب

زراعی و  110هزار هکتار از باغهای استانهای درگیر سیل ،این واحدها بین  10تا  100درصد

خسارت دیدهاند.

نحوه و چگونگی پرداخت کمک بالعوض و

و دو این تصویبنامه ،با هماهنگی وزارت
کشور اقدام کند.

بخشنده ،با تأکید بر اینکه اغلب خسارتدیدگان ،بیمه نبودهاند ،گفت :از واحدهای

وی یادآور شد :با توجه به وقوع سیل در

و زنبورعسل  7درصد بیمه بودهاند که مطابق قراردادهای منعقدشده تولیدکنندگان با

اسفندماه ،دولت در یازدهم فروردین ماه

آسیبدیده در بخش زراعی و باغی  18درصد ،طیور  100درصد ،واحدهای تولید دام  10درصد
صندوق بیمه کشاورزی ،پرداخت غرامت آنان از  15فرودین ماه جاری آغاز شده است و با

سرعت ادامه خواهد یافت..

در همین راستا ،به گزارش ایسنا ،معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی

دو استان گلستان و مازندران در اواخر
امسال ،مصوبه خوبی برای این دو استان،

شامل  480میلیارد تومان کمک بالعوض،
 2200میلیارد تومان تسیهالت ارزان قیمت

اعالم کرد :هیئت وزیران در آخرین جلسه خود در  ۲۸فروردینماه ،جزئیات کمکهای بالعوض

باکارمزد چهار درصد و سه سال امهال

تصویب ،و به همه استانهای خسارتدیده ابالغ کرده است.

خسارتدیدگان را تصویب و ابالغ کرده است.

و تسهیالت ارزانقیمتی را برای جبران خسارتهای بخش کشاورزی در سیل فروردینماه

تسهیالت بانکی دریافتشده بهوسیله

بخشنده ،در این باره افزود :بر این اساس برای هر واحد خسارتدیده در زیر خشهای

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به

تعیین شده تا به عنوان کمک بالعوض به خسارتدیدگان پرداخت شود که به عنوان مثال،

یاد شده را به  5بانک کشور ابالغ کرده

مختلف زراعت ،باغبانی ،دام ،زنبور عسل ،آبزیپروری ،مرغداری و ایستگاه پمپاژ آب ،مبلغی

برای هر هکتار زمین زراعی دیم تا سقف  ۲۰میلیون ریال در نظر گرفته شده است و به ازای

اینکه رئیس بانک مرکزی پرداخت تسهیالت
است ،ادامه داد :سازمان برنامه و بودجه

هر واحد صددرصدی تخریب شده مرغداری نیز تا سقف  ۲۰میلیون دالر کمک بالعوض در

اختصاص  50درصد کمکهای بالعوض

معاون وزیر جهادکشاورزی ادامه داد :در بند دو این مصوبه نیز به تسهیل درباره تسهیالت

پرداخت کمک بالعوض و تسهیالت را نیز

یادشده ۵۰ ،هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی ارزانقیمت با سود و کارمزد  ۱۴درصد در

وی گفت :برای دیگر استانهای خسارتدیده

پرداخت میشود.

خسارتهای واردشده تاکنون ،به ستاد

نظر گرفته شده است.

بانکی ارزانقیمت در نظر گرفته شده ،توضیح داده شده است که دولت برای جبران خسارت

نظر گرفته است که با معرفی وزارت کشاورزی و استانداریهای مربوط ،به خسارتدیدگان

بخشنده گفت :این مصوبه برای همه استانهایی است که از سیل خسارت دیدهاند و

را انجام داده و دستورالعمل چگونگی
وزیر جهاد کشاورزی ابالغ کرده است.

از جمله خوزستان و لرستان نیز ،براورد

بحران کشور ارائه شده است که امیدواریم

به همه آنها ابالغ شده است و همه کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی از جمله

با مصوبه هیئت دولت ،کمکهای بالعوض

وی دراین باره افزود :کشاورزانی که بیمه هستند؛ بخشی از غرامت خود را از صندوق بیمه

تولیدکنندگان این استانها نیز تصویب و

بهرهبردارانی را که زیر پوشش بیمه بود ه یا نبودهاند ،در بر میگیرد.

دریافت میکنند و باقیمانده خسارتشان تا سقف مصوبه دولت را از این محل میتوانند

و تسهیالت ارزانقیمت برای کشاورزان و
بالفاصله عملیاتی شود.
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بـا افزایـش فزاینـده حملـه ملخهـا و آسـیبهای پس از سـیل

فائـو وضعیـت ایـران را از زرد به نارنجـی تغییر داد

سازمان خواروبار جهانی ملل متحد (فائو) اعالم کرد که وضعیت

غذایی کشور را به خطر میاندازند ،هنوز اعتبار  ۱۰میلیارد تومانی

ایران در حال حاضر از زرد به نارنجی تغییر کرده است .این به

برای مقابله با این آفتها ،تخصیص نیافته است".

جدی به باغها و مزارع وارد کند.

ملخها هستند و با بادهای مرطوبی که از شبهجزیره عربستان به

معنای آن است که حمله ملخها و گستردگی آن میتواند آسیب

این ملخها از نوع صحرایی یا دریایی هستند که از خطرناکترین نوع

بنا بر گزارشها ،در واپسین روزهای فروردین ماه  98و در حالی

سمت ایران در جریان است؛ آمدهاند و به زمینهای زراعی خوزستان،

و دامداریها و مرغداریهاست ،دسته بزرگی از ملخها از کشورهای

حمله کردهاند.

محمدرضا درگاهی ،رئیس سازمان حفظ نباتات ایران با ابراز نگرانی

هرمزگان گفته است :این ملخها با توجه به قدرت پروازی باال ۲۰۰ ،تا

جهاد کشاورزی در سال گذشته با وزیر کشور و سازمان مدیریت

میتوانند روزانه  ۵۰۰تا  ۱۰۰۰کیلومتر طی مسافت داشته باشند.

که هنوز کشور درگیر خسارتهای سنگین سیل به مزارع و باغها
همجوار ،پس از بارندگیها به ایران آمده و  ۶استان را درگیر کردهاند.
از حمله ملخها گفته است :با وجود نامهنگاری و درخواست وزیر

بحران در این باره ،این درخواست بیپاسخ مانده است.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت" :ملخهای صحرایی که به
 ۶استان جنوبی کشور حمله کردهاند ،اگر کنترل نشوند امنیت

بوشهر ،فارس ،هرمزگان ،جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان

حمید دولتی ،مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان

 ۲۵۰کیلومتر در روز را طی میکنند که در صورت وزش باد موافق،

براساس اسناد و گزارشها ،آخرین حمله گسترده ملخها به ایران
به سالهای  ۱۳۴۰و  ۱۳۴۲باز میگردد که خسارتهای بسیاری نیز
به همراه داشت.

مبــــارزه با آفـت ملـــــخ صحـرایی

در ســـطح  ۵۱هزار هکتار تا پایان فروردین 98
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اعالم کرد :تاکنون در سطح  ۵۱هزار
هکتار در شش استان کشور با ملخ صحرایی مهاجم ،مبارزه شده است.
برای تردد از سمپاشی هوایی استفاده میشود و هم اکنون ۱۰

هواپیمای سمپاش در شش استان جنوبی کشور مستقر هستند.
درگاهی افزود :تمام امکانات مالی ،کارشناسی و ابزاری سازمان حفظ

نباتات کشور و استانها برای مبارزه با ملخ صحرایی فراهم شده و

به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت جهاد کشاورزی ،دکتر

بیشترین سطح مبارزه نیز در دو استان سیستان و بلوچستان و

را از بهمن ماه تا فروردین ماه امسال  ۲۰۰هزار هکتار اعالم کرد و

برای مبارزه بموقع با این آفت استفاده میشود.

انجام میشود و تخمریزی این آفت ،تا سطح  400هزار هکتار هم

شش استان جنوبی کشور را بسیار مهم خواند و خاطرنشان کرد

محمدرضا درگاهی ،سطح آلودگی پدیدآمده از هجوم ملخ صحرایی
گفت :این سطح از مبارزه با توجه به ریزشهایی که از عربستان
پیشبینی میشود.

وی با بیان اینکه مبارزه با ملخهای صحرایی مهاجم به صورت هوایی
و سمپاشی زمینی صورت میگیرد ،اظهار کرد :در مناطق دشوار

هرمزگان انجام گرفته است؛ ضمن آنکه از ظرفیتهای مردمی نیز
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور ،مبارزه با آفت ملخ صحرایی در

 :بیش از  ۲۱درصد سطح محصوالت زراعی و باغی ۳۶ ،درصد تولید

محصول ،بیش از  ۳۸درصد جنگلها ،بیشهها و بیش از  ۲۱درصد
مراتع درجه یک و دو ،در این شش استان وجود دارد.

گشت و گذاری در قلمرو بیمه و کشاورزی
مهمترین خبرها و رویدادهای حوزه بیمه و کشاورزی کشور

بیشـتر مـرغــداران

سیـلزده ،در اســرع

ـارت خـود
وقت خسـ ـ
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ادامه ارزیابی ســـریع و دقیق خسارتها و

پرداخت فــــوری غرامتـهای سیلزدگان

ـردند
ـت کـ ـ
را دریاف ـ

صندوق بیمه در حال ارزیابی خسارتهای سیل به بخش کشاورزی و دامپروری  17استان
است و پرداخت غرامتها از  15فروردین آغاز شده و تا  24فروردین ،بیش از  ۶۵۰میلیارد

بخش عمده مرغداران خسارتدیده از

ریال غرامت به بیمهگذاران پرداخت شده است.

ممکن خسارت خود را دریافت کردند.

شبکه خبر گفت :پس از وقوع سیل ،صندوق بیمه کشاورزی ،کار بازدید از مزارع و براورد

سیل اخیر کشور ،در کمترین زمان
پایگاه خبری  ITPNewsکه از رسانههای

مورد توجه صنعت مرغداری است،
ضمن ارائه این مطلب در گزارش خود،

همچنین نوشت:

محمدابراهیم حسننژاد ،قائممقام صندوق بیمه کشاورزی در همین راستا در گفتگو با
خسارتها را آغاز کرد و تنها طی مدت کوتاهی از  ۱۵تا  ۲۴فروردین  ،۹۸برای  ۲۲هزار و

 ۵۳۴از بیمهگذاران ،بیش از ششصد و پنجاه میلیارد ریال غرامت ،پرداخت شده است
و همچنان و ادامه دارد.

وی افزود :بیش از  32هکتار از باغهای کشاورزی از سیل آسیب دیده و بیش از یک

"صندوق بیمه کشاورزی در یک اقدام

میلیون و  220هزار قطعه طیور دچار خسارت شدهاند که بخشی از خسارتها تاکنون

خسارتهای مرغداران آسیبدیده در سیل

به گفته حسننژاد ،در بخش کشاورزی بیش از  153فعالیت کشاورزی زیر پوشش بیمه

سریع ،بینظیر و درخور تقدیر ،مبلغ

اخیر را به صورت کامل پرداخت کرد تا
روند تولیدی خود را سریع آغاز کنند".

پرداخت شده است.

کشاورزی هستند که با توجه به آسیبدیدگی بیش از  17استان ،بازدیدها و ارزیابیهای

خسارتهای سیل را به تفکیک استانها و مزارع و باغها انجام میدهیم و پرداخت غرامتها

بنا بر پیگیریهای خبرنگار این پایگاه خبری،

نیز از طریق بانک کشاورزی انجام میشود .تمامی بانکهای کشاورزی استانها فعال

مرغ گوشتی که حساب های آنها

حسننژاد در ادامه گفت :بیمه مطابق با قرارداد با بیمهگذاران ،متعهد است تا در

بیشتر واحدهای مادر و تولیدکنندگان
مشخص شده و روند بررسی خسارتهای
واردشده ،شفاف و روشن بوده و پرونده

آنها هیچگونه مشکلی نداشته است،
توانستهاند در کمترین زمان ممکن
خسارتهای وارد شده به واحدهای تولیدی

یا پرورشی خود را دریافت کنند و با توجه

به روند مناسب و اقدامهای سریع انجام
گرفته از سوی صندوق بیمه کشاورزی

تاکنون،

پیشبینی

میشود،

دیگر

مرغدارانی که تاکنون موفق به دریافت
غرامت خود نشدهاند ،بزودی مبالغ
خسارتهای خود را دریافت کنند.

هستند و پس از تکمیل ارزیابی پرداختها انجام میگیرد.

زراعتهای آبی مبلغ  2/5میلیون تومان و در زراعتهای دیم نیز در برخی مناطق ،مبلغ 1/5
میلیون تومان غرامت پرداخت کند که البته غرامت محصوالت مختلف ،متفاوت است.

وی افزود :تعهد بیمه نسبت به کشاورزان کامالً معلوم و مشخص است و بر اساس

قرارداد پرداخت میشود .در این زمینه ،بیش از  103هزار پرونده درحال تکمیل است که

به مرور و به ترتیب ،غرامتها پرداخت خواهد شد.

در همین راستا و به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی ،گروههای
تخصصی ارزیابی خسارتهای بیمه کشاورزی ،بیدرنگ پس از رویداد سیل اخیر ،در مناطق

آسیبدیده از سیل ،حضور یافتند و کا ِر ارزیابی فنی خسارتها را آغاز کردند و همچنان

ادامه میدهند .گفتنی است ،افزون بر حضور عملیاتی تیمهای فنی ارزیابی خسارت ،این

امور برای نخستین بار در کشور ،با بهرهگیری از تصاویر ماهوارهای و فناوریهای نوین

مبتنی بر سامانه اطالعات جغرافیایی ( )GISو سنجش از دور ( ،)ASسرعت ارزیابیها
سرعت یافته است و پرداخت غرامتها نیز با سرعت و جدیت ادامه دارد.
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توگـوی ماهنامـه "پیـام بیمـه کشـاورزی" بـا معاونـان
گف 
خدمـات بیمـهای اسـتانهای کردسـتان و فـارس ،پیرامـون:

ارزیابیهای خسـارتهای سـیل اخیـر به بخش
کشـاورزی در اسـتانهای کرسـتان و فـارس

ن کردستان در
اسماعیل حیدری ،معاون خدمات بیمهای استا 

شاخص و دهیاریها و کارشناسان پهنه جهاد کشاورزی برگزار شده

پرسش که در جریان سیل اخیر ،چه میزان خسارت به محصوالت

در همین راستا ،پژمان پزشکی ،معاون خدمات بیمه کشاورزی

گفتوگو با خبرنگار ماهنامه "پیام بیمهکشاورزی" در پاسخ به این

که این اقدام ،در روند بیمهپذیری باغها ،تأثیر خوبی داشته است.

کشاورزی استان کردستان وارد شده است؛ میگوید :میزان

استان فارس نیز در گفتوگو با ماهنامه "پیام بیمه کشاورزی"

 890میلیارد ریال تأیید شده که به صورت عمده ،عامل خسارت،

انجام میگیرد .بنابراین الزم است بیمهگذاران در زمان انعقاد

خسارتهای وارد شده به بخش کشاورزی استان ،تاکنون به میزان
بارندگی سیلآسا بوده است .از این میزان سهم خسارت به بخش

باغی 257 ،میلیون ریال و به بخش زراعی 82 ،میلیارد ریال است.

میگوید :ارزیابیها معموالً در چارچوب مقررات و دستورالعملها

قرارداد بیمه ،از روند و شیوه ارزیابی مطلع شوند.

وی با بیان اینکه بازدیدهای میدانی بموقع انجام شده است

وی در پاسخ به این پرسش که هماکنون چه محصوالتی در

و ورود اطالعات به سامانه جامع بیمه ادامه دارد ،میافزاید:

بیمهشده استان ،حدود 7هزار هکتار ،یعنی به میزان 19درصد از

موجود در زیربخشهای مختلف کشاورزی و آگاهیبخشی بیشتر

بادام ،توتفرنگی ،گردو ،زردآلو ،گیالس ،سیب ،هلو و شلیل را در

به بهرهبرداران برای ترغیب آنها به بیمهپذیری بوده است.

چه سطح از باغهای استان بیمه شدهاند؟ میافزاید :میزان باغهای
کل باغهاست که محصوالتی همچون آلبالو ،انگور دیم و آبی،

بر میگیرد.

حیدری ،میزان سطوح بیمهشده در بخش زراعت استان

کردستان را  112هزار هکتار و به میزان  20درصد از کل ،عنوان میکند

که شامل گندم آبی و دیم ،جو آبی و دیم و کلزاست.

شفافسازی عملیات بیمهکشاورزی و شناسایی پتانسیلهای

به کشاورزان و بیمهگذاران ،از جمله اقدامها و خدمات این معاونت

به گفته پزشکی 4200 ،هکتار از سطوح زیرکشت محصوالت

زراعی و ۳هزار هکتار از باغها ،دچار خسارت سیل و تگرگ شدهاند و

از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون ،بیش از  195هزار هکتار از مزارع
و حدود  79هزار هکتار از محصوالت باغی و تنه درختان ،بیش از

ن کردستان با بیان اینکه عمده
معاون خدمات بیمهای استا 

 25هزار هکتار از منابع طبیعی 42 ،میلیون قطعه نیمچهگوشتی

میگوید :بر اساس تقسیمبندی جدید ،کارمزد دریافتی هر کارگزار

زیرپوشش بیمه قرار گرفته است و عملیات بیمه در زیربخشهای

مشکل ما تعداد زیاد کارگزاران و کاهش سطح بیمهای است،
بسیار ناچیز است ،از همینرو ،جلسههای متعددی با کشاورزان

و مرغ تخمگذار و بیش از  270هزار رأس دام سبک و سنگین،
مختلف ،ادامه دارد.

معاون خدمات بیمه کشاورزی استان لرستان
توگو با "پیام بیمه کشاورزی":
در گف 

مزارع پرورش ماهی در لرستان
بیشترین خسارت را دیدند

فرو رفته و بهطور کلی نابود شده بود.
وی با اشاره به اینکه در استان

لرستان ،بیش از  452واحد پرورش ماهی

ِ
واحد بدون مجوز) وجود
(به استثنای 20

دارد ،در ادامه افزود :از این تعداد29 ،
واحد بیمه شده بودند که  24واحد از آن،

به میزان  ۵۰تا  100درصد نابود شده است و

معاون خدمات بیمه کشاورزی استان

بیوقفه و بیسابقه و پدیدآمدن سیل

بیش 3تا  4هزار هکتار از زمینهای زراعی

به مزارع پرورش ماهی در این استان و

شهرستان پلدختر و بخش معموالن؛

رفیعی ،با بیان این نکته که در شیوه

لرستان ،از خسارتهای سنگین سیل اخیر
تخریب نزدیک به  1450ایستگاه پمپاژ ،از
خرمآباد تا کرخه خبر داد.

شدید در برخی مناطق استان ،بویژه در

عمق فاجعه به اندازهای دهشتناک و
سنگین بود که تا دو روز بعد ،امکان

فتحاهلل رفیعی ،در گفتوگو با خبرنگار

هیچ ارتباطی وجود نداشت و حجم

خود ،به تشریح عمق فاجعه رخداده در

پلدختر به عرض  600متر و عمق  ۱۰متر

"پیام بیمه کشاورزی"  ،نخست در سخنان
سیل اخیر (نوروز  )98پرداخت و سپس در
ادامه گفت :پس از مشاهده بارندگیهای

سنگین و ترسناک آب در مسیل رودخانه
رسیده بود ،بهطوری که تمام خیابانها و

ساختمانهای بخش غربی شهر به زیر آب

نیز ،بهطور کامل به زیر آب رفت.

ارزیابیها خسارتهای واردشده ،آن دسته
از مزارع ،واحدهای آبزیان؛ کندوهای زنبور

و باغهایی که بهطور کامل زیر آب رفته
بود ،به صورت خسارت کامل ،ارزیابی و

محاسبه شد ،در ادامه گفت :در جریان

این سیل 2500 ،کندو بهطور کلی از بین

رفته است و دامهای سنگین و سبک ،به

همگام با یـاران صنـدوق بیـمه کشاورزی
مهمترین خبرها ،رویدادها و اقدامهای همکاران و یاران صندوق بیمه
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دلیل متعلق بودن به عشایر و جانمایی

 1700رأس دام صنعتی و  3واحد مزرعه

وی در پایان ،با ابراز تأسف از اینکه

رخدادن
همچنین به گفته وی ،پس از
ِ

ر پوشش
سنگین ،بیمه شده و به
مزارع زی ِ
ِ

لرستان با ساختوسازهای غیرقانونی

کشاورزان دیگر مناطق استان ،تعدادی از

در اذهان کشاورزان منطقه شکل و قوت

بهتر ،به تعداد خیلی زیادی تلف نشدهاند.

سیل اخیر و ایجاد ترس و وحشت در بین

تولیدکنندگان برای بیمه کردن محصول
خویش ،به شعب مربوط در استان
مراجعه کردهاند ،به گونهای که تاکنون،

پرورش ماهی و تعدادی از دامهای سبک و
اضافه گردیده است تا از این راه ،این نکته
بگیرد که بیمه کشاورزی برای کشوری
پرمخاطره با اقلیمی نوساندار مانند ایران،
بسیار ضروری و اجتنابناپذیر است.

تجاوز به حریم رودخانههای دیدنی استان
واحدهای مسکونی و تفریحی ،موجب

پدیدآمدن سیل در مسیلهایی طبیعی شد،

اظهار امیدواری کرد که این سیل ،موجب
فراموشی آنچه به خسارتی بیمانند در

تاریخ معاصر منجر شده است ،نینجامد.

معاون خدمات بیمهای خوزستان در گفتوگو با
پیام بیمه کشاورزی مطرح کرد:

صندوق بیمهکشاورزی ،تعهدات بیمهشدگان
سال  95را بموقع پرداختکرد

ن خوزستان ،از پرداخت تمام مطالبات
معاون خدمات بیمهای کشاورزی استا 

خوزستان و چه بسا در تمام استانهاست.

محمد آالله ،در گفتوگو با خبرنگار "پیام بیمه کشاورزی" با اشاره به خسارتهایی

استان خوزستان افزود :با وجود قطعی

در اوایل سال  96پرداخت گردید ،افزود :از همان هنگام ،دیگر هیچ بیمهگذاری از صندوق

 400هزار هکتار گزینه  -محصول در کل

بیمهشدگان خسارتدیده از سیل سال  95تا اوایل سال  96خبر داد.

که در سال  95به بخش کشاورزی وارد شد و بخشی از آن در همان سال و بخشی نیز

بیمه کشاورزی ،طلب نداشته و در این رابطه از سوی صندوق بیمه کشاورزی هیچ

مشکلی وجود نداشته است.

معاون خدمات بیمهای کشاورزی

نبودن براوردها و پیشبینیها ،هماکنون،
استان خوزستان ،بیمه شده است.

وی با بیان اینکه براساس مصوبه

آالله ،در مورد رخدادن سیل اخیر در خوزستان نیز با بیان اینکه پس از سالهای

اخیر دولت ،به کشاورزان بیمه نشده

 98مناطق زیادی از این استان را به زیر آب برده است ،اظهار کرد :شاید برای نخستین بار

البته این عدد ارتباطی به غرامت صندوق

طوالنی خشکسالی ،و سیلهایی که در آذرماه  97و بهمن  97رخ داد؛ بارندگی شدید نوروز

بود که رودخانههای کارون و کرخه به هم متصل شدند و از آنجا که همواره آب یا سیل
از چند استان مجاور به استان خوزستان وارد میشود ،شدت سیل به اندازهای گسترده

بود که به دلیل همزمانی برداشت محصوالت زراعی از نیمه دوم فروردین ماه ،98
خسارتهای سنگینی به آنها وارد ساخت؛ ولی با تدبیر قائممقام صندوق بیمه کشاورزی

نیز ،غرامت پرداخت میشود ،تصریح کرد:
بیمه کشاورزی که به کشاورزان بیمه شده
نیز حسب قرارداد صندوق بیمه پرداخت

میشود ،نخواهدداشت؛ زیرا در واقع

پرداختنشدن غرامت خارج از چارچوب

و هیئت مدیره این صندوق (پس از بازدیدهایی که از مزارع آسیب دیده داشتند) ،بحث

قرارداد صندوق بیمه ،برای بیمهشدگانی

غرامت ،طی مدت زمان کوتاهی پرداخت شود که این اقدام مهم ،رکورد جدیدی در استان

ضد انگیزه میشود.

کاهش فرایند زمانی پرداخت مورد تأکید قرار گرفت تا در مدت کوتاهی  410میلیارد ریال

که پیش از این ریسک را خریداری کردهاند،

مدیران دو شرکت کارگزاری بیمه کشاورزی
توگو با ماهنامه ،بیان کردند:
در گف 

دیدگاهها ،چالشها و راهکارهای ترویج و توسعه
بیمه کشاورزی و کارگزاریهای بیمه کشاورزی
کارگزاران بیمه کشاورزی را میتوان عضوی از ارکان مهم خانواده

ش و مهارت خود را با پاکدستی فروتنانه در
مرغداری ،همواره دان 

هماهنگی میان بهرهبرداران و صندوق بیمهکشاورزی ،بویژه از لحاظ

موضوع پیگیری ساماندهی امورکاری و آرامش فکری آنها با وجود

بزرگ بیمهکشاورزی دانست که مسئولیت خطیر ارتباط مستقیم و
امور عملیات بیمهگری و ترویج ،توسعه و افزایش پذیرش بیمه را

در سطوح اجرایی برعهده دارند و در شرایط کاری دشوار ازجمله
مراجعه حضوری به روستاها ،مزارع ،باغها و واحدهای دامداری و

جایجای کشور به نمایش گذاشتهاند و میگذارند .در این میان،

تنگناهای قانونی و اقتصادی ،همواره یکی از محورهای اصلی و
دستور کار ستاد صندوق بیمه کشاورزی ،بویژه طی سالهای اخیر
بوده است .از همینرو ،ماهنامه"پیام بیمهکشاورزی" نیز به عنوان
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پیــام بیمــه کشــاورزی
شماره نخست /فروردین 1398

سخنگاهی جدید برای صندوق بیمه کشاورزی و یاران و همگامان

اشاره میکند و میگوید :برای نمونه ،مواردی وجود داشت که

نظرها ،خواستهها ،پیشنهادها و تحلیلهای این گروه از خانواده

همین سیل اخیر مورد استفاده زنبورداران قرارگرفت .اگرچه در

خود در سراسر کشور ،از این شماره به بعد میکوشد تا دیدگاهها،
نظام بیمه کشاورزی کشور را بازتاب دهد.

شرکتهای کارگزاری بیمه کشاورزی ،خواستار رویکرد تعاملی

اداره دارایی در زمینه مالیات هستند

به زنبورداران به شرط بیمهپذیری ،وامهایی اعطا شده بود که در

مورد بیمه دام سنگین همکاری ویژه سازمان دامپزشکی کشور و
صندوق بیمه کشاورزی برای ایجاد تعامل در نوع پرداخت غرامتهای

دامداران نیز اجتناب ناپذیر به نظر میرسد.

تورج مسرور ،مدیرعامل شرکت «مهر زرین تار» دماوند ،یکی

لزوم تأمین اعتبار و پرداخت سریع خسارتها با بهرهگیری از

همراه همکارانش برای امر بیمه محصوالت کشاورزی کشاورزان

عباس فرخی ،مدیرعامل شرکت «طلوع شرق کالت» ،از

از کارگزاران بیمه کشاورزی است که از سال  1383خورشیدی به
منطقه دماوند و شهریار ،بویژه باغداران موفق شهرستان دماوند
با آن سیبهای خوشمزه و شناخته شدهاش ،تالش میکند.

توگو با خبرنگار ماهنامه"پیام بیمهکشاورزی"میگوید:
وی در گف 

محصوالتیکه بیشتر در دماوند بیمه میشود؛ شامل سیب ،گردو،

پتانسیل بانک کشاورزی

دیگر شرکتهای کارگزاری بیمه کشاورزی است که از سال 1383
خورشیدی در استان خراسان رضوی فعالیت دارد و به عنوان یکی از

 9عضو مجمع شورای مشورتی صندوق بیمه نیز ،در حال خدمت

توگو با ماهنامه "پیام بیمه
به جامعه بهرهبرداران است .وی در گف 

هلو و شلیل در باغها و از سویی ،کندوهای زنبورعسلی است که در

کشاورزی" با بیان اینکه محصوالت عمده منطقه ،شامل محصوالت

د که بیشتر
کارگزاران عضو این شرکت ،به امر بیمه اقدام میکنن 

دامی و آبزیان ،به استثنای میگو است؛ در مورد تمایل کشاورزان

باغهای این سرزمین زیبا قرار دارند .البته در شهرستان شهریار هم

زراعی مانند گندم و جو (دیم و آبی) و همچنین محصوالت باغی،

شامل دامهای صنعتی و زراعت گندم و جو میشود .اگرچه دامهای

منطقه به بیمه محصوالت تولیدی میافزاید :ابراز عالقه کشاورزان،

سردابی در فیروزکوه هم با هماهنگیهای این شرکت ،زیرپوشش

رخدادن حوادث ،بستگی دارد.
آنها به پرداخت بموقع غرامتها پس از
ِ

سبک ،مزارع کشت بهاره سیبزمینی و مزارع پرورش ماهی
بیمه محصوالت کشاورزی هستند.

مانند منحنی سینوسی است و به آگاهی و باور کشاورزان و اعتماد
وی میگوید :طی  3سال اخیر به دلیل تغییر نوع مراودات

وی با بیان اینکه در شهرستان دماوند به دلیل حضور باغداران

مالی صندوق بیمه و بانک کشاورزی ،باید منتظر باشیم تا دولت

بسیار پررنگ است ،میافزاید :ولی در شهرستان شهریار ،زارعان به

آنکه در گذشته ،بانک کشاورزی اقدام به پرداخت خسارتها میکرد

وجود این ،کارگزاران شرکتهای کارگزاری بیمه میکوشند با تالشی

سالهای اخیر ،دولت و مجلس ،به جایگاه مهم بیمه کشاورزی

بزرگ در سطح  50تا  150هکتار ،گرایش و عالقهمندی به بیمه،

دلیل زمینهای کوچک و خرد ،چندان اشتیاقی نشان نمیدهند؛ با
دوچندان ،آنها را نسبت به بیمه محصوالتشان ترغیب کنند.

وی در مورد مشکلهایی که شرکتهای کارگزاری بیمه با آن

روبهرو هستند ،به طور عمده به چالشهای این شرکتها با اداره

امور دارایی و سازمان تأمین اجتماعی اشاره میکند و میگوید:

اگرچه صندوق بیمه کشاورزی امسال موفق شد تا درصد مالیات

شرکتهای بیمه کشاورزی را پایین بیاورد ،ولی در مجموع انتظار
میرود با توجه به شرایط موجود ،بازهم به این شرکتها با نگاه

خدمتگذار بخشکشاورزی نگاه شود.

اعتبار الزم را برای اقدام بانک به پرداخت خسارتها فراهم کند؛ حال

و سپس با دولت و صندوق بیمه ،تسویهحساب میکرد .البته در

بیشتر پیبردهاند و الزم است در این باره هم اقدام شود تا کشاورز
برای دریافت خسارت ،نیاز به انتظار کشیدن نداشته باشد.

فرخی ،با اشاره به اینکه یکی از مشکلهای جدی شرکتهای

کارگزاری بیمه ،نوع نگاه ادارههای امور دارایی به شرکتهای کارگزاری

بیمهکشاورزی است ،میافزاید :با وجود اینکه شرکتهای کارگزاری

بیمه ،تجاری نیستند؛ ولی به دلیل تعریف نشدن این شغل در

کتاب مشاغل وزارت امور دارایی ،ناچار به پرداخت مالیاتی باالتر از
توان خود هستند.

مسرور ،با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی نیز ،بدون توجه

مدیرعامل این کارگزاری بیمه در خراسان رضوی ،با بیان اینکه

این حال ،جریمه بیمه نکردن آنها را برای شرکتهای کارگزاری منظور

ترویجی همچون مذاکره با ادارههای جهاد کشاورزی در شهرستانها

به این نکته که کارگزاران شرکتهای بیمهگذار ،کارمند نیستند؛ با

شرکت تحت مدیریت وی ،برای ترویج بیمه کشاورزی به اقدامهای

کرده است ،میافزاید :در همین راستا ،شرکت تحت مدیریت وی،

و جلب همکاری بیشتر آنها و همچنین برگزاری کالسهای متعدد

شرکتهای کارگزاری ارائه داده است تا اگر مورد پذیرش واقع شود،

کشاورزی ،پرداخته است؛ میگوید :با توجه به معذوریتهای شرکتهای

حل شود.

مانند تخفیفهای مشابه خدمات شرکتهای بیمه تجاری؛ با این

طرحی را به صورت پایلوت برای حل مسئله بیمه کارگزاران عضو
این مسئله نیز به صورت حقوق بگیرکردن همکاران عضو شرکتها

توجیهی برای کشاورزان کمتمایل یا مردد به بیمه محصوالت
کارگزاری بیمه در ترغیب بهرهبرداران از راه پیشنهاد آفرهای مالی،

مدیرعامل شرکت «مهر زرین تار» دماوند در مورد راهکارهایی

ن
ی مانند جلب همکاری رهبرا 
حال کوشش شده است ،با روشهای 

سازمانهای جهاد کشاورزی استانها و شعب بانکها در اعطای

محصوالت کشاورزی و مخاطرههای برگرفته از بیتوجهی به این

که میتواند به ترویج بیمهکشاورزی بینجامد ،به اهمیت همکاری

خدمات و تسهیالت ،مشروط بر بیمه شدن محصوالت آنها

محلی و حتی مذاکره با برخی فرمانداران شهرستانها ،اهمیت بیمه

مهم را نزد بهرهبرداران ،خاطرنشان کنیم.

نگاه ویژه
مطالب تحلیلی و تفسیری از خبرهای مهم مرتبط با بیمه و کشاورزی

آبخیزداری و بیمه فراگیر ،حلقههای گمشده در سیلهای ویرانگر اخیر

نگاهی به چـرایی و چگـونگی رخدادن سیل و
شیـوههای رویارویی و مـدیریت بهینه آن

رامین امینی زارع -معاون روابط عمومی و امور بینالملل صندوق بیمه کشاورزی

بازنگری و تلخیص :ح.ر
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رخ میدهد که خاک و پوشش گیاهی یک

منطقه توانایی جذب کامل آب را نداشته

باشد .در این زمان حجم آب به صورت

کنترلناپذیر از راه کانالهای رودخانهای یا

حفرههای طبیعی یا مخازن آب دستساز
بشر ،ریزش میکند.

سیلهای دورهای نیز ،به صورت طبیعی در

بسیاری از رودخانهها رخ میدهد و باعث

بوجود آمدن مناطقی بهنام «دشتهای

مقدمه

در روزهای آغازین نورورز سال  1398خورشیدی و همزمان با بارش باران فراوان و سخن

گفتن همگان از آن ،که نویدبخش شادمانی برای کشاورزان و عموم مردم ماست که در

سیالبی» میشود .علت وقوع این سیالبها،

بارش بارانهای شدید و گاهی نیز همراه
با ذوب شدن برف است که باعث طغیان

اقلیمی عمدتاً خشک و نیمهخشک زندگی میکنند؛ واژه دیگری را نیز میشنیدیم« :سیل»!

رودخانه و جاری شدن آب در زمینهای

سیل به معنی طغیان آب ،زیر آبرفتن گسترهای از زمین و توفانیشدن است .به دیگر

و بدون هیچ فرصتدهی ایجاد و جاری

و در نتیجه ،آب از بستر عادی خود سرریز میشود و دشت سیالبی و مناطق اطراف را

آنی معموالً بر اثر بارش بیش از حد در یک

واژهای که با خود ویرانی و بیشفقتی طبیعت را تداعی میکند.

سخن ،در هنگام یا پس از یک بارندگی شدید ،مقدار ِدبی رودخانه بسرعت افزایش مییابد

دربر میگیرد .با بررسی دشت سیالبی قدیمی و آبرفتهای آن ،شاید حتی بتوان با درجهای

حاشیهای رود میشود .سیالبی که به یکباره

میشود ،سیل آنی نام دارد .سیالبهای

منطقه به نسبت کوچک ایجاد میشوند .از

از تقریب ،احتمال وقوع و بزرگی سیلهای آینده منطقه را مشخص کرد .اصوالً بزرگی سیلها

سوی دیگر سیل نواحی ساحلی نیز بر اثر

است.

امواج برامده از زمینلرزههای کف دریا پدید

و تکرار آنها در طول زمان تابع شدت بارندگی ،نفوذپذیری زمین و وضع توپوگرافی منطقه

سیل ،علتها و انواع آن

صافکردن تپههای شنی یا پر کردن نواحی
پیرامونی این استحکامات ساحلی ،امکان

فجایع طبیعی در سراسر جهان بهشمار

امروزه به دلیل دخالتهای بیرویه انسان
نمیآمد ،طغیانی بزرگی مشاهده میشود.

سیلگرفتگی و آسیبدیدگی وجود دارد.

فعالیت بشر به چند صورت احتمال

میآیند .بنابراین ،برای جبران خسارتهای

عواملی مانند توفانهای سهمگین و
ترکیب اینها ،باعث ایجاد سیالبهای دریایی

است؛ زیرا پدیدآمدن سیل ،امری نسبتاً

وقوع سیل را افزایش میدهد که از آن
دشت سیالبی رود و در نتیجه ،کاهش

میشوند .از آنجا که بیشتر مناطق شهری

محدودهای از دشت سیالبی که در زمان

در تمام مناطق جهان وجود دارد.

شهرسازیها و حذف گیاهان نیز ،باعث

زمینهای نسبتاً مسطح جاری هستند،

ظرفیت طبیعی رود ،اشاره کرد .بدینسان،

به هر روی ،سیلها از متداولترین

آن ،بیمه کردن اموال و محصوالت و

برقآسا ،جزر و مد بلند ،پدیده تسونامی یا

جمله میتوان به ساختمانسازی در

میآید .البته شمار عوامل ایجاد سیل زیاد
است و بیرون از مجال این نوشتار است.

گود زمین را دارند .بنابراین در زمینهای

در بسیاری مناطق که پیش از این سیل

بادهای شدید سطح اقیانوس یا بهواسطه

در کنار ساحل بنا شدهاند ،این تهدید جدی

تأسیسات کشاورزی ،اقدامی بسیار ضروری

پیشبینیشدنی محسوب میشود .البته
در این زمینه ،هدف از پیشبینی سیل ،در

واقع ،براورد ِدبی جریان و سطح سیالبی

بسیاری از رودخانهها که در مرزهای

است که در یک دوره بازگشت مشخص

کاهش مقدار آب نفوذی و افزایش آب

دشتهای سیالبی را تشکیل میدهند .در

احتمال وقوع آن وجود دارد.

سو بر بزرگی طغیان میافزاید و از سویی،

گلوالی روی زمینهای زراعی ،باعث کاهش

طغیان زیر آب میرود ،گستردهتر میشود.

سطحی میشود .حجم زیاد آب ،از یک

با افزایش فرسایش ،رسوباتی پدید میآورد
که با برجای گذاشتن آنها ،ظرفیت بستر

اصلی رود کاهش مییابد .موارد پیشگفته،
معموالً تأثیری تدریجی دارند؛ ولی سیلهای
ناگهانی و فاجعهآمیز ،اغلب بر اثر تخریب

سدها و بندها ،ایجاد میشوند.

هنگام شدید بودن سیل ،جمع شدن

حاصلخیزی آنها خواهد شد .سیل ،معموالً

نقش پوشش گیاهی در جلوگیری از
رخدادن سیالبها
ِ

پست زمین از آب پر شده باشد .بدترین

باعث رخدادن سیالبها میشوند ،ذرات

زمانی به وقوع میپیوندد که یک سطح

حالتهای سیل رودخانهای معموالً در
زمینهای حاشیهای یک رود جاری میشود.

به عنوان نمونه میتوان از سیلهای ایالت

سیالبهای برخاسته از دریا نیز ،قدرت ایجاد

کوئینزلند استرالیا در ژانویه سال  1999نام

ضدسیل ،مانند سیلشکنها و همچنین

به زیر آب فرو رفت .بنابراین ،سیل زمانی

طغیانها یا در هم نوردیدن استحکامات

(مثالً در یک دوره  50 ،25یا  100ساله)

برد که در آن بخش جنوب شرقی کوئینزلند

در هنگام ریزش آب بارانهای سنگینی که
آب ،با شاخ و برگ درختان جنگل برخورد

میکنند و تا حد زیادی از سرعت آنها

کاسته میشود .همچنین ،خاک جنگل
هم پوشیده از شاخ و برگ گیاهان و

درختان است که باعث جذب آب میشود و

جویبارهایی با آب زالل را پدید میآورد.
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اطالع از چگونگی جریان ،حجم ،شدت،

کشاورزی و منابع طبیعی

اهمیت ویژهای در طراحی و نگهداری

بیش از سه دهه در ایران قدمت دارد

مدت ،مکان و درنهایت ،زمان وقوع سیلها،

سازههای مهندسی ،بویژه تأسیسات آبی
و همچنین ،پیشبینی خطرات و زیانهای

احتمالی برگرفته از سیل دارد .به دلیل

شرایط آبوهوایی کشورمان ،سیالبها ،چه

سازوکار بیمه کشاورزی و منابع طبیعی،

انجامپذیر است.

و ریسکهای متنوعی را در زیربخشهای

باشیم که با ایجاد پوشش گیاهی

زراعت ،دامپروری ،باغبانی و منابع طبیعی،
زیرپوشش حمایتی خود دارد.

و مدیریت اصولی منابع طبیعی کشور،

پوشش خطر سیل
کشاورزی در ایران ،از
ِ

خطر سیل را کنترل کرد یا از شدت

عمدهای از جریان سطحی اغلب رودهای

نیز ،برخوردارند .با این حال ،در واقع،

جبـــران خســارتهای مــــالی با بیــمه

آگاهانه و اقدامهای زیستی (بیولوژیکی)

بهتقریب میتوان گفت ،تمامی محصوالت

از نوع بهاره و برامده از ذوب برف باشند و

حوضه مرکزی را تشکیل میدهد.

در پایان ،این نکته را به خاطر داشته

ازجمله بهرهگیری از روشهای آبخیزداری

و فعالیتهای زیرپوشش حمایتی بیمه

چه از نوع ناگهانی برگرفته از رگبار ،بخش

مسئول مربوط ،با مشارکت عموم مردم

مدیریت ریسکهای فنی که در رخدادن یا

تشدید آثار و پیامدهای برگرفته از این بالی
طبیعی مؤثر هستند ،به عهده دستگاههای

و آبخوانداری ،میتوان تا حد بسیار زیادی

خسارتهای سیل تا حد بسیار زیادی

ر
کاست و سرزمینی در آرامش از این خط ِ

بنیانفکن ،فراهم آورد.

زنبـورداران بـا رعایـت نکتههای دسـتورالعمل زیر ،آسـودهخاطر باشـند:

نگاهی به تعرفهها و شـرایط بیمه زنبورعسـل در سـال
زراعـــی 98 -97
پیام بیمه کشاورزی:

اگر از آن دسته زنبورداران هستید

چسباندن برچسب جدید ،برچسبهای قدیمی را از بدنه کندو
از
ِ

کندوهای خود هستند؛ به چکیدهای از دستورالعمل اجرایی بیمه

شما زنبورداران گرامی باید دقت و توجه داشته باشید که در

که دفترچه زنبورداری معتبر دارند و عالقه ِ
کردن
مند به بیمه
ِ
زنبورعسل در سال زراعی  97 - 98که از سوی تحریریه ماهنامه

"پیام بیمه کشاورزی" از متن اصلی و کامل آن استخراج شده

است توجه و دقت کنید تا با بهرهگیری از راهنماییها و روشهای
آن ،از رخدادن هرگونه آسیب به کندوها و کلنیهای زنبورستانهای

خود در امان و آسودهخاطر باشید.

جدا کند.

صورت تصمیم به کوچ ،بر اساس تاریخ کوچ قیدشده در متن
م کنید .در این زمینه نباید
بیمهنامه ،نسبت به کوچ کندوها اقدا 

فراموش کنید که با وجود اجبارنداشتن صندوق بیمه در به

ر پوشش بیمه ،اگر به هر دلیل اقدام به
کوچ دادن کندوهای زی ِ
کوچ نکنید و کلنی بر اثر سرمای زمستانه یا عامل ثانویه ناشی

در گام نخست ،در نظر داشته باشید که باید ضمن همراه داشتن

از آن خسارت ببیند؛ به عنوان خسارت مدیریتی در نظر گرفته

قرارداد بیمه زنبورستان خود ،تقاضای کتبی خود را به نزدیکترین

نکته را هم نباید از نظر دور بدارید که نماینده بیمهگر باید مسیر

دفترچه زنبورداری معتبر ،تصویر کارت ملی و اصل آن ،برای
نمایندگی بیمه کشاورزی ارائه کنید؛ مشروط بر آنکه کندوها و

کلنیهای زنبورستان شما ،شرایط بیمهپذیری را داشته باشد .پس

از آن با مراجعه نماینده بیمهگر (نماینده یا کارگزار صندوق بیمه

کشاورزی) به محل استقرار زنبورستان و اطمینان از صحت و

سالمت کلنیها ،آماده عقد قرارداد باشید و پس از آگاهی یافتن
از شرایط قرارداد و رعایت موارد زیر ،نسبت به عقد قرارداد اقدام
کنید.

میشود و هیچگونه غرامتی دریافت نخواهید کرد .اگرچه این
کوچ زنبورستان را از شما بگیرد و در بیمهنامه درج کند .در غیر

رخدادن خسارت در استان قید نشده در بیمهنامه،
اینصورت با
ِ
دیگر شانسی برای دریافت غرامت نخواهید داشت.

در این باره ،نباید فراموش کنید که پیش از محو آثار خسارت و

حداکثر طی مدت زمان  48ساعت ،به نزدیکترین شعبه به محل
خسارت ،مراجعه و اعالم خسارت و درخواست بررسی کنید.

البته اگر از عوامل خطر زیر پوشش بیمه پایه زنبورعسل هم

بر اساس دستورالعمل موجود از لحاظ زمان بیمهگری ،دو

آگاهی ندارید؛ بدانید که سیل ،زلزله ،توفان ،صاعقه ،خشکسالی،

ابتدای خرداد هر سال تا پانزدهم آبان ماه همان سال) که البته

ر پوشش این نوع بیمه هستند و اگر
بیماری لوک آمریکایی ،زی ِ

محدوده زمانی مشخص شده است .یکی در مناطق ییالقی (از
ل تمدید است و دیگری در مناطق قشالقی (از اول اردیبهشت
قاب 
تا پایان آذرماه همان سال) که این مورد هم قابل تمدید است.

حمله وحوش و آتشسوزی غیرعمد در محل استقرار کندوها و

به دنبال بیمه تکمیلی کلنیها هستید؛ خیالتان میتواند از حوادث
لونقل و جابهجایی هنگام کوچ ،بیماری لوک اروپایی،
هنگام حم 

در این راستا ،برای شناسایی مورد بیمه ،نماینده بیمهگر موظف

نوزما ،بیماری ویروسی فلجی مزمن ،کنه آکاراپیس ،کنه کالرا

قسمت باالی سوراخ تهویه هوا در پشت کندو بچسباند و پس

در بیمه تکمیلی( )2عامل خطر سرمای بهاره ،خیالتان از حمایت

است؛ برچسب کندوی زنبورعسل را شخصاً به بدنه کندو در

و عارضه کاهش غیرطبیعی جمعیت غیرپروازی کندو ( )CCDو

نکتهها ،رهنمودها و هشدارها
اطالعیهها ،هشدارها ،پیشبینیها و توصیههای مختلف برای بخش کشاورزی
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صندوق بیمه کشاورزی آسوده باشد .فقط هوشیار باشید که

نبودن قرارداد بیمه
هم از نظر پنهان ندارید که در صورت همزمان
ِ

مصادره ،شورش ،بلوا و جنگ ،سرمای زمستانه ،سمپاشی،

زمان پایان بیمهنامه پایه است .زمان آغا ِز بیمه و پرداخت غرامتها

بیمه ،استثناهایی مانند سرقت ،اختالفهای محلی ،توقیف و
کنه واروا ،پرنده زنبورخوار ،زنبور زنبورخوار و مراقبتنکردن از

زنبورستان را پوشش نمیدهد.

در مورد مدت قراردادهای بیمه نیز ،مدت زمان بیمه پایه ،یکسال

و مدت زمان بیمه تکمیلی حداکثر یکسال است .فقط این نکته را

پوشش بیمه ،منطبق بر
تکمیلی با بیمه پایه ،زمان تمام شدن
ِ
نیز 24 ،ساعت پس از امضای قرارداد بیمه است.

در پایان ،نگاهی به جدول مبلغ کل حقبیمه و غرامت و نیز ،جدول
قاب/جمعیت کندو و گزینههای فصلی آن خواهیم داشت:

جدول مبلغ کل حقبیمه و غرامت به ازای هر فروند کندو (ارقام به فروند  -ریال)

کل

بیمه

حق بیمه

سهم
دولت

سهم

حداکثر غرامت

بیمه گذار

کلنی و کندو

کلنی

کندو

پایه

37260

24119

13041

2070000

1570000

500000

تکمیلی

217310

108655

108655

1503000

1153000

350000

تکمیلی 2

31233

15616

15617

1503000

1153000

350000

جدول تعداد قاب /جمعیت در کندو

**فصل

تعداد *قاب در هر کندو برای
مناطق گرمسیری (قشالق)

فصل

تعداد قاب در هر کندو برای
مناطق سردسیری (ییالق)

بهار

8-9

بهار

6-7

تابستان

6-7

تابستان

 8قاب

پائیز

5-6

پائیز

5-6

توگو با کارشناس مبارزه با آفتها و بیماریهای
در گف 
گیاهی سازمان حفظ نباتات بررسی شد:

چگـونگی حمـله ملخـها به مـزارع
کشــور و شیــوههای پرهیز از
آسیب دیدن محصـوالت

فراهم کنند تا در اسرع وقت با استفاده از ادوات از قبل آماده

شده سمپاشی و همکاری مراکز خدمات ترویج جهاد کشاورزی،

پیش از ورود این آفتها به مزارع و دسترسی به محصوالت ،به
مبارزه با آنها بپردازند».

وی با بیان اینکه استفاده از طعمه مسموم ،راهکار عملیاتی
دیگری است که کشاورزان میتوانند از آن استفاده کنند،
میافزاید :البته این روش ،هزینه و مخاطرههای زیستمحیطی

خاص خود را دارد و به عنوان روش نخست توصیه نمیشود.

مهندس محمد احمدیفر ،کارشناس ارشد مبارزه با آفتها و

روشی که در آن محلولی از سبوس و سم ،با نسبت خاص مورد

روز بحرانی اخیر را در مزارع استانهای محل هجوم ملخها گذرانده

جهاد کشاورزی ،قابل تهیه و اجراست.

بیماریهای گیاهی در سازمان حفظ نباتات کشور که  40روز از 60

و به دور از خانواده ،مشغول ارائه خدمات تخصصی بوده است،

در گفتوگو با "پیام بیمه کشاورزی" در مورد توصیههای ترویجی

که میتوان برای کشاورزان ساکن این مناطق داشت ،میگوید« :در
کنار اهمیت بازدید دائمی کشاورزان از مزارع ،استفاده از "گیاهان
تله" در حاشیه مزارع و آبیاری و سبز نگه داشتن حاشیه مزارع،
از جمله راهکارهای عملیاتی است که کشاورزان میتوانند ،زمینه

سرگرم شدن ملخها در آنها را طی چند ساعت و حتی یکروز

استفاده قرار میگیرد که با کمک همکاران مراکز خدمات ترویج
این کارشناس ارشد مبارزه با آفتها و بیماریهای گیاهی ،با بیان

اینکه طی  40روز بازدیدش از  6تا  7استان درگیر با ملخها ،از

نزدیک شاهد وارد نشدن ملخها به مزارع گوجه فرنگی طی 48
ساعت پس از ورود به همان گیاهان تله بوده است؛ اظهار کرد:
اگر تخمریزیها ادامه یابد و با پوره ملخها مبارزه نشود ،میتواند
خسارتهای سنگینی به مزارع وارد سازد.

احمدیفر ،به عنوان کارشناسی با  25سال سابقه مطالعاتی و
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اجرایی در حوزه مبارزه با آفتهایی همچون ملخها ،از گسترش شایعههایی بیپایه و اساس
از هجوم اخیر ملخها در فضای مجازی گالیهمند است و در این باره میگوید :اگرچه از
سال  1340خورشیدی تا امروز ،چنین هجومی از ملخها بیسابقه بوده؛ ولی امکانات و

تجهیزات سازمان حفظ نباتات هم در این مدت بسیار افزایش و گسترش یافته است؛

تا جایی که برخی در سالهای گذشته چنین سطح تجهیزی را غیرضروری میدانستند؛

ولی هم اکنون کارشناسان سازمان حفظ نباتات و مراکز ترویج جهادکشاورزی ،همچون
ش کامل در مهار و جلوگیری از واردشدن هرگونه خسارت به
ارتشی کوچک با آمادهبا 
مزارع کشاورزی توفیق داشتهاند.

به گفته وی ،تا امروز میتوان با جرأت ادعا کرد؛ حتی یک مترمربع مزرعه کشاورزی از

ملخها خسارت ندیده است و اگر با همین هوشیاری روند مبارزه ادامه یابد ،تا هنگام

ادامه حضور آنها با توجه به شرایط آب و هوایی ،خسارتی گریبان بخش کشاورزی را

نخواهد گرفت.

توصیههای پیشـگیرانه و
فنـی  -مدیریتی اداره

هواشـناسی کشـاورزی
بـرای کشـاورزان بـه

تفکیک اسـتانها
پیام بیمه کشاورزی:

پس از رخدادن سیل بزرگ و بیسابقه

وی یکی از عوامل ماندگاری ملخها از زمان دایناسورها تا به امروز را ،زندگی اجتماعی

اخیر در نوروز  98که منجر به پدیدآمدن

طوالنی از روی دریا پرواز میکنند ،ملخهای قویتر میتوانند روی اجساد ملخهای ضعیفتر

بسیاری از استانها بویژه گلستان ،لرستان

ملخها در افزایش شانس بقای آنها دانست و افزود :هنگامیکه ملخها در مسافتهای

که در آب غرق شدهاند و شناورند بنشینند و استراحت کنند تا بتوانند دوباره پرواز به

مناطق شمالی خلیج فارس و دریای عمان را از سر بگیرند .در واقع برای همین نیز
ملخهای صحرایی را در ایران ،ملخ دریایی هم میگویند .این ملخ ،بومی ایران نیست و

معموالً با پرواز از روی خلیج فارس خود را به ایران میرساند.

به گفته احمدیفر ،باران و شرایط مناسب محیطی و تغذیهای میتواند ملخها را به هم

پیوستهتر کند و سن بلوغ آنها را به جای  ۱۲۰روز تا  ۸۵روز هم کاهش دهد و در این

خسارتهای سنگین جانی و مالی در
و خوزستان شد؛ بهرهبرداران کشاورزی،

یک چشم به آسمان دارند و یک چشم به
پیشبینیهای اداره هواشناسی کشاورزی تا از

رهنمودهای فنی و توصیههای کارشناسان

این اداره در سازمان هواشناسی کشور (تا
حد امکان و با وجود نداشتن قطعیت در

شرایط آنها قدرت خاصی پیدا میکنند و گاهی رنگشان تغییر میکند و وارد فاز دیگری

تمام موارد) استفاده ترجیحی را داشته

است .همچنین به دلیل تغذیه زیاد در دوران پورگی میتوانند در یک روز  ۲۵۰کیلومتر و

استانها ،تفاوتهای خاص خود را دارد؛ ولی

میشوند که به آن فاز مهاجر یا مهاجم میگویند که همان حالت خطرناک این ملخ
تا  ۳۵۰۰کیلومتر در یک دوره زندگی پرواز کنند.

باشند .اگر چه این توصیهها در مورد برخی

بهطورکلی در مواردی مانند كنترل دما،

وی افزود :رویداد اخیر ،رخدادی  100درصد طبیعی است که به دلیل بارش در شبهجزیره

رطوبت و تهویه در گلخانهها ،مرغداریها

دوم ملخها ایران است و در اینجا نیز باران خوبی باریده و خوراک آنها مهیا شده است،

مبارزه با علفهای هرز در مزارع غالت و

عربستان و آفریقا ،شرایط برای رشد ملخها در این منطقه فراهم شده و چون خاستگاه

ملخها به ایران آمده اند.

احمدیفر گفت :در برخی مناطق به دلیل شبفعال نبودن ملخها ،مردم جنوب آنها

و دامداریها به دلیل نوسانهای دمایی یا
كلزا پس ازگاورو شدن زمینها و همچنین
ردیابی بیماری زنگ گندم در مزارع غالت

را برای مصارف تغذیه انسانی و دام و طیور ،بسادگی میگیرند و مشکلی هم ایجاد

و در صورت لزوم ،مبارزه با آن در ساعات

جهاد کشاورزی آغاز میشود.

این توصیهها مشترک است و فقط برای

نمیشود .ولی اگر وسعت مناطق آلوده بیشتر باشد ،مبارزه شیمیایی از سوی وزارت

آرام روز در برخی استانهای زیرکشت گندم؛

خالصهکردن ،جداسازی شده است .در اینجا
ضمن سپاس از مدیریت و کارشناسان

اداره هواشناسی کشاورزی کشور برای در
اختیار گذاشتن اطالعات الزم و روزامد شده
به تحریریه پیام بیمه کشاورزی ،با نگاهی

گذرا به پیشبینیهای میزان بارش و دما در
کشور ،از هفته دوم اردیبهشت تا هفته
دوم خردادماه سال جاری ،مروری تفکیکی

به رهنمودها و توصیههای فنی و مدیریتی
کشاورزی ،در استانهای مختلف خواهیم

داشت:

نکتهها ،رهنمودها و هشدارها
اطالعیهها ،هشدارها ،پیشبینیها و توصیههای مختلف برای بخش کشاورزی

پیشبینی بارشهای مناطق مختلف
کشور:

رطوبت هوا.

تسریع در مبارزه با علفهای هرز مزارع

در ماه می (  11اردیبهشت تا  10خرداد :)98

گندم و جو؛ كاشت نخود و عدس دیم با

شمال غرب ،بارش بیشتر از نرمال پیشبینی

كلزا؛ بیماری لكهسیاه سیب پس از ریزش

برای بیشتر مناطق کشور ،بویژه شمال و
میشود.

پیشبینی میانگین دمای کشور:

دستگاه بذركار و مبارزه با آفت شته مومی
گلبرگها و بیماری سفیدک حقیقی هلو و
شلیل پس از ریزش گلبرگها؛ بیماری لكه

در مــاه مــی (  11اردیبهشت تا  10خــــرداد

غربالی زردآلو ،بیماری پسیل گالبی پس از

تجربه خواهند کرد؛ به جز نواحی شرقی که

گردو پس از باز شــدن جوانههای برگ ،در

 :)98بیشتر مناطق کشور ،دمای نرمال را
شرایطی با نیم درجه تا یک درجه بیش از

دمای نرمال خواهند داشت.

ریزش گلبرگها و مبارزه با آفت كنه گالی
صورت نیاز.
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خودداری از آبیاری درختان انار و انگور در

مرحله گلدهی.

انجام عملیات مــبارزه با آفت پسیل

مركبات تا اوایل شكفتن گلها در ساعتهای
آرام روز.

بازبینی زمینهای کشت صیفیجات با

توجه به بارندگیهای اخیر و افزایش رطوبت
ی قارچی.
و احتمال شیوع بیماریها 

خودداری از مصرف كــــــــود در مرحله

تمامگل ،چه به صورت كود آبیاری یا
محلولپاشی به دلیل تنش و اختالل در
گردهافشانی.

بـرای استانهای خوزســـتان ،هـــرمـــزگان،

مبارزه با علفهای هرز در باغهای عناب،

بــرای استانـهای اردبیل ،آذربایـجان غــربی،

احتیاط در انجام عملیات محلولپاشی و

و همچنین ،مصرف اسید هیومیک همراه

احتیاط در انجام عملیات سمپاشی و

مبارزه با پورهملخ و ملخهای بالغ برا كنترل

رهنمودها و توصیهها:

آذربایجان شرقی ،زنجان ،همدان :

محلولپاشی به دلیل بارش پراكنده و وزش
باد.

ادامه عملیات كاشت زراعتهای بهاره ،از

جمله چغندر قند و نخود دیم.

پایش بیماریهای اسكلروتینیا در مزارع

بوشهر:

سمپاشی به دلیل وزش باد.

آفتها و بیماریهای صیفیجات و گندم.

خودداری از چرای دام در مناطق جنوبی

به دلیل انجام سمپاشیهای گسترده برای

مبارزه با آفت ملخ.

استفاده از قارچکشها برای جلوگیری از

حذف پاجوشهای اضافی در باغهای زرشک

آب آبیاری در باغهای زرشک خراسان جنوبی.

برای استانهای خراسان رضوی ،سیستان و
بلوچستان ،كرمان:

كنترل سفیدک داخلی انگور با توجه به

رطوبت فراوان باغها.

در صورت نیاز ،مبارزه با عوامل خسارتزای

كلزا ،سفیدک داخلی در تاكستانها ،بیماری

شیوع بیماری لكه برگی نخیالت با توجه به

بیماریهای آتشک و لكهسیاه در باغهای

تسریع در انجـــام عملیات كشت ذرت

شدن برگها.

آمادگی كندوداران برای انتقال كندوها به

ورود درختان به مرحله گردهافشانی.

برداشت محصوالت آماده برداشت سبزی

بهاره.

لكهنواری باكتریایی و زنگ در مزارع گندم،
سیب و زنگ غالت و آفتسن در مزارع و

در صورت لزوم مبارزه با آن.

خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل

رودخانهها با توجه به وقوع بارش پراكنده.

برای استانهای گیالن ،مــازندران ،گلستان،
خراسان شمالی:

هوادهی خزانههای احداثی با روكش

پالستیک در طول روز بویژه در ساعتهای
میانه روز.

تسریع در انتقال نشاء به زمین اصلی با

توجه به روزهای آفتابی و افزایش دما.

در صورت نیاز ،مبارزه با عوامل خسارتزای

گندم بویژه بیماری فوزاریوم خوشه گندم.

كنترل سفیدک داخلی انگور با توجه به

رطوبت فراوان باغها.

بــرای اسـتانهای كــردســتان ،كرمـانشــاه،
لرستان ،چهارمحال بختیاری ،مركزی ،ایالم:

در صورت نیاز ،مبارزه با بیماریهای قارچی

و سفیدک در گلخانهها با توجه به باالرفتن

پایداری هوا.
بهاره.

مناطق خنکتر.

و صیفی و كاشت سبزیجات تابستانه.

برای استانهای اصفــهان ،یزد ،فارس ،قم،

خراسانجنوبی ،كهگیلویه و بویراحمد:

گندم ،بویژه بیماری فوزاریوم خوشه گندم.

آخرین آبیاری مزارع زعفران پیش از زرد

خودداری از آبیاری درختان پسته به دلیل
تسریع در انجام عملیات كشــت ذرت

آمادگی كندوداران برای انتقال كندوها به

مناطق خنکتر.

برداشت محصوالت آماده برداشت سبزی

و صیفی و كاشت سبزیجات تابستانه.
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صـــــدایآشنــــــا
در پیششماره نخست ماهنامه "پیام بیمه کشاورزی" در اسفندماه سال  97وعده داده بودیم تا با راهاندازی

بخشی ویژه برای بازتاب دادن دیدگاهها ،خواستهها ،انتقادها و پیشنهادها و دیگر پیامهای یکایک خوانندگان و
مخاطبان ارجمند ،با عنوان «صدای آشنا» ،زمینه ارتباط نزدیک و آسان شما عزیزان را با مسئوالن و دستاندرکاران
امور بیمه و مدیریت ریسک کشاورزی فراهم سازیم؛ از همینرو در این شماره ،با آنکه به دلیل نوپا بودن نشریه

یافتن بخش محدودی از جامعه کشاورزی کشور از انتشار ماهنامه در سال پیش و ازسویی ،همزمانی
و اطالع
ِ

فاصله تهیه و آمادهسازی شماره نخست سال  98با تعطیالت درازمدت نوروزی ،و شوربختانه ،گرفتارشدن بخش

عمدهای از مخاطبان نشریه با پیامدهای رخداد ناگوار سیل اخیر ،امکان ارتباط و دریافت پیامها به گونهای مطلوب
فراهم نبود؛ با این همه ،وفای به عهد خود را با شما خوبان ،مهمتر از هرچیز دیگر دانستیم و بهرغم چشمگیر

نبودن تعداد پیامهای دریافتی برای نشر ،در اینجا همه را بدون دخل و تصرف و صرفنظر از درستی و نادرستی

آنها ،منتشر کردهایم .پیامهایی که به طور قطع ،ضمن انتشار در این صفحه ،در اختیار مسئوالن مربوط نیز قرار
خواهد گرفت تا مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد .در همینجا یادآور میشویم که همگی مخاطبان نشریه ،اعم از

بهرهبرداران و فعاالن مختلف بخش کشاورزی و منابع طبیعی تا کارگزاران ،ارزیابان ،ناظران و دیگر دستاندرکاران
مرتبط ،میتوانند پیامهای خود را از راههای ارتباطی مختلفی که در گوشه پایین سمت راست صفحه فهرست
ماهنامه نگاشته شده است ،برای ما ارسال کنند.
بیمـــه برای ماهیــــــان زینــتی اصـــالً

تعریف نشده ،حتی چنـــــد بار بــرای بیمه
محصوالتمان اقدام کردم ،اما هیچ فایدهای
نداشت.

هومن بلوریان کورد از سنندج

پرورشدهنده نمونه ماهیهای زینتی
*****************

در پرداخت مطالبات ،سریعتر عمل شود

بیمه ،دو ماه طول میکشد .لطفاً سریعتر

همراهی بیشتری داشته باشد.

کشاورزان ،امکان بازگشت فوری به تولید

و بانک کشــاورزی هم با ما تولیدکنندگان
ربیع میربلوک

کارآفرین کشاورزی از ماسال گیالن
*****************
در حال حاضـــر پرورشدهنده نمونه

از صندوق بیمه تقاضا دارم ،نظارت و

باقال و برنج هستم .اما متأسفانه صندوق

زنبورداران به هیچ عنوان بیمه نمیشوند

نمیکند .چنــدبار هم اقــدام کردیم ،ولی

مدیریت شان را بیشتر کنند .در کـردستان
و مورد توجه واقع نشدهاند .بنده ۱۵سال

است که سابقه زنبورداری دارم ،اما موفق
نشدم که زنبورها را بیمه کنم .متأســفانه

صندوق بیمــه کشاورزی فقط به بخش

کشاورزی رسیدگی میکند و توجهی به
صنعت زنبورداری ندارد .خواهشـمندم به
فکر ما نیز باشید.
موسی شریفی

زنبوردار نمونه کشوری از شهرستان سقز
*****************
از صندوق بیمه کشـاورزی میخواهم

بیمه کشـــاورزی محصــوالت ما را بیمه
متأسفانه درخواست سند کردند و گفتند

که حتماً باید وام بگیشرید و توجیه کردند.

آیا حتماً باید سیل به محصوالت ما بزند تا

آنها را بیمه کنند!؟

جــاللی

شهرستان نکا  -استان مازندران
*****************
در مواقعی که ما کشــاورزان به دلیل

عوامل سیل ،سرمازدگی یا خشکسالی دچار
خسارت میشویم ،بررسیهای اولیه برای

اعالم خسارت وارده از ســوی کارشناسان

رسیدگی شود تا با توجه به نقدینگی ناچیز

وجود داشته باشد.

رضا صائمی

استان اصفهان
*****************
ای کاش هـــــم دولت و هــــم خــــود

کشاورزان با درک شرایط اقلیمی کشورمان،
انتظارات واقعبینانه داشته باشند .من 20

سال است کشـــاورزی میکنم؛ اما اگر به

وضعیت صندوق بیمه کشاورزی توجهی
کنیم ،متوجه میشویم که با این شرایط،

نمیتــوان کشـــــاورزی را نجات داد و به

کشاورزان اطمینان خاطر داد که در برابر
حوادث غیرمترقبه هیچگونه نگرانی نداشته

باشند.

اصالن حسین زاده

باغدار از ساوه

«با سپاس از این عزیزان»

گشت و گذاری در قلمرو بیمه و کشاورزی
مهمترین خبرها و رویدادهای حوزه بیمه و کشاورزی کشور

برگرفته از پایگاه اطالعرسانی وزارت جهاد کشاورزی
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