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داغدار «دکتر آلما اوالدی»
هب مهندس اوالدی و خانواده
ِ

"همکار و برادر گرامی جناب آقای مهندس مسعود اوالدی

با کمال تأسف و تأثر ،شهادت فرزند گرامیتان را که از نخبگان و فرزانگان

کشور بودند؛ از سوی همکاران به جنابعالی ،خانواده محترم و منسوبان،
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neshan.sabz@gmail.com
faravand_co@yahoo.com

و بویژه جامعه علمی کشور تسلیت عرض می نمایم .بیشک امروز سوگ
زندهیاد دکتر آلما اوالدی ،در پهنهای به گستره ایران مطرح است و ایران

سوگوار «دختر ایران» است .از خداوند بزرگ و مهربان ،غُ فران واسعه

الهی برای آن فقیده سعیده و حشر با حضرت صدیقه طاهره علیهاالسالم
و صبر جمیل برای بازماندگان محترم مسئلت مینمایم".

محمدابراهیم حسننژاد

سخــن آغــازین
سرمقاله /نکته ماه

سـرمقـاله
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شده است؛ ولی تا نیم سده بعد ،این قانون مسکوت بود و زمینه اجرایی آن فراهم نگردید.

در عمل ،در روزهای آغازین دهه شصت خورشیدی ،شاهد تصویب قانون ویژه تأسیس بیمه

ضـرورت
بیمههای فراگیـر
در کشـور

با این همه ،توسعه بیمه ،آن هنگام صورت میپذیرد که افزون بر پیشینه آماری کافی

بیمه ،از هنگام پیدایش در دو سده پیش تاکنون ،روند تحول و دگرگونی بسیاری را بویژه

پرداختشدنی و دارای مطلوبیت ،بیمه کنند .این هنگام است که قانون بیمهای اعداد بزرگ،

تکخطره یا در اصطالح (  ) Mono Perilرا در ابتدای دوره صنعتی در جهان داشت .این روند

پنج قاره ،کارامدی خود را به پشتوانه قانون بیمه اجباری طیور ،بخوبی به نمایش گذارد .در

کشاورزی در کشور هستیم .در آن شرایط زمانی ،سخن گفتن با جامعه کشاورزی ایران در
مورد بیمه ،کاری بزرگ و دشوار بود که صورت گرفت و دو محصول پنبه و چغندر قند ،آغازگر

برخورداری از پوشش بیمهای در کشور بودند .بیمه دیگر محصوالت زراعی ،باغی ،دام ،طیور
و آبزیان نیز ،هر یک بهتدریج به سبد متنوع بیمهای پیوستند و اینک یکی از رنگارنگترین

سبدهای بیمهای کشاورزی جهان ،مختص ایران است.

در بخش کشاورزی طی کرده است .در آغاز پیدایش ،بیشتر نقش مهار بحرانهای اقلیمی

تحول ،تا دوره پسانوگرایی (پستمدرن) ادامه داشت تا اینکه محصول ناخواسته تولید بیش

از حد گازهای گلخانهای ،پدیده زمین گرمایشی را پدید آورد؛ بهگونهای که بههمراه دیگر

عوامل اقلیمی ،زمینهسا ِز پدیده تغییر اقلیم شد .در آغاز دوره فراصنعتی ،کشورهای پیشرو،

و درخو ِر اتکا ،جامعه آماری بزرگ و چشمگیری ،محصول خود را با حقبیمهای مناسب و

شکل میگیرد .در این میان ،تجربه موفق بیمه طیور در جهان توانسته است در مقیاس
ایران نیز ،با اجرای این طرح ،اکنون یک میلیارد جمعیت طیور کشور زیر پوشش حمایتی

بیمه است و از گلوگاههای مهمی همچون همهگیری بیماری آنفلوآنزای طیور با موفقیت
گذر کرده است .این توفیق بهگونهای است که با حقبیمهای در حد کمتر از قیمت یک عدد

با بیشترین دشواریها و نوسانهای اقلیمی روبهرو بودند و رهیافت آنان برای برونرفت از

تخممرغ ،یک قطعه جوجه یکروزه تا پایان دوره پر نشیب و فراز پرورش ،بیمه میشود و در

عملیاتی بود .نخست :کاهش اثرهای زیانبار دوره نوگرایی (مدرنیته) بر محیطزیست و دیگری،

بینالمللی از چشم بیمهگران مهم جهان پوشیده نبوده است ،میتواند بخوبی در عرصه

این بحران حیاتی ،در کنار انجام پژوهش و کاربست نتایج آن ،دو اقدام مهم در عرصه

بهکارگیری ابزار کارامد مدیریت ریسکهای مالی ،زیر عنوان «بیمه».

بیمه با سازوکاری مشارکتی ،میتوانست تابآوری اقتصادهای نوپدید آغاز سده بیستم

نهایت ،محصوالت طیور به دست مصرفکننده میرسد .این تجربه موفق که در نشستهای

تأمین و استمرار تولید ،بویژه در تکانههای اقتصادی و اقلیمی ،یاریرسان اقتصاد کشور
باشد.

را افزایش دهد و بخوبی اثربخشی خود را به نمایش بگذارد .دستاورد این ابزار نوین برای

بیمه اجباری طیور توانسته است از سویی ،با اجرای مدیریت ریسک ،پرداختی بیمهگذاران را

حاکمیتهایی که از آن بهره میبرند؛ حکمرانی آسان و کشورداری ممکن بود .بدیهی است

بهعنوان غرامت پرداختی ،بیفزاید .این الگوی موفق میتواند در سازوکار خرید تضمینی گندم

مردم ،جبران خسارتهای گوناگون و ادامه زیست اجتماعی و اقتصادی بود و برای مجموعه
هنگامی که انبوه خسارتها ،بویژه در بخش کشاورزی که تأمین غذا را بر عهده دارد ،جبران
نشود یا سازوکاری برای آن وجود نداشته باشد؛ پیامدهای ناگوار و گوناگون اقتصادی،

اجتماعی و حتی سیاسی را به همراه خواهد داشت .از این رو ،دهههای نخستین سده
بیستم میالدی را میتوان سالهای استواری و نهادینه شدن این سازوکار در جهان دانست.

در میهن ما نیز ،همزمان با همین سالها ،نظام بیمه ،ایرانی شد و در سال  ،1316قانون بیمه

در قالب حقبیمه کاهش دهد و از دیگر سو ،تعهدات بیمهگر و پرداختی بیمه کشاورزی را
نیز ،بهکارگرفته شود و بهطور مثال در برابر مبلغی جزئی در هر کیلوگرم بهای خرید تضمینی،

تولید گندم را در سراسر کشور بیمه کند .همین الگو در مورد دانه روغنی کلزا نیز ،میتواند
بهکار رود .امید است ،با همکاری مجلس و دولت و بویژه جامعه کشاورزی ایران ،طرحهای
مهم و ملی مانند آن در راستای تقویت امنیت غذایی کشور ،بهکار گرفته شود.

به تصویب مجلس شورای ملی رسید .جالب آنکه در این قانون ،به بیمه کشاورزی نیز اشاره

نکـته مـاه

آب و زنـدگی
شمساهلل مرادنیا

عضو هیئت تحریریه ماهنامه

جهانی (بینالمللی) و در دستورکار سازمان ملل متحد

گفت ،تأمین آب آشامیدنی ،در پارهای مواقع مهمتر از

استفاده از تجارت آبمجازی در مدیریت منابع آب کشور.

قرار گرفته و جایگاه تازه ای یافته است .به جرأت میتوان
ایمن بودن در برابر حمالت خارجی است .بحرانی که در
آیندهای نهچندان دور ،باعث پدید آمدن مشکلهای زیادی

و مقدار بارندگیها شده ،به پیچیدهتر و بزرگتر شدن این

نیمهخشک ،بهتر میدانند .آنجا که یک قطره از آن ،ارزشی
حدی برای آن نمیتوان تصور کرد؛ بهگونهای که با کاهش
منابع آبی ،گذشته از مسائل بهداشتی و بیماریهایی که رخ
خواهد داد ،بخشهای کشاورزی و صنعت نیز دچار آشفتگی
میشوند ،تولیدات کاهش مییابند ،معادن بسیاری تعطیل

چالش انجامیده است؛ بهگونهای که شاید همین آب

میشوند و به نوعی ،فاجعه روی خواهد داد.

شود .کاالیی که باید آن را بسختی جستوجو کرد؛ برای آن

چالشهای مرتبط با عرضه آب و افت بارندگی در مقایسه

ساده ،بهسرعت به سویی میرود که به طالی بیرنگ تبدیل
جنگید؛ با دردسر فراوان آن را از کشوری به کشور دیگر و از

منطقهای به منطقه دیگر منتقل کرد و چهبسا به باالترین
قیمت پیشنهادی آن را فروخت.

این وضیعت بهگونهای است که هم نشان از تهدید دارد و

امروزه،

همسویی پیک مصرف آب و برق در تابستان.

در اینجا بهطور فشرده و نمایهوار ،راهکارهایی برای

برنامهریزی و مدیریت منابع آب پیشنهاد میشود:

 .۱بهکارگیــری روشــهای علــمی مبتنی بر بهــرهگیری از

با روند درازمدت و افت حجم جریانهای سطحی آب در

کشور نسبت به روند درازمدت ،بهرهبرداری بیرویه و افت
منابع آبهای زیرزمینی ،نبود مدیریت کارامد در مورد چاههای
کشور ،بحران در دشتهای کشور ،توزیع نامتقارن منطقهای

صنعتی شدن و ضرورت تولید غذا برای تغذیه جمعیتی

زیستمحیطی بوده که در دهه  ۱۹۹۰در شمار موضوعهای

استقرار صنایع پرمصرف آب در مناطق مرکزی و کویر و

 .۳جلوگیری از تخریب منابع آب ،حفظ ،احیا و توسعه

و شهری.

ثروتمندتر ،بشدت افزایش پیدا کرده است.

و سرانجام چالشهای کنونی در حوزه مصارف صنعتی:

مهمترین چالشهای کنونی در زمینه آب عبارت است از:

هم نشان از فرصت ۹۷ .درصد از آب جهان شور است و

آب ،یکی از موضوعهای کلیدی و بحرانی

تفکیک نشدن آب آشامیدنی و بهداشتی ،افزایش جمعیت

بارشــهای آســمانی (از جمــله آبخیــزداری ،آبخــوانداری

آب بارندگی در کشور ،مهار بیش از حد آبهای سطحی از راه

بهرهبرداری انسان از آن  ۳درصد باقیمانده نیز ،در نتیجه

عبارت است از :الگوی نادرست مصرف و هدر رفتن آب در

ضریب شهرنشینی و رشد تقاضا.

کشاورزی ،صنعت و محیطزیست است .نیاز روزافزون

کنار تغییرات اقلیمی که باعث بههمخوردن رژیم بارشی

چالشهای کنونی در حوزه آب آشامیدنی و بهداشتی نیز

برای بسیاری از کشورهای جهان خواهد شد .بیگمان،

برابر با زندگی دارد .کمآبی و بیآبی ،مصیبتی است که

در مناطق خشک و نیمهخشک جهان از جمله ایران ،در

منابع آب کشور ،نبود شناخت کافی در زمینه اهمیت

مرحله انتقال از مبادی عرضه تا مصرفکنندگان نهایی،

یکی از تنگناها و چالشهای اساسی جهان امروز ،کمبود آب

انسان به آب از یکسو و کمبود آن از سوییدیگر ،بویژه

قائممقام و عضوهیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی

آب در بخش کشاورزی ،رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای

اهمیت این عنصر حیاتی را مردمان ساکن نواحی خشک و

(شرب)،
برای بهرهبرداریهای گوناگون ازجمله آشامیدن ُ

محمدابراهیم حسننژاد

ایجاد سد ،و در نهایت ،انتشار پایابهای صنعتی،کشاورزی

و  .۲ )...بهرهبرداری بهینه از آبهای موجــود و آبهای مرزی
بهرهبرداری بهینه از آنها در جهت توسعه پایدار  .۴ارزیابی

اثرهای زیستمحیطی طرحهای مهم توسعه منابع آب
بهمنظور کاهش اثرهای منفی بر محیطزیست  .۵تدوین

اقتصاد آب از جمله اقتصاد محیطزیست در برنامهریزی .۶

بهکاربستن الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی ،صنعت
و آشامیدنی متناسب با شرایط اقلیمی  .۷اصالح قانون

همچنین چالشهای کنونی در رابطه با تقاضای آب در حوزه

توزیع عادالنه آب و تدوین قانون جامع آب کشور  .۸تهیه

پایین بهرهبرداران و تأثیر آن بر بهرهوری آب ،قیمت یارانهای

چرخههای طبیعی.

کشاورزی عبارت است از :بهرهوری پایین آب ،سطح سواد

برنامه جامع ملی بهمنظور جلوگیری از ورود آبهای آلوده به

پیــام بیمــه کشــاورزی
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شماره پنجم /سال 1398

از سوی قائممقام صندوق بیمه کشاورزی اعالم شد:

حسننژاد با اشاره به نقش رابطه خوب و سازنده میان تشکلهای تولیدی

صنعت طیور با صندوق بیمه کشاورزی برای تعریف و تنظیم تعرفهها و تعهدات

پرداخت  ۳۲۰میلیـارد ریال غـرامت به
صنعت طیـور کشـور در سـال جـاری

مرغداری زیادی  -بویژه واحدهای مرغ تخمگذار -را درگیر خود کرد و همچنین به

بینالمللی دامپزشکی طیور» ،از پرداخت  ۳۲۰میلیارد ریال غرامت از سوی

کردن همه امکانات موجود[ ،گسترش و همهگیری] این بیماری کنترل شد.

صندوق بیمه کشاورزی در موارد مرتبط ،در ادامه گفت :با تغییرات پدیدآمده

پس از رایزنی صندوق بیمه کشاورزی با تشکلهای مرغداران ،بویژه پس از شیوع
سومین دوره آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان در سال زراعی  97 -96که واحدهای

قائممقام صندوق بیمه کشاورزی ،در سخنرانی افتتاحیه «هفتمین کنگره

لطف همکاری سازنده و درخورتوجه سازمان دامپزشکی کشور در راستای بسیج

صندوق بیمه کشاورزی ،به صنعت طیور کشور در سال جاری خبر داد.

وی همچنین یادآور شد :به لطف اقدام به بیمه اجباری طیور در آن سال و با

وجود از بین رفتن  30میلیون قطعه مرغ تخمگذار در جریان آنفلوآنزای فوقحاد

پرندگان ،اگرچه صندوق بیمه دچار مشکلها و تنگناهایی شد؛ ولی خوشبختانه
واحدهای تولیدی به چرخه تولید بازگشتند تا امروز کشور ،نیازمند واردات
تخممرغ -که تأمین آن در تجارت جهانی بسیار محدودتر از دیگر محصوالت
کشاورزی است -نباشد.

وی با تأکید بر اینکه در  2سال گذشته ،مدیریت و الیهبندی ریسک سبب شده

است تا تعرفههای بیمه ،با شرایط خاص هر اقلیم و ضریبخطر متناسب
شود و تعهدات بیمه در پرداخت غرامت به بیمهگذاران نیز افزایش یابد؛ افزود:

ه کشاورزی با تشکلهای تولیدی طیور
خوشبختانه همکاری نزدیک صندوق بیم 

در کشور ،نقش مؤثری در تعریف واقعبینانه تعرفهها و حتی ارتقای مدیریت

به گزارش خبرنگار ماهنامه پیام بیمهکشاورزی ،دکتر محمدابراهیم حسننژاد،

تولید در واحدهای پرورشدهنده طیور کشور داشته است.

به نمایندگی از سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در آیین گشایش(افتتاحیه)

ماهانه بهطور متوسط ،تعداد  ۹۰میلیون قطعه و ساالنه بیش از یک میلیارد

قائممقام صندوق بیمهکشاورزی ،که صبح  15بهمن ماه  1398خورشیدی،

«هفتمین کنگره بینالمللی دامپزشکی طیور» در هتل المپیک تهران حضور
پرشمار حاضر در این کنگره گفت :اگرچه
یافته بود؛ خطاب به شرکتکنندگان
ُ

کمی
هم 
ه حلقههای پرورش ،اعم از مرغ اجداد ،مرغ مادر و مرغ الین از نظر ّ
مناسب است؛ ولی باید برای حفاظت از آنها نیز سرمایهگذاری انجام شود.

حسننژاد با تأکید بر نقش بیمه در جبران خسارت صنعت طیور در کشور گفت:

قطعه از جمعیت طیور کشور ،از یکروزگی تا پایان دوره تولید ،زیرپوشش

حمایتی بیمه کشاورزی قرار دارد.

وی همچنین افزود :صندوق بیمه ،ضمن تغییر در تعرفهها ،تعهدات خوبی

را نیز در زمینه خسارتهای برخی از بیماریهای مهم مانند آنفلوآنزای فوقحاد

وی با اشاره به اینکه نخست در دهه  70خورشیدی ،بیمه طیور در چند استان

پرندگان متعهد شده است تا در صورت هرگونه رخدادی ،امکان حمایت مؤثر

مجلس شورای اسالمی و سامان یافتن در بانک کشاورزی به اجرا در آمد؛ تصریح

قائممقام صندوق در ادامه خبر داد :در سال جاری ،تاکنون بیش از  ۳۲۰میلیارد

کشور آغاز شد و سپس در سال  84نیز ،بیمه اجباری طیور پس از تصویب در

کرد :هنوز از خاطرمان نرفته است که شیوع آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان برای بار
نخست در سال زراعی  79 -78به شکل فراگیر در کشور ،چه بالی خانمانسوزی
را برای صنعت طیور کشور رقم زد؛ تا جایی که بسیاری از واحدهای مرغداری

کشور به دلیل نداشتن حمایت بیمه کشاورزی ،برای همیشه از چرخه تولید
خارج شدند.

در حدی که بار دیگر مرغدار بتواند به چرخه تولید بازگردد ،وجود داشته باشد.

ریال غرامت به صنعت طیور کشور پرداختشده است؛ هرچند این رقم ،مقدار

درخور توجهی نیست؛ ولی نشان از این دارد که در صورت تعامل و همکاری

مناسب میان صندوق بیمه کشاورزی و تشکلها و مرغداران ،امکان مدیریت
تولید بهگونهای که خسارت سنگینی به صنعت طیور کشور نیز وارد نشود،
وجود دارد.

قائممقام صندوق ،در گردهمایی
مسئوالن حقوقی بانک کشاورزی سراسر کشور ،خواستار شد:

توانمندسازی و ساماندهی هیئتهای داوری
بیمه کشاورزی در مدیریت شعب بانک کشاورزی
پیام بیمه کشاورزی :محمد ابراهیم حسننژاد ،قائممقام صندوق بیمهکشاورزی ،در سخنان خود در

بخش کشاورزی مرتبط است؛ زیرا بیمه این ریسک

با دیگر ریسکها متفاوت است و با وجودی که از
جنس بیمه اموال است؛ ولی با شدت بسیار باالیی

رخ میکند .بهطور مثال اگر ریسک سرمازدگی باشد،
خسارت آن جزئی نخواهد بود و سرمازدگی جبههای،
کل یک باغ و  100درصد محصول را از بین میبرد.

دیگر ویژگی [ریسکهای زیرپوشش] بیمه کشاورزی
این است که به شکل گسترده رخ میدهد .برای

آیین گشایش دوره آموزشی مسئوالن و کارشناسان حقوقی بانک کشاورزی سراسر کشور با عنوان:

مثال اگر خشکسالی باشد ،در یک نوبت اتفاق

با اشاره به شرایط خاص بیمه کشاورزی در قیاس با دیگر بیمهها و تفاوت تعهدات و ریسکهای آن

مناطق و محصوالت در دورهای درازمدت ،زیر تأثیر

«فرایند بررسی و رسیدگی به دعاوی صندوق بیمه کشاورزی» ،در هتل شیخ بهایی اصفهان ،نخست
اظهار کرد :معرفی درست و اصولی بیمه کشاورزی به این بخش (کشاورزی) ،بهشکلی که انتظارات
مخاطب و بیمهگذار کشاورزی منطبق با واقعیتهای بیمهکشاورزی باشد ،امری است که اهمیتی
دوچندان دارد.

نمیافتد و در مناطق گرفتار خشکسالی همه

قرار میگیرد و آثار آن نیز در دوره طوالنی باقی
میماند.

حسننژاد در ادامه ،نمونه ملموس و مثال رایج

خود در این گونه موارد را یادآوری کرد و گفت :در

وی با بیان اینکه اگر بیمهگذار یا بهرهبردار ،انتظار

نخواهد بود؛ در ادامه افزود :بهطورکلی ،تفاوت

مورد تفاوت ریسکهای کشاورزی با دیگر خسارتها،

باشد ،هر خدمتی به کشاورز ارائه شود؛ کارامد

مهم بر میگردد که یکی از آنها به نوع ریسکهای

خودروهای یک شهر (مانند اصفهان) را در یک روز یا

دیگری به غیر از مقدورات بیمهکشاورزی داشته

بیمه کشاورزی با دیگر بیمهها ،به چند موضوع

رخدادن تصادف و برخورد
کافی است تصور احتمال
ِ

گشت و گذاری در قلمرو بیمه و کشاورزی ایران
مهمترین خبرها و رویدادهای حوزه بیمه و کشاورزی کشور
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حتی یک ساعت ،با رخدادهای ناگوار بخش کشاورزی

دست رفتن دامش باشد ،چرا که در روش پیشین

در یک روز یا یک ساعت ،همزمان  12استان دچار

نوع بیماری نیز (شامل دررفتگی لگن و نارساییهای

که تعهد ما برای گاو شیری  6میلیون تومان بود100 ،

(مانند سرمازدگی) مقایسه کنید که ممکن است

دستگاه تولیدمثل و مانند آنها) که همگی مدیریت

سرمازدگی شوند.

وی با اشاره به دو محدودیت جدی در ارتباط با

شدنی است و نیازی هم نیست دامدار برای آنها

باال اظهار کرد :در واقع بدینترتیب ،نه امکان تعریف

قائممقام صندوق بیمه کشاورزی در ادامه

حقبیمه پرداخت کند ،زیر پوشش قرار داشت.

بیمهگری (در بخش کشاورزی) بهدلیل ضریب خطر

سخنانش در جمع مسئوالن حقوقی بانک

تعهد مطلوب بهگونهای جذاب برای بیمهگذار وجود

کشاورزی از سراسر کشور ،با یاداوری اهمیت

دارد و نه امکان دریافت حقبیمه قابلقبول(برای

استفاده از فناوری برای چیرگی بر پیچیدگیهای

بیمهگر)؛ زیرا وقتی حقبیمه خیلی باالست ،بیمهگر

صنعت بیمه بویژه در بخش کشاورزی اظهار کرد:

دچار محدودیت میشود .بنابراین بیمه کشاورزی

از نظر اقدام و نوع عمل با بیمههای دیگر متفاوت
است .از همین رو ،دولتها همهساله بخشی از

بودجه را بهعنوان یارانه اختصاص میدهند تا
قابلیت بیمهپذیری بدهند.

گوشتی طیور ،مبلغ  160تومان حقبیمه گرفته

کشاورزی یا  csرا با بیش از حدود  20زیرسامانه

یشد.
گوشتی بود و بیش از  80خطر پوشش داده م 

فنی را پس از گردآوری تمام اطالعات و دیتاهای

میشد و  4500تومان تعهد غرامت یک قطعه مرغ

قائممقام صندوق بیمه کشاورزی ،با بیان اینکه

ولی با تغییر این فرایند و قرار دادن ریسکهای

بر اساس تعداد بیمهگذاران ،بهجز در یک سال که

بیمهنامههای دیگر در سال آغاز پروژه ،حقبیمه از

صندوق طی  10سال گذشته در بخش کشاورزی

کشاورزان بیمهگذار ،غرامت پرداخت
به  70درصد از
ِ
کرده؛ در  9سال دیگر به  90درصد از کشاورزان

بیمهگذار ،غرامت داده و این روند تکراری ،مشکلهای

بزرگ و متعددی را برای مدیران بیمه کشاورزی ایجاد

کرده است.

فاجعهبار در یک دسته و دیگر ریسکهای جزئی در
 160تومان به  19تومان کاهش داده شد و تعهدات

بیمه به مرغداران نیز بهشدت افزایش یافت .تا

را قابلقبول نمیدانند و معتقدند که [مبلغ غرامت]

کم در نظر گرفته شده است و آنها آسیب بیشتری

بیش از  105هزار تعرفه تولید شده است که برای

هر منطقه ،وضعیت خطر و سابقه آن منطقه را

تشخیص میدهد.

 90درصد مرغداریهای کشور زیر پوشش بیمه است.

و مصادیق آن برای کارشناسان حقوقی شعب

میکنید ،برخی از تولیدکنندگان ،ارزیابی انجام شده

خطر مناطق انجام دهد و از  2سال گذشته تاکنون

خطر در مناطق مختلف در دسترس باشد ،تصریح

یک میلیارد قطعه درحال بیمهشدن است و حدود

 95تا  97خورشیدی و با توجه به اینکه آنفلوآنزای

اظهار کرد :بر اساس آنچه در عمل مالحظه

کشاورزی برای مناطق مختلف ،متناسب با ضرایب

جایی که پس از اجرای این طرح ،ساالنه بیش از

حسننژاد با اشاره به پیچیدگیهای زیاد در بیمه

بانکهای کشاورزی در دادگاهها مشهود است،

راهاندازی کردهایم که میتواند کار محاسبات

وی با تأکید بر اینکه عملکرد بیمهها زمانی در

تعهدات ما نیز  80درصد خسارتهای احتمالی را زیر

یکند
کشاورزی که کار ارزیابی را بسیار سخت م 

طی سالهای اخیر ما سامانه الکترونیکی جامع بیمه

کشاورزی موفق خواهد بود که وضعیت و سابقه
کرد :هر چه این دادهها جزئیتر باشد ،براورد انجام

پوشش قرار میدهد .برای همین در پایان سالهای

شده نیز ،بهتر و سریعتر خواهد بود.

پرندگان رخداده بود ،بیش از  60درصد واحدهای

امکان پایش مزارع فراهم آمده است ،تصریح کرد:

مرغ تخمگذار ،از بین رفته بودند؛ ولی به محض
فروکشکردن آن بیماری ،همه مرغداران ما به دلیل

حمایت ویژه بیمه کشاورزی ،دوباره به چرخه تولید

بازگشتند.

حسننژاد با اشاره به اینکه در سامانه جامع،

تا پیش از این در بیمه کشاورزی ،ارزیابی خسارت

،به بعد از اعالم کشاورز در منطقه خسارتدیده
و مراجعه همکاران موکول میشد؛ ولی در بیمه

کشاورزی امروز جهان ،اینگونه نیست؛ در واقع باید

وی در ادامه به تحلیل مقایسهای بیمه دامها در

از گذشته و حتی پیش از حادثه ،امکان پایش مزارع

وی در اشاره به این پیچیدگیها گفت :چهبسا

یک دامداری ،میزان حقبیمه دریافتی برای یک گاو

شود .همچنانکه امروز در صندوق بیمه کشاورزی

نادرست باشد؛ زیرا ممکن است با مزرعهای روبهرو

ولی امروز با اجرای طرح بیمه اجباری و فراگیر دام،

هواشناسی کشور ،امکان رصد فراهم شده است.

دیدهاند و یا کارشناسان بیمه کشاورزی ،بازدید
نکرده ،غرامتی را در نظر گرفتهاند.

محاسبات ضریبخطر و در پی آن ،حقبیمه،
شوید که [گیاهانش] زرد شده باشد و ارزیاب ،آن

را به کمبود عناصر ماکرو مرتبط کند و از دیگر سو

در نقطه مقابل ،کشاورز ،این زرد شدن مزرعه را به

سرمازدگی مرتبط بداند ،بنابراین ،ارزیابیهای [خسارت

در بیمه کشاورزی ] اقدام سخت و دشواری است.

حسننژاد در همینحال افزود :البته با استفاده

از فناوریهای نو و روشهای متناسب میتوان به

بسیاری از این پیچیدگیها چیره شد.

سالهای پیش و اکنون اشاره کرد و گفت :پیشتر در

اصیل شیری 400 ،هزار تومان به ازای هر رأس بود؛
این رقم به  40هزار تومان کاهش داده شده و میزان

وجود داشته باشد تا وضعیت مزرعه و خطر ارزیابی

نیز با ایجاد ارتباطات آنالین با بیش از  400ایستگاه

قائممقام صندوق بیمهکشاورزی در ادامه گفت:

تعهد صندوق بیمه نیز به ازای هر رأس دام ،به 16

استفاده از فناوری سنجش از دور یا  RSاقدام

(که شاید  90درصد هزینه دام را پوشش میدهد)

خوشبختانه با توجه با همکاری سازمان فضایی

میلیون و پانصد هزار تومان افزایش یافته است

از همین رو امروز دیگر هیچ دامداری نباید نگران از

ی خسارتها بوده که
دیگر صندوق در زمینه ارزیاب 
کشور و استفاده از شرکتهای دانشبنیان و ایجاد

دیتابیس مناسب در رابطه با مناطق مختلف کشور،

بخش  RSیا سنجش از راه دور نیز ایجاد شده
است .وی با اشاره به نتایج استفاده از این فناوری

قائممقام صندوق بیمه کشاورزی در مورد اقدامهای

افزود " :نمونه بارز آن پرداخت غرامتها همزمان

شدن بر آنها به تشریح برخی از اقدامهای انجام

 98بود .بنابراین بتازگی در این بخش با گستردگی

فنی و پیچیدگیهای بیمه کشاورزی و چگونگی چیره
شده در این باره اشاره کرد و گفت :تالش برای
نهادینه کردن الیهبندی ریسک میان کشاورزان

و انجام الیه آسیبزنندهتر برای مطلوبیت بیمه
تولیدکنندگان ،از جمله این اقدامها بوده که نمونه
نخست و موفق آن ،در ارتباط با صنعت طیور است؛

هایکه در گذشته به ازای هر قطعه جوجه
بهگون 

با وجود سیل در استانهای درگیر با سیل در بهار

بیشتری ورود کردهایم زیرا بهدقت ارزیابیها کمک
شایانی خواهد کرد که اشاره به جزئیات آن در

حوصله این نشست نیست و با حضور در مرکز

پایش و کنترل بیمهگری کشور میتوانید آن را به

وضوع مشاهده کنید".

وی در بخش پایانی اظهاراتش ،به زحمات و
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تالشهای ارزنده بخش حقوقی بیمه کشاورزی اشاره

رأی عادالنه و منصفانه (و نه الزاماً به سود صندوق)

دستگاه قضایی) داشته باشد.

تولیدکنندگان ،با همکاران عزیز در واحدهای حقوقی

وی با بیان اینکه از آقای سارو احمدی ،کارشناس

صندوق بیمه به دنبال قدرت بخشیدن و نظاممندی

است تا در زیربخش بیمه طیور ،زراعت و باغ،

کارشناسان حقوقی نیز در دادگاهها کاهش یابد،

ر بیمهنامهها و دستورالعملهای
مهم در َظه ِ

این هیئتها در محوریت گروههای حقوقی بانک

کرد و گفت :اگرچه زحمت رسیدگی به دعاوی با
است؛ ولی در واقع عالقهمند نیستیم اینگونه

اختالفات رخداده ،به دستگاه قضایی کشیده شود.

البته خوشبختانه حجم پروندهها هم زیاد نیست؛

ولی همین تعداد کم نیز نباید باشد.

یاری دهیم.

مسئول حقوقی صندوق بیمهکشاورزی خواسته

هیئتهای داوری ایجاد شود ،اضافه کرد :این [اقدام]

حسننژاد افزود :با وجود این ،چون در هر صورت

بیمهای هم پیشبینی شده است تا اگر تولیدکنندهای

تضییع حق کند؛ بنابراین عدالت باید مطابق قانون

هیئتهای داوری خارج از بوروکراسی اداری در

ممکن است تولیدکنندهای قانع نشود و احساس
اجرا شود؛ زیرا ما اصراری به پیروزی در یک دعوای
بهناحق نداریم و باید بکوشیم قضات را در صدور

احقاق حق را از راه
احساس تضییع میکند ،امکان
ِ
شعب بانک و جهادکشاورزی استان و خارج از نظر
ارزیاب و معاونت بیمهای استان (خارج از چارچوب

به درخواست مدیرکل سیرداپ ،از خرداد  99انجام میشود:

انتقـال دانـش نظام بیمـه کشـاورزی ایـران به

کشـورهـای عضـو سیـرداپ

قائممقام صندوق بیمهکشاورزی با بیان اینکه

(انتظام دادن) به هیئتهای داوری است تا زحمات

در نهایت اظهار امیدواری کرد" :با فعالیت دوباره
کشاورزی ،امکان رسیدگی منصفانه و عادالنه به

تخلفات احتمالی کارگزاران که البته زحمات زیادی
میکشند و فقط ممکن است در مواردی به دلیل

نداشتن اشراف کافی ،دچار خطا شوند ،فراهم

خواهد شد".

در این نشست ،مقرر شد تا با هماهنگی مؤسسه
پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصادکشاورزی و توسعه

روستایی ،هماهنگیهای الزم برای برگزاری رویدادی

آموزشی در خرداد ماه  99خورشیدی با محوریت
بیمه و تأثیر آن بر تلطیف شرایط آب وهوایی برای
کشاورزان روستایی بهعمل آید.

پیام بیمهکشاورزی :یکی از رویدادهای مهم در

در ادامه این دیدار دکتر ابراهیم حسننژاد ،قائممقام

نشریه «پیام بیمه کشاورزی» ،حضور «تویتا

با این نهاد بینالمللی که براساس مصوبه مجلس

فاصله انتشار شماره پیشین و شماره پیشروی

صندوق بیمهکشاورزی ،با استقبال از مراودات فنی

تاجینا والو» مدیرکل مرکز توسعه روستایی

شورای اسالمی ،ایران نیز در آن عضویت دارد؛ ابراز

یکپارچه آسیا و اقیانوسیه (به اختصار سیرداپ

امیدواری کرد تا روابط با کشورهای عضو سیرداپ،

ستادی صندوق بیمه کشاورزی و دیدار از

انتقال دانش و تجربههای بهدست آمده در این

 )CIRDAPو یکی از همکاران وی در ساختمان

فعالیتهای صندوق بیمهکشاورزی و توانمندیهای

دیجیتال در جهت توسعه پوشش حمایتی بیمه
کشاورزی در کشور بود که منجر به نشستی

در اتاق پایش ارائه بخشهای مختلف سامانه
جامع بیمه کشاورزی شد .جالب آنکه پس از

توسعه یابد .وی همچنین از آمادگی کشورمان برای

زمینه به دیگر کشورها خبر داد.

جغرافیایی و فضایی و مانیتورینگ روزانه عملکرد

همچنین در ادامه گفتگوهای دوجانبه در این

توسعه پایدار ،ازجمله رشد فراگیر و گسترده برای

بیمه کشاورزی ایران به کشورهای عضو سیرداپ،

بیمه محصوالت کشاورزی ،افزود :توجه به هدفهای

نشست ،مقررشد که زمینه انتقال دانش نظام

پوشش دادن به تمام کشاورزان ،موضوعی است

با برگزاری دوره آموزشی در سال  99خورشیدی،

مدیرکل سیــرداپ که بــــرای افتتـــاح رسمــی دوره

دوره موفق ،صورت پذیرد.

روستایی و کاهش فقر در ایران حضور یافته بود؛ در

پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه

کشاورزی ایران ،آن را از بهترین سامانههای

ستودنی سامانه جامع صندوق بیمه کشاورزی ،از

مشترک سیرداپ در ایران نیز در این نشست حضور

وی با بیان اینکه نظام بیمه کشاورزی ایران ،از

این سامانه موفق به دیگر اعضای نهاد یادشده

گرفته ،نکتههای مربوط به همکاریهای متقابل را

حمایتی ،تا سقف  70درصد از حقبیمه را دولت

وی ضمن تقدیر از حضور پررنگ و اثرگذار بیمه

یکپارچه برای آسیا و اقیانوسیه با نام اختصاری

توسعه روابط فیمابین اعضای سیرداپ و نیز

جهانی فائو است که  15کشور را در حوزه آسیا و

توضیحات ارائه شده ،این چهره سرشناس مرکز

بینالمللی «سیرداپ» که آخرین سال دوره

که نمیتوان آن را نادیده گرفت.

مدیریت  4ساله خود را بر این نهاد میگذارند،

آموزشی بینالمللی مدیــریت پروژههــای اشتغال

به این موضوع ،بویژه درمورد سامانه جامع بیمه

ادامه این نشست صمیمانه با اشاره به ویژگیهای

تحت تأثیر قرار گرفت؛ تا جایی که وی با اذعان

های موجود ارزیابی کرد.
بیم 

کمشمار نظامهایی است که از جنبه سیاستگذاری

پرداخت میکند و تنها  30درصد برعهده کشاورزان

ح کرد" :بسیار تحت تأثیر ترتیبات نظام
است؛ تصری 
بیمه کشاورزی ایران قرار گرفتم و بر اساس آنچه

هویداست ،استفاده از نیروهای مرتبط و متخصص
در صندوق بیمه کشاورزی ،آن را به مؤسسهای

بسیار قوی و مستحکم تبدیل کرده است و در این
راستا استفاده از فرایندی با مبنای تمام دیجیتالی،

نقش مؤثری را در عملکرد تحسینبرانگیز نظام

بیمه کشورتان ایفا میکند".

تویتا تاجینا والو ،با تمجید از پایگاهدادههای
ه کشاورزی و
(دیتابیس) قدرتمند صندوق بیم 

استفاده از سامانههایی همچون  GISبا زمینه

اعالم آمادگی و تمایل سیرداپ برای کمک به معرفی
سخن گفت.

کشاورزی در جامعه روستایی ایران ،نسبت به
بهرهگیری جهانی از تجربه ایران در زمینه بیمه

کشاورزی دیجیتال ،تأکید کرد و در همین راستا

بررسیها ،تصمیمها و اقدامهای الزم برای اجرای یک
یراد ،رئیس مؤسسه
در پایان ،دکتر علی کیان 

روستایی که بهعنوان هماهنگکننده برنامههای

داشت؛ ضمن سخنانی ،با تأکید بر توافقهای صورت

تشریح کرد .گفتنی است ،مرکز توسعه روستایی
سیرداپ ،مرکزی بینالدولی و مرتبط با سازمان

اقیانوسیه در بر میگیرد و ایران نیز از سال 1383

خورشیدی به عضویت این مرکز درآمده است.

گشت و گذاری در قلمرو بیمه و کشاورزی ایران
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قائممقام صندوق بیمه کشاورزی در جشنواره تخصصی کیوی:

وی همچنین ابراز امیدواری کرد؛ با تحقق یافتن قانون بیمهای اعداد بزرگ و
مشارکت همه تولیدکنندگان ،ضریب نفوذ بیمه ،ارتقا و بهبود پیدا کند و دغدغه

ضریب نفوذ بیمه کشـاورزی افزایش مییابد

کشاورزان از آسیب ریسکهای زیر پوشش بیمه کاهش یابد.

به گزارش روابطعمومی و بینالملل صندوق بیمه کشاورزی ،حسننژاد-

جشنواره بود که در سخنانی اظهار کرد :بیمه کشاورزی ،گزینههای آسان و

کیوی که در آذرماه سال جاری در شهر نشتارود از توابع شهرستان تنکابن

کشاورزی است.

بیمه کشاورزی در ایران ،گفت :صندوق بیمهکشاورزی براساس توافقهای

حسینیجو ،فرماندار ویژه تنکابن و معاون استانداری مازندران نیز ،طی سخنانی،

قائممقام صندوق بیمه کشاورزی ،طی سخنانی در جشنواره تخصصی

در استان مازندران برگزار شد؛ ضمن اشاره به تاریخ و شکلگیری نظام
انجام شده ،تعرفههای جدید ،جذاب و متنوعی را برای توسعه بیمه کیوی و

حمایت از این محصول ،محاسبه و ارائه کرده است و بدینسان فصل نوینی

در حمایت نظاممند از این محصول ،شکل خواهد گرفت.

طهماسبی ،معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نیز ،دیگر سخنران این
مناسبی را ارائه کرده که فرصتی مناسب برای بهرهگیری بهرهبرداران بخش
در این جشنواره ،شریعتنژاد ،نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسالمی و
بر ضرورت پوشش بیمهای کیوی و حمایت از اجرای آن در منطقه ،تأکید کردند.

در ادامه این جشنواره نیز ،با حضور قائممقام صندوق بیمه کشاورزی ،از

تولیدکنندگان برتر ،با اهدای لوح تقدیر و اهدای جوائزی ،تجلیل به عمل آمد.

بررسی و بازنگری در مفاد بیمهنامههای
کشاورزی در سه کارگروه همایش مسئوالن حقوقی
بانک کشاورزی سراسر کشور
با نظر مشورتی مسئوالن و کارشناسان حقوقی بانک کشاورزی در استانها در قالب سه کارگروه ،برخی
از مفاد بیمهنامهها بر حسب ضرورت و تسهیل و شفافیت بیشتر امور ،بررسی و بازنگری شد.

پرونده که با اندکی دقت حل شدنی بود ،رسیدگی به
آن از سال  83تا سال  98خورشیدی ادامه داشت

و سرانجام در دیوان عالی کشور به فرجام رسید.

احمدی با بیان اینکه برای افزایش دانش همکاران
واحدهای حقوقی بیمه کشاورزی ،پس از اینکه در

نخستین همایش آموزشی حقوقی ،کتاب حقوق
دکتر ایرج بابایی معرفی شد؛ این بار و در دوره

چهارم ،کتابی مستقل به نام کتاب « آیین دادرسی

در دعاوی صندوق بیمه کشاورزی» ،تولید و منتشر
شد که رهاورد سالها تالش خود همکاران صندوق
بیمه کشاورزی است ،تصریح کرد :این کتاب بر

اساس دادنامههایی تنظیم شده است که دوستان

زحمت کشیدهاند و مجموعه آرا و لوایح در آن ،از
مجموعه استانها گردآوری و در یک مجموعه واحد،

گنجانده شده است.

کارشناس مسئول حقوقی صندوق بیمه کشاورزی
با بیان اینکه با انتشار این کتاب ،دانش الزم

به نسلهای بعد نیز منتقل خواهد شد ،اظهار
کرد :این کتاب محصول مشترک بخش حقوقی

بانککشاورزی است که به تعداد کافی تهیه شده تا
تمام عالقهمندان مباحث حقوقی بیمه کشاورزی در

پیام بیمه کشاورزی :سارو احمدی ،کارشناس مسئول حقوقی صندوق بیمه کشاورزی ،در چهارمین

جریان آن قرار گرفته و از آن استفاده کنند.
وی

اظهار

امیدواری

کرد،

پس

از

بررسی

گردهمایی دوره آموزشی مسئوالن و کارشناسان حقوقی بانک کشاورزی سراسر کشور در اصفهان ،با ابراز

شرکتکنندگان این دوره که در نیم روز پایانی

گامهای مؤثری طی این مدت در ارتباط با حقوق بیمه کشاورزی برداشته شده است ،افزود :این سند تعهدآور

مفاد بیمهنامهها انجام شد (به گونهای که موجب

خشنودی از تحوالت گستردهای که پس از نخستین دوره آموزشی در سال  1386خورشیدی رخ داده و

از آن رو بسیار مهم است که برپایه آنچه بهعنوان کارشناس مسئول حقوقی بیمه در این  15سال فعالیت

دوره و در قالب سه کارگروه برای بازنگری الزم در
تسهیل امور و درک بهتر مفاهیم آن برای بیمهگذار

در صنعت بیمه کشاورزی تجربه کردم ،چنانچه هر مدیر ،کارشناس و یا ارزیاب بیمه ،بیمهنامه کشاورزی را

نیز بشود) ،شرایط مساعدتری برای شفافیت بیشتر

وی با بیان اینکه ندانستن ویژگیهای متمایز بیمهنامه کشاورزی و مسائل حقوقی آن ،منجر به تصمیمگیری

بیمهنامه است ،فراهم شده باشد.

خوب درک کرده باشد ،بیگمان در تصمیمگیریهای خود ،دقت نظر موفق و باالیی داشتهاست.

غلط و ایجاد دردسر برای سالهای متمادی میشود ،افزود :برای نمونه ،بر اثر یک مورد سهلانگاری در یک

در خدمت به بیمهگذاران که حدود یک میلیون

پیــام بیمــه کشــاورزی
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رئیسکل بیمه مـرکزی در پاسـخ به پرسش خبـرنگار
«پیـام بیمـه کشـاورزی» در همایش بیمـه و توسعـه:

به دنبـال راهکاری جدیـد برای
کمک به بیمـه کشـاورزی هستیم

بیست و ششمین «همایش ملی بیمه و

توسعه» ،صبح  ۱۳آذرماه سال جاری ،با حضور

رئیس جمهوری ،وزیر امور اقتصادی و دارایی،

رئیس بیمه مرکزی ایران و تنی چند از دیگر

اجتماعی باید تعریف شود".

مختلفی با همکاری پژوهشکده بیمه مرکزی،
انجمن حرفهای صنعت بیمه و سندیکای بیمهگران

با موضوعهای متنوعی در سالنهای مختلف با

حضور کارشناسان ،مدیران و نمایندگان صنعت

شناخته میشود .بیمه میخواهد به مردم جامعه

با حضور مدیران و مسئوالن خود از حوزههای

این رویداد مهم بیمه کشور و برخی از پنلهای

رسمی همایش ،در ادامه ،پانلهای تخصصی

بهطور جداگانه در پانلهای مرتبط حضور یافتند.

به عنوان امنیت اجتماعی ()social security

دارند؛ برای روز سختی به آنان اطمینان دهد .بیمه

سردبیر و دبیر تحریریه مجالت صندوق ،در

پس از پایان سخنان رئیس جمهوری و گشایش

رئیسجمهوری در ادامه گفت" :در دنیا هم [بیمه]

مقامهای ارشد دولتی ،در برج میالد تهران در

مختلف ستادی صندوق بیمه کشاورزی و نیز

خسارتشان پرداخت خواهد شد".

بیمه برگزار شد که نمایندگان ستادی صندوق و

اعم از تولیدگر ،کشاورز ،صنعتگر ،کارآفرین ،کسی

حالی آغاز شد که بخش بیمه کشاورزی نیز،

آن ارتباط برقرار کنند ،در مدت زمانی کوتاه و سریع،

مجالت صندوق نیز ،برپایه گروهبندی موضوعی،

همچنین در بخش دیگری از این همایش ،غالمرضا

که دارای کارگاه است و مردم عادی که زندگی روزمره

سلیمانی ،رئیس کل بیمه مرکزی ،در نشست خبری

میخواهد به مردم بگوید در روز خسارت و مشکلها،

با خبرنگاران داشت؛ به پرسشهای خبرنگاران و

شما تنها نیستید و یاوری به نام صنعت بیمه دارید".

که در حاشیه این مراسم در سالن کنفرانس خبری
اصحاب رسانه پیرامون مسائل مختلف بیمه پاسخ

وی سپس افزود" :صنعت بیمه در شرایط امروز

گفت که در بخشی از آغاز این نشست ،در پاسخ به

با عنوان قرارداد بیمه را انجام و آن را توسعه دهیم؛

مورد جایگاه بیمه کشاورزی در نظام کنونی بیمه

مختلف بیمهای و مالی کشور ترسیم کند.

مردم میخواهیم که زندگیشان را بیشتر با بیمه

درنظر گرفتن یا نگرفتن صندوق بیمه کشاورزی در

به گزارش ماهنامه پیام بیمه کشاورزی ،در این روز،

کند و این کار رسانهها و فضای مجازی است که

زیرمجموعه بیمه مرکزی یا جدا بودن آن؛ گفت:

و رئیس بیمه مرکزی ایران ،حجهاالسالم حسن

رئیسجمهوری در پایان این بخش از سخنان خود

مشابه بیمههای تجاری نیست ،ولی بیمه مرکزی

شود و مردم احساس کنند ،بیمه به نفع آنان

بوده است .همچنانکه بر اساس مذاکرههای در

تخصصی آن کوشید تا جایگاه بیمه کشاورزی را
در کنار برپایی غرفه مستقل صندوق در نمایشگاه
جانبی همایش ،برای دستاندرکاران بخشهای

پس از سخنان آغازین وزیر امور اقتصادی و دارایی

روحانی رئیس جمهوری در آیین گشایش رسمی
همایش در سالن اصلی برج میالد تهران اظهار کرد:
"در ظاهر ،صنعت بیمه در قالب اقتصادی و جزئی

از بازارهای مالی در کنار بازار سرمایه و بازار پول
است ،اما واقعیت امر این است که ماهیت بیمه،
امنیتبخشی به جامعه است .یعنی ذیل تأمین

برای ما اهمیت ویژهای دارد .اگر بتوانیم موضوعاتی
امنیت ما و جامعه بیشتر میشود .بنابراین ،ما از

نزدیک کنند؛ چون فرهنگ بیمه باید توسعه پیدا
تالش کنیم این فرهنگ را بگسترانیم".

پیرامون بیمه ،افزود" :هنگامی که فرهنگ ،اصالح

پرسش خبرنگار ماهنامه «پیام بیمه کشاورزی» در
کشور از دیدگاه وی به عنوان رئیس بیمه مرکزی و

محاسبات و مناسبات صنعت بیمه کشور بهعنوان

اگرچه بیمهکشاورزی به دلیل شرایط خاص خود،
همواره به دنبال راهکاری برای فراهم شدن این امکان

است؛ به سمت آن رغبت خواهند داشت ،البته

دست انجام ،به دنبال ایدهای هستیم که با مالحظه

بدانند اگر در حادثهای به بیمه مراجعه کنند و یا با

برای کشاورزان ،شرایط خاص ریسکهای این بخش

بیمهها باید مشوق مردم باشند ،بهگونهای که مردم
گسترش دولت الکترونیک از طریق فضای مجازی با

شرایط خاص کشاورزی و بالهای طبیعی متعدد
برای کمک به صندوق بیمه کشاورزی تعریف شود.

در هماندیشی سهجانبه توسعه بیمه گندم در صندوق بیمه ،تأکید شد:

تحـولی بـزرگ و نـوین در بیمـه گنــدم

هماندیشی سه جانبه توسعه بیمه گندم با حضور بخشهای دولتی و غیردولتی و با هدف انجام

تمهیدهای الزم در آستانه ایجاد تحولی عظیم با تدوین طرح بیمه فراگیر گندم در کشور ،برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی و بینالملل صندوق بیمه کشاورزی ،در جریان برگزاری این هماندیشی که در صندوق

بیمه و با مشارکت «بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور» و «مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی»،

برگزار شد؛ قائممقام صندوق بیمه کشاورزی ،ضمن تأکید بر ضرورت مشارکت همگانی کشاورزان و تحقق

یافتن قانون بیمهای اعداد بزرگ ،اظهار کرد :به منظور حمایت از تولید و نیز با احترام به انتخاب کشاورزان،

نظام  Core Insuranceموسوم به سامانه جامع

یافته است.

زیرسامانههای صدور و فروش بیمهنامه ،پایش،

حداکثر تعهد بیمه ترجیحی گندم در سال زراعی جاری ،به رقم بیش از  100میلیون ریال در هر هکتار ،افزایش
سپس مشاور وزیر جهادکشاورزی و مجری طرح گندم نیز ،ضمن اشاره به همراهی وزارت جهادکشاورزی
در اجرای موفق و فراگیر بیمه گندم در کشور ،بیمه این محصول راهبردی(استراتژیک) را موجب آرامش
تولیدکنندگان برشمرد و از اقدامها و پیگیریهای نظام بیمه کشاورزی کشور ،قدردانی کرد.

بیمه کشاورزی تشریح شد و در ادامه ،کارکردهای
حسابداری  -حسابرسی ،بازرسی و نظارت ،اطالعات
مکانی ،تولید و تحلیل کالن داده ( )Big Dataمبتنی

بر سامانه سنجش از راه دور ( ،)RSامکانات و

در این هماندیشی که نمایندگان بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران از استانهای مختلف کشور حضور

تواناییهای سامانه در صدور بیمهنامه و تولید

همچنین پیش از حضور شرکتکنندگان در سالن هماندیشی سه جانبه توسعه بیمه گندم ،در جریان

بیمه محصول راهبردی گندم بررسی شد.

اسفندیاریپور -مجری طرح ملی گندم ،هاشمی -مدیر بنیاد و دیگر اعضای شورای مرکزی بنیاد توانمندسازی

هیئتمدیره و شماری از مدیران ستادی صندوق

داشتند؛ هرکدام به بیان دیدگاههای خود در زمینه اجرای بیمه اجباری گندم در کشور پرداختند.

بازدید از سامانه جامع بیمه کشاورزی با حضور محمدابراهیم حسننژاد -قائممقام صندوق بیمه کشاورزی،

گندمکاران کشور ،ضمن معرفی سامانه ،شرایط ایجاد و فراهمشدن زیرساختهای الزم برای استقرار

گزارشهای تخصصی بیمه کشاورزی با محوریت
گفتنی

است،

در

این

هماندیشی،

بیمه کشاورزی نیز حضور داشتند.

اعضای

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

قائممقام صندوق بیمهکشاورزی
خطاب به تشکلهای کشـاورزی:

صنـدوق بیمـه ،مشـتاق
نقـد و نظـر شماست

 90درصد کشاورزانی که از صندوق ،بیمهنامه
خریداری کردهاند ،هر ساله غرامت گرفتهاند
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متفاوت است .همچنانکه با وجود بیمهشدن  25تا  26میلیون خودرو در کشور،
چقدر از آنها دچار خسارت منجر به دریافت غرامت میشود؟ این در حالی
است که  90درصد کشاورزانی که از صندوق بیمه کشاورزی ،بیمهنامه خریداری

کردهاند ،هر ساله غرامت گرفتهاند و با این ضریب ریسک ،بیگمان ،تعهدات با
خسارتها تطابق کامل ندارد".

وی با بیان اینکه اگر ضریب خطر باال بوده و تعهد هم باال باشد ،حقبیمه

نیز خیلی باال خواهد بود ،افزود :اگر هر دو رشد کنند ،محصول بیمهپذیر
نخواهد بود .اگر ضریب خطر رشد کند ،بیمه از لحاظ محاسبات فنی ،امکان
دادن حقبیمه جذاب نخواهد داشت که در اصطالح گفته میشود این خطر،

بیمهپذیر نیست.

هپذیر
به گفته حسننژاد ،از آنجا که اغلب ریسکهای کشاورزی در جهان بیم 
نیست؛ بنابراین دولتها برای اینکه ریسکهای کشاورزی را بیمهپذیر کنند از

سازوکار بیمهای برای جبران خسارت و مدیریت ریسک استفاده کرده و فقط

پیام بیمهکشاورزی :همزمان با چهارمین دوره آموزشی مسئوالن و

بخشی از حقبیمه را تقبل میکنند.

دست داد تا پس از سخنرانی در مراسم افتتاحیه ،دکتر محمدابراهیم

جهان برای اینکه حضور داشته باشند( ،بهدلیل ماهیت ریسک در کشاورزی)،

کارشناسان حقوقی بانک کشاورزی سراسر کشور در اصفهان ،فرصتی
حسننژاد ،قائممقام صندوق بیمهکشاورزی به جمع اعضای شرکتکننده

در ستاد بیمهکشاورزی استان اصفهان بپیوندد و در جریان دیدگاههای
کشاورزان و مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای این استان قرار گیرد.

قائممقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه همه بیمههای کشاورزی در

فقط بخشی از خسارتها را جبران میکنند تا تولیدکننده به چرخه تولید بازگردد؛

در ادامه به روشنگری در زمینه دیگر ابهامهای مطرح شده در جلسه پرداخت و

گفت :کشاورزان نباید تصور کنند اگر حقبیمهای را پرداخت کردهاند و خسارتی

نیز به آنها وارد نشده است ،حتماً باید غرامت آن را در همان سال بگیرند.

در این دیدار ،پس از آنکه جمعی از کشاورزان و مدیران جهادکشاورزی

وی در واکنش به سخنان مدیر یکی از تشکلهای کشاورزی استان اصفهان که

حسننژاد سخنانش را با اشاره به سخنان پروفسور جانعلی محمود صالحی در

خود را بیمه نکنند؛ گفت " :از این بزرگوار انتظار داشتم برای رفع سوءتفاهمهای

شهرستانها ،خواستههای خود را از صندوق بیمه کشاورزی مطرح کردند،
مراسم آغاز دوره آموزشی صبح همان روز آغاز کرد و گفت" :با نگاهی به آنچه

ایشان از فرایند دشوار ایجاد و استقرار بیمه کشاورزی (از حد فاصل سال 1316
خورشیدی تا  )1353گفتند و اینکه قرار شده بود «بیمه ایران» این مسئولیت

را دنبال کند؛ ولی پیش از اجراییشدن آن

پیش از سخنان حسننژاد گفته بود :به کشاورزان فراخوان داده تا محصوالت
موجود و برای حل مشکلها ،حتی شده با هزینه صندوق بیمهکشاورزی به تهران

میآمد [و مسائل را با ما در میان میگذاشت] ،به جای اینکه کشاورزان استان

را از بیمهکردن مصحوالتشان و مخاطرات بعدی و احتمالی آن منع کند .در
واقع اگر نقدی هم به مدیریت دارید آن را

از مجاری در دسترس و موجود پیگیری

و سپس تعلیق دوباره بهدلیل رویدادهای

کنید ،نه اینکه با صندوق خودتان قهر

پس از انقالب تا سال  62محقق نشد تا

کنید!"

سرانجام مدیریت آن به بانککشاورزی

حسننژاد در ادامه با لحنی مطایبهآمیز

واگذار گردید؛ آنچه این امر را به تعویق

و صمیمانه برای تلطیف فضای رسمی

انداخته بود ،پیچیدگیها و شرایط خاص

جلسه که به درازا نیز کشیده بود ،گفت:

بیمه کشاورزی در قیاس با دیگر انواع

"در نهایت ،برخالف اتفاق زمستان سال

بیمه است".

وی با بیان اینکه در واقع اصل مشکلها

گذشته که بهدلیل مسدودشدن جاده

میگردد که گسترده و سیستمی هستند

شهرتان (اصفهان) بازگردانده شدم تا

با برف در مسیر اصفهان به تهران ،به

به ماهیت ریسکهای بخش کشاورزی بر

در جاده نمانم؛ میتوانید اینبار بگذارید

و با شدت باال رخ میدهند ،افزود :اینکه

در برف بین جاده بمانم و یخ بزنم؛ ولی

بیمه کشاورزی با دیگر بیمهها مقایسه

میشود ،به دلیل گستردگی خسارتهای

بههیچوجه از خرید بیمهنامه کشاورزی

کشاورزی اقدام درستی نیست .همچنانکه خشکسالی بین  15تا  20استان

عقبنشینی نکنید .چرا که با توجه به این سطح از مخاطرات ،بطور قطع به زیان

صاحبان مزارع و باغها حقبیمه نیز داده باشند ،تمام آنها مشمول دریافت

وی در بخشی دیگر از توضیحات تفصیلی خود ،ادعاهایی مبنی بر گستردگی

و گاهی نیز کل مزارع کشور را دستخوش آسیب میکند .در واقع اگر همه
غرامت میشوند.

خود شما کشاورزان عزیز خواهد شد".

انواع بیمه و دشواری انتخاب بین گزینهها را نیز رد کرد و به تشریح بیمهنامههای

وی با مثالزدن از سرمازدگی به باغهای  13استان کشور در  27اسفند سال

موجود ،شامل بیمهنامه پایه ،بیمه عمومی ،بیمه انفرادی و بیمه ترجیحی

میتوان مدیریت ریسک انجام داد؟ و اگر میشود ،باید چه مشخصاتی داشته

حسننژاد ،در پایان جلسه ،از تجهیز جدی سامانههای متعدد بیمه کشاورزی به

 96که کل آنها از بین رفت ،افزود" :با وجود این وضعیت ،آیا با بیمه کشاورزی

باشد؟ آیا باید مشابه بیمه خودرویی باشد که میزان سوانح آن به گستردگی و
فراگیری خسارتهای کشاورزی آن هم در زمان فشرده و کوتاه نیست؟ از سویی،
همه نیک میدانند امکان اینکه در یکروز یا ساعت مشخص ،کل خودروهای

یک شهر یا دهها استان بههم بخورند ،نزدیک به صفر است .این در حالی است
که در بخش کشاورزی ،در یک روز امکان اینکه کل باغهای یک استان سرمازده

شوند ،وجود دارد .بنابراین ریسک بیمه کشاورزی با ریسک دیگر بیمهها خیلی

پرداخت.

انواع فناوریهای جدید خبر داد که به گفته وی ،نه تنها دستاوردهایی مانند امکان
سنجش از راه دور و کمک آن در پرداخت بموقع و سریع مطالبات بیمهشدگان
از خسارتهای وارد شده (مشابه سیلهای بهار  98در چندین استان کشور) را

بههمراه داشته و دارد؛ بلکه امکان ارزیابی خسارتها در شهرستانها و حتی در

آینده نزدیک ،بهصورت جزئیتر ،یعنی باغها و مزارع با وییگیهای خاص هر منطقه
را نیز به همراه خواهد داشت.
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پیــام بیمــه کشــاورزی
شماره پنجم /سال 1398
کشاورزی نیز همراه با هدیهای به رسم یادگار به نامبرده ،تقدیم شد.

تقـدیر از بیمهگذار نمـونه بخش کشـاورزی

گفتنی است ،در جلسههای کارگروههای تخصصی که با حضور معاونان

یوچهارمین دوره آیین بزرگداشت (تجلیل) و سپاسگزاری (تقدیر)
در س 

کشاورزی نیز حضوری مؤثر داشت.

از نمونههای ملی بخش کشاورزی ،از بیمهگذار نمونه بخش کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی در راستای این گردهمایی برگزار شده بود ،صندوق بیمه

نیز ،به دلیل دستیابی به شاخصهای کیفی و کمی موردنظر ،قدردانی و
سپاسگزاری شد.

به گزارش روابطعمومی و بینالملل صندوق بیمهکشاورزی ،این گردهمایی
ملی ،با حضور رئیس جمهوری و مسئوالن بلندپایه بخش کشاورزی ،در 24
دیماه سال جاری در مرکز همایشهای بینالمللی ایران (سالن اجالس سران)،

با انتخاب و معرفی  166فعال و تولیدکننده برتر بخش کشاورزی و با هدایت و

نظارت مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.

در سالهای اخیر ،همراه با معرفی برترین تولیدکنندگان و دیگر فعاالن بخش

کشاورزی در این آیین ملی ،بیمهگذار نمونه و برتر بخش نیز ،با همکاری
و مشارکت ستاد انتخاب افراد نمونه و مدیران و کارشناسان صندوق

بیمهکشاورزی و برپایه شاخصهای کیفی و کمی موردنظر ،انتخاب و معرفی

جرجـانی» از
میشود که امسال ،براساس انتخاب گروه یادشده ،آقای «هادی ُ
استان گلستان و در زیربخش زراعت ،به عنوان «بیمهگذار نمونه» ،معرفی شد.

در همین راستا ،ضمن تقدیر از ایشان در حضور رئیسجمهوری و همراهان،
در ادامه برنامه ،لوح تقدیری با امضای دکتر حسننژاد ،قائممقام صندوق بیمه

معاون خدمات بیمه شعب بانککشاورزی استان اصفهان
در گفتگو با پیام بیمه کشاورزی:

توقع بیمهگذار از بیمهکشاورزی ،بیش از حد تعهدِ وی است
ِ
ماهنامه «پیام بیمه کشاورزی» باید به ِ
دست کشاورزان برسد

مورد دالیل کاهش بیمهپذیری در استان اصفهان

که در جلسه اخیر ستاد بیمه کشاورزی این استان
توقع
نیز به آن اشاره شد ،گفت :متأسفانه وقتی
ِ

تعهدش نیست و
بیمهگذار از بیمهکشاورزی در حد
ّ

بیشتر است ،این گونه مشکلها نیز رخ میدهد؛ چرا
که گاهی کشاورز ،به دلیل قرار داشتن در تنگنای
اقتصادی ،تنها راه گریز از این وضعیت را دریافت

حمایت مالی (غرامت) از سوی صندوق بیمه

انتشار پیوسته و منظم نشریات بیمه کشاورزی (فصلنامه تخصصی

کشاورزی میبیند.

اطالعرسانی و ترویجی «پیام بیمه کشاورزی») ،اقدام ارزندهای است

استان اصفهان ،داشتن این انتظار و توقعات خارج

مخاطب اصلی آن کشاورزان هستند ،بسیار ارزنده و راهگشاست و باید

از گرفتاریهای اقتصادی کشاورزی به صورت اساسی

ترویجی ،تحلیلی و پژوهشی «بیمه و کشاورزی» و ماهنامه خبری،

که بهرهگیری از مطالب آنها ،بویژه مطالب و دیدگاههای ماهنامه که
در تیراژ گستردهتر منتشر شود و به دست کشاورزان برسد.

معاون گروه خدمات بیمهای شعب بانککشاورزی

از تعهدات بیمه را راهکار واقعبینانهای برای خروج
و پایدار ندانست و گفت :همانطور که خود شما
به عنوان خبرنگار در جلسه ستاد بیمه کشاورزی

وارستهپور،

حقوقی بانک کشاورزی استانها ،دیدگاههای همکاران

استان حضور داشتید ،شاهد مباحث متنوع

بانککشاورزی استان اصفهان در گفتگویی با

احتمالی رخداده نزدیکتر شد ،تصریح کرد :با وجود

درخواستها از بیمه ،باالتر از منطق و فلسفه رایج

پیام

بیمهکشاورزی:

دکتر

مجید

دامپزشک و معاون گروه خدمات بیمهای شعب
خبرنگار ماهنامه «پیام بیمه کشاورزی» ،با اشاره

به چهارمین دوره آموزشی مسئوالن حقوقی بانک
کشاورزی سراسر کشور که چندی پیش در هتل
«شیخ بهایی" شهرستان اصفهان برگزار شد ،گفت:

اگرچه کارشناسان و مدیران بیمه کشاورزی در حال
ارائه خدماتی به بیمهگذاران هستند ،ولی از آنجا که

طبیعی است در مواردی نیز اختالفهایی میان دو

طرف پدید آید؛ بنابراین اتخاذ تمهیدهایی برای اینکه
دعاوی به مراجع قضایی کشیده نشود یا در صورت

اضطرار کارشناسان ما در دعاوی به شکل منصفانه
و مراعات حق برای بهرهبردار حاضر شوند ،اقدامی
الزم بوده است.

وی با بیان اینکه در گردهمایی آموزشی مسئوالن

در مورد شیوه رسیدگی اصولی به مشکلهای
همه این موارد ،صندوق بیمه کشاورزی -همانطور
که جناب دکتر حسننژاد قائممقام مدیرعامل

صندوق بیمهکشاورزی نیز در آغاز این مراسم

و مختلف مطرح شده بودید تا جایی که برخی

بیمه در ایران و دیگر نقاط جهان است .در واقع ،با
رخدادن خسارت
تفکر موجود ،بهمحض اینکه بحث
ِ
میشود ،بیمهگذار رقم بیشتری مطالبه میکند

یادآور شد -به دنبال احقاق ِحق است ،نه اینکه

و هنگام پرداخت حقبیمه نیز ،خواستار دریافت

رأی صادر شود.

است!

حتماً باید به هر شکل ممکن ،به نفع صندوق بیمه،

حقبیمه کمتر از سوی صندوق بیمه کشاورزی

وارستهپور ،با بیان اینکه در همین راستا ،دانستن

وی با اشاره به اینکه مهلت بیمه محصوالت

زیادی دارد ،اظهار کرد :گذراندن چهار دوره آموزشی

است؛ گفت :باتوجه به سرمای هوا و مخاطرههای

ما در بیشتر دعاوی مطرح شده ،موفق باشند و

کشاورزان ،باغداران ،دامداران و مرغداران نسبت به

چگونگی دفاع با مستندات شفاف قانونی اهمیت
تا کنون موجب شده است تا کارشناسان حقوقی

دعاوی به احقاق حق ،انجامیده است.

وارستهپور در پاسخ به پرسش خبرنگار ماهنامه در

کشاورزی تا پایان بهمن ماه امسال تمدید شده
جوی در پاییز و زمستان امسال ،الزم است

بیمهکردن محصوالت خود اقدام کنند.

وارستهپور افزود :با توجه به اینکه بیشتر محصوالت

همـگام با یـاران صنـدوق بیـمه کشاورزی
مهمترین خبرها ،رویدادها و اقدامهای همکاران و یاران صندوق بیمه
کشاورزی و باغی در دسترس خطر سرمازدگی قرار

دامی و باغی هستند.

هرچه زودتر نسبت به عقد قرارداد برای بیمهکردن

محصوالت در استان اصفهان مربوط به طیور با ۹۸

دارد ،به کشاورزان و باغداران توصیه میشود تا

محصوالت خود اقدام کنند.
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این بخش خواهد شد؛ افزود :البته در مورد ماهنامه

وارستهپور با اشاره به اینکه بیشترین درصد بیمه

ترویجی«پیام بیمه کشاورزی» که مخاطب اصلی آن

درصد است ،تصریح کرد :هم اینک فقط  ۴۰درصد

ترویجی و دیدگاههایی منتشر شده در آن که منجر

جامعه کشاورزان هستند ،انتظار میرود تا مطالب

معاون گروه خدمات بیمه شعب بانککشاورزی

از محصوالت زراعی و باغی و  ۱۵درصد دامهای این

به تحلیل بهتر مسائل بیمه کشاورزی نزد کشاورزان

تنها در استان اصفهان ،مبلغ  ۵۶میلیارد تومان

این مقام مسئول در بیمه کشاورزی استان اصفهان،

کشاورزان (دستکم کشاورزان مرجع در اغلب

اینکه انتشار پیوسته و منظم این نشریات ،اقدام

و دیگران بهره گیرند  ،با اثرگذاری بر بیمهنشدگان،

استان اصفهان با بیان اینکه در سال زراعی گذشته،
غرامت به کشاورزان و باغداران پرداخت شد،

اظهارکرد :تمام شعب بانککشاورزی این استان،
آماده عقد قرارداد برای بیمهکردن محصوالت زراعی،

استان بیمه هستند.

در مورد نشریات صندوق بیمه کشاورزی نیز با بیان
ارزندهای خواهد بود که موجب تقویت دیدگاه فعاالن

حضـور قائممقـام صندوق بیمه کشـاورزی
در ستـاد بیمه کشاورزی استان ایالم

میشود ،در تیراژ گستردهتری منتشر و به دست

روستاها) برسد و از آنها بهعنوان راهنمای مؤثر خود

اهمیت بیمه و بیمهپذیری را نمایان سازند.

مطابق واقعیتهای موجود بر اساس سیاستهای نظام بیمه کشاورزی در کشور
تأکید کرد.

وی با اشاره به برنامه ششم توسعه ،مصوب مجلس شورای اسالمی ،تخصیص
 100درصدی منابع بیمه کشاورزی و درج آن در بودجه سنواتی را راهبردی در

قائممقام صندوق بیمهکشاورزی در ادامه بازدیدهای استانی ،بهمنظور

جهت پایداری منابع درامدی صندوق بیمه کشاورزی برشمرد.

سفری به استان ایالم ،بههمراه شماری از مدیران ارشد صندوق بیمه

کشاورزی با بهرهگیری از فناوریهای نوین دیجیتال ،تأکید کرد .گفتنی است؛ بیمه

بررسی وضعیت و نظارت بر چگونگی اجرای عملیات بیمهکشاورزی ،در
کشاورزی ،در ستاد بیمه کشاورزی این استان حضور یافت.

به گزارش روابطعمومی و بینالملل صندوق بیمه کشاورزی ،مطابق برنامه

قائممقام صندوق بیمهکشاورزی ،همچنین بر توسعه هرچه بیشتر بیمه

کشاورزی هماینک در قالب سامانه برخط ،بیش از  105هزار تعرفه مطابق شرایط

و سلیقه بیمهگذاران ارائه کردهاست.

پیشبینیشده ستاد بیمهکشاورزی استان ایالم با حضور دکتر محمدابراهیم

حسننژاد  -قائممقام صندوق بیمه کشاورزی ،دکتر میری  -رئیس سازمان

جهادکشاورزی استان ایالم ،دکتر عزتپناه  -مدیر شعب بانککشاورزی استان

ایالم و معاونان و دیگر مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی استان ،ظرفیتها و
میزان تحقق برنامههای بیمهکشاورزی این استان در سال زراعی جاری ،مورد

بحث و بررسی قرار گرفت.

حسننژاد در این نشست ،با اشاره به ماهیت ریسک در بخش کشاورزی و تفاوت
ی و پیگیریها
آن با دیگر بخشها بهدلیل شدت باال ،فراگیری و تواتر زیاد ،از رایزن 

در مجلس و دولت برای ارتقای سطح اعتبارات بیمه کشاورزی و لزوم پرداخت

یارانه از سوی دولت در این زمینه ،سخن گفت و بر تحقق انتظارات بیمهگذاران،

انتشـار کتاب آیین دفاع در دعـاوی صندوق بیمه کشـاورزی
به گزارش ماهنامه پیام بیمهکشاورزی ،همزمان با چهارمین دوره آموزشی مسئوالن حقوقی شعب
بانک کشاورزی استانها در اصفهان ،با همکاری گروه علمی مؤسسه دانشافزایی انتشارات مکتوب
آخر و واحد حقوقی صندوق بیمه کشاورزی ،کتاب « آیین دفاع در دعاوی صندوق بیمه کشاورزی»
منتشر شد و در دسترس عالقهمندان قرار گرفت.

واحد حقوقی صندوق بیمه کشاورزی در تشریح اهمیت انتشار این کتاب ،با اشاره به اینکه آیین دادرسی

مدنی اختصاصی ،یکی از بخشهای کاربردی حقوق است که چندان مورد توجه قرار نگرفته است و آنچه در
دانشگاهها با عنوان آیین دادرسی مدنی خوانده میشود ،آیین دادرسی عمومی است؛ تاکید کرد ،در کتاب

« آیین دفاع در دعاوی صندوق بیمه کشاورزی» کوشیده شده است که آیین دادرسی اختصاصی در دعاوی

صندوق بیمه کشاورزی با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر این صندوق ،مورد مطالعه و ارائه قرار گیرد.

برپایه این گزارش ،کتاب یادشده در سه بخش تهیه و ارائه شده است که عنوان بخش نخست « :آیین دفاع

در دعاوی صندوق بیمه کشاورزی» بوده و شامل داوری اختالفات بیمهای ،داوری مطالبه غرامت و دعاوی
ه کشاورزی» است که
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است و عنوان بخش دوم« :مجموعه قوانین و مقررات بیم 

در آن ،قوانین مصوب و آییننامهها و قواعد دیگر از آغاز تا کنون را مورد بررسی قرار داده است .بخش سوم
نیز« ،بخش ضمائم» است که در آن به دستورالعمل نحوه تقسیط ،دستورالعمل اجرایی بیمه پایه ،99-98

ه دام و همچنین بیمهنامه غیرپایه زراعت و دیگر بیمهنامهها
ر بیمهنام 
شیوهنامه داوری بیمه کشاورزیَ ،ظه ِ
ر بیمه پایه باغها و پایه زراعت پرداخته شده است.
و َظه ِ

چاپ نخست این کتاب ،پاییز  98است و در 136
صفحه ،با تیراژ  500نسخه و قطع وزیری انتشار
یافته است.
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پیــام بیمــه کشــاورزی
شماره پنجم /سال 1398

پروفسور محمودصالحی ،از پایهگذاران اصلی بیمهکشاورزی در ایران:

فن شـریف و ظـریف است!..
بیمـه یک ِ
بـذرپاشی فرهنـگی ،به رشـد بیشـتر نهـاد بیمـه
کمـک خواهـد کـرد

یکی از طراحان و پایهگذاران اصلی بیمهکشاورزی در ایران و مدیرکل بیمهکشاورزی در سال

 56خورشیدی ،با پذیرش دعوت صندوق بیمهکشاورزی به حضور در مراسم گشایش
چهارمین دوره آموزشی مسئوالن حقوقی بانك كشاورزی سراسر کشور ،مورد تجلیل

و تقدیر قائممقام و دیگر مدیران ارشد صندوق بیمه و بانک کشاورزی قرار گرفت.

پروفسور جانعلی محمودصالحی ،حقوقدان برجسته و پایهگذار اصلی و مدیرکل بیمهکشاورزی در سال

تهیه کردیم و در روستای سعادت آباد که امروز

 56خورشیدی ،در سخنان ارزشمند خود در این همایش ،نخست با سپاس و قدردانی از دکتر حسننژاد

بخش بزرگی از تهران شده است؛ آن را به سرهنگ

خبهایی اصفهان گفت :از آنجا که حاضران
دستاندکاران مراسم تقدیر از وی در سالن اجتماعات هتل شی 

پس از امضای من و مرحوم جوهریان ،به کشاورزان

قائممقام صندوق بیمهکشاورزی ،سارو احمدی (كارشناس مسئول حقوقی صندوق بیمه کشاورزی) و دیگر

در این گردهمایی ،خود از حقوقدانان هستند ،به این مبحث نمیپردازم؛ ولی خاطرهای از دوران فعالیت
کاری خود در بیمهکشاورزی را شرح میدهم تا چه بسا این تجربه دربردارنده نکتههای تازهای برای فعاالن در

صندوق بیمهکشاورزی بویژه چهرههای یکی دو دهه اخیر در صندوق باشد.

وی با بیان اینکه پیش از هر توضیحی ترجیح میدهد دو نکته را در ارتباط با ماهیت بیمه کشاورزی گوشزد
کند ،اظهار کرد :بیمه از سویی
یک فن شریف است و از سویی
یک فن ظریف!

دکتر ولیان (وزیر وقت کشاورزی) عرضه کردیم و
معرفی شد .طرحی که در گام نخست ،با سرمایه

 40هزار ریال و حقبیمه  36هزار ریال که معادل

روزی یک تومان میشد ،پایهگذاری شد.

صالحی با بیان اینکه بهرغم سرمایه اندک
اختصاصیافته؛

این

اقدام در آن شرایط ،گام
تحولسازی بود ،افزود:

صالحی در تشریح دلیل اشاره

ولی این بیمه در اختیار

بیمه کشاورزی گفت :شریف

ادامه و در فاصله سالهای

به این دو نکته در تعبیر جایگاه

است؛ چون اخالقیترین نهاد
اقتصادی در کشور ما بیمه

است و از همان گام نخست،
بر صداقت متکی است و فعاالن
صنعت بیمه باید از اخالقیترین
مردم کشور باشند .در واقع

مدیریت بیمه به صداقتمداری

است و صداقتمداری پایه اخالق
است .همچنانکه قانونمدنی
نیز میگوید ،اگر در قراردادی

اشتباهی رخ دهد؛ آن قرارداد فسخپذیر است؛ ولی بیمه از همان گام نخست انتظار دارد با صداقت،
مشخصات ریسک و وضعیت خودش را به بیمهگذار بگوید تا او با ارزیابی خطر ،بیمهنامه را خریداری کند .و
ظریف است؛ چون پایه آن آمار و حساب است.

فن و صنعت ،ولی بدون اخالق و صداقت ،بسیار خطرناک است؛
وی با بیان اینکه داشتن جامعه مجه ّز به ّ
تحقق یافتن این [شرایط] مهم را رسالت دستاندرکاران بیمه کشاورزی برشمرد تا صداقت و اخالق را میان

کشاورزان گسترش دهند.

همه قرار نگرفت تا در
 49تا  54خورشیدی،

شخصی
حائری»

بهنام

در

«دکتر

مجلس

شورای ملی ،طرح بیمه

کشاورزی را مطرح میکند

تا سرانجام در سال  55با
مشورت بیمه ایران ،قانون
آن تهیه و ابالغ؛ و بیمه

ایران هم مأمور به اجرای
آن شد.

وی با اشاره به دلیل انتخاب بیمه ایران تصریح کرد:

بیمه ایران بهدلیل سابقه زیاد در اجرا و همچنین
به عنوان قدیمیترین نهاد و گنج اقتصاد شایگان
کشور ،برای این موضوع انتخاب شد و در این میان

نیز ،قرعه فال به نام من تحصیلکرده بیمه خورد.
به این ترتیب مأمور شدم با همکاری یک کارمند،

صالحی با بیان اینکه یک کارگزار ،زمانی در اقناع بیمهگذار به بیمه اصولی موفق خواهد شد که کشاورز با

همراه با یک خودرو جیپ و یک ماشیننویس

به رشد بیشتر نهاد بیمه کمک خواهد کرد.

عباس طباطبایی و یک خانم محترم ،انجام این

مفهموم بیمه آشنا باشد و آن را خوب هضم کند ،گفت :باید این نکته را به خاطر سپرد که بذرپاشی فرهنگی،

(حروفنگار) و یک راننده ،به نامهای علی نشاط،

وی در ادامه تشریح خاطراتش ،شکلگیری بیمهکشاورزی را یادآور شد و گفت" :با کمک کارشناسان بیمه

مأموریت و پیشنهاد بیمه به کشاورزان را برعهده

بر عهده داشتم ،با کمک همکارم شادروان «محمدولی جوهریان» ،طرح بیمه عمر و حوادث کشاورزان را

تقدم اینکه با چه محصولی باید کار را آغاز کرد را با

ایران ،برای نخستین بار در سال  1344خورشیدی که من مسئولیت بیمههای جمعی را در شرکت بیمه ایران

بگیریم و به جمعآوری آمار و اطالعات بپردازیم و

نگاه ویژه
مطالب کوتاه تحلیلی ،آموزشی و ترویجی در زمینه بیمه و کشاورزی
ِ
دست خالی ،گردآوری و نگارش کنیم .در نهایت ،قرارداد بیمه تنظیم شد و در حالی که فعالیتهای مقدماتی

پایهگذار بیمه کشاورزی در سال 1356؛

این برنامه در حال نهاییسازی بود؛ انقالب ُ 57رخ داد و به دلیل شرایط خاص و توفانی پس از انقالب و
استقرار تفکر دیگری ،این قانون به تعویق افتد و در ادامه نیز تعطیل شود .در نهایت ،پس از مدتی ،صندوق

 1358تا 60؛

بیمه کشاورزی گرفتند و سالها با سرمایه ناچیز  5میلیون تومان و بدون اینکه کاری کند ،مجمع عمومی

روستاییان؛

كمك به تولیدكنندگان خسارتدیده محصوالت كشاورزی تشکیل شد تا بعد نیز تصمیم به احیای صندوق

تشکیل شد.
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مدیرعامل شرکت بیمه بینالمللی طی سالهای
مشارکت اجتماعی مؤثر در بیمه اجتماعی

تهیه طرح مقدماتی بیمه شخص ثالث 1344؛

سرانجام در زمان ریاست آقای عراقی بر بیمه مرکزی که یکی از شاگردان من بود ،قرار شد بیمه کشاورزی ،به

مشارکت در تهیه طرح بیمه دانشآموزان؛

وی در ادامه با یاد کردن از مهندس معنوی و مهندس حمیدی و کارشناسانی از سازمان برنامه که قانون

دارنده مدال کار و کوشش با تصویب هیئتوزیران؛

بانک کشاورزی که هم دارای کارشناسان این رشته هستند و هم امکانات مالی دارند ،واگذار شود.

پیشین را اصالح و به مجلس بردند ،گفت :این قانون در نهایت به مجلس ارائه شد و پس از اینکه در سال 62

تصویب و ابالغ گردید« ،صندوق بیمه کشاورزی» در دامن بانک کشاورزی شکل گرفت.

تهیه و اجرای بیمه روشندالن؛

 38سال سابقه تدریس در دانشگاههای کشور

و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه

صالحی در پایان با بیان اینکه پس از آن ،وی نیز از صنعت بیمه فاصله گرفت و ضمن تداوم تدریس و پس

تهران؛

(استان اصفهان) کرده است ،افزود :در کنار این فرهنگسرا« ،انجمن ادبی نان و نمک» را نیز ایجاد کردم که

و دکتری و نظارت بر چند طرح پژوهشی حقوقی و

همت بلند برای همه فعاالن حوزه بیمه کشاورزی کرد و
صالحی با اشاره به ریسکهای متعدد کشاورزی ،آرزوی ّ

کسب عنوان چهره ماندگار و فرزانه صنعت بیمه

ِ
ساخت فرهنگسرایی در شهرستان نجفآباد
از بازنشستگی نیز ،تمام اندوختههای خود در تهران را صرف
در آن در مورد بیمه در قالب نظم ،عباراتی را سرودهام و در حال تکمیل آن هستم.

گفت :امید است بیمه کشاورزی تبدیل به سروی سایهفکن بر سر همه کشاورزان شود تا در رشد کشاورزی
و تأمین نان و خوراک مردم مؤثر باشند.

در پایان این بخش از همایش و بهمنظور تقدیر و پاسداشت بخشی از تالشها و زحمات پروفسور جانعلی

نظارت علمی بر  25پایاننامه کارشناسی ارشد

بیمهای؛

در سال 1393؛

تأسیس بنیاد فرهنگی ملی دکتر محمودصالحی

در یزدانشهر نجفآباد در سال  ( 95از محل فروش

محمود صالحی (چهره ماندگار امور حقوقی و صنعت بیمه کشاورزی) ،لوح سپاسی از سوی دکتر ابراهیم

خانه مسکونی در تهران)؛

در اینجا ،برای آشنایی هرچه بیشتر خوانندگان گرامی با پیشینه ،دستاوردها و خدمات ارزشمند پروفسور

عالقهمندان شعر و ادبیات در محل ساختمان بنیاد

حسننژاد تقدیم ایشان شد.

محمودصالحی ،چکیده نمایهواری از آنها ،به شرح زیر ارائه میشود:

نگاهی به پیشینه ،خدمات و دستاوردهای «دکتر جانعلی محمود صالحی»:
متولد  1313خورشیدی در شهرستان مسجد سلیمان؛

دانشآموخته دانشگاه تهران – دانشکده حقوق  1338خورشیدی؛

دارای دکتری حقوق از دانشگاه سوربُن فرانسه و دانشنامه تخصصی در بیمهشناسی از هنرستان
ناسیونال پاریس و بورس تخصصی در دانشگاه وین (اتریش) و دارای مجوز تدریس در آلمان ( )1369؛

ایجاد انجمن فرهنگی «نان و نمک» برای حضور

فرهنگی ملی دکتر محمود صالحی.

در همین راستا نیز ،بزودی میتوانید متن گفتگوی
اختصاصی و جذاب خبرنگار اعزامی نشریات

صندوق با پرفسور محمودصالحی را (در حاشیه
همایش یادشده) ،در شماره « 60فصلنامه بیمه و
کشاورزی» بخوانید.

دانستنیهای ضروری حقوقی بیمه کشاورزی (بخش سوم)

سـارو احمـدی
یادآوری

صندوق بیمه کشاورزی و تحولهای کلیدی در

نگـا

ه
ویـژه

 ،1384همه تولیدکنندگان طیور ،اعم از الین ،اجداد،

از دو شماره پیشین ماهنامه (شماره سوم و

فرایند توسعه آن داشتیم و در بخش دوم نیز ،به

مادر گوشتی و تخمگذار را مکلف کرد ،جوجههای

گرامی

این ارکان پرداختیم؛ اینک در بخش سوم این

برگرفته از سوانح طبیعی ،حوادث قهری ،بیماریهای

چهارم) ،بهمنظور آشنایی هرچه بیشتر و بهتر
خوانندگان ارجمند ،بویژه بیمهگذاران

بخش کشاورزی ،بخشی از نشریه را با عنوان:
«دانستنیهای ضروری حقوقی بیمه کشاورزی»،
به مفاهیم و اصطالحات حقوقی ،قانونی و فنی
بیمه کشاورزی اختصاص دادیم تا با افزایش آگاهی

عمومی و آشنایی با دانش تخصصی کاربردی این

عزیزان ،هم در هنگام عقد قرارداد و هم در فرایند و
رخدادن حوادث
روند رایج کار و پس از آن ،در مراحل
ِ
و خسارتهای احتمالی و در نهایت ،دریافت غرامت،

بتوانند به طور مطلوبی تصمیمگیری و اقدام کنند

و از توانمندیها و ظرفیتهای بیمه کشاورزی بیش از

پیش بهرهمند شوند.

ِ
نخست این
در این راستا پس از آنکه در بخش

نوشتار دنبالهدار ،نگاهی به تاریخچه و پیشینه

معرفی ارکان صندوق در کنار وظایف و اختیارات

دانستنیهای ضروری که در این شماره پیشکش

یکروزه خود را در مبادی تولید در مقابل خسارتهای
واگیر حیوانی عمومی و قرنطینهای (حذف کانون

حضور خوانندگان شده است؛ آقای سارو احمدی،

آلوده) به نفع پرورشدهنده ،نزد صندوق بیمه

به اصطالحات ،مفاهیم و الزام قانونی در صنعت

که در همان سال ( )1384به تصویب هیئت وزیران

مسئول واحد حقوقی صندوق بیمه کشاورزی،

کشاورزی ،بیمه کند  .در آییننامه اجرایی این قانون

بیمه طیور و آییننامه اجرایی تبصره  8ماده واحده

رسید؛ نه تنها همه تولیدکنندگان ،بلکه اشخاصی را

آینده نیز ،این مفاهیم و دیگر دانستنیهای حقوقی

وارد میکنند؛ مشمول بیمه اجباری طیور دانسته

قانون بیمه کشاورزی ،پرداخته است .در شمارههای
بیمه کشاورزی ،بیش از پیش ،بررسی و توصیف

خواهد شد.

اصطالحات و الـزام قانــونی در صنعت بیمــه

طیـــــور:

در راستای حمایت از صنعت طیور ،قانونگذار در سال

هم که از بیرون مرزهای کشور به هر عنوان ،جوجه
است .در این شماره ،به اصطالحات و مفاهیمی
میپردازیم که در همین راستا و در آییننامه اجرایی

تبصره  8ماده واحده قانون بیمه کشاورزی ،به آنها
اشاره شده است:

 -1تولیدکنندگان طیور :همــه اشخــاص حقیـــقی

یا حقوقی که با مجوز قانونی به امر پرورش و
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پیــام بیمــه کشــاورزی
شماره پنجم /سال 1398

نگهداری طیور ،اعم از الین ،اجداد و مادر ،بهمنظور

تولید انواع جوجه یکروزه اشتغال دارند.

 -2طیور :همه پرندگـــانی که بهمنظــــور تولیــد

پروتئین مورد مصرف تغذیه انســـان بهصـــورت
متراکم ،اعم از تجارتی ،تحقیقاتی و پژوهشی

نگهداری میشوند.

بهمنظور تولید جوجه یکروزه مادر و پدر ،پرورش و

گوشتی ،به امر پرورش نیمچه گوشتی اشتغال

 -8جوجه یکروزه مادر :جوجه یکروزه که بهمنظور

 -14پرورش دهنده طیور تخمگذار :اشــخــــــاص

نگهداری میشود.

تولید جوجه یکروزه گوشتی یا تخمگذار ،پرورش و

نگهداری میشود.

 -10جوجه یکروزه تخمگذار :جوجه یکـــروزهای که

ازسوی دامپزشک مجاز و براساس ضوابط سازمان

اصالح نژادی بهمنظور تولید جوجه یکروزه اجداد،

بهمنظور تولید انواع تخم خوراکی طیور ،پرورش و

 -4طیور اجداد :گروهی از طیور که در چهار خط

مختلف ( )A.B.C.Dاز گلههای الین بهدست آمده و
بهمنظور تولید جوجه یکروزه مادر و پدر ،نگهداری

میشوند.

 -5طیور مادر :گـروهی از طیــــور که بهمنظــــور

تولید جوجه یکروزه گوشتی یا تخمگذار ،نگهداری

میشوند.

نگهداری میشود.

 -11مبادی تولید طیور :همــــه کـــارخــانـــههــــای

جوجهکشی که در آنها تخمهای نطفهدار به انواع
جوجههای یکروزه تبدیل میشوند.

 -12کانون آلوده :واحد پرورش انــواع طیـــور که

 -15گواهی بهداشتی :گــــــواهی ســالمــــتی که

دامپزشکی کشــــور ،تنظیم ،مهــر شـــده و صــادر

میشود.

 -16عوامل خطر تحت پوشش بیمه طیور:

خسارتهای بــرگرفته (ناشی) از ســوانح طبیــعی و
حوادث قهری ،از جمله سیل ،توفان ،صاعقه ،زلزله

و آتشسوزی غیرعمدی و همــچنین بیماریــهای

بر اثر ابتال به بیماریهای (امراض) واگیر حیوانی

(امراض) واگیــردار عمومی و قرنطینهای یادشده

سازمان دامپزشکی کشور ،دچار آلودگی و یا تلفات

که از سوی سازمــان دامپـــزشکی کشـــور اعــالم

عمومی و یا قرنطینهای رسماً اعالمشده از سوی

 -6جوجه یکروزه :جوجههای تولیدی کارخانههای

غیرعادی شده است.

 -7جوجه یکروزه اجداد :جـــوجـــه یکـــروزهای که

اشخاص حقیقی یا حقوقی که با تهیه جوجه یکروزه

جوجهکشی که گواهی بهداشتی دارند.

تخمگذار ،به امر پرورش نیمــچه و انـــواع طیور

 -9جوجه یکروزه گوشتی :جوجه یکـروزهای که

 -3طیور الین :گروهی از طیــور که دارای صفــات

نگهداری میشوند.

حقیقــی یا حقـــوقی که با تهیـــه جــوجه یکــــروزه
تخمگذار اشتغال دارند.

بهمنظور پرورش نیمچه گوشتی ،نگهداری میشود.

ژنتیکی خالصشده ویژه بوده و در خطوط مختلف

دارند.

 -13پرورش دهنده طیور نیمچه گوشتی:

چـراغ بیمـه روشن میشـود؟
چشـم «نرگـس» به
ِ
ِ
پیام بیمه کشاورزی :نامیترین نوع گل نرگس در ایران ،گل «نرگس شیرازی» است و بزرگترین

(مذکور) در قانون بیمه کشاورزی – مصوب –1362

میشود.

ادامه ،در شمارههای آینده...

هر روز پس از برداشت گل ،در مسیر جاده خوسف
میایستم تا گلهایم را به اتوبوسهایی که به سوی

تهران میروند ،بفروشم .باید نهاد و تشکلی ایجاد

شود که این کار را برای کشاورز انجام دهد تا دست

تولیدکننده آن نیز استان فارس با  ۵۲۵هکتار سطح زیرکشت و تولید ساالنه  ۳۰۰میلیون شاخه

واسطه و دالالن کوتاه شود .وی افزود :نرگس برای

منطقه در نزدیکی شیراز ،بویژه شهرستان«خفر» با  ۳۰۰هکتار کشت آبی و شهرستان «کازرون»

آن از گذشتگان به ارث رسیده است ،به کاشت و

ِ
ِ
آن نرگسزارهای بزرگ این
نخست
نرگس و جایگاه
کشت گل نرگس شیرازی در استان و ایران نیز ،از ِ

ره و باالده این شهرستان) ،با  ۱۷۰هکتار نرگس دیم است .با این حال ،گل نرگس در
ج ِ
(بویژه منطقه َ
دیگر مناطق کشور از جمله بهبهان (استان خوزستان) و چند شهرکویری استان خراسان جنوبی هم

بهفراوانی ،یافت میشود .این گل خوشبو ،زیبا و دوستداشتنی که بوی دلنواز و دستههای زیبای آن

ما درامد آنچنانی ندارد؛ ولی به دلیل اینکه کشت
برداشتش خو گرفتهایم.

راهاندازی انجمن ملی گل نرگس

هر ساله در فصل زمستان در گلفروشیها و سوپرمارکتها و حتی بر سر چهارراهها و میدانگاههای

برپایه بررسیها ،به نظر میرسد که انجمن ملی

مدیره صندوق بیمه کشاورزی نیز قرار گرفته است و آنها از نقد و مطالبه نرگسکاران (بویژه کشاورزان

شرایط مناسبی را برای توزیع ،فراوری و صادرات این

دستور بررسی مطالعاتی و امکانسنجی بیمه گل نرگس را صادرکردهاند .در همین راستا ،ماهنامه پیام

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسانجنوبی

خبرگزاریهای تسنیم و شبستان داشته که در سرلوحه آن ،درخواست بیمه کردن این گل زیبا ولی

گل نرگس استان ،در خوسف و طبس است و

شهری مسحورمان میکند؛ پس از ارائه دو گزارش خبری درباره آن در رسانهها ،مورد توجه هیئت

نرگسکار استان خراسان جنوبی) و رسانههای خواستا ِر همراهی با کشاورزان ،بیتفاوت گذر نکرده و

ی به چالشها و خواستههای مطرح شده نرگسکاران در
بیمهکشاورزی نیز ،در گزارشی تحلیلی ،نگاه 
آسیبپذیر قرار دارد و سپس در همین باره ،نظر مهندس حسین حدادنژاد ،رئیس ادارهکل توسعه

خدمات بیمهای صندوق بیمه کشاورزی را جویا شدهاست که در ادامه میخوانید:

گل نرگس ،در حال شکلگیری است تا بتواند
محصول فراهم کند.

در این باره افزود :بیشترین سطح زیرکشت
پیشبینی میشود ،امسال در صورت شرایط مساعد

آبوهوایی 100 ،میلیارد ریال نصیب بهرهبرداران

نرگسکار شود.

در  36کیلومتری غرب شهرستان بیرجند ،مرکز

آبیاری زیاد ندارد و حتی با آب باران سبز میشود

جواد غنچه ،مدیر گروه خدمات بیمه کشاورزی

که شرایط اقیلمی مناسب را برای رویش گل نرگس

باغها میبینیم ،از نظر درازای ساقه فرق دارد .نرگس

محصول گل نرگس چند سالی است که از سوی

نیز از گذشتههای دور موردنظر ساکنان این دیار

بیمه کشاورزی مطرح شده؛ ولی تا این لحظه که

خراسان جنوبی ،جایی در حاشیه کویر وجود دارد

در این منطقه فراهم ساخته و آن را به «دیار

نرگسی» ،معروف کرده است.

و گل میدهد .نرگس وحشی نیز با نرگسی که در

وحشی ،دارای اسانس باالیی بوده و جنبه دارویی آن

خاستگاه گل نرگس در شرق کشور« ،نرگسکوه»

بوده است.

است که در فاصله  13کیلومتری شهر خوسف و در

نبود بیمه از چالشهای اصلی نرگسکاران

یا «کوهنرگسی» یا به لهجه محلی «کوه نرگسو»
جهت غرب یا قبله خوسف قرار دارد .در این منطقه
عکس بسیاری
نرگس وحشی میروید .گل نرگس ،به
ِ

ی دیگر ،تابستان خواب است و در زمستان
از گلها 
گل میدهد .این گل بسیار کمتوقع است و نیاز به

خراسانجنوبی نیز در زمینه بیمه گل نرگس گفت:

این استان برای [بررسی بیمه شدن] به صندوق

در حال صحبت با شما هستیم ،هنوز اطالعی از

نتیجه آن نداریم و آنطور که خبر میرسد ،امسال
بیمه گل نرگس در اولویت سازمان جهادکشاورزی

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،نبود نهاد و تشکلی

نیست .وی با بیان اینکه سطح زیرکشت گل نرگس

چالشهای پیشروی کشاورزان نرگسکار است .یکی

محصوالتی است که اولویت زیادی برای استان

خاص و نداشتن بیمه برای گلنرگس ،از مشکلها و

من نرگسکار،
از نرگسکاران در این زمینه میگویدِ :

در این استان کم است و بیمه به دنبال بیمه کردن
داشته باشد ،افزود :امسال محصول کینووا ،از

نگاه ویژه
مطالب کوتاه تحلیلی ،آموزشی و ترویجی در زمینه بیمه و کشاورزی
اولویت در صندوق بیمه برخوردار است.

درباره بیمه گل نرگس اظهار میکند :با وجود

نرگس در خراسان جنوبی عنوان میکند و ادامه

زمینه قرارگرفتن گل نرگس در فهرست صندوق

شهرستان 11 ،هکتار است که در مجموع ،درامدی

تسنیم در ادامه گزارش خود میافزاید :اگرچه در

پیگیریهای پیوسته با وزارت جهادکشاورزی در

تحفهها ،یک شاخه گل یا دستهگل است که به

بیمهکشاورزی ،تاکنون پاسخ مثبتی در این زمینه

عصر حاضر ،زیباترین و در دسترسترین و ارزانترین

مناسبتهای بسیاری هدیه میشود؛ ولی آیا تاکنون
نهادی به فکر برطرفکردن مشکلهای باغبانهای

خسته بوده است که این گلها را به ثمر نشاندهاند؟
این پرسشی است که پاسخش را باید از مسئوالن

مربوط جویا شد .بیگمان گل نرگس بهعنوان
پنجمین محصول صادراتی خراسانجنوبی ،نیازمند

توجه و حمایت جدی است تا بتواند عاملی برای

شکوفایی اقتصادی این استان کویری باشد.

و اما خبرگزاری شبستان هم در این زمینه ،چنین
نوشت:

بس که شوخ است و فریبنده و رعنا نرگس
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دریافت نشده است و این از عمده مشکلهای

نرگسکاران است.

مدیر جهادکشاورزی خوسف همچنین میگوید:

میدهد :سطح زیرکشت این محصول در این
میلیاردی [به تومان] از راه کاشت گل نرگس به

نرگسکاران میرسد.

ن ملی
وی در ادامه میگوید :هم اکنون انجم 

نرگسکاران ،در حال شکلگیری است که امیدواریم

هرساله با فرارسیدن آذرماه ،برداشت گل نرگس

این انجمن بتواند شریط مناسبی برای توزیع،

اسفندماه ادامه دارد .وی کاشت گل نرگس در

عصمتیپور در زمینه بیمه گل نرگس ،بیان میکند:

میداند و میافزاید :عمده مشکل نرگسکاران این

بیمه کشاورزی کشور و سازمان جهادکشاورزی

در شهرستان خوسف ،آغاز میشود و تا ابتدای
شهرستان کویری استان را یک ظرفیت بیبدیل

شهرستان ،بازاریابی و بیمه نبودن محصول در برابر
خسارتهای یخزدگی در فصل سرماست.

محمد شفیعی ،فرماندار خوسف هم میگوید:

فراوری محصول و صادرات آن فراهم کند.

بازدید از سوی [مسئوالن و کارشناسان] صندوق
استان از سطح زیر کشت مزارع گل نرگس خوسف،

انجام گرفته و قرار شده است ،موضوع بیمه گل

نرگس را معاونت بیمهای بانک کشاورزی استان

گـــویا چشــــم تــو دارد نظــــری با نـــرگس

گل نرگس خوسف ،افزون بر فروش داخلی استان

پیگیری کند.

شهر خوسف خراسان ،سروده است .این ابیات زیبا

خراسانرضوی و سیستان و بلوچستان نیز ارسال

و کاشت آن در مزارع کشاورزی از گذشتههای دور

هستند تا بخش بزرگی از نیازهای بازار را مرتفع کنند.

گام نخست برای بیمه شدن گل نرگس و
انتخاب حوزههای مطالعاتی برای بیمه آن

بن ِ
حسام خوسفی ،شاعر ایرانی زاده
این شعر را اِ ِ

نشاندهنده عالقه مردمان خوسف به این نوع از گل

است .هم اکنون نیز سطح زیر کشت این محصول

در این شهرستان 24 ،هکتار است.

با آنکه این روزها ،گل نرگس در کویر تشنه خوسف،

خراسان جنوبی ،به استانهای اصفهان ،تهران،

میشود؛ ولی همچنان نرگسکاران ،چشمبراه بیمه

فرماندار خوسف بیان میکند :درخواستهای مکرری
به سازمان جهادکشاورزی در راستای بیمه کردن

جادو میکند و مشام مردمان این سرزمین را

جواد غنچه افزود :پس از پیگیریهای انجام شده

یخزدگی گل نرگساند .سپیدهدمان ارغوانی در کنار

نیز ،استانهای خوزستان و خراسانجنوبی به

زرد طالیی نرگس در گستره خوسف ،خودنمایی

دلیل برخورداری از سطح کشت مناسب ،بهعنوان

میکند؛ ولی گلبرگهای نازک نرگس ،تاب مقاومت

حوزههای مطالعاتی گل نرگس انتخاب شدند .وی از

در برابر سو ِز شبهای سرد کویر را ندارد و گاهی یخ

آغاز مطالعات گل نرگس در استان خراسانجنوبی
گل نرگس ارسال شده است .وی میافزاید6 :
و بیمه گل نرگس برای هیچ استانی از سوی وزارت

غنچه با بیان اینکه دیگر عوامل خطر نیز در حال

محمد حاجیآبادی ،یکی از نرگسکاران خوسف

کشت گل نرگس من زیاد نیست؛ در باغهای خود

جهادکشاورزی صادر نشده است.

بازار فروش یکی از مهمترین مشکلهای بهرهبرداران

گل نرگس است ،چراکه هر روز باید محصول خود را
برای فروش تا مرکز استان حمل کنم .وی میافزاید:
ایجاد مراکز خرید و احداث کارخانه فراوری گل نرگس
در خوسف ،از نیازهای اساسی شهرستان است که

به توسعه سطح زیرکشت و درامد کشاورزان این

منطقه کمک میکند.

انجمن ملی نرگسکاران در حال شکلگیری
است

بیمه این محصول اقدام کنند ،چراکه یخزدن این گل

در زمستان ،خسارت به بار میآورد.

سیدحسن رضوی ،مدیر جهاد کشاورزی خوسف،

میگیرند.

میکند :سطح زیرکشت گل نرگس در استان

خراسان جنوبی 37/5 ،هکتار است که پیشبینی

میشود از این میزان سطح زیرکشت ۱۵ ،میلیون

مناسب آبوهوای این شهرستان و یک ظرفیت برای

ولی بهتر است مسئوالن جهاد کشاورزی در زمینه

گل نرگس تأثیرگذار باشند ،زیرپوشش بیمه قرار

موضوع را از مهندس حسین حدادنژاد ،رئیس

سازمان

جهادکشاورزی

خراسانجنوبی

اظهار

خراسانجنوبی ،با بیان اینکه شهرستان خوسف،

درختان باغهای خود ،به کشت این گیاه روی بیاورند؛

مطالعه است ،افزود :تمام عواملی که بر تولید

مهدی عصمتی پور ،معاون بهبود تولیدات گیاهی

عبداهلل محمدی ،نرگسکار دیگری است که

کسب درآمد است؛ زیرا کشاورزان میتوانند در میان

میدهد.

ِ
فرجام کار تا کنون

شاخه گل نرگس برداشت شود.

میگوید :کشت گل نرگس در شهرستان خوسف،

خبر داد و گفت :بیمه گل نرگس ،عوامل خطر از

جمله سیل ،زلزله ،تگرگ ،سرما و یخبندان را پوشش

استان کشور؛ کاشت گل نرگس را انجام میدهند

و زیر درختان دیگر این گیاه را کشت کردهام؛ ولی

استان و سطح کشت درخور توجه آن ،بیمه گل

گرفته است.

خود برای جلوگیری از خسارتهای سوز سرما و

است که به خبرنگار شبستان میگوید":سطح زیر

به نقش تولید گل نرگس در درامدزایی کشاورزان

کشاورزی و هیئت مدیره صندوق بیمه کشور قرار

همچنان نگرانند و چشمانتظار بیمه نرگسزارهای

خطه از مسئوالن ،بیمه نرگسزارهای آنهاست.

کشاورزی استان خراسانجنوبی گفت :با توجه

نرگس مورد تأیید معاونت باغبانی وزارت جهاد

از دوردستها نوازش میدهد؛ ولی نرگسکاران

میزند؛ از همین رو تنها خواسته نرگسکاران این

در همین راستا ،معاون خدمات بیمهای بانک

در مجموع با توجه به آنچه گفته شد ،سرانجام
ادارهکل توسعه خدمات بیمهای صندوق بیمه

کشاورزی جویا شدیم که وی نیز در گفتگوی

کوتاهی با خبرنگار ماهنامه بیمه کشاورزی ،بهطور

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی

خالصه گفت :باتوجه به اینکه بیمه گل نرگس به

بیشترین سطح زیرکشت را در استان و رتبه نخست

خاص خود را دارد ،نیاز به مطالعات بیشتری دارد

تولید گل نرگس [استان] را دارد ،میگوید :سطح
زیر کشت شهرستان خوسف  26هکتار است که

پیشبینی میشود  ۲۰میلیون شاخه گل از این باغها
برداشت شود.

وی شهرستان طبس را دومین تولیدکننده گل

دلیل قرارداشتن آن در فضای آزاد ،پیچیدگیهای
که این مطالعات و بررسیها نیز با سرعت در حال
اجراست که پس از استخراج نتایج ،گزارش آن [برای

مراحل نهایی تصمیمگیری] به هیئت مدیره ارائه
میشود تا در صورت تصویب نهایی و تأمین بارمالی،
از سال زراعی آینده به اجرا گذاشته شود.
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پیــام بیمــه کشــاورزی
شماره پنجم /سال 1398

بیمـه فراگیـر گنـدم

باشد که به کاهش تولید منجر نشود؛ زیرا بیشتر گندمکاران در ایران ،کشاورزان
خردهپا بوده و درصد باالیی از گندمهای تولیدی مختص زمینهای کوچک و خردهمالکی

است؛ بنابراین با اجباری شدن بیمه گندم ،میتوان ضمن کنترل دقیق وضعیت ،از

واردآمدن خسارت و کنارهگیری این کشاورزان بهدلیل خسارت سنگین جلوگیری کرد.

توفیقی اجباری همچون بیمه طیور

امروزه این نوع بیمه اجباری ،در کشورهای پیشرفته جهان همچون آمریکا ،ژاپن ،کانادا

زهرا مریمی*

گرفته است .به عنوان مثال ،کشاورزان کانادایی در هنگام خرید بذر گندم ،مبلغی از

و استرالیا ،بهعنوان حامی تولیدکنندگان کشاورزی ،سرلوحه برنامههای بیمهای قرار

پول خود را برای حقبیمه گندم به صندوق بیمه کشاورزی کانادا ،واریز میکنند .در

واقع هدف اصلی بیمه اجباری در این کشورها ،کاهش سهم دولت بوده و وابسته

ر تأثیر دو عامل گرمایش جهانی و تغییرات
مخاطرههای طبیعی طی این سالها ،زی ِ

به حقبیمههاست .با این حال در ایران ،بهدلیل وابسته بودن بیمه کشاورزی به یارانه

افزایش یافته است؛ این در حالی است که یگانه سا زوکار جبران هزاران میلیارد تومان

درصد کمی از درامد خود را به صندوق بیمه واریز کنند تا از این راه برای مدیریت

اقلیمی جغرافیایی ،دستخوش تغییراتی شده و حجم ،میزان و تواتر خسارتها
خسارتهای ساالنه در بخش کشاورزی ،سا زوکار بیمه است که نوعی تأمین پوشش
حمایتی برای انواع محصوالت کشاورزی در برابر خسارتهای برامده از سوانح طبیعی

و حوادث قهری همچون تگرگ ،توفان ،خشکسالی ،سیل و مانند آن است .در واقع،
بیمه یک روش و سیاست پرهزینه انتقال ریسک از کشاورزان به دولتها یا شرکتها و

مؤسسههای بیمه است .بیمه کشاورزی ،سا زوکاری برای مشارکت در ریسک است
که در عمل موجب انتقال ریسک از بیمهگذاران به شرکتها و مؤسسههای بیمهکننده

دولتی یا خصوصی میشود و ابزار مهمی برای اجرای سیاستهای توسعه بخش

کشاورزی ،منطقهای کردن کشت مطلوب ،گسترش روشهای نوین زراعی -دامی،

جلوگیری از مهاجرت بیرویه روستاییان و رسیدن به هدفهای توسعهای در بخش

کشاورزی است؛ زیرا با استفاده از این سا زوکارها ،نه تنها میتوان از را ِه پساندازهای

اندکی که شما ِر فراوانی از کشاورزان بهعنوان حقبیمه میپردازند ،خسارت واردشده

به کشاورزان خسارتدیده را جبران کرد؛ بلکه بهوسیله آن میتوان هم امنیت بیشتری
را برای تولیدکنندگان کشاورزی فراهم ساخت ،هم مخاطرات تولید را کاهش داد و
در نهایت نیز ،شرایط بهتری را برای بخش کشاورزی فراهم آورد .از همین رو ،بیمه

کشاورزی در افزایش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و استفاده بهتر از سرمایههای
موجود ،سودمندترین ابزار است؛ زیرا بیمه ،سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را

تشویق میکند .در واقع ،سازوکار بیمه کشاورزی ،شیوه مدرنی است که بیش از 100
سال است در جهان برای استمرار تولید ،استوارسازی پایههای امنیت غذایی و جبران

خسارت کشاورزان ،بهکار میرود.

دولت ،نتوانستهاست خود را تأمین کند .از همین رو پیشنهاد میشود کشاورزان

ریسک ،تأمین مالیشوند و وابسته به دولت نباشند.

از مهمترین مزیتهای بیمه فراگیر گندم این است که از یک سو ،توانمندی بیشتری را

برای صندوق در زمینه پرداخت غرامتها فراهم میآورد و از سوی دیگر ،باعث میشود
تا براورد صندوق بیمه بر پایه قانون اعداد بزرگ ،دقیقتر انجام گیرد و اعتبار مورد

نیاز برای جبران خسارتها با سهولت بیشتری تأمین شود .در واقع میتوان گفت که
بیمه اجباری گندم در راستای افزایش تولید گندم ،به خودکفایی رسیدن این محصول
راهبردی ،امنیت خاطر کشاورزان و فراهمسازی امنیت غذایی بهعنوان یک اصل مهم
برشمرده شود.

امروزه تأمین غذا برای جمعیت رو بهرشد کشور ،از راه کاهش واردات و افزایش

تولیدات کشاورزی با تأکید بر حفظ و پایداری منابع تولید ،مهمترین جنبه مدیریت
راهبردی بخش کشاورزی بهشمار میرود که از این رو افزایش تولیدات کشاورزی

و بهبود امنیت غذایی به پشتوانه تولید داخلی ،جهتگیری اصلی دولت یازدهم و

دوازدهم بوده است .نتیجه این افزایش تولید ،از یک سو موجب بهبود امنیت غذایی
به پشتوانه تولید داخلی شده و از سوی دیگر ،در نتیجه افزایش بهرهوری ،زمینه

بهبود معیشت و درامد کشاورزان را فراهم کرده است .سازمانملل و بانک جهانی،

امنیت غذایی را «دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک

جسم سالم» میدانند؛ بنابراین با توجه به این تعریف ،دسترسی به غذا ،نخستین
ر تأثیر ریسکهای بسیاری همچون خشکسالی و سیل قرار
مرحله است که امروزه زی ِ
گرفته و در عمل ،دسترسی به غذا را دشوار ساخته است.

در میان انواع محصوالت کشاورزی ،گندم ،یکی از مهمترین محصوالت راهبردی زیر

در ایران ،سازوکار بیمه کشاورزی به شیوهای نظاممند میتواند بخش مهمی از

هکتار است و تولید کل آن در دنیا ،بیش از  500میلیون تن گزارش شده است .مصرف

هوشمند و با کمترین تکانه اقتصادی در تأمین امنیت غذایی ،مدیریت کرد .هماکنون

پوشش بیمه کشاورزی است .سطح زیر کشت گندم در جهان ،بیش از  250میلیون
سرانه گندم در جهان 130 ،کیلوگرم و در ایران 220 ،کیلوگرم است .برپایه گزارشهای

آماری ،سطح زیرکشت این گیاه در ایران ،بهتقریب 6/5 ،میلیون هکتار است؛ بنابراین

در کشور ما ،گندم بهعنوان اصلیترین منبع تغذیه مردم ،نقش ویژهای در الگوی
تغذیهای بازی میکند و با وجود تغییرات اساسی و ایجاد تنوع در خوراکیها ،همچنان

ماده اصلی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی است و بخش عمدهای از نیازهای انرژی و

پروتئین بدن افراد را تأمین میکند؛ بهگونهای که  36درصد از میزان کالری مردم و 40

درصد امنیت غذایی کشور را فراهم میسازد.

مدیریت ریسکهای مالی را بر عهده بگیرد و بحرانهای بزرگ اقتصادی را با این ابزار
بیش از نیمی از ورودی مالی صندوق بیمه کشاورزی از سوی دولت تأمین میشود؛

بنابراین نیاز ضروری بیمه کشاورزی تأمین سریع اعتبار حقبیمه سهم دولت است.

البته وجود تشکلهایی همچون «بنیاد توانمندسازی گندم» نیز میتواند همکاری الزم
را با صندوق بیمه کشاورزی در زمینه تأمین اعتبار برای فراگیر کردن بیمه گندم انجام
دهد و کشاورزان را به سوی افزایش تولید و جبران بخش مهمی از خسارتهای برامده

از سوانح طبیعی ،سوق دهد.

با توجه به نکتههای یادشده ،بیمه اجباری گندم باید با یک آموزش ترویجی از راه مراکز

گندم ،بهدلیل سازگاری گسترده کشت با شرایط مختلف آبوهوایی مختلف ،از جایگاه

ترویج کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی و با فرهنگسازی دقیق و شناسایی و تشویق

کشاورزی ،در چند دهه اخیر به سبب رشد جمعیت ،گندم به عنوان محصولی

نالمللی بهبود
بهعنوان یک متخصص گندم که دورههای تخصصی را در مرکز بی 

ویژهای برخوردار است و ضمن داشتن باالترین سطح زیرکشت در بین محصوالت

راهبردی و ابزاری کارکردی در روابط سیاسی و بینالمللی کشور ،برشمرده شده است.
هماکنون در جهان ،بیمه گندم به دو شیوه سنتی (طراحی و اجرا بر اساس عملکرد

انفرادی) و مدرن (طراحی و اجرا بر اساس پارامترهای آبوهوایی منطقه ،مانند
میزان بارندگی و دما) انجام میشود .از همین رو در این شرایط ،یکی از اصولیترین

کشاورزان پیشرو ،سودبخش باشد.

گندم و ذرت  International Maize and Wheat Improvement Centerبا نام اختصاری

( )CIMMYTدر قاره آمریکا گذراندهام و مدت  9سال هم افتخار کارگزاری بیمه زراعت را

با موفقیت و اشتیاق داشتهام ،به دولت و مجلس شورای اسالمی پیشنهاد میکنم:

بیمه اجباری و فراگیر گندم را تصویب و در قالب یک قانون همانند بیمه طیور در

و مؤثرترین ابزارهایی که میتواند کشاورزان را در برابر سوانح طبیعی به بهترین

کشور ،ضمن تأمین منابع مالی برای صندوق بیمه کشاورزی فراهم کنند .بیگمان در

فراگیرشدن بیمه گندم در زمان خسارتهای فاجعهبار مانند سیل ،توفان و خشکسالی،

مدیرعامل بانک کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در رسیدن به این هدف،

شیوه حمایت کند ،بیمه اجباری این محصول کشاورزی است .در واقع ،با اجباری و
امکان جبران  100درصدی خسارتها وجود خواهد داشت .بیمه اجباری گندم ،پیامدهایی

همچون تقویت منابع مالی دولت ،افزایش مشارکت کشاورزان ،کاهش مخاطرههای
اخالقی و بدگزینشی (انتخاب ناسازگار) در بیمه و حمایت بهتر صندوق در مناطق
خسارتدیده را به همراه خواهد داشت .اجباریکردن بیمه گندم نیز ،باید بهگونهای
* کارگزار پیشین بیمه کشاورزی و متخصص ژنتیک گندم از CIMMYT

این راه ،نقش توانمند و اثربخش وزیر جهاد کشاورزی ،وزیر امور اقتصادی و دارایی،
بسیار مهم است .برپایه تجربهام در سطوح اجرایی بیمه کشاورزی و کار در مناطق

روستایی و گذراندن دورههای تخصصی ،یقین دارم که صندوق بیمه کشاورزی ،توان
تخصصی و اجرایی این طرح بزرگ ملی را خواهد داشت.

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

مدیركل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماریهای دامی سازمان
توگوبا«پیامبیمهکشاورزی»مطرحکرد:
دامپزشکیکشوردرگف 

راهـکارهـایی بـرای کـاهش خطـرهـا
و خسـارتهای برامـده از ورود ُوحـوش و
دیگر آلودهکننـدههای زیستی به دامداریها
دکتر بهمن نقیبی ،مدیركل دفتر بهداشت و مبارزه
با بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی کشور،

هنگامی که اطالع مییابد ،تحریریه ماهنامه «پیام
بیمه کشاورزی» ،قصد دارد توصیههای فنی و

بهداشتی الزم برای کاهش مخاطرهها و خسارتهای
احتمالی به دامداریها را منتشر کند؛ با وجود

مشغلههای فراوان و پس از پایان ِساعتکاری ،با روییگشاده خبرنگار ماهنامه

را در ساختمان شماره دو این سازمان ،واقع در میدان فاطمی میپذیرد تا از این

فرصت بهره گیرد و نکتههایی مهم را که میتواند از احتمال رخدادن خسارتهای

برگرفته از عوامل خطر زیستی مختلف از جمله ورود جانوران وحشی یا در
یافتن دیگر آلودگیهای زیستی به دامداریها
«وحوش» و نیز راه
ِ
اصطالح رایج ُ

بکاهد ،یادآوری کند .با این حال ،خبرنگار ما نیز فرصت را غنیمت شمرد و با
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میرسد ،بهطورحتم سمپاشی کنند و این اقدام را نیز هر  2ماه یکبار استمرار دهند تا
فصل تکثیر ناقالن بیماری به پایان برسد .یادآوری میشود؛ ضدعفونی کردن ،افزون بر

استفاده از مواد ضدعفونیکننده ،دربردارنده مواردی همچون کودروبی و شعلهدادن

محل و مانند آن است و از مجموعه پروتکلهایی بهشمار میآید که بهطورحتم
داشتن یک برنامه **  SOPو عملیات
موردنظر سازمان دامپزشکی است .از همین رو،
ِ

ضدعفونی ویژه محل از برنامههای مهمی است که باید در دستورکار باشد .در این

زمینه ،دامداران میتوانند هم از دامپزشکان بخش خصوصی و هم از ادارههای کل و

شبکههای دامپزشکی دولتی ،کمک بگیرند.

اگر با وجود رعایت این نکتهها ،بازهم با مواردی از ایجاد بیماری رویارو شدند؛ توصیه

جدی ما به دامداران این است که بیماری را پنهان نکنند .متأسفانه گاهی این مورد
ِ
خود دامداران اقدام به امور درمانی میکنند! این اقدام آنها نیز به
روی میدهد و

این نتیجه میانجامد که مواد دارویی ،چه بسا در زمان منع و پرهیز دارو به کار رود

و از همین رو در شیر و گوشت وارد شود که از نظر بهداشت عمومی ،نادرست و
خطرناک است.

نکته دیگر اینکه گاهی دیده میشود؛ دام تلفشده را خودسرانه در یک چاله یا قنات

میاندازند که این کار ،هم انواع وحوش را به آنجا میکشاند و هم احتمال انتقال

بیماری عفونی را افزایش میدهد ،و هم میتواند منجر به پراکنش و گسترش یک

بیماری جدی در منطقه شود و گریبان خود دامدار و خانواده او را بگیرد.

انتظار بعدی این است که روز عملیات واکسیناسیون ،دامداران حتماً با اکیپهای

مایهکوبی دامپزشکی در زمینه نگهداری و مقیّدسازی دام همکاری کنند؛ چون اگر
واگیرشدن بیماری به
عملیات مایهکوبی و ایمنسازی موفق و کامل نباشد ،احتمال
ِ
کل دامها میرود.

با وجود اینکه بیشتر واکسنها رایگان است؛ ولی بههرحال به دلیل سیاستهای

توجه به اهمیت موضوع اجرایی شدن بیمه فراگیر و اجباری دام ،درهمان آغاز

سازمان دامپزشکی کشور و شرایط کمبود منابع مالی برای سازمان ،برخی واکسنها

«از آنجا که با طرح بیمه اجباری دام 60 ،درصد حقبیمه را دولت میدهد؛ در

دامداران میشود .در حالی که دامداران عزیز باید بپذیرند گاوی که  15تا  20میلیون

مصاحبه ،نظرکلی وی را در مورد این طرح جویا شد که وی نیز در پاسخ گفت:
نتیجه این طرح میتواند به کاهش تعرفه کمککند .از سویی ،تا کنون اینگونه

بود که چهبسا وقتی بهطور نمونه ،دامی با قیمتی به ارزش  15میلیون تومان

تلف میشد ،رقم خاصی در برابر آن به دامدار پرداخت نمیشد و همین نیز

قیمتدار هستند و متأسفانه گاهی در استفاده از آنها ،مقاومتهایی از سوی

تومان یا گوسفندی که  2تا  3میلیون تومان قیمت دارد ،این اقدام برای آنها نوعی

سرمایهگذاری است؛ نه هزینه کردن .در واقع چنانچه با این کار ،دامهای آنها به بیماری
موردنظر دچار شوند ،زیانهای هنگفتی به کل سرمایه آنها میخورد.

ِ
ایجاد یک بیماری به دامپزشکی میشد.
ندادن موارد مشکوک
موجب گزارش
ِ

در مورد دفن بهداشتی نیز بهترین کار این است که دامداران دو مطلب را در نظر

تا هم وقوع بیماری را گزارش دهد و هم اینکه با غرامت دریافتی از صندوق بیمه

صورت نبود این امکان ،از همکاران محیطزیست مشاوره بگیرند که ابعاد چاله تا حد

ولی اکنون این طرح با بیماریهای زیر پوشش بیمه آن ،به دامدار کمک میکند
کشاورزی ،دامداری خود را احیا کند».

از آنجا که این مطلب به شکل گفتوگو انجام گرفته بود ،ولی با توجه به

محدودیت فضای ماهنامه و ویژگی نگارشی این بخش ،رهنمودها و توصیههای

دکتر نقیبی را از چارچوب پرسش و پاسخ خارج کردهایم و نکتههای مهم توصیه
شده وی را برگزیده و بهطور فشرده به شرح زیر برای بهرهبرداری شما خوانندگان
عزیز ،منتشر کردهایم:

یکی از بزرگترین مسائلی که در کنترل بیماریها از اهمیت چشمگیری برخوردار

است و در واقع ،زیرساختی مهم بهشمار میرود؛ برخورداری محیط دامداری از

شرایطی است که امکان ضدعفونی کامل و سمپاشی مؤثر را داشته باشد.

استفاده از مصالح مناسب در حصارکشی اطراف دامداری ،یکی از موارد الزامی

بگیرند .ترجیح نخست آنکه اگر کوره الشهسوزی دارند از آن استفاده کنند؛ ولی در
مناسب رعایت شود که منابع آب زیرزمینی آلوده نشود و دیگر آنکه آهکپاشی صورت
پذیرد و اهمیت ضدعفونی کردن محل دفن الشه نیز درنظر گرفته شود.

در کنار توصیههای یادشده ،باید این نکته را هم افزود که در زمینه خرید نهادههای

دامی ،دامداران گرامی باید این نهادهها را از جای مطمئن خریداری کنند تا اَجرام و
دیگر عارضههای بیرونی وارد محیط دامداری نشود.

گاهی نیز دیده میشود که محلی در دامداریها ،پاتوق برخی افراد میشود؛ در حالی

که باید هر فرد در محوطه دامداری چکمه و لباس ضدعفونیشده را بپوشد.

یهای مشترک ،از انسان به دام انتقال مییابد؛ از همین
از آنجا که برخی بیمار 

رو توصیه میشود؛ کارگران دامداریها بهطورثابت استخدام شوند تا بتوانند اصول

فراگرفته شده را همواره و بخوبی کنترل کنند و بهطورحتم هر از چندگاهی نیز به
مراکز بهداشت برده شوند و کارت بهداشت داشته باشند.

تست ِ
ِ
سل و واکسیناسیون در واحدهای دامداری،
نکته دیگر اینکه در زمینه عملیات

است؛ زیرا ما گاهی با مقاومت دامدارانی روبهرو هستیم که اصرار میکنند به آنها

ِ
تست
متأسفانه گاهی فضای مناسبی برای ُمقَ یّد شدن دامها بهمنظور انجام عملیات

شود ،ریسک بزرگی برای آنها ایجاد میکند؛ زیرا در موارد بسیاری دیده شده است

بهداشت محیط دامداری میکند.

یک سال مهلت داده شود! ولی از این نکته غافل هستند که اگر اِرفاقی در این مورد
«وحوش» به دامداریهایی راه یافتهاند که در آن حصاری نبوده است و امکان نفوذ
ُ

داشتهاند .در این شرایط ،ایجاد بیماری حا ّدی مانند «هاری» ضمن اینکه موجب حذف

دام میشود ،بهدلیل آنکه بیماری مشترک است؛ انسانها و خانواده دامدار را نیز تهدید

میکند .بنابراین نخستین و مهمترین گام بهداشتی برای یک دامدا ِر مسئول ،ساختن
و ایمنکردن محیط استقرار دامهاست.

ِ
سل و واکسیناسیون وجود ندارد؛ در حالی که این کار نیز ،کمک درخور اهمیتی به

در پایان نیز توصیه میشود؛ دامداران به کسی که به عنوان مسئول امور بهداشتی

یا واکسیناتور به دامداری میآید؛ چکمه و دستکش بدهند ،زیرا با اینکه هزینه زیادی

ندارد ،داشتن آن میتواند از آمدن آلودگی از واحدهای دیگر به دامداری سالم
جلوگیری کند.

برای یک دامداری در فصلهای مختلف سال ،یکرشته برنامههای ضدعفونی طراحی

شده است .دامداران باید بهصورت ادواری این سموم و مواد ضدعفونی را بخرند تا

بهطور نمونه در اوایل اسفند هر سال که فصل ازدیاد ناقالن بیماریهای دام فرا
**  SOPیا ( )standard operating proceduresبه دستورعملهای اجرایی یا شیوههای عملیاتی استاندارد آزمایش میگویند که در هر آزمایشگاه برای انجام بهینه آزمایشها و جلوگیری از ایجاد خطا اجرا

میشود .این دستورعملها ،دربردارنده مواردی همچون :نام ،روش ،اصول و اهمیت بالینی آزمایش ،مشخصات نمونه ،مواد مورد نیاز ،روش اجرای آزمایش ،تعیین طیف نرمال مقادیر و مانند آنهاست و بخشی

جدانشدنی از برنامه تضمین کیفیت و مشخصکننده یکپارچگی آزمایشگاه بوده و باعث اطمینان به ثبات عملکرد و کاهش خطاها شده و بازتابی از راهبرد آزمایشگاه در زمینه کیفیت است [ح .ر .سردبیر].
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پیــام بیمــه کشــاورزی
شماره پنجم /سال 1398

صــدای آشنـــا

ِ
دست بهرهبرداران
ه کشاورزی» و رسیدن نسخههای چاپی و الکترونیکی آن به
پس از انتشار  5شماره از ماهنامه «پیام بیم 

ن گفتن از مشکلها
گرامی ،تعدادی پرشماری در تماسهای تلفنی و پیامهای نوشتاری خود به روشهای مختلف ،اقدام به سخ 
و خواستهها و پیشنهادهای خود و درد دل ،گالیه ،انتقاد و ارائه دیدگاههای مختلف به نشریه میکنند و اگرچه برخی از آن

موجه و منطقی و یا از نظر اجرایی ،مقدور نباشد؛ ولی بنا به نظر و توصیه قائممقام
گالیهها ،نقدها و خواستهها ،چهبسا
ّ

ل ماهنامه ،بازتاب یافتن دیدگاهها و انتقادها و شنیدن صدای معترضان ،حقّ ی است که
صندوق بیمهکشاورزی و مدیرمسئو 

باید برای مخاطبان نشریه و مشتریان صندوق بیمه قائل شد .در این شماره نیز بر پایه روند پیشین و با توجه به استقبال

مخاطبان گرامی که البته بخش عمدهای از پیامهای آنها دربردارنده گالیههای مشترک ،بویژه در زمینه خسارتهای سیلهای اخیر

در سه استان جنوبی کشور بود و همچنین درک و پذیرش برخی دیگر از گالیهها درباره انتشار با فاصله زیاد بین دو شماره از
ماهنامه ،بویژه بین شماره پیشین و شماره پیشرو که البته اشاره به دالیل آن ،بیرون از حوصله شما عزیزان است و امیدواریم

با تدبیرهای در دست اقدام ،بزودی روند منظم خود را باز یابد؛ ضمن یاداوری دوباره برای برقراری ارتباط با صندوق از راههای
ارتباطی نگاشتهشده در صفحه شناسنامه نشریه ،سه مورد از میان شمار زیاد پیامهای دریافتی (با دیدگاهی نزدیک به هم) ،به
همراه پاسخهای مقدماتی در سطح اختیارات و اطالعات تحریریه ماهنامه ،منتشر میشود:

اگرچــه هنــوز بــراورد دقیــقی از خســـارتهای

خسارتهایی اینچنین ،از عهده توان و مسئولیت

در حالی که هیـــچ شرکت بیمــه بازرگانی وارد این

اخیر] صورت نگرفته ،اما محصوالت جالیزی ،پیاز،

مسئله بیمه کردن محصوالت در روزهای پیش از

بخش فعال است ،تعهدات بیمه چشمگیر نیست.

واردشــده به بخش کشـــاورزی [بر اثــر سیالبهای
سیبزمینی و همچنین باغهای موز و نخلستانها،

تخریب شده و خسارت دیدهاند .بیش از  ۹۵درصد

کشاورزان در هرمزگان ،بیمه ندارند و نمیتوانند
انتظار داشته باشند از این طریق خسارتهای آنها
جبران شود .کشاورزان استان هرمزگان براساس
تجربه گذشته خود به بیمههای کشاورزی بیاعتماد

هستند .آنها شاهد این بودهاند که محصول خود

را بیمه کردهاند ،اما خسارتهای آنها جبران نشده و
همین مسئله انگیزه آنها را از بین برده است .اگر
بناست جبران خسارت اتفاق بیفتد ،اول باید دقیق
بدانیم کشاورزان چقدر خسارت دیدهاند .بعد از

این کار میتوان انتظارات را مبنی بر اینکه جبران

خسارت چطور اتفاق بیفتد ،بیان کرد .بعد از این
اتفاق و وضعیتی که در هرمزگان پیش آمده ،عرضه

محصوالت جالیزی در فصل زمستان کاهش مییابد

و در نتیجه این محصوالت گران میشوند.

صندوق بیمه بیرون است .از سویی به هر حال
رخدادن حوادث و سوانح ،همچون سیل و زلزله و

به همین دلیل برخی از باغــداران ترجیح میدهند

صندوق بیمه انجام شده است ،اما برخی به توجیه

تعهدات خود را بهدرستی انجام نمیدهد.

توفان ،تأکیدی است که همواره از سوی مسئوالن

آنچه در محافل غیررسمی میشنوند ،از بیمه

محصوالتشان پرهیز میکنند و این میشود که
اینک برای بازگشتن به چرخه تولید و فعالیت ،با

مشکل جدی روبهرو شدهاند.

ساکن گرگان هســتم و نمیتــوانم کــاری برای این
عزیزان کنم ،شرمنده هستم .دستکم نشریه شما

که خود را صدای کشــاورزان در انعکاس مشکلهای

بیمهای آنها میداند ،صدای این عزیزان را آن هم در
آستانه سال جدید به گوش آنها که باید ،برساند.

سمیه خواجه نصیری -گرگان

پیام بیمه کشاورزی :دوست بزرگــوار ،تحریریه

ماهنامه در حــد امکان و اختیارات ،خواسته شما را

حتی پیــش از انتشـــار و انتظار برای شنیدن آن،
به گوش مسئـــوالن رســـاند .البته مشخص است

که حجم خسارتها باالست و بخش عمده جبران

به مسئول مربوط در صنــدوق بیمــه ارجاع شده

با مهندس حمید طوقی ،مدیرکل امور عشایر
سیستان و بلوچستان گفتگوی کوتاهی کرد هایم

که اظهارات وی را در زیر میخوانید:

"ضمن ابراز تأسف از اینکه بیمه نکردن برخی

فقط در مورد یک بخش از پیامتان که گفته اید" :در
نمیدهد"؛ آیا گمان نمیکنید کملطفی کردهاید و

برپایه تعمیم افراطی امور نظر دادهاید؟ ما هم باور

داریم که مشکلهایی وجود دارد ،ولی همانطور که

محصوالت موجب این شده تا جمع زیادی از

مدیریت صندوق بیمهکشاورزی نیز همواره تأکید

مشکلهای جدی شده باشند .اما برای اطالع از

از سویی نیز انتظاراتمان از بیمه ،واقعبینانه باشد؟

 4هزار رأس دام تلف شدهاند و سیل و بارندگی در

حقبیمه دریافتی با غرامت پرداختی ،تناسب الزم

هموطنان ما در استانهای سیلزده ،امروز گرفتار

*****************

ما از عشایر این استان است و به عنوان فردی که

پیام بیمه کشاورزی :جناب عباسی ،پیام شما

هرصورت صندوق تعهدات خود را بهدرستی انجام

عزیزان ،در مورد موضوع مطرح شده ازسوی شما

جنوب این استان ،بیش از  ۲۹میلیارد تومان به

واقعاً این مردم استان سیستان و بلوچستان

مهدی عباسی -رئیس شورای ملی زیتون ایران

به هرروی ضمن ابراز همدردی و همدلی با این

محمــد قاســمی -دبیــر نظام صــنفی کشــــاورزی

چرا نباید فریادرسی داشته باشند؟! یکی از بستگان

باغهای خود را بیمه نکنند ،زیرا در هر صورت صندوق

است تا پاسخ مقتضی و رسمی به آن داده شود؛ اما

وضعیت رخداده باید عرض کنم که در سیالب اخیر،

هرمزگان

حوزه نشده و تنها صنــدوق بیمه کشاورزی در این

عشایر منطقه خسارت وارد کرده است .با توجه به
اینکه بیشتر لولههای انتقال آب مناطق عشایری
در مجاورت رودخانهها و مسیلهاست۲۰۰ ،هزار متر

دارد؛ همگی با هم باید بهرفع مشکل اقدام کنیم و
چرا که خود هم نیک میدانید ،باید بین میزان
برقرار باشد که این موضوع در ایران برقرار نیست .با
این همه ،در صورت رخدادن خسارت که در کشور ما

ضریب خطرش هم بسیار باالست ،به گواه آنها که
دچار خسارت شدند و غرامتشان را گرفتند ،بازهم

لوله انتقال آب نیز در این منطقه از بین رفته است.

امکان فعالیت دوباره برای آنها فراهم شده است.

بلوچستان ،کرمان و هرمزگان را تحت تأثیر قرار داد،

میکوشد در شمــاره آینده نشریه ،نتایج و جزئیات

استان دیگر نشان میدهد .امید است با همکاری و

بیمهکشـــاورزی و طـــرح دفتــر زیتون وزارت جهاد

سامانه بارشی سیلآسایی که استانهای سیستان و
وضعیت سیستان و بلوچستان را بسیار بدتر از 2

حمایت همه مسئوالن کشوری ،مشکلهای موجود

بهسرعت برطرف شود".

*****************

بیمهنــامه کشـــاورزی باغـــها در اوایل کــــار ،مـــورد

استقبال باغـــداران بویژه فعـــاالن صنعــت زیتــون

قرارگرفت؛ اما به مــرور زمان با کاهش تعهدات این

صندوق ،متقاضیان بیمه به  50درصد کاهش یافت.

با این همه ،تحریریه ماهنامه پیام بیمهکشاورزی

تفاهــمنامه بین شـــورای ملی زیتـــون ،صنـــدوق
کشاورزی را پیگیری کند و به بحث بگذارد.
*****************

با سپاس از همه این عزیزان و پوزش از دیگر عزیزانی

که فضای الزم برای انتشار پیامشان فراهم نشد

گشت و گذاری در قلمرو بیمه و کشاورزی ایران
مهمترین خبرها و رویدادهای حوزه بیمه و کشاورزی کشور
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ش�ین فرزند همکارمان ناتمام ماند!؟!
رؤیاهای ی

پیامبیمهکشاورزی :اگر سرزمین فرازمند «دماوند» ازدیرباز در فرهنگ ایرانزمین،
نماد و نشان پایداری ،استواری و سرفرازی بهشمار میآید و به شیوههای گوناگون

از آن به عنوان نمادی ملّی یاد شده است و میوه سیب آن نیز شهرتی جهانی دارد؛

سفری که این بار آلما و همسفرانش را بینیاز از

سیب است) نیز ،همچون نماد شیرین و نشان درخشان دیگری از این سرزمین و

ساخته بود؛ زیرا این پروازی مستقیم و میانبر به

ریاضی ،ثبت شده است .نامی که دیگر نه تنها به خانواده و مردمان دماوند ،بلکه به

این ما و دیگر دوستداران بیشمار او هستیم که به

گویش ترکیآذری به معنای
از  18دیماه  98خورشیدی ،نام " آلما" اوالدی ( آلما به
ِ

فراتر از آن در فهرست نامهای ماندگار کشورمان ایرانزمین ،بویژه در زمینه علوم
همه ایرانیان تعلق دارد.

زندهیاد «دکتر آلما اوالدی» ،فرزند نخبه همکار ارزشمندمان در ستاد صندوق بیمه کشاورزی ،مهندس

مسعود اوالدی و همسر گرامی ایشان -بانو باقری ،در ادامه راه پیشرفت شگرف و خیرهکنندهاش از ایران
تا کانادا ،این بار به دست تقدیری تلخ برفراز خاک کشورش ،در پرواز شوم شماره  ۷۵۲خطوط هواپیمایی

اوکراین ،از همراهی با کاروان خاکیان بازماند و رو به سوی آسمان بال گشود و شوربختانه دیگر به سوی ما

باز نگشت تا بدینسان ،آن گوهر ناب ایرانی در سرآغاز جوانی در  ۲۷سالگی ،روی در نقاب خاک کشد و رؤیاهای

شیرین وی ناتمام بماند و پدر و مادر و خانوادهاش را در حسرت و افسوسی ناگفتنی و ابدی فروکشاند و

میلیونها تن از هممیهنان بهتزدهاش را سوگوار این جدایی زودهنگام سازد! سوگوارانی که تنها بخشی

از آنها میتوانستند در آن عصر دلگیر آدینه  ۲۷دیماه  98خورشیدی ،در مسجد پیامبر اکرم سیدخندان

تهران ،در مراسم یادبودش گردهم آیند تا آن مکان ارجمند ،شاهد حضور پرشمار هزاران ایرانی اندوهگین

بهعنوان نمایندگان آن جمعیت دهها میلیونی سوگوار باشد .سوگواران گریانی که قلبشان از اندوهی بزرگ

مچاله شده بود و بسیاری از آنها در آن ازدحام جمعیت ،ایستاده اشک میریختند!

مدرسان آلمای نازنین ایران ،در سخنانی با
و چقدر افسوسبرانگیزو غبطهآمیز بود ،آنگاه که دو تن از
ّ
صدای لرزان و گریان ،از نیکمنشی ،نیکاندیشی و نیکخویی مثالزدنی وی و خاطر ِ
ات خوش دوران تحصیل

ِ
رسمهای زیبایش در درس هندسه میگفتند.
ترسیم درست مسیر زندگیش ،همچون
آلما در ایران و
ِ

بیگمان افسوس و دریغ فراوان امروز ما از این رخداد شوم ،نه برای آلمای آسمانی ،بلکه برای میلیونها

ایرانی و چهبسا همه جهان است؛ بویژه آنگاه که بدانیم آن دختر نخبه و شایسته ایرانی ،در حال آمادهسازی
پروژهای در زمینه بهکارگیری علوم پیشرفته ریاضی برای رویارویی با چالشهای گسترده زیستمحیطی بود!

همانی که به گفته دبیر هندسه و مشاور پیشین آلما در دبیرستان ( آقای قشالقی) ،با وجود توفیق در

حل کردن درست و سریع و زیبای مسائل هندسه (که عالقه اصلی و بعدها ،تخصص وی شد) ،هیچگاه آن

محصول
آلمای شیرین،
را به ُر ِخ دبیر و همکالسیهایش نکشید تا این رفتار بزرگوارانه او نشاندهد که این
ِ
ِ
درخت پربار ازدواج و تربیت درست پدر و مادری است که عشق به مردم و تالش برای رسیدن به رؤیاهای زندگی
را به وی آموختند .همان دانشآموز شیفته دانش که در کریدور دبیرستان ،چهارزانو بر زمین مینشست و
همچون منش و اخالقش که خاکی بود ،خاکی میشد؛ ولی حل کردن مسائل هندسه خود را به بعد موکول
نمیکرد!

و چه سوزوگدازی داشت سخنان خودمانی ولی اندوهناک دکتر علیرضا شیرازی ،دیگر دبیر پیشین آلما

در دوران تحصیل؛ وقتی که از راهحلهای زیبا و غافلگیرکننده آلما و غو ِر عمیق او در حل مسائل ریاضی و از
روح بزرگ آلما سخن میگفت که هر آنچه آموخته بود ،متواضعانه به دوستانش نثار میکرد .وی خطاب

به شاگرد پیشین و فقید خود در جمع سوگواران گریانش ،برای نخستین بار اعتراف کرد که در درازای دوران

تحصیل آلما ،از او درسها آموخته است .از خداحافظی شورانگیز آلما برای ادامه تحصیالت تکمیلی خود

در مقطع دکتری ریاضی در دانشگاه اتاوا گفت و از کامیابی وی در اجازه تدریس برای دانشجویان مقطع

لیسانس در آن دانشگاه معتبر و احساس خشنودی و رضایتمندی از ابراز شگفتی دانشجویان و استادان
دانشگاه اتاوا از اینکه هم بر درس تخصصیاش مسلط بوده و هم به زبان انگلیسی! دانشجویی قدرشناس

ر بیمار استادش را فراموش کند و با تمام
که فاصله زیاد جغرافیایی نیز باعث نشد تا حتی رنج و درد همس ِ
توان به جستجوی و یافتن داروهای او اقدام کرد.

و همچنان از نیکیهای دیگرش گفت و گفت تا آنجا که رسید به خاطره گفتگوی واپسین خود با آلما،

پیش از آن بامداد تلخی که یک اشتباه مهلک ،آن وجود نازنین را همراه با پرندهای آهنین و پروازی سنگین،

ِ
پرشمارش برای ابد از ِ
ِ
دماوند سربلند تا آرامگاه خاکیاش در
مام میهن و از فرا ِز
بام
از جمع دوستداران
ُ
آرامستان شهر دماوند ،پراند و به سفری جاودانی رهسپار کرد!

دعای بدرقه و آرزوی توفیق و کامیابی بدرقهکنندگان

سوی مقصد نهایی کمال و کامیابی شد و اکنون
دعای آن فرشته خوشقلب و مهربان ،نزد خداوند
یکتا ،نیاز داریم.

« نامش ،نامی و یادش گرامی باد»...
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پیــام بیمــه کشــاورزی
شماره پنجم /سال 1398

