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سال 98صندوق بیمه کشاورزی بررسی میکند
«سبزینه» نظر بهارستانیها را درباره بودجه        

سبزینه ملیحه محمودخواه

بهارستان پیگیر افزایش بودجه صندوق باشد

بحث اشتغال و سكونت  25درصدي در مناطق روستايي انتظار است در بحث بودجه صندوق بیمه
هم همين ميزان تخصيص پيدا كند .يكي از اصليترين داليل بروز نابهسامانيها و مشكالت در بحث
كشاورزي همين تخصيص بودجه به مناطق روستايي و كشاورزي است كه اميد است با اليحهاي كه
وزارت جهاد كشاورزي به دولت پيشنهاد ميدهد ،اين مسأله نيز سامان پيدا كند.

حوادث و رخدادهايی مانند سيل ،زلزله و خشكسالي وقایعی نيست كه بتوان آنها را با وجود
هر امكاناتي كنترل كرد و در طول تاريخ نيز اين حوادث آسيبهاي زيادي را به بشر وارد
كردهاست .بررسيها نشان ميدهد كه در  ۵۰سال گذشته حوادث طبيعي بيش از دوهزار
و  800ميليارد دالر خسارت وارد كرده و نكته اينجاست كه در  ۲۰سال گذشته بيش از
 ۷۰هزار فاجعه در جهان رخداده است .در اين حوادث بيش از يكميليون نفر نيز جان خود
را از دستدادهاند .با نگاهي به وضعيت بالياي طبيعي در كشور بايد گفت كشور ما همواره در
معرض سوانح طبيعي مانند زلزله و سيل قرار دارد و تغييرات اقليمي در چند سال گذشته
خشكساليهاي زيادي را بهوجود آورده است .در این میان بيشك بيمه مؤثرترين راهكار
براي مديريت تبعات بالياي طبيعي بهشمار ميآيد كه يكي از كاربردهاي وسيع آن در حوزه
كشاورزي است كه بهدليل گستردگي و شدت آسيبپذيري این بخش از حوادث طبيعي،
ضرورت مديريت و حمايت دولتي از بیمه کشاورزی ضروري به نظر ميرسد.
كمبود اعتبارات صندوق بیمه از اطمينان كشاورز نسبت به این صندوق میکاهد
بودجه سال  98صندوق بیمه کشاورزی همانند سال گذشته یکهزار میلیارد تومان در نظر
گرفته شده است که به نظر کارشناسان این مبلغ برای مدیریت ریسک بخش کشاورزی کافی
نیست ،ضمن اینکه برای آن باید ریف بودجه مستقل درنظر گرفته شود .در همین راستا نماينده
مردم مهاباد در مجلس شوراي اسالمي با بیان اینکه باید در برنامه بودجه ردیف مستقلی برای
بیمه محصوالت کشاورزی در نظر گرفته شود ،میگوید :اين موضوع درخواست زيادي نيست؛
زيرا در برنامه ششم توسعه نيز اين موضوع مطرحشده و براي بيمه محصوالت كشاورزي ردیف
مستقلي تعريفشده است .بودجه بخش كشاورزي وقتي ميتواند تأثيرگذار باشد كه براساس
قوانين باالدستي تعيين شود و يكي از قوانين مهمي كه در كشور وجود دارد ،قانون برنامه ششم
توسعه است .اين مقام مسئول با بيان اينكه دولت بايد قوانين سال را براساس برنامه پنجساله
ششم توسعه تنظيم كند ،ادامه میدهد :بودجهاي كه امسال براي كشاورزي بست ه شده ،يك
مشكل بزرگ دارد و آنهم همراه نبودن آن با برنامه ششم توسعه است .بايد گفت ماجراي بيمه
محصوالتكشاورزينيزازاينقاعدهمستثنینيست.محمودزادهدرادامهتصريحميكند:موضوع
تخصيص رديف مستقل در بودجه براي بيمه كشاورزي بسيار حائز اهميت است .در قانون برنامه
ششم توسعه اين موضوع مطرحشده و نبايد بودجهای كه براي بیمه کشاورزی در نظر گرفته
ميشود ،از سال گذشته كمتر باشد .نماينده مردم مهاباد در مجلس شوراي اسالمي در ادامه عنوان
ميكند :اگر بخواهيم ۱۰۰درصد اراضي كشاورزي را بيمه كنيم ،به چهارهزار ميليارد تومان بودجه
نياز داریم .محمودزاده در ادامه اظهار ميكند :براساس قانون پنجم و ششم توسعه صندوق بيمه
بايد حداقل  ۵۰درصد محصوالت كشاورزي كشور را زیرپوشش قرار دهد که براي تحقق اين مهم
بايد دوهزار ميليارد تومان سرمايه داشته باشد .این مقام مسئول با اشاره به اينكه طبق آييننامه
صندوق بيمه در صورت بيمهشدن محصوالت كشاورزي ۳۰ ،درصد از حق بيمه توسط كشاورز
و  ۷۰درصد آن را دولت پرداخت میكند ،ادامه ميدهد :براي اين منظور بايد چهارهزار ميليارد
تومان اعتبار دولتي در نظر گرفته شود كه اين رقم تاکنون تأمين نشده است .محمودزاده با اشاره
به اينكه در سالهاي گذشته تا يكهزار و  ۴۰۰ميليارد تومان اعتبار پوشش  ۲۵درصدي اراضي
و محصوالت كشاورزي بين  ۱۰تا  ۲۰درصد بوده؛ اما اين ميزان در سال جاري  ۷۰درصد شده
است ،ادامه ميدهد :تأمین  ۱۰۰درصدي اعتبار صندوق بيمه كشاورزي سبب ميشود در صورت
وقوع حادثه تمام خسارت به كشاورز پرداخت شود؛ بههمين دليل براي حفظ چرخه توليد بايد
اعتباراتصندوقبيمهتأمينوتقويتشود.عضوکمیسیونكشاورزي،آبومنابعطبيعيمجلس
در ادامه خاطرنشان ميكند :خسارت باغها در غرب كشور در بهار امسال بهدليل بارندگيها بيش
از  ۱۱هزار ميليارد تومان بوده كه دولت هيچ مبلغی را برای جبران خسارت پرداخت نكرده است.
اعتبارات كم صندوق سبب شده اين نهاد نتواند عملكرد مناسبي داشته باشد .اين درحالي است
كه بهدليل تغييرات اقليمي همواره محصوالت كشاورزي در معرض تهديد قرار دارند .وي با گاليه
از اينكه كمبود اعتبارات ،اطمينان كشاورز را نسبت به صندوق بيمه محصوالت كشاورزي كاهش
داده ،ادامه ميدهد :در كشورهاي پيشرفته محصوالت كشاورزي زیرپوشش بيمه قرار دارد ،این
درحالی است که در کشور ما تنها یکهزار ميليارد تومان را ميتوان از پول نهادهها به كشاورز داد؛

تقويت صندوق بيمه كشاورزي بسيار بااهميت است
محمدمهدي برومندي ،نماينده مردم مرودشت در مجلس شوراي اسالمي ،نيز به «سبزينه»
ميگويد:نهادهايبيمهدردنياباسياستهاياقتصادكالنهمراستاميشوندوباعملبهتعهدات
خود سبب ميشوند كه شرايط براي افراد زيانديده قابل گذر باشد .در بحث بيمه كشاورزي نيز
تزريق اعتبارات دولتي سبب ميشود كه اين بيم ه از حمايتهاي خوبي برخوردار باشد .برومندي
با اشاره به اينكه تقويت صندوق بيمه كشاورزي بسيار اهميت دارد ،ادامه ميدهد :تأمين بودجه
مورد نیاز صندوق بيمه ميتواند موضوعاتي مانند تأمين غذا ،امنيت غذايي ،حفظ اشتغال و ادامه
راه توليد را درپي داشته باشد؛ لذا از طریق کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیر افزایش سقف
اعتبارات صندوق بیمه کشاورزی و نیز تخصیص بهموقع اعتبارات آن هستیم.

بههمين دليل نميتوان خسارت كلي را كه به كشاورز وارد شده ،محاسبه و به او پرداخت كرد.
محمودزاده با اظهار تأسف از اینکه  ۷۵درصد از اراضي محصوالت كشاورزي زیرپوشش بيمه قرار
ندارد ،ادامه ميدهد :اعتبار یکهزار ميليارد توماني صندوق بیمه کشاورزی نميتواند جوابگوي
خسارتهايي باشد كه شرايط اقليمي به كشاورزان وارد ميكند.
مجلس تالش ميكند
سهم اعتبارات صندوق بيمه كشاورزي را افزايش دهد
عليابراهيمي،نمايندهمردمشازنددرمجلسشوراياسالمي،نيزدربارهبيمهمحصوالتكشاورزي
به «سبزينه» ميگويد :امسال كشاورزان در حدود  10هزار ميليارد تومان ضرر كردند كه اگر بيمه
ت را جبران كنند .وي با اشاره به اينكه مجلس
پشتوانه آنها بود ،ميتوانستند بسياري از اين خسارا 
تالش ميكند سهم اعتبارات صندوق بيمه محصوالت كشاورزي را افزايش دهد ،در ادامه ميگويد:
اين رقم پايين باعث شده تا اين صندوق نتواند عملكرد مناسبي داشته باشد .خطرات بسیاری
در بخش كشاورزي بهدليل اقليمهاي مختلف وجود دارد كه همواره محصوالت زراعي و باغي را
تهديد ميكند .وي با اشاره به اينكه درصورتيكه اين بخش فعال نشود ،بايد منتظر اين باشيم كه
كشاورزان توليد را رها كرده تا كمتر دچار زیان شوند ،ادامه ميدهد :تقويت بيمه ميتواند تقويت
توليد را بههمراه داشته باشد و اين موضوعي است كه در دوره تحريمها براي ما بسيار اهميت دارد.
يافزايد 75 :درصد از اراضي محصوالت كشاورزي كشور تحتپوشش بيمه
ابراهيمي در ادامه م 
محصوالت كشاورزي قرار ندارند؛ لذا بايد براي تقويت بیمه محصوالت کشاورزی كاري انجام داد.
بيمه فعاليتهاي اقتصادي كشاورزي را توجيه ميكند
نماينده دزفول معتقد است حمايت دولت از كشاورز موجب ميشود در توليد گندم خودكفا شويم
و ارز از كشور خارج نشود .عباس پاپيزاده ،عضو كميسيون كشاورزي مجلس ،درباره افزايش
بودجه صندوق بيمه كشاورزي میگوید :صندوق بيمه كشاورزي بايد رديف بودجهاي مستقل
داشته باشد كه متأسفانه ندارد .وی با بيان اينكه به اين صندوق توجه الزم نميشود ،میگوید:
نداشتن رديف بودج ه مستقل يكي از معضالت اين صندوق است .همين ميزان عددي هم كه
اختصاص پيدا ميكند ،پس از آمدن اليحه بودجه به مجلس است كه از سوي نمايندگان مجلس
در كميسيون تلفيق يا در صحن لحاظ ميشود .پاپيزاده تصريح میکند :از آنجاييكه مجلس
نميتواند بار مالي اضافهاي بر دوش دولت ايجاد كند ،بهناچار از محل  10و  12قانون مديريت

بحران به صندوق بيمه محصوالت كشاورزي كمك ميکند .وی بيان ميكند :محل 10و 12قانون
مديريت بحران بيان ميكند که دولت در هرجا خود میداند ،هزينه كند .یکهزار ميليارد توماني را
هم كه اول سال برای صندوق بیمه کشاورزی در بودجه لحاظ ميشود ،دولت تخصيص نميدهد.
عضوكميسيونكشاورزيمجلستصريحمیکند:انتظارداريمدولتبرايصندوقبیمهکشاورزی
رديف بودجه مستقلي تعريف كند و تخصيص را  100درصد قرار دهد .پاپيزاده خاطرنشان
میکند :با توجه به اينكه امنيت غذايي براي ما در شرايط تحريم از اهميت بااليي برخوردار است،
خروج ارز براي واردات مواد غذايي ظلم به كشور است .او تأكيد میکند :بايد به كشاورزان اطمينان
دهيم كه با كمك دولت كمترين آسيب را از نوسانات ،تنشها و ريسكهاي موجود خواهند ديد.
عضو كميسيون كشاورزي تصريح میکند :يكي از راههايي كه ميتواند اين ريسكها را كمتر
كند ،بيمه است .بيمه فعاليتهاي اقتصادي كشاورزي را توجيه ميكند .وی با بيان اينكه وقوع
يك بالي طبيعي موجب ورشكستگي كشاورز ميشود ،میگوید :كشاورز كل دارايياش را بهكار
ميگيرد و اگر از جانب دولت حمايت نشود ،جرأت نميكند كشاورزي كند .دولت بايد كشاورز
را حمايت كند تا بتواند خود را بيمه كند .از سويي با توزيع يارانه بايد به توليدكننده كمك كرد تا
از ضرر و زيان در امان بماند .عضو كميسيون كشاورزي مجلس تصريح میکند :حمايت دولت از
كشاورز موجب ميشود در توليد گندم خودكفا شويم و ارز از كشور خارج نشود .وی با اشاره به
خروج  12تا  15ميليارد دالري ارز از كشور در سال براي خريد انواع مواد غذايي خارجي میگوید:
از آنجاييكه ارز در حال حاضر در سامانه ارزي نيما هشتهزار تومان است ،ساالنه چيزي بالغبر
 100هزار ميليارد تومان پول از كشور خارج ميشود .پاپيزاده علت تمايل نداشتن كشاورزان به
بيمه كشاورزي را تجربه ناخوشايند چند سال گذشته اعالم میکند و میگوید :کشاورزان اعتقاد
دارند عضويت در صندوق بيمه كشاورزي براي كشاورزان سودي ندارد و همين امر موجب شده
است كه عدهاي از بیمه باغها ،مزارع و محصوالت انصراف دهند؛ چراكه نهتنها خسارت وارده جبران
نميشود؛ بلكه حق بيمهاي را هم كه دادهاند نميتوانند دريافت كنند .اگر دولت به تعهداتش عمل
كند ،همه كشاورزان به عضويت در صندوق بيمه كشاورزي تمايل خواهند داشت.
دولت بودجه صندوق بيمه كشاورزي را افزايش دهد
عليوقفچي،نمايندهزنجاندرمجلسشورایاسالمی،نیزمیگوید:بودجهصندوقبيمهكشاورزي
پايين است و دولت باید در قالب اليحه آن را به مجلس ارائه دهد تا مورد بررسي قرار گيرد .وقفچي
درباره افزايش اعتبارات تخصيصداده شده به صندوق بيمه كشاورزي تصریح میکند :با توجه به

كشاورزان بهدليل سرمازدگي خسارت بسیاری ديدند
ابوالفضل حسنبيگي ،نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسالمي ،نيز در گفتوگو با خبرنگار
«سبزينه» ميگويد :امسال كشاورزان بهدليل سرمازدگي خسارت بسیاری ديدند و بههمين دليل
مجبورند كشت گلخانهاي را افزايش دهند .وي در ادامه خاطرنشان ميكند :بيش از  18استان
بهدلیل این سرمازدگی دچار خسارت شدند و اين موضوع بهقدري حاد بود كه دولت براي كمك
به كشاورزان خسارتديده بالغبر چهارهزار ميليارد تومان در قالب تسهيالت بانكي اختصاص داد تا
بخشي از مشكالت اين كشاورزان كه محصوالت خود را از دست دادند ،برطرف شود .حسنبيگي
میگوید :مشكل اصلي براي اين موضوع اين است كه بسياري از باغداران زمينهاي خود را بيمه
نكردهاند و بايد فرهنگ بيمه در بين كشاورزان و باغداران نهادينه شود و راه آن نيز اين است كه
جلسات زيادي از طرف دولت و اداره بيمه براي كشاورزان برگزار شود تا آنها با شرايط اين نهاد
حمايتي بيشتر آشنا شوند .وی بااشاره به اعتبارات صندوق بیمه کشاورزی در بودجه 98میگوید:
افزایش سقف اعتبارات این صندوق و نیز تخصیص بهموقع اعتبارات سبب میشود صندوق بیمه
کشاورزی عملکرد باالتری بههنگام بروز خسارات داشته باشد و از کشاورزان بهموقع حمایت کند
که این مهم خود سبب ترویج فرهنگ بیمه در بین کشاورزان کشور میشود.
رقم یکهزار ميليارد تومان براي صندوق بيمه كشاورزي بسيار ناچيز است
عضو هيئترئيسه كميسيون كشاورزي ،آب ،منابع طبيعي و محيطزيست مجلس شوراي
اسالمي ،گفت :رقم یکهزار ميليارد تومان مدنظر براي صندوق بيمه محصوالت كشاورزي بسيار
ناچيز است و بايد افزايش پيدا كند .به گزارش «سبزینه» به نقل از خانه ملت ،علی اکبری درباره
ميزان بودجه در نظر گرفتهشده براي بيمه محصوالت كشاورزي ،گفت :تاكنون يكهزار ميليارد
تومان براي صندوق بيمه محصوالت كشاورزي در نظر گرفته شده است كه بايد در كميسيون
كشاورزي و تلفيق اليحه بودجه  ۹۸بيشتر بررسي شود .اين نماينده مردم در مجلس شوراي
اسالمي با اشاره به اينكه متأسفانه  ۸۰درصد انواع اتفاقاتي كه در دنيا بهعنوان حوادث غيرمترقبه
تلقي ميشود در كشور ما رخ ميدهد ،ادامه داد :تالش خود را در كميسيون كشاورزي ،آب،
منابع طبيعي و محيطزيست و كميسيون تلفيق انجام ميدهيم تا بتوانيم تغييراتي در رقم اعتبار
صندوق بيمه محصوالت كشاورزي در سال  ۹۸ايجاد كنيم .اكبري درباره اينكه سال گذشته نيز
رقم یکهزار ميليارد تومان براي صندوق بيمه محصوالت كشاورزي مصوب شد ،گفت :اشكالي كه
وجود دارد اين است كه صندوق بيمه محصوالت كشاورزي رديف مستقلي ندارد و در مجموعه
اعتبارات حوادث بحراني قرار ميگيرد ،از سوي ديگر با توجه به بروز حوادثي مانند سيل و زلزله
اينگونه حوادث در فوريت قرار ميگيرند و زمانيكه بايد حقوق كشاورزان خسارتديده پرداخت
شود اعتباري در اختيار نيست .اکبری در پايان ،خاطرنشان كرد :بايد تالش كنيم تا رديف بودجهاي
صندوق بيمه محصوالت كشاورزي مستقل شود ،با استقالل اين صندوق اعتبار در نظر گرفتهشده
تقسيم نميشود و ميزان بودجه مصوب تماماً در اختيار صندوق بيمه محصوالت كشاورزي برای
پرداخت خسارت كشاورزان خسارتديده حوادث غيرمترقبه هزينه ميشود.
w w w . s a b z i n e h . o r g

سبزینه را آنالین
ببینید و بخوانید

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به
کالسه پرونده  1،97،422 :شعبه :اول
وقت رسیدگی 97/11/23:ساعت11 :
خواهان:پری شریفی با وکالت امین خانجانی
خوانده :اعظم رستمی فرزند محمد
خواسته:مطالبه مبلغ  180/000/000ریال موضوع یک فقره چک به شماره
 3307 ، 891009بانک تجارت به تاریخ  97/7/10مزید بر جمیع خسارات
وهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه
خواهان دادخواستی به خواسته فوق تسلیم شورای حل اختالف دادگستری اسالم
آبادغرب نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول ارجاع وبتاریخ باال وقت رسیدگی
تعیین شده وبعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور
رئیس شعبه وبه تجویز قانون اصالح ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده ضمن مراجعه به
شورا واعالم نشانی کامل خودنسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت
مقرر فوق جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.ضمنا چنانچه بعدا ابالغی به وسیله
آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.

مدیردفترشعبهاولشورایحلاختالفدادگستریشهرستاناسالمآبادغرب

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده2/۶۷۵/97 :
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان :عبداهلل حسن زاده فرزند عثمان به نشانی :جوانرود خ
امام شافعی کوی وحدت ۱۳
خواندگان_۱ :حبیب کرمی  _۲سیدعلی جمشیدی _۳خانم گل
قید محمدی شیخ محمد لو _۴محمد غضنفری
خواهان فوق دادخواستی با خواسته تنظیم و انتقال
یکدستگاه خودروی سواری پیکان مدل  ۸۰به شماره پالک
۲۹ایران۹۸۹ل۳۵بطرفیت خوانده تقدیم که به این شعبه
ارجاع شده است و برای تاریخ 1397/11/23ساعت  ۹وقت
رسیدگی تعیین شده است لذا بعلت مجهول المکان بودن
خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ میشود در وقت مقرر
برای رسیدگی حاضر شود.نامبرده میتواند تا روز جلسه به این
شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
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