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بانک ،بورس و بیمه

شنبه  10خرداد  7 1399شوال  30 1441می  2020سال پنجم شماره 1142

اخبار
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم:

مردم وارد معامالت کاذب ارز نشوند

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس دهم گفت :اگ��ر خریدوفروشهای
کاذب ارز و داللی در این بازار وجود نداش��ته باش��د ،بهطور حتم ارز در
مدار عرضه و تقاضای واقعی قیمت خود را پیدا خواهد کرد.
بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از ایبِنا ،ش��هاب نادری با اشاره به نوسانات
و تالط��م قیم��ت ارز در ماههای اخیر گفت :متأس��فانه م��ردم از تجربه
س��الهای قبل در حوزه س��رمایهگذاری ارزی استفاده نمیکنند و این
خود عامل متضرر شدن آنهاست .نماینده مردم پاوه در مجلس دهم با
تأکید بر اینکه حباب نرخ ارز به بیشترین حالت ممکن رس��یده است،
افزود :متأس��فانه خریدوفروشهای کاذب در حبابی شدن نرخ ارز تأثیر
بس��یاری داشته اس��ت .وی با بیان اینکه بهزودی نرخ ارز به قیمتهای
قبل بازخواهد گش��ت ،تصریح کرد :خوشبختانه بانک مرکزی در حوزه
ارزی برنامههای مشخصی داشته ومیتواند نوسانات بازار را با تدبیرهای
الزم به حداقل ممکن برساند .این نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید
بر اینکه دستگیری سلطان سکه و برخورد با چنین تخلفاتی زمینهساز
واقعی ش��دن نرخ ارز اس��ت ،گفت :مردم نباید گول حباب نرخها در این
بازار را بخورند ،زیرا همانطور که دالیل اقتصادی واقعی در رشد قیمت
ارز موث��ر نبوده نرخها نیز به یکباره ریزش خواه��د کرد .نادری با بیان
اینکه نرخ ارز باید بهگونهای باش��د که ب��رای واردکننده و تولیدکننده
صرفه داشته باشد ،افزود :اگر خریدوفروشهای کاذب ارز و داللی در این
بازار وجود نداشته باشد ،بهطور حتم قیمت ارز در مدار عرضه و تقاضای
واقع��ی قیمت خود را پیدا خواه��د کرد .وی با تأکید بر اینکه مهمترین
وظیفه بانک مرکزی مقابله با داللی در بازار ارز باید باشد ،تصریح کرد :اگر
این مهم محقق شود بهطور حتم عرضه و تقاضای منطقی قیمت واقعی
ارز را استخراج خواهد کرد .عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم یادآور
ش��د :مردم باید با توجه به توصیههای بانک مرکزی وارد س��فتهبازی و
داللی نشوند تا به این ترتیب سرمایههای آنها نیز محفوظ بماند.

در پی نارضایتی سهامداران از ناهماهنگی بانکها برای فروش وکالتی سهام عدالت مطرح شد

تمدید مهلت انتخاب روش آزادسازی
سهام عدالت تا  15خرداد

مشتریان عملیات پرداخت با کارتخوان را

شخص ًا انجام دهند
رئی��س پلیس فت��ای پایتخت ادام��ه داد :اس��کیمینگ بهمعنی انتقال
اطالع��ات کارت عابر بانک یک ش��خص بر روی کارتی دیگر اس��ت که
باعث میش��ود یک کپی از کارت مش��تری در دست سارق یا فروشنده
وجود داش��ته باش��د و از آنجا که بسیاری از مش��تریان با اعتماد بیجا
و بهدلیل عدم دسترس��ی به دس��تگاه رم��ز را برای ورود در دس��تگاه و
اجرای عملیات پرداخت به فروشندگان اعالم میکنند ،سارق به رمز نیز
دسترسی پیدا میکند و در زمان مناسب نسبت به برداشت غیرمجاز از
ی خاطرنش��ان کرد :در
کارت مالباختگان اقدام میکند .این مقام انتظام 
شایعترین روش اسکیمینگ فرد کالهبردار از دستگاه کارتخوان برای
کپی اطالعات کارت مشتریان استفاده میکند؛ در حقیقت ،در این روش
مغازهدار ،فروشنده یا هرکسی که در پشت صندوق قرار دارد ،بهبهانههای
مختلف اقدام به گرفتن کارت از ش��ما کرده و بهدور از چشمان شما اول
کارت را به روی دستگاه اسکیمر کشیده و پس از کپیبرداری از اطالعات
داخل کارت آن را در دس��تگاه کارتخوان ( )POSکش��یده و رمز چهار
رقمیشما را میپرسد؛ عم ً
ال با گفتن رمز کارت این فرد میتواند کارت
دیگری را ساخته و حساب شما را خالی کند.
توقیف تعداد بسیار زیادی دستگاه اسکیمر توسط پلیس فتا

کاظم��یب��ا بی��ان اینکه خریدوف��روش دس��تگاه اس��کیمر بهعنوان
اب��زار کاب��ردی در صنایع گوناگون غیرقانونی نیس��ت ،ام��ا پلیس فتا
با فروش��ندگانی که قصد سوءاس��تفاده از این دس��تگاه را داشته باشند
برخورد میکند ،اظهار داش��ت :اسکیمر دس��تگاهی بهنام De Coder
اس��ت که قابل استفاده در سازمانها ،هتلها و بسیاری از نقاط بهشمار
میرود؛ این دس��تگاه کاربردی عمومیدارد و در بس��یاری از بخشها
اس��تفاده میشود؛ برای نمونه چاقو نیز اس��تفادههای گوناگونی دارد و
یکی از آنها برای قتل اس��ت ،اما به صرف اس��تفاده برای قتل نمیتوان
جلوی اس��تفاده از آن را گرفت و خریدوفروش را ممنوع کرد؛ اس��کیمر
اس��تفادههای مناس��بی نیز دارد و بهصورت قانونی و مجاز برای امورات
صحیح نیز قابل بهرهبرداری است ،اما مجرمان برای کپیبرداری کارت
بانکی از آن اس��تفاده میکنند که برخورد ب��ا آنها از اولویتهای پلیس
فتاس��ت و درحالحاضر آمارها بیانگر آن است که با پیگیری پلیس فتا
تعداد بسیار زیادی از این دستگاهها توقیف شده است.
خریدوفروش اسکیمر جرم نیست

رئیس پلی��س فتای پایتخت افزود :خریدوفروش دس��تگاه اس��کیمر
غیرمجاز و قاچاق نیست ،اما هر مورد مشکوکی که پلیس مشاهده کند
با آن برخورد میشود و نباید این ابزار به قصد سوءاستفاده در سایتهای
آگهی اینترنتی درج شود.
معامله سکه در بانکها مجاز نیست

دالیل عدم استقبال بانکها
از عملیات بازار باز

معاون امور بانکی ،بیمه و ش��رکتهای دولتی وزارت اقتصاد گفت :اگر
عملیات بازار باز گس��ترش پیدا کند ،دولت میتواند بخش��ی از کسری
بودجه را از طریق اوراق بدهی و اوراق مالی که منتش��ر میکند ،تأمین
مالی کند .بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از ایلنا ،عباس معمارنژاد درباره
دالی��ل عدم انجام عملی��ات بازار باز اظهار داش��ت :از آنجا که بانکها
نقدینگ��ی مورد نیاز را در اختی��ار دارند ،از عملیات بازار باز اس��تقبال
نمیشود .درحالحاضر بانکها نیازی به پول ندارند تا برای تأمین منابع
و دریافت تس��هیالت اوراق نزد بانک مرکزی بگذارند؛ بنابراین عملیات
ب��ازار باز هم انجام نمیش��ود .وی با تأکید بر اینک��ه هر چقدر بتوانیم
عملیات بازار باز را گس��ترش دهیم ،هم ب��رای دولت ،هم بانکها و هم
بانک مرکزی فایده بیشتری خواهد داش��ت ،ادامه داد :در این ش��رایط
اگر عملیات بازار باز گسترش پیدا کند ،دولت میتواند بخشی از کسری
بودجه را از طریق اوراق بدهی و اوراق مالی که منتش��ر میکند ،تأمین
مالی کند .معاون امور بانکی ،بیمه و ش��رکتهای دولتی وزارت اقتصاد
اظهار داش��ت :این بازار هر چه بیشتر گس��ترش یابد ،هم در نرخ سود
و هم در نحوه تأمین مالی اثرگذاری بیشتری میتواند داش��ته باش��د.
معمارنژاد افزود :یکی از دالیلی که نرخ سود بین بانکی روند کاهش دارد،
این اس��ت که تقاضای خود بانکها برای استقراض بین یکدیگر کاهش
پیدا کرده است .وی همچنین درباره معامله سکه در بانکها تأکید کرد:
هر گونه معامله و خریدوفروش سکه در بانکها مجاز نیست.

آغاز بیمه محصوالت تابستانه
در چهارمحال و بختیاری

کش��اورزان چهارمحال و بختیاری برای بیمه محصوالت تابس��تانه
خود اقدام کنند .بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از صداوسیمای مرکز
چهارمحال و بختیاری ،مدیر زراعت جهاد کشاورزی این استان گفت:
بیمه حبوب ،چغندر قند ،س��یبزمینی ،ذرت و پیاز آغاز ش��ده و تا
پانزدهم تیر ماه ادامه خواهد داشت.
مهدوی اف��زود :انجام فرآین��د بیمه این محصوالت کام ً
ال براس��اس
خوداظهاری کشاورز است و قبل از کشت امکان صدور بیمهنامه وجود
دارد .وی گفت :بارندگیهای سیلآسا ،تگرگ ،سیل ،طوفان ،سرما و
گرما از مهمترین عوامل خطر تحت پوشش بیمه برای این محصوالت
زراعی اس��ت که کش��اورزان عمدتاً هر س��اله از آن آسیب میبینند.
مهدوی گفت :حق بیمه سهم بیمهگذار در گزینههای مختلف براساس
میزان حداکثر تعهد خسارت متفاوت است .صندوق بیمه محصوالت
کش��اورزی کشور یک صندوق برای حمایت از بخش کشاورزی است
ک��ه دولت برای حمایت از کش��اورزان یارانههای خود را در قالب حق
بیمه سهم دولت و تأمین منابع مالی غرامتها به آن اعطا میکند.

بیمهگریمحصوالتتابستانه
آغاز شده است

شهروندانمراقبکالهبرداری
کپی کارت بانکی باشند

رئیس پلیس فتای پایتخت از افزایش کالهبرداری با ترفند اسکیمر و کپی
کارت بانک��ی و برخورد پلیس فتا با کالهبرداران خبر داد و گفت :توصیه
میشود مشتریان عملیات پرداخت با کارتخوان را شخصاً انجام دهند.
بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از ایبِنا ،تورج کاظمی با اش��اره به افزایش
کالهبرداریهای اسکیمینگ گفت :کالهبرداری بهروش اسکیمینگ یا
بهزبان س��اده کپی کارت بانکی یکی از روشهای ساده ،اما درعینحال
حرفهای اس��ت که متأس��فانه افزای��ش یافته و تنها راه��کار کاهش و
جلوگیری از آن اس��تفاده ش��خص مش��تری از کارتخوان برای انجام
عملیات پرداخت و ورود رمز بهصورت ش��خصی اس��ت تا امنیت کارت
حفظ شود؛ همچنین مشتریان باید دستگاه کارتخوان را بررسی کنند
که ظاهر غیرمتعارفی نداشته باشد و در دهانه ورود به کارت دستگاهی
نصب نش��ده باش��د ،توصیه میش��ود تا ش��هروندان از فروش��گاههای
قاب��ل اطمینان خرید کنن��د؛ چراکه بس��یاری از پروندههای مرتبط با
اسکیمینگ مربوط به دستفروشان است.

بیمه

سبزینه

رضا کالنی

نهم اردیبهش��ت بود که مق��ام معظم رهبری
ابالغیه «آزادس��ازی» س��هام عدالت را صادر
کردند .در این راس��تا از  ۱۰اردیبهشتماه به
مشموالن س��هام عدالت فرصت داده شده تا
چنانچه قصد دارند س��هام خ��ود را بهصورت
مس��تقیم مدیریت کنند ،با مراجعه به سامانه
س��هام عدالت بهنشانی SAMANESE.IR
مدیریت مستقیم را انتخاب کنند.
مهلت��ی که ب��رای مش��موالن تعیین ش��ده
ب��ود تا هش��تم خردادماه بود ،اما س��خنگوی
آزادس��ازی سهام عدالت از تمدید این فرصت
تا س��اعت  ۲۴پانزدهم خردادم��اه خبر داد و
تأکید کرد که س��هامداران باید توجه داش��ته
باش��ند چنانچ��ه روش مس��تقیم را انتخاب
کردهان��د ام��کان لغ��و آن و انتخ��اب روش
غیرمستقیم را ندارند.
ب��ا اعالم ام��کان ف��روش وکالتی بخش��ی از
س��هام عدالت در بانکها ،سواالت سهامداران
دراینباره بیشتر شده است .یکی از مهمترین
دغدغه این روزهای جامعه نحوه آزادسازی یا
بهتر اس��ت بگوییم فروش سهام عدالتشان در
بورس یا از طریق بانکهاست.
س��ازمان خصوصیس��ازی مبنی ب��ر اینکه
تع��دادی از س��هامداران س��هام عدالت که تا
 ۳۱اردیبهش��ت روش آزادس��ازی مستقیم را
انتخاب کردهاندمیتوانند برای فروش وکالتی
به بانکها مراجعه کنند ،صادر شد .ابالغیهای
ک��ه تا حدودی این ابه��ام را برای افراد دارنده
س��هام عدالت آن هم بهصورت غیرمس��تقیم
ایج��اد کرد که آیا امکان فروش در بانک برای
آنها هم فراهم است؟
نفع بانکها در فروش وکالتی چیست؟

رض��ا امیرجاللی ،یک��ی از کارشناس��ان بازار
سرمایه ،دراینباره به باشگاه خبرنگاران جوان

گفت :قطع��اً بانکها فع ً
ال متص��دی یا وکیل
فروش بخش��ی از سهام س��هامداران عدالتی
هستند که روش مستقیم را انتخاب کردهاند.
وی افزود :بانکه��ا در این خریدوفروش هیچ
درصد س��همیرا برداشت نمیکنند و جالب
است بدانید که فروش در روزهای منفی بازار
سرمایه انجام نمیشود.
این کارش��ناس در پاس��خ به این س��وال که
ع��دهای از م��ردم نس��بت ب��ه عرضه س��هام
توس��ط بانکها با نرخ پایینتر نگران هستند،
بیان کرد :قطعاً بازارگردانها با مش��اورههای

تخصصی بانک را ب��رای فروش بهتر همراهی
میکنن��د ،هرچند بارها توصی��ه کردهایم که
س��هام خود را نفروش��ند و به مدیریت آن در
بازار سرمایه بپردازند.
امیرجالل��ی ب��ه ارزش ب��االی این س��هامها
در ب��ازار اش��اره کرد و گفت :ب��رای مثال در
قسمت فلزات سهام قابلتوجهی از شرکتها
ب��ا ارزش زی��ادی هم��راه ب��وده و روزبهروز
ب��ه ارزش این ش��رکتها افزودهمیش��ود،
درنتیج��ه فروش در این قس��مت تاحدودی
توصیه نمیشود.

بانکها همچنان یک قدم عقب!

مهمترین مش��کلی که هفته گذش��ته گریبانگیر متقاضیان فروش س��هام عدالت بود ،عدم
هم��کاری بانکها برای اج��رای این طرح بود .بانکها از س��اعات ابتدای��ی روز  ۶خرداد از
بیاطالعی از ابالغیه بانک مرکزی به آنها دممیزنند و تعداد زیادی مراجعهکننده در صف
فروش سرگردان شدهاند.
یکی از فروشندگان این سهام از عدم پذیرش درخواست خود در بانک خبر داد و گفت :یک
ساعتی است که متصدیان بانکی تنها جمله «ابالغیهای به ما نیامده است» را تکرارمیکنند.
با تکرار بیش از حد این اتفاق به سراغ مسئوالن بانکی رفتیم تا دلیل این اختالل را بررسی
کنند .این بین بودند بانکهایی که در اجرای این مصوبه شورای عالی بورس پیشقدم بودند،
اما بسیاری از بانکها با وجود اختالل ایجادشده ،روی خوشی برای پاسخ به سواالت ما نشان
ندادند و البته تعدادی از شعب از آماده نبودن زیرساختها خبر دادند.
گالیه اصلی فروش س��هام توسط بانک به این ناهماهنگی توسط بانکها آن هم در روزهای
کرونایی باز میگردد که چرا شعب برای انجام این کار توجیه نشدهاند و در صورت توجیه و
سهلانگاری مدیران با توجه به تجارب قبلی در بحث اجرای تعویق تسهیالت بانکی بهعلت
کرونا برخورد جدی نکردهاند.
هرچند سازمان خصوصیسازی ،کارشناسان و حتی خود وزیر امور اقتصادی و دارایی بارها
به عدم فروش سهام و نگهداری آن تأکید کردهاند ،اما روش فروش و اختیار آن را هم پیش
روی مردم قرار دادهاند ،ولی روشهایی با اختاللهای فراوان!
س��امانههایی که با حجم ورود مردم به بورس با اختالل در سیستم کارگزاریها همراه بوده
و بهنوعی حضور هر چه جدیتر س��امانه معامالت بومییا تقویت هس��ته معامالتی بورسی
را طلب میکند.
حال باید منتظر ماند و دید مش��کل فروش س��هام در بانکها رفع خواهد ش��د یا نه .پاسخ
مدیران بانکی به این اختاللها چیست؟ و اینکه با تمدید مهلت آزادسازی سهام عدالت آیا
استقبال از روش مستقیم افزایش خواهد یافت؟

ب��ا توج��ه به ای��ن توصیهه��ا ،ام��ا همچنان
تع��داد زی��ادی از س��هامداران عدالت هفته
گذش��ته اقدام به فروش قس��مت معینشده
در بانکها کردند.
حس��ین فهیمی ،سخنگوی س��تاد آزادسازی
س��هام عدال��ت ،اظه��ار ک��رد :متقاضی��ان
انتخاب روشهای مس��تقیم و غیرمس��تقیم
ب��ا دق��ت تصمیمگیری کنن��د .ب��ا توجه به
ابه��ام و س��ردرگمیهای متع��دد ،س��ازمان
خصوصیسازی یک هفته مهلت انتخاب روش
آزادسازی را برای سهامداران تمدید کرد.

سخنگوی ستاد آزادسازی
سهام عدالت :متقاضیان انتخاب
روشهای مستقیم و غیرمستقیم
با دقت تصمیمگیری کنند .با توجه
به ابهام و سردرگمیهای متعدد
سازمان خصوصیسازی یک هفته
مهلت انتخاب روش آزادسازی
را برای سهامداران تمدید کرد
وی افزود :در نتیجه با مطالعه بیشتر و بررسی
نهایی روش مستقیم را انتخاب کنند و سپس
در نظر داشته باشند ارزش شرکتهای بورسی
سهام عدالت باالست و بهعبارتی صراحتاً باید
گفت این سهامها برای نفروختن هستند.
فهیم��یدر ادام��ه بیان ک��رد :بانکها موظف
هس��تند ظرف سه روز س��فارشها را تجمیع
و از طری��ق کارگ��زار منتخب خ��ود در بازار
سرمایه به فروش برسانند و وجه حاصله را به
حساب دارندگان س��هام عدالت یا متقاضیان
فروش واریز کنند .نکته بسیار مهم که بارها از
طرق مختلف گوشزد کردهایم ،انتخاب روش
آزادسازی با آگاهی است.

برخورداری نیمی از روستاییان یزد
از خدمات صندوق بیمه روستاییان و عشایر

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر
استان یزد با اشاره به رشد  9/5درصدی ضریب نفوذ بیمهای
این صندوق در س��ال گذش��ته ،از جایگاه نخست کشوری
استان در ضریب پوشش بیمهای مناطق روستایی بهمیزان
 51/5درصد خبر داد.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،حسن ابراهیمی اظهار
کرد :تا قبل از خردادماه سال  ۱۳۸۶قشر روستایی و عشایر
بهدلیل نداش��تن کارفرما فاقد هر گونه مزایای صندوقهای
بیم��های بودند که از ضروریات زندگی امروزی افراد جامعه
است ،ولی خوشبختانه این موضوع در دولت وقت و مجلس
دهم ش��ورای اس�لامی مصوب و صندوق بیم��ه اجتماعی
کشاورزان ،روستاییان و عشایر تأسیس شد.
وی با بیان این که خدمات این صندوق شامل افراد روستایی
و عشایر ،رانندگان حمل بار و مسافر برونشهری در روستاها
و ش��هرهای زیر  ۲۰هزار نفر ،کارکنان مراکز و شرکتهای
وابسته به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
و نظام دامپزش��کی و حتی کش��اورزان غیرساکن در روستا
میشود که فاقد هر گونه بیمه یا مشمول بیمههای اجباری
نیس��تند ،عنوان کرد :شرط س��نی برای افراد واجد شرایط
 ۱۸تا  ۵۰سال اس��ت .وی از مزایای این صندوق را داشتن
کمترین هزین��ه حق بیمه در می��ان صندوقهای بیمهای
کش��ور خواند و تصریح کرد :حق بیمه افراد در این صندوق
براساس س��طح درآمد اعالمی از سوی بیمهشدگان تعیین
و  ۱۵درصد از س��طح درآمد آنان را شامل میشود که پنج
درص��د را خود بیمهگ��ذار و دو براب��ر آن را دولت بهعنوان
کارفرم��ا پرداخت میکند .ابراهیمی با بیان اینکه این حق
بیمه هماکنون بین  ۲۷هزار و  ۵۰۰تا  ۷۰هزار تومان است،
از دیگر مزایای این صندوق بیمهای را امکان انتقال س��وابق
بیمهای از صندوق به سایر صندوقها اعالم کرد.
وی خدمات صندوق بیمه روس��تاییان و عش��ایر را ش��امل
پرداخت مستمری پیری ،مستمری بازماندگان و مستمری
ازکارافتادگی ذکر و تصریح کرد :بیمه ش��دگان با پرداخت
حداقل  ۱۵س��ال حق بیمه و بعد از  ۶۵س��ال میتوانند از
مستمری پیری بهصورت ماهیانه بهرهمند شوند.

وی اضافه کرد :اگر بیمهگذار در حادثهای ناشی از کار فوت
کند و از پرداخت حق بیمه وی یک س��ال گذش��ته باشد،
اف��راد واجد ش��رایط تحت تکفل وی میتوانند مس��تمری
بازمان��دگان دریافت کنن��د و در ص��ورت ازکارافتادگی در
جریان حوادث کار بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت بیمه
تا پایان عمر مستمری ازکارفتادگی حتی پس از فوت برای
بازماندگان منظور میشود.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر
استان در ادامه با اشاره به اینکه براساس آمارهای کشوری
در اس��تان یزد ح��دود  ۶۸هزار و  ۹۰۰نف��ر فاقد هر گونه
بیمهای هستند ،خاطرنشان کرد :البته صندوق بیمه استان
یزد برای اولین بار در کش��ور با هماهنگی معاونت دانشگاه
علوم پزشکی و از طریق سامانه سیب ،اطالعات کلیه افرادی
را که در مراکز جامع س�لامت روستایی و شهرهای زیر ۲۰
هزار نفر جمعیت ثبتنام کردهاند ،بهدست آورد که براساس
این اطالعات این رقم حدود  ۳۴هزار نفر مش��خص شد که
کمترین آنها مربوط به شهرستان بافق و بیشترین مربوط
به شهرستانهای خاتم ،ابرکوه ،اشکذر و یزد هستند.
بهگفته وی ،درحالحاضر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان
و عشایر استان دارای  ۲۴هزار و  ۶۷۷عضو است که حداقل
یک نوبت در این صندوق ح��ق بیمه پرداخت کردهاند و از
ای��ن تعداد  ۱۱هزار نفر مع��ادل  ۴۴درصد بیمهگذار فعال

هس��تند ،ح��دود س��ههزار و  700نفر مش��مول بیمههای
اجباری ش��دهاند ،قریب ش��شهزار و  350نفر معادل ۲۵
درصد کل بیمهشدگان بیمه خود را به هر دلیلی قطع کرده
و هماکنون فاقد هرگونه بیمهای هس��تند و سههزار و 316
نف��ر از آنها یعنی معادل  ۳۰درصد بیمهش��دگان فعال در
حال دریافت انواع مستمریهای این صندوق هستند که از
این لحاظ سهم باالیی در میان سایر استانها داریم.
ابراهیمی اعالم کرد :خوش��بختانه در س��ال گذشته شاهد
رشد  9/5درصدی ضریب نفوذ بیمهای نسبت به سال قبل
از آن هستیم که البته در ماههای انتهایی سال بهدلیل کرونا
فعالیت کارگزاریها متوقف شد ،ولی بااینحال رشد خوبی
داشتهایم .وی ادامه داد :به لحاظ میزان وفاداری به صندوق
نیز در س��ال گذشته رش��د  27/1درصدی را شاهد بودیم
که بهترین عملکرد صندوق در  ۱۵س��ال اخیر را داشتهایم.
همچنین در ضریب پوش��ش بیمهای صن��دوق در مناطق
روس��تایی با میزان  51/5درصد رتبه اول کش��ور را کسب
کردی��م .وی برقراری مس��تمری ب��رای  ۲۹۳نفر ،پرداخت
تس��هیالت به  ۲۰۰نفر از اعضاء تا سقف  ۳۰میلیون ریال،
تالش برای شناس��ایی افراد فاقد بیمه و اجرای طرح تکریم
ارب��اب رجوع با توجه به مخاطب��ان خاص و زحمتکش این
صندوق و همچنین اعزام برخی از بیمهش��دگان به مشهد
مق��دس را از دیگر اقدامات س��ال گذش��ته این صندوق در
اس��تان یزد اعالم کرد و گفت :امس��ال نیز تمرکز ویژه روی
شهرس��تانهای دارای کمترین بیمهش��ده ش��امل خاتم،
ابرکوه ،اش��کذر و ی��زد ،تمرکز روی رایزنی با ش��شهزار و
 350نفر از اعضاء که اقدام به قطع بیمه خود کردهاند برای
بازگش��ت به صندوق و بهرهمندی از مزایای این صندوق و
ت�لاش در جهت معرفی مزایای صن��دوق به مردم و حضور
در روستاها و بخشهای فاقد بیمه را در دستور کار داریم.
ابراهیمی در پایان ضمن پاسخ به سواالت خبرنگاران ،یکی
از مش��کالت موجود در رابطه با این اعضای این صندوق را
انتقال بیمه روس��تایی به بیمه تأمین اجتماعی ذکر و ابراز
امی��دواری کرد که این مش��کل با تصمیم مناس��ب دیوان
عدالت بهزودی مرتفع شود.

بیمهگری محصوالت تابس��تانه آغاز شده اس��ت .مدیرعامل شرکت
خدمات بیمه محصوالت کش��اورزی پیش��گامان گف��ت :بیمهگری
کنجد ،لوبیا و دیگر محصوالت تابستانه از ابتدای خردادماه آغاز شده
و تا پانزدهم تیر ماه ادامه خواهد داشت.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،شهرام امیری
اظهار ک��رد :انجام فرآیند بیمهگری این محصوالت کام ً
ال براس��اس
خوداظهاری کش��اورز است و قبل از کشت امکان صدور بیمهنامه را
دارد .او تصریح کرد :بارندگیهای سیلآس��ا ،تگرگ ،سیل ،طوفان،
سرما و گرما در زمان گلدهی از مهمترین عوامل خطر تحت پوشش
بیمه برای این محصوالت زراعی اس��ت که کشاورزان عمدتاً هرساله
از آن آس��یب میبینند .امیری با اش��اره به اینکه حق بیمه س��هم
بیمهگ��ذار در گزینهه��ای مختلف براس��اس می��زان حداکثر تعهد
خس��ارت متفاوت اس��ت ،ابراز کرد :درصورت وقوع عامل خس��ارت
تحت پوش��ش هر هکت��ار کنجد با بیشترین میزان س��طح تعهد تا
 ۵۰میلیون ریال جبران خس��ارت هزینه تولید میشود .بهگفته او،
صندوق بیمه محصوالت کش��اورزی کش��ور یک صندوق بهمنظور
حمایت از بخش کش��اورزی اس��ت که دولت محترم برای حمایت از
کش��اورزان یارانههای خود را در قالب حق بیمه سهم دولت و تأمین
مناب��ع مالی غرامتها به آن اعطاء میکند .امیری با تأکید بر اینکه
در قیر و کارزین هرساله بیش از دوهزار هکتار از زمینهای زراعی به
کشت محصوالتی مانند کنجد و لوبیا اختصاص دارد ،اظهار امیدواری
کرد :با اقدامات ترویجی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و تالش
کارشناسان صندوق بیمه محصوالت کشاورزی درصد قابلتوجهی از
اراضی تحت پوشش بیمه قرار گیرد .مدیرعامل شرکت خدمات بیمه
محصوالت کشاورزی پیشگامان بیان کرد :براثر بارش تگرگ مهرماه
س��ال گذشته کش��اورزان قیر و کارزینی تا  ۸۰درصد دچار خسارت
ش��دند که بهدلیل عدم خرید پوش��ش بیمهای با زیان زیادی مواجه
شدند .انجام بیمه انواع محصوالت کشاورزی ،دام ،طیور ،زنبورعسل،
کرم ابریشم و آبزیان پرورشی در مقابل خسارتهای ناشی از حوادث
قهری نظی��ر تگرگ ،طوفان ،باد گرم ،خشکس��الی ،زلزله ،س��یل،
سرمازدگی و یخبندان ،آتشسوزی و صاعقه از وظایف اصلی صندوق
بیمه محصوالت کشاورزی است .شهرس��تان قیر و کارزین در ۱۶۹
کیلومتری جنوبغربی شیراز واقع است.

بیمهنخیالت خوزستان
تا ۱۵خرداد تمدید شد

رئیس گروه خدمات بیمهای بانک کش��اورزی خوزستان گفت :بیمه
نخیالت خوزستان تا ۱۵خرداد  ۱۳۹۹برای سومینبار در سال زراعی
جاری بهمنظور بهرهمندی بیشتر باغداران از مزایای آن تمدید شد.
بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از ایرنا ،محمد آالله از باغداران اس��تان
خواس��ت در فرصت تمدیدش��ده محصول خ��ود را در برابر حوادث
غیرمترقبه و آفات بیمه کنند.
وی گف��ت :تاکنون از مجموع  ۲۸ه��زار و  ۵۰۰هکتار نخیالت بارور
خوزس��تان ۱۶ ،ه��زار و  ۳۳۰هکت��ار آن زیر پوش��ش صندوق بیمه
محصوالت کش��اورزی قرار گرفته است که در مقایسه با سال زراعی
گذشته حدود  ۴۰درصد کاهش نشان میدهد .رئیس گروه خدمات
بیمهای بانک کش��اورزی خوزس��تان ادامه داد :بیش از نیمی از سهم
حق بیمه نخیالت را دولت بهمنظور حمایت از امنیت غذایی کش��ور
پرداخ��ت میکن��د؛ بنابراین باغداران با بیمه نخی�لات خود بار مالی
زیادی متحمل نمیشوند .آالله مخاطرات ناشی از شیوع ویروس کرونا
را دلیل اصلی کاهش بیمه نخیالت خوزس��تان از سوی باغداران بیان
کرد .بهگفته وی ،نخلداران خوزستانی میتوانند برای بیمه نخیالت
خود بهصورت مجازی ی��ا حضوری اقدام کنند .مبنای بیمه نخیالت
براس��اس هر نخل اس��ت .هر هکت��ار حدود  ۱۵۰اصله نخ��ل بارور و
غیربارور دارد .براساس اعالم سازمان جهاد کشاورزی خوزستان سطح
زیرکش��ت نخیالت اس��تان از  ۴۱هزار هکتار فعلی به  ۵۵هزار هکتار
در افق سال  ۱۴۰۴خواهد رسید .محصول خرمای خوزستان از تنوع
خوبی برخوردار اس��ت؛ بهگونهای که حدود  ۷۵رقم خرما در اس��تان
تولید میش��ود و معیش��ت  ۴۰هزار نفر خانوار از خرما و فرآوردههای
وابسته به آن تأمین میشود .ساالنه حدود ۱۹۰هزار تن خرما ،خارک
و رطب در خوزس��تان برداشت میشود که از این میزان  ۸۵هزار تن
با ارزش��ی معادل  ۱۲۰میلیون دالر در س��ال به خارج از کشور صادر
میش��ود و بخشی نیز به مصرف داخل استان و بازار استانهای دیگر
میرس��د .برداشت خارک و رطب در خوزس��تان از ابتدای تیر شروع
میشود .برداشت خرما نیز اواخر شهریور بهمدت  ۴۰روز ادامه دارد.

خسارت ۸۰میلیارد تومانی کشاورزان
گلستانی از طوفان و سرمای بهاره

معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی گلستان
گفت :طوفان چند روز قبل  ۵۰میلیارد تومان و سرمای فروردینماه
امس��ال  ۳۰میلیارد تومان به بخش زراعی و باغی اس��تان گلس��تان
خسارت وارد کرد.
بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از ایسنا ،آمنه جمش��یدی اظهار کرد:
براس��اس برآورد اولیه ،طوفان بامداد یکش��نبه ( ۴خرداد) در سطح
اس��تان به یکه��زار و  300هکتار ب��اغ و  ۱۶ه��زار و  ۷۰۰هکتار از
اراضی زراعی خسارت وارد کرد .وی میزان خسارت ناشی از طوفان
ب��ه بخش باغی و زراع��ی را  ۵۰میلیارد تومان عن��وان کرد و افزود:
ت به گلخانهها و سایر بخشهای کشاورزی و تأسیسات
میزان خسار 
زیربنایی در دست ارزیابی است .معاون برنامهریزی و امور اقتصادی
جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به اینکه در بخش زراعی خسارتها
به محصول کلزای آماده برداش��ت وارد ش��ده است ،تصریح کرد :در
تمام سطح اس��تان گزارش خسارت را داش��تیم ،اما میزان خسارت
در مناطق شرقی بیشتر بوده است .جمشیدی در ادامه گفت :براثر
سرمای فروردینماه امسال نیز به بخش باغی و زراعی استان مجموعاً
 ۳۰میلیارد تومان خس��ارت وارد ش��د .بیشترین خسارت در بخش
باالدست استان بوده است.

