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 مقدمه و طرح مسئله 

 ـايیاز بال یاز کل خسارات ناش یمیاز ن شیب ریاخدهه  5سیالب در  دهد که خساراتیآمارنشان م یبررس

که هر ساله  ستیبه گونه ا زین رانیا ییایو جغراف یمیاقل طیرا به خود اختصاص داده است. شرا ایدر دنی عـیطب

 . میباشیهمراه باخسارات فراوان آن م البیس ـدهیشاهد رخـداد پد

و  عاسـت. البتـه نـواثر مت ـدهیپد نینبوده و تمام کشور از ا یمختص به منطقه خاص رنیدر ا البیرخداد س

-کشور که داراي رودخانه یمناطق شمال مثال در باشد. به طوریبسته به هر منطقه متفاوت م البیمشخصـات س

منجر به تلفات باالي هموطنان  ادیخسارات ز رعالوه ب انهیسال البهايیس تنـد و طول کوتاه است، تیهاي بـا شـ

مناطق  در نیهاي سنگاز بارش یو ناش یجیتدر البهايیرخداد س ران،یا یدر منـاطق جنوب کهیحال شود. دریم

 باشد. یم یو صنعت یکشاورزي، مسکون یباال به اراض اریخسارات بس یتلفـات کم ول یژگیباالدست و ذوب برف با و

بـا  ضاًمتوقف نشـده و بع دهیپد نیرخداد ا زین یو خشکسال یهاي کم آبآن است که در دوره تینکته حائز اهم

را بـه  البیسـ ـدینبا گـریتوان اذعان داشت که دیم نیبنابرا دهد.یشـدت بزرگتر و حجم خسارات باالتر رخ م

10های اخیر تا امروز )ها و سیالبهای رسیده به علت بارندگیگزارش آمار و براساس آخرین 

استان  2۶میلیارد تومان به بخش کشاورزی در  200هزار و  14ماه( در مجموع اردیبهشت 

 8بخش زراعی، مربوط به درصد  52و از این میزان خسارت تقریبا  خسارت وارد شده است

مربوط به زیر درصد  2۶درصد بخش دام، طیور و آبزیان و  14بخش باغبانی، مربوط به درصد 

 های انتقال آب خسارت وارد کرده است.آب و خاک، امور زیربنایی و تاسیسات و شبکهبخش 

که  یزراع یهزار هکتار اراض 200 ونیلیم 1حدود  یزیچ دهیدر بخش زراعت سطح خسارت د

شامل؛ محصوالت  دهیدرصد زراعت خسارت د 95باشد و  یم میدرصد د 30و  یدرصد آب 70

 گندم، جو، کلزا است.

و دیگری تسهیالت بانکی  کمک بالعوض که جهت جبران خسارتیکی بحث مک، دو نوع ک

لیدی خسارت دیده ناشی ارزان قیمت که جهت بازسازی و احیاء اراضی کشاورزی و واحدهای تو

 یل پرداخت می گردد.از س

 دارای بیمه به  مورد 2۶9هزار و  24میلیارد تومان برای جبران خسارت به  100تاکنون بیش از

از طرف کشاورزان، باغداران، دامداران، زنبور داران و آبزی پروران آسیب دیده از سیل اخیر 

 .پرداخت شده استصندوق بیمه محصوالت کشاورزی 

 فرهنگ سازی و اطالع رسانی تحت پوشش بیمه قرار دادن اراضی کشاورزی و باغی ضروری

 .در بحث بیمه محصوالت کشاورزی، فراگیری بیمه نیز حائز اهمیت است است و
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راههـاي  نیالزم و تـدو یآمـادگ جـادیضـمن ا ـدیبایدر کشور دانست و مـ رمترقبهیغ ثهحادک ـیعنـوان 

 کاهش داد. اديیرا در کشور تا حد ز البیاز س یز خسارات ناشبرو الب،یس نهیبه تیریو مـد ريیشـگیپ

ها را از سیل اخیر در کشور دیده، بخش کشاورزي است، با این هاي اقتصادي که بیشترین آسیبیکی از بخش

حال سیل اخیر روي دیگري هم دارد و آن تأثیر بسیار مثبت بر کشت دیم برخی محصوالت است. با توجه به این 

هاي سیل زده کشور، فصل برداشت محصوالت کشاورزي بود در نتیجه ابعاد استانکه فصل بهار در بسیاري از 

بوده که عمده این خسارات مربوط به تاسیسات  هزار میلیارد تومان 15حدود ل به بخش کشاورزي سی خسارت

 بخش کشاورزي است، اما برآورد دقیقی از میزان تأثیر سیل بر تولیدات کشاورزي وجود ندارد.

ان خسارت میز بررسی به خود کارشناسی هايدر همین راستا، گروه اقتصاد پژوهش خبري در ادامه سلسله نشست

سیدمحمد  انیبا حضور آقا 10/02/98مورخ ، کشاورزيکشاورزي و اقدامات صندوق بیمه محصوالت  سیل به بخش

قائم مقام  ،نژادمحمدابراهیم حسن و موسوي، مدیر کل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزي

 اختصاص داده است. صندوق بیمه محصوالت کشاورزي

  98فروردین  وارده به بخش کشاورزي ناشي از سيلخسارات حجم  

کشاورزي گفت: محمد موسوي مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزي وزارت جهاد سید

ماه( در اردیبهشت  10هاي اخیر تا امروز )ها و سیالبهاي رسیده به علت بارندگیگزارش آمار و براساس آخرین

و از این میزان  استان خسارت وارد شده است 2۶میلیارد تومان به بخش کشاورزي در  200هزار و  14مجموع 

، طیور و درصد بخش دام 14بخش باغبانی، مربوط به درصد  8بخش زراعی، مربوط به درصد  52خسارت تقریبا 

آب خسارت وارد هاي انتقال امور زیربنایی و تاسیسات و شبکه آب و خاک،مربوط به زیر بخش درصد  2۶آبزیان و 

  کرده است.

از نظر پراکنش استانی، استان خوزستان، لرستان، گلستان، مازندران، همدان، خراسان رضوي، ایالم، خراسان 

 باشد. درصد کل خسارت مربوط به این چند استان می 80جنوبی و کرمانشاه که تقریباً 
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درصد آبی و  70که  هزار هکتار اراضی زراعی 200میلیون  1در بخش زراعت سطح خسارت دیده چیزي حدود 

در بخش  است.  محصوالت گندم، جو، کلزادرصد زراعت خسارت دیده شامل؛  95درصد دیم می باشد و  30

درصد باغات خسارت دیده شامل سیاه ریشه ها، نخیالت  95هزار هکتار و  150باغبانی سطح باغات خسارت دیده، 

 و مرکبات است. 

راس و تعداد  48۶راس و دام سنگین  200هزار و  28ور و آبزیان تعداد دام سبک تلف شده در بخش دام، طی

هزار  51واحد و زنبور عسل  ۶00هزار واحد است و تعداد مرغداري خسارت دیده  31هاي خسارت دیده دامداري

ار مساحت و سردابی هکت 4۶0واحد با  2۶1ها باشد و تعداد واحد آبزي پروري خسارت دیده از گرمابیکلنی می

 باشد. هزار تن تولید می 40هکتار و  300مزرعه با  ۶42

 
 هئیت وزیران 98/01/31هـ مورخ  5۶438ت/8159ماخذ: تصویب نامه شماره 

 

  سيل به بخش کشاورزي ميزان کمک مورد نياز جهت جبران خساراتنوع و 

ها، وزارت سیالب به کشاورزان آسیب دیده و سایر بخشبا اشاره به دستور مقام معظم رهبری برای پرداخت خسارت 

جهاد کشاورزی یک متوسط قیمتی را برای جبران خسارت کشاورزی آسیب دیده در نظر گرفته است. البته تمام تالش 

مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و دولت این است که خسارت سیل بخش کشاورزی را هر چه سریعتر جبران کنند و بر 

 تصمیمات خوبی نیز گرفته شده است. این اساس
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  :دیده شده استگان دو بخش خصوص بحث پشتیبانی از خسارت دیدهدر 

 مواردي که بیمه صندوق کشاورزي بودند -1

 100و چیزي حدود  ها و پرداخت خسارت را انجام دهدارزیابی شد تابالفاصله بسیج  در این مورد بیمه 

اردیبهشت  10)تا به امروز ز که بیمه شده بودند هزار نفر از بهره بردار کشاور 9میلیارد تومان را به 

ارزیابی شده که در صورت تامین منابع پرداخت گردد. میزان دیگر هم و تقریباً همین  پرداخت کرد(1398

با کل خسارت وارد  و در مقابل قیاس تندیمه شدگان خیلی کم و محدود هسولی چیزي که هست تعداد ب

 خیلی مبلغ آن پائین است.

 قانون مدیریت بحران کشور  12و  10مصوبه از دولت که از منابع ماده  گرفتن -2

خواست این که در لستان و مازندران یک مصوبه داشتندبراي دو استان گ 11/1/98در تاریخ مدیریت بحران کشور 

بود که میلیارد تومان هم تسهیالت ارزان قیمت  220هزار  2کمک بالعوض و حدود میلیارد تومان  480مصوبه 

ن منابع تخصیص پیدا درصد ای 50امروز تقریباً  و تا استان گلستان و مازندران قرار گیرد 2در اختیار می بایست 

قرار شد دو نوع  گرفتند که بر اساس آنیک مصوبه کشور  هايبراي کل استان مجدداً 31/1/98کرد و در تاریخ 

یکی بحث کمک بالعوض که جهت جبران خسارت است و دیگري تسهیالت  مک در قالب این مصوبه داشته باشندک

بانکی ارزان قیمت که جهت بازسازي و احیاء اراضی کشاورزي و واحدهاي تولیدي خسارت دیده ناشی از سیل 

 هست.

 :در ارتباط با بحث کمک بالعوض قرار شد

 ،میلیون تومان تسهیالت 5 میلیون تومان کمک بالعوض و 2به ازاي هر هکتار اراضی دیم   -

 ،پرداخت شود میلیون تومان تسهیالت 5بالعوض و میلیون تومان کمک  5اراضی آبی   -

  ،هزار تومان تسهیالت ارزان قیمت 500و بالعوض هزار تومان  500دام سبک هم به ازاي هر راس راي ب -

 ،پرداخت گرددان تسهیالت ارزان قیمت میلیون توم 3میلیون تومان کمک بالعوض و  30دام سنگین 

 10میلیون کمک بالعوض و 5هزار واحد از بین رفته است و به ازاي هر واحد  31ها تقریباً دامداري -

 ،پرداخت شود ان تسهیالت ارزان قیمتمیلیون توم

هزار تومان تسهیالت ارزان قیمت  250هزار تومان کمک بالعوض و  200براي زنبور داران براي هر کلنی   -

تایید کارگروه بررسی و  بسته به نوع محصول و متوسط عملکرد در واحد سطح باالبته  پرداخت شود.

 قابل افزایش است. %30ارزیابی خسارت استان حداکثر تا 

براساس  ثانیه( در لیتر 100رداشت آب بیش از )با ب گروهی بزرگ ایستگاه پمپاژ مبلغ کمک بالعوض احداث هر

 گردد. زي مناطق سیل زده استان تعیین مینوسا بازسازي و تصمیم ستاد
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 دستورالعمل اجرایي نحوه و چگونگي پرداخت کمک بالعوض و تسهيالت ارزان قيمت به کشاورزان 

هیأت وزیران، دستورالعمل  31/01/98هـ مورخ 5۶438ت/8159( مصوبه شماره 4)در اجراي تکلیف مقرر در بند

هاي اجرایی نحوه و چگونگی پرداخت کمک بالعوض و تسهیالت ارزان قیمت به بهره برداران بخش کشاورزي استان

 : دیگردابالغ  به شرح ذیل جهت اجرا،، 1398از سیل فروردین خسارت دیده 

 

 الف( تشکیل کارگروه :

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، عضویت رئیس سازمان جهاد کشاورزي به ریاست ( کارگروه استانی؛ 1ماده 

استان )دبیر کارگروه(؛ مدیر کل مدیریت بحران استانداري، فرماندار و مدیر جهادکشاورزي شهرستان 

هاي استان، مدیران کل دامپزشکی و امور عشایري استان، رئیس ذیربط، رئیس شوراي هماهنگی بانک

ریزي و اقتصادي، تولیدات گیاهی مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان، معاونین )برنامهسازمان نظام 

برنامه و بودجه، ادارات کل  االختیار سازمانو تولیدات دامی( سازمان جهاد کشاورزي استان، نمایندگان تام

 د.گردبازرسی و دیوان محاسبات استان و مدیر صندوق بیمه کشاورزي استان، تشکیل می

هاي خسارت دیده استان، کارگروه شهرستانی به ریاست مدیر جهاد کشاورزي در هر یک از شهرستان (1تبصره 

-و عضویت نمایندگان بانک کشاورزي، دامپزشکی و امور عشایري شهرستان، بخشدار محل )نماینده تام

هاي بط و نماینده تشکلاالختیار فرماندار(، مسئول صندوق بیمه کشاورزي شهرستان، دهیار روستاي ذیر

گزارش کمیته تخصصی موضوع ماده  دار مسئولیت بررسیگردد که عهدهکشاورزي مربوطه، تشکیل می

برداران بخش کشاورزي ( این دستورالعمل در خصوص تعیین نوع و میزان خسارت وارده به هر یک از بهره3)

 خواهد بود.

 تولیدی  مشمول : ب( بهره برداران اراضی زراعی، باغی و واحدهای

برداران اراضی زراعی، باغی و واحدهاي تولیدي بخش کشاورزي که به تأیید کارگروه شهرستانی ( کلیه بهره2ماده 

، دچار خسارت و آسیب 1398( و تبصره ذیل آن(، در اثر وقوع سیل فروردین 1و استانی )موضوع ماده )

 نامه مذکور خواهند بود.اند مشمول تصویبشده

باغی و واحدهاي  برداران اراضی زراعی، کلیه بهره ،تقویت ایجاد انگیزه براي توسعه بیمهمنظور به ( 1تبصره 

برداران  تولیدي بخش کشاورزي، که خسارت وارده به آنها از طریق صندوق بیمه کشاورزي به بهره

-هاي بالعوض این تصویبگروه استانی مشمول دریافت کمک گردد نیز در صورت تایید کارپرداخت می

نامه، خواهند بود؛ مشروط به این که جمع کل غرامت دریافتی از صندوق بیمه کشاورزي و کمک بالعوض 

 نامه، از کل خسارت وارده به بهره بردار بیشتر نباشد.  موضوع این تصویب

تایید ، که با ش کشاورزياراضی زراعی، باغی و واحدهاي تولیدي بخبرداران  آن دسته از بهره( صرفا 2تبصره 

ایستگاه پمپاژ آب و یا واحد تولیدي آنها  به تولید، عرصه،کارگروه شهرستانی و استانی متاثر از سیل؛ 
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گروه استانی و در چارچوب  خسارت وارده آمده است؛ متناسب با درصد خسارت وارده مورد تایید کار

 گردند. مینامه این تصویبهاي بالعوض دریافت کمک نامه مذکور، مشمول سقف تعیین شده در تصویب

تایید کارگروه شهرستانی ، که با برداران اراضی زراعی، باغی و واحدهاي تولیدي بخش کشاورزي( کلیه بهره3تبصره 

اند، متناسب با درصد خسارت وارده مورد سیل؛ متحمل خسارت و یا تخریب شدهمتاثر از و استانی 

 گردند.نامه می تصویباین  مشمول دریافت تسهیالت بانکیگروه استانی،  تایید کار

 ج( نحوه بررسی و تعیین میزان خسارت :

کشاورزي شهرستان و عضویت نمایندگان؛ ادارات کل دامپزشکی، مدیر جهاد با مسئولیت تخصصی  ( کمیته3ماده 

سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع امور عشایري و مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی و 

طبیعی استان، بخشدار، صندوق بیمه کشاورزي و رئیس مرکز خدمات کشاورزي بخش مربوطه، ضمن 

برداران اراضی بازدید، بررسی و ارزیابی میدانی، درصد و میزان ارزش ریالی خسارت وارده به هر یک بهره

ها، واحدهاي تولیدي بخش کشاورزي را به ساختزراعی و باغی زیرکشت اعم از محصول، درخت، زیر

اي، کد طور دقیق برآورد نموده و به همراه آدرس عرصه و واحد خسارت دیده، مشخصات شناسنامه

اي که به تأیید کلیه خسارت دیده را در قالب صورتجلسه بردارملی، آدرس و شماره حساب بانکی بهره

در سامانه جامع امداد بردار را مستندات مربوط به هر بهرهاعضاي کمیته مذکور رسیده است به انضمام 

 کارگروه شهرستانی ارایه نماید.گذاري و به  و بازسازي وزارت کشور بار

 : های بالعوض و اعطای تسهیالت بانکی ارزان قیمتد( نحوه توزیع کمک

و تأیید میزان و درصد خسارت  هاي شهرستانی و بررسیکارگروه پس از وصول گزارش  استانی  کارگروه( 4ماده 

طبق تصویب نامه مذکور، میزان مبلغ کمک بالعوض و تسهیالت بانکی قابل  وارده به هر بهره بردار،

بردار را متناسب با درصد خسارت تعیین و متناسب با میزان تخصیص دریافتی )در اعطاء به هر بهره

ر خسارت دیده مشمول، جهت پرداخت برداخصوص کمک بالعوض(، به فوریت نسبت به معرفی بهره

)درخصوص کمک بالعوض( و معرفی به بانک عامل )درخصوص اعطاي تسهیالت  مستقیم به حساب وي

 بانکی(، اقدام الزم را به عمل آورد. 

جامع امداد و بازسازي هاي موضوع این تصویب نامه در سامانه ثبت سوابق و مستندات کلیه پرداخت( 1تبصره 

 وزارت کشور، الزامی است.  

 هـ( نحوه ارائه گزارش عملکرد:

سامانه جامع امداد و بازسازي وزارت ( هر گونه گزارش عملکرد اجراي این دستورالعمل بایستی از طریق 5ماده 

زده کشور، مکلف دبیرخانه قرارگاه بازسازي و نوسازي مناطق سیلکشور ارائه شود، در این خصوص، 

هاي اجرایی و نظارتی ذیربط، فراهم الزم به سامانه مذکور را براي تمام دستگاههاي دسترسیاست؛ 

 نماید.

 باشد.ئیس سازمان جهادکشاورزي استان میحسن اجراي این دستورالعمل، به عهده ر( مسئولیت نظارت بر ۶ماده 
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  هاي سيل زده در استانوزارت جهاد کشاورزي انجام شده اهم اقدامات اضطراري 

دیریت بحران هاي وزارت جهاد کشاورزي جهت همکاري فعال با نظام مو بسیج ظرفیت کلیه بخشسازي  فعال -1

 ها.سیل استان و شهرستان

 هاي سازمان هواشناسیمبناي پیش بینی ه بهره برداران برو هشدار برسانی اطالع-2

  هاي وزارت جهاد کشاورزي شامل؛ظرفیتبسیج  -3

لودر، بولدوزر، بیل مکانیکی، کمرشکن، کمپرسی، تراکتور، )  آالت عمرانی سنگین و سبک ماشیندستگاه 1000 -

تجهیزات  قایق موتوري و پارویی شیالت و دستگاه آبرسان(، کش، موتور برق ودار، کفماشین سبک و کمک

 لجستیکی 

اورزي براي کمک به اجراي هاي جهاد کشنیروي کارشناسی، ترویجی و خدماتی سازماننفر  2200اعزام   -

 هاي ستاد مدیریت بحران شهرستان و استان، برنامه

در خصوص پرداخت کمک بالعوض جهت جبران خسارت و اعطاء  31/1/98و 11/01/98اخذ دو مصوبه  -4

واحدهاي تولیدي خسارت دیده از هیئت  و بازسازي اراضی زراعی و باغی و تسهیالت بانکی ارزان قیمت براي احیاء

 ها و وزارت کشور.وزیران با هماهنگی استانداري

 جهت تسریع در ارزیابی خسارت و پرداخت غرامت کشاورزان خسارت دیده.صندوق بیمه کشاورزي فعالسازي  -5

 مقابله با سيل جهت وزارت جهاد کشاورزي انجام گرفته اجرایي اقدامات  چکيده 

 و انهارها کیلومتر از رودخانه 455کشی الیروبی و لجن 

   هاي پروري و کانال مورد مزارع آبزي 340سر دهنه آب،  70دهنه زهکش ،100رفع انسداد خروجی

 آبرسانی کشاورزي.

 متر در شهرستان آبادان دهستانهاي نوآباد  ۶100مدي به طول  اجراي عملیات حاشیه سازي انهار جذر و

 و نصار 

   گذاري جهت خروج آب از اراضی کشاورزي  انهار و لولهدهانه  22بند و ترمیم  کیلومتر سیل 20۶مرمت

 و مناطق مسکونی

  کیلومتر جاده بین مزارع و باغات  700مرمت و باز گشایی 

  کیلومتر از راه هاي عشایري. 450دهانه پل و ۶7بازگشایی 

 و سدهاي  هاي آبیاريهاي تنظیم آب، کانالبندها، تأسیسات آبی، دریچه ها، قنوات، سیلسازي چاهایمن

 خاکی 

  کیسه  27000رول نایلون،  ۶0کیلو وات،  100ماتوردستگاه ترانسفور 3له پلی اتیلن، متر لو 4000توزیع

 خالی) براي ایجاد سیل بند(
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  تن گوشت و  350تن بذر،  10تن شکر تغذیه زنبور 100 ،هاي دامیهزار تن نهاده 71تأمین و توزیع

پرس  10000مرغ،  تن تخم ۶.5هزار قرص نان،  370تن آرد،  1020تن شکر،  10تن برنج، 50مرغ،

 دستگاه نانوایی سیّار.17تخته چادر استقرار دام،  150غذاي گرم، 

 نسراها به منظور اسکان مسافران جابجایی خانوارهاي عشایري در معرض خطر سیل و تجهیز انبارها و مهما

 زده سیل

  روستا و  230هزار قطعه جوجه در سطح  20و  حدود یک میلیون رأس دامجابجایی و اسکان موقت

 مناطق عشایري.

 میلیون  قطعه طیور تلف  1.2دام سبک و سنگین و تک سم و  هزار رأس  30دفن بهداشتی  و امحاء

کندوي زنبور عسل؛   51000مزرعه سردابی،  702(  و مزرعه 183) هکتار آبزیان گرمابی 2522شده، 

هزار مترمربع( و  900هزار بدن دام،  170میلیون راس دام(، سمپاشی ) 2.2واکسیناسیون)بیش از 

 20000هزار راس دام سبک و سنگین و 180درمان  هزارمترمربع( دامداري. ۶40لیتر ، 3299ضدعفونی ) 

  پایش سالمت دام.هزار مورد  15طعه طیور تعداد ق

 

 در بخش کشاورزي  ها اجرایي و نيازهاي اضطرارياولویت 

هزار هکتار  150آب است که  ریهنوز ز یهزار هکتار اراض 200حدود  دهرسی 7/2/98 تا هاکه از استان یگزارش

آب  ریهزار هکتار مازندران هنوز ز 3هزار هکتار لرستان و  5هزار هکتار گلستان و  34تا  30در استان خوزستان و 

 :میدار دیاضطرار به آن تاک يازهایآنچه که بعنوان ن نیشدن است. بنابرا هیاست و در حال تخل

 ب موجود در اراضی کشاورزي زیرکشتتخلیه آ-1

 راه اندازي ایستگاههاي پمپاژ جهت آبیاري اراضی زیر کشت -2

 آماده سازي اراضی آسیب دیده  جهت کشت بهاره  -3

 تأمین علوفه دامهاي جابجا شده-4

 

 در بخش کشاورزي  تهدیدهاي سيل 

  فرسایش خاک  حاصلخیزترین اراضی زراعی و باغی 

 ها و بعضا خارج منتهی به مصب رودخانه اي و پستاي از اراضی جلگهشدن سطح گسترده زهدار

 شدن از چرخه تولیدکشاورزي

  کاهش تولید محصوالت اساسی زراعی ) گندم، جو، کلزا و .... و محصوالت باغی، دامی، طیور و

 پروي (آبزي

 هاي دامیافزایش وابستگی به واردات نهاده 

 پدیده فقر و بیکاري برداران بخش کشاورزي و تشدیدکاهش درآمد تعداد کثیري از بهره 



 

9 

 

 در بخش کشاورزي  ي سيلفرصت ها 

o  حفظ، تثبیت و افزایش تولید محصوالت دیم و علوفه مراتع 

o   نیاز آبی کل دوره رشد رویشی و زایشی محصوالت زراعی و باغیتأمین 

o  هاي آب زیرزمینی و جبران بخشی از خسارات ناشی از ، تقویت سفرهو کیفی منابع آب بهبود کمی

 هاي آب زیرزمینیهاي ده سال اخیر بر سفرهخشکسالی

o   ها، قنوات، تاالبها و سایر منابع تامین آب سطحی و زیرزمینیچشمهاحیاي 

o ویژه از حیث دامنه تغییرات دما، رطوبت نسبی و تبخیر و  هاي اقلیمی و اکولوژیکی بهتعدیل شاخص

 تعرق پتانسیل

o مراتع و بیابانها و کاهش فرسایش آبی و بادي و بیابانزایی ا،بهبود وضعیت و ظرفیت پوشش گیاهی جنگله 

o بهبود کیفیت خاک و شوري زدایی 

 

  بيمه محصوالت کشاورزي عملکرد صندوق 

فروردین بازدید از مزارع آسیب دیده  15از گفتند: قائم مقام صندوق بیمه کشاورزي محمد ابراهیم حسن نژاد، 

داراي بیمه به کشاورزان،  مورد 2۶9هزار و  24میلیارد تومان براي جبران خسارت به  100آغاز و تاکنون بیش از 

 .باغداران، دامداران، زنبور داران و آبزي پروران آسیب دیده از سیل اخیر پرداخت شده است

هزار  32بیش از  است وهزار هکتار  153هاي وارد شده به اراضی زراعی تحت پوشش بیمه حدود حجم خسارت

 .اندهکتار از باغات بیمه شده، از سیل اخیر آسیب دیده

شده میلیارد تومان برآورد  750هاي وارد شده به بخش کشاورزي تحت پوشش بیمه تا کنون مجموع خسارت

هایی که در مناطق مختلف کشور مستقر هستند و شود و امیدواریم با تیمها همه روزه انجام میپرداخت است و

 . ها، ظرف یک ماه آینده، کل خسارت کشاورزان داراي بیمه، پرداخت شودخسارتارزیابی 

محصوالت باغی آسیب دیده نیز  وبیشترین خسارت ناشی از سیل اخیر به بخش محصوالت زراعی وارد شده است 

 .در رتبه دوم قرار دارند

مورد محصوالت باغی، سطح  در ودرصد از بین رفته است  100بخش قابل توجهی از محصوالت زراعی البته 

تري صورت ها باید ارزیابی دقیقخسارتی که وارد شده، در خصوص کاهش محصوالت و آسیب دیدگی است که این

 .اند مشخص و به نسبت آسیب دیدگی، خسارت پرداخت شودگیرد و درصد باغاتی که آسیب دیده

درصد کشاورزان، تحت  40در استان خوزستان  است وهاي مختلف، متفاوت تعداد کشاورزان بیمه شده در استان

اند، بیش هزار هکتار اراضی کشاورزي اعم از بیمه شده و بیمه نشده که آسیب دیده 177پوشش بیمه هستند و از 

 .هزار هکتار از این اراضی در استان خوزستان و داراي بیمه کشاورزي هستند ۶5از 

ها همچنان در حال انجام ارزیابی وتان خوزستان بوده است بیشترین آسیب در خصوص محصوالت زراعی، در اس

 .است
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متأسفانه نه فقط در کشور ما بلکه در دنیا، بیمه اموال کمتر مورد استقبال  است وبیمه کشاورزي از نوع بیمه اموال 

طوح بیشتري اي و تالش براي اینکه کشاورزان، سهاي بیمهتنوع بخشی به گزینه. گیردکشاورزان و مردم قرار می

 .هاي کاري صندوق بیمه کشاورزي استرا تحت پوشش بیمه قرار دهند از اولویت

در بحث  است وفرهنگ سازي و اطالع رسانی تحت پوشش بیمه قرار دادن اراضی کشاورزي و باغی ضروري البته 

 .بیمه محصوالت کشاورزي، فراگیري بیمه نیز حائز اهمیت است

تري دارند، کشاورزان مایل به بیمه کردن اراضی خود نیستند و یا در بعضی از بخشی از مناطقی که ریسک کم

افتد و افتد و کشاورز ممکن است تصور کند که خطري اتفاق نمیمناطق، ریسک با زمان طوالنی اتفاق می

 .محصوالت خود را بیمه نکند

در بخش کشاورزي، شدت خطرات بسیار باالست و وقتی بروز  ومخاطرات اقلیمی خیلی قابل پیش بینی نیستند 

 . هاي آن جدي استکند آسیب

 

 

 

 

 

  کالم آخر 

غرب کشور همچون مازندران و با بارش نزوالت جوي در برخی از نقاط شمال و شمال 97روزهاي پایانی سال 

هایی که با تداوم آن در سال هاي کشور تسري پیدا کرد، بارشگلستان همراه بود که به تدریج به سایر استان

مدیریت، ها در کنار سوءسو نویدبخش سالی پربرکت بود ولی از سوي دیگر شدت و حجم بارشجدید از یک

 . تدبیري و ناهماهنگی این نعمت را به نقمت تبدیل کردبی

اقدام پیشگیرانه براي کاهش تلفات در زمان وقوع سیل انجام نشده است براي همین بود که از نظر مالی خسارت 

تاد دست که بحران اتفاق افما کمتر بلد هستیم کار پیشگیرانه انجام دهیم و همیشه بعد از این بسیاري وارد شد

 .زنیم چون افرادي نیستیم که خوب بتوانیم کار پیشگیري انجام دهیمبه اقدام و عمل می

جامع و  زيیربرنامه یکدر ابتدا  دیبایم لیس تیریمد نهیدر زم یتیبودن هرگونه اقدام و فعال ثربه منظور مؤ

و  هایهر دستگاه از به هدر رفتن منابع و موازي کار تهايیولئمس قیدق نییهماهنگ انجام شده و سپس ضمن تع

 .دیبه عمل آ ريیخاص از کل حوزه جلوگ یمحدود به بخش یاقدامات مقطع

ریزي مطلوب با برنامه وقوع سیل نباشیم و هاي جانی ومالی ناشی ازخسارت شاهد وقت هیچ درکشورمان امیداست 

  …ان شاءا تولید انرژي استفاده کنیم کشاورزي وجهت  آن در از بتوانیم سیل راکنترل کرده و

 

بيش از چهار و نيم و  به هيچ عنوان سود ده نيست و منافعي براي صندوق ندارد و، یک بيمه حمایتي است کشاورزي بيمه

کنند و دو و رز، اراضي خود را بيمه ميميليون کشاو ۲ميليون کشاورز در کشور مشغول به کار هستند که ساالنه حدود 

 .نيم ميليون کشاورز، تحت پوشش بيمه نيستند


