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 هرمزگانگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 51شماره نشست :
تاریخ جلسه 

:16/04/1400 

ساعت شروع 

:16:00 

 ساعت خاتمه:

18:00 

سالن جلسات محل نشست: 

 استانداری

 عناوین دستورجلسات

 

 پیش از دستور:  عنوان 

 

 
 

 دستور جلسه: عنوان

 بررسی و رفع ابهام و مشکالت پیش رو در بیمه محصوالت کشاورزی) میگو پرورشی (-1

 

 

 

 

 خارج از دستور:عنوان 
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 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیماتتصمیم/  جلسه عنــوان دستــور ردیف

1 
محصوالت  مهیرو در ب شیو رفع ابهام و مشکالت پ یبررس

 ( یپرورش گوی) میکشاورز

با توجه با ابهامات دستور العمل بیمه محصوالت کشاورزی 

در بیمه پایه ) اجباری( صرفا با معدوم  1400در سال 

سازی استخر در اثر بیماری پرداخت غرامت امکانپذیر 

است و به  تلفات موردی غرامت تعلق نمی گیرد و حتی 

ل تولیدی قابل برداشت و استفاده اگر بخشی از محصو

باشد نیز هیچگونه حمایتی از سوی بیمه صورت نخواهد 

گرفت و پرورش دهنده مجبور به معدوم سازی میگوی 

گرم خواهد کرد و این روند با سیاست های  12باالی 

 تشویقی دولت در جهت افزایش تولید، منافات دارد. لذا 

در  "معدوم سازی "درخواست حذف کلمه مقرر گردید 

از طریق جهاد کشاورزی پیگیری تا نتیجه دستورالعمل 

 . حاصل گردد

 

 
محصوالت  مهیرو در ب شیو رفع ابهام و مشکالت پ یبررس

 ( یپرورش گوی) میکشاورز

بدلیل مشکالت موجود در سامانه بیمه پرورش مقرر گردید 

ه سازی کرده دهندگان بدون پوشش بیمه شروع به ذخیر

اند لذا درخواست رفع مشکالت سامانه بیمه و بیمه نمودن 

مزارع پرورش میگو از تاریخ ذخیره سازی در بیمه نامه 

 آنها اعمال گردد.
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3 
محصوالت  مهیرو در ب شیو رفع ابهام و مشکالت پ یبررس

 ( یپرورش گوی) میکشاورز

به  مصوب گردید با توجه به اینکه حق بیمه پایه نسبت -1

سال  قبل  حدود پنج برابر شده است که این نیز باعث بی 

با توجه  انگیزگی پرورش دهندگان گردیده ، لذا حق بیمه

برای پرورش  1399به قیمت سال  به شرایط اقتصادی کرونا

 دهندگان اعمال گردد. 

با توجه به اینکه زمان ذخیره سازی و پرورش میگو در -2

اردیبهشت ماه شروع و تا پایان استان هرمزگان از اوایل 

آبان ماه ادامه دارد لیکن با توجه به شرایط بد آب و هوا 

در تیر و مرداد ماه و تاثیر گذاری بر کیفیت محصول 

روز افزایش  150روز به  120مصوب گردید  طول دوره از 

 یابد.

4 
محصوالت  مهیرو در ب شیو رفع ابهام و مشکالت پ یبررس

 ( یورشپر گوی) میکشاورز

با توجه به ابهامات و مشکالت حقوقی دستورالعمل بیمه 

اجباری پایه و تکمیلی و با توجه به اینکه جلسات 

متعددی با مدیران و دستگاهای اجرایی زیربط برگزار 

گردیده است از آن جا که تصمیمات نهایی خارج از استان 

گرفته شده است مقرر شد جهاد کشاورزی جلسه ای را با 

ن صندوق بیمه کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی مدیرا

بخش میگوی  در استان با حضور مدیران استانی و فعاالن

 پرورشی ترتیب دهند.

 

 

 ـراگیرـمــلی و فـ موضوعات

 پیشنهاداتپیشنهاد/  جلسه عنــوان دستــور ردیف
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