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 سرکار خانم مهندس یزدانپناه
مدیرعامل محترم شرکت مهندسی نوین پرداز ژیرو

موضوع: گواهی حسن انجام تعهدات

با سالم و احترام؛
بدینوسیله ضمن تایید  صحت عملکرد سامانه جامع صندوق بیمه کشاورزی طی سالهای ۹۵ 

الی ۹۹، گواهی میشود که این سامانه طی سالهای مذکور در بهترین حالت و با کمترین 

مشکالت و نوسانات کاربری، با استفاده از راهحلهای نوآورانه در حوزه فناوری اطالعات و 

مهندسی نرمافزار، موجبات: 

تسهیل و روانسازی فرآیندهای اصلی صندوق بیمه کشاورزی 

افزایش دقت و حذف خطاهای انسانی در محاسبات تخصصی 

شفافیت و اعتبار آفرینی آمار و اطالعات تولیدی 

دستیابی به بانک اطالعات یکپارچه و ایجاد زیرساخت اطالعاتی مناسب و متمرکز 

صدور اسناد مالی به صورت آنی و با کمترین مغایرت در کمترین زمان ممکن 

قابلیت مانیتورینگ عملیات بیمه کشاورزی کشور  

اتصال به سامانههای مرجع مرتبط همچون پنجره واحد کشاورزی، هواشناسی،  

دامپزشکی، بانک کشاورزی و ...
استفاده از فناوری های سنجش از دور  

را ممکن نمودهاست.

ضمن سپاس از تیم فنی و اجرایی پیمانکار (شرکت مهندسی نوین پرداز ژیرو، از شرکتهای 

مستقر در پارک علم و فناوری کردستان) از خدمات مناسب در پیادهسازی این سامانه و 
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همچنین پشتیبانی فنی مناسب در طول مدت همکاری با صندوق بیمه کشاورزی که به صورت 

صادقانه و به نحو احسن صورت گرفتهاست تقدیر و تشکر به عمل میآید.
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