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سـخـن آغــازیـن

فعالیتهای  پرمخاطره ترین  از  یکی  کشاورزی  می دانید،  چنانکه 
آفتها و بیماری های گیاهی و  اقتصادی است. بالهای طبیعی، انواع 
دامی، تغییرات ناگهانی دما و گاه حتی بارش بی موقع، ممکن است 
اقلیمی  کند. تغییرات  کشاورزان وارد  خسارتهای درخورتوجهی به 
امکان رخدادن بالهای  اخیر نیز، به  و زیست محیطی در دهه های 
زده  دامن  خشکسالی،  و  سرمازدگی  توفان،  بویژه  بزرگ،  طبیعی 
کشاورزی،  از همین  رو، ماهیت خطرها یا ریسکهای بخش  است. 
از  یکی  دارد.  بازرگانی  بیمه های  در  رایج  ریسکهای  با  تفاوتهایی 
مهمترین تفاوتها این است که به طور معمول، ریسکهای بخش 
تجاری، مستقل از هم عمل می کنند؛ ولی به طور عمده، خطرهای 
بخش کشاورزی، دارای پیوستگی است و مناطق وسیعی را زیرتأثیر 
خود قرار می دهد؛ از این رو در بیشتر فعالیتهای کشاورزی، بویژه 
تولید محصوالت زراعی و باغی، مشارکت دولت در پرداخِت حق بیمه 
و حمایت از شرکتها یا صندوق های بیمه کشاورزی در مقابل مازاد 
کشورها،  زیان در خسارتهای فاجعه بار، در قوانین بودجه بیشتر 

لحاظ می شود.
 بیمه کشاورزی در ایران، با پیشینه ای سی و چند ساله را می توان 
یکی از اهرم های توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دانست. 
با این سازوکار، نه تنها می توان از راه مشارکِت مالِی تعداد پرشماری 
از کشاورزان، در قالِب حق بیمه دریافتی و گردآوری شده، خسارتهای 
رخداده را جبران کرد؛ بلکه امنیت بیشتری نیز، برای تولیدکنندگان 
کشاورزی فراهم ساخت و توان ریسک پذیری و برنامه ریزی را برای 

آورد. تولید بیشتر، پدید 
تعریف  در  مؤثری  نقش  می تواند  کشاورزی،  بیمه  بی گمان 
در  ریسک  مدیریت  مفاهیم  نهادینه سازی  و  تولید  استانداردهای 
واحدهای تولیدی داشته باشد. در این زمینه الزم است، سازمانها و 
مؤسسه های پژوهشی، وزارت جهاد کشاورزی و تشکل های صنفی 
و همچنین کشاورزان پیشرو، با هم اندیشی و همگرایی بیشتر، در 
راستای تدویِن استانداردهای تهیه و ارائه برنامه های مدیریت ریسک 
کشاورزی، با  کالن بخش  در سطح واحدهای تولیدی و در سطح 
از رخدادن  با جلوگیری  یکسو،  از  تا  کنند؛  بیمه همکاری  صندوق 
آنها، قدرت و توان مالی  پیامدهای خسارتهای وارد شده یا کاهش 
بیمه کشاورزی برای استفاده بهینه تر از منابع و پوشش وسیع تر 
بخش  تولیدات  و  ملی  سرمایه های  سو،  دیگر  از  و  گردد  فراهم 

کشاورزی نیز، حفظ و حراست شود
از دیگر سو، با توجه به ماهیت ریسکهای بخش کشاورزی، هر 
بزرگ  اعداد  قانوِن  برپایه  بیشتر شود؛  بیمه گذار،  افراد  تعداد  چه 

تعادل  اقتصادی(،  علوم  و  احتماالت  علم  پایه  مفاهیم  از  )یکی 
مجموع،  در  و  می شود  برقرار  مصارف  و  منابع  میان  بیشتری 
یافت.  خواهد  فزونی  نیز،  پرداخت خسارتها  برای  صندوق  توانایی 
تا   ۳۰ نمونه،   برای  باشد؛  کم  بیمه گذاران  تعداد  که  در شرایطی 
بیمه گذاران  آنکه  احتمال  بیمه،  قابل  جامعه  کل  از  درصد   ۴۰
پرریسک تر، اقدام به خرید بیمه نامه کنند، بیشتر می شود و در پی 
آن، صندوق بیمه نیز، به تدریج ضعیف و ضعیف تر و نیازمند منابع 
طیور  بیمه  موضوع،  این  بارز  نمونه  شد.  بیشتر خواهد  یارانه ای 
آن،  کشاورزی و اصالحیه های بعدی  است. بر اساس قانون بیمه 
همه تولیدکنندگان طیور موظفند، جوجه های تولیدی خود را پیش 
از فروش، در صندوق بیمه کشاورزی، بیمه کنند. در نتیجه، تمامی 
گرفته اند  قرار  بیمه  خدمات  زیرپوشش  طیور،  پرورش دهندگان 
از موفق ترین بیمه های  آن زمان تاکنون، بیمه طیور به یکی  از  و 
کشور تبدیل شده و به رغم رخدادِن چند همه گیری بزرگ )از جمله 
آنفوالنزا(، همه غرامت ها به بیمه گذاران پرداخت  همه گیری بیماری 
شده و همزمان، حق بیمه مربوط نیز، کاهش یافته است. بنابراین، 
روشن است که استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، بویژه ماده 
۳۱ اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی که بر اساس آن، سازمانهای 
دولتی می توانند ارائه خدمات خود به کشاورزان )از جمله پرداخت 
تسهیالت، خریدهای تضمینی محصوالت و دیگر خدمات حمایتی( را 
منوط به بیمه شدن فعالیتهای آنها کنند؛ می تواند گلوگاه مناسبی 
برای بیمه های فراگیر و خودبه خودی باشد. بدینسان، از راه اجرای 
کاهش  روزبه روز  دولتی  منابع  به  نیاز  فراگیر،  بیمه های  اینگونه 
می یابد و صندوق بیمه نیز با منابع موجود می تواند، پوششهای 
وسیع تر و متنوع تری را به تالشگران عرصه اقتصاد مقاومتی ارائه 

کند.
نظر به اهمیت کلیدی ارتباط مستقیم دست اندرکاران صندوق 
بیمه با مخاطبان گسترده و پرشمار خود در سراسر کشور، بویژه 
در زمینه ارائه این گونه مطالب و موضوعها و همچنین، در راستای 
ترویج و توسعه فرهنگ بیمه و با هدف اطالع رسانی دقیق و نظام مند 
قوانین،  سیاستگذاری ها،  برنامه ها،  طرحها،  تازه ترین  زمینه  در 
اجرایی  فعالیتهای  و  اقدامها  و همچنین،  آیین نامه ها  و  مقررات 
گروه ها و شرکتهای وابسته  کارگزاریها،  کشاورزی و  صندوق بیمه 
آگاهی یافتن از تازه ترین رویدادها و  یا همکار در سراسر کشور و 
آخرین تغییرات در تعرفه ها و هزینه ها و ازسویی،  خبرهای مرتبط و 
معرفی انواع خدمات و امکانات بیمه ای و آشنایی با مفاهیم پایه ای 
بیمه و راهکارهای نوین بیمه و مدیریت ریسک کشاورزی در سطوح 
خرد و کالن ملی برای کشاورزان، مسئوالن و دست اندرکاران اجرایی 
کشور، تصمیم به تهیه و ارائه نشریه ای خبری و اطالع رسانی )به 
صورت ماهنامه( با عنوان: »پیام بیمه کشاورزی« شد که هم اکنون، 
حضور  پیشکش  و  رسیده  طبع  به  آن،  پیش شماره  نخستین 
همه  استقبال  و  مشارکت  امیدواریم  با  است.  شده  ارجمندتان 
دست اندرکاران و فعاالن عرصه کشاورزی، انتشار این ماهنامه، در 
کنار »فصلنامه تخصصی بیمه و کشاورزی«، به عنوان منابع اصلی 
رسانه ای بیمه کشاورزی کشور، هرچه پربارتر تداوم یابد و در ترویج 

و توسعه فرهنگ بیمه، مؤثر و سودمند واقع شود.

سخــن آغــازین
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حضور  با  ایران،  دیجیتال  تحول  شب 
و  ای  حرفه  فعاالن  و  کشوری  مقامات 
کشور،  دیجیتال  تحول  حوزه  دانشگاهی 
و  صدا  بین المللی  همایشهای  سالن  در 

سیما برگزار شد.
در شبی  کشاورزی،  بیمه  پیام  گزارش  به 
سازمانی  خالقیتهای  و  دستاوردها  که 
عرصه  خالقان  و  نوآوران  از  جمعی 
بر  درخشان  ستارگانی  دیجیتال، همچون 
از  ایران دیجیتال می درخشید؛  تارک رؤیای 
برگزیدگان »سومین دوره جایزه ملی تحول 
نظر  براساس  که  شد  تقدیر  دیجیتال« 
بزرگ،  رویداد  این  برگزاری  دست اندرکاران 
آن دستاوردهای درخشان و درخور  یکی از 
تقدیر در این مراسم، »سامانه جامع بیمه 
کشاورزی بود و  کشاورزی« صندوق بیمه 
از همین رو، تندیس نوآوری دیجیتال را به 
سبب اجرای جامع، برخط و نظام مند امور 
جاری نظام بیمه کشاورزی برای مجموعه 

آورد.  بیمه کشاورزی کشور به ارمغان 

تأکیـد رئیـس جمهـوری 
بــر اهـمـیـت 

بـیـمـه کشـاورزی

در  اسالمی  انقالب  سالگرد  چهلمین  آستانه  در  رئیس جمهوری 
جمع وزیر و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی حضور یافت و با 
آنها به مسائل مختلفی اشاره کرد که  تشکر از کشاورزان و تالش 
بخشی از آن به اهمیت بیمه کشاورزی و لزوم جدی گرفتن آن بود. 
به گزارش پیام بیمه کشاورزی، دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری 
آستانه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی در جمع وزیر و مدیران  در 
اینکه امروز باید جامعه هدف  کشاورزی با بیان  ارشد وزارت جهاد 
کشاورز  تا  مدیریت شود  کشاورزی  تولید محصوالت  در حوزه  ما 
مطمئن باشد که هیچ سالی ضرر نمی کند ، افزود: بر همین اساس 
که یک سال  است . حال  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  بیمه  به  توجه 

درجمــــــــع
وزارت مدیـران
کشاورزی جهاد
صورتپذیرفت

کشاورزان  برای  ایجاد مشکالتی  باعث  است  آفت ممکن  و  سرما 
شود . ما باید بتوانیم به وسیله بیمه، خسارتهای کشاورزان را جبران 

کنیم . 
گفت:  کشاورزان  پیش روی  مخاطره های  به  اشاره  با  روحانی 
بیمه،  طریق  از  بتوانیم  باید  و  می آید  زیادی  سرما  یک سال، 
از  را  باری  تا  کنیم  تالش  و  کنیم  را جبران  کشاورزان  خسارتهای 
دوش کشاورزان  برداریم . وی با بیان اینکه امنیت ما از کشاورزان 
امنیت  کنیم  تالش  باید  افزود:  ماست،  با  کشاورزان  امنیت  و 
غذایی خود را تأمین و به خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی 

برسیم . 
رئیس جمهوری با سپاسگزاری از کشاورزان به دلیل خودکفایی در 
که  است  این  ویژه هم  تشکر  این  دلیل  کرد؛  تأکید  گندم،  تولید 
که در تولید  استمرار خودکفایی مهم است و ما چند سال است 
گندم خودکفا شده ایم؛ هر چند سابق بر این هم یک سال در تولید 

گندم خودکفا بودیم، ولی استمرار نداشت . 

با اجـرای جامـع، برخـط و نظام منـد 
امـور جاری نظام بیمــه کشــاورزی؛

تنـدیس جایـــزه ملـی 
به صنـدوق  تحول دیجیتال 
بیمـه کشــاورزی رسیـد

آیین پایانی و بخش افتخاریدیگربرایجامعهبیمهکشاورزی در همین راستا و در 
اهدای جوایز سومین کنفرانس ملی تحول 
دیجیتال  نوآوری  تندیس  این  دیجیتال، 
به  و  برگزارکنندگان  ازسوی  تقدیر  لوح  و 
کشور در حوزه  دست مقامهای برجسته 
قائم مقام  نژاد،  حسن  دکتر  به  دیجیتال، 
از  نمایندگی  به  کشاورزی  بیمه  صندوق 

نظام بیمه کشاورزی کشور اهدا شد.
تحول  ملی  جایزه  دوره  سومین  در 
شخصیت  و  شرکت  دهها  که  دیجیتال 
فناوریهای  عرصه  در  صاحبنام  حقوقی 
و  ممیزی  از  پس  داشتند،  شرکت  نوین 
کشاورزی  بیمه  صندوق  فنی،  بررسیهای 
به  دیجیتال«  ایران  »به سوی  شعار  با 
عنوان دستگاه شایسته معرفی و ازسوی 
علمی  قطب  عنوان  به  تهران  دانشگاه 
کشور این تندیس به نظام بیمه کشاورزی 

کشور تقدیم گردید.

ماهنامه پیام بیمه کشاورزی، به نمایندگی 
دستاورد  این  بیمه،  صندوق  ازسوی 
و روند  پویایی  نشاندهنده  که  را  ارزشمند 
رو به توسعه نظام بیمه کشاورزی کشور 
دست اندرکاران  و  فعاالن  همه  به  است؛ 
کشاورزی  بیمه  بویژه  کشاورزی،  بخش 

کشور، تبریک می گوید.
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بابرگزاریجلسهتخصصیبیمهپسته،کلیدخورد:

معاونت باغبانی و صندوق بیمه، در تدارک خط اعتباری 
جدید برای تأمین منابع مالی بیمه پسته

نشست مشترک توسعه بیمه چغندر قند، با حضور معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی 
و همراهان، در ستاد صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، صبح روز ۱۴ اسفند 97، 
کشاورز، معاون  نشست مشترک توسعه بیمه چغندر قند با حضور مهندس عباس 
زراعت وزارت جهاد کشاورزی، مجری طرح زراعت چغندر قند، معاونان زراعت سازمانهای 
جهاد کشاورزی، سندیکا و شماری از مدیرات ستادی و استانی وزارت جهاد کشاورزی، در 

سرای گفتگوی ستاد صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد.
در این نشست، نخست دکتر محمدابراهیم حسن نژاد طی سخنانی، گزارشی از وضعیت 
کرد و به اهتمام نظام بیمه کشاورزی به اجرای دقیق، صحیح و  ارائه  بیمه در کشور 
فراگیر بیمه از طریق پایش مزارع و به کارگیری ابزارهای دیجیتال ازجمله سامانه جامع 
بیمه کشاورزی پرداخت و افزود: به منظور حمایت از توسعه کشت چغندر قند درکشور، 
امکان پرداخت غرامت در گزینه مورد نظر در بیمه چغندر قند تا 2۰۰ میلیون ریال در هر 

آسایش خاطر بیمه گذاران را در پی خواهد داشت. هکتار نیز وجود دارد که این امر 
کشاورزی، ضمن تقدیر  کشاورز، معاون زراعت وزارت جهاد  ادامه، مهندس عباس  در 

روز  در چهارمین  کشاورزی  بیمه  صندوق 
از اسفند ماه 97، میزبان جلسه تخصصی 

بیمه پسته بود.
به گزارش پیام بیمه کشاورزی، پس از آنکه 
باغهای  بحران  گذشته،  ماه  شهریور  در 
پسته به جایی رسیده بود که رئیس خانه 
کشاورز شهرستان بهرمان در گفت وگویی 
با خبرنگار خبرگزاری ایلنا، با ادعای نابودی 
گفته  98 درصدی باغهای پسته رفسنجان 
طالی  روزگاری  که  رفسنجان  پسته  بود:" 
بعد  را  ارزآوری  بهترین  و  بود  ایران  سبز 
نابودی  به  رو  داشت،  کشور  برای  نفت  از 

 97 سال  ماه  اسفند  آغاز  در  است"؛ 
جلسه تخصصی در زمینه بیمه پسته در 
تا  شد  تشکیل  کشاورزی  بیمه  صندوق 
خرد جمعی مدیران ارشد معاونت باغبانی 
بیمه  صندوق  مدیران  و  کشاورزی  جهاد 
برای  مدبرانه ای  اتفاق نظر  به  کشاورزی، 
در  دولتی  حمایتی  شیوه  بهترین  اتخاذ 

بیمه کشاورزی برسند. 
علی  محمد  که  تخصصی  جلسه  این  در 
جهاد  وزارت  باغبانی  معاون  طهماسبی، 
مردم  نماینده  انارکی  محمدی  کشاورزی، 
شورای  مجلس  در  انار  و  رفسنجان 

معاونزراعتوزارتجهادکشاورزی:

وزارت جهاد کشاورزی، به بیمه کشاورزی معتقد است 
و از اجرای این طرح ملی حمایت می کند

اسالمی، شماری از مسئوالن استان کرمان 
کشاورزی  بیمه  صندوق  ارشد  مدیران  و 
با  مرتبط  موضوعهای  داشتند،  حضور 
فرایند بیمه پسته به تفصیل مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی 
تمرکز  را  شیوه  بهترین  جلسه،  این  در 
کشاورزی  بیمه  در  دولتی  حمایت های 
و  اعتباری  خط  باید  گفت:  و  برشمرد 
تأمین  برای  جدیدی  مالی  کار  و  ساز 
دید.  تدارک  کشاورزی،  بیمه  مالی  منابع 
همچنین، حسن نژاد، قائم مقام صندوق 
بر شعار محوری  تأکید  با  کشاورزی  بیمه 
تحول  بر  مبنی  کشاورزی  بیمه  صندوق 
۱۰۰ درصدی و مدیریت  دیجیتال، شفافیت 
متمرکز اجرای عملیات بیمه کشاورزی در 
بیمه  کرد: صندوق  اظهار  کشور،  سراسر 
کشاورزی همسو با سیاستهای کالن وزارت 
زیربخش های  از  حمایت  کشاورزی،  جهاد 
زیربخش  بویژه  کشاورزی  بخش  مختلف 
قرار  را وجهه همت خویش  باغبانی  مهم 
از  قانونی  حمایت  جهت  در  و  است  داده 
گذاران خسارت دیده بر مبنای مفاد  بیمه 

بیمه نامه های صادره متعهد خواهد بود.

بیمه  ارزشمند  اقدامهای  و  حرکت  از 
کشاورزی اظهار داشت: بیمه کشاورزی 
ابزار حمایتی شناخته شده ای در جهان 
کشاورزی، به بیمه  است و وزارت جهاد 
این  اجرای  از  و  است  کشاورزی معتقد 
گفتنی  کند.  می  حمایت  ملی  طرح 
نیز  جهان  کشورهای  دیگر  در  است 
بیمه های کشاورزی با حمایت مستقیم 
کشاورزی  بخش  در  تولید  از  دولتها 
این نشست، با بازدید  حمایت می کنند. 
که  کشاورزی«  بیمه  جامع  »سامانه  از 
اجرای برخط بیمه کشاورزی در کشور را 

به عهده دارد، پایان یافت.
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رئیسکمیسیونکشاورزیمجلس:

زعفران کاران، قیمت محصوالتشان را در 
قرارداد آپشن زعفران، بیمه کنند

آب و منابع  رئیس کمیسیون کشاورزی،
طبیعی مجلس در زمینه اقدام بورس 
کاالی ایران برای راه اندازی قرارداد اختیار 
معامله زعفران در اسفندماه 97 گفت: 
خوشبختانه بورس کاالی ایران بزودی 
آتی زعفران، قرارداد  و پس از معامالت 

آپشن را راه اندازی خواهد کرد. 
درباره  جوان  خبرنگاران  باشگاه  با  گفت وگو  کیخا، در  احمدعلی 
آپشن  معامالت  گفت:  کاال  بورس  در  زعفران  آپشن  معامالت 
کشور خواهد بود  کشاورزی  گامی بسیار مهم در بخش  زعفران، 
کشاورزان و تولیدکنندگان و  آن دوطرفه برای  که سود و منفعت 

همچنین مصرف کنندگان است. 
افزود:  آب و منابع طبیعی مجلس  کشاورزی،  کمیسیون  رئیس 
تا  به زعفران کار می دهد  را  اطمینان  این  آپشن زعفران،  معامالت 
محصول خود را با اطمینان از حجم و قیمت به فروش برساند و از 

همه مهم تر در برابر ریسک نوسانهای قیمتی، بیمه شود. 
ابزارهای جدید  اختیار و دیگر  کرد: معامالت قراردادهای  وی تأکید 

جالل محمود زاده، نایب رئیس کمیسیون 
نماینده  و  آب و منابع طبیعی  کشاورزی، 
اسالمی  شورای  مجلس  در  مهاباد  مردم 
گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار "پیام  در 
بیمه کشاورزی" با بیان اینکه اعتبار بودجه 
بیمه کشاورزی در بودجه سالهای گذشته 
بسیار پایین و رویه سالهای قبل به گونه ای 
 7۰ بابت  از  دولتی  اعتبارات  میزان  که  بود 
کشاورزی  بیمه  در  دولت  سهم  درصد 
گفت: رقم بسیار  کرد،  اختصاص پیدا می 
از معضالت منجر  یکی  بودجه  این  پایین 

برای  غرامت  بموقع  نشدن  پرداخت  به 
خسارتهای واردشده به کشاورزان، باغداران 

و دامداران بود.
کمیسیون  منظور  همین  به  افزود:  وی 
قانون  برنامه  در  نیز  مجلس  کشاورزی 
ششم در بودجه ساالنه قوانینی را تنظیم 
کرد که وضعیت صندوق بیمه کشاورزی از 

نظر مالی تغییر پیدا کند.
برنامه  قانون  به  استناد  با  زاده  محمود 
که بر ایجاد ردیف مستقل  ماده ۳2 بند ۱ 
پرداخت خسارت به بیمه گذاران محصوالت 

نایبرئیــساولکمیســیونکشــاورزیمجلــس
درگفـتوگــویویـــژهبا"پیـــامبیمـهکشاورزی":

افزایش 500 میلـیارد تومـانی بودجـه 
بیمـه کشــاورزی بـرای ســال 98
نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی ایران، 
از تأثیر رایزنی های نماینده کمیسیون کشاورزی در کمیسیون تلفیق برای افزایش بودجه 
بیمه کشاورزی از یک هزار میلیارد تومان به یک هزار و پانصد میلیارد تومان خبر داد.

در  کشاورزی  بیمه  صندوق  و  کشاورزی 
است  کرده  تأکید   98 سال  بودجه  لوایح 
تأمین  باید  قانون  این  اساس  بر  گفت: 
تخصیص  درصد   ۱۰۰ به صورت  الزم  اعتبار 
یافته و در طول اجرای قانون برنامه ایجاد 

شود.
در  قانون  این  از  هدف  اینکه  بیان  با  وی 
امر  ابتدای  در  که  بود  این  ششم  برنامه 
صندوق  اعتبارات  برای  مستقلی  ردیف 
افزود:  شود،  پیش بینی  کشاورزی  بیمه 
یا  غیرمترقبه  از محل حوادث  همه ساله 
اعتبار  بیمه  صندوق  برای   ۱2  -۱۱ ردیفهای 
در نظر می گرفتند، اما متأسفانه اعتبارات 
تأمین  بموقع  کشاورزی  بیمه  صندوق 

نمی شد.
کشاورزی  کمیسیون  اول  رئیس  نایب 
همین  به  کرد:  اضافه  ادامه  در  مجلس 
دنبال  به  توسعه  ششم  برنامه  در  دلیل 
مستقلی  ردیف  که  رفتیم  قانونی  تنظیم 
نظر  در  کشاورزی  بیمه  صندوق  برای 
بیمه هر سال  اعتبارات صندوق  و  بگیرند 
۱۰۰ درصد تخصیص داده شود که به دست 

برای  را  مشخص  قیمت های  در  فروش  تضمین  امکان  مالی، 
اندک  هزینه  به  توجه  با  آن  بر  عالوه  می کند.  فراهم  کشاورزان 
به  کشاورزان  ورود  کاال،  بورس  در  قیمت  شفافیت  و  معامالتی 
این بازار منجر به حذف بیشتر واسطه ها و تنظیم صحیح قیمت 

زعفران خواهد شد. 
کیخا ادامه داد: با توجه به استقبال مطلوب فعاالن بازار کشاورزی 
کاال، پیش بینی می شود  بخصوص زعفران از ابزارهای مالی بورس 
با  نیز  زعفران  معامله  اختیار  قراردادهای  معامالت  راه اندازی 
اهمیت  از  حوزه  این  در  آموزش  البته  که  شود  روبه رو  استقبال 

ویژه ای برخوردار است.  
کیخا ادامه داد: استفاده و راه اندازی ابزارهای جدید مالی در بورس 
و  آینده  قیمت های  به  نسبت  را  کشاورز  خاطر  اطمینان  کاال، 
آینده در پی خواهد داشت  تصمیم گیری برای کشت و فروش در 
که این اتفاق به نوعی بیمه قیمت بوده و به نفع بخش کشاورزی 

کشور است.



گشت و گذاری در قلمرو بیمه و کشاورزی

7مهمترین خبرها و رویدادهای حوزه بیمه و کشاورزی کشور

کشاورزان و باغداران برسد.
شورای  مجلس  در  مهاباد  مردم  نماینده 
که  مشکلی  تنها  کرد:  تصریح  اسالمی 
که دولت متأسفانه  است  این  وجود دارد 
در بودجه ساالنه در الیحه بودجه ای که به 
مجلس پیشنهاد کرد، قانون برنامه ششم 
کشاورزی  بیمه  اعتبارات  و  نکرده  لحاظ  را 
در ردیف مستقلی پیشبینی نشده و مانند 
سالهای گذشته ردیف ۱۱- ۱2 یا حوادث غیر 
این  اما  است؛  مترقبه را مدنظر قرار داده 
مورد ۱۰۰ درصد تخصیص یافته را در بودجه 
ساالنه گنجانده که به صورت ناقص و نیم 

بند اجرا شده است .
کشاورزی  کمیسیون  اول  رئیس  نایب 
کشاورزی  اعتبارات بیمه  مجلس در مورد 
شاهد  ساالنه  بودجه  در  کرد:  اظهار  نیز 
که  ۱۰۰۰ تا ۱2۰۰ میلیارد اعتبار  این هستیم 
اینکه  کما  است؛  کشاورزی  بیمه  صندوق 
سال  بودجه  اعتبارات  قانون  در  امسال 
اعتبار پیشبینی شده دولت در الیحه   98
پیشنهادی برای صندوق بیمه، ۱۰۰۰میلیارد 
بود که به پیشنهاد اینجانب در کمیسیون 
تلفیق، این رقم را به ۱5۰۰ میلیارد افزایش 
دادیم که حرکت خوبی برای صندوق بیمه 

کشاورزی بود.
اینکه  به  استناد  با  ادامه  در  محمودزاده 

در قانون لحاظ شده دولت باید ۱۰۰ درصد 
به  را  ساالنه  بودجه  در  تخصیصی  اعتبار 
صندوق بیمه اختصاص دهد، اظهار کرد: با 
این شرایط به صندوق بیمه می توان گفت 
که در سال 98 ، ۱5۰۰  میلیارد تومان اعتبار 
برای صندوق وجود دارد. هرچند براساس 
موانع  رفع  قوانین  و  باالدستی  قوانین 
زیر  سطح  به  هرساله  بایست  می  تولید، 
پوشش بیمه کشاورزی افزوده شود تا به 
تدریج به رقم 5۰ درصد به باال نزدیک شده و 
تمام محصوالت کشاورزی در همه سطوح 

کشور، تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.
کشاورزی  کمیسیون  اول  رئیس  نایب 
اکنون  اینکه هم  از  ابراز تاسف  مجلس با 
محصوالت  25درصد  فقط  به   نزدیک 
پوشش  تحت  کشور  دامی  و  کشاورزی 
است،  پایینی  رقم  این  که  هستند  بیمه 
مکان  و  زمان  کشاورزی  خسارت  افزود: 
هر  باغداری  و  مزارع  در  و  نمی شناسد 
و خسارت  لحظه شاهد خسارت هستیم 
نگاه دوراندیشانه به  همیشه هست؛ ولی 
گونه ای عمل می کند که از سطح خسارتها 

بکاهد.
بیمه  صندوق  اینکه  بیان  با  محمودزاده 
در  نقدینگی  همواره  می باید  کشاورزی 
خسارت  بتواند  تا  باشد  داشته  اختیار 

کشاورزان را بموقع پرداخت کند و کشاورز 
نیز توان تولید را داشته باشد، خاطرنشان 
کشاورز وعده صبر  کرد: ما نمی توانیم به 
دهیم تا دولت اعتبار تخصیص بدهد؛ زیرا 
این  کشاورزان  به  غرامت  پرداخت  دلیل 
به  نیاز  تولید  کشاورزان در حال  که  است 
نقدینگی و برگشت سرمایه دارند تا تولید 

را ادامه دهند .
نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و 
منابع طبیعی مجلس ادامه داد: بیمه نامه 
از تنظیم، بارِ حقوقی پیدا می کند و  پس 
اگر خسارتی به کشاورز وارد شود، کشاورز 
را  خسارت  این  می تواند  قانونی  لحاظ  به 
بیمه  صندوق  اگر  و  کند  طلب  دولت  از 
را  خسارت  که  باشد  نداشته  اعتباری  هم 
پرداخت کند،  بیمه گذار می تواند با همین 
برگه حقوقی به دادگاه مراجعه کند و حق 

خود را از صندوق بیمه بگیرد .
وی در پایان گفت: شاید با مدیریت ریسک و 
مدیریت کشت بتوان از خسارتهای بیشتر 
به سرمایه های عمومی پیشگیری کرد و  از 
شدت خسارتهای غیر ضروری  و مدیریتی 
کاست. یعنی ما باید سطح و توان مدیریتی 
بتوانند  تا  دهیم  افزایش  را  کشاورزان 
طرفی  از  و  کنند  تولید  بهتری  محصول 

مزارع شان هم کمتر دچار خسارت شود.

حضــور قائـم مقـام صنـدوق بیمــه 
کشـاورزی در مناطق سیل زده خوزستان

از روابط  کشاورزی  پیام بیمه  گزارش  به 
بیمه  صنـــدوق  بین الملل  و  عمــــومی 
گسترده  سیل  رخداد  از  پس  کشاورزی، 
و  کارون  دز،  رودخانه های  آب  طغیان  و 
کرخه در اثر بارندگی های اخیر در استان 
هزار   33 تقریبی  سطــح  در  خوزستان 
استان؛ محمد  اراضی زیرکشت  از  هکتار 
ابراهیم حسن نژاد، قائم مقام و شماری 
از مدیران ستادی صندوق بیمه کشاورزی 
با همراهی سید محمد موسوی مدیرکل 

مخاطره های  کاهش  و  بحران  مدیریت 
طبیعی وزارت جهاد کشاورزی از مناطق 
آب  طغیان  از  خسارت دیده  و  سیل زده 
دشت  مناطق  و  کرخه  رود  حاشیه  در 
سویدانی،  هویزه،  سوسنگرد،  آزادگان، 
با  و  کردند  بازدید  آلبوعفری  و  رُفیّع 
گفتگـــو  به  خسارت دیـــده  کشـــاورزان 

پرداختند.
بنابراین گزارش، قائم مقام صندوق بیمه 
خبری  نشست  در  کشاورزی  محصوالت 

سازمان جهاد  کشـــاورزی استان حضور 
یافته و به پرسش های خبــرنگاران پاسخ 

گفت.
مــانده  پرداخت  بر  نشست  این  در  وی 
مطالبات پیشین بیمه گذاران و نیز برآورد 
دعوت  کشاورزان  از  و  تأکید  خسارتهای 
کرد نسبت به بیمه محصول خود اقدام 
دریافت  امکان  خطر،  شرایط  در  تا  کنند 
ارزشمند  فعالیت  استمـــــرار  و  غرامت 

آنها فراهم باشد. کشاورزی برای 

قائم مقـام و شـماری از مدیران سـتادی صندوق بیمه 
کشـاورزی با حضـور در مناطـق سـیل زده، وضعیت 
بیمه کشـاورزی اسـتان خوزستان را بررسـی کردند.
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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در مرکز 
خراسان جنوبی، تورج سعیدی، در سفر به 
نهبندان و در دیدار با کشاورزان و دامدارن 
این طرح مربوط به  گفت:  این شهرستان 
و  تراکتور  ازجمله  کشاورزی  ماشین آالت 
اسفندماه در  اواسط  از  که  است  کمباین 

کشور اجرایی می شود.
بیمه دولت  افزایش حق  از  وی همچنین 

عضــوهیـئتمدیـــره
صندوقبیمهکشاورزی:

بیمــه  طـرح  اجـرای 
مـاشین آالت کشـاورزی 
کشـــــــــور در 

از 75 درصد به 9۰ درصد برای محصوالت 
این   : افزود  و  داد  خبر  دامی  و  کشاورزی 
و  محروم  استانهای  مخصوص  حق بیمه 
کم برخورداری مانند خراسان جنوبی است.

اسفندماه، یک  اوایل  اینکه در  بیان  با  وی 
غرامت  از  تومان  میلیون   5۰۰ و  میلیارد 
شده  پرداخت  آنها  حساب  به  کشاورزان 
از 5 هزار نفر خسارت  افزود: بیش  است، 
حسابشان  به  مبلغ  این  که  بودند  دیده 

واریز شده است .
سفر  در  همچنین  سعیدی،  مهندس 
چهره  دیدار  کشاورزان  با  نهبندان  به 
مشکلها  بررسی  به  و  داشت  چهره  به 
پرداخت.  آنها  پرسشهای  به  پاسخ  و 
بیمه گذاران  خواسته  عمده  است؛  گفتنی 
نهبندان  شهرستان  کشاورزی  بخش 
حق بیمه  پرداخت  برای  نقدینگی  نبوِد 
از  که  است  دام  و  کشاورزی  محصوالت 
تعرفه  سهم  افزایش  خواستار  راه،  این 
بودند. صندوق  و  دولت  سوی  از  بیمه 

بخش  گفت:"  موج  خبرگزاری  با  گفت وگو  در  قلمکاری  حمیدرضا 
که نیازمند تفکری مبتنی بر مدیرت بحران  آن  از  کشاورزی بیش 
سیستمی  تفکر  و  ریسک  مدیریت  بر  مبتنی  نگاه  نیازمند  باشد، 
آگاهانه حوادث و شرایط  است؛ زیرا از این طریق می توان به صورت 
و  اقلیمی  تغییرات  بار  زیان  آثار  و  پیشبینی  را  آینده  خواسته  نا 
آنکه ابتدا منتظر بمانیم وضعیت  خشک سالی را کاهش داد؛ نه 

آن باشیم." نامطلوب رخ دهد و سپس به دنبال رفع 
وی گفت: حاکم بودن اقلیم خشک و نیمه خشک بر بخش عمده ای 
از مساحت ایران، سبب ظهور خشکسالی های طوالنی و شدید در 
که این مهم از یک طرف، افزایش ریسک فعالیت در  کشور شده 
بخش کشاورزی را به دنبال داشته و از طرف دیگر، کشاورزان را به 

آسیب پذیر تبدیل کرده است. قشری 
محصوالت  بیمه  در  ضعف  مانند  عواملی  داد:  ادامه  قلمکاری 
به  ضعیف  دسترسی  غیرکشاورزی،  درآمد  نداشتن  کشاورزی، 
صنفی،  تشکلهای  ضعف  دولت،  به  وابستگی  بانکی،  تسهیالت 

ریسک  مدیریت  جایگزینی  پیشـنهاد 
کشــاورزی با مدیـریت بحــران
رئیس کمیسیـون کشـاورزی اتاق بازرگانی، صنـایع و معـادن 
و کشـاورزی اصفـهان گفت: بی تردید می تـوان گفت که بخش 
کشاورزی بیش از آن که نیازمند تفکری مبتنی بر مدیرت بحران 
باشد، نیازمند نگاه مبتنی بر مدیریت ریسک و تفکر سیستمی است.

مشکالت  متحمل  را  کشاورزان  آن،  مانند  و  فروش  مشکالت 
اقتصادی و اجتماعی کرده است.

البته  کرد:  تصریح  اصفهان  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
فعاالن  این  و  نمی شود  ختم  اینجا  به  کشاورزان  آسیب پذیری 
آبیاری،  سیستم های  همچون  فنی  تجهیزات  نظر  از  اقتصادی 
استفاده از ارقام مقاوم به خشکی و همچنین از منظر مشکالت 
زیرساختی، مانند بهره گیری از منابع اطالعاتی هم بسیار آسیب پذیر 
آنها نیز به دلیل نشأت گرفتن از  هستند و برنامه های حمایتی از 
تفکر مدیرت بحران، عموماً، نابهنگام، غیراثربخش و بدون صرفه 

اقتصادی بوده است.
از بروز مشکلها در عرصه  کرد: "مدیریت ریسک می تواند  وی بیان 
از  بخش  این  آسیب پذیری  کاهش  سبب  و  پیشگیری  کشاورزی 
اقتصاد باشد؛ که از طرف همگی مسئوالن بلندپایه نظام به عنوان 
الزم  منظور  بدین  است.  شده  معرفی  و  شناخته  توسعه  محور 
آسیب پذیری کشاورزان به عنوان  است تا شناسایی عوامل مؤثر بر 
یک پیشنیاز مورد توجه قرار گیرد و سپس راهکارهای تقویت بخش 

کشاورزی ارائه گردد."
قلمکاری اظهار کرد: در این راستا معرفی ارقام مقاوم به خشکی، 
برنامه ریزی و اجرای برنامه ها با توجه به شرایط محلی هر منطقه، 
توسعه طرحهای تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، 
آسیب پذیری  کاهش  آبیاری،  پرورش درست و مناسب  و  آموزش 
کشاورزان  از راه تسهیالت و بیمه، پرداخت غرامت به  خشکسالی 
جمله  از  جدید،  شرایط  از  قشر  این  آگاه سازی  و  خسارت دیده 

مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی 
کشـور از اجرای طـرح بیمـه ماشین آالت 
کشاورزی در کشـور با حداقل سهم آورده، 
از اواسط اسفنـدماه سـال جـاری خبرداد.
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سـیــل لـرستــان 
کشـاورزان بیمه نشده را بی خانمان کـرد!

برای جلوگیری از خسارت و زیان دیدگی الزم است تا کشاورزان، 
زیرمجموعه  از  بخشی  هر  و  آبزی پروران  دامداران،  باغداران، 
کشاورزی، برای ایجاد تضمین برای تولید محصول خود با هزینه ای 

اندک، محصول خود را بیمه کنند. 

روزنامه همشهری نوشت: امسال به واسطه افزایش بارندگی ها در 
آن لرستان، در دو نوبت سیالب هایی در استان رخ  کشور و به تبع 
و  دامپروری  کشاورزی،  به بخش های  بسیاری  آسیب های  که  داد 
در  آن هنوز  آثار  که  آسیب هایی  کرد.  زیرساخت های عمرانی وارد 
کارشناسان  از  بسیاری  و  دیده می شود  بویژه روستاها  و  شهرها 
آینده استان،  پیشبینی می کنند که این موضوع در بازار میوه سال 
بیمه  پایین  آمار  میان  این  در  کرد.  خواهد  پیدا  بیشتری  نمود 
محصوالت و واحدهای مسکونی روستایی باعث شده تا بسیاری از 
آسیب دیدگان چشم به راه کمک های دولتی باشند؛ کمک هایی که 
پس از برآورد اولیه در استان باید به تأیید دولت برسد. طی کردن 
این بوروکراسی اداری قطعاً زمان بر است و زندگی و کار مردم استان 
را مختل می کند. به هر روی مسئوالن استان تاکنون برآورد دقیقی 
آسیب ها اعالم کرده اند و امیدوارند هرچه زودتر این اعداد  از میزان 

به تأیید دولت رسیده و کمک های نقدی واریز شود.
با  جاری،  سال  در  مسئوالن  سوی  از  شده  اعالم  آمار  براساس 
استان  در  بهمن  و  آذر  در  سیالب هایی  باران،  فراوان  بارش های 
از 285 میلیارد تومان خسارت به  آن بیش  که به موجب  رخ داد 
آذرماه بیش  بخش کشاورزی استان وارد شد. در اولین سیالب در 
از ۱۳8 میلیارد تومان و در دومین سیالب در بهمن ماه نیز حدود 
۱۴۰ میلیارد تومان خسارت وارد شد. برآورد این خسارت ها موضوع 
ارسال و بر  استانداری، به تهران  از تأیید  مهمی است چراکه پس 

آن رقمی به استان اختصاص می یابد. اساس 
بیمه  را  خود  محصول  که  کشاورزانی  خسارت  از  بخشی  البته 
کرده اند پس از اولین سیالب پرداخت شد، ولی برآورد و ارزیابی برای 
خسارت های دومین سیالب به بیمه شدگان هنوز در دست اقدام است.

آذر سال جاری  نامدار صیادی می گوید: در اولین سیالب که در دهم 
رخ داد، حدود ۱۳8 میلیارد تومان خسارت به بخش های مختلف 
تومان  میلیارد   67 رقم  این  از  است.  شده  وارد  استان  کشاورزی 

خسارت به زیرساخت ها شامل ساختمان ها و تأسیسات کشاورزی، 
مانند  و  پمپ ها  موتور  مزارع،  بین  جاده های  روستایی،  جاده های 
آن است. وی می افزاید: ۱5 میلیارد و 72۰ میلیون تومان به طیور، 
آبزیان و بیش از 55 میلیارد تومان به بخش زراعت، باغبانی و  دام، 

آسیب وارد شده است.
کشاورزی  جهاد  سازمان  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
اینکه سیالب 8 بهمن نیز موجب شد تا بیش  لرستان با یادآوری 
کشاورزی  زیرمجموعه حوزه  به بخش های  تومان  میلیارد  از ۱۴7 
استان خسارت وارد شود، می افزاید: البته هنوز خسارت همه موارد 
از پرونده ها در دست  اولین سیالب پرداخت نشده و هنوز برخی 

بررسی و اظهارنظر نهایی هستند.
مدیر بیمه کشاورزی استان لرستان همچنین بیان می کند: پرداخت 
کشاورزان نیز ، به حساب  مبالغ جبران خسارت های وارد شده به 

خود کشاورز به صورت مستقیم واریز می شود.
و  می کند  اشاره  کشاورزی  بخش  در  بیمه  اهمیت  به  رفیعی 
می گوید: کشاورزی یکی از بخش های پرریسک برای فعالیت است، 
از  کرد. برای جلوگیری  اتفاقها و حوادث را پیشبینی  زیرا نمی توان 
دامداران،  باغداران،  کشاورزان،  تا  است  الزم  زیان دیدن  و  خسارت 
ایجاد  برای  کشاورزی،  زیرمجموعه  از  بخشی  هر  و  آبزی پروران 
تضمین برای تولید محصول خود با هزینه ای اندک، محصول خود 
کنند؛ هر چند الزم است تا صدا و سیما و جهادکشاورزی  را بیمه 
و دیگر نهادهای مرتبط در این زمینه، فرهنگسازی های الزم را برای 

ترغیب به این سمت داشته باشند.
نامدار صیادی یادآور می شود: برای آن دسته از کشاورزان، دامداران 
نکرده اند،  بیمه  را  و طیور خود  دام  یا  که محصوالت  باغدارانی  و 
درشرایط کنونی برنامه ای در دست نیست و ممکن است دولت به 
افرادی که متحمل خسارت های بسیار سنگین شده اند کمک های 
ناچیزی به صورت بالعوض و یا تسهیالتی با سود پایین داشته باشد.
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به گزارش »پیام بیمه کشاورزی«، در سی وسومین آیین گرامیداشت 
برای  کشاورزی،  بخش  ملی  نمونه های  و  برگزیدگان  از  سپاس  و 
دومین بار در سوابق این مراسم، از دو بیمه گذار نمونه کشور به 
کمی و برتری تولید و شرح  کیفی،  دلیل دستیابی به شاخصهای 
اشاره شده است(،  آنها  گزارش به  این  آنها )که در پایان  فعالیت 

آمد. قدردانی به عمل 
در این مراسم، محمدحسن احمدی، در زیربخش زراعت و سعید 
نمونه  بیمه گذاران  عنوان  به  طیور،  و  دام  زیربخش  در  خلیلی 
آشنایی و  برای  که  اصفهان معرفی شدند  کرمان و  استانهای  از 
از ماهنامه و در بخش »با  آنها، در همین شماره  معرفی بیشتر 
دام  زیربخش  نمونه  بیمه گذار  با  کشاورزی«،  و  بیمه  پیشگامان 
متأسفانه،  البته  است.  شده  انجام  کوتاهی  گفت وگوی  طیور،  و 
آمادگی نکرد. بیمه گذار نمونه زیربخش زراعت، برای مصاحبه، اعالم 

حسن نژاد،  دکتر  امضای  به  تقدیری  لوح  برنامه،  این  ادامه  در 
به  یادگار،  رسم  به  هدایایی  و  بیمه کشاورزی  صندوق  قائم مقام 

برگزیدگان تقدیم شد.
میان  در  کشاورزی  بیمه  نمونه های  از  تقدیر  و  گرامیداشت 
نمونه های ملی کشاورزی برای دومین بار طی مراسمی با بیش از 
سی سال پیشینه، و این بار با معرفی دو نفر در دو زیربخش )سال 
گذشته یک نفر نمونه کشوری معرفی شد( بازتاب بسیارخوبی نزد 
آن به عنوان یک دستاورد  بیمه گران و بیمه گذاران داشته است و از 
نگاهی  با  پایان  در  می شود.  یاد  کشاورزی  بیمه  صندوق  ترویجی 
این  در  نمونه  بیمه گذار  انتخاب  برای  تولید  برتری  به شاخصهای 

مراسم اشاره می شود:
بیمه گذار  اتخاب  برای  تولید  برتری  شاخصهای  و  فعالیت  شرح 

نمونه:
  سابقه متوالی بیمه کشاورزی؛

  میزان بیمه شده یا سطح بیمه شده؛
  استفاده از پوشش بیمه برای همه محصوالت تولیدی؛

  تراز بیمه تفاضل غرامت پرداختی به حق بیمه سهم بیمه گذار؛
  نسبت خسارت غرامت پرداختی به حق بیمه دریافتی؛

  همکاری با بیمه کشاورزی در زمینه ترویج بیمه؛
  ارائه الگوی مناسب مدیریت ریسک به کشاورزان.

تقدیر از بیمه گذاران نمونه در 
آیین گرامیداشت

 نمونه های ملی بخش کشاورزی

سی وسومین آیین گرامیداشت و سپاس از برگزیدگان و نمونه های 
بخش  بلندپایه  مسئوالن  حضور  در  کشور،  کشاورزی  بخش  ملی 
آموزش  تحقیقات،  سازمان  فجر  همایشهای  مرکز  در  کشاورزی 
و  فعال  معرفی 158  و  انتخاب  با  وزارت جهادکشاورزی،  ترویج  و 

تولیدکننده برتر بخش کشاورزی برگزار شد.
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استان  کشاورزی  بانک  کشاورزی  بیمه ای  خدمات  معاون  بلگردی،  فرزانه  محمودرضا 
خرسان رضوی در گفت وگو با خبرنگار ماهنامه "پیام بیمه کشاورزی" در اشاره به مهمترین 
اتفاق ها و تصمیم های اتخاذ شده در حوزه خدمات بیمه ای به کشاورزان استان خراسان 
رضوی گفت: در سال زراعی 97- 96 سه طرح عمده در استان خراسان رضوی به نام های 
به ترتیب مدیریت منابع و مصارف؛ بازاریاب – مروج و طرح تاپ )توسعه - افزایش پرتفو( به 
صورت پایلوت اجرایی شد که تأثیرهای مثبتی را در حوزه افزایش کمیت و کیفیت خدمات 

بیمه ای به جامعه بهره برداران این استان به همراه داشت.
وی در تشریح بیشتر اجرای این طرح ها در استان خراسان رضوی گفت: در طرح مدیریت 
منابع، با جمع آوری حداکثر منابع مطلوب و در حوزه مدیریت مصارف به مدیریت ریسک 
دولتی  منابع  یکی  است.  توجه  مورد  بخش  دو  در  نیز  منابع  اینکه  کما  شد؛  پرداخته 

بیمه ای  خدمات  معاون  آالله،  محمد 
کشاورزی بانک کشاورزی استان خوزستان 
در گفت وگو با خبرنگار ماهنامه "پیام بیمه 
کشاورزی" در اشاره به مهمترین رویدادهای 
آن خدمات  استان و به تبع  این  کشاورزی 
بهره برداران خوزستان  به جامعه  ای  بیمه 
کشاورزی  مهم  قطبهای  جمله  از  که 
استان  که  آنجا  از  گفت:  است،  کشورمان 
خوزستان در تولیدات محصوالت زراعی، از 
است، به طبع،  استانهای نخست و پیشرو 
در زمینه بیمه به ویژه در محصوالت زراعی 
است  استانهایی  در شمارِ  استان  این  نیز 
بیمه  آن  از محصوالت  که حجم عمده ای 

شده است.
 وی با یادآوری اینکه بر اساس ارزیابی های 

معاونخدماتبیمهایکشاورزی
استانخراسانرضوی:

افزایش 150 درصـدی پرتفـوی بیمـه ای با 
اجـرای 3 طـرح  مهم در خـراسان رضـوی

معاونخدماتبیمهایکشاورزیبانککشاورزیاستانخوزستان:

خوزستان؛ 3 سال پیشتازی در خدمات بیمه ای کشاورزی

رتبه  در  پیاپی  صورت  به  گذشته  زراعی  سال  سه  طی  استان خوزستان  کشاورزی،  بانک 
از  برگرفته  مسئله  این  کرد:  تصریح  است،  داشته  قرار  کشور  بیمه ای  خدمات  نخست 
حجم زیاد بیمه ها در عین مخاطرات فراوان بویژه خشکسالی بوده است که بهره برداران و 

تولیدات کشاورزی در این استان را همواره تهدید کرده و می کند.
آالله، با اشاره به اینکه بر اثر تغییرات اقلیمی طی سال های اخیر بویژه افزایش گرد و غبارها 
حجم عمده ای از غرامتهای پرداختی در این استان به خشکسالی اختصاص داشته است، 
تصریح کرد: در سال زراعی گذشته ) 96- 97( حجم خسارتها، ۱۱۰۰ میلیارد ریال ارزیابی شد 

آن پرداخت شده است. که بخشی از 
اینکه در سال زراعی 96 – 97  معاون خدمات بیمه ای کشاورزی استان خوزستان با بیان 
مساحت 5۳۳ هزار هکتار زمین زراعی؛ ۱8 هزار و ۳67 هکتار باغها؛ ۳۳ میلیون قطعه 
آبزیان زیر  طیور؛ ۴29 هزار رأس دام سبک و سنگین و زنبورعسل و ۱۰8۱ هکتار حوضچه 
پوشش بیمه قرار داشت، اعالم کرد: حجم خسارتهای واردشده در این مقطع زمانی ۱۱۰۰ 
که در سال زراعی 97- 97 تعداد 72 هزار و ۳69 نفر بیمه نامه  میلیارد ریال بوده است 

دریافت کردند./

تخصیص نیافتن بموقع اعتبارات صندوق بیمه، موجب مخدوش شدن مقبولیت 
بیمه شده اند. بسیار جذب  تالش  با  که  می شود  بهره بردارانی  اذهان  در  بیمه 

منابع  دیگری  و  نیست  مدیریت پذیر  که 
به  تکنیک های معرفی شده  با  که  مردمی 

بهره برداران، مدیریت پذیر است.
طرح  ادامه  در   که  این  بیان  با  فرزانه 
شبکه  یک  ایجاد  راه  از  مروج"   – "بازاریاب 
مویرگی گسترده اجرا شد، اظهارکرد: بازوی 
روستایی  زن  مروجان  طرح،  این  اجرایی 
ضمن  بازاریاب،  عنوان  به  که  هستند 
کارمزد فروش به ترویج بیمه نیز  دریافت 

می پردازند.
استان  کشاورزی  بیمه ای  خدمات  معاون 
"تاپ"  طرح  هدف  جامعه  رضوی،  خرسان 
شده  اجرا  طرح  سومین  عنوان  به  نیز  را 
محلی  رهبران  و  نمونه  تولیدکنندگان 
آپشن هایی مانند تخفیف های  که  برشمرد 
در  را  متعدد  دستورالعمل های  با  مختلف 

بر می گیرد.
طرح  این  اجرای  دستاوردهای  فرزانه، 
را  رضوی  خراسان  استان  در  پایلوت 
سهم  )حق بیمه  پرتفو  درصدی   ۱5۰ رشد 
گذشته  زراعی  سال  به  نسبت  بیمه گذار( 

اعالم کرد.

3 طرح عمده بیمه ای به نامهای: مدیریت منابع و مصارف؛ بازاریاب - مروج و طرح تاپ 
)توسعه - افزایش پرتفو( که به صورت پایلوت در استان خراسان رضوی اجرا شد، موجب 
افزایش 150 درصدی پرتفوی معاونت خدمات بیمه ای این استان در سال زراعی جاری تا 

کنون شده است.
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امنیت غذایی، دغدغه مسئوالن؛ 
و بیمه کشاورزی، راهکاِر امنیِت 

تولید مواد غذایی

آموزش  رابط  الماسی،  حسین  دکتر 
بیمه  خدمات  معاونت  اطالع رسانی  و 
کشاورزی استان کرمانشاه که دانش آموخته 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  است،  دامپزشکی 
بر  تأکید  راستای  در  کشاورزی،  بیمه  پیام 
بر  مبنی  جمهوری  رئیس  اخیر  سخنان 
که  آنجا  از  گفت:  کشاورزی  بیمه  اهمیت 
امنیت غذایی دغدغه مسئوالن هر کشوری 
کشاورزی فقط  از همین رو توسعه  است؛ 
زیرساخت های  که  است  مقدور  زمانی 
کیفی  و  کمی  بهبود  معنای  به  توسعه 
کامل فراهم  تولید و توزیع، در یک زنجیره 
سرمایه گذاری  که  آنجا  از  و  باشد  شده 
اقدامهای  شمارِ  در  کشاورزی  بخش  در 
کارهاست،  و   کسب  دیگر  از  پرمخاطره تر 
امنیت  احساس  راه های  از  یکی  بنابراین، 
برای سرمایه های جذب شده در این بخش، 

جواد غنچه، معاون خدمات بیمه کشاورزی 
با  گفت وگو  در  جنوبی  خراسان  استان 
کشاورزی"  بیمه  پیام  "ماهنامه  خبرنگار 
صورت  نامه  تفاهم  حسب  کرد:  اظهار 
بیمه  خدمات  معاونت  فی مابین  گرفته 
کشاورزی و اداره کل پست استان در پاییز 
صورت  به  بيمه نامه   صدور  تقاضاي   ،97
گردیده  فراهم  سايت  راِه  از  الكترونيكي 
متقاضیان  فیزیکی  مراجعه  به  نیازی  و 
دور  فواصل  در  بیمه ای  خدمات  دفاتر  به 
اطالعات  ابتدا  طرح  این  براساس  نیست. 
متقاضیان  سوی  از  بیمه نامه  درخواست 
و پس  بارگذاری  در سایت،   ICT دفاتر  یا  و 
کشاورزی  بیمه  تأیید نمایندگی صندوق  از 

پرداخت  آنالین  صورت  به  حق بیمه  مبلغ 
صندوق  نمایندگی  به وسیله  بیمه نامه  و 
شبکه  راه  از  و  پاکت گذاری  و  چاپ  بیمه، 

آدرس متقاضی ارسال می شود.  پستی به 
استان  کشاورزی  بیمه ای  خدمات  معاون 
ضمن بیان این مطلب افزود: در کنار امضای 
که منجر به حذف فیزیکی  این تفاهم نامه 
تفاهم نامه های  شد،  متقاضیان  مراجعات 
با نظام دامپزشکی، بسیج  خوب و مؤثری 
نیز  استان  طبیعی  منابع  و  مهندسان، 
بیمه  خدمات  تسهیل  به  که  شد  منعقد 
کشاورزی به بهره برداران بخش نیز انجامید. 
وی با اشاره به دیگر اقدامهای صورت گرفته 
امر توسعه  در جهت تسریع و تسهیل در 

معاونخدماتبیمهایکشاورزیاستانخراسانجنوبی:

حذف مـراجعه فیـزیكي متقاضـیان بـرای 
ICT دریافت بیمه نامه کشـاورزی و در دفاتر

بیمه کشاورزی و افزایش ضریب نفوذ بیمه 
گردشگری  پیگیری  همچون  استان،  در 
بازاریابی  توان  از  استفاده  روستایی، 
و  صنفی  نظامهای  و  شرکتها  تشکلها، 
و  نیازها  ارائه  پیرامون  جلسات  برگزاری 
راهکارهایی در راستای افزایش فروش بیمه 
هماهنگ  لباس  طراحی  افزود:  کشاورزی، 
و  خسارت  ارزیابان  ویژه  )متحدالشکل( 
کارگزاران بیمه گر، جلوه زیبا و تأثیر بسزایی 
اجرایی صندوق بیمه  در شناسایی عوامل 

استان داشته است.
کردن بحث  غنچه با بیان اینکه با فراگیرتر 
کشاورزی میزان سطوح زیر پوشش  بیمه 
با  بیمه در سال زراعی 98-97 در مقایسه 
سال زارعی 97-96، با رشد 27 درصدی در 
زیربخش  در  درصدی   ۴7 باغات،  زیربخش 
زراعت و رشد 2۰۰ درصدی در زیربخش منابع 
کرد: در  طبیعی روبه رو بوده است، تصریح 
عوامل  مهم ترین  از  گذشته  زراعی  سال 
خسارت زا سرمازدگی و یخبندان بوده است 
بارش  دلیل  به   97 ماه  اردیبهشت  در  که 
باغهای  به  سنگینی  تگرگ، خسارت  شدید 

آمد. استان وارد 

مراجعه فیزیکي متقاضیان برای دریافت بیمه نامه کشاورزی و پرداخت کارمزد بازاریابي به 
کارگزاران در دفاتر ICT  حذف شد.

چهلمین  در  کشورمان  جمهوری  رئیس  روحانی  حسن  دکتر  مهم  سخنان  از  یکی 
سالگرد انقالب اسالمی، تأکید بر اهمیت بیمه کشاورزی با مالحظه مدیریت محصوالت 
بیمه  اساسی  نقش  و  حساسیت  گویای  که  رخدادی  بود.  تولید  حوزه  در  کشاورزی 
کشاورزی در مدیریت بهینه تولید است. اگرچه متأسفانه هنوز برخی، صندوق بیمه را 
صرفاً همچون "دستگاه خودپردازی" تصور می کنند که بدون مالحظه اصول مدیریتی 
کم آگاهی  از  برگرفته  سوء مدیریت های  خسارِت  باید  محدود،  مالی  منابع  و  درست 
بهره برداران را نیز پرداخت کند. در حالی که به باور بسیاری از کارشناسان، این نکته 
گویای نقش دوسویه ای است که بیمه کشاورزی می تواند در دو موضوِع مهم مدیریت 
تولید و حمایت از کشاورزان دوراندیش آشکار کند. اینکه چرا و چگونه را گزارشگر 
ماهنامه پیام بیمه کشاورزی از دو رابط آموزش و اطالع رسانی معاونت خدمات بیمه 

کشاورزی در دو استان کشور، جویا شده است.

درگفتوگویخبرنگار
»پیامبیمهکشاورزی«

بادوتناز
کارشناساناستانی

بیمهکشاورزی

بررسی علت و تأثیـر تأکید 
رئیس جمهـوری بر اهمیت 
بیمه کشاورزی و مسئولیت 
دست اندرکاران در این باره
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مطالب تحلیلی و تفسیری از خبرهای مهم مرتبط با بیمه و کشاورزی

با  تولیدکنندگان  تا  است  کشاورزی  بیمه 
سرمایه گذاری  به  بیشتری  اطمینان  خاطر 

در کشاورزی مبادرت ورزند.
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که 
استان  کشاورزی  بیمه  خدمات  معاونت 
نزد  بیمه  اهمیت  تبیین  برای  کرمانشاه، 
بهره برداران که مورد تأکید رئیس جمهوری 
انجام  را  اقدامهایی  چه  است،  بوده  نیز 
کرد: ما طی 2 سال  داده و می دهد، اظهار 
گذشته برای تبیین جایگاه و ضرورت بیمه 
با  را  ممکن  همکاری  بیشترین  کشاورزی، 
مدیران ارشد سازمان جهادکشاورزی استان 
شهرستان ها  جهادکشاورزی  رؤسای  و 
به  داشته ایم؛  دامپزشکی  شبکه های  و 
تبیین  بخوبی  موضوع  این  که  گونه ای 
آنها متولی امور فنی هستند و ما  شود که 

متولی مالی ریسک های کشاورزی. 
و  آموزش  روند  تشریح  در  الماسی 
استان  در  کشاورزی  بیمه  اطالع رسانی 
خدمات  مراکز  رؤسای  الیه  به  کرمانشاه 
کشاورزی اشاره کرد که در هر مرکز خدمات، 
از روستاها به یک  مأموریت ترویج تعدادی 
وی  است.  شده   سپرده  پهنه"  "کارشناس 
که هر روستا یک رابط  آنجا  از  کرد:  اضافه 
به  شهر  ما  دارد،  کشاورزی  جهاد  ترویجی 
و  نقش  ترویجی،  دوره   ۱۴ قالب  در  شهر 
جایگاه بیمه کشاورزی را با دو هدف تبیین 
اهمیت بیمه کشاورزی و همچنین مقابله 

با عوامل بازدارنده برگزار کرده ایم.

ریسک نیروی انسانی 
آموزش ندیده، از عوامل جدی 

تهدید کننده تولید

اینکه عوامل  یادآوری  با  ادامه  در  الماسی، 
گوناگون  و  پرشمار  تولید،  تهدیدکننده 
انسانی،  نیروی  ریسک  کرد:  تصریح  است، 
دیگر  از  کمتر  که  است  عواملی  از  یکی 
گرفته  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  عوامل 
از  برخی  بررسی  که  حالی  در  می گیرد،  و 
پرونده های استان نشان می دهد، بزرگترین 
بیماری و  گاوداری ها،  از  ریسک در شماری 
»نیروی  بلکه ریسک  نبوده،  قیمت  نوسان 
است. به طور مثال، چندی  انسانی« بوده 
پیش، یک گاوداری با مشکل بیماری لنگش 
پس  که  بود  روبه رو  شیردان  جابه جایی  و 

توصیه های  با  جیره ها  فرمول  بررسی  از 
داشت؛  را  الزم  تطابق  اگرچه  کارشناسی، 
ولی پس از بررسی بیشتر مشخص شد که 
کارگران تهیه کننده جیره، با سلیقه و روش 
کرده  تهیه  را  دامها  تغذیه  و  جیره  خود، 
از  برخورداری  نیز،  آنها  استدالل  و  بودند 
تجربه 2۰ ساله  در تهیه جیره غذایی دام ها 

بوده است! 
فرمول  نداشتن  تطابق  اینکه  بیان  با  وی 
جیره ها و جیره نهایی در دو دامداری بزرِگ 
5 هزار و 6 هزار رأسی استان نیز مشاهده 
ریسک  واقع،  در  کرد:  تصریح  بود،  شده 
آموزش ندیده، یکی از عوامل  نیروی انسانی 
این  در  که  است  تولید  تهدیدکننده  جدی 
استان  بیمه ای  خدمات  معاونت  زمینه 
کرمانشاه با امکانات در اختیارش، کوشیده 
است تا حداکثر اقدام ممکن را برای کاهش 
انواع مخاطره ها و عوامل تهدیدکننده تولید 

داشته باشد.

سخنان رئیس جمهوری، 
مسئولیت ما را دوچندان کرد

آموزش  رابط  سالکی،  احسان  مهندس 
بیمه  خدمات  معاونت  اطالع رسانی  و 
همچون  نیز،  اصفهان  استان  کشاورزی 
گفته های  کرمانشاهی اش،  همتای 
بیمه  بر  تأکید  در  را  رئیس جمهوری 
که  می داند  اهمیتی  از  برگرفته  کشاورزی، 
کشاورزان  امنیت  احساس  ایجاد  بیمه در 

ایفا می کند.
وی با ابراز خرسندی از تأکید رئیس جمهوری 
بر اهمیت بیمه کشاورزی، در ادامه تصریح 
جریان  در  رئیس جمهوری  وقتی  کرد: 
وزارت  ارشد  مدیران  از  جمعی  با  مالقات 
جهاد کشاورزی، بر اهمیت بیمه کشاورزی 
اهمیت  گویای حساسیت و  تأکید می کند، 
این  در  امر  متولیان  تالش  دوچندان 
آموزش  خادمان  ما  و همچنین  وزارتخانه 
خدمات  معاونت های  در  اطالع رسانی  و 
بیمه ای سراسر کشور است. تأکیدی که در 
برای  از سر دلسوزی  واقع رئیس جمهوری 
از  اعم  کشاورزان،  از سرمایه های  حفاظت 
آبزی پروران،  و  دامداران  و  باغداران  زارعان، 

مطرح کرده است.
بیمه  مهم  تأثیرهای  یادآوری  با  سالکی 

پراکنِش  ناگوار  رخداد  در  کشاورزی 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سال 96 که 
منجر به خسارتهای سنگین به مرغداری ها 
کمک  موجب  را  طیور  اجباری  بیمه  شد، 
بزرگ صندوق بیمه کشاورزی به مرغدارانی 
آنها بیمه نبود،  برشمرد که اگر محصوالت 
چرخه  به  بازگشت  امکان  دیگر  بسا  چه 
تولید را در سال جاری نداشتند. رویدادی که 
خوشبختانه موجب شد، نیازهای مردم به 
در سال  تخم مرغ مصرفی  و  گوشت مرغ 

97 بدون مشکل چندانی، تأمین شود.
معاونت  اطالع رسانی  و  آموزش  رابط 
اصفهان  استان  کشاورزی  بیمه  خدمات 
آموزشی  اقدامهای  از  برخی  به  اشاره  در 
به  عمل  در  معاونت  آن  اطالع رسانی  و 
تأکید  آن  بر  نیز  رئیس جمهوری  آنچه 
در  معاونت  این  شد:  یادآور  است،  کرده 
صندوق  مدیره  سیاستهای هیئت  راستای 
ریسک  و  مزرعه  مدیریت  کشاورزی،  بیمه 
ابزارهای  از  را پیگیری می کند و با استفاده 
به  را  باغداران  و  زارعان  تا  می کوشد  مالی 
انجام انواع بیمه، بویژه »بیمه پایه« ترغیب 
آنگاه که صندوق بیمه، با دست پُر و  کند. 
که  با باغداری  ابزارهای مالی،  از  برخورداری 
اصالح باغ خود را جدی نگرفته است، تعامل 
تشویق  برای  بیشتری  احتمال  می کند؛ 
باغدار به انجام درست مدیریت باغ و بویژه، 

توجه به مدیریت ریسک فراهم می کند.
بازخورد  مورد  در  مسئول،  کارشناس  این 
اقدامهای تبیینی اهمیت بیمه کشاورزی و 
ترغیب کشاورزان )اعم از باغداران و زارعان( 
به بیمه کشاورزی گفت: تا امروز )روز انجام  
وجود  با  اسفند97(  نیمه  در  مصاحبه 
سطح  از  درصد   7۰ حدود  غرامت،  کاهش 
سال  ماه   5 فقط  )طی  بیمه پذیری  برنامه 
زراعی 97- 98(  تحقق یافته است؛ در حالی 
که به لحاظ امکانات اطالع رسانی، دست ما 

برای کار، چندان باز نیست.
سالکی، با حمایت از هرگونه راهکاری که به 
فراگیر  در  رئیس جمهوری  خواسته  تحقق 
شدن بیمه کشاورزی کمک کند، تأکید کرد: 
آموزشی  امسال برخالف گذشته، دوره های 
به  که  برگزار شد  اول مهرماه(  از   ( بموقع 
کمک اعتبارات ترویجی در زمینه بیمه گری 

انجامید./
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بر  تکیه  با  کوشیده اند،  سازمانها  از  بسیاری  اخیر،  سالهای  در 
)همانند  دیجیتال  نوین  فناوری های  متعدد  و  متنوع  قابلیت های 
داده(  تحلیل  و  ابری  رایانش  موبایلی،  رایانش  اجتماعی،  رایانش 
این  از  درخور توجهی  بخش  سازند.  متحول  را  خود  کسب وکار 
سازمانها، همانند بانک ها و بیمه ها، دیجیتالی متولد نشده اند؛ ولی 
با بهره گیری از فناوری های دیجیتال، به دنبال دستیابی به سطوح 

باالتر عملکرد، بهره وری، نوآوری و رضایت مشتری هستند. 
که سازمانهای پویا  »تحول دیجیتال- توسعه فناوری« راهی است 
و پیشرو می پیمایند. این تحول، با سرمایه گذاری هوشمندانه روی 
فناوری های دیجیتال، در راستای تغییر الیه های مختلف سازمانی 
فرایندها،  کسب وکار،  مدل های  چشم اندازها،  و  بینشها  شامل 
محصوالت و خدمات، به منظور ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان 

و سازمان، امکان پذیر می شود. 
ارائه  ارزیابی،  در همین راستا، جایزه ملی تحول دیجیتال، با هدف 
بازخورد و در نهایت، معرفی سازمانهای پیشرو در تحول دیجیتال 
وزارت  همکاری  با  و  مدیریت(  )دانشکده  تهران  دانشگاه  ازسوی 

ارتباطات و فناوری اطالعات طراحی شده است. 
برای  مناسب  زمینه ای  ایجاد  جایزه،  این  عمده  هدفهای  از  یکی 
این  تبادل تجربه های موفق بین سازمانها، رهبران و متخصصان 

سازمانهاست.
دیجیتال،  تحول  آموزشی  کارگاه  ارزیابی،  از  پیش  جایزه،  این  در 
برگزار؛ و به هر سازمان شرکت کننده، پس از ارزیابی، گزارش بازخورد 
از  بهره گیری  با  تا  شد  ارائه  نیز  تفصیلی  صورت  به  اختصاصی 
توصیه های ارائه شده در این گزارش، بتوانند مسیر بلوغ دیجیتال 

خود را موفق تر طی کنند.
با  که  دیجیتال«  تحول  ملی  جایزه  دوره  »سومین  میان،  این  در 
ایران دیجیتال« در  رویکرد 2۰2۰ در سال ۱۳97، با شعار »به سوی 
بین المللی صدا  در سالن همایشهای  ماه ۱۳97  بهمن   ۳۰ تاریخ 
به  از جمله رویدادهای مهم ماه های منتهی  برگزار شد؛  و سیما 
اینکه نگاهی داشته باشیم  از  اینجا پیش  پایان سال 97 بود. در 
به عوامل منجر به توفیق صندوق بیمه کشاورزی در دستیابی به 
به محورهای تخصصی  نگاهی  دیجیتال«؛ نخست  »نوآوری  جایزه 
این جایزه را  ارزش  اهمیت و  که خود،  این جایزه خواهیم داشت 

دوچندان قابل درک می سازد:

زبدگی دیجیتال:  در این محور، بلوغ دیجیتال سازمان شرکت کننده 
در جایزه ارزیابی شده است. زبدگی دیجیتال، میزان مطلوبی از بلوغ 
آن سازمان با محوریت های فناوری های نوین  دیجیتال است که در 
اطالعاتی، به سطح درخورتوجهی از عملکرد بهره وری، تجربه جذاب 

مشتری و در نهایت، سودآوری دست یافته است.

نیز  جایزه  محور  مهمترین  که  محور  این  در  نوآوری دیجیتال: 
هست، ابتکار و پروژه دیجیتال کاندیدا شده از سوی صندوق بیمه 

کشاورزی، از دیدگاه نوآوری، ارزیابی شده است. 

نقش  که  دیجیتال  ارشد  مدیر  محور،  این  در  رهبری دیجیتال: 
فناوری  بر  مبتنی  رشد  و  دیجیتال  تحول  فرایند  در  برجسته ای 

اطالعات سازمان خود ایفا کرده است، مورد ارزیابی قرار گرفت.
بیمه  جامع  سامانه  با  کشاورزی،  بیمه  صندوق  میان،  این  در 
کرد و موفق شد  کشاورزی )CS( خود، در این رویداد ملی شرکت 
تا تندیس برنزی مهمترین محور جایزه، یعنی »نوآوری دیجیتال« را 

آن خود کند. از 

از مهمترین دالیل کمیته علمی و اجرایی این دوره، برای انتخاب 
صندوق بیمه کشاورزی به عنوان برنده این جایزه، می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
  طراحی و پیاده سازی سامانه جامع بیمه کشاورزی:

سامانه ای یکپارچه مبتنی بر وب که مشتمل بر 2۰ زیرسامانه 
است. این سامانه، ضمن برقراری ارتباط با دیگر سامانه ها در 
کشاورزی و  بانک  وزارت جهادکشاورزی، سازمان هواشناسی، 
به  برخط  به صورت  را  خود  سرویس های  دیگر،  مرکز  چندین 

ذی نفعان این سامانه ارائه می کند .
  مکانیزه کردن مکاتبات اداری

  نوآوری در طراحی و پیاده سازی سامانه جامع بیمه کشاورزی
  افزایش بهره وری

  کاهش هزینه ها در اجرای عملیات بیمه ای
  شفافیت در اجرای عملیات بیمه ای

  کاهش مخاطره های اخالقی 
  استاندارد سازی روشهای اجرایی بیمه کشاورزی

برای  باشد  قانع کننده ای  گواه  می تواند  دالیل  مجموع، همین  در 
این که سومین دوره جایزه تحول دیجیتالی و نگاه تحول خواهانه 
افزون  فناوری،  بالندگی  در جاده  برداشتن  گام  در  پیشرو  مدیران 
پیشروی  سازمانهای  معرفی  و  رقابت  فضای  ایجاد  در  توفیق  بر 
موفق  تجربه های  تبادل  برای  مناسب  زمینه ای  ایجاد  به  ایرانی، 
بین سازمانها، رهبران و متخصصان این حوزه، دست یافته باشد. 
آینده، موجب  آن در سالهای  بی گمان با این روند، مزیتهای چندگانه 
را  کشاورزی  بیمه  بهره برداران  جامعه  بویژه  ذی نفعان،  خرسندی 

فراهم می سازد./

نگاهیبهدالیلتوفیقصندوقبیمهدرکسب»جایزهملیتحولدیجیتال«

8 گـام اساسی برای دستیابی به سطوح باالتر رضایت مشتری 
 اسماعیل ضیا - معاون اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات صندوق بیمه
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مطالب تحلیلی و تفسیری از خبرهای مهم مرتبط با بیمه و کشاورزی

این قراردادها )همانند  کارکرد  آنها با شیوه 
تقاضاهای  از  یکی  که  گواهی سپرده( 
هم  آپشن،  قرارداد  است،  کشاورزان 
ابزارهای مورد استفاده  از  می تواند به یکی 

آنها تبدیل شود.
بدین ترتیب، کشاورزان می توانند با ورود به 
آپشن  بورس کاال و خرید قرارداد  معامالت 
»اختیار فروش«، قیمت و فروش محصول 
کنند و با این روش،  آینده را بیمه  خود در 
کشاورزان حتی از کاهش قیمت زعفران در 
فصل برداشت نیز مصون می مانند و این، 

آنها خواهد بود./ روش جذابی برای 

اقدام بورس کاالی ایران برای راه اندازی قرارداد اختیار معامله زعفران که اجرای آن بر اساس 
برنامه بنا بود از ۱2 اسفند 97 کلید بخورد، از جمله اقدامهایی است که در صورت راه اندازی 
آموزش مداوم و مستمر، می تواند موجب حمایت بیشتر  آپشن زعفران در کنار  معامالت 
از زعفران کاران و رونق بیشتر معامالت این محصول شود. ضمن اینکه با این اتفاق، راه برای 

آپشن دیگر محصوالت کشاورزی نیز باز می شود. راه اندازی معامالت 
اطالع رسانی،  به  نیاز  که  است  ابزار جدیدی  بازار سرمایه،  آپشن در  در واقع، قراردادهای 
قراردادهای  مشابه  قرارداد  این  موفقیت  رمز  طوری که  به  دارد،  آموزش  و  فرهنگ سازی 
آموزش است که این وظیفه را هم سازمان بورس، بورس  آپشن سکه و حتی اوراق بهادار، 

کاال و هم کارگزاران بر عهده دارند.
آشنایی  به منظور  زعفران  آپشن  آموزشی  برگزاری دوره های  زمینه،  این  در  از همین رو 
البته به صورت محدود در  که  آپشن زعفران  کارکردهای معامالت  با  بازار  تمامی فعاالن 
آموزشی متعددی در شهرهای مشهد و تهران از سوی بورس کاال برگزار  قالب کارگاه های 
آشنا شده اند، باید تداوم  شده است و کشاورزان و کارگزاران با نحوه معامالت این قرارداد 
یابد. چرا که اگر بخواهیم میزان استفاده از این نوع معامالت را در بین کشاورزان گسترش 

آموزش را ادامه دهیم.  دهیم، باید روند اطالع رسانی و 
به زعم نگارنده این یادداشت، با تفاسیر یاد شده، شاید در مرحله اول، میزان استقبال از 
آشنایی  آپشن زعفران از سوی کشاورزان خیلی زیاد نباشد؛ ولی به مرور و بعد از  معامالت 

یکی از رویدادهای مهمی که در اسفندماه 
97 رخ داد؛ برگزاری »جلسه تخصصی بیمه 
مدیران  از  جمعی  آن  در  که  بود  پسته« 
ارشد معاونت باغبانی وزارت جهادکشاورزی 
و صندوق بیمه در حضور یکی از نمایندگان 
آمدند  گردهم  اسالمی،  شورای  مجلس 
ناگوار  پیامدهای  و  چالشها  حل  برای  تا 
باغهای  به  سنگین  خسارتهای  از  برگرفته 
پسته کشور، بویژه در رفسنجان و مناطق 
کنند. اندیشه  کرمان، چاره ای  استان  دیگر 

حالت  خوشبینانه ترین  در  که  خسارتهایی 
دسترس  در  مالی  منابع  برابر   ۱5 ممکن، 
درحالی  این  است.  بیمه کشاورزی  صندوق 
انجام شده در  که طبق بررسی های  است 
سرما،  عامل  تحقیقاتی؛ ۳  و  علمی  مراکز 
 ،97 سال  در  سرمایی،  نیاز  نبود  و  گرما 

آموزش؛ کلید واژه توفیق طرح بیمه قیمت زعفران
 حسن رضایی پور - کارشناس ارشد بازار سرمایه

درراستایبرگزاری»جلسه
تخصصیچندجانبهپیرامون

چالشهایبیمهپسته«...

تدبیـری نــو بایــد ...
 علیرضا صفاخو – روزنامه نگار اقتصادی

خسارتهای کمرشکنی را به باغداران وارد کرد و در این زمینه، تأثیرهای اقتصادی و اجتماعی 
خاص خود را بر معیشت باغداران و کارگران باغهای پسته، برجای گذاشت.

در این میان، آنچه باید مورد توجه قرار  گیرد، اتخاذ راهکارهایی مناسب برای طراحی سازوکار 
مالی جدید، امکان پذیر و واقع بینانه برای جبران این خسارتها و فراهم کردن امکان ادامه 
کشاورزی  که با توجه به نیاز صندوق بیمه  اقتصادی پسته کاران است. موضوعی  حیات 
به درآمدهای پایدار و منابع مالی مطمئن و بیشتر، لزوم همفکری و همراهی سه نهاد 
مختلِف جهادکشاورزی، مجلس شورای اسالمی و صندوق بیمه کشاورزی را در پیشبینی 
سازوکارهای عملیاتی الزم دو چندان می سازد. سازوکاری که با در نظر داشتِن روند افزایشِی 
اقلیمی  از تغییرات  کشاورزی بویژه زیانهای برگرفته  حجم خسارتهای واردشده به بخش 
اخیر، هم وابسته به منابع مالی دولتی نباشد و هم با توجه به خسارتهای  در سالهای 
دیگر و مشابه با رخداد هایی مانند سیل خوزستان، برف سنگین مازندران، خشکسالی ها و 
آنفلوآنزای پرندگان در سه سال اخیر؛ تمام انتظاراِت حمایتی، فقط از صندوق  همه گیری 
آن، اجازه پرداخت غرامتهای خسارتهای سنگین در  بیمه کشاورزی نباشد که منابع محدود 

آن سلب می کند. این حد و اندازه را از 
مبنای  بر  که  کرد  پایه گذاری  را  راهکاری  باید  می رسد،  نظر  به  باره  این  در  رو،  همین  از 
خردجمعی باشد و همکاریهای فراگیر و همه سویه نهادهای مختلف را به همراه داشته 
باشد. به طور مثال، با عنایت به اینکه در هنگام کاهش تولید به دلیل خسارتهای تغییرات 
افزایش ناگزیری می یابد؛ تمهیدی نو  اقلیمی، حجم واردات مواد غذایی، به طور طبیعی، 
که با پیشبینی سازوکاری قانونی، منابع مالی حمایت های بیمه ای از تولیدات  تدبیر شود 
داخلی، از محل واردات تأمین اعتبار شود تا در چنین بزنگاه های حساسی، تولید داخلی 
تداوم یابد و در سال رونق تولید و صادرات نیز، این منابع مالی از محل صادرات به صندوق 
آن در مواقع سخت احتمالی در سال های  بیمه کشاورزی، تزریق؛ و موقعیت خدمات رسانی 

آینده به باغداران تقویت شود. / مشابه در 
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آموخته دندانپزشکی، متولد سال ۱۳22  دکتر سعید خلیلی، دانش 
که هرآنچه پس از  خورشیدی در شهرضای استان اصفهان است 
سالها فعالیت در زمینه دندانپزشکی اندوخته بود، از سال ۱۳67 
برای ایجاد یک دامداری نمونه در استان اصفهان بر مبنای اصول 
گله  که  به گونه ای  گرفت،  نتیجه  نیز  آن  از  و  بست  به کار  علمی 
دامهای دامداری اش، به لطف مدیریت اصولی طی ۱5 سال اخیر، 
بارها به عنوان یکی از گله های برتر استان معرفی شده است. اگرچه 
او امسال ناگزیر شد تا به دلیل مشغله های زیاد و نیاز بیشتر به 
گذراندن وقت با خانواده اش، دامداری خود را با ۴۰۰ رأس گاو شیری 
تا  کند  اصفهان واگذار  استان  در  دیگری  دامدار موفق  به  ممتاز، 
آن ها  اگرچه گاوهای فروخته شده به نام دامدار دیگری است؛ ولی 
را به عنوان سرمایه ای ارزنده برای جامعه دامپروری کشور به یادگار 
گذاشته باشد. در عین حال با وجود آن که دکتر خلیلی، چندان اهل 
مصاحبه نیست، اما وقتی متوجه می شود از ماهنامه "پیام بیمه 
گرفته ایم به ذکر چند نکته به همتایان خود در  کشاورزی" تماس 
عرصه تولیدات کشاورزی تأکید می کند. وی می گوید:" کشاورزی و 
دامداری شغل پرمخاطره ای بویژه در شرایط اقلیمی کنونی و تهدید 
روزمره بیماری های  دامی است؛ بنابراین کشاورزان و دامداران باید 
مراعات نکته های مدیریتی را در مراقبت از سرمایه های زنده خود در 
باغها و مزارع و دامداری ها، جدی بگیرند و تا حد امکان محصوالت 
خود را با بهترین رتبه های تعریف شده در بیمه نامه ها بیمه کنند. 
کمااینکه ما با وجود رعایت تمام اصول بهداشتی در دامداری مان 
که حتی از واحدهای نمونه  بوده و اولین واحد دامپروری در شهرضا 
گاوهای دامداری را بیمه  به شمار می رفته است،؛ با این حال همه 
کم دامداری مان هم باعث نشد  اما هیچگاه تلفات خیلی  کردیم، 
بیمه حداکثری  از  برگرفته  روانی  امنیت  و  اقتصادی  ارزش های  تا 
گله  کل  برای  را  بیمه  اینکه  بیان  با  خلیلی  بگیریم."  نادیده  را 
اصولی بویژه در  است: "بیمه  انجام می داده، معتقد  دامداریشان 

بیمهگذارنمونهکشـوردرزیربخشداموطیـوردرسال97:

بیمه کشاورزی، قوت قلب ما تولیدکنندگان است

بخش کشاورزی، قوِت قلب تولیدکننده است و امری تفننی نیست 
که صرفاً با احتمال باالی خسارت دیدگی از یک بیماری به آن متوسل 
که احساس  خطر کمتری داریم؛ از بیمه دام ها  شویم و هنگامی 
پرهیز کنیم و سرمایه های زنده خود را به احتماالت پرمخاطره بیخ 

گوش دامداری ها بسپاریم."

از جمله ابتکارهای ارزشمند امسال در آیین تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی 
با همکاری صندوق بیمه کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت 
جهاد کشاورزی، تجلیل از دو بیمه گذار نمونه بود که نام آنها در میان 158 فعال 
و تولیدکننده برتر بخش کشاورزی، خودنمایی می کرد. محمدحسن احمدی، 
در زیر بخش زراعت ) استان کرمان( و سعید خلیلی، در زیر بخش دام و طیور 
)استان اصفهان( دو بیمه گذاری بودند که به پاس عملکرد مناسب در مدیریت 
ریسکو بیمه محصوالت تولیدی خود، مورد تجلیل قرار گرفتند. بهره بردارانی 
که می توانند به عنوان افراد تأثیرگذار در حوزه بیمه کشاورزی، الگویی باشند 
برای دیگر بهره برداران در کشور. از همین رو در این شماره، گفتوگوی کوتاهی داشتیم با دکتر سعید خلیلی، 
بیمه گذار نمونه در زیر بخش دام و طیور کشور در مراسم امسال نمونه های بخش کشاورزی که در ادامه می خوانید: 
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هشدارها و رهنمودها

اطالعیه ها، هشدارها، پیشبینی ها و توصیه های مختلف برای بخش کشاورزی

که فقط  دام ها را جابجا می کنند و به این نکته مهم توجه ندارند 
یک جابه جایی ساده و بدون مالحظه مشورت های اداره دامپزشکی، 
می تواند چه خسارت های سنگینی به سرمایه های خودشان و کل 

اقتصاد دامداری کشور بزند. 
از راهکارهای مهم را  این متخصص خبره بیماری  تب برفکی، یکی 
کنترل شده می داند و می گوید: دامداران  اصولی و  انتقال  نقل و 
می توانند با مراجعه به ادارات یا شبکه دامپزشکی شهرستان محل 
فعالیت خود با اطالعات کامل در مورد چگونگی و جابه جایی اصولی 

دام ها راهنمایی بگیرند. 
دکتر رشتی باف خاطرنشان می کند: دامداران نباید بی جهت و بدون 
جدید  دام  مشکوک،  نقاط  از  بویژه  بهداشتی  مالحظات  به  توجه 
وارد دامداری کنند. ضمن اینکه باید بدانند وسیله نقلیه و افراد از 
آمده اند. در این میان، ماشین خوراک دام، ماشین حمل شیر،  کجا 
که بدون تعویض لباس  کشتارگاهی   گاوداری و  دالالن بازار دام یا 
این  باعث شیوع  تردد می کنند، می توانند  دامداری ها  به  کفش  و 

بیماری مهلک شوند.
این کارشناس دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه با این تمهیدها 
می توان ریسک انتقال بیماری را کاهش داد، می افزاید: البته در کنار 
این مراقبتها، دامها نیز باید بموقع) ۴ ماه یک بار( با واکسن ایمن 

و مجاز واکسینه شوند./

در اواسط اسفند ماه امسال )۱۳97(، »نشست منطقه ای نقشه راه 
اوراسیای غربی برای کنترل بیماری تب برفکی«، با حضور ۱5 کشور 
منطقه و همکاری سازمان بهداشت جهانی دام و سازمان خواروبار 
ملل متحد )فائو( در شیراز برگزار شد. این رویداد منطقه ای مهم، 
فرصت خوبی شد تا خبرنگار ماهنامه »پیام بیمه کشاورزی« که در 
آن نشست حضور داشت؛ فرصت را مغتنم بداند و نظر کارشناسی 
بیماری های داخلی  و مشورتی دکتر محمد رشتی باف، متخصص 
دام بزرگ را که پایان نامه دکترای تخصصی اش نیز درباره تب برفکی 
کارشناس خبره تب برفکی درحال  بوده و ۱۰ سال است به عنوان 
کل دامپزشکی است؛ جویا شود.  ادارات  کارشناسان و  همکاری با 
در  دامداران  که  است  فنی  توصیه هایی  گفت وگو،  این  رهاورد 
ابتالی دام های خود  آن می توانند ریسک  صورت رعایت مسئوالنه 
کاهش دهند.  را به بیماری بسیار واگیردار و پرمخاطره تب برفکی 
آموزش فراگیر و گسترده، و  آن لزوم  توصیه هایی که محور اصلی 
آنهاست. این که  توجه دامداران تمام نقاط کشور به رعایت تک تک 

چرا و چگونه را خودتان می توانید از زبان دکتر رشتی باف بخوانید:
"بیماری تب برفکی بیماری بسیار واگیردار )مسری( دام های زوج سم 
آنتي ژنيك( مختلف  است و هفت ِسروتیپ )سويه های دارای تفاوت 
آسیا، ۳ سویه در جنوب غرب  آن  که شایعترین سویه های  دارد 
اینکه فوق العاده واگیردار است،  A- O- Asia1 است و با توجه به 

آن شوند".  تمام عوامل خطر محیطی می توانند باعث انتقال 
وی با بیان اینکه این ویروس در محیط بیرون خیلی مقاوم است 
آلوده،  آلوده، مواد و وسایل نقلیه  اشیای مختلف، باد، حیوان  و 
را  بیماری  می توانند  به آسانی  آن،  مانند  مواردی  و  پشم  پوست، 
انتقال دهند، می افزاید:" با توجه به این شرایط، کنترل این بیماری 
بسیارسخت است، بنابراین، برپایه تجربه های بسیار در جهان، این 
لزوم همکاریهای جهانی  کنار  در  که  است  آمده  به دست  نتیجه 
و  اطالعات  اشتراک  راه  از  تب برفکی  کنترل  در  منطقه ای  بویژه  و 
داده های کشورهای منطقه با هم و معرفی واکسن های تولیدی با 
آموزش الزم نیز، به دامداران و دامپزشکان  سویه های مناسب، باید 

مسئول داده شود تا بیماری طی چند سال کنترل شود."
مشترک  اقدامهای  این  از  مهمتر  می گوید:  ادامه  در  رشتی باف، 
می کنند.  بازی  دامداران  خوِد  را  اصلی  نقش  منطقه،  کشورهای 
این نشست  در  تأکید  از مباحث مورد  وی سپس می افزاید: یکی 
تا روشهای  بود  دامداران  به  مؤثر  و  مداوم  آموزش  نیز، موضوِع 
درست دامداری به اندازه ای گسترش یابد که در کل کشور تغییر 
نگرش و رفتار رخ دهد. چرا که یکی از معضالت دامداری های کشور 
که بدون توجه به توصیه ها و هشدارهای بهداشتی،  ما این است 

درگفتوگوباکارشناسخبرهتببرفکی،در
حاشیهیکنشستمنطقهای،بررسیشد:

توصیه هایی برای کاهش دادِن ریسک 
ابتال به بیماری تب برفكی
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برنامه ریزی  در  کلیدی  نقش  هواشناسی،  اطالعات  که  آنجا  از 
کشاورزان، بویژه زارعان، باغداران و زنبورداران دارد و برنامه ریزی و 
این سازمان،  اساس و مراعات توصیه های  آن  بر  مدیریت ریسک 
را  بهره برداران  سرمایه های  به  خسارت  ریسک  ضریب  می تواند 
کاهش دهد؛ از همین رو و در راستای رویکرد اطالع رسانی صندوق 
و  کمک  با  ریسک،  بهینه  مدیریت  و  خسارت  از  پیشگیری  برای 
بنا  و  کشور«،  کشاورزی  هواشناسی  »سازمان  ارزشمند  همکاری 
آخرین  به درخواست تحریریه ماهنامه »پیام بیمه کشاورزی« و در 
توانستیم  پیش ِرو(،  )شماره  اسفند  شماره  صفحه بندی  لحظات 
و همچنین  بارشها  میزان  زمینه  در  را  پیشبینی های هواشناسی 
که پس از خالصه و تنظیم  کنیم  دمای فروردین ماه 98 دریافت 
گفتنی  است.  شده  تقدیم  حضورتان  به  بخش  این  در  شدن، 
آب وهوایی،  کنار پیشبینی های  این سازمان در  کارشناسان  است، 
که باید زارعان، باغداران و زنبورداران با توجه به  چند توصیه فنی 

موقعیت هواشناسی پیشبینی شده رعایت کنند، ارائه کرده اند.

پیشبینی بارشهای مناظق مختلف کشور
- مارس )10 اسفند 97 تا 11 فروردین 98(:

پیشبینی می شود، در اسفند ماه بارش مناطق جنوب غربی کشور 
در محدوده نرمال تا کمتر از نرمال قرار گیرد.

آوریل )12 فروردین تا 10 اردیبهشت 98(:  -
در فروردین ماه، شمال شرق کشور و بخشهای اندکی از جنوب و 

جنوب غرب، بارشهای بیش از نرمال را تجربه خواهند کرد،
انتظار  نرمال   از  کمتر  تا  نرمال  کشور، شرایط  برای شمال غرب   

می رود.
- می )11 اردیبهشت تا 10 خرداد 98(:

برای بیشتر مناطق کشور، بویژه شمال و شمال غرب، بارش بیشتر 
از نرمال پیشبینی می شود.

پیشبینی و توصیه های 
سازمان هواشناسی کشاورزی 

برای فروردین ماه 98
پیشبینی میانگین دمای کشور

- مارس )10 اسفند 97 تا 11 فروردین 98(:
در اسفندماه، به استثنای مناطق شمالی و مرکزی کشور، در دیگر 
از نرمال مورد  کمتر  تا یک درجه  مناطق، دما در محدوده نرمال 

انتظار است.
آوریل )12 فروردین تا 10 اردیبهشت 98(:  -

دما در نواحی شرقی کشور، در حد نرمال؛
و در مناطق غربی، شمال غربی و جنوب شرقی ۰/5 تا ۱ درجه بیش از 

نرمال مورد انتظار است. 
- می )11 اردیبهشت تا 10 خرداد 98(:

نواحی  جز  به  کرد،  خواهند  تجربه  را  نرمال  دمای  کشور  بیشتر 
شرقی که شرایط ۰/5 تا ۱ درجه بیش از نرمال خواهند داشت.

توصیه  های هواشناسی کشاورزی برای بخش کشاورزی 
  از هرس زودهنگام، تا پایان اسفند در باغها خودداری شود.

  تا حد امکان از مصرف کودهای ازته، بویژه در مزارع غالت، تا پایان 
اسفند خودداری شود.

  گلخانه داران نسبت به ترمیم پوشش گلخانه ای اقدام کنند.
  زنبـورداران مستقر در مناطق جنـوبی، مراقب بارشـهای بهـاری 

بویژه در ماه فروردین باشند.



گشت و گذاری در قلمرو بیمه و کشاورزی

19مهمترین خبرها و رویدادهای حوزه بیمه و کشاورزی کشور
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