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رویدادها و تحوالت بیمه کشاورزي
خرداد ماه 1396شماره هشتم

سطح زیرپوشش بیمه 
برنج در مازندران از 

13 هزار هکتار فراتر رفت

ساز و کارهاى مالى نوین 
در خدمت بیمه گذاران 

کشاورزى

اعزام اکیپ هاى ارزیابى 
خسارت توت فرنگى در 

استان کردستان

خسارات گسترده سیل 
در آذربایجان غربى
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اقلیمى  با ریسک هاى  کشاورزى در کشور ما همواره 
و  سیل  رخداد  روبروست؛  بى شمارى  هوایى  و  آب  و 
بیمارى هاى  انواع  و  تندباد  و  توفان  تگرگ،  خشکسالى، 
دام و طیور ازجمله خساراتى است که همیشه سبد غذایى 
خانوار را مورد تهدید قرار مى دهد این درحالى است که 
یگانه راه موثر در جبران نظام مند خسارات چندین میلیاردى 
این بخش زیربنایى از اقتصاد کشور که رسالت مهم امنیت 
با  مالى  ریسک هاى  مدیریت  دارد؛  برعهده  را  غذایى 
بهره گیرى از ساز و کار بیمه کشاورزى است که در جهان 
امروز بیش از یک قرن است که توسط دولت هاى مترقى 

به کارگرفته مى شود.
على رغم وجود محدودیت هاى اعمال شده توسط سازمان 
تجارت جهانى (WTO) براى بخش کشاورزى، روزانه به طور 
متوسط یک میلیارد دالر در جهان یارانه پرداخت مى شود که... 
ادامه در صفحه 2

غرامت بیمه گذاران صندوق بیمه 
کشاورزى پرداخت شد

محمدابراهیم حسن نژاد، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزى:

به منظور حمایت هرچه بیشتر 
از تولیدات باغى در کشــور و به 
منظور تشــویق باغداران، مهلت 
بیمه محصول و درخت مرکبات، 
تا پایان اردیبهشــت سال جارى 

تمدیــد گردیــد واز باغــداران 
دعوت شــد تاضمن مراجعه به 
دفاتر خدمات بیمه کشاورزى و 
شعب بانک کشاورزى نسبت به 

خرید بیمه نامه اقدام نمایند. 

وقوع خسارت سیل و تگرگ در استان زنجانتمدید زمان بیمه مرکبات

بــارش شــدید بــاران و تگرگ 
طی اردیبهشــت ماه ســال جاري، 
خسارت هاي شدیدي در برخی مناطق 
اســتان زنجان ازجمله شهرستان هاي 
خدابنده و ماهنشــان به محصوالت 
زراعی، باغی و دامی وارد کرد. بیشترین 
خسارت ناشــی از بارش تگرگ در 
شهرستان ماهنشان بوده به طوري که 
در بعضی از مزارع، خسارت شدیدي 

وارد شده است.
بــه گــزارش روابط عمومــى و 
بین الملل صندوق بیمه کشاورزى در 
پی رخداد سیل و تگرگ، اکیپ هاى 

کارشناسى ارزیاب خسارت صندوق 
بیمه کشــاورزي، ضمن حضور در 
مناطق سیل زده به بررسی خسارت و 
برآورد آسیب هاي وارده به محصوالت 
زراعی، باغی و دامی تحت پوشــش 
بیمه پرداختند. بنابر اعالم صندوق بیمه 
کشاورزى، عملیات ارزیابى خسارت 
در مناطق سیل زده تا تعیین دقیق میزان 
آسیب ها و برآورد غرامات متعلقه ادامه 
خواهد داشــت. گفتنى است عوامل 
خطر سیل و تگرگ ازجمله مواردى 
است که تحت پوشش حمایتى بیمه 

کشاورزى مى باشد.

سطح زیرپوشش بیمه برنج در مازندران از 
13 هزار هکتار فراتر رفت

برنــج از مؤثر ترین منابع تأمین 
غذاى نیمى از مردم جهان اســت 
و در ایران بعــد از محصول گندم 
به عنوان مهم ترین غله استراتژیک 

کشور به شمار مى آید.
نظام بیمه کشاورزى با توجه به 
وزن این محصول در امنیت غذایى 
کشــور، اهمیت ویژه اى به بیمه آن 
و جبران ریســک هاى مالى آن  در 
مناطق شمالى کشــور قائل است؛ 
ازجمله  با همکارى نزدیک سازمان 
جهاد کشــاورزى استان مازندران، 
ضمن تبیین فرهنگ بیمه اى و جلب 

مشارکت عمومى، موفق به ترغیب 
شالیکاران به بیمه محصول برنج در 
ســطح بیش از 13 هزار هکتار از 
شــالیزارهاى این استان شده است 
که پیش بینى مى شود با ادامه روند 
بیمه گرى، این آمار تا دو برابر سطح 

فعلى افزایش یابد.
صندوق بیمه کشاورزى از عموم 
شالیکاران دعوت مى نماید تا ضمن 
مراجعــه بهنگام به شــعب بانک 
کشــاورزى و دفاتر شــرکت هاى 
خدمات بیمه اى از پوشش حمایتى 

دولت برخوردارگردند.
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ساز و کارهاى مالى نوین در خدمت بیمه گذاران کشاورزى

برنامه بیمه کشــاورزى کانادا 
در سال 2017، همانند سال هاى 
گذشــته، سیاســت هاى متنوعى 
انواع خطرات  پوشــش  براى  را 
اقلیمى در اختیار کشاورزان قرار 
داده اســت. نکته قابــل ذکر در 

این خصــوص همکارى نزدیک 
دولت مرکزى و اســتان ها براى 
ارائــه خدمات بیمــه اى مطلوب 
براساس  است.  تولیدکنندگان  به 
اطالعات منتشره بودجه حمایتى 
به طور  ســال 2017  در  مصوب 

متوســط براى هر هکتار حدود 
540 دالر اســت. دولــت معتقد 
است که افزایش بودجه حمایتى 
مرهــون پیش بینى هــاى دقیــق 
عملکــرد و قیمــت محصوالت 
تحت پوشش است که به کاهش 

نسبت خسارت منجر شده است. 
الزم به ذکر است که حق بیمه هر 
هکتار نیز بطور متوسط از 19/6 
دالر در ســال 2016 بــه 21/3 
دالر در سال 2017 افزایش یافته 

است. 

تداوم حمایت هاى بیمه کشاورزى درکانادا

بیمــه کشــاورزى بــه عنــوان یکى از 
با  ابزارهــاى مالــى مدیریــت ریســک؛ 
به کارگیرى تکنیک هاى مالى مى تواند کیفیت 
خدمت رسانى خود را به جامعه بیمه گذاران 
توسعه بخشد، از همین روى  با اجراى طرح 
مدیریت منابع و مصارف در بیمه کشاورزى، 
استان خراسان رضوى در حوزه منابع دارى 

اختیارات مدیریتى افزوده مى شود.
بر اســاس بررسى ها و تصمیمات متخذه 
قبلى، مهنــدس محمد ابراهیم حســن نژاد، 
قائم مقام صندوق بیمه کشــاورزى در سفر 
به استان خراســان رضوى به منظور توسعه 
بیمه کشــاورزى برخى از اختیارات متمرکز 
در ستاد صندوق بیمه ازجمله مدیریت منابع 

و مصارف را به مســوولین بیمه این استان 
واگذار نمود. در قالب این طرح و با اجراى 
تفاهم نامه سه جانبه اى که فى مابین صندوق 
بیمه کشاورزى، ســازمان جهاد کشاورزى 
و مدیریت شــعب بانک کشاورزى توشیح 
و مبادلــه گردید، منابع مالى ناشــى از حق 

بیمه هــاى دریافتــى در اســتان صرف 
خسارت دیدگان همین استان خواهد شد.
درادامه مهندس حســن نــژاد ابراز 
امیدوارى کرد کــه با اجراى این طرح، 
پوشــش خســارت ها و پاسخگویى به 
بخــش و همچنین  خســارت دیدگان 
مدیریت ریســک در بخش کشاورزى 
بهبود قابل مالحظه اى یافته و در صورت 
موفقیت طرح به سایر استان هاى کشور 

نیز تعمیم یابد.
این طرح به صورت آزمایشــى و در 
محدوده محصوالت بهاره براى ســال 

زراعى 96-95 اجرا مى گردد.

ادامه از صفحه یک
... دراین میان کمک هاى دولت ها از طریق بیمه کشاورزى مورد تاکید همیشگى 
بانک جهانى و سازمان هاى معتبر بین المللى است به گونه اى که تنها در یکى از 
کشورها یارانه پرداختى بابت بیمه کشاورزى به حدود 10میلیارد دالر در سال 
مى رسد. در مکانیسم بیمه کشاورزى با توجه به مشارکت کشاورزان و پرداخت 
حق بیمه، شأن و احترام کشاورز به عنوان تولیدکننده اى که جامعه برخوان رحمت 
او میهمان است، رعایت مى شود و براساس قرارداد حقوقى تنظیمى که بیمه نامه 
نامیده مى شود؛ در هنگام خسارت، مطالبه گر حقوق قانونى خویش است و بیمه گر 
مى باید برهمین اساس به تعهدات خود عمل نماید. در قانون برنامه ششم توسعه؛ 
قانون گذار عالوه بر ایجاد ردیف مستقل پیش بینى اعتبار در بودجه هاى سالیانه، به 
تخصیص یافتگى 100درصدى آن نیز تاکید دارد که نشان از رویکرد همه جانبه 

قواى مقننه و مجریه به سازوکار مدرن بیمه کشاورزى و منابع طبیعى دارد.
گفتنى است براساس قانون اعداد بزرگ در بیمه، هر قدر تعداد کسانى 

که بیمه نامه خریدارى مى نمایند، بیشتر باشد امکان کاهش تعرفه ها و حمایت 
کیفى تر در هنگام رخداد خسارت میسرتر خواهد بود. به لطف الهى، از آغاز 
سال 95 تاکنون مبلغ 12 هزار میلیارد ریال کل مطالبات بیمه گذاران پرداخت 
گردیده است و امید است با تحقق و تخصیص بهنگام اعتبار مندرج در قانون 
بودجه 96 امکان خدمت مضاعف فراهم آید. شایان ذکر است بیمه کشاورزى 
در کشور علیرغم اینکه در سطوح مناطق تولیدى و عرصه هاى کشاورزى اجرا 
مى شود؛ به صورت الکترونیک و برخط، این قابلیت را دارد که با مدیریت مالى و 
حساب شده، وجوه دریافتى و پرداختى مربوط به میلیون ها پرونده را به صورت 
دقیق و صحیح مدیریت نماید. در پایان جاى آن دارد از شکیبایى و همراهى 
جامعه شریف و نجیب کشاورزان ایرانى، دولت، وزارت جهادکشاورزى، بانک 

کشاورزى و به ویژه همکاران تالشگر در ستاد و استان ها سپاسگزارى نمایم.
محمد ابراهیم حسن نژاد
قائم مقام و عضو هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزى
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بیمه شاخص آب و هوا به عنوان 
ابزارى جهت مدیریت خســارات 
ناشى از خطرات اقلیمى به کمک 
اســت.  آمده  اتیوپى  کشــاورزان 
براساس اطالعات موجود، بالغ بر 
12 هزار کشــاورز فقیر و خرده پا 
که براى نخستین بار تحت پوشش 
بیمه مزبور قــرار گرفتند، غرامتى 
در حدود 113هــزار دالر دریافت 
کردند. از سوى دیگر 1470 دامدار 
نیز که بواسطه خشکسالى ناشى از 
پدیده ال نینو دام خود را از دســت 
داده اند، مشــمول دریافت غرامت 

70هــزار دالرى گردیدند. با توجه 
به گستره خطرات اقلیمى و رویکرد 
بلندمدت مبنى بر تراز کربن تولیدى 
و ترســیب شــده (NEZ) به نظر 
مى رسد که بنگاه هاى عرضه کننده 
بیمه مورد اشاره از چشم انداز خوب 

با سودآورى باال برخوردار باشند.
با ایــن وجود مســائلى نظیر 
حق بیمه هاى زیاد، عدم آشــنایى 
کشــاورزان بــا بیمــه، کمبــود 
شــرکت هاى بیمــه اى در مناطق 
روستایى از جمله چالش هاى این 

صنعت به شمار مى روند. 

بیمه شاخص آب و هوا در اتیوپى: کسب و کارى 
با چشم انداز پررونق

به گزارش بنیاد تامسون- رویترز 
هزاران نفر از دامداران در شــمال و 
شــرق کنیا دام هاى خود را تحت 
پوشش طرح نوین بیمه شاخص دام 
که مشمول یارانه هاى دولتى است، 
قرار داده اند. اخیــرا در حدود 215 
میلیون شیلینگ کنیا (2/08 میلیون 
دالر) به علت خشکســالى شدید، 
توسط دولت کنیا به خسارت دیدگان 
پرداخت شده است. در این فاجعه 
ملى که از 6 ســال گذشته تاکنون 
ادامه دارد، بیش از 2/7 میلیون نفر و 
نیمى از کشور درگیر شده اند. برنامه 

بیمه دام کنیا در سال گذشته توسط 
وزارت کشــاورزى، دام و شیالت 
کنیا بــا کمک هاى فنى موسســه 
بین المللى تحقیقات دام، بانک جهانى 
و موسســات مالى کنیا توسعه پیدا 
کرده است. این برنامه توسط شرکت 

Swiss Re بیمه اتکایى شده است.

بیمه شاخص دام، 
حامى دامداران کنیایى

استان همدان با پتانسیل باالى کشاورزى همواره به 
عنوان یکى از استان هاى پیش رو در بخش کشاورزى 
مطرح بوده اســت. مهندس رضوانى جالل، رئیس 
سازمان جهاد کشاورزى استان همدان با بیان مطلب 
فوق به همراهى نزدیک ســازمان جهاد کشاورزى و 
صندوق بیمه کشاورزى اشــاره نمود و بیان داشت:  
با نگاهى به رشــد آمار در سال جارى به نقش این  
همکارى نزدیک مى توان پى برد. وى اضافه 
نمود: على رغم افزایش سطح بیمه براى 
پوشش کامل، بایستى قدم هاى جدى ترى 
برداشته شود تا حمایت موثرى از تولید 

نگاهى به بیمه کشاورزى در استان همدان

انجام گردد. الزمه این امر فراهم شدن شرایط مناسب 
براى بیمه گذاران و ایجاد مطلوبیت نزد آنان مى باشد. 
تخصیص اعتبار و پرداخــت به موقع نیز مى تواند 
در این زمینه موثر و کارگشا باشد. مهندس رضائى 
مدیر شعب بانک کشاورزى استان همدان نیز عنوان 
داشت: بانک کشــاورزى به عنوان بانک تخصصى 
بخش کشــاورزى همواره به رسالت خود در زمینه 
حمایت از بخش کشاورزى اهتمام داشته و در سال 
زراعى گذشته با همکارى جهاد کشاورزى موفق به 
بیمه پذیرى 227هزار هکتار از ســطوح زیر کشت 

محصوالت پاییزه استان شده است.

به منظــور اعــالم شــرایط بیمــه و توجیه 
پرورش دهنــدگان میگو در اســتان گلســتان، 
جلسه اى با حضور نمایندگانى از صندوق بیمه 
کشــاورزى، اداره کل شــیالت استان گلستان و 
جمعى از پرورش دهندگان میگو در محل سایت 
پرورشــى میگوى گمیشــان برگزار گردید. در 
این جلسه سواالت و ابهامات حاضرین توسط 
نمایندگان صندوق بیمه پاســخ و شرایط بیمه 
اقســاطى توضیح داده شد. گفتنى است مجتمع 
میگوى گمیشان واقع در شمال غرب گلستان، 
تنها مجتمع تولید میگو در شــمال شرق کشور 
است که تولید انبوه گونه وانامى را انجام مى دهد. 

سرماى ناگهانى و خســارت سرمازدگى و 
درپى آن شیوع بیمارى در زنبورستان هاى استان 
آذربایجان شرقى طى اردیبهشت ماه سال جارى، 
موجب بروز خســارات شدیدى شد به نحوى 
که تعداد زیادى درخواســت بررسى خسارت 
از سوى بیمه گذاران به دفاتر کارگزارى صندوق 
بیمه در این اســتان تســلیم گردید. درادامه در 
اقدامى مشترك اکیپ تخصصى بررسى خسارت 
ستاد صندوق بیمه و مدیریت خدمات بیمه اى 

استان، به محل اعزام شد. 

توسعه بیمه میگوى پرورشى

بررسى تخصصى خسارات 
زنبور عسل

آمار سطح زیر پوشش حمایتى بیمه محصوالت زراعى - استان همدان (هکتار)
227,158

120,976
81,416

93-94 94-95 95-96
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بروز سرما در جنوب ایتالیا موجب وارد 
آمدن خسارت به برخى محصوالت باغى 
نظیــر زردآلو و هلو و همچنین گروهى از 
مانند گوجه فرنگى شده است.  سبزیجات 
اگر چه آمار دقیــق در روزهاى آتى ارائه 
خواهد شد، اما به نظر مى رسد که به دلیل 
کاهش تولید و عرضه محصوالت، قیمت ها 
افزایش یافته تا از این طریق تا حدودى از 

کاهش درآمد کشاورزان جلوگیرى شود.
خســارت مشــابهى در مــزارع گندم 
در ایالــت کانزاس آمریــکا نیز گزارش 
شــده است. این مســأله به دنبال گرماى 
غیـرمعمول زمستان که منجر به جوانه زنى 
زودهنگام بذور شده رخ داده است. میزان 
خســارت در حدود 15-5 درصد برآورد 

شده است. 

خسارت سرما در ایتالیا و آمریکا

رئیس سازمان جهاد کشاورزى آذربایجان غربى 
از خسارت گسترده سیل در آذربایجان غربى خبر 

داد.
بــه گــزارش روابط عمومــى و بین الملل 
صندوق بیمه کشــاورزى، مهندس اســمعیل 
کریم زاده در تداوم بازدید از مناطق ســیل زده 
استان آذربایجان غربى، از اراضى زراعى، باغى 
و اماکن و واحدهاى تولیدى خســارت دیده 
واقع در روســتاهاى ســرگى، حسن نوران، 
پوش آباد و پى قلعه اشــنویه و مزرعه پرورش 
ماهى واقع در روســتاى سوغان لوى پیرانشهر 

بازدید کرد.
وى در حاشــیه این بازدیدها با بیان اینکه 
تمام امکانات ســازمان براى کمک و یارى 
مناطق ســیل زده معطوف شده است، اظهار 
داشــت: اکیپ هاى مربوطه درحال  ارزیابى 
خسارت ها هســتند و نهاده هاى دامى مورد 
نیاز واحدهاى دامدارى خســارت دیده نیز 
تأمین شده است. بر اساس برآوردهاى اولیه 
کارشناسان، سیالب و طغیان رودخانه ها در 
چند روز اخیر تاکنون خســارات گسترده اى 
به بخش کشــاورزى این اســتان وارد کرده 

است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزى آذربایجان غربى 
با بیــان اینکه دولت تمام امکانات خود را براى 
جبران خسارت سیل زدگان معطوف کرده است، 
ابــراز امیدوارى کرد کــه در صورت تخصیص 
منابع مالــى از طــرف دولت، صنــدوق بیمه 
کشاورزى براى جبران خسارت بیمه گذاران، در 

اسرع وقت اقدامات الزم را انجام دهد.

خسارت گسترده سیل در 
آذربایجان غربى

 اعزام اکیپ هاى ارزیابى خسارت توت فرنگى
 در استان کردستان

استان کردســتان به عنوان قطب اصلى 
تولید توت فرنگى در کشور، در سال هاى 
گذشته شاهد خســارات ناشى از عوامل 
خطــر قهرى - طبیعــى در این محصول 

بوده اســت. بــارش تگرگ شــدید طى 
اردیبهشت ماه گذشته سبب گردید تعداد 
زیادى درخواســت بررســى خسارت از 
سوى بیمه گذاران تسلیم دفاتر کارگزارى 
صندوق بیمه در این اســتان گردد. درپى 
آن در اقدامى سریع و هماهنگ نسبت به 
اعزام اکیپ هاى کارشناســى به محل هاى 
خسارت اقدام شد. گفتنى است خسارات 
توت فرنگى در حال بررســى و تکمیل 
فرم هاى مربوطه براى پرداخت غرامت به 

خسارت دیدگان است.   

اسـتان هاى  در  سـیل  رخـداد  پـى  در 
آذربایجان شـرقى،آذربایجان غربى، اردبیـل 
فـورى  اعـزام  بـه  نسـبت  کردسـتان  و 
اکیپ هـاى تخصصـى ارزیابـى خسـارت 
بـه مناطـق سـیل زده اقـدام شـد. صندوق 
بیمه کشـاورزى ضمـن ابراز همـدردى با 
خسـارت دیدگان، جـان باختـن تعـدادى 
اسـتان هاى  اخیـر  از هموطنـان در سـیل 
آسـیب دیده را تسـلیت عـرض نمـوده و 
به منظـور بررسـى میـزان خسـارات وارده 
بـه بیمه گـذاران مناطـق سـیل زده، نسـبت 

تخصصـى  اکیپ هـاى  فـورى  اعـزام  بـه 
ارزیابـى خسـارت اقـدام نمـود.

به گزارش روابط عمومــى و بین الملل 
صنــدوق بیمه کشــاورزى، کارشناســان 
ارزیاب خسارت صندوق بیمه کشاورزى 
با هدف حمایت از بیمه گذاران در نخستین 
ســاعات پس از وقوع سیل با حضور در 
مناطق ســیل زده، به بررســى خسارات و 
به محصوالت  برآورد آســیب هاى وارده 
زراعى، باغى، دامى و ســایرموارد تحت 

پوشش بیمه، بیمه گذاران پرداختند.

توسط صندوق بیمه کشاورزى
اکیپ هاى تخصصى ارزیابى خسارت به مناطق سیل زده اعزام شد
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