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تثبیت امنیت ملی 
با برقراری امنیت 

غذایی

 بیمه کشاورزی 
در استان البرز

هم اندیشی مدیران ستادی و استانی 
صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد

دولت پرداخت 
خسارت 

کشاورزان را در 
اولویت قرار دهد

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، 
آب و منابع طبیعی مجلس اعالم 

کرد؛ ۱۰۲ نماینده مجلس در ...

بیمه کشاورزی هند 
پوشش حمایتی خود 
را افزایش می دهد
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بـه منظور ایجاد وحدت رویه و هم زمان با 
ابالغ تعرفه های بیمه کشاورزی، هم اندیشی 
مدیران سـتادی و اسـتانی صنـدوق بیمه 
کشـاورزی در مجموعه فرهنگی- ورزشی 

تالش تهران برگزار شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی و بیـن الملل 
صنـدوق بیمه کشـاورزی در این نشسـت 
که در تاریخ ۱3 و ۱4 مهر ماه سـال جاری 
برگـزار شـد، موضوعـات کاری و خدمات 

بیمه کشاورزی در سه پانل تخصصی:
- اعـالم سیاسـت های صنـدوق در امور 
بیمه گری در سال زراعی ۱396 -۱395 
و ارائـه دیدگاه هـای معاونیـن بیمـه ای 

استان ها.
- ارائـه نقطه نظرات در خصوص مسـائل 
امـور مالـی، منابع انسـانی، پشـتیبانی و 
امـور نمایندگی ها و کارگـزاران صندوق 

بیمه.
- ارائـه سیاسـت های صنـدوق بیمـه در 
مـورد پژوهـش، برنامه ریـزی، فـن آوری 

اطالعات و آموزش در سال ۱395

بـه تفصیـل مـورد بحـث و بررسـی قرار 
گرفت.

بانـک  مدیرعامـل  شـهیدزاده  دکتـر 
ایـن  در  کشـاورزی  بیمـه  صنـدوق  و 
هم اندیشـی با بیان اینکه همه ما سـرباز 
اقتصادی دولت هستیم، بیمه کشاورزی 
را یکی از بهتریـن راه های تحقق اقتصاد 
مقاومتـی در کشـور برشـمرد و بـر لزوم 
تحقق مدیریت ریسـک در کشـور تأکید 
نمـوده به نقش مهـم پیش آگهی و نظام 
هشـدار در پیش گیری از خسارات بخش 

کشاورزی اشاره نمود.
مقام  قائم  مهندس حسن نژاد  همچنین 
صندوق بیمه کشاورزی در بخش آغازین 
موضوعات  هم اندیشی،  این  پایانی  و 
مختلفی که در صدر مسائل فعلی بیمه 
قرار دارند را به تفصیل مورد بحث قرار داد 
و درخصوص خدمت رسانی هرچه بیشتر 
به تولید در بخش کشاورزی بیاناتی ایراد 
داشت. این هم اندیشی در روز چهارشنبه 

۱4 مهر 95 به کار خود پایان داد.

به منظور ایجاد وحدت رویه و هم زمان با ابالغ تعرفه های بیمه کشاورزی صورت گرفت

هم اندیشی مدیران ستادی و استانی صندوق بیمه کشاورزی
 باران،   خسارت یخبندان و تگرگ 

باغ های  زردآلو  ترکیه را دوچندان کرد
باران درست هنگامی که باغداران ترکیه در حال برداشت 
و خشک کردن زردآلوی معروف آن بودند خسارات زیادی 
را بـه باغـداران وارد کرد.پـس از مشـکالتی کـه به دلیل 
یخبنـدان و تگرگ ایجاد شـده بود، بارش باران سـنگین 
نیز که در اولین روز تعطیالت مذهبی در ترکیه آغاز شده 
بـود و در طول تعطیـالت ادامه پیدا کـرد،  موجب ایجاد 
خسارات گسترده به همه کشاورزانی گردید که محصول 

خود را برداشت کرده بودند. 
یکی از مقامات مسؤول در این حوزه می گوید: » نواحی یاد شده 
امسال فاجعه را پشت فاجعه تجربه  می کنند.    زردآلوهایی که 
با برنامه ریزی و تالش کشاورزان از خسارت طوفان و تگرگ در 
امان مانده بودند توسط  باران سنگین از بین رفتند و با توجه 
به اینکه اقتصاد این منطقه متکی به تولید زردآلو است همه 

تولیدکنندگان به طور جدی آسیب دیده اند.«

w w w . s b k i r a n . i r pr@sbkiran. ir
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»Daren G Owen« نظامی ارشد آمریکایی طی 

نشست اخیری در زمینه کشاورزی که با حضور 
رهبران نظامی آمریکا برای ایجاد پلی بین تولید 
کشاورزی و امنیت ملی برگزار شد، چنین هشدار 
آمریکا  دفاعی  اول  که خط  دارم  »اعتقاد  داد: 
توانایی این کشور در تامین غذا و پوشاک برای 
به  پایدار  تولید کشاورزی  بدون  و  است  مردم 
ملل دیگر وابسته خواهیم بود و امنیت ملی در 
معرض خطر قرار می گیرد.« این سخنان برگرفته 
توسط  که  است  اخیری  نظرخواهی  نتایج  از 
 )NCIS( سرویس بیمه محصوالت ملی آمریکا
صورت گرفته است. اکثریت رای دهندگان اعالم 
کردند که صنعت کشاورزی پایدار و پررونق برای 
امنیت ملی آمریکا حیاتی است. 9۲ درصد رای 
دهندگان نیز به حمایت همه جانبه از کشاورزی 
و نیز کشاورزان رأی مثبت داده اند. رای دهندگان 
به طور ویژه ازطرح بیمه محصوالت کشاورزی 
حمایت کرده اند، به این دلیل که سرمایه گذاری 
برای  هم  مشترک  دستاوردی  نیز  و  مشترک 
شمار  به  مالیات دهندگان  هم  و  کشاورزان 
می آید. کشاورزان بیمه نامه هایی را برای حمایت 
برابر حوادث طبیعی  را در  از محصوالت خود 

خسارت،  بروز  زمان  در  و  می کنند  خریداری 
نیز  فدرال  دولت  می کنند،  دریافت  غرامت 
کشاورزان  بهتر  دسترسی  برای  را  حق بیمه ها 
کاهش می دهد. همچنین مالیات دهندگان این 
بالیای  بروز  زمان  در  می یابندکه  را  اطمینان 
بودجه  در  نشده  پیش بینی  مخارج  با  طبیعی 
مواجه نگردند. ژنرال ارشد »James R Shuler« نیز 

در این زمینه اظهار نظر کرد که امنیت غذایی 
در درجه اول اطمینان از فراوانی مواد غذایی با 
به صورت  باال و محصوالت کشاورزی  کیفیت 
مداوم و مستمر است. بیمه کشاورزی، به همگان 
این تضمین را می دهد که موضوع تامین مواد 
غذایی در امنیت خواهد بود و این امر در نهایت 

امنیت کشور را فراهم خواهد کرد.

طی نشستی در زمینه کشاورزی مطرح شد

تثبیت امنیت ملی با برقراری امنیت غذایی

  

تصمیم  هند  در  مرکزی  دولت 
برای  غرامت  سقف  که  دارد 
از 6۰  را  بیمه شده  محصوالت 
درصد به 7۰ درصد افزایش دهد. 
کشاورزی  نواحی  طرح  این  در 
بیمه  پوشش  تحت  بیشتری 
قرار خواهند گرفت و کشاورزان 
بیشتری  غرامت  خسارت دیده 

دریافت خواهند کرد . 
از  ابتکار جدیدی  که  این طرح 
دولت مرکزی است تحت عنوان 
طرح PPBY از اول ژوئن امسال در 
کشور اجراء شده است. یک مقام 
ارشد در این زمینه می گوید:»با 
امسال  که  شدیدی  خشکسالی 
داشتیم می توان گفت این افزایش 

در سطح غرامت با افزایش تعداد 
بسیار  پوشش  تحت  کشاورزان 
در  بود.«  خواهد  حمایت کننده 
خسارت های  جدید  طرح  این 
از برداشت نیز که تاکنون  پس 
قرار  نظر  مد  طرحی  هیچ  در 
قرار  پوشش  تحت  نگرفته اند، 
طرح  این  موجب  به  می گیرند. 
بیمه محصوالت به مدت ۲ هفته 
پس از برداشت نیز فراهم می شود. 

اتحادیه کشاورزی اسپانیا درخواست 
تولیدکنندگان  به  فوری  کمک 
مناطقی از اسپانیا را داده است تا 
بتوانند خسارت های جوی ناشی 
جبران  را  اخیر  طوفان های  از 

کنند. 
مطابق برآوردهای انجام شده به 
۲۰ هزار هکتار از اراضی تحت 
و  ذرت  گوجه فرنگی،  کشت 
میوه های هسته دار خسارت وارد 
شده است. این اتحادیه خواستار 
جلسه ای فوری با وزیر کشاورزی 
به  کمک  اعطای  درخصوص 
کشاورزان شده است به ویژه که 
بخش مهمی از این محصوالت 
بیمـه نبـوده  اند. فعاالن این حوزه 

عنوان می کنند که سیاست های 
همه  حاضر  حال  در  بیمه ای 
نمی دهند،  پوشش  را  خسارات 
زیرا دارای مهلت و زمان محدود 
هستند و با توجه به خسارت های 
پیشین که به سختی پرداخت 
دارای  آنها  پرداخت  شده اند، 
نیازمند  و  بوده  خاص  شرایط 
از  خاص  تعرفه ای  تخصیص 

جانب دولت هستند.

 بیمه کشاورزی هند پوشش حمایتی خود را 
افزایش می دهد

طوفان موجب نابودی 20 هزار هکتار از محصوالت 
کشاورزی اسپانیا  شد

خبرنامه

صندوق بیمه کشاورزی

رویدادها و تحوالت بیمه کشاورزی
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منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  رئیس  نائب 
طبیعی مجلس اعالم کرد؛ 1۰2 نماینده مجلس در 
از رئیس جمهور درخواست کردند دولت  نامه ای 
پرداخت خسارت کشاورزان را از طریق صندوق 

بیمه کشاورزی در اولویت قرار دهد. 
مهندس جالل محمودزاده درگفت وگو با خبرگزاری 
را  اعتباراتی  هرساله  مجلس  گفت:  ملت  خانه 
نظر  در  بیمه کشاورزی  برای صندوق  بودجه  در 
می گیرد و از همین روی دولت باید این اعتبارات 
را به صندوق بیمه کشاورزی اختصاص دهد؛ اما 
متاسفانه  این مهم عملیاتی نمی شود. نائب رئیس 
طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  اول 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه عدم اختصاص 
اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه به صندوق 
بیمه کشاورزی موجب شده است تا این صندوق 
نتواند غرامت کشاورزان را پرداخت نماید؛ افزود: 
1۰2 نماینده مجلس در نامه خود از رئیس جمهور 
درخواست کردند، زمینه پرداخت خسارات بخش 
کشاورزی را فراهم نماید تا صندوق بیمه کشاورزی 
خسارت های  غرامت  پرداخت  بر  عالوه  بتواند 
محصوالت کشاورزی سال گذشته، خسارات بهاره 

کشاورزان  را  نیز پرداخت کند.

دولت پرداخت خسارت کشاورزان 
را در اولویت قرار دهد

 نامه استانداران 
به رییس سازمان برنامه و بودجه

در پی تاخیر در تامین حق بیمه سهم دولت و عدم 
زیان دیده،  کشاورزان  به  غرامت  پرداخت  امکان 
تعدادی از استانداران مناطق مختلف ضمن پیگیری 
موضوع از معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
نیاز  برنامه و بودجه خواستار تامین اعتبار مورد 
شدند. از جمله در نامه استاندار آذربایجان شرقی 
مبلغ  پرداخت  عدم  از  کشاورزان  نارضایتی  به 
42۰ میلیارد ریال طلب قانونی کشاورزان و سلب 
اعتماد، کاهش رغبت و تاثیر منفی بر تولید اشاره 
شده است. همچنین شریعتی، استاندار خوزستان 
طی نامه ای به نوبخت، معاون رئیس جمهور، با بیان 
اینکه استان خوزستان با بیمه نمودن 85۰ هزار 
هکتار اراضی زراعی رتبه اول را در بیمه کشاورزی 
کامل  تخصیص  عدم  داده،  اختصاص  خود  به 
اعتبارات را زمینه ساز افزایش بیکاری و شرایط بد 

معیشتی کشاورزان اعالم کرده است.

بیمه کشاورزی، یکی از محورهای کارزارهای 
انتخاباتی آمریکا

بیمه کشاورزی در استان البرز

جمهوری  ریاست  دموکرات  کاندیدای 
آمریکا، هیالری کلینتون یکی از پله های 
مسیر احیاء جمعیت روستایی آمریکا را 
تغییر در فرمول های رایج بیمه کشاورزی 
از  یکی  در  وی  دانست.  کشور  این  در 
چنین  خود  انتخاباتی  سخنرانی های 
عنوان کرد: به عنوان رئیس جمهور این 
اطمینان را می دهم که منابع فدرال مانند 
کمک های اضطراری و بیمه محصوالت 

کشاورزی به کشاورزان و دامدارانی که 
به آن نیاز بسیار دارند و فاقد ارتباطات و 
درآمدهای چشمگیر هستند تعلق خواهد 
کشاورزی های  که  کسانی  نه  گرفت، 
و  داشته  درآمدزا  بسیار  و  صنعتی 
را  فرمول  ما  دارند.  زیادی  ارتباطات 
تغییر خواهیم داد.  بی شک این تغییرات 
به استحکام جامعه روستایی آمریکا در 

آینده کمک شایانی خواهد کرد.

سـازمان  رئیـس  موسـوی  مهنـدس 
جهادکشـاورزی اسـتان البـرز بـا اشـاره 
بـه اسـتعدادهای اسـتان در تولید برخی 
محصـوالت کشـاورزی در زیربخش های 
دامـی و تولیـدات گیاهی از یـک طرف و 
تنـوع مخاطرات قهـری - طبیعـی، لزوم 
حمایـت گسـترده تر از طریـق افزایـش 
ضریـب نفـوذ بیمـه کشـاورزی در بیـن 
بهـره بـرداران را گوشـزد نمود. سـازمان 
جهادکشـاورزی بـا تـداوم همـکاری بـا 
صندوق بیمه کشاورزی در ترویج و توسعه 
فرهنگ بیمه کشـاورزی، پیگیر پرداخت 
غرامت خسارت دیدگان بخش کشاورزی 

در سال گذشته می باشد. 
وی بـا تاکیـد بر اینکـه؛ بیمه کشـاورزی 
از ضروریـات حمایـت از سـرمایه گذاری 
و تداوم تولید در بخش کشـاورزی اسـت 
خواسـتار عـزم همه مسـؤولین در جهت 
تقویت و توسـعه بیمه کشـاورزی شدند. 
مهندس پویافرد مدیر ستادی شعب بانک 
کشاورزی در استان البرز با اشاره به نقش 
موثر بیمه کشـاورزی در مدیریت ریسک 
تصریـح نمـود که وجـود بیمه در اسـتان 
خصوصـاً زیربخـش هـای دام و طیـور، با 

انتقـال موثر ریسـک تولید، باعـث ایجاد 
آرامـش خاطـر در بیـن تولیدکننـدگان 
شـده اسـت. ایشـان همچنیـن با اشـاره 
پتانسـیل های موجود اسـتان البرز در  به 
زیربخش هـای دام  و طیـور از تاخیرهای 
بوجـود آمـده در پرداخت خسـارت های 
سـال زراعی گذشته به عنوان عامل ایجاد 
نارضایتـی در بیـن بهره برداران اشـاره  و 
ابراز امیدواری کرد دولت هر چه سـریعتر 
به تعهدات خود در قبال کشـاورزان عمل 

نماید.
گفتنی اسـت اسـتان البرز در سال زراعی 
گذشـته رقمـی بالغ بر شـصت و هشـت 
میلیارد ریال به کشـاورزان خسارت دیده 

پرداخت نموده است.

مه
رنا

خب

صندوق بیمه کشاورزی

رویدادها و تحوالت بیمه کشاورزی
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 کشاورزان زنجانی در انتظار 
پرداخت غرامت محصوالت کشاورزی

 بیمه کشاورزی 
در کمیسیون کشاورزی مجلس

بر اساس دعوت قبلی، کمیسیون 
کشـاورزی، آب و منابـع طبیعـی 
مجلس شـورای اسـالمی، میزبان 
وزیر جهـاد کشـاورزی، جمعی از 
معاونـان و قائم مقام صندوق بیمه 
کشـاورزی بـود. در ایـن جلسـه 
نماینـدگان موضوعات گوناگون 
بخش کشـاورزی، از جمله بیمه 
کشـاورزی را مـورد توجـه قرار 
دادند و بر تامین هرچه سریع تر 
اعتبـارات مـورد نیـاز از سـوی 

دولت تاکید داشتند. 

جهاد  وزیر  حجتی  مهندس 
به  دیدار  این  در  نیز  کشاورزی 
اعتبارات  تامین  به  دولت  توجه 
مورد نیاز اشاره نمود و مقرر شد 
پی گیری های الزم از طریق سازمان 

برنامه و بودجه انجام گردد.

استاندار پیشین زنجان از پرداخت 
8۲ درصدی خسارت های مربوط 
بـه بیمه محصـوالت کشـاورزی 
این اسـتان در سـال گذشته خبر 
داد. آقـای جمشـید انصـاری  بـا 
بیان اینکه شـواهد نشان می دهد 
کشـور در شـرایطی اسـت کـه 
در تولیـد گنـدم بـه خودکفایـی 
برسیم، تصریح کرد: سال گذشته 
براسـاس ضوابط، صنـدوق بیمه 
کشاورزی باید 3۰5 میلیارد ریال 
بـه کشـاورزان در زیربخش هـای 

مختلف پرداخت می شد که از این 
مقدار ۲۲۲ میلیارد ریال پرداخت 
شـده و تاکنـون 83 میلیارد ریال 
باقـی مانـده و در انتظـار تأمیـن 
منابـع دولتی اسـت، تـا پرداخت 

گردد.

 The World
 Bank Risk
Classification

بانک جهانی و الیه بندی ریسک
 بانک جهانی به 

عنوان یک نهاد معتبر 
بین المللی نگرش 

جالبی به ریسک های 
بخش کشاورزی 

دارد، این بانک در 
قالب اینفوگرافیک 

به تقسیم بندی انواع 
ریسک ها پرداخته 

است. به گونه ای که 
در شکل مشاهده 

می شود ریسک های 
جزئی توسط خود 

کشاورزان مدیریت 
می شود و مسؤولیت 
محدوده ریسک های 

بزرگ با بیمه گران 
اتکایی بوده و 

ریسک های فاجعه بار 
بر عهده دولت است.

جزئی

کوچک

بزرگ

فاجعه بار

متوسط

کشاورزان

شرکت های 
تعاونی

بیمه گران 
اتکایی

صندوق بیمه کشاورزی نیز همسو با مبانی علمی مدیریت ریسک در سال زراعی گذشته با 
 به کارگیری شیوه های نوین از جمله طرح پوشش، ریسک های جزیی را با مشارکت 
بیمه گذاران مدیریت نموده و امکان حمایت موثرتر از ریسک های مهم تر فراهم آمده است.

دولت

بیمه گران 
بازرگانی

خبرنامه
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