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پیشاپیش، رفارسیدن   کشاورزی«،  و  بیمه  دست اندرکاران »فصلناهم 

نوین و جشن نوروزی سال یک زهار و چهارصد  بهار آغازین سده 

خورشیدی  را هب همه خوانندگان ارجمند، بوژیه بهره ربداران رپتالش و 

کاران رگامی رد رسارس کشور، شادباش   رگانماهی بخش کشاورزی و همه هم

زیدان  از  و  می گویند  تبریک  و 

را  نیکترین اه  و  بهترین اه  مهربان، 

گان آرزو دارند. ربای هم

خوشنویسی: مهندس داریوش فرزانه

 معاون اداره کل برنامه ریزی و بودجه صندوق بیمه کشاورزی
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سخـن آغـازین

ضرورت ایجاد و استقراِر مرکز مدیریت ریسک در بخش کشاورزی کشور

ورت ایجــاد و اســتقراِر  ضــر
ــک در  یس ــت ر ی ــز مدیر مرک
بخــش کشـــاورزی کشـــور

ســخــن 
آغـــازین

مقـدمـه 
آن، همواره با ریسک و نبوِد  بخش کشاورزی، با اینکه از دیدگاه ماهیت ذاتی 

قطعیت برگرفته از شرایط محیطی و بیولوژیکی روبه روست؛ ولی انتظار می رود 

از فناوری های نوین، بتواند به طور  استفاده  کشاورزی و  که پیشرفتهای علوم 

روزافزونی، اهمیت این ریسک ها و خطرها را کاهش دهد. با این همه، در عمل، 

با وجود پیشرفتهای گوناگون، بویژه در زمینه مدیریت کشاورزی، همچنان این 

آنها، دارای  بخش، در دسترِس انواع ریسک ها و خطرها قرار دارد که البته ماهیت 

تفاوت های مهمی با شرایط گذشته است. 

انسانی1 مانند  از عوامل مختلف طبیعی و  گسترده ای  این راستا، طیف  در 

آفتها و بیماریها، خشکی، تغییرات دما، توفان ها و تگرگ و نیز  خیزش )طغیان( 

)عدم( قطعیت در  نبود  و  ایجاد ریسک  اجتماعی، موجب  و  اقتصادی  شرایط 

تولید کشاورزی می شود و در نهایت، به ایجاد بحران اقتصادی برای کشاورزان 

در  بویژه  که  هستند  عوامل  از  گروه  دو  دست کم  آن،  بر  افزون  می انجامد. 

دهه های اخیر، به فهرست ریسک های کشاورزی افزوده شده اند: گروه نخست، 

اگرچه پدیده های طبیعی،  که  آب و هوایی هستند  از تغییرات  خطرهای برامده 

نسبت  زمین  کره  روی  انسانی  فعالیتهای  به  را  آنها  ولی  برشمرده می شوند؛ 

از  بسیاری  مفرط  خنکی  و  زمین  اقلیم  گرم شدن  نمونه،  به عنوان  می دهند. 

گرمایش  در  انسان  به دخالت  گرمسیری،  کشورهای  در  بویژه  مناطق جهان، 

زمین از راه مصرف باال و بی رویه سوختهای فسیلی و افزایش گازهای گلخانه ای، 

گرمایش نیز، رخ دادن سیالبهای غیرطبیعی،  نسبت داده می شود. نتیجه این 

آن، تغییر اجباری  خشکسالی های پیاپی و غیرمعمول، تغییرات دمایی و در پی 

آسیب پذیری محصوالت است که در نهایت، خسارت های  در الگوهای کشت یا 

بی شماری را به بار می آورد. 

آزاد،  اقتصاد  گسترش  که بویژه با  اقتصادی هستند  گروه دوم، ریسک های 

گشایش مرزهای تجاری و یکپارچگی بازارهای منطقه ای و جهانی، موجب ایجاد 

آنها  منافع  افتادن  به خطر  نتیجه،  در  و  کشاورزان  برای  اقتصادی  تنش های 

می شوند. پیچیدگی روزافزون اقتصاد نیز، باعث شده است تا این گونه ریسک ها 

در جهان امروز، اهمیت زیادی پیدا کنند که به نظر می رسد، یکی از مهمترین 

آینده در بخش کشاورزی، ریسک های بازار باشد.  منابع ریسک های 

حوزه های  و  کشاورزی  بخش  در  ریسک ها  از  جدیدی  نوع  اینها،  بر  افزون 

آن، در حال گسترش بوده که اغلب، مرتبط با تغییرات و پیشرفتهای  مرتبط با 

فناوری، بویژه در زمینه علوم زیستی است. پیشرفتهای علوم و مهندسی ژنتیک 

است  شده  باعث  طبیعی،  ارگانیزم های  و  محیطها  در  دستکاری  گسترش  و 

این  آیند.  آفتها( پدید  )بویژه  گیاهان، دام ها و حشرات  از  گونه های جدیدی  تا 

آسیب پذیری بوده و بسیاری از  گونه های جدید گیاهان، دارای درجات مختلفی از 

آفتهای جدید، چندان شناخته  آسیب پذیری در برابر خیزش  آن، از جمله  ابعاِد 

ریسک های  نیز،  تراریخته  محصوالت  توسعه  دیگر،  سویی  از  نیست.  شده 

گوناگونی را در زمینه های سالمتی، زیست محیطی و بهداشتی، به همراه دارند 

که نیازمند نظامهای جدیدی از نگرش به ریسک ها و مخاطره ها هستند.

کشورها، ریسک های پیشگفته، به تدریج جای خود را  از  امروزه، در بسیاری   

قانونی  و  اجرایی  ابزارهای  و  کرده  باز  ریسک ها  مدیریت  مختلف  در حوزه های 

به  توجه  با  بدین ترتیب،  است.  شکلگیری  در حال  نیز،  آنها  مدیریت  برای  الزم 

گستردگی و پیچیدگی روزافزون مفهوم و مصداق های ریسک و مخاطره ها در 

این ریسک ها در  کشاورزی، دامنه دانش و مهارتهای الزم برای مدیریت  بخش 

سطوح مختلف نیز، به طور چشمگیری در حال افزایش است. بخشهای تولیدی 

و بازرگانی کشاورزی و همچنین، نهادهای حاکمیت دولتی در بخش کشاورزی، 

هریک بر اساس هدفها و چشم اندازهای خود، به گونه ای، در تولید و یا مدیریت 

دانش و اطالعات مربوط به مدیریت ریسک ها دخالت دارند. بدین ترتیب می توان 

مدیریت ریسک و مخاطره ها را در بخش کشاورزی، به صورت یک نظام2 در نظر 

گرفت و به توصیف اجزا و عناصر آن پرداخت. نگرش نظام مند به این مجموعه، نه 

آن نیز، ابزار مؤثری است.  تنها در توصیف، بلکه در بهبوِد مدیریت و بازمهندسی 

تعـریف مدیـریت ریسـک 
مدیریت ریسک، فرایندی جامع است که به منظور شناسایی، تعیین، کنترل 

و حداقل کردن تأثیرها و پیامدهای )عواقب( رویدادهای احتمالی، مورد استفاده 

قرار می گیرد. همچنین، مدیریت ریسک، از چهار فرایند جداگانه: تجزیه وتحلیل 

آسیب پذیری و روشهای کنترل  ریسک؛ ارزیابی ریسک؛ کاهش ریسک؛ و ارزیابی 

ریسک، تشکیل شده است.

راهبــردهـای مدیــریت ریسک در کشاورزی
کشاورزی،  ریسک های  مدیریت  برای  ملی  کالن  رهیافت  یا  یک مدل  طراحی 

)مکانیزمهای(  سازوکارهای  نهادی،  چیدمان  و  سازمانی  ساختار  دربرگیرنده 

اقتصادی و روشهای اجرایی است که در کنار یکدیگر، یک نظام فنی و اجرایی را 

شکل می دهند. از همین رو، با توجه به ماهیت ریسک در بخش کشاورزی و از 

سویی، وجود انواع گوناگونی از ریسک های تهدیدکننده این بخش، بی  گمان، باید 

روشها و راهکارهای متفاوتی به صورت سازمان یافته با فراهم سازی زیرساخت های 

الزم برای کارامدی این روشها، موردنظر سیاستگداران و برنامه ریزان کشور قرار 

انواع راهبردهای )استراتژی های(  گیرد. جدول زیر، در راستای موارد پیشگفته، 

و  رسمی  سازوکارهای  انواع  همراه  به  کشاورزی  بخش  در  را  ریسک  مدیریت 

آنها، نشان می دهد:  غیررسمی مرتبط با 

1- Man - Made
2- System
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هفدهم/ شماره 65 و 66 پیاپی

سازوکارهای غیررسمی
سازوکارهای رسمی

مداخله دولتمبتنی بر بازار

راهبردهای 
پیشگیرانه

سرمزرعه

  اجتناب از ریسک ها
  تنوع محصوالت
  کشت متداخل

  تنوع منابع درامدی
آبیاری و    پذیرش شیوه های به زراعی )کوددهی، 

استفاده از واریته های مقاوم(

  ترویج کشاورزی
آفتها    مدیریت مبارزه با 

  توسعه زیرساخت ها 
آن( آبیاری و مانند  )جاده، سیستم های 

راهبردهای 
حین بحران

تسهیم 
ریسک

  کشت شراکتی
  صندوق های غیررسمی )اجتماعی(

قراردادهای بازاریابی و 
آتی3 بیمه فروش بازارهای 

خرید تضمینی4

مقابله با 
تنش ها

  فروش دارایی ها 
  تعدیل و جابه جایی نیروی کار

  کمکهای متقابل )انفرادی، گروهی(
اعتبارات

  کمکهای عمومی
  صندوقهای عمومی

  کمک نقدی

همان گونه که در جدول مربوط به راهبردهای مدیریت ریسک در کشاورزی نیز 

نمایان است؛ ایجاد هماهنگی میان سازمانها و دستگاه های متولِی  بخش و نیز 

دستگاه های ذیربط در بخش کشاورزی، از پیش شرط های ارائه یک برنامه جامع 

کارامد برای پیاده سازی و اجرای راهکارهای مدیریت ریسک و ارتقای بهره وری  و 

از نهادها و ساختارهای  این راستا می توان به برخی  تولید به شمار می رود. در 

آژانس )سازمان دولتی(  موجود در این زمینه در شماری از کشورها، از جمله: 

در   )CRMA( ریسک  مدیریت  مرکز  )ENESA(؛  اسپانیا  در  کشاورزی  بیمه 

آمریکا )RMA( و کمیسیون مقررات بیمه  آژانس مدیریت ریسک  هندوستان؛ 

ارزیابی دقیق ویژگیها،  البته، نیاز به تشریح و  که  کرد  )CIRC( در چین، اشاره 

آنها، به طور جداگانه دارد؛ ولی بیرون از مقال  ساختارها و کارکردهای هر یک از 

آنها  و مجاِل این نوشتار است و باید در فرصتی دیگر، به طور دقیق و کامل به 

پرداخته شود.

جمعـبندی و پیـشنـهاد
مجموعه مطالعات و تجربه های صندوق بیمه کشاورزی در ده سال اخیر و 

بررسی ساختارهای اجرایی نظام بیمه کشاورزی در دیگر کشورها، نشان می دهد؛ 

پایداری و کارامدی فرایندهای بیمه ای، در گرو هدایت و نظارت درست، همراه با 

به کارگیری ظرفیتهای علمی، فنی و اقتصادی موجود برای ارتقای مدیریت تولید 

بوده که با سازماندهی مناسب از راه تشکیل ساختارهای مدیریت ریسک، قابل 

پیگیری و اجراست. 

ابزارهای  از  یکی  و  مجموعه  این  از  جزئی  به عنوان  نیز،  کشاورزی«  »بیمه 

می کند.  اجرا  روشها،  دیگر  کنار  در  را  مؤثری  و  کلیدی  نقش  مدیریت ریسک، 

دقیق  تحلیل  و  اندازه گیری  و  مدیریت ریسک  دانش  به کارگیری  است،  بدیهی 

و  پیش هشدار  سامانه های  از  استفاده  سویی،  از  و  خسارت زا،  ریسک های 

آب و هوایی، امکان ارائه روشهای مطلوبتر بیمه ای، ورود به  الگوهای پیشبینی 

عرصه های جدید و مدیریت کارامدتر خسارتهای واردشده به بخش کشاورزی را 

به دنبال خواهد داشت. بنابراین، با توجه به تنوع باالی ریسک در بخش کشاورزی 

)ریسک تولید، ریسک قیمت، ریسک مالی، ریسک نهادی، ریسک نبوِد اطمینان 

نسبت به فعالیتهای دولت در بخش کشاورزی و ریسک انسانی( و از دیگرسو، 

ماهیت ریسک های اقلیمی از نظر شدت و تواتر، جا دارد که تمامی پژوهشگران 

گامهای مؤثری را در راستای پیشرفت و  این میدان،  استادان دانشگاهی در  و 

بالندگی بخش کشاورزی و برقراری امنیت غذایی کشور بردارند. 

از همین رو، چنانکه پیشتر نیز در نخستین جلسه »شورای هماهنگی بیمه 

کشاورزی قرار  تأکید وزیر محترم جهاد  این موضوع، مورد  کشور«،  کشاورزی 

بخش  مدیریت ریسک  مناسب  ساختار  یک  ایجاد  با  تا  است  شایسته  گرفته؛ 

دستگاههای  میان  تعامل  و  هماهنگی  ایجاد  بر  افزون  کشور،  در  کشاورزی 

مختلف اجرایی، با شناخت درست و تحلیل علمی و فنِی تمامی ریسک های این 

کارامد  کردن  پیش شرط های  و  الزامها  فراهم ساختن همه  و همچنین،  بخش 

کشاورزی«،  »بیمه  جمله  از  مدیریت ریسک،  ابزارهای  و  )استراتژیها(  راهبردها 

برقراری امنیت غذایی کشور را با برنامه ریزی اصولی و ضابطه مند، تضمین کرد.

پیشنهـاد استقـرار مـرکـز مدیـریت ریسک کشـاورزی
برنامه ریزی درست و جامع  لزوم  از سویی،  گفته  شد؛ و  آنچه  به  توجه  با   

برای مدیریت بهنگام و پیشگیرانه ریسک در بخش کشاورزی و با بهره گیری از 

الگوهای موفق در جهان، ضرورت دارد که ساختار مرکز مدیریت ریسک بخش 

کشاورزی، تحت هدایت و نظارت وزارت جهاد کشاورزی، ایجاد و مستقر شود. 

به  زیر،  موضوعهای  چارچوب  در  می تواند  مرکز  این  به طور کلی  اساس،  براین 

فعالیت بپردازد:

از  کشت صحیع مناطق و نیز بهره گیری  الگوی  1- اصالح و تدوین 

جمله  از  واردشده،  خسارتهای  کاهش  برای  کوتاه مدت  راهکارهای 

در  مؤثر  شیمیایی  مواد  از  استفاده  مقاوم،  واریته های  به کارگیری 

مقاومت گیاه به انواع خسارتهای قهری و طبیعی، اصالح خاک و یا 

آنها.  آبیاری مناسب و مواردی مانند  طراحی سیستم های 

٢- تدوین ضوابط و استانداردهای تولید همه محصوالت و تولیدات 

بخش کشاورزی و منوط کردن ارائه تمامی خدمات حمایتی بخش 

با  پیشگفته،  ضوابط  اجرای  و  رعایت  به  بیمه،  از جمله  کشاورزی، 

همکاری و همراهی وزارت جهاد کشاورزی. 

از خسارت در مناطق ویژه و  اجرای طرحهای پیشگیری  ارائه و   -٣

پرخطر، با همکاری صندوق بیمه کشاورزی. 

4- طراحی، استقرار و مدرن سازی شبکه های پیش آگاهی و مراقبت 

در واحدهای تولیدی.

آنچه گفته شد؛ بزودی زمینه های بایسته و  امید است، با توجه به اهمیت 

این پیشنهاد، فراهم و عملی  اجرایی شدن هرچه بهتر و زودتر  شایسته برای 

شود.

محمدابراهیم حسن نژاد

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی

3- Tutures 
4- خرید تضمینی )Guaranteed Purchasing( به طور معمول، از سوی دولتها انجام می شود 

و لزوماً در شمارِ راهبردهای حین بحران یا ابزار تسهیم ریسک، قرار نمی گیرد.
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آخرین رویدادها و دستاوردهای علمی- فنی و مدیریتی قلمرو بیمه و کشاورزی جهان تـازه هـای
جهــــان
بیمــــه و
ی ز ر و کشـا

 بی گمان، گرمایش جهـــانی و تغییــرات اقلیمی، 

آینده  از بزرگترین تهدیدهـــای کنـــــونی و چه بســا 

که مورد توجه  انسان برشمرده می شـــوند  زندگی 

دانشمنـــدان و پژوهشگـــران بی شمــاری نیز قرار 

دارند. اکنون دانشمندان و پژوهشگران در تازه ترین 

گامهای خود برای یافتن راهکارهای کارامد و قطعی 

برای رویارویی و چیرگی بر این تهدیدها، می خواهند 

نسخــــه ای دیجیـــتال از زمیــــن را بــــــرای بررسی 

سناریوهای مختلف، توسعه دهند.

برپـــــایه مقــــاله ای که بتـــــازگی در ژورنــــــال 

»Nature Climate Change« منتشـــــر شــــــده 

است؛ دانشمنـــدان به دنبال توســـــعه دوقلــــوی 

دیجیتال زمین هستند که یک ســامــانه )سیستم( 

شبیه سازی زمین به شمار می آید. این سامانه از یک 

چارچوب روش شناسی برای پیشرفت های عددی در 

آب وهوا استفاده می کند.  پیشبینی 

هدف از توسعه چنین مـــدلی، امکـــان بررسی 

همچنین  و  زمین  روی  اقلیمی  تغییرات  تأثیرهای 

آنها  رخ دادِن  از  پیش  بتوان  تا  است  عوامل  دیگر 

برای  راه حلی شایسته،  یا  راهکار  واقعی،  در جهان 

داده های  با  دانشمندان  راستا،  این  در  یافت.  آنها 

این سامانه می توانند به بهترین روش برای کاهش 

اثرهای تغییرات اقلیمی دست پیدا کنند. 

بر این اساس، داده های جمع آوری شده از زمین، 

به طور پیوسته و پیاپی، به مدل دیجیتالی منتقل 

می شود تا بتواند به طــــور دقیق، تغییر وضعیت 

زمین و مسیـــرهای احتمـــالی را پیشبینی کنـــد. 

افزون بر این، پژوهشگران در کنـــــار این اطالعات، 

می خواهند داده های مربوط به فعالیت های انسانی 

را نیز در این مدل، مورد استفاده قرار دهند.

می تــــــــوان  مـــــــــدل  این  از  همــــچنین، 

برای  )استراتژیک(  راهبردی  برنامه ریزی های  برای 

آب شیرین و مواد غذایی نیز استفاده کرد.  تأمین 

برای ساخت  آن  از  استفاده  امکان  این،  بر  افزون 

و توسعه نیروگاه های بادی و خورشیدی هم وجود 

از  بخشی  واقع  در  )سیستم(،  سامانه  این  دارد. 

یک پروژه 10 ساله مورد حمایت اتحادیه اروپا به نام 

در  انسان  به  که  می رود  به شمار  زمین«  »مقصد 

رسیدن به هدف کربن خنثی در سال 2050 میالدی 

مشترکی  طرح  واقع  در  پروژه،  این  می کند.  کمک 

در  برجسته  فنی  و  علمی  نهاد  سه  میان  است 

آب وهوایی  میانمدت  پیشبینی های   »مرکز  اروپا: 

 ESA  - اروپا  آژانس فضایی  «  ،»ECMWF   - اروپا 

« و »سازمان بهره برداری ماهواره های هواشناسی 

از  بیش  که  است  قرار  و   »  EUMETSAT  - اروپا 

پژوهشگران  دانشمندان،  برنامه نویسان،  سال،   10

و متخصصان زمینه های مختلف محیط زیست با 

آنها  کنند.  این »دوقلو« همکاری  هم برای ساخت 

به همه در شبیه سازی  نهایی،  که مدل  امیدوارند 

پیشبینی  برای  منطقی تر  و  بهتر  برنامه هایی 

و  آب وهوایی  تغییرات شدید  از  برامده  رویدادهای 

آینده، کمک کند. چالشهای 

 یکی از پژوهشگران مرکز پیشبینی های  میانمدت 

آب وهوایی اروپا،  به نام »پیتر بائر« در بیانیه ای در 

»مؤسسه فناوری فدرال زوریخ - ETH Zurich«، به 

این موضوع اشاره دارد که این مدل می تواند شرایط 

بخشهای مختلفی از زمین را تا سال 2050 میالدی، 

پیشبینی کند. 

توسعه  به  بخشیدن  سرعت  برای  پژوهشگران 

داده ها  کالن  و  مصنوعی  هوش  از  مدلی،  چنین 

بهره گیری خواهند کرد. با این کار، افزون بر سرعت 

کرد.  فیلتر  هم  را  مهم  داده های  می توان  باالتر، 

قدرتمندترین  دانشمندان،  به گفته  همه،  این  با 

برای  نیز  امروزی  )سوپرکامپیوترهای(  ابررایانه های 

چنین مدلی، از توانمندی بایسته برخوردار نیستند 

و بنابراین در روند ده ساله این پروژه، باید چشم به 

پیشرفتهای شتابناک فناوری داشت.

برگرفته از: دویچه وله و دیجیاتو

زمیـــن  دوقلـــوی 
ــمندان  ــکار دانش راه
ــا  ــی ب وی ویار ــرای ر ب
اقلیمــی تغییــرات 
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فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هفدهم/ شماره 65 و 66 پیاپی

وبگاه  سوی  از  ارائه شده  ارقام  به  توجه  با  اسپانیا،  در  کشاورزی  بیمه 

Agroseguro )سامانه رسمی بیمه کشاورزی اسپانیا(، در سال 2020 به رکوردی 
تاریخی در دوران فعالیت 40 ساله خود، دست یافته است. بر این اساس، کل 

به  و  یافته  افزایش  گذشته، 1/6 درصد  در سال  حق بیمه های جمع آوری شده 

مبلغ 796/2 میلیون یورو رسیده که این باالترین رقم در طول 40 سال فعالیت 

بیمه کشاورزی در اسپانیاست. مبلغ بیمه شده نیز، رقمی تاریخی ثبت کرده و 

با 6/7 درصد افزایش به مبلغ 15213/79 میلیون یورو، رسیده است. حجم کل 

از رقم 40/9 میلیون تن فراتر  محصوالت تولیدی بیمه شده در سال 2020 نیز، 

رفته که 13/1 درصد بیشتر از سال پیش است. در این میان، بیشترین افزایش 

چشمگیر، به ترتیب در: محصوالت باغی غیردرختی یا علفی )23 درصد(، مرکبات 

درصد(   1/3( شراب  مخصوص  انگورهای  و  درصد(   8( سبزیجات  درصد(،   11(

مشاهده می شود.

مورد   415975 حدود  نیز،   2020 سال  در  صادرشده  بیمه نامه های  تعداد   

تخمین زده شده که در مقایسه با سال پیش، 4/7 درصد افزایش داشته است. 

کشاورزی در  بیمه  زیر پوشش  کل سطوح  همچنین در سال 2020، مساحت 

این کشور، به 8/7 میلیون هکتار رسیده است. از سویی، با احتساب بیمه های 

تکمیلی، رقم نهایی، از مرز 6/1 میلیون هکتار فراتر رفته که 6/2 درصد بیشتر 

از سال 2019 بوده و برگرفته از افزایش بیمه کشاورزی، بویژه برای مرکبات )8/2 

انگورهای مخصوص شراب  درصد(، محصوالت باغی غیردرختی )6/6 درصد( و 

)1/1 درصد( است. افزون بر این، دیگر خطوط )محصوالت( بیمه ای نیز افزایش 

سطوح  در  افزایش  درصد   56 با  علوفه ای  محصوالت  که  به گونه ای  یافته اند؛ 

درصد،  مغزهای خوراکی، 35  یا  دانه ها  آن،  از  پس  و  بوده  روبه رو  بیمه شده، 

محصوالت گرمسیری و نیمه گرمسیری، 35 درصد و موز نیز، 7 درصد افزایش 

در سطوح بیمه شده، داشته است. در زمینه بیمه دام نیز، 315/7 میلیون رأس 

دام در سال 2020 بیمه شدند که البته این تعداد، 2/7 درصد، کمتر از سال پیش 

بوده است.

تهیه و ترجمه گروه پژوهش )م.ن.س( و 

ارائه اختصاصی از »فصلنامه بیمه و کشاورزی«

 https://agroinsurance.com  :برگرفته از 

https://agroseguro.es  :اطالعات بیشتر

ــه  ــی بیم یخ ــای تار ــت رکورده ثب
ــال 2020  ــپانیا در س ــاورزی اس کش
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آخرین رویدادها و دستاوردهای علمی- فنی و مدیریتی قلمرو بیمه و کشاورزی جهان

وژه جدید فرانسه برای کاهش خسارتهای سیل پر

اقلیم شناسان، مهندسان علوم رایانه و هوش مصنوعی، متخصصان فناوریهای ماهواره ای و مقامهای 

محلی، برای ایجاد رویکردی نوین و فعاالنه برای کاستن و یا محدود کردن پیامدها و تأثیرهای زیانبار سیل، 

پروژه جدیدی را در جنوب فرانسه در دست اجرا دارند تا به یاری علوم و فناوریهای نوین، مانند هوش مصنوعی 

آب وهوایی، مقاوم تر کنند. و داده های ماهواره ای، مناطق در دسترِس سیل را در برابر اثرهای تغییرات 

به بررسی جدی و  اساس،  براین  از یورونیوز، فرانسه  به نقل  کشاورزی«  گزارش فصلنامه »بیمه و  به 

تالشهای پیگیر برای در امان نگه داشتن مناطق مختلف این کشور، از خطر فاجعه سیل پرداخته  است. 

کلرانس، معاون مدیریت محیط زیست دپارتمان لود در فرانسه می گوید:  »در جریان  این راستا، ناتالی  در 

طغیان های رودخانه ها پس از سیل دو سال پیش، همه درختان خشک می شکنند و به حرکت در می آیند و 

تا شهرهای ما پیش می رانند و به پل ها، ساختمان ها و خانه ها کوبیده می شوند و خسارتهای بی شماری بر 

جای می گذارند. هرچند، توفان همیشه این منطقه را در نوردیده است، ولی کارشناسان اقلیمی می گویند این 

آینده، بسیار شدیدتر و با تواتر  پدیده در نتیجه تغییرات اقلیمی، با این شدت روی داده است و بی گمان در 

بیشتر رخ خواهد داد. با این همه، توفان و سیل رخداده در سال 2018 میالدی در جنوب فرانسه، واقعه مهمی 

برای مقامهای محلی بود که باعث شد تصمیم بگیرند تا منطقه را در برابر اثرهای ناگوار و زیانبار تغییرات 

آب وهوایی، به عنوان عامل اصلی این گونه فحایع، مقاوم کنند«.

آب وهوایی کوپرنیک در اروپا نشان می دهد:  تنها نگاهی به داده های ارائه شده از سوی سرویس تغییرات 

کنون در اروپا  گرمترین ماه نوامبر ثبت شده از اواخر دهه هفتاد میالدی تا  ماه نوامبر سال 2020 میالدی، 

به شمار می رود؛ به گونه ای که درجه حرارت این ماه نوامبر، 0/8 درجه سانتیگراد باالتر از متوسط درجه حرارت 

مشابه در سالهای 1981 تا 2010 بوده و این در حالی است که فصل پاییز )از سپتامبر تا نوامبر2020( در اروپا، 

با ثبت دمای 1/9 درجه باالتر از میانگین دوره یادشده، رکورد شکنی کرد.

آب وهوایی، به روندهای درازمدت مربوط است؛ از همین رو در نمودار  از سویی، تغییرات 

زیر، نگاهی به داده های حرارتی در بازه زمانی 1979 تا 2020 شده تا ببینیم که ناهنجاریهای ماه 

نوامبر، در اصل، بخشی از ناهنجاری جریان گرمایش کل زمین است:

گرمترین ماه نوامبر را  گونه است. برای نمونه،  در دیگر بخشهای جهان نیز به همین 

گرما در ماالوی تا موزامبیک، رسیده است. این  گزارشهایی از موج  در استرالیا داشتیم و 

آن  آسیای میانه، ماه نوامبر سال گذشته، بسیار سردتر بود و دمای  در حالی است که در 

آلپ  منطقه تا 5 درجه زیر متوسط هم رسید. اگر روی اروپا تمرکز کنیم؛ نوامبر سال 2020 در 

آنجا که نروژ، گرمترین ماه نوامبری را که تا کنون داشته  و اسکاندیناوی بسیار گرمتر بود؛ تا 

آورد.  است، تجربه کرد و استکهلم سوئد نیز رکورد 15/1 سانتیگراد را در ماه نوامبر به دست 

بدیهی است؛ با گرمتر شدن زمین، خطر توفانهای شدید در بسیار از مناطق جهان افزایش 

می یابد و باعث جاری شدن سیل و در نتیجه، خسارتهای فراوان می شود؛ ولی با این همه، 

آمادگی  انجام داد تا  کارهای زیادی  این باورند، همچنان می توان  دانشمندان و مدیران بر 

انسان را در برابر این پدیده ها افزایش داد.

در این زمینه، پروژه جدیدی در جنوب فرانسه، اقلیم شناسان، مهندسان علوم رایانه و 

هوش مصنوعی، متخصصان فناوریهای ماهواره ای و مقامهای محلی را برای ایجاد رویکردی 

نوین و فعاالنه برای کاستن و محدود کردن پیامدها و تأثیرهای زیانبار و ناگوار سیل، گرد هم 

پروژه، ماشین های سنگین و قدرتمند راهسازی و عمرانی،  از  این مرحله  در  است.  آورده 

مشغول پاکسازی حاشیه رودخانه »اود« در منطقه توفان زده و سیل زده جنوب فرانسه 

آن توفان سهمگین 2 سال پیش را جمع آوری کنند. آوارهای بر جا مانده از  هستند تا 

که چطور  از مدیران این پروژه، می افزاید: »تالش ما بر این اساس بود  کلرانس،  ناتالی 

با ابزارهای جدید، تصاویر ماهواره ای و ابزارهایی مانند هوش مصنوعی که امروز در اختیار 

داریم، می توانیم به بازیگر فعال این ماجرا تبدیل شویم و تالش کردیم که از فاجعه جلوتر 

مانند  گرفتن تصمیم های سخت و دردسرساز،  به معنای  نیز،  بودن  فعال  بازیگرِ  باشیم. 

تخلیه و تخریب برخی خانه هاست که در دسترِس خطر سیل قرار دارند. همچنین اقدامهای 

موردنظر برای اجرای این پروژه، به معنای توسعه ابزارهای جدید با کمک شریکهایی ازجمله، 

از هوش مصنوعی  استفاده  کپرنیک، برای  آب وهوایی  آژانس فضایی فرانسه و سرویس 

و تصاویر ماهواره ای به منظور شناخت هرچه بهتر 

آسیب های سیل های پیشین است«.

گوندولین بالنشه، مدیر پروژه نیز می گوید: »یکی 

از  این باره، بررسی شرایط پس  کارهای مهم در  از 

سیل است. برای نمونه، بررسی تأثیرهای این سیل ها 

که با حرکت تنه درختان و زباله ها  از نظر موانعی 

ایجاد می شود و یا خسارتهایی که به باغهای انگور 

آینده نظر  اصل به  است. هرچند ما در  وارد شده 

داریم که چه باید کرد؟ در این راستا و در چارچوب 

این پروژه، ما پنج مورد سیل شدید را از سال 1999 

ارزیابی و واکاوی دقیق قرار  بررسی،  بعد، مورد  به 

آن  دادیم. در واقع به کمک تصاویر ماهواره ای در 

آنچه روی داده  زمان ها و با بررسی و تجزیه وتحلیل 

آینده درس بگیریم.« است؛ می توانیم برای 

مقیاس  در  پروژه، هم اکنون  این  است؛  گفتنی 

آن  منطقه ای و ملی اجرا می شود؛ ولی هدف نهایی 

است که این رویکرد در دیگر کشورهای اروپا، بویژه 

مناطقی که بیشتر در برابر خطر سیل هستند؛ به 

آید. اجرا در 

تهیه و  بازنگری از گروه پژوهش )م.ن.س( و 

ارائه اختصاصی از: فصلنامه بیمه و کشاورزی 

)به نقل از یورونیوز(
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هفدهم/ شماره 65 و 66 پیاپی

ســه ویژگــی اصلــی 
همــکاری  بـــرنامه 
بــا اینشورتک هــــا

سال 2020 میالدی، سال »نوآوری باز1« در صنعت 

کرونا، چنان  ویروس  بود. همه گیری جهانی  بیمه 

که  صنایع مختلف جهان را زیرِ تأثیر خود قرار داد 

را  کسب وکار خود  از مدتی، مدل های  همگی پس 

ارتباطی  و محدودیت های  با شرایط جدید  مطابق 

بیمه  صنعت  میان،  این  در  چه بسا  و  چیدند  تازه 

معذوریت ها،  و  محدودیت ها  همه  به رغم  جهان، 

زیرا  باشد؛  سربلند  آوردگاه،  این  در  توانست 

فرصتی  باز،  نوآوری  تازه  شیوه های  از  بهره گیری 

این میان،  آورد. در  بیمه پدید  اهالی  برای  نیز  تازه 

همکاری  داشت؛  نمود  زمانی  هر  از  بیش  آنچه 

بیمه،  استارت آپ های  و  بیمه  شرکت های  متقابل 

واقع، هر  در  بود.  رشد  مراکز  و  شتاب دهنده ها  با 

جا چالشی احساس می شد؛ استارت آپ های بیمه، 

اینک، فرصت  که  با شتاب دهنده هایی  در همکاری 

همه گیری ویروس کرونا را برای کاری بزرگ، غنیمت 

بسرعت،  و  می شدند  عمل  وارد  می دانستند؛ 

راهکاری برای چالش، به دست می آوردند.

اکوسیستم  رشد  می توان  رو  همین  از 

سرمایه گذاران خطرپذیر و استارت آپ های بیمه در 

به  توجهی،  درخور  میزان  به  را  میالدی   2020 سال 

در  حضور  حال،  این  با  داد.  نسبت  کرونا  ویروس 

معنای  خطرپذیر،  سرمایه گذاری  اکوسیستم های 

این  استارت آپ ها دارد.  اینشورتک ها و  ویژه ای برای 

اینشورتک ها،  و  بیمه ای  استارت آپ های  اکنون،  که 

بود.  خواهند  برنامه  چند  یا  برنامه  یک  از  جزئی 

متفاوت  برنامه ای  می توان  چگونه  سویی،  از  ولی 

تنگناهای  و  چالشها  کردن  برطرف  برای  فراگیر  و 

موجود، طراحی کرد؟ هر برنامه باید چه ویژگی هایی 

و  بیمه  استارت آپ های  میان  همکاری  نقش  در 

سرمایه گذاری  و  رشد  مراکز  و  شتاب دهنده ها 

داشته باشد؟

استارت آپی همکاری  برنامه  یک   ویژگیهای 
کسب وکاری فوری برای حمایت کننده برنامه و  ارزش  که یک برنامه همکاری مناسب  کرد  ادعا  می توان 

آن است که تمامی تمرکز برنامه  آن ایجاد می کند. کلیدواژه »فوری« در واقع، به معنای  شرکت کنندگان دیگر 

باید روی فرایندهای کسب وکار اصلی و تجربه مشتری باشد. به دیگر سخن، هدف، بازگشت سرمایه است نه 

فقط ذخیره کردن ایده های ناب!

با این همه، پاسخ به این پرسش، اهمیت بسیاری دارد که یک برنامه خاص، باید چه ویژگی هایی داشته 

باشد؟ در پاسخ، به سه مورد از ویژگیهای اصلی یا شرایط یک برنامه نوآوری باز، به شرح زیر، اشاره می شود:

1.  برنامه باید بازگوی مشکلها و مسائل مشخص و واقعی کسب وکار باشد. مسئله نیز، به چالشی 

گفته می شود که در سال حدود یک میلیون دالر، هزینه داشته باشد. در واقع، اندازه و ابعاد مشکل 

پیش روست که دامنه رابطه درازمدت و امکان فرصت همکاری دوطرف را مشخص می کند. مشکل هم 

آن نیز در برنامه، بخوبی مشخص  آشکار تبیین شده باشد تا معیار بهبود  باید مانند برنامه، روشن و 

شود.

آزمایشی نخست باید بر اساس داده های موثق و اطالعات مشتریان واقعی باشد؛ زیرا  2.  محصول 

برنامه باید بر اساس واقعیتهای ملموس استوار باشد و بتوان در پله های پایانی طراحی محصول، هر 

آن به بازار فکر کرد. بنابراین باید برنامه بر اساس اطالعات واقعی و نه حدس و گمان،  لحظه به ورود 

تنها زمانی می تواند ضامن موفقیت یک محصول  طراحی شده باشد. یک برمانه خاص و متفاوت، 

آزموده شده باشد. بدین ترتیب، طراحی  ابتدایی باشد که در محیطی پویا و براساس داده های واقعی، 

این برنامه، به بالندگی یا بلوغ خاصی از سوی شریک استارت آپی، نیاز دارد.

که در  آزمایشی اولیه، باید بودجه ای واقعی داشته باشد. برای مثال، حداقل بودجه ای  3.  نمونه 

آزمایشی در نظر می گیرند؛ 100 هزار دالر است و نمونه هایی که  ایاالت متحده امریکا، برای یک نمونه 

از 50 هزار دالر، بودجه الزم دارند؛ هرگز در برنامه های همکاری شتاب دهنده نمی گنجند! باال  پایین تر 

درنظرگرفتن بودجه اولیه، نمایانگر این موضوع است که مسئله همکاری برای هر دو طرف، جدی است.

 https://plannet.ir/  برگرفته از: 

اقتصادی می توانند به  که نشان می دهد؛ واحدهای  1- نوآوری باز )Open Innovation( در ساده ترین تعریف، روشی  است 
همان اندازه که از ایده های درون سازمانی یا داخلی استفاده می کنند؛ از ایده های برون سازمانی یا خارجی نیز، بهره جویند. 
آنها در کنار ایده های داخلی، می تواند  آوردن به ایده های خارجی و استفاده از  همچنین بر این باور استوار است که روی 

سرعت رشد فناوری و نوآوری محصوالت را در سازمان یا واحد اقتصادی، افزایش دهد )ح. ر(.
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پـرونـده ویـژه فصـل

معرفی بیمه گذاران نمونه ملی و استانی و چگونگی انتخاب آنها

معـرفی بیمـه گـذاران نمـونه ملی 
و اسـتانی و چگـونگی انتـخاب آنـها

بررسی فرایند شناسایی، انتخاب، معرفی 

و تقدیر از افراد نمونه بخش کشاورزی به بهانه 

گرامیداشت برگزیدگان سال زراعی 98-99

 مقدمه
بخش  نمونه های  معرفی  و  انتخاب  شناسایی، 

ارزشمند در  از رویدادهای فرهنگی  کشاورزی، یکی 

به  ارج نهادن  بر  افزون  که  است  کشاورزی  بخش 

تالش کشاورزان، بویژه روستاییان، و همچنین دیگر 

ارتقای  و  کشاورزی  بخش  فعاالن  و  بهره برداران 

و  ترویج  و  تحقیق  تولید،  چرخه  در  آنان  جایگاه 

زیربخش های اجرایی و سازمانهای تخصصی، شاید 

الگوهای  پدیدارسازی  و  نخبه پروری  کارگاه  به نوعی 

عملی و درخور اعتماد برای دیگر بهره برداران باشد. 

با شناسایی  زراعی،  ابتدای هر سال  از  فرایند،  این 

طول  در  و  می شود  آغاز  شاخص،  تولیدکنندگان 

و  رصد  مورد  تولیدکننده،  فعالیتهای  زراعی،  فصل 

مربوط،  اطالعات  نهایت،  در  و  می گیرد  قرار  پایش 

ارزیابی، ثبت و مستند می شود.  در قالب فرمهای 

مهم،  اقدام  این  تحقق یافتن  برای  است،  بدیهی 

و  اجرایی  ترویجی،  مختلف  واحدهای  تعامل 

ضرورت  خصوصی،  بخش  مشارکت  و  تحقیقاتی 

دارد و انتخاب منطقی نمونه های بخش کشاورزی 

آسانتر و دقیق تر می کند. را 

و  آموزش  تحقیقات،  معاونت  راستا،  این  در 

ترویج وزارت جهادکشاورزی، با تکیه بر متخصصان 

سال   30 پشتوانه  به  و  محصولی  و  موضوعی 

انتخاب، معرفی  تجربه در زمینه فرایند شناسایی، 

بخش  برتر  نمونه های  از  )تجلیل(  بزرگداشت  و 

اصلی  با رویکردهای  کشاورزی، همگام و متناسب 

و شاخصهای فنی معاونتهای اجرایی و سازمانهای 

به  نسبت  استان،  و  ستاد  سطح  در  تخصصی 

رونمایی از نخبگان بخش کشاورزی اقدام می کند. 

 اشاره
گوناگونی نیز برای  از فرهنگسازی و توسعه فرهنگ بیمه  پذیری می شود؛ راهکارهای  هنگامی که سخن 

آن، به نظر می آید که انتخاب و تشویق بیمه گذاران نمونه، از میان صدها هزار بیمه گذار  چگونگی دستیابی به 

ارجمند در سراسر ایران زمین، یکی از مهمترین روشها و راهکارها در این زمینه، به شمار می آید. در همین 

آیین انتخاب نمونه های ملی بخش کشاورزی در تمام عرصه های تولیدی، چند  راستا و پس از سالها برگزاری 

آموزش و ترویج  سالی است که با ابتکار عمل و ارتباط مؤثر و موفق »صندوق بیمه کشاورزی« با »مؤسسه 

این راهکار فرهنگی، در  انجام  کشاورزی،  انتخاب و معرفی برگزیدگان بخش  کشاورزی«، به عنوان متولی 

دستور کار قرار گرفته است. اقدامی ارزشمند و نمادین که گویای اهمیت کلیدی تشویق و تقویت رفتارهای 

درست اقتصادی و اجتماعی و انگیزه بخشی به این گونه افراد شایسته جامعه در راستای ایجاد و توسعه 

افراد  این راستا، معرفی  از جمله، فرهنگ بیمه پذیری و بیمه گری است. در  ارزشمند ملی،  هرگونه فرهنگ 

نمونه و برگزیده شده نیز در رسانه های گوناگون، از جایگاه ویژه ای برخوردار است که با توجه به یکپارچه بودن 

آنها  مراسم معرفی و تقدیر نمونه های عرصه های مختلف بخش کشاورزی از جمله بیمه گذار نمونه، معرفی 

نیز، به طور گسترده از سوی رسانه های مختلف دیداری، شنیداری، نوشتاری و مجازی دولتی و غیردولتی، 

اینترنتی  پورتال  جمله  از  کشاورزی،  بیمه  صندوق  اختصاصی  رسانه های  میان،  این  در  و  می گیرد  انجام 

گذشته، ماهنامه خبری و اطالع رسانی صندوق، یعنی »پیام  کانالهای مجازی مرتبط )و تا سال  صندوق و 

بیمه  کشاورزی«( نیز، به معرفی و اطالع رسانی گسترده در این باره پرداخته و می پردازند؛ ولی درباره اینکه این 

اقدام، با چه فرایندی انجام می شود و برپایه چه شاخصها و ویژگیهایی، انتخاب صورت می گیرد؛ موضوعهایی 

آن پرداخته نشده است. از همین رو در این شماره فصلنامه بیمه و کشاورزی،  است که شاید تاکنون به 

گزارشی از فرایند شناسایی، انتخاب، معرفی و تقدیر از بیمه گذار نمونه ملی و استانی بخش کشاورزی برای 

سال زراعی 99-98 را تهیه و منتشر کرده ایم.

دبیر بخش گزارش و گفتگو

پــرونــده
ویـــــژه 
فــصـــل



1010

صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هفدهم/ شماره 65 و 66 پیاپی

بی گمان، انجام این اقدام مهم در راستای دستیابی و تحقق یافتن هدفهای 

آنها را می توان به شرح زیر بیان کرد: ارزشمندی است که مهمترین 

 ارج نهادن به تالشها و سختکوشی های تولیدکنندگان و بهره برداران 

بخش کشاورزی و ارتقای ارزش، جایگاه و اهمیت شغل و حرفه کشاورزی.

 ایجاد انگیزه و رقابت سالم میان شاغالن بخش کشاورزی وتشویق 

آنان به ادامه فعالیتهای سازنده تولیدی.

 معرفی الگوی عملی و درخور اعتماد در میان تولیدکنندگان، روستاییان 

و عشایر، به منظور الگوبرداری دیگر تولیدکنندگان و بهره برداران.

استانی،  ملی،  درسطوح  روستاییان  مشکلهای  و  مسائل  طرح   

شهرستانی و محلی با مسئوالن مربوط.

دوری گزینی  از  عشایر  و  روستاییان  تولیدکنندگان،  بیرون کشاندن   

ایجاد  راه  از  با حقوق خود  آنان  آشنا ساختن  و  )انزوا(  گوشه نشینی  و 

تشکلهای صنفی.

 فراهم کردن زمینه مساعد برای تبادل تجربه ها.

 تشویق و ترغیب فعالیتهای تولیدی در مناطق روستایی.

 فراهم کردن زمینه مساعد به منظور برقراری ارتباط تولیدکنندگان با 

مسئوالن عالی رتبه کشوری.

الگوسازی نمونه های بخش  اقدام مهم در راستای  این  گفته شد؛  چنانکه 

کشاورزی و منابع طبیعی، بیش از سه دهه است که یکی از فعالیتهای فرهنگی 

به  کوتاه  نگاهی  و  برشمرده می شود  وزارت جهادکشاورزی  ارزشمند و سترگ 

پیشینه و تاریخچه بررسی فرایند شناسایی و انتخاب نمونه های ملی کشاورزی 

این فرایند نیز، همگام با  که  این واقعیت را نمایان می سازد  و منابع طبیعی، 

تحوالت بخش کشاورزی، تنوع محصوالت و توسعه فناوری های نوین، به طور 

چشمگیری، توسعه  یافته است؛ به گونه ای که شاهد تعدد و تنوع رشته ها در 

انتخاب »بیمه گذار نمونه« در بخش کشاورزی  از زیربخش ها از جمله  هر یک 

هستیم. بی گمان، این افزایش و بهبود، ساماندهی منسجم تر و کار کارشناسی 

بیشتری را هم طلب می کند. در این راستا، دفتر ترویج دانش و فناوری مؤسسه 

بخشهای  از  مشارکت جویی  و  بهره گیری  ضمن  کشاورزی،  ترویج  و  آموزش 

استانها،  سازمانهای  و  نهادها  و  مطالعاتی  و  پژوهشی  مؤسسه های  اجرایی، 

زمینه های انتخاب اصولی و منسجم تر را فراهم کرده است.

 نگاهی به فــرایند اجــرایی انتــخاب و معـرفی نمونه های 
بخش کشـاورزی )ملی و استانی( برای سـال زراعی 1398-99

1- ثبت نام افراد متقاضی به عنوان نمونه های بخش کشاورزی و منابع 

طبیعی؛

کشاورزی و مدیریت های  ارزیابی متقاضیان در سطح مراکز جهاد   -2

جهاد کشاورزی شهرستان؛

3-  اعالم سیاست ها و رشته های مورد پذیرش از سوی دبیرخانه ستاد 

ملی انتخاب نمونه های بخش کشاورزی به استانها؛

دبیرخانه  در  استانها  منتخبین  ثبت مستندات  و  ارزیابی  دریافت،   -4

دفتر  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  بخش  ملی  نمونه های  انتخاب  ستاد 

ترویج دانش و فنآوری کشاورزی؛

کمیته های فنی و  اولویت بندی برگزیدگان )منتخبان( در  ارزیابی و   -5

انتخاب گزینه های برتر در رشته های مختلف؛

رشته های  در  برتر  گزینه های  فعالیتهای  میدانی  ارزیابی  و  بازدید   -6

مختلف؛

در  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  بخش  نمونه های  نهایی  7-انتخاب 

کمیته های فنی؛ 

8- اعالم برگزیدگان )منتخبان( نهایی به دبیرخانه ستاد انتخاب نمونه ها؛

9- معرفی و تجلیل از نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی.

 تشکیالت و سازمان کار انتخاب و معرفی برگزیدگان در سطوح ملی و استانی بخش کشاورزی

   

آموزش و ترویج کشاورزی )رئیس کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی( کمیته برنامه ریزی و سیاستگذاری معاون سازمان و رئیس مؤسسه 

آموزش و ترویج کشاورزی )رئیس سازمان و رئیس ستاد( سازمان تحقیقات، 

آموزش  کمیته 
و ترویج کشاورزی

کمیته 
آب و خاک

کمیته زراعت و 
مکانیزاسیون کشاورزی

کمیته بازرگانی و صنایع 
تبدیلی و تکمیلی

کمیته 
آبزیان شیالت و 

دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی )دبیر ستاد(

کمیته 
باغبانی

کمیته 
دام و طیور

کمیته های تشکلهای بخش 
کشاورزی و منابع طبیعی

کمیته منابع طبیعی 
آبخیزداری و 

کمیته محصوالت 
گواهی شده و ارگانیک

کمیته مستندسازی کمیته اجرایی کمیته اطالع رسانی کمیته پشتیبانی

کمیته های فنی - تخصصی

   نمودار شماره 1: سازمان کار شناسایی، انتخاب و معرفی برگزیدگان بخش کشاورزی در سطح ملی



1111

پـرونـده ویـژه فصـل

معرفی بیمه گذاران نمونه ملی و استانی و چگونگی انتخاب آنها

کارشناس ارزیاب زراعت، 
باغبانی و محصوالت 
گوهی شده و ارگانیک

کارشناسی ارزیاب 
دام و طیور، شیالت 

آبزیان و 

کارشناسی ارزیاب منابع 
آب  آبخیزداری و  طبیعی، 

و خاک

کارشناس ارزیاب بازرگانی، 
صنایع تبدیل و تکمیلی 

کشاورزی

کارشناس ارزیاب ترویج و 
تشکلهای کشاورزی منابع 

طبیعی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان )رئیس کمیته برنامه ریزی و اجرایی(

کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی استان )رئیس سازمان جهاد کشاورزی و رئیس کمیته(

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان )دبیر کمیته(

کمیته 
فنی استان

دبیرخانه با مسئولیت رئیس 
اداره ترویج شهرستان

کمیته داوری 
شهرستان

دبیرخانه با مسئولیت رئیس 
اداره ترویج استان

نمودار شماره 2: سازمان کار شناسایی، انتخاب و معرفی برگزیدگان بخش کشاورزی در سطح استان

 ترکیب اعضــای کمیته هــای فنــی – تخصــصی انتـــخاب 
نمونه ها در سطـح ملی:

1- رئیس کمیته فنی و تخصصی مربوط )رئیس کمیته(؛

2- نماینده دبیرخانه ستاد انتخاب نمونه  های بخش کشاورزی )دبیر(؛

3- نماینده تام االختیار معاونت و سازمانهای تخصصی )عضو(؛

4- نماینده تام االختیار مجمع ملی خبرگان کشاورزی )عضو(؛

برحسب  تحقیقاتی،  ملی  مراکز  و  مؤسسه  تام االختیار  نماینده   -5

موضوع )عضو(؛

6- کارشناس گروه تخصصی ترویجی )عضو(؛

...، برحسب  انجمن/ تعاونی و  گروه/  اداره/ مرکز/  7- نماینده بخش/ 

موضوع )عضو(.

 وظایف کمیـته  هــای فنی – تخصــصی انتخاب نمونه هـا 
در سطـح ملی:

1- تنظیم و ارسال نامه مبنی بر معرفی نماینده تام االختیار به معاونت، 

سازمان و مراکز/ مؤسسه های تحقیقاتی؛

از  بهره برداران  ارسالی  پرونده های  احتمالی  نقص  رفع  و  بررسی   -2

استانهای کشور؛

3- تعیین اولویتها و تنظیم صورتجلسات مربوط؛

به منظور  انتخاب نمونه ها  به دبیرخانه ستاد  4- تحویل صورتجلسه 

هماهنگی بازدیدهای میدانی؛

5- برنامه ریزی بازدیدهای میدانی تولیدکنندگان دارای اولویت در رشته 

مورد نظر؛

6- تشکیل جلسه بررسی نهایی و تعیین نمونه در رشته مربوط.

 اعضای کمیته فنی- تخصصی »انتخاب بیمه گذار نمونه 
بخش کشاورزی« در سطح استانی:

1- مسئول ترویج شهرستان؛

2- رئیس مرکز جهادکشاورزی شهرستان؛

3- معاون خدمات بیمه  ای بانک کشاورزی استان؛

4- مدیرهماهنگی ترویج کشاورزی استان؛

5- مدیر شعب بانک کشاورزی استان؛

6- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان.

 وظایف کمــیته فنــی – تخصصــی انتــخاب نمــونه هـــا 
در سطح استانی:

1- زمان بندی به منظور روند انتخاب نمونه ها در بخشهای مختلف؛

2- شیوه ارتباط و میزان اختیارات و وظایف ستاد استانی و معاونتهای 

سازمان براساس دستورالعمل های ارسالی؛

انتخاب  کار  روند  در  ایجاد شده  مشکلهای  و  مسائل  بررسی   -3

نمونه های کشاورزی و منابع طبیعی در بخشهای مختلف و بررسی نظرها 

و پیشنهادها؛

4- ارائه گزارش تشکیالت انتخاب نمونه های کشاورزی و منابع طبیعی 

به معاونت و مدیریتها، از سوی نمایندگان مربوط؛

سوی  از  معرفی شده  استانی  منتخب  نمونه های  مورد  در  بحث   -5

تشکیالت مربوط، در معاونت و مدیریتها؛

تعاونی و سازمانهای  اتحادیه،  و دخالت  بررسی چگونگی همکاری   -6

غیردولتی در انتخاب نمونه های کشاورزی و منابع طبیعی؛

7- بررسی مسائل و مشکلهای ستادهای شهرستانی و بررسی نظرها 

و پیشنهادهای ارسالی؛

8- رفع اختالف میان بخشهای اجرایی استانی و شهرستانی؛

انتخاب  آموزشی برای دست اندرکاران  کالسهای توجیهی و  9- تشکیل 

نمونه های کشاورزی و منابع طبیعی؛

10- اجرای تبلیغات و بازتاب  دادن اخبار انتخاب نمونه های کشاورزی و 

آنان؛ منابع طبیعی و معرفی 

11- ارتباط، حمایت و استفاده از نمونه های استانی، شهرستانی و دیگر 
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فعالیتها؛

و  معاونت  سوی  از  شهرستانی  نمونه های  از  میدانی  بازرسی   -12

مدیریتهای مربوط.

 شاخصهای ارزیابی و انتخاب »بیمه گذار نمونه« بخش 
کشاورزی در سال زراعی 1398-1399

خرید  نمونه،  بیمه گذار  انتخاب  و  ارزیابی  فرایند  انجام  برای  پذیرش  شرط 

بیمه نامه طی سه  سال پیوسته منتهی به سال زراعی جاری است.

الف( مالکهای عمومی:
اجتماعی را در بخش مالکهای عمومی دربرگیرنده هشت مورد،  فعالیتهای 

می توان در جدول شماره 1 مشاهده کرد:

جدول شماره 1: فعالیتهای اجتماعی در بخش مالکهای عمومی انتخاب بیمه گذار نمونه برای سال زراعی 1398-99

فعالیتردیفمؤلفه

رهبر فنّی )نقش مرجع اطالعات فنی در میان مردم روستا یا کشاورزان دیگر(1رهبری افکار

عضویت

معتمد محلی )نفوذ باال میان مردم از نظر اجتماعی(2

شورای اسالمی با حل اختالف3

تعاونی های کشاورزی، روستایی و عشایری با صندوق های اعتباری خرد4

آنها5 سازمان های غیردولتی )مردم نهاد( همچون: خیریه، همیار طبیعت و مانند 

مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره / 
هیئت امنا

اتحادیه های کشاورزی، روستایی و عشایری6

تعاونی های کشاورزی، روستایی و عشایری یا صندوق های اعتباری خرد7

8
سازمان های غیردولتی )مردم نهاد( همچون: نظام صنفی، همیار طبیعت، خیریه، مساجد، 

آنها هیئت های مذهبی و مانند 

فعالیتهای ترویجی در بخش مالکهای عمومی که دربردارنده 14 مورد بوده؛ در جدول شماره 2، نشان داده شده است.

جدول شماره 2: فعالیتهای ترویجی در بخش مالکهای عمومی انتخاب بیمه گذار نمونه برای سال زراعی 1398-99

فعالیتردیف

تسهیلگر روستایی یا مددکار ترویجی فعال1

2
مجری کانون یادگیری / واحد اصلی سایت های جامع الگویی تولیدی – ترویجی/ کشاورز مرجع سایت های مدیریت مشارکتی جامع 

محصول )IPCM(/ کشاورز مرجع سایت های مدرسه در مزرعه )FFS/IPM(/ پیاده شدن مزارع نمایشی در واحد تولیدی بهره بردار

3
 )IPCM( عضویت در سایت های جامع الگویی تولیدی – ترویجی/ سایت های مدیریت مشارکتی جامع محصول

)FFS/IPM( سایت های مدرسه در مزرعه

آموزشی/ ترویجی4 آموزشگر( دوره های  مدرس )

5
تدوین و تألیف نشریه های ترویجی/ مقاله های ترویجی/ شرکت در تهیه رسانه های دیداری – شنیداری، الکترونیکی 
یا برنامه  های رادیویی وتلویزیونی )کارگردان، تهیه کننده، مشارکت به عنوان مطلع یا تهیه برنامه در واحد بهره برداری(

پیاده کردن طرحهای مشارکتی )تحقیقی – ترویجی( در واحد تولیدی6

داشتن غرفه در نمایشگاه های ترویجی در موضوع تخصصی و رشته مورد ارزیابی7

9
مشارکت در تعیین نیازها و عضویت در جلسه های برنامه ریزی، تصمیم گیری، سیاستگذاری یا تدوین برنامه های 

بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سطوح مرکز، شهرستان یا استان

برگزاری برنامه های روز مزرعه در واحد بهره برداری فرد متقاضی10

بازدید دیگر کشاورزان/ بهره برداران از واحد تولیدی فرد متقاضی11

آموزشی/ ترویجی به عنوان مخاطب12 شرکت در دوره ها یا کارگاه های 

13
آموزش  آزاد، مهارتی گواهینامه دار )برگزار شده از سوی دفتر  آموزشی  شرکت در دوره ها یا کارگاه های 

بهره برداران، فنی و حرفه ای، دانشگاه ها یا انجمن های علمی داخلی یا خارجی و نظام مهندسی(

شرکت در برنامه های روز مزرعه، روز یا هفته انتقال یافته ها به عنوان مخاطب14
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معرفی بیمه گذاران نمونه ملی و استانی و چگونگی انتخاب آنها

ب( مالکهای اختصاصی:
مالکهای اختصاصی در انتخاب بیمه گذار نمونه، دربردارنده 9 شاخص و در 

آن در جدول شماره 3، نشان داده  مجموع، برابر با 90 امتیاز بوده که جزئیات 

شده است.

جدول شماره 3: مالکهای اختصاصی در انتخاب بیمه گذار نمونه بخش کشاورزی در سال زراعی 1398-99

حداکثر امتیاز متعلقهشاخصردیف

20 امتیازحق بیمه پرداختی سهم بیمه گذار در سال زراعی جاری1

20 امتیازسنوات بهره برداری از خدمات بیمه ای2

10 امتیازموارد بیمه ای زیرپوشش در سال زراعی جاری3

20 امتیازمیانگین نسبت خسارت طی سه سال گذشته4

10 امتیازارزش موارد بیمه ای زیرپوشش در سال جاری5

1 امتیازنداشتن سابقه محکومیت حقوقی در حوزه بیمه کشاورزی6

2 امتیازپرداخت حق بیمه در مدت زمان مقرر بیمه گری7

5 امتیازشیوه مدیریت ریسک در واحد تولیدی8

2 امتیازشیوه تعامل با عوامل اجرایی در عملیات بیمه کشاورزی9

 معــرفی بیمه گـذاران نمــونه استانی بخـش کشـاورزی 
در سال زراعی 1398-99

از 15  نمونه  بیمه گذار  نفر  تعداد 15   ،)1398 –  99( گذشته  زراعی  در سال 

استانی، مورد شناسائی و  کمیته های فنی- تخصصی  از سوی  کشور،  استان 

از تکمیل و ارسال مدارک و مستندات مربوط، به  که پس  گرفتند  انتخاب قرار 

کمیته فنی- تخصصی در سطح ملی معرفی شدند.

برگزاری  امکان   ،19 کووید  بیماری  همه گیری  به دلیل  امسال  است،  گفتنی 

با  و  ملی  بزرگ  رویداد  این  برای  که همه ساله  ویژه ای  و جشن  آیین  حضوری 

از همین  و  نبود  فراهم  می آمد؛  در  به اجرا  کشور  عالی رتبه  مسئوالن  حضور 

وزیر  رئیس جمهوری،  حضور  با  ملی،  مراسم  این  دوره  سی وپنجمین  رو، 

 19 در  کشور  سراسر  استانداران  و  وزیر  معاونان  از  برخی  و  جهادکشاورزی 

بهمن ماه 99 و به صورت مجازی و ویدئوکنفرانس برگزار شد و نمونه های بخش 

کشاورزی در سطح ملی و استانی در این مراسم معرفی شدند که نمونه های 

لوح تقدیر  استان  کشاورزی  از نماینده  اقامت خود،  استانی، در محل  برگزیده 

خود را دریافت کردند.

دریافتی  امتیازهای  براساس  استانی،  نمونه  بیمه گذاران  این  مشخصات 

رتبه  به ترتیب  و  پیشگفته  فرایند  در  صورت گرفته  ارزیابی  از  برگرفته شده  و 

آنها، در جدول شماره 4، نشان داده شده است: به دست آمده از سوی 
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جدول شماره 4: معرفی بیمه گذاران نمونه استانی بخش کشاورزی در سال زراعی 1398-99

سطح تحصیالتسننوع فعالیتشهرستاناستاننام و نام خانوادگیرتبه

دبیرستان57کشاورزی و دامپرورینهبندانخراسان جنوبیحسین طالبی1

ابتدایی60پرورش مرغ گوشتیخرم آبادلرستانعظیم دریگوند2

دیپلم82دامپروری و باغبانیچنارانخراسان رضویسیدمحمد خادم3

ابتدایی55باغبانینیریزفارسسیدجالل کافی رنجبر4

فوق لیسانس60کشاورزیساوهمرکزیمنوچهر یزدان پناه5

ابتدایی37کشاورزی و باغبانیمشکین شهراردبیلقاسم عادل6

دیپلم54کشاورزی و باغبانیجیرفتجنوب کرماناقبال سهرانی7

پنجم ابتدایی48کشاورزیآوجقزوینعلیرضا خمسه8

سیکل79باغبانیاهرآذربایجان شرقیمحمدحسین احمدزاده9

دیپلم50کشاورزیکنگاورکرمانشاهعبدالحسین شورچه10

لیسانس68کشاورزیبهشهرمازندرانحسین اکبری امامی11

لیسانس65باغبانیتفتیزدمحمدحسین خانی تفتی12

کارشناسی ارشد54دامپروریزنجانزنجانمجید خلیلی خوشنود13

آوج ریگی14 سیکل79کشاورزی و باغبانیدلگانسیستان وبلوچستانخدانظر 

آبزی پروریشفتگیالنمرتضی محمدی شیخانی15 سیکل46کشاورزی، دامپروری و 

 معـرفی بیمه گـذار نمـونه ملی سال زراعی 1398-1399
در همین راستا، در آیینی که به صورت مجازی برای سی وپنجمین دوره معرفی 

کشاورزی،  ترویج  و  آموزش  در حوزه  کشاورزی  برگزیدگان بخش  بزرگداشت  و 

نهایت،  در  شد؛  برگزار  سال 1399 خورشیدی  ماه  بهمن   19 یکشنبه  تاریخ  در 

استان خراسان جنوبی-  از  کشاورزی  آقای »حسین طالبی« تولیدکننده بخش 

شهرستان نهبندان، به عنوان »بیمه گذار نمونه در سطح ملی«، معرفی شد و 

از سوی وزارت جهادکشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی، مورد تقدیر و تشویق 

از سوی قائم مقام صندوق بیمه  لوح یادبود و تقدیرنامه ای نیز،  گرفت و  قرار 

کشاورزی، به رسم یادمان، به ایشان اهدا شد .

 منابع:
- ویژه نامه سی و پنجمین دوره شناسایی، انتخاب و معرفی برگزیدگان 

ملی بخش کشاورزی، دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی و  دفتر شبکه 

دانش و رسانه های ترویجی، 1399

- ویژه نامه سی و چهارمین دوره انتخاب، معرفی و تجلیل از نمونه های 

فناوری  و  دانش  ترویج  دفتر  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  بخش  ملی 

کشاورزی و دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی، دی ماه 1398

معرفی  و  انتخاب  شناسایی،  اجرایی  دستورالعمل  و  آیین نامه   -

نمونه های ملی بخش کشاورزی، دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی، 

پاییز 1395
آموزش و ترویج صندوق بیمه کشاورزی  تهیه و تنظیم: اداره  کل 

اسفندماه 1399
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اشـــاره
آموزش هدف دار و دارای ساختار  بررسیها نشان می دهد؛ بیشتر کشورهای توسعه یافته، کامیابی و موفقیت خود را وامداِر 

آموزش، ارتباط و استناد می دهند.  سازمانی می دانند و ناکامی کشورهای در راه توسعه را به نبود یا کمبوِد سرمایه گذاری در 

آنها  آموزش، به شیوه ها و گونه های مختلف خود، می تواند اطالعات الزم را برای افراد فراهم سازد و زمینه ساز تفکر بهتر  ارائه 

آسانتر و ساده تر سازد تا درنهایت، به بهره وری بینجامد و توسعه را برای کشورها  شود. همچنین، می تواند فرایند یادگیری را 

آوردن و ارتقا بخشیدن  آموزش، شناسه و نمایانگر نوعی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است که با فراهم  آَورَد.  به ارمغان 

آموزش، بی گمان نه تنها موجب ترویج  دانش، مهارتها و نگرشهای مورد نیاز اشخاص، به توسعه اقتصادی نیز کمک می کند. 

آموزش افراد  دانش می شود؛ بلکه با پیشرفتهای علمی، پژوهشی، فناوری و عملی، دانش نوین را نیز پدید می آورد. بدینسان، 

آموزش، نوعی سرمایه گذاری به شمار می رود  به طور پیوسته یا مستمر، سهم دوچندانی در اقتصاد دارد و از دید اقتصاددانان، 

کشاورزی  آموزش و ترویج بیمه  انجامید. بی گمان،  ارزشمند و شگرف خواهد  که در درازمدت، به نتایج و دستاوردهای بسیار 

آموزش و ترویج بیمه  نیز، از این چارچوب بنیادی، بیرون نیست و بر پایه همین شالوده، استوار است. از همین رو، »اداره کل 

آموزشی- ترویجی ویژه گروه های هدِف بخش  کشاورزی« صندوق بیمه نیز، از چند سال پیش، به برنامه ریزی و اجرای دوره های 

کشاورزی، از جمله بهره برداران و تولیدکنندگان این بخش در سراسر کشور پرداخته و هرساله نیز، در راستای ارزیابی، ارزشیابی، 

آموزشی بیمه( در سراسر کشور و همچنین، تشویق، ترغیب و  سنجش و پایش عملکرد همکاران خود در این زمینه )رابطان 

تقدیر از تالشهای ارزشمند رابطان نمونه و دارای معیارها و شاخصهای باالی عملکرد، اقدام به برپایی و برگزاری همایشی با حضور 

همه رابطان سراسر کشور و مسئوالن و مدیران عالی و کارشناسان ستادی صندوق، کرده است که امسال نیز - هرچند با حال 

و هوایی متفاوت از نظر شیوه اجرایی، به دلیل بایستگِی رعایِت پروتکل های بهداشتی و اجتماعی مربوط به همه گیری بیماری 

آن را در دوازدهم اسفند ماه سال جاری، برپا و برگزار  کووید 19 و در نتیجه، برگزاری مجازی و برخط همایش- یازدهمین دوره 

آخرین فصلنامه منتشرشده در  کرد که با توجه به اهمیت بسیار باالی این رویداد، بخشی از »پرونده ویژه فصل« این شماره از 

آستانه بهار سال 1400 و سده نوین  سده چهاردهم خورشیدی، به نوشتاِر گزارش گونه پیش رو در این باره اختصاص یافت تا در 

خورشیدی، به پیشگاه شما خوانندگان فرهیخته و ارجمند، ارائه شود. گفتنی است؛ متن و محتوای اولیه این گزارش، به وسیله 

آنها  آموزش و ترویج بیمه کشاورزی، تهیه شده است که بدین وسیله از تالشهای ارزشمند  همکاران ارجمند و پرتالش اداره کل 

سپاسگزاری می شود )ح.ر - سردبیر(.

بــه نــگاهــی 

ویج  یازدهمین همایش ساالنه رابطان آموزش و  تر
کشـور سـراسـر  کشـاورزی  بیـمـه 

15

پـرونـده ویـژه فصـل

یازدهمین همایش ساالنه رابطان آموزش و  ترویج بیمه کشاورزی سراسر کشور
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مقــدمــه
آموزشی بهره برداران و  نظر به اهمیت وضعیت 

ارتقای سطح  کشاورزی و  تولیدکنندگان در بخش 

آنها در زمینه برنامه های صندوق  آگاهی  دانش و 

کشاورزی  بیمه  هدفهای  و  فلسفه  نیز  و  بیمه 

ترویج  و  توسعه  فرهنگسازی،  چشم انداز  با 

بیمه  ترویج  و  آموزش  »اداره کل  کشاورزی،  بیمه 

کشاورزی« صندوق بیمه، از چند سال پیش، اقدام 

آموزشی- ترویجی  به برنامه ریزی و اجرای دوره های 

جمله  از  کشاورزی،  بخش  هدِف  گروه های  ویژه 

این بخش در سراسر  بهره برداران و تولیدکنندگان 

کشور کرده است.

امور  پیگیری  ضمن  همه ساله  اداره کل،  این 

همکاری  با  زیرپوشش،  هدِف  گروه های  آموزشی 

از  که  کشور  استان های  در  آموزش«  »رابطین 

و خوش فکر  ایده  صاحب  باتجربه،  میان همکاران 

گسترش  به  نسبت  می شوند؛  انتخاب  استان   هر 

این  کیفی  آموزشی و بهبود  و ترویج فعالیت های 

آموزشی  برنامه های  و همه ساله  اقدام؛  برنامه ها، 

تنظیم  و  تهیه  آموزشی«،  »تقویم  چارچوب  در  را 

صندوق  مدیره  هیئت  تصویب  از  پس  و  می کند 

بیمه، به اجرا در می آورد.

در پایان هرسال نیز، همه دست اندرکاران مربوط، 

به منظور ارزیابی اقدامها، دستاوردها و فعالیتهای 

نیز  و  هم افزاییندیس ان  هم اندیشی،  و  حوزه  این 

صندوق  آموزشی  رابط  همکاران  تمامی  از  تقدیر 

جمع  گردهم  کشور،  سراسر  در  کشاورزی  بیمه 

البته در سال  که  می آیند و همایشی برپا می دارند 

در  کشور  خاص  شرایط  به دلیل   ،)1399( جاری 

رویارویی با همه گیری بیماری کووید 19 و به منظور 

رعایت هرچه بهتر موازین بهداشتی و به رغم میل 

باطنی همگی برای حضور در کنار هم، »یازدهمین 

ترویج  و  آموزش  رابطان)رابطین(  ساالنه  همایش 

برخط،  و  مجازی  به صورت  کشاورزی«،  بیمه 

برنامه ریزی و برگزار شد.

ارتباطی مرکزی  که پایگاه  این همایش مجازی   

ستاد  در  ویدئوکنفرانس  و  برخط  به صورت  آن 

با حضور  بود؛  گرفته شده  نظر  در  بیمه  صندوق 

بیمه،  صندوق  قائم مقام  حسن نژاد،  دکتر  آقایان: 

مهندس  و  هیئت مدیره  عضو  سعیدی،  مهندس 

امرائی، مدیر امور مالی و توسعه سرمایه انسانی 

ستادی  کارکنان  تمامی  همراهی  و  همکاری  با  و 

دیگر  و  کشاورزی  بیمه  ترویج  و  آموزش   اداره کل 

رابطان  گرم  حضور  همچنین ،  و  مرتبط  همکاران 

آموزشی سراسر کشور در تاریخ 12 اسفندماه سال 

جاری، برپا شد.

آغاز این دوره از همایش، نخست، مسئوالن  در 

صندوق، ضمن ارائه دیدگاه های خود، از رویکردهای 

آموزشی و برنامه های راهبردی صندوق در این حوزه 

ارائه دیدگاه ها  آموزشی کشور، افزون بر  آن در نوبتهای مختلف، رابطان )رابطین(  از  گفتند و پس  سخن 

ارزشمندی نیز به عنوان پیشنهاد و راهکار  استان خود، مطالب  اقدامها و چالشها و مشکلهای  و تشریح 

آموزشی و ترویجی بیمه  مطرح کردند که بی گمان همگی، تأثیر بسزایی در اجرای هرچه بهتر امور و موازین 

آینده خواهد داشت. در ادامه، به گزیده ای از مهمترین مطالب مطرح شده در این  کشاورزی در سال های 

آموزشی نمونه و برگزیده« سال 1399 که در این  دوره، خواهیم پرداخت و سپس، در کنار معرفی »رابطان 

همایش، مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند؛ نگاهی به سازوکار و فرایند شناسایی، ارزیابی، انتخاب و معرفی 

رابطان نمونه خواهیم داشت: 

آموزشی، دکتر حسن نژاد، قائم مقام  آیین گشایش یازدهمین دوره همایش رابطان  آغازین و  در سخنان 

صندوق بیمه کشاورزی، ضمن اشاره به تأثیر اجرای طرحهای مختلف بیمه ای در کشور با توجه به سوابق 

بیمه ای و مکانی بهره برداران، به اهمیت استفاده از فناوری در بیمه کشاورزی پرداختند و افزودند: »وجود 

بانکهای اطالعاتی از موضوعهای مربوط به بیمه کشاورزی از جمله سابقه فعالیت بیمه ای بیمه گذاران، محل 

آن، این امکان را به صندوق بیمه کشاورزی می دهد تا برای تولیدکنندگان مختلف  فعالیت ایشان و مانند 

بخش کشاورزی، متناسب با شرایط مختلف اقلیمی، موقعیتی و مکانی بیمه گذاران مختلف و برای رفاه و 
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یازدهمین همایش ساالنه رابطان آموزش و  ترویج بیمه کشاورزی سراسر کشور

آموزشی و وظایف کلیدی ایشان در استان، یادآور شد:  زمینه اهمیت کار رابطان 

آموزشی صندوق بیمه در کشور، از  آموزشی، به عنوان بازوهای اجرایی  »رابطان 

میان همکاران باتجربه و دلسوز بیمه کشاورزی انتخاب شده اند که همواره نیز 

آموزش و ترویج  بدون هیچ چشمداشتی، خالصانه اقدام به همکاری با اداره کل 

بیمه صندوق بیمه کشاورزی کرده اند«.

آموزشی از استانهای مختلف،  در ادامه همایش یازدهم، تعدادی از رابطان 

به نمایندگی از سوی همکاران خود، به ارائه مطالب مختلفی در زمینه مسائل، 

آموزشی و فعالیتهای مرتبط پرداختند و افزون  چالشها و فرصتهای حوزه امور 

انتقادها و دیدگاه های  گزارش عملکرد حوزه فعالیت خود، پیشنهادها،  ارائه  بر 

ارزشمندی را برای بهبود و ارتقای امور به اطالع حاضران در این همایش مجازی 

رساندند.

هیئت مدیره،  عضو  سعیدی،  مهندس  همایش،  پایانی  بخش  در  سپس 

استانها و  از زحمات بی دریغ تمامی همکاران رابط  از سخنانی مقدماتی،  پس 

دیگر همکاران اجرایی بیمه کشاورزی برای تحقق یافتن برنامه های سال جاری، 

سپاسگزاری و قدردانی کردند و در این راستا، به ارائه رهنمود هایی برای مطلوبتر 

بیمه  آموزشی  برنامه های  اثربخشی  افزایش  و  ترویجی  برنامه های  شدن 

کشاورزی، پرداختند و در ادامه افزودند: »همکاران ارجمند ما در ستاد صندوق، 

در  کشور،  استانهای مختلف  آموزشی  کیفی  و  کمی  عملکرد  بررسی  از  پس 

شرایط خاص  به رغم  که  را  کشور  در  فعال  آموزشی  رابطان  از  نفر   8 نهایت، 

کنونی و با وجود دشواریهای مختلف برگرفته از محدودیتهای دوره همه گیری 

آموزشی  بیماری کرونا )کووید 19(، اقدام به برگزاری دوره ها و اجرای فعالیتهای 

– ترویجی کرده و با استفاده از تجربه ها، اِعمال روشهای خالقانه و استفاده از 

دیگر پتانسیل های موجود در استان خود، تالش ارزنده ای در جهت توسعه هرچه 

بیشتر کمی و کیفی فرهنگ بیمه کشاورزی استان خود داشته، برگزیده اند تا در 

این همایش و با حضور همه همکاران در سراسر کشور )به صورت برخط(، از 

آنها تقدیر و تجلیل به عمل  آید«. 

متن  قرائت  ضمن  سعیدی،  مهندس  نیز،  پایانی همایش  آیین  ادامه  در   

آموزشی نمونه«  تقدیرنامه ها، از همکاران به شرح جدول زیر، به عنوان »رابطان 

در سطح کشور در سال 1399 تقدیر و سپاسگزاری کردند:

آنان، طرح های مناسب، طراحی و اجرا شود«. آسایش هرچه بیشتر 

در ادامه نیز، به دالیل ایجاد نارضایتی های پدیدآمده از بیمه کشاورزی 

آن را انجام نشدِن  در سالهای 94، 95 و 96 اشاره کردند و دلیل اصلی 

یادآور  و  برشمردند  دولت  سهم  حق بیمه  پرداخت  در  دولت  تعهدات 

شدند؛ به رغم اینکه در اساسنامه صندوق بیمه نیز به روشنی نگاشته 

شده است که دولت می باید، بخشی از حق بیمه را به صندوق بپردازد؛ 

ولی متأسفانه به دلیل اینکه در بودجه ساالنه دولت در ارتباط با پرداخت 

گرفته نشده بود؛ در  کشاورزان، هیچ ردیف بودجه ای در نظر  حق بیمه 

عمل، دولت نیز هیچ مبلغی را پرداخت نمی کرد و از همین رو، صندوق 

آنکه بتواند غرامت بیمه گذاران خسارت دیده را بپردازد؛ ناچار  بیمه برای 

اینکه در سالهای  کشاورزی بود و به دلیل  از بانک  به دریافت تسهیالت 

آن وامها نیز تأمین نمی شد؛ امکان تسویه بدهی  بعد، منابع بازپرداخت 

ارائه تسهیالت برای  از  وامهای بانکی فراهم نبود و بدینسان، بانک نیز 

ادامه روند حمایتی صندوق، خودداری کرد. همین موضوع، دلیل اصلِی 

در  و  خسارت دیده  بیمه گذاران  به  غرامت  بموقع  پرداخت  امکاِن  نبوِد 

آن، با  آنها از بیمه کشاورزی بود که البته پس از  نتیجه، ایجاد نارضایتی 

بررسیها و تالشهای بسیار، درنهایت، راهکارها و تدبیرهایی در این زمینه، 

در صندوق بیمه، اندیشیده و به کار گرفته شد.

از طریق مجلس شورای  افزودند: »صندوق بیمه   در همین راستا، 

اسالمی و دولت، تبصره ذیل ماده 49 قانون رفع موانع تولید را در قانون 

تا  شد  مکلف  دولت  آن،  براساس  که  کرد  تعریف  بیمه  صندوق  برای 

از دیگر سو در قانون برنامه ششم،  اعتبارات صندوق بیمه را بپردازد. 

که دولت مکلف است، اعتبارات بیمه  ماده 32 نیز چنین تعریف شده 

آن را بپردازد. از  کند و صددرصِد  را در قوانین بودجه ساالنه، پیشبینی 

که  شد  ایجاد   96 سال  از  پس  نیز،  قانونی  زیرساخت های  طریق،  این 

پرداخت غرامتها  در  تأخیری  کنون، هیچ گونه  تا  از سال 97  نتیجه،  در 

پدید نیامده و در زمینه پرداخت بموقع غرامتها، رضایت بیمه گذاران از 

صندوق بیمه کشاورزی، فراهم شده است«.

دکتر حسن نژاد در ادامه یادآور شدند: » همواره تالش صندوق بیمه 

که  است  این  بر  کوشش  بوده و  بموقع غرامت ها  پرداخت  کشاورزی، 

جلب  بتوانیم  صندوق،  بودجه  قوانین  در  اعتبارات  دقیق  پیشبینی  با 

رضایت بهره برداران بخش کشاورزی را بیش از پیش، داشته باشیم«.

قائم مقام صندوق، در پایان سخنان خود، ضمن سپاس و تقدیر از 

آموزشی که در کنار دیگر وظایف مهم خود در استانها، با بخش  رابطان 

کلیدی در توسعه فرهنگ بیمه  آموزش صندوق بیمه، به عنوان محور 

آرزوی موفقیت برای همگی  کشاورزی در کشور نیز، همکاری می کنند؛ 

آموزش( در سراسر کشور کردند. این همکاران )رابطان 

آقای امرایی، مدیر امور مالی و توسعه سرمایه  در ادامه همایش نیز، 

در  صندوق،  قائم مقام  سخنان  بر  تأکید  ضمن  سخنانی،  در  انسانی، 
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هفدهم/ شماره 65 و 66 پیاپی

آنان آموزشی نمونه و برگزیده کشوری در سال 1399 و شاخصهای عملیاتی انتخاب  رابطان 

شاخصهای عملیاتی رابطان برگزیده)منتخب(استان مشخصات رابط نمونهعکسردیف

1
دکتر 

حسین الماسی
کرمانشاه

آموزشی و ترویجی به صورت    برگزاری تعداد درخور توجهی دوره های 
آموزش مجازی صندوق بیمه کشاورزی. مجازی با استفاده از پنل 

و  دوره ها  بهینه  اجرای  در  استان  ظرفیتهای  دیگر  از  استفاده    
از جمله  ارگانها،  فعالیت های ترویجی )از جمله بیل برد تبلیغاتی دیگر 

آموزشی حضوری و مجازی جهاد کشاورزی(. پلیس راه – امکانات 

2
مهندس 

داوود پورکیا
مازندران

ایجاد  و  استان  در  موجود  زیرساخت های  دیگر  از  بهینه  استفاده    
هماهنگی با ارگانها و دیگر بخشهای مرتبط با بخش کشاورزی.

  ایجاد هماهنگی برای ساخت فیلم مستند بیمه محصوالت کشاورزی 
از سوی شرکتهای خدمات بیمه ای استان، با همکاری بانک کشاورزی، 
آن در شبکه های مجازی  فرمانداری و جهاد کشاورزی استان و انتشار 

و عمومی استان.

3
مهندس 

عاطفه رحیمی
سمنان

  ارائه راهکارهای خالقانه و نوآورانه، درزجهت برگزاری بموقع و اثربخش 
بیمه  چهره به چهره  ترویجی  طرح  چارچوب  در  ترویجی  دوره های 

کشاورزی.

گروه  الکترونیکی  نشریه   ارائه  و  تولید  تهیه،  راه  از  مستمر  ترویج    
خدمات بیمه ای مدیریت استان سمنان.

4
مهندس مهدی 
عباس زاده افشار

کرمان

آموزشی و ترویجی.   تنوع کمی و کیفی محتوای دوره های 

آموزشی و ترویجی.   اجرای مطلوب و اثربخش دوره های 

  استفاده بهینه از ظرفیت های شبکه های اجتماعی و فضای مجازی 
در راستای فرهنگسازی و ترویج بیمه کشاورزی.

5
دکتر 

هدی لطیفی
خراسان 

رضوی

  بهره گیری از روحیه کار مشارکتی و تیمی در برگزاری دورهای آموزشی.

آموزشی مجازی و ایجاد محیط    مدیریت مناسب و کارامد دوره های 
تعاملی در این دوره ها.

قالب  در  اثربخش  ترویجی  محتواهای  تولید  جهت  در  هماهنگی    
انیمیشن های بسیار تأثیرگذار در زمینه ترویج و  تهیه موشن گرافی و 

اطالع رسانی بیمه کشاورزی.

آگهی    استفاده بهینه از ظرفیت های رسانه های محلی، از جمله درج 
اطالع رسانی بیمه کشاورزی در نشریه های محلی.

6
مهندس مریم 
معین نجف آبادی

خوزستان

به ستاد  آموزشی جامع  ارسال محتواهای  آماده سازی و  به  توجه    
صندوق بیمه کشاورزی.

  تعامل و همفکری با همکاران رابط دیگر استانها با در اختیار قراردادن 
آموزشی و ترویجی گردآوری شده در استان خوزستان. محتواهای 

  حضور فعال در نمایشگاه های کشاورزی و برپایی غرفه صندوق بیمه 
آنها و حضور در جشنواره کشاورزی. کشاورزی در 

7
مهندس 
زهرا محیط

بوشهر

استان در جهت  از دیگر زیرساخت های موجود در  استفاده بهینه    
مستند  برنامه های  و  موشن گرافیک  تلویزیونی،  برنامه های  تولید 
تخصصی بیمه، برنامه های تلویزیونی و رادیویی بدون هرگونه بار مالی.

  استفاده بهینه از فضای مجازی در راستای فرهنگسازی و ترویج بیمه 
کشاورزی.

8
مهندس 

سید مهرداد مهدوی
یزد

  تعامل سازنده با همکاران رابط دیگر استانها در زمینه ارسال پیامک از 
طریق استفاده از یک سرشماره واحد )مدیریت مالی مناسب – روحیه 

همکاری جمعی(.

  استفاده بهینه از ظرفیت های شبکه های اجتماعی و فضای مجازی 
در راستای فرهنگسازی و ترویج بیمه کشاورزی.

آن عزیزان است.  * نکته مهم: اسامی افراد برگزیده و معرفی شده در جدول باال، بدون هیچگونه اولویت بندی بوده و تنها براساس ترتیب بندی الفبایی نام خانوادگی 
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یازدهمین همایش ساالنه رابطان آموزش و  ترویج بیمه کشاورزی سراسر کشور

الزم به یادآوری است؛ تمامی همکاران رابط استان ها در کشور، تالش ارزشمندی در جهت تحقق یافتِن 

آنها، درنهایت، 8 نفر از کسانی که دارای  آموزشی صندوق بیمه کشاورزی داشته اند؛ ولی از میان  هدفهای 

بیشترین امتیاز در زمینه شاخصها و معیارهای مختلف در نظرگرفته شده برای برخورداری از عنوان رابط 

از  آشنایی و اطالع همگان  ادامه، برای  که در  انتخاب و معرفی شدند  نمونه و برگزیده بودند؛ شناسایی، 

آنها در زیر اشاره می شود: سازوکار، شاخصها و معیارهای انتخاب این افراد، به چند مورد از 

مرحله  در  بیمه  صندوق  ستاد  به  آموزشی  محتواهای  ارسال  و  آماده سازی  به  توجه    

دریافت مجوز برگزاری دوره ها )پیش از برگزاری دوره(؛

کشاورزی  بیمه  صندوق  آموزشی  سامانه  در  دوره ها  اطالعات  بموقع  و  دقیق  تکمیل    

)سامانه ایده(؛

آموزشی و ترویجی در استان و برگزاری بهینه، بموقع و اثربخش    نیازسنجی دقیق امور 

آموزشی و فعالیتهای ترویجی؛ دوره های 

آموزشی – ترویجی میان بهره برداران بخش کشاورزی و متصدیان    ایجاد فضای مناسب 

آموزش و ترویج بیمه کشاورزی؛ امور 

در  مجازی  آموزشی  پنل  جمله  از  آموزشی،  موجود  زیرساخت های  از  بهینه  استفاده    

راستای برگزاری کالس های مجازی با اثربخشی مطلوب؛

یا  دوره ها  برگزاری  درخواست مجوز  از جمله  با ستاد صندوق،  مکاتبات  بموقع  پیگیری    

فعالیتهای ترویجی و یا ارسال مستندات؛

آموزشی – ترویجی استان، از جمله امکانات    بهره گیری درخور توجه از دیگر ظرفیت های 

آموزشی و ترویجی سازمان جهاد کشاورزی؛

آموزشی و ترویجی؛   پشتکار فراوان در انجام بهینه امور 

آموزش و ترویج هرچه گسترده تر    استفاده بهینه از دیگر زیر بخش های استان در راستای 

بیمه کشاورزی.

که پیشتر نیز در  این عزیزان است  انتخاب  اصلی 

آموزشی نمونه«، به  متن جدول معرفی »رابطان 

آنها،  از  هرکدام  به  مربوط  عملیاتی  شاخصهای 

به طور جداگانه، اشاره شده است.

در پایان این نوشتار گزارش گونه، یادآور می شود 

که انجام و پیوستگی در اجرای چنین برنامه هایی، 

تأکید  و  پیش  از  بیش  ساختن  نمایان  بر  افزون 

بویژه  و   کمیت  به  توجه  ضرورت  و  اهمیت  بر 

زمینه  در  ترویجی  و  آموزشی  فعالیتهای  کیفیت 

اداره کل  غایی  هدف  به  عنایت  با  کشاورزی،  بیمه 

به  دستیابی  راستای  در  بیمه  ترویج  و   آموزش 

توسعه و گسترش فرهنگ بیمه و افزایش ضریب 

نفوذ بیمه در میان جوامع بهره بردار کشاورزی در 

اثربخش  اقدامی بسیار بایسته و  کشور،  سراسر 

در زمینه اقناع، ترغیب، تشویق و تقویت همکاران، 

اهمیت و نقش  آموزشی، در زمینه  بویژه رابطان 

و  همکاران  دیگر  کنار  در  آنها  فعالیتهای  کلیدی 

و  ارزشمند  هدفهای  راستای  در  دست اندرکاران، 

مهم سازمانی و در نتیجه، کامیابی صندوق بیمه 

خود،  اصلی  هدف  به  دست یافتن  در  کشاورزی 

به  و  کشاورزی  بیمه  توسعه  و  گسترش  یعنی 

پایدار  توسعه  فراتر،  و  دیگر  آن در سطوح  دنبال 

توسعه  سرانجام،  و  غذایی  امنیت  و  کشاورزی 

پایدار کشور خواهد بود.

با این همه، باید افزود که گذشته از موارد پیشگفته، مهمترین شاخصهایی که در سال 1399، اداره کل 

آن داشت تا اقدام به انتخاب این همکاران کند؛، »شاخصهای عملیاتی«  آموزش و ترویج بیمه کشاورزی را بر 

بوده که تأثیر بسزایی در افزایش کمی و کیفی عملکرد بیمه ای استان های منتخب داشته و در اصل، مالک 
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ــاورد  رهــ
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نگاهی به نظام بیمه کشاورزی 
در ایران و راهکارهای توسعه آن

محمدابراهیمحسننژاد*

  چکیده
بخش کشاورزی، از نظر ارزآوری برای کشور، برقراری سالمت و امنیت غذایی و 

همچنین، تأمین مواد خام و اولیه مورد نیاز صنایع باالدستی، از اهمیت ویژه ای 

برخوردار بوده و از همین رو، دوام و پایداری فعالیتهای تولیدی در این بخش، 

از  این بخش است.  از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران  نیازمند حمایتهای جدی 

راهکاری  به عنوان  کشاورزی«،  »بیمه  نیز،  حمایتی  مختلف  سیاستهای  میان 

است. در  این زمینه، همواره مورد توجه و تأکید بوده  سودمند و مناسب در 

این نوشتار، با نگاهی به تاریخچه نظام بیمه کشاورزی در کشور، به عنوان یک 

اجرای سیاستهای توسعه  کمک به  ابزاری برای  سازوکار مشارکت در ریسک و 

بخش کشاورزی، به تشریح حوزه فعالیتها، انواع روشهای بیمه ای و در نهایت، 

مجموعه اقدامهای اساسی صندوق بیمه کشاورزی در توسعه این خدمات در 

کشور، پرداخته شده و در پایان نیز، پس از بررسی کوتاه چالشها و سیاستهای 

از راهکارهای عملیاتی در رفع موانع توسعه  کشور، برخی  کشاورزی در  بیمه 

بیمه کشاورزی، مورد اشاره قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:
نظام بیمه کشاورزی، مدیریت ریسک، توسعه بیمه، کاهش ریسک، روش های 

بیمه ای، بخش خصوصی، بیمه اتکایی، راهبردهای پایدار )استراتژی های پایدار(.

  مقدمه
بخش کشاورزی، به عنوان بخش زیربنایی توسعه اقتصادی در تأمین مواد 

کار و  اولیه مورد نیاز صنایع باالدستی، تأمین نهاده هایی مانند نیروی  خام و 

به کارگیری و مصرف تولیدات دیگر بخشهای صنعتی همچون کودها، سموم و 

ماشین آالت کشاورزی، تأمین مالی دیگر بخشهای زیربنایی، ارزآوری برای کشور 

و در نهایت، برقراری سالمت و امنیت غذایی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

از سویی، بقا و دوام فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی، نیازمند حمایتهای 

از میان سیاستهای  است.  این بخش  تولیدکنندگان و سرمایه گذاران  از  جدی 

مختلف حمایتی نیز، بیمه کشاورزی، به عنوان راه حلی سودمند و مناسب برای 

رویارویی با این خطرها، همواره مورد توجه و تأکید بوده است. بیمه کشاورزی، به 

کشاورزان کمک می کند تا به منظور کاهش ریسک، بهترین برنامه های مدیریتی 

و راهبردهای پایدار را به کار گیرند.

راه  از  که  است  ریسک  در  مشارکت  سازوکار  یک  اصل  در  کشاورزی،  بیمه 

زیان  از  تولیدکنندگان در پذیرش ریسک، در هنگام رخ دادِن خطر،  با  مشارکت 

دیدِن تولیدکننده، جلوگیری می کند و باعث می شود، تولیدکننده پس از رخ دادن 

خطر، همچنان در عرصه تولید، فعال باقی بماند. به دیگرسخن، بیمه کشاورزی، 

ابزار مهمی برای کمک به اجرای سیاستهای توسعه بخش کشاورزی، طراحی 

و  به زراعی  دامی،   - زراعی  نوین  روشهای  گسترش دادن  صحیح،  کشت  الگوی 

سرانجام، رسیدن به هدفهای توسعه ای در بخش کشاورزی، به شمار می رود.

  پیشینه بیمه کشاورزی در ایران
کشور، نخستین بار در سال 1316 )در بند 3 ماده 22(، به  در قانون بیمه 

به محاسبه خسارت، محدود می شود.  که  است  اشاره شده  کشاورزی  بیمه 

آن در سال 1353 »صندوق امداد روستاییان« تشکیل می شود. در پی  پس از 

امور  کشاورزی« در وزارت تعاون و  ایجاد »صندوق بیمه محصوالت  آن؛ طرح 

روستایی وقت در سال 1355 به تصویب رسید؛ ولی در عمل اجرائی نشد.

سرانجام، فعالیت بیمه کشاورزی در کشور به صورت عملی و قانونی، در بازه 

بیمه محصوالت  اساسنامه »صندوق  با تصویب قانون و  زمانی 1362-1363 

راستا،  این  در  دارد.  ادامه  آن  فعالیت  نیز،  تاکنون  که  شد  آغاز  کشاورزی« 

قوانین مربوط و شیوه های انجام عملیات در گذر زمان و به تدریج، تغییر یافته 

و به سوی تکامل پیش رفته است و »صندوق بیمه کشاورزی« کنونی کشور، 

برنامه ریزان  و  سیاستگذاران  قانونگذاران،  فعالیِت  دهه  سه  از  بیش  دستاورد 

آن، یکی از  بخش کشاورزی کشور به شمار می آید و به رغم کاستیها و ایرادهای 

رخدادهای مهم حمایتی دولت از بخش کشاورزی، در نظام جمهوری اسالمی 

برشمرده می شود.

  بیمه کشاورزی و مدیریت ریسک
به طور کلی، دو دسته راهبرد یا استراتژی در مدیریت ریسک، شناخته شده 

آن توجه می شود که برپایه  است. در دسته نخست، به ریسکها، پیش از رخداِد 

مطالعات انجام شده در 65 کشور جهان و منتشرشده در گزارش بانک جهانی 

در سال 2010 میالدی، حدود 60 درصد از کشورها، براین اساس عمل می کنند و 

دسته دوم، پس از رخ دادن ریسک وارد عمل می شوند و به دیگرسخن، مدیریت 

بحران را در دستور کار خود دارند.

مدیریت ریسک را می توان کاربرد سیستماتیک سیاستهای مدیریتی، رویه ها 

برشمرد.  ریسک  کنترل  و  ارزیابی  تحلیل،  فعالیتهای  به  مربوط  فرایندهای  و 

به دیگرسخن، مدیریت ریسک، فرایند مستندسازی تصمیمهای نهایِی گرفته شده 

آنها برای رساندن ریسک  و شناسایی و به کارگیری معیارهایی است که می توان از 

تا سطحی درخور پذیرش، استفاده کرد.

که  ریسکی  آیا  است:  پرسش  دو  دربرگیرنده  کشاورزی،  در  ریسک  مدیریت 

آیا مخاطره  که به دست می آید؟  متحمل می شویم، متناسب با نتایجی است 

به  نیست؟   زیاد  خیلی  کم،  خیلی  محصوِل  آوردن  به دست  برای  کشاورزان 

به طور منطقی خطر  تا  به دست می آورد  کافی  کشاورز، سود  آیا  دیگرسخن، 

اگر فرصتها به وسیله یک فرایند  این زمینه به نظر می رسد،  کند؟ در  را توجیه 

مدیریت ریسک که از قبل وجود دارد، مورد استفاده قرار بگیرد؛ هزینه های سربار 

* دکتری اقتصاد کشاورزی، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی و مدیرمسئول فصلنامه بیمه و کشاورزی                                                                  
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نیز به حداقل خواهد رسید.

از سویی، طرز تفکر در مدیریت ریسک، کشاورز را تشویق به تشخیِص نبوِد 

اطمینان نهایی می کند که ممکن است بر هدفهای تولید تأثیرگذار باشد و وی را 

به جستجوی پویا برای یافتن راههایی به منظور به حداقل رساندن تهدیدها سوق 

دهد. پیشگیری از ریسک، اساسی ترین رفتار در رویارویی با شرایط توأم با ریسک 

کشاورزی در طبیعت به گونه ای  اطمینان است؛ ولی بیشتر ریسکهای  و نبود 

آنها جلوگیری کرد. برای مثال، در مزرعه ای  هستند که نمی توان به طور کامل از 

از  از وقوع خسارتهای برامده  که سیل گیر است؛ می توان با ساختن سیل بند، 

آن مزرعه، جلوگیری کرد؛ ولی یک زارع هیچگاه نمی تواند به طور کامل  سیل به 

جلوی وزش گردباد را بگیرد یا از بارش تگرگ، جلوگیری کند. از دیگر سو، توسعه 

روشهای مختلف بیمه محصوالت کشاورزی به همراه گسترش بازارهای بورس 

کاالیی، به عنوان یکی از ابزارهای کاهش ریسک که طیف گسترده ای از خطرها 

را پوشش می دهد؛ از سالها پیش در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، 

به کار رفته است.

اصل، سازوکار مشارکت  در  کشاورزی،  بیمه محصوالت  گفته شد؛  چنانکه 

در پذیرش ریسک است و از راه مشارکت با تولیدکنندگان در پذیرش ریسک در 

آنها، جلوگیری می کند و یا به درامدشان، ثبات  هنگاِم رخ دادن خطر، از زیان دیدن 

می بخشد. الگوهای بیمه ای و روشهای مدیریت ریسک محصوالت کشاورزی که 

همواره از سوی دولتها، طراحی و اجرا می شود؛ برای جبران خسارت برامده از 

ریسکهای یادشده به کار می رود.

آنچه فرایندهای بیمه کشاورزی را از دیگر فعالیتهای بیمه ای  در این راستا، 

جدا می کند؛ ماهیت ریسک در بخش کشاورزی، از نظر شدت، تواتر و تنوع است 

)نمودار شماره 1(.

نمودار شماره 1: ویژگیهای ریسک در بخش کشاورزی

)تگرگ،  آب و هوایی  ریسکهای  جمله:  از  مختلفی  ریسکهای  همچنین، 

مانند  و  سیل آسا  باران های  آتش سوزی،  توفان،  سیل،  خشکسالی،  یخبندان، 

کنترل ناشدنی(،  و  کنترل شدنی  بیماریهای  و  آفتها  ( بهداشتی  آنها(، ریسکهای 

آنها(، ریسکهای  آتشفشان، رانش زمین و مانند  ریسکهای زمین شناختی )زلزله، 

استانداردهای  در  تغییر  بین المللی،  و  داخلی  قیمتهای  )نوسانهای  بازار 

بنگاهها  فروپاشی  مالی،  بحران  )جنگ،  انسانی  ریسکهای  نهایت،  در  و  کیفی( 

بخش  در  تولیدی  فعالیتهای  همواره  آنها(،  مانند  و  قانونی  مؤسسه های  و 

کشاورزی را مورد تهدید قرار می دهند )جدول شماره 1(. از همین رو، برنامه ریزی 

برای شناسایی و مقابله با این ریسکها در فرایند تولید، کاری بسیار پیچیده بوده 

و نیازمند هماهنگی و تعامل همه جانبه مدیران و سازمانهای متولی این بخش، 

در چارچوب یک نظام جامع مدیریت ریسک است.

جدول شماره 1: ریسکهای گوناگون در بخش کشاورزی

 zorilla- 2002 برگرفته از: 
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براساس فعالیتهای بیمه کشاورزی در دهه اخیر نیز می توان گفت؛ مهمترین 

به خود  را  غرامتها  بیشترین  که  کشور  کشاورزی  بخش  در  عوامل خسارت زا 

اختصاص داده اند؛ به شرح زیر است:

- زراعت: خشکسالی، سرما و یخبندان، سیل.
بارانهای  و  تگرگ  خرما،  خوشه  خشکیدگی  یخبندان،  و  سرما  باغبانی:   -

بی موقع.

- منابع طبیعی: خشکسالی.
- دام سنگین: تب برفکی.

.PPR :دام سبک -
آنفلوانزا و برونشیت. - طیور: 

آبزیان: بیماریها و سیل.  -
کشاورزی،  بخش  در  ریسک  پیچیدگی های  و  گفته شد  آنچه  به  توجه  با 

صندوق بیمه کشاورزی، کوشیده است تا با به کاربستن سیاستها و رویکردهای 

بیمه ای، سهم درخور توجهی در مدیریت و جبران خسارتهای برامده از عوامل 

در  و  کشاورزی  بخش  مختلف  زیربخش های  فعالیتهای  در  کنترل ناشدنی، 

این  از همین  رو، در  کشور، داشته باشد.  چارچوب قوانین و مقررات ناظر بر 

گذرا و نمایه وار )فهرست وار( بر رویکردهای اصولی و مهمترین  بخش، نگاهی 

کشور خواهیم  کشاورزی در  بیمه  این صندوق در راستای توسعه  اقدامهای 

داشت:

  رویکردهای اصولی بیمه کشاورزی:
به صورت  مناطق،  اقلیمی  واقعیتهای  اساس  بر  تولید  ریسکهای  براورد   -1

ساالنه.

2- امکان ایجاد تمایز میان بیمه گذاران کم ریسک و پرریسک.

3- استانداردسازی محیطهای کشاورزی از راه حمایتهای بیمه ای.

4- کاهش ریسکهای مدیریتی در واحدهای تولیدی از راِه انجام درسِت اصول 

بیمه ای.

  حوزه فعالیتها و محصوالت زیرپوشش:
بیمه ای،  فعالیت  مورد   42 با  زراعی  مختلف  محصوالت  الف( 

دربردارنده: 
آبی، دیم و بذری، چغندر قند و  کلزا  آبی و دیم، برنج،  آبی و دیم، جو  گندم 

آبی،  آبی، دانه ای و علوفه ای، توتون، لوبیا  آبی، ذرت  چغندر بذری، نیشکر، پنبه 

آبی،  خربزه  آبی،  طالبی  دیم،  و  آبی  هندوانه  یونجه،  دیم،  عدس  دیم،  نخود 

آبی و دیم، سیب زمینی، پیاز،  گلرنگ  آبی و دیم،  آبی و دیم، سویا  آفتابگردان 

آبی، بادام زمینی وکینوا. گوجه فرنگی فضای باز، کنجد 

ب( محصوالت مختلف باغی با 46 مورد فعالیت بیمه ای، دربرگیرنده: 
آبی و دیم، گردو، انار، زعفران، زیتون،  سیب، انگور، پسته، خرما، مرکبات، بادام 

آلو، انجیر  آبی و دیم، انبه،  آلبالو، هلو، شلیل، زرشک، موز، عناب  زردآلو، گیالس، 

آبی و دیم، خیار گلخانه ای،  آبی و دیم، توت فرنگی، زیره سبز  آبی و دیم، چای 

آبی و دیم، کیوی، گوجه سبز، گل محمدی و  گوجه فرنگی گلخانه ای، به، فندق 

چندین محصول دیگر.

ج( زیربخش دام با 17 مورد فعالیت بیمه ای، دربرگیرنده: 
دام سبک روستایی، دام سبک عشایری، دام سبک دورگ پر تولید، دام سبک 

وارداتی پرتولید، پرواربندی دام سبک، پرواربندی دام سنگین، دام صنعتی، دام 

گاوهای  آمیخته،  گاوهای بومی و  گاومیش،  اصیل در واحد سنتی بهداشتی، 

مراکز اصالح نژاد، گوساله پرواری )نر بومی(، گوساله پرواری )نر دورگ و اصیل(، 

شتر، اسب، زنبور عسل، کرم ابریشم و دام سبک اصالح  نژاد )افشاری(.

د( زیربخش طیور با 10 مورد فعالیت بیمه ای، دربردارنده: 
مادر  مرغ  گوشتی،  مادر  مرغ  تجارتی،  تخمگذار  مرغ  گوشتی،  نیمچه 

گوشتی، بوقلمون  گوشتی، اجداد تخمگذار، بوقلمون  تخمگذار، الین و اجداد 

مولد )مادر(، شترمرغ، مرغ مادر بومی و بلدرچین پرورشی.

هـ( زیربخش منابع طبیعی با 10 مورد فعالیت بیمه ای، دربرگیرنده: 
تولید علوفه مراتع، عملیات اصالحی مراتع )نهالکاری، ذخیره نزوالت توأم با 

بذرپاشی، بذرکاری و کپه کاری، تبدیل دیم زارهای کم بازده(، جنگل کاری های 1 تا 5 

آبخیزداری )نهالکاری 1 تا 5 ساله، بذرکاری و کپه کاری(،  ساله، عملیات بیولوژیک 

زراعت چوب )صنوبر و اکالیپتوس(.

و( بیمه تنه درختان، دربردارنده: 
آلو، انار، انگور، بادام، پرتقال، پسته، زردآلو، زرشک، زیتون، سیب، شلیل،  آلبالو، 
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عناب، فندق، کیوی، گردو، گریپ فروت، گالبی، گیالس، لیموترش، لیموشیرین، 

نارنگی، هلو و انبه.

آبزی پروری با 11 محصول بیمه ای، دربرگیرنده:  ز( زیربخش فعالیتهای 
ماهیان گرمابی در استخرهای خاکی، ماهیان گرمابی در استخرهای بتونی، 

استخرهای  در  سردابی  ماهیان  نیمه متراکم،  استخرهای  در  سردابی  ماهیان 

استخرهای  در  ماهیان سردابی  استخرهای خرد،  در  ماهیان سردابی  متراکم، 

خاکی، ماهیان در قفس )سی بس، قزل آال و فیل ماهیان خاویاری(، فیل ماهیان 

خاویاری و میگوی پرورشی.

در  ماهی  پرورش  فعالیتهای  در  تولید  عوامل  بیمه ای  پوشش  ح( 
قفس، ماشین آالت کشاورزی، ابنیه و تأسیسات و گلخانه ها.

رویکردهای  و  پرتفوی  افزایش  سیاستهای  به  توجه  با  و  راستا  همین  در 

پیاده سازی اصول و مبانی بیمه ای در جهت افزایش مطلوبیت خدمات ارائه شده 

برای  متنوعی  بیمه ای  طرحهای  و  الگوها  کشاورزی،  بیمه  صندوق  سوی  از 

پوشش بیمه ای محصوالت مختلف در سالهای اخیر، در دستور کار قرار گرفته 

است که در ادامه، به طور نمایه وار )فهرست گونه(، معرفی می  شوند:

  انواع طرحهای بیمه ای
الف( از دیدگاه عوامل خطر، دربردارنده:

تمامی  بیمه  بیمه های شاخص و  پایه،  بیمه های  اصلی: مانند  - طرحهای 
خطرهای زیرپوشش.

بیمه های  و  تک خطر  بیمه  تکمیلی،  بیمه های  مانند  الحاقی:  طرحهای   -
چند خطر.

ب( از نظر تعهد بیمه گر، دربرگیرنده:
- طرحهای ترجیحی

- طرحهای ارتقایی
تمامی  بیمه گر در  تعیین تعهد  زراعی 99-98 مبنای  از سال  است،  گفتنی 

ارزش تولید، تغییر یافته و در همین  از هزینه تولید به  کشاورزی،  محصوالت 

راستا، رقم تعهدات بیمه گر نسبت به قبل، گاه تا 3 برابر نیز، افزایش پیدا کرده 

است.

خسارتهای  دادِن  پوشش  فاجعه آمیز،  یا  پایه  بیمه های  در  است،  گفتنی 

گسترده با شدت زیاد و تواتر کم، با هدف کاهش حق بیمه و افزایش تعهدات 

که هر سال نیز با توسعه یافتِن  امید است  تا حد مطلوب، مورد نظر بوده و 

روش پیشگفته، سطوح فراگیر شدن بیمه کشاورزی، بیش از پیش، گسترش 

بیمه ای خسارتهای  برای پوشش  بیمه های عمومی  یابد. همچنین،  افزایش  و 

طراحی  با  سویی،  از  اجراست.  درحال  و  شده  طراحی  منطقه ای،  و  عمومی 

بیمه های تکمیلی در کنار بیمه های پایه، همراه با امکاِن ارائه خدمات تکمیلی و 

مطلوب تر به تولیدکنندگان، زمینه الزم برای پوشش دیگر خطرهای تهدیدکننده، 

نیز، پوشش  گردیده در بیمه های تک خطر  افزون بر خطرهای فاجعه، فراهم 

کامل خطرهای اصلی و مورد نظر تولیدکنندگان، ارائه شده است.

  مهمترین اقدامهای صندوق بیمه در راستای توسعه کمی و 
کیفی بیمه کشاورزی

طی سالهای اخیر، اقدامهای مهم گوناگونی، با هدف افزایش توسعه کمی 

و کیفی بیمه کشاورزی در کشور، انجام گرفته است که در ادامه، به مهمتریِن 

آنها به طور نمایه وار و گذرا، اشاره می شود:

الف( ایجاد زیرساخت های قانونی با هدف تأمین منابع مالی
- تبصره ذیل ماده 49 قانون رفع موانع تولید )1394(:

را  خود  سهم   )%100( صددرصد  است؛  شده  مکلف  دولت  اساس،  این  بر 

بودجه  در  قبل،  سال  در  کشاورزی  بیمه گذاران  پرداختی  سهم  با  متناسب 

سنواتی، پپیشبینی و ردیف مستقلی برای پرداخت به صندوق بیمه کشاورزی، 

منظور کند.

- جزء 1 بند ب ماده 32 برنامه پنجساله ششم توسعه کشور:
ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمه گذاران محصوالت کشاورزی و 

به صورت  اعتبار  پیشبینی  و  بودجه ساالنه  لوایح  در  کشاورزی،  بیمه  صندوق 

صددرصد )100%( تخصیص یافته درطول اجرای قانون برنامه.

- بند ث ماده 33 برنامه پنجساله ششم توسعه کشور:
واگیردار،  و  مشترک  بیماریهای  برابر  در  دامها  همه  اجباری  بیمه  پوشش 

پرداخت حداقل پنجاه درصد )50%( سهم بیمه گر ازسوی دولت و اجرای برنامه 

آلوده پس از پیشبینی در بودجه سنواتی. حذِف دام در کانون های 

ب( ایجاد سامانه جامع الکترونیکی بیمه کشاورزی )با هدف ایجاد 
محصوالت  پایش  و  خسارت  ارزیابی  بیمه گری،  عملیات  برای  بستری 

کشاورزی(
طی چند سال گذشته، صندوق بیمه کشاورزی، اقدام به طراحی و استقرار 

نوین  فناوریهای  متنوع  قابلیتهای  بر  تکیه  با  کشاورزی  بیمه  جامع  سامانه 

و  نوآوری  بهره وری،  عملکرد،  باالتر  سطوح  به  دستیابی  به منظور  دیجیتال، 

رضایت مشتری در راستای تحقق یافتن دولت الکترونیکی کرده است؛ به گونه ای 

که هم اکنون، صددرصد از عملیات بیمه ای، در بستر فرایندهای دیجیتالی انجام 

می پذیرد.

گفتنی است، سامانه جامع بیمه کشاورزی، سامانه الکترونیکی یکپارچه ای 

که دربرگیرنده 24 زیرسامانه است )اطالعات پایه و قواعد  مبتنی بر وب است 

فنی، بیمه گری، پیوست فنی، پایش ِفنولوژی، مجوزهای خسارت، ارزیابی خسارت، 
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غرامتها، حسابداری و مالی، نمایندگی ها و کارگزاران، دیده بانی، بازرسی و نظارت، 

گزارش ها و داشبورد، محاسبات فنی، پژوهش، اطالعات مکانی، امور مشتریان، 

بازاریابی و فروش، منابع و مصارف و زیرسامانه خزانه داری(. این سامانه، ضمن 

برقراری ارتباط با دیگر سامانه ها در وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی، 

بانک کشاورزی و دیگر مراکز مرتبط، خدمات خود را به صورت برخط به ذینفع های 

سامانه، ارائه می دهد.

مهمترین دستاوردهای سامانه جامع بیمه کشاورزی:
همچون:  کشاورزی  بیمه  صندوق  اصلی  فرایندهای  روانسازی  و  بهبود   -1

سطوح بیمه نامه، دعوی خسارت، ارزیابی و پرداخت غرامت.

2- افزایش دقت و کاهش خطاهای انسانی در محاسبات مربوط به حق بیمه، 

غرامت و دیگر موارد مالی.

آمار و اطالعات. 3- شفافیت و اعتبار آفرینی 

4- دستیابی به بانک اطالعات یکپارچه و ایجاد زیرساخت اطالعاتی مناسب.

5- نظارت و بازرسی فرایندها و روال های جاری.

آماری به واحدهای مرتبط در کمترین زمان ممکن. 6- ارائه داده های 

7- سامان بخشی فرایندهای پژوهشی و مطالعاتی.

آنی، با کمترین مغایرِت ممکن. 8- صدور اسناد مالی به صورت 

9- پایش )مانیتورینگ( عملیات بیمه کشاورزی.

هواشناسی،  کشاورزی،  واحد  پنجره  سامانه های  با  ارتباط  توانایی   -10

آنها. دامپزشکی و مانند 

از راه سامانه  ایجاد شده   در همین راستا، با توجه به بسترها و ظرفیتهای 

بیمه  توسعه  در  نوین  فناوریهای  به کارگیری  امکان  کشاورزی،  بیمه  جامع 

کشاورزی، بیش از پیش، فراهم شده است. در این بخش از نوشتار، به برخی از 

این موارد که به مرحله اجرا رسیده و یا در دست پیگیری است؛ به طور نمایه وار، 

اشاره می شود:

- ایجاد سامانه های پایش محصوالت زراعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای 

)نگاره شماره 1(.

- پیگیری طراحی و استقرار پایگاه داده های مکانی )نگاره شماره 2(.

گیاهی  از خدمات تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه شاخصهای  - استفاده 

)نگاره شماره 3(.

)سیل  گسترده  خسارتهای  ارزیابی  در  ماهواره ای  اطالعات  از  استفاده   -

فروردین سال 98: نگاره شماره 4(.

.IOT سرویس ایستگاه های هوشمند هواشناسی کشاورزی )سیمیتو( و -

نگاره شماره 1

نگاره شماره 2
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ج( اصالح و بهبود روشهای عملیات بیمه کشاورزی
- توسعه بیمه های پایه، برمبنای الیه بندی ریسک و پوشش خطرها با شدت 

باال و خسارتهای گسترده )بیمه طیور، بیمه دام و بیمه محصول گندم(.

- ایجاد بیمه های تکمیلی و ترجیحی، به منظور تنوع سبد خدمات بیمه ای و 

براساس نیاز بیمه گذاران.

شاخص  آینده،  در  و  عملکرد  )شاخص  شاخص محور  بیمه های  به  ورود   -

آب وهوا(.

- ایجاد سازوکارها و بسترهای الزم به منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه، از راه 

بیمه های فراگیر، با بهره جستن از تجربه های به دست آمده از اجرای بیمه های 

پایه از جمله، موارد زیر:

- اجرای بیمه اجباری دام براساس بند ث ماده 33 قانون برنامه ششم 

توسعه و دستورالعمل ابالغی وزارت جهاد کشاورزی، با همکاری تشکلهای 

حرفه ای و صنفی.

آبزیان،  - تدوین و ارائه طرحهای عملیاتی بیمه فراگیر گندم و بیمه فراگیر 

بخش  سیاستهای  و  ایجاد شده  ظرفیتهای  به  توجه  با  تولید،  مبادی  از 

کشاورزی در سال 1399 به عنوان ساِل جهش تولید.

- ایجاد تمهیدات الزم به منظور توسعه بیمه کشاورزی قراردادی )از جمله 

برای محصولهایی مانند گوجه فرنگی، چغندرقند، چای و کلزا(.

ماشین آالت  و  تأسیسات  ابنیه،  جمله:  از  تولید  عوامل  بیمه  توسعه   -

مواردی  در  بیمه ای  طرحهای  مطلوب تر  به منظورمدیریت  کشاورزی، 

همچون:

آتش سوزی در محصوالت و تنه درختان. - بیمه 

راستای  در  گلخانه،  پوشش  و  تأسیسات  سازه،  چندساله  بیمه   -

سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی.

گوناگون و پرشمار در بخش  به وجود مخاطره های  توجه  با  است،  بدیهی 

در  اقلیمی  تغییرات  و همچنین،  شد  اشاره  آنها  به  نیز  پیشتر  که  کشاورزی 

سالهای اخیر که زمینه های تشدید خسارتها و افزایش تواترِ خطرهای فاجعه بار 

ابزارهای مدیریت ریسک  اهمیت توسعه  از سویی،  را به همراه داشته است و 

کشور دارد؛ تمرکز بر رفع تنگناها  اقتصاد  که نقش محوری در  این بخش  در 

و چالشهای بیمه کشاورزی و بررسی سیاستها و راهکارهای اجرایی در راستای 

ایجاد  به منظور  محوری  موضوعهای  عمده ترین  از  موجود،  موانع  برداشتن 

نهایت، حفظ  در  و  این بخش،  در  افزایش سرمایه گذاری  برای  الزم  زمینه های 

آمادگی الزم برای رویارویی با شرایط بحرانی خواهد بود. از  امنیت غذایی کشور و 

همین رو، در این بخش، نگاهی کوتاه به عمده ترین تنگناها، چالشها، سیاستها 

و راهکارهای توسعه بیمه کشاورزی در ایران خواهیم داشت:

  چالشها و تنگناهای پیش روی توسعه بیمه کشاورزی
 الف( ساختاری:

- نبوِد مشارکت بخش خصوصی )بیمه های تجاری(.

- کاستی در مدیریت و نظارت فنی ریسک در ساختار کنونی بیمه کشاورزی، 

کشورهای پیشرو )ایفا نشدن  در مقایسه با ساختارهای جامع و پیشرفته 

آژانس مدیریت ریسک(. نقش صندوق به عنوان 

- نبوِد استانداردهای الزم در محیطهای تولیدی.

- الیه بندی نشدن ریسک و انتظارِ پوشش دادن همه طبقات ریسک به وسیله 

بیمه کشاورزی؛ که این موضوع در عمل امکان پذیر نیست.

- نامناسب بودِن سازوکارِ تخصیِص بودجه به منظور تأمین بموقع اعتبارات 

الزم در اجرای مطلوب فرایندهای بیمه ای و ایفای تعهدات.

ب( ماهیت ریسک:
 200 )ساالنه حدود  کشور  کشاورزی  بخش  در  گسترده  - وجود خسارتهای 

هزار میلیارد ریال(.

- تنوع باالی خطرها در بخش کشاورزی و تنوع محصوالت و دستورالعمل ها.

- نیاز به تأمین بخشی از حق بیمه از راه اعتبارات و کمکهای دولتی )براساس 

ماهیت فعالیت(.

ج( اجرایی:
 100 بر جبران  مبنی  کشاورزی،  بیمه  به  بیمه گذاران  و  نگاه مسئوالن  نوع   -

درصدی خسارت از سوی بیمه کشاورزی.

- مشکلهای فرهنگی و مخاطره های اخالقی.

- وجود مشتریان پرخطر )انتخاب نامناسب(.

  سیاستهای توسعه بیمه کشاورزی
- فراهم  ساختن بسترهای الزم در اجرای سازوکارهای بیمه اتکایی.

و  دیجیتال  )سیستم های(  سامانه های  از  استفاده  و  هوشمندسازی   -

فناوریهای پیشرفته در فرایندهای بیمه گری و ارزیابی خسارت.

- اجرای بیمه های گروهی با استفاده از ظرفیت و همکاری تشکلهای صنفی.

- بهره گیری از ظرفیت قانونی موجود در راستای توسعه بیمه کشاورزی.

- توسعه شبکه بازاریابی بیمه کشاورزی.

- افزایش ضریب نفوذ بیمه، با ارائه روشهای بیمه ای مناسب.

- گسترش بیمه های فراگیر و اجباری.

فرمانداری ها،  کشاورزی،  مروجان  صنوف،  انجمنها،  ظرفیت  از  بهره گیری   -

بخشداری ها و دهیاری ها با هدف توسعه بیمه کشاورزی.

- ترویج فرهنگ بیمه و مدیریت ریسک در جامعه کشاورزان.

- جهت دهی یارانه های دولت به منظور توسعه پوشش بیمه در محصوالت 

راهبردی، منطقه ای و ویژه.

کشاورزی، تأسیسات، تجهیزات و مبادی  بیمه پذیری ماشین آالت  - توسعه 

تولید.

- برنامه ریزی در راستای دستیابی به منابع پایدار و مطمئن.



2727

رهـاورد دانـش و پژوهـش )مقـاله های علـمی(

نگاهی به نظام بیمه کشاورزی در ایران و راهکارهای توسعه آن

- بهبود بهره وری )کارایی و اثربخشی( فرایندهای صندوق بیمه کشاورزی.

  راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع توسعه بیمه کشاورزی
و  راهبردی  محصوالت  به  سوی  کشاورزی  بیمه  یارانه های  هدفمندسازی   -1

محصوالت  در  بیمه  کردن  )فراگیر  کشاورزی  بخش  سیاستهای  با  مطابق 

راهبردی(.

2- ورود بخش خصوصی )بیمه های تجاری( در فرایندهای بیمه کشاورزی و 

برقراری حمایت الزم از راه پوشش اتکایی به وسیله صندوق بیمه، با توجه به 

ظرفیتهای اجرایی در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و پیشنهادهای 

آیین نامه اجرایی مربوط. ارائه شده از سوی صندوق در 

3- بهرهگیری از ظرفیت ماده )31( اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی، مبنی 

کمکها و خدمات دولت به بیمهگذاران  ارائه  اولویت  از راه  بر توسعه بیمه 

کشاورزی )افزایش ضریب نفوذ(.

4- بهره گیری از ظرفیت بند )3( ماده )6( فصل دوم اساسنامه صندوق، در 

زمینه بررسی و مطالعه طرحهای کاهش دهنده خسارت در بیمه کشاورزی 

)ساختار مدیریت ریسک(.

5- افزایش سرمایه صندوق بیمه کشاورزی، به منظور ارتقای توانگری مالی 

آن )افزایش ضریب نفوذ(.

  نتیجه گیری و جمعبندی
از  ضابطه مند  و  اصولی  حمایت  در  کشاورزی  بیمه  نقش  و  اهمیت 

آسیبها و تهدیدهای قهری و طبیعی  برابر  کشاورزی در  تولیدکنندگان بخش 

بخش کشاورزی در ده سال اخیر، بیش از پیش، مورد توجه قرار گرفته است و 

بسترهای قانونی ایجادشده در افزایش منابع اعتباری بیمه کشاورزی و ضرورت 

آن تا رسیدن به سطح پوشش صددرصد )استناد به بند 7 ماده 61  فراگیرشدن 

ایجادشده  از سویی، ظرفیتهای  ادعاست.  این  گواهی بر  احکام دائمی(  قانون 

برای تحقق یافتن هدفها و برنامه های پپیش بینی شده در راستای تکالیف قانونی، 

از جمله: طراحی روشهای نوین بیمه ای و بهره گیری از فناوریهای نوین در زمینه 

شیوه های  از  استفاده  و  بیمه ای  عملیات  اجرای  در  دقت  و  سرعت  افزایش 

کشاورزی در  گسترش )اشاعه( فرهنگ بیمه، تجربه های بخش  مؤثرِ ترویج و 

کاربردی و  کارگزاری ها، توسعه طرحهای پژوهشی و  این زمینه، توسعه شبکه 

به کارگیری نتایج مطالعات و تجربه های جهانی در بهبود و اصالح روشهای اجرایی 

و در نهایت، افزایش تعامالت با سازمانها و دستگاه های متولی، تشکلها و صنوف 

آنها در راستای  مختلِف بخش کشاورزی و همکاری های مؤثر و بیش از پیش 

افزایش  کشاورزی، زمینه های تثبیت و نهادینه شدن و  پیشبرد هدفهای بیمه 

ضریب نفوذ بیمه کشاورزی را در جامعه بهره برداران، فراهم کرده است.

از نظر  کشاورزی،  به ماهیت متفاوِت ریسک های بخش  با توجه  از سویی، 

انتظار  کافی،  منابع  تأمین  محدودیتهای  دیگرسو،  از  و  تواتر  و  تنوع  شدت، 

شود،  بیشتر  بیمه گذار  افراد  تعداد  بزرگ، هرچه  اعداد  قانون  پایه  بر  می رود؛ 

توانایی  مجموع،  در  که  شود  برقرار  مصارف،  و  منابع  میان  بیشتری  تعادل 

صندوق را برای پرداخت خسارتها نیز، افزایش خواهد داد. با این همه، به دلیل 

تنوع خطرهای تهدیدکننده تولید محصوالت کشاورزی و از سویی، پراکندگی زیاد 

بر  با تکیه  تنها  کشاورزی،  امکان توسعه بیمه  تولیدی،  جغرافیایی عرصه های 

اندک و محدود بوده و در شرایط بحرانی و تأثیرگذار با توجه به  منابع دولتی، 

سطح پایین و متنوع نبودِن پوششهای بیمه ای، قدرت اثربخشی و بهره برداری از 

این سازوکار )بیمه( نیز، کاهش یافته است که به تدریج می تواند، به دلسردی و 

بی اعتمادی کشاورزان و دامداران بینجامد.

سهم  افزایش  راه  از  بیمه ای  پوششهای  توسعه  می رسد،  به نظر  بنابراین 

از حوادث پیش بینی نشده  اقدامهای بیمه در جبران خسارتهای برامده  اعتبار 

)غیرمترقبه( نسبت به کمکهای دولتی بالعوض ساالنه و فراهم سازی بسترهای 

الزم برای افزایش ضریب نفوذ سازوکارهای بیمه ای )ازجمله بیمه های فراگیر(، از 

اهمیت زیادی برخوردار  باشد.

  منابع:
1. اهداف و سیاستهای اجرایی بیمه کشاورزی، مصوب هیئت مدیره صندوق 

بیمه کشاورزی در سال 1399.

2. برنامه پنجساله ششم توسعه کشور.

3. قانون اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی.

4. قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی.

اداره کل توسعه خدمات بیمه ای در نخستین  از سوی  ارائه شده  گزارش   .5

جلسه شورای هماهنگی بیمه کشاورزی.

6. گزارشهای اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات صندوق بیمه کشاورزی.
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هفدهم/ شماره 65 و 66 پیاپی

اثر تغییر اقلیم بر بیمه کشاورزی
 با تأکید بر بیمه های شاخص و معرفی روش نوین بیمه شاخص ریسک

عباسعربمازار*،سعیدکیقبادیثانی**

بازنگریوتکمیل:حسینرسولاف

  چکیده
کشاورزی،  بیمه  بویژه  بیمه،  صنعت  متخصصان  مهم  وظایف  از  یکی 

شناسایی و شناساندن میزان کّمی و کیفی ریسک برامده از مخاطره های تغییر 

اقلیم به منظور نهادسازی، طراحی محصول و تعیین کّمی و کیفی خسارتهای 

اقلیم، تغییر در فناوری  آن است. ماهیت تدریجی بودِن تغییرات  از  پدیدآمده 

تولید و تغییر در ذائقه مصرف  کننده، همگی واقعیت هایی هستند که الزم است 

آنها صورت پذیرد. بیشتر  هرگونه سیاستگذاری و طراحی ابزار نوین، با توجه به 

چالشهای  و  مشکلها  تأثیر  زیرِ  کشاورزی،  محصوالت  بیمه  سنتی  طرحهای 

ارزیابی  که در نهایت، به افزایش هزینه  مربوط به اطالعات نامتقارن قرار دارند 

بیمه  مانند  بیمه های  شاخص،  از سویی  می  انجامد.  نرخ حق بیمه  و  خسارت 

آب وهوایی، محصول بیمه ای به  شاخص عملکرد منطقه و یا بیمه شاخصهای 

 نسبت جدیدی برای حمایت از کشاورزان در برابر خسارتهای برگرفته از تغییرهای 

اقلیم است که البته با محدودیتهایی از جمله ناآشنایی کشاورزان با شاخصهای 

هواشناسی  ایستگاه  های  نامناسب  پراکندگی  یا  و  بودن  ناکافی  آب وهوایی، 

بیمه  ها  این  قیمت  به  نسبت  نااطمینانی   و  اقلیمی  داده های  جمع  آوری  برای 

روبه روست. در این میان، »بیمه شاخص ریسک«، ابزار نوینی است که در این 

مقاله، از سوی نگارندگان، پیشنهاد می  شود و در آن از روش داده کاوی و یادگیری 

کالن )حجیم( مربوط به تسهیالت پرداختی به  ماشین برای پردازش داده های 

فعالیتهای بخش کشاورزی و همچنین، داده های مربوط به کیفیت بازپرداخت 

تسهیالت، بهره گیری شده است. این اطالعات هنگامی که در مقیاسهای کالن 

آثار فردی تسهیالت گیرندگان و مجریان  )حجیم(، مورد پردازش قرار می  گیرند؛ 

طرحها را در چگونگی بازپرداخت تسهیالت، به حداقل می رسانند و دانش درخوِر 

اتکایی از اثر محل و زمان انجام فعالیت در کیفیت بازپرداخت، پدید می آورند. از 

همین رو می  توان ریسک فعالیتهای گوناگون بخش کشاورزی را در هر منطقه، 

آن را در بیمه محصوالت کشاورزی به کار گرفت. استفاده از این  محاسبه کرد و 

روش در مقیاس کالن، توزیع عادالنه  تری از حق بیمه و خسارت پرداختی میان 

بیمه گر و بیمه گذار، ارائه می  دهد.

کلیدواژه ها: 
اقلیم، بیمه  های شاخص، بیمه شاخص  کشاورزی، تغییر  بیمه محصوالت 

ریسک.

  مقدمه
کاربری  تغییر  و  جنگلها  تخریب  فسیلی،  سوختهای  مصرف  افزایش 

زمینهای طبیعی، موجب افزایش گازهای گلخانه ای و تغییر در تعادل پرتوهای 

کره زمین شده  اقلیم  گرمایش جّوی و تغییر  )تشعشعات( جّوی و همچنین 

و  اقتصادی  )اکولوژیکی(،  بومشناختی  سامانه های  و  انسان  سالمت  است. 

اجتماعی که برای رسیدن به توسعه پایدار، حیاتی هستند؛ در برابر تغییر اقلیم، 

ظرفیت های  سبب  به  درحال توسعه،  کشورهای  میان،  این  در  آسیب پذیرند. 

برای  این وضعیت  و  آسیب پذیرترند  اقلیم،  تغییر  با   در جهت سازگاری  کمتر 

کشورهای فقیرتر، ناگوارتر )وخیم تر( است. از این رو، انتقال مدیریت بحران به 

آثار سوء( خشکسالی،   مدیریت ریسک، برای به حداقل رساندن پیامدهای زیانبار )

اثرهای  کاهش  دربردارنده:  نیز،  از سویی، مدیریت ریسک  است.  اجتناب ناپذیر 

آمادگی برای رویارویی یا مقابله، پیشبینی و پیش آگاهی قبل از  بالهای طبیعی، 

وقوع بالهای طبیعی است و به طور مستمر )و نه فقط در شرایط خشکسالی( 

تهدید  مهمترین  طبیعی،  مخاطره های  به  مربوط  خسارتهای  می گیرد.  انجام 

از تغییر  بیمه به شمار می رود و درک تهدیدهای برخاسته  پیِش روی صنعت 

به منظور  این مخاطره ها،  از  برگرفته  کیفی ریسک  کمی و  اقلیم و شناسایی 

آگاهی  است.  برخوردار  اهمیت فراوانی  از  پدیدآمده،  تعیین میزان خسارتهای 

بر  اقلیم  تغییر  محتمل  تأثیرهای  و  طبیعی  مخاطره های  گذشته  شرایط  از 

گام برای صنعت بیمه، بویژه بیمه  این مخاطره ها نیز، نخستین و مهمترین 

از  برخاسته  تهدیدهای  به  نسبت  بهتر  درک  و  شناخت  راستای  در  کشاورزی، 

تغییر اقلیم است. ریسک های برگرفته از تغییر اقلیم، می  تواند به ایجاد شاخه 

گوناگون  با زیرشاخه های  اقلیم  از تغییر  برامده  از بیمه مخاطره های  جدیدی 

بینجامد.

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش
آن: تغییر اقلیم و اهمیت 

آن منطقه است. تغییر  اقلیم یک منطقه، میانگین شرایط جوی درازمدت 

مورد  الگوهای  در  مشخص  تغییر  هرگونه  به معنای  آب وهوا،  تغییر  یا  اقلیم 

که در درازمدت در یک منطقه  آب وهوایی است  انتظار برای وضعیت میانگین 

خاص یا برای کل اقلیم جهان، رخ می دهد.

از مسائل مهم  آن، یکی  از  اثرهای برخاسته  اقلیم و  امروزه موضوع تغییر 

مورد  سیاسی،  و  اقتصادی  اجتماعی،  مختلف  دیدگاه های  از  و  است  جهانی 

بررسی قرار می  گیرد. اقلیم شناسان با استفاده از نتایج داده های هواشناسی، 

قرار می دهند. مجموعه  را مورد مطالعه  زیستی  و  شرایط محیط جغرافیایی 

اقلیم شناسی، سامانه  از نظر  از نظر هواشناسی و چه  پدیده های جوی، چه 

عناصر  می  کند.  مشخص  را  منطقه ای  و  اقلیمی  شرایط  که  دارد  پیچیده ای 

هواُکره(،  یا  هواسپهر  یا  )اتمسفر  زمین  جّو  دربردارنده:  نیز،  اقلیم  سامانه 

* دکتری اقتصاد، دانشیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی
** دکتری اقتصاد، مدیر گروه تحقیقات اقتصادی مرکز پژوهشهای کاربردی بانک کشاورزی                                                                       
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رهـاورد دانـش و پژوهـش )مقـاله های علـمی(

اثر تغییر اقلیم بر بیمه کشاورزی با تأکید بر بیمه های شاخص ...

آب سپهر، بیوسفر )زیست سپهر یا زیست ُکره( ازجمله زیست ُکره  هیدروسفر یا 

دریایی، زیست ُکره زمینی، یخ ُکره و سطح زمین است. اتمسفر یا هواسپهر )جّو( 

دربرگیرنده هوای پیرامون کره زمین بوده که از گازهای مختلفی پر شده است. 

گاز دی اکسید کربن، تأثیر  آنها،  گازها، گازهای گلخانه ای و در رأس  در میان این 

Cryo-( کریوسفر  یا  یخ ُکره  دارد.   )Atmosphere اتمسفر  دمای  بر  )عمده ای 

sphere( هم، دربرگیرنده یخهای موجود در کره زمین است که نقش مهمی در 
بازتابش یا انعکاس امواج رسیده به سطح زمین دارد. بیوسفر یا زیست سپهر 

به شمار می رود.  کربن  دی اکسید  گاز  تولید و مصرف  اصلی  از منابع  یکی  نیز، 

اقیانوس ها  آب سپهر هم، دربردارنده دریاها، دریاچه ها، رودها و  هیدروسفر یا 

کربن، دارای نقش ویژه ای است. تمامی این  که در میزان جذب دی اکسید  بوده 

کره زمین برای  گرمای  با یکدیگر، سبب متعادل نگهداشتن  عوامل در تعامل 

آن می شوند. ادامه حیات موجودات 

مطالعه تأثیرهای تغییر آب وهوا بر آسیب پذیری جوامع انسانی و سامانه های 

طبیعی و توانایی آنها در سازگاری با این خطرها، یکی از زمینه های جدید پژوهشی 

است که با زمینه هایی همچون اقلیم شناسی، منابع طبیعی، مدیریت بحران، 

سالمت، جامعه شناسی، علوم سیاسی و علوم اقتصادی، رابطه تنگاتنگی دارد. 

تغییر در میانگین پارامترهایی همچون بارندگی، درجه حرارت، سرعت باد، سطح 

آن، خاستگاه )منشأ( مخاطره های اقلیم است که موجب رخ دادِن  آبها و مانند 

متغیرهای  درازمدت  تغییرات  شدید،  بارندگی های  توفان،  سیل،  خشکسالی، 

اقلیمی و تغییر رژیمهای اقلیمی می شود.

کاربری  تغییر  دارند.  نقش  اقلیمی  تغییرهای  رخ دادِن  در  بسیاری  عوامل 

کشاورزی،  زمینهای طبیعی، جنگل زدایی، توسعه شهرنشینی، رشد صنعت و 

مصرف  با  به نوعی  در همگی،  که  آن  مانند  و  سامانه های حمل ونقل  توسعه 

کربن  دی اکسید  گاز  میزان  تا  می شوند  سبب  روبه روییم؛  فسیلی،  سوختهای 

گلخانه ای نیز،  گازهای  افزایش  افزایش یابد.  گلخانه ای در جو،  گازهای  و دیگر 

افزایش میانگین دما و ذوب شدن یخچالها را به همراه دارد. تمامی این عوامل 

نیز در کنار هم، به تغییر در الگوی بارش و میزان ابر، تغییر در چرخه اقیانوسی، 

تغییر در چرخه اقلیمی و در نهایت، تغییرات ناگهانی اقلیمی می  انجامد.

در همین راستا، یکی از وظایف مهم متخصصان صنعت بیمه، بویژه بیمه 

کشاورزی، شناسایی و شناساندن میزان کّمی و کیفی ریسک های برامده از این 

کّمی و  آینده، به منظور تصمیم سازی و تصمیم گیری و تعیین  مخاطره ها در 

آن است. صنعت بیمه با تمرکز و برنامه ریزی برای  کیفی خسارتهای پدیدآمده از 

رویارویی )مواجهه( با اثرهای مستقیم و غیرمستقیم تغییر اقلیم، می تواند از 

آینده بکاهد و با ایجاد یک هم افزایی دوسویه و با حمایت از  آسیبها و زیانهای 

گلخانه ای،  گازهای  کاهش مصرف  شیوه های سازگاری و تاب آوری و همچنین، 

نسبت به کاهش سرعت تغییر اقلیم، مؤثر باشد.

تغییر اقلیم در ایران و جهان:
 Extreme( کرانه ای  یا  حّدی  رویدادهای  یا  پدیده ها  بر  اقلیم  تغییر  تأثیر 

است.  اقلیمی  متخصصان  توافق  مورد  که  است  مواردی  ازجمله   ،)Events
بدین مفهوم که تغییر اقلیم، سبب افزایش مقادیر بیشینه و کمینه اقلیمی 

این  پیامدهای  مهمترین  از  یکی  می شود.  یخبندانها(  و  گرمایی  )موجهای 

وضعیت، افزایش وقوع مخاطره های طبیعی همچون خشکسالی و سیل است.

گردش جّو در شرایط  از خروجی های مدل های عمومی  به دست آمده  نتایج 

کره زمین، بین 1/5 تا 4 درجه  که درجه حرارت  آن است  آینده، نمایانگر  اقلیم 

گلخانه ای  گازهای  میزان  ماندن  ثابت  شرط  به  نیز،  این  )که  می یابد  افزایش 

تأکید بر  )با  گرمایش زمین، میزان بارشها  این  ازای  است(. در  کنونی  با تراکم 

مناطق کم بارش( کاهش می یابد که در نهایت، به افزایش شدت خشکسالی ها 

می  انجامد. برای مثال، هیئت بین  المللی تغییر اقلیم، پیشبینی کرده است که 

قاره اروپا، تا پایان سده 21 میالدی، شاهد افزایش شدت، دوام و گسترش مکانی 

خشکسالی ها، بویژه در حوضه مدیترانه خواهد بود. خشکسالی ها، به شدت تابع 

شرایط جغرافیایی مکان وقوع هستند؛ به گونه ای که با شدت گرفتن تغییر اقلیم، 

از مقدار بارش مناطق خشک و نیمه خشک کره زمین کاسته می شود و با توجه 

آب، این بارش در مکان دیگری، ریزش می کند. خشکسالی های  به چرخه بسته 

نیمه خشک جهان )عرضهای میانی جغرافیایی(،  شدیدتر در مناطق خشک و 

در نهایت، به پدیده هایی همچون مهاجرت و دیگر پیامدهای ناگوار اجتماعی و 

اقتصادی خواهد انجامید.

در این میان، کشورمان، با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه و سامانه های 

خطر  دسترِس  در  همواره  می دهند؛  قرار  تأثیر  زیر  را  آن  که  سینوپتیکی 

اثرهای مستقیم و غیرمستقیم  از همین رو به دلیل  خشکسالی بوده است. 

دیگر  و  انرژی  اقتصاد،  کشاورزی،  صنعت،  مختلف  بخشهای  بر  خشکسالی 

آن به منظور برنامه  ریزی و همچنین، مدیریت اثرهای  بخشها، ارزیابی و پیشبینی 
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آن، ضروری است. برای دستیابی به این هدف نیز، می باید داده های اقلیمی برای 

گردش  از مدلهای  استفاده  کار، با  این  که  آینده، شبیه سازی شوند  دوره  های 

عمومی جّو یا AGCM 1 صورت می گیرد. سرانجام نیز، با استفاده از شاخصهای 

مختلف خشکسالی، نقشه های شدت خشکسالی برای مناطق مختلف کشور 

استخراج می  شود. این پیشبینی، هم برای بسیاری از مناطق کشور به صورت 

گرفته  انجام  کشور، در چند مطالعه جامع،  کل  آن، برای  افزون بر  موردی، و 

است. براوردهای به دست آمده از خروجیهای مدلهای پیشبینی خشکسالی نیز، 

می سازد.  نمایان  آینده  دهه های  در  را  مخاطره ها  این  مدت  و  شدت  افزایش 

هرچند باید به مقوله نبوِد قطعیت در این نقشه ها نیز توجه کرد.

سال  تا  که  است  آن  نمایانگر  ایران،  در  خشکسالی  شدت های  پیشبینی 

شرق،  جنوب  و  شرق  شمال  مرکز،  غرب،  شمال  منطقه های  میالدی،   2025

شدت  نیز،   2032 سال  برای  بود.  خواهند  خشکسالی  شدت  بیشترین  دارای 

خشکسالی ها به تقریب برای کل ایران و با تأکید بر جنوب غرب و غرب و همچنین 

جنوب شرق و شرق، در حد باال، محاسبه شده است.

بر این اساس، در سال 2034 میالدی، بیشتر مناطق کشور، به جز منطقه 

بود.  برخوردار خواهند  باالیی  شدت خشکسالی  از  غرب،  و جنوب  مرکز  پایین 

این شدت برای برخی مناطق در شرق، شمال شرق، جنوب شرق و غرب هم، 

بسیار شدید خواهد بود. پیشبینی وضعیت افزایش دمای کشور برای سال 2090 

که مطابق  نیز، حداقل 1 درجه و حداکثر 5 درجه سلسیوس را نشان می دهد 

انتظار خشکسالی های شدیدتری  در  نقشه های پیشبینی خشکسالی می باید 

اثرهای  جهان،  کشورهای  بیشتر  با  مقایسه  در  باشیم.  موجود  شرایط  از 

ارزیابی می  شود؛ زیرا به دلیل وضعیت نامطلوب  ایران، شدیدتر  خشکسالی بر 

در  است.  امکانپذیر  به سختی  آب،  جایگزین  منابع  تأمین  کشور،  آب  منابع 

اقتصادی و  آثار غیرمستقیم خشکسالی، تأثیر نامطلوبی بر وضعیت  نتیجه، 

زیست محیطی کشور خواهد گذاشت.

 همان گونه که پیشتر گفته شد؛ مهاجرت های شدید و بیکاری های برامده از 

آن و در نتیجه، افزایش بزهکاری های بیشتر، از نتایج غیرمستقیم خشکسالی های 

آینده خواهد بود. هرچند در سالهای اخیر نیز، این فرایند در کشور رخ داده و 

آغاز  مهاجرت ها از مناطق مرکزی و جنوبی کشور به سوی استان های شمالی، 

شده است)3(.

بیمه و کشاورزی:
کشاورزان  و  است  ریسک  با  همراه  فعالیتی  کشاورزی،  می دانید،  چنانکه 

و همچنین،  بیماریها  آفتها،  آب وهوا،  جمله  از  ریسک ها،  از  مختلفی  انواع  با 

ریسک های مرتبط با بازار و مواد اولیه، روبه رو هستند. ریسک های نظام مند یا 

سیستماتیک، بزرگترین و مهمترین ریسک های کشاورزی به شمار می آیند )9(. 

کشاورزی  از تولیدات  از ریسک ها می تواند بر درامد برگرفته  گسترده ای  دامنه 

تأثیر بگذارد که در این میان، ریسک تولید، قیمت یا بازار، ریسک مالی و ریسک 

این  از  اهمیت هر یک  آنها به شمار می آیند. نقش و  از مهمترین  انسانی نیز، 

منابع ریسک در هر منطقه نیز، با توجه به شرایط زمانی و مکانی و سیاستهای 

رایج ترین  از  تولید،  و  قیمت  ریسک  دو  این،  وجود  با  است.  متفاوت  دولت، 

ریسک ها قلمداد می شوند )4(.

تغییرپذیری در میزان عملکرد محصول  یا عملکرد،  تولید  از ریسک  منظور 

البته  است.  آب وهوایی  شرایط  در  تغییر  از  برگرفته  عمده،  به طور  که  است 

تغییرپذیری میزان عملکرد برای یک محصول در مناطق مختلف هم، متفاوت 

آب وهوا و روش تولید، بستگی دارد. است و به نوع خاک، 

کسب وکار و تولید  اجتناب ناپذیر، ولی مدیریت شدنی در  ریسک، یک عنصر 

کشاورزی است. از همین رو، بیمه محصوالت کشاورزی، در اصل سازوکاری برای 

از راه مشارکت تولیدکنندگان در پذیرش  که  مشارکت در پذیرش ریسک است 

و  می کند  جلوگیری  تولیدکننده،  دیدِن  زیان  از  خطر،  روی دادن  هنگام  ریسک 

از  ابزاری هزینه  بر است و  این همه، بیمه،  یا درامد وی را به ثبات می رساند. با 

آنها به گونه ای  که از یک سو،  همین رو، طراحی الگوهای بیمه ای جدید و ارائه 

اجرایی  از دیگرسو، هزینه های  کند و  این بخش را تثبیت  درامد تولیدکنندگان 

بیمه را بکاهد؛ از مهمترین مسائل پژوهشگران در حوزه مدیریت ریسک و بیمه 

کشاورزی است.

برنامه  های بیمه، با توجه به سطوح حمایت دولت و نوع خطرهای زیرپوشش، 

کاشت محصوالت و شرایط رشد نیز، در کشورهای مختلف، متفاوت  تنوع در 

دولت،  حمایت  از  برخوردار  بیمه اِی  طرحهای  کشورها،  بعضی  در  است. 

در  می دهند؛  قرار  زیرپوشش  خطرها،  همه  برابر  در  را  کشاورزی  محصوالت 

صورتی که به طور معمول، بیمه گرهای خصوصی، تعداد محدودی از محصوالت 

را در برابر خطرهایی مشخص، بیمه می کنند.

محصوالت،  که  زمان  هر  کشاورزی،  محصوالت  بیمه  سنتی  طرحهای  در 

چندخطره  بیمه  )مانند  تگرگ  و  یخبندان  خشکسالی،  مانند  عواملی  اثر  بر 

آسیب ببیند؛ غرامت به کشاورزان پرداخت می شود. از  محصوالت کشاورزی(2 

کشاورزی، زیرِ تأثیر مشکلها  که بیشتر طرحهای سنتی بیمه محصوالت  آنجا 

به  نهایت،  نیز، در  نامتقارن3 قرار دارند و چنین مواردی  اطالعات  و چالشهای 

افزایش نرخ حق بیمه و انجام ارزیابی های دقیقتر خسارت برای اطمینان یافتن از 

زیرِ کنترل بودِن برنامه ها می  انجامد؛ بنابراین بیمه گر به منظور ارزیابی بخشی از 

خسارت، متحمل هزینه های هنگفتی می  شود4.

آب وهوایی: بیمه محصوالت کشاورزی مبتنی بر شاخصهای 
آب وهوایی5، یک محصول  کشاورزی براساس شاخصهای  بیمه محصوالت 

از تولیدکننده، در برابر خسارتهای برامده  بیمه ای به نسبت جدید برای حمایت 

از تغییرهای اقلیم است. از سویی، یک نظام )سیستم( بیمه ای مناسب، باید 

ویژگیهایی به شرح زیر داشته باشد:

1- در دسترس تمام قشرهای جامعه از جمله قشر کم برخوردار جامعه باشد.

2- امکان اجرا با اطالعات محدود را داشته باشد.

3- امکان اجرا از سوی بخش خصوصی و بدون حمایت دولت را داشته باشد.

4- امکان اجتناب از مخاطره های اخالقی و انتخاب نامساعد را داشته باشد.
در این راستا، طرحهای بیمه ای شاخص، مانند بیمه شاخص عملکرد منطقه6 

1- Atmospheric General Circulations Models
2- Multi-risk Crop Insurance
3- Asymmetry Information
4- OECD,2001

5- Weather- Based Crop Insuance Scheme (WBCIS)
6- Area-based Crop Yield Insurance
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رهـاورد دانـش و پژوهـش )مقـاله های علـمی(

اثر تغییر اقلیم بر بیمه کشاورزی با تأکید بر بیمه های شاخص ...

آب وهوایی(  آب وهوایی )بارش، دما و یا دیگر شاخصهای  و یا بیمه شاخصهای 

همگی موارد پیشگفته را پوشش می دهند. خصوصیتهای ویژه و جذاب بیمه 

آب وهوایی منطقه نیز، به این شرح است: شاخص 

آنجا که بیمه گذاران در یک منطقه، به ازای هر قرارداد در واحد استاندارد  1- از 

غرامت  خسارت،  وقوع  صورت  در  و  پرداخت  یکسانی،  حق بیمه   ،7)SUC(

بیمه شدگان،  از  یک  پرداختی هر  میزان  بنابراین  دریافت می  کنند؛  یکسانی، 

آنهاست. متناسب با سطح ریسک گریزی 

نه  می گیرد،  صورت  شاخصها  براساس  خسارت،  پرداخت  که  آنجا  از   -2

کشاورزان حداکثر تالش خود  نتیجه،  کشاورز؛ در  براساس عملکرد واقعی 

را برای بقای محصول خود انجام می  دهند. از این رو، تکیه بر عوامل خارج از 

کنترل کشاورزان، مشکلهای مخاطره ها اخالقی و انتخاب نامناسب را کاهش 

می دهد.

3- به دلیل نبوِد قراردادهای انفرادی برای هر کشاورز، نیاز نداشتن به انجام 

خسارت  ارزیابی  به  نداشتن  نیاز  و همچنین،  مزرعه  به  مزرعه  بازرسی های 

به شکل  نیز،  بیمه  نوع  این  اجرایی  بیمه گذاران، هزینه های  از  یک  برای هر 

چشمگیری، کاهش می یابد.

4- این نوع بیمه، به آسانی از سوی بخش خصوصی، اجراشدنی است. )8(.

شاخصهای  بر  مبتنی  کشاورزی  محصوالت  بیمه   ،1999 سال  اوایل  از 

گسترده ای به عنوان یک راه حل جایگزین برای توسعه بیمه  آب وهوایی، به طور 

است. در سال 2002 نیز، حمایت  گرفته  کشاورزی، مورد بحث قرار  محصوالت 

آغاز شد. گروه مدیریت ریسک کاالیی بانک جهانی8 نیز، اقدام  مالی از این ایده، 

آب وهوا برای کشاورزان به منظور مدیریت ریسک قیمت  به اجرای بیمه شاخص 

در بازارهای کاالیی کرد.

کشور هندوستان و در  آب وهوا نیز در   نخستین فعالیت مدیریت ریسک 

آب وهوا به شمار می رود.  ژوئن 2003 اجرا شد که نخستین پروژه بیمه شاخص 

اکراین،  کشورهای مختلفی مانند:  از سال 2003 به بعد، طرحهای بسیاری در 

در  اجرا  به  آمریکای مرکزی  کشور  تایلند و چند  تانزانیا،  کنیا،  اتیوپی، ماالوی، 

آمد. رشد بازار این خدمت بیمه ای در هندوستان نشان داد که مدیریت ریسک 

ابزارهای  از  استفاده  با  کشورهای در حال توسعه،  کشاورزان در  برای  آب وهوا 

بیمه ای، امکانپذیر است )بریال و سیروکا، 2007(9.

با این همه، طرحهای بیمه ای محصوالت کشاورزی مبتنی بر شاخص آب وهوا، 

همچنان روش جدیدی در بیمه محصوالت کشاورزی برشمرده می شود. گفتنی 

با   باالیی  همبستگی  که  هستند  شاخصهایی  آب وهوایی،  شاخصهای  است، 

عملکرد محصول دارند. در بیشتر مواقع نیز، از شاخص بارش و دما استفاده 

آب وهوایی به جای یک  می شود؛ اگرچه گاهی الزم می شود که چندین شاخص 

شاخص به کار رود )5(.

بیمه شاخص، دارای آستانه و حد است؛ بدین معنی که محدوده ای مشخص 

بیمه،  آستانه  این محدوده، صورت می پذیرد.  در  پرداخت خسارت  و  می شود 

آغاز می شود و  آغاز پرداخت را مشخص می کند. از این نقطه، پرداخت ها  نقطه 

آن نزدیک می شویم، مبلغ خسارت هم افزایش می یابد. نمودار  هر چه به حد 

آن، محور  شماره یک، ساختار پرداخت را در یک قرارداد فرضی، نشان داده که در 

بیمه گر  تعهد  نمایانگر  عمودی،  محور  و  آب وهوایی  شاخص  نشانگر  افقی، 

آب وهواست. به طور مثال، برای هر  است. نرخ پرداخت نیز، متناسب با شاخص 

آستانه و نقطه حد، مقدار برابری برای جبران  میلی متر کاهش بارش، بین نقطه 

آستانه برسد؛  خسارت، در نظر گرفته شده است. وقتی میزان کاهش به نقطه 

نمی پذیرد؛  بیمه  گذار صورت  به  واردشده  واقعی  زیان  براساس  پرداخت  مقدار 

مبلغ  و  آستانه  تعیین شده  میزان  بر حسب  و  مقدار شاخص  براساس  بلکه 

تعهد خریداری شده، محاسبه می شود. بنابراین ممکن است پرداخت غرامت هم، 

کمتر یا بیشتر از مقدار زیان واردشده به بیمه گذار، صورت گیرد )7(.

آب و هوایی شاخص 

تعهد بیمه گر

حدآستانه

آب وهوا نمودار شماره 1: ساختار پرداخت بیمه شاخص 

در طرحهای سنتی بیمه محصوالت کشاورزی، هر زمان که محصوالت بر اثر 

عواملی مانند خشکسالی، یخبندان، تگرگ و دیگر موارد )مانند بیمه چند خطره 

می شود.  پرداخت  کشاورزان  به  غرامت  ببینند؛  آسیب  کشاورزی(  محصوالت 

بیشتر روشهای سنتی بیمه محصوالت کشاورزی، با مشکل اطالعات نامتقارن 

محصولشان،  واقعی  عملکرد  درباره  کشاورزان  اطالعات  زیرا  هستند؛  روبه رو 

ارزیابی های دقیق خسارت،  انجام  از سویی،  از بیمه  گران است.  همیشه بیشتر 

آن، نرخ حق بیمه را باال می برد. هزینه بیمه  گر و به دنبال 

آب وهوایی، این کاستی ها  این در حالی است که بیمه مبتنی بر شاخصهای 

را ندارد؛ زیرا طرح بیمه، مبتنی بر یک شاخِص درخور اعتماد و شناسایی شدنی 

به طور مستقل است. همچنین شرکتهای بیمه می  توانند، بخشی از ریسک خود 

را به بازارهای بین المللی انتقال دهند و از بیمه های اتکایی، استفاده کنند )6(.

بوکوِشوا 10 در سال 2004، اقدام به مقایسه چهار نوِع معروف بیمه کشاورزی 

در اقتصادهای کشورهای در حال توسعه، دربرگیرنده: بیمه عملکرد چندخطره، 

بیمه درامد ناخالص مزرعه، بیمه عملکرد منطقه و بیمه شاخصهای آب وهوایی، 

کرده است. معیارهای مورد استفاده وی نیز، دربردارنده: توانایی اجراپذیر کردن 

بهره  وری،  بر  احتمالی  اثرهای  بیمه،  شرکت  و  کشاورز  در  انگیزه  وجود  بیمه، 

اجرا پذیر بودن و توان مالی است. یافته های پژوهش پیشگفته، نشان می دهد، 

محصول  عملکرد  بیمه  و  آب وهوایی  شاخص  )بیمه  شاخص محور  بیمه  های 

منطقه( در مقایسه با دو نوع دیگر بیمه، از مزیتهای بیشتری برخوردار بوده -

که  آنجا  از  کاهش اطالعات نامتقارن می شوند و  این نوع بیمه ها موجب  اند. 

7- Standard Unit Contract
8- World Bank’s Commodity Risk Management Group (CRMG)
9- Bryla & Syroka, 2007
10- Bokusheva. R (2004)
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است؛  بیمه  انواع  دیگر  از  کمتر  آنها،  در  ارزیابی خسارت  و  اجرایی  هزینه  های 

کشاورزان در زمینه خرید بیمه و برای شرکتهای بیمه به منظور  انگیزه را برای 

ارائه بیمه، افزایش می دهند. افزون بر این، با کاهش هزینه های اجرایی و کاهش 

اداری نیز،  امکان رانت و فساد  این نوع بیمه ها،  دیوانساالری یا بوروکراسی در 

کاهش می یابد.

کشاورزی  از محدودیتهای مهم بیمه شاخص، بویژه بیمه محصوالت  یکی 

آب وهوایی، »ریسک پایه«11 است. به عنوان مثال، اگر یک  مبتنی بر شاخصهای 

از دست  اثر خشکسالی  کشاورز با بیمه شاخص بارندگی، محصول خود را بر 

بدهد؛ ولی ایستگاه هواشناسی منطقه، میزان بارندگی مناسبی را نشان دهد؛ 

غرامتی به کشاورز پرداخت نمی  شود. این در حالی است که از دیگرسو امکان 

دارد، کشاورزی خسارتی ندیده باشد؛ ولی غرامت دریافت کند. )6(.

اگرچه بیمه شاخصهای آب وهوایی، مزیتهایی نسبت به بیمه های سنتی دارد؛ 

از  گوناگونی  از چنین بیمه هایی وجود دارد. عوامل  کوچکی  ولی هم اینک بازار 

جمله آشنا نبودن کشاورزان با شاخصهای آب وهوایی، ناکافی بودن ایستگاه  های 

این  نامناسب مکانی  پراکندگی  اقلیمی،  داده های  هواشناسی جمع  آوری کننده 

ایستگاه  ها، نااطمینانی  ها نسبت به قیمت این بیمه ها، ناسازگاری در روشهای 

قیمت گذاری  در  مناسب  کارایی نداشتن  به  که  آب وهوایی  شاخصهای  ارزیابی 

محصوالت بیمه ای می  انجامد و مواردی از این دست، محدودیتهایی در توسعه 

این محصوالت بیمه ای، ایجاد کرده اند.

  بیمه شاخص ریسک، یک روش نوین12
کیفی ریسک های  کمی و  گفته شد، شناسایی و شناساندن میزان  چنانکه 

نهادسازی، طراحی محصول  به منظور  اقلیم  تغییر  از مخاطره های  برخاسته 

بیمه،  صنعت  متخصصان  مهم  وظایف  از  کیفی خسارتها،  و  کمی  تعیین  و 

ابزار  طراحی  و  سیاستگذاری  نهادسازی،  هرگونه  است.  کشاورزی  بیمه  بویژه 

به  باشد.  موضوع  تحول  درحال  محیط  چارچوب  در  باید  بیمه ای،  محصول  و 

اقلیم، تغییر در فناوری تولید و تغییر در ذائقه  نظر می رسد، تغییر تدریجی 

تغییرهای  آینده  از  ما  بر درک  که  مصرف کننده، همگی واقعیت هایی13 هستند 

اقلیم، پدیده ای  آن، سایه می  افکنند. تغییر  از  اقلیمی و مخاطره های برامده 

آب وهوا و اقلیم یک منطقه، در  تدریجی بوده و هست. تغییرات محسوس در 

آن نیز موضوعی  آمده است؛ بنابراین، رویارویی و چالش با  طول چند دهه، پدید 

آموزش، فرهنگسازی و تغییر در سبک  آنی و کوتاه نمی تواند باشد؛ بلکه نیازمند 

زندگی و الگوی مصرف است. از سویی، فناوری تولید نیز به طور مستمر، تغییر 

می کند. همچنین به نظر می رسد، گاهی در بیان تهدیدها و مخاطره های تغییر 

آینده، گزافه گویی یا مبالغه می  شود؛ چرا که در این دیدگاه ها، فناوری  اقلیم در 

تولید و توانایی انسان در مدیریت شرایط بحرانی، ثابت فرض می  شود. 

کنونی  دوره  اثرگذار  ویژگیهای  از  آن،  متنوع  کاربردهای  و  اطالعات  فناوری 

و  داده کاوی14  همچون  کارامدی  و  نوین  ابزارهای  و  شیوه ها  امروزه  است. 

یادگیری ماشین15 در بیشتر صنایع و کسب و کارها، مورد استفاده قرار می  گیرد. 

تصمیمهای تأثیرگذار در جهان امروز، بویژه در کشورهای توسعه یافته، بر اساس 

آن است. داده کاوی یا  پردازش داده های کالن )حجیم(16 و نتایج به دست آمده از 

دیتا ماینینگ نیز، در واقع علمی میان رشته ای است که علوم کامپیوتر، هوش 

آمار را در بر می  گیرد. با استفاده از فرایند  مصنوعی، یادگیری ماشین، ریاضی و 

داده کاوی، می توان الگوهای پنهان در داده های کالن و پیچیده سازمانها را کشف 

آنها را برای بهبود فرایندها، سیاستگذاری و پیشبینی، به کار گرفت. کرد و 

در این راستا، بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی، از پیشینه دیرینه ای در 

تأمین مالی فعالیتهای بخش کشاورزی و بیمه و بازپرداخِت خسارتهای واردشده 

تسهیالت  از  اطالعات موجود  و  داده  ها  برخوردارند.  این بخش،  بر محصوالت 

پرداختی به فعالیتهای این بخش و انواع طرحهایی که در مناطق و اقلیمهای 

گوناگون کشور، تأمین مالی شده  است و همچنین، داده های مربوط به چگونگی 

تسهیالت  نُکول  میزان  به  مربوط  نسبتهای  جمله  از  تسهیالت،  بازپرداخت 

)تسهیالت غیرجاری( و خسارتهای پرداختی برای بیمه محصوالت و مواردی مانند 

آثار  کالن یا حجیم، مورد پردازش قرار می  گیرند؛  که در مقیاسهای  آن، زمانی 

فردی تسهیالت گیرندگان و مجریان طرحها را در چگونگی بازپرداخت تسهیالت، 

به حداقل می رساند و دانِش درخورِ اتکایی را از اثر محل و زمان انجام فعالیت 

کشاورزی و  که فعالیتهای بخش  آنجا  از  ارائه می  دهد.  کیفیت بازپرداخت،  در 

راندمان تولید در این بخش، وابستگی زیادی به شرایط اقلیمی و محیطی دارد؛ 

می توان ریسک فعالیتهای گوناگون بخش کشاورزی را در هر منطقه، محاسبه 

کرد. این شاخص را می توان به آسانی در بیمه محصوالت کشاورزی به کار گرفت. 

از بیمه محصوالت و فعالیتهای  کاربرد دیگری  این روش را می توان  همچنین، 

کشاورزی براساس شاخص، قلمداد کرد.

اقلیمهای  کشاورزی در  اساس، هزینه بیمه محصوالت و فعالیتهای  براین 

که در  یا محصولی  بیمه فعالیت  تعبیری، هزینه  به  است.  گوناگون، متفاوت 

را متوجه  کمتری  که ریسک  این  دلیل  به  بیمه می شود؛  اقلیم مناسب خود 

11- Basic Risk
12- این روش و ابزار نوین بیمه ای، پیشنهاِد نگارندگاِن این مقاله است.
13- Fact
14- Data Mining

15- Machine Learning
16- Big Data
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رهـاورد دانـش و پژوهـش )مقـاله های علـمی(

اثر تغییر اقلیم بر بیمه کشاورزی با تأکید بر بیمه های شاخص ...

بیمه گر می کند، کمتر از دیگر موارد است و در مقیاس کالن، توزیع عادالنه  تری 

از حق بیمه و خسارت پرداختی میان بیمه گر و بیمه گذار، به وقوع می پیوندد. این 

انگیزه ای برای  اینکه  از جمله  روش، مزیتهای جانبی دیگری هم به دنبال دارد؛ 

آمایش سرزمین و توزیع بهینه منابع است. رعایت مالحظات مربوط به 

  نتیجه گیری و پیشنهادها
در این مقاله، پس از بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر بیمه کشاورزی، بویژه در 

زمینه بیمه های شاخص محور، »بیمه شاخص ریسک«، به عنوان روشی نوین، 

که می تواند راهکاری پیشنهادی  گرفت  ارائه شد و مورد بررسی قرار  معرفی و 

این همه، روند فزاینده خسارتهای جانی و  با  در زمینه مسائل یادشده باشد. 

مالی گسترده بر اثر وقوع احتمالی حوادث طبیعی، از جمله زلزله، سیل، توفان، 

آسیب پذیری با توجه به نرخ یا ضریب نفوِذ  آن و سطح باالی  خشکسالی و مانند 

ناگزیر  تاکنون  را   از سوانح، دولت  برگرفته  در پوشش خسارتهای  بیمه  پایین 

صرف جبران  را  بودجه چشمگیری  رایگان،  بیمه گر  به عنوان  که  است  ساخته 

آسیبها و خسارتهای حوادث طبیعی کند که بار مالی اضافی به کشور تحمیل 

کرده است. در این راستا و با هدف کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی، چندی 

همگانی  بیمه  صندوق  »تشکیل  الیحه  دیگر،  راهکاری  به عنوان  دولت  پیش، 

اصالحات فراوان،  انجام  از  که پس  کرد  حوادث طبیعی« را به مجلس تقدیم 

سرانجام در تاریخ 99/8/5 در مجلس شورای اسالمی، به تصویب رسید و پس 

از تأیید شورای نگهبان، به تاریخ 99/9/3 نیز، از سوی رئیس جمهور، برای اجرا به 

وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور، ابالغ شد. به موجب ماده )1( این 

قانون، برای جبران بخشی از خسارتهای مالی برامده از حوادث طبیعی، از جمله 

کوه و دریالرزه  توفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش  زلزله، سیل، 

)سونامی(، همه ساختمان های مسکونی در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از 

خطرهای پیشگفته در آنها وجود داشته باشد؛ طی مدت یک سال پس از تصویب 

طبیعی  حوادث  پایه  »بیمه  زیر پوشش  مقرر،  ضوابط  اساس  بر  قانون،  این 

ساختمان«، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی، قرار می گیرند. مناطق مشمول 

میزان خطرپذیری  براساس  قانون،  این  موضوع  احتمالی  از خطرهای  یک  هر 

که  آیین نامه  ای  به موجب  یادشده  تواتر وقوع حوادث  هر منطقه و شدت و 

ایران، تهیه می شود و  کشور و بیمه مرکزی  از سوی سازمان مدیریت بحران 

به تصویب هیئت وزیران می  رسد؛ تعیین و درجه بندی خواهد شد. در تبصره 

آمده است، »دولت مجاز است با پیشنهاد هیئت عامل صندوق  )2( این قانون 

آن، به تدریج پوشش بیمه صندوق  ]بیمه حوادث طبیعی[ و تأیید هیئت امنای 

می  رسد،  نظر  به  این رو  از  دهد«.  تعمیم  غیرمسکونی،  ساختمان های  به  را 

این صندوق، به ساختمانهای  بستر قانونی الزم برای تعمیم پوشش بیمه ای 

غیرمسکونی از جمله ساختمان واحدهای تولیدی بخش کشاورزی نیز، فراهم 

شده است. در این زمینه، »صندوق بیمه کشاورزی«، نقش مهمی در تهیه طرح 

آیین نامه  های اجرایی، بر عهده دارد. توجیهی و پیشنهاد ضوابط و 

طبیعی«  بالهای  »اوراق  از  استفاده  راستا،  این  در  دیگر  پیشنهادی  راهکار 

انتشار اوراق  در جبران خسارتهای حوادث طبیعی است. گفتنی است، از عمرِ 

بهادار مبتنی بر بیمه، یا همان اوراق بهادار بیمه ای17 در جهان، بیش از چندین 

دهه می گذرد. مشهورترین این اوراق نیز، اوراق بیمه ای مرتبط با بالهای طبیعی 

آن از سوی شرکتهای بیمه ای و  یا همان اوراق بالهای طبیعی18 است که انتشار 

شرکتهای بیمه اتکایی در چند دهه گذشته، از استقبال فراوانی برخوردار بوده 

اوراق،  این  عمده  که  در می یابیم  اوراق  این  تاریخچه  به  گذرا  نگاهی  با  است. 

در کشورهای حادثه خیز و در دسترِس بالهای طبیعی، از جمله ایاالت متحده 

آمریکا و ژاپن، منتشر شده است. اوراق بالهای طبیعی، اوراقی کوپن دار است که 

به طور معمول، نرخ سود این کوپن ها از نرخ بهره متوسط بازار، باالتر است و 

آن،  به منظور پوشش ریسک حوادث طبیعی، اعم از سیل، زلزله، توفان و مانند 

از این اوراق، ریسک حوادث فاجعه آمیز و بالهای  منتشر می شود. با استفاده 

طبیعی، به وسیله شرکتهای بیمه به اوراق بهادار، تبدیل؛ و در بازار سرمایه، به 

ابزار، دو ویژگی عمده دارد. نخست اینکه  سرمایه گذاران فروخته می شود. این 

بازار سرمایه،  به سرمایه گذاران  اتکایی،  بیمه  و  بیمه  از شرکتهای  را  ریسک ها 

آنکه به نوعی، راهی برای تأمین مالی شرکتهای بیمه و  انتقال می دهد و دوم 

آنجا که بازدهی  آنها به شمار می آید. از سویی، از  جبران کمبود ذخیره سرمایه 

وقوع  احتمال  )زیرا  ندارد  همبستگی  سرمایه  بازار  کلی  بازدهی  با  اوراق،  این 

حوادث فاجعه آمیز، ارتباطی با بازدهی بازار سرمایه ندارد(؛ ابزار بسیار مناسبی 

برای متنوع سازی پرتفوی سرمایه گذاران بازار سرمایه است.

به عنوان  ایران  در  گرفته  بررسیهای صورت  به  توجه  با  افزود؛  باید  پایان  در 

اتکایی،  که شرکتهای بیمه و شرکتهای بیمه  کشوری حادثه خیز، در می  یابیم 

به دلیل محدودبودن سرمایه شان برای پرداخت تعهدات و خسارتهای واردشده 

اوراق بهادارسازی  این روش به منظور  از  از بالهای طبیعی، می توانند  برگرفته 

در طرح  راستا،  در همین  کنند.  استفاده  بالهای طبیعی،  با  مرتبط  بیمه  های 

پژوهشی با عنوان »مدل های اوراق بهادار بیمه ای با رویکرد نیازهای بازار بیمه 

کشور ایران« که در پژوهشکده بیمه مرکزی، انجام شده است؛ با در نظر گرفتن 

ابزارهایی برای تأمین  ایران،  کشور  شرایط و پتانسیل های بازارهای مالی و بیمه 

که  است  بیمه در چندین مدل، تعریف شده  انتقال ریسک شرکتهای  مالی و 

که  گرفته است  آن، مورد بررسی قرار  اوراق بهادار حوادث فاجعه آمیز هم در 

می تواند در این راستا، کمک علمی مؤثری باشد.
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هفدهم/ شماره 65 و 66 پیاپی

روشهای ارزیابی و تحلیل 
ریسکهای نوظهور در بخش کشاورزی
ناصرشاهنوشیفروشانی*،سمانهشاهحسیندستجردی**

بازنگری:گروهویرایش)م.ن.س(

  چکیده
از »ریسکهای  کشاورزی، در خِط مقدم چالشهای مربوط به بسیاری  بخش 

این ریسکها،  بیشتر  اگرچه  دارد.  قرار  نظر زیست محیطی،  از  بویژه  نوظهور«، 

آنها،  منحصر به فرد هستند؛ ولی با برداشتن گامهایی برای شناسایی و ارزیابی 

کشاورزان می توانند برای تصمیم گیری های مهم و آگاه از ریسک، آماده تر شوند. 

ریسکهای  ویژگی   و  کشاورزی  ریسکهای  انواع  معرفی  بر  افزون  مطالعه،  این 

بر  می دهد.  قرار  توجه  مورد  نیز  را  ریسک  ارزیابی  و  مدیریت  فرایند  نوظهور، 

اساس  از  کشاورزی،  ارزیابی ریسک بخش  انجام شده، رویکرد  بررسی های  پایه 

بر تجزیه وتحلیل داده های سری زمانی استوار است؛ ولی به وسیله تکنیک های 

فرایند،  این  دیگرسخن،  به  می شود.  پشتیبانی  نیز  ریسک  ارزیابی  برای  کیفی 

دربردارنده ترکیبی از علم و هنر است و به موجب آن، تجزیه و تحلیل کّمی، با دیگر 

روشهای تحلیلی و تکنیک های کشف حقیقت، ترکیب می شود تا روند ارزیابی و 

آسان سازد. اولویت بندی ریسکها را ساده و 

کلیدواژه ها:
ریسکهای نوظهور، کشاورزی، مدیریت ریسک، ارزیابی ریسک، روشهای کّمی 

و کیفی.

  مقدمه
بخش کشاورزی، همواره یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی در کشورهای 

به صورت  کشور  امنیت غذایی  به گونه ای که  بوده؛  ایران  راه توسعه، مانند  در 

کشاورزی در  این، بخش  این بخش است )11 و 3(. افزون بر  جدی وابسته به 

کنار دیگر بخشهای اقتصادی، سهم درخور  توجهی در درامدزایی، اشتغالزایی 

پرمخاطره ترین  از  یکی  کشاورزی  این همه،  با   .)1  ،3  ،8  ،9  ،10( دارد  ارزآوری  و 

فعالیتهای اقتصادی به شمار می آید )24، 20، 19، 13، 7، 6، 4، 3( که رفته رفته 

آن  با گذر زمان، با تحول و تکامل همراه شده، و در نتیجه، ریسکهای جدیدی در 

ظهور یافته است )2(.

گزارش ریسک  در   ،»)WEF( اقتصاد  )2010(، »مجمع جهانی  پیش  ده سال 

از نظر میزان تأثیر و  جهانی خود، در زمینه معرفی باالترین ریسکهای جهانی 

امروزه،  ولی  بود؛  کرده  معرفی  را  اقتصادی  ریسکهای  عمده،  به طور  احتمال، 

 ،2020 سال  در  که  به  گونه ای  کرده؛  تغییر  اساسی  به طور  ریسک،  چشم انداز 

آنها شناسایی شده است، از نوع  هر پنج مورد ریسک اصلی که احتمال وقوع 

خط  در  نیز،  کشاورزی  و  غذایی  کسب وکارهای   .)32( بوده اند  زیست محیطی 

رفتن  بین  از  اقلیم،  تغییر  مانند  بزرگ،  روندهای  به  مربوط  چالشهای  مقدم 

از  بسیاری  که  دارند  قرار  آن  مانند  و  زمین  تخریب  آب،  بحران  گرده افشان ها، 

آنها به عنوان باالترین ریسکها در گزارش ریسک جهانی WEF برشمرده شده اند 

)31(. در نتیجه با توجه به این نکته مهم، کشاورزان می باید همواره با ریسکهای 

تأثیر  این ریسکها،  که  آنجا  از  آشنا شوند.  آنها  نوظهور و شیوه های مدیریت 

شگرفی بر عملکرد بخش کشاورزی دارند؛ »مدیریت ریسک« به عنوان یک زمینه 

آموزشی، مورد توجه قرار گرفته است )2(. این نوع مدیریت نیز، دربردارنده  جدید 

که  که به شناسایی و مدیریت ریسکهایی کمک می کند  همه اقدامهایی است 

اصلی  )29( و هدف  را در دسترِس خطر قرار می دهند  کشاورزی  یک فعالیت 

است.  تلفات  احتمالی  کنترل منابع  کّمی سازی، مدیریت و  نیز، شناسایی،  آن 

این هدف، فرایند مدیریت ریسک، دربردارنده: مراحل  از همین رو، در چارچوب 

اصلی شناسایی ریسک، ارزیابی و تجزیه وتحلیل ریسک، مدیریت و کنترل ریسک 

خواهد بود )27(.

باید بسرعت محدوده ها و دامنه مدیریت ریسک خود  کشاورزان  از سویی، 

از  برای محافظت  را  به ریسکهای نوظهور  اثرهای مربوط  تا  گسترش دهند  را 

از مهارت های  که  کشاورزانی  از دیگرسو،  گیرند )31(.  کسب وکار در بر  عملکرد 

را  خود  تولیدی  واحدهای  می توانند  بهتر  برخوردارند،  باالتری  ریسک  مدیریت 

شده  درآمیخته  مدرن،  کشاورزی  با  به گونه ای  ریسک،  مدیریت  کنند.  مدیریت 

و  توانایی مدیریت مؤثر  آن،  با مهارت های  آشنایی  بدون  کشاورزان،  که  است 

کارامد واحد تولیدی خود را ندارند )2(.

اگرچه سطح ریسک در داخل و بین کشورها متفاوت است؛ ولی به هر روی، 

کشورهای کم درامد و وابسته به کشاورزی، به طور گسترده و جدی در دسترس 

ریسکهای مربوط به کشاورزی هستند و نیاز فوری به ارزیابی بهتر ریسکها، درک 

راهبردهای مدیریت ریسک  بهبود  و  انواع مختلف ریسک  میان  متقابل  ارتباط 

کشاورزی دارند )32(. بنابراین، با توجه به اهمیت مدیریت ریسکهای نوظهور در 

بخش کشاورزی کشورها، از جمله ایران، در این مقاله تالش شده است تا افزون 

بر طبقه بندی ریسکها در کشاورزی و معرفی ریسکهای نوظهور و ارائه ویژگیهای 

آنها، فرایند مدیریت ریسک نیز، مورد بررسی قرار گیرد و روشهای مورد استفاده 

از  است،  گفتنی  این ریسکها هم، شناسایی شود.  ارزیابی و تجزیه و تحلیل  در 

آنجا که روند ارزیابی ریسک، دربرگیرنده تجزیه و تحلیل ریسک نیز می شود؛ در این 

از اصطالح »ارزیابی ریسک«، بیشتر به جای »ارزیابی و تجزیه و تحلیل«،  مقاله، 

استفاده خواهد شد.

  انواع ریسک در بخش کشاورزی
کشاورزی، فعالیتی همراه با ریسک است؛ به گونه ای که کشاورزان، همواره با 

آفتها، بیماری ها، ریسکهای بازار و مواد  آب وهوایی،  انواع مختلفی از ریسکهای 

* عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
** دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
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رهـاورد دانـش و پژوهـش )مقـاله های علـمی(

روشهای ارزیابی و تحلیل ریسکهای نوظهور در بخش کشاورزی

اولیه، روبه رو می شوند و هر ساله به دلیِل نداشتِن یک درامد مطمئن، نگراِن 

مخاطره های  انواع  وجود  آن هستند.  مانند  و  زندگی  وام، هزینه های  پرداخت 

طبیعی و غیرطبیعی در فعالیتهای کشاورزی، باعث شده است که تولیدکنندگان 

آنها  محصوالت کشاورزی با شرایط نامطئنی روبه رو باشند و در نتیجه، درامد 

از  گسترده ای  باشد. همچنین، دامنه  با بی ثباتی همراه  کشاورزی،  تولیدات  از 

ریسکها بر درامد برگرفته از تولیدات کشاورزی، تأثیرگذار است. نقش و اهمیت 

هر یک از این منابع ریسک در هر منطقه هم، با توجه به شرایط زمانی و مکانی 

و سیاستهای دولت، متفاوت است.

آنجا که همه کسب وکارهای کشاورزی، در دسترس )معرض( ریسک قرار   از 

دارند؛ این ریسکها نیز ممکن است، بر سودآوری، تولید، درامد، بنیه مالی، سالمت 

آنها و به طور کلی، هر یک از مؤلفه های  و توانمندی نیروی انسانی و خانواده های 

آن فعالیت، تأثیر بگذارند )2(. با تجزیه و تحلیل ادبیات اقتصاد کشاورزی، می توان 

آنها و عوامل کلیدی را نمایان ساخت  انواع اصلی ریسک در کشاورزی، ویژگیهای 

آن در جدول شماره 1، نشان داده شده است )23، 18، 16، 15، 12(: که خالصه 

آنها جدول شماره 1: انواع ریسک در کشاورزی و ویژگیهای 

عوامل کلیدیخصوصیتهانوع ریسک

تولید

ریسک، به این دلیل رخ می دهد که کشاورزی زیرِ تأثیر بسیاری از 
آب وهوا، از جمله  حوادث کنترل ناپذیر قرار می گیرد که اغلب نیز به 

آفتها  بارندگی بیش از حد یا ناکافی، درجه حرارت شدید، تگرگ و حمله 
و بیماری ها مربوط می شود. فناوری، نقش اساسی در ریسک تولید 

کشاورزی دارد. معرفی سریع انواع جدید محصوالت و شیوه های تولید، 
اغلب پتانسیلی را برای بهبود کارایی ارائه می دهد؛ ولی ممکن است 
گاهی نتایج ضعیفی بویژه در کوتاه مدت به همراه داشته باشد. در 

مقابل، تهدید به منسوخ شدن )به عنوان مثال، استفاده از ماشین آالتی 
آنها قطعاتی موجود نیست( وجود دارد که ریسک دیگر  که دیگر برای 

و متفاوتی را ایجاد می کند.

شرایط طبیعی؛ مخاطره های بیولوژیکی 
و زیست محیطی؛ سطح فناوری؛ بالهای 

طبیعی؛ تقاضا و تصمیمهای سیاسی

اعتباری 
)مالی(

این نوع ریسک، زمانی رخ می دهد که وام گیرنده نتواند طبق توافق، 
پرداختی را انجام دهد. تولید کشاورزی با فصلی بودن مشخص 

می شود که ممکن است شرایط ویژه تسویه ها و توزیع جریان نقدی 
در یک دوره خاص را زیرِ تأثیر قرار دهد.

تراکنش های قانونی، تمایل کشاورز برای 
تسویه بدهی؛ وضعیت مالی

شخصی 
)منابع انسانی(

این نوع ریسک، ممکن است بر اثر حوادثی مانند مرگ، طالق و از 
کار افتادگی ایجاد شود. افزون بر این، هدفهای متغیر فعاالن بخش 
کشاورزی ممکن است تأثیرهای چشمگیری بر عملکرد درازمدت این 

فعالیت داشته باشد.

تجربه شخصی؛ تحصیالت و مهارت؛ 
نگرش به ریسک؛ هدفهای شخصی؛ 

وضعیت سالمتی

سیاسی 
)نهادی(

این ریسک، برگرفته از تغییر در سیاستها و مقررات مؤثر بر کشاورزی 
است. این نوع ریسک، به طور کلی از تغییر در سیاستهای مؤثر بر دفع 
کود حیوانی، محدودیت در روشهای حفاظت یا کاربری زمین، یا تغییر 

در سیاست مالیات بر درامد، سیاست اعتبار یا سیاستهای یارانه، 
برگرفته می شود.

مقررات زیست محیطی؛ رویدادهای 
سیاسی؛ مقررات کسب وکار؛ حفاظت از 

محیط زیست؛ امنیت غذایی

اقتصادی 
)بازاریابی(

این نوع ریسک، مربوط به معامالت کسب وکار و توانایی کشاورزان 
برای انجام تعهدات خود در شرایط خاص، در کشور است. این ریسک، 

شاخصهای ریسک اقتصادی کشور را منعکس می کند.

کنترل نرخ ارز؛ سیاست مالیاتی؛ کنترل 
قیمت، نوسانهای بازار

برگرفته از: منبع شماره 18

جدول شماره 1 نشان می دهد، هر چند منابع ریسک کشاورزی، متفاوت است؛ 

آنها،  ولی در نهایت، با یکدیگر مرتبط هستند. هنگامی که ریسکها و ویژگیهای 

آنها را تعیین کرد. کشاورزان، بسته به  تجزیه و تحلیل می شود؛ می توان تعامل 

وضعیت بازار، سطح قیمت ها، سیاستهای ملی، اقلیم و موقعیت زمین، تصمیم 

می گیرند که نوع محصول انتخابی خود را تولید کنند. در حالی که نظر شخصی 

و انتظارات کشاورزان، بی گمان نقشی اساسی در هر فرایند تصمیمگیری دارد. 

که ریسک تولید با ریسک اقتصادی، سیاسی و  گرفت  بنابراین می توان نتیجه 

شخصی مرتبط است. ریسک اقتصادی، به وضعیت سیاسی کشور و همچنین، 

به قوانین و مقررات موجود بستگی دارد. ریسک اعتباری نیز، وابسته به مقررات 

مربوط به بخشی از ریسک سیاسی و وضعیت اقتصادی عمومی کشور است 

.)18(

آنها   ریسکهای نوظهور و انواع 
از  ایجاد شوند یا  که شاید  گویند  از ریسکها  آن نوع  ریسکهای نوظهور، به 

آنها دشوار بوده و ممکن است پتانسیل  کردن  کّمی  پیش، وجود دارند؛ ولی 

زیان رسانی باالیی داشته باشند. افزون بر این، ریسکهای نوظهور، با درجه باالیی 
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از نبود اطمینان مشخص می شوند. حتی اطالعات اولیه که به ارزیابی کافی از 

آنها وجود  اغلب در مورد  کمک می کند،  فراوانی و شدت یک ریسک مشخص 

ندارد )21(. 

تعریف های مختلفی نیز برای ریسکهای پیشگفته وجود دارد که از این میان، 

دو تعریف مهم از سوی Lloyds Bank و PWC در این جا ارائه شده است )28):
الف( ریسکهای نوظهور از دیدگاه Lloyds Bank: موضوعی است که تصور 
می شود به طور بالقوه، درخور  توجه بوده؛ ولی ممکن است در شرایط و ضوابط 

کامل، قابل درک یا مجاز نباشد. بیمه، قیمت گذاری و تنظیم سرمایه، به طور 

یا شرایط  رویدادها  گونه  آن  به   :PWC دیدگاه  از  نوظهور  ریسکهای  ب( 
کنترل  از توانایی مستقیم فرد برای  که فراتر  گفته می شود  در مقیاس بزرگ 

آنها در حال حاضر دشوار است. هستند و تصور اثرهای 

آن را  که برای ریسک نوظهور وجود دارد، ویژگیهای  با توجه به تعریف هایی 

می توان به صورت زیر برشمرد )28(:

آن ممکن است نامشخص باشد و به درستی درک نشود. 1- اهمیت و مفهوم 

آن به دلیل کمبود داده و/یا نوسانها، دشوار است. 2- کّمی کردن 

آن می تواند مبهم باشد. 3- پیامدهای 

آنها با دیگر ریسکها می تواند پیچیده باشد. 4- تعامالت و ارتباطات متقابل 

5- ممکن است، سیستمی و خارج از کنترل سازمانی باشد.

به طور کلی، ریسکهای جهانی در حال ظهور، به پنج گروه اصلی: جغرافیای 

می شوند.  تقسیم  زیست محیطی  و  فناوری  اقتصادی،  اجتماعی،  سیاسی، 

جدول شماره 2، این تقسیم بندی و نمونه هایی از هر یک از این ریسکها را نشان 

می دهد )28(:

جدول شماره 2: انواع ریسکهای جهانی در حال ظهور

نمونه  ریسکهانوع ریسک

جغرافیای سیاسی
)ژئوپلتیک(

  افزایش تروریسم بین المللی

  گسترش سالح های کشتار جمعی

  جنگ میان ملت ها و جنگهای داخلی

  دولتهای ناموفق و شکست خورده

  جرم و فساد بین المللی

  بی ثباتی در خاورمیانه

اجتماعی

  بیماری های همه گیر و بیماری های عفونی )از جمله ایدز، سارس و همچنین، کرونا(

  بیماری های مزمن

  نابرابری بیشتر اقتصادی

  از کارافتادگی زیرساخت های حیاتی

  تغییرات سریع در الگوهای جمعیتی

  رشد ناپایدار جمعیت جهان

اقتصادی

  سطح ناپایدار کسری ملی

  بی ثباتی اقتصادی جهانی

  بحران های مالی برامده از تغییرات جمعیتی

  نوسانهای قیمت دارایی ها / بازار کاال

فناوری

  اختالالت در سیستم های فناوری و کسب وکار

  از کارافتادگی زیرساخت های ارتباطی و خاموشی های اینترنت

آسیب پذیری های رایانش ابری   

  جنگ های سایبری و جاسوسی تجاری

  ظهور ریسکهای مرتبط با فناوری های جدید

زیست محیطی

آب وهوای شدید   تغییر اقلیم و 

آب شیرین   از بین رفتن خدمات 

  بالهای طبیعی و مصنوعی

  کاهش ذخایر نفتی

آبخوان ها، جنگل زدایی، استخراج سوخت های فسیلی و مواد معدنی،    تخلیه مواد اولیه اصلی )همچون تخلیه 
آن( فرسایش خاک، روشهای زراعی مستهلک، مصرف بیش از حد یا غیرضروری منابع و مانند 

آلودگی صنعتی   افزایش 

  از بین رفتن تنوع زیستی

برگرفته از: منبع شماره 28 و یافته های پژوهش
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رهـاورد دانـش و پژوهـش )مقـاله های علـمی(

روشهای ارزیابی و تحلیل ریسکهای نوظهور در بخش کشاورزی

باالترین  خود،  جهانی  ریسک  گزارش  در   ،)WEF( اقتصاد  جهانی  مجمع 

می کند.  مشخص  تأثیرگذاری  و  احتمال  میزان  نظر  از  را  جهانی  ریسکهای 

هر  مجمع،  این   2020 سال  گزارش  در  شد؛  گفته  نیز  پیشتر  که  همان گونه 

آنها شناسایی شده است؛ زیست محیطی  که احتمال وقوع  پنج ریسک اصلی 

از نظر  که در سال 2010، باالترین ریسکهای جهانی  این در حالی است  بوده اند. 

از  بوده اند )جدول شماره 3(.  اقتصادی  به طور عمده،  احتمال،  تأثیر و  میزان 

همین رو می توان گفت؛ چشم انداز ریسک، به طور اساسی تغییر کرده است و 

با توجه به وابستگی زیاد فعالیتهای کشاورزی به طبیعت و محیط پیرامون خود، 

این بخش در خط مقدم چالشهای مربوط به بسیاری از ریسکهای نوظهور، بویژه 

از نظر زیست محیطی قرار می گیرد. بر همین اساس، ضرورت توجه به مدیریت 

آشکار می شود. و ارزیابی ریسکهای نوظهور در بخش کشاورزی، بیش از پیش 

جدول شماره3: مهمترین ریسکهای جهانی از نظر احتمال وقوع و تأثیرگذاری در سالهای 2010 و 2020

ردیف
تأثیرگذاریاحتمال وقوع

2010202020102020

1
سقوط قیمت دارایی ها 

)اقتصادی(
آب وهوای شدید
)زیست محیطی(

سقوط قیمت دارایی ها 
)اقتصادی(

شکست در اقدامهای اقلیمی1
)زیست محیطی(

2
کند شدن رشد اقتصادی چین 

)اقتصادی(
شکست در اقدامهای اقلیمی

)زیست محیطی(
جهانی شدن زدایی 

)اقتصادی(
سالح های کشتار جمعی 

)جغرافیای سیاسی(

3
بیماری های مزمن 

)اجتماعی(
بالهای طبیعی

)زیست محیطی(
افزایش قیمت نفت 

)اقتصادی(
از بین رفتن تنوع زیستی

)زیست محیطی(

4
بحران های مالی

)اقتصادی(
از بین رفتن تنوع زیستی

)زیست محیطی(
بیماری های مزمن 

)اجتماعی(
آب وهوای شدید
)زیست محیطی(

5
شکاف های حکمرانی جهانی

)جغرافیای سیاسی(
بالهای زیست محیطی ساخت بشر 

)زیست محیطی(
بحران های مالی 

)اقتصادی(
آبی بحران های 

)اجتماعی(

برگرفته از: منبع شماره 32

  فرایند مدیریت ریسک 
مدیریت ریسک کشاورزی، یک رویکرد ابتکاری برای بهبود مقاومت کشاورزان 

آسیب پذیر به شمار می آید و دربردارنده چهار مرحله اصلی: 1( شناسایی ریسک، 

کنترل ریسک است )نمودار شماره  ارزیابی ریسک، 3( مدیریت ریسک و 4(   )2

1(. این نوع مدیریت، اجازه و امکان فعالیت را برای کشاورزان فراهم می آورد و 

افزایش  ریسکها  با  و سازگاری  آماده سازی، جذب  ارزیابی،  برای  را  آنها  ظرفیت 

می دهد.

دیگر ریسک ها

برنامه ریزیپیشگیری از ریسکریسک های تولید نرخ رویداد

کنترلانتقال ریسکریسک های منابع انسانی زبان بالقوه

اطالع رسانیکاهش ریسکریسک های مالی

هماهنگیپذیرش ریسک هاریسک های اقتصادی

ریسک های سیاسی

سازماندهیابزارهای راهبردیارتباطانواع ریسک

کنترل ریسکمدیریت ریسکارزیابی ریسکشناسایی ریسک

نمودار شماره 1: فرایند مدیریت ریسک کشاورزی
برگرفته از: منابع شماره 27 و 29

1- Climate Action Failure
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آنها را می توان  اگرچه اغلب ریسکهای نوظهور، منحصر به فرد هستند؛ ولی 

برنامه های  می توان  آنها  پدیدارشدن  صورت  در  و  کرد  ارزیابی  و  شناسایی 

نوظهور، یک مزیت  ارزیابی ریسک  و  آورد. شناسایی  در  اجرا  به  را  پاسخگویی 

رقابتی ایجاد می کند و شگفتیهای ناخواسته را به حداقل می رساند و از سویی 

نیز، به فعالیتها امکان می دهد تا از فرصتها استفاده کنند. فهم تأثیرهای بالقوه 

کمک می کند و ممکن است فرصت هایی را  نیز، به راهبردهای مدیریت ریسک 

برای جریان های درامد جدید نشان دهد. شناسایی و ارزیابی ریسکهای نوظهور، 

آمادگی و  آینده نگری داشته باشند و همچنین  فعالیتها را توانمند می سازد تا 

مقاومت را در برابر تهدیدهای جدید و در حال توسعه، افزایش می دهد )17(.

1. مرحله شناسایی ریسک
از  ارزیابی ریسک است و فهرستی جامع  مرحله شناسایی ریسک، مقدم بر 

آن( را که ممکن است بر واحدهای  ریسکهایی )بر اساس نوع ریسک  و زیرگروه 

گسترده برای  این مرحله، شبکه ای  کشاورزی تأثیر بگذارند، فراهم می کند. در 

درک دنیای ریسکها ایجاد می شود )14(. البته مهم است که به فراتر از رویدادها 

یا ترکیبی از رویدادهای رخداده، اندیشیده شود و مواردی هم که ممکن است 

به  نیاز  پیشگفته،  از سویی، فهرست   .)26( گیرد  قرار  توجه  مورد  دهند،  روی 

اولویت بندی دارد تا بر ریسکهای اصلی تمرکز شود. این اولویت بندی نیز، با انجام 

ارزیابی ریسک صورت می گیرد )14(. در این مرحله، جمع آوری اطالعات در بخش 

کشاورزی با هدفهایی همچون موارد زیر انجام می شود )30(:

الف- تجزیه و تحلیل روند داده های سری زمانی برای کاالهای مختلف بر حسب 

منطقه، عملکرد و تولید؛

به  اشاره  )با  و منطقه  کاال  اساس  بر  تغییرات عملکرد  تجزیه وتحلیل   – ب 

سالهایی که اُفت زیاد عملکرد را نشان می دهد(؛

پ - تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی بارندگی برای تعیین روندها و سالهای 

همراه با بی ثباتی شدید؛

ت - تطابق دادن اُفت تاریخی عملکرد با ریسکهای تحقق یافته؛

ث - شناسایی ریسکهای عمده بر اساس محصول، منطقه و گروه های ذینفع؛

آسیب پذیری در میان گروه های مختلف ذینفع؛ ج - تجزیه و تحلیل سطح 

چ - تجزیه و تحلیل روندها و تغییرات داده های سری زمانی مربوط به قیمت 

کاالهای مختلف کشاورزی و نهاده ها؛

ح - تجزیه و تحلیل روندها و سطح نوسانهای نرخ ارز و نرخ بهره؛

خ - شناسایی و پیشبینی تأثیرهای احتمالی برگرفته از تغییر اقلیم مربوط به 

آب وهوا و دما. تغییرات پیشبینی شده 

2. مرحله ارزیابی ریسک
ارزیابی ریسک، شناسایی رویداد را دنبال می کند و مقدم بر پاسخ )مدیریت( 

آن نیز، ارزیابی میزان ریسکهای بزرگ، چه به صورت جداگانه  ریسک است. هدف 

به مهمترین  را  توجه مدیریت  بتواند  تا  است؛  به صورت جمعی  )مجزا( و چه 

تهدیدها و فرصت ها، معطوف سازد و زمینه را برای پاسخگویی به ریسک فراهم 

اولویت بندی ریسکهاست  اندازه گیری و  ارزیابی ریسک، در مورد  از سویی،  کند. 

و  احتمال  با  کسب وکار  ریسکهای  درک  برای  ابزاری  تنها  نه  ارزیابی،  این   .)14(

آنها به شمار می آید؛ بلکه همچنین ارائه چارچوبی برای تعیین  تأثیرهای بالقوه 

آن است )26(. اثربخشی مدیریت ریسک، پیشگیری از ریسک و/یا کاهش 

از نظر مدیریت ریسک، دو معیار ارزیابی مرتبط هستند:

الف( نرخ رویداد: احتمال وقوع یک ریسک خاص چقدر است؟
اگر ریسکی مانند بیماری دامی یا توفان و تگرگ رخ دهد،  ب( زیان بالقوه: 

ضرر یا زیان مالی چه میزان خواهد بود؟ )27(. 

در ادبیات علمی تخصصی، ارزیابی ریسک، دربردارنده الگوهای مختلف کمی 

و کیفی است. ارزیابی های کّمی، یک مقدار عددی را به احتمال وقوع یک واقعه 

از دیگرسو، در  آن واقعه، اختصاص می دهد.  و زیان احتمالی در صورت وقوع 

احتمال  احتمالی و  از واژه ها برای توصیف میزان پیامدهای  کیفی،  ارزیابی های 

آنها استفاده می شود. تجزیه و تحلیل کیفی ریسک، به طور معمول از راه  وقوع 

یک فرایند مشترک که دربرگیرنده افرادی از گروه های مختلف است، انجام گیرد. 

مصاحبه،  دربردارنده:  ارزیابی،  تکنیک های  متداول ترین  کیفی،  ارزیابی های  برای 

است.  سناریو3  تحلیل  و  معیارگذاری2  نظرسنجی،  چندمنظوره،  کارگاه های 

تا  گرفته  تجزیه و تحلیل سناریو  و  تکنیک معیارگذاری  از  نیز،  کّمی  تکنیک های 

تولید براورد های نقطه ای رو به جلو )مدل های قطعی(4 و تولید توزیع های رو به 

جلو )مدل های احتمالی(5 متغیر هستند )14(.

و  تکنیک ها  انبوه،  آماری  داده های  به  نیاز  معمول،  به طور  کّمی،  روشهای 

دانش ویژه دارند و برای محاسبه نتیجه، زمان زیادی الزم است. در همین حال، 

کیفی، به دانش و تجربه یا تصمیم گیرنده، بستگی زیادی دارند )18(.  روشهای 

2- Benchmarking
3- Scenario Analysis
4- Forward Looking Point Estimates (Deterministic Models(
5- Forward Looking Distributions (Probabilistic Models(
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در  است  که ممکن  افرادی  از  زیادی  تعداد  از سوی  بسادگی  کیفی،  روشهای 

روشهای کّمی آموزش ندیده باشند، درک شدنی است؛ ولی تمایز محدودی میان 

سطح ریسک )یعنی بسیار زیاد، زیاد، متوسط و کم( ایجاد می کند )14(.

ارزیابی  رویکرد   ،)2016( بانک جهانی  از سوی  انجام شده  اساس مطالعه  بر 

ریسک بخش کشاورزی )ASRA(6 از پایه و اساس، بر تجزیه و تحلیل داده های 

ارزیابی ریسک  کیفی برای  سری زمانی استوار است؛ ولی به وسیله تکنیک های 

نیز، پشتیبانی می شود. تکنیک های مورد استفاده در ASRA های مختلف نیز، 

موارد زیر را دربر می گیرد )27 و 30(:

الف( تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی: 
دربردارنده  و  می شود  داده  ترجیح  تولید،  ریسکهای  ارزیابی  برای  روش  این 

اصلی  محصوالت  برای  ساالنه  عملکرد  شاخص های  آماری  تجزیه و تحلیل 

کشاورزی )یعنی تغییرات در سطح، عملکرد و تولید( است. بیشتر وزارتخانه های 

کشاورزی در سراسر جهان، پیشینه یا سوابق تاریخی این شاخصها را نگهداری 

برحسب  تفکیک شده  داده های  به دست آوردن  ایده آل،  حالت  در  می کنند. 

زیانهای  و  نوسانهای عمده  با  برای جداسازی و تجزیه و تحلیل مناطق  منطقه 

تولید  تجزیه و تحلیل  زمانی،  سری  داده های  نبود  در  است.  بهینه  تولید  باالی 

می تواند به گزارشهای ساالنه نوشته شده از سوی سازمانهای دولتی، انجمنهای 

که تعیین کمیت  گفتنی است  تولیدکنندگان و بخش خصوصی، متکی باشد. 

آنها در سازمانهای  آمار درازمدت  آب وهوا، که  میزان وقوع ریسکهای مربوط به 

هواشناسی وجود دارد، از راه این تکنیک نیز امکانپذیر است.

ب( تجزیه و تحلیل داده های ثانویه: 
سوی  از  بررسی شده  و  انتشاریافته  مطالب  مقدماتی  مرور  و  بررسی 

و متخصصان  اجتماعی  علوم  دانشمندان  دانشگاهی،  و  علمی  مؤسسه های 

کشاورزی و همچنین جستجوی اینترنتی پیرامون گزارشهای رسانه ای، می تواند 

آسیب پذیری جوامع  اطالعات در مورد وقوع ریسکها و  در زمینه دستیابی به 

مختلف کمک کند. گزارشهای تحلیلی که عملکرد زنجیره های عرضه کشاورزی را 

تجزیه و تحلیل می کنند؛ به طور معمول دارای اطالعات ارزشمندی در مورد کارایی 

نیز،  اساسی  برای شناسایی ریسکهای  که  بهره وری هستند  و محدودیت های 

سودمند است.

پ( مصاحبه با ذینفعان: 
آنها  این تکنیک مهم، ظرفیت ذینفعان مختلف را برای مدیریت ریسکها، پاسخ 

آنها در صورت وجود ریسک، ارزیابی می کند.  آسیب پذیری  به شوک ها و میزان 

زنجیره های  طول  در  را  ریسک  انتقال  و  ریسک  علیت  می توانند  مصاحبه ها 

متفاوتی  واکنش  و  درک  ریسک،  مختلف  بازیگران  زیرا  کنند؛  شناسایی  عرضه 

در  زیادی  تجربه  که  ارشد  ناظران  با  مصاحبه  این،  بر  افزون  می دهند.  نشان 

تجزیه و تحلیل بخش کشاورزی دارند و در میان ذینفعان، به شهرت رسیده اند؛ 

روش ارزشمندی برای این منظور به شمار می رود.

ت( تحلیل کیفی: 
ارزیابی  کمی  از تکنیک های  که نمی توان همه ریسکها را با استفاده  آنجا  از 

کرد، الزم است برای معرفی و استفاده از تجزیه و تحلیل کیفی، اقدام شود. این 

کار، بویژه هنگام مقایسه اهمیت و رتبه بندی ریسکهای  اندازه گیری ناپذیر، مانند 

ریسکهای محیطی، سودمند است. در این راستا، اعضای تیم شرکت کننده در 

ASRA، طی مراحل اولویت بندی، از بهترین قضاوت خود استفاده می کنند.

ث( کارگاه ها و بحثهای گروهی متمرکز: 
بحثهای گروهی با ذینفعان در سطوح و مراحل مختلف فرایند ASRA برای 

تأمین بازخورد و تأیید درستی )صحت( مطالب، بسیار سودمند است. افزون بر 

که  کمک می کند  افرادی با منافع بالقوه  کردن  گروهی، به خنثی  آن، بحثهای 

ممکن است توجه ها را به سوی ریسکهای خاص بکشانند.

ASRA تا  این تکنیکها در مراحل مختلف  که همگی  تجربه نشان می دهد 

حدی مورد نیاز است. این فرایند، دربرگیرنده ترکیبی از علم و هنر است که به 

کشف  کمی با دیگر روشهای تحلیلی و تکنیک های  آن، تجزیه و تحلیل  موجب 

راه  از  همچنین،  کند.  آسان  را  اولویت بندی  روند  تا  می شود  ترکیب  حقیقت، 

بحث با ذینفعان و همچنین، بحثهای گروهی در ASRA می توان هر درجه ای 

به  مربوط  اساسی  مفروضه های  که  است  مهم  داد.  قرار  زمینه  را  ذهنیت  از 

آنها را به طور  قضاوت های ارزش ذهنی، به روشنی بیان شود تا بتوان صالحیت 

آشکار مورد بحث قرار داد )30(.

داده  نشان  ریسک  ماتریس  یک  در  اغلب  نیز،  بالقوه  زیانهای  و  وقایع  نرخ 

آنها را فراهم می سازد.  می شوند که امکان تمایز میان ریسکها و اولویت بندی 

جدول شماره 4، نمونه ای از این ماتریس ریسک را نشان می دهد:

جدول شماره 4: نمونه ماتریس رتبه بندی ریسک

شدت اثر بالقوه

کممتوسطدرخور توجهبحرانیمصیبت بار

احتمال رویداد

بسیارمحتمل

محتمل

گاهی

به ندرت

غیرمحتمل

اولویت 1: ریسک باال                        اولویت 2: ریسک متوسط                        اولویت 3: ریسک کم

اولویت 3اولویت 2اولویت 1

اولویت 1

اولویت 3اولویت 2

برگرفته از: منبع شماره 22

6- Agricultural Sector Risk Assessment (ASRA)
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سال هفدهم/ شماره 65 و 66 پیاپی

3- مرحله مدیریت ریسک
پس از شناسایی و ارزیابی ریسکهای مربوط، کشاورزان باید تصمیم بگیرند 

کنار بیایند. به طور کلی، کشاورزان، چهار گزینه برای  که چگونه با این ریسکها 

مدیریت یک ریسک دارند: 

اگر ریسکی می تواند پیامدهای فاجعه بار  از ریسک: یعنی  الف( پیشگیری 
آن جلوگیری می کنند. برای مثال، مزارع پرورش اسب، اغلب از  داشته باشد، از 

که با ریسک باالیی همراه است، چشمپوشی می کنند و  کسب وکار تولیدمثل 

بیشتر بر فعالیتهای سوارکاری اسب، تمرکز دارند؛ 

ب( انتقال ریسکها به اشخاص ثالث: مانند شرکتهای بیمه یا سرمایه گذاران 
آتی؛  مالی در بازارهای 

ج( کاهش ریسک: به وسیله ابزارهایی مانند انعقاد قراردادهای درازمدت یا 
ایجاد تنوع در فعالیتهای مزرعه؛ 

د( پذیرش ریسک: این راهبرد، به طور عمده در مواردی استفاده می شود که 
نرخ رویداد و پتانسیل های زیان، کم باشد )27(.

4- مرحله کنترل ریسک
این مرحله، دربرگیرنده: طراحی داخلی فرایند مدیریت ریسک؛ عرضه منظم 

یا  مانند ریسکهای جدید  زمینه موضوعهایی  در  به تصمیم گیرندگان  اطالعات 

اثربخشی راهبرد مدیریت  کنترل  تغییر نرخ های رویداد و پتانسیل های زیان؛ و 

ریسک اعمال شده است )27(.

  نتیجه گیری
در یک فضای کسب وکار که بسرعت در حال تغییر است؛ بیش از هر زمان 

دیگری برای کسب وکارها، از جمله کشاورزی، مهم است که فراتر از تهدیدهای 

آماده کنند. به طور گسترده  آینده  کوتاه مدت، خود را برای ریسکهای احتمالی در 

که ریسکهای نوظهور، تهدیدهای جدید یا در حال توسعه  است  تعریف شده 

هستند و اهمیت و تأثیر ناشناخته ای دارند که از همین رو، به درستی نیز درک 

نوظهور، همچنین می توانند ریسکهای شناخته شده ای  نمی شوند. ریسکهای 

باشند که به دلیل تغییر در فضای کسب وکار، تغییر شکل داده اند. اگرچه اغلب 

این ریسکها، منحصر به فرد هستند؛ ولی با برداشتن گامهایی برای شناسایی 

از  آگاه  و  تصمیمگیری های مهم  برای  می توان  را  کسب وکارها  آنها،  ارزیابی  و 

آماده تر کرد. با توجه به اینکه تحلیل و ارزیابی این ریسکها با استفاده  ریسک، 

از الگوهای کمی و کیفی پیچیده است؛ گروه یا تیم ارزیاب )از جمله در صنعت 

بیمه بویژه در بخش کشاورزی( می باید از دانش باالیی برخوردار باشد و نیروهای 

آشنا با پدیده های نوظهور را به کار گیرد. این تیم  متخصص در زمینه فناوری و 

پیشبینی  و  دهد  توسعه  را  احتمالی  جدید  ریسکهای  شناسایی  ظرفیت  باید 

آماده سازی  تا به  آید  است پدید  که چه رویدادهای شدید جدیدی ممکن  کند 

کشاورزان و همچنین، سامانه های )سیستم های( ملی و منطقه ای در زمینه 

که فرایند  کند. بسیار مهم است  رویارویی )مقابله( با ریسکهای مرتبط، کمک 

ارزیابی تا حد ممکن، جامع و شفاف باشد؛ زیرا اگر ریسکی را نمی توان به درستی 

آنگاه انتخاب تصمیمهای منطقی برای سیاستگذاران و کشاورزان  توضیح داد؛ 

دشوار می شود.
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بررسی عوامل مؤثر بر ضریب نفوذ 
بیمه محصوالت زراعی در جهان
حسینحدادنژاد*،مازیاربحرینی**،پیمانقیاسی***

بازنگری،اصالحوتکمیل:گروهویرایش)م.ن.س(

  چکیده
 در این مطالعه، »ضریب نفوذ« به عنوان یکی از چالشهای اساسی در بیمه 

آن با دیگر عوامل موجود در نظامهای اجرایی و سازوکارهای  کشاورزی و ارتباط 

مرتبط، با تأکید بر توصیه های بانک جهانی و برمبنای الگوی SWOT 1 و با تکیه بر 

تحلیل موانع و راهکارهای گذار از چالشها برای الگوپذیری تحلیلی و ساختاری در 

این حوزه، بویژه در زیربخش محصوالت زراعی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته 

است. بررسی ها نشان می دهد، ضریب نفوذ بیمه، زیرتأثیر برخی از عوامل اساسی 

یارانه های  و میزان  الگوی مداخله  و  مالی  درامد، ساختارهای  همچون: سطح 

دولت ها و همچنین سازوکار مدل های بیمه ای است. در این راستا، ایجاد فراساختار 

و به حداقل رساندن اطالعات نامتقارن و اریبی در داده ها، طراحی و پیاده سازی 

مدل های بیمه ای بهینه با توجه ویژه به تطبیق پذیری شرایط جغرافیایی و سطح 

الزم  پایداری  و  دولتی  یارانه های  مناسب  توزیع  و  طراحی  کشاورزان،  درامد 

فراسازمانی دربردارنده منابع مالی دولتی، از جمله اقدامهایی به شمار می آیند 

که کنترل و مهندسی این مؤلفه  ها و زیرساخت های مورد نیاز برای افزایش بهینه 

از چالشها  نفوذ بیمه را فراهم خواهند ساخت و می توانند راهگشای بسیاری 

از سویی، طراحی مدل های فراگیر در  و پیاده سازی رویکردهای چاره ساز باشند. 

زمینه محصوالت راهبردی )استراتژیک( و بررسی و عملیاتی سازی برنامه پایلوت 

آب و هوایی نیز، از جمله راهکارهای مؤثر در گشودِن مشکلها و  بیمه شاخص 

تنگناهای پیش رو در بیمه محصوالت زراعی، برشمرده می شود.

کلید واژه ها: 
ضریب نفوذ، بیمه کشاورزی، الگوی SWOT، بیمه شاخص، مدل های فراگیر.

  مقدمه
بر اساس براوردهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )FAO(، نیازهای 

که تولید محصوالت  غذایی جهان تا سال 2050 میالدی، به گونه ای خواهد بود 

کنونی باشد و طبق پیشبینی های  از میزان  کشاورزی، می باید 70 درصد بیشتر 

انجام گرفته، اندازه بازار جهانی بیمه کشاورزی نیز تا سال 2022 میالدی، بیش 

گسترش  دادن  افزایش و  از دیگرسو،  از 30 میلیارد دالر تخمین زده می شود. 

تولید در بخش کشاورزی و قرارگرفتن در سایه الگوهای مدیریت ریسک به کمک 

اقدامهایی  پوششهای بیمه ای متناسب با شرایط و تحوالت صورت گرفته نیز، 

ضروری به نظر می رسد. 

اقتصاد، برای سنجش و مقایسه وضعیت بیمه در بخش  کلی در  به طور 

کشاورزی یا دیگر بخشها، از شاخص »ضریب نفوذ بیمه« )نسبت حق بیمه به 

تولید ناخالص داخلی( استفاده می شود. به دیگرسخن، بهترین شیوه برای بیان 

آن  کشور، محاسبه، میزان  اقتصادی یک  اثرگذاری یک صنعت بر رشد  میزان 

آن کشور است. بنابراین شاخص ضریب نفوذ،  نسبت به تولید ناخالص داخلی 

آهسته تر بیمه در بخش خاصی مانند بخش کشاورزی،  نمایانگر حرکت تند تر یا 

آن کشور است.  در مقایسه با مجموعه اقتصاد 

از دو دیدگاه سنجش  کشاورزی،  کلی، ضریب نفوذ بیمه در بخش  به طور 

میزان سطوح بیمه شده در مقایسه با ظرفیتهای موجود و همچنین، بر مبنای 

تولید ناخالص ملی )GDP( یا به طور مشخص، تولید ناخالص در بخش کشاورزی 

)AGDP(، درخور سنجش و بررسی است. گفتنی است، به رغم اهمیت هر دو 

تعریف در بخش کشاورزی، سنجش ضریب نفوذ بر مبنای سطوح بیمه شده، 

بیشتر مطرح و مورد نظر است. در واقع ضریب نفوذ، شاخصی برای سنجش 

کشاورزی  به شمار می آید  برایند عوامل مؤثر بر توسعه بیمه، بویژه در بخش 

کوتاه مدت  این راستا، حرکت به سوی توسعه بیمه و تدوین راهبردهای  که در 

کشاورزی و  تولید و ریسک پذیری بخش  پایداری  به  برای دستیابی  درازمدت  و 

به کاربستن سیاستهای حاکمیتی در کشور در جهت گسترش و ثبات بیمه در 

زیربخش های مختلف، بویژه محصوالت زراعی، به میزان بسیار زیادی، از مفهوم 

ضریب نفوذ، تأثیر می گیرد.

آن است که ابعاد و سازوکارها همچون ساختارهای   در این مطالعه، تالش بر 

مؤثر  عوامل  و همچنین،  و بخش خصوصی  دولت  مداخله  الگوهای  اجرایی، 

واقع،  در  گیرد.  قرار  بررسی  مورد   SWOT الگوی  دیدگاه  از  نفوذ  ضریب  بر 

دیگر  تجربه های  قالب  در  تهدید«،  و  فرصت  ضعف،  »قوت،  عوامل  تحلیل 

امکان طراحی  این چارچوب،  کشورها و با تکیه بر توصیه های بانک جهانی در 

بویژه  کشاورزی،  بیمه  را در حوزه تصمیم گیری  کالن  پیاده سازی راهبرد های  و 

زیربخش محصوالت زراعی، فراهم می آورد و زمینه هماهنگی های درون و برون 

سازمانی و قابلیت های دسترسی و شناخت بهینه منابع انسانی و مالی مبتنی 

اولویت ها و به کارگیری فناوری های مرتبط با حوزه مورد نظر را  بر صالحیت ها و 

برای  را  تعامالت  و  روابط  گسترش  امکان سنجی  سویی،  از  و  می سازد  هموار 

فشارها،  تعدیل سازی  و  رویارویی  راهکارهای  و  شرایط  از  حداکثری  بهره برداری 

گیاهان  کشاورزی در زیربخش  محدودیت ها و چالشهای مرتبط با حوزه بیمه 

برای  را  شرایط  همچنین  می کند.  ترسیم  زیربخشها،  دیگر  چه بسا،  و  زراعی 

تصمیم سازی و تصمیم گیری الزم در راستای تعدیل و توزیع ریسک در کشور بر 

اساس پهنه بندی های اقلیمی و تحلیل ریسک ها و بهره وری بهتر، آماده می سازد 

کاهش ناهنجارهای ساختاری و عملیاتی موجود و حفظ ثبات و  و زمینه های 

تجربه ها  دیگرسخن، سنجش  به  می کند.  فراهم  زیربخش،  این  در  را  توسعه 

و مسیرهای طی شده در دیگر مدل های بیمه ای و عملیاتی در جهان می تواند، 

* رئیس اداره کل توسعه خدمات بیمه ای صندوق بیمه کشاورزی
** کارشناس اداره کل توسعه خدمات بیمه ای صندوق بیمه کشاورزی

*** معاون وقت زیربخش زراعت اداره کل توسعه خدمات بیمه ای صندوق بیمه کشاورزی                                                                    

1- Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
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رهـاورد دانـش و پژوهـش )مقـاله های علـمی(

بررسی عوامل مؤثر بر ضریب نفوذ بیمه محصوالت زراعی در جهان

رهنمودهای الزم را پیرامون طراحی راهبردهای الزم در کنترل ناهنجارهای امروز 

کاستیها و نوسانهای  کشور، همچون رویارویی با ریسک های سیستمیک،  در 

موجود در کنترل بازار محصوالت زراعی، ناهنجاری های عملیاتی همانند اطالعات 

نوآرایی های  زمینه  و  بگذارد  پیش رو  را  موجود  محدودیت های  دیگر  و  نامتقارن 

آورد.  زیرساختی و اجرایی الزم را پدید 

آمار  میزان نفوذ بیمه محصوالت زراعی در برخی کشورهای جهان بر اساس 

این  بر  که  است  ارائه شده   1 در جدول شماره   2012 و   2011 در سالهای   FAO
به 90  نزدیک  به میزان  را  نفوذ  امریکا، بیشترین ضریب  ایاالت متحده   اساس، 

درصد در حوزه بیمه محصوالت زراعی، به خود اختصاص می دهد. در این میان، 

کشاورزی(، در  ایران با ضریب نفوذ 23 درصد )برپایه محاسبات صندوق بیمه 

مقایسه با برخی از کشورها در منطقه امریکای التین، مانند برزیل و همچنین، 

از ضریب نفوذ  اقیانوسیه، مانند نیوزلند و هندوستان،  آسیا و  کشورهایی در 

این  می رسد.  نظر  به  صورت گرفته،  بررسی  اساس  بر  است.  برخوردار  باالتری 

کشورهای  میان  در  زراعی  محصوالت  بیمه  نفوذ  ضریب  در  معنیدار  تفاوت 

گوناگون در قالب ساختارهای متفاوت  از دخالت مؤلفه های  مختلف، برگرفته 

باشد. این در شرایطی است که در بسیاری از کشورهای جهان، ضریب نفوذ در 

میان بخشهای مختلف از یک کشور نیز، دارای ناهمگنی است. به دیگرسخن، 

مؤلفه های تأثیرگذار و سهم هریک از عوامل در شکلگیری زمینه های دستیابی 

به ضریب نفوذ باال، از اجزا و سازوکارهای متفاوتی برخوردار است که در ادامه 

مقاله، به بررسی برخی از مهمتریِن این عوامل، پرداخته خواهد شد.

آمار FAO در سالهای 2011 و 2012 جدول شماره 1: میزان ضریب نفوذ بیمه محصوالت زراعی در برخی از کشورهای جهان بر اساس 

میزان نفوذ بیمه در محصوالت زراعیکشور

50 %استرالیا

5 %نیوزلند

25 %اسپانیا

89 %امریکا

53 %ژاپن

4/8 %برزیل

15 %هندوستان

  رابطه ضریب نفوذ و سطح درامد کشورها
کشاورزی در مقیاس  تجزیه وتحلیل میزان یا ضریب نفوذ بیمه محصوالت 

جهانی و بر اساس تولید ناخالص در بخش کشاورزی )AGDP( نشان می دهد؛ 

با  مقایسه  در  بیشتری  نفوذ  از ضریب  باالتر،  درامدی  دارای سطح  کشورهای 

کشورهای با سطح درامد متوسط و پایین برخوردار بوده و این در حالی است که 

میزان نفوذ بیمه های غیرعمر در هر سه سطح از درامد، میزان باالتری را به خود 

اختصاص می دهد که در نمودار شماره 1، نشان داده شده است:

نمودار شماره 1: رابطه تولید ناخالص در بخش کشاورزی، ضریب نفوذ بیمه و سطح درامد کشورها

میزان  بانک جهانی،  سوی  از  شده  ارائه  اطالعات  اساس  بر  این،  بر  افزون 

کشاورزی  از تولید ناخالص در بخش  امریکا، 5/2 درصد  کشاورزی  نفوذ بیمه 

این کشور را به خود اختصاص می دهد و این میزان، در کشورهایی مانند کانادا، 

برابر با 4/1 درصد، ژاپن 8 درصد، اسپانیا 6 /1 درصد، ایران 0/8 درصد، روسیه 0/6 

درصد و در نهایت مکزیک نیز، برابر با 4 /0 درصد است.

  رابطه سطح درامد کشورها و مدل های بیمه ای
میزان دسترسی به بسته های بیمه ای و سطوح درامدی کشورها و چگونگی 

از سوی بانک جهانی و پایگاه تامسون رویترز، مورد بررسی و  آنها نیز،  ارتباط 

ارزیابی قرار گرفته که در نمودار شماره 2، نشان داده شده است:
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نمودار شماره 2: رابطه پوششهای بیمه ای متفاوت با سطح درامد کشورها

گزارش بانک جهانی )نمودار شماره 2( در مورد گرایش )تمایل( به الگوهای 

گرایش به بیمه های  که  کشور جهان، نشان می دهد  متفاوت بیمه ای در 65 

مربوط به خطرهای نامگذاری شده یا مشخص )Named-peril( همچون تگرگ، 

بیشینه  مقداِر  در  باال،  درامد  دارای  کشورهای  در  آتش سوزی،  و  یخبندان 

 2MPCI ممکِن خود )صددرصد( قرار دارد و بیمه ها ی چندخطری محصول یا

بیشترین  به ترتیب،  پایین،  به  رو  متوسِط  و  متوسط  درامد  با  کشورهای  در 

بیمه  می دهند. همچنین  اختصاص  به خود  را  بیمه  متقاضیان  یا  مخاطبان 

در  آب و هوایی،  شاخص  بیمه  نهایت،  در  و  دارد  کمی  متقاضی  نیز،  درامد 

مقایسه با بیمه شاخص عملکرد، با گرایش کمتری روبه روست.

در واقع، بر اساس گزارش FAO، ضریب نفوذ باالی بیمه، به طور عمده در 

کارامد یارانه های دولتی و  که دارای توزیع درست و  کشورهایی دیده می شود 

از سویی،  اجباری در بخش محصوالت زراعی و دام هستند.  همچنین، بیمه 

اقیانوسیه  آسیا و  یارانه دولتی در  MPCI دارای  بیمه  پیاده سازی  تجربه های 

نیز، عملکرد ضعیفی را نشان داده است و در بسیاری از کشورها، مانند چین، 

بازار  و  خصوصی  بخش  گسترش  به دنبال  دولتها  هندوستان،  و  بنگالدش 

آن هستند. مبتنی بر 

آن با سطح مداخله دولت و بخش    رابطه نفوذ بیمه و ارتباط 
خصوصی

آن با  برپایه بررسیها و ادبیات تخصصی در زمینه ضریب نفوذ بیمه و ارتباط 

سطح مداخله دولت، سه نوع الگوی شاخص ارائه شده که به ترتیب، دربرگیرنده: 

نظامهای )سیستم های( بیمه مبتنی بر مداخله کامل دولت، نظامهای مبتنی 

بر مشارکت بخش خصوصی و دولتی و در نهایت، نظام متکی بر بازار است و 

هر یک نیز دارای توانمندی ها و محدودیت های ویژه ای بوده که در نمودار شماره 

آنها اشاره شده است. افزون بر این، برخی کشورها که برپایه این الگوها  3 به 

عمل می کنند؛ در جدول شماره 2 معرفی شده اند. بر اساس یافته های ارائه شده 

در نمودار شماره 3، بیشینه دستیابی به ضریب نفوذ در الگوهای مداخله کامل 

که  این در حالی است  دولت با اجرای عملیاتی فراگیر، صورت خواهد پذیرفت؛ 

ساختار بیمه کشاورزی ایران نیز، در این چارچوب قرار می گیرد و از همین رو، 

لزوم پیاده سازی طرحهای بیمه ای به این شکل را بیش از پیش، نمایان می سازد.

 ضریب نفوذ باال )اجباری( .
 تنوع مناسب در پرتفوی

 معیاراجتماعی غالب بر معیار فنی 
 هزینه های باال

مشارکت دولت و 
)PPP( بخش خصوصی

مداخله کامل دولت

ت
ول

 د
له

خ
دا

 م
طح

س

نظام متکی بر بازار

تعداد شرکت کنندگان و تنوع محصول

 ضریب نفوذ باال 
 تنوع مناسب در پرتفوی

 رقابت در خدمات دهی
 افزایش پایداری از سوی دولت

 هزینه های مالی معقول
 معیار فنی غالب بر معیار تجاری

 ضریب نفوذ پایین و متوسط 
 تنوع ریسک پایین

 معیارهای تجاری غالب بر معیار فنی 
 رقابت بر سر قیمت

 نبود هزینه های مالی

نمودار شماره 3: رابطه سطح مداخله دولت با دیگر متغیرها، بویژه ضریب نفوذ

2- Multiple Peril Crop Insurance
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رهـاورد دانـش و پژوهـش )مقـاله های علـمی(

بررسی عوامل مؤثر بر ضریب نفوذ بیمه محصوالت زراعی در جهان

جدول شماره 2: سطح مداخله دولتها و کشورهای مرتبط با هریک از الگوها

برگرفته از: منبع شماره 8

کشورهای پیشرو  از  ارائه شده در جدول شماره 2، بسیاری  بر اساس نتایج 

در بیمه کشاورزی در زیربخش محصوالت زراعی، از الگوی مبتنی بر مشارکت 

بخش خصوصی و دولتی استفاده می کنند و کشورهایی همچون هندوستان، 

ایران، یونان و چند کشور دیگر، دارای مدل متکی بر مداخله کامل دولتی هستند 

کانادا نیز، از هر دو نظام )سیستم( مشارکت دولت و  و برخی کشورها مانند 

بهره  بیمه خود،  در ساختار  کامل دولت  و مداخله   3)PPP( بخش خصوصی 

می جویند.

  رابطه نفوذ بیمه و میزان یارانه دولت
از  را  اجتماعی   - سیاسی  هدفهایی  کشورها،  از  بسیاری  بررسیها،  برپایه 

آمارها نشان می دهد؛  اختصاص یارانه های دولتی به حق بیمه ها، دنبال می کنند. 

امریکا و  کشورهای دارای سطح درامد باال، مانند  از  حمایت دولتی در بسیاری 

که  بوده  کشاورزان  از سوی  پرداخت شده  برابر حق بیمه  دو  از  بیش  اسپانیا، 

در برنامه درازمدت در ایاالت متحده، این میزان رو به کاهش است. همچنین، 

دولتها در کشورهای با سطح درامد پایین و متوسط نیز، درصد باالیی از حق بیمه 

را پرداخت می کنند. از دیگرسو، مدل PPP  در پِی بهبود و افزایش عملکرد مالی 

دولت در زمینه حمایت از بیمه کشاورزی بوده که در گزارشهای بانک جهانی نیز، 

آن اشاره شده است. گفتنی است، طراحی ضعیف یارانه های دولتی، می تواند  به 

باعث پدیدآمدن مشکلهایی شود که به هزینه های اقتصادی و ناکارامدی درخور 

توجهی بینجامد. از جمله محدودیت های دیگر در به کارگیری یارانه های دولتی در 

آنها دشوار  نظامهای بیمه ای این است که پس از برقرارشدن این شرایط، حذف 

خواهد بود و تجربه نشان می دهد؛ هزینه های واردشده بر دولت نیز، با گذشت 

زمان، بیشتر خواهد شد. از سویی، در پیاده سازی برخی الگوهای بیمه ای به نظر 

می رسد، نظامهای مالی دولتی می توانند با پشتیبانی مستقیم از ایجاد و تجهیز 

زیرساخت ها، همانند توسعه فناوری و سامانه های هواشناسی، پشتیبانی مالی 

این  اجرای مدل های نیازمند به  از  اجزای مرتبط و حمایت  از تحقیقات و دیگر 

آب و هوا  زیرساخت ها، نقش مؤثری در جهت اجرای بیمه هایی همانند شاخص 

داشته باشند.

در  بویژه  کشاورزی،  بر بخش  بیمه حاکم  نظام  گفت،  می توان  دیگرسو  از 

آسیب پذیری بیشتری در  کاستی های موجود،  ایران، به دلیل  کشورهایی مانند 

برابر ریسک ها، از خود نشان می دهد. از سویی، به سبب وجود محدودیت های 

آزاد، نبوِد کارامدی الزم در نظامهای  بودجه ای، نبوِد سیاستهای مبتنی بر بازار 

و  ناپارامتریک  و  پارامتریک  داده های  ناهمگنی  و  گستردگی  داده ها،  سنجش 

انجام  امکان  محصوالت،  قیمت  و  تولید  در  ناپایداری ها  همچنین  و  نوسانها 

تحلیل و پیشبینی پذیری رویارویی با ریسک ها را با تنگنا و چالش روبه رو ساخته 

ارائه پوشش بهینه را بویژه  که نظامهای بیمه ای نیز، توانایی  است؛ به گونه ای 

این روند هم، در  ادامه پیشروی  ندارند و  با ریسک های سیستمیک  در زمینه 

نهایت، نظام بیمه ای را با چالشهای اساسی روبه رو خواهد ساخت. این در حالی  

حوزه،  این  در  مالی  ابزارهای  و  عملیاتی  جدید  سازوکار های  طراحی  که  است 

از دیگرسو،  است و  نیازمنِد حرکت به سوی رفع موانع و چالشهای پیشگفته 

آستانه بهینه سازی توسعه بیمه  به تغییر نگرش نسبت به انتظارات حمایتی و 

محصوالت زراعی با ابزارها و شرایط موجود نیاز دارد.

ارزیابی ها نشان می دهد؛ به طور کلی، بیمه های ایندکس یا شاخص، به دلیل 

کشورهای در راه توسعه،  MPCI در  یا  بیمه های چندخطری محصول  تسلط 

بیمه هایی غیرمعمول هستند و از سویی نیز، بانک جهانی، همواره از توسعه 

است. در برخی  کرده  کشورهای در راه توسعه، حمایت  بیمه های شاخص در 

متفاوت،  بیمه ای  الگوهای  آزمودِن  و  مطالعه  با  استرالیا،  مانند  کشورها 

تصمیمهای راهبردمحوری براین مبنا، گرفته شده است. در این راستا، بیمه های 

بیمه های  MPCI در قالب  بیمه  بر عملکرد و  بیمه مبتنی  از جمله  کالسیک، 

و  نامتقارن  اطالعات  کنترل  در  توانایی  نداشتِن  به دلیل  داوطلبانه،  و  اجباری 

ریسک های سیستمیک، ناکارامد شناخته شده اند و تقاضا برای آنها رو به کاهش 

آب و هوایی و شاخص عملکرد، مورد  است و بیمه های شاخص4 مانند شاخص 

توجه قرار گرفته و رو به گسترش است. از سویی، بیمه های مربوط به عوامل 

آتش سوزی و یخبندان را در  Named-peril همچون تگرگ،  خطر مشخص یا 

این گونه کشورها، پوشش می دهند که در این میان، همانند بیشتر کشورهای 

جهان، زیربخش محصوالت زراعی دارای بیشترین میزان تقاضا و پذیرش این نوع 

بیمه است. همچنین، بسته های بیمه ای پوشش دهنده عوامل خطر مشخص 

یا  Named-peril، به طور عمده به شکل خصوصی و رقابتی و بدون یارانه دولتی 
ارائه می شوند. بیمه MPCI نیز، به دو شکل اجباری و داوطلبانه و مبتنی بر 

یارانه های دولتی است و سطوح پوشش متفاوتی، از 25 تا 60 درصد نیز، برای 

سه محصول گندم، لوبیا و کلزا در قالب MPCI اجباری، ارائه می شود.

کتاب راهنمای  ارائه شده در دستنامه یا  اساس تحلیلهای  گفتنی است، بر 

می تواند  اجباری  بیمه   ،5)NRAC( استرالیا  روستایی  مشاوره  ملی  شورای 

است،  نامتقارن  اطالعات  ایجادکننده  از موارد  که  را  نامناسب  انتخاب  مشکل 

این تجمیع ریسک،  با پیوستن به  کم خطر،  کشاورزان  از سویی  کاهش دهد. 

کشاورزان  بین  در  نیز،  آن  تعدیل سازی  و  توزیع  اداری می کاهند  از هزینه های 

3- Public – Private Partnership
4- Index based Insurance
5- National Rural Advisory Council
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هفدهم/ شماره 65 و 66 پیاپی

بیمه گذار، انجام خواهد شد.

نام:  به  بیمه ای  طرح  کنون،  تا   2009 سال  از  استرالیا،  در  راستا  همین  در 

»Yield Shield« در قالب بیمه شاخص عملکرد، در حال اجراست که مبتنی بر 

مدل سازی و استفاده از شاخص های تنش و اطالعات سالهای گذشته اقلیمی 

آب  مقدار  مانند  مدل،  ورودی  به عنوان  آنها  از  و  است  کلی  اطالعات  دیگر  و 

مورد نیاز، دوره تنش و اطالعات ملی گیاه، برای طراحی مدل استفاده می شود. 

به کارگیری فناوری سنجش از دور یا RS نیز، گامی برای افزایش میزان درستی یا 

صحت اطالعات به دست آمده از مدل Yield Shield  به شمار می آید که در مورد 

محصول گندم و سورگوم، در حال اجراست. همچنین، برنامه دیگری با عنوان: 

Weath-( آب و هوایی  شاخص  بیمه  انجام  برای   2012 سال  از   »Celsius pro«

ایستگاه مختلف  داده های صد  برپایه  که  دارد  قرار  کار  در دستور   )er index
هواشناسی در سراسر کشور استرالیا، استوار است.

آنچه گفته شد، موانع توسعه تجاری بیمه کشاورزی بر اساس  با توجه به 

نیز به شرح   )NRAC( استرالیا  کتاب راهنمای شورای ملی مشاوره روستایی 

زیر است:

1. موفق نبودن و توسعه نیافتگی بازار؛

2. رخدادن ریسک های سیستمیک، مانند خشکسالی؛

3. محدودبودن دسترسی به اطالعات و نبوِد فراساختار؛

4. پرداخت غرامت در برابر فجایع موردی یا ویژه6.

از سویی، بانک جهانی نیز، در راستای توسعه بیمه کشاورزی، بویژه در حوزه 

امریکای التینن )LAC(7، پیشنهادها و توصیه هایی به شرح زیر ارائه می دهد:

آسان سازی و بهبود کمکهای فنی و مالی؛  -1

2- الیه بندی ریسک و مشارکت دولتها در تأمین بودجه در پرداخت خسارتهای 

حوادث فاجعه بار یا به اختصار )CAT( و بازنگری در توزیع یارانه های دولتی؛

اطالعات  و  هواشناسی  پایگاه های  داده های  و  اطالعات  فراهمسازی   -3

فراساختاری؛

به منظور  کشاورزی  بیمه  در  نوآوری  و  توسعه  و  پژوهش  از  حمایت   -4

دستیابی به بازار، بویژه برای کشاورزان خرد؛

5- بهبود و پیشرفت تعاونی ها، انجمنهای تولیدکننده و بانکهای روستایی و 

مؤسسه های تأمین مالی ُخرد به عنوان کانالهای انتقال.

از سویی، مطالعات انجام شده در کشورهای امریکای التین نشان می دهد؛ 

دولتها نقش مؤثری در توسعه بیمه کشاورزی  داشته اند که به طور عمده نیز، 

به شکل پرداخت یارانه در حق بیمه ها و اجرای بیمه حوادث فاجعه بار CAT برای 

حمایت از کشاورزان خرد بوده است. در واقع، تولیدکنندگان بخش کشاورزی و 

دولتها در امریکای التین، توانسته اند از راه برخی سازوکار های مدیریت ریسک، 

برپایه مطالعات پیشگفته، سطح  کنند. همچنین،  کنترل  تولید8 را  شوک های 

توپوگرافیک  موقعیتهای  و  شرایط  ناهمگنی،  میزان  به  بسته  بیمه،  توسعه 

کشورهای  کلی برای پاسخگویی به تمام  جغرافیایی، متفاوت بوده و راهکاری 

بانک  اطالعات  اساس  بر  همه،  این  با  است.  نشده  پیشنهاد  التین،  امریکای 

جهانی، توسعه بیمه در امریکای التین، در مقایسه با عمده کشورهای افریقای و 

آسیایی، از رشد چشمگیرتری برخوردار بوده است. این در حالی است که ارزیابی 

زمانی مدل های بیمه ای در حوزه بیمه گیاهان زراعی نشان می دهد؛ در این راستا، 

آغازین دهه 50 تا اواخر دهه 90 میالدی، مدل بیمه های چندخطری  بین سالهای 

کامل دولتی، بیشترین نمود را داشته  محصوالت یا MPCI در الگوی مداخله 

آن در سطح کالن نظام بیمه ای، به   آشکارسازی ناکارامدی  و با گذشت زمان و 

 PPP و شاخص محور در قالب الگوی Named-peril سوی پیاده سازی مدل های

است، نقش مؤثرتری را در  PPP توانسته  الگوی  که  کشیده شده؛. به گونه ای 

بهبود عملکرد مالی در برنامه های بیمه ای، اجرا کند.

از  این همه، بر اساس اطالعات بانک جهانی در سال 2010، تنها 19 درصد  با 

سطوح زیر کشت در امریکای التین، بیمه شده که به طور عمده نیز، به شکل 

در  تنها  نیز،  جنگلها9  بیمه  است. همچنین،   MPCI بر  مبتنی  عملکرد  بیمه 

اجرایی شده  و بیمه شیالت هم،  اروگوئه، توسعه یافته و  کشورهای شیلی و 

نداشته  گسترش چندانی  نیز،  دام  بیمه  و  بوده  به مکزیک و شیلی  منحصر 

کشورهای  اتکایی در  که حضور و دخالت بیمه های  است  این در حالی  است. 

امریکای التین، نه تنها به عنوان پشتیبان مالی شرکت های بیمه، بلکه به عنوان 

ریسک،  تجمیع  کنترل  نرم افزارهای  عملیاتی، طراحی  و  ارزیابی  طراح روشهای 

مدلسازی ریسک و قیمت و مواردی از این دست، درخور توجه است. همچنین 

آن در مناطق مختلف و محاسبه میزان  مدلسازی ریسک های اقلیمی و مانند 

و  موارد مهم  از جمله  عوامل خطر،  برای   10)PML( احتمالی  حداکثر خسارت 

آب و هوایی  از سویی، توجه به بیمه های شاخص  مورد توجه، به شمار می آید. 

و عملکرد و همچنین، شاخص های مبتنی بر ماهواره و محاسبات متغیرها یا 

لزوم  امریکای التین و همچنین،  کشورهای  NDVI 11 در  شاخصهایی همچون 

تمرکز یارانه های دولتی بر کشاورزان خرد و ضعیف، از جمله مهمترین موارد در 

از سوی  ارائه شده  اطالعات  این زمینه برشمرده می شوند. همچنین براساس 

بانک جهانی در حوزه امریکای التین، به کارگیری بیمه های خصوصی با دو رویکرد 

زیر، می تواند در توسعه بیمه، اثرگذار باشد:

الف- چرخش در رویکرد صنعت بیمه از تمرکز بر کشاورزان، به سوی زنجیره 
ارزش تجارت کشاورزی12

ب- ایجاد بیمه های مقرون به صرفه برای بیمه گذار و ایجاد زمینه های الزم 

پیاده سازی راهبرد مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی و دولتی )PPP( با وجود 

برخی از چالشهای فنی و مالی وابسته به شرایط جغرافیایی و اقتصادی در 

آسان و امکان پذیر  منطقه که در نهایت، دستیابی به مدل مشارکتی PPP را 

خواهد ساخت.

  نگاهی به شرایط ضریب نفوذ بیمه محصوالت زراعی راهبردی 
در ایران

گندم، به عنوان یکی از اصلی ترین محصوالت راهبردی )استراتژیک( در کشور، 

که  است  شده  تالش  و  بوده  دست اندرکاران  و  مسئوالن  توجه  مورد  همواره 

برای  تولیدکنندگان و تشکل ها  طراحی سازوکارها، ضوابط، قوانین و مشارکت 

دستیابی به پرتفوی مناسب در این محصول، مؤثر واقع شود. این در شرایطی 

آن، مقدارهای ناهمگنی در مناطق مختلف  است که در زمینه ضریب نفوذ بیمه 

ایران برای این محصول، مشاهده می شود. از سویی، در برخی از مناطق کشور، 

به دالیل متفاوت، با کاستیها و شکافهایی در توسعه بیمه این محصول، روبه رو 

هستیم که بی گمان، تجزیه وتحلیل عوامل مؤثر در این باره و کنترل و مهندسی 

این عوامل، نقش چشمگیری در به حداقل رساندن کاستیها و شکافهای موجود 

خواهد داشت.

 تجربه نشان داده است، دخالت مستقیم دولت در پرداخت غرامتهای حوادث 

فاجعه آمیز خارج از چارچوب طرحهای بیمه ای در سطح کشور و پرداخت برخی 

تسهیالت و کمکهایی از این دست، به زیاِن توسعه بیمه خواهد بود. از دیگرسو، 

جبران افت ضریب نفوذ، با مداخله دولت برای حفظ و پایدارسازی شرایط، زمینه 

آورده است و  گذشته، پدید  از توسعه بیمه را در سالهای  بازداری و جلوگیری 

با  نیز،  آینده  برای  زمانی چندساله  بازه  در  را  بیمه  پایدار  توسعه  به  دستیابی 

گرایش  دشواری روبه رو خواهد ساخت. بررسی اطالعات نشان می دهد؛ میزان 

به بسته های بیمه ای در محصوالت زراعی در ایران، بر اساس نمودار شماره 4 

نمایانگر آن است که مدل های بیمه ای CAT و Named-Peril، بیشینه )حداکثر( 

سطح زیرپوشش بیمه را در کشور، به خود اختصاص می دهند و مدل بیمه ای 

MPCI نیز، در جایگاه بعدی قرار دارد.

6- Ad hoc Disaster Payment
7- Latin American Countries
8- Production Shocks
9- Forest Insurance

10- Probable Maximum Loss
11- Normalized Difference Vegetation Index 
12- Agribusiness Value Chain
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بررسی عوامل مؤثر بر ضریب نفوذ بیمه محصوالت زراعی در جهان

سطوح زیرپوشش بیمه محصوالت زراعی )به هکتار(

ی
ه ا

یم
ی ب

ها
دل

م

نمودار شماره 4: مقایسه سطوح بیمه بر اساس گرایش به مدل های بیمه ای محصوالت زراعی در ایران در سالهای گذشته

در  دولت  کامل  مداخله  الگوی  به  توجه  با  می رسد؛  نظر  به  مجموع،  در 

ایران، با پیاده سازی طرحها و مدل های بیمه ای  نظام بیمه محصوالت زراعی در 

اجباری و فراگیر، خواهیم توانست، به ضریب نفوذ بهینه و نیز، کاهش میزان 

این در حالی است  انتخاب نامناسب و تعدیل سازی ضریب خطر، دست یابیم. 

نیازمند  کشاورزی،  بیمه  گسترده تر  و  بیشتر  هرچه  توسعه  به  دستیابی  که 

بازنگری های زیرساختی، پیاده سازی و حرکت به سوی اجرای طرحهایی مبتنی بر 

فناوری های مدلسازی ریسک و سازوکار های اجرایی و مالی جدیدی خواهد بود 

از تجربه های دیگر کشورها و تجزیه وتحلیل های  این راستا، درک درست  که در 

کالن صورت گرفته در این زمینه، در تدوین راهبردهای پیش رو، چشم اندازهای 

آنها می توان با توجه به  جدیدی را برایمان نمایان خواهد ساخت که با تکیه بر 

ظرفیتهای موجود، به عملکرد بهینه در توسعه بیمه کشاورزی، دست یافت.

  نتیجه گیری و پیشنهادها
بررسیهای گوناگون نشان می دهد؛ عواملی همچون: سطح درامد کشاورزان، 

میزان یارانه های دولتی، سیاستهای عمومی و ساختارها و مدل های بیمه ای، از 

جمله تأثیرگذارترین مؤلفه ها در توسعه بیمه کشاورزی، برشمرده می شوند. از 

سویی، نبوِد پایداری فراسازمانی الزم از جمله: منابع مالی دولتی، سیاستهای 

عمومی و میزان درامد کشاورزان، سطوح بیمه شده را زیرتأثیر قرار می دهد که 

کنترل و مدیریت این مؤلفه ها برای دستیابی به شرایط بهینه، می تواند راهگشای 

بسیاری از چالشهای پیش رو و پیاده سازی رویکردهای چاره ساز باشد. از همین رو 

پیشنهاد می شود؛ اقدامهایی همچون: حرکت به سوی اجرای الگوهای پوششی 

بیمه فراگیر و اجباری در زمینه برخی از محصوالت اساسی و امکان پذیر کردن و 

پیاده سازی مدل های بیمه ای متناسب با سطح درامدی بیمه گذاران و همچنین، 

از بیمه های سنتی  گذار  بررسی و عملیاتی کردن بیمه های شاخص در راستای 

آب وهوا؛ به عنوان راهکارهای مؤثر برای  به بیمه های شاخص، از جمله شاخص 

کاهش اطالعات نامتقارن و گسترش و توسعه بیمه محصوالت کشاورزی، مورد 

توجه و تأکید قرار گیرند. همچنین، تحلیلها نشان داد که ساختار بیمه کشاورزی 

کشاورزان، میزان حمایت  بیمه ای، وضعیت سرانه درامد  کشورها، فرهنگ  در 

در  موجود  دیتابیس های  یا  داده ها  پایگاه  موجود،  بیمه ای  طرحهای  دولتها، 

بخش کشاورزی و پویایی تولید در بخش کشاورزی، همگی از مهمترین عوامل 

مؤثر بر میزان )ضریب( نفوذ بیمه، به شمار می آیند. در همین راستا پیشنهاد 

می شود؛ با محدود کردن عوامل خطر در بیمه های کالسیک و اجرای مدل های 

بیمه  از  بهره گیری  و  شده  جداسازی  خطر  عوامل  پوشش دهی  برای  بیمه ای 

آب و هوایی برای کنترل اطالعات نامتقارن و کاهش هزینه های ارزیابی و  شاخص 

بهره مندی از دیگر مزیتهای این گونه مدل های بیمه ای و همچنین، تدوام اجرای 

بیمه های کالسیک و تدوین طرحهای امکان سنجی مشارکت بخش خصوصی 

با دولت، گامهایی بنیادی در راستای بهبود و افزایش ضریب نفوذ بیمه و اجرا 

زراعی  زیربخش محصوالت  بویژه در  کشاورزی،  بیمه  پایدار  افزایش توسعه  و 

برداشته شود تا به عملکرد مطلوب و پویایی الزم دست یافت.

  منابع:
1. Barnett, B & Mahul O. (2007).“ Weather Index Insurance for Agriculture 

and Rural Areas in Lower Income Countries,” American Journal of Agricultural 

Economics. vol. 89. no. 5.pp. 1241–47

2. Dafwa. (2011(.“The Role of Government in Fostering Innovation in Crop 

Insurance: A Report on the Future Role for the WA State Government.” Depart-

ment of Agriculture and Food. Western Australia.

3. Mahul & C Stutley. (2010) .World Bank Government support to Agricul-

tural Insurance challenges and options for Developing countries. Washington, 

DC.

4. MPCI Task Force. (2003).Final report: Multi-Peril Crop Insurance Task 

Force report to the minister for Agriculture forestry and fisheries, Agriculture, 

Forestry and Fisheries, Perth, Western Australia.

5. Perth, Ernst. (2000(. “Multi-Peril Crop Insurance Project: phase 2 Report,” 

Agriculture, Fisheries and Forestry. Perth.Western Australia.

6. Quang Hung, N. (2010). “Agricultural Insurance in Vietnam: Current Situ-

ation and the Pilot Project.” presented at Aon_Benfield 2010 conference Beijing.

7. Word Bank. (2010). Agricultural insurance in Latin America developing 

the market. Washington, DC.
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4848

صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هفدهم/ شماره 65 و 66 پیاپی

بیمه درامد مزرعه جایگزینی برای بیمه های 
سنتی کشاورزی )بخش دوم و پایانی(

ماریتایانوویچ-لوموت*،کریشتفلیزکاوا،پاِولروزومِک**
ترجمه:زینبامیدوار***

بازنگری،اصالحوتکمیل:گروهویرایش)م.ن.س(

  چکیده
زنجیره رو به رشد فعالیتهای کشاورزی باعث شده است که کشاورزان، دیگر 

یا توفان  آب وهوایی، مانند یخبندان زمین، تگرگ  از رویدادهای  ترس چندانی 

آنها بیشتر نگران تغییرات در قوانین، احتکار در بازار کشاورزی  نداشته باشند. 

یا بازارهای مرتبط با ارز و افت قیمتها به دلیل ممنوعیت ها و تحریم ها هستند. 

قراردادهای سنتی بیمه نیز، اجازه جبراِن خسارِت برابر را برای پوشش این گونه 

اساس  بر  مالی  راهکارهای  و  بیمه  کردن  فراهم  نتیجه،  در  نمی دهد؛  زیان ها 

است  کوششی  این مقاله،  است.  کشاورزی، بسیار ضروری  از  درامد برگرفته 

این  کردن  اجرایی  آغازی برای  که می تواند  ابزارهای الزم  در راستای شناسایی 

اروپا، با توجه به قوانین موجود باشد و  اتحادیه  کشاورزی  عملیات در بخش 

آمریکا،  کانادا و  کشاورزی  در همین حال، به عنصری مهم برای رقابت با بازار 

تبدیل شود. 

به  این مقاله،  پیاپی(، بخش نخسِت  در شماره پیشین فصلنامه )64-63 

حضور شما خوانندگان گرانمایه، ارائه شد. در اینجا، بخش دوم و پایانی مقاله، 

به پیشگاه ارجمندتان تقدیم می شود )ح. ر - سردبیر(. 

کلیدواژه ها: 
بیمه درامد مزرعه، مدیریت ریسک کشاورزی، بیمه محصوالت کشاورزی.

  مفهوم بیمه درامد مزرعه
پیشتر، در )بخش نخست( این مقاله، به دلیل کمبودها و کاستی های موجود 

در راهکارهای بیمه درامد سنتی، راهکارهایی دیگر بر اساس شاخصها، ارائه شد. 

درباره  داده های موردنیاز  نبودِن  در دست  یا  کمبود  به سبِب  راستا،  در همین 

در مورد  را  رویکرد شاخص محور  لهستان،  در  کشاورزی  درامدهای مزرعه های 

بیمه درامد مزرعه، عرضه داشتیم. یکی از این ابزارهای بیمه ای، »بیمه شاخص 

کاهش  اساس  بر  پرداختی  آن، غرامتهای  پایه  بر  که  است  درامد منطقه ای« 

میانگین تولید محصوالت و قیمتها در یک منطقه، محاسبه می شود. این نوع 

بیمه می تواند اختصاصی برای محصولی ویژه  یا برای کل مزرعه کشاورزی باشد. 

در نمودار شماره یک، سازوکار »بیمه شاخص درامد منطقه ای«، نشان داده 

شده است. چنانکه در نمودار نیز نمایان است، اگر درامد به دست آمده از مزرعه 

کشاورزی )r(، کمتر از درامد در زمان رخ دادن حادثه )s( باشد؛ غرامت پرداختنی، 

بر اساس تفاوت درامد تحقق یافته و زمان حادثه )r-s(، محاسبه می شود. با این 

که غرامت پرداختنی، محدود به مقدار بیمه شده است  کرد  حال، باید یادآوری 

آن، الیه مورد نظر در فهرست نامگذاری شده شاخصها می گویند که از راه  و به 

محاسبه تفاوت میان محدوده مورد نظر و درامد تحقق یافته در زمان حادثه، 

تعیین می شود.

ی
خت

ردا
پ

درآمد )یورو / هکتار(

ال
تم

اح

آن آن با توزیع احتمال درامد  نمودار شماره 1: سازوکار غرامت پرداختی در یک بیمه شاخص درامد منطقه ای و رابطه 
برگرفته از : بسط و پردازش یافته های پژوهش

* عضو هیئت علمی مؤسسه بانکداری و بیمه کسب وکار، ورشو، لهستان 
** اعضای هیئت علمی دپارتمان بیمه، دانشگاه اقتصاد بوژنان، لهستان

*** دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، کارشناس اداره کل برنامه ریزی و بودجه صندوق بیمه کشاورزی                                    



4949

رهـاورد دانـش و پژوهـش )مقـاله های علـمی(

بیمه درامد مزرعه جایگزینی برای بیمه های سنتی کشاورزی )بخش دوم و پایانی(

که در صندوقهای )تأمین نقدینگی( تثبیت درامد، غرامت، زمانی  همانگونه 

این حالت نیز، سطح  از 30 درصد باشد؛ در  کمتر  که درامد،  پرداخت می شود 

این فرض،  حادثه یا مخاطره، برابر با 70 درصد میانگین درامد فرض می شود. 

تقریبی از راهکار بیمه ای است که از سوی صندوق تثبیت درامدی ارائه می شود. 

ترکیبی  محصول،  یک  برداشت  از  کشاورزی  مزرعه  درامد  نمونه،  به عنوان 

این  از همین رو در  است.  آن محصول  یا عملکرد محصول و قیمت  بازده  از 

به  بیمه ای،  از پوشش  نوع  این  به منظور محاسبه حق بیمه خالص  پژوهش، 

کمک معادله ای، ریسک خالص در پوشش یا حمایت بیمه ای را از مقدار ناکافی 

شاخص پایه، تخمین زدیم که به صورت زیر )رابطه شماره 1( است:

)1
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h(r)، تابع چگالی احتمال درامد؛
S نیز، حالت  r، مقدار درامد تحقق یافته و  L، حدود تعهدات )حد بدهی(؛   

آستانه  ای )ماشه  چکان( است. همچنین، محاسبه مبلغ  حادثه رخداده / محرک 

بیمه شده در این نوع بیمه نیز، از رابطه شماره 2 انجام می گیرد:
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 بنابراین، حق بیمه نیز، خالص بدین صورت )رابطه شماره 3( به دست می آید:
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کلزا در  در این راستا تخمینی تجربی بر اساس میانگین عملکرد محصول 

هر هکتار از تمام 91 منطقه ) NUTS- 5(1 در استان وارمینسکو – ماژورسکی 

)Warminsko-Mazurskie( کشور لهستان و بین سالهای 2011 تا 2013 انجام 

گرفته است. داده های به دست آمده از عملکرد محصوالت برداشت شده نیز، از 

فراهم   Warminsko-Mazurski Osrodek Doradztwa Rolniczego بخش 

آمده که نهادی دولتی و محلی است و برای کشاورزان، خدمات مشورتی، ارائه 

سوی  از  نیز  شده  برداشت  محصوالت  قیمتهای  پیرامون  اطالعات  می دهد. 

آمار مرکزی« لهستان، جمع آوری گردیده و این داده ها در سطح استانی  »اداره 

نیز، متمایز شده است. میزان درامد میانگین در نمونه هم، به مقدار 1234 

نیز،  درامدی  مقادیر  و  یورو   251 آن،  استاندارد  انحراف  و  در هر هکتار،  یورو 

از پایش و دسته بندی  تا 2027 یورو در هر هکتار متفاوت بود. پس  از 395 

آن  قیمتهای  در  کلزا  محصول  میانگین  ضرب  روش  از  مورد،   271 داده های 

کشاورزی در  احتمال درامدهای  برای دسترسی به بهترین نتیجه تابع چگالی 

منطقه تجزیه وتحلیل شده، استفاده شد. توزیع های به کار رفته نیز، به صورت 

نرمال، لوگ - نرمال و توزیع Weibull بودند. نمودار شماره 1، حالتهای توزیع 

Q-Q را ارائه می دهد.

نمودار شماره 1: حالتهای Q-Q برای مدلهای توزیع احتمال انتخاب شده
 برگرفته از: محاسبات پژوهش

1- ????
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در این زمینه، سه تابع چگالی احتمال درامدی که انتخاب شده )h(i)( است، 

برای محاسبه سه متغیر میزان نرخ ریسک محض، مطابق با معادله شماره 

مختلف  مقادیر  سطح  با  را  سناریوهایی  نیز،   4 شماره  جدول  رفت.  به کار   ،1

که مقدار درامد در زمان حادثه، نزدیک به  بیمه شده، نشان می دهد؛ در حالی 

70 درصد مقدار میانگین درامد در افراد نمونه است. همچنین، براساس معادله 

شده  محاسبه  توزیع،  مختلف  نوع  سه  براساس  خالص  حق بیمه   ،3 شماره 

است.

جدول شماره 4: نتایج تخمین نرخ خالص و حق بیمه خالص در بخش استان Warminsko-Mazurskie کشور لهستان

تأثیر بسیار  بررسیها نشان می دهد، تغییرات در مجموع مبالغ بیمه شده، 

این  گرفتن  نظر  در  با  می گذارد.  حق بیمه  خالص  نرخ  مقادیر  بر  محدودی 

از  از همین رو، بهره گیری  که به طور معمول، ریسک درامد، باالست؛  واقعیت، 

یک حادثه، برابر با 70 درصد میانگین درامدهای به دست آمده در نرخهای بسیار 

از  با بسیاری  از یکسو  بازده محصول )عملکرد(،  گام نخست،  است. در  پایین 

مخاطره ها روبه روست و از دیگرسو، در برابر مدیریت کشاورزی قرار می گیرد که 

در این نوع از بیمه، جبران خسارت و پرداخت غرامت نیز، بدون در نظر گرفتن 

دلیل صورت می پذیرد. در گام بعدی، عامل قیمت است که نوسانهای متغیر را 

افزایش می دهد. از سویی به طور متوسط، بسته به حالتهای توزیع نرمال، لوگ-

نرمال و توزیع Weibull، نسبتهای حق بیمه خالص به درامد میانگین نیز، به ترتیب 

برابر با: 0/38 درصد، 0/66 درصد و 1/14 درصد خواهد بود.

براساس  براورد  یا  تخمین  اینکه،  است  مشاهده  درخور  به آسانی  آنچه 

توزیع های مختلف، نتایج بسیار متفاوتی به دست می دهد. تفاوتها در براورد نیز 

وابسته به توزیع هاست و اهمیت در اختیار داشتن مجموعه ای دقیق از داده ها 

را تأیید می کند. نیاز و شرایط شخصی سازی گزینش فردی در پرداخت غرامت که 

در CAP 2 نیز به آن اشاره شده است، می تواند در راهکار پیشنهاد شده، دوچندان 

شود.

اینکه پیش  این راستا یادآوری دو نکته بایسته به نظر می رسد: نخست   در 

از هر چیز، این عملکرد یا بازده واقعی محصول به  دست آمده است که سطوح 

مختلفی از غرامت را در هر هکتار تضمین می کند. دوم اینکه باید در نظر داشت؛ 

تغییرهای مجاز قیمت در هر قرارداد، براساس همان منطقه، تعریف می  شود. 

در مورد بیمه شاخص درامد هر منطقه نیز، حداقل تغییر مجاز قیمت در هر 

قرارداد، از راه اندازه مزرعه کشاورزی، تعیین خواهد شد.

در  بتواند  که  می رود  به کار  بیمه ای  ابزار  راه  از  نیز،  پیشنهاد شده  راهکار 

این  گیرد.  بازار بیمه تجاری بدون حمایت دولتی )عمومی( مورد استفاده قرار 

راهکار، در اصل مرتبط با مهمترین تهدیدهای شناسایی شده برای کشاورزان در 

لهستان و دیگر اعضای اتحادیه اروپاست و از سویی باید افزود که روشی مقرون 

به صرفه نیز، به نظر می رسد. از سویی، تثبیت درامدهای مزرعه )کشاورزی(، از 

اصول مهم در خط مشی یا سیاست اتحادیه اروپا  به شمار می آید. هدف اتحادیه 

آشکاربودن امور  اروپا به صورت قاعده ای کلی برای راهکارهای تجاری، دوسویه و 

به عنوان تحولی درازمدت در زمینه مدیریت ریسک در سیاستها یا خط مشی های 

.)Handshke Łyskawa - 2008( .متداول کشاورزی است

2- در متن اصلی، توضیحی برای CAP ارائه نشده؛ ولی به احتمال زیاد، منظور نگارندگان، »سیاست مشترک کشاورزی 
Common Agricultural Policy« اتحادیه اروپا بویژه موارد مطرح در سال 2013 بوده است )سرویراستار(.
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رهـاورد دانـش و پژوهـش )مقـاله های علـمی(

بیمه درامد مزرعه جایگزینی برای بیمه های سنتی کشاورزی )بخش دوم و پایانی(

در سال 2006 نیز، قوانین و مقررات کمکی دولتی )از بودجه دولتهای عضو( 

بیمه گذاران  برای  شده  گرفته  درنظر  یارانه های  یا  خسارتها  پوشش  به صورت 

تولیدکنندگان  برای  حوادث  و  رویدادها  از  خاصی  انواع  با  رویارویی  راستای  در 

می باید  تولیدکنندگان  که  به گونه ای  است؛  شده  تنظیم  و  تدوین  کشاورزی 

)SME( عمل  کوچک و متوسط  کسب وکارهای  با معیارهای مربوط به  مطابق 

دولتی  مالی  کمکهای  ارائه  امکان  نخستین بار،  برای  هم   2009 سال  در  کنند. 

)یارانه( با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، در قالب بیمه ها و صندوق مالی 

RDP(، فراهم و عملی  )از منابع  اروپا  اتحادیه  از بودجه  مشترک برگرفته شده 

شد. چشم انداز مالی سالهای 2014 تا 2020 نیز، جهتگیری های صندوق )تأمین 

آن تغییر یافته است(، تأیید  نقدینگی( تثبیت را )که فقط قوانین و حیطه های 

این  که  شد  یادآور  دیگر  نکته  به عنوان  باید  همچنین  می کند.  پشتیبانی  و 

که در قالب ابزار تثبیت درامدی به کار می رود. یکی  کامالً متفاوت است  ابزاری 

است؛  اروپا همراه  اتحادیه  اجرایی  کارکرد  با  که  این قوانین  از هدفهای تدوین 

اثربخشی مدیریت و رسیدگی به بی ثباتی و نبود قطعیت درامدها در  افزایش 

آن درامدهاست )برای  مزارع کشاورزی، بدون در نظر گرفتن خاستگاه یا منبع 

 )IST( از همین رو، استفاده از ابزار تثبیت درامدی .)مثال در زمینه تولید یا تجارت

که یارانه های خود را از منابع RDP دریافت می کند، پیشنهاد شده است.

این ابزار بیمه ای، در قالب صندوق سرمایه گذاری مشترک برای ارائه یا پیشنهاد 

آنها در نظر  جبران خسارت مالی یا غرامت به کشاورزان برای کاهش جدی درامد 

اشتراک گذاری  ایده  با  که  است  استوار  بیمه ای  براساس روش  و  گرفته شده 

ارتباط دارد )Janowicz- Lomott, Łyskawa - 2014( و به منظور جبران خسارتهای 

آنها، بدون در نظر گرفتن دلیل  آسیب یا زیان به درامد  کشاورزان برای هر گونه 

آن است که فقط خسارتهای باالی  آن طراحی شده است. با این حال، نکته مهم 

اخیر یا خسارتهای واحدهای دستگاه های  30 درصد تولید ساالنه در سه سال 

مقادیر  که  است  گذشته  سال  پنج  دوره  براساس  اخیر  سال  سه  از  تولیدی 

بیشترین و کمترین را دربر نمی گیرد.

با این همه،  باید خاطرنشان کرد که ابزارهای بررسی وتحلیل شده، نمی توانند 

کمک هزینه  کنند.  کشاورزی را در تمام موقعیتها تضمین  سودبخشی مزارع 

و  غرامت  مستقیم  پرداخت  کنونی  نظامهای  جایگزین  نمی تواند  نیز،  تثبیت 

نتیجه  در  شوند.  فاجعه آمیز  رویدادهای  ریسک  مدیریت  روشهای  همچنین 

تکمیل  را  کنونی  به کارگرفته شده  راهکارهای  پیشنهادی،  روش  گفت:  می توان 

می کند؛ ولی جایگزین آنها نمی شود. گفتنی است، این ابزار، نیاز به انعطاف پذیری 

تجاری  واقعی  به موقعیتهای  توجه  با  بتوانند  دولتهای عضو  و  ایالتها  تا  دارد 

)واکنش مؤثر به وضعیتهای تغییریافته در بازار یا تولیدات محصوالت کشاورزی( 

آن را کار برند. از دیگرسو، فعالیت صندوق تثبیت درامد  و نیازهای کنونی بازار، 

)ISF( نیز، نباید در امور رقابتی بین بازارهای خاص تجاری اعضا، دخالت کند. بر 

اساس بایگانی های تاریخی مرتبط با درامد کشاورزان اتحادیه اروپا که در بخش 

تخمین  اروپا  کمیسیون  است؛  موجود   )FADN( حسابداری3  داده ای  شبکه 

کشورهای عضو،  کشاورزان  از  درصد   20 در حدود  متوسط  به طور  که  می زند 

این میزان نیز در لهستان، 10  این نوع پرداخت بیمه ای برخوردارند و  از شرایط 

درصد است. از سویی، هزینه ها یا مخارج این نوع حساب در اتحادیه اروپا، ساالنه 

اسپانیا  این میان، دولتهای  که در  در حدود 70 میلیارد یورو براورد شده است 

که به ترتیب برابر با 3/1 و 1/4 میلیارد یورو در  ایتالیا، بیشترین نیاز را دارند  و 

سال بوده؛ در حالی که در لهستان، مقدار کلی تخمین زده شده، نزدیک به 208 

.)Giersz - 2011( میلیون یورو است

  نتیجه گیری و پیشنهاد
نوسانهای قیمتها در محصوالت بخش کشاورزی و افزایش قیمتهای عوامل 

کنار  در  کشاورزان،  برای  مهم  بسیار  تهدیدی  بخش،  این  در  تولید  لوازم  و 

آب وهوایی و بالهای طبیعی به شمار می رود. این دو ریسک  تهدیدهای شرایط 

اساسی و مؤثری  کشاورزان، نقش  دیدگاه  از  آب وهوایی،  با شرایط  غیرمرتبط 

این  با توجه به  این زمینه نیز،  کشاورزان در  آنها دارد. نگرانی  بر میزان درامد 

تأثیر چشمگیری  کشاورزی،  بازار محصوالت  قیمتهای  در  نوسان  که  واقعیت 

بر سوددهی دارد؛ تأیید شده است. در این میان، بیمه کشاورزِی دسترس پذیر 

در بازار بیمه لهستان و همچنین در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا، هیچ 

تضمین یا پوشش حمایتی به کشاورزان در مورد نوسان درامدشان، بویژه در 

زمینه نوسان قیمتها نمی دهد.

مزرعه  درامد  شاخص  بیمه  براساس  راستا،  این  در  پیشنهادشده  راهکار 

است که امکان بقای کشاورزان را فراهم می آورد و از سویی، هزینه های بیمه ای 

گسترده پوشش  دامنه  گرفتن  درنظر  با  بویژه  نیز،  آن  برای  تخمین زده شده 

آن، به نسبت پایین است. در لهستان، به دلیل تأمین نقدینگی محدود از  بیمه ای 

راه ارکان دوم سیاستهای مشترک کشاورزی )CAP( که ابزارهای مدیریت ریسک 

این موارد را در  که  گرفته شد  آن  است؛ تصمیم بر  آن قرار داده شده  برپایه 

چارچوب قوانین شماره 2013/ 1305 معرفی و ارائه کنند. در نتیجه، به کارگیری 

یادآوری  است.  امکانپذیر  تجاری  مسیرهای  در  فقط  درامد،  تثبیت  برای  بیمه 

ندارد.  تداخل   4 ISF در  نظر  با مفهوم مورد  راهکار پیشنهادشده  که  می شود 

بر  را  پرداختی  غرامت  محاسبه  روش  شاخص محور،  راهکارهای  از  استفاده 

از  امکان تأمین نقدینگی غرامت را  آسانتر نیز می سازد و   ISF اساس قوانین

که تأثیر بسزایی درکاهش مبلغ پرداختی  راه سیاستهای CAP فراهم می آورد 

دستورالعمل های  با  مطابقت  به منظور  روی،  هر  به  داشت.  خواهد  حق بیمه 

ابزارهای  در  تغییراتی  درامد،  تثبیت  ابزارهای  و  روشها  مورد  در  اروپا  اتحادیه 

پیشنهادی )چه بسا در زمینه شخصی سازی سوددهی( باید اجرا شود. در این 

تثبیت  صندوقهای  زیرپوشش  درامد،  شاخص  بیمه  از  استفاده  امکان  راستا، 

آینده نویسندگان این  که در محدوده مطالعات  درامد، از جمله مواردی است 

مقاله قرار می گیرد.

  برگرفته از:
- Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Lyskawa & Pawel Rozumek; (2015); 

“ Farm Income Insurance As an Alternative for Traditional Crop Insurance ” ; 

Procedia Economics and Finance ; No: 33; 439-449.

3- Farm Accountancy Data Network
4- InsuResilience Solution Fund
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صندوق بیمه کشاورزی

فـصلنامـه بیمــه و کشــاورزی

سال هفدهم/ شماره 65 و 66 پیاپی

نگاهی به قوانین مرتبط با بیمه کشاورزی در ایران
اقبالمحمدی*،سارواحمدی**

بازنگریواصالح:گروهویرایش)م.ن.س(

  چکیده
و  از 35 سال می رسد  بیش  به  کشاورزی،  بیمه  فعالیت صندوق  پیشینه 

گسترش یافته  ابعاد و زمینه های مختلف سازمانی، رشد و  این مدت، در  طی 

زیربخش  در  پنبه  و  قند  چغندر  محصول  دو  از  آن،  زیرپوشش  محصوالت  و 

از 800 نوع طرح و فعالیت در  زراعت در سال 1363، به پوشش بیمه ای بیش 

کرده  پیدا  افزایش  تعرفه مشخص،  و  با شرایط  کشاورزی  زیربخش های  همه 

اجرایی صندوق بیمه  اداری و  است. تغییراتی نیز در همین مدت، در سازمان 

در راستای ساده سازی فرایندها و بهبود و پشتیبانی از وظایف و مسئولیتهای 

آن، رو به گسترش است. این  جدید ایجادشده و تداوم روند اصالحات و بهسازی 

تجربه چندین ساله فعالیت فشرده، شتابان و در حال گسترش، دستاوردهای 

ارزشمندی، بویژه در حوزه قانونگذاری به دنبال داشته است. در این مقاله تالش 

ایران، به  کشاورزی در  گسترش فعالیتهای قانونی بیمه  است؛ چگونگی  شده 

اختصار، بررسی، گزارش و تحلیل شود و نتایج به دست آمده نیز، برای بهره برداری 

و ارزیابی متخصصان و صاحبنظران در دسترس، قرار گیرد.

کلیدواژه ها: 
بیمه  صندوق  کشاورزی،  محصوالت  بیمه  بیمه،  قانون  مقررات،  و  قوانین 

کشاورزی

  مقدمه
و  خدمات  گستردگی  و  تنوع  وسعت،  ماهیت،  به دلیل  کشاورزی،  بیمه 

پوششهای بیمه ای، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین دالیل، قانونگذار، 

با آگاهی )علم( از نقش بیمه کشاورزی در تأمین امنیت سرمایه گذاری در بخش 

کشاورزی و از همه مهمتر، نقش بی بدیل بیمه کشاورزی در تأمین امنیت غذایی 

می آید؛  به شمار  امنیت؛  از  برخورداری  الزامهای  و  ضرورتها  از  خود  که  کشور 

در  کشاورزی«،  بیمه  »صندوق  برای  سازمانی  استقالل  گرفتن  نظر  در  ضمن 

آسان سازی  و  به شفاف سازی  گوناگونی،  و قوانین عمومی  اختصاصی  قانون 

کشاورزان،  بهره برداران،  تولیدکنندگان،  از  بزرگی  به قشر  بیمه ای  ارائه خدمات 

آن، در زیربخش ها و محصوالت مختلف، پرداخته است. عشایر و مانند 

که  خورشیدی   1316 مصوب  بیمه  قانون  متن  در  قانونگذار  نخستین بار، 

ناظر بر روابط میان بیمه گر و بیمه گذار است؛ به »بیمه زراعتی« اشاره داشته 

است؛ هرچند تحقق عملی بیمه کشاورزی، تا دهه ها بعد، یعنی اوایل دهه 60 

اختصاصی بیمه، در سال 1355  افتاد. نخستین قانون  خورشیدی، به تعویق 

با 6 ماده و یک تبصره، به تصویب رسید و مقرر شد که »شرکت بیمه ایران«، 

به عنوان  و  دهد  تشکیل  کشاورزی«  بیمه  »صندوق  به نام  ویژه ای  صندوق 

کند.  اداره  را  آن  به خود،  مربوط  زیرمجموعه، طبق مقررات  واحدهای  از  یکی 

به  کمک  »صندوق  تأسیس  با  کشاورزی،  بیمه  اجرایی شدن  از  پیش  هرچند، 

تولیدکنندگان خسارت دیده محصوالت کشاورزی و دامی« در سال 1358، قانون 

بیمه محصوالت کشاورزی، لغو شد.

از مدتی، دوباره در سال 1362، »ماده واحده قانون بیمه  این حال، پس  با 

محصوالت کشاورزی«، به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و مقرر شد؛ 

انجام  برای  آمادگی الزم را  کشاورزی«،  که »صندوق بیمه محصوالت  به تدریج 

کند: »صندوق کمک به  وظایف خود در هر منطقه و برای هر محصول اعالم 

تولیدکنندگان خسارت دیده محصوالت کشاورزی و دامی«، به فعالیت خود در آن 

آن محصول، پایان دهد و منابع و امکانات مربوط را به صندوق  منطقه و برای 

بیمه محصوالت کشاورزی، انتقال دهد. در واقع، قانونگذار و سیاستگذار بخش 

بخش  توسعه  و  حمایت  جهت  در  بیمه  علِم  جایگزینِی  دنبال  به  کشاورزی، 

کشاورزی بوده است و از نگرِش به اصطالح کمیته امدادی، به سوی نگاه علمی 

به وقایع، تغییر رویکرد، صورت پذیرفت. بر این اساس، در سال 1362 و به منظور 

از  )ناشی(  برامده  خسارتهای  برابر  در  کشاورزی  محصوالت  انواع  بیمه  انجام 

گیاهی )امراض نباتی( عمومی و  سوانح طبیعی و حوادث قهری و بیماریهای 

برای رسیدن  )وسیله ای(  ابزاری  به عنوان  واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه ای، 

به هدفها و سیاستهای بخش کشاورزی، سرانجام، »صندوق بیمه کشاورزی«، 

با شخصیت مالی و حقوقی مستقل در »بانک کشاورزی«، ایجاد شد. در واقع، 

از تورم سازمانی  کشاورزی، جلوگیری  از تأسیس صندوق بیمه در بانک  هدف 

بیمه  اجرایی  که عملیات  است  کرده  تکلیف  قانونگذار  اساس،  این  بر  و  بوده 

کشاورزی، در حد کمی و کیفی و زمانبندی تعیین شده از سوی بانک کشاورزی 

آن در سراسر کشور انجام گیرد. و شعب 

از حق بیمه ها و غرامتهای    حمایت دولت در پرداخت بخشی 
پرداختی بیمه کشاورزی

دولت،  آن،  بودن  پرریسک  و  کشاورزی  بیمه  حمایتی  ماهیت  به  توجه  با 

از حق بیمه  تناسب فعالیتهای بیمه ای، پرداخت بخش عمده ای  به  همه ساله 

که:  است  آورده  بیمه گذار را تقبل می کند. در تعریف و توصیف حق بیمه نیز، 

از بیمه گذاران وصول خواهد شد و به  که  است  از وجوهی  »حق بیمه، عبارت 

از  بیمه گذاران،  حق بیمه  از  قسمتی  بیمه،  صندوق  عمومی  مجمع  پیشنهاد 

طریق دولت، تأمین خواهد شد«. از سویی، چنانچه در هر سال، شدت حوادث 

موجب خسارتهای بیش از موارد پیشبینی شده برای عملیات زیرپوشش بیمه گر 

آن، به  آن را نداشته باشد؛ کسری  شود و صندوق نیز، توانایی پرداخت غرامت 

پیشنهاد مجمع عمومی و پس از تصویب هیئت وزیران، از محل اعتبار ردیف 

بودجه که در اختیار دولت است؛ قابل پرداخت خواهد بود1.

  روند تحول و تکامل قانون بیمه کشاورزی
بیمه  اجرای  بهتر  هرچه  راستای  در  و  بیمه  صندوق  فعالیت  سالها  طی 

و  تغییرات  کشاورزی،  بیمه  صنعت  توسعه  و  ضرورت  تناسب  به  کشاورزی، 

آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران. آبخیزداری، دانشگاه  * دانشجوی دکتری علوم و مهندسی 
** کارشناس مسئول حقوقی صندوق بیمه کشاورزی.

1- ماده 33 اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی، مصوب 1363/3/5 مجلس شورای اسالمی.            
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رهـاورد دانـش و پژوهـش )مقـاله های علـمی(

نگاهی به قوانین مرتبط با بیمه کشاورزی در ایران

این اصالحات،  کنار  ایجاد شده و در  کشاورزی،  اصالحاتی در متن قانون بیمه 

آمده است که در ادامه این نوشتار،  قوانین دیگری نیز به کمک این صنعت نوپا، 

به بیان برخی از مهمترین قوانین مصوب در این زمینه، می پردازیم.

  الزام و اجبار در صنعت بیمه طیور
همه  طیور،  صنعت  از  حمایت  راستای  در  و   1384 سال  در  قانونگذار، 

تولیدکنندگان طیور را مکلف کرد؛ جوجه های یک روزه خود را در مبادی تولید، در 

برابر خسارتهای برامده از سوانح طبیعی، حوادث قهری، بیماریهای واگیر حیوانی 

عمومی و قرنطینه ای، به نفع پرورش دهنده، نزد صندوق بیمه کشاورزی، بیمه 

آیین نامه اجرایی این قانون که در همان سال )1384( به تصویب هیئت  کند. در 

وزیران رسید2؛ نه تنها همه تولیدکنندگان، بلکه اشخاصی را که به هر عنوان از 

اجباری طیور  کشور جوجه وارد می کنند نیز؛ مشمول بیمه  از مرزهای  خارج 

دانسته است.

  گسترش مأموریت نظام بیمه کشاورزی
در سال 1387، قانونگذار، بستر پهناوری برای صنعت بیمه کشاورزی فراهم 

کشاورزی  از محصوالت، دیگر بخشهای  کشاورزی، فراتر  بیمه  کرد و صندوق 

قانون،  عنوان  »محصوالت«،  کلمه  حذف  با  و  آورد  قانونی  زیرپوشش  نیز،  را 

ابنیه،  درختان،  بیمه  الحاق  ضمن  و  شد  اصالح  کشاورزی«،  »بیمه  قانون  به 

آبیاری در  کشاورزی و تأسیسات  آب  تأسیسات، مستحدثات، قنوات، چاه های 

مفاد قانون، فعالیتها و تمامی خدمات کشاورزی و عوامل تولید )ماشین آالت، 

ابزار و ادوات کشاورزی( را به فعالیتهای »صندوق بیمه کشاورزی«، افزود و این 

امکان و بستر جدید را نه تنها در برابر سوانح طبیعی و حوادث قهری، بلکه در 

برابر همه حوادث بیمه پذیر، توسعه داد3.

  قوانین مالی و اعتباری مرتبط با بیمه کشاورزی
به دلیل حمایتی بودن بیمه کشاورزی و دریافِت فقط بخش اندکی از حق بیمه 

از فعاالن بخش کشاورزی در ازای ارائه خدمات بیمه ای، سازوکار تأمین اعتبار 

آن، ضمن پیشبینی در اساسنامه قانونی صندوق، در قوانین مختلف نیز، مورد 

توجه قرار گرفته است.

  پیشبینی منابع مالی صنعت بیمه کشاورزی
اجازه  از مقررات مالی دولت، به دولت  سال 1380، در قانون تنظیم بخشی 

جمله  از  )غیرمترقبه(  پیشبینی نشده  حوادث  وقوع  درصورت  که  شد  داده 

آنها، تا معادل یک درصد از بودجه عمومی هر سال را  خشکسالی، سیل و مانند 

از محل افزایش تنخواه گردان خزانه، تأمین و هزینه کند4.

اقتصادی،  توسعه  ششم  پنجساله  برنامه  قانون  به موجب  همچنین، 

ایجاد ردیف  کشور، مصوب سال 1395، دولت مکلف به  اجتماعی و فرهنگی 

مستقل پرداخت خسارت به بیمه گذاران محصوالت کشاورزی و صندوق بیمه 

پنجساله،  برنامه  قانون  اجرای  طول  در  که  به گونه ای  است؛  شده  کشاورزی 

بودجه  قانون  واحده  ماده  در  قانونگذار  یابد5. همچنین،  تخصیص  صدردصد 

تقویت  و  دولت  سهم  پرداخت  برای  ریال  میلیارد  هزار  ده  مبلغ   ،1397 سال 

مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون   )10( ماده  محل  از  کشاورزی،  بیمه  صندوق 

مالی دولت و ماده )12( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، به صورت 

صددرصد تخصیص یافته، اختصاص داده است6.

 )1( اجرای جزء  در  نیز،  بودجه سال 1398  قانون  واحده  ماده  در  از سویی، 

میلیارد  هزار  پانزده  مبلغ  توسعه،  ششم  برنامه  قانون   )32( ماده  »ب«  بند 

بیمه  صندوق  تقویت  و  دولت  سهم  پرداخت  برای  ریال   )  15،000،000،000،000(

کشاورزی، از محل منابع ماده )10( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

و  یافته  اختصاص  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  تشکیل  قانون   )12( ماده  و 

قانونگذار تکلیف کرده است که مبلغ پیشگفته، باید صددرصد )%100( تخصیص 

یابد7.

در  است؛  کرده  بودجه مقرر  قانون  در  قانونگذار  در سال 1399،  همچنین 

قانون   )33( ماده  )ث(  بند  همچنین  و   )32( ماده  »ب«  بند   )1( جزء  اجرای 

برنامه ششم توسعه کشور، به ترتیب تا مبلغ بیست و یک هزار و چهارصد و 

هشتاد میلیارد )21,480.000.000.000( ریال و تا مبلغ یکهزار و دویست و نود میلیارد 

کشاورزی،  بیمه  به صندوق  دولت  پرداخت سهم  برای  ریال   )1.290.000.000.000(

به صورت نقدی و یا اسناد خزانه اسالمی یکساله، تخصیص داده و به صندوق 

بیمه کشاورزی پرداخت شود8 .

  بیمه های اجباری و فراگیر در صنعت بیمه کشاورزی
همانگونه که پیشتر گفته شد؛ صنعت بیمه طیور در سال 1384، با قانون 

الزامهای قانونی،  ایجاد  ادامه  اجباری بودن بیمه، به مسیر تازه ای راه یافت. در 

آن، دیگر زیربخش های کشاورزی نیز، در مسیر قانونگذاری  در سالهای پس از 

جدید قرار گرفتند.

به  دستیابی  و  تولید  ظرفیت  حفظ  به منظور  قانونگذار،  راستا،  این  در 

آوردن  فراهم  و  دامی  و  کشاورزی  اساسی  محصوالت  تولید  در  خودکفایی 

برمبنای  کشاورزی  افزوده بخش  ارزش  ارتقای  و  غذایی  امنیت  زیرساخت های 

مالحظات توسعه پایدار، به دنبال ایجاد پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی 

و عوامل تولید تا رسیدن به سطح پوشش صددرصدی است و بر این اساس، 

برای هموار ساختن این مسیر، از الزامهای قانونی بهره می گیرد.

  بیمه اجباری دام در برابر بیماریهای مشترک و واگیر
اجباری همه دامها در برابر بیماریهای مشترک و واگیردار، با  پوشش بیمه 

بیمه  قانون  واحده  ماده  به  تبصره  یک  الحاق  قانون   -2
محصوالت کشاورزی )مصوب 1384/4/5( و قانون اصالح 
)مصوب  کشاورزی  محصوالت  بیمه  قانون  واحده  ماده 
اجرایی  آیین نامه  اسالمی.  شورای  مجلس   )1387/11/2
الحاقی به ماده واحده قانون بیمه محصوالت  تبصره )8( 

کشاورزی )مصوب 1384/9/6 هیئت وزیران(.
بیمه  قانون  واحده  ماده  به  تبصره  یک  الحاق  قانون   -3

محصوالت کشاورزی )مصوب 1384/4/5( مجلس شورای 
اسالمی.

دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون   10 ماده   -4
)مصوب 1380/11/27(.

5- بند ب ماده 32 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 
ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 

مصوب )1395(.

سال  بودجه  قانون  واحده  ماده   13 تبصره  )ج(  بند   -6
 .1397

مصوب   1398 سال  بودجه  قانون   13 تبصره  )ج(  بند   -7
مجلس شورای اسالمی. 

مصوب   1399 سال  بودجه  قانون   13 تبصره   2 بند   -8
مجلس شورای اسالمی.
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برنامه  اجرای  و  دولت  به وسیله  بیمه گذار  از سهم  درصد   50 پرداخت حداقل 

آلوده، در برنامه پنجساله ششم توسعه، پیشبینی شده  حذف دام در کانونهای 

است9.

  بیمه تمام خطر اجباری دام و محصوالت هدف گذاری شده
این بار با هدف کاهش مخاطره های زیانبار و بیماریهای مشترک انسان و دام 

و تثبیت نوسانهای درامد تولیدکنندگان، تکلیف قانونی در سال 1389 ایجاد شده 

اجرایی  آیین نامه  تصویب نشدن  به دلیل  یادشده،  پیشبینی  به رغم  ولی  است؛ 

آن مسکوت مانده است10. گفتنی  قانون پیشگفته از سوی هیئت دولت، اجرای 

است، شرط اجرای بیمه های حمایتی، اجباری و فراگیر، پیشبینی و تأمین منابع 

آن است. مالی 

با شرکتهای بیمه  کشاورزی    تأسیس شرکت مشترک بیمه 
خارجی

قانونگذار، در احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب سال 1395 در 

کلی اصل چهل و چهارم  که با رعایت سیاستهای  ماده 25 مجاز دانسته است 

مشارکت  با  کشاورزی،  بیمه  صندوق  مربوط،  قوانین  و  اساسی  قانون   )44(

شرکتهای بیمه خارجی، اقدام به ایجاد شرکت مشترک بیمه ای کند11.

  نتیجه گیری و پیشنهادها
و سند  پیش برنده  کشاورزی،  بیمه  در صنعت  قوانین  کارکرد  کلی،  به طور 

کنار تجویز قانونی، فرایند انجام عملیات بیمه ای را نیز  که در  باالدستی است 

از درست ترین و روشن ترین عبارتها و  روشن می کند. حال چنانچه در قوانین، 

اصطالحات، استفاده شود و دو ویژگی و یا عنصر جامعیت )به معنی اینکه هرچه 

است، در متن قانونی، پیشبینی شده باشد( و عنصر مانعیت )به معنی  الزم 

نبودن هیچ چیز اضافی در متن قانون و در واقع، جلوگیری یا ممانعت به عمل 

از ورود زوائد( را داشته باشد و ویژگیهای پیشگفته نیز، با عادالنه بودن  آوردن 

قانون همراه شود؛ بی گمان از موجبات فراهم شدن رضایت در ذینفعان و فعاالن 

بیمه  بررسی قوانین و مقررات مصوب در صنعت  با  بود.  این صنعت خواهد 

کشاورزی، مشاهده می شود که نگاه قانونگذار به این بخش، کامالً حمایتی و 

آن، ریسکهای باال و  بر پایه کمکهای دولتی استوار است که خاستگاه یا منشأ 

ناشناخته و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی است. حال با توجه به نگاه 

ویژه قانونگذار و همراهی نهادهای تصمیم ساز، می توان همواره از راه مجلس 

این بخش بود.  شورای اسالمی و دولت، پیگیر مصوبات قانونی مورد نظر در 

صندوق بیمه کشاورزی نیز، به عنوان متولی و بیمه گر صنعت بیمه کشاورزی، 

همکاری،  تفاهم نامه های  انعقاد  با  بیمه،  فرهنگ  توسعه  جهت  در  می تواند 

غیردولتی،  و  دولتی  نهادهای  و  بخشها  دیگر  ظرفیتهای  از  بهره مندی  ضمن 

آسانتر و هموارتر سازد. در پایان این نوشتار،  اجرای طرحهای قانونی و فراگیر را 

پیشنهادهایی نیز در این راستا، به شرح زیر، ارائه می شود:

اساسنامه  الحاقات قانونی در  اصالحات و  1- رایزنی و پیگیری برای تصویب 

صندوق بیمه کشاورزی.

2- همکاری صندوق بیمه کشاورزی با بانک کشاورزی، و وزارت جهاد کشاورزی 

در زمینه تهیه آیین نامه اجرایی بند ج ماده 32 قانون افزایش بهره وری بخش 

کشاورزی و منابع طبیعی.

3- اجرای پوشش بیمه اجباری تمامی دامها در برابر بیماریهای مشترک و 

توسعه  پنجساله ششم  برنامه  قانون  ماده 33  بند ث  )موضوع  واگیردار 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران(.

از مبادی  آبزیان،  4- تالش در راستای ایجاد بستر قانونی برای بیمه فراگیر 

آنچه در صنعت بیمه طیور در حال اجراست. تولید، مشابه 

5- با توجه به وجود مجوز قانونی، تالش برای ایجاد شرکت مشترک بیمه با 

شرکتهای بیمه خارجی؛ با هدف ایجاد انواع بیمه اتکایی و بهره گیری و تبادل 

دانش، فناوری و تجربه های نوین صنعت بیمه کشاورزی جهان.

  منابع:
کشاورزی، مصوب 1363/3/5 مجلس شورای  اساسنامه صندوق بیمه   .1

اسالمی.

2. قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب سال 1395 مجلس 

شورای اسالمی.

)مصوب  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  بخش  بهره وری  افزایش  قانون   .3

.)1389/4/23

فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم  پنجساله  برنامه  قانون   .4

جمهوری اسالمی ایران مصوب )1395(.

5. مجموعه قوانین بودجه کل کشور در دوره های مختلف اخیر.

مقررات  و  قوانین  مجموعه  اسالمی،  شورای  مجلس  پژوهشهای  مرکز   .6

مصوب مجلس شورای اسالمی در دوره های مختلف.

9- بند )ث( ماده 33 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )مصوب 1395(.
10- بند )ج( ماده 32 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی )مصوب 1389/4/23(.

11- ماده 25 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب سال 1395 مجلس شورای اسالمی.
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آن، این بخش را در کانون توجه دولت ها قرار داده  تولید ثروت از راه فعالیت و کسب وکار حرفه ای در 

آن، به دلیل  آنجا که حفظ این منابع ارزشمند و دانش، ثروت و سرمایه گذاری صورت گرفته در  است. از 

قرارداشتن در برابر انواع خطر و ریسک، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ فعاالن این حوزه را هم 

آن داشته است تا با توجه به شدت، تواتر و تنوع ریسکها  در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی، بر 

از جمله، بیمه  آنها، راهکارهای ویژه ای در زمینه پیشگیری و مدیریت ریسک،  از  و خسارتهای برامده 

محصوالت کشاورزی را با هدِف حفظ و مراقبت از محصوالت کشاورزی، پیشنهاد دهند. در همین راستا 

و به دلیل اهمیت دوچندان این موضوع در کشورمان، بویژه به دلیل بالخیزبودن این منطقه جغرافیایی، 

آسانسازی خدمات رسانی به جامعه  مدیریت صندوق بیمه کشاورزی، با هدف زمینه سازی برای بهبود و 

تخصیص یافته  اقتصادی  و  مالی  منابع  از  حفاظت  حال،  همین  در  و  کشاورزی  بخش  بهره برداران 

از  اجرایی و مدیریتی خود، با بهره گیری  اقدام به توسعه زیرساخت های قانونی، فنی،  این زمینه،  در 

اجرایی و مدیریتی، طرحهای بیمه فراگیر؛  فناوریهای پیشرفته و نوینی، بویژه در عرصه سامانه های 

ارزیابی خسارت با استفاده از فناوریهای سنجش از دور؛ طرحهای بیمه ای  نوین همچون بیمه شاخص 

آمیخته، بیمه  عملکرد منطقه ای؛ ایجاد و توسعه بیمه های پایه )مانند طرح بیمه پایه گاوهای بومی و 

ماهیان در قفس، بیمه سازه و تأسیسات و بسیاری موارد دیگر(، بخصوص در دو تا پنج  سال گذشته 

کرده  و شرایط را برای پرداخت غرامت در کوتاهترین زمان و در واقع، پرداخت بهنگام به خسارت دیدگان، 

بویژه از راه به کارگیری تکنیک ها و فناوریهای پیشرفته در زمینه سنجش از دور و تصویربرداری هوایی، 

کاهش چشمگیر و محسوس مدت زمان ارزیابی و تصمیم گیری های نهایی برای  که با  آورده   فراهم 

نوشتار  در  آنچه  است.  داشته  به همراه  نیز،  بسیاری  مثبت  پیامدهای  خسارت،  پرونده های  بررسی 

به  صندوق،  ستادی  کارشناسان  سوی  از  راستا  همین  در  نگاهی  می خوانید،  رو  پیش  گزارش گونة 

شماری از مهمترین رویدادهایی است که نتیجه هزاران نفر-ساعت مطالعه، پژوهش، مشاوره، ارزیابی، 

امکان سنجی، طراحی، برنامه ریزی و پیگیری در حوزه های مختلف فنی – تخصصی و اجرایی ا ست که 

آن، در سالهایی که کشور با تنگناها و دشواریهای شدید اقتصادی ازجمله تحریم  اینک دستاوردهای 

آن بوده است تا  اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، خود را نشان می دهد. در این نوشتار تالش بر 

آخرین ساِل سده چهاردهم  آخرین فصل از  واپسین اقدامها و تالشهای صندوق بیمه کشاورزی، در 

آگاهی مخاطبان و خوانندگان  خورشیدی و در آستانه ورود به سده پانزدهم، به طور فشرده و کوتاه، به 

فصلنامه، بویژه بهره برداران و بیمه گذاران ارجمند، رسانده شود.

علیرضا صفاخو

دبیر بخش گزارش و گفتگو

ین  مهمتــر
اقدامهـا و 

دستــاوردهای 
صندوق بیمـه 

کشاورزی در چند 
سال اخیـر 

از نگاه کارشنــاســان 
ستـادی صنــدوق

ــاه  از نگــ
کارشــناس

یرساخت های قانونی بیمه کشاورزی الف( ایجــاد و توســعه ز
در سالهای اخیر، تالشها و پیگیری های انجام گرفته و برقراری تعامل کارشناسی مستمر با بدنه دولت و 

ایجاد و توسعه زیرساخت های قانونی، بویژه در راستای تأمین  کمیسیونهای تخصصی مجلس، منجر به 

منابع مالی صندوق شده و زمینه های افزایش حجم منابع مالی دولت را در جهت تأمین حق بیمه سهم 

دولت و در نتیجه، افزایش پوشش بیمه ای و توانمندسازی صندوق بیمه کشاورزی، فراهم ساخته است. 

این زیرساخت ها، به طور خاص در قانون احکام دائمی، قانون برنامه پنجساله توسعه کشور و دیگر قوانین 

مرتبط که هرکدام اثربخشی ویژه ای در تحقق یافتن هدفهای بیمه کشاورزی داشته اند؛ به شرح زیر است:

1  بنـد 7 مـاده 61 قانـون احکام دائمـی
ماده 61- به منظور حفظ ظرفیت تولید و رسیدن به خودکفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورزی و 
دامی، از جمله، گندم، جو، ذرت، برنج، دانه های روغنی، چغندرقند و نیشکر، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ، 

و همچنین، اصالح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، 

مالحظات  مبنای  بر  کشاورزی  بخش  ارزش افزوده  ارتقای  و  غذایی  امنیت  زیرساخت های  فراهم کردن 

توسعه پایدار، اقدامهای زیر انجام می شود: 

کشاورزی و  گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش  بند 7- در صورت تأمین منابع در بودجه ساالنه، 
عوامل تولید تا رسیدن به سطح پوشش صددرصدی. 

اشــاره
کشاورزی و  اهمیت حیاتی بخش  امروزه، 

کسی  کمتر  آن، بر  بایستگی رشد و توسعه 

و  رشد  به سبب  سویی،  از  است.  پوشیده 

توسعه فناوری و بهره گیری از آن در رشته های 

مختلف، زمینه الزم برای بهره برداری بهینه از 

منابع طبیعی، از جمله زمین های کشاورزی، 

به گونه ای  آمده؛  فراهم  انسان  برای  بخوبی 

از دانش و فناوریهای مربوط  استفاده  با  که 

و  فنی  علوم  جمله  از  کشاورزی،  بخش  به 

و  اقتصادی  علوم  و  کشاورزی  مهندسی 

مدیریتی در این بخش، بستر رشد و توسعه 

پیش،  از  بیش  نیز،  کشاورزی  محصوالت 

نیازهای  به  توجه  با  و  است  شده  پدیدار 

از محصول  تعریف خاص  و  مختلف جوامع 

منطقه،  هر  در  )استراتژیک(  راهبردی 

راستا،  این  در  گسترده ای  سرمایه گذاری 

آنچه  بر  افزون  دیگرسو،  از  صورت می گیرد. 

گفته شد، اشتغال آفرینی درخور توجه بخش 

چه بسا  و  مناسب  درامدزایی  و  کشاورزی 
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2  تبصــره ذیــل مــاده 49 قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر 
و ارتقــای نظــام مالی کشــور

بر این اساس، دولت مکلف است؛ از محل ماده )12( قانون تشکیل سازمان 

بخشی  تنظیم  قانون   )10( ماده  و   1387/2/31 کشور، مصوب  بحران  مدیریت 

اعتبارات  آن،  بعدی  اصالحات  و   1380/11/27 مصوب  دولت،  مالی  مقررات  از 

کشاورزی و دامی،  یارانه حق بیمه محصوالت  کمک بالعوض،  به صورت  را  الزم 

یا به صورت ترکیبی در  اداره شده  کارمزد تسهیالت، وجوه  مابه التفاوت سود و 

از راه بانکها و مؤسسه های  کشاورزی، به طور مستقیم یا  همه زیربخش های 

صندوق های  و  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  از  مجوز  دارای  اعتباری 

 )17( ماده  در  درج شده  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  بخش  از  حمایت  موضوع 

قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی، حسب مورد، پرداخت، هزینه 

و مصرف کند. 

با  است؛ صددرصد )100 % ( سهم خود را متناسب  تبصره – دولت مکلف 
سهم پرداختی بیمه گذاران کشاورزی در سال قبل، در بودجه سنواتی، پیشبینی؛ 

و ردیف مستقلی برای پرداخت به صندوق بیمه کشاورزی منظور کند.

3  بنــد ب مــاده 32 قانــون برنامــه پنجســاله ششــم توســعه 
ر کشو

برپایه این بند، دولت مکلف است؛ اقدامهای زیر را به انجام رساند:

- ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمه گذاران محصوالت کشاورزی 

و صندوق بیمه کشاورزی، در لوایح بودجه ساالنه و پیشبینی اعتبار به صورت 

صددرصد )100 %( تخصیص یافته در طول اجرای قانون برنامه. 

4  بنــد ث مــاده 33 قانــون برنامــه پنجســاله ششــم توســعه 
ر کشو

ماده 33 – دولت مکلف است؛ در اجرای بندهای سوم و ششم سیاستهای 

بخش  از  حمایت  ابزارهای  متنوع سازی  به منظور  و  مقاومتی  اقتصاد  کلی 

افزایش  سرمایه گذاری،  امنیت  و  توسعه  منابع،  تجهیز  و  تأمین  کشاورزی، 

صادرات محصوالت کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت 

کشاورزی،  اقدامهای زیر را انجام دهد: 

و  مشترک  بیماریهای  مقابل  در  دامها  تمامی  اجباری  بیمه  پوشش   – ث 

و  دولت  ازسوی  بیمه گر  )50 %( سهم  درصد  پنجاه  پرداخت حداقل  واگیردار، 

آلوده، پس از پیشبینی در بودجه سنواتی. اجرای برنامه حذف دام در کانونهای 

ب( فناوریهــای نویــن در خدمــت رشــد و توســعه بیمــه 
کشــاورزی

1  سـامانه جامـع بیمـه کشـاورزی:
بهره گیری از فناوریهای نوین در زیرساخت ها، روشها و ابزارهای توسعه بیمه 

کشاورزی، به منظور افزایش سرعت، دقت و کارایی، یکی از بزرگترین راهبردهای 

صندوق بیمه کشاورزی در سالهای اخیر بوده است. بر این مبنا، پایه گذاری و 

آن »سامانه جامع  توسعه جدی نسل سوم بیمه الکترونیکی کشاورزی که به 

آغاز شد و  از سال 1394  گفته می شود؛   ،»C.S کشاورزی یا به اختصار بیمه 

گوناگونی را با خود  آن، به طور شگرفی، تحوالت  از فعالیت  گذشت 5 سال  با 

ارزیابی خسارت و  الکترونیکی،  ارائه زیرسامانه های بیمه  است.  آورده  به همراه 

غرامت، پایش ِفنولوژی، مجوزهای خسارت، نمایندگی و کارگزاران، پیوست فنی، 

از جمله مهمترین   ،)RS( دور  از  مکانی و سنجش  اطالعات  کارمزد،  پرداخت 

تحوالت و سودمندترین تغییرات در سامانه جامع بیمه کشاورزی است. در این 

)RS(، تحول و دستاورد  از دور  اطالعات مکانی و سنجش  از  استفاده  میان، 

این  در  بیشتر  آگاهی  برای  که  می شود  برشمرده  خسارت،  ارزیابی  در  نوینی 

زمینه، تشریح اطالعات مکانی و ارزیابی خسارت سیل سال 98 با کمک سنجش 

آورده شده است: از دور )RS(، در ادامه این بخش، 

2  زیـرسـامانه اطـالعات مـکانی:
اطالعات مکانی، دربردارنده نقشه و الیه های اختصاصی است که با استفاده 

از سرویس مکان یابی یا نقشه ها )Maps( در موتور جستجوی گوگل، این شرایط 

که  را فراهم می کند تا بتوان بسادگی، به تقسیمات کشوری دسترسی داشت 

استان ها، مرز شهرستان ها، مرز  این بخش، دربرگیرنده مواردی همچون: مرز 

آبادی های هواشناسی )8Z( و نمایندگی صدور )8Z( و  دهستان ها )10Z( و محل 

نقشه برداری است و در بخش مربوط به سال زراعی نیز، مواردی از جمله: گزینه 

گزینه همه موارد بیمه ای، برای  قطعات پایش برای محصوالت زراعی و باغی و 

محصوالت زراعی، باغی، دام و طیور، درنظر گرفته شده است.

ــنجش از دور  ــری از س ــا بهره گی ــیل ب ــارت س ــی خسـ 3  ارزیاب
)RS(؛

چنانکه تجربه موفق صندوق بیمه کشاورزی، در زمینه بررسی و ارزیابی سیِل 

رخداده در فروردین ماه سال 98 در استان های گلستان، خوزستان و چند استان 

دیگر، نشان داد؛ می توان موارد بیمه ای را با استفاده از اطالعات مکانی و نقشه و 

الیه بیمه نامه های یک دوره خاص )مثل سال زراعی 98 – 97(، زمانی که بزرگنمایی 

آیکون  روی  بر  کلیک کردن  با  حالت،  این  در  که  کرد  مشاهده  است،   16 باالی 

»موارد بیمه ای«، مشخصات مورد بیمه، نمایان می شود. از سویی، با استفاده 

از Sat Plat نیز که از داده های ماهواره ای وضعیت مورد بیمه، استفاده می کند 
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آنها، می توان  و همچنین، با درنظر گرفتن شاخصهای LAI و NDVI و مانند 

آگاهی پیدا کرد و با مقایسه کردن داده های ارسالی از  از وضعیت مزارع و باغها، 

Sat Plat با وضعیت رشد و نموی گیاهان، میزان خسارت واردشده را تشخیص 
داد و به ارزیابی خسارت پرداخت.

ابزارهای مهم  از  گیاهان باغی و زراعی نیز، یکی  که پایش فنولوژی  آنجا  از 

و  محیطی  عوامل  از  آن  تأثیرپذیری  و  روند  تشخیص  زمینه  در  کارشناسی 

مدیریتی، به شمار می آید؛ از همین رو، دوره ساالنه رشد گیاهان زیر پوشش بیمه 

آن به منظور تحلیل، قضاوت،  در مناطق مختلف و همچنین، عوامل مؤثر بر 

ارزیابی و مستندسازی، در سامانه جامع، ثبت می شود.

یادآوری می شود، مراحل مختلف رشد فنولوژی در گیاهان، متفاوت است و 

به  نوع محصول و مناطق مختلف و نیز، شرایط محیطی هر سال بستگی دارد؛ 

از همین رو، ارزیابی خسارت با استفاده از فناوریهای نوین، باعث افزایش دقت و 

سرعت محاسبات براوردی و کاهش هزینه های انجام کار در مقیاس های وسیع 

و کاهش استفاده از نیروی انسانی می شود.

داده های  ساختار  و   RS جمله  از  نوین،  فناوریهای  و  علوم  است،  گفتنی 

مکانی، روشهای جمع آوری، سازماندهی و طبقه بندی، بررسی کیفیت، مدیریت 

و نمایش، همگی به عنوان نیاز ساختاری برای استفاده از این اطالعات به شمار 

می آید.

وشهـای بیمـه ای مـوجـود ج( اصـالح ر
در  اطمینان خاطر  ایجاد  و  کشاورزی  تولید  پایداری  به  کمک  به منظور 

تولیدکنندگان، بویژه در سال جهش تولید )1399(، اصالحاتی در روشهای بیمه 

برخی از محصوالت، صورت گرفته که به شرح زیر است:

1  طـرح بیمـه اجبـاری دام:
از  گسترده تر  و  بیشتر  حمایت  هدف  با 

تولیدکنندگان، صندوق بیمه کشاورزی با مشارکت 

سازمان دامپزشکی کشور، معاونت امور تولیدات 

دامی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور عشایری 

و تشکلهای بخش خصوصی، »طرح بیمه اجباری 

دام« را ارائه کرد. از ویژگیهای این طرح می توان به 

پایین، تعهد  هویت گذاری دام، نرخ حق بیمه سیار 

بیماریهای  بیمه ای  پوشش  و  بیمه گر  مناسب 

مالت،  تب  جمله  از  دام،  و  انسان  میان  مشترک 

مشمشه و هاری، اشاره کرد. ارائه پوشش بیمه ای، 

از محدوده سنی یک ماهگی  و  باال  به  رأس  از یک 

از  بیماریها  اعالم  و  بعد و همچنین، تشخیص  به 

این  مزیتهای  دیگر  از  دامپزشکی،  سازمان  سوی 

طرح است.

2  افزایــش تعهــدات پرداخــت غرامــت 
بیمــه تــا ۸۰ درصــد ارزش دام و طیــور و ۵۰ 

درصــد ارزش تولیــد گنــدم:
در  خطر  تنوع  و  ضریبها  باال بودن  به  توجه  با 

بخش کشاوری، این میزان افزایش تعهد، حداکثر 

میزاِن ممکن بوده و همسان و همتراز با بیمه های 

پیشرفته جهان است.

کــه  افزایــش ســهم دولــت در حق بیمــه محصوالتــی    3
باالســت: تولیدشــان  ضریب خطــر 

بیمه گذاران،  سوابق  جمله  از  بیمه،  صندوق  در  موجود  سوابق  براساس 

مناطق مختلف و اطالعات جغرافیای خطر در کشور، با افزایش یا کاهش سهم 

دولت در حق بیمه ها، تعادل ایجاد شده است. در مناطقی که خطر باالیی برای 

تولید وجود دارد؛ سهم دولت در حق بیمه، تا 90 درصد، افزایش و در مناطقی 

کاهش یافته است.  که خطر تولید پایین است؛ سهم دولت، 30 تا 40 درصد، 

تولید  و  کشت وکار  به  پرخطر،  اقلیم های  در  که  هم  کشاورزانی  بدین ترتیب، 

می پردازند؛ محصوالت خود را می توانند در برابر حوادث طبیعی بیمه کنند.

د( طـرحهـای بیمـه ای  نـویـن
تعداد زیادی طرحهای نوین بیمه کشاورزی در سالهای اخیر، در صندوق بیمه، 

آن میان، می توان به موارد زیر اشاره کرد: اجرا می شود که از 

1  بیمـه شاخـص عملکـرد منطقـه ای:
از سال زراعی 97 – 96 طرح بیمه شاخص عملکرد، برای محصول گندم، در 20 

آمده است. برای تعیین شاخص نیز، مناطق مختلف  استان کشور، به اجرا در 

براساس  عملکرد،  شاخص  و  است  شده  تبدیل  همگن  پهنه های  به  کشور 

میانگین میزان تولید 5 سال هر منطقه، محاسبه می شود. براین اساس، اگر 

میزان محصول تولیدشده، از مقدار پیشگفته، پایین تر باشد؛ به کشاورز، غرامت 

تعلق می گیرد. از جمله مزیتهای اجرای طرح بیمه شاخص عملکرد، افزون بر 

آن برای کشاورزان با توجه به وجود  شفاف بودن میزان خسارت و شیوه پرداخت 

شاخص، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
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سال هفدهم/ شماره 65 و 66 پیاپی

1- ارائه حمایت مؤثر از کشاورزان، متناسب با ریسک و تولید مورد 

انتظار و ظرفیت تولید مناطق در زمان روبه رو شدن با مخاطره های 

شدید و گسترده؛

2- تعیین میزان یارانه دولت، به تفکیک مناطق همگن، متناسب با 

ظرفیت تولید و ریسک مناطق؛

3- حذف مخاطره های اخالقی و کاهش اثرهای اطالعات نامتقارن؛

کاهش تأثیر عوامل و  اجرایی و  اقدامهای  4- سازماندهی مطلوب 

عناصر مداخله گر بر میزان غرامت پرداختی؛

5- گرایش )رغبت( بیشتر کشاورزان به ریسک پذیری، ثبات و امنیت 

درامد و بهبود مدیریت مزارع؛

ارزیابی  برای  طراحی شده  پیش  از  معیارهای  به کارگیری  امکان   -6

خسارت و محاسبه های حق بیمه و تعهد.

2  ایجـاد و توسعـه بیمـه هـای پایـه:
در راستای حمایت هرچه بیشتر از تولیدکنندگان، در سالهای اخیر، »بیمه های 

پایه،  بیمه های  است.  یافته  گسترش  و  شده  ایجاد  بیمه،  صندوق  در  پایه«، 

بین رفتن  از  یا  محصول  کل  آسیب دیدگی  به  که  را  فاجعه بار  خطرهای  فقط 

در  دولت  سهِم  حق بیمه  میزان  می دهد،  قرار  زیرپوشش  می  انجامد؛  آن 

کشاورزان می توانند الیه بزرگ  ارزان،  این بیمه  با  حق بیمه های پایه، باالست و 

ریسک را پوشش دهند.

آمیخـته: 3  طـرح بیمـه پایـه گاوهـای بومـی و 
یکی از تازه ترین طرحهای بیمه ای که در سال زراعی 1400 – 1399 به اجرا در 

آمیخته است که در این طرح، تمام عواملی که  آمد؛ بیمه پایه گاو های بومی و 

بیماریها،  از عوامل خطر قهری، طبیعی و  اعم  دام می شود؛  تلف شدن  باعث 

سهم  حق بیمه  کاهش  طرح،  این  ویژگیهای  جمله  از  دارد.  قرار  زیرپوشش 

بیمه گذار با وجود افزایش حداکثری تعهد بیمه گر است.

یان ه ( رشـد و توسعـه بیمـه هـای آبـز
اجرای بند »ث« ماده 33 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه  در راستای 

آن،  اجرایی  دستورالعمل های  پیرو  و  کشور  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 

آبزیان پرورشی از  تفاهم نامه چندجانبه ای در زمینه پوشش بیمه اجباری تمام 

مبادی تولید، میان صندوق  بیمه کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان 

بیمه  در واقع،  آبزی پروری، منعقد شد.  اتحادیه های سراسری  و  ایران  شیالت 

آن،  که برپایه  اجرا می شود  آغاز و  استناد قانون بودجه 98  آبزیان، به  فراگیر 

آبزیان، از مبادی  در دولت و مجلس مصوب شده است تا انواع دام و طیور و 

که با  افتادن بیمه فراگیر  این تفاهم نامه و به  راه  با  قرنطینه ای، بیمه شوند. 

و  تنگناها  آغاز می شود؛  دولت  از سوی  50 درصدی حق بیمه  پرداخت حداقل 

مشکلهای پیش از این در زمینه هزینه تمام شده تولید و همچنین، مشکلهای 

بهداشتی، کاهش می یابد و به ارتقای سطح کمی و کیفی تولید می انجامد.

که  بود  این  کشور،  دامپزشکی  سازمان  نگرانی های  از  یکی  راستا،  این  در 

در  آنچه  آبزی پروری  همانند  صنعت  مورد  در  آلوده  کانون های  حذف  امکان 

مورد صنعت طیور است؛ وجود نداشت. چه بسا اینکه در مورد محصولی مانند 

آلودگی، هزینه های بسیار سنگینی نیز در پی داشت که برای  میگو، حذف کانون 

آبزیان،  اجباری  اجرای بیمه  ایجاد می کرد؛ ولی با  تولیدکننده، مشکلهای جدی 

آنجا  آبزیان، از  این نگرانیها و مشکلها، برطرف می شود. از سویی، در مورد بیمه 

کار، حضور داشتند؛ مشورت در زمینه فرایند صدور  آغاز  از  که خوِد تشکل ها 

آغاز صورت گرفت؛ بنابراین تعرفه ها و  بیمه نامه و همچنین تعرفه ها، از همان 

دستورالعمل ها، از مطلوبیت باالیی برخوردار است.

 در ادامه این بخش، نگاهی به دیگر اقدامها و دستاوردهای صندوق بیمه در 

آبزیان خواهیم داشت: زمینه توسعه بیمه های 

1  بیمـه ماهیـان در قفـس:
در این طرح، ماهیان قزل آالی رنگین کمان، سی بریم، سی بس، ماهیان خاویاری 

و کپورماهیان چینی، زیرپوشش بیمه قرار می گیرند. خطرهای زیرپوشش بیمه 

ماهیان در قفس نیز، عبارت است از:

قفس،  برای  صاعقه  انفجار،  آتش سوزی،  دربردارنده،  عمومی:  خطرهای 

توفان، گردباد، تندباد و سیل برای قفس، برخورد جسم خارجی به قفس، زلزله 

آتشفشان برای قفس. و 

خطرهای تکمیلی: دربردارنده، لکه نفتی، یخ زدگی، کاهش اکسیژن برگرفته از 

]رشد و تکثیر جلبکهای موجود در پدیده[ کشند قرمز یا افزایش ناگهانی دما و 

بیماریها.

2  بیمـه سـازه و تأسیسـات پـرورش ماهیـان:
در این طرح، سازه و تأسیسات ماهیان پرورشی، هم در خشکی و هم در دریا 

)قفس(، زیر پوشش بیمه قرار می گیرند. خطرهای زیر پوشش این نوع بیمه نیز، 
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عبارت است از:

جسم  برخورد  سیل.  تندباد،  گردباد،  توفان،  صاعقه،  انفجار،  آتش سوزی، 

آتشفشان. خارجی، زلزله و 

3  بیمـه نِرِسـری ماهیـان دریایی در قفـس:
در این طرح، مراحل نوزادگاهی بچه ماهیان )نرسری یا Nursery(، زیر پوشش 

بیمه قرار می گیرد. خطرهای زیر پوشش این نوع بیمه، عبارت است از:

خطرهای عمومی: آتش سوزی، انفجار، صاعقه، توفان، گردباد، تندباد و سیل.

و  دما  در  شدید  )نوسان  ساعت   8 از  بیش  برق  قطع  تکمیلی:  خطرهای 

اثر  بر  اکسیژن  شدید  کاهش  آب،  شیمیایی  خصوصیتهای  تغییر  اکسیژن(، 

فعالیت های بیولوژیکی، بیماریها.

ــم  ــد )تخ ــادی تولی ــردابی از مب ــان س ــاری ماهی ــه اجب 4  بیم
چشــم زده(:

وارداتی  رنگین کمان  قزل آالی  ماهیان  چشم زده  تخم های  طرح،  این  در 

قرار خواهد  بیمه  زیر پوشش  و  بیمه می شود  وارد کننده،  از سوی  کشور،  به 

است. خطرهای  گرم  تا وزن 5  نیز،  برای تخم چشم زده  بیمه  گرفت. پوشش 

از: معدوم سازی ماهیان به دلیل بیماریهای  است  این بیمه، عبارت  زیرپوشش 

بازپدید، نوپدید، IHN، IPN و VHS؛ تلفات برگرفته از برف سنگین به گونه ای  که 

موجب ریزش سقف محل نگهداری تخم چشم زده شود و مورد تأیید سازمان 

هواشناسی و منطبق بر اطالعات هواشناسی در سامانه جامع بیمه کشاورزی 

باشد. همچنین، رانش زمین، زلزله، سرمازدگی، سیل، صاعقه، توفان، گرمازدگی 

و یخ زدگی.

۵  بیمـه اجبـاری میگـوهای پرورشی از مبـادی تولیـد:
میگو،  تکثیر  مراکز  در  تولیدی  باالی  به  روز   10 پست الروهای  طرح،  این  در 

به وسیله مرکز تکثیر، بیمه می شوند. در واقع، پرورش دهنده میگو، از این پس، 

پست الرو بیمه شده خریداری خواهد کرد. خطرهای زیرپوشش این بیمه، عبارت 

است از: زلزله، سرمازدگی، سیل، صاعقه، توفان، یخ زدگی و معدوم سازی استخر 

به دلیل بیماریهای لکه سفید، بازپدید و نوپدید.

6  بیمـه تکمیلی میگـوهای پـرورشی از مبـادی تولیـد:
در  میگو  ذخیره سازی  و  پایه  بیمه نامه  دریافت  از  پس  تکمیلی،  بیمه نامه 

امکان  پایه،  بیمه  از صدور  روز پس   20 تا  استخرها، صادر می شود و حداکثر 

تلفات  از:  است  عبارت  نیز  زیرپوشش  خطر  عوامل  داشت.  خواهد  صدور 

پدیدآمده از بیماری لکه سفید، ریزش دیواره استخر بر اثر عوامل غیرمدیریتی، 

کاهش اکسیژن برگرفته از بلوم جلبکی, کاهش اکسیژن برگرفته از عوامل قهری 

طبیعی.

و( بهنـگام سـازی و بهبـود پـرداخت غـرامتـها
از مهمترین و در عین حال، چالش انگیزترین مبحث ها در زمینه بیمه  یکی 

کوتاهترین  در  غرامت  پرداخت  بیمه گذاران،  به  صندوق  تعهدات  و  کشاورزی 

آغاز  از  که  است  خسارت دیدگان  به  غرامت  بهنگام  پرداخت  واقع،  در  و  زمان 

فعالیت صندوق بیمه کشاورزی، از عمده ترین چالشها و موضوعهای اعتراضات 

بیمه گذاران بوده و همواره مورد انتقاد مسئوالن دستگاه های نظارتی نیز قرار 

داشته است. تا پیش از راه اندازی سامانه جامع بیمه کشاورزی )CS( در سال 

الکترونیکی  برای  مناسب  بستر  فراهم نبودن  به دلیل  یادشده،  چالش   ،1395

که به تدریج  شدن بیمه کشاورزی و پرونده های خسارت، نموِد بیشتری داشت 

با راه اندازی و تکمیل سامانه جامع، عملیات ارزیابی و پرداخت غرامت نیز، شتاب 

بیشتری به خود گرفت.

فعالیت سامانه جامع  اوایل  در  غرامت ها  پرداخت  زمان  این همه، مدت  با 

آن، می توان  از جمله دلیلهای  که  کشاورزی نیز، همچنان مطلوب نبود  بیمه 

به متمرکز بودن عملیات بررسی و تأثیر غرامت ها بر تمام زیربخش ها در ستاد 

نخست  اصالحاتی،  و  تغییرات  انجام  با  به تدریج،  که  کرد  اشاره  بیمه  صندوق 
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جمعبندی
گزارش گونه،  نوشتار  این  در  آنچه  به  توجه  با 

بیمه  صندوق  اخیر  دستاوردهای  و  اقدامها  از 

صندوق  ستادی  کارشناسان  نگاه  از  کشاورزی، 

اندیشه توسعه  گفته شد؛ به نظر می رسد؛  بیمه 

کشاورزی،  بیمه  فنی  و  قانونی  زیرساخت های  در 

زنده یاد دکتر  آنچه  یاد  به  را  ما  که  است  نوعی  به 

از  فقید،  برجسته  اقتصاددان  عظیمی«  »حسین 

تعریف »توسعه« به یادگار گذاشته است؛ می اندازد 

و  گرفت  وام  اینگونه  شادروان،  آن  از  می توان  و 

معنای  به  نیز،  کشاورزی«  بیمه  »توسعه  گفت: 

و  اندیشه ها  اساس  بر  کشاورزی  بازسازی جامعه 

بصیرت های  و  اندیشه ها  است.  تازه  بصیرت های 

اندیشه  محوری:  از سه  که  تازه ای در دوران مدرن 

ارکان  در  آینده باوری«،  و  انسان باوری  »علم باوری، 

تصمیم ساز و تصمیم گیر بیمه کشاورزی در تمام 

اندیشه ای  است.  گرفته  سرچشمه  آن،  شعب 

گسترده  جامعه  رضایت  آن،  نهایی  محصول  که 

تقسیم  عین حال،  در  و  بهره برداران  و  کشاورزان 

دسترس،  در  محدوِد  منابع  منصفانه  و  عادالنه 

خسارت دیده  سرمایه های  نجات بخش  میزان  به 

مدیریت  عهده  و  اختیار  از  که  است  بالهایی  از 

راِه  تماِم  این  اگرچه  است.  خارج  کشاورزان 

توقف پذیر  توسعه،  فرایند  و  نیست  پیموده شده 

نیز،  روشن تری  و  بهتر  روزهای  و  بود  نخواهد 

می تواند در انتظار برنامه ریزان نظام بیمه کشاورزی 

در ایران باشد.

نگارش  و  تهیه  که  می شود  یادآوری  پایان،  در 

به  )بسته  گزارش  این  تخصصی  مطالب  تمامی 

صندوق  در  نویسنده  هر  سمت  و  تخصص  نوع 

بیمه(، برعهده کارشناسان محترم ستادی صندوق 

این نوشتار(، خانمها:  ارائه شده در  )به ترتیب متن 

آذریان، سقلی، مشرقی  آقایان:  بیطرف و میرزایی، و 

و هاشم بیگ محالتی، بوده است که در همینجا، از 

آنها، سپاسگزاری و قدردانی می شود.  یکایک 

)ح. ر - سردبیر(

آبزیان و دام سنگین و سپس در سال زراعی 99 – 98 در زیربخش زراعت و  اقدامهایی در دام سبک، 

باغبانی، به انجام رسید و براین اساس، بررسی مجوزهای خسارت برای تسریع در رسیدگی و پرداخت 

غرامت ها در کمترین زمان ممکن، به استانها واگذار شد. هم اکنون نیز، تنها در بخش طیور است که 

پرونده های خسارت، پس از تهیه و بررسی اولیه در استانها، برای تأیید نهایی، به ستاد صندوق بیمه 

ارسال می شود. از سویی، در زیربخش زراعت، به جز سه عامل خطر: سرما و یخبندان زمستانه، باد 

گرم و بادزدگی و خشکسالی که تعیین میزان خسارت، منوط به کیل گیری در زمان برداشت است؛ در 

مورد دیگر عوامل خطر زیر پوشش، پرداخت غرامت منوط به کل گیری نیست و پس از ثبت خسارت و 

بازدید از مزارع خسارت دیده، فرایند تهیه مجوز و تأیید نهایی و پرداخت غرامت بستگی به سرعت عمل 

عوامل استانی دارد.

به هر روی در سال زراعی 99 – 98، با توجه به واگذاری امتیاز بررسی مجوزهای خسارت به استانها، 

استانها و مناطق  ارزیابی و پرداخت غرامت در همه  کاهش مدت زمان فرایند  امور و  شاهد تسریع 

آبزیان  بوده ایم که این اقدام، رضایتمندی بیمه گذاران را به همراه داشته است. در زیربخش دام، طیور و 

نیز، این فرایند، کوتاه تر شده و به دو هفته، کاهش یافته است.

از سویی، با به کارگیری تکنیک ها و فناوریهای پیشرفته، از جمله RS و تصویربرداری هوایی از مزارع، 

مدت زمان ارزیابی و تصمیم گیری های نهایی برای بررسی پرونده های خسارت، به طور چشمگیری، کاهش 

یافته است که در بررسی خسارتهای گسترده سیل فروردین ماه 1398 در مناطق غرب و جنوب غرب 

کشور نشان داده شد؛ با استفاده از نقشه های  تهیه شده از سیل، با کمک سنجنده های ماهواره ای، 

تعیین خسارت و پرداخت غرامت، در کمتر از یک ماه، انجام پذیر است.

با بررسی های انجام شده روی مجوزهای خسارت در محصوالت زراعی که عوامل خطر انفرادی، مانند 

آنها شده و در محصوالت باغی که خسارت،  تگرگ، سیل، توفان، باد و باران سیل آسا، موجب خسارت در 

صددرصد است؛ متوسط مدت زمان، از ثبت خسارت تا پرداخت غرامت، 20 تا 30 روز خواهد بود و در 

مورد محصوالتی که نیاز به کیل گیری دارند؛ بین 2 تا 3 ماه پس از کیل گیری و بارگذاری عملکردها در 

سامانه جامع، غرامت به خسارت دیدگان، پرداخت خواهد شد. باید افزود که در سال زراعی 99 – 98 با 

باز هم  ارزیابی، سرعت پرداخت غرامت ها،  ارزیابی و حذف برخی فرم های  توجه به ساده سازی فرایند 

افزایش یافته است. در مجموع، با انجام اصالحات و بازنگری های صورت گرفته، مدت زمان ارزیابی، تأیید 

و پرداخت غرامت ها در سال زراعی 99 – 98، نسبت به سالهای گذشته، از رونِد درخورِ پذیرشی برخوردار 

بوده؛ به گونه ای که این موضوع، از سوی برخی از دستگاه ها و سازمان های مربوط نیز، مورد توجه قرار 

گرفته است.






