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قائم مقام صندوق بيمه كشاورزي 
در سفر به استان مركزي: 

بيمه كشاورزي 
نيازمند حمايت 

دولت است

همايش بيمه 
كشاورزي با حضور 

مديران ارشد توليدات 
دامي  برگزار شد

 حضور مدیران ارشد بیمه اتکایی 
مونیخ ری در ایران

 خسارت  محصوالت 
 در اثر طوفان، سیل 

و باران شدید در استرالیا

همايش مديران نظام بيمه كشاورزي 
با حضور معاون وزير جهاد كشاورزي 
و مديران توليدات دامي كشور با هدف 
تشريح راهبردها و سياست هاي كلي.... 

بیمه كشاورزي 
مورد حمایت 

مردم و مسئولین
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ارزيابي اجمالي بالغ بر سه دهه فعاليت 
صندوق بيمه كشاورزي در كشور، به 
وضوح بر توسعه كمي )گسترش افقي( 
داللت  بيمه اي  سياست هاي  مطلوب 
تعداد  مالحظه  قابل  افزايش  دارد. 
افزايش  پوشش،  تحت  محصوالت 
ضريب نفوذ بيمه و ورود عوامل توليد 
به سبد )پرتفوي( بيمه اي، شاهدي بر 

اين مدعاست. 
عنوان  به  كه  آنچه  ديگر  سوي  از 
مهم ترين ويژگي نظام بيمه كشاورزي 
در سطح بين الملل و در دوره زماني 
كيفي  توسعه  است،  ذكر  قابل  فوق 
)گسـترش عمـودي( سياســت هاي 
به كارگيري روش هاي  بيمه اي است. 
جديد بيمه اي به عنوان جايگزين يا 
مكمل بيمه چندخطر )MPCI(، توجه 
به روش هاي با دقت باال و بطور نسبي 
كم هزينه در ارزيابي خسارت، تمركز 
مديريت  روش هاي  ساير  آموزش  بر 
ريسك )در كنار بيمه( به كشاورزان، 

و  بيمه  بازاريابي  اصول  بر  تاكيد 
را  آماري  زيرساخت هاي اطالعاتي و 
مي توان به عنوان ويژگي هاي برجسته 
سير تكامل بيمه در مقياس جهاني 

دانست. 
نمود  ادعا  بتوان  شايد  رو  اين  از   
بيمه  صندوق  اولويت  مهم ترين  كه 
كشاورزي در سال هاي پيش رو، تالش 
در جهت توسعه كيفي بيمه است. البته 
بديهي است كه بهره گيري هدفمند و 
حساب شده از تجارب ساير كشورها 
و خطا  آزمون  از  را  مي تواند صندوق 
برحذر داشته و تحول كيفي مورد نظر 
را با كمترين هزينه و در زمان كوتاه تر 
موضوع  ضروريست  لذا  سازد.  ميسر 
بيمه  صندوق  در  بين الملل  روابط 
از  فعال تر  بسيار  به شكلي  كشاورزي 
گذشته مورد توجه قرار گرفته و زمينه 
تعامل مديران و كارشناسان با همتايان 

خارجي آن ها فراهم  آيد. 
* مشاور صندوق بيمه كشاورزي 

 دوره آموزشي پايگاه اطالعات 
مديريت بيمه كشاورزي برگزار شد

رویدادها و تحوالت بیمه کشاورزی
آذر ماه  1395شماره پنجم

 بهره گيري از تجارب جهانيسرمقـا   له
  مسير تحول بيمه كشاورزي ايران 
را كوتاه مي كند دكتر رضا مقدسي *

پايگاه اطالعات مديريت بيمه 
كشاورزي، با استفاده از فناوري 
اطالعات و ارتباط با بسترهاي 
امكان  موردنياز،  اطالعاتي 
پايش لحظه اي و برخط ميزان 
خسارت  و  شده  بيمه  سطوح 
ديده، ميزان حق بيمه دريافتی 
و غرامت پرداختی به تفكيك 
ديگر  و  جغرافيايي  حوزه هاي 
را  سودمند  آمار  و  اطالعات 
مديريتي  مجموعه  اختيار  در 
بيمه  صندوق  كارشناسي  و 

كشاورزي قرار مي دهد. 
اين سيستم يك ابزار مديريتي 
اطـــالعات  نمـــايش  براي 
سازمان هاست  در  عملكردي 
به ويژه آن كه، براي اشخاصي 
كه به اين اطالعات نياز دارند 
كه  می نمايد  فراهم  تصويری 
بتواند  سرعت  به  آن  بيننده 
عملكرد  و  كارايي  ميزان 

سيستم را تشخيص داده و آن 
را مديريت نمايد. 

دوره آموزشي سامانه اطالعات 
در  كشاورزي  بيمه  مديران 
محل سراي گفت وگو در ستاد 
با  كشاورزي  بيمه  صندوق 
كارشناسان  و  مديران  حضور 
ستادي برگزار شد. گفتنی است 
اين سامانه به زودي به صورت 
رسمي آغاز به كار خواهد كرد 
و گامي موثر در راستای بهبود 
سـازوكار مديريـــت، فرآيـند 
تصميم گيري  و  تصميم سازي 

در اين حوزه مهم خواهد بود. 



2

خبرنامه

w w w . s b k i r a n . i r pr@sbkiran. ir

رویدادها و تحوالت بیمه کشاورزی

حضور مديران ارشد بيمه 
اتکايی مونيخ ری در ايران
نظام بيمه كشاورزي ومنابع طبيعي ايران دردهه 
چهارم حيات سازماني خود، موضوع توسعه كيفي 
و بهينه سازي خدمت رساني را وجهه همت خويش 
داشته است و همچون آغاز كه تجربيات جهاني 
اينك  قرارداد،  به دقت مورد مالحظه وكاوش  را 
مي گذرد  جهان  در  برآنچه  را  خود  چشمان  نيز 
گشوده و شيوه هاي نوين وكارامد خدمت رساني به 
شريف ترين بخش اقتصاد وتوليد غذارادر نظر دارد. 
ازاين روي با نظر مساعد وزارت جهاد كشاورزي و 
وزارت امور خارجه، ضمن دعوت از دوتن از مديران 
اتكايي مونيخ ري  بيمه  ارشد مرتبط در شركت 
)بابيش از يكصد سال تجربه كنشگري درعرصه 
تبادل  امكان  مستقيم(  وبيمه گري  اتكايي  بيمه 
تجارب ودانش بيمه اي را فراهم نمود. درطي سه 
روزحضور در جلسات بحث وبررسي با مشاركت 
ونيزدر  ايران  كشاورزي  بيمه  ارشد  مديران 
جلسه اي ديگر با هم فكري مشتاقانه كارشناسان 
بيمه كشاورزي،طرفين به تفصيل موضوعات مورد 
عالقه پرداختند. همچنين طي بازديدهاي جداگانه 
از يكي از مزارع پرورش گاوشيري و مزارع زيركشت 
علوفه در محدوده شهرستان پيشوا، بازديد دقيق 
به عمل آمد و مدير مزرعه كه سابقه برخورداري 
حدود سه دهه پوشش بيمه اي را داشته است به 
تفصيل نمايه اي از وضعيت وتوفيقات كشاورزي 

ودامپروري درايران را براي آنان برشمرد. 
صنعتي  باغ هاي  از  يكي  از  ديگر  بازديدي  در 
دماوند- فاصل  حد  محدوده  در  سيب  توليد 
فيروزكوه، ضمن بازديد از باغداري مدرن درايران 
واحد  دراين  ريسك  مديريت  سيستم هاي  با 
توليدي ازجمله سيستم راكت ايراني ضد تگرگ 
كه ابرهاي ايجادكننده تگرگ را به بارش باران وا 
مي دارد آشنا شدند و شاهد شليك هاي آزمايشي 
در اين باغ بودند كه براي ميهمانان آلماني بسيار 
بررسي  محورهاي  با  سفر  اين  بود.  توجه  جالب 
نيز  اتكايي و  بيمه  از پوشش  امكان برخورداري 
ظرفيت هاي تجارب بيمه گري و ارزيابي خسارت 
منابع طبيعي پايان يافت.  زمينه هاي باغباني و در
شركت  با نمايندگان  رايزني  از  پس  مقررشد؛  و
اعالم  نتايج  و معمول  پيگيري الزم  متبوع خود 
به  اتكايي  بيمه  شركت هاي  است  گفتني  شود. 
نوعي بيمه گر شركت هاي بيمه اي به شمار مي آيند 
شركت  برخوردارند.  خوبي  مالي  توانگري  از  و 
ميليارد  از ۵۰  بيش  مالي 2۰1۳  يادشده درسال 
بيمه  شركت هاي  صدر  در  و  داشته  درآمد يورو 

اتكايي جهان است. 

 گزینه های تکمیلی بیمه محصوالت زراعی 
برای پنبه کاران در آمریکا

مدیر ستادي بانك کشاورزي استان یزد:
بیمه کشاورزي مورد حمایت مردم و مسئولین استان یزد

دكتر كمندي مدير ستادي بانك كشاورزي 
استان يزد با بيان اينكه بيمه كشاورزي با 
ايفاي نقش حمايتي خود در استمرار و رونق 
بخشيدن به فعاليت كشاورزي تاثير شايانی 

داشته است.
بازنگري در برخي امور و تطبيق با شرايط 
موجود كه تامين منابع مالي جهت پرداخت 
كشاورزي  بخش  توليدكنندگان  غرامت 
امري  گرديده،  مواجه  بسيار  موانع   با 
ضروري است.  وي همچنين حذف عوامل 
خطر مديريت پذير را موجب كاهش هزينه هاي 
ناشي از غرامت اين گروه از خطرات دانسته و 
افزود؛ مي توان با بهبود تعرفه ها و تالش در 
بيمه پذيري حداكثري نسبت به تامين منابع 
مالي مورد نياز صندوق اقدام نمود كه در اين 
راستا  ارزيابي دقيق تر خسارت بيمه گذاران 

نيز مي تواند راهگشا باشد. 
سازمان  رئيس  سجادي پور  مهندس 
بر  تاكيد  با  نيز  جهادكشاورزی استان يزد 
اين مطلب كه توليد محصوالت كشاورزي 
فعاليـت هاي  مخاطـــره ترين  پر  از  يكي 

و ساالنه حوادثي همچون  است  اقتصادي 
بالياي طبيعي )خشكسالي، سيل، طوفان(، 
انواع بيماري هاي گياهي و دامي و تغييرات 
ناگهاني دما خسارت زيادي را به اين بخش 
كشاورزي  محصوالت  بيمه  مي كند،  وارد 
كارسازترين  و  مطمئن ترين  عنوان  به  را 
توليدكنندگان  براي  ريسك  كاهش  روش 
اين بخش توصيف كرد. استان يزد به دليل 
موقعيت جغرافيايي آن با ابعاد تشديد شده اي 
كشاورزي  بخش  در  توليدي  مخاطرات  از 
روبروست كه اهميت و ضرورت توجه جدي تر 

به سازو كار بيمه كشاورزي را مي طلبد. 

كشور آمريكا از سال 1986 همواره بين 25 
تا 30 درصد تجارت پنبه جهان را در اختيار 

داشته است. 
بيمه  نوع  از  پنبه  بيمه   2015 سال  تا 
چندخطره )MPCI(، براساس سوابق توليد 
)APH(، بيمه درآمدي )RP( و اختياري بوده 
است. همچنين سياست پرداخت يارانه به 
بيمه اين بخش از سال 1980 تاكنون برقرار 

بوده است. 
تحت  بخواهند  اگر  پنبه كاران  اخيراً 
پوشش بيمه قرار بگيرند مي توانند عالوه 
پيش  از  كه  فدرال  بيمه  برنامه هاي  بر 
موجودند، يكي از سياست هاي پوشش هاي 
بيمه اي مكمل را  مانند پوشش حمايتي 
تكميلي )SCO( يا برنامه حمايت از درآمد 

انباشته )Stax( خريداري كنند. 
تكميلي  گزينه هاي  اين  خريداري  امكان 
نخستين بار در سال 2015 به صورت قانونی 
عملكردهاي  و  بازده  البته  شد،  تصويب 
قيمت  مزارع،  در  آمده  دست  به  متفاوت 

برداشت محصول، سطوح كمك هاي مالي 
و وجود گارانتي، نتايج پوشش هاي حمايتي 
تكميلي و حمايت از درآمد انباشته را تحت 

تاثير قرار مي دهند. 
همچنين گفتنی است ميزان سطح پوشش 
پنبه در آمريكا 50 تا85 درصد محصول 
بوده و محصوالت آبي و غيرآبي را شامل 
مي شود كه بسته به ميزان سطح پوشش 
تعلق يافته  يارانه  كشاورز  توسط  انتخابي 

تغيير مي كند. 
     USDA-Agroinsurance :منبع
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مهندس محمد ابراهيم حسن نژاد، قائم مقام 
سفرهاي  ادامه  در  كشاورزي،  بيمه  صندوق 
استاني در سفري يك روزه به استان مركزي 
براي آشنايي با موضوعات بيمه كشاورزي در 
حوزه اجرا و رفع موانع پيش روي، در جلسه اي 
با حضور جمعي از كارشناسان و مديران فعال 
و  شركت  مركزي  استان  كشاورزي  بخش 
بيمه  صندوق  آتي  برنامه هاي  و  عملكرد  از 

كشاورزي سخن گفت.
وي استان مركزي را يكي از قطب هاي توليد 
كشاورزي در كشور دانست وبا بيان اين مطلب 
كه بيمه كشاورزي يكي از موضوعات جدي در 
بحث امنيت غذايي است، اظهار اميدواري كرد: 
با تعامل و همفكري به وجود آمده در اين حوزه، 
شاهد رشد قابل توجه در توليدات كشاورزي 
باشيم كه مي تواند زمينه تحقق سياست هاي 

اقتصاد مقاومتي را فراهم نمايد.
بيان  با  كشاورزي  بيمه  صندوق  مقام  قائم   
اين كه هم اكنون بيمه كشاورزي ايران از بهترين 
نمونه هاي موجود در دنيا است، گفت: با وجود 
مشكالت فراوان در اين حوزه، در حال حاضر 
و  كشور  باغباني  زيربخش  درصد  از50  بيش 
تحت  طيور  صنعت  از  درصد   70 همچنين 
پوشش بيمه كشاورزي قرار دارند، در چنين 

شرايطي ما بايد شيوه هاي بيمه  گري را متناسب 
با نيازهای واقعی بخش تغيير دهيم. در حال 
حاضر مي كوشيم ريسك هاي جزيي را توسط 
خود بهره برداران كنترل كرده و طرح بيمه اي 
پوشش را براي تمامي محصوالت اعمال كنيم. با 
اين شيوه مي توانيم حق بيمه را نيز كاهش داده 

و تعهدات خود را باال خواهيم برد.

مهندس حسن نژاد در رابطه با كارگزاران بيمه 
كشاورزي گفت: ثبات شغلي كارگزاران بيمه 
يكي از دغدغه هاي جدي ما است و براي رفع 

مشكل آنان تالش مي كنيم. 
گفتني است در اين نشست شماري از مديران 
استاني بانك كشاورزي، سازمان جهاد كشاورزی 

و هواشناسی حضور داشتند.  

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزي در سفر به استان مرکزي: 

بيمه كشاورزي نيازمند حمايت دولت  است

همایش بیمه کشاورزي با حضور مدیران ارشد تولیدات دامي برگزار شد
بيمه  نظام  مديران  همايش 
معاون  حضور  با  كشاورزي 
مديران  و  كشاورزي  جهاد  وزير 
هدف  با  كشور  دامي  توليدات 
سياست هاي  و  راهبردها  تشريح 
كشاورزي  بيمه  صندوق  كلي 
درباره بيمه دام طيور و آبزيان در 
مركز آموزش بانك كشاورزي در 

شهرستان بابلسر برگزار شد. 
قائم مقام صندوق بيمه كشاورزي 
در  كشاورزي  بيمه  همايش  در 
حضور مديران ارشد توليدات دامي 
كشور اظهار داشت: بيش از يك 
ميليون و 500 هزار بيمه گذار در 
كشور داريم كه به 90 درصد آنان 
خسارت جزئي پرداخت مي شود و 
اين گونه پرداخت ها به تنهايي براي 

بيمه گذار مفيد نيست. 
وي با اعالم اين كه از سال 91 تا 
منابع  تامين  در  دولت  94 سهم 
پرداخت غرامت 12/3 درصد بوده 
بلندمدت  نگاه  در  گفت:  است، 
جزئي  خسارت هاي  پرداخت 

براي  محكمي  پايگاه  نمي تواند 
ادامه  در  باشد.  كشور  كشاورزي 
ركني  حسن  دكتر  همايش  اين 
معاون وزير جهاد كشاورزي در امور 
توليدات دامي با بيان اين كه بايد 
تحول جدي در بيمه محصوالت 

باشيم،  داشته  دامي  و  كشاورزي 
به  وابستگي  ساله  هر  گفت: 
اعتبارات دولتي داريم و در زمان 
بروز خسارت بايد منتظر تخصيص 
اين  كه  باشيم  دولتي  اعتبارات 
فاصله زماني سبب پرداخت نابجا به 
كشاورز و بهره بردار مي شود و مانع 

پرداخت هاي جهت دار مي شود. 
براي  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
و  عمومي  بيمه  بار  نخستين بار 
تكميلي در بحث طيور مطرح شد 
كه با استقبال خوب توليدكنندگان 
جهاد  وزير  معاون  شديم.  مواجه 
افزود:  همچنيــن  كشــاورزی 
برد  برد  توليد  زنجيره  حلقه هاي 
است و بايد امكاني فراهم شود تا 

دامنه بيمه فراگير شود. 



خبرنامه
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امروزه با توجه به قرار گرفتن محصوالت 
ارگانيك در مسير رشد و پويايي به داليل 
مختلف از جمله نگراني هاي مردم از بابت 
اثر سوء باقي مانده سموم كشاورزي و نيز 
جهت  در  دولت ها  زيست،  محيط  حفظ 
قبيل  اين  كشت  به  كشاورزان  تشويق 
برداشته اند.  بزرگي  قدم هاي  محصوالت 
اخيرا دولت آمريكا براي حمايت و ترغيب 
توليد محصوالت سالم و ايجاد حس امنيت 
غذايي در مردم كه تبعات مثبت رواني در 
از  داشت؛  دنبال خواهد  به  نيز  را  جامعه 
به  وابسته  ريسك  مديريت  آژانس  طريق 
اين   )RMA( آمريكا  كشاورزي  وزارت 

بيمه اي خود  پوشش  تحت  را  محصوالت 
قرار داده است. 

در قانون گذاري اين نوع پوشش بيمه اي، 
مقررات حاكم بر بيمه فعاليت هاي ارگانيك 
مشابه  پوشش،  تحت  خطر  عوامل  و 
فعاليت هاي  اگر  بوده و  شيوه هاي مرسوم 
درستي  به  ارگانيك  محصوالت  توليد 
ارگانيك  استانداردهاي  برنامه  با  مطابق 
ملي وزارت كشاورزي آمريكا پيش نرفته 
ارگانيك  فعاليت هاي  و زميني كه در آن 
باقي مانده مواد  به علت  صورت مي گيرد 
غيرمجاز آلوده شود، خسارت هاي ناشي از 

اين موارد از حيطه شمول خارج است. 

 خسارت  محصوالت بیمه محصوالت ارگانیك در آمریکا
 در اثر طوفان، سيل 

و باران شديد در استراليا
كمك رسانی  راستای  در  استراليا  دولت 
دالر   1۰۰/۰۰۰ آسيب ديده  كشاورزان  به 
تا  پرداخت می كند  اين كشاورزان  به  وام 
هزينه هاي برداشت محصـول باقي مـانده 

خود را تامين كنند.
استراليا  از  شده  گزارش  خبرهاي  طبق 
طوفان شديد توليد باغ های گيالس را در 

اين كشور نابود كرده است. 
ضمن آنكه شرايط دمايي پايين و رطوبت 
باال در ماه سپتامبر خسارت فوق را تشديد 
بر  كارشناسان  اساس  براين  است.  نموده 
اين باورند كه قيمت گيالس بيش از ۵ دالر 

در هر كيلوگرم افزايش خواهد يافت.
گيالس  پرورش دهندگان  اتحاديه  رئيس 
كاهش  از  نگراني  اظهار  با  كشور  اين 
راندمان توليد امسال و ابراز اميدواري از 
كمك هاي بيمه اي دولت، مصرف كنندگان 
را به حمايت از باغداران تشويق كرد تا با 
كشاورزان  توليدي  محصول  اندك  خريد 

آنان را حمايت كنند.
همچنين كشاورزان نواحي جنوبي استراليا 
كه بزرگ ترين نواحي توليد زراعي را در اين 
كشور اداره مي كنند، دچار خسارت ناشي 
از سيل شده اند. دولت نيز اعالم كرده است 
برنامه گسترده مديريتي را براي رسيدگي 

به اين شرايط تنظيم خواهد كرد.
پيشنهاد شده كه مبلغي حدود 1۰/۰۰۰ دالر 
كه  استراليا  جنوبي  مناطق  كشاورزان  به 
خسارت  زمين  هكتار   1۰۰۰-1۵۰۰ حدود 
ديده دارند براي جبران خسارت های آنان 

پرداخت شود.

منبع: 
Australia Business Finance Center
The Guardian 
Insurance Council of Australia

مهندس خسرو غريبي از همكاران ستادي 
بيمه كشاورزي است كه موفق به ثبت دومين 
اختراع خود در زمينه مبارزه بيولوژيك و 
كاربرد سموم گياهي در جهت جلوگيري از 
تجميع باقي مانده سموم كشاورزي در مواد 

غذايي شده است.  
از همين روي با توجه به مباحث مديريت 
ريسك در بخش كشاورزي و توليد غذا و 
چالش هاي فراروي آن مي توان گفت كه با 
كنترل عوامل خسارت زاي طبيعي )آفات و 
بيماري ها( با استفاده از عوامل كامال طبيعي 
عمال  جانبي  عوارض  گونه  هيچ  بدون  و 
ريسك توليد اين بخش كاهش خواهد يافت. 
فرآيند  در  رفته  به كار  گياهان  از  تعدادي 

طبيـعي  حشره كش  و  آفت كـش  ساخت 
عبارتند از: شوكران كبير– فرفيون- ديفن 

باخيا و غيره.
خبرنامه اين موفقيت را به آقای غريبی و 
نظام بيمه كشاورزي كشور تبريك مي گويد.

اختراع یك همکار
 ساخت آفت کش و حشره کش طبیعي 

حاصل از گیاهان سمي و زینتي

لطفا پیشنهادها، سوژه ها، 
گزارش ها، تحلیل ها و خبرهای 
خود را جهت درج در خبرنامه  

بیمه کشاورزی از طریق 
 pr@sbkiran.ir رایانامه 

ارسال نمایید


