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با حضور قائم مقام و شماري از مديران و دست اندركاران بيمه كشاورزي صورت گرفت
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رویدادها و تحوالت بیمه کشاورزی
بهمن  ماه  1395شماره ششم

بي وقفه  پيگيري هاي  دنبال  به 
كشاورزي  بيمه  صندوق  مديريت 
مسؤولين  همكاري  و  همراهي  و 
وزارت جهاد كشاورزي و نمايندگان 
محترم مجـلس شوراي اســالمي، 
و  تلفـيق  كميـســيون  به ويــژه 
كميسيون كشـاورزي، آب و منابع 
اسالمي،  شوراي  مجلس  طبيعي 
بي سابقه  و  مهم  دستاوردهاي 
كشور  كشاورزي  بيمه  نظام  براي 
بند  در  اساس  اين  بر  خورد.  رقم 
»ب« ماده 42 اليحه قانون برنامه 

اقتصادي، اجتماعي  ششم توسعه 
و فرهنگي صراحتاً ذكر شده است 
نسبت  است  مكلف  »دولت  كه:  
پرداخت  مستقل  رديف  ايجاد  به 
سنواتي  بودجه  لوايح  در  خسارت 
و پيــش بيني اعتبــار به صـورت 
صددرصد تخصيص يافته در طول 
برنامه جهت پرداخت خسارت به 
بيمه گذاران محصوالت كشاورزي و 
دامي صندوق بيمه كشاورزي اقدام 
نمايد.« اميد است اين توفيق پس از 
اخذ مصوبه شوراي محترم نگهبان 

گام  اين طريق  از  و  تكميل شده 
بيمه  رفع معضالت  بلندي جهت 

كشاورزي كشور برداشته شود. 
علي محمد  دكتر  راستا  همين  در 
شاعري، رئيس كميسيون كشاورزي، 
آب و منابع طبيعي مجلس شوراي 
اســالمي در آييــن شكـرگزاري 
حضور  با  كه  محصول  برداشت 

جمعي  و  محترم  رئيس جمهور 
اعضاء كابينه و ديگر مسئوالن  از 
كشوري برگزار گرديد، ضمن تاكيد 
اظهار  كشاورزي  بيمه  اهميت  بر 
كرد: بيمه بايد در صدر سياست هاي 
خود  دولت  و  گرفته  قرار  دولت 
خسارت هاي  جبران  به  ملزم  را 

كشاورزان زحمتكش بداند. 

اهتمام مجلس شوراي اسالمي به موضوع بیمه در برنامه ششم: 

 الزام به تخصيص صددرصدی 
بودجه صندوق بيمه كشاورزي

فرا رسیدن سالروز پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی مبارک باد
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بازديد از باغ ها، گلخانه ها و شركت هاي بيمه كشاورزي جنوب
در  كشاورزي  بیمه  وضعیت  بررسي  براي 
از  شماري  و  قائم مقام  هرمزگان،  استان 
مديران و دست اندركاران بیمه كشاورزي به 
اين استان سفركردند. مهندس محمدابراهیم 
عرصه هاي  از  بازديد  حاشیه  در  نژاد  حسن 
داشت:  اظهار  هرمزگان  رودان  كشاورزي 
اينك بیش از سه میلیون و 800 هزار هکتار 

محصوالت زراعي، 520 هزار هکتار محصوالت 
باغي، بیش از 14 میلیون واحد دامي و حدود 
700 میلیون قطعه طیور؛ زيرپوشش حمايتی 

صندوق بیمه كشاورزي قرار دارد. 
به گزارش روابط عمومي و بین الملل صندوق 
با بیان  بیمه كشاورزي مهندس حسن نژاد 
اينکه بیمه كشاورزي در زمینه توسعه كمي 
از رشد خوب و قابل قبولي برخوردار است؛ 
توسعه كیفي بیمه، واقعي كردن غرامت ها و 
برطرف كردن مشکالت و نارسايي هاي موجود 
را از اولويت هاي كاري اين صندوق برشمرد و 
ضمن اشاره به روند رو به رشد پوشش بیمه اي 
كشاورزي افزود: بیمه كشاورزي در ايران از 
نوع بیمه حمايتي است و سهم قابل توجهي 
از حق بیمه به علت ريسك هاي باالي موجود 
در بخش كشاورزي از طريق دولت و به شکل 

بطور  و  شده  پرداخت  و  تامین  يارانه اي 
حق بیمه ها  از  70درصد   از  بیش  میانگین 
توسط دولت و كمتر از 30درصد آن توسط 

بیمه گذار پرداخت مي شود. 
بخش  در  كرد:  اضافه  حسن نژاد  مهندس 
صدور بیمه نامه و حق بیمه دريافتي از سوي 
بیمه گذار و كشاورزان؛ مشکلي وجود ندارد 
و متقاضیان با مراجعه به شركت هاي بیمه گر 
و شعب بانك كشاورزي نسبت به پرداخت 
حق بیمه و بیمه كردن محصوالت كشاورزي 

و تولیدي خود اقدام مي كنند. 
در اين بازديد گلخانه ها، باغ ها، شركت هاي 
خدمـات بیمـه اي و موارد مربـوط به امـور 
كارگزاري و تصدي بیمه مورد بازديد و بررسي 
قرار گرفت و مقرر شد موضوعات و مسائل 

مورد نظر پیگیري شود. 

 

و  فصل  از  خارج  باران  بارش 
تگرگ، خسارت قابل توجهی در 
بخش هايی از غرب ايالت اُديشا 
)Odisha( كشور هندوستان به 
بار آورد. مهم ترين زيان حاصل 
از اين پديده به محصوالت برنج 
برداشت شده كه در انبارهای رو 

باز نگهداری می شدند وارد آمد. 
هندوستان  كشاورزی  وزارت 
بالفاصله پس از اين اتفاق اعالم 
در  ارزيابی  عمليات  كه  نمود 
مزارع تحت پوشش بيمه انجام 
مربوطه  غرامت های  و  شده 

پرداخت خواهد شد.

 خسارت باران و تگرگ  
در بخش هایی از غرب ایالت ادیشا در هندوستان

ورود سويه جديد آنفوالنزاي فوق حاد طيور به 
كشور از مهرماه سال جاري موجب گرديد تا 
مزارع پرورش طيور در تعدادي از استان هاي 

كشور درگير اين بيماري گردند. 
حمايت  باهدف  كشاورزي  بيمه  صندوق 
فعاليت  هم اكنون153  توليد  از  نظام مند 
جمله انواع مختلف پرورش طيور در سطح  از 
كشور را تحت پوشش حمايتي بيمه داشته 
و همچون گذشته در حركتي هماهنگ با 
سازمان دامپزشكي كشور براي كنترل و مهار 

بيماري ها، با اولويت ويژه درحال بررسي خسارات ناشي از اين 
بيماري است. تاكنون از برخي استان كشور درخواست هاي 
بررسي خسارت به دفاتر كارگزاري بيمه كشاورزي و شعب 
بانك كشاورزي واصل گرديده و چندصد هزار قطعه از طيور 

تحت پوشش بيمه نيز معدوم گرديده است. 
كليه  از  موضوع  اهميت  به  توجه  با 
پرورش دهندگاني كه داراي بيمه نامه 
نشــده هستند،  منقـضي  و  معتـبر 

دعوت شده در صورت مشاهده تلفات 
به  موضوع  اعالم  ضمن  غيرمعمول، 

اسرع  در  دامپزشكي،  سازمان 
خسارت  اعالم  به  نسبت  وقت 
مكتوب به دفاتر كارگزاري بيمه 

و شعب بانك كشاورزي محل توليد 
اقدام نمايند. بديهي است با توجه به شرايط موجود و 
براي جبران خسارت ناشي از اين بيماري، به محض 
تامين حق بيمه سهم دولت، غرامت متعلقه در وجه 

بيمه گذاران پرداخت خواهد شد. 

 صندوق بیمه کشاورزی همراه  مرغداران در مهار
آنفلونزای فوق حاد  پرندگان
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تگرگ  و  طوفان  سيل،  وقوع 
ســال 2016،  ماه  آخـرين  در 
خسارت های سنگينی به قطب 
كشاورزی اسپانيا در استان والسينا، 
 وارد نمود. بنابر آمار گزارش شده 
از سوی اتحــاديه توليدكنندگان 
ارزش  كشاورزی،  محصــوالت 
خسارت فوق بالغ بر 320ميليون 

يورو برآورد شده است. 
با افزودن اين رقم به زيان های 
مجموع  خشكسالی،  از  ناشی 
استان  كشاورزی  خسارت های 
در سال 2016 به حدود 700 
ميليون يورو افزايش می يابد. در 
اين بين مركبات و سبزيجات به 

ترتيب با 201 و 70/4 ميليون 
يورو متحمل باالترين سطح از 

خسارت شده اند. 
منطقه ای  و  مركزی  دولت های 
بسته حمايتی  تدوين  در حال 
الزم جهت جبران خسارت های 
به ويژه  و  كشــاورزان  به  وارده 
بازسازی زيرســاخت های نابود 

شده می باشند.

گســترش روزافـزون كاربـرد 
ابزارهــا و سياســت های نوين 
بيمه كشاورزی، به قاره سياه نيز 
تسری يافته است، بيمه شاخص 
)Index – Based Insurance( روشی 
نوين جهت مقابله با مخاطرات 
اخالقی و پيامدهای منفی ناشی 
به شمار  نامتقارن  اطالعات  از 
بيمه  اجرای  در  اخيراً  می رود، 
دام در برخی كشورهای شرق 
آفريقا مانند كنيا و اتيوپی نيز 

مورد استفاده قرار می گيرد. 
اين سياست جديد كه از شاخص 
بهره  و چراگاه ها  مراتع  رويش 
را  موردنياز  اطالعات  می برد، 

از فن آوری های ماهواره ای اخذ 
نموده و پرداخت غرامت را زمانی 
توصـيه می كـند كه شـاخص 
محاسباتی از يك سطح آستانه 
فراتر رود. بدين ترتيب موضوع 
مخاطرات اخالقی به دليل عدم 
اطالعات  به  انفرادی  مراجعه 
بيمه گذاران، به طور كامل مرتفع 

خواهد شد.

 پایان خسارت بار سال 2016 
در کشور  اسپانیا

  کنیا و اتیوپی: مشتریان جدید 
بیمه شاخص در بخش کشاورزی

دكتر حسين جعفري رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان به نقش 
مهم صندوق بيمه كشاورزي در رفع نگراني توليدكنندگان اشاره و بيمه را 
يك نوع سازوكار مشاركت در ريسك مي داند كه درباره پذيرش ريسك، 
با توليدكننده مشاركت نموده و اين موضوع باعث مي شود تا در هنگام 
وقوع خسارت، توليدكننده كمترين ضرر را متحمل شود. وي همچنين 
مي افزايد: استفاده از بيمه در جهت حركت از مديريت بحران به سوي 

مديريت ريسك و از راهكارهاي توسعه كشاورزي در كشور است. 
استان زنجان با توليد قريب به سه ميليون تن انواع محصوالت كشاورزي 
در سال در منطقه اي كوهستاني و سردسير واقع شده است؛ 
از اين رو عوامل قهري متعددي از قبيل سرما، سيل، 
قابل  خسارت  ساله  همه  معمول  بطور  و...  تگرگ 

توجهي به فعاالن عرصه كشاورزي وارد مي كند. 
بخش  به  وارده  خسارت هاي  اخيراً  كه  آنچه 
است  كرده  تشديد  را  استان  كشاورزي 
گرمايش  است.  اقليمي  تغييرات  تاثير 
افزايش  مانند  مخربي  آثار  كنار  در  زمين 
تبخير و تعرق و كاهش بارش هاي جوي و 
ديگري  مشكالت  بارش ها،  الگوي  تغيير 
توليد  پتانسيل  تحقق  عدم  در  هم 
محصوالت مختلف باغي داشته است. 
اين استان به عنوان يكي از استان هاي 
مهم كشور در توليد محصوالت سردرختي، 
در سال هاي اخير بطور متوالي از سرماي 

بهاره متاثر مي شود. 

آقاي صمدي مدير شعب بانك كشاورزي در استان زنجان نيز با اشاره به 
سهم توليدات كشاورزي استان زنجان در اقتصاد كشور از موفقيت اين 
استان در زمينه بيمه كشاورزي سخن گفته و يكي از داليل آن را رشد 
15 درصدي سطح بيمه در سال زراعي 95-94 نسبت به سال زراعي 
94-93 مي داند و اشاره مي كند كليه غرامات سال زراعي 94 - 93 به 
ميزان 310 ميليارد ريال پرداخت گرديده و غرامات مربوط به سال زراعي 
95 - 94 به ميزان 180 ميليارد ريال در انتظار تامين منابع حق بيمه سهم 
دولت براي پرداخت است. گفتني است پيش تر معاون امور استخدامي 
رياست جمهوري كه استاندار زنجان بود، ضمن تقدير از عملكرد صندوق 
بيمه كشاورزي درباره حمايت وي ژه در تخصيص اعتبارات صندوق بيمه 
با توجه به اهميت نظام بيمه كشاورزي در پياده سازي اقتصاد مقاومتي 
و توسعه بخش كشاورزي تاكيد داشت و اينك هماهنگي خوبي در بين 

دستگاه هاي ذيربط در استان به چشم مي خورد. 

نگاهی به بیمه کشاورزی در استان زنجان
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سال  در  آمريكا  كنگره  جلسه  اولين  در 
 ،)Grasley( ميالدی جديد، چاک گرسلی
سناتور ايالت آيوا، صراحتاً اعالم نمود كه 
تمام  كشاورزی  بيمه  بودجه  تنظيم  در 
تالشها بر حفظ يك برنامه بيمه ای قوی، 

متمركز خواهد شد، چرا كه هيچ سياست 
از بيمه وجود ندارد.  ارزشمندتر  حمايتی 
وی تأكيد كرد كه اين رويكرد صرف نظر 
از اينكه وزير كشاورزی دولت جديد چه 

فردی باشد، با جديت دنبال می شود.

بيمه، اولويت نخست بودجه كشاورزی آمريکا 
در سال 2017

حضور كارشناسان 
بيمه كشاورزی  صندوق 

در دوره های بيمه 
كشاورزی اسپانيا و نروژ

مشاركت  و  قبلی  هماهنگی های  پی  در 
اردستانی  مهنـدس  كشــاورزی،  بانـك 
كارشناس مسؤول اداره كل بیمه زراعت 
در دوره مديريت ريسك و بیمه كشاورزی 
در منطقه مديترانه كه طی آذر ماه سال 

جاری در اسپانیا برگزار شد، حضور يافت.
در اين دوره مباحث ريسك در كشاورزی، 
بیمه كشاورزی، عوامل تعیین كننده نیاز 
به بیمه از ديدگاه كشاورزان، مراحل و حق 
كارگیری  به  جهت  موجود  انتخاب های 
المللی،  بین  كشاوزی  بیمه  سامانه های 
كاربرد فن آوری های جديد در توسعه بیمه 
كشاورزی برای شركت كنندگان در دوره 

مرتبط با بیمه كشاورزی مطرح گرديد.
همچنین در پی هماهنگی به عمل آمده، 
مهندس مشرقی كارشناس اداره كل بیمه 
دام وطیور و آبزيان در دوره پرورش ماهی 
در قفس كه در مهر ماه سال جاری در نروژ 

برگزار شد حضور يافت.
در اين دوره مباحثی در مورد  تولید انواع 
تور، تولید تجهیزات و تأسیسات كشیدن 
در  ماهیان  پرورش  اجزای  و  مراحل  تور، 
قفس، مطرح گرديده و معرفی مدرن ترين 
و روزآمدترين ماشین آالت پرورش ماهی، 
كارخانه ها و سايت های پرورش ماهی در 
قفس و انواع كانتینرهای مخصوص حمل 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  نگهداری  و 
آبزيان  خوراک  شركت  از  بازديد  گرفت. 
تحقیقاتی  پرورش  مزرعه  و   Skretting
برنامه های  از  نیز    Marine harvest
اين ماموريت بود. در اين سفر تعدادی از 
مديران و كارشناسان بانك كشاورزی هم 

حضور داشتند.

مهندس خسرو غريبي از همكاران ستادي 
تاليف  به  موفق  كشاورزي،  بيمه  صندوق 
بيمه  و  ريسك  مديريت  عنوان  با  كتابي 

باغباني شده است. 
دانش هواشناسي كشاورزي، مباحث مدل سازي 
سيستم  هاي  دمايي،  پارامترهاي  خسارت، 
سنجش از راه دور و اطالعات جغرافيايي و 
اصول تفسير عكس  هاي هوايي، مباني رياضي 
و  بيمه  روش  هاي  حق بيمه ها،  محاسبات 
محاسبات تعرفه به عنوان نمونه الگويي بيمه 
استانداردسازي  طرح  هاي  كشور،  باغباني 
روش  هاي بيمه  اي، سيستم  هاي پيش آگاهي 
مي  تواند  خسارت  كاهندگي  طرح هاي  و 
همگي در يك قالب مشخص تحت عنوان 

بيمة كشاورزي تجميع شود. 
شوراي  مصوبه  اخذ  از  پس  كتاب  اين 
پژوهشي، پژوهشكده بيمه مركزي به زيور 

طبع آراسته شده است. 

 اختراعي ديگر در زمینه 
كاهش استرس در محیط كار و زندگي

ثبت  به  موفق  غريبی  مهندس  همچنين 

سومين اختراع خود در زمينه كرم گياهي 
ضد استرس و آرام بخش اعصاب شده است. 
كاهش  براي  اختراع  اين  ساخت  فرآيند 
استرس هاي روزانه با استفاده از مواد كامال 
علم  از  بهره گيري  با  خوراكي  و  طبيعي 
آروماتراپي و افزايش دهنده هاي جذب پوستي 
گياهي صورت پذيرفته كه مورد تاييد معاونت 
نيز  تهران  پزشكي  علوم  دانشگاه  پژوهشي 

قرارگرفته است. 
صندوق  همكار  اين  اختراع  است  گفتنی 
تاييد علمي داوران  از  بيمه كشاورزی پس 
فناوري  تجاري سازي  جشنواره  سومين  به 

پيشرفته )1395-كيش( نيز راه يافته است. 

موفقيتی ديگر از يک همکار
انتشار كتاب »مديريت ريسک و بيمه باغباني«
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خود را جهت درج در خبرنامه  

بیمه کشاورزی از طریق 
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ارسال نمایید خبرنامه اين موفقیت ها را به ايشان و نظام بیمه كشاورزي كشور تبريك مي گويد.


