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نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی:

 میزان اعتبار بیمه کشاورزی هرساله
 نیازمند افزایش است

2

رویدادها و تحوالت بیمه کشاورزی
فروردین ماه 1396شماره هفتم

باغداران  مشكالت  و  سرمازدگي 
مازندراني موجب شد تا يكي از نخبگان 
رشته  فارغ التحصيل  كه  استان  اين 
و  به ساخت  نسبت  است،  كشاورزي 
توليد تورهايي از جنس پالستيك كه 
دارد،  را  از درختان  قابليت محافظت 
اقدام كند. به گزارش روابط عمومي و 
بين الملل صندوق بيمه كشاورزي به 
نقل از خبرگزاري ايسنا، براساس اعالم 
از  ساالنه  مازندران  كشاورزي  جهاد 
يك  ميليون و ۸۰۰ هزار تا ۲ ميليون 
انواع مركبات  توليد  تن  و ۱۰۰ هزار 
برداشت مي شود.  مازندران  استان  در 
براساس اين گزارش امسال بارش برف 
آسيب  موجب  زودهنگام  سرماي  و 
بسياري به باغداران مازندراني شد تا آنجا 
كه بسياري از آنان ميوه هاي يخ زده خود 
را به رودخانه ريختند. اين فارغ التحصيل 

رشته كشاورزي با بيان اينكه اختالف 
دماي باال و پايين تور ۵ درجه است، 
افزود: با توجه به داشتن دو رنگ، سفيد 
براي زمستان و سبز در تابستان توصيه 
مي شود. اين نخبه با اشاره به اينكه اين 
تورها حتي جلوي پرنده ها و حشرات را 
نيز مي گيرد، اظهار كرد: افزايش توليد 

به ميزان۱۰ تا ۱۵ درصد و كاهش يك 
سوم ميزان آبياري از قابليت هاي ديگر 
اين تورها است. پورمند خاطرنشان كرد: 
بطور معمول غرامت بيمه پس از آسيب 
رسيدن به مركبات تخصيص مي يابد اما 
با استفاده از تورها مي توانيم از آسيب به 

مركبات پيشگيري كنيم. 

 ابتکار جوان مازندرانی 
برای جلوگیری از بروز خسارت به باغ های مرکبات

اوِّل بهار، اوِّل رویش طبیعت، اوِّل 
بیداری باغ و راغ و بوستان و اوِّل 
بالندگی همه موجودات زنده است. 

مجوز پرداخت 
غرامت کانون های 

آلوده صادر شد
جلسه شورای 

مدیران صندوق بیمه 
کشاورزی برگزار شد
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 ابتکار جوان مازندرانی 
 برای جلوگیری از 

بروز خسارت به باغ
1

 بهره برداری از 
 آمار صندوق بیمه 

در مدیریت ریسک 
سرمازدگی کشور 

طـی احکامی جداگــانه 
از ســوی وزیـر جــهاد 
کشـاورزی دکتر نیازعلی 
ابـراهیــمی  و مهـندس 
تورج سـعیدی بـه عنوان 
اعــضای هیــات مدیره 
بیمه کشـاورزی  صندوق 
منصوب شـدند. خبرنامه 
ضمـن تقدیـر از اعضـای 
پیشـین هیــات مدیره، 
انتصاب همـکاران جدید 

را تبریـک می گویـد.

اعضای جدید 
هیات مدیره 
صندوق بیمه 
 کشاورزی 
معرفی شدند
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به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق 
بیمه کشاورزی اسفند ماه95 سرای گفت وگوی 
برگزاری دو  بیمه کشاورزی شاهد  صندوق 
جلسه شورای مدیران بود. در جلسه اول که 
با حضور قائم مقام و مدیران بیمه کشاورزی 
برگزار گردید، نخست اعضاء شورا گزارشی از 
حضور عملکردی خود ارائه نمودند. در ادامه 

مهندس دهقانی مدیر امور مالی و سرمایه 
انسانی صندوق بیمه طی گزارشی پیشینه و 
وضعیت حوزه های سرمایه انسانی، بازرسی، 
مالی، حقوقی و پشتیبانی را تشریح نمود. در 
جلسه دوم ضمن معارفه هیات مدیره جدید 
صندوق، گزارشی از وضعیت بیمه کشاورزی 
در کشور اسپانیا و مطالعاتی در این زمینه 

جلسه شورای مدیران صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد

میزان اعتبار بیمه کشاورزی هرساله نیازمند افزایش است

نائب رئيـس كميسيون كشـاورزی، آب و منابع 
طبيعی مجلس شورای اسالمی با بيان اينكه دولت 
در برنامه ششم در ماده۴۴ موظف شده رديف 
مستقلی برای صندوق بيمه كشاورزی درنظر 
بگيرد تا خسارت كشاورزان به موقع پرداخت 
كشور  توسعه  برنامه های  طبق  گفت:  شود، 
 ميزان اعتبار بيمه كشاورزی هرساله نيازمند 

افزايش است. 
به گزارش روابط عمومی و بين الملل صندوق 
محمودزاده  جالل  مهندس  كشاورزی  بيمه 
درباره وضعيت كنونی بيمه كشاورزی، اظهار 
به  خسارت  موقع  به  پرداخت  برای  كرد: 

كشاورزان دولت موظف شده طبق ماده ۴۴ 
برنامه ششم، رديف مستقلی برای صندوق بيمه 

كشاورزی در نظر بگيرد. نماينده مردم مهاباد 
در مجلس شورای اسالمی با بيان اينكه بيمه 
كشاورزی به عنوان حامی كشاورزان می تواند 
بهينه  توليد  راستای  در  را  كشاورز  انگيزه 
رديف  اختصاص  كرد:  تصريح  دهد،  افزايش 
مستقل برای بيمه كشاورزی راهكاری برای 
تلقی  كشاورزان  خسارت  موقع  به  پرداخت 
می شود؛ زيرا زمانی كه خسارت كشاورزان در 
اسرع وقت پرداخت شود كشاورز به سرعت به 

چرخه توليد باز می گردد. 
دولت بايد پرداخت خسارت كشاورزان را از طريق 

بيمه كشاورزی در اولويت قرار دهد.

نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی

 ردیف مستقل برای صندوق بیمه کشاورزی راهکاری برای پرداخت سریع خسارت به کشاورزان

با نزديك شدن به اتمام زمان بيمه گري محصوالت 
باغي براي بهره مندي بيشتر باغداران از مزاياي 
بيمه، عمليات بيمه مركبات و خرما همچنان 
ادامه داشته و تا ارديبهشت ماه سال 96 انجام 
خواهد شد. با توجه به مساحت زيركشت حدود 
 ۲۱۰هزار هكتار از باغ های بارور مركبات كشور در 
۱3 استان شمالي و جنوبي، دولت با اختصاص 

7۰ درصد كمك در حق بيمه ها براي اين بخش 
محصول  اين  بيمه  از  حمايت  در  ويژه اي  نگاه 
داشته است. يادآور مي شــود براي ۵ محصــول 
عمــده مركبات شامل پرتقال، نارنگي، ليموترش، 
ليموشيرين و گريپ فروت بيمه تنه نيز براي 
متقاضيان ارائه خواهد شد كه اين بيمه نامه تا پايان 

سال 96 معتبر خواهد بود. 

نگاهی به اجرای عملیات بیمه گری مرکبات در کشور 

در  طیور  آنفلوآنزای  بیماری  بروز  درپی 
دوره اخیر، تاکنون بالغ بر 92 مورد )واحد( 
که  اند  دیده  کشور خسارت  در سراسر 
متعاقب آن از سوی بیمه مورد بررسی و 
ارزیابی دقیق قرار گرفته و گزارش های 

مربوط نیز تهیه گردیده است. 
این  با  رابطه  در  که  است  ذکر  به  الزم 
بار  فاجعه  بحرانی  عنوان  به  که  بیماری 

درگیر  را  کشور  تخمگذار  طیور  صنعت 
قطعه  میلیون   7 بر  بالغ  تاکنون  نموده، 
طیور معدوم یا روانه کشتارگاه شده اند. 
مالی  منابع  هنوز  که  است  درحالی  این 
مورد نظر که می بایست در قالب حق بیمه 
سهم دولت تأمین می شد و از محل آن 
خسارات مرغداران پرداخت می گردید، 

وصول نشده است.

مرغداران زیان دیده در انتظار جبران خسارت
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مهندس دهقانی مدیر امور مالی و سرمایه 
انسانی صندوق بیمه طی گزارشی پیشینه و 
وضعیت حوزه های سرمایه انسانی، بازرسی، 
مالی، حقوقی و پشتیبانی را تشریح نمود. در 
جلسه دوم ضمن معارفه هیات مدیره جدید 
صندوق، گزارشی از وضعیت بیمه کشاورزی 
در کشور اسپانیا و مطالعاتی در این زمینه 

حسن  ابراهیم  محمد  مهندس  مطرح شد. 
نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی پس 
سخنانی  طی  همکاران  گزارش  استماع  از 
ضمن ارائه رهنمودهای الزم در جهت خدمت 
مضاعف به بخش کشاورزی و اتخاذ راهکارهای 
اجرایی بهینه در این خصوص تأکید و از تالش 

همکاران قدردانی نمودند.

جلسه شورای مدیران صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد

اقتصادي  فعال  بخش هاي  بین  از 
کشور، بخش کشاورزي به دلیل نقش 
اساسي در تامین موادغذایي از اهمیت 
کنار  در  است.  برخوردار  استراتژیک 
این نقش مهم، بخش کشاورزي به علت 
نوسان هاي جوي و مخاطرات محیطي، 
متفاوت با بخش هاي دیگر اقتصادي، از 

ریسک باالیي برخوردار است. 

مهنــدس علي اشــرف منصــوري رئيس 
با  تهران  استان  كشاورزي  جهاد  سازمان 
با  مي تواند  بيمه  افزود:  مطلب  اين  بيان 
ارائه سرويس مناسب و تامين انواع پوشش 
 بيمه اي نقش اساسي در تقويت اين بخش 

به عهده بگيرد. 
توليد باال و رتبه نخست استان تهران در 
توليد برخي از محصوالت كشاورزي، ايجاب 
مي كند گسترش حمايتي بيمه كشاورزي 
از توليدكنندگان بخش كشاورزي استان از 
طريق كاهش ريسك توليد و عملكرد روز به 

روز بيش تر شود. 
سازمان جهاد كشاورزي همواره با تعامل و 
همكاري مستمر با صندوق بيمه كشاورزي، 
تالش نموده به تدريج بهره برداران بيش تري 
از خدمات حمايتي صندوق بيمه بهره مند 

و  پيگيري  طريق  از  اينكه  ضمن  گردند، 
انجام مكاتبات درباره تامين منابع مالي مورد 
مسؤولين  با  كشاورزي  بيمه  نياز صندوق 
اين  تا  داده  انجام  را  الزم  اقدامات  ذيربط 
صندوق بتواند به موقع غرامت بيمه گذاران 

خسارت ديده را پرداخت نمايد. 
همچنين مدير شعب بانك كشاورزي استان 
تهران با اعالم سياست هاي حمايتي دولت 
عملكرد  تشريح  به  كشاورزي  بخش  در 
مديريت بيمه كشاورزي اين استان پرداخت. 
مهندس علي اكبر فهيمي گفت: كشاورزان 
بيمه  به  اعتماد  دليل  به  تهران،  استان 

ابالغ  و  زراعي  سال  شروع  با  كشاورزي 
به  مراجعه  با  كشاورزي،  بيمه  تعرفه هاي 
شركت هاي خدمات بيمه اي، محصوالت خود 
را بيمه مي نمايند، بطور مثال در سال زراعي 
گذشته با وجود تاخير در پرداخت غرامت به 
كشاورزان خسارت ديده، به دليل عدم تامين 
اعتبار از سوي دولت، در مرتع 3۸6درصد، 
گرم  آبزيان  ۲۱6درصد،  آبي  سرد  آبزيان 
آبي۱۰۰درصد، انواع دام ۱۰۴درصد، طيور 
۱۰۰درصد، باغ 9۲درصد و زراعت7۸درصد 
استان  كشاورزي  بيمه  ابالغي  برنامه هاي 

محقق شده است. 

نگاهی به بیمه کشاورزی در استان تهران

علي اشرف منصوري
رياست جهاد كشاورزي استان تهران

علي اكبر فهيمي
مدير شعب بانك كشاورزي استان تهران
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بارش هـای  و  جـوی  نامنـاسب  شـرايط 
فـراوان در فصل توليد زيتون در ماه های 
پايانی سال ۲۰۱6 موجب تحميل زيان قابل 
مالحظه ای به باغداران شده و اين اميد وجود 
دارد كه با تغيير شرايط آب و هوايی طی سه 

ماه اول ۲۰۱7، اين وضعيت دگرگون شود. 
۱/۵ميليون درخت زيتون موجود در غرب 
هوای  و  گرم  تا  متوسط  دمای  در  استراليا 
خشك، بهترين عملكرد را به لحاظ توليد 
روغن دارد. آب و هوای حدی )خيلی خشك 

به  مجبور  را  باغداران  مرطوب(  خيلی  يا 
برداشت پيش از موعد محصول خود نمود، 
كه طبيعتا كاهش عملكرد و كيفيت توليد را 

به همراه خواهد داشت. 
نكته قابل ذكر اينكه به دليل نوعی عوارض 
معمول در بيمه كشاورزی استراليا موسوم 
به حق تمبر، پوشش بيمه ای در اين منطقه 
ناچيز بوده و اكثر شركتهای بيمه ای فعال در 
حوزه كشاورزی، خطراتی همچون باران های 

سيل آسا را پوشش نمی دهند.

باران  سیل آسا و خسارت سنگین زیتون کاران غرب استرالیا

سال 95 باخسارات گسترده بخش کشاورزی پایان یافت

همکاری با مؤسسات 
مالی، راه گسترش بیمه 

کشاورزی در غنا

مديريت ريسك به عنوان يكی از بخش های 
محــوری مديريـت اســتراتژيك بخــش 
آماری  از  برخورداری  نيازمند  كشاورزی 
جامع و دقيق می باشد؛ در اين راستا، دفتر 
معاونت زراعت وزارت جهادكشاورزی اقدام 
به انجام طرح مديريت جامع خطرپذيری 
سرمازدگی در سيستم كشاورزی نمود كه 
نماينده اداره كل بيمه زراعت صندوق در 
جلسات اين طرح حضور فعال داشت. در اين 
جلسات كه طي 6 ماهه اخير در دفتر معاونت 
زراعت وزارت جهاد كشاورزي برگزار گرديد، 
مطالعات انجام شده در زمينه مديريت تنش 
سرما و يخ زدگي در كشور و ساير نقاط جهان، 
پايش، پيش بيني و هشدار سرمازدگي در 
كشور با استفاده از اطالعات بلندمدت، آمار 
پرداخت هاي غرامت در ۵ محصول زراعي و 
۵ محصول باغي مرور گرديد. در پايان مقرر 

شد آمار ارسالي از طريق اداره كل پژوهش و 
برنامه ريزي صندوق بيمه به معاونت زراعت 
در وزارت جهاد كشاورزي، به منظور مديريت 
ريسك سرمازدگي كشور مورد بهره برداري 
به  محدوديت هاي  به  توجه  با  شود.  واقع 
وجود آمده در پرداخت هاي غرامت در سال 
زراعي 9۵-9۴ اداره كل بيمه زراعت نسبت 
به هماهنگي بين معاونت هاي خدمات بيمه 
و سازمان هاي جهاد كشاورزي در استان ها، با 
هدف اعتمادسازي در كشاورزان با استفاده از 
پارامترهايي مانند شاخص هاي آماري ماه هاي 
آتي، تعيين احتمال رخداد يخبندان و سرما، 
تشريح  و  غرامت  پرداخت  در  شفاف سازي 
دستورالعمل هاي فني در استان ها اقدام الزم 
را به عمل آورد كه نتايج اين اقدامات منجر به 
بيمه پذيري در سطحی معادل 3.۱۵۴.۰۰۰ 

هكتار از مزارع كشت پاييزه گرديد.

 بهره برداری از آمار صندوق بیمه 
در مدیریت ریسک سرمازدگی کشور

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

این  دارد  تالش  غنا  کشاورزی  بیمه  صندوق 
صندوق را به عاملی جهت تجمیع کشاورزان 
در قالب یک خانواده تبدیل نماید و معتقد است 
گسترش چتر بیمه در بخش کشاورزی می تواند 
عاملی جهت اتحاد و یکپارچگی کشاورزان باشد 
و مهمترین راهکار تحقق این هدف را همکاری 
براساس  می داند.  مالی  موسسات  و  صندوق 
هماهنگی های انجام شده، مؤسسات اعتباری 
در این کشور عالقمندی خود را برای همکاری 
در این زمینه ابراز داشته و مقرر گردیده است؛  
پرداخت تسهیالت به کشاورزان را منوط به بیمه 
محصوالت نزد صندوق گردانند.   غنا از کشورهای 
پیشرو در حوزه گسترش طرح های نوین بیمه ای 

نظیر بیمه شاخص در آفریقا به شمار می رود.

سیاست های جدید 
بیمه ای   برای تولیدکنندگان  
محصوالت  ارگانیک آمریکا

براساس آمارهای موجود تقاضا برای محصوالت 
ارگانیک در آمریکا از روند فزاینده ای برخوردار 
بوده و ارزش فروش آن در سطح خرده فروشی 
به بیش از 39 میلیارد دالر رسیده است. این 
مسأله فرصت های مناسبی را برای ورود به عرصه 
تولید این گروه از محصوالت و صنایع وابسته آن 
فراهم آورده است. اما تغییر نظام تولید از سنتی 
برای کشاورزان  متضمن خطراتی  ارگانیک  به 
است. وزارت کشاورزی آمریکا با درک این نکته 
اخیراً اقدام به معرفی برخی طرح های ویژه بیمه ای 
برای محصوالت ارگانیک نموده است. ازجمله 
این اقدامات می توان به در نظر گرفتن قیمت های 
تشویقی باالتر اشاره کرد. به عبارت دیگر محصول 
ارگانیک با قیمت های ویژه ارزش گذاری شده و 
برای تولیدکننده  باالتری  درآمدهای  لذا عمالً 

تضمین می گردد.

سال گذشته کشورمان عالوه بر ریسک 
طیف  شاهد  خشکسالی،  سیستمیک 
ای که  به گونه  بود  از خسارت  گوناگونی 
آغاز این سال با سیل در پهنه جنوبی همراه 
بود و در ادامه یخبندان بخش عظیمی از 

از  محصوالت را در شمال و شمال غرب 
دسترس خارج کرد و بیماری آنفلوآنزا نفس 
صنعت طیور را به شماره انداخت. تا پایان سال 
پیگیری های بی شمار صندوق در تامین حق 

بیمه قانونی سهم دولت با نتیجه همراه  نبود.


