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پشتیبانیصندوقبیمهکشاورزیازتولید
باارائهطرحهاینوینبیمهای

ز کشاورزان گزارش می دهد ر آستانه سال زراعی جدید برای حمایت ا ز برنامه های صندوق بیمه کشاورزی د »سبزینه« ا

جناب حسن نژاد، برنامه های صندوق بیمه 
کشاورزی برای سال زراعی جدید چیست؟ 

با توجه به این که در آس��تانه س��ال زراعی1400–1401 قرار 
داریم، هرسال قبل از ش��روع سال زراعی جدید، نسبت 
به تنظیم برنامه های آن سال با مصوبه مجمع صندوق 
بیمه کش��اورزی اق��دام می کنیم. در واق��ع برنامه هایی 
ک��ه در س��ال زراع��ی آتی بای��د از مهر م��اه اجرایی ش��ود، 
مثل مشخص ش��دن تعرفه ها، میزان تعهدات برای هر 
محصول، نوع و تعداد طرح ها و گزینه ها و نوع و میزان 
یارانه ای که دولت به هر محصول خواهد داد، در قالب 
یک برنامه مدون در صن��دوق بیمه تنظیم، به تصویب 
مجم��ع صندوق بیمه کش��اورزی  رس��یده و بع��د اجرایی 

می شود. 
مجمع صندوق بیمه کش��اورزی، متش��کل از وزیر جهاد 
کش��اورزی، رئیس س��ازمان برنام��ه و بودج��ه، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت است 
ک��ه در جلس��ات مجمع حض��ور یافت��ه و برنامه های آتی 
صندوق برای ارائه صورت های مالی تصویب می ش��ود. 
الزم به ذکر اس��ت که مجمع صندوق بیمه کش��اورزی در 
پای��ان خردادماه امس��ال برگ��زار و برنامه های س��ال آتی 

مصوب شده است. 
ر سال  میزان پرداخت غرامت به کشاورزان د

 
 

ر افزایش یافته است؟ زراعی جدید چقد
در ارتباط ب��ا محصوالت زراعی با توج��ه به این که قیمت 
خری��د تضمینی محصوالت رش��د قابل توجهی نس��بت 
به س��ال گذش��ته داش��ته، باید طبق آن س��طح پرداخت 
غرام��ت به کش��اورزان ارتقاء یابد. وقتی س��طح پرداخت 
غرام��ت ارتق��اء پی��دا کن��د، بنابرای��ن ح��ق بیمه ه��ا هم 
افزای��ش می یاب��د. صندوق بیمه کش��اورزی در حدی که 
یاران��ه آن توس��ط دول��ت پرداخت ش��ود و ح��ق بیمه آن 
توسط کش��اورزان قابل دریافت باشد، به همان نسبت 
تعه��د را باال می برد؛ البته تعه��د پرداخت غرامت را خیلی 
هم نمی ت��وان باال برد، چراکه این ام��ر متأثر از حق بیمه 
 
ً
اس��ت و هرچه تعه��د باالتر ب��رود، حق بیمه ه��م لزوما
افزای��ش خواهد یاف��ت؛ بنابراین حق بیم��ه در حدی که 
قابلیت تأمین آن از سوی کشاورزان وجود داشته باشد 
و یارانه آن توس��ط دولت قابل پرداخت باش��د، در آن حد 

تعهد افزایش داده می شود.
درخص��وص محص��والت زراع��ی، در س��ال زراع��ی جدید 
به ط��ور میانگی��ن 50درص��د تعهدات نس��بت به س��ال 
گذش��ته افزایش داده ش��ده، چون ب��ه مطلوبیت بیمه 
کشاورزی کمک می کند و خواسته کشاورزان هم همین 
است. معمواًل همیشه در ارتباط با محصوالت کشاورزی 
و میزان تعهدی که برای پرداخت غرامت داده می ش��ود، 

درخواست کشاورزان باالبردن این میزان است. 
ز  صن��دوق بیمه کش��اورزی ب��رای حمایت ا

کشت دیم چه برنامه  جدیدی دارد؟  
حمای��ت تعرف��ه ای از بیم��ه محص��والت دی��م نی��ز ج��زو 
برنامه های جدید اس��ت. وزارت جهاد کش��اورزی با توجه 
به   طرح های تدوین شده، برنامه های مدون و متعددی 
در ارتباط با تحول در کش��ت دیم فراهم کرده است. در 
واق��ع حمایت ه��ای تعرف��ه ای در ارتب��اط با ط��رح جهش 
تولید در دیمزارهای کش��ور از س��ال گذش��ته در دستور 
قرار داشته و امسال این حمایت در سطح سه برابر سال 
قبل دنبال خواهد ش��د. در این حمای��ت تعرفه ای، حق 
بیمه ها ارزان تر بوده و کشاورزان راحت تر می توانند این 
حمایت را داشته باش��ند. همچنین بخش قابل توجهی 
از ح��ق بیم��ه این طرح توس��ط دولت و بخش��ی توس��ط 
س��تاد اجرای��ی فرم��ان امام خمین��ی)ره( تأمین ش��ده و 

بخش اندکی هم توسط کشاورزان پرداخت می شود. 
آتش س��وزی در بیمه ه��ای  آی��ا پوش��ش 

��ر گرفته   ر نظ صن��دوق بیم��ه کش��اورزی د
شده است؟

توس��عه بیمه ه��ای آتش س��وزی ه��م از دوس��ال قبل 
ش��روع شده و در س��ال آتی هم این موضوع ادامه پیدا 
خواهد کرد. یکی از موارد درخواس��ت اغلب کش��اورزان 
بیمه در قبال آتش س��وزی اس��ت که قباًل این نوع بیمه 
ب��رای محص��والت کش��اورزی و باغی وجود نداش��ت. در 
برنامه س��ال جدید با تعرفه بسیار مناسب بیمه حمایت 
از کش��اورزان در مقاب��ل آتش س��وزی گنجان��ده ش��ده و 
 
ً
ب��ه کش��اورزان توصی��ه می ش��ود از این نوع بیم��ه حتما

استفاده کنند.

ر محصوالت  افزایش تعه��دات بیم��ه ای د
باغی چقدر بوده است؟

در برخی از محصوالت، سطح برنامه های اجرایی افزایش 
یافت��ه؛ به ط��ور مث��ال در محص��والت باغ��ی تعه��دات را 
نس��بت به س��ال قب��ل 20درص��د افزای��ش داده ای��م، به 
عّلت این که میزان ریس��ک در محصوالت باغی باالست؛ 
بنابرای��ن تعه��دات نس��بت به ای��ن محص��والت افزایش 
داده شده اس��ت. همچنین تعهدات س��طوح بیمه تنه 
درخت��ان را ک��ه موضوع بااهمیتی محس��وب می ش��ود، 
ب��ه دلیل افزایش آس��یب ناش��ی از در مع��رض قرارگیری 
تن��ه درخت��ان و در نتیج��ه افزای��ش مخاط��رات بخ��ش 
کشاورزی، باغداران استقبال زیادی از آن دارند، به صورت 
قابل توجهی افزایش داده ایم. در ارتباط با بحث عوامل 
تولید با توجه به خواس��ته گلخانه داران کش��ور، برقراری 
تعرفه های چندس��اله در گلخانه ها اجرایی ش��ده؛ یعنی 
ی��ک گلخان��ه دار ب��ا توجه ب��ه این ک��ه از بانک تس��هیالت 
چه��ار تا پنج س��اله می گیرد، متناس��ب با هم��ان قرارداد، 

بیم��ه ای را وض��ع کردی��م ک��ه کش��اورز بتواند ب��ا یک بار 
بیم��ه، محص��ول گلخان��ه ای خ��ود را تا پنج س��ال بیمه و 
 یک ج��ا حق بیمه خ��ود را پرداخت کند و نی��از به مراجعه 

هرساله نباشد. 
بیمه ماش��ین آالت کش��اورزی به چه صورت 
است و با چه تعهد بیمه ای انجام می شود؟

در ارتب��اط ب��ا ماش��ین آالت کش��اورزی ک��ه ج��زو عوام��ل 
تولید اس��ت، هم بیمه چندس��اله و هم بیمه نامه های 
کوتاه مدت در نظر گرفته ش��ده. ممکن است کشاورزی 
بخواه��د تراکت��ور خ��ود را ب��رای م��دت ش��ش ماه بیم��ه 
کن��د که این ام��ر در کنار بیمه های بلندمدت چندس��اله 
امکان پذیر ش��ده اس��ت. درب��اره دام و طی��ور نیز میزان 
تعه��د صندوق بیمه کش��اورزی، 80درص��د ارزش دام و 
طی��ور در نظر گرفته ش��ده و این مبلغ به روز محاس��به و 
خس��ارت طب��ق آن پرداخت می ش��ود و در این مورد بین 
10 تا 35درصد رش��د بیمه داش��ته  و این درص��د با توجه 
به ن��وع مرغ )گوش��تی، تخم گ��ذار و...( متفاوت اس��ت. 
همچنین س��طح برنام��ه در پرداخت بیم��ه دام افزایش 
داده ش��ده، زی��را بیم��ه اجب��اری دام، یک قانون اس��ت 
و اس��تنکاف از آن مج��از نب��وده و س��ال به س��ال تالش 

خواهد شد تا سطح این تعهد افزایش یابد. 
ر مورد بیمه دام توضیح دهید. د

ت��الش می ش��ود س��طح بیم��ه دام برای س��ال 
آت��ی 50درص��د افزای��ش یاب��د؛ البت��ه در س��ال زراع��ی 
موجود نسبت به س��ال گذشته، 268درصد سطح بیمه 
دام افزای��ش یافت��ه اس��ت. در ح��ال حاض��ر ه��م بالغ بر 

260درصد رش��د در بیم��ه دام اتفاق افتاده اس��ت. برای 
س��ال آتی هم افزایش این رش��د پیش بینی شده؛ البته 
میزان آن در دام های مختلف متفاوت است؛ برای مثال 
س��طح بیمه در دام های روستایی و دام سنگین از رشد 
خوبی برخوردار بوده و س��طح آن افزایش داده ش��ده تا 

دامداران کوچک بتوانند از آن بهره مند شوند. 
همچنی��ن تلفات پوش��ش مرگ و میر در ط��رح گاوهای 
بوم��ی آمیخت��ه به ص��ورت تمام خط��ر ج��زو برنامه های 
صن��دوق بیمه اس��ت. قبل از ای��ن در بیم��ه دام ها نوع 
بیماری باید مش��خص می ش��د و دامپزش��ک با مراجعه 
تأیی��د می کرد ک��ه دام از نوع بیماری مشخص ش��ده در 
بیمه نامه تلف ش��ده، سپس حق بیمه پرداخت می شد. 
هم اکن��ون این ن��وع بیمه، به ص��ورت بیم��ه تمام خطر 
تهی��ه ش��ده و دامداران در ارتب��اط با بیم��ه دام آمیخته، 
خیالش��ان راح��ت اس��ت ک��ه در ص��ورت تلف ش��دن دام 
بیمه ش��ده با هر نوع بیماری و خط��ری، غرامت به آن ها 

پرداخت خواهد شد. 

آی��ا تأسیس��ات و انبارهای دام��داران هم 
مشمول تعهد بیمه ای می شود؟

اج��رای ط��رح بیم��ه س��اختمان، تأسیس��ات و انباره��ای 
دامداری ه��ا، هم��واره خواس��ته واحده��ای دام��داری 
کش��ور ب��وده، چون مق��دار زی��ادی علوف��ه و... و س��ایر 
نهاده ه��ا هم��واره در انبارها نگهداری می ش��ود و اگر 
آتش س��وزی ی��ا ه��ر حادث��ه دیگ��ری رخ دهد، س��رمایه 
آن ه��ا در معرض خطر قرار می گی��رد. این طرح در برنامه 
س��ال1401 تهیه و گنجانده ش��ده و امکان ارائه این نوع 

بیمه فراهم شده است.
نح��وی  چ��ه  ب��ه  آب����زی��ان  بخ��ش  در  بیم��ه 

انجام می شود؟
و  دس��تورالعمل ها  ب��ه  توج��ه  ب��ا  آبزی��ان  بخ��ش  در 
هماهنگ��ی بی��ن صن��دوق بیم��ه کش��اورزی، س��ازمان 
دامپزش��کی، ش��یالت و هم��ه تش��کل های آبزی پروری 
اعم از آبزیان س��ردآبی، گرم آبی، پرورش میگو و...، برای 
س��ال آتی به ش��کل گس��ترده و ب��رای تم��ام حلقه های 
پ��رورش آبزیان بیمه از مبادی تولید انجام خواهد ش��د. 
ب��ه این صورت ک��ه وقتی از هم��ان مبادی تولی��د الرو یا 
تخم چش��م  زده بیمه می ش��ود که این بیم��ه تا مناطق 
پ��رورش ادام��ه خواه��د داش��ت؛ ب��ه بی��ان دیگ��ر خرید 

پرورش دهن��ده ای از مراکز تکثیر، الرو یا چش��م تخم  زده 
خری��د بیم��ه  ش��ده اس��ت و ای��ن کار ب��ا هم��کاری خ��ود 
تش��کل ها انج��ام می ش��ود. همچنین در بیم��ه میگو 
درصورتی که دامپزش��کی اقدام به معدوم سازی کند، 
هزینه ه��ای معدوم س��ازی هم در تعه��دات قرار داده 
ش��ده اس��ت که اگر آلودگ��ی به اس��تخر پ��رورش میگو 
وارد ش��د، هزینه معدوم س��ازی را بیمه تقب��ل کند تا به 

جلوگیری از توسعه بیماری و آلودگی کمک کند. 
بیم������ه  اس��ترات��ژیک  ر  س��اختا امس��ال 

کشاورزی تحولی خواهد داشت؟
از موضوعات دیگر که در مجمع مورد تأکید قرار گرفت، 
نوس��ازی اس��تراتژیک س��اختار بیم��ه کش��اورزی اس��ت. 
ای��ن موضوع خیلی مهمی اس��ت، زیرا با گذش��ت حدود 
40س��ال از عم��ر صن��دوق بیمه، س��اختار آن ب��ا توجه به 
توس��عه ای که در بیمه اتفاق افت��اده، آن چنان تغییری 
نداشته است. در واقع برنامه تغییر ساختار در مصوبات 
 نظرات مجمع در این خصوص را در 

ً
مجم��ع بوده و حتما

سال آتی پیگیری خواهیم کرد. 
ر صن��دوق بیمه  س��هم اعتب��ارات دول��ت د

ر است؟ کشاورزی چقد
در زمین��ه اعتبارات تالش ش��د حق بیم��ه دولت افزایش 
یابد. بای��د گفت صندوق بیمه کش��اورزی بابت پرداخت 
غرامت به کش��اورزان اعتب��اری دریاف��ت نمی کند، بلکه 
باب��ت حق بیمه س��هم دول��ت اعتبار دریاف��ت می کند؛ 
یعنی س��ازکاری که قانون گذار ب��رای بیمه گذاری و بیمه 

کش��اورزی در نظ��ر گرفته، این اس��ت که طب��ق تبصره6 
قان��ون ماده واح��د بیمه محص��والت کش��اورزی دولت 
می توان��د بخش��ی از ح��ق بیم��ه کش��اورزان را تقب��ل و 
پرداخ��ت کند تا کش��اورزان برای تولی��د محصول انگیزه 
داشته باشند و هم این که با توجه به ریسک باالیی که 
در بخش کش��اورزی وجود دارد، کشاورزان توان داشته 
باش��ند بیمه نام��ه خری��داری ک��رده و محص��ول خ��ود را 

تحت پوشش بیمه قرار دهند. 
از اعتبارات��ی ک��ه دول��ت در قوانی��ن بودج��ه  بخش��ی 
پیش بین��ی می کن��د ک��ه ب��ه صن��دوق بیم��ه پرداخ��ت 
ش��ود، تقبل بخش��ی از ح��ق بیم��ه صندوق کش��اورزی 
اس��ت؛ بنابراین آنچه امس��ال در س��ال زراعی1401-1400 
در قان��ون بودج��ه به عن��وان س��هم دول��ت در پرداخت 
بیم��ه پیش بینی ش��ده، س��ه هزار و 232میلی��ارد تومان 
اس��ت. از این رقم حدود 600میلی��ارد تخصیص یافته و 
200میلیارد تومان آن پرداخت شده که رقم فوق العاده 
پایینی اس��ت. امیدواری��م با توجه به خس��ارت هایی که 
امسال اتفاق افتاده و حجم وسیعی از مزارع تحت تأثیر 
خشک س��الی اع��م از مناط��ق دیمزاری مثل خوزس��تان، 
لرس��تان، کردس��تان، آذربایجان ه��ای غرب��ی و ش��رقی، 
کرمانش��اه، زنج��ان، سیس��تان و بلوچس��تان، گلس��تان، 

فارس، کهگیلویه و بویراحمد، همدان و... سهم دولت 
در پرداخت بیمه افزایش یابد. 

البت��ه باید گف��ت همه اس��تان های دیم خیز کش��ور در 
وضعیت خشک س��الی بوده و دچار خشک س��الی شده  
و خسارت های جدی به کشاورزان وارد شده است و باید 
خسارت های آن ها به موقع پرداخت شود. بدیهی است 
اگر حق بیمه دولت واریز نشود، امکان تأمین و پرداخت 
خس��ارت وجود نخواهد داش��ت. در س��ال زراعی جاری، 
میزان بیمه گری نسبت سال قبل 40درصد رشد داشته 
است؛ البته این رشد در تعداد بیمه نامه های مربوط به 
بخش زراعت 44درصد،  در تنه درختان 15درصد، در دام 
160درصد و در دام 268درصد بوده است. بر اساس این 
آمار، اس��تقبال کشاورزان از بیمه کش��اورزی خیلی خوب 
ارزیابی شده و امیدواریم این وضعیت همچنان ادامه 
داش��ته باش��د؛ بدیهی است اس��تقبال کش��اورزان تأثیر 
به س��زایی در به موق��ع پرداخت  ش��دن تعه��دات دارد و 
در واق��ع پرداخت های��ی ک��ه از صن��دوق بیم��ه ص��ورت 
می گی��رد، ب��ه اعتب��ارات دولت��ی و نح��وه پرداخ��ت ای��ن 

اعتبارات برمی گردد.
ر  ��ر فن��اوری اطالع��ات د ر س��ال های اخی د
بیمه کشاورزی چه کاربردی داشته است؟

صندوق بیمه کش��اورزی در س��ه تا چهارس��ال گذش��ته 
بس��یار ت��الش ک��رده ک��ه در ح��وزه فن��اوری اطالع��ات و 
اس��تفاده از تکنول��وژی در ارزیابی خس��ارت ها اقدامات 
اساسی انجام دهد. صندوق برای این که بتواند ارزیابی 
خس��ارت ها را به موقع انجام داده و بیمه نامه هایی که 
در اختی��ار تولیدکننده ق��رار می گی��رد، از دقت و صحت 
باالیی برخوردار و س��رعت انعق��اد بیمه نامه ها افزایش 
یابد، نس��بت ب��ه  به کارگی��ری IOT، عملیات س��نجش از 
راه دور، بانک های اطالعاتی، ش��بکه های هواشناس��ی 
از  اس��ت.  ک��رده   اق��دام  ماه��واره ای  ایس��تگاه های  و 
اقدامات��ی ک��ه هم اکن��ون در ح��وزه فن��اوری اطالع��ات 
در صن��دوق در دس��ت انجام اس��ت، تکمیل و توس��عه 
فناوری اطالعات مکانی صندوق اس��ت. این مس��أله به 
تش��خیص موقعیت مکانی موارد بیمه شده می تواند 
بس��یار کمک کن��د. با به کارگی��ری این س��امانه اطالعات 
دقیق مکانی حاصل و امکان تش��خیص خس��ارت ها از 
طریق سنجش از راه دور فراهم می شود. این اقدامات 
در ح��ال حاض��ر در ح��ال انج��ام اس��ت؛ البت��ه س��امانه 
اطالع��ات مکان��ی، زیر بار بخش��ی از اطالعاتی اس��ت که 
توس��ط عوامل و کارگزاران مختلف از زمین برداشت و به 

این سامانه منتقل می شود. 
در حال حاضر کار سنجش از راه دور و ارزیابی خسارت ها 
در مناطق��ی از کش��ور عملیات��ی ش��ده، ام��ا تکمی��ل آن 
جزو برنامه هایی اس��ت که هم اکنون در دس��ت اقدام 
اس��ت. ب��ا این امر و ب��ا اس��تفاده از الگویی های��ی که در 
این سامانه پیاده می شود، نظارت ها گسترده تر و روند 

دیجیتالی شدن افزایش خواهد داشت.
توس��عه و تکمی��ل فرآیند طرح های بیمه ای در س��امانه 
جامع بیمه از جمله سایر اقدامات اجرایی بوده و صندوق 
م��دام در حال به روزکردن سیس��تم ها و طرح های خود 
بوده و امروزه به  سمت و سوی اجرای طرح های بهینه تر 
در حرکت هس��تیم؛ بنابراین پیاده س��ازی این برنامه ها 
در بس��تر س��امانه جامع جزو برنامه های در حال انجام و 
برنامه ریزی برای اجرای محصوالت زراعی در کل کشور از 
زمان کاشت تا زمان برداشت با استفاده از شاخص های 
ش��اخص  گیاه��ی،  پوش��ش  ش��اخص  مث��ل  گیاه��ی 
س��طح برگ و... به شکل آنالین و با اس��تفاده از تصاویر 

ماهواره ای در صندوق در حال انجام است.
ع��الوه  برای��ن، تعیی��ن الگوه��ای چندس��اله ب��رای انواع 
ش��اخص های گیاهی جزو برنامه های صندوق بیمه در 
حوزه فناوری اطالعات اس��ت. هم اکنون صندوق بیمه 
برای پایش مزارع از داده های هواشناسی 400ایستگاه 
می کن��د؛  اس��تفاده  مختل��ف،  نق��اط  در  س��ینوپتیک 
البت��ه این آمار ناکاف��ی بوده و باید برای توس��عه تعداد 
ایس��تگاه هایی ک��ه به اس��تناد آن ه��ا ارزیابی خس��ارت 
انجام می شود، اقدام ش��ود. برای این کار راهی نداریم 
جز این ک��ه از ایس��تگاه های مجازی اس��تفاده کنیم. در 
ای��ن خص��وص اقدام��ات اولیه انج��ام ش��ده و به زودی 
ق��ادر خواهی��م ب��ود در دو ه��زار و 500نقط��ه کش��ور 
در عرصه ه��ای کش��اورزی  ای��ن آم��ار را به ص��ورت آنالین 

دریافت و استفاده کنیم. 

زهرا قاسمی سبزینه

ز راهکارهای نوین ب��رای مقابله با خطرات  ر بیمه محصوالت کش��اورزی به عن��وان یکی ا طی س��ال های اخی
ر گرفته  ر نتیجه کاهش نوس��انات درآمدی کش��اورزان مورد توجه و تأکی��د قرا فعالیت ه��ای کش��اورزی و د
ر سال 1363، صندوق بیمه محصوالت  ز تصویب قانون بیمه محصوالت کش��اورزی د ر ایران پس ا اس��ت. د
کش��اورزی ب��ا هدف بیم��ه انواع محص��والت کش��اورزی و دام��ی، به عنوان وس��یله ای برای دس��ت یابی به 

هدف ها و سیاست های بخش کشاورزی، در بانک کشاورزی تشکیل شد و شروع به فعالیت کرد.
ر نشس��تی با قائم مقام صندوق بیمه کش��اورزی به برنامه ها و تمهی��دات این صندوق برای  »س��بزینه« د

ر ادامه می خوانید. سال زراعی جدید پرداخته که مشروح آن را د

در برنامه سال زراعی جدید، برای کشت قراردادی حمایت های ویژه تعرفه ای  خواهیم داشت؛ برای هلدینگ هایی 
ک��ه می توانن��د در بخش کش��اورزی ب��رای خری��د و تحویل گرفت��ن محصول به کش��اورزان تضمی��ن بدهند، هم 
ب��رای هلدینگ ه��ا و هم برای کش��اورزان در تعرفه¬ها تخفیف قائ��ل خواهیم ش��د و بیمه نامه هایی در قالب 
کش��ت های قراردادی صادر خواهد ش��د. البته سال گذشته درباره کلزا و گوجه فرنگی این موضوع اجرایی شده 
و خوش بختان��ه اث��رات خوبی هم ایجاد کرد. در برنامه های س��ال زراعی جدید نیز همین موضوع مطرح اس��ت و 

با توجه ب��ه این که یکی از برنامه های اساس��ی وزیر 
محترم جهاد کش��اورزی، توس��عه کش��ت  قراردادی 
اس��ت، ای��ن مس��أله در کش��ت ق��راردادی گنجانده  
شده و از کش��ت  قراردادی حمایت ویژه ای خواهیم 
 وزارت جهاد کش��اورزی حت��ی در ارتباط با 

ً
ک��رد. اخیرا

گندم هم به س��مت کش��ت ق��راردادی م��ی رود که 
در برنامه ریزی آتی این مس��أله لحاظ شده و حمایت 
قابل توجهی از کشت قراردادی انجام خواهد شد. 

توس��عه و ترویج هرچه بیش تر بیمه کش��اورزی از جمله برنامه هاس��ت. وقتی کش��اورزان با بروز حوادث اقلیمی 
دچار مش��کل می ش��وند، بیمه کش��اورزی به حمایت از آنان می آید تا تولید تداوم داشته باشد و زیان های وارده 
جب��ران  ش��ود؛ به عبارت دیگر بیمه کش��اورزی ریس��ک را توزیع می کند تا امکان ادامه تولید توس��ط کش��اورز در 

معرض خطر فراهم شود. 
کش��ور ما یک کش��ور بالخیز محسوب می شود و بس��یاری از خطراتی که در بخش کش��اورزی دنیا وجود دارد، در 
کش��ور ما هم رخ می دهد؛ بنابراین به دلیل وجود تعداد قابل توجهی از مخاطرات طبیعی در بخش کش��اورزی 
کش��ور، نقش بیمه کش��اورزی در مدیریت ریس��ک ها و جلوگیری از تبدیل آن ها به بحران قابل توجه اس��ت. اگر 
 تبدیل به 

ً
نتوان ریس��کی را که در بخش کش��اورزی وجود دارد، با برنامه ریزی و پرداخت بیمه کنترل کرد، مس��لما

بحران می ش��ود و م��ا باید بحران را مدیریت کنیم. با حمایت از بیمه کش��اورزی می توان این ریس��ک را به حداقل 
رساند و این امر در نهایت به برداشته شدن موانع بخش تولید کمک خواهد کرد.

ز آن برنامه صندوق بیمه کشاورزی برای ترویج کشت قراردادی و حمایت ا

ر آن  ز مسی برنامه های صندوق بیمه کشاورزی برای رشد تولید و حذف موانع ا

گزارش ویژه سال زراعی 
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