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 رشـــد 25درصـــــدی 
صدور بیمه نامه محصوالت کشاورزی

مهدی احمدی لفورکی سبزینه

عض��و هیئت مدی��ره صندوق بیم��ه کش��اورزی گفت: ص��دور بیمه نام��ه کاماًل دیجیتالی اس��ت 
ر  ر رس��اندیم و تنها د ر س��ایت های مرجع به صف و تم��ام خطاه��ای قبلی را به دلیل ارتباط با س��ای
ر داش��ت:  ر صحت خوداظهاری اس��ت. تورج س��عیدی اظها ر بودن ب صدور بیمه نامه اصل معتب
ر  ر تعداد بیمه نامه 25درصد نس��بت به سال گذشته رش��د داریم و یک میلیون و 853هزا ز نظ ا
ر  ز نظ ��ز 21درصد ا ر کردیم و میزان رش��د بیمه ش��دگان نی ر تمام حوزه ها صاد و 298بیمه نام��ه را د

تعداد بیمه شده است.
ر صنعت  ر گفت وگ��و با »س��بزینه« به بی��ان توضیحاتی درب��اره نقش فناوری اطالع��ات د وی د
ر  ر گرفته شده د ز سال92 تاکنون، ش��یوه های نوین به کا بیمه، روند رو به رش��د بیمه کشاورزی ا

ر ادامه مشروح این مصاحبه را می خوانید. صنعت بیمه و... پرداخت که د

جناب س��عیدی، درباره نقش فناوری اطالع��ات و کاربرد آن در بیمه 
کشاورزی توضیح دهید.

برای بررسی نقش فناوری اطالعات در صنعت بیمه کشاورزی ابتدا باید به 
بی��ان توضیحاتی درباره فناوری اطالعات بپردازیم؛ به صورت آکادمیک به 
کلیه ش��یوه ها و دانش��ی که داده ها را دریافت، ذخیره و پردازش می کند 
و ب��ه تب��ادل، تحلی��ل و نتیجه گی��ری می پ��ردازد، فن��اوری اطالع��ات اطالق 
می شود. نقش فناوری اطالعات در صندوق بیمه کشاورزی به عنوان یک 
 در تمام سازمان ها، 

ً
س��ازمان مهم مسأله ای بسیار کاربردی اس��ت. تقریبا

واح��د فن��اوری اطالع��ات را می بینی��م، اما ب��ه کار گرفتن فن��اوری اطالعات 
اگ��ر با دان��ش صحیحی همراه نباش��د، به جای این که فن��اوری اطالعات در 
خدم��ت ما باش��د، ما در خدم��ت فناوری اطالع��ات خواهیم بود. چه بس��ا 
با س��ازمان هایی هم برخورد کرده باش��یم که س��اختار فناوری اطالعات و 
زیرس��اخت الزم را در اختیار داش��ته و هزینه های زی��ادی هم در این زمینه 
دارن��د، اما خروجی این س��اختار تأثیری در به��ره وری، کارآیی و اقدامات این 

س��ازمان ندارد.

ر مورد سامانه جامع بیمه کشاورزی، نحوه عملکرد و خدمات دهی  د
آن توضیح دهید. 

مدیریت صحیح فناوری اطالعات باعث می ش��ود که این فناوری پدیده ای 
تحت عن��وان تح��ول دیجیت��ال را در س��ازمان به وج��ود بی��اورد. این تحول 
دیجیتال اثر خود را در ش��یوه ها و رفتار یک تش��کیالت نشان می دهد. در 
صندوق بیمه کشاورزی این اتفاق افتاده است و فناوری های نوین مبتنی 
بر دانش های مختلف در یک بس��تر به کار گرفته می ش��ود. به این صورت 
که اطالعات در س��امانه جامع صن��دوق بیمه جم��ع آوری، آنالیز و مبادله و 
سپس به کار گرفته می شوند تا مأموریت بیمه کشاورزی به بهترین شکل 
ممکن انجام ش��ود. این اقدامات در بخش های مختلفی مثل سنجش از 
راه دور، کش��اورزی، هواشناسی، گیاه شناسی، IOT، تأثیر دانش و فناوری 
اطالعات در تس��ریع و تکمیل امور و اقدامات است. در حوزه نرم افزاری نیز 
ایجاد یک س��امانه جامع اس��ت که تمام این اقدام��ات را در خود می تواند 
 تجمی��ع کن��د و آن تعریف��ی را ک��ه از فناوری اطالع��ات داش��تیم به منصه 

ظهور برساند.
در س��ال 95، س��امانه   جامع بیمه کش��اورزی را طراحی و ص��دور بیمه نامه را 
کام��اًل دیجیتالی نمودی��م. با صدور بیمه نامه به ص��ورت دیجیتالی، تمامی 
خطاهای قبلی به دلیل ارتباط با س��ایت های مرجع به صفر رس��انده ش��د و 
مبن��ای معتبر ب��ودن بیمه نام��ه، صح��ت در خوداظهاری بیمه گذار اس��ت. 
س��ایر بخش های بیمه نامه که قراردادی اس��ت، برمبنای هوش مصنوعی 
و ماش��ین  کار می کن��د. تس��ریع در ص��دور بیمه نام��ه، تس��هیل اس��تفاده 
از بیمه نامه ه��ا و دسترس��ی های آس��ان از طری��ق س��ایر اپلیکیش��ن های 
صدور بیمه نامه باعث ش��ده که تفاوت اساس��ی و بس��یار فاحش��ی نسبت 
به س��ال92 داش��ته باش��یم. یکی از کارهایی که در بیمه کش��اورزی جایش 
خال��ی ب��ود، این ب��ود ک��ه بتوانیم ب��رای محص��والت مختل��ف و همچنین 
ب��رای کش��اورزان مختل��ف تعرف��ه مخت��ص خودش��ان را تعری��ف کنیم که 
این اقدام نیز انجام ش��د. س��امانه جام��ع صندوق بیمه کش��اورزی از لحاظ 
کارآی��ی 100درص��د اجرای��ی اس��ت و در آخری��ن س��طح تکنول��وژی خ��ود در 
س��طح دان��ش روز ق��رار دارد. همچنی��ن ای��ن س��امانه صفر ت��ا 100 عملیات 
 بیمه گری را انجام می دهد و تمام عملیات بیمه گری در درون این س��امانه 

انجام می شود.

ر ابتدای دولت تدبیر و امید چگونه بود و  وضعیت بیمه کشاورزی د
اکنون چگونه است؟ 

در س��ال92 بس��یاری از اقدامات و مأموریت های بیمه کش��اورزی مبتنی بر 
چند س��اختار اساس��ی بود؛ مأموریت صندوق بیمه کشاورزی ارائه بیمه به 
متقاضی��ان، ارائه خدم��ات پس از ف��روش بیمه نامه و انج��ام تعهدات این 
ق��رارداد به مش��تری اس��ت. ص��دور بیمه نامه در س��ه بخش قب��ل از تحول 
دیجیتال��ی که در صندوق بیمه کش��اورزی اتفاق افتاد )تا قبل از س��ال99( 
انجام می ش��د؛ یک بس��تر، بس��تر س��نتی فرم ه��ای بیمه و ص��دور دفتری 
بیمه نامه کش��اورزی بود. یک بخش، در یک نرم افزار بسیاری ابتدایی تحت 
پی  س��ی انجام می ش��د که در همین فرم های کاغذی تایپ و در سیس��تم 
 پیش��رفته تر بود، در قالب سابکا و در 

ً
وارد می ش��د و بخش دیگر که نسبتا

بس��تر وب فعالیت می کرد. هیچ کدام از این س��ه س��اختار نمی توانس��تند 
فن��اوری اطالع��ات و دانش ه��ای روز مث��ل خدم��ات ماه��واره ای و دان��ش 
س��نجش از راه دور ی��ا س��ایر اطالع��ات را با عملی��ات خود تلفی��ق و پردازش 
کنن��د و بیم��ه را ب��ا این دی��دگاه و سیس��تم جلو ببرن��د. در بخ��ش خدمات 
پس از فروش در س��ال92 برای درخواس��ت غرامت یا اعالم خس��ارت از طرف 
بیمه گ��ذار مراجع��ه حضوری و درخواس��ت کتب��ی الزم بود و بای��د در دفاتر 
ش��عب درخواس��ت خود را ثب��ت می کردند تا رس��یدگی ش��ود، ام��ا امروز با 
فن��اوری آی ت��ی و با تلف��ن همراه و ش��ماره گیری ک��د دس��توری می توانند 

درخواست رسیدگی، اعالم خسارت، پیگیری و... را انجام دهند. فرد با استفاده از پرتال مشتری می تواند 
از سوابق خود مطلع شود؛ ضمن این که در کنار این دو مرحله با استفاده از سایر خدماتی که می گیریم، 
 صحت، س��رعت، دقت، تشخیص وقوع خسارت ها و اندازه گیری خس��ارت ها را افزایش داده ایم و به حد 

استاندارد رسانده ایم.

ر این سال ها چگونه بوده است؟ رشد بیمه کشاورزی د
وضعیت بیمه کش��اورزی در این س��ال ها با طراحی سامانه جامع بیمه کش��اورزی رو به رشد بوده  

اس��ت. در س��امانه جامع مقایس��ه عملکرد را داریم که در پنج س��ال گذشته تا س��ال جاری نقطه به نقطه 
وضعیت فعالیت ما را براس��اس درخواس��تی که صورت گرفته، داده است. با اس��تفاده از این سامانه آمار 
مقایس��ه ای به تفکیک روز و س��ال مش��خص اس��ت. در بخش آبزیان از نظر تعداد بیمه نامه صادر ش��ده 
دارای 54درصد رش��د با دوهزار و 507 بیمه نامه هس��تیم. در بخش آبزیان در س��ال های گذشته، یعنی 
سال های 94 و 95 میزان 353بیمه نامه، در سال96 تعداد 267، در سال97 تعداد 421، در سال98 تعداد 
614، در س��ال99 تعداد یک هزار و 627 و امس��ال نیز دوهزار و 507بیمه نامه داریم که رش��د 54درصدی 

نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

می��زان پوش��ش بیمه نام��ه کش��اورزی در بخش ه��ای مختل��ف به چند 
درصد رسیده است؟ 

برای بیان میزان پوش��ش باید ابتدا تعریف از پوش��ش را اعالم کنیم؛ یعنی چه 
مق��دار از وضعی��ت موج��ود را بیم��ه کرده ایم. ب��رای ارائه آمار پوش��ش یا نفوذ 
ابت��دا باید آمار رس��می پتانس��یل بالفعل تولید را داش��ته باش��یم.اما به صورت 
کلی از نظر تعداد بیمه نامه 25درصد نس��بت به س��ال گذش��ته رش��د داریم و 
یک میلیون و 853هزار و 298بیمه نامه را در تمام حوزه ها صادر کردیم. میزان 
رش��د بیمه ش��دگان نیز 21درصد از نظر تعداد بیمه ش��ده اس��ت. این صندوق از 
نظ��ر تعداد محصوالت زیرپوش��ش بیم��ه در مقیاس جهان��ی در جایگاه دوم 
جهانی قرار دارد؛ لذا صندوق بیمه محصوالت کش��اورزی ایران از نظر پوش��ش 
تع��داد عوام��ل خطر  بی نظیر اس��ت. در برخ��ی حوزه های کش��اورزی همچون 

صنعت طیور بیمه  فراگیر و شاخص است.

ز فن��اوری اطالع��ات چه کمکی به رش��د  تح��ول دیجیت��ال و اس��تفاده ا
صنعت بیمه کرده است؟ 

تحول دیجیتال و آی تی به ما کمک کرد که نس��بت به ش��رایط ش��ناخت داشته 
باش��یم و موان��ع را برط��رف کنی��م؛ عالوه ب��ر این باع��ث خالقیت، ش��کوفایی و 
افزایش تنوع روش های بیمه ای ش��ده است. تا قبل از این سیستم، به بعضی 
مدل های بیمه ای مدرن در دنیا نمی توانستیم ورود کنیم، اما اکنون با آوردن 
این دانش و تحوالت می توانیم به هر قس��متی ورود و هر نوع بیمه نامه ای را 

صادر کنیم.

ارگان ه��ا  و  س��ازمان ها  ک��دام  ب��ا  کش��اورزی  بیم��ه  جام��ع  س��امانه 
همکاری دارد؟ 

س��امانه ما در بخش��ی با س��ازمان های مرجع به صورت خودکار در ارتباط است. 
یکی از گس��ترده ترین ارتباطات این س��امانه با بانک کش��اورزی اس��ت؛ عالوه بر 
ای��ن ب��ا پنجره واحد وزارت جهاد کش��اورزی نیز ارتباط داریم ک��ه اطالعات، آمار و 
ارق��ام مورد نظرم��ان را از پنجره واحد دریافت می کنیم و یک س��ری از اطالعات 
را نیز ارائه می دهیم. با س��ازمان های دامپزش��کی، هواشناس��ی و ثبت احوال 
نیز ارتباط  داریم. همچنین به صورت س��االنه با س��ازمان  آمار و وزارت کش��ور نیز 

ارتباط داریم.

درباره ارتباط س��امانه جامع بیمه کشاورزی با شرکت های دانش بنیان 
ز پتانسیل آن ها تاکنون استفاده کرده اید؟   توضیح دهید. آیا ا

درحال حاضر با س��ه ش��رکت دانش بنیان قرارداد بسته ایم و با دو شرکت دیگر 
نیز در آستانه انعقاد قرارداد هستیم. برای ارائه خدماتی که برپایه دانش های 
مختلف ازجمله هواشناسی مجازی، س��نجش از دور خصوصیات گیاهی برای 
تشخیص برآورد خسارت، تعیین میزان خسارت و تعیین مناطق همگن تولید 

در کشور است، به این ارتباطات نیاز داریم.

ر ح��وزه  مهم تری��ن مش��کالت ب��رای به کارگی��ری فن��اوری اطالع��ات د
کشاورزی چیست؟ 

درحال حاضر مش��کالتی وجود دارد، اما این مشکالت از نوع الینحل نیست. 
در کش��ور وقتی کار بیم��ه محصوالت کش��اورزی برمبنای فن��اوری اطالعات 
شروع شد، بیم بسیاری داشتیم که وقتی وارد این حوزه می شویم، دانش 
و توان اداره این موضوع را نداش��ته باش��یم، اما مهم تری��ن و زیربنایی ترین 
کار برای استفاده از فناوری اطالعات در بیمه کشاورزی دانش های مرتبط و 
به روز کشاورزی، اقلیم شناسی، سنجش از دور، آی تی است که در این زمینه 
مش��کلی نداریم. اما انتظارات و باورهایی که در س��ال های اخیر نس��بت به 
این موضوع پیدا ش��ده، این است که زود به نتایج بزرگی برسیم، درحالی که 
بای��د کمی صبر کنیم که نتایج بیش تر و ارزش��مندتری را به دس��ت بیاوریم و 
در اختیار صنعت بیمه کش��ور بگذاریم. عالوه ب��ر این که ما با تحول فناوری 
اطالعات در این حوزه روبه رو بودیم. آمارها نشان می دهد که توانسته ایم 
خس��ارت دیدگان  از  موثرت��ر  و  کارآمدت��ر  ش��فاف تر،  دقیق ت��ر،  به ص��ورت 
کش��اورزی حمایت کنیم که این موضوع بس��یار مهمی است. در روش های 
دس��تورالعملی بیمه های قبل قدرت تش��خیص و تفکیک خسارت دیدگان 
از ه��م به ص��ورت واقع��ی معل��وم نب��ود؛ البت��ه در تم��ام کش��ورها که این 
تکنول��وژی را ندارن��د، ب��ا ای��ن روش انج��ام می ش��ود ک��ه به ص��ورت جمعی 
و گروه��ی خس��ارت ها ارزیاب��ی و قض��اوت می ش��ود؛ یعن��ی می گفتن��د در 
ای��ن منطق��ه خس��ارت به ص��ورت تخمینی 30درص��د بوده اس��ت و به تمام 
بیمه گذاران با این ش��یوه خس��ارت پرداخت می کردند، اما درحال حاضر وارد 
یک مرحله تازه ش��ده ایم و وقوع حادثه، شدت وقوع و میزان خسارت ناشی 
از س��رما، گرما و س��ایر عوامل را تش��خیص می دهیم و اندازه گیری می کنیم 
و مقدار خس��ارت را دقیق برآورد می کنیم. ابتدای کار تصور می ش��د کسانی 
که آس��یب ندیده باش��ند از بیمه  زده بش��وند، اما بررس��ی ها نشان می دهد 
که کش��اورزان از این بیمه اس��تقبال کرده اند و تعداد بیمه گذاران هر س��ال 

رو به افزایش اس��ت.

مقایسه عملکرد میزان بیمه شده به تفکیک زیربخش از ابتدای سال زراعی تا پایان روز ۳۳8 ام )۰۳ شهریور( 

سال قبلسال های قبل00 -1399 99 - 1398    98-1397 97-961396-951395-1394زیر بخش

96.881.01947.386.131272.304.480328.239.8981.478.725.9081.827.094.730100123.5آبزیان

4.20010.98379.644890.8641.989.630100723.3.ابنیه

002532516113368.7تأسیسات

47.20554.23655.20657.73148.65555.49796.1114تنه درختان

2.912.4673.262.1456.715.7247.045.0327.858.00920.952.787100266.6دام

ر 520.891.664627.975.268840.518.190978.137.2121.030.941.5511.197.373.130100116.1طیو

00011269100575ماشین آالت

523.582416.651694.147756.386690.724682.36790.298.7محصوالت باغی

3.817.5783.455.1643.164.3582.640.7512.500.9003.547.30993.6142.9محصوالت زراعی

2.232.8711.790.7631.314.1171.251.921923.656623.24127.967.4منابع طبیعی

629.306.389684.344.5941.094.777.2321.318.508.9062.522.580.3283.052.345.773100121جمع کل

مقایسه عملکرد تعداد بیمه نامه  به تفکیک زیربخش از ابتدای سال زراعی تا پایان روز ۳۳8 ام )۰۳ شهریور( 
سال قبلسال های قبل00 -1399 99 - 1398    98-1397 97-961396-951395-1394زیر بخش

3532674216141.6272.509100154.2آبزیان

1521126289100308.7.ابنیه

001111100100تأسیسات

46.64356.27354.11959.45251.51456.21694.5109.1تنه درختان

118.78985.242172.195202.617217.184503.072100231.6دام

26.24731.16241.60649.15650.25260.255100119.9طیور

00011269100575ماشین آالت

601.168473.256751.720780.682691.813620.87079.589.7محصوالت باغی

642.829607.300530.411491.098468.782609.62994.8130محصوالت زراعی

1.00296891877337532232.185.8منابع طبیعی

1.437.0511.254.4691.551.3961.586.2151.481.6861.853.334100125جمع کل

ر دارد ر تعداد محصوالت زیرپوشش درجایگاه دوم جهانی قرا ز نظ عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی: این صندوق ا


