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تأمین غذای سالم و مغذی برای جمعیت رو به رشد در دنیا امری ضروری است و در این میان صنعت 
شیالت و آبزی پروری، نقش مهم و فزاینده ای را در تغذیه جهانی و ایجاد امنیت غذایی ایفاء می نماید. 

قابل توجهی در  افزایش  به وجود آمده در روند رژیم غذایی، سبب  تغییرات  اخیر  در سال های 
سرانه مصرف آبزیان شده و پیش بینی می گردد تا سال 2030 از   22کیلوگرم تجاوز نماید. همچنین 
انتظار می رود کل تولید آبزیان تا سال 2030 از 200 میلیون تن فراتر رفته که البته عمده افزایش 

آن به واسطه آبزی پروری خواهد بود.
راهبردهای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد )فائو( برای ارتقاء نقش نظام های غذایی آبزیان بر توسعه 
پایدار آبزی پروری، مدیریت موثر بر کل چرخه تولید در شیالت و ارتقاء زنجیره ارزش آبزیان متمرکز 

بوده و برای صنعت آبزی پروری کارآمدتر اهداف ذیل را دنبال می نماید:
• ادغام آبزی پروری در راهبردهای توسعه ملی، منطقه ای ، جهانی و سیاست های غذایی؛

• افزایش تولید آبزی پروری برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده غذای آبزیان؛ 
• اتخاذ فناوری های نوآورانه و بهبود شیوه های مدیریتی

در سال جاری میزان تولید آبزیان کشور تا یک میلیون و 400 هزار تن پیش بینی شده که بخش 
ازآبزی پروری تامین می گردد و هدف گذاری صورت  اعظم آن از طریق صید و حدود 600 هزار تن 
گرفته برای سال1404 تولید 2/6میلیون تن است. هم اکنون سرانه مصرف آبزیان در ایران نزدیک 

به 14کیلوگرم و در آینده نزدیک این میزان به 20 کیلوگرم ارتقاء خواهد یافت.
لذا در این راستا، سیاستگذاری، برنامه ریزی و حکمرانی خوب مبتنی بر چارچوب های قانونی و 
نهادی صحیح و قابل اجرا، برای ایجاد محیطی مناسب جهت جذب سرمایه گذاری در مسیر توسعه 
برای  کشاورزی،  بیمه  و  مناسب  مالی  خدمات  ارائه  از  متعادل  ترکیبی  و  بوده  ضروری  آبزی پروری 

بهبود زیرساخت ها و فناوری های پشتیبان مورد نیاز است.
بر همین اساس و به استناد قانون صندوق بیمه کشاورزی در زیر بخش آبزیان با پوشش بیمه ای 
از مبادی تولید ماهیان سردآبی، ماهیان گرم آبی، میگو، ماهیان خاویاری، تخم چشم زده ، ماهیان 
دریایی در قفس و تاسیسات و سازه های دریایی در تضمین امنیت سرمایه گذاری بهره برداران این 

زیر بخش، نقش آفرینی می نماید.
در پایان ضمن گرامیداشت روز جهانی شیالت و عرض تبریک به تمامی تولیدکنندگان و کنشگران 
و  و پشتیبانی  ایزد منان  از درگاه  استعانت  با  تا  امیدواریم  ایران اسالمی،  این عرصه درکشور عزیزمان 
قوی  ایران  جاودانگی  و  پایدار  غذایی  امنیت  تحکیم  مسیر  در  ملی،  تولید  از  مردمی  دولت  حمایت 

گام های اثربخشی را برداریم. 
علیرضا آل امین

قائم مقام و عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی

پیامدکترعلیرضاآلامین
قائممقاموعضوهیاتمدیرهصندوقبیمهکشاورزی

بهمناسبتروزجهانیشیالت
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اهمیت آبزی پروری
هم  آنها  سراغ  به  تاکنون  که  ذخایری  و  نشده  برداشت  ذخایر  تمام  وجود  با 
الزم  پس  دارد؛  محدودیت  دریاها  از  طبیعی  صید  ظرفیت های  نرفته ایم، 
از  بعد  که  کنیم  حرکت  آبزی پروری  سمت  به  شیالت  حوزه  در  که  می نماید 
انقالب و به خصوص در دو دهه اخیر جهش های خوبی در پرورش آبزیان اتفاق 
تولیدات شیالتی ما جزو  از کل  افتاده است؛ به طوری که حدود 557 هزار تن 
آب های  در  که  آن  تن  به جز 57هزار  مقدار،  این  از  و  پرورشی هستند  آبزیان 
شور و لب شور برای پرورش میگو و مقداری هم برای تولید ماهیان خاویاری از 
سواحل استفاده می شود، بقیه آن یعنی 500هزار تن دیگر در آب های داخلی 
گره  کشور  ملی  امنیت  به  جامعه  غذایی  امنیت  که  آنجایی  از  می شود.  تولید 
خورده است و تامین غذا و خوداتکایی در این حوزه از سیاست های کالن نظام 
نقش مهمی  آبزی پروری می تواند  میان  این  در  است،  ایران  اسالمی  جمهوری 
اقلیمی نیز تولید  با الگوی کشت و شرایط  ایفا کند. از لحاظ منطبق بودن  را 
آبزیان،  آب بری کمتری نسبت به تولید سایر منابع پروتئینی دارد و به لحاظ 
ایجاد  پروتئین ها  دیگر  تولید  با  که  گلخانه ای  گازهای  و  محیطی  زیست  آثار 
می شود، آبزیان از این منظر نیز جزو اولویت های همه کشورهای پیشرفته و در 
حال توسعه قرار دارند. اگر بخواهیم به برنامه تحولی ابالغی مقام عالی وزارت 
که افزایش دو برابری تولیدات شیالتی از حدود 1/3 میلیون تن به 2/6 میلیون 
تن بپردازیم، باید تمرکزمان بر روی آبزی پروری باشد و با توجه به ظرفیت های 
زیستی و اقلیمی کشور به سمت دریاها، سواحل و آب های نامتعارف و اینگونه 
در  نیز  سرزمینی  داخل  شیرین  آب های  در  همچنین  کنیم.  حرکت  مکان ها 
جهت باال بردن تکنولوژی و افزایش تولید در واحد سطح، بهبود مکانیزاسیون 

و تولیدات متراکم و فوق متراکم در آبزیان پرورشی متمرکز شویم.
بیمه آبزیان

زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری زیادی برای توسعه شیالت و آبزی پروری 
الزم است و یکی از زیرساخت های مهم نرم افزاری در این زمینه بیمه است؛ بیمه ای 
که  زنده  موجود  یک  مورد  در  به ویژه  تولید،  پایداری  ایجاد  برای  الزم  شرایط  که 
ذاتا مخاطره آمیز است و همچنین موضوع تضمین سرمایه را مد نظر داشته باشد. 
سرمایه گذار، موقعی با خیال راحت در این حوزه وارد می شود که بتواند حمایت هایی 
مانند بیمه را در کنار خود احساس کند. حوادث غیرمترقبه در کشور ما از جمله 
می برد،  باالتر  را  آبزی پروری  خطرات  که  بیماری ها  انواع  وجود  و  زلزله  و  سیل 

صنعتشیالتنیازمندبیمهتخصصیوفراگیراست

ضرورت وجود یک بیمه کارآمد را ایجاب می کند. در این میان گرچه اقدامات 
و تالش های ارزشمندی انجام شده اما به نظر می رسد بیمه هایی که تاکنون در 
صنایع شیالتی وجود داشته، جوابگوی این حجم سرمایه گذاری ها و خسارت هایی 
که وارد می شود، نیست و از وضعیت مناسب خود فاصله دارد.  صنعت شیالت 
از سرمایه گذاری های خرد خانگی تا مگاپروژه ها را شامل می گردد و در این میان 
بازار و همه  عالوه بر محصوالت شیالتی، باید سرمایه، مسئولیت، نیروهای کار، 
زنجیره تولید از ابتدا تا انتها مورد حمایت بیمه باشند. پس شیالت یک صنعت 
تخصصی است و چنین بیمه ای هم باید با این صنعت تخصصی تطبیق پیدا کند. 
بتواند  از صنعت،  بر شناخت دقیق  باشد که عالوه  به گونه ای  باید  بیمه ای  مدل 
اجزا و حلقه های مختلف زنجیره این صنعت را پوشش دهد. در حال حاضر دلیل 
اینکه برخی از بهره برداران تمایلی به بیمه ندارند یا برخی از صندوق های بیمه ای 
نمی توانند پاسخ مناسبی به نیاز این صنعت بدهند این است که شناخت مناسبی 
از این صنعت برای ایجاد یک بیمه کارآمد انجام نگرفته است. الزم است، این دو 
صنعت، یعنی بیمه و شیالت با یک درک مشترک و مدل مشترک کنار همدیگر 
قرار بگیرند تا بتوانند پاسخگوی نیاز همدیگر باشند. بیمه باید به گونه ای از شیالت 
هر  یا  بانک  و  کند  فعالیت  آسوده  خیال  با  بتواند  تولیدکننده  که  کند  حمایت 
سرمایه گذار دیگری نیز بتوانند با تضمین قابل قبول، سرمایه خود را در شیالت به 
کار گیرد. از طرف دیگر شرکت بیمه نیز از سودآوری مناسب برخوردار باشد. پس 
ضرورت بیمه متناسب با کالس این صنعت حس می شود و اگر ببینیم نارضایتی هایی 
از بیمه وجود دارد، به این دلیل است که پوشش مناسبی صورت نگرفته است. مفهوم 
واقعی بیمه این است که بیمه، مشتریان خودش را حمایت کند و از طرفی اگر بیمه 
قدرت و توان بیمه گری الزم را نداشته باشد، ادامه حیات آن امکان پذیر نخواهد بود.
الزمه این کار تشکیل یک بیمه تخصصی و فراگیر است که تمام صنعت را تحت 
این  بیمه تخصصی شیالت هستیم.  به  رسیدن  دنبال  به  ما  و  قرار دهد  پوشش 
مهم  باشد.  داشته  قرار  کشاورزی  بیمه  صندوق  دل  در  می تواند  تخصصی  بیمه 
وسعتی  چنین  با  شیالت  بخش  بهره برداران  پاسخگوی  بتواند  که  است  این 
باید  حتما  و  دارد  اهمیت  موضوع  این  در  نیز  دولتی  حمایت های  البته  و  باشد 
بیمه ای  شرکت های  اگر  دارد  آمادگی  نیز  شیالت  سازمان  باشد.  داشته  وجود 
دقیق  کارشناسی های  و  همفکری  کنند،  ورود  شیالت  بیمه  حوزه  در  بخواهند 
دور  آب های  در  که  شناورهایی  و  صیادی  تا  گرفته  آبزی پروری  از  مشخص،  و 
مشاوره های  صنعت،  این  اجزای  سایر  و  می نمایند  صید  به  اقدام  نزدیک  و 
واحدهای  می گیرد  قرار  بیمه  پوشش  تحت  آنچه  نماید.  ارائه  آنها  به  را  الزم 
آبزی پروری است و جای بیمه در بسیاری از بخش های شیالتی خالی است.
صیادی،  مانند  موضوعاتی  اما  کرد  شیالتی  بیمه های  از  صحبت  نمی توان 
لنج های صیادی، صنایع تولید خوراک آبزیان تا صادرات محصول و... را نادیده 
گرفت. صندوق بیمه کشاورزی کمک های زیادی در حد توانش انجام می دهد 
اما این مقدار از پوشش بیمه ای با آن حجم صنایع شیالتی هم خوانی ندارد. 
نمی توان در سطح پائین بیمه انجام داد؛ اما انتظار داشت که از آن استقبال 
موضوع  این  و  حمایت کننده  هم  و  باشد  سودآور  هم  باید  بیمه  شود. 
امکان پذیر است؛ این رویه را کشورهای دیگر نیز انجام داده اند. این مسئله 
زمانی سودآور خواهد بود و برای شرکت های بیمه ای منطقی می شود که 
به تمام صنعت تسری پیدا کند و این موضوع تخصص بیمه ها است که 
چگونه این کار را انجام بدهند؛ یعنی صنعت را به خوبی بشناسند و پس 

از آن مدلی را طراحی نمایند که مجموعه را با هم پوشش دهد. 

مهندسسیدحسینحسینی
معاونوزیرورئیسسازمانشیالتایران:
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مناطق  در  و  داشته  وجود  ایرانی ها  غذایی  در سبد  دور  گذشته  از  آبزیان 
پیروزی  از  بعد  می شوند.  تامین  صید  طریق  از  کشور  جنوبی  و  شمالی 
انقالب اسالمی، پرورش آبزیان توسعه بیشتری پیدا کرد و ماهیان سردابی 
پرورش  اخیر  سال های  در  و  تولید  پرورشی  به صورت  میگو  و  گرمابی  و 

خاویار و دیگر آبزیان نیز به آنها اضافه شده اند.
بر اساس آمارها در شرایط فعلی حدود 7 میلیارد قطعه انواع آبزیان از 
به میزان یک میلیون تن پرورش  و  قبیل ماهیان سردابی، گرمابی، میگو 
آبزیان  تولید  کشور،  توسعه  کالن  برنامه ریزی های  طبق  می شوند.  داده 

پرورشی به 3 میلیون تن در سال خواهد رسید. 
برای دستیابی به این مقدار تولید الزم است بسترسازی های مناسبی 
زیرساخت ها  دیگر  و  دریایی  قفس های  پرورشی،  مزارع  ایجاد  قبیل  از 

صورت گیرد.

 یکی از مواردی که می تواند به صنعت آبزی پروری و توسعه آن کمک 
نماید، بیمه کشاورزی بوده که نقش حمایتی آن بسیار تاثیرگذار است.

صندوق بیمه کشاورزی برای افزایش کیفیت بیمه آبزیان برنامه های 
خود  کاری  برنامه های  در  را  رویه  این  همچنان  و  کرده  اجرا  را  مختلفی 
آبزیان  بتواند  تا  دنبال می کند  را  این هدف  بیمه  ادامه می دهد. صندوق 
تا  نوزادی  مراحل  همان  از  یعنی  تولید  زنجیره  ابتدای  از  را  پرورشی 
نیاز  کاری  چنین  انجام  البته  نماید.  بیمه  بازار  به  عرضه  و  پرورش  دوره 
به برنامه ریزی  و فعالیت های گسترده ای داشت که با همکاری تشکل های 

آبزی پروری شروع و تا مراحل زیادی اجرایی شده است.
صندوق بیمه درصدد است تا طبق تبصره 3 ماده 32 قانون برنامه 

ششم، آبزیان را از مبداء تولید بیمه نماید.
بین  تفاهم نامه ای  و  شده  برگزار  صنفی  تشکل های  با  متعددی  جلسات 
آن  اساس  بر  و  انجام  زمینه  این  در  شیالت  و  دامپزشکی  بیمه،  صندوق 
مقدمات کار فراهم و برخی گام ها در این خصوص نیز برداشته شده است 
تا  شد  خواهد  رفع  و  شناسایی  مرور  به  کار  ضعف های  اجرا  مراحل  در  و 

به طور کامل اجرایی شود.
این  از  گروه  یک  هستند؛  مواجه  عمده  خطر  دو  با  پرورشی  آبزیان 
خطرات بیماری ها هستند که انواع آبزیان از قبیل سردابی، گرمابی، میگو و... 

را تهدید می کنند و صندوق بیمه خسارت های ناشی از آنها را پوشش می دهد.
می کند،  وارد  خسارت  آبزی پروری  صنعت  به  که  عاملی  دومین 
خسارات  این  بیمه  صندوق  که  است  زلزله  و  سیل  مانند  طبیعی  حوادث 
را نیز پوشش می دهد. خسارت هایی که در سال 1400 ناشی از زلزله به 
از  بارز  نمونه ای  گردید،  وارد  هرمزگان  استان  در  میگو  پرورش دهندگان 
آسیب زا بودن زلزله به واحدهای آبزی پروری است؛ حال آن که عمال لحاظ 
نمودن عامل زلزله در بیمه  آبزیان، هزینه های چندانی برای بیمه گذاران به 

همراه نخواهد داشت.
را  خود  تالش  و  سعی  بیمه  صندوق  آبزی پروری،  توسعه  برای 
قابل  حمایت های  مناسب،  بیمه ای  طرح های  ارائه  با  بتواند  تا  می  نماید 
آبزیان  در  بیمه ای  طرح های  باشد.  داشته  آبزی پروری  صنعت  از  قبولی 
شامل طرح  ویژه است که فقط بیماری ها را تحت پوشش قرار می دهد؛ و 
دیگری طرح پایه است که عالوه بر بیماری ها، عوامل خطری مانند زلزله، 
این میان طرح های تکمیلی  نیز پوشش می دهد. در  را   ... طوفان، سیل و 

آبزیان نیز وجود دارد.
غرامت ها شامل پرداخت در قبال انهدام کامل واحدهای آبزی پروری 
نیز  تلفات  خسارت  و  بوده  دامپزشکی  تشخیص  به  آنها  سازی  معدوم  و 

به صورت تعداد شمار می باشد. 

توسعهآبزیپروریبابیمهکشاورزی

صندوقبیمهاینهدفرادنبالمیکند
تابتواندآبزیانپرورشیراازابتدایزنجیرهتولید

یعنیازهمانمراحلنوزادیتادورهپرورش
وعرضهبهبازاربیمهنماید

برایحمایتازتوسعهآبزیپروری
صندوقبیمهسعیوتالشخودرامینماید
تابتواندطرحهایبیمهایمناسبارائهنماید

دکترنیازعلیابراهیمیپاک
عضوهیأتمدیرهصندوقبیمهکشاورزی:
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کشاورزی  بیمه  در  پوشش  تحت  مهم  زیربخش های  از  یکی  آبزیان؛  بیمه 
چند  در  اما  بوده  انجام  حال  در  گذشته  دهه  دو  از  تقریبا  که  است 
افزایش  با  همزمان  و  کرده  پیدا  توسعه  بیشتری  سرعت  با  اخیر  سال 
سرمایه گذاری ها در پرورش آبزیان، بیمه آنها نیز دچار تغییر و به روزرسانی 

شده است. 
پوشش بیمه ای برای 1۲ گروه آبزیان

صندوق بیمه کشاورزی در حال حاضر 12 گروه از آبزیان را تحت پوشش 
بر  در  را  کشور  آبزی پروری  تولیدات  عمده  تقریبا  که  می دهد  قرار  بیمه 
ابتدا  در  که  هستند  گرمابی  و  سردابی  ماهیان  آنها  مهم ترین  و  می گیرد 
و  میگو  بیمه  آن  از  بعد  و  شد  شروع  گروه  دو  همین  با  نیز  آبزیان  بیمه 
همچنین بیمه ماهیان خاویاری و در چند سال اخیر نیز ماهیان تولیدی 
آبزیان پرورشی به  یا قفس های پشت سدها و دیگر  در قفس های دریایی 
پوشش  تحت  کشور  در  پرورشی  آبزیان  مجموع  تقریبا  گردید؛  اضافه  آن 

بیمه ای قرار گر فته است.
با سیاست های کلی آبزی پروری، هر زمان سازمان شیالت  متناسب 
و دامپزشکی، از نظر فنی به این نتیجه برسند که تولید یک محصول آبزی 
در داخل کشور اجرایی شود و آن را تائید نمایند، صندوق بیمه کشاورزی 
وقتی  عبارتی  به  شروع  کند.  را  آن  بیمه  بالفاصله  تا  دارد  را  قابلیت  این 
منطقی  را  آن  تولید  و  شود  انجام  محصول  یک  تولید  سنجی  امکان  که 

تشخیص دهند، صندوق بیمه نیز پوشش بیمه ای آن را انجام می دهد.

بیمهآبزیان؛نویندرایران،منحصربهفرددردنیا

مهندسحسینحدادنژاد
رئیسادارهکلتوسعهخدماتبیمهایصندوقبیمهکشاورزی:

رویکرد کیفی در بیمه  آبزیان
آبزیان  بیمه  در  اخیر  در سال های  مناسبی  رویکردهای  نیز  کیفی  نظر  از 
اتفاق افتاده است در کیفیت بیمه ای به مرحله ای رسیده ایم که اگر کسی 
همه عوامل پوشش بیمه ای صندوق را خریداری نماید، نگرانی چندانی از 
بابت عوامل خطر تهدیدکننده و خسارت زا نخواهد داشت و تقریبا هر نوع 
مخاطره ای که قابل کنترل نباشد، از قبیل عوامل محیطی و بیماری ها که 
آبزی پروری را تهدید می کند، در قالب انواع طرح ها مورد پوشش حمایتی 
و  نوپدید  بیماری های  چنانچه  حتی  دارد.  قرار  کشاورزی  بیمه  صندوق 

بازپدید را شاهد باشیم، نیز تحت پوشش بیمه خواهند بود.
بیمه اجباری آبزیان

از سال 1398 دستورالعمل بیمه اجباری دام در کشور اجرایی شد و طبق 
اجباری  بیمه  باید تحت پوشش  و مشترک  واگیردار  بیماری های  برخی  آن 
قرار گیرند، پیرو آن آبزیان نیز به تدریج به صورت اجباری تحت پوشش بیمه 
از نظر سازمان  قرار گرفت. این پوشش بیمه ای برای بیماری هایی است که 
دامپزشکی تحت رصد، نظارت و کنترل هستند و در صورت لزوم، معدوم سازی 

آبزیان انجام می گیرد تا باعث شیوع و خسارت بیشتر نگردد.
طرح بیمه آبزیان از مبادی تولید

مبداء  از  آبزیان  بیمه  طرح  کشاورزی،  بیمه  ذکر  قابل  طرح های  جمله  از 
تولید است که کاری دشوار و پیچیدگی های خاص خود را دارد؛ مطالعات 
توسعه  و در حال  اجرایی شده  و در سال 1399  آغاز  از سال 1398  آن 
شیالت،  سازمان های  آن  اجرای  و  طراحی  برای  می باشد؛  تکمیل  و 
دامپزشکی و تشکل های بخش خصوصی و تولیدکنندگان مشارکت دارند. 
تشکل های  خود  را  بیمه گری  عملیات  از  بخشی  اجرایی  بحث  در  حتی 
آبزی پروران انجام می دهند. چنین برنامه ای با این سطح از پیچیدگی در 

مورد آبزیان کار منحصر به فردی در جهان است.
و  »ویژه«  »پایه«،  بیمه نامه های  شامل  آبزیان  بیمه  طرح های 
معدوم سازی  عوامل  مختلف  شکل های  به  که  است  »تکمیلی«  بیمه های 
چنانچه  و  می دهند  پوشش  را  طبیعی  حوادث  و  شمار  تلفات  کامل، 
دولت  را  بیمه  حق  از  زیادی  بخش  کشاورزی،  بیمه  مورد  در  می دانیم 
اینکه چه  و  آبزی پروران  انتخاب  به  بسته  نهایت  در  اما  می کند.  پرداخت 
تا 80 درصد سطح خسارت توسط  را خریداری کنند،  بیمه نامه هایی  نوع 
صندوق بیمه پرداخت می شود؛ گرچه که تمایل بیمه گذاران، پرداخت حق 
بیمه کمتر و دریافت غرامت بیشتر است اما باید بین این دو رابطه منطقی 

وجود داشته باشد.
ضریب نفوذ بیمه

در بیمه های اختیاری که عمده بیمه های کشاورزی در دنیا نیز از این نوع 
بیمه است، معموال ضریب نفوذ 4 الی 10 درصدی را شاهد هستیم و در 
معدود کشورهایی به 20درصد و باالتر می رسد اما میانگین ضریب نفوذ بیمه 
کشاورزی در ایران معموال بین 25 الی 30 درصد است )در مجموع بخش 

کشاورزی( و عمدتا ایران جزو رکوردهای جهانی محسوب می شود. 

صندوقبیمهکشاورزی
درحالحاضر12گروهازآبزیانرا
تحتپوششبیمهقرارمیدهد

کهتقریباعمدهتولیداتآبزیپروریکشوررا
دربرمیگیردومهمترینآنها

ماهیانسردابیوگرمابیهستند
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بیمه آبزیان با دیگر موضوعات بیمه ای تفاوت های عمده ای دارد. تفاوت آن 
به دلیل متنوع بودن تولیدات است و در آن انواعی از آبزیان در محیط های 
مختلف و با مدیریت های متفاوت پرورش داده می شوند؛ اختالف دیگر این 
و رصد کردن  نیستند  پرورش در دسترس  آبزیان در طول دوره  است که 
بیماری ها  آبزیان پرورشی همواره در معرض  بود.  آنها بسیار دشوار خواهد 
آنها وارد می کنند.  به  قرار دارند که خسارت های زیادی  و حوادث طبیعی 
این  از  بسیاری  در  که  نمایند  می  تهدید  را  آبزیان  خطرناکی  بیماری های 
را  آنها  کنترل  و  جلوگیری  بیماری  گسترش  از  معدوم سازی  بیماری ها، 
راحت تر خواهد کرد. اما به دلیل هزینه هایی که ایجاد می کند، ممکن است 
معدوم سازی  بار  زیر  نشدن خسارت ها،  در صورت جبران  پرورش دهندگان 
نروند لذا اهمیت پوشش بیمه ای در این مواقع بیشتر خود را نشان می دهد؛ 

زیرا بیمه می تواند بخشی از خسارت های تولیدکنندگان را پوشش دهد.
غرامت تلفات شمار

برخی بیماری ها منجر به معدوم سازی نمی شوند اما تلفات در آنها اتفاق می افتد و 
صندوق بیمه این خسارت ها را نیز به صورت تلفات شمار پرداخت می کند.

شمارش تلفات در ماهی ها کار چندان دشواری نیست اما برای میگو 
کار سخت تر است و در آنجا با توجه به تعداد بچه میگوی رها سازی شده، 
مقدار میگوی صید شده و دیگر عوامل، برآوردی از تلفات به دست می آید. 
البته در مورد هر کدام از آبزیان تعدادی از تلفات به صورت متعارف 
عمال حق  و  نمی شوند؛  غرامت  دریافت  مشمول  که  دارد  وجود  معمول  و 

بیمه ای هم برای آن دریافت نمی شود. 

آرامشخاطرآبزیپرورانبابیمهکشاورزی

دکترمحمدجوادشمسزاده
رئیسادارهکلپایشوارزیابیخسارتصندوقبیمهکشاورزی:

انواع بیمه نامه  و پرداخت غرامت
طیف متنوعی از بیمه نامه ها، با حق بیمه های مختلف توسط صندوق بیمه 
به آبزی پروران ارائه می شود که می توانند به انتخاب خود این بیمه نامه ها را 

خریداری نمایند:
• طرح بیمه  ویژه؛ مخصوص بیماری هایی است که بر اثر آنها معدوم سازی 

اتفاق می افتد؛
• طرح بیمه پایه؛ عالوه بر بیماری ها، عوامل طبیعی مانند زلزله، طوفان، 

سیل را نیز پوشش می دهد؛
• طرح بیمه تکمیلی؛ مخصوص بیماری هایی است که به صورت تلفات شمار 

انجام می شود.
را  معدوم سازی  غرامت  که  است  پایه  بیمه  به  بیشتر  آبزی پروران  تمایل 

شامل می شود.
اعالم خسارت از سوی بیمه گذار در تمام موضوعات بیمه ای یک اصل 
کارشناسان  خسارت،  وقوع  از  پس  بالفاصله  باید  پرورش دهندگان  و  است 

صندوق بیمه را از این موضوع مطلع کنند و روش آن به دو طریق: 
1- ارائه درخواست کتبی به نمایندگی های بیمه کشاورزی

2-ارسال پیامک به شماره #6۴۹۰۰ * 655* و ثبت اعالم خسارت می باشد 
و طبق شماره بیمه نامه، درخواست های آنها مورد بررسی و اقدام قرار می گیرد.

بیمه نامه های اقساطی
بیمه نامه ها  برخی  فروش  تولیدکنندگان،  به  کمک  برای  بیمه  صندوق 
را به صورت اقساطی انجام می دهد و حق بیمه آن را در اقساط مشخص از 
مشتریان دریافت می کند. اما طبق مقررات، چنانچه این اقساط در وقت معین 
پرداخت نشود، قرارداد بیمه به صورت یک طرفه فسخ می شود و صندوق بیمه 

از بررسی و پرداخت غرامت به این بیمه نامه ها معذور خواهد بود.
حمایت از تولیدکنندگان 

را  بیمه نامه ها  فروش  محل  از  درآمدزایی  قصد  کشاورزی  بیمه  صندوق 
صندوق  مورد  در  ذهنیتی  چنین  بخواهند  پرورش دهندگان  اگر  و  ندارد 
و  برای صندوق سخت می کنند  را  کار خدمات رسانی  باشند،  داشته  بیمه 
است  تولیدکنندگان  این  از  حمایت  که  خود  اصلی  اهداف  از  را  صندوق 
برای  خاطر  آرامش  و  اطمینان  ایجاد  اصلی  هدف  چون  کرد؛  خواهد  دور 
و  بیمه  عمال  نگیرد،  شکل  اعتمادی  چنین  اگر  و  است  تولیدکنندگان 
باشد  نکته  این  نام »صندوق« می تواند مبین  افتاد.  نخواهد  اتفاق  حمایت 
شکل  زیان  از  جلوگیری  برای  بلکه  نبوده  مطرح  چندان  آن  در  سود  که 

گرفته است.
حق بیمه ها

ضریب  می دهند؛  قرار  تاثیر  تحت  را  بیمه ها  حق  مقدار  مهم  عامل  دو 
که صندوق  است  تعهدی  میزان  دیگری  و  می شود  پیش بینی  که  خطری 

بیمه متقبل می شود.
در  بیمه  حق  درصد   70 حدود  که  کرد  اشاره  نکته  این  به  باید 
موضوعات بیمه کشاورزی را دولت پرداخت می کند و فقط 30 درصد آن 

توسط بیمه گذار پرداخت می گردد. 

اعالمخسارتازسویبیمهگذار
درتمامموضوعاتبیمهاییکاصلاستو
پرورشدهندگانبایدبالفاصلهپسازوقوع
خسارتکارشناسانصندوقبیمهراازاین

موضوعمطلعکنند
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از  و  آغاز  از سال 1374  ایران  در  آبزیان  بیمه  انجام  به  مربوط   مطالعات 
سال 1375 طرح بیمه ماهیان گرمابی و سردابی در کشور آغاز شد. بیمه 

میگوی پرورشی نیز از سال 1377 آغاز گردید.
آبزیان مخاطراتی  برای  بیماری ها  و هم  و طبیعی  قهری  عوامل  هم 
بیمه  صندوق  توسط  پرداختی  خسارت های  آمار  اگر  می کنند.  ایجاد 
کنیم،  بررسی  گذشته  سال   20 از  بیش  در  را  آبزی پروران  به  کشاورزی 
به  مربوط  خسارت ها  عمده  بخش  سال ها  برخی  در  که  دید  خواهیم 
بیماری ها بوده و در برخی سال های دیگر نیز خسارت های ناشی از عوامل 

طبیعی مانند سیل و اخیرا زلزله بیشتر بوده است.
تفاوت های بیمه آبزیان در ایران با دیگر کشورها

هیچ  در  و  دارد  کشورها  دیگر  با  زیادی  تفاوت های  ایران  در  آبزیان  بیمه 
کشور دیگری طرح های بیمه ای آبزیان مانند ایران وجود ندارد؛ چراکه در 
آبزیان را به صورت تک خطر و تک محصول، بیمه می کنند؛ مثال   دنیا اکثراً 
در یک منطقه به خصوص، یک آبزی را برای یک عامل خسارت زای خاص 
نروژ  مانند  کشوری  در  مثال  به طور  می نمایند.  بیمه  بیماری(  یا  )طبیعی 
را پرورش می دهند که آن هم در دو منطقه است و  فقط ماهی سالمون 

90 درصد آن در قفس های دریایی و 10 درصد در خشکی است.
)پایه،  متنوع  با طرح های  و  متنوع  برای خطرات  آبزیان  ایران،  در  اما 
به  توجه  با  ایران  در  اینکه  دیگر  نکته  می شوند.  بیمه  تکمیلی(  ویژه، 
میگو،  سردابی،  گرمابی،  ماهیان  قبیل  از  آبزیان  انواع  متنوع،  اقلیم های 

خاویار، ماهی در قفس های دریایی و... پرورش داده می شوند.

اجرایبیمهآبزیانازمبداءزنجیرهتولید

مهندسقاسممشرقی
کارشناسمسئولادارهکلپایشوارزیابیخسارتصندوقبیمهکشاورزی:

تحت  تولید،  مبداء  از  آبزیان  تولید  زنجیره  ایران  در  اینکه  ضمن 
منحصر  خود  نوع  در  نیز  خصوصیت  این  که  می گیرد  قرار  بیمه  پوشش 
به فرد است؛ مثال در مورد ماهیان سردابی از تخم چشم زده، بچه ماهی تا 
ماهی پرورشی بیمه می شوند و حتی در مورد مولدین نیز بررسی های الزم 
برای  طرح هایی  چنین  می شود.  اجرایی  آن  بیمه  آینده  در  و  شده  انجام 

سایر آبزیان نیز اجرا می گردد.
همکاری با سایر نهادها و تشکل ها

در چنین شرایطی کار بیمه گری آبزیان و ارزیابی خسارت  آنها نیز پیچیده 
بخش  تشکل های  همکاری  با  کشاورزی  بیمه  صندوق  که  شد  خواهد 
خصوصی، سازمان دامپزشکی و سازمان شیالت این کار را انجام داده و هر 

ساله نیز در جهت به روزرسانی و تکامل آن حرکت می کند.
انتظارات متناسب با توان صندوق بیمه باشد

بیمه  صندوق  از  انتظارات  اینکه  داشت  توجه  آن  به  باید  که  نکته ای 
قرار  صندوق  این  اختیار  در  که  باشد  منابعی  اندازه  به  باید  کشاورزی 
پرداخت  برای  صندوق  که  است  طبیعی  شرایطی،  چنین  در  می گیرد. 
خسارت ها با محدودیت های زیادی مواجه است. شاید به همین دلیل است 
که در اساسنامه آن آمده است که صندوق »بخشی از خسارت ها را جبران 
صندوق  است،  تومان  100هزار  بازار  در  ماهی  قیمت  اگر  مثال  می کند.« 
که  چرا  می کند؛  پرداخت  را  آن  درصد   70-80 خسارت  صورت  در  بیمه 
اوال توانایی بیشتر از این وجود ندارد و دیگر اینکه باید مبلغی را نیز برای 
اعمال مدیریت بهتر در نظر داشت تا تولیدکننده نکات مدیریتی را به  خوبی 
رعایت کند. ضمن اینکه در بیمه نامه های پایه به طور تقریبی صندوق بیمه 
فقط یک  درصد از آن مبلغی را که باید به عنوان خسارت پرداخت کند از 

تولیدکنندگان به عنوان حق  بیمه دریافت می کند. 
پرداخت سریع خسارت ها در شرایط اضطراری

در  ها  غرامت  که  داده  انجام  اقداماتی  طرح ها  از  برخی  در  بیمه  صندوق 
در  اگر  مثال  شود؛  پرداخت  تولیدکنندگان  به   ممکن  زمان  کمترین 
الزم  اقدامات  شود،  انجام  معدوم سازی  باشد  قرار  سردابی  ماهیان  استخر 
نیاز  اگر  میگو  پرورش دهندگان  اینکه  یا  پرداخت می شود  غرامت  و  انجام 
که  شود  انجام  کلر  توسط  باید  کار  این  باشند  داشته  معدوم سازی  به 
هزینه هایی به آنها تحمیل می کند و صندوق بیمه سعی می کند  بخشی 
از خسارت را فورا به پرورش دهندگان پرداخت کند تا بتوانند کلر مورد 

نیازشان را خریداری نمایند.
بیمه ماهیان زینتی

ازجمله طرح های بیمه ای آبزیان طرح بیمه ماهیان زینتی و آکواریومی 
است که صندوق بیمه با هماهنگی تشکل های بخش خصوصی مرتبط 

در حال بررسی موضوع است تا آن را نیز به مرحله اجرا برساند. 

صندوقبیمهدربرخیازطرحهااقداماتی
انجامدادهتاغرامتهادرکمترینزمانممکن

بهدستتولیدکنندگانپرداختشود
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داودتوشنی
معاونخدماتبیمهایمدیریتشعببانککشاورزیاستانهرمزگان:

استان هرمزگان به دلیل دارا بودن بیش از 2 هزار کیلومتر نوار ساحلی، 14 
جزیره پراکنده و با داشتن نزدیک به 50 درصد از سواحل جنوب کشور از 

ظرفیت و پتانسیل بسیار خوبی برای پرورش آبزیان برخوردار است.
ارزش 14  به  آبزیان  انواع  تن  بر 370هزار  بالغ  تولید  با  استان  این 
هزار میلیارد تومان، جایگاه اول کشور را دارد. در سال 1400 با تولید 26 
هزار تن میگو پرورشی، یک هزار و 867 میلیون قطعه بچه میگو و تولید 
خود  به  را  کشور  اول  رتبه  دریایی،  قفس  در  ماهیان  تن   400 و  هزار   4

اختصاص داده است.
در سال زراعی 1401-1400 در بیمه ماهیان در قفس، نزدیک به 
در  ولی  قرار گرفت  بیمه  پوشش  استان تحت  در  ماهی ریزی  100 درصد 
میگو بالغ بر 272 میلیون قطعه بچه میگو در قالب 201 فقره بیمه نامه از 
پوشش بیمه برخوردار شدند که با توجه به الروریزی بیش از یک میلیارد 
در  الروریزی  20ًدرصد  تقریبا  استان،  سطح  در  قطعه ای  میلیون  و400 

مزارع استان تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.
های  دستگاه  مساعدت  و  همکاری  با  آتی  سال  در  می رود  انتظار 
استان  آبزیان  کنندگان  صادر  و  تولیدکنندگان  اتحادیه  و  متولی  اجرایی 

بتوانیم 100درصد الروریزی را تحت پوشش بیمه قرار دهیم.

سیمایبیمهآبزیاندراستانهرمزگان

مشارکت دستگاه های اجرایی
های  دستگاه  جدی  مساعدت  و  همکاری  استان،  موفق  تجربه های  از 
مبادی  از  بیمه  اجرای  و  شیالت  و  دامپزشکی  کل  اداره  به ویژه   اجرایی 
بیمه یک میلیارد و  192 میلیون قطعه بچه  با  توانستیم  تولید است که 
میگو در قالب 702 فقره بیمه نامه، بیش از 80 درصد الروریزی استان را 

تحت پوشش بیمه قرار دهیم.
از  قفس  در  ماهی  و  میگو  بیمه  اجرای  موفق  تجربیات  دیگر  از 
اتحادیه  با همکاری  تولید)مراکز تکثیر میگو و ماهی( می باشد که  مبادی 
شروع  قبل  زراعی  سال  از  استان  آبزیان  کنندگان  صادر  و  تولیدکنندگان 

شده و می تواند ما را در پوشش حداکثری بیمه آبزیان یاری نماید.
از مهمترین عوامل موثر بر بیمه آبزیان استان می توان به موارد ذیل 

اشاره کرد:
کشاورزی  بخش  متولی  و  اجرایی  دستگاه های  فعال  و  موثر  مساعدت   •

برای پوشش حداکثری بیمه آبزیان؛ 
تعاونی ها،  اتحادیه ها،  از  اعم  بخش خصوصی  تشکل های  موثر  مشارکت   •

خانه کشاورز، صنف کشاورزان و... در ترویج فرهنگ بیمه؛ 
بیمه  قانون  اجرای  از  استنکاف کنندگان  برای  قانونی  کار  و  ساز  وجود   •
اجباری آبزیان)به استناد بند ث ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه کشور(؛
جهت  دولت  توسط  بیمه  صندوق  نیاز  مورد  منابع  موقع  به  تامین   •

پرداخت غرامت ها.
در پایان برای توسعه بیمه آبزیان این موارد پیشنهاد می گردد:

برای  تعاونی ها  و  اتحادیه ها  متولی،  اجرایی  دستگاه های  نمودن  مکلف   •
ششم  برنامه  قانون   33 ماده  ث  بند  استناد  آبزیان)به  اجباری  بیمه 

توسعه کشور(؛
• مشروط نمودن ارائه هرگونه خدمات و نهاده ها به بیمه کردن آبزیان پرورشی؛
• تامین به موقع منابع مورد نیاز صندوق بیمه توسط دولت برای پرداخت 

به موقع غرامت ها؛
• واقعی تر شدن غرامت ها با توجه به افزایش هزینه های تولید. 

استانهرمزگاندرسال1400
باتولید26هزارتنمیگوپرورشی

یکهزارو867میلیونقطعهبچهمیگو
وتولید4هزارو400تنماهیاندرقفسدریایی
رتبهاولکشوررابهخوداختصاصدادهاست

ازعواملموثردربیمهآبزیان؛
مشارکتفعالتشکلهایبخشخصوصیاست


