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وخی
د مرد
بایزی

اقتصاددان برجس��ته کشور در خصوص اهمیت بیمه
در بخ��ش کش��اورزی گفت :با برنامهری��زی و تعیین
برنامههای صحیح میتوان بیمه کش��اورزی را تقویت
کرد و تقویت این بیمه میتواند به رونق اقتصاد کشور
منتهی شود.
بایزی��د مردوخ��ی در گفتوگو با «س��بزینه» اظهار
داش��ت :وقتی کش��اورز ب��ه بیمهک��ردن محصوالت
عالقهمن��د میش��ود که دریافت��یاشاز ای��ن بیمه
درص��دی از خس��ارتهایش را جبران کن��د ،اما این
موقعیت در اقتصاد کش��ور زمانی بهوجود میآید که
خود بیمه سرشار از داراییها و ترازنامه مالی با سود باال
باشد تا هم در نقش اقتصادی و هم در نقش اجتماعی
خود موفق عمل کند.
وی ادامه داد :بیمه کشاورزی میتواند نقش پشتیبان
ب��رای اقتص��اد کش��ور را ایفا کند ،به ش��رط آنکه با
برنامهری��زی صحی��ح ،س��رمایهگذاری مطلوب کند
ن قدرتمند اقتصادی کش��ور تبدیل شود؛
تا به س��تو 
ی در توس��عه اقتصادی
چراک��ه این نه��اد نقش مهم 
و اجتماع��ی کش��ور دارد و این منوط ب��ه حمایت و
همراه��ی بخشهای مختلف اس��ت .برای تحقق این

لبرت
آ

امر الزم اس��ت دولت پشتیبان صندوق بیمه باشد و با
سرمایهگذاریهای درست و منطقی بتواند در افزایش
توان این صندوق موثر باشد.
این اقتصاددان برجسته کشور با اشاره به اینکه سیل
 40درصد انواع بالیای طبیعی را تشكیل میدهد و 15
درصد مرگومیرهای ناش��ی از بالیای طبیعی مربوط
به وقوع س��یل است ،تأکیدکرد :طبق اعالم فائو ،طی
 10سال گذشته 37 ،درصد خسارات بالیای طبیعی
مربوط به س��یل بوده اس��ت و برایناساس  65درصد
خس��ارات واردآمده در بخش كشاورزی نیز مربوط به
خسارات سیل به بخش زراعت بوده است .آمارها نشان
میدهد سهم سیل در بالیای طبیعی  20درصد و در
مرگومیرها  50درصد بوده است.
او در ادامه خاطرنشان کرد :باید گفت ضریب پوشش
بیمه محصوالت كش��اورزی در كشور وضعیت خوب
و ایدهآلی ن��دارد و هماكنون  31/4درصد محصوالت
زراع��ی و  17/5درصد محصوالت باغی زیر پوش��ش
بیمه هستند ،حال آنكه ظرفیت پوشش بیمه در این
دو بخ��ش بهترتیب  85و  89درصد اس��ت و این آمار
نشان میدهد برای جذب كش��اورزان و توسعه بیمه
محصوالت كش��اورزی هنوز راه زیادی در پیش است
و حمایتها از این بخش باید پیش از گذشته باشد.
مردوخی با اش��اره به اینکه تقویت بیمه کش��اورزی
میتواند منش��أ خدمات زیادی در کشور شود ،تأکید
کرد :وقتی کش��اورز خیالش از ضرر و زیانی که در این
حوزه میبیند راحت باشد ،برای تولید تالش بیشتری
میکند و میتوان به این نتیجه رسید که آثار بیمه را
میتوان در سفره مردم دید.

ضرورت حمایت بیشتر دولت
از بیمه کشاورزی

یک کارش��ناس اقتصادی گفت :با اینکه دانش بیمه
یکی از ش��اخههای علوم انس��انی اس��ت ،اما از آنجا
که نقش حمایتگر برای صنعتها دارد و قس��متی از
زیانهای صنعتها را جب��ران میکند ،به آن صنعت
بیمه میگویند.
آلبرت بغزیان در گفتوگو با «سبزینه» اظهار داشت:
اشاعه فرهنگ بیمهای میتواند از این صنعت حمایت
کند و اطمینان خاطر تولیدکننده نس��بت به آینده و
حفظ تولید در برابر ض��رر و زیان احتمالی را افزایش
ده��د .وقتی بیمهگ��ذار وارد این صنعت میش��ود و
تولی��دات خ��ود را بیم��ه میکند ،این پ��ول بیمه در
ج��ای دیگری س��رمایهگذاری میش��ود و به رش��د
بیشتر صنعت کمک میکن��د؛ پس بیمهگذار هم از
ی��ک صنعت حمایت کرده و هم به صنایع دیگر رونق
بخشیده .به همین دلیل بیمه صنعتی پردرآمد و مهم
بهحساب میآید.
این در حالی اس��ت که در کشور ما به بیمهها به دیده
هزینهای اضافه نگاه میش��ود ،نه ب��ا این دید که این
بخش میتواند نقش مهمی در تولید داش��ته باشد و
دلیل آن هم این است که بیمه موضوعی زمانبر است
و مانند صنعت نیست که بتوان آن را بالفاصله به پول
تبدی��ل کرد و همین موض��وع تمایل به بیمه را کمی
کمرنگ میکند .این در حالی اس��ت که کش��ورهایی
که در س��ایه کشاورزی اداره میش��وند ،همیشه این
خطر را احس��اس کردهاند که از بین رفتن و س��قوط
این محصوالت به ضررشان تمام میشود و این نشان

والقاس
اب

میده��د که بیمه در این بخش ت��ا چه اندازه اهمیت
دارد .در کشور ما بهدلیل عدم ارائه درست اطالعات و
آموزش اهمیت بیمه در بخش کش��اورزی آنطور که
باید جای خود را پیدا نکرده است.
بغزی��ان مقصر این کمفروغ ش��دن بیم��ه در بخش
کش��اورزی را ش��رکتهای بیم��ه معرف��ی میکند
و معتق��د اس��ت ای��ن ش��رکتها بای��د آموزشها و
ضرورتهای بیمه را به تمام روستاهای دور و نزدیک
آموزش دهن��د تا از این طریق کش��اورز در خصوص
امنیت ش��غلی خود اطمینان خاطر داش��ته باشد .به
همی��ن دلیل دولت بای��د برای کاهش ض��رر و زیان
در ای��ن بخ��ش از این ش��رکتهای بیمهای حمایت
کن��د تا از این طری��ق از حوزه پراهمیت کش��اورزی
حمایت کرده باشد.
این کارش��ناس اقتصادی معتقد است وقتی نمیتوان
حادث��ه یا اتفاقی را پیشبینی کرد و احتمال وقوع آن
وجود دارد ،معموالً برای پیش��گیری از آن به مدیریت
ریس��ک نیاز است .درواقع در این بخش نگاه بهسمت
بخش زیانده اس��ت ،نه س��ودده؛ بنابراین آن قسمت
ریسک را در بخش بیمه سرمایهگذاری میکنند.
وی با تأکی��د بر اینکه در دنیا بخشهایی وجود دارد
که تنها ب��ه بحث احتمال ضرر و زیان در صنعتهای
مختل��ف میپردازند ،گف��ت :اکچوئر یا بیمس��نجی
فعالیتی اس��ت ک��ه در این خصوص انجام میش��ود،
درحالیکه در کش��ور همه فکر میکنند این به بیمه
اختصاص دارد ،اما آنقدر این موضوع اهمیت دارد که
بهصورت جداگانه به آن پرداخته میشود.
بغزیان با تأکید بر اینکه نمیتوان بهطور خاص گفت
بیمه تا چه میزان در افزایش تولیدات بخش کشاورزی
تأثیر دارد ،خاطرنش��ان کرد :گاهی کشاورزان گمان
میکنن��د ک��ه بیم��ه برایش��ان صرفاً هزینه اس��ت،
درحالیکه مهمتر از اس��تفاده از بحث بیمه ،اطمینان
خاطری است که در این بخش ایجاد میشود .این در
حالی است که کش��اورزی حوزه پرخطری بهحساب
میآید و ریسک کار در این بخش باالست.

کارشناسان اقتصادی و بیمه در گفتوگو با «سبزینه» اهمیت بیمه کشاورزی و سامانه جامع را تشریح کردند

رشد  30درصدی بخش کشاورزی

محمد

یبیان
طب

بیمه کشاورزی نیازمند تبليغاتي همهجانبه و يکپارچه

اس��تاد سابق دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص بیمه کشاورزی گفت :وقوع
خطر در کش��وری که با عوامل طبیعی مانند سیل ،زلزله و خشکسالی روبهرو

سعود
م

آقایی

لحظه ممکن اس��ت زندگی اقتصادیشان در معرض خطر
جدی ق��رار بگیرد .یک باران ،یک س��یل یا یک زلزله در
ن ماهه یک
یک چش��م برهمزدن میتواند دسترنج چندی 
کشاورز یا باغدار را به ورطه نابودی بکشد و در اینجا تنها
بیمه است که میتواند پناه کشاورز بهحساب آید.
مه��دوی خاطرنش��ان ک��رد :اگ��ر بخواهیم ب��ه تاریخچه
ش��کلگیری بیمه در ای��ران اش��اره کنیم ،بای��د به زمان
ناصرالدینش��اه قاج��ار بازگردیم؛ هم��ان دورهای که برای
نخس��تینبار روسها صنع��ت بیمه را وارد کش��ور کردند.
البت��ه که دوهزار و  700س��ال پیش نیز بیمه ب ه ش��کل و
ش��مایل دیگری در بین تاجران ایرانی رواج داشت ،اما برای
ل  1314بود که شکل رسمی به
نخستینبار و در همان سا 
خود گرفت و قانون بیمه در سال 1316به تصویب رسید.
این کارش��ناس تأکید کرد :بیمه از همان زمان جایش را
در ای��ران باز ک��رد و از آنجا که منفعت آن در بخشهای
دیگر بیشتر از کشاورزی بود ،در این بخش مهجور ماند؛
اما باوجوداین ،پس از مدتی راهکارهای مناسبی برای آن
پیدا ش��د و کمکم اعتماد در این بخش بیشتر و بیشتر
شد تا بیمه بخش کشاورزی جای خودش را بهعنوان یک
اصل و ضرورت در بین مردم پیدا کرد.

بيمه کش��اورزی نوعی استراتژی است که بهموجب آن محصوالت کشاورزی
در مقابل خطرات و بيماریهای نباتی و حوادثی مانند آتشس��وزی تضمين
میشوند و خسارت مالي وارده به کشاورز بيمهگذار تا ميزان مورد تعهد بيمهگر
جبران میش��ود .این اتفاق فوایدی نیز بههمراه دارد؛ ازجمله افزایش درآمد
کش��اورزان ،جلوگیری از مهاجرت بیرویه روس��تاییان ،گسترش روشهای
کشاورزی نوین ،ایجاد امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری در این بخش.
طبیبیان اظهار داشت :وجود بيمه کشاورزی برای جبران خسارتهای ناشی
از باليای طبيعی ضروری اس��ت و باي��د تبليغاتي همهجانبه و يکپارچه برای
شناساندن بيمه محصوالت و مزايای آن به کشاورزان توسط کارگزاران صنعت
بيمه صورت گيرد ،زیرا بخش س��خت كار در بیمه مش��اركت تولیدكنندگان
است .اهمیت بیمه كش��اورزی به اندازهای است كه میتواند امنیت سرمایه،
خطرپذیریها و برنامهریزی كش��اورزان را پوش��ش دهد و بیمهها میتوانند
محیطی استاندارد برای كشاورزی را در كشور ایجاد كنند.

کشاورز تنها با بیمه میتواند از گزند حوادث در امان باشد
کارشناس حوزه کشاورزی

کارش��ناس حوزه کشاورزی معتقد است کش��اورز با بیمه
محصوالت کشاورزی میتواند اگر خسارتی بهدلیل حوادث
طبیعی مانند سیل و زلزله متحمل شد ،جبران کند و بتواند
روی پای خودش بایستد و این اتفاق میتواند شرایط را برای
او تس��هیل کند؛ زیرا ناپایداری و مخاطرهآمیز بودن شرایط
تولید در کش��اورزی ش��رایط را بهگونهای پیش میبرد که
کشاورز تنها با بیمه میتواند از گزند حوادث در امان باشد.
مس��عود آقایی به «س��بزینه» گفت :ازاینرو به کارگیری
ابزاری دقیق و موثر برای حمایت و تأمین امنیت اقتصادی
جمعیت آس��یبپذیر و فعال بخش کش��اورزی و افزایش
قدرت تولید و باال بردن س��طح زندگ��ی مثمر خواهد بود.
خدماترس��انی بیمه محصوالت کش��اورزی در سالهای
اخیر با فرازونش��یبهایی همراه ب��وده و عوامل اقتصادی
و اجتماع��ی متعددی بر پذیرش و تقاضای بیمه از س��وی
کشاورزان تأثیر گذاشت؛ لذا تغییرات ساختاری در بخش

عباس
نظری

قائممقام پیشین صندوق بیمه کشاورزی

اس��ت ،موضوع عجیبی بهنظر نمیرسد و كش��ور ایران جزو  10كشور بالخیز
دنیاس��ت .محمد طبیبیان در گفتوگو با «س��بزینه» اظهار داشت :بهدلیل
وجود این خطرات بحث مدیریت ریس��ک مطرح میش��ود ت��ا میزان ضرر و
زیانی که در این بخش ایجاد میش��ود ،کاهش پیدا کند .یکی از بخشهایی
که از حوادث طبیعی متضرر میش��ود بخش کشاورزی است .به همین دلیل
مدیریت ریسک در این بخش بهشدت باید مدنظر قرار بگیرد .در واقع میتوان
گفت مدیریت ریسك (خطرپذیری) به این معناست که فرآیند سیستماتیكی
برای از بین بردن یا به حداقل رساندن عوارض ناشی از وقوع خطر ایجاد شود.
طبیبیان ادامه داد :کارشناسان معتقدند بیمه مدیریت خطرپذیری است ،زیرا
میتواند اث��رات منفی و ضرر و زیان حاصل از انجام یك فعالیت را به حداقل
برساند و شانس و فرصت بهبود عملكرد را افزایش دهد.
این کارشناس حوزه کشاورزی معتقد است يکي از مهمترين استراتژيهايي
که ميتواند در اين امر موثر واقع ش��ود ،بيمه محصوالت کش��اورزی اس��ت.

کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه

کارش��ناس اقتصادی و استاد دانشگاه گفت :بیمه یکی از
مهمترین ابزارهایی است که میتواند کشاورزان را به تولید
دلگرم و امیدوار کند؛ زیرا حوزه کش��اورزی بخش بسیار
پرخطری اس��ت و در معرض حوادث طبیعی و تنشهای
محیط��ی زیادی ق��رار دارد ،از همی��ن رو توجه به بیمه
میتواند چالشهای موجود در این حوزه را کاهش دهد.
ابوالقاسم مهدوی در گفتوگو با «سبزینه» اظهار داشت:
بیش از نیمی از کس��انی که در حوزههای زراعت ،باغ ،دام
و س��ایر تولیدات کشاورزی فعالند ،خود را بیمه میکنند
و آن قدر تنوع در این زمینه زیاد ش��ده است که کشاورز
بهراحت��ی میتواند محصول خ��ود را بیمه کند و در زمان

حفظ حقوق بیمهگر و بیمهگذار با دیجیتالی شدن فرآیند بیمه

استاد سابق دانشگاه صنعتی اصفهان

کشاورزی و سیاستگذاری مناسب از سوی دولت میتواند
در گسترش بیمه محصوالت کشاورزی بسیار مفید باشد.
بیمه کش��اورزی در کش��ورهای مختلف براساس یکی از
روشه��ای هزینه تولید یا در نظر گرفتن نس��بتی از بازده
محصول و وام پرداختش��ده به کش��اورز انجام میش��ود.
اصوالً بیمه کشاورزی از سوی دولتها برای حل دو مشکل
اساس��ی درآمد پایی��ن و درآمد بیثبات م��ورد توجه قرار
میگیرد .بهطور کلی برای پذیرش بیمه از سوی کشاورزان
باید س��طح آگاهیهای عمومی آنان را نسبت به بیمه باال
برد .تعیین نسبی اثر عوامل گوناگون اقتصادی ،اجتماعی و
فنی و بهخصوص عامل ریسکپذیری کشاورزان بر فرآیند
تصمیمگیری آنان درباره تقاضا و پذیرش بیمه کش��اورزی
بسیار مهم است .امید است که مسئوالن و متولیان بخش
کشاورزی با توجه بیشتر و تخصیص اعتبارات بهموقع در
زمینه بیمه محصوالت به توس��عه پایدار بخش کشاورزی
کنند.
کمک 
آقایی با تأکید بر اینکه یکپنجم تولید ناخالص داخلی به
بخش کش��اورزی تعلق دارد ،ادامه داد :این در حالی است
که یکسوم از سهم کل اشتغال در اختیار بخش کشاورزی
و چهارپنجم از تأمین غذای مردم کشور برعهده این بخش
اس��ت و در این بخش برای بی��ش از چهارمیلیون نفر نیز
شغل ایجاد میشود و به همین دلیل ثبات شغلی در بخش
کش��اورزی میتواند زمینهساز کش��اورزی پویا و فعال در
کشور باشد.

راهیم
وراب

فضلپ
ابوال

یک کارشناس بیمه کشاورزی با اشاره به اهمیت بیمه محصوالت کشاورزی در کشور ،با
توجه به افزایش حوادث غیرمترقبه گفت :قرار گرفتن ایران روی كمربند خشك اقلیم،
منابع آبی ضعیف و نزوالت جوی كم ،وقوع پرش��مار حوادث غیرمترقبه ازجمله سیل
و زلزله ،سرمازدگی ،حمله آفات مختلف و نوسان قیمت محصوالت كشاورزی ازجمله
عواملی است كه ضرورت بیمه كشاورزی را نمایان میکند.
عباس نظری در گفتوگو با «س��بزینه» اظهار داشت :احساس نیاز به بیمه كشاورزی
زمانی بیشتر میشود که تولیدکنندگان پس از ماهها رسیدگی و انتظار برای برداشت
محصول در آخرین روزهای رسیدن به زمان برداشت یا در میانه فصل ،دچار حوادث و
عوامل تخریبكننده محصول میشوند و آنجاست كه كشاورزی كه محصول خود را
زیر پوشش بیمه قرار داده ،گرچه نمیتواند درآمدی داشته باشد ،اما با دریافت خسارت
از بیمه ،انگیزهای قوی برای ادامه فعالیت و تالش دوباره پیدا میکند.
وی با اشاره به روند رشد و توسعه صندوق بیمه کشاورزی ادامه داد :برای اینکه صندوق
بیمه کش��اورزی از نظر کمیو کیفی توس��عه پیدا کند ،بای��د تنوع محصوالت و تمام
مراحل تولید شامل کاشت ،داشت و برداشت تحت پوشش بیمه قرار بگیرد؛ البته در این
زمینه صندوق بیمه کشاورزی در  15سال گذشته روند رو به رشد و قابلقبولی داشته
و حتی اصالحاتی در زمینه نرخ بیمه انجام شده است؛ برای مثال سهم تولیدکنندگان
محصوالت غیراستراتژیک را باال برده و در محصوالت استراتژیک با کمک دولت سهم
تولیدکنندهها کمتر شده تا زمینه تشویق و ترغیب تولیدکنندهها به بیمه فراهم شود.
قائممقام پیش��ین صندوق بیمه کش��اورزی اضافه کرد :باید به این نکته توجه کرد که
بیمه سازمانی حامی تولیدکننده است و نمیتواند رضایت عمومیرا ایجاد کند؛ چراکه
بیمهگر وقتی با خسارت روبهرو میشود ،توقع دارد صندوق تمام خسارت و حتی باالتر
از آن را هم پرداخت کند؛ درصورتیکه بیمهگذار براساس تعهدی که در بیمهنامه وجود
دارد و با نظر کارشناس��ی خسارت را محاسبه و پرداخت میکند .گاهی تولیدکنندهای

که محصولش را بیمه میکند ،بیمهنامه را بهدقت مطالعه نمیکند و اص ً
ال از اینکه در
چه صورت میتوان��د غرامت بگیرد آگاهی ندارد؛ بنابراین فکر میکند حق و حقوقش
رعایت نش��ده است؛ البته این مش��کل در دیگر بیمهها هم وجود دارد و مختص بیمه
کشاورزی نیست.
نظری با تأکید بر لزوم آموزش و اطالعرس��انی درب��اره اهداف و نحوه فعالیت صندوق
بیمه کش��اورزی گفت :فروردین ماه امسال با س��یل ،تگرگ ،ملخ و سرمازدگی مواجه
بودیم که بهمعنی باال رفتن خس��ارت و افزایش پرداخت غرامت توسط صندوق است.
تولیدکنندگان باید توجه کنند که وقتی سرمایهگذاری میکنند ،با توجه به اقلیم کشور
ممکن اس��ت خس��ارت ببینند؛ بنابراین باید با امنیت بیشتری اقدام به تولید کنند،
اما باید این نکته برای تولیدکنندگان توضیح داده ش��ود که وقتی خس��ارت میبینند،
صندوق نباید تاوان آن را بدهد .برخی اعتراض میکنند که بیمه به ما کم خسارت داده،
اما وقتی بیمهنامه را نگاه میکنید ،میبینید که آن عامل خس��ارتزا اص ً
ال ذکر نش��ده،
به همین دلیل الزم اس��ت از ظرفیت رسانهها برای اطالعرسانی استفاه کرد؛ همچنین
صندوق بیمه نیز به حوزه آموزش ورود کند.
وی ادام��ه داد :میزان خس��ارتی که صن��دوق بیمه پرداخت کرده هر س��ال بیشتر از
س��ال قبل بوده اس��ت .کشاورز باید نس��بت به این موضوع آگاه باشد که هیچ مرجعی
دیگری نیست که بتواند پاسخگوی زیانش در مقابل حوادث غیرمترقبه و در این سطح
کمککننده باش��د که این موضوع میتواند نقطه قوتی برای دستاندرکاران صندوق
بیمه هم باشد.
نظری افزود :خوشبختانه صندوق بیمه با تولیدکنندگان صنعتی مشکل ندارد؛ چراکه
بیمهنامه بهصورت کامل از سوی آنها کنترل میشود ،اما بهدلیل اینکه تعداد دامداران
و کشاورزان سنتی زیاد است ،شاهد چنین مشکالتی هستیم؛ بنابراین آموزش در این
زمینه باید مس��تمر باشد تا تولیدکنندگان نس��بت به آن آگاهی داشته باشند .یکی از

اتفاقات مثبتی که ش��اهد هس��تیم ،این است که در س��الهای اخیر جوانان بادانش و
تحصیلکرده زیادی وارد حوزه کش��اورزی شدهاند که سعی میکنند بر حسب هکتار،
آب مصرفی و با اس��تفاده از شیوههای نوین آبیاری و ...فعالیت کنند .اگر آموزش برای
نس��ل قدیم و فرصت کار برای نیروی جوانان وجود داش��ته باشد ،بسیاری از مشکالت
حل خواهد ش��د .وی با اشاره به اینکه دیجیتالی شدن فرآیند بیمه یکی از نقاط قوت
صندوق بیمه کشاورزی است ،گفت :شفافیت ،سرعت ،حفظ حقوق بیمهگر و بیمهگذار
و دسترس��ی آس��ان به اطالعات ازجمله مزایای دیجیتالی شدن فرآیند بیمه است که
باید توسعه پیدا کند.
این کارشناس بیمه کشاورزی ادامه داد :در همه سازمانها و بخشها شاهد دیجیتالی
شدن و فناوریهای نوین در زمینه جمعآوری ،دستهبندی و نگهداری اطالعات هستیم.
در صندوق بیمه کش��اورزی نیز وجود چنین بانک اطالعاتی ضروری است تا بیمهگر و
بیمهگذار بتوانند در مقابل هم شفاف عمل کنند.

سامانه جامع از دستاوردهای مهم صندوق بیمه کشاورزی است
کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه آزاد اسالمی

یک کارشناس اقتصادی و اس��تاد دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه بیمه
تنها حامی زیربخشهای کش��اورزی در برابر حوادث طبیعی اس��ت ،گفت:
کش��اورزان بهدلی��ل ع��دم اطمینان از می��زان درآمد خود هم��واره نگران
هزینههای زندگی هس��تند .در این میان رس��یدن سررس��ید وامها ،تورم
هرساله کشور و ...نگرانی کشاورزان را دوچندان میکند و تنها آرامبخش این
نگرانیها بیمهای جامع و بدون نقص برای کشاورزان است.

ابوالفضل پورابراهیم در گفتوگو با «سبزینه» افزود :از سوی دیگر جلوگیری
از مهاجرت روستاییان به شهر همواره یکی از اصلیترین دغدغههای دولت
است .یکی از عواملی که مانع مهاجرت میشود ،حمایت از کشاورزان است.
روستانشینان میخواهند بدون نگرانی کار کنند و واهمهای از سیل ،طوفان،
تگرگ و ...نداش��ته باش��ند؛ ازهمینرو بهدنبال یک حامی هستند که بیمه
کشاورزی میتواند تنها حامی آنها باشد.
وی ادامه داد :الزم اس��ت نهادهای درگیر ازجمله سازمان جهاد کشاورزی،
فرمانداران ،دهیاران و تمامی تشکلهای بخش خصوصی ،ازجمله اتحادیهها
و تعاونیها ،بهرهبرداران را بهس��مت بیمه کردن محصوالت س��وق دهند تا
از معض�لات اجتماعی و کاهش تولید و ایجاد مش��اغل کاذب در ش��هرها
جلوگیری شود.
پورابراهیم اضافه کرد :ایجاد ش��رایط و فضاى الزم براى جذب س��رمایه در
بخش کش��اورزى ،تأمین عدالت اجتماعى ،مقابله با فقر و آس��یبپذیرى،
بهویژه درمورد دهقانان و کشاورزان متوسط و کوچک از طریق تضمین ثبات
درآمد کش��اورزان و کمک به فراهم کردن شرایط توسعه پایدار کشاورزى،
ازجمله اهدافی اس��ت که صندوق بیمه کش��اورزی ب��رای امنیت غذایی و
اقتصادی کشور میتواند آن را تأمین کند.

وی ادام��ه داد :ایران جزو  ۱۰کش��ور بالخیز دنیاس��ت و کار صندوق بیمه
کش��اورزی وابسته به ش��رایط اقلیمی و محیطی اس��ت .با توجه به اینکه
 ۵۰درصد موضوع به ش��رایط اقلیمی مربوط است ،درنتیجه صندوق بیمه
کش��اورزی زیانده است و گاه تا چند برابر دریافت حق بیمه ،به کشاورزان
غرامت پرداخت کرده است.
این کارش��ناس س��امانه جامع را ازجمله دس��تاوردهای مهم صندوق بیمه
کش��اورزی عنوان کرد و گفت :س��امانه جامع بیمه کشاورزی براساس نیاز
صندوق و در راس��تای جمعآوری دادهها ،س��رعت بخش��یدن ب��ه کارها و
عملیاتی کردن فکرها و ایدههای نو راهاندازی ش��ده و توانسته سال گذشته
تندیس نوآوری در عرصه فناوریهای دیجیتال را از رئیس دانش��گاه تهران
کس��ب کند .وی افزود :یکی از معضالت صندوق بیمه کشاورزی در گذشته
ضعف کارشناسان در تعیین خسارت و عدم پرداخت بهموقع غرامت بهدلیل
طوالنیش��دن پروسه کارشناسی بود که با استفاده از فناوریهای نوین این
مشکل حل شده است.
پورابراهیم افزود :امروزه با پیش��رفت فناوری ماهوارهها و توسعه استفاده از
آنها ،طیف وس��یعی از کاربردهای س��نجش از دور در حوزههای مختلف
شناسایی شده که بیمه کش��اورزی نیز ازجمله آنهاست .در صندوق بیمه

روی کش��اورزان باش��د ،تأکید کرد :تدوام و ثبات در
بخش کشاورزی منوط به حمایت قاطع از این بخش
اس��ت و این امر وقتی محقق میشود که دولت نقش
پررنگتری در تأمین بودجههای بیمههای حمایتگر
بخش کشاورزی داشته باشد.
این کارش��ناس حوزه اقتصادی با اشاره به اینکه بیمه
حوزه کش��اورزی یک اصل در کاهش مدیریت ریسک
بهحساب میآید ،خاطرنشان کرد :بیمه میتواند هنگام
بروز خطر از ضرر و زیان کش��اورز بکاهد و کش��اورز به
ثبات ش��غلش امید داشته باش��د؛ بهعبارت دیگر ،بیمه
کشاورزی ابزار مهمی ش��ود برای اجرای سیاستهای
بخش کشاورزی ،گسترش کشاورزی ،توسعه صادرات
و کاهش آس��یبهایی که میتوان��د بهدلیل مهاجرت
به ش��هرها رخ دهد؛ زی��را از بین رفتن محصول در یک
سال پرخطر موجب کاهش سرمایهگذاری در سالهای
بعد و عدم بازپرداخت بدهیها یا حتی ترک فعالیتها
میش��ود .بیمه کش��اورزی یکی از ابزاره��ای مدیریت
ریسک در تثبیت درآمد و آرامشخاطر کشاورزان است.

صندوق بیمه کشاورزی
اصلیترین حامی کشاورزان است

با حمایت ا ز بیمه کشاورزی

بیمه تضمینکننده تولید در بخش کشاورزی است

بروز حادثه خس��ارت بگیرد .وی ادام��ه داد :ماهیت بیمه
اختیاری اس��ت .هم��واره ام��کان عقد ق��رارداد بیمه در
طول س��ال برای کش��اورزان فراهم اس��ت ،ضمن اینکه
درحالحاضر نیز کش��اورزان زیادی زیر پوشش این بیمه
قرار دارند و توصیه این اس��ت که همه بهرهبرداران حوزه
کشاورزی از این امکان حمایتی بهره ببرند.
این کارش��ناس اقتصادی ادام��ه داد :بیمه تضمینکننده
تولید اس��ت و در کشوری که مسائل طبیعی مانند سیل
و زلزل��ه بارها زمینها و محصوالت غذایی را دس��تخوش
تغییر و خرابی کرده اس��ت ،بیم��ه میتواند چتر حمایتی
برای کاهش میزان آس��یب در حوزه کش��اورزی باشد .با
وجود آنکه بسیاری از کش��اورزان گاهی از حمایتهای
صورتگرفته راضی نیستند ،اما باوجوداین ،همین میزان
نیز نقش موثری در کاهش خس��ارات دارد که نباید از آن
غافل شد.
وی با اش��اره به اینکه مس��ائل طبیعی همیشه دامنگیر
کش��اورزی در ایران اس��ت و کش��اورزان ایرانی از دیرباز
ت��ا کنون در حال دس��توپنجه نرم کردن ب��ا این حرفه
پرریس��ک هستند ،تأکید کرد :کش��اورزان بهعلت اتکای
ی به عوامل و شرایط جوی هر
زیاد به طبیعت و وابس��تگ 

یک اقتصاددان گفت :برای اولین بار در س��ال 1797
بیمه تکخطری یا همان بیمه تگرگ در کشور آلمان
ش��کل گرفت و بعد از آن در فرانس��ه ،کانادا ،آمریکا و
ترکیه نیز گس��ترش یافت .دامنه این گس��تردگی به
ایران نیز رس��ید و ایران در س��ال 1316صاحب بیمه
کش��اورزی ش��د .در دهه  40بود که بیمه خصوصی
امید بیمه دام را بهصورت محدود اجرا کرد و ش��رکت
س��هامی بیمه ایران نیز با بیمه چغندرقند و پنبه وارد
حوزه کشاورزی شد.
حسین راغفر در گفتوگو با «سبزینه» اظهار داشت:
در ایران بیش از  40نوع بال و حادثه طبیعی ثبت شده
و همین موضوع کش��ور ما را جزو  10کشور پرریسک
جهان قرار داده اس��ت .قرار گرفتن ایران روی کمربند
خشکسالی دنیا این شرایط را سختتر و اهمیت بیمه
را در آن پررنگتر از قبل کرده اس��ت و خوش��بختانه
بیمه کش��اورزی توانست با ایجاد سازکاری اصولی به
این موضوع رسیدگی کند.
وی ب��ا تأکید بر اینکه وقتی اعتماد کش��اورز به بیمه
بیشتر میش��ود که دولت نیز در این بخش همکاری
بیشتری داشته باشد ،گفت :در همه دنیا بخش مهمی
از ای��ن خس��ارتها و ضرر و زیانها توس��ط دولتها
پرداخ��ت میش��ود ،ام��ا در ایران این ش��رایط کمی
متفاوت اس��ت و این تخصی��ص بودجه در این بخش
با کندی انجام میش��ود .این موضوع س��بب میشود
که این غرامتها دیرتر پرداخت ش��ود و کش��اورز از
این وضع نگران ش��ود .راغفر با اش��اره به اینکه بیمه
میتواند راهکار مناس��بی برای کاهش خطرات پیش

کشاورزی از مشاغل پرریسک بهحساب میآید؛ دلیل آن هم این است که
ایران روی کمربند خشک جهان قرار داد و با وجود آنکه بارندگیها در دو
س�ال گذشته قابل قبول بوده ،اما باز هم نتوانسته ایران را از خشکسالی
خارج کند .در کنار آن نابهس�امانی بازار محصوالت کشاورزی و نوسانات
قیمت در کش�ور س�بب از بین رفتن امنیت ش�غلی در حوزه کش�اورزی
ش�ده که کش�اورزی در کشور را با ریس�ک همراه کرده است .بسیاری از
کارشناس�ان معتقدند توسعه بیمه محصوالت کشاورزی میتواند یکی از
راههای مهم برای کاهش خطرپذیری ش�غل کش�اورزی در کش�ور باشد،
بهگونهای که مس�ئوالن با تحت پوش�ش قرار دادن محصوالت کشاورزی
میتوانند امنیت را برای کش�اورزان فراهم آورند تا به این طریق کشاورز
بتوان�د با امنیت بیشتری کارش را ادامه دهد و تضمین کافی برای کارش
داشته باشد .ریسک باالی کار در حوزه کشاورزی ضرورت بیمه کشاورزی
را بیشتر میکند؛ زیرا عالوهبر اس�تفاده و بهرهگیری بیشتر و علمیتر از
منابع آب و خاک ،امنیت شغلی کشاورز تأمین میشود .امروزه نزدیک به
یکس�وم حجم تولیدات بخش کشاورزی تحت پوشش بیمه قرار دارد که
امید اس�ت تا چند سال آینده تمامی تولید کشاورزان تحت پوشش بیمه
قرار گیرد.

ضرورت اشاعه فرهنگ بیمه
در بین کشاورزان

حسین
راغفر

اقتصاددان
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بیمه محصوالت کشاورزی
به رونق اقتصاد کشور میانجامد
اقتصاددان
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ب
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کش��اورزی نیز ارزیابیها از طریق س��نجش از راه دور انجام میشود که کار
آنها بس��یار دقیقتر از حضور کارشناس در مزرعه است ،بهطوریکه تمام
اطالعات دقیق درباره عامل و میزان خسارت داده میشود.
این استاد دانش��گاه اضافه کرد :یکی از اقداماتی که صندوق بیمه کشاوزی
میتوان��د انجام دهد این اس��ت که اطالعات��ی را که دریاف��ت میکند ،در
اختی��ار تولیدکننده بگذارد؛ چراکه ای��ن دادهها تمام تغییرات آبوهوایی و
عواملی را که میتواند باعت خطر ش��ود به ما میدهد و اگر این اطالعات در
اختیار کش��اورز قرار بگیرد ،میداند چه محصولی را کش��ت و چگونه از آن
محافظت کند.
وی افزود :استفاده از فناوریهای نوین و سیستمهای ماهوارهای و دیجیتال
نهتنها هزينه چنداني ندارد ،بلکه منافع آن به حدي است که هزينه دادهها
در مقابل سرعت انجام کار ،دقت و حجم اطالعات بهدستآمده ناچيز است.
همچنین تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که کاربرد فناوریهای
نوی��ن در عرصه کش��اورزی نهتنها موج��ب افزایش عملک��رد محصوالت
کش��اورزی ،تأمین نیاز و حفظ امنیت غذایی در آنهاشده ،بلکه با افزایش
راندمان نهادهها و کاهش مصرف بیرویه س��م و کود ،کشاورزی بهصرفهتر
شده است.

جوادس
هامیان

مدیرعامل پیشین بیمه ایران
مدیرعامل پیش��ین بیمه ای��ران در خصوص اهمیت
بیمه کش��اورزی گفت :بیشتر کشاورزان شغلشان را
بهصورت س��نتی از پدران خود ی��اد گرفتهاند و آن را
ادامه میدهند؛ اما آنها این را میدانند که این شغل
عالوهبر آنکه برای آنه��ا منفعت اقتصادی بههمراه
دارد ،فعالیتی پرخطر و با ریسک باالست.
ج��واد س��هامیان ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه ای��ران جزو
کش��ورهای ب��ا ریس��ک باال بهحس��اب میآی��د ،در
گفتوگو با «س��بزینه» اظهار داش��ت :در س��الهای
گذش��ته شاهد بودیم که حوادث طبیعی مانند سیل،
خشکس��الیهای پیدرپی ،تگرگ ،زلزله و گردوغبار
ت��ا چه اندازه این بخش را تحت تأثیر خود قرار داده و
خسارتهایی را به بخش کشاورزی وارد کرده است.
این کارش��ناس بیمه با اشاره به اینکه بیمه میتواند
پشتوانه محکمی برای جلوگیری از این خطرات باشد،
گفت :با توجه به ش��رایط اقلیمی و ریسک باال در این
حوزه ،کش��اورز به حمای��ت نیاز دارد .ای��ن در حالی
است که کشاورزی تأمینکننده امنیت غذایی کشور
بهحساب میآید و میتوان گفت اهمیت این بخش در
کشور بر کسی پوشیده نیست.
وی تاکید کرد :بیمه محصوالت كش��اورزی بهواسطه
تأثیر آن در تقویت اقتصاد ملی ،افزایش انگیزه دهقانان،
كاهش خطرپذیری (ریسك) شغل كشاورزی ،تضمین
سرمایه كشاورزان و افزایش اعتمادبهنفس و دلگرمی
آنه��ا در زمان بروز حوادث غیرمترقبه و از بین رفتن
محصولشان اهمیت و تأثیر بهسزایی دارد.
این کارشناس بیمه با اشاره به اینکه مهمترین مشكل
موجود در كش��ور پیچیدن نسخه برای حل مشكالت
در زمان وقوع آنهاست ،معتقد است که نباید همیشه
منتظر بود حادثهای رخ دهد تا برای آن چارهاندیشی
شود .اتفاقی که در کش��ورهای پیشرفته رخ میدهد
این است که بیمه از حمایتهای همهجانبه برخوردار

اس��ت تا بتواند هزینه خسارتهای ناشی از حوادث را
به کشاورزان پرداخت کند ،اما بودجهای که برای این
بخش در نظر گرفته میشود به هیچ عنوان نمیتواند
جوابگ��وی ضرر و زیان این بخش باش��د و همین امر
سبب میش��ود که گاهی کشاورز نتواند ضرری را که
در مواجهه با ش��رایط طبیعی با آن روبهرو شده است،
جبران کند و همین باعث میش��ود نس��بت به بیمه
کمی دلسرد ش��ود .این در حالی است که کشاورزی
بهدلیل آنکه ش��غلی پرریس��ک و پرخطر بهحساب
میآید ،به حمایتهای همهجانبه نیاز دارد.
س��هامیان بر این باور است که بیمه اصلیترین حامی
کشاورز بهحساب میآید و اگر حمایتهای همهجانبه،
آنطور که در کشورهای دیگر مرسوم است ،در کشور
ما نی��ز عملی ش��ود ،میتوانیم امیدوار به رش��د 30
درصدی بخش کشاورزی باشیم .سهامیان تأکید کرد:
خطرپذیری همراه با بیمه است ،اما هیچگونه مدیریت
خطرپذیری در رابطه با بیمه محصوالت كش��اورزی
و انج��ام اقدامات الزم ازجمله پیشبینی ،هش��دار و
جلوگیری از باال بودن میزان خسارت وجود ندارد.
وی معتقد است بخش مهم فعالیت بیمه باید مبتنی
بر آموزش كش��اورزان باش��د و با توج��ه به تحوالت
تكنولوژیكی قرن حاضر ،میت��وان آموزش مجازی و
آموزش از راه دور را در دستور كار قرار داد و نسبت به
آموزش نسل جوان كشاورز اقدام كرد.

تعداد بیمهگذاران
روز به روز افزایش خواهد یافت

را
مینحب

ابی

کارشناس صنعت بیمه
یک کارش��ناس بیمه با بیان اینکه در سالهای اخیر
تع��داد تولیدکنندگانی که محص��والت خود را بیمه
میکنن��د افزایش یافته ،گفت :براس��اس آمار ،بخش
کشاورزی تأمینکننده حدود یکپنجم تولید ناخالص
داخلی است ،یکسوم از سهم کل اشتغال را در اختیار
دارد ،بی��ش از چهارپنجم نیازه��ای غذایی را تأمین
میکند و سهم مهمی در تأمین معیشت خانوادههای
کشاورز دارد .بیمه یکی از مهمترین ابزارهایی است که
میتواند کش��اورزان را به تولید دلگرم و امیدوار کند،
زیرا حوزه کشاورزی بخش بسیار پرخطری است و در
معرض حوادث طبیع��ی و تنشهای محیطی زیادی
قرار دارد.
رامین حبابی در گفتوگو با «سبزینه» اظهار داشت:
خطرپذی��ری فعالی��ت در بخش کش��اورزی بهعلت
وابس��تگی زیاد آن به ش��رایط جوی ،هم��واره مقوله
پوشش بیمه محصوالت کشاورزی را با اهمیت کرده
اس��ت .به همین دلیل الزم اس��ت کش��اورزان برای
استفاده از مزایای بیمه بهعنوان یک چتر حمایتی در
اسرع وقت نسبت به بیمه محصوالت کشاورزی اقدام
کنند .وی اضافه کرد :یکی از معضالتی که همواره در
بیمه با آن مواجه هس��تیم گالیه کشاورزان است که
معتقدند پرداخت حق بیمه و بیمه کردن محصوالت
دردی از آنه��ا در زم��ان ح��وادث دوا نمیکن��د ،به
همین دلیل الزم اس��ت برای کشاورزان شفافسازی
ش��ود که بیمه تا چه حد میتواند خسارت را پرداخت
کن��د و چقدر تعه��د دارد .حبابی گفت :کش��اورزان
پی��ش از بالیای طبیعی آنگونه که باید از هش��دارها
مطلع نمیش��وند و اطالعات و آموزشهای الزم برای
مقابل��ه با این بالیا در اختیار آنان قرار نمیگیرد و اگر

آموزشهایی هم وجود داشته باشد ،چندان با شرایط
و ش��دت بالیای کنونی همخوانی ن��دارد و کاربردی
نیس��ت ،اما استفاده از سامانههای دیجیتال و فناوری
نوین با توجه به اینکه اطالعاتی از ش��رایط سالهای
قب��ل و حتی پیشبینی ش��رایط آینده یک منطقه را
میدهد ،میتواند به کش��اورزان کمک کند؛ از سوی
دیگر با استفاده از س��امانههای جامع که در صندوق
بیمه کشاورزی راهاندازی شده ،تمام امور بیمهگری با
سرعت و شفافیت انجام خواهد شد.
وی اف��زود :در س��الهای اخی��ر ش��اهد افزای��ش
تولیدکنندگانی هس��تیم که محصوالت خود را بیمه
میکنند ،بهخص��وص باغداران که ح��وادث طبیعی
محصوالتش��ان را از بین برده اکنون رغبت بیشتری
برای بیمه محصوالتش��ان دارند .از سوی دیگر مزیت
بیمه در بخش مرغداریها دیده ش��ده؛ اینکه چطور
توانستهاند بعد از خسارت به چرخه تولید بازگردند.
این کارش��ناس بیمه گفت :با توجه به اینکه صندوق
بیم��ه کش��اورزی چندبرابر ح��ق بیم��ه دریافتی از
کش��اورزان غرامت پرداخت میکند ،بهنظر میرسد
با مش��ارکت و افزای��ش آگاهی بهرهب��رداران بخش
کشاورزی ،تعداد بیمهگذاران روز به روز افزایش یابد.

