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قائممقام صندوق بيمه كشاورزي هم زمان با دهه مبارك فجر دستاوردهای این صندوق را تشریح کرد

سبزینه

زهرا اشرفزاده

دهه فجر فرصت مناسبی برای تشریح عملکرد سازمانها و نهادها
توس�ط مسئوالن آنها و این فرصتی است برای قضاوت منصفانه
در م�ورد اقدام�ات و عملکرد آنها .این بار ه�م همزمان با دهه
مب�ارك فجر ،قائممقام صندوق بيمه كش�اورزي در گفتوگو
با «س�بزينه» فعاليتها و اقدامات ش�اخص اين صندوق را
در راس�تاي حمايت از زيربخشهاي مختلف كش�اورزي
تشريح كرد.

اهم دستاوردها و اقدامات دهه اخیر در جهت توسعه بیمه کشاورزی
حس��ننژاد در ادامه به اهم دس��تاوردها و اقدامات صندوق در دهه اخیر در جهت توس��عه بیمه کشاورزی پرداخت و
اظهار داشت:
این دستاوردها عبارتنداز:
 -1اس��تقرار دولت الكترونيك :طراحی و استقرار سامانه جامع بیمه کشاورزی با تکیه بر قابلیتهای متبوع و متعدد
فناوریهای نوین دیجیتال به منظور دس��تیابی به س��طوح باالتر عملکرد ،بهرهوری ،نوآوری و رضایت مش��تری در
راس��تای تحقق دولت الکترونیک به نحوی که هماکنون 100درصد عملیات بیمهای در بستر فرآیندهای دیجیتالی
انجام میپذیرد .گفتنیاست سامانه جامع بیمه کشاورزی سامانهای یکپارچه مبتنیبر وب و مشتمل بر 24زیرسامانه
اس��ت .این س��امانه ضمن برقراری ارتباط با سایر س��امانهها در وزارت جهاد کشاورزی ،س��ازمان هواشناسی ،بانک
کش��اورزی و ...س��رویسهای خود را بهصورت برخط به ذینفعهای س��امانه ارائه میدهد .افزایش بهرهوری ،کاهش
هزینههای اجرای عملیات بیمهای ،شفافیت در اجرای عملیات ،کاهش مخاطرات اخالقی ،استانداردسازی روشهای
اجرای بیمه کشاورزی ،ایجاد انضباط بودجهای و شفافیت مالی با ورود سیستم دیجیتال و تکنولوژی به بیمه کشاورزی
و کاهش زمان پرداخت غرامت به بیمهگذاران خسارتدیده ازجمله دستاوردهای مهم این سامانه است.
 -2ایجاد زیرساختهای قانونی در سالهای اخیر به منظور تأمین منابع مالی ازجمله:

سازکاری مطمئن در شرایط تغییر اقلیم

قانون رفع موانع تولید (تبصره ذیل ماده ،49سال.)94
جزء اول بند «ب» ماده 32قانون برنامه پنجساله توسعه کشور (تخصیص 100درصد اعتبار).
بند «ث» ماده 33قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (پوشش بیمه اجباری دام).
 -3ارتقاي روشهای بیمهای و تدوین دستورالعملهای مرتبط :تغییرات اساسی و قابلتوجه در روشهای بیمهای در
جهت کاهش مخاطرات اخالقی و انتخاب مناسب با استفاده از نتایج و بررسیهای علمی و تجارب اجرایی سالهای
گذشته ازجمله اجرای طرحهای بیمهای شاخص عملکرد در محصوالت ،بیمه ارزش تولید ،بیمههای فاجعهبار (پایه)
و بیمههای تکمیلی و نیز ورود به عرصه بیمه عوامل تولید و فعالیتهای کشاورزی نظیر ابنیه ،تأسیسات ،ماشینآالت
و ...و تنوع قابلتوجه در گزینههای بیمهای به تفکیک محصوالت و مناطق اجرایی نیز در همین راستا است .طرح بیمه
درآمد نخود دیم در اس��تان کرمانش��اه نیز به صورت آزمایشی در سال 84اجرا شد که با توجه به ضرورت بررسیهای
تکمیلی از فاز اجرایی خارج ش��د و اکنون در دس��ت مطالعه و بررسی قرار دارد .همچنین تحوالت قابلتوجه در بیمه
طیور با الیهبندی ریسک و اجرای بیمه پایه بهمنظور پوشش خطرات با شدت باال (فاجعهبار) نظیر آنفلوآنزای طیور
ضمن کاهش سهم بیمهگذار و افزایش تعهدات بیمهگر ،حذف عوامل خسارتزای قابل کنترل و پیشگیری ،کاهش
میزان کارمزد ارزیابی خسارت ،جلوگیری از انتشار و انتقال بیماری به دلیل کاهش مراجعه حضوری عوامل اجرایی به
واحدهای تولیدی ،کاهش بار مالی دولت و کاهش مخاطرات اخالقی از مهمترین دستاوردهای این تغییر بوده است.
 -4اس��تفاده از تکنولوژی روز دانشبنیان در صنعت بیمه کش��اورزی با همکاری دانش��گاهها و شرکتهای مربوطه:
فراهمش��دن ام��کان پایش واحدهای تولیدی (م��زارع و باغها) از نظر مراحل فنولوژی در طول دوره رش��د و ارزیابی
خسارت بر مبنای تطبیق زمان وقوع عامل خطر ،مرحله رشد گیاه با استفاده از دادههای ثبت شده در سامانه جامع
بیمه کشاورزی (اشاره شده در بند يك) اعم از اطالعات هواشناسی و بازدیدهای میدانی و نهایتاً امکان تجزیه و تحلیل
ریسک و پیشبرد اهداف بیمه کشاورزی به سوی مدیریت ریسک بخش کشاورزی.
عالوهبر اين ،با توجه به بس��ترهای فراهم ش��ده ،درحال حاضر توس��عه بهرهگیری از تکنولوژیه��ای نوین در حوزه
ارزیابی خس��ارتهای وارده نظیر سامانه اطالعات جغرافیایی ،سنجش از دور و پردازش اطالعات مکانی در مدیریت
ریس��ک و پایش عرصههای کش��اورزی بیمهشده در دستور کار قرار دارد و در این رابطه نیز با استفاده از این بستر در
ارزیابی و برآورد خسارتهای وارده ناشی از سیل فروردینماه سال 98و تهیه نقشههای مناطق سیلزده با استفاده از
ماهوارههای راداری و اپتیک ،دستاوردها و تجارب قابلتوجهی وجود دارد.
همچنین اقدامات قبلی انجام شده در این خصوص در صندوق بیمه عبارتند از:
طرح ایجاد سامانه پشتیبان ارزیابی خسارت محصول برنج با استفاده از  RSو  GISدر سال.92بهرهگیری از اطالعات سامانه  GISسازمان دامپزشکی در ارزیابی خسارت طیور در سال.94استفاده از سنجش از دور با استفاده از تصاویر هوایی (.)Aerial Imageryاستفاده از سنجش از دور با استفاده از تصاویر ماهوارهای در کشت برنج. -5مطالع��ات و طرحه��ای تحقیقاتی انجامش��ده :انجام مطالعات وس��یع و کاربردی در زمینه تجارب کش��ورهای
مختلف در س��طوح مختلف درآمدی نظیر آمریکا ،کانادا ،اسپانیا ،مکزیک ،هندوستان ،فیلیپین ،چین و ...در زمینه
ساختارها ،روشها و شیوههای اجرایی در فرآیندهای بیمهای اعم از بیمهگری و ارزیابی خسارت با استفاده از مراکز
دانشگاهی و تحقیقاتی و تهیه و تدوین بیش از 30طرح تحقیقاتی درخصوص استانداردسازی تعیین پتانسیل تولید
و ارزیابی خسارت در محصوالت و موارد مختلف تحتپوشش بیمه منابع منحصر به فرد و ارزشمندی در این رشته
محسوب میشوند.
ازجمله طرحهای شاخص در این زمینه میتوان به طرح پهنهبندی اقلیمی از دیدگاه بیمه کشاورزی در مقابل آسیبهای
خشکسالی ،سرماهای زیانبخش و بارشهای سیلآسا که با همکاری دانشگاه تهران انجام شده است ،اشاره کرد.
 -6اصالحات ساختاری :تغییرات و اصالحات ساختار سازمانی صندوق بیمه در راستای ارتقاي نقش بیمه در مدیریت
ریس��ک بخش کشاورزی مطابق با س��طح انتظارات ،ارتباط بیشتر با مشتریان و افزایش مطلوبیت خدمات بیمهای
(طراحی و اس��تقرار ادارهکل تخصصی پایش و ارزیابی ،مطالعات و محاسبات فنی ،فناوری اطالعات ،توسعه خدمات
بیمهای و نمایندگیها و فروش) و همچنين بررس��یهای تکمیلی و ارائه پیشنهادات نهایی با توجه به ماده 32قانون
افزایش بهرهوری بخش کش��اورزی در راس��تای ایجاد زمینههای الزم برای ورود بخش خصوصی (بیمههای تجاری)
به بیمه کش��اورزی و ایجاد زیرس��اختهای رقابتی در عرصه ارائه خدمات بیمهای جزو اصالحات ساختاري صندوق
بيمه كشاورزي است.
 -7توس��عه بازارهای هدف :ش��امل دس��تیابی به امکانات و ظرفیتهای الزم برای توس��عه پوششهای بیمهای در
زیربخشه��ای مختل��ف بخش کش��اورزی از طریق تعامل بیشتر با اتحادیهها ،تش��کلها و اصن��اف بخش و انعقاد
تفاهمنامههای همکاری در این زمینه.

عملکرد بیمهای صندوق بیمه کشاورزی
قائممق��ام صندوق بيمه كش��اورزي در م��ورد فعالیتهای بیمهای صن��دوق افزود :تمام��ی فعالیتهای بیمهگری
صندوق بیمه کش��اورزی در 11زیربخش دس��تهبندی میش��ود .بر این اس��اس11 ،زیربخش زراع��ت (گندم ،جو،
س��یبزمینی ،آفتابگردان ،چغندرقند ،ذرت ،س��ویا و ،)...باغها (گردو ،انگور ،خرما ،س��یب ،زیتون ،پسته ،بادام و،)...
دام (گاو ،گوس��اله ،اس��ب ،شتر ،زنبورعسل ،کرم ابریشم و ،)...طیور (مرغ ،ش��ترمرغ ،بوقلمون ،بلدرچین و ،)...آبزیان
(خاوی��ار ،ق��زلآال ،میگو و ،)...منابع طبیعی (مرتع ،جنگل ،صنوبر و ،)...تنه درختان (گردو ،پس��ته ،بادام ،پرتقال ،انار
و ،)...تأسیس��ات (تأسیس��ات گلخانه ،مرغداری ،پرورش ماهی و ،)...ابنیه (س��ازه گلخانه ،س��اختمان مرغداری و،)...
ماشینآالت (تراکتور ،کمباین و )...و محصوالت گلخانهای (تمامی محصوالت گلخانه) محورهای بیمهگری صندوق را
تشکیل میدهند.

روند حق بیمه و غرامت پرداختی

روند تغییر حق بیمه تولیدی و غرامت پرداختی

تعداد فعالیتهای بیمهشده توسط صندوق از سال زراعی  95-94الی 99-98
نوع فعالیت

1394-95

1395-96

1396-97

روند تغییرات شاخصهای فوق در نمودارهای زير رسم شده است:

1398-99 1397-98 1397-98

تعداد فعالیت بیمه شده

محصوالت زراعی

42

38

40

45

62

62

محصوالت باغی

41

38

43

43

54

54

دام

12

14

15

15

19

19

طیور

8

9

9

10

12

12

آبزیان

5

7

9

10

14

14

منابع طبیعی

5

2

2

3

7

7

ابنیه

0

2

2

1

4

4

تنه درختان

14

14

20

23

25

25

ماشینآالت

0

0

0

1

2

2

تاسیسات

0

0

1

1

5

5

سازههای گلخانهای

...

...

...

1

1

1

جمع کل

127

124

141

153

205

205

حق بیمه تولیدی صندوق تا سال زارعی  94-93روندی صعودی را سپری کرده و به رقم 1350میلیارد تومان رسیده،
اما پس از این سال ،حق بیمه تولیدی روندی نزولی را تجربه کرده است .شایان ذکر است درحالیکه میزان حق بیمه
بیمهگذار از مجموع حق بیمه تولیدی پیوس��ته افزایشی بوده و در س��ال زراعی  97-96به مبلغ 434میلیارد تومان
رس��یده است ،س��هم حمایتی دولت پس از چندین دوره افزایش و رسیدن به رقم بیش از يكهزار میلیارد تومان در
سال زارعی  ،94-93در روندی کاهشی قرار گرفته و به رقم 572میلیارد تومان رسیده است؛ البته این رقم همچون
سالهای قبل بیش از میزان بیمهگذار بوده و دولت بیش از 50درصد حق بیمه را عهدهدار است .به هر ترتیب ،نوسان
در حق بیمه تولیدی بیشتر متأثر از نوسان سهم دولت بوده است .در شکل زیر ،سهم دولت و بیمهگذار در حق بیمه
تولیدی مشخص شده است.

میزان غرامت صندوق بیمه کشاورزی متناسب با حق بیمه تولیدی تا سال زراعی  94-93روندی صعودی داشته و در
این س��ال يكهزار و 300میلیارد تومان جبران خسارت بیمهگذاران اتفاق افتاده است و در ادامه در روندی نزولی به
رقم 917میلیارد و 500میلیون تومان در سال زراعی  97-96رسیده است .در سال زراعی  98-97این میزان افزایش
یافته و به یکهزار و 118میلیارد و 500میلیون تومان رس��يده اس��ت .در شکل زیر نسبت خسارت (درصد غرامت به
حق بیمه تولیدی) ترسیم شده است.
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محمدابراهيم حس��ننژاد با اش��اره به گذش��ته و روند توسعه بیمه کشاورزی در کش��ور گفت :عملیات اجرایی بیمه
کش��اورزی در س��ال زراعی  64-63با پوش��ش دو محصول پنبه و چغندرقند در سطحی معادل 89هزار هکتار در دو
استان خراسان و مازندران آغاز و بهتدریج به سایر استانها و محصوالت بیشتری تعمیم داده شد .در نخستین سال
اجرای برنامه41 ،درصد از س��طح کش��ت 64هزار هکتاری زراعت چغندرقند در استان خراسان و 48درصد از سطح
کش��ت 129هزار هکتاری زراعت پنبه در اس��تانهای مازندران و گلستان زیر پوشش بیمه قرار گرفت .در سال دوم،
فعالیت بیمه محصوالت کش��اورزی سه اس��تان دیگر برای اجرای آزمایشی طرح بیمه به استانهای اولیه اضافه شد.
سومین سال آغاز بیمه ( )66-65با توسعه پوششها به سطح کشور و اعالم شروع بیمه سویا بهعنوان سومین محصول
استراتژیک همراه بود .در سال چهارم ،با تالش پیوسته و بهرهگیری از نتایج اجرای بیمه در استانها و مناطق کشت،
صندوق بیمه موفق به تعمیم پوش��ش بیمهای محصوالت نامبرده و پوش��ش جدید برای زراعت برنج شد .از آنجا که
هر محصول زراعی عالوهبر خطرات تهدیدکننده عمومی ،در معرض خطرهای خاص خود نیز قرار دارد ،بنابراين طیف
خطرات موضوع پوششهای بیمه با ورود محصوالت جدید گسترش بیشتری یافت.
وی افزود :در پی تکامل تدریجی برنامه بیمه و کس��ب تجربههای اجرایی توس��ط کارشناسان صندوق بیمه در سال
زراعی  68-67که پنجمین سال فعالیت صندوق بیمه بود ،بیش از 370هزار هکتار از اراضی زیر کشت محصوالت یاد
شده و نیز زراعت گندم در دو منطقه زیرپوشش بیمه قرار گرفت.
قائممقام صندوق بيمه كش��اورزي اظهار داشت :در سال پایانی برنامه پنجس��اله اول ،توسعه تعداد قراردادهای بیمه
نسبت به سال اول برنامه 2/4برابر و سطح بیمهشدهها 3/8برابر شد .در این دوره حرکت بیمه بسیار پرشتاب و رشد
تقریباً 280درصدی پوششها بسیار امیدوارکننده بود .ازجمله نکات مهم و درخور توجه در برنامه پنجساله دوم ،تأکید
بر توس��عه فعالیتهای بیمه کش��اورزی در قانون برنامه دوم بود که دولت را ملزم به بیمهکردن حداقل 50درصد از
محصوالت زراعی ،دامی و شیالتی و 10درصد سرمایهگذاری در طرحهای جنگلکاری ،مرتعداری و آبخیزداری کرد.
حسننژاد ادامه داد :از سال زراعی  ،74-73برنامه پنجساله دوم بیمه محصوالت کشاورزی آغاز شد .در طول این برنامه
ش محصول زراعی و سه محصول دامی و طیور ،به 18محصول استراتژیک زراعی و
تعداد موارد زیرپوشش بیمه از ش 
باغی و مجموعهای از 10نوع فعالیت در زیربخشهای دام ،طیور و آبزیان و س��همورد در عرصه منابع طبیعی افزایش
یافت .در طول این برنامه ،شاهد گسترش سریع فعالیتهای بیمهای در عرصههای مختلف دام و طیور و آبزیان بودهایم.
وی گفت :سومین برنامه پنجساله بیمه کشاورزی از دوره زراعی  79-78با پوشش سراسری محصوالت راهبردی آغاز
ش��د .بند «ج» ماده 181قانون برنامه پنجس��اله سوم تکالیف دولت را در سالهای برنامه به روشنی مشخص کرد؛ به
منظور افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه ،دولت مجاز است شرایط الزم را به
نحوی فراهم کند که در دوران برنامه پنجساله سوم ،حداقل 50درصد محصوالت کشاورزی ،دامداری ،شیالت ،ابنیه
عمومی و تأسیس��ات شهری و روس��تایی و ...تحتپوشش بیمه قرار گیرند .در اجرای این قانون ،صندوق بیمه برنامه
پنجس��اله بیمه کش��اورزی را در چهار زیربخش زراعت ،باغبانی ،دام و منابع طبیعی تنظیم كرد ،بهطوریکه در سال
چهارم برنامه (27 ،)82-81محصول راهبردی زراعی و باغی17 ،محصول و فعالیت در زمینه انواع دام ،طیور و آبزیان
ج فعالیت در عرصه منابع طبیعی زیرپوشش بیمه قرار گرفتند.
و پن 
حسننژاد تصریح کرد :همچنین با عنایت به متن قانون و با توجه به این واقعیت که خطرات فقط محصول را تهدید
نمیکند ،بلکه س��رمایهگذاریها در زمینه منابع ،ابزار و تأسیس��ات تولید نیز در معرض حوادث غیرمترقبه قهری و
طبیعی قرار دارند ،صندوق بیمه برنامه مطالعاتی و اجرایی در این بخش را نیز تهیه کرد.
وی افزود :رشد و گستردگی چشمگیر فعالیتهای صندوق بیمه طی پنجسال برنامه سوم ،مرهون تغییرات و تحوالتی
بوده است که در شیوههای اجرایی ،اصالح ساختار سازمانی ،سیستمهای مالی و ذخیرهسازی درجهت تقویت پایههای
مالی و اعتباری صندوق و ...ایجاد ش��د .صندوق بیمه طی دوران فعالیت خود همواره از پویایی تش��کیالتی به منظور
تواناسازی سازمان در پیشبرد اهداف خود و تأمین نیازها و انتظارات جدید برخوردار بوده و در برهههای زمانی مختلف،
تغییرات کلی و جزئی در ساختار تشکیالتی آن پدید آمده است .در همین راستا به دلیل توسعه فعالیتها ،بهویژه در
دوران برنامه س��وم و در نخس��تین گامهای حرکت به سمت توسعه پایدار و ارتقای کیفی امور ،تغییر و تحول اساسی
در تشکیالت صندوق بیمه احساس شد .این مهم براساس اختیارات تفویضی مجمع عمومی صندوق در جلسه مورخ
 ،81/11/17ساختار سازمانی جدید صندوق بیمه به تصویب هیئتمدیره بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی
رسید که از مهمترین تحوالت صندوق در زمینه اجرایی تلقی میشود.
قائممقام صندوق بيمه كشاورزي گفت :گسترش و توسعه چشمگیر طیف فعالیتهای صندوق بیمه طی دوران برنامه
چهارم و پنجم توسعه در زمینه افزایش سطوح زیرپوشش بیمه برگرفته از تحوالتی بوده است که در شیوههای اجرایی
امور بیمهگری و تنوع خدمات ارائه شد (تصویب اصالح ماده واحده قانون بیمه کشاورزی مورخ سال 87مبنیبر مجوز
ورود به عرصهها و فعالیتهای جدید بیمهای در بخش کش��اورزی) .بهطور کلی عواملی نظیر استفاده از شبکه بانک
کشاورزی در امور اجرایی بیمه کشاورزی ،توسعه بیمه خشکسالی و خطرات فاجعهبار در محصوالت راهبردی ،جلب
همکاری بیش از پیش س��ازمانها و ارگانهای وابسته در بخش کشاورزی از طریق امضاي تفاهمنامههای همکاری،
بهرهگیری از فناوریهای نوین و استفاده از بخش خصوصی (نمایندگیهای خدمات بیمه کشاورزی در سراسر کشور)
را میتوان بهعنوان عوامل موثر در توسعه سطوح بیمهای در دوران برنامه چهارم و پنجم توسعه تلقی کرد.

بيمـهكشـاورزي
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همچنان که مالحظه میشود ،تعداد بیمهنامههای صادره از سوی صندوق بیمه کشاورزی بعد از افزایش طی سالهای
اولیه و بالغ شدن به حدود دومیلیون بیمهنامه در سال زارعی  ،1391-1390در یک روند نزولی قرار گرفته و از سال
زراعی  97-96مجددا ً شروع به افزایش كرده و در سال زراعی  99-98به 1513هزار فقره رسیده است.

روند تغییر نسبت خسارت

درخصوص شاخص نسبت خسارت باید توجه داشت این شاخص از نسبتهای مهم در بحث بیمهگری بوده و بیانگر
آن اس��ت که چه س��همی از حق بیمه تولیدی به پرداخت غرامت تخصیص یافته است .چنانچه این نسبت نزدیک یا
بیش از  100باشد ،به معنای آن است که نرخهای بیمهای فنی نيست .همانگونه که مالحظه میشود ،مقدار نسبت
خسارت در سالهای اخیر کاهش یافته است.

روند تغییر سهم دولت و بیمه گذار در حق بیمه تولیدی

روند میزان بیمه شده

همانطور که مالحظه میشود ،محصوالت بیمه شده از 127مورد طی این سالها به 205محصول افزایش پیدا کرده
اس��ت .ش��ایان ذکر است تعداد گزینههای بیمهای برحسب مناطق اجرا و نوع محصول در روشهای مختلف بیمهای
بالغبر 100هزار گزینه بیمهای است.
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