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 بررسي عملكرد

 بيمه محصوالت كشاورزي در ايران
 

 

 

 
 

 

 دهكيچ

وجب گر، مو تأثیر آن در اتخاذ سیاست تثبیت حق بیمه و تعهدات بیمهمشکالت مالی چندساله اخیر 

همچنین افزایش  کاهش مطلوبیت بیمه شده و روند تداوم و توسعه بیمه کشاورزی را کند کرده است.

های صندوق بیمه به بانک کشاورزی و مشکالت بانک مزبور در ادامه این وضعیت و همچنین بدهی

ی مالی مرتبط با افزایش بدهی و استقراض هانهیهزی ناشی از بار امهیبدمات افزایش قیمت تمام شده خ

گذاری، تأمین شرایط الزم برای تحقق از بانک کشاورزی با توجه به نقش بیمه در ایجاد امنیت سرمایه

رو تالش دارد گزارش پیش رونیازااست.  کردهضروری را های قانونی بیمه کشاورزی اهداف و مأموریت

اذ های اتخهای اخیر و بررسی سیاستتا با بررسی عملکرد صندوق بیمه محصوالت کشاورزی طی سال

 را ارائه نماید.هایی و نقاط ضعف و قوت موجود، پیشنهادشده 

 

 مقدمه

 دکنیمتولیدات کشاورزی را تهدید  مختلف در کشور، مستمرا و مخاطرات زا رویدادهای طبیعی خسارت

. وسعت طیف وقوع در بخش کشاورزی است گذاریهیسرماعوامل بازدارنده  نیمهمتراز  هااین پدیده

کشور اول بالخیز دنیا  11ما جزء  کشور عوامل یاد شده در کشور چنان است که براساس گزارش فائو،

 عنوان یکهای بانک کشاورزی است که بهمجموعهرصندوق بیمه کشاورزی یکی از زی .دشویممحسوب 

 کند.بازوی مهم در حمایت از بخش کشاورزی در مقابل مخاطرات طبیعی عمل می

، صندوق بیمه کشاورزی با هدف 1662در اجرای قانون بیمه محصوالت کشاورزی مصوب سال 

بیعی و حوادث قهری، آفات های ناشی از سوانح طانجام بیمه انواع محصوالت کشاورزی در مقابل خسارت

ای برای نیل به اهداف و ی، امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینهانهیقرنطو امراض نباتی عمومی و 

 .شدتأسیس  1666ی بخش کشاورزی به موجب اساسنامه قانونی مصوب سال هااستیس

های خود را با بیمه دو محصول راهبردی گندم و پنبه از همان سال صندوق بیمه کشاورزی برنامه

سال فعالیت و افزایش تکالیف قانونی از جمله قانون الحاق یک تبصره  61آغاز نمود و در طول نزدیک به 

و  1684ال ( مصوب سکروزهبه ماده واحده قانون بیمه کشاورزی موضوع بیمه اجباری طیور )جوجه ی

ای )عوامل بر افزودن سایر موارد بیمهمبنی 1681قانون اصالح قانون بیمه محصوالت کشاورزی مصوب 

بر محصوالت کشاورزی و دامی( و سایر تکالیف قانونی خود از تولید( مورد نیاز بخش کشاورزی )عالوه
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ون برنامه پنجم توسعه کشور ( قان146ماده )« ط»قانون برنامه چهارم توسعه و بند « 18»جمله تبصره 

درصد تولیدات و عوامل تولید بخش کشاورزی و با استناد به  11بر تحت پوشش قرار دادن حداقل مبنی

( اساسنامه قانونی موضوع تأمین مالی دولت محترم در قالب حق بیمه سهم دولت و 66( و )62مواد )

های گسترده بیمه کشاورزی و جبران ایجاد پوششای را در توسعه و های بلند و ارزندهمازاد خسارت، گام

 گذاران برداشته است.خسارت بیمه

 

 يشاورزكمختلف از بخش  يهاتيلزوم حما

و حمایت  از طریق پرداخت یارانه از تولید های مهم اقتصادی در همه کشورها، حمایتیکی از سیاست

اقتصادی دارای ابعاد گوناگون سیاسی  جنبهبر عالوه هااین حمایت است؛کننده تولیدکننده یا مصرفاز 

ها و با پیچیدگیها حمایتکاهش، حذف و یا تغییر روند  دربارهو اجتماعی است. بنابراین سیاستگذاری 

 فانحراهای حمایتی باعث که سیاست ندبرخی اقتصاددانان بر این باور اگرچه .هایی مواجه استدشواری

ها و کاهش رفاه اجتماعی در های بازار، هزینه تولید و همچنین منجر به تخصیص نامطلوب نهادهقیمت

ه ب ،یافته و درحال توسعهاعم از توسعه ،تمام کشورهای جهان د، اما با این حال، تقریبا شوبلندمدت می

ه ی در مقایسش کشاورزبخ. آوردندهای مختلف از تولیدات صنعتی و کشاورزی حمایت به عمل میشیوه

عث با این موضوع .های بیشتری برخوردار استپذیریدالیل مختلف از آسیببا بخش صنعت، بنا به

کار  خود به یکشورهاهای حمایتی برای استمرار تولید در ای از سیاستمختلف بسته یکشورهاشود می

ورهای ، بخش کشاورزی در کشیافتهتوسعه یکشورهااین در شرایطی است که در مقایسه با  .گیرند

 ،مللالعلت برخورداری از قدرت رقابت بالنسبه کمتر از عرصه تجارت بیندرحال توسعه نظیر ایران به

 هاییافته بسته بسیار متنوعی از سیاستتوسعه یکشورهادر حالی که  .دارد نیاز به حمایت بیشتری

گیرند، ابزارهای های خود از بخش کشاورزی به کار میوری هر چه بیشتر حمایتحمایتی را برای بهره

جمله کشور ایران بسیار محدود و اغلب تنها شامل فاده در کشورهای در حال توسعه ازحمایتی مورد است

ارت ، پرداخت خسآالتنیماشهای مورد استفاده نظیر کود، سم، بذر و دهپرداخت یارانه غیرمستقیم به نها

به تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی، پرداخت بخشی از حق بیمه محصوالت کشاورزان و خرید 

 ،توسعه یافته یکشورهاهای حمایتی از سوی دیگر در سیاست .تضمینی برخی محصوالت اساسی است

عمال ا یاگونهبه استیساین  .گیردکننده مبنا قرار میمصرف یجابه دکنندهیتولپرداخت یارانه به 

ته نایافتوسعه یکشورهامند خواهد شد. در حالی که در کننده نیز از آن بهرهشود که در نهایت مصرفمی

 .شودعمل می استیسعکس این  یاگونهبه
 

 



 

 ___________________________________________________________  

 

 

3 

 هايپذيري اعالم شده بر حسب زيربخشهاي بيمه. ظرفيت1جدول 

 مختلف نسبت به كل ظرفيت

 نوع فعاليت
پذيري ظرفيت بيمه

 )درصد(

تعداد محصول يا 

 فعاليت بيمه شده

 تعداد

 ايهاي بيمهگزينه

 416 46 81 زراعت

 644 16* 81 باغبانی

 118 11 11 دامپروری

 11 14 111 پرورش طیور

 11 1 11 پرورش آبزیان

 16 11 11 منابع طبیعی

 869 151 ــــ جمــع

 .یشاورزکمه محصوالت یب مأخذ:

 اقدام شده است. 1681که برابر تکالیف قانون مصوب سال  است« تنه درختان»مورد مربوط به بیمه  11* 

 

 )میلیارد ریال(  1181-1181. عملكرد بيمه كشاورزي به تفكيک زيربخش سال زراعي 2جدول 

 مورد بيمه
 سطح برنامه

 گذارتعداد بيمه

 )هزار نفر(

بيمه ميزان 

 شده

درصد تحقق 

نسبت به 

 برنامه

بيمه حق

دريافتي سهم 

 توليدكننده

غرامت 

 پرداختي

1181 1182 1181 1182 1181 1182 1181 1182 1181 1182 1181 1182 

زراعت )میلیون 

 هکتار(
8/1 8/1 1148 811 8/1 4 18 61 886 611 6116 1111 

 6811 2114 111 111 11 118 416 111 161 618 416 416 هزار هکتار(باغ )

میلیون واحد دام )

 دامی(
21 21 118 181 16 1/11 61 14 616 266 111 

2811 

 2142 422 411 111 121 188 811 6/41 16 111 111 طیور )میلیون قطعه(

آبزیان )میلیون 

 مترمربع(
11 11 1 2/1 14 66 164 114 1 6 62 11 

 منابع طبیعی

 )میلیون هکتار(
4/6 4/6 4 6/1 6 6/2 88 68 4 2 8 1/2 

 9126 2115 2165 - ــ - ــ *1551 2112  ــ جمــع

بيش 

از 

11111 

 .یشاورزکمه محصوالت یصندوق بمأخذ: 

ناشی از سرمای شدید و گسترده بهاره و سیل و طوفان در برخی مناطق و کاهش تعداد  عمدتا  1612-1611* افزایش خسارت در سال زراعی 

 باشد.گر میها و تعرفه مرتبط با تأخیر در تصویب اعتبار و همچنین تثبیت تعهدات بیمهگذاران ناشی از تأخیر در ابالغ برنامهبیمه

 

لب اعتبارات مصوب در قوانین های دولت در قادلیل نامتناسب بودن کمکهای اخیر بهدر سال

بودجه کشور و یا سایر مصوبات دولت با عملکرد صندوق بیمه از یکسو و لزوم اجرای تکالیف قانونی در 

( قانون برنامه پنجم 146ماده )« ط»ویژه تکلیف بند های بخش کشاورزی بهتحقق اهداف و سیاست

ر سه ساله اخیر، صندوق بیمه کشاورزی توسعه و بعضا  کاهش و عدم تخصیص اعتبارات تصویب شده د
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 11ر تصویر وضع مالی صندوق بیمه در یرا در وضعیت بسیار بغرنج و مشکلی قرار داده است. جدول ز

 دهد.ساله اخیر را نشان می

 

 )میلیارد ریال( ساله اخير 11. وضعيت اعتبارات مصوب، تخصيص يافته و غرامت پرداختي در 1جدول 

 اعتبار مصوب سال
مبلغ تخصيص 

 يافته

بيمه دريافتي حق

 گذارسهم بيمه
 غرامت پرداختي

مانده بدهي به 

 بانک كشاورزي

1686 626 614 1/618 1.111 1.661 

1684 1.111 1.166 616 2.121 2.111 

1681 1.111 1.111 812 2.111 1.661 

1686 2.111 2.181 812 4.211 6.121 

1681 4.611 4.616 1.124 6.844 1.162 

1688 1.112 1.111 1.411 1.462 1.811 

1681 6.111 1.118 1.812 1.161 6.416 

1611 6.186 1.211 2.161 11.141 14.416 

1611 8.111 111 2.146 8.661 24.681 

 66111بیش از  11111بیش از  *1121 ــــ 1.111 1612

 .همان مأخذ:

میلیارد ریال غرامت پرداخت شده  1.116مبلغ  21/11/1612تا تاریخ  باشد.می 16/11/1612تاریخ تا  1612گذار سال بیمه دریافتی سهم بیمه* حق

 است.
 

حال حاضر  شکل گرفته است که در 1681ال بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی از س

 .کاهش توان اعطای تسهیالت در بانک کشاورزی شده است باعث، هامجموعهبر زمینگیر شدن این عالوه

 

 مأموريت و تكاليف قانوني

مه انواع محصوالت یانجام ب منظوربه :اصالح قانون بيمه محصوالت كشاورزي ماده واحده قانونـ 

اشی ن یهاخسارتابریشم و انواع آبزیان پرورشی در قبال  کرم دام، طیور، زنبورعسل، ، درختان،یشاورزک

، زلزله، سیل یخشکسال از سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ، طوفان، بادهای گرم موسمی،

 مراضو ا یانهیو قرنطنباتی عمومی  و امراض، صاعقه، آفات یسوزآتش زلزله، سیل، سرمازدگی یخبندان،

سات یو تأس یشاورزکآب  یهاچاهسات، قنوات، یه، تأسین ابنیهمچنو  یانهیقرنطو  یعموم یوانیر حیواگ

ال ( در قبیشاورزک، ابزار و ادوات آالتنیماشد )یو عوامل تول یشاورزکه خدمات یلکو  هاتیفعال، یاریآب

 .یشاورزکبخش  یهااستیسل به اهداف و ین یبرا یالهیوس عنوانبهر یپذمهیحوادث ب

 مادر گوشتی و ،اجداد ،از الینور اعم ینندگان طکدیتول هیکل قانون الحاقي بيمه اجباري طيور:ـ 

از سوانح  یناش یهاخسارتد در مقابل یتول یروزه خود را در مبادیک یهاجوجه موظفندتخمگذار 
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ن قانون )حذف یه در اکور کمذ یانهیقرنطو  یو عموم یوانیر حی، امراض واگی، حوادث قهریعیطب

صوالت مه محیصندوق ب. ندیمه نمایب گرددیمشور اعالم ک کیه توسط سازمان دامپزشکآلوده(  یهاکانون

 ور را نخواهد داشت.کمذ یاز واحدها یکچ یه یحق رد تقاضا یشاورزک

ز ا گذارانمهیبمه، یاز حق ب یقسمت یشنهاد مجمع عمومیبه پ :ياساسنامه قانون (12)تبصره ماده ـ 

اساسنامه  (21)در تبصره ماده  :توضیح)حه بودجه منظور خواهد شد ین و همه ساله در الیق دولت تأمیطر

 .(جدید نیز تکرار شده

ش از موارد یشدت حوادث موجب خسارت ب یه در هر سال مالک یدر صورت :ياساسنامه قانون (11)ماده ـ 

آن به  یرسکمه گردد و صندوق قادر به پرداخت غرامت آن نباشد یرپوشش بیات زیعمل یبرا شدهینیبشیپ

 باشدیمار دولت یه در اختکف بودجه یاز محل اعتبار رد رانیوز ئتیهب یپس از تصو یشنهاد مجمع عمومیپ

 .(اساسنامه جدید نیز تکرار شده (62)اینکه در ماده  توضیح)قابل پرداخت خواهد بود 

دات یلمه تویگسترش پوشش ب: شوركساله پنجم توسعه قانون برنامه پنج (111)ماده  «ط»بند ـ 

 ان برنامهیدات تا پای( تول%11زان حداقل پنجاه درصد )ید به میو عوامل تول یشاورزکبخش 

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است؛ در قالب : يوربهرهافزايش قانون  (12)ماده  «ب»بند ـ 

در جهت رونق بازار بیمه و توسعه بیمه اتکایی کشاورزی  ،مصوب در اختیار یهاارانهیسنواتی و  یهابودجه

 یردولتیغن گرادر صنعت بیمه، نسبت به پرداخت یارانه حق بیمه به بیمه یردولتیغنقش بخش  شیو افزا

 ، اقدام نماید.کنندیمید این وزارتخانه عمل أیمورد ت یامهیبکه در راستای اجرای الگوهای 

کاهش  منظوربهوزارت جهاد کشاورزی مکلف است : يوربهرهافزايش قانون  (12)ماده  «ج»بند ـ 

 دکنندگانیتولنوسانات درآمد  تیو تثبمشترک انسان و دام  یهایماریبآثار زیانبار مخاطرات و 

تمام خطر اجباری اقدام  یهامهیبشده، نسبت به برقراری  یگذارهدفدامی و سایر محصوالت  محصوالت

 نماید.

( قانون تشکیل سازمان 12دولت مکلف است از محل ماده ): رفع موانع توليدقانون  (18)ماده ـ 

( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 11و ماده ) 61/2/1681مدیریت بحران کشور مصوب 

کمک بالعوض، یارانه حق بیمه محصوالت  صورتبهو اصالحات بعدی آن اعتبارات الزم را  21/11/1681

ترکیبی در همه زیر  صورتبهود و کارمزد تسهیالت، وجوه اداره شده یا س التفاوتمابهکشاورزی و دامی، 

اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی  مؤسساتو  هابانکمستقیم یا از طریق  طوربهکشاورزی  یهابخش

موضوع حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی مندرج در ماده  یهاصندوقجمهوری اسالمی ایران و 

 کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد، پرداخت، هزینه و مصرف نماید. یوربهرهزایش ( قانون اف11)

 گذارانمهیبمتناسب با سهم پرداختی  خود را( سهم %111صددرصد )دولت مکلف است  ـ تبصره

و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق بیمه  ینیبشیپکشاورزی در سال قبل، در بودجه سنواتی 
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 کشاورزی منظور کند.

انه یسال شیافزا بر مبنی: 25/11/1191( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 11ماده )ـ 

 .بالعوض یهاکمکسهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه نسبت به 

 

 ايجاد شده در چند ساله اخيرايجاد شده در چند ساله اخير  ييهاهاتتييظرفظرفاهم اهم 

و ( %111) وریط ،(%81) یباغ ، محصوالت(%81) یزراع پذیری: محصوالتاعالم ظرفیت بیمه .1

 (.%11) یعیان و منابع طبیدام، آبز بخش زیر هایفعالیتمحصوالت 

 کارگیریبهشرکت با  641خدمات بیمه کشاورزی ) هایشرکتساماندهی شبکه کارگزاران در قالب  .2

 .(کشاورزی هایرشته التحصیالنفارغاز  نفر 1111حدود 

ی در تخصص هایتشکلبخش کشاورزی با اولویت  صنفی وتولیدی  هایظرفیت کلیه از گیریبهره .1

طبیعی، سازمان دامپزشکی، سازمان  منابع وامور کارگزاری از قبیل سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

 .همکاری( تفاهمنامهفقره  21)امور عشایر، سازمان تعاون روستایی و...... 

 .ایبیمهو فنی مهندسی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه سطوح  ایمشاورهخدمات  هایشرکتاستفاده از  .1

شرکت بیمه  14همکاری با  تفاهمنامه ی)امضابیمه تجاری  هایشرکتحضور  منظوربهکوشش  .5

نی موریت قانوأم و ایبیمه هایفعالیت...( در راستای توسعه تجاری مانند آسیا، نوین، کارآفرین، البرز و

 .از قبیل بیمه عوامل تولید

بیمه به عرصه بیمه کشاورزی با  یهاشرکتورود برای اطالعات الزم  الزم به توضیح است که

دلیل شدت و تواتر ریسک در بخش کشاورزی تاکنون ار داده شده ولی بهدر اختیار قر تعامالت متعدد

 نتایج ملموس نداشته است.

بیمه کشاورزی  عملیات در GPSهوایی و  هایعکسنوین مانند سنجش از دور،  هایفناوری کارگیریبه .6

پروژه مشترک ارزیابی خسارت مزارع برنج با سامانه  ازجمله)زمینه مطالعاتی در این  هایپروژه اجرای و

، اجرای آبخیزداری وپژوهشکده حفاظت خاک  با مازندران وگیالن  هایاستان( در GISاطالعات جغرافیایی )

 .(خوزستان وهمدان  هایاستانارزیابی خسارت در  منظوربهپروژه عکسبرداری هوایی 

به بعد با  1688از سال  محصولی وبخش موضوعی  دو تحقیقاتی در هایپروژهقابل مالحظه روند توسعه  .5

مرکز  12طرح مطالعاتی با همکاری  28انجام )از مراکز تحقیقات تخصصی بخش کشاورزی  برداریبهره

 و خسارت به تفکیک عوامل مدیریتی ارزیابی وبرآورد پتانسیل عملکرد  استانداردسازیتحقیقاتی با هدف 

 .محصوالت تحت پوشش از جمله چغندرقند، پنبه، کلزا، گندم آبی، برنج، پسته، سیب، ...(طبیعی در ـ  قهری

 افزایش وتسریع در روند اجرایی  منظوربهروند عملیات اجرایی بیمه کشاورزی  اصالح وبازنگری  .9

 .گذارانرضایتمندی بیمه
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تضمین ) مناطقتولیدی  هایشاخصحمایت از  منظوربه ایمنطقه وبیمه گروهی  هایروشتوسعه   .8

آتی  هایبرنامه الزم به ذکر است که( گیالن ومازندران و بوشهر  هایاستانو چای در  گندم وبرنج تولید 

 تضمینی عبارتنداز: هایبیمه

 ،بیمه تضمین تولید محصول برنج از استان مازندران به استان گیالن اجرا یریپذمیتعم -

ــول حبوبات و   - ــمین تولید محص ــازفراهمتهیه طرح بیمه تض  اجرا منظوربهالزم  یهانهیزم یس

 ،آزمایشی آن

در محصوالت گندم آبی و دیم در سطح کشور      یامنطقه صورت بهتهیه طرح بیمه تضمین تولید   -

 ،روز نمودن طرح مزبوربه منظوربهو اقدامات الزم 

 .مراتع کشورتهیه طرح بیمه تضمین تولید  -

یشتر بهتر و ب رسانیخدمات منظوربهاز سامانه الکترونیکی بیمه کشاورزی در بستر وب  برداریبهره .11

 هایسرویسهوشمند و برقراری  هاینظارتو همچنین ارتقا، توسعه، اعمال  گذارانبیمهبا سرعت باالتر به 

 آنالین. گیریگزارشمختلف 

 سترب درایجاد شده  هایظرفیتبا استفاده از  رسانیاطالع وی آموزش هایفعالیتتوسعه قابل توجه  .11

 .(1611دوره در سال  2411 قالب در روز نفر 86111آموزش بیش از )شبکه ترویج 

 الکترونیکی. صورتبهبرقراری سیستم دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت  .12

 ورمنظبهمناطق مختلف کشور از نظر احتمال وقوع خطر با توجه به مطالعات انجام شده  بندیپهنه .11

 .ایبیمهکاربرد در محاسبات فنی 

تعیین پتانسیل تولید و ارزیابی خسارت به تفکیک عوامل قهری و مدیریتی  هایدستورالعملتدوین  .11

از استانداردهای تعیین شده در نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده توسط محققان و  برداریبهرهبا 

 مراکز تحقیقات تخصصی.

 یتمندیرضای و افزایش یتسریع در روند اجرا منظورهخالصه برخی از اقدامات انجام شده ب

 :گذارانمهیب

 ،(سابکا)و تولید سامانه بیمه الکترونیکی کشاورزی ایران  یطراح مطالعه، -

 ،از طریق پرتال بیمه کشاورزی ایران گذارانمهیبو ارتباط غیرحضوری  یرساناطالعایجاد سیستم  -

 ،با مدیریت صندوق بیمه کشاورزی گذارانمهیبایجاد میز امداد برای تسهیل ارتباط  -

  یهادستگاه با نصب   هامهیبی نمودن نظام دریافت الکترونیکی وجوه حق یو اجرا هاروشبررسی   -

 ،بیمه کشاورزی یهایندگینماپایانه فروش در 

ــاببه طراحی و اجرای نظام الکترونیکی پرداخت غرامت و واریز متمرکز وجوه     -   گذاران مه یب حسـ

 ،دیدهخسارت
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شش   - و تفکیک عوامل مدیریتی   یامهیببهبود عملیات  منظوربهبازنگری در عوامل خطر تحت پو

 ،از عوامل خطر طبیعی

 ،مطالعه و طراحی و اجرای نظام استاندارد خسارت در برخی محصوالت باغی و زراعی -

 ،خطرکم گذارانمهیبتخفیف در حق بیمه،  یهاروشاجرایی نمودن  -

 ،پرخطر گذارانمهیبارزیابی و پرداخت غرامت برای  یهاروش در دنظریتجد -

 ،ی بیمه کشاورزییفرآیندهای اجرا یزمانبند -

 ،کارگزاران بخش خصوصی یریکارگبهتشخیص صالحیت و انتخاب و  یهاروشبازنگری در  -

ــرکت  یبند رتبه طراحی و اجرای روش ارزیابی عملکرد و   - ــاورزی و       یها شـ خدمات بیمه کشـ

 ،کارگزاران بخش خصوصی

 ،هایکارگزارکارسنجی برای بهبود نظام پرداخت کارمزد  یهاشاخصبازبینی  -

ــازی   نظام نظارت بر عملیات بیمهبازنگری  - ــعه و توانمندس ــارت از طریق توس گری و ارزیابی خس

 ،(ناظرین مقیم)شبکه نظارت 

سال به جهت توسعه بیمه و حمایت از     برحسب حداقل گزینه بیمه برای باغات جوان  ینیبشیپ -

 ،تازه احداث شده یهاباغ

و   یسازساده منظوربه وهواآبروش شاخص   یریکارگبهاجرای برآورد خسارت مراتع تحت پوشش با    -

 ،مربوط به عملیات برآورد خسارت و افزایش سرعت عمل در پرداخت غرامت یهانهیهزکاهش 

ــرعت عملیات  - در زمان انعقاد قرارداد برای برخی از   یامهیبطراحی بیمه گروهی برای افزایش س

 ،محصوالت باغی

 سرعت عملیات ارزیابی خسارت برای برخی از محصوالت باغی.طراحی ارزیابی گروهی برای افزایش  -

 

 در ايران و مقايسه آن با دنيابيمه كشاورزي  توسعه وهاي مالي در تداوم محدوديت

  .دهندیمرا انجام  یشــاورزکمه یب یجهان به نوعشــور ک 111ش از یب یجهان کگزارش بان براســاس

  یشــاورزکمه یب یهاطرحتا  کندیم کمک هادولت یارانه از ســویشــورها پرداخت کثر کن در ایهمچن

 رش باشد.یقابل تحمل و پذ یشاورزان خ رد و فاقد توان مالک یبرا

 (2111، يجهان کبراساس گزارش بان)ا يدر دن يشاورزكمه يارانه بيش يروند افزا

دالر در  اردیلیم 1/1به  1181ون دالر در سال یلیم 1/46 از یشاورزکمه یارانه حق بیزان یا میکدر آمر

 ده است.یرس 2111سال 

ون دالر در یلیم 111به  2111ون دالر در سال یلیم یکاز  یشاورزکمه یارانه بیزان یل میدر برز

 افته است.یش یافزا 2111سال 
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 یزکدرصد دولت مر 61)درصد  61درصد به  11از  یمه محصوالت زراعیارانه حق بیزان ین میدر چ

ه مه بیارانه حق بی، یدمیاپ یهایماریببا  یبرنامه مبارزه همگان یو برا (یاستان یهادولتدرصد  21و 

 .افته استیش یدرصد افزا 81

 ، هاهویمو گندم، جو، برنج،  شودیماجرا  یمه اجباریب صورتبهمه محصوالت یر بیدر ژاپن طرح فراگ

ز اضافه شده است و ا جیتدربهن طرح یدولت به ا کمکزان ی. مردیگیم رپوششیزشم را یرم ابرکو  هادام

مه یهرچه نرخ حق ب)ده است. یرس 1181ن در سال ی اردیلیم 118به  1161ن در سال یارد یلیم 44

ر به ، منجیدیلک یشورهاکدر  یشاورزکمه یارانه حق بیش یافزا (ارانه باالتر استیباالتر باشد درصد 

، 4در جدول  ه و ... شده است.کیره، ترکن، یل، چیبرزشورها از جمله کاز  یاریمه در بسیش جذب بیافزا

مقایسه تطبیقی نشان داده شده  صورتبهعملکرد بیمه کشاورزی برخی از کشورها،  یهاشاخصبرخی از 

 است.

 

 2111عملكرد بيمه كشاورزي )زراعي و باغي( سال  يهاشاخصمقايسه تطبيقي برخي از  .1جدول 

 )گزارش بانک جهاني(

 كشور

سطح بيمه 

 شده 

)ميليون 

 هكتار(

 درصد بيمه شده 

)نسبت به كل 

 ظرفيت(

درصد 

 بيمه بردارانبهره

 شده

تعداد 

محصول 

 بيمه شده

درصد 

يارانه 

 دولت

نسبت 

خسارت 

 *)درصد(

 111 61 < 111 86 11 111 آمریکا

 186 11 41 ــ 11 11 کانادا

 81 41 81 11 11 1/1 مکزیک

 214 66 46 21 26 1/6 اسپانیا

 184 11 ــ 21 11 6/2 ژاپن

 11 61 ــ 11 11 6/11 چین

 666 61 61 21 16 68 هندوستان

 81 11 ــ 1 6 61/1 ترکیه

 .همان مأخذ:

 .محاسبه شده است گذارمهیبخسارت براساس غرامت پرداختی تقسیم بر حق بیمه دریافتی از  یهانسبت* 

 

الزم به ذکر است ضریب نفوذ بیمه کشاورزی )میزان حق بیمه کل تقسیم بر تولید ناخالص داخلی 

، در استرالیا درصد 18/1بوده که این رقم در اروپا  درصد 81/1برابر  1612بخش کشاورزی( در سال 

 است. درصد 111/1فریقا آ و در درصد 61/1مریکای التین آکشورهای  در ،درصد 68/1

اساسنامه قانونی صندوق بیمه  (66)و  (62)محترم در قالب مواد  یهادولتمالی  یهاتیحما

پرداخت مازاد خسارت »و  «حق بیمه سهم دولت» عنوانبهبخشی از حق بیمه  نیتأمکشاورزی از طریق 

قوانین بودجه سنواتی یا از طریق  یهافیرداز محل اعتبارات بودجه عمومی هر ساله در  «بر حق بیمه
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قانون برنامه پنجم  (224)ماده  «ش» بند) رمترقبهیغبات دولت از محل اعتبارات مقابله با حوادث مصو

 .گرددیم نیتأمتوسعه( 

مه انه صندوق بییسال یهابرنامهاعتبارات مورد نیاز اجرای  ینیبشیپلکن در پنج ساله اخیر عدم 

 (66)ماده ) یپرداختاعتبارات مرتبط با مازاد خسارت  نیو همچناساسنامه(  (62)در قوانین بودجه )ماده 

 صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی شده است. یهایبدهاساسنامه(، منتج به افزایش 

و تولیدکنندگان عرصه  کشاورزان اقتصادی و اجتماعی مناطق، طیشرااین امر در حالی است که 

ناشی از حوادث قهری و طبیعی )با توجه به شرایط  یهاخسارتدر زمان بعد از وقوع  ژهیوبهکشاورزی 

باید که  ایستاپیدمیک دام و طیور به گونه یهایماریبو  نادری نیستند( یهادهیپداقلیمی کشورمان که 

 پرداخت گردد. هانامهمربوط، بالفاصله ارزیابی و برابر تعهدات مندرج در بیمه یهاغرامت

، گذارانمهیبرفاه و حقوق  نیتأمو تخصیص اعتبارات الزم و در جهت  نیتأمعدم  طیشرالذا در 

مالی  یهاتیمحدوداخیر علیرغم  یهاسالکه بانک مزبور در شده کشاورزی حادث  استقراض از بانک

ی خود نقدینگ یهاتیمحدودمرتبط با ایفای تعهدات قانونی برای اعطای تسهیالت به بخش کشاورزی و 

ب در قال ذیلی برای پرداخت سریع غرامت اقدام نموده که نتیجه آن برابر جدول نسبت به تأمین مال

این وضعیت  رسد ادامهنظر میدر این حالت به واست مطالبات از صندوق بیمه کشاورزی قابل مشاهده 

 است. ینیبشیپ رقابلیغبسیار دشوار و 

 

  1191هاي طي سال . اعتبارات مصوب و مبالغ واريزي صندوق بيمه كشاورزي5جدول 

 1181 خردادماهلغايت پايان 

 شرح سال

 مبلغ اعتبار

افيصيتخص

 ته

مبلغ 

اعتبار 

 واريزي

 تاريخ واريز

مانده 

اعتبارات 

تخصيص 

 نيافته

 قوانین بودجه سنواتی 1684
از خردادماه تا 

 1684 اسفندماه
- 

1681 
قانون برنامه چهارم  (18) ماده «ج»از محل بند 

 توسعه

1686 

قانون برنامه چهارم  (18)ماده  «ج»از محل بند 

قانون تنظیم  (11)توسعه از اعتبارات ماده 

 بخشی از مقررات مالی دولت

1681 

مورخ  ن 118ت /11661مصوبه شماره 

 جمهورییسئ، نمایندگان ویژه ر1681/2/1
مهر و آبان ماه 

1681
 66144/61)اصلی( شماره  موافقتنامهبه استناد 

ریزی و نظارت معاونت برنامه 26/1/1681مورخ 

ت /81668جمهوری و مصوبه یسئراهبردی ر
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 شرح سال

 مبلغ اعتبار

افيصيتخص

 ته

مبلغ 

اعتبار 

 واريزي

 تاريخ واريز

مانده 

اعتبارات 

تخصيص 

 نيافته

تصمیم  61/1/1681مورخ  ن 41611

 جمهورییسئنمایندگان ویژه ر

1688 

تنظیم بخشی از  ( قانون11)از محل منابع ماده 

آبان، آذر و  مقررات مالی دولت

1688 ماهید تشکیل  ( قانون12از محل منابع موضوع ماده )

 سازمان بحران

1681 

تنظیم بخشی از  ( قانون11از محل منابع ماده )

 مقررات مالی دولت
28/12/1681 

تشکیل  ( قانون12موضوع ماده )از محل منابع 

 سازمان بحران کشور

1611 

مورخ  هـ 41411ت /218466مصوبه شماره 

 رانیوز ئتیه 1611/12/28

مورخ  هـ 41411ت /116166 مصوبه «8»بند 

 رانیوز ئتیه 1611/1/2
11/11/1611 

1611 
قانون بودجه سال  «22» ( بند1جزء )اصالح  

 کل کشور 1611
28/12/1611

 28/12/1612 کل کشور 1612قانون بودجه سال  «111»بند  1612

1616 

قانون  111111-14ردیف  1جدول شماره 

 کل کشور 1616بودجه سال 

قانون بودجه سال  21ردیف  18جدول شماره 

 کل کشور 1616

1614 

قانون  111111-ردیف متفرقه 1جدول شماره 

 کل کشور 1614بودجه سال 

کل  1614قانون بودجه سال  «11»تبصره 

 کشور

514111194111154865 جمع

 مأخذ: همان.

 

 1686 یهاسالطی  افتهی صیتخصوضعیت اعتبارات مصوب و  گرددیمکه مالحظه  گونههمان

میلیارد  41.661از مجموع  1614لغایت  1681 یهاسالروند مطلوبی داشته لکن طی  1688لغایت 

درصد( از اعتبارات مصوب، به  11میلیارد ریال )کمتر از  4.411معادل  فقطریال اعتبارات مصوب، 

 و پرداخت شده است. افتهیصیتخصصندوق بیمه 
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 . بررسي روند تغييرات اعتبارات تخصيصي و مصوب1نمودار 

 
 .1614گزارش عملکرد صندوق بیمه محصوالت کشاورزی، تیرماه مأخذ: 

 

 براساس سال مالي(توسعه ) و پنجمچهارم  وضعيـت مـالـي طي دوران برنامه .6جدول 

 سـال مالي
 حق بيمه دريافتي

 گذاريمهبسهم 
 غرامت پرداختي

 كسري منابع

بانک  از منابع شدهينتأم)

 كشاورزي(

1383 313 1,801 (1.488)  

1384 356 2,721 (2.661)  

1385 872 2,999 (2.121)  

1386 893 4,201 (6.618)  

1387 1,024 3,950 (2.126)  

1388 1,490 5,433 (6.146)  

1389 1,853 7,731 (1.818)  

1390 2,157 12,027 (1.811)  

1391 2,343 10,036 (1.616)  

1392 2,263 9,753 (1.411)  

1393 3059 9204 (6.141)  

 .همانمأخذ: 
 

که در جدول فوق نشان داده شده طی ده ساله گذشته، بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز  طورهمان

پرداختی صندوق بیمه کشاورزی توسط بانک کشاورزی پرداخت گردیده و  یهاغرامتبرای پرداخت مازاد 

 است. شدهاین بانک، بازپرداخت  یهاپرداختناچیزی از  طی این مدت صرفا  بخش

 1682 یهاسالپرداختی طی  یهاغرامتدر نمودار زیر، اعتبارات مصوب و تخصیصی در مقایسه با 

پرداختی با  یهاغرامتشکاف بین  گرددیمکه مالحظه  گونههماننشان داده شده است.  1616لغایت 

 افزایش یافته است. یاکنندهنگران طوربهو  شدتبهاخیر  یهاسالاعتبارات مصوب تخصیصی در 

86-82

84-86

81-84

86-81

81-86

88-81

81-88

11-81 11
-

11

12
-

11

16
-

12

…اعتبار مصوب …مبلغ تخصیص یافته
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 1181-1192 هايسال. مقايسه اعتبارات مصوب و تخصيصي با غرامت پرداختي طي 2نمودار 

 
 .همانمأخذ: 

 

 1181 -1182 يزراععملكرد بيمه كشاورزي به تفكيک زيربخش فعاليت در سال . 5جدول 

 مورد بيمه
سطح 

 برنامه

تعداد 

 گذاريمهب

 )هزار نفر(

ميزان 

 شدهيمهب

درصد 

تحقق 

نسبت به 

 برنامه

 حق بيمه دريافتي

 يدكنندهتولسهم 

 )ميليارد ريال(

غرامت 

 پرداختي

 )ميليارد ريال(

 زراعت

 )میلیون هکتار( 
4 161 4 111 811 6422  

 باغ

 )هزارهکتار(
416 616 121 111 111 1146  

 دام

واحد )میلیون  

 (دامی

8/11  161 1 86 641 668  

 طیور

 )میلیون قطعه(
181 14 116 121 261  1618 

 آبزیان

 (مترمربع)میلیون  
66 1/1  41 11 1 12  

 منابع طبیعی

 )میلیون هکتار( 
2/4 1/2 6 121 1 14 

 9519 2581 - - 1526 - جمع

 .همانمأخذ: 

83-8284-8385-8486-8587-8688-8789-8890-8991-9092-9193-92

اعتبار مصوب

(میلیارد ریال)

مبلغ تخصیص یافته

(میلیارد ریال)

غرامت پرداختی

(میلیارد ریال)
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 درخصوص سطح پوشش عملكرد صندوق بيمه كشاورزي .9جدول 

 رديف
سال 

 زراعي

 سطح بيمه

زراعت 

 هكتار()

باغ 

 هكتار()

 دام

 )واحد دامي( 

 طيور

 )قطعه(

 آبزيان

 مترمربع()

 يعيطبمنابع 

 هكتار()

 مأخذ: همان.

 

 1181 تيلغا 1181سال . صورت مطالبات بانک از صندوق بيمه كشاورزي از 8جدول 

 میلیارد ریال()    بانک كشاورزي هاي ماليبراساس صورت

 شرح 1181 1181 1182 1181

 پرداختی صندوق بیمه یهاغرامتبدهکاران بابت مازاد  11،611 16،114 22،141 28،121

 نظارت و ستادی یهانهیهزبدهکاران بابت  4،861 8،666 14،111 21،126

 جمع بدهکاران 16،218 21،111 61،111 16،211

 دریافتی از صندوق بیمه الحسابیعلکسر شود:  (2،118) 1 (2،111) (2،114)

 خالص مطالبات بانک از صندوق بیمه 14،161 21،111 61،111 11،211

 مأخذ: همان.
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 مطالبات بانک كشاورزي از صندوق بيمه . نمودار1نمودار 

 1181 لغايت 1181هاي طي سال

 
 .همانمأخذ: 

 

 گيرينتيجه

و حمایت از  های مهم اقتصادی در همه کشورها، حمایت از طریق پرداخت یارانهیکی از سیاستـ 

 دارای ابعاد گوناگون سیاسی وبر جنبه اقتصادی عالوه هااین حمایت است؛کننده تولیدکننده یا مصرف

ها و با پیچیدگیها حمایتدرباره کاهش، حذف و یا تغییر روند  یاستگذاریاجتماعی است. بنابراین س

های حمایتی باعث تحریف که سیاست نداگرچه برخی اقتصاددانان بر این باور .هایی مواجه استدشواری

ها و کاهش رفاه اجتماعی در خصیص نامطلوب نهادههای بازار، هزینه تولید و همچنین منجر به تقیمت

یافته و درحال توسعه( به تمام کشورهای جهان )اعم از توسعه د، اما با این حال، تقریبا شوبلندمدت می

ه ی در مقایسبخش کشاورز. آوردندهای مختلف از تولیدات صنعتی و کشاورزی حمایت به عمل میشیوه

وند شهای بیشتری برخوردار است که باعث میپذیریمختلف از آسیبدالیل با بخش صنعت، بنا به

 .ندخود به کار گیر یهای حمایتی برای استمرار تولید در کشورهاای از سیاستبسته ،مختلف یکشورها

ورهای درحال یافته، بخش کشاورزی در کشتوسعه یاین در شرایطی است که در مقایسه با کشورها

نیاز به  ،المللاز عرصه تجارت بین یکمتربه نسبت لت برخورداری از قدرت رقابت عتوسعه نظیر ایران به

ی های حمایتیافته بسته بسیار متنوعی از سیاستتوسعه یدر حالی که کشورها .دارد حمایت بیشتری

گیرند، ابزارهای حمایتی های خود از بخش کشاورزی به کار میوری هر چه بیشتر حمایترا برای بهره

جمله کشور ایران بسیار محدود و اغلب تنها شامل پرداخت فاده در کشورهای در حال توسعه ازد استمور

، پرداخت خسارت به آالتنیهای مورد استفاده نظیر کود، سم، بذر و ماشیارانه غیرمستقیم به نهاده

ینی تضمتولیدکنندگان محصوالت کشاورزی، پرداخت بخشی از حق بیمه محصوالت کشاورزان و خرید 

1390 1391 1392 1393
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یافته توسعه یهای حمایتی کشورهادر سیاستآنچه که سوی دیگر از .برخی محصوالت اساسی است

 استین سای .گیردمبنا قرار میکه  است کنندهبه جای مصرف دکنندهیپرداخت یارانه به تول ،شوددیده می

مند خواهد شد. در حالی که در کننده نیز از آن بهرهشود که در نهایت مصرفای اعمال میبه گونه

 .گیردالشعاع حمایت از مصرف قرار میحمایت از تولید، همواره تحت نایافتهتوسعه یکشورها

 نکاتی دیگری در این خصوص وجود دارد که عبارتند از: 

 ی های باالیگذاری در این بخش با ریسکپرریسک بوده و سرمایه هایکشاورزی در ایران جزء فعالیت

 موجباست ها که عمدتا  ناشی از عوامل قهری و بعضا  شرایط اقتصادی کشور شود. این ریسکمواجه می

گردد که تولیدکنندگان خرد محصوالت کشاورزی در معرض ورشکستگی قرار گیرند. با توجه به اینکه می

شود و اغلب اعطایی به بخش کشاورزی از سوی بانک کشاورزی پرداخت می قسمت اعظم تسهیالت

های کوچک های دریافتی بخش کشاورزی به وامکنندگان و بخش قابل توجهی از میزان وامدریافت

جلوگیری از ورشکستگی و خارج  منظوربهتولیدکنندگان خرد محصوالت کشاورزی اختصاص دارد. لذا 

های ها و بخشش سود و دیرکرد وامشدن واحدهای تولیدی از چرخه تولید، استمهال و تقسیط وام

های دولت به بانک کشاورزی و صندوق اما پرداخت بدهی ،دیده، ضروری استخسارت کشاورزان خرد

 باشد.زامی میی بانک نیز الوامدهبیمه کشاورزی برای حفظ توان صندوق و قدرت 

  اهداف صندوق بیمه در حال حاضر منحصر به حمایت از تولید محصول کشاورزی است، در حالی که

عنوان کسی که نیاز به ثبات و امنیت شغلی داشته و تداوم و استمرار تولید به کننده، بهحمایت از تولید

کارگران از حداقل دستمزد  دست اوست، توجه نشده است. این در حالی است که همه اقشار، از جمله

 ساالنه برخوردارند.

 مه گیرد. توسعه بیطور یکسان مورد توجه قرار میدر شرایط کنونی بیمه همه محصوالت کشاورزی به

عنوان ای و حمایتی آن بههای مختلف و بدون توجه به الگوی تولید در کشور و نقش توسعهبه فعالیت

زی به کاهش تأثیر بیمه در حمایت از تولید محصوالت راهبردی هدایتگر الگوی تولید محصوالت کشاور

ها( منجر شده و حتی گاه نابسامانی الگوی کشت ویژه برای دریافت خسارتگذاران )بهو نارضایتی بیمه

تواند حمایت را در برخی مناطق کشور موجب شده است. در این شرایط ضمن آنکه صندوق بیمه نمی

ت راهبردی را انجام دهد حتی مانعی برای ورود بخش خصوصی به عرصه بیمه ویژه و هدفمند از محصوال

 گردد.تولید کشاورزی نیز محسوب می

  دولت محترم نسبت به ایفای تعهدات خود به صندوق  1611-1681با عنایت به اینکه از سال زراعی

است، صندوق ناگریز به استقراض از بانک کشاورزی شده  نکردهو پرداخت حق بیمه سهم دولت اقدام 

در حال حاضر بدهی دولت به صندوق و به تبع آن بدهی به بانک کشاورزی به مبلغ  که یطوراست، به 

 میلیارد ریال افزایش یافته است. 11111
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  سیاست . استمیلیارد ریال  11111وضعیت بانک کشاورزی و بدهی آن بانک به بانک مرکزی در حدود

بر عدم اعطای خطوط اعتباری جدید و کنترل نقدینگی )استفاده از پول بانک مرکزی طی سنوات اخیر مبنی

شود( و هدایت تورمی میآثار پرقدرت بانک مرکزی و در حقیقت چاپ پول، موجب افزایش پایه پولی و 

 های دولتی در قالبدستگاه های دولت وها به سوی مدیریت منابع و مصارف بوده است که برخی بدهیبانک

ای داشته و تاکنون نیز تصمیمی ازسوی مقامات محترم طور نامحسوس روند فزایندهاستفاده از منابع بانکی به

 جهت تسویه جدی بدهی دولت به سیستم بانکی صورت نگرفته است.

 

 هاپيشنهاد

 مدتكوتاه (الف

در اولویت  1614اعتبارات مصوب صندوق بیمه کشاورزی در سال  موقعبهو  درصد 111تخصیص  .1

خصیص مصوب تتا اعتبارات شود و ترتیبی اتخاذ  گرفته قرارکشور  ریزیبرنامهبرنامه سازمان مدیریت و 

 نیافته سنوات اخیر نیز مورد پیگیری قرار گیرد.

 استمیلیارد ریال  11.111بالغ بر  1616مطالبات بانک کشاورزی از صندوق بیمه که تا پایان سال  .2

 .شودمطالبات بانک از دولت تلقی  عنوانبهتسویه گردیده و یا 

 زم است.تصویب بودجه و اعتبار الزم، برای داشتن مجوز هزینه کرد ال .6

 .صندوق بیمه محصوالت کشاورزی از محل منابع صندوق توسعه ملی هایغرامتپرداخت  .4

 قانون هدفمند 1و  8موضوع بندهای ) هایارانهکردن هدفمند اجرای قانون تخصیص منابع از محل  .1

 .(هایارانه کردن

که این تصمیم  1611همانند سال  مدتکوتاهاقدامات اصالحی  عنوانبهپیشنهاد افزایش اعتبارات بودجه  .6

نیز دولت  1616در سال  طورهمینبا گذشت چندین ماه از تصویب قانون بودجه آن سال صورت پذیرفت. 

 به افزایش پرداخت به صندوق بیمه محصوالت کشاورزی از محل بند مربوطه اقدام نمود.

 

 بلندمدت (ب

 هایکمکبیمه و حذف  هایپوششتوسعه برای بخشی از حق بیمه سهم دولت  تأمین منظوربه .1

 و محصوالت کشاورزی به تصویب برسد. هانهادهبالعوض، اخذ عوارض قانونی از تعرفه واردات 

درصدی از اعتبارات خرید تضمینی محصوالت کشاورزی جهت اجباری نمودن بیمه محصوالتی که  .2

 دارای خرید تضمینی هستند به صندوق بیمه کشاورزی اختصاص یابد.

)مانند آنچه که در مورد بیمه شخص  قانون اجباری نمودن بیمه برای محصوالت کشاورزی راهبردی، .6

 به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی برسد.شود(، ثالث خودروها اعمال می
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ه بیم»، به «بیمه محصوالت کشاورزی»منظور ایجاد امنیت و ثبات شغلی و حمایت از کشاورزان به .4

و  یعیین حداقل دستمزد کارگران(، تسر، )مشابه ت«رآمد تولیدکنندگان و کشاورزان روستاییحداقل د

 ارتقا یابد.

ساله(، زمینه الزم برای تعدیل حق بیمه کشاورزی صندوق بیمه کشاورزی طی یک برنامه مشخص )پنج .1

که بار مالی مربوط به دولت کاهش  ایگونهبهرا فراهم آورده های تجاری و نزدیک شدن به ضوابط بیمه

 یابد.

 تقویت بنیه صندوق بیمه کشاورزی، سرمایه صندوق افزایش یابد. منظوربه .6

 وبرای محصوالت استراتژیک  در قالب یک الگوی ترجیحی از یارانه تخصیصی دولت، ایعمدهبخش  .1

 قرار گیرد. استفاده موردو مابقی آن برای محصوالتی که در اولویت بعدی هستند  شده مصرفمهم 

 بیمه محصوالت کشاورزی، مکلف به همکاری گردند. درخصوصتجاری،  هایبیمهسایر  .8

اکثر محصوالت و عوامل تولید  دادن قرارتحت پوشش برای از آنجایی که صندوق بیمه در حال حاضر  .1

وکیفی گسترش زیادی یافته است ینقش بسیار زیادی را در بخش کشاورزی ایفا نموده و از لحاظ کم 

ساختار مالی، نظارتی و مدیریتی این صندوق از بانک  با اصالح قانون بیمه کشاورزی، شودمیپیشنهاد 

 و ...، مشابه مانند سازمان تعاون روستایی کشور، سازمان غله هایشرکتکشاورزی جدا شده و همانند 

 ه فعالیت خود ادامه دهد.مستقل ب صورتبهو  «در قالب شرکت بیمه کشاورزی»

 یکلوژوکبا توان ا یشاورزکشت محصوالت کمه و توجه به تناسب یقانون ب یدر نحوه اجرا یبازنگر .11

 ضمن اینکهو  است یضرور یشاورزک یمه محصوالت راهبردیت بید بر اولوکین تأیمناطق و همچن

ها و اعتبارات فیبیمه، در ردد متناسب با برنامه مدون صندوق یز بایاعتبارات حق بیمه سهم دولت ن

 ابد.یش یالیحه بودجه کل کشور افزا

ت، دول یابالغ یهااستیاز دستورات و س ی، ناشیشاورزک کژه بانیوها و بهکون به بانیپرداخت د .11

ا ر یشاورزک کبان یده، قدرت وامینونکر ینگیط زمیاز شرا یشاورزکالت بخش کیضمن خروج تش

 یو ضرور خواهد داشت یشاورزکدر بخش  گذاریسرمایهدر بهبود  یمثبتر یش خواهد داد و تأثیافزا

از  1612صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی براساس مانده بدهی پایان سال  یهایه بدهکاست 

های بانک کشاورزی به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از محل مطالبات دولت از طریق تهاتر بدهی

 .ف شودیلکتن ییبانک مرکزی تع
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 اهمركز ژپوهش شناسنامه گزارش
 11121شماره مسلسل: مجلس شوراي اسالمي

 کشاورزی در ایرانبررسی عملکرد بیمه محصوالت  عنوان گزارش:
 

 

 (کشاورزی)گروه  زیربناییمطالعات  :نام دفتر

 تکتم طالبی ن:يه و تدويته

 مهران برادران نصیریمدير مطالعه: 

 محمدرضا محمدخانی، محسن صمدی :يعلم انناظر

 حمیدرضا فوالدگر )نماینده مجلس شورای اسالمی( :يمتقاض

 ــــــ: يتخصص راستاريو

 ــــــ: يراستار ادبيو
 

 

 :يديلك يهاواژه
 . بیمه1

 . حمایت2

 . صندوق6

 . کشاورزی4
 

 

 9/6/1181 خ انتشار:يتار
 

 

 


