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 مقدمه:

عضا ب ست که بعلت شرایط طبیعی و اقلیمی کشور مداوم با مخاطرات متعدد گسترده شکننده وا فعالیتهای بخش کشاورزی به گونه ای

امراض و... به طور مستمر بر میزان خطر پذیری  ات وفآسیل   ،طوفان،سرمازدگی  ،بروز خشکسالی غیر قابل کنترل مواجه بوده و

اهمیت پایداری تولید وامنیت غذایی توجه بیش از پیش به موضوع مدیریت بحران با توجه بع تولیدات این بخش افزوده است لذا 

 ،ست گذاریااساس به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیبرهمین  باشدناپذیر می  بوکاهش مخاطرات کشاورزی امری اجتنبا

نظارت بر مراحل مختلف کاهش  هدایت و،حمایت ،اطالع رسانی  ،انسجام در زمینه های اجرایی ،هماهنگی  وبرنامه ریزی 

رون و فرابخشی با عوامل د تا ضمن یکپارچه سازی  وهماهنگی کلیه عناصر و  شکل گرفتهاداره  مدیریت بحران  این مخاطرات و

مادگی  آ ،هشدار ،پیشگیری ،مدیریت جامع خطر پذیری و بحران ظرفیت بخش کشاورزی را در کلیه مراحل پیش بینی ننهادینه نمود

 .های ناشی از بروز انواع مخاطرات ارتقا بخشد  مقابله و بازتوانی بهنگام آسیب

 :شرح وظایف

 .و مدیریت بحران استان هماهنگی مدیریت بحران کشورعالی و شورای  اجرای مصوبات شورای -0

انجام وظایف مربوط به مراحل پیش بینی و پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی پس از تأیید شورای هماهنگی  -2

 .و مدیریت بحران استان مدیریت بحران کشور و ابالغ وزیر کشور

مدیریت بحران و فعال سازی کارگروههای تخصصی تعریف شده در آیین نامه و بررسی و تصویب وظایف کارگروه های فرعی  -3

 .فرعی و پیگیری مصوبات کارگروهها

پیگیری و هدایت پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای استانداردهای ایمنی در مراحل پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و  -0

و بررسی طرحهای جدید در راستای کاهش  انی در کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزیبازتو

 .اثرات مخاطرات و ارجاع به شورای هماهنگی مدیریت بحران استان جهت تصویب

 .ایجاد سامانه جامع و یکپارچه مدیریت مخاطرات کشاورزی -5

 .یجاد بانک اطالعات تخصصی جهت مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزیجمع آوری آمار و اطالعات موردنیاز ا-6

تدوین برنامه های آموزشی، فرهنگی، تخصصی و عمومی مورد نیاز در مراحل چهارگانه مدیریت مخاطرات و بحران بخش  -7

 .کشاورزی

 با بحران هر یک از مدیران و پرسنل مورد نیاز در زمان آمادگی و مقابلهبه شرح وظایف  ابالغ-8

 .جمع آوری آمار و اطالعات از مناطق خسارت دیده جهت برآورد خسارات -9

 .برنامه ریزی جهت تأمین منابع مورد نیاز بازسازی خسارات وارد شده به بهره برداران بخش کشاورزی -01

 .رات کشاورزیتوزیع منابع اعتباری اختصاص یافته برای مقابله با بحران ایجاد شده ناشی از انواع مخاط-00

عوامل بیماری زا در بخش کشاورزی )مثل دام وطیور و آبزیان تلف شده، محصوالت  کنترلاقدام سریع در جهت پیگیری برای -02

 انباری فاسد شده و ...(
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بهره اطالع رسانی شرایط حاصل از بحران ناشی از انواع مخاطرات کشاورزی به منظور ایجاد فضای مقابله در بین مردم و -03

برداران بخش کشاورزی در مناطق آسیب دیده و ارائه اخبار واطالعات مربوط به رویدادها و اقدامات انجام شده به سازمان 

 .مدیریت بحران کشور تا پایان مرحله عملیات مقابله

مدیریت برگزاری کارگاه های آموزشی و ترویجی، سمینارها و همایش های ملی و منطقه ای درخصوص  پیگیری جهت-00

 و ..... مخاطرات و بحران بخش کشاورزی

 

 : با توجه به شرح وظایف اهم فعالیتهای انجام شده  در طول سال گذشته

به  شهرستانها ارسال گزارشات روزانهاخذ و   حضور مستمردر اداره و حفظ آمادگی در فرودین سال گذشته بمنظور پایش و-0

 .وزارت متبوع از خسارات وارده به بخش

 اخذ و جذب اعتبارات سیل فروردین ماه. برایشهرستان و پیگیری  20گزارشات ارسالی از و مستندسازی جمع بندی -2

 اطالع رسانی مخاطرات بویژه سیل از طریق پیامک، فرمانداریها، بخشداری، نظام صنف و ...-0

ر بخش ها جهت کاهش خسارت، بازسازی و برنامه ریزی با مدیران شهرستان ها جهت هماهنگی و استفاده از ظرفیت ها سای-5

 بازتوانی سیل.

 تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در زمینه پیشگیری از سیل.-6

 سیب دیده از سیل فروردین ماه که منجر به جذب اعتبارات زیرساخت شدآمستندسازی برای جذب اعتبارات برای زیرساختهای -7

خسارات ارسالی از شهرستان ها و برآورد ریالی خسارات وارده در زیر بخش های مختلف خصوصاً زراعی جمع بندی گزارشات -8 

 و باغی  در اثر سرمازدگی و سیل و.... و  ارائه آن به مراجع ذی ربط به منظور جذب اعتبارات.

واشناسی و ...شرکت در جلسات متعدد استانی کارگروه مدیریت بحران استان، سیل، امداد و نجات و ه -9  

 ارائه کالس های پیشنهادی به مدیریت ترویج و هماهنگی سازمان ویژه بهره برداران و کارشناسان در حوزه مدیریت بحران.-01

 

 پیگیری و تدوین  طرح های:

 طرح اجرایی مدیریت کنترل کرم خراط.- 0

 .  طرح مقابله با گرد و غبار فعالیت های ناشی از کشاورزی و جذب اعتبار -2

 سند راهبردی ملی مدیریت بحران. -3

 استفاده از دانش بومی در مخاطرات . -0

 تهیه بانک اطالعاتی در زمینه پیمانکاران مجهز به تجهیزا ت در موارد نیاز به بازسازی زیرساخت ها. -5

 .99-98مدیریت خشکسالی و تبعات آن  در سال  زراعی  -6

 رانش زمین.اثرات فعالیت های بخش کشاورزی بر  -7

 در بخشهای حفظ نباتات،دامپزشکی،منایع طبیعی.(EOP)عملیات اضطراری -8
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 :در راستای توسعه وافزایش ضریب نفود بیمه در سال جاری شدهاقدامات انجام 

 :تشکیل و فعال نمودن کارگروهای ستاد بیمه در راستای توسعه بیمه ها-0

 .کارگروه در سطح استانتشکیل -2

  نفر(.0071کارگاه با شرکت  53) کارگاهها و کالسهای آموزشی در سطح شهرستان هاتشکیل -3

 .تشکیل کارگاههای آموزشی بصورت منطقه ای-0

 

 
 

 

 
 .مصوبات پیگیری و اصلی روهکارگ فرعی ذیلهای کارگروهستاد بیمه استان و زاریگبر-5

 .همکاری با گروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی-6
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 .مکاتبه با دستگاه های وابسته و تاثیر گذار در جهت توسعه-7

 بند. 0طرح موضوع ریشه یابی علل عدم توسعه بیمه و بررسی راهکارها در اولین جلسه کارگروه بررسی اقتصادی در  -8

 .انجام فرم پرسش نامه درجهت جمع آوری مشکالت و نظرات کشاورزان و بهره برداران درخصوص بیمه-9

 .مکاتبه با صدا و سیما جهت پخش تیزرهای تبلیغاتی و هماهنگی جهت گزارش های خبری در خصوص بیمه -01 

 .با شهرستانها ، اصناف و انعکاس وضعیت بیمه شهرستانها و تاکید بر افزایش ضریب نفوذ بیمه مکاتبات متعدد -00 

.به منظوراصالح تعرفه ها و تحقق برنامه بیمه ای استان برگزاری جلسات کارشناسی و مکاتبات متعدد -02  

.برنامه ابالغی درصد تحقق شهرستانها  و پی گیری برای افزایش پایش وضعیت سطوح بیمه استان و  -03  

 

 99درصد تحقق برنامه تکلیفی در استان سال 
سطح بیمه 

 شده
 ردیف زیربخش سطح تکلیفی

 1 هکتار(محصوالت زراعی)هزار  108 56 51.9

 2 محصوالت باغی )هزارهکتار( 28 23.22 82.9

 3 تنه درختان )هزارهکتار( 10.47 7.38 70.5

 4 منابع طبیعی)هزارهکتار( 36.74 16.38 44.6

 
102.98 

 
 جمع کل
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 : 98-99عملکرد پرداخت غرامت در سال زراعی 

 

 میزان پرداخت غرامت )ریال( بیمه شده زیر بخش

 67,556,326,494 63,646.36 )هکتار(زراعت 

 272,314,949,053 19,281.76 باغبانی )هکتار(

 119,269,829,351 927,020 دام)راس(

 40,290,515,374 79,677,895 طیور )قطعه(

 6,954,922,830 6,137.11 تنه درختان

 188.875 ابنیه
96,777,691 

 

 جمع کل
506,483,320,793 
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 :رو در مدیریت بحران وبیمه محصوالت کشاورزی ی پیشچالش ها 

 :مدیریت بحران_الف

 .طوالنی و نسبتا پیچیده بودن فرایند تصویب وتخصیص منابع-0

 .منابع تخصیصی عدم تناسب میزان خسارات  و-2

 .پیچیدگی و یا عدم قابلیت تنفیذ و تکمیل تخصیص تا صد در صد مصوبات  در هرسال-3

 .ئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران در استانآ 25عدم اجرای ماده -0

 .ضعف وجود دستاوردهای پژوهشی و تکنولوژی در مدیریت مخاطرات نوپدید و بازپدید-5

 .اختصاص ردیف بودجه ای برای کنترل آفات و بیماری های بحرانی عدم-6

 :بیمه کشاورزی-ب

 .ها میزان غرامت پرداختی وممیزی دقیق در این خصوص()عدم اعتراض کشاورزان به ارزیابی خسارتها -0

 .هاعدم پرداخت بموقع غرامت-2

 .توسط کشاورز و بهره بردار با میزان خسارت پرداختی به کشاورزان  )باالبودن( سهم حق بیمه پرداختیعدم تناسب -3

 .عدم انگیزه کشاورزان برای بیمه کشاورزی-0

 :بیمه عوامل ساختاریچالش  -5

 . ماهیت دولتی و فقدان رقابت در عرضه خدمات بیمه ای-5-0

 . فقدان بیمه اتکایی-5-2

 . نقص درقوانین ومقررات به منظور توسعه همه جانبه بیمه کشاورزی -5-3

 . عدم تنوع در تامین منابع مالی -5-0

م برای اعمال مدیریت ریسک در بخش فقدان سازوکارهای الزم ازجمله نبود استانداردهای  تولیدی به منظور تمهیدات الز -5-5

 . کشاورزی

 

 :بیمه زیر ساختی چالش – 6 

 .ماهیت ریسک در بخش کشاورزی )شدت، تواتر،تنوع و دامنه( -6-0

  .ساختار نامناسب واحدهای تولیدی وفقدان طبقه بندی مناسب برای محیطهای تولید -6-2

 . وکشاورزان وپراکندگی واحدهای تولیدنظام خرده مالکی، دهقانی، معیشتی روستائیان  -6-3

 : چالشهای علمی بیمه محصوالت کشاورزی-7 

پیچیدگی میزان تاثیر عوامل قهری وطبیعی در کاهش عملکرد محصوالت با توجه به پتانسیل ها وقابلیتهای تطابق گیاهان با  -7-0

 .شرایط مساعد جوی و وجود قدرت ترمیم ویا شرایط حذف رقابت در جامعه گیاهی
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واریته های متعدد در هر یک از  و وجود طیف وسیعی از محصوالت کشاورزی با شرایط رشدی متفاوت ونیز وجود ارقام -7-2

 . محصوالت

  .وجود عوامل متعدد مدیریتی تاثیر گذار در کاهش یا افزایش خسارات وارده ناشی از عوامل قهری وطبیعی-7-3

 . تنوع شدید اقلیمی وشرایط متفاوت آب وهوایی در هر یک از مناطق کشت-7-0

 . اقلیمی و ناحیه ای هر یک از مناطق کشوریط انبود الگوی کشت مناسب ومنطبق با شر-7-5

 . ومکانیزه ها و توصیه های فنی در بسیاری از واحدهای تولیدی عدم رعایت استانداردهای تولیدی مطابق با دستورالعمل-7-6

 وجود منابع مختلف آمار واطالعات کشاورزی وفقدان یک سیستم جمع آوری آمار واطالعات یکپارچه کشاورزی در سری-7-7

 . های زمانی مختلف

 

 پیشنهادات:

توجه ویژه به میزان منابع تخصیص به بخش با عنایت به عدم تناسب میزان خسارات مخاطرات با میزان منابع اختصاصی به بخش -0

 .کشاورزی

 .تسریع در فرآیند تصویب و تخصیص منابع با توجه به طوالنی و نسبتاً پیچیده بودن-2

 ( آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 25اجرای کامل ماده )-3

 .02و 01تخصیص کامل سایر منابع اعتباری پیش بینی شده  در قانون از جمله ماده -0

فرآیند  درصد تخصیص و 011سازمان برنامه و بودجه مکلف شود کلیه مصوبات اخذ شده از هیئت محترم وزیران را به موقع و -5

 .تصویب و تخصیص تسریع گردد

سازمان برنامه و بودجه مکلف شود اعتبارات استانی و ملی و کلیه برنامه ها طرح های بخش کشاورزی واجد ردیف اعتباری  را -6

 د.در قوانین بودجه سنواتی که موثر در پیشگیری از خسارت انواع مخاطرات است را به موقع و به صورت صد در صد تخصیص دهن

 .اختصاص ردیف بودجه ای برای کنترل آفات و بیماری های بحرانی -7

های صندوق»( قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر حضور 07ماده )« 5»از ظرفیت قانونی تبصره  -8

  استفاده الزم شود. ،به عنوان بیمه گر با هماهنگی صندوق بیمه کشاورزی« حمایت از توسعه بخش کشاورزی

( اساسنامه صندوق بیمه 30مشروط کردن پرداخت وام به کشاورزان به بیمه کردن فعالیت کشاورزی خود )این موضوع در ماده ) -9

 . کشاورزی ایران نیز دیده شده است(

ت به صندوق بیمه )به موقع اصالح نظام جبران خسارت از طریق تقویت منابع اعتباری صندوق بیمه و تخصیص اعتبارات سهم دول-01

 .درصد( 011و 

های تعاونی های تعاونی کشاورزی با بهره مندی و پشتوانه بیمه اتکایی دولتی و یا تشکیل اتحادیه بیمهراه اندازی بیمه -00

 .کشاورزی 
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ی صنعت و خدمات هاهای بیمه بازرگانی فعال در بخشبا توجه به ضرورت حمایت از بخش کشاورزی، مناسب است که شرکت -02

 .ای به بخش کشاورزی کشور شوند نیز مکلف به ارائه برخی از خدمات بیمه

به منظور جلوگیری از انباشت مطالبات بانک کشاورزی از صندوق بیمه و پرداخت سالیانه یارانه حق بیمه کشاورزی، پیشنهاد -03

های سالیانه تعریف شود )این موضوع در تبصره ماده ر بودجهشود که ردیف بودجه مشخصی با عنوان یارانه حق بیمه کشاورزی دمی

 . ( اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی ایران نیز دیده شده است(32)

 

 

 

 


