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 عنوان دستور
سی  شاورزی  بیمه صندوق  گذاران بیمه اعتراض مراتب برر سبت  ک   پرداخت و ارزیابی در صندوق  عملکرد به ن

 غرامت

 شرح دستور

ست        از بخش یکی شاورزی ا صاد، بخش ک سیار مهم در اقت ستقیم با امنیت     وهای ب شاورزی ارتباط م فعالیت در بخش ک

شاورزی، ناپایداری دارد. لکن غذایی  شاورزی    شده  سبب  شرایط  با وجود اهمیت بخش ک ست ک   با همراه فعالیتی همواره ا

سک  شد  ری شاورزی  واقع فعالیتهای در. با ضع  و طبیعت به ک ستگی  محیطی و شه  دارد و ب  از طبیعی بالیای و حوادث همی

 بینی نیست. پیش قابل نیز خطرها این بیشتر که است بوده نگرانیهای کشاورزان بزرگترین

 نمود بیشتری حوادث این اقتصادی و اجتماعی زیانهای درآمد کشاورزان، پایین بودن دلیل به توسعه حال در کشورهای در

 محصااو   بیمه"کشاااورزان،  به خسااار  تحمیل پیشااگیری از برای بینی شاادهپیش حمایتی سااازوکار و از این رو دارد

ست  "کشاورزی  شده     هاییراه در کشور ما نیز یکی از  .ا صور  رایج در نظر گرفته    ،که برای حمایت از بخش کشاورزی به 

غراما  کشاااورزان را جبران کرده و  تواند تا حدودی ه وجود آمدن حوادث طبیعی میب از بوده که بعد "بیمه کشاااورزی"

 این قشر را به ادامه فعالیت در این بخش ترغیب کند؛

شاورزی  بیمه صندوق  سنامه    5 ماده موجب به ک سا صو    انواع بیمه انجام با هدف صندوق،  ا شاورزی،  مح  طیور، دام، ک

  و تگرگ نظیر قهری حوادث و طبیعی سااوان  از ناشاای خسااارتهای مقابل در پرورشاای آبزیان و ابریشاام کرم زنبورعساال،

  و ایقرنطینه و عمومی نباتی امراض و آفا  صاعقه،  سوزی،  آتش یخبندان، و سرمازدگی  سیل،  زلزله، خشکسالی،   طوفان،

تشکیل   کشاورزی  بخش های سیاست   و اهداف به نیل برای ای وسیله  عنوان به ایقرنطینه و عمومی حیوانی واگیر امراض

 عملکرد صندوق در انجام این امر با اعتراضاتی مواجه است.شده است. لیکن 

 از غرامت پرداخت در گیریسخت  از کشاورزی عبار  است   محصو    بیمه صندوق  از گذارانبیمه مطروحه اهم اعتراضا  

 موضاااوع متوجه که خساااار  مقدار از کمتر غرامت پرداخت یا و حوادث برخی مورد در پرداخت عدم صاااندوق، ساااوی

 خسارا   انواع مکرر افزایش با که ایبیمه خدما  از محصو    و تولیدا  برخی برخوردارنبودن نیز و باشد  می کارشناسی  

 بیمه شرایط  تغییر برای مناسب  سیاستگذاری   عدم و بیمه حق بودن زیاد و گذاری بیمه شرایط  نهایتا و ندارد تناسب  وارده

 .شود می ذینفعان بین بیمه جاذبه کاهش به منجر که...  و مختلف محصو   مختلف، مناطق نسبت به گذاری

 آن مقابل در تا کنندمی واریز کشاااورزی بیمه صااندوق به را مبلغی زراعی سااال هر ابتدای در گذارانبنا به اظهارا  بیمه

شاورزان  از حمایت قبال در خود تعهدا  به صندوق  سهم  حق از غیر به صندوق  که آنجایی از اما کند عمل ک  بیمه بیمه 

از سااوی دولت با مشااکل مواجه بوده اساات، این    اعتبار ندارد و عموما تامین دیگری منابع دولت بیمه سااهم حق و گذار

 متضرر گردند. کشاورزان عمال که شده باعث صندوق گاها به تعهدا  خود عمل ننموده و این

ست  ذکر شایان  شته  97 بودجه قانون در موثری گام ا ست  شده  بردا صی    ردیف دارای صندوق  و ا صا ست  شده  اخت  به و ا

  میلیارد هزار ده مبلغ( اسالمی  شورای  مجلس 20/12/1396 مصوب ) کشور  کل 97 بودجه قانون 13 تبصره  ج بند موجب

صو    بیمه صندوق  تقویت و دولت سهم  پرداخت جهت ریال( 10.000.000.000.000) شاورزی  مح ستی  ک صور   بای  ب

 .  یابد تخصیص( %100) صددرصد

صندوق، این مبلغ تکافوی  زم برای    ای بیمه پوشش  رسد به نسبت گستردگی انواع خسارا  و سط      لکن به نظر می

  از بخشاای تنظیم قانون( 10) ماده موادبودجه مزبور،  پرداخت محلجبران خسااارا  را نداشااته باشااد. ضاامن اینکه  

شکیل  قانون( 12) ماده و دولت مالی مقررا  شور  بحران مدیریت سازمان  ت شمرده ، ک ست  شده  بر شان      و ا سابقه ن

که پیشتر هم باز از همین محل    کشاورزی  محصو    بیمه صندوق  به دولت قدرالسهم  موقع به پرداخت دهد عدممی

 .باشدداشته  همراه به را کشاورزان غرامت پرداخت در تاخیر ،بوده است



 

 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 

های توسعه قانون احکام دائمی برنامه 12نشست کمیته ماده و دومین  شصتدستور جلسه 

 28/03/97کشور مورخ 

 

 1395-02-25 تاریخ بازنگری:                                         01ماره بازنگری:ش                               QMS-FO-75-22کد مدرک:

  کشور توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون 12 ماده موضوعدبیرخانه کمیته 

حه
صف

2

 مقررات _( 2دستورجلسه ) شناسه دستور

ایرادات و 

 مشکالت

 ن تعیی صاااندوق جداول و ها دساااتورالعملناکافی که به موجب غرامت  پرداخت وغیر واقعی  خساااار  براورد

 گردد.می

 غرامت پرداخت در تاخیر که کشاااورزی محصااو   بیمه صااندوق به دولت قدرالسااهم موقع به پرداخت عدم  

  .است داشته همراه به را کشاورزان

  (  10) گام رو به جلویی بوده است لکن بر شمردن منابع ماده   97 بودجه قانون( 13) تبصره  ج اگرچه تصویب بند

کشور بعنوان منابع   بحران مدیریت سازمان تشکیل قانون( 12) ماده و دولت مالی مقررا  از بخشی تنظیم قانون

منتهی به این می شااود که سااقف پرداخت در نهایت هر عددی هم که عنوان ، حق بیمه سااهم صااندوقتأمین 

 سال  هر عمومی بودجه از( 12)ماده ( %2/1) درصد  دهم دو و ( و یک10)ماده ( %1)درصد  تا یکگردد، حداکثر 

باشد که ضمنا برای پرداخت خسار  در قبال سایر حوادث غیر از کشاورزی       خزانه گردانتنخواه افزایش محل از

 نیز می باشد.

 صره  ج بنددر پرداخت   دیگر اینکه سهم دولت  پرداخت، برای 97 بودجه قانون( 13) تب  به حکم جزء، حق بیمه 

ساله  برنامه قانون( 32) ماده( ب) بند( 1) شم     پنج ستناد  ش ست در حالیکه این حکم   شده ا به  مکلفرا  دولتا

نموده است   کشاورزی  بیمه صندوق  و کشاورزی  محصو    گذارانبیمه به خسار   پرداخت مستقل  ردیف ایجاد

دولت برای پرداخت حق بیمه هزینه گردد و بایساااتی دولت پرداخت حق بیمه          و نباید این مبلغ بعنوان تکلیف   

 خود را اضافه بر این در بودجه پیش بینی نماید.

   افزایش قانون  32 ماده  ج بند  حکم موضاااوع اجباری  خطر تمام  بیمه  انجام  به  دولت  قانونی  تکلیفعدم اجرای  

 .23/04/1389مصوب  و منابع طبیعی کشاورزیبخش وریبهره

جمعـــبندی 

کارشناسی کارگروه

مــورخ 

12/03/97 

  شاایال  و آبزیان و .. درخصااول عملکردطیور، حوزه کشاااورزی، داموروری،  اقتصااادی فعا ن مشااکال  طرح منظور به

 از اعم ذینفعان کلیه پیشاانهادا  و نظرا  اجماع و این صااندوق مسااالو ن پاسااخ ، اسااتماعکشاااورزی صااندوق بیمه

روز شنبه  ،12 ماده کمیته دبیرخانه موجود، مشکال  رفع و کشاورزی بیمه توسعه جهت در دولتی بخش و خصوصیبخش

 .نمود تخصصی کارشناسی کارگروه برگزاری به ، اقدام1397خرداد  12مورخ 

  مدیریت کشاااورزی، بانک کشاااورزی، سااازمان جهاد کشاااورزی، وزار  بیمه یندگانی از صااندوقااین کارگروه باحضااور نم

ایران،  آبزیان تجار  و تولید کشور، معوانت حقوقی ریاست جمهوری و تشکل های بخش خصوصی از جمله اتحادیه     بحران

آب  و کشاورزی راهبردی مطالعا  ملی ایران، اتحادیه آبزیان ایران، کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، مرکز طیور ملی انجمن

 گردید.اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون برگزار 

  ها ریسک و کشاورزی فعالیت ماهیت که داشت ابراز در جلسه مطروحه مسائل به پاسخ در کشاورزی بیمه صندوق نماینده

ست  مواجه آن با که خطراتی و ست  شده  موجب ا شد  پذیر بیمه فعالیت این که ا   فعا ن همه اگر حتی که جهت این از نبا

صادی  صل  مبلغ نمایند بیمه حق پرداخت به اقدام اقت سار   کننده جبران حا ضور  رو این از بود نخواهد ممکنه های خ  ح

 مختص بودجه تعریف و تعیین برای قانونی هیچ 93 سال تا لکن. است ناپذیر اجتناب بیمه حق از بخشی تأمین برای دولت

  بخشی تنظیم قانون 12 و 10 مواد در برشمرده منابع ،دولت سهم بیمه حق تامین محل تنها و است نداشته وجود صندوق

 ردیف دارای صااندوق ،97 سااال بودجه در با خره صااندوقمسااالو ن  هایتالش با که اساات بوده دولت مالی مقررا  از

 .است هشد اختصاصی
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سهم  موقع به پرداخت صندوق، عدم  نمایندهبنا به اظهارا   صو    بیمه صندوق  به دولت قدرال شاورزی،  مح  در اخیرت ک

  تعهد میزان و خطر ضااریب با مسااتقیم رابطه بیمه حق ضاامن اینکه اساات داشااته همراه به را کشاااورزان غرامت پرداخت

شتر  لذا و دارد صندوق  سا    که شد  خواهد بیمه حق افزایش به منتهی صندوق  تعهد میزان کردن بی سا   مقدور و مطلوب ا

 .نیست کشاورز برای

پیشاانهادا  تشااکل های مربوطه در تدوین دسااتورالعمل های  همچنین اظهار گردید که صااندوق آماده دریافت نظرا  و 

 اجرایی در موضوع کارشناسی میزان خسارا  وارده و تعیین میزان غرامت پرداختی، می باشد.

 جلسه به این ترتیب صور  گرفت که: نهایتا جمعبندی

 ور  گیرد؛ در موضوع منابع مالی صندوق و حق بیمه سهم دولت، اصالحا  قانون در قانون بودجه ص  -

صدد اجرای بند ج         - صندوق بیمه در  شاورزی و  شاورزی به بیمه گذاری او  وزار  جهاد ک در مورد ترغیب فعا ن ک

شاورزی و انجام بیمه تمام خطر اجرایی برایند  32ماده  سه های بیمه گذاری   قانون بهره وری بخش ک و ثانیا پرو

 و پرداخت غرامت که در دستورالعمل صندوق معین می گردد با نظر بخش خصوصی تهیه شود؛ ، براورد خسار  

 از پیشاااگیری و و نهایتا به منظور کاهش ظریب خطر پیشااانهاداتی برای هدایت منابع مالی دولت به سااامت پایش -

 خسار  ارائه شود. )خصوصا منابع در اختیار ستاد مدیر  بحران کشور(

پیشنهادات 

 دبیرخانه

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، صندوق بیمه محصو   کشاورزی نسبت به ارائه         3و 2در اجرای احکام مواد  -1

سارا  وارده به بیمه گذاران و نحوه پرداخت غرامت اقدام       ستورالعمل های مربوط به نحوه تعیین میزان خ ست کلیه د فهر

شته فعالیت اعم از باغداری، دام   شکل  نماید و در هر ر شیال  و آبزیان و ... با ت صی با    و طیور،  های مربوطه از بخش خصو

تشکیل حداکثر ظرف یک ماه آینده معرفی اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران، 

 جلسه داده و دستورالعمل مربوطه را با نظر نماینده تشکل های ذیربط اصالح نماید.

سازمان برنامه   اعضای محترم کمیته تأکید نمایند که  کشور،   کل 97 بودجه قانون 13 تبصره  ج اجرای حکم بندبرای  -2

سبت   صال      و بودجه ن شاورزی و اخت صندوق بیمه ک (  10.000.000.000.000) میلیارد هزار ده مبلغعقد تفاهم نامه با 

صور   صندوق  تقویت و دولت سهم  پرداخت جهت ریال صد    ب ضمنا کارگروهی   ( %100) صددر به فوریت اقدام نماید و 

شکل از   سالو ن مت شاورزی  بیمه صندوق  م شور و   بحران مدیریت سازمان ، ک شکیل گردد تا    بودجه و برنامه سازمان ک ت

 نسبت به تخصیص و تقسیم منابع حاصله و تعیین سهم صندوق تصمیم مناسب اتخاذ گردد.

دبیرخانه کمیته ظرف مد  دو هفته،  به منظور کاهش ریسااک عدم پرداخت حق بیمه سااهم دولت در ساانوا  آتی،   -3

شاورزی،        شاورزی، وزار  جهاد ک صندوق بیمه ک سالو ن  شور  بحران مدیریت سازمان کارگروهی مرکب از م سازمان   ک  ،

و پیشاانهاد متن   دهدتشااکیل های بخش خصااوصاای، و نمایندگان تشااکل، معاونت حقوقی رئیس جمهور برنامه و بودجه

  قانون( 10) ماده" منابع شااناسااایی منابع درآمدی از محلی غیر از "را با عنایت به  98قانونی برای درج در بودجه سااال 

شی  تنظیم شکیل  قانون( 12) ماده و دولت مالی مقررا  از بخ شور  بحران مدیریت سازمان  ت برای پرداخت حق بیمه ، "ک

 ارائه نماید. 12تهیه و به صحن کمیته ماده  تسهم دول

سبت به اجرای حکم ماده     -4 سریعتر ن شاورزی هرچه  شاورزی بخش وریبهره افزایش قانون 32 وزار  جهاد ک   منابع و ک

و تدوین آیین نامه اجرای آن مصاارح در متن ماده با توجه وی ه به اجرای کامل بیمه تمام   23/04/1389 مصااوب طبیعی

 خطر اجباری با نظر تشکل های بخش خصوصی اقدام نماید.
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 مستندات قانونی

 (اسالمی شورای مجلس 20/12/1396 مصوب) کشور کل 97 بودجه ( قانون13بند ج تبصره )

 دولت سهم پرداخت جهت ریال(10.000.000.000.000) میلیارد هزار ده مبلغ توسعه، ششم   برنامه قانون( 32) ماده( ب) بند( 1) جزء اجرای در

 سازمان تشکیل قانون( 12) ماده و دولت مالی مقررا  از بخشی تنظیم قانون( 10) ماده منابع محل از کشاورزی محصو   بیمه صندوق تقویت و

 .یابدمی تخصیص( %100) صددرصد مذکور مبلغ. یابدمی اختصال کشور بحران مدیریت

 (اسالمی شورای مجلس 01/02/1394کشور )مصوب  مالی نظام ارتقای و پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون 49تبصره ذیل ماده 

ست  مکلف دولت اااا 49  ماده شکیل  قانون( 12)  ماده محل از ا شور  بحران مدیریت سازمان  ت صوب  ک  تنظیم قانون( 10)ماده  و 31/2/1387 م

 محصااو   بیمه حق یارانه بالعوض، صااور  کمکبه را  زم اعتبارا  آن بعدی اصااالحا  و 27/11/1380مصااوب دولت مالی مقررا  از بخشاای

 یا مستقیم  طور  به کشاورزی  های زیربخش همه در ترکیبی صور  به یا شده  اداره وجوه تسهیال ،  کارمزد و سود  التفاو  مابه دامی، و کشاورزی 

سا     و ها بانک طریق از س سالمی  جمهوری مرکزی بانک مجوز از دارای اعتباری مؤ ضوع  های صندوق  و ایران ا شاورزی  بخش از حمایت مو  و ک

 .نماید مصرف و هزینه پرداخت، مورد، حسب طبیعی منابع و کشاورزی وری  بهره افزایش قانون( 17)ماده  در مندرج طبیعی منابع

ست  مکلف دولت _  تبصره  سب  را خود سهم ( %100) درصد  صد  ا  سنواتی  بودجه در سال قبل،  در کشاورزی  گذاران بیمه پرداختی سهم  با متنا

 .کند منظور کشاورزی بیمه صندوق به پرداخت جهت مستقلی ردیف و بینی پیش

ساله  برنامه قانون( 32) ماده( ب) بند( 1) جزء شم    پنج سعه  ش سالمی  جمهوری تو صوب ) ایران ا   شورای  مجلس 14/12/1395 م

 (اسالمی
 :عمل آورددولت مکلف است اقداما  ذیل را به

سار  به بیمه    -1 ستقل پرداخت خ سا نه و پیش         ایجاد ردیف م شاورزی در لوای  بودجه  صندوق بیمه ک شاورزی و  صو   ک بینی اعتبار گذاران مح

 برنامه( تخصیص یافته درطول اجرای قانون %100صور  صددرصد)به

 (اسالمی شورای مجلس 27/11/1380 مصوب)دولت  مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون( 10) ماده
جمله دیده از حوادث غیرمترقبه ازها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب     آگاهیشود برای پیش به دولت اجازه داده می - 10ماده 

بودجه های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوای های فراگیر محصو   کشاورزی و اپیدمی  طوفان، پیشروی آب دریا، آفت سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ،   

 .سا نه منظور نماید

دیدگان به های بالعوض را برای پرداخت خساااار ربط کمکهای ذیریزی کشاااور و وزار  کشاااور با هماهنگی دساااتگاهساااازمان مدیریت و برنامه

سا نه افزایش         تعیین میطریقی سبت به کمکهای بالعوض،  شده ن شی از حوادث غیرمترقبه یاد سهم اعتبار اقداما  بیمه در جبران خسار  نا کنند که 

 .شوندهای بالعوض حذفای کامل به تدریج کمکپوشش بیمهیابد و با

( از بودجه عمومی %1لی، ساایل و مانند آنها تا معادل یک درصااد)ساااشااود در صااور  وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشااکبه دولت اجازه داده می

نه موضاااوع ماده )  ساااال را از محل افزایش تنخواه هر ( این قانون تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان ساااال از               1گردان خزا

 .دجویی در اعتبارا  عمومی و یا اصالح بودجه سا نه تسویه خواهد شصرفهمحل

 .ریزی کشور و وزار  کشور به تصویب هیأ  وزیران خواهد رسیدنامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهآیین

 (اسالمی شورای مجلس 31/02/1387 مصوب)کشور  بحران مدیریت سازمان تشکیل قانون( 12) ماده
سوان  پیش    به دولت اجازه داده می – 12ماده  صور  وقوع حوادث طبیعی و  صد )  شود در شده معادل یک و دو دهم در ( از بودجه عمومی %2/1بینی ن

سال را از محل افزایش تنخواه  شورای عالی و تأیید رئیس       هر  شنهاد  شمول با پی صور  اعتبارا  خارج از  جمهور هزینه  گردان خزانه تأمین کند تا به 

 .گردد
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 مستندات قانونی

 مجلس شورای اسالمی( 23/04/1389 مصوب) طبیعی منابع و کشاورزی بخش وری بهره افزایش قانون 31و  32مواد 

شاورزی  جهاد وزار  قانون، این( 31) ماده اجراء در _32ماده ست  مکلف ک صوب  های یارانه و سنواتی  های بودجه قالب در ا  ای گونه به تیار،اخ در م

 :که کند ریزی برنامه

ستقیم  پرداخت طریق از _ الف شی  روند دارای و با  وری بهره با تولیدکنندگان به م ست  موارد رعایت وری، بهره شاخص  بهبود در افزای  در محیطی زی

 .نماید پرداخت وری بهره پاداش کشت، الگوی های برنامه بر منطبق کیفیت با تولید همچنین و تولید

سعه  و بیمه بازار رونق جهت در _ ب شاورزی  اتکایی بیمه تو سبت  بیمه، صنعت  در غیردولتی بخش نقش افزایش و ک  به بیمه حق یارانه پرداخت به ن

 .نماید اقدام کنند، می عمل وزارتخانه این تأیید مورد ای بیمه الگوهای اجراء راستای در که غیردولتی، گران بیمه

 سااایر و دامی محصااو   تولیدکنندگان درآمد نوسااانا  تثبیت و دام و انسااان مشااترک های بیماری و مخاطرا  زیانبار آثار کاهش منظور به _ ج

 .نماید اقدام اجباری خطر تمام های بیمه برقراری به نسبت شده، گذاری هدف محصو  

 .گردد می اعالم و انتخاب کشاورزی جهاد وزار  توسط شده، گذاری هدف محصو  

سعه  منظور به _ د ستفاده  و صادرا   تو سبی  های مزیت از ا شاورزی،  بخش ن سبت  ک صو    برای صادرا   یارانه پرداخت به ن  بر منطبق صادراتی  مح

 یارانه صادرا ،  از ناشی  مخاطرا  تضمین  صادراتی،  اعتبارا  صادراتی،  جایزه بازاریابی، های کمک از اعم کشاورزی  بخش هدف بازارهای استانداردهای 

 .نماید اقدام هدف، کشورهای به غذایی های کمک

 .رسد می وزیران هیأ  تصویب به کشاورزی جهاد وزار  پیشنهاد به قانون، این تصویب از پس ماه شش حداکثر ماده این اجرایی نامه آیین

ست  موظف دولت قانون، این تصویب  تاریخ از _31ماده  با را طبیعی منابع و کشاورزی  بخش تولیدکنندگان و برداران بهره از خود قانونی های حمایت ا

 :نماید اقدام و تنظیم زیر محصو   تولید اولویت

 .شود تولید کشور داخل در باید ضرورتاً واسطه این به و دارد نقش غذایی امنیت در مستقیماً که محصو تی: راهبردی محصو   _ الف

شترین  که محصو تی : وی ه محصو    _ ب صرف  های نهاده ازاء به را تولید ارزش بی  ارزش زنجیره در بزرگتری های حلقه یا و نماید می ایجاد شده  م

 .دارد خود اختیار در را دنیا بازار سهم( %10) درصد ده حداقل صادراتی، های مزیت به توجه با یا و باشد کشاورزی بخش رشد محور تواند می و ایجاد

ست  ممکن کشور  در آنها تولید که محصو تی : ای منطقه خال محصو    _ پ شد  مزیت با همراه ا سطه  به ولی نبا  تولید ای، منطقه خال شرایط  وا

 .نمود اقدام محصو   آن برای مزیت ایجاد جهت در باید و است ناپذیر اجتناب آنها

 .گردد می ابالغ و تعیین کشاورزی جهاد وزار  توسط کشور توسعه ساله پنج های برنامه طی الذکر فوق بندی طبقه در محصو   نوع ترکیب

 

 


