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 09/04/1400 تاریخ تهیه گزارش یکجلسه  -دستورالعمل  – قانون شناسه

 موضوع عنوان
) دستورالعمل صندوق بیمه محصوالت بررسی و رفع ابهام و مشکالت پیش رو در بیمه آبزیان 

 ) میگو پرورشی(کشاورزی (

   تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان اتحادیه  مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع

ستقبال نکردن . به گفته اتحادیه آبزیان استان ا است انیآبز هیمب یکشاورز مهیمهم ب یهاربخشیاز ز یکی

سایر بلکه اکثر کشاورزان فقط به این استان ختم نمی شود ) میگو پرورشی (  کشاورزان از بیمه محصوالت

به علت کارکرد نه چندان مطلوب خدمات صندوق بیمه نیز تمایلی به بیمه کردن محصوالت خود ندارند.  استان

مهمترین آسیب این معضل اقتصادی، واقعی سازی نشدن میزان برآورد خسارت از سوی  محصوالت کشاورزی

ن و مدیران ) دامپزشکی، شیالت و . تا کنون با مسوالدولت با میزان غرامت زیان وارد شده به کشاورزان است

جهاد کشاورزی ( جلسات متعددی داشتیم و همچنین با نماینده محترم بندرعباس در مجلس شورای اسالمی 

جناب آقای مرادی نیز جلساتی رو برگزار کرده ایم ولی همچنین با مشکالت فراوانی در این خصوص مواجه 

 هستیم. 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 مهیرو در ب شیو رفع ابهام و مشکالت پ یبررسبا بررسی و کارشناسی و  تشکیل کارگروه موضوع 

 باعث ایجاد مشکالتی به شرح می گردد: (یپرورش گوی) م انیآبز

مشکالت بوجود آمده در سامانه بیمه و عدم  به موقع بیمه محصوالت کشاورزی ) میگو پرورشی( و  -1

و در نهایت به مرور شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری بروز خسارات هنگفتی به واحد تولیدی 

 خواهیم بود.

بدلیل نبود مشوق های الزم و عدم پرداخت به موقع بی رغبتی تولید کننده به بیمه محصوالت  -2

 1400و افزایش پنج برابری حق بیمه پایه نسبت به سال خسارت 

 و ایجاد بی انگیزگی  در مقابل تعهدات صندوق یفقدان منابع مال -3

وجود نکات مبهم و غیر منطقی در بندهای دستورالعمل که باعث بی اعتمادی پرورش دهنده گردیده  -4

 است.

جلسه بندی جمع

به تاریخ  کارشناسی

08/04/1400 

سه کارگروه با نماینده  شاورزیسازمان جل شیالت و اتحادیه آبزیان، جهاد ک ضور   سازمان  و با ح

موضوع مقرر گردید سالن جلسات اتاق برگزار گردید، در  08/04/1400خ تاری در  بخش خصوصی

 مورد بررسی قرار گیرد. ی دولت و بخش خصوصیدر جلسه اصلی شورای گفتگو

ضایی، دبیرکل محترم اتاق بازرگانی: شاورزی مقرر بود  همچنین  جناب آقای ر در مورد ترغیب فعاالن ک

وری بخش قانون بهره 32گذاری نیز وزارت جهاد کشاورزی و صندوق بیمه درصدد اجرای بند ج ماده به بیمه

گذاری، کارشاناسای و پرداخت غرامت که در کشااورزی و انجام بیمه تمام خطر اجرایی برآیند و در روند بیمه
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گیری در سخت .که این اتفاق نیز نیوفتاد صوصی نیز استفاده شودآید از نظر بخش خدستورالعمل صندوق می

پرداخت غرامت از ساااوی صاااندوق، عدم پرداخت در مورد برخی حوادر یا پرداخت غرامت کمتر از مقدار 

 باعث بروز مشکالت فراوان و همچنین بی انگیزگی برای انجام بیمه می باشد.  خسارت کارشناسی شده

صادرکنندگان آبزیان رییس،  بازرگانجناب آقای  گیری در سااخت :محترم اتحادیه تولیدکنندگان و 

پرداخت غرامت از سوی صندوق بیمه کشاورزی، عدم پرداخت در مورد برخی حوادر یا پرداخت غرامت کمتر 

صوالت از خدمات بیمه شمول نبودن برخی تولیدات و مح شده، م سی  شنا سارت کار یی برخی از ا از مقدار خ

نکات مبهم و غیر منطقی در دسااتورالعمل   .هسااتند که فعاالن این حوزه با آنها مواجه هسااتندمشااکالتی 

در بیمه پایه اجباری صاارفا با معدوم سااازی    باعث بروز بی انگیزگی بیمه شااوندگان گردیده اساات. 1400

و این منافات با  اری پرداخت غرامت امکان پذیر است و با تلفات موردی قابل پرداخت نیستاستخر در اثر بیم

 مشوق های دولت برای حمایت از تولید می باشد

به کارگیری از صندوق بیمه از سوی  : جهادکشاورزی ، نماینده محترم سازمان صادقی پور جناب آقای 

امری بسیار واجب تا از بروز خطرات و خسارات جلوگیری بعمل آید. یکی از نکات بسیار حائز اهمیت کشاورزان 

این است که تمامی افراد که با تولیدات سروکار دارند از قوانین آگاهی و آموزش کافی را از میزان حق بیمه، 

افزایش سطح پوشش  ود دارد .همین منظور وجخسارت و غرامت رو داشته باشند. کارشناسانی در سازمان به 

پایین است و به همین علت  بیمه گردش مالی صندوقبسیار حائز اهمیت می باشد  بیمه محصوالت کشاورزی

 .هم پرداخت غرامت به کشاورزان با مشکالتی از جمله تاخیر در پرداخت رو به رو است

 مطرح و پیگیری کردد.جمع بندی جلسه انجام شد و مقرر شد در جلسه اصلی شورا در پایان 

 

 پیشنهادات

بررسی و رفع ابهام و مشکالت پیش رو در بیمه آبزیان ) پیشنهادات کمیته کارگروه  در خصوص 

 :به شرح ذیل صورت گرفتدستورالعمل صندوق بیمه محصوالت کشاورزی () میگو پرورشی( 

در بیمه پایه ) اجباری(  1400با توجه با ابهامات دستور العمل بیمه محصوالت کشاورزی در سال  -1

م سازی استخر در اثر بیماری پرداخت غرامت امکانپذیر است و به  تلفات موردی غرامت وصرفا با معد

تعلق نمی گیرد و حتی اگر بخشی از محصول تولیدی قابل برداشت و استفاده باشد نیز هیچگونه 

معدوم سازی میگوی باالی حمایتی از سوی بیمه صورت نخواهد گرفت و پرورش دهنده مجبور به 

دولت در جهت افزایش تولید، منافات دارد.  گرم خواهد کرد و این روند با سیاست های تشویقی 12

 در دستورالعمل را داریم . "معدوم سازی "لذا درخواست حذف کلمه 



بندرعباس نی، صنایع، معادن و کشاورزیاتاق بازرگا   
 

 کارشناسیفرم گزارش 
 (صوصیخ بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه ( دستورالعمل اصالحی1پیوست شماره ) )

 

 1396-03-10اریخ بازنگری: ت                                   01شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  3

 

زی پرورش دهندگان بدون پوشش بیمه شروع به ذخیره سابدلیل مشکالت موجود در سامانه بیمه  -2

ان ذخیره درخواست رفع مشکالت سامانه بیمه و بیمه نمودن مزارع پرورش میگو از زم ااند لذ کرده

 سازی همکاری الزم بعمل آورند. 

پرورش  حدود پنج برابر شده است که این نیز باعث بی انگیزگی 1399حق بیمه پایه نسبت به سال  -3

 .دهندگان برای انجام بیمه گردیده است 

رورش میگو در استان هرمزگان از اوایل اردیبهشت ماه شروع و تا پایان آبان زمان ذخیره سازی و پ -4

لیکن با توجه به شرایط بد آب و هوا در تیر و مرداد ماه و تاثیر گذاری بر کیفیت ماه ادامه دارد 

 روز افزایش یابد. 150روز به  120محصول تقاضا می شود طول دوره از 

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 

 ) دستورالعمل بیمه محصوالت کشاورزی) میگوی پرورشی 

  به استاندار 20/02/1400مورخ  140091نامه اتحادیه آبزیان به شماره 

  شورای گفتگو  27ایراد گزارش در جلسه 

  جلسات متعدد با دامپزشکی و مدیران استانی 

 


