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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۱ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
در بندهای ششم و هفتم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که بطور خاص به مسایل بخش کشاورزی پرداخته 
، تأمین امنیت غذایی و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید داخلی نهاده ها و کاالهای 
اساسی هدف گذاری شده است. در قالب سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی نیز رویکردهای اصلی 

سیاستگذاری در این بخش مشخص شده اند از جمله:

- تأمین امنیت غذایی با تکیه بر استفاده از منابع داخلی

- گسترش زیرساخت ها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

- حمایت هدفمند از تولیدکنندگان بخش و ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر

از یک طرف برنامه ریزی برای تولید محصوالت راهبردی کشاورزی در اولویت تأمین امنیت غذایی است و 
براساس ماده (۳۱) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، دولت موظف است حمایت های 
قانونی خود از بهره برداران و تولیدکنندگان این بخش را با اولویت تولید محصوالت راهبردی (محصوالتی 
که مستقیماً در امنیت غذایی نقش دارند و به این واسطه ضرورتاً باید در داخل کشور تولید شود) تنظیم و 

اقدام نماید.

از طرف دیگر با در نظر گرفتن تنوع و تعدد مخاطراتی که فرآیند تولید در بخش کشاورزی را متأثر می سازد 
توسعه پوشش ها و ایجاد تنوع در روش ها و خدمات بیمه ای در زیر بخش های مختلف بخش کشاورزی 
به منظور حمایت هدفمند از تولیدکنندگان ، عالوه بر نقش موثر در تثبیت و پایداری امنیت غذایی ، در بهبود 
شرایط اقتصادی و اجتماعی تولیدکنندگان ، ارتقاء مدیریت تولید و در نهایت افزایش بهره وری پیامدهای 

قابل توجهی را در پی خواهد داشت.

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
جالل محمودزاده - حسینعلی حاجی دلیگانی - علی خضریان - محمدصالح جوکار - علی علیزاده مراغه 
- سیدناصر موسوی الرگانی - جعفر قادری - حجت اله فیروزی - سیدعلی یزدی خواه - علی اصغر 
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عنابستانی - سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی - علی اکبر کریمی - رضا حاجی پور - علیرضا نظری - 
نصراله پژمان فر - سیدجواد حسینی کیا - ذبیح الله اعظمی ساردوئی - پرویز اوسطی - شیوا قاسمی 
پور - بهروز محبی نجم آبادی - محمدحسین فرهنگی - احسان ارکانی - حسن نوروزی - محمد باقری 
بناب - مصطفی نخعی - روح اله نجابت - بهزاد رحیمی - محمدتقی نقدعلی - انور حبیب زاده بوکانی 
- کمال حسین پور - موسی احمدی - حسین محمدصالحی دارانی - غالمعلی کوهساری - رضا آریان 
پور - جواد نیک بین - علی اکبر علیزاده برمی - احمد محرم زاده یخفروزان - یعقوب رضازاده - مجید 

نصیرائی - رسول فرخی میکال - غالمحسین کرمی 
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عنوان طرح:
طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده بیمه کشاورزی

بر اساس مستندات  قانونی زیر گسترش سطح پوشش بیمه کشاورزی ، از مهمترین اهداف سیاست گذاران 
بخش کشاورزی طی سال های گذشته بوده است:

- مطابق بند (ج) ماده (۳۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی 
مکلف است در قالب بودجه های سنواتی و یارانه های مصوب به گونه ای برنامه ریزی کند که به منظور 
کاهش آثار زیان بار مخاطرات و تثبیت نوسانات درآمد تولیدکنندگان محصوالت هدف گذاری شده (که توسط 

این وزارتخانه انتخاب و اعالم می شود) نسبت به برقراری بیمه های تمام خطر اجباری اقدام نماید.

- به استناد بند (۷) ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بمنظور حفظ ظرفیت تولید و نیل 
به خودکفاییدر تولید محصوالت اساسی کشاورزی و دامی (گندم، جو، ذرت، برنج، دانه های روغنی، چغندرقند 
و نیشکر، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ) در صورت تأمین منابع در بودجه ساالنه ، گسترش پوشش بیمه 

تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید تا رسیدن به سطح پوشش صدرصدی انجام می شود.

- براساس ماده (۱۹) قانون مدیریت بحران کشور، دولت موظف است به پیشنهاد سازمان مدیریت بحران 
کشور برای بازسازی مناطق و بازتوانی افراد آسیب دیده ازحوادث ، اعتباراتی در قالب کمک های بالعوض 
و تسهیالت بانکی تأمین و پرداخت نماید. براساستبصره ذیل ماده سازمان مدیریت بحران بایستی با توسعه 
پوشش بیمه حوادث و ارتقاء سطح خدمات و تعهدات آن ، نسبت کمک های بالعوضدولت را در جبران 

خسارات کاهش دهد.

علی رغم اجرای طرح های مختلف بیمه کشاورزی در کشور بطور متوسط تاکنون ۳۷درصد ظرفیت بیمه 
پذیری در زیربخش های مختلف بخش کشاورزی از خدمات بیمه ای برخور دارند که می تواند دالیل متعددی 
دارد ازجمله: عدمپرداخت به موقع غرامت ها، ارائه کمک های بالعوض به کشاورزان خارج از فرآیند بیمه، 
عدم امکان ارائه خدمات مطلوب و مورد انتظار تولیدکنندگان در سطوح محدود بیمه (در سطوح وسیع پوشش 
های بیمه ای با توجه به توزیع مناسب ریسک و کاهش ضراب خطر امکان افزایش تعهدات در حد انتظار 

تولید کنندگان وجود خواهد داشت) و ... داشته باشد.

به عقیده کارشناسان، توسعه طرح های بیمه ای فراگیر و اجباری می تواند ضمن فراهم نمودن زمینه ها و 
بسترهای اجرایی بیشتری برای افزایش قابل توجه سطوح بیمه شده انگیزه بیشتری نیز با توجه به امکان ارائه 

خدمات مطلوبتر همانطورکه قبل اشاره شد برای تولیدکنندگان ایجاد نماید.
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سابقه الحااق یک تبصره به ماده واحده قانون بیمه محصوالت کشاورزی (مصوب ۱۳۸۴) در خصوص بیمه 
اجباری طیور نشان داد عالوه بر تأمین اهدافی مانند امنیت و سالمت غذایی(حذف کانون های آلوده)، گسترش 
سطح بیمه تا ۸۵ درصد ظرفیت تولید (با اصالح روش های اجرایی و طراحی بیمه پایه) منجر به رونق تولید 
گردیده است. شواهد نشان دهنده آنست که تصویب قانون بیمه اجباری طیور در سال ۱۳۸۴ پس از وقوع 
خسارات سنگین به واحدهای تولیدی در اثر بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و تحمیل بار مالی قابل 
توجه به دولت برای پرداخت غرامت ناشی از آن (در سال ۱۳۸۳) و به دنبال آن فراگیر شدن بیمه طیور 
بصورت قابل توجهی موجبات کاهش بار مالی دولت را در شرایط بروز خسارت های سنگین فراهم نموده 
است بطوریکه طی سال های ۹۵ و ۹۶ صندوق بیمه مبلغ ۳۲۰۰ میلیارد ریال غرامت بابت خسارت ناشی از 
حذف کانون های آلوده به بیماری آنفلونزارا با مشارکت گسترده مرغداران در طرح بیمه و بدون تحمیل 

هرگونه بار مالی اضافی برای دولت پرداخت نمود.

توسعه سطح پوشش بیمه های فراگیر و اجباری برای یک محصول منجر به افزایش تعداد بیمه گذاران شده و 
:

۱- در صورت وقوع خسارات گسترده ، بار مالی کمتری به بودجه عمومی کشور تحمیل می نماید (افزایش 
مشارکت کشاورزان در تأمین منابع مالی).

۲- امکان پائین آوردن حق بیمه های دریافتی از کشاورزان رافراهم می آورد.

۳- احتمال وقوع ریسک را به توزیع نرمال نزدیک می نماید در نتیجه احتمال رویداد برخی مخاطرات اخالقی 
در فرآیند بیمه را کاهش خواهد داد.

۴- از طریق هدایت کمک های بالعوض دولت به سمت فرآیند قابل برنامه ریزی ونظارت پذیر بیمه 
کشاورزی، می تواند منجر به افزایش کارایی و اثر بخشی یارانه های دولت در بخش کشاورزی شود.

در اجرای طرح های بیمه پایه فراگیر محصوالت راهبردی، با پرداخت سهم بیمه گذار از طرف دولت در سال 
های اولیه (مثالً بصورت درصدی از قیمت خرید تضمینی محصوالت تحت پوشش) می توان سطح پوشش 
بیمه را به سرعت گسترش داد و بستر اقتصادی و کارآمد شدن کسب و کارهای کشاورزی در تولید محصوالت 

راهبردی را هر چه سریعتر فراهم نمود.

با عنایت به موارد فوق و در نظر گرفتن اهمیت حمایت از جهش تولید در محصوالت راهبردی کشاورزی، 
طرح توسعه بیمه پایه فراگیر برای محصوالت راهبردی کشاورزی ارائه می گردد.

 

www.dotic.ir

http://dotic.ir


6

عنوان طرح: الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون بیمه کشاورزی تبصره: 

صندوق بیمه کشاورزی مکلف است محصوالت راهبردی کشاورزی که خرید تضمینی می شوند را در برابر 
خطرات فاجعه بار و گسترده (سیل، سرمازدگی، خشکسالی و ...) تحت پوشش بیمه پایه فراگیر و اجباری 

قراردهد:

۱- مشارکت دولت در حق بیمه های این تبصره حداقل ۷۰ درصد خواهد بود.

۲- برابر آئین نامه اجرایی این تبصره، حق بیمه سهم کشاورز هر ساله به قیمت خرید تضمینی اضافه شده و 
در زمان خرید تضمینی از حساب کشور کسر و به حساب صندوق بیمه کشاورزی واریز می گردد.

۳- لیست محصوالت مشمول این تبصره در هر سال با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجمع 
عمومی صندوق بیمه کشاورزی می رسد.

۴- آئین نامه اجرایی این طرح می بایست حداکثر ظرف سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت 
صندوق بیمه کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده بیمه کشاورزی تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون ☐
(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن ☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد ☐ دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد ☐ دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد ☐ دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد ☐ دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و 

عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع ☐
ماده واحده ██

است و پیشنهاد آن به 
عنوان بیش از یک موضوع ██

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد. ☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند 
چشمانداز؛

ندارد. ☐

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 
انداز مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس 
(ماهوی)؛

شده است. ☐

الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح/الیحه تقدیمی از نظر اصل ۷۵ قانون اساسی: منابع تأمین اعنبارمشارکت دولت در حق بیمه های این تبصره 
به میزان حداقل ۷۰ موضوع بند ۱ معلوم نشده است و با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر است. 

در رابطه با طرح / الیحه تقدیمی با سند چشم انداز: - آئیننامه اجرائی موضوع بند ۲ طرح، پس از تصویب قانون از سوی 
هیأت وزیران یا وزیر مربوط تصویب میشود. بنابراین جایگاه این بند در طرح پیشنهادی با بند ۹ سیاستهای کلی نظام 

قانونگذاری مغایر است. 

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- عنوان مطول و مغایر اصل ایجاز است. لذا پیشنهاد میشود 
عبارت «مادهواحده» از ابتدای آن حذف و عنوان به «الحاق یک تبصره به قانون بیمه کشاورزی» اصالح شود. 

۲- مقدمه طرح تقدیمی ناقص و فاقد دالیل توجیهی متناسب با مواد پیشنهادی است و ضرورت قانونگذاری در آن تبیین 
نشده است. 

۳- وفق ماده(۱۵۶) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی اصل بر عادیبودن رسیدگی طرحها و لوایح است و در 
صورت اقتضای فوریت باید دالیل آن مستنداً در مقدمه توجیهی آورده شود که این امر در طرح تقدیمی لحاظ نشده است. 

۴- با توجه به اینکه ضرورت، فلسفه و هدف از تقنین باید در مقدمه توجیهی ذکر شود، لذا باید متن ابتدایی قبل از عنوان 
یعنی از عبارت «براساس مستندات» تا «ارائه میگردد» حذف و به قسمت مقدمه منتقل شود. 

۵- در متن طرح اصول نگارش متون قانونی رعایت نشده است، همچنین باید صدر مادهواحده به شرح زیر اصالح شود: 

مادهواحده- یک تبصره بهعنوان تبصره (۹) به قانون بیمه کشاورزی اصالحی ۲۲/۱۰/۱۳۸۷ بهشرح زیر الحاق میشود: 

تبصره۹- ... 

۶- عبارت «این طرح» مندرج در بند (۴) به «این تبصره» اصالح شود. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این 

ادارهکل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ☐

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این 
موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ۱۴۰۰ - ۱۳۹۶ ) مصوب 
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ با اصالحات و الحاقات بعدی == منقح ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مصوب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی مصوب ۲۹ /۰۹ /۱۳۹۱-- منقح ۱۳۹۷/۵/۲ مصوب: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون بیمه کشاورزی مصوب ۰۱ /۰۳ /۱۳۶۲ با اصالحات و الحاقات بعدی (اصالحی ۲۲ /۱۰ /۱۳۸۷ ) -- منقح 
۱۳۹۷/۵/۲ مصوب: ۱۳۶۲/۰۳/۰۱

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: اساسنامه صندوق بیمه محصوالت کشاورزی مصوب ۰۵ /۰۳ /۱۳۶۳ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۷/۵/۲ 
مصوب: ۱۳۶۳/۰۳/۰۵

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی مصوب ۲۱ /۰۶ /۱۳۶۸ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح 
۱۳۹۹/۹/۹ مصوب: ۱۳۶۸/۰۶/۲۱

بخش های قانون: همه متن
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