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استان دانست و تصریح کرد :مسیر تحقق اصل  44هم بازار سرمایه
است و باواگذاری شرکتهایی که مالکی��ت و مدیریت آنها در اختیار
دولت است از طریق بورس،پتانسیل باالیی که در اقتصاد کشور وجود
دارد را فعال خواهد کرد و زمینه ساز توسعه بورس خواهد شد.
دکتر بهمنی در بخش دیگری از این گفتگو به ارایه گزارش از فعالیت
بازار سرمایه در کرمان پرداخت و گفت :به طور متوسط ساالنه بیش
از  1500نفر به بورس منطقه ای جذب شده اند چنانکه تا کنون 21
هزار نفر از طریق بورس کرمان کد سهامداری دریافت کرده اند ،بیش
از 30هزار نفر آموزش داده شده اند واز ابتدای فعالیت بازار سرمایه در
کرمان تا کنون  10میلیارد و  740میلیون و  356هزار سهم و به طور
متوسط روزانه  2میلیارد و  700میلیون ريال سهم در بورس کرمان
معامله شده است.
رییس بورس منطقه ای استان کرمان گفت :در مجموع کل معامالت
که تاکنون در بورس کرمان انجام شده 409 ،میلیارد و  718میلیون
ريال بوده است ک��ه حج��م و ارزش معامالت در ساله��ای مختلف
متناسب با شرایط مختلف اقتصادی کشور نوسان هم داشته است اما
به صورت کلی ارزش و حجم معامالت بورس کرمان ،روند فزایندهای
داشته است.
وی افزود :با این عملکرد ،بورس منطق��ه ای کرمان در رتبه مطلوب
و رضایت بخشی در بین بورس های منطقه ای کش��ور قرار دارد اما
باتوجه به ظرفیت است��ان وحجم نقدینگی موج��ود ،امکان ارتقای
رتبه بورس کرمان که معم��وال در رتبه پنجم ت��ا هفتم کشور است
وجود دارد.
وی اظهار داشت :پتانسیل افزایش دسترس��ی کرمانیها در سراسر
استان از طریق راه اندازی دفاتر کارگزاریهای فعال در شهرستانهای
سیرجان ،رفسنجان ،شهربابک و در آینده زرند ،جیرفت و بم وجود
دارد و توجه به سرانه کارگزاران بورس هم می تواند در بهبود شرایط
موثر باشد.
وی از کرمانیها برای حضور در کالسهای آم��وزش رایگان بورس
منطقه ای دعوت کرد و افزود :این کالسها فرصتی برای کسب درآمد
از طریق بازار سرمایه در آینده برای شرکت کنندگان است.
وی تصریح کرد :ب��ورس منطقه ای تا شرایط مطل��وب و مورد اتظار
فاصله دارد چرا که جمعیت زیادی در استان همچنان با بورس آشنا
نیستند و تعداد سهامداران کرمانی بورس نسبت به جمعیت استان،
جمعیت دانشگاهیان استان و میزان نقدینگ��ی اندک است و از این
نظر در ابتدای راه هستیم.
وی به عدم تنوع اب��زار های مالی در بورسه��ای منطقه ای که بتواند
ریسکهای مختلف را پوشش دهد و ناآشنایی مرم در این زمینه اشاره
کرد و افزود :در این شرایط می طلب��د که بورس کاال در کرمان فعال
شود و با توجه به تولید محصوالتی مثل پست��ه  ،خرما و ....به عنوان
محصوالت اصلی استان و کشور برای این مساله برنامهریزی شود.
دکتر بهمنی با بیان اینکه شناسایی و برق��راری ارتباط با شرکتهای
دارای صالحی��ت عالوه بر چه��ار شرکت مس ،گل گه��ر ،سیمان و
فرومولیبدن ،در حال پیگیری است ،گفت :یک شرکت کرمانی جدید
هم در مسیر پذی��رش در بورس قرار دارد ام��ا در مجموع شرکتهای
کرمانی احتماال به دلیل عدم آگاهی کافی نسبت به مزایای ورود به
بورس و یا به واسطه تحلیل هزینه و فای��ده ای که با خود می کنند،
مقاومتهایی در این ارتباط دارند.
و ی همچنین ادامه مسیر آموزش و فرهنگ س��ازی ،افزایش تعداد
کارگزاران فع��ال بورس و ت�لاش برای تخصصی ش��دن و حرفه ای
ترشدن سهام��داران ک��ه الزم فعالیت پای��دار و با ثب��ات است را از
اولویتهای برنامه کاری بورس کرمان مطرح کرد و از کارگزاری های
فعال در بورس کرمان خواست تا نقش پررنگ تری در اطالع رسانی و
آگاهسازی مردم از حضور و فعالیت خود ایفا کنند.

تحلیل عملکرد صنعت بیمه در استان کرمان در سال93

گسترش پوششهای بیمهای
در کرمان

کرمانیها در استقبال از پوشش های بیمه ای برای دارائیها
و اموال و سرمایه ها و حرفه خود همیشه نیک اندیش و پیش
قدم بوده اند .وضعیت عملکرد صنعت بیمه در استان کرمان
بیانگر این ادعا است لذا برای اطالع مخاطبان محترم «اقتصاد
کرمان» گزارش اجمالی از عملک��رد 9ماهه صنعت بیمه در
استان کرمان در سال  93را ارایه می نمایم.
حسن عمادآبادی*
یکی از ساز و کارهای صنعت بیمه در حوزه اقتصاد مقاومتی
حمایت از کارفرما در جهت تولید با حفظ منافع صنعت بیمه است.
بر این اساس شرکتهای بیمهای و شرکت سهامی بیمه ای��ران به دنبال این هستند که
وضعیتی به وجود بیاورد که تولید و صنعت پا برجا و فعال بماند،افزود:تالش ما این است
که با توسعه و افزایش فعالیت در بیمه های زندگی اگر کارفرمایی دچار مشکالتی از جمله
نقدینگی شد بتواند از محل ذخایر پ��س اندازی این بیمه نامه ها ب��ا گرفتن وام مشکل
پرسنل خود را حل کنند
الف  :حق بیمه تولیدی  4هزار و  500میلیارد ریال که بیش از  70درصد آن متعلق بیمه
بیمه های اتومبیل است و بیمه شخص ثالث اجباری  80درصد سهم بیمه های اتومبیل را
به خود اختصاص می دهد ( بیش از  55درصد کل ) که فعالیت برای صنعت بیمه در این
رشته مطلوب نیست چرا که خسارت پرداختی بیشتر از دریافتی است پس از بیمه های
اتومبیل بیش از  20درصد حق بیمه تولی��دی سهم بیمه های درمان است که فعالیت در
این رشته نیز برای شرکت بیمه سودی به دنبال ندارد و تنها 20درصد حق بیمه تولیدی
در اختیار رشته های بیمه ای است که برای شرکت بیمه سود آور هستند سوالی که برای
هر خواننده پیش می آید این است که چرا با توجه به اینکه خسارت پرداختی کمتر از حق
بیمه تولیدی است باز مدیران صنعت بیمه در گزارش خود اعالم می کنند که صنعت بیمه
در رشته های زیانده در حال فعالیت است که  90درصد حق بیمه تولیدی به آنها اختصاص
دارد در پاسخ بایستی عرض کنم که حق بیم��ه تولیدی مربوط به ماههای جاری یا سال
جاری است و خسارت پرداختی عمده آن مربوط به تعهدات قبل است و این تعهدات سال
جاری عمده آن به سال بعد منتقل می شود.
ب  :خسارت پرداختی 100ر 3میلیارد ریال است که روزانه بیش از  10میلیارد ریال می
باشد وخدود  80درصد آن متعلق به بیمه های اتومبیل اس��ت ( 500ر 2میلیارد ریال )
که حدود  80درصد آن مربوط به تعهدات جانی ( 000ر 2میلیارد ریال ) و  20درصد آن
مربوط به تعهدات مالی است و غرامت های پرداختی بابت دیه جرح و نقص عضو و فوت از
محل تعهدات جانی بیمه نامه شخص ثالث به تنهائی  85درصد غرامت های تعهدات جانی
را به خود اختصاص می دهد ( 700ر 1میلیارد ریال ) و غرامت نقص عضو وفوت شخص
راننده مسبب حادثه نیز  15درصد غرامت پرداختی تعهدات جانی را شامل می شود اما
خسارت های پرداختی از محل تعهدات مالی بیمه های اتومبیل به دو رشته تعهدات مالی
شخص ثالث و بیمه بدنه اتومبیل مربوط است ( از محل تعهدات مالی شخص ثالث 300
میلیارد ریال و از محل تعهدات بیمه های بدنه اتومبیل  200میلیارد ریال )
ج  :تعداد بیمه نامه های صادره  :یک میلیون و  400ه��زار فقره است اگر چه در صنعت
بیمه بیمه نامه سرنشین و شخص ثالث به همراه صادر م��ی شوند اما در هنگام محاسبه
تعداد بیمه نامه های صادره مستقل محاسبه م��ی گردند و با این وضعیت بیمه نامه های
شخص ثالث و سرنشین حدود  90درصد تعداد بیمه نامه های صادره را به خود اختصاص
می دهند و پس از آن به ترتیب بیمه های بدنه اتومبیل ،آتش سوزی و حوادث و مسئولیت
و ....قرار دارند.
د  :تعداد پروند ههای خسارت تشکیل و رسیدگی و پرداخت شده صنعت بیمه در استان
کرمان به  300هزار فقره می رسد که از این تع��داد بیمه های درمان حدود  90درصد را
به خود اختصاص می دهند و پس از آن به ترتیب رشته های بیمه ای مالی شخص ثالث،
بدنه اتومبیل و جانی شخص ثالث و حوادث و عمر و سرنشین اتومبیل و آتش سوزی و ....

