هر بامداد در سراسر ایران

قیمتنفتبرایششمینروزکاهشیافت
قیمتنفتروزجمعهبهدنبالاعالمتصمیمایرانبرایافزایشتولیدوصعودتولید
آمریکابهرکوردباالیجدیدکهبهنگرانیهانسبتبهاشباععرضهدربازارجهانی
دامنزد،برایششمینروزکاهشیافت.بهگزارشایسنا،بهایمعامالتآتینفت
برنت با ۴۴سنت یا ۰.۷کاهش ،به ۶۴.۳۷دالر در هر بشکه رسید .نفت برنت روز
پنجشنبه ۱.۱درصدسقوطکردهوبهپایینترینقیمتاز ۲۰دسامبررسیدهبود.
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بر اساس آخرین آمار ،میزان بارشهای کشور در مقایسه با سال آبی گذشته
 ۴۸.۹و نسبت به  ۴۹سال گذشته  ۶۲.۸درصد کاهش داشته است.
به گزارش ایسنا ،آمار بارشهای تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون بیانگر
کاهش ۴۴درصدی بارشها در کل کشور است.در خصوص حوزههای اصلی نیز
باید گفت که وضعیت بارشها چندان مناسب نیست.

یادداشت

بررسی اوضاع مه آلود تنها بیمه دولتی کشور

تحقیق و تفحص از بیمه ایران به کجا رسید؟

آفتاب اقتصادی -گروه صفح�ه اول :یک نماینده
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صحبتی کوتاه با
آفتاب اقتصادی از وارد شدن روند تحقیق و تفحص از
صنعت بیمه به مرحله جدیدی خبر داد ،رابطه خاص
بیمه مرکزی و بیمه ایران و تاثیر آن بر سیاستهای
بیمهای ،انفعال ،ورشکستگی و ...در این صنعت سوژه
دور جدید تالشها در جریان تحقیق و تفحص است،
رهایی از مباحث بودجهای و بازگش��ت نمایندگان از
تعطیالت کوتاهمدت ،دو مانع زمانی اس��ت که پس
از رفع ،ظاهرا ً برای محققین و تفحصکنندگان فراغی
فراهم میآورد تا بر س��ر فصلهای وضعیت آش��فته
صنعت بیمه ب��ا محوریت بیمه مرکزی و بیمه ایران
تمرکز بیشتری بیابند.

رفع ابهام از موارد مطرح ش��ده
مش��خص خواهد شد که علت
عملکرد ضعیف ش��رکتهای
بیمه ب��ه دلی��ل ع��دم وجود
منابع کافی یا عدم برنامهریزی
مطلوب در بخش منابع اس��ت.
ش��فافیت در موض��وع پرونده
ش��رکت بیمه ای��ران از دالیل
مهم دیگر تحقی��ق و تفحص
از صنعت بیمه اس��ت و حتی
پیگی��ری این پرونده از س��وی
مراج��ع ذیص�لاح نی��ز مان��ع
اطالعرسانی اطالعات پرونده به
نمایندگان مجلس نخواهد شد.

پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در
گفتوگویی اظهار کرد :بررس��ی پرونده بیمه ایران
مهمتری��ن محور تحقیق و تفح��ص از صنعت بیمه
کش��ور است .عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ،با
تش��ریح دالیل تحقیق و تفح��ص مجلس از صنعت
بیمه ،گفت :مش��خص ش��دن نرخ بازده س��بدهای
سرمایهگذاری شرکتهای بیمه و همچنین شفافیت
در موضوع پرونده ش��رکت بیمه ایران از دالیل مهم
تحقیق وتفحص از صنعت بیمه کشور است .شفاف
ش��دن شرایط اس��تفاده از منابع مالی مورد استفاده
شرکتهای بیمه در بخش بازرگانی دولتی و خصوصی
از محورهای تحقیق و تفحص از ش��رکتهای بیمه
اس��ت .وی با بیان اینکه اس��تفاده بهینهای از منابع
س��رمایهگذاری در شرکتهای بیمه نمیشود ،ادامه
داد :به نظر میرس��د ناکارآمدی در استفاده از منابع
مالی مرتبط با بیمههای بخش بازرگانی باعث ش��ده
که مردم هزینههای بیمهه��ا را پرداخت کنند .باید
نرخ بازده پرتفوی یا همان س��بدهای سرمایهگذاری
ش��رکتهای بیمهای مشخص ش��ود تا دلیل اینکه
ش��رکتهای بیمه عنوان میکنند که توانایی عمل
به تعهدات خود را ندارند روش��ن شود .طراح تحقیق
و تفحص از صنعت بیمه همچنین افزود :در صورت

حیاطخلوت؟

تحقیق و تفحص به کجا رسید؟

نوبت اول

موس��وی الرگانى نائب رئیس كمیس��یون اقتصادی
مجلس بر این ادعا اس��ت كه در برخی موارد صنعت
بیمه به حیاط خلوت افراد ،گروهها و جناحها تبدیل
شده و انتصابات در این صنعت عموما بر همین مبنا
اس��ت و به همین دلیل مدیرانی در بیمه ایران س��ر
کار آمدهاند که اساسا شناختی از صنعت بیمه ندارند.
« پس از چند حادثه ناگوار ،از بیمهها خواستیم صنعت
نف��ت را جدی بگیرند .بیمهه��ای ایران چون گاهی
در رقابتهای غیرسالم هس��تند ،نرخ کم میدهند،
نه ممیزی میکنند ،نه مطالعات رس��می دارند و نه
ارزیابی دقیق ».اینها بخش��ی از س��خنان وزیر نفت،
در همایش بیمه و توس��عه اس��ت که همه نگاهها را
به س��مت «بیمه ای��ران» متمرکز ک��رد .تا پیش از
این ش��اید کمتر کسی به مشکالت و معضالت بیمه
ایران توجه کرده بود و به نظر میرس��ید شرایط در
این بیمه کام ً
ال خوب و مناس��ب و به قولی وضعیت
سفید است؛ اما همین یک همایش کافی بود تا چهره
واقعی بیمه ایران را به همگان نشان دهد .محمدرضا
پور ابراهیمی ،رئیس کمیسیون اقتصادی هم در این
جلسه به ایراد س��خنرانی پرداخت و انتقادات تندی
را متوج��ه این بیمه کرد و با لحنی طعنهآمیز گفت:

«وظیفه صنعت بیمه ،پوشش ریسک است و انتظار بر
این است که خود صنعت بیمه دچار ریسک نباشد».
او در عین حال تاکید کرد« :در سه سال گذشته ،طراز
تطبیقی صنعت بیمه ،بیانگر زیان است و سهم بیمه
ایران در این زیان دهی باالس��ت».بیمه ایران یکی از
اولین ش��رکتهای بیمهای دولتی است که خدمات
مثبتی را هم تاکنون عرضه کرده است؛ اما سالهاست
که به یکی از شرکتهای زیان ده تبدیلشده تا جایی
که بدهی کنونی این ش��رکت از سرمایه اولیه آن هم
بیشتر شده است .بیمه ایران طی دو سال بیشترین
کاهش سهم بازار را داشته است .با استناد به آمارهای
بیمه مرکزی و داخلی شرکت بیمه ایران ،در مقایسه
دو دوره  ۸ماهه س��ال  1396و س��ال  1395نسبت
خسارت ،رش ِد بسیار معناداری داشته است تا جایی
که در طول  ۸ماهه س��ال  ،1396نس��بت خسارت
با  ۱۹درصد افزایش ،به  ۷۹درصد رس��یده اس��ت.
مشکالت شدید نقدینگی ،وصول نشدن مطالبات و...
تنها گوشهای از مش��کالت بیمه ایران است .به نظر
میرسد دولتیها بهجای انتقادات مداوم از این بیمه
دولتی ،س��ریعاً چارهای برای آن بیندیش��ند یا آن را
به بخش خصوصی واگذار کنند .س��ید ناصر موسوی
الرگانی ،نایبرئیس کمیسیون اقتصادی به وضعیت
بحرانی «بیمه ایران» اش��اره کرد و گفت :بیمه ایران

تقریباً تنها بیمه دولتی است که طبق
اصل  44قانون اساسی که شرکتهای
دولت��ی باید به بخش خصوصی واگذار
میش��دند ،به بخش خصوصی واگذار
نش��ده اس��ت .بهنوعی این ش��رکت را
مستثنی کردند تا دولتی بماند .الرگانی
ادامه داد :حقیقتاً بیمه ایران مطالباتی
را از برخی ارگانها و سازمانها دارد که
این مطالبات متأس��فانه پرداختنشده
اس��ت که همین عوامل باعث شده تا
بیمه ایران س��وددهی الزم را نداش��ته
باشد یا به تعبیر دیگر نتواند به تعهدات
خود عم��ل کند همچنی��ن برخی از
مواقع فش��ارهایی به بیمه ای��ران وارد
میشود که این شرکت را با مشکالت
اقتصادی عدیدهای مواجه میکند .وی افزود :بهطور
مثال حواشیای که در خصوص بیمه توسعه رخ داد،
حقیقت��اً این موضوع هیچگونه ارتباطی با بیمه ایران
نداشت؛ زیرا این بیمه ،اوالً یک بیمه خصوصی بود و
در ثانی بیمه مرکزی باید حلوفصل این موضوع را بر
عهده میگرفت و مسئولیت آن را به صندوق تأمین
خسارت میدادند که مشکل بیمه توسعه را حل کند.
طبعاً این فش��ارهایی که به بیمه ایران وارد میشود،
باعث بروز بحرانهای متعدد در این بیمهشده است.
نماینده مردم فالورجان در مجلس ش��ورای اسالمی
با اشاره به مدیریت بیمه ایران ،تصریح کرد :با وجود
تمام این مشکالت متأسفانه ما شاهد این هستیم که
بعض��اً مدیرانی در بیمه ایران بر س��رکار آمدهاند که
هیچ شناخت و اطالعی از صنعت بیمه ندارند؛ یعنی
بهواسطه فشارهایی که وارد میشود و برای اینکه بیمه
به حیاط خلوت افراد ،گروهها و جناحها تبدیلش��ده
اس��ت ،شاهد چنین مشکالتی هستیم .وی با تاکید
بر اینکه این مس��ائل باعث میش��ود تا موفقیتی در
زمینه بیمه نداشته باشیم گفت :اعتقادم بر این است
باید دقت بیشتری در انتصاب اعضای هیئتمدیرهها
صورت بگیرد تا کمتر شاهد چنین مشکالتی باشیم.
البته توقع داریم بیم��ه مرکزی که وظیفه نظارت را

بر عهده دارد نیز با دقت بیش��تری در این مسیر گام
بردارد .موسوی الرگانی با اشاره به انتقادات دولت به
این شرکت بیمهای ،گفت :معتقدم انتقادات دولت یا
وزیری که خودش میآید مدیران را منصوب میکند،
ب��ه آن صورت جدی نیس��ت و باید نس��بت به این
موضوع دقت بیش��تری شود .من نظرم این است که
تاکنون بیشتر مسائل و مشکالت بیمه ایران به دلیل
دخالتهایی است که از سوی دستگاههای مختلف،
در این بیمه صورت گرفته است .این نماینده مجلس
ب��ا بیان اینکه اگر دخالتها و فش��ارها از بیمه ایران
برداشته شود ،این بیمه بار دیگر میتواند احیا شود،
تصریح کرد :ما باید مدی��ران و اعضای هیئتمدیره
همه شرکتهای بیمهای را از میان کارشناسان خبره
انتخاب کنیم .کس��انی که اطالعاتی از صنعت بیمه
ندارند نباید وارد صنعت بیمه شوند و تصمیمگیری
کنند .برخی از مواقع یک تصمیم اشتباه و نابجا باعث
اتفاقات غیرقابل جبرانی میشود .کمیسیون اقتصادی
موضوعات بیمهای را بهصورت کلی بررسی کرده اما
بهطور مصداقی تاکنون وارد بحث بیمه ایران نش��ده
است.

مشکل بیمه ایران؛ ساختاری یا مدیریتی؟

اما مش��کل در بیمه ایران از آنجا ناش��ی میشود که
در هفتههای اخیر ،ش��بکههای اجتماعی وابسته به
مدیریت ش��رکت بیمه ایران ،از تغییر س��اختار این
شرکت خبر دادند و با تبلیغات پرحجم اعالم کردند
که س��اختار جدید ،موجب ش��کوفایی بیمه ایران و
خروج آن از تنگناهای کنونی خواهد شد .نکته حایز
اهمیت این است که ساختار قبلی بیمه ایران با همه
محاس��ن و معایبی که میتوانس��ت داشته باشد ،به
مدت چند دهه برقرار بود و ش��رکت مزبور با همین
س��اختار ،جایگاه برتر خود را در صنعت بیمه کشور
حفظ کرد؛ در حالی که افت شاخصهای بیمه ایران،
از حدود چندین س��ال پیش رخ داد و ربط دادن آن
به س��اختاری که س��الها برقرار ب��وده و در پرتو آن
موفقیتهای شایان توجهی حاصل شده است ،امری
غریب به نظر میرسد.

شریعتمداری اعالم کرد

آگهیمزایدهعمومی

پرداخت ۱۲هزار میلیارد تسهیالت تولید

واگذاری  26قطعه زمین در شهرک صنعتی نیکو اشکذر

شهرداری اشکذر در نظر دارد تعدادی زمین در شهرک صنعتی نیکو اشکذر جهت ایجاد واحدهای صنعتی
و تولیدی در زون های مختلف به متقاضیان واجد شرایط به شرح جدول ذیل واگذار نماید.
آخرین مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/12/05

وزی��ر صنع��ت ،معدن و
تج��ارت از پرداخت ۱۲
ه��زار میلی��ارد توم��ان
تس��هیالت رونق تولید
در کش��ور خب��ر داد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا،
محمد شریعتمداری در
هفتادمین نشست ستاد
راهبری اقتصاد مقاومتی اس��تان مرکزی تعداد
واحدهای صنعتی دارای مش��کل در کش��ور را
 ۸۵۰۰واح��د عن��وان کرد و گفت :در اس��تان
مرکزی علیرغم مش��کالت در  ۱۰ماهه امسال
نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته در حوزه
صدور پروانه بهرهبرداری  ۱۷درصد رشد حاصل
ش��ده اس��ت ۱۱ ،درصد رش��د در امر تقاضای
تاسیس واحدهای صنعتی جدید به ثبت رسیده
که نشان از بهبود ش��رایط است .شریعتمداری
یکی از راهکارهای توس��عه تولید در واحدهای
صنعتی را نوس��ازی دانست و افزود :در نوسازی
صنعتی مشکالت بسیاری در کشور وجود دارد،
ام��ا با تس��هیالت  ۱۸درصد این امکان میس��ر
نمیش��ود ،در کنار تسهیالت طرح رونق تولید
تسهیالتی جهت نوسازی در نظر گرفته شد ،اما
در استان مرکزی متقاضی این تسهیالت تقریبا
صفر بود بر همین اس��اس باید کمکهای فنی
و اعتباری برای یارانه س��ود تسهیالت اعطایی
ب��ه واحدهای تولیدی در نظر گرفته ش��ود که

امی��د اس��ت ای��ن طرح
در مجل��س ب��ه تصویب
برس��د و در سال ۱۳۹۷
رونق در نوسازی صنایع
حاصل شود .وی در ادامه
در خص��وص پرداخ��ت
تس��هیالت رون��ق تولید
در کشور عنوان کرد :در
کشور  ۴۱هزار و  ۶۸۵واحد صنعتی در سامانه
بهینیاب برای دریافت اعتبار ثبتنام داشتهاند
ک��ه از این تعداد  ۱۷ه��زار و  ۹۲۸واحد رقمی
معادل  ۱۲هزار و  ۵۲۳میلیارد تومان منابع مالی
دریافت کردهاند.وی در خصوص ش��رکت هپکو
گفت :در بحث شرکت هپکو و خصوصیسازی
شرایط مالکیت محرز نبوده است و باید شرایط
واگذاری به درستی انجام گیرد ،با دولتی شدن
مجدد صنایع واگذار شده کامال مخالف هستم و
باید تدابیری برای واگذاری درس��ت انجام گیرد
و در همین راس��تا طبق ماده  ۶قانون حداکثر
اس��تفاده از توان تولی��دی و خدماتی در تأمین
نیازهای کش��ور مبنی بر اینکه وزارت صنعت،
معدن و تجارت موظف اس��ت از ثبت س��فارش
کااله��ا ،تجهی��زات ،ل��وازم و فرآوردههایی که
احکام این قان��ون را رعایت نکردهاند جلوگیری
کند قطعا جلو ثبت سفارش گرفته خواهد شد،
همچنین وضعیت مطالبات شرکت واگن پارس
از وزارت نفت و نیرو در دولت مطرح خواهد شد.

ثبت رکوردی جدید توسط فرودگاههای ترکیه

متقاضیان جهت کس�ب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری اشکذر به نش�انی www.ashkezar.ir
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ثبت رکوردی جدید توسط فرودگاههای ترکیه
به گفته وزیر حمل و نقل ،دریانوردی و ارتباطات
ترکیه ،آخرین آمارهای منتش��ر ش��ده نش��ان
میدهد که فرودگاههای این کشور در ماه ژانویه
س��ال  ۲۰۱۸با پذیرش  ۱۴.۷۶میلیون مس��افر
ش��اهد بزرگترین ترافیک مس��افری از  ۱۲سال
پیش تاکنون بوده اس��ت .به گزارش تابناک به
نقل از حریت ،احمد ارس�لان وزیر حمل و نقل،
دریانوردی و ارتباطات ترکیه اذعان کرده اس��ت
در ماه ژانویه س��ال  ۲۰۱۸می�لادی ''مجموع
تعداد مس��افرانی ک��ه وارد فرودگاههای ترکیه
ش��دهاند در مقایسه با ماه مشابه در سال ۲۰۱۸
ت��ا  ۲۸.۵درصد افزایش یافته اس��ت'' .در ادامه
ارس�لان عنوان کرده اس��ت که تعداد اشخاص
خارجیای که به فرودگاههای ترکیه وارد شدهاند
به طور س��االنه افزایش داشته و در ماه ژانویه به
 ۵.۱۵میلیون نفر رس��یده اس��ت .این در حالی
اس��ت که در حدود  ۹.۶میلیون نفر با پروازهای
داخلی ترکیه مسافرت کردهاند .الزم به ذکر است

ک��ه حج��م پروازه��ای داخل��ی ترکی��ه رش��د
 ۲۸.۲درصدی را نش��ان میده��د .افزون بر این،
احمد ارسالن بیان کرده است که بر اساس آمارهای
منتش��ر ش��ده فرودگاههای ترکیه در ماه ژانویه
س��ال جاری پذیرای  ۱۴۲،۰۰۰هواپیما بودهاند.
در مقایسه با ماه مشابه در سال  ۲۰۱۷میالدی،
ای��ن می��زان از ورود هواپیما ب��ه فرودگاههای
ترکیه رش��دی  ۱۴.۳درصدی را نشان میدهد.
همچنی��ن ،به گفت��ه وی ،می��زان حمل و نقل
بار از طریق فرودگاههای این کش��ور با رش��دی
 ۲۷.۷درصدی به مجموع  ۲۶۰،۰۰۰تن رسیده
اس��ت .وزیر حمل و نقل ،دریانوردی و ارتباطات
ترکیه افزوده اس��ت که فرودگاههای آتاتورک و
صابیحا در استانبول و همچنین فرودگاه اسنبوا
در آنکارا بیشترین نقش را در افزایش چشمگیر
مس��افران در ماه ژانویه سال جاری میالدی ایفا
کردهاند .وی خاطرنش��ان کرده است که میزان
عبور مس��افر از س��ه فرودگاه نامبرده به ترتیب
 ۲۶ ،۳۰و  ۴۸درصد افزایش داشته است.

سوآپ نفت
محمد جواد پهلوان

سوآپ چیس��ت و قراردادهای معاوضه چگونهاند؟
آنچه ام��روز بهعنوان معاوض��ه در معامالت نفتی
رایج اس��ت این اس��ت که دولتها یا شرکتهای
تولیدکننده نفت بهمنظ��ور اجتناب از هزینههای
گزاف حملونقل و انتقاالت طوالنی و ریس��کها و
خطرات ناشی از آن با توجه به موقعیت جغرافیایی
یکدیگر مب��ادرت به انعق��اد ق��رارداد معاوضهای
میکنند ک��ه بر مبن��ای آن هرک��دام نفت مورد
نظر را ب��ه نزدیکترین محل مصرف انتقال دهند.
قراردادهای معاوضه یا س��وآپ ،از پرکاربردترین و
مهمترین قراردادهای تجاری اس��ت .به طور کلی،
در قراردادهای معاوضه ،دو جریان ثابت و شناور با
یکدیگر مبادله میشود .مبنای این گونه قراردادها
میتواند ن��رخ بهره ،ارز یا کاال باش��د .قراردادهای
معاوضه ،اهمیت اقتصادی و مالی بسیار زیادی در
صنعت نفت و گاز دارند .قراردادهای معاوضه نفتی
جزو قراردادهای معاوضه کاال محس��وب میشوند.
این ن��وع قراردادها ،اهمیت بس��یار زی��ادی برای
کش��ورهای دارای موقعیت سوقالجیشی همانند
ایران دارند .این نوع قراردادها اهمیت فراوانی برای
فعاالن این حوزه دارد ،به نحوی که با توسل به آنها،
به مدیریت هزینههای خود میپردازند و با استفاده
از مزیت نس��بی ،در صرف هزینهه��ا صرفهجویی
میکنند (با توجه به ش��رایط داخلی کشورها) این
نوع قراردادها طیف بس��یار گس��تردهای را شامل
میشوند.
به عب��ارت بهتر رایجترین نوع قراردادهای معاوضه
کاال ،قرارداد معاوضه نفتی است که در کشور ما نیز
دارای جایگاه ویژهای است که به وسیله آن میتوان
از موقعیت مطلوب سوقالجیش��ی کشور استفاده
ک��رد .عالوه ب��ر بهرهمندی از مزای��ای درآمدزایی
اینگون��ه قرارداده��ا ،قرارداده��ای معاوضه نفتی
وسیلهای موثر برای مقابله با تحریمهای وضعشده
علیه نفت ایران محسوب میشده است.
س��وآپ به معنی معاوضه اس��ت و با عناوینی مثل
تعویض (تاخت) نیز ذکر شده است .سوآپ در لغت
به معنی وضعیتی است که در آن شما چیزی را به
کسی میدهید و در مقابل چیز دیگری را دریافت
میکنید و مترادف با واژه مبادله اس��ت.در تعریف
حقوقی آن نیز آمده اس��ت که ق��رارداد کاالیی با
قیمت ثابت با قراردادی با قیمت شناور تعویض یا
یک کاال با کاالی دیگر مبادله میشود که معموال با
تسلیم نقدی یا فیزیکی صورت میگیرد.
معاوضه

قراردادی بین دو شرکت برای معاوضات جریانهای
نقدی د ر آینده ،با دو نوع پرداخت متفاوت از بدهی
یا داراییها اس��ت .معموال محاسبه جریانات نقدی
ش��امل ارزشهای آت��ی یک یا چند متغی��ر بازار
میشود.
متداولترین نوع معاوضه ،معاوضه نرخ بهره است،
به طوری که یک شرکت توافق میکند ،جریانهای
نقدی با بهره ثابت از پیشتعیینش��ده را در سال
چندبار تمدی��د کنند ،اما در مقاب��ل بهرههایی با
ن��رخ بهره ش��ناور و متغیر را در م��دت زمان یک
سال دریافت میکند ،حتی اگر شرکت وامگیرنده
بخواهد قبل از موعد سررسید پرداخت کند باید وام
اصلی را با نرخ شناور یکساله ازقبلتوافقشده یک
جا بپردازد (تخفیفی در کار نخواهد بود).
قرارداد معاوض ه ارز

معاوض��ه نرخ ارز ب��ا نام معاوضه همس��ان ارز نیز
تعریف ش��دهاس��ت؛ بدینصورت که دو طرف ارز
رایج کش��ورهای خود را با یک ارز مش��خص مثال
دالر یا یورو مقایس��ه کرده و در صورت محاس��به
با س��نجش یک نرخ ارزی به پرداخت مابهالتفاوت
نقدی آن اقدام میکنند.
قرارداد معاوضه کاال

این نوع قرارداد ،پرداختها مبتنی بر قیمت کاالی
مورد نظر اس��ت همانند قرارداد آتی ،تولیدکننده
میتوان��د قیمتی را که کاال ب��ا آن فروخته خواهد
ش��د تضمین کند و مصرفکننده میتواند قیمت
قاب��ل پرداخت را ثابت کند .ق��رارداد معاوضه کاال
در کاالهایی از قبیل نفت ،محصوالت پتروشیمی،
انرژی ،فل��زات و فلزات گرانبها مرس��وم اس��ت و
بیشترین حجم استفاده آن مربوط به شرکتهای
نف��ت و پاالیش��گاهها ی��ا ش��رکتهای تولی��دی
محصوالت پتروشیمی است.
دو نوع قرارداد معاوضه کاال مرسوم است:
 -۱مبادله نرخ ثابت قرارداد و نرخ ش��ناور شاخص
قیمت یک کاالی خاص
 - ۲مبادل��ه دو نوع جریان نقدی ،یکی براس��اس
شاخص قیمت نوع خاصی از کاال و دیگری جریان
نقدی ناشی از یکی از داراییهای بازار پول.
اما نکتهای که باید بدان توجه کنیم این اس��ت که
تعریف و سا زوکار قراردادهای معاوضه نفت بستگی
تم��ام به موقعی��ت نفت طرف تولیدکنن��ده دارد،
گاهی یک طرف قرارداد معاوضه نفت ،تولیدکننده
اس��ت و طرف دیگر مصرفکننده ،در این صورت
قرارداد تعویض نفت چنین تعریف میش��ود که به
موجب آن خریدار یا مصرفکننده متعهد میشود
که به پرداخت یک ن��رخ ثابت در یک دوره زمانی
مشخص ،برای مقدار مشخصی از کاالی موردنظر
(نفت)
ادامه در صفحه  3اقتصادی

