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گزارش «ایران» از تحوالت تولیدناخالص داخلی ایران از سال  1391تا 1397

دستمزد ساالنه کمتر از  ۳۳میلیون تومان از
مالیات معاف شد

چهره  9ماهه اقتصاد 97
سیاوش رضایی
خبرنگار

قرار گرفتن نرخ رشد اقتصادی شش ماهه سال  97بر روی عدد
 0.4درصــد با نفــت و  0.3درصد بدون نفت و همچنین منفی
شــدن رشد اقتصادی تابستان این سال (منفی  1.1درصد) پس
از  10فصل ،گویای تغییر جهت اقتصاد ایران در ســال گذشــته
داشــت .فاصلــه اندک رشــد تولید محصــول داخلــی در نیمه
ســال  97با منفی شــدن درواقــع ترجمه پیشبینــی نهادهای
مرجع داخلی و بینالمللی برای منفی شــدن این متغیر کالن
اقتصادی در کل سال  97بود .با خروج یکجانبه امریکا از برجام
و بازگشت تحریم هاعلیه اقتصاد ایران که به تکانههای شدیدی
در بازار ارز و سایر بازارها منجر شد ،از دومین فصل سال گذشته
نشانههای بازگشت به رکود در اقتصاد ایران نمایان شد.
اکنــون تازهترین گزارش رســمی مرکزآمار ایران که روز گذشــته
رســانهای شد ،حکایت از منفی شدن رشد اقتصادی در  9ماهه
ســال  97دارد .براســاس گزارش ایــن مرکز ،محصول ناخالص
داخلــی به قیمت ثابت ســال ١٣٩٠در  9ماهه اول ســال ١٣٩٧
بــه رقــم  541هزار و  343میلیــارد تومان با نفــت و  430هزار و
 35میلیــارد تومــان بــدون احتســاب نفت رســیده اســت ،این
درحالی اســت که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت
 562هــزار و  722میلیــارد تومــان و بــدون نفــت  438هــزار و
 755میلیارد تومان بوده که نشــان از رشد منفی  3.8درصدی
محصــول ناخالــص داخلــی بــا نفــت و منفــی  1.9درصــدی
محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 9ماهه اول سال ١٣٩٧
دارد .بدین ترتیب نسبت به دوره مشابه سال 96تولید ناخالص
داخلی کشــور با نفــت با افت بیــش از  21هــزار و  378میلیارد
تومانی روبهرو شــده اســت که این رقم بدون احتساب نفت به
 8.4هزار میلیارد تومان میرسد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در  9ماهه نخست سال ،١٣٩٧
رشــته فعالیتهــای گــروه کشــاورزی منفی  ،2.1گــروه صنعت
منفی  7.9و گروه خدمات  0.6درصد نسبت به دور ه مشابه سال
قبل ،رشد داشته است.
براین اساس تنها بخشی که منفی نشده؛ بخش خدمات شامل
زیر بخشهای عمــده وخرده فروشــی ،فعالیتهای خدماتی
مربــوط بــه تأمیــن جا وغــذا ،حمــل ونقل ،انبــارداری ،پســت،
اطالعــات و ارتباطات ،فعالیتهای مالی و بیمه ،مســتغالت،
کرایــه وخدمــات کســب وکار ودامپزشــکی ،اداره امورعمومــی
وخدمات شــهری ،آمــوزش ،فعالیتهای مربوط به ســامت
انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی ،اجتماعی،
شــخصی وخانگی اســت که همواره طی فصول اخیر بار اصلی

مثبت نگه داشتن نرخ رشد اقتصادی را به دوش کشیده است.
البته با وجودی که بخش کشاورزی شامل زیر بخشهای زراعت
و باغــداری ،دامــداری ،جنگلداری و ماهیگیری همانند شــش
ماهه نخست سال گذشته منفی است ،ولی اندکی بهبود یافته و
از منفی  2.5درصد به منفی  2.1درصد رسیده است.
این درحالی اســت که بخش صنعت که در نیمه اول  97رشــد
منفــی  1.2درصدی را تجربه کرده بود در  9ماهه این نرخ رشــد
بــا افت شــدیدی به منفــی  7.9درصد رســیده اســت .بنابراین
بیشــترین تأثیر دررشــد منفی  3.8درصدی  9ماهه پارسال به
بخش صنعــت تعلق دارد .بخشــی که شــامل زیر بخشهای
اســتخراج نفــت خــام و گاز طبیعــی ،اســتخراج ســایر معادن،
صنعت ،تأمین آب ،برق و گاز طبیعی و ساختمان است.
براســاس گزارش مرکــز آمار ایران ،محصــول ناخالص داخلی
در شــش ماهه اول سال  ١٣٩٧نیز به  373هزار و  889میلیارد
تومــان بــا نفــت و  289هــزار و  959میلیارد تومــان بدون نفت
رسیده بود.
در حالی که رقم مذکور در مدت مشــابه سال قبل با نفت 372
هــزارو 462میلیــارد تومان با نفــت و  289هــزار و  187میلیارد
تومان بدون نفت بوده که نشــان از رشد  0.4درصدی محصول
ناخالــص داخلی بــا نفــت و  0.3درصدی محصــول ناخالص
داخلی بدون نفت در شش ماهه اول سال  ١٣٩٧دارد .در نیمه
نخســت سال گذشته رشــته فعالیتهای گروه کشاورزی منفی
 ،2.5گروه صنعت منفی  1.2و گروه خدمات  2.3درصد نسبت
به دور ه مشابه سال قبل ،رشد داشته است.
ëëافت تولید ناخالص داخلی در پاییز 97
طبــق آمارهای ارائه شــده از ســوی مرکز آمار ایران در ســومین
فصل سال گذشته شاخص کالن رشد اقتصادی به یکباره تغییر
جهــت داده اســت که این تغییر جهــت در دو گــروه صنعت و
خدمات مشهود است.
درحالی که رشــد بخش صنعت در فصل اول سال گذشته 0.4
درصــد بــوده و ایــن رقــم در دومین فصل ســال به منفــی 2.8
درصد رسیده است ،در فصل پاییز بواسطه افت شدید تولیدات
نفت به منفی 21.4درصد افت کرده است .درمیان زیرگروههای
مختلف دراین فصل استخراج نفت و گاز با منفی  33.5درصد
رکــورددار افت تولید بوده اســت که اعمــال تحریمهای امریکا
مهمترین دلیل این افت بوده است.
در بخش خدمات نیز که طی فصول گذشــته رشــد مثبت خود
را حفــظ کرده اســت امــا در پاییــز  97این بخش با رشــد منفی
 2.5درصدی مواجه شده است .بنابراین درمجموع درسومین
فصل ســال گذشــته نرخ رشــد اقتصادی با نفت به منفی 11.9
درصد و بدون نفت به منفی  6درصد رسیده است.

مشکالت الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراهی؛

پیامدهای اجرای عجوالنه یک طرح
سهیال یادگاری
خبرنگار

الکترونیکی شدن پرداخت عوارض در  4آزادراه از  28اسفند سال
پیش مالکان خودروهایی را کــه از آن تاریخ از آزادراههای تهران-
زنجان ،تهران -قم ،تهران -ســاوه و تهران – قزوین عبور کردهاند
سردرگمکردهاستومیتوانایننقدرابهاجراکنندگانطرحوارد
دانستکهطرحیناقصرابهاجراگذاشتهاند.هدفازالکترونیکی
شدن پرداخت عوارض صرفهجویی در زمان عنوان شده است اما
بهخاطــر ایرادات طرح افراد زمان زیــادی را در مدت اجرای طرح
صرفپرداختعوارضکردهاند.
ëëطرحیبامشکالتفراوان
از بامــداد  ۲۸اســفند 1397عوارض چهــار آزادراه تهران – ســاوه،
قزویــن – زنجــان ،کرج – قزویــن ،تهران – قم الکترونیکی شــد و
روش پرداخت عوارض در این چهار آزادراه از این تاریخ بهصورت
الکترونیکی درآمد و بر اساس گفته متولیان اجرای طرح قرار بود
با ثبت پالک خودروهای عبوری از عوارضیهای این چهار آزادراه
به مالکان خودرو پیامک ارســال شــود تا عوارض خــود را به چند
روشپرداختکنند.نخستیناشکالطرحارسالپیامکبهمالک
خودرو بود چون با خرید و فروش و دستبهدست شدن چندباره
خودرو شــماره مالک لزوماً شــماره راننده نیســت .اشکال بعدی
طرحنیزنوعپرداختعوارضبودکهبراساسآنچهاجراکنندگان
اعــام کــرده بودند پرداختها از طریق اپلیکیشــن یــا روشهای
الکترونیکیدیگربودکهبرخیرانندگانبهاینشیوههایپرداخت
دسترسی ندارند .اما بعد از اجرای طرح اشکاالت دیگر آن نمایان
شــده اســت .با اینکه بســیاری از خودروها کــه از  28اســفند از این
آزادراهها عبور کردهاند پیامک پرداخت را دریافت نکرده یا حتی
سامانههای معرفی شده هم پالک خودروها را ثبت نکرده است
اما پیامکهای جریمه برای مالکان ارســال شــده اســت چون بر
اســاس برنامــه اولیه فرد  ۲۴ســاعت فرصت داشــت تــا عوارض
را بــا اســتفاده از درگاههــای الکترونیکی شــبکه شــتاب بــا روش و
مکانیزمهای تعریف شده پرداخت کند .نکته جالب توجه اینکه
پیامکهــای پرداخت عوارض برای برخی افراد ارســال شــده که
اصالً از این آزادراهها عبور نکردهاند.
ëëاشکاالتبرطرفمیشود
بعد از نمایان شدن برخی ایرادات پرداخت الکترونیکی عوارض
سیدحسینمیرشفیع،معاونشرکتساختوتوسعهزیربناهای
حمــل و نقــل از حــل مشــکالت مربــوط بــه پرداخــت عــوارض
الکترونیــک تا  10اردیبهشــت خبر داد و گفت :تــا این تاریخ هیچ
پــاک عبــوری از ایــن آزادراهها جریمه نمیشــود .بنابرایــن تا ۱۰

اردیبهشــتماه ســال  ،۱۳۹۸به مالکان خودرو فرصت داده شده
تــا عوارض الکترونیکی ایــن چهــار آزادراه را پرداخت نمایند و در
صورتی که نســبت به این مســأله اقدام نکنند به میــزان  ۳۰هزار
تومــان جریمه خواهند شــد .او در خصوص مشــکالت پرداخت
عــوارض از روشهــای اعالم شــده نیز گفت :افــرادی که با چنین
نرمافزارهایی آشنایی ندارند دســتگاههای کارتخوان ( )POSدر
مجتمعهای خدماتی در نظر گرفته شده تا از این طریق عوارض
خود را پرداخت کنند .این در حالی است که دستگاههای مربوطه
در محــل عوارضیها اســتقرار نیافته تا از این طریــق ترافیکی در
محل عوارضیها ایجاد نشــود .اگر شماره تلفن مالک خودرویی
در سامانه پلیس ثبت یا به روز نشده باشد از طریق اپلیکیشنهای
مربوطه میتوانند بدهی خود را استعالم و پرداخت کنند و عالوه
بر این کیف پول خود را شــارژ نمایند .میرشفیع همچنین امکان
پرداخــت از عابر بانک را روش دیگری برای ســهولت دسترســی
شهروندان به پرداخت عوارض عنوان کرد و افزود :با چند شرکت
که بیش از  10هزار عابر بانک را پوشش میدهند مذاکراتی انجام
شــده و بــزودی پرداخــت عــوارض از عابر بانک نهایی میشــود.
میرشــفیع همچنین در خصوص پالکهایــی کــه از آزادراه عبور
نکردهاند اما جریمه دیرکرد پرداخت به پالک تعلق گرفته است
توضیــح داد که اشــتباه در ثبت باعث شــده برخــی پالکها که از
آزادراههای مورد نظر عبور نکردهاند هم شامل پرداخت عوارض
شوند.مالکاناینپالکهاباارسالپیامکبهشماره 100001531و
اعالم مشکل خود ،از پرداخت عوارض معاف میشوند .در حال
حاضر امکان ارســال اعتراض بهصورت خودکار فراهم نیســت و
معترضان باید متن اعتراض خود را به شــماره فوق ارسال کنند.
مالکان خودرو همچنین میتوانند با ارسال پیامکی به این شماره
بدهیخودرااستعالمکنندوعالوهبراینامکاناستعالمازطریق
اپلیکیشنهای مربوطه با ثبت شماره پالک خودرو فراهم است.
معــاون وزیــر راه گفت :تا آخــر تیرماه پرداخت عــوارض در تمام
آزادراههایکشورالکترونیکیمیشود.

ســازمان مالیاتــی بخشــنامه مالیات حقــوق ســال  ۹۸را ابالغ کرد
و برایناســاس حداکثــر مالیــات بــر درآمد حقــوق در ســالجاری
خبــــر ۳۵درصــد خواهــد بــود .سرپرســت ســازمان امــور مالیاتــی در
بخشنامهای به ادارات کل امور مالیاتی ،بخشنامه میزان معافیت ساالنه حقوق و
همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال  98منطبق بر قانون بودجه سالجاری
را ابالغ کرد .براساس این بخشنامه ،تا دریافتی  33میلیون تومان در سال معاف از
مالیات ،از  33تا  82.5میلیون تومان نسبت به مازاد  33میلیون تومان  10درصد
مالیات درآمد وصول خواهد شد .همچنین نسبت به مازاد  231میلیون تومان در
سال  35درصد مالیات حقوق وصول خواهد شد /.سازمان امور مالیاتی

دو سناریو برای اقتصاد 98

عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در ســال
های  1397و  1398بیش از هر چیز متأثر
بـــرش از وضع تحریمهای جدید و بحران ارزی
است.باتوجهبهماهیتنسبتاًمشابهتحریمهایاقتصادی
جدید امریکا با تحریمهای دور قبلی و واکنشهای عملی
فعاالن اقتصادی کشورهای طرف معامله ،انتظار میرود
در ســال  1398شــاهد وضعیت نســبتاً مشــابهی با ســال
 1391از حیــث تأثیــر بر عملکــرد بخش حقیقی باشــیم.
بررسی وضعیت کلی عملکرد اقتصاد در  6ماهه اول سال
 1397ایــن موضوع را تأیید میکند .براســاس اعالم مرکز
پژوهشهــای مجلــس ،در این دوره شــاهد جهــش ارزی،
افت تولید برخی صنایع و افزایش سطح عمومی قیمت
هــا بودهایــم کــه انتظار مــیرود ،عملکــرد تولیــد و بخش
حقیقی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند .برهمین اســاس
برای پیشبینی عملکرد اقتصاد دو سناریو وجود دارد:

سال  /فصل

1391
1392
1393
1394
1395
1396
فصل اول 96
فصل دوم 96
فصل سوم 96
فصل چهارم 96
شش ماهه 97
فصل اول 97
فصل دوم 97
فصل سوم 97
 9ماهه 97

ســناریو اول :افت میانگین حــدود  800هزار بشــکه در روز
بــرای صادرات نفــت و میعانات گازی در نیمه دوم ســال
(1397میانگین  1.9میلیون بشــکه در روز صادرات نفت و
میعانات در کل سال) و میانگین روزانه یک میلیون بشکه
صادرات نفت و میعانات گازی در سال 1398
سناریو دوم :افت میانگین حدود  1.6میلیون بشکه در روز
بــرای صادرات نفــت و میعانات گازی در نیمه دوم ســال
(1397میانگین حدود  1.5میلیون بشــکه در روز صادرات
نفت و میعانات در کل ســال) و میانگیــن روزانه  900هزار
بشکه صادرات نفت و میعانات گازی در سال 1398
بــا در نظــر گرفتــن ایــن ســناریوها و عملکرد مــورد انتظار
بخشهای اقتصادی ،پیشبینی می شــود در سال 1397
رشد اقتصادی ایران در سناریو اول منفی  2.6و در سناریوی
دوم منفی  5.5درصد باشــد .این میزان برای رشــد بدون
نفت به ترتیب نیم و منفی یک درصد برآورد میشود.

نرخ رشد اقتصادی از سال  1391تا  9ماهه ( 1397درصد)

گروه کشاورزی

-0.7
3.3
5.9
3.2
3.3
1
2.9
-0.6
1
1.9
-2.5
-0.8
-3.6
-1.8
-2.1

گروه صنعت

-14.3
-3.7
4.8
-2.1
21
2
4.5
5.9
0.8
-2.8
-1.2
0.4
-2.8
-21.4
-7.9

گروه خدمات

1.6
2.6
0.7
1.6
5.4
6.8
7.5
6.8
7
6.1
2.3
3.4
1.2
-2.5
0.6

رشد با نفت

-6.2
-0.6
2.6
0.5
12.2
3.9
5.7
5.2
3.6
1.4
0.4
2
-1.1
-11.9
-3.8

رشد بدون نفت

1.1
0
3.2
0.8
7.1
4.6
6
5.5
4.1
2.9
0.3
2.3
-1.6
-6
-1.9

مقامات اقتصادی در نشست مشترک بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول متعهد شدند

تالش جهانی برای مقابله با کاهش رشد اقتصادی

گــروه اقتصادی  -چین و امریکا بیش از یک ســال اســت
کــه در جنــگ تجــاری به ســر میبرنــد .امریــکا روی 200
میلیــارد دالر از کاالهای چینــی تعرفه وضع کرد و بعد از
آن هم چین اقدامات تالفی جویانه انجام داد .اقدامات
ایــن دو کشــور ،تأثیــر منفــی روی تمــام جهان داشــت تا
جایی که نهادهــای بینالمللی ،بانک جهانی و صندوق
بینالمللــی پــول برآوردهــای خــود را از رشــد اقتصادی
جهان تحت تأثیر این منازعات تجاری کاهش دادند .در
گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول نیز تأکید شده بود
که اقتصاد دنیا ،تحت تأثیر نزاعهای سیاســی قرار گرفته
اســت .در این شرایط تنها راه خروج جهان از خطر رکود،
گفتوگوی سیاستمداران و به توافق رسیدن آن هاست.
در روزهای اخیر بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول
نشست مشترک برگزار و طی آن مقامات مختلف جهان
بــه گفتوگو پرداختند .محور اصلــی بحثهای مقامات
پولــی و مالــی جهان نیز تالش بــرای جلوگیری از کاهش
رشد اقتصادی دنیا بود.
ëëدر نشست بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول چه
گذشت؟
«همه کشــورها باید آمادگی مواجهــه با تهدیدات ثبات
مالــی را داشــته باشــند ».لســتیا گانیاگــو ،رئیــس بانک
مرکزی آفریقــای جنوبی چنین در کنفرانس خبری این
اجــاس هشــدار داد .اجــاس بهاره مشــترک صندوق
بینالمللــی پــول و بانــک جهانــی بــه میزبانــی شــهر
واشــنگتن امریــکا با تمرکز بر رشــد اقتصادی و مســائل
تجــاری در حــال برگــزاری اســت .بــر اســاس گــزارش
آسوشــیتدپرس ،صندوق بینالمللی پــول از اعضایش
خواسته اســت تا به حفاظت از روند رشــد پایبند باشد،
چرا کــه مزایای چنیــن اتفاقی به همه خواهد رســید .از
آنجایــی کــه تالطــم بازارهای مالی در ســال گذشــته به
بســیاری از کشورها خســارات زیادی زد ،مقامات پولی و
مالی جهانی متعهد شــدهاند که برای مقابله با کاهش
رشد اقتصادی اقدامات بیشتری انجام دهند.
دیویــد مالپــاس ،رئیــس جدید بانــک جهانــی میگوید:
«چالشها بر ســر راه بانک جهانی نســبت به قبل بیشتر
شــدهاند و اکنــون در جهانــی زندگــی میکنیــم کــه بیش
از  ۷۰۰میلیــون نفــر از جمعیــت آن در خــط فقر مطلق
زندگــی میکنند .مهم اســت که روی دســتیابی به رشــد
باالتــر و پایدارتــر کار کنیــم و متمرکــز بر افزایــش درآمد
طبقه متوســط ،رفع تبعیض جنسیتی و مشارکت بیشتر

جوانان در اقتصاد کشورهای مختلف جهان باشیم».
ëëدورنهایی مذاکرات چین و امریکا
طــی ایــن نشســت مشــترک ،اســتیون منوچیــن وزیــر
خزانــهداری امریــکا اعالم کــرد« :توافق تجــاری امریکا و
چیــن فراتر از تالشها برای گشــایش بازارهــای چین به
روی شــرکتهای امریکایی خواهد بود ،ما امیدواریم که
بــه دور نهایی مذاکرات نزدیک شــده باشــیم ».منوچین
همچنیــن گفت« :دو طرف ســرگرم مذاکره در خصوص
توافقــی بــا هفت فصل هســتند کــه مهمتریــن تغییر در
روابط تجاری در  ۴۰ســال اخیر خواهــد بود .این توافق از
ســوی هر دو طرف اجرا خواهد شــد و امریکا آماده است
در صــورت عــدم حفــظ تعهداتــش ،بــا جریمــه روبهرو
شود».
بــر اســاس گــزارش رویترز ،اســتیون منوچین در حاشــیه
دیدارهای بهاره صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی
اظهــار کرد که او و رابرت الیتیــزر ،نماینده تجاری امریکا
هفتــه جــاری دو تماس با لیــو هی ،معاون نخســتوزیر
چیــن خواهنــد داشــت .ایــن مقامــات همچنیــن درباره
ضــرورت دیدارهــای رو در رو بــرای دســتیابی بــه توافــق
صحبت خواهند کرد.
طــی ایــن مذاکــرات امریــکا خواســتار تغییراتــی در
سیاســتهای اقتصــادی و تجــاری چیــن از جملــه
حمایتهای جدید برای مالکیــت معنوی امریکا ،پایان
دادن بــه انتقــال اجباری فنــاوری و دزدی اســرار تجاری
اســت .واشــنگتن همچنیــن خواســتار این اســت که پکن
یارانههــای صنعتــی را محدود کــرده و اقتصاد خود را به
روی شــرکتهای امریکایــی بگشــاید و خرید محصوالت
کشــاورزی ،انــرژی و تولیدی امریکایــی را افزایش دهد تا
کســری تجاری  ۴۱۹میلیارد دالری امریکا با چین کاهش
پیدا کند.

احتمال لغو پیمان نفتی اوپک پالس برای
مقابله با امریکا

خبرگزاری تاس به نقل از وزیر دارایی روسیه نوشت :روسیه و
نفـــــت اوپک ممکن اســت تصمیم بگیرند تولیدشان را برای مبارزه
و انرژی ســهم بازار با امریکا افزایش دهند امــا این اقدام قیمتهای
نفت را تا ســطح  ۴۰دالر در هر بشــکه پایین خواهد برد .به گزارش ایسنا ،آنتون
ســیلوآنوف اظهار کرد :یک دوراهی وجود دارد .ما باید با اوپک چه کاری انجام
دهیم :باید ســهم بازارمان را که توسط امریکاییها تصاحب میشود ،از دست
دهیــم یا توافــق را رها کنیم؟ اگر توافــق را ترک کنیم ،قیمتهــای نفت پایین
خواهد رفت و سرمایهگذاریهای جدید کمتر خواهد شد .همچنین تولید امریکا
کمتر خواهد شــد زیرا هزینه تولید برای نفت شیل باالتر از تولید مرسوم است.
وزیر دارایی روســیه در ادامه افزود :قیمتهای نفت ممکن است به مدت یک
ســال به  ۴۰دالر در هر بشــکه یا کمتر از آن ســقوط کند .وی اظهار کرد که هنوز
تصمیمی درباره پیمان کاهش تولید گرفته نشده و وی نمیداند آیا کشورهای
اوپک از این سناریو راضی خواهند بود یا خیر .اوپک ،روسیه و سایر تولیدکنندگان
غیراوپک معروف به گروه اوپک پالس ،توافق کردهاند تولیدشان را از اول ژانویه
به مدت شــش ماه به میزان  ۱.۲میلیون بشــکه در روز کاهش دهند .قرار اســت
ایــن تولیدکننــدگان در روزهــای  ۲۵و  ۲۶ژوئن (  4و  5تیــر) برای تصمیمگیری
درباره سیاست تولید و تمدید پیمان کاهش تولید دیدار کنند.

قیمت نفت ایران ۵دالر افزایش یافت

براســاس تازهتریــن گزارش ماهانه اوپک ،متوســط قیمت نفت ســنگین ایران
بیــش از پنج دالر افزایش داشــته اســت .به گــزارش خبرگزاری تســنیم ،در ماه
فوریه  2019هر بشکه نفت خام سنگین ایران بهطور میانگین ب ه قیمت  61دالر
و  29ســنت فروش رفته است که نسبت به ماه ژانویه  5دالر و  10سنت افزایش
داشته است .براساس این گزارش ،قیمت نفت سنگین ایران در ماه ژانویه 56
دالر و  29ســنت بوده اســت.برپایه این آمار قیمت نفت ســنگین ایــران در ماه
فوریــه  2019در مقایســه با ماه قبل از آن (ژانویه)  9درصد رشــد داشــته اســت.
براساس گزارش ماهانه اوپک ،متوسط قیمت نفت ایران طی سال  2018برابر
با  64دالر و  14سنت بهازای هر بشکه بوده است.

جزئیات نخستین عرضه میعانات گازی در بورس در سال
جدید اعالم شد

اطالعیــه نخســتین عرضه ســال  ۱۳۹۸میعانــات گازی پارس جنوبــی در رینگ
بینالملــل بورس انرژی برای تاریخ  ۲۷فروردین منتشــر شــد.به گزارش پایگاه
اینترنتی وزارت نفت ،اطالعیه عرضه یک میلیون بشــکه میعانات گازی پارس
جنوبی در رینگ بینالملل بورس انرژی با قیمت پایه  ۶۷دالر و  ۸۵سنت برای
هر بشکه توسط شرکت ملی نفت منتشر شد .شرایط عرضه در این دوره نیز مانند
عرضــه نفت خام اســت .امــکان واریز پیــش پرداخت  ۶درصد به صــورت ارزی
فراهم شــده است و برای تســویه باقیمانده وجه المعامله ،خریداران میتوانند
از ســازوکارهای ارزی مورد تأیید شرکت ملی نفت ایران استفاده کنند .همچنین
خریداران میتوانند تا چهار ماه پس از انجام معامله ،محموله را تحویل بگیرند و
تحویل محموله در دیگر مناطق منوط به تأیید شرکت ملی نفت ایران امکانپذیر
است .در این مرحله یک میلیون بشکه میعانات گازی در محمولههای  ۳۵هزار
بشــکهای عرضه خواهد شــد .براســاس این گزارش ،میعانات گازی بعد از نفت
خام در ســال گذشــته برای نخســتین دفعه میهمان بورس انرژی شــد که هدف
وزارت نفــت بــرای تنوعســازی روشهای فــروش و مشــارکت بخش خصوصی
در فروش نفت و میعانات گازی محقق شــود .تاکنون بورس ســه دفعه میزبان
میعانات گازی شده که در هر سه مرتبه بیمشتری مانده است.

بنزین در عربستان گران شد

قیمت بنزین در عربستان  ۵درصد افزایش یافت و به  ۱.۴۴ریال سعودی در هر
لیتر رسید .به گزارش تسنیم به نقل از رویترز ،شرکت نفت آرامکوی عربستان
ســعودی قیمت داخلی بنزین اکتان  95را به  2.10ریال عربســتان از  2.02ریال
در سه ماهه ابتدایی سال رساند( 4درصد افزایش) و قیمت اکتان  91را از 1.37
ریــال به  1.44ریال در هر لیتر افزایش داد( 5درصد افزایش) .این شــرکت طی
بیانیهای اعالم کرد این تغییرات از  14آوریل اجرایی میشــوند و اضافه کرد که
قیمــت داخلی بنزین طبق تغییــرات در قیمت بنزین صادراتی عربســتان به
بازارهای جهانی باال و پایین میرود.
ریاض در ســال گذشته قیمت داخلی بنزین را در تالش برای تقویت بهرهوری
انــرژی بــاال بــرد .ایــن کار بخشــی از اصالحــات اقتصــادی بــا هــدف دور کردن
بزرگترین صادرکننده نفت خام دنیا از نفت بود.

جزئیات مذاکرات امضای چهارمین قراردادIPC

مدیر برنامهریزی تلفیقی شــرکت ملی نفت ایران ،جزئیات مذاکرات امضای
چهارمین قرارداد  IPCرا اعالم کرد.کریم زبیدی در گفتوگو با ایسنا ،با تأکید بر
اینکه شــرکت ملی نفت از تمایل شرکتها برای امضای قرارداد  IPCاستقبال
میکند ،اظهار کرد :در حال حاضر چند شرکت ایرانی برای مذاکره درباره چند
میــدان ابــراز تمایل کردهانــد که در حال مذاکره با این شــرکتها هســتیم .وی
افزود :با شــرکت پرشــیا که بخشــی از ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام است،
برای توســعه میدان یاران شــمالی و با شــرکت دانا انرژی برای میدان سهراب
در حال مذاکره هستیم .همچنین برای توسعه میدان سومار ،پیشنهاداتی ارائه
شده است .البته همه موارد در مرحله مذاکره است و به قطعیت نرسیدهایم.
به گفته مدیر برنامهریزی تلفیقی شــرکت ملی نفت ایران شــرکتهای مذکور
اطالعات مربوط به میادین یاران شمالی و سهراب را مطالعه کردهاند .زبیدی
بــه این ســؤال که آیا مذاکرهای با شــرکتهای خارجی در جریان اســت یا خیر،
پاسخ داد :فعالً شرکت خارجی در مذاکرات وجود ندارد.

