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واعظی:

تامین معیشت مردم مهمترین برنامه دولت است

نوبخت خبر داد؛

تشکیل کارگروه ویژه برای حل
مشکالت اقتصادی مناطق آزاد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی و حل
مشکالت اقتصادی مناطق آزاد و اصالح برخی بخشنامهها خبر داد.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه ،محمدباقر نوبخت پس از نشست با سرمایه
گذاران و فعاالن اقتصادی جزیره کیش اظهار داشت :کارگروه ویژه برای بررسی و حل
مشکالت اقتصادی مناطق آزاد و اصالح برخی بخشنامهها تشکیل خواهد شد و به
زودی فعالیت خود را آغاز میکند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود :آثار برخی بخشنامهها و
دستورالعملهای صادره از مرکز در روند فعالیت مناطق آزاد بررسی و تالش خواهد
شد که در صورت لزوم برخی از این بخشنامهها اصالح شود و فعاالن اقتصادی بتوانند
به فعالیت خود در این مناطق به فعالیت ادامه دهند .نوبخت افزود :سرمایه گذاران
و فعاالن اقتصادی طبق قوانین مناطق آزاد در این مناطق سرمایه گذاری کرده اما
اکنون به جهت شرایط ویژه و تحریمی ،بخشنامهها و دستورالعملهای جدیدی به
این مناطق ابالغ میشود که با قوانین اصلی مناطق آزاد متفاوت است .رئیس سازمان
برنامه و بودجه کشور ،اضافه کرد :بخشنامههای جدید به مسائلی تاکید دارد که با
توجه به شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی و برای مدیریت بازار ارز صادر شده ،به
همین جهت برخی اقالم که قب ً
ال به صورت عادی به مناطق آزاد وارد میشد ،اکنون
ً
ممنوع شده است .وی تصریح کرد :این ممنوعیت قطعا در روند فعالیت مناطق آزاد
تأثیرگذار بوده به همین جهت دولت با تشکیل کارگروهی ویژه در حال بررسی و
دستیابی به راهکار برون رفت از این مشکل است تا از یک سو در جهت منافع ملی و
تثبیت نرخ ارز عمل کند و از دیگر سو ،فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران بتوانند به
فعالیتهای خود ادامه دهند .رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهداف کارگروه
ویژه مناطق آزاد توضیح داد :در این زمینه تصمیماتی که در مرکز یا سرزمین اصلی
برای مناطق آزاد گرفته میشود از این پس در این کارگروه مورد بررسی قرار خواهد
گرفت تا متناقض با فعالیتهای اقتصادی در این مناطق نباشد .وی اضافه کرد :این
کارگروه میتواند در صورت لزوم برخی بخشنامهها یا دستورالعمل صادره را به گونهای
شایسته اصالح کند .معاون رئیس جمهوری با اشاره به سیاستهای اقتصادی مقاومتی
تصریح کرد :رهبر معظم انقالب در سیاستهای اقتصادی مقاومتی بر استفاده از
ظرفیتهای مناطق آزاد و توسعه صادرات تاکید دارند و به تبع آن مجلس و دولت
برای رونق بخشیدن بیش از پیش این مناطق همراه و هم نظر هستند .نوبخت تصریح
کرد :یکی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،استفاده از ظرفیتهای مناطق آزاد برای
تقویت اقتصاد ملی است و دولت در این زمینه تالش میکند.

رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت:در این روزها تامین معیشت مردم
بخش قابل توجهی از وقت رئیس جمهوری و اعضای اقتصادی کابینه را به
خود اختصاص داده و به عنوان مهمترین اولویت کاری هیات دولت است.
محمود واعظی در بدو ورود به استان بوشهر در جمع خبرنگاران
افزود :تالش می شود با همت مسئوالن تدابیری اندیشیده شود که بتوانیم
مشکالت معیشتی مردم را برطرف کنیم.
وی بیان کرد :طبیعی است که بخشی از این مشکالت باید در داخل
کشور برنامه ریزی شود ولی بخش دیگری از این مشکالت منشا بیرونی
دارد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری اضافه کرد :در زمان حاضر نقل و انتقاالت
پول بین بانکهای خارجی سخت شده ،برای خریدها محدودیت هایی به
وجود آمده و از برخی کشورهایی که در گذشته مایحتاج مردم به راحتی
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قیمت شیرینی شب عید افزایش نمییابد

آخرین هفته سال  97با جهش  2هزار واحدی بورس آغاز شد

شاخص بورس دیروز (شنبه) با رشد  2هزار و  9واحدی نسبت به دیروز
در جایگاه  171هزار و  125واحدی قرار گرفت.
بازار بورس آخرین هفته کاری سال  97را با رشدی قابل توجه آغاز و به
کانال  171هزار واحدی صعود کرد.
براساس معامالت دیروز یک میلیارد و  785میلیون سهم ،حق تقدم و
اوراق بهادار به ارزش  17هزار و  499میلیارد ریال در  150هزار نوبت داد
و ستد شد.
بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت
(وزنی  -ارزشی) که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر
شاخص می گذارد 581 ،واحد رشد کرد و شاخص کل (هم وزن) که در آن
ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل ،یکسان
در نظر گرفته می شود 297 ،واحد افزایش یافت.
شاخص قیمت (هم وزن) نیز  207واحد باال رفت؛ این شاخص بیانگر
سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است.
شاخص آزاد شناور  2هزار و  127واحد افزایش یافت؛ این شاخص بخشی
از سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد.
شاخص بازار اول مربوط به شرکت های برتر از نظر سرمایه ،سودآوری و
درصد سهام آزاد شناور یک هزار و  503واحد رشد کرد و شاخص بازار دوم
بورس نیز سه هزار و  893واحد افزایش یافت.
برپایه معامالت دیروز ،نمادهای شپنا (پاالیش نفت اصفهان) ،شبندر

(پاالیش نفت بندرعباس) ،فخوز (فوالد خوزستان) ،شتران (پاالیش نفت تهران)
و پارس (پتروشیمی پارس) با بیشترین تاثیر مثبت ،شاخص را باال کشیدند ،در
مقابل ،فملی (ملی صنایع مس) و فوالد (فوالد مبارکه) با بیشترین تاثیر منفی
مانع رشد بیشتر شاخص شدند.
** پتروشیمی ها در صدر معامالت
گروه شیمیایی در معامالت دیروز بورس صدرنشین شد؛ در این گروه 226
میلیون سهم به ارزش  970میلیارد ریال دادوستد شد.
گروه فراورده های نفتی به ارزش  911میلیارد ریال و فلزات اساسی به
ارزش  558میلیارد ریال ،به ترتیب جایگاه های دوم و سوم را به خود اختصاص
دادند .گروه بانک با دادوستدی به ارزش  420میلیارد ریال در رده چهارم
معامالت دیروز قرار گرفت و گروه خودرو نیز با معامالتی به ارزش  300میلیارد
ریال در رده پنجم قرار گرفت.
** رشد شاخص فرابورس
معامالت دیروز شاخص فرابورس (آیفکس)  19واحد رشد کرد و در
جایگاه  2هزار و  114واحدی ایستاد؛ در این بازار یک میلیارد و  224میلیون
سهم و اوراق بهادار به ارزش بیش از  27هزار و  19میلیارد ریال دادوستد شد.
نمادهای کگهر (سنگ آهن گهرزمین) ،زاگرس (پتروشیمی زاگرس) و
میدکو (هلدینگ معدنی خاورمیانه) در معامالت دیروز بیشترین تاثیر مثبت
و دماوند (تولید برق دماوند) و ذوب (ذوب آهن) باالترین تاثیر منفی را بر جا
گذاشتند.

صادرات میعانات گازی پارس جنوبی  15درصد افزایش یافت

مدیرکل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی
پارس ،گفت :صادرات محصوالت و میعانات گازی
پارس جنوبی با وجود محدودیت ها و تحریم های
آمریکا روندی افزایشی دارد؛ بطوری که در بهمن
امسال صادرات میعانات گازی  15درصد رشد
داشت.
منطقه پارس جنوبی که بزرگترین میدان
گازی جهان را در خود جای داده است ،عالوه
بر دارا بودن عنوان پایتخت انرژی ایران ،قطب
صادرات محصوالت غیرنفتی ،پتروشیمی و
میعانات گازی کشور به شمار می رود.
پارس جنوبی که به عنوان قطب انرژی و
گازی ایران به شمار می رود ،مهم ترین مرکز
صادرات میعانات گازی کشور نیز است.
«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا
شامگاه هجدهم اردیبهشت ماه امسال خروج
آمریکا از توافق بین المللی برجام را اعالم کرد.
واشنگتن پس از اعالم تصمیم خود ،به خریداران
نفت و میعانات گازی ایران فشارهایی وارد کرد
تا به کاهش و توقف خرید خود دست بزنند که
البته در تحقق آرزوی قطع کامل صادرات نفت و
میعانات گازی ایران ناکام مانده است.
«احمد پورحیدر» مدیرکل گمرک منطقه
ویژه اقتصادی انرژی پارس دیروز (شنبه) در گفت
و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به صدور
یک میلیون و  599هزار و  157تن کاالی غیر
نفتی شامل محصوالت تولیدی منطقه به ارزش

افزون بر  553میلیون و  674هزار دالر به خارج از
کشور گفت :این مقدار در مقایسه با مدت مشابه
سال قبل از نظر وزن  17درصد افزایش داشته
است.
وی اضافه کرد :همچنین یک میلیون و
 431هزار و  15تن میعانات گازی به ارزش 745
میلیون و  15هزار دالر از این منطقه به خارج از
کشور صادر شده است که مقایسه با مدت مشابه
سال قبل از نظر وزن  9درصد و از نظر ارزش 15
درصد افزایش داشته است .
مدیرکل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی
پارس اظهار کرد :در مدت یاد شده بیش از سه
میلیون و  30هزار و  172تن کاال شامل میعانات
گازی ،متانول ،پروپان ،بوتادین ،اوره ،بوتن ،1
آمونیاک ،هیدروکربن ها ،نفت خام و غیره به
ارزش یک میلیارد و  298میلیون و  689هزار
دالر به خارج از کشور صادر شده که در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل از نظر از نظر وزن  13درصد
افزایش داشته است.
پورحیدر اظهارداشت :محصوالت صادراتی
پارس جنوبی بیشتر به کشورهای امارات ،چین،
کره ،هند ،اندونزی ،ژاپن ،تایوان ،ایتالیا ،فرانسه،
بلژیک ،آلمان ،روسیه ،لهستان و نروژ صادر شده
است.
وی گفت :همچنین در بهمن ماه 15 ،هزار و
 930تن کاال به ارزش  243میلیون و  216هزار
و  186دالر طی بهمن ماه سال 1397از پارس

جنوبی وارد کشور شده که بیشتر کاالهای وارد
شده شامل تجهیزات پاالیشگاهی و مواد شیمیایی
مورد استفاده در پتروشیمی ها و فازهای پارس
جنوبی بوده است.
پورحیدر ادامه داد :واردات این کاالهای در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن سه
درصد و از نظر ارزش  60درصد افزایش داشته
است .
به گزارش ایرنا ،منطقه پارس جنوبی
گسترده ترین میدان گازی جهان را در خود جای
داده است و به عنوان بزرگترین منطقه صادراتی
میعانات گازی کشور شناخته می شود.
در بخش ایران این میدان ،ذخیره گاز 14
تریلیون مترمکعب گاز به همراه  18میلیارد بشکه
میعانات گازی است که هشت درصد کل گاز دنیا
و نزدیک به نیمی از ذخایر گاز کشور را شامل
می شود.
تولید گاز از  ١٠فاز نخست پارس جنوبی در
سال  ،13٩٢نزدیک به  285میلیون مترمکعب
بود که این میزان با بهره برداری از فازهای جدید
به بیش از  600میلیون مترمکعب در روز افزایش
یافته است.
میعانات گازی پارس جنوبی از طریق گوی
های شناور (اس.پی.ام) مستقر در سواحل عسلویه
و سایر تولیدات بویژه محصوالت پتروشیمی از
طریق اسکله های موجود در منطقه پارس جنوبی
صادر می شود.

تامین معیشت مردم مهمترین برنامه دولت است

ادامه از همین صفحه
وی یادآورشد :بنا داشتیم سفررئیس جمهوری به استان بوشهر  2روزه
انجام شود به دلیل تقارن این سفر با روزهای آخر سال و حجم باالی برنامه
های رئیس دولت سفر در قالب یک روز تنظیم شده و از این بابت از مردم
استان بوشهر عذرخواهی می کنیم .رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت :اما از
طرف رئیس جمهوری به مردم استان بوشهر قول می دهم در برنامه دیگری

خرید می شد محدودیتهایی ایجاد شده است.
وی ادامه داد :سفرهایی که رئیس جمهوری و اعضای کابینه به
کشورهای مختلف می کنند گشایش های خوبی ایجاد کرده و با گذشت
زمان گشایش هایی برای مبادالت بانکی ،صادرات و واردات برای بخش
خصوصی و دولتی انجام می شود و امید می رود این فشارها کاهش یابد.
وی گفت :آسایش و آرامش مردم در ایام عید برای دولت بسیار مهم
است و دولت برای تامین نیازمندی های مردم در این روزها تالش می کند.
واعظی اضافه کرد :میوه ،ارزاق عمومی ،لباس و منسوجات مورد نیاز
مردم تامین شده و تالش می شود با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :برای سفررئیس جمهوری
به استان بوشهر  2تا  3ماه است که برنامه ریزی الزم انجام و نشست های
متعددی برگزار شده و همه مطالبات و رویکردهایی که برای توسعه استان

الزم است از مسئوالن دریافت شده است.
واعظی افزود :در سفر روز یکشنبه (فردا  26اسفند) رئیس جمهوری
به عسلویه رقم خوبی به طور تقریبی  2برابر سفر دور اول برای طرحها و
پروژه ها پیش بینی شده است.
حجت االسالم دکتر حسن روحانی روز یکشنبه  26اسفند برای دیدار
مردمی ،نشست شورای اداری ،افتتاح پروژه های نفت ،افتتاح و آغاز عملیات
اجرایی پروژه های استان به صورت ویدئو کنفرانس و نشست با خبرنگاران
وارد استان بوشهر می شود .وی درخصوص مصوبات سفر دور نخست رئیس
جمهوری به استان بوشهرگفت :همه رقمی که در برنامه سفر بود درصد
بیشتری از آن پرداخت شده و  30میلیارد دالر باقی مانده که آن هم
پرداخت می شود تا همه این پروژه ها به اتمام برسند.
ادامه در همین صفحه

سهم مرکز استان ادا شود .واعظی گفت :باتوجه به اینکه سخنرانی رئیس
جمهوری در سفر اول به استان بوشهر در مرکز استان انجام شده در این سفر
دیدار مردمی ایشان در شهرستان کنگان انجام می شود .وی بااشاره به اینکه
 4فاز جدید پاالیشگاهی فردا با حضور رئیس جمهوری در پارس جنوبی افتتاح
می شود اظهار داشت :این آخرین سفر هیات دولت در سال  97است و امید می
رود این سفر دستاورد خوبی برای مردم و توسعه استان داشته باشیم.
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