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تنظیم بازار دچار بی نظمی!
تازه ترین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم نشان می
دهد که چگونه مواد غذایی با سرعتی فراتر از سایر
کاالها افزایش قیمت یافته است و تورم نقطه به
نقطه نزدیک به 50درصدی را در بهمن ماه تجربه
کرده است .مراجعه روز به روز به بازار هم نشان
می دهد که چگونه مرغ پس از کاهش قیمت در
ماه های گذشته مجدد با افزایش قیمت و کمبود
مواجه شده است .گوشت قرمز دوباره در مسیر
افزایش قیمت قرار گرفته است .روغن همچنان
با کمبود مواجه است و گاهی با ثبت شماره ملی
به فروش می رسد .انــواع میوه و سبزیجات نیز
قیمت های عجیبی را ثبت کرده که خیار 20هزار
تومانی هفته های اخیر از آن دسته است .اکنون
پرسش این است که مشکل کجاست؟
به نظر می رســد گــذر از چالش ارزی مــاه های
نخست سال و انتظارات مثبت از آینده و افت
نرخ ارز به  23هزار تومان ،فضای مساعدی برای
مهار تــورم ایجاد کــرده باشد .اگرچه در ادامه
افزایش مجدد قیمت ارز تا نزدیک  26هزار
تومان در روزهای گذشته تاحدی در بازار تنش
ایجاد کرد ولی چون عمده پیش بینی ها نشان
دهنده کاهش نسبی نرخ ارز است ،انتظارات
تورمی هم کاهنده است ،با این حال دالیل تداوم
روند صعودی قیمت ها را به جز عوامل کالن که
ناشی از رشد نقدینگی ،روند نرخ ارز و انتظارات
تورمی است ،باید در عوامل مدیریتی و شبکه
توزیع نیز دید.همین امروز آمار رئیس کل بانک
مرکزی نشان می دهد که از ابتدای سال تاکنون
 9.2میلیارد دالر ارز  4200تامین شده است
که نسبت به سال گذشته بــرای اقــام اساسی
از جمله روغن و دانه های روغنی و خوراک دام
و طیور کمتر نیست .در این میان روند ترخیص
کاالهای اساسی از گمرک نیز شتاب داشته است
کهموجبکاهشموقتیقیمتایناقالمشدولی
دوباره بازار این محصوالت در هم ریخته است.
در چنین شرایطی رونــد تنظیم بــازار کاالهای
اساسی ،وضعیت نابسامانی دارد .این در حالی
است که در ابتدای قرن 21با انواع روش های نرم
افزاری و شبکه توزیعی که طی سال های اخیر تا
حد زیادی مبتنی بر فروشگاه های زنجیره ای
است و حتی استفاده از فروشگاه های مجازی،
تنظیم بــازار شدنی تر و ساده تر است .قدیمی
ها معضالت تنظیم بازار در دهه  60و  70را به
یاد دارنــد .درآن شرایط به دلیل نبود امکانات
نرم افزاری ،رصد بازار بسیار سخت بود ولی هم
اکنون با تعیین کد شناسه بر کاالها و روش های
نرم افزاری می توان به صورت هوشمند و برخط
بر بازار نظارت کرد.
به نظر می رسد تنظیم بازار دچار عدم تنظیم شده
است .متولیان تنظیم بازار هم با تولیدکنندگان
بر سر قیمت تمام شده دچار اختالف و چانه زنی
هستند و هم اعتماد مصرف کنندگان را از دست
داده اند .به گونه ای که کوچک ترین خبرها از
گرانی و کمبود هر کاالیی موجب هجوم برای
خرید آن به منظور ذخیره سازی می شود که خود
بر کمبود بیشتر آن کاال موثر است .اکنون باید
فراتر از وعده های کلی و اقدامات مقطعی قبلی به
فکر اصالح ساختار تنظیم بازار بود .دولت مدت
هاست روند اختصاص ارز  4200را ادامه داده
و زیر بار حذف آن نرفته است و به نظر می رسد تا
پایان دوره فعالیت این دولت نیز روند اختصاص
ارز  4200ادامه یابد .در چنین شرایطی واضح
است که باید یک سازوکار نظارتی هوشمند و قوی
برای اطمینان از رساندن کاال با نرخ ترجیحی
از مبدأ به مصرف کننده طراحی شــود وگرنه
چنین بازاری که با بی اعتمادی مصرف کننده
به متولیان آن مدیریت می شود راهی به سوی
تنظیم نخواهد داشت.

یک شنبه  3اسفند 1399
 9رجب .1442شماره20604

رهبر انقالب در پیامی به نشست اتحادیه انجمن های اسالمی
دانشجویان در اروپا تاکید کردند:

انقالبنشان«نقشآفرینیدرمسائلاساسی»
رابرسینهجوانانبرومندکشورنشاند

حضرت آیــتا ...خامنهای
در پیامی به پنجاه و پنجمین
نشست اتحادیه انجمنهای
اســـامـــی دانــشــجــویــان
در اروپــــا ،نــشــانــدن نشان
«نقشآفرینی در مسائل
اســاســی» بر سینه جوانان
برومند کشور را از برترین
افتخارات انقالب اسالمی خواندند .متن
پیام رهبر انقالب اسالمی که صبح دیــروز
حجتاالسالم والمسلمین احمد واعظی
نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان
در اروپا آن را در نشست مجازی این اتحادیه
قرائت کرد ،به این شرح است:بسم ا ...الرحمن
الرحیم/دانشجویان عزیز/هر روز که می
گذرد اهمیت نقش جوانان در پیشرفت کشور
بلیه
و تضمین آینده آن بیشتر آشکار می شودّ .
عمومی کرونا هم این را یکبار دیگر به اثبات

رسانید .همت و انگیزه و
امید شورانگیز جوانان در
این ماجرا نیز مانند بسیاری
از مسائل کشور ،پیشران
گــشــایــش هـــای عــلــمــی و
عملی ش ــد .ای ــن یــکــی از
برترین افتخارات انقالب
اسالمی است که توانسته
است نشان «نقشآفرینی در مسائل اساسی»
را بر سینه جوانان برومند کشور بنشاند.از
شما دانشجویان عزیز انتظار می رود که در این
فرصت مغتنمی که در اختیار شماست ،خود را
هر چه بیشتر به صالحیت های علمی و دینی و
اخالقی آراسته کنید و آماد ه نقشآفرینی شوید
و اتحادیه انجمنهای اسالمی در اینباره
دارای وظیفه ای سنگینتر و البته افتخارآمیزتر
است/.والسالم علیکم و رحمةا/...
سیدعلی خامنهای
ّ

بازدید رئیس قوه قضاییه از مناطق زلزله زده سی سخت
آیت ا ...رئیسی رئیس
دستگاه قضا در بیست
ودومین سفر استانی
خــود در صــدر هیئتی
قــضــایــی ،ب ــه اســتــان
کهگیلویه و بویراحمد
سفر کــرد .به گــزارش
مـــیـــزان رئ ــی ــس قــوه
قضاییه طی سخنانی در بدو ورود به یاسوج  ،با
بیان این که سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد
پیرو حضور یک ماه قبل هیئت  ٢٥نفره قوه
قضاییه در این استان انجام میشود گفت:
هیئت قضایی  ۲۵نفره در ماه گذشته وضعیت
و عملکرد دستگاههای مربوط به دستگاه قضا
و وضعیت و شرایط استان را بررسی و گزارش
آن را ارائه کردند .برنامه سفر من به کهگیلویه
و بویراحمد از قبل تنظیم شده بود ،اما حاال که
زلزله آمد در سفر به این استان ،وظیفه خودم
میدانستمبرایابرازهمدردیبامردموبررسی
از نزدیک اوضــاع این جا بیایم و بدانید که در
کنار شما خواهم بود .رئیس دستگاه قضا در
نخستین برنامه از سفر به استان کهگیلویه و
بویراحمد به همراه خبرنگاران با حضور در
زندان مرکزی این استان از بندها ،بخشها،
بهداری،کارگاههایآموزشیوحرفهآموزیاین
زندانبازدیدکردوبهگفتوگویچهرهبهچهره

با زندانیان پرداخت.
وی سپس از کارخانه
قند یاسوج که در پی
واگــــذاریهــــای غیر
اصــولــی تعطیل شده
بــود ،بــازدیــد کــرد و با
چند نفر از نمایندگان
کارگران این کارخانه
که مدت  5سال از تعطیلی آن می گذرد ،گفت
وگو کرد .همچنین آیت ا ...رئیسی از مناطق
زلزله زده سی سخت بازدید و با مــردم ابــراز
همدردی کــرد .در جریان ایــن بازدید گالیه
مردم از خدمات رسانی دستگاههای اجرایی و
درخواست از رئیس عدلیه برای نظارت بر امور
مطرح شد و رئیس دستگاه قضا ،دادستان و
سازمان بازرسی را موظف به نظارت و پیگیری
رفعنیازمندیهایمردمکرد.رئیسقوهقضاییه
همچنیندرنشستنخبگانونمایندگاناقشار
استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج با بیان
اینکهبایدبایکدنیاامیدوتالشکارراباقدرت
دنبال کرد و آینده بسیار روشن و درخشان است
افزود :باید از ظرفیتها به نحو مطلوب استفاده
کنیم و نخبگان به عنوان موثران در جامعه باید
تالش کنند که به نحوی آسیبهای اجتماعی
و اقتصادی کاهش یابد چــرا که آسیبهای
اجتماعی به جرم تبدیل میشوند.

بررسی عملکرد  9ماهه بودجه  99نشان داد:

پیشبینیهایفضاییدربودجه99

ی دهد در 9ماه امسال،
عملکرد بودجه نشان م 
 86درصد از منابع محقق شده و دولت توانسته
است در شرایط تحریمی ماهانه  740میلیارد
تومان از فروش نفت و گاز درآمد کسب کند.
اگرچه این اتفاق با جبران کاهش شدید درآمد
نفت از محل انتشار اوراق بدهی و فروش
شرکت هــای دولتی جبران شــده اســت ،اما
نکته جالب  ،درصدهای تحقق عجیب ارقام
بودجه است.عملکرد  9ماهه منابع بودجه 99
نشان میدهد حدود  87درصد بودجه محقق
شد .بنابراین از  428هــزار و  260میلیارد

تومان مصوب  9ماهه حــدود  371هــزار و
 306میلیارد تومان عملکرد وجود دارد .به
گــزارش خــراســان ،در ایــن میان اگــر مالک
تحقق درآمدها براساس عملکرد  9ماهه را 75
درصد بدانیم ،نکته قابل توجه این است که
صرفا درآمدهای مالیاتی و تا حدی درآمدهای
ناشیازمالکیتدولت،فروشکاالهاوخدمات
دولتی و جرایم و خسارت ها مطابق پیش بینی
بودجه محقق شده است و سایر منابع بودجه
با پیش بینی صورت گرفته ،فاصله عجیب و
غریبی دارند.

قانون بودجه
منابع دولت در بودجه
99
(ارقام هزار میلیارد تومان)
204
درآمدهای مالیاتی
41
درآمدهای ناشی از مالکیت دولت
12.8
درآمد فروش کاال و خدمات
8.9
درآمد جرایم و خسارت ها
57
درآمد فروش نفت
49.5
درآمد واگذاری اموال
11.6
درآمد واگذاری شرکت های دولتی
1
واگذاری طرح های عمرانی
درآمد واگذاری اوراق مالی (اوراق بدهی) 88
72
برداشت از صندوق توسعه ملی

عملکرد
 9ماهه
147
23
7.8
3.9
6.7
0.8
25.4
0.001
122
13.6

درصد
تحقق
72
56
61
44
12
2
219
یک دهم
139
19

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••روغــن به نرخ مصوب پیدا نمی شود ولی
هرچقدر بخواهی با دو برابر قیمت موجود
است این ها از کجا می آید؟ خودشان دست
دارند.
•• یک بازنشسته با چندرغاز حقوق چطوری
می تواند برای خانواده اش یک کیلو میوه
بخرد؟ با این پول آیا می تواند ماهانه چند
کیلو مرغ ،برنج یا گوشت و میوه بخرد و شکم
خانواده اش را سیر کند؟
••چرا فکری به حال مستاجران نمی شود؟ با
این قیمت های افسارگسیخته رهن واجاره
مردم از کجا تامین کنند؟ متاسفانه بعضی
از مالکان و امــاک هم فــرق قیمت گــذاری
بــرای تمدید و جایگزین مستاجر جدید را
نمی دانند ،چرا که برای تمدید با مستاجر
فقط۲۰تا۲۲درصد افزایش اجاره را قانون
پیش بینی کرده اما هیچ کس رعایت نمیکند
وهرچهمیتوانندازمستاجرمطالبهمیکنند.
•• توی این سال ها خیلی شعار شفاف سازی رو
شنیده بودم اما کمتر در عمل یک کار اصولی
دیده بودم .دیروز بنا به یک ضرورت به سایت
مجلس مراجعه کردم و متوجه سامانه شفافیت
عملکردنمایندگانشدم.بهعنوانیکشهروند
ایــرانــی بسیار خوشحال شــدم و امــیــدوارم
نمایندگان حتی اگر در ظاهر به زیــان شان
باشد برای تقویت این سامانه و تصویب اجرای
سامانه های ایجاد شفافیت در دیگر وزارتخانه
ها مثل بهداشت به منظور از بین رفتن حتی
احتمال ایجاد باند برای انواع تخلفات و ارتقای
پست کارکنان قدمی بردارند.
•• آقای رئیس جمهور اذعان کردند که مردم
در رنــج هستند و قیمت ها از تعادل خارج
شده .آیا برای تثبیت و جلوگیری از گرانی در
عمل راه حلی دارند؟
••ازرشادتآنپرستارباردارنوشتهبودیدکهبه
علت کرونا فوت کرد .ای کاش این سوال را هم
مطرحمیکردیدکهچرایکپرستارباهفتماه
بارداریدربخشکروناخدمترسانیمیکند؟
•• قیمت روغن نباتی 5کیلویی به 145هزار
تومان رسیده .عزیزان بزرگوار واقعا قیمت

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

روغــن خــوراکــی را خــوب چــرب کــرده انــد.
دستشان درد نکند.
••دم عیدی چطوری می توانیم خوشحال
باشیم؟ به قیمت پوشاک بخندیم؟ از میوه و
گوشتومرغوشیرینیارزانخوشحالباشیم؟
••با این که توصیه می شود به خاطر کرونا در
منزل بمانیم اما متاسفانه جاده طرقبه جای
سوزن انداختن نیست و مردم به رستوران ها
و چایخانه ها می روند و پروتکل ها را مراعات
نمی کنند .لطفا مسئوالن چاره ای بیندیشند؛
یا تردد ها را زوج و فرد کنند یا کار دیگری .ما
ساکنان طرقبه خسته شدیم از این شلوغی.
••در این ایام والدت امام جواد (ع) که فرزند
ولی نعمت ما هستند نه پرده ای در خیابان ها
زده اند نه بنر و چیز دیگری در حالی که در ایام
پیروزیانقالبخیابانهاپرازپردهوبنربود.بعد
میگوییم چرا این قدر گرفتاری ها زیاد است.
••تخفیفات و بــن کــتــاب هــا و قیمت های
نمایشگاه مجازی کتاب تهران متأسفانه غیر
واقعی و برای جذب مشتری ناآگاه است.
••واقعا دیگه ما فرزندان مادر ایرانی خسته
شدیم....ششماهازتشکیلپروندهامدراداره
اتباعمشهدمیگذرهوتماممدارکمکامله.تازه
برام پیامک اومده که پرونده ات داره بررسی
می شه .وقتی مراجعه کــردم ،میگن یعنی
هشت ماه تا یک سال دیگه بیا یه خبر بگیر
شاید کارت راه افتاد! تو رو خدا صدای ما رو به
گوش مسئوالن و نماینده های مجلس مشهد
برسونید... .
••به بازیکنان و مربیان پرسپولیس بابت
قهرمانی نیم فصل تبریک می گویم که بین
هواداران شادی را تقسیم کردید.
•• باتوجه به این که ارز یارانه ای برای کاالهای
اساسی پرداخت می شود علت گرانی سرسام
آور در ب ــازار چیست؟ مــردم نــابــود شدند!
بیمارستان طالقانی مشهد مرکز سوانح و
کروناست اما دستگاه سی تی اسکن آن خراب
است .بیماران سرگردان شده اند.
•• خــراســان! فقط تویی کــه بــه درد دل ما
کارگران مخابرات گوش می کنی .بعد از
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 ۲۲سال سابقه کار بــرای اولین بار هست
که از عیدی ما مالیات کم می کنند .یعنی
ازتقریبا۴۹۰۰تومان که قــراره بــدن توی
فیش حدود ۲۰۰تومان مالیات کم شده! به
نظر شما چه کار کنیم؟ خدایا ما رو این قدر
شرمنده زن و بچه مون نکن.
•• چــرا جلوی ص ــادرات بی رویــه همه گونه
اقالم خوراکی و غیرخوراکی به خارج گرفته
نمی شــود؟ مــردم تا کی باید شاهد گرانی
باشند؟ حقوق شــده یک مثقال تــورم یک
خروار .مگربه ما به دالر حقوق می دهند .این
کجاش عدالته؟ قابل توجه مسئوالن خفته در
خواب اصحاب کهف.
••چرا دولــت حقوق بازنشستگان کشوری
را روز  30هرماه بعد از وقت اداری پرداخت
می کند؟به علت این که چند هزار میلیارد
تومان که از بانک مرکزی آمــده درحساب
بانک مربوطه به عنوان مــوجــودی حساب
بانک ثبت شود!
••از کرج پیام می دهم .به یک دندان پزشک
مراجعه کــردم ولــی بعد از ایــن که کارشان
تمام شد هزینه زیــادی طلب کردند .چرا از
قبل نمیگویند که بــرای هر مرحله چقدر
میگیریم؟!
••خدایا مردم اسالمی و ایرانی را به جایی
برسان که از کسانی که ســازنــده ومخترع
هستند قدردانی کنند و ما را از وابستگی به
بیگانه نجات دهند.
••چرا در قنادی ها مصرف کننده باید جعبه
شیرینی رو کیلویی 45هزار تومان همراه با
شیرینی بخره؟ چه کسی پاسخگوست؟
••روز شنبه بعد از ظهر فرزند خردسالم را
بردم کلینیک دندان پزشکی ....میخواستم
فــرزنــدم دنــدانــش را بکشه همین .از من
30هـــزار تــومــان ویــزیــت گرفتن ب ــدون آن
که معاینه کنند ،گفتند باید بکشید .گفتم
خوب ما خودمان می دونستیم باید بکشید.
همون اول گفتیم اما در کمال پررویی گفتند
نخیر باید پــول بدید .لطفا جلوی ایــن نوع
کالهبرداری ها را بگیرید.

رکورد شکنی بیتکوین ادامه دارد
بیت کوین برای اولین بار از مرز 56هزار دالر و اتریوم از 2هزار دالر فراتر رفت؛ این رکوردشکنی ها در پایان راه است؟
بعد از رکوردشکنی چندروز پیش بیت کوین،
این رمزارز محبوب روز گذشته از 56هزار دالر
هم فراتر رفت .همزمان با افزایش قیمت بیت
کوین ،دومین رمزارز محبوب بازار یعنی اتریوم
که در مسیر صعودی قرار دارد برای اولین بار از
مرز  ۲۰۰۰دالر عبور کرد و ارزش بــازارش از
 ۲۳۰میلیارد دالر فراتر رفــت .بیت کوین در
ماههای گذشته چندین بار رکوردشکنی کرد
و چندروز پیش توانست قیمتش را بــه باالی
 ۵۰هزار دالر برساند .حاال این رمــزارز با فتح
قله جدیدی ،توانسته به ارزش بازار بیش از ۱
تریلیون دالر دســت یابد .محبوب ترین رمزارز
جهان روز گذشته توانست  از مرز56هزار دالر
همبگذردکهیکرکوردجدیدمحسوبمیشود.
بیت کوین تنها در ۲۰روز اول ماه جاری میالدی
افزایش قیمت  ۷۰درصــدی داشته که علت
اصلیآن،اعالمخبر سرمایهگذاری1.5میلیارد
دالری تسال روی این رمزارز است.

اتریوم هم رکورد شکست

بیت کوین تنها رم ــزارزی نیست که هرچند
وقت یک بار رکوردشکنی میکند و دومین
رمزارز محبوب بازار یعنی اتریوم هم در چنین
مسیری قرار دارد .حاال برای اولین بار ،قیمت
اتریوم از مرز  ۲۰۰۰دالر عبور کرده و ارزش
بازارش از  ۲۳۰میلیارد دالر فراتر رفته است.
این اولین باری است که اتریوم توانسته قیمت
باالی  ۲۰۰۰دالر را تجربه کند .اگرچه از آغاز
سال  ۲۰۲۱کمتر از دو ماه زمان میگذرد ،اما
اتریوم توانسته در همین مدت کوتاه قیمتش
را  ۱۶۸درصد افزایش دهد .کمتر از دو ماه
پیش قیمت اتریوم پس از حدود  ۳سال دوباره
از  ۱۰۰۰دالر فراتر رفت.
مسیر صعودی تا کجا ادامه دارد؟

برخی بــاور دارنــد که رشــد قیمت بیت کوین
همچنان ادامــــه دارد و بــا افــزایــش ارزش

محبوبترین رمــزارز بــازار ،سایر آنهــا مانند
اتریوم هم رشد قیمت را تجربه میکنند .در
مقابل اگر طبق برخی پیشبینیها افزایش
قیمت بیت کوین تنها یک حباب باشد ،ارزش
کــل ب ــازار رمــزارزهــا سقوط میکند .در ماه
های اخیر در کنار سرمایه گــذاری های افراد
شناخته شده ای مثل ایالن ماسک روی بیت
کوین شاهد گسترش پذیرش این رمز ارز از
ســوی ســرمــایـهگــذاران و شرکت هــای بــزرگ
مانند مسترکارت و همچنین اپل پی هستیم.
برخی تحلیلگران می گویند بیت کوین با ارزش
بــازار  ۱تریلیون دالری باالتر از شرکتهایی
مانند فیسبوک قــرار میگیرد ،امــا همچنان
ارزش کمتری نسبت به اپل ،آلفابت ،آمازون و
مایکروسافتدارد.بنابراینهنوزراهزیادیبرای
فتح رکوردهای جدید دارد .این در حالی است
کهبرخیتحلیلگرانهمقیمتکنونیبیتکوین
را باالتر از ارزش اصلی و منصفانه آن میدانند.

حضور پررنگ بانک تجارت در دومین نمایشگاه بین المللی پتروشیمی ایران
در دومین نمایشگاه بینالمللی پتروشیمی
ایران در جزیره کیش  ،بانک تجارت با انعقاد سه
تفاهم نامه همکاری و ارائه طرح های مالی ویژه
صنعت پتروشیمی حضوری پرقدرت را رقم زد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ،دومین
نمایشگاه بینالمللی پتروشیمی با حضور
مدیران ارشد بانک تجارت  ،هلدینگ خلیج
فارس ،صندوق نوآوری و شکوفایی و مدیران

عــامــل شــرکــت
های پتروشیمی
و انــــجــــمــــن
ســــازنــــدگــــان
تــــجــــهــــیــــزات
صــنــعــت نــفــت
ایــران در جزیره
کــــیــــش آغــــــاز
بـــه کــــار کـــرد.
بانک تجارت به عنوان بانک تخصصی صنعت
پتروشیمی ضمن انعقاد بیش از  190هزار
میلیارد ریال تفاهم نامه همکاری  ،گام بسیار
بلندی در تامین مالی ایــن صنعت برداشت
که نشان از برنامه ریــزی بلندمدت بانک در
ح ــوزه تخصصی پتروشیمی دارد.در پنل
های تخصصی نمایشگاه بانک تجارت از سه
طرح جدید پیمان یــار ،پترویار و بیمه وام که
برنامه ویــژه شرکت های صنعت پتروشیمی
و پیمانکاران محسوب مــی شــود ،رونمایی
کــرد.دومــیــن نمایشگاه صنعت پتروشیمی
کشور در جزیره کیش با موضوع «انتقال دانش
فنی و خدمات مهندسی ،مــواد شیمیایی،
کاتالیستها و تجهیزات ،حمایت و بهرهگیری
از تــوان شرکتهای دانــش بنیان ،حمایت از

صـــنـــایـــع پــایــیــن
دســتــی صنعت،
توسعه پــژوهــش و
فــنــاوریهــای نو،
ارتـــقـــای جــایــگــاه
مــنــاطــق آزاد و
ویــــژه اقــتــصــادی
در توسعه صنعت
پتروشیمی و تامین
مالی پروژهها» در فضایی به مساحت ۱۸هزار
مترمربع در مرکز نمایشگا ههای بینالمللی
کیش با حضور  ۱۶۴شرکت داخلی برگزارشد
و بانک تــجــارت عــاوه بــر بــرگــزاری نشست
های ویژه ،در غرفه تخصصی این بانک در این
نمایشگاه با حضور کارشناسان خبره خود در
حوزه صنعت پتروشیمی به معرفی خدمات ویژه
این صنعت پرداخت.در طول دومین نمایشگاه
بینالمللی پتروشیمی کیش در روزهای ۲۸
تا  ۲۹بهمن  ۱۹نشست تخصصی و همایش
جانبی در مرکز همایش های بین المللی کیش
با محوریت معرفی محصوالت ساخت داخل
در صنعت پتروشیمی و تامین مالی پروژههای
پتروشیمی و نقش بــازار سرمایه در صنعت
پتروشیمی برگزارشد.

