تقویمرسماهی گذاری

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری

دبیزخاوه مزکش خذمات سزمایه گذاری

سال اول ،شماره ( -)91ضٌجِ  5تيز 5935

ایزان به مقام سوم جذب سزمایههای خارجی در خاورمیاوه ارتقا یافت
خبرآنالین /رٍسًبهِ آهزیىبیی فبیٌٌطبل تبیوش در گشارضی ثز اسبط اطالعبت هزوش پضٍّطی خَد در هَرد ثبسار سزهبیِگذاری خبرجی ًَضت :لغَ
تحزینّب درّبی ایزاى را ثِ رٍی هَج جذیذی اس سزهبیِگذاری خبرجی گطَدُ است .ایزاى اس سهبى لغَ ثسيبری اس تحزینّبی التصبدی ٍ هبلی ،ثِ رتجِ
سَم سزهبیِگذاریّبی خبرجی در خبٍرهيبًِ ارتمب یبفتِ است 53 .سزهبیِگذار خبرجی ثِ فعبليت در ایزاى اظْبر عاللِ وزدُاًذ وِ ثِ ًسجت سبل 5155
حذٍد  31درصذ افشایص را ًطبى هیدّذ.
گاردیه :پژو سیتزوئه باسگشت خود به ایزان را تأییذ کزد

استاوی که رتبه اول رفع مواوع تولیذ در کشور است

ایرناااا /رٍسًبههههِ گهههبردیي رٍس چْبرضهههٌجِ اعهههالم وهههزد ،ضهههزوت مهر /هعبٍى ّوبٌّگی اهَر التصبدی استبًذاری فبرط گفت :اس لحبظ ثجت ًبم در
خَدرٍسبسی پضٍ -سيتزٍئي فزاًسِ اس ثبسگطت خَد ثِ ایزاى ثب لزارداد سبهبًِ ثْيي یبة ٍ اس لحبظ طزحّبیی وِ هطىالتطبى در وويتِّبی تخصصی
سزهبیِگهذاری هطهتزن 011هيليهَى یهَرٍیی ثهب ضهزیه سهبثك خهَد ثزرسی ضذُ ٍ ثِ تصَیت وبرگزٍُ رفع هَاًع تَليذ رسيذُاًذ ٍ ًيش طزحّبیی وِ
ضزوت ایزاى خَدرٍ در تْزاى خجهز داد لغهَ تحهزین ّهب اًعمهبد چٌهيي ثِ سيستن ثبًىی ارجبع ضذُ است استبى فبرط جبیگبُ اٍل وطَر را در اختيبر
دارد.
لزاردادی را اهىبًپذیز سبختِ است.
جواب رد ساسمان همکاریهای شاوگهای به درخواست ایزان

چزاغ سبشآمزیکا به باوکهای بزسیل بزای رابطه با ایزان

فارس /اعضبی سبسهبى ّوىبریّبی ضبًگْبی ثِ رغن اصزار رٍسيِ ،ایرنا /ههذیزول تَسهعِ ٍ تجهبرت ٍسارت اهَرخبرجهِ ثزسیهل اعهالم وهزد در
ثب تمبضبی ایزاى ثزای پيَستي ثِ ایي سبسهبى هٌطمِای ثِ عٌَاى عضَ ًطست چٌذی پيص سيستن ثبًىی ثزسیل ثب خشاًهِ داری )ٍ ،)OFACاضهٌگتي
دائن ،هخبلفت وزدًذ.

ثِ ثبًه ّبی ثزسیلی ثزای ّوىبری ثب ًْبدّبی هبلی ایزاًهی در لبلهت ارس یهَرٍ

ثزاسبط گشارش رٍیتزس ،دٍلت ایزاى اصزار وزدُ وِ ثب ثزداضتِ ضذى چزاغ سجش ًطبى داد آلهبی «آسردٍ» در دیهذار ّيهبت تجهبری ثزسیهل ٍ ثبًهه
تحزینّبی غزة ،حبال دیگز هبًع حمَلی ثزای تجذیل عضَیت تْزاى  BNDESثب عضَ ّيأت هذیزُ ثبًه تَسعِ صبدرات ایزاى ایي خجز را اعالم
ٍجَد ًذارد؛ اعضبء اهب ثب درخَاست ایزاًيبى هَافمت ًىزدُاًذ.

وزد ٍی در ایي ًطسهت دیهذار ثهب ًوبیٌهذگبى ثبًهه ّهبی ایزاًهی ٍ هسهئَالى

سزاى وطَرّبی عضَ سبسهبى ّوىبریّبی ضبًگْبی وِ در اسثىستبى ٍسارت اهَر التصبدی ٍ دارایی را رضبیت ثخص تَصيف وزد ٍ افشٍد :حبههل
گزدّن آهذُ اًذ ،ثزای چٌذهيي ًَثت ثب ضزٍع رًٍذ الحبق ایزاى ثِ ایي پيبم هثجت تمَیت رٍاثط ثبًىی ثخصّبی دٍلتی ٍ حتی خصَصی وطَر خَد
سبسهبى ثِ عٌَاى یه عضَ دائن ٍ ًِ عضَ ًبظز ،هخبلفت وزدًذ .ایزاى ثب ایزاى ّستين هذیزول تَسعِ ٍ تجبرت ٍسارت اهَرخبرجِ ثزسیل اس حضهَر
در وٌبر افغبًستبى ،هغَلستبى ٍ ثالرٍط ،اس اعضبی ًبظز ایي سبسهبى هؤسسِّبی رتجِثٌهذی هطهَْر دًيهب هبًٌهذ  Fitch ٍ Moody’sدر ایهزاى در
است.
آغاس مذاکزات جذیذ وفتی ایزان -چیه

آیٌذُ ًشدیه ،اثزاس خزسٌذی وهزد ٍ ایهي اههز را سهيٌهِ سهبس گسهتزش رٍاثهط
ثبًهّبی جْبًی ثَیضُ ثبًه ّبی ثزسیلی داًست.

مهر /سزپزست طزح تَسعِ هيذاى هطتزن یبدآٍراى ثهب اعهالم ایٌىهِ ّهن تحوالت بورس تهزان در هفته گذشته
اوٌَى هذاوزات حمَلی ثب چيٌیّب درثبرُ ًزخ ثبسگطهت سهزهبیِ ٍ ههذت ایساا/ا /ثههَرط اٍراق ثْههبدار تْههزاى ثعههذ اس گذراًههذى چٌههذ ّفتههِ ًههبگَار ثههزای
سهبى اجزای پزٍصُ در حبل اًجبم است ،تصزیح وزد :پيص ثيٌهی ههیضهَد ثبسیگزاًص ثبالخزُ تَاًست در آخزیي رٍسّبی ّفتِ گذضتِ ثب رضذ ّوزاُ ضهَد ٍ
ثِ سٍدی ایي هذاوزات پبیبى یبثذ ٍ فبس دٍم ایي هيهذاى هطهتزن ًيهش ٍارد همذاری اس ًبوبهیّب را ججزاى وٌذ .در ّفتِ ّبی گذضتِ ثَرط تْزاى در ووتهز اس
هزاحل اجزایی ضَد ایي همبم هسئَل ثب تبويذ ثز ایٌىهِ ّهن اوٌهَى تَليهذ یه هبُ ثيص اس ٍ 0111احذ افت وزد ٍ ثب ایي افت ثزای اٍليي ثهبر در سهبل 5935
ًفت خبم اس هيذاى یبدآٍراى ثِ ّ 35شار ثطىِ در رٍس افشایص یبفتِ اسهت ،روَردی را ثِ ثجت رسبًذ.
تصزیح وزدّ ٥5 :شار ثطىِ اس ًفت تَليذی ایي هيذاى ًفت سجه است.

اهب در دٍ رٍس پبیبًی ّفتِ گذضتِ ثبسار سزهبیِ ایزاى ووی جبى گزفهت ٍ ثهيص اس
ٍ 5111احذ رضذ وزد ٍ تب حذٍدی اس جَ هٌفی هَجَد در ثبسار وبست.

