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اداره کل امور اقتصبدی و دارایی استبن چهبرمحبل و بختیبری

دبیزخبنه مزکش خذمبت سزمبیه گذاری

سال اول ،شماره ( -)12پٌجؾٌثِ  42تيز 5931

دلیل عجیب سزمبیهگذاری نکزدن خبرجیهب در ایزان
ایسنا /تِ گفتِ رئيظ عاسهاى تَرط ٍ اٍراق تْادار ّذف وؾَر رعاًذى عزهایِگذاری خارجی در ایزاى تِ  41۲هيليَى دالر تَد اها وؾَرّای
دیگز هثلغ سیز یه هيليارد دالر را لثَل ًویوٌٌذ ،درصَرت صالحذیذ هجلظ ٍ دٍلت ایي تأهيي هالی صَرت هیگيزد .تزای عزهایِگذاری
خارجی تزًاهِ ریشی سیادی صَرت گزفتِ ایي عزهایِگذاری تغتگی تِ ایي دارد وِ چمذر هحصَالت جذیذ تا اخز عال عزضِ گزدد .یىی اس
هحذٍدیتّا خصَصاً در تخؼ صىَن ایي اعت وِ تِ اًذاسُای وِ تتَاًذ جَاتگَی عزهایِگذاراى داخلی ٍ خارجی عزضِ صَرت ًویگيزد.
تاتَجِ تِ هٌفی ؽذى ًزخ عَد عپزدُّا در وؾَرّای ارٍپایی آًْا تِ دًثال ایي ّغتٌذ وِ تاسار ّای جذیذی را تزای عزهایِگذاری پيذا وٌٌذ ٍ
تاسار ایزاى تِ دليل ثثات ًغثی ًزخ ارس یىی اس ّذفّای عزهایِگذاراى اعت .فاس دیگز عزهایِگذاری خارجی عزضِ صىَن دٍلتی در خارج اس
وؾَر اعت وِ احتوال دارد تا هَاًع لاًًَی هَاجِ هیؽَد چَى تزای عزضِ ؽذى صىَن دٍلتی تِ ارس صزاحت لاًًَی ٍجَد ًذارد.
امضبی  11تفبهمنبمه بب شزکتهبی نفتی بزتز جهبن

ببنک روسی در راه ایزان

پایگاه اطالع رسانی دولت /در راعتای ارتمای ٍضع وؾَر ٍ ایجاد رًٍك میزان /لائن همام تاًه هزوشی ایزاى گفت تاًه گاسپزٍم ،یىی اس
التصادی تَاعغِ جذب عزهایِّای خارجی ،ؽزوت هلی ًفت ایزاى تا تيؼ اس  9تاًه تشري رٍعيِ ،در حال آغاس فعاليت خَد در ایزاى اعت.
 49ؽزوت هعتثز ًفتی تِ هٌظَر اًعماد تفاّوٌاهِ هذاوزُ وزدُ وِ در ًتيجِ ایي حضَر تاًهّای رٍط تزای افشایؼ هثادالت تجاری هياى دٍ
هذاوزات تا تِ حال  55تفاّوٌاهِ تا وؾَرّای ارٍپایی ،رٍعيِ ٍ چيي تِ اهضا وؾَر ٍ گغتزػ ؽزوتّای رٍط در تاسار ایزاى ،ؽزط السم

رعيذُ اعت.
جشئیبت امضبی تفبهمنبمه بزقی بب انگلیس
مهرٍ /سیز ًيزٍ تا اؽارُ تِ اهضای تفاّن ّوىاری تا صٌذٍق ضواًت صادرات
اًگليظ ،تأويذ وزد :ول التصاد ایزاى ًفت ٍ گاس ًثَدُ ٍ اس ظزفيتّای هتعذدی
تزای عزهایِگذاری خارجی در پغاتحزین تزخَردار اعتّ .وشهاى تا عفز ٍسیز
ًيزٍ تِ لٌذى ،ایزاى ٍ اًگليظ یه یادداؽت تفاّن در حَسُ صٌایع تزق ٍ اًزصی
تيي هذیزول دفتز هحيظ سیغت ،ایوٌی ،تْذاؽت ٍ اهَر اجتواعی ٍسارت ًيزٍ ٍ

اعت .گاسپزٍم تاًه یىی اس  9تاًه تشري رٍعيِ اعت ٍ در
فْزعت تاًهّای ارٍپای هزوشی ٍ ؽزلی ،در جایگاُ پٌجن لزار
دارد .ایي تاًه در هالىيت ؽزوت گاس عثيعی رٍعيِ «گاسپزٍم»
لزار دارد ٍ تِعٌَاى یه هؤعغِ هالی جْاًی خذهات گغتزدُ تاًىی
ٍ عزهایِگذاری تزای تيؼ اس ّ 21شار ؽزوت ارائِ هیوٌذ ٍ حذٍد
 9هيليَى هؾتزی خصَصی دارد.
ایزان -بلغبرستبن قطب گبس ایجبد میکننذ

هعاٍى تخؼ تجارت هؤعغِ صٌذٍق ضواًت صادرات اًگليظ در هحل عفارت مهر /دٍر جذیذ هذاوزات ایزاى ٍ تلغارعتاى تا حضَر هعاٍى اٍل
ایزاى در لٌذى اهضا ًوَدًذ .ایي الذام هغيز تأهيي هالی عزحّا تَعظ هؤعغات رئيظ جوَْر ٍ ًخغت ٍسیز ایي وؾَر تِهٌظَر ایجاد ٍ
اًگليغی را تغْيل هیوٌذ ،لغعا تذٍى تزجام چٌيي تفاّوی ّزگش هيغز ًویؽذ.
هیئت تجبری ایتبلیب وارد تهزان شذ
تسنیم /اعتاًذار اعتاى هاروِ ایتاليا تِ ّوزاُ ّيأت ً 1۲فزُای هتؾىل اس 29
ًوایٌذُ تخؼ خصَصی اعتاى خَد تِ ایزاى عفز وزدُ اعت.
هعاٍى ٍسیز صٌعت ،هعذى ٍ تجارت ٍ رئيظ عاسهاى تَععِ تجارت ایزاى در
دیذار تا ایي ّيأت تجاری تأويذ وزد :ایزاى عاللِهٌذ اعت اس تجزتيات ایتاليا در
ارتثاط تا ّوىاری ًشدیه ٍ هغتوز داًؾگاُّا ٍ حَسُ صٌعت ٍ تجارت تْزُ
تثزدٍ .ی خاعزًؾاى وزد :سهيٌِّای ّوىاری دٍ وؾَر در تخؼّای هختلف
التصادی ،علوی ،پضٍّؾی ،صٌعتی ٍ هعذًی ،جْاًگزدی ،تَریغن ٍ ّتلعاسی
ٍجَد دارد.

ؽىلگيزی اٍليي لغة گاسی تيي دٍ وؾَر آغاس ؽذ.
هعاٍى اٍل رئيظ جوَْر تا اؽارُ تِ هذاوزات اًجام ؽذُ تا عزف
تلغارعتاًی در سهيٌِ صٌایع ًفت ٍ گاس ،پتزٍؽيوی ،تصزیح وزد:
اعٌاد التصادی اهضاء ؽذُ تيي دٍ وؾَر هیتَاًذ رٍاتظ تزای تغْيل
ّوىاریّای التصادی ٍ تجاری را فزاّن وٌذ.
هْوتزیي هحَر ایي هذاوزات در واخ رئيظ جوَْری صَفيِ
تاسگؾت ایزاى تِ پزٍصُ خظ لَلِ ًاتاوَ تَد .عفيز ایزاى در ایي
ًؾغت عزح ٍیضُ هؾاروتّای جذیذ گاسی ٍ ایجاد ّاب جذیذ
تأهيي گاس وؾَرّای ارٍپایی ٍ تلغارعتاى را تا ًخغت ٍسیز ٍ
اعضای واتيٌِ دٍلت ایي وؾَر را هغزح وزدُ اعت.

