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دبیزخاوٍ مزکش خذمات سزمایٍ گذاری

ادارٌ کل امًر اقتصادی ي دارایی استان چُارمحال ي بختیاری

سال اول ،شماره ( - )1چْارؽٌبِ  22اردیبْؾت 5931

دکتز وًبخت :جذب  3/4میلیارد دالر سزمایٍ خارجی پس اس بزجام
ايسنا /بٌابز گفتِ رئيظ عاسهاى هذیزیت ٍ بزًاهِ ریشي؛ عي ووتز اس  4هاُ اس اجزاي بزجام بالغ بز  9هيليارد ٍ  454هيليَى دالر عزهایِ گذاري خارجي در
وؾَر اًجام ؽذُ ٍ در یه هاُ گذؽتِ ّ 51شار هيليارد تَهاى در اعتاىّا صزف تجْيش هٌابغ بزاي فؼال وزدى بيؼ اس ٍ 0177احذ راوذ یا ًيوِ فؼال
گزدیذُ اعت.
امضای ديمیه قزارداد خارجی صىعت خًدريی ایزان

اشتیاق «بًش» بزای باسگشت بٍ ایزان

مهر /هؼاٍى ٍسیز صٌؼت اس اهضاي دٍهيي لزارداد عزهایِگذاري تسنيم /ػضَ ّيأت هذیزُ ؽزوت لغؼِ عاس بَػ آلواى گفت« :ها هؾتالين
خارجي صٌؼت خَدرٍي ایزاى عایپا با عيتزٍئي فزاًغِ خبز داد .ایي بِ ایزاى باسگزدین ٍ در حال بزلزاري ارتباط با ؽزواء ٍ هؾتزیاى عابك خَد
لزارداد بِ صَرت جَیٌت ًٍچز ٍ با عزهایِ گذاري عيتزٍئي در عایت در ایزاى ّغتين .اًتظار دارین ایزاى در عال جاري رؽذ التصادي  1درصذ را
عایپاي واؽاى ػولياتي خَاّذ ؽذ .ایي ؽزوت فزاًغَي لصذ دارد داؽتِ باؽذ ٍ چؾن اًذاس ایزاى در هياى هذت ًيش بغيار اهيذٍاروٌٌذُ اعت».
ػالٍُ بز اًتمال داًؼ فٌي  177هيليَى دالر عزهایِ ٍارد ایزاى وٌذ.

بزاعاط ایي گشارػ بزخي خَدرٍ عاساى خارجي اس جولِ رًَ ،دایولز ،پضٍ،

 55شزکت بشرگ ایتالیایی يارد ایزان میشًوذ

عيتزٍئي ٍ عَسٍوي بزًاهِّاي خَد بزاي باسگؾت بِ ایزاى یا افشایؼ خَد

ايسنا /بِ گفتِ هْذي جْاًگيزي ًایب رئيظ اتاق باسرگاًي تْزاى در ایي وؾَر را اػالم وزدُاًذ.
ّوایؾي با حضَر  17ؽزوت هْن ٍ بشري ایتاليایي بِ ّوت وويتِ سزمایٍ گذار َلىذی ي کشايرسی ارگاویک
عزهایِگذاري ٍ بييالولل عتاد پغاتحزین اتاق تْزاى در  1پٌل تخصصي ايرنا /رٍس عِ ؽٌبِ با حضَر پيتز بزٍل عزهایِگذار ّلٌذي یه ًؾغت
اًزصي ،سیزبٌایي ،بيوِ ،گزدؽگزي ٍ تجارت بزگشار خَاّذ ؽذ.

تخصصي با هذیزاى دٍلتي ٍ فؼاالى بخؼ خصَصي وؾاٍرسي ایزاى ٍ ّلٌذ

َمکاری قطعٍ ساسان صاپىی با خًدريساسان ایزان

با حضَر ٍسیز التصاد ،اًزصي ٍ وؾاٍرسي ایي وؾَر در ؽيزاس بزگشار ؽذ.

خبرآنالين /هاعایَوي ًوایٌذُ بخؼ لغؼِعاسي خَدرٍي عاسهاى ایي فؼال حَسُ وؾاٍرسي ّن ایٌه در حال تَليذ هحصَالت ارگاًيه در
تجارت خارجي صاپي (جتزٍ) ٍ ًاواهَرا ًوایٌذُ دائن ایي عاسهاى در ّ 00شار ّىتار اس سهيٌِّاي سراػي ایزاى اعت وِ بيؼ اس  47درصذ ایي
ایزاى در خصَؿ ارتماي عغح ويفي لغؼِعاسي خَدرٍ در ایزاى با هشارع در اعتاى فارط لزار دارد.
هحوذرضا رضَي رئيظ هؤعغِ هغالؼات ٍ پضٍّؼّاي باسرگاًي مذاکزات گاسی ایزان يگاسپزيم
دیذار ٍ گفتگَ وزدًذ .عزف صاپٌي پيؾٌْاداتي بزاي آهَسػ ٍ اجزاي مهرّ /يأتي ً 97فزُ اس ؽزوت گاسپزٍم رٍعيِ بِ ػٌَاى بشرگتزیي ؽزوت
رٍػّاي هذرى بْبَد ّشیٌِّا ،ويفيت ،تحَیل ٍ تَعؼِ ( ،)QCDDصادروٌٌذُ گاس جْاى بِ سٍدي بِ هٌظَر آغاس هذاوزات جذیذ گاسي با
هذیزیت هَجَدي اًبار بٌِّگام(ٍ )JITبْبَد هغتوز فزآیٌذ تَليذ (رٍػ ا یزاى راّي تْزاى خَاٌّذ ؽذ .هْوتزیي اّذاف ایي هذاوزات هؾاروت در
وایشى) در عغح بٌگاُّاي هٌتخب لغؼِ عاسي هغزح وزدًذ .رضَي عاخت چٌذ خظ لَلِ اًتمال گاس ،تَافك بز عز جشئيات اجزاي لزاردادّاي
گفتّ :وىاري با ؽزوتّاي لغؼِعاسي صاپٌي اس عزیك رٍػّاي عَآپ گاس عبيؼي ٍ احتواال هؾاروت در عزحّاي تَليذ  ٍ LNGهيٌي
هختلف عزهایِگذاري در ایزاى سهاًي بزاي لغؼِ عاساى داخلي هؼٌا  LNGهيباؽذ.
خَاّذ داؽت وِ بذاًٌذ دعتاٍرد ٍ حاصل ًْایي ایي عزهایِگذاريَ ،مکاری مشتزک با کزٌ جىًبی در سمیىٍ تًلیذ مًتًرَای بزقی
دعتيابي بِ باسارّاي بيي الوللي صادراتي اس جولِ صادرات لغؼِ بِ صاپي ايرنا /عاسهاى گغتزػ ٍ ًَعاسي صٌایغ ایزاى ٍ ؽزوت «دیلين هَتَر وزُ
خَاّذ بَد.

جٌَبي» تفاّن ًاهِاي بزاي تَليذ هؾتزن هَتَرّاي بزلي اهضا وزدًذ .تَليذ
هَتَرّاي بزلي در ایزاى تاوٌَى اًجام ًؾذُ اعت.

