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تـقو مرسماهیگذاری

ادارٌ ول امًر التصادی ي دارایی استان چُارمحال ي بختیاری

دبیزخاوٍ مزوش خذمات سزمایٍ گذاری

سال اول ،شماره (-)5دٍضٌبِ  27اردیبْطت 1335

َیأت صىذيق بیه المللی پًل يارد ایزان شذ
ایرنا /لیپتَى ،هعاٍى اٍل صٌذٍق بیي الوللی پَل در صذر ّیأتی اس وارضٌاساى ٍ هتخصصاى ایي ًْاد بزای دیذار با همامّای بلٌذپایِ وطَر ٍ تبادل ًظز دربارُ
هسائل التصادی ٍارد تْزاى ضذ .لیپتَى سِ ضٌبِ ایي ّفتِ با حضَر در باًه هزوشی بِ سخٌزاًی در جوع التصادداًاى وطَر خَاّذ پزداخت .ایي سفز فزصت
هٌاسبی بزای ضٌاساًذى فزصتّا ٍ ظزفیتّای التصاد ایزاى بزای ایجاد پیًَذ با التصاد جْاًی است.

مًافمت وامٍ ایزان ي سىگاپًر در سمیىٍ َمىاریَای دریایی
 52درصذ ياحذَای شُزنَای صىعتی وشًر تعطیل َستىذ
مهر /هعاٍى ٍسیز صٌعت با اعالم تعطیلی  25درصذ اس ٍاحذّای دارای پزٍاًِ فارسّ /لذیٌگ وین ٌّگ سٌگاپَر یه تَافك ًاهِ بِ ارسش  450هیلیَى
در ضْزنّای صٌعتی وفت 42 :درصذ اضتغال بخص صٌعت در ٍاحذّای دالر با صٌذٍق تَسعِ صٌایع دریایی ایزاى بزای تأهیي سزهایِ تأسیساا
وَچه است .ایطاى وِ در ضاًشدّویي جلسِ وارگزٍُ تسْیل ٍ رفع هَاًع فزاساحلی ٍ دیگز ّوىاریّای هطتزن دریایی اهضا وزدُاست .در ایي
تَلیذ استاًی با اضارُ بِ ًمص ٍ اّویت ایي وارگزٍُ راُ اًذاسی ٍاحذّای تَافك غیز الشام آٍر دٍ طزف خَاستار ساخت وطتی  ،جزثمیل دریایی،
تعطیل ٍ ّوچٌیي تىویل ظزفیت ٍاحذّایی وِ سیز ظزفیت اسوی در حال تاًىزّای هَاد ضیویایی ٍ ّوچٌیي وطتیّای حول آلَهیٌیَم ٍ فایبزگالس
فعالیت است را اس هْوتزیي هأهَریت ّای ایي وارگزٍُ بز ضوزد.

ضذًذ .ضزوتّای خارجی دیگزی اس جولِ هؤسسِ دریاًَردی وزُ جٌَبی

دفتز تجاری استزالیا در ایزان با بًدجهٍ  2/3میلیهًن درری ًیش بزای سزهایِگذاری در صٌعت وطتیساسی ایزاى اعالم آهادگی وزدُاًذ.

مًافمت باوه مزوشی با تأسیس باوه َای خصًصی در مىاطك

تأسیس میشًد
تسنيم /دٍلت استزالیا در طی  4سال آیٌذُ  5/3هیلیَى دالر صزف باسگطاایی آساد وشًر
دفتز تجاری خَد در تْزاى خَاّذ وزد .ایاي دفتاز واِ در ساال  2010تعطیال مهر /اوبز تزواى هطاٍر رئیس جوَْر در ًطست خبزی عصز دیزٍس گفت:
ضااذ ،در داخاال ساافارا اسااتزالیا در تْاازاى هسااتمز خَاّااذ بااَد ٍ بااِ دًبااال  10تماضا اس سَی سزهایِگذاراى ایزاًی بزای تأسیس باًهّای خصَصی در
فزصااتّااای تجاااری باازای تجااار اسااتزالیایی ٍ ایجاااد رٍاب ا ًشدیااهتااز ٍ هٌاطك آساد بِ باًه هزوشی ارائِ ضذُ است وِ هتماضیاى آىّا تواهاه ایزاًی
سزهایِگذاری بیي دٍ وطَر خَاّذ بَد.

ّستٌذ ٍ باًه هزوشی با تعذادی اس آىّا هَافمت وزدُاست .البتِ ّیچگًَِ
همذٍدیتی بزای ایجاد ضعب باًهّای خارجی یا تأسیس باًه خارجی ٍ

لزارداد فیات ي ایزان خًدري وُایی شذ
اقتصاد نيوز /رئیس اتاق ایزاى ٍ ایتالیا اس ًْایی ضذى لزارداد فیااا باا ایازاى خزیذ سْام اس سَی سزهایِگذاراى غیز ایزاًی ٍجَد ًذارد.

خَدرٍ خبز داد ٍ گفت :هالحظاا التصادی دٍ ضزوت اجاسُ ًاذادُ تاا هفااد تزنَا َ 01تل در ایزان احذاث میوىىذ
ایااي هااذاوزاا فعاااله رساااًِای ضااَد .فیاااا اهاازٍسُ یىاای اس بشرگتاازیي تسنيم /ایزاى ٍ تزویِ بِ دًبال افشایص هبادالا تجاری دٍجاًبِ ّساتٌذ ،یاه
خَدرٍساااساى ارٍپاساات وااِ همصااَالا هتٌااَعی باازای طبماااا گًَاااگَى همام ٍسارا گزدضگزی تزویِ رٍس جوعِ گفت؛ سازهایِگاذاراى ایاي وطاَر
درآهذی دارد ٍ بِ ًظز هیرسذ در بخص ساخت خَدرٍّای خاًَادگی ارساى اجاسُ خَاٌّذ داضت حذالل ّ 10تل در ایزاى احذاث وٌٌذ .بزاسااس تاَافمی
بتَاًذ در ایزاى هَفك عول وٌذ.

وِ در جزیاى سفز ّیأا تزن بِ تْزاى با ایزاى اهضاا ضاذُ ،ایاي ّتالّاا در

لاچاق دي میلیارد درری پًشان ي تضعیف تًلیذ وىىذٌ داخلی
ایسنا /سخٌگَی ستاد هبارسُ با لاچاق واال ٍ ارس وطَر گفت :در ضزای

ضْزّای تْزاى ،اصفْاى ،ضیزاس ،تبزیش ٍ هطْذ احذاث خَاٌّذ ضذ.

تفاَم وامٍ َمىاری بلىذمذت وفتی ایزان ي چیه
فعلی یىی اس بیطتزیي آهار لاچاق در وطَر ،لاچاق البسِ است ٍ بزآٍردّای ميسان /دیزٍس تفاّن ًاهِ ّوىاری بلٌذهذتی در بخص ًفت ٍ گاس بیي ایزاى ٍ

اٍلیِ ًطاى هیدّذ ارسش واالی لاچاق ًساجی ها حذٍد دٍ هیلیارد دالر در چیي با حضَر هعاٍى ٍسیز ًفت در اهَر بیي الولل ٍ باسرگاًی ایزاى ٍ هعاٍى
سال-هعادل بیص اس  00درصذ باسار پَضان -بَدُ وِ رلن بسیار بشرگی ساسهاى هلی اًزصی چیي بِ اهضا رسیذ.
است وِ بِ تَلیذ ٍ اضتغال وطَر آسیب جذی ٍارد هیوٌذ.

