اخبار

تاًک دٍلتی فزاًسِ ّز سال تزای ایزاى  ۰00هیلیَى یَرٍ تاهیي هالی هی کٌذ
تِ ًقل اس ًیَیَرک تایوشً ،یکَالس دٍفَرک تِ هجلِ دیواًص گفت :ایي تاًک سزهایِ گذاری دٍلتی فزاًسِ
اس سال  2012پزٍصُ ّای سزهایِ گذاری ضزکت ّای فزاًسَی در ایزاى را تاهیي هالی خَاّذ کزد ٍ ۰00
هیلیَى یَرٍ ( ۰92هیلیَى دالر) در اعتثارات ساالًِ تِ ایي اهز اختصاظ هی دّذ.
ٍی افشٍد :تِ استثٌای حالت اضطزاری ،در اٍایل سال  2012طزف آًْا خَاّین تَد ٍ تٌْا تاًک فزاًسَی
ّستین کِ تذٍى پذیزش ریسک تحزین ّای دٍلت آهزیکا تاتت ًقض احتوالی تحزین ّای تاقی هاًذُ ،هی
تَاًذ ایي کار را اًجام دّذ.

یک ضزکت تَرسی خزیذار کارگشاری ضذ  /ارسش  2.۰هیلیارد تَهاًی هجَس
سزهایِ گذاری ًَر کَثز ایزاًیاى (صٌذٍق تاسًطستگی کارکٌاى تاًکْا) کِ تا سزهایِ  3۰0هیلیارد تَهاًی در
تاسار دٍم هعاهالت تَرس حضَر دارد ،اس افطای اطالعات تا اّویت خثز داد.
تزاساس ایي گشارشٍ" ،سکاب" کِ اس هاُ ّا پیص پیگیز خزیذار کارگشاری سیٌا اس تٌیاد هستضعفاى تَد اس
ًقل ٍ اًتقال یک ضزکت خثزدادُ کِ اس قزار هعلَم ارسش فقط هجَس کارگشاری حذٍد  2.۰هیلیارد تَهاى
است .
ایي کارگشاری کِ اس سال  23تاسیس ضذُ  ،اس هَسسیي تَرس کطاٍرسی ٍ دارای هجَس فعالیت در اًجام
هعاهالت کلیِ کاالّای قاتل هعاهلِ در ریٌگ ّای پتزٍضیوی ،فزآٍردُ ّای ًفتی ،صٌعتی ٍ کطاٍرسی ٍ
هعاهالت آتی کاالیی تَدُ ٍ تا تَجِ تِ حضَر در تَرس کیص  ،قادر تِ هعاهلِ کاالّای ریٌگ صادراتی
است.

پزتاسدُ تزیي صٌذٍقّای تَرس هعزفی ضذًذ
اس تیي  120صٌذٍق سزهایِ گذاری فعال در تَرس ایزاى 10،صٌذٍق پزتاسدُ در ًیوِ اٍل سال هعزفی ضذًذ.
صٌذٍقّای سزهایِگذاری کارگشاری پارسیاى ضزکت کارگشاری پارسیاى ،آسواى یکن ضزکت سثذگزداى
آسواى ،هطتزک دهاسٌج ضزکت کارگشاری تَرسیزاى ،آسواى آرهاًی سْام ضزکت سثذگزداى آسواى ،تاًک
اقتصاد ًَیي ضزکت کارگشاری تاًک اقتصادًَیي ،تَسعِ صادرات ضزکت کارگشاری تاًک تَسعِ صادراتّ ،ویاى
سپْز ضزکت تأهیي سزهایِ سپْز ،صٌعت ٍ هعذى ضزکت کارگشاری تاًک صٌعت ٍ هعذى ،آٍای ثزٍت کیاى
ضزکت کارگشاری تَرس آثل ٍ ّستی تخص آگاُ ضزکت کارگشاری آگاُ ،تیطتزیي تاسدّی را تیي تیص اس 120
صٌذٍق سزهایِگذاری

تزای ًیوِ ًخست سال کسة کزدًذ.

