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(http://www.hurriyet.com.tr/index/iran)’ın ilk yabancı organize sanayi bölgesini kurarak ülkede

10 milyar dolarlık bir yatırım (http://www.hurriyet.com.tr/index/yatirim) planladığı belirtildi.

Đran (http://www.hurriyet.com.tr/index/iran) Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Ali

(http://www.hurriyet.com.tr/index/ali) Yezdani, ĐSO’yla yapılan anlaşma kapsamında 140

birimden oluşacak sanayi bölgesinin 500 hektarlık bir alanda inşa edileceğini açıkladı. Yezdani,

ĐSO’nun bu çerçevede Đran’da 10 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planladığını ifade etti.

Kurulacak sanayi bölgesinin Đran’ın ilk yabancı sanayi bölgesi niteliğini taşıyacağını kaydeden

Yezdani, "Ülkedeki çeşitli sanayi bölgelerinde dağınık bir şekilde yabancı yatırımcı var, ancak ilk

kez bir sanayi bölgesi yabancılar tarafından kuruluyor. Üstelik bu bölgenin tasarım

(http://www.hurriyet.com.tr/index/tasarim) çalışmaları da Türklerin kendisi tarafından

yapılacak" dedi.

Kurulması planlanan sanayi bölgesi için ĐSO’ya 15 bölge önerdiklerini belirten Đranlı yetkili,

anlaşmanın nihaileşmesi için Türk (http://www.hurriyet.com.tr/index/turk) tarafıyla

müzakerelerin devam ettiğini kaydetti.

 

Satılık Apartman Dairesi

Ankara / Çankaya

4 Oda 1 Salon 200 m²
875.000 TL

Satılık Köy Evi

Çanakkale / Ayvacık

4 Oda 1 Salon 178 m²
220.000 TL

YORUMLAR ÖNE ÇIKANLAR (26) (15)

Bursalı Rafet (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Bursali-Rafet_1792497) Paranın hepsi
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/Profil

/dikkatli-

bakalim_2159018)

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/ali-gurselen_155330)
Öne Çıkar 5 gün önce

ali gürselen (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/ali-gurselen_155330)
Süpeeeeeeeerrrrrrrrr. . . . Neymişiz de haberimiz yokmuş. Kişibaşına milli gelir 100
bin dolara çıkarılmış ve sıra Đran'ı kalkındırmada.. . . Ammada derin uyku be
birader. . .
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(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/dikkatli-

bakalim_2159018)

Öne Çıkar 5 gün önce

dikkatli bakalım (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/dikkatli-bakalim_2159018)
Dışarıya yatırımı batılı ve güçlü ülkeler yapar diye biliyoruz biz. Buda nerden çıktı
şimdi?

0

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/kibar-

feyzo_2150892)

Öne Çıkar 5 gün önce

kibar feyzo (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/kibar-feyzo_2150892) doguda il
mi yok yatirim yapacak?

3

Yıldırım Erol (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Yildirim-Erol_1217221) Çok
sağlam yer. Libyada yıllarca kaddafinin kahrını çekti işadamlarımız, 4 milyar

Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum
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