اخبار

ببصاسگشداًي هبتٌي بشحشاج ٍتغييشداهٌِ ًَسبى ليوت ًوبد هعبهالتي اٍاى1
بش اسبس اعالعيِ ضوبسُ /1160الف 96/هَسخ  1396/06/28ايي ضشكت ،ببصاسگشداًي سْبم ضشكت هبيي ٍاى
كيص بب ًوبد هعبهالتي "اٍاى "1بب هحذٍديت داهٌِ ًَسبى ليوت تب سمف  10دسصذ ٍ بب استفبدُ اص سٍش
ببصاسگشداًي هبتٌي بش حشاج دس ببصاس دٍم فشابَسس ايشاى اعالم گشديذُ است .الصم بِ ركش است اعوبل داهٌِ
جذيذ ًَسبى سٍصاًِ ليوت ٍ آغبص ببصاسگشداًي سْبم ضشكت هبيي ٍاى كيص بب ًوبد هعبهالتي "اٍاى "1اص سٍص
ضٌبِ هَسخ  1396/07/01صَست هي پزيشد.

ببًک دٍلتي اص تشكيب سْبهذاسی فَالد بَسسي خبسج هي ضَد
فَالد خشاسبى كِ سبل گزضتِ بب افضايص سشهبيِ  42.8دسصذی اص هغبلببت سْبهذاساى ٍ آٍسدُ ًمذی ،
سشهبيِ اسوي سا اص  560بِ  800هيليبسد تَهبى سسبًذُ بب عشضِ بلَكي سْبم سٍبشٍ ضذُ است .
ببًک كطبٍسصی لصذ داسد  1.88دسصذ اص سْبم ايي ضشكت ضبهل  151هيليَى ٍ ّ 138ضاس سْن سا بِ ليوت
پبيِ ّش سْن  400تَهبى ٍاگزاس كٌذ تب دس صَست اًجبم هعبهلِ اص تشكيب سْبهذاسی آى خبسج ضَد.
عشضِ بلَكي سْبم "فخبس" يکطٌبِ آيٌذُ دٍم هْش دس ببصاس اٍل هعبهالت ٍ تَسظ كبسگضاسی ببًک كطبٍسصی
اًجبم خَاّذ ضذ
سَد سشهبيِگزاساى يک صٌذٍق اص  12بِ  18دسصذ افضايص يبفت
تأهيي سشهبيِ لَتَس پبسسيبى اعالم كشد صٌذٍق سشهبيِگزاسی ًيکَكبسی لَتَس سٍيبى كِ اص اسفٌذ هبُ
سبل گزضتِ آغبص بِ فعبليت كشدُ ،دس تبصُتشيي الذام جْت جلب هطبسكت حذاكثشی ًيکَكبساى ،الذام بِ
افضايص سَد تمسيوي ٍاحذّبی ًَع سَم خَد اص  12دسصذ بِ  18دسصذ كشدُ است.

بِ ايي تشتيب بب سشهبيِگزاسی دس ايي صٌذٍق عالٍُ بش ضشكت دس اهَس خيشخَاّبًِ ٍ ايفبی هسئَليتّبی
اجتوبعي (بشای اضخبظ حميمي ٍ حمَلي) ،هيتَاى حتي بيص اص سپشدُ بلٌذهذت ببًکي ،ببصدّي كسب
كشد.

دسحبل حبضش سَد سپشدُّبی بلٌذهذت ببًکّب بِ  15دسصذ كبّص يبفتِ ٍ ايي دسحبلي است كِ بشداضت
پَل پيص اص سشسسيذ هطوَل ًشخ ضکست خَاّذ ضذ .حبل آًکِ دس ايي صٌذٍق كِ دس ببصُّبی سِ هبِّ
سَد تمسين هيكٌذ ،سَد  18دسصذی بِ سشهبيِگزاساى (ًيکَكبساى) تعلك هيگيشد ٍ بشداضت پَل دس ّش
صهبى اهکبىپزيش بَدُ ٍ ًشخ ضکست ًيض بِ آى تعلك ًويگيشد.بب ايي تَضيح كِ دسيبفت سَد  18دسصذی
هٌَط بِ حضَس كبهل يک دٍسُ سِ هبِّ دس صٌذٍق بَدُ ٍ دس صَست حضَس كوتش اص سِ هبُ بب تَجِ بِ ًشخ
صذٍس ٍ ابغبل ،سَد بِ سشهبيِگزاس تعلك هيگيشد.

