اخباس
صذٍس  99کذ ػشهایِ گزاس خاسجی دس یک هاُ
هذیش عاهل ؿشکت ػپشدُ گزاسی هشکضی اٍساق بْاداس ٍ تؼَیِ ٍجَُ(ػوات) هحوذسضا هحؼٌی گفت 91 :
ػْاهذاس حمیمی اص کـَسّای ّلٌذ ٍ افغاًؼتاى (ً 9فش) آباى هاُ با پـت ػش گزاؿتي هشاحل لاًًَی ،کذ هعاهالتی
فعالیت خَد سا دسیافت کشدًذ.
ٍی اظْاس داؿت 9 :ػشهایِ گزاس حمَلی خاسجی اص کـَسّای افغاًؼتاى ( 3ؿشکت) ،اهاسات ( 2ؿشکت)،
گشجؼتاى ،اسهٌؼتاى ،ایتالیا ٍ عواى هاُ گزؿتِ کذ ػْاهذاسی خَد سا اص ؿشکت ػپشدُ گزاسی هشکضی اخز کشدًذ
تا تعذاد ػشهایِ گزاساى حمَلی خاسجی فعال دس باصاس ػشهایِ ایشاى بِ عذد  232بشػذ.
هذیشعاهل ػوات دسباسُ دػتاٍسدّای ػفشؽ بِ اجالع ؿشکت ّای ػپشدُ گزاسی جْاى ) ٍ (WFCهجوع
عوَهی گشٍُ ؿشکت ّای ػپشدُ گزاسی هشکضی آػیا ٍ الیاًَػیِ دس ٌّگ کٌگ گفت :خَؿبختاًِ جلؼات
هختلفی دسحاؿیِ بشگضاسی ایي اجالع ّا بشگضاس ٍ سایضًی ّایی خَبی با ًوایٌذگاى یَسٍ کلیش )ٍ (Euroclear
ؿشکت ّای ػپشدُ گزاسی سٍػیِ ،تایَاى ٍ کشُ جٌَبی اًجام ؿذ کِ با تـکیل تین ّای کاسی ٍیظُ دس صذد
تَػعِ ّوکاسی ّا با ایي ؿشکت ّا ّؼتین.
ًخؼتیي کذ ػْاهذاس خاسجی باصاس ػشهایِ ایشاى سا آباى هاُ ػال  73یک ؿشکت آلواًی دسیافت کشد ٍ تاکٌَى
 954کذ ػْاهذاس خاسجی دس ایي باصاس صادس ؿذُ اػت.
دسحال حاضش ػشهایِ گزاساًی اص آهشیکا ،اًگلیغ ،اػپاًیا ،سٍػیِ ،آلواى ،ػَییغ ،ػَئذ ،لْؼتاى ،اصبکؼتاى،
جوَْسی آرسبایجاى ،چیيّ ،لٌذٌّ ،ذ ،تشکیِ ،لبٌاى ،آفشیمای جٌَبی ،طاپي ،لبشع ،ایتالیا ،اهاساتً ،شٍط ،یًَاى،
اًذًٍضی ،هالذیَ ،لْؼتاى ،کاًادا ،جضایش کیويٌّ ،گ کٌگ ،لطش ،عشاق ،پاکؼتاى ،ػَسیِ ،لَکضاهبَسگ ،کَیت،
ًیَصیلٌذ ،هالضی ،کشُ جٌَبی ،گشجؼتاى ،اسهٌؼتاى ،جضایش ٍیشجیيً ،یجشیِ ٍ افغاًؼتاى فعال ّؼتٌذ.
بش اػاع ایي گضاسؽ ،دس ایي فْشػت ًام  34ػشهایِ گزاس ایشاًی همین خاسج اص کـَس ًیض دیذُ هی ؿَد.

هجَص افضایؾ ػشهایِ911دسصذی صیشهجوَعِ "ًٍیکی"
ؿشکت تَلیذ فیبش ایشاى کِ صیش هجوَعِ  68.8دسصذی ػشهایِ گزاسی هلی اػت،هجَص افضایؾ ػشهایِ 911
دسصذی اص هحل هطالبات ػْاهذاساى ٍ آٍسدُ ًمذی سا اص ػاصهاى بَسع گشفت.
تاهیي هالی "چفیبش"  91هیلیاسد تَهاًی با ّ 2ذف اصالح ػاختاس هالی ٍ تأهیي ػشهایِ دس گشدؽ بِ هٌظَس
افضایؾ همذاس تَلیذ ٍ فشٍؽ اعوال هی ؿَد.
بٌابشایي گضاسؽ ،ایي ؿشکت بَسػی دس گضاسؽ عولکشد  6هاِّ ًخؼت ػال با تعذیل هٌفی  76دسصذی  ،ػَد ّش
ػْن سا اص  973بِ  49سیال کاّؾ داد ٍ  962سیال صیاى ّن هحمك کشد.
اعالم بشگضاسی هجوع ؿشکت ػیواًی
ّوچٌیي،ػیواى دؿتؼتاى پیشٍ اتوام دٍسُ هالی هٌتْی بِ ؿْشیَس ػال جاسی،صهاى بشگضاسی هجوع ػاالًِ سا
اعالم کشد کِ دس ایي ساػتا"،ػذؿت" جْت تصَیب صَست ّای هالی دس ػاعت  9:31سٍص دٍؿٌبِ  21آرس دس
اًجوي صٌفی کاسفشهایاى صٌعت ػیواى بِ ایي هجوع هی سٍد.
ایي ؿشکت ػیواًی با ػشهایِ اػوی  998هیلیاسد تَهاًی دس باصاس دٍم هعاهالت بَسع دسج ؿذُ ٍ ؿشکت تَػعِ
ػشهایِ ٍ صٌعت غذیش با  38.7دسصذ ػْن دس تشکیب ػْاهذاسی اى حضَس داسد.
عشضِ ػْام دٍ ؿشکت تَػط ػاصهاى خصَصی ػاصی لغَ ؿذ
عشضِ ػْام دٍ ؿشکت کِ لشاس بَد بِ ٍکالت اص ػَی صٌذٍق باصًـؼتگی فَالد تَػط ػاصهاى خصَصی ػاصی دس
سٍص ّفتن آرسهاُ اهؼال اًجام ؿَد ،لغَ ؿذ.دس ایي هضایذُ لشاس بَد  67.925دسصذ ػْام ؿشکت ػٌگ آّي
هشکضی ایشاى بِ اسصؽ کل پایِ ّ 39ضاس ٍ  992هیلیاسد ٍ  748هیلیَى ٍ ّ 939ضاس ٍ  931سیال ٍ  99.85دسصذ
ػْام ؿشکت رغالػٌگ کشهاى بِ اسصؽ کل پایِ ّ 24ضاس ٍ  56هیلیاسد ٍ  936هیلیَى ٍ ّ 619ضاس ٍ  328سیال
سٍی هیض فشٍؽ بشٍد ،کِ ایي عشضِ لغَ ؿذ.

