اخبار

اطالعاتی از شرکت  ۰۱۱میلیاردی که در صف عرضه اولیه ایستاد
جذیذتشیي تحَالت هشثَط ثِ حضَس ضشکت ّبی جذیذ دس ثبصاس سْبم ًطبى هی دّذ،ضشکت هذیشیت صٌعت
ضَیٌذُ تَسعِ صٌبیع ثْطْش دس ثَسس تْشاى دسج ًوبد ضذُ ٍ دس صف عشضِ اٍلیِ سْبم دس صهبًی ًبهعلَم
ایستبدُ است.
ثِ ایي تشتیت ثعذ اص پزیشش  32ثْوي سبل گزضتِ  ،ایي ضشکت اص دیشٍص ثِ عٌَاى پبًصذ ٍ ًَصدّویي ضشکت
ثَسسی ٍ ثب ًوبد "ٍضَیٌذُ" دس صٌعت سبخت سبیش هحصَالت ضیویبیی ٍ دس ثبصاس دٍم هعبهالت ثَسس دسج ضذُ
است.
ثشاسبس ایي گضاسش ،دس ضشایطی اهیذًبهِ ایي ضشکت تبصُ هٌتطش ًطذُ کِ ثشسسی ّبی اٍلیِ ًطبى هی دّذ،
ضشکت هذیشیت صٌعت ضَیٌذُ تَسعِ صٌبیع ثْطْش اص صیشهجوَعِ ّبی ضشکت تَسعِ صٌبیع ثْطْش ثب هبلکیت
 44دسصذی ثطوبس هی سٍد کِ اص آرس  32دس تْشاى تبسیس ضذُ است.
فعبلیت اصلی ضشکت ّن هطبسکت دس ضشکت ّبی تَلیذ هحصَالت ضَیٌذُ ،پبک کٌٌذُ ٍ ثْذاضتی ٍ هَضَع
ضشکت ّبی فشعی آى اص جولِ پبکسبى ،گلتبش ،سبیٌب ،هشٍاسیذ ّبهَى ،آلی ضیوی قن ٍ ،پبکسبى ایشٍاى ،تَلیذ
هحصَالت ضَیٌذُ پبک کٌٌذُ ،ثْذاضتی ٍ آسایطی است.
ّوچٌیي سبل هبلی "ٍضَیٌذُ"  23آرس ثَدُ ٍ سشهبیِ ایي ضشکت اص  23ثِ  033هیلیبسد تَهبى سسیذُ است.
طجق صَست ّبی هبلی  6هبِّ هٌتْی ثِ  20خشداد ّن  031سیبل سَد هحقق ضذُ است.

وعده های بورسی وزیر اقتصاد و دفاع از شاخص
هسعَد کشثبسیبى کِ دس ثشًبهِ گفت ٍ گَی ٍیژُ خجشی حضَس داضت ٍ گضاسضی اص عولکشد  033سٍص اٍل ٍصاست
اقتصبد داد  ،اظْبس داضت 5ثِ عٌَاى ٍصیش اقتصبد هسئَل حفظ اسصش پَل هلی ثَدُ ٍ ثِ هشدم اطویٌبى هی دّن
دٍلت ثِ دًجبل جزة هٌبثع هبلی اص هحل افضایص ًشخ اسص ًیست.
ٍی دس ثخص هشثَط ثِ ثبصاس سشهبیِ ّن گفت  5تب هبُ آیٌذُ ًوبد ثستِ ای دس ثَسس ًخَاّذ ثَد .ثشّویي اسبس
هطکل  0۱ضشکت کِ ثب تَقف ًوبد سٍثشٍ ّستٌذ  ،حل هی ضَدّ .وچٌیي هجوع سبالًِ ثبًک ّب دس حبل ثشگضاسی
ثَدُ ٍ طی چٌذ ّفتِ آتی ّن هجوع دیگش ثبًک ّب ثشگضاس خَاّذ ضذ.
ایي ٍصیش ثب اضبسُ ثِ سًٍذ صعَدی ضبخص ثَسس دس هبُ ّبی اخیش  ،گفت 5ضبخص ثَسس طی  033سٍص فعبلیت
دٍلت دٍاصدّن اص قلِ تبسیخی عجَس کشد ٍ ثِ ثیص اص ّ 40ضاس ٍاحذ سسیذ کِ ثِ سغن افضایص  00دسصذی ّ ،یج
ًَسبى جذی ّن ًذاضتِ است.
کشثبسیبى ثب تبکیذ ثش تذاٍم خصَصی سبصی ضشکت ّب افضٍد 5طجق آهبسّبی هَجَد ،ثٌگبُ ّبی ٍاگزاس ضذُ دس
هقبیسِ ثب دٍساى هذیشیت دٍلتی ،اص سَد آٍسی ٍ ثْشُ ٍسی ثیطتش ٍ افضایص جزة ًیشٍی کبس ثشخَسداس ضذُ اًذ.

