Parswp.ir

Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ٧١درﺻﺪ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رادﯾﻮﺳﻬﺎم  ،ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۱۷درﺻﺪ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داد.
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻠﺪاﻧﺴﺎز ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺧﺼﻮص آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎدی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل
ﻣﺎﻟﯽ  ۶۹ﺗﻮاﻧﺴﺖ  ۵۷۱ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺳﻮد ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه دﻟﯿﻞ آن ﻧﯿﺰ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ ذﺧﯿﺮه  ۵٫۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ آزاد ﺷﺪ از ﻃﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻧﺸﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻪ ﺳﺎل
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺧﺬ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﺎپ ﮐﺘﺐ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﭼﺎپ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺴﺖ
ﻣﺤﻮل ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻖ
ﺷﺪن ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﺷﺪ.
ﮔﻠﺪاﻧﺸﺎز در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوژه ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزی زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و
ﻣﺠﻮز ﻫﺎی ﻻزم و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮای آن اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺗﻼﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ را
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺮوژه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
ﺷﺮﮐﺖ را ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺠﻤﻊ رای ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد  ۵۲ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ داد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﺳﺎل ﺟﺎری اﻓﺴﺖ ﺑﺎ روﻧﺪ روﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ از ﺳﻄﻮح  ۰۵۸ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻣﺤﺪوده ۰۰۲۱
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻞ آن را ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺠﺎری داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﻮدرو در آن ﻣﺤﺪوده ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
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