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اردن: »عم��ر الرزاز« نخس��ت وزیر جدید اردن با 
اش��اره به اعمال فشار بر این کشور برای تغییر مواضع 
خ��ود، تأکی��د کرد ک��ه این کش��ور خ��ود را در برابر 
باج خواهی حف��ظ می کند. الرزاز در دی��دار با جمعی 
از نماین��دگان احزاب تصریح کرد ک��ه رایزنی ها برای 
تش��کیل دولت جدید ادامه دارد و »عبداهلل دوم« شاه 
اردن نی��ز توصیه کرده که برای تش��کیل دولت عجله 

نکنیم تا بعدا مجبور به تغییر وزرا نشویم.

ترکیه: »بینال��ی ایلدیریم« نخس��ت وزیر ترکیه از 
آمریکا خواست هرچه سریعتر شبه نظامیان ُکرد در شمال 
س��وریه را خلع س��اح کند. ایلدیریم طی سخنرانی در 
استان ازمیر گفت که عقب نشینی یگان های مدافع خلق 
)YPG( و شبه نظامیان ُکرد سوری به شرق فرات، درمان 
همه مشکات نیست بلکه تروریست های مسلح به ادوات 

نظامی سنگین، اصلی ترین تهدید برای ترکیه هستند.

لیبی: »خلیف��ه العبیدی« مدیر دفتر رس��انه ای 
فرماندهی کل نیروهای مس��لح لیب��ی اعام کرد که 
بامداد دیروز دو حمله انتحاری در منطقه ش��یحا واقع 
در ش��هر درن��ه رخ داد. به گفت��ه وی در این حمات 
تعدادی از غیرنظامیان کش��ته و زخمی شدند و سقف 

منزل یک خانواده نیز بر سر اعضای آن ویران شد. 

پاکستان: عضو ارشد حزب مسلم لیگ شاخه نواز 
شریف اعام کرد حاضر نیستیم نقش ارتش در تأمین 
امنیت ستادهای انتخاباتی را بپذیریم. »پرویز رشید« 
افزود: فقط باید نیروه��ای کمیته نظارت بر انتخابات 
باید پای صندوق های رأی حضور داشته باشند و نباید 
به نظامیان اجازه داد در این محل حضور یابند. حزب 
مس��لم لیگ حض��ور ارتش پای صندوق ه��ای رأی را 

بهانه ای برای تأمین امنیت اعام کرد.

ذرهبین

انتقاد از مواضع کشورهای تهدیدکننده
وزیر خارجه لبنان از موضع برخی کشورها و نهادهای بین المللی انتقاد کرد 
که لبنان را به دنبال تشویق آوارگان سوری برای بازگشت به کشورشان به قطع 

کردن کمک ها تهدید می کنند.
جبران باس��یل گفت: سراسر دنیا به منظور بازسازی سوریه کانال های خود 
را به س��وی این کش��ور گشوده اند، این درحالی اس��ت که لبنان به متوقف شدن 
کمک ها تهدید شده است، در حالی که هر دو کشور به یکدیگر نیاز دارند. وی افزود، 

امکان ندارد کشورها را به ضرر صنعتگران خود راضی کنیم.
وزارت خارج��ه لبن��ان اع��ام کرده ب��ود، محتوای بیانی��ه کمیس��اریای عالی امور 
پناهندگان س��ازمان ملل درخصوص بازگشت آوارگان سوری حتی موجب ترغیب نمونه 
کوچکی از بازگشت داوطلبانه امنی که با همه اصول انسانی و عرف بین المللی همخوانی 

دارد، نمی شود.

غرب آسیا
خیانت دوباره امارات

مجله نیویورکر در گزارش��ی نوش��ت، آژانس های سازمان اطاعات آمریکا از 
تماس های تلفنی میان مسئوالن ارشد امارات و مسئوالن اسرائیلی از جمله یک 
مکالمه تلفنی میان یک مس��ئول ارش��د اماراتی و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 

اسرائیل اطاع داشتند.
آدم آنتاوس، نویسنده این گزارش گفت که هیاری کلینتون، به عنوان وزیر 
خارجه پیش��ین و نامزد ریاس��ت جمهوری آمریکا می دانس��ت که امارات و عربستان 

پشت پرده با دستگاه موساد اسرائیل برای مقابله با نفوذ ایران همکاری می کنند.
 وی گف��ت که آژانس های اطاعات آمریکا از دیدار محرمانه میان مس��ئول ارش��د 
اماراتی و رهبران اس��رائیلی در جزیره قبرس اطاع داش��تند. س��ازمان اطاعات آمریکا 
معتقد بود که خود نتانیاهو در آن نشست حضور داشته است. به آمریکا درباره این دیدار 

اطاعی داده نشده بود و دو طرف اماراتی و اسرائیلی بر انکار آن پافشاری کردند. 

چالش
شیخ االزهر درخواست غرب را محکوم کرد

 »احمد الطیب« ش��یخ االزهر مصر در س��خنانی در مراسم شب قدر که از 
س��وی وزارت اوقاف مصر برگزار ش��د، گفت که جس��ارت و اهانت به مقدسات 

دیگران یکی از علل اصلی تروریسم و تشویق به ریختن خون افراد است.
الطیب در پاس��خ به س��والی درباره طومار امضا ش��ده از سوی حدود ۳۰۰ 
شخصیت چپگرا و راستگرای فرانسوی درخصوص حذف برخی آیات قرآنی اظهار 
داش��ت که »در قرآن هیچ آیه ای که به قتل یهودیان و مسیحیان دعوت کند، وجود 
ندارد بلکه آنچه هس��ت آیاتی درباره مبارزه در ص��ورت وقوع تجاوزات و ضرورت مقابله 

با متجاوز است.«
 ش��یخ االزهر تصریح کرد که چنین درخواس��تی برای ح��ذف برخی آیات و ابطال 
برخی س��وه های قرآن در راستای همان حمات و تاش هایی است که از ۱۴ قرن پیش 

برای بدنام کردن قرآن و متنفر کردن مردم از آن صورت می گیرد.

سرخط

ابعاد دیدار سنگاپور 
فرامرز اصغری

سرانجام نشست سران کره شمالی و آمریکا در سنگاپور برگزار 
شد و اون و ترامپ در پایان بر ادامه مذاکرات ابراز امیدواری کردند. 
براساس گزارش های منتشره توافقی چند ماده ای میان طرفین 
امضا شده تا زمینه ساز مذاکرات آینده باشد که شاید چنانکه اون 

از ترامپ خواسته درو بعدی مذاکرات در کره برگزار شود. 
حال این سوال مطرح می ش��ود که اهداف طرفین از این 

توافقات چه بوده و چرا به این سرعت بر ادامه مذاکرات تاکید 
کرده اند؟ پاس��خ به این پرسش را در اهداف داخلی طرفین و 
عوامل بیرونی می توان جست وجو کرد. نخست آنکه ترامپ در 
عرصه داخلی آمریکا تاش بسیار کرده تا چنان نشان دهد که 
سیاست های اوباما اشتباه بوده و این سیاست مذاکراتی ترامپ 
است که به نتیجه سریع و مثبت می رسد. ترامپ همواره اوباما 
را متهم می س��ازد که در برجام هزینه های بسیاری به آمریکا 
تحمیل کرده اس��ت در حالی که وی به راحتی می تواند با کم 
ترین هزینه اهدافش را محقق سازد. بر این اساس امضا توافق 
با کره ش��مالی برای ترامپ اهمیت بس��یاری داش��ته و تاش 

کرده تا چهره یک فاتح به خود بگیرد. 
نکت��ه مهم آنک��ه رفتارهای ترام��پ در اجاس گ��روه 7 با 

انتقادهای داخلی بس��یاری مواجه شد و لذا ترامپ سعی دارد با 
برجسته س��ازی توافق سنگاپور آن رس��وایی را به حاشیه رانده و 
حتی آن را یک اقتدار نشان دهد. از سوی دیگر ترامپ به دنبال 
تمرکز بر روی خاورمیانه با محوریت معامله قرن میان کشورهای 
عربی و رژیم صهیونیستی و نیز اعمال فشار بر ایران برای تغییر در 
برجام است. ترامپ با نمایش چهره ای مذاکره کننده به دنبال آن 

است تا رضایت جهانی را برای تحقق این دو طرح جلب نماید. 
دوم عملکردهای کره ش��مالی اس��ت. به هر تقدیر کره در 
داخ��ل با چالش های اقتصادی مواجه اس��ت و از س��وی دیگر 
استمرار موازنه نظامی در منطقه را مغایر با امنیت خود می داند. 
کره امید دارد در قالب این توافقات بتواند از میزان نظامی گری 
در منطق��ه که به تحریک آمریکا ص��ورت می گیرد بکاهد تا بر 

حوزه امنیت خود بیفزاید. البته باید به این مهم نیز توجه داشت 
که کره شمالی بخش عمده ای از سیاست هایش براساس اهداف 
و خواسته های چین و روسیه صورت می گیرد لذا باید مواضع و 

اهداف آنها را نیز در این مذاکرات در نظر داشت. 
کاهش فضای نظامی و بحرانی در منطقه برای این کشورها 
دارای اهمیت بسیاری بوده در حالی که امید دارند تا در لوای 
ای��ن توافقات بتوانند آمریکا را ب��ه کاهش تعرفه های گمرکی 
علیه چین متقاعد نمایند. به هر تقدیر می توان گفت آنچه در 
س��نگاپور روی داد بیش از آنکه رویکرد مذاکراتی واقعی باشد 
نمایش��ی بوده که براس��اس منافع طرفین برگزار شده و حتی 
این احتمال وجود دارد که روند مذاکرات با چالش هایی همراه 

باشد و حتی به قعط آنها منجر شود. 

یادداشت

ویژه گروه فرادید  نیروه��ای یمن��ی همزمان با گ�زارش 
درگیری های ش��دید که ب��ه آزادی بخش هایی از 
المتون واقع در الجوف منجر ش��د، برخی مناطق 
الحدی��ده در س��احل غرب��ی را آزاد کردند که در 
نتیجه این دس��تاوردها، اش��غالگران بر توان باالی 

موشکی یمن اذعان کردند.
نیروهای یمنی با حمله به پایگاه های مزدوران 
در بخ��ش ناط��ع البیض��اء، ت��اش م��زدوران در 
پیشروی به بخش مقبنه در تعز را ناکام گذاشتند. 
خودروهای اماراتی نیز بار دیگر در س��احل غربی 
در آتش نیروهای یمنی س��وختند. نیروهای یمنی 
ب��ه پایگاه های مزدوران در منطقه الفازه در جنوب 
الحدیده نیز حمله کردند. بخش حیس در الحدیده 
نیز ش��اهد درگیری های شدیدی بود که به انهدام 

خودروها و کشته شدن شماری منجر شد.
درگیری ها برای آزادس��ازی روس��تای عبیده 
الجوف از چنگال مزدوران، به ش��رق یمن کشیده 

ش��د. نیروهای یمنی هم چنین برای آزادس��ازی 
منطقه مزویه در بخش المتون پیشروی کردند. در 
ادام��ه درگیری ها نیروهای یمنی علی رغم حمات 
عربستان، بر بزرگترین انبار تسلیحات آنان تسلط 
یافتند. گفتنی است به دنبال حمله نیروهای یمنی 
به پایگاه ه��ای مزدوران در بخش ناط��ع البیضاء، 

گروهی از سعودی ها گریختند.
همچنین مزدوران در تاریکی ش��ب در صدد 
پیشروی به سوی منطقه عزله بنی حمیر در بخش 
مقبن��ه تعز بودند که البته موفق به اجرای نقش��ه 
خود نشدند. سخنگوی ائتاف نظامی ضد یمن به 
سرکردگی عربس��تان اعام کرد که تاکنون ۱۴9 

فروند موش��ک از یمن به س��وی عربستان شلیک 
ش��ده اس��ت. وی همچنین ادعا کرد که نیروهای 
ائتاف حدود 22 میلیون دالر ارز قاچاق شده برای 
حوثی ها و تعدادی گذرنامه جعلی را کشف و ضبط 
کرده اند. وی از شهر صعده واقع در شمال یمن به 
عنوان محل شلیک موشک های بالستیک به سوی 
عربستان نام برد. در همین حال ارتش یمن اعام 
کرد »از مرحله جنگ با دست نشانده های محلی و 
منطقه ای )مانند امارات و عربس��تان( عبور کردیم 
و اکنون وارد مرحله جنگ با دشمنان اصلی مانند 
آمریکا ش��ده ایم.« »عزیز راشد« معاون سخنگوی 
نیروهای مس��لح یمن اعام کرد که ارتش یمن به 

جای مبارزه با دست نشانده های محلی و منطقه ای 
به جنگ با دشمن اصلی چون آمریکا می رود.

راش��د در گفت وگو ب��ا »الثوره« یم��ن، افزود: 
دشمنان اصلی با همه تجهیزات و توان خود در برابر 
رزمندگان یمنی شکست خوردند و امروز می بینیم 
که دش��من آمریکایی با همه امکانات نظامی خود 
برای اشغال الحدیده، چگونه در دام نظامی نیروهای 

یمنی افتاده و زمین گیر شده است.
معاون س��خنگوی ارتش یم��ن تصریح کرد که 
فریاد امارات برای کمک به این کشور در جنگ یمن 
و مداخله مستقیم آمریکا در این جنگ، همان چیزی 
است که ما آن را می خواهیم تا برای همگان مشخص 

شود که دشمن اصلی ما آمریکا است؛ حال این دشمن 
هر اندازه تاش می کند تا خود را مخفی کند.

از سوی دیگر محمدعلی الحوثی، رئیس کمیته 
عالی انقاب یمن گفت: مس��ئولیت کامل هرگونه 
تش��دید تنش یا تهدی��دی علیه اس��تان الحدیده 
یمن متوجه آمریکا اس��ت و ما به متجاوزان وعده 
شکست می دهیم. کنگره آمریکا نیز از وزارت دفاع 
این کش��ور )پنتاگون( درخواست کرد بر عربستان 
و ام��ارات ب��رای توقف عملیات نظامی در اس��تان 

الحدیده یمن فشار آورد.
خبر دیگر آنکه پایگاه »فارین پالیسی« نوشته طرح 
پیشنهادی انگلیس برای صدور بیانیه شورای امنیت 
علیه عملیات عربس��تان و امارات در بندر »الحدیده« 

یمن، با مخالفت کویت بی نتیجه مانده است.
با تش��دید درگیری ها در ای��ن بندر راهبردی، 
سازمان ملل و گروه های امدادی هشدار داده اند که 
حمله به بندر و ش��هر حدیده می تواند به تش��دید 

فاجعه انسانی در یمن منجر شود. 

نیروهای یمنی بزرگترین انبار تسلیحاتی اشغالگران را تصرف کردند

اعتراف ائتالف سعودی به توان موشکی یمن

جلس��ه مجمع عمومي س��اليانه صاحبان سهام 
ب��ا حض��ور 56/20   ش��رکت تولي��دئ گازلول��ه 
درصد از س��هامداران و به رياس��ت آقاي  حميد 
ديان��ت پی روز چهارش��نبه 9 خ��رداد ماه 1396 
درمحل  تهران خيابان ش��يخ بهايي جنوبي خيابان 
ايرانشناسي ميدان شهداي دانشجو خيابان نهم 
مرکز مطالعات بهروري و منابع انس��اني س��ازمان 

مديريت صنعتي، برگزار شد. 
هيئت رئيس��ه مجمع مرکب از آقاي روح اله 
ش��ريفيان و آقای ياس��ر بذرگر نماينده سهامدار 
عم��ده، يدال��ه صادقی مرزناکی منش��ي جلس��ه 
و نماين��دگان س��ازمان ب��ورس اوراق به��ادار، و 

موسسه حسابرسي هوشيار مميز بود. 
پس از قرائت گزارش هيئت مديره از سوی 
آقای مهندس يداله صادقی مرزناکی مدير اجرائی 
ش��رکت و قرائ��ت گزارش حس��ابرس و تصويب 
صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی 
منتهی به 1396/12/29 در اين جلسه موسسه 
حسابرس��ي رازدار  ب��ه  عنوان ب��ازرس قانونی و 
حس��ابرس ش��رکت و موسس��ه حسابرسي کوشا 
من��ش به عنوان بازرس علی البدل ش��رکت براي 
س��ال مالي 97 انتخاب ش��دند و روزنامه  دنيای 
اقتصاد به عنوان روزنامه رسمي و کثيراالنتشار 

تعيين گرديد.

پيام هيات مديره
ب��ا س��پاس ف��راوان از حض��ور و همراه��ی 
سهامداران محترم، گزارش فعاليت هيات مديره 
برای س��ال مال��ی منتهی ب��ه 1396/12/29 که 
حاصل تالش و فعاليت يکسال مديران و کارکنان 
اين ش��رکت می باش��د را به مجمع عمومی عادی 

صاحبان سهام تقديم می دارد.
به اس��تحضار می رساند سال 1396 از لحاظ 
اقتصادی سالی پرچالش و سخت بود به گونه ای 
که کاهش کش��ش تقاضای بازار به دليل کاهش 
حجم مناقصات ش��رکتهای گاز اس��تانها، تنش��های 
سياس��ی کشورهای همس��ايه و س��خت گيريهای 
سيس��تم بانکی در ارائه تسهيالت ضمانتنامه ای 
و افزايش ناگهانی نرخ ارز، شرکت را با مشکالت 
ج��دی مواجه نمود ک��ه با کمک خداون��د متعال و 
خرد جمعی مديران و پرس��نل ش��رکت و حمايت 
ه��ای س��هامداران گرامی توانس��تيم ب��ر يکايک 
مشکالت فائق آمده و مسير رشد و تعالی شرکت 

ادامه يابد.
در اين س��ال ني��ز، کليه کارکن��ان و مديران 

ش��رکت ب��ا همي��اری و هم��کاری بس��يار ارزنده 
در اعت��الی هر چه بيش��تر امور محوله و توس��عه 
فعاليتهای ش��رکت گامهای بسيار موثری برداشته 
و عليرغم مش��کالت س��اختاری و ورشکستگی، با 
کمکهای بی شائبه اداره تصفيه امور ورشکستگی 
تهران ادامه فعاليت توليدی شرکت محقق گرديد 
و منج��ر به تغييرات مثبت در ش��اخصهای مالی و 

عملياتی شرکت گرديد.
شرکت با تنوع بخش��يدن به سبد محصوالت 
و ام��کان تولي��د لوله در محل کارخانه ش��رکت تا 
س��ايز 630 ميليمتر با بهينه سازی خطوط توليد و 
همچنين خريد بموقع مواد اوليه و تمرکز بيش��تر 
به س��مت پروژه ه��ای آبياری جهاد کش��اورزی با 
توج��ه به کاهش ش��ديد پروژه های گازرس��انی، 
گامهای بلندی جهت حفظ س��هم بازار برداش��ته و 
آنچه که می تواند در بهبود نتايج گامهای برداشته 
ش��ده کمک شايانی در آينده کند، تاثيرات مثبت 
ش��اخصهای کلی اقتصاد، استمرار روند برداشته 
ش��دن تحريمها در حوزه تعام��الت اقتصادی بين 
المللی و تسويه کامل با بانکها و اخذ اعاده اعتبار 
خواهد بود و در اين راه با اس��تعانت از خداوند 
متع��ال، چش��م امي��د ب��ه همراهی س��هامداران 
محت��رم و حمايت همه جانبه اداره تصفيه و امور 

ورشکستگی تهران دوخته است.
صنع��ت توليد لوله های پلی اتيلن با توجه به 
کثرت توليدکنندگان در س��طح کشور، در شرايط 
کامال رقابتی می باشد. آزادسازی نرخ مواد اوليه 
مصرف��ی و عرض��ه آن در بورس کاال و نوس��انات 
ش��ديد و غيرقابل پيش بينی قيم��ت با توجه به 
دادخواس��ت ورشکستگی، کارشناس��ی اوليه از 
دفاتر و مس��تندات مالی س��نوات گذشته )سال 
1383 لغاي��ت 1391( بعمل آم��د و نقطه توقف 
ابت��دای س��ال 1385 اعالم گرديد. ب��ا اعتراض 
بانکه��ا نس��بت ب��ه کارشناس��ی اولي��ه، پرونده 
کارشناس��ی به هيات کارشناسی سه نفره ارجاع 
و هي��ات مزبور نيز نقطه توقف فعاليت را ابتدای 
سال مالی 1385 اعالم نمود. براساس کارشناسی 
ه��ای صورت گرفت��ه در تاري��خ 1391/10/30 
رای قطع��ی دادگاه ب��دوی مبن��ی ب��ر ع��دم توان 
بازپرداخت بدهيها از ابتدای س��ال 1385 صادر 
و اب��الغ گردي��د و ب��ا توجه ب��ه اعت��راض بانکها، 

پرون��ده مزبور ب��ه ش��عبه 52 دادگاه تجديدنظر 
اس��تان تهران ارجاع و در تاري��خ 1392/09/2 
رای قطعی دادگاه مبن��ی بر پذيرش رای بدوی و 

اعالم تاريخ توقف 1385/1/1 اخذ گرديد.
ب��ا ارج��اع پرون��ده ب��ه اداره تصفي��ه ام��ور 
ورشکس��تگی مجتمع قضايی ش��هيد بهش��تی در 
ارديبهش��ت س��ال 1393، اين ش��رکت از تاريخ 
مزبور زير نظر اداره تصفيه امور ورشکس��تگی با 

نظارت ناظر منصوب ادامه فعاليت می نمايد.
با در نظر گرفتن رای قطعی دادگاه تجديدنظر 
مانده بدهی در تاريخ 1385/1/1 پس از اعمال 
اص��ل وامه��ای دريافت��ی و پرداخته��ای ص��ورت 
گرفت��ه از تاريخ توقف مبنای تعهدات ش��رکت از 
طرف اداره تصفيه امور ورشکستگی تهران قرار 
گرفت و گ��زارش تصدي��ق بدهی )طبق��ه بندی 
بس��تانکاران( در تاري��خ 1394/03/31 اخذ و 
ب��ا هماهنگی آن اداره اصالحات الزم در خصوص 
مطالب��ات بانکهای عامل و س��اير بس��تانکاران در 
دفاتر مالی ش��رکت بعمل آمد. براس��اس صورت 
طبقه بن��دی مذکور مانده بدهيه��ای تصديقی به 

شرح زير است:

مضافا اينکه ش��رکت به دليل اضافه واريزی 
جهت تسويه وامها، مبالغ 20/627 ميليون ريال 
و 4/874 ميليون ريال به ترتيب از بانکهای ملت 
و سپه بستانکار می باشد. توضيح اينکه قطعيت 
مانده ه��ای تصديقی ف��وق به اس��تناد ماده 36 
قانون اداره تصفيه امور ورکشس��تگی، در شعبه 
صادرکنن��ده حک��م ورشکس��تگی، تعيين خواهد 
ش��د. در اين خصوص به اس��تناد رای شعبه 19 
دادگاه عموم��ی حقوق��ی مجتم��ع قضايی ش��هيد 
بهشتی، رای به رد دعوی بانک های اقتصاد نوين 

و مل��ت )ب��ا توجه به اعت��راض به ص��ورت طبقه 
بندی بستانکاران، صادر نموده است. رای مزبور 
قاب��ل تجديدنظرخواهی ب��وده و پس از اعتراض 
بان��ک اقتصاد نوين، پرونده به دادگاه تجديدنظر 
انتق��ال يافت��ه دادگاه مزبور مب��ادرت به تعيين 
هيات کارشناس��ی هف��ت نفره نموده ک��ه نتيجه 
بررس��يهای دادگاه و هي��ات کارشناس��ی تا تاريخ 

تاييد اين گزارش واصل نشده است.
بعالوه در س��ال مالی 1394 مبلغ 91/295 
ميليون ريال بابت بدهی به بانکها از منابع داخلی 
شرکت نزد اداره تصفيه امور ورشکستگی تهران 

توديع و به حساب آن اداره واريز شده است.
در خصوص پرونده شرکت سلسله آب حيات 
کرمان، هيات مديره آن ش��رکت نيز در سال مالی 
1391 ب��ا توجه ب��ه بدهی به بان��ک اقتصاد نوين 
با اس��تناد ب��ه م��واد 412 و 413 قان��ون تجارت 
دادخواستی مبنی بر عدم توان بازپرداخت بدهی، 
به مجتمع قضايی ش��هيد بهش��تی تسليم نمود که 
منج��ر به صدور رای ب��دوی و اعالم نقطه توقف به 
تاريخ 1389/01/01 گرديد. با عنايت به تسويه 
وامه��ای مزبور در س��ال مال��ی 1393 و اخذ کليه 
تصميم��ات مربوطه از بانک اقتص��اد نوين، مراتب 
مختومه ش��دن پرون��ده مزب��ور طی نامه ش��ماره 
0865�01/93 مورخ 1393/10/04 به ش��عبه 
مجتمع قضايی شهيد بهشتی تهران تسليم گرديد. 
در اي��ن خصوص ب��ا توجه ب��ه رای مجتمع قضايی 
ف��وق الذکر در تاريخ 9 ش��هريور ماه 1395 اعاده 
اعتبار ش��رکت مورد پذيرش ق��رار نگرفت. الزم 
به توضيح اس��ت رای مزبور به اس��تناد بدهی به 
بانک های پارس��يان، سپه، ملی و ملت صادر شده 
اس��ت، که بدهی ب��ه بانک های ف��وق الذکر تماما 
متعلق به شرکت گاز لوله )شرکت مادر( می باشد 
و متعلق به اين شرکت نيست که مراتب اعتراض 
ش��رکت طی تنظيم دادخواس��ت جديد ب��ا خوانده 
های شرکت گاز لوله و ارائه به دادگاه، موضوع پی 
گيری شد. توضيح اينکه در تاريخ 27 ارديبهشت 
1396 جلسه دادگاه برگزار و رای دادگاه مبنی بر 
پذيرش دادخواس��ت شرکت طی ش��ماره دادنامه 
9609970027900795 مورخ 1396/06/26 
اخذ گرديد. طی دادنامه مذک��ور دادگاه، اظهارات 
بان��ک اقتص��اد نوين را بر اينکه ش��رکت هنوز به 

بانک بدهکار اس��ت، قان��ع کننده ندانس��ته و بر 
اين اساس ش��رايط الزم برای اعاده اعتبار شرکت 
فراهم گرديده است. لذا با توجه به رای مذکور و 
تسويه بدهی به بانک اقتصاد نوين، تداوم فعاليت 
شرکت با مش��کل جدی مواجه نخواهد بود. بعالوه 
موض��وع اخ��ذ اعاده اعتبار ش��رکت توس��ط هيات 

مديره در حال پی گيری است.

گزارش تجزيه و تحليل ريسک شرکت
ريسک کيفيت محصوالت:

ش��رکت با دارا ب��ودن آزمايش��گاه اکروديته 
پيشرفته نسبت به توليد محصول لوله با کيفيت 
و استاندارد جهانی تالش نموده و تاکنون در اين 

راستا حرکت نموده است.
ريسک نوسانات نرخ ارز:

ب��ا توج��ه به ع��دم عرضه م��واد پل��ی اتيلن 
مش��کی از ط��رف توليدکنن��دگان داخلی و قيمت 
گذاری مواد پل��ی اتيلن داخلی بر مبنای ارز آزاد 
در بورس کاال، لذا نوس��انات ن��رخ ارز تاثير قابل 
توجه��ی روی قيمت تمام ش��ده محصول توليدی 

دارد.
ريسک تجاری:

ب��ا توجه به اينکه عمده مش��تريان ش��رکت، 
نهاده��ای دولت��ی )آب و فاضالب، ش��رکتهای گاز 
و جه��اد کش��اورزی( م��ی باش��ند و با حض��ور در 
مناقص��ات آنه��ا امکان عرضه محصوالت ش��رکت 
فراهم اس��ت لذا اين ش��رکت از ريس��ک تجاری 
باالي��ی پس از عق��د قراردادهای ي��ک طرفه )به 
نفع مش��تريان دولتی( و ارائه ضمانتنامه حس��ن 

انجام تعهدات برخوردار است.
در صورت فراهم ننم��ودن مواد اوليه مورد 
نياز به م��وازات برنده ش��دن در مناقصات، اين 
امر ممکن اس��ت، وضعيت س��ودآوری شرکت را 

مواجه با مخاطره نمايد.

ريسک نقدينگی:
ب��ا توج��ه ب��ه اينک��ه تامي��ن م��واد اوليه از 
طريق پيش پرداخت ص��ورت می گيرد و فروش 
محصوالت ش��رکت بص��ورت اعتباری اس��ت لذا 
ش��رکت همواره بايد س��رمايه در گ��ردش کافی 
جه��ت تداوم فعاليت در اختيار داش��ته باش��د و 
با توجه به رقابتی بودن صنعت، کس��ب س��ود با 
حاش��يه س��ود باال ميسر نيس��ت و تامين مالی از 
طري��ق اس��تقراض، صدمات جب��ران ناپذيری به 

واحد اقتصادی وارد می کند.
لذا ريس��ک نقدينگی به جهت تحميل هزينه 
س��نگين تامين مالی در ش��رکت بسيار باال است. 
البت��ه مديري��ت اجراي��ی در ش��رايط فعلی جهت 
کاه��ش ريس��ک نقدينگ��ی درياف��ت مطالبات از 
مش��تريان را به عنوان سياست تامين مالی خود 

قرار داده است.

برنامه های آينده شرکت
گ��روه راهب��ردی ش��رکت در جه��ت بهب��ود 
وضعي��ت عملياتی و ايجاد س��ود خالص بيش��تر، 
راهکارهای زير را در دس��تور کار خود قرار داده 

است:
ال��ف( ت��الش جه��ت دس��تيابی ب��ه آخري��ن 

پتانسيل توليد
ب( پيگيری مس��تمر و م��داوم جهت کاهش 
دوره وصول مطالب��ات از نهادهای دولتی وتامين 

مالی از محل مطالبات
وگس��ترش  توس��عه  جه��ت  در  ت��الش  ج( 

فروشهای غيرمناقصه ای
د( توسعه بازار و صادرات 

ه( تحق��ق ابطال معام��الت باطل در راس��تای 
پرون��ده ورشکس��تگی ش��رکت از جمل��ه ابط��ال 
معامله فروش زمين در شهر صنعتی کاوه � ساوه 

به پتروشيمی آبادان.

برگزاری مجمع عمومی شرکت تولیدی گاز لوله 
تحقق 54.057 میلیون ریال سود عملیاتی در سال مالی منتهی به 1396/12/29


