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هشدار درباره شکست برگزیت
نخست وزیر بریتانیا با انتشار مطلبی در یکی از روزنامه های این کشور گفت 
با وجود موانع کنونی، احتمال اجرایی نشدن توافق خروج این کشور از اتحادیه 

اروپا وجود دارد. 
»ترزا می« هش��دار داد که ممکن اس��ت که پروژه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
)برگزیت( اصال اجرایی نشود. وی با انتشار مطلبی در نشریه »میل آن ساندی« گفت به 
دلیل اقداماتی که قانون گذاران به منظور تضعیف طرح او در زمینه برگزیت صورت می دهند، 
احتماال اصال برگزیتی وجود نخواهد داشت.در این مطلب آمده است: »پیام من به کشور در این 

آخر هفته ساده است: ما باید نگاه های خود را بر روی نتیجه خوب متمرکز کنیم.
 اگر چنین نکنیم، این خطر وجود دارد که اصال برگزیتی وجود نداشته باشد. که توافق 
برگزیت ما فهرستی طوالنی از آرزوهایی نیست که مذاکره کنندگان از میان آنها انتخاب کرده 

باشند. این برنامه ای کامل است که مجموعه ای از نتایج غیرقابل مذاکره را شامل می شود.«

قاره سبز
اعتراض وزیر خارجه آلمان

وزیر خارجه آلمان درباره دیدار ترامپ و پوتین گفت اگر کش��وری به متحدان 
خود لطمه بزند و به هزینه آن ها »توافقی یکجانبه« منعقد کند، خود را در معرض 

تهدید شکست قرار می دهد. 
»هایکو ماس« به »دونالد ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا در زمینه »توافقی 
یکجانبه« با مسکو هشدار داد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که دیدار ترامپ با 
پوتین زمینه ای برای خلع سالح باشد. ماس در این مورد  گفت: »کسی که شرکایش 

را آزار می دهد، خود را در معرض این خطر قرار می دهد که در نهایت بازنده باشد.
 دستیابی به توافق به بهای )آزار( هم پیمانان در نهایت به آمریکا آسیب وارد می کند.« 
وزیر خارجه آلمان هرچند گفت روند هماهنگی برگزاری این نشس��ت از ش��فافیت کافی 
برخوردار نبوده، اما گفت: »در واقع خوب اس��ت که واشنگتن و مسکو با هم مذاکره کنند. 

این )اقدام( می تواند زمینه ای و انگیزه ای برای خلع سالح هسته ای باشد.«

بحران
محمد بن سلمان به مادرش هم رحم نکرد

روزنامه ال موندو اس��پانیا در گزارش��ی نوش��ت که محمد بن سلمان ولیعهد 
عربستان، مادر خود »فهدة بنت فالح« را با دستور مستقیم در حبس خانگی قرار 

داده است و هیچ کس جز با اجازه محمد بن سلمان نمی تواند با وی دیدار کند. 
ای��ن موضوع بع��د از آن اتفاق افتاد که مادر بن س��لمان در قدرت پس��رش 
برای تحمل مس��ئولیت حاکمیت در عربس��تان ابراز تردید کرد. محمد بن سلمان 
نگرانی هایی در خصوص تاثیرگذاری فهدة بنت فالح بر تصمیمات شاه عربستان داشت 

که در حال حاضر اوضاع جسمی مناسبی ندارد.
 این گزارش در ادامه به تصمیم مقامات عربس��تان ب��رای رفع ممنوعیت از رانندگی 
زنان در این کشور اشاره و تاکید کرد که این تصمیم نمی تواند بر اوضاع نابسامان زنان در 
عربستان سرپوش بگذارد. الموندو می نویسد که 14 نفر از مسئوالن عالی رتبه آمریکایی به 

شبکه آمریکایی nbc تاکید کردند که شاهزاده فهدة در حبس خانگی قرار دارد. 

چالش

دیداری غیردوستانه
فرامرز اصغری

پ��س از ماه ها گمانه زنی س��رانجام زمان دی��دار ترامپ و 
پوتین روس��ای جمهور آمریکا و روس��یه در فنالند فرارسید. 
طرفی��ن در حالی به دی��دار هم می روند ک��ه گمانه زنی های 
بس��یاری در باب محور مذاکرات و اهداف طرفین مطرح شده 
است. برخی این مذاکرات را زمینه ساز تنش ها میان دو کشور 
می دانند و عده ای آن را نوعی نشس��ت خط و نشان کشیدن 
طرفی��ن پس از مدت ه��ا تنش و تقابل ب��رای یکدیگر عنوان 
می کنند. عده ای تحوالت خاورمیانه، مسئله فلسطین، بحران 
س��وریه، معادالت حوزه بالکان را از ریش��ه های این مذاکرات 

عنوان می کنند و البته برخی محافل رس��انه ای و سیاسی نیز 
بر این امر تاکید می کنند آمریکا به دنبال تغییر رفتار روسیه 
در قبال ایران و س��وریه اس��ت و می خواه��د از این طریق از 

شکست کامل خود در منطقه جلوگیری کند. 
با توجه به روابط رو به گس��ترش ایران و روس��یه و بویژه 
توافقات اعالمی پس از س��فر والیتی مش��اور بین الملل مقام 
معظم رهبری به مس��کو قطعا از محور رسانه ای برای تخریب 
این روابط با برجسته سازی توافق ترامپ و پوتین بر سر ایران 
خواهن��د بود حال آنکه حقیقت امر آن اس��ت که مناس��بات 
تهران - مس��کو دارای چنان عمق و ضرورت هایی است که نه 
تنها آمریکا بلکه هیچ کدام از کش��ورهای غربی نمی توانند بر 
آن تاثیر چندانی داشته باشند بویژه اینکه در معادالت کنونی 
روس��یه گزینه  قابل اعتمادتری نظی��ر ایران ندارد. نکته دیگر 
آنکه بحران های جاری میان مس��کو و واش��نگتن و غیرقابل 
حل اس��ت چراکه دامنه این اختالفت بسیار گسترده تر از آن 

اس��ت که بتوانند به س��ادگی آن را رفع کنند بویژه اینکه در 
داخ��ل آمریکا، ترامپ متهم به بهره گیری از دخالت روس��یه 
پی��روزی اش در انتخابات اس��ت. محوره��ای تحوالت جهانی 
نش��ان می دهد که رویک��رد ترامپ به روس��یه از روی ضعف 
آمریکا در نظام جهانی است و ترامپ سعی دارد تا نظام جهان 
را دو قطبی روسیه و آمریکا معرفی نماید تا نظام چند قطبی 
را در لوای آن پنهان س��ازد ت��ا همچنان آمریکا را قدرت برتر 

جهان معرفی کند.
 نکت��ه مهم دیگ��ری که باید به آن توجه داش��ت تفاوت 
رون��د مذاکرات میان روس��یه و آمریکا با ن��وع روابط ایران و 
آمریکاس��ت. این ادعای رس��انه ای که ایران نی��ز می تواند با 
آمریکا مذاکره کند عمال دور از واقعیت اس��ت چراکه روسیه 
و آمریکا دو کش��ور غربی رقیب هس��تند ولی ایران و آمریکا 
دو دشمن اس��تراتژیک و ایدئولوژیک که هرگز نمی توانند در 
کن��ار هم قرار گیرند مگر آنکه یکی از آنها از تمام اصول خود 

دس��ت بکش��د که به منزله نابودی آن کشور خواهد بود حال 
می خواهد ایران باشد یا آمریکا. 

تبانی روس��یه با آمریکا در سوریه علیه حضور ایران نیز از 
دیگر محورهای مطرح رس��انه ای در باب دیدار ترامپ و پوتین 
اس��ت که بیشتر به یک توهم ش��باهت دارد تا واقعیت چراکه 
قطعا روسیه شرایطی را ندارد که بخواهد بر سر سوریه با آمریکا 
معامله و ایران را کنار بگذارد که روس��یه به خوبی می داند که 
آمریکا هرگز به تعهدات خود پایبند نیست در حالی که ایران 
ش��ریکی مطمئن و قابل اعتماد است. در نهایت می توان گفت 
که دیدار پوتین و ترامپ دیداری نه چندان دوس��تانه خواهد 
ب��ود چنانکه تاکی��د آمریکا بر ادامه تحریم های روس��یه و نیز 
سخنان ترامپ در نشست ناتو که روسیه را دشمن ناتو و البته 
رویکرد آلمان به روس��یه را خیانت عنوان ک��رده و نیز تاکید 
مسکو بر پاسخگویی به تهدیدات آمریکا، نشانگر ادامه دشمنی 

دو کشور و عدم اراده طرفین برای توافق است.

یادداشت

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
شركت سرمايه گذارى شاهرود ره  آورد (سهامى خاص) شماره ثبت: 1821

هيئت مديره شركت

مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده شركت سرمايه گذارى شاهرود ره آورد راس ساعت 21 روز 
شنبه 97/5/20 در محل اصلى شركت واقع در خيابان 17 شهريور پالك 72 برگزار ميگردد . لذا 

از سهامداران محترم تقاضا ميشود در جلسه مذبور حضور بهمرسانند.
دستور جلسه :

 1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانونى شركت 2- تصويب ترازنامه و صورتهاى مالى 
منتهى به 1396/12/29  3- تعيين تكليف سود سال 1396  4- انتخاب اعضا هيئت مديره 
5- انتخاب بازرس اصلى و على البدل 6- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى 

شركت 7- ساير تصميماتى كه در اختيار مجمع فوق باشد. 

زنان بحران زدگان زندان های آمریکا

ماهورا کیهانی

وهشگر پژ

وضعیت بحرای زنان در زندان های آمریکا یکی از 
موارد مطرح در گزارش های حقوق بش��ری اس��ت که 
تاکنون نی��ز آمریکا اقدامی ب��رای مقابله با آن صورت 
نداده اس��ت. در همین چارچوب "موسس��ه تربیتی و 
اصالحی نیویورک" با انتش��ار گزارشی 233 صفحه ای 
تح��ت عنوان "نابرابری جنس��ی" به بررس��ی وضعیت 
نابس��امان و نقض گس��ترده حقوق زنان به ویژه زنان 

باردار در زندان های نیویورک پرداخته است. 
این گزارش که در فوریه 2015 منتش��ر ش��ده و 
با بررس��ی دقیق ش��رایط موج��ود در زندان های ویژه 
زنان در ایالت نیویورک نش��ان داده اس��ت که چگونه 
سازمان های مسئول در این ایالت با نقض حقوق زنان 
ب��ه ویژه زنان باردار س��بب نقض حقوق ای��ن افراد و 

تحمیل صدمات جبران ناپذیری به آنان می شوند.
تا پایان س��ال 2013 ح��دود 2300 زندانی زن در 
ش��ش زندان این ایالت زندانی بودن��د با تحلیل آماری 
برخی از فاکتورها در پنج زندان مشخص شد که تعداد 
زندانیان زن سیاه پوس��ت و التین تب��ار تقریبا دو برابر 

زندانیان زن سفید پوست می باشد. 
تع��داد زیادی از کارمندان ای��ن زندان ها نیز مرد 
هس��تند که س��بب بروز مش��کالت متعددی از جمله 
تجاوز به زنان می گردد. در چند س��ال اخیر هر س��اله 
ب��ه طور متوس��ط 4 ه��زار زندان��ی زن در زندان های 
نیویورک زندانی می ش��وند و افزای��ش 900 درصدی 
تعداد زندانیان زدن در 36 س��ال گذش��ته در آمریکا 

نگران کننده می باشد. 
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ویژه گروه فرادید  ب��رای گ�زارش  دیگ��ر  شکس��تی  در 
میلیارده��ا دالر هزین��ه نظام��ی، ارت��ش رژی��م 
صهیونیستی با ارائه آمار جدیدی از تبادل آتش با 
گروه های مقاومت، اذعان کرد فقط در چند ساعت 
بی��ش از 170 راک��ت و موش��ک به ش��هرک های 
صهیونیست نشین شلیک شد که گنبد آهنین تنها 

30 فروند از آن ها را هدف قرار داده است.
برتری نظامی همواره از اصول صهیونیس��ت ها 
و حامی��ان غربی آنها بوده اس��ت و در این راه نیز 
میلیاردها دالر س��االنه هزین��ه کرده اند که بخش 
عمده ای از آن نیز روی سیس��تم موش��کی به نام 
گنب��د آهنی��ن بوده اس��ت. گنبدی ک��ه مقاومت 
رخ  ب��ه  را  آن  ناکارآم��دی  هم��واره  فلس��طین 
صهیونیس��ت ها کشیده است. در همین چارچوب، 
ارتش رژیم صهیونیستی بامداد یکشنبه اعالم کرد 

که طی درگیری با گروه های مقاومت در نوار غزه، 
دس��ت کم 170 فروند راکت، خمپاره و موشک به 
سمت شهرک های نزدیک این منطقه شلیک شده 
است.براس��اس بیانیه رژیم صهیونیس��تی، سامانه 
گنب��د آهنین فق��ط 30 فروند از ای��ن راکت ها را 

هدف قرار داده است. 
به ادع��ای تل آویو 100 فروند این راکت ها در 
محیط باز فرود آمده و بقیه آن ها به ش��هرک های 

صهیونیست نش��ین برخورد کرده ان��د. ارتش رژیم 
صهیونیستی همچنین اعالم کرد که در واکنش به 
ای��ن عملیات های راکتی، بیش از 40 هدف متعلق 
به گروه های مقاومت فلس��طینی از جمله حماس 
در نوار غزه را هدف حمالت هوایی قرار داده است. 
صهیونیست ها با سانسور خبرهای مربوط به تلفات 
عملی��ات نیروهای مقاومت فلس��طینی تنها اعالم 
کردن��د درپی برخ��ورد راکت های فلس��طینان به 

شهرک »سدیروت«، 3 نیروی آنان مجروح شدند.
وزارت بهداش��ت غزه اعالم ک��رده بود در این 
حمالت، 2 نوجوان فلس��طینی به شهادت رسیده 
و دست کم 25 نفر دیگر زخمی شدند. راهپیمایی  
ده ها هزار نفری مس��المت آمیز »حق بازگش��ت« 
از 30 م��ارس 2018 )10 فروردی��ن 1397( ب��ه 
مناس��بت »روز زمی��ن«، و همچنی��ن مخالفت با 
انتقال س��فارت آمریکا به قدس و طرح موسوم به 
معامله قرن هر هفته درکرانه باختری و غزه آغاز و 
با سرکوب رژیم صهیونیستی تاکنون بیش از 100 

شهید و 2800 زخمی داده است.
در حال��ی که رژیم صهیونیس��تی در بحبوحه 
تنش ه��ا در مرزهای ش��مالی و جنوبی فلس��طین 
اشغالی به س��ر می برد اما از روز یکشنبه رزمایش 
بزرگی در چند جبهه برگزار می کند. در حالی که 
تنش ها بین رژیم صهیونیستی و گروه های مقاومت 

در مرزهای ش��مالی و جنوبی فلس��طین اش��غالی 
افزای��ش یافته، ارتش این رژیم معتقد اس��ت این 
رزمایش نظامی بزرگ تاثیر به س��زایی در آمادگی 
آنها برای شرکت در جنگ جدید دارد. ارتش رژیم 
صهیونیس��تی پیش��تر اعالم کرده ب��ود یگان های 
بزرگ زره��ی و پیاده نظام را در مرز غزه مس��تقر 
ک��رده تا مانع تنش زایی بیش��تر از س��وی حماس 
شود، اما اکنون به ساکنان شهرهای مختلف درباره 
احتمال حضور خارج از عرف نظامیان در خیابان ها 

هشدار داده است.
در این میان چند هزار نفر از س��اکنان تل آویو، 
ب��رای اعتراض به الیحه جنجالی »کش��ور - ملت« 
در پارلمان رژیم صهیونیس��تی، تظاه��رات کردند. 
تظاهرات کنن��دگان ب��ا حم��ل پالکاردهای��ی ب��ا 
نوشته های »اینجا خانه همه ما است« تاکید کردند 

که این طرح »نژادپرستانه و تبعیض آمیز« است.

 مقاومت با پاسخ موشکی به متجاوزان
ناکارآمدی گنبد آهنین را به رخ صهیونیست ها کشید

آتش جواب آتش

وضعیت فاجعه بار انسانی در الحدیده 
شبکه خبری الجزیره در گزارشی تصویری از یکی  از بیمارس��تان های ش��هر الحدی��ده در غرب یمن، مق���اوم�ت
اوضاع فاجعه بار انسانی در این شهر درپی حمالت عربستان و امارات را 

رصد کرده است.
براس��اس این گزارش ده ها کودک یمنی که با مشکالت سوء تغذیه 
یا بیمارهای واگیردار دس��ت و پنجه نرم می کنند در بیمارستان دولتی 
»الثوره« در الحدیده بس��تری شده اند. یکی از مسئوالن این بیمارستان 
به خبرنگار الجزیره گفته که وضعیت انسانی در این شهر به حد فاجعه 
رسیده است و بیمارستان ها با کمبود مواد دارویی و کادر پزشکی دست 

و پنجه نرم می کنند. 
وی هش��دار داده اس��ت ک��ه با افزای��ش حمالت ائت��الف عربی به 
سرکردگی عربستان و یمن و احتمال وقوع جنگ های خیابانی، وضعیت 
انس��انی در الحدیده فاجعه بار خواهد بود و تأکید کرده است که مراکز 
خصوص��ی تأمین کننده دارو در جریان عملیات نظامی اخیر عربس��تان 
و امارات مس��دود ش��ده و این مسأله بیمارس��تان ها را با کمبود شدید 

تجهیزات پزشکی و دارویی مواجه کرده است.
الجزی��ره در گزارش��ی دیگر به وضعیت اس��ف بار بیماران خاص در 
یمن نیز اش��اره کرده و کودکان س��رطانی این کشور که به دلیل جنگ 

عربستان و امارات علیه یمن، دوره درمانی خود را طی نکرده اند.
براساس این خبر، نابود شدن زیرساخت های بهداشتی و پزشکی در 
یمن برای بیماران خاص به ویژه کودکان س��رطانی شرایط خطرناکی را 
ایجاد کرده و بسیاری امکانات الزم برای مداوای این کودکان و بیماران 
خاص در یمن وجود ندارد. در این میان در واکنش به تجاوزات سعودی، 
نیروهای ارتش یمن در ادامه سلس��له عملیات های خود علیه متجاوزان 

در شهر مرزی جیزان بر چند پایگاه آنها در این شهر سیطره یافتند. 
نیروهای یمنی عملیات گس��ترده ای را علیه متجاوزان سعودی در 
شهر مرزی جیزان ترتیب دادند. به دنبال این عملیات مواضع متجاوزان 
هدف حمالت گس��ترده یمنی ها قرار گرف��ت. منابع یمنی اعالم کردند 
که نیروهای این کش��ور موفق ش��دند بر 4 پایگاه متجاوزان سعودی در 
جیزان مس��لط ش��وند. در این عملیات تعدادی از خودروهای متعلق به 

متجاوزان هدف قرار گرفته و منهدم شدند. 
رزمن��دگان ارت��ش و کمیته های مردمی طی ی��ک عملیات نظامی 
گس��ترده موفق ش��دند، چهار روس��تا و چند س��ایت نظامی در شرق و 
ش��مال الدود و مش��رف به ارتفاعات دخان در جیزان را به کنترل خود 
درآورند. در جریان عملیات امنیت بخشی به این مناطق در جیزان چهار 

خودروی نظامی منهدم شدند.
»محمدعلی الحوثی«، رئیس کمیته عالی انقالب یمن نیز خبر داد، 
نیروهای ارتش و کمیته های مردمی چند چتر نجات را توقیف کردند که 
بالگردهای ائتالف دشمن سعودی - آمریکایی برای مزدوران در منطقه 
محاصره ش��ده در جبهه س��احل غربی رها کرده بود. نیروهای ارتش و 
کمیته های مردمی با پش��تیبانی اعضای قبیله تهامه گروه ها و یگان های 

مزدور ائتالف دشمن را در جبهه ساحل عربی را محاصره کرد.

یه تمجید عشایر الحسکه از ارتش سور
قبای��ل و عش��ایر س��وری در اس��تان الحس��که با  آس�یا برگزاری همایشی ضمن ارج نهادن به فداکاری های غ�رب 
ارتش س��وریه در جنگ با تروریست ها و تجلیل از پیروزی های آنان، بر 
حاکمیت دولت س��وریه بر سراس��ر خاک این کشور و مخالفت با حضور 

نظامیان آمریکایی و غربی در سوریه تأکید کردند.
ای��ن همای��ش در روس��تای جرموز در حومه قامش��لی در اس��تان 
الحسکه برگزار ش��د و ش��رکت کنندگان در بیانیه پایانی از فداکاری ها 
و جانفش��انی های بزرگ ارتش سوریه در راه کشور قدردانی کردند. این 

همایش را قبیله "طی" برگزار کرده بود.
یک��ی از ش��رکت کنندگان گفت: »عش��ایر عربی و ک��ردی و همه 
طیف ه��ای جامعه یک صدا گرده��م آمدند و اعالم کردن��د پیروزی از 
آن س��وریه است.« یکی دیگر از ش��رکت کنندگان گفت: »این همایش 
در حالی برگزار می ش��ود که ارتش عربی سوریه، درخشان ترین حماسه 
را در جنگ با تروریس��ت های تکفی��ری رقم زده اند و در این همایش بر 

وحدت و انسجام ملی و حمایت از ارتش عربی سوریه تأکید شد.«
یکی دیگر از ش��یوخ گفت: »ما در دفاع از سرزمین و تمامیت ارضی 
کشورمان یک صدا و متحد هستیم.« یکی دیگر از آن ها گفت: »بر وحدت 
سوریه و آزادسازی آن از لوث وجود اشغالگران تأکید می کنیم و خواستار 

عقب نشینی فوری نیرو های آمریکایی و غربی و مرتجع عربی هستیم.«
شرکت کنندگان خاطرنش��ان کردند پیروزی هایی که ارتش سوریه 
به دست می آورد نویددهنده پیروزی های بزرگتر بر نیرو های تروریستی 
اس��ت. آن ها تأکید کردند هیچگونه حض��ور نظامی خارجی را در خاک 
س��وریه نمی پذیرند و بر ادامه مقاومت با اش��غالگران اصرار دارند. شمار 
دیگ��ری از بزرگان عش��ایر و قبایل در مصاحبه با االخباریه س��وریه بر 
ضرورت وحدت س��وری ها و حمایت از ارتش س��وریه و ادامه مقاومت و 

مخالفت با حضور اشغالگران تأکید کردند.
خبر دیگر از س��وریه آنکه، منابع س��وری اعالم کردند که گروه های 
شورش��ی ادلب به تالفی حمله احتمالی ارتش س��وریه علیه این استان 
برای عملیات نظامی که شهرک های شیعه نشین الفوعه و کفریا را هدف 

قرار دهد، آماده می شوند.
هیئت تحریرالش��ام )النصره سابق( با همکاری تعدادی از گروه های 
شورش��ی در ادلب برای عملیات نظامی علیه ش��هرک های شیعه نشین 
کفریا و الفوعه در حومه ش��مالی این اس��تان آماده می شوند. همچنین 
جنگنده های ارتش س��وریه حمالتی را در طول نوار غربی جسرالش��غور 
تا منطقه س��هل الغاب در حومه حماة انجام دادند. مناطق حومه ادلب و 
حلب ش��اهد عملیات ترور و حمالت هس��تند. به گفته دیده بان حقوق 
بش��ر س��وریه، روز ش��نبه یک بمب در نزدیکی مرکز پلیس وابسته به 
مخالفان در ش��هرک سرمدا در حومه شمالی ادلب رخ داد که به کشته 
ش��دن تعدادی از مخالفان منجر شد. همچنین ش��هر خان شیخون در 
حومه جنوبی ادلب ش��نبه ش��اهد ترور یکی از نیروهای جیش العزه و 
زخمی ش��دن تعدادی دیگر از جیش االحرار بود. در عین حال در این 

مناطق حمالت و تیراندازی های دیگری نیز صورت گرفت. 

ب��ه گ��زارش خبرن��گار روزنام��ه 
سیاس��ت روز، مجم��ع عموم��ی فوق 
العاده ش��رکت سیمان قاین در تاریخ 
1397/04/17 روز یکشنبه ساعت 
15 با حضور 96/26 درصد صاحبان 
س��هام در محل تهران � خیابان شهید 
مطهری � بع��د از قائم مقام فرهانی � 
پالک 334 طبقه همکف س��الن آمفی 
تئاتر ش��رکت بی��ن المللی بازرس��ی 

کاالی تجاری IGI، برگزار گردید. 
در این جلسه که به ریاست آقای 
سعید حیدری برگزار گردید، آقایان 
بی��ژن جواهری و رضا اس��ماعیلی به 
عن��وان ناظری��ن و آق��ای حمیدرض��ا 
هوشیاری به عنوان دبیرمجمع حضور 

داشتند. 
در جلس��ه مجمع  پس از استماع 
گ��زارش توجیهی افزایش س��رمایه 
و گ��زارش بازرس قانون��ی افزایش 
س��رمایه ش��رکت از مبل��غ 53.222 
میلی��ون ریال ب��ه مبل��غ 250.000 
میلی��ارد ری��ال مع��ادل 370 درصد 
از مح��ل مطالبات حال ش��ده و آورده 
نقدی سهامداران به مبلغ 150.000 
میلی��ون ری��ال و  س��ود انباش��ته به 

مبل��غ 46.778 میلیون ریال با هدف 
اصالح س��اختار مالی به منظور کاهش 
ارزانت��ر  ریس��ک ش��رکت و ج��ذب 
منابع مال��ی، جلوگیری از خروج منابع 
مالی و تامین بخش��ی از س��رمایه در 
گ��ردش مورد نی��از و جب��ران مخارج 
 سرمایه ای گذشته به تصویب مجمع 

رسید. 
پ��س از ارائ��ه گ��زارش توجیهی 
افزای��ش س��رمایه، آق��ای مهن��دس 
مدیرعام��ل  هوش��یاری،  حمیدرض��ا 
شرکت به س��واالت اکثر سهامداران 

پاسخ گفت.

تشریح طرح افزایش سرمایه
افزای��ش  انج��ام  از  ه��دف   �1

سرمایه
هدف ش��رکت )ش��رکت س��یمان 
افزای��ش  از  ع��ام،  س��هامی  قای��ن( 
س��رمایه موضوع این بیانیه ثبت، به 

شرح زیر می باشد.
1� اصالح س��اختار مالی به منظور 
ج��ذب  و  ش��رکت  ریس��ک  کاه��ش 

ارزانتر منابع مالی
2� جلوگیری از خ��روج منابع مالی 
و تامین بخشی از سرمایه در گردش 

مورد نیاز

ای  س��رمایه  مخ��ارج  جب��ران   �3
گذشته

1� اصالح س��اختار مالی به منظور 
ج��ذب  و  ش��رکت  ریس��ک  کاه��ش 

ارزانتر منابع مالی
ترازنامه حسابرس��ی  در آخری��ن 
شده، نس��بت بدهی به دارایی های 
شرکت 79/4درصد و نسبت مالکانه 
20/6درص��د بوده ک��ه این امر خود 
وضعیت اهرمی شرکت را باال برده و 
ظرفیت تامین مالی ش��رکت از طریق 
تس��هیالت بانکی را کاهش می دهد. 
در ج��دول 14 اطالع��ات مرب��وط ب��ه 
نسبتهای اهرمی ش��رکت و روند آن 

را ارائه گردیده است:

همانگون��ه که جدول 14 نش��ان 
می ده��د میزان افزایش بدهی های 
ش��رکت در طی دوره، از افزایش در 
حق��وق صاحبان س��هام بیش��تر بوده 
اس��ت. بدیهی اس��ت که با افزایش 
سرمایه شرکت، نسبت مالکانه بهبود 
یافته و ظرفیت اس��تقراض ش��رکت 
افزایش خواهد یاف��ت. لذا این امر 
اصالح ساختار سرمایه و تامین مخارج 
را به دنبال خواهد داشت. همچنین 
یک��ی از مهمتری��ن مزای��ای افزایش 
ظرفیت اس��تقراض با توجه به چشم 
انداز نزولی نرخ بهره، امکان دریافت 
تسهیالت جدید با نرخ پایین و تسویه 
تسهیالت با نرخ باال می باشد که منجر 

به کاهش هزینه مالی خواهد شد.
2� جلوگیری از خ��روج منابع مالی 
و تامین بخشی از سرمایه در گردش 

مورد نیاز
ب��ا توجه ب��ه امکان انجام بخش��ی 
از افزی��اش س��رمایه از محل س��ود 
انباش��ته، در ص��ورت ع��دم انج��ام 
این امر، توزیع س��ود انباش��ته میان 
س��هامداران منجر به خروج نقدینگی 
ش��ده و ب��ا توجه ب��ه وضعی��ت مالی 
و منف��ی ب��ودن س��رمایه در گردش، 
ش��رکت ب��رای پرداخ��ت این س��ود 

باید به اخذ تس��هیالت بپ��ردازد؛ که 
ای��ن ام��ر به نوب��ه ی خ��ود افزایش 
هزینه های مالی و کاهش س��ودآوری 

شرکت را در پی خواهد داشت.
3� جبران مخارج سرمایه ای گذشته

الزام��ات  گذش��ته،  س��الهای  در 
اس��تمرار حض��ور در صنع��ت، باع��ث 
ایجاد هزینه هایی برای ش��رکت بوده 
ک��ه در قب��ال آن بازده��ی دریاف��ت 
ننموده است. از این جمله می توان به 
الزامات و استانداردهای محیط زیستی 
اشاره نمود که شرکت در این مسیر از 
سال 1392 تا 1395 نسبت به خرید 
دارایی مورد نیاز به میزان 67/487 
میلیون ری��ال اقدام نموده اس��ت. با 
توجه به تخصیص منابع شرکت به این 
موارد و عدم امکان تخصیص و تقسیم 
این منابع، الزام انتقال آن به سرمایه 

مدنظر قرار گرفته است.
ه��دف دیگ��ری ک��ه ش��رکت ب��ه 
ص��ورت مج��زا از اهداف ذکر ش��ده 
به دنب��ال تحق��ق آن اس��ت، رعایت 
الزامات سرمایه ای س��ازمان بورس 
می باشد. ش��رکت براساس بند یک 
م��اده 11 دس��تور العم��ل پذی��رش 
اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار 
تهران )مصوب 86/10/1، اصالحیه 
س��رمایه   ،)1390/5/15 مص��وب 
ثبت شده ش��رکت پذیرفته شده در 
ب��ازار دوم بورس، نباید از دویس��ت 
میلیارد ریال کمتر باش��د. با توجه به 
اینکه س��رمایه فعلی شرکت سیمان 
قای��ن براب��ر 53/222 میلیون ریال 
اس��ت، ادامه حضور نماد س��قاین در 
بازار دوم ب��ورس، نیازمند افزایش 

س��رمایه ب��ه حداق��ل تعیی��ن ش��ده 
از س��وی قان��ون گ��ذار اس��ت. عدم 
تامین حداقل س��رمایه مورد نیاز، در 
بلندمدت باعث اخراج شرکت از بازار 
دوم بورس و از بین رفتن مزیت های 
این حضور از جمل��ه مزیتهای مالیاتی 
خواهد شد. با انجام افزایش سرمایه 
ب��ا توجه به اهداف 1 تا 3، این هدف 

نیز محقق خواهد شد.

2� س��رمایه گذاری م��ورد نیاز و 
منابع تامین آن

مبل��غ کل س��رمایه گ��ذاری مورد 
نی��از جه��ت اج��رای برنامه ه��ای یاد 
ش��ده فوق 246/777/600/000 
میلی��ون ی��ال و منابع تامی��ن آن به 

شرح جدول زیر می باشد.

س��رمایه  افزای��ش  مبل��غ   �3
پیشنهادی و محل تامین آن

ب��ا توج��ه ب��ه برنامه ارائه ش��ده 
ش��رکت )ش��رکت س��یمان قاین( در 
نظ��ر دارد س��رمایه خ��ود را از مبلغ 
)53/222( میلی��ون ری��ال به مبلغ 
)300/000( میلی��ون ریال، از محل  
مطالبات و آورده نقدی س��هامداران 
و محل س��ود انباش��ته به ش��رح زیر 

افزایش دهد.
ری��ال  میلی��ون   )200/000(
)مع��ادل »376« درص��د( از مح��ل 

مطالبات و آورده نقدی،
)46/778( میلیون ریال )معادل 
»88«درصد( از محل سود انباشته،

4� مطالبات سهامداران
جزئیات مطالبات سهامداران عمده 
شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ تهیه 

بیانیه ثبت به شرح ذیل می باشد:

افزایش سرمایه شرکت سیمان قاین 
از مبلغ 53 میلیارد ریال به مبلغ 250 میلیارد ریال به تصویب رسید


