تروریسم اقتصادی علیه سوریه

عمرانخان راهی آمریکا شد

«عمرانخان» نخس��ت وزیر پاکستان در سفری رسمی به دعوت ترامپ همتای
آمریکایی خود ،راهی نیویورک شد .در این سفر مهم عبدالرزاق داود مشاور امور
اقتصادی ،زلفی بخاری مش��اور امور مهاجران پاکستانی خارج از کشور و ژنرال
قم��ر جاوید باجواه فرمانده ارتش نخس��ت وزیر پاکس��تان را همراهی میکنند.
این در حالی اس��ت که ش��اه محمود قریش��ی وزیر امور خارجه پاکستان از قبل
در واش��نگتن حضور دارد .روند صلح افغانس��تان ،بحران اقتصادی پاکستان و مسائل
مربوط به اختالف با هند محور مذاکره عمرانخان و ترامپ خواهد بود.
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا در نخس��تین روز س��ال  ۲۰۱۸میالدی پاکستان را
متهم به فریبکاری کرده و کمکهای مالی آمریکا به این کشور را قطع کرد .روابط میان
پاکستان و آمریکا طی ماههای اخیر با بحرانهای بسیاری همراه بوده و هر کدام دیگری
را به حمایت تروریسم و عدم اجرای تعهداتشان متهم میکنند.
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ترامپ پذیرش پناهجویان را به صفر میرساند

گزارشها حاکی از آن اس��ت که دولت دونال��د ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا در
چارچوب طرحی برای پایان دادن به برنامه پناهندگی این کشور تا سال ۲۰۲۰
میزان پذیرش پناهجویان را به صفر می رساند.
منابع مطلع از مذاکرات در حال انجام میان مقامات امنیتی و خدمات مهاجرتی
و شهروندی آمریکا ،به پولیتیکو اعالم کردند که طرحی برای رساندن پناهجویان
پذیرش شده به این کشور به صفر در دست بررسی قرار دارد.
با این حال مقامات امنیت میهن طرح دیگری را برای رس��اندن ش��مار پناهجویان به ۳
هزار تا  ۱۰هزار نفر را ارائه کرده اند .منابع آگاه به پولیتیکو گفتند پیش��نهادات رس��می
این نهادها تا ابتدای ماه آگوست ارائه خواهد شد .گروه های حامی پناهجویان به نشریه
پولیتیک��و گفتند چنین اقدامی ضربه بزرگی به این گروهها وارد و هزاران فرد را که در
میانه روند درخواست پناهندگی هستند ،با مشکل مواجه میکند.

نماینده س��وریه در س��ازمان ملل تاکید کرد سیاس��تهای برخی دولتها علیه
سوریه ،تحقق رشد و توسعه پایدار این کشور را با مشکل مواجه میکند.
بش��ار الجعفری در همایش سیاسی «رشد و توسعه پایدار» با حضور مقامات بلند
پایه ،همچنین نشس��ت مسئوالن بلند پایه ش��ورای اقتصادی و اجتماعی سازمان
ملل متحد گفت :عبور از مشکالت اصلی برای ایجاد توسعه پایدار در سوریه ،نیازمند
برداشتن محاصره و تروریسم اقتصادی از سوریه و حمایت نکردن از تروریسم و نادیده
نگرفتن اشغالگریهای اسرائیل و اشغال منطقه جوالن سوریه است .مشکالتی که ناشی از
سیاس��تهای برخی از دولتهایی است که تحریمهای اقتصادی یکجانبهای را علیه کشور
سوریه برقرار کرده اند به طوری که این تحریمهای اقتصادی با محاصره و تروریسم اقتصادی
افزایش یافته اس��ت؛ همچنین در بازس��ازی سوریه مش��کل آفرینی میشود و از تروریسم
حمایت میشود و از آن به عنوان سالحی سیاسی و نظامی ضد سوریه استفاده میشود.

فرادیـد
ذرهبین

عراق :ارتش عراق با حضور نیروهای حش��د الشعبی
مرحله دوم عملیات «اراده پیروزی» را برای پاکسازی
عناصر داعش آغاز کرد« .عادل عبدالمهدی» نخس��ت
وزیر« ،اب��و مهدی المهندس» نائب رئیس الحش��د و
وزرای دفاع و کش��ور عراق ،مس��ئولیت نظارت بر این
عملیات را بر عهده دارند.
لبنان« :جبران باسیل» وزیر خارجه لبنان در جریان
نشس��تی در واشنگتن ،در واکنش��ی اعتراض آمیز به
صهیونیستها ،زمانی که س��خنرانی وزیر خارجه رژیم
صهیونیس��تی آغاز ش��د ،محل نشس��ت را ترک کرد.
واکن��ش اعتراض آمیز «جبران باس��یل» وزیر خارجه
لبنان به صهیونیس��ت ها بازتاب گسترده ای در رسانه
های عربی داشته است.
پاکستان :به دستور سازمان بازرسی پاکستان بیش از
 150حساب بانکی خاندان شریف (خانواده نواز شریف
نخست وزیر سابق پاکستان) مسدود و مبالغ موجود در
این حسابها بلوکه شده است.
س�ودان« :عبدالفتاح البرهان» رئیس ش��ورای نظامی
س��ودان گفت که هرگز البش��یر را تحوی��ل دادگاه الهه
نخواهن��د داد و در داخل کش��ور وی را محاکمه خواهند
کرد .دادگاه الهه از سال  ۲۰۰۹البشیر را به اتهام ارتکاب
جرایم جنگی و جنایتهای ضد بش��ری و نسلکشی در
دارفور واقع در غرب سودان ،تحت تعقیب قرار داده است.
آلم�ان :کریس��تین کالگز نماینده دفت��ر نمایندگی
آلم��ان در راماهلل به دلی��ل برخ��ی فعالیتهایش در
ش��بکه اجتماعی توئیتر و الیک کردن چندین توئیت
به یهودستیزی متهم شده است.
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س��ران عربس��تان به رغم آنکه اکنون زمان حج است و باید
معط��وف به خدمت رس��انی به زائ��ران خانه خ��دا و اجرای
مسئولیت میزبانی اماکن مقدس��ه باشند ،همچنان به جنگ

گ�زارش ویژه

گروه فرادید

س��عودی به ج��ای توجه به
مس��ئولیت خدمات رسانی به حجاج خانه خدا ،بر
کش��تار گس��ترده تر مردم یمن در ماه ذی الحجه
ماهی که در آن جنگ رد و بر صلح تاکید میشود
تاکید دارد و در همین چارچوب نیروهای نظامی
آمریکایی راهی این کشور شدهاند.
آمریکا که کش��تار مس��لمانان مح��ور تحرکاتش
اس��ت این روزها که جهان اس�لام معطوف به حج
ابراهیمی اس��ت را فرصتی ب��رای اجرای این طرح
میداند که محور آن را گسترش حضور مستقیم در
کشتار مردم یمن تشکیل میدهد .پس از موافقت
پادشاه عربس��تان با استقرار نظامیان آمریکایی در
این کش��ور ،وزیر دفاع آمریکا مج��وز اعزام نیرو و
تجهیزات این کش��ور به عربستان سعودی را صادر
کرد .بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان
سعودی ،این تصمیم پادشاه با هدف افزایش سطح

و کش��تار در یم��ن میپردازند ک��ه خود نش��انه ای بر عدم
صالحیت س��عودی در مدیریت حج اس��ت .نکته قابل توجه
در تحرکات س��عودی آنکه پس از موافقت پادش��اه عربستان
با استقرار نظامیان آمریکایی در این کشور ،وزیر دفاع آمریکا
مجوز اعزام نیرو و تجهیزات این کش��ور به عربستان سعودی
را صادر کرد.
از س��وی دیگر منابع خبری اعالم کردند که شرکت الکهید
مارتین عربستان موفق شد قرارداد فروش  1.5میلیارد دالری
س��امانه دفاع موشکی تاد به عربستان را برنده شود .حال این
سوال مطرح میشود که چرا به رغم اینکه نیروهای آمریکایی
در گذش��ته از عربس��تان خارج ش��ده بودند اکنون دوباره بر
تعداد آنها افزده میشود؟
بخش��ی از این مس��ئله را در تحوالت یمن میتوان جستجو
کرد .دس��تاوردهای پهپادی و موش��کی یمنیها عرصه را بر

اش��غالگران تنگ کرده است لذا سعودی که دیگر کشوری در
ائتالف��ش باقی نمانده با آوردن نیروه��ای آمریکایی به دنبال
فرار از این وضعیت هس��تند .اعالم خ��روج امارات از یمن در
حالی جای تامل دارد که به عنوان نش��انه شکس��ت امارات و
ایجاد ش��کاف میان س��عودی و امارات از آن یاد میش��ود و
سعودی اکنون باید به دنبال جاگیزینی به جای آن باشد.
البت��ه ام��ارات در حال تقویت القاعده به عن��وان مزدور برای
ادامه بحران در یمن است که همراهی غرب و سکوت سازمان
مل��ل که اعای مبارزه با تروریس��م را دارند ج��ای تامل دارد.
در این میان شکس��ت س��عودی در یمن و تق�لای آن برای
فرار آبرومندانه از این کش��ور قابل توجه است چنانکه روزنامه
نیویورک تایمز به نقل از شماری از دیپلماتها نوشت محمد
بن س��لمان ولیعهد س��عودی به تماس هایش با دولت دونالد
ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادامه میدهد تا به وی در جبران

عقب نش��ینی امارات از یمن کمک کند .با تمام این تفاس��یر
حمایت آمریکا از سعودی جهت کشتار در یمن ادامه طراحی
آمریکایی برای سلطه نظامی بر سعودی و منطقه است روندی
که نشان میدهد اقدام اعزام نیروی آمریکایی به عربستان نه
از روی ق��درت و توان که برگرفته از تزلزل ش��دید س��عودی
بویژه شکس��ت آن در یمن اس��ت  .در همین حال بسیاری از
ناظران سیاس��ی بر این امر تاکید دارند ک��ه آمریکا با ادعای
کمک به س��عودی در یمن در حال سرکیسه کردن سعودی
اس��ت چنانکه ترامپ بارها گفته عربستان باید هزینه امنیت
خود را بپردازد و فروش  400میلیارد دالر س�لاح به سعودی
را در ای��ن چارچوب عنوان کرده بود .بر این اس��اس میتوان
گفت که اعزام نیروی آمریکایی به عربستان نشانهای دیگر بر
تزلزل و بحرانهای ش��دید سعودی است که آنها را به گرفتن
کمک مستقیم از آمریکا وادار ساخته است.

نظامیان آمریکایی برای مشارکت مستقیم در جنایات سعودی
به عربستان اعزام میشوند

تشدید کشتار یمنیها در ذی الحجه
هوای��ی به نقاطی در صنعاء پایتخت یمن خبر داد
همکاریهای مش��ترک دفاعی در زمینه امنیت و
و آن را آغ��از «عملیاتی منحصر به فرد» نامید .در
ثبات منطقه اس��ت .دو مقام نظامی به این شبکه
گفتهان��د که قرار اس��ت  ۵۰۰نظامی آمریکایی در
بیانیه ائت�لاف آمده که «اهدافی نظامی» ش��امل
«سایتهای پدافند هوایی و انبارهای موشکهای
پایگاه هوایی شاهزاده س��لطان واقع در منطقهای
بالستیک» وابس��ته به حوثیها هدف قرار گرفت.
بیابانی در شرق ریاض ،مستقر شوند.
س��اعاتی قبل از اعالم این خبر توس��ط رسانههای
همزمان با این اقدام ساعاتی بعد از آنکه انفجارهایی
س��عودی ،س��اکنان صنعاء ،از شنیده شدن صدای
بزرگ ،پایتخت یمن را لرزاند ،ائتالف س��عودی از
ƼǉƿƟǂĶǀƣǃƿƠȄǶȆǉǿǀƪƨĲǀǉǼǹƠȆǱƠǅĸƻƠǝĹǵȀǶǝǜǶƲǵ
انفجارهایی بزرگ خبر داده بودند.
آغاز موج جدیدی از حمالت هوایی به صنعاء خبر
«ترکی المالکی» س��خنگوی ائتالف ،مدعی انهدام
داد .ائتالف سعودی از آغاز موج جدیدی از حمالت

پنج س��ایت پدافند هوایی و انبار موشک بالستیک
ش��د و گفت این حمالت ادامه روند پیشین برای
حمل��ه ب��ه ت��وان پدافندی یمن اس��ت .مچنین
اردوگاهه��ای «الصُ باحه» و «الصمع» و «الفریجه»
در غرب صنعاء نیز هدف قرار گرفته ش��ده اس��ت.
وب��گاه خبری «المش��هد الیمنی» اع�لام کرد که
ائتالف س��عودی بیش از پنج حمله هوایی ش��دید
به مقر س��ابق لشکر زرهی یکم انجام داد و صدای
انفجارها در همه جای پایتخت شنیده شد.

نکته قابل توجه آنکه شرکت الکهید مارتین آمریکا
موفق شد قرارداد فروش  1.5میلیارد دالری سامانه
دفاع موش��کی تاد به عربس��تان را برنده ش��ود .بر
اساس اعالم پنتاگون ،قرارداد جدید اصالح قرارداد
س��ابق برای تولید س��امانه دفاعی برای عربس��تان
است .قراداد جدید قیمت کلی فروش سامانه تاد به
عربستان را به  5.36میلیارد دالر افزایش میدهد.
در واکنش به جنایات سعودی ارتش یمن اعالم کرد
که با پهپاد «قاصف  »k2یک پایگاه هوایی در جنوب
غرب عربستان سعودی را هدف قرار داده است .یحیی
سریع س��خنگوی نیروهای مسلح یمن در سخنانی
تأکید کرد که عملیات هوایی اخیر این کش��ور علیه
پای��گاه «ملک خالد» در پاس��خ به ت��داوم جنایات
سعودی ،انجام شد .محمد علی الحوثی رئیس شورای
عالی انقالب یمن نیز تأکید کرد ،عربستان و امارات
مجری سیاستهای آمریکا هستند و این واشنگتن
است که در یمن گرسنگی ایجاد کرده است.
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öøþý/õù/÷ûƻǃȄǹȀƨǾǍǃƤȂĬ
ƨǭǀǉǼǭƨǅƟȃƟǼƪǆƱǀƣƧƠǵƟƼǩƟǀķȅƻǁƟ
ǸȁþüǳƤÊÊǉǃƿƬĲǄÊÊǍĸǀÊÊȊǶĲĸƤȁƿǃȃƤƮÊÊǉƿƬÊÊǉƣ ƫȒĳÊÊǎǹǈĲƤƧǀǶĲĸƤȁǳǀÊÊƨǹǃƤÊÊǎǩƬǩƣǌȉƣǆǩƣȃ
ǴƺǹǃƿǻƣǃƣǀǹƤȂǉǃȄǖƹƤƧمجم��ع عمومی عادی
خبرن��گار روزنامه سیاس��ت روز از
گ��زارش
ǀǍǃƣǆĶǄƧǜǩƤƹǃȑƤƭƿȒȊǹƳǄƧǻƣǄȂƭ
ǼƣǻƼȅƻǀĶƠǾǹƓǳƠƲǹƟǼƣǨǥȀǵǃƿƠȄǶȆǉǿǀƪ
ǳƤǉȀƧƬƨÊÊǊǽǋȃǄǩǻƣǆȊǹĸǀǑǃƿùùǌȉƣǆǩƣǴǹƤÊÊǍ
سالیانه شرکت پتروشیمی پارس
ƬǉƣĹƭƣǄȊǺǢƭ
ǳƤÊÊǉȀƧƬƨÊÊǊǽǐǵƤƽƤǽƿȄÊÊǉĸǀǑǃƿùüǌȉƣǆǩƣǴƨǭ ǀǾȉƣǄǩȀǶǺƵǅƣƿƣƿĸȃǃþüǳƤǉǃƿĸƣȀƮǊƵǄƧƫƤǹƣǀǭƣ ǈȊơǃǻƣȄǾǡȀƧƿǄǩȈƨƺǹǀȊǢǉĸƤǭƗƤǹǃƤķǽǄƨƽǋǃƣǆĶȀƧ
ƼǉƠƣȄǵǰȅƽƳǀǉمواد قرارداد
کارگزای «الف» و «ب» صورت می گیرد .مفاد
شرکت های
 ،4صورتهای مالی یاد ش��ده در باال ،وضعیت مالی مجموعه و ش��رکت
گزارش نسبت به صورتهای مالی
ǻƤƭƣǴǹƤÊÊǍǨǶƮƾǹƫȑȄǒƺǹǿǀǾǾǱǀȊǵȄƭǼȉǄƮĶǃǆƧé ǳƤǉȀƧƬƨÊÊǊǽĹƭƤȊǶǺǡƿȄÊÊǉĸǀǑǃƿöööǌȉƣǆǩƣǴƨǭ ǠȉƤǹǅƤĶǻǃƤƾǹǄÊÊĶƣȀĲǿƿȄƧĸƣȀǽȄĶȀƧǻƤƭƣǳƤǒƺƮÊÊǉƣ ǻƣȄǾǡȀƧȇƣǄǉǻƤȊǺȊƹǃȈǖƭǄǹȃǄǊǩƣǄȊǹƣǻƤȉƤǭƗǠǺƶǹ
مبنی بر واریز به موقع مبالغ حاصل از فروش های ارزی در مهلت مقرر،
پتروشیمی پارس (سهامی عام) در تاریخ  29اسفند  1397و عملکرد مالی
مقدمه
ǄǹȄǾǹǻǄȉƤƮǉƣȃǻǆǾƧǴȊƭƣǼȊǵȄǊĶǻƤƭȄƧǻƤĤȃǄĤ ƬƨÊÊǊǽĹƭƤȊǶǺǡǄȊǥĸƤȁǀǹƗǃƿĸǀǑǃƿû÷ǌÊÊȉƣǆǩƣǴƨǭ ǻƤƭƣǀȊǵȄƭǻƤĳǹƣǀǽȄÊÊǍǄĤǻƗƫƣǃƿƤǑǻƤĳǹƣǷǀǡǴȊǵƿȀƧ ƫƤȊȁǠǺƶǹȈǎǾǹǻƣȄǾǡȀƧȈǾǊƹƿȄǢǊǹĸƤǭƗȃǼȉǄǝƤǽ
رعایت نشده است.
و جریان های نقدی مجموعه و ش��رکت را برای س��ال مالی منتهی به
ǀǽƿƣƿǴȊĳǎƭƣǃĹǹȄǺǡǠǺƶǹȀǊȊȉǃ
مجموعه و ش��رکت پتروشیمی پارس (سهامی عام)
1ـ صورتهای مالی
ƬǢǾǑǃƿȈÊÊǽƣǄȉƣƬȉǄȉǀǹȃǣȄǶƧǼȉǃǅǻƤÊÊǎǽƦÊÊǊǱé ǿǀǍǷƤǺƭĸƤȂƧƬƨÊÊǊǽĸǀǑǃƿıȉǌȁƤĲǴƨǭǳƤÊÊǉȀƧ ƬǉƣǿǀÊÊǍĹǹǄƶǾǹǀȊǵȄƭǴǹƤĲǠǚǭȀƧȃȀƮÊÊǍƣǀǽƿȄƵȃ
یادداشت توضیحی 2ـ ،16مفاد بند «ج» ماده  224قانون
9ـ با توجه به
تاریخ مزبور ،از تمام جنبه های با اهمیت ،طبق استانداردهای حسابداری،
ǃƤȂǝƣȃǿǄȉǀǹƫƤȊȁǋǃƣǆĶǟƤǺƮÊÊǉƣǅƣǈĤĹǹȄǺǡǠǺƶǹصورتهای سود زیان و
ش��امل ترازنامه ها به تاریخ  29اس��فند  1397و
ƬǱǄǍȇƤǉȃǃȃǻƣǄȉǀǹǇȒƵƣǼȊǺƮÊÊǎȁǃƿȈǺȊÊÊǍȃǄƮĤ
ƿȄǉĸǀǑǃƿþøǌȉƣǆǩƣǴƨǭǳƤÊÊǉȀƧƬƨÊÊǊǽǋȃǄǩȀƧ
ƤƧȀǶƧƤǮǹĸƤȁǃƤĲǿƣǃĹÊÊǉǃǄƧĸƣǄƧǿįȉȃĹÊÊȁȃǄĶǃƤĲǈĤ
ƿȄǺǽǸȊǺǒƭǁƤƾƭƣǄȉǅƷǄǍȀƧ
ĹǽȄǽƤǭǇǃǅƤƧ
تتمه
ریال
میلیارد
1/211
مبلغ
پرداخت
خصوص
در
توسعه
پنجم
برنامه
دهد.
می
نشان
مطلوب
نحو
به
منتهی به تاریخ مزبور و یادداش��تهای
وجوه نقد برای س��ال مالی
 ǄǞǽجراین
ǃȄǎǱǄǉƣǄǉȀǽȄǺǽȈƭƤǹǀƽȃȇǀȊǵȄƭĴǃǆƧȇƤȁ
ǀǍƤƧĹǹþûǳƤǉȀƧƬƨǊǽǸȂǉǄȁ ƫǃȄǑǠȉƤǹǅƤĶƫƣǃƿƤÊÊǑǻƤĳǹƣǷǀǡȀÊÊǶǺƵǅƣǸȉǄƺƭ
þü/ö÷/÷þȀƧȈȂƮǾǹǳƤǉȇƣǄƧƬǱǄǍȈǵƤǹȇƤȁƫǃȄǑăö
سود ابرازی سالهای  1388و  1390رعایت نشده است.
 40درصد
تاکید بر مطلب خاص
است.
شده
حسابرسی
سازمان،
این
توسط
32
تا
1
توضیحی
ǇȒƵƣǅƣǻƣǄÊÊȉƣƿƤǒƮǭƣǻƣǀǹƗǄÊÊǉǄȉǀǮƭƷȄǵƬÊÊǩƤȉǃƿé
ǯƠǅƿƻǃƿƠȄǶȆǉǿǀƪƨǭǀǉƻǀǮǲǶǝǼǍȎƹ
ǅƤĶǬȉǃǆƭǻƗǼȉǄƮǺȂǹȀĲǀǍƿƤȂǾÊÊǎȊĤǴƹǿƣǃ÷ûƬǩǄĶ
ǠǺƶǹƦȉȄǒƭȃȈǉǃǄƧƿǃȄǹǿǄȉǀǹƬƢȊȁƬȊǵƤǢǩǋǃƣǆĶȃ
öøþûتکالیف مقرر در مجمع
ǻƣǄȉƣƿƤǒƮǭƣǻƣǀǹƗǄǉانجام
10ـ اقدامات هیات مدیره ش��رکت جهت
6ـ مانده مطالبات شرکت از
11/161
شرکت بازرگانی پتروشیمی به مبلغ ùûāÿ
ǅƣƬǉƣǅƤĶƬĲǄÊÊǍǧǄǙȀƧĹƮÊÊǎĶǄƧȀǵȄǵǘƽȀƧǠȉƤǹ
ƬǩǄĶǃƣǄǭ
یادداشت
شرح
به
ریال
میلیارد
ǄǞǽموارد مندرج در بندهای
رابطه با
ǀȊǵȄƭȀƧǬǩȄǹÕمورخ  31تیر  1397در
عموم��ی عادی
توضیحی 2ـ1ـ 5بابت فروش محصوالت
ǿȃǄĶǃƿǴÊÊǹƣȄǡǴǱȇǃȃǿǄÊÊȂƧ
ǅƣǳȃƣȀÊÊƨƭǃƦÊÊǊǱé
ƤǢǺƵöøþüǳƤǉǃƿǇǃƤĤȈǺȊǍȃǄƮĤƬǱǄǍ
مسئولیت هیات مدیره در قبال صورتهای مالی
ǴǢǎǹȀƧǃƤƾƧǬȉǃǆƭǿĮȃǄĤǻǀÊÊǍĹƭƤȊǶǺǡƫƤǹƣǀǭƣǄķȉƿ
÷ƬǩƤȉǐȊǒƾƭƿȄǉǳƤȉǃþøõõǤǶƨǹǸȂǉǄȁĸƣǄƧă
تاسیس��ات
مالکیتاراضی محل
اس��ناد
انتقال
گزارش و
 9 ،6 ،4ای��ن
باش��د که از این بابت مبلغ  3/711میلیارد
صادراتی در س��نوات قبل می
ǻƤǹǅƤǉȇǀǾƧ
ȀƨƭǃǳƤǉǼȊǺȁƿǅȄǽ
ǃƿǻƣǄȉƣȈƮǪǽ
ȇƤȁ
ǿƿǃȃƣǄǩ
ǃƿǼƭǃƣǆȁ÷ùúøȀǱƬǉƣǿǀȉƿǄĶǳȄǒƺǹǼƭǃƣǆȁøúøû
ǼǺȉƣǿĮȃǄĤǼȊǵȄÊÊǊĶȃǼȉǆǾƧǀȉǀƵǻǅƤƾǹƯƣǀƹƣþþö
ش��ده طبق اس��تانداردهای
2ـ مس��ئولیت تهی��ه صورته��ای مالی یاد
ǇǄƧƤǊƹȃĹǽȄǽƤǭǇǃǅƤƧǻƣȄǾǡȀƧȈǉǄƧƤǊƹǻƤǹǅƤÊÊǉăø
 öøþúمنجر به نتیجه قطعی
پردیس جم
واحد مسکونی شهرک
سایت و
منظور شده است.
توضیحی 1ـ )16در حس��ابها
ریال ذخیره (یادداش��ت
ǻƣǄȉƣȈƮǢǾǑƬȉǄȉǀǹ
ȃ 147
ǼȊǵȄǊĶȃǻƤƭȄƧǻƤĤȃǄĤǻƤƭƣǴǹƤǍ
ǻƤƭƣǳƤǒƺƮǉƣǀƹƣȃ
DCSǸƮǊȊǉĹǽƤǉǃǅȃǃȀƧǻƤƭƣǳƤǒƺƮǉƣǀƹƣȃĸǅƤǉ
مسئولیت شامل طراحی،
این
شرکت
مدیره
حس��ابداری ،با هیات
استǳǀƨǵƣĹ.
ǶǡǇǃǅƤƧ
ǻƣȄǾǡ
ȀƧȈÊÊǉǄƧƤǊƹǻƤǹǅƤÊÊǉȃƬĲǄÊÊǍ
ȃȇǀǹƗǄÊÊǉǿǆȉƤƵǿǃȃƿǼȊǵȃƣǃƿǼȉǃȄǶƧǈȉǀǾƭƬǩƤȉǃƿé ȈǹǄǹȄǾǹǻǄȉƤƮÊÊǉƣȃǻǆǾƧǴȊƭƣȇƤȁǀƹƣȃǃƿǼƭǃƣǆȁöõýø
نگردیده است.
 ĹǶƽƣƿǋȃǄÊÊǩǀƹƣȃĸǅƣǀǽƣǿƣǃǻƤÊÊƭƣǳƤǒȊƮÊÊǉƣǀƹƣȃدر س��ال  1394و قطع همکاری با آن
مضاف��ا با توج��ه به اتمام قرارداد
اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به
ǀȉƿǄĶƥƤƾƮǽƣ
öøþûǳƤǉƬǪǽ
وصول ǀǍƤƧ
هنگام تصمیم گیری
ƬǢǾǑǄǺƮǊǹƿȄƨȂƧس��هام را
11ـ نظر مجمع عمومی عادی صاحبان
مطالبات در جریان بوده که اولین
شرکت اقدامات حقوقی جهت
ĸƤȁǸƮÊÊǊȊǉƿȄƨȂƧǇǃƤĤĹǺȊÊÊǍȃǄƮĤĹǽƤĶǃǅƤƧǿǃƣƿƣǃƿ
اهمیت ناش��ی از تقلب یا
صورتها ،عاری از تحریف با
گون��ه ای که این
ĸƤȁȀǹƤǽǅȃǃǻƣȄÊÊǾǡȀƧ
ǻƣǄȉƣȃƿƤǒƮǭƣȇƤÊÊȊǽƿȀÊÊǹƤǽǅȃǃăù
ǿǃȃƿǼȊǺȁƿǆǽƤĤǅƣȀƨƭǄǹǼȊǹȃƿȇƣǄƧǼȉǃȄǶƧǈȉǀǾƭǂƽƣé
ǀǍƤƧȈǹǼƭ÷þöú÷öþƬǱǄǍǼȉƣǋȃǄǩǴǱǟȄǺƶǹ
 1398/3/27تشکیل می گردد و حصول نتیجه
جلس��ه داوری در تاریخ
نس��بت به تقسیم سود س��هام ،به آثار مالی مطالب مندرج در بند  4این
ǻƤǹǅƤǉĸƤȂĳÊÊǊȉǃȀĬǃƤĥĳȉƬȉǄȉǀǹǃƣǄǮƮÊÊǉƣĹƮȉǄȉǀǹ
اشتباه باشد.
ǀǍƥƤƾƮǽƣĸǃƤƵĹǵƤǹǳƤǉǃƿƬĲǄǍǃƤǎƮǽȑƣǄȊƲĲ
گزارش جلب می نماید.
منوط به رای داوری می باشد .اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند
مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی
ǃƿȀȉȄǶǊǡĸƿƤǒƮǭƣǿįȉȃȀǮǚǾǹǃƿǇǃƤĤĹǺȊǍȃǄƮĤƬĲǄǍ
مندرج در یادداش��ت توضیحی 1ـ 30صورتهای مالی ،به
¯12 ZaÊ¼ÌÁfadـ معامالت
مشروط نگردیده است.
  ¹ZÊ»ZÆ
صورتهای مالی یاد شده
3ـ مس��ئولیت این سازمان ،اظهارنظر نسبت به
ȀȉȄǶǊǡĹǺȊǍȃǄƮĤƬĲǄǍǷƤǽȀƧȃǈȊǉƤƭöøüüǿƤǹǀǾǪÊÊǉƣ
 Ä»Z¿Yeعنوان کلیه معامالت مشمول ماده  129اصالحیه قانون تجارت که طی
گزارش در مورد سایر اطالعات
اس��تانداردهای حسابرسی است.
براس��اس حسابرس��ی انجام شده طبق
ƻǃȄǹǿƿƤÊÊǢǵƣǫȄǩȀÊÊǊǶƵǃƿƦȉȄǒƭƤƧȃǿǀȊÊÊǉǃƬƨƱȀƧ
مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطالع این
س��ال مالی
7ـ مس��ئولیت «س��ایر اطالعات» با هیات مدیره ش��رکت است« .سایر
ƬǩƤȉǄȊȊǦƭǇǃƤĤĹǺȊǍȃǄƮĤȀƧکند این سازمان الزامات آیین رفتار حرفه
üþ/õ÷/öüاستانداردهای مزبور ایجاب می
{ ÃZ»|À¨YxËZe
سازمان رسیده ،مورد بررسی قرار گرفته است.
اطالعات» شامل اطالعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.
ǅƣĹĳȉǇǃƤĤĹǺȊÊÊǍȃǄƮĤƬĲǄÊÊǍǋǃƣǆĶǼȉƣǇƤÊÊǉƣǄƧریزی و اجرا کند که از
ای را رعایت و حسابرس��ی را به گونه ای برنامه

اصالحیه قانون تجارت،
مدیره موضوع م��اده 232
13ـ گ��زارش هیات
اظهارنظر
صورتهای مالی ،دربرگیرنده
اظهارنظر این س��ازمان نسبت به
ǻƤƭȄƧǻƤĤȃǄĤ
ǻƤƭƣĸƤȁǿǀǾǾĲǀȊǵȄƭ
ƬȊǪȊĲƤƧ
ȃǼȉǄƮĶǃǆƧ
اطمینان معقول کسب
صورتهای مالی،
ǼȉǄƭاهمیت در
تحریف با
نبود
   
   
]| ¹ZÆ½Z^uZ©Â¬uÁÉZÅÊÅ
   
   
شود.
{ZÅÊËYY
» µZË½ÂÌ¸Ìمنظور تقدیم به مجمع
 درباره فعالیت و وضع عمومی ش��رکت ،که ب��ه
اطمینان
نیست و نس��بت به آن هیچ نوع
نسبت به «س��ایر اطالعات»
ǿįȉȃȀƧǸȉǄƺƭǘȉƣǄǍǃƿƬÊÊǉƣǻƤȂƵȃǻƣǄȉƣǃƿǼȊǵȄÊÊǊĶ
مبانی اظهارنظر مشروط
» µZË½ÂÌ¸Ì
» µZË½ÂÌ¸Ì
» µZË½ÂÌ¸Ì

عادی صاحبان س��هام تنظیم گردیده ،مورد بررس��ی این این
عموم��ی
{  ÉZmÉZÅÊËYYاظهارنظر نمی شود.
ƬȉȄǵȃƣĹǽƣǄȉƣĹǺȊǍȃǄƮĤĸƤȁƬĲǄǍĸƣǄƧǏƤƽǘȉƣǄǍ
]| ÉZmÉZÅÊÅ


درخواس��تی از اشخاص به شرح
4ـ نتایج حاصل از پاس��خ تاییدیه های
ǻƤĶǀǾǾĲǧǄǒǹĸƤȁĸǀǾǹǅƤȊǽȀȊǶĲǼȊǹƤƭǇǃƤĤĹǺȊǍȃǄƮĤ
رس��یدگیهای انجام شده،
س��ازمان قرار گرفته
سازمان مطالعه
صورتهای
نظر  
 
اس��ت .با توجه به  
 ÉZneÌ£ÁÉZneÉZÅÊÀfyY{a
 مالی ،مس��ئولیت این 
در ارتباط با حسابرس��ی  
» |¬¿É{ÂmÂ
زیر می باشد:
ĸƤȂƮÊÊǉƤȊǉƤƧƤƮÊÊǉƣǃǸȁǋǅǃƣǿǄȊƶǽǅǃƿƿȄƵȄǹĹÊÊǶƽƣƿ
 ÊfyY{a¹ZÆ{Âبه موارد با اهمیتی که حاکی
این سازمان
اهمیت آن با
شناس��ایی مغایرت های ب��ا
در  
مندرج
مغایرت اطالعات 
از 
  
منظور 
«س��ایر اطالعات» به 
»c|»ÃZeÂ¯ÉZÅÉY~³ÄËZ
ǼȉƣǃƿƣǃĸǀǾǺǍǅǃƣĸƤȁǷƤĶȃǀÊÊǍƤƧĹǹĹƮǹȃƤǮǹƿƤǒƮǭƣ
باشد،
 
 Ê·Z»cÔÌÆe
   
   
{ ÉZneÌ£ÁÉZneÉZÅÊÀf§ZË
مذکور با اس��ناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره
گزارش
ƬǉƣȀƮǍƣƿǄƧƤƮǉƣǃ
   
   
} ËZy
ریال
میلیارد 
مبالغ به 
   
» ÓZ¯Á{YÂ»É{ÂmÂ
جلب نشده است.
ƣǃĹȉƤȁǅƣǀǽƣǸǎĬöùõùǬǩƣǃƿǇǃƤĤĹǺȊÊÊǍȃǄƮĤƬĲǄǍ
  





ZÅd§ZË{Ìa









ZÆfyY{aÌa
گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و
مغایرت (نامساعد)
مانده طبق صورتهای مالی مانده طبق تاییدیه
یادداشت
شرح
ǴȉȄƺƭȃǀȊǵȄƭĸǃƣǀȉƤĤǃƿǀǹƣǄÊÊǉǴǹƤÊÊǍȀĲȀƮǩǄĶǄǞǽǃƿ
   
   
 ÉZmÉZÅÊÅ|]¼m
   
   
 ÉZmÉZÅÊËYY{¼m
حسابرس
مقرراتی




{ ÉZmÌ£ÉZÅÊËYY
ƬǉƣĹƵǃƤƽȃĹǶƽƣƿĸƤȁǃƣǅƤƧǃƿǻƿȄƧȃǄǎȊĤȃǳȄǒƺǹ
بهادار ،به
توسط سازمان بورس اوراق
]| ÉZmÌ£ÉZÅÊÅمقررات وضع ش��ده
14ـ ضوابط و
(044ر)2
760ر4
804ر6
5-1ƬÊÊǉƣǻƗǳƤƨǽƿȀƧǇǃƤĤĹǺȊÊÊǍȃǄƮĤȀĲǼȉƿƤȊǾƧĸƤȁǋǅǃƣ
شرکت کارگزاری ب



  
  
{ c|»|À¸]ÉZÅÊÀf§ZË
شرح زیر رعایت نشده است:
(628ر)3
681ر2
209ر6
5-1
جم
شرکت پتروشیمی
  
  
} ½Z¿Z¯d»|y½ZËZaÉZËY»ÃÌy
   
   
» c|»|À¸]ÉZÅÉY~³ÄËZ
®ƬȉƤǡǃĹǽƤÊÊǊǽƣĸƤȁȀȉƤǹǄÊÊǉƬǹƣǄĲǜǪƹĸǃƣǀǹǻȄÊÊǽƤǭ
العمل اجرایی افش��ای درصد
 ÉZmÌ£ÉZÅÊÅ|]¼mبند  5ماده  13دس��تور
ـ مف��اد ماده  10و
762ر6
466ر6
12-1ȃƬĲǃƤÊÊǎǹƬǊȉǅǘÊÊȊƺǹȃƬǹȒÊÊǉĹǾǺȉƣƫƤÊÊǹƣǆǵƣ
شرکت مجتمع پارس جنوبی
  
  
( )296

  
{ {ÂÆ»Z¿ÉZÆÌWYY
صورتجلسه
سازمان ،در خصوص ارایه
 اطالعات شرکتهای ثبت شده نزد


   
   
{ {ÂÆ»d]ZiÉZÆÌWY
ƣǃĹǑƤƽĸƤȁƬȉǃȄǹƤǹƬǉƣĸǃȃƗȄǽȃƬȊǭȒƽĹǺȊƭǃƤĲ
ظرف مدت
شرکتها حداکثر
 مجمع عمومی عادی س��الیانه به اداره ثبت


 
 
 ZÆÌËYY{ËZ
ȃǻƤĤȃǄĤǻƤƭƣǳƤǒƺƮǉƣǻƗȃƬǉƣǻƗǼȊǹƤƭĸƤƮǉƣǃǃƿǸȁ
عمومی
 10روز
حسابرس��ی و یا
اطالعات
صورتجلسه  
افش��ار ثبت  
و 
پس از تاریخ تش��کیل مجمع 
 ZÅÊÅ|]¼m
کس��ب ش��ده در فرآیند    
  
صورتهای مالی یا با 
 ÉZmÌ£ZÅÊËYY{¼m
کارگزای «ب» بابت مطالبات
شایان ذکر است مغایرت مربوط به شرکت
ȃƥȄǶǚǹƬȊǪȊĲƤƧǄǹȄǾǹǻǄȉƤƮǉƣǀȊǵȄƭȃĹǾǥǅƤĶǅƣǻƤƭȄƧ
ابالغ ثبت
مزبور در
سازمان به این نتیجه
تحریف های با اهمیت اس��ت .در صورتی که این
ظرف یک هفته پس از 
مرجع ثبت ش��رکتها حداکثر 
¹ZÆ½Z^uZ©Â¬u

ĹȉƣǆǩƣǋǅǃƣƤƧĹƵǃƤƽȃĹÊÊǶƽƣƿĸƤȁǃƣǅƤƧǃƿǻƗȀÊÊǕǄǡف��روش رفته ومغایرت
س��نوات قبل و مبالغ وصول نش��ده محصوالت
   
تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی    .
» ÄËZ

برس��د که تحریف با 

و
وجود دارد ،باید این
اهمیت در «س��ایر اطالعات»
ش��رکتǀǍƤƧ
ĹǹǻƤǢǪǽĸǁĸƣǄƧ
گازرس��انی سال
مجتمع پارس جنوبی بابت عوارض
ĸǄƲĲƣǀƹمربوط به
توسط 
 مبارزه با پولشویی 
اجرای ماده  33دس��تور العمل 
 Ê¿Â¿Z«ÄfyÁ|¿Y

موضوع را گزارش کند .

اجرایی
15ـ در
ǅƣĹǍƤǽƫƤǢƨƭȃǃƤĲȃƦÊÊǊĲĸƤǖǩƫȒĳÊÊǎǹǸǥǃĹǶǡ
مراتب ف��وق تعیین میزان
 1387لغای��ت  1397می باش��د .ب��ا توجه به
العمل  
نامه ها و دس��تور 
آیین 
 
 ÄfZ^¿Y{Â



حسابرس��ان ،رعایت مف��اد قانون مزبور و
شرکت
الزامات قانونی و مقرراتی
گزارش در مورد
ǃƿǿǀǹƗƿȄÊÊƵȃȀƧĸƤȁƬȉƿȃǀƺǹȃƤÊÊȁǸȉǄƺƭǋǄƮÊÊǊĶ
صورتهای
مغایرته��ای مذکور بر
تعدی�لات احتمالی که در صورت رفع
   
   
 ¹ZÆ½Z^uZ©Â¬u¼m



لیس��تهای ابالغی مرجع ذیربط
مرتبط ،در چارچوب چک
ه��ای اجرایی
مورد سایر
(سهامی عام) گزارش در
پتروشیمی پارس
ǀǾǺÊÊǍǅǃƣǃƤȊÊÊǊƧƫƤǹƣǀǭƣƤƧƫȑȄǒƺǹƫƣǃƿƤǑǿǅȄÊÊƹ
باشد.
نمی
مقدور
سازمان
مالی ضرورت می یابد ،برای این
   
   
 ½Z^uZ©Â¬uÁZÅÊÅ|]¼m
   
   
 ZÅÊËYY{¼m
öøþüǳƤÊÊǉǃƿƬĲǄÊÊǍĹǢǭƣȃƫƣǀȊǵȄƭǟȄÊÊǺƶǹǻƤǾĲǃƤĲ
و اس��تانداردهای حسابرسی ،توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته
وظایف بازرس قانونی
اظهارنظر مشروط
ȀǹƤǽǄƧȀƧƬƨÊÊǊǽǃƣǀǮǹǼȉƣȃǿƿȄƧǼƭøúøûõõõǻƣǆȊǹȀÊÊƧ
است.
8ـ فروش های صادراتی شرکت از طریق قراردادهای بازاریابی منعقده با
احتمالی م��ورد مندرج در بند
5ـ ب��ه نظر این س��ازمان ،به اس��تثناء آثار

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

öøþûǳƤǉȈǽƤǹǅƤǉȈǵƤǢƭȈǶǹǿǆȉƤƵ
ǼȊǺƮǎȁǃƿȈĤƤȊĤǳƤǉǼȊǹǃƤȂĬȇƣǄƧǼȉǃȄǶƧǈȉǀǾƭǂƽƣé
öøþûǳƤǉȈǺȊǍȃǄƮĤƬǢǾǑȈǵƤǢƭǿǆȉƤƵǿǃȃƿ
ǀƹƣȃȈǶǹǌȉƤǺȁǼȊǺȁƿǅȄǽǅƣǼȊǺȊÊÊǉǈȉǀǾƭƬǩƤȉǃƿé
به انضمام صورتهای مالی مجموعه و شرکت اصلی
öøþûǳƤǉǆƨǉȈƭƤǹǀƽȃȈƮǢǾǑȇƤȁ
 ȇƤȁǿƿǃȃƗǄǩǿȃǄĶǃƿǴǹƣȄǡǴǱȇǃȃǿǄȂƧبه  29اسفند 1397
سال مالی منتهی
ǳȃƣȀƨƭǃƦǊǱé
ȃöøþúȈǵƤǹǳƤǉǋȃǄǩǐƽƤǍǃȄǽǅƣø÷ȀƨƭǃƦǊǱȈƮǪǽ
ǿƿǃȃƗǄǩǿȃǄĶǃƿǋȃǄǩǿƿǅƤƧǐƽƤǍǃȄǽǅƣǳȃƣȀƨƭǃƦǊǱ
ǻƣǄȉƣǄƭǄƧƬǱǄǍúõõȇǀǾƧȀƨƭǃǃƿȈƮǪǽȇƤȁ
ǀȊǵȄƭ
ǻƼǺȅƓȃƟǀƣǻǀȅƼǵƧƖȆǽǼǵƠǹǀƣ
ƬƨǊǽȈǢǭƣȃǀȊǵȄƭȀǶǑƤǩǻƿȄǺǽǸǱƬȂƵȇǆȉǃȀǹƤǽǄƧăù
ȇƤƮǉƣǃǃƿȇǃȃǿǄȂƧƸǚǉƖƤǮƭǃƣȃǃƤǱǻƤǹǀǽƣǃǌȉƣǆǩƣăö
ȈǺǉƣƬȊǩǄǝȀƧ
ĸƿƤǒƮǭƣȀǩǄǑǌȉƣǆǩƣǃȄǞǾǹȀƧƿȄƵȄǹǠƧƤǾǹǅƣȀǾȊȂƧǿƿƤǪƮǉƣ
ǻƤǾǱǃƤǱȈǺǶǡǐǒƾƭȃǌǽƣƿƸǚǉǌȉƣǆǩƣăú
÷ȀƧȀƵȄƭƤƧƬǱǄǍȇǃȃƗƿȄǉǌȉƣǆǩƣƬȂƵȇǆȉǃȀǹƤǽǄƧă
ǼȊƧȇƤȁƿǃƣǀǽƤƮǉƣȃȈƮȉǄȉǀǹǼȉȄǽȇƤȁǸƮǊȊǉǃƣǄǮƮǉƣăû
öøþýǳƤǉǀǍǃȀƧȃǃǀǽȃǃ
ȃȇǃȃǿǄȂƧǃƿƬǱǄÊÊǍǿƤķȉƤƵǀǽȃǃǷȃƣǀƭƖƤǮƭǃƣȃȈǶǶǺǵƣ
ȀǹƤǽǄƧǬǮƺƭȃǀȊǵȄƭǻƣǆȊǹǌȉƣǆǩƣƬȂƵȇǆȉǃȀÊÊǹƤǽǄƧăø
ȈǽƤǹǅƤǉȈǵƤǢƭ
¯ ¹ZÊ»ZÆ ZaÊ¼ÌÁfad
 ½ZËÁ{ÂcÂ
] ÃZ»|À¨YÄ]ÊÆfÀ»Ê·Z»µZÉY




{ ÊeZÌ¸¼ÉZÅ|»M
] ÊeZÌ¸¼ÉZÅ|»M{Ã|¹Z¼eÉZÆ
 ·Zy{Â
 Ê»Â¼ÁÉY{Y,Á§ÉZÅÄÀËÅ
 ÊeZÌ¸¼¹Ô«YËZ

 ÊeZÌ¸¼{Â
 ÊeZÌ¸¼Ì£ÉZÅÄÀËÅÁZÅ|»M{ËZ

 cZÌ·Z»Y¶^«¹ÁY|eµZu{cZÌ¸¼{Â
 ·Zy{Â
 ºÆÅÄËZa{Â
 ÊeZÌ¸¼{Â
 ÊeZÌ¸¼Ì£{Â
 µZË¨ºÆÅÄËZa{Â
 ·Zy{Â
 µZÉY|f]Y{ÄfZ^¿Y{Â
 [Â»¹ZÆ{Â

 Ìze¶]Z«{Â
 ÃË|»cZÌÅY{Za
 µZ½ZËZaÄfZ^¿Y{Â

 
» µZË½ÂÌ¸Ì

   

   

   


   

   
   

   


   
   

   

   



  

  

  

 ÄfZ^¿Y{Â[Zu{³
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» µZË½ÂÌ¸Ì
   
   
   
   
  
 
   
   
   
   
   

  
  
  
   
   
   
  
   
  
   

