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ک�ره جنوبی: یک��ی از نماین��دگان پارلمان کره 
جنوبی که به اتهام دریافت رش��وه تحت تفحص قرار 
گرفته بود، با انتش��ار نامه ای که در آن به دریافت پول 
اعتراف کرده بود، خودکش��ی کرد. »روح هو-چان« به 
مدت سه دوره نماینده پارلمان کره جنوبی بود که به 
جرم دریافت ۶۰ هزار دالر رش��وه از یک وبالگ نویس 
قدرتمند سیاس��ی که ب��ه چند چهره مهم سیاس��ی 

متصل است، تحت تفحص قرار گرفته بود.

ام�ارات: وزیر مشاور در امور خارجه دولت امارات 
عربی متحده تهدید کرد که عملیات جنگی در الحدیده 
یم��ن از س��رگرفته خواهد ش��د. »ان��ور قرقاش« طی 
اظهاراتی تهدید کرد، در صورتی که تالش های »مارتین 
گریفیتس« فرستاده ویژه س��ازمان ملل در امور یمن 
در جهت متقاعد کردن انصاراهلل از الحدیده، شکس��ت 

بخورد، عملیات نظامی در این شهر آغاز می شود.

پاکس�تان: افراد ناش��ناس در منطقه »دالبدین« 
دفتر مرکزی حزب عوامی بلوچس��تان پاکس��تان را با 
نارنجک هدف ق��رار دادند که بر اثر آن 2۰ نفر زخمی 
شدند. در زمان این حمله تروریستی »امان اهلل نوتیزئی« 
نماینده ح��زب عوامی در دفتر مرک��زی این حزب در 
منطقه دالبدین بلوچستان حضور داشت. افراد ناشناس 
با استفاده از موتورسیکلت به دفتر مرکزی حزب عوامی 

نزدیک و با پرتاب نارنجک از محل گریختند.

مصر: داع��ش در اطالعیه ای اعالم کرد که فرمانده 
این گروه موسوم به »ابوجعفر المقدسی« در شبه  جزیره 
س��ینا مصر کشته شد. داعش در چارچوب اطالعیه های 
موس��وم به »قوافل الشهدا« )کاروان شهدا( که در کانال  
تلگرامی خود منتشر می کند، با اعالم خبر مرگ این فرد، 

اشاره ای به جزئیات کشته شدن وی و زمان آن نکرد. 

ذرهبین

ترامپمدعیجاسوسیافبیآی
رئیس جمهور آمریکا گفت که مدارک منتش��ره از س��وی اف بی آی نش��ان 
می ده��د که کارزار انتخاباتی او در جری��ان رقابت های انتخاباتی 2۰۱۶ به طور 

غیرقانونی مورد جاسوسی قرار گرفته است.
دونالد ترامپ اظهار داشت که مدارک منتشره توسط »اف بی آی« که به روابط 
میان یک مشاور سابق با روسیه می پردازد، نشان می دهد که کارزار انتخاباتی وی در 
جریان انتخابات ریاست جمهوری 2۰۱۶ آمریکا به طور غیرقانونی مورد جاسوسی قرار 
گرفته است؛ با این حال وی هیچگونه مدرک و ادله ای در تأیید این ادعای خود ارائه نکرد.

 ترامپ در سلس��له ای از پیامه��ای توئیتری خود بدون ذک��ر جزئیات الزم »پلیس 
فدرال آمریکا« )اف بی آی( و وزارت دادگس��تری این کش��ور را به فریفتن و گمراه سازی 

دادگاه ها در روند تحقیقات پیرامون مداخله ادعایی روسیه در انتخابات متهم کرد.
ترامپ طرح مداخله روسیه را اقدامی علیه خود می داند. 

چالش
وخامتحالنوازشریف

حزب نواز ش��ریف نخست وزیر س��ابق و در حال حاضر محبوس پاکستان از 
وخیم شدن وضعیت سالمت وی خبر داده و از مقام های این کشور خواسته هر 

چه سریع تر او را به بیمارستان منتقل کنند. 
پرویز راش��د، سخنگوی حزب مسلم لیگ شاخه نواز، در حالی این مساله را 
اعالم کرده که قرار است پزشکان اقدام به معاینه نواز شریف کنند که سابقه ابتال 
به بیماری قلبی را دارد. در سال 2۰۱۶ نواز شریف یک عمل جراحی قلب باز در شهر 

لندن انجام داد. او از ۱۳ ژوئیه در زندانی در شهر راولپندی پاکستان به سر می برد.
 او در این تاریخ از لندن به پاکس��تان باز گش��ت و به منظور طی مجازات ۱۰ سال 
حبس خود به اتهام فس��اد به زندان منتقل ش��د. حزب وی به دنبال هیچگونه امتیازی 

برای شریف نیست بلکه تنها می خواهد او از حقش برای درمان استفاده کند.
پاکستان این روزها خود را برای انتخابات پارلمانی آماده می کند. 

شبه قاره 
بنسلمانبهزودیپدرشراخلعمیکند

 منابع خبری به نقل از یک معارض سعودی فاش کردند که "محمد بن سلمان" 
ولیعهد کنونی سعودی به زود پدرش را از سلطنت خلع خواهد کرد. 

این منابع به نقل از "سلطان العبدلی الغامدی" از معارضان سعودی نوشتند: 
بن سلمان قصد دارد همان بالیی که بر سر "محمد بن نایف" ولیعهد سابق و پسر 

عمویش آورد، سر پدرش بیاورد. 
این منبع با بیان اینکه ولیعهد در حال آماده کردن فضای داخلی خاندان حاکم 
برای عملی کردن نیت خود در زمان مناسب است، می گوید: ملک سلمان در حال حاضر 
در برابر تمام اقدامات پس��رش در س��یطره بر کاخ پادشاهی و تغییر محافظان قدیمی و 
تعیین محافظان جدید طرفدار خود ناتوان ش��ده است. این معارض سعودی خاطرنشان 
کرد: بن س��لمان منتظر نخواه��د ماند تا پدرش کناره گیری کن��د و وی را در زمانی که 

مناسب بداند مجبور به کناره گیری خواهد کرد.

بحران

کاله  سفید ها سخن می گویند 
فرامرز اصغری

سوریه به عنوان یکی از کانون های اصلی تحوالت منطقه 
در حالی همچنان بر اصل مبارزه با تروریس��م اس��توار است 
که یک نکته در آن مش��اهده می ش��ود و آن برجس��ته شدن 
دوباره نام کاله  سفیدها اس��ت. براساس گزارش های منتشره 
روزنام��ه بیلد آلمان اعالم کرد که رژیم صهیونیس��تی صدها 
نف��ر از نیروهای کاله س��فید و خانواده هایش��ان را از جنوب 
غربی س��وریه به سمت اردن حرکت داد. تل آویو ادعا کرد که 

این اقدام در راس��تای تالش های بشردوستانه و به درخواست 
آمریکا و کشورهای اروپایی صورت گرفته است.

در این میان از مجموع 8۰۰ کاله س��فید و خانواده هایشان 
که از مرز س��وریه به اردن منتقل شدند، حدود 5۰ نفر به آلمان 
منتقل می ش��وند. از س��وئ دیگر »جرمی هانت« وزیر خارجه 
انگلیس با انتش��ار پیامی در شبکه اجتماعی توئیتر به این اقدام 
واکنش نش��ان داد: »خبر فوق العاده این است که ما - بریتانیا و 
دوستان - امنیت تخلیه کاله سفیدها و خانواده هایشان را تامین 
کردیم. از اسرائیل و اردن به دلیل اقدام سریع درپی درخواستمان 
سپاس��گزاریم. نیروهای کاله سفید از همه شجاع تر هستند و در 

شرایط نا امیدی چنین اقدامی بارقه ای از امید است.«
مجم��وع ای��ن موض��ع گیری ها ای��ن تص��ور را در ذهن 
ایجاد می کند که کاله س��فیدها دارای ماهیتی بشر دوستانه 

داشته اند و خروج آنها از سوریه گامی در جهت بشریت است. 
اما بررس��ی ریش��ه ای رفتارهای این گروه  نش��ان می دهد که 
کاله س��فید ها ن��ه تنها اقدام��ی در جهت کمک ب��ه مردم و 
مبارزه با تروریسم صورت نداده اند بلکه از یک سو منبع تامین 
تس��لیحات و نیازهای گروه های تروریستی بوده اند و از سوی 
دیگر دائما در حال پرونده س��ازی شیمیایی علیه نظام سوریه 

بوده اند که به درخواست غرب صورت می گرفت.
 ب��ر این اس��اس گروه کاله آبی ها را نمی توان گروهی بش��ر 
دوست دانست که مقابله آنها با ارتش و نظام سوریه ای که در حال 
مبارزه با تروریسم بوده خود گواهی بر این حقیقت است. بر این 
اساس اقدام به خروج این افراد برگرفته از اهداف دیگری است که 
ریشه آن را در تحوالت اخیر سوریه می توان مشاهده کرد. ارتش 
سوریه توانسته بر درعا و قنیطره به عنوان مراکز استراتژیک مسلط 

شده و خود را به مرزهای اراضی اشغالی برسانند. 
در این ش��رایط حامیان تروریس��ت ها که با شکستی دیگر 
مواجه ش��ده اند از یک سو برآنند تا با خارج سازی کاله سفید ها 
مانع از برمال شدن نقش مخرب آنها در سوریه شوند و از سوی 
دیگر رژیم صهیونیس��تی بر آن خواهد بود ت��ا از این نیروها به 
عنوان عاملی علیه س��وریه در مناطق دیگر بهره گیرد چنانکه 
منابع خبری اعالم کرده اند افرادی همچون معاذ نصار، فرمانده 
تیپ فرس��ان الج��والن، احمد النح��س، فرمان��ده گردان های 
سیف الشام، عالء الحلقی، فرمانده ارتش ابابیل و ابو راتب نصار، 
فرمانده تیپ فرسان الجوالن صبح یکشنبه به سمت ارتش رژیم 
صهیونیس��تی فرار کردند. در اصل صهیونیس��ت ها در لوای نام 
کاله سفید ها اقدام به خارج سازی تروریست ها کرده اند تا شاید 
بتوانند آنها را برای اقدام جدید علیه سوریه سازماندهی کنند. 

یادداشت

ویژه گروه فرادید  وزیر ام��ور خارج��ه و رئیس گ�زارش 
س��تادکل نیروهای مس��لح روس��یه در سفری از 
پیش اعالم نشده به فلس��طین اشغالی سفر کرده 
و دیروز با نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی دیدار 
کردند در حالی که بس��یاری این س��فر را برگرفته 
از هشدارهای مس��کو به تل آویو درباره پیامدهای 

ادامه تجاوز به سوریه می دانند. 
رژیم صهیونیس��تی که در معادالت سوریه با 
شکست مواجه شده از یک سو با تحرکات نظامی و 
از سوی دیگر با دیپلماسی گسترده بویژه در قبال 
روس��یه به دنبال فرار از این شکست است. بخشی 
از این رفتار نیز جوس��ازی مبنی ب��ر هماهنگی با 
روس��یه برای خروج ای��ران و حزب اهلل از س��وریه 
عنوان شده است. این در شرایطی است که از یک 
طرف س��وریه و البته روس ها بارها تاکید کرده اند 
طرحی برای خروج ایران از س��وریه وجود ندارد و 
از طرف دیگر روس ها تجاوزات ارتش صهیونیستی 

به س��وریه را غیرس��ازنده عنوان ک��رده  و حتی از 
آمادگی برای ارسال س��امانه موشکی اس۳۰۰ به 

سوریه سخن گفته اند. 
در این می��ان »س��رگئی الوروف« وزیر امور 
خارجه روسیه دیروز در سفری از پیش اعالم نشده 
مسکو را به مقصد فلسطین اشغالی ترک کرد. این 
س��فر در حال��ی صورت گرفت ک��ه روز قبل از آن 
ارتش صهیونیستی سوریه را هدف جنگنده هایش 
ق��رار داده بود. تجاوزی که تکرار آن صبر روس��یه 
را به سر برده و رس��ما در باب پیامدهای استمرار 
ای��ن روند به ای��ن رژیم هش��دار داده بود. »والری 
گراس��یموف« رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح 
روسیه نیز در این سفر الوروف را همراهی می کند. 

حضوری که تحلیل هشداری بودن سفر الوروف به 
اراضی اشغالی را بیش از پیش تقویت می کند. 

وزارت خارج��ه روس��یه تأکید ک��رد که این 
س��فر به منظور گفت وگو درباره اوضاع منطقه ای و 
روابط دوجانبه صورت می گیرد. خبرگزاری فرانسه 
نیز گزارش کرد که س��فر الوروف و گراس��یموف 
به فلس��طین اش��غالی به منظ��ور گفت وگو درباره 

تحوالت سوریه انجام گرفته است. 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت همزم��ان با تن��گ تر 
ش��دن حلقه محاصره بر تروریس��ت ها، شماری از 
فرماندهان گروه های تروریس��تی در جنوب سوریه 
با چراغ سبز رژیم صهیونیستی ، وارد سرزمین های 
 )RNN( اشغالی فلسطین شدند. شبکه اخبار الرقة

در صفحه خود در فیس بوک نوش��ت... معاذ نصار، 
فرمان��ده تیپ فرس��ان الجوالن، احم��د النحس، 
فرمان��ده گردان های سیف الش��ام، ع��الء الحلقی، 
فرمان��ده ارتش ابابی��ل و ابو راتب نص��ار، فرمانده 
تیپ فرسان الجوالن صبح یکشنبه به سمت ارتش 
رژیم صهیونیستی فرار کردند. در این میان وزرای 
خارجه و کش��ور آلمان اعالم کردند که این کشور، 
عده ای از کاله س��فیدها و خانواده ه��ای آنان را در 

خاک خود می پذیرد.
همزمان با انتشار خبری مبنی بر خروج 8۰۰ 
عضو گروه موس��وم به »کاله س��فیدها« از سوریه، 
ش��بکه المیادین اعالم کرد ک��ه عناصر اطالعاتی 
چند کشور در پوشش کاله سفیدها از سوریه خارج 

شده اند.
 در این میان منابع خبری اعالم کردند دامنه 
درگیری ارتش س��وریه با عناصر وابسته به داعش 
در غرب اس��تان درعا گس��ترش یافته است، ولی 
همزمان عملیات انتقال تروریس��ت ها از جنوب به 
ش��مال سوریه ادامه دارد. با شدت گرفتن عملیات 
نظامی ارتش سوریه علیه گروه تروریستی »جیش 
خالد بن ولید« - بیعت کرده با داعش - در منطقه 
»وادی الیرم��وک« در اس��تان درع��ا، در جن��وب 
س��وریه، همزمان با عملیات انتقال افراد مس��لح و 
کس��انی که »مصالحه« با دمش��ق را نپذیرفتند، از 
ریف های درعا و قنیطره به سمت شمال این کشور 
در حال تکمیل است. خبر دیگر آنکه در ادامه روند 
خروج آوارگان سوری از لبنان، دیروز بیش از 8۰۰ 

نفر دیگر آنها به سوریه منتقل می شوند.
در این میان وزارت خارجه س��وریه به انتقال 
عناصر عضو گروه موسوم به »کاله سفیدها« از این 

کشور به اردن واکنش نشان داد.

تجاوزات متعدد ارتش صهیونیستی به سوریه وزیر خارجه روسیه را راهی تل آویو کرد

الوروف حامل هشدارهای مسکو برای نتانیاهو

مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت 
صنعت��ی پارس خزر )س��هامی ع��ام( در 
س��اعت 16/3 مورخ 1397/04/14 با 
حض��ور صاحب��ان 90/02 درصد از کل 
س��هام و یا نمایندگان تام االختیار آنان 
در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

در جلسه مذکور، پس از تالوت آیاتی از 
قرآن مجید و اعالم رسمیت جلسه، آقایان 
مهن��دس هوش��نگ دادوش، مهن��دس 
حس��ین ماهرو، مهندس محسن عسگری 
آزاد و حسن همتی بعنوان رئیس، ناظرین 
و دبی��ر مجم��ع عموم��ی انتخاب ش��دند. 
س��پس گزارش هی��ات مدی��ره راجع به 
عملک��رد و صورته��ای مالی س��ال 1396 
و گزارش حس��ابرس مس��تقل و بازرس 
قانونی ش��رکت قرائت گردید و به اتفاق 

آراء ترازنام��ه م��ورخ 1396/12/29 و 
صورتحساب سود و زیان و صورت جریان 
وجوه نقد سال 1396 مجموعه و شرکت 
و همچنین پیشنهاد تقسیم 350 ریال از 
سود قابل تخصیص به هر سهم از سهام 
ش��رکت به تصویب رس��ید و ب��ه هیات 

مدیره شرکت مفاصا حساب عطاء شد.
تاریخچه شرکت:

ش��رکت صنعتی پارس خزر )س��هامی 
ع��ام( در اس��فند 1347 با مش��ارکت و 

همکاری فنی ش��رکت توش��یبای ژاپن و 
با نام ش��رکت »پارس توشیبا« فعالیت 
خود را در اس��تان گیالن )ش��هر رشت( 
آغاز کرد. در س��ال 1361 نام ش��رکت 
به »صنعتی پ��ارس خزر« تغییر یافت و 
در س��ال 1374 به س��هامی عام تبدیل 
ش��د و در حال حاضر بعنوان بزرگترین 
تولیدکننده ل��وازم خانگی کوچک برقی 
در ای��ران ب��ه عنوان یکی از ش��رکتهای 
زیرمجموع��ه ش��رکت س��رمایه گ��ذاری 

پارس توشه محسوب می شود.
محص��والت این ش��رکت در 21 گروه 
و 200 م��دل متنوع تولی��د و با ضمانت 
2 س��ال وارانت��ی )تعوی��ض محص��ول( 
و 10 س��ال گارانت��ی )تامی��ن قطعات و 
س��رویس( به بازارهای داخلی و خارجی 
عرضه می گردد. خدمات پس از فروش 

محصوالت این شرکت در سراسر کشور، 
از پش��تیبانی حدود 450 مرکز خدمات 

مشتریان برخوردار می باشد. 
ترازنامه و صورتحس��اب سود و زیان 
و گردش حساب س��ود انباشته سالهای 
1395 و 1396 ش��رکت بش��رح زی��ر 

می باشد:

پارس خزر به ازای هر سهم 350 ریال سود تقسیم کرد


