
گروه فرادید  ویژه س��ازمان ملل متحد در حالی گ�زارش 
بار دیگر نام عربس��تان و رژیم صهیونیس��تی را در 
صدر لیس��ت کودک کش��ان قرار داد که سکوت و 
خاموشی جهانی در برابر جنایات این قاتالن زمینه 

ساز استمرار جوالن آنها شده است. 
رژی��م صهیونیس��تی چند ده��ه در فلس��طین و 
س��عودی 5 س��ال اس��ت که در یمن به کشتار و 
جنای��ت گس��ترده عیل��ه بش��ریت می پردازند اما 
تاکنون مجازات و محاکمه نش��ده ان��د چرا که از 
یک س��و قدرت های جهانی در براب��ر این جنایات 
چشم بسته اند و از سوی دیگر اراده ای در نهادهای 
جهاذنی برای بازخواس��ت آنها نبوده است. در این 
میان با ش��دت گرفت��ن اعتراض ه��ای جهانی به 
وضعی��ت بحرانی ج��اری در فلس��طین و یمن در 
نهایت س��ازمان ملل گزینه ای جز اذعان به ماهیت 
این رژیم ها نداشته است. براساس گزارش سازمان 
ملل متحد ائتالف تحت رهبری عربستان سعودی 

ک��ه به یمن حمله می کند و اس��رائیل بیش��ترین 
تعداد کودکان را کش��ته اند. در این گزارش به قلم 
میشله نیکولز آمده است: آنتونیو گوترش دبیرکل 
س��ازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت 
ای��ن س��ازمان -ک��ه در آن ائتالف تح��ت رهبری 
عربستان س��عودی برای سومین سال در فهرست 
سیاه قرار گرفته اس��ت- اعالم کرد ائتالف نظامی 
تحت رهبری عربستان سعودی که در حال جنگ 
در یمن اس��ت 729 کودک را در س��ال 2018 در 
این کش��ور کش��ته یا زخمی کرده اس��ت که این 
تع��داد حدود نیم��ی از تلفات ک��ودکان را در این 

سال نشان می دهد.

گوت��رش همچنین گ��زارش داد از س��ال 2014 
باالتری��ن تع��داد ک��ودکان فلس��طینی در س��ال 
گذش��ته اساسا توس��ط نظامیان اس��رائیلی کشته 
ی��ا زخمی ش��ده اند, اما هیچ گروه��ی در الحاقیه 
س��االنه کودکان در گ��زارش مرتبط ب��ا درگیری 
های مسلحانه در فهرست سیاه قرار نگرفته است. 
دفتر نمایندگی اس��رائیل در سازمان ملل متحد به 
درخواس��ت ها برای اظهار نظر درباره این گزارش 
جدید واکنش نش��ان نداد. در سال 2015 سازمان 
ملل متحد, اس��رائیل را از این فهرست خارج کرد. 
این اق��دام پس از آن انجام ش��د که ن��ام آنها در 
پیش نویس قبلی در فهرست سیاه قرار گرفته بود 

اما از اس��رائیل به س��بب عملیات نظامی در سال 
2014 انتقاد ش��ده است. اسرائیل البی با بان کی 
مون دبیرکل وقت س��ازمان ملل متحد را بر س��ر 
این موضوع رد کرده اس��ت. عبداهلل المعلمی سفیر 
عربستان سعودی در س��ازمان ملل متحد منبع و 
صح��ت این گزارش را زیر س��وال برد و اعالم کرد 
در تعداد افراد کش��ته شده "اغراق" شده است.نام 
ائتالف س��عودی در س��ال 2016 برای مدت زمان 
کوتاهی در فهرست س��یاه قرار گرفت اما بان کی 
مون دبیرکل وقت سازمان ملل نام ائتالف را از این 

فهرست خارج کرد. 
 وزارت بهداش��ت یمن به ارائه آماری از فاجعه حمله 

ائتالف به رهبری س��عودی علیه این کشور فقیر در 
منطقه غرب آسیا پرداخت.  بر اساس گزارش وزارت 
بهداش��ت دولت یمن، حمله ائتالف به س��رکردگی 
س��عودی علیه یمن س��بب ش��ده تا بی��ش از 100 
ه��زار غیرنظامی نقض عضو ش��وند. حمالت ائتالف 
و محاصره همه جانبه عربس��تان سعودی علیه این 
کشور فقیر در غرب آسیا باعث شده تا دست کم 2,3 
میلیون کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه مواجه شود و 
طی آن هر 10 دقیقه یک کودک به دلیل سوء تغذیه 
جان خود را از دس��ت می دهد. وزارت بهداشت یمن 
در گزارش��ی به حجم گسترده فاجعه ای که حمالت 
ائتالف به سرکردگی سعودی برای یمن بوجود آورده 
اش��اره و اعالم کرد که به دلیل س��وء تغذیه در این 
کشور فقیر غرب آسیا هر 10 دقیقه یک کودک یمنی 
جان خود را از دس��ت می دهد. در ادامه جنایات ضد 
بشری جنگنده های رژیم سعودی منطقه »المیناء« 
در الحدیده یمن را بمب��اران کردند که به دنبال آن 

یک نفر شهید و 5 تَن دیگر زخمی شدند.
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عراق: پس از آنکه واش��نگتن از حمالت ضد نظامیان 
خود در عراق ابراز نگرانی کرد؛ یکی از فرماندهان حشد 
ش��عبی عراق در واکن��ش به آن خواس��تار خروج این 
نظامیان شد. معین الکاظمی از فرماندهان حشد شعبی 
عراق اع��الم کرد: حضور نظامی آمریکا در عراق مردود 
اس��ت. عراق هم اکنون پس از دوره دفاع مقدس ملت 
عراق و حشد شعبی که نقش برجسته ای در آزادسازی 

عراق از لوث داعش داشت، از ثبات برخوردار است.

بحرین: جمعیت الوفاق از اجرای حکم اعدام دو جوان به 
نام های »احمد الماللی« و »علی العرب« خبر داد.طبق 
گزارش وبگاه »مرأة البحرین«، خانواده های این دو جوان 
اجرای حکم را تأیید کردند. احمد عیس��ی الماللی )24 
ساله( و »علی محمد العرب« )25 ساله( به قتل یک افسر 
وزارت کشور در سال 2017 متهم شده و با وجود رد این 

اتهامات، در زندان بشدت شکنجه شده بودند.

فلس�طین: وزارت بهداش��ت فلس��طین از ش��هادت 
یک ج��وان 23 س��اله در ش��صت و هش��تمین هفته 
راهپیمایی ه��ای بازگش��ت ب��ه ضرب گلول��ه نظامیان 
صهیونیستی خبر داد. همچنین 56 فلسطینی دیگر نیز 
در پی تیراندازی نظامیان صهیونیستی زخمی شدند که 

در بین آن 22 کودک و سه زن وجود دارند.

ترامپ: »دونال��د ترامپ«  رئیس جمهور آمریکا گفت 
که وی از آزمایش موش��کی اخیر کره شمالی ناراحت 
نیس��ت. وی درباره کره شمالی گفت:»ما خیلی خوب 
کار کردی��م. خواهیم دید چه اتفاقی خواهد افتاد. آنها 
آزمایش هسته ای انجام ندادند.آنها موشک  کوچکی را 
آزمای��ش کردند. من فکر می کنم درباره کره ش��مالی 

خیلی خوب کار کردیم.

ذرهبین

پوتین همچنان محبوبیت مردمی دارد
نتایج آخرین نظرس��نجی های مردمی در روس��یه نش��ان می دهد که مردم از 

عملکرد دولت و شخص رئیس جمهوری این کشور رضایت دارند.
 )VCIOM( نتایج منتشر شده نظرسنجی مرکز تحقیقاتی افکار عمومی روسیه
نشان می دهد که بیش از 65 درصد مردم از عملکرد »والدیمیر پوتین« رئیس 
جمهوری این کش��ور رضایت دارند. دراین نظرس��نجی، پوتین 31 درصد در رده 
نخس��ت نظرسنجی قرار داشته و پس از وی »سرگئی ش��ایگو« وزیر دفاع روسیه با 
13.7 درصد در مکان دوم و »سرگئی الوروف« با 10.3 درصد آراء سومین سیاستمداری 
اس��ت که اکثر روس ها پس از پوتین به او اعتماد دارند. گفتنی است اعتماد روس ها به 
پوتین در چند س��ال اخیر همواره بیش از 50 درصد بود به عنوان مثال در نظرس��نجی 
س��ال 95 همین مرکز، 54.3 درصد ش��رکت کنندگان در نظر سنجی گفته بودند که به 

پوتین اعتماد دارند.

محاکمه عمر البشیر در قفس
»عمر البش��یر« رئیس جمهور سابق سودان که 11 آوریل )22 فروردین ماه( در 
ادامه اعتراض های مردمی و دخالت نظامیان کناره گیری کرد، روز چهارش��نبه 

در قفس دادگاه اولین جلسه محاکمه خود را خواهد داشت.
 البش��یر در این جلس��ه به اتهام فس��اد مال��ی، ذخیره ارزه��ای خارجی، ثروت 
نامش��روع و حرام محاکمه می شود. گفته شده که پس از بازداشت البشیر  113 
میلیون دالر در منزل وی در خارطوم کشف شد. "عبدالفتاح البرهان" رئیس شورای 
نظامی انتقالی س��ودان گفت که گروه مش��ترکی از نیروهای مس��لح و پلیس و دستگاه 
امنیتی تحت نظارت دادس��تانی این کشور اقدام به تفتیش منزل رئیس جمهوری سابق 
سودان کردند و طی آن 7 میلیون یورو، 350 هزار دالر و 5 میلیارد جنیه سودانی ضبط 
کردند.عمر البشیر عالوه بر اتهام هایی که در داخل سودان با آن روبرو است تحت پیگرد 

دادگاه جنایی بین المللی به دلیل ارتکاب جنایت جنگی در منطقه دارفو روبرو است.

در برابر جنایات اسرائیل سکوت نمی کنیم
رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی تأکید کرد که کشورش در برابر جنایات رژیم 

صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین سکوت نخواهد کرد.
»رجب طیب اردوغان« تاکید کرد که کشورش هرگز در برابر جنایات و اقدامات 
تروریستی رژیم صهیونیستی در حق ملت فلسطین ساکت نمی نشیند. بر اساس 
این گزارش، رجب طیب اردوغان تأکید کرد که ترکیه علیه تمامی کس��انی است 
که در کنار رژیم صهیونیس��تی می ایس��تند و از آن حمایت می کنند. اردوغان افزود: 
کس��انی که صدای فریاد فلس��طینیاِن آواره ش��ده از خانه و کاشانه ش��ان را نمی شنود و 
نس��بت به تعرض به مسجداالقصی بی تفاوت هستند، در واقع ارزش های خود را پایمال 
می کنند. الزم به ذکر اس��ت که رئیس جمهور ترکیه در واکنش به کنارگذاش��ته شدن 
کش��ورش از پروژه س��اخت جنگنده های اف- 35، واش��نگتن را به لغو سفارش بوئینگ 

تهدید کرد. طرفین توافق نامه خرید 100 فروند بوئینگ را به تازگی امضا کرده اند.

علی تتماج 

صحن��ه بین المل��ل دروانی ب��س بحرانی را س��پری می کند 
بگونه ای که در بس��یاری از نقاط جهان جنگ و کشتار بیداد 

می کند. 
در این میان از یک س��و یمن که تحت تجاوز گسترده ائتالف 
آمریکایی- س��عودی ق��رار گرفته با میلیون ه��ا آواره و تلفات 
انسانی گسترده و از سوی فلسطین اشغالی است که در چند 

دهه گذش��ته ب��ا فجیع ترین جنایات ضد بش��ری تحمیلی از 
سوی رژیم صهیونیستی مواجه است. این وضعیت بحرانی در 
حالی همچنان ادامه دارد که در اقدامی قابل تامل براس��اس 
گزارش س��ازمان ملل متحد ائتالف تحت رهبری عربس��تان 
سعودی که به یمن حمله می کند و اسرائیل بیشترین تعداد 
کودکان را کش��ته اند. این اعتراف��ات در حالی صورت گرفته 
است که یک سوال اساسی مطرح است و آن اینکه چرا پس از 
چند دهه همچنان وضعیت بحرانی فلس��طین و جنایات همه 
جانبه صهیونیست ها علیه کودکان فلسطینی ادامه دارد و چرا 
پس از پس س��ال همچنان ک��ودکان یمنی زیر آتش جنایات 

سعودی جان می دهند؟ 
هر چند که ماهیت ضد بش��ری و ضد انس��انی سران سعودی 
و صهیونیست ها برکس��ی پوشیده نیست اما یک اصل مهخم 

وجود دارد و آن اینکه چرا توهش آنها پایانی ندارد؟ پاسخ به 
این پرسش را در دو محور می توان جستجو کرد. نخست آنکه 
قدرت ه��ای بزرگ مدعی حمایت از بش��ریت و صلح همچون 
آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا، روسیه همچنان برای 
مناف��ع اقتصادی به فروش تس��لیحات به ای��ن رژیم ها ادامه 
می دهن��د و جالب توجه آنکه کش��ورهای غربی با وتو کردن 
قطعنامه های س��ازمان ملل عمال مانع از اقدام جامع علیه این 
رژیم ها می شوند. اسناد و شواهد نشان می دهد که کشورهای 
غربی رس��ما حامی این رژیم های جنایت کار بوده و حتی در 
این جنایات مش��ارکت دارن��د چنانکه اخی��را آمریکا نیروی 
نظامی به عربستان برای مشارکت گسترده تر در جنگ یمن 

اعزام کرده است. 
دوم آنکه س��ازمان ملل و نهادهای حقوق بشری که مسئولیت 

صل��ح و امنیت جهانی را دارند به جای اقدام علیه این رژیم ها 
یا راه سکوت در پیش گرفته و یا در چارچوب اهداف حمایتی 
غرب از این رژیم ها گام برداش��ته اند چنانکه در طول 5 سال 
اخیر هیچ اقدامی برای محاکمه سعودی صورت نداده  و حتی 
رژیم صهیونیستی به جرم سه جنگ بزرگ علیه غزه و قتل عام 
هزاران غیر نظامی، هرگز مورد بازخواست قرار نگرفت. بر این 
اس��اس می توان گفت که گزارش سازمان ملل بیشتر اقدامی 
برای کاهش عذاب وجدان مسئوالن این سازمان در برابر درد 
و رنج ملت فلس��طین و یمن و و گرفتن ژس��ت پاسخگویی به 
افکار عمومی اس��ت واال تا روند گذشته ادامه دارد هیچ اقدام 
عملی برای پایان این وضعیت بش��ری صورت نخواهد گرفت و 
ملت فلسطین و یمن برای احقاق حقوقشان و ادامه حایتشان 

گزینه ای جز مقاومت و ایستادگی نخواهند داشت.

یادداشت

یک اعتراف و چند سوال؟

عربستان و رژیم صهیونیستی بار دیگر در صدر لیست کودک کشان قرار گرفتند

جوالن قاتالن در خاموشی جهانی 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی نوری روز دوشنبه ۳۱ 
تیر ماه در سالن همایش های رازی شهر تهران برگزار شد .

به گزارش روزنامه سیاس��ت روز به نقل از روابط عمومی ش��رکت پتروشیمی نوری 
،اولین مجمع عمومی عادی س��االنه پتروش��یمی نوری با حضور بیش از ۹۴ درصد 

سهامداران پس از ورود به بورس، برگزار شد.
مدیرعامل پتروشیمی نوری در این مجمع گفت: تولید پارازایلین در پتروشیمی نوری 
به س��ه برابر س��ال گذشته افزایش یافته اس��ت که این افزایش در سال ۹8 با توجه 
به اینکه ارزش پارازایلین دو برابر نفتا اس��ت، س��ودآوری قاب��ل توجهی را برای این 

پتروشیمی به دنبال خواهد داشت.
در ابتدای این جلس��ه مهندس صانعی مدیرعامل پتروش��یمی نوری به ارائه گزارش 
عملکرد س��ال گذشته هیات مدیره در این ش��رکت پرداخت و افزود: با تالش های 
انجام شده در پتروشیمی نوری توانستیم ۹8 درصد برنامه تولید و ۹۵ درصد ظرفیت 

اسمی تولید داشته است .
ایش��ان انجام موفقیت آمی��ز پروژه ارتقاء عملکرد برجهای ج��ذب و نیز افتتاح واحد 
جداس��ازی ترکیبات برش سنگین را از اقدامات موثر شرکت در سال گذشته دانست 
و خاطر نش��ان کرد : از س��ال های پیش مدیریت شرکت تمام تالش خود را جهت 
حضور چشمگیر در بورس اوراق بهادار بکار گرفته بود ، که بحمداهلل این امر امسال 
محقق ش��د و اکنون ما خود را موظف می دانیم که در جهت حداکثرس��ازی س��ود 

سهامداران خود تالش کنیم .
مدیرعامل پتروش��یمی نوری همچنین در زمینه نحوه سودآوری شرکت گفت: سود 
پتروش��یمی نوری باکیفیت و قابل تداوم است چراکه  سود شرکت به صورت خالص 
وعملیاتی است. در سال ۹۷ حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان سود عملیاتی و ۲۱۰۰ میلیارد 

تومان سود خالص به دست آمده است.
مهندس صانعی از مهم ترین برنامه های در حال اجرای ش��رکت را پروژه ش��یرین 
س��ازی برش س��نگین،پروژه بازیافت گازهای فلر و تولید س��ولفات آمونیوم، پروژه 
ش��یرین سازی گازوئیل در پتروشیمی نوری و تولید گازوئیل با کیفیت یورو۵ عنوان 
کرد. همچنین پروژه شیرین س��ازی گاز فلر که منجر به تولید LPG و گاز سولفات 
آلومینیوم خواهد شد نیز از پروژه های سودآور نوری است که نرخ بازگشت سرمایه در 

این پروژه ۱۴ ماهه خواهد بود.
ش��ایان ذکر است در این مجمع هیات مدیره با پیشنهاد تقسیم بیش از ۹۲ درصدی 
س��ود میان س��هامدارن موافقت کرد و س��ود هر س��هم به میزان ۶۵۰ تومان میان 

سهامداران پتروشیمی نوری تقسیم شد.
در پایان محبی فر ریاس��ت محترم مجمع در خصوص زمان پرداخت سود نقدی نیز 

گفت: سهامدارن می توانند از ۲۰ مردادماه اقدام به دریافت سود سهام خود نمایند.

شرکت پتروشیمی نوری - سهامی عام
صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397

تقسیم سود ۶۵۰ تومانی برای هر سهم شرکت پتروشیمی نوری

در مجمع عمومی عادی سالیانه رقم خورد؛

شرکت پتروشیمی نوری - سهامی عام
ترازنامه

در تاریخ 29 اسفند1397


