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رفتارهاي ترامپ چگونه قابل توجيه است ؟

ترجمه :بخش سياسي خارجي
"ترامپيسم" کماکان به واژه اي مبهم و ناملموس در حوزه سياست
داخلي و خارجي اياالت متحده آمريکا تبديل شده است .به راستي
اين پديده چيست و چگونه قابل توجيه است ؟ آيا ترامپيسم به مانند
کارتريسم يا ريگانيسم ،متاثر از انديشه هاي رئيس جمهور آمريکاست ؟
آيا اساسا ذهن تئوريک و مشي عملي ترامپ به اندازه اي قوام دارد که
بتوان آن را مولد يک مکتب فکري يا سياسي در اياالت متحده دانست؟
واقعيت امر اين است که طي ماههاي اخير ،بسياري از تئوريسين هاي
غربي مشغول توجيه حضور پديده اي به نام دونالد ترامپ درکاخ
سفيد هستند! پديده اي که ظهور آن نه تنها منتج به بروز نارضايتي
در بخش عمده اي از جامعه آمريکا شده است ،بلکه مناسبات سنتي
اياالت متحده با متحدان آن را نيز در نظام بين الملل خدشه دار
کرده است .همين مسئله سبب شده است تا بحث هاي مفصلي
برسر "ترامپيسم" و حدود و ثغور آن در آمريکا دربگيرد.
نشريه آتالنتيک در تعريف ترامپ و رويکرد خاص وي در حوزه سياست
خارجي اياالت متحده آمريکا به نکته قابل تاملي اشاره کرده است :
" نکته اي که در اينجا بايد به آن توجه داشت اين است که در حقيقت،
شخصيت ترامپ به مراتب از سخنان و سياست هاي او طي سال اول
رياست جمهوري اش ،راديکال تر است ،و دليل اصلي عملي نشدن اين
سياست ها ،توصيه مشاوراني بوده که با رويکرد وي مخالف بوده اند.
اما چنين مي نمايد که ترامپ ديگر از عمل کردن به توصيه اين
مشاوران خسته شده است.
هنوز مشخص نيست که نتيجه اين کشمکش درون کابينه اي به کجا
خواهد انجاميد ،اما مي توان با اطمينان گفت که سياست خارجي
وي رويکردي کامال نظامي دارد .دليل آن هم مشخص است :منصوب
کردن چهره هاي نظامي در پست هاي بلند پايه ،سرمايه گذاري هاي
سنگين او در حيطه هاي نظامي و در مقابل پايين آوردن قدرت
وزارت امور خارجه آمريکا و  ...همه و همه نشاندهنده اين رويکرد
ميليتاريستي ترامپ مي باشد".
واقعيت امر اين است که ترامپيسم نه يک مکتب فکري ،بلکه نوعي
پديده روانشناختي است که داراي حدود و ثغور معيني است .ترامپ
مصداق عيني فردي است که سعي دارد خود را غير قابل محاسبه و
مقتدر! نشان دهد .بدون شک ،کسي در آينده اي نزديک از ترامپ به
عنوان صاحبل يک تفکر و مکتب سياسي ياد مي کند! نکته مهم تر
اينکه درک پديده ترامپ با توجه به آنچه طي حدود دو سال اخير از
وي مشاهده کرده ايم چندان دشوار به نظر نمي رسد! نشريه آتالنتيک
در يکي از شماره هاي خود و در توصيف اين پديده م معتقد است که
تغييرات بزرگي که ترامپ از آن سخن مي گويد به راستي عظيم اند،
از سياست هاي وي در رابطه با کره شمالي تا استقرار گارد ملي در
مرز مکزيک ،تهديد به خروج اياالت متحده از قرارداد نفتا ،نقض برجام
با ايران و حمله به سوريه .البته تمامي اينها مي تواند در واقع شروع
يک فصل جديد باشد.
سال ها پيش روزولت در تعريف سياست خارجي خود گفت:
به نرمي حرف زدن و يک چماق بزرگ در دست داشتن .اما
اکنون ترامپ اين سياست را تغيير داده و و دروغ و ناسزا را
جايگزين آن نموده است.در حالي که روساي جمهور پيشين اياالت
متحده با احتياط در خصوص احتمال جنگ با کره شمالي سخن
مي گفتند ،ترامپ به راحتي "کيم جونگ اون" را تهديد به حمله
نظامي و اتمي کرده است .همچنين رئيس جمهور جنجالي
اياالت متحده بر خالف روند معمول ميان همتايان اسبق خود،
به راحتي اروپا را براي پرداخت هزينه هاي نظامي بيشتر تحت
فشار قرار مي دهد.
البته ممکن است که چنين تهديداتي در برخي موارد کارگر شود،
و براي مثال ،مقامات کره شمالي را وادار سازد تا پاي ميز مذاکره
بنشينند .اما واقعيت امر اين است که ترامپ تا کنون ،نخواسته ،يا به
عبارت بهتر ،نتوانسته بسياري از تهديدات خود را عملي کند....
منبع:آتالنتيک
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سخنگوي وزارت خارجه روسيه تاکيد کرد که کشورش همچنان به توافق
هستهاي با ايران پايبند است.
به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از اسپوتنيک ،ماريا زاخاروا سخنگوي
وزارت خارجه روسيه گفت که تحميل مجدد تحريمها توسط آمريکا عليه ايران
پيامدهاي بسيار منفي بلندمدتي در سطح جهان خواهد داشت و بيثباتي در
خاورميانه را تشديد خواهد کرد.
وي تاکيد کرد که روسيه همچنان به برجام و قطعنامه شماره  2231شوراي
امنيت سازمان ملل پايبند است و تا جايي که مسکو اطالع دارد ساير شرکا
نيز قصد عمل به برجام را دارند.زاخاروا گفت که آمريکا به دنبال گرفتن مچ
شرکتهاي اروپايي و مجبور کردن آنها به دست برداشتن از همکاري متقابل

با ايران است.
سخنگوي وزارت خارجه روسيه اظهار داشت :روشن است که خواستههاي
آمريکا درباره فعاليتهاي هستهاي قانوني ايران چيزي جز سرپوش گذاشتن
بر تسويه حسابهاي سياسي با اين کشور بر اساس بهانههاي ساختگي نيست.
زاخاروا تاکيد کرد که آمريکا منافع کشورهاي ديگر از جمله منافع همپيمانان
اروپايي خود را ناديده ميگيرد.
دونالد ترامپ رئيسجمهور آمريکا بعدازظهر دوشنبه گذشته دستوري اجرايي
را امضا کرد که بهموجب آن تحريمهاي ازپيش برنامهريزيشده اياالت متحده
عليه جمهوري اسالمي از روز سه شنبه از سر گرفته شد.ترامپ اعالم کرده که
هدف از اين سياستها وارد آوردن "حداکثر فشار اقتصادي" بر ايران است.

مسکو:

همچنان به برجام
پايبندهستيم

بين الملل
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مدويديف :تشديد تحريمها عليه روسيه
به منزله اعالم جنگ اقتصادي است

نخست وزير روسيه ادامه تشديد تحريمها از سوي
آمريکا را اعالم جنگ اقتصادي عليه مسکو ارزيابي
نموده و تاکيد کرد قطعا به چنين جنگي با استفاده از
هر روشي که ضروري باشد ،واکنش نشان داده خواهد
شد.به گزارش گروه بينالملل خبرگزاري تسنيم به نقل
از خبرگزاري «نووستي»" ،ديميتري مدويديف" گفت:
«من قصد ندارم درباره تحريمهايي صحبت کنم که
تهديد کردهاند در آينده قرار است عليه روسيه اعمال

شود .ولي يک چيز را به طور قطع مي توانم بگويم و
آن اينکه :اگر آنها به دنبال ايجاد محدوديتهايي از
قبيل ممنوعيت فعاليت بانکها يا استفاده از ارزهاي
مختلف باشند ،چنين اقداماتي را نميتوان چيزي به
جز اعالم جنگ اقتصادي ناميد و مسلما بايد به چنين
جنگي ،با استفاده از روشهاي اقتصادي ،برخوردهاي
سياسي يا هر روش ديگري که الزم باشد واکنش نشان
داد و دوستان آمريکايي ما هم به خوبي اين مسئله را
يدانند ».نخست وزير روسيه در مورد تحريمهايي که
م
تاکنون و اخيرا اعمال شده ،نيز توضيح داد« :شرکاي
غربي ما بسيار ميگويند که اين تحريمها به خاطر
برخوردهاي غلط ،سياست هاي نادرست و تنبيه روسيه
به خاطر مواضعش در قبال مسائل مختلف اعمال شده.
ولي واقعيت اين است که بخش اعظم اين اقدامات صرفا
براي محدود ساختن توان بالقوه اقتصادي روسيه در
نظر گرفته شدهاند».

پمپئو:

تحريمهاي کره شمالي حفظ خواهد شد
وزير خارجه آمريکا بر اين باور است که تحريمها
عليه کره شمالي تا دستيابي به خلع سالح کامل
باقي خواهد ماند.
به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از کانال
خبري آسيا ،مايک پمپئو وزير خارجه آمريکا
در سخناني تاکيد کرد :تحريمهاي کره شمالي
تا زماني پابرجا خواهد بود که پيونگ يانگ به
خلع سالح کامل هستهاي دست يابد.
بر اساس اين گزارش ،پمپئو که پس از مذاکره
با مقامهاي کره شمالي وارد توکيو پايتخت ژاپن
شده است ،افزود :واشنگتن به اعمال تحريم ها
تا زماني ادامه خواهد داد که کره شمالي به
طور کامل خلع سالح اتمي قابل راستي آزمايي
را انجام دهد.
پمپئو در توکيو به سر مي برد تا در ديدار با وزراي
خارجه ژاپن و کره جنوبي ،جزئيات مربوط به
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كارت هوشمند ناوگان مسافربري اتوبوس مارال مدل  1396تك صندلي
 25نفره به شماره انتظامي  848ع  -52ايران  85و شماره كارت هوشمند
 3219675مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط است.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي سواري سمند ال ايكس مدل 1390
به شماره انتظامي 948د -33ايران  85به شماره موتور  1249013185و شماره
شاسي  876413BF5CC91NAACبه رنگ سفيد روغني مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط است.
كارت سالمت رانندگي اينجانب غالمرضا كياسي فرزند غالمحسين به شماره
ملي  0681762160مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل برگ سبز خودرو پرايدمدل  1390به شماره انتظامي  417و  -23ايران
 65به شماره موتور 3837941 :و شماره شاسي S 1412290723673 :به
رنگ سفيد روغني به نام اميرعلي بوچ مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط است.
اصل برگ گمبرك (سند فروش) و برگ سبز وانت تويوتا هايلوكس مدل 1992
به شماره انتظامي  67ب  -49ايران  95به شماره موتور  00345163و شماره
شاسي  0011621به رنگ سفيد معمولي به نام زهرا ساراني مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط است.
سند و فاكتور فروش (سند كارخانه) و سند مالكيت (برگ سبز) خودروسواري
پژو  GLX405مدل  1391به شماره انتظامي  563س -46ايران  95به شماره
موتور  1390013044و شماره شاسي  FC31NAAm 352788CK0به رنگ
سفيد روغني به نام فاطمه گمشادزهي رمضاني مفقود گرديده واز درجه
اعتبار ساقط است.
كارت هوشمند شماره  2400067متعلق به كاميون كشنده البرز مدل 1389
به رنگ قرمز به شماره انتظامي 452ع-96ايران  73مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط است.
كارت هوشمند ناوگان به شماره 1757977متعلق به كاميون كمپرسي اكتروس
مدل  1385رنگ سفيد به شماره انتظامي 668ع-53ايران  71مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز موتورسيكلت احسان رنگ مشكي مدل  89به شماره
انتظامي -91539ايران  619و شماره موتور  10117600و شماره تنه 8956395
به نام حسين يگانه كاشاني مفقود و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري مزدا رنگ سفيد مدل  90به شماره انتظامي  631ب -75
ايران  23و شماره موتور  11138291LFو شماره شاسي  8604845به نام
زهره حاجي بيگي مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
سند مالكيت (برگ سبز) موتورسيكلت مدل بهوو  1389 - 125رنگ :نقرهاي
به شماره انتظامي ايران 62264 - 618و شماره موتور 3047231NBJA125
و شماره شاسي  ***125NBJ 8951254Aبه مالكيت مرتضي نوروزي رناني
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو تيبا مدل  1393رنگ :آبي سيرمتاليك
به شماره انتظامي ايران269 -13ص 95و شماره موتور  8124639و شماره
شاسي  811100NAS 5775362Eبه مالكيت احمد مغزي مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
همه مدارك خودرو شامل سند كمپاني  ،برگ سبز  ،برگ گارانتي خودرو ام
وي ام هاشبك  315مدل  94به رنگ سفيد به شماره پالك  915د  47ايران
 28و شماره موتور  040279و شماره شاسي  1030481به نام محمد جليلي
فرزند رضا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني خودرو ماكسيما مدل  1387رنگ سفيد روغني به شماره
انتظامي ايران  713 -53و  38و شماره موتور  30007593و شماره شاسي
 7159000به مالكيت امين نريماني زمان آبادي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
پروانه طبابت به شماره  113 -01735 -67به تاريخ انقضاء  98/7/23به شماره
نظام پزشكي  101735مرند و جلفا متلعق به اينجانب دكتر محمد بدر سيدين
كوه كمر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني پژو آردي مدل  84رنگ يشمي ش ش ايران –  694 -63ي
 13ش م  11783054718ش شاسي  13403317مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند ناوگان مسافربري به شماره انتظامي  227ع  25 -66مفقود
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

اتوبوس  ۷۷دانش آموز که در
هوايي ائتالف سعودي،
ِ
پايان اردوي تابستاني خود در حال بازگشت از مسجد
جامع صعده بودند ،هدف قرار گرفت.وزير بهداشت يمن
گفت با اين حمله ائتالف متجاوز سعودي-آمريکايي به
اتوبوس حامل دانش آموزان در استان صعده ،شمار
شهداي کودک يمني از سه هزار نفر فراتر رفت.
سخنگوي ائتالف متجاوز سعودي به يمن اما حمله روز

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به
طور فوقالعاده ساالنه صاحبان سهام
شركتفرآوردههاي دريايي تالجي
ميرود«سهامي خاص»

سال مالي منتهي به 1396/12/29
به كليه سهامداران شركت:
با سالم ،احتراما بدينوسيله از جنابعالي دعوت به عمل مي آيد تا در
جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام كه در تاريخ  97/06/01راس
ساعت  10صبح در محل كارخانه واقع در بابلسر جاده نيروي هوائي ناحيه
صنعتي ميرود برگزار ميگردد شخصا يا با اعزام نماينده قانوني حضور به
هم رسانيد.
دستور جلسه:
 -1بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب سود و زيان.
تاريخ انتشار 97/5/20:
شركت توليد فرآوردههاي دريايي تالجي ميرود
خش 97/5/20
رئيس هيئت مديره -عبدالمجيد فوالدي

بهتاريخ  96/4/31پرونده كالسه  50/96/4شعبه  4شوراي حل اختالف شهرستان ايالم
خواهان مديريت شعب بانك ملت استان ايالم با وكالت پيمان شمسي نشاني ايالم – خيابان
طالقاني نرسيده به ميدان سعدي – بن بست باغ اسالمي مجتمع پارسيان  -طبقه 4
واحد 401
خواندگان  -1 :خانم مهناز فيض الهي فرزند حسن نشاني مجهول المكان  -2آقاي همت
صالحي فرزند مسلم نشاني مجهول المكان  -3آقاي مسعود محمدي فرزند محمد علي نشاني
مجهول المكان  – 4آقاي بهزاد محمدي فرزند محمد علي نشاني مجهول المكان
خواسته  :صدور حكم به محكوميت تضامني خواندگان بصورت تضامني به پرداخت مبلغ
 19/150/000ريال به انضمام هزينه هاي دادرسي و حق الوكاله وكيل و تاخير در تاديه
گردشكار :خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از
ارجاع به اين شعبه و ثبت بكالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده  /مقرر
شورا به تصدي امضا كنندگان زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي
را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي شورا
در خصوص دادخواست مديريت شعب بانك ملت استان ايالم با وكالت پيمان شمسي بطرفيت
خواندگان  -1خانم مهناز فيض الهي فرزند حسن  -2آقاي همت صالحي فرزند مسلم  -3آقاي
مسعود محمدي فرزند محمدعلي  -4آقاي بهزاد محمدي فرزند محمد علي بخواسته صدور
حكم به محكوميت تضامني خواندگان بصورت تضامني به پرداخت مبلغ  19/150/000ريال
بانضمام هزينه هاي دادرسي و حق الوكاله وكيل و تاخير در تاديه به حكايت اوراق پرونده وكيل
خواهان مدعي است كه بانك عامل به استناد مستندات موجود و قراراد في مابين و شرح
دادخواست تقديمي از خواندگان طلبكار ميباشد كه مشاراليه ها ازپرداخت دين خود امتناع
مي نمايند شورا با عنايت به تصوير مصدق قرارداد تنظيمي في مابين خواهان و خواندگان
كه خوانده رديف اول به عنوان وام گيرنده و ديگر خواندگان به عنوان ضامن مشاراليه اقدام
به امضاء تعهد نامه و قرارداد في مابين نموده اند و اينكه خواندگان عليرغم ابالغ قانوني
اوراق اخطاريه در جلسه رسيدگي شركت ننموده و اليحه دفاعيه اي نيز تقديم شورا نموده
اند علي هذا شورا بنا به مراتب فوق و مستندات ارائه شده از ناحيه خواهان كه مصون از
تعرض باقي مانده دعوي وكيل خواهان را وارد و ثابت تشخيص داده ومستندا به مواد  198و
 515و  519و  522قانون آيين دادرسي در امور مدني و مواد  10و  219و  221و  222و  226و
 227و  228و  230از قانون مدني و مواد  310و  311و  312و  313و  314قانون تجارت حكم
بر محكوميت تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ  13/258/000ريال بابت اصل خواسته به
انضمام  235/725ريال هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل براساس تعرفه قانوني و خسارت
تاخير در تاديه آن از تاريخ  95/11/10زمان سر رسيد براساس شاخص ساالنه قيمتها كه توسط
بانك مركزي اعالم ميشود لغايت زمان اجراي حكم در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد راي
صادره غيابي و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه و سپس ظرف همين
مدت پس از آن قابل اعتراض در محاكم عمومي حقوقي شهرستان ايالم ميباشد و نسبت
به مازاد براصل نظر به اينكه جريمه تاخير خود يك نوع خسارت تاخير در تاديه ميباشد
و خسارت تاخير در تاديه به موجب ماده  522قانون آيين دادرسي مدني با مطالبه داين و
تمكن مديون محقق ميشود كه در مانحن فيه پرداخت سود بانكي خود خسارت محسوب
ميشود بنابراين براي يك دين دو نوع خسارت قابل مطالبه نيست علي هذا اين قسمت از
دعوي را قابل پذيرش ندانسته و به استناد مواد  2و  522قانون آيين دادرس مدني حكم به
بطالن اين قسمت از دعوي صادر و اعالم مي نمايد راي صادره حضوري و ظرف  20روز پس
از ابالغ قابل اعتراض در محاكم عمومي حقوقي شهرستان ايالم ميباشد
تاريخ انتشار97/5/20 :
قاضي شعبه چهارم شوراي حل اختالف
خش 97/5/20

شهرستان ايالم -عمران علي محمدي

پنج شنبه به اين اتوبوس را «اقدام نظامي مشروع»
خواند! او مدعي شد :حمله امروز (پنج شنبه) کساني
را هدف قرار داده است که ديشب با موشک جيزان
را هدف قرار دادند.آمريکا نيز در موضعگيري تکراري
و قابلپيشبيني بار ديگر در قبال جنايتهاي ائتالف
ي ساختگياش
سعودي در يمن سکوت کرد و تنها نگران 
را اعالم کرد و از عامل جنايت خواست تا درباره آن

خبر »

حمله متجاوزان سعودي به اتوبوس دانشآموزان يمني

مذاکراتش با مقامهاي کره شمالي را با آنها در
ميان بگذارد.پمپئو در کنفرانس خبري مشترک با
وزير خارجه کره جنوبي گفت :مذاکرات طوالني
درباره خلع سالح کامل اتمي با مقامهاي کره
شمالي داشتيم .يک مکانيسم راستي آزمايي
مرتبط با خلع سالح کامل هستهاي وجود خواهد
داشت ،اين چيزي است که رهبران آمريکا و کره
شمالي بر سر آن به توافق رسيده اند.

مردم بيگناه يمن ،قرباني طمع آمريکا و دالرهاي سعودي
فعال ضدجنگ آمريکايي دليل سکوت رسانهها و دولت
اين کشور در قبال جنايت هاي عربستان در يمن را
سودآوري شرکت هاي توليد سالح ميداند.
چرا رسانههاي آمريکا در برابر کشتار کودکان يمن
سکوت کردهاند؟به گزارش گروه بينالملل باشگاه
خبرنگاران جوان به نقل از اسپوتنيک« ،مديا بنجامين»،
سياستمدار و فعال ضدجنگ آمريکايي ،ميگويد مردم
بيگناه يمن به خاطر سودآوري شرکت ها و پيمانکاران
وزارت دفاع آمريکا کشته ميشوند.
«مديا بنجامين» با اشاره به جنايت هولناک روز پنجشنبه
ائتالف سعودي در يمن گفت :پيمانکاران و شرکت هاي
وزارت دفاع آمريکا در حال حاضر پول هنگفتي از
فروش سالح به عربستان سعودي کسب ميکنند،
سالح هايي که ه ماکنون در حملههاي مرگبار اين
کشور عليه مردم يمن استفاده ميشود.
وزارت بهداشت يمن اعالم کرد در پي حمله هوايي
ائتالف سعودي به اتوبوس حامل دانش آموزان در بازاري
در منطقه ضحيان استان صعده  ۵۷نفر شهيد و  ۷۷نفر
زخمي شدند ،شمار زيادي از شهدا دانشآموز بودند.
به گفته فؤاد ناجي ،معاون وزير اوقاف يمن در حمله
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تحقيق کند! هيثر نئورت ،سخنگوي وزارت امور خارجه
آمريکا اعالم کرد« :ما در مورد حمالتي که به صعده
يمن صورت گرفت ابراز نگراني مي کنيم» .وي همچنين
از دولت عربستان سعودي خواست درباره حمله به
اتوبوس حامل کودکان در يمن تحقيق کند.
اين فعال ضدجنگ آمريکايي دليل اصلي سکوت کرکننده
رسانههاي آمريکا درباره اوضاع يمن و کشتار مردم
بيگناه و بيتفاوتي دولت آمريکا در قبال جنايت هاي
ائتالف عربستان در يمن را تمايل واشنگتن براي
فروش سالحهاي خود به رياض ميداند.
او در ادامه افزود« :من مادر و مادربزرگ هستم و
وقتي که پيکرهاي دانشموزان خردسال با کيف هاي
مدرسه را ميبينم و ميدانم آنها تنها به خاطر سود

فروش سالح کشته ميشوند عميقا ناراحت و غمگين
ميشوم .اين وضعيت بايد تغيير کند».
مديا بنجامين در پايان تأکيد کرد :اگر همه در برابر
عربستان بايستند ،چنين وضعيت دردناکي پايان مييابد؛
اما به نظر ميرسد قدرت دالرهاي سعودي مانع اصلي
در اين راه است و عربستان با دالرهاي خود کشورهاي
ديگر را به سکوت ميکشاند.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
(نوبت دوم)

شرکت تعاوني مسکن صبح اميد فدک

بدينوسيله از کليه اعضاء محترم دعوت ميشود تا در مجمع عمومي عادي
اين شرکت تعاوني که راس ساعت  1500روز چهار شنبه مورخ
 97/6/7در محل تهران واقع در مهر آباد جنوبي خيابان دانشگاه هوايي
جنوبي روبروي تاالر آفتاب طبقه فوقاني امالک شاهين تشکيل ميشود
حضور بهم رسانند
توجه :
 -1چنانچه حضور عضوي در مجمع عمومي ميسر نباشد ميتواند حق
حضور و اعمال راي از سوي خود را به فرد ديگري بعنوان نماينده خود
واگذرا کند  .هر عضوي ميتواند وکيل  3عضو باشد و غير عضو فقط يک
وکالت دارد.
 -2برگه هاي نمايندگي مورد اشاره بايد قبل از رسميت مجمع عمومي به
تاييد بازرس شرکت تعاوني برسد.
 -3مجمع عمومي مزبور با حضور نصف  +يک کل اعضاء رسميت مي يابد.
 -4تصميمات و مصوبات مجمع عمومي در صورت عدم مغايرت با ضوابط و
مقررات قانوني براي کليه اعضاء اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر است.
دستور جلسه :
الف  :گزارش هيات مديره و بازرس شرکت
ب  :طرح و تصويب تراز نامه هاي سال 96
ج  :انتخاب بازرس اصلي و علي البدل
د  :طرح و تصويب پاداش هيات مديره و تصويب بودجه سال 97
ه  :اعضائي که داوطلب سمت هاي بازرسي ميباشند موظفند حداکثر
ظرف مدت  7روز پس از انتشار آگهي شخصا به شرکت تعاوني مراجعه
و با ارائه مدارک مورد نياز ثبت نام و آن را به شرکت تحويل و رسيد
دريافت نمايند.
تاريخ انتشار 97/5/20:
خت 97/5/20
رئيس هيات مديره مسعود صبري

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل
صورتجلسه مجمع عمومي عادي
بطور فوقالعاده در شركت صائين
گستر زنجان سهامي خاص ثبت
شده به شماره  3709و شناسه ملي
10460070363

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع
عمومي عادي بطور فوق العاده (هيئت مديره ) كه در ساعت  10مورخ
 97/5/30در آدرس :زنجان – بخش مركزي دهستان بناب – كيلومتر 22
زنجان -تهران – شركت صائين گستر زنجان – كدپستي 4516134954
تلفن  35853516تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
 -1انتخاب اعضاء هيئت مديره
تاريخ انتشار 97/5/20
610
الف
م
خش 97/5/20
هيئت مديره شركت

شمار قربانيان حمله هوايي ائتالف سعودي به دانش آموزان يمني به  57شهيد و
 77زخمي افزايش يافت .حمله هوايي ائتالف متجاوز سعودي به صعده  134شهيد و
زخمي برجاي گذاشت.به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري ميزان ،وزارت بهداشت
يمن از به شهادت رسيدن پنجاه و هفت نفر و زخمي شدن هفتاد و هفت تن ديگر
به دنبال حمله هوايي ائتالف سعودي به اتوبوس حامل دانش آموزان در بازاري در
منطقه ضحيان استان صعده خبر داد.سازمان جهاني صليب سرخ اعالم کرد که حمله
جتهاي سعودي به يک اتوبوس حامل دانشآموزان که در حال عزيمت براي يک دوره
تابستاني در شهر ضحيان بود ،باعث کشته شدن ده ها کودک شده است.سخنگوي
وزارت بهداشت يمن تاکيد کرد جنگندههاي متجاوزان ،اتوبوس حامل کودکان را در
کنار بازاري در ضحيان هدف قرار دادند که منجر به افزايش آمار شهدا و مجروحان
شده است.بيش از  ۳سال است ائتالف ضد يمن با حمالت خود استانهاي اين کشور را
هدف گرفته و روزانه دهها شهروند غيرنظامي را شهيد يا زخمي ميکنند ،اين در حالي
است که جوامع بين المللي در مقابل اين جنايات سکوت پيشه ميکنند.

رايس  :ترامپ ،آمريکا را در خدمت
وليعهد سعودي قرار داده است
«سوزان رايس» مشاور امنيت ملي دولت باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا ،ضمن انتقاد
شديد از وليعهد سعودي ،دونالد ترامپ را نيز «بهترين دوست حکام خودکامه» ناميد که
کشورش را در خدمت عربستان قرار داده است.به گزارش ايرنا ،رايس در يادداشتي در
روزنامه نيويورک تايمز به تنش هاي اخير در روابط ميان کانادا و عربستان نوشت :دولت
ترامپ به جاي دفاع از متحد دموکرات خود يعني کانادا ،سوءرفتارهاي عربستان سعودي
را تحمل مي کند.به نوشته رايس ،اين اقدام «بيانگر رويکرد دولت ترامپ در قبال نقض
حقوق بشر به ويژه به هنگام تعهد به دوستان خودکامه است .دولت آمريکا در اين زمينه
کانادا را تنها گذاشت ،به اروپايي ها امکان داد تا بي اعتنا بمانند و اين پيام را به عربستان
و سايرين رساند که آنها مي توانند حقوق بشر را نقض کنند ،بدون يک کلمه ابراز نگراني
و محکوميت شديد از سوي واشنگتن».اين مقام سابق آمريکايي تاکيد کرد :موضع اياالت
متحده به منزله اختيار تامي است که ما به «محمد بن سلمان» وليعهد  32ساله عربستان
داده ايم تا در طيف وسيعي از موضوعات با مصونيت عمل کند .از وال استريت گرفته
تا هاليوود از وليعهد سعودي تمجيد کرده و چاپلوسي او را کرده اند.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
بطور فوق العاده ( نوبت اول )

شركت تعاوني مصرف فرهنگيان ماكو
به شماره ثبت 143

بنا به تصويب هيئت مديره جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده
نوبت اول شركت تعاوني مصرف فرهنگيان ماكو راس ساعت  17/30روز
سه شنبه مورخ  97/6/20در محل پژوهش سراي دانش آموزي تشكيل
ميگردد از عموم سهامداران و اعضا محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم
راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور
بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده  19آيين نامه نحوه تشكيل مجامع
عمومي در صورتكيه حضوري عضوي در مجمع ميسر نباشد ميتواند حق
راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام االختيار از
ميان اعضا يا غير اعضا واگذار نمايد .در اين صورت هر عضوي ميتواند
عالوه بر راي خود حداكثر حق سه راي باوكالت و هر شخص غير عضو
تنها يك راي با وكالت داشته باشد توضيحا اينكه وكالتنامه هاي عادي
بايستي يك روز بعد از انتشار اگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل
مجمع غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط
هيئت مديره  /بازرسان  /بازرس بررسي و تاييد گردد و در غير اينصورت
وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفتر خانههاي
اسناد رسمي رسيده باشد
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1396
 -3اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود يا زيان سال 1396
 -4طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال مالي 1396
 -5طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيئت مديره براي هزينه هاي
سال مالي 1397
 -6انتخاب  3نفر بازرس اصلي و  3نفر بازرس علي البدل به علت اتمام
مدت ماموريت
 -7طرح و تصويب پاداش بازرسان و كاركنان و هيئت مديره
 -8اتخاذ تصميم در خصوص تعيين روزنامه براي درج آگهي هاي بعدي
شركت
ضمنا كليه كانديداهاي عضويت در سمت و بازرس بايستي حداكثر تا
ظرف مدت يك هفته بعد از انتشار آگهي مذكور مدارك شناسايي ذيل
را با مراجعه به دفتر شركت واقع در تحويل شركت نموده و رسيد
دريافت دارند
مدارك شامل:
فتوكپي شناسنامه ،تصوير آخرين مدرك تحصيلي ،فتوكپي حكم كارگزيني،
تكميل فرم كانديداي عضويت در سمت هيئت مديره و بازرسي
تاريخ انتشار 97/5/20
هيئت مديره شركت تعاوني
م الف 1732
فرهنگيان ماكو
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