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پیام بشار اسد به صنعاء
رئیس جمهور ســوریه در پیامی به رئیس شورای عالی سیاسی یمن بر 
هماهنگی میان دو کشــور و تقویت روابط دو جانبه تاکید کرد. »مهدی 
المشــاط« رئیس شورای عالی سیاســی یمن یک پیام تشکر از »بشار 
اسد« رئیس جمهورسوریه دریافت کرد.رئیس جمهور سوریه در این پیام 

از مواضع یمن در حمایت از ملت سوریه و اراده آزاد و تصمیم مستقل آن 
قدردانی کرد.بشار اسد همچنین برای ملت یمن خیر، صلح، ثبات و شکوفایی 

و پیشــرفت بیشتر آرزو کرد.رئیس جمهور سوریه در این پیام خطاب به المشاط 
گفت: ما با خواســته شما برای ادامه رایزنی و هماهنگی میان دو کشور و تقویت 
روابط دوجانبه به نفع دو ملت برادر شریک هستیم.این پیام در جواب پیام رئیس 
شورای عالی سیاسی یمن به مناسبت پیروزی بشار اسد رئیس جمهور سوریه در 

انتخابات ریاست جمهوری این کشور ارسال شده است.

آمریکا نمی تواند در افغانستان پیروز شود 
نخست وزیر پاکستان به صراحت اعالم کرد که حتی در صورت موافقت 
اسالم آباد با در اختیار قرار دادن پایگاه های نظامی به واشنگتن، ایاالت 
متحده نمی تواند در جنگ افغانســتان پیروز شــود. »عمران خان« در 
خصوص روند صلح در افغانســتان و عملیات های ادعایی آمریکا برای 

مبارزه با تروریســم در خاک این کشــور تأکید کرد که حتی در صورت 
موافقت اســالم آباد با درخواســت ایاالت متحده مبنی بــر در اختیار قرار 

دادن پایگاه های نظامی به واشــنگتن برای اجرای عملیات های ضدتروریستی، 
در صورت بروز جنگ داخلی در این همســایه شــمالی پاکستان بار دیگر هدف 
حمله هــای انتقام جویانه تروریســت ها قرار خواهد گرفت. وی گفت: پیوســتن 
پاکســتان به تالش های ایاالت متحده،  به اقدامات تروریســتی علیه این کشور 

انجامیده است. 

پیام به مقصد رسیده است
پس از اقدام آمریکا در مســدود کردن وب ســایت شبکه های خبری 
مقاومت، عضو شورای عالی سیاســی دولت نجات ملی گفت که این 
اقدام آمریکا بیانگر آن اســت که پیام این شبکه ها به مقصد رسیده و 
اثرگذار بوده است.  »محمد علی الحوثی« عضو شورای عالی سیاسی 

دولت نجات ملی یمن در این خصوص نوشت که اقدام آمریکا در بستن 
وب  سایت های شــبکه ها تأکید دارد: پیام این شبکه ها ]به مقصد[ رسیده 

و اثرگذار بوده  اســت. رسانه آزاد، رژیم ها را می ترساند گرچه این رژیم ها ادعای 
آزادی می کنند و داعیه  دار آن هســتند. نقاب دموکراســی و شعارهایشــان فرو 
افتاد. آمریکا با تکیه به مفهوم رویارویی فراگیر عمل می کند. بستن وب سایت ها 
مصداق فرمایش خداوند اســت »و با همه مشــرکان همان گونه که آنان با همه 

شما می جنگند، بجنگید و بدانید خدا با پرهیزکاران است«.

چرایی یک مخالفت  

افغانســتان طی هفته های اخیر با تشــدید بحران 
امنیتی مواجه شده است بگونه ای که درگیری میان 
طالبــان و دولت مرکزی می رود تا آتش جنگ های 
داخلی را شعله ور تر سازد. تقارن این درگیری ها با 
خروج نیروهای ناتو و آمریکا و افغانســتان ابهامات 
بســیاری را در ماهیت آن ایجاد کرده است. نکته 
قابل توجه در این میان نوع واکنش پاکستان است 
چنانکه عمران خان نخســت وزیر پاکستان تاکید 
کرده است حتی اگر اسالم آباد با تامین پایگاه برای 
واشــنگتن به منظور اجرای عملیات های مبارزه با 
تروریســم موافقت کند، آمریکا نمی تواند در جنگ 
افغانستان پیروز شود. این مواضع که بیانگر تالش 
آمریکا برای ایجاد پایگاه نظامی در پاکستان است 
و حتی بحران های اخیر در افغانســتان را می توان 
با این درخواســت مرتبط دانســت این ســوال را 
مطرح می سازد که چرا پاکستان با خواست آمریکا 

مخالفتی این چنین آشکار دارد؟ 
در پاســخ به این پرسش چند نکته قابل توجه است. 
نخست آنکه پاکستان تجربه دو دهه همکاری با آمریکا 
را دارد که نتیجه آن ناامنی و فعالیت های تروریستی و 
شبه ناظمیان در این کشور بوده چنانکه عمران خان 
نیز تاکید می کند که  اگر کشورش مقابل درخواست 
آمریکا سر خم کند و اگر به جای سازش سیاسی در 
کشور جنگ زده افغانستان جنگ داخلی رخ دهد، بار 
دیگر پاکستان هدف حمالت انتقام جویانه تروریست ها 
قرار می گیرد.  دوم آنکه پاکستان در زمان حادثه 11 
سپتامبر سال 2001 به ریاست پرویز مشرف همکاری 
گســترده ای با آمریکا در اشغال افغانستان داشت اما 
واشــنگتن به وعده های نظامــی و اقتصادی خود در 
قبال اسالم آباد عمل نکرده و حتی زمینه ساز تشدید 
بحران امنیتی در این کشــور شد. ســوم آنکه افکار 
عمومی پاکستان پذیرنده حضور آمریکا در کشورشان 
نبوده و ایــن حضور را تکرار وضعیت افغانســتان و 
سرسپردگی کشورهای عربی در برابر آمریکا می دانند 
لذا دولتمردان اسالم آباد در چارچوب خواست مردمی 

با این طرح مخالفت می کنند. 
با توجه به این مولفه ها می توان گفت که نخســت 
وزیر پاکستان با بیان علنی پیامدهای دادن پایگاه 
نظامــی به آمریکا ســعی در تحریک افکار عمومی 
علیــه این طرح به عنــوان ابزار فشــاری در برابر 

تهدیدات آمریکا است.  

گزارش

ارتـش آمریکایـی کـه زمانـی خـود را بزرگتریـن و ناجـی 
جهـان معرفـی مـی کـرد چنـان بـا بحـران مواجـه شـده 
اسـت کـه در کنـار آمار بـاالی تجاوز جنسـی اکنـون آمار 
خودکشـی در ارتـش آمریـکا بـه بحرانـی برای این کشـور 
مبدل شـده اسـت چنانکه بر اسـاس یـک مطالعه طی 20 
سـال گذشـته بیـش از 30 هزار نظامی آمریکایـی اقدام به 

خودکشـی کرده انـد.
مطالعـات جدیـد دانشـگاه براون نشـان می دهد کـه تعداد 
نظامیـان آمریکایی که از سـال 2001 تا کنون خودکشـی 
کرده انـد از 30 هـزار نفر فراتر رفته اسـت.بر اسـاس نتایج 
ایـن مطالعـه، افزایـش حضـور نظامـی آمریـکا در جهـان 
کـه پـس از حـوادث 11 سـپتامبر آغـاز شـده باعث شـده 
تـا دسـت کـم 30 هـزار و 177 نظامـی آمریکایـی اقـدام 
بـه خودکشـی کنند.»توماس هـاوارد« محقق ایـن مطالعه 
می گویـد کـه تعداد قربانیان خودکشـی در میـان نظامیان 
آمریـکا تـا سـال 2001 تنها 7 هـزار و 57 نفر بوده اسـت.
ایـن مطالعـه تاکیـد دارد کـه تعـداد قربانیـان خودکشـی 
در میـان نظامیـان آمریـکا ممکـن اسـت بیشـتر از ایـن 
آمـار باشـد چـون ایـن آمـار شـامل نیروهـای ذخیـره و 
نیروهـای گارد ملـی نبـوده اسـت. آمارهـای جدیـدی که 
از سـوی پنتاگون منتشـر شده نشـان داده در سال 201۹ 
تجاوزهـای جنسـی در سراسـر ارتـش آمریـکا بـه میـزان 
سـه درصـد نسـبت بـه سـال قبـل از آن افزایـش نشـان 
داده اسـت؛ تجاوزاتـی که از سـال 200۶ تاکنـون به روند 
افزایشـی خـود در ارتـش آمریـکا در هر سـال ادامـه داده 

ست. ا
ایـن افزایـش سـه درصـدی میـزان تجـاوزات جنسـی در 
بـا سـال 201۸ دربردارنـده  مقایسـه  آمریـکا در  ارتـش 
مـوارد مختلـف تجـاوزات از جملـه حمـالت جنسـی بوده 

کـه میـان نظامیـان ارتـش رخ داده اسـت.
نیـروی هوایـی ارتـش آمریـکا نسـبت به دیگـر بخش های 
تجـاوزات  میـزان  افزایـش  درصـد  باالتریـن  شـاهد  آن 
جنسـی در میـان نظامیانـش بـوده اسـت. در ایـن نیـرو 
در سـال 201۹، 1۶۸3 مـورد از ایـن تجـاوزات جنسـی 
در میـان نظامیـان گـزارش شـده در حالـی کـه در سـال 
201۸، 15۴۴ مـورد را گـزارش کـرده بـود. در نیـروی 
سـال  در  جنسـی  تجـاوزات  آمـار  نیـز  آمریـکا  دریایـی 
افزایـش  از آن ۴ درصـد  بـه سـال قبـل   201۹ نسـبت 

نشان داده است. 
از سـوی دیگـر شـورای ملـی بهداشـت رفتـاری آمریـکا 
شـده  اعـزام  نظامیـان  از  درصـد   30 کـه  کـرد  اعـالم 
اختـالالت  دچـار  عـراق،  و  افغانسـتان  بـه  کشـور   ایـن 

روانی شده اند.
میـزان خودکشـی نظامیـان آمریکایـی حکایـت از ناتوانی 
ایـن  نظامیـان  بـرای کنتـرل خودکشـی  آمریـکا  ارتـش 
کشـور دارد؛ در 5 سـال 2013 تـا 2017 بیـش از ۴5هزار 
نیـرو ی وظیفـه فعـال و آسـیب دیده خـود را کشـته اند که 
ایـن آمـار در سـال 201۸ بـه عـدد روزانه 2۴ خودکشـی 

است! رسـیده 
 نکتـه قابـل توجـه آنکـه ارتش آمریـکا در حالی بـا بحران 
سـربازانش مواجـه اسـت کـه در نبـرد افغانسـتان نیـز بـا 
شکسـت مواجـه شـده و ایـن کشـور در موجـی از بحـران 

امنیتـی بـه سـر می برد. 
در جدیدتریـن بحـران امنیتـی افغانسـتان به گفتـه منابع 
امنیتـی در قندهـار، در نتیجـه انفجار میـن در این والیت، 
5 غیرنظامـی کشـته شـده و 1۸ تـن دیگر زخمی شـدند. 

گفـت  آمریـکا  دفـاع  وزارت  سـخنگوی  میـان  ایـن  در 
موضـوع جـدول زمـان بنـدی خـروج نظامیـان آمریکایی 
از افغانسـتان ممکـن اسـت بـا تغییـر شـرایط تغییـر یابد.
منابـع خبری اعـالم کرده اند گروه طالبـان کنترل گذرگاه 
تجـاری شـیرخان در مـرز افغانسـتان با تاجیکسـتان را به 
تصـرف خـود درآورد.گـروه طالبـان همزمـان بـا تشـدید 
جنـگ نظامـی، بطـور برنامه  ریـزی شـده جنـگ تبلیغاتی 
خـود را نیـز شـدت بخشـیده اسـت و ویدئوهـا و تصاویـر 
ایـن  سـقوط شهرسـتان ها توسـط حسـاب های کاربـری 
گـروه در شـبکه های اجتماعـی منتشـر می شـود. در ایـن 
میـان  ژائـو لیجیـان، سـخنگوی وزارت امـور خارجه چین 
گفـت: خـروج ناگهانـی نیرو هـای آمریکایـی از افغانسـتان 

وضـع امنیتـی را در ایـن کشـور پیچیده تـر کـرده اسـت.
روسـیه  دفـاع  وزیـر  دیگـر  سـرگئی شـویگو،  از سـوی 
خطـر  ناتـو  نیرو هـای  خـروج  صـورت  در  اسـت  معتقـد 
می کنـد. تهدیـد  را  افغانسـتان  داخلـی  جنـگ  وقـوع 

سـرگئی شـویگو اعـالم کـرد ناتـو نزدیـک بـه 20 سـال 
در افغانسـتان درگیـر بـود و نتوانسـت بـه نتیجـه مطلوب 

 در ایـن کشـور برسـد. بـرای تغییر ایـن وضعیـت اقدامات 
فوری الزم است.

در همیـن حال والری گراسـیموف رئیس سـتاد مشـترک 
ارتـش روسـیه حـق ایـن کشـور بـرای بکارگیـری سـالح 
دانسـت.این  محفـوظ  را  خـود  از  دفـاع  بـرای  هسـته ای 
در حالـی اسـت کـه پوتیـن رئیـس جمهـور روسـیه در 
نهمیـن کنفرانـس امنیـت بین المللـی در مسـکو گفـت، 
زیرسـاخت های  و  ظرفیـت  تقویـت  بـه  همچنـان  ناتـو 
نظامـی خـود نزدیـک مرزهـای روسـیه ادامـه می دهـد و 
بـه پیشـنهادها بـرای کاهـش تنـش هـم توجهـی نـدارد.
وی در ایـن خصـوص گفـت: البتـه که ما نگران گسـترش 
مـداوم پتانسـیل و زیرسـاخت های نظامـی ناتـو نزدیـک 
مرزهـای روسـیه هسـتیم. و همچنیـن ایـن واقعیـت کـه 
ایـن اتحـاد نظامـی از بررسـی سـازنده پیشـنهادهای مـا 
بـرای کاهـش تنـش و کاهـش خطـر حـوادث غیـر قابـل 
پیش بینـی خـودداری می کنـد. انتظـار داریم عقل سـلیم 
و تمایـل بـرای توسـعه روابـط سـازنده بـا مـا در نهایـت 
غالـب شـود.پوتین در ادامـه گفـت کـه معتقد اسـت اراده 
تقویـت  بـه  می توانـد  سـازش  بـرای  تمایـل  و  سیاسـی 
ثبـات اسـتراتژیک کمـک کنـد.در همیـن حال الکسـاندر 
روسـیه  فـدرال  امنیـت  سـازمان  رئیـس  بورتنیکـوف 
اعـالم کـرد کـه نفـوذ تروریسـت هـا و افـراط گرایـان در 
 افغانسـتان همچنـان ادامـه دارد و بـه وضعیـت خطرناکی 

رسیده است.
بورتنیکـوف در کنفرانـس بیـن المللـی امنیتـی مسـکو، 
خاطرنشـان کـرد کـه نفـوذ تروریسـت هـای بیـن المللی 
به افغانسـتان و کشـورهای جنوب شرقی آسـیا ادامه دارد 
و حمـالت تروریسـتی خونیـن در ایـن مناطـق در سـال 
جـاری نیـز متوقف نشـد.وی با بیـان اینکه تروریسـم بین 
المللـی در دوره همـه گیـری بیمـاری کرونـا محـو و نابود 
نشـده اسـت، خاطرنشـان کرد: سـال 2020 در کشورهای 

مختلـف حمـالت تروریسـتی خونیـن اتفـاق افتاد.  
بـه گفتـه بورتنیکـوف، چالش هـای امنیتی جهانـی که تا 
پیـش از همه گیری کرونا وجود داشـت ازجمله تروریسـم 
بیـن المللـی و افـراط گرایـی از بیـن نرفتـه و تروریسـت 
هـای داعشـی، القاعـده و گـروه هـای مرتبـط بـا آنهـا در 
بسـیار  فعالیـت  و  تحـرکات  آفریقـا،  قـاره  و  خاورمیانـه 

گسـترده ای دارنـد.  

ابعاد جدیدی از بحران در ارتش ایاالت متحده آشکار شد

از خودکشی 30 هزار نظامی آمریکایی تا شکست در افغانستان
یاداشت

فرامرز اصغری

آگهــی موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای هیات بشــماره 140060312004001359 - پرونده کالســه 
1399114412004000291 آقــای مقصد یاپنگ غــراوی فرزند عبدالقادر به 
شماره شناسنامه 1766 گنبد و کد ملی 2031708848 درششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 230 مترمربع جدا شــده ازتمامت پالک ثبتی 
1/4343-اصلی واقع درگنبدکاووس- یوســف آباد بخــش 10 حوزه ثبتی گنبد 
خریداری ملک مع الواســطه از پیخی آق آزمون )مالک رسمی( لذا به منظور اطالع 
عموم این آگهی دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود که اشــخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار 
اولیــن آگهــی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف: 8383
تاریخ انتشار نوبت اول: پنج شنبه 1400/04/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: 

پنج شنبه 1400/04/17
رضا سارانی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
آگهی دعوت ســهامداران شــرکت شفاگســتر پاســتور ســهامی خاص ثبت شده به 
شماره 4884 و شناسه ملی 14008647530 جهت تشکیل  مجمع عمومی فوق العاده.

بدین وســیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده در ســاعت 20 مورخ 1400.4.24 در محل شــرکت به آدرس شــاهرود- خ 
28 متری امام- درمانگاه پاســارگاد- طبقه 3- ســاختمان 12 اتاق مدیریت کدپســتی: 

3616787854 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 

1-افزایش تعداد اعضای هیات مدیره
هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
آگهی دعوت سهامداران شرکت شفاگستر پاستور سهامی خاص ثبت شده به شماره 

4884 و شناسه ملی 14008647530 جهت تشکیل  مجمع عمومی عادی سالیانه.
بدین وســیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی ســالیانه در ساعت 21 مورخ 1400.4.24 در محل شــرکت به آدرس شاهرود- خ 
28 متــری امام- درمانگاه پاســارگاد- طبقه 3- ســاختمان 12 اتاق مدیریت کدپســتی: 

3616787854 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 

1- انتخاب مدیران
2- انتخاب بازرسان

3- تصویب ترازنامه و صورت های مالی سال 99
هیات مدیره شرکت

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای مهران آرمیده به موجب وکالت نامه 24240-1400/3/23 دفترخانه 
236 آمل با وکالت از ســهیل ســالم و رضا عزیززاده با ارائه استشــهادیه شــماره 
3286 تنظیمی دفترخانه 248 آمل تقاضای صدور ســندمالکیت المثنی 617807 
ســه دانگ و 617808 ســه دانگ پالک شــماره 41 فرعــی از 44 اصلی واقع در 
بخــش 9 ثبــت آمل ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت 
کــه دراجرای ماده 120اصالحــی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهی 
در یــک نوبــت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام 
معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ 
انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره 
ثبت محل ارایه و رسید دریافت نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض 
ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود 
این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود.م/الف
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

آگهی قرار تحریر ترکه
در خصــوص دعــوی 1-آقــای مصطفی جباری و خانــم راضیه جباری هــر دو فرزند 
محمــد به طرفیت خواندگان 1- زهرا عبادی فرزند حســن 2- مینا 3- یلدا 4- آســیه 
5- مرضیه 6- فریده 7- رهبر 8- کبری همگی جباری درخواســتی به خواســته تحریر 
ترکــه ماترک مرحوم محمد جباری مطرح و به کالســه 111 ح /0000207 ثبت گردیده 
و شــورا با بررســی محتویات پرونده ومدارک ابرازی و با احراز سمت متقاضی و گواهی 
حصــر وراثت شــماره 98/338/113 در اجرای ماده 210 قانون امور حســبی با انجام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبت اگهــی می نماید تا هرکســی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه در نزد ا و می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف یک ماه 
تقدیم دارد واال وفق مقررات قانونی اقدام خواهد شــد وقت اجرای قرار تحریر ترکه 

مورخه 1400/5/6 ساعت 10/30 صبح می باشد. م الف/115
قاضی حوزه 111 شورای حل اخلتاف کبودرآهنگ - امیر ستایش ولی پور

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه باغ مشجر پالک 2070 فرعی از سنگ 92 
اصلی قریه جابان که بنام علی شــادالوئی فرزند خداداد می باشــد در جریان ثبت است 
بعلــت عدم حضور مالک تا کنون انجام نگردیده از طرفی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز 
نمــی توان عمل نمــود لذا بنابه تقاضای کتبی نامبرده تحدیدپالک مذکور در روز شــنبه 
مورخ 1400/05/02 ســاعت 11 صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوســیله 
بــه اطــالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم می دارد که 
در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند. مهلت اعتراض از تاریخ تنظیم 
صورتمجلــس بمدت یکماه خواهد بود و اعتراضات مجاوریــن طبق ماده 20 قانون ثبت 

پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/04/03- 7081
سیدمهردادصفائی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی مفقودی 
بــرگ سبز)شناســنامه( خــودروی ســواری پرایــد تیــپ 131LE  ســفید مــدل 
1391،شــماره انتظامی 259 ص 16 ایران 49 به شــماره موتور 4640525 و شــماره 
شاســی S1412291099273  بــه نام عبــاس صالحی مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. یاسوج
********************************

اصل ســند مالکیت  )برگ ســبز ( یک دســتگاه پژو 206   و به شماره انتظامی 91 
527 س 63  و به شــماره شاســی 82610190و شماره موتور 10FSF94286035 به 
نام بهروز گل سرخی گیگلو  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است .  پارس آباد مغان

********************************
پایانکارســاختمانی به شــماره پرونده 41614 به تاریخ صدور1/3/1396 دارای 
شماره پروانه 89043863 تاریخ صدورپروانه 30/11/1390به پالک ثبتی73 اصلی 
ازفرعی 11415 به آدرس ملک شهرک مهرگان میدان زرین کوب خیابان فرشته جنوبی 
خیابان شهریارتعاونی الغدیرطبقه6واحد24صادرشده ازشهرداری منطقه1به نام مریم 

سیار مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد-بروجرد
********************************

اصل کارت خودرو سواری پراید تیپ جی ال ایکس آی به رنگ سفید روغنی مدل 
1389 به شــماره موتور 3696710و شــماره شاســی  s1412289649511 به شماره 
پالک 358ب85 ایران 98بنام محمد رضا نجفی شــعاع فرزند عبدالباقر مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد. ایالم
********************************

ســند کمپانی ســواری پژو پارس مدل 1392 شــماره پالک ایران 62-458ب35 
شــماره موتور 124K0222027 شــماره شاســی NAAN21CA6DK170608 مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
********************************

ســند کمپانی سواری پژو 405 مدل 1383 به شــماره پالک ایران 62- 399 ص 
69 به شــماره موتور 12483098052 و شماره شاسی 83044497 مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد. ساری
********************************

برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو پراید به شــماره موتور 00960366 و شــماره 
شاســی S1412283340689 به رنگ مشــکی مدل 1383 به شــماره پالک ایران 82-

145 ل 78 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
********************************

ســند کمپانی و برگ ســبز خودرو سواری پژو 206 به رنگ شــکالتی متالیک مدل 
  NAAP03ED19J040486 1388 به شماره موتور 14187045274 و شماره شاسی

و شماره پالک ایران 62- 388 د 94 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
********************************

تاسیس شرکت سهامی خاص همگام توسعه ارتباطات قاصدک

تاسـیس شـرکت سـهامی خاص همگام توسـعه ارتباطات قاصدک درتاریخ 1400/03/25 به شـماره ثبت 2136 به شناسـه ملی 14010094666 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 

 موضوع فعالیت: طراحی و ساخت انواع فیلترهای مخابراتی، موجبر، روتاری، تقویت کننده های کم نویز، کارت های پردازش و نمونه بردار، مدارات مخابراتی و هرگونه 
فرستنده و گیرنده و سامانه های مانیتورینگ طیف، طیف سنجی از راه دور، طراحی و ساخت انواع بردهای الکترونیک و فرکانس رادیویی مخابراتی، سیستم های انتقال 
رادیویی و مخابراتی، طراحی و سـاخت انواع آنتن و تقویت کننده های پرتوان، صادرات و واردات، خرید و فروش در زمینه تجهیزات و تاسیسـات مخابراتی. طراحی و 
پیاده سازی خطوط تولید و مونتاژ کلیه قطعات و دستگاه های صنعتی و تجاری مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها 
و موسسـات مالی و اعتباری داخل و خارج کشـور، شـرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشـور، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، 
گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها برای شرکت، ترخیص کاال از گمرک داخلی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور، 
خرید و فروش، صادرات و واردات، طراحی، شـبیه سـازی، مدلسـازی، تامین و تجهیز سیسـتم های ماهواره ای، ارتباطی، آنتنی، سـوئیچینگ و مخابراتی، شـبیه سـازی، 
طراحی مفهومی و پیاده سازی انواع سیستم ها و لینکهای مخابراتی با روش های مختلف ارسال و دریافت، برنامه نویسی- طراحی صفحات اینترنتی و اپلیکیشن، فروش 
خدمات مهندسـی در زمینه رایانه ای- تولید نرم افزار) به اسـتثناء فرهنگی- هنری- رسـانه ای(- ارائه خدمات اینترنتی و اینترانت- تامین قطعات، اجرای طرح های 
جامـع فـن آوری اطالعـات شـامل تحلیـل و طراحی و تولید و اسـتقرار و راه اندازی و پشـتیبانی راه کارهای مبتنی بر نرم افزار در بخش عمومـی و دولتی و وزارتخانه ها و 
سـازمان ها و شـرکت های وابسـته به دولت و بخش خصوصی- مشـاوره و طراحی و اجرای سیسـتم های رایانه و پیاده  سـازی شبکه های نوین رایانه ای و تجهیزات جانبی 
رایانه ای- طراحی و تولید و اجرای سیسـتم های امنیت شـبکه و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با شـبکه های مبتنی بر فیبر نوری و شـبکه های بی سـیم- مشـارکت با 
شـرکت های داخلی و خارجی تولید کننده نرم افزار و سـخت افزار- انجام پروژه های انفورماتیکی - ارائه کلیه خدمات ICT- انجام مطالعات راهبردی )اسـتراتژیک( و 
طرح های جامع- طراحی و اجرا و پشتیبانی شبکه داده ها- خدمات انتقال داده ها، راه اندازی و پیاده سازی انواع بردها و لینکهای مخابراتی.ساخت ،نصب،خرید و فروش 
و راه اندازی سیسـتم های هوشـمند سـاختمانها و مجتمع های اداری ،مسـکونی و تجاری و سـاخت و تولید انواع برد های الکترونیکی،مخابراتی و ماهواره ای درصورت 

لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط.
 مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

 مرکـز اصلـی: اسـتان تهـران ، شهرسـتان پردیـس ، بخـش بومهـن ، شـهر شـهرجدیدپردیس، محله شـهر پردیس فـاز 11، خیابان طـراوت ، کوچه طـراوت5 ، پالک 0 ، 
ساختمان کوزوپارس ، بلوک 4B83 ، طبقه همکف ، واحد 1 کدپستی 1659385912.

 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 358/3413 مورخ 1399/12/25 نزد بانک توسعه تعاون شعبه چالوس با کد 3413 پرداخت گردیده است.

 اعضا هیئت مدیره آقای حسـین امیر آبادی فراهانی به شـماره ملی 0013626779 و به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سـال و به سـمت مدیرعامل به 
مدت 2 سـال خانم طاهره فیاض به شـماره ملی 0901078921 و به سـمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سـال آقای محمد باقر نوری شـیرازی به شـماره ملی 

4830005637 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال.
 دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسـناد بهادار و تعهد آور شـرکت از قبیل چک ، سـفته ، بروات ، قراردادها عقود اسـالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 

باامضاء آقای محمد باقر نوری شیرازی )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد گلستانی به شماره ملی 0890209103 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال، خانم مریم پور تقی 

به شماره ملی 2050415540 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال و روزنامه کثیر االنتشار سیاست روز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
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