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پیدا شده

ســند مالکیــت )بــرگ ســبز( 
 رانــا TU5بــه شــماره انتظامی
 63 ایــران   62 م   756  
ر  تــو مو  1 3 9 4 ل  مــد
شاســی    163B0203520
NAAU01FE4FT111936 به نام 
کرامت عباسی مصرمی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

 ســند ســبز مالکیــت پرایــد 
SE 131 مــدل 98 به شــماره 
پالک 541 ب 44 ایران 44 و 
 M13/6319360 شماره موتور
ســی  شا ه  ر شــما و 
   NAS411100K1151816
مفقــود گردیده و فاقــد اعتبار 

می باشد.

ســند مالکیت- پالک موتورســیکلت 
سیســتم صحرا تیــپ CDI125 رنگ 
شــماره  بــه   1388 مــدل  مشــکی 
موتــور 71579044 و شــماره تنــه 
پــالک  و   NF***125S8633213
563- 86487 بــه نام ملک نوروزی 
فرزنــد اســکندر بــه شــماره ملــی 
1972038168 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

پاســپورت  و  شناســنامه 
موالئــی  زهــرا  اینجانــب 
متولــد  فرزنــد جهانگیــر 
65/6/14 با شــماره ملی 
مفقــود   0082189773
گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارت دانشجویی خانم محدثه 
ســهرابی فرزنــد ابراهیم به 
شماره دانشجویی 9736983 
و کــد ملــی 5360232048 
دانشجوی رشــته جغرافیا در 
مقطع کارشناسی از دانشگاه 
سیستان و بلوچستان مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط گردید.

ســند مالکیــت )برگ ســبز( 
کامیون کشــنده ولــوو اف اچ 
انتظامــی شــماره  بــه   12 
 151 ع 39 ایــران 83 مدل 
1383 موتور 431974 شاسی 
YV2A4CEA14T847874 به 
نام محمد ملکی فرودی مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است.

راننــده  فعالیــت  کارت 
ره  شــما بــه  حرفــه ای 
2672626 به نــام مهدی 
علیزاده فرزند علی شماره 
شناســنامه 1108 متولد 
1357/7/1 مفقــود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالکیت )برگ سبز( خودرو 
کامیون کشــنده A7 مــدل 1392 به 
شــماره انتظامی 593 ع 79 ایران 31 
شماره موتور 1206170577 و شماره 
  NAB374511DA000377 شاســی 
بــه نــام محمــد شــرفی شــماره ملی 
4060368415 مفقــود گردیــده از 

درجه اعتبار ساقط است.

شناســنامه مالکیت )برگ سبز( و 
کارت شناســایی خودرو ســواری 
پــژو 206 مــدل 1389 بــه رنگ 
سفید روغنی به شــماره انتظامی 
861 ب 67 ایــران 11 و شــماره 
موتور 13389026922 و شماره 
 NAAP13FE1BJ451962 شاسی 
به نام محمــود متقی بصیر مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط است.

سند و برگ کمپانی موتورسیکلت 
ک پــال بــه   1 8 0 چــی  پا  آ

120 ایران 69482 به شــماره 
 OE6BF2095892 موتــور 
نــه  بد ه  ر شــما و و 
 N2G***18OP9419048
مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبار 

می باشد.

کارت هوشــمند ناوگان حمل 
و نقل باری به شــماره سریال 
2421290 مربوط به کامیون 
باری بنز 808 مدل 1355 به 
رنگ نارنجی به شماره انتظامی 
255 ع 61 ایــران 62 مفقود 
شــده و از درجه اعتبار ساقط 

است.

ســند  و  ســبز  گ  بــر
مــزدا  نــت  وا نــی  کمپا
 2000 بــه شــماره پــالک

 64- 169 د 25 بــه رنگ 
نقره آبی به نام جالل راه پیما 
مفقــود گردیــده از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

 ســند مالکیــت  راهــور خــودرو پرایــد بــه شــماره پــالک
 S1412288215725 779 ج 98- ایران 55 به شماره شاسی
به شماره موتور 2825185 به نام محمدهادی کمالیان مفقود 

گشته و فاقد اعتبار است.

فقدان مدرک تحصیلی نوبت اول
اینجانــب  فارغ التحصیلــی  مــدرک 
زهره احمدی فرزند حســن به شماره 
شناسنامه 5576 صادره از تهران در 
مقطع کارشناسی پیوسته رشته علوم 
اقتصادی - اقتصــاد بازرگانی صادره 
از دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابرکوه 
به شــماره گواهی موقت 41/30/5 
مفقــود گردیده اســت و فاقد اعتبار 
می باشــد از یابنــده تقاضــا می شــود 
اصــل مــدرک را بــه واحد دانشــگاه 
آزاد اســالمی ابرکوه به نشانی استان 
یــزد شهرســتان ابرکــوه کدپســتی 

8931739874 ارسال نمایند.

استخدام

دفتر مرکزی
 33118052
33902599

       33942000
   33910862
 33113519

رد33112291-5  
پذی

ی می
آگه

ی 
تلفن

زه 
 رو

همه
ان 

کیه
ی 

دگ
ماین

تر ن
دفا

خرید
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کلیه امالک

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 

65222933 - 09121620849 شهریار 

026-32226013 - 32224411 کرج 

77909939 - 77936888 تهران نو 

شرق - غرب 

33118052
33110210
33112291 
33902599

 33119236
33911566
33118057
      33110202 

مرکز

33942000
33910862
 33113519
33911568

مصطفی خمینی روبروی پمپ بنزین 64 
متر کف 25 متر بالکن فروش معاوضه 

با ملک ماشین 10 میلیارد تومان
09123957476 و 09123996843

نوشهر - چلندر
700 متر زمین با سند 6 دانگ
فاصله با دریا 500 متر )فوری(

اصفهانی 09119991047

آسانسور باالبر بام
فروش- نصب- بازسازی

تعمیر انواع آسانسور
77299266-09123005669

 YALL درب اتوماتیک
3 سال گارانتی

09121990112 -77150353

شرکت کار در ارتفاع تهران
پیچ رولپالک بدون داربست

20 سال گارانتی 30٪ تخفیف
44061730 -09122932056

اجرای سقف های کاذب 
کناف، تایل، دامپا، رابیتس

آسمان مجازی- دیوار پوش
ضــدآب-  ســقف  نقاشــی- 

بازسازی
مناسب سرویس و استخر
021-44306764
09124677736

موسسه حقوقی کندلوس
دعاوی حقوقی، کیفری، تیم وکالی مجرب
حضوری و تلفنی )نگران هزینه نباشید(

88867526 -09122064480

وکیل پایه یک خانم
تخصصا چک و سفته

 86035213-88892318

تربیت مربی 
 جهت تدریس زبان آموزی قرآن

   طرح بشارت        حضوری- غیرحضوری

77582027 -7757101212
 تا 

8 :
س

تما
ت 

ترک اعتیاد موفقساع
کم هزینه     سرپایی      زیرنظر پزشک
09123844273 - 55623328

بازرگانی نظری 
صادرات و واردات کاال

»از گمرک فرودگاه پیام کرج«
09128632716

خرید و فروش فیش حج، مکه 
تماس همه روزه- نقدی در محل شما 

66846634-66191022
09126701642

امداد گسترآپادانا

22504238ـ22315131

نگهداری از سالمند، بیمار،کودک
 و کلیه امور نگهداری و
 فیزیوتراپ در منزل 
و همراه در بیمارستان
 با تخفیف ویژه جهت 

فرهنگیان، جانبازان و بازنشستگان

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

فروش لوازم یدکی
استوک بنز سواری

09121718342

سیم کارت فروشی خود را 
 پیامک کنید

فقط 0912 »خرید و فروش«
09126666693

چاپ دیجیتال 
روز

چاپ کتاب تخصص ماســت 
بــا کادری مجــرب و مجهز به 
ماشــین آالت مــدرن چــاپ 
دقــت - ســرعت - کیفیت، 
کیفیت باال، قیمت نازل آماده 
عقد قرارداد با کلیه ارگانها، 
شــرکت ها و مدارس با عقد 

قرارداد ارسال رایگان
  A4 دوروسیاه و سفید 

A4  150 دورو رنگی 500

6659563304
09122450892

مشاوره اخذ نمایندگی انحصاری 
مذاکرات تجاری

09128136839

به تعدادی نیروی فعال جهت همکاری نیازمندیم
* کارگر ساده آقا * پیک موتوری                   * خانم در بخش اداری * خانم در بخش آبگیری
* ویزیتور خانم با روابط عمومی باال با 8 ساعت کار+ حقوق عالی+ بیمه+ پاداش

09913235928          * صندوقدار آقا و خانم

آگهی دعوت
بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام شــرکت سهامی خاص رنگ آفرین به 
شماره ثبت 13615 دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت که در ساعت 10 صبح روز سه شنبه 1398/7/30 در محل شرکت 
واقــع در کیلومتــر 20 جاده مخصوص کرج خیابان بهار 3 - خیابان بهار 2 

پالک 4 تشکیل می شود حضور بهمرسانند.
دستور جلسه: 1- افزایش سرمایه شرکت 2- اصالح ماده 5 اساسنامه
هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت گروه صنعتی بین المللی محصوالت پارس

 )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 179869 و شناسه 
ملی 10102220898 

بدینوسیله از کلیه شــرکاء یا نمایندگان قانونی آنها در 
شــرکت گروه صنعتی بین المللی محصــوالت پارس )با 
مســئولیت محدود( به شماره ثبت 179869 و شناسه 
ملی 10102220898 دعوت می شود در جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده شــرکت که راس ساعت 
11:00 صبح روز دوشــنبه مــورخ 1398/07/29 در 
نشــانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر 
شــمالی،  ابتدای خیابان سپند، پالک 1، طبقه 7 تشکیل 

می گردد،  حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 1- قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس 

قانونی برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 
2- بررســی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی 

منتهی به 1397/12/29 
3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی 

4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
5- ســایر مواردی که در صالحیــت مجمع عمومی عادی 

به طور فوق العاده می باشد.
هیئت مدیره 

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانــب منصوره مقســمی فرزنــد احمد شــماره شناســنامه 149 و کد ملی 
0385010257 صــادره از قم مالک ســواری ســاینا مدل 1396 به شــماره 
 NAS831100H5727133 انتظامی 864 س43 ایران 59 و شــماره شاســی
شــماره موتور M15/8442033 به علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( 
تقاضای رونوشت  المثنی اسناد مذکور را نموده ام لذا چنانچه هر کسی ادعایی 
در مورد خودروی مذکور را دارد ظرف مدت ده )10( روز به دفتر حقوقی واقع 
در تهران جاده قدیم کرج شــرکت رایان سایپا مراجعه نماید بدیهی است پس 

از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی مزایده فروش شیرخام
به اطالع می رســاند شــرکت کشــت و صنعت بازوی کشاورز کرمانشاه 
)ســهامی خاص( شــیرخام تولیدی دامــداری خود را واقع در اســتان 
کرمانشــاه شهرستان گیالنغرب،  بخش گواور، کیلومتر 7 جاده باسکله، 
دامــداری کمیتــه امداد از طریــق مزایده کتبی به فروش می رســاند 
جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  های43282744-083 و 

43282020-083 تماس حاصل نمایند.

آگهی دعوت سهامداران شرکت مهندسی صالح نیروی کرج سهامی خاص ثبت شده
 به شماره 3244 و شناسه ملی 10100211116 جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

بدینوســیله از کلیه ســهامداران شــرکت دعوت می شود تا در جلســه مجمع عمومی 
فوق العاده که در ساعت 8/30 مورخ 98/7/30 در آدرس البرز کرج سه راه رجائی 
شــهر- ساختمان صدف 1 طبقه سوم به شــماره تماس 32700134-026 تشکیل 

می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- تصمیم در مورد انحالل شرکت 2- انتخاب  مدیر تصفیه
هیئت مدیره

آگهی دعوت شرکاء شرکت نورالهدی با مسئولیت محدود شماره ثبت: 648 
شناسه ملی: 10100085839 

بدین وسیله از کلیه شرکاء شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده شرکت که در ساعت 10 صبح مورخ 1398/8/5 در محل 

قانونی شرکت تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده:

1- تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
2- تعیین دارندگان حق امضاء

هیئت مدیره

پاورقی
Research@kayhan.ir

83بررسی یک عبرت تاریخی؛ زمینه ها و شرایط انعقاد معاهده برجام  

روایتی هولناک از »ابوغریب«
 سهراب صالحی 

صفحه 6
چهار شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ 
۱۰ صفر ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۰۳

مردان  تحقیر  بــرای  مواردی  در 
عراقی، در پشــت آنها تصویر زن 
آمریکایی  نظامیان  و  می کشیدند 
آنها را تهدید می کردند تا به روی 
زانو بنشــینند و مورد تجاوز قرار 
وینر، خبرنگار  کاتریــن  بگیرند. 
روزنامــه گاردین معتقد اســت 
روی  از  آمریکایــی  نظامیان  که 
فیلم ها و برنامه هــای تلویزیونی 
و مجــالت آمریکایــی مواردی 
از ایــن قبیل را مشــاهده و بر 
روی زندانیــان پیــاده کرده اند. 

13بازخوانی مکتوب مستند » خارج از دید۲ «

پسابرجام در  جاسوسی  النه  سوئد،  سفارت 

 کریستوفر شرودر بعد از هماهنگی با وزارت خارجۀ آمریکا در فروردین
 1393 به تهران آمد. وی در اولین قدم با یکی از معاونین وزیر ارتباطات 

مالقات کرد و توانست آمارهای حوزۀ ارتباط و فناوری اطالعات را به شکل 
دست اول از مسئولین کشور دریافت کند. همچنین شرودر با اعضای 

شتاب دهندۀ آواتِک نیز در یک رستوران فرانسوی در تهران مالقات کرد. 
خیلی از ایده هایی که در ایران پیاده شد با تجربیات شرودر مشابه بود.

لیندی انگلند، بدنام ترین سرباز زن 
ابوغریب در  آمریکایی در زنــدان 
»اشترن«  آلمانی  مجله  با  گفت وگو 
جنسی  گسترده  شکنجه  می گوید: 
اسرای عراقی امری عادی بود که از 
سوی کاخ سفید مجوز آن به پنتاگون 

و سیا داده شده بود.

طی چند ســال گذشته ســفارت ســوئد در حوزه هایی همچون ورزش، زنان، 
استارت آپ ها و داللی اقتصادی وارد شده و جالب اینکه در پرونده های مهم نفوذ، 

ردپای بسیاری از افراد به این سفارت خانه باز شده است!

تجــاوز به عنف و خشــونت جنســی علیه زنان 
در اشــغال عراق و به طور خــاص در زندان ابوغریب 
زخم عمیق دیگری بر پیکر بشــریت است. سرلشکر 
فای در گزارش خود اذعان می کند که از 25 جوالی 
2003 تا 6 فوریه 2004، 205 تن از پرســنل پلیس 
نظامی آمریکا که در مدیریت و کنترل زندان ابوغریب 
مشــارکت داشتند، مرتکب خشــونت های جنسی با 
اسیران شده اند. همچنین، 1800 قطعه عکس که از 
مردان و زنان برهنه در اشکال گوناگون برداشته شده 
و در کنگره آمریکا نشان داده شد، تجاوز گسترده به 
زنان و دیگر موارد خشونت جنسی را تأیید می کند. 

گزارش های گوناگون بر این واقعیت تأکید دارند 
که از زمان اشغال عراق، وقوع خشونت جنسی به شکل 
قابل توجهی افزایش یافته و این آمار در حالی اســت 

شــورای روابط خارجی آمریکا، جایی که 
شــرودر در آن کار می کند نیز در سال 1392 
خبر از آمدن سیل تغییرات در منطقه داده بود. 
سیلی که به گفتۀ این سایت، از استارت آپ ها 
آغاز می شــد. شرودر به کشــورهای مختلف 
منطقه ســفر کرد؛ بــه عمــان، اردن، مصر، 
عربســتان و ترکیه رفت و اســتارت آپ های 
متعددی راه اندازی کرد. با تحوالت سیاســی 
جدید، شرودر تصمیم گرفت به ایران نیز سفر 
کند، اما ترس هایی وجود داشت. ترس از این که 
نکند سفر شرودر به ایران، ناقض تحریم های 
آمریکا باشد. اما وزارت خارجۀ آمریکا در پاسخ 
به شــردور اعالم کرد که سفر آنان در راستای 
منافع ملی آمریکاســت. با مقامات ایرانی نیز 
هماهنگ شــد و ســرانجام فروردین 1393 
شرودر به تهران آمد. در آن جا شرودر مخفیانه 
با یکی از معاونین وزیر ارتباطات مالقات کرد 
و توانســت آمارهای حــوزۀ ارتباط و فناوری 
اطالعات را به شــکل دســت اول از مسئولین 
کشور دریافت کند. مالقات ها اما به این منحصر 
نماند؛ شرودر با اعضای شتاب دهندۀ آواتِک نیز 
در یک رســتوران فرانسوی در تهران مالقات 
کرد. خیلی از ایده هایی که در ایران پیاده شد 

با تجربیات شرودر مشابه بود.
شــرودر در ترکیــه هــم فعالیت های 
استارت آپِی زیادی داشت. در ترکیه، شرکت 
فروش دیجیتاِل Gittigidiyor پس از رسیدن 
به موفقیت در فروردیــن 1390 به قیمت 
217 میلیــون دالر به شــرکت آمریکایی 
ای.بِی )ebay( فروخته شــد. شرکت توسعۀ 
تلفن همــراه positron نیز در بهمن 1392 
بــه قیمــت 100 میلیون دالر به شــرکت 

انگلیسی- آمریکایی Monetise فروخته شد. 
یک اپلیکیشــن ســفارش غذا به نام یِِمک 
ِسِپتی )Yemek sepeti( نیز به تدریج رشد کرد 
و پس از این که به حد قابل قبولی رسید، در 
اردیبهشت 1394 به مبلغ 589 میلیون دالر 
 )delivery hero(به شرکت آلمانی دلیوری ِهرو
منتقل شد. به این ترتیب بخش های مهمی 
از صنایع دیجیتال کشــور ترکیه و از جمله 

بخشی از مخابرات و توسعۀ تلفن همراه آن 
در اختیــار کمپانی های آمریکایی و اروپایی 

قرار گرفت. 
در ایران اما کریستوفر شرودر ماموریتش 
را به خوبی انجــام داد هرچند به علت این که 
آمریکا در ایران ســفارت خانه نــدارد امکان 
ارتباط بیشــتری میســر نبود. بــرای همین 
شــرودر به عکس یادگاری با النه جاسوســی 
اکتفا کرد با این امید که شــاید فعالیت های 
اســتارت آپ ها راه را برای بازگشایی این مرکز 
جاسوسی در ایران باز کند. اما تا اطالع ثانوی 
وظیفۀ ارتباطات سفارت خانه ای به عهدۀ سفارت 

سوئد قرار گرفت. 
در مردادماه 1394 سفیر سوئد شخصا به 
دیدار از شــرکت استارت آپی تخفیفان رفت 
و با نازنین دانشــور، بنیان گذار این شرکت 
گفت وگــو کرد. در ســال 1390 شــرکت 
تخفیفــان به عنوان ســایت تخفیف گروهی 
آغاز به کار کرد. تخفیفان ناگهان مورد توجه 
رســانه های آمریکایی مانند واشنگتن پست، 

وال اســتریت ژورنال، فایننشال تایمز و مجلۀ 
معتبــر فوربس قرار گرفــت و به عنوان یک 
کسب وکار موفق استارت آپی در ایران تحسین 
شد. بعد از این بود که سفیر سوئد شخصا به 
محل شرکت آمده و با مدیر آن مالقات کرد، 
مالقاتی که حتی باعث تعجب مدیر تخفیفان 
هم شده بود. سفارت سوئد در بهمن 1395 
نیز در طی یک مهمانی شــبانه با بســیاری 
از مقامــات و کارآفرینان و ســرمایه گذاران 
بزرگ عرصۀ اقتصاد ایران مالقات کرده بود؛ 
ایــن مهمانی به جنجالی در رســانه ها بدل 
شــد.روزنامه وطن امروز از حاجی واشنگتن 
-نخستین ســفیر ایران در آمریکا- یاد کرد 
و این که برخــی از رفتارهای دولت مردان به 
سبک دیپلماســی قاجاری شبیه شده است. 
در این گزارش آمده بود که حاال و در فرصت 
پیــش آمده در پس از برجام، شــرکت های 
آمریکایــی و انگلیســی به طراحی نقشــۀ 
مهندسی اقتصاد ایران می پرداختند. برخی 
رســانه ها نیز در پاســخ، ماجرا را بی اهمیت 
و ناشــی از بدبینی جناحی و حزبی دیدند. 
این در حالی بود که در روزهای بعد قرار بود 
قراردادهای بزرگ اقتصادی میان ایران و سوئد 
امضا شــود. واقعیت این بود که دولت ایاالت 
متحده در نبود سفارت خانه، حاال از سفارت 
ســوئد به عنوان جایگزیــن در فعالیت های 
اقتصادی استفاده می کرد. نشانه هایی نیز از 

این اتفاق دیده می شد.

کــه تعداد محدودی از زنــان عراقی جرئت می کنند 
ماجــرای تجاوز به خود را چه به مقامات عراقی و چه 
به نیروهای اشغالگر گزارش کنند؛ زیرا می ترسند که 
مایه خفت و خواری خانواده شــان شوند و یا به دست 
مردان خانواده در معرض »قتل برای اعاده شــرافت« 

قرار گیرند.
بنا به روایت خبرگزاری فرانســه، آمریکایی ها در 
زندان ابوغریب یک زندانی زن عراقی را در برابر دیدگان 
همسرش مورد تجاوز قرار دادند؛ وی مجبور شد پس 
از آزادی از زندان خودکشــی نماید. وجدان میخائیل 
سلیم، وزیر حقوق بشر عراق تأکید می نماید بر اساس 
آمارهای موجود در این وزارتخانه در طول اشغال عراق 
توسط نیروهای آمریکایی، بیش از 447 زن عراقی در 
11 زندان سّری آمریکا در بازداشت به سر می بردند. 
یک روزنامه نگار اردنی به نام لیما نبیل در مصاحبه با 
ایندیپندنت گفت: »زنان عراقی در زندان ابوغریب بیش 
از مردان مورد خشونت جنسی و شکنجه قرار گرفتند«. 
وی افزود: برخی از زنانی که در زندان ابوغریب قربانی 
تجاوز شده اند،  بعدها از سوی خانواده های خود هدف 
قتل »شرافتی« قرار گرفته اند. نبیل به نقل از یک زن 
زندانــی از تجاوز نظامیان آمریکایی به پنج دختر در 
این زندان و کشته شدن آنها از سوی خانواده هایشان 
خبر داده است. در نامه ای که از یک زن عراقی دربند 
ابوغریب به خارج از زندان انتقال یافته اســت، چنین 

آمده است:
»برای شما از چه بنویسم یا از چه بگویم، از این که 
شــکم های تمام زنان عراقی در بند زندان ابوغریب از 
زنازادگان آمریکایی برآمده شده یا از ضرب و شتم های 
شدید و ایجاد زخم های عمدی در صورت زنان زندانی 
و ایجاد زخم های عمیق و به اصطالح خودشان یادگاری 
در صورت زنان بگویم... زنان عراقی دربند ابوغریب هیچ 
شبی را بدون وحشت و مورد تعدی و تجاوز واقع شدن 
از ســوی نظامیان آمریکایی به صبح نرسانده اند. آنها 
بدن هــای ما را برای تفریح و خوشــگذرانی خویش 

تکه تکه می کنند و از شــدت رنج و وحشت ما لذت 
می برند. آیا می توانید، تصور کنید که بیش از 9 بار 
در روز بــه یک زن تعــدی کنند، به همراه من 13 
دختر نوجوان عراقی هستند که هر روز در معرض 

چنین شکنجه هایی قرار دارند«.
وی در توضیح نحوه خودکشی هم سلولی خود 
می نویســد: »پس از بارها تعــدی و تجاوز یکی از 
نظامیان آمریکایی به دوســت هم سلولی، چنان از 
ناحیه ســینه و ران مورد ضرب و شتم قرار گرفت 
که از هوش رفت و وقتی که به هوش آمد برای رها 
شــدن از این ننگ و عار آن قدر سر خود را به دیوار 
کوبید تا سرانجام مغز وی نقش بر دیوار سلول شد«. 
رابرت فیســک، روزنامه نگار انگلیســی ضمن 
تأیید وجود گروه های تجاوزکننده به زنان از سوی 

نظامیان آمریکایی، مدعی شــد: تصاویر زنانی که 
مورد تجاوز قرار گرفته اند باعث شد که دولت اوباما 
تصمیم به جلوگیری از انتشار چنین تصاویری بگیرد. 
باراک اوباما در این زمینه اظهار داشــت که انتشار 
این تصاویر شــعله های افکار ضدآمریکایی در میان 
مســلمانان جهان را شــدیدتر خواهد کرد و باعث 
خواهد شــد که جان نیروهــای نظامی ما با خطر 

بزرگ تری تهدید شود. 
ازجملــه حوادث بهت آور اتفاق افتاده در زندان 
ابوغریب، خشونت های جنسی نظامیان زن آمریکایی 
علیه مردان اســیر دربند ابوغریب اســت. برخی از 
تصاویر این خشــونت ها از سوی سربازان آمریکایی 
و برای تفریح برداشــته شــده است؛ که مدتی بعد 
برخی از آنها در برنامه »60 دقیقه« از سوی شبکه 
تلویزیونی سی بی اس)CBS( آمریکا پخش شد. این 
تصاویر تعدادی از ســربازان زن آمریکایی را نشان 
می دهــد کــه در مقابل تعــدادی از موقعیت های 
ایجادشــده از مواضع جنســی مردان اسیر عراقی، 
در حال ریشخند و تمسخر آنان هستند. بر اساس 
گزارش ســیمور هــرش، روزنامه نــگار تحقیقی و 
نویســنده آمریکایی، آنها مگان آمبوهل، ســبرینا 
هارمن و سرباز بسیار بدنام دیگر به نام لیندی انگلند 
بودند. تصاویر چنین نشان می دهند: لیندی انگلند 
درحالی که سیگار بر لب دارد، با غرور و تکبر به اندام 

تناسلی زندانی مرد عراقی که به صورت برهنه درآمده 
و درحالی که کیسه ای بر سر وی قرار داده اند، اشاره 
می کند؛ در حالتی که مرد عراقی اســیر مجبور به 
خودارضایی شــده است. در تصویر دیگری 7 اسیر 
مرد عراقی درحالی که برهنه شده اند بر روی هم مانند 
هرمی قرار داده شده اند. لیندی انگلند در این تصویر 
با یک سرباز مرد آمریکایی به نام »گرانر« درحالی که 
دســت در شــانه یکدیگر دارند، در حال پوزخند 
و اشــاره به این تن های برهنه هســتند. در تصاویر 
دیگری این زنان بر گردن بعضی اسیران مرد عراقی 
دربند ابوغریب »افسار« انداخته و آنان را به صورت 
چهار دست وپا، مانند حیوان به حرکت درمی آورند. 
سرلشگر آنتونیو تگوبا در گزارش خود، موارد زیر را 
در زمره خشونت های جنسی علیه مردان برشمرده 

اســت:  »عکس برداری و فیلم بــرداری از زندانیان 
مرد برهنه، اجبار مــردان عریان به قرار گرفتن در 
وضعیت های گوناگون جنســی برای عکس برداری، 
اجبــار زندانیان مرد به برهنگی و نگهداری آنها در 
همین وضعیت برای چند روز، اجبار مردان برهنه به 
پوشیدن لباس زیر زنانه، مردان را در حالت برهنگی 
به شکل توده ای درآوردن و پریدن بر روی آن ها، قرار 
دادن کیسه بر سر مردان برهنه و اتصال سیم های 
برق به انگشــتان شست پا و دست و آلت آنها برای 
شبیه سازی شکنجه الکتریکی، نوشتن عبارت »من 
زناکار به عنف هستم« بر روی پاهای زندانی و سپس 
عکس برداری کردن از آن ها، قرار دادن قالده سگ 
بر گردن زندانی و قرار گرفتن ســرباز زن آمریکایی 
در کنار آنها برای ژســت گرفتن و عکس برداری از 

آن ها...«. 
در مواردی برای تحقیر مردان عراقی، در پشت 
آنها تصویر زن می کشیدند و نظامیان آمریکایی آنها 
را تهدید می کردند تا به روی زانو بنشــینند و مورد 
تجاوز قرار بگیرنــد. کاترین وینر، خبرنگار روزنامه 
گاردین معتقد است که نظامیان آمریکایی از روی 
فیلم ها و برنامه های تلویزیونی و مجالت آمریکایی 
مواردی از این قبیل را مشــاهده و بر روی زندانیان 

پیاده کرده اند. 
خشــونت های تکان دهنده ای که از سوی زنان 

نظامی آمریکایی به خصوص علیه مردان اسیر عراقی 
در زندان ابوغریب اتفاق افتاد، نشانگر این است که 
توحش و خشونت های سادیسمی و زجرآور فقط از 
سوی مردان صورت نمی گیرد. بدنام ترین زن نظامی 
آمریکایــی »لیندی انگلنــد« در مصاحبه با مجله 
»اشترن« آلمانی، ارتکاب این اعمال را در جنگ ها 

امری عادی می داند. 
آنچه در زنــدان ابوغریب به ویــژه در رابطه با 
ارتکاب خشونت های جنسی اتفاق افتاد، یک نمونه 
منحصربه فرد بود زیرا بدترین نوع مبارزه با شرافت 
دشمن است که تاکنون اتفاق افتاده است. ماهیت 
بســیاری از این بدرفتاری ها، برای مثال، زمانی که 
اسیران دربند ابوغریب مجبور می شوند که در مقابل 
دیگران به انجام اعمال جنسی با یکدیگر بپردازند، 
نشانگر تالش نظام مند برای تحقیر قربانیان است. 
اجبار به برهنه شــدن و پوشاندن لباس زیر زنانه به 
مردان، توهین آشکار به شخصیت آنها است. استفاده 
از دوربین های عکس برداری و فیلم برداری برای ضبط 
این بدرفتاری ها در زندان ابوغریب درواقع برای تکثیر 
این تحقیرها در زمان و مکان های مختلف، زجری 
مضاعف است. خشونت جنسی علیه کودکان قصه 

پر غصه دیگری دارد.
پس از انتشــار گزارش هایی مبنی بر اینکه در 
میان زندانیان عراقی بیش از 500 کودک به چشم 
می خورد، دیده بان حقوق بشر ضمن انتقاد شدید از 
عملکرد نظامیان آمریکایی در عراق خواستار ارجاع 
هرچه ســریع تر پرونده های قضایی این کودکان به 
مراجــع ذی ربط جهت رســیدگی و آزادی هر چه 
سریع تر آنها شد. ارتش آمریکا در می 2005 اذعان 
کرد که 513 کودک را تحت این عنوان که »تهدیدی 
علیه امنیت« به شــمار می آیند بازداشــت کرده 
اســت. این در حالی است که خشونت های جنسی 
دهشــتناکی علیه آنها از سوی نیروهای آمریکایی 

صورت گرفته است.

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1398/06/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- اعضــاء هیئت مدیــره به قرار ذیــل انتخاب گردیدند: آقای محســن 
ســروامجد به شــماره ملی 4011646857 تا تاریخ 1400/06/02 و آقای 
علی شــیر سرو امجد به شماره ملی 4011260924 تا تاریخ 1400/06/02 
و خانم لیمو بیگی به شــماره ملی 4010958774 تا تاریخ 1400/06/02، 
2- آقای سیف اهلل پورحبیب به شماره ملی 4011573876 به عنوان بازرس 
اصلی، خانم مژگان فاطمی به شماره ملی 3308917289 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان
 صداقت کار غرب شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت ۴۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰66۰۰5۲۴۳۱

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری کرمانشاه

شناسه آگهی: ) 609228(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی رشد دانه گرگان سهامی 
خاص به شماره ثبت ۱5۹۳ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۴۷۰۲

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/7/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: تراز و صورت های مالی ســال مالی منتهی به 1396/12/29 تصویب شد. روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا 
حسابداران به شناسه ملی 10103559024 به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای الهیار ناظمی به 

شماره ملی 0049554886 به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
شناسه آگهی: )620710( اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

برابر رای شــماره 139860309004000049 هیئــت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شال تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم نادری فرزند فرامرز بشماره 
شناســنامه 226 صــادره از بوئین زهرا در یک باب گلخانه و محوطــه متصل به آن به 
مســاحت 5117/28 مترمربع از پالک 8 اصلی واقع در شال بخش 6 قزوین حوزه ثبت 
ملک شــال خریداری از مالک رسمی آقای محرم علیرضایی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی 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 صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/17                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/8/2
داود طاهرخانی- رئیس ثبت اسناد و امالک شال م الف84

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره 139460326006000643 مورخــه  1398/6/28 هیئت  اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتــی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مقصود جاپالقی فرزند 
رضاحســین به شماره شناســنامه 656 صادره از مالیر در ششدانگ اعیانی به انضمام نود 
و دو شــعیر و پنج هشــتم شعیر مشاع از 96 شعیر ششــدانگ عرصه یک باب عمارت به 
مساحت 172/20 مترمربع قسمتی از پالک 19 اصلی واقع در روستای نامیله بخش چهار 
مالیر خریداری از مالک رســمی آقای نبی اهلل نوردی محرز گردیده اســت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/7/17                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/1
محمدرضا امینی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

م الف ۲56

آگهی تغییرات شرکت اتصاالت کاوه گستر سهامی خاص 
به شماره ثبت ۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸6۱5۸5۳5۹ 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- ترازنامه و حســاب سود و زیان شــرکت در سال مالی 1397 به تصویب رســید. 2- موسسه حسابرسی 
آریان محاسب پویا با شناسه ملی 10980002869 به سمت بازرس اصلی و رضا حقیقت کالم با شماره ملی 
0602537428 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3- روزنامه کیهان به 

عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی  های شرکت تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

شناسه آگهی: )620540(

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم شــهناز عباسی دارای شناســنامه شــماره 3733082699-730 به شرح 
دادخواســت بــه کالســه 980921 از ایــن دادگاه درخواســت گواهی حصر 
 وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علی عباســی به شناســنامه 
5589459907- 389 در تاریــخ 1398/4/22 در اقامتــگاه دائمــی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح زیر:
1- شــهناز عباســی ش ش 730 ت ت 1364/4/3 به کــد ملی 3733082699 
)دختــر متوفــی( 2- معصومــه عباســی ش ش 322 ت ت 1333/6/5 بــه 
 کــد ملــی 5589459184 )خواهــر متوفــی( 3- لیمو عباســی ش ش 332 

ت ت 1335/6/5 به کد ملی 5589459281 )خواهر متوفی(.
به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در ســه نوبت پی در پی ماهی یک  مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی 
شورای حل اختالف سنندج

آگهی تغییرات شرکت عمرانی آریا پی گستر البرز سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱۲۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۷6۷5۴

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/2/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
-سلیمان حسینیان به شماره ملی 2248891539 و مرضیه حسینیان شماره ملی 2240090758 و 
رضا فتاحی به شماره ملی 2161760807 برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب 
گردیدنــد. - رقیه پنجه کوبی به کد ملی 2248891611 بســمت بازرس اصلی و رضا کاظمی به 

شماره ملی 2249954526 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر گز 
شناسه آگهی: )618045(

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان
 صداقت کار غرب شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت ۴۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰66۰۰5۲۴۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/06/02 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1- سمت اعضاء هیئت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: آقای محسن 
سروامجد به شماره ملی 4011646857 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای 
علی شــیر سروامجد به شــماره ملی 4011260924 به سمت مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره و خانم لیمو بیگی به شماره ملی 4010958774 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- کلیه اسناد 
و اوراق بهادار از قبیل چک  و سفته و برات و نیز تمام مکاتبات عادی و اداری 

با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
کرمانشاه

شناسه آگهی: )609229(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص اوصاف
به شماره ثبت ۷۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳6۴۳۱۰6

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- پروین یوسف پور به شماره ملی 0059597798 به عنوان بازرس اصلی و علی میرزاپور قره شیران 
به شــماره ملی 0381498840 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
2- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعیین شد. 3- ترازنامه و حساب 

سود و زیان سال مالی منتهی به 1397/12/29 تصویب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه  شناسه آگهی: )615806(


