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سایه روشن تالش های مورا و شیخ تمیم در تهران آخرین امید لبنان براي نجات از سقوط
اولیــن انتخابات پارلمانی لبنان پس از فروپاشــی اقتصادی این کشــور و انفجار بندر 
بیروت در آگوســت ۲۰۲۰ در شــرایطی امروز برگزار می شود که اعتماد مردم این کشور به 
سیاست مداران و جریان های سیاســی لبنان به حداقل رسیده است و چشم اندازی برای 
آینــده وجود ندارد. در خانواده های لبنانی، این احتمال وجــود دارد که یک یا چند نفر از 
اعضای خانواده قصد مهاجرت داشته باشند، البته اگر بتوانند پاسپورت بگیرند. تقاضا برای 
دریافت پاسپورت زیاد است اما دولت ورشکسته به شرکت قراردادی برای صدور یا تمدید 
اسناد، پولی پرداخت نکرده است. بسیاری از لبنانی ها روزهای خود را در بانک می گذرانند 
و منتظرند ببینند چه مبالغ ناچیزی را در یک ماه می توانند برداشــت کنند. آنها باتری ها و 
پنل های خورشــیدی را با هزینه زیاد نصب می کنند تا خانواده هایشــان بتوانند بدون برق 
در تابســتان زنده بمانند. آنها به دنبال دارو و سوخت  هستند و نگران تأمین وعده بعدی 
غذای فرزندانشــان. این یک فروپاشی اقتصادی اســت و انتخابات پارلمانی امروز آخرین 
فرصت برای تغییر مســیر و مجازات سیاســت مداران فعلی که ملت لبنان را به این روز 
رسانده اند، تلقی می شود. به گزارش آسوشیتدپرس، یک حس گسترده بی تفاوتی و بدبینی 
بر مردم لبنان غالب است و اکثر ناظران معتقدند که به  نظر نمی رسد این انتخابات تفاوت 
زیادی در حاکمیت ایجاد کند. «سمیر فهد» معلم مدرسه است. او زمانی درآمدش حدود 
ســه هزارو۴۰۰ دالر در ماه بود اما اکنــون آن حقوق معــادل ۲۰۰ دالر ارزش دارد. او که 
می خواهد روز انتخابات را در خانه بماند، می گوید: «به چه کســی رأی بدهم؟ کسانی که 
پول مرا دزدیدند، کشور را غارت کردند و بیروت را منفجر کردند؟ یا آن کسی که نمی تواند 
در مــورد هیچ چیزی توافق کند؟». این اولین رأی گیــری از زمان انفجار در بندر بیروت در 
آگوست ۲۰۲۰ است. این انفجار مهیب که بیش از ۲۰۰ کشته برجا گذاشت و بخش هایی 
از پایتخت لبنان را ویران کرد، انگشــت اتهام افکار عمومی را به سمت گروهی مشخص 
برده، باعث بروز اعتراض های ضددولتی گســترده ای علیه طبقه و جریان حاکم فاسدی 
شــد که از زمان پایان جنگ داخلی ۱۵ساله این کشور در سال ۱۹۹۰ بر این کشور حکومت 
کرده اند. پس از گذشــت نزدیک به دو سال، هنوز هیچ پاسخی در مورد اینکه چه چیزی 
باعث آتش گرفتن صدها تن نیترات آمونیوم انبارشده شد، یا اینکه چرا این مواد سال ها در 
آنجا ذخیره شده بود، وجود ندارد. اکنون حداقل دو نفر از سیاست مداران تحت تعقیب در 
رابطه با تحقیقات انفجار بندر بیروت، نامزد انتخابات مجلس شده اند. حزب اهللا به همراه 

متحدانش، ازجمله جناح مســیحی رقیب که رئیس جمهوری میشل عون آن را تأسیس 
کرده اســت، اکثریت پارلمان فعلی را در اختیار دارند و انتظار می رود که این گروه اکثریت 
را در رأی گیــری امروز حفظ کند یا افزایش دهد. احتماال حزب اهللا بتواند از خأل موجود در 
صحنه رهبری سنی پس از خروج سعد حریری، نخست وزیر پیشین، سود ببرد. بسیاری از 
لبنانی ها به طور سنتی نامزدهای خود را بر اساس روابط خانوادگی، فرقه ای یا منطقه ای 
انتخاب می کنند و در مورد انتخاب تازه واردان محتاط اند. احزاب لبنانی مدت هاســت بر 
نظامی تکیه کرده اند که رأی دهندگان را تشــویق می کند در ازای امتیازات و مزایای فردی 
رأی دهند.  احزاب سیاســی، منابع مادی موردنیاز برای حمایت و بســیج رأی دهندگان را 
دارند و رأی دهندگان در بحبوحه فروپاشی اقتصادی لبنان، احتماال برای بقای خود بیشتر 
به مشتری مداری سیاست مداران وابسته می شوند. بسیاری استدالل می کنند که اگر امیدی 
برای تغییر و بهبودی در لبنان وجود دارد، مردم باید به هرکســی که خارج از گروه حاکم 
کنونی اســت، رأی دهند. ده ها هزار نفر ازجمله پرستاران، اســتادان دانشگاه، پزشکان و 
مهندسان، این کشور را ترک کرده اند. اولیویه دی شوتر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور 
فقر و حقوق بشــر، در گزارشی که این هفته منتشر شد، پس از بازدید از لبنان گفت: امروز 
کشور با  عنوان یک «دولت در حال شکست» ایستاده است. بسیاری از مردم می گویند که از 

طبقه سیاسی حاکم خسته شده اند، اما جایگزینی پیدا نمی کنند.

مهدی بازرگان: هفته گذشته شاهد ورود انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا و مهم تر از آن شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر به ایران بودیم. در 
محافل رســانه ای، سیاسی و کارشناسی مخرج مشــترک حضور هر دو را تالش برای 
خروج مذاکرات وین از بن بســت ۶۴ روزه برجام دانستند. جدای از حواشی سفر مورا 
به تهران که یکی درخواســت برای آزادی احمدرضا جاللی و دیگری بازداشــتش در 
فرودگاه فرانکفورت به هنگام بازگشــتش از ایران بود، هنوز از محتوای گفت وگوهای 
نماینده اتحادیه اروپا با باقری کنی خبر مســتدلی در دست نیست، هم چنان که از متن 
دیدارهای امیر قطر هم خروجی ای در رســانه ها دیده نمی شــود. چون همه چیز در 
پشت پرده جریان داشــته، به همین دلیل تحلیل و گمانه زنی های رسانه ای متعددی 
مطرح اســت. بااین حــال به نظر می رســد همان گونه که می تــوان ارزیابی مثبتی از 
تالش های دیپلماتیک این دو (مورا و شیخ تمیم) و همچنین وزیر امور خارجه لهستان 
داشــت، به همان اندازه نیز می توان نسبت به خروجی ملموس تحرکات دیپلماتیک 
بازیگــران منطقه ای و فرامنطقه ای برای احیای موتور مذاکرات با دیده شــک و تردید 
نگریست. خاصه آنکه بازار ارز هم واکنش مثبتی به این مسئله نداشت و در کنار بازار 
ســکه و طال سیر صعودی کم ســابقه ای را در مدت ۹ ماه حیات دولت سیزدهم طی 
کرد. به هرحال عمق اختالفات بین جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده آمریکا بر 

سر خروج سپاه از لیست گروه های تروریستی و نیز پروژه انتقام به موازات نقش مخرب 
روســیه در احیای برجام بیش ازپیش سایه شکست را بر مذاکرات وین تقویت می کند. 
آنچه این سناریوی بدبینانه احتمالی را تقویت کرده، ناظر به اقدامات هفته های اخیر 
دولت در حذف ارز ترجیحی و آزادســازی قیمت کاالهای اساســی اســت. انجام این 
جراحی بزرگ اقتصادی، آن هم در شــرایط به شــدت ملتهب و حساس داخلی، چه 
از نظر اقتصادی و معیشــتی و چه از ُبعد سیاسی، دیپلماتیک که سبب پرهزینه شدن 
حذف این ارز (ترجیحی) برای دولت ســیزدهم شــده گویای آن اســت که این دولت 
دیگــر احیای برجام و لغو تحریم ها را، حداقــل در کوتاه مدت و میان مدت برای خود 

متصور نیست.
با وجود آنکه رئیســی بارها عنوان داشته اســت که اقتصاد کشور را به برجام گره 
نمی زند اما ایــن موضع لزوما به معنای نادیده گرفتن تالش هــا برای احیای برجام و 
مهم تر از آن تبعات شکســت مذاکــرات وین برای همه ابعاد جامعــه نخواهد بود، 
آن گونه که حســین امیرعبداللهیان هم اخیرا گفته کــه این دولت رفع تحریم ها را به 
موازات خنثی ســازی آنها در دســتور کار دارد. اگر از این منظر به مسئله نگاه کنیم و 
ناکامــی احتمالی دیپلماتیک مورا و شــیخ تمیم را نزدیک بــه واقعیت بدانیم، عمال 
مذاکرات هسته ای از پروسه وقت کشی و کمای سیاسی به مرحله مرگ نزدیک خواهد 
شد. بنابراین احتماال در روزهای آتی نگرانی ها در مورد آینده این توافق افزایش خواهد 
یافت، مگر آنکه شاهد تفاوت لحن، موضع گیری و ادبیات تهران – واشنگتن باشیم که 
بــه نوعی حکایت از موفقیت امیر قطر و مذاکره کننده ارشــد اروپایی بدهد و پیرو آن 
دوباره نگاه ها به وین خیره شود تا پشت درهای هتل کوبورگ گفت وگوها ادامه یابد. در 
غیر این صورت باید پذیرفت که شانس حل وفصل پرونده فعالیت های هسته ای ایران 
از مســیر دیپلماسی تا مدت های نامشــخص از دست خواهد رفت که بی شک به تبع 
آن باید در نظر گرفت شکست مذاکرات وین به معنای شکست تالش های دیپلماتیک 
دولت رئیســی در حوزه منطقه ای و مشــخصا مذاکرات بغداد با هدف احیای روابط 
تهران – ریاض خواهد بود. اگر این گزاره را جدی تلقی کنیم، یقینا دیپلماسی منطقه ای 
مدنظر این دولت برای ارتقای روابط تجاری هم لطمه جدی می خورد. حال باید منتظر 

ماند و دید که روزها و هفته های آتی آبستن چه حوادثی در این رابطه خواهد بود؟!
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جراحی در اقتصاد و ضرورت پشتوانه تئوریک

برخی نقاط کشور در چند روز گذشته شاهد وقوع برخی تجمعات و واکنش نسبت 
به گرانی های اخیر و اعالم سیاســت جدید یارانه ای بوده  اســت. حــذف یارانه برخی 
کاالهای اساسی یعنی بخشــی از مهم ترین کاالهای مصرفی روزانه عموم شهروندان 
موجب بروز این وقایع شــده است. آزادسازی قیمت این دست از کاالها و اثرات تورمی 
و حتی گرانی این آزادســازی ها بر سایر کاالها و خدمات، آن هم درحالی که  اینک کشور 
با تورم دورقمی نگران کننده ای دســت به گریبان است و در پنج سال گذشته همچنان 
با تورم و نیز گرانی سرســام آور دست وپنجه نرم کرده ، موضوع بااهمیتی است که باید 
متوجــه  ابعاد پیچیده آن بود. با این اوصاف باید پرســید کــه آیا تصمیم حاضر نتیجه 
مطالعات و بررســی های دقیق اقتصادی، اجتماعی و سیاســی نهادهای دانشگاهی و 

مطالعاتی کشوری است.
۱- آزادسازی قیمت ها سابقه دیرینی در اقتصاد کشور پس از انقالب دارد. در دولت 
نخست آقای هاشمی رفسنجانی، دولت آقای احمدی نژاد و دولت آقای روحانی آزموده 
شــده  است. در دولت های رفســنجانی و روحانی اعالم این سیاســت ها ناشی از تکیه 
بخش کارشناسی و سیاسی این دو دولت بر مبنای نظریه  اقتصادی بازار یا نظریه راست 
اقتصادی بود که چنین سیاستی اعالم و تا حدی اجرائی شد. اما در دولت احمدی نژاد 

و دولت آقای رئیســی تا به  امروز فقدان یک نظریه  اقتصادی در اجرای چنین سیاستی 
مشــهود است. یعنی مشخص نیســت بر مبنای کدام نظریه  اقتصادی دولت دست به 
 اجرای چنین سیاســتی زده  است؟ آیا این سیاســت تابع همان دستگاه نظری است که 
در دولت های رفســنجانی و روحانی با مرکزیت طیفی چون کارگزاران به دولت منتقل 
و سپس اجرائی شد؟ اگر پاسخ مثبت است چرا این سیاست ها به صورت آشکار اعالم 
نمی شــود و اگر پاسخ منفی است، پس دولت بر مبنای کدام نظریه  اقتصادی به چنین 
اقدامی دســت زده  اســت؟ کدام نهاد علمی چنین تئوری و نظریــه ای را توصیه کرده  
اســت؟ آیا این مطالعات توســط نهادهــای بی طرف صورت گرفته  اســت؟ نتایج این 
مطالعات در دسترس افکار عمومی قرار گرفته  است؟ چگونه می توان به  این مطالعات 

دسترسی داشت؟
۲- همچون بســیاری از تجــارب دیگر، خبری از پیوســت های اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی اجرای چنین اقدامات بزرگی چه در دولت های پیشین و چه در دولت 
رئیسی نیســت. گویی این دست از سیاست ها بی  پشتوانه مطالعاتی جامع و چندجانبه 
 اجرائی می شود و دولت ها در کشور نیاز و ضرورتی نسبت به چنین مطالعاتی نمی بینند، 
آن هــم درحالی که هنوز سه ســالی از اعالم قیمت بنزین و هزینه های جانی و سیاســی 
گسترده متعاقب آن نمی گذرد! گویا همچون گذشته آسیب شناسی جامع و چندوجهی 
نســبت به  اجرای این دست از سیاست هایی که با سرنوشت اقشار مختلف و شهروندان 
پرشماری از کشور سروکار دارد، صورت نمی گیرد. به عنوان نمونه آیا می توان در اقتصادی 
به شدت دولتی که تاروپودش تحت سیطره دولت است و بخش مهمی از فعالیت های 
اقتصادی در ساختار دولتی صورت می گیرد، هم زمان از آزادسازی اقتصادی قیمت ها به 
دلیل تفاوت قیمت این کاالها با کشورهای همسایه و قیمت بین المللی کاال سخن گفت؟ 

آیا چنین سیاستی آن هم در شرایطی که تورم همچنان می تازد و امیدی به کاهش نرخ 
تورم به صورت محســوس نیست و سیاست های پولی کشور نیز اثرات تورمی خود را 
دارد، موجب نمی شود تا در دوره ای کوتاه تفاوت میان قیمت تازه اعالمی با کشورهای 
همسایه به زودی بر اثر افزایش تورم دوباره به شکافی عمیق بدل شود؟ آیا قرار است 
هم تــراز با تورم نرخ این کاالها یعنی لبنیات، مرغ و روغن پیش رود و در ماه های بعد 
افزایش یابد؟ درباره ســایر کاالهایی که تفاوت زیادی با کشورهای همسایه دارند، چه 
تدابیری اندیشــیده شده  اســت؟ آیا قرار است نرخ بنزین و گازوئیل هم هم پای قیمت 
در منطقه و بازارهای جهانی افزایش یابد؟ اگر پاســخ مســئوالن برنامه ریزی کشور و 
دولتمردان به  این پرسش خیر و منفی است، چرا؟ مگر نه  اینکه روزانه میلیون ها لیتر 
از سوخت کشور به خارج از کشور به ویژه در مرزهای شرقی و مرزهای دریایی قاچاق 
می شــود؟ مگر نه  این است که ســهم این قاچاق بنا بر برخی برآوردها بیش از چهار 
میلیارد دالر در سال است؟ مگر غیر از این است که سهم قاچاق سوخت در هدررفت 
منابع کشــور بیش از ســهم مرغ، لبنیات و روغن است؟ درباره سایر کاالهای مصرفی 
هم شرایط مشــابهی است. آیا قرار است این کاالها نیز به قیمت جهانی عرضه شود 
تا شــاهد قاچاق آنها به خارج نشویم؟ اگر پاسخ منفی اســت، چرا؟ آیا این سیاست 
متناقض پیامدهای دیگری ندارد؟ دســت رانت خواران و مفسدان اقتصادی بیشتر در 

افزایش قیمت لبنیات قطع می شود یا در قطع شریان قاچاق سوخت؟
۳- درصورتی که قیمت جهانی و قیمت کاالها در کشورهای همسایه و در نتیجه 
قاچاق کاال بهانه  اعالم سیاســت های جدید است و می باید برای ایجاد مانع در برابر 
قاچاق به چنین جراحی خطیری دست زد، ضروری است فکری هم برای درآمدهای 
ایرانیان شود تا درآمدها هم با شاخص های بین المللی یا طبق شاخص های کشورهای 

همسایه محاسبه شــود و با ارزهای بین المللی حقوق و درآمدها محاسبه شود. آیا 
چنین سیاستی نیز اندیشیده شده  اســت؟ در مجموع آیا برای اجرای این سیاست ها 

مطالعات و آسیب شناسی های متنوعی صورت گرفته  است؟
۴- دولت از اعــالم اعداد و درصد جمعیت برخــوردار از یارانه و عدم برخوردار 
دهک های مختلف درآمدی کشــور از یارانه خودداری کرده  اســت، یعنی چه مقدار 
از جمعیت کشــور یارانه به حسابشان واریز شــده و چه جمعیت و نسبتی یارانه به 
حسابشان واریز نشده  است. همچنین چگونگی محاسبه دهک های درآمدی و مبنای 
دسته بندی ها نامشخص است. آیا دولت با سرک کشیدن به حساب بانکی شهروندان 
اطالعات خود را احصا کرده  است؟ آیا این کار مجوز و مبنای قانونی دارد؟ پیامدهای 

این سرک کشیدن چیست؟ راه حل جانشین چیست؟
۵- افکار عمومی در برابر سیاست های جدید داوری و ارزیابی خود را دارد. رئیس 
دولت و معاون اول دولت با حضور در برنامه های تلویزیونی به قصد اطالع رسانی و 
توجیه  افکار عمومی مواضع شان را بیان کردند. صداوسیما نیز با پخش برنامه هایی 
همسو با سیاست های دولت گزارش ها و برنامه های زیادی را پخش کرده  است، سایر 
رســانه ها نیز به تحلیل و ارزیابی در این باره پرداخته انــد. اما در فقدان احزاب ملی 
فراگیر و ســازمان های صنفی و منافعِی مستقل و عدم فرصت برای حضور منتقدین 
در رسانه فراگیر کشوری و ضعف نهادهای نظرسنجی و افکارسنجی در سطح ملی 
مشخص نیست دولت بر مبنای کدام داده ها از واکنش افکار عمومی باخبر می شود؟ 
آیا این واکنش ها جایی در محاسبات دولت دارد؟ کدام مطالعات و بررسی های معتبر 
مبین پاسخ این پرسش هاست که آورده و هزینه سیاست های جدید کدام هاست؟ آیا 

چنین برآوردی در دسترس هست؟

احسان هوشمند

ایران و انتخابات لبنان! 
در شــرایطی که لبنان یکی از بی ســابقه ترین اوضاع اقتصادی و اجتماعی 
خود را طی می کند، مردم این کشــور قرار اســت امروز (یکشنبه) برای انتخاب 
اعضای جدید پارلمان پای صندوق رأی بروند. برپایه گزارش اخیر اولیویه شوتر، 
گزارشــگر ســازمان ملل متحد در موضوع فقر شدید و حقوق بشر در حالی که 
قیمت هــا در لبنان حدود ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرده اســت که از هر ۱۰ نفر 
لبنانی ۹ نفر آنها قادر به تأمین اداره زندگی نبوده و نزدیک به ۸۰ درصد آنها نیز 
زیر خط فقر به ســر می برند، این کشور با بدهی خارجی بالغ بر ۹۲ میلیارد دالر 
که حدود ۱۷۰ درصد کل تولید ناخالص ملی آن را تشــکیل می دهد، همچنان 

ناتوان از بازپرداخت سررسید های آن است.
پس از فــراز و فرودهای فراوان در گفت وگوهــای مقامات لبنانی با مراجع 
مالی و پولی بین المللی، صنــدوق بین المللی پول برنامه اصالحات اقتصادی 
لبنان به منظور تضمین بازپرداخت بدهی ها را در چند محور از بازسازی بخش 
مالــی گرفته تا اصالحات در نهادهای دولتی و مبارزه با فســاد، راه حل خروج 

از بحــران مالی لبنان پیش بینی کرده اســت. پیرو آن ماه گذشــته میالدی این 
صندوق اعالم داشت که مســئولین دولت نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان به 
توافق اصولی جهت تدوین طرح کمک ســه میلیارد دالری به مدت چهار سال 
به این کشــور دست یافته اند. در کنار شرایط نابســامان اقتصادی لبنان، اوضاع 
سیاسی این کشور در آستانه انتخابات نیز گویای آن است که چشم انداز شفافی 
برای فردای پس از انتخابات نمایندگان پارلمان این کشور وجود ندارد. به ویژه 
که عربســتان ســعودی در یک طرح ســه جانبه به اتفاق فرانسه و با همراهی 
دولت نجیب میقاتی، زمینه برقراری مجدد روابط دیپلماتیک قطع شده شورای 
همکاری خلیج فارس با لبنان را فراهم کرد و به دنبالش ســفرای کشــورهای 
شــورای همکاری به بیروت بازگشته و فعالیت های خود را برای تأثیرگذاری بر 
جریان انتخابات پارلمان که مقدمه ای بر انتخابات ریاست جمهوری آینده لبنان 

خواهد بود، از سر گرفتند.
مضافا خروج ســعد حریری، چهره سرشــناس و نخســت وزیر ادوار لبنان 

از زندگی سیاســی در این کشــور زمزمه بایکوت انتخابات از ســوی اهل سنت 
لبنان را به گوش می رســاند. در حالی که مســیحیان لبنان با پشــتوانه سیاسی 
- اجتماعی همیشــگی فرانسه در شرایطی نیســتند که علیرغم سرمایه گذاری 
مالی عربســتان و حمایت های پاریس امیدوار باشــند چهره قابل قبولی برای 
تصدی پســت ریاست جمهوری این کشــور پس از پایان دوره شش ساله میشل 
عــون، رئیس جمهور فعلــی لبنان ارائه کننــد، در این بین حــزب اهللا لبنان به 
مناســبت ســوابق مبارزاتی و دفاعی که تاکنون از منافع جناح هشــتم مارس 
و ائتالف طایفه شــیعه و بخشــی از مسیحیان لبنان داشــته است و همچنین 
بــا پشــتوانه حمایت های جمهوری اســالمی ایــران از مردم لبنــان و حرکت 
مقاومت در این منطقه امیدوار اســت که سرنوشــت انتخابات پارلمانی و پیرو 
آن انتخابات ریاســت جمهوری آینده لبنان از این دو شــخصیت نام آشنای این 
کشــور یعنی جبران باسیل، داماد میشل عون رئیس جمهور فعلی و یا سلیمان 
فرنجیه رقم بخورد. اما آنچه در این مقطع از بحران تاریخی در حیات سیاســی 

- اجتماعــی لبنان و فراینــدی که به هر تقدیر تأثیرات خــود را بر منطقه و به 
خصوص شرایط نابســامان داخلی و منطقه رژیم صهیونیستی خواهد داشت، 
در حال گذران به نقش و جایگاه جمهوری اسالمی ایران است؛ کشوری که به 
دلیل ســرمایه گذاری های فراوان در روند مقاومــت منطقه ای به ویژه وضعیت 
شــیعیان لبنان که در خط مقدم مقابله با رژیم تجاوزکار صهیونیستی هستند، 
نقش کلیدی دارد تا تداوم روندی که در دســتور کار بوده اســت کماکان مورد 

نظر قرار گیرد.
با این حال شرایط فعلی لبنان تصویر روشنی از نتیجه قهری سرمایه گذاری ها 
در این کشــور تداعی می کند. البته راه حل ائتالف سازی و همراهی با بازیگرانی 
کــه به دلیــل ظرفیت هــای منطقــه ای و بین المللی خــود می تواننــد آینده 
ســرمایه گذاری های جمهوری اســالمی ایران در لبنان و رفاه و ســعادتمندی 
مردم آن کشــور را با دیگران به اشتراک بگذارند هم می تواند به عنوان راه حل 

جایگزین شرایط فعلی، مطمح نظر تهران قرار گیرد.

سفیر سابق ایران در فرانسه
ابوالقاسم دلفی

برگ سبز خودرو وانت پیکان رنگ سفید روغنی مدل 
۱۳۸۰ به شماره پالک ایران ۴۰ - ۴۹۴ س ۱۲ و شماره 
موتور ۱۱۵۱۸۰۱۱۲۴۹ و شماره شاسی ۰۰۸۰۹۱۱۲۳۴ 

به نام  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

 سند کمپانی خودرو  رنو  مگان  مدل ۱۳۹۱ 
به شماره پالک ایران  ۱۱  _ ۸۵۸ ق ۷۱  و شماره 

 موتور ۱۳۶۷۱۴C و شماره شاسی ۱۰۳۰۱۴۵ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار  به نام 

ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  تویوتا  لندکروز  رنگ سفید صدفی متالیک 
 مدل ۲۰۱۲ به شماره پالک ایران ۵۴ _ ۲۶۸ ص ۷۴ 
 و شماره موتور 1GRA534438 و شماره شاسی

 JTMHU09JXC5063262 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۲ عدد  سند کمپانی موتور سیکلت مربوط به شرکت دینو موتور با 
مشخصات ذیل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد:

کاوان  ۱۲۵  به شماره پالک  ۲۱۴۵۲/۱۴۲ با شماره موتور ۷۳۱۲۶۶  
NBYEHBCDLLIF01660    و شماره شاسی

کاوان ۲۰۰CDI  به شماره پالک ۴۸۶۹۶/۱۳۸ با شماره موتور 
۰۰۲۱۱۶ و شماره شاسی ۰۲۶۴۰

  X۳  برگ سبز و کارت ماشین و سند کمپانی  خودرو  ب  ام  و 
 رنگ آبی کاربنی متالیک مدل ۲۰۱۴ به شماره پالک ایران

 ۸۸ _ ۸۶۹ ن ۷۷ و شماره موتور N20B20AA1400762 و 
شماره شاسی WBAWX9103E0C86426 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و کارت  خودرو  پژو  ۲۰۶  رنگ قرمز متالیک مدل 
۱۳۸۴ به شماره پالک ایران ۶۳ _ ۳۱۲ ج ۴۷  و شماره 

 10FX5V2688270 موتور ۱۱۸۰۷۰۱۰ و شماره شاسی
به نام  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
سند کمپانی  خودرو  هیوندای  AT-۱۲۰  رنگ سفید 

 روغنی مدل ۱۳۹۶ به شماره پالک ایران
 G4LCGZ096516 ۴۴ _ ۵۶۸ ن ۸۷ و شماره موتور 

  NAKHGH220HB100956 و شماره شاسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سند مالکیت خودرو  لیفان  با شماره پالک ایران
  ۸۲ - ۶۱۹ ق ۵۳ و شماره شاسی

 NAKN5M41287001442 و شماره موتور 
LF481Q3Y080900415  به نام 

 مفقود گشته و از درجه اعتبار ساقط است .


