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مصونیت دو عضو دیگر پارلمان اروپا در پي تحقیقات بلژیك لغو مي شود

سالح گازي دوحه
 علیه «قطرگیت»

تحقیقات در پرونده رســوایی «قطرگیت» باعث لغو مصونیت دو عضو دیگر 
پارلمان اروپا شــده است و این مســئله می تواند تنش میان اتحادیه اروپا و قطر 
به عنوان یکی از منابع تأمین انرژی این بلوك را افزایش دهد. «روبرتو متســوال» 
رئیس پارلمان اروپا خبر داده که درخواســت قوه قضائیه بلژیک برای بررســی 
رسوایی فساد اتحادیه اروپا و قطر را پذیرفته و روند لغو مصونیت دو نفر دیگر از 
اعضای خود را آغاز کرده است. خانم متسوال از همه گروه ها و کمیته ها خواسته 
اســت تا روند لغو مصونیت این افراد را در اولویت کاری خود قرار دهند تا بلکه 
روز ۱۳ فوریه بتوانند این تصمیم را اجرائی کنند. رسوایی موسوم به «قطر گیت» 
در دسامبر ۲۰۲۲ هم زمان با دســتگیری «اوا کایلی» نماینده یونانی تبار پارلمان 
اروپا خبرســاز شــد. کایلی به دریافت مبالغ هنگفت برای پیشبرد منافع قطر و 

مراکش در پارلمان اروپا متهم است.
با وجود آنکه رئیس پارلمان اروپا رسما نام این دو عضو پارلمان را ذکر نکرده 
و بخــش مطبوعاتی پارلمان اتحادیه اروپا هم اشــاره ای بــه هویت دو نماینده 
پارلمان اروپا که قرار اســت مصونیت آنها لغو شــود، نکرده است  اما رویترز در 
گزارشــی نوشته اســت  این افراد احتماال «آندره آ کوتزولینو» نماینده ایتالیایی و 
«مارک تارابال» نماینده بلژیکی این پارلمان هســتند. هر دو عضو گروه پارلمانی 
سوســیال دموکرات  و چپ میانه هستند. این افراد پیش تر هرگونه ارتباطی با این 

پرونده را رد کــرده بودند؛ با این حال خانه تارابال مورد بازرســی قرار گرفته بود. 
کوتزولینو هم برای نشــان دادن همکاری خود با این پرونده، آمادگی اش را برای 

برداشته شدن مصونیت قضائی خود اعالم کرده بود.
متهم اصلی این پرونده «اوا کایلی» نیز تعطیالت کریســمس خود را پشــت 
میله های زندان گذراند؛ او پس از تفهیم اتهام از سمت معاونت رئیس پارلمان 
اتحادیه اروپا تعلیق شــده اســت. اوا کایلی نیز پیش از این از مصونیت در برابر 
پیگرد قضائی برخوردار بود  اما از آنجا که گفته شــده پلیس بلژیک توانســته او 
را حین ارتکاب جرم و با کیســه های بزرگ پول نقد در خانه اش بازداشــت کند، 
بر اســاس قوانین اتحادیه اروپا شــرایط مصونیت پارلمانی او خود به خود از او 

سلب شد.
این تحوالت در پی مجموعه بازرســی های ســرزده پلیس بلژیک در دسامبر 
۲۰۲۲ رخ می دهــد. پلیس بلژیک در این عملیــات، خانه های برخی از اعضای 
کنونی و پیشــین پارلمان اروپا و البی هایی را که به دریافت رشوه نقدی بیش از 
۱.۵ میلیون یورو (۱.۶ میلیون دالر) متهم شــده اند، بازرســی کرد. گمان می رود 
این مبالغ را قطر پرداخته باشــد؛ در حالی که این کشــور هرگونه دست داشتن در 

این رسوایی را رد کرده است.
رئیس پارلمان اروپا این رســوایی را نمونه حمله ای خارجی به دموکراســی 

اروپا می دانــد. او وعده داد که اصالحاتی را برای پاک ســازی پارلمان، از جمله 
ممنوعیت فعالیت تمام «گروه های دوســتی غیررسمی» با دولت های خارجی  
و نیز افزایش بررســی وضعیت مالی اعضای پارلمان اروپا  انجام دهد. در بیانیه 
پارلمان اروپا آمده اســت که متســوال در جلســه آینده پارلمــان در ۱۶ ژانویه، 
گام های بعــدی را در زمینه لغو مصونیت اعضای پارلمــان  اعالم خواهد کرد. 
در مرحله بعد، موضوع به کمیته حقوقی پارلمان ارجاع می شــود و پس از آن، 
برای تصمیم گیری نهایی به پارلمان فرستاده می شود. متسوال خواسته است که 

این روند تا ۱۳ فوریه به پایان برسد.
در آن  ســو، قطر با اشاره به نیاز اروپا به گاز طبیعی این کشور با وجود تحریم 
گاز روســیه، قصد دارد مانع از ادامه روند این تحقیقات شــود. این کشور اخیرا 
تحقیقات بلژیک در زمینه فســاد و تعلیق دسترســی قطر بــه پارلمان اتحادیه 
اروپــا را محکوم کرد و گفت که این اقــدام می تواند بر روابط دوجانبه و عرضه 
گاز طبیعی، تأثیر منفی داشــته باشــد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و براساس 
بیانیــه ای که یک دیپلمات قطری صادر کرده، مقام های بلژیک را به دلیل انتقاد 
از قطر و اصرار آنان به اســتفاده از اطالعات «نادرســت»  هدف انتقاد قرار داد. 
در بخشــی از بیانیه این دیپلمات چنین آمده است: «تصمیم برای اعمال چنین 
محدودیــت تبعیض آمیزی که گفت وگو و همکاری بــا قطر را قبل از پایان روند 

قانونــی محدود می کنــد، بر همکاری هــای امنیتی منطقــه ای و جهانی  و نیز 
بحث هــای جاری پیرامون کمبــود انرژی و امنیت جهانــی، تأثیر منفی خواهد 

گذاشت».
این رسوایی که به «قطرگیت» مشــهور شده، در دوره ای باال گرفته است که 
بســیاری از کشورهای اروپایی برای تأمین گاز طبیعی، به قطر به عنوان جایگزین 
روســیه چشم دوخته اند. قطر همچنین یکی از کشــورهای در تماس با طالبان 
بوده اســت که در پی به قدرت رسیدن طالبان در افغانســتان  به خروج هزاران 

شهروند اروپایی از این کشور کمک کرده است.
بیانیه قطر همچنین «قاطعانــه» ادعاهایی را که دولت قطر را با «رفتار های 
نادرســت مرتبــط می کند» رد کرد. ایــن دیپلمات قطری که نامش ذکر نشــده 
در بیانیــه خود نوشــت که کشــور متبوعــش تنها طرفی نیســت کــه در این 
تحقیقــات از آنها نام برده شــده، اما منحصرا هدف انتقــاد و حمله قرار گرفته 
اســت. دادســتان های بلژیکی می گویند از بیش از یک ســال قبل از یورش ها و 
دســتگیری های اخیر، درباره فســاد در پارلمان اروپا تحقیــق  کرده اند. قطر در 
ماه های اخیر رویارویی دیپلماتیکی نیز با آلمان داشــت. پس از ابراز تردید وزیر 
کشــور آلمان درباره میزبانی قطر برای جام جهانی فوتبال به دلیل رفتار قطر با 

کارگران خارجی، دوحه سفیر آلمان در این کشور را احضار کرد.

در پی بازپس گیری جزایر سه گانه، چهار کشور رادیکال 
عربــی وقت، یمن جنوبــی، لیبی، عــراق و الجزایر از 
شــورای امنیت سازمان ملل درخواســت کردند تا به آنچه آنها «موقعیت خطرناک 
به وجود آمده در خلیج فارس (اسم مجعول) به واسطه اشغال ابوموسی و تنب ها 
توســط نیروهای مسلح ایران» خوانده بودند، رســیدگی کند. این درخواست اجابت 
شــد و شورای امنیت در تاریخ نهم دســامبر ۱۹۷۱ تشکیل جلسه داد. در آن جلسه 
نمایندگان چهار کشــور عربی مزبور و نماینده ایــران مطالب خود را اظهار کردند تا 
نوبت به ِســر کولین کراو (sir colin crowe)، نماینده وقت انگلیس در سازمان ملل 
متحد رســید. او چکیده موضــع دولت متبوعش را در یــک جمله خالصه کرد که 
به این شرح اســت: «حل و فصل موضوع بحرین، استقالل قطر، ایجاد امارات عربی 
متحده و توافق ایران و شــارجه درخصوص ابوموسی، اساس معقول و قابل قبولی 
برای آینده امنیت منطقه به وجود آورد». جالب آنکه در پایان نشست مزبور، نماینده 
یک کشــور عربی (سومالی) پیشنهاد کرد که «شــورا بررسی موضوع مورد بحث را 
بــه زمان دیگری موکول کند تا فرصت کافی جهت بهره برداری از دیپلماســی آرام 
فراهم آید». الزم به یادآوری اســت که در عالم سیاســت و دیپلماسی، تقاضاهایی 
از این دســت معنای واضحــی دارد و آن عبور از موضوع در دســتور کار قرار گرفته 
است. باز هم جالب تر آنکه پیشنهاد سومالی چون مورد مخالفت هیچ کشوری قرار 
نگرفت، رئیس وقت شــورای امنیت با آن موافقت کرد. چهار کشور مزبور که هنوز 
۲۴ ســاعت از تصرف جزایر سه گانه نگذشــته بود، مبادرت به شکایت از ایران کرده 
بودند، بعد از آن هیچ اقدامی از این دســت انجام ندادند و موضوع شکایت خود را 
هم پیگیری نکردند. آنها در عوض در راستای انجام اقداماتی ایذایی و از باب تشفی 
خاطر، بنا را بر این گذاشتند که شیخ زاید را تحریک کنند که جلوی شاه بایستد. اوج 
این فشــارها در اجالس سران کشورهای عرب در لیبی که به فاصله کوتاهی بعد از 
ایجاد امارت عربی متحده برگزار شــد، اتفاق افتــاد. در آن اجالس میزبان رادیکال 
مسئله جزایر را در بیانیه پایانی می گنجاند و شیخ زاید هم خواسته یا ناخواسته پای 

آن را امضا می کند.
با گذشــت بیش از هفت  ماه از زمان شــکایت چهار کشور رادیکال عرب، ۱۱۵ کشور 
عرب با ارسال یادداشتی به شورای امنیت در تاریخ ۱۸ جوالی ۱۹۷۲ (برابر با ۲۷ تیر 
۱۳۵۱) خواهان پیگیری شکایت آن چهار کشور شدند. نماینده وقت ایران در واکنش 
به این یادداشــت، ضمن دفاع از تجدید حاکمیت ایران بــر جزایر، اعالم کرد دولت 
متبوعــش این پرونده را مختومه می داند. متعاقبا، شــورای امنیــت با اختیار کردن 

سکوت کامل، عمال رسیدگی به پرونده مورد بحث را از دستور کار خارج کرد؛ ضمن 
آنکه چند مورد تالش پراکنده بعد از آن توسط عراق و امارات هم بی نتیجه ماند.

بررســی رویدادها و تحــوالت پیش گفتــه از منظر حقوقی و رویه های سیاســی و 
دیپلماتیک، به ویژه ناظر به آنچه مربوط به شــورای امنیت ســازمان ملل اســت و 
اظهــارات تاریخی نماینــده انگلیس در ســازمان ملل متحد هنگام رســیدگی به 
شــکایت چهار کشــور رادیکال عرب وقت که پیام روشــن دومینوی حکومت های 
تازه شکل گرفته را جار می زند، ما را به این نتیجه رهنمون می  کند که شورای امنیت 
سازمان ملل متحد عمال بیش از نیم قرن است تسلط و حاکمیت ایران بر سه جزیره 
تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی را مورد پذیرش ضمنی (acquiescence) قرار 
داده اســت. این در حالی اســت که از زمان تغییر رژیم در ایران که اینک نزدیک به 
۴۴ ســال از آن می گذرد، با وجود رابطه ســرد جمهوری اسالمی ایران با آن شورا، 
این نهاد همچنان اســترداد جزایر ســه گانه توسط ایران و اســتقرار نیروهای آن در 
جزایر مزبــور را به هیچ وجه مخل امنیت و صلح بین المللی (حوزه مأموریت ذاتی 
شــورای امنیت سازمان ملل متحد) ندانسته اســت. نکته حائز اهمیت دیگر آنکه 
حتی رابطه ســتیهندگی (آنتاگونیســتی) تهران و واشــنگتن در بعد از انقالب هم 
باعث نشد آمریکا به عنوان پرنفوذترین کشــور عضو دائمی شورای امنیت سازمان 
ملل متحد، برای بردن پرونده جزایر به شورای امنیت کوچک ترین انگیزه و تحرکی 
از خود نشــان بدهد. بدیهی اســت که اگر پرونده جزایر در شــورای امنیت در پی 
نافرجام ماندن شکایت چهار کشــور رادیکال عرب وقت با درخواست ایران و اراده 
جامعه بین الملل به  طور قطعی بســته نشده بود، چه بســا واشنگتن برای اعمال 
فشار ملهم از انگیزه سیاسی روی ایران بعد از انقالب حداقل در این رابطه از خود 

تحرکی نشان می داد.
برقراری رابطه سیاسی بین تهران- ابوظبی؛ پایان رسمی مخالفت ها

برقراری روابط سیاســی ایران با کشور تازه تأسیس امارات عربی متحده در پی ۹ ماه 
مذاکره بین دو کشــور که از دســامبر ۱۹۷۱ آغاز شــد، صورت گرفت. مذاکرات را از 
طرف ایران امیرخســرو افشــار و از جانب امارات مهدی تاجر نمایندگی می کردند و 
در مواردی، الســویدی، وزیر خارجه وقت امارات و شخص شیخ زاید، رئیس امارات 
هم در آن مشــارکت می جستند. دلیل طوالنی  شــدن این بود که شاه از اعالمیه های 
شیخ زاید به شــدت رنجیده خاطر بود و از او انتظار داشت در صدد جبران باشد. این 
در حالی بود که رئیس کشــور تازه استقالل یافته امارات در معرض شماتت رهبران 
رادیکال عرب هم قرار داشــت. سفر شیخ زاید به انگلیس در اواخر تابستان ۱۹۷۲ و 

اســتقرار وی در ویالی اختصاصی اش در ساســکس فرصتی به وجود آورد تا افشار 
موضــوع برقراری روابط دوجانبه را با شــخص او دنبال کند. دولت انگلیس در این 
دور مذاکرات مشــارکت فعالی داشــت و مالقات هایی بین زایــد و داگالس هیوم، 
وزیر خارجه وقت آن کشــور را ترتیب داد. در همین اثنا، افشــار پیش نویس اعالمیه 
برقراری روابط سیاســی بین تهران و ابوظبی را تهیه کرد و به اطالع طرف انگلیسی 
و نیز مهدی تاجر رســاند. در ابتــدای این پیش نویس به «وجود روابط دوســتانه و 
تثبیت شــده حاکم بین دو کشور» اشاره شــده و در پایان هم عبارت «دولت امارات 
عربــی متحده با توجه به اینکه اختالف نظــری بین دولتین وجود ندارد، نیات دولت 
شاهنشــاهی را تأیید می کند»، آورده شــده بود. علت درج کلمه «تثبیت شــده» در 
ابتدای اعالمیه این بود که طرف اماراتی اذعان کند که مشــکلی (و مشخصا بر سر 
جزایر) بین کشــورش و ایران وجود ندارد و به لحــاظ حقوقی خود را مأخوذ به آن 
کند. اهمیت درج کلمه «تثبیت شــده» از اینجا معلوم می شود که ِسر دنیس رایت، 
ســفیر وقت انگلیس در تهران، وقتی پیش نویس اعالمیه را خواند از افشــار پرسید 
که معنی آن کلمه چیســت؛ پرسشــی که با این پاســخ مذاکره کننده ایرانی روبه رو 
شد: «در سطور ســفید پیش نویس، نوشته شده است». البته در خطوط سیاه همان 
پیش نویــس هم به نبود اختالف بین دولت های ایران و امارات که به  عبارت ضمنی 
از اختالف نداشــتن بر ســر جزایر حکایت می کرد، تصریح شده بود. اعالمیه برقراری 
روابط سیاسی ایران- امارات سرانجام در تاریخ دهم مهرماه ۱۳۵۱ توسط شیخ زاید 
در همان محل اقامتگاه او در شــهر ساســکس به امضا رســید و از طرف ایران هم 
امیرخســرو افشار آن را امضا کرد. به این ترتیب، امارات عمال و رسما تأیید کرد که با 

تهران اختالفی ندارد.
مــورد مهم دیگری که در راســتای پذیرش اعمال مجدد حاکمیــت ایران بر جزایر 
سه گانه توسط کشــور امارات می توان برشمرد، همانا در رابطه با سفر رسمی شیخ  
زاید در مقام حاکم ابوظبی و رئیس کشور امارات عربی متحده به ایران از تاریخ ۱۵ 
تا ۱۸ آذرماه ۱۳۵۴، چهار ســال پس از بازگشــت جزایر تنب و ابوموسی به سرزمین 
مادری اســت. نکته مهم دیدار مزبور این بود کــه در آن هیچ حرفی راجع به جزایر 
زده نشد. فارغ از نفس سفر دوجانبه بلندپایه ترین مقام یک کشور که اهمیت خاص 
خود را دارد، اینکه در دیدار رهبران دو کشــور صرفا به روابط دوجانبه پرداخته شد 
و هیچ اشاره ای به موضوع جزایر نشد، از آن حکایت داشت که طرف اماراتی بحث 
قبال اختالفی جزایر را از دســتور کار روابط خود با تهران خارج کرده و به  عبارتی آن 

را پایان یافته قلمداد کرده بود.

اردوغان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل
 مصطفی ســنتوپ، رئیس پارلمان ترکیه، اعالم کرد: «اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه را 
به  دلیل تالش هایش در راه برقراری صلح بین روســیه و اوکراین برای دریافت جایزه صلح 
نوبل نامزد کرده ام. این درخواســت خود من اســت. درخواست هایی از کشورهای دیگر نیز 
مطرح خواهد شــد».  اردوغان اخیرا پس از گفت وگوی تلفنی خود با ولودیمیر زلنســکی، 
رئیس جمهوری اوکراین، اعالم کرد آنکارا برای پشــت سر گذاشتن ماه های زمستان سخت، 
به کی یف کمک های بشردوســتانه تحویل خواهد داد. طــرف اوکراینی نیز از اردوغان برای 
دادن پناه به کودکان اوکراین و ارائه صدها ژنراتور برای شهرهای این کشور تشکر کرد. ترکیه 
در چارچوب مناسبات دوستانه نزدیک با رهبران هر دو کشور (اوکراین و روسیه) موفق شد 
مالقات های مختلفی را در اوکراین ســازمان دهی کرده و طرح «توافق غالت» و تبادل اسرا 
میان روسیه و اوکراین و امکان حل وفصل دیپلماتیک اختالفات را پیگیری کند. در چارچوب 
طــرح «توافق غالت»، صادرات بیش از ۱۱ میلیون تن محصوالت کشــاورزی از بنادر دریای 
سیاه اوکراین میسر شد. اردوغان امیدوار است تمدید این طرح به  مدت ۱۲۰ روز از تاریخ ۱۹ 
نوامبر سال جاری، به مردم کشورهای آفریقایی برای حل معضل در حوزه مواد غذایی کمک 

کند.  سخنان رئیس مجلس ترکیه در حالی است که این کشور خود را برای برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری آماده می کند و نظرسنجی ها از شرایط دشوار وی برای پیروزی در انتخابات 
سخن می گوید. نتایج نظرسنجی مؤسسه «آرتی بیر» نشان می دهد مردم ترکیه در مقابل این 
پرسش که اگر این یکشنبه انتخابات برگزار شود، به کدام یک از نامزدهای ریاست جمهوری 
رأی می دهیــد؟ ۴۳٫۶ درصد کمال کلیچداراوغلو و ۳۹٫۴ درصد اردوغان را ترجیح داده اند. 
۳۰٫۲ درصد اساســا موافق نامزدشــدن اردوغان و ۵۶٫۳ درصد مخالف هستند. همچنین 
پرسش شــوندگان در پاسخ به اینکه اگر این یکشنبه انتخابات عمومی  برگزار شود، به کدام 
حــزب رأی می دهید؟ ۳۰٫۶ درصد حزب عدالت و توســعه و ۲۸٫۱ درصد حزب جمهوری 
خلــق را ترجیح می دهند. اردوغان در حالی نامزد دریافت جایزه صلح نوبل می شــود که 
این کشــور با نقض حاکمیت ارضی سوریه و عراق، عملیات نظامی را در خاک این کشورها 
صورت می دهد. ترکیه از ۲۰ نوامبر عملیات هوایی موسوم به «پنجه شمشیر» را علیه گروه 
تروریستی پ ک ک در شمال عراق و شبه نظامیان ُکرد «یگان های مدافع خلق» یا ی پ گ در 
شــمال سوریه آغاز کرده است.  اردوغان که از احتمال آغاز عملیات فرامرزی در سوریه خبر 

می دهد، تأکید دارد: «برای از بین بردن کامل تهدیدهایی که از طرف سوریه متوجه کشورمان 
است، گام های جدیدی که شکاف های خط امنیتی ما را به عمق ۳۰ کیلومتر پر خواهد کرد، 
برخواهیم داشــت. با افزایش تعداد عملیات علیه سازمان تروریستی تجزیه طلب به ۱۲۴ 
هزار و کاهش مشارکت در این سازمان به حداقل ارقام، اجازه نفس کشیدن به تروریست ها را 
ندادیم. ما بزرگ ترین عملیات تاریخ جمهوری را در آن سوی مرز انجام داده و برای حفاظت 
از مرزهــای زمینی خود، تمامی امکانات فناوری و نیروی انســانی را بــه کار گرفتیم. ما به 
اجرای استراتژی ریشه کن کردن تروریسم در منشأ آن قاطعانه در سراسر مرزهای جنوبی خود 
ادامه خواهیم داد. کشورهای اسالمی برای رهایی سوریه از گرداب درگیری، بحران انسانی 
و معضل تروریســم، باید اراده قوی تری داشته باشــند و فعاالنه از تالش ها برای دستیابی 
به راه حل سیاســی در این کشــور حمایت کنند». به اعتقاد اردوغان، بشریت در مواجهه با 
بحران سوریه، آزمون خوبی را پشت سر نگذاشت. کشور ها و نهاد های غربی تنها زمانی که 
پناهندگان پشت مرزهایشان رسیدند، درباره تراژدی انسانی در سوریه صدایشان را بلند کردند 
و به جای یافتن راه حل این بحران، واکنش آنها در زندانی کردن مهاجران پشــت سیم های 

خاردار، تجلی پیدا کرد. کســانی که از محرومان خارج از مرزهایشان غفلت می کنند، وقتی 
پای امنیت و مصونیت خودشــان در بین باشــد، «ابتدایی ترین نمونه های فاشیســم» را به 
نمایش می گذارند. ما با میزبانی از بیش از ۳٫۵ میلیون آواره سوری و حمایت از میلیون ها 
نفر از آنان در داخل مرزهای سوریه به وظیفه برادری خود عمل می کنیم. اردوغان همچنین 
در یک سال اخیر بیشترین تنش را با یونان به عنوان همسایه خود داشته و از رویکرد این کشور 
در قبــال مهاجران انتقاد می کند. به باور او، نگاه و نحوه برخورد آتن با مهاجران به مرحله 
بی رحمی رسیده و متأسفانه کشور های غربی به این قساوت یونان هیچ پاسخی نمی دهند. 
از بی تفاوتــی به تصاویر جانگداز مرزی و پناهگاه های پناه جویان که شــبیه به اردوگاه های 
آلمان نازی است، عمیقا متأثر شدیم. در مبارزه با تروریست ها نیز با پنهان شدن پشت عبارت 
«پناه جوی سیاسی»، رویکردی مشابه را نظاره می کنیم. اردوغان همچنین با اعالم حمایت 
ترکیه از حل وفصل مسئله فلسطین در چارچوب تشکیل کشور مستقل فلسطین مطابق با 
مرزهای ۱۹۶۷ مدعی است همه تالش خود را به  منظور دستیابی ملت فلسطین به کشور و 

حقوق مشروع خود و حفظ موقعیت قدس و مسجد االقصی انجام می دهد.

دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل
 محمود فاضلی

برگ سبز خودرو  فیدلیتی  پرایم  رنگ سفید مدل ۱۴۰۱ 
به شماره پالک ۵۳۱ ن ۳۶ ایران ۲۷ و شماره موتور 

SQRE4T15C*BJNF61035 و شماره شاسی 
NAGC1AB49N1011258 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  206TU3  سند کمپانی (فاکتور فروش) خودرو  پژو
 رنگ سفید مدل ۱۳۹۷ 

 به  شماره موتور 165A0148696 و شماره شاسی
  NAAP03EE8JJ545257  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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