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شمارش معکوس صدر
 مهدی بازرگان: در حالی مهلت ۴۰ روزه مقتدی صدر برای تشــکیل دولت عراق 
از نیمه گذشــته که هنوز جریــان رقیب با محوریت «چارچــوب هماهنگی» از 

توافق بر سر تعیین رئیس جمهور، نخست وزیر و اعضای کابینه باز مانده است.
اگرچه رهبر جریان صدر عنوان کرد همه احزاب و جریان های عراقی با همه 
نیرو های سیاســی بدون اســتثنا برای تشــکیل دولت اکثریت ملی به جز جریان 
متبوعش (صدر) مذاکره کنند، اما ناگفته پیداســت که اساسا ذات تمامیت خواه 
مقتدی صدر اجازه ایجاد چنین روندی را به چارچوب هماهنگی برای تشــکیل 
دولت نمی دهد تا ضمن به شکســت کشاندن هر پروسه ای برای تشکیل دولت 
در این مهلت، خود را ســنگ بنای سیاسی عراق نشان دهد که بدون حضور او و 
جریانش هیچ اتفاق ملموسی برای این کشور روی نخواهد داد. درحالی که واقع 
امر آن اســت که جریان صدر خود بخشــی از مشکالت عراق نوین پساصدام در 
۱۹ سال گذشــته بوده؛ به ویژه آنکه این  روزها تمامیت ارضی این کشور با تجاوز 

ارتش ترکیه نادیده گرفته شده است.

فقــدان کارایــی دولت های پیشــین عــراق در مبارزه با فســاد گســترده و 
سیســتماتیک در این کشــور، تشــکیل دولت ســهامی، عدم توفیــق در بهبود 
وضعیت اشــتغال، ارتقای ســطح معیشــت و برخورداری جامعه از خدمات 
حداقلی شــهری و نبود تــالش جدی برای حل ســایر مشــکالت و برون رفت 
عــراق از چالش ها و معضــالت فعلی، همگی از واقعیت های تلخ ســال های 
اخیر در این کشــور اســت که مستقیم یا غیرمســتقیم به عملکرد مقتدی صدر 

و جریان او هم ارتباط دارد.
پیرو این چالش ها و مشکالت، برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در سال 
گذشته، نه تنها وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم عراق را بهتر نکرد، 
بلکه این کشــور با گذشــت ۱۹۸ روز از انتخابات کماکان در بن بست جدی برای 
تشــکیل دولت گرفتار شده است؛ بن بســتی که به نظر می رسد به این زودی ها 

پایان نخواهد یافت.
بــا نگاهی به تحوالت قریب به ۲۰۰ روز اخیر در عراق، به روشــنی قابل درک 

اســت که تداوم و تشــدید جدال سیاســی صدر با چارچوب هماهنگی ســایه 
ســنگینی بر کل مناسبات عراق انداخته است و تا زمانی  که یکی از دو طرف به 

قدرت دست پیدا نکند، عمال خروج از بن بست فعلی غیرممکن جلوه می کند.
آن گونه که به نظر می رســد، در  این  بین سناریوی تقسیم قدرت شاید مطلوب 
نگاه برخی شــخصیت ها نظیر هادی عامری و بخشــی از چارچوب هماهنگی 
باشــد؛ هرچند نوری مالکی، نخست وزیر پیشین عراق و مهره کلیدی این جریان 
(چارچوب هماهنگی) چنین باوری ندارد، ولی در آن سوی داستان مقتدی صدر 
به کمتــر از تصاحب کل قدرت و زعامت کامل بر امــور عراق قناعت نمی کند؛ 
کما اینکه او در توییت ۳۰ مارس/ ۱۰ فروردین و در پاســخ به موضع رهبر جریان 
فتح به صراحت بیان کرد «من هرگز با شــما توافــق نمی کنم. توافق به معنای 

پایان کشور است. هیچ خیری در دولت توافقی سهمیه بندی نیست».
به هر حال مقتدی صدر که شناخته شده ترین بازمانده خاندان صدر به شمار 
می رود، با محبوبیتی نســبتا پررنگ بین شــیعیان عراق توانسته است سایه خود 

را بــر کل عراق بگســتراند. در کنــارش رهبر جریان صدر ذیل ورود به مســائل 
اجتماعی، خدماتی، مذهبی، سیاســی، بین الملل، رسانه ای و تشکیل بدنه ای از 
نظامیان در این سال ها سعی کرده است به مثابه یک شبه دولت، پهلو به پهلوی 

دولت رسمی بغداد عمل کند.
حال در چنین شــرایطی که فضــای الزم برای رهبر جریــان صدر به منظور 
گسترش هرچه بیشتر نفوذش در ساختار رسمی قدرت عراق فراهم شده است، 
او از هیچ تالشــی برای به بن بســت کشــاندن تحرکات چارچوب هماهنگی در 
دو هفتــه باقی مانده از مهلت ۴۰ روزه دریغ نخواهد کــرد. بنابراین از هم اکنون 
باید گفت شمارش معکوس صدر برای ورود تمام عیار به عرصه تشکیل دولت 
و قبضه کل عراق شــروع شــده اســت؛ به ویژه آنکه صدری ها بیشترین کرسی 
پارلمانــی را دارند و مهره تعیین کننــده ای در جهت دهی به دولت آتی و در کل 
آینده عراق هســتند. حال باید دید این نعل وارونه مقتدی صدر می تواند منافع 

او را تأمین کند یا خیر؟ !
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ناصر همرنگ

  روزگاری تروتسکی به درستی گفته بود: «اروپا تکنولوژی خود را 
به آمریکا و ایدئولوژی خود را به روســیه فروخته است». با این حال، 
او احیانــا پیش بینی نکرده بود که اروپای حســابگر و بازرگان منش 
پس از ســال ها چندین  بار ناگزیر خواهد شــد بهای سنگینی را بابت 
پیامدهای فروش کاالهایی از آن دســت بپــردازد؛ در حالی که تاریخ 
مصرف آنها در عمل مدت هاســت سپری شده است. جنگ اوکراین 
نشــان داد اروپای پیر نمی تواند گریبان خود را از دســت گذشته اش 
برهاند. اروپا هم اکنــون در خانه خود درگیر ایدئولوژی های کهنه ای 
اســت که مانند بیماری هایی مزمن  شــده که در آن واحد به جانش 
افتاده اند. شــاید هنگام آن فرارســیده باشد که ســخن تروتسکی را 
این گونــه بپیراییم: اروپا بخش هایی از ایدئولوژی خود را به روســیه 
و بخش های دیگر و مهم تر آن را به آمریکا صادر کرده اســت. و به 
شتاب بیفزاییم که همه این ایدئولوژی ها با همه گوناگونی های شان 
چــه به عنوان انگاره های کارل مارکس و فریدریش انگلس و چه در 
جایگاه آموزه هــای جان الک و دیگران، در جهــان پس از دو جنگ 
جهانی به رنگ تندی از چپ اندیشــی های مزمن شــده و گونه ای از 

جهان وطنی و انترناسیونالیسم اروپایی آلوده شده اند.

مخالفت آشــکار با ناسیونالیسم و دشمنی با دولت های ملی در 
سرتاســر جهان از خاورمیانه تا آمریکای التین به هر شکل، در کانون 
ایــن گوناگونی ها جای دارد. با این حال، اروپا آنچه را که کاشــته بود، 
احیانا تا ســال های سال ناگزیر است همچنان درو کند. آنچه در سبد 
فکری مارکسیســم سیاسی به شوروی فروخته شــده بود، به عنوان 
کاالی بنجل به آشــغال دانی تاریخ ســپرده شــد و آنچه به شــکل 
لیبرالیســم اقتصادی به آمریکا داده شده بود و در کمال شگفتی در 
گذر زمان شــکل رادیکال و افراطی از یــک جهان وطنی چپ گرا به 
خود گرفته بود و ســپس در کمال شگفتی به شکل یک مارکسیسم 
فرهنگی درآمده بود، اکنون پس از چندین دهه به خود او برگشــت 

داده شده است.
جنگ روســیه در اوکراین را در فضایی این چنین گرگ و میش باید 
دید. هرچند ســخت و پیچیده باشــد، اما از آن گریزی نیست. اگر دو 
جنــگ اول و دوم جهانی را جنگ های خانگی اروپا با گســتره هایی 
جهانی بپنداریم، احیانا و در کمال شــگفتی خواهیم توانست جنگ 
اوکرایــن را ســومین آنها نــام بگذاریم. همچنین اگــر هر دو جنگ 
پیشــین را رویارویی ارزش های درونی دو دنیای نامتجانس اروپایی 
در کشاکش روزگاران پسادولت-ملت برای به دست آوردن مرکزیت 
بدانیم، از هم اکنون شــاید بتوانیم این جنگ را در گزاره هایی توضیح 
بدهیم که فرجام طبیعی اما شگفت انگیز به هم رسیدن دو اندیشه 
سیال، ناهمگن و نامتوازن جهان اروپایی در پیشانی آنها جانما شده 
است؛ یکی راســت نومحافظه کار ملی گرای اروپامحور و آن دیگری 
چِپ کهنه نوشده جهان اندیِش جهان وطِن جهانی ساِز رادیکال. هر 

دو اینها البته برای اروپا داســتانی دارنــد و برای جهان های پیرامون 
دردســرهایی. جنگ اوکراین زبانه های خشم مشــترک اما سرباز زده 
جهانی ســازان و چپ هــای نــو و نئومارکسیســت های آمریکایــی 
علیه هرگونــه هم گرایی هایی پیرامونی و منطقه ای در اروپاســت؛ 
هم گرایی ای که می تواند روســیه و اروپای باختری را به یک ســوی 
تاریخ براند. آنچــه از دل این جنگ بیرون خواهد آمد، بی گمان نظم 
نوینی را در درازهنگام برای جهان هم روزگار ما زمینه ســازی خواهد 
کرد. پرسش سرنوشت ســاز اما این است که آیا روسیه در این جنگ 
پیروز خواهد شد یا نه؟ پاسخ آن احیانا برخالف گرد و خاک رسانه ای 
اســت که جریان چپ رادیکال جهانی ساز با یاری دستگاه غول پیکر 
تبلیغاتی اش به راه انداخته اســت. همه پیش فرض ها در این باره به 
ریسمان بلندی از یک رخداد آویخته اند که یعنی پیروزی نیمه تراژیک 
و نیمه کمیک روســیه؛ هرچند با یک صورت حساب بلند باال. این به 
آن معناســت که جریان محافظه کار ملی گــرای اروپایی به  صورتی 
ناخواســته و ناگهانــی در برابر اندیشــه جهان وطــِن جهان اندیِش 
جهانی ســاز موقعیت نیرومندتــری خواهد یافــت. در  آن  صورت، 
حزب های چــپ حتی چپ های میانــه، اندک انــدک رنگ خواهند 
باخت و جای خود را ابتدا به حزب های دست راستی با گرایش های 
افراطی و سپس راســت های میانه خواهند داد. دولت های ملی در 
اروپا به ویژه در آلمان و فرانســه نیرو خواهند گرفت و اندیشه پیمان 
اروپا به شــکل کنونی به محاق خواهد رفت؛ اما روســیه خسته، از 
آن پس بــه مناطق خارج نزدیک خود یعنی اســتپ های آســیای 
میانه، کوه های قفقاز و دشــت های اروپای شــرقی به عنوان مناطق 

امــن و خلوت بســنده خواهد کرد تــا دورادور و البته بیش  از  پیش 
در سرنوشــت اروپای نو سهیم و همپا شــود. از این رو اندیشه اروپای 
یکپارچه نو با روح اســالوی- ژرمنی آن و با محوریت آلمان، فرانسه 
و روســیه دنبال خواهد شد تا به  ناگاه و در نخستین فرصت به  شکل 
یک قطب قدرت ناشــناخته از دل این ژئوپلیتیــک نوین بیرون بزند. 
در برابــر، آمریکا نیز به خوی نهادینه شــده انگلوساکســون خویش 
بازخواهد گشــت و هم گرایی با انگلستان، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و 
احیانا دیگر کشورهای هم سود را دنبال خواهد کرد تا بتواند همچنان 
در جایگاه یک قطب قدرت در ثروت و قدرت جهانی ســهیم باشــد. 
این اگر نه به معنای پایان جهانی ســازی، دســت کم به معنای آغاز 
یــک پایان بــرای هرگونه جهان وطنــی لگام گســیخته و رادیکال و 
حداقل به معنای پایان مارکسیســم فرهنگی در اروپا و آمریکاست. 
می توان حدس زد که تداوم اقتدار سیاســی و اقتصادی چین و آینده 
آن به عنوان یکی از ســه کانون قــدرت همچنان تردیدناپذیر خواهد 
بود. از این رو تنها در آینه یک جهان سه ضلعی با شکل های اروپایی، 
آمریکایی و چینی اســت که خواهیم توانست چهره جهان روزگاران 
پســاجنگ اوکرایــن را ببینیم. در  ایــن میان خاورمیانــه بدون  تردید 
نخســتین جایی اســت که بیرون از اروپا از این پیروزی تأثیر خواهد 
پذیرفــت. این می تواند به معنای تقویت دولت های ملی و تضعیف 
جریان های گریز از مرکز و نیــز برآمدن نظام های پایدار و دولت های 
اقتدارگرا و متمرکز باشــد. هند و پاکســتان رویارویی زرگری خود را 
در حوزه جهان کشــورهای هم سود و در یک جهان انگلوساکسونی 
دنبال خواهند کرد؛ شــاید نیز اندکی دیگر ناچار شوند به یک ناتوی 

خاورمیانه ای- شبه قاره ای با باشندگی عرب ها و اسرائیل تن دردهند. 
حــال و روز کره و ژاپن نیز بیش از ایــن نخواهد بود که یعنی تداوم 
همزیســتی با آمریکا. با این  حال، آینده آســیای دور از آن چین است 
و نــه هیچ کدام از این  دو. آمریکای التیــن احیانا بهترین وضعیت را 
خواهد داشــت. دولت های ملی پیرامون برزیل و آرژانتین و شــاید 
مکزیک گرد خواهند آمد تــا در کنار هم و بر مدار یک خوی همپای 
التینی- سرخ پوستی به تکامل برسند. اما روی مشترک این رخدادها 
یکی بیشــتر نیســت؛ پیروزی روســیه در جنگ اوکراین در سرتاســر 
جهان به کم رنگ شــدن تدریجی ارزش های چپ جهانی و هرگونه 

اندیشه های جهان وطنی خواهد انجامید.
اگر دو جنگ پیشــین تنها بر بنیاد توانایی هــا و اراده های درونی 
انسان اروپایی برای شــکل دادن به مرزهای شکننده جهان در حال 
گذار شــکل گرفته بود تا اروپا همچنان در کانون قدرت جهان باقی 
بماند، جنگ اوکراین بیرون از اراده آنها پدید آمده اســت. همچنین 
اگر فرجام هر دو جنگ پیشــین اروپایی به محوریت اروپا به معنای 
کهنه آن پایان داد، جنگ اوکراین در صورت پیروزی روسیه می تواند 
بخش هایی از دستاوردهای بربادرفته جهان اروپایی و رؤیاهای دیر و 
دور آن را یکباره از نو زنده کند و حس اروپایی بودن را به آن بازگرداند. 
از این رو اســت که جنگ اوکراین اهمیتی بسزا دارد، هم برای اروپا و 
هم برای همه جهان. به فرجام، شاید اگر اروپای پیر از این پس ناگزیر 
شود در عصر پساجهانی سازی در صدور بی محابای ایدئولوژی های 
جهان شــمول و انتزاعــی و شاعرانه شــده خویش بــه جهان های 

پیرامونی اندکی بازنگری کند، دستاورد بزرگی است.

چرا جنگ اوکراین مهم است

آنچه در انتخابات یکشــنبه فرانســه رقم خورد، تأیید نظرسنجی های پس از مناظره 
امانوئل مکرون و مارین لوپن بود. در واقع پیروز انتخابات ریاســت جمهوری فرانسه چند 
روز قبل از رأی گیری یکشــنبه و در مناظره تلویزیونی چهارشنبه شب مشخص شده بود. 
ارزیابی ســازمان های نظرسنجی نشــان می داد مکرون در آن مناظره پیروز بود و رقیب 
راســت گرای افراطی او همچنان درک و دریافت الزم را برای رئیس جمهورشــدن ندارد. 
اما لوپن بــدون تردید بازنده ای صرف نبود. اینکــه او در دور دوم انتخابات فاصله خود 
را با مکرون در قیاس با ســال ۲۰۱۷ نصف کرد و جامعه فرانسه در حمایت قوی تر از او 
وارد دورانی از شــکاف  سیاسی بیشتری شــد نیز به این برمی گردد که مکرون دیگر برگ 
نانوشــته ای نبود و بســیاری که در ۲۰۱۷ با اکراه و حداقل هایی از امید به او رأی دادند تا 
مانع پیروزی یک راســت افراطی شوند، این بار ســرخورده تر از آن بودند که آن تجربه را 
تکرار کنند و حتی با تحوالتی که در پنج ســال اخیر در فرانســه و جهان رخ داد، بسیاری 
از شعارهای لوپن و حزب «اجتماع ملی» مورد تأیید مکرون میانه رو هم قرار گرفته بود.

 با وجود آنکه مکرون با کســب حدود ۵۸ درصد آرا و با پیروزی در انتخابات یکشنبه 
ســنت دهه های اخیر فرانسه را شکســت و توانســت برای دومین دوره رئیس جمهور 
فرانسه باقی بماند، اما پایین ترین سطح مشارکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 
و کمترین رأی در دور دوم برای پیروز این انتخابات، نشان از شکاف و دودستگی روزافزون 
در جامعه فرانسه دارد. لوپن در سخنرانی خود پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات که 
با ثبت حدود ۴۲ درصد آرا منجر به ثبت بهترین عملکرد انتخاباتی اش تا به امروز شــد، 
از این شکســت به عنوان یک «پیروزی قاطع» یاد کرد و وعده داد این انتخابات پایان کار 

سیاسی او نخواهد بود؛ «من در پس این شکست، کامال امیدوارم».
لوپن موفق شــده در حدود یك دهه اخیــر، حزب خود، «اجتماع ملی» (جبهه ملی 
ســابق) را از یک گروه حاشــیه ای به یکی از مهم ترین بازیگران سیاســت فرانسه تبدیل 
کند. او دو بار به دور دوم انتخابات ریاســت جمهوری راه یافته اســت. بااین حال، شــاید 

مهم ترین اثرگذاری او این بوده که سیاســت جریان راست افراطی فرانسه در مورد اسالم 
و مهاجرت را مورد پذیرش عمده جریان های سیاســی فرانسه قرار دهد و مخالفان خود 
از جمله مکرون که جریان اصلی رســانه ای فرانسه را در اختیار دارند، مجبور به پذیرش 
برخی دیدگاه های خود کند. واقعیت این اســت که قدرت ماندگار گروه های پوپولیست و 
ناسیونالیســت در سراسر اروپا نشان داده است این نیروها برای تحقق اهداف خود لزوما 
نیازی به پیروزی در انتخابات ندارند. از بریتانیا گرفته تا آلمان، این احزاب ثابت کرده اند که 
کم وبیش به همان اندازه احزاب پیروز می توانند از حاشیه بر سیاست تأثیر بگذارند و حتی 
گاهی اوقات احزاب جریان اصلی را وادار کنند تا سیاست های مورد نظرشان را اجرا کنند. 
مارین لوپن رهبر راســت افراطی چند ســال گذشته را صرف تالش برای گسترش وجهه 
حزب خود از طریق تلطیف مواضع افراط گرایانه کرده اســت. این فرایند شامل تغییر نام 
حزب، اخراج پدر از حزب و اولویت بندی مجدد برای تمرکز بیشتر بر مسائل مهمی مانند 
افزایش هزینه های زندگی و حمایت های اجتماعی است. اما دیدگاه های سنتی تر حزب، 
ازجمله ملی گرایی و حمایت از ایجاد محدودیت های گسترده علیه مسلمانان، همچنان 
از اصول این حزب باقی می ماند. فاصله گرفتن نســبی لوپن با ایده خارج کردن فرانسه از 
اتحادیه اروپا و اکتفا کردن به برقراری رابطه ای چالش برانگیز با اتحادیه مثل مجارستان 
و لهســتان به ســود دولت ها و قوانین ملی و داخلی و به خصوص سوار شدن او بر موج 
سرخوردگی های ناشی از سیاست های اقتصادی، اجتماعی و مهاجرتی مکرون کم وبیش 
مؤثر واقع شد. لوپن به ویژه در مناطق دورافتاده و شهرهای کوچك تر و روستاها  بیش از 
همه با تکیه بر مسائل معیشتی و وعده برای تقویت قدرت خرید مردم و نیز محدودسازی 
حقوق و ورود مهاجران و برخی اقلیت های مذهبی نســبتا موفق بود. با این حال، جنگ 
اوکراین و رابطه سابق لوپن با کرملین با وجود تالش او برای در سایه  قرار دادن این مسائل 
و ممانعت از محوری شــدن نگاه مثبتش به والدیمیر پوتین، در کمپین انتخاباتی، چندان 
موفق واقع نشــد و مکرون در مناظره تلویزیونی این موضوع را در کنار مســائل دیگر به 

اهدافی برای حمله به لوپن تبدیل کرد.
۵ سال دشوار

پیروزی ضعیف تر مکرون بر لوپن در مقایســه با پنج ســال پیش را می توان نشانه ای 
از شکســت نسبی  پروژه های سیاسی و اجتماعی او و موافقت ضعیف جامعه نسبت به 
اجرائی شــدن آنها دانست. اگر مکرون برخی عقب نشــینی ها را در پروژه های اجتماعی 
جنجالی خــود اعالم نمی کرد و نیز اگــر بخش بزرگی از نخبگان سیاســی، فرهنگی و 
رســانه ای فرانسه عمدتا نه از سر رضایت از مکرون و برنامه هایش بلکه برای ممانعت 
از پیروزی لوپن به حمایت صریح از ساکن کنونی کاخ الیزه برنمی آمدند، نتیجه انتخابات 
یکشنبه شــاید درصد باز هم بیشتری را به سود لوپن نمایش می داد. آنچه مسلم است 
این اســت که مکرون در دور دوم ریاست جمهوری خود با مشکالت بیشتری در مقایسه 
با سال ۲۰۱۷ روبه رو است؛ مشکالت ناشی از شکاف بیشتری که در جامعه شکل گرفته 

و مطالبات مربوط به حوزه های اقتصادی و اجتماعی و سیاست های مهاجرتی که عدم 
پاســخ به آنها نتایج انتخابات را به سود تقویت موقعیت مارین لوپن و کاهش مشارکت 
در انتخابات سوق داده است. چالش ها در درون اتحادیه اروپا به خصوص با آلمان درباره 
چگونگی گســترش اتحادیه و به ویژه بر سر ســخت گیری یا تساهل در مسائل مربوط به 
مقررات مالی، بودجه ای و اســتقراضی دولت های عضو هم موضوع کم اهمیتی نیست. 
از طرف دیگر فرانســه هنوز نتوانسته تنش های خود با بریتانیا پس از خروج این کشور از 
اتحادیه اروپا را حل وفصل کند. عالوه بر این، پیگیری مسائل مربوط به استقالل امنیتی و 
نظامی اروپا و بازتنظیم رابطه این بلوك با ایاالت متحده و ناتو که از رویکردهای محوری 
مکرون بوده، آن هم در شرایطی که جنگ روسیه علیه اوکراین بسیاری از مناسبات نظامی 
و امنیتی را با چالش های گسترده روبه رو کرده نیز کار الیزه را در پنج سال آینده پیچیده تر 

کرده است.

 سنت شکني مکرون
«لوپن» با وجود شکست، سیاست های خود در حوزه مهاجرت را به  خواست عمومی تبدیل کرده است

موسس محترم مرکز درمان سوء  درمان راه آسمان 
واقع در تهران طی نامه ای اعالم نموده است 

پروانه  آگونیست مرکز به شماره ۱۵۰/۴۲۹۶ مورخ 
۹۳/۱۰/۱۰ مفقود گردیده است.لذا بدینوسیله ضمن 
ابطال پروانه فوق الذکر از یابنده تقاضا می شود آن را 
به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی تهران واقع در خیابان جمهوری 

 تقاطع خیابان حافظ- طبقه دوم- واحد درمان
 سوء مصرف مواد تسلیم نماید.

کارت دانشجویی   با شماره 
 دانشجویی۹۹۴۸۱۱۶۴از دانشگاه علم و صنعت 
  رشته عمران در مقطع کارشناسی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 XU7 برگ سبز و سند کمپانی  خودرو  پژو  پارس 
  رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۵ به شماره پالک ایران

 ۸۸ - ۹۸۶ و ۵۷ و شماره موتور 124K0767087 و شماره 
شاسی NAAN01CEXFH276286 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سند کمپانی  خودرو سواری  هاچ بک تیبا  ۲  مدل ۱۳۹۶ 
 رنگ مشکی متالیک به شماره پالک ایران

 M15/8410742 ۴۶ _ ۱۹۴ د ۱۶  و شماره موتور  
و شماره شاسی NAS821100H1089911 به نام

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدرک فارغ التحصیلی  فرزند محمدولی به 

شماره شناسنامه ۳۷۴ و کد ملی ۰۰۷۱۰۰۲۴۵۶ صادره از تهران  در مقطع 
کاردانی رشته نرم افزار کامپیوتر صادره از دانشگاه آموزش علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی ۲ با شماره ۸۳۰۱۲۷ مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی 

است. از یابنده  تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه جامع علمی 
کاربردی به نشانی تهران، میدان فردوسی، خیابان انقالب، بعد از استاد 

نجات اللهی، جنب پل کالج (کنار گذر)، پالک ۶۸۲ ارسال نماید.
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