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شرق: به مناســبت هفته نیروی انتظامی سردار حسین اشتری، فرمانده فراجا با 
تنی چند از علما و مراجع دیدار و گفت وگو کردند. با توجه به مرگ مهسا امینی 
و حــوادث و اعتراضــات پس از آن بدیهی بود که موضــوع محوری دیدارهای 
مذکور به این مســئله اختصاص داشته باشــد. از خروجی گفته ها و دیدارها به 
نظر می رســد که علما و مراجع هم نســبت به برخی قصورها، ناکارآمدی ها و 
اهمال های صورت گرفته  هم در خصوص مرگ مهســا امینــی و هم برخورد با 

معترضین انتقاد دارند.
 انتظار این است که جلوی غارت و اختالس نجومی برخی مسئولین گرفته شود
در همیــن راســتا آیت اهللا جوادی آملی در دیدار ســردار اشــتری تأکید کرد: 
«مسئولین باید برای بی کاری جوانان، آینده شغلی آنها و معضل حاشیه نشینی 
شهرها تدبیری بیندیشــند و برای حل مشکالت کشور بیش از پیش تالش کنند». 
آیت اهللا العظمی جوادی آملی گفت: «شما می بینید که هر وقت مردم با انقالب 
بودند، عظمت و شکوهی مانند پیاده روی اربعین رقم خورد اما انتظار این است 

که جلوی غارت و اختالس  نجومی بعضی از مســئولین گرفته شود تا این نظام 
آســیب نبیند». ایشان در دیدار سردار اشــتری، فرمانده فراجا ضمن تبریک آغاز 
امامت حضرت ولی عصر (ع) از زحمــات خالصانه نیروی انتظامی قدردانی و 
برای شــهدای این نیرو علّو درجه مسئلت کرد.  وی در بخش دیگری از سخنان 
خود ابراز کرد: «در اندلس سابق، مردم مسلمان بوده و حکمای بزرگ همچون 
ابن رشــد و ابن حزم بودند، آن قدر اســالم در آنجا گســترش داشت که تعداد 
ستون های مســجد جامع قرطبه را نمی توانستند بشمارند  اما طولی نکشید که 
آن مســجد تبدیل به کلیســا و کلیسا نیز تبدیل به موزه شد و هیچ اثری از اسالم 
در آنجا باقی نماند و این خطر همیشه و در همه عصر و مکان ها وجود دارد!». 
آیت اهللا جوادی آملی اظهار کرد: «کشــور ما صاحب ریشه و تمدنی افتخار آمیز 
اســت و مردم کشــور ما نیز مردمی غیور و پاک هســتند و در کشــور بزرگان و 
دانشمندان و مردان بزرگ کم نداریم و شما می بینید که هر وقت مردم با انقالب 
بودند، عظمت و شکوهی مانند پیاده روی اربعین رقم خورد  اما انتظار این است 

که جلوی غارت و اختالس نجومی بعضی از مســئولین گرفته شود تا این نظام 
آســیب نبیند». آیت اهللا جوادی آملی بیان کرد: «صرف اینکه کســی آدم خوبی 
باشــد، به معنای این نیست که مســئول خوبی هم می تواند باشد، عقل و تدبیر 
الزمه مدیریت است که در این صورت مسئولین نه بیراهه می روند و نه راه کسی 
را می بندنــد. این مرجع تقلید تأکید کرد: «مســئولین باید برای بی کاری جوانان، 
آینده شــغلی آنها و معضل حاشیه نشینی شهرها تدبیری بیندیشند و برای حل 
مشکالت کشور بیش از پیش تالش کنند!». آیت اهللا جوادی آملی در پایان اظهار 
کــرد: «ما بــه امید زنده ایم، به برکت خون شــهد ا زنده ایم و بــه صاحب امروز 
دعا می کنیم این نظام را در ســایه ولی اش حفظ کند و شــهدای ما را با شهدای 
کربال محشور کرده و کســانی که برای اربعین هم زحمت کشیدند، حشرشان با 

اربعینی ها ـ ان شاء اهللا ـ باشد!».
 الزم بود درخصوص مرگ خانم امینی گزارشی فوری و جدی بدهید

در ادامه دیدارهای سردار اشتری با مراجع، آیت اهللا العظمی مکارم شیرازی 

نیز با اشــاره به حوادث اخیر، سه عامل دشمنان خارجی، فضای مجازِی رها 
و مشــکالت اقتصادی و معیشــتی مــردم را از علل اصلی دانســت و افزود: 
«تا زمانی که این عوامل باشــد، احتمال آشــوب وجود دارد؛ چرا که دشمنان 
خارجــی همیشــه در پی ضربه زدن به نظام اســالمی هســتند و مشــکالت 
اقتصادی نیز بهانه به دســت آنها می دهد». آیت اهللا مکارم شیرازی در دیدار 
سردار اشــتری، فرمانده نیروی انتظامی کشور از تالش های این نیرو قدردانی 
کــرد و گفت: «نیروی انتظامی به خوبی توانســته در برابر ناامنی ها در میدان 
حضور پیدا کند». آیت اهللا مکارم شــیرازی تأکید کرد: «باید صف کسانی که به 
گرانی ها و مشــکالت اقتصادی اعتراض دارند از صف افراد شــرور که در پی 
آشــوب و ناامنی در کشور هستند، جدا گردد». آیت اهللا مکارم شیرازی به مرگ 
خانم امینی اشــاره کرد و بیان کرد: «الزم بود نیروی انتظامی و دیگر نهادهای 
ذی ربط گزارش جدی و فــوری از تحقیقات خود ارائه می دادند تا جلوی این 

بهانه ها گرفته شود».
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آمادگي لهستان براي میزباني 
تسلیحات هسته اي آمریکا

در میانه هشــدارهای فزاینده درباره تهدیدهای آشــکار روسیه به استفاده از 
سالح های هسته ای در اوکراین و تأکید بایدن درباره جدی بودن تهدیدهای والدیمیر 
پوتین، لهســتان اعالم کرد با ایاالت متحده آمریکا درباره استقرار سالح های اتمی 
ناتو در خاک لهســتان مذاکره کرده اســت.آندژی دودا، رئیس جمهوری لهستان، 
گفت برای این کشــور «فرصتی بالقوه» پیش آمده اســت تا در «تشریک مساعی 
هسته ای» مشــارکت کند. دودا در مصاحبه با روزنامه گزتا پولسکا گفت: «اول از 
همه مشــکل این است که ما سالح هسته ای نداریم. ما با سران آمریکا درباره این 
صحبــت کرده ایم که آیا ایــاالت متحده این احتمال را در نظــر دارد یا نه. پرونده 
ایــن موضوع باز اســت».با این حال، مقام های کاخ ســفید گفته اند از طرح چنین 
درخواســتی مطلع نیستند و پاسخ ســؤال های بعدی را به دولت لهستان ارجاع 
دادند. به گزارش بلومبرگ، یک مقام ایاالت متحده گفت: «از طرح چنین مسئله ای 
اطالع نداریم و شما را به دولت لهستان ارجاع می دهیم».پیشنهاد لهستان مبنی 
بر میزبانی ســالح های هسته ای در خاک این کشور، تازه ترین نمونه از نگرانی های 
فزاینده درباره اســتفاده از سالح های هسته ای است. این در حالی است که دولت 
بایــدن و ناتو به دنبال برقراری تعادل بین تأمین ســالح برای اوکراین و خودداری 
از هرگونه حرکتی  هســتند که این مناقشه را به جنگ هسته ای تبدیل کند.معلوم 
نیست هدف لهســتان از طرح این درخواست دقیقا چیست، اما به گفته ناظران، 
شاید این درخواست به این معنا باشد که کشور میزبان در حال آموزش خلبان هایی 
برای اجرای مأموریت های هســته ای با اســتفاده از کالهک های هسته ای ایاالت 
متحده اســت. اعضای ناتو و متحدانش آلمان، بلژیک، هلنــد، ایتالیا و ترکیه، در 

خاک خود میزبان تسلیحات هسته ای ایاالت متحده  هستند.

ادامه از صفحه اول

آیا عقالی قوم کاری خواهند کرد؟
 از طرفــی در سیاســت خارجی، موضوع برجام افق روشــنی را نشــان نمی دهد و 
اتفاقات ســه هفته اخیر هم فشارهای بین المللی را بســیار افزون تر از قبل کرده و حتی 
افکار عمومی جهان را هم با خود همراه کرده اســت. یکدست شدن حاکمیت، دو گروه 
طرفدار داشــت؛ اول، نواصولگرایان که در رخدادهای دی ماه ۹۶، اگر حتی طراح شــعار 
«اصالح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» نبودند، تنها کسانی هستند که از این شعار 
حداکثر بهــره را بردند و با حذف اصالح طلبان و اصولگرایان ســنتی، همه کیک قدرت 
را مــال خــود کردند. گروه دوم، برخــی از اصالح طلبان که با وجود اینکه آن خواســته 
«ناامن سازی جامعه توســط نیروی انتظامی برای زنان در موضوع حجاب را می دیدند» 
و از آن بیشتر، سابقه یکدست شدن قدرت را در دولت هزاره سوم شاهد بودند، باز هم با 
این تفکر که یکدست شدن قدرت، سیستم را پاسخ گو می کند و مانع تراشی در مقابل قوه 
مجریه را به پایان می رســاند و این به نفع مردم اســت، پشتیبان یکدست شدن حاکمیت 
بودند. اما نشانه ای دال بر اینکه متوجه بحران زایی یکدست شدن حاکمیت شده باشند، به 
چشم نمی آید، بلکه حتی به نظر می رسد قرار است در بر همان پاشنه بچرخد. از طرف 
دیگر، مدافعان اصالح طلب یکدست شــدن حاکمیت هم نه تنها راهی برای برون رفت 
از این وضعیت ارائه نمی دهند، بلکه حتی به خطای تحلیلی خود نیز اشــاره نمی کنند. 
اصالح طلبان و اصولگرایان بیرون ریخته از سرای قدرت هم که نه حمایتی در بین مردم 
دارند و نه ســاکنان سرای قدرت به آنها اهمیتی می دهند و این تصویر امروز اداره کشور 

ماست. حال آیا می توان به عقالی قوم برای برون رفت از این وضعیت امید بست ؟

بحران طبقه جدید
دیگــر اینکه خــود را در قامت دولتمردانی همیشــگی می دیدنــد؛ تصوری که با 
دولــت دارِی اصالح طلبان و جریان های نزدیــک به آن که از قضا آنان نیز خصومتی با 
سرمایه داری نداشتند، مخدوش شد. دولت احمدی نژاد جریان سومی از سرمایه داری 
پوپولیســتی بود که فرصت مغتنمــی در اختیار مافیای اقتصادی قــرار داد تا هنگام 
افزایش بی ســابقه قیمت نفت موقعیت خود را تثبیت کنند. این مافیای اقتصادی که 
در طول جنگ و دوره پســاجنگ در بســتر اقتصاد بالیده بود، در ایــن دوره قوام یافت 
و به معنای واقعی بر سرنوشــت کشور اثر گذاشــت، طبقه ای از جریان های اقتصادی 
متفاوت اصولگرا، اصالح طلب و ســنتی که در یک چیز اشتراک نظر داشتند؛ صیانت از 
منافع طبقه ای که کنترل اقتصاد ایران را در دست داشت اما این مافیای اقتصادی چنان 
سرگرم کار خود بود که متوجه صدای گام های نسلی نشد که از خطوط ممنوعه گذشته 

و پشت دروازه ها به کمین آنان نشسته بودند.

 پیشنهاد تشکیل هیئت برای بررسی حوادث زاهدان
 بنابراین انتظار می رود با درس گیری از تجارب مشابه گذشته و وجود شکاف های 
اجتماعی و اقتصادی اســتان، از حــوادث اخیر زاهدان به ســادگی عبور نکرده 
و پیشــنهاد می شــود شــورای عالی امنیت ملی که به موجب اصل ۱۷۶ قانون 
اساســی، عهده دار سیاســت های دفاعــی، امنیتــی، هماهنگی های سیاســی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مرتبط با تدابیر امنیتی دفاعی اســت، در اســرع 
وقت نســبت به تشــکیل هیئت حقیقت یاب اقدام کند تا این هیئت با همکاری 
نمایندگان ســه قوه و سایر دســتگاه های حاکمیتی و نهادهای مدنی، نمایندگان 
مجلس اســتان،  نخبگان و معتمدیــن محلی و با بهره گیــری از صاحب نظران 
علمی و دانشگاهی، به بررسی همه جانبه وقایع روز جمعه زاهدان، اعم از قبل 
و حین حادثه و تبعات آن پرداخته، تدابیر الزم را اتخاذ و نسبت به احقاق حقوق 

جان باختگان و آسیب دیدگان اقدام کنند.
*استاندار اسبق سیستان و بلوچستان و اصفهان

 با توافق عربستان و روسیه برای کاهش دو  درصدی تولید نفت که منجر به کاهش 
عرضه دو میلیون بشکه ای نفت به بازار می  شود، دولت جو بایدن در آستانه انتخابات 
کنگره در موقعیتی دشــوار قرار گرفت. این اقدام ریاض و مسکو سیاستی است که در 
درجه نخســت قیمت نفت را در بازارهای جهانی افزایش خواهد داد و در این اوضاع 

بحرانی جهان به نفع پوتین و ماشین  جنگی کرملین تمام خواهد شد.
رئیس جمهور آمریــکا در اولین واکنش به تصمیم اوپك پالس که نشــان می دهد 
عربســتان در زمان حساس پیش از انتخابات میان دوره ای کنگره در کنار روسیه ایستاد، 
گفت: «تصمیم اوپک  پالس به کاهش تولید نفت نشــانه ناامیدکننده ای از مشــکالت 
در روابط ایاالت متحده آمریکا و عربســتان سعودی است. این سفر اساسا درباره نفت 
نبود. درباره خاورمیانه، اســرائیل و توجیه عقالنی مواضع بود؛ اما ناامیدکننده است و 
چنیــن برمی آید که مشــکالتی وجود دارد». بایدن همچنین گفت که از ســفر اخیرش 
به این کشــور پادشــاهی و دیدار دوستانه اش  با محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان 
ســعودی، که حاال پرحاشیه شده است، پشیمان نیســت؛ چون سفرش به آنجا صرفا 
بــرای متقاعدکردن رهبر بالفعل ســعودی به کمک به کاهش قیمــت نفت نبود که 
در جنگ روســیه علیه اوکرایــن افزایش یافتــه اســت. رئیس جمهوری آمریکا گفت 
دولت او «به دنبال گزینه هایی» از جمله کاهش تحریم هایی اســت که مانع دسترسی 
شرکت های نفتی ایاالت متحده آمریکا به ذخایر نفتی ونزوئال شده است؛ اما تأکید کرد 
که او و مشــاورانش «هنوز به تصمیم قطعی نرســیده اند». این سخنان بایدن درست 
یک روز پس از آن اســت که ســخنگوی ارشــد او گفت تصمیم کشورهای تولیدکننده 
نفت برای کاهش تولید، آنها را کنار مســکو و مقابــل ایاالت متحده آمریکا و متحدان 
غربی اش قرار می دهد که به نبرد اوکراین علیه نیروهای روســیه کمک می کنند. کارین 
ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، در نشست خبری روزانه اش گفت کاهش تولید در زمانی 
کــه قدرت های اقتصادی جهان هنــوز «با ادامه تأثیر منفی تهاجــم پوتین به اوکراین 
دست و پنجه نرم می کنند» کوته فکرانه  بود. او هرچند نخواست این تصمیم را اقدامی 
خصمانــه علیه ایاالت متحــده آمریکا یا غرب توصیف کند، افزود: «بدیهی اســت که 

اوپک  پالس با اعالم این خبر، در کنار روسیه قرار می گیرد».
واکنش بازار

قیمت نفت که تنها سه ماه پیش و در بحبوحه جنگ اوکراین به مرز بشکه ای ۱۲۰ 
دالر رســیده بود، در حال حاضر و در پی نگرانی هــا از رکود جهانی و همچنین باالرفتن 
نرخ بهره در آمریکا و تقویت دالر به مرز ۹۰ دالر رســیده اســت. عبدالعزیز بن سلمان، 
وزیر نفت عربســتان، با اشــاره به منفعل بودن بانک های مرکزی در سراســر جهان و 
اقدامات «تأخیری» آنها در مقابله با تورم فزاینده، تصریح کرد که الزم بود اوپک  پالس 
در این زمینه نقش فعالی ایفا کند. مشــخص نیســت کاهش دو درصدی عرضه برای 
دنیایی که روزانه حدود صد میلیون بشــکه نفت مصــرف می کند، در طوالنی مدت تا 
چه اندازه بر قیمت نفت و گاز آن هم در آســتانه زمستان تأثیر داشته باشد؛ با این حال 
بالفاصله بعد از اعالم این تصمیم، قیمت نفت خام برنت حدودا بشــکه ای ســه دالر 
افزایش یافت و به ۹۳ دالر رســید. اوپک  پالس به مجموعه ۱۳ کشور عضو اوپک و ۱۱ 
تولیدکننده نفت دیگر دنیا و در رأس آن روسیه گفته می شود که از اواخر سال ۲۰۱۶ با 
هم همکاری می کنند و گفته می شود که عربستان  به عنوان بزرگ ترین تولید کننده اوپک 
و رهبر «دوفاکتوی» این سازمان، نقش مهمی در به ثمر نشستن این تصمیم اوپک  پالس 

داشته است. با وجود این عربستان سعودی با رد هرگونه «تبانی» با روسیه برای افزایش 
تصنعی قیمت هــا، می گوید کاهش عرضه دو میلیون بشــکه نفت در روز که معادل 
دو درصد عرضه جهانی اســت، برای پاســخ به افزایش نرخ بهره در غرب و همچنین 
مهار اقتصاد ضعیف جهانی ضروری است. مقامات آمریکایی پیش تر گفته بودند یکی 

از دالیل پایین نگه داشتن قیمت نفت، محروم کردن مسکو از درآمدهای نفتی است.
جو بایدن پیش تر با وجود انتقادهای گسترده حقوق بشری و در رأس آن پرونده قتل 
جمال خاشــقجی، با سفر به عربستان ســعودی از این کشور نفت خیز به عنوان «متحد 
درازمدت» ایاالت متحده یاد کرده بود تا بتواند قیمت نفت را پایین نگه دارد؛ اما ســفر 
بایدن به عربستان منجر به عقد توافقات و همکاری های دوجانبه با عربستان در حوزه 
انرژی نشــد و ریاض اقدامات مســکو در اوکراین را محکوم نکرد. اکنون نیز با تصمیم 
تازه اوپک  پالس که ریاض به  واســطه میزان باالی تولید نفت وزنه سنگین آن محسوب 
می شــود، جو بایدن و دموکرات ها در آســتانه انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا در 
وضعیت نامناســبی قرار می گیرند.کاخ  ســفید در واکنش به کاهش تولید نفت اعالم 
کرد که جو بایدن گزینه آزاد کردن میزان بیشــتری از ذخیره نفت اســتراتژیک آمریکا با 
قیمت پایین تر را تحت بررســی دارد. احتمال داده می شود آمریکا ۱۰ میلیون بشکه از 
ذخیــره نفتی خود را ماه آینده روانه بازار کند. تحریم ها علیه ایران و ونزوئال و روســیه 
از یک سو و مشــکالت در برنامه تولید کشورهایی نظیر نیجریه و آنگوال از سوی دیگر، 
موجب شده تا تولید فعلی اوپک  پالس پایین تر از هدف اعالم شده در ماه آگوست باشد؛ 
بنابراین اثر واقعی توافق اخیر در عمل کمتر از دو میلیون بشــکه  و حداکثر در حد یک 
تا ۱.۱ میلیون بشــکه خواهد بود. نشست بعدی  اوپک  پالس قرار است ۴ دسامبر برگزار 
 شود. در جریان نشست اخیر، الکساندر نواک، قائم مقام نخست وزیر روسیه که به تازگی 
از ســوی آمریکا تحریم شده؛ اما اتحادیه اروپا تصمیم مشــابهی درباره او نگرفته، در 
وین حضور داشــت و همکاری اوپک و اوپک  پالس هم تا آخر ســال ۲۰۲۳ تمدید شد. 
مشخص نیســت افزایش قیمت نفت تا چه میزان درآمدهای نفتی روسیه را افزایش 
دهد. کشــورهای عضو اتحادیه اروپا با وضع تحریم های جدید علیه مســکو بر تعیین 
«ســقف قیمت» بر نفت روسیه به توافق رسیدند. ۲۷ کشور عضو در نظر دارند انتقال 
نفت روسیه به کشور ثالث از طریق دریا باالتر از سقف قیمت تعیین شده را نیز ممنوع 

کنند؛ تصمیمی که به ابتکار کشورهای گروه ۷ قرار است از ۵ دسامبر اجرائی شود.
واکنش احتمالی واشنگتن

قانون گذاران کنگره نیز تصمیم کارتل کشــورهای نفتــی را به اقدامی که موجب 

افزایش شــدید قیمت نفت خواهد شد، به ویژه در زمانی که تنها چند هفته به حضور 
رأی دهندگان در انتخابات میان دوره ای آمریکا باقی مانده اســت، تقبیح کردند. شــان 
کاســتن و تام مالینوفســکی، دو نفــر از اعضای دموکرات مجلــس نمایندگان ایاالت 
متحده آمریکا، گفتند به تالفی موافقت دولت ســعودی با کاهش تولید نفت، قانونی 
را ارائــه می کنند تا نیروی نظامی بزرگ آمریکا را از عربســتان ســعودی خارج کنند. 
مالینوفســکی گفت: «این اقدام خصمانه عربستان ســعودی و امارات متحده عربی 
با وجود پیشــنهادهای اولیــه بایدن، رئیس جمهوری، برای صدمــه به ایاالت متحده 
آمریکا و متحدانش و کمک به روســیه طراحی شده است. اگر دیکتاتوری سعودی از 
کنترلش بر بازارهای نفتی برای ضربه به اقتصاد ما و کمک به دشــمنان مان استفاده 
می کنــد، دلیلی نمی بینیم که از میادین نفتی اش دفــاع کنیم». این نماینده دموکرات 
ایالــت نیوجرســی ادامه داد که پیام ایــاالت متحده آمریکا به ریاض باید این باشــد: 
«اگر می خواهید کنار پوتین بایســتید، پس از پوتین بخواهید از شما دفاع کند و موفق 

باشید».
ســه نماینده دموکرات مجلس نماینــدگان آمریکا قانونی را بــرای پایان دادن به 
حضور نیروهای آمریکایی در عربســتان ســعودی و امارات متحده عربی در واکنش 
به کاهش تولید نفت اوپک و متحدانش ارائه کردند. به نوشــته یاهونیوز، عربســتان 
ســعودی و امارات متحده عربی روی هم حدود ۳۰ درصد از ذخایر نفت خام جهان 
را تشکیل می دهند و حدود پنج هزار نظامی آمریکایی در این دو کشور مستقر هستند. 
بــه دنبال تصمیم اوپک پــالس در کاهش روزانه تولید نفت، «شــان کاســتن»، «تام 
مالینوفسکی» و «ســوزان وایلد» ســه نماینده دموکرات آمریکا طرحی ارائه داده اند 
که عالوه بر خروج نیروهای آمریکایی، ســامانه های دفاع موشــکی آمریکا نیز از این 
دو کشــور خارج خواهند شــد. در بیانیه این سه قانون گذار آمریکایی آمده است: «این 
تصمیــم نقطه عطفی در روابط ما با شــرکای خلیج فارس ما اســت. اگر عربســتان 
سعودی و امارات امیدوارند روابطی را با ایاالت متحده حفظ کنند که برای آنها بسیار 
سودمند بوده، باید تمایل بیشتری برای همکاری با ما نه علیه ما در پیشبرد فوری ترین 

هدف امنیت ملی ما که شکست روسیه در اوکراین است، نشان دهند».
این قانون به دنبال ســخنان سایر قانون گذاران دموکرات آمریکاست که به شدت از 
تصمیم اوپک پالس برای کاهش تولید نفت به میزان دو میلیون بشــکه در روز حدود 
دو درصد از عرضه جهانی، انتقاد کرده اند؛ اقدامی که باعث شــد برخی قانون گذاران 

خواستار ارزیابی مجدد روابط آمریکا و عربستان شوند.

توافق عربستان و روسیه براي کاهش تولید نفت

ریاض
بایدن را دور زد

گزارشی از دیدار فرمانده فراجا با مراجع
آیت اهللا جوادی آملی:  انتظار این است که جلوی غارت و اختالس نجومی بعضی از مسئولین گرفته شود

 

برگ سبز  وانت  سایپا  مدل ۱۳۹۳ به رنگ 
سفید  به شماره پالک  ۳۸ ق ۶۳۴ ایران 

۹۴ شماره موتور ۵۱۶۳۸۰۴ و شماره شاسی 
 NAS451100E4923611 به نام 

 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

برگ سبز  موتور  سیکلت  انژکتوری  تی وی اس راکز  
 رنگ نارنجی مدل ۱۳۹۷ به شماره پالک ایران

 OHMLHJ000386 ۱۳۶ _ ۵۸۵۸۴ و شماره موتور 
و شماره تنه N14TMRMEBJ1A11916 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

سند کمپانی  اتوبوس  اسکانیا  رنگ سفید مدل 
۱۳۹۵ به شماره  پالک ۵۵ ایران ۲۵۹ ع۸۷  

و شماره موتور ۸۲۸۵۹۱۸ و شماره شاسی 
۳۸۹۶۹۳۱  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو پژو 207I رنگ سفید مدل 
۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۴۰ - ۵۵۵ ی ۸۱ و 

شماره موتور 178B0103206 و شماره شاسی 
NAAR03FE8NJ927883 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو پیکان رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۷۸ به شماره پالک ایران ۱۰ _ ۷۴۱ د ۲۷ و شماره 
موتور ۱۱۱۲۷۸۳۵۷۹۷ و شماره شاسی ۷۸۴۳۶۱۳۴ به 
نام  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.


