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ورود ترامپ به کاخ س��فید ، ب��رای ایران یک 
پیام داشت، اتخاذ سیاست فشار حداکثری، اما 
این سیاست نه تنها موفقیتی کسب نکرد بلکه 
اکنون درحالی ترامپ با کاخ سفید خداحافظی 
می کند که دس��ت آورد این سیاست شکست 

حداکثری برای او و آمریکا بود .
سیاس��ت فش��ار حداکثر بر ایران از واپس��ین 
روزهای س��ال ۱۳۹۶ و انتش��ار اخبارمختلف 
مبنی ب��ر تالش های آمریکا ب��رای برهم زدن 
برجام آغاز ش��د. نقطه آغازی��ن این حرکت با 
جایگزینی مایک پمپئو به جای رکس تیلرسون 
وزی��ر امورخارجه امریکا و جان بولتن به جای 
هربرت ریموند مک مستر، مشاور امنیت ملی 
امری��کا بود. ای��ن دو نفر که هر دو همس��و با 
ترام��پ فکر می کردند، خروج امریکا از برجام 
را از اولویت های اصلی سیاست خارجی امریکا 

عنوان کردند. 
ترام��پ باره��ا درب��اره اص��الح برج��ام تا ۲۵ 
اردیبهش��ت ۱۳۹۷ سخن گفته و تأکید کرده 
بود، این توافق با خط مشی امریکا در یک سو 
ق��رار ندارد. وی با اع��الم اینکه امریکا فقط در 
ص��ورت بازبینی و اص��الح در برجام باقی می 

ماند. 
اما س��رانجام ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۹۷ بود 
که ترامپ رسماً خروج آمریکا از برجام را اعالم 
کرد و به تمامی ش��رکت ها و تجار فرصت داد 
ظرف مدت ۱۸۰ روز از فعالیت در ایران خارج 
شوند. با دستور ترامپ تمامی تحریم ها اعم از 

موشکی،هسته ای و… برگشت. 
ای��ن آغازی بود برای اجرای سیاس��ت فش��ار 
حداکثری از سوی امریکا. فرضیه اصلی نظریه 
اعمال فشار حداکثری این بود، تحریم اقتصاد 
ای��ران و اعمال محدودیت های گس��ترده علیه 
کشورمان  که سبب می شد ایران چاره ای غیر 
از حضور ملتمس��انه پای میز مذاکره و گفتگو 
درب��اره یک تواف��ق جدید با ش��رایط دلخواه 

آمریکا نداشته باشد.
در همان س��ال ب��ود که رهب��ر معظم انقالب 
نتیج��ه این سیاس��ت را شکس��ت حداکثری 
پیش بینی کردند و در سخنانی در این زمینه 
تاکی��د کردن��د: »انقالب و نظام با خواس��ت و 
حمایت مردم شکل گرفته و استمرار یافته اما 
مستکبران با وقاحت تمام مردم را به مقابله با 
همین نظام فرا می خوانند که الزم است مردم 
در مقاب��ل این تبلیغات ایس��تادگی و علیه آن 
حرکت کنند و جوانان با هوش��مندی، فضای 
مجازی را ب��ه ابزاری ب��رای زدن تو دهنی به 

دشمنان تبدیل کنند.«
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای تحریم ها را باعث 
فش��ار و بروز مشکالتی برای کشور دانستند و 
افزودند: آمریکایی ها با خوش��حالی می گویند 
تحریم کنونی ملت ایران در تاریخ سابقه ندارد 
اما ملت ایران ان شاءاهلل در این زمینه شکستی 

به آنها می دهد که در تاریخ بی سابقه باشد.
ایش��ان در سال ۹۸ نیز در دیدار با فرماندهان 
س��پاه تاکید کردند: آمریکایی ها در سیاست 
فش��ار حداکث��ری شکس��ت خوردن��د، خیال 
می کردند اگر سیاست فش��ار حداکثری روی 
ایران متمرکز ش��ود، جمهوری اسالمی مجبور 
به نرمش می ش��ود؛ تا این س��اعت به حول و 
قوه  الهی فهمیدند فش��ار حداکثری، خودشان 

را دچار مشکل کرده است.
ایشان با اشاره به تالش ناکام اخیر امریکایی ها 
برای ایج��اد و القای حالتی حت��ی نمادین از 
شکس��ت ایران افزودند: آنها برای وادار کردن 
رئیس جمهور کشورمان به مالقات، به التماس 
ه��م افتادند و رفقای اروپای��ی را هم به کمک 
خواس��تند، اما نتوانستند و تا این ساعت فشار 
حداکثری شکس��ت خورده و بنده قاطعانه می 
گوی��م که تا آخر هم در این فش��ار حداکثری 

شکست خواهند خورد.
 نگاهی به ناکامی ها 

قلدری ترامپ از هم��ان ابتدا با مخالفت های 
متع��ددی حت��ی در می��ان خ��ود دولتمردان 
کاخ س��فید مواجه ش��د، به طوری که مایکل 
موروی مسئول سیاس��ت خاورمیانه پنتاگون 
در خص��وص این مخالفت گفت��ه بود:»وزارت 
دفاع آمریکا ب��ا خروج از برجام مخالف بود اما 
نه به این دلیل که برجام توافقی بزرگ اس��ت 
بلک��ه به این دلیل که این توافق می توانس��ت 
جاه طلبی های ایران برای دستیابی  جنگ افزار 

هسته ای را محدود کند.«
وندی شرمن نیز نس��بت به پیامدهای خروج 
امریکا از برجام هش��دار داده ب��ود و در مقاله 
خود در نیویورک تایمز نوش��ته بود که خروج 
از توافق هس��ته ای دس��ت ایران را برای غنی 
س��ازی اورانی��وم باز می کند و هم��ان قدر که 
آمریکا ب��ه این توافق متعه��د نمی ماند، ایران 
ه��م خود را ملزم به تعهد به توافق هس��ته ای 
نمی بیند. همچنین اگر آمریکا هم پیمان قابل 
اعتمادی نباش��د، کشورهای اروپایی آمریکا را 

در معادالت بین المللی بازی نمی دهند.
در این می��ان ایران که به خوبی می دانس��ت 
پذی��رش خواس��ته های آمری��کا ب��ه معن��ای 

آس��یب پذیری آتی در برابر روش های مش��ابه 
خواهد ب��ود، بنابراین  بر مواض��ع اصلی خود 
ایس��تادگی و تاکید کرد اگر امریکا می خواهد  
درباره یک توافق بزرگ تر و بهتر صحبت کند، 
باید مجددا به برجام بپیوندد و خسارات وارده 

به ایران را جبران کند .
بنابرای��ن تنها  دس��تاورد سیاس��ت آمریکا از 
این سیاس��ت این ب��ود که ایران ب��ا مقاومت 
در برابر فش��ارهای اقتص��ادی از زمان و مکان 
اس��تفاده و  قدرت نظامی خود را تقویت کرد. 
درعین حال سیاست های تبلیغاتی امریکا نیز 
علی��ه مردم ایران به نتیجه نرس��ید و به دلیل 
فش��ارهای وارده از س��وی این کشور به مردم 
ایران اکنون آنها نس��بت به آمریکا منزجرتر از 

همیشه هستند. 
دنیل دی پتریس تحلیلگر ارشد نشریه آمریکایی 
»نشنال اینترست«، در تارنمای »ریسپانسیبل 
اس��تیت کرافت« در این باره  نوشت: اگر یک 
کلمه برای خالصه کردن کارزار اعمال فش��ار 
حداکث��ری دولت ترام��پ علیه ای��ران وجود 
داشته باشد، »شکست« اس��ت. استراتژی دو 
سال و نیم تحت فشار قرار دادن اقتصاد ایران 
نتیجه ای دقیقا عکس پیش بینی طرفداران آن 
داش��ت. رهبری ایران تسلیم نشد و در عوض، 

کارزار مقاومت حداکثری را به اجرا گذاشت.
روزنام��ه آمریکای��ی واشنگتن پس��ت  نیز در 
این باره نوش��ت:  سیاس��ت دونال��د ترامپ، 
رئیس جمه��وری آمری��کا، ب��رای "حداکثر 
فش��ار" بر ایران در دس��تیابی به هدف خود 
ناکام مانده و باعث نشده تا ایران به مذاکره 
مجدد در مورد برنامه اتمی خود روی آورد.

ای��ن روزنامه همچنی��ن در مطلبی دیگر به 
نقل از یک مقام بلند پایه و پیش��ین دولت 
امریکا که نخواست نامش فاش شود نوشت 
: »سیاس��ت دولت واش��نگتن اعمال فش��ار 
اقتصادی، انزوای دیپلماتیک و تهدید معتبر 
نیروی نظامی برای دفاع از منافع آمریکا بود 

تا ایران را به میز مذاکره بازگرداند.
 دالیل ناکامی چه بود؟ 

نگاهی به اهداف امریکا در این سیاست می 
دهد که امریکا در صدد بود تا با اعمال فشار 
اقتص��ادی به مردم ایران آنها را به ش��ورش 
علی��ه نظ��ام وا دارد. در حقیق��ت امریکا به 
دنب��ال این بود که با افزایش فش��ارها علیه 
کش��ورمان و کاهش ارزش پول ملی سبب 
بسیاری از مش��کالت اقتصادی در کشور و 
زمین��ه را برای دام��ن زدن به جو نارضایتی 
داخلی و فشارهای افکار عمومی مهیا کند. 

ام��ا همانگون��ه که در عمل مش��اهده ش��د 
علیرغم تمام س��ختی ها و فش��ار اقتصادی 
این موضوع نتوانس��ت اه��داف امریکا را از 
این فش��ارها فراهم آورد.ام��ا همانگونه که 
تحلیلگران سیاس��ی نیز پی��ش بینی کردند 
فش��ارهای اقتصادی به تنها ت��وان برآورده 

سازی این خواسته امریکا را نداشت . 
برای اثبات این مدعی کافی است به واکنش 
مردم ایران به هنگام ترور سردار شهید قاسم 
سلیمانی اش��اره کنیم . رویکردی که مردم 
در ادامه راه این ش��هید بزرگوار نشان دادند 

نشانه  ای از اعتراض مردم ایران نداشت . 
 ممانعت از فروش نفت ایران 

در ای��ن می��ان ممانع��ت از ف��روش نف��ت 
کش��ورمان که منب��ع درآمد اصلی کش��ور 
محس��وب می ش��د یکی از اهدافی بود که 
ترامپ در سیاس��ت خود علی��ه ایران دنبال 
م��ی ک��رد. رهبر انق��الب هم��ان موقع در 
واکنش به طرح دول��ت آمریکا برای اکثری 
ّممنوعیت صادرات نفت ایران فرمودند: این 
فش���ار حداکثری بیشتر معطوف به مسئله 
نفت اس���ت. بالشک این مشکلّ است برای 
کش��ور، منتها مشکل کوتاه و یک سود بلند 

مدت بدس��ت می آید آن ه��م انقطاع از نفت 
است. این مس��ئله ای بود که پیش از این نیز 
رهبر معظم انقالب اس��المی تاکید بسیاری بر 
آن داش��تند و پیش بینی هایی قبل از اقدامات 

امریکا در این مورد انجام شده بود. 
همچنین ایش��ان در نوزدهم بهمن ماه ۱۳۹۸ 
رهبر انقالب در دیدار با فرماندهان و کارکنان 
نی��روی هوایی و نیروی پدافن��د هوایی ارتش 
جمه��وری اس��المی ایران، دوب��اره بر موضوع 
رهایی اقتصاد از نفت تاکید کردند و فرمودند: 
البت��ه برخی اف��راد باه��وش در داخل هیأت 
حاکمه آمریکا، متوجه این موضوع هس��تند و 
گفته اند: نباید بگذاریم ایران اقتصاد بدون نفت 
را تجربه کند و به همین دلیل، باید مس��یری 
را باز بگذاریم تا اقتص��اد ایران به  کلی از پول 
نفت جدا نشود؛ بنابراین، مسئوالن به خصوص 
مس��ئوالن اقتص��ادی بای��د در ای��ن خصوص 

هشیار باشند.
باربارا اس��الوین در یادداش��تی که وب سایت 
ش��ورای آتالنتی��ک آن را منتش��ر ک��رد؛ در 
این باره نوش��ت: ترامپ کش��ورها را، برخالف 
اولویت های سیاس��ی آن ها، برای پیوس��تن به 
کمپین »فشار حداکثری« تحت فشار گذاشته 
و ب��ا تبدی��ل تحریم ها به ابزار ثابت سیاس��ت 
خارج��ی، اثربخش��ی آن ها را ب��ه تحلیل برده 

اس��ت. تحریم ها همانن��د آنتی بیوتیک ها، اگر 
بیش ازحد مصرف شوند، تأثیر خود را از دست 
می دهند. باگذشت زمان، کشورها راه حل هایی 

پیدا می کنند. 
 تهدید به جنگ، ترور و تروریست 

خواندن سپاه 
گزینه تهدید به جنگ در این فشار حداکثری  
هم بر روی میز قرار داشت موضوعی که دیگر 
تهدی��دی بود که ا گر ایران در برابر خواس��ت 
های امریکا تس��لیم نش��ود امریکا این ابزار را 
ب��رای تحقق اهداف خود ب��کار می گیرد . در 
این میان به کارگیری سیاس��ت های تحریک 
آمیز علیه ایران از جمله ترور س��ردار ش��هید 
قاسم س��لیمانی و تروریس��ت خواندن نیروی 
س��پاه پاسداران انقالب اس��المی نیز در ادامه 

این تهدیدها به کار گرفته شد . 
 اما علیرغم این تهدیدات ایران برنامه موشکی 
خ��ود را ادامه داده و حتی یک ماهواره نظامی 
نیز به فضا پرتاب کرده اس��ت . تحریمها حتی  
نتوانس��ت رویک��رد ای��ران را در منطقه تغییر 
دهد. اس��الوین در این باره اضافه کرد: خروج 
آمریکا از برجام، باعث تقویت نیروهای مخالف 
آمریکا در ایران ش��د که با عادی سازی روابط 
با آمریکا ش��دیداً مخالف هس��تند. سال بعد، 
ایران احتم��االً رئیس جمهوری انتخاب خواهد 

کابینه  اعضای  که  کرد 
آن نی��ز مخالف آمریکا 
با  مذاکره  بود.  خواهند 
چنین دولتی، حتی اگر 
جو بایدن رئیس جمهور 
بعدی آمریکا باش��د، به 

»توافقی بهتر« منجر نخواهد شد. زمان طالیی 
ب��رای گفتگ��و در مورد برج��ام-۲، حل وفصل 
تنش های منطقه ای و دیگر مسائل، ازدست رفته 
است. استعفای برایان هوک مسئول گروه ویژه 
اقدام علیه ایران نی��ز یکی دیگر از این دالیل 
این شکست اس��ت . »واشنگتن پست« به نقل 
از ی��ک مقام ارش��د س��ابق در دول��ت آمریکا 
نوش��ت از هوک خواسته ش��د که استعفا دهد 
تا مسئولیت شکست استراتژی واشنگتن علیه 
ایران، بر دوش وی بیافتد. وظیفه اصلی هوک 
طراحی سیاس��ت هایی برای پیش��برد »کارزار 

فشار حداکثری« علیه ایران بود.
فؤاد ایزدی کارش��ناس مس��ائل بی��ن المللی 
نیز در تش��ریح این مطلب گفت: این اس��تعفا 
در ش��رایطی انجام شد که س��ه ماه بیشتر به 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پنج ماه به 
پایان دوره ترامپ باقی نمانده، استعفای فردی 
که از ابتدای کارزار فشار حداکثری علیه ایران، 
مس��ئولیت میز ایران را برعهده داشته، نشان 
دهنده این اس��ت که دولت آمریکا در این دو 
سال به هیچ یک از اهداف خود در قبال ایران 
دست پیدا نکرده اس��ت. چراکه اگر موفقیتی 
در این باره کسب کرده بود، دلیلی نداشت که 
در آس��تانه انتخابات ریاست جمهوری چنین 
تغیی��ر و تحوالتی در بدنه دولت ایجاد کند. به 
ویژه اینکه برایان هوک مس��ئول مس��تقیم در 
حوزه تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران نیز 
که مهر ماه سال جاری به اتمام می رسد، بوده 
اس��ت. در حقیقت خروج وی از دولت آمریکا 
ای��ن پروژه را نیز ب��ا چالش های جدی مواجه 

خواهد کرد.
 آرزوهای از دست رفته 

شکست این سیاست یادآور فرمایش های رهبر 
معظم انقالب اسالمی در خطبه های نماز عید 
فطر در سال ۹4  است که فرمودند: جمهوری 
اس��المی، در زمینه  حفظ قابلّیت های دفاعی و 
امنّیتی خود هرگز تسلیم زیاده خواهی دشمن 
نخواهد ش��د... چ��ه این متن )تواف��ق برجام( 
تصوی��ب بش��ود و چه نش��ود، در ه��ر صورت 
سیاس��ت ما در مقابل دولت مس��تکبر آمریکا 
هیچ تغییری نخواه��د کرد...آنها می گویند ما 
ایران را تس��لیم کردیم؛ تس��لیم ایران را مگر 
به خ��واب ببینن��د. پنج رئیس جمه��ور دیگر 
]آمریکا[ از اّول انق��الب تا امروز، در این آرزو 
که جمهوری اسالمی را تسلیم کنند یا ُمردند 
یا در تاریخ گم شدند، شما هم مثل آنها؛ شما 
هم این آرزو را هرگز به دس��ت نخواهید آورد 

که ایران اسالمی را تسلیم کنید.

.

رسول اکرم )ص(: اگر شیاطین بر گرد دل انسانها نمی  گشتند، هر آینه انسانها 
ملکوت را می  دیدند.

امیر نصیر زاده:
»نهاجا« با قدرت رزمی باال، امنیت 
آسمان کشور را تأمین کرده است

ارتش  نی��روی هوایی  فرمانده 
گفت: نیروی هوایی با آمادگی، 
هوش��یاری و قدرت رزمی باال، 
امنیت آسمان کشور را تأمین 
کرده است و قدرت و توانمندی 
رزمندگان م��ا، موجب تقویت 

روحیه و اعتماد مردم خواهد بود.
مراس��م دانش آموختگی خلبانان تاکتیکی اف ۵ و 
میگ ۲۹ دوره شهید دوم خلبان محمدرضا رحمانی 
با حضور امیر خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی 
هوای��ی ارتش و جمعی از فرماندهان و مس��ئولین 
ارش��د نیرو در پایگاه هوایی ش��هید فکوری تبریز 

برگزار شد.
امی��ر نصی��رزاده در این مراس��م ضم��ن تمجید از 
عملکرد تیم اعزامی پایگاه ش��هید فکوری تبریز به 
نهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم والیت، 
این حضور موفق را نتیجه آموزش درس��ت و توان 
رزمی باال دانست و گفت: پایگاه های نیروی هوایی 
در ای��ن رزمایش عملک��رد موفقی داش��تند و این 
رزمایش از بُعد تاکتیکی، پشتیبانی و نیل به اهداف 
از پیش تعیین شده، یک رزمایش موفق و مؤثر در 

ارتقا توان رزمی نیرو بود.
وی اف��زود: ما به عنوان س��ربازان ملّت، این پیام را 
به مردم عزیزمان دادیم که با آمادگی، هوش��یاری 
و ق��درت رزمی باال، توانایی تأمین امنیت آس��مان 
کش��ور را داریم که این پیام قطع��اً موجب تقویت 
روحیه و اعتماد مردم شریف خواهد بود و همچنین 
دشمنان ما هم در ارزیابی های خود از این رزمایش 
خواهند فهمید که رزمندگان ما قدرت و توانمندی 

الزم برای پاسخ مناسب به تهدیدات آنها را دارند.
فرمان��ده نی��روی هوای��ی ارت��ش ضمن اش��اره به 
تاکتیک های نوین اس��تفاده شده در این رزمایش، 
اف��زود: تاکتیک های جنگ��ی در دنیا در حال تغییر 
هستند و ما در این رزمایش در کنار هواپیماهای با 
سرنشین در ابعاد مختلف رزمی، مراقبت، شناسایی 

و جنگال از پهپادها نیز استفاده کردیم.
امیر نصیرزاده با اش��اره به ضرورت تربیت افس��ران 
و فرماندهان شایس��ته، تصریح کرد: باید افسران و 
فرماندهان��ی تربیت کنیم که مبتک��ر، فرمانبردار و 
دشمن شناس باشند و تاکنون بسیاری از مشکالت 
ما با بهره مندی از نیروهای خالق، مبتکر و با دانش 
برطرف ش��ده اس��ت و برای نمونه ط��رح ریزی و 
اجرای رزمایش اخیر به جوانان س��پرده شده بود و 
به بهترین ش��کل ممکن اجرا شد و نکته دیگر این 
اس��ت که فرمانبردار بودن یک افس��ر »بله قربان« 
گفتن محض نیس��ت بلکه فرمانب��رداری به معنای 
تبعی��ت از سیاس��ت ها و برنامه ریزی ب��رای پیاده 
سازی آن اس��ت و باید توأم با اندیشه و طرح برای 

اجرای برنامه ها جهت نیل به اهداف باشد.
وی در خصوص ابعاد دشمن شناسی در فرماندهان 
و افس��ران، تصریح کرد: آمریکا در رأس دش��منان 
نظام اسالمی ما قرار دارد و در این راستا فشارهای 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به مردم ما وارد کرده 
اس��ت و در حال حاضر یکی از برنامه های دش��من 
ایجاد یأس و نا امیدی از طریق رسانه های مختلف 
به ویژه فضای مجازی اس��ت که مقابله مؤثر با این 

تهدید نیازمند آگاهی و شناخت دشمن است.
  مهر 

نشست مشترک فرمانداران و 
بخشداران کشور با قرارگاه عملیاتی 

مقابله با کرونا
بابک دین پرس��ت معاون وزیر کشور و دبیر قرارگاه 
عملیاتی مبارزه با کرونا گفت: نشس��ت مش��ترک 
فرمانداران، بخش��داران و روس��ای شبکه بهداشت 
و درمان شهرس��تان های سراس��ر کشور با قرارگاه 
عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار می شود.
وی افزود : این نشس��ت روز دوش��نبه ۲۶ آبان ماه 
با حض��ور رحمانی فضل��ی وزیر کش��ور و فرمانده 
قرارگاه عملیاتی س��تاد ملی مبارزه با کرونا و نمکی 
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی و تمامی 
فرمانداران، بخش��داران و روسای شبکه بهداشت و 
درمان شهرس��تان ها، به ص��ورت ارتباط تصویری 

برگزار می شود.
دین پرست تصریح کرد: برگزاری نشست مذکور در 
راستای اجراء و تحقق هرچه بهتر و موثرتر سیاست 
ها، برنامه ها و مصوبات ستاد ملی و قرارگاه عملیاتی 

است.
دبیر قرارگاه عملیاتی س��تاد ملی مب��ارزه با کرونا 
همچنی��ن اف��زود: در ای��ن نشس��ت، ۱۰ نف��ر از 
فرمانداران و ۱۰ نفر از روس��ای ش��بکه بهداشت و 
درمان شهرستان ها، به نمایندگی از همه شهرستان 
ها، نسبت به ارائه"گزارش وتشریح آخرین وضعیت 
بیم��اری کرونا"، " اقدامات انجام ش��ده"، "موانع و 
مش��کالت پیش رو"و همچنی��ن" آخرین وضعیت 
اج��رای طرح تعطیلی همه مش��اغل- منهای گروه 
ش��غلی )۱( - از س��اعت ۱۸، در مراک��ز اس��تان ها 

وشهر های بزرگ"، می پردازند.
دین پرست تصریح کرد: محل استقرار بخشداران و 
روسای شبکه بهداشت و درمان شهرستان هایی که 
به صورت ویدئوکنفرانس در نشس��ت روز دوشنبه 
آتی حضور خواهند داش��ت، به منظور س��هولت در 

برقراری ارتباط، در فرمانداری ها خواهد بود.
   باشگاه خبرنگاران جوان 

گزارشخبر
نگاهی به دستاورد ترامپ به هنگام خروج از کاخ سفید

شکست سیاست فشار حداکثری 

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور 
 مدير مسئول: محمد پیرعلي

 سردبیر: محمد صفري 
 دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 

  
 نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، 
کوچه بابک، پالک ۱۶  تلفن: ۶-۸۸۰۱۳۸۷۰  نمابر: ۸۸۰۰۷۵۷۵  

 کدپستي: ۱4۳۸۶۳4۸۷۱  شاپا: ۳۹4۷ - ۲۰۰۸ 

 سازمان آگهي ها: ۸۸۰۰۶۶۸۸ 
 چاپ: کارگر ۶۶۸۱۷۳۱۶ 

مزایده عمومى(اجاره غرفه هاى سازمان)
سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهردارى شهریار در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه در جدول ذیل به مدت یک سال طبق مجوز شوراى سازمان 

به شماره 99/3/19/10255مورخ 99/5/21از طریق مزایده عمومى و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى واجد صالحیت اقدام نماید.
لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت مى شود جهت دریافت اسناد مربوط به مدت 10 روز کارى از تاریخ درج آخرین آگهى منتشر شده به نشانى شهریار بلوار رزمندگان اسالمى ، 

سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهردارى شهریار واحد امور مالى مراجعه نمایند.
شرایط:

1-  متقاضیان مى بایست بابت خرید هر یک از اسناد مزایده مبلغ1/000/000ریال به شماره حساب 1002235379612بانک شهر شعبه شهریار واریز نماید پرداخت با کارت بانکى 
در محل سازمان نیز میسر مى باشد.

2- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مشخصات هر مکان در اسناد مزایده درج گردیده است.
3- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نخواهد شد.

4- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار داست.
5- هزینه درج آگهى و کارشناسى انجام شده برعهده برنده مزایده مى باشد.

6- آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده و قبول پیشنهادات تا پایان ساعات ادارى مورخ 99/9/11 و بازگشایى پاکت ها مورخ 99/9/13 خواهد بود.
7- براى هر واحد مندرج در جدول مزایده به صورت مجزا برگزار خواهد شد

تقریبى به مترنام/ شرح مورد اجارهردیف 

33غرفه گل فروشى واقع در خیابان ولى عصر (عج) پارك کودك1

23,7واحد تجارى شماره 1 واقع در تقاطع بلوار امیر کبیر و شهیدان مداحى ( روبروى فرهنگسراى الغدیر امیریه)2

24,9واحد تجارى شماره 2 واقع در تقاطع بلوار امیر کبیر و شهیدان مداحى ( روبروى فرهنگسراى الغدیر امیریه)3

24,9واحد تجارى شماره 4 واقع در تقاطع بلوار امیر کبیر و شهیدان مداحى ( روبروى فرهنگسراى الغدیر امیریه)4

24,9واحد تجارى شماره 5 واقع در تقاطع بلوار امیر کبیر و شهیدان مداحى ( روبروى فرهنگسراى الغدیر امیریه)5

24,9واحد تجارى شماره 8 واقع در تقاطع بلوار امیر کبیر و شهیدان مداحى ( روبروى فرهنگسراى الغدیر امیریه)6

24,9واحد تجارى شماره 9 واقع در تقاطع بلوار امیر کبیر و شهیدان مداحى ( روبروى فرهنگسراى الغدیر امیریه)7

24,9واحد تجارى شماره 10 واقع در تقاطع بلوار امیر کبیر و شهیدان مداحى ( روبروى فرهنگسراى الغدیر امیریه)8

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اینجانب محبوبه (فرشــته) صادقى نیا مالک 3دانگ سهم مشاع از 
6 دانگ مشــاع پالك ثبتى 56/135 واقع در قریه مشــاء به نشــانى دماوند مشــاء فراخدره 
موضوع سند / اسناد مالکیت شماره 19494 صادره به تاریخ 1382/7/17 متقاضى تعیین 
بســتر و حریم رودخانه / مسیل / نهر نهر متروکه در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذکر 
مى باشم 11 و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعیین بستر و 
حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشاعى به امور آب و تکمیل پرونده مى باشد لذا از کلیه 
مالکین مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالکیت خود ظرف مهلت 10 روز از 
تاریخ انتشار آگهى به امور منابع آب دماوند به نشانى دماوند گیالوند بلوار آیت اله خامنه اى 
روبروى سالن ورزشى ولیعصر (عج) مراجعه نمائید. بدیهى است عدم مراجعه مالکین مشاعى 
ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شــرکت آب منطقــه اى تهران (امور آب دماوند ) نبوده 
و بســتر و حریم اعالمى براى کلیه مالکین مشاعى الزم الرعایه مى باشد.  تاریخ انتشار نوبت 

اول:99/8/14- تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/24
اداره امور آب تهران - دماوند

 آگهى فراخوان عمومى 

شهردارى صباشهر در نظر دارد نسبت به اجراى پروژه عمرانى به شرح 
ذیل اقدام نماید:

 پروژه : زیر سازى ، آسفالت معابر اصلى شهر با اعتبار 24/000/000/000 ریال 
آید  مى  عمل  به  دعوت  مناقصه  در  شرایط  واجد  عالقمندان  کلیه  از  لذا 
جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 99/9/3 به دفتر امور پیمان و 
 قرار داد شهردارى صباشهر و با در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
- آخرین مهلت قبول پیشنهادات پایان ساعات ادارى مورخ 99/9/13 مى 

باشد.
- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

- کلیه هزینه هاى مروبوط به انتشار آگهى مناقصه عمومى بر عهده برندگان 
مناقصه خواهد بود

- زمان بازگشایى و رسیدگى به پیشنهادات راس ساعت 15 مورخ  99/9/15 
در محل دفتر شهردار خواهد بود 

- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه خواهد بود
الزامى  پایه  به میزان 5درصد قیمت کل  ارائه سپرده شرکت در مناقصه   -

8است. 8 0 0 6 6 8 8
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