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مایکل مالوف ،مسئول سابق بخش کارشناسی سیاستهای امنیتی دفتر وزیر دفاع آمریکا در گفتوگو با «فرهیختگان» از تغییرات ترامپ میگوید

نئوکانها ترامپ را ربودند

برنی سندرز  ،ســـناتور دموکرات

آمریکایی گفت« :ایاالت متحده با
گروههای معارض ایرانی همانطور که دیگر مقامات دولت

ترامپ (مقامات وزارت خارجه و دفاع) با نمایندگان گروههای

مصطفی افضلزاده

توگو کرده
مخالف کرد ایرانی دیدار داشتهاند ،دیدار و گف 

روزنامهنگار

است.

دونالد ترامپ رئیسجمهور پرحاشیه آمریکا ،شاید تصور

میکرد قوانین و اصول حاکم بر بازار و اقتصاد که او در آن

ماهر است ،در عالم سیاست هم نتیجه میدهد اما وقتی

منطقهای ایران بود .این مساله گویا بیشتر ناظر به

شد .ترامپ به دلیل رسیدن به کاخ سفید ،از مسیری خارج

میکند.

مطالبات البی صهیونیستی است که ترامپ آن را دنبال

ایاالت متحده حضور نظامی خود در خلیجفارس را برای

از قاعده مرسوم در انتخابات آمریکا ،تصور میکرد که

قدرتنمایی و همچنین اعالم آمادگی به منظور حمله به

میتواند با ایجاد هیاهو حواسها را از امور اصلی منحرف

تاسیسات هستهای ایران تداوم داده است .آمریکا همچنین

کند و در کنار آن ،سیاستهایی که صالح میداند را اجرایی

بهمنظور جلوگیری از دسترسی مستقیم ایران به مدیترانه،

کند .صهیونیستها و حامیان آنها در آمریکا ،در مواجهه با
چنین پدیدهای ،در ابتدا او را طرد کردند و تحتفشار قرار
دادند ولی رفتهرفته و در فرصت مناسب ،به او نزدیک شدند

و آنچه در سر داشتند را به رئیسجمهور آمریکا دیکته کردند.

مایکل مالوف ،از نیروهای رسمی سابق وزارت دفاع ایاالت

متحده آمریکا و همچنین مسئول بخش کارشناسی
سیاستهای امنیتی دفتر وزیر دفاع آمریکا در گفتوگو

با «فرهیختگان» از تغییر و تحول سیاست خارجی دونالد
ترامپ میگوید .برآیند سخنان او این است که ترامپ

به سمتی هدایت شده است که برخورد با ایران را در

اولویت سیاستهای خود قرار دهد .بر همین اساس نیز

افرادی مانند جان بولتون و دیگر افراد تندروی مخالف
ایران میتوانند دوباره رویای حمله به ایران یا براندازی

توگوی
جمهوری اسالمی را در سر بپرورانند .در ادامه گف 
«فرهیختگان» با مایکل مالوف را میخوانید.

سال  2016پول ولفوویتز چهره شاخص نئوکانها که

قرار میدهد.

بوش معاون وزارت دفاع آمریکا بود ،صراحتا اعالم کرد

در کنار این نئوکنسرواتیوهای آمریکایی ،رژیم

کرده است .اینها ثمره سیاستها و اقدامات طوالنیمدت

ضدایرانی ترامپ مشارکت فعالی دارند.

در منطقه بوده است؛ اگر نخواهیم بگوییم که آنها به دنبال

انتخاب ترامپ برای آمریکا بسیار خطرناک است و باید در
انتخابات از هیالری کلینتون حمایت شود.

خود را به ترامپ نزدیک کنند .البته این اتفاق تنها زمانی رخ

سعودی  -صهیونیستی که بیشتر با تاکید و اصرار اسرائیل

داد که ترامپ نسبت به مساله اسرائیل اشتیاق بیشتری از
خود نشان داد و مواضع سرسختانهای نسبت به حکومت
ایران اتخاذ کرد .او حتی اقدام به خروج از توافق هستهای

نظر شما در اینباره چیست و این ارتباط چه زمانی

یک کنفرانس مطبوعاتی با نخستوزیر ایتالیا اعالم کرد هر

متحده منعقد شده بود ،کرد .با این حال ترامپ اخیرا در
زمانی که ایرانیها بخواهند با آنها دیدار خواهم کرد ،آنها

نئوکنسرواتیوهای متحد با جمهوریخواهان و البی

تمایل دارند که با ما مالقات کنند.

بهطور کامل حمایت نکردهاند.

صهیونیستی هیچگاه واقعا ترامپ را از خود ندانسته و از او

چرا؟

افراد شاخص جمهوریخواهان میشدند نامهای را در

مخالفت با ترامپ نوشتند که در آن آمده بود پیروزی ترامپ
در انتخابات ریاستجمهوری باعث خواهد شد امنیت ملی

آمریکا به مخاطره بیفتد.

در طول رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در

صورت گرفته سیاست خارجه خاورمیانهای آمریکا را تا حدود

است .جالب است بدانید جان بولتون برای سالها یکی از

ترامپ و جارد کوشنر داماد او ،افراد بسیار نزدیک بنیامین

مشاور امنیت ملی ترامپ آغاز به کار کرد.

زیادی شکل داده است .جان بولتون مشاور امنیت ملی

نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل هستند .نقش نتانیاهو در
شکلگیری سیاست خارجه ترامپ به قدری زیاد بوده که
نگرانیها بیش از پیش درخصوص کنترل آمریکا توسط

اسرائیل بیشتر شده است.

در ایران جان بولتون بهعنوان شخصیتی ضدایرانی

پس میتوان گفت درحال حاضر ،یک پیوند عمیق بین

ترامپ و نئوکنسرواتیوها شکل گرفته است؟

در حقیقت این مساله ایران بود که باعث آشتی و نزدیکی

میان نئوکنسرواتیوهای مخالف ترامپ با رئیسجمهور
کنونی ایاالت متحده شده است .نئوکانها ارتباط تنگاتنگی

زمانی که ترامپ تصمیم گرفت از مذاکرات هستهای با
ایران حمایت کردند .ترامپ بعد از خروج از برجام بالفاصله

بولتون نئوکان تمامعیار در دولت ترامپ نهتنها در مخالفت

نهتنها تاثیر زیادی بر تصمیم ترامپ برای تغییر مکان سفارت

بهطور فعال به دنبال تغییر رژیم در ایران است .بولتون در

حامیان علنی براندازی در ایران بود .روابط نئوکانها و البی

به کار بست و همچنین سالها به دنبال تغییر حکومت در

درباره روابط نزدیک بسیاری از نئوکنسرواتیوها با بنیامین

به صورت کامل برگردد .تاریخی که نهتنها تحریمهای قبل
از توافق هستهای برخواهد گشت بلکه محدودیتهای

جدیدی نیز اعمال خواهد شد .ترامپ تهدید کرده است هر

کشوری که نفت ایران را خریداری کند ،تحریم خواهد کرد،
به عالوه هر شرکتی که با شرکتهای آمریکایی مبادالت
تجاری دارد اگر با ایران همکاری اقتصادی داشته باشد

تحریم خواهد شد .این تهدید آمریکا را در معرض تقابل با
اتحادیه اروپا ،روسیه ،چین و بسیاری از کشورهای جهان

دولت ترامپ ،نشان از تاثیرگذاری البی صهیونیستی

ملی برگزید؟

با حکومت ایران علنا صحبت میکند بلکه در عمل نیز

سال  2003تمام تالش خود را برای وقوع جنگ در عراق

سوریه ،لیبی و ایران بوده است .نفوذ جان بولتون بر ترامپ،

برای اعمال تحریمهای فلجکننده و فشار شدید اقتصادی
طراحی شده است تا مردم ایران را به خیابانها بکشاند و

درنهایت به سرنگونی نظام حاکم در ایران منجر شود .بولتون

برای اهمیت بخشیدن و اجراییتر کردن خواستههایش با

متفاوتــی از سیاســت خارجــی معمــول آمریــکا داشــته باشــد.

بــه همیــن دلیــل اکث ـرا هــم بــا او مخالــف بودنــد.

یکی از حامیان اصلی مالی کمپین «شلدون آدلمند» بود که

آمریکا از تلآویو به قدس گذاشت بلکه سالهای سال از

اسرائیلی به سالهای دور برمیگردد .کارشناسان زیادی

نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل و راستگراها در اسرائیل
نوشتهاند .افراد شاخص و تاثیرگذار نئوکانها در آمریکا

طی گزارشی در سال  1997در مطلبی خطاب به نتانیاهو

نوشتند که پیشنهاد ما این است تمام خاورمیانه بهگونهای
تغییر کند که تامینکننده منافع اسرائیل باشد.

شـــاخههای این گروه تروریســـتی که هدفش را حمله به ایاالت متحده
اعالم کرده ،معامالتی داشته است».

دیمیتـری مـدودف ،نخسـتوزیر
ر و سـیه د ر بـا ره تحر یمهـا ی

ضدروسـی آمریـکا گفـت« :اگـر آنها

بـه دنبال ایجـاد محدودیتهایی از
قبیـل ممنوعیت فعالیت بانکها یا
اسـتفاده از ارزهای مختلف باشند،

چنیـن اقداماتی را نمیتوان چیزی
بـه جز اعلام جنگ اقتصادی نامید

و مسـلما بایـد بـه چنیـن جنگـی ،بـا اسـتفاده از روشهـای اقتصـادی،

برخوردهـای سیاسـی یـا هـر روش دیگـری کـه الزم باشـد ،واکنـش

نشـان داد».

هدر نائورت ،سخنگوی وزارت امور
خارجـــه آمریکا در یـــک کنفرانس

خبری با اشـــاره به تنش در روابط
آمریکاباترکیهگفت«:صراحتاگفتیم

که کشـــیش آندرو برونسون باید به
خانه بازگردد ،چراکه بازگشـــت وی

برای پیشرفت مذاکرات (واشنگتن-
آنکارا) را ضروری میدانیم».

محمد اشرف غنی ،رئیسجمهور

افغانستان در واکنش به دیدار

طرفهای خارجی با طالبان اعالم

کرد« :مالکیت روند صلح به دولت
افغانستان تعلق دارد و برقراری صلح
از طریق توافقات پنهانی غیرممکن
است.اینروندبایدباشفافیتبامردم

افغانستان در میان گذاشته شود».

طاهـر المصـری ،نخسـتوزیر
اسـبق اردن گفـت« :معاملـه قـرن

در عمـل اجـرا شـده اسـت .معامله

قـرن در اقـدام ترامـپ در اعلام
قـدس بهعنـوان پایتخـت اسـرائیل

و اعلام قانـون قومیـت یهـود از

سـوی نتانیاهـو و از بیـن بردن آنروا
(آژانـس امـداد و کاریابـی آوارگان

فلسـطینی وابسـته بـه سـازمان ملـل) نمایـان شـده اسـت».

در موضــوع ایــران ایــن ائتــاف ســهگانه ،اختالفاتــی کــه

ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد را کنــار میگذارنــد تــا

فشــار روی ایـران از جناحهــای مختلــف اعمــال شــود .نتیجــه

در ســالهای گذشــته نفــوذ نئوکانهــا در آمریــکا بــاال بــوده

و چــه در دوره ریاســتجمهوری جمهوریخواهــان وجــود

ســابقه مخالفــت بــا ریاســتجمهوری ترامــپ را در پرونــده

همیـن دلیـل بـود .تنـش جیمـز بیکـر جمهوریخـواه بـا رژیـم

موضــوع اتفــاق افتــاده اســت.

در سیاســت خارجــی تجربــهای نداشــت و

بــود کــه ممکــن اســت سیاســت خارجــی

ایجاد جنگ با ایران است ،همانطور که توانستند جنگ

یمـــن ،یعنی یکی از خطرناکترین

چهرههــای نئــوکان از چهرههــای اصلــی البــی اســرائیل

داشــته اســت .در دوره بــوش البتــه ایــن نفــوذ بســیار بــاال بــود.

بیــن نئوکانهــا ایــن خــوف را ایجــاد کــرده

هدفیابی ،در این قساوت شریک

راسـتای منافـع آمریـکا نیسـت .تنشهـای جیمـز بیکـر ،وزیـر

اکثــر نئوکانهــا مخالــف ریاســتجمهوری

شــعار انتخاباتـیاش یعنــی «اول آمریکا» در

سوخترســـانی هوایی و کمک به

ایــن ائتــاف افزایــش فشــار روی ایـران و تحریــم جدیــد اســت.

اســت .ایــن نفــوذ چــه در دوره ریاس ـتجمهوری دموکراتهــا

آقــای ترامــپ در آمریــکا بودنــد .ترامــپ

در یمن از طریق ارائه تســـلیحات،

همپوشانینئوکانها با البیصهیونیستی-سعودی

دکتر فواد ایزدی

در دوره بــاراک اوبامــا نئوکانهــا توانســتند در پرونــده ایــران
تاثیــر خودشــان را بگذارنــد.

هســتند ،نفوذشــان باالســت .ایــن جریــان بــا وجــود اینکــه
دارد ،امــا بــه دلیــل نفــوذ بــاال ،در سیاس ـتهای ترامــپ هــم

تاثیرگــذار هســتند.

بینالملل هسـتند .در خیلـی از موارد جمهوریخواهان سـنتی

امــارات روی سیاسـتهای واشــنگتن ،زمانــی کــه بحــث ایـران

فــرد در حالــی کــه جــزء چهرههــای نئــوکان اســت ،هــم بــا

اینکــه بــا البــی صهیونیســت ارتبــاط دارنــد و حتــی برخــی

بـه بـازاری محلـی در منطقـه «ضحیـان» در شـمال صعـده یـک اتوبوس
حامـل دانشآمـوزان را هـدف قـرار داد .در ایـن حملـه دههـا کـودک کـه

غالبا کمتر از  10سـال سـن داشـتند ،کشـته شـدند .در این حمله ۴۷
دانشآمـوز یمنـی شـهید و  ۷۷تـن دیگـر بهشـدت زخمـی شـدند کـه

حـال شـماری از آنهـا وخیـم گـزارش شـده اسـت .در بین کشتهشـدگان

کادرهای آموزشـی حضور داشـتند که سـوار بر اتوبوس حامل کودکانی

بودنـد کـه در حـال عزیمـت بـرای یـک دوره تابسـتانی در شـهر ضحیان
بـود .سـازمان ملـل روز جمعـه بـا صـدور بیانیـهای ،هرگونـ ه حملهای که
مستقیما غیرنظامیان را هدف قرار میدهد« ،جنایت جنگی» خواند .به

گزارش الجزیره در این بیانیه آمده است« :بیشترین قربانیان غیرنظامی
یمنـی کسـانی هسـتند کـه در حملات هوایـی ائتالف عربی بـه رهبری
عربسـتان هـدف قـرار گرفتهاند ».همچنین دبیرکل سـازمان ملل ضمن
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مـــدرک فار غالتحصیلی اینجانب مهدی قندی فرزند محمدعلی به
شماره شناسنامه  2222صادره از کبوترآهنگ در مقطع کارشناسی

رشته مهندسی آبیاری صادره از واحد دانشگاهی کرمان مفقود گردیده

اســـت و فاقد اعتبار میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک
را به دانشـــگاه آزاد اسالمی واحد کرمان به نشانی کرمان ،بلوار امام

علی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان ارسال نماید.

مدرک فار غالتحصیلی اینجانب مسلم نسبامیری فرزند علیجان به

شماره شناسنامه  674صادره از جیرفت در مقطع کارشناسی رشته

محکـوم کـردن حملـه ائتلاف عربی به اتوبـوس حامل دانشآمـوزان در

علوم قضایی صادره از واحد دانشـــگاهی آزاد اسالمی واحد جیرفت

درحالـی اسـت کـه ترکیالمالکـی ،سـخنگوی ائتلاف سـعودی ضمـن

یابنده تقاضا میشـــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد

صعده یمن خواسـتار تحقیق فوری و مسـتقل در این خصوص شـد .این
«مشـروع» دانسـتن ایـن حملـه هـدف آن را سـکوهای پرتـاب موشـک

با شـــماره ... ... ...مفقود گردیده اســـت و فاقد اعتبار میباشد .از

جیرفت به نشـــانی جیرفت ،خیابان دانشجو ،دانشگاه آزاد اسالمی

واحد جیرفت ارسال نماید.

رژیـم بود.

تفکیــک قائــل شــد .ایــن گروههــا بــا یکدیگــر همپوشــانی

امـا در مقابـل نئوکانهـا ،جمهوریخواهان سـنتی قـرار دارند.

معتقدنـد حمایـت بیچـون و چـرای آمریـکا از اسـرائیل ،در

روز پنجشـنبه ائتالف عربی به رهبری عربسـتان در یک حمله موشـکی

صهیونیسـتی بیشـتر از تنـش خانـم کلینتـون دموکـرات با این

نبایــد بیــن ائتــاف ســعودی -اماراتــی و اسـرائیل بــا نئوکانهــا

اصــل داســتان ایــن اســت کــه بــه خاطــر نفــوذ ســنتی البــی

در آمریــکا البــی صهیونیســتی نفــوذ بســیار زیــادی در بیــن

دموکراتهــا و جمهوریخواههــا دارد .نئوکانهــا بــه واســطه

امـور خارجـه دولـت جرج بـوش پـدر با رژیـم صهیونیسـتی ،به

در دولــت کلینتــون ،اوبامــا ،جــرج بــوش پــدر و ترامــپ ایــن

دارنــد؛ یعنــی یــک چهــره مشــهور نئــوکان ممکــن اســت ارتباط

ایـن جریـان معتقـد بـه نظریـه واقعگرایـی در رشـته روابـط

شهادت  47دانشآموز یمنی
در حمله جنگندههای سعودی

حوثیهـا عنـوان کرده اسـت.

افراد موثر موسسه امریکن اینترپرایس بوده و بعدها بهعنوان

بر ترامپ دارد .ترامپ چرا او را به سمت مشاور امنیت

کارشناس مسائل آمریکا

یادداشت
شفاهی

کرد که با همان قوت به دنبال تغییر رژیم در ایران بوده

عراق را راه بیندازند.

بود؟

حکومت در سوریه و همچنین تالش برای گفتوگو با رهبر

که شامل نئوکانها ،افراد وابسته به البی صهیونیستی و

نئوکانسرواتیوی با نام موسسه «امریکن اینترپرایس» اشاره

نقش این جریان در خروج ترامپ از توافق هستهای چه

شرایطی فراهم کرد تا تاریخ چهارم نوامبر تحریمهای گذشته

ریاستجمهوری بود ،حدود  50کارشناس سیاست خارجی

دنبال کرده است .در کنار این اندیشکده میتوان به مرکز

و جنگطلب شناخته میشود .روی کار آمدن وی در

دلیل این مساله را میتوان در ترجیح ترامپ به رابطه با

کره شمالی دید .حتی زمانی که دونالد ترامپ کاندیدای

جامه عمل پوشاندن به منافع و مقاصد خود است .ائتالف

اندیشکده محافظکار «هریتیج» که در واشنگتن مستقر

با البی صهیونیستی در آمریکا دارند و هدف هر دوی آنها

ایران خارج شود ،نئوکانها از اقدامات سختگیرانه علیه

والدیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه ،عدمتمایل به تغییر

دادن ایران در نتیجه تاثیر ماهها ارتباط میان اسرائیل و

است سالها برنامهریزی و پیگیری این سیاست را رهبری و

زمانی که ترامپ رئیسجمهور آمریکا شد ،نئوکانها و البی

صهیونیستی -بهطور موقت فضا -را طوری تغییر دادند که

نئوکانها و صهیونیستها برای مقابله با گسترش نفوذ ایران

در کنار مشاوران نئوکنسرواتیوی که ترامپ را احاطه

عربستان برای حمایت از اقدامی نظامی علیه ایران برای

میکنید.

سیستماتیک ایران را توسط  30پایگاه نظامی محاصره

براندازی کامل جمهوری اسالمی ایران بودهاند.

وضعیت فعلی متفاوت با آن چیزی است که شما مطرح

بسیاری معتقدند دونالد ترامپ تحتتاثیر شدید

شکل گرفت؟

صهیونیستی و عربستان سعودی نیز در سیاستهای

کردهاند ،تصمیم سرسختانه ترامپ برای تحتفشار قرار

با ایران که در زمان باراک اوباما رئیسجمهور وقت ایاالت

نئوکنسرواتیوهای آمریکایی و البی صهیونیست است.

بدون اجازه دولت سوریه نیروهای ویژه خود را در خاک این

کشور مستقر کرده است .همچنین واشنگتن به صورت

ارتباط قویای با البی صهیونیستی دارد و در دولت جرج

پشتیبانی از جنگ ائتالف سعودی

است .ائتالف ســـعودی با القاعده

یکی از شروط ترامپ برای ادامه برجام ،تغییر رفتار

وارد کارزار سیاست شد ،متوجه تفاوتهای این دو عرصه

چهرهگفت

صهیونیســتی و همچنیــن اثرگــذاری بــاالی البــی عربســتان و
مطــرح میشــود ،یــک اجمــاع بیــن ایــن ســه شــکل میگیــرد.

آگهی مناقصه عمومی (نوبت سوم)
دانشـــگاه آزاد اسالمی واحد هشتگرد در نظر دارد اجرای پروژه پست
بـــرق زمینی مجتمع خـــود را به یکی از پیمانکاران واجد شـــرایط و
مورد تایید شـــرکت توزیع برق اســـتان البرز که دارای حداقل پایه 5
نیرو باشـــند واگذار نماید .لذا واجدان شرایط میتوانند با در دست
داشـــتن معرفینامه رسمی ،تصویر رتبهبندی نیرو ،کارت شناسایی
و فیش واریزی به مبلغ  500/000ریال به حســـاب جاری شـــماره
 0216613470008نزد بانک ملی ایران ،شعبه شهرداری هشتگرد
نسبت به خرید اسناد مناقصه با مراجعه به اداره عمران دانشگاه واقع
در شهر هشتگرد ،میدان صنعت ،بلوار شهدا ،خیابان شهید صدوقی
(سایت اداری شهرستان) دانشـــگاه آزاد اسالمی واحد هشتگرد به
شـــماره تلفن 02644236091 :و نمابر 02644239111 :در
مناقصه شرکت نمایند.
شرایط مناقصه
 - 1مهلت فروش و عودت اسناد به مدت  30روز کاری از تاریخ انتشار
آگهی میباشد( .ساعت کاری از روز شنبه الی چهارشنبه از ساعت
 7/30صبح لغایت  16/10میباشد).
 -2هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه است.
 -3شـــرکتکنندگان در مناقصـــه ملـــزم بـــه واریـــز حداقل مبلغ
 275/000/000ریال به حســـاب شماره  0216613470008یا
ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی میباشند.
 -4دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
 -5همچنین سایر شرایط در فرمهای اسناد مناقصه مندرج میباشد.
روابطعمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد هشتگرد

ویــژهای بــا ســعودی یــا اماراتیهــا داشــته باشــد .گاهــی یــک
اس ـرائیل و هــم بــا البــی ســعودی کار میکنــد.

آگهی مزایده
دانشگاه آزاد اســـامی واحد قزوین در نظر دارد طبقه همکف ساختمان کوی
دادگســـتری با کاربری مســـکونی و به متراژ  107/93مترمربع با عرصه اوقافی
بـــه آدرس :قزوین – بلوار باهنر – خیابان نصـــر – خیابان حیدری – کوچه هدا
 -4پالک  100را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .لذا کلیه متقاضیان
میتوانند با واریز مبلغ  200/000ریال به شماره حساب 0105213160008
نزد بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسالمی قزوین بابت خرید اسناد و با در دست
داشتن اصل فیش به اداره حقوقی دانشگاه واقع در قزوین بلوار نخبگان -بلوار
پژوهشگران ،دانشگاه آزاد اسالمی قزوین مراجعه و نسبت به خرید اسناد اقدام
نمایند( .شماره تماس 33665275 :داخلی)5062
 محل تحویل اســـناد و پاکت پیشنهاد قیمت :دبیرخانه اداره کل حراست واقعدر دانشکده صنایع و مکانیک
 آخرین مهلت شرکت در مزایده  10روز کاری از تاریخ درج آگهی میباشد. تضمین شـــرکت در مزایده  40/000/000ریال که به صورت واریز به حسابیا ضمانتنامه بانکی میباشد.
 شماره حساب  0105213160008نزد بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسالمیقزوین جهت واریز مبلغ تضمین شرکت در مزایده میباشد.
 هزینه آگهی برعهده برنده مزایده میباشد. دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات اختیار کامل دارد. به پیشنهادهای مشروط مبهم ،فاقد سپرده ترتیباثر داده نخواهد شد.شـــرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه
مزایدهگذار وآییننامه معامالت دانشگاه آزاد اسالمی میباشد.
پیشـــنهادهای واصله باید در دو پاکت جداگانه (الف) حاوی اسناد و مدارک و
تضمین شـــرکت در مزایده (ب) حاوی پیشـــنهاد قیمت باشد .در صورت نقص
مدارک الزم در پاکت (الف) از بازگشایی پاکت (ب) خودداری خواهد شد.
روابطعمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  قزوین

