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علیه توهم «سایه جنگ»
سیدحسن نصرالله میگوید آمریکا توانایی جنگی جدید در منطقه را ندارد .پشتوانه نظری گزاره نصرالله چیست؟

فرهیختگان در کاخ سفید و دفتر دونالد ترامپ رئیسجمهور

بهطور متوسط ساالنه یک میلیون و  300هزار دالر بوده است.
این رقم در سال  2014به دو میلیون و  100هزار دالر رسیده

آمریکا ،پس از توئیتر ،ماشین حساب بیشترین کاربرد را دارد.

است .کارشناسان هزینههای مستقیم نبرد افغانستان و عراق از

مشخص نیست که ترامپ اول سراغ ماشین حساب میرود و بعد

سال  2001تا  2017را یک تریلیون و  800میلیون دالر و آن را با

توئیت میزند یا اول توئیت میزند و بعد با ماشین حساب محاسبه

احتسابهزینههایغیرمستقیمهفتتریلیوندالربرآوردمیکنند.

میکند .در هر صورت ،آنچه به توئیتها و تصمیمات ترامپ فعلیت

این هزینه سنگین در جنگ بعدی ،بسیار بیشتر خواهد شد .همین

میبخشد ،ماشین حساب و عددی است که روی آن نقش میبندد.

هزینههای سنگین و بیبازده باعث شده ترامپ برخالف جورج

او با همین شیوه تصمیمگیری ،اعضای ناتو را تهدید کرد که اگر

بوش ،رفتار عاقالنهای را در منطقه از خود نشان دهد و به جای

هزینههای بیشتری برای این ائتالف نکنند ،احتمال خروج از ناتو

درگیری ،به دنبال خروج از منطقه باشد.

وجود دارد .او دنبال سود و گریزان از ضرر است و برایش فرقی
نمیکند این سود یا ضرر از طریق جنگ به دست میآید یا تجارت.
در آمریکای ساخت ه دست ترامپ ،جنگها را هم با سودشان،

ناتوانینظامی

جدا از وضعیت نامناسب اقتصادی ،آمریکا در بعد نظامی

میسنجند و موشکها وقتی به سمت اهداف شلیک میشوند که

نیز قدرت سابق را ندارد .آمریکا توان هوایی گستردهای دارد

پول آن را پرداخت کرده باشند .رئیسجمهور آمریکا با همین دیدگاه،

اما در جنگ این نیروی زمینی است که با تصاحب مواضع،

اعالم کرد از سوریه خارج میشود و نیمی از نیروهای خود را از

نتیجه جنگ را مشخص میکند .پاشنه آشیل دولت آمریکا

افغانستان خارج کرد .اگر ترامپ و تیم سیاستخارجیاش ،به دنبال

در سه جنگ اخیرش نیز همین نیروی زمینی بوده است.

مواجهه سخت با ایران بودند ،به هیچوجه نباید نیمی از پیادهنظام

جنگ طوالنیمدت در افغانستان و عراق ارتش آمریکا را دچار

خود را از افغانستان خارج میکردند .این اقدام البته در سوریه هم

فرسایش کرده تا این ارتش توانایی الزم برای جنگ جدید را

اتفاق افتاد .آمریکا نه در عراق ،نه افغانستان و نه در سوریه ،نتوانست

نداشته باشند .اما مساله مهمتر برای حمله به یک کشور،

به اهداف از پیش تعیینشدهاش دست پیدا کند .آنها تنها در این

توان نظامی کشور هدف است .در  60سال گذشته ،آمریکا

سه کشور نظارهگر هستند و ابتکار عمل در دست کشورهای دیگر

با هیچکشوری که دارای موشکهایی با برد بیش از ۱۵۰

است .مجموع این شرایط و هزینههای سنگین آمریکا در این سه

کیلومتر بوده ،وارد جنگ نشده است .در جریان حمله به عراق

کشور باعث شد ترامپ تصمیم به خروج از سوریه و افغانستان

بگیرد .در افغانستان اما اوضاع بدتر از سوریه است چراکه پس از 17

هم آمریکا حاضر به حمله نشد تا بازرسان سازمان ملل ،تمام

که از این کشور خارج شوند .همه این شرایط نشان میدهد که

با این شرایط آیا این کشور توانایی جنگ با کشوری را دارد که

موشکها با برد بیش از  ۱۵۰کیلومتر عراق را معدوم کردند.

سال حضور و میلیاردها دالر هزینه ،آنان با طالبان به توافق رسیدند

دارای موشکهایی با برد دو هزار کیلومتر است؟ این سوالی

آمریکا نمیخواهد در منطقه بماند و مستعد عملیات ماجراجویانه

است که آمریکاییها برای آن پاسخی ندارند.

جدیدی نیست .این موضوعی است که شامگاه روز شنبه سیدحسن

نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان هم به آن اشاره داشت .او در
مصاحبهای زنده با شبکه «المیادین» گفت« :من به حکام ،مردم و

نصرالله :اسرائیل در سوریه شکست راهبردی خورد

دولتها و صهیونیستها در منطقه میگویم که آمریکاییها هر

آنچه توانستهاند انجام دادهاند .شما ببینید دارند با طالبان توافق
میکنند که از افغانستان خارج شوند و در مقابل طالبان اجازه ندهد
که القاعده و دیگران بازگردند .ببینید دارند طوری رفتار میکنند که

گویی طالبان حاکم آینده است .آمریکاییها نه برای خاطر محمد
بنسلمان و نه برای خاطر محمد بنزاید و نه حتی به خاطر نتانیاهو
توانایی این را ندارند که جنگی جدید در منطقه راه بیندازند .ترامپ

میخواهد همه را یکجا جمع کند مقابل ایران بگذارد تا آن را با جنگ
ساقط کند ،اما نمیتوانند .االن  40سال است که آمریکا و کل

دیکتاتورهای عالم مقابل جمهوری اسالمی مبارک ایران ایستادهاند

امابگوییدچهتوانستهاندبکنند؟»

در جنگ افغانستان آمریکا توانست برخی کشورهای اروپایی را

سیدحسـن نصراللـه دبیـرکل حزباللـه لبنـان در گفتوگـوی سـه سـاعته بـا شـبکه خبـری

آمریکا سـخت بود .آمریکاییها گفتند اگر ما نباشـیم در عربسـتان فارسـی صحبت خواهند کرد

سـوالی دربـاره خـروج آمریـکا از سـوریه گفـت« :مـن فکـر میکنـم در همـه جاهایـی کـه ترامپ از

دبیـرکل حزباللـه هـدف سـفر اخیـر مایـک پامپئو ،وزیر خارجـه آمریکا به منطقه را امیـد دادن به

هیچکشوری حاضر به حمایت از آمریکا برای یک جنگ دیگر در

«المیادیـن» ،بـه بررسـی مسـائل منطقـه و بهویـژه مسـاله ایـران و سـوریه پرداخـت .او در پاسـخ به

خـروج صحبـت میکنـد ،صادق اسـت .ایـن وعدههای انتخاباتی او اسـت ...یکی از وعدههایش
ایـن بـود کـه چـرا آمریـکا فرزندانـش را بـه خـارج و به این یا آن منطقه میفرسـتد تا کشـته شـوند و

ایـن همـه پـول خـرج میکنـد یا هفت هـزار میلیارد دالر هزینه کرده اسـت و بعد با این همه هزینه

مخفیانـه بـه عـراق مـیرود .او گفـت که کشـورهای خلیجفارس یـا اروپا یا ژاپن اگـر میخواهند از
آنـان دفـاع کنیـم ،بایـد پولـش را پرداخت کنند».

و اگـر ما نباشـیم شـما هـم نخواهید بود».

متحـدان منطقـهای آمریـکا دانسـت و گفـت« :آمریـکا به آنان گفت بیایید در نشسـت ورشـو علیه
ایران شـرکت کنید .هدف پیام سـفر او اطمینانبخشـی به ناامیدها و طرفهای هراسـان بود».

نصراللـه در ادامـه از ناتوانـی آمریـکا بـرای جنـگ دیگـر در منطقـه گفـت« :مـن بـه حـکام ،مـردم

و دولتهـا و صهیونیسـتها در منطقـه میگویـم کـه آمریکاییهـا هـر آنچـه توانسـتهاند انجـام
دادهانـد .شـما ببینیـد کـه دارنـد بـا طالبـان توافـق میکننـد کـه از افغانسـتان خارج شـوند و در

اروپـا و کرهجنوبی تحقیرکننده اسـت».

فعلی آمریکا در حوزههای نظامی ،سیاسی و اقتصادی است.

جنگ افغانستان و بهویژه عراق نقش بسزایی در افزایش بدهی

آمریکا ایفا کرد .برای پرداخت هزینه جنگ ،دولت آمریکا ناچار به
استقراض شد و در این سطح بدهی ،استقراض برای یک جنگ
جدید سخت خواهد شد .هرگونه حرکت دادن نیروهای نظامی،

هزینههای هنگفتی بر دوش دولت میگذارد .هزینه استقرار چند

ماهه هفت هزار سرباز آمریکایی در مرزهای مکزیک برای جلوگیری
از ورود مهاجران غیرقانونی 210 ،میلیون دالر شد .این هزینه بدون

شلیک گلوله ،استفاده از تسلیحات سنگین و هزینههای دیگر بوده
است .در آمریکا این هزینه ،انتقادات مردم را علیه دولت به همراه
داشت .بنابر آمارهای یک نهاد پژوهشی وابسته به وزارت دفاع

آمریکا (پنتاگون) هزینه حضور هر سرباز آمریکایی در افغانستان

«در سـوریه هـم همینطـور ،از روز اول قصـد خـروج داشـت .هفـت ماه پیش گفته بـود ما بهزودی
مجانـی بـرای روسـیه ،ایـران و ...اسـت .رفتنـد پیـش او و گفتنـد مهلت بده .اگر مصر هسـتید که

دبیرکل حزبالله لبنان با اشـاره به حمایت تسـلیحاتی اسـرائیل از گروههای مسلح سوریه گفت:

متهم کرده است .آغاز یک جنگ مستلزم تعامل مثبت کاخسفید و
نهادهای امنیتی و اطالعاتی است .ترامپ درگیر یک پرونده قضایی

سنگین است و نمیتواند ب هراحتی یک جنگ را رهبری کند .او
بهتازگی از دعوای جدیدش با کنگره و دموکراتها رونمایی کرد و

«شـما جزئـی از ایـن جنـگ شـبهجهانی علیـه سـوریه بودید .هدفتان هم رفتن و شکسـت بشـار
وی افـزود« :امـروز نتانیاهـو آمـده میگوید ضمانت ما ارتش ماسـت .این شکسـت اول .شکسـت

حاضر نیستند او را با تصمیمات عجوالنهاش همراهی کنند.

بـه مـن گفـت .مـن بهعنـوان یک طـرف ،گفتم آمریکاییها دنبال خارج شـدن از سـوریه هسـتند

کـه موشـکهای نقطـهزن و سلاحهای پیشـرفته بـه حزباللـه نرسـد .این را آیزنکوت گفته اسـت

ناتوانی در جنگ محدود

نتانیاهـو دنبـال دسـتاورد بزرگتـری اسـت .پاسـخ ایـران هـم منفی بـود و گفت ما به درخواسـت

بـه لبنـان شـوید ،پـس شکسـت خوردیـد ».او ادامـه داد« :هدف سـوم که اعالم کردنـد این بود که

سوریه نیست .ایران نیز این پیام را به طرفهای غربی و بهویژه آمریکا

فشـار آورنـد ایـران را از سـوریه خـارج کننـد امـا نتیجـه چه شـد ؟ شکسـت خوردند .اسـرائیل همه

آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد .اگر در این ماجراجویی،

خارج شـوید ،مهلت  6ماهه دهید تا دسـتاوردی داشـته باشـیم .اما رسـما  6ماه را اعالم نکردند».

نصراللـه افـزود« :آمریکاییهـا بـه روسـیه گفتنـد آمـاده خـروج از سـوریه تا آخرین سـرباز هسـتیم

اسـد بود .این هدف محقق شـد؟ خیر».

سـوریه خارج شـوند تا آمریکا کامل خارج شـود .پوتین به روحانی گفت و رئیسجمهور روحانی

دوم این اسـت که برای تجاوزهایتان به سـوریه هدفی تعیین کردید .اهداف لجسـتیکی را زدید

امـا شـرطش خـروج نیروهـای ایرانـی و حزباللـه از سـوریه اسـت .با ایرانیها صحبـت کنید که از

و دنبـال دسـتاورد میگردنـد تـا بگوینـد که ترامپ دسـتاورد مهمـی به دسـت آورده همانطور که
دمشـق بـرای مبـارزه بـا تروریسـم در سـوریه هسـتیم .بشـار اسـد رئیسجمهـور سـوریه نیـز گفت

کـه مـن اصلا چانهزنـی بـر سـر ایـران مقابـل آمریکاییهـا را قبـول نـدارم .اینهـا دوسـت و متحـد

مـا هسـتند و آنهـا دشـمن هسـتند .طـرف روسـی هـم هیچ فشـاری وارد نکـرد ،هر چند در رسـانه
تبلیغاتـی میکننـد .روسـیه فقـط به انتقـال پیام بسـنده کرد».

وی بـا بیـان اینکـه آمریـکا حـرف مهمـی زد و گفـت کـه نمیخواهنـد دیگر پلیس منطقه باشـند،

تصریـح کـرد« :ایـن حرف برای عربسـتان و دیگر کشـورهای عربی خلیجفـارس و گروههای متحد

بــه مبلــغ  300000ریــال بــه شــماره حســاب 0216209081003نــزد بانــک ملــی ای ـران بــه نــام دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بافــت بــه ظــرف مــدت  10روز بعــد ار انتشــار آگهــی بــه آدرس دانشــگاه آزاد اســامی

واحــد بافــت مراجعــه نماینــد .میــزان ســپرده شــرکت در مزایــده بــه مبلــغ 30000000ریــال تعییــن میشــود کــه میبایســت بــه صــورت نقــدی بــه حســاب فوقالذکــر واریــز و رســید آن بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
09133474471-09133456616 03442426671

روابطعمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافت

مدرک فار غالتحصیلی اینجانب فرخ ممتازان فرزند عبدالرسول به شماره شناسنامه  397صادره از بهبهان

مدرک فار غالتحصیلی (گواهی موقت) اینجانب امیر هادیزاده فرزند محمد به ش .ش  9240در رشـــته

دزفـــول با شـــماره  78/9/14 – 781653034مفقود گردیده اســـت و فاقد اعتبار میباشـــد .از یابنده

واحد کرمان مفقود گردیده و فاقد اعتبار اســـت .از یابنده تقاضا میشـــود گواهینامه مذکور را به دانشگاه

در مقطع کارشناســـی پیوسته رشته مهندســـی کامپیوتر – گرایش سختافزار صادره از واحد دانشگاهی
تقاضا میشـــود اصل مدرک را به دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد دزفول به نشانی :دزفول ،صندوق پستی
 64616 – 45169ارسال نماید.

آزاد اسالمی واحد کرمان به آدرس ذیل ارسال نماید.

کرمان – بلوار امام علی(ع) – دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان.

برگ ســـبز و ســـند خودرو پژو پارس مدل  94به رنگ ســـفید – روغنی به شماره موتور 139 B 0084867
قاطعزادهدریس مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

 761205026مفقودگردیـده اسـت و فاقداعتبـار میباشـد .از یابنـده تقاضـا میشـود اصـل مـدرک را

از بویراحمـد در مقطـع کارشناسـی رشـته حسـابداری صـادره از واحـد دانشـگاهی یاسـوج بـه سـریال

بـه دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد یاسـوج – نشـانی دانشـگاه آزاد اسلامی – بلـهزار سـاختمان اداری امـور

ســـند کمپانی خودرو پراید مشـــکی – روغنی مدل  89به شـــماره موتور  3597332و شـــماره شاســـی

فار غالتحصیلان ارسـال نمایـد.

اعتبار ساقط میباشد.

دانشـنامه تحصیلـی اینجانـب رو حاللـه منصوریبابهوتکـی فرزنـد علـی بـه ش .ش  8در رشـته مدیریـت

 S 1422289171929و به شـــماره پالک  681 – 71ج  58به نام ســـیدیداله موسوی مفقود و از درجه

صنعتـی در مقطـع کارشناسـی صـادره از دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد کرمـان مفقـود گردیـده و فاقـد

مدرک دانشـــنامه پایان تحصیالت مازیار محمدیخســـمخی فرزند اکبر به شماره شناسنامه  701صادره

اعتبـار اسـت .از یابنـده تقاضـا میشـود گواهینامـه مذکـور را بـه دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد کرمـان بـه

الهیجان با شماره تایید سازمان مرکزی  138320443مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد.

کرمان – بزرگراه امام علی(ع) – دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان -اداره فار غالتحصیالن.

از بندرانزلی در مقطع کارشناســـی رشته مهندسی برق – الکترونیک صادره از واحد دانشگاه آزاد اسالمی

ایـران را از سـوریه خـارج کننـد .رفتنـد و آمدنـد .بـه آمریکا رفتند و از نفوذشـان اسـتفاده کردند که
امیـدش در سـوریه بربـاد رفتـه و از سـال  2011همـه تالشهایـش بینتیجه مانده اسـت .نیروی

آدرس ذیـل ارسـال نمایـد.

بخواهد در منطقه ماجراجویی کند ،نظامیان و ژنرالهای آمریکایی

هم آمریکا و هم متحدانش میدانند ایران ،عراق ،افغانستان یا

داده است که در صورت هرگونه ماجراجویی ،تمامی پایگاههای

صهیونیستها نیز همراه آمریکا باشند ،تلآویو هم مقصد موشکها

سـوریه قویتر شـده و ارتش با تجربهتر شـده و همه جراحتهایی که به سـوریه وارد شـده ،مانع

خواهد بود .این اتفاق بازوهای منطقهای مقاومت را نیز در لبنان،

همـه در سـطح نظامـی شکسـت خورده اسـت .خب ،نتانیاهـو در چنین وضعی کجـا باید برود؟»

با ایران تنها محدود به مرزهای جغرافیایی کشورمان نمیشود و آنان

انجام وظیفه ملیاش نخواهد شـد .هدف خارج کردن ایران از سـوریه همه در سـطح سیاسـی و

دستور جلسه.
تعیین اعضای هیاتمدیره و بازرس.
تعیین و اصالح اساسنامه.

آدرس :اسالمشــهر ،بــاغ فیــض ،نبــش کوچــه  ،18دفتــر پیشــخوان

دولــت ،ســاعت  11الــی ( 13عرفانــی) تاریــخ۱۳۹۷/۱۲/۴

از طرف یکسوم اعضا دفاتر پیشخوان اسالمشهر

آگهی مزایده

مهندســـی صنایع گرایش تکنولوژی صنعتی در مقطع کارشناسی پیوسته صادره از دانشگاه آزاد اسالمی

مـدرک فار غالتحصیلـی اینجانـب علـی حسـینی فرزنـد میرفضلاللـه بـه شـماره شناسـنامه  365صـادره

و به شـــماره شاســـی  NAAN 11 FC 2 FK 832622و به شـــماره پالک  823 – 34ق  27به نام جمیل

کـه مـا  200حملـه کردهایـم .نتیجـه چه شـد؟ شـما نتوانسـتید مانع رسـیدن امکانات مـورد نیاز

مجمع تشکیل انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت اسالمشهر

دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بافــت در نظــر دارد آه ـنآالت اســقاط و ضایعــات را از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش رســاند .متقاضیــان میتواننــد جهــت دریافــت اســناد مزایــده بــا در دســت داشــتن فیــش واریــزی

بافــت تحویــل گــردد.

جنگ ساقط کند .اما نمیتوانند .االن  40سال است که آمریکا و کل دیکتاتورهای عالم مقابل

ترامپ با نهادهای امنیتی و اطالعاتی آمریکا در شرایط بحرانی بوده

یک ماه دولت را برای ساخت یک دیوار تعطیل کرد .حتی اگر ترامپ

آگهی تجدید مزایده
هزینه آگهی برعهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

عالوهبر عدم اجماع جهانی ،در داخل آمریکا نیز اجماع و انسجام

خاطـر محمـد بـن زایـد و نـه حتـی برای خاطـر نتانیاهو توانایی ایـن را ندارند که جنگـی جدید در

از سـوریه خـارج خواهیـم شـد .جیمـز متیـس ،وزیـر دفـاع پیشـین و دیگـران گفتند ایـن پیروزی

اکنون این رقم به  105درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.

ناتوانیسیاسی

است .او بارها علیه این نهادها سخن گفته و آنها را به سیاسیکاری

کـه گویـی طالبـان حاکـم آینـده اسـت .آمریکاییهـا نـه بـرای خاطـر محمد بنسـلمان و نـه برای

جمهـوری اسلامی مبـارک ایـران ایسـتادهاند اما بگوییـد چه توانسـتهاند بکنند؟»

بدهی دولت فدرال  58درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا بود.

همراهی اروپا ،چین و روسیه است.

وی افـزود« :اوبامـا در ادبیاتـش خیلـی دورو بـود امـا ترامـپ از روز اول کـه آمـد گفـت ،میلیـون یـا

اشاره دبیرکل حزبالله لبنان به ناتوانی آمریکا برای جنگ جدید

کشور وضع به مراتب بهتری نسبت به اکنون داشت .در آن سال

منطقه نیست .بهطور حتم هر ماجراجویی آمریکا در منطقه بدون

مقابـل طالبـان اجـازه ندهـد کـه القاعده و دیگـران بازگردنـد .ببینید دارند طـوری رفتار میکنند

دبیرکل حزبالله با اشاره به توافق آمریکا و طالبان برای خروج آمریکا از افغانستان ،تصریح کرد:

سال  2003که آمریکا به عراق حمله کرد ،اوضاع اقتصادی این

ایستاد .آمریکا برای هر جنگی نیاز به اجماعسازی جهانی دارد اما

الزم برای جنگ علیه ایران وجود ندارد .در دو سال اخیر ،رابطه

منطقـه راه بیندازنـد .ترامـپ میخواهـد همـه را یکجـا جمـع کند تا مقابـل ایران بگذارد تـا آن را با

در منطقه ،مبتنیبر واقعیتهای میدانی و همچنین وضعیت

با خود همراه کند .در جنگ عراق تعداد مخالفان بیش از جنگ

افغانستان شد و حتی فرانسه به صراحت علیه این تصمیم آمریکا

میلیارد باید بپردازید[خنده .]...ادبیات او علیه عربستان و کشورهای خلیجفارس و حتی درباره

بعداقتصادیناتوانیآمریکا

ناتوانی در اجماع

دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بابــل در نظــر دارد چنــد بــاب از مغازههــای
واحــد در میــدان آســتانه بابــل بــه شــرح زیــر را بــه صــورت جداگانــه از
طریــق مزایــده بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط بــه اجــاره واگــذار نمایــد.
لــذا متقاضیــان میتواننــد جهــت خریــد اســناد و واریــز مبلــغ شــرکت در
مزایــده بــه دبیرخانــه واحــد بــه نشــانی بابــل کیلومتــر  3اتوبــان بابــل بــه
قائمشــهر ،ســاختمان مرکــزی مراجعــه و مبلــغ پیشــنهادی را حداکثــر
تــا  10روز از زمــان انتشــار آگهــی در روزنامــه در پاکــت دربســته بــه
دبیرخانــه دانشــگاه تحویــل نماینــد .در صــورت نیــاز بــا شــماره تلفــن
 01132415040تمــاس حاصــل نماینــد.
یک باب مغازه

25متری

قیمت پایه  18/000/000ریال

یک باب مغازه

32متری

قیمت پایه  19/000/000ریال

دو باب مغازه

به صورت یکجا

قیمت پایه  46/000/000ریال

روابطعمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل

دوم
ت
نوب

غزه ،یمن و عراق فعال خواهد کرد .غربیها بهخوبی میدانند جنگ

باید در منطقهای گسترده با ایران بجنگند.

آگهی مناقصه عمومی

دانشــگاه آزاد اســامی واحــد آبــادان در نظــر دارد طبــخ غــذا در محــل سلفســرویس
مائــده واقــع در مجتمــع شــماره یــک (ســاختمان مرکــزی دانشــگاه واقــع در بلــوار
آیتاللــه طالقانــی) و ســرو آن را از طریــق مناقصــه عمومــی ،بــه شــخص حقوقــی
واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .لــذا از کلیــه متقاضیــان دعــوت میگــردد جهــت خریــد
اســناد مناقصــه ،بــا در دســت داشــتن فیــش واریــزی بــه مبلغ300/000ریــال بــه
حســاب ســیبا شــماره  0104147699008در وجــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
آبــادان ،بــه امــور حقوقــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد آبــادان مراجعــه نماینــد .میزان
ســپرده شــرکت در مناقصــه ،بــه مبلــغ 70/000/000ریــال (هفتــاد میلیــون ریــال)
میباشــد کــه میبایســت نقــدا بــه شــماره حســاب ســیبا0104147699008
بانــک ملــی ایــران شــعبه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد آبــادان در وجــه دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد آبــادان واریــز گــردد یــا در قالــب ضمانتنامــه معتبــر بانکــی بــا
موضــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه کــه حداقــل دارای ســه مــاه اعتبــار تســلیم
دانشــگاه گــردد .مــدت قــرارداد ،یــک ســال شمســی میباشــد .پیشــنهادها
میبایســت در دو پاکــت مجــزا الــف (حــاوی مــدارک مناقصــه و ضمانتنامــه یــا رســید
ســپرده شــرکت در مناقصــه) و ب (حــاوی قیمــت پیشــنهادی) بــه صــورت الک و مهــر
تحویــل دفتــر واحــد حراســت گــردد .پیشــنهادها بررســی و متعاقبــا بــه برنــده مناقصــه
اعــام میگــردد .ضمنــا هزینــه درج آگهــی برعهــده برنــده مناقصــه میباشــد.
حداکثر زمان فروش اسناد97/11/16 :
حداکثر زمان عودت اسناد97/11/25 :
دانشــگاه در رد یــا قبــول پیشــنهادات و انعقــاد قــرارداد مختــار اســت و کلیــه
پیشــنهادات مبهــم و مشــروط مــردود خواهــد بــود .شــرکت در مناقصــه و دادن
پیشــنهاد بــه منزلــه قبــول اختیــارات و تکالیــف دســتگاه مناقصهگــذار اســت.
آدرس (جهــت مراجعــه بهمنظــور خریــد و تحویــل اســناد) :آبــادان  -بلــوار آیتاللــه
طالقانــی ـ دانشــگاه آزاد اســامی واحــد آبــادان -واحــد حقوقــی  -صنــدوق پســتی
تلفــن 53360122 :فاکــس061-53360122 :
روابطعمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان

