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جی 7برای رئیسجمهور فرانسه تالش برای تبدیل شدن به «قدرت میانجی» بود

اروپاوجاهطلبیبهنامامانوئلمکرون
آمازون بسـیج کند که البته تحتالشـعاع کشـمکش و درگیری

آنهـا چاپلوسـی را بـا قاطعیـت و جدیـت درهم آمیـزد .مکرون در

میراحمدرضا مشرف

وضعیـت بـود کـه ترامـپ ایـن نشسـت را آنقـدر موفقیتآمیـز

را بـرای اروپـا یـک اشـتباه اسـتراتژیک توصیـف کـرد و البتـه این

نشسـت سـران جـی 7در فرانسـه و مجموعـه رخدادهـای ایـن

مکـرون را نیـز رهبـری فوقالعـاده توصیـف میکنـد.

لفظـی او بـا رئیسجمهـور برزیـل قـرار گرفـت .بـا توجـه بـه ایـن

روزنامهنگار

نشسـت موجـب شـده اسـت در کنـار پرداختـن بـه موضوعـات
و مباحـث مطر حشـده در آن ،توجـه ویـژهای نیـز بـه جایـگاه

و موقعیـت بینالمللـی میزبـان ایـن اجلاس یعنـی فرانسـه و

رئیسجمهـور آن امانوئـل مکـرون معطـوف شـود .در همیـن
راسـتا ،نشـریه اکونومیسـت در شـماره اخیر خود به این موضوع
توجـه نشـان داده و نحـوه عملکـرد مکـرون در ریاسـت جـی 7و

رویـای او بـرای رهبـری اروپـا را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت.
جلیقهزردها و رویای بر باد رفته مکرون

میدانـد کـه هیچکـس تمایلـی بـه تـرک آنجا نداشـته اسـت .او
شیرینکاری فرانسوی در جی7

اعلام خبـر مالقات روسـای جمهور ایـران و آمریکا در هفتههای
آتـی از سـوی مکـرون را میتـوان وسوسـهبرانگیزترین خروجـی

این اجالس تلقی کرد .دیپلماتهای فرانسوی ماهها روی پیدا
کـردن راههایـی بـرای کاهـش تنش میان ایـران و آمریکا و حفظ

معاهده هسـتهای کار کرده بودند .در این حال دعوت ناگهانی

محمدجـواد ظریـف بـه بیاریتز و گفتوگوهـای دوجانبه مکرون

رهبری اروپا و قدم گذاشـتن در جایگاه نخسـتوزیرآلمان برباد

رفته و تمام شـده باشـد.

مطمئنـا نسـبت بـه یـک مالقـات بـا روحانـی موافقـت نشـان
میدهـد ،امـا درنهایـت هیچچیز حاصل نشـد .ایـران اعالم کرد
کـه پیـش از هرچیـز برداشـتن تحریمهـا را میخواهـد .مکـرون

هـم دانسـت تلاش بـرای گـول زدن یـا فریـب دادن ترامپ برای
اینکه رفتار بهتری داشـته باشـد معموال با فایده چندانی همراه

نخواهـد بـود .سـال پیـش از آن رئیسجمهـور آمریـکا زمانـی از

اجالس جی 7فرصتی دوباره

در چنیـن شـرایطی اجلاس سـران جـی 7در سـاحل تفریحـی

«بیاریتـز» فرصتـی دوبـار ه بـه مکـرون داد تـا تلاش بـرای تحقق

رویاهـای خـود را از سـر گیـرد .بسـیاری انتظـار داشـتند ایـن
اجالس سـهروزه به سرنوشـت نشسـتهای مشابه گرفتار شده و

بلندمـدت رفتـار مناسـبتر ایـن اسـت که به روسـیه اجـازه داده

شـود تـا به جـی 8بازگردد.

فرانسه ،قدرت متوسط جهانی

آنچـه درنهایـت میتـوان گفـت ایـن اسـت کـه فرانسـه بـا وجـود

برخورداری از بازدارندگی هستهای همچنان یک قدرت متوسط

روز بعـد از آن ،ایـن ترامـپ بـود که در کنار رئیسجمهور فرانسـه

چاشـنی معترضـان «جلیقهزرد» متمرکز کـرده بود .این موضوع

کند .در چنین وضعیتی به نظر میرسید آرزوهای مکرون برای

آلمـان و فرانسـه احیـا کنـد .امـا آنگونه که مکـرون در مصاحبه

بـا خبرنـگاران پیـش از اجلاس جـی 7میگویـد از نظـر او بـرای

همیـن دلیـل اسـت کـه رئیسجمهـور فرانسـه وقـت زیـادی را

ایسـتاده بـود و تصدیـق میکـرد کـه اگـر شـرایط مهیـا باشـد او

جهانـی فاصلـه بگیـرد و درنهایت صحنـه را به آنگال مرکل واگذار

کوتاهمدت گفتوگوهای میان روسـیه و اوکراین را تحت نظارت

با وی ،آن هم در میانه نشست جی 7را باید در نگاهی بدبینانه

از ابتـدای سـالجاری مکرون برنامههای ریاسـتجمهوریاش

باعـث شـد او در ایـن مـدت اروپـا را رهـا سـازد و از اجتماعـات

موضـوع را بـه چیـن نیـز تسـری داد .او امیـدوار اسـت کـه در

باقـی میمانـد .بـه ایـن ترتیب فضـای دیپلماتیک مکـرون برای

یک شـیرینکاری از سـوی رئیسجمهور فرانسه به حساب آورد.

را روی بینظمیهـای مدنـی در داخـل فرانسـه و خنثـی کـردن

یک سـخنرانی در 27آگوسـت در پاریس ،دور شـدن از روسـیه

معاهـده هسـتهای خـارج شـد که بـه فاصله کوتاهی قبـل از آن

مکـرون در واشـنگتن بـا او مالقـات کـرده و بـه متقاعد سـاختن
ترامـپ بـرای تغییـر تصمیمش امیدوار شـده بود.
مکرون و دیپلماسی گفتوگو

دنبـال کـردن همـه ایـن جاهطلبیهـا محـدود اسـت .دقیقـا به
صـرف ایدههایـی میکنـد کـه او آنهـا را «حاکمیـت اروپایـی» یـا
همـان توانایـی اروپـا بـرای دفـاع از اسـتقاللش بهعنـوان یـک

بلـوک اقتصـادی و اسـتراتژیکی میخوانـد .در عیـن حـال ایـن
موضوع سـبب میشـود که مکرون نقش دیپلماتیک واقعبینی

را کـه میتوانـد بهعنـوان یک «قدرت میانجی» ایفا کند ،بیشـتر
مدنظـر قـرار دهد.

ظرفیتهای فرانسه برای رهبری اروپا

بـا رهبـریای کـه مکـرون در بیاریتـز از خـود نشـان داد ،شـاید

فرصـت ویـژهای بـرای او پیـش آمـده تا این رهبـری را در اروپا نیز
زمینهسـازی کنـد .دالیـل و ظرفیتهایـی هـم بـرای این مسـاله

وجـود دارد؛ نخسـت اینکـه مکـرون دو سـال پـس از انتخابـش

به صحنه کشـمکشها و نمایشهای سیاسـی تبدیل شـود .اما

مدیریـت کنـد :دونالـد ترامـپ آمریکایـی را خوشـحال سـازد،

مذاکـرات مـوازی وی بـا والدیمیـر پوتیـن ،آن هم به فاصله کمی

در بیاریتـز مکـرون در یـک اقـدام بداهـه و بـا ترتیـب دادن یـک

تنشهـای فراآتالنتیکـی بـر سـر مالیاتهـای تکنولـوژی را بـر
اسـاس الگـوی فرانسـوی تسـهیل کنـد و تضمینـی از ترامـپ

بـرای گفتوگـو بـا حسـن روحانـی ،رئیسجمهـور ایـران بگیرد.

همچنیـن مکـرون توانسـت کمکهایـی بـرای آتشسـوزی در

پیش از اجالس جی ،7تاکنون بازدهی کمی داشته است .این
در حالی اسـت که رئیسجمهور فرانسـه مدتهاسـت اینگونه
اسـتدالل میکند که انزوای چنین رهبرانی خطرناکتر اسـت.

او سـعی دارد بـه جـای منـزوی کـردن این رهبـران ،در برخورد با

پدیدار شدن شکاف و خأل رهبری در اروپا دومین عامل و
درواقع ظرفیتی است که برای رهبری فرانسه در اروپا به وجود
آمده است .پیش از این برای آمریکاییها عادت شده بود که در
آلمان بهواسطه مشکالت انتخاباتی حزبش تضعیف شده

خطمشـی وسـیع رئیسجمهـوری فرانسـه در مـورد گفتوگـو

میزبـان فرانسـوی توانسـت دردسـرهای این اجلاس را بهخوبی

اسـتفاده کند و تواضعش را آشـکار سـازد.

برخورد با اروپا به خانم مرکل نگاه کنند .اما اکنون نخستوزیر

بـه عنـوان رئیسجمهـوری یـک نشـانی جهانـی به وجـود آورده

بـا همـه حقیقتـا خطـرات آشـکاری را نیز بـا خود به همـراه دارد.

معموال حراف فرانسه ،مراقب بود تا از کلمات و عبارات کوتاهی

و اعتمـاد برخـی رهبـران از قبیـل ترامـپ را جلـب کـرده اسـت.
ناهـار خودمانـی بـا رئیسجمهـور آمریکا ،توانسـت او را از چنگ

مشـاوران جنگطلبش بیرون بکشـد .ترامپ بعد از آن در توئیتر
نوشـت کـه ناهـار بـا امانوئـل بهترین نشسـتی بود که تـا به حال
داشـتیم .در کنفرانـس مشـترک مطبوعاتـی نیـز رئیسجمهـور

است .این مساله با چشمانداز بحران اقتصادی در آلمان

نیز توام شده است .در بریتانیا هم برگزیت تمام پهنای باند
دیپلماسی این کشور را به خود اختصاص داده است .در این
اوضاع و احوال ،مکرون همان کسی که همیشه یک نسخه از
خاطرات شارل دوگل را روی میز کار خود دارد ،اشتیاق دارد که
فضای ایجادشده را اشغال کند .به این منظور او اقداماتی برای
کمک به نامزدهای دوستدار فرانسه در مناصب باالی اروپایی

داشته است .ریاست «فن در الین» بر کمیسیون اروپا و انتخاب

کریستین الگارد به ریاست بانک مرکزی اروپا از جمله همین
موارد به شمار میآید .جهش نسبی اقتصاد فرانسه فاکتور نهایی

دیگری برای ظرفیت رهبری این کشور در اروپاست .پیشبینی
میشود که تولید ناخالص داخلی فرانسه امسال به 1/3درصد

برسد که باید با 0/5درصد آلمان مقایسه شود .هر چند آمار

بیکاری هنوز هم 8/5درصد است اما این رقم پایینترین سطح
در یک دهه اخیر است .نکته مهم دیگر این است که فرانسه

بر خالف آلمان وابستگی کمتری به صادرات دارد و در نتیجه
آسیبپذیری کمتری هم در برابر مشکالت تجاری نشان

میدهد .عالوهبر این فرانسه از افزایشهای مالی که مکرون

سال قبل در پاسخ به اعتراضهای جلیقهزردها تزریق کرد
سود میبرد و میزان آرای رئیسجمهور اکنون در سطحی برابر
با سال قبل بهبود یافته است .فرانسویها با توجه به آرمانهای

جهانشمولی که دارند ،به شکل غیرمعمولی به آنچه رهبرانشان
در فضای خارج از کشور انجام میدهند حساس هستند.
نمایش مکرون در جی 7و در خانه تحسینبرانگیز بود .لوموند
مینویسد این یک موفقیت بدون چون و چرا بود .توافقات

ممکن است تاکنون بازنده باشند ،گفتوگوها ممکن است
عملی شوندو ناامیدیها غیرقابل اجتناب هستند ،اما بیاریتز

نشان داد که مکرون در نقش یک رهبر اروپایی پیشرفت کرده
است .او کسی است که آماده پذیرش خطرهاست ،ایدههای

جدیدی مطرح میکند و تالش دارد سیستم چندجانبه را برای
بهبود تنشها به کار گیرد.

اروپا
سال  2016ژنرال «فیلیپ برید الو»،

کدام برگزیت به نفع ایران است؟

فرمانده ارشد ناتو در اروپا مدعی شد

مجتبی قرایی

که روسیه و سوریه از مهاجرتهای انبوه

روزنامهنگار

و مداوم بهعنوان سالحی علیه اروپا

استفاده میکنند .او ادعا کرد که حمالت هوایی روسیه و سوریه صرفا در راستای
هدف استفاده عمدی از مهاجرت بهعنوان سالح در تالش برای ناکارآمد کردن

ساختارهای اروپا و در هم شکستن اراده اروپاییها انجام میگیرد .این البته
تنها اتهام روسها نبود و اروپاییها مدعی بودند پس از بحران مهاجران که

در تابستان  ۲۰۱۵در اروپا آغاز شد ،حدود پنجهزار و 500نفر از تبعههای

ایران و بریتانیا هرچند روابط اقتصادی و سیاسی در هم تنیدهای ندارند ،با

ترکیب این دو عملیات باعث برانگیخته شدن احساسات ضدمهاجرتی در قاره

نیازمند کمک قدرتهای بزرگ اقتصادی از جمله آمریکا و چین است .بریتانیا

عبور کردند .در فنالند هم این روش تکرار شد .تحلیلگران اروپایی معتقدند

سبز شد .سیل مهاجرت و برخی قوانین تجارتی نیز باعث شد اصلیترین وعده

کار آمدن آنها اتفاق خوبی برای تهران نیست .عالوهبر این ،با روی کار آمدن این

احزاب و احتمال خروج از اتحادیه ،کشورها نیاز به پیمانهای اقتصادی و امنیتی
جدیدی دارند .هیچکشوری به اندازه ترامپ و آمریکا توان این پشتیبانی را ندارد و

به دلیل نزدیکی با آمریکا بیش از چین به سمت آمریکا متمایل است .اینکه آیا

بر همین اساس جریانهای دست راستی ناچار به نزدیک بودن بیشتر به آمریکا

در اتحادیه اروپا باشد .کامرون پیروز انتخابات شد ،همهپرسی خروج از اتحادیه

بریتانیا را از معرکه برگزیت نجات دهند ،موضوعی است که باید جداگانه بررسی

موضعگیریهای بینالمللی به مواضع آمریکا نزدیکتر باشند .هر چند در حال

ترزا می،نخستوزیر شد ولی او هم سرنوشتی مشابه کامرون پیدا کرد و جای

میشود یا شکست میخورد .اگر بریتانیا با این مدل خروج از اتحادیه ،بتواند

انتخاباتی دیوید کامرون ،نخستوزیر وقت بریتانیا ،همهپرسی عضویت بریتانیا

(برگزیت) را برگزار کرد ولی نتوانست آن را اجرایی کند و استعفا داد .پس از او
خود را به بوریس جانسون داد .با وجود تالشهای زیرکانه نخستوزیر تازهکار
بریتانیا برای خروج بدون توافق از اتحادیه ،چهارشنبه هفته گذشته ،پارلمان

او و طرحش را بهطور کامل زمینگیر کرد .طرح مجلس عوام در مجلس اعیان

نیز تایید شد .بوریس جانسون تا ۱۹اکتبر ( ۲۸شهریور) برای توافق جدید با
اتحادیه اروپا بر سر برگزیت زمان دارد ولی اگر در این مدت او به توافق نرسد،

مجبور خواهد بود از اتحادیه اروپا درخواست تعویق دوباره برگزیت را بکند.

آگهی مناقصه

دانشگاهآزاداسالمیواحداصفهان(خوراسگان)درنظرداردسرویسدهی

ایاب و ذهاب داخلی دانشجویان در سطح دانشگاه را از طریق مناقصه

عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه شرکتهای واجد
شرایط درخواست میشود در صورت تمایل به مدت  10روز کاری از تاریخ

چاپ آگهی جهت اخذ مدارک و فرمهای مربوطه به آدرس سایت دانشگاه به
نشانی www.khuisf.ac.irمراجعهنمایند.
تلفن جهت کسب اطالعات:

 03135002375یا  03135354001داخلی 2375
شرایط:

-1ارائهضمانتنامهبانکیمعتبردروجهدانشگاهآزاداسالمیواحداصفهان

(خوراسگان)بهمبلغ100/000/000ریال(یکصدمیلیونریال)کهبایستی
ضمانتنامهمذکورتاتاریخسهماهمعتبرباشد(قابلتمدید)یافیشواریزیبه
حسابشماره 0223255621008باشناسه 91355876بهنامدانشگاه

آزاداسالمیواحداصفهان(خوراسگان)کهضمانتنامهبانکییافیشواریزی
رادرونپاکتالفقراردادهوسپستحویلدبیرخانهمحرمانهاتاق 408گردد.

 -2واریز فیش بانکی به مبلغ  500 /000ریال به حساب سیبا
0223255621008بانک ملی با شناسه پرداخت  91524537به نام
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) بابت خرید اسناد مناقصه

 - 3کلیه کسورات قانونی برعهده پیمانکار میباشد.

 - 4هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه میباشد.

آمریکا توان حمایتهای مالی از بریتانیا را خواهد داشت و حجم کمکها میتواند

بهترین شرایط برای ایران شاید این باشد که بریتانیا با برگزیت نرم از اتحادیه خارج

افراطی معروفند ،قدرت میگیرند .این احزاب ملیگرا ،مخالف سرسخت مهاجرت

حاصل از آن بستگی دارد.

توافق از اتحادیه اروپا خارج میشود .لندن برای مهار تکانههای این تصمیم،

موفقیت برگزیت نرم ،جریانهای دست راستی تا حدودی تضعیف میشوند.

کشورهای اروپایی و حتی ژاپن و کره جنوبی برای تقویت توان تهاجمی خود،

و اسالمستیزانی هستند که ارتباط تنگاتنگی با رژیم صهیونیستی نیز دارند .روی

کشورهای ثالث بدون مدارک شناسایی از مرز بین روسیه و نروژ با دوچرخه

در حالت دوم ،بریتانیا با برگزیت نرم از اتحادیه خارج خواهد شد .در صورت عدم

نامطلوبترین حالت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای ایران است .در کشورهای

این حال چگونگی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اثرات خود را بر همه کشورها

در حالت نخست ،بریتانیا پس از چند بار تعلیق در اجرای برگزیت ،درنهایت بدون

این وضعیت نیز با توجه به حفظ ساختار اتحادیه چندان به نفع ایران نخواهد بود.

شود و بتواند با تبعات اقتصادی احتمالی کنار بیاید .در آن صورت تالش جریانهای

اروپایی که اقتصاد روبهراهی نیز ندارند ،جریانهای دست راستی که به راست

خواهد گذاشت .میزان اثرگذاری هم به شیوه خروج از اتحادیه اروپا و نتایج

ورود به پارلمان نخواهند شد تا از آن طریق مسیری را که میخواهند دنبال کنند.

هستند .وابستگی بیشتر کشورهای اروپایی به آمریکا آنان را ناگزیر میکند در

دست راستی نیز به همین سطح محدود خواهد شد .با توجه به تالشهای برخی
فروپاشی اتحایه اروپا میتواند جهان را به میانه سالهای قرن گذشته میالدی
بازگرداند؛ سالهایی که تالشهای اینچنینی مقدمه جنگ دوم جهانی شد .بر

همین اساس میتوان گفت مطلوبترین حالت برای ایران ،حفظ ساختار اتحادیه
اروپایی همزمان با قدرت گرفتن جریانیهای ملیگرا در این کشورهاست .به
تعبیر دیگر باید ساختار اتحادیه اروپا حفظ شود ولی قدرت اثرگذاری بروکسل

بر کشورها کاهش پیدا کند .رشد گرایشهای ملیگرایانه در این چارچوب باعث
خواهد شد کشورهای اروپایی در برابر تصمیمات یکجانبه آمریکا مقاومت بیشتری

شود ولی درنهایت نتیجه این تصمیم از دو حالت خارج نیست؛ یا بریتانیا موفق

حاضر بین اروپا و آمریکا خط جدایی واضحی وجود ندارد ولی دوطرف در برخی

داشته باشند .نمونههای این استقالل نسبی را میتوان در تالش اتحادیه اروپا

بهسرعت اقتصادش را سروسامان بدهد ،رسما زیر انبار باروت اتحادیه اروپا آتش

آمریکا ایستاده است .فروپاشی اتحادیه اروپا ،کشورهای اروپایی مجارستان ،یونان،

توگو با اشپیگل در
پیشبینی «میلتون فریدمن» ،اقتصاددان آمریکایی در گف 

موارد اختالفات قابل تاملی دارند و گاهی دیده شده اروپا مقابل یکجانبهگرایی

برای ایجاد ارتش اروپایی در برابر ناتو دید .تحوالت سالهای اخیر نشان داده که

روشن کرده است .فردای برگزیت موفق ،تنها روز پیروزی لندن نیست و تمامی

ایتالیا ،پرتغال و اسپانیا را بیش از قبل به واشنگتن نزدیک میکند .با این رخداد،

کشورهای اروپایی ،بر سر خروج از اتحادیه اروپا خواهد بود .برخالف آنچه عدهای

اما اگر پس از برگزیت بدون توافق ،اقتصاد بریتانیا دستخوش بحرانهای شدیدی

گرفته است ».معلوم نیست این سراشیبی تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد ولی با

حتی اگر تمایل چنین کاری را داشته باشند ،موفق به کسب رای از مردم برای

دنبال جهتدهی به شیوه این خروج هستند.

احزاب راستگرای افراطی در اروپا این اتفاق را جشن میگیرند .از همان روز رقابت

گمان میکنند ،هر شکل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و احتمال فروپاشی اتحادیه

به نفع ایران خواهد بود ،این نحوه برگزیت که به «برگزیت سخت» معروف است،
دوم
ت
نوب

آگهی مزایده

آمریکا توانایی بیشتری در ایجاد اجماع علیه ایران خواهد داشت.

شود ،اقتصادهای ضعیف اتحادیه ،هیچگاه به این سمت حرکت نخواهند کرد و

دوم
ت
نوب

آگهی مزایده

دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد اصفهان (خوراسگان) در نظر دارد 16

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) در نظر دارد اماکن رفاهی دانشجویی

حذفی را از طریق مزایده عمومی به فروش برســـاند .لذا از اشـــخاص

کشاورزی و کتابفروشی) را به صورت یکجا یا مجزا از طریق مزایده عمومی به اشخاص

راس گوســـالهپرواری 8 ،راس بره نر16 ،راس بز سانن 16 ،راس میش

واجد شـــرایط درخواست میشـــود در صورت تمایل به مدت  10روز
کاری از تاریـــخ چاپ آگهی جهت اخذ مـــدارک و فرمهای مربوطه به

آدرس سایت دانشگاه به نشانی  www.khuisf.ac.irمراجعه نمایند.

تلفن جهت کسب اطالعات:

03135002493یا  03135354001داخلی 2493
شرایط:

بانکـــی یا فیش واریزی را درون پاکت الف قرار داده و ســـپس تحویل
دبیرخانه محرمانه اتاق  408گردد.

 - 2کلیه کسورات قانونی برعهده پیمانکار میباشد.
 -3هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده میباشد.

آگهی مزایده عمومی

دانشگاه آزاد اسالمی قزوین در نظر دارد سوپرمارکت داخل سایت دانشگاه را

حقیقییاحقوقیواجدشرایطمندرجدراسنادمزایدهواگذارنماید.متقاضیاندرصورت
تمایل از تاریخ درج این آگهی به مدت  10روز کاری جهت بازدید از اماکن مورد مزایده

و دریافت اسناد مربوطه به اداره دبیرخانه این واحد دانشگاهی واقع در اصفهان ،خیابان

جیشرقی ،ارغوانیه ،بلوار دانشگاه ،ساختمان اداری اندیشه ،طبقه دوم یا به سایت
 www.khuisf.ac.irمراجعه نمایند.

شرایطمزایده:

 -1ارائهضمانتنامهبانکیمعتبردروجهدانشگاهآزاداسالمیواحداصفهان(خوراسگان)

میلیون ریال) که بایســـتی ضمانتنامه مذکور حداقل به مدت سه ماه

دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد اصفهان (خوراسگان) که ضمانتنامه

ول
تا
نوب

 0105213160008نزدبانکملیبهنامدانشگاهآزاداسالمیقزوینبابتخرید

شماره 0223255621008بانکملیایرانباشناسهپرداخت41921401001088

 0223255621008با شناســـه واریز  0913125478590بنام

این حال کشورهای مختلف برخالف ایران -که تنها نظارهگر این تحوالت است -به

خود (شامل :بوفه خوابگاه ،بوفه علوم تربیتی ،کافیشاپ علوم تربیتی ،بوفه دانشکده

 -1ارائـــه ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه دانشـــگاه آزاد اســـامی

معتبر باشـــد (با قابلیت تمدید) یا واریز مبلغ فوق به حســـاب شماره

افول اقتصادی اروپا شروع شده و اتحادیه اروپا کمکم در سراشیب سقوط قرار

از طریق مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط به اجاره واگذار نماید .لذا کلیه

به مبلغ  %10کل مبلغ پیشنهادی اجاره یک سال به شرطی که کمتر از ده میلیون ریال

واحد اصفهان (خوراسگان) به مبلغ  200/ 000 /000ریال (دویست

سال  2005تقریبا محقق شده است .او پیشبینی کرده بود که «از سال 2010

نباشد برای هر کدام از محلهای مزایده به صورت جداگانه یا واریز وجه فوق به حساب

جهتبوفهعلومتربیتیوشناسهپرداخت41921401001196جهتکافیشاپعلوم
تربیتی و شناسه پرداخت 41921401001313جهت بوفه خوابگاه و شناسه پرداخت

 419214010005جهت بوفه دانشکده کشاورزی به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اصفهان (خوراسگان) -2 .واریز فیش بانکی به مبلغ  500 /000ریال به حساب شماره

 0223255621008بانکملیایرانباشناسهپرداختهایذکرشدهباالبرایهرکدام
ازمحلهایاجارهبهصورتجداگانهبهنامدانشگاهآزاداسالمیواحداصفهان(خوراسگان)

بابتخریداسنادمزایده -3 .دانشگاهدرردیاقبولیکیاتمامیپیشنهاداتمختاراست.
 -4هزینه درج این آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.

متقاضیانمیتوانندباواریزمبلغ 300/000ریالبرایهرمزایدهبهشمارهحساب
اسناد و با مراجعه به اداره حقوقی دانشگاه واقع در قزوین  -بلوار نخبگان -بلوار

پژوهشگران ،دانشگاه آزاد اسالمی قزوین نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
(شماره تماس  33665275داخلی)5062

 -مهلت خرید اسناد مزایده و تحویل آن از تاریخ درج آگهی 10روز کاری میباشد.

 -محل تحویل اسناد و پاکت پیشنهاد قیمت :دبیرخانه اداره کل حراست واقع در

دانشکده صنایع و مکانیک  -تضمین شرکت در هر مزایده  20/000/000ریال

میباشد که به صورت واریز به حساب شماره  0105213160008نزد بانک
ملی به نام دانشگاه آزاد اسالمی قزوین یا ضمانتنامه بانکی میباشد - .هزینه

آگهی برعهده برنده مزایده میباشد - .دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات
اختیار کامل دارد - .به پیشنهادهای مشروط ،مبهم و فاقد سپرده ترتیباثر داده

نخواهد شد .شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول اختیارات و
تکالیف دستگاهمزایدهگذار و آییننامه معامالت دانشگاه آزاد اسالمی میباشد.

پیشنهادهایواصلهبایددردوپاکتجداگانه(الف)حاویاسنادومدارکوتضمین
شرکت در مزایده (ب) حاوی پیشنهاد قیمت باشد .در صورت نقص مدارک الزم در

پاکت (الف) از بازگشایی پاکت (ب) خودداری خواهد شد.

روابطعمومی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین

