
امانوئ��ل مك��رون، رئيس جمه��ور فرانس��ه 
دوشنبه ش��ب گذش��ته در مقاب��ل دوربي��ن 
تلويزيون ها حاضر شد تا براي نخستين بار بعد از 
شروع اعتراضات موسوم به جليقه  زردها در يك 
ماه گذشته، با مردم فرانسه سخن بگويد. آنطور 
كه انتظار مي رفت، س��خنان او تا اندازه زيادي 
آش��تي جويانه بود و ضمن پذيرش انگيزه هاي 
مردم معترض امتيازهاي حمايتي خود را براي 
آرام كردن مردم رو ك��رد. امتيازهاي حمايتي 
او ش��امل اين موارد مي ش��ود: افزايش حداقل 
دستمزد به ميزان 100 يورو، معافيت مالياتي 
از ساعات اضافه كار، پرداخت پاداش به كارگران 
در صورت توان مالي كارفرماي��ان، معافيت از 
ماليات مستمري بگيران كمتر از 2000 يورو در 
ماه و انجام يكسري اصالحات اداري و دولتي. 
مكرون با گذاشتن اين امتيازات روي ميز انتظار 
راضي كردن معترضان و عقب نش��يني آنها از 
خيابان ها را دارد تا اوضاع دست كم به وضعيت 
يك ماه قبل برگردد، اما به نظر مي رسد اين او 
اس��ت كه به دادن اين امتيازات عقب نشسته 
چون حال و هواي اين روزهاي پاريس را براي 
خود مساعد نمي بيند و شليك گازهاي اشك آور 
در خيابان هاي پاريس براي او دردس��رآفرين 

شده است. 
    رئيس جمهور ثروتمندان

مكرون قبل از اين امتيازات حاضر شده بود تا 
در مورد علت اصلي اعتراض��ات در دو مرحله 
عقب نش��يني كند. آن علت افزاي��ش ماليات 
سوخت به ميزان 5/ 6 سنت در هر ليتر گازوييل 
و2/9 س��نت در هر ليتر بنزين ب��ود كه صداي 
قشر متوس��ط و به خصوص ساكنين در حومه 
ش��هرهاي بزرگ را درآورد. بايد توجه داشت 
كه اين قشر به ش��دت متكي به اتومبيل هاي 
ش��خصي خود هس��تند و ت��وان پرداخت اين 
افزايش ماليات را ندارند و به همين جهت هم 
جليقه هاي زرد خود را پوش��يدند و جاده ها و 
خيابان ها را بسته و با پليس و نيروهاي امنيتي 
درگير ش��دند. دولت مكرون بع��د از چهار نفر 
كشته و هزاران زخمي و بازداشتي حاضر شد 
اين افزايش ماليات را در گام نخس��ت به مدت 
شش ماه و بعد براي يك سال معلق كند اما اين 
عقب نشيني نتيجه نداد و اعتراضات با خشونت 
بيش��تري ادامه پيدا كرد. مكرون كه در آن دو 
گام عقب نش��يني به نتيجه اي نرسيده حاضر 

شده است گام هاي بيشتري به عقب بردارد اما 
بايد گفت اين دست و پا زدن او هم به نتيجه اي 
نرسيده، چراكه جليقه زردها روز سه شنبه هم به 
خيابان آمده  و گفته اند به اعتراضات خود ادامه 
مي دهند. اين پاسخ جليقه زردها نشان مي دهد 
موضوع افزايش ماليات سوخت و اين امتيازات 
پيشنهادي مكرون رضايت آنها را جلب نكرده و 
هدف آنها حاال چيزي بيشتر از اين موارد است. 
شعار »مكرون استعفا« در روزهاي اخير بيشتر 
از ديگر شعارها شنيده مي شود و به نظر مي رسد  
با وجود ريزش تعداد جليقه زردها در يك هفته 
گذشته اما صفوف آنها هم منسجم تر شده و هم 
اينكه هدف مش��خص تري را دنبال مي كنند و 
آن چيزي نيست جز استعفاي رئيس جمهوري 
 كه به نظ��ر آنه��ا رئيس جمه��ور ثروتمندان

)le président des riches( است. 
    نوليبراليسم مخرب

»رئيس جمهور ثروتمن��دان« لقبي بود كه در 
زمان مبارزات انتخاباتي به مكرون داده ش��ده 
بود چون مكرون  آن موقع به شدت از كاهش 
ماليات ثروتمندان حمايت مي كرد و توجيه او 
هم اين بود كه ماليات هاي باال باعث دلسردي 
ثروتمندان و فرار سرمايه آنها از كشور مي شود. 
حاال هم به نظر مي رس��د ك��ه او همين نظر را 
دارد و هر چند حاضر ش��ده اس��ت از مواردي 
مثل ماليات سوخت، افزايش حداقل دستمزد 
يا معافيت مالياتي مس��تمري بگيران حمايت 
كند اما باز حاضر نيس��ت بر سر كاهش ماليات 
ثروتمندان كوتاه بيايد و حتي به صورت علني 
بر اين نكته تأكي��د كرده اس��ت. اين حمايت 
آش��كار و صريح مكرون از ثروتمندان اس��ت 
كه جليقه زردها را به ادام��ه اعتراضات مصمم 
كرده تا آنجايي كه امتيازات مكرون را بيش��تر 
توهيني به خ��ود قلم��داد كرده ان��د. يكي از 
جليقه زردها به روزنامه ميانه روي لوموند گفته 
اس��ت: »امانوئل مكرون خرده نان به سوي ما 
پرتاب مي كند« و ديگري مي گويد كه مكرون 
امروز( براي ب��اال رفتن  منتظ��ر ش��نبه )يعني 
پرده پنجم اعتراضات باش��د. روشن است كه 
مطالب��ات جليقه زردها از م��وارد خردي مثل 
ماليات س��وخت يا افزايش حداقل دس��تمزد 
باالتر رفته و حاال آنها ش��خص رئيس جمهور 
ثروتمندان و سيس��تمي را هدف گرفته اند كه 
تنها كارش حفظ س��رمايه و پ��ول ثروتمندان 

اس��ت و با انداختن خرده نان به س��مت مردم 
انتظار رضايت عمومي را دارد. مكرون حتي حاال 
هم حاضر به كاهش ماليات ثروتمندان نيست 
مبادا بر اين قشر اندك فشاري وارد شود و انتظار 
دارد با بسته هاي حمايتي مثل افزايش حداقل 
دستمزد يا معافيت مالياتي مستمري بگيران، 

مردم راضي شوند. 
واقعيت اين است كه ليبراليس��م اقتصادي او 
همانند نس��خه هاي مش��ابه در ديگر كشورها 
آنقدر مخرب اس��ت كه اين بس��ته ها دردي از 
مردم معترض را دوا نمي كند. حداقل دستمزد 
امس��ال در فرانس��ه هزار و 498 يورو با كس��ر 
ماليات فقط هزار و 158 يورو به دس��ت مردم 
مي رسد و معلوم اس��ت  افزايش 100 يورويي 
مشكلي را حل نمي كند. امتيازات ديگر مكرون 
هم وضعيتي مش��ابه دارد و اين در حالي است 
كه فرانسه با 9 درصد بيكاري و رشد اقتصادي 
به ش��دت پايين 1/6 درصدي از ضعف مفرط 
اقتصادي رنج مي برد. نكته جالب اينجاس��ت 
كه حتي بانك مركزي فرانس��ه رشد اقتصادي 
براي سه ماهه پاياني س��ال ميالدي را از چهار 
دهم درصد به دو دهم درصد كاهش داده است، 
ميزاني كه تا هش��ت دهم درص��د پيش بيني 
شده فاصله زيادي دارد. اين شرايط اقتصادي 
است كه باعث مي شود جليقه زردها امتيازات 
حمايتي دولت را در حد خرده ناني ببينند كه 
از طرف مكرون پرت مي ش��ود و اي��ن كار او را 

تحمل نمي كنند. 
    مسير نامعلوم

ژان ل��وك ملنش��ون، رهبر ح��زب چپ گراي 
فرانسه بعد از سخنراني مكرون گفت اعتراضات 
جليقه زردها ادامه مي يابد، چراكه مكرون هيچ 
اشاره اي به بيكاري، كارگران پاره وقت، وضعيت 
بازنشستگان و دانشجويان نكرد و »اين مردم 
عادي هستند كه هزينه تقاضاهاي ارائه شده از 
سوي مكرون را خواهند پرداخت و ثروتمندان 
چيزي پرداخت نمي كنند.« اين نگرش با اعالم 
سه ش��نبه بعد از س��خنراني مكرون به عنوان 
»سه شنبه س��ياه« همخواني دارد كه از سوي 
جليقه زردها اعالم ش��د و نش��ان داد  ماجرا با 
امتيازات حمايتي مكرون تمام نش��ده اس��ت. 
حاال مسئله  اين است كه مسير در پيش رو چه 
خواهد بود. معلوم اس��ت كه مكرون به واسطه 
اساس نوليبراليس��تي خود حاضر نخواهد شد 

در قبال حفاظت از جيب و سرمايه ثروتمندان 
كوتاه بيايد اما سركوب يك ماه اخير دست كم 
به او كمكي نكرده اس��ت. در اين ميان، حمله 
تروريستي سه شنبه شب يا 24 ساعت بعد نطق 
تلويزيوني مكرون مي تواند هديه  آسماني به او 
براي رفع و رجوع كردن مش��كل جليقه زردها 
باشد! اين حمله مرگبار در بازار كريسمس شهر 
استراس��بورگ اتفاق افتاد كه سه كشته و 12 
زخمي داشته كه وضعيت شش زخمي وخيم 
گزارش شده اس��ت. فرار عامل 29 ساله حمله 
پرس��ش هاي جدي در مورد علت اين حمله را 
برانگيخته است به خصوص كه او براي نيروهاي 
پليس و امنيتي فرد ش��ناخته  ش��ده اي بود و 
حتي قرار بود صبح همين روز توسط نيروهاي 
پليس و به دليل جرم ديگري بازداش��ت شود. 
در هر صورت، اين حمله تروريستي يا حمالت 
احتمالي بعد از اين مي تواند راه نجاتي دست كم 
موقتي براي مكرون ايجاد كند تا با برانگيختن 
احساس��ات عمومي افكار عمومي را به س��وي 
موضوعاتي مثل انسجام و وحدت ملي يا مبارزه 
با تروريسم منحرف كند. اين الگويي است كه 
بارها قبل از اين در فرانسه و ديگر كشورها اجرا 
شده است اما معلوم نيست كه مشكل مكرون 
را در وضعيت فعلي حل كند. بايد توجه داشت 
كه حتي برآورده كردن امتي��ازات حمايتي او 
نيز محل ش��ك و ترديد اس��ت چون با وجود 
كسري بودجه 2/5 درصدي معلوم نيست او از 
كجا منبع مالي الزم را براي انجام اين امتيازات 
حمايتي فراهم خواهد كرد؟ ژرار درمنن، وزير 
بودجه فرانسه روز بعد از نطق مكرون در مجلس 
ملي فرانسه حاضر ش��د و به نمايندگان گفت  
وعده ه��اي مكرون ح��دود 10ميلي��ارد يورو 
هزينه روي دس��ت دولت مي گذارد كه باعث 
مي شود كسري بودجه سال آينده ميالدي به 
3/4 درصد برسد، يعني بيش از ميزان 3 درصد 
مجاز اتحاديه اروپا. اين ميزان از كسري بودجه 
با توجه به رش��د كم اقتصادي بار سنگيني را 
ب��ر دوش دولت مي گ��ذارد و مي ت��وان انتظار 
داش��ت مكرون از يكس��و نتواند به وعده هاي 
حمايتي خود عمل كند و از سوي ديگر نتواند 
تا پايان س��ال آينده طاقت بياورد و از افزايش 
ماليات سوخت خودداري كند. گذشته از اين 
نرخ باالي بيكاري از عمده مس��ائلي است كه 
به قول ملنش��ون بخش��ي از جليقه زردها را به 
خيابان آورده اما اين موضوع جايي در امتيازات 
حمايتي مكرون نداش��ت و نمي ت��وان انتظار 
كاهشي در نرخ آن را داشت مگر اينكه فشارهاي 
اقتصادي باعث افزايش اين نرخ در سال آينده 
ميالدي نشود. در هر صورت، حمله تروريستي 
استراس��بورگ مي تواند مس��كن كوتاه مدتي 
در ناآرامي هاي يكماهه اخير باش��د اما به طور 
قطع درمان نيس��ت، بلكه اصرار رئيس جمهور 
ثروتمندان به برنامه هاي نوليبراليستي مشكل 
را عميق ت��ر خواهد كرد و همين نيز مس��يري 

نامعلوم پيش روي فرانسه قرار داده است. 

تقابل ميان چين و امريكا پس از به قدرت 
سجاد مرادي كالرده

      دورنما
رسيدن دونالد ترامپ در كاخ سفيد رو به 
فزوني گذاش��ته اس��ت. تنش بين اين دو 
كشور كه دامنه آن از جنگ اقتصادي تا رقابت هاي امنيتي و ژئوپلتيك در 
حال گسترش است، در پي صدور قرار بازداشت منگ وانژو معاون شركت 
هوآوي در كانادا باال گرفته است. وي از طرف دولت امريكا متهم به دور زدن 
تحريم هاي ايران و مخفي نگه داشتن ارتباط هوآوي با شركت ديگري  كه 
سعي در فروش تجهيزات به ايران بوده، است. در پاسخ به اين اقدام، معاون 
وزير امور خارجه چين در ديدار با سفير امريكا در پكن اعالم كرد كشورش 
مبتني بر اقدامات امريكا در مورد اين موضوع تصميم خواهد گرفت. اين 
اقدام كه در ادامه وضع تعرفه هاي سنگين بر كاالهاي چيني و نيز گسترش 
نفوذ در حياط خلوت چين صورت مي گيرد، نشانگر روند رو به افزايش تنش 

در روابط دو طرف است. 
به طور كلي امريكا در دهه هاي گذشته با روش هايي مختلف بر آن بوده چين 
را در حوزه هاي مختلف سياست خارجي و سياست هاي اقتصادي بين المللي 
به سمت عمل گرايي سوق دهد. با پايان جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير 
شوروي، نظام بين الملل دستخوش تغيير شد و دشمن مشترك دو كشور 
يعني شوروي از ميان رفت. الگوي روابط دو كشور در اين دوره را مي توان 
»همكاري اقتصادي و رقابت استراتژيك« ارزيابي كرد كه مبتني بر همكاري 
و رقابت توأمان بوده است. در قالب اين الگو، دو كشور در حوزه هاي وسيعي با 
محوريت اقتصاد وارد همكاري شدند و در حوزه امنيت بين الملل با يكديگر 
به رقابت پرداختند. در عين حال، اين ايده در انديشه سياستگذاران امريكايي 
ش��كل گرفت كه با حمايت از قدرت اقتصادي چين و ادغام اين كشور در 
سازوكارهاي سياسي و اقتصادي بين المللي، رفتار خارجي اين كشور تعديل 

ش��ده و نظم موجود تك قطبي را خواهد پذيرفت. چنين مسئله اي نه تنها 
محقق نشد بلكه رويكردهاي چين به ويژه در يك دهه اخير نشان از تهاجمي 

شدن سياست هاي چين و حتي داعيه ابرقدرتي اين كشور دارد. 
چين كه طي دهه ها بر مبناي راهبرد بقا و تمركز بر داخل به روابط خارجي 
خود مي نگريست، اكنون استراتژي مبتني بر توليد ثروت و ارتقاي جايگاه 
با درك واقعيات در ه��ر دو حيطه داخلي و بين المللي را در دس��تور كار 
دارد. در چارچوب اين استراتژي، سياست خارجي چين اهدافي را دنبال 
مي كند كه معطوف به توليد ثروت در داخل و بهبود شرايط زيستي است. 
چين در حوزه هاي داخلي در قالب طرحي عملي در پي مبارزه با فس��اد 
مالي و اقتصادي است. اين كشور در حال افزايش توانايي و نوسازي ارتش 
خويش است. موضوع ارتقاي قابليت هاي تسليحاتي به ويژه هسته اي و نيز 
مدرنيزاسيون نظامي چين در گزارش هاي پنتاگون نگران كننده ارزيابي 
شده است. اين موضوع به تبع خود، منجر به ارتقاي جايگاه جهاني چين 
به عنوان بازتاب تغيير در توزيع قدرت مادي در س��اختار نظام بين الملل 
نيز شده اس��ت. اكنون چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان و نيز 

بزرگ ترين كشور تجاري جهان مطرح است. حجم توليد ناخالص داخلي 
چين در رتبه دوم پس از امريكا قرار دارد،اما بس��ياري جلو زدن چين از 
امريكا در توليد ناخالص داخلي را در آينده نزديك محتمل مي دانند. در 
عين حال پكن سياست خارجي اقتصادمحور خود را با چندجانبه گرايي 
توأم كرده اس��ت. چين در س��ال 2015 به بانك ترميم و توسعه اروپايي 
پيوست و بانك سرمايه گذاري زيرساختي آسيايي را تأسيس كرد. روند 
پيشرفت هاي اقتصادي چين موجب شد تا صندوق بين المللي پول، ارز 

چين را به سبد ارزهاي جهاني افزود. 
در طرف ديگر، امريكاي ترامپ درگير رقابت امنيتي با چين ش��ده است. 
ترامپ در سند »استراتژي امنيت ملي امريكا 2018« كه طرحي نظام مند 
از سياست ها و راهبردهاي اين كشور است و اعمال نفوذ امريكا را به صورت 
امري موجه نمايش داده است، از چين به عنوان تهديد و در واقع كشوري 
كه در نقطه مقابل ارزش ها و منافع امريكا قرار دارد، ياد مي كند. براي مقابله 
با اين روند نيز ترامپ نفوذ حداكثري امريكا در مناطق مختلف از راه تشويق 
كش��ورها براي ورود به ائتالف با امريكا را مطرح نمود كه در واقع بر همان 
الگوي رئاليس��تي مبتني بر تالش براي كاهش ابزار قدرت رقبا و افزايش 

قدرت خويش در مناطق مختلف تأكيد دارد. 
در همين راستا امريكا و چين در سال هاي اخير در مناطق عمده اي نظير 
aAsiaa P Indo a Pacific( و شرق آسيا ) )آسياي مركزي، هند a آرام 

cific( درگير تنش هستند. چين در آسياي مركزي درگير ابتكار راه ابريشم 
جديد است، در حالي كه امريكا از طرح آسياي مركزي بزرگ حمايت مي كند 
كه در پي از بين بردن نفوذ روس��يه و چين در اين منطقه است. در منطقه 
هند – آرام، چين به عنوان رقيب اصلي امريكا تعريف شده است كه سعي 
دارد با انجام سرمايه گذاري هاي كالن، زيرساخت هاي اقتصادي دولت هاي 
اين منطقه را به دست گيرد. در مقابل، امريكا 
با تكيه بر بحران كره ش��مالي حضور خود را 
گس��ترش داده و از كش��ورهاي متحد خود 
نظير ژاپن، كره جنوبي، اس��تراليا، زالندنو، 
هند، فيليپي��ن و تايلند حماي��ت مي كند. 
حمايت هاي امريكا از اين متحدان، آشكارا در 
تضاد با منافع پكن براي تعميق نفوذ بيشتر 

در اين منطقه قرار دارد. 
مس��ئله فوق يادآور الگوي نظم تك قطبي– 
چندقطبي س��اموئل هانتينگت��ون در دهه 
1990 اس��ت. هانتينگتون معتق��د بود در 
سيستم سياست بين المللي، گر چه امريكا 
تنها كشوري اس��ت كه در تمامي زمينه ها 
از برتري برخوردار اس��ت، اما در سطح دوم 
اين سيستم قدرت هاي عمده منطقه اي قرار 
دارند كه در منطقه خود برجسته هستند اما 
نمي توانند همانند امري��كا منافع خود را در 
سراسر جهان گسترش دهند. از نظر هانتينگتون، امريكا در راستاي ايجاد 
چالش براي اين قدرت هاي منطقه اي، بايد از قدرت هاي درجه دوم مناطق 
مختلف كه منافع آنها معموالً با منافع قدرت هاي درجه اول منطقه اي در 
تضاد قرار دارد حمايت كند. چنين منطقي، حمايت هاي امريكا از ژاپن در 
منطقه شرق آسيا و هند در منطقه هند a آرام را توجيه مي كند، اما در حال 
حاضر اوضاع متفاوت از قبل است و چنانچه گفته شد چين بيش از اينكه 

خود را قدرتي منطقه اي به حساب آورد، داعيه ابرقدرتي دارد. 
مس��ئله اي كه در اين بين براي ترامپ چالش برانگيز تلقي مي ش��ود،عدم 
استنباط مشترك با اروپا در برخورد با چين است. تالش هاي اتحاديه اروپا 
براي درگير نمودن و ادغام چين در س��اختارهاي بين المللي نه به منظور 
كاهش قدرت پكن، بلكه به گونه اي مسالمت آميز بوده است. بر اين اساس، 
اروپا در قبال ظهور چين همواره درصدد فراهم آوردن زمينه هاي ورود چين 
به نهادهاي بين المللي از جمله سازمان تجارت جهاني بوده است. اروپا در 
قالب اين رويكرد اهداف مهمي را در نظر دارد كه برخي از آنها را استفاده از 
بازارهاي داخلي وسيع چين، افزايش روندهاي چندجانبه گرايي در مقابل 
هژموني امريكا، بهره گيري از نفوذ سياسي چين براي كنترل امريكا و روسيه 
در عرصه هاي بين المللي و نيز تبديل چين به عضو مؤثر و كارآمد اقتصادي و 
سياسي نظام بين الملل تعريف مي كند. بر اين اساس همگرايي اروپا و چين 
در ش��رايط كنوني يكي از گزينه هاي مطرح در مقابل امريكاست؛ فذريكا 
موگريني مس��ئول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا در ديدار ژوئن 2018 
با وزير خارجه چين در بروكسل با خاطرنش��ان ساختن شرايط آشفتگي 
ژئوپلتيكي جهان، همكاري مشترك اروپا و چين را داراي اهميتي دوچندان 
ارزيابي كرد. در مجموع از طرفي امريكا اكنون بيش از هر چيز با رويكردهاي 
تهاجمي چين مواجه است كه در بيشتر حوزه هاي اقتصادي و امنيتي سعي 
در افزايش قدرت خويش دارد و از طرف ديگر به نظر مي رسد سياست هاي 
ملي گرايانه ترامپ كه موجب ايجاد فاصله بين امريكا و اروپا شده است چين 

را در اتخاذ سياست هاي روند جسورتر مي كند.
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88498444س��رويس بين الملل

جليقهزردهابا»خردهنان«مكرونآرامنميشوند
اعتراضات فرانسه ادامه خواهد داشت

چين كه طي دهه ها بر مبناي راهب�رد بقا و تمركز بر 
داخل به رواب�ط خارجي خود مي نگريس�ت، اكنون 
اس�تراتژي مبتني بر توليد ثروت و ارتقاي جايگاه با 
درك واقعيات در هر دو حيطه داخلي و بين المللي را در 
دستور كار دارد. در چارچوب اين استراتژي، سياست 
خارجي چين اهدافي را دنبال مي كند كه معطوف به 

توليد ثروت در داخل و بهبود شرايط زيستي است

حمله تروريستي استراسبورگ 
مي تواند مس�كن كوتاه مدتي در 
ناآرامي هاي يكماهه اخير باش�د 
اما به طور قطع درمان نيست، بلكه 
اصرار رئيس جمهور ثروتمندان به 
برنامه هاي نوليبراليستي مشكل 
را عميق تر خواهد كرد و همين نيز 
مسيري نامعلوم پيش روي فرانسه 

قرار داده است

سيدرحيم نعمتي
      رویکرد

پايانتوهمامريكايي
ادغامچيندرترتيباتجهاني

آگــهى منـاقصه عمـومى

لذا متقاضيان مى توانند ظرف مدت 10 روز كارى از تاريخ 1397/9/25جهت دريافت اسناد مناقصه و ارائه پيشنهاد ات خود با در نظر گرفتن 
شرايط عمومى - خصوصى و شرايط ذ يل به دبيرخانه سازمان واقع در كرج، ميدان استاندارد، بعداز موسسه استاندارد، ساختمان مركزى مراجعه 

و يا با شماره تلفن 32800843-026 تماس حاصل نمايند.
- واريز مبلغ 300/000 ريال به حساب شماره 70030744448 نزد بانك شهر به نام سازمان بابت خريد هر يك اسناد 

- محل فروش اسناد مناقصه: امور قراردادها
- محل تحويل اسناد  مناقصه: دبيرخانه سازمان

- آخرين مهلت قبول پيشنهادات: روز چهارشنبه مورخ 1397/10/5
- هزينه نشر آگهى ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

-  ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

سپرده شركت در تعدادموضوع مناقصهرديف
مناقصه  (ريال)

تضمين حسن انجام 
توضيحات معامله  (ريال)

شركت هاى داراى مجوز و صالحيت دار10% مبلغ كل قرارداد1373/485/000/000 نفرتامين و مديريت نيروى انسانى1

شركت هاى داراى مجوز و صالحيت دار10% مبلغ كل قرارداد611/685/000/000 نفرتامين و مديريت نيروى نگهبان2

رئيس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهردارى كرج - مجيد استاد كاظمى

شهردارى كرج 
سازمان مديريت حمل و نقل و بار و مسافر

سازمان مد يريت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى كرج  در نظر دارد با توجه به مجوزهاى ماخوذه جهت 
موارد ذيل را براى مدت يك سال از طريق مناقصه عمومى به شركت هاى صالحيت دار واگذر نمايد.


