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گذرد:

شناسنامهتحقيق
رديف: 16

عن��وان: فس��اد اداري در مدارس آموزش��ي: عوامل مؤثر بر 
پيدايش، گسترش و كاهش آن

نگارنده: رضا رسولي و بهنام شهائي
سال انتشار: 1388

شاخه: مديريت
روش: توصيفي

محل چاپ: مديريت دولتي
نتيجه گيري

 اين تحقيق به دنبال شناسايي و اولويت بندی عوامل مؤثر 
بر بروز، گس��ترش و مهار فس��اد اداری در مدارس آموزش 
و پرورش اس��ت. چنين فرض ش��ده اس��ت ك��ه پنج عامل 
اصلي وضعي��ت اقتصادی كاركنان، ويژگ��ي های فرهنگي 
و اجتماع��ي، ويژگ��ي های س��ازماني، ويژگ��ي های فردی 
كاركن��ان و كمي��ت و كيفيت قوانين و مق��ررات در بروز و 
گس��ترش فس��اد اداری نقش قابل توجهي دارن��د. در اين 
تحقي��ق داده ه��ای مربوط به 104 ت��ن از مديران مدارس 
منطقه 2 تهران )ش��هرری( مد نظر ق��رار گرفته و نيز برای 
گردآوری داده ها از پرسش��نامه اس��تفاده شده است. نتايج 
تحقيق حکايت از آن دارد كه كليه عوامل مذكور در بخش 
آم��وزش و پرورش معنادار بوده و بر پيدايش فس��اد اداری 
تأثير دارن��د. همچنين نتايج رتبه بن��دی و اولويت گذاری 
اين عوامل نش��ان مي دهد كه مس��ائل اقتصادی كاركنان 
)اعم از تناس��ب نرخ رش��د تورم و نرخ رشد حقوق، فقدان 
مزايای جانبي برای كاركنان، احساس نابرابری و بي عدالتي 
اقتصادی و نحوه توزيع ثروت در جامعه( بيش��ترين تأثير را 
بر بروز و پيدايش فساد اداری داشته است. نکته قابل توجه 
اينک��ه، كميت و كيفي��ت قوانين و مقررات بر فس��اد تأثير 
داش��ته، لکن از نظر مديران مدارس مذكور دارای كمترين 
تأثير از نظر رتبه بندی بوده. در مجموع نتايج اين بررس��ي 
بيانگر آن اس��ت كه تنگناهای اقتص��ادی كاركنان، ويژگي 
های فرهنگي و اجتماعي حاكم بر جامعه، نواقص و كاستي 
های سيس��تم های سازماني، ويژگي های شخصي كاركنان 
و در نهايت ناكارآمدی قوانين و مقررات، به ترتيب از جمله 
عوام��ل مؤثر در ب��روز و پيدايش فس��اد اداری در مدارس 
آموزش و پرورش هستند. در راستای شناسايي راهکارهای 
كنترل و مهار فس��اد اداری، چنين فرض ش��د كه مکانيسم 
ه��ای اداری و مديريتي، فرهنگ��ي و اجتماعي، اقتصادی و 
سياس��ي بر كنترل و كاهش فس��اد اداری تأثير مي گذارند 
كه نتايج آزمون دو جمله ای، بر مناسب بودن اين راهکارها 
مهر تأييد زد. همچنين نتايج اولويت گذاری راهکارها نشان 
مي دهد ك��ه راهکارهای اداری و مديريت��ي نظير آموزش 
مديران، اصالحات س��اختاری، كنت��رل و پايش عملکرد و 
قواني��ن و مقررات، بيش��ترين تأثير را ب��ر كنترل و كاهش 

فس��اد اداری دارند. نکته قابل توجه و 
چش��مگير اينکه راهکارهای اقتصادی 
در عي��ن اينک��ه ب��ر كنت��رل و مهار 
فس��اد اداری تأثير دارند، لکن در اين 
نظرسنجي، كمترين رتبه و اهميت را 
به خود اختص��اص داده اند. روی هم 
رفت��ه يافته های اي��ن تحقيق حاكي 
از آن اس��ت ك��ه راهکاره��ای اداری 
فرهنگ��ي  راهکاره��ای  و مديريت��ي، 
و اجتماع��ي، راهکاره��ای سياس��ي و 
راهکاره��ای اقتصادی، ب��ه ترتيب بر 
اداری در  كنت��رل و كاه��ش فس��اد 

آموزش و پرورش تأثير دارند. 

شناسنامهتحقيق
رديف: 17

عنوان: اثر كنترل فس��اد مالي بر رشد 
اقتصادي

نگارنده: احمد صباحي و س��عيد ملك 
الساداتي

سال انتشار: 1388
شاخه: مديريت
روش: كاربردي

محل چاپ: پژوهشنامه بازرگاني 
نتيجه گيري

 اين مقاله با اس��تفاده از شاخص كنترل فساد بانك جهاني، 
تأثير فساد مالي را بر رشد اقتصادی در سه گروه كشورهای 
پردرآمد، كش��ورهای با درآمد متوس��ط و كش��ورهای كم 
درآمد، در قالب يك مدل اقتصاد سنجي و با بهره گيری از 
تکنيك داده های تابلويي بررس��ي كرده است. دوره زماني 
اين پژوهش از 1996 الي 2006 اس��ت و نمونه شامل 140 
كش��ور مي باش��د. در اين تحقيق بر تقابل ميان دو واقعيت 
عيني جوامع امروزی يعني 1. فس��اد مالي و2. بوروكراسي 
ناكارآمد، تمركز ش��ده است. اين تقابل هم در بخش نظری 
ب��ا تکيه بر ادبيات تئوريك فس��اد و هم در بخش تجربي از 
طريق برآورد يك مدل اقتصادسنجي به تصوير كشيده شده 
اس��ت. روح حاكم بر تحليل های ارائه ش��ده از اين واقعيت 
پرده بر م��ي دارد كه هركجا بوروكراس��ي اداری ناكارآمد، 
پرهزينه، وق��ت گير و در يك كالم تحمي��ل كننده هزينه 
مبادله باش��د، عقالنيت اقتصادی كارگزاران اقتصادی را به 
س��وی روش های كم هزينه تر س��وق مي دهد و آنان را وا 
مي دارد كه روش��ي كه مستلزم صرف هزينه كمتر است را 
برگزينند. اينجاست كه رهگذر فساد اداری به عنوان گزينه 
بديل پيمودن مسير طويل و طاقت فرسای اداری مطرح مي 
ش��ود و رفتهرفته به قاعده بازی كارگزاران اقتصادی تبديل 
م��ي گردد. اين قاعده جديد و غيررس��مي اگرچه به لحاظ 
ارزش��ي مذموم و ناپسند است اما به لحاظ اثباتي كارآتر از 
قاعده بازی مرسوم و قانوني است. البته بايد توجه داشت كه 
اين مدعا خاص كشورهايي است كه از بوروكراسي ناكارآمد 
رنج مي برند. نتايج مطالعه نش��ان مي دهد كه كنترل فساد 
بر رش��د اقتصادی كشورهای دارای درآمد متوسط و باال اثر 
مثبت��ي دارد. بنابراين تالش و اراده ملي در جهت مبارزه با 
فس��اد، مي تواند نقش قابل مالحظه ای را در افزايش رشد 
اقتصادی اين گروه از كشورها ايفا كند. در اين راستا به طور 

مشخص دو راهکار عمده پيشنهاد مي شود: 
1. افزاي��ش نظارت ب��ر كارگ��زاران دولتي متص��دی ارائه 

خدمات، 
2. ش��فاف س��ازی فرآيندهای اداری از طريق: الف( حذف 
تبصرهه��ای ذي��ل قواني��ن ك��ه عموم��ا امکان اس��تخراج 
برداش��تهای متفاوت از قانون را برای كارگزاران فراهم مي 
س��ازد. ب( درج آش��کار قوانين فاقد تبصره ه��ای زائد در 
جرايد و رس��انه های عمومي و پايگاه های اينترنتي مربوط 
به سازمان های دولتي به عنوان ميثاق تغييرناپذير مردم و 
دول��ت. ج( الکترونيکي كردن فرآيندهای اداری و جايگزين 
ساختن سيستم های الکترونيکي به جای افراد. د( جايگزين 
ك��ردن قواعد و فرمولهای يکس��ان پرداخت خدمات دولتي 
به جای صالحديد كارگ��زاران. همچنين نتايج اين مطالعه 

نشان مي دهد كه كنترل فساد بر رشد اقتصادی كشورهای 
كمدرآمد اثر منفي دارد. با توجه به اين نتيجه و به پشتوانه 
ادبيات تئوري��ك، مي توان اين ارتباط معکوس را به فضای 
نامناسب كسب و كار در اين گروه از كشورها نسبت داد. به 
گونه ای كه برای كارگزاران بخش خصوصي، پرداخت رشوه 
و س��اير مظاهر فس��اد، كاهش دهنده هزينه های مبادالتي 
و افزاي��ش دهنده س��طح توليد اس��ت. بنابراين به نظر مي 
رسد تجديدنظر در قوانين و مقررات اقتصادی اين كشورها، 
خصوصا مقررات مربوط به بازارهای پولي و مالي، بازار كار، 
ماليات ه��ا، تجارت خارجي و تس��هيل قواني��ن مربوط به 
آغاز فعاليت های اقتص��ادی از ضروری ترين اقدامات برای 
بهبود فضای كس��ب و كار و افزايش رش��د اقتصادی باشد. 
بنابراين در گروه كش��ورهای كم درآمد مسئوليت دولت از 
اي��ن خطيرتر م��ي نمايد كه مي بايد به ط��ور همزمان هم 
به مبارزه با فس��اد همت گمارد و هم در راس��تای باال بردن 

كارآيي بوروكراسي گام بردارد. 

شناسنامهتحقيق
رديف: 18

عنوان: تعيين عوامل مؤثر بر بروز و گس��ترش فس��اد اداري 
و روش هاي كنترل آن در س��ازمان تربيت بدني جمهوري 

اسالمي ايران از ديدگاه كارشناسان
نگارن��ده: حميدرض��ا صفري و جعفرل��و و محمود گودرزي 
و س��يدنصراله سجادي و محمدحس��ين قرباني و حجت اله 

دارابي
سال انتشار: 1388
شاخه: تربيت بدني

روش: توصيفي
محل چاپ: پژوهش در علوم ورزشي 

نتيجه گيري
 هدف از اين پژوهش، مطالعه عوامل مؤثر بر بروز و گسترش 
فس��اد اداری و تعيين ميزان اهمي��ت هر يك از روش های 
كنترل فس��اد اداری از ديدگاه كارشناس��ان سازمان تربيت 
بدني اس��ت. نحوه جم��ع آوری داده ها در اي��ن تحقيق از 
طريق پرسشنامه بوده و نمونه شامل 165 نفر از كارشناسان 
سازمان است، همچنين به منظور تجزيه و تحليل داده ها از 
آزمونهای آماری دوجمله ای و فريدمن استفاده شده است. 
نتاي��ج اين مطالعه نش��ان مي دهد از ديدگاه كارشناس��ان 
سازمان تربيت بدني، عوامل اقتصادی بيشترين نقش را در 
بروز و گسترش فساد اداری دارد. از سوی ديگر كارشناسان 
اين سازمان مواردی از قبيل: درجه خويشاوندساالری، عدم 
پاي بندی كاركنان به رعايت موازين ش��رعي و قانونگريزی 

عوامل��ي  از  را  جامع��ه  فرهن��گ  در 
ميدانند كه به صورت بالقوه مي توانند 
زمينه های فس��اد را در بين كاركنان 
فراهم آورند. همچنين نبود مواردی از 
قبيل: مکانيس��م های كنترل مناسب 
در س��ازمان، نظ��ام پ��اداش كارآمد، 
امنيت ش��غلي برای كاركنان و وجود 
شبکه های غيررسمي، از ويژگي هايي 
هس��تند كه مي توانند سازمان تربيت 
بدني را در معرض خطر فس��اد اداری 
ق��رار دهند. در مورد كميت و كيفيت 
قواني��ن و مقررات نيز ب��ه عنوان يك 
عامل فس��ادزای ديگر مي توان گفت 
كه مطابق نتاي��ج، اين عامل نيز روی 
بروز فس��اد اداری در س��ازمان تربيت 
بدني نقش دارد. نتايج نشان مي دهد 
كه ويژگ��ي های ف��ردی كاركنان در 
بروز فساد اداری در اين سازمان نقش 
ندارند و ني��ز نقش روش های كنترل 
در كاهش فساد اداری تأييد مي شود. 
از بين روش های كنترل فساد اداری 
ني��ز از دي��دگاه كارشناس��ان افزايش 
حقوق كاركنان بيش��ترين نقش را به 

خود اختصاص مي دهد. 

شناسنامهتحقيق
رديف: 19

عنوان: بررس��ي رابطه بين سرمايه اجتماعي و فساد اداري/ 
تحليلي بر رابطه بين سرمايه اجتماعي و فساد اداري

نگارنده: مهدي خلف خاني
سال انتشار: 1388/ 1389

شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي

محل چاپ: راهبرد/ پژوهشنامه 
نتيجه گيري

 نمون��ه اين تحقيق ش��امل 500 نفر اس��ت و جمع آوری 
اطالعات از طريق پرسش��نامه، مصاحب��ه، تحليل محتوا و 
مطالعات طولي انجام گرفته است. در يك جمع بندی كلي 
مي توان گفت كه از ميان عوامل متعدد تأثيرگذار بر فس��اد 
اداری در ايران، متغيرهای خاص گرايي در محيط اجتماعي 
ايران، س��رمايه منفي اجتماعي ب��ه معني هنجارهای منفي 
حاكم، نب��ود جديت الزم در نهادهای نظارتي ايران و ترس 
به ج��ای وجدان به عنوان منبع اساس��ي اجرای قوانين، از 
عوامل اساسي مي باشند. اما اينکه كدام يك بيشترين تأثير 
را بر فس��اد اداری و به عبارتي در عدم همکاری مردم برای 
مبارزه با فساد داشتند يا باعث بيشترين بي اعتمادی به راه 
ها و رويه های قانوني ش��ده اند، بايستي توضيح داد كه در 
ميان متغيرهای موج��ود، جديت نهادهای نظارتي و خاص 
گرايي به عنوان سرمايه منفي اجتماعي باالترين تأثير را در 
جری ش��دن كارمندان خاطي و نيز ب��ي اعتمادی مردم به 
رويه های قانوني و يا عدم همکاری برای رفع فس��اد داشته 
ان��د. در اي��ن تحقيق نتايج تحليل های آماری انجام ش��ده 
نش��ان داده اند كه س��رمايه اجتماعي با وجه بيروني سازی 
مفرط مي تواند به جای آنکه به عنوان عاملي برای توس��عه 
عمل كند، به دردس��ر برای توس��عه تبديل گ��ردد. خانواده 
س��االری، قوم و خويش پرس��تي و فاميل خواهي نمونه ای 
از س��رمايه منفي اجتماعي هس��تند و در نمونه ايران نشان 
دادند كه چگونه برای عدهای خاص فرصت های غيرقانوني 
ايجاد و يا هزينه های جزايي را برای آنها كاهش مي دهند و 
يا باعث افزايش فرصت ها و يا سرعت دسترسي به خدمات 
مي گردد. به عبارتي، در اين تحقيق نش��ان داده شده است 
كه مشاهده اين مسائل در ايران توسط مردم باعث بيميلي 
مردم به هم��کاری برای مبارزه با فس��اد و بي اعتمادی به 
رويه های قانوني مي گردد. در تحليل های انجام ش��ده در 
اين پيمايش نشان داده شده است كه اگر مردم به ديگران و 
درس��تي اعمال ديگر اعتماد نکنند، آماده همکاری نيستند. 
به عبارت��ي همکاری و پاي بندی به روي��ه های قانوني در 

ايران مقيد به اين اس��ت كه مردم ببينند ديگران نيز قانون 
را رعاي��ت و وظايف خود را در اداره فراموش ننموده اند. از 
سوی ديگر نتايج نشان مي دهند كه ضوابط اخالقي دروني 
ك��ه در اين تحقيق تحت عنوان وج��دان مورد ارزيابي قرار 
گرفتند، نقش بس��يار مهمي به عن��وان عامل پاي بندی به 
روي��ه های قانوني دارن��د. در جامعه ای ك��ه پاي بندی به 
قوانين، ريش��ه در تعهد دروني مردم دارد، ميزان همکاری 
ب��ا ديگران و نيز تماي��ل به رويه های قانون��ي افزايش مي 
يابد و از س��وی ديگر از سطح فس��اد پايين تری برخوردار 
خواهند بود. ش��ايان ذكر است كه مقاله چاپ شده در سال 
1389 دارای نتايج مشابه با مقاله سال 1388 است. اما در 
حوزه ادبيات نظری پژوهش، مقاله سال 1389 دارای شرح 

بيشتری نسبت به مقاله سال 1388 است.

شناسنامهتحقيق
رديف: 20

عنوان: مؤلفه هاي تدوين اس��تراتژي ملي مبارزه با فس��اد 
جمهوري اسالمي ايران

نگارنده: س��يدمهدي الواني و س��عيد زرن��دي و ابوذر عرب 
سرخي

سال انتشار: 1389
شاخه: مديريت
روش: توصيفي

محل چاپ: مديريت دولتي 
راهکارها

 مؤلف��ه هايي برای تدوين اس��تراتژی های مل��ي مبارزه با 
فساد جمهوری اسالمي ايران، حوزه اقتصادی: حذف برنامه 
های فس��ادخيز/ خصوصي سازی مناس��ب/ مقررات زدايي/ 
اصالح��ات مالياتي و گمركات/ بخش های بانکي/ سيس��تم 
مديري��ت مالي/ اصالحات تج��اری و كالن/ مديريت هزينه 
ه��ای عموم��ي، ح��وزه اداری: اصول اخالقي/ خط مش��ي 
شايس��ته س��االری/ حقوق و مزايا/ كارآي��ي اداری/ تصميم 
گيری غيرمتمركز/ افش��ای درآمد و داراي��ي/ وضع قوانين 
مناس��ب/ مجازات س��نگين برای رفتارهای فاس��د/ تدارك 
خدمات رقابت��ي/ بخش قضايي و حقوقي/ وجود سيس��تم 
نظ��ارت كارآمد، حوزه اجتماعي: ارتق��ای خدمات عمومي/ 
آم��وزش عموم��ي و ارتباطات/ مش��اركت جامع��ه مدني و 
نظارت عمومي/ دسترسي به اطالعات، حوزه سياسي: رقابت 
سياسي/ احزاب مستقل/ شفافيت در وضعيت مالي احزاب/ 
ارتقای پاس��خگويي/ تعهد آش��کار رهب��ران/ ارتقا و تقويت 
همکاری های منطقه ای و بين المللي/ مش��اركت فعاالنه با 
سازمان های جهاني و بين المللي مبارزه با فساد و مکانيسم 

های سازمان ملل متحد. 
نتيجهگيري

 در اين پژوهش با توجه به ضرورت اتخاذ رويکرد چندبعدی 
در مبارزه با فس��اد اداری، شاخص های استراتژی مبارزه با 
فس��اد در پنج نهاد بي��ن المللي فعال در اي��ن حوزه مورد 
بررسي قرار گرفته و ش��اخص های منتخب در چهار حوزه 
اقتصادی، اجتماعي، سياس��ي و اداری دس��ته بندی ش��ده 
است. برای تأييد و اولويت بندی شاخص ها از نظرهای 26 
نفر از خبرگان استفاده شده است كه شاخص های منتخب 
تأيي��د ش��دند و اولويت هر ي��ك برای اس��تفاده در تدوين 
اس��تراتژی مبارزه با فساد معين ش��ده است، به طوری كه 
شاخص های حوزه اداری باالترين امتياز را كسب كرده اند. 
تحلي��ل امتيازها مي تواند م��ا را به نتايج مختلفي رهنمون 
كند. اول با توجه به گس��ترش روزافزون كاغذبازی، س��لطه 
دولت ب��ر منابع، س��اختارهای اداری پيچيده و ملموس تر 
بودن شاخص های اين حوزه، دوم با توجه به عدم دسترسي 
به مقامات ارشد و انتخاب مصاحبه شوندگان از بين مديران 
مياني، شاخص های بخش اداری از درجه باالتری برخوردار 
ش��ده اس��ت. در مقابل عدم درك شايس��ته شاخص های 
حوزه سياس��ي مي تواند از داليل عمده افت وزني شاخص 
های اين حوزه در تدوين اس��تراتژی های مبارزه با فس��اد 
در س��طح كش��ور قلمداد ش��وند. به هر حال آنچه بايد در 
تدوين اس��تراتژی های مبارزه با فساد در سطح ملي لحاظ 
ش��ود، توجه شايسته به كليه ش��اخص ها و عوامل اثرگذار 

اين حوزه است. 

مع��اون عمرانی و طرح ه��ای زيربناي��ی بنياد 
بركت ستاد اجرايی فرمان امام از ساخت 120 
مدرس��ه توسط اين بنياد در سال 99 خبر داد. 
محم��د مهجوری ضمن اعالم اي��ن خبر افزود: 
بنياد بركت در راس��تای نهضت مدرسه س��ازی 
و به منظور توس��عه فضاهای آموزشی و توزيع 
عادالنه امکان��ات تحصيلی در مناطق محروم و 
كم تر توسعه يافته كشور، ساخت و تکميل 120 
ب��اب مدرس��ه را ب��ا 700 كالس درس در اين 
مناطق برای سال جاری پيش بينی كرده است.

وی خاطرنشان كرد: با ساخت اين 120 مدرسه 
در سال جاری، تعداد مدارس ساخته و تکميل 

ش��ده بنياد بركت در مناطق محروم كش��ور به 1230 مدرس��ه با 6800 
كالس درس می رسد. مهجوری با اشاره به تخصيص 9500 ميليارد ريال 
اعتبار برای ساخت مدارس بركت افزود: بنياد بركت در مجموع به ساخت 
و تکميل 1770 مدرسه در مناطق محروم و كمتر برخوردار كشور متعهد 
اس��ت كه با بهره برداری كامل از اين تعداد مدرسه، 205 هزار دانش آموز 
مشغول به تحصيل در مدارس بركت می شوند. معاون عمرانی و طرح های 
زيربنايی يادآور ش��د: مدرسه س��ازی يکی از بنيادی تري��ن و ماندگارترين 

اقدامات س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( 
در مناطق محروم است كه از طريق بنياد بركت 
و در قالب نهضت مدرسه سازی اين بنياد دنبال 
می شود. وی گفت: بنياد بركت بر اساس تاكيد 
رهبر معظم انقالب بر ارتقای عدالت آموزش��ی 
در مناط��ق مح��روم، پ��س از اح��داث 1000 
مدرسه  اول، ساخت 1000 مدرسه  دوم بركت 

را در دست اقدام دارد.
به گفته مهجوری، مدارس بنياد بركت تاكنون 
بالغ بر 2600 روس��تا در 31 اس��تان كشور را 
تحت پوش��ش قرار داده اند. مع��اون عمرانی و 
طرح های زيربناي��ی بنياد برك��ت تاكيد كرد: 
م��دارس برك��ت در مناطق محروم مورد ني��از وزارت آموزش و پرورش و 
سازمان نوسازی مدارس كشور و با رعايت استانداردها و الزامات آموزشی 
و ضوابط فنی و زيربنايی ساخته و پس از تکميل، تقديم دانش آموزان اين 
مناطق می ش��وند. گفتنی است، س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( از 
طريق بنياد بركت و به منظور محروميت  زدايی، برقراری عدالت آموزش��ی 
و فراهم آوردن فرصت های برابر، نهضت مدرسه سازی را در مناطق محروم 

و كم تر توسعه يافته  كشور راه اندازی كرده است.

خ��ب��ر

پيامبراكرم)ص(: صدقه بجا و نيکوكاری و نيکی به پدر و مادر و صله رحم، بدبختی 
را به خوشبختی تبديل و عمر را زياد و از مرگ بدجلوگيری می كند.

عنوان آگهى:  خرید رگوالتور   

شرکت گاز استان یزد در نظر دارد رگوالتورهاى مورد نیاز خود را مطابق با آخرین استانداردها و به شرح ذیل (به صورت ریالى )از طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى 
خریدارى نماید. 

با توجه به اینکه اجناس مذکور جز فهرست ممنوعیت خرید کاالى خارجى داراى تولید مشابه مى باشند ،کلیه مناقصه گران موظف به رعایت این موضوع مى باشند. 
* حد نصاب تعیین شده براى تعداد مناقصه گران در این مرحله ،مطابق با ماده 10 آیین نامه ارزیابى کیفى  به شماره 84136/ت 33560 ه مورخ 1385/7/16 مى باشد.

* حداقل امتیاز ارزیابى کیفى الزم از فرایند ارزیابى  50  امتیاز خواهد بود.
*نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: یزد - بلوار آزادگان(بلوار فرودگاه)- جنب مدرسه عالى شهید مطهرى- انبارهاى شرکت گاز استان یزد

نحوه دریافت و ارسال مدارك ارزیابى کیفى :  مراجعه به سایت شرکت گاز استان یزد و ارسال اعالم آمادگى کتبى، 
مدارك ثبتى، استانداردهاى تولید ،مدارك الزم طبق آیتمهاى اعالمى جهت ارزیابى کیفى و  گواهینامه مربوط به تضمین کیفیت و خدمات پس از فروش محصوالت (زمان تضمین 
24 ماه پس از زمان ارائه اعالمیه وصول کاالى تحویلى جهت آخرین محموله قرارداد و زمان خدمات پس از فروش 10 سال پس از انقضاى دوره تضمین خواهد بود .) ،حداکثر تا 

پایان وقت ادارى  14 روز کارى پس از انتشار آگهى نوبت دوم به انبارهاى شرکت گاز استان یزد.
*ارزیابى کیفى پیشنهادها: 99/02/30 لغایت 99/03/22 

*اسناد مناقصه،شرح کامل فنى و اطالعات دقیق خرید پس از انجام مراحل ارزیابى کیفى توسط شرکت گاز استان یزد به شرکتهاى مورد تایید ارسال خواهد گردید.
*مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : -1/527/500/000 ریال، ضمانتنامه بانکى یا وجه نقد و... طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتى مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران

*آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه (پاکات الف- ب- ج):  99/04/21
*تاریخ اولین جلسه گشایش پاکات:  99/04/21

مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت گاز استان یزد به آدرس: www.nigc-yazd.ir (بخش مناقصه ها) و سایت www.shana.ir  مراجعه و یا 
با شماره تلفن 03537212188 (شماره داخلى 3) تماس حاصل فرمایند.

شرکت ملى گاز ایران
شرکت گاز استان یزد
(سهامى خاص)

 EASILY  REMOVABLE   WITHOOT  REQUIRRING   SPECIAL  TOOLS  THE   REGULATOR   SHALL   HAVE
   EASY   MOVING   PARTS   WITHOUT   STERSSE&  BE   CONSTRUCTED   OF   QUALITY   MATERIALS   IN  A
  WORK MANLINKE   MANNER   IN  ORDER  TO  ATTAIN   GAS   TIGHTNESSS STABILITY   OF PERFORMANCE

&SUSTAINED  ACCURATE  REGULATION  DOMESTIC   GAS  P.REGULATOR
NO10000
NO500
NO300
NO150

معاون عمرانی بنیاد برکت خبر داد:

ساخت 120 مدرسه برکت در سال 99

»چالش قانون« پژوهش ها و مطالعات انجام شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی )13( می کند:

النه گزینی فساد اداری و اقتصادی، در رانت های قانونگذاری سنتی!؟


