
گزارش

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

معرفی مصوبه 
شناسنامه مصوبه

ردیف: 15
نام مصوبه: تعاریف و ضوابط تأسیس مراکز تحقیقاتي

شماره جلسه تصویب: 148
تاریخ تصویب: 1369/01/21

شماره ابالغ: 364/دش
تاریخ ابالغ: 1369/02/02

شرح: 
با توجه به روح تعاليم مكتب اس��امي در زمينه گس��ترش 
مرزه��اي دانش وآگاهي از مواه��ب و نعمتهاي خدادادي در 
پهن��ه طبيعت و جهان ب��ه منظور ارتقاي س��طح زندگي و 
ني��ل به حيات طيبه و نيز با رعايت به تأكيد قانون اساس��ي 
جمهوري اس��امي، در خصوص تقويت روح بررسي و تتبع و 
ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسامي از 
طريق تاسيس مراكز تحقيق، ضرورت تاسيس توسعه مراكز و 
فعاليت هاي تحقيقاتي به صورت منسجم و بر اساس الگويي 
سنجيده و مورد قبول، محرز مي باشد. فعاليتهاي تحقيقاتي 
در كش��وربه صورت سازمان يافته و تش��كياتي، با تاسيس 
انستيتو پاستور در سال 1299 آغاز گرديد. افزايش فعاليتهاي 
تحقيقاتي و توسعه مراكز جديدي كه بعضاً به صورت مستقل 
و اكثراً وابس��ته به دانش��گاه ها ي��ا وزارتخانه هاي صنعتي و 
پزشكي و... . انجام گرفت، از الگوي مشخص و واحدي تبعيت 
ننموده است. از اين رو،  جهت هماهنگ ساختن توسعه مراكز 
و فعاليت هاي پژوهش��ي، طرح حاضر به منظور بيان تعاريف 
و تعيين ضوابط تاسيس مراكز و واحدهاي تحقيقاتي، اعم از 

دولتي و يا غيردولتي، تنظيم شده است. 
1- محقق: 

محقق در مركز تحقيقاتي به كسي اطاق مي شود كه عضو 
هيات علمي، پژوهش��ي دريك گروه پژوهش��ي يا آموزشي، 
فعاليت پژوهش��ي مي كند و وظايف و نح��وه ارتقاي او تابع 

مق��ررات هيات علمي پژوهش��ي دانش��گاه ها و موسس��ات 
پژوهشي خواهد بود. 

2- گروه پژوهشي
درصورتي كه فعاليت پژوهش��ي در يك دانش��كده ياموسسه 
تحقيقاتي به صورت مس��تمر و با هدف خاص تعريف ش��ده 
باش��د و به تع��داد كافي عضو هيات علمي پژوهش��ي وجود 
داشته باشد، گروه پژوهشي با ضوابط زير تاسيس مي گردد. 
الف: هدف و عنوان گروه پژوهشي منطبق برنيازهاي اساسي 
كشور در يكي از زمينه هاي علمي، كاربردي و يا ميان رشته 

اي باشد. 
ب: داشتن حداقل 5 عضو هيات علمي پژوهشي كه 3 نفر از 

آنان در گروه پژوهشي تمام وقت باشند. 
ج: داشتن امكانات و تجهيزات الزم در دانشكده يا دانشگاه و 

يا موسسه تحقيقاتي. 
د: داشتن دانش��جوي دوره دكتري درزمينه تحقيقاتي ارائه 

شده وياسه دوره متوالي دانشجوي كارشناسي ارشد. 
تبصره 1- درصورت تمايل دانشكده به استقال مالي درگروه 
پژوهش��ي، گروه با نام مركز و زير نظر دانشكده اداره خواهد 
گرديد كه دراين صورت داراي استقال مالي بوده ولي ساير 

ضوابط آن، تابع ضوابط گروه مي باشد. 
تبصره 2- موسس��ات تحقيقاتي غيروابسته به دانشگاه ها  از 

شرط مندرج دربند د معاف خواهند بود. 
3- پژوهشكده: 

درصورتي كه حدود فعاليتهاي پژوهش��ي دانش��گاه از سطح 
يك دانشكده، فراتر باشد و ايجاد موسسه اي در دانشگاه يابه 
صورت مستقل ضرورت يابد، پژوهشكده با شرايط زيرتاسيس 

مي گردد: 
الف- فعاليتهاي تحقيقاتي پژوهشكده در زمينه هاي بنيادي 
كاربردي و يا توس��عه اي و منطبق بر نيازهاي اساسي كشور 
خواهد بود و پژوهشكده در يك رشته مشخص و يا به صورت 
مي��ان رش��ته اي مي توان��د در هر يك از زمين��ه هاي فوق 

تشكيل گردد. 
ب- داش��تن حداقل 3 گروه پژوهش��ي باشرايط مندرج در 

بند 2
ج- داشتن امكانات و تجهيزات مستقل براي امور تحقيقاتي. 
تبصره 1- پژوهش��كده از نظر مالي، مستقل و از نظر اداري، 

مشابه يك دانشكده خواهد بود. 
تبصره 2- عناوين زير، معادل پژوهشكده خواهد بود: 

الف- مركز تحقيقاتي
ب- موسسه تحقيقاتي )پژوهشي(

تبصره 3- هرگاه س��طح فعاليت تحقيقاتي در موسس��ات و 
مراكزي كه عنوان دانش��گاه ندارند، معادل پژوهشكده باشد، 
مي توانند نسبت به تأسيس پژوهشكده )نظير مركز و موسسه 
تحقيقاتي( اقدام نمايند. اين گونه موسسات ميتوانند نسبت 
به ارائه دوره كارشناس��ي ارشد و دكتراي پژوهشي درصورت 
داش��تن ش��رايط و ضوابط آموزش��ي و پژوهش��ي مصوب با 

همكاري و تحت نظارت دانشگاهها اقدام كنند. 
4- پژوهشگاه

در صورتي كه فعاليت هاي پژوهشي، در سطح گسترده، مورد 
نظر باشد، واحد پژوهشي مستقل )پژوهشگاه( با شرايط زير 

ايجاد مي گردد: 
الف- دارابودن س��ه موسسه پژوهشي )پژوهشكده( با شرايط 

مندرج در بند 3
ب- داشتن امكانات و تجهيزات مستقل براي امور تحقيقاتي

تبص��ره- پژوهش��گاهها م��ي توانند نس��بت به ارائ��ه دوره 
كارشناسي ارشد و دكتراي پژوهشي، بر طبق شرايط تبصره 

3 از بند 3 اقدام كننند. 
5- روش ايجاد واحدهاي تحقيقاتي

الف: اس��تخدام كادر به عنوان عضو هيات علمي پژوهشي در 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، نظير استخدام كارد به 
عنوان عضو هيات علمي آموزش��ي ب��وده وتبديل وضعيت از 
هيات علمي آموزش��ي به هيات علمي پژوهشي به پيشنهاد 

دانشگاهها وت صويب هيأتهاي مميزه صورت مي گيرد. 
ب- تأس��يس گ��روه ي��ا مراكز پژوهش��ي، پژوهش��كده و يا 
پژوهشگاه بر حسب مورد به پيشنهاد دانشگاه يا سازمان و يا 
وزارتخانه ذي ربط و در خصوص مراكز تحقيقاتي غيردولتي 
توسط افراد حقيقي وياحقوقي بنابه مورد درمعاونت پژوهشي 
وزارت فرهنگ وآموزش عالي و يا معاونت پژوهش��ي وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بررسي مي شود و جهت 
رس��يدگي نهايي و تصويب اساس��نامه، به شوراي گسترش 

آموزش عالي مربوط، ارجاع خواهد گرديد. 
ج: رؤس��اي مراكز واحدهاي تحقيقات��ي، بايد ازميان اعضاي 
برجسته هيات علمي باشند و صاحيتشان، درجهت اهداف 

موسسه برحسب مورد به تأييد وزارتين مربوط برسد. 
تبص��ره- در خصوص روس��اي واحده��اي تحقيقاتي بخش 

غيردولتي، عضويت در هيات علمي، شرط نيست. 
6- مراكز تحقيقاتي كه براس��اس اين ضوابط، تأس��يس مي 
شوند، مي تواننداز امتيازات و تسهياتي كه آيين نامه آن به 
پيشنهاد مشترك وزارتين فرهنگ وآموزش عالي وبهداشت، 
درم��ان وآموزش پزش��كي به تصويب دولت خواهد رس��يد، 

استفاده كنند. 
 7- مراكز تحقيقاتي كه پس از تش��كيل، شرايط مندرج در 
اين آئين نامه را از دست بدهند، مجوز تأسيس آنها برحسب 
مورد توسط شوراي گسترش آموزش عالي وزارتين ذي ربط، 

لغوخواهد گرديد. 
8- دس��تورالعمل ها ي اجرايي اين طرح، بنابه مورد توسط 
معاونين آموزشي و پژوهشي وزارتين فرهنگ و آموزش عالي 
و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي تنظيم وبه تصويب وزراي 

ذي ربط خواهد رسيد.

نقد و بررسی مصوبه 
مصوبات شورای عالی انقاب فرهنگی از نظر 18 مولفه بشرح 

زير مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:
دامن��ه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نس��خ نوعی، 
تغيي��رات، آيين ن��گارش، تكراری ب��ودن، مراج��ع موازی، 
مصوبات مزاحم، اس��تثناپذيری، آگاهی عمومی، كاستی ها، 
اهداف، ويژگی های ذاتی، ويژگی های عرضی، منابع تقنينی، 

استانداردهای تقنينی و منافع عمومی
- شتابزدگی و بی توجهی دولت در اباغ و اجرای مصوبه

در برخی از موارد سلس��له موارد اش��تباهات توليد ش��ده در 
نحوه نگارش مصوبه به دولت در زمان اباغ و اجرا نيز سرايت 
می كند. اين امر خود س��رآغاز برداش��ت های س��ليقه ای و 
تفسيرهای شخصی پيرامون مصوبات است كه محل اختاف 
نظ��ر بين مجريان مصوبه و مردم اس��ت كه نهايتا نمی تواند 

پاسخ مناسبی برای نارضايتی مردم باشد.
- ش��تابزدگی و بی توجهی دستگاه های نظارتی در برخورد 

با مصوبه
 دس��تگاه های نظارتی كشور همانند س��ازمان بازرسی كل 
كشور كه بر طبق مصوبه اساسی بر حسن اجرای مصوبات را 
بر عهده دارد. دقت نظر س��ازمان بازرسی كل كشور تاكنون 
نتوانس��ته است كه از سطح و حجم اش��تباهات نگارشی در 
وضع مصوبه بكاهد. ظاهرا ش��يوع خطاهای نگارشی در كل 
تقسيم كار ملی در وضع مصوبه، يك مشكل مشترك است.
- انجام اشتباه در مصوبه آگاه سازی مردم از مصوبات كشور!

در قس��مت شرح ماجرا به موردی اشاره شده است كه شايد 
از نظ��ر محتوای مصوبه بس��يار جالب اس��ت. م��اده مصوبه 
حاوی ضرورت آگاه س��ازی مردم از طريق انتش��ار مصوبات 

در روزنامه رس��می خود دارای مشكل آگاه سازی است! ماده 
ای كه دولت را و روزنامه رس��می را موظف به اساع رسانی 
اجتماعی مصوبات كرده است، در محتوای خود نقض غرض 

كرده است.
- بی توجهی سازمان های مردم نهاد مرتبط با مصوبات

بس��يار بجاست كه سازمان های مردم نهاد فرهنگی و حامی 
زبان فارس��ی در اين زمينه تاش كنند و جامعه و مسئوالن 
را از آثار ناگوار اش��تباهات فاحش نگارش��ی آگاه سازند. در 
دراز مدت اين اش��تباهات به رويه جاری تبديل می ش��وند 
كه ش��ده اند. در اين صورت حذف رويه نادرست به سادگی 
انجام نمی شود و با مقاومت فراوان اهالی وضع مصوبه همراه 

خواهد بود.
- برداشت سليقه ای مجريان مصوبه

در مواردی كه مصوبه دارای اش��تباه نگارش��ی است، معموال 
مجريان مصوبه با ژس��ت واضعان مصوبهه به تعبير و تفسير 
مصوبه می پردازند و خود بر مسند وضع مصوبه برای تعيين 
تكليف مصوبه و مردم می نش��ينند. در اين صورت است كه 
مردم با اين تصور كه دس��ت اندركاران بر انجام روش درست 
انجام كار وضع مصوبه آگاهی و توانايی الزم را ندارند اعتماد 
خ��ود را به واضع��ان مصوبه و مجريان مصوبه از دس��ت می 

دهند.
- الگوی تكرار مطالب در مصوبات

معموال تكرار جمات، موضوعات و مصوبات از الگوهای خاص 
پي��روی می كند. مصوبات تكراری بر اس��اس الگوهای روان 
ش��ناختی توجيه پذير می ش��وند و خود را به عنوان الگوی 
موجه مورد شناس��ايی قرار می دهد و می كوش��د نيازهای 
روزمرگی را پاس��خ دهد و مراقب اس��ت كه هر گونه تغيير و 
تحول به اين حوزه وارد نش��ود. وظيفه الگوهای تكرار، ساده 
س��ازی فرآيند تكرار است به نحوی كه مخاطبان با استفاده 
از آن ضمن حل مش��كل روزمره ش��ان دچار زحمت بسيار 

نشوند.
- تكرار مصوبه و مقوله قالب ها و كليشه های ذهنی

اصوال هر امر تكراری دارای قالب و كليش��ه های ذهنی است 
كه ب��ه تكرار مك��ررات مقبوليت می بخش��د و حضورش را 
ت��داوم می دهد و ب��ودن چند و چندين ب��اره اش را توجيه 
می كند. چنانچه تكرار مكررات بصورت قالبی و كليش��ه ای 
در آمد ديگر مورد نكوهش نيس��ت زيرا كليش��ه تكراری در 
ميان پذيرفته شده های مخاطبان جای گرفته است و در راه 

نهادينگی پيش می رود.
- كم توجهی تدوين كنندگان پيش نويس مصوبات

وقوع سكوت واضع مصوبه و عدم جامع نگری از تدوين لوايح 
و طرح ها آغاز می ش��ود. معم��وال تدوين كنندگان اوليه در 
حيات اجتماعی مصوبات نقش بسيار مهمی دارند. بكارگيری 
كارشناس��ان آگاه و با تجربه می توان��د ضريب خطا و نهايتا 
شكست آثار مصوبه در جامعه به حداقل ممكن برساند. پس 
حي��ات و ممات مصوبه در جامعه به كيفيت پيش نويس آن 

بستگی دارد.
- كم توجهی تصويب كنندگان مصوبات

وقوع س��كوت وضع مصوبه و عدم وجود جامع نگری از سوی 
تصويب كنندگان مصوبه قابل پيش��گيری است. اصوال پيش 
نويس مصوبه برای تصويب به مجلس شورای اسامی ارسال 
می شود. اينكه پيش نويس با خطای موجود تصويب شود از 
واضعان مصوبه پذيرفته نيس��ت چرا كه به خطای موجود در 

پيش نويس مصوبه جنبه رسميت می دهد. 
- كم توجهی دستگاه های اجرايی به مصوبات

مصوب��ه پس از تاييد با ش��يوه های خاص به دس��تگاه های 
اجرايی اباغ می ش��ود تا اثربخشی الزم را از خود بروز دهد 
و ب��ه تنظيم روابط در جامعه بپردازد. معموال دس��تگاه های 
اجراي��ی در نق��ش واضع مصوبه به نق��ص مصوبه واقف نمی 

ش��وند مگرآنكه در حين عمليات اجراي��ی مصوبه با مواردی 
مواجه شوند كه از دامنه شمول مصوبه بيرون بمانند.

- كم توجهی دستگاه های نظارتی به مصوبات
دستگاه های نظارتی برای نظارت بر حسن اجرای مصوبه بايد 
به محتوای آن آگاهی و تسلط كافی داشته باشند. در عملكرد 
نظارتی است كه نقص مصوبه خود را در اجرا نشان می دهد و 
دستگاه های نظارتی با افت شاخص های مربوطه به آن واقف 
می شوند آن را برای بررسی بيشتر رديابی و كنترل می كنند 

تا نسبت به آن نقص مطمئن شوند.
- دف��اع عقل از مصوبه به مثاب��ه منطقی بودن مراحل وضع 

مصوبه
عقل يكی ار منابع مصوبه و وضع مصوبه اس��ت. جايگاه عقل 
در وض��ع مصوبه به معنای حضور آن ب��رای منطقی نمودن 
مراحل وضع مصوبه اس��ت. به عبارت ديگ��ر مصوبه و وضع 
مصوبه بر اس��اس منطق ش��كل گرفته و بر اساس منطق به 
حيات اجتماعی خود در جامعه ادامه می دهند. تقس��يم كار 
ملی شامل تدوين، تصويب، تاييد، اباغ، اجرا، نظارت و تفسير 
مصوب��ه بايد توانايی الزم برای منطقی بودن در مراحل وضع 
مصوبه را داش��ته باش��د. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به 
س��بك ايرانی، بروز و تشديد مش��كات زندگی مردم نشانه 
منطق��ی نبودن مراحل وضع مصوبه به عنوان منابع مصوبه و 

وضع مصوبه است.
- دف��اع عقل از مصوبه به مثابه ش��ناخت دقيق پديده های 

اجتماعی در مصوبه
ه��ر گون��ه مصوبه و وضع مصوب��ه برای جامعه، وابس��ته به 
شناخت پديده های اجتماعی است كه اين مهم بدون حضور 
عق��ل و عقانيت امكان تحقق ندارد. عق��ل به عنوان منبع 
مصوبه می تواند شناخت دقيق پديده های اجتماعی را برای 
مصوبه و وضع مصوبه تامين نمايد. تقس��يم كار ملی شامل 
تدوين، تصويب، تاييد، اباغ، اجرا، نظارت و تفس��ير مصوبه 
بايد توانايی الزم برای شناخت دقيق پديده های اجتماعی را 
در وضع مصوبه داشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی 
به سبك ايرانی، بروز و تشديد مشكات زندگی مردم نشانه 
عدم وجود شناخت دقيق پديده های اجتماعی در مصوبه به 

عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- دفاع عقل از مصوبه به مثابه كارآمدی و اثربخشی مصوبه

اصوال مصوبه و وضع مصوبه برای رس��يده به اهداف خود در 
جامعه تاش می كنند. هر مصوبه با تمام توان به دنبال ارائه 
اثربخش��ی خود و اثبات كارآمدی وضع مصوبه است. عقل به 
عنوان منبع مصوب��ه در واقع تامين كننده و تضمين كننده 
كارآمدی و اثربخشی است. تقس��يم كار ملی شامل تدوين، 
تصويب، تاييد، اباغ، اجرا، نظارت و تفسير مصوبه بايد توانايی 
الزم برای كارآمدی و اثربخش��ی را در وضع مصوبه داش��ته 
باش��د. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك ايرانی، بروز 
و تشديد مشكات زندگی مردم نشانه ناكارآمدی و اثربخش 

نبودن مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- دفاع عقل از مصوبه به مثابه پژوهش محور بودن مصوبه

ش��ناخت دقيق جامعه برای مصوب��ه و وضع مصوبه از طريق 
مش��اهد ات عادی و روزمره ممكن نيست و نيازمند تحقيق 
و پژوهش در كس��ب ش��واهد و مس��تندات متقن اجتماعی 
است. نمی توان بر شواهد مبتنی بر حدس و گمان و سليقه 
برای وضع مصوبه استفاده كرد كه سرنوشتی جز ناكارآمدی 
نداشته و ندارد. تقسيم كار ملی شامل تدوين، تصويب، تاييد، 
اباغ، اجرا، نظارت و تفس��ير مصوبه باي��د توانايی الزم برای 
پژوهش محور بودن را در وضع مصوبه داشته باشد. در مصوبه 
و وضع مصوبه سنتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد مشكات 
زندگی مردم نش��انه پژوهش محور نب��ودن مصوبه به عنوان 

منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- دفاع عقل از مصوبه به مثابه شناخت دقيق نيازمندی به مصوبه
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اشاره:
فرهن��گ و امور فرهنگی در پيش��رفت كش��ور از اهميت 
بس��ياری برخوردار اس��ت. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ 
و ام��ور فرهنگی در جمهوری اس��امی ايران با ش��ورای 
عال��ی انقاب فرهنگی اس��ت كه طی چن��د دهه فعاليت 
خود مصوبات فراوانی داش��ته اس��ت. وضع مصوبه در قوه 
مقننه و س��اير مراكز و مراجع مقرره گذار در ايران دارای 
ويژگی های سنتی و به سبك ايرانی است و از آسيب های 
مشتركی در رنج است كه نهايتا كارآمدی آنها را در جامعه 
با مشكل مواجه ساخته است. بررسی ميدانی جامعه مويد 
اين واقعيت اس��ت كه تعداد بس��يار زياد مراكز تحقيقاتی 
از س��وی دس��تگاه های دولتی و غيردولتی تاسيس شده 
اس��ت كه عملكرد آنها طی چند دهه گذشته در راستای 
تامين نيازهای روزآمد كش��ور نيست. اينگونه به نظر می 
رسد كه تاسيس مراكز تحقيقاتی با هدف توسعه فيزيكی 
در دانش��گاه ها و مراكز آموزش عالی كش��ور و بيش��تر به 
منظور جذب اعتبارات پژوهشی و مصوب دولت بوده است 
كه فعاليت آنها تابع نوس��انات اعتبارات تخصيص يافتاه به 
آنهاس��ت.نظر به اهميت فرهنگ و امور فرهنگی در آينده 
كشور، »چالش قانون« نقد و بررسی مصوبات شورای عالی 
انقاب فرهنگی را در دستور كار خود قرار داده است. اين 
نوش��تار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه تعاريف و ضوابط 
تأس��يس مراكز تحقيقاتي می پردازد كه هم اكنون از نظر 

خوانندگان گرامی می گذرد:

»چالش قانون« مجموعه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی )82( میکند

غیرنیازمحوری پژوهشها زیر سایه مصوبه تأسيس مراكز تحقيقاتی!؟

اداره کل راه و شهرسازى شرق استان سمنان به نمایندگى از سازمان ملى زمین و مسکن، در نظر دارد امالك و مستقالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومى با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (Setadiran.ir) به صورت الکترونیکى واگذار و یا به فروش رساند 
تاریخ بازگشایى:99/5/19 ساعت 12/30 مهلت دریافت اسناد مزایده: تا تاریخ 99/5/15                          مهلت ارسال پیشنهاد: تاساعت 4 بعدازظهرتاریخ 99/5/16    تاریخ انتشار: آگهى از 99/4/25   

ضمنا با توجه به اینکه در سامانه تدارکات الکترونیکى حین مزایده امکان تغییر مهلت هاى تعیین شده فوق وجود دارد لذا مالك عمل زمان نهایى تعیین شده در سامانه مى باشد.

رعابت موارد ذیل الزامى است:
1. برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد و کلیه مراحل فرایند مزایده، شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده(ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد.

2. کلیه اطالعات امالك و مستغالت (مشخصات،شرایط و نحوه واگذارى فروش) در سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد.
3. عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى(توکن) با شماره هاى زیر تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه:021-41934
اطالعات تماس دفتر ثبت نام سایر استان هادر سایت سامانه(www.setadiran.ir) با «ثبت نام/پروفایل مزایده گر» موجود  است.

شرایط و مداك الزم جهت شرکت در مزایده:
1. رعایت شرایط مزایده بر اساس اطالعات منتشرشده در سامانه الزامى مى باشد.

2. در مورد ردیف 16 مزایده به استحضار مى رساند با توجه به اینکه واگذارى، طبق ماده 100 قانون تنظیم بخشى از مقررات دولت انجام مى شود لذا الزم است متقاضیان اسناد ومدارك صالحیت خود را به همراه اصل ضمانت نامه بانکى یا اصل فیش واریزى بابت تضمین شرکت در مزایده یک روز قبل از زمان بازگشایى پیشنهادات تحویل دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازى شرق استان 
سمنان نمایند.

3. الزم است فرم هاى شرکت در مزایده توسط متقاضیان تکمیل و امضا گردد.
4. مبلغ تضمین به صورت وجه نقد در قالب فیش واریزى به شماره حساب 4001037106372777 بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران به نام تمرکز وجوه سپرده ارائه گردد.

کداقتصادى:411393167735 شماره ملى دستگاه:14002624214   کدپستى: 3616798584  
متقاضیان محترم در مزایده الزم است پنج درصد قیمت پایه را به صورت وجه نقد در قالب فیش به شماره حساب4001037106372777 بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران به نام تمرکز وجوه سپرده واریز نمایند.(در صورت برنده نشدن حداقل 45 روز بعد مبلغ تضمین به حساب مزایده گر باز مى گردد)

Shahroud.mrud.ir                                                               شناسه آگهى 908949


