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مهدی پناهی یــک استاد
دانشگاه در گفتوگو با قدس
تصریح کــرد« :تولید بــار اول
تجهیزات راهــبــردی صنعتی
در کشور یــک ض ــرورت است
و برای تولیدات بار اول نیاز به
نهادهای تنظیم گر داری ــم .نهادهایی کــه نیاز
صنایع را بشناسند و از ظرفیتهای شرکتهای
دانشبنیان اطالع داشته باشند .معاونت علمی
و فناوری ریاستجمهوری میتواند این وظیفه را
ایفا کند و در روند بومیسازی تولیدات در کشور
مؤثر باشد».
موضوع تولید بــار اول از ســال  97اجــرایــی شد
امــا تاکنون پشتوانه قانونی و اجــرایــی نداشته
اســت .با پیگیری های معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ،مجلس شــورای اسالمی در
قانون جهش تولید دانشبنیان به این موضوع
پرداخت و رئیسجمهور نیز این قانون را ابالغ
کرد.
در مـ ــاده ۱۰قــانــون جــهــش تــولــیــد دانــشبــنــیــان
آمــده است که به منظور رونــق بــازار محصوالت
دانشبنیان در مواردی که به تشخیص باالترین
مقام دستگاه اجرایی متقاضی خرید ،محصول
دانشبنیان برای بار اول در کشور ساخته میشود
و دارای مشابه داخلی نیست ،با تأیید کارگروهی
زیــر نظر ش ــورای راهــبــری فــنــاوریهــا و تولیدات
دانشبنیان موضوع مــاده( )۲قانون حمایت از
شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی
ن ــوآوری ه ــا و اخــتــراعــات متشکل از نماینده
معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور ،نماینده
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و نماینده دستگاه
اجــرایــی متقاضی ،ال ــزام بــه بــرگــزاری مناقصه
نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده ،با

 25ربیع الثانی1444

64,620,000

 20نوامبر2022

طال ۱۸عیار

سال سی و پنجم

شماره 9957

 14,916,000ربعسکه

پس از ارائه بسته  ۱۰بندی حمایتی از بورس و رهایی گام به
گام صنایع ازجمله خودرو ،تایر ،سیمان و ...از قیمتگذاری
دستوری ،اقدامهای دولت برای بازگشت اعتماد به بازار
سهام ادامه دارد و کاهش ۸۰درصدی مالیات فروش سهام
در جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب
رسید.پس از آغاز حمایتهای جدی دولت از بازار سهام و

براساس تعریف سازمان همکاری اقتصادی و
توسعه،اقتصاددانشبنیاناقتصادیاستکهبرپایه
تولید ،توزیع و کاربرد دانش و اطالعات شکل گرفته
و سرمایهگذاری در دانش و صنایع دانش پایه مورد
توجه خاص قرار میگیرد .شرکتهای دانشبنیان

 58.500.000نیمسکه

 88,500,000سکه

 154,100,000دالر (سنا)

احیای روند معامالت از سه هفته گذشته و بهبود شرایط
بازار ،اقدامهای دولت ادامه دارد.از سوی دیگر ،براساس
رایــزنــیهــای صــورت گرفته و برنامهریزی جــدی سازمان
بورس درخصوص بندهای اثرگذار بودجه سال آینده بر
شرکتهای بــورســی ،دولــت و مجلس مانند هفتههای
گذشته از عدم تصویب هر بند ضدبورسی در بودجه سال

معمو ً
ال با قید فناوریهای برتر ()High-Tech
شناخته میشوند ،اما آنچه مبرهن است ،اقتصاد
دانشبنیان ،اقتصادی نیست که در آن فقط از
فناوریهای سطح باال استفاده شود ،بلکه منظور از
اقتصاد دانشبنیان ،نگاه علمی و فناورانه به تولید در

287,487

 ۱۴۰۲خبر دادهاند تا یکی دیگر از ریسکهای بزرگ بازار
سهام کنار رود .کارشناسان معتقدند کاهش ۸۰درصدی
مالیات فروش سهام بدون شک خبری مثبت و محرک
برای ورود نقدینگی جدید به بازار است و بهزودی ارزش این
اقدام یعنی کاهش هزینه مبادالت در بازار سهام را در روند
معامالت مشاهده خواهیم کرد.

همه عرصهها و در فرایند تمامی کارهای تولیدی
(اعم از فناوری برتر و غیر آن) است که نتیجه
آن افزایش بهرهوری و به تبع آن ارتقای کیفیت
محصوالت ،کاهش هزینههای تولید و افزایش
رقابتپذیری تولیدات در بازارهای جهانی و کاهش

قانونجهشتولیددانشبنیانچگونهمحققمیشود؟

درهم امارات (سنا)

◾

گزيده

باید از وابستگی خود بکاهیم
وی ادامــه مــیدهــد :اگــر سالها پیش بــرای این
مــوضــوع بــرنــامــهریــزیهــای الزم انــجــام میشد،
امـ ــروز تــا ای ــن حــد بــه مــشــکــل نــمــیخــوردیــم و
بــودجــههــای ک ــالن ص ــرف واردات تــجــهــیــزات و
ماشینآالت راهبردی صنعتی نمیشد .به طور
کلی ،چارهاندیشی در این زمینه ضروری است
و باید تا جایی که میتوانیم از وابستگی خود به
کشورهای صادرکننده این تجهیزات بکاهیم.

باید ممنوعیت در واردات ماشینآالت و تجهیزات راهبردی صنعتی که در داخل
تولید میشوند ،اعمال شود .تا وقتی نمونههای داخلی هنوز تولید نشدهاند،
برای رفع نیازهای داخلی بایــد واردات صورت بگیرد ،اما زمانیکه نمونه قابل
قبولی در داخل کشور تولید شد ،نباید اجازه واردات بدهیم.

مؤسسات و شرکتهای دانشبنیان ،واحدهای
فناور مستقر در مراکز رشــد و پــارکهــای علم و
فناوری ،سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی،
جــهــاد دانــشــگــاهــی و واح ــده ــای خ ــالق ،بــدون
انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام
میشود.

◾

ضرورت ارتباط معاونت علمی ریاستجمهوری
با صنایع

◾

ایـ ــجـ ــاد ان ــگ ــی ــزه بـ ــا اجـ ـ ـ ـرای درسـ ـ ــت ق ــان ــون
ترک تشریفات

به باور کارشناسان ،قانون ترک تشریفات اگر در
بستر مناسبی اجرایی شود و به درستی پیش
بــرود ،میتواند انگیزه قــویای بــرای صنعتگران
به منظور مشارکت در تولیدات بار ِ اول به وجود

خبر
خوب

قیمت تمامشده محصوالت خواهد بود .دستیابی به
پیشرفت عادالنه در اقتصاد و حل مشکل فقر فقط از
مسیر تقویت تولید دانشبنیان میگذرد .دانشبنیان
منحصر در حوزه صنعت نیست و به تمامی عرصهها
ازجمله کشاورزی تسری پیدا میکند.

بــیــاورد .در گفت وگو بــا فرشید سیم بر ،استاد
اقتصاد دانشگاه به این موضوع پرداختهایم.
سیمبر بــا اش ــاره بــه ایــن مــوضــوع کــه صنایع ما
شدیدا ًبه واردات ماشینآالت و تجهیزات از سایر
کشورها وابسته اســت ،تصریح کــرد :واقعیت
این است که ما تاکنون در زمینه تولید تجهیزات
صنعتی راهــبــردی در کشور کــار خاصی انجام
ندادهایم و از این نظر بهشدت به واردات وابسته
هستیم .با وجود اینکه چند دهه از انقالب در
ایران میگذرد اما هنوز چارهاندیشی جدی در این
زمینه انجام ندادهایم .با وجود شرایط تحریمی
که کشورمان دارد ،الزم است در راستای تولید
تجهیزات راهــبــردی صنعتی بــا تکیه بــر تــوان
داخلی گام برداریم تا به مشکل نخوریم.

نیاز به نهاد تنظیمگر داریم

78,281

دینارعراق (سنا)

19,706

وی در ادامه گفت :مجلس قوانینی را درخصوص
تولیدات بار اول به تصویب رسانده است به طوری
که معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری با
صنایع بیش از پیش مرتبط شود و حمایتهایی از
تولیدات بار اول به عمل آید .این نوع قوانین خوب
هستند و اگر بهدرستی اجرا شوند میتوانند بستر

مناسبی برای تولید تجهیزات راهبردی صنعتی در
کشور به وجود آورند .اما مهم این است که بستر
مناسبی به لحاظ اجرایی برای این قوانین به وجود
بیاید و آن ها در اجرا با مشکل مواجه نشوند .باید
با تمام موانع توسعه صنعتی کشور با جدیت
برخورد کنیم .بخش بزرگی از اقتصاد ما دولتی
اســت ،بنابراین شرکتها و سازمانهای دولتی
بزرگترین خــریــداران تولیدات بار اول هستند.
باید برنامهریزیها به گونهای باشد که این تولیدات
با حمایتهایی که صورت میگیرد با کیفیت به
دست خریداران برسند.
ایــن کارشناس اقتصادی ادامــه میدهد :البته
ممکن اســت در ابــتــدای امــر تــولــیــدات داخلی
کیفیت ماشینآالت وارداتــی را نداشته باشند،
اما باید با حمایت از تولیدات داخلی به آن ها
کمک کنیم تا به شرایط مطلوب برسند .در این
زمینه باید ممنوعیت در واردات ماشینآالت و
تجهیزات راهبردی صنعتی که در داخل تولید
میشوند ،اعمال شود .تا وقتی نمونههای داخلی
هنوز تولید نشدهاند ،برای رفع نیازهای داخلی
باید واردات صــورت بگیرد ،اما زمانی که نمونه
قابل قبولی در داخــل کشور تولید شــد ،نباید
اجازه واردات بدهیم.

 ۹۰۰هزار خانه
خالی متعلق به
بانکهاست

حمیدرضا غزنوی
دبیرکل مجمع
کارآفرینان ایران
گفت :مطابق آمارها از
ابتدای امسال تاکنون
کمتر از ۴۰درصد
تسهیالت سهم صنعت
از سوی بانکها
پرداخت شده است.
وی افزود :آمارها
حاکی از وجود
یک میلیون و ۷۴۰
هزار واحد خالی در
کشور است که ۹۰۰
هزار واحد آنها
متعلق به بانکهاست.
فروش این منابع
بهویژه برجهایی که
برخی بانکها در
مناطقی همچون
الهیه ،زعفرانیه و ...در
تهران دارند ،مشکالت
تولیدی کشور را رفع
خواهد کرد.

◾

نیاز به نهاد تنظیمگر داریم
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کــرد :تولید
بــار اول تجهیزات راهــبــردی صنعتی در کشور
یک ضــرورت است و برای تولیدات بار اول نیاز به
نهادهای تنظیمگر داریم .نهادهایی که نیاز صنایع
رابشناسندوازظرفیتهایشرکتهایدانشبنیان
اطــالع داشــتــه باشند .معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری میتواند این وظیفه را ایفا کند و
در روند بومیسازی تولیدات در کشور مؤثر باشد.

3

اقتصاد

صفحه 3

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی -شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095008000005

موضوع  :خريد  230دستگاه دوچرخه اشتراكي شهري.

موضوع مناقصه :تأمين هفت دستگاه خودروي سواري سمند با راننده جهت انجام خدمات نظارت و بازرسي سازمان
براي مدت يكسال

مبلغ برآورد  14،950،000،000 :ريال

مبلغ برآورد اوليه :نه ميليارد و نهصد و چهل ميليون و چهارصد و چهل و سه هزار و سيصد و هشتاد و چهار (  ) 9.940.443.384ريال

/40111198ح

/40111274ح

جهت كسب اطالعات و شركت در مناقصه به سامانه تداركات الكترونيك دولت به نشاني  https://setadiran.irو
همچنين روزنامه رسمي  ،به آدرس  www.rrk.irمراجعه نمائيد .
معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداری مشهد – سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيرانی

جهت كسب اطالعات بيشتر ،دريافت اسناد و شركت در مناقصه ،به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به

"آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای"
به شماره مرجع 1401-104

/40111272ح

/40111192ح

شركت برق منطقه ای فارس

شناسه آگهی 1412272 :

شرکت ارتباطات ترافیکی

آگهی تجديد مناقصه عمومی -شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095008000006

موضوع :دعوت به تجديد مناقصه انجام امور نظافتي و خدماتي پاركينگ هاي تحت مديريت شهرداري مشهد به
صورت حجمي با متراژ حدودا  2645412مترمربع به صورت ساليانه (ماهيانه  220451متر مربع).
مبلغ برآورد  26،474،401،583 :ريال
جهت كسب اطالعات بيشتر ،دريافت اسناد و شركت در مناقصه ،به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه نماييد .اين آگهي در روزنامه رسمي به آدرس  www.rrk.irنيز درج مي گردد.

شرکت ارتباطات ترافیکی

آگهی مناقصه عمومی -شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095008000004

موضوع :خريد تجهيزات نظارت تصويري پاركينگ ها .

مبلغ برآورد 34،887،399،990 :ريال

جهت كسب اطالعات بيشتر ،دريافت اسناد و شركت در مناقصه ،به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به

/40111273ح

شركت برق منطقه اي فارس (به عنوان دستگاه مناقصه گذار ) در نظر دارد مناقصه «طراحی ،تامين تجهيزات ،نصب ،تست و راه اندازی
پست  63/20كيلوولت كازرون) 4به روش ( »EPCبه شماره « »200100104600086را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به پيمانكاران
واجد صالحيت واگذار نمايد .كليه مراحل فرايند مناقصه از دريافت اسناد مناقصه ،ارائه پيشنهاد مناقصهگران و گشايش پاكتها از طريق سامانه
تداركات الكترونيكی دولت به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .لذا مناقصه گران در زمينه موضوع مناقصه مي توانند جهت اخذ اسناد به
ترتيب اطالعات زماني ذكر شده در ذيل به سامانه ستاد مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت و پس از تكميل ،همراه با اسناد و مدارك خواسته شده در سامانه
تداركات الكترونيكي دولت بارگذاری نمايند .الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلی در سامانه  ،مراحل ثبت نام در سامانه و دريافت گواهی امضاي
الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند  .به پيشنهادهای واصله خارج از سامانه تداركات الكترونيكی دولت و همچنين به پيشنهادهای فاقد امضا،
مشروط ،مخدوش و پيشنهادهايی كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود  ،ترتيب اثر داده نخواهد شد .ساير اطالعات مورد نياز به شرح ذيل اعالم می گردد.
-1تاريخ اولين انتشار اسناد در سامانه  :از ساعت  11صبح روز يك شنبه مورخ 1401/8/29
-2آخرين مهلت دريافت اسناد از سامانه  :تا ساعت  14روز چهارشنبه مورخ 1401/9/2
-3آخرين مهلت بارگذاري اسناد در سامانه :تا ساعت 8صبح روز شنبه مورخ 1401/9/19
 -4تاريخ گشايش پاكات ارزيابی در سامانه :ساعت  8:30صبح روز شنبه مورخ 1401/9/19خواهد بود .
 -5آخرين مهلت تحويل اصل پاكات پيشنهاد(الف،ب،ج)  :ساعت  12روز دو شنبه مورخ 1401/9/21
-6تاريخ گشايش پاكات پيشنهاد ها :پس از كسب امتياز الزم در ارزيابی كيفی از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت اطالع رسانی می گردد.
-7نوع كميت و كيفيت كاالی مورد نظر :وفق اسناد مناقصه خواهد بود.
 -8نحوه برگزاری مناقصه :عمومی دو مرحله ای همراه با ارزيابی كيفی مناقصه گران (به صورت يكپارچه)
 -9مدت انجام كار 18 :ماه هجري شمسي
-10مبلغ برآورد انجام كار  393.528.811.624 :ريال
 -11نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار :به صورت يك يا تركيبي از تضامين بندهاي الف ،ب ،پ ،ج ،چ ،ح و خ ماده 4آئين نامه تضمين معامالت دولتي به
شماره/123402ت50659هـ مورخ94/9/22و اصالحيه شماره/5211ت57592هـ مورخ1400/1/22مصوب هيئت وزيران به مبلغ سيزده ميليارد و هشتصد و هفتاد
ميليون و پانصد و هفتاد و شش هزار و دويست و سی و دو ( )13.870.576.232ريال مي باشد .به پيشنهادهاي فاقد سپرده ،سپرده هاي مخدوش ،سپرده هاي كمتر
از ميزان مقرر ،چك شخصي و نظاير آن ،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -12مدت اعتبار پيشنهادها :پيشنهادها بايد از هرحيث براي مدت 90روز بعد از تاريخ تعيين شده براي صدور ضمانتنامه معتبر باشند و اين مدت براي 90روز ديگر
قابلتمديدميباشد.
 -13نشاني اين شركت جهت ارسال پاكتهاي»الف»»،ب» و «ج» :شيراز –خيابان زند – نبش خيابان فلسطين  -شركت برق منطقه اي فارس -دبيرخانه مركزي (تذكر
مهم ،ارسال يك نسخه از اصل پاكتهای «الف (اصل ضمانتنامه)» و»ب به صورت  « CDو «ج (برگ پيشنهاد قيمت موجود در اسناد به صورت فيزيكی و جداول
مقادير و قيمتها به صورت  ) CDبه صورت الك و مهر شده الزامي است)
 -14محل برگزاري مناقصه :شيراز ،خيابان زند ،نبش خيابان فلسطين ،شركت برق منطقه اي فارس ،امور تداركات و قراردادها
 -15نام و نشانی مشاور :شركت خدمات مهندسی برق (مشانير) به نشاني تهران ـ ميدان ونك خيابان شهيد خدامی ـ روبروی هتل هما –كوچه شادی پالك1
 -16ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .ضمن ًا چنانچه در مورد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه ابهام يا سئوالي وجود داشته باشد
مي توانند با شماره فكس 071-32359047دبيرخانه مركزي شركت برق منطقه اي فارس (امور تداركات و قراردادها) مكاتبه نمايند.
 -17به پيشنهادهاي فاقد امضا ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود ،مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-18اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :تلفن مركز راهبري و پشتيباني سامانه1456مي باشد.
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