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اخبار تولید

جایگاه مشارکت اقتصادی زنان «اقتصاد سرآمد» بررسی می کند

اولویتهای دولت در راستایاقتصاد مقاومتی

گروه شعارســال  -فاطمه عباسی راد -
شــعار اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف آن
سال هاست که سرلوحه اقتصاد کشور قرار
دارد .حال این که چه مقدار از اهداف این شعار تا به
امروز محقق شده است خود جای بحث دارد اما آن
چه مهم اســت این اســت که محوری بودن اهداف
اقتصاد مقاومتی باید همچنــان در رأس برنامه های
دولت ها قرار داشته باشد .از این رو با توجه شرایط
اقتصادی امروز کشــور ،دولت نیز می بایست بحث
سیاســت های اقتصاد مقاومتی مبنی بر تولید ملی و
حمایت از کاالی داخلی را در اولویت کاری خود قرار
دهد و برای دستیابی به اهداف و سیاست های کلی
نظام در تمامی حوزه ها از افراد متخصص ،متعهد ،با
انگیزه اســتفاده نماید .همچنین ورود زنان به عنوان
خیل عظیم جامعه در ستاد اقتصاد مقاومتی نیز رکن
مهم دیگری است که باید در برنامه های دولت جدید
جای بگیرد.
اولویت های دولت جدید باید در راستای اقتصاد
مقاومتی باشد
به گزارش اقتصادسرآمد ،بهبود فضای کسب و کار،
رفع موانع تولید و اشتغال ،اصالح ساختار و قوانین
نظام بانکی را از دیگر اولویت های کاری دولت ها
است .بنابراین برنامه های تیم اقتصادی دولت باید به
نحوی چیده شــود تا نظام بانکی بیشتر از گذشته در
خدمت تولید و اشتغال مملکت باشد.
نماینده ادوار مردم اصفهان درمجلس شورای اسالمی
حمایت از تولید ملــی را از مهمتریــن برنامه های
اساسی وزیر اقتصاد دولت برمی شمرد و به خبرنگار
اقتصاد سرآمد ،یادآورمی شود :حمایت در این حوزه
مشتمل بر دو گروه است .نخســت «تقویت شرایط
رقابت پذیری مانند حمایت مالیاتی ،بیمه ای ،بانکی و
 »...و دیگری «رفع موانع تولید مانند مقررات زدایی،
بهبود فضای کسب و کار و »...است.
فوالدگر در ادامه با تاکید بر اینکــه حرکت اجرایی
دولت در مجموع باید برنامه محور باشد ،به خبرنگار

ما می افزاید :توجه به این اصــل مهم رمز موفقیت
درهمه عرصه ها به خصوص حوزه اقتصادی است.
مشارکت اقتصادی زنان ،محور مهم برنامه دولت
بهبود فضای کسب و کار برای زنان یکی از مهمترین
اولویت های هر دولتی اســت .تــا جاییکه یکی از
نظریهپردازان توســعه اعالم کرده اســت که فرایند
رسیدن به توســعه با به کارگیری ظرفیتهای زنان
آغاز خواهد شد و اگر این وضعیت را نداشته باشیم
موتور محرکه توســعه روشن نمیشــود .از این رو
دولت نیز بایــد این مهــم را در اولویت کاری خود
قرار دهد .در برنامهای که رئیس جمهور برای دولت

ارائه کرده اســت؛ یکی از محورهای مهم مربوط به
مشــارکت اقتصادی زنان اســت که مجموعهای از
اقدامات مفید برای توسعه مشارکت اقتصادی زنان
را شامل میشود.
در آغاز دولت اشــتغال پایدار که بخشهایی از آن
هم زنان و دختران را در بر خواهد گرفت در دستور
کار است و امیدواریم بتوانیم به مطالبات و انتظارات
آنان پاســخ دهیم .در این زمینه نیز با فراکسیون زنان
مجلس کارگروهی مشترک تشکیل شده است که در
آن جا خواســتههای زنان مشخص گردیده است .از
این رو باید به ســمت عملیاتی کردن آن خواستهها

برویم.باید به توانمندی اقتصادی زنان کمک کنیم،
ما در چارچوب عدالت جنسیتی به تعادل و توازن در
کار زندگی زنان هم پرداختیم و از این مسئله غفلت
نکردیم.موانع اجرایــی و اعتباری افزایش مرخصی
زایمان زنان و کاهش ســاعت کاری زنان شاغل را
بررسی کردیم و پیشنهادهای جایگزینی ارائه دادیم
منتظر پاسخ دستگاههای مربوطه در این زمینه هستیم.
اقتصاد و فرهنگ دو زنجیر به هم پیوسته
اقتصاد مقاومتی
فرهنگ و اقتصاد پیونــد تنگاتنگی با یکدیگر دارند
به گونه ای که بسیاری از رفتارهای اقتصادی ریشه

تولید

مدیرعامل شــرکت مدیریت صادرات سالمت
محور با بیان ایران در تولید تجهیزات پزشــکی
و دارو در منطقه یکی از سرآمدها هستیم گفت:
یکی از مشــکالت تولیدکنندگان و ســرمایه گذاران صنعت
تجهیزات پزشــکی تعلل بانک ها در صدور ضمانتنامه بانکی
اســت که انتظار می رود برای تحقق اهــداف عالیه در داخل
و خارج از کشور سیســتم و نظام بانکی همکاری بیشتری با
فعاالن این حوزه داشته باشند.به گزارش اقتصادسرآمد ،حسین
چمنی ،در حاشیه بیست و سومین نمایشگاه بینالمللی ایران
هلث (تجهیزات پزشــکی ،دارویی و آزمایشگاهی) در جمع
خبرنگاران گفت :ایران در حوزه ســامت به ویژه تجهیزات
پزشکی و دارو ،جزو کشورهای برجسته دنیاست و بدون تردید
در منطقه براساس سند چشماندازی که در گذشته نوشته بودیم،
یکی از سرآمدها هستیم.وی افزود :امسال نمایشگاه ،تمرکزش
بیشتر روی شــرکتهای دانشبنیان بود و چقدر خوب است
که مردم با این ظرفیت و دستاوردها آشنا شوند .در عنوان سال
 ،۱۴۰۱کلمه دانشبنیان لحاظ شده و شایسته است حمایت در
این بخش واقعی و نه شعاری باشــد ،مخصوص ًا که به واسطه
تحریمها ،شرایط مملکت خاص است و ضرورت دارد ،نقشه
راه متفاوتی را در پیش گرفت.چمنی در ادامه گفت :زمانی که به
شرکتهای دانشبنیان بها میدهیم ،این دو مشکل رفع و حتی
تهدید به فرصت تبدیل میشود .در وهله اول ،مسیر خودکفایی
طی میشود و سپس ،تولیدکنندگان سوءاستفادهگر هم مجبور
میشوند ،قیمت محصولشان را کاهش جدی دهند.
وی یادآور شد :در ایران ،بین  ۴۰تا  ۵۰هزار بیمار هستند که نیاز
به دیالیز دارند .بنده مدتها پیش ،در یک کشور تحریمی بودم
و متوجه شدم که از ســه هزار دستگاه دیالیز ،هزار دستگاه آن،

فاقد استفاده است .پس باید کاری کنیم که هیچوقت با چنین
بحرانی روبرو نشــویم.این فعال حوزه سالمت اظهار داشت:
خوشــبختانه با تالشهایی که در ایران توســط شرکتهای
دانشبنیان صورت گرفت ،ما مســیر خودکفایی را با قدرت
جلو رفتیم و حال ،هم توانایی تامین نیاز داخل را داریم و هم
میتوانیم در بخش صادرات فعال باشیم .این رویکرد ،قیمتها
را شکست و اکنون خیلی از کشورهایی که به واسطه تحریم با
ما همکاری نمیکردند با تعمیق دانش در ایران ،دنبال ما آمدند و
این یعنی دور زدن تحریمها.چمنی افزود :امروز میکروسکوپ
اتمی تولید کردهایم که فقط ســوییس قابلیت عرضه آن را در
جهان دارد .همین پیشرفت در تولید دســتگاههای دیالیز که
یک تکنولوژی هایتک است ،رخ داد و به نوعی در صادرات
این دستگاهها ،رتبه پنجم یا ششم دنیا را یدک میکشیم که این
کار ،با روشهای خالقانه همکاران ،محقق شــد.وی در پایان
خاطرنشان کرد :ما در این حوزه ،در حال تکمیل زنجیره خود
هستیم .خوشبختانه محصول ایرانی ،به کشورهای اندونزی،
عراق ،افغانستان و ونزوئال صادر شده است و در همین راستا،
دنبال راهاندازی خط مونتاژ در دیگر کشورها هستیم .در کنار
این محصول ،روی  ۲۲محصول دیگر پزشکی هم کار کردیم
که دستاوردهای خوبی تاکنون نصیب ما شده است.همچنین
مهدی سبکدست ،مدیرعامل شرکت خدمات درمانی رایحه
سپهر سالم در این نمایشــگاه ایران هلث ،گفت :ما بزرگترین
ارائهدهنده خدمات دیالیز در کشــور به صــورت زنجیرهای
هستیم.وی افزود :ما مراکزی را در برخی نقاط ایران راهاندازی
کردیم .برخی از این مراکز را با نظر وزارت بهداشت و درمان و
در مناطقی که از نظر تخت دیالیز مشکل داشتند ،راه انداختیم.
برخی دیگر را با نظر دانشــگاههای علوم پزشــکی یا صنف

بیماران کلیوی یا تحقیقات میدانی ،جانمایی کردیم و همه این
مراکز ،مستقل هستند.سبکدست تصریح کرد :در حال حاضر،
مجموعه ما ۱۵۰ ،تخت دیالیز فعال در کشــور و  ۱۷۰دستگاه
دیالیز دارد و قسمت خوشحالکننده موضوع این است که همه
این ظرفیت ،بومی است ،یعنی ایرانیها تولید و عرضه کردهاند
که جا دارد این حمایتها با قدرت و قوت ادامه داشــته باشد.
بنا داریم تا پایان سال  ۱۴۰۱به  ۲۵۰تخت دیالیز برسیم که اگر
محقق شود ،افتخاری بزرگ رقم خورده است.این فعال حوزه
سالمت یادآور شد :ما نگاهی هم به ارائه خدمات در خارج از
کشور داریم .چندی پیش ،مرکز دیالیز فعالی در هرات افغانستان
راه انداختیم و در حال تجهیز مرکزی در نجف عراق هستیم و
حتی پیشنهادهایی از اندونزی و روسیه هم به دستمان رسیده
است .در خدمات پس از فروش هم فعال هستیم و امروز هیچ
دستگاهی متوقف و خارج از رده نداریم.

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان
رديف

نوع فراخوان

شماره

مو ضو ع

مهلت ارسال
مدارک

مديريت
مرتبط

1

فراخوان عمومی

48553474

واگذاری فعالیت بازسازی تیوب های آلیاژی پایه نیکل (رادیانت و رفرمر)

1401/03/17

قرادادهای خرید

2

فراخوان عمومی

48553100

واگذاری فعالیت تعمیر و بازسازی انواع گاردان

1401/03/17

قرادادهای
توسعه

3

مناقصه عمومی

48549181

انجام عملیات طراحی و مهندسی ،خرید ،نصب ،تست و راه اندازی ،تضمین عملکرد و آموزش سیستمهای کنترل
سرعت ترانسفرکارهای حمل پاتیل فوالدسازی

1401/03/28

قرادادهای خرید

4

مناقصه عمومی

48544772

انجام عملیات طراحی و مهندسی ،خرید ،نصب ،تست و راه اندازی ،تضمین عملکرد و آموزش توسعه پستهای
 MIS 2و  NIS2شامل ترانس  ،TAKسلول  63کیلوولت  MT4و خط هوایی فی با بین

1401/03/28

قرادادهای خرید

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص فراخوانهای عمومی ،ارزیابی کیفی ،مناقصات و مزایدات به وبسایت شرکت به نشانی ،www.msc.ir
منوی خرید و تامین کنندگان ،مناقصات مراجعه و طبق راهنماي موجود ،نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین كنندگان ()SRM
ا قدام نمائید .اطالعات سایر فراخوانها از طریق سایت شرکت ،قسمت اطالعیهها قابل دسترس میباشد.
1401-10

روابطعموميشرکتفوالدمبارکهاصفهان

ضرورت توجه ویژه به زنجیره کامل
معدنکاری در کشور

فرهنگی دارند و حتی بالعکس .از این رو دولت باید
در جهــت آگاهی و گفتمان ســازی صحیح اقتصاد
مقاومتی از هر ابزاری کمک گیرد تا بتواند بر فرهنگ
مردم و به دنبال آن بر رفتار اقتصادی مردم تاثیر گذارد.
اگر دولت و نهادهای علمــی ،فرهنگی و اقتصادی
همانطور که مقام معظم رهبری در بند 20سیاستهای
کلی تاکید کردند وظیفه خــود را در جهت آموزش
صحیح و گفتمان ســازی اقتصاد مقاومتی به درستی
انجام دهند از این پس وظیفه مردم است که در اجرای
آن نقش ایفا کنند.ما امروز نیاز به رسانه ای داریم که
در رفتار اقتصادی مردم دخیل باشد و موجب اصالح
الگوهای غلط گــردد و مردم را به ســمت اقتصاد
مقاومتی ســوق دهد.دولت باید در جهت آگاهی و
گفتمان سازی صحیح اقتصاد مقاومتی از هر ابزاری
کمک گیرد تا بتواند بر فرهنگ مردم و به دنبال آن بر
رفتار اقتصادی مردم تاثیر گذارد.مردم باید به فرهنگ
اقتصادی اسالمی-ایرانی دســت یابند و به آن عمل
کنند .همه ما امروز از وضع اقتصاد کشــور آگاهیم
و می دانیم خرید کاالی ایرانی سبب تحکیم اقتصاد
کشور و افزایش تولیدات با کیفیت می شود اما باید
این اعتقاد را به مرحله عمل برســانیم.از سوی دیگر
مردم باید به جای انباشت پول در بانکها و دریافت
ســود ،پول خود را وارد چرخه ســرمایه گذاری و
تولید کنند و حتی با کسب وکارهای کوچک موجب
افزایش تولید شوند و اشــتغال زایی کنند .همچنین
وظیفه فعاالن اقتصادی و تولیدکننــدگان نیز تولید
محصول با کیفیت و حرکت بســوی کسب دانش و
فناوری برای تولیدات بهتر و بــا صرفه تر به جهت
جلب رضایت وحمایت مشتری می باشد.در پایان...
بهبود فضای کسب و کار ،رفع موانع تولید و اشتغال،
توجه به جایــگاه زنان در جامعه و ســهیم کردن آن
ها در مشارکت های سیاســی ،اقتصادی و اجتماعی
و همچنین آگاهی و گفتمان ســازی صحیح اقتصاد
مقاومتی از اولویت های دولت جدید در راســتای
اقتصاد مقاومتی است که باید به آن توجه گردد.

رئیس خانه معدن ایران اظهار داشــت :امروز ضرورت
توجه به زنجیره کامل معدنــکاری و توجه ویژه به این
موضوع وجود دارد ،صنعت معادن شن و ماسه به عنوان
پیشران صنعت ساختمان شــناخته می شود و می تواند
بیش از  ۱۰۰نوع شــغل مرتبط را راه اندازی نماید ،این
صنعت میتواند برای چرخه اقتصادی کشــور بســیار
مهم باشــد.به گزارش اقتصاد ســرآمد ،نشست خبری
دومین همایش و نمایشــگاه صنعت و معدنکاری ایران
روز شنبه  ۷خرداد با حضور آقایان :مهندس محمدرضا
بهرامن رئیــس خانه معدن ایران ،مهنــدس محمد نبی
یوسفیان رییس کمیته مصالح ســاختمانی خانه معدن،
مهندس سعید منصوری رئیس انجمن شن و ماسه برگزار
شد.مهندس بهرامن در این نشســت با بیان اینکه یکی
از رســالت های خانه معدن معرفی صنعت معدنکاری
اســت تا مطرح کنیم که این صنعــت ،صنعت خاصی
می باشد گفت :در کشــور  ۶۰۰۰معدن فعال که ۲۲۰۰
مورد آن معادن شن و ماسه هســتند.رئیس خانه معدن
ایران افزود :معادن شــن و ماســه و تولید آن از اهمیت
زیادی در کشورها برخوردار اســت یعنی نشان دهنده
این است که چه میزان بتن ریزی در کشور صورت می
پذیرد .متاسفانه تا امروز این موضوع جدی گرفته نشده
ولی برای آینده باید سیاستگذاریهای مناسبی داشته
باشــیم.بهرامن افزود :بخش صنعت نقش اساســی در
معدنکاری دارد و ما اعتقاد داریم چنانچه صنعت توسعه
پیدا کند معدنکاری را به پیــش خواهد برد اگر صنعت
توسعه داشته باشد می توان این زنجیر را کامل کنیم.وی
در خصوص ماشین آالت مورد نیاز افزود :ما نیاز های
خود را به تولیدکنندگان منتقل کردیم و همین موضوع
باعث شــد تولیدکنندگان نیازهای ما را با تالش فراوان
برطرف کنند ،حتی ماشــین آالت تولیدی را به دیگران
هم ارائه دادند.

آگهیتجديدمناقصهعمومی
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

بانک ها در فرآیند صدرو ضمانتامه های بانکی همکاری کنند

درتولیدتجهیزاتپزشکی،درمنطقهسرآمدهستیم

در آستانه برگزاری دومین همایش و نمایشگاه صنعت
معدنکاری عنوان شد؛

ش كرتمليپخشفرآوردهاهينفتيمنطقهلرستان

*مناقصهگزار :شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه لرستان
*موضوع مناقصه :رنگ آميزي مخازن  13-14-15-16-17-18انبار نفت ازنا – منطقه لرستان
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) مناقصه فوق را از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت
مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه تاریخ  1401/03/08می باشد.
* شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه :
 .1دارا بودن و ارائه گواهي تائيد صالحيت و دارا بودن حداقل رتبه  5نفت وگاز ومكانيك و تاسيسات.
 .2سوابق و قراردادهاي اجرايي كار در زمينه رنگ و سندبالست.
 .3تصوير كليه صفحات اساسنامه شركت ،تصوير آگهي تاسيس و آخرين تغييرات در روزنامه رسم و تصوير كد اقتصادي و شناسه ملي شركت ( برابر با اصل ).
 .4ارائه گواهينامه تائيد صالحيت ايمني پيمانكاران از اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي براي سال .1400-1401
.5احراز امتياز قابل قبول بر اساس معيارهاي ارزيابي توانمندي هاي بهداشت ،ايمني و محيط زيست ( )HSEاحراز حداقل امتياز  65از .100
 .6ارائه اصل گواهی محضری شخص یا اشخاص طبق آخرين تغييرات اسناد تعهدآور.
*اطالعات تماس :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه با آقای نادر بهاروند به شماره تماس  09163679618هماهنگ نمایند.
*اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سامانه  setadiran.irبخش ثبت نام  /پروفایل تامین کننده  /مناقصه گر موجود است.

محل اجرای مناقصه

انبار نفت شهید اسدالهي ازنا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان

مبلغ برآورد

(22،761،166،025بيست و دو ميليارد وهفتصد وشصت يك ميليون و يكصد وشصت
وشش هزارو بيست و پنج ) ريال

نوع تضمین و مبلغ شرکت
در مناقصه

ارائه ضمانتنامه هاي بانكي معتبر ( مطابق ايين نامه تضمين معامالت دولتي مصوب  )94/9/22يا ارائه رسيدوجه مبني
بر واريز مبلغ ( 1،138،058،301يك ميليارد و يكصد و سي و هشت ميليون و پنجاه و هشت هزار و سيصد و يك ) ريال
به حساب جام بانك ملت به شماره 88/92000351با كد شناسه 35161بهنام شركت ملي پخش فراوردههاي نفتي
منطقه لرستان

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه دوشنبه  1401/03/16 :تا ساعت 19
از سایت
ساعت و تاریخ توضیح اسناد (
جلسه توجيهي) و محل بازديد
و جلسه

يكشنبه  1401/03/22 :ساعت  10صبح استان لرستان شهرستان ازنا خيابان امام خميني ( ره ) انبار نفت شرکت ملی
پخش فرآورده های ناحيه ازنا

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

يكشنبه  1401 /03/29 :تا ساعت 19

زمان بازگشایی پاکت ها

بازگشايي اسناد كيفي  :ساعت  9صبح دوشنبه 1401 /03/30
بازگشايي اسناد مالي  :ساعت  9صبح سه شنبه 1401 /04/07

انتشار :يكشنبه 1401/03/08
* آدرس سايتhttp://setadiran.ir :
میم الف  1- :شناسه آگهی1320476 :

http://iets.mporg.ir

http://monaghese.niopdc.ir

روابطعموميشركتمليپخشفرآوردههاينفتيمنطقهلرستانشبكهاطالعرساني
نفت و انرژي (شانا)www.shana.ir

