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 1مقدمه -1
کارگیری تجربه  سو، به از مقطع ننج نهاني دوم به این

های خرید دولتي  توسعه صنایع نظامي بر اساس سفارش

سعه صنعتي، تأمین فناوری و عنوان سیاست تو به

عنوان سیاست نوآوری،  تر به و در مقیاس وسیع توسعه و تحقیق

ها، اینترنت و  هادی حتي در صنایع غیرنظامي همچون نیمه

                                                 
 Narimani@tsi.ir دار مکاتبات: نویسنده عهده

DOI: 10.22034/jstp.2019.11.3.1018 

 تونه قرار گرفت مرور بیشتر مورد هواپیما و... مطرح شد و به

[1] . 

توان به توسعه سویچینج دیجیتال در بسیاری  برای نمونه مي

از کشورهای اروپایي )مانند اتریش، فنالند، فرانسه و ...( از 

اشاره کرد که  1980تا  1950های  مسیر خرید دولتي طي دهه

شده و  های فنّاورانه نوین حل ارائه راههم منجر به  ، انرای آن

ی را به ی نوآورانه متعددهم اثرات نانبي فراوان و سرریزها
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 .[3] 1است  دنبال داشته

از این مفهوم در سالیان اخیر با عباراتي همچون تأمین دولتي 

، [5] 3ینوآور يحام يتدارکات دولت، [4] 2محور نوآوری

 5، یا تأمین فناوری دولتي[6] 4تأمین دولتي دوستدار نوآوری

کلیه این  .[7] است شده و یا سایر عناوین مشابه یاد [3]

ای تفاوت در رویکردها و منطق  ونود پاره با–عناوین مشابه 

توان از فعالیت  که چگونه مي دهندمي نشان -ها کارگیری آن به

عنوان ابزاری  های دولت و بخش عمومي به خرید نیازمندی

ود عملکرد واحدهای های فنّاورانه، بهب برای ارتقای توانمندی

هم کیفیت و  تا و توسعه نوآوری بهره گرفت توسعه و تحقیق

رود و هم نوآوری در بوری خدمات بخش عمومي باالتر  بهره

های چندملیتي از  گیری شرکت شده و تصمیم  ها تقویت بنگاه

 .[8] شود تقا ای محلي بیشتر متأثر 

ارکات شدن میان دوگونه تد  من تمایز قائل ،این رویکرد

مبتني بر  7یا داخلي 6آمیز تبعیض)تدارکات دولتي  دولتي

تدارکات دولتي هدفمند مبتني بر سیاست  باگرایي  حمایت

در  تبعیضيهر  دارد که لزوماصنعتي و توسعه فناوری( تاکید 

خرید دولتي به مصلحت نیست و تجربه کشورهای موفق 

دهد  شرق آسیا و تجربیات تاریخي کشورهای پیشرو نشان مي

عنوان ابزار سیاست  هدولتي حامي نوآوری بباید میان تدارکات 

 صنعتي و تحریک تقا ا از یک سو و تدارکات دولتي صرفاً

 .[9] ل شدتفاوت قائ گرایانه و حمایتي از سوی دیگر ملي

بنیان  ها و مؤسسات دانش با انرای قانون حمایت از شرکت

های  واند توانمندی های ای از شرکت ، مجموعه1389مصوب 

زمینه مناسبي برای  و شناسایي شدند ،بخش خصوصي فنّاورانه

                                                 
و یا « تدارکات دولتي نیتأمتوسعه نوآوری در فرآیند »باید میان مفاهیمي همچون   1

تدارکات عمومي »با  سو کاز ی« نوآوری در عر ه خدمات عمومي از مسیر تدارکات»

در این  .[2]ای قائل شد  تمایز عمده« ابزار سیاستي برای تحریک تقا ای نوآوری عنوان به

و   "Public procurement for innovation"مقاله، با اذعان به تفاوت مفهومي میان

"Innovation oriented public procurement"  به لحاظ نظری، نهت ایجاد وحدت

تدارکات دولتي حامي »به صورت  PPIرویه میان نامعه علمي کشور، معادل فارسي 

 است. قرارگرفتهدر این مقاله  مورداستفادهعبارت مصوب فرهنگستان  عنوان به« نوآوری

 
2 Innovation Oriented Public Procurement 
3 Public Procurement for Innovation 
4 Innovation Friendly Public Procurement 

5
اصطالحي است که ادکوئیست در اواخر  Public technology procurementعبارت   

میالدی ابداع کرد و توسط خود او و دیگران برای بسط مفهوم از فنّاوری به نوآوری  90دهه 

 شود. مي کاررفته بهتغییر یافت و اکنون کمتر در رانع علمي 
6 Discriminatory Public Procurement 
7 Home biased Public Procurement Policy 

عنوان  آفریني مؤثر دولت به های حمایتي و نقش انرای سیاست

. از [10] شد  ها فراهم یکي از مسیرهای مهم رشد این شرکت

هایي برای تقویت نقش دولت در توسعه  سوی دیگر، تالش

دهي به  نهت طریقهای فنّاور خصوصاً از  بازار شرکت

این سیاست  .گرفت  ای دولت و بخش عمومي انجامخریده

تر و در قالب قانون حداکثر استفاده از توان  امصورت ع به

 يهای پیش در کشور دنبال شده و تاکنون نتایج داخلي از سال

و  1383ناکه پ  از سال  لیکن ازآن [11]  داشته نیز به همراه

تصویب قانون برگزاری مناقصات، تمام انزای دولت و بخش 

عمومي مکلف به رعایت این قانون در خریدهای خود 

های این قانون از منظر  ها و ظرفیت اند، مطالعه چالش شده

خرید فناوری و نوآوری در دولت و بخش عمومي حائز 

ها و  ظرفیت، بررسي مقالهاهمیت است. لذا مو وع این 

ها و مؤسسات  های اولویت قرار دادن خرید از شرکت چالش

. به استبنیان ایراني از منظر قانون برگزاری مناقصات  دانش

همچون اتحادیه رسد همانگونه که در سایر کشورها  نظر مي

ای برای سازگارکردن نظام قوانین و  اروپا تالش گسترده

عه فناوری و نوآوری مقررات تدارکات عمومي با الزامات توس

. است الزم، تونه به این مو وعات در ایران نیز 8انجام شده

ناکه در نظام قوانین و مقررات کشور و خصوصاً قوانین ازآن

ای  و مقررات مرتبط با برگزاری مناقصات، تمهیدات پراکنده

نظر در بنیان های دانش دهي به خرید از شرکت برای اولویت

توان  که چگونه مياست   حا ر این همقالشده، سؤال  گرفته

ی در ایران را خصوصاً با نوآور يحام يتدارکات دولتسیاست 

نظام قوانین و مقررات مرتبط با خریدهای دولتي و  تونه به 

 بخش عمومي و قانون برگزاری مناقصات، ارتقا داد؟ 

 

 .نظري پيشينهمروري بر  -2

کلي در خصوص نقش خریدهای دولتي در ارتقای  طور به

صورت عمومي در مسیر توسعه  و به ،فناوری و نوآوری

                                                 
کارهای  و منظور ایجاد ترنیح برای کسب پذیری به ویژگي مهم این قوانین، ایجاد انعطاف 8

های مدنظر از قبیل ایجاد و توسعه نوآوری و حفظ  کوچک و متوسط و راهبری سیاست

کردن فرآیند تدارکات عمومي و ایجاد  دیجیتالي  تر، های ساده زیست است. ایجاد رویه محیط

محدودیت در الزام بررسي گردش مالي، از نمله اقداماتي است که برای افزایش انعطاف 

 کار برده شده است. تو یحات بیشتر در آدرس ذیل مونود است: پذیری به

-procurement/rules-market/public-https://ec.europa.eu/growth/single

implementation_nn 

 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation_nn
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation_nn
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های رقیب و رویکردهای متفاوت  اقتصادی همواره نظریه

. از منظر رویکرد غالب [12] است ونود داشته شناختي روش

اقتصادی، به پشتوانه اقتصاد نئوکالسیک، اهداف اصلي در 

سازی حداکثرتبعیض و  شفافیت، عدم شامل ،های دولتي خرید

عنوان عامل اصلي توسعه نوآوری و رشد  رقابت آزاد )به

اقتصادی( هستند و از اعمال هر سیاست ننبي به دلیل ایجاد 

ندا  .[13] اخالل در رقابت و تجارت آزاد باید انتناب شود

بازار و  سازوکارک در محوریت از عقالنیت کلي نئوکالسی

ي به توانمندی انتخاب و انرا در نانیاطمنادولت، دخالت  عدم

اتخاذ اهداف ثانویه  عدم دولت نیز مؤید نسخه نئوکالسیکي در

همچون توسعه فناوری و نوآوری در خریدهای دولتي است. 

بر این اساس، حتي با پذیرش دالیل نظری مبتني بر لزوم 

دخالت دولت و اتخاذ اهداف ثانویه در کنار اهداف اولیه 

به دلیل  [14]تبعیض(  عدم رید دولتي )همچون شفافیت وخ

ها، فقدان  ناتواني ذاتي دولت در انرای این سیاست

دولت در   عفهای تشخیص در ساختار دولت،  ظرفیت

ها و نیز  های حاصل از اتخاذ این سیاست مدیریت رانت

 .[15] شود ها توصیه مي انتناب از آن ،نویانه مسائل منفعت

آمیز  تبعیض، تفاوتي میان خرید رویکرد نئوکالسیکلذا در 

گرایانه و سیاسي و  گرایي و اهداف ملي دولتي مبتني بر حمایت

هدف سیاست صنعتي و نوآوری ونود ندارد.  خرید دولتي با

بهینه هر دو راه ذکرشده باعث تخصیص غیردر این رویکرد، 

منابع، محدودیت دسترسي به بازار نهاني و افزایش 

نامه  توافق ولذا  [16] شود های دولت قلمداد مي ههزین

GPA) تدارکات دولتي
ذیل سازمان تجارت نهاني در دور  (1

اروگوئه برای ایجاد شفافیت، نفي ترنیح داخلي و تبعیض 

 .[17] است  شده  قیمتي در خریدهای دولتي تصویب

توسعه  لاما ناسازگاری این رویکرد با شرایط کشورهای درحا

گرایي از صنایع نوزاد در سابقه  سو، و تجربه حمایت یکاز 

 هتاریخي کشورهای پیشرو صنعتي از سوی دیگر باعث شد

ها در خصوص حمایت از صنایع نوزاد و  برخي تعدیل

های توسعه  های کوچک و متوسط داخلي، سیاست شرکت

عنوان  مرور به زیست به های حافظ محیط ای و فعالیت منطقه

بي در خریدهای دولت و بخش عمومي از های نان سیاست

 سوی برخي اقتصاددانان نئوکالسیکي موردپذیرش قرار گیرد

                                                 
1 Governmental Procurement Agreement 

. نقض فروض رقابت کامل در نظریات اقتصاددانان [19و  18]

همچون  تکامليصاً اقتصاددانان هترودوک  خصو

ادله اکتساب دسترسي آزاد به اطالعات، فقدان هزینه مب عدم

ها و  نگاههمگني و تجان  ب فناوری و همچنین عدم

پذیری  کردن همه مفاهیم رقابت محصوالت باعث شد خالصه

. در سنت [20] قیمت با چالش ندی موانه شود عاملدر 

به پیروی از شومسیتر، اهمیت نوآوری در رقابت  تکاملي

رقابت کامل شد و لذا همین ناکامل نایگزین اهمیت بازار در 

عامل حرکت به سمت یادگیری و عنوان  بودن رقابت به  ناکامل

 .[21] گرفت قرار نوآوری موردتونه

عنوان یک هدف سیاستي باعث  به رسمیت شناختن نوآوری به

گذاران  ابزارهای سیاستي مختلفي موردتونه سیاست کهشد 

 ها است ترین آن قرار گیرد که خریدهای دولتي ازنمله مهم

خش عمومي لحاظ مطالعات ب . این در حالي است که به[22]

دهي میان  اذ اهداف ثانویه سیاستي و ارتباطنیز  رورت اتخ

های مختلف در این بخش مورد تأکید  ها در انرای سیاست آن

 .[23] پژوهشگران قرارگرفته است

های تدارکات دولتي حامي  های مختلفي از سیاست بندی دسته

اتحادیه اساس تجربه عنوان نمونه بر است. به شده  نوآوری ارائه

اروپا، از منظر چرخه عمر فناوری و محصولي که هدف 

،  2تجاریاگیرد سه دسته تدارکات پیش تدارکات دولتي قرار مي

از هم  4و مشارکت در نوآوری  3های نوآورانه حل تدارکات راه

. یا از منظر الگوی تأمین مالي، دوگان [24] اند متمایز شده

 بینوری مبتني بر تمایز خرید مستقیم در برابر خرید کاتالیز

خرید نوآوری مستقیم توسط دولت یا تسهیل خرید بخش 

 . [8] خصوصي تفاوت ونود دارد

بندی که بر اساس مطالعه تجربیات کشورهای  در یک دسته

دخالت، سه رویکرد  ، ندا از سیاست عدم شده  مختلف انجام

  :[7] اند در تدارکات دولتي حامي نوآوری از هم متمایز شده

مثابه سیاست فناوری است که  دسته اول تدارکات دولتي به -

محیطي،  های انتماعي، زیست هدف آن اوالً مقابله با چالش

های با  فناوریتبع آن توسعه صنعتي است. در  دفاعي و... و به

 توان صنعت الکترونیک ژاپن باال، مي توسعه و شدت تحقیق

توسعه کمتر صنعت  و های با شدت تحقیق و در فناوری [25]

                                                 
2 Pre Commercial Procurement (PCP) 
3 Public Procurement of Innovative Solutions (PPIS) 
4 Innovation Partnership (IP) 
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های موفق این سیاست، که از  عنوان نمونه انرژی برزیل را به

نام  ، های انتشار اتفاق افتاده و مشوق طریق استاندارد گذاری

 .[26] برد

سیاست حمایت از مثابه  دسته دوم تدارکات دولتي به -

، باهدف انتشار سطح دانش و توسعه و های تحقیق فعالیت

های اقتصادی است. نمونه  میان بنگاهفناوری خصوصاً در 

وکارهای  موفق این رویکرد برنامه تحقیقات نوآوری در کسب

که در بسیاری از  [27] متحده امریکا است در ایاالت 1کوچک

سازی  ... مشابهکشورها مانند فنالند، ژاپن، روسیه، انگلستان و

. برنامه تحقیقات دفاعي آمریکا و [28] است سازی شده و پیاده

بخش این رویکرد  الهام SBIRتر آن در قالب  سس  نمونه کامل

در تدارکات دولتي حامي نوآوری هستند. برنامه اخیر اتحادیه 

اروپا در تونه به نقش تحقیق و توسعه در تدارکات بخش 

 .[9] عمومي، ارتقا یافته همان برنامه در اروپا است

مثابه سیاستي برای همه  رکات دولتي بهدسته سوم تدا -

های  ها و روال ها است که هدف آن ارتقای مشوق بخش

انرایي در کلیه تدارکات دولتي برای استفاده از اثرات سرریز 

ی های اقتصاد های فنّاور در کلیه بخش ناشي از توسعه بنگاه

 یک مشکل/ های قبل،رویکرد است. در این رویکرد، برخالف

تأکید بر بهبود فرآیندها،  ؛شود گیری نمي ش هدفبخ فناوری/

های  گسترش گفتگوهای رقابتي، اعطای مشوق به شرکت

ها به فرآیند مناقصات دولتي تمرکز  نوآور و تسهیل ورود آن

 STUدر آمریکا یا  2فناوری و نوآوری تجربي  شود. برنامه مي

 .[29] های موفق این برنامه سیاستي هستند در سوئد نمونه

عام با کلیه تدارکات عمومي دولت  هرویکرد اخیر یعني موانه

المللي به  ترین الگوی بین برای حمایت از نوآوری، نزدیک

باشد؛ چراکه بدون تمرکز بر توسعه  حا ر مي مقالهسؤال 

گیری بخش یا محصول معین، تالش  فناوری خاص یا هدف

رار شود فرایندهای انرایي تدارکات دولتي موردمطالعه ق مي

های  گیرد و پیشنهادهای سیاستي برای موفقیت کلیه شرکت

بنیان در سازوکار تدارکات دولتي در قالب  فنّاور و دانش

صورت، سطح عمومي فناوری در  مناقصات ارائه شود. بدین

های اقتصادی بر مبنای  قالب تدارکات دولتي در کلیه بخش

یابد.  مي بنیان ارتقا های فنّاور و دانش تقویت بازار شرکت

                                                 
1 Small Business Innovation Research (SBIR) 
2 experimental technology and innovation program (ETIP) 

شده، در بخش آینده  نهت پاسخگویي به سؤاالت مطرح

 شود. روش انجام تحقیق تشریح مي

 

 روش تحقيق -3
برای طراحي الگوی ارتقای سیاست تدارکات دولتي حامي 

نوآوری در ایران مبتني بر قانون برگزاری مناقصات، الزم 

است در ابتدا فرایند خرید و تدارکات دولتي ذیل قانون 

دقت شناسایي شود تا بتوان بر مبنای آن  مناقصات به

بنیان و  های دانش های افزایش خرید دولتي از شرکت ظرفیت

فنّاور داخلي را تقویت نمود. بر این اساس، روش تحقیق 

های متني نظام قوانین و مقررات  کیفي مبتني بر گردآوری داده

نیز  و 1383کشور مرتبط با قانون برگزاری مناقصات مصوب 

ها در  ساختاریافته و تحلیل محتوای آنمههای نی انجام مصاحبه

 دستور کار قرار گرفت.

ناکه قانون برگزاری مناقصات در یک زنجیره قوانین و ازآن

کند، در گام اول نظام  مقررات مستقیم و غیرمستقیم عمل مي

قوانین و مقررات مرتبط با آن شناسایي شد. این نظام قوانین و 

مقررات، بر اساس زمان تصویب نسبت به قانون برگزاری 

مواردی که پیش از قانون )مناقصات، به سه بخش متقدم

، ده، اما منسوخ نشده(برگزاری مناقصات به تصویب رسی

 از قوانیني که پ )قانون مناقصات و ملحقات آن و متأخر

 (،قانون برگزاری مناقصات در این حوزه به تصویب رسیده

فوق قوانین و مقررات هر سه دسته  1 شود. ندول تقسیم مي

ن و مقررات کلیت نظام قوانیتا  دهدرا یکجا نشان مي

تمرکز بر خود  زیرا قرار گیرد. بررسي نامعشده مورد داده نشان

قانون مناقصات برای پاسخگویي به سؤال تحقیق کافي نیست 

و باید نظام قوانین و مقررات مرتبط با برگزاری مناقصات 

اند و نیز قوانین  )مشتمل بر قوانین متقدم که هنوز نسخ نشده

  های پ  از تصویب قانون مناقصات، متأخر که در سال

اند( را  هایي را خصوص مناقصات مطرح کرده گذاری قاعده

 .قرارداد موردتونه

 محتوایلذا بر مبنای مرور ادبیات نظری و مطالعه و تحلیل 

 ، تفکیک انواع1شده در ندول  کلیه قوانین و مقررات اشاره

 های سازوکار خرید به دلیل مواد خریدهای دولتي و نیز چالش

 در بندی شد. قانوني مرتبط، در قالب طرح تحقیق صورت

 کارهای متفاوت در رورت انجام تحقیق، تونه به سازوواقع 
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 ( نظام قوانين و مقررات حاكم بر مناقصات1 جدول

 بندي قوانين و مقررات دسته عنوان قانون/مقررات شرح

 1366قانون محاسبات عمومي  خارج از کشورهای دولتي در  قوانین خرید واحدها و نمایندگي

 قوانین

و  قوانين

مقررات 

 متقدم

 انتخاب برنده مناقصه زماني که کمترین قیمت عادالنه نباشد فرآیند
 1349معامالت دولتي  نامه قانون آیین

 باشند های یکساني ارائه کرده گر قیمت برگزاری مناقصه زماني که دو مناقصه فرآیند

 1383قانون برگزاری مناقصات مصوب  و حاکمیتي های دولتي فرآیند برگزاری مناقصات در دستگاهتشریح 

 قوانین

 قانون

مناقصات 

و ملحقات 

 آن

 1388هیئت رسیدگي به شکایات  قانون اساسنامه پیرامون فرآیند رسیدگي به شکایات و هیئت مأمور آن قوانین و مقررات

 1389 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح مربوط به خریدهای نیروهای مسلح قوانین

ارائه  اصول و  وابط حاکم بر فرآیند ارزیابي کیفي )بررسي صالحیت بنگاه برای

 پیشنهاد(
 1385)ارزیابي کیفي(  12نامه بند ج ماده  آیین

 ها نامه آیین

کنندگان از فهرستي  مناقصات محدود )مناقصاتي که شرکت اصول و  وابط حاکم بر

 اند( شده شده انتخاب که پیش از برگزاری تهیه
 1385)مناقصات محدود(  26بند الف ماده  نامه آیین

و  وابط حاکم بر فرآیند خرید خدمات مشاوره که ازنمله موارد عدم الزام به  اصول

 برگزاری مناقصه است

)خرید خدمات مشاوره(  29بند هس ماده  نامه آیین

1385 

 1385رساني  نامه نظام مستندسازی و اطالع آیین رساني و مستندسازی مناقصات و  وابط حاکم بر اطالع اصول

 های تابعه سازمان انرژی اتمي و شرکت استثنا شدن
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم  32ماده 

 1393دولت بخشي از مقررات مالي 

)استثنا از  قوانین

شمول قانون 

 مناقصات(

قوانين و 

مقررات 

 متأخر

 1391قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت  11ماده  مشترک ها دانیهای مربوط به م پروژه استثنا شدن

 1389ساله پنجم توسعه  قانون برنامه پنج 112ماده  مناطق آزاد استثنا شدن

 1383ساله چهارم توسعه  قانون برنامه پنج 7ماده  1383نامه معامالتي پ  از سال  های دولتي دارای آیین شرکت استثنا شدن

 1383قانون برگزاری مناقصات  1بند ب ماده  نیروهای مسلح استثنا شدن

 زیست های حفظ و احیای محیط شمول قانون به پروژه گسترش
های توسعه  برنامهقانون احکام دائمي  19بند ب ماده 

قوانین)موارد  1396کشور 

 الزام به انرا(
 نظر از منشأ منابع عمومي غیردولتي صرف نهادهایشمول قانون به  گسترش

قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و  3بند ب ماده 

 1390مقابله با فساد مصوب سال 

 سازی خصوصي سازمانشمول قانون به  گسترش

انجام معامالت سازمان نامه  تصویب 1ماده 

سازی در چارچوب قانون برگزاری  خصوصي

 1395نامه معامالت دولتي  مناقصات و آیین

ها)موارد  نامه آیین

 الزام به انرا(

 های عمراني در پروژه مشارکت بخش خصوصيشمول قانون به  گسترش
( قانون بودنه 19نامه انرایي بند )هس( تبصره ) آیین

 کل کشور 1394سال 

و خدمات کارشناسي سازمان استاندارد و  واگذاری وظایفشمول قانون به  گسترش

 تحقیقات صنعتي
 1389نامه نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد  آیین

 های مرتبط با پیمان کیوتو پروژهشمول قانون به  گسترش

های سازوکار  نامه تصویب پروژه آیین 9بند ج ماده 

پروتکل کیوتو توسط مرنع توسعه پاک در چارچوب 

 1388دار ملي در نمهوری اسالمي ایران  صالحیت

 از طریق ترک تشریفات انازه خریداری کاالهای حساس

انازه اقدام نسبت به انجام خرید خارني و عملیات 

تبعي کاالهای اساسي، حساس و  روری به وزارت 

 1384بازرگاني 
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 قوانین و مقررات متناسب با هر مسیر خرید مي باشد. 

بنیان و احصای  های دانش منظور مصاحبه با شرکت به

های مونود در نظام قوانین و مقررات، برمبنای طرح  ظرفیت

های  های اولیه، چارچوب مسائل شرکت و مصاحبه تحقیق

عنوان رهنمود  بنیان مرتبط با قانون برگزاری مناقصات به دانش

 )پروتکل( مصاحبه طراحي شد. 

های اولیه تا اشباع نظری و  برای تحقق روایي تحقیق، مصاحبه

نفر  5ازآن نتایج حاصله با  تکمیل شدن ندول ادامه یافت. پ 

ي برگزاری مناقصات مطرح شد و مورد از مسئولین انرای

مصاحبه با  20تائید قرار گرفت. در این مرحله درمجموع 

 گزار انجام شد. گر و مسئولین مناقصه های مناقصه شرکت

 

 

 شوندگان ( اطالعات مربوط به مصاحبه2جدول 

 توضیحات گروه هدف هدف مصاحبه

طراحی مسائل 

عنوان  ها )به شرکت

رهنمود )پروتکل( 

 مصاحبه(

های مستقر  شرکت

های علم و  در پارک

فناوری پردیس و 

 اصفهان

انجام مصاحبه تا اشباع 

نظری و ارزیابی نتایج با 

مسئولین اجرایی )مجموعاً 

 مصاحبه( 20

های  طراحی سیاست

 پیشنهادی

شرکت برتر  200

بنیان به لحاظ  دانش

 میزان درآمد

 19پاسخ:  عدم

 80غیرمرتبط: 

 101مرتبط

بنیان و فنّاور در  های دانش نهایي مشکالت شرکت ندول

عنوان رهنمود )پروتکل(  فرآیند انرای قانون مناقصات به

 شده است. نمایش داده 1مصاحبه به شرح ندول شماره 

انرایي برای ارتقای  یها منظور طراحي پیشنهاد در گام سوم به

سیاست تدارکات دولتي نوآوری در ایران، رهنمود )پروتکل( 

ان با باالترین میزان فروش بنی شرکت دانش 200صاحبه برای م

صورت نداگانه  ها به و با افراد مطلع هر یک از شرکت ارسال

  (2 ندول)مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. 

 

 هاي تحقيق یافته -4 
سه ماده  لیبار ذ نیمناقصه، اول قیاز طر دیالزام دولت به خر

از  يعنوان بخش به 1289مصوب  يدر قانون محاسبات عموم

مطرح شد. تعداد مواد مربوط به مناقصات دولت  يعموم هیمال

شد تا  شتریمرور ب بعد به یها در سال يدولت یها و شرکت

نامه معامالت  قانون آیین بیو با تصو 1349در سال  تاًینها

و  ندا يدولت یها دیاز خر يدولت یها مناقصات شرکت ،يدولت

 يسامانده يدولت یها شرکت يمعامالت یها نامه در قالب آیین

تعداد معامالت  شیشاهد افزا 1349لذا پ  از سال  .دش

که انسجام و  میصورت پراکنده هست به يدولت یها شرکت

. دیکش به چالش مي را يبخش عموم دینظام خر يکسارچگی

 شتریب يدگیچیپ يبه سامانده ازیمسئله به همراه ن نیا

 رورت الزام فرا  زیو ن يدولت یها دولت و شرکت یدهایخر

 ي،اعم از عمران يبخش عموم یدهایخر تیریدولتي در مد

 یبرگزار یبرا یيو... باعث شد قانون مجزا يبهداشت ي،نظام

 د.برس بیتصودر کشور به  1383مناقصات در سال 

 

طرح تحقيق( 1شكل 

 دولتی تدارکاتانواع 

 خرید مستقیم

 خرید بزرگ

 خریدهای کوچک و متوسط

 های سازوکار خریدچالش

 های خرید دست دوم/ عدم الزام/ ترک تشریفاتچالش

های چالش

 مناقصات

 های استعالم بهاییچالش

 قبل از تشکیل فهرست کوتاه 

 برنده شدن در مناقصه
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قانون مناقصات در نظام  گاهیسو، نا به این 1383از سال 

است.   شده تیو مقررات کشور از دو منظر حائز اهم نیقوان

 یشمول قانون برگزار که رسد بیبه تصو ينیقوان کسویاز 

تأثیر  تحت خصوصاً گرید یمناقصات را توسعه دهد و از سو

تالش  يفمختل نیدر قوان ،گسترده یها سازی خصوصي

 یبه شمول قانون برگزار یادیز یاست تا استثناها شده

 .مناقصات اعمال شود

قانون مناقصات  یو مقررات مرتبط با انرا نینظام قوان لذا

و  نیعنوان قوان دسته اول به شامل سه دسته است: (1ندول )

 يمقررات متقدم شامل مواد محدود از قانون محاسبات عموم

مصوب  ينامه معامالت دولت و  قانون آیین 1366مصوب سال 

قانون مناقصات نقض  بیرغم تصو هستند که علي 1349

باشند. دسته دوم قانون مناقصات و  مي ینشده و همچنان نار

 میمستق نیو قوان يملحقات آن است که شامل قانون اصل

مصوب  یيانرا یها نامه مربوط به آن به همراه آیین

یا  باشد. دسته سوم مي يقانون اصل یوزیران در انرا هیئت

 ایکننده و مقررات استثنا نیقوان برمتأخر مشتمل  قوانین

 است.  انون برگزاری مناقصاتقدهنده شمول  توسعه

و  يفیک يابیدر ارز قیمناقصات، توف یمطابق قانون برگزار

گر )شرکت(  مناقصه يابیورود به فهرست کوتاه متمرکز بر ارز

و  يمال یها در مرحله دوم به همراه پاکت يفن يابیبوده و ارز

 نیباشد. بر ا محصول مي طیو شرا تیفیمربوط به ک متیق

مشکالت  ،3مبنا، در پروتکل مصاحبه به شرح ندول 

شده و بر اساس   بنیان در چهار دسته تقسیم دانش یها شرکت

 انجام جیمحتوا و نتا لیها و تحل آن مصاحبه با شرکت

  .است شده 

باشد  اول مشکالت مربوط به ورود به فهرست کوتاه مي دسته

 يقبل یها یشرکت و توانمند تیکه عموماً شامل سابقه فعال

ورود به فهرست بلند در مناقصات  یها آن به همراه چالش

شدن در مناقصه  برنده یها شود. دسته دوم، چالش محدود مي

پاکت  درنامه  در ارائه انواع  مانت يمال یبراساس توانمند

در پاکت  یشنهادیپ متیمحصول و ق يفن یها يژگیالف و و

شود. دسته  ای مي ب و ج خصوصاً در مناقصات دومرحله

 ،ينگینقد یاعم از تنگناها ندیها مرتبط با کل فرا سوم چالش

 فاتیخصوص مواد موارد ترک تشر رساني به اطالع یها وهیش

ق در یتوف یها چالش زیمناقصه است. در دسته آخر ن

با  1يبرابر نصاب معامالت دولت 10کمتر از  یدهایخر

 است. شده  گذاشته انیبنیان در م دانش یها شرکت

مشتمل در سه سطح  یشنهادیهای پ سیاست ق،یتحق جهیدر نت

و  بانیپشتهای  بر اصالح مواد قانوني، اصالح و تقویت نظام

 .ن شدی تدویا توسعههای حمایتي و  برنامه

 مناقصات ينظام برگزار ی درسطح اول: اصالحات بخش
موردتونه قرار  یموارد ،یشنهادیهای پ سیاستدر سطح اول  

از قانون  یيها در بخش يکه با اصالحات بعضاً نزئ ردیگ مي

 یها از مشکالت شرکت يمهم  مناقصات، بخش یبرگزار

 یها، راهبردها استیس نیگردد. عمده ا مرتفع مي انیبن دانش

نمونه  دانمناقصه است. فق يفیک يابیارز ندیبهبود فرآ

مناقصات مشمول ساخت  استاندارد در ایشده، سابقه  ساخته

 ينیگزیهمچون نا یيبار اول بهتر است با ابزارها

اخذ استاندارد پ  از عقد  ایمضاعف و  یها نامه  مانت

چند  يامکان مشارکت مدن نیهمچن قرارداد مرتفع شود.

 باال يفن يدگیچیها با پ در ساخت پروژه یهمکار یشرکت برا

 ستمیس ياصل یدر کنار انعقاد قرارداد با سازندگان انزا

 ،يبزرگ صنعت یها سامانه لیتحو یها خصوصاً در پروژه

 قیاز طر یریادگی قیهستند که باعث تشو ياصالحات مهم

 ریساخت بار اول در کشور از مس ندیو بهبود فرا یهمکار

 .شود يم يداخل انیبن دانش یها بازار شرکت یارتقا

گزار اعم از  به مناقصه اراتیاخت یعالوه بر موارد فوق، اعطا 

یالزام به برگزار عدم ،3لیزمان تحو شی، افزا2شکست پروژه

                                                 
توان از نظر نصاب )قیمت  قانون برگزاری مناقصات، معامالت را مي 3بر اساس ماده  1

ثابت  متیبه قها  معامله( به سه دسته تقسیم کرد: معامالت کوچک )معامالتي که ارزش آن

(، معامالت متوسط )معامالتي که مبلغ باشد الیر ونیلیم ستیکمتر از ب 1382است سال 

برابر سقف ارزش معامالت  ده از ومبلغ معامالت کوچک بوده مورد معامله بیش از سقف 

بیش از ده برابر سقف ارزش  ها آنکوچک تجاوز نکند( و معامالت بزرگ )مبلغ برآورد اولیه 

صورت  بزرگمبلغ معامالت کوچک باشد(. فرآیند برگزاری مناقصه تنها برای معامالت 

 شوند. جام ميدیگر از طریق استعالم قیمت ان دودستهگیرد و  مي
شود،  نلوگیری از تفکیک انزای یک پروژه که به صورت متعارف یک واحد محسوب مي 2

و همچنین بررسي شکایات در این زمینه از  قانون برگزاری مناقصات 3ماده  3مو وع تبصره

گران نزء موارد صالحیت هیأت رسیدگي به شکایات به منظور بررسي،  سوی مناقص

است.  88رسیدگي به شکایات مصوب سال اساسنامه هیأت  قانون  5ی  ماده« ی»بند براساس 

گزار برای عدم انرای مناقصه  های صورت گرفته برای مواردی است که دستگاه مناقصه نهي

اقدام به تقکیک پروژه نموده و مبلغ و برآورد معامله را از نصاب معامالت بزرگ خارج 

پروژه در مباحث باال، اعطای اختیار تفکیک پروژه براساس  کند. اما منظور از تفکیک مي

 گزار است. ظرفیت تولید فنّاوران و توایدکنندگان داخلي، به مناقصه
که مو وع زمان تحویل مو وعي قراردادی است و به فرآیند برگزاری  با تونه به این 3

گزار داده  قانون به مناقصهرسد اگر چنین اختیاری در  اما به نظر مي  شود، مناقصات مربوط نمي

)واردکننده(  کننده نیتأمشود، ابزار مناسبي در اختیار او خواهد بود تا تولیدکننده را در مقابل 

 حمایت کند.
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 ( رهنمود مصاحبه3ندول 

 عنوان نمونه( شرح چالش )به نوع چالش 

 مشكالت ورود به فهرست كوتاه

 شده که برآوردن آن مستلزم تأمین مالي قبلي است. نمونه ساخته و نصب الزام به نمونه اوليه 1

 های نوپا در مو وع مناقصه سابقه کم شرکت سابقه فعاليت 2

 گیرانه داخلي و خارني در اسناد ارزیابي کیفي های سختاستانداردها و تأییدیه استانداردها 3

 مو وع مناقصهعدم تطابق مو وع فعالیت شرکت و  موضوع مناقصه 4

 بندي پيمانكارانرتبه 5
 بندی پیمانکارانعدم لحاظ معیار دانش در رتبه

 های ندید بندی برای برخي رشته عدم ونود رتبه

 های نوپا در توانمندی مالي برای ورود به فهرست کوتاه مناقصه گران  عف شرکت ارزیابی مالی 6

7 
 دوم و  دست

 ترپایين

 های خارني بدون برگزاری مناقصهاز شرکتخرید پیمانکار برنده 

 های زیرمجموعه نهادهای عمومي غیردولتي الزامي برای رعایت قانون مناقصات و خرید از داخل ندارند شرکت

 مقیاس و تنوع محصوالت تولید داخلي کمتر از نیاز مناقصه گزار باشد توليد تنوع و مقياس 8

 برند خاص خارني است )تولید تحت لیسان (مو وع مناقصه تأمین یک  برند خارجی 9

 1فهرست بلند 10
 کنند. های زیرمجموعه یک سازمان، که هرکدام الزامات خاصي را برای ورود طلب مي های متعدد در شرکت ونود فهرست

 شده و...( های تحمیل ها )استانداردهای موردنیاز، هزینه های متعدد برای ورود به فهرست بلند دستگاه چالش

 در مناقصه برنده شدنمشكالت 

11 
 نامه تأمين مالی و ضمانت

 )پاكت الف(

گزاران و طوالني بودن زمان صدور  نامه صندوق )نوآوری و شکوفایي/ پژوهش و فناوری( از سوی برخي مناقصهعدم پذیرش  مانت

 ها نامه این  مانت

12 
 ارزیابی فنی

 )پاكت ب(

یک برند خاص خارني( در اسناد مناقصه و کسب نمره ارزیابي صفر یا کمتر از رقیب های فني خاص )مربوط به تعیین مشخصه

 خارني

 زمان تحویل مو وع مناقصه:

 شود که امکان تأمین آن از سوی تولیدکننده داخلي ونود ندارد.ای قید مي گونه زمان تحویل به

 پيشنهاد قيمت )پاكت ج( 13

 به نهت اعالم قیمت برآوردی پروژه گذارگر و مناقصهتباني قیمتي مناقصه

 ها سازی قیمت پایبندی به مصوبه همسنج عدم

 های اقماریرقابت قیمتي نابرابر با شرکت

 هاي مشترك )مربوط به كل فرآیند( چالش

 ترك تشریفات مناقصه 14
 عدم ذکر موارد مجاز ترک تشریفات در قانون

 گیرانه و ترک تشریفات با تونیه نبود تولید داخلي سخت مثال: ارائه الزامات فني خاص و عنوان به

15 

تنگناي نقدینگی در 

فرآیند )قبل، حين و بعد 

 از مناقصه(

 نامه به مدت طوالني حتي پ  از اتمام یا لغو مناقصه: داشتن  مانتطوالني شدن فرآیند برگزاری مناقصه و نگه

شروع پروژه،  ررهای ناشي از دیرکردهای پرداخت از سوی مناقصه گزار و پرداخت نهت ها از قبیل تأمین پیشمشکالت شرکت

 نوسانات ارزی

 گرنوع مناقصه 16

 کننده )واردکننده(: رقابت میان تولیدکننده و تأمین

 کنندگان ها برای تأمین های سربار مختلف برای تولیدکنندگان و نبود آن ونود هزینه

 تولیدکنندگانمناسب نبودن زمان تحویل برای 

 گران خارني عنوان محصول داخلي، عدم اعمال تنزیل امتیاز ارزیابي کیفي برای مناقصه واردات و فروش به

 رساني  عیف از مو وع و شرایط مناقصه گزار سلب امکان حضور در مناقصات با اطالع رسانی اطالع 17

 هاي مربوط به استعالم بهاییچالش

 استعالم بهایی 16
 از خارج و عدم استعالم بهایي از داخلخرید 

 ترنیح استعالم بهایي به مناقصه توسط مناقصه گزار و تعارض آن با تجمیع تقا ا

                                                 
1 Vendor list 
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 شود يباعث م 1يخارن یدهایدر خر متیق لیمناقصه و تعد

 یها شرکت دیبه خر يدولت و بخش عموم دارانیاقبال خر

 شتر شود.یساخت بار اول ب یها ویژه در پروژه به انیبن دانش

 بانيپشت يها سطح دوم: ارتقاء نظام
 تیاصالح و تقو ، شاملیشنهادیهای پ سطح دوم سیاست 

بنیان  دانش یها سهم شرکت شیافزا بانیپشت يچهار نظام اصل

قانون  لیذ يدولت و بخش عموم یدهایدرمجموع خر

چهار نظام شامل نظام  نیباشد. ا مناقصات مي یبرگزار

و  يابیرزنظام ا ي،نظام تأمین مال ت،یفیک ياستاندارد و گواه

  سازی است. نظام اطالعات و شفاف زین نظارت و

های   عف نظام استاندارد هم در قالب استانداردها و تأییدیه

گیرانه داخلي و خارني در اسناد ارزیابي کیفي و یا  سخت

های فني  تولید تحت لیسان  و همچنین تعیین مشخصه

خاص در امتیازدهي ارزیابي فني )پاکت ب(، باعث بروز 

های زیادی در اناری سیاست تدارکات دولتي حامي  چالش

 نیبر اشود.  ری ذیل مناقصات دولتي و بخش عمومي مينوآو

و  يخارن میتحر طیاساس و خصوصاً با تونه به شرا

 تیصالح یدأیت يالملل با مؤسسات بین یهمکار یتنگناها

 اوالًمنظور ارتقا نظام استاندارد کشور،  استاندارد، الزم است به

ظور از ي در دستور کار قرار گیرد. منبوم یها استاندارد نیتدو

کدگذاری شناسایي کاالها به   تدوین استانداردهای بومي،

بر اساس  مطلوب،صورت نزئي و تدوین حدود کیفي 

منظور تائید و  ها است. همچنین به های فني معین آن ویژگي

استانداردهای )که شاید دهي کاالها و خدمات داخلي  گواهي

توسعه نظام  الزم است اند(،معتبر نهاني را کسب نکرده

 یها شگاهیمؤسسات آزما عهو گسترش مجمو جادیانطباق و ا

 .ردیقرار گ موردتونه يداخل تیمرنع صاحب صالح

 ينیهای مع سیاست زیمناقصات ن يدر حوزه نظام تأمین مال 

الزم  يدولت تدارکاتدر  انیبن دانش یها شرکتی ارتقا یبرا

 یها یاز توسعه فناور يناش يفن یها سکیرسد. ر به نظر مي

از  يناش یاگر با تنگناها انیبن دانش یها در شرکت نینو

                                                 
کنند، باید این نکته را  رقابت می باهمگران داخلی و خارجی  در مناقصاتی که مناقصه 1

و تعرفه  افزوده ارزش)مانند مالیات بر  شده لیتحمهای  که برخی هزینه قرارداد مدنظر
طرف داخلی بیشتر از  شده تمامشود قیمت  گمرکی واردات مواد اولیه( باعث می

ای  طی بخشنامه 94رقیب خارجی خود شود. بر این اساس وزارت نفت در سال 
سازی  سازی معامالت( بحث همسنگ نامه حمایت از تولید داخل و شفاف )شیوه
که بر اساس  شده انیبغلبه بر این مشکل مطرح کرد. در این مصوبه  منظور بها را ه قیمت

ایرانی، قیمت پیشنهادی شرکت خارجی باید  طرف به شده لیتحمهای  تمام هزینه
 تعدیل شود.

 یارز ناتگزار و نوسامناقصه یپرداخت از سو یرکردهاید

 کیازنظر تحر يداخل یتوانمند یارتقا ندیهمراه شود، فرا

تأمین  ی. لذا الزم است الگودکن را مختل مي یتقا ا و فناور

داخل  دیساخت بار اول و تول ها ني که مو وع آمناقصات يمال

همراه  یا ژهیو داتیباال با تمه یمحصوالت با فناور زاتیتجه

. اعتبارات دخود نائل شو یيبه هدف نها استیس نیشود تا ا

پرداخت به همراه  انینر نیمنظور تضم به يالیر یاسناد

همچون  يتأمین مال نینو یو الگوها یا مهیب یابزارها

صحت  یپرداخت ونه در ازا یها قرارداد ایو  نجیفاکتور

شده  هستند که به شرح نشان داده یترین موارد عملکرد مهم

 است. شده خصوص پیشنهاد نیدر ا 4در ندول 

قانون،  نیدر ا يدولت تدارکاتو نظارت در  يابینظام ارز 

 یتوانمند یو ارتقا ینوآور یتقا ا کیمنظور تحر به

. ابدیارتقا  دیبا زین يبنیان و فنّاور داخل دانش یها شرکت

بندی  دانش در رتبه اریلحاظ مع همچون عدم یمقابله با موارد

ا یها و  های بلند دستگاه و تنوع فهرست 2مانکارانیپ

 یدهایخر ایو  يدستگاه دولت کی رمجموعهیز یها شرکت

مناقصات  یکه مشمول قانون برگزار تر، نییدوم و پا دست

 یها و توسعه شرکت يمستلزم ارتقا و نظارت عموم ند،ستین

منظر خصوصاً  نیهستند. از ا يتخصص يابیو ارز يبازرس

کنندگان  با تأمین يفنّاوران داخل انیمرقابت ناسالم 

تنزیل امتیاز ارزیابي  همچون عدم ی)واردکنندگان( در موارد

 لینبودن زمان تحو مناسب ،3گران خارني کیفي برای مناقصه

عنوان  واردات و فروش به ایو فنّاوران و  دکنندگانیتول یبرا

 يتخصص يابیارز یها توسط شرکت دیبا يداخل دیتول

 شوند. یيشناسا

                                                 
عنوان یکی  معیار دانش به  قانون برگزاری مناقصات، 12بند الف ماده  2جزء موجب به2

گران )اعم از پیمانکار یا  زیابی کیفی پیمانکاران مناقصهدر ار موردتوجهاز موارد 
نامه بند  . لیکن ارجاع توضیح این معیار به آیینقرارگرفته است موردتوجه( کننده نیتأم

)خرید خدمات مشاوره( و عدم توجه به لزوم ارزیابی پیمانکاران از منظر  29هـ ماده
عمالً از این ظرفیت قانونی، شده ث تسلط به دانش فنی و عمق نفوذ فنّاوری داخلی باع

ترجیح پیمانکاران با تسلط فنی باالتر حاصل نشود. لذا الزم است سازوکار قانونی 
بنیان برای  های دانش مندی از الگوی ارزیابی دانش فنی ذیل قانون شرکت برای بهره

جاد و تسلط فنی باالتر ذیل ارزیابی کیفی در مناقصات ای بادانشترجیح پیمانکاران 
 شود.
قانون برگزاری مناقصات، امتیاز  12نامه بند ج ماده  آیین 15بر اساس بند الف ماده  3

کننده و به نسبت سهم  گران خارجی، به تفکیک پیمانکار و تامین ارزیابی کیفی مناقصه
و  امتیاز ارزیابی پیمانکارانشود. بر این اساس  تنزیل می  شرکت خارجی،

 0.85و  0.9 کار پیمانکار داخلی به نسبت سهم آنها در عددخارجی هم کنندگان تأمین
توان از اجرای دقیق این مصوبه اطمینان حاصل  هایی که می . ازجمله راهشود ضرب می

 ها است. گران توسط آن های ارزیابی تخصصی و بررسی مناقصه کرد، ایجاد شرکت
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نظام اطالعاتي در تدارکات دولت و  چهارمین نظام پشتیبان، 

پذیری و شفافیت در خریدها  بیني بخش عمومي و ایجاد پیش

لتي حامي نوآوری است. انرای مؤثر سیاست تدارکات دو

ریزی  پذیری خریدها و به دنبال آن برنامه بیني مستلزم پیش

ها و خصوصاً  برای ارتقای توان داخلي در تأمین این نیازمندی

تجمیع تقا اهای پراکنده در خریدهای دولت و بخش 

عمومي است. مورد اخیر به معنای آن است که ایجاد قابلیت و 

نمندی فني مستلزم ونود گذاری برای ارتقای توا سرمایه

حداقل بازار است که بدون تجمیع تقا ا عمالً اقتصادی بودن 

توان  رود. بر این اساس مي ورود بخش خصوصي زیرسوال مي

هایي مانند زیرساخت تجربه ده گروه کاالیي صنعت  حل به راه

ای در سطح سوم  عنوان یک برنامه توسعه نفت که به

رساني  در تقا ا و اطالعموردتونه قرارگرفته، شفافیت 

رساني خریدهای دولتي و  موقع در قالب ارتقای نظام اطالع به

 بخش عمومي اشاره کرد.

 یتیحما يا توسعه يها سطح سوم: برنامه
 يبانیپشت یها نظام ارتقا زیقانون و ن يبر اصالحات بخش الوهع

بازار  ارتقا یبرا یشنهادیهای پ مناقصات، سطح سوم سیاست

 یو انرا يطراح ،يبنیان داخل محصوالت دانش يدولت

گروه  ایتوسعه هدفمند در حوزه محصول  یها برنامه

 یها. اساساً الگواستباال  یفناور یمحصوالت دارا

 یو انرا يکوچک و متوسط در طراح یها کارگیری شرکت به

ي دولت و بخش عموم یها چالش یهای فنّاورانه برا حل راه

قانون  قیاست که لزوماً از طر یيارهیالزامات و مس دارای

ها  آن یو الزم است برا ستین يبانیمناقصات قابل پشت

 انتو زیاز سرر یبردار شود. بهره دهیشیاند یدیسازوکار ند

متمرکز و مشروط  دیخر ایمشابه و  يصنعت یها در بخش يفن

گام از  به گام دیهدف در کنار خر یها مشابه بخش یکاالها

 يموارد مهم یمشروط به توسعه فناور يگر داخل مناقصه

  اند. خصوص موردتونه قرارگرفته نیهستند که در ا

مثابه  رویکرد تدارکات دولتي حامي نوآوری به  دیگر، بیان به

سیاست تحقیق و توسعه، عمالً در قالب قانون برگزاری 

های  مناقصات امکان انرایي ندارد و پیگیری آن مستلزم برنامه

ای است که ممکن است از ظرفیت  ایتي ویژهای و حم توسعه

  لیکن نیازمند الگوهای انرایي،  قانون مناقصات هم بهره ببرند،

  عنوان نمونه، تأمین مالي و ارزیابي و نظارت ویژه هستند. به

اگرچه از ظرفیت قانون   انرای سیاست ده گروه کاالیي نفت،

ویژه در مناقصات بهره گرفت، لیکن در قالب سازوکار نهادی 

وزارت نفت )شرکت کاالی نفت( تدبیر شده و مدل ارزیابي 

های خاص این پروژه، مشتمل بر عمق و  آن، بر اساس ویژگي

 شده   گرفتهسازماني درنظر پیچیدگي فني و توانمندی فنّاورانه

بود. همچنین تجربه مذکور، واند الگوی مالي ویژه پرداخت  

ویژه نهادهای میانجي  آفریني شرط ارتقاء فني و با نقش به

 شود. همراه بوده که از همه نوانب تجربه مفیدی محسوب مي

در سه سطح مذکور، در ندول  ها نزئیات مربوط به پیشنهاد

 شده است. نشان داده 4

 

 بحث  -5
مناقصات ازنظر  یقانون برگزار لیمقاله، تحل نیمو وع ا

 نیباشد. از ا مي عام ینوآور ي حاميدولت تدارکات استیس

در سه سطح به شرح بخش قبل  ياساس یها تیظرف ،منظر

مناقصات و الزامات  ینظام قانون برگزار یمحتوا یارتقا یبرا

 نیا در .دیمکمل ارائه گرد یا توسعه یها برنامه زیو ن بانیپشت

 ردیموردتونه قرار گ دیبا ریمس نیکه در ا يقسمت نکات مهم

 موردبحث قرارگرفته است.

 قانون و اهداف سياستظرفيت  5-1

قانون مناقصات  تیظرف زانیکه تا چه م داشتتونه  دیبا

حامي  يدولت تدارکات استیبه اهداف س لین یوفتواند تکا مي

 یها دیخر يسامانده یقانون برا نیباشد. ا عام ینوآور

ها اعم از  حوزه هیدر کل يو عموم يهای دولت پراکنده دستگاه

 ( تدوینيمعمول یها دیخر) بنیان دانش ریکاالها و خدمات غ

 یموردنیاز انرا یها ستهیبا هیتواند کل و لزوماً نمي  شده 

را برآورده  عام ینوآورحامي  يدولت تدارکاتهای  سیاست

و  نینظام و قوان نیاست که در هم يدر حال نی. ادینما

و  نیمناقصات، قوان یمقررات مونود مرتبط با برگزار

و  يمناقصه گران داخل حیترن یبرا يتیمقررات حما

توان به  عنوان نمونه مي شده است. به  گنجانده انیبن دانش

بنیان در مناقصات  دانش یها شرکت يفن ازیامت بی ر

 ترنیح ،بنیان نامه قانون دانش آیین 25مونب ماده  به

  طیها در شرا يدر برابر خارن يبنیان داخل گران دانش مناقصه

نعقانون رفع موا 43مونب ماده  به تیفیو ک متیق کسانی
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 هاي پيشنهادي سياست (4جدول 

سطوح 

 سیاست
 سیاست اصلی

 مفاهیم مرتبط

 )در اجرای سیاست اصلی(
 توضیحات

اصالح 

مواد 

 قانونی 

تشویق خرید 

 ساخت بار اول

عدم الزام به برگزاری مناقصه برای 

بنیان و ساخت بار اول و  محصوالت دانش

 تضمین محدود بازار برای تولیدكننده آن

ماده قانونی جهت عدم الزام به برگزاری مناقصه برای موارد ساخت بار اول با تائید معاونت 

 بار به مدت محدود علمی و تجدید آن تنها برای یک

اعمال شرایط ویژه 

 در اسناد مناقصه

 اختیار شكست پروژه
منظور خرید از ساخت بار اول شركت داخلی به مناقصه  اعطای اختیار شكست پروژه به

 گزار با تائید ارزیابی تخصصی

 افزایش زمان تحویل
 كننده نیتأماعطای اختیار افزایش زمان تحویل محصول به تولیدكننده در مقابل 

 )واردكننده(

تسهیل فرآیند 

 ارزیابی كیفی

 امكان حضور كنسرسیوم
گر واحد و  عنوان یک مناقصه مجوز حضور كنسرسیوم )مشاركت مدنی چند شركت( به

 امكان ارزیابی كیفی آن

انعقاد قرارداد با سازندگان اجزای اصلی یک 

 سیستم

گر تولیدكننده اجزای اصلی  دادن اختیار به مناقصه گزار مبنی بر انعقاد قرارداد با مناقصه

 برداری آن سیستم را ندارد بهرهیک سیستم كه پروانه 

 های مضاعف  جایگزینی ضمانت
های مالی مضاعف جهت پوشش كمبود در مواردی مانند  نامه اعطای اختیار اخذ ضمانت

 سابقه، استاندارد یا نمونه اولیه در ارزیابی كیفی

 اخذ استاندارد پس از عقد قرارداد
اعطای اختیار به مناقصه گزار مبنی بر اخذ تعهد به ارائه استاندارد )در ارزیابی كیفی یا 

 قرارداد از انعقاد  پسفنی( 

های  تعدیل قیمت

پیشنهادی در 

 ارزیابی مالی

 ها همسنگ سازی قیمت

شده به تولیدكنندگان داخلی در قیمت پیشنهادی مناقصه گران  های تحمیل اعمال هزینه

كنندگان )واردكنندگان( با تعمیم  های زیرمجموعه مناقصه گزار و تأمین شركتخارجی، 

 ها های وزارت نفت( به سایر حوزه نامه ها )موجود در آیین مصوبه همسنگ سازی قیمت

ارتقاء 

 یها نظام

 بانیپشت

ارتقای نظام 

 استاندارد

 پلتفرم استاندارد داخلیسازی استانداردهای خارجی بر روی  پیاده انطباق استانداردهای خارجی

های كنترل كیفیت و تولید  تقویت زیرساخت

 صنعتی نیمه

  ی و زیرساختتخصص یها شگاهیآزما رینظ تیفیكنترل ك یها رساختیز تیو تقو جادای

 منظور كنترل عملكرد محصوالت تولیدشده در شرایط واقعی صنعتی به تولید نیمه

 تسهیل اخذ استانداردها
منظور اخذ استانداردهای موردنیاز و تسهیلگری در فرآیند اخذ  ها به تأمین مالی شركت

 های فنی باال پیچیدگی باهایی  استانداردهای داخلی، خصوصاً در حوزه

سازی و  شفاف

كارآمدی نظام 

 سازی

 رسانی مناقصات ارتقای سامانه اطالع
های  )مناقصات( به تفكیک حوزه ارائه بانک اطالعات مرتبط با انواع تداركات دولتی

 محصول و فناوری

ارزیابی و نظارت 

 تخصصی

 های مستقل ارزیابی ایجاد شركت

های تخصصی ارزیابی كیفی در بخش خصوصی )در صورت وجود  ایجاد و توسعه شركت

شده از مناقصه گزار و شركت ارزیاب، نهادهای قضایی  تفاوت فاحش میان امتیازهای كسب

 اری مناقصه ورود خواهند كرد(به روند برگز

 توسعه نظارت مردمی برساخت داخل

منظور لغو یا تجدید مناقصاتی كه باهدف  های مردمی به ایجاد سامانه مبتنی بر گزارش

كه تولیدكننده داخلی آن محصول وجود  گیرد، درحالی خرید برند خاص خارجی صورت می

 دارد

 تأمین مالی

 مطالبات واگذاری مالی از طریق تأمین

 (فاكتورینگ)
 حساب  منظور تسویه نهاد مالی ثالث به مناقصه گزار به گر برای معرفی یک اجازه به مناقصه

اجرای قراردادهای پرداخت وجه در ازای 

 صحت عملكرد دستگاه 

صورت رایگان جهت آزمایش  ارائه دستگاه تولیدشده توسط نوآور به شركت دولتی به

 كار كردن دستگاه انعقاد قرارداد فروش در صورت اطمینان از درستدستگاه و 

 های ناگهانی نرخ ارز سازی جهت ایجاد بیمه قراردادهای دولتی در مقابل پرش زمینه بیمه نوسانات ارزی

های  برنامه

ای  توسعه

 حمایتی

 فهرست بلند ملی
ایجاد فهرست بلند مشترک رشته 

 های صنعتی فعالیت

استفاده برای مناقصه  های بلند جداگانه برای هر رشته صنعتی كه قابل فهرستایجاد 

 ای مختلف باشد گزاره

خرید دولتی 

)مدیریت  مشروط

 تقاضای انبوه(

های اجرایی و خرید  تجمیع تقاضای دستگاه

 متمركز و مشروط

شركت بینی تقاضاهای مناقصه گزار، نظیر احیای  اجرای سازوكارهایی جهت تجمیع و پیش

 كاالی نفت در وزارت نفت

خرید دولتی 

 گام به گام

های ناموجود در كشور از  خرید فناوری

وكارهای كوچک و متوسط برای حل  كسب

 های دولت و بخش عمومی چالش

گر ایرانی واگذار شود، و آن طی  كه كل نیاز مناقصه گزار به مناقصه نحوی اجرای خرید به

واردات( با شرط توسعه فناوری در داخل با حفظ زمان مدنظر چند مرحله )حتی از طریق 

 كارفرما، آن نیاز را برآورده كند.

خرید دولتی 

 نوآوری

كوچک و متوسط  هایبنگاهخرید نوآوری از 

 های دولت و بخش عمومی برای حل چالش

قرارداد  از انعقاد  پسهای اولیه و حمایت مالی از آن و  برگزاری مسابقه میان طرح

 خرید توسط دولت با برنده آن مسابقه پیش
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از  یيهای انرا خدمات مشاوره دستگاه دیخر د،یتول

وزیران و  نامه هیئت مونب تصویب به انیبن دانش یها شرکت

نامه بند ب ماده  در آیین يمناقصه گران داخل حیترن بی را

 دیهمه با بااین کنیمناقصات اشاره کرد. ل یقانون برگزار 12

 استیس هدافبه ا يابیقانون دست نیتونه داشت در ا

 یاریبس یها تیبا محدود عام ینوآورحامي  يدولت تدارکات

 موانه است.

 اولویت تأمين و فناوري 5-2

و  یکشور ازنظر توسعه فناور یيهای انرا دستگاه انیم

ها عموماً خود  دستگاه يبرخ ؛ونود دارد يتضاد مهم ،ینوآور

ساخت داخل و توسعه دانند و کمتر  تأمین مي يرا متول

ها  دستگاه يبرخ مچنینه .دهند يقرار م تیاولورا  یفناور

 یو ارتقا خلاز ساخت دا تیو مأموریت خود را حمااولویت 

تضاد  نی. مشابه همکنند يم فیفنّاورانه کشور تعر یتوانمند

  ونود دارد. نیز ها آن نیمعاون انیم و ها در درون دستگاه

 نیها با معاون دستگاه یمعاون پژوهش و فناور انیم عموماً

واردات برساخت  حیدر خصوص ترن ریزی و انرا برنامه

 اارتق يو چگونگ يپژوهش یها تیفعال تیاهم زانیداخل، م

 نیاز ا يکیکند.  بروز مي ياختالفات ياورانه داخلنف یتوانمند

مهم بروز اختالفات، راهبرد دستگاه در تأمین کاال و  یها نهیزم

مناقصات است.  یو سازوکار برگزار یيانرا یخدمات و الگو

 يهای دولت مناقصات در دستگاه یقانون برگزار انیعموماً مجر

نوسانات  لیخصوصاً به دل کهتأمین هستند  انیمتول ،يو عموم

انبوه و تأمین کشور، دغدغه  دیدولت و  رورت خر يمال

 یکار تیرا در اولو يداخل یها رکتدر ش یتوسعه فناور

مشروط  دیتقا ا و خر تجمیعمنظر  نی. از ادهد يخود قرار نم

اورانه که الزمه نف یها یبه ارتقاء استانداردها و توانمند

باشد، به  مي ینوآورحامي  يدولت تدارکاتراهبرد  تیموفق

کمتر مجال  يدستگاه نیو ب يلحاظ تعار ات درون دستگاه

ها از  استیس نیموفق ا یانرا قیو توف ابدی ظهور و بروز مي

موانه  یمناقصات را با چالش ند یقانون برگزار ریمس

تونه به  است،یس نیا تیمهم موفق طیاز شرا يکیلذا  کند. مي

 یيانرا نفعان یذ يو تعار ات درون ياسیالزامات اقتصاد س

های  ها خصوصاً در بخش تأمین در دستگاه استیس نیا

 .[5] است یيانرا

 

 دور زدن و تضعيف قانون 5-3

 دیدر خر یيکارا شیعدالت و افزا ت،یشفاف جادیا

متعاقب آن کاهش  ي وهای دولت و بخش عموم نیازمندی

و توسعه قانون مناقصات در  نیتدو ياصل یها نهیفساد، زم

 یها  وابط و چارچوب نیباشد. ا مختلف مي یها کشور

 دیخر يعیصورت طب به ،يو بخش عموم يدولت تدارکات نیمع

سازد چراکه  ياول را متأثر م بارکاالها و خدمات ساخت 

پذیری و  مستلزم انعطاف يفنّاوران داخل با ارتباط

 -داریخر انیو تعامالت همکارانه م داریپذیری خر ریسک

 همه با مواد قانون مناقصات در ها و این [22] تولیدکننده است

است که در چارچوب قانون  يدر حال نیا باشد. تناقض مي

قانون  فیدور زدن و تضع یمختلف برا یها ریمناقصات، مس

با توسعه  نکهیاول ا :شود دنبال مي یيهای انرا دستگاه یاز سو

بزرگ  یها از شرکت یاریسازی در کشور، بس خصوصي

مناقصات  یاز قانون برگزار میمستق ای يو بخش عموم يدولت

دوم و باالتر که  دست یدهایدر خر نکهیا ای اند شدهمستثنا 

د. در نکن از خارج مي دیاقدام به خر ستیقانون ن نیمشمول ا

 دیسقف خر لیگانه به دل سه یاستثنائات قرارداد زیمتن قانون ن

( فاتیتشر ترک(، صرفه و صالح دستگاه )یي)استعالم بها

( ونود دارد همناقص ی)موارد عدم الزام به برگزار دیانواع خر

مناقصه شود. درمجموع  یها ندیباعث نقض فرآ تواند يکه م

 یقانون برا فیدور زدن و تضع انیتونه شود که م دیبا

طرف و از طرف  ازیک یيهای انرا سهولت تأمین دستگاه

 -داریرپذیری توسعه تعامالت خ انعطاف شیافزا گرید

 ،عر ه سمتفنّاورانه  یها یتوانمند یتولیدکننده و ارتقا

اگرچه در ذات عموم برنامه های تدارکات  تفاوت قائل شد.

عمومي حامي نوآوری، تمایلي بر نقض رقابت و توزیع رانت 

ونود دارد، لیکن عموم الزامات مطرح شده در ادبیات نظری 

 .[5] برای کنترل و نهت دهي به این آسیب تدوین شده است

 حجم عرضه و تقاضا 5-4

مرکز و در  یيهای متکثر انرا پراکنده دستگاه دیخر

و  يکنندگان متعدد داخل ها و تأمین ها از شرکت شهرستان

های توسعه  نهت اعمال سیاست يمنسجم یالگو ،يخارن

دهد. تجربه  به دست نمي يدولت تدارکات ریاز مس ینوآور

 یها دهد اگر شرکت حوزه نشان مي نیدر ا شرویپ یکشورها

شوند که  يسامانده يهای بلند مل قالب فهرست در شرویپ
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و  يو مال يفن یها یحضورشان تنها مشروط به حفظ توانمند

با  زیدر سمت تقا ا ن گرید یمداوم آن باشد و از سو یارتقا

 یها بخش انیمشابه م یتقا ا و توسعه استانداردها عیتجم

 تیمز جادیزني و ا چانه یبرا طیشرا م،یرو باش مختلف روبه

تونه داشت که  دید. باشو فراهم مي يبازار انبوه دولت یبرا

 نیکننده ا تسهیل ایساختار قانون مناقصات اگرچه مشوق 

 یها تیها با ظرف استیس نیا یانرا کنیل ست،یها ن استیس

قلم  10مشابه در کشور، مانند تجربه  یمونود در الگوها

البته باید  رسد. صنعت نفت، ناممکن به نظر نمي ياساس یکاال

بر   مبتنيچه  ،خروج از رقابتتونه داشت که ارائه مجوز 

مصالح دستگاه انرایي و نظام بروکراسي و چه مبتني بر برنامه 

تواند به توزیع ناعادالنه  ارتقای توان فني داخلي مي  توسعة

تونه به الزامات   رانت و فساد منجر شود. از این منظر،

های تدارکات دولتي  ای که برای انرای موفق برنامه ویژه

از منظر اقتصاد   گیرد، ی موردتونه قرار ميحامي نوآور

سیاسي و ظرفیت سازماني کشورهای متقا ي، خصوصاً در 

توسعه با  عف نهادی در ساختار سازماني  کشورهای درحال

تا این  [9]دولتي از اهمیت بسیار باالیي برخوردار است 

 ها به  د خود منجر نشود. سیاست

 گيري نتيجه -6

قانون برگزاری مناقصات،  وابط خریدهای دولت و بخش 

گیرد و حتي برای نهادها و  عمومي در ایران را در برمي

های مستثنا از آن نیز  وابطي مشابه همین قانون  سازمان

، بررسي قانون مناقصات مقالهشود. مزیت مهم این  اعمال مي

 در قالب نظام قوانین و مقررات مرتبط با قانون برگزاری

مناقصات است که فقط به یک قانون محدود نشده و کلیه 

است.   قرار داده قوانین و مقررات مرتبط را موردتونه

مبنا، نهت اعمال بهینه سیاست تدارکات دولتي حامي  نایبر

ها و  وابط انرایي  نوآوری در ایران، ناگزیر از تونه به روال

تنها در مصوب حاکم بر تدارکات دولتي هستیم، که این مهم 

شده در این تحقیق  ن و مقررات مطالعهقالب تحلیل نظام قوانی

 ممکن خواهد بود.

قانون برگزاری مناقصات،  وابط خرید کاالها و خدمات 

ها و  معمول موردنیاز دولت و بخش عمومي در قالب سازمان

سو گستردگي شمول قانون  نهادهای پراکنده است. از یک

های توسعه  ه اعمال سیاستمناقصات این مزیت را دارد ک

تواند به نتایج در مقیاس  فناوری و نوآوری در قالب آن مي

از سوی دیگر، الزامات اعمال سیاست  و وسیعي منجر شود

گام،  به تدارکات دولتي حامي نوآوری همچون فرآیند گام

ی ا گستردهنفعان که طیف  همکارانه و با مشارکت گسترده ذی

و اخذ استانداردهای عملکردی را شامل از بیان مسئله تا تولید 

شود، با چارچوب و  وابط دقیق قانون مناقصات که برای  مي

اند،  شده مقابله با بروز فساد و افزایش شفافیت طراحي

توان با حفظ  که چگونه مي دارد. این متعددهای  ناسازگاری

ساختارها و  وابط اصلي قانون، امکان توسعه بازار دولتي 

بنیان و نوآورانه داخلي را برای تحریک  نشمحصوالت دا

تقا ای فناوری فراهم ساخت، مو وعي است که در این 

شده است. بر این  پاسخ داده سه سطحي  يمقاله در قالب نظام

، عالوه بر اصالحات نزئي در قانون مزبوراساس، در الگوی 

های  های پشتیبان، در سطح سوم برنامه تقویت نظام و

ها در قالب قانون مناقصات  که امکان انجام آن ای مکمل توسعه

 است. شده  سازی دارد، ارائه سختي امکان پیاده به

عالوه بر اصالحات سیاستي که در قالب الگوی سه سطحي 

شده، نیل به یک سیاست تدارکات دولتي حامي نوآوری  ارائه

موفق در ایران مستلزم اصالحات و تغییرات ساختاری 

ریزی خریدهای  با ساماندهي نظام بودنه خصوصاً در ارتباط

دولتي و مالیه بخش عمومي از منظر شفافیت بخش تأمین، 

تجمیع تقا ا و ساختار نهادی مشوق تولید داخل فناوری در 

ها، به دلیل فاصله مفهومي  رغم اهمیت آن کشور است که علي

شده  ها پرداخته با مو وع تحقیق، در این مقاله کمتر به آن

های تدارکات  چنین باید تونه داشت که سیاستاست. هم

دولتي حامي نوآوری در ایران منحصر به الگوی سیاستي 

نایگزیني واردات نشود و تونه به لزوم ارتقای 

صورت ارتقای استانداردهای  های فنّاورانه داخلي به ی توانمند

های  عنوان سیاست پذیری صادرات نیز به تولید و رقابت

 قرار گیرد.مکمل، موردتونه 

 

 تقدیر و تشكر -7

بررسي ظرفیت قانون » طرح پژوهشيخرج از این مقاله مست

و  فناوریایجاد و گسترش  منظور برگزاری مناقصات به

های تحول و پیشرفت  ي مرکز همکارییکارفرما به «نوآوری

ریاست نمهوری بوده و مدت شش ماه در پژوهشکده 
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شده است.   انجام 1397-98مطالعات فناوری در سال 

های مفید کارفرمای پروژه  نویسندگان مقاله از همکاری

مرکز  محترم گروه مواد و تجهیزات صنعتي خصوصاً مدیر

مرادی و نیز همکاران پژوهشکده  نناب آقای مهندس شجاع

 نمایند. مطالعات فناوری تقدیر و تشکر مي

 

 References                                        منابع
[1] Nelson, R. R. (1987). Appropriating the returns 

from industrial research and development. 

Brookings Paper-s on Economic Activity, 783-831. 

[2] Obwegeser, N., & Muller, S. D. (2018). 

Innovation and public procurement: Terminology, 

concepts, and applications. Technovation, 1-17. 

 [3] Edquist, C., Hommen, L., & Tsipouri, L. (2000). 

Public Technology Procurement and Innovation. 

Dordrecht: Kluwer. 

[4] Rothwell, R., & Zegveld, W. (1981). Government 

regulations and innovation—industrial Innovation 

and Public Policy. In R. Rothwell, & W. Zegveld, 

Industrial Innovation and Public Policy (pp. 116-147). 

London. 

[5] Edquist, C., Vonortas, N., Zabala, J.,Iturriagagoitai, 

J., & Edler, J. (2015). Public procurement for 

Innovation. Edward Elgar Publication. 

[6] Rolfstam, M. (2012). Understanding Public 

Procurement of Innovation: Definitions, Innovation 

Types and Interaction Modes. 

[7] Lember, V., Kattel, R., & Kalvet, T. (2014). Public 

Procurement, Innovation and Policy: International 

perspectives. Berlin Heidelberg: Springer - Verlag. 

[8] Edler, J., & Georghiou, L. (2007). Public 

procurement and innovation–Resurrecting the 

demand side. Research Policy, 949-963. 

[9] Kattel, R., & Lember, V. (2010). Public 

procurement as an industrial policy tool: an option 

for developing countries? Journal of public 

procurement, 368-404. 

[10] Farnoodi, S., Ghazinoory, S., Radfar, R., & 

Tabatabaeian, H. (2017). Investigating the Growth 

Factors of Knowledge-based Firms in Iran with 

Approach to Explaining the Possible Paths. Journal 

of Science & Technology Policy, 9(2), 49-65. {In 

Persian} 

 [11] Ebrahimi, S. N., Montazer, M., & Masoudi, F. 

(2014). Statutory Principles of Upstream Service 

Contract in  Iran’s Oil and Gas Industry. 

 [12] Uyarra, E. (2016). the impact of public 

procurement of innovation. In Handbook of 

innovation policy impact (pp. 355-387). Cheltenham: 

Edward Elgar publishing. 

[13] Evenett, S. J., & Hoekman, B. M. (2005). 

International Cooperation And The Reform Of 

Public Procurement Policies.  

[14] Trionfetti, F. (2002). Discriminatory Public 

Procurement and International Trade. the World 

Economy, 57-79. 

[15] Arrowsmith, S. (2003). Government 

Procurement in the WTO. Springer. 

[16] Evenett, S. J. (2002). Multilateral Disciplines 

and Government Procurement. In Development, 

Trade and the WTO: A Handbook (pp. 417-427). 

Washington DC: The World Bank. 

[17] Fenster, G. (2003). Multilateral talks on 

transparency in government procurement concerns 

for developing countries. IDS bulletin, 65-81. 

[18] Rodric, D. (2007). One Economics, Many 

Recipes: Globalization, Institutions, and Economic 

Growth. Princeton, NJ and Oxford: Princeton 

University Press. 

[19] Lin, J. &.‐J. (2009). Should Industrial Policy in 

Developing Countries Conform to Comparative 

Advantage or Defy it? A Debate Between Justin Lin 

and Ha‐Joon Chang. development policy review, 483-

502. 

[20] Fagerberg, j., & Verspagen, b. (2007). 

Innovation, growth and economic development: 

have the conditions for catch-up changed? 

[21] Arthur, b. (1994). Increasing returns and path 

dependence in the economy. Michigan: the university 

of michigan press. 

[22] Uyarra, E. e. (2014). Barriers to innovation 

through public procurement: A supplier 

perspective. Technovation, 631-645. 

[23] McCrudden, C. (2004). Using public 

procurement to achieve social outcomes. the United 

Nations sustainable development journal, 257-267. 

[24] Iossa, E., Biagi, F., & Valbonesi, P. (2017). Pre-

commercial procurement, procurement of 

innovative solutions and innovation partnerships in 

the EU: rationale and strategy. Economics of 

Innovation and New Technology, 1-20. 

[25] Overmeer, W., & Prakke, F. (1978). Government 

procurement policies and industrial innovation. 

Report for the six countries programme on 

government policies towards technological 

innovation in industries. Delft: Strategic Surveys 

TNO, Six Countries Programme Secretariat. 

[26] Faucher, p. (1991). Public investment and the 

creation of manufacturing capacity in the power 

equipment industry in Brazil. the jornal of 

developing areas, 231-260. 

[27] Connell, D. (2006). Secrets’ of the world’s largest 

seed capital fund: How the United States Government 

uses its. Centre for Business Research, University of 

Cambridge Centre for Business Research. 

[28] Wessner, C. (2008). An Assessment of the SBIR 

Program at the Department of Energy. Washington: 

The National Academies Press. 

[29] Tassey, G. (1985). The technology policy 

experiment as a policy research tool. Research 

Policy, 39-52. 

 



 

 

 

The Role of Tender Act as Public 

Procurement for Innovation in Iran  

Meysam Narimani
1
*, Mohammadhossein 

Peyrovi
2
, Mostafa Shalbafi

3 

1- Assistant Professor, Technology Studies Inistitute 

(TSI), Tehran, Iran 

2- Ph.D. Student of International Economics,  

University of Semnan, Semnan, Iran 

3- MSc of Metallurgical and Material Engineering, 

University of Tehran, Tehran, Iran 

Abstract 

Since the post-World War II era, the use of 

public procurement as a tool to stimulate 

technology and innovation has been 

increasingly targeted by policy makers. In 

addition to stimulating technology or 

research and development, one of the most 

important approaches in innovative public 

procurement is to apply policies to stimulate 

generic technology and innovation in public 

procurement. The present article focuses on 

the case study in Iran on the latter topic. On 

this basis, all dimensions and opportunities 

of the Tender Act approved in 2004, with the 

aim of promoting a innovation-oriented 

public procurement in Iran has been 

considered. in the first step, Due to the 

relationship of the laws to each other, the 

system of laws and regulations related to the 

holding of tenders in the country has been 

identified and the challenges of Iranian 

technology knowledge-based and 

innovatiove companies to increase market 

share in the market has been identified. 

Following the qualitative research approach, 

the interview guidelines were formulated and 
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after semi-structured interviews were done, 

then data content analysis was so. In the end, 

As a result of the research, the proposed 

policies were developed at three levels, 

including reforming the legal framework, 

reforming and reinforcing support systems 

and developmental plans. 
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