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 های مشمول قانون برگزاری مناقصات )با اصالحات و الحاقات آن( و سایر مشموالن بخش عمومی کلیه دستگاه

 های بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی، تعاون و اصناف ایراناتاق

 حذف فرآیند ارسال نسخ فیزیکي  -« ج»و « ب»هاي امضاي الکترونیکي اسناد پاكتشدن قابلیت فراهمموضوع: 

 با سالم و احترام

جایگزینی و با هدف رساند در راستای تسهیل رویه معامالت دولتی به استحضار میضمن تبریک عید سعید قربان، 

« ب»هاي یکي اسناد پیشنهاد )پاكتقابلیت امضاي الکترونکاری، کاغذی و حذف دوبارهالکترونیکی بجای  اسناد

 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت فراهم شده است. «(ج»و 

( قانون برنامه ششم توسعه کشور، 67( قانون تجارت الکترونیکی و بند )ج( ماده )12( و )7(، )6مواد )به استناد 

الکترونیکی مجهز به امضای الکترونیکی شده باشند ( قانون تجارت 32نسخ الکترونیکی اسنادی که طبق مقررات ماده )

اسناد با استفاده از قابلیت جدید، صرفاً نسخ الکترونیکي زین پس،  باشند، لذا،معتبر و مکفی می اصالت داشته و

، موسسه/سازمان/امضاي مجاز و مُهر الکترونیکي شركتحق با استفاده از امضاي الکترونیکي صاحبان 

هر گرم و اسکن اسناد نبوده و شوند و نیازي به چاپ، امضا و مُ در سامانه بارگزاري مي امضا و ُمهر شده و

شایان ذکر است تدابیر فنی و امنیتی الزم جهت حفاظت از  باشد.همچنین، نیازي به ارسال نسخ فیزیکي نمي

ها پس از بازگشایی یر در آننسخ الکترونیکی امضاءشده تا قبل از جلسه بازگشایی و همچنین جلوگیری از هر گونه تغی

صاحبان توسط امضای الکترونیکی  اخذ گواهی مندبرداری از قابلیت جدید، نیازبا توجه به اینکه بهره اتخاذ گردیده است.

منظور لحاظ نمودن فرصت کافی برای اخذ گواهی مذکور، ارسال موازی نسخ فیزیکی ، بهباشدحق امضای مجاز می

كلیه پیشنهاددهندگان از  01/06/99مقتضي است از تاریخ اسناد تا پایان مرداد ماه بالمانع خواهد بود، لیکن 

 ي نمایند.ها از پذیرش نسخ فیزیکي خوددار، و نیز دستگاه«ج»و « ب»هاي ارسال نسخ فیزیکي پاكت

مستندات نحوه " - "آموزش"لینک  "setadiran.ir"سایت سامانه به آدرس سند راهنما و کلیپ آموزشی در وب

 قابل دسترس و مشتمل بر موارد زیر است: "«ج»و « ب»های امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد؛ پاکت

 نحوه اخذ گواهی امضای الکترونیکی توسط صاحبان حق امضای مجاز، •

 ها در سامانه توسط پیشنهاددهندگان، نحوه امضای الکترونیکی اسناد و بارگزاری آن •

 ها، وها توسط دستگاهنحوه دریافت نسخ الکترونیکی امضاشده و اعتبارسنجی امضای آن •

 ها.های نظارتی به نسخ الکترونیکی پس از جلسه بازگشایی پاکتنحوه دسترسی برخط دستگاه •
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گیرند، هماهنگی های نظارتی قرار میپس از انجام معامالت مورد استفاده دستگاههای مذکور تپاکاز آنجا که اسناد

های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور صورت گرفته و دسترسی برخط الزم با دستگاه

 است.های مذکور به نسخ الکترونیکی اسناد فراهم شده کاربران محترم سازمان

هزار مراجعه حضوری  150برداری از این قابلیت جدید منجر به حذف یک میلیارد برگ کاغذ و شود بهرهبرآورد می

ونقل، ، کاهش حملمربوط عملیات چاپ و اسکن حذفدر سال و به تبع آن کاهش مصرف کاغذ و ارزبری مربوط، 

تر سهولت امور کاربران یست و از همه مهمکاهش مصرف سوخت و پیشگیری از آلودگی هوا و حفاظت از محیط ز

 بخش خصوصی و دولتی گردد.  

جدید، موضوع را  قابلیتمندی از این های مشمول، ضمن بهرهدستگاهها و اتاقخواهشمند است روسای محترم 

 رسانی فرمایند. های تابعه ابالغ و اطالعدستگاهها/ها/اتحادیهاتاقبه همکاران محترم تحت مدیریت و 

 باشد.آماده پاسخگویی به سواالت می 021-41934مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه با شماره 

 

 علی رهبری

 کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دبیر
 
 

 رونوشت:

 جناب آقای مدرس خیابانی، سرپرست محترم وزارت متبوع، جهت استحضار -

 درویشیان، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت استحضار  االسالمجناب حجت -

 جناب آقای عادل آذر، رئیس محترم دیوان محاسبات کشور، جهت استحضار  -

 جناب آقای فیروزآبادی، رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی و دبیر شورای عالی فضای مجازی، جهت استحضار -

 جمهوری در امور دولت الکترونیکی، جهت استحضاراد ریاستجناب آقای جهانگرد، نماینده ویژه محترم نه -

 جناب آقای انصاری، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، جهت استحضار -

 جناب آقای دژپسند، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، جهت استحضار -

 ی اطالعات، جهت استحضارجناب آقای آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فناور -

 جناب آقای باقری اصل، دبیر محترم شورای اجرایی فناوری اطالعات، جهت استحضار -

 هیات دولت، جهت استحضار 16/02/1396هـ مورخ 53525ت/16145مصوبه شماره  11اعضای محترم کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع بند  -


