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

 

 كشور سازمان برنامه و بودجهسامانه و ت لسامانه تداركات الکترونیکي دوبین تبادل اطالعات موضوع: 
 

 با سالم و احترام

مبنی بر  25/11/1399مورخ  ه55289ت/136159وزیران به شماره نامه هیئت محترم ( تصویب4به استناد ماده )

های سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف جلوگیری تبادل اطالعات بین سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با سامانه

 سامانه ارسال اطالعات معامالت برگزار شده در قابلیترساند به استحضار می از تعدد و تکرار در ورود اطالعات،

فراهم  پایگاه اطالعات قراردادهاي كشوربه  مزایده( و مناقصهخرید متوسط، ) تداركات الکترونیکي دولت

به  کشور یاطالعات قراردادها گاهیدر پااطالعات توانند هنگام ورود های مشمول میبدین ترتیب، دستگاه .است شده

درصد از اقالم 50با فراخوانی سیستمی اطالعات از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، حدود  ،cdb.mporg.irآدرس 

 ها ثبت نمایند.صورت خودکار و بدون نیاز به ورود مجدد و دستی آناطالعاتی را به

های د، دستگاها فساو مقابله ب یارتقاء سالمت نظام ادار( قانون 3با عنایت به اینکه اوال طبق بند ب ماده )

 یاطالعات قراردادهاهزار فقره در سال( را در پایگاه 121)حدود  معامالت متوسط و باالتراطالعات مشمول موظفند 

قلم اطالعاتی مشترک در تبادل سیستمی از سامانه تدارکات  40وارد نمایند و ثانیا به ازای هر معامله حدود  کشور

 4.8شود این قابلیت سیستمی منجر به جلوگیری از ورود مجدد ر است برآورد میالکترونیکی دولت قابل ثبت خودکا

صورت ساالنه شود. این قابلیت به جویی در وقت کارمندان دولتهزار نفر ساعت صرفه13میلیون قلم اطالعاتی و 

انه تدارکات الکترونیکی ها، از مغایرت اطالعاتی بین سامجویی در زمان و تسهیل امور کاربران دستگاهعالوه بر صرفه

 نماید. دولت و پایگاه اطالعات قراردادهای کشور پیشگیری می

تبادل »سند راهنمای  «آموزش»لینک  setadiran.irسایت سامانه به آدرس در وبمربوط سند راهنمای 

قابل دسترس است.  «ی سازمان برنامه و بودجهپایگاه اطالعات قراردادهااطالعات قراردادهای منعقده در ستاد با 

موضوع را به همکاران  د،یامکان جد نیاز ا یمندمشمول، ضمن بهره هایمحترم دستگاه یخواهشمند است روسا

همچنین مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه با . ندیفرما رسانیاطالعو تابعه ابالغ  یهاو دستگاه تیریمحترم تحت مد

 باشد.آماده پاسخگویی به سواالت می 1456سراسری  شماره
 

 علی رهبری  

  دبیر کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت            

https://cdb.mporg.ir/Index
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 رونوشت:

 جناب آقای مخبر، معاون اول محترم رئیس جمهور، جهت استحضار -

 جناب آقای فاطمی امین، مقام عالی محترم وزارت متبوع، جهت استحضار -

 مفتح، قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی، جهت استحضار جناب آقای -

 ، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت استحضار آقای خدائیانجناب  -

 جناب آقای بذرپاش، رئیس محترم دیوان محاسبات کشور، جهت استحضار  -

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

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

 و المسلمین خطیب، وزیر محترم اطالعات، جهت استحضار  االسالمجناب حجت -

 پور، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات، جهت استحضارجناب آقای زارع -

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

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

 اعضای محترم کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، جهت استحضار -

 


