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  اسيونسيستم اتوم

  رئيس محترم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران-جناب آقاي شافعي
  رئيس محترم اتاق تعاون ايران-جناب آقاي عبداللهي
 رئيس محترم اتاق اصناف ايران -جناب آقاي ممبيني

نام برخط و يكپارچه در سامانه تداركات الكترونيكي دولت براي كليه فراهم شدن امكان ثبت موضوع:
  متقاضيان شركت در معامالت دولتي

 
  و احترامبا سالم 

امكان رساند در راستاي تسهيل كاربري سامانه تداركات الكترونيكي دولت و توسعه دولت الكترونيكي، به استحضار مي
براي كليه متقاضيان بخش خصوصي جهت شركت در معامالت دولتي فراهم شده است.  يكپارچهثبت نام برخط و 

ثبت نام برخط تا اطالع ثانوي رايگان خواهد منظور انگيزش كاربران، طبق هماهنگي اين مركز با مجري محترم سامانه، به
  .باشدالسابق مشمول هزينه حق عضويت ميدر حاليكه ثبت نام حضوري كمافي بود

عدم نياز به مراجعه حضوري و ارائه اسناد كاغذي از مزاياي روش برخط، و عدم نياز به ثبت نام جداگانه براي 
هزار مراجعه 150شود اين خدمت منجر به حذف شركت در مناقصه و مزايده از مزاياي ثبت نام يكپارچه است و برآورد مي

اهش حمل و نقل، كاهش مصرف سوخت و پيشگيري از آلودگي ميليون برگ كاغذي در سال و به تبع آن كحضوري و يك
زودي اين امكان براي وري و كارآيي شود. شايان ذكر است بهتر افزايش بهرههوا و حفاظت از محيط زيست و از همه مهم
  كاربران بخش دولتي نيز فراهم خواهد شد.

ان شركت در معامالت دولتي كه تا كنون متقاضياعضاي محترم آن اتاق و به  از طرق مقتضي موجب امتنان است
رساني اين موضوع به پيوست، . ضمن تقديم پوستر اطالعگردد رسانياند، اطالعموفق به عضويت در سامانه نشده

لينك  "setadiran.ir"آدرس سايت سامانه به وبنام برخط به جهت دريافت كليپ معرفي ثبتخواهشمند است 
 .فرماييد مراجعه "مستندات ثبت نام" - "آموزش"

  باشد.آماده پاسخگويي به سواالت مي 021-41934مركز راهبري و پشتيباني سامانه با شماره 
  

                                 علي رهبري

  
  رونوشت:

  ، جهت استحضارمتبوع وزارت سرپرست محترممدرس خياباني،  جناب آقاي -
 فضاي مجازي و دبير شوراي عالي فضاي مجازي، جهت استحضارجناب آقاي فيروزآبادي، رئيس محترم مركز ملي  -
 جناب آقاي انصاري، معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، جهت استحضار -

  جناب آقاي جهانگرد، نماينده ويژه محترم رياست جمهوري در امور دولت الكترونيكي، جهت استحضار  -


