
 شفاف دولت بازارسامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(، بزرگترین 

های اجرایی مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و ها، دستگاهتمامی وزارتخانه معامالت اتاطالعانتشار 

 در راستای دسترسی آزاد به اطالعات برای عموم مردم  معامالتی بخش عمومی

 

 (ستادتدارکات الکترونیکی دولت )دکتر سید امیر اصغری )مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( اشاره کردند که سامانه 

(www.setadiran.ir) قانونی متفاوت و استوار همانند  و محتواهایکه مبتنی بر مفاد، مواد  است، بزرگترین سامانه معامالتی دولت

های مستقیم و قانون اصالح قانون مالیات 169ماده  5برنامه توسعه ششم، تبصره  9قانون احکام دائمی توسعه کشور، ماده  50ماده 

ون برگزاری های اجرایی مشمول قانها، دستگاههای هیئت دولت شکل گرفته است. در این بازار الکترونیکی دولتی، وزارتخانهمصوبه

مناقصات و سایر قوانین مالی و معامالتی بخش عمومی بایستی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات، معامالت 

ها، اصناف، کنندگان کاال و خدمات کل کشور )اعم از اتحادیهینتامدر سوی دیگر این بازار بزرگ، خود را در این بستر انجام دهند. 

منتفع سامانه ستاد  معامالت انجام شده درمنافع مالی سامانه از توانند با حضور در این میهای پیمانکاران و مشاوران( هستند که نانجم

 گردند. 

 وی همچنین از مزایای سامانه ستاد به موارد زیر اشاره نمودند:

اکنون دولت این دانش را بطور کامل انه، هماندازی این سامبا راه زدایی انجام معامالت:دجهت فساایجاد بستری شفاف  -1

در چه زمانی انجام  و با چه شرایطی ،در چه رقابتی ،ضوابطی ای را با چه کسانی، تحت چهدارد که چه دستگاهی، چه معامله

لف و کند اما ریسک انجام تخداده است. بایستی اذعان نمود که دیجیتالیزه کردن فرآیندهای سنتی، نرخ فساد را صفر نمی



در  .مانندبه وضوح در سیستم میانجام تخلف وجود داشته باشد، ردپاها  تعمدی در ند. به عبارتی، اگرکفساد را کمینه می

التی که جام شد؛ بدین گونه که تمامی معامسازی معامالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه ستاد ان، شفاف97 سال

، 97در زمره معامالت خرید جزئی به باالتر )در سال د و نصاب آنها از ندهنجام میا های تابعه آنوزارت صمت و سازمان

است. سازی معامالت قابل رویت فاست در این سامانه در قسمت پنل شفابوده  رقم دو میلیون و پانصد هزار تومان به باال(

های اجرایی مشمول قانون برگزاری ها، دستگاهرتخانهاقالم اطالعاتی تمامی معامالت وزا، 98تیر ماه در گام بعدی، در 

ها، . بدیهی است که اگر دستگاهسازی شدندمناقصات و سایر قوانین مالی و معامالتی بخش عمومی نیز در این پنل، شفاف

بر یز مردم را ن نظاره و نگاه عمومهای نظارتی همانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، دستگاه نظارةافزون بر 

سازی پس از انجام رسانی، شفافالبته این اطالع  انجام معامالت خود ببینند، نرخ انجام تخلف کمینه خواهد گردید. فرآیند

 رسانی است.تمامی مراحل در سامانه ستاد است و رسالت این سامانه بسیار بیشتر از اطالع

سامانه ستاد بر بستر  نندگان کاال و خدمات در کل کشور:کبرای رقابت تمامی تامینایجاد یک بستر معامالتی منصفانه  -2

های های دستگاهکنندگان جنوب کشور، این امکان فراهم است که پاسخگوی نیازمندیوب است؛ برای مثال برای تامین

-ی دستگاهتواند موجب رونق کسب و کارهایی شود که شاید تا دیروز تنها پاسخگود. لذا این امکان، مینشمال کشور نیز باش

های دولتی نیز، تعداد افزون بر این، در مزایده  دهد.های استان و یا شهر خود بودند و مساوات را در اختیار قرار می

کنند گر در معامله شرکت میمزایده 600ها قریب گران بسیار بیشتر از حالت فیزیکی شده است. در برخی از مزایدهمزایده

 اکثری از کل کشور در یک معامله و فراگیری سامانه است.دهنده، حضور حدکه این نشان

سامانه ستاد، اکنون تبدیل به  :های پرارزش برای استفاده در تصمیمات مدیریت کالن کشوردادهایجاد یک انباره از  -3

خوبی را جهت های عظیم، راهنماهای بسیار این داده و پایش کاویدنتوان مبتنی بر انبارة دادة پرارزشی شده است که می

برای مثال سازمان برنامه و بودجه کشور  های مدیریتی ایجاد نمود.ها و ارگانیاری برای سازمانسازی و تصمیمتصمیم

اند، برآورد و تامین بودجه و نهادهایی که از بودجه دولتی ارتزاق نموده کرد سال گذشته دستگاهتواند مبتنی بر هزینهمی

های کالن پیرامون تولید یک کاالی خاص، گذاریتوان سیاستنده تخصیص دهد یا برای مثال میتری را در سال آیواقعی

های واقعی سامانه انجام داد یا برای مثال مبتنی بر میزان مصرف دادهوارد نمودن آن یا خرید قطعی نمودن آن را بر مبنای 

های تولیدی تدوین شده برای آن استان در یاستهای دیگر، در سیک کاالی خاص در یک استان و تامین آن از استان

 صورت امکان بازنگری نمود.

تمامی پاکات معامله از جمله پاکت ج مناقصات که مشتمل بر پیشنهادات مالی است، با  معامالت :ایجاد و حفظ محرمانگی  -4

و تنها در زمانی گزار معامله گاهشوند و تنها توسط دستهای ترکیبی رمزنگاری متقارن و نامتقارن رمز میاستفاده از روش

برده شوند. افزون بر رمزنگاری، از امضای دیجیتال و مهرزمانی نیز بهرهکه بایستی این پاکات گشوده شوند، بازگشایی می

 چه کسی بر روی چه سندی، چه زمانی مجوز چه کاری را داده است. شود که مشخص شودمی



اکنون تعامل خوبی با معاونت امور صنایع وزارت صمت شکل گرفته است و هم :جلوگیری از معامله کاالهای خارجی -5

کننده آن حضور دارد را کاالهایی که آن معاونت به یقین برسد که بدیل و نظیر داخلی  دارند و در سامانه ستاد نیز تامین

 کنند تا در این سامانه، امکان معامله آنها غیرفعال شود.مشخص کرده و ارسال می

، اطالعات مورد اطالعات مدیریتی سامانه ستاد سامانهزیربا ورود به  :های نظارتین نظارت سیستمی برای دستگاهامکا -6

 .های نظارتی فراهم شده استبرای دستگاه بر روند انجام معامله نیاز برای مونیتورینگ و نظارت 

های متفاوت و از تعدد ورود اطالعات در سامانهبرای جلوگیری : های سازمان برنامه و بودجهارتباط سیستمی با سامانه -7

های و بودجه کشور، زیرساخت همچنین دریافت اطالعات صالحیت پیمانکاران و مشاوران بطور سیستمی از سازمان برنامه

 ، این تبادل تکمیل گردد.98شاهلل تا پایان سال ها شکل گرفته است و انالزم برای تبادل داده

طبق آمارهای : ها و نظارت بر این معامالت بدون کاغذ و تمامی الکترونیکیمعامالت برای دستگاهانجام تمامی مراحل  -8

 جویی شده است.میلیون صفحه کاغذ مبتنی بر بکارگیری سامانه ستاد صرفه 12کسب شده از سامانه، تاکنون بیش از 

اکنون برنامه توسعه ششم، هم 9مبتنی بر تکلیف ماده های آماری سامانه اشاره کردند که دکتر اصغری همچنین پیرامون داده

 هزارمیلیارد تومان تراکنش مالی در این سامانه 75تاکنون بیش از برداری است و تمامی انواع معامالت در سامانه ستاد قابل بهره

شروع به کار  91سال ها در دو سال گذشته صورت گرفته است )سامانه از درصد این تراکنش 90انجام شده است که بیش از 

 هزار مزایده در سامانه ستاد منتشر گردیده است. 14هزار مناقصه و  60کرده است(. همچنین تاکنون، بیش از 

 

 :عبارتند ازشاهد به بار نشستن آن در سامانه ستاد باشیم  جاریسال  تا پایانوی افزود، از جمله اقداماتی که امیدواریم 

های بانکی که ارائه این سرویس، موجب تسهیل فرآیند برای برای احراز اصالت ضمانتنامه یارتباط سیستمی با بانک مرکز -1

 .خواهد شددرحین معامله کنندگان ها و تامیندستگاه

احوال، شاهکار، اتباع خارجی، های هویتی ثبتسرویسمبتنی بر فراهم شدن وب نام غیرحضوری.فراهم نمودن امکان ثبت -2

 نام انجام داد.کنندگان به دفاتر ثبتنام را بدون حضور تامینتوان ثبت... اکنون میکد پستی، مجوزها و 

 برای خدمات سامانه نامه کاربردی و اپلیکیشن موبایلیفراهم نمودن بر -3

 ها و فرآیندهای انجام معامالتکاربر پسندتر نمودن فرم -4

های مالی برای یع فرآیندهای حسابرسیها جهت تسرهای مالی داخلی دستگاهارتباطات سیسیتمی با سامانه -5

 ها و اتالف کاغذکاریذیحسابان و دیوان محاسبات و اجتناب از دوباره

تری برای معرفی این سامانه به افراد ها و اصناف باید حضور پررنگهای بازرگانی، اتحادیهدکتر اصغری در نهایت افزود که اتاق

 مند شوند. بهرهبه صورت منصفانه تری بتوانند از این بازار بزرگ یعوس زیرمجموعه خود داشته باشند تا دایره



 


