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 مقدمه:

ـ ماده  دستگاههای موضوع  "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی" 5طبق بند ب 

( این قانون مکلفند کاالها و خدمات مورد نیاز طرح )پروژه( را از فهرست توانمندی های داخلی مندرج در سامانه ۲ماده)

خرید کاالها و خدمات خارجی )اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی  طبق قانون ( این قانون تأمین کنند. ۴موضوع ماده)

 خریداری شوند( که محصوالت با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است. 

مرحله به مرحله شرح داده خواهد  به صورت ثبت نیازمندیهای دستگاه های دولتی در سامانه توانیرانراهنمای بدین منظور 

  .شد

 «:قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی»موارد حائز اهمیت در 

طبق شرح  مراتب، قابل بهره برداری می باشد. لیکن به جهت اهمیت برخی از نکات قانونی " قوانین و مقررات"سامانه توانیران، قسمت متن قانون در 

 زیر یادآور می گردد.
ربط، های( خود در مرجع ذیماه پس از تصویب طرحهای )پروژهحداکثر یک ( این قانون موظفند۲کلیه دستگاههای موضوع ماده ) -۴ماده  ببند  1جزء 

که در ادامه، به تشریح  ه پروژه ها می باشداین موضوع مربوط ب. )نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع این ماده اقدام کنند

 (خواهیم پرداخت "پروژه"

ماه قبل خرید خارجی اقالم این جزء اعم از آنکه این خرید از بازار داخلی یا خارجی صورت پذیرد، در صورتی که حداقل سه -۴ماده  ببند  ۲تبصره 

ممنوع است. در صورت وجود شرایط اضطرار و یا فوریت با درخواست باالترین مقام از شروع فرآیند خرید در سامانه مذکور بارگذاری نشده باشد، 

 )این مورد مربوط به کلیه خریدهای خارجی می باشد(. دستگاه و ارائه مستندات و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت زمان مذکور قابل کاهش است

 :پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشورمنظور حمایت از کاال و خدمات تولیدی کشور، به -5ماده 

شده در ( این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکتهای ایرانی ثبت۲ه )االجراءشدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاههای موضوع ماداز تاریخ الزم -الف

 قانون در قسمت قوانین و مقررات قابل بهره برداری می باشد( )ادامه در متن( این قانون مجاز است. ۴های مندرج در سامانه ماده )فهرست توانمندی

های داخلی مندرج در سامانه ( این قانون مکلفند کاالها و خدمات مورد نیاز طرح )پروژه( را از فهرست توانمندی۲های موضوع ماده )دستگاه -ب

ز آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند( که محصوالت با مشخصات ( این قانون تأمین کنند. خرید کاالها و خدمات خارجی )اعم ا۴موضوع ماده )

 .های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع استمندرج در سامانه توانمندی

اشته د -که مشابه محصول داخلی دارند -( این قانون، ضرورتی برای تأمین کاالها یا خدمات خارجی۲چنانچه دستگاههای موضوع ماده ) -1تبصره 

اد باشند، باید مراتب را با امضای باالترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات الزم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جه

صره کشاورزی اعالم کنند. در صورت تأیید باالترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حدنصاب تب

 .( این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین کاالی خارجی اقدام کند۲)

 .( این قانون است19( این قانون بر عهده هیأت نظارت موضوع ماده )۲( ماده )1رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصره ) -۴تبصره 

کاال و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که احکام این قانون را رعایت وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش  -6ماده  جبند 

 .اند، جلوگیری نمایدنکرده

 مهم: تذکر

( قانون در خصوص ارجاع کار و تامین کاال و خدمات، 5با توجه به الزام رعایت ماده ) ای(:الف( در خصوص خریدهای طرحی )پروژه

از خارج از کشور )اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی الزم است متقاضیان مشمول قانون در صورت نیاز به خرید خدمات یا تجهیزات 

 برداری در سامانه توانیران می بهره دوران نیازهای و )پروژه( طرح نیاز مورد خارجی خدمات و کاالها فهرست ثبت خریداری شوند(  ضمن

جهت طرح موضوع در هیات  ،های مرتبطتکمیل فرمبه انضمام  الزم مستندات با و مرکزی دستگاه مقام باالترین امضای با را مراتب بایست

 پاسخگوی سواالت احتمالی می باشد. 81762785تلفن  نظارت، به دبیرخانه این هیات ارسال گردد.
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صرفی غیرطرحی )غیرپروژه   صوص خریدهای م سوم        ای(:ب( در خ صل  صرفی بادوام مرتبط با ف صرفی و م با توجه به آنکه کاالهای م

ست طبق ماده        میالذکر قانون فوق ست و الزم ا سامانه توانیران و اخذ مجوز از هیات نظارت بر قانون نی شد، نیازی به درج اقالم فوق در  با

 های مربوط از جمله فرآیند ثبت سفارش عمل شود.خانههای وزارت( قانون و دستورالعمل17)

 قابل بهره برداری می باشد.  "1اطالعیه " تحت عنوان)اسالید سمت چپ(  صفحه اصلی سامانهدر  ،راهنماانتهای  عالوه بر ،دستورالعملمتن 

 سامانه توانیران: صفحه اصلی

 : خدمات سامانه -1

ه ثبت نام از خدمات سااامانه به شاارح توانند بدون نیاز ب: در این بخش کاربران میقابلیت های عمومی  -1-2

 .ذیل استفاده نمایند

    ــتجوی توانمندی صااانعتی دارای پروانه بهره برداری از   های واحد اطالعات   :نیازمندی   /قابلیت جس

توانند بر اساس نام بنگاه، نام  وارد شده است. کاربران می  اصناف و شرکت های دانش بنیان   ، وزارت صمت 

ستان،   صنایع )طبق    توانمندی، نام ا ساس درخت  ستجو برا سیک( توانمندی و یا ج ساخت  ه بندی آی های 

 جستجوی نیازمندی نیز در این قسمت فراهم گردیده است.همچنین امکان داخل را مشاهده نمایند. 

      :ــور ــتجوی پیمانکار اطالعات عوامل نظام فنی و اجرایی کش توانند  می کاربران در این بخش  جس

فهرساات پیمانکاران مجاز ایرانی مورد تایید سااازمان برنامه و بودجه را مشاااهده نمایند. الزم به ذکر این  

سا   ست از طریق ارتباط با  شور می  فهر سازمان برنامه و بودجه ک ساس قانون  مانه  شد و برا ارجاع کار به  ،با

 گیرد.این فهرست مورد بررسی قرار می اساس

    سی ستجوی پیمانکار خدمات فنی و مهند فهرساات واحدهایی که دارای مجوز خدمات فنی و  :  ج

 مهندسی از وزارت صمت هستند در این قسمت بارگذاری و قابل نمایش است. 

 فایل اکسل   فهرست محصوالت داخلی و کاالهای ایرانیقانون  17برابر ماده  :رست کاالی ایرانیفه

 بارگزاری و آماده بهره برداری می باشد.
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 قانون حداکثر اساااتفاده از توان تولیدی کشاااور برای اطالع عموم در این قسااامت   : قوانین و مقررات

 بارگذاری شده است. 

  شنهادات : نظرات و توانند اشااکاالت، نظرات و یا پیشاانهادات خود را از در این قساامت کاربران می پی

 طریق تماس تلفنی، ارسال ایمیل و یا پیامک با پشتیبان سامانه مطرح نمایند.

 

 تشریح فرآیند ثبت نیازمندی:

 . یداقدام نما طبق شرح زیرمی بایست ثبت نیازمندی جهت کاربر 

 تکمیل نیازمندی: 

، ها( خوداز تصویب طرحهای )پروژهپس موظفند قانون  ۲کلیه مشمولین ماده  :اطالعات پروژه  -1

ثبت  پروژهتکمیل از پس . اقدام کنند این قسمتنسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در 

 .را تکمیل نماید " پیمانکاراطالعات  "یعنی در قسمت بعدی  ، شده

مهندسی، تولید، تدارکات، اجراء و یا  -های هدفدار )طراحیعبارت است از مجموعه فعالیتتعریف پروژه: 

و یا خرید محصوالت مبتنی  اندازی( که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصالح واحد موجودراه

 .ساخت شود -بر سفارش طراحی

پیمانکار  اطالعات نسبت به تکمیل ،ثبت شده پروژه پس از انتخاب در این قسمت:   پیمانکاراطالعات   -2

تکمیل نیازمند و قابل مشاهده  " نیازمندی محصولثبت  " بعدی یعنی قسمتپس از تائید در اقدام و 

 خواهد بود.

 و "اطالعات پروژه"هر یک از شرایط فوق یعنی پس از ثبت و تایید در  : محصول مندیثبت نیاز  -3

 د.می باش "زمندی محصولثبت نیا" قسمت ملزم به تکمیل مشخصات کاربر "پیمانکار اطالعات"

 :پروژه مودار فرایند ثبت نیازمندین

 

 جستجوی بنگاه / توانمندی - 4

 جستجوی نیازمندی-5

 پیگیری نیازمندی-6

 :در ادامه به تشریح هریک خواهیم پرداخت

ورود ثبت پروژه اطالعات پیمانکار ثبت نیازمندی
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:ورودنحوه   

نام کاربری و رمز عبور خود را وارد   http://www.tavaniran.irپس از ورود به سامانه توانیران به آدرس 

  به آدرس پست الکترونیکی مندرج در نامه آن سازمان ارسال شده است(نام کاربری و رمز عبور ) کنید.

کلیک  *(،ل )طبق فلش طیکافی است بر روی مست "منوی اصلی"پس از ورود به صفحه خود، جهت رویت 

پیگیری  مربوط به عملیات ثبت و ۲مربوط به منوی کاربر و  قسمت  1قسمت ( 1شماره نمایید. )عکس 

تشریح عملیات ثبت و پیگیری امور نیازمندیها  و معرفی اولیه سامانهدر ادامه به  نیازمندیها می باشد.

 خواهیم پرداخت.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1عکس شماره 

 

 

 می شود. و ... صفحه خروج از جمله تنظیمات، شامل اطالعات کلیمت این قس : کنترلمنوی  -الف 

 که در ادامه به تشریح هر یک خواهیم پرداخت. می باشد قسمت 6این قسمت شامل   منوی اصلی:   -ب 

 

جهت تغییر کلمه عبور می توانید از قسمت منوی کاربر، بر روی نام خود کلیک نموده، در ضمناً *** 

 .نسبت به تغییر کلمه عبور خود اقدام نمایید "تنظیمات حساب من"قسمت 

  

 الف
* 

 ب

http://www.tavaniran.ir/
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 ت(:جاع کار به پیمانکار طراحی و ساخاطالعات پروژه )ار  -1

" جدید" سبز رنگ آیکنروی   "اطالعات پروژه"از قسمت کافی است  ،جهت ثبت اطالعات پروژه      

 (۲عکس شماره ) نماییدکلیک 

 

 
 2عکس شماره 

 

 

  اطالعات درخواست شده را تکمیل نمایید. 3عکس شماره طبق  "جدید"پس از کلیک بر روی آیکن 

 

 3عکس شماره                                                                                           
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 تذکر:

 تکمیل قسمت های ستاره دار الزامی می باشد .1

که در این حالت، امکان استفاده نمود  "ثبت اولیه" می توان از دکمهجهت تکمیل اطالعات پروژه  .۲

 ویرایش و تغییر وجود دارد.

 شما در حال ثبت نهایی » پیام:  "ثبت نهایی"پس از تکمیل اطالعات و کلیک بر روی دکمه  .3

را مشاهده می نمایید. « امکان تغییر یا ویرایش وجود ندارید. می باشید. در صورت ثبت نهایی

 اطالعات ثبت می شود و امکان ویرایش آن وجود ندارد. ،درصورت تایید

  .هایی نشده باشد، هیچ ارزشی نداردالزم به ذکر است تا زمانی که توانمندی شما ثبت ن .۴

  .نمایید "ثبت نهایی"در صورت اطمینان از اطالعات نیازمندی خود، حتماً اقدام به 

 محدوده: محل انجام پروژه می باشد .5

 

 پیمانکار :  اطالعات-2

قابل رویت  "پیمانکار اطالعات"در قسمت توسط دستگاه دولتی )نیازمندیها(،  پروژه پس از ثبت اطالعات

 اقدام نمایید. اطالعاتنسبت به تکمیل  پروژهعنوان  فلذا پس از انتخاب . شودمی 

 

 

 

 :ثبت نیازمندی محصول -3

های ثبت نیازمندی"قابلیت  ،"پیمانکار اطالعات"و  "پروژه اطالعات"منوهای  اطالعاتپس از تکمیل ادامه در 

 فراهم می گردد. ۴شماره عکس طبق  "محصول
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4عکس شماره   

  

 ) تعرفه گمرکی(
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 ادامهدر  پروژه از انتخابپس  .کنیدشده انتخاب های ثبتای از بین پروژهپروژه« جدید»روی دکمه بر 

 :عنوان نیازمندی: خط تولید پتروشیمی، پروژه :. )به عنوان مثالرا تکمیل نمایید "نیازمندیعنوان "

  (ژنراتور

 

 آیسیک(:کد ) انتخاب محصول 

کدگذاری به روش ساده و دقیق برای تعیین  : سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع ( یاISICکد آیسیک )

 هویت کاال، قطعات، مدارک و اموال است.

 انتخاب محصول موردنظر وجود دارد:دو راه برای 

 

 

جستجوی محصوالت در فیلد جستجو که در شکل نشان داده شده است. در این حالت در فیلد  -１

محصول اولی که با  1۰جستجو عنوان محصول و یا کد آیسیک محصول موردنظر خود را نوشته و 

    (5)عکس شماره  دهد.عنوان نوشته شده تطابق دارند را پیدا کرده و نمایش می

 

5عکس شماره   

 .نمایید کلیکرا  "جستجو"و در آخر  "تایید" دکمهرقمی از درختواره،  10 کد آیسیک انتخابمی گردد پس از  تاکید
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 «انتخاب»محصوالت با کلیک روی دکمه  انتخاب از درختواره -۲

ها محصول موردنظر خود توانیم از بین آنشود و میای از محصوالت نمایش داده میدر این حالت درختواره

  .درخت انجام دهیدجستجو روی  توانیدنیز همچنان وجود دارد و میرا انتخاب کنیم. فیلد جستجو 

 (6)عکس شماره 

گونه توجه داشته باشید که در درختواره موجود، فقط مجاز به انتخاب محصوالتی هستیم که هیچ نکته:

  ها(فرزندی ندارند )برگ

 

6 عکس شماره  

 (را کلیک نمایید اینجا یا ) نمایید. مراجعه به آدرس زیر)تعرفه گمرکی(  HSجهت انتخاب گروه محصول و کد در صورت نیاز  ضمناً 

er/frontend/product/product_treehttps://product.behinyab.ir/index.php/product_manag 

https://product.behinyab.ir/index.php/product_manager/frontend/product/product_tree
https://product.behinyab.ir/index.php/product_manager/frontend/product/product_tree
https://product.behinyab.ir/index.php/product_manager/frontend/product/product_tree
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 درخواست محصول جدید )آیسیک جدید(:

پس از را انتخاب و  درخواست محصول جدیددرصورتی که گروه محصول مورد نظر شما در درختواره وجود نداشته باشد،  

 تا درخواست شما پس از بررسی، در فهرست جدید قرار گیرد. اقدام ارسال نسبت بهاخذ فرم و تکمیل اطالعات،

 

 

 

)تکمیل فیلدهای  گر را نیز پر کرده و ثبت نماییدهای دیاطالعات فیلد 7طبق عکس شماره  تکمیل اطالعات محصول، در ادامه

 الزامی می باشد(ستاره دار 

 

7عکس شماره   

 

گیرد:ثبت اطالعات محصول به دو طریق صورت می  

  :در این حالت اطالعات شما به صورت موقت ثبت شده و قابل ویرایش هستند.ثبت و ادامه 

  :در این حالت اطالعات، ثبت نهایی شده و قابل ویرایش نیستند.ثبت نهایی 



13 

 مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات

الزم به ذکر است تا زمانی که توانمندی شما ثبت نهایی نشده باشد، هیچ ارزشی نداشته و به کارشناسان  

  اقدام به ثبت نهایی آن کنید. پس در صورت اطمینان از اطالعات نیازمندی خود، حتماً. گرددابالغ نمی

 

 . شودشده آپدیت میهای ثبتدهنده نیازمندی، جدول نمایشدرصورت کلیک بر روی دکمه ثبت نهایی

در قسمت سمت  "شرکت های توانمند"درصورت وجود  ،ثبت نهایی  پس از الزم به توضیح است که*** 

 "مشاهده توانمندی"درصورتی که گزینه بدیهی است  چپ )طبق تصویر زیر( به شما نمایش داده می شود.

 وجود نداشته باشد بدین معنی می باشد که توانمندی در این حوزه در حال حاضر وجود ندارد.

 

 ارتباط به شما معرفی امکان رویت شرکتهای توانمند جهت  "مشاهده توانمندی"پس از کلیک بر روی 

 .گرددمی 

8عکس شماره   
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نیازمندی: نهایی فرایند بعد از ثبت  

 بعد از ثبت نهایی نیازمندی، یکی از حالتهای زیر برای شما متصور می باشد:

امکان خرید  ثبت شده، یک یا چند شرکت توانمند ارائه و نمایش می دهد.) نیازمندیبرای سامانه  .1

 (با توجه به توانمندی مقدور می باشد

لیکن امکان خرید با  ثبت شده، یک یا چند توانمند ارائه و نمایش می دهد، نیازمندیبرای سامانه  .۲

 قیمت یا ...( بدلیل کیفیت،) .نمی باشد توجه به توانمندی مقدور

 .نیازمندی در سامانه موجود نمی باشد .3

 

 خواهیم پرداخت:امه به تشریح هریک در اد

) امکان خرید  توانمند ارائه و نمایش می دهد.شرکت سامانه برای نیازمندی ثبت شده، یک یا چند  .1

 با توجه به توانمندی مقدور می باشد(:

کلیک مشاهده توانمندی ، بر روی گزینه امکان خرید مقدور باشد ،با توجه به توانمندیدرصورتی که 

 اقدام نمایید.نموده و نسبت به ثبت نظر  

9عکس شماره   

 

را انتخاب و  "بله"در صورتی که توانمندی برای شما مفید باشد می بایست طبق عکس زیر گزینه 

 نظر خود را ثبت نمایید.

10عکس شماره   
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سامانه برای نیازمندی ثبت شده، یک یا چند توانمند ارائه و نمایش می دهد، لیکن امکان خرید با  .۲

 : توانمندی مقدورنمی باشد )بدلیل کیفیت، قیمت یا ...(توجه به 

پس را انتخاب و علت عدم استفاده از توانمندی ثبت گردد.  "خیر"در این حالت می بایست گزینه 

 )اطمینان از عدم امکان استفاده از محصول ساخت داخل(  روز از ثبت نیازمندی ۲۰از گذشت 

و تجارت  معدن صنعت، وزارت به مرکزی دستگاه مقام باالترین امضای باطی مکاتبه می بایست 

اشاره  ضمن ، کشاورزی جهاد وزارت مورد حسب یا و )مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات(

علت عدم امکان خرید از شرکت های تولیدکننده داخلی )به  وبه ثبت نیازمندی در سامانه توانیران 

در ادامه  د.نمایی ارسال را کاال یا خدمات خارجیدرخواست مجوز خرید  ،مستندات(  همراه

، طی اعالم کتبی مجوز نون مورد بررسی و در صورت موافقتدرخواست شما در هیات نظارت بر قا

 خارجی برای شما صادر خواهد شد.  خرید کاال یا خدمات

را از بازار پس از اخذ مجوز کتبی از هیات نظارت بر قانون، امکان خرید کاال یا خدمات خارجی  

 )طبق عکس زیر( داخل یا خارج خواهید داشت.

 

 

 

 در سامانه موجود نمی باشد: توانمندی .3

روز از ثبت نیازمندی )اطمینان  ۲۰پس از گذشت بدلیل اینکه توانمندی در سامانه موجود نمی باشد 

و  معدن صنعت، وزارت به مرکزی دستگاه مقام باالترین امضای طی مکاتبه بااز عدم ساخت داخل( 

کشاورزی،  جهاد وزارت مورد حسب یا و تجارت )مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات(

درخواست مجوز  ، تولید ساخت داخلعدم  ذکر واشاره به ثبت نیازمندی در سامانه توانیران  ضمن

نون بر قاد. در ادامه، درخواست شما در هیات نظارت نمایی ارسالرا  خرید کاال یا خدمات خارجی

، طی اعالم کتبی مجوز خرید کاال یا خدمات خارجی برای شما مورد بررسی و در صورت موافقت

 صادر خواهد شد. 
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پس از اخذ مجوز کتبی از هیات نظارت بر قانون، امکان خرید کاال یا خدمات خارجی را از بازار داخل 

 یا خارج خواهید داشت.

 

گیری ثبت نیازمندی:گزارش  

گزارشگیری از تعداد نیازمندیهای ثبت شده در سامانه از منوی ثبت نیازمندی محصول ، قسمت   برای

 گیری اقدام نمایید: و طبق شرح زیر نسبت به گزارش (11)عکس شماره  جستجوی نیازمندی را انتخاب

 :نیازمندی های ثبت شده توسط خودم  -الف 

نیازمندیهای ثبت شده توسط کاربر نمایش داده خواهد شد. در این حالت می بایست  این قسمت صرفاً

  (11عکس   3)قسمت را تایید نمایید   "فقط نیازمندی های ثبت شده توسط خودم" عبارت

 :نیازمندی های ثبت شده توسط زیرمجموعه -ب  

در این  را مشاهده نمایند. خودزیرمجموعه می خواهند اطالعات مربوط به راهبرانی هست که قسمت  این

برداشته شود تا اطالعات ثبت   "فقط نیازمندی های ثبت شده توسط خودم"عبارت تیک حالت می بایست 

  به راهبر نمایش داده شود.کاربران زیرمجموعه  نیازمندی ثبت شده توسط

 .درصورت نیاز امکان گزارشگیری تحت فایل اکسل نیز در سامانه مقدور می باشد ضمناً

 

 

:جستجوی بنگاه / توانمندی  -3  

، «نام بنگاه »هایی است که تاکنون ثبت شده است. این جستجو بر اساس این بخش مربوط به جستجوی توانمندی

از  ISICگروه محصول و کد  باشد.می« شهر» و « شهرستان» ، «استان»، « کدملی شناسه ملی /»، «عنوان توانمندی»

 شود. توانند انتخاب شوند. نتیجه جستجو در جدول نمایش داده میطریق انتخاب از درختواره نیز می

1

3

2

11عکس شماره   
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 12عکس شماره 

 

 انتخاب از درختواره محصول:

 وجود دارد: "گروه محصول"جستجوی دو راه برای 

 

جستجوی محصوالت در فیلد جستجو که در شکل نشان داده شده است. در این حالت در فیلد جستجو عنوان  -1

ی که با عنوان نوشته شده تطابق دارند را پیدا کرده محصولنظر خود را نوشته و  محصول و یا کد آیسیک محصول مورد

 دهد. و نمایش می

 

 کلیکرا  "جستجو"و در آخر  "تایید"رقمی از درختواره، سپس  10 کد آیسیک انتخابیادآور می گردد پس از  

 .نمایید

 «انتخاب»انتخاب از درختواره محصوالت با کلیک روی دکمه  -2

ها محصول موردنظر خود را انتخاب توانیم از بین آنشود و میای از محصوالت نمایش داده میدر این حالت درختواره

 انجام دهیم.  را توانیم جستجو روی درختوجود دارد و میکنیم. فیلد جستجو نیز همچنان 
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گونه فرزندی ندارند توجه داشته باشید که در درختواره موجود، فقط مجاز به انتخاب محصوالتی هستیم که هیچ نکته:

 .نمایید و جستجو پس از انتخاب درختواره دکمه تایید را انتخابها( )برگ

 

 :   یمندنیاز یجستجو -4

، «عنوان نیازمندی»ثبت شده است. این جستجو بر اساس هایی است که تاکنونبخش مربوط به جستجوی نیازمندیاین 

توانند انتخاب شوند. از طریق انتخاب از درختواره نیز می ISICگروه محصول و کد  باشد.می« استان»و « عنوان پروژه »

 شود.نتیجه جستجو در جدول نمایش داده می

 همانند جستجوی بنگاه/توانمندی می باشد. "گروه محصولانتخاب درختواره از "ضمناً جستجوی 

 

  

 13عکس شماره 
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 :   یمندنیاز پیگیری -5

این قسمت مربوط به جستجوی نیازمندی ثبت شده در سامانه می باشد . درصورتی که در قسمت پیگیری نیازمندی 

نمایید، امکان رصد و پیگیری نیازمندی ثبت شده به همراه مشاهده توانمندی کد پیگیری نیازمندی خود را وارد 

 (14)عکس شماره  برای شما فراهم می گردد. )درصورتی که توانمندی ثبت شده باشد(

 

 
 14عکس شماره 
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 بسمه تعالی

 

 «1اطالعیه»
 

 قانون  های مشمولدستگاهثبت سفارش کاال و خدمات مورد نیاز 

 "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی"

 

صوص خریدهای طرحی )پروژه  ( قانون در خصااوص ارجاع 5با توجه به الزام رعایت ماده ) ای(:الف( در خ

در صورت نیاز به خرید خدمات یا تجهیزات از خارج مشمول قانون  کار و تامین کاال و خدمات، الزم است متقاضیان  

طرحها ،  فهرست کاالها و خدمات خارجی مورد نیاز  ار داخلی یا خارجی خریداری شوند( )اعم از آنکه از بازاز کشور  

  درج نمایند.   (www.tavaniran.ir)برداری را در ساااامانه توانیران   های( خود و همچنین نیازهای دوران بهره   )پروژه

ضمام تکمیل     ست مراتب به ان ضوع در هیات نظارت مرهای فرمهمچنین الزم ا ، به دبیرخانه این تبط جهت طرح مو

 ل گردد.هیات ارسا

 

صرفی غیرطرحی )غیرپروژه   صوص خریدهای م صرفی    ای(:ب( در خ صرفی و م با توجه به آنکه کاالهای م

سوم قانون فوق    صل  شد، نیازی به  الذکر میبادوام مرتبط با ف سامانه توانیران و  با اخذ مجوز از درج اقالم فوق در 

از های مربوط خانههای وزارتو دسااتورالعمل( قانون 17هیات نظارت بر قانون نیساات و الزم اساات طبق ماده ) 

 شود.عمل فرآیند ثبت سفارش جمله 

 

 

 

  قانون و مربوط به نیازمندیهای دستگاه دولتی/ حاکمیتی می باشد 2این اطالعیه در رابطه با مشمولین ماده. 

 
 

 

http://www.tavaniran.ir/

