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پرسشهای متداول سامانه توانیران:

 .1سوال:
نام کاربری یا رمز عبور خود را فراموش کرده ام؟
پاسخ:
در قسمت بازیابی رمز عبور ،نسبت به دریافت مجدد رمز عبور خود اقدام نمایید

 .2سوال:
آیا دستگاه های نیازمند ،موظف به ثبت کلیه نیازمندی های خود در سامانه توانیران می باشند؟
پاسخ:
طبق اطالعیه " شماره یک" تنها طرح ها و پروژه ها می بای ست در سامانه توانیران ثبت
شود و کاالهای م صرفی و م صرفی با دوام ضرورتی به ثبت در سامانه توانیران نبوده.
(اطالعیه شماره یک در صفحه اصلی سامانه قابل رویت می باشد)
الزم به تو ضیح ا ست که جهت خرید کاالهای م صرفی و م صرفی بادوام کلیه سازمانهای
دولتی و حاکمیتی می بای ست پس از ح صول اطمینان از عدم ساخت داخل  ،ن سبت به
خرید محصووول خارجی اقدام نمایند .در ایر راسووتا جهت رویت محصوووالی مصوورفی و
مصرفی بادوام ساخت داخل ،قسمت "خدمای سامانه" " ،فهرست کاالهای ایرانی" قابل
بهره برداری می باشد.

 .3سوال:
آیا تامین کنندگان ،واردکنندگان و فروشننندگان موالننو خ و خدماخ ،امثان ثبت نام در سننامانه
توانیران را دارند؟
پاسخ:
خیر امکان ثبت نام نمی باشد.
ایر سامانه به عنوان معرفی واحدهای توانمند تولیدی و خدماتی می با شد که اخذ یکی
از مجوز زیر ضروری می باشد:
 .1مجوز از وزاری صنعت ،معدن و تجاری (پروانه بهره برداری)
 .2مجوز از وزاری صنعت ،معدن و تجاری (مجوز اصناف تولیدی)
 .3مجوز غیر از وزاری صنعت ،معدن و تجاری (شرکتهای دانش بنیان)
 .4مجوز از وزاری جهاد کشاورزی
تاکید می گردد غیر از مجوزهای فوق امکان ثبت نام وجود ندارد.

 .4سوال:
اگر واحد تولیدی یا خدماتی دارای مجوزی غیر از مجوزهای فوق باشننند ،آیا امثان ثبت نام و ود
دارد
پاسخ:
خیر  .درصووورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی ،مجوزی غیر از مجوزهای فوق داشووته
باشند ،امکان ثبت نام در سامانه توانیران وجود نداشته و می بایست نسبت به اخذ مجوز
از یکی از نهادهای فوق اقدام نمایند.

 .5سوال:
آیا پیمانثاران طراحی و ساخت نظام فنی و ا رایی کشور (اخذ مجوز از سازمان برنامه و بود ه) یا
پیمانثاران طراحی و ساخت خدماخ فنی و مهندسی (اخذ مجوز از وزارخ صنعت ،معدن و تجارخ)
نیازی به ثبت نام و تثمیل اطالعاخ در سامانه توانیران دارند؟
پاسخ:
خیر .درصووورتی که پیمانکاران طراحی و سوواخت نمام فنی و اجرایی کشووور (مجوز از
سازمان برنامه و بودجه) یا پیمانکاران طراحی و ساخت خدمای فنی و مهندسی (مجوز از
وزاری صنعت ،معدن و تجاری) را داشته باشند ،مورد پذیرش کارشناسان وزاری صنعت،
معدن و تجاری بوده و ضرورتی به ثبت اطالعای ندارد .سایر پیمانکاران نیز می بای ست
نسبت به اخذ یکی از مجوزها (توضیح داده شده در ایر بند) اقدام نمایند.

 .6سوال:
" ستجوی توانمندی ها" در چه قسمتی قرار دارد؟
پاسخ:
در صفحه اصلی سامانه ،خدمای سامانه قرار دارد

 .7سوال:
" ستجوی نیازمندی ها" در چه قسمتی قرار دارد؟
پاسخ:
در صفحه اصلی سامانه ،خدمای سامانه قرار دارد.

 .8سوال:
اطالعیه های سامانه در چه قسمتی قرار دارد؟
پاسخ:
صفحه اصلی سامانه ،سمت چپ محل اطالعیه های سامانه می باشد

 .9سوال:
فهرست کا های ایرانی در چه قسمتی قرار دارد؟
پاسخ:
قسمت "خدمای سامانه" " ،فهرست کاالهای ایرانی" قابل بهره برداری می باشد.

