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جناب آقای دکتر اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

موضوع: درج مصوبات سی و پنجمین جلسه کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی

سالمعلیکم
با احترام، در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی و آییننامه داخلی کارگروه تعاملپذیری دولت 
الکترونیکی به پیوست متن مصوبات جلسه سی و پنجم (۱۵ شهریور ۱۴۰۱) کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی 

جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال میشود.
خواهشمند است دستور فرمایید تا بهمنظور آگاهی کلیه دستگاههای اجرایی و آحاد مردم، مصوبات فوقالذکر در 

اولین شماره روزنامه رسمی کشور چاپ گردد. پیشاپیش از همکاری روزنامه رسمی کشور تشکر میشود.

رونوشت: 
معاون محترم تدوین و تنقیح قوانین-معاونت حقوقی رئیسجمهور-جهت استحضار

جناب آقای اشرف-مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی-جهت استحضار
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 دولت الکترونیکی کشور  پذیریتعاملکارگروه   پنجمسی و مصوبات جلسه 
 1401رماه شهریو 15تاریخ جلسه 

 مصوبه شماره یک
به   یدسترس جادیهای واصله در خصوص ادرخواستو جلسه شانزدهم کارگروه  کی شمارهمصوبه بند یک  یر اجراد

با توجه به توافق خدمت دهنده و موافقت دبیرخانه شورا   اطالعاتتبادل    یموجود در مرکز مل  هایسرویسبرخی  
 : شودی مابالغ  ربطذی هایدستگاهبه  ر یز هایسرویسبرقراری 

  ی کد ملو امالک کشور، سرویس انطباق    اسنادثبت استعالم هویت اشخاص حقوقی از سازمان  بانک توسعه تعاون:   ✓
ج.ا.ا. با شماره شبای بانکی از بانک مرکزی

  احوال ثبتاز سازمان    شدگانفوتسرویس استعالم اشخاص حقیقی و سرویس انتشاری  :  وپرورشآموزشوزارت   ✓
 کشور

کشور احوالثبتاز سازمان   شدگانفوتسرویس انتشاری بیمه ایران:  ✓
سرویس استعالم آخرین مدرک تحصیلی از وزارت  ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه: مرکز وکال ✓

 علوم، تحقیقات و فناوری

سرویس استعالم آخرین مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوریشرکت پاالیش نفت اصفهان:  ✓
 نی )ره(،: استعالم مددجویان از کمیته امداد امام خمیآستان قدس رضوی    ✓

ج.ا.ا. پست ملی از شرکت یکد پست استعالمعلمی و فناوری استان زنجان:    پارک ✓
  گاز از شرکت ملی گاز ایران،   قبوض   مشخصات   استعالم:  ی(اداره کل اموال دولت)  یی داراوزارت امور اقتصادی و   ✓

 و امالک کشور اسنادثبتاستعالم اصالت اسناد ملکی از سازمان 

 دومصوبه شماره 
اخذ مصوبه  ی سازسادهو    تسریع   منظوربه به  کارگروه  فرایند  تبادل    هایسرویس  برای دسترسی  ملی  مرکز  در  موجود 

الکترونیکی توسط    ارائهدر راستای تسریع در  کارگروه( و    16  جلسه  یک   شماره  مصوبه اطالعات )  های دستگاهخدمات 
 الکترونیکی مقرر نمود: دولت پذیریتعامل اجرایی و تسهیل امور، کارگروه 

 گیرندهاجرایی    هایدستگاه، فهرست  تموجود در مرکز ملی تبادل اطالعا   هایسرویسمتولی  اجرایی    هایدستگاه -1
یک قالب کل    هایسرویساز    هر  در  را  زیاد  تقاضای  استثنائات،   جز به  ها دستگاهاجرایی، کل    هایدستگاهدارای 

 برای تصویب به کارگروه پیشنهاد نمایند.مجاز  هایدستگاهفهرست 

و   -2 دریافت  به  نسبت  کارگروه،  مصوبه  ابالغ  با  است  موظف  اجرایی  دستگاه  این    برداریبهرههر  در    ها سرویساز 
 نماید.  ظرف حداکثر دو ماه اقدام یا پنجره واحد دستگاهیملی  هایسامانه
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 سهمصوبه شماره 
تبادل    منظوربه و  کاغذی  اسناد  و    وپرورشآموزش وزارت    مابینفی خدمات    ارائهبرای  اطالعات  الکترونیکی  حذف 

 شد:  مصوبان آموزدانش در خصوص اطالعات هویتی  کشور احوالثبتسازمان 
ارائه  استقرار  نسبت به  کشور  احوالسازمان ثبت -1 )طبق مصوبه    یتیمشخصات اقالم هو  ر ییانتشار تغسرویس    و 

  مهرماه تا پایان  حداکثر  تر اقدام و  هرچه سریع   در مرکز ملی تبادل اطالعات  پذیری(کارگروه تعامل   26جلسه  
 .نماید ارائه وپرورشآموزش  وزارت به 1401

 تائید شد. وپرورشآموزش به وزارت سرویس مکان اقامت  ارائه -2

دار  برای عکس   ( دارای عکس)  لیتحص   گواهی اشتغال بهصدور  منظور حذف کاغذی  بهوپرورش  آموزش   وزارت  -3
سرویس  به  نسبت  ان،آموزدانش  شناسنامه  نمودن ورودی    انآموزدانش عکس    ارائه  الکترونیکی  ایجاد  شامل 

در مرکز ملی   کشور  احوالسازمان ثبت  به  آموزدانشو خروجی عکس    (آموزدانش تولد    کد ملی و تاریخ)سرویس  
 اقدام نماید. اطالعات طی مدت حداکثر دو ماه تبادل

ثبت -4 عکس  سازمان  مشخصات  است  موظف  کشور  درج  رشیپذقابلاحوال  شناسنامه  برای  به  در    وزارت   را 
 .اعالم نماید  1401 مهرماهوپرورش حداکثر تا پایان آموزش

دریافت و بارگذاری    (اول و دوم  دوره )متوسطه  مقطع  به کلیه مدارس    ایبخشنامه  وپرورش طیآموزش   وزارت  -5
 رعایت مشخصات اعالمی نماید.  ان را منوط بهآموزدانش ان در پایگاه اطالعات آموزدانش عکس 

این    ،کشور  احوالثبتسازمان    به   ارائهدر مرکز ملی تبادل اطالعات و    ان آموزدانشسرویس عکس   برداریبهرهبا   -6
را    شدن  دارعکس سازمان موظف است درخواست خدمت   ارائه   و  یرحضوریغ  صورتبهشناسنامه    الکترونیکی 

موضوعیت  نمودن    دار عکسصدور کاغذی گواهی برای    وپرورشآموزش استقرار سرویس عکس وزارت  با  ؛  نماید
 .ندارد

 چهار مصوبه شماره 
خصوص   در  مرکزی  بانک  و  مالیاتی  امور  سازمان  مشترک  درخواست  تفکیک    ازیموردن  هایسرویسپیرو  برای 

دیگری )شخصی یا تجاری( طبق    ی تجاری و شخصی و همچنین تغییر از هر نوع )تجاری یا شخصی( بهها حساب
با آن   ناظر بر حساب سپرده  دستورالعمل » بانکی مرتبط    148841/01مه شماره  بخشنا   موضوع  تجاری و خدمات 

زیر حسب مورد توسط بانک مرکزی یا سازمان امور مالیاتی ایجاد و    هایسرویس، مقرر شد تا  «14/06/1401مورخ  
 شود:  در مرکز ملی تبادل اطالعات ارائه

استعالم صاحب /های  ارائه -1 از    یک  سرویس  بانک   (احی)س  انیمشتر   یها حساب   کپارچهیسامانه  حساب   توسط 
رقمی اتباع غیر ایرانی،   12ملی/ کد    ورودی شماره شبای حساب بانکی و در خروجی کد ملی / شناسهدر   مرکزی

ایرانی/حقوقی خارجی  نوع ایرانی/ حقیقی خارجی/ حقوقی  کد   ( وحساب، عنوان نوع صاحب حساب )حقیقی 
 سازمان امور مالیاتی ارائه شود.  بانک حساب به
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اقتصادی، لیست   ی، شمارهمؤدان مالیاتی در ورودی شماره شبا  برای ثبت حساب تجاری معتبر توسط سازم -2
 ثبت)اطالعات هویتی اشخاص صاحب حساب و در خروجی بله    و سهم فعالیت لیست  (ISIC)  کیسیآکدهای  

 (.ثبت نشدحساب تجاری )معتبر( یا خیر صورت بهحساب تجاری 

ی،  شماره اقتصاد،  شماره شبا ی توسط سازمان امور مالیاتی در ورودی  رتجاریغ  سرویس تغییر حساب تجاری به -3
  ی رتجار ی)غخیر    ا ی(  ی شدرتجاریغصاحب حساب و در خروجی بلی )حساب    اشخاص  یتیاطالعات هولیست  

 (حساب انجام نشد یساز

 پنجمصوبه شماره 
ثبتی  هایدادهروزرسانی و درخواست مرکز آمار در خصوص به تصمیمات ستاد سرشماری آمار ثبتی مبنا کشور پیرو

موضوع   آمارقانون مرکز    7ماده  )خصوصی اشخاص    مقرر شد با رعایت مالحظات امنیت و محرمانگی و حفظ حریم
 (آن  ر یو نظا   یاتیو مال  یو ادار  یمراجع قضائتوسط    شدهیآورجمع مطالبه اطالعات    مجاز نبودنمحرمانگی و  حفظ  

 مربوط بر بستر مرکز ملی تبادل اطالعات ارائه شود: هایسرویساقدامات زیر انجام و 
مقرر    GNAF  نقشه به شرکت ملی پست برای اجرای طرح  دهندگانارائه محدودیت اعالمی از طرف    با توجه به -1

ی ممکن  ها حلراه اعالم تا پس از بررسی کارشناسی و شناسایی    دبیرخانه  و نهادها به  مؤسساتفهرست این    ،شد
 ی شود. ر یگم یتصمی کارگروه آت در جلسه

تقسیمات کشوری    اقالم و کدگذاریی موجود مقرر شد  ها سامانه  منظور ایجاد زبان مشترک فنی در تعامل بینبه -2
دستگاه مذکور    از سه  ایران و بنیاد مسکن برای شهرهای کوچک و روستاها توسط هر یک   آمار مرکز    وزارت کشور،

تهیه و    این عناصر را کدگذاری  و این سازمان جدول نگاشت  قرارگرفته   ایران  در اختیار سازمان فناوری اطالعات
 نماید.  اعالمدستگاه  به هر سه

مرکز آمار ایران، بنیاد   به  1401  انتهای مردادماهآخرین فهرست نهایی شده تقسیمات کشوری تا  کشور    وزارت -3
 نیز اعمال شود. تقسیمات کشوری در پایگاه و  ارائه   ایران مسکن و سازمان فناوری اطالعات

تکمیل   -4 اسالمی  آماری    هایدادهبرای  انقالب  مسکن  بنیاد  شد  الکترونیکی  ها نقشهمقرر  شده    بندیقطعه ی 
(Parcel  )  و جزییات سرویس موردنیاز برای   را در اختیار مرکز آمار ایران قرار داده ی کوچک  شهرها روستایی و

(  Parcel)شده   یبندقطعههادی روستاهای   الکترونیکی شامل دریافت عرصه/پهنه طرحصورت به تبادل اطالعات 
هایی و در  ن  ایران  آماربا همکاری مرکز    توسط بنیاد مسکن   افتهیر ییتغو سرویس اعالم تغییرات و ارسال اطالعات  

 مصوب شود.  جلسه بعدی کارگروه

و امالک    اسنادثبت به وجود سرویس استعالم مشخصات ملک برای امالک دارای دفتر الکترونیک سازمان    با توجه -5
 کشور مقرر شد:

 .فراهم شودمرکز آمار ایران   برایسرویس استعالم ملک  دسترسی به -1
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اعالمی برای ارسال شناسه امالک جدید یا تغییر در  سرویس    یکو امالک کشور    اسنادثبتسازمان   -2
و در سرویس استعالمی بند فوق مشخصات امالک جدید   روزانه به مرکز آمار اعالم صورتبه سند را 

 دریافت نماید.مرکز آمار ایران را  افتهیر ییتغیا 

ارشناسی ک   جلسه  محوریت دبیرخانه  در خصوص ارائه سرویس پوششی یک پالک ثبتی مقرر شد تا با  -3
 شود. ی برای اتخاذ تصمیم ارائهآت برای تدوین جزییات برگزار و در جلسه

  کشور موظف است اطالعات هویتی فاقد کد ملی اشخاص را در قالب یک  و امالک   اسنادثبت سازمان   -4
 ، اطالعاتی  اقالم  کشور با بررسی این  احوالثبتو سازمان  قرار داده  فایل رمز شده در اختیار دبیرخانه  

قرار دهد.    کشور  و امالک  اسنادثبت را استخراج و در اختیار سازمان    دها یکاندملی متناظر یا    یکدها 
خود را برای مراجعه    موردنظر با استفاده از سرویس چاپار متن    کشور  و امالک  اسنادثبتسازمان  

 ارسال نماید. هوشمند و تصحیح یا تکمیل اطالعات هویتی ملی خدمات دولت پنجره اشخاص به

مرکز موظف    نیا  کالن تجمیع شده در مرکز آمار ایران،  هایداده با عنایت به اهمیت و محرمانگی    –تبصره  
ماه ارتقا    کدگذاریاعمال محرمانگی و    سازوکار  است ظرف دو  به  هرگونه  سازیایمن و  اطالعات   دسترسی 

 نماید. ارائهامنیت فضای تبادل اطالعات  ربطذی و جهت بررسی به مراجع  تدوین مذکور را
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