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گاهکلیه   اجرایی اهیدست

 
اطالعات،  یوزارت ارتباطات و فناور اراتیو اخت فی( قانون وظا4با استناد به ماده )

 یداخل نامهآیین( 3ماده ) "6"اطالعات و بند  یفناور ییاجرا ی( اساسنامه شورا5ماده )
با مه ششم اطالعات قانون برنا یدر راستای اجرای تكالیف بخش ارتباطات و فناور و شورا،

های های اجرایی و تكمیل پروژههدف تسهیل دسترسی به خدمات الكترونیكی دستگاه
 اطالعات یفناور ییاجرا یشورا مدههج جلسهات مصوب ،دار دولت الكترونیكیاولویت

به  13/09/1399مورخ  102480نامه شماره  یکه ط 10/09/1399 خیدر تار برگزارشده
 وستیبه شرح پو یازده ماده یک مقدمه  شامل است، دهیمحترم جمهور رس رئیس تائید

 .شودیابالغ م
اطالعات  یفناور ییاجرا یشورا رخانهیاست؛ اصل مستندات مصوبه در دب ذکرشایان

 .شودیم ینگهدار
 
 

 محمد جواد آرذی جهرمی
 
 
 

  رونوشت:

 -ت نظامدفتر رئیس مجمع تشخیص مصلح -دفتر رئیس قوه قضاییه -جمهوردفتر رئیس -دفتر مقام معظم رهبری -
سازمان اداری و استخدامی کشور دیوان محاسبات  -کشور  وبودجهبرنامهسازمان  -جمهوررئیسدفتر معاون اول 

اداره کل قوانین -اداره کل قوانین مجلس شورای اسالمی -سازمان بازرسی کل کشور -دیوان عدالت اداری -کشور 
دبیرخانه شورای  -رخانه شورای عالی فضای مجازی دبی -رسانی دولتدبیرخانه شورای اطالع -و مقررات کشور

معاونت تدوین  -جمهورسیرئمعاون حقوقی  -روزنامه رسمی کشور -دفتر هیئت دولت -اجرایی فناوری اطالعات 
 جمهورسیرئو تنقیح قوانین معاونت حقوقی 

 شورای اجرایی فناوری اطالعات محترم اعضای  -
 دانشكده علمی کاربردی پست و مخابراتو  هاپژوهشگاهها، ها ، سازمانشرکت
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 کشور اطالعات فناوری اجرایی شورای دهمجه جلسه مصوبات 

 مقدمه
 لیبا هدف تسه 10/09/1399جلسه مورخ  نیاطالعات در هجدهم یفناور ییاجرا یشورا

دار دولت  تیاولو یپروژه ها لیو تكم ییاجرا یدستگاه ها یكیبه خدمات الكترون یدسترس
محترم  ئتیه 09/02/1397هـ مورخ 55285ت /12176)موضوع مصوبه شماره  یكیالكترون

 ( موارد زیر را تصویب نمود.رانیوز

منظور تكمیل زنجیره تجارت خارجی و قابلیت رصد کلیه کاالهای وارداتی با مدیریت و به -1 ماده
به  11/11/1399پیگیری کارگروه نظارت بر سامانه جامع تجارت، اقدامات ذیل حداکثر تا 

 های مسئول اجرایی شود:رح زیر توسط دستگاهش

تكمیل سامانه جامع انبارها در تجارت داخلی و خارجی به نحوی که کلیه کاالهای  -الف
تولیدی و وارداتی فقط در انبارهای دارای شناسه، نگهداری و با قبوض انبار دارای 

گمرکی باشند  شناسه یكتا و شناسه کاال )برای کاالهایی که قبل از شروع تشریفات
های اجرایی در ( وارد یا خارج شوند. تمامی دستگاهHS،با کد هماهنگ سیستم 

محدوده وظایف قانونی مكلف به اجرای این بند در انبارهای واقع در نقاط جغرافیایی 
 تحت نظارت خود هستند.

منظور پایش ارز تأمین شده کاالهای وارداتی یا ترخیص شده، شروع تشریفات به -ب 
 گمرکی بر اساس شناسه یكتا قبض انبار الزامی است.

برقراری ارتباط بین شناسه بارنامه حمل در جابجایی کاال و شناسه یكتا قبض انبار و  -ج 
سامانه ایجاد امكان مشاهده وضعیت کاالهای حمل شده بر اساس شناسه کاال در 

 م شود.برای مقامات و مسئولین مربوطه فراه پایش اطالعات تجارت کشور
تبادل الكترونیكی کلیه مجوزهای ترخیص کاال از گمرک توسط سامانه جامع تجارت  -د 

های اجرایی به نحوی انجام شود که صدور مجوز الكترونیكی توسط دستگاه
 روز کاری باشد. 10صادرکننده مجوز در کمتر از 
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ها زیر ونیكی آنهای اولویت دار دولت الكترهایی که درصد پیشرفت پروژهرؤسای دستگاه -2 ماده 
درصد)مطابق فهرست پیوست( است با در نظر گرفتن نقش دستگاه های همكار، ضمن  50

درج در سوابق مدیریتی )شامل کلیه مدیران ذیربط( ظرف یک هفته گزارش علل عدم 
برداری از بندی بهرهپیشرفت پروژه را به دفتر رئیس محترم جمهور اعالم و برنامه زمان

 دهه فجر و یا حداکثر تا پایان سال به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.پروژه را برای 
دار دولت الكترونیكی های اولویتشده در پروژههایی که میزان تحقق تكالیف تعییندستگاه -3 ماده

درصد است به همراه مسئولین مؤثر  70یا ده محور ابالغی ریاست محترم جمهور بیش از 
 مورد تشویق قرار گیرند. در پیشرفت با معرفی دبیرخانه شورا

های طرح مالیات الكترونیكی، شامل اظهارنامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه -4 ماده
فروشگاهی و سامانه مؤدیان به جهت اهمیت و پیشرفت نامطلوب توسط کارگروهی با 

ده مسئولیت دبیر شورا و عضویت نماینده تام االختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی، نماین
ویژه ریاست جمهوری در امور دولت الكترونیكی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان 

بندی اجرایی تكمیل طرح را ظرف دو و بودجه کشور موانع تحقق طرح و برنامه زمانبرنامه
هفته تدوین و به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و دفتر رئیس محترم جمهور ارایه تا 

ربط ابالغ شود. های ذیعنوان مصوبه به دستگاهد دفتر رئیس محترم جمهور بهپس از تائی
صورت هفتگی دبیرخانه بر اجرای برنامه مصوب نظارت مستمر کرده و گزارش پیشرفت را به

 تقدیم رئیس محترم جمهور نماید.

نویسی های کاغذی، نسخهطرح سالمت الكترونیكی، شامل حذف کاربری دفترچه -5 ماده
پیچی الكترونیكی و رسیدگی الكترونیكی، استحقاق درمان و پرونده ی، نسخهالكترونیك

الكترونیكی سالمت به جهت اهمیت و پیشرفت نامطلوب توسط کارگروهی با مسئولیت 
دبیر شورا و عضویت نماینده تام االختیار وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشكی، نماینده 

ونیكی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان ویژه ریاست جمهوری در امور دولت الكتر
بندی اجرایی تكمیل طرح را ظرف دو وبودجه کشور موانع تحقق طرح و برنامه زمانبرنامه

هفته تدوین و به وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشكی و دفتر رئیس محترم 
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های وبه به دستگاهعنوان مصجمهور ارایه تا پس از تائید دفتر رئیس محترم جمهور به 
ربط ابالغ شود. دبیرخانه بر اجرای برنامه مصوب نظارت مستمر کرده و گزارش پیشرفت ذی

 صورت هفتگی تقدیم رئیس محترم جمهور نماید.را به

برداری از سامانه تدارکات الكترونیكی دولت با توجه به لزوم تكمیل استقرار و بهره -6 ماده
ضویت نماینده تام االختیار وزیر صنعت معدن و کارگروهی با مسئولیت دبیر شورا و ع

تجارت، نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور دولت الكترونیكی، سازمان اداری و 
بندی اجرایی وبودجه کشور موانع تحقق طرح و برنامه زماناستخدامی کشور، سازمان برنامه

تجارت و دفتر رئیس  تكمیل طرح را ظرف دو هفته تدوین و به وزیر محترم صنعت معدن و
عنوان مصوبه به محترم جمهور ارایه تا پس از تائید دفتر رئیس محترم جمهور به

ربط ابالغ شود. دبیرخانه بر اجرای برنامه مصوب نظارت مستمر کرده و های ذیدستگاه
 صورت هفتگی تقدیم رئیس محترم جمهور نماید.گزارش پیشرفت را به

منظور تحقق و استقرار سامانه جامع العالی( بهرهبری )مدظله با توجه به دستور مقام معظم -7 ماده
رفاه ایرانیان کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه شورا و عضویت نمایندگان تام االختیار وزیر 
تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، رئیس کل بانک مرکزی، 

ها حسب تشخیص لت الكترونیكی و سایر دستگاهنماینده ویژه ریاست جمهوری در امور دو
شود. برنامه اجرایی استقرار پایگاه رفاه ایرانیان ظرف سه هفته توسط دبیرخانه تشكیل می

این کارگروه تدوین و توسط وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزیر ارتباطات و فناوری 
اند ضمن همكاری کامل ظفهای اجرایی موها ابالغ شود. دستگاهاطالعات به دستگاه

 گزارش هفتگی اقدامات را به دبیرخانه شورا اعالم نمایند. 

 شود:موارد زیر به مصوبه شماره یک جلسه هفدهم شورای اجرایی الحاق می -8 ماده

کارگیری شناسه یكتای قبض انبار در کلیه انبارهای گمرکی شامل مراجع الزام به -الف
اختصاصی کاالهای گمرک نشده حداکثر تا تحویل گیرنده کاال و کلیه انبارهای 

12/10/1399 
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های های حوزهکارگیری شناسه یكتا برای قبوض انبار )ورود و خروج( در سامانهالزام به -ب  
های وزارت جهاد کشاورزی و تخصصی با تائید سامانه جامع تجارت همانند سامانه

 01/11/1399سامانه سازمان غذا و دارو حداکثر تا تاریخ 

کلیه دستگاه های اجرایی موضوع این مصوبه مكلفند امكان رصد و پایش کاالهای  -ج 
اساسی ، نهاده های تولید و سایر کاالهای مد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت را 
شامل کل فرآیند زنجیره تجارت خارجی)واردات، صادرات و ترانزیت( و تجارت داخلی) 

بكه عمده فروشی و خرده فروشی( در سامانه پایش از تولید یا واردات به توزیع در ش
 اطالعات تجاری کشور فراهم آورند.

منزله تخلف اداری بوده های اجرایی بهتخلف از تكالیف این مصوبه برای کارکنان دستگاه -9 ماده
و حسب گزارش دبیرخانه مسئول مربوطه جهت رسیدگی به تخلفات اعم از ایجاد مانع یا 

 شود.ربط معرفی میمراجع ذی اهمال در اجرای وظیفه به
به عنوان یک اصل مهم در کلیه خدمات و سامانه های دولت الكترونیكی ، دستگاههای  -10 ماده

اجرایی موظف به حفظ حریم خصوصی اشخاص و امنیت در چارچوب مصوبات شورای 
عالی فضای مجازی و سایر اسناد باالدستی بوده و رعایت مصوبات مربوطه برای دستگاههای 

 الزامی است. اجرایی

های ریاست محترم جمهور در دار، ابالغیههای اولویتبرنامه استقرار و بهره برداری از پروژه -11 ماده
برداری نرسیده پایه که هنوز به بهرههای اطالعاتالكترونیكی شدن خدمات و خدمات پایگاه

ماه وتا خرداد 1399اسفندماه  20، تا 1399است در سه گام اجرایی تا دهه مبارک فجر 
بندی های اجرایی مسئول ملزم به ارائه زمانبه شرح ذیل تصویب شد. دستگاه 1400

های مذکور ظرف مدت ده روز به دبیرخانه شورا هستند. همچنین اجرایی شدن پروژه
صورت هفتگی به دبیرخانه شورا ها مطابق با برنامه ارائه شده باید بهگزارش پیشرفت پروژه

 ارسال شود.
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 1400خرداد  اسفند 20 دهه فجر مسئول عنوان ردیف 

1 
فاز دوم سامانه 

 جامع تجارت

وزارت صنعت 
معدن و تجارت و 

دستگاههای 
موضوع مصوبه 

شورای  17جلسه 
 اجرایی

برداری کامل از بهره
 سامانه

  

2 

تکمیل صدور 
های ملی کارت

هوشمند و 
کارگیری کارت به

 هوشمند

احوال سازمان ثبت
 کشور

سرویس بر خط 
طبیق اثرانگشت ت

(MOC توسط )
احوال سازمان ثبت

کارت در فروش سیم
توسط اپراتورهای 

 تلفن همراه

احراز هویت 
های آفالین کارت

ملی هوشمند و 
سرویس غیر بر 

خط تطبیق 
اثرانگشت 

(MOC در نظام )
سالمت و مطب 

 پزشکان

صدور 
های کارت

نام شده و ثبت
پوشش بیش از 

درصدی  90
اشخاص مقیم 

 شورداخل ک

3 
 -روابط سببی نسبی

 اعالم تولد
احوال سازمان ثبت
 کشور

استعالم رابطه والد 
فرزندی، استعالم 

 رابطه ازدواج

امکان ثبت 
درخواست 

الکترونیکی صدور 
 شناسنامه و والدت

 

4 
سامانه مجامع 

 الکترونیکی

سازمان بورس و 
 –اوراق بهادار 

سازمان ثبت اسناد 
 -و امالک کشور

کار  وزارت تعاون،
-و رفاه اجتماعی 
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

ارسال 
جلسات صورت

مجمع با امضای 
الکترونیکی معتبر 
صاحبان سهام به 

 هاثبت شرکت

برگزاری مجمع 
الکترونیکی منطبق 

با قانون نحوه 
برگزاری مجامع 

ها و قانون شرکت
تجارت 

 الکترونیکی

 

 واریز سود سهام 5
سازمان بورس و 

 اداراوراق به

پوشش کامل 
واریزی سود سهام 

برای کلیه 
 های بورسیشرکت
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 1400خرداد  اسفند 20 دهه فجر مسئول عنوان ردیف 

 سفته الکترونیکی 6
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی
 

برداری از بهره
سامانه و حذف 
سفته و برات 

 کاغذی

 

7 

سامانه بازارگاه 
محصوالت 
کشاورزی و 

 های تولیدینهاده

وزارت جهاد 
 کشاورزی

 
برداری از بهره

 سامانه
 

8 

ترونیکی شدن الک
فرآیندها و حذف 

دریافت مستندات 
کاغذی در خدمات 

 بانکی

  بانک مرکزی ج.ا.ا.
برداری از بهره

 سامانه
 

9 
کارگیری کیف پول به

 الکترونیکی
  برداریبهره  بانک مرکزی ج.ا.ا.

10 
سامانه امالک 

 اسکان
وزارت راه و 
 شهرسازی

برداری از بهره
سامانه و اتصال با 

پایه  هایپایگاه
 کشور

  

11 
پنجره واحد صدور 

 وکارمجوزهای کسب
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

برداری از بهره
سامانه با پوشش 

درصد  30حداقل 
مجوزهای کشور 
 )غیر از اصناف(

برداری کامل بهره
 از سامانه

 

 پیام ایران 12
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران

برداری از بهره
 سامانه

  

 احد زمینپنجره و 13
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران

ارائه خدمت 
مجوزهای تغییر 
 کاربری و مالکیت

ارائه خدمت 
حرایم مکان محور 

 یکپارچه

برداری بهره
 کامل از سامانه

14 
پنجره واحد 

 های فرهنگیفعالیت
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
برداری از بهره

 سامانه
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 1400خرداد  اسفند 20 دهه فجر مسئول عنوان ردیف 

 سالمت الکترونیکی 15
ت و وزارت بهداش

درمان و آموزش 
 پزشکی

اجرای نسخه 
الکترونیکی و 

پیچی و حذف نسخه
 کاربری دفترچه

تکمیل پایگاه بیمه 
 -درمان کشور
رسیدگی 
 الکترونیکی

 

16 
های پایانه

 فروشگاهی
سازمان امور 
 مالیاتی کشور

اجرای قانون 
های پایانه

فروشگاهی برای 
 اصناف

ایجاد کارپوشه 
 مالیاتی اشخاص

 

 ات الکترونیکیمالی 17
سازمان امور 
 مالیاتی کشور

پذیرش یکسان 
قبوض مالیاتی دارای 

شناسه قبض و 
شناسه پرداخت در 

 نظام مالیاتی
 

استقرار و دریافت 
درخواست 

الکترونیکی از 
مؤدیان در کلیه 

 منابع مالیاتی

 

18 
اظهارنامه برآوردی 
 تمام منابع مالیاتی

سازمان امور 
 مالیاتی کشور

ارنامه اجرای اظه
برآوردی برای 

مالیات بر درامد 
 اشخاص حقوقی

اجرای اظهارنامه 
برآوردی برای 

 کلیه منابع مالیاتی
 

 سامانه جامع مؤدیان 19
سازمان امور 
 مالیاتی کشور

برداری از بهره
 سامانه

  

20 

درخواست 
الکترونیکی اعالم 

سرقت یا هر رخداد 
 انتظامی

 وزارت کشور
نیروی انتظامی 

 ج.ا.ا.

برداری از هرهب
 سامانه

  

21 

دریافت الکترونیکی 
درخواست گذرنامه، 
گواهینامه یا مدارک 

دهی مشابه و نوبت
اینترنتی در صورت 
ضرورت مراجعه 

 حضوری

 وزارت کشور
نیروی انتظامی 

 ج.ا.ا.

برداری و ارائه بهره
سرویس برخط به 

های اجرایی دستگاه
 طبق مصوبات
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22 
های ارائه سرویس

می ناجا به استعال
 های اجراییدستگاه

 وزارت کشور
نیروی انتظامی 

 ج.ا.ا.

استعالم اصالت 
 خودرو

استعالم تأییدیه 
 اماکن

سرویس استعالم 
 تردد افراد

 

23 
خدمات الکترونیکی 

 تأمین اجتماعی
وزارت تعاون، کار 

 و رفاه اجتماعی

خدمت  30
الکترونیکی و 

غیرحضوری خدمات 
ای، کارفرمایی، بیمه

 نشستگیباز

  

 پایگاه رفاه ایرانیان 24
وزارت تعاون، کار 

 و رفاه اجتماعی

تدوین برنامه 
اجرایی و تکمیل 

 پایهداده و اطالعات
  

25 
سامانه تدارکات 

 دولت
مرکز توسعه 

 تجارت الکترونیکی
کارگیری شناسه به

 -کاال در معامالت

تکمیل فرآیندها و 
 -انواع معامالت
 25پوشش حداقل 

امالت درصدی مع
 در سامانه

پوشش حداقل 
درصدی  50

 معامالت

 وزارت کشور مجوز ساخت 26

ایجاد خدمت 
الکترونیکی مجوز 

ساخت برای 
 شهرهاکالن

ایجاد خدمت 
الکترونیکی مجوز 

ساخت برای 
 شهرهای کشور

 

27 
نقشه راه شهرهای 

 هوشمند
 وزارت کشور

تدوین سند نقشه 
 راه شهر هوشمند

ارائه برنامه 
ر اجرایی د

 شهرهاکالن
 

28 
سازی یکپارچه

 قبوض
وزارت نیرو و 

 وزارت نفت
افتتاح سامانه 
 یکپارچه قرائت

قرائت یکپارچه 
قبوض در سراسر 

 کشور

سازی پیاده
قرائت یکپارچه 

 در کشور

 دولت همراه 29
سازمان فناوری 
 اطالعات ایران

ارائه خدمت هویت 
خدمت  30موبایلی و 

پایه و کاربردی 
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اسناد )مبتنی بر 
EGDI) 

30 
سامانه جامع حوادث 

 ایو تصادفات جاده
وزارت راه و 
 شهرسازی

 

ایجاد و 
برداری کامل بهره

از سامانه بااتصال 
کامل به 

های داده پایگاه
 ربطذی

 

 فهرست پیوست ماده دو

 نام دستگاه عنوان پروژه
 سازمان ثبت احوال کشور استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی

رداری کامل سامانه ستادبهره ب  مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی
 شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران (GNAFاستقرار سامانه مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی)

تی کشورسازمان امور مالیا بهره برداری از سامانه مالیات الکترونیک  

 وزارت امور اقتصادی و دارایی استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور

 وزارت امور اقتصادی و دارایی سامانه حسابداری و مالی دستگاه های اجرایی
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