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  ٢٩/٤/١٣٩٩                                                         ـ ه٥٧٨٣٢ت/٤٥٤٠٣رهشما
هاي  هاي دولتي و شركت نامه در خصوص افزايش سهم شناور آزاد شركت تصويب

  هاي بازنشستگي ها و صندوق تابع نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان
  امور اقتصادي و دارايي وزارت 

  سازمان برنامه و بودجه كشور
 مورخ ٥١١١١ به پيشنهاد شماره ٢٢/٤/١٣٩٩وزيران در جلسه ت أهي

 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون ١٧/٤/١٣٩٩
  :اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد

هاي اجرايي مكلفند همكاري الزم را با وزارت امور اقتصادي و  ـ كليه دستگاه١
%)) ٢٥(حداقل به ميزان بيست و پنج درصد ( شناور آزاد دارايي در افزايش سهم

هاي تابع نهادهاي عمومي غيردولتي  هاي دولتي و شركت هاي تابع اعم از شركت شركت
هاي بازنشستگي، مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در  ها و صندوق و سازمان

  .بازار سرمايه به عمل آورند

داكثر به ميزاني است كه صندلي مديريتي موجود  عرضه سهام شناور حتبصره ـ
  .ها حفظ شود در شركت
اين ) ١(هاي موضوع بند  شده توسط هر يك از دستگاه ـ خريد سهام عرضه٢
هاي موضوع بند مذكور ممنوع است و در صورت انجام  نامه، توسط ساير دستگاه تصويب

  .بت به ابطال آن اقدام نمايدتواند نس اي سازمان بورس و اوراق بهادار مي چنين معامله
 موارد استثنا در اين بند با پيشنهاد رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تبصره ـ

  .شود و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي
از تخصيص %) ٥(ـ سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است ماهانه پنج درصد ٣

ارش سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به افزايش هايي را كه متناسب با گز مصوب دستگاه
  .كنند، كاهش دهد نامه نمي اين تصويب) ١(هاي موضوع بند  سهام شناور آزاد شركت

اين ) ١(هاي مشمول بند  ـ در صورتي كه تا پايان مهر ماه سال جاري دستگاه٤
ي مكلف ساز نامه نسبت به اجراي بند يادشده اقدام نكنند، سازمان خصوصي تصويب

شده در بند مذكور  هاي تعيين است طبق شرايط بازار نسبت به فروش سهام تا نصاب
  .اقدام كند و گزارش آن را به سازمان بورس و اوراق بهادا ارايه نمايد

نامه   ـ سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است گزارش نحوه اجراي اين تصويب٥
  . اوراق بهادار ارايه كندرا به صورت ماهانه به شوراي عالي بورس و
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  ٢٩/٤/١٣٩٩                                                           ـ ه٥٧٢٤١ت/٤٥٥٩١رهشما
  وزارت کشور ي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ـ  وزارت امورخارجه
  سازمان برنامه و بودجه کشوريي ـ  و دارايارت امور اقتصادوز

   يهاشنهاد مشترک وزارتخانهي به پ٢٥/٤/١٣٩٩ران در جلسه يوزهيأت 
 و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد يبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 و ي، اجتماعيقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد) ٧٠(ماده ) ب(بند ) ٥(جزء 
ادشده را به شرح ي جزء يينامه اجرا نييآـ ١٣٩٥مصوب  ـ راني اي اسالمي جمهوريفرهنگ

 :ب کردير تصويز
  
 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه) ٧٠(ماده ) ب(بند ) ٥( جزء يينامه اجرانييآ

  ران ي اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعياقتصاد
  

  : روندي مشروح مربوط به کار مير در معانيالحات زنامه اصط نيين آيدر ا ـ١ماده
  ).ين خارجياداره کل امور اتباع و مهاجر(وزارت کشور : وزارتـ ١
  .رانيمه سالمت ايسازمان ب: سازمانـ ٢
م کشور از جمله پناهندگان ي مقيه افراد خارجيکل: م کشوري مقيافراد خارجـ ٣

 گذرنامه که حداقل ي داراي و افراد خارج وزارت تأييد موردي مدارک قانوني دارايگروه
  . ک سال مجوز اقامت در کشور را داشته باشندي

م کشور که ساالنه توسط ي مقيه سالمت افراد خارجيمه پايسرانه ب: مهيحق بـ ٤
  .شودين مييران تعيوزهيأت 

 يماريم کشور که مبتال به بي مقيآن دسته از افراد خارج: ريپذ بين آسيمشمول ـ ٥
ر يپذبي خانوار و اعالم وزارت، آسي و اجتماعيط اقتصادي هستند و با توجه به شراخاص

  . شوند يمحسوب م
ن و ي که به موجب قواني افراديم کشور به استثناي مقيه افراد خارجيکل ـ٢ماده

گر مهي بيها ها و شرکتها و سازمانه سالمت از صندوقيمه پاي بيمقررات مربوط دارا
  . نامه هستند نيين آيباشند، مشمول ا
گر موظفند اطالعات  مهي بيها ها و شرکت ها و سازمان ه صندوقيکل  ـتبصره

م کشور را به وزارت و ي مقيه سالمت افراد خارجيمه پاين بيمربوط به مشترک
  .سازمان ارسال کنند

نامه با  نيين آياالجرا شدن ا خ الزميک ماه از تاريوزارت موظف است ظرف  ـ٣ماده
 ي در راستايرسانن ساز و کار مناسب جهت اطالعي سازمان، نسبت به تدوينگهماه

 ياينامه و مزانيين آيه سالمت موضوع ايمه پاين پوشش بي مشموليش سطح آگاهيافزا
ن خصوص را مطابق درخواست يسازمان مکلف است اطالعات الزم در ا. آن اقدام کند
  . ار آن قرار دهديوزارت در اخت
) ٧٠( ماده ينامه همه ساله در اجرانيين آيمه افراد مشمول ايحق بنرخ  ـ٤ماده

ت ي وزارت کشور و با رعايشنهاد سازمان و با همکاريقانون برنامه ششم توسعه با پ
 ـ ١٣٩٥ مصوب ـ توسعه کشور يها برنامهيقانون احکام دائم) ٩(سازوکار مندرج در ماده 

  . ديران خواهد رسيوزهيأت ب يبه تصو
مه خدمات يحق ب%) ١٠٠(نامه مکلفند صددرصد  نيين آين ايمشمول  ـ٥ماده

 . خانوار به صورت ماهانه پرداخت کننديمه سالمت اعضاي پوشش بي را جهت برقراريدرمان
ارانه دولت و يق ياز طر%) ٥٠(ر به صورت پنجاه درصد يپذ بين آسيمه مشموليحق ب

 يالملل ني بيها ق از محل کمکا در صورت تحقيتوسط خود فرد %) ٥٠(پنجاه درصد 
  . شود ين مي تأمي پناهندگان گروهيبرا

  . مه استيمه سالمت منوط به پرداخت حق بيتداوم پوشش ب ـ١تبصره
 خواهد بود که ير براساس دستورالعمليپذ بين آسي مشمولييشناسا ـ٢تبصره

ه و ي سازمان تهيرت وزارت و با همکاينامه، با مسئول نيين آيخ ابالغ ايک ماه از تاريظرف 
  . شود يابالغ م

 يشوندگان افراد خارجمهيه بيت کليوزارت موظف است امکان احراز هو  ـ٦ماده
  . سازمان فراهم کنديق شناسه واحد برخط برايم کشور را از طريمق

  وي، بستريينامه در بخش سرپا نيين آين اي مشمولي سازمان برايبسته خدمت ـ٧ماده
  . شدگان استمهير بيا موقت، مشابه سيبستر

م کشور ملزم ي مقي مرتبط با امور افراد خارجيها ها و سازمان ه دستگاهيکل  ـ٨ماده
  .نامه به وزارت هستند نيين آياز موضوع ايه اطالعات مورد نيبه ارا

نامه را  يينن آي اي اجراياز برايسازمان موظف است اعتبارات مورد ن ـ٩ماده
ح بودجه يد و سازمان برنامه و بودجه کشور آن را در لواشنهاد کنيصورت ساالنه پ به

ماهه گزارش عملکرد   ششيوزارت و سازمان مکلفند در مقاطع زمان. دي منظور نمايسنوات
  .ه کنندينامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارا نيين آيا

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٨/٤/١٣٩٩                                                           ـ ه٥٥٤٤٧ت/٤٤٩٦١رهشما
 جمهور  يسيمعاونت حقوقي ر ـ وزارت دادگستري

    سازمان اداري و استخدامي كشور
 سازمان برنامه و بودجه کشور

  شنهاد مشترک وزارت دادگستري، ي به پ٨/٤/١٣٩٩ران در جلسه يوزهيأت 
 اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه جمهور، سازمان يسيمعاونت حقوقي ر

، يقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد) ١١٣(ماده ) خ(کشور و به استناد بند 
 بند يي دستورالعمل اجرا،ـ١٣٩٥مصوب  ـ راني اي اسالمي جمهوري و فرهنگياجتماع

 : ب کردير تصويادشده را به شرح زي
 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ) ١١٣(ماده ) خ( بند ييدستورالعمل اجرا
  راني اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعياقتصاد

 
  : روندي مشروح مربوط به کار مير در معانين دستورالعمل اصطالحات زيدر ا ـ١ماده

   يت خدمات کشوريريقانون مد) ٥( موضوع ماده يها دستگاه: يي دستگاه اجراـ١
  . ـ ١٣٨٦مصوب  ـ 

  : ر باشنديط زي شراي که داراي حقوقي تخصصيها ن پستيشاغل: ن دستورالعمليشمول مـ٢
ط احراز ي مندرج در شرايلي تحصيها  در رشتهيليدارندگان مدرک تحص ـ الف

  . يشغل کارشناس حقوق
 رشته حقوق شاغل در ي ارشد و دکتري کارشناسيليدارندگان مدارک تحص ـ ب

 حقوق ي کارشناسيلي و فاقد مدرک تحصيحقوق کارشناس ي تخصصي سازمانيهاپست
 يها ت مستمر در پستيسال سابقه فعال) ٥( حقوق مشروط به حداقل يا فقه و مباني

  . هي حداقل رتبه پاي و دارايحقوق
 ي عملکرد ساالنه برايابياز در ارزيامت%) ٨٠(کسب حداقل هشتاد درصد   ـتبصره

  . استيهر دو گروه الزام
 متشکل از ي کارگروه تأييدن دستورالعمل، موکول بهيط مشمولياحراز شرا ـ٢ماده

ک نفر حقوقدان ي و ير واحد حقوقيربط، مد ي ذيي دستگاه اجرايمعاون توسعه منابع انسان
 . خواهد بوديين مقام دستگاه اجراي به انتخاب باالترينظر در مسائل حقوق ادارصاحب

 :ر استين دستورالعمل شامل موارد زيازات ايامت ـ٣ماده
سال ک ير مستمر و صرفاً به مدت ي به صورت غييت قضايالعاده حما از فوقيامتـ ١

. شودين ميير تعين دستورالعمل به شرح جدول زيا) ٢( کارگروه موضوع ماده  تأييدبا
ادشده ي مجدد کارگروه  تأييد بعد، موکول بهيها از در سالين امتي از اياستمرار برخوردار

  :کارکنان همان سال مجاز است%) ٢٥(و پنج درصد ست يو در سقف ب
  

 ازيامت يرتبه شغل
 ازي امت٤٠٠ هيکارشناس پا

 ازي امت٥٠٠ کارشناس ارشد
 ازي امت٧٥٠ کارشناس خبره

 ازي امت١٠٠٠ يکارشناس عال

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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ح و با حضور در مراحل يم دادخواست و لواين دستورالعمل که با تنظي به مشمولـ٢
 که منجر يا ند، به گونهيربوط و حقوق و اموال دولت، دفاع مؤثر نما، از پرونده ميدگيرس

 يها تيا با انجام اقدامات و فعالي شود، ييا دستگاه اجراي به نفع دولت يبه صدور رأ
رمنقول، يت بر اموال غيت مالکي و تثبي، مستندسازيل حل اختالفات حقوقي از قبيحقوق

ح و مصوبات، يس لواينوشيم پيه و تنظيمات، تهن و مقررات، پاسخ به استعاليح قوانيتنق
، در امر حفاظت از ي مناسب قراردادي ضمانت اجراهايم متون الزم و دارايه و تنظيته
ر واحد يشنهاد مديالمال و حقوق و اموال دولت مشارکت مؤثر داشته باشند، به پ تيب

 ي معنويها قي تشون مقام مجاز دستگاه، در هر مورد عالوه بريص باالتري و تشخيحقوق
 آن، ي و اقتصاديت موضوع و آثار ماليها، بر اساس اهم ارات دستگاهيدر چهارچوب اخت

 مستمر فرد به صورت يهاالعاده حقوق ثابت و فوق %) ٥٠(زان پنجاه درصد يحداکثر به م
 . پرداخت خواهد شد) در مقاطع سه ماهه(رمستمر و حداکثر تا چهار بار در هر سال يغ

ه ين دستورالعمل از رتبه پاي مشمولي ارتقايمدت تجربه و سنوات الزم برا ـ٤ماده
 يب شوراي تا دو سوم مقررات مربوط با تصويبه ارشد و ارشد به خبره و از خبره به عال

از در طول خدمت کارمند، صرفاً ين امتيا. ابدي يل مي تقليه انسانيت و سرمايريتوسعه مد
 .  قابل اعمال خواهد بودي رتبه شغلي ارتقاي بار براکي

 ، مشمولي حقوقيهاشاغل در پست) مشخص(ن يکارمندان قرارداد کار مع  ـ٥ماده
ا ي ي آنها متناسب با کارمندان رسمين دستورالعمل هستند و مبالغ قراردادهايازات ايامت

 .ابدييش مي مشابه افزايمانيپ
  که تابع مقررات قانون ن دستورالعمل ين ايدر موارد آن دسته از مشمول  ـ٦ماده

 ن دستورالعمليازات اي از اعمال امتي ناشياليستند، معادل مبلغ ري نيت خدمات کشوريريمد
  . قابل پرداخت خواهد بود

ن ي اي اجراي سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار الزم را براـ٧ماده
 .دي نماينيبشيدستورالعمل پ

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٩/٤/١٣٩٩                                                            ـ ه٥٧٨٤١ت/٤٥٥٨٧رهشما
  هـ ٥٧٤٩٠ت/٩٩٢نامه شماره بيتصواصالح 

  ٩/١/١٣٩٩مورخ 
  وزارت کشور 

   يوزارت راه و شهرساز
 يوزارت دادگستر

 مورخ ٤٠٤٤٢/٤٢٨٩٤ماره شنهاد شي به پ٢٥/٤/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سيجمهور و به استناد اصل  سيي ري معاونت حقوق١٧/٤/١٣٩٩

 :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس
 :شودير اصالح مي به شرح ز٩/١/١٣٩٩هـ مورخ ٥٧٤٩٠ت/٩٩٢نامه شماره بيتصو

  "  وزارت کشور٤/١٢/١٣٩٨ مورخ ٥٩٨٦٨شماره "نامه، عبارت  بيدر صدر تصوـ ١
  ، کشور ي دادگستريها وزارتخانه تأييدران وي اي اسالمي جمهوري انتظاميروين"به عبارت 

 .شودياصالح م" يو راه و شهرساز
 که به طور ييهاا کالنشهرها و محدودهي"، عبارت )١(جدول بند ) ١٢٦(ف يدر ردـ ٢

 .شوديحذف م" شوديس راهور ممنوع اعالم ميموقت از طرف پل
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٨/٤/١٣٩٩                                                                              ٢٩٢٦٠رهشما

  مصوبه فرآيند و مرجع تدوين سند ملي مد و لباس
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

كه بنا به پيشنهاد دبيرخانه » باسفرآيند و مرجع تدوين سند ملي مد و ل«ماده واحده 
 ستاد هماهنگي نقشه مهندسي ٢٤/٣/١٣٩٩ مورخ ٥شوراي عالي انقالب فرهنگي و در جلسه 

  :شود فرهنگي كشور به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابالغ مي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي «

هاي صمت، اقتصاد و دارايي و در راستاي اجراي اقدام ملي  ، وزارتخانهانقالب فرهنگي

 شق ٢بند  نقشه مهندسي فرهنگي كشور و با توجه به مفاد ٥ ذيل راهبرد كالن ١٤
ماده واحده وظايف و تركيب اعضاي ستاد هماهنگي نقشه مهندسي فرهنگي ) الف(

باس را با رعايت سند ملي مد و ل) ٢٧/٣/١٣٩٣ مورخ ٧٤٨مصوب جلسه (كشور 
چارچوب تدوين اسناد ملي حوزه فرهنگ تدوين و به ستاد هماهنگي نقشه مهندسي 

  .فرهنگي كشور ارائه نمايد
اجراي اين مصوبه منوط به رعايت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالي و 

  .باشد االجراي مرتبط مي تشكيالتي جديد و عدم مغايرت با مقررات الزم
  جمهور و رييس ستاد هماهنگي و راهبري  ن اول رئيسمعاو

  اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور ـ اسحاق جهانگيري
  

  ١٧/٤/١٣٩٩                                                                       ٥٧٠٩٣/٢٠٠رهشما
  د اکبرپوري دکتر مجيجناب آقا

  کشوري محترم روزنامه رسمرعامليمد
 کارگروه ي داخلنامه آيين و ي مجازي فضاي عالي شورا٥٤ مصوبه جلسه يجرادر ا

 جلسه کارگروه سيزدهمينوست متن مصوبات ي به پيکي دولت الکترونيريپذ تعامل
  .گردد يم کشور ارسال ي جهت انتشار در روزنامه رسميکي دولت الکترونيريپذ تعامل

  اصل كترونيكي ـ رضا باقريپذيري دولت ال دبير شورا و رييس كارگروه تعامل
  

   كشوريپذيري دولت الكترونيك  كارگروه تعاملسيزدهممصوبات جلسه 
  

  مصوبه شماره يك
 هاي هاي واصله در خصوص ايجاد دسترسي به تعدادي از سرويس با توجه به درخواست

 ي متقاضي دستگاههاي، دسترسي کارشناسي تبادل اطالعات و بررسيموجود در مرکز مل
 کارگروه  تأييدن شده، مورديي تعيها سين مصوبه به سرويل ايذهاي  ت تبصرهيبا رعا
  : قرار گرفتيکي دولت الکترونپذيري تعامل

 ارثات بر يمال سامانه ي شاهکار و چاپار براسيسرو :ياتيسازمان امور مالـ ١
شناسه  انطباق شماره شبا و سيسروس چاپار، ي سرو:سازمان بورس اوراق بهادارـ ٢

 سيسرو ،)يشناسه مل: ي، شخص حقوقي شماره مل:يقيشخص حق(  اشخاصيکتاي
  مکان اقامتسيسرو، تي ابوسيسرو، عکس ثبت احوال

 تي ابوسيسرو،  بطور مستقلکي شاهکار هر سيسرو: ارکان بورس اوراق بهادارـ ٣
 سيسرو،  درمانمهي بي استحقاق سنجسيسرو: يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمـ ٤

 فهي نظام وظسيسرو، نهيشياصالت سو پ
 سيسرو، ي و شرح نشاني استعالم کد پستسيسرو: ين اجتماعيسازمان تام ـ ٥

  مکان اقامتسيسرو، اني دانشجولي اشتغال به تحصسيسرو، تيابو
    فوتسيسرو :ارانهي يهدفمند سازمان ـ ٦
  مکان اقامتسيسرو، تي ابوسيسرو،  فوتسيسرو: رانيمه سالمت ايسازمان بـ ٧
 سيسرو،  عکس ثبت احوالسيسرو،  فوتسي سرو:يوزارت جهاد کشاورز  ـ٨

 مکان اقامت
  مکان اقامتسيسرو، تي ابوسيسرو: وزارت آموزش و پرورشـ ٩

 در خصوص يقي اشخاص حقتي اطالعات هوگاهي پاي مجرشنهادي با پـ١تبصره
 شنهادي پني ات،ي ابوسي و سرودان نوزاسي سروي و خروجيبودن ورود يکي

واحد ) متد (سي سروکي در قالب سي دو سرونيتأييد کارگروه قرارگرفت و امورد
  .شود  ميهيارا

 افتي توسط دستگاه درتي مکان اقامت منوط به احراز هوسي سروهي اراـ٢تبصره
  .است سيکننده سرو

هاي   دادهي و آزمون صحت سنجي گزارش بررسي اجتماعنيتام سازمان ـ٣تبصره
  .دي را به کارگروه اعالم نماانيانشجو دلي اشتغال به تحصسيسرو

 و سازمان ياتي امور مال  مورد درخواست سازمانيامکيس پي سروي براـ٤تبصره
م مقررات و يت ضوابط سازمان تنظيبا رعا) Mask(ص نام يبورس اوراق بهادار امکان تخص

  .سر استي مييويارتباطات راد
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  مصوبه شماره دو
 و سازمان ين اجتماعيران، سازمان تامي سالمت امهياز سازمان بيت به نيـ با عنا١
جاد يس ازدواج و طالق، ايافت سرويو سازمان بورس اوراق بهادار به درها  ارانهي يهدفمند

 ي در مرکز مليقيت اشخاص حقيه هويگاه اطالعات پايس توسط پاين سرويو استقرار ا
گاه ين پاي اينوان مجرب و مقرر شد سازمان ثبت احوال کشور به عيتبادل اطالعات تصو

جاد و ي ايس ازدواج و طالق و زمانبنديسرو) ي و خروجيورود(ه، متد ياطالعات پا
جه را جهت استحضار ين و نتيي تبادل اطالعات تعيس را در مرکز ملين سروياستقرار ا

 .دي کارگروه اعالم نماياعضا
اج و طالق را  وقوع ازدويکيس استعالم الکترونيـ سازمان ثبت احوال کشور سرو٢

 ها دسترسي به اين سرويس حسب تقاضاي دستگاه. سازي نمايد ظرف يک ماه تدوين و پياده
 . خواهد شديريگ مي در کارگروه تصميياجرا

  
  مصوبه شماره سه

ا براي دريافت سرويس اقامت خارج از کشور تصويب شد .ا.ـ درخواست بانک مرکزي ج١
پذيري دولت الکترونيکي، اين  دهم کارگروه تعامل جلسه ٢ مصوبه شماره ٢و در اجراي بند 

 . خواهد بود) وضعيت آخرين ورود يا خروج فرد(و خروجي ) کد ملي(سرويس شامل ورودي 
 جلسه دهم ٢ مصوبه شماره ٢موضوع بند (س فوق يجاد و استقرار سروي اـتبصره 

  .و فعال شود يي تبادل اطالعات نهايرماه در مرکز مليان تيحداکثر تا پا) کارگروه
 مدت خدمت سيافت سروي به درين اجتماعيمه تامياز سازمان بيـ با توجه به ن٢

 يدر ورود ي مدت خدمت سربازسيسرو. ديب رسيس به تصوين سرويجاد اي، ايسرباز
 ي برات،ي معافاي انجام : خدمت تأييد خدمت،اني شروع و پاخي تار:دوره خدمت ،يکد مل(

.  است)ا عدم صحت اقالمي صحت يبه معن(ر يا خي بله يجو خرو) تي علت معاف:تيمعاف
 تبادل يکماه در مرکز مليس را ظرف مدت ين سروي موظف است اي انتظاميروين

 .ديه نماياطالعات ارا
ب ين غايس استعالم مشموليافت سرويبه در. ا.ا. جي انتظاميروياز نيـ با توجه به ن٣

 يس در ورودين سرويا. ديب رسيبه تصوس ين سرويجاد اي اين اجتماعياز سازمان تام
 فعال شخص، نام و يمه پردازيت پرداخت بيوضع( يو در خروج) بي مشمول غايکد مل(

 .شود يه ميارا) مه شدهيآدرس کارگاه محل اشتغال ب
گذاري خودروهاي دولتي  ـ مقرر شد وزارت اقتصاد سرويس مجوز شماره٤

در مرکز ملي تبادل . ا.ا.وي انتظامي جرا براي ارايه به نير) پالک قرمز يا سفيد(
جزييات سرويس توسط وزارت اقتصاد با همکاري نماينده نيروي . اطالعات ايجاد کند

پذيري دولت الکترونيکي تدوين و در جلسه بعدي  در کارگروه تعامل. ا.ا.انتظامي ج
 .شود کارگروه ارايه 

 تبصره يدر اجرا) يلتاموال دو(از وزارت اقتصاد ي مورد نيس استعالمي ـ سرو٥
 ي خودروهايبرا) رانيت وزيمصوب هئ (ي دولتي استفاده از خودروهانامه آيين ٨ماده
 . قرار گرفت تأييدله مورديط نقيگاه وساي از پايدولت

 يس در وروديه کشور سرويط نقليگاه وساي استعالم اسقاط خودرو از پاي ـ برا٦
اسقاط شده (ر يا خي به صورت بله يوج و شماره موتور در خري شماره شاس،VINشامل 

 .شود  ميبرگشت داده) ا نشدهي
ر شماره ي الزام به ارسال مقادVIN يدر صورت با مقدار بودن قلم اطالعات: حيتوض

 الزاماً VIN يست و در صورت بدون مقدار بودن قلم اطالعاتي و شماره موتور نيشاس
  .ند مقدار باشيد داراي و شماره موتور بايشماره شاس

  
  ١٧/٤/١٣٩٩                                                                       ٥٧٠٩٤/٢٠٠رهشما

  د اکبرپوري دکتر مجيجناب آقا
  کشوري محترم روزنامه رسمرعامليمد

نامه داخلي   شوراي عالي فضاي مجازي و آيين٥٤در اجراي مصوبه جلسه 
نيکي به پيوست متن مصوبات چهاردهمين جلسه پذيري دولت الکترو کارگروه تعامل

 ذيري دولت الکترونيکي جهت انتشار در روزنامه رسمي کشورـپ روه تعاملـکارگ
  .گردد يمارسال 

  اصل پذيري دولت الكترونيكي ـ رضا باقري دبير شورا و رييس كارگروه تعامل
  

  ر كشويپذيري دولت الكترونيك مصوبات جلسه چهاردهمين كارگروه تعامل
  

  مصوبه شماره يك
مات ي تقسيافت اطالعات اجزاي به دريي اجراي دستگاههاياز برخيبا توجه به ن

ن يجاد و استقرار اي اي وزارت کشور براي و آمادگيکيس الکتروني به صورت سرويکشور
 :س مقرر شديسرو

 شوراي عالي فضاي ٥٤مصوبه جلسه ) ٦(ماده ) ٨(ـ در اجراي بند ١
عات تقسيمات کشوري به فهرست پايگاه اطالعات پايه کشور مجازي، پايگاه اطال

  .افزوده شد
موضوع  (يمات کشوري تقسيه بر اساس کدهايگاه اطالعات پاين پاي ايسهايسرو

  به شرح زير ايجاد و در مرکز ملي تبادل اطالعات)١٣٦٢قانون تقسيمات کشوري مصوب سال 
  .رديان قرار گيقابل دسترس متقاض

 مصوب در يها  بر اساس نقشه مکان محوريمات کشوريناصر تقسحدود عاطالعات 
 . باشدهي شده قابل اراجادي اسيسرو

 ييايک نقطه جغرافي يمات کشوريـ استعالم عناصر تقس٢ـ٢
ک يتبصره (ن مزرعه ي و همچنيمات کشوريـ اطالعات مکان محور عناصر تقس٢ـ٣

 شده قابل جادي اسيدر سرو) ک. قانون ت٢تبصره دو ماده ( و مکان.) ک. قانون ت٢ماده 
 . باشدهيارا

 توسط سي سروني اازي مورد ني و متدهاي کشورماتي تقسسيسروـ ٢ـ٤
 و ني تبادل اطالعات تدوي مرکز ملي با همکارکماهيوزارت کشور ظرف مدت 

 .شودسازي  پياده
 ١:٢٥٠٠٠ اسيبا مقهاي  ـ مقرر شد به منظور ارايه سرويس تقسيمات کشوري، نقشه٣

 .رديار وزارت کشور قرار گيدر اخت کشور يسط سازمان نقشه بردارتو
  

  مصوبه شماره دو
 ياتي، سازمان امور ماليي و داراي وزارت امور اقتصاد،هيياز قوه قضايت به نيبا عنا

ه خدمات ي اراي براي انتظاميروي نيکيالکترونهاي  سيبه سرو. ا.ا. جيمه مرکزيکشور و ب
 :ود مقرر شدنفعان خي به ذيکيالکترون

 يي وزارت امور اقتصاد و دارايه فک پالک برا تأييديسيسروسازي  ادهيجاد و پيـ ا١
 سال ، شماره موتور ويشماره شاس{و بيمه مرکزي در مرکز ملي تبادل اطالعات شامل ورودي 

 يالدي سال ميخارج ي خودروهاي و براي سال شمسي داخلي خودروهايبرا(ساخت 
و (  تأييدو در صورت)  فک پالک تأييدا عدميد ييتا(ر يا خي بله يو خروج} )يچهار رقم

 .ه شوديخ فک پالک ارايتار ،)خيوجود اطالعات تار
سازمان امور  (يي و دارايه و وزارت امور اقتصادييـ حسب درخواست قوه قضا٢

ط يگاه وساي از پاي و حقوقيقي اشخاص حقي استعالم خودروهايازمندين)  کشورياتيمال
 يس و اقالم اطالعاتيجاد و استقرار سروي کارگروه قرار گرفت و مقرر شد ا تأييد موردهينقل

 ي وزارت ارتباطات و فناوريي، و دارايه، وزارت امور اقتصادييندگان قوه قضايتوسط نما
 .نديه نماين و به کارگروه ارايتدو. ا.ا. جي انتظاميروياطالعات و ن

 .سازي نيز دوماه تعيين شد يکماه و زمانبندي پيادهسازي اقالم ظرف مدت  تدوين و نهايي
  

  مصوبه شماره سه
ه شده در ي اراي و حرفه اي سازمان فنينامه مهارتيس استعالم گواهيه سرويبا ارا

، وزارت صنعت معدن تجارت ي تبادل اطالعات به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميمرکز مل
  .کشور موافقت شدهاي  و درگاه واحد صدور مجوز
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