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تصویب نامھ در خصوص تصمیمات شوراي اجرایي فناوري اطالعات در خصوص ارسال مصوبات دوازدھمین جلسھ شورا مورخ 25 اسفند 1398 (پایگاه
ھاي اطالعاتي مورد نیاز در راستاي تحقق دولت الكترونیك) - مصوب 1398/02/02

معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین

و مقررات 

معاونت حقوقی ریاست جمھوری

تصویب نامھ در خصوص تصمیمات شوراي اجرایي فناوري اطالعات در خصوص ارسال مصوبات دوازدھمین جلسھ شورا مورخ 25 اسفند 1398 (پایگاه ھاي اطالعاتي مورد نیاز در راستاي
تحقق دولت الكترونیك)

شوراي اجرایي فناوري اطالعات در دوازدھمین جلسھ مورخ 02 /02 /1398 در راستاي سیاست  ھاي كلي و قانون برنامھ ششم توسعھ جمھوري اسالمي ایران مشخصاً تكلیف مقرر در بند "ح"
ماده 68 این قانون، ضوابط فني اجرایي توسعھ دولت الكترونیكي موضوع مصوبھ شماره 12176 /ت 55285 ھـ مورخ 9 /2 /97 ھیئت محترم وزیران و ارائھ گزارش دبیرخانھ بھ شورا در این

خصوص، مواد زیر را تصویب نمود.

ماده 1 ـ 
كارگروه سالمت الكترونیكي (موضوع مصوبھ جلسھ ھشتم شوراي عالي فناوري اطالعات بھ شماره 385 /200 مورخ 8 /4 /97) ظرف یك ماه، برنامھ تحقق اھداف مورد نظر قانون برنامھ ششم

مبني بر استقرار و بھره برداري صد درصدي سالمت الكترونیكي را با پوشش كلیھ ذینفعان را بھ  نحوي  كھ شامل معماري كالن، اھداف عملیاتي، برنامھ اقدام و میزان استقرار و بھره برداري 4
پروژه كلیدي 1ـ پرونده الكترونیكي سالمت 2ـ استحقاق سنجي و رفع ھمپوشاني كلیھ بیمھ  ھا 3ـ ارجاع و نسخھ الكترونیكي 4ـ رسیدگي الكترونیكي در بازه  ھاي زماني سھ  ماھھ بھ ھمراه نیازمندي  ھا

و الزامات اجرایي سایر دستگاه  ھا را تدوین و بھ دبیرخانھ شورا اعالم نماید. دبیرخانھ بر اساس برنامھ اعالمي نظارت مستمر بر تحقق سالمت الكترونیكي نماید.

ماده 2 ـ

1 - نظر بھ  ضرورت تكمیل پایگاه اطالعات مؤدیان موضوع ماده (169) مكرر قانون مالیات  ھاي مستقیم  مصوب 31 /4 /1394 و قانون پایانھ  ھاي فروشگاھي و سامانھ مؤدیان در سازمان امور
مالیاتي كشور و لزوم ھمكاري ھر چھ بیشتر برخي از دستگاه  ھاي اجرایي و سایر نھادھا براي تكمیل این پایگاه مصوب شد تا دستگاه  ھاي ذیل با رعایت استانداردھاي ابالغي توسط دبیرخانھ شورا

ظرف مدت حداكثر شش ماه نسبت بھ ارائھ اطالعات موردنیاز پایگاه اطالعات مؤدیان و بھ  روزرساني دوره اي این اطالعات در چارچوب مقررات مربوط اقدام نمایند.  
وزارتخانھ  ھاي راه و شھرسازي، فرھنگ و ارشاد اسالمي، بھداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت و دستگاه  ھاي وابستھ و تابعھ این وزارت،

اتاق اصناف، گمرك جمھوري اسالمي ایران، سازمان بورس و اوراق بھادار و شركت بورس كاال و شركت  ھاي زیرمجموعھ، سازمان جمع  آوري و فروش اموال تملیكي، بانك مركزي جمھوري
اسالمي ایران، بانك  ھا و مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي، نیروي انتظامي جمھوري اسالمي ایران و مؤسسات وابستھ یا تابعھ آن.  

دبیرخانھ شورا موظف است گزارش تحقق این بند و میزان ھمكاري دستگاه ھاي فوق  الذكر را در گزارش نظارتي بند «ح» ماده (68) قانون برنامھ ششم توسعھ دوره بعد خود منتشر نماید.

2 - سازمان امور مالیاتي كشور موظف است ظرف حداكثر مدت دو ماه نسبت بھ  تدوین برنامھ اقدام تحقق اھداف برنامھ شامل اخذ اظھارنامھ الكترونیكي، رسیدگي و تشخیص الكترونیكي و اخذ
الكترونیكي مالیات و استقرار با پوشش كامل ذینفعان با تفكیك تحقق اھداف در برش  ھاي زماني سھ  ماھھ اقدام و بھ تائید ناظر مالیات الكترونیكي (دبیرخانھ شورا) برساند.

3 - تدوین برنامھ اجرایي فراگیرسازي پایانھ  ھاي فروشگاھي توسط سازمان امور مالیاتي كشور با ھمكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و سایر دستگاه  ھاي ذي  ربط ظرف سھ ماه انجام
گیرد.

ماده 3 -

1 - مركز توسعھ تجارت الكترونیكي در خصوص انجام پوشش كلیھ انواع معامالت در سامانھ تداركات الكترونیكي دولت طي مكاتبھ رسمي با دبیرخانھ، فھرست آن دستھ از انواع معامالت كھ در
سامانھ پیاده  سازي شده و فعل معاملھ بھ  صورت الكترونیكي در حال انجام است را بھ دبیرخانھ اعالم نماید. دبیرخانھ موظف است صحت سنجي اجراي پوشش انواع معامالت در سامانھ را در

گزارش نظارتي بند «ح» ماده (6٨) قانون برنامھ ششم توسعھ دوره بعد خود منتشر نماید.

2 - مركز توسعھ تجارت الكترونیكي موظف است پس از تائید دبیرخانھ شورا براي آن دستھ از دستگاه  ھاي اجرایي كھ بھ  موجب قوانین و مقررات مربوط مجاز بھ ایجاد و توسعھ سامانھ براي
فرایندھاي پسین و پیشین خرید و تأمین كاال یا خدمات مي  باشند، امكان اتصال بین سامانھ  اي با رعایت استانداردھاي فني وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در تعامل حداكثري بھ نحوي فراھم

نمایند كھ فعل معاملھ در سامانھ ستاد انجام گیرد.

تبصره ـ دستگاه  ھاي اجرایي موضوع این بند درھرحال موظف بھ رعایت ماده (5٠) قانون احكام دائمي برنامھ  ھاي توسعھ كشور و ماده (٩) قانون برنامھ ششم توسعھ مي  باشند.

3ـ در اجراي تبصره یك ماده (50) قانون احكام دائمي مبني بر تبادل اطالعات مورد نیاز ھرگونھ سامانھ  ھاي نظارت بر معامالت از جملھ سامانھ موضوع ماده (169) مكرر قانون مالیات  ھاي
مستقیم و اصالحات بعدي آن و ھمچنین اجازه مقرر در بند 8 مصوبھ شماره 12176 /ت 55285 ھـ مورخ 9 /2 /97 ھیأت محترم وزیران مصوب گردید:  

1 - 3 - سازمان امور مالیاتي كشور، اطالعات معامالت ھر دستگاه اجرایي با كلید شناسھ یكتا اشخاص حقوقي شامل تعداد معامالت و حجم ریالي آن در سھ گروه معامالت خرد، متوسط و كالن
براي سال  ھاي اجراي برنامھ ششم توسعھ بھ  صورت سیستمي و با رعایت استانداردھاي فني تبصره 2 بند «ث» ماده (67) قانون برنامھ ششم توسعھ، در اختیار سامانھ تداركات الكترونیكي دولت

قرار دھد.  
2 - 3 - مركز توسعھ تجارت الكترونیكي و سازمان امور مالیاتي موظفند با اتصال پایگاه اطالعات مؤدیان كشور بھ سامانھ تداركات الكترونیكي دولت، اطالعات موردنیاز در اجراي ماده (169)

مكرر قانون مالیات  ھاي مستقیم و اصالحات بعدي آن را با كلید شناسھ یكتا اشخاص حقوقي و با رعایت استانداردھاي فني تبصره 2 بند «ث» ماده (67) قانون برنامھ ششم توسعھ مبادلھ نمایند.

4 - مركز توسعھ تجارت الكترونیكي موظف است بر اساس اطالعات دریافتي از بند 1 - 3 - ماده (٣) از سازمان امور مالیاتي كشور و ھمچنین اطالعات موجود در سامانھ از میزان معامالت
محقق شده بھ تفكیك ھر یك از دستگاه  ھاي اجرایي گزارش درصد میزان استفاده ھر دستگاه در انجام معامالت خود را بھ تفكیك انواع معاملھ بھ دبیرخانھ شورا ارائھ نماید. دبیرخانھ نیز موظف است

در گزارش  ھاي نظارتي خود تا پایان برنامھ ششم در قالب یك جدول كالن وضعیت بھره  برداري از سامانھ در انجام معامالت را درج و منتشر نماید. الزم بھ ذكر است؛ دبیرخانھ گزارش درصد
میزان استفاده ھر دستگاه اجرایي در انجام معامالت ارائھ  شده توسط سامانھ را پس از بررسي، منتشر نماید.

5 - وزارت امور اقتصادي و دارایي مكلف است تا اصالحات الزم در آیین  نامھ  معامالت دولتي، قانون برگزاري مناقصات و آیین  نامھ  ھاي معامالت دستگاه  ھاي اجرایي را بھ  منظور تحقق اھداف
سامانھ تداركات الكترونیكي دولت تدوین و ظرف دو ماه براي تصویب بھ مراجع ذي  ربط ارسال نمایند.
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تصویب نامھ در خصوص تصمیمات شوراي اجرایي فناوري اطالعات در خصوص ارسال مصوبات دوازدھمین جلسھ شورا مورخ 25 اسفند 1398 (پایگاه
ھاي اطالعاتي مورد نیاز در راستاي تحقق دولت الكترونیك) - مصوب 1398/02/02

معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین

و مقررات 

معاونت حقوقی ریاست جمھوری

6 ـ بھ  منظور تكمیل تأمین  كنندگان كاال و خدمات در سامانھ تداركات الكترونیكي دولت، اقدامات زیر با ھماھنگي دبیرخانھ شورا ظرف مدت دو ماه پیگیري و بھ نتیجھ برسد:  
1 - 6 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در راستاي رونق تولید و خرید كاالھاي تولید داخل ضمن توصیھ و تشویق واحدھاي تولیدي براي فروش كاال و خدمات خود در سامانھ

تداركات الكترونیكي دولت ترتیباتي اتخاذ نماید تا امكان فروش توسط دفاتر فروش مركزي یا سازمان فروش واحدھاي تولیدي داراي مجوز فعالیت از وزارت یادشده و ارائھ پاسخ بھ استعالم قیمت
در سامانھ تداركات الكترونیكي دولت را اجرایي نماید. ھمچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات الزم براي عضویت آن دستھ از واحدھاي صنفي یا تشكل  ھاي صنفي توزیعي و خدماتي

طرف معاملھ با دولت را بھ عمل  آورده و این واحدھا را تشویق بھ انجام معاملھ در سامانھ تداركات الكترونیكي دولت نماید.  
2ـ 6 ـ سازمان برنامھ  و بودجھ كشور در اجراي ماده (٢٣) قانون برنامھ  و بودجھ كشور مصوب ١٣5١ و آیین  نامھ اجرایي آن و نظام فني و اجرایي طرح  ھاي عمراني كشور موظف است در

راستاي شفاف  سازي معامالت پیمانكاران و مشاوران نظام فني اجرایي تمھیدات الزم براي عضویت پیمانكاران و مشاوران این نظام براي انجام معاملھ در سامانھ تداركات الكترونیكي دولت را با
ھماھنگي مركز توسعھ تجارت الكترونیكي بھ نحوي عملیاتي نماید كھ قواعد سقف تعداد و حجم ریالي قراردادھاي مشاوران و پیمانكاران نظام فني اجرایي را سازمان برنامھ و بودجھ كشور بتواند بھ

 صورت سیستمي در سامانھ تداركات الكترونیكي دولت قبل از انعقاد قرارداد با دستگاه  ھاي دولتي اعمال نماید.

ماده 4 ـ در راستاي استفاده حداكثري از ظرفیت  ھاي بخش غیردولتي، كلیھ پروژه  ھاي اولویت  دار 23 گانھ موضوع مصوبھ شماره 12176 /ت 55285 ھـ  مورخ 9 /2 /97 ھیئت محترم وزیران
و ھمچنین سامانھ  ھاي مندرج در قوانین مصوب مجلس شوراي اسالمي یا مصوبات ھیئت محترم وزیران بھ فھرست پیوست مصوبھ دوم جلسھ یازدھم شوراي اجرایي فناوري اطالعات موضوع

دستورالعمل مشاركت بخش غیردولتي در ارائھ خدمات الكترونیكي دولت جمھوري اسالمي ایران اضافھ مي  شود. دستگاه  ھاي اجرایي مسئول پروژه ھا و سامانھ  ھاي مذكور مي  توانند در چارچوب
دستورالعمل مصوب جلسھ یازدھم شورا از ظرفیت بخش غیردولتي استفاده نمایند.

تبصره ـ انطباق و تعیین مصادیق سامانھ  ھاي موضوع این ماده با دبیرخانھ شورا مي  باشد.

ماده 5 ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات (سازمان فناوري اطالعات ایران) مكلف است، سامانھ پنجره واحد مدیریت زمین (موضوع ردیف ١٢ پیوست ١ مصوبھ شماره ١٢١٧6 /ت 55٢٨5
ھـ مورخ 9 /2 /97ھیئت محترم وزیران) را ظرف مدت شش ماه براساس نیازمند ھاي اعالم  شده از طرف كارگروه فرا قوه  اي مبارزه با زمین  خواري بھ  گونھ  اي پیاده  سازي نماید كھ كلیھ مجوزھا
و خدمات ارائھ  شده در حوزه اراضي و امالك كشور صرفاً از طریق درگاه الكترونیكي این سامانھ بھ متقاضیان ارائھ شود. پس از پیاده  سازي و راه  اندازي سامانھ مذكور سایر سامانھ  ھاي موازي

متوقف خواھند شد.

تبصره 1 - سازمان فناوري اطالعات ایران مي  تواند جھت تسریع در راه  اندازي سامانھ پنجره واحد مدیریت زمین، از ظرفیت مشاركت بخش خصوصي با رعایت قوانین و مقررات مربوطھ
استفاده نماید.

تبصره 2 - سازمان فناوري اطالعات ایران مكلف است برنامھ اجرایي مشاركت و ھمكاري كلیھ دستگاه  ھاي ارائھ  دھنده مجوزھاي حوزه اراضي و امالك كشور را ظرف مدت یك ماه تدوین و پس
از تصویب شورا بھ دستگاه  ھاي اجرایي ذي  ربط توسط دبیرخانھ ابالغ گردد.

تبصره 3 - كلیھ دستگاه  ھاي ارائھ  دھنده مجوزھاي حوزه اراضي و امالك كشور مكلفند جھت تحقق، پیاده  سازي و اجراي سامانھ پنجره واحد مدیریت زمین، ھمكاري الزم را با سازمان فناوري
اطالعات ایران بھ عمل  آورند .

ماده 6 ـ در خصوص ضوابط تولید و نگھداري فراداده ھاي اسناد الكترونیكي طرح شده در جلسھ دوازدھم مقرر شد تا با مسئولیت دبیرخانھ شورا و عضویت سازمان اداري و استخدامي كشور،
سازمان اسناد و كتابخانھ ملي جمھوري اسالمي ایران و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات (سازمان فناوري اطالعات ایران) در ظرف مدت سھ ماه سند مورد توافق تولید و نگھداري فراداده 

ھاي اسناد الكترونیكي تدوین و جھت تصویب بھ شورا ارائھ شود.
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