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بسمه تعالی
بخشنامه به دستگاههای اجرایی موضوع ماده  5قانون مدیریت خدمات کشوری
موضوع :ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاههای اجرایی از خدمتگیرندگان

پیرو بخشنامه شماره  1595344مورخ  1396/10/5این سازمان (موضوع اجرای آزمایشی «پایلوت» ممنوعیت دریافت
مدارک هویتی در استانهای خوزستان ،قم و سمنان توسط دستگاههای اجرایی) و آمادگی ایجاد شده در دستگاههای اجرایی در
این زمینه و همچنین در اجرای آییننامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی به شماره  206/93/7740مورخ
 1393/6/10مصوب شورای عالی اداری و ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی به شماره  200/145مورخ
 1393/6/11مصوب شورای اجرایی فناوری اطالعات و با رویکرد اصالح نظام اداری ،تحقق اهداف توسعه دولت الکترونیکی،
استنادپذیری الکترونیکی ،کمک به مقابله با سوء استفاده و جعل اسناد هویتی ،افزایش سالمت اداری و تسهیل ارائه خدمات به
مردم ،مقتضی است تمامی دستگاههای اجرایی برای "احراز اصالت هویت برخط " و حذف اخذ کپی مدارک هویتی (کارت ملی
و شناسنامه) اقدامات زیر را صورت دهند:
 -1دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به انعقاد تفاهمنامه با سازمان ثبت احوال کشور جهت دریافت خدمت استعالم
هویت (با شناسه خدمت  )10031094100بصورت برخط ،برای استعالمهای الکترونیکی برخط و رفع موانع
حقوقی و قانونی احتمالی برای اجرای این بخشنامه اقدام نمایند ،به گونهای که حداکثر ظرف مدت یک ماه حذف
کامل دریافت کپی مدارک هویتی در فرایندهای ارائه خدمات به شهروندان محقق گردد.
 -2در اجرای ماده  40قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان ثبت احوال کشور موظف است نسبت به در اختیار قرار دادن
وب سرویس های کد ملی ،شناسنامه و ارایه کد رهگیری پس از هر استعالم اقدام نمووده و همچنوین زمینوه اصوالت
سنجی کدهای رهگیری را برای پیگیریهای بعدی مهیا نماید.
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 -3این بخشنامه در اجرای ماده  118قانون مدیریت خدمات کشوری برای تمامی دستگاههای اجرایی الزم االجراسوت و
حسن اجرای آن در ارزیابی ساالنه دستگاههای اجرایی ملی و استانی لحاظ میگردد.
 -4باالترین مقام دستگاه اجرایی ،مسئول اجرای این بخشنامه بوده و مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی مشومول در
تمامی سطوح سازمانی موظفند؛ تمهیدات الزم را به منظور اجرای موثر و دقیق آن فراهم سازند.

جمشید انصاری
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