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 « بسمه تعالی »

 دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان مرکزی کمیته کارشناسیصورتجلسه 

 12/10/95 تاریخ دعوتنامه:  90322/89 شماره دعوتنامه :

        هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع معاونت طبقه اول سالن جلسات مکان :  15/10/95: برگزاری  تاریخ

 10:30  ساعت پایان :  09: 00  ساعت شروع :

آقای  (مسئول دبیرخانه دفاتر پیشخوان استانخانم یحیی )( فناوری اطالعات مرکز  یساولی) معاونآقای  : اسامی حاضرین

رئیس )آقاباقری آقای  ( اداره کل پست استانفنی  معاون) عباسیآقای  (اداره کل ثبت احوال استاناسناد هویتی  معاون) لطیفی

 (دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان رئیس انجمن صنفی یب) ناآقای غالمی  استان ( خدمات دولتانجمن صنفی دفاتر پیشخوان 
 

 -  اسامی غائبین :

 دستور کار جلسه : 
   برخی ابهامات موجود در خصوص ارائه خدمات کارت ملی هوشمند و نرخ خدمات مذکور رفع  -

 بررسی برخی ابهامات در خصوص ارائه خدمات قابل ارائه توسط اداره کل پست استان  -

 

 

و این جلسه در خصوص ضرورت احصاء خدمات قابل واگذاری دستگاه های اجرائی استان و واگذاری آن به دفاتر پیشخوان در 

در مورد نرخ هزینه دریافتی بابت پیش همچنین  تالش کارگروه استانی دفاتر پیشخوان در این زمینه توضیحاتی ارائه گردید.

انجمن صنفی ستان و ره کل ثبت احوال انظرات اداتبادل نظر گردید و در کالنشهرها و سایر شهرها ثبت نام کارت ملی هوشمند 

در مورد شرح وظایف اداره کل پست استان  مورد بررسی قرار گرفت . در این جلسهپیرامون آن دفاتر پیشخوان خدمات دولت 

. طبق نظر دفاتر اداره کل پست متفاوت بود مطرح نمود پیشخوان را که با نظر استنباط دفاتر انجمن صنفی دفاتر پیشخوان نیز 

وارد  محل فعالیت بخش خصوصی می باشدطبق قانون و غیر حاکمیتی که  تصدی گریر برخی موارد رکت پست دش ،پیشخوان

، اتخاذ ذیل ستماع توضیحات مدعوین جلسه در خصوص دستور کار جلسه به شرحابا توجه به  خاتمه این جلسهدر است.  شده 

 :  تصمیم صورت پذیرفت

 تصمیمات جلسه

 اجرا  زمان مسئول / مجری شرح موضوع ردیف

1 

، موضوع انه کارگروه دفاتر پیشخوان استانمقرر گردید طی مکاتبه ای از سوی دبیرخ

هماهنگی امور عمرانی استانداری محترم از معاونت کالن شهر شناخته شدن اراک 

 د.استعالم گرد

 دبیرخانه کارگروه 
حداکثر 

 یک هفته
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ارائه مقرر گردید با توجه به پیش ثبت نام اینترنتی کارت ملی هوشمند و تفاوت نرخ 

طبق ابالغ در کالن شهرها  با سایر شهرستانها توسط دفاتر پیشخوان این خدمت 

تر پیشخوان کشوری دفا رسانه ای معاون سازمان ثبت احوال کشور و دبیرکل کانون

این مصوبات با موضوع کالن شهر شناخته شدن  1پس از اجرای بند ، خدمات دولت

ک به صورت هماهنگ در کلیه دفاتر این خدمت در سطح کالن شهر ارااراک، ، 

ابالغی و در سایر شهرستانهای سطح استان طبق مصوبات موجود پیشخوان مبلغ 

 اخذ گردد.

 دبیرخانه کارگروه 

با همکاری اداره 

کل ثبت احوال و 

دفاتر پیشخوان 

 خدمات دولت

 

 

حداکثر 

 یک هفته
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ست فهرمقرر گردید انجمن صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت نسبت به ارسال 

، اداره کل پست ارائه خدمات که علیرغم وجود دفاتر آن مجموعه نقاطی در استان

 مشابه می نماید جهت اتخاذ تصمیمات آتی این کارگروه ، اقدام نماید. 

انجمن صنفی 

 دفاتر پیشخوان 

حداکثر 

 یک هفته

4 

ی ایران مصوبه عنایت به ابالغ اساسنامه شرکت پست جمهوری اسالممقرر گردید با 

طی مکاتبه ای از سوی کارگروه استانی دفاتر پیشخوان ، ، مجلس شورای اسالمی

تفاهم نامه منعقده آن شرکت با سازمان ثبت احوال کشور با موضوع ارائه خدمات 

اطقی که دفاتر ( و چگونگی ادامه آن در من2/4/95کارت ملی هوشمند ) مورخ 

و سازمان ثبت احوال روستایی وجود دارد از وزارت کشور  ICT پیشخوان و دفاتر

 استعالم گردد. کشور 

دبیرخانه کارگروه 

اداره کل ثبت  و 

 استان احوال

 

 

حداکثر 

 یک هفته
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های  طی مکاتبه ای از سوی کارگروه دفاتر پیشخوان به کلیه دستگاهمقرر گردید 

 5796/19/100/93متذکر گردد که به استناد نامه شماره داً مجداجرایی استان 

ابالغ درگاه "کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان کشور با موضوع  9/6/93مورخ 

الکترونیکی که همان کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت به 

خدمات قابل واگذاری های اجرایی  ، دستگاهاشندب می "عنوان مجری درگاه خدمات

  خود را از طریق مجری معرفی شده ارائه نمایند

 دبیرخانه کارگروه 

 

 

 

حداکثر 

 یک هفته


