جدول پیوست ()1
متولی داده

سازمان ثبت احوال

سازمان هدفمندسازی
یارانه ها

سازمان ثبت اسناد و
امالک

نیروی انتظامی

سرویس مورد نیاز

فیلدهای مورد نیاز

وب سرویس مکان اقامت

کدملی،کدپستی

وب سرویس متولدین جدید

کدملی کودک،کدملی والدین،اطالعات هویتی

روابط نسبی بین اعضای خانواده

کدملی فرد-کدملی پدر -کدملی مادر

اطالعات یارانه بگیران
اطالعات پرداخت انواع یارانه ها همچون معیشت،وام کرونا
اطالعات ساختار خانوار(یارانه بگیر و غیر یارانه بگیر)

کدملی سرپرست،کدملی زیرمجموعه،اطالعات هویتی

کدملی افراد طالق گرفته و ازدواج کرده

کدملی،وضعیت ازدواج/طالق،کدملی همسر

تعداد مالکیت فرد به تفکیک تجاری ،مسکونی ،زمین ،سال،

کدملی ،متراژمالکیت،قیمت،نوع

قیمت،مساحت ،کدپستی

مالکیت،کدپستی،استان،شهرستان،درصد مالکیت

مالکان خودرو

شاخصهای بانکی ساالنه

میزان و نوع دریافت تسهیالت بانکی

میزان تراکنش خرید هر فرد به تفکیک نوع پوز خرید
وزارت آموزش و پرورش

شماره تماس ،شهری و روستایی
کدملی سرپرست،نوع یارانه،مقدار یارانه،بعد خانوار ،دوره پرداخت

سفر خارجی

بانک مرکزی

کدملی سرپرست :شماره حساب  ،مکان جغرافیایی ،نوع بانک،

کدملی مالک خودرو،سال تولید ،نوع خودرو ،تیپ ،رنگ ،شماره
شاسی ،پالک ،آدرس مالک ،موبایل

کدملی،تاریخ سفر ،شماره سفر ،کشور مقصد ،تاریخ خروج ،مرز،نوع
سفر

کدملی،بازه مانده اول سال ،بازه مانده آخر سال  ،بازه واریز بستانکار،
بازه واریز بدهکار ،بازه سود به صورت سالیانه
کدملی ،میزان وام ،بانک ،سال
کدملی،میزان خرید کارت ،تفکیک خرید به تفکیک نوع پذیرنده،
تعداد تراکنش

گواهی تایید تحصیلی

کدملی،مدرک،سال اخذ مدرک

شغل های غیر رسمی  /تپسی ،اسنپ ،کارپینو

کدملی،شغل،نوع شغل،سال

وزارت علوم

گواهی تایید مدرک تحصیلی

کدملی،مدرک،سال اخذ مدرک،مقطع،رشته،دانشگاه

سازمان فنی و حرفه ای

گواهی دریافت کنندگان دوره های مهارت آموزی

کدملی،مدرک،سال اخذ مدرک،مقطع،رشته

اطالعات مدارک تحصیلی پزشکی

کدملی ،مدرک،مقطع

وزارت کشور  /سامانه
سماس

وزارت بهداشت و درمان

وزارت بهداشت و درمان

اطالعات دارندگان کارت بهداشت اصناف

کدملی،نوع صنف،اعتبار،وضعیت

لیست اطالعات بیماران خاص و بیماران پر هزینه

کدملی،نوع بیماری،هزینه متوسط ماهانه

مالیات بر حقوق

کدملی،میزان حقوق،ماه

مالیات بر نقل و انتقال مسکن و خودرو،
مالیات بر درآمد سالیانه شرکت ها و مشاغل
سازمان امور مالیاتی

سازمان بورس و اوراق
بهادار

مالیات بر ارزش افروده

اطالعات درآمدی مودیان حقیقی و حقوقی

کدملی،نوع شغل،دوره،درآمد قطعی ،مالیات قطعی

ارزش سهام بورسی به تفکیک کدملی افراد

کدملی،میزان سرمایه دوره،میزان سود یا ضرر دوره

شهرداری تهران ،صدا و
سیما ،وزارت نفت ،بانک
مرکزی ،بیمه مرکزی،
شرکت فوالد ،آینده ساز،
بنارد و کشتیرانی ،کانون

اطالعات تحت پوششین صندوق های بازنشستگی مستقل

وکال ،صندوق مس ایران،

کدملی بیمه شده اصلی،کدملی تبعی،میزان درامد مشمول بیمه،
وضعیت بیمه درمان،وضعیت نوع بیمه و بازنشستگی

صندوق بازنشستگی هما،
صندوق بازنشستگی
نیروهای مسلح ،

سازمان تامین اجتماعی

اطالعات هویتی و درآمدی و بیمه ای بیمه شدگان ،بازنشستگی

کدملی بیمه شده اصلی،کدملی تبعی،میزان درامد مشمول بیمه،

بگیران ،مستمری بگیران ،کارفرمایان و کارگاهها

وضعیت بیمه درمان،وضعیت نوع بیمه و بازنشستگی

کدملی سرپرست ،زیرمجموعه،نوع خدمت،تاریخ دریافت خدمت،

کمیته امداد

دریافت کنندگان خدمات حمایتی

سازمان زندانها

اطالعات زندانیان به تفکیک جرایم مالی و غیرمالی ،معتادان

کدملی،نوع جرم،استان،شهرستان

سازمان خصوصی سازی

اطالعات دریافت کنندگان سهام عدالت

کدملی،میزان سهام

وزارت مسکن و شهرسازی

کدپستی و یا موقعیت جغرافیایی سکونتگاههای غیررسمی

کدپستی یا لت و النگ

گمرک ج.ا.ا.
وزارت جهاد کشاورزی

ارزش واردات و صادرات  ،نام صاحب وارد کننده و صادر کننده و
کدملی

اطالعات هویتی و نوع مالکیت بهره برداری از منابع طبیعی

میزان دریافت خدمت

کدملی،میزان صادرات،میزان واردات،نوع تجارت
کدملی،نوع مالکیت ،اعتبار،وضعیت

سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور
بیمه مرکزی
سازمان اداری و
استخدامی

وب سرویس استعالم شناسه و هویت اشخاص حقوقی کشور
بیمه تکمیلی

کدملی ،بیمه گذار ،نوع بیمه

استعالم اطالعات بیمه نامه شخص ثالث و حوادث رانندگی

کدملی،نوع و اطالعات خودرو،ارزش خودرو

سرویس استعالم اطالعات کارکنان دولت

کدملی،نوع استخدام،دستگاه محل خدمت،مدرک تحصیلی،پست

سرویس استعالم حقوق کارکنان دولت

کدملی،حقوق

