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 تعالیباسمه

 طرح قانونی
 

پذیري پلتفرم هاي ارائه دهنده خدماتطرح حمایت از توسعه و رقابت  
پایه و کاربردي شبکه ملی اطالعات   

 
 ریاست محترم مجلس شوراي اسالمي

 نفر از نمایندگان رسیده است،  71احتراماً طرح ذیل که به امضاي 
 شود.جهت طی مراحل قانونی تقدیم می

 
  یل توجیهی):مقدمه (دال

اقتصادي آن بسیاري  -اهمیت باالي فضاي مجازي در شئون مختلف زندگی روزمره و بویژه تاثیرات اجتماعی
از مردم و کسب و کارها را در نه تنها در دنیا که در کشور ما نیز درگیر خود کرده است و دسترسی امن، 

دین سطح از اهمیت نبوده است. شبکه ملی پایدار و مطمئن به زیرساختها و خدمات این فضا هیچگاه تا ب
اطالعات به گواه اسناد باالدستی و مطالبات رهبري، مهمترین اولویت حاضر فضاي مجازي کشور است و 
اخیراً سند معماري و طرح کالن این شبکه در شوراي عالی فضاي مجازي طرح و تصویب گردیده است. بر 

هاي زیرساختی و خدماتی است و که بر اساس اساس این سند، شبکه ملی اطالعات شامل بخش
نظرکارشناسان و فعاالن این بخش، بیشترین تهدید و ضعف کشور در حوزه خدمات پایه و کاربردي شبکه 

باشد. تسریع در پیاده سازي دولت الکترونیک و رسان، شبکه اجتماعی و.. میملی نظیر موتورجستجو، پیام
یب پذیري مردم در استفاده از خدمات فضاي مجازي و تقویت حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آس

توان بازدارندگی نظام جمهوري اسالمی، توسعه و توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثري از توان شرکت 
هاي دانش بنیان داخلی از مهمترین اهدافی است که باید با توسعه خدمات پایه و کاربردي شبکه ملی 

سیاست هاي کالن مصوب شوراي عالی فضاي مجازي محقق شود. لذا جمعی از  اطالعات مبتنی بر
نمایندگان مجلس شوراي اسالمی براي کمک به اجرایی نمودن سیاستهاي مصوب شوراي عالی و اهداف فوق 

 نمایند.پیش نویس مصوبه حاضر را تهیه و براي تصویب، ارائه می

 حاضر عبارت است از:راهبردهاي کالن مورد توجه در پیشنویس مصوبه 

توانمند تحقق الیه  مجريجذب مشارکت و سرمایه گذاري بخش خصوصی به عنوان  .1
 خدمات در شبکه ملی اطالعات در تصمیم سازي و تصمیم گیري در این موضوع راهبردي

پیاده سازي شبکه  متولیتقویت ضمانت اجرایی ایفاي نقش دولت و نهادهاي حاکمیتی  .2
 ملی اطالعات

 مصوب شوراي عالی فضاي مجازي سیاست هاي کالنالهاي قانونی اجراي پر کردن خ .3
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مجلس شوراي اسالمی در زمینه تحقق اهداف کالن پیاده سازي شبکه  نظارتیتقویت ابزار  .4
ملی اطالعات پیگیري و اجرایی کردن مطالبه رهبر معظم انقالب اسالمی در زمینه شبکه 

 ملی اطالعات

 با رویکرد تسهیلگري و با ضمانت اجرایی باال مشارکتی ایجاد یک نهاد تنظیم مقرراتی .5

در توسعه پلتفرمهاي داخلی در مقابل پلتفرمهاي پذیري و رویکرد ایجابی رقابتتاکید بر  .6
 رقیب خارجی 

 
 شود:لذا طرح ذیل تقدیم مي 

 -یدجواد حسینی کیا س -محمدحسین فرھنگی  -محمدتقی نقدعلی  -علی علی زاده  -علی اکبر کریمی  -مجتبی رضاخواه 
فرھاد  -مصطفی نخعی  -احمد نادری  -مھدی طغیانی  -وحید جالل زاده  -حسن رزمیان مقدم  -غالمعلی کوھساری 

 -محمدرضا دشتی اردکانی  -سیدمصطفی آقامیرسلیم  -مجتبی یوسفی  -فریدون عباسی دوانی  -عباس گلرو  -طھماسبی 
آرش  -بھروز محبی نجم آبادی  -رجب رحمانی  -عبدالناصر درخشان  - محمدصالح جوکار -حمیدرضا حاجی بابائی 

معین الدین  -محمد رشیدی  -سیدمحمدرضا میرتاج الدینی  -علی اکبر علیزاده برمی  -محمد خدابخشی  -زره تن لھونی 
 -فاطمھ قاسم پور  -الھام آزاد  -حسین حسین زاده  -احمد راستینھ ھفشجانی  -یحیی ابراھیمی  -محسن زنگنھ  -سعیدی 

پروین صالحی  -ملک فاضلی  -محسن پیرھادی  -علی اصغر عنابستانی  -سیدعلی موسوی  -جالل رشیدی کوچی 
 -سیداحمد رسولی نژاد  -ھادی بیگی نژاد  -سیدناصر موسوی الرگانی  -سیدمحسن دھنوی  -احمد دنیامالی  -مبارکھ 

حسن  -زھرا شیخی مبارکھ  -ھاجر چنارانی  -بیژن نوباوه وطن  -علی حدادی  -مجتبی توانگر  -علیرضا شھبازی 
جبار کوچکی  -سیدجواد ساداتی نژاد  -محمدمھدی مفتح  -سیداحسان خاندوزی  -مھدی شریفیان  -شجاعی علی آبادی 

ا عبدالرض -منصور شکرالھی  -عزت الھ اکبری تاالرپشتی  -سیدرضا تقوی  -سیدمھدی فرشادان  -نژادارم ساداتی 
حسین  -حجت الھ فیروزی  -اردشیر مطھری  -سیدنظام الدین موسوی  -علی جدی  -محمدمھدی زاھدی  -مصری 

انور حبیب زاده بوکانی  -سیدغنی نظری خانقاه  -حاتمی   
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 عنوان طرح:

 پذیري پلتفرم هاي ارائه دهنده طرح  طرح حمایت از توسعه و رقابت
 اتخدمات پایه و کاربردي شبکه ملی اطالع

 
 : تعاریف1ماده 

یا به اختصار پلتفرمهاي پلتفرمهاي خدمات پایه و کاربردي شبکه ملی اطالعات ( -الف
هایی کهدر فضاي مجازي و مطابق با سند معماري کالن شبکه ملی سامانه): خدمات پایه و کاربردي

شبکه را ارائه اطالعات، مصوب شوراي عالی فضاي مجازي، به کاربران خدمات پایه و کاربردي این 
 کنند.می

شخصیتهاي حقوقی که مطابق با قوانین و مقررات ارائه دهندگان خدمات پایه و کاربردي: -ب
 کنند. در کشور به ثبت رسیده و خدمات پایه و کاربردي شبکه ملی اطالعات را ارائه می

نت که شخصیت هاي ارائه دهنده خدمات مبتنی بر اینترسامانهپلتفرمهاي پرکاربرد خارجی:  -ج
حقوقی آن در خارج از ایران ثبت شده و مالکیت آن در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی 

 .میلیون کاربر در ایران داشته باشد 5بوده و بنا به تشخیص و اعالم وزارت ارتباطات، حداقل 
رمانه موضوع کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتواي مج کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه:-د

 مجلس شوراي اسالمی. 88 /3  /5 اي مصوب قانون جرایم رایانه 22ماده 

 شوراي عالی فضاي مجازيشوراي عالی: -ه

کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطالعات که مطابق مصوبه حاضر تشکیل کمیته عالی:-و
 میشود.

  
با حضور ذي  ملی اطالعات کمیته عالی مدیریت خدمات شبکهبراساس این مصوبه، : 2ماده 

نفعان و نهادهاي مسوول در توسعه خدمات پایه و کاربردي در بستر شبکه ملی اطالعات با حضور 
 گردد: هاي زیر تشکیل میاالختیار دستگاهافراد مذکور و نمایندگان تام

 رییس مرکز ملی فضاي مجازي (نماینده رییس جمهوري و رییس کمیته عالی) ·

 وراي اسالمی (نایب رییس اول کمیته عالی)نماینده مجلس ش ·

 نماینده قوه قضاییه (نایب رییس دوم کمیته عالی) ·

 نماینده وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ·

 نماینده وزارت اطالعات ·

 نماینده سپاه پاسداران انقالب اسالمی ·

 نماینده نیروي انتظامی ·

 نماینده سازمان صداوسیما ·

 ي ریاست جمهورينماینده معاونت علمی و فناور ·
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 نماینده سازمان نظام صنفی رایانه اي ·

 نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران ·

دبیرخانه این کمیته در مرکز ملی فضاي مجازي مستقر خواهد بود. ردیف بودجه مشخص براي این : 1تبصره
 گردد.کمیته در بودجه هاي سنواتی این مرکز پیش بینی می

یابد و تصمیمات آن با اکثریت لسات کمیته عالی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت میج :2تبصره
 نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

 وظایف کمیته عالی به شرح زیر است:. 3ماده

تصویب مقررات الزم در چارچوب قوانین کشور و سیاستهاي مصوب شوراي عالی براي  ·
براي ایجاد، توسعه و ارائه خدمات پایه و اجرایی کردن سیاست هاي کالن این شورا 

 کاربردي شبکه ملی اطالعات

همکاري، جلب مشارکت و نظارت بر عملکرد نهادهاي تنظیم مقررات بخشی و سازمان   ·
 هاي مسوول در توسعه زیست بوم خدمات پایه و کاربردي شبکه ملی اطالعات 

ت از سرمایه گذاري در شناسایی خالهاي مقرراتی موردنیاز بخش خصوصی براي حمای  ·
گذاري ویا تقسیم کار توسعه پلتفرمهاي خدمات پایه و کاربردي و رفع آنها از طریق مقررات

 بخشی در چارچوب اسناد باالدستی

ایجاد ضمانت اجرایی براي اجراي سیاستهاي کلی مصوب شوراي عالی در تحقق خدمات  ·
 پایه و کاربردي

اثر ته در نهادهاي تنظیم مقررات بخشی و ملغیشناسایی مقررات مغایر با مصوبات کمی ·
 نمودن آنها از طریق ابالغ به نهادهاي مزبور

هاي فروش پهناي باند و مانند آن، به استفاده از ابزارهاي سیاستی مناسب مانند تعرفه ·
نحوي که مشوق افزایش سهم و مصرف پهناي باند در پلتفرمهاي خدمات پایه و کاربردي و 

 هاي خارجی باشد. در مقابل نمونه  ذیري آنهاافزایش رقابتپ

تصمیمگیري درباره هرگونه محدودیت یا انسداد ویا تصمیمات حاکمیتی مهم که تاثیر قابل  ·
 توجهی بر کسب و کار پلتفرمهاي خدمات پایه و کاربردي شبکه ملی اطالعات داشته باشد.

یه خدمات شبکه ملی اطالعات و براساس مصوبات این کمیته در محدوده موضوعات مرتبط با ال :3تبصره
سیاست هاي کالن شوراي عالی فضاي مجازي است و شامل موضوعات مرتبط با الیه زیرساخت و الیه 

 محتواي شبکه ملی اطالعات نخواهد بود. 

شبکه ملی  پلتفرمهاي خدمات پایه و کاربرديدر جهت افزایش مزیت رقابتی زیست بوم  :4ماده
ماه از 3تباطات و فناوري اطالعات موظف است با هدایت مرکز ملی فضاي مجازي ظرف اطالعات، وزارت ار

هاي موجود در تمامی سازمان هاي گذاري دادهتصویب این طرح، الیحه اي را با هدف تسریع در اشتراك
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وسط کنند به منظور استفاده از آنها تدولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی که از بودجه عمومی استفاده می
 ارائه دهندگان خدمات پایه و کاربردي به مجلس شوراي اسالمی ارایه نماید. 

ماه از تصویب این طرح، براي تحقق اهداف 6وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است ظرف  :5ماده
مصوب شوراي عالی فضاي مجازي در توسعه خدمات پایه و کاربردي در شبکه ملی اطالعات زیرساختهاي 

پلتفرمهاي خدمات پایه باطی و اطالعاتی الزم در شبکه ملی اطالعات را براي ارایه خدمات رقابتی میان ارت
متناسب با سیاست هاي کالن مصوب شوراي عالی فضاي مجازي  هاي مطرح خارجی، با نمونه و کاربردي
 فراهم نماید.

باطات و فناوري اطالعات موظف است معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري با همکاري وزارت ارت :6ماده 
ماه از تصویب این طرح، آیین نامه حمایت از شرکت هاي دانش بنیان فعال در زمینه ارایه خدمات 3ظرف 

 پایه و کاربردي براي افزایش رقابت پذیري در برابر پلتفرمهاي خارجی را به تایید هیات دولت برساند. 

وري با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است معاونت علمی و فناوري ریاست جمه :7ماده
ماه از تصویب این طرح، آیین نامه اجرایی براي افزایش بهره وري و راندمان عملکرد دستگاه هاي 3ظرف 

دولتی مبتنی بر خدمات ارایه شده توسط شرکت هاي دانش بنیان فعال در زمینه فناوري هاي دیجیتالی و 
 تر شبکه ملی اطالعات را به تایید هیات دولت رسانده و به دستگاه ها ابالغ نماید. هوشمندسازي در بس

دو درصد از درآمد دولت از محل تسهیم درآمد اپراتورهاي تلفن همراه در هر سال، در قالب ردیف : 8ماده 
ملی  بودجه مستقلی در بودجه سنواتی کشور براي حمایت از توسعه پلتفرمهاي پایه و کاربردي شبکه

ماه توسط وزارت   کرد این بودجه ظرف مدت سهنامه نحوه هزینهشود. آییناطالعات تخصیص داده می
 رسد.ارتباطات پیشنهاد و به تصویب کمیته عالی می

با هدف ترویج استفاده از پلتفرمهاي خدمات پایه و کاربردي شبکه ملی اطالعات در مقابل  :9ماده 
ماه از 3جمهوري اسالمی ایران با هدایت مرکز ملی فضاي مجازي و ظرف  پلتفرمهاي خارجی، صداوسیماي

تصویب این طرح، آیین نامه اجرایی اطالع رسانی و تبلیغات رایگان این پلتفرمها در رسانه ملی را تهیه و 
اجرایی نماید. هزینه اجرایی کردن این مصوبه با تایید مرکز ملی فضاي مجازي از محل بودجه حمایت از 

 تفرمهاي پایه و کاربردي شبکه ملی اطالعات در قالب بودجه سنواتی به صداوسیما پرداخت نماید. پل

اعمال هرگونه دستور انسداد (فیلترینگ) یا محدودیت در ارائه خدمات و نیز درخواست دسترسی به : 10ماده 
هاي مصوب شوراي عالی اطالعات کاربران ارایه دهندگان خدمات پایه و کاربردي صرفاً مبتنی بر سیاست 

فضاي مجازي و با تصمیم کمیته عالی مدیریت شبکه ملی اطالعات خواهد بود. ضمناً مصادیق محتواي 
مجرمانه احتمالی در این پلتفرمها توسط کمیته (کارگروه) تعیین مصادیق محتواي مجرمانه به صورت مستند 

ارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه راساً براي تصمیمگیري نهایی به کمیته عالی ارجاع خواهد شد و ک
 حق فیلترینگ ویا محدودیت در دسترسی به خدمات این پلتفرمها را ندارد.
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هیچ مقام قضایی راساً و با استناد به وجود محتواي مجرمانه و یا شکایت خصوصی از پلتفرمهاي  :11ماده
ترینگ) پلتفرمهاي خدمات پایه و کاربردي را خدمات پایه و بومی، حق صدور دستور قضایی براي انسداد (فیل

 ندارد و هرگونه درخواستی در این زمینه باید به کمیته عالی ارجاع گردد. به صورت مستقل 

صدور حکم فیلترینگ محدود ویا نامحدود براي پلتفرمهاي پرکاربرد خارجی از تاریخ این مصوبه، : 12ماده 
 جازي ویا شوراي عالی امنیت ملی مجاز است.صرفاً بر اساس مصوبه شوراي عالی فضاي م

گزارش عملکرد نهادهاي مسوول ا جراي اقدامات مصوب در این طرح باید بصورت ماهیانه به کمیته : 13ماده 
عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطالعات ارایه گردد. کمیته عالی مجاز است پس از بررسی عملکرد 

هاي دولتی و غیردولتی که بودجه سنواتی ز افزایش بودجه دستگاهها و با تصویب اکثریت اعضا، ادستگاه
رو جلوگیري نماید. گزارش مکتوب این کمیته با امضاي دبیرشوراي کنند در اولین سال مالی پیشدریافت می

عالی فضاي مجازي باید در زمان بررسی و پیش از تصویب بودجه به هیات دولت و پس از تصویب بودجه در 
 ائه ان به مجلس، به کمیسسون تلفیق مجلس شوراي اسالمی ارسال گردد.دولت و ار
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 رئیسھ محترم مجلس شوراي اسالميھیأت
) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور مصوب ۴نامھ داخلي مجلس شوراي اسالمي و ماده (احتراماً، در اجراي قانون آیین

 ح: نظر معاونت قوانین در مورد طر ٣/١٣٨٩/٢۵
 شود.پذیری پلتفرم ھای ارائھ دھنده خدمات پایھ و کاربردی شبکھ ملی اطالعات تقدیم ميطرح حمایت از توسعھ و رقابت

 معاون قوانین
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 كل تدوین قوانیننظر اداره
 معاون محترم قوانین

شرح كل بھنظر این اداره ٢۵/٣/١٣٨٩ور مصوب ) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كش۴) ماده (۴) و (٢احتراماً در اجراي بندھاي (
 شود:زیر تقدیم مي

 سابقھ تقدیم: -١
    
    
 

 قانون اساسي) رد شده و اینك با: ٨۵(موضوع اصل                                           
 

 
 
 

 
 
 
     مجدداً قابل پیشنھاد بھ مجلس   

 
 
 نون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور:) قا۴) ماده (٢در اجراي بند ( -٢
 

 در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
 
 نامھ داخلي مجلس (شكلي)از نظر آیین -٣

 -١٣١ماده  -الف
 نفر) ١۵حداقل امضا الزم ( -اول

 
 موضوع و عنوان مشخص   -دوم

 
 دالیل لزوم تھیھ و پیشنھاد در مقدمھ -سوم

 
 ی متناسب با اصل موضوع و عنوان مواد -چھارم

  -١٣٨ماده  -ب
 طرح تقدیمی دارای                                                    است و پیشنھاد آن بھ عنوان                        

 
 

 مواجھ با ایراد 

 قبال تقدیم نگردیده است ██     -  ١٣٠ماده 

       مورخ        قبالً در جلسھ علني شماره      
 در         تقدیم و در تاریخ    

 
 لسجم 

 کمیسیون 

 

 می باشد 

 نمی باشد 
 

 

 رعایت شده است. 

 اسی)رعایت شده است(با نظر کارشن 

 رعایت نشده است، دالیل مغایرت بھ ضمیمھ تقدیم می شود. 
 

 

 دارد 

 ندارد 
 

 
 دارد 

 ندارد 
 

 دارد  

 ندارد 
 

 دارد 

 ندارد 
 

 
 ماده واحده 
 مواد متعدد 

 
 یک موضوع 

 موضوعبیش از یک  

 نمی باشد.  

 می باشد. 

 

 
 

  با تغییر اساسی   
 

 مجلس) نفر از نمایندگان (مشروط بھ تصویب ۵٠با تقاضاي كتبي   

 پیش از انقضاء شش ماه   
 

  
 با انقضاء شش ماه    

 
  

  نفر از نمایندگان ۵٠با تقاضاي كتبي كمتر از     

  بدون تغییر اساسي    
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 : ٢۵/٣/١٣٨٩صوب ) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور م۴) ماده (۴در اجراي بند ( -
 اول: از نظر قانون اساسي؛

 تقدیمی با قانون اساسی بھ طور کلی مغایرت  طرح
 انداز؛ھاي كلي نظام و سند چشمدوم: از نظر سیاست

  ست ھای کلی نظام و سند چشم انداز مغایرتطرح تقدیمی با سیا
 سوم: از نظر قانون برنامھ؛   
 طرح تقدیمی با قانون برنامھ مغایرت    

 
 ؛نامھ داخلي مجلس (ماھوي)چھارم: از نظر آیین

     طرح تقدیمی با قانون آیین نامھ داخلی مجلس مغایرت  -الف   
 

      رعایت اصل ھفتاد و پنجم قانون اساسی -١۴٠ماده  -ب   
 
 ب برنامھ مصوموجب اصالح یا تغییر  -١٨١ماده  -ج   
 رای نمایندگان٢/٣  بھ  نیازو
 
 

  .شودبرگ اظھارنظر بھ ضمیمھ تقدیم مي ..........تعداد 
  مدیر کل تدوین قوانین       

 
 

 ) قانون اساسی مغایرت١۵۶)اصل(۵طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند ( -۵
 

ھمعاونت اجتماعي و پیشگیري از وقوع جرم قوه قضائی  
 

 كل تدوین قوانینضمیمھ نظر اداره 
      بیان مستندات و دالیل مغایرت:

 
 

 ندارد. 

 دارد.اصول مغایر بھ ضمیمھ تقدیم می شود. 

 ندارد. 

 دارد.دلیل مغایرت بھ ضمیمھ تقدیم می شود. 
 ندارد. 

 دارد.دلیل مغایرت بھ ضمیمھ تقدیم می شود. 

 ندارد. 

 دارد.دلیل مغایرت بھ ضمیمھ تقدیم می شود. 

 شده است. 

 نشده است.دلیل مغایرت بھ ضمیمھ تقدیم می شود. 

 نمی شود 

 می شود 

 ندارد. 
 دارد. 

 ارد.ند £
 دارد. £
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 كل اسناد و تنقیح قوانیننظر اداره

 معاون محترم قوانین
نظر  ٢۵/٣/١٣٨٩) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور مصوب ۴)  ماده (٣) و (١احتراماً در اجراي بندھاي (

 شود:تقدیم مي كل بھ شرح زیراین اداره
 ): ١. در اجراي بند (١

                    
 در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض -الف

 
 
 

    در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط  -ب
 

  
 

 
 ):٣. در اجراي بند (٢

 ھاي بھ عمل آمده قانونگذاري در این موضوع با عنایت بھ بررسي     
 
  

 شود.كل بھ ضمیمھ تقدیم ميابق قانوني و نظر ادارهتعداد .......... برگ سو
 

 
 مدیركل اسناد و تنقیح قوانین

 وجود ندارد 

 وجود دارد کھ بھ شرح ضمیمھ تقدیم می شود. 

 
 وجود ندارد 

 وجود دارد کھ بھ شرح ضمیمھ تقدیم می شود. 

 

 الزم است. 

 الزم نیست. 
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 كل اسناد و تنقیح قوانینضمیمھ نظر اداره

 كل بھ انضمام سوابق قانونينظر اداره
 

 كلنظر اداره -الف
 
 
 سوابق قانوني -ب
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