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  شوري یک
  

  الزام دسترسی به خدمات اینترنتطرح 
  

  
  

  هاي ارجاعی کمیسیون
  : اصلی 
  : فرعی 

  
  
  
 
  
  
  
  
  قوانین معاونت

  صنایع و معادن

امنیت ملی و سیاسـت   - آموزش، تحقیقات و فناوري
ویژه حمایـت از تولیـد ملـی و     - فرهنگی - خارجی

هاي کلـی اصـل چهـل و     نظارت بر اجراي سیاست
  اساسیقانون ) 44(چهارم 
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٢ 

  تعالی باسمه
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،نفر از نمایندگان رسـیده اسـت   32احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  .دشو جهت طی مراحل قانونی تقدیم می
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
مجلـس شـوراي اسـالمی در حـوزه     با توجـه بـه شـأن و جایگـاه     

تأکیـدات مقـام   هاي کلی نظـام و   و سیاست 1404انداز  گذاري، چشمقانون
معظم رهبري مبنی بر توجـه بـه حـوزه اقتصـاد و اهمیـت حـوزه اقتصـاد        

هـاي فنـاوري اطالعــات و ارتباطـات در تولیــد     دیجیتـال و سـهم فعالیــت  
کشـور و ایجـاد    يناخالص داخلی کشور و همچنین تأکید بر رشد اقتصـاد 
لـذا   اي هاي توسعه اشتغال در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات در برنامه

هاست عـالوه   هرگونه اختالل در اینترنت کشور که بستر اصلی این فعالیت
ه عمیقی را بر پیکـر هاي غیرقابل محاسبه و  هاي مادي، خسارت بر خسارت

اعتمادي  ها شامل مهاجرت افراد نخبه، بی این خسارت. کند نظام تحمیل می
گیزگی نیـروي انسـانی بـراي    نا گذاري، ناامیدي و بی امنی جهت سرمایهو نا
شـرکاي خـارجی و    بنیان، قطع همکـاري  اندازي کسب و کارهاي دانش راه
بـراي   بنابراین طرح زیـر . گردد هاي ایرانی می اعتمادي نسبت به شرکت بی

 .گردد طی تشریفات قانونی تقدیم می
ـاد  - فاطمه سعیدي - شاه عنایتی سیاوشی - فاطمه حسینی سیده - زرآبادي  - اوالدقب

 - نژاد تربتی - فرادنبه ربیعی - مافی - چنارانی - آقاپورعلیشاهی - فاطمه ذوالقدر سیده
 - بیگـدلی  - شـرفی  - بادامچی - بیرانوندي - بافقی صباغیان - شوشتري - حضرتی
 - شــیخ - نیکــو میرزایــی - ســیدفرید موســوي - زمــانی جــانی علــی - لطفــی

ـاري  - )تهـران ( محمدي ـازنی  - س ـابی  - م ـا رحیمـی   - گرم    - مطهـري  - علیرض
  اباتري دلخوش - بهادري - علی ابراهیمی
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٣ 

  :عنوان طرح
  الزام دسترسی به خدمات اینترنت

  
از خدمات  یا محدودیت استفاده گونه قطع واعمال هر - واحده ماده

ن تحت هر عنوان، بـدو ) المللی اعم از داخلی و بین(مبتنی بر بسته اینترنت 
باشد و مقررات این حکـم عطـف    مجوز مجلس شوراي اسالمی ممنوع می

  .شود ماسبق می به
عـالی   در شرایط اضطرار بـا مصـوبه شـوراي    دولت صرفاً - 1تبصره
عمـومی مـدت زمـان محـدودیت      رسانی عپس از اطالتواند  امنیت ملی می

اعـم از داخلـی و   (دسترسی به برخی از خدمات مبتنی بـر بسـتر اینترنـت    
  .، محدودیت را اعمال نماید)المللی بین

محدودیت دسترسی به خدمات مبتنـی بـر بسـتر اینترنـت      - 2تبصره
) 5(براي دسـتگاههاي اجرائـی موضـوع مـاده    ) المللی اعم از داخلی و بین(

مراکـز  بنیـان،   ، مراکـز دانـش  مدیریت خدمات کشـوري، دانشـگاهها  قانون 
و مؤسسـات خصوصـی حتـی در شـرایط اضـطراري       ها شرکت پژوهشی،

  .اعمال نخواهد شد
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٤ 

  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

قانون ) 4(نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و ماده  احتراماً، در اجراي آیین

ــوب    ــور مصـ ــررات کشـ ــوانین و مقـ ــدوین و تنقـــیح قـ ــر  25/3/1389تـ   نظـ

  .شود تقدیم می الزام دسترسی به خدمات اینترنتطرح معاونت قوانین در مورد 

 معاون قوانین
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  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده £
.شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :دشو کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استشقبالً تقدیم ن ¢ -  130ماده 
  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -        

  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

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

  - 127ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

          دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - ب
  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك ¢
موضوع يك از بيش £

  

  .باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده ¢
 مواد متعدد £
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٦ 

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد ¢
.شود مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مياصول / اصلدارد،  £

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است ¢
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است £

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب      

  از نظر قانون اساسي؛: اول
  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  

  
  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم

     انداز مغایرت چشمهاي کلی نظام و سند  طرح تقدیمی با سیاست  
  

    از نظر قانون برنامه؛: سوم
  طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت  

  
  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
     
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف  

  
  رأي نمایندگان         و نیاز به                     موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب - 181ماده  - ب  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می یکتعداد   

 
قوانین مدیرکل تدوین  

 
_______________________________________________  

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(طرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند -٥

  
 

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   
 
 

٢  
٣  
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  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :و داليل مغايرتبيان مستندات 
افزاید و ایـن   طرح تقدیمی در صورت تصویب، عنوان مستقلی به عناوین قانونی می -1

هاي تقنینی مجلس شوراي اسالمی مقرر در قانون تـدوین و   عالوه بر مغایرت با سیاست
. گـردد  ، منجر بـه تـورم قـوانین مـی    25/3/1389تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

 گونه طرحها در قالب الحاق به یک قانون اصلی و مرتبط از قبیل قانون اینمناسب است 
 .تنظیم و ارائه گردد 1388/5/31 مصوب اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار

گیـري و   نقطه کانونی متمرکز براي سیاستگذاري، تصمیم ،عالی فضاي مجازي شوراي -2
گونه طرحها  تدوین این قبل ازلذا مناسب است . استهماهنگی در فضاي مجازي کشور 

  . الذکر استعالم شود نظر نهاد فوقیا لوایح 
قانون اساسی  )15(مغایر اصلدر سطر چهارم مقدمه » دیجیتال«استفاده از لغت بیگانه  -3

) پرانتز(جایگزین آن شود و لغت مزبور در کمانک» رقومی«شود کلمه  پیشنهاد می .است
  .درج گردد

  . مورد تعریف قرار گیرد» المللی اینترنت داخلی و بین«جهت رفع هرگونه ابهام  -4
بینـی   جهـت عـدم پـیش    اوالً به» شود مقررات این حکم عطف به ماسبق می«عبارت  -5

بینـی   صـورت پـیش  ثانیاً در . ذکر آن بالوجه استفایده عملی ندارد و  ،ضمانت اجرائی
   .خالف قاعده قبح عقاب بالبیان است، عطف بماسبق آن چنین ضمانت اجرائی

» محـدودیت «؛ ضمناً کلمه موارد شرایط اضطرار به صراحت بیان گردد) 1(در تبصره -6
ضوابط تمدیـد مـدت   الزم است همچنین  .مبهم است و نیاز به تبیین دارد تبصرهاین در 

  . بینی شود محدودیت نیز پیش
کلی است و نیازمند ذکر قیـود  » شرکتها و مؤسسات خصوصی«عبارت ) 2(در تبصره -7

  . مرتبط است
  . بینی نشده است اجرائی تخلف از احکام طرح حاضر پیش ضمانت -8
  . هاي وارده ناشی از قطع اینترنت بر اشخاص نیز توجه شود شایسته است به خسارت -9

ـ با توجه به  - 10  .بیشـتري نیـاز دارد  کارشناسـی  ات اهمیت موضوع، طرح تقدیمی به مطالع
عنوان مثال تاکنون در مواردي که دسترسی به اینترنت محدود شده با مصوبه شوراي عـالی   به

آن مبین همین مطلب است و صـرفاً تبصـره   ) 1(واحده و تبصره امنیت ملی بوده است که ماده
 .کند حکم جدیدي را ایجاد می) 2(
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٨ 

  .وجود ندارد ¢
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي £

  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .الزم است ¢
 .الزم نيست £

  قوانينكل اسناد و تنقيح  نظر اداره
  

  معاون محترم قوانين
قانون تـدوین و تنقـیح   ) 4(ماده )  3(و ) 1(در اجراي بندهاي  احتراماً

به شـرح زیـر   کل  نظر این اداره 25/3/1389قوانین و مقررات کشور مصوب 
  :شود تقدیم می

  
 ):                    ١(در اجراي بند  -١

  درخصوص طرح تقديمي قوانين متعارض  -الف
                 

  
   تبطدرخصوص طرح تقديمي قوانين مر -ب

                        
  

 ):٣(در اجراي بند  -٢
  قانونگذاري در اين موضوع    هاي به عمل آمده  بررسيبا عنايت به  

  
  

  .شود كل به ضميمه تقديم مي و نظر ادارهبرگ سوابق قانوني  شانزدهتعداد 
  
  

  مديركل اسناد و تنقيح قوانين                                                                      
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  اسناد و تنقیح قوانینکل  ضمیمه نظر اداره
  کل به انضمام سوابق قانونی نظر اداره

  

  كل نظر اداره - الف
قـانون وظـایف و   ) 3(گردد طرح مذکور در قالب طرح الحاق یک  بند بـه مـاده   پیشنهاد می - 1

، تهیه و براي تصـویب بـه   19/09/1382اختیارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مصوب 
در صورت اصرار طراحان براي تصویب این طـرح پیشـنهاد   . ارائه گرددمجلس شوراي اسالمی 

  .واحده مشخص شود گردد دستگاه متولی اجراي آن نیز در ماده می
 .اصالح گردد» تصویب«واحده طرح به کلمه  در ماده» مجوز«پیشنهاد می گردد کلمه  - 2
  

  سوابق قانوني - ب
  خدمات اینترنتجدول سوابق قانونی  طرح الزام دسترسی به 

 مواد تاریخ تصویب عنوان ردیف

 افـق  در ایران اسالمی جمهوري انداز چشم  1
  کل بندها  13/8/1382  شمسی هجري 1404

2 
و  دیتول يفضا تیامن«کلی  هاي سیاست

 کل بندها 29/11/89  »تبادل اطالعات

  کل بندها  28/4/1390   »اشتغال«کلی هاي سیاست  3
  کل بندها  3/11/1379   »اقتصادي امنیت« کلی هاي سیاست  4

 توسعه و رشد« براي نظام کلی هاي سیاست  5
  کل بندها  22/1/1383   »کشور در فناوري

6 
مصوب با  قانون مدیریت خدمات کشوري

 5 08/07/1386  اصالحات و الحاقات بعدي

7  
 دانش مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون
 اختراعات و نوآوریها سازي تجاري و بنیان

  بعدي الحاقات و اصالحات با
  کل بندها  05/08/1389

 ارتباطات وزارت اختیارات و وظایف قانون  8
  کل بندها  19/09/1382   اطالعات فناوري و
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١٠ 

  هجري شمسی 1404انداز جمهوري اسالمی ایران در افق  چشم
و مدبرانۀ جمعی و  ریزي شده با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه

  :ساله انداز بیست در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشم
  

یافته با جایگاه اول اقتصـادي، علمـی و فنـاوري در     ایران کشوري است توسعه
بخش در جهان اسالم و با تعامل  سطح منطقه با هویت اسالمی و انقالبی، الهام

  .الملل سازنده و مؤثر در روابط بین
  

  :هایی خواهد داشت انداز چنین ویژگی جامعۀ ایرانی در افق این چشم
یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصـول اخالقـی و    توسعه* 

  :ارزشهاي اسالمی، ملی و انقالبی، با تأکید بر
مند از امنیت  و حقوق انسانها و بهرهساالري دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهاي مشروع، حفظ کرامت  مردم

  .اجتماعی و قضائی
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوري، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سـرمایۀ  * 

  .اجتماعی در تولید ملی
  .حکومتجانبه و پیوستگی مردم و  امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه* 
برخوردار از سالمت، رفاه و امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهاي برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد * 

  .مند از محیط زیست مطلوب دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مستحکم خانواده، به
وحیۀ تعاون و پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاري، انضباط، ر فعال، مسؤولیت* 

  .سازگاري اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن
شامل آسیاي (غربی یافته به جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقۀ آسیاي جنوب دست* 

ري و تولید علم، رشد پرشتاب و افزا با تأکید بر جنبش نرم) میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهاي همسایه
  .مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل

ساالري دینی، توسعۀ کارآمد، جامعـۀ   بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگوي مردم الهام* 
اي براساس تعالیم  ی و منطقهاخالقی، نواندیشی و پویایی فکري و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسالم

  ).ره(هاي امام خمینی اسالمی و اندیشه
  .داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت* 

هاي سالیانه، این نکته مورد توجه قـرار   هاي توسعه و بودجه در تهیه، تدوین و تصویب برنامه: مالحظه
گذاري، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نـرخ   نرخ سرمایه: قبیلشاخصهاي کمی کالن آنها از: گیرد که

هاي باال و پائین جامعـه، رشـد فرهنـگ و آمـوزش و      اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک
انداز  هاي دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاستهاي توسعه و اهداف و الزامات چشم پژوهش و توانایی

 .صورت کامل مراعات شود و این سیاستها و هدفها به تنظیم و تعیین گردد
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  29/11/89مورخ  یابالغ» و تبادل اطالعات دیتول يفضا تیامن«هاي کلی سیاست 
 .فرمودنـد  ابالغ را) افتا( اطالعات تبادل و تولید فضاي امنیت نظام کلی هاي سیاست رهبري معظم مقام
 معظم مقام است نظارتی و تقنینی اجرایی، دستگاههاي راهنماي عنوان به که ابالغی يها سیاست این در

  . فرمودند تعیین مذکور بخش شش در را نظام گیري جهت و مشی خط رهبري
 تقـدیم  لـه  معظم محضر به و تهیه نظام مصلحت تشخیص مجمع قبالً درها  سیاست این نویس پیش 

  :است زیر شرح به رهبري معظم مقام سوي از ابالغی کلی يها سیاست کامل متن. بود شده
  )افتا(ارتباطات و اطالعات تبادل و تولید فضاي امنیت کلی هاي سیاست

 و حیـاتی  سـاختارهاي  سازيامن براي مناسب سازوکار و ملی سطح در فراگیر و جامع نظام ایجاد - 1
 و الکترونیکـی  يها شبکه امنیت مداوم ارتقاء و ارتباطات، و اطالعات فناوري حوزه در مهم و حساس
  :منظور به کشور در ارتباطی و اطالعاتی يها سامانه

  .عمومی خدمات استمرار - 
  .ملی يها زیرساخت پایداري - 
  .کشور اسرار از صیانت - 
  .اخالقی هايارزش و ایرانی - اسالمی هویت و فرهنگ حفظ - 
  .معنوي و مادي هاي سرمایه و مشروع هاي آزادي و خصوصی حریم از حراست - 
  .امنیتی مالحظات رعایت با ارتباطات و اطالعات فناوري توسعه - 2
 و علـم  تولیـد  بـراي  کشـور  صنعتی و آموزشی پژوهشی، علمی، هاي ظرفیت و دانش سطح ارتقاء - 3

  )افتا( ارتباطی و اطالعاتی فضاي امنیت به مربوط فناوري
 فنـی  و علمـی  هـاي  زیرساخت توسعه در داخلی تخصصی هايتوانمندي و بومی فناوري بر تکیه - 4

  .ارتباطی و اطالعاتی هاي سامانه و الکترونیکی هاي شبکه امنیت
 اطالعات فناوري حوزه در تهدید هرگونه مقابل در بازدارندگی توان ارتقاء و دفاع پیشگیري، پایش، - 5
  .ارتباطات و
 دانش، يها حوزه در مشترك گذاري سرمایه و همکاري و جهانی و اي منطقه سازنده و موثر تعامل - 6

 و منافع حفظ با ارتباطی و اطالعاتی يها سامانه و الکترونیکی يها شبکه امنیت به مربوط امور و فناوري
  .ملی امنیت

 استانداردهاي تدوین و نظارت هدایت، منظور به دولت نظر زیر کننده هماهنگ و متولی نهاد تعیین - 7
 قـوانین  نـویس  پیش تهیه و ارتباطات و اطالعات تبادل و تولید فضاي امنیت توسعه و حفظ براي الزم
  .نیاز مورد

  .افتا حوزه در عمومی هاي مهارت و آگاهی افزایش و آموزش سازي، فرهنگ - 8
 ایـن  اجـراي  در اجتماعی و فردي حقوق حفظ به مربوط قانونی مقررات و شرعی موازین رعایت - 9

  .ها سیاست
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  28/4/1390ابالغی مورخ » اشتغال«هاي کلی سیاست
  اشتغال کلی سیاستهاي

 و اسالمی ارزش عنوان به داخلی تولیدات از استفاده و کارآفرینی تولید، کار، فرهنگ تقویت و ترویجـ 1
  . کشور تبلیغی و آموزشی نظام از گیري بهره با ملی

 ارتقاء و) آتی و فعلی(کار  بازار نیازهاي با متناسب کارآمد و ماهر متخصص، انسانی نیروي آموزش ـ2
 آموزش و اي حرفه و فنی آموزش پرورش، و آموزش(کشور  آموزشی نظام مسئولیت با کارآفرینی توان
ـتفاده  جهت اقتصادي يها بنگاه همکاري جلب و مهارت و آموزش کردن توأم و) عالی  ظرفیـت  از اس
  .آنها

 آینـده  و بنیـان  دانـش  اقتصاد و فناوري توسعه از استفاده بر تأکید با پایدار شغلی يها فرصت ایجاد ـ3
  .جهانی و ملی سطح در آنها تحوالت به نسبت نگري

  .کار بازار اطالعات جامع نظام ایجاد ـ4
ـیط  و قضـایی  و فرهنگـی  سیاسـی،  محیط( آن هاي شاخص ارتقاء و کار و کسب محیط بهبود ـ5  مح

 رقابت و تعاونی و خصوصی يها بخش از حمایت و) ها زیرساخت وها  مالیات کار، بازار کالن، اقتصاد
  .ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون چارچوب در ربط ذي يها رویه و مقررات قوانین، اصالح راه از
 و کـاال  خـارجی  بازارهـاي  بـه  کـار و دسترسـی   نیروي مبادله مالی، منابع و سرمایه فناوري، جذب ـ6

  .جهانی و اي منطقه ترتیبات و ها سازمان کشورها، با و سازنده مؤثر تعامل طریق از خدمات
 در اقتصـادي  بازارهـاي  تنظیم و تجاري و ارزي مالی، پولی، هاي سیاست پایداري و سازي هماهنگ ـ7

  .تولید افزایش و تولید عوامل وري بهره ارتقاء با توأم بیکاري نرخ کاهش جهت
 يهـا  بخـش  در مولد اشتغال و تولید گذاري، سرمایه از حمایت بهها  یارانه پرداخت در بیشتر توجه ـ8

  .تعاونی و خصوصی
 حــق و گردشــگري: ماننــد مزیــت داراي اقتصــادي هــاي ظرفیــت از بهینــه اســتفاده و گســترش ـــ9

  ).ترانزیت(گذر
 پشتیبانی و ها ایده سازي تجاري براي سرمایه در شراکت يها صندوق توسعه و تأسیس از حمایت ـ10
  .نوآور و کوچک نوپا، يها شرکت از

 بـه  آنهـا  دسترسی جهت در آنان يها توانمندي افزایش براي بیکاران از مؤثر يها حمایت برقراري ـ11
  .پایدار اشتغال

  .کشور متوسط از باالتر يها استان بیکاري نرخ کاهش به ویژه توجه ـ12
 .کار نیروي وري بهره و دستمزدها افزایش بین تناسب رعایت ـ13

  28/4/1390سیدعلی خامنه اي
  3/11/1379ابالغی مورخ  »ياقتصاد تیامن«هاي کلی  سیاست

 23/10/1377 مصوب مـورخ  »اقتصادي امنیت« هاي کلی نظام جمهوري اسالمی ایران درمورد سیاست
دفتر  3/11/1379مورخ 1/76230توسط مقام معظم رهبري تایید و طی شماره  3/11/1379که در تاریخ 
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  له ابالغ گردیده است معظم
  .هاي قانونی و مشروع گذاري و کارآفرینی از راه ایجاد ارزش افزوده و سرمایه حمایت از

سازي براي عدالت اقتصادي  گذاري، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادي و زمینه هدف از امنیت سرمایه
وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموري کـه بـه آن   . و از بین بردن فقر در کشور است

  .کمک می کند، وظیفۀ الزامی دولت و مجلس است هدف
  .هاي اجرایی و مقررات باید داراي سازگاري و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند قوانین و سیاست

  .نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادي باید دقیق و روشن و تخصصی باشد
هاي اقتصـادي و   مشارکت آزادانۀ اشخاص در فعالیتدسترسی به اطالعات، (شرایط فعالیت اقتصادي 

هاي دولتی، تعاونی و خصوصـی، در شـرایط عـادي بایـد      براي بخش) برخورداري از امتیازات قانونی
   .یکسان و عادالنه باشد
  »رشد و توسعه فناوري در کشور«هاي کلی نظام براي  سیاست

  )مجمع تشخیص مصلحت نظام 22/1/1383مصوبه مورخ(
س بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و در اجراي اوامـر مـورخ   بر اسا

نظر مشورتی نهـایی شـوراي مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام در        ،مقام معظم رهبري 15/1/1377
بند بـه شـرح    25ماده و  4هاي کلی نظام براي رشد و توسعه فناوري در کشور طی  خصوص سیاست

  .ذیل به تصویب رسید
کسب ثروت و افزایش  ،تولید دانش ،توسعه فناوري با هدف ارتقاي جایگاه ایران در فناوري جهانی - 1

  :قدرت ملی از طریق
  .تقویت عزم ملی براي رشد و توسعه فناوري - 1- 1
ـتیابی بـه      سیاستگذاري و تدوین برنامه - 1- 2 هاي راهبردي و اصالح ساختار نظام مـدیریتی بـراي دس

  .زیر نظر ریاست جمهوري ،ه و حمایت از آنهاي پیشرفت فناوري
  .مزیتها و ظرفیتهاي کشور ،تعیین اولویت در حمایت از فناوري بر اساس نیازها 1- 3
ـتعدادهاي    - 1- 4 تأکید بر تربیت نیروي انسانی کارآمد، خالق و متعهد، شناسایی نخبگان، پـرورش اس

  .د باوري و خود اتکاییهاي انسانی و ارتقاء روحیه خو درخشان، حفظ و جذب سرمایه
ها با بخشهاي صنعتی  ها و مراکز تحقیقاتی و فرهنگستان تقویت و ساماندهی همکاري میان دانشگاه 1- 5

  .و فنی و خدماتی دولتی و غیر دولتی
هاي بازرگانی و گمرکی با هدف تغییر رونـد   اصالح و تکمیل قوانین و مقررات بویژه در بخش - 1- 6

خارج به فرآیند انتقال فناوري، کسب دانـش طراحـی و سـاخت بـراي تولیـد      ورود کاال و خدمات از 
هـاي سـخت افـزاري و نـرم      محصوالت در داخل کشور و برنامه ریزي براي ایجاد تناسب میان مؤلفه

  .افزاري در توسعه فناوري
  .هاي فناوري در کشور ها از افزایش توانمندي تقویت حمایت کلیه دستگاه - 1- 7
اي و نوآوري در  مالکیت معنوي و بسترسازي براي توسعه تحقیقات کاربردي و توسعهحمایت از  - 1- 8
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  .هاي مختلف علوم زمینه
  .ها در ارائه سمت گیري صحیح در توسعه فناوري و شکوفایی علمی ارتقاي نقش فرهنگستان - 1- 9

افـزاري   هاي نـرم  المللی با تاکید بر توسعه منابع انسانی، تقویت بخش هاي بین تقویت همکاري - 1- 10
ها و نخبگان ایرانی و غیر ایرانی، بازاریابی براي فناوري ایرانی و ارتقـاي   فناوري داخلی، جذب سرمایه

  .هاي جهانی کیفیت منطبق با شاخص
  :ها و ظرفیتهاي ملی فناوري در کشور بر اساس  تقویت زیرساخت - 2
هارتهـاي عملـی و تقویـت روحیـه     اهتمام جدي به ارتقاي سطح کیفی علوم پایـه و آمـوزش م   - 2- 1

خالقیت در تمام مراحل نظام آموزشی و نهادینه کردن تحقیق و جهت دهی علمی به تحقیقات در حوزه 
  .فناوري

ـتقالل، رفـع نیازهـاي      توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر فناوري - 2- 2 ـیم اس هاي جدید با هدف تحک
  .داخلی و کسب سهم مناسب از بازار جهانی

  .صنایع و اصالح و تکمیل ظرفیتهاي فناوري موجود بر اساس بازنگري مداوم نوسازي - 2- 3
  .ایجاد نظام اطالعات فناوري کارآمد شامل جمع آوري، ذخیره سازي، پردازش و اطالع رسانی - 2- 4
تأکید بر افزایش سهم تحقیق در فناوري از تولید ناخالص ملی از طریق اختصاص بودجه مناسب  - 2- 5

هاي مناسـب بـراي توسـعه پـژوهش،      هاي غیر دولتی و تنظیم شاخص و معنوي بخشو تشویق مالی 
  .ارزیابی و نظارت مستمر در اجراي سیاستها

  .هاي بومی و سنتی حمایت از تولید و صدور محصوالت متکی بر فناوري - 2- 6
  .هاي علوم و فناوري پارك ها و حمایت از تاسیس و توسعه شهرك - 2- 7
  :نی فرهنگی توسعه فناوري از طریق تبیین و ترویج مبا - 3
  .افزایش درك اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوري در کشور - 3- 1
  .اصالح الگوي مصرف - 3- 2
ـتفاده از       - 3- 3 ترویج فرهنگ استاندارد سازي و ارتقاي کیفیت در تولید جهـت تشـویق مـردم بـه اس

  .کاالهاي ساخت داخل در فرهنگ عمومی کشور
هاي  دادن به عالقه و استعداد در نظام گزینش، آموزش و اشتغال و مبنا قرار دادن تخصص اهمیت - 3- 4

  .هاي مرتبط علمی، فنی و حرفه اي در استخدام
گذاري به کلیه مشاغل، بخصوص مشاغل فنی و حرفه اي در فرهنـگ عمـومی    تقویت و ارزش - 3- 5

  .کشور
  .تشویق فرهنگ کارآفرینی فنی در کشور - 3- 6
  .ویج روحیه کار جمعی، وجدان کاري و خودباوريتر - 3- 7
ـنفی در امـور مـرتبط بـا      - 3- 8 فرهنگ سازي جهت اولویت دادن به منافع ملی بر منافع شخصی و ص

  .واردات کاال و خریدهاي تجهیزاتی و فنی
  .اهتمام به حفظ ارزشهاي فرهنگی، اجتماعی و موازین اسالمی در استفاده از فناوري - 4
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بند در جلسـه رسـمی روز شـنبه    ) 25(ماده و بیست و پنج ) 4(مل بر چهار مصوبه فوق مشت
مورخ بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سـه شـوراي مجمـع تشـخیص     

  .مصلحت نظام به تصویب رسید
  با اصالحات و الحاقات بعدي 08/07/1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 

 ،غیردولتـی  عمومی نهادهاي یا مؤسسات ،دولتی مؤسسات ،ها وزارتخانه هکلی:  اجرائی دستگاه ـ5 ماده
 قبیـل  از است نام تصریح یا و ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که دستگاههایی کلیه و دولتی شرکتهاي
 هـاي  بیمـه  و بانکهـا  ،مرکـزي  بانک ،ایران صنایع نوسازي و گسترش سازمان ،ایران نفت ملی شرکت
  .شوند می نامیده اجرائی دستگاه ،دولتی

اختراعات  و نوآوریها سازي تجاري و بنیان دانش مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون
 بعدي الحاقات و اصالحات با 05/08/1389 مصوب

 بـه  کـه  است تعاونی یا خصوصی مؤسسه یا شرکت بنیان دانش مؤسسات و شرکتها ـ 1 ماده
 اقتصـادي  و علمـی  اهداف تحقق ،محور دانش اقتصاد توسعه ،ثروت و علم افزایی هم منظور

 شـامل ( توسـعه  و تحقیق نتایج سازي تجاري و )نوآوري و اختراع کاربرد و گسترش شامل(
 ویژه به فراوان افزوده ارزش با و برتر هاي فناوري حوزه در )خدمات و کاال تولید و طراحی

 .شود می تشکیل مربوط افزارهاي نرم تولید در
 از بیش که مؤسساتی و شرکتها نیز و غیردولتی عمومی نهادهاي و مؤسسات ،دولتی شرکتهاي ـ تبصره
 غیردولتی عمومی نهادهاي و مؤسسات و دولتی شرکتهاي به متعلق آنها مالکیت از )% 50( درصد پنجاه
 .نیستند قانون این حمایتهاي مشمول ،باشد
 اجراء پیگیري و ریزي برنامه ،سیاستگذاري مسؤولیت فناوري و تحقیقات ،علوم عالی شوراي ـ 2 ماده
 شـورا  دبیرخانه .شود می نامیده شورا اختصار به قانون این در پس این از که دارد عهده به را قانون این

 .بود خواهد ربط ذي دستگاههاي طریق از شورا مصوبات اجراء پیگیري مسؤول
 ایـن  موضـوع  بنیـان  دانـش  مؤسسـات  و شرکتها به اعطاء قابل تسهیالت و حمایتها ـ 3 ماده
 بازرگـانی  سود ،گمرکی حقوق ،عوارض ،مالیات پرداخت از معافیت ـ الف  از عبارتند قانون

 .سال پانزده مدت به صادراتی عوارض و
 کم تسهیالت اعطاء با فناوري و نوآوري کارگیري به یا عرضه ،تولید هزینه از بخشی یا تمام تأمین ـ ب
 .شرعی عقود طبق بر مدت کوتاه یا بلندمدت بهره بدون یا بهره
 بنیان دانش مؤسسات و شرکتها تولیدي و مهندسی و فناوري ،پژوهشی واحدهاي استقرار اولویت ـ ج

 ویـژه  مناطق یا و اقتصادي ویژه مناطق ،رشد مراکز ،فناوري و علم پارکهاي محل در قانون این موضوع
  .فناوري شهرکهاي و فناوري و علم
 اساس بر واگذاري قابل دولتی پژوهشی مؤسسات و مراکز سهام از بخشی یا تمام واگذاري اولویت ـ د

 جمهـوري  فرهنگـی  و اجتمـاعی  ،اقتصادي توسعه چهارم برنامه قانون از موادي اصالح قانون ضوابط
 مؤسسـات  و شـرکتها  به اساسی قانون )44( چهارم و چهل اصل کلی سیاستهاي اجراء و ایران اسالمی
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 .قانون این موضوع بنیان دانش
 و نوآوري ،دانش دستاوردهاي محصوالت خطرپذیري کاهش براي مناسب اي بیمه پوشش ایجاد ـ هـ

 .کارگیري به و عرضه ،تولید مراحل تمام در فناوري
 مؤسسات و شرکتها مشارکت امکان تمهید و )1( ماده با مرتبط موضوعات در مناقصه شرایط تسهیلـ  و

 .قانون این موضوع بنیان دانش
ـتهاي  اجراء قانون راستاي در است موظف دارایی و اقتصادي امور وزارت -  4 ماده  اصـل  کلـی  سیاس
 این تصویب تاریخ از ماه سه ظرف شمسی 1386 ماه بهمن مصوب اساسی قانون )44( چهارم و چهل
 و تهیه را دولتی پژوهشی مؤسسات و مراکز تمامی فهرست ،دولتی دستگاههاي کلیه همکاري با ،قانون
 مؤسسات و مراکز ،فهرست این دریافت تاریخ از ماه سه ظرف است موظف شورا .نماید ارائه شورا به

 امـور  وزارت و نمـوده  احصـاء  را تعـاونی  و خصوصی بخش به واگذاري قابل غیرحاکمیتی پژوهشی
 .نماید فراهم را آنها واگذاري زمینه ماده این در مذکور قانون مطابق دارایی و اقتصادي
 .کند تغییر نباید واگذاري از پس شرکتها این ماهیت -  1 تبصره
 صـالحیت  احـراز  و اجـراء  حسـن  بـر  نظـارت  وظیفـه  فناوري و تحقیقات ،علوم وزارت -  2 تبصره

 .دارد عهده بر ماده این در را خریداران
 دانش نمودن کاربردي و شکوفاسازي و اختراعات و نوآوریها سازي تجاري به کمک منظور به -  5 ماده
 مشارکت و تضمین هرگونه اخذ بدون تسهیالت و الحسنه قرض تسهیالت و کمک ارائه طریق از فنی
ـندوقی  ،بنیان دانش مؤسسات و شرکتها به مشارکت سهم از بخشی یا تمام بخشش اختیار با  تحـت  ص

 رئیس نظر زیر و فناوري و تحقیقات ،علوم عالی شوراي به وابسته شکوفایی و نوآوري صندوق عنوان
 ،سـاالنه  بودجـه  در مندرج اعتبارات ،دولت کمکهاي شامل صندوق مالی منابع .شود می تأسیس شورا

 نهادهـاي  ،تابع و وابسته دولتی شرکتهاي و حقوقی و حقیقی اشخاص گذاري سرمایه و کمک هرگونه
  .باشد می تابع و وابسته شرکتهاي و شهرداریها و غیردولتی عمومی
 تأمین منظور به .نمایند تأمین را شده یاد صندوق موضوع تسهیالت منابع از بخشی توانند می نیز بانکها
 0/ 5( درصد نیم حداقل ،بودجه الیحه در بعد به سوم سال از است موظف دولت ،صندوق مالی منابع

 .بگیرد نظر در صندوق این به کمک جهت را خود عمومی بودجه منابع از )%
ـندوق  ایـن  سـرمایه  از )%5( درصد پنج حداقل) 01/02/1394 اصالحی(-  1 تبصره  اعطـاء  جهـت  ص

 توسعه چهارم برنامه قانون )45( ماده موضوع فناوري و پژوهشی غیردولتی هاي صندوق به تسهیالت
 فنـاوري  و تحقیقـات  ،علوم وزارت تأیید مورد ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادي
  .خواهدیافت تخصیص

 فعالیت از کیفی و کمی حمایت و غیردولتی بخش گذاري سرمایه و مشارکت هاي زمینه ایجاد منظور به
 در است مجاز دولت ،اي توسعه کاربردي هاي فناوري و ها پژوهش باالخص ،فناوري و پژوهشی هاي

 توسـعه  سـوم  برنامـه  قـانون  )100( مـاده  موضوع فناوري و پژوهشی غیردولتی هاي صندوق تأسیس
 به موظف و کند مشارکت 1379/ 1/ 17 مصوب ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادي
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 استفاده به مجاز ها صندوق این که کند اتخاذ ترتیبی باید و باشد می موجود دولتی هاي صندوق تقویت
 و جدیدالتأسیس صندوق اساسنامه .باشند مالی تسهیالت سود و اجرائی دستگاههاي شده اداره وجوه از

 جایگـاه  ،آن نیـاز  مـورد  منابع تأمین در غیردولتی بخش و بانکی نظام ،دولتی بخش مشارکت نامه آیین
 و کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان مشترك پیشنهاد به ها صندوق این وظایف و اهداف ،سازمانی
 تصـویب  بـه  قانون این تصویب از پس یکسال مدت ظرف حداکثر فناوري و تحقیقات ،علوم وزارت
  .رسد می وزیران هیأت
 000/ 000/ 000/ 000( میلیارد هزار سی میزان به شکوفایی و نوآوري صندوق اولیه سرمایه -  2 تبصره

 تأمین ارزي ذخیره حساب یا ملی توسعه صندوق محل از سال سه ظرف حداکثر تدریج به ریال )30/
 .گردد می

 بـر  نظارت و مدیریت ،فعالیت نحوه ،اختیارات ،وظایف ،ارکان شامل صندوق این اساسنامه -  3 تبصره
 ماه سه ظرف حداکثر فناوري و تحقیقات ،علوم عالی شوراي توسط قانون این چهارچوب در صندوق

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به و تهیه قانون این تصویب تاریخ از
 بـا  خدمات یا کاال خرید قراردادهاي مبلغ از بخشی مجازند دولتی شرکتهاي و دستگاهها کلیه -  6 ماده
 فناوري توسعه و تحقیق فعالیتهاي انجام طریق از زمینه همان در خودکفایی به نیل جهت را خارجی مبدأ

 .رسانند انجام به بنیان دانش مؤسسات و شرکتها با قرارداد عقد ضمن
ـتهاي  بـه  مـاه  یـک  ظرف حداکثر هستند موظف قانون این مجري دستگاههاي کلیه -  7 ماده  درخواس

 اعالم متقاضی به را نهایی نتیجه و کنند رسیدگی قانون این در مندرج حمایت از استفاده جهت متقاضیان
 .برسانند کننده درخواست آگاهی به مستدل طور به باید باشد درخواست رد بر مبنی نظر چنانچه ،نمایند

 شـکایت  بـه  ماه یک ظرف است موظف شورا و کند اعتراض دبیرخانه نزد تواند می کننده درخواست
 .کند رسیدگی واصله
 دیگـر  و تهران شهر محدوده در را خود فعالیت مرکز مجازند بنیان دانش مؤسسات و شرکتها -  8 ماده

 .نمایند مستقر محیطی زیست مقررات رعایت با شهرها
 تقویـت  و بنیـان  دانش مؤسسات و شرکتها توسعه و ایجاد منظور به) 01/02/1394 اصالحی(-  9 ماده

ـتقر  مهندسی و فناوري و پژوهشی واحدهاي شود می داده اجازه المللی بین همکاریهاي  پـارك  در مس
 منـاطق  قانونی مزایاي از محوله هاي مأموریت انجام جهت در فناوري شهرکهاي و فناوري و علم هاي
 بین مالی مبادالت و خارجی گذاري سرمایه ،عوارض و مالیاتی معافیتهاي ،کار روابط خصوص در آزاد

  .گردند برخوردار المللی
 و شـرکتها  بـراي  قـانون  ایـن  در شـده  عنـوان  تسهیالت و امتیازات ،مزایا از استفاده هرگونه -  10 ماده

 و تحقیقـات  ،علـوم  وزارت توسـط  قانون این در مندرج اهداف با انطباق از پس بنیان دانش مؤسسات
 .گردد می ارائه فناوري و تحقیقات علوم عالی شوراي به تصویب جهت فناوري
 چنانچـه  انـد  شـده  برخـوردار  قانون این حمایتهاي از که )حقوقی یا حقیقی( اشخاص کلیه -  11 ماده

 محرومیت ضمن کنند مصرف دیگري مقاصد براي را قانون این طبق بر شده اعطاء تسهیالت و حمایتها
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 .شود می اعمال آنها مورد در زیر مجازاتهاي قانون این حمایتهاي از مجدد استفاده از
 تسـهیالت  بـا  برابر نقدي جریمه به ،مال رد بر عالوه مالی تسهیالت از برخورداري صورت در ـ الف

 .شوند می محکوم دریافتی
 در شـرکت  از سـال  سه مدت به مناقصه به ورود در تسهیالت شرایط از برخورداري صورت در ـ ب
 شوند می منع ها مناقصه کلیه
 نقـدي  جریمـه  بـه  آنها پرداخت بر عالوه عوارض یا مالیاتی معافیتهاي از برخورداري صورت در ـ ج

 .شوند می محکوم شده اعطاء معافیت میزان برابر
 دریـافتی  اي بیمـه  پوشـش  معـادل  جریمه پرداخت به ،اي بیمه پوشش از برخورداري صورت در ـ د

 .شوند می محکوم
 مجلـس  بـه  و تهیه شورا دبیرخانه توسط بار یک ماه شش هر قانون این اجراء نحوه گزارش -  12 ماده

 .گردد می ارائه اسالمی شوراي
 ،علـوم  وزارت توسـط  آن تصویب از ماه سه ظرف حداکثر قانون این اجرائی هاي نامه آئین -  13 ماده

 خواهد وزیران هیأت تصویب به و تهیه فناوري و تحقیقات و علوم عالی شوراي و فناوري و تحقیقات
 .رسید
ـنجم  مورخ چهارشنبه روز علنی جلسه در تبصره شش و ماده سیزده بر مشتمل فوق قانون  مـاه  آبـان  پ
 تأییـد  بـه  1389/ 8/ 19 تـاریخ  در و تصـویب  اسالمی شوراي مجلس نه و هشتاد و سیصد و یکهزار
 .رسید نگهبان شوراي
  الریجانی علی ـ اسالمی شوراي مجلس رییس

  اطالعات  فناوري و ارتباطات وزارت اختیارات و وظایف قانون
 19/09/1382 مصوب

 و رادیوئی ارتباطات ،مخابرات ،الکترونیک صنایع با مرتبط فنون و علوم چشمگیر تحول به نظر -  1 ماده
 فرهنگی امور در ،دور راه از سنجش و بانک پست ،مخابراتی ،پستی خدمات مؤثر مهم نقش و اي رایانه

ـین  پیوستگی و عالیق تعمیق ،اقتصادي و  مسـافرتهاي  کـاهش  ،اداري نظـام  تحـول  ،انسـانی  جوامـع  ب
 ریـزي  برنامـه  در شناسی اقیانوس ،هواشناسی ،زمینی منابع تشخیص و زیست محیط حفظ ،غیرضرور
 خدمات عرضه بر نظارت متولی دستگاه براي قانونی اختیارات و وظایف تعیین و تدوین لزوم و توسعه
 و وظایف قانون ،زمان نیازهاي و ضرورتها با متناسب ،دستگاه این عنوان و نام کردن هماهنگ و مذکور

 آتـی  مـواد  شـرح  به نظام کلی سیاستهاي چارچوب در اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت اختیارات
 .شود می تدوین
 منطقه سطح در کشور رادیوئی حقوق از حفاظت و فرکانس طیف بر حاکمیت اعمال منظور به -  2 ماده
 در آنها اجراي حسن بر نظارت و استانداردها و ضوابط تدوین ،سیاستگذاري امور تمرکز و الملل بین و

 ارتباطات ،مخابراتی ،پستی متعارف و جدید خدمات نظیر مخابراتی و پستی ارتباطات مختلف بخشهاي
 و اي رایانه ارتباطات ،دور راه از سنجش ،تصویر و صدا انتقال ،ها داده انتقال ،رادیوئی ارتباطات ،فضایی
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 و آنها پشتیبانی و دورسنجی روشهاي و اطالعات پردازش و آمایش و ارتباطات براي مناسب بستر ایجاد
 آخـرین  بـا  هماهنـگ  ،مـذکور  ارتبـاطی  خـدمات  و امکانـات  توسعه زمینه در سیاستگذاري همچنین

 این موجب به نظام کلی سیاستهاي درچارچوب ،جهان در اطالعات فناوري و تجربی ،علمی پیشرفتهاي
 و یابد می تغییر ،» اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت«  به تلفن و تلگراف و پست وزارت نام قانون
 وزارت و وزیـر  بـه  تلفـن  و تلگـراف  و پسـت  وزارت و وزیر مسؤولیتهاي و اختیارات ،وظایف کلیه

 .گردد می تفویض اطالعات فناوري و ارتباطات
 : اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت اختیارات و وظایف -  3 ماده
 چـارچوب  در اطالعـات  فنـاوري  و ارتباطـات  توسعه زمینه در کلی ضوابط و سیاستها تدوین -  الف

 .نظام کلی سیاستهاي
ـبکه  بـر  نظارت و هدایت و کالن ریزي برنامه و سیاستگذاري -  ب ـتی  هـاي  ش  و بانـک  پسـت  ،پس

 .نظام کلی سیاستهاي چارچوب در کشور اطالعات فناوري و مخابراتی
 کشور مخابراتی و پستی مادر هاي شبکه توسعه و برداري بهره ،نگهداري ،ایجاد -  ج
 و جـداول  و ضوابط تصویب و مقررات تدوین و کشور فرکانسی فضاي کنترل و مدیریت ،تنظیم -  د

 ملی جدول و طیف بر حاکمیت و نظارت و اي ماهواره مدارهاي و فرکانس از بهینه استفاده معیارهاي
 .کشور فرکانس

 فرکانسـی  فضاي تنظیم ،مخابراتی مادر هاي شبکه حفظ و ایجاد ،دولت حاکمیت تحقق منظور به -  هـ
 جلوگیري منظور به .بود خواهد دولت عهده به مخابراتی و پستی خدمات ارائه استمرار تضمین و کشور

ـبکه  قلمرو در غیردولتی بخش ،کشور اقتصادي توسعه و رشد تحقق و جامعه زیان و ضرر از  هـاي  ش
 چهارم و چهل اصل رعایت با ،مخابراتی و پستی موازي و مستقل هاي شبکه مخابرات بخش غیرمادر

 .داشت خواهند فعالیت اجازه وزیران هیأت مجوز حسب و ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون )44(
 خدمات ،بانک پست ،پست ،مخابرات به مربوط امور در غیردولتی بخش فعالیتهاي بر کالن نظارت -  و

 )44( چهـارم  و چهل اصل رعایت با و مقررات و قوانین چارچوب در اطالعات فناوري و پیام هوائی
 .ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون

 اطالعات فناوري و مخابراتی و پستی خدمات ارائه واحدهاي برداري بهره و تأسیس مجوز صدور -  ز
 اساسـی  قـانون  )44( چهارم و چهل اصل رعایت با و مقررات و قوانین چارچوب در کشور سطح در

 .ایران اسالمی جمهوري
 .کشور اطالعات فناوري ملی نظام تدوین و طراحی -  ح
 بـه  آن نیـاز  مـورد  زیرسـاختهاي  تأمین و کشور در اطالعات فناوري و ارتباطات ترویج و توسعه -  ط

 .ربط ذي پایه خدمات به مردم آحاد دسترسی منظور
 اشاعه و اطالعات فناوري زمینه در جدید فناوري وسیعتر استفاده براي توسعه و تحقیق از حمایت -  ي

 .آنها کاربردي فرهنگ
 .ربط ذي مراجع به کشور در اطالعات فناوري و ارتباطات به مربوط ملی استانداردهاي پیشنهاد و تدوین -  ك
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 )Type Approvall( تجهیزات نمونه تأیید و کیفی کنترل نظامهاي و ضوابط ،استانداردها اعمال -  ل
 .کشور در اطالعات فناوري و پستی ،مخابراتی هاي شبکه از برداري بهره و توسعه و خدمات ارائه در
 .اطالعات فناوري و ارتباطات توسعه در غیردولتی بخش مشارکت زمینه نمودن فراهم _ م
 تخلفـات  و اختالفـات  در قضـایی  محـاکم  قبول مورد اسناد تعیین و اختالف حل ضوابط تدوین -  ن

 .قانونی مراحل طی جهت دولت به ارائه و اطالعات فناوري و ارتباطات به مربوط
 سـوي  از نماینـدگی  به اطالعات فناوري و ارتباطی المللی بین مجامع و ها اتحادیه در عضویت -  س

 و مخابراتی و بانک پست و پستی دوجانبه و المللی بین قراردادهاي و تعهدات انجام به اهتمام و دولت
 .اطالعات فناوري

ـتی  بهـادار  اوراق و تمبـر  انتشـار  و چاپ و طرح به مربوط امور هدایت و سیاستها تصویب -  ع  و پس
 .آن به مربوط امور کلیه بر نظارت اعمال و تمبر نقش ماشینهاي ساخت و استفاده و ورود اجازه صدور
ـین  و پستی امانات و مراسالت انواع افشاي و ضبط عدم و حراست و حفاظت -  ف  مکالمـات  همچن

 .قانون طبق حقوقی و حقیقی اشخاص به مربوط اطالعات و رسانی اطالع شبکه مبادالت و تلفنی
 برنامـه  تـدوین  ،اطالعات فناوري قلمرو در ملی راهبردهاي تدوین و سیاستگذاري منظور به – 4 ماده
 و اطالعـات  فناوري قلمرو در کاربردي و بنیادي پژوهشهاي توسعه براي مدت بلند و مدت میان هاي

 بخشـهاي  توسـعه  هـاي  برنامـه  و کشـور  در ارتباطات و اطالعات فناوري کاربري گسترش همچنین
 تجهیـز  و مـدیریت  دفتر انسانی نیروي و امکانات از استفاده با اطالعات فناوري عالی شوراي ،مختلف
 مـی  تشـکیل  نظام کلی سیاستهاي درچارچوب و اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت اطالعات منابع
 رئیس تأیید از پس مقررات و قوانین چارچوب در نظام کلی سیاستهاي رعایت با شورا تصمیمات .گردد

 حسـن  بـر  نظـارت  و مسـؤولیت  و گردد می ابالغ اطالعات فناوري و ارتباطات وزیر توسط جمهور
 .بود خواهد وي عهده به آن اجراي
 بـه  را وظیفـه  این وي اول معاون ،ایشان غیاب در و بوده جمهور رئیس با عالی شوراي ریاست -  الف
 .داشت خواهد عهده
 دفتـر  انسانی نیروي و امکانات از استفاده با فناوري و ارتباطات وزارت در عالی شوراي دبیرخانه -  ب

 فناوري و ارتباطات وزارت پیشنهاد به آن دبیر و تشکیل مذکور وزارت اطالعات منابع تجهیز و مدیریت
 .شود می منصوب جمهور ریاست حکم با و اطالعات

 مدیریت سازمان هماهنگی با و اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت توسط عالی شوراي اساسنامه -  ج
 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به و تهیه کشور ریزي برنامه و
 وظـایف  و اهـداف  با متناسب الزم تشکیالت است موظف کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان -  د

 ،مربـوط  اعتبارات براي و نموده تصویب و تهیه عالی شوراي دبیرخانه هماهنگی با را عالی شوراي این
 .بگیرد درنظر مستقل ردیف

 : باشد می ذیل شرح به اطالعات فناوري عالی شوراي وظایف -  هـ
 .کشور در اطالعات فناوري توسعه راهبردي و کالن اهداف تدوین -  1
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 هـاي  زمینه در اطالعات فناوري بکارگیري گسترش براي الزم راهبردهاي تدوین و سیاستگذاري -  2
 .فرهنگی و اقتصادي ،اجتماعی مختلف

 نظـام  در کشـور  مختلـف  بخشهاي وظایف تعیین و اطالعات فناوري جامع نظام تدوین و تمهید _ 3
 .مذکور جامع

 .اطالعات فناوري قلمرو براي الزم ضوابط و ها نامه آیین و مقررات تدوین -  4
 .کشور در اطالعات فناوري توسعه جهت در پژوهش کالن هاي برنامه تدوین -  5
 .اطالعات فناوري قلمرو در المللی بین ارتباطات هاي همکاري هاي برنامه تدوین -  6

 .االجراست الزم قانونی مراحل طی از پس بند این موضوع موارد کلیه -  تبصره
 مـاده  موضوع سازمان انسانی نیروي و امکانات از استفاده با ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون -  5 ماده

 : گردد می تشکیل ذیل وظایف و اختیارات با قانون این )7(
 .کشور ارتباطی بخشهاي ساختار تجدید و اصالح -  الف
 بخـش  ،کشـور  اقتصـادي  توسـعه  و رشـد  تحقـق  و جامعه زیان و ضرر از جلوگیري منظور به -  ب

 مخابراتی و پستی موازي و مستقل هاي شبکه ،مخابرات بخش غیرمادر هاي شبکه قلمرو در ،غیردولتی
 وزیران هیأت مجوز حسب و ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون )44( چهارم و چهل اصل رعایت با

 .داشت خواهند فعالیت اجازه
 و اطالعـات  فناوري و ارتباطات مختلف بخشهاي در خدمات کلیه بر گذاري نرخ سیاست تعیین -  ج

 .کشور مقررات و قوانین چارچوب در ارتباطی خدمات کلیه نرخهاي و ها تعرفه جداول تصویب
 .آن اجراي حسن بر نظارت و اعمال و کشور مقررات و قوانین چارچوب در کشور ارتباطی مقررات تدوین -  د
 در مجوز صدور االمتیاز حق دریافت و تعیین و فرکانس مجوز صدور خصوص در سیاستگذاري -  هـ

 .کشور مقررات و قوانین چارچوب
 .رادیوآماتوري و رادیوئی ارتباطات بخش در نظر مورد اهداف تحقق -  و

 و مخـابراتی  امور معاونت امکانات از استفاده با زیر افراد از ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون -  6 ماده
 : گردد می تشکیل رادیویی ارتباطات کل اداره
 )رئیس( اطالعات فناوري و ارتباطات وزیر -  الف
 .)دبیر( رادیویی ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان رئیس و وزیر معاون -  ب
 .کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان نماینده -  ج
 .دارائی و اقتصادي امور وزارت نماینده -  د
ـنهاد  بـا  اطالعات فناوري و ارتباطات امور در مرتبط نظر صاحب نفر سه -  هـ  و ارتباطـات  وزیـر  پیش

 .وزیران هیأت تصویب و اطالعات فناوري
 از پـس  ماه سه مدت ظرف کمیسیون طرزکار و وظایف به مربوط اجرائی نامه آیین - تبصره

 تصـویب  از پـس  و تهیـه  اطالعـات  فناوري و ارتباطات وزارت وسیله به قانون این تصویب
 .شد خواهد گذارده اجراء موقع به وزیران هیأت
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 در نظـر  مـورد  اهـداف  تحقق و ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون مصوبات اجراي درجهت -  7 ماده
 وزارت به وابسته رادیویی ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان ،وظایف ایفاي و رادیویی ارتباطات بخش

 و اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت مخابراتی امور معاونت تجمیع از اطالعات فناوري و ارتباطات
ـیس  موجود انسانی نیروي و امکانات از استفاده با رادیویی ارتباطات کل اداره ـیس  و شـود  مـی  تأس  رئ

 .بود خواهد وزیر معاون سازمان
 انسانی نیروي از استفاده با رادیویی ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان در کمیسیون دبیرخانه -  1 تبصره

 کشـور  سـاالنه  بودجـه  در اعتبـاري  خاص ردیف داراي دبیرخانه .گردد می تشکیل مذکور امکانات و
 و مـدیریت  سازمان تأیید و اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت پیشنهاد با آن تشکیالت و بود خواهد
 .شد خواهد اعالم و تهیه قانون این تصویب از پس ماه سه مدت ظرف کشور ریزي برنامه
 و ارتباطـات  وزارت اجرائـی  و نظـارتی  ،حـاکمیتی  اختیارات و وظایف که مذکور سازمان -  2 تبصره
 داراي کـرد  خواهـد  ایفـاء  رادیـویی  ارتباطـات  و ارتباطی مقررات تنظیم بخش در را اطالعات فناوري

 محـل  از سـاله  همه آن نیاز مورد عمرانی و جاري اعتبارات و است مالی استقالل و حقوقی شخصیت
 بودجـه  الیحـه  در اطالعـات  فناوري و ارتباطات وزارت بودجه ردیف زیر عمومی اعتبارات و وجوه
 .شد خواهد تأمین و بینی پیش کشور کل ساالنه
 فنـاوري  و ارتباطـات  وزارت توسط ماه شش مدت ظرف حداکثر مذکور سازمان اساسنامه -  3 تبصره

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به و تهیه اطالعات
 حفـظ  و جـو  مـاوراي  فضاي از آمیز صلح استفاده و فضایی هاي فناوري از استفاده منظور به -  8 ماده
 و علمی ،فرهنگی ،اقتصادي توسعه جهت در فضایی فناوري و علوم از منسجم برداري بهره و ملی منافع

 انسـانی  نیـروي  و امکانات از استفاده با و جمهور رئیس ریاست با فضایی عالی شوراي ،کشور فناوري
 در نظام کلی سیاستهاي رعایت با شورا مصوبات .گردد می تشکیل قانون این )9( ماده موضوع سازمان

 ابالغ اطالعات فناوري و ارتباطات وزیر توسط جمهور رئیس تأیید از پس مقررات و قوانین چارچوب
 شوراي اختیارات و وظایف .بود خواهد وي عهده به آن اجراي حسن بر نظارت مسؤولیت و گردد می
 : بود خواهد زیر شرح به فضایی عالی
 فضاي از آمیز صلح استفاده و امنیتی بخشهاي در فضایی فناوریهاي از استفاده براي سیاستگذاري -  الف

 .کشور مقررات و قوانین رعایت و نظام کلی سیاستهاي چارچوب در ،جو ماوراي
 کلی سیاستهاي چارچوب در تحقیقاتی ملی هاي ماهواره استفاده و پرتاب و ساخت سیاستگذاري -  ب
 .کشور مقررات و قوانین رعایت و نظام
 .ربط ذي دستگاههاي کلیه میان الزم هماهنگی ایجاد -  ج
ـتگاهها  فضـایی  امـور  بـه  مربـوط  مدت میان و مدت بلند هاي برنامه تدوین و پیشنهاد ارائه -  د  و دس

 .قانونی مراحل طی براي غیردولتی و دولتی سازمانهاي
 .کشور فضایی بخش در مدت میان و مدت بلند هاي برنامه تصویب -  هـ
 .فضا از بهینه استفاده امر در تعاونی و خصوصی بخش فعالیتهاي از حمایت و هدایت -  و
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 تعیین و فضایی مسائل در المللی بین و اي منطقه همکاریهاي مشی خط درخصوص پیشنهاد ارائه -  ز
 و قـانونی  مراحل طی جهت وزیران هیأت به شده یاد مجامع در ایران اسالمی جمهوري دولت مواضع

 .نظام کلی سیاستهاي چارچوب در
 همـاهنگی  بـا  و اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت توسط فضایی عالی شوراي اساسنامه -  1 تبصره
 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به و تهیه کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان
 مرکـز  انسانی نیروي و امکانات از استفاده با ایران فضایی سازمان در عالی شوراي دبیرخانه -  2 تبصره
 نصـب  و مهندسی و طرح کل اداره و اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت و ایران دور راه از سنجش
 مخابرات شرکت اي ماهواره ارتباطات نگهداري کل اداره و ایران مخابرات شرکت اي ماهواره ارتباطات

 .بود خواهد عالی شوراي دبیر ایران فضایی سازمان رئیس و تشکیل ایران
ـاتی  امور و کشور فضایی عالی شوراي مصوبات انجام منظور به -  9 ماده  و طراحـی  و پژوهشـی  و مطالع

 و ارتباطی هاي شبکه تقویت و دور راه از سنجش و فضایی خدمات هاي فناوري زمینه در اجرا و مهندسی
ـنجش  مرکز حاکمیتی فعالیتهاي تجمیع و کشور از خارج و داخل در فضایی فناوري  و ایـران  دور راه از س
 و مهندسـی  و طرح کل اداره انسانی نیروي و امکانات از استفاده با و اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت
ـات  نگهـداري  کل اداره و ایران مخابرات شرکت اي ماهواره ارتباطات نصب ـاهواره  ارتباط  شـرکت  اي م

  .گردد می تشکیل اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت به وابسته ایران فضایی سازمان و ایران مخابرات
 و شد خواهد اداره خود اساسنامه برابر و است مالی استقالل و حقوقی شخصیت داراي مذکور سازمان
  .بود خواهد وزیر معاون سازمان رئیس

 بـه  و تهیـه  اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت توسط ماه شش مدت ظرف مذکور سازمان اساسنامه
 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب

 به مربوط ارتباطی دستگاههاي و تجهیزات ،تأسیسات ،امکانات از قسمتی یا تمام به کس هر -  10 ماده
 مراکز ،مایکروویو ،رسانی اطالع ،مخابرات ،)پیام( هوائی خدمات ،بانک پست ،پست عمومی هاي شبکه

 سنجش و اي ماهواره تجهیزات و )نوري یا زمینی یا هوائی کابلهاي( مخابرات انتقال خطوط ،فرکانسی
 نحـوي  هـر  بـه  اسـت  شده احداث الزم استانداردهاي حسب که غیردولتی و دولتی از اعم دور راه از

 .گردد می ملزم مذکور تجهیزات و تأسیسات به وارده خسارت جبران به ،نماید وارد صدمه
 نقـاط  بـه  ارتباطـات  توسـعه  ،اجتمـاعی  عـدالت  بـه  نیـل  ،ملـی  منـابع  از صیانت منظور به – 11 ماده

 وزیـر  ،اجتمـاعی  رفـاه  بهبود و اقتصادي سازي شفاف ،بخش بازده و ملی بازده باالبردن ،غیربرخوردار
 : گذارد اجراء به را زیر موارد تواند می اطالعات فناوري و ارتباطات

 بـه  کمـک  و ایـران  مخابرات شرکت و استانی مخابرات شرکتهاي بین درآمد و اعتبار جابجائی -  الف
 طبق بر و دولت سهم چارچوب در اطالعات فناوري و ارتباطات وزیر تأیید با برخوردار غیر استانهاي

 توسـعه  سـوم  برنامـه  قـانون  )125( مـاده  )الـف ( بند و استانی مخابرات شرکتهاي اساسنامه )19( ماده
 .گردد می عمل ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادي

ـتی  و )ایران و استانی( مخابراتی شرکتهاي مصوب طرحهاي در شده گذاري سرمایه وجوه -  ب  و پس
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٢٤ 

 طرحهـاي  و اطالعـات  فنـاوري  و ارتباطـات  وزارت بـه  وابسته شرکتهاي و سازمانها ،مؤسسات دیگر
 محـل  از یـا  و آنهـا  خود داخلی منابع و درآمدها محل از اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت عمرانی
 حسـب ( ایـران  مخـابرات  شرکت یا و دولت سرمایه افزایش عنوان به مخابراتی شرکتهاي داخلی منابع
 .باشد نمی 1351/ 12/ 5 مصوب بودجه و برنامه قانون )32( ماده مشمول و گردد می منظور )مورد
 در موظفند اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت به وابسته و تابعه مراکز و سازمانها و شرکتها -  12 ماده
 را خود بودجه از%  )2( درصد دو حداقل مرکز یا و سازمان یا شرکت ساالنه بودجه تنظیم و تهیه موقع
 فصـل  در ،اطالعـات  فنـاوري  و ارتباطات درزمینه نوین فناوریهاي توسعه و تحقیقاتی فعالیتهاي جهت

 .نمایند ارائه کشور کل ساالنه بودجه الیحه در درج جهت دولت به و بینی پیش تحقیقات
 از پـس  ماه شش ظرف حداکثر اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت تفصیلی وظایف شرح -  13 ماده

 سوم برنامه قانون )2( ماده در مندرج الرعایه الزم بندهاي و قانون این مفاد اساس بر قانون این تصویب
 وظـایف  واگـذاري  گیـري  جهـت  بـا  و ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادي توسعه
 بـه  واگـذاري  قابل وظایف انتقال و غیرضروري و تکراري وظایف حذف ،غیردولتی بخش به اجرائی
 ستادي واحد( استانی و ملی وظایف تفکیک به ربط ذي سازمان و وزارتخانه توسط ها وزارتخانه دیگر

 بـا  و مقـررات  حـدود  در کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان تأیید از پس و تنظیم )استانی واحد و
 هیـأت  تصـویب  بـه  ایـران  اسالمی جمهوري اساسی قانون )133( سوم و سی و یکصد اصل رعایت
 .رسد می وزیران
 لغو قانون این با مغایر مقررات و قوانین کلیه و است االجراء الزم تصویب زمان از قانون این -  14 ماده
  .گردد می

 اختیـارات  و وظـایف  محـدوده  شـامل  قانون این در مندرج وزارت این به مربوط وظایف و اختیارات
 به مربوط مقررات و قوانین و شود نمی ایران اسالمی جمهوري مسلح نیروهاي و سیما و صدا سازمان
 .است باقی خود قوت به آنان
 آذرمـاه  نوزدهم مورخ چهارشنبه روز علنی جلسه در تبصره هفت و ماده چهارده بر مشتمل فوق قانون
 تأییـد  بـه  1382/ 9/ 19 تـاریخ  در و تصـویب  اسالمی شوراي مجلس دو و هشتاد و سیصد و یکهزار
 .است رسیده نگهبان شوراي
 کروبی مهدي -  اسالمی شوراي مجلس رئیس
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