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 چكيده

پلتفرم  سکوها كارخانهینترنتي  ا  های یا  مانند  اطالعات  عصر  عدر  در  كهست  صنعتصر  ها  اقتصادی،  ند  امور  همه  ه 

كنند. استقالل در سکوهای  گیرد و به این دلیل اهمیت راهبردی پیدا ميشکل مي بنها  اجتماعي دیگر حول  و  هنگيفر

ر سطح باالیي قرار  شورهای دیگر دانه نسبت به ك به سکوهای بیگ  ایران ابستگي  ی دارد و ویادرنتي اهمیت بسیار زاینت

ایران در سکوهای بیگانه  كشور    نگي و سیاسي مردمعي، فره، اجتما اقتصادی  روزمره  سبات منا  ی ازیاریعني بس  ؛ ددار

اند و  شده  وكارهاكسب  بسیاری ازدر    وریره و افزایش به  هاجویي در هزینهاین سکوها باعث صرفه  هرچند  .دهدرخ مي

ب  اما  ،اندم كاربفریني را تسهیل كردهوبزیستنوعي    ایجاد ق   نه الزاميوگیچهنه  یگاسکوهای  و    افعو من  وانینبه رعایت 

پردا   مصالح  ایران همچون  مال ملت  رعایت    و   عوارض   ،یاتخت  برای  موارد  بسیاری  در  و حتي  ندارند  منصفانه  رقابت 

های كاربردی  هنامبرشركت گوگل    مثالً   . ندابسیب زده  نوپای ایرانيهای  وكاربكس  به   مستقیماًلث  ی ثا ورهاقوانین كش

  و اند  حذف كردهن  رااین  ا نساكها نفر از  میلیونهمراه    یا حتي تلفند  ردی خوی كاربهاهای برنامهروشگاهرا از ف   انيایر

صاحبان  نه  قدام خصماهرگونه ا  گونه شفافیتي ندارند.چاني هیهای كاربران ایرهمچنین در مورد موازین صیانت از داده

خارجي این سکوها اقتتومي  ی  امور  و اند  هم  روطینهم   ، كندمختل  را  مان  وركش عي  تمااج  صادی  وها  کاری سکعدم 

كامل  توسعه    درنتیجه  شود.  (فناوری اطالعات و ارتباطات)   فاوازه  اگیر حوتوسعه فر  یاهسیاست  تواند مانع از اجرایمي

عه  توس  فت وشریپبرای  لذا    .ن استنفعاذی  ا دیگرری قانوني سکوها بكشور نیازمند همکا  هربوم خدمات فاوا در  ستزی

  گونه وابستگي سکویي هر های ایجابي و سلبي  یاستخاذ سكه با ات ضروری استجانبه و همه پایدار  و فرهنگي اقتصادی 

  در كشور مبدل مراني  و سکوها را به ابزار حک  برد  میان از    مدت در بلند  تدریج كاهش و را به  ت بیگانه به خدما  انحصاری

ها  ل حادث حول سکوت به مسائ. اما نسبد شده استارد پیشنهانونگذاری دایاز به ق ه ندر موضوعي ك   حاضر   . طرحردك

به مسائل برای یک  جامعیت نداشتن نسبت    هرچند  دی دارد.های زیااساسي مغایرت  و نسبت به قانون  جامعیت ندارد

ضي  در بعطرح    داما موا  ود.محسوب ش  ضعفنقطه  توانديثر همیشه نم مؤم سنجیده و  قانوني با توجه به لزوم اقدا  طرح

ن  مشکل وابستگي سکویي   ها به حلینهزم این وابستگي را تشدید ميمينه تنها كمک  بلکه  برخي    گرچه  .كندكند، 

 .د اقتصاد سکویي كمک كنم  بو تواند به توسعه زیست دهند كه مي مي   را پیشنهاد  ایجابي خوبي ین طرح اقدامات  ا واد در  م 

این   پ در  معرفيگزارش  از  بررسيموا  ، ضوع مو   س  طرح  رد مي   د  ط   شود.  صو كلیات  در  تغی رح  عدم  اساسي رت  یرات 

 . مواد   اهوی بعضيو تغییر مماده    ۶به    13ح از  مواد طر كاهش   : تغییرات اساسي پیشنهادی عبارتند از   .شود نهاد مي پیش 
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 مقدمه

در   بکه ملي اطالعاتربردی ش ایه و كا ت پهنده خدما د ای ارائه ها پلتفرم ی   1پذیری سکوهارقابت   توسعه و ایت از  طرح حم 

بنالین برخط یا  تنها بازارهای  شوند،  داری اطالعاتي درک مي گونه كه در سرمایه است. سکوها بن   نظیم شدهماده ت   13

نیستند.  حاضر  چارچوب   عصر  بنها  د بلکه  تجار یجیت های  و  اجتماعي  تعامالت  هستند الي  سکوهای  بازارها   .  جایگزین 

دهند. در ختار مبادالت اقتصادی را تغییر مي اطالعات و سا  نا دهند، الگوی جریرا تغییر مي   اه دی بن ا مد  ند و نمو شو مي 

كارخانه سکوها    حاضر ر  عص  كه  دارند  را  جایگاهي  انقالهمان  عصر  در  صنعتي ها  اصلي   . داشتند   ب  محل  یعني سکوها 

بنابراین در بخش   ( Gurumurthy, 2018)  .گیرد ل بنها شکل مي گر حو مه امور دی های اقتصادی هستند و ه فعالیت 

سکوها و ت به مسائل مهم  نبه جامعیت طرح نسبح از دو جطر   شود. سپس  ي ت قانون گذاری بررسي مرورض تدا  ی اببعد 

ق  با  بن  اساسينسبت  قوانین    انون  بررسي  و  به صورت  مي كشور  نهایت مواد طرح  بر م شود. در  نکات جزا  و  رسي شده 

 شود.ه مي ندی عرض ب ک جمع شود. در نهایت یطرح مي ن ماده م مت   مربوط به هر ماده ذیل 

 

 ضرورت قانونگذاري

هایي  بنها با چالش   گذاری رات مقر سکوها    اد بسیار زی رغم اهمیت  به   (Helberger, 2018)دهد  نشان مي   المللي ت بین لعا مطا 

ازجمل  است،  مواجه  بیشتر سکوها شركت اساسي  اینکه  ا   های ه  در  مستقر  متحده یاال چندملیتي  بنها  بمری   ت  و  هستند  کا 

ومین  كنند. د ن را در ایاالت متحده بمریکا ذخیره مي ربرا های كا داده بیشتر  د و  كنن ماری جهاني را اتخاذ مي مع تصمیمات  

م پیچیدگي    چالش  الگوریتم اهی و  و  سکوها  معماری  مانند  سیاه  جعبه  دولت های  ت  یعني  بنهاست،  ملت ها  مبنایي  ها  و 

ن  بیا   سکوهاست. به كاربران و    مین چالش تقسیم مسئولیت بین سو   . شود ای مي ا چه استفاده ت بنه اطالعا   ز ه ا دانند ك نمي 

بنها    نقش دارند، بلکه كاربران فعال و فعالیت عي  تما های اج زش تخریب ار   دیگر فقط سکوهای برخط نیستند كه در اعتال یا 

مي نی  مؤث ز  زمینه  این  در  ك توانند  قدرت  گرچه  باشند.  ق ر ارب ر  از  سکو  اداره   وكار سب ك درت  ان  به  شکل   در كننده  دهي 

  ای سکوهای حدودیت بر تجارت ایاالت متحده بمریکا در وضع م وزارت  میه  تر است. در اعال ی كلي سکو بسیار كم گیر جهت 

  عات ون فعالیت شبکه، اطال ان یک كشور همچ اطالعات شهروند روشني گردبوری  چت نیز به تاک و وی یک اجتماعي ت   انه رس 

برای كشوری كه    امنیت ملي تهدید  عنوان  سوی یک شركت بیگانه به   ه از ر شد رو م  های چه جستجوها و موضوع تاریخ مکاني،  

 .  (Ross, 2020)  ي شده است د، معرف شو ه مي ستفاد مده ا ت ع صور شركت بیگانه در بن به خدمات  

ردم  زندگي مو    وكارهاكسبروزمره    ور ام  اری از  بسیو    ست ا  زیاد   بسیار   غیر بوميه خدمات  در ایران وابستگي ب

هت نیل به  این موارد، ضرورت اقدام سیاستي ج  افتد.  العاتي بیگانه اتفا  ميهای فناوری اطتساخبا كمک زیرایران  

رضه  در موضوعي مهم عحاضر  طرح  وجه به موارد ذكر شده  تشدید كرده است. با ت  ای مجازیفض  در  را  راستقالل كشو

ا  فعلي از جنس    هاد شده در طرحپیشنهای  سیاسترد.  وجود دا م سیاستي در بن موضوع  قدا شده است كه ضرورت 

و انحصار را تشدید    طهو حتي سل  كنند طه سکوهای بیگانه نميها كمکي به رفع سلبعضي از این سیاست  .ایجابي است

 
 ها.ستان جهت اشاره به پلتفرم معادل فرهنگ .1
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  تقویت سکوهای داخلي وینه  زم  د نتوانسکوها مي  زمینه   كار در ویط كسببا بهبود مح  هابعضي از سیاستاما    ، نندكمي

 .  دنوربرا فراهم الل استق  مسیر  ت در حرك

 

 روش بررسي طرح

جامعیت طرح نسبت به    رست و ه، صورتبندی د بت بن با مسئل ظر نس از ن   نخست و منظر قابل بررسي است.  ح از د این طر 

یات  ادب ور  یعني در ابتدا با مر  گیرد. مي مورد بررسي قرار   شورها یقات و تجارب ك به راهکارهای موجود در تحق  توجه سئله و م 

هکارهایي مورد  چه تعاریفي دارد و چه مسائل و را   طالعات دنیای فناوری ا سکوهای برخط در    كه موضوع شود  مي   خص مش 

رد عمده به  ود. دومین رویک ش ي جامعیت طرح استفاده مي اه برای بررس از این دیدگ   وده است و ب   قان محق كشورها و    توجه 

ای  ه واد طرح با قانون اساسي، سیاست نطبا  م یعني ا   ؛ ست كشور ا تي  یاس سپهر س با  ا  و هماهنگي بن  نطب طرح بررسي ا 

   شود. مي عرضه  راهکارهایي    رد موا   ا توجه به این گیرد. سپس ب ار مي كلي و قوانین مصوب قبلي مورد بررسي قر 

 

 مسائل مهم سكوها چيست؟ ح پيشنهادي به  بررسي جامعيت طرح: نسبت طر الف(  

  صادیق بن سکو و م  ست كه منظور از ا  جا این در این  لاؤاولین س  شده است.  ح شنهادی در مورد سکوها مطرپی   طرح

كه طرح    بررسي خواهد شدرفته  ورت گص  دیق این موضوعهایي كه روی مصاچیست؟ سپس با توجه به سیاستگذاری

 دارد.  سکوها جامعیت  میزان نسبت به مسائل مهمبه چه 

 حقوقي لمي و يف ع م در اين طرح: تعارتفرمفهوم سكو يا پل 

تعاریقسمدر   و معما ف طرح پیشنهادت  به طرح كالن  خ  مور  وششمشصت  مصوبه جلسه  اطالعات،  ملي  ری شبکهی 

مت تعاریف  سقاین سند اما ارجاع داده شده است،  سکوپلتفرم یا  زی برای تعریفاجم فضای عالي  شورای 25/۶/1399

عماری كالن  سند مرد. در بررسي  اوتي دامتف ني  یي معااد سکوص وزه رایانش ابری و اقتو حسکو یا پلتفرم در درد.  ندا

احصا شود از  درستي  ه بهاژ و  این های  كاربریبدون اینکه تفاوت    شود كهطرح فعلي مشاهده ميملي اطالعات و    شبکه

 .  ن در متن استفاده شده استهر دو حالت ب

 ابري در رايانش مفهوم سكو 

بند   ماده    «14-1-2-2»در  و  سند    ( 1)از  ابری  اطال  ملي   شبکه ی  معمار طرح كالن  رایانش  به سکو در معنای  عات 

شبکه  اشاره   عملیاتي  اهداف  ازجمله  یعني  است.  شدشده  ذكر  این  اطالعات  باید  اس ه  ملي  كه  سه  ت  حداقل 

خدمافراهم داخكننده  ابری  قابلیت  ت  با  برانیازهای    تأمینلي  همهسکویي  داخل   ی  اخدمات  شود.ي  حوزه    یجاد  در 

ابری،   نرایانش  تعریف ميرایان  هي سامانوعسکو  برنامهشي  كه  كاربردیشود  اجرا    های  و  ایجاد  بن  روی  )یا خدمات( 

ای  ه)از قبیل برنامه  هات كه دیگر فناوریزیربنای فناوری اسسکو    ،یرایانش ابره  وزتر حیا در تعریف عموميشوند  مي

 (1390 ، )رجبي .شوندميی بن ایجاد كاربردی( رو



 

 سالمي  مجلس شوراي ا اهمركز ژپوهش   ____________________________________________________  
 

 

4 

 و در رايانش ابري كسطب  مخااه و . جايگ1شكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابری،   رایانش  تعریف  مرزدر  مفهومي  نظر  از  برنا  سکو  به  نسبت  نمهمشخصي  یا  كاربردی  و  ارمهای  دارد  فزار 

امک رنامه ب از  كاربردی  عرهای  و  ایجاد  برای  سکو  اانات  خود  خدمت  ميضه  جاكنن ستفاده  سکوها  خاطممعه  د.  ب 

برنامهتوسعه كادهندگان  هستنبرهای  اردی  جد.  نرمعامما  هدف  هستند.  ه  جامعه  عموم  در  طور  هماناما  افزارها  كه 

 وجود ندارد.  گیر رشناس و مورد استقبال فراسابری  مات سکویكننده خدشور هیچ عرضهشود در كشکل مشاهده مي

 سكوييمفهوم سكو در اقتصاد 

د  اده از عبارت سکو در این سن ستف رد ا موا   ر بیشتر د   هد د اری شبکه ملي اطالعات نشان مي معم   ن و ح كال بررسي سند طر 

توانند خدماتي  ند كه مي هست ای  رایانه   های سامانه   قتصاد سکویي سکوها در ا   1. م سکو در اقتصاد سکویي مدنظر است مفهو 

مصرف ده  به  كه  كا ند  كس كنندگان،  ام ب ربفرینان،  عموم  و  به د ي م کان  وكارها  كه  ر   هد  منابع  شوند،  متصل    به ا  یکدیگر 

از    هستند كه اجتماعي  ه    های فني سکوهای برخط معماری   2، افتار این ب . در  (Rouse, 2020)  بفروشند یا  رند  گذا   اشتراک 

گردبو  چ طریق  و  پردازش  داده ری،  تعامال رخش  كاربری  كاربران های  بین  ارتباطات  و  ابزار   ت  با  م   را  هدایت    كنند ي فني 

ger, 2018)berl(He .   پلتفرم یا  اینجا سکو  ك ا  ب   در  تسهیمي ك و سب مفهوم  اقتصاد  د   3ارهای  اقتصاد  قرابت    4سترسي یا 

تلقي  دیدگاه سکو    شوند در این ي ، خدمت محسوب م یات رایانش ابری در ادب   هایي كه وكار كسب معنایي دارد و بعضي از  

 (Evans & Gawer, 2016)  : سیم شود ه تق دست   چهار تواند به  سکویي مي در دیدگاه اقتصاد    شد. سکو خواهند  

همچنین    : نشي تراك سكوهاي    .1 دیجیتگز همسان   عنوان به كه  مي   5اليیني  شناخته  سکوهای نیز  اینها   ي شود، 

كه  هستن یاد  بازار  یک  بر   مانند  مالقات  گروه محل  مرد ای  از  مختلفي  مي های  عمل  شركت نمونه   .كنند م  های های 

ب سکو  شامل  تراكنشي  مي فیس و    ن مازوهای  پیام بوک  و  داخل رسان شود  مثل ی  هاار وككسب و    يهای  مردمي  تبلیغات 

   توان ازجمله مصادیق این تعاریف ذكر كرد. را نیز مي  ر دیوار و شیپو 

 
 (.  ۲« در ماده )6-۲-۲-۲»« و بند ۲-۲-۲-۲ر بند »مثالً د .1

2  . Context 

3. Sharing Economy 

4. Access Economy 

5. Digital Matchmakers 
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نوآوري2 چارن  این:  . سكوهاي  عرضه ميچوبوع سکوها  فناوری  ميكهای  كه  استنند  برای  فردی  تواند  فاده 

یران  در ا  .شوندرس ميلزفوو سیراكل  ، اوسافتل در سکوی نوبوری شامل مایکروفعا  هایشركتهای  . نمونهداشد بمفی

ین سکوها با  ا  شده نیستند. طور عمومي شناخته  بهیا  چنین سکوهایي كه مورد استفاده فراگیر باشند یا وجود ندارند  

 رند.  بری از سکو قرابت بیشتری داتعریف رایانش ا

شركت اپل و  ور  استبیه اپ، شتندي از سکوهای نوبوری و تراكنشي هسیب ركت  کوهااین س   1: تجميعوهاي  . سك3

 .كافه بازار در ایران تقریباًپلي شركت گوگل و گوگل

سكوهاي  4 شركت ار گذ سرمایه سکوهای    2ي: ذار گ سرمايه .  شامل  مي ی  راهبرد هایي  یک  كه  سکویي    شوند  سبد 

سکوها  ن  ای ی  ها مونه ن   د. فعال هستن   ، در سکوها یا هر دو نقش   ر گذا یه ما سر   شركت هولدینگ یا اند و مانند یک  تشکیل داده 

ری اطالعات  فعال در حوزه فناو پذیر  ی خطر گذار سرمایه های  صندو  های مشابه  شوند و در ایران نمونه مي نک  ب شامل سافت 

   . ی دارند گذار سرمایه ند كه در موضوع سکوها نیز  هست 

 يات حقوقيمفهوم سكو در ادب

ار از وضع  ا هدف قانونگذاین تعاریف ب  عموالً كه مدارند    في ری ها و لوایح مختلف تعاسکوها در طرح  نیز  قوقي از نظر ح

 قانون در تناسب هستند. 

از    الحظات عملیاتي و در چارچوب م   قانونگذارف  ه هدوها بسته باصطالح سک  ، اربرد حقوقيدر تجربه جهاني در ك 

دقت   با  قانون  ميتدوین  مثالًتعریف  رسانه»ح  طالصا   شوند،  ه  ننوقا  طرح در    3« اجتماعي  سکوی  ويت احراز 

اجتماعيرسانهها و پاسخگويي  حساب بمر  )Congress(2020 ,  4هاي  ایاالت متحده  به كنگره  یکا عرضه  كه 

 :  خواهد شدعریف بدین شرح تتصویب ورت در صشده است،  

 كه:  است 5تيگاه یا میانای اینترنوبمعنای یک بهسکوی رسانه اجتماعي  (فال»

ای با  یا نمایه  ی تشکیل بدهد، حساب كاربركنداربر ثبت  ك  یک عنوان  ا به  خود ردهد كه  کان ميشخص ام. به  1

و    یجاد كندط كاربران الید شده توس محتواهای تو  دنو دی   گذاری زه دادن به كاربران برای خلق، به اشتراکهدف اجا

   نمایه مشاهده كند.یا  سابحطریق بن  ه توسط كاربران را ازمحتواهای تولید شد

 بل مشاهده باشد. میانا قا كاربران  وسط دیگر  كه ت   سازند توایي ب د كه مح كن ر مي قاد اربران را  كاربر یا ك . 2

كاربران میانا  با محتوایي كه دیگر    ان از طریق بنكاربر  شود كهمي  كاربران تلقي  ییي برامیانا  مثابهبه  عمدتا.  3

 .ندنكتعامل مي اندكردهتولید  

 شود:ينم  شامل اینها راسکوی رسانه اجتماعي  (ب

 رساند.ميكاربر خدمت  هزار 100از  . هرگونه سکویي كه به كمتر1

الکترونیکي، لیست2 برنامه پست  الکترونیکي، گروههای توز.  پیام متني چندكاربرههایع پست  گاهي كه  وب  ای  ی 

 .است  لیه بن تجارت اینترنتي هدف او
 

1. Integration Platform 

2. Investment Platforms 

3  . Social Media Platform 

4. H.R.6586 - Social Media Accountability and Account Verification Act 

5  . Internet Medium 
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خصوصي  3 سکوی  خی.  پیاما  هستار رساندمت  یک  توسط  كه  بتنه   1ي  ارتا  استخدرای  در  كه  افرادی  با  ام  باط 

 جاد شده است.  رند ایتباط داد یا با او ارهستار هستن 

 اش:اولیه هدف. سکوی اینترنتي كه 4

 است.و اطالعات سفر  وكاربكس   ال بررسي محصول،كاربران برای ارسدادن به  . امکان 1-4

  اتشان بخش نظرات باشند تا كاربران نظر  لشاماست    اما ممکن  ،كنندمي  سرگرمي تولید   یا   ی. محتوای خبر2-4

 .«بیان كنند خبار یا محتوا ورد ادر م را

كند، ي ریف ماجتماعي را تع م سکوی رسانه  ده بمریکا هایاالت متح  قانونگذارشود  كه در باال مشاهده مي طور  همان 

 كرده است. مشخص    جداگانه   را  شوند   ریف باید تفکیک ز تع كه ا  هایي ع ضو مو   مه كند و  ی را مشخص مي هم سطح اثرگذار 

دیگر  یک   سکوی نمونه  ب  تعریف  یا  اطبرخط  با  مبارزه  موضوع  در  تبلیغنالین  در  غلط  قابل    2سیاسي   تاالعات 

 (Congress, 2019) :مشاهده است

  نما، برنامه كاربردیعموم  گاهبمعنای هر نوع وبهاین زیربخش عبارت سکوی برخط  هدف    برای  :طسكوي برخ»

 كه:لیغات یا جویشگر( است سانه اجتماعي، شبکه تبی دیجیتالي )شامل رامه كاربردبرنتحت وب یا 

 .فروشدمي 3صیف شده واجد شرایط توسیاسي  الف( تبلیغات 

ماه قبل از    12  طي  وها  كننده ماهیانه از بمریکا در اكثر ماهمیلیون یا بیشتر كاربر یا بازدید   50دارای تعداد  ب(  

 . «تصویب قانون باشد

و    ها است ی سند س نوان  ع   با ی عالي فضای مجازی  شورا رات  ي تنظیم مقر یسیون عال م ك   87سه شماره  صوبه جل م   در 

حم  كالن  مقا   ت ی ا الزامات  و  رقابت  س ل ب از  انحصار  با  شورا ی مجاز   ی فضا   ی کوها ه  این  تعری   ،  را  نمي سکو  اما    ، كند ف 

سک ارائه  خدمات  مي   این   را   و دهندگان  تعریف  ك های وكار كسب »   كند: طور  است ي  با  زیر ه  از  فضای  ساخ فاده  و ت    مجازی 

  جاد ی از كاربران، در جهت ا   تبط ر م اما    ، ز ی ه متما گرو   چند   ا ی دو    ان ی انجام تعامالت م   ی برا   ه ی و چندس ازارهای دو یا  اینترنت، در ب 

  همتا   ی ها و فروش كاال و خدمات، بازارگاه   د ی خر   ی ها ا چون فض   ي نموده و خدمات   ت ی فعال   ها وه گر   از   ي ک ی قل  حدا   ی ارزش برا 

پ   به  ت  خدما   ، و دئ ی و   ی گذار اشتراک به    ی فضا   اخت، پرد   ی ها سامانه   و، جستج ی  موتورها   ، ي اجتماع   ی ها رسان ام ی همتا، 

 . « ند ی نما ي ئه م ارا   ا ... ر نقل و و حمل 

(  چند ) بازار دو عبارت  الي فضای مجازی ی ع ا كمیسیون عالي تنظیم مقررات شور  ، ر باال ذكر شده د  برای رفع ابهام از تعریف 

ب   ه ی و س  ا   ریف تع   دین صورت را هم    ، از كاربران هستند   ي متفاوت   ی ها گروه   ان ی تعامل م   ی ط برقرار كه واس   یي بازارها »   : ست كرده 

 . « د ه د ي م قرار    ر ی تحت تأث   گر ی د   ی ها روه ران گ كارب   ی را برا   گروه از كاربران، ارزش بازار   ک ی توسط    استفاده   ش ی كه افزا   ي نوع به 

سکو   تعریف  در  اینکه  به  توجه  مصوبه    رد با  شوراقرم  م ی تنظ  يل عا  ون یسی كماین  ی  مجاز  ی فضا  ي عال  ی رات 

همچ پیاممصادیقي  جسترساون  خدمات  و  و  ن  است،  یدامص  عنوانبهرا    نقلوحملوجو  كرده  ذكر  سکو  نظر  بهق 

سکو در اقتصاد سکویي را    وبه مفهوممص  ندر ایی  مجاز  یفضا  يعال  ی مقررات شورا  م ی تنظ  يعال  نویسیكم رسد  مي

سیاستگذاری  سکوهای تراكنشي را  وها وجود دارد فقط  بندی كه از سکطبقهوع  ن  یان چهاراما از م   ،تظر داشته اسمدن

 
1  . Entity 

2. S.1356 - Honest Ads Act    

 



 

 ____________________________________________________________________  

 

 

7 

 . دناهنبودوجه د تموری گذارسرمایهای  وهای تجمیعي و سکوهکسسکوهای نوبوری،    نيیع، كرده

دقیقي  ست، گرچه تمایز  بوده ا  علمي از سکو مدنظر طراح  دو نوع تعریف  هر  درسنظر ميبا توجه به مفاد طرح به

ابری   تر از تعریف رایانشانواع سکو عام  تعریف اقتصاد سکویي از  د و از نظر شمول مصادیقخور چشم نميرح بهدر ط

اقتصاد  ؛است مفهوم  گزارش  این  در  مال  لذا  بسکویي  مباگیردقرار مي  ررسيک  به  ورود  از  قبل  مح.  با  ادهث  ابتدا  ها 

از تجارب كشو تحاستفاده  و  نرها  و  ر ميرانه در مورد سکوها ذكذااز مداخله سیاستگهایي  مونهقیقات سیاستي  شود 

 شوند. های مصوب كشور بررسي ميو سیاست ننیمدل مفهومي و قوارح با انطبا  با سپس مواد ط

 گذاري در مورد سكوهااستله سيمدل مداخ 

سایر  اروكبكسیک    عنوانبه دولت،  با  سکوها  استخدا نداكارمها،  وكاركسب،  در  خون  و  م  ارتباط مشتریاد  در    نشان 

 است.در شکل زیر قابل نمایش تند. مجموعه این روابط  هس

 

 ها اروككسبر  و با مردم، دولت، كارمندان و ساي بط سكاوگذاري ر ع مقرراتنوا. ا2  كلش
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تمركز شده  ي از سکوها مولتی دهاع حمایتواان  از  بعضيكه طرح فقط به  ود  شيه م با بررسي مواد طرح مشاهد

نیر  است رقابت عادالنه  و سه جنبه  تکالیف مردم كوی كار،  و  ارب  تج این موضوع طبق    ه در سیاستگذاری و حقو  

مهمي    هایعضووم  يسیاسنظام  دولت و  در حوزه رابطه با    ست.ه انداد  پوشش  المللي در دستور كار قرار دارد را بین

  ر گرفته است تركیه در دستور كار قرانسه و  ن كه در فراكشور ایرا  ي فعال در بازار از سکوهای خارج  مانند اخذ مالیات

بي(1398  ، )رجبي  سکو،  به  طرفي  متحده  ت  جریانا   نسبت  ایاالت  در  كه  دستور سیاسي  در  ته  گرف قرار  كار    بمریکا 

منصفان (Congress, 2019)است رقابت  ك،  ده  به  از كشر  موسیاری  قرار  ورهای جهان  توجه  بیمه  فتهگررد  ، حق 

الیف مردم در  كنند و حقو  و تکشانه خالي مي  ،ئولیتس م  بنصاحبان سکو نسبت به    اً سکوها كه عمدتركنان این  كا

ت  شکاله م توان همعالم وصول شده نميدر یک طرح ا وجه به اینکهت با  .(139۶ ، )رجبي ا از نظر دور مانده است وهسک

مرتبط با طرح در بینده در  الحاقي    های هادپیشنود كه  شبرای این عرضه ميصویر كلي  ن ت ای  ،را در بن واحد حل كرد

این   باشند. در  با توجاین چارچوب  بگزارش  اینکه  به  این  ا  عضيه  از حریم خصوصي مانند طرح    هاموضوعز    حمایت 

محدودیت زماني  المي با  شورای اس كمیسیون تخصصي مجلس    فيطر  از ي جداگانه هستند،  قانون  نیازمند طرح   ها هداد

 شوند.  بررسي ميمغایرت با قانون اساسي  اصالح و رفع جنبهاز  بیشتر مواد طرح ،اجه استمو

 

 كلي حاكم بر فضاي مجازيهاي ياستس اساسي و  قانون  تبيين نسبت طرح باب( 

قانون اسا  ارتباطاز نظر  مفاد طرح    سمتق این  در   های  م رهبری، سیاستبالغي مقام معظ های كلي ااستسی  سي،با 

 شوند. سي ميقوانین موضوعه بررجازی و سایر ی عالي فضای ممصوب شورا

 ات طرحبررسي كلي

و نیز   1395و    1392های  شبکه ملي اطالعات مصوب سالصوص  ضای مجازی درخبا توجه به مصوبات شورای عالي ف 

یز  و ن  ای شورای عالي فضای مجازی درخصوص تعیین اعض   1394ال  ر س ی دهبرم رظ حکم مقام مع   «10»ند  بمفاد  

ین راجع به فضای مجازی توسط مجلس  قوان  تدوین،  ط به فضای مجازیمربو  هایموضوعنه  شورا در زمی   صالحیت این

   .استمل أت حلم ظر گرفتن مصوبات و جایگاه این شورا در ن بدون  شورای اسالمي

 

 ( 1) ادهمن مت

 تعاريف

خدمات پلتفرم  اختصار به  یا )  اطالعات  ملي   شبکه  ی ردربكا  و   ه پای  خدمات   های پلتفرم  (فلا (:  كاربردی  و   پایه   های 

در  یيهاسامانه ك معما  سند  با  مطابق  و  جازیم  فضای  كه    فضای  عالي   شورای  مصوب  اطالعات،  ملي  شبکه  النری 

 . كنندمي ارائه را  کهشب  ن یا كاربردی پایه و خدمات كاربران به زی، مجا

مق  قوانین  با   مطابق  كه   حقوقي   های شخصیت:  كاربردی  و  یه اپ  تما دخ  دهندگانارائه  (ب   ثبت   ه ب  كشور  در   رراتو 

 . كنندارائه مي را  اطالعات ملي شبکه اربردیك  و  پایه  خدمات و  رسیده

  از   خارج  در  بن  يوقحق   كه شخصیت  اینترنت  برمبتني  خدمات  دهندهارائه  های نهساما:  خارجي  بردارركپُ  هایپلتفرم  (ج
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  وزارت  مالاع  و   تشخیص  ه ب  بنا  و  بوده  ایرانيغیر  حقوقي   یا  اشخاص حقیقي  اختیار  در  بن   مالکیت  و   هشد  ثبت  ایران

 . باشد داشته   ایران در ركارب  میلیون 5حداقل  ،ارتباطات

  قانون  (22)  دهام  موضوعانه  مجرم  محتوای  مصادیق  تعیین(  كمیته)   كارگروه:  همانمجر  مصادیق  ین تعی  كارگروه(  د

 .اسالمي شورای مجلس 5/3/1388ب مصو ایانهرای مئجرا

 ی ازمج فضای  يعال  شورای: عالي شورای ( ـه

 . شود مي   حاضر تشکیل   مصوبه   مطابق   كه   اطالعات   ملي   شبکه   خدمات   یت مدیر   عالي   كمیته   : عالي   كمیته (  و 

  رشناسي ر كااظهارنظ

ب از واژگان  با اصل  توانم ميیگانه مانند پلتفراستفاده  از مصوبه باشد    ت رغایر مي دقانون اساس  ( 15)د  و لذا استفاده 

 .  شودشنهاد ميني سکو پیفرهنگستان در این زمینه یع

ك طرح  و  معماری  اطالع سند  ملي  شبکه  جلسه  ات،  الن  مورخ  وشصتمصوبه  عالي ش  1399/ 25/۶ششم    ورای 

با عنایت به  ،  دشو  اره اش  به بن   بایست صراحتاً ، ميمذكور استای این طرح مصوبه  است. لذا چنانچه مبن ی مجازی  فضا

  بند  ر مغایو از این نظر  كند    رطرفابهام تعاریف را بتواند  د نمياستنا نوع  این  عدم ارائه تعریف از سکو در این مصوبه،  

و    «یات ادار و مقرر  نیقوان   حی ق و تن   میدر تنظ   یو روزبمد  تیف شفا   لزوم»یعني    ریهای كلي نظام اداسیاست  «13»

  « هامو عدم اب  ت یشفاف »ابالغي مقام معظم رهبری یعني لزوم    یقانونگذارام  ظنلي  ی كها سیاست  «9»بند    «3»ء  جز

كه    است   خود از كلماتيول استفاده شده است نیز  كه در تعریف ا  عبارت سامانه  است.ي  سینوو قانون  یرنگذاقانو  در

 د.  زایاف مي (1)ماده  «الف»جزء  یف ابهام تعرانتساب است و بر  معاني مختلفي به بن قابل

نیاز   « اطالعات   ملي   شبكه   كاربردي   و  پايه  خدمات »  عبارتي  تعریفنیز  بر ام  ،است   مند  ت ا  اصطالح ای  عریف 

ممکن است منظور بهام دارد.  یز ا ه این تعریف ن استفاده شده است. درنتیج   «كاربردي   و   يهپا   خدمات   دهندگانارائه » 

عبارت  ط  پ »راح  كار خدمات  اطالعات  دي ر ب ايه  ملي  شبکه   « 4-4» د  بن   ضوع مو   « شبكه  الزامات  تبیین  ملي   سند 

همچن   1395  مصوب  اطالعات عبا و  كارب »   رتین  بند    «ردي خدمات  م   «2-2-2» موضوع  و  كالن  طرح  عماری سند 

ملي خدمات شبکه    1395ب  ملي اطالعات مصو   ت شبکه زامان ال سند تبیی   در .  باشد   1399العات مصوب  شبکه ملي اط 

تقسیم  عات  اطال  دسته  دوم  س د و    انده د ش به چهار  كاربردي »ته  پايه  این  نام   «خدمات  طبق  است.  سند گذاری شده 

عات[ اطال  ]ملي   به بخش غیرقابل اجتناب از شبکه كه  خدماتي  »   : ارتند از عب شبکه ملي اطالعات  ی  برد پایه كار   خدمات 

ش تبد  راهبر یل  دارای جنبه  و  یاده  باالی  دی  داخلي  ) مخاطب  هستند  مدنظر  ي  دادن  با  و ك  با(  دین ب ت اولوی قرار  یفیت 

 ند از:نها عبارت ن ب تری . مهم بر پیوست فرهنگي ارائه شوند مبتني ظرفیت مناسب و  

 ، سازی(ذخیرهني و )مانند میزبا داده  . خدمات مراكز1

 ، بر خط و زبان فارسي( د كیتأگذاری )با . خدمات نام و نشان2

 ، عاتالطو اام پی ارتباطي و مراكز تبادل  ایهرسانامشگر، رایانامه، پیجوی. 3

 . . خدمات ابری«4

شبکهطبق   الزامات  تبیین  خسای  1395ب  صوم  اطالعات ملي    سند  اطالر  ملي  شبکه  ازدمات  عبارتند    : عات 
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از    سازی و..(، خدمات سالم.  اطي ارتبسیسات  أت  )شامل میزباني، فضای مشترک  ارتباطي   مات خد امنیت و پشتیباني 

 و دفاعي. يگرهن، ف اریي، كیفي و هوشمندی تجكم   خدمات رصد

ز دقیقي بین تمای   1395مصوب  اطالعات  ملي  ات شبکه  ین الزام شود از ابتدا در سند تبیطور كه مشاهده مي همان 

و خدمات    خدمات  از ارتباطي  كاربردی  نش   شورا سوی    پایه  اانجام  مثاًل  ، ست ده  می   زیرا  پایه زباني هم  خدمات  خدمات 

د گونه استاندار طرفي تعریف شورای عالي فضای مجازی به هیچ  از .ي باطارتات شده است و هم خدم بندی قه طببردی كار 

فني رهنمویا   و خارجي اخ د  د  ارجاع    لي  قابل نمي دیگری  و  با مدل   دهد  دنیانطبا   در  رایج  مفهومي  نیست.   نیز   ا های 

ین ن ا چو   ، ده شن ف  تعری   1399عات مصوب  ي اطالکه ملطرح كالن و معماری شب   ر سندنیز د   « خدمات كاربردی»   ارتبع 

 . سند بخش تعاریف ندارد 

یون كاربر برای میل  5اند و مالک  اربر تعریف شدهتعداد ك   ، براساسرجي اخ  رداربركپ    هايپلتفرم،  (1)در ماده  

 كشور نیازمند بررسي بیشتر است.   ظات كه بر اساس مطالعات قبلي و مالح   پیشنهاد شده است نهاب

ن نیازمن  باراتاز ع  انک ام  دح  ات  اشود، ابتدپیشنهاد ميرو  ازاین طرح  ان  عنودیگر    سوی  زاشود.  د تعریف استفاده 

 بید تغییر كند.  مه ميادادر  ي و مواردی كهنیز باید برای رعایت قانون اساس 

 

 ( 2) متن ماده 

ذی  با  اطالعات   ملي  شبکه   خدمات   مدیریت  عالي   كمیته   ه،وبمص  نای  براساس   در  ول ئمس  نهادهای  و  نفعان حضور 

  یاهدستگاه االختیار تام نمایندگان  و  ر كومذ افراد  حضور  با  اطالعات  شبکه ملي بستر در  كاربردی   و پایه   ات خدم هسعتو

 :ددگرمي زیر تشکیل

 ( عالي  كمیته  یسئر و  ریجمهویسئر نماینده)  مجازی فضای   ملي مركز یسئر •

 ( عالي  كمیته  اول  یسئرنایب)  اسالمي  شورای  مجلس نماینده  •

   ( عالي كمیته دوم  سیئرنایب)  یهئاضق   هقو نماینده  •

   اطالعات فناوری  و ارتباطات  وزارت  نماینده  •

 اطالعات  وزارت  نماینده  •

 اسالمي  انقالب ان ارپاسد سپاه  ه نمایند •

 انتظامي  نیروی نماینده  •

 سیما اوصد  سازمان نده اینم •

 جمهوری ریاست فناوری   و علمي  معاونت نماینده  •

 ایهرایان صنفي   نظام سازمان نماینده  •

 ایران  كشاورزی  و  معادن ع،صنای گاني، زربا  اتا  ه یندنما •

  این   برای  مشخص  بودجه  ردیف .  دوب  دخواه  مستقر   یزا ج م  فضای   ملي   مركز  در   كمیته   این   خانهیردب  ـ   « 1»  تبصره

 . گرددمي بیني پیش مركز این يسنوات هایدر بودجه هكمیت
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  سبي ن  اكثریت  با  بن  تصمیمات  و  یابديم  یترسم   ضاعا   سومدو  حداقل   حضور  با  عالي  كمیته  جلسات  ـ  «2»  تبصره

 .بود خواهد حاضران معتبر

  اظهارنظر كارشناسي 

  تکالیفي   یزمركز ملي فضای مجا   بیر شورای عالي فضای مجازی و رئیس ی دبراد شده است كه  نهاپیش در این ماده  

  ( 8)در ماده  ه  ازجمل.  دشوع  وض  ذارقانونگسوی    ازمتفاوت از بنچه در مصوبات شورای عالي فضای مجازی تعیین شده  

ركز و  س ماختیارات رئی  ف و وظای  ، شورای عالي فضای مجازی1391ب  مصو  ركز ملي فضای مجازی كشوراساسنامه م

از   « 11»بند جمله این وظایف طبق از ت.بند تبیین شده اس 15صورت تشریحي در به فضای مجازی   عالي یدبیر شورا

  ازجمله وظایف رئیس مركز ملي   ون عالي جدید كمیسیتشکیل    پیشنهاد   ی جازی مفضامركز ملي  اساسنامه    ( 8)ماده  

 برسد. ازیلي فضای مجعا رایصویب شوفضای مجازی است و باید به ت 

این ویي  هاكمیسیون  ،های عاليكمیسیون دبیر شورای عالي فضای مجازی    نهاكه رئیس بیژگي را دارند  هستند كه 

رند كه  و مصوباتي دا  وزیر هستند  غیرعضای وزیر و  ل تركیب اشامو    دكنن ت ميالیفع  هستند و ذیل مصوبات این شورا

د اجرا ستگاهسایر  به  بها موظف  رئهستند  نهای  نیز    «تعااطال  ملي  شبكه  خدمات  مديريت  عالي   كميته» یس  . 

  ات وبمص  ل ذیو قرار است    وزیر است  و تركیب اعضای بن نیز شامل اعضای غیر  ضای مجازی است ورای عالي ف دبیر ش

ین نظر  ا  از  كرد ونوعي كمیسیون عالي جدید تلقي    توانلذا این كمیته را مي  زی فعالیت كند،ي فضای مجاال ع  ورایش

های عالي باید به تصویب زیرا تشکیل كمیسیون  ؛مه تلقي شودناساستواند مغایر امي  مجلسین كمیته توسط  ل اتشکی

  .شورای عالي فضای مجازی برسد

حذف  ل  کیتشار  كزوسا طرفي    از  ع ی  ها كمیسیون و  شورای  در  بیشعالي  چابکي  مجازی  فضای  و الي  دارد  تری 

دشوار را    ي پدیدهده مان و سا  از رفع نیازها ادغام بن در بینده پس  و    نهاد حذف ل یک  تشکی   جلس برایتصویب قانون م 

فضای مجازی  كند.  مي  قانوني گونه  هیچ نیز  رئیس مركز ملي  اسال ورا س ش لج م   به   برای پاسخگویي   الزام  ندی  ارد و مي 

مورد هر   در   و استیضاحال  ؤ س طرح  همچون    ، رد به قوه مجریه و وزرا دا از اختیاراتي كه نسبت    ورای اسالمي مجلس ش 

 في كه ازلیاتک  عدم اجرایهرگونه به بیان دیگر شد. محروم خواهد   ،ند دستي محول كای كه به نهاد سیاستگذار باالحوزه 

اس  ب المسوی مجلس شورای  ف كز  مر  ه ي  وملي  بن    ضای مجازی  بینده  است  تفویض شده  ریاست   مجلسسوی    ازدر 

قابل بازخواست   الل در ضمن اخ   قوانین در مجلس شورای اسالمياین نوع  ع  ض و  ه درنتیج   .د بود نخواه شورای اسالمي 

كشور سله ل س  سیاستگذاری  ن   دلیلبه   مراتب  زمینه  كردن  فراهم  و  اداری  نظام  چابکي  از   اثرگذاری   ، گي اهن اهم كاستن 

 عیف خواهد كرد. ض ت نیز  ی اطالعات را  فناور   اسالمي در حوزه ای  مجلس شور 

د غیر  ت افراویعضو  ای با مسئولیت اجرایي  هاسالمي در كمیسیون  رای ن مجلس شوندگانمای  یأعضویت با حق ر

مغایر   اطالعات  ملي  شبکه  مدیریت خدمات  عالي  كمیته  رأی، در  با حق  وزیر همراه  )اصو از  )  ( ۶0ل  قانون  (  138و 

و    85صل  ، مغایر اشنهادی و وظایف بن در موارد تقنینيیب اعضای پی همچنین با توجه به ترك  رسد.نظر ميبهاساسي  

 ست.  ا 57جر شود مغایر اصل ن لي مهای مركز مر مواردی كه به تغییر صالحیتد

این جهت    ت بوده و ازدولی  برالي  ا م  را ب  موجد(،  2ماده )  «1»موجب تبصره  ور بهدبیرخانه كمیته مذكتشکیل  

( قانون اساس75مغایر اصل    بیني پیش  بدون   (2)  ماده  «2»  تبصره  در  كمیته  برای  بودجه   ردیف  بیني شیپ.  ي است( 
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نیز    اعتبار  تأمین  محل اصلغام  نوعيبهبن  با  است  (75)  یرت  اساسي  بن    قانون  طبق  و ي  هاطرح»كه  قانوني 

ومي يا  كنند و به تقليل درآمد عمني عنوان مي وايح قانوص لدرخصو  نگانديانمي كه  پيشنهادها و اصالحات 

ه در آن طريق جبران كاهش  رح در مجلس است كدر صورتي قابل ط   ،انجامدهاي عمومي مي ينهفزايش هزا

   «.لوم شده باشديد نيز مع هزينه جد نميتأآمد يا در

بن  از  طبق  ما  «۶» و    « 4» ،  « 2»،  «1»   هاید طرفي   بی تصو ،  اطالعات   ی فناور  یي ا جر ا   ی وراش   مهنا اسس ا  (2) ده  از 

خط  و  كاربر   یيا جر ا   هایمشي اهداف  و  صنعت  س   ی فناور  یتوسعه  براساس  مصوبات   يكلهای  است یاطالعات  و  نظام 

هماهنگ   ها مشي خط   ب ی تصو   ، یمجاز   یفضا   عالي   ی شورا  اعمال  فن  یي اجرا های  ي و  د   يو  گسترشالزم   ی ر ی كارگبه   ر 

ا ما خد  هئ ا ر ا ر  د   عات اطال  ی فناور فرهنگ   یاقتصاد   ،ي اجتماع  های نه یزم   در   کي رون لكت ت  رات، قرم   ب ی و تص ي،  و 

 یگسترش كاربر   بر  ت ار نظو    اطالعات   ی فناور  یي و اجرا   ي در ضوابط فن  نگي هماه   منظوربه   استانداردها   و   هادستورالعمل 

 ت ئی و ه   یاز مج   یفضا   يعال   یا ر شو و    يماسال   یبه مجلس شورا   یا دوره   یهاگزارش   ه ئارا و    اطالعات در كشور  ی فناور

لذا از ها،  رسان م یعني حوزه خدمات فضای مجازی شامل پیا  ،است   العاتری اط ازجمله وظایف شورای اجرایي فناو   رانی وز 

و   ایجاد شده است   عالي فضای مجازی   ذیل شورای   ناوری اطالعات اری خدمات ف ذ گررات ق مقبل ساختار و تشکیالتي برای  

 د كرد.تشدید خواه  را ری ختاسا  تضا ر اتع ر جدید  ایجاد ساختا

شورای    طرفي  از جلسات  تشکیل  كمیسیفضای  عالي  عدم  و  انتقمجازی  مورد  مقررات  تنظیم  عالي  قرار  ون  اد 

قبل م طور  و همین  گرفته است  ب  شاهده كه در قسمت  نی  ها و شورای عاليكمیسیون  تاه مصوبشد  ز  فضای مجازی 

قاب  هایانتقاد جدی  اكارشناسي  طرح  عالي  سه    تقویتسد  رمي  نظربه   .ستل  فضای  كمیسیون  عالي  شورای  ذیل 

در تركیب خود اعضایي دارند كه  ها  ا و كمیسیونبه عملکرد بهتر این شوراها كمک كند. این شوراه  اند تويم  مجازی 

ف  طر  یک   از  رتي كه به صو  ویت كرد.رهای اجرایي تق و تعیین سازوكاهای فني  یتبا تعیین صالح  اعضا رااین    توانمي

تجربه  د.  گیری كن ر جایگاه كارشناسي تصمیمد دناودیگر بت  طرف  از د و  تجربه كافي داشته باش ي شده  ه معرفیندنما

در  الحیتین چنین صتعی اساسي  انق  (44)اصل  ی  اجراقانون    (53)ماده    «ب»بند  هایي  داردون  وجود  این  د  .نیز  ر 

رقابتوش  یاعضاانتخاب    طیشراني  نوقاکم  ح حداقل    .2  ،رانیا  ياسالم   یجمهور  تیتابع  . 1»  مل:اش  رای  بودن  دارا 

مدرک دكترا  .3  چهل سال سن، بودن  برا  یدارا  و حداقل مدرک    ی اقتصادر  نظصاحب  یاعضا  یمعتبر  و حقوقدان 

ده  موضوع ما  یهاتین محکوماشتند  .4  ،يمال   و  یيربنایو خدمات ز  يو صنعت   ینظران تجارباحص  یبرا  يكارشناس 

  10دارا بودن حداقل    .5،  لبتق به    ا ی   ریبه تقص  ي به ورشکستگ   يقطع   ت یمحکوم  ا ی و    يالم اس  ت جازاون مقان  رر مک(  ۶2)

مف  كار  سابقه  م  دی سال  محکوم  .۶،  رتبط و  »د«  يانتظام  ي قطع  تینداشتن  بند  موضبا  به  از  قانون  (  9)  همادوع  ال 

تخ  ي دگ یرس اداربه  ا  «(7/9/1372مصوب  )  یلفات  ت ذكر شده  در  و  بودن    ،يقاض   ی ااستثن به  ایهرصبست  بازنشسته 

 الحیت باز باشد.  ص ها برای معرفي نماینده صاحبتا دست دستگاه ستا دهحذف كرع انتخاب را از موانافراد 

و نحوه  را  شو  ی اعضا  ي غلش  ت یموقع   ن یتضمنیز از حیث    ( 44)ي اصل  كل  هایقانون اجرای سیاست  ( 5۶)در ماده  

برخالف   نتوايرقابت را نم   ی شورا  یاز اعضا  کی چیه  .1  :نکهله ایمزجا  ؛ ستا  دهش   دانه ارهایي پیش هک رااستقالل بن  

  یاعضادوسوم    صیمحوله به تشخ  فیدر انجام وظا  يناتوان  (الف  :صورتدر  مگر    ،در شورا بركنار كرد  تیاو از عضو  لیم
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  ل یدلبه  يطعق  تیممحکو  (ج  ،نقانو  نیا(  53ده )بند »ب« ما«  5و »«  3»  یزءهامذكور در ج  یهاتیمحکوم  ب(  ،شورا

)سوء مواد  مقررات  از  )(  75استفاده  كلي  استسی  قانون(  7۶و  افشا   (44)اصل  های  و    استفادهسوءو    یعني  اطالعات 

ماه    دو  از  شیب  جهرمویغ  بت یغ  (هه  ، فایاست  تین اهلاز دست داد  ( د  منافع اشخاص حقیقي و حقوقي،به    عمدی ضربه  

  فیل نقض تکا  ( و  ،رقابت  ی شورا  یاعضا  تیاكثر  صیر شورا، با تشخر دوز حضال اس  رهر  د  ي رمتوالیو سه ماه غ   يمتوال

و  (  75از مقررات موضوع مواد )  يو تخط   (44)لي اصل  های كاستاجرای سی  قانون(  ۶8موضوع ماده )   یهاتیو محدود

 ت.رقاب یشورا یاعضا  تیاكثر صیشخت  به( 7۶)

  فیدر چارچوب وظا  مات ی اتخاذ تصم  لیدلبه  نتواينم ا  ر  بتاق ر  یشورا  یاعضاشده است كه    تأكید  قانون  در این

  یریگ می و تصم  يدگ یرقابت در رس  یشورا  و  قرار داد  بی تحت تعق  كنند،يكه به استناد قانون م  يارات ظها  ایو    يقانون

 ست.فصل از استقالل كامل برخوردار ا  نیت امقررا مطابق

سههال    ۶ر این شورا یعنههي  ید مدت زمان عضویت اعضا د ه ق وجه ب ت   با ي  ی ا جر های ا ی رقابت از دستگاه مل شورا ل كا استقال 

مصوب شهورای عهالي فضهای مجهازی تصهریح  مه  سنا اسا ر  هاست دنبال شده است. اما د هارساله دولت از عمر چ   ر كه فرات 

  ه طهبو گاه مر سمت حداقل معاونت دست   ید دارای های عالي با ن مختلف به این كمیسیو های  اه نده دستگ نمای كه  شده 

بایههد هههم ظرفیههت كارشناسههي را  ها  گاه ت دسهه   گان نماینههد   ذیل شورای عالي فضای مجازی نیز   ي عال های  ون ی س ی كم  در   . ند اش ب 

.  ه باشههند داشههت ور  ضهه ح ات  ني مکفي در جلسهه مقدار زما   به م  ه   و   را برعهده داشته باشند ها  و هم نمایندگي دستگاه احراز كنند  

قیههد امکههان معرفههي  تعیههین  ي و همچنههین  عمههر نهههاد انتخههاب ول  زه ط ا د ان   به   ي دگ نماین دت زمان  توان با كاهش م ي راین م بناب 

راها  شههو   ایههن در  را  یي  اجرا های  نمایندگي دستگاه ویژگي    ، كننده ي معرف ترین مقام دستگاه  عالي تغییر    جدید در صورت ده  این نم 

 د. یز افزایش دا ا ن ي ر و استقالل كارشناس   ظرفیت و همچنین  كرد حفظ  

 پيشنهاد 

 شود. طرح شده حذف ماده پیشنهاد ميم تارادای به با توجه

 

 ( 3) همتن ماد

 :است زیر  شرح به لي ا ع كمیته  وظایف

  ی ا ه سیاست  كردن  اجرایي   برای   عالي  شورای   مصوب   های سیاست   و  ور ش ك  قوانین  وب رچ چا   در  الزم  مقررات  تصویب  •

 . ت ا ع ال اط   ملي   شبکه   كاربردی   و   پایه   خدمات   ارائه   و   توسعه   ایجاد،   برای   شورا   این   ن ال ك 

  توسعه  در  ولئمس  های مانساز  و  مقررات بخشي   تنظیم  ینهادها  عملکرد   بر  نظارت  و  ت مشارك  جلب   همکاری، •

 . اطالعات ملي شبکه دیكاربر و  هپای  خدمات بومزیست

  های پلتفرم  توسعه  در  گذاریسرمایه  از  حمایت  برای  صي خصو  ش بخ  نیاز  مورد  مقرراتي   هایخأل  شناسایي  •

 . يتدس باال اسناد  چارچوب در  ي بخش كار تقسیم  یا و اری اتگذمقرر از طریق بنها رفع و  ردیكارب  و پایه  خدمات 

 .كاربردی و پایه   خدمات تحقق در  عالي  رایو ش بمصو كلي   یهاتسیاس اجرای برای اجرایي ضمانت  ایجاد •

  یقطر  ز ا  ا بنه  نمودن  ثر االملغي  و  بخشي   مقررات   تنظیم   دهای نها  در   كمیته   مصوبات   با   ر مغای  ت مقررا   شناسایي  •

 .رمزبو اینهاده به ابالغ



 

 سالمي  مجلس شوراي ا اهمركز ژپوهش   ____________________________________________________  
 

 

14 

  زایش ف ا   مشو  كه  وینحهب  بن،   مانند  باند و  پهنای  فروش  هایهرف تع  مانند   مناسب  سیاستي  رهایابزا  از  ادهتف اس •

پلتفرم  باند  پهنای   مصرف  و  سهم  نمونه  در   نهاب  پذیری رقابت  افزایش   و   یكاربرد  و   پایه   خدمات  هایدر    هایمقابل 

 . باشد خارجي

 بر   جهي وت  قابل  ثیر أت  كه  مهم  حاكمیتي   تصمیمات   یا   و   داد انس  یا   محدودیت  هرگونه  ره دربا  ریگیتصمیم •

 .باشد داشته  اطالعات ملي کهب ش ربردی كاو   هپای خدمات  هایپلتفرم  كاروكسب

 براساس   و  اطالعات  ملي  شبکه  دماتخ  الیه  با  مرتبط  موضوعات  محدوده  در  كمیته  این  مصوبات  ـ  «3»  تبصره

شبکه    محتوای  الیه  و  زیرساخت  الیه   با   مرتبط  موضوعات  ل شام  و  است   زیمجا   فضای   عالي   یراشو  ن كال  ی اهسیاست

 . بود نخواهد اطالعات ملي

 ي ناسنظر كارشهارظا

اساسي تصریح شده است كه  (  ۶0) در اصل   قو » قانون  ای   جز ه مجریه  اعمال  اموری كه در  قانو در  برعهده  ن  ن مستقیمًا 

از  قا مب   شرح رش  در گزا   . « ست جمهور و وزرا س رئی یق  طر   رهبری گذارده شده،  قانون    ( ۶0) نون اساسي؛ شرح اصل  سوط 

ي تلقي  ی ا اجر ور  ام   شده است كه ایجاد شوراهای دولتي كه متولي   تأكید شکده شورای نگهبان،  از پژوه   ، منتشر شده اساسي 

  ، قوه از    خارج قوه مجریه باشند و چه    چه این اعضا از   د عضویت داشته باشن ها  وزیر در بن   یر غ عضای  كه ا   ر صورتي شوند د مي 

     است. شده  تشخیص داده    اساسي   قانون   ( ۶0) ایف اجرایي به بنها دخالت در امر اجرا و نقض اصل  ن وظ داد 

اصل   ك   (138) در  است  بمده  اساسي  هیئت    رب وه  عال »  هقانون  كه  یامواردی  تدوین   یری وز  وزیران  مأمور 

ن و تنظیم ری و تأمین اجرای قوانی ادا ظایف  ام و انج   شود، هیئت وزیران حق دارد برای انین مي اجرایي قو های  نامه بیین 

ئت یه ات صوبو م هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش  .نامه بپردازد امه و بیین نضع تصویب های اداری به وسازمان 

ت دول  اشد.رات نباید با متن و روح قوانین مخالف ب ولي مفاد این مقر   ،دور بخشنامه را دارد ص  ومه  نابیین   وزیران حق وضع

ید. مصوبات این از چند وزیر واگذار نما   ل ک های متشن ند تصویب برخي از امور مربوط به وظایف خود را به كمیسیو توا مي 

وبات مص   ت وهای دول نامه ها و بیین نامه ت. تصویبس ا جر اال جمهور الزم تأیید رئیس   زس ا ن پ انی ها در محدوده قو كمیسیون 

 رتيرسد تا در صو اجرا به اطالع رئیس مجلس شورای اسالمي مي   الغ برای ن اب ، ضمهای مذكور در این اصل كمیسیون 

 «.دت سبفر ان  زیر نظر به هیئت وتجدید د با ذكر دلیل برای  یاب خالف قوانین ب بنها را بر كه  

  مصوب   هایسیاست  و  كشور  قوانین  چوبچار  در  الزم   مقررات  تصویب»وظیفه  بند  ن  ایدر    ـ  (3)ماده    «1»بند  

  شبکه   كاربردی  و  پایه  خدمات  ئهارا  و  توسعه  ایجاد،  برای  شورا  این  كالن   هایسیاست  كردن  اجرایي   برای  عالي  شورای

رار گرفته است. در  ران ق ت وزیو هیئ  نهادی غیر از وزیر  ه، براتمقرپیشنهاد تصویب و ابالغ  یا قدرت    « طالعاتا  ملي

وزیر در تركیب شوراها یا    ضای غیرعضویت اع  لیل دبهسوی شورای نگهبان    این موارد از   1ر گذشته مصوبات مشابه د 

  یص داده شده است.قانون اساسي تشخ ( 138)ها ناقض اصل كمیته

  شورای  مصوب   كلي  هایتاسسی  اجرای   برای  اجرایي  انتمض   د یجاوظیفه »ا  ـ   (3)ماده    «۷»و    « 4»  هايبند

ده  شنح در این بند تعیین  اجرای مصر  نتضما  مصادیق  ( 3)ماده    « 4»  بندربردی« در  اك   و   هپای  خدمات   تحقق  در  عالي

 
 . تشکیل شورادر شماره شورای نگهبان ، نظر  1۳66/ 1۹/۹خ مور ۹۸۵۵نظر شماره مانند  .1

http://www.shora-rc.ir/Portal/file/?18951/Pogp940706-130.pdf
http://www.shora-rc.ir/Portal/file/?18951/Pogp940706-130.pdf
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ابهام و مغ این اساس واجد  بر  بو    كلي  هایسیاست  «9»  بند   «3»  جزء  و  اری اد  نظام   كلي  های سیاست  «13»ند  ایر 

انگاری و تعیین  جرمز جنس  ایي اقابل بررسي است یا ضمانت اجراز دو نظر  ابهام  ن  ای.  رسدمي  نظربه  یرذاقانونگ  نظام

تخلانو و  اع  جرمف  یا  است،  مدني  حقو   در  جریمه  هر وضع  كه  امور  حیطه    شده ذكر    موضوعدو    انگاری  در  تنها 

غل  مسکن و ش  ،یثیت، جان، مال، حقو ح،  (22)اصل  طرفي ازبنجاكه طبق    اسالمي است. از ای  صالحیت مجلس شور

به نهادی جز  ال محدودیت  اعم  اختیار لذا تفویض    یز كند.قانون تجودی كه  اشخاص از تعرض مصون است مگر در موار

تفویض اختیار    .رسدمي  نظربه( قانون اساسي  85( و )22ل )غایر اصوم  ،( 3)ماده    «7»در بند    مجلس شورای اسالمي

ن قوانیبه    ا توجهانسداد سکو نوعي وضع مجازات باشد كه ب  تصمیم به  ، نیز اگر(3)ماده    «7»ر بند  داد دحکم به انس

تنها از    دی بن با  یحکم به مجازات و اجرا»  قانون اساسي   ( 3۶)ا توجه به اینکه طبق اصل  د، برسمي  نظربهقبلي چنین  

 باشد.   نون اساسي اق   (3۶)اند مغایر اصل  تومي ر نیزاین تفویض اختیا .«وجب قانون باشدمبهدادگاه صالح و  قیطر

  و   بخشي مقررات  تنظیم  ی ادها نه  در   كمیته  مصوبات  با   یر مغا  ررات مق   سایي شنا»وظیفه    ـ  ( 3)ماده    « 5»بند  

یوان عدالت اداری در ماده  وظیفه د با  این ماده    «5»در بند    «مزبور  ادهاینه  به  ابالغ  طریق  از  بنها  نمودن  ثراالملغي

تشکیقانو  (11) دادرسين  بیین  و  رأ  برمبني  1392مصوب    اداریعدالت  دیوان    الت  نقض  بر  لغو  حکم  یا  از ی    اثر 

د  اینجا ایجا  در و  خواهد داشت    تداخل   الزام طرف شکایت به اعاده حقو  تضییع شده،   ت یا د شکایتصمیم و اقدام مور

ارند  د را دررات خوحیت بازنگری در مق ان صالگریمصورت كلي تنظ بهشود. دنبال مياداری  نهادی موازی دیوان عدالت 

نهادهای باالدستي خود مانند    وباتنکه مصولي در ای   ،سخ كنندد را نت قبلي خوو از این جهت خواهند توانست مقررا

 ل است.  مأهیئت وزیران را نیز نقض كنند محل ت

تبصره    ـ   ( 3)ماده    «۶»بند   مرتبط  ( 3)ماده  در  كمیته  مصوبات  زیرساخت    ایهوضوعمبا    گفته شده  و  الیه 

  سیاستي   زارهای اب  زا  فادهكه اختیار »است   ( 3)ده  ما  «۶»م بند  بنابراین حک  .ه ملي اطالعات نخواهد بودشبک  محتوا در

و  پهنای  فروش   های تعرفه  مانند  مناسب به كمیته ج  بن«  مانند  باند  كهاز  دهد  سیس ميأالتددی را  وضع    این جهت 

   در تعارض است.ون  ره همین قانبا تبص است رساخت وزه زیدر ح  تعرفه فروش پهنای باند

اطالعات دارای ابهام است به همین    ملي   شبکه   كاربردی  و   پایه  مات، خداریف ذكر شدكه در قسمت تع طور  همان

«،  مناسب  سیاستي   ابزارهای  از  ده ند »استفاتعریف هستند. عبارتي ماننیز نیازمند    ترتیب الیه زیرساخت و الیه محتوا

زم«،  ال  اتمقرر  »تصویبكالن«،    های سیاست  كردن  رایي«، »اجرایياج  تضمان  مهم«، »ایجاد  یتيحاكم  صمیمات»ت

 ام هستند. ابه دارای  »و مانند بن«
 

   شود. مي شورای عالي امنیت ملي  در قانون اساسي  ج  مندر ختیارات  دید ا ح ت   موجب ه نوعي  ب -( 3) ماده    « ۷»   و    « 3» بند  

 پيشنهاد 

یشنهاد حذف این  پ  زه فاوامراتب سیاستگذاری حوسلهسل و اخالل در    قابل رفع قانون اساسيغیر  یهاایراده به  ا توجب

 شود.  ماده مطرح مي
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 ( 4) ه متن ماد

  و  طاتارتبا  وزارت  اطالعات،  ملي  بکهش  كاربردی  و  پایه  خدمات   هایپلتفرم  بومزیست  قابتي ر  یتمز  افزایش   جهت  در

  دفه  با   را   ای طرح، الیحه  ن ای  تصویب  از   ه ما  3  ظرف  مجازی  فضای   ملي   كزمر  هدایت   با   است   فموظ  اطالعات   فناوری

عنهاده  و  دولتي  هایازمانس  تمامي  در  موجود  هایداده  گذاری اشتراک  در  تسریع   بودجه   از  كه  غیردولتي  مومي ای 

خدماتائهار  ط توس  هابن  از  استفاده  نظورمبه  كنندمي  دهاستفا   عمومي   رایشو  جلسم  به  كاربردی  و  یهپا  دهندگان 

 . یدنما  هئارا اسالمي

 كارشناسي  اظهارنظر

اصل   اس  ( 74)طبق  تصویب  پس  قانوني  لوایح»اسي:  قانون  طرحمي  تقدیم  مجلس  به  وزیران  تئهی  از  و    هایشود 

نمایندگاننف   هپانزد  اقلپیشنهاد حد  به  قانوني از  در  مجلس،  اوالً درنتیج  .«ستا  رحط  قابل  اسالمي  رایشو  ر  یک    ه 

بتنميوزارتخانه   باید  واند الیحه  و  تقدیم كند  تقدیم شود،    از الیحه  ه مجلس  وزیران  ارائه    الزام   ثانیاً طرف هیئت  به 

شخیص  سي تون اساقان  ( 74)رت با اصل  مغایانوني دیگر  وابق اظهارنظر شورای نگهبان در لوایح ق به سالیحه با توجه  

 شود.  داده مي

بنط شورا  (2)  ادهماز    «3ه2»د  بق  سبا    یمجاز  یضاف   يعال  یمصوبه  اقداماها  استیموضوع  سامانو    ي دهت 

مورخ  اجتماع های  رسانامیپ یکي  139۶ي  و،  ارتباطات  وزارت  وظایف  اطالعات،  فن  از  خدمات  »اوری  عرضه  امکان 

عیین شده  ت  «ي خلدا  ياجتماع   یهاانرسامیدر پ   یو شهر  يک بان  خدمات  ک،ی ون دولت الکترونهمچ  يعموم  يک یونالکتر

تولي  مو فناوری اطالعات وزارت ارتباطات ر ملي ر تقسیم كادورای عالي فضای مجازی ه طبق مصوبات ش درنتیجاست. 

زارت  با ومکاری  ین زمینه ملزم به ه ر اها ددستگاه  اما سایر رود.  شمار ميیکي به سکوها بهرونعرضه خدمات دولت الکت

 ایجاد كند.  را  تواند این الزاممي ميلس شورای اسالو مج ارتباطات نیستند 

  ان پای   تا  موظفند   كشور  يی اجرا  هایدستگاه  كلیه »  :ششم توسعه بمده استون برنامه  قان  (۶7)ماده    « ث» بند    در

امکان  قانون  اجرای  دوم  لسا   یاز ن  مورد  هایاستعالم  ه ب  کيکترونیال  پاسخگویي  و  عاتاطال  يالکترونیک  تبادل  برنامه، 

و  قوانین  چوبار چ  در  بنان  وظایف  شرح  حسب  را  يی ااجر  ایهایر دستگاهس   فراهم   رایگان  صورتبه  موضوعي،  خاص 

منظور    .«نمایند این  تبصره  برای  وزارت  2»در  موظارتباطا«  شدهت  اطالعات  تبادل  ملي  مركز  ایجاد  به  است.    ف 

سکوهای بخش خصوصي  كرد.    مركز استفاده این    ازنیز  خصوصي از دولت  بخش  المات  دهي استع رای سامانوان بتمي

این  در   وبه  ظرفیتصورتي كه  باشد مي  د و شفافاستاندار  صورت عادالنه  فراهم  بنها  به  توانبرای  بهتری  ند خدمات 

   ن عرضه كنند.ودشاكاربران خ

كنند  اده مياستف   ها از بودجه دولتياهدستگ  همهه  تي با توجه به اینک دول عالم در بخش  رایگان بودن استطرفي    از

كند. اما  بخش دولتي كمک ميطالعات در  سرعت گردش ابهن خدمات  ت و رایگان بودای نیس بمد كلي بودجهدرل  حم

بود به  رایگان  الکترونیکي  خدمات  عرضه  بخش  وكارسبك ن  انگیزه  خصوصي  بخش  انتفاعي  عرضهای  در  ه  دولتي 

و اخذ  وه استاندارد محاسبه  به شی  ش خصوصي باید به بختعرفه عرضه خدمات  ال  حیند. درعدهدمات را كاهش ميخ

وزارت    اراتیو اخت  فیوظان  قانو  (5)ماده    «ج»ری اطالعات طبق بند  خدمات فناوتعیین تعرفه  بخش دولتي  شود. در  

   است. ارتباطات  ررات مق  میسیون تنظیم وظیفه ك 1382مصوب  اطالعات  یات و فناورباطارت
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عرالبت توسط  ه  اطالعات  همه  اجرایي هدستگاضه  هم   های  نظر  وكاركسبه  به  از  مخاطراتي  د  توانميامنیتي  ها 

 ند داشت. اهیستند كه به استعالمات نیاز خوهایي نوكاركسبهای سکویي تنها  وكار بكسطرفي  از داشته باشد.

 پيشنهاد 

 پیشنهادی شود:   ادهیر جایگزین مشود متن زپیشنهاد مي

ردموظفن  كشور  اجرایي  ایهاهدستگ  هكلی مالحبا  امکان يامنیت  ظاتعایت    و   اطالعات  الکترونیکي  تبادل  ، 

  نیتي ت و فناوری اطالعات و نهادهای ام كارهای تأیید شده توسط وزارت ارتباطاوكسب  زنیا  به  الکترونیکي  يپاسخگوی

از ط  ص وخا   قوانین  وبچارچ  در   بنان  وظایف   شرح   حسب  ربط را ذی   اتلي تبادل اطالعكز مریق مرموضوعي صرفاً 

و    یمجاز  یفضا   ي عال  یشورا   54جلسه    ۶به شماره  وصم   «1»  تبصرهو  ن برنامه ششم توسعه  قانو  (۶7)ضوع ماده  مو

داخلنییب تعاملكارگر  ينامه  الکترون  یریپذوه  فناوری  .نمایند  راهمف   1398مصوب  ي  کی دولت  و  ارتباطات    وزارت 

ورد. تعرفه  برا فراهم  العات  ملي تبادل اطمركز  بخش خصوصي از    رهایكاوسبت امکان استفاده ك ساطالعات مکلف ا

الکترو  خدمات  ارتباطاستعالم  برقراری  و  اجرای  نیکي  دستگاه  پیشنهاد  به  مقررات  اولیه  تنظیم  كمیسیون  توسط  ي 

 شود.صورت عمومي اعالم ميبهارتباطات تعیین و 

 شد.  بامي ایشانتایید  وط بهی منهبرذیل مقام معظم رهای گاهحکام این ماده در مورد دستا تبصره: شمول

 

 ( 5) متن ماده

  مصوب شورای   اهداف  تحقق  برای   طرح،  این   تصویب  از  ماه   ۶  ظرف  است   موظف  ت اطالعا  فناوری   و  ات ط ارتبا  وزارت

  الزم  و اطالعاتي  ارتباطي  هایتزیرساخ  اطالعات  ملي  شبکه  در  دیكاربر  و  پایه  خدمات  هتوسع  در  مجازی  ایفض  عالي

ن  كاربردی  و  ایهپ  خدمات  هایفرمپلت  میان  رقابتي  خدمات  هئارا  برای  را  تاع اطال  ملي  شبکه  در   طرحم  ایهمونه با 

 . نماید فراهم  مجازی فضای  عالي  شورای مصوب كالن  هایسیاست با  متناسب خارجي، 

  ارنظر كارشناسي اظه

 رنامهب   قانون   ( ۶8) ماده    «ب »ند  و طبق ب   ه ملي اطالعات است مکلف به اجرای شبک   و فناوری اطالعات   ت ارتباطاتوزار 

باید تا پایان مهلت زماني   ( 139۶ه  1400)   رانی ا   يسالم ا  ی مهورج  ي و فرهنگ  ي ماعاجت  ،ی ساله ششم توسعه اقتصادپنج 

فناوری اطالعات   وارتباطات  وني موعد اجرای وظایف وزارت  قان و این حکم    ل كند این قانون شبکه ملي اطالعات را تکمی 

وزارت ز  ون ا در قالب قان وقتي این تکالیف  است.    ششم توسعه رو به پایانبرنامه    زمان اجرایزیرا    ؛ دازدان یر مي خ أ را به ت 

 از .  بن تدوین كند   نامه و دستورالعمل را منطبق با باید بیین خانه مذكور  وزارت   ، طلب شود  وری اطالعات و فنا   طاتارتبا 

بندی پیشنهادی در این ن اسي زما ارشنجازی، مبنای كم ضای  بندی توسط شورای عالي ف مان با وجود تعیین ز  دیگر سوی 

دلیل به ی نباشند  بند زء برنامه زمان عاتي الزم اگر ج ارتباطي و اطال های  خت یرسا طرفي ایجاد ز   از   ماده مشخص نیست. 

 قانون اساسي باشد.   (75) اصل   تواند مغایر بر بودن مي هزینه 

 پيشنهاد 

 د.شو مياده پیشنهاد این ممطرح شده حذف  هایایرادبه با توجه 
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 ( ۶) مادهمتن 

  از  ماه   سه ظرف    است   موظف   طالعات ا   فناوری   و   ارتباطات   ت وزار   همکاری   با   ی جمهور ریاست   فناوری   و   علمي   معاونت 

  افزایش   برای   ی و كاربرد   پایه   مات خد   ه ئ ارا   زمینه   در   فعال   بنیان دانش   های شركت   از   حمایت   نامه بیین   طرح،   این   یب تصو 

 . برساند   دولت   ت ئ هی   یید أ ت   به   را   ارجي خ   های پلتفرم   رابر ب   در   پذیری رقابت 

  اسي اظهارنظر كارشن

چنین تکلیفي به  سپردن    ،ندارند  اسالمي  به مجلس شورای  گویيالزامي به پاسخ  جمهوریهای ریاستاونتكه معازبنجا

هدف   موضوع ر مي درت نظارتي مجلس شورای اسالنوعي موجب كاهش قدبهجمهوری لمي و فناوری ریاستمعاونت ع

 كت داشته باشد. ها مشار نامهوین بییندر تدورت همکار صبهمعاونت تنها  بهتر این است كه این  د شد.اده خواهاین م

ارای  نیز د  «خارجي   هايپلتفرم  رابرب  در  پذيريرقابت   افزايش  براي  و كاربردي  پايه  خدمات  هارائ»بارت  ع

ت مشخص نشده است. ازبنجاكه هرگونه این عبارها در  ركتاز ش  یتد حماا سازوكار و ضوابط و حدوزیر  ،ابهام است

، لذا این ماده عالوه بر  اردا ماهیت تقنیني دهتعیین نوع حمایتو    با قانون ممکن است  تنها  هدید حقو ت  تخصیص یا

سي  ن اسانوقا ( 85)با اصل   یقانونگذارلي های كسیاست  « 9»بند های كلي نظام اداری و سیاست «13»مغایرت با بند  

 . داردمغایرت 

جرای ن اقانوتوان به  مي  نهاترین بزجمله مهمكه ا  جود داردو  روكاكسبهای قانوني برای تسهیل  طرفي ظرفیت  از

  ،( 1)  قانون اصالح مواد های این قانون یعني  اصالحیهاشاره كرد. در بخرین    ( قانون اساسي 44كلي اصل )های  سیاست

  د ی تول  انعقانون رفع مو(  57ماده )و    1393مصوب    اساسي  ( قانون44كلي اصل )های  ستی سیا ( قانون اجرا7( و )۶)

ارتقا  ریپذ قابتر ما  ی و  عمومي هم  ،1394مصوب    كشور   ي ل نظام  مراحل صدور مجوز  اعالم  در  وكاركسبه  پایگاه  ها 

خص  جوزها را مشین ما   ام ازكدهرهای اصلي  د دستگاهدولت بای   مي شده است.الزا  كاروكسبرساني مجوزهای  اطالع 

  شود. د  فضای مجازی ایجا ه واحد در  ها پنجروكاركسب  مورد این   دردستگاه اصلي باید پنجره واحد ایجاد كند و    كند و 

كه  در هر    صورتي  مجوز  اصلي  شودوكاركسبدستگاه  مشخص  اصدستگاه  سایر  ،ی  دستگاه  با  باید  برای ها  لي 

 مکاری كنند.  رساني هخدمت

ت.  اس  اروككسب  ایطاز هرگونه رانت و تحمیل هزینه است، تسهیل شركه عاری  ها  حمایت  واعن انتریمیکي از مه

ت بر سکویي در كشور ایران تعدد نهادهای متولي نظار  های وكاركسبمهم  ای  هد یکي از چالشدهها نشان ميبررسي

و سردرگميوكاركسباین   در    ها  اداری كشور  مقرراتعیتنظام  متولي  ایگذاین  یااست.  وكارهسبك ن  ری  طریق  ک  ز 

و  ررز  تمات بانکي، خدما صوت و تصویر فراگیر، خدپخش    ازجمله  ،سترسان خدمات متفاوتي قابل عرضه اسکوی پیام

به فعالیت در    عرضه است. ممکن است سکوها مایلربوط به سالمت تا گردشگری از طریق سکوها قابل  و هماهنگي م

 ها تسهیل صدور مجوز بنهاست. كارو كسبین رین حمایت از اتگبزر .ها باشندام از این حوزههركد

ف  عالي  مجازیضشورای  شورا  جلسه  (4)ماده    «2ه2»  بندطبق    ای  مجازی  ي عال  یششم  مورخ    فضای 

موضوع  31/4/1391 مل   با  مركز  این شورا  ازمج  یفضا  ياساسنامه  نظا  يده سازمانی،  فنابع  هیكل   ی سازمندمو    ، ياد 

  بیو تصو  ي سبررهمین ماده    «7ه2»بند  ازجمله طبق    ، ده داردعهبر  شور ك  یمجاز  یا فض  در ا  ر  ي اتو خدم   یيمحتوا
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و    ای مد  ي پ   ی و ب  ی و  يت   ي پ  ی ب  نیو همچن   اطالعات   ي بکه مل ش   ریكشور نظ   ی مجاز  ی كالن مرتبط با فضا   یهاطرح

بنها نظارت   بر  شوراست  مستمر  این  اوظیفه  مصوبه  هرگونه  لذا  از .  باید  شورا  نسوی    ین  شود.ادها  ههمه    از   اجرایي 

  سالمصوبه    (2)ه  ماد  «3ه1»جتماعي در بند  اهای  سانریامهای سکویي عام منظوره یعني پوكاركسبیکي از    طرفي

اقدامات سامانها  استیبا موضوع س   یمجاز  ی ضاف   يعال   یشورا  139۶ پنجره    جادیا  ي، اجتماع های  رسانامیپ   ي دهو 

ه  از وظایف وزارت ارتباطات تعیین شده است. البتي  اجتماع  یها رسانامیبر پ  ظارتو ن  تیور مجوز فعالصد  یواحد برا

پایج از هیچ  صالحیت واحد  نجره  اد  و  كدام  به  را  نميارتباطات منتق زارت  نهادها  با  ل  انطبا   و  فقط شناسایي  و  كند 

 د.  كن ها تسهیل ميوكاركسبرا برای مقررات  

بند  طور  همین اخت  فیوظاقانون    (3) ماده    «ز»در  فناورارتباطا  وزارت  راتای و  و  به   یت  مربوط  كه  اطالعات 

  یفناور  خدمات ... و  ارائه  یاواحده  یداربرو بهره  سیتأس مجوز    صدور   :است  یان شده باست  ات  ارتباط وزارت    فیوظا

  ياسالم  ی هورجم  ي اساسچهارم قانون  وچهلاصل    تیعامقررات و با ر   و  ن یچارچوب قوان  اطالعات در سطح كشور در

 اطات است.ارت ارتبوز فه یوظ ران،یا

ذا  ل  كنند،ميارائه  اطالعاتيسطح كشور خدمات فناوری  ه در كیي هستند  هاوكاركسبكارهای سکویي نیز وكسب

مسئولیت ایجاد  رتباطات  و منطبق با قانون تشکیل وزارت ا   عالي فضای مجازییر اجرایي كردن مصوبه شورای  در مس

د به این  توانو مجلس شورای اسالمي مي  رت ارتباطات استی به وزااسپار سکویي قابل وهای  روكابكسواحد    پنجره

 ي دهد.  ترتیب اثر قانونشورای عالي فضای مجازی  صوبهم

 شنهاد پي

 : است گان  یند هوی ماده نیازمند موافقت نما غییر ما ا توجه به ت ته ب ب كه ال   د با متن زیر جایگزین شو   ( ۶) شود ماده  شنهاد مي پی 

فناوری ارتباطازارت  و و  ایجاد  به  اطالعات   ت  متولي  دستگاه  تخص عنوان  واحد  م  صيدرگاه  وز  جصدور 

( قانون 44های كلي اصل )قانون اجرای سیاست(  7ماده )«  ۶بصره »ی مجازی موضوع تكارهای سکویي در فضا وسبك

مي  25/3/1387مصوب    اسي اس دستگاهشوتعیین  سایر  اجرایي  د.  موضوع  مرتبط های  مکلفسکوه  با    رعایتبا  ند  ا 

 .  عمل بورندهمکاری الزم را بهدر فضای مجازی امنیتي برای صدور مجوز  مالحظات

ـ 1»   تبصره  از ره كا و كسب   «  ن قي كه سامانه خاص حقیقي و حقو اش   : ای سکویي عبارتند  ایجاد كرده رم های  اند كه  افزاری 

دمات و محتوا  و عرضه، كاال، خ  ای ایجاد ر نه ب امکانات ساما د از توانن مي  ها سامانه  قوقي با عضویت در بن اشخاص حقیقي و ح 

 كنند.    ات صنفي استفاده مایه و ارائه كاال و خدم ن جاد  ن شامل ای به سایر اشخاص عضو سامانه یا كاربران غیر عضو ب 

ي بن  و میزبان  ام بن متعلق به شخص ایراني بودهدرصد سه   50بیش از    است كه   سکویي  داخليسکوی    ـ«  2»   تبصره

 . حاكمیت در بن وجود داشته باشدشده و امکان اعمال انجام  ردر داخل كشوصرفاً 

ده  شایجاد  كار  وز كسبدرگاه تخصصي مجودر  ری سکوهای داخلي  گهداد و نقاضي ایجامت ثبت اعالن    ـ  «3»  تبصره

مصوب    ن اساسيقانو  (44اصل )  های كلي قانون اجرای سیاست(  7)  « ماده9موضوع تبصره »توسط وزارت ارتباطات  

 .هد بودنزله صدور مجوز خوامبه  25/3/1387

د  ـ«  4»  تبصره تکمیل  زمان  از  اعطای مجوز  زمان  ازرخواست كمكل  و دست  روز  45  تر  بوده  فرعي  های  گاهكاری 

   .های مربوط هستندی در پاسخ به استعالمکارموظف به هم  ور مجوزصد
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 باشد. ایشان مي تایید نوط به  ی م هبرظم رذیل مقام مع های هگادستحکام این ماده در مورد  ا شمول ـ«  5» تبصره

 

 ( ۷)  متن ماده

  از  ماه  سه  ظرف  است  موظف  فناوری اطالعات  و  طات ارتبا  وزارت  همکاری  با  جمهوریاستری  وریفنا  و  علمي  معاونت

  ه ئارا  خدمات  برمبتني  لتيدو  ایهدستگاه  دعملکر  راندمان  و  وریهرهب  ایشبرای افز  اجرایي  نامهبیین   طرح،  این  تصویب

توسط ه  دیجیتالي  هایاوریفن   زمینه   در  فعال  بنیاندانش  هایشركت  شده    ملي  شبکه  بستر  در  مندسازیوشو 

 . نماید ابالغ هابه دستگاه و  رسانده دولت ت ئهی یید أت هب را  اطالعات

  اظهارنظر كارشناسي 

چنین تکلیفي به  سپردن    ،رندي ندا مجلس شورای اسالم  یي بهي به پاسخگوجمهوری الزامتهای ریاسعاونتزبنجاكه ما

ر موضوع هدف  وجب كاهش قدرت نظارتي مجلس شورای اسالمي دمنوعي جمهوری بهاستو فناوری ریمعاونت علمي 

تنها   معاونت  این  كه  است  بهتر  شد.  خواهد  ماده  همکار بهاین  تدوین  صورت  منامهبیین  در  بها  داشته  اشد.  شاركت 

توسط   هئارا  خدمات  برمبتني  دولتي   های دستگاه  ملکرد ع   راندمان  و  وری هبهر  شافزای»   بنیاندانش  هایركتش  شده 

لذا این    عبارتي واجد ابهام است.  « اطالعات  ملي  شبکه  بستر   در   دسازی و هوشمن   دیجیتالي   های فناوری  زمینه  در   عال ف 

مغایرت  ماده مشمو بندل  نظستسیا  «13»   با  و  های كلي  اداری  كلي  سیاست  «9»بند  ام  د.  شوی ميذارگقانونهای 

ه  دولتي بهای  عرضه خواهند كرد و تکلیف شركت  بنیان دانشهای  شركتكه  ع خدمتي  نوكه مشخص نیست،  بنجااز

كه   خدماتي  از  بن  استفاده  شركتماهیت  برای  حق  ایجاد  و  نیست  دانشمشخص  در  های  ابنیان  ازمورد    ستفاده 

 محل ایراد است.  نظرز این خدمات این  ااز ه استفاد نحوه و مات وع خدن ی دون احصاخدمات بنها ب

 يشنهاد پ

 شود.  ح ميطرهاد حذف این ماده مپیشن

 

 ( 8)  متن ماده

  در   قلي بودجه مست   ردیف   قالب   در   سال،   هر   در   همراه   تلفن   اپراتورهای   دربمد   تسهیم   محل   از   دولت   د دربم   از   درصد   دو 

تخصیص   ي مل   شبکه   ردی كارب   و   پایه   های پلتفرم   توسعه   از   حمایت   ی برا   كشور   واتي سن   بودجه  .  د شو مي   داده   اطالعات 

 . رسد مي   عالي   كمیته   تصویب   به   و   ت پیشنهاد ارتباطا   وزارت   توسط   ماه   سه   مدت   ظرف   بودجه   این   كرد هزینه   نحوه   ه نام بیین 

  اظهارنظر كارشناسي 

السهم سازمان  حاصل از حق دربمد جه سنواتي عبارت د ین بو ست. در قوان عبارتي مبهم ا ، « همراه  تلفن  ی اپراتورها  دربمد  تسهیم » 

كدام سهم دولت قرار است    ت، اما این دربمد مشخص نیست از كدام محل و اس   قابل شناسایي   130414با شماره  تنظیم مقررات  

هزینه    ن ی تأم ل  كه از بن مح هایي  فعالیت   اهش دربمد بران ك ید شیوه ج شود با   تأمین شود. اگر از محل دربمدهای قبلي    تأمین 

  غیر گیری هیئت  تصمیم «  یته عالي كم   تصویب در » د. لزوم  یز وجود دار در اینجا ن   ( 75) یرت با اصل  ود، لذا مغا مشخص ش شدند  مي 

 شود.  ي قانون اساسي تشخیص داده م   ( ۶0) اجرایي در این مورد نیز مخالف اصل    های وضوع م وزیر برای  
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ن همراه به حمایت  رهای تلفاتومد اپراصل از تسهیم دربحربمد  درصد از د  2اختصاص    به  تکلیف دولتمچنین  ه

توسعه   جپلتفرماز  به  محدود  ها  )دولدن  كرهت  اصل  مغایر  حم52ت  مصادیق  است.  اساسي  قانون  توسعه  (  از  ایت 

بند    « 3»ری و جزء  كلي نظام اداهای  تسیاس  «13»و از این جهت واجد ابهام و مغایر بند  ده  شنسکوها نیز مشخص  

( و  53)  الي مغایر اصول كرد به كمیته ع اً تفویض تعیین نحوه هزینهست. ثالثی اونگذارهای كلي نظام قان سیاست  «9»

 ( قانون اساسي است. 85)

 پيشنهاد 

 شود.  حذف این ماده مطرح ميپیشنهاد 

 

 ( ۹)  متن ماده

خارجيپلتفرم  مقابل  در  اطالعات  ملي  شبکه  كاربردی  و  یهپا   ماتخد  هایرمپلتف  از  استفاده   ترویج  هدف  با   ،های 

  نامه بیین  این طرح،  تصویب  از  اه م   سه  ظرف   و  ازی مج  فضای   ملي  كز مر  هدایت  با  ایران  اسالمي   جمهوری   ای سیم صداو

  این   كردن   اجرایي   هزینه  .دنمای  اجرایي   و  تهیه   ملي   رسانه  در را    ها پلتفرم  این   رایگان  تبلیغات  و  اني رساطالع  اجرایي

  اطالعات  ملي   که شب  و كاربردی  پایه  های فرمپلت   از  حمایت  بودجه  محل  از   مجازی  ایضف   ملي  مركز  ییدأت  با  را  وبهمص

 . نماید پرداخت صداوسیما  به واتي سن دجهبو قالب   در

 سي اظهارنظر كارشنا 

تبلیغات از  هزینه  ینتعی ثانیاً . تاساسي قانون اس  (138سیما مغایر اصل ) ونامه اجرایي به صدااوالً تفویض تصویب بیین

شود.  سي تلقي  انون اساق   (75)خالف اصل  تواند  شود ميمي  تأمینبن  اعتبار    كجا  یست ازكه مشخص نای  دجهومحل ب

برنامه  از فعالیت  اشطرفي  و  ملي  رسانه  ميهای  خارجي  سکوهای  در  رسانه  این  با  مرتبط  این  خاص  به  تواند 

روكاركسب مشرها  و  دونق  زمی  هد. وعیت  این  بدر  طبق  شورام  ( 2)  ماده  « 7»ند  نه  با    ی جازم  ی فضا  يعال   ی صوبه 

  ي و عموم  ينهادها و مؤسهسات دولت»  139۶وب  مصي،  ماع اجتای  ه رسانامیپ  يدهنو اقدامات ساماها  استیع سموضو

  ی رادا  يداخل  يجتماعا  ی هارسانامیپ   قیرا صرفاً از طر  ياجتماع   ی هارسانامیپ   طیخود در محه  غاتیتبله  ،يلت ردویغه

انجام دهركا  ونیل یم  کی از    شیب فعال  فهبر  اند.  وز   ي اجتماع  ی هارسانامیپ  ن یرست  فنتوسط  و  ارتباطات    ی اورارت 

های خارجي منع  رساناز تبلیغ در پیامسیما  وصدازجمله  ها ایعني همه دستگاه»  .«شد  روز خواهدنتشر و بهطالعات م ا

  طرف  از  .بدهندانجام    كاربر  بیش از یک میلیون  لي باهای داخسانرپیامرا فقط از طریق    موضوع  باید این  زیرا  ؛اندشده

و    جیمنظور تروبهموظف است    جمهوری اسالمي ایران   یما یس وازمان صداس  این مصوبه  ( 2)ماده    « 5»دیگر طبق بند  

بنها    ت یف از ظر  یبردارم در بهرهرت مردو مها  ياه بگ  یو ارتقا   ي داخل  ي اجتماع  یهارسانامیپ  يهمگان  یبموزش كاربر

  يونیزیو تلو  یي ویراد  یها و پخش برنامه  دی تول  كاربران، اقدام به  ي اجتماعو    یفرد   ي ندگا در زه با مخاطرات بنهلمهقابو  

نما از تبلیغ در سکوهای رسانه  نهسیما  وصدا  ی عالي فضای مجازی،ق مصوبات شورایعني طب  .«دی مناسب  ای  هتنها 

این مصوبه د.  ده   خلي بموزشهای دامردم در مورد سکو  عموم   یفه دارد بهه وظبلک  ،ي منع شده استي خارج اجتماع 

ابالغ  یما س وصدای بیگانه را به سکوها عدم تبلیغ ممنوعیت  1399باعث شد مركز ملي فضای مجازی بار دیگر در سال 

نشان  یاند.  ك اجراصوبه شورای عدهد ممين موضوع  فضای مجازی ضمانت  نداشتهالي  را  مجلس شورای    و  یي الزم 
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 را تسهیل كند.   این شورا اجرای بن مصوبه تواند با ایجاد ضمانت اجرایي برایاسالمي مي

سلبي    نت اجرایي از جنسااد ضم رد، لذا ایج سي داقانون اسا  ( 75)صل  ت با ا گان مغایركه الزام به تبلیغ رایبنجااز

ای اجرایي كردن مصوبات شورای عالي  در راستت كه  سا  ین گزینه بهتر ا  ا رات مجلس شورای اسالمي است، لذدر اختیا

مجاز هرگونه  سیما  وصدای،  فضای  از  بن  با  مرتبط  افراد  درو  علني  خارج  فعالیت  د سکوهای  حداقل  مدت  ي  ر 

م  ست عدشده ا تأكیدعالي فضای مجازی  وبه شورایدر مص كه طور همانطرفي  از. نه منع شوندن رسادادشان با ایقرار

ومي هم باید در این زمینه ملزم  دهای عمشود و سایر نهامحدود نميسیما  وصدافقط به  وهای خارجي  استفاده از سک

 ند.  به عدم استفاده از سکوهای خارجي شو

مهمیکي   جذابیتاز  سکترین  فعاا اجتم  رسانپیام  وهایهای  و  حضور  ورزشکدانهنرمنلیت  عي  افراد    اران ،  و 

سکوها  توای اینكنندگان مح مالي تولید  تأمینرجي فاقد مجوز رسان خایام جذابیت سکوهای پ عامل    شاخص است. دیگر 

باوكار كسب   تبلیغ از طریق   ایران است.  فا  منوعیتابزار م  های دارای مجوز كشور  ن توا جوز مي قد متبلیغ در سکوهای 

ینکه دولت ا توجه به ا به همین ترتیب ب داد.    یت سکوهای بدون مجوز را كاهش نهایت جذابدر و  دریج جریان محتوا  ت به 

رای یرهای دا ها را مشروط به عرضه محتوا در مس تواند این یارانه كند، مي رضه مي محتوا ع   كنندگان هایي را به تولید یارانه 

های البته فعالیت   شود. توا تولید  قانوني مح  مجوز   د برای سکوهای فاق   ه بودج   كه با صرف   نیست وز كند، زیرا منطقي  مج 

 . توان استثنا كرد را مي مرزی  ن های برو یکدیگر تفاوت دارند و فعالیت   ي با های داخللیت مرزی و فعا برون 

  بند   39ماده،    4  در   يمجاز  يدر فضا  ي غات يل تب  يها تيفعال  و   هاي آگه   ي دهدستورالعمل سامانطور  همین

و    یمجاز   یفضا   يعال   یت مصوب شورا طالعاا  يشبکه مل  یح كالن و معمار قق اهداف طرتح   یاتبصره در راست  3و  

 و نظارت بر نحوه   سیسأت   نامهنییب  ،اسالمي  ارشاد  و ارت فرهنگ  وز  فوظای  و   اهداف  قانون  (2)  ماده  « 1۶»بند    یاجرا

  ه   فرهنگي  ه  های تعالیف  و  ها سانهسعه رتو  ي دهسامان  نامه نییب  ( 3)ماده    و   يغات یو تبل  يه بگ  هاینكانو  تفعالی  و  كار 

ه  تال یجدی ربه    ران یوز  تئی مصوب  استتصویب  ندارد    ،سیده  را  الزم  اجرایي  ضمانت  شورای  اما  مجلس  اسالمي  و 

اجرامي به  این مصوبه  به  اجرایي  تعیین ضمانت  با  بتواند  بهتر  موضكند.  ن كمک  ی  مربوط  این  قوانین  در  به  وعات 

 ذاری است.قانون گشریحي قابل  ت اندهي تبلیغات به صورت مسا

 پيشنهاد 

 شود.مطرح مي ( 9)اده حذف م پیشنهاد 

 

 ( 10) متن ماده

  كاربران  اطالعات   به  سي ستر د  نیز درخواست  و   خدمات   ارائه  در   محدودیت   یا (  فیلترینگ )   اد انسد  دستور   هرگونه  اعمال 

  تصمیم   با  و  یمجاز  فضای  عالي  یراشو  مصوب  هایسیاست  برينمبت   صرفاً  دیكاربر  و  پایه  خدمات  دهندگانهئارا

  توسط   هاپلتفرم  در این  يالاحتم  مجرمانه  محتوای  مصادیق  ضمناً.  بود  خواهد  اطالعات  ي مل   شبکه  عالي مدیریت  هكمیت

  ع ارجا  عالي  تهكمی   به  نهایي  گیریتصمیم  ایبر  تند صورت مسبه  مجرمانه   وایمحت  مصادیق  تعیین (  كارگروه)  كمیته

خدمات    به  دسترسي   در  محدودیت  یا  و  لترینگفی  حق  ساً أر  مجرمانه  محتوای   دیقن مصاییتع  كارگروه  و  شد  خواهد

 . ندارد را  هاپلتفرم این
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  رشناسي كااظهارنظر 

  ، مغایر ز مجلس شورای اسالميغیر ا  به تشخیص نهادی   برانكاردلیل تفویض اختیار انسداد یا محدودیت  بهاین ماده  

( اساسي است.85)  ( و 22اصول  قانون  مادای  (  تبصره  صورت ضبهه  ن  اس  (750)  ده ام  « 2»مني،  المي  قانون مجازات 

رایانه  جرائم  به  ميمربوط  نسخ  را  تولید    كنندهعرضه  یت مسئولكند.  ای  محتوای  به  نسبت  اطالعات  فناوری  خدمات 

  از كمیتهماده  ن  ای شود، در ایاشارهیت  ل مسئو  به این  جداگانه است كه بدون اینکه  قانونينیازمند تدوین مواد  ده  ش

ملي    که ولي اینکه كمیته عالي مدیریت خدمات شب  ،كندالحیت ميمجرمانه رفع ص  محتوای  قدیا مص  تعیین(  ارگروهك)

   ر مشخص نشده است.رح حاضد كرد در هیچ جای طواهاطالعات براساس چه ضوابط و تشریفاتي اقدام به انسداد خ

 پيشنهاد 

 شود.  ین ماده مطرح مياحذف  پیشنهاد 

 

 ( 11) دهتن مام

  حق  ي، بوم  و  پایه   خدمات   هایپلتفرم  خصوصي از   شکایت  یا  و  رمانهمج  محتوای   وجود  به  تناد اس  با   و  قضایي   مقام  هیچ

 هرگونه   و  ندارد   مستقل  صورت به  را  كاربردی  و  پایه  دماتخ  یها پلتفرم  (فیلترینگ)   انسداد  برای  قضایي   دستور  صدور

 . گردد  ارجاع عالي   هكمیت به  باید زمینه این در   تيدرخواس

  ي اسارشننظر كاظهار

كند.  ای را نسخ ميجرائم رایانهبه  قانون مجازات اسالمي مربوط    (750)ماده    «2»صورت ضمني، تبصره  هاین ماده ب

از بند    كه بنجاهمچنین  اصل  1»در  اس  ( 15۶)«  تر»اسي  قانون  مورد  در  حکم  صدور  و    ت، تعدیاظلمات،  سیدگي 

ت از امور حسبیه، كه قانون معین  زم در بن قسمالذ تصمیم و اقدام  ات و اخو رفع خصوم  عاوی فصل دوشکایات، حل

(،  ۶1یه مغایر اصول )ئضابه جهت تحدید صالحیت قوه قهمچنین  خواهد كرد و  ود  و استقالل قضایي را محد  «كندمي

و )15۶) ب  .باشدميیز  ن(  159(  انسدئوطه مسدون ضاباز طرفي دادن  توانایي  و  بلیت  خص  بدون مش  یک كمیته  هاد 

 كند.  کلي را حل نميم این امر مش جاكردن ضوابط ان

 ي دهن اما و اقدامات س ها  است یبا موضوع س   یمجاز   یفضا  يعال  یرا مصوبه شو   (2) ماده    «۶»   بند  دردر این زمینه  

 ،ی هروند  ش و حق   از   انت یمنظور ص ت به اس موظف    ه ی قضائ قوه  »   : ، بمده است 139۶/ 5/ 11مورخ    ي اجتماعهای  رسان ام یپ 

اعتمادساز  يعموم  تی امن   ،ي صوصخ   می حر  كار و و از تداوم كسب   ي حقوق   تيحما   ي راستا   را در  يا نامه ن يي آ  ،ی و 

 ی و به شورا  نی اه تدو م   ک یمجرمانه، ظرف مدت    یمحتوا   ق ی دمصا   ي نیو بازب   ي داخل   ي اجتماع   ي ها رسان ام ي پ   تي عال ف 

 .د ی ا ئه نمارا  ی از مج   یفضا  يعال 

كه   یيكاربر در قبال محتوا   ت یمسئول   ، ی حقو  شهروندز  ا   انتی د كه ضمن صشو  م یتنظ   یا گونه ه ب   هنام ن یی ب   ـ  تبصره 

 ی ها رسان ام ی شود كه امکان رقابت پ  ن یی تع  یطور به   يداخل   يرسان اجتماعام ی گان پدهند ئه ارا   تی و مسئول  كندي منتشر م 

 .ید« نما   تی تقو   را   يج ار خ   ياعاجتم  ی اهرسان ام ی با پ  يداخل   يتماعاج 

از    در تقسیم كار ملي وظیفه حمایت  اوالً   مجازی،  رای عالي فضای شوشود طبق مصوبه  يكه مشاهده م طور  ناهم

در    و   د است كار انسداوز مصادیق تداوم كسبي او یک   عهده قوه قضائیه قرار گرفته استمجازی بر   های وكاركسبتداوم  
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كار   تقسیم  رعایت  نها  نتوانمي  ملي صورت  به  را  وظیفه  دیین  سوی  گاد  از  و  سپرد  قضائیه    دیگرری  نامه  ینبیقوه 

تداوم  حما از  استسکویي  وكارهای  كسبیت  كرده  ابالغ  شورا.  را  مجلس  ااما  ميی  قانونسالمي  به  تبدیل  با    تواند 

بن بخش ای  كردن مفاد اجرایي  به بن ضمانت  قضات در حمای  بدهدیشتری  نامه  او كار  را  ی  كارها وكسبز  ت  سکویي 

های  ز هزینهموریتي خودشان بخشي اأاجازه داده شود كه از محل اعتبارات مها  ه دستگاهاگر بو  رایناز.  كندتسهیل  

ن و  طرح كال در  ارها حمایت كرد.  كو كسباز    صیاني های  توان ضمن هدایت تالشيم  ،ددار شونهرعایت تدابیر را عهد

و    يخدمات ارتباط   یسازمنامع اج  طرح  یاجراتکلیف    ی عالي فضای مجازیانیز شور  عاتاطال   يمل  هبکش  یارمعم

اطالعات سپرده  رت  مکاری وزابه وزارت ارتباطات با ه  اطالعات  ي شبکه مل  ي تی امن  وستیدر چارچوب پ  یكاربرد  ه یپا

ابط حداقلي را  واكنون ضهم  ، دختیار دارا  یز در هر را ناطات در مجموعه خود مركز مات ارتب كه وزاربنجاشده است. از

 ما معیارهای حداقلي امنیت از سوی سکوها الزم به اجرا نیستند.  د. اكنسایي و ابالغ ميشنا

 پيشنهاد 

ميپ میشنهاد  جایگزین  زیر  متن  پیشنشود  شودهاداده  ال  ی  بهكه  ماهوتغییخاطر  بته  مر  نیی  موافاده  قت  ازمند 

 :نمایندگان است

انتشار محتوای    ثالث   اص یفری تخلفات اشخ مدیر سکو مسئولیت ك   ی عارف از سو یت تدابیر مت ا رت رع در صو  شامل 

 : در شرایط زیر مسئولیت دارد   صرفاً و مدیر سکو    است عهده كاربر متخلف  کو بر مجرمانه در س 

 اشد.  بكرده راهم ف   کان ارتکاب یا انتشار بن راتوا امانه بودن فعل یا مح ف( با علم و اطالع از مجرمال

به می  داده ترافیک مربوط  و  اطالعات كاربر  ب( را    رسي كیفری قانون بیین داد  (۶۶8)مقرر در ماده    ن زابه وی 

 باشد.  نگهداری نکرده  4/12/1392مصوب 

قضایي   مراجع  با  امنیج(  شناسدرتي  و  مقتضي   ، ایيخصوص  مو    اقدام  كاربر  ماده  معرفي  ضوابط  طبق  تخلف 

 باشد.  ری نداشته ا کهم 4/12/1392مصوب  ون بیین دادرسي كیفریقان  (۶70)

ـ 1» تبصره  و سازوكارهای الزامي برای شناسایي    رهنمودها   : توای مجرمانه عبارتند از با مح  زه ف در موضوع مبار تدابیر متعار   « 

یید  أ ش رتبه محتوای ت و كاه   ت زماني شناسایي و پاک كردن محتوا له مهل جم ادیق محتوای مجرمانه در سکو از كنترل مص   و 

س   كه نشده،   )كم گ ر كا وی  از  ماده  م   مجرمانه   ی محتوا   ق ی مصاد   ن یی تع   ( ته ی روه  رایانه ئ جرا نون  قا   ( 22) وضوع  مصوب    ای م 

 .  شود ابالغ مي   حات و الحاقات بعدی بن و اصال   1388/ 4/ 3

زامي در پخش فراگیر از  های الرهنمودها و سازوكار  :گیر عبارتند ازپخش فراتدابیر متعارف در حوزه    « ـ2»تبصره  

 شود.مي سیما ابالغوصدا  طسكه توسکوها  طریق

ـ 3»  تبصره حوزتدابی  «  در  متعارف  تد   :از  عبارتند   اطالعاتفناوری    امنیته  ر  و  نرمرهنمودها  برای    افزاریابیر  كه 

از  از داده  تصیان اطالعاتو تخرمجاز  دسترسي غیرها و جلوگیری  ارتباطات  یب  وزارت  با  فناور  و  توسط  اطالعات  ی 

 شود. ابالغ ميط بري ذیی امنیت همکاری نهادها

ـ 4»   صره تب  این    ، كاربر تدابیری الزام نکنند هزار    50تر از  تعداد كاربر پایین برای سکوهای با  ي  های اجرای ستگاه د   تا زماني كه   « 

ضي  ا ق های اجرایي مت ز سوی دستگاه مي ا ال پرداخت هزینه رعایت تدابیر اع عایت تدابیر متعارف معاف خواهند بود.  از ر   سکوها 

 ها بالمانع است.  تي دستگاه ، اجتماعي و صیان گي های فرهن فعالیت سالیانه مربوط به    ب های مصو ر از محل بودجه ی ب ن تدا ای 



 

 ____________________________________________________________________  

 

 

25 

ـ 5»  تبصره رساني مجوزهای  طالعپایگاه اسکویي فقط از طریق  وكارهای  كسبها به  اهي دستگتدابیر متعارف ابالغ  « 

اجرا  وعموض  ارك وكسب )هچوچهلاصل    يل ك  ی هااستیس  یقانون  اساس44ارم  قانون  با   25/3/1387وب  مص  ي ( 

 وند. شبن ابالغ مي یعد ب الحات و الحاقاتاص

قانون بهبود مستمر    (3)و    (2)عارف ابالغي مواد  متتدابیر  ای اجرایي در تدوین  هدر صورتي كه دستگاه  « ـ۶»  تبصره

های  تشکل  كارها یا وكسب  ند ونکایت ن ن را رعو اصالحات و الحاقات بعدی ب  27/12/1390مصوب  كار  و كسبمحیط  

  وسع بودن هزینه انطبا  خارج از    دن تدابیر ابالغي اعم از متعارف بونسبت به غیر  بطوز از ابالغ ضواصنفي ظرف سي ر

  مراجع صالحه  ها به ي دستگاهقانون  ابیر ابالغي با شرح وظیفه كار و رقابت و عدم انطبا  تدور، اختالل در كسببا تدابی

به دستگاه  ئه شکایت ثبت شده  رادر صورت اكارها  وكسب  ،قضایي  حکم   رتا صدو  ثبت شکایت  ز زمانا  كنند.شکایت  

 معاف هستند. است ضوع شکایتكه مو  ابالغي تدابیریي از  هابخشرعایت  ازمربوطه 
 

 ( 12)متن ماده 

  براساس  صرفاً   صوبه،م  این   خ تاری   از   خارجي   ركاربرد پُ  های لتفرمپ  برای  نامحدود   یا   و  محدود  یلترینگف  حکم   صدور 

 .است ز مجا ملي  امنیت عالي  یشورا یا  و مجازی فضای  عالي شورای همصوب

  ارشناسي اظهارنظر ك

ورت ضمني در موضوع  صبهسیس را  أتزیرا اختیارات كمیته تازه  ،است در تناقض    همین طرح  (10)این ماده با ماده  

ي شرایط را  نوعدهد و بهميلي  ی یا شورای عالي امنیت مز اج ای معالي فضكاربر خارجي به شورای  رپُ  سکوهای انسداد  

دلیل عوامل  بهیک بازیگر  گیرد كه  انحصار به این دلیل شکل مي  اساساً  كند. سهیل ميکوهای دارای انحصار ت س  برای

  ت خگر س ین بازییط برای رقابت منصفانه با او شرا  كندشتریان بیشتری جذب ميقهری مثل پیشتازی و برتری فني م

هایي  ر اینجا حمایتمایت كنند. داز رقابتي شدن بازار ح و  ار مقابله كنند  طبیعي با انحص  طورباید بهها  دولت  .شودمي

 شود.  ازایي در قبل بن درخواست نميمابههیچ  اما ،شوديبه سکوهای خارجي عرضه م 

ماده  صورت كلي  به یا محد دلیل  بهاین  انسداد  اختیار  كاتفویض  مجب  ربرانودیت  از  غیر  نهادی  لس  ه تشخیص 

اسالميشو مرای   ، ( اصول  است.85)و  (  22غایر  اساسي  قانون  ماده    (  »بهاین  تبصره  ماده )2صورت ضمني،   »750  )

 كند. ای را نسخ ميي مربوط به جرائم رایانهازات اسالم قانون مج

 نهاد پيش

 شود. يمطرح م پیشنهاد حذف ماده 
 

 ( 13)متن ماده 

  خدمات   ت مدیری   عالي   كمیته   به   نه یا صورت ماه ه ب   اید ب   طرح   این   در   مصوب   اقدامات   اجرای   ول ئ مس   های د ا نه   رد عملک   رش گزا 

افزایش   از   ، اعضا   اكثریت  تصویب   با  و   ها دستگاه   عملکرد   بررسي   از   پس   است  عالي مجاز   كمیته .  گردد   ه ارائ   اطالعات   ملي   ه شبک 

.  نماید   جلوگیری   رو   یش پ   الي م   اولین سال   در   كنند مي   ت ف دریا   سنواتي   بودجه   كه   غیردولتي   و   دولتي   های اه دستگ   بودجه 

  ت ئ هی   به   دجه بو   تصویب   از  پیش   و   بررسي   زمان   در   باید  مجازی   فضای   عالي شورای    بیر د   امضای   با  كمیته   این  وب کت م   گزارش 

 . گردد   ارسال   اسالمي   مجلس شورای   تلفیق   ون ی كمیس   به   مجلس،   به   ان   ارائه   و   دولت   در   بودجه   تصویب   از   و پس   دولت 
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  ظهار نظر كارشناسي ا

مشخص نیست این كمیته در    المي است.جه برعهده مجلس شورای اسوددولت و تصویب ب  بودجه وظیفه  الیحه  تهیه

نقشي خو چه  بین  داشت.  این  محدود  رنتیجه  داهد  به جهت  ماده  دولت  دن  كراین  بودجهصالحیت    مغایر  ریزیدر 

رایي مغایر  ضمانت اجشده  باعث    غیرضروری در ابتدای طرح  دا یک نهایجاد    .است  اساسي  قانون(  74)  و (  52)  صولا

ما در زمینه ضمانت  واهد بود. ایرد، با حذف این نهاد نیازی به ضمانت اجرایي نیز نخبن قرار گ اساسي در اختیار  ن  قانو

نهاد  بودجهاجرایي   مصوباتي  ای  كمیته  این  وجو  سوی  زا باالدستي  مجازی  فضای  عالي  دارد  شورای  ميكد  واند  ته 

  یجلسه ششم شوراوب  ی مص مجاز  یفضا  يمه مركز مل نااساس   ( 3)ماده    « 11»ن دیگر طبق بند  اجرایي شود. به بیا

ابالغ    قیاز طر  ي عال   یمصوب شورا  ي فرادستگاه   ا یكالن    ی هارحبودجه ط  ع یزو تو  می تسه»  31/4/1391مورخ    ي عال 

ی مجازی است. شبکه  جمله وظایف مركز ملي فضا زا  « ورشك  نیوانق   ا ی  ي عال  یمصوب شورا  یهاشرو  ریاس  ا یاعتبار  

ازج  اطالعات  عا ململي  شورای  مصوبات  فضای  ه  استلي  ازمجازی  اصل    طرف  .  طبق  اساسي  (12۶)دیگر  ،  قانون 

ه  ادار  توانديرعهده دارد و مب  ماًیكشور را مستق   ي و استخدام  یامور برنامه و بودجه و امور ادار  تیور مسئولجمهسیرئ»

زم است. با  اسي القانون اس  ( 12۶)ا اصل  ب  برای عدم تناقض  جمهورافقت رئیسمو  لذا  .« بگذارد  یگریعهده د  بهرا  بنها  

تواند در  مي  لذا مجلس شورای اسالمي   ، جازی را برعهده داردالي فضای مع ریاست شورای    جمهور توجه به اینکه رئیس

قانون  ف   اساسي  چارچوب  این مصوبه شورای عالي  این طر  ن أشزی  ضای مجا به  از  برای    یققانوني بدهد و  اهرم الزم 

رئیسؤس از  اجرایهوجمال  عدم  صورت  در  مجازی  ای  ر  فضای  عالي  شورای  مصوبه  بمد.  بهن  خواهد  ای  شوروجود 

ور نسبت به امکان  جمهیسدر پاسخ به استفسار رئ  2۶/2/138۶مورخ    21173/30/8۶ر نظر تفسیری شماره  نگهبان د

 اعالم كرد:  یالت خاص قانونيشک ای امور بودجه از طریق ت رجا به جمهور سالزام رئی

مذك   یض تفو »  امور  اصل  و مسئولیت  در  اخت   ( 12۶) ر  تفویض  بدون  خاصي  سازمان  به  اساسي  سوی  قانون  از  یار 

 . « د نع ندار طریق تشکیالت خاص قانوني ما ور از  جمهور به اجرای بن ام ئیس صل مذكور است، لکن الزام ر جمهور مغایر ا رئیس 

جمهور به اداره امور  س الزام رئی » م كرد كه  عال ا شورای نگهبان    1392/ 10/ 25مورخ    92/ 30/ 52825در نظر شماره    ا م ا 

   . « اخته شد شن   ( 12۶) ل  ص ت حقوقي( مغایر ا ی ص )یک شخ   یک سازمان   شور از طریق برنامه و بودجه و امور استخدامي ك 

 هاد نشپي

 :است قابل اصالح بدین شرح   ن ماده ای

شورا  یاهت طرحاعتبارا توسط  یمجاز  یفضا  يعال   یمصوب  برنامه  یزمجا  یفضا  يمل   زركم  كه    و   به سازمان 

  یفضا  ي نامه با مركز ملاز مبادله موافقت پس  جمهور،  در صورت تفویض اختیار از سوی رئیسكشور ابالغ شوند،    بودجه

 .شوديداده م  صیصتخ یمجاز

ازالبت تصوجا بنه  بدون  ماده  این  قانوكه حکم  نیزیب  ریاستا  ن  قاجمهوری محترز سوی  اجراستم  یری  پیگ  ،بل 

بثار  ترتی این مصوبقاب  به  دادن  مجازی  نوني  فضای  عالي  اهرمه شورای  اسالمي  دیگر مجلس شو  های از طریق  رای 

ی  شورای عالي فضای مجاز صوبات  صویب مترات شورای نگهبان هنگام  یا استفاده از نظجمهوری  ال از ریاستؤمانند س

 .  كند  مک كمصوبات  به ترتیب بثار قانوني دادن  هباند تومي
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