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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

درآمد ساليانه %) ١/٢٨(نامه در خصوص واريز بيست و هشت و يك دهم درصد  تصويب
   تنظيم مقرراتسيم به حساب سازمان دارنده پروانه فعاليت انتقال داده مبتني بر فناوري بي
  كشور داري كل  و ارتباطات راديويي نزد خزانه

١٣/٧/١٣٩٩  
  ارتباطات و فناوري اطالعات وزارت 

وزارت  ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
  اطالعات ـ سازمان برنامه و بودجه كشور

١  

  قانون حداکثر استفاده از توان توليدي ) ٤(ماده ) الف(بند ) ٣(نامه اجرايي جزء  آيين
  ٩/٧/١٣٩٩  ماتي کشور و حمايت از کاالي ايرانيو خد

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت  
  وزارت نيرو ـ وزارت جهادکشاورزي 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ اتاق بازرگاني، 

  صنايع، معادن و کشاورزي ايران

٢  

وزارت راه و ـ وزارت  امور اقتصادي و دارايي   ١٣/٧/١٣٩٩  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) ٨١(ماده نامه اجرايي  آيين) ١(اصالح ماده 
  ٣  سازمان برنامه و بودجه کشورشهرسازي ـ 

  ٣  هاي اجرايي كليه دستگاه  ٧/٧/١٣٩٩  اوري اطالعات كشورشوراي اجرايي فن شانزدهم جلسه ه شماره يكمصوب

  ٤  هاي اجرايي كليه دستگاه  ٧/٧/١٣٩٩  اوري اطالعات كشورشوراي اجرايي فن شانزدهم  جلسهه شماره دومصوب

  
  
  
  
  

  ١٦/٧/١٣٩٩                                                          ـ ه٥٨٠٦٩ت/٨١٤٠١رهشما
  %) ١/٢٨(در خصوص واريز بيست و هشت و يك دهم درصد نامه  تصويب

  سيم  وانه فعاليت انتقال داده مبتني بر فناوري بيدرآمد ساليانه دارنده پر
   كشورداري كل به حساب سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نزد خزانه

  ارتباطات و فناوري اطالعات ـ وزارت امور اقتصادي و داراييوزارت 
  وزارت اطالعات ـ سازمان برنامه و بودجه كشور

 ارتباطات يهااد مشترک وزارتخانهشنهي به پ١٣/٧/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
 و اطالعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و يي و داراي اطالعات، امور اقتصاديو فناور

 در يردولتيت بخش غياز فعالين و وصول حق امتييبه استناد ماده واحده قانون اجازه تع
 :تصويب کردـ ١٣٩٢مصوب  ـ نه پست و مخابراتيزم

نامه سيم که در اين تصويبليت انتقال داده مبتني بر فناوري بيفعا دارنده پروانه ـ١
و  موظف است بيست شود،  ناميده مي"دارندگان پروانه/ دارنده"به اختصار حسب مورد 

از درآمد ساليانه خود را که به تأييد حسابرس رسمي %) ١/٢٨(و يک دهم درصد  هشت 
 در هر سال مالي با اعالم سازمان رسيده است، به عنوان مبلغ تسهيم درآمد ساليانه

ناميده " سازمان"نامه به اختصار تنظيم مقررات و  ارتباطات راديويي که در اين تصويب
  . داري کل کشور واريز کند حساب سازمان نزد خزانه شود، بهمي

نامه، مبلغ  به منظور حمايت از توسعه شبکه و خدمات موضوع اين تصويبـ٢
  .شود هاي مالي اول و دوم، صفر تعيين مي  دارندگان پروانه براي سالتسهيم درآمد ساليانه

موضوع اين بند را ) ١( دارنده پروانه موظف است مبالغ مندرج در جدول شماره ـ٣
ن روز هر يانه، حداکثر تا آخريبه عنوان حداقل مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد سال

  :ز کندي کل کشور واريدار زانهبه حساب سازمان نزد خ با اعالم سازمان يسال مال
  

    )برحسب ميليون ريال(ـ مبالغ تضمين شده تسهيم درآمد ساليانه ) ١(جدول شماره 
 ١٤٠٦سال ١٤٠٥سال ١٤٠٤سال ١٤٠٣سال ١٤٠٢سال  قلمروي فعاليت رديف

 ٢ر٧٣٠ر٠٠٠ ٢ر٠٥٠ر٠٠٠ ١ر٧٠٠ر٠٠٠ ١ر٢٨٠ر٠٠٠ ١ر٠٦٠ر٠٠٠ سراسر کشور ١

به غير از (سراسر کشور  ٢
 ١ر٩١١ر٠٠٠ ١ر٤٣٥ر٠٠٠ ١ر١٩٠ر٠٠٠ ٨٩٦ر٠٠٠ ٧٤٢ر٠٠٠ )هاي تهران و البرز اناست

 ٨١٩ر٠٠٠ ٦١٥ر٠٠٠ ٥١٠ر٠٠٠ ٣٨٤ر٠٠٠ ٣١٨ر٠٠٠ هاي تهران و البرز استان ٣

  
نامه، اين تصويب) ١(که مبالغ تسهيم درآمد ساليانه موضوع بند  ـ در صورتي٤

باشد، ) ١(وع جدول شماره بيشتر از مبالغ تضمين شده تسهيم درآمد ساليانه موض
التفاوت آن را براي هر سال مالي با اعالم سازمان و حداکثر تا  به دارنده پروانه بايد ما

  .داري کل کشور واريز کند آخرين روز سال مالي بعد به حساب سازمان نزد خزانه
 و فروشي هاي مالي عمده ـ در صورتي که دارندگان پروانه در هر سال مالي، حساب٥

هاي مالي حسابرسي  فروشي را در چهارچوب ابالغي سازمان به تفکيک در صورت ردهخ
هاي ارتباطي و فروشي به ساير دارندگان پروانه هاي ناشي از عمدهشده ارايه کنند، درآمد

فناوري اطالعات در چهارچوب مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مشمول 
  .تسهيم درآمد ساليانه نخواهد بود

 ١٣٩٩  ماهمـهر بيست و يكم نبهـشدو 
 

 ٢٢٠١٣ شماره ششمسال هفتاد و 

)١٣٢٥( 
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) اپراتور(ملي ارايه شده توسط کاربر ) رومينگ(ـ  درآمد حاصل از خدمات فراگردي ٦
  .ميزبان در چهارچوب مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مشمول تسهيم درآمد نيست

از درآمد ساليانه خود را در %) ٣(ـ دارنده پروانه موظف است معادل سه درصد ٧
 اطالعات ي وزارت ارتباطات و فناورينامه ابالغ وط و آيينچهارچوب قوانين و مقررات مرب

در ناحيه خدمات تعيين شده، راساً يا از ) و اس اُي (ي اجباريه خدمات عمومي ارايبرا
 نبايد از مبالغ تعيين  در هر حال مبلغ اين هزينه .طريق ديگر دارندگان پروانه هزينه کند

  :کمتر باشد) ٢(شده در جدول شماره 
  

  ـ مبالغ تضمين شده براي ارايه خدمات عمومي اجباري) ٢(شماره جدول 
   )برحسب ميليون ريال (

قلمروي  رديف
 ١٤٠٦سال  ١٤٠٥سال  ١٤٠٤سال  ١٤٠٣سال  ١٤٠٢سال  ١٤٠١سال  ١٤٠٠سال  فعاليت

١٠٧ر٠٠٠ سراسر کشور ١ ١٤٧ر٠٠٠  ١٦٧ر٠٠٠  ٢١٠ر٠٠٠  ٢٨٩ر٠٠٠  ٣٦١ر٠٠٠  ٤٧٩ر٠٠٠   

٢ 
به (سراسر کشور 

هاي   استانغير از
 )تهران و البرز

٧٤ر٩٠٠ ١٠٢ر٩٠٠  ١١٦ر٩٠٠  ١٤٧ر٠٠٠  ٢٠٢ر٣٠٠  ٢٥٢ر٧٠٠  ٣٤٧ر٩٠٠   

هاي  استان ٣
٣٢ر١٠٠ تهران و البرز ٤٤ر١٠٠  ٥٠ر١٠٠  ٦٣ر٠٠٠  ٨٦ر٧٠٠  ١٠٨ر٣٠٠  ١٤٩ر١٠٠   

 
از درآمد ساليانه خود را که به تأييد %) ١( ـ دارنده پروانه موظف است يک درصد ٨

ن روز هر سال يست، به عنوان حق سازمان و حداکثر تا آخر رسيده ايحسابرس رسم
  .ز کندي کل کشور واريدار  با اعالم سازمان به حساب سازمان نزد خزانهيمال

 ـ دارنده پروانه موظف است تا پايان مدت اعتبار پروانه، مبالغي را مطابق جدول٩
ن روز هر يا آخربه عنوان حداقل مبلغ تضمين شده حق سازمان، حداکثر ت )٣(شماره 
  :ز کندي کل کشور واريدار  با اعالم سازمان به حساب سازمان نزد خزانهيسال مال
 

    )برحسب ميليون ريال(ـ مبالغ تضمين شده حق سازمان ) ٣(جدول شماره 
سال  قلمرو فعاليت رديف

١٤٠٠ 
سال 
١٤٠١ 

سال 
١٤٠٢ 

سال 
١٤٠٣ 

سال 
١٤٠٤ 

سال 
١٤٠٥ 

سال
١٤٠٦ 

٣٦ر٠٠٠ سراسر کشور ١ ٤٩ر٠٠٠  ٥٦ر٠٠٠  ٧٠ر٠٠٠  ٩٦ر٠٠٠  ١٢٠ر٠٠٠  ١٦٦ر٠٠٠   

به غير از (سراسر کشور  ٢
 )هاي تهران و البرز استان

٢٥ر٢٠٠ ٣٤ر٣٠٠  ٣٩ر٢٠٠  ٤٩ر٠٠٠  ٦٧ر٢٠٠  ٨٤ر٠٠٠  ١١٦ر٢٠٠   

١٠ر٨٠٠ هاي تهران و البرز استان ٣ ١٤ر٧٠٠  ١٦ر٨٠٠  ٢١ر٠٠٠  ٢٨ر٨٠٠  ٣٦ر٠٠٠  ٤٩ر٨٠٠   
  

نامه، اين تصويب) ٨(ليانه موضوع بند ـ در صورتي که يک درصد از درآمد سا١٠
باشد، دارنده پروانه ) ٣(بيشتر از مبالغ تضمين شده حق سازمان موضوع جدول شماره 

التفاوت آن براي هر سال مالي را حداکثر تا آخرين روز سال مالي  به بايد با اعالم سازمان ما
 .داري کل کشور واريز کند بعد به حساب سازمان نزد خزانه

 پروانه به شرح جدول زير دارندگاننحوه و ميزان اعمال جريمه نقض تعهدات ـ ١١
    :شودتعيين مي

 نحوه و ميزان اعمال جريمه مورد تخلف رديف

١ 
توقف در ارايه 

خدمات بدون اطالع 
 و موافقت سازمان

  ـ صدور اخطار با تعيين مهلت حداکثر پانزده روزه از تاريخ ابالغ؛١
صدور اخطار دوم و يک روز : لف در مهلت اعطا شدهـ درصورت عدم رفع تخ٢

  کاهش مدت اعتبار پروانه به ازاي هر روز تاخير در رفع تخلف از تاريخ اخطار دوم؛
 .ـ لغو پروانه در صورت عدم رفع تخلف پس از گذشت سه ماه از اخطار دوم٣

عدم انجام تعهدات  ٢
 اجرا و توسعه

  رف دوماه از تاريخ اخطار؛ـ صدور اخطار اول براي جبران تخلف ظ١
ـ درصورت عدم رفع تخلف، صدور اخطار دوم و اعمال جريمه تا ميزان ٢

يا تعليق، /نامه حسن انجام تعهدات در هر سال و صددرصد مبلغ ضمانت
 .کاهش مدت اعتبار يا لغو پروانه به تشخيص سازمان

تخطي از مفاد مربوط  ٣
 به سهامداري

نامه حسن انجام تعهدات و  د مبلغ ضمانتاعمال جريمه تا ميزان صددرص
 .كاهش مدت اعتبار يا لغو پروانه به تشخيص سازمان

٤ 
تخلف در خصوص 

اقدام به انجام 
 هاي ضدرقابتي رويه

  ـ صدور اخطار با تعيين مهلت حداکثر پنج روز کاري از تاريخ ابالغ براي ١
  رفع تخلف؛

ار پروانه يا لغو به ـ درصورت عدم رفع تخلف، لغو يا كاهش مدت اعتب٢
 .تشخيص سازمان و اعمال جريمه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط

تخطي از مفاد  ٥
 پيوست امنيتي

ـ صدور اخطار اول و ابالغ توقف ارايه خدمات موضوع تخلف و تعيين مهلت ١
  براي رفع تخلف اعالم شده؛

 مبلغ پنج ـ درصورت عدم رفع تخلف، صدور اخطار دوم و اعمال جريمه به٢
نامه حسن انجام تعهدات به ازاي هر تخلف در هر روز تا  درصد مبلغ ضمانت

لغو پروانه در صورت عدم رفع تخلف پس از گذشت  و زمان رفع کامل تخلف
  ؛بيست روز از اخطار دوم

يا کاهش مدت اعتبار يا لغو پروانه به تشخيص سازمان در صورت /ـ تعليق و٣
 .تکرار تخلف

 نحوه و ميزان اعمال جريمه مورد تخلف رديف

٦ 
ات خارج ارايه خدم

از خدمات موضوع 
 پروانه

ـ صدور اخطار با مهلت حداکثر پنج روزه براي توقف ارايه خدمات خارج از ١
  موضوع پروانه؛

نامه  ـ درصورت عدم رفع تخلف، اعمال جريمه تا صددرصد مبلغ ضمانت٢
 .حسن انجام تعهدات و تعليق و يا کاهش مدت اعتبار يا لغو پروانه

٧ 
دسترسي غيرمجاز 

افشاي غير مجاز  يا
هاي  اطالعات و داده
 مشترکين

  ـ صدور اخطار و تعيين مهلت پنج روزه براي ارايه توضيحات؛١
  ـ درصورت عدم پذيرش توضيحات توسط سازمان، اعمال جريمه به ميزان ٢

  نامه حسن انجام تعهدات؛ پنجاه درصد مبلغ ضمانت
و اعمال جريمه تا ـ در صورت تکرار تخلف، تعليق پروانه به مدت شش ماه ٣

  نامه حسن انجام تعهدات؛ ميزان صد درصد مبلغ ضمانت
مانده   ـ درصورت تکرار براي بار دوم، کاهش پنجاه درصد مدت اعتبار باقي٤

 .پروانه يا لغو پروانه به تشخيص سازمان

٨ 
تخطي از مفاد مربوط 

تعهدات فني،  به
  نظارتي و

 قرارداد مشترکين

لف در مهلت تعيين شده از سوي سازمان و اعمال صدور اخطار براي رفع تخ
نامه حسن انجام تعهدات به ازاي هر  جريمه تا ميزان ده درصد مبلغ ضمانت

 .يا کاهش مدت اعتبار پروانه به تشخيص سازمان/يا تعليق و/تخلف و

  نقص يا عدم ايفاي ٩
 تعهدات مالي

اصالحات  و ٥/١/١٣٩٤هـ مورخ ٥١٧٥٣ت/١٥٤نامه شماره  براساس تصويب
 .بعدي آن

١٠ 
  نقض تعهدات

خدمات عمومي 
 اجباري

جريمه تا سقف دو برابر مبلغ سه درصد درآمد ساليانه دارنده پروانه يا تا 
) تضمين شده براي ارايه خدمات عمومي اجباري(سقف دو برابر مبالغ 

 ).هر کدام بيشتر باشد (٢مندرج در جدول شماره 

١١ 

  عدم ايفاي
ساير تعهدات و 

ليف و يا نقض تکا
مقررات و مصوبات 

 کميسيون

  ـ صدور اخطار براي رفع تخلف ظرف مهلت مقرر توسط سازمان؛١
ـ در صورت عدم رفع تخلف، اخطار دوم با تعيين مهلت و اعمال جريمه تا ميزان ٢

  نامه حسن انجام تعهدات به تشخيص سازمان؛ پنجاه درصد مبلغ ضمانت
 تعيين شده در اخطار دوم، اعمال جريمه ـ در صورت عدم رفع تخلف در مهلت٣

يا کاهش /تا ميزان صد در صد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و تعليق و
 .مدت اعتبار يا لغو پروانه به تشخيص سازمان

١٢ 

  
  عدم ارايه اطالعات 

مورد درخواست 
سازمان و يا ارايه 
 اطالعات خالف واقع

  ت مقرر توسط سازمان؛ـ صدور اخطار براي رفع تخلف ظرف مهل١
ـ در صورت عدم رفع تخلف، اخطار دوم با تعيين مهلت و اعمال جريمه تا ميزان ٢

  نامه حسن انجام تعهدات به تشخيص سازمان؛ پنجاه درصد مبلغ ضمانت
ـ در صورت عدم رفع تخلف در مهلت تعيين شده در اخطار دوم، اعمال جريمه ٣

يا کاهش /سن انجام تعهدات و تعليق ونامه ح تا ميزان صد در صد مبلغ ضمانت
 .مدت اعتبار يا لغو پروانه به تشخيص سازمان

١٣ 
عدم رعايت 

هاي مصوب  تعرفه
کميسيون و مقررات 

 اي تعرفه

  ساعت و اقدام براي استرداد ) ٤٨(ـ صدور اخطار براي رفع تخلف ظرف ١
  مبالغ اضافي دريافتي به اشخاص طرف قرارداد؛

تخلف، اعمال جريمه تا يک دهم درصد از درآمد ساليانه ـ در صورت عدم رفع ٢
براساس آخرين صورت مالي حسابرسي شده، به ازاي هر روز تاخير در رفع هر 

  تخلف تا زمان رفع کامل تخلف؛
يا كاهش مدت اعتبار يا لغو پروانه به /ـ در صورت تکرار تخلف، تعليق و٣

 .تشخيص سازمان
  

   جهانگيريجمهور ـ اسحاق معاون اول رئيس
  

  ١٢/٧/١٣٩٩                                                        ـ ه٥٧٤٤٨ت/٧٩٠٤٨رهشما
 رويوزارت نـ  وزارت نفتـ  وزارت صنعت، معدن و تجارت

 يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکـ ي وزارت جهادکشاورز
 راني ايدن و کشاورزع، معاي، صناياتاق بازرگانـ  سازمان برنامه و بودجه کشور

 ١٤/١١/١٣٩٨ مورخ ٣٠٢٦٧٨/٦٠شنهاد شماره ي به پ٩/٧/١٣٩٩ران در جلسه يوزهيأت 
 نفت، يها سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانهيبا همکار(وزارت صنعت، معدن و تجارت 

بند ) ٣(و به استناد تبصره جزء ) ي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکيرو، جهادکشاورزين
 يت از کاالي کشور و حماي و خدماتيديقانون حداکثر استفاده از توان تول) ٤(ماده ) لفا(
 :ب کردير تصوي جزء مذکور را به شرح زيينامه اجرا نيي آ، ـ١٣٩٨مصوب  ـ يرانيا

  
  قانون حداکثر استفاده) ٤(ماده ) الف(بند ) ٣( جزء يينامه اجرا نييآ

  يراني اي از کاالتي کشور و حماي و خدماتيدي از توان تول
  :روند ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات ز نيين آيدر ا ـ١ماده

 يت از کاالي کشور و حماي و خدماتيديقانون حداکثر استفاده از توان تول: قانون ـ١
  ـ ١٣٩٨مصوب  ـ يرانيا

  وزارت صنعت، معدن و تجارت: وزارت ـ٢
 به کار يها د و نهادهيم ارزش عوامل تولزان مجموع سهيم: عمق ساخت داخل ـ٣

  .جاد شده باشدي کشور ايياي که در قلمرو جغرافيند ساخت محصوالت داخليرفته در فرآ
ربط ي ذيها  که بر اساس مجوز دستگاهي و خدماتيدي توليواحدها: يبنگاه اقتصاد ـ٤

  .  هستنديت اقتصاديمشغول فعال
  قانون) ٤(ماده ) الف(بند ) ١(ء ران موضوع جزيسامانه توان: سامانهـ  ٥

 ارزش جزء يها ک از کاالها با روش شاخصيدرصد عمق ساخت داخل هر  ـ٢ماده
  .شود ين مييتع (IPI) به جزء
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 روش مذکور و نحوه محاسبه درصد عمق داخل با لحاظ ييات اجراييجز ـ١تبصره
نامه توسط نيين آيا خواهد بود که دو ماه پس از ابالغ يد مطابق دستورالعمليره توليزنج

، بهداشت، درمان و آموزش يرو، جهاد کشاورزي نفت، نيها وزارت با مشارکت وزارتخانه
  .شود يه و ابالغ ميران تهي ايع، معادن و کشاورزي، صناي و اتاق بازرگانيپزشک

 کشور يياي که در قلمرو جغرافيه خدماتيدرصد عمق ساخت داخل کل ـ٢تبصره
  .ه آن خدمت استي در ارايراني کار ايرويرصد سهم نشوند معادل د يه ميارا

درصد عمق ساخت داخل هر محصول و خالصه گزارش محاسبه آن توسط  ـ٣ماده
شده در سامانه در شود و درصد درج ي در سامانه ثبت مي به صورت خوداظهاريبنگاه اقتصاد

 ي به صورت عمومقانون خواهد بود و) ٤(ماده ) الف(بند ) ٣(حکم نصب برچسب موضوع جزء 
  . منتشر خواهد شد

 استفاده دستگاه يشده در سامانه، مبنادرصد عمق ساخت داخل درج ـ١تبصره
  .رديگ ي قرار مي داخليها نامه نييها و آ مشمول قانون در مشوق

زان حداکثر ي به ميوزارت در صورت خالف واقع بودن اظهار بنگاه اقتصاد ـ٢تبصره
نامه، نسبت به اصالح درصد نيين آيا) ٥(شده در ماده نيي تعيهاپنج واحد درصد از بازه

عمق ساخت و در صورت تکرار نسبت به حذف بنگاه از سامانه به مدت سه ماه و در 
  .کنديصورت تکرار مجدد نسبت به حذف بنگاه به مدت دو سال اقدام م

ن يعدم اظهار درصد عمق ساخت داخل حداکثر شش ماه پس از ابالغ ا ـ٤ماده
  .شودي مندرج در سامانه ميها ي از فهرست توانمندينامه موجب خروج بنگاه اقتصاد نييآ

  :شودين ميير تعيبازه و به صورت ز) ٥(درصد عمق ساخت داخل در  ـ ٥ماده
  و کمتر از آن%) ٢٠(ست درصد يب ـ١
  %)٤٠(تا چهل درصد %) ٢٠(ست درصد يش از بيب ـ٢
  %)٦٠( درصد تا شصت%) ٤٠(ش از چهل درصد يب ـ٣
  %)٨٠(تا هشتاد درصد %) ٦٠(ش از شصت درصد يب ـ٤
  %)١٠٠(تا صددرصد %) ٨٠(ش از هشتاد درصد يبـ  ٥

 ير درصد عمق ساخت داخل محصول اظهارشده در سامانه، در صورتييتغ ـ ٦ماده
  . شده باشدي سپري توسط بنگاه اقتصادير خواهد بود که شش ماه از زمان اظهار قبليپذامکان

 به ينامه و دستورالعمل مربوط را به نحو مقتض نيين آيوزارت موظف است ا ـ٧دهما
  .دي نمايرسان اطالعي اقتصاديها بنگاه

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
  

  ١٥/٧/١٣٩٩                                                            ـ ه٥٨٠٧٦ت/٨٠٨٤١رهشما
   دولتي از مقررات ماليم بخشيقانون تنظ) ٨١( ماده يينامه اجرا نييآ) ١(اصالح ماده 

  سازمان برنامه و بودجه کشورـ  يوزارت راه و شهرسازـ  يي و دارايوزارت  امور اقتصاد
 ٢/٧/١٣٩٩ مورخ ٣٤٦٦٥٥شنهاد شماره ي به پ١٣/٧/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 

 ي و هشتم قانون اساسيکصد و سيسازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 
 :ران تصويب کردي اي اسالميجمهور

 دولت موضوع ي از مقررات ماليم بخشيقانون تنظ) ٨١( ماده يينامه اجرا نييآ) ١(ماده 
ر ي آن به شرح زي و اصالحات بعد٤/٢/١٣٨١هـ مورخ ٢٦٣٠٩ت/٤١٤٧نامه شماره  بيتصو

 :شود ياصالح م
سرجمع اعتبارات مصوب  %) ٥(مجازند تا سقف پنج درصد  يي اجرايها ه دستگاهيکل ـ١ماده
 يا هي سرماييسرجمع اعتبارات مصوب تملک دارا% ) ١٠( و ده درصد ي مليا هي سرما ييتملک دارا

از ي مورد ني کارگاهيدکيآالت و قطعات  نيل، لوازم، مصالح، ماشيد وساي، نسبت به خرياستان
  .  شود ي ميداريهر طرح از محل اعتبارات همان طرح خراز ياقالم مورد ن. نديها اقدام نما طرح

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
  

  ١٦/٧/١٣٩٩                                                                         ١١٨٧٩٢/١رهشما
  هاي اجرايي كليه دستگاه

 اطالعات، يارت ارتباطات و فناورارات وزيف و اختيقانون وظا) ٤(با استناد به ماده 
 ينامه داخل نييآ) ٣(ماده " ٦" اطالعات و بند ي فناوريي اجراياساسنامه شورا) ٥(ماده 

 اطالعات قانون برنامه ششم يشورا، و در راستاي اجراي تكاليف بخش ارتباطات و فناور
جاد ي، ايموم عيها  مردم به دادهي، دسترسيي اجرايها ت دستگاهي شفافيتوسعه و ارتقا

ک يمصوبه شماره ، ي خدمات شهريندهايل فرآي و تسهي تجاريندهاي در فرآيکپارچگي
 که ٠٧/٠٧/١٣٩٩خ ي برگزارشده در تار اطالعاتي فناوريي اجرايشانزدهم شورا جلسه

ده است، يس محترم جمهور رسيد رئي به تائ١٣/٠٧/١٣٩٩ مورخ ٧٩٣٤٥ نامه شماره يط
  .شوديوست ابالغ مي شش تبصره به شرح پک مقدمه پنج ماده ويشامل 

 اطالعات ي فناوريي اجرايرخانه شورايذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دب انيشا
  .شودي مينگهدار

  جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ـ محمدجواد آذري

  اطالعات کشوري فناوريي اجرايک جلسه شانزدهم شورايمصوبه شماره 
 مقدمه
 باهدف ٠٧/٠٧/١٣٩٩ن جلسه مورخ ي اطالعات در شانزدهمي فناوريي اجرايشورا

 يها ت دستگاهي شفافي، ارتقايي اجرايها  شهروندان با دستگاهيکيل در تعامالت الکترونيتسه
 و ي تجاريندهايل فرآي و تسهيکپارچگيجاد ي، اي مردم به داده عمومي، دسترسيياجرا
  . تصويب نمود مواد زير راي خدمات شهريندهايل فرآيتسه

  :يي اجرايها  باز دستگاهيها  آزاد شهروندان به دادهيت و دسترسيشفاف ـ١ماده
ت را تحت يت شفافيسا وب/ر درگاهياند ز  مکلفيي اجرايها ه دستگاهي کلـ١بند
ل را ي ذيها ق آن، دادهيجاد و از طريا) shafaf.حاً به نام يترج( دستگاه يدامنه رسم

  :دم قرار دهندظرف سه ماه در دسترس مر
   وابستهي و نهادهايي اجرايها  ساالنه دستگاهيماهه و عملکرد مال نه کرد ششيـ هز١
 ها، قراردادها و روش انتخاب نامه ها، موافقت نامه ، تفاهميـ معامالت دولت٢
 )يا هي و سرمايمال (يرمنقول و اموال اماني غيها ييـ دارا٣
 ي راهبرديها  و برنامهيف قانوني توسعه، تکاليها  برنامهيـ آمار و اطالعات عملکرد اجرا٤
 به يشنهاديا پيس مصوبات مربوط به دستگاه ينو شين، مقررات و پيه قوانيـ کل ٥

 ر مراجعيسا
 رندگان مجوزي صادره به همراه فهرست گيه مجوزهاي ـ کل٦
 ي راهبرديها  توسعه، برنامهيها ـ برنامه٧
 رتقاءص پست و ايند استخدام، تخصيـ فرآ ٨
 ر مراجع صادرکنندهيره، مجامع و سايمد هيأت عامل، هيأتجلسات شوراها،  ـ صورت٩

 ر دستگاهيم گيمجوز و تصم
 ج حاصل از پژوهشيه اسناد مربوط به سفارش، اجرا و نتايـ نشر کل١٠
 ييران دستگاه اجراي مديـ معرف١١
وکارها و   کسبيااستفاده بر ه اطالعات قابليد و در دسترس قرار دادن کليـ تول١٢
 ها فراداده آن

 .شده ممنوع است يبند  طبقهيها نشر اطالعات و داده ـ١تبصره
 :ل باشديت موارد ذيد با رعايت دستگاه باينحوه ارائه اطالعات در درگاه شفاف ـ٢تبصره

 نيخواندن توسط افراد و ماش وه قابليها به ش ـ نشر داده١
 افت دادهينه بودن دريز بدون درخواست داده و بدون هيـ دسترس٢
  ها و اطالعات  دادهيکجايافت يـ امکان در٣
  مطلوبيها و اطالعات با پوشش زمان و دادهيجاد آرشيـ ا٤
 ها روز بودن داده ن بهيـ تضم ٥
 ها  و عدم انتشار آنيک داده و اطالعات مربوط به اطالعات شخصيـ تفک ٦

ها و اطالعات  ها و حسب مورد داده هاند، فراداد  مکلفيي اجرايها ه دستگاهيـ کل٢بند
  DATA.GOV.IR باز کشور يها کپارچه دادهيوکارها و شهروندان را در درگاه  از کسبيموردن

 و توسعه درگاه ي نگهدارجاد،يران مسئول اي اطالعات ايسازمان فناور. در دسترس قرار دهند
 اطالعات يمان فناور با سازي موظف به همکاريي اجرايها ه دستگاهيمذکور بوده و کل

 يها جاد امکان درخواست دادهي اطالعات نسبت به ايسازمان فناور. ران خواهند بوديا
 .دين مصوبه را توسط شهروندان فراهم نمايموضوع ا

 ي و نوسازي شهرسازيکيخدمات الکترون ـ٢ماده
 زوسا  ساختيها تيافت مجوز فعالي دريمنظور کاهش زمان انتظار مردم برا  بهـ١بند

 يها سي سروياند حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به برقرار ها موظف ي، شهرداريشهر
  .ندي صدور مجوز اقدام نماي استعالمات و تبادل داده بر خط برايکيالکترون

 تبادل داده و اطالعات حوزه خدمات يها يازمندي وزارت کشور فهرست نـ٢بند
 يريپذ ب به کارگروه تعاملي تصوکماه جهتين و حداکثر ظرف مدت ي را تدويشهرساز

به ارائه داده و اطالعات مصوب  مکلف يي اجرايها دستگاه. دي ارائه نمايکيدولت الکترون
  . هستندي ساختمانيها  و صدور پروانهي خدمات شهرسازيها سامانه به

 ي و معماري شهرسازيها  و طرحي شهريها اند نقشه ها موظف يشهردارـ ٣بند
 که ييها دستگاه.  در دسترس عموم شهروندان قرار دهندي شهريها مصوب را در درگاه

 يها ميل حري از قبير کاربرييوساز و تغ  ساختيها مي حريها تيکننده محدود نييتع
 يبردار  مربوطه را جهت بهرهيها  هستند نقشهياتي حيها رساختي و زيراث فرهنگي، ميتيامن

 .ها قرار دهند يار شهرداريصورت بر خط در اخت  بهي شهرسازيها در نقشه
ها در دسترس  ميت حري محدوديها  قرار دادن نقشهيها برا يشهردار ـتبصره 

ها در  تيها نبوده و اجتماع محدود ميت حريل اعمال محدوديشهروندان، مجاز به اعالم دل
 . شودينقشه اعالم عموم

.  کشور برقرار گردداسناد ها و سازمان ثبت ين شهرداريان کار بيس برخط پاي سروـ٤بند
 يها ک از سامانهيوانتقال ملک با استعالم الکترون  نقلي برايب دفاتر اسناد رسمين ترتيبد

 .ان کار حذف گرددي پاينان حاصل نموده و چاپ کاغذيان کار اطميها از دارا بودن پا يشهردار
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صورت   بهي شهري خدمات عموميي برپايوزارت کشور موظف است برا ـ٣ماده 
 هوشمند را ي شهرهايي و هوشمند در دسترس آحاد شهروندان نقشه راه اجرايکيترونالک

 و طرح در ين و جهت بررسيکماه تدويربط ظرف مدت  ي ذيها با مشارکت دستگاه
 .نديرخانه شورا ارائه نماي شورا به دبيجلسه بعد
 در سطح کشور وزارت صنعت، معدن و يت اطالعات تجاريريمنظور مد به ـ٤ماده

 اعطاشده يها اند با توجه به خاتمه فرصت ران مکلفي اي اسالميتجارت و گمرک جمهور
 نموده و گزارش آن را جهت طرح در جلسه ييل را اجرايربط اقدامات ذ يتوسط مراجع ذ

 .نديرخانه ارائه نماي شورا به دبيبعد
ل يمتک) HS(ستم هماهنگ ي سيبند  طبقهيق با کدهايشناسه کاال در تطب يـ کدها١

  . شوديريکارگ  بهي گمرکيندهايه فرآي در کلي امور گمرکيو در سامانه تجارت فرامرز
ران، سامانه تجارت پس از ي اي اسالميت استقالل گمرک جمهوريمنظور رعا ـ به٢
ن و منشأ يوه تأمين شيير ثبت سفارش و تعيت بازرگان و اخذ اطالعات الزم نظياحراز هو

ها در پنجره  ش آنيراي، اظهار کاال و ويجره تجارت فرامرزارز و ارسال اطالعات به پن
 ١ت بند يبا رعا) ر پروانه و پتهينظ(ند گمرک يج فرآينتا. ردي انجام گيتجارت فرامرز

  .س به سامانه تجارت ارسال شوديسرو صورت وب به
 يها ر دستگاهياز خود از سايه استعالمات موردني کليـ پنجره تجارت فرامرز٣

ن منظور يق سامانه تجارت انجام داده و بديص کاال را از طريدرکننده مجوز ترخ صايياجرا
 .ردي قرار گيار پنجره تجارت فرامرزي مربوطه توسط سامانه تجارت در اختيها سيسرو وب

صورت  ن ماده توسط ستاد مقابله با قاچاق کاال و ارز بهي شدن اييـ نظارت بر اجرا٤
ن ي شدن اييا هرگونه مانع بر اجرايشرفت کار يج پينتاگرفته و   و مستمر انجاميهفتگ

 . اعالم شوديي اجرايرخانه شورايمصوبه به دب
 يها تي فوريها  متمرکز در حوزه سامانهييگو ع خدمات و پاسخيباهدف تجم ـ ٥ماده

ق پنجره واحد، وزارت کشور مکلف است با ي شهر به شهروندان از طري و امداديشهر
ن ي نسبت به تدوي و انتظامي امداديروهاي کشور و نيشهرها الن شهرداران کيهمکار

 يي و برنامه اجرايا  و منطقهي مليا اپراتورهايجاد اپراتور يسند اصول حاکم و چارچوب ا
ن سند يا. دي ظرف سه ماه اقدام نماي و امدادرساني شهريها تي به فورييگو  پاسخيبرا

 و يالعات و بهداشت درمان و آموزش پزشک اطيران ارتباطات و فناوريد وزيپس از تائ
 .شود ير کشور ابالغ مي توسط وزيوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 يرسان  در خدمتيچ خللي شود که هيزير  برنامهيدوران گذار به نحو ـ١تبصره
 .جاد نشودي خدمت رسان ايها دستگاه

، ١١٥، ١٢٣ يها  شمارهيرسان ت خدمتيدر دستورالعمل مذکور وضع ـ٢تبصره
  . در دسترس، در صورت امکان شامل شوديرقم  سهيها ر شمارهين و سايي تع١١٢ و ١٢٥

ر دولت همراه، يکپارچه نظي يها ق سامانهين خدمت از طري ايدسترس ـ٣تبصره
 ا و ارائه شوديز مهي نيکپارچه خدمات شهريدرگاه خدمات دولت هوشمند و سامانه 

  
  ١٦/٧/١٣٩٩                                                                         ١١٨٧٩٣/١رهشما

  هاي اجرايي كليه دستگاه
) ٥( اطالعات، ماده ي وزارت ارتباطات و فناوراراتي و اختفيقانون وظا) ٤(با استناد به ماده 

 در راستاي و  شورا،ينامه داخل نييآ) ٣(ماده " ٦" اطالعات و بند ي فناوريي اجراياساسنامه شورا
 يساز کپارچهي اطالعات قانون برنامه ششم توسعه و ياجراي تكاليف بخش ارتباطات و فناور

 امي تبادل پدر تخلفات نهي کاهش زم،يي اجرايها  مردم با دستگاهني باميپداده  تبادل يراهکارها
 مدهشانز جلسهشماره دو مصوبه  ،ي خصوصمي و نقض حريبردار با مردم، ازجمله جعل، کاله

 خيبرگزارشده در تار» رانيام ايکپارچه پيسامانه «با عنوان   اطالعاتي فناوريي اجرايشورا
س محترم جمهور يد رئي به تائ١٣/٠٧/١٣٩٩ مورخ ٧٩٣٤٥ نامه شماره ي که ط٠٧/٠٧/١٣٩٩
  .شود ي ابالغ موستيبه شرح پک تبصره يک مقدمه نه ماده و ي شامل  است،دهيرس

 اطالعات ي فناوريي اجراي شورارخانهيتندات مصوبه در دب است؛ اصل مسذکر انيشا
  .شود ي مينگهدار

  جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ـ محمدجواد آذري
  

   اطالعات کشوري فناوريي اجرايمصوبات شماره دو جلسه شانزدهم شورا
 »رانيام ايکپارچه پيسامانه «

 مقدمه
 بر اساس ٠٧/٠٧/١٣٩٩ن جلسه مورخ ي اطالعات در شانزدهمي فناوريي اجرايشورا

 و يمنظور کاهش تردد شهروندان و سامانده ران بهي اطالعات ايشنهاد سازمان فناوريپ
نه ي، کاهش زميي اجرايها ن مردم با دستگاهيام بي تبادل پي راهکارهايساز کپارچهي

 و يخصوصم ي و نقض حريبردار ام با مردم، ازجمله جعل، کالهي بر تبادل پيتخلفات مبتن
 يازهايع به ني سريي پاسخگوي براي دولت و آمادگيها نهي در هزييجو ن صرفهيهمچن
  .ران را مصوب نموديام ايکپارچه پيط بحران، سامانه يژه در شرايو  با مردم، بهيارتباط

ران را با استفاده يام ايران موظف است سامانه پي اطالعات ايسازمان فناور ـ١ماده
 ي دولت همراه و ارتقايل سکوي موجود از قبيکي دولت الکترونيها ترساخي از زيحداکثر

 يها وکارها و دستگاه  عموم شهروندان، کسبيبردار ان، جهت بهرهيراني ايسامانه کارپوشه مل
 و يي اجرايها ن دستگاهيام بي آماده سازد که امکان ارسال انواع مختلف پي به نحويياجرا

  :دينمال، فراهم ينفعان را به شرح ذيذ
 يي اجرايها ک از دستگاهين هر يافت پاسخ بيجاد امکان ارسال مکاتبات و دريا. الف

   ظرف حداکثر سه ماهي و حقوقيقيو اشخاص حق
کپارچه يدهندگان خدمات  ر ارائهي دولت همراه و سايها رساختيفراهم نمودن ز. ب

 تلفن همراه و يبرد کاريها ام در برنامهيافت و ارسال پي امکان دريدولت هوشمند برا
   واحد، ظرف دو ماهيها درگاه

 ي از شماره اختصاصيي اجرايها ک از دستگاهي هر يامک برايافت پيارسال و در. ج
   ظرف حداکثر دو ماه۴۰۴۰ل سر شماره يافته ذي صيتخص

 ي اختصاصي از شماره کد دستوريي اجرايها ک از دستگاهيارائه خدمات هر . د
USSDک ماهي ظرف حداکثر ٭٤سر شماره ل يافته ذي صي تخص  

ام از يافت هرگونه پياند جهت ارسال و در  مکلفيي اجرايها  دستگاهيتمام ـ٢ماده
ران استفاده کرده و يام اي، از بستر سامانه پي و حقوقيقيامک و نامه با اشخاص حقيل پيقب

ام يه پن مصوبه، نسبت به اتصال به سامانيظرف مدت حداکثر شش ماه از زمان ابالغ ا
  .ها با مخاطبان اقدام کنند اميران و تبادل پيا

ام با يافت پي ارسال و درين مصوبه برايازا شي که پيي اجرايها دستگاه  ـتبصره
 و يکيجاد کارتابل الکترونين الزام به ايبر اساس قوان) وکارها شهروندان و کسب(نفعان يذ

وه يران شي اطالعات اي سازمان فناورينفعان دارند، ظرف سه ماه با همکاريام با ذيتبادل پ
 يريپذ ب کارگروه تعاملين مصوبه را به تصويا مستثنا شدن از ايران يام ايتعامل با سامانه پ

  . برساننديکيدولت الکترون
 يامک به مخاطبان از سوي ارسال پي جعليها اميمنظور مقابله با ارسال پ به ـ٣ماده

ها از سر  امکيران ممنوع است و الزم است پيام ايپ، خارج از سامانه يي اجرايها دستگاه
 شماره maskا ي ۴۰۴۰ل سر شماره يران ذيام اي دستگاه در سامانه پيشماره اختصاص

  .مربوط به دستگاه ارسال شود
ت يبا رعا) راني اطالعات ايسازمان فناور( اطالعات يوزارت ارتباطات و فناور ـ٤ماده

، موظف است ي مجازي فضاي عالي شورا٣٠/٠٧/٩٧مورخ  ٥٣جلسه شماره ) ١(مصوبه شماره 
از جهت اتصال ي موردنيي و اجراي، ضوابط فنيا انهي راي سازمان نظام صنفيبا همکار
ن و يان را تدويراني اي با سامانه کارپوشه مليي اجرايها  دستگاهي مکاتبات اداريها سامانه
م در سامانه يصورت مستق ران بهيام ايه پ از سامانيافتيکه مکاتبات در ينحو د؛ بهي نمايياجرا

 باشد و پاسخ مکاتبات يريگي و پيريگ شده و قابل ره  ثبتيي اجرايها  دستگاهيمکاتبات ادار
  .ردي قرار گيان در دسترس متقاضيراني اي به کارپوشه مليق کانال دسترسيز از طرين

ند ي اتخاذ نمايبي ترتيي و دارايوبودجه و وزارت امور اقتصاد سازمان برنامه  ـ٥ماده
ا پرداخت ي يا هي سرماييص اعتبار از محل تملک داراينه، تخصي هزينيب شيکه از پ

 تبادل يها نهيا هزيران يام اي با پي موازيها  سامانهيحسابان برا يهرگونه وجه توسط ذ
دن  بويدر صورت وجود ابهام در مواز. ديران ممانعت به عمل آيام ايام خارج از سامانه پيپ

 . استيريگ مي اطالعات مالک تصمي فناوريي اجرايرخانه شورايها نظر دب تيفعال
 تواند پس از اخذ موافقت کارگروه يران مي اطالعات ايسازمان فناور  ـ٦ماده

ت يريت و مديوه احراز هويها، ش رساختي زيابي جهت ارزيکي دولت الکترونيريپذ تعامل
ن ي، خدمات موضوع اي مجازي فضاي عاليت شوراق با مصوباي کاربران در تطبيها داده

 يگذار هيان و دولت همراه را با مشارکت و سرمايراني ايران، کارپوشه مليام ايمصوبه شامل پ
ن يتعرفه ا. ديدهندگان خدمات دولت هوشمند ارائه نما  در قالب ارائهيردولتيبخش غ

  .ربط خواهدبود يخدمات مطابق با مصوبات مراجع ذ
 جلسه ٤ان مصوبه شماره يراني اي سامانه کارپوشه ملييتورالعمل اجرادس ـ٧ماده

ک به ي اطالعات در انطباق با بند ي فناوريي اجراي شورا٢٨/٠١/١٣٩٦ مورخ ١١شماره 
  :شود ير اصالح ميشرح ز

افت يجهت ارسال و در) ران پوشهيا (ياي اختصاص کارپوشه): ١(ماده ) ١(جز  ـ الف
 يکي و پاسخ خدمات الکترونيافت خروجيمکاتبات و در

ه و يكليه دفاتر پيشخوان رسمي دولت و قوه قضائ: کارگزار): ٣(ماده ) ٢(ب ـ جز 
 کپارچه دولت هوشمنديدهندگان خدمات  ارائه

 عموم ي آگاهيران مکلف است نسب به ارتقاي اطالعات ايسازمان فناور  ـ٨ماده
ن ين مردم و دولت و همچنيام بي پيکيرامون تبادل الکتروني پيي اجرايها مردم و دستگاه

ر يان و دولت همراه و سايراني ايشامل کارپوشه مل(ران يام ايج کاربرد سامانه پيترو
 .دي مختلف اقدام نمايها ق رسانهياز طر) کپارچهي ي ارتباطيها کانال

) NDA (يو توافقنامه حفظ محرمانگ) SLA(اسناد توافقنامه سطح خدمات  ـ٩ماده
 .ه استين مصوبه الزم الرعاين اي اطالعات توسط مشموليرت ارتباطات و فناور وزايابالغ
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