


تحلیل بودجه
 فناوری اطالعات و ارتباطات در الیحه 1401

گزارش: س-0010-6/1 شناسه 
گزارش: سیاستی نوع 

کننده: حسین زیبنده  تهیه 
ویرایش اول: دی ماه 1400

گزارش متعلق به  کلیه حقوق مربوط به تألیف و مالکیت معنوی این 
هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟ است.

سپهرا   |  هسته خط مشی فضای مجازی
تهــران، شــهرک قــدس، پــل مدیریــت، مرکــز رشــد دانشــــگاه 

       1465943681 کدپستی:    ک 10      |       امام صادق ݢݢݢ؟ع؟، پال
  info@cpolicy.ir  :تلفــن: 8859002۷0-021   |     رایانامه

اهمیت فضای مجازی،
به اندازه اهمیت انقالب است.

   مقام معظم رهبری مدظله العالی



تحلـیل بودهج 

فناوری اطالعات و ارتباطات

رد الیحه بودهج 1401

به همت 
هسته خط مشی فضای مجازی



فهرست مطالب
2 خالصه مدیریتی 

6 1-مقدمه 

7 کلی به الیحه بودجه 1401  2- نگاهی 
7 1-2. اعتبارات هزینه ای   
8 2-2. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای   

9 3- بودجه وزارت ارتباطات 

1-3. درآمد وزارت ارتباطات   12

13 4-شبکه ملی اطالعات  

1-4. شبکه ملی اطالعات در ماده واحده   13
2-4. شبکه ملی اطالعات در برنامه ها   14
3-4. مسئله »راهبرد« توسعه شبکه ملی اطالعات   15
4-4. جایگاه قانونی نظارت بر توسعه شبکه ملی اطالعات   16



5-4. تقلیل شبکه ملی اطالعات به توسعه شبکه انتقال
کشور   17  و دیتای 
20 6-4. توسعه اینترنت ثابت   
21 7-4. مدل اقتصادی توسعه شبکه ملی اطالعات   

22 5-دولت یکپارچه هوشمند )دولت الکترونیک( 

25 6-جایگاه مرکز ملی فضای مجازی 





خالصه مدیریتی



تحلیل بودجه فناوری اطالعات و ارتباطات در الیحه 21401

خالصه مدیریتی

دخل وخــرج  هرســاله  کــه  اســت  دولــت  اقتصــادی  ســند  مهم تریــن  بودجــه  الیحــه 

می گــردد.  تبدیــل  الزم االجــرا  قانــون  بــه  مجلــس  نظــر  بــا  و  نمــوده  مشــخص  را  دولــت 

کــه ذیــل فصــل اقتصــادی بــدان پرداختــه می شــود، مســئله فنــاوری  یکــی از امــور مهمــی 

کــه مشــخص کننده برنامــه اجرایــی دولــت در یــک ســال آتــی  اطالعــات و ارتباطــات اســت 

ــود. خواهــد ب

گــزارش ضمــن بررســی و تحلیــل الیحــه بودجــه 1401 فنــاوری اطالعــات و  ایــن  در 

ــه  ک ــز انجــام شــده اســت  ــون بودجــه ســال 1400 نی ــا قان ــی ب ارتباطــات، مقایســه ای اجمال

ــری بودجــه امــور فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و افزایــش  در آن افزایــش بیــش از دوبراب

کمتــر شــدن  حــدود 3/5 برابــری اعتبــارات تملــک دارایــی ســرمایه ای قابل توجــه اســت. 

کــه دولــت  اعتبــارات هزینــه ای و رشــد قابــل توجــه اعتبــارات ســرمایه ای بیانگــر آن اســت 

فعالیت هــای توســعه ای و زیرســاختی خــود را در ایــن حــوزه از ســرگرفته و دو سیاســت 

کار خــود قــرار داده اســت. بــا  کاهــش هزینــه و تمرکــز بــر توســعه زیرســاخت ها را در دســتور 

ایــن حــال ســهم بیــش از 95 درصــدی اعتبــارات متفرقــه )در برابــر اعتبــارات برنامــه ای( در 

الیحــه بودجــه 1401، تردیدهایــی را نســبت بــه واقع بینانــه بــودن برآوردهــا و تأمیــن بودجــه 

کشــور ایجــاد می نمایــد و ابهــام برنامــه ای در حجــم عمــده ای از بودجــه را  در شــرایط فعلــی 

کارشناســان ایــن حــوزه قــرار می دهــد.  پیــش روی 

عــالوه بــر مــوارد فــوق، تــالش شــده اســت تــا در مــورد دو برنامــه مهــم ایــن حــوزه 

ــورت  ــری ص ــای دقیق ت ــک« تحلیل ه ــت الکترونی ــات« و »دول ــی اطالع ــبکه مل ــی »ش یعن
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بــا چالش هــا و مســائل تشخیص داده شــده، پیشــنهادهایی نیــز ارائــه  گیــرد و متناســب 

گــردد؛ بــه عنــوان مثــال در شــبکه ملــی اطالعــات بــا چالش  هایــی همچــون اتخــاذ راهبــرد 

مشــخص بــرای توســعه شــبکه ملــی اطالعــات، جایــگاه قانونــی نظــارت بــر توســعه شــبکه 

کشــور،  ملــی اطالعــات، تقلیــل شــبکه ملــی اطالعــات بــه توســعه شــبکه انتقــال و دیتــای 

مــدل اقتصــادی توســعه شــبکه ملــی اطالعــات و مســئله توســعه اینترنــت ثابــت مواجهیــم 

کــه بهبــود بخشــی بــه ایــن مســائل نیازمنــد اصالحاتــی در پیشــنهادهای ارائــه شــده بــرای 

ردیــف بودجه هــای مرتبــط اســت؛ لــذا بزنــگاه تغییــر عملیاتــی در ایــن مســائل »الیحــه 

ــد. ــی، ایــن دغدغه هــا را مرتفــع نمای ــا تغییرات ــه بایســتی ب ک بودجــه« اســت 

 از نظــر ســاختار بودجــه ریــزی و نظــام بودجــه فــاوا نیــز باتوجه بــه مــاده 3 آیین نامــه 

مرکــز ملــی فضــای مجــازی، توجــه بــه جایــگاه ایــن مرکــز در فراینــد تصویــب و نظــارت بــر 

کالن فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و همچنیــن محــور  کــرد بودجــه طرح هــای  هزینــه 

قرارگرفتــن توســعه اجــزای مختلــف شــبکه ملــی اطالعــات به عنــوان منطــق و برنامــه اصلــی 

کــه در  کشــور از جملــه مســائل مهمــی هســتند  بودجه ریــزی فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 

ــدان توجــه نمــود.  نظــام بودجه ریــزی فــاوا بایســتی ب

کــه برخــی چالش هــا را می تــوان در الیحــه فعلــی برطــرف نمــود و  شــایان ذکر اســت 

تنظیــم  الحاقــات »قانــون  بایســتی در احــکام دائمــی بودجــه همچــون  از آن هــا  برخــی 

کــم بــر بودجه ریــزی  گــردد تــا به صــورت دائمــی حا بخشــی از مقــررات مالــی دولــت« بیــان 

ایــن حــوزه باشــد.
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1-مقدمه

گذشــت  الیحــه بودجــه 1401 به عنــوان مهم تریــن ســند برنامــه ای اقتصــادی دولــت، بــا 

گردیــده اســت.  کشــور بــه مجلــس تقدیــم  چنــد ماهــی از ســکان داری دولــت ســیزدهم بــر 

کشــور اســت بــه دنبــال فرصتی  کــه بــه دنبــال تغییــر ریــل حرکــت قطــار اقتصادی  دولــت هــم 

کشــور را در قالــب این بودجه مشــخص  بــوده اســت تــا حرکــت یــک ســال، بلکــه چند ســال 

کنــد. ایــن الیحــه در حالــی  کلــی خــود را بــه زبــان عــدد و رقــم بیــان  نمایــد و سیاســت های 

کــه متناســب بــا مصاحبه هــا و بیانــات وزیــر ارتباطــات در  تقدیــم مجلــس شــده اســت 

چندماهــه اخیــر، شــبکه ملــی اطالعــات را اصلی تریــن برنامــه در حــوزه فنــاوری اطالعــات 

و ارتباطــات قــرار داده اســت و ســعی دارد تحولــی در ایــن حــوزه رقــم بزنــد.

فصــل  ذیــل  می تــوان  را  بودجــه  الیحــه  در  ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  بخــش 

اقتصــادی پیگیــری نمــود. در ایــن قســمت از الیحــه بــه »امــور مربــوط بــه فنــاوری اطالعات 

ملــی  مرکــز  ارتباطــات،  وزارت  برنامه هــای  از  اعــم  کــه  می شــود  پرداختــه  ارتباطــات«  و 

فضــای مجــازی، هوشمندســازی و الکترونیکــی نمــودن خدمــات ســایر بخش هــای دولتــی 

 بخــش عمــده ای از بودجــه امــور مربــوط 
ً

کــه طبعــا و... اســت. نکتــه قابل توجــه آن اســت 

کــه ایــن نهــاد به عنــوان مجــری  بــه وزارت ارتباطــات اختصــاص می یابــد؛ چرا بــه فــاوا 
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گســترش فضــای  کشــور و تأمین کننــده زیرســاخت ها بــرای  سیاســت های فضــای مجــازی 

تــا  را طراحــی می کنــد  برنامه هــای مختلفــی  مجــازی در نظام هــای اجتماعــی مختلــف، 

ــد. ــی فضــای مجــازی رقــم بزن ــی در ایــن ســطح از حکمران ــد مواجهــه مطلوب بتوان

کلی به الیحه بودجه 1401 2- نگاهی 

1-2. اعتبارات هزینه ای

کلــی در خصــوص امــور مربــوط بــه فــاوا می تــوان ایــن نکتــه مثبــت را ذکــر  به صــورت 

کــه نســبت میــان اعتبــارات هزینــه ای و تملــک دارایــی ســرمایه ای منطقی تــر شــده و بــه  کــرد 

کاهــش  کاســته شــده و بــه امــور توســعه ای افزوده شــده اســت. بنابرایــن  عبارتــی از هزینه هــا 

کــه  کــه دولــت در بودجــه فــاوا مدنظــر داشــته اســت  اعتبــارات هزینــه ای سیاســتی اســت 

بــه ســال  کاهــش حــدود 45 درصــدی نســبت  بــا  بــر ایــن اســاس اعتبــارات هزینــه ای 

ــت.  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــور را ب کش ــی  ــه عموم ــان از بودج ــارد توم ــل 2199 میلی قب

شــایان ذکر اســت ایــن رقــم در ســال قبــل 3952 میلیــارد تومــان بــوده اســت1. 

که وزارت  1  البتـه بخشـی از بـاال بـودن اعتبـارات هزینـه ای بـه خاطـر تکلیـف موضوع بند ی تبصـره 6 قانون بودجه بوده اسـت 
کارگـروه حمایـت از توسـعه زیرسـاخت 5 میلیـون پـورت اینترنـت  کـرده اسـت 1650 میلیـارد تومـان را بـه  ارتباطـات را مکلـف 
ثابـت پرسـرعت توسـط شـرکت مخابـرات ایـران پرداخـت نمایـد. همچنیـن ایـن آمارهـا بـر اسـاس جـدول شـماره 6 از جـداول 
گذشـته متفـاوت  کـه در اعـداد و ارقـام اختصاص یافتـه بـه فصـول مقـداری بـا قانـون مصـوب سـال  کالن الیحـه بودجـه اسـت 
گذشـته مقداری متفاوت شـده اسـت.  کرده اسـت و ازاین رو اعداد با سـال  که منطق تعریف فصول مختلف تغییر  اسـت؛ چرا
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2-2. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

کــه اعتبــارات مربــوط بــه تملــک دارایی هــای ســرمایه ای نســبت  ایــن در حالــی اســت 

بــه ســال های قبــل افزایــش چشــم گیری داشــته اســت. بــرآورد ســال 1401 در ایــن حــوزه 

کــه بــه نســبت ســال 1399، نزدیــک بــه 3/5 برابــر  13144 میلیــارد تومــان بیــان شــده اســت 

رشــد داشــته اســت.

که منطق بودجه بندی جدید بر اساس فصول جدید است این اعداد مدنظر قرارگرفته اند.  ازآنجا
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بــه عبارتــی نســبت اعتبــار تملــک دارایی هــای ســرمایه ای بــه اعتبــارات هزینــه ای در 

که این نســبت در ســال 1401، 5/97  ســال 1399، 2/05 و در ســال 1400، 9/. بوده اســت 

ــت فعالیت هــای توســعه ای و  ــه دول ک ــن نســبت بیانگــر آن اســت  ــده اســت. ای ــرآورد ش ب

کاهــش هزینــه و تمرکــز بــر  زیرســاختی خــود را در ایــن حــوزه از ســرگرفته و دو سیاســت 

ــد  ــرار داده اســت. ایــن رشــد چشــمگیر چن کار خــود ق توســعه زیرســاخت ها را در دســتور 

برابــری در اعتبــارات تملــک دارایی هــای ســرمایه ای درصورتی کــه در برنامه هــای مناســبی 

هزینــه شــوند، توســعه فضــای مجــازی را در پــی خواهنــد داشــت و خوشــایند اســت امــا 

کســری  ــه چالــش  ــا توجــه ب ــه ب ک ــز وجــود دارد  از طرفــی ایــن دغدغــه و عالمــت ســؤال نی

کجــا و بــه چــه نحــوی تأمیــن خواهــد نمــود؟ بودجــه، دولــت ایــن اعتبــار از 

3- بودجه وزارت ارتباطات

کــه پیش ازایــن نیــز بیــان شــد، عمــده ایــن بودجــه در دســتگاه اجرایــی  همان طــور 

کــه به تبــع شــاهد  حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات یعنــی وزارت فــاوا هزینــه می شــود 

افزایــش چشــمگیر بودجــه ایــن دســتگاه نیــز هســتیم. وزارت ارتباطــات و زیرمجموعه هــای 

ــاوری اطالعــات، ســازمان فضایــی، ســازمان تنظیــم  آن ماننــد پژوهشــگاه ارتباطــات و فن

اختصــاص  خــود  بــه  بودجــه  تومــان  میلیــارد   13988 الیحــه،  بــرآورد  در  و...  مقــررات 

گذشــته بســیار تندتــر بــوده و نســبت  کــه شــیب افزایــش آن بــه نســبت ســال های  داده انــد 
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بــه ســال قبــل نیــز بیــش از 3/3 برابــر شــده اســت.

 

ایــن افزایــش چشــمگیر بودجــه بیــم و امیــدی توأمــان خواهــد داشــت. بــا توجــه بــه 

کــه  ســهم 12383 میلیــارد تومانــی اعتبــارات تملــک دارایی هــای ســرمایه ای وزارتخانــه 

کل بودجــه وزارت را تشــکیل می دهــد2، از ســویی نویــد توجــه دولتمــردان  88 درصــد 

ــه ایــن عرصــه مهــم و همچنیــن توســعه زیرســاخت های فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات  ب

ــه دلیــل  ــه و عــدم تخصیــص بودجــه ب را می دهــد و از ســویی بیــم برآوردهــای خوش بینان

کشــور را خاطرنشــان می کنــد.  مســائل مالــی 

کـه  کـه در بودجـه سـال 1400 حـدود 75 درصـد از بودجـه بـه امـور توسـعه ای اختصاص یافتـه بـود  کـرد  2  بایسـتی خاطرنشـان 
ایـن مؤلفـه در الیحـه 1401 بـه 88 درصـد افزایش یافتـه اسـت.
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از مجمــوع 13144 میلیــارد تومــان اعتبــارات تملــک دارایی هــای ســرمایه ای در امــور 

مربــوط بــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات تنهــا 661 میلیــارد تومــان آن از ذیــل اعتبــارات 

گردیــده و از بودجــه عمومی تأمین شــده  کــه در پیوســت شــماره یــک بیــان  برنامــه ای اســت 

اســت و بــه عبارتــی می تــوان از آن مطمئــن بــود؛ امــا مابقــی ایــن اعتبــارات در ردیف هــای 

کــه ضمانــت اجرایــی قانــون بودجــه را بــا چالــش جــدی مواجــه  متفرقــه3 دیــده شــده اســت 

ــده شــده  ــع متفرقــه دی ــارات از مناب ــن اعتب  95 درصــد ای
ً

ــا ــر ایــن اســاس تقریب می ســازد. ب

کــرد4. کشــور را بــا ابهــام روبــرو خواهــد  کــه توســعه زیرســاخت های  اســت 

ویــژه  اولویــت  برنامــه  دو  بــه  بودجــه،   ازنظــر  خــود  برنامه هــای  در  ارتباطــات  وزارت 

بخشــیده اســت و حــدود 84 درصــد اعتبــارات خــود را بــه ایــن دو برنامــه اختصــاص داده 

اســت:

کـه بـر اسـاس طرح هـای  کلـی تقسـیم می شـود: 1-اعتباراتـی   اعتبـارات ایـن بخـش بـه دودسـته 
ً

3  در الیحـه بودجـه معمـوال
کـه در ردیـف بودجـه متفرقـه قـرار  مشـخص بـه آن هـا بودجـه تخصیـص داده می شـود )پیوسـت شـماره یـک( 2-اعتباراتـی 
کـرد آن در چـه مـواردی اسـت امـا محـل تأمیـن اعتبـار مشـخص  کـه هزینـه  گرچـه به صـورت اجمالـی بیـان می شـود  می گیرنـد و ا

 بـه خـود دسـتگاه اجرایـی سـپرده می شـود.
ً

نیسـت و بعضـا
4   جزئیات اعتبارات متفرقه در جدول 1-7 پیوست شماره 4 بودجه )اطالعات تکمیلی( قابل پیگیری است.
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برنامه توسعه فناوری ها و خدمات فضاپایه و باارزش افزوده. 1

کاربردي شبکه ملي اطالعات. 2 برنامه ارائه خدمات زیرساختي، پایه و 

1-3. درآمد وزارت ارتباطات

کمتــری بــرای خــود  گذشــته منابــع  ازنظــر درآمــدی نیــز وزارت ارتباطــات بــه نســبت ســال 

گذشــته  کــه در نمــودار زیــر قابل مشــاهده اســت. همچــون ســال های  کــرده اســت  بــرآورد 

عمــده درآمــد ایــن وزارتخانــه از ســازمان تنظیــم مقــررات و »حــق امتیــاز شــبکه و جریمــه 

ــرآورد  ــان ب ــارد توم ــدود 11600 میلی ــال 1401 ح ــرای س ــه ب ک ــت  ــدات« اس ــام تعه ــدم انج ع

کــه توضیحــات بیشــتر پیرامــون آن را می تــوان در جــداول مربوطــه پیگیــری  شــده اســت 

نمــود.
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4-شبکه ملی اطالعات 

1-4. شبکه ملی اطالعات در ماده واحده

ذکــر  اطالعــات  ملــی  شــبکه  بــر  ناظــر  مــواردی   1401 بودجــه  الیحــه  ماده واحــده  در 

کــه در ادامــه بــه بررســی برخــی ابعــاد آن هــا خواهیــم پرداخــت. بندهــای زیــر  شــده اســت 

 بــرای تأمیــن 
ً

کــه عمدتــا به صــورت خــاص بــه موضــوع شــبکه ملــی اطالعــات اشــاره دارنــد 

مالــی برنامه هــا و طرح هــای شــبکه ملــی اطالعــات تدوین شــده اند:

خدمــات    ارائه دهنــده  )اپراتور(هــاي  کارور  بودجــه:  الیحــه   6 تبصــره  )ی(  بنــد 

از اســتفاده کنندگان  ریــال  بــر قیمــت هــر پیامــک مبلــغ ســی 30  مخابراتــی، عــالوه 

خدمــات مزبــور دریافــت و بــه حســاب درآمد عمومــی ردیف 160154 نــزد خزانه داری 

کشــور واریــز می کننــد. درآمــد حاصلــه متناســب بــا وصــول تــا ســقف یــک هــزار  کل 

میلیــارد ریــال جهــت اجــراي مــواد )5(، )6( و )8( قانــون حمایــت از حقــوق معلــوالن 

کار و خیابانــی در اختیــار ســازمان بهزیســتی )ردیــف 131500( و  کــودکان  و ســاماندهی 

پنــج هــزار میلیــارد ریــال مابقــی از محــل ردیــف 27-530000 جــدول شــماره )9( ایــن 

قانــون صــرف شــبکه ملــی اطالعــات توســط وزارت ارتباطــات و فنــاوري اطالعــات 

شــود.

بنــد )ز( تبصــره ۷ الیحــه بودجــه: وزارت ارتباطــات و فنــاوري اطالعــات مجــاز بــه   

فــروش  و  کاربــري  تغییــر  همچنیــن  و  غیرمنقــول  دارایی هــای  و  امــوال  مولدســازی 

ــا ســقف یک صــد هــزار میلیــارد  امــوال غیرمنقــول مــازاد خــود و دســتگاه های تابعــه ت

کشــور از طریــق صنــدوق  کل  ریــال اســت. منابــع حاصلــه پــس از واریــز بــه خزانــه داری 

پیشــرفت و عدالــت ایــران )موضــوع بنــد الــف تبصــره 18 ایــن قانــون( بــه وزارتخانــه 

ــا صــرف توســعه شــبکه ملــی اطالعــات شــود. ــد ت مربوطــه اختصــاص می یاب
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ــراي ســرعت    ــی ب ــع مل ــری از مناب ــه: به منظــور بهره گی ــه بودج ــره ۷ الیح ــد )ح( تبص بن

بخشــی بــه توســعه شــبکه ملــی اطالعــات، دســتگاه های اجرایــی موضــوع مــاده )29( 

قانــون برنامــه ششــم توســعه و نهادهــاي عمومــی مکلــف هســتند بــا اعــالم وزارت 

ارتباطــات و فنــاوري اطالعــات و در صــورت داشــتن ظرفیــت، ابنیــه و زیرســاخت های 

نصــب  مناســب  فضاهــاي  و  کت هــا  دا کانال هــا،  انتقــال،  تیرهــاي  قبیــل  از  خــود 

کمیســیون تنظیــم مقــررات و  تجهیــزات ارتباطــی خــود را وفــق تعرفه هــای مصــوب 

ــد. ــرار دهن ــی ق ــار اپراتورهــاي مخابرات ارتباطــات رادیویــی در اختی

 بنــد )الــف( تبصــره 4: بــه دولــت اجــازه داده می شــود از طریــق دســتگاه های اجرایــی   

و به منظــور جلــب مشــارکت بخــش غیردولتــی جهــت اتمــام هرچــه ســریع تر طرح هــای 

)پروژه هــا( تملــک دارایی هــای ســرمایه ای )نیمه تمــام، آمــاده بهره بــرداری و جدیــد( 

از قبیــل پروژه هــاي شــبکه ملــی اطالعــات تــا ده در صــد )10 (% از ســرجمع اعتبــارات 

تملــک دارایی هــای ســرمایه ای مربــوط بــه هــر دســتگاه اجرایــی را صــرف حمایــت از 

کــه بخــش غیردولتــی در آن هــا مشــارکت می نماینــد. کنــد  طرح هــا )پروژه هایــی( 

2-4. شبکه ملی اطالعات در برنامه ها

کاربــردي شــبکه ملــي اطالعــات« مهم تریــن  برنامــه »ارائــه خدمــات زیرســاختي، پایــه و 

برنامــه مرتبــط بــا شــبکه ملــی اطالعــات در بودجــه اســت. ایــن برنامــه تلفیقــی از برنامه هــای 

»تأمیــن و توســعه زیرســاخت های بخــش ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات« و »تأمیــن و 

ــه  ــن بودج ــات« در قوانی ــاوری اطالع ــات و فن ــش ارتباط ــات بخ ــا و خدم کاربرده ــعه  توس

البتــه در آن بخش هایــی همچــون  کــه  اســت  بودجــه 1400   قانــون  به خصــوص  قبلــی 

مقاوم ســازی ســاختمان ها و مــوارد مربــوط بــه پســت حذف شــده اســت و دیگــر برنامه هــای 
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اصلــی آن همچــون »توســعه زیرســاخت های شــبکه ملــی اطالعــات« و »ایجــاد و  توســعه 

متــوازن منطقــه ای خدمــات بخــش ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات« و... باقی مانده انــد.

بر اساس جدول شماره 7 جداول کالن بودجه

3-4. مسئله »راهبرد« توسعه شبکه ملی اطالعات

 بــه 
ً

کــه ذکــر شــد عمــده احــکام مربــوط بــه شــبکه ملــی اطالعــات صرفــا همان طــور 

کــرد   کیــف هزینــه  کــم و  تأمیــن مالــی شــبکه ملــی اطالعــات توجــه دارد و اشــاره ای بــه 

کالن ایــن هزینه کردهــا در  ایــن اعتبــارات نشــده اســت. بــه نظــر بایســتی سیاســت های 

ماده واحــده بیــان شــود و قانــون بودجــه تکلیــف وزارت ارتباطــات را از حیــث سیاســت ها 

و چارچوب هــای اصلــی شــبکه ملــی اطالعــات روشــن نمایــد. 

اســناد  بــه  مشــخص  به صــورت  اعتبــار  ایــن  تخصیــص  بــرای  می شــود  پیشــنهاد 

کالن و معمــاری شــبکه ملــی اطالعــات« مصــوب شــهریور ١٣٩٩  باالدســتی مثــل »طــرح 

گردیــده و راهبــرد اصلــی و اولویــت دولــت بــرای ســال آینــده در این زمینه مشــخص  اســتناد 

شــود.
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 به عــالوه، وزارت ارتباطــات نیــز به صــورت قانونــی مکلــف شــود توســعه زیرســاخت و 

کار خــود قــرار دهــد و متضمــن  شــبکه ملــی اطالعــات را طبــق اســناد باالدســتی در دســتور 

گــردد.  تحقــق بخــش مشــخصی از »اهــداف عملیاتــی« ســند مذکــور 

ــد  کشــور اســت، بای کــه مبنــای بودجه ریــزی فعلــی  ــر عملکــرد  در بودجه ریــزی مبتنــی ب

ــا توجــه بــه  ــرای ســنجش عملکــرد دســتگاه های مختلــف تعییــن شــود. ب شــاخص هایی ب

تدویــن اهــداف عملیاتــی بــرای شــبکه ملــی اطالعــات در اســناد باالدســتی، پیشــنهاد 

می شــود شــاخص های متناســب بــا آن اهــداف عملیاتــی به عنــوان محــور ارزیابــی پیشــبرد 

گرفتــه شــود. در ایــن صــورت راهبــرد وزارت ارتباطــات  اقدامــات وزارت ارتباطــات در نظــر 

ــا  ــون بودجــه، ب  در قان
ً

ــا ــی تعییــن خواهــد شــد و نهایت ــا شــاخص های ارزیاب ــز متناســب ب نی

هماهنگــی ایــن وزارتخانــه و مرکــز ملــی فضــای مجــازی تکالیــف مرتبــط بــا شــاخص ها، 

بیــان می شــود.

کشــور در حــوزه شــبکه ملــی اطالعــات توســعه  کــه تنهــا راهبــرد بودجــه  ســالیانی اســت 

کشــور و  کــه به تنهایــی بــرای حکمرانــی فضــای مجــازی  ظرفیــت پهنــای بانــد شــبکه اســت 

کافــی نیســت. توســعه شــبکه ملــی اطالعــات 

4-4. جایگاه قانونی نظارت بر توسعه شبکه ملی اطالعات

ــدون برنامه ریــزی ســالیانه و نقشــه راه توســعه شــبکه ملــی اطالعــات  بدیهــی اســت ب

)کــه مســئولیت اصلــی تدویــن آن بــر عهــده وزارت ارتباطــات اســت( بــرای تحقــق بخشــی 

کالن و معمــاری شــبکه ملــی اطالعــات« مفهــوم شــبکه ملــی اطالعــات  از اهــداف »طــرح 

بــا پرداختــن بــه برخــی مــواردی همچــون توســعه پهنــای بانــد دســتخوش نظــرات مختلــف 



17

شــده و موجــب توســعه جزیــره ای و بخشــی خواهــد شــد و عمــاًل اهــداف مذکــور در اســناد 

سیاســتی هیــچ گاه عملیاتــی نخواهنــد شــد. در ایــن زمینــه نقــش مرکــز ملــی فضــای مجــازی 

به عنــوان دبیرخانــه شــورای عالــی فضــای مجــازی در جایــگاه نظارتــی نادیــده انگاشــته 

شــده اســت؛ درحالی کــه در حکــم مقــام معظــم رهبــری بــرای تشــکیل ایــن مرکــز بــر ایــن 

کیــد ویــژه ای شــده اســت. جایــگاه و نقــش آن در تحقــق مصوبــات شــورای عالــی تأ

پیشــنهاد می گــردد در قانــون بودجــه وزارت ارتباطــات مکلــف شــود  بــه مرکــز ملــی 

ــای  گزارش ه ــات  ــی اطالع ــبکه مل ــعه ش ــر توس ــارت ب ــع نظ ــوان مرج ــازی به عن ــای مج فض

دوره ای از پیشــرفت و میــزان تحقــق اهــداف مذکــور ارائــه نمایــد. 

ک هــا و وظایــف وزارت ارتباطــات و نهادهــای  در ایــن صــورت بــا شــفاف شــدن مال

ذی ربــط در صــورت عــدم تحقــق اهــداف و شــاخص های مشــخص، تحــت نظــارت مرکــز 

ملــی فضــای مجــازی، امــکان نظــارت سیاســی توســط مجلــس شــورای اســالمی به وســیله 

تذکــر و اســتیضاح و امــکان نظــارت اداری مقامــات باالدســتی فراهــم می آیــد و پاســخگویی 

مقــام مکلــف در قانــون، جنبــه عینــی و مشــخص پیــدا می کنــد.

کشور 5-4. تقلیل شبکه ملی اطالعات به توسعه شبکه انتقال و دیتای 

شــرکت ارتباطــات زیرســاخت، ســازمان فنــاوری اطالعــات و شــرکت ملی پســت ایران، 

کــه به صــورت  ازجملــه شــرکت ها و ســازمان های مهــم ذیــل وزارت ارتباطــات هســتند 

کاربــردي شــبکه ملــي اطالعــات«  مســتقیم در برنامــه »ارائــه خدمــات زیرســاختي، پایــه و 

مشــارکت دارنــد و اعتبــار بالغ بــر 7500 میلیــارد تومانــی شــبکه ملــی اطالعــات را  بــه خــود 

اختصــاص داده انــد. ایــن ســه نهــاد متکفــل برنامه هــای وزارت ارتباطــات در زمینــه شــبکه 
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ملــی اطالعــات شــده اند و عمــده هزینه هــای مربــوط بــه امــور شــبکه ملــی اطالعــات را 

و  بانک هــا  دولتــی،  شــرکت های  »بودجــه  جــدول  در  می دهنــد.  اختصــاص  خــود  بــه 

مؤسســات انتفاعــی وابســته بــه دولــت برحســب برنامــه و فعالیــت در ســال 1401« امــور 

مربــوط بــه شــبکه ملــی اطالعــات، ذیــل هــر ســه نهــاد مذکــور به صــورت جزئــی مشــخص 

ــر شــرکت ارتباطــات زیرســاخت به عنــوان متولــی  شــده اســت. مهم تریــن ایــن امــور ناظــر ب

کــه در جــدول زیــر  کشــور اســت  اصلــی توســعه زیرســاخت ارتباطــی شــبکه و اینترنــت در 

می تــوان مشــاهده نمــود:

بــر  گیگابیــت  بــرای شــبکه ملــی اطالعــات افزایــش 14000  مهم تریــن برنامــه دولــت 

ــر ثانیــه ای ظرفیــت شــبکه داده  گیگابیــت ب کشــور و 2000  ثانیــه ای ظرفیــت شــبکه انتقــال 

کــه در حــوزه دسترســی امــر مثبتــی بــرآورد می شــود؛ همچنیــن توســعه 500  کشــور اســت 

کــه بایــد توســط شــرکت ارتباطــات زیرســاخت  کار اســت  کیلومتــری فیبــر نــوری نیــز در دســتور 

کنــد. تحقــق پیــدا 

اطالعــات  ملــی  شــبکه  توســعه  متولــی  به عنــوان  نیــز  اطالعــات  فنــاوری  ســازمان 

اســت: کــرده  پیش بینــی  خــود  آینــده  ســال  بــرای  را  زیــر  برنامه هــای 
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گرچــه ایــن اقدامــات، بــرای توســعه زیرســاخت ارتباطــی شــبکه ملــی اطالعــات الزم  ا

و ضــروری اســت امــا تقلیــل شــبکه ملــی اطالعــات بــه توســعه پهنــای بانــد و انحصــار 

ــه توســعه ظرفیــت انتقــال و دیتــای شــبکه صحیــح نبــوده و مخالــف  توســعه ایــن شــبکه ب

کالن توســعه شــبکه ملــی اطالعــات اســت سیاســت های 

. حال آنکــه جــز ایــن دو برنامــه مهــم، بودجــه ای بــرای دیگــر برنامه هــا اختصــاص نیافتــه 

گرچــه توســعه ظرفیــت شــبکه انتقــال می توانــد مقدمــه ای بــرای نتایجــی همچــون  اســت. ا

افزایــش ســهم ترافیــک داخلــی، ترانزیــت ترافیــک و... باشــد امــا دیگــر بخش هــای مهمــی 

کالن شــبکه ملــی اطالعــات بــه ایــن وزارتخانه ســپرده  نیــز در مــاده 5 ســند معمــاری و طــرح 

کــه بایســتی بــرای آن هــا نیــز برنامه ریــزی نمایــد. به عــالوه، در ســند معمــاری  شــده اســت 

ــی  ــز وظایفــی در حــوزه شــبکه مل ــی اطالعــات ســایر دســتگاه ها نی کالن شــبکه مل و طــرح 

کــه بــدون تحقــق آن هــا، ایــن مهــم محقــق نخواهــد شــد. اطالعــات دارنــد 

 بنابرایــن پیشــنهاد می شــود مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــر اســاس طــرح مذکــور و تقســیم 

گرفته در آن، پیشــنهاد دســتگاه های مختلف را برای چگونگی تخصیص  وظایف صورت 

بودجــه بــه ایــن امــور مطالبــه نمایــد و بــا جایــگاه فرادســتگاهی خــود هماهنگی هــای الزم را 

در ایــن زمینــه انجــام دهد. 
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6-4. توسعه اینترنت ثابت

گرفتــن 330 هــزار تومــان بــرای هــر پــورت اینترنــت  در قانــون بودجــه 1400 بــا در نظــر 

ثابــت، هزینــه راه انــدازی 5 میلیــون پــورت چیــزی حــدود 1650 میلیــارد تومــان بــرآورد شــده 

بــوده اســت. در بنــد )ی( تبصــره 7 قانــون بودجــه 1400 »توســعه زیرســاخت پنــج میلیــون 

کــه امــکان ارائــه  درگاه)پــورت( اینترنــت ثابــت پرســرعت توســط شــرکت مخابــرات ایــران 

خدمــات صــوت و تصویــری پیشــرفته را داشــته باشــد« بــر وزارت ارتباطــات تکلیــف شــده 

کــه  کــه درواقــع نقــش حمایتــی وزارتخانــه بــرای ایــن توســعه را متذکــر می شــود. چرا اســت 

ــان مــاه 1400 داشــته اســت  ــه در آب ک ــران در مصاحبــه ای  ــرات ای مدیرعامــل شــرکت مخاب

ــارد  ــا هشــت هــزار میلی ــرآورد انجام شــده، بیــن هفــت ت ــن ب ــر اســاس آخری ــه اســت: »ب گفت

کامــل طــرح توســعه 5 میلیــون پــورت اینترنــت پرســرعت بــا  تومــان اعتبــار بــرای اجــرای 

کمیتــی نیــاز اســت.« حمایت هــای همه جانبــه حا

وزیــر ارتباطــات در اولیــن نشســت خبــری خــود اظهاراتــی پیرامــون توســعه اینترنــت 

ثابــت از برنامــه ای بــرای توســعه20 میلیــون پــورت اینترنــت ثابت در چهارســال آینده داشــته 

کــه در حــال حاضــر جایگاهــی در بودجــه نــدارد. بــا پذیــرش ایــن سیاســت، بایســتی  اســت 

کار اختصــاص می یافــت. در یــک  بــرای ایــن  گذشــته  حداقــل هزینــه ای معــادل ســال 

کــرده اســت، بــرای  کــه مدیرعامــل مخابــرات بیــان  حســاب وکتاب اولیــه بــا توجــه بــه رقمــی 

ایــن توســعه رقمــی حــدود 35 هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار در چهــار ســال آینــده نیــاز اســت 

کــه  کــه بــا برآوردهــای ســال 1400 تنهــا 7 هــزار میلیــارد تومــان آن را دولــت تأمیــن می کنــد، 

آن هــم در بودجــه امســال دیــده نشــده اســت.  البتــه ایــن بــه معنــای تأییــد ایــن سیاســت 

کــه تفصیــل  نیســت و می تــوان برنامه ریــزی دقیق تــری بــرای توســعه اینترنــت ثابــت داشــت 
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آن در ایــن مجــال نمی گنجــد. 

ثابــت،  اینترنــت  پورت هــای  چندمیلیونــی  توســعه  بســیار  هزینه هــای  بــه  توجــه  بــا 

کــم جمعیــت بیشــتر بــوده و  کــه در آن هــا ترا پیشــنهاد می شــود اولویــت بــا مناطقــی باشــد 

نســبت نســل اســتفاده کننده از خدمــت اینترنــت پرســرعت )نســل زد و آلفــا( در آنجــا بیشــتر 

اســت؛ در این صــورت ترافیــک مصرفــی افزایــش یافتــه و توســعه زیرســاخت صرفه پذیــر 

می گــردد؛ بــه عــالوه، بــرای مناطــق دیگــر نیــز بایســتی بــا توجــه بــه نیازهــا، دسترســی بــه 

ــدار را فراهــم نمــود. ارتباطــات همــراه پای
 

7-4. مدل اقتصادی توسعه شبکه ملی اطالعات

کــه بــرای تحقــق  کــه ایــن انتقادهــا و پیشــنهادها بــدان معنــا نیســت  بایســتی متذکــر شــد 

تمامــی اجــزاء شــبکه ملــی اطالعــات بایســتی بودجــه دولتــی تخصیــص داده شــود؛ بلکــه 

می تــوان بــا طراحــی مــدل اقتصــادی بــرای اجــزاء مختلــف ایــن شــبکه از مشــارکت بخــش 

کــه البتــه در ایــن صــورت  کــرد  گرفــت و یــا آن هــا را خصوصی ســازی  کمــک  خصوصــی نیــز 

نیــز بایســتی آن خدمــات مشــخص شــده و برنامــه ای بــرای تحقــق و پیشــبرد آن هــا در نظــر 

گرفتــه شــود. 

کاربــردي« پــروژه ای اســت  در حــال حاضــر »ایجــاد و توســعه زیرســاخت ها و خدمــات 

کــه در فهرســت  گرفتــه شــده اســت  کــه به عنــوان مشــارکت عمومــی - خصوصــی در نظــر 

پروژه هــای مشــارکت بــا بخــش غیردولتــی بــرای اجــرای »طرح هــای تملــک دارائی هــای 

ســرمایه ای موضــوع جــزء )1( بنــد »الــف« تبصــره 4 و مــاده )27( قانــون الحــاق برخــی مواد 

گردیــده اســت. بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت« بیــان 
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کــه: »بــه دولــت اجــازه داده می شــود  در بنــد »الــف« تبصــره )4( نیــز بیــان شــده اســت 

بخــش غیردولتــی جهــت  به منظــور جلــب مشــارکت  و  اجرایــی  از طریــق دســتگاه های 

اتمــام هرچــه ســریع تر طرح هــای )پروژه هــا( تملــک دارایی هــای ســرمایه ای )نیمه تمــام، 

آمــاده بهره بــرداری و جدیــد( از قبیــل پروژه هــای شــبکه ملــی اطالعــات تــا ده در صــد 

از ســرجمع اعتبــارات تملــک دارایی هــاي ســرمایه اي مربــوط بــه هــر دســتگاه اجرایــی را 

کــه بخــش غیردولتــی در آن هــا مشــارکت  کنــد  صــرف حمایــت از طرح هــا )پروژه هایــی( 

می نماینــد.«

گــر وزارت ارتباطــات عــزم جــدی بــر به کارگیــری بخــش خصوصــی در قالــب مشــارکت  ا

ــوده  ــخص نم ــارکت را مش ــن مش ــرای ای ــود ب ــای خ ــریع تر اولویت ه ــه س ــتی هرچ دارد بایس

کلی گویــی رهــا شــود. ــا از  و در فضایــی رقابتــی پروژه هــای ایــن بخــش را ســامان بخشــد ت

در ایــن زمینــه پیشــنهاد می شــود در الیحــه بودجــه 1401 وزارت ارتباطــات و فنــاوری 

گــردد  اطالعــات مکلــف بــه تدویــن برنامــه ای بــرای نقشــه راه تحقــق شــبکه ملــی اطالعــات 

ــت  ــد تخصیــص بودجــه از ســمت دول ــه نیازمن ک ــی  ــرآوردی از برنامه هــای آت و ضمــن آن ب

کــدام پروژه هــا بــه بخــش خصوصــی  کــه  گــردد  اســت ارائــه نمایــد و همچنیــن برنامه ریــزی 

ســپرده خواهــد شــد و یــا به صــورت مشــارکت عمومــی- خصوصــی پیگیــری می شــوند.

5-دولت یکپارچه هوشمند )دولت الکترونیک(

کــه دولــت در راســتای تحقــق  دولــت الکترونیــک یکــی از برنامه هــای مهمــی اســت 

ــه آن اختصــاص  اســناد باالدســتی همچــون برنامــه ششــم توســعه هرســاله بودجــه ای را ب

 26 دســتگاه اصلــی در آن 
ً

کــه تقریبــا می دهــد. ایــن برنامــه از آن دســته برنامه هایــی اســت 
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ً

دخیــل بــوده و نیــاز بــه مدیریــت و راهبــری فرادســتگاهی و حتــی فراقــوه ای دارد. مجموعــا

ــرای توســعه خدمــات  ــارد تومــان بودجــه ب در تمامــی ایــن دســتگاه ها حــدود 2257 میلی

کــه 846 میلیــارد تومــان آن به منظــور توســعه  بــرآورد شــده اســت  الکترونیکــی دولــت 

زیرســاخت دولــت الکترونیــک بــه وزارت ارتباطــات تعلــق می گیــرد.

بنــد »و« تبصــره )7( ماده واحــده الیحــه بودجــه ســال 1401 در خصــوص ایــن برنامــه 

کــه در ادامــه بــه آن اشــاره می شــود: تکالیفــی را ایجــاد نمــوده اســت 

و- به منظــور تحقــق اهــداف دولــت هوشــمند و ارائــه خدمــات دولــت الکترونیکــی بــه 

کاهــش مراجعــات مردمــی بــه دســتگاه هاي اجرائــی و نهادهــاي عمومــی: آحــاد جامعــه و 

کثـر سـه مـاه . 1 کشـور مکلـف اسـت ظـرف مـدت حدا سـازمان اداري و اسـتخدامی 

پـس از ابـالغ ایـن قانـون، فرآیندهـاي منجـر بـه ارائـه خدمـات اختصاصـی هرکـدام از 

دسـتگاه های اجرائـی و نهادهـاي عمومـی را بـا اولویـت خدمـات پرکاربـرد اختصاصـی 

کـردن، آن هـا را بـه دسـتگاه مربوطـه ابـالغ  کـرد و جهـت الکترونیکـی  دسـتگاه بهینـه 

نماید.

وزارت ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات مکلـف اسـت ظرف مدت یک مـاه از تاریخ . 2

ارائـه خدمـات هوشـمند و نحـوه  الزامـات فنـی  کالن و  ایـن قانـون، معمـاري  ابـالغ 

راه انـدازی پنجـره واحـد خدمـات هوشـمند دسـتگاه ها را تدویـن و جهـت تصویـب به 

شـوراي اجرائـی فنـاوري اطالعـات ارائـه دهـد.

خدمـات . 3 واحـد  »پنجـره  مکلف انـد  عمومـی  نهادهـاي  و  اجرائـی  دسـتگاه های 

الزامـات مصـوب شـوراي اجرایـی فنـاوري اطالعـات  بـر اسـاس  را  هوشـمند« خـود 

خدمـات  از  یک سـوم  حداقـل  و  کـرده  راه انـدازی   1401 سـال  بهمن مـاه  تـا  کثـر  حدا

ارائـه دهنـد. پنجـره  ایـن  از طریـق  پرکاربـرد  اولویـت خدمـات  بـا  را  اختصاصـی خـود 
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»پنجـره . 4 اول  فـاز  کـه  اسـت  مکلـف  اطالعـات  فنـاوري  و  ارتباطـات  وزارت 

کنـد.  راه انـدازی   1401 سـال  دی مـاه  پایـان  تـا  را  دولـت«  هوشـمند  خدمـات  ملـی 

نهادهـاي  و  کشـور  توسـعه  ششـم  برنامـه  قانـون   )  29( مـاده  موضـوع  دسـتگاه های 

پنجـره  اطالعـات،  فنـاوري  و  ارتباطـات  وزارت  بـا  تعامـل  در  کـه  مکلف انـد  عمومـی 

واحـد خدمـات هوشـمند خـود را بـه »پنجـره ملـی خدمـات هوشـمند دولـت« متصـل 

خدمـات  ملـی  »پنجـره  طریـق  از  آن هـا  اختصاصـی  خدمـات  کـه  به گونـه ای  نماینـد 

بـر  بنـد مشـتمل  ایـن  اجرایـی  باشـد. دسـتورالعمل  قابل دسترسـی  هوشـمند دولـت« 

کم  مصادیـق خدمـات برنامه هـاي اجرایـی و اقدامات مشـمول اولویت هـا، اصول حا

و ضوابـط سـاماندهی و مـوارد مشـابه، یـک مـاه پـس از ابـالغ ایـن قانـون بـا همـکاري 

کشـور و وزارت ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات تدویـن و  سـازمان اداري و اسـتخدامی 

می رسـد. بـه تصویـب شـوراي اجرائـی فنـاوري اطالعـات 

مرجــع  به عنــوان  اطالعــات  فنــاوری  اجرایــی  شــورای  بــه  مســائلی   4 و   2 مــوارد  در 

اســت.  شــده  داده  ارجــاع  الکترونیــک  دولــت  حــوزه  در  تصمیم گیــری 

پیشــنهاد می گــردد پیــش از محــول نمــودن هرگونــه وظیفــه ای بــه ایــن شــورا، بــا توجــه به 

ابهامــات حقوقــی ناظــر بــر  تأســیس )عــدم صالحیــت هیئت وزیــران در تصویــب اساســنامه 

ایــن شــورا( و جایــگاه ایــن نهــاد، اساســنامه شــورای اجرایــی فنــاوری اطالعــات در شــورای 

گــردد.  عالــی فضــای مجــازی بازنگــری و تصویــب شــود و نقــش آن مشــخص 

و  فراقــوه ای  ذی صــالح  مرجــع  الکترونیــک،  دولــت  بــه  مربــوط  امــور  در  همچنیــن 

 ذیــل 
ً
کــه ظاهــرا ــروه تعامل پذیــری دولــت الکترونیــک« اســت  کنونــی »کارگ فرادســتگاهی 

مرکــز ملــی فضــای مجــازی ایجادشــده و می توانــد این گونــه مصوبــات را داشــته باشــد امــا 

کارگــروه در مرکــز ملــی فضــای مجــازی اســت و مرکــز  عمــاًل تنهــا محــل برگــزاری جلســات ایــن 
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کــه بایــد موردبازنگــری  ملــی فضــای مجــازی، نقــش بیشــتری در ایــن خصــوص نــدارد، 

کــه اصالحــات اساســی اخیرالذکــر، جایــگاه مســتقیمی  گیــرد. البتــه بدیهــی اســت  قــرار 

ــی فضــای مجــازی بایســتی  ــا در شــورای عال ــی دیگــر ی ــدارد و در مجــال قانون در بودجــه ن

اصــالح شــود امــا اثــر قابل توجهــی در بودجه ریــزی خواهــد داشــت. 

همچنیــن پیشــنهاد می گــردد وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و ســازمان اداری 

کشــور و ســایر دســتگاه های مربوطــه در دولــت به منظــور هماهنگی هــای  و اســتخدامی 

بــا  را  فنــاوری اطالعــات  یــا شــورای اجرایــی  و  نماینــد  تمهیــد  قــوه ای ســازوکاری  درون 

ــه احــکام مقــام معظــم رهبــری،  ــا توجــه ب ایــن هــدف بازطراحــی نماینــد. بدیهــی اســت ب

مجــازی  فضــای  ملــی  مرکــز  بــه  حــوزه  ایــن  فراقــوه ای  و  فرادســتگاهی  هماهنگی هــای 

به عنــوان بــازوی اجرایــی شــورای عالــی فضــای مجــازی ســپرده شــود.

به صــورت  بودجــه  احــکام  الکترونیــک  دولــت  حــوزه  در  کــه  همان طــور  درنهایــت 

کــرد هرچــه بهتــر و دقیق تــر بودجــه ایــن حــوزه بــر  مشــخص وظایفــی را در جهــت هزینــه 

کــرده اســت، در حــوزه شــبکه ملــی اطالعــات نیــز الزم اســت ایــن اتفــاق  دســتگاه ها تکلیــف 

رقــم بخــورد و به صــورت مفصل تــر و دقیق تــر اصلی تریــن سیاســت وزارت ارتباطــات را 

ــد. طراحــی نمای

6-جایگاه مرکز ملی فضای مجازی

مرکــز ملــی فضــای مجــازی در قانــون بودجــه ســال 1400 حــدود 87 میلیــارد تومــان 

کــه در ســال 1401 ایــن بودجــه بــه 99.8 میلیــارد  بــه خــود اختصــاص داده بــوده اســت 

کشــور«  تومــان افزایــش یافتــه اســت. برنامــه »مدیریــت راهبــردي و امنیــت فضــاي مجــازي 
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کــه بــرای ایــن مرکــز تعریــف شــده اســت و ذیــل آن وظیفــه  اصلی تریــن برنامــه ای اســت 

کالن فضــای مجــازی پیگیــری می شــود. راهبــری 

کــه راجــع بــه ایــن مرکــز وجــود دارد، جایــگاه نهــادی ایــن مرکــز و شــورای  نکتــه مهمــی 

از  یکــی  اســت.  کشــور  مجــازی  فضــای  حــوزه  بودجه ریــزی  در  مجــازی  فضــای  عالــی 

وظایــف محــول شــده بــه مرکــز ملــی فضــای مجــازی در بنــد 11 مــاده 3 اساســنامه ایــن مرکــز 

کالن یــا فرادســتگاهی مصــوب شــورای عالــی از طریــق  »تســهیم و توزیــع بودجــه طرح هــای 

کشــور« اســت. مســئله  ابــالغ اعتبــار یــا ســایر روش هــای مصــوب شــورای عالــی یــا قوانیــن 

ــر قــدرت  گ کــه شــورای عالــی فضــای مجــازی به عنــوان نهــاد سیاســت گذار، ا آنجــا اســت 

کالن فضــای مجــازی  بــرای اجرایــی ســازی مصوبــات و طرح هــای  تخصیــص بودجــه 

کــه ضمانــت  کــرده اســت  کشــور نداشــته باشــد عمــاًل وقــت خــود را صــرف سیاســت هایی 

ــد  ــنجیده خواه ــه س ــاخص بودج ــا ش  ب
ً

ــوال ــازمان ها معم ــرد س ــه عملک ک ــد. چرا ــرا ندارن اج

گرفتــه نشــده باشــد عمــاًل بــه زبــان  کالن در نظــر  گــر ردیــف بودجــه ای بــرای طرحــی  شــد و ا

کــه زمــان اجــرای ایــن طــرح فــرا نرســیده اســت! نهــادی بیــان می شــود 

ــره ای از  ــتن به ــور و نداش کش ــازی  ــای مج کالن فض ــت گذاری  ــی سیاس ــئله دوگانگ مس

کــه قــرار اســت  کــردن نهــادی اســت  اهــرم قــدرت بودجــه ای و مالــی بــه نحــوی خلــع یــد 
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ــن  ــد تدوی کشــور باشــد. بنابرایــن، در فرآین ــز سیاســت گذاری فضــای مجــازی  نقطــه متمرک

گرفتــه شــود تــا بســتری بــرای  الیحــه بودجــه بایســتی جایگاهــی بــرای ایــن شــورا در نظــر 

کالن در برنامه هــا و اقدامــات اجرایــی ایجــاد شــود. جریــان یافتــن سیاســت های 

کالن برنامه هــای فرادســتگاهی  بنابرایــن پیشــنهاد می شــود هرســاله سیاســت های 

گــردد  بودجــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات توســط مرکــز ملــی فضــای مجــازی تدویــن 

گیــرد. ســازمان برنامــه و بودجــه  و پیــش از تنظیــم الیحــه در اختیــار وزارت ارتباطــات قــرار 

نیــز در تعامــل بــا وزارت ارتباطــات و دیگــر ســازمان های مربوطــه، الیحــه را در چارچــوب 

سیاســت های ابالغــی تدویــن نمایــد و بررســی درکمیســیون تلفیــق منــوط بــر نظــر مســاعد 

گــردد.  مرکــز ملــی فضــای مجــازی 

کمیســیون تلفیــق بودجــه در حــال حاضــر نیــز نظــر مرکــز ملــی  گرچــه الزم اســت در  ا

فضــای مجــازی تأمیــن شــود، امــا ایــن پیشــنهاد بایســتی در قالــب احــکام دائمــی بودجــه 

 بــه ســال 1401 
ً

کــم بــر الیحــه بودجــه تمامــی ســال ها باشــد و صرفــا گــردد تــا حا تدویــن 

منحصــر نگــردد.


