
 قانون برنامه پنجم توسعه

ـ به منظور بسط خدمات دولت الکترونيک، صنعت فناوری اطالعات، سواد اطالعاتی و ۴۶ماده
های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری  وری در حوزه افزايش بهره

داده داخلی امن و پايدار اطالعات مکلف است نسبت به ايجاد و توسعه شبکه ملی اطالعات و مراکز 
با پهنای باند مناسب با رعايت موازين شرعی و امنيتی کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و 
ظرفيت بخشهای عمومی غيردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر 

دستگاههای اجرائی و  سطح خدمات را به صورتی فراهم نمايد که تا پايان سال دوم کليه نامهتوافق
خانوارها و کليه کسب و کارها %) ۶٠(، شصت درصد نامهواحدهای تابعه و وابسته و تا پايان بر

الملل و شاخص  ميزان پهنای باند اينترنت بين. بتوانند به شبکه ملی اطالعات و اينترنت متصل شوند
طراحی شود که سرانه پهنای  ای آمادگی الکترونيک و شاخص توسعه دولت الکترونيک بايد به گونه

. در رتبه دوم منطقه قرار گيرد نامهباند و ساير شاخصهای ارتباطات و فناوری اطالعات در پايان بر
حمايت از بخشهای عمومی غيردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطالعات کشور به 

م اين صنعت در توليد ناخالص ای ساماندهی شود که سه افزار و امنيت بايد به گونه ويژه بخش نرم
 . برسد%) ٢(به دو درصد  نامهداخلی در سال آخر بر

های  اجرائی اين بند مشتمل بر حمايت از صنعت فناوری اطالعات توسط وزارتخانه نامه آئين
 نامهارتباطات و فناوری اطالعات، صنايع و معادن و بازرگانی و معاونت ظرف شش ماه اول بر

 . رسد يأت وزيران میتهيه و به تصويب ه
ب ـ کليه دستگاههای اجرائی مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطالعات و توسعه و تکميل 

خدمات بر اساس فصل پنجم قانون مديريت  نامهپايگاههای اطالعاتی خود حداکثر تا پايان سال دوم بر
ستانداردهای الزم اطالعات خود را در مراکز داده داخلی با رعايت مقررات امنيتی و ا کشوری

توسط  نامهاجرائی که در شش ماهه اول بر نامه روزرسانی نمايند و بر اساس آئين نگهداری و به
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وزارت اطالعات و معاونت، تهيه و به تصويب 

ايجاد گذاری رايگان اطالعات به منظور  وزيران خواهد رسيد نسبت به تبادل و به اشتراک هيأت
های اطالعاتی و کاهش توليد و نگهداری اطالعات تکراری در اين شبکه با تأمين و حفظ  سامانه

 . امنيت توليد، پردازش و نگهداری اطالعات اقدام نمايند
 . قضائيه از شمول اين بند مستثنی است قوه

 : ج ـ کليه دستگاههای اجرائی مکلفند
سال و دريافت الکترونيکی کليه استعالمات بين دستگاهی و نسبت به ار نامهـ تا پايان سال دوم بر١

 . واحدهای تابعه آنها با استفاده از شبکه ملی اطالعات و رعايت امنيت اقدام نمايند
، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونيکی از طريق شبکه ملی اطالعات نامهـ تا پايان بر٢

ائه در خارج از محيط اداری خود و قابل واگذاری يا عرضه نمايند و نيز کليه خدمات قابل ار
برونسپاری را به دفاتر پستی و پيشخوان خدمات دولت که توسط بخشهای غيردولتی اعم از 

ساير دفاتر داير فعلی دستگاههای مذکور . شود، واگذار کنند خصوصی يا تعاونی ايجاد و مديريت می
 . ه دفاتر پيشخوان دولت تغيير يابندکنند بايد ب که اين نوع خدمات را ارائه می

محدوده فعاليت و نهادهای مشمول و نيز ضوابط مربوط به دفاتر پيشخوان و خصوصيات اشخاص 
 . کند دهنده و متصديان آنها را قانون مشخص می تشکيل



که  ای تهيه نمايد نقشه جامع دولت الکترونيک را به گونه نامهـ دولت مجاز است تا پايان سال اول بر٣
 . از طريق سامانه الکترونيکی انجام پذيرد نامهارائه خدمات دولتی ممکن در پايان بر

ربط همراه با تکميل  مکلف است با همکاری دستگاههای ذی) سازمان ثبت احوال(د ـ وزارت کشور 
و اصالح پايگاه اطالعات هويتی به صورتی که شامل کليه وقايع حياتی نظير تولد، ازدواج، طالق، 

و ساير کاربردها باشد، تا ) امضاء الکترونيکی(فوت و تغييرات مشخصات هويتی و صدور گواهی 
. نسبت به تأمين و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام نمايد نامهپايان بر

ه کليه اشخاص حقيقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين کارت استفاد
اجرائی اين بند شامل زمانبندی، مصاديق، موارد شمول، سطح دسترسی، ميزان و  نامه آئين. نمايند

های ارتباطات و فناوری  نحوه أخذ هزينه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه
 . رسد اطالعات و کشور با هماهنگی معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران می

در سطوح ملی تا محلی و ) NSDI(های مکانی  سبت به ايجاد زيرساخت ملی دادههـ ـ معاونت ن
 . اقدام نمايد نامهتدوين معيارها و ضوابط توليد و انتشار آنها حداکثر تا پايان سال سوم بر

ای مکانی خود را توليد و براساس دستورالعملی که  تبصره ـ کليه دستگاهها مکلفند اطالعات پايه
 . های مکانی قرار دهند شود، بر روی زيرساخت ملی داده تدوين و ابالغ می توسط معاونت،

 : و ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است
ربط تا پايان  برداری کشور و همکاری ساير دستگاههای ذی ـ با همکاری و هماهنگی سازمان نقشه١
 . اقدام نمايد) کاداستر(طرح حدنگاری  نسبت به ايجاد پايگاه اطالعات حقوقی امالک و تکميل نامهبر
ـ در راسـتای توسـعه سامانه يکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـالک، نسبـت به الکترونيکی نمودن ٢

 . اقدام نمايد نامهکليه مراحل نقل و انتقاالت، ثبت اسناد رسمی و امالک تا پايان سال دوم بر
شده و براساس الگو و استانداردهای  ا و مؤسسات ثبتـ نسبت به تکميل پايگاه داده اطالعات شرکته٣

مديره و شماره کدملی آنها و نيز  شده توسط معاونت با ذکر مشخصات سهامداران، اعضاء هيأت اعالم
 . اقدام نمايد نامهوجو و دسترسی همگانی تا پايان سال اول بر شناسه يکتا و با قابليت جست

وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالياتی مکلفند  زـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و
. نسبت به گسترش سامانه الکترونيکی امن معامالت امالک و مستغالت در سطح کشور اقدام نمايند

 . باشند ربط موظف به همکاری برای اجرای کامل اين سامانه می کليه دستگاههای اجرائی ذی
نسبت به ايجاد زيرساختهای الزم به منظور توسعه شبکه  ح ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

دانشگاهها، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری موظفند ضمن اتصال به . علمی کشور اقدام نمايد
افزاری خود را با حفظ مالکيت معنوی با  افزاری و سخت شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانات نرم

 . ين شبکه قرار دهندرعايت استانداردهای الزم بر روی ا
های علميه و بخشهای غيردولتی اعم از تعاونی و خصوصی در صورت تمايل به  تبصره ـ حوزه

 . باشند استفاده از شبکه علمی کشور موظف به رعايت مفاد اين بند می
شود با تصويب کميسيون تنظيم مقررات  ط ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده می

های  طات، مبالغی به عنوان حق امتياز، خسارت و جريمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانهارتبا
وجوه مورد نياز جهت . داری کل کشور واريز نمايد صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه

يافته در قالب بودجه سنواتی  توسعه زيرساختهای ارتباطی و فناوری اطالعات مناطق کمتر توسعه
 . گردد تأمين می

 . جريمه موضوع اين بند و ميزان آن در صورتی قابل وصول است که در ضمن عقد شرط شده باشد



نحوی  شود مبالغ واريزی و پرداختـی از حسابهـای دولتـی را به  ی ـ به دولت اجازه داده می
اهها و ابزار واسط ساماندهی نمايد که با اولويت استفاده از کارتهای الکترونيکی و يا ساير دستگ

 . ای قابل رهگيری باشد الکترونيکی ـ رايانه
 . استفاده از منابع موجود دارای قابليت، اولويت دارد مادهـ در اجرای احکام موضوع اين ١تبصره
همراه سوئيچها و  ای مبتنی بر قـرارداد اينترنت به  کشور، شبکه) IP(ـ شبکه ملی اطالعات ٢تبصره

ای است به صورتی که درخواستهای دسترسی داخلی و أخذ اطالعاتی که در  داده مسيريابها و مراکز
وجه از طريق خارج کشور مسيريابی نشود و امکان  شوند به هيچ مراکز داده داخلی نگهداری می

 . های اينترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود ايجاد شبکه
تواند جهت ارزيابی شاخصها و وضعيت در ابعاد  میـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ٣تبصره

المللی نظام پايش شاخصهای فناوری اطالعات و ارتباطات را تا پايان سال دوم  ای و بين ملی، منطقه
کليه دستگاههای اجرائی و مؤسسات غيردولتی موظف به ارائه اطالعات و آمار . تدوين نمايد نامهبر

 . هستند  انهموردنياز و مرتبط، به اين وزارتخ
هرساله توسط اين وزارتخانه به اطالع مجلس شورای اسالمی  مادهگزارش ميزان تحقق اهداف اين 

 . رسد می
 


