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 سعید    طباطبایی

کاهش 2 درصدی اعتبارات فناوری اطالعات در سال 96

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با نگاهی اجمالی به بخش فناوری اطالعات 
 2 کاهش  و  بررسی  و  نقد  را  حوزه  این  در  کشور   96 سال  بودجه  الیحه  ارتباطات،  و 
درصدی اعتبارات این بخش را اعالم کرد. در این گزارش با اشاره به تکالیف سنگین 
نشد  محقق  که  توسعه  پنجم  برنامه  در  الکترونیکی  دولت  دوم  جایگاه  انداز،  چشم  سند 
منطقه  برتر  جایگاه  کسب  لزوم  عنوان  به  توسعه  ششم  برنامه  کلی  سیاست های  نیز  و 
در زمینه دولت الکترونیکی، اعالم شده است که در کنار عقب ماندگی  های این حوزه، 
ضرورت های  از  یکی  اساس  براین  است.  زیاد  بسیار  فاصله  اهداف،  این  به  رسیدن  تا 
تحقق اهداف مدنظر، لزوم سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات است. 
این مرکز با بیان این که در سال 96 طبق الیحه بودجه پیشنهادی دولت، میزان سهم 
است،  درصد   3,2 کشور  عمومی  بودجه  کل  از  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  اعتبارات 
برمبنای  است.  بوده  درصد   3,6 رقم  این   95 سال  در  که  است  درحالی  این  کرد:  اعالم 
بررسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، جمع اعتبارات فناوری اطالعات و 
ارتباطات در الیحه بودجه 1396 نسبت به قانون بودجه 1395 حدود 2 درصد کاهش 
داشته و به رقم 118,485 میلیارد ریال رسیده است که این رقم 3,2 درصد از جمع کل 
اعتبارات  درصد   70 از  بیش  حال  همین  در  می شود.  محسوب  کشور  عمومی  اعتبارات 
فناوری اطالعات الیحه بودجه 1396 و قانون بودجه 1395 در قالب ردیف های متفرقه 
است و فاقد هرگونه برنامه، فعالیت و کمیت  های پایه ای نظیر زمان شروع و پایان، نوع 
که  است  کرده  تاکید  مرکز  می کند.این  سخت  را  بر آن ها  نظارت  که  است  و...  خروجی 
در راستای شفافیت بودجه ای، انتقال اعتبارات متفرقه به ردیف های برنامه ای متناظر، 
مثبت خواهد بود. از آنجا که اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات عموما باالی 
50 درصد محقق می شوند و سابقه چندساله دارند، قابلیت برنامه ریزی و انتقال آن ها به 
اعتبارات برنامه ای کامال امکان پذیر است. برمبنای اعالم مرکز پژوهش های مجلس، 
 1396 سال  بودجه  الیحه  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  بخش  برنامه ای  اعتبارات 
نسبت به قانون بودجه سال 1395 افزایش 13درصدی داشته و از رقم 31,019 میلیارد 
متفرقه  ردیف های  اعتبارات  بخش  در  است.  رسیده  ریال  میلیارد   35,143 رقم  به  ریال 
درصدی   7 کاهش   1395 سال  بودجه  قانون  به  نسبت   1396 سال  بودجه  الیحه  در 
میلیارد   83,342 رقم  به  ریال  میلیارد   89,640 رقم  از  اعتبارات  این  و  می شود  مشاهده 
ریال رسیده است. در الیحه بودجه سال 1396، درآمد حاصل از فعالیت های مرتبط با 
فناوری اطالعات و ارتباطات حدود 93,685 میلیارد ریال پیش بینی شده است که این 
رقم نسبت به قانون بودجه سال 1395 رشد بیش از 30 درصدی را نشان می دهد. در 
این گزارش آمده است که درآمد های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان های 
تابعه آن در قانون بودجه سال 1395 بالغ بر 52,420 میلیون ریال پیش بینی شده است 
به  توجه  با  و  شده  محقق  درآمد ها  درصد   47 تاکنون  جاری  سال  اول  ماهه   8 طی  که 
سال  دوم  نیمه  در  که  گذشته  سال  دو  در  ارتباطات  وزارت  درآمد های  تحقق  الگوی 
وزارت  جاری  سال  درآمد های  که  می شود  پیش بینی  شده اند،  محقق  درآمد ها  اغلب 
 ،1396 سال  بودجه  الیحه  در  رو  این  از  شوند.  محقق  درصد   80 از  بیش  تا  ارتباطات 
هزار   68 از  بیش  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  با  مرتبط  فعالیت های  از  حاصل  درآمد 
 30 از  بیش   95 سال  بودجه  قانون  به  نسبت  رقم  این  که  شده  پیش بینی  ریال  میلیارد 
درصد رشد را نشان می دهد.نزدیک به 93 درصد از درآمد این وزارتخانه مربوط به حوزه 
فعالیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. این درحالی است که اعتبارات 
طرح های تملک دارایی سرمایه ای این وزارتخانه در الیحه 1396 نسبت به قانون 1395 

دچار کاهش 17 درصدی شده اند.

صاحبان  به  کسب  جواز  دریافت  عدم  یا  دریافت  اختیار 
بحث  شدن  داغ  شد.  خواهد  داده  اینترنتی  فروشگاه های 
کسب  جواز  دریافت  برای  مجازی  فروشگاه های  الزام 
وجود  به  را  تصور  این  کشور  صنفی  نظام  قانون  طبق 
آورد که فروشگاه های اینترنتی در آینده نزدیک با چالش 
دیگری مواجه خواهند شد و آن دریافت جواز کسب است؛ 
مرکز  میان  صورت گرفته  همکاری های  و  توافقات  اما 
اتاق  و  الکترونیکی  تجارت  توسعه  مرکز  ایران،  اصناف 
کسب  جواز  دریافت  چگونگی  است  شده  موجب  اصناف 
به زودی  شود.  مشخص  مجازی  فروشگاه های  برای 
ثبت نام کنندگان و متقاضیان نماد اعتماد روی سامانه این 
مرکز با گزینه جدیدی به عنوان درخواست برای دریافت 
جواز کسب مواجه می شوند که می توانند با زدن آن گزینه 
معاون  کنند.  آغاز  جواز  این  دریافت  برای  را  الزم  اقدام 
تسهیل تجاری و توسعه کاربرد های مرکز توسعه تجارت 
گفت: «مذاکرات صورت گرفته با مرکز اصناف منجر به یک 
همکاری مشترک میان این دو مرکز شد تا فروشگاه های 
مایل  درصورتی که  اعتماد  نماد  دریافت  پس از  مجازی 

باشند، بتوانند اقدام به دریافت جواز کسب کنند.»

ایجاد تغییراتی برای دریافت نماد
فرانک اسکویی گفت: «هم اکنون سامانه نماد اعتماد برای 
اجرای این فرآیند آماده است و منتظر انجام این تغییرات 
روی سایت اتاق اصناف هستیم. در این صورت دو سامانه 
به یکدیگر متصل می شوند و متقاضیان جواز کسب دیگر 
نیازی به ارائه مدارک جداگانه ای به اتاق اصناف نخواهند 
رونق  با  است.»  موجود  سامانه  روی  مدارک  بلکه  داشت 
و  اطالعات  فناوری  توسعه  و  مجازی  بازار های  گرفتن 
این  برای  برنامه ریزی  لزوم   90 دهه  اوایل  در  ارتباطات 
فروشگاه ها دوچندان شد طبق ماده 87 قانون نظام صنفی، 
افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه 
کسب از اتحادیه مربوطه هستند. همچنین در آیین نامه 
اجرایی این قانون آماده است: «مرکز اصناف و بازرگانان 
ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف اند با اتصال 
سامانه اصناف و سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، 
کلیه فرآیند صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی و اعطای 
نماد الکترونیکی را مطابق با ماده 3 این آیین نامه به نحوی 
فراهم کنند تا امکان دسترسی هم زمان به مدارک متقاضی 
در رسانه های مذکور فراهم شود.» در این صورت به نظر 
حال  در  آیین نامه  از  بخش  این  مدت ها  پس از  می رسد 
از  زدایی  مقررات  هیئت  سویی  از  اما  است  شدن  محقق 
دارد  مصوبه ای  تجاری  تسهیل  و  کسب وکار  فرآیند های 
که  است  مجوزی  تنها  اعتماد  نماد  شده  تأکید  آن  در  که 
برای فعالیت در فضای مجازی وجود دارد. به نظر می رسد 
مصوبه این هیئت موجب شده است دریافت جواز کسب 
به صورت اختیاری باشد. اسکویی در این خصوص می گوید: 
«نمی توان همه فعاالن این بازار را مجبور به دریافت جواز 

کسب کرد، تعدادی از آن ها تحت قانون خاصی فعالیت 
می کنند که اصاًل نیاز مند جواز کسب نیستند و حتی در خود 
قانون نظام صنفی نیز تخصیص خورده اند، مانند مشاغل 
خانگی. برخی دیگر از کسب وکار ها نیز باید از بخش های 
دیگری مجوز بگیرند. از همین رو این اختیار به افراد داده 
شده است که خودشان اقدام به دریافت جواز کسب کنند.» 
صدور جواز کسب برای فروشگاه های اینترنتی اولین بار 

نیست که در دستور کار قرار می گیرد.

صدور »نماد« دوباره به جریان افتاد
آغاز  و   82 سال  در  صنفی  نظام  قانون  تصویب  پس از 
فعالیت فروشگاه های مجازی همیشه موضوع چگونگی 
و تعیین راهکاری برای صدور جواز کسب این فروشگاه ها 
موضوع  این  هیچ گاه  اما  بود  مطرح  کسب وکار ها  و 
بود  محدود  بخش  این  فعالیت  حجم  نشد.  گرفته  جدی 
رونق  با  اما  نمی گرفتند  جدی  را  آن  بازار  این  فعاالن  و 
و  اطالعات  فناوری  توسعه  و  مجازی  بازار های  گرفتن 
این  برای  برنامه ریزی  لزوم   90 دهه  اوایل  در  ارتباطات 
فروشگاه ها دوچندان شد. در آن زمان با هماهنگی هایی 
مرکز  و  الکترونیکی  تجارت  توسعه  مرکز  میان  که 
رایانه  صنف  بود  شده  قرار  بود،  گرفته  صورت  اصناف 
تهران به صورت موقت اقدام به صدور جواز کسب برای 
فروشگاه های مجازی کند و پس از رسیدن به حدنصاب 
اما  شود  تشکیل  آن ها  برای  مستقلی  اتحادیه  موردنظر 
خصوص  این  در  اسکویی  نیفتاد.  هیچ گاه  اتفاق  این 

جواز  صدور  برای  اقداماتی  گذشته  سال های  گفت: «در 
کسب صورت گرفت و قرار شده بود اگر تعداد پروانه های 
صادرشده به حد قابل قبولی برسد با کسب اجازه از وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، انتخابات اتحادیه فروشگاه های 
مجازی برگزار شود اما تعداد فروشگاه هایی که اقدام به 
دریافت جواز کسب کرده بودند بسیار اندک بود و امکان 
وجود  جدید  اتحادیه  تشکیل  برای  انتخابات  برگزاری 
نداشت.» ماده 21 قانون نظام صنفی حدنصاب ها برای 
را  آن  برای  انتخابات  برگزاری  و  اتحادیه  یک  تشکیل 
تعیین کرده است، طبق این ماده حدنصاب برای تشکیل 
در  و  است  صنفی  واحد   300 تهران  در  جدید  اتحادیه 
شهر های بسیار کوچک با 50 واحد صنفی نیز می توان 
اتحادیه تشکیل داد. در این صورت به نظر می رسد تعداد 
کسب  جواز  دریافت  برای  که  مجازی  فروشگاه های 
بسیار  بودند،  کرده  اقدام  تهران  رایانه  اتحادیه  طریق  از 
کمتر از این مقدار بود که امکان برگزاری انتخابات برای 
تشکیل اتحادیه جدید وجود نداشت. این یک اختیار است، 
هر کس می تواند از این اختیار خود استفاده کند، از همین 
رو اگر جواز کسب برای افراد ارزش افزوده خاصی داشته 
ماده   7 تبصره  در  کرد  خواهند  اقدام  آن  به  نسبت  باشد 
21 همین قانون نیز آمده است چنانچه تعداد واحد های 
صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب 
مقرر در این ماده نرسد، با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید 
واحد های  از  اتحادیه ای  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزیر 

صنفی در سطح کشور تشکیل می شود.

توافقـات و همکاری هـای صورت گرفتـه میـان مرکـز اصنـاف ایـران، مرکـز توسـعه 
تجـارت الکترونیکـی و اتـاق اصنـاف موجب شـده اسـت چگونگی دریافت جواز کسـب 

بـرای فروشـگاه های مجازی مشـخص شـود

جواز کسب برای فروشگاه  های  اینترنتی
شرایط جدید برای افرادی که کسب و کار اینترنتی دارند


