اظهارنظر كارشناسي درباره:
«طرح الحاق دو تبصره به بند «ث» ماده ( )67قانون برنامه پنجساله
ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران»

مقدمه
طرح الحاق دو تبصره به بند «ث» ماده ( )67قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كه به امضاي  105نفر از
مشخصات طرح

نمايندگان محترم مجلس رسيده و با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسالمي تقديم شده است ،ميكوشد

دوره دهم ـ سال سوم

براي تجهيز و راهاندازي چندين شبكه پيامرسان كارآمد داخلي اقدام قانوني عاجلي را صورت دهد .به اين منظور

شماره ثبت:
505

از يك سو تبصره اول ،براي تأمين منابع مالي جهت حمايت مستقيم از پيامرسانهاي داخلي ،دولت را مكلف
ميكند از طريق فروش منابع واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء « »2بند «د» سياستهاي كلي اصل
چهلوچهارم قانون اسا سي اين هدف را محقق سازد و از سوي ديگر ،تبصره دوم با جرمانگاري نگهداري غير

شماره چاپ:
1207
تاريخ چاپ:
1397/9/24

رمزشده ،استفاده ،پردازش ،انتشار و افشاي دادههاي مربوط به ارتباطات خصوصي كاربران شرايط بهتري را از
اين جهت براي استفادهكنندگان ايجاد كند .در اين نوشتار ضمن مرور سياستهايي كه در ارتباط با رسانههاي
كاربرمحور اتخاذ شده ،ضمن تحليل اولويتها و نيازهاي تقنيني و نظارتي كه در اين زمينه وجود دارد ،متن
مادهواحده مورد ارزيابي قرار گرفته است.

معاونت پژوهشهاي
اجتماعي ـ فرهنگي
دفتر :مطالعات
فرهنگي
ساير دفاتر :مطالعات
ارتباطات و فناوريهاي
نوين
مطالعات حقوقي
مطالعات بخش عمومي
مطالعات سياسي

تحوالت سياستي يك دهه اخير در مواجه با سامانههاي كاربرمحور
 .1سياست ساماندهي و نظارت
موضوع ساماندهي سامانههاي كاربرمحور براي نخستين بار در آييننامه ساماندهي و توسعه رسانهها و
فعاليتهاي فرهنگي ديجيتال مصوب  1389/5/24هيئت وزيران مورد توجه قرار گرفت و در بند «ش» ماده
( )1آن رسانه كاربرمحور تعريف شد 1.مطابق ماده ( )2اين آييننامه نيز ايجاد و فعاليت هر واحد فرهنگي
ديجيتال و انتشار هر رسانه ديجيتال منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي شد.
در امتداد سياست فوق بند «ج» ماده ( )10قانون برنامه پنجم مصوب  1389/10/15مجلس شوراي

مشخصات گزارش
شماره مسلسل:
27016312
تاريخ انتشار:
1397/11/13

اسالمي ،دولت را مكلف كرد اقدامات قانوني الزم را به منظور پيشنهاد وضع و اجراي سياستها و مقررات مورد
نياز و ايجاد و تقويت سازوكارهاي الزم براي ساماندهي ،نظارت و پااليش محتواي ديداري ،شنيداري و نوشتاري
در فضاي رسانهاي كشور ـ اعم از رسانه هاي مكتوب ،ديداري ،شنيداري ،رقومي (ديجيتال) ،مجازي و شبكههاي
ارتباطي غيرمكالماتي ،شبكههاي داده و ماهوارهاي و سامانههاي مخابراتي ـ به شوراي عالي انقالب فرهنگي

 .1بر اساس اين تعريف رسانه برخطی که بـستر قـرار دادن محتـوای دیجیتـال در معـرض دسترسـی عمـوم یـا بـیش از یـکهزار مخاطـب
مـشخص و همچنـین تعامـل و تـشکیل گروهها و شبکههای مجازی را برای کاربران فراهم آورد .رسانه كاربرمحور محسوب ميشود.
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صورت دهد .طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه از عملكرد مفاد قانون برنامه پنجم ،بند مذكور هيچگونه عملكرد مشخصي
نداشته

است1.

در اسفندماه  1390شوراي عالي فضاي مجازي با هدف ايجاد مركز واحدي براي تصميمگيري درباره فضاي مجازي با حكم
رهبري انقالب تأسيس شد و مرجعيت تصميمگيري در اين باره از شوراي عالي انقالب فرهنگي به اين شورا انتقال يافت .اما در
طول سالهاي اجراي قانون برنامه پنجم در حالي كه ميزان استفاده از پيامرسانهاي خارجي روزبهروز افزايش مييافت،
سياستگذاري روشني در زمينه پيامرسانها صورت نگرفت.
 .2سياست حمايت از فراگيري پيامرسان داخلي
اگر رويكرد غالب در سياست نظارت و كنترل رسانههاي جديد را تهديدمحور بدانيم ،به تدريج در مرحله جديد نگرش عميقتري
در كشور نسبت به رسانههاي اجتماعي شكل گرفت كه ميتوان آن را رويكرد فرصتمحور ناميد .دو موضوع باعث شكلگيري
نگرش جديدي به اين رسانهها شد :اول اينكه آنها با فراهم كردن قابليتهايي به عنوان يك سيستم اقتصادي ـ اجتماعي نوين
عمل ميكنند .قابليتهايي كه مي تواند سازوكار كنترل سياسي و اقتصادي را از دست دولتها خارج كرده و سبب فرسايش
كنشگري و اقتدار دولتهاي ملي شود .در اين ميان كشورهاي قدرتمند كه به دنبال استقالل و حفظ حاكميت ملي خود در برابر
اين پلتفورمهاي فراملي هستند ميكوشند پلتفورمهاي خود را توسعه دهند تا از طريق آنها بتوانند اعمال حكمراني كنند.
دوم آنكه فقدان پلتفورم داخلي موجب ميشود تا حجم زيادي از اطالعات مردم ،كسبوكارها و حاكميت كه در اين محيط
وجود دارد ،به سمت خارج از كشور هدايت شده و اين اطالعات مورد سوءاستفاده قرار گيرد .اين اطالعات شامل اطالعات
خصوصي و عمومي شهروندان و تجزيه و تحليل كالن دادهها ( )BIG DATAاست كه در بستر پيامرسانهاي اجتماعي ،توليد،
ذخيرهسازي و به اشتراك گذاشته ميشود .بنابراين امكان بهرهبرداري از اين اطالعات براي اهداف سوء وجود خواهد داشت و
چنانچه دانش بومي براي استفاده از اين منابع غني اطالعاتي وجود داشته باشد ،ميتوان بهرههاي عظيم ملي از آنها برد .مجموع
اين موارد ،حمايت از پيامرسانهاي داخلي را ضروري ساخت .عالوه بر موارد فوق اتفاقات ميداني كه در كشور رخ ميداد
گوشههايي از واقعيت رسانههاي اجتماعي از جمله پيامرسانها را براي تصميمگيران مكشوف مينمود .به عنوان مثال ،در اسفند
سال  1394و انتخابات مجلس دهم ،درك واقعيتري از اهميت پيامرسانهاي اجتماعي در ميان سياستمداران و تصميمگيران
ايجاد شد تا اينكه سياستهاي شوراي عالي فضاي مجازي اين بار نه از باب نظارت و كنترل ،بلكه از باب حمايت از پيامرسانهاي
داخلي در مقابل نمونههاي خارجي آن طي جلسات  36تا  40آن شورا تصويب و پس از تأييد رهبري ابالغ شد 2.اتفاقات ديماه
سال  1396باعث شد در سطح سياستگذاران نسبت به انحصاري كه تلگرام ايجاد كرده بود درك عميقتري ايجاد شود و
پيامرسانهاي داخلي كه به حدود هفت مورد ميرسيدند كانون توجه قرار گيرد و در يك ضرباالجل چندماهه از يك سو
فيلترينگ تلگرام به عنوان يكي از اولويتهاي سياستي در دستور كار قرار گيرد و از سوي ديگر اجراي سياستهاي ابالغي شوراي
عالي فضاي مجازي در زمينه حمايت از فراگيري پيامرسان داخلي مورد مطالبه جدي قرار گيرد.

 .1گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در سال  ،1395جلد دوم :حوزه بخشي ( ،)1ناشر
سازمان برنامه و بودجه كشور ،مركز اسناد ،مدارك و انتشارات نوبت چاپ :اول ،سال انتشار  ،1396فصل بیستوهشتم ،ارتباطات و رسانههاي جمعي و
فضاي مجازي ،صص .217 - 247
 .2سیاستها و اقدامات ساماندهي پیامرسانهاي اجتماعي مصوب جلسات شماره  36مورخ  ،1395/10/11شماره  37مورخ  ،1395/11/9شماره  38مورخ
 ،1395/12/7شماره  39مورخ  1396/1/26و شماره  40مورخ  1396/3/13شوراي عالي فضاي مجازي.
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 .3سياست اعتمادسازي نسبت به پيامرسان داخلي
تا اين مرحله با وجود تدابير و حمايت هاي قانوني كه از طرف مركز ملي فضاي مجازي و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات براي
حمايت از پنج پيامرسان داخلي صورت گرفت ،همچنان پيامرسانهاي داخلي در مقابل خارجيها نتوانستند نظر كاربران را به خود
جلب كنند و مورد اقبال عمومي قرار گيرند .مطابق نظرسنجيهايي كه به طور پراكنده انجام شده مهمترين عامل عدم روي آوردن
مردم به پيامرسان داخلي بياعتمادي مردم (كاربران) به آنهاست.
بر طبق نتايج نظرسنجي كه در خرداد سال  1397انجام شده 62/4 ،درصد پاسخگويان اظهار داشتهاند كه قبل از فيلتر
تلگرام از آن استفاده ميكردند .همچنين نتايج اين نظرسنجي حاكي از آن است كه حدود  47درصد كاربران بعد از فيلتر تلگرام
كماكان از آن استفاده ميكنند ،اين ميتواند بدان معنا باشد كه سياست فيلترينگ و حمايتهايي كه از پنج پيامرسان داخلي
صورت گرفته ،تنها بر  15درصد از كاربران تأثير داشته و منجر به تغيير رفتار آنها شده است .نكته شايان توجه آنكه اين
نظرسنجي در مهرماه سال جاري نيز تكرار شده و نتايج مشابهي داشته

است1.

همچنين نتايج نظرسنجي مذكور نشان ميدهد استفاده از واتساپ بعد از فيلتر تلگرام افزايش يافته ،اين عدد بر اساس
نظرسنجي ملي ايسپا در نيمه فروردينماه سال جاري قبل از فيلتر تلگرام  12درصد بوده ،اما در خرداد و مهرماه به ترتيب 25
درصد و  30/1درصد بوده است .ميزان استفاده از اينستاگرام بعد از فيلتر تلگرام رشد صعودي داشته و از  17/7درصد در
فروردينماه سال جاري به  32/2درصد در خردادماه رسيده بود ،اما اين عدد طبق نتايج اخير ايسپا از خرداد تا مهر به نسبت ثابت
مانده است.
اين موضوع به حدي جدي بوده كه رهبر معظم انقالب در ديدار با جمعي از مديران نظام در فروردين سال  1397با رويكرد
فرصتمحور نسبت به پيامرسانهاي داخلي و برآوردي كه از وضعيت افكار عمومي جامعه نسبت به پيامرسانهاي داخلي داشتند،
تصريح ميكنند كه مسئوال ن بايد امنيت و حريم داخلي مردم و كشور را حفظ كنند؛ تعرض به امنيت و حريم داخلي مردم حرام
شرعي است و نبايد انجام شود و متصديان كار در دستگاه هاي دولتي و قضايي مراقبت كنند تا حريم داخلي زندگي مردم و اسرار
آنها محفوظ

بماند2.

به اين ترتيب ،عالوه بر سياست حمايت از فراگيري پيامرسان داخلي ،سياست اعتمادسازي نسبت به پيامرسان داخلي در
دستور قرار گرفت.
بر اين اساس ،طرح «الحاق دو تبصره به بند «ث» ماده ( )67قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران» جزء نخستين اقدامات تقنيني مجلس شوراي اسالمي محسوب مي شود كه با توجه به تحوالت و
اتفاقاتي كه در فضاي مجازي صورت گرفته ،ميكوشد دو سياست روشن يعني حمايت از فراگيري پيامرسان داخلي و اعتمادسازي
نسبت به آنها را دنبال كرده و خألهاي قانوني كه در اين زمينه وجود دارد را مرتفع سازد.

 .1طرح نظرسنجی «بررسی مسائل روز کشور از منظر افکار عمومی مردم ایران» در مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در مهرماه  1397با
پرسشگری از  1281نفر از افراد باالی  18سال به باالی کشور به شیوه تلفنی انجام شد و بخشی از طرح مذکور به میزان استفاده مردم ایران از شبکههای
اجتماعی اختصاص داشته استhttp://ispa.ir/Default/Details/fa/1978/.
2. http://www.leader.ir/fa/content/20883-1397/1/20
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ارزيابي طرح
تبصره « »3مادهواحده :حمايت مالي از پيامرسان داخلي
تبصره « »3ـ دولت مكلف است از محل منابع واگذاريهاي بنگاههاي دولتي ،موضوع جزء « »2بند «د» سياستهاي كلي
اصل چهلوچهارم ( )44قانون اساسي نسبت به تأمين زيرساختها و ارائه تسهيالت سختافزاري و نرمافزاري جهت حمايت
از شبكههاي پيامرسان داخلي به نحوي كه در داخل كشور ظرفيت كافي براي ارائه خدمات پيامرساني ايجاد شود و بر
اس اس مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه اقدام نموده و گزارش آن طي بازههاي
زماني دوماهه به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد.

 .1به موجب ماده ( )29قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم قانون اساسي وجوه حاصل از واگذاريهاي موضوع اين
قانون به حساب خاص نزد خزانهداري كل كشور واريز و در موارد هشتگانه مصرف ميشود .بنابراين براي منابع حاصل از
واگذاري ،مصارف دقيقي پيشبيني شده و هرساله در مجموع جداول  13و  18اليحه بودجه سنواتي برآورد دقيقي براي آنها
صورت ميگيرد .ازاينرو منابع آزادي در اختيار دولت نيست كه به ساير امور تخصيص دهد .بنابراين تصويب آن موجب هزينههاي
دولت شده و با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي مغايرت دارد.
 .2حتي در صورت ملحوظ كردن موضوع حمايت از پيامرسان اجتماعي در مفاد ماده ( )29قانون اجراي سياستهاي اصل
چهلوچهارم  ،اشكاالت اساسي اين تبصره مرتفع نخواهد شد .دليل اين امر آن است كه اگرچه طبق مصوبه شوراي عالي فضاي
مجازي و ابالغيه مركز ملي فضاي مجازي حمايتها و تسهيالت متعددي به پنج پيامرسان اجتماعي داخلي انجام شده ،تسهيالت
و زيرساخت ارتباطي ارزانقيمت و امكانات مربوط به ذخيره سازي در اختيار آنها قرار گرفته است ،اما اين پيامرسانها تاكنون
نتوانسته اند حتي بخشي از انتظارات حاكميت در خصوص جلب كاربران داخلي به استفاده از اين پيامرسانها را برآورده كنند.
بنابراين حمايت مالي از پيامرسانهاي اجتماعي داخلي لزوماً متضمن تحقق اهداف نظام در فضاي مجازي و رافع نگرانيهاي
موجود نيست.
 .3ظرفيت فعلي پيامرسان داخلي از نظر زيرساخت و امكان ذخيرهسازي چهبسا براي بيش از كاربران فعلي اين شبكهها كفايت
كند .ايجاد ظرفيت بيش از آنچه وجود دارد نه تنها ضرورت ندارد ،بلكه باعث ايجاد ظرفيت بالاستفاده ديگري خواهد شد كه
هزينه نگهداري و پشتيباني نيز بر آن مترتب ميشود .در حالي كه كاربران اين شبكهها همچنان تعداد ثابتي باقي ماندهاند.
 .4درآمدهاي اختصاصي حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات به تنهايي خواهد توانست براي تأمين اعتبارات مورد نياز زيرساخت
مصرف شود و اگر قرار باشد براي امور مهمي مانند زيرساخت شبكه ملي اطالعات هزينه شود ،از همين منبع امكان و ظرفيت
تأمين اعتبار وجود دارد.
 .5مطالبه طرح به جاي اينكه صرفاً به دنبال تأمين و تجهيز زيرساخت پيامرسانها باشد ميبايد متوجه زيرساخت شبكه ملي
اطالعات و فراهم ساختن زمينه خدمات پايه كاربردي شبكه ملي اطالعات مانند خدمات مراكز داده مانند ميزباني و ذخيرهسازي و
خدمات ابري شود ،در آن صورت هر پيامرسان نيازمند صرف هزينه سنگين براي تهيه تجهيزات ذخيرهسازي نخواهد بود .قسمت
اخير بند «ب» ماده ( )68قانون برنامه ششم توسع ه نيز وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات را به توسعه و تكميل شبكه ملي
اطالعات ،امن و پايدار مكلف نموده كه تفصيل آن در سند تبيين الزامات شبكه ملي اطالعات مصوب سال  1395شوراي عالي
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فضاي مجازي آمده است .شايان توجه است كه انجام اين تكليف كه دربردارنده خدمات پايه كاربردي شبكه ملي اطالعات است
عمالً تا سال پاياني قانون برنامه ششم يعني  1400امكان اجرايي دارد ،ولي در عين حال الزم است مجلس شوراي اسالمي
پيشرفت پروژه را از طريق ابزارهاي نظارتي مورد بررسي قرار دهد و پيشنهاد ميگردد مجلس در راستاي اجراي وظايف نظارتي
خود از وزير مربوطه تحقق موضوع را از طريق جدول زمانبندي مورد مطالبه قرار دهد.
با توجه به موارد فوقالذكر مشخص شد كه رويكرد اصلي تبصره « »3طرح حاضر اين است كه نيازهاي مالي و زيرساختي
پيامرسانهاي داخلي را مرتفع سازد تا پيامرسانهاي ايراني از وضعيت فعلي مجهزتر شود ،در حالي كه نياز اساسي اين بخش و
اولويت سياستي آن ،انجام اقدامات تقنيني و نظارتي است كه براي استفاده و مراجعه به آنها اعتماد عمومي ايجاد شود.
تبصره « »4مادهواحده :صيانت از حريم خصوصي كاربران در پيامرسانهاي اجتماعي
تبصره « »4ـ نگهداري غير رمزشده ،استفاده ،پردازش ،انتشار و افشاي دادههاي ارتباطات خصوصي كاربران در
پيامرسانهاي داخلي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي جرم محسوب ميشود و مرتكبين به مجازات ماده ( )745قانون
مجازات اسالمي محكوم ميشوند.

همانطور كه گفته شد ايجاد اعتماد عمومي نسبت به پيامرسان داخلي و اطمينان خاطر از عدم پنهانكاري 1در آنها به
بهانههاي مختلف اولويت اصلي تقنيني ،نظارتي و اجرايي در قبال آنهاست .در اين ميان چنانچه قرار است در قالب طرح /اليحه،
قانوني به تصويب برسد ضرورت دارد محورهاي زير مورد توجه جدي قرار گيرد:
 .1تعريف جامعي از حريم خصوصي و گستره عمومي ارائه شود.
 .2حقوق و تكاليف كاربران در هر يك از دو قلمرو خصوصي و عمومي تبيين شود.
 .3حقوق و تكاليف گردانندگان و مديران پيامرسان و ايجادكنندگان محيطهاي تبادل داده و بهرهبرداران عمده پيامرسانها
مشخص شود.
 .4تكاليف نظارتكنندگان بر پيامرسانها مشخص شود.
 .5اينكه براي هر آنچه خارج از ضوابط مشخص شده در متن قانون صورت گيرد ضمانت اجراها و سازوكارهاي بازدارنده و
سزادهندهاي پيشبيني شود ،به عنوان مثال ماده ( )570قانون مجازات اسالمي تصريح ميكند :هر يك از مقامات و مأمورين
وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخالف قانون ،آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران محروم نمايد عالوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به
حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .در مورد محيط پيامرسانهاي اجتماعي نيز تضمينات مربوط به حقوق مقرر در
قانون اساسي افراد ملت تصريح شود و رژيم مسئوليت و حقوق به دقت تنظيم گردد .در اين خصوص بايد توجه داشت كه ضمانت
اجراها و سازوكارهاي بازدارنده و سزادهندهاي بايد عالوه بر مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي ،ساير
فعاالن فضاي مجازي مانند گردانندگان محيطهاي تبادل داده را نيز شامل شود.
 .6استفاده از دادههاي كاربران در جهت بهرهبرداري تجاري نيز بايد به لحاظ قانوني تعيين تكليف شود.
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تبصره « »4طرح حاضر از ميان موارد فوق ،تنها به بخش كوچكي از اين موارد توجه دارد و بخش عمده اين نيازهاي تقنيني
را در برنميگيرد و تصويب آن به شكل حاضر و بدون توجه به تعاريف و مفاهيم مورد نياز نخواهد توانست از حقوق كاربران
حمايت الزم را ايجاد كند ضمن اينكه دستگاه قضايي را نيز دچار سردرگمي ميكند .چراكه برخي رفتارهايي كه در اين تبصره
جرمانگاري شده است در حال حاضر به موجب ماده ( )745قانون مجازات اسالمي (كتاب پنجم ـ تعزيرات) جرمانگاري شده است
و مشمول ماده مذكور ميباشد مانند ،انتشار و افشاي دادههاي صوتي ،تصويري ،خصوصي يا اسرار اشخاص.
در نهايت پيشنهاد ميشود رفتارهايي كه در ماده ( )745جرمانگاري نشده و در تبصره حاضر مدنظر طراحان ميباشد ،مانند
نگهداري غير رمزشده ،استفاده و پردازش در قالب مادهواحده اصالح ماده ( )745ارائه گردد.
جمعبندي و نتيجهگيري
 .1با توجه به اينكه تبصره « »3اين طرح چندين ايراد اساسي دارد از جمله اينكه با ماده ( )29قانون اجراي سياستهاي اصل
چهلوچهارم قانون اساسي تعارض دارد و موجب افزايش هزينههاي دولت ميشود با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي مغايرت دارد
و قابل پذيرش نيست .در اين خصوص پيشنهاد ميشود مجلس در راستاي اجراي وظايف نظارتي خود بر اجراي قسمت اخير بند
«ب» ماده ( )68قانون برنامه ششم توسعه از وزير مربوطه تحقق موضوع را از طريق جدول زمانبندي مورد مطالبه قرار دهد.
 .2تبصره « »4اين طرح نيز اگرچه به موضوع پُراهميت و نياز اساسي پيامرسانهاي داخلي يعني اعتمادسازي از طريق جرمانگاري
برخي رفتارهاي ناقض حريم خصوصي كاربران پرداخته ،ولي به ابعاد وسيعي از نيازهاي تقنيني كه براي ايجاد اعتماد مردم نسبت
به پيامرسانها ضروري است از جمله ايجاد اعتماد براي سرمايهگذار بخش خصوصي ،ايجاد اعتماد براي كاربران از نظر كيفيت فني
داخلي نسبت به خارجي ،ايجاد اطمينان خاطر براي كاربران از نظر عدم پنهانكاري و اطمينان خاطر از نظر امنيت پيامرسان
داخلي ،ايجاد اعتماد نسبت به اينكه در صورت حضور كاربران با تعداد باال امكان پشتيباني وجود خواهد داشت ،نپرداخته است.
ضمن اينكه طرح حاضر با طرح ساماندهي پيامرسانهاي داخلي (شماره ثبت  )496از نظر موضوع و اهداف وحدت دارند و
ضرورتي به طرحهاي مجزا براي تحقق يك هدف مشترك وجود ندارد .در نهايت پيشنهاد ميشود رفتارهايي كه در ماده ()745
جرمانگاري نشده و در تبصره حاضر مدنظر طراحان ميباشد ،مانند نگهداري غير رمزشده ،استفاده و پردازش در قالب مادهواحده
اصالح ماده ( )745ارائه گردد.
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