
 فیفصل اول: تعار 

   - ۱ ماده
 است:  ر یز   معان    یقانون دارا  نیکاررفته در ا اصطالحات و عبارات به 

  ده یرس  ی مجاز   یفضا   عایل  یشورا   ب یاطالعات به تصو   که تحت عنوان خدمات شبکه مل   : مجموعه خدمان  ( خدمات شبکه مل الف

 است. 

ون  و اطالعان    ارتبایط  یرساختها یز  قی که از طر   : خدمان  یمجاز   ی( خدمات فضا ب ون   ی شود و شامل محتوا  ارائه یم  یکیالکت    ، یک یالکت 

ون یتراکنش ها  ا یاطالعات و   ا یتبادل داده    است.  یک یالکت 

 قانون است.  نی ا  یمبنا  ت   ن  یمجاز  یاز خدمات فضا  یمجاز  ی فضا  عایل ی شورا  فی تعر   -تبرصه

  بان  ت   بوده و م  ران  یآن متعلق به اشخاص ا   تیدرصد مالک از پنجاه   شیکه ب  یمجاز   ی: خدمات فضا داخل  یمجاز   ی( خدمات فضا پ

 در داخل کشور انجام شود و فعال کاربران داخل 
ً
 باشد.  رانی ا  اسالیم یو مقررات جمهور  ی   آن در چهارچوب قوان تی در آن رصفا

 . ستند ین  که داخل   ی مجاز  ی: خدمات فضا خارج    یمجاز  ی ( خدمات فضا ت

گران    میخود را از تنظ   ت یفعال  یالزم برا   یکه مجوز ها   یمجاز   یمجوز: آن دسته از خدمات فضا   یدارا   ی ز مجا   ی( خدمات فضا ث

 اند. خود اخذ کرده تی فعال  طهیمرتبط با ح 

 . ابد ییم  انیها تبادل داده جر آن  قی خارج از کشور به داخل و بالعکس که از طر  : مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتبایط ی ( گذرگاه مرز ج

قانون  (  ۱، ماده ) ۱۳۸۶مصوب    ی قانون خدمات کشور (  ۵موضوع ، ماده )   ی ها و نهادها : عبارت است از دستگاه ن  اجرا   ( دستگاه چ

، بند  ۱۳۹۵مصوب   رانیا  اسالیم یششم توسعه جمهور قانون برنامه ( ۲۹، ماده ) ۱۳۹۵توسعه کشور مصوب   یها برنامه  احکام دائیم

یسقانون انتشار و دس(  ۱)د( ماده )  (  ۱، ماده )۱۳۸۸آزاد به اطالعات مصوب    ت 
 
  ی جمهور   صنعت  –یاداره مناطق آزاد تجار   قانون چگونیک

  به همراه تمایم  ۱۳۸۴مصوب    رانیا  اسالیم یجمهور  یاقتصاد  ژهیو اداره مناطق و  لی قانون تشک(  ۱، ماده ) ۱۳۷۲مصوب   رانی ا  اسالیم

 . ی   قوان نی ا  یاصالحات و الحاقات بعد

 . باشد منوط به اذن معظم له یم ی تحت امر مقام معظم رهت   ینهادها   -تبرصه

 . یمجاز  ی فضا  عایل  ی( شورا: شورا ح

 جاد ی ا   یمجاز   ی فضا   عایل  یکه براساس مصوبه جلسه هشتم شورا   یمجاز   یمقررات فضا   م یتنظ   عایل  ونیس ی: کمعایل  ون ی سی( کمخ

   ت ی، هدا نظارت   ها،است یس   میشده است و جهت تنظ 
 
   جاد یکالن و ا   یها نامه یی   مقررات و آ   بیو تصو   ، هماهنیک

 
و نظارت بر    هماهنیک

 . شود یم  یی   تع  یمجاز   یفضا  انگر تنظیم گِر   م یبه عنوان تنظ ، یمجاز   یفضا گران در همه ابعاد   م یعملکرد تنظ

  ک یکنشگران    تیفعال  ساماندیه  ا یتوسعه    ل،یتسه (  ۱که به موجب قانون و به منظور    ت  ی و اقدام حاکم  ت  : هرگونه تدبیگر م ی( تنظ د

 . د گردها اتخاذ یم بر تخلفات آن  مقرران    یاعمال ضمانت اجراها ( ۳  ا یو تعهدات  ها ت یمسئول   یفا ینظارت بر حسن ا ( ۲ ا یبوم،    ستیز 

 را برعهده دارد.  یگر م یاز امور تنظ  بخش    ا یکه به موجب قانون همه    ی: نهاد گر تنظیم ( ذ

  

  مقررات میدوم: نظام تنظ فصل

 - ۲ ماده
 است:  لی ذ  اراتیو اخت ف یوظا   یشورا، دارا   یمحوله از سو  ف یعالوه بر تکال  عایل  ونی سیکم 

 شورا؛  بی پس از تصو  د یجد گرانم یتنظ   جاد یا  ا ی  یی   تع -الف

 شورا؛   بیبا تصو   گرانم ی تنظ ت یاصالح مامور  -ب



 قابل انجام است.   اسالیم  یمجلس شورا   ق یاند از طر شده   ل یکه براساس قانون تشک  گران  م یحذف تنظ   ا یادغام    ت، یاصالح مامور   - تبرصه

ح وظا   بیتصو   -پ به    یت  گم ی تصم  ند یجلسات و فرآ  لی تشک  همکار، ضوابط  یها دستگاه  ت،یشامل محدوده مامور   گرانم یتنظ  فیش 

 گر؛م یهمان تنظ  شنهاد یپ

 ؛ مقتض   گر تنظیم  جاد ی از ا  شیگران موجود تا پ  میبه تنظ  یگر تنظیم موقت  ت یاختصاص صالح -ت

اضات وارده به مصوبات    یت  گم ی و تصم  برریس  ،ی   و همچن  ی مجاز   ی فضا   گرانمی تنظ   انیمرجع حل اختالف م   -ث در خصوص اعت 

 گران؛ م یتنظ 

 کشور؛   یمجاز   ی فضا   و خارج   داخل   کیتراف  تی ر یضوابط مد  بی و تصو  ه یته -ج

، صوت و    ی مجاز   یو کسب و کار در فضا   تیهرگونه فعال  یالزامات کالن صدور مجوز برا   بیتصو   -چ شامل محتوا )اعم از داده، می  

 یا حرفه   ،تخصض   ،فت    یها تی شامل و نه محدود به صالح اطالعان    یساخت ها   ر یو ز   ارتبایط  یساخت ها   ر ی(، خدمات و ز ریتصو 

 گران؛   م یتنظ شنهاد یبه پ  ت  ی و امن

ون  ات ت   تجه  و خارج    داخل  دکنندگانی تول  ق یضوابط تشو  بی تصو   -ح به   داخل  ی مجاز  ی از خدمات فضا   ت یهوشمند به حما  یک یالکت 

 ؛ یحقوق ورود   ت  نظ  قانون    یا استفاده از ابزارها ب انگر تنظیم  شنهاد یپ

 ؛ ی مجاز   یها در فضا و مقامات آن ن  اجرا  یها دستگاه  تی ضوابط استثنائات فعال بیو تصو  هی ته  -خ

 ؛ اسالیم یدر مجلس شورا   بیبه دولت جهت تصو    یمجاز   یکشور در حوزه مسائل فضا   از یموردن  ی   قوان شنهاد یپ -د

کالن داده    یدارا  یمجاز  یخدمات فضا  تیضوابط و مقررات فعال نیدر شورا به همراه تدو   فی تعر   ن ی ا   بیکالن داده و تصو   ف ی تعر   -ذ

 ؛ ران  ی کاربران ا 

  خدمات شبکه مل ا یو  اختصایص یمجاز  یاز خدمات فضا  ن  اجرا  یها دستگاه  یبردار توسعه و بهره  جاد،ی ضوابط ا  بیو تصو  هیته -ر

 ؛ اختصایص

 ؛ قانون اسایس ۴۴اصل   یقانون اجرا  یها ت یبا استفاده از ظرف  یمجاز  یبازار خدمات فضا   رقابت    تیو حفاظت از وضع شیپا   -ز

 در شورا؛  بیجهت تصو  انگر تنظیم از  کیهر   ی ها  ت یو مسئول گاهیبا نظر به جا   یمجاز   یفضا  یگر   میکالن تنظ   یمعمار   هیته -ژ

 کالن اهداف آن؛    یاستانداردها و شاخص ها  یی   تع ی   چنقانون و هم نی ا  یاجرا  شیرصد و پا  -س

 گر مشخص است؛   میکه فاقد تنظ   مقررات حوزه ها و موضوعان    نی در تدو  بخش خصویص  ی تشکل ها  تیاستفاده از ظرف  -ش

با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از    ا یصورت ماهانه  را حداقل به   عایل  ونی سیموظف است جلسات کم  مرکز مل  س یرئ  -۱  تبرصه 

 دهد.  لی اعضاء تشک

 یو رس ت یقابل شکا  گرانم یو تنظ   عایل ون یس یمصوبات کم  -۲  تبرصه
 

 است.  ی عدالت ادار   وانیدر د دگ

  ی ساز  ن  و نها   نی در تدو   یمجاز  یفضا  نفعانی و اخذ نظرات ذ بخش خصویص یسازوکار مشارکت تشکل ها  عایل  ونی سیکم  -۳تبرصه 

 . د یگران فراهم نما   میتنظ   مصوبات

  

   - ۳ ماده
بر    عایل  ونی سیکشور و مصوبات کم  ی   را در چارچوب مصوبات شورا، قوان  لی ذ  اراتیو اخت  فی خود وظا   تیگران در قلمرو فعال  میتنظ 

 عهده دارند: 

 ؛ یمجاز  یخدمات فضا   یبردار و بهره  تی صدور مجوز فعال -الف

 است.   الزایم  ۱۵حقوق کاربران مرصح در ماده    ی   تضم  ،یمجاز   یدهندگان خدمات فضا ارائه   تیضوابط و الزامات فعال  نی در تدو   -تبرصه



 ؛ ی مجاز   یخدمات  فضا   تیضوابط و مقررات فعال   بیو تصو  هیته  -ب

 ها؛ آن ف  ی رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد ک ی ت  شکل گ  یو ابالغ تعرفه ها و نرخ خدمات در راستا  ب یتصو  -پ

 ؛ مراحل قانون    ارائه دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب پس از یط در موارد تخط  مه یاعمال جر  -ت

قانون، به    ن یا   ۱۶در چارچوب ماده    ا یمصوب و    ی   ها، براساس قوانمتناظر با آن  یتخلفات و ضمانت اجرا   ق یجدول مصاد   - تبرصه

 . د یخواهد رس  عایل  ونیس یکم  بیبه تصو  گر م یتنظ شنهاد یپ

ل کهایو نظام ن  و اجرا  ضوابط فت   شنهاد یو پ نی تدو  -ث  ب؛ یجهت تصو  عایل ونی سیبه کم یگر تنظیم مربوط به قلمرو   ف  ی کنت 

 یدستورالعمل نحوه رس  نیتدو  -ج
 

 ؛ عایل  ونی سیدر کم ب یجهت تصو  یمجاز   یارائه دهندگان خدمات فضا  اتیبه شکا  دگ

 صادر شده؛  یدر چارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزها  یمجاز  یهندگان خدمات فضا نظارت بر عملکرد ارائه د -چ

 کنند.   ابالغ یم  یمجاز   یگران ضوابط خود را به ارائه دهندگان خدمات فضا   می تنظ قی رصفا از طر   ن  اجرا  یها دستگاه  ر یسا  -۱  تبرصه

موظف است مصوبات ارسال شده را    عایل  ونی سیفرستاده شود. کم  عایل  ون یس یبه کم  د یماده با   نی مصوبات موضوع ا   ه یکل   - ۲  تبرصه 

هر    ر یقرار دهد و چنانچه آن را مغا   مورد برریس   عایل  ون ی سیوصول از نظر انطباق با مصوبات شورا و کم  خی    ظرف مدت دو هفته از تار 

 بل اجرا است. صورت مصوبه قا  نی ا  ت  گر عودت دهد. در غ  میاصالح به تنظ جهتدهد    صی موارد تشخ  نیاز ا  کی

ه در ا   موظفند که مصوبات خود را در روزنامه رسیم  گرانم یتنظ   هی و کل  عایل  ونی سیکم  -۳  تبرصه روزنامه    نی به ثبت برسانند. نسخه منتش 

 مالک عمل خواهد بود. 

  

   - ۴ ماده
مشخص شده    اراتیو اخت  فیخود و بر اساس وظا   تیرا، در قلمرو فعال  لی به اهداف ذ  ان  یدست  یالزم برا   داتیگران موظفند تمه  میتنظ 

 قانون، فراهم آورند:  ی   هم(  ۳در ماده ) 

 به کاربران؛  یمجاز  ی و آموزش سواد فضا  یساز فرهنگ   یها از برنامه  تی حما  -الف

 ؛ اسالیم -ران  یبر فرهنگ ا   مبتت    بویم یو انتشار محتوا  د یاز تول ت یحما  -ب

 کودکان و نوجوانان؛   یبرا  ژهی مات سالم بو خد  یساز فراهم  -پ

 ر؛ یپذب یو آس ابیاقشار توان ژه یخدمات و   یساز از فراهم  ت یحما  -ت

 ؛ ی مجاز  ی بر خدمات فضا   مردیم  دیهنظارت و گزارش  -ث

 مجوز؛   یدارا  داخل  ی مجاز   یمحتوا به خدمات فضا  دکنندگانیاز مهاجرت تول  تیحما  -ج

 الملل؛ ی   ب  کیدر برابر تراف   داخل  کی و مرصف تراف د یبه تول  بخش  تیمز  -چ

  

   - ۵ ماده
ا   موظفند ضمن اعالم عمویم  گرانم یتنظ   ،ی مجاز   یفضا   یخدمات و کسب و کار ها   یو راه انداز   جاد ی ا   لیدر جهت تسه  مورد    طی ش 

قانون    ۱ماده  (  ۲۲کشور )موضوع بند )  ی صدور مجوزها   درگاه مل   قی صدور مجوز را از طر   ند یمجوز، فرآ  افت یدر   ا یجهت ثبت    از ین

 انجام دهند. ( ۱۳۹۹ اصالج قانون اسایس( ۴۴اصل چهل و چهارم )  کل  یها  استیس  یاجرا 

کشور مستلزم اخذ مجوز و    یصدور مجوزها   قانون، عالوه بر ثبت در درگاه مل  نی ا   ۲خدمات موضوع بند د ماده    تیفعال   -   تبرصه 

 است.  قانون   نده ینما   معرف  



 ن  اجرا  یهاسوم: الزامات دستگاه  فصل
 

   - ۶ ماده
ارتباطات و فناور   اراتیو اخت  فی قانون وظا   ۴اطالعات« موضوع ماده    یفناور   عایل  یشورا »  به    ۱۳۸۲اطالعات مصوب    یوزارت 

خواهد    هیو در سطح قوه مجر   عایلی آن در رصفا چارچوب مصوبات شورا   فی وظا   ه یو کل  افتهینام    یت  تغ   تال«ی جی تحول د  ن  اجرا   ی»شورا 

ک، ل، م، ن    ، ی الف، ب، ج، ح، د، و، ط،    یبندها   یبه انتها   «یمجاز   یفضا   عایلی چارچوب مصوبات شورا   در عبارت »  ی   بود.. همچن

 . شود آن اضافه یم  ۳و س ماده  

  

   - ۷ ماده
ح وظا   ن  اجرا   یها دستگاه  است،    یمجاز   یفضا   در خصوص شورا و مرکز مل یبا احکام صادره مقام معظم رهت   ر یها مغا آن  فی که ش 

ح وظا   شیموظف به بازنو  ح وظا   ف یش  الزم    مراحل قانون    و یط   ی مجاز   ی فضا   عایل  یپس از اعالم نظرشورا   د یجد  فی خود هستند. ش 

 . باشد ماده یم  ن یموضوع ا   یها دستگاه  یساختار   یزنگر کشور موظف به با   االجراست. سازمان امور استخدایم 

حذف    ا یادغام    ت،یاست. اصالح مامور   ی مجاز   ی فضا   برعهده مرکز مل   ربط یذ   ی ها و اعالم آن به دستگاه  رتیمغا   ص ی: تشخ تبرصه 

 . شود انجام یم اسالیم ی مجلس شورا  ق یاند از طر شده   لیکه براساس قانون تشک   ن  ها دستگاه 

  

   - ۸ ماده
 است:  الزایم ن  اجرا   یها دستگاه   یبرا  لی موارد ذ یاجرا 

فناور   -الف ارتباطات و  ا   یوزارت  به  ن  خدمات شبکه مل  جاد یاطالعات موظف است نسبت  اولو کشور   از یمورد  با  از    ت ی،  استفاده 

ماده    نیموضوع ا   شبکه ملخدمات    قی. مصاد د یاقدام نما   ۵منابع در نظر گرفته شده در فصل    قیاز طر   داخل  بخش خصویص  ت یظرف

 . شود یم  یی   تع  عایل  ونی سیتوسط کم

موجب    که به   ی ،  مگر در مواردممنوع استآنها    غی و تبل  خارج    یمجاز   یاز خدمات فضا   ن  اجرا   یها هر گونه استفاده دستگاه   -ب

 . شود مجاز شمرده یم  عایل ون یس یمصوبه کم ا یقانون  

ون  خدمات عمویم  عایل  ون یس یموظفند طبق مصوبات کم  ن  اجرا   یها دستگاه   -پ   ی مجاز   ی خود را بر بست  خدمات فضا   یک یو دولت الکت 

ونند ی مجوز ارائه نما   یدارا   داخل مجوز منوط به    یدارا   خارج    ی مجاز   یدر خدمات فضا   ن  اجرا   یها دستگاه   یکی. ارائه خدمات الکت 

 است.  عایل  ونی سیکم  د ییتا 

از    یکه به نحو   ن  ها رسانه   ،دولت    یها رسانه   ما،یصداوس   قیفاقد مجوز از طر   یمجاز   یو اشاعه خدمات فضا   جی    ترو   غ،یهرگونه تبل  -ت

 ممنوع است.  ن  اجرا  یها و دستگاه  کنند استفاده یم  انحاء از بودجه عمویم 

 . ممنوع است می مستقت  غ  ا ی م یفاقد مجوز بطور مستق  یمجاز   یو پرداخت در خدمات فضا  بانیک ،ارائه هرگونه خدمات مایل -ث

  ی مجاز   ی ارائه دهندگان خدمات فضا   ی فکر   تی و مالک  غات یتبل   ات، یمال   مه، ی مربوط به ب  یها و دستورالعمل   ها نامه یی   مقررات، آ  -ج

قانون    نی ماه پس از ابالغ ا   ۹ظرف مدت    ، عایل  ون یس یفضا و در چارچوب مصوبات شورا و کم  ن یمتناسب با اقتضائات ا   ستیبا یم   داخل 

ارائه    تیکننده فعال   ل یتسه   یها و دستورالعمل   ها نامه یی   مقررات، آ   گر ید  شیشوند. بازنو   ش یموضوع بازنو   متویل  یها توسط دستگاه 

 است.  دستگاه مربوطه الزایم ی برا   ت   ن شوند یم  یی   تع  عایل  ونی سیکه توسط کم  داخل ی مجاز  ی دهندگان خدمات فضا 

ورود خدمات    یها و دستورالعمل   ها نامه یی   قانون آ  نی موظف است ظرف مدت سه ماه از زمان ابالغ ا   ی وزارت اقتصاد و امور ادار   -چ

 شورا برساند.  ب یو به تصو  نیداخل و خارج را تدو  در بورس   یمجاز   یفضا 



ا  ت یکه از محل فعال  خارج    ی مجاز   یدهندگان خدمات فضادرآمد ارائه  -ح   ات یمشمول مال  کنند کسب م   منفعت مایل  رانیدر 

آ است دارا   ۶مربوطه ظرف مدت    ن  اجرا   نامهیی   .  امور  و  اقتصاد  وزارت  توسط  وزارت    ی مجاز   یفضا   مرکز مل   ی با همکار   ن  ماه  و 

 . رسد یم  رانیوز   اتیه  ب یشده و به تصو  نی اطالعات تدو  یارتباطات و فناور 

  

 یچهارم : گذرگاه مرز  فصل
 

   - ۹ ماده
اطالعات،    یوزارت ارتباطات و فناور   ندگانیکارگروه( و نما   است ی)ر   ی مجاز   ی فضا   مرکز مل  سیمتشکل از رئ  یگذرگاه مرز   ت یر ی کارگروه مد

  یم   جاد یسپاه ا مسلح و سازمان اطالعات    یوها ت  ستاد کل ن  ه،یقوه قضائ  ، انتظایم  ی و ت  عامل، وزارت اطالعات، ن   ت  سازمان پدافند غ

الزم را    ماتیتصم   یمرز   من یا   ی ها کشور در گذرگاه  و خروج    یورود  کیتراف   تیر یارتباطات و اطالعات و مد  ت یبه امن  سبت شود تا ن

 . د یاتخاذ نما 

   –  ۱۰ ماده
یس مصوبات کارگروه،   یاجرا   یالزم برا  هاینامه  ی   و آئ  ی مرز  منیا   یها مرتبط در گذرگاه هایدستگاه  یها ت یو صالح   فی تکال   ، نظام دست 

  ونیس یکم  بیماه به تصو   ۳مسلح ظرف مدت    یوها ت  ستاد کل ن   شنهاد یبه پ  یمجاز   یفضا   عایل  یمصوب شورا   یاستها یبر س  مبتت  

   جاد ی ا   ،یمرز   منیگذرگاه ا   تیر ی کالن اعمال مصوبات کارگروه مد  تی. مسئولد یخواهد رس   عایل
 
مرتبط  هایدستگاه   ی   الزم ب  هایهماهنیک

  ی مرتبط موظفند در اجرا   یها مسلح است و دستگاه   ی وها ت  آنها به عهده ستاد کل ن  یمصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرا   یدر اجرا 

 
 
 . ند ینامه مذکور عمل نما  ی   کل بر اساس نظام و آئ  اد کامل با ست  مصوبات کارگروه در هماهنیک

 ماده است.   نی خارج از محدوده ا   یمجاز  ی فضا   مجاز ت  و خدمات غمجرمانه   یمحتوا   قی مصاد یی   تع  -۱  تبرصه

یس  جاد یا   ،ینگهدار   ،ی انداز راه  لیاز قب   یمرز   منیا   یمربوط به گذرگاه ها   ن  و اجرا   امور فت    -۲  تبرصه توسعه و ارتقاء بر عهده    ،دست 

 اطالعات است.  یوزارت ارتباطات و فناور 

قانون    نیبعد از الزم االجرا شدن ا   دولت    ت  و غ  توسط بخش خصویص  یمرز   منیا   یها گذرگاه  از   یبردار و بهره  ینگهدار   جاد،یا   -۳  تبرصه

موظف است ظرف مدت    یمرز   منیگذرگاه ا   تی ر ی است. کارگروه مد  ممنوع است و هر گونه تخلف از آن در حکم ترصف در اموال دولت  

یس  ن یشدن ا   جرا شش ماه بعد از الزم اال  و الزم    بی از تصو   شی که پ  به بخش دولت    بخش خصویص   ی ها قانون نسبت به انتقال دست 

 االجرا شدن قانون وجود داشته اقدام کند. 

   - ۱۱ ماده
  ی در فضا   یمجر   یها توسط دستگاه   قانون اسایس  ۲۵آنان اعمال موضوع اصل    خصویص  می حفظ حقوق کاربران و حر   یدر راستا 

 با دستور قضا  یو گذرگاه مرز  یمجاز 
ً
 است.  ر یامکان پذ  ه ییقوه قضا   تیبا مسئول  یا ته ی تحت نظر کم قانون   هی و بر اساس رو  ن  رصفا

  

 ی مجاز  یاز خدمات فضا تیپنجم: حما فصل
 

   - ۱۲ ماده
بودجه مستقل و بصورت صد درصد    فی رد  یحساب دارا   کیقانون در    نی و فصل هفتم ا   ۱۳ماده    یحاصل از اجرا   یدرآمدها   هیکل

 : رسد به مرصف یم  ر یشده و در موارد ز  ز یکل وار   یدار و نزد خزانه  یمجاز   یفضا  به نام مرکز مل  افته ی  صی تخص

 ؛ الملل  ی   و ب یامنطقه   اسیاطالعات در مق و توسعه خدمات شبکه مل جاد یا  -الف

 در داخل و خارج از کشور؛  عایل  ونی سیمنتخب کم ه ملخدمات شبک  ان  یو بازار   غان  ی تبل  یها از برنامه  ت یحما  -ب

 ؛ یگر   میتنظ  یها  یو فناور  ی ساز سالم  یاز توسعه ابزارها  ت یحما  -پ



 ؛ یمجاز   یاز جرم در فضا  ی ت  شگیپ  یاز راهکارها  ت یحما  -ت

نتیو ا  بلوگ  ه ت  زنج ، ت  ی ماش  یت  ادگی ،هوش مصنوع   ژهیبو  مرتبط با خدمات شبکه مل  نینو هایی توسعه فناور  -ث  اء؛ یاش  نت 

 ؛ ی مجاز  ی فضا  بویم و پژوهش در مورد حکمران   یمجاز  یفضا  یگر م ی تنظ یها مدل   شیپا  -ج

 ؛ ۴تحقق اهداف مندرج در ماده  -چ

  

 - ۱۳ ماده
و    یی   واحده قانون »اجازه تعموضوع ماده    یوجوه حاصل از درآمدها (  ٪۲۰درصد )   ستیشامل ب  ۱۲منابع حساب مورد اشاره در ماده  

حاصل از تعرفه    یاز درآمدها   بخش    ی   ، و همچن۱۳۹۲پست و مخابرات«، مصوب    نهی در زم  دولت  ت  بخش غ   تیفعال   از یوصول حق امت 

  ی مجاز   یفضا   و توسط مرکز مل  دهیرس   عایل  ونیس یکم  بیبه تصو   انهیالملل که مقدار آن سال  ی   باند ب  یمصوب فروش واردات پهنا 

 خواهد بود.  شود،ابالغ یم

 . رسد یم  عایل  ونی سیکم  بیوزارت ارتباطات به تصو  شنهاد یماده به پ ن ی دستورالعمل مربوط به ا   -تبرصه

  

 - ۱۴ ماده
ها  آن   انهیاند و درآمد سال شده  جاد ی ا   بویم  یفناور   یبر مبنا   عایل  ونیس یکم  صی که به تشخ   ی مجاز   یو خدمات فضا   خدمات شبکه مل

کت   تیمندرج در قانون حما   یها ت ی باشند، مشمول حما   عایل  ونی سیکمت  از سقف مصوب کم  ان  یاظهارنامه مال  ی بر مبنا  ها و  از ش 

  و خدمان    ید یتولکشور و قانون حداکتر استفاده از توان    نظام مایل  یو ارتقا   ر یرقابت پذ  د یرفع موانع تول  ان،یبندانش   ی تجار   یها ت یفعال

حما  و  تعشوند یم  ران  ی ا   یاز کاال  تیکشور  بن  یی   .  دانش  قوان  انینوع  علیم  ی   براساس  معاونت  توسط  و  بوده  فناور   مربوطه    ی و 

 . شود اعالم یم  ی جمهور است یر 

را هر سه    ی کاربرد  ه یآمده از خدمات پا عمل به   ی ها ت یگزارش حما   ت،یدستورالعمل حما   ضمن انتشارعمویم  عایل  ون یس یکم  -۱  تبرصه 

 . رساند به اطالع عموم یم بار ک ی ماه 

ع  نی با مواز   ر یمغا   داخل  یهرگونه محتوا   -۲  تبرصه   خارج    یو هرگونه محتوا   الیو ش   ن  انما یپو   لم،ی و مقررات کشور مانند ف  ی   و قوان  ش 

  که بصورت اشتقاف    ران  یا   ت  غ  ی فصل نخواهد شد. محتوا   ن یا   یها ت یحما مشمول    ،عایل  ونیسیکم  د یمورد تائ   علیم  یجز محتواها به 

  ی فکر   تیاز منظر مالک  تیحما   تیو موارد مشابه( که بر اساس قانون قابل  ف  ی موس  ا یدوبله    ت  )نظ  یفکر   تیمالک  منشقوق متض  ر یسا   ا ی

تب بر آنها با نظر کم یفکر  ت یرا داشته باشند، متناسب با حقوق مالک  تبرصه خارج هستند.  ن یاز شمول ا  عایل  ونی سیمت 

  

 ی مجاز  یاز حقوق کاربران خدمات فضا تی ششم: حما فصل
 

   - ۱۵ ماده
 است:  الزایم ر یحقوق کاربران در موارد ز  ی   تضم  ،ی مجاز  یدر ارائه خدمات فضا 

یس یت  کاربران و جلوگ  خصویص می حفاظت از حر  -الف  ها؛ آن  یها به داده  مجاز ت  غ  از دست 

 ؛ ی مجاز   یفضا   عایل  یمعتت  مصوب شورا   تیموضوعه و سند هو   ی   ها مطابق قوانو حفظ اطالعات آن  معتب  کاربران  تی احراز هو   -ب

 . رسد یم  عایل  ونی سیکم  بیمذکور به تصو   یها داده   قی . مصادبه خارج از کشور  ران  یکاربران ا  تیمرتبط با هو   یهاعدم انتقال داده   -پ

 ؛ مطابق ضوابط و مقررات ابالع    ران  یکاربران ا   ی ها و پردازش داده  یساز ه ت  ذخ -ت



  یمجاز  ی از کودکان در فضا   انتیبراساس سند ص  ابانیاز جمله کودکان، نوجوانان و توان  ژه یکاربران و   از یارائه خدمات متناسب با ن   -ث

 مصوبات شورا؛   گر یو د

 مجاز مگر به درخواست مالک آن؛   یعدم حذف حساب کاربران و محتوا  -ج

  ونی سیشخص بوده وکم  کیمتعلق به    و خدمات شبکه مل  یمجاز   یخدمات فضا   در تمایم  ران  یکاربران ا   یشناسه کاربر   تیمالک  -تبرصه

 . د ی نما  جاد یاز آن را ا  ت یموظف است سازوکار حما  عایل

ون ۶۰تا   ۵۸مواد   تیرعا  -چ یس  کی قانون تجارت الکت   مواد؛  ن یبا ا   ر یمغا  و عدم درخواست دست 

ور   یها در خصوص خدمات چندگانه، عدم ارائه داده   -تبرصه خدمات    موجب قطع کل  د یخدمت توسط کاربر نبا   کی مربوط به    یرص 

 شود.  یو  از یموردن   یمجاز   یفضا 

 عامل؛ ت  پدافند غو   تی امن ،یساز الزامات خدمات سالم  تیرعا  -ح

 ؛ یمجاز  یو مقابله با جرم در خدمات فضا  ن  شناسا  ،ی ت  شگیپ یالزم برا  داتیفراهم نمودن تمه  -خ

  

 هفتم: ضمانت اجرا  فصل
 

   - ۱۶ ماده
از مصوبات   یمجاز  ی جراست. هرگونه تخلف ارائه دهندگان خدمات فضا اال الزم  گر م یتنظ  یمصوبات نهادها  ه یقانون کل نی به موجب ا 

 همراه خواهد بود:  تی اولو  ت یبا رعا   ب،یبه ترت ر یز   یاجرا  یها با ضمانت  انگر تنظیم 

 گرفته تخلف انجام اعالم عمویم -الف

 پنج روز تا سه ماه  در بازه زمان   د ی در جذب کاربر جد  تیمحدود  -ب

برابر  تا هزار    کیاز    ینقد   مهیآن، جر   یو در صورت عدم تکافو   انهی درآمد سال (  %۱۰تا ده درصد )(  %۱درصد )   کی از    ی نقد  مهیجر   -پ

 برابر سقف نصاب معامالت متوسط 

 مجوز د یعدم تمد  ا یلغو    ا ی ق یتعل  ا یکاهش مدت اعتبار   ق یخدمات از طر   تیاز عرضه و فعال  تی محروم -ت

 مصوب شورا   ا یمصوب مجلس  ی   قوان ر یقانون و سا  نی موضوع ا  یها ت یاز حما  تی محروم -ث

 غات یانواع تبل  ه یدر کل تیمحدود  -ج

 ح یاعمال تعرفه ترج  -چ

 ک یتراف   اعمال خط مش   -ح

 است.  یت  تغقابل    انهیبودجه سال  ی   در قوان ون یس یکم  شنهاد یموضوع بند »پ« به پ  ینقد  مهیجر  -۱  تبرصه

کند، نسبت به    یم   یی   قانون تع  نیپس از ابالغ ا   عایل  ونیس یکه کم  موظفند ظرف مدن    ،ی مجاز   یارائه دهندگان خدمات فضا   -۲  تبرصه

ماده نسبت به    ن یا   یامر با استفاده از ابزارها   ن یموظف است به منظور تحقق ا   عایل  ون یس یاقدام کنند. کم  گرانم ی مقررات تنظ  یاجرا 

 به انجام تعهدات مذکور اقدام کند.  یمجاز  یفضا   خدماتارائه دهندگان   بیترغ 

 مالک عمل قرار خواهد گرفت.  عایل  ونی سیحد نصاب مصوب کم کی تراف  و اعمال خط مش    حیدر اعمال تعرفه ترج   -۳  تبرصه

 ینحوه رس  ن  نامه اجرا   یی   آ  -۴ تبرصه
 

  ، یمجاز  یفضا   مرکز مل یهمکار   با  یبه تخلفات ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگست   دگ

 . رسد یم  رانیوز   اتیه  بیو به تصو  هی کل کشور ته  وزارت ارتباطات و دادستان  



 

   - ۱۷ ماده
اند به اخذ اجازه ندارد، موظف   از یکه ورود به آن ن   عمویم  ی فضا   یمحتوا   یساز به منظور سالم    یمجاز   ی دهندگان خدمات فضا ارائه

، مطابق فهرست و ضوابط فت  
ً
حداکتر   ،قانون مجازات اسالیم ۷۵۰مجرمانه موضوع ماده  یمحتوا  قی مصاد یی   کارگروه تع   اعالیم رأسا

 ند یکارگروه مذکور ارسال نما   خانهت  و گزارش مربوط را به دب ش یمجرمانه مزبور را پاال  یمحتوا  عت سا   ۱۲ظرف مدت  

 بالفاصله الزم االجرا است.  ن  مجرمانه و مقامات قضا یمحتوا قیمصاد یی   محتوا به دستور کارگروه تع شی پاال -تبرصه

 

 - ۱۸ ماده
 ۱۷در صورت انجام تعهدات مندرج در ماده    یمجاز   یارائه دهندگان خدمات فضا  

 
نسبت به    لیو موارد ذ  گر م یتنظ  ، مصوبات ابالع

 رند: ندا   یفر یک  تی عملکرد کاربران مسئول

 ؛ ن  براساس مجوز قضا   قانون   دار ت یمقامات صالح   یدستورها و احکام صادره از سو  ی( اجرا الف

ون   ی( نگهدار ب ون  یر یو استنادپذ  ی آور بر اساس مقررات ناظر به جمع   ربطی به مراجع ذ  یک یو ارائه ادله الکت  موضوع قانون    یکیادله الکت 

 ؛ ی فر یک   دادریس ی   آئ

 

   - ۱۹ ماده
یس یابزارها ا یافزارها نرم  مجاز ب  و عرضه غ ب  تکث  ع،ی    توز  د، یتول نهی در زم یتجار  ت یهرگونه فعال   انن  ی و  ب  )نظ  ش یبدون پاال دسبر

شکنی و ف ابزار    ا ینرم افزار ها    نگونه ی. انتشار عمده اشود درجه شش محکوم م   ی نقد   ی ( ممنوع بوده و مرتکب، به حبس و جزالبر

و اعالم خواهد نمود. وزارت    یی   »انتشار عمده« را تع  قیمصاد  عایل   ونیس یماده است. کم  نیمشمول ا  ب   ن   یتجار ب  غ  قصد ها ولو به  

 . د یاستفاده نما قابلب  و غ  ن  افزارها را شناسا نرم  نیارتباطات مکلف است بطور مستمر و موثر ا

ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم    نیرده باشد عالوه بر مجازات مقرر در ا ک  ل ی تحص  بابت وجیه  نیچنانچه مرتکب از ا   -تبرصه

 شده محکوم خواهد شد.  لی تا دو برابر مال تحص   کی  ینقد  یعنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزا جرم را به  نی و چنانچه ا 

 

   - ۲۰ ماده
باشد و    یو   ار یها در اختآن   یها ها و سامانه داده   ا یران بوده و  کارب  ی ها از داده   انتیکه مسئول حفظ و ص  حقوف    ا ی  ف  یهر شخص حق 

یس ان خسارت وارده و حبس درجه پنج، به   د یها را فراهم نما داده   نی ا  یافشا  ا ی ت یاشخاص فاقد صالح موجبات دست    یک ی عالوه بر جت 

درجه    ک یاز ده هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب    ش یها مربوط به بداده   که. درصورن  گردد همان درجه محکوم یم  جازاتاز م  گر ید

 . شود یم  د یتشد

ابالغ    عایل  ون یس یرصفا توسط کم  یمجاز   یارائه دهندگان خدمات فضا   ی الزم االجرا برا   ت  ی امن  یو دستور العمل ها   ت  تداب  هی کل  -تبرصه

به    یا انه یرا   میموجبات ارتکاب جرا   عایل  ونی سیابالغ شده توسط کم  ت  ی امن  ت  تداب  تیخواهد شد. چنانچه اشخاص فوق براثر عدم رعا 

ان خسارت وارده به حبس درجه شش و    یها و سامانه   ها ه داد  هیعل   ا ی  له ی وس   ی ها از مجازات  گر ید   یکیمذکور را فراهم آورند، عالوه بر جت 

 . گردند درجه شش محکوم یم 

 

   - ۲۱ ماده
 . شود محکوم یم   قانون مجازات اسالیم  ۵۷۶به مجازات مقرر در ماده    عایل  ونی سیقانون، مصوبات شورا و کم  ن یمفاد ا   یمستنکف از اجرا 

معاف    فر یمرتکب را از ک ونیسی کم  اجتناب با اخذ نظر کارشنایس  قابل ت  غ  ن  و اجرا   در صورت احراز موانع قانون    تواند دادگاه یم   -تبرصه

 . د ینما 


