
 تعالی باسمه

 نویس طرح پیش

 « ی اجتماعیهارسانپیام صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی »

ی اجتماعی و تحوالت مرتبط با آن موجب هارسانپیام های نوین اطالعاتی و ارتباطی و به خصوص توسعه فناوری

حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خأل  ایجاد خأل قانونی در این حوزه شده است. لزوم 

سیاسی    قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و 

در فضای مجازی    افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران ی اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم هارسانپیام

 .ی اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته استهارسانپیام و ساماندهی 

 اصطالحات  اریف وتع

 اصطالحات و عبارات بکار برده شده در این مصوبه دارای معانی زیر است:  - ۱ماده  

  میان  اجتماعی برای برقراری ارتباطات ننده بستر تعامالتکهای کاربرمحور فراهم رسان اجتماعی: سامانه الف( پیام 

 است. ایچندرسانهیک یا طریق تبادل انواع محتواهای از فردی و گروهی 

متعلق به شخص حقوقی غیردولتی بوده و شرکت آن در ایران به ثبت رسیده و  رسانی که رسان داخلی: پیام پیام ب( 

 فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران باشد.درصد سهام آن ایرانی باشد و    5۱حداقل 

 رسان داخلی صرفاً باید در داخل کشور باشد. های کاربران ایرانی پیامتبصره: میزبانی داده

برداری و دسترسی غیرمجاز به  ج( صیانت از داده: محافظت از اطالعات کاربران و جلوگیری از هر گونه افشاء، بهره 

ی اجتماعی و  هارسانپیام عات مربوط به کاربران و محتوای آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آنها در  اطال

 .ی اجتماعیهارسانپیام ها و تعامالت کاربران آن در های ایجاد یا افزوده شده در اثر فعالیت داده 

 خارج از کشور های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با د( مرز مجازی: درگاه 

ساماندهی، نظارت و تأیید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعالم جرم    هیئت  : ساماندهی و نظارت  هیئتد(  

 .ی موضوع این قانونهارسانپیام

 شرایط و ضوابط فعالیت  -فصل اول 

ی اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت  هارسانپیامعرضه و ارائه خدمات    - ۲ماده  

ساماندهی و نظارت خواهد    هیئتی خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید  هارسانپیامقوانین کشور است. فعالیت  

موظف است نسبت بود. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

 .ساماندهی و نظارت است  هیئتی اثرگذار با  هارسانپیام به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام نماید. تعیین مصادیق  



ی داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط هارسانپیام تمام  -«۱» تبصره 

 .خود را با آن تطبیق دهند 

های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده  سانتأیید فعالیت پیام - «۲»تبصره 

 هیئتماه پس از تصویب این قانون به تصویب  ۳نامه تنظیمی است که قانونی و پذیرش تعهدات الزم حسب آیین 

  .ساماندهی و نظارت خواهد رسید 

برداری  اصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی که به منظور بهره ی اجتماعی اختصهارسانپیام   - «۳» تبصره  

در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و   ،شودتشکیالتی ایجاد و مدیریت می درون 

  .بود  خواهند  های )خصوصی و تشکیالتی( از این قانون مستثنینگهداری داده 

ی مؤثر متناسب با سطح اهمیت آنها هارسانپیام های ها و سامانه به منظور حفظ پایداری زیرساخت -« 4»تبصره 

  توسط  مربوطه ضوابط  و  اصول. هستند ( سایبری پدافند ) مکلف به رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل سایبری

  .د شد ساماندهی و نظارت ابالغ خواه هیئت توسط  و  اعالم عامل غیر پدافند  سازمان

ی خارجی اثرگذار )حسب توافقات  هارسانپیامی اجتماعی داخلی و همچنین نمایندگی  هارسانپیام کلیه    -« 5»تبصره  

انجام شده در مذاکرات رسمی( ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابالغی دبیرخانه  

 .شند باکارگروه در راستای پاالیش مصادیق مجرمانه می 

-های ناظر بر فعالیت ارائه ی اجتماعی موضوع این قانون مشمول تکالیف و مسئولیتهارسانپیام کلیه  -«6تبصره »

ای قانون مجازات اسالمی و بخش دهم قانون آیین هندگان خدمات دسترسی و میزبانی مندرج در فصل جرائم رایانه د

 ند.باش دادرسی کیفری می 

 :شود ظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسالمی ایران با ترکیب ذیل تشکیل میساماندهی و ن  هیئت - ۳ماده  

 (هیئترئیس مرکز ملی فضای مجازی )به عنوان رئیس  .۱

 االختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ربط یا نماینده تاممعاون ذی .۲

  یارشاد اسالماالختیار وزارت فرهنگ و ربط یا نماینده تاممعاون ذی .۳

 االختیار وزارت اطالعات ربط یا نماینده تاممعاون ذی .4

 االختیار دادستانی کل کشورربط یا نماینده تاممعاون ذی .5

 یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی .6

 االختیار سازمان صداوسیماربط یا نماینده تاممعاون ذی   .۷

 االختیار اطالعات سپاه نماینده تامربط یا معاون ذی   .۸



 سازمان تبلیغات اسالمی االختیار نماینده تامربط یا معاون ذی   .۹

 نیروی انتظامی  االختیارربط یا نماینده تاممعاون ذی .۱۰

  سازمان پدافند غیرعامل االختیارربط یا نماینده تاممعاون ذی .۱۱

 ساماندهی و نظارت عبارتند از: وظایف هیئت  - 4ماده  

 هارسانپیام  تیا مجوز فعالیو  ه ید ییثبت و صدور تأ. ۱

 هارسانپیامش و نظارت بر عملکرد  ی. پا۲

 ی رنقد یو غ ینقد  ی هامهیجر ن ییبه تخلفات و تع یدگیو رس  یی. شناسا۳

 صالح ی . ارجاع جرم به محاکم ذ 4

 هارسانپیامت از ی. اداره و نظارت بر صندوق حما5

 ی مجاز یفضا  ی عال یبه شورا  هارسانپیام ت یفعال ت ی. گزارش وضع6

 ن حوزه یا ی وکارهات از کسبی. حما۷

 یاسالم  ی رانیبر فرهنگ ا یمبتن یبوم  ی ت از محتوای. حما۸

حاضر در   ی اعضا تیاکثر با موافقت ماتیدارد و تصم تینفر از اعضا رسم 6 جلسات با حضور حداقل - «۱تبصره »

و اداره   ل یر امور و ضوابط تشکینظارت و سا وی سامانده ئت یه ر یشود. نحوه انتخاب و انتصاب دبیجلسه اتخاذ م

 .د یخواهد رس  ب یتصو به  ئتیجلسه آن ه ن یجلسات در نخست

  یمجاز  یفضا ی مل مرکز ف بودجه یو نظارت از محل رد یسامانده ئتیه رخانه یدب ازیاعتبارات مورد ن -« ۲تبصره »

  ی هارسانپیام ت از محتوا و  یمحل صندوق حما  از ی  شود. پرداخت هرگونه وجهیم  ن یتأم  ی بودجه سنوات  ن یمطابق قوان

 است.   ی در وجوه و اموال دولت  یرقانون یممنوع است و در حکم تصرف غ  نحو   به هر شکل و به هر   رخانه یدب  یبرا   یداخل

 ئتینظر ه  ربط، یذ  گرم یتنظ  یگر نهادها یو نظارت با د  یسامانده  ئتیه  ن یدر موارد تداخل و تعارض ب  -«  ۳» تبصره  

 و مقررات، صائب است. نیت قوانیو نظارت با رعا یسامانده

مستلزم اخذ مجوز از   کشور   ید که به موجب ضوابط و مقررات جار یارائه نما ی خدمت رسانامیچنانچه پ - « 4»تبصره  

ا ی و نظارت منوط به اخذ مجوز از آن دستگاه و  یسامانده ئت یه ی مجوز ازسوا نهاد خاص باشد، صدور یدستگاه و 

 باشد.ینهاد خاص م 

در   ی اسالم یرانیا ی محتوا د ی ت از تولیو نظارت موظف است، دستورالعمل حما یسامانده ئتیه - « 5»تبصره 

الزم    یهاتیحما  یداخل  یهارسانپیام و    محتوات از  یصندوق حما  ی و براساس منابع مال  ه یرا ته  یداخل  یهارسانپیام

 عمل آورد. را به ف ین تکلیاز ا



گیری درباره  ی داخلی و خارجی و تصمیم هارسانپیام ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر  هیئت  - « 6تبصره »

الع از  ادامه فعالیت آنها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات، در صورت اط

  .وقوع جرم، موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد

نظارت در محل مرکز ملی مستقر خواهد شد و مسئولیت برگزاری جلسات، ابالغ و   هیئتدبیرخانه  -« ۷تبصره »

 .پیگیری مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را برعهده خواهد داشت

رسان اثرگذار را براساس معیارهایی زیر تعیین کند: تعداد  ساماندهی و نظارت موظف است پیام هیئت -« ۸تبصره »

رسان، پراکندگی  نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیامکاربران ثبت 

 .کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده 

رسان اجتماعی  عرضه و ارائه پیامساماندهی و نظارت موظف است جهت بررسی صالحیت متقاضی    هیئت   -  «۹»   تبصره 

مذکور موظفند حداکثر   مراجعصالح استعالم نماید. از مراجع ذیرا  از حیث رعایت اصول امنیتی، عمومی و مالی 

ربط نیازمند بررسی بیشتر  ینظارت اعالم نمایند. در مواردی که مرجع ذ  هیئتیک ماه نظر خود را به  ظرف مدت

 .باشد، زمان تا سه ماه قابل تمدید است

نفع در مراجع  ساماندهی و نظارت قطعی است. این امر مانع اقامه دعوای افراد ذی  هیئتتصمیمات  -« ۱۰» تبصره 

 .صالح قضایی نخواهد بودذی

ی  هارسانپیام ایجاد و فعالیت  ساماندهی و نظارت مکلف است شرایط و تعهدات متقاضیان هیئت  - « ۱۱تبصره » 

ربط در حوزه حمایت و نظارت بر محتوا و خدمات را تصویب و برای تطبیق  های ذی اثرگذار و همچنین تکالیف دستگاه

 .های مصوب شورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی ارسال کند با سیاست

رسان  ها و خدمات پیام ایجاد و توسعه توانمندی افزاری خارجی برای های نرم برداری از سامانه بهره  - « ۱۲تبصره » 

ساماندهی و نظارت با اعمال حاکمیت جمهوری اسالمی   هیئت پذیر است که به تشخیص داخلی در صورتی امکان

  د.ایران و امنیت ملی منافات نداشته باش 

اخلی و خارجی در کشور  رسان دساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و نوع انحصار پیام   هیئت   - «  ۱۳تبصره »

 .جلوگیری نماید 

ساماندهی و نظارت، منوط به نصب   هیئتسازی تلفن همراه با تشخیص صدور مجوز واردات و فعال  -« ۱4تبصره »

 .استفرض صورت پیشبه ثر داخلی ؤی مهارسانپیام

 هافصل دوم: صیانت از حریم داده 

های  های مجازی در درگاه برداری غیرمجاز از داده کشور و جلوگیری از بهره مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از    - 5ماده  

ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد. حدود و  

 .ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید 



را   ی مجاز ی فضا ت کاربران در یاحراز هو یو نظارت موظف است دستورالعمل الزم برا یسامانده ئتیه -6ماده 

 ب رساند.یبه تصو ی مجاز ی فضا  یعال یمصوب شورا یهااستیبراساس س 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است اقدامات الزم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی   -تبصره 

ماه پس    ۳ای خواهد بود که حداکثر  نامهکشور را به عمل آورد. چگونگی احراز هویت در فضای مجازی بر اساس آیین 

ساماندهی و نظارت خواهد  هیئتبه تصویب از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

 .ها موظف به همکاری می باشند رسید.کلیه دستگاه

 ی اجتماعی هارسانپیامفصل سوم: مسئولیت در 

به کاربران و در   نسبتاجتماعی  یهارسانپیام ط یدر مح  ربط یو حقوقی ذ قیی و اشخاص حق هارسانپیام   -۷ماده 

 عمومی در موارد ذیل مسئول هستند:  ت یقبال نظم و امن

از   انتیبه ص مکلف  حسب مورد  زبانی، یدهندگان خدمات دسترسی و ماجتماعی و ارائه  یهارسانپیام. مدیران  ۱

و مطالب    ی خود حق حذف حساب کاربر  صی تشخ  و حقوقی بوده و رأساً به  قیی خصوصی اشخاص اعم از حق  ی هاداده

 . ستیقانونی سایر اشخاص ن  تیموضوع رافع مسئول  این را ندارند. رمجازیمجرمانه و غ یفاقد محتوا 

داخلی و خارجی   یهارسانپیام و محرمانگی در  ی بند سطوح طبقه ی دارا ی ها. هرگونه درج و انتشار اسناد و داده ۲

 ممنوع است.

ها حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت اطالعات با  شخیص محرمانگی داده نحوه تعیین و ت - تبصره 

 .همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تنظیم شود 

کننده آن  اجازه اداره مستلزم که ورود افراد به آن   ی در موارد هارسانپیام و دسترسی به محتویات  ش ی. کنترل، تفت ۳

 ممنوع است:  زیر  جز مواردباشد بهفقط در دسترس اعضا میبوده و محتویات آن 

 داخلی و خارجی  ت یامن ه ی. جرائم عل ۱

 . تهدید به قتل و ضرب و جرح  ۲

 یافته طور سازمان. تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به ۳

 االرض و در حکم آن . محاربه، افساد فی 4

 خدر و روانگردان واردکردن، توزیع و ترویج مواد م  د، ی. ساخت، تول 5

 ی و اخاذ  یبردار . کاله 6

 . شروع به جرائم فوق یا معاونت در آنها ۷

الزم درخصوص مصادیق    توانند اطالعات. ضابطان قضایی تنها در صورت وجود شاکی خصوصی و یا حکم قضایی می   4

 دریافت نمایند. هارسانپیام این ماده را از  ۳بند 



مقام قضایی انجام   توسط صرفاً  ،یافتهطور سازماندرخصوص تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به قیو تحق  بیتعق -تبصره 

 شود. می

این ماده و یا   ۳دسترسی به هرگونه اطالعاتی خارج از مصادیق مندرج در بند  ی . صدور هرگونه حکم قضایی برا 5

 گردد. محکوم می 4انتظامی درجه   اتمجاز استناد مقام قضایی به اطالعات مزبور ممنوع بوده و مرتکب به 

  ،ی برداربهره ن یح و  ی اندازاز نصب و راه ش یکاربران را پ یهاتیاجتماعی موظفند حقوق و مسئول یهارسانپیام .  6

 ها ارائه دهند.را به آن ازیمورد ن یهارسانی کرده و آموزش اطالع

 فراهم نماید.  را کاربران ی الوصول حریم خصوصی براسهل می اجتماعی موظفند امکان تنظ یهارسانپیام .  ۷

از   ی بردارو بهره دسترسی هرگونه یرسانی و اخذ اجازه از کاربران برا اجتماعی موظفند اطالع یهارسانپیام .  ۸

 عمل آورند.ها، ارتباطات و اطالعات کاربران را بهدستگاه

و امکان ممانعت   نماید  ارسال ی و یرا با اطالع و اجازه کاربر برا  غات یاجتماعی موظفند هرگونه تبل یهارسانپیام .  ۹

 فراهم سازند. ز یاز دریافت را ن

و اخالق عمومی،    ی معنو  تیدرخصوص نقض مالک  ربط ی اجتماعی موظفند در صورت اعالم مراجع ذ  یهارسانپیام.    ۱۰

انتشار   ز یو ن تی ییافته ضدامنسازمان یتهایفعال جرائم و رقانونی،یغ تیمجرمانه، فعال یاهانت به مقدسات، .... محتوا 

  یرا موقتاً تا صدور رأ  تیعمل آورده و این نوع فعالممانعت به  رسانامیپ  بستر  اسناد محرمانه از تداوم انتشار محتوا در 

 ا را از دسترس خارج سازند.محتو و  قضایی متوقف 

 ها باشد.قانونی آن  ولی   سال باید با اجازه   ۱۸اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از    یهارسانپیام . در    ۱۱

در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و   موظفند  هارسانپیام  -تبصره 

بندی و پاالیش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند. سند فوق توسط وزارت فرهنگ و ارشاد  امکان رده 

 .ابالغ خواهد شد ساماندهی و نظارت جهت اجرا به وزارت ارتباطات  هیئتاسالمی تهیه و بعد از تصویب در 

  ی جمهور ت یحاکم آن به خارج از قلمرو  ل یها و یا تحلاجتماعی داخلی موظفند از انتقال داده یهارسانپیام .  ۱۲

 اسالمی ایران اجتناب ورزند.

  ارتباطات، اطالعات، ا،یاجتماعی موظفند الزامات مربوط به احراز هویت اشخاص، اماکن، اش  یهارسانپیام .  ۱۳

 را حسب مقررات فراهم سازند. امرسانیتحت پ یها و دیگر موجودیتها دستگاه

  صالح یبه مراجع ذ   رقانونی یغ  دهی موارد شناسایی و گزارش   ی الزم برا   داتیاجتماعی موظفند تمه  یهارسانپیام .    ۱4

 را فراهم سازند.

انجام شود،   هارسانپیام ارتباطی و مانند اینها که بر بستر ،ی مالی، تجار غاتی،یتبل ،یارسانه یهاتیفعال هی . کل ۱5

در    ت یدهنده فعالمیباشد و اشخاص انجام   ک یالکترون  قانون تجارت   ل یاز قب  تها یموضوعه خاص آن فعال  نیمشمول قوان

 هستند.ها مسئول قبال آن



ی اجتماعی خارجی  هارسانپیامقانون مدیریت خدمات کشوری از  5های اجرایی موضوع ماده استفاده دستگاه . ۱6

 .رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع استبرای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطالع 

 هافصل سوم: حمایت 

مستقل   یحقوق  تیشخصی و دارا  یعنوان مؤسسه دولتبه یداخل یهارسانپیام ت از محتوا و یصندوق حما -۸ماده 

 ئتیر نظر هین صندوق زیگردد. ایم س یتأس  یداخل یهارسانپیام ت یت از توسعه فعالیمنظور حمااست که به

درصد  ۱۰ن قانون و یمقرر در ا یکند و منابع آن از محل جرائم نقد یم تیفعال هارسانپیامو نظارت بر  یسامانده

که به    استی  اب اساسنامهین صندوق منوط به تصویا  سیشود. تأس یم   نیکشور تأم  المللنیب  نترنت یا  کیدرآمد تراف

 است از: عبارت کرد منابع صندوق نه یرسد. محل هزیمجلس م ی فرهنگ  ون یسیب کمیتصو

 هارسانپیام ی توسعه خدمات بوم. ۱

 هارسانپیامبه کاربران   ی مجاز  یو آموزش سواد فضا  یساز. فرهنگ ۲

 مسئول  یهال دستگاهیو مشاوره ذ  یکاربران شامل خطوط تماس اضطرار ی برا ی نی. خدمات تأم ۳

 هارسانپیام  ط یدر مح  ی تیو حاکم  یمردم  یدهنظارت و گزارش  ی. سازوکارها 4

 ی فرهنگ  انتیص ی توانمندساز برا  ی. توسعه ابزارها 5

 خدمات سالم مخصوص کودکان و نوجوانان یسازفراهم.   6

 ی اسالم یرانیبر فرهنگ ا یمبتن یبوم  ی و انتشار محتوا د یت از تولی. حما ۷

  هارسانپیام از    ت یحما  ت، هرگونه یدستورالعمل حما  ینظارت موظف است ضمن انتشار عموم  و   ی سامانده  ئت یتبصره ه

   آن به اطالع عموم برساند.ل یت و دالیق و نوع حمایرا همراه با مصاد

  لملل نیباند ب یپهنا مت یقک سوم ید حداکثر یدر هر حال با ی گذارمتیدر نظام ق یباند داخل  یپهنا متیق - ۹  ماده

 باشد.

کاربران   مورد نیازوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پهنای باند  -۱۰ماده 

 .ی خارجی باشد هارسانپیام  مورد نیازی داخلی حداقل دو برابر پهنای باند  هارسانپیام

ای کسب و کارهای  امکان پرداخت برخط را بر براساس ضوابط و شرایط مربوطه بانک مرکزی موظف است -۱۱ماده 

ی اجتماعی اثرگذار داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی  هارسانپیاممبتنی بر 

 .نماید  ابالغ ساماندهی و نظارت تدوین و هیئت

 .ی اجتماعی خارجی ممنوع استهارسانپیامهر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در    -تبصره  



بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی   - ۱۲ماده 

های شورای  را براساس سیاست (PSP) نیکیی داخلی اثرگذار، مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکتروهارسانپیام

 .نماید  رائه ی داخلی  هارسانپیام به پول و اعتبار 

ن  یب ایفوق را ظرف سه ماه پس از تصو  یارائه خدمات بانک  ی موظف است ضوابط الزم برا  ی بانک مرکز  - «  ۱» تبصره  

ن ماده توسط  یاثرگذار موضوع ا یهارسانامیق پیو نظارت برساند. مصاد یئت ساماندهیب هیه و به تصوی قانون ته

 و نظارت مشخص خواهد شد. یئت ساماندهیه

ی خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات هارسانپیام استفاده و عرضه »رمز ارز« توسط    -   « ۲تبصره » 

استفاده   ی خارجی اقدام نماید.هارسانپیام  موقت آن زیمکلف است بالفاصله نسبت به مسدودساو فناوری اطالعات 

های داخلی مستلزم دریات مجوز و اعالم از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  سانو عرضه »رمزارز« در پیام

های خارجی وزارت  رسانباشد و درصورت استفاده از »رمزارز« در پیامهای شورای پول و اعتبار میبراساس سیاست

ارتباطات و فناوری اطالعاتت موظف است پس از تصویب در کارگروه  تعیین مصادیق مجرمانه، نسبت به مسدودسازی  

 رسان خارجی اقدام نماید.آن پیام

های دولتی و سازمان صداوسیما مطابق مصوبات هیئت های موضوع این قانون در بستر رسانهرسانتبلیغ پیام  - ۱۳  ماده 

 شود.نظارت انجام می ساماندهی و 

های  ی خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آنها توسط رسانه هارسانپیاماستفاده از  -« ۱تبصره » 

 .موضوع این ماده ممنوع است

موظفند  قانون برنامه ششم ۲۹و ماده  قانون مدیریت خدمات کشوری 5های اجرایی موضوع ماده دستگاه  -۱4ماده 

 داخلی ارائه نمایند.   اثرگذار هایرسانرونیکی مرتبط با دستگاه خود را از طریق پیامخدمات الکت

ن قانون فهرست خدمات یب ایسه ماه پس از تصو  یاطالعات موظف است ط ی وزارت ارتباطات و فناور  - «۱»تبصره 

و   یئت ساماندهی ه را به  یاثرگذار داخل ی هارسانامین ماده در بستر پیموضوع ا ییاجرا یهاقابل ارائه توسط دستگاه

موظفند، هر ساله گزارش   فوق ییاجرا یهاد. دستگاهیو نظارت جهت اجرا ابالغ نما یئت ساماندهی نظارت اعالم و ه

 ند.ی و نظارت اعالم نما یئت ساماندهین ماده را به هیعملکرد ا

مکاتبات و ارائه   یبرا یخارج یاجتماع یهارسانامین ماده از پیموضوع ا ییاجرا یهااستفاده دستگاه  -« ۲»تبصره 

 داخل کشور ممنوع است.  غاتیو تبل   یرسانو اطالع  یخدمات ادار

 فصل چهارم: ضمانت اجرا 

 :گرددمتخلف از رعایت مواد این قانون به شرح زیر محکوم می  - ۱5ماده  



این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام رسان اجتماعی نماید و با نقض   ۲بدون رعایت مفاد ماده  شخصیهر  -الف

تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم  

 .شودمی 

این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از   ۲های غیرقانوین موضوع ماده متخلف از اجرای مسدوسازی پیام رسان -ب

 .شودشش ماه تا دو سال محکوم می

موثر داشته باشد. عالوه بر ضبط منافع    ی غیرقانونی فعالیتهارسانپیام هر شخص با نقض تدابیر مسدود سازی در    -ج

.  د محکوم خواهد ش  6و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه  ۷و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه 

 .بودساماندهی و نظارت خواهد  هیئتتعیین و اعالم مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده 

به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش ماه تا دو   ۱4ماده  ۲و  ۱تبصره  متخلف از مفاد  - د

 .شودسال محکوم می 

افزار  معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع،   -۱6ماده  

های  های اینترنتی و پیام رسان یلترشکن( که امکان دسترسی به پایگاهان و فپیای الکترونیکی )نظیر وی یا ابزار رایانه

 .گرددمحکوم می   6درجه    حبس یا جزای نقدیغیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به  

بط عواید  چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد عالوه بر مجازات مقرر در این ماده به ض -تبصره 

حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی تا دو برابر مال  

 .تحصیل شده محکوم خواهد شد 

ی داخلی  هارسانپیام های محرمانه در فضای مجازی نظیر هر شخص به هر نحو سبب انتشار اسناد و داده  -۱۷ماده 

 شود. قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات محکوم می ۷۳۱های مقرر در ماده وخارجی شود به مجازات 

طالعات شخصی کاربران بدون رضایت  ها و اپردازش یا در دسترس قرار دادن داده   دسترسی،  هر گونه افشا،   -۱۸ماده   

  حبسی داخلی و خارجی جز در موارد مصرح در قانون جرم بوده و مرتکب حسب مورد به هارسانپیام صریح آنها در 

 .محکوم خواهد شد  6و جزای نقدی درجه 

ضبط عواید   عالوه بر مجازات مقرر در این ماده به ،چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد  -تبصره 

  مال برابر  دو  تا نقدی جزای  به   حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشد 

 .شد   خواهد  محکوم شده تحصیل 

بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به   مبادرت به عرضه، خرید و فروش »رمزارز« یهر شخص  -۱۹ماده 

 .شودمکرر قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز محکوم می  ۱۸و   ۱۸ های مقرر در مواد مجازات



و در این قانون برای عمل   شوداجتماعی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده  رساندر مواردی که از پیام - ۲۰ماده 

عمل خواهد   ه ی مربوطای و سایر قوانین و مقررات جزایمطابق قانون جرائم رایانه  باشد،بینی نشده  مزبور مجازاتی پیش 

 .شد 

های اداری و انتظامی طبق قوانین  این قانون، مانع از اجرای مجازات  پنجمهای موضوع فصل اعمال مجازات -تبصره 

 .باشد مربوطه نمی 

 


