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 . كلياتاولفصل 

 قانون داراي معانی زیر است: نیکاررفته در ااصطالحات و عبارات به -1ماده 

شوراي  35مصوبه جلسه  4-4بند  مصرح درمطابق تعریف مصوب شوراي عالی فضاي مجازي ) خدمات پايه كاربردي: (الف

از  اجتنابرقابلیکه به بخش غاطالق می شود  یخدماتبه  سند تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات(،عالی فضاي مجازي با نام 

 هستند. ییباال یمخاطب داخل ای يجنبه راهبرد يشده و دارا لیاطالعات تبد یفضاي مجازي و شبکه مل

 یرانیآن متعلق به اشخاص ا تیدرصد مالکاز پنجاه شیکه ب يکاربرد هیخدمات پا :یداخل يكاربرد هيخدمات پا -1-الف

در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوري  یکاربران داخل یزبانیبوده و م

 اسالمی ایران باشد.

 .ستین یکه داخل يکاربرد هیخدمات پا :یخارج يكاربرد هيخدمات پا -2-الف

را داشته  ریز طیاز شرا یکیکه  شودیاثرگذار شناخته م يکاربرد هیپا یخدمت خدمات پايه كاربردي اثرگذار: -3-الف

 باشد:

باند  يدرصد حداقل حجم پهنا 5از  شیآن ب ماههکیباند  يپهنا ای یکه متوسط داده مصرف یخدمات پایه کاربردي خارج -1

 باشد. یالمللنیب یمصرف

 يدرصد از حداقل حجم پهنا 5از  شیآن ب ماههکیباند  يپهنا ای یکه متوسط داده مصرف یخدمات پایه کاربردي داخل -2

 باشد. یداخل یباند مصرف

 کاربران داخل کشور؛ تیدرصد از جمع۱از  شیب کاربريخدمات پایه کاربردي با  -3

 قانون. نیا 4ماده  3از سوي کمیسیون مصرح در بند  شدهنییسایر موارد تع -4

سند تبیین الزامات شبکه ملی  4-4مصادیق مورد نظر از خدمات پایه کاربردي در این قانون موارد مندرج در بند  -1 تبصره

ت شوراي عالی فضاي مجازي و  موارد مندرج در سند طرح کالن و معماري شبکه ملی اطالعا 35اطالعات مصوب جلسه 

اند از: عبارتآنها  قیاهم مصادشوراي عالی فضاي مجازي تحت عنوان خدمات شبکه ملی اطالعات است.  66مصوب جلسه 

 هیخدمات پا»، «يگذارخدمات نام و نشان»، «معتبر تیهو تیریمد»، «شگریجو بومستیز»، «یو شبکه اجتماع رسانامیپ»

 «.داده یزبانیخدمات م»، «و نقشه یمکان

در خصوص هر یک از مصادیق خدمات پایه کاربردي  مبناي این قانون خواهد  شوراي عالی فضاي مجازيتعریف  -2تبصره 

 .بود

 هیخدمات پا تیو فعال تیهو دیمنظور ثبت و تائقانون به نیموجب اکه به ياسامانه :يكاربرد هيدرگاه خدمات پا -ب

 .شودیم دهیاختصار درگاه نامطرح به نیو در ا شودیم ياندازکاربردي راه

 یها دسترسآن قیکه از طری خارج از کشور به داخل و بالعکس ارتباطاتصال شبکه مجموعه نقاط  :يمرز ايمن گذرگاه -پ

 .ابدییم انیشده و تبادل داده جرانجام

 ی( قانون احکام دائم۱( قانون مدیریت خدمات کشوري، )5هاي موضوع ماده )دستگاه مجموعه :يیاجرا دستگاه -ت

 آن ماده. اتیساله ششم توسعه و مستثن( قانون برنامه پنج۲۹توسعه و ماده ) يهابرنامه
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 شوراي عالی فضاي مجازي. شورا: -ث

 مشمول مفاد این قانون هستند: لیموارد ذ هیکل -2 ماده

 اطالعات. یشده بر شبکه ملارائه یو خارج یو فناوري اطالعات داخل یخدمات ارتباطات ،يکاربرد هیخدمات پا -الف

خارج از شبکه  داخل یا و فناوري اطالعات در یخدمات ارتباطات ،يکاربرد هیدهنده یا کاربر خدمات پااتباع ایرانی ارائه -ب

 اطالعات. یمل

 بر منافع ایران، اعم از داخل یا خارج از شبکه ملی اطالعات. رگذاریت پایه کاربردي تأثهرگونه ارائه یا کاربري خدما -پ

، مشمول یالمللنیبر منافع مشترك در فضاي مجازي ب رگذاریهرگونه ارائه یا کاربري خدمات پایه کاربردي تأث -تبصره

 باشد.می قانون اساسی 125و  77اصول با رعایت  از سوي ایران شدهرفتهیهاي فراملی پذها یا معاهدهنامهتوافق

 

 گريفصل دوم: تنظيم

 منظوربه ي عالی فضاي مجازي ایجاد گردیده،جلسه هشتم شورا همصوبکه براساس مقررات  میتنظ یعال ونیسیکم -3ماده 

خدمات  ،يکاربرد هیعنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پابه ریز بیمذکور و قوانین مربوطه با ترک يمصوبات شورا ياجرا

 .شودیم دهینام ونیسیاختصار کم تیقانون به جهت رعا نیشده و در او فناوري اطالعات شناخته یارتباطات

  (ونیسیکمرئیس رئیس مرکز به عنوان ) يمجاز يفضا یمرکز مل -1

 کل کشور  یدادستان -2

 مسلح  يروهایستاد کل ن -3

 اطالعات يارتباطات و فناور ارتوز -4

 اطالعات ارتوز -5

 یفرهنگ و ارشاد اسالم ارتوز -6

 صنعت، معدن و تجارت ارتوز -7

 علمی و فناوري ریاست جمهوري تمعاون -8

 امور اقتصادي و دارایی ارتوز -9

 سازمان پدافند غیرعامل -10

 یسپاه پاسداران انقالب اسالم -11

 نیروي انتظامی -12

 مایسازمان صداوس -13

 یاسالم غاتیسازمان تبل -14

 به انتخاب شورا. يمجاز يفضا یعال يشورا یقیحق ينفر اعضا سه -15

 ايیک نفر نماینده از نظام صنفی رایانه -16
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 به عنوان عضو ناظر یفرهنگ ونیسیمجلس شوراي اسالمی عضو کم ندهینما کی -18

 به عنوان عضو ناظر و معادن عیصنا ونیسیعضو کم یاسالم يمجلس شورا ندهینما کی -19

امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان عضو ناظر در زمان تصویب  ونیسیعضو کم یاسالم يمجلس شورا ندهینما کی -20

 4ماده  ۲۱بند 

در و داراي حق راي دستگاه هاي مزبور  اریاالخت منمایندگان تا ۱4تا۲هاي ردیف معاونت تخصصی و مرتبط دستگاه – تبصره

هستند. دستگاه ها و نهادهاي مزبور موظفند ظرف مدت یک ماه بعد از الزم االجرا شدن این قانون نماینده خود را کمیسیون 

 .رئیس کمیسیون معرفی نمایندبه 

 اند از:عبارت ونیسیکم اراتیو اخت فیوظا -4 ماده

 يکاربرد هیکاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پا د،یضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمد بیو تصو هیته -1

 و خدمات فناوري اطالعات مرتبط با آن؛

 اي و امنیتی از مراجع مربوطه؛حرفه ،یتخصص ،یفن يهاتیو صالح ط،یضوابط، شرا بیو تصو هیته -2

میزان  ،يکاربر يهایژگیقانون بر اساس معیارهاي و نیهم ۱ماده  4-بند الف 4جزء  مصادیق نییضوابط تع بیو تصو هیته -3

نصب، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده و  ییای)دانلود( و پراکندگی جغراف يریبارگ و میزان رشد عضویت کاربران، تعداد

 آن؛ رینظا

ضوابط )در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت( بازارهاي داراي وضعیت انحصاري، مسلط و رقابتی در بخش  بیو تصو هیته -4

 يهااستیس يقانون اجرا يرقابت در اجرا يآن به شورا شنهادیو فناوري اطالعات و پ یکاربردي، خدمات ارتباطات خدمات پایه

 ؛ی( قانون اساس44اصل ) یکل

 و فناوري اطالعات؛ یخدمات ارتباطات ،يکاربرد هیگذاري و تعرفه خدمات پاضوابط حاکم بر قیمت بیو تصو هیته -5

 و فناوري اطالعات؛ یخدمات ارتباطات ،يکاربرد هیضوابط استانداردهاي کمی و کیفی ناظر بر خدمات پا بیو تصو هیته -6

 یعال يمجازي در چارچوب مصوبه شورا يت در فضامعتبر و چگونگی احراز هوی تیهو بومستیضوابط ز بیو تصو هیته -7

 ؛يمجاز يفضا

 ،يکاربرد هیبرداران خدمات پاضوابط صیانت از حریم غیرعمومی و اطالعات خصوصی و شخصی بهره بیو تصو هیته -8

 و فناوري اطالعات؛ یخدمات ارتباطات

در چارچوب  يفکر تیو حقوق مالک غاتیتبل ،یرساناطالع ،يضوابط ناظر به حقوق کاربران، سواد کاربر بیو تصو هیته -9

 کشور؛ نیقوان

هاي ساماندهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوري اطالعات و و سایر درگاه يکاربرد هینظارت بر درگاه خدمات پا -10

 کاربردي فضاي مجازي؛

هاي اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردي دستگاه و دولت الکترونیکی، بانکی خدمات عمومی ضوابط ارائه بیو تصو هیته -11

 داخلی؛
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صورت ها بهو نحوه ارائه آن يکاربرد هیدولتی از خدمات پا ایشخصی، تجاري  يبردارضوابط مربوط به بهره بیو تصو هیته -12

 سکویی یا غیر آن؛

خدمات پایه  راي ایجاد و توسعه توانمنديافزاري خارجی موردنیاز بهاي نرمسامانه يریکارگضوابط به بیو تصو هیته -13

 ؛یکاربردي داخل

 و بومی؛ یکاربردي داخل هیضوابط حمایت از خدمات فناوري اطالعات و پا بیو تصو هیته -14

از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده در کاربري خدمات ارتباطی، فناوري اطالعات  تیضوابط حما بیو تصو هیته -15

 و کاربردي فضاي مجازي؛

 عملکرد خدمات ارتباطی، فناوري اطالعات و پایه کاربردي و نظارت بر آن؛ یابیضوابط رصد، پایش و ارز بیو تصو هیته -16

 ؛(vpn)مانند فیلترشکن و  شیبدون پاال یدسترس يبزارهاضوابط عرضه و استفاده از ا بیو تصو هیته -17

 ها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهاي این قانون؛فهرست تخلفات و ضمانت اجراهاي مقرراتی آن نییتع -18

 صالح قضایی و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر کارشناسی؛گزارش جرائم موضوع این قانون به محاکم ذي -19

اي یا موردي وضعیت فضاي مجازي کشور در بخش ارتباطات و فناوري اطالعات و خدمات پایه کاربردي ارائه گزارش دوره -20

 ربط؛به شورا و مجلس شوراي اسالمی و سایر مراجع ذي

 دو یا چندجانبه در حوزه فضاي مجازي؛ یالمللنیب يهايضوابط همکار بیو تصو هیته -21

خدمات ها، در آن يطرازهاو هم يخدمات کشور تیری( قانون مد۷۱) مقامات موضوع ماده تیوابط فعالض بیو تصو هیته -22

 خارجی فاقد مجوز؛ پایه کاربردي

 ؛فاقد مجوز یمات پایه کاربردي خارجدختبلیغات در تهیه و تصویب ضوابط  -23

 :باشدیم لیذ اراتیو اخت فیوظا يدارا ونیسی( کم4مفاد ماده ) يمنظور حسن اجرابه -5 ماده

اقدام  یبخش گرانمیتنظ جادینسبت به ا تواند راسا یا به تشخیص شورامورد براي انجام وظایف خود میحسب  ونیسیکم -الف

 کند.

 رسد.حاضران به تصویب می تیاکثر يیابد و تصمیمات آن با رأجلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می -ب

مرکز مذکور ردیف اعتباري در بودجه ساالنه و  داراي  شوددبیرخانه کمیسیون در مرکز ملی فضاي مجازي تشکیل می -پ

 خواهد بود.

ساختار سازمانی و تشکیالت تفصیلی قانون خدمات کشوري  ۲۹با رعایت ماده سازمان اداري و استخدامی مکلف است  -ت

 است را ظرف مدت سه ماه ابالغ نماید. دهیازي رسشواري عالی فضاي مج بیمرکز ملی که به تصو

 لیبا درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضاء تشک ایصورت ماهانه را حداقل به ونیسیموظف است جلسات کم رئیس -ث

 دهد.

 ربطهاي اجرایی یا سایر خبرگان ذيیا حداقل سه نفر از اعضاء، مقامات یا نمایندگان سایر دستگاه رئیس به تشخیص -ج

 یابند.حضور می در جلسات بدون حق راي
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 رسدیم بیبه تصو ونیسیجلسه کم نیقانون در نخست نیمفاد ا تیجلسات با رعا يبندو زمان لیدستورالعمل نحوه تشک -چ

دادستان کل موظف به تشکیل جلسه است از تشکیل جلسه،  رئیسغیبت یا امتناع  ،ییاز دستورالعمل اجرا یو در صورت تخط

 شود.و کمیسیون با مسئولیت ایشان تشکیل می

 دهند. صیرا تشخ يگرید تینفر از اعضاء اولو ۹ نکهیاست مگر ا رئیسدستور جلسات به عهده  تیتعیین اولو -ح

 هستند. يعدالت ادار وانید یدادرس نییاز قانون آ ۱۲و  ۱۰اده مشمول م ونیسیمصوبات کم -خ

صورت  نیا ری. در غدیروز اقدام نما ۲۰حداکثر ظرف مدت  ونیسینسبت به اصالح مصوبات کمبا اکثریت آراء  تواندیشورا م -د

در صورت ایراد اشکال از سوي شورا نسبت به مصوبات کمیسیون، کمیسیون مکلف  .باشدیاالجرا مالزم ونیسیمصوبات کم

 روز نسبت به اصالح مصوبه اقدام نماید. در غیر اینصورت مصوبه کمیسیون ملغی االثر خواهد بود. ۱۰است ظرف مدت 

 باشند. یقانون اساسو بیست و دوم و بیست و سوم اصل چهارم  ریمغا دینبا ونیسیمصوبات کم -ذ

 :گرددیاصالح م ریبه شرح ز ۱3۸۲اطالعات مصوب  يوزارت ارتباطات و فناور اراتیو اخت فیقانون وظا -6 ماده

 سازمان موضوع ماده یانسان يرویمقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و ن میتنظ ونیسیکم -5ماده  -1

 :گرددیم لیتشک لیذ فیو وظا اراتیقانون با اخت نی( ا۷)

 قانون نیا 3موضوع ماده  ونیسیکشور در چارچوب مصوبات کم یارتباط يهاساختار بخش دیاصالح و تجد -الف

 ریغ يهادر قلمرو شبکه ،یردولتیکشور، بخش غ يجامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصاد انیاز ضرر و ز يریمنظور جلوگبه -ب

 يجمهور ی( قانون اساس44و چهارم )اصل چهل  تیبا رعا یو مخابرات یپست يمستقل و مواز يهامادر بخش مخابرات، شبکه

 خواهند داشت. تیقانون اجازه فعال نیا 3موضوع ماده  ونیسیو حسب مجوز کم رانیا یاسالم

 قانون نیا 3موضوع ماده  ونیسیدر چارچوب مصوبات کم یخدمات ارتباط هیکل يهاها و نرخجداول تعرفه بیتصو -ج

 قانون نیا 3موضوع ماده  ونیسیآن در چارچوب مصوبات کم يکشور و اعمال نظارت بر حسن اجرا یمقررات ارتباط نیتدو -د

 قانون نیا 3موضوع ماده  ونیسیصدور مجوز در چارچوب مصوبات کم ازیاالمتحق افتیو در نییصدور مجوز فرکانس و تع -ه

 .يآماتور ویو راد یوئیدر بخش ارتباطات رادکمیسیون تحقق اهداف موردنظر  -و

در  يگذاراستیسو  اطالعات يمختلف ارتباطات و فناور يهاخدمات در بخش هیبر کل يگذارنرخ استیس نییتع -تبصره

 ، بر عهده کمیسیون است.خصوص صدور مجوز فرکانس

پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات اطالعات با  ينظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوربند ه: پنج نفر صاحب -6ماده  -2

 قانون. نیا 3موضوع ماده  ونیسیکم بیو تصو

وزارت  لهیوسقانون به نیا بیظرف مدت سه ماه پس از تصو ونیسیو طرز کار کم فیمربوط به وظا یاجرائ نامهنییآ -تبصره

 موقع اجرا گذارده خواهد شد.قانون به نیا 3موضوع ماده  ونیسیکم بیو پس از تصو هیاطالعات ته يارتباطات و فناور

قانون اهداف و وظایف وزارت ارتباطات و فناوري  4از تاریخ اجراي این قانون شوراي عالی فناوري اطالعات، موضوع ماده  -3

اطالعات، منحل می گردد. شرح وظایف شوراي اجرایی فناوري اطالعات ، موضوع مصوبه جلسه بیست و هشتم شوراي عالی 

 فضاي مجازي پس از تائید شورا اعتبار دارد. 

ها و وظایف باشد. سایر فعالیتاساسنامه سازمان فناوري اطالعات، کمیسیون می ۷در ماده « صالحمرجع ذي»منظور از  -4

 است. اجراقابلدر چارچوب مصوبات کمیسیون  صرفاًسازمان فناوري اطالعات مندرج در ماده مذکور 
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اقدام بخش خصوصی و غیر دولتی نسبت به ایجاد وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است در صورت عدم  -7ماده 

 يکاربرد هیحمایت از خدمات پا خدمات پایه کاربردي مورد نیاز کشور، خود راسا نسبت به ایجاد آنها از طریق منابع صندوق

 شود. اقدام کند. تعیین مصادیق خدمات کاربردي مذکور و راهبري الزم در ایجاد آن توسط مرکز ملی فضاي مجازي انجام می

ذیل وزارت  مقررات ارتباطات میتنظ ونیسیگران خدمات فضاي مجازي ازجمله کمتصمیمات و اقدامات تنظیم - 8ماده 

و مصوبات کمیسیون باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و  هااستیبا س ریمغا دی، نباارتباطات و فناوري اطالعات

ربط گر ذيتنظیم درخواستباشد و موظف است حداکثر یک ماه از وصول گران موضوع این ماده کمیسیون میاقدامات تنظیم

 .باشدیاالجرا منظر خود را اعالم نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون محسوب شده و الزم

کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزي متشکل از رئیس مرکز ملی فضاي مجازي )ریاست کارگروه( و نمایندگان ستاد  -9ماده 

کل نیروهاي مسلح، سازمان اطالعات سپاه، وزارت اطالعات، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، سازمان پدافند غیر عامل و 

 هايگذرگاه در کشور ورودي و خروجی مدیریت ترافیک و نیت ارتباطات و اطالعاتقوه قضائیه ایجاد می شود تا نسبت به ام

 تصمیمات الزم را اتخاذ نماید. ایمن مرزي 

براي  هاي الزمو آئین نامههاي ایمن مرزي گذرگاه هاي مرتبط دردستگاه هاينظام دسترسی، تکالیف و صالحیت - 10ماده 

مبتنی بر سیاستهاي مصوب شوراي عالی فضاي مجازي به پیشنهاد ستاد کل نیروهاي مسلح ظرف اجراي مصوبات کارگروه، 

ایجاد  ،مدیریت گذرگاه ایمن مرزيماه به تصویب کمیسیون خواهد رسید. مسئولیت کالن اعمال مصوبات کارگروه  3مدت 

به عهده ستاد کل نیروهاي  آنهاحسن اجراي و نظارت بر  در اجراي مصوبات مزبور هاي مرتبطهاي الزم بین دستگاههماهنگی

و آئین بر اساس نظام در هماهنگی کامل با ستاد کل مسلح است و دستگاه هاي مرتبط موظفند در اجراي مصوبات کارگروه 

 مذکور عمل نمایند. نامه 

 تعیین مصادیق محتواي مجرمانه و خدمات غیرمجاز فضاي مجازي خارج از محدوده این ماده است. -1 تبصره

برداري، نگهداري، ایجاد دسترسی، اندازي، بهرهامور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه هاي ایمن مرزي از قبیل راه -2تبصره 

 ت است. توسعه و ارتقاء صرفا بر عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطالعا

بعد از الزم االجرا  و غیر دولتی بخش خصوصیتوسط  هاي ایمن مرزيبرداري از گذرگاهایجاد، نگهداري و بهره -3تبصره 

کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن . شدن این قانون ممنوع است و هر گونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال عمومی است

هاي بخش خصوصی به نسبت به انتقال دسترسیالزم االجرا شدن این قانون ظرف مدت شش ماه بعد از مرزي موظف است 

 کند. اقدام بخش دولتی که پیش از تصویب و الزم االجرا شدن قانون وجود داشته 

 يمجاز يدر فضا ی( قانون اساس۲5اصل ) ياجرا ينظر دادستان کل کشور، برا ریز هییقوه قضا تیبا مسئول ياتهیکم -11 ماده

 .شودیم جادیا يمرزگذرگاه و 

 

 شرايط و ضوابط عرضه و فعاليت خدمات پايه كاربردي -فصل سوم 

 عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردي در فضاي مجازي منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است: -12ماده 

 .خدمات پایه کاربردي ثبت در درگاه. 1
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 کاربردي داخلی و خارجی. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه. 2

عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردي خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابالغی کمیسیون  -1تبصره 

 باشد.می

 لیق یا لغو، تمدید، تعاین ماده و اعطاءموضوع روزرسانی درگاه خدمات پایه کاربردي اندازي، مدیریت و بهمسئولیت راه  -2تبصره 

سازمان  .استفناوري اطالعات  مجوز به خدمات پایه کاربردي اثرگذار از طریق آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون به عهده سازمان

 مذکور موظف است به صورت فصلی گزارش عملکرد درگاه موضوع این ماده را به کمیسیون ارائه دهد. 

ماه توسط  6اجرایی از خدمات پایه کاربردي داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت هاي برداري دستگاهشرایط بهره -3تبصره 

اندازي و جز نهادهاي دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راههاي اجرایی بهشود. دستگاهکمیسیون تصویب می

 باشند.بهره برداري از خدمات پایه کاربردي اختصاصی می

لی فضاي مجازي به صورت ماهانه خدمات پایه کاربردي اثرگذار را شناسایی و به کمیسیون و سازمان فناوري مرکز م – 4تبصره 

نماید. سازمان فناوري اطالعات موظف است از طریق درگاه، اطالع رسانی الزم را انجام دهد و نسبت به اعطاي اطالعات اعالم می

 ساس ضوابط تعیین شده از سوي کمیسیون اقدام کند. مجوزها، به درخواست خدمات پایه کاربردي و بر ا

 

 فصل چهارم. حمايت از خدمات پايه كاربردي داخلی

شود و داراي عنوان مؤسسه دولتی تشکیل میمرتبط به يداخلی و محتوا يکاربرد هیصندوق حمایت از خدمات پا -13ماده 

مرتبط تأسیس  يمنظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردي داخلی و توسعه محتواشخصیت حقوقی مستقل است که به

. محل رسدیم یاسالم ي. اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس شوراکندیفعالیت م ونیسیکم لیگردد. این صندوق ذمی

 اند از:کرد منابع صندوق عبارت ینههز

 توسعه خدمات پایه کاربردي داخلی؛ -1

 و آموزش سواد فضاي مجازي به کاربران؛ يسازفرهنگ -2

 کاربردي؛ دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایهنظارت و گزارش -3

 و صیانت فرهنگی؛ يسازاز توسعه ابزارهاي سالم تیحما -4

 ژه براي کودکان و نوجوانان؛خدمات سالم بوی يسازفراهم -5

 اسالمی؛ -حمایت از تولید و انتشار محتواي بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی -6

 .يمجاز ياز جرم در فضا يریشگیپ ياز راهکارها تیحما -7

 بیبه تصوو  در چارچوب اساسنامه صندوق تهیهاست که  یموجب دستورالعملموضوع این صندوق به هايتیحما -1 تبصره

 .رسدیم ونیسیکم

 آمده از خدمات پایهعملهاي بهموظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایت ونیسیکم -2 تبصره

به اطالع  بارکیها و دالیل آن را هر سه ماه شوندگان و نوع و میزان حمایت از آنکاربردي داخلی را همراه با نام و نشان حمایت

 برساند. یاسالم يمجلس شوار یفرهنگ ونیسیو کم عموم
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، «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»واحده قانون ماده يدر اجرا -14 ماده

 درآمدهاي از حاصل وجوه( ٪۲۰درصد ) ستیحداقل ب ونیسیکم بیبودجه مکلف است با تصو و سازمان برنامه ۱3۹۲مصوب 

 میتنظ سازمان قی. صندوق مکلف است از طردینما زیقانون وار نی( ا۱۲) هحساب صندوق موضوع ماد موضوع قانون مذکور را به

 شدهحینامه با اولویت موارد تصراطالعات وجوه حاصله را پس از مبادله موافقت يو سازمان فناور ییویمقررات و ارتباطات راد

 .دیدر این قانون هزینه نما

و  یداخل يمحتوا دکنندهیالسهم تولپرداخت حق ییموظف است ظرف سه ماه دستورالعمل اجرا ونیسیکم -15 ماده

 .دیدرآمدها را تصویب و ابالغ نما ریو سا کیاز محل وجوه حاصل از فروش تراف یکاربردي داخل دهندگان خدمات پایهارائه

و  رهیو غ الیو سر ییانمایپو لم،یو مقررات کشور اعم از ف نیو قوان یشرع نیبا مواز ریمغا یداخل محتواي هرگونه -تبصره

 مشمول حمایت نخواهد شد. ون،یسیکم دیمورد تائ یعلم يجز محتواهابه یخارج يهرگونه محتوا

ها آن انهسالی درآمد و اندشده جادیا یبوم يفناور يبر مبنا ونیسیکم صیکه به تشخداخلی خدمات پایه کاربردي  -16 ماده

ها مندرج در قانون حمایت از شرکت يهاتیکمتر از سقف مصوب کمیسیون باشند، مشمول حما یاتیاظهارنامه مال يبر مبنا

 تعیین نوع دانش بنیان به عهده کمیسیون است. .شوندیبنیان مهاي تجاري دانشو فعالیت

از حداقل مصوب کمیسیون نسبت  دیاطالعات با یلدر شبکه م یداخل يکاربرد هیاز خدمات پا کیهر کیسهم تراف -17 ماده

 متناظر در کشور بیشتر باشد. يکاربرد هیکل خدمات پا کیبه تراف

 .شودیم نییتع ونیسیتوسط کمصرفا  یخارجپایه کاربردي خدمات هر یک از  کیترافتنظیم میزان  -1تبصره

 يکاربرد هیباند خدمات پا يمدیریت پهنا يکه برا ییهااطالعات مکلف است دستورالعمل يوزارت ارتباطات و فناور -2تبصره

 .دیزمان مصوب اجرا نمارا در مدت رسدیم ونیسیکم بیبه تصو یو خارج یداخل

ارائه خدمات پرداخت در خدمات  ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردي فاقد مجوز ممنوع است. -18 ماده

این ماده  يمسئول نظارت بر حسن اجرا يبانک مرکزمنوط به تائید کمیسیون است.  پایه کاربردي خارجی داراي مجوز

 .باشدیم

ارائه انواع  مقررات قانون، نیکمیسیون، ظرف مدت چهار ماه از تصویب ا مقررات تیبانک مرکزي موظف است با رعا -19 ماده

ها و مؤسسات . بانکدیو ابالغ نما نییدر بستر خدمات پایه کاربردي اثرگذار داخلی تع اختصاصی یکیالکترون پرداختخدمات 

 به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند. سبتاساس ن نیاند بر اموظف یربانکیغ ياعتبار

هاي دولتی و و رسانه مایصداوس قیطر از فاقد مجوز یخدمات پایه کاربردي خارج و اشاعه جیترو ،غیتبلهرگونه  -20 ماده

ها، شرکتها و موسسات دولتی و نهادهاي کنند، وزارتخانههایی که به نحوي از انحاء از بودجه عمومی استفاده میسایر رسانه

 منوط به تائید کمیسیون است.داراي مجوز  یخدمات پایه کاربردي خارج و اشاعه جیترو .استممنوع عمومی غیر دولتی 

فاقد مجوز توسط  یاتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربري خدمات پایه کاربردي خارج اجبار یا دعوتهرگونه  - تبصره

 ممنوع است.ها، مدارس، شرکتها و موسسات دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتی ها، دانشگاهوزارتخانه
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از طریق خدمات پایه کاربردي داخلی مجاز ارائه بط با خود را اند خدمات الکترونیکی مرتاجرایی موظف يهادستگاه -21 ماده

منوط به تائید کمیسیون داراي مجوز  یخدمات پایه کاربردي خارجدر  اجرایی يهاخدمات الکترونیکی دستگاهارائه  نمایند.

 است.

رسانی و هاي اجرایی از خدمات پایه کاربردي خارجی براي مکاتبات و ارائه خدمات اداري و اطالعاستفاده دستگاه -22 ماده

 .شودیمجاز شمرده م ونیسیمصوبه کم ایموجب قانون که به يتبلیغات ممنوع است مگر در موارد

برداري از خدمات عمومی و دولت مجوز مستلزم دسترسی و بهره يدارا یداخل يکاربرد هیچنانچه ارائه خدمات پا -23 ماده

 هاي کمیسیون اقدام نمایند.اند طبق الزامات و دستورالعملربط موظفهاي ذيهاي اجرایی باشد، دستگاهالکترونیکی دستگاه

هوشمندي که خدمات پایه کاربردي خارجی فاقد مجوز  تجهیزات الکترونیکی ورودي کمیسیون می تواند عوارض -24ماده 

درصد افزایش دهد. همچنین می تواند عوارض مزبور را براي تجهیزات  35اند، را تا را به صورت پیش فرض نصب نموده

 اند، تا همان سقف کاهش دهد.  الکترونیکی هوشمندي که خدمات پایه کاربردي مجاز را به صورت پیش فرض نصب کرده

 

 تكاليف و تعهدات خدمات پايه كاربردي: صل پنجمف

 ریموارد ز تیمکلف به رعا یعموم تیکاربردي، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امن هیدهندگان خدمات پاارائه -25 ماده

 :باشندیم

 ها.آن يهابه داده رمجازیغ یاز دسترس يریکاربران و جلوگ یخصوص میاز حر انتیص -1

 معتبر کاربران و حفظ اطالعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه. تیاحراز هو -2

  خارج از کشور به یرانیکاربران ا تیمرتبط با هو يهادادهانتقال عدم  -3

 شود.مصادیق داده هاي مرتبط با هویت کاربران ایرانی توسط کمیسیون مشخص می – 1 تبصره

 خدمات پایه کاربردي مالک داده هاي کابران ایرانی نیستند.  – 2تبصره 

 هاي کاربران ایرانی صرفا در شبکه ملی اطالعاتداده و پردازش يسازرهیذخ -4

 4ماده  ۹دهندگان خدمات مطابق بند ارائه ریحقوق کاربران و سا تیرعا -5

و امکان  ازیو خدمات موردن ینترنتیا يهاآدرس ،یو خارج یآوردن حق انتخاب نوع خدمات، از قبیل خانواده، داخل فراهم -6

 ؛بر فرزندان نیکنترل والد

ژوهش هاي داراي مجوز از سازمان پپایه فهرست خدمات مجاز، از قبیل سامانه ها برارائه خدمات پایه کاربردي به خانواده -7

مانند کاربري اطفال و نوجوانان و امکان اعمال  بندي در سطوحیوپرورش و قابل ردهآموزش وزارت آموزش يزیرو برنامه

 لدین؛ها از سوي واکنترل، حذف و اضافه آن

 حالت کودکان و نوجوانان یا خانواده؛ يسازفعالریغ ایمضاعف بابت فعال  نهیعدم اخذ هز -8

 عدم حذف حساب کاربران و محتواي مجاز؛ -9

 شده از کاربران.خدمت ارائهبا  غیرضروري هايو دسترسی هاعدم دریافت داده -10

 شود.ست که نبود آن منجر به عدم ارائه یا ارائه نامطلوب خدمت میاي اضروري داده داده



10 
 

 یهاي ضروري مربوط به یک خدمت توسط کاربر نباید موجب قطع کلدر خصوص خدمات چندگانه، عدم ارائه داده -تبصره

 کاربردي موردنیاز وي شود. خدمات پایه

 اطالعات. یو پدافند غیرعامل در شبکه مل تیامن ،يسازالزامات خدمات سالم تیرعا -11

 يمجاز يو مقابله با جرم در فضا ییشناسا ،يریشگیپ يالزم برا داتیفراهم نمودن تمه -12

 براساس مجوز قضایی. قانونی دارتیمقامات صالح يدستورها و احکام صادره از سو ياجرا -13

 یکیادله الکترون يریو استنادپذ يآورربط بر اساس مقررات ناظر به جمعبه مراجع ذي یکیو ارائه ادله الکترون ينگهدار -14

 موضوع قانون آیین دادرسی کیفري.

هاي موضوع این ماده، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون بر اساس مصوبات شورا و سایر قوانین دستورالعمل -1 تبصره

 شود.ابالغ می تهیه، تصویب و مربوط توسط کمیسیون

ظرف شش ماه از تاریخ اجراي این قانون توسط سازمان « ۱۰»اصول و ضوابط مربوط به پدافند غیرعامل موضوع بند  -2 تبصره

 شود.پدافند غیرعامل ابالغ می

 فضاي محتواي سازيسالم به منظور داخلی، و خارجی از اعم داراي مجوز کاربردي پایه خدمات دهندگانارائه -26 ماده

مجرمانه  محتواي مصادیق تعیین کارگروه اعالمی فهرست مطابق رأساً، اندموظف ندارد، اجازه اخذ به نیاز آن به که ورود عمومی

 مزبورساعت محتواي مجرمانه  ۱۲ مدت ظرف حداکثر ،۲4 ماده ۱3 بند رعایت ضمن اسالمی، مجازات قانون ۷5۰ ماده موضوع

 .نمایند ارسال مذکور کارگروه دبیرخانه به را مربوط گزارش را پاالیش و

 .است االجراالزم  بالفاصله مجرمانه محتواي مصادیق تعیین کارگروه درخواست به محتوا پاالیش -1تبصره 

 کارگروه سامانه ذیل را مردمی گیريگزارش بخش است موظف مجرمانه محتواي مصادیق تعیین کارگروه -2تبصره 

 موضوع محتواي پاالیش و مردمی هايگزارش اخذ جهت کاربردي پایه خدمات مسئولیت نافی موضوع این. نماید ایجاد

 .نیست ماده این

 

 هااجراها و ضمانتليتئوفصل ششم: مس

قوه  سیبه انتخاب رئ ینفر قاض 3مرکب از  یئتیه صیبه تشخ منحصرا ل،یاشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذ -27 ماده

 ياز ضمانت اجراها یا حداکثر دو مورد کیبه  يمجاز يفضا یعال يشورا شنهادیبه پ يمجاز ينفر متخصص فضا ۲و  هییقضا

 :شوندی( محکوم م۲۷موضوع ماده )

 (۱۱ماده )« ۱»عدم ثبت در درگاه موضوع بند  -الف

 (۱۱ماده )« ۲»عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند  -ب

 (۱۱ماده )« ۱»عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره  -پ

 (۱3اظهار خالف واقع جهت دریافت اعتبار حمایتی از صندوق موضوع ماده ) -ت

 (۱3مصرف اعتبارات حمایتی برخالف محل مصوب موضوع ماده ) -ث

 (۱۷ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردي خارجی موضوع ماده ) -ج
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 (۱۸ارائه خدمات پرداخت غیرمجاز موضوع ماده ) -چ

 آن« ۱»( و تبصره ۱۹رسانی غیرمجاز موضوع ماده )تبلیغات و سایر امور اطالع -ح

 (۲4تعهدات نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی، موضوع ماده )و  فینقض تکال -خ

 (۲5عدم انجام تکالیف مقرر در ماده ) -د

 اند از:عبارت (۲۷) اجرا در خصوص تخلفات موضوع مادهضمانت اجراهاي قابل -28ماده 

( متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوي آن %۱۰( تا ده درصد )%۱جریمه نقدي از یک درصد ) -الف

 میلیارد ریال. صدکیجریمه نقدي از یک تا 

کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم  ،ثبت اخطار، حذف از درگاه محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق  -ب

 جوزتمدید م

 هاي موضوع این قانونمحرومیت از حمایت -پ

 محدودیت در تبلیغات -ت

 محدودیت در ترافیک  -ث

 مسدودسازي  -ج

 است. رییتغ به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل« الف»جریمه نقدي موضوع بند  -1تبصره 

قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردي که پیش از تصویب این  یخارج يکاربرد هیپاخدمات  -2تبصره 

اقدام  ۱۲اند، موظفند ظرف چهار ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده اثرگذار بوده

یا خارجی )با تشخیص  این ماده براي آنها تا زمان تامین جایگزین مناسب داخلی "ج"کنند. در غیر این صورت، اعمال بند 

کمیسیون( یا  یک سال پس از الزم االجرا شدن این قانون الزم نیست. در صورت عدم انجام تعهدات توسط خدمات پایه 

کاربردي مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است ظرف مدت هشت ماه نسبت به ایجاد 

اي آنها اقدام کند. در صورت عدم پیش بینی خدمات پایه کاربردي جایگزین از سوي وزارت خدمات پایه کاربردي جایگزین بر

واحده  مادهارتباطات و فناوري اطالعات با اعالم کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه مکلف است ده درصد از مجموع اعتبارات 

را در اختیار مرکز ملی قرار دهد  «ه پست و مخابراتاجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمین»قانون 

 تا خود راسا در این خصوص اقدام کند. 

ماده به حساب صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردي داخلی  نقدي مقرر در این يهامهیمحل جرحاصل از  عمناب -3تبصره 

 واریز می شود.

هاي غیرمجاز مسئولیتی مندرج در این قانون، نسبت به کاربريخدمات پایه کاربردي در صورت انجام تعهدات  -29 ماده

 ندارند.

نظر شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک صاحب هیئت بدوي يتجدیدنظر آرا هیئت -30 ماده

 وانینظر در ددیآن قابل تجد ينظر قطعی است و آراتجدید ئتیرأي ه .شوداي تشکیل میبه انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه

 است. يعدالت ادار
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 اجراهاي ضمانت و و نحوه اعمال ۲۸و  ۲6هاي رسیدگی به تخلفات موضوع مواد نحوه تشکیل هیئت دستورالعمل -31 ماده

 ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کمیسیون می رسد. 3( ظرف مدت ۲۷موضوع ماده )

به مجازات انفصال از  شوندیم ریاز اقدامات ز یکیکه مرتکب  اجرایی يهااز کارکنان مسئول در دستگاه کیهر  -32 ماده

 شوند:تا پنج سال محکوم می کیبه مدت  یو عموم یخدمات دولت

 (۱۱ماده ) 3اندازي خدمات پایه کاربردي اختصاصی غیرمجاز موضوع تبصره راه -الف

 (۱3عدم تخصیص یا تخصیص ناکافی یا نابهنگام اعتبارات صندوق موضوع ماده ) -ب

 (۱3پرداخت خارج از ضوابط یا عدم نظارت بر مصرف درست اعتبارات صندوق موضوع ماده ) -پ

 (۱3ماده )« ۲»عدم رعایت الزامات شفافیت، موضوع تبصره  -ت

 (۱4موضوع تبصره ماده )تخصیص اعتبارات صندوق به خدمات و محتواي غیرمجاز  -ث

 (۱6) عدم رعایت تسهیم ترافیک داخلی ـ خارجی مصوب کمیسیون، موضوع ماده -ج

 (۱۹ماده )« ۲»غیرمجاز، موضوع تبصره  يکاربرد هیاجبار کاربران بر استفاده از خدمات پا -چ

 (۲۰ده )کاربردي غیرمجاز موضوع ما ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه -ح

 (۲۱استنکاف یا تأخیر در ارائه خدمات الکترونیکی به خدمات پایه کاربردي مجاز موضوع ماده ) -خ

 (4ماده )( ۲۲) فاقد مجوز ، موضوع بند یاجتماعی خارج رسان و شبکهفعالیت مقامات ایرانی در پیام -د

 دستورالعمل مربوط يجلسات، ابالغ مصوبات و اهمال در اجرا لیاز تشککمیسیون  جلسه ریامتناع دب -ذ

مال به جزاي نقدي  متیق ایمثل  ن،یکند، عالوه بر رد ع لیتحص یمال دیعوا ایچنانچه مرتکب از جرائم مذکور، مال  -تبصره

 شود.معادل دو برابر اموال مذکور محکوم می

اي الکترونیکی رایانه هايیا ابزار هاافزارغیرمجاز نرمفعالیت تجاري در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه  هرگونه -33 ماده

که امکان دسترسی غیر مجاز آن در دسترس قرار دادن (، انتشار عمده )به تشخیص کمیسیون( و ان و فیلترشکنپی)نظیر وي

جزاي  وحبس مرتکب آن و مجازات  دهممنوع بو غیرمستقیم فراهم کند طور مستقیم یابه خدمات غیرمجاز مسدودشده را به

 خواهد بود. نقدي درجه شش

حاصل از  دیچنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد عالوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوا - تبصره

شده  تا دو برابر مال تحصیلیک عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزاي نقدي جرم محکوم و چنانچه این جرم را به

 محکوم خواهد شد.

ها در آن يهاها و سامانهداده ایکاربران بوده و  يهااز داده انتیکه مسئول حفظ و ص حقیقی و حقوقی هر شخص -34 ماده

عالوه بر جبران خسارت وارده  دیها را فراهم نماداده نیافشا ا ای تیاشخاص فاقد صالح یاشد و موجبات دسترسب يو اریاخت

از ده هزار کاربر  شیها مربوط به بداده کهیدرصورت .گرددیم محکوماز مجازات همان درجه  گرید یکیو حبس درجه پنج، به 

 .شودیم دیدرجه تشد کیباشد، مجازات مرتکب 
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موجبات  یتیمتعارف امن ریتداب تیعدم رعا ایعدم مهارت  ای یمباالتیب ای یاطیاحتیچنانچه اشخاص فوق براثر ب -1 تبصره

مذکور را فراهم آورند، عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس  يهاها و سامانهداده هیعل ای لهیوسبه ياانهیارتکاب جرائم را

 .گرددیدرجه پنج محکوم م يهااز مجازات گرید یکیدرجه پنج و 

حاصل از  دیچنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، عالوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوا -2 تبصره

شده تحصیلتا دو برابر مال بین یک باشد به جزاي نقدي قرار داده عنوان حرفه خود جرم محکوم و چنانچه این جرم را به

 محکوم خواهد شد.

یا کیفري بیشتري در سایر قوانین  انتظامیتخلفات و جرائم موضوع این قانون ضمانت اجراهاي  يچنانچه برا -35 ماده

 شود.محکوم می شدیدترباشد مرتکب به مجازات  شدهینیبشیپ

جازي و کمیسیون موضوع این قانون هستند هاي اجرایی ملزم به رعایت مصوبات شوراي عالی فضاي مکلیه دستگاه -36 ماده

 5۷6مقرر در ماده درجه پنج یا شش مشمول مجازات  کمیسیونناقص مصوبات  ایخالف  يدر اجرا و اجرا ریعدم اجرا، تأخو 

 . شودیم یقانون مجازات اسالم

 يمجاز يفضا یعال يمصوبات شورا هیکل هستندمکلف  و سایر نهادهاي مرتبط اطالعات يوزارت ارتباطات و فناور -37ماده 

 يها سپرآن يکه زمان اجرا یآن را در زمان مقرر به اتمام رساند. مصوبات يکاربرد هیاطالعات و خدمات پا یشبکه مل نهیدر زم

 قانون اجرا شوند. نیظرف مدت سه ماه از ابالغ ا دیاند باشده

 
 


