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 اظهارنظركارشناسي درباره: 

 «های اجتماعيرساناندهي پیامطرح سام»

 

 

 

 
 

 

 

طرح ساماندهي درخصوص  نامه داخلي مجلسآيین( 142ماده ) گزارش اجرايي

 اجتماعيهای رسانپیام

 

 اقدامات انجام شده

مجلس هاي نامه داخلي به مركز پژوهشآيين( 142ماده ) جتماعي وفقاهاي رسانپيام ساماندهي طرح

 (142)شده در ماده بيني پيش سازوكارهايهاي مجلس نيز مطابق با ارجاع شد. مركز پژوهش

 م داد:مواد طرح، اقدامات زير را انجادرخصوص  نامه براي بررسي كارشناسي و اظهارنظرآيين

ت ه فضاي مجازي كميسيون فرهنگي، جلساتطرح در كميكه در حين بررسي با توجه به اين .1

و  ها، كارشناسان مستقلرسانهاي اجرايي مرتبط، نماينده پيامدستگاه كارشناسي با حضور

 ي ايشانها. ديدگاهاخذ شدآنها  جلسه نظرات 14 نظران اين حوزه در مركز برگزار و درصاحب

 ستخراج شد.اها بندي و محورهاي اساسي نظرات و ديدگاهدسته

نظرات ها ان، برخي نهادها و سازمهامركز پژوهش در جلسات كارشناسيات ارائه شده نظر برعالوه .2

و ها لاستدال بندي شده و اهمكه اين نظرات نيز دسته نمودندارائه  صورت مكتوب به مركزخود را به

 ها، استخراج شد.شده در آنارائه  داليل

ت انقالب فرهنگي جهت اخذ نظرا عاليشواري ترويجي هاييكرس برگزاري با همكاري ستاد .3

ساتيد او ارائه  هااين طرح، طرح در برخي از پژوهشگاه و دانشگاهدرخصوص  هاو دانشگاهها پژوهشگاه

 كردند.ارائه  اين نهادها نظرات خود را نسبت به طرح

ه ارائ مقاط قوت و ضعف احكاندرخصوص  دست آمدههاي بهاساس مجموعه ديدگاهدر مرحله بعد بر .4

س حداقل ن اساشده در مواد طرح، گروه پژوهشي مركز نسبت به ارزيابي اين موارد اقدام كرد. بر اي

ي ش نهايتهيه شده و مبناي تدوين گزارها رساننويس گزارش كارشناسي درباره طرح پيامپنج پيش

 كارشناسي قرار گرفت.

آخرين د و مختلف در مركز برگزار شهاي دستگاه كارشناسان اي با حضورجلسه 20/3/1398در تاريخ  .5

 گذاري در فضاي مجازي اخذ شد.روي سياستپيشهاي مختلف درباره امكانهاي دستگاه نظرات

 نويس نهايي گزارش كارشناسي تدوين و نهايي شد. در اين مرحله متن پيش .6

و  30/6/1398ها در تاريخ منظور بررسي نقاط قوت و ضعف گزارش كارشناسي مركز پژوهشهب .7
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شده و همچنين ارائه  هايدر دو جلسه كارشناسي متن گزارش كارشناسي، استدالل 3/7/1398

  شده مجدد بررسي و در نهايت متن نهايي گزارش كارشناسي تدوين شد.ارائه  پيشنهادهاي

 

 نتايج گزارش 

 دست آمد:بهاساس بررسي كارشناسي انجام شده نتايج زير بر

اجتماعي در هاي رسانپيامفضاي مجازي و درخصوص  قانونيهاي و چالشخألها  وص وجودخصدر .1

اتفاق  اجماع و نظران اين حوزه نه تنهاكارشناسان و صاحباز نظر مختلف، هاي دستگاه ميان نهادها و

 «اريونگذر قانتأخ»شود كه كشور در اين حوزه دچار نوعي تأكيد مي بلكه بر اين امر ،نظر وجود دارد

 است.تأكيد  رو نياز به تصويب قانون در اسرع وقت احساس شده و موردهميناست. از

ناسي ر كارشواد طرح، از نظشده مشروط به رفع ايرادات برخي مارائه  بر همين اساس كليات طرح .2

ظرفيت  ،هانويس پيشنهادي مركز پژوهشمطابق پيش صورت انجام اصالحاتقابل تأييد بوده و طرح در

 .ستاين حوزه را داراهاي و چالشخألها  زم براي رفع برخيال

 حات شرط الزمانجام اين اصال ي است.ماده نيازمند اصالحات كلي و جزئ 9ماده طرح،  21از مجموع  .3

 .است حساز تحقق اهداف مورد نظر طراحان طربخشي و كارآمدي احكام مندرج در طرح و زمينهاثر

طرح  (4) و (3) مواددرخصوص  نفعان اين حوزهاجرايي و ذيهاي دستگاه عمده اختالفات در ميان .4

 ياراتت ساماندهي و نظارت و همچنين نحوه تعيين حدود و ثغور وظايف و اختئيعني تركيب هي

واد ماين  درخصوص تال است. با توجه به جلسات متعدد برگزار شدهيدرباره مرزباني ديجها دستگاه

 ي ايجادهمواد نوعي اجماع نسبخصوص ايندر  هاشنهاد مركز پژوهشرسد درباره پيمي نظربه مذكور

 شده است هر چند همچنان مواردي از اختالف نظر وجود دارد.

 قانونيهاي در موارد متعدد خألها رسانجمله موضوع مسئوليت پيامدرخصوص برخي موضوعات از .5

قانوني  حكاما، براي رفع اين خأل ه نشده است.ئوجود داشته و در طرح نيز احكامي در اين باره ارا

 پيشنهاد شده است. هارسانپياممسئوليت الحاقي در قالب فصل 

 

 پیشنهاد

نويس يشدر قالب پ اجتماعيهاي رسانپيامشود طرح ساماندهي مي فوق پيشنهاد با توجه به موارد

ه در ي اين حوزقانونهاي در اسرع وقت با هدف رفع نقاط ضعف و خأل هاپيشنهادي مركز پژوهش

ني حن علصدستور كار كميسيون فرهنگي قرار گرفته و پس از تصويب با قيد فوريت در دستور كار 

 قانون اساسي پنجمهشتادواصل با رعايت تشريفات قانوني مطابق ويا  مجلس قرار گيرد

 به تصويب برسد.  سوی كمیسیون فرهنگياز
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 مقدمه

ورت اجتماعي و ضرهاي رسانپيامصورت خاص در حوزه ههاي قانوني درباره فضاي مجازي و بخأل

 ين حوزهناسان امورد اتفاق نظر كارشخألها  و كارآمد براي رفع اين مؤثرگيري و تصويب قوانين تصميم

امضا در  95با  1397 ماهآبان 27هاي اجتماعي، در تاريخ رسان. در همين راستا طرح ساماندهي پياماست

 .ع شدعنوان كميسيون اصلي ارجاول گرديد و به كميسيون فرهنگي بهوصالم علني مجلس اع جلسه

صيانت »به  «هاي اجتماعيرسانساماندهي پيام»، عنوان طرح از كميسيون فرهنگيهاي در بررسي

 اد آن ازداد موتغيير كرد و تع «هاي اجتماعيرساناز حقوق كاربران در فضاي مجازي و ساماندهي پيام

هادي مواد پيشن ماده تقليل يافت. البته كاهش مواد طرح بيش از آنكه مربوط به حذف 21ه ماده  ب 28

 مجموعردگرفتن ذيل ساير مواد طرح بود. و قرار  مواد مستقل به تبصره باشد، ناشي از تبديل

 براي منظور بررسي طرح مزبور تشكيل داد، تصميم گرفت تااي كه بهكميسيون فرهنگي در جلسه

كارشناسي  نامه داخلي مجلس، موضوع را به كارگروهآيين( 142ماده ) بيشتر طرح، در قالب بررسي

هاي مجلس نيز مطابق با هاي مجلس شوراي اسالمي ارجاع دهد. مركز پژوهشمركز پژوهش

و  نامه داخلي مجلس براي بررسي كارشناسيآيين( 142ماده ) شده دربيني پيش سازوكارهاي

تي را ن اصالحاانجام و در نتيجه آنويس در قالب متن پيشمواد طرح، اقداماتي را درخصوص  رنظراظها

ي مركز ارشناسكو دربردارنده نظر  كرده گزارش حاضر ابعاد مختلف طرح را بررسيپيشنهاد داده است. 

 هاي مجلس درباره اين طرح است. پژوهش

 

 طرح تصويركلي. 1

 «صطالحاتتعريف ا»( به 1كه ماده ) استماده  21تمل بر هاي اجتماعي مشرسانطرح ساماندهي پيام

يل ( ذ7( تا )4د )، موا«شرايط و ضوابط فعاليت»( ذيل فصل اول با عنوان 3( و )2اختصاص دارد. مواد )

و « هاحمايت»ان ( ذيل فصل سوم با عنو15( تا )8، مواد )«هاصيانت از حريم داده»فصل دوم با عنوان 

طرح مذكور  شده است. بنديطبقه« ضمانت اجرا»يز ذيل فصل چهارم با عنوان ( ن21( تا )16مواد )

 براي تحقق اهداف خود از سازوكارهاي زير استفاده كرده است:

 ه واحد واجتماعي از طريق الزام به ثبت در پنجرهاي رسانپيامدن فعاليت كرپذير نظارت  .1

 ((16( و )2)مواد ) ي متخلفانتعيين مجازات برا

 ((3هاي اجتماعي )ماده )رسانگر براي پيامد نهاد تنظيمايجا .2

 ((4تعيين متولي اصلي مرزباني ديجيتال در كشور )ماده ) .3

 ((5)ماده )ها رسانيين وظايف و مسئوليت مديران پيامتع  .4
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 ها و نهادهاي مرتبط با اين حوزهدستگاههاي تعيين وظايف و مسئوليت .5

 داخليهاي رسانيامپتعيين سازوكارهاي حمايت مالي از  .6

 ثرپيش بيني ضمانت اجراهاي مؤ .7

بر الوهعه موضوعاتي پرداخته است كه دهد، طرح بطور كه تصوير كلي مفاد طرح نشان ميهمان

 نشان اجتماعي به كليت فضاي مجازي نيز مرتبط است. برخي از موادي كههاي رسانپيامموضوع 

ده ري )ما: مرزباني ديجيتال و دفاع سايبرتند ازكليت فضاي مجازي است عبادرخصوص  دهد طرحمي

انگاري توليد رم((، سياستگذاري براي فيلترينگ و ج7((، احراز هويت كاربران فضاي مجازي )ماده )4)

در فضاي مجازي  ((، ممنوعيت انتشار اسناد و اطالعات محرمانه17فيلترشكن و استفاده از آن )ماده )

هايي از قوانين ((؛ موارد فوق بخش19روش رمزارز غيرمجاز )ماده )((، عرضه و خريد و ف18)ماده )

 ضروري براي حكمراني فضاي مجازي است. 

 نظراتنقطه همچنين و طرح مواد محتواي به توجه و با 1هاي انجام شدهبراساس بررسي

 وها چالش ترينمهم عنوانبه زير موارد مجازي فضاي فعاالن و ربطانذي نفعان،ذي كارشناسان،

 :است شده استخراج اجتماعيهاي رسانپيام موضوع با مرتبطهاي خأل

 اجتماعيهاي رسانپيام اندازيراه ضوابط نقص و ناكارآمدي .1

 شخصي هايداده از حفاظت سازوكارهاي ضعف .2

 آن بر نظارت و محتوا توزيع و توليد از حمايت سازوكارهاي اندك اثربخشي .3

 كنترل و كاهش براي مختلفهاي دستگاه و نهادها مسئوليت و طضواب بودن نامشخص .4

 مجازي فضاي فرهنگي و اجتماعي هايآسيب

 سايبر فضاي امنيت اصلي متولي در ابهام .5

 هارسانپيام مالي و اقتصادي هايفعاليت سازوكارهاي در قانونيخأل  .6

  يمل شبكه با مرتبطهاي سياست شدن اجرايي براي قانوني خأل .7

وني بر هاي قانسازوكارارائه  را از طريقها شده تالش كرده است تا بخشي از اين چالشارائه  طرح

شود، يم حساساها، ضرورت مداخله و قانونگذاري در اين حوزه وجود اين چالش . لذا، نظربهازدطرف س

با . نمايدئه ارا ااي آنهحل مناسبي برها، راهده تا با در نظر داشتن اين چالشكراز اين حيث طرح تالش 

عدد اساس جلسات متر داراي نقاط قوت و ضعف است كه بركليات و جزئيات طرح مذكوحال، اين

 ي ازنفعان و نظرخواههاي مجلس، گفتگو با صاحبنظران، ذيكارشناسي برگزار شده در مركز پژوهش

 اجرايي در اين گزارش منعكس شده است.هاي دستگاه

 

                                                 
 هاي مجلس شوراي اسالمي.جمله جلسات متعدد كارشناسي در محل مركز پژوهش. از1
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 طرحبررسي كلیات  .2

 . نقاط قوت 1-2

 هارسانها و مسائل مهم پیامتوجه به چالش .1-1-2

الش تاي اجتماعي و هرسانروي حكمراني پيامهاي پيشترين نقطه قوت طرح، تمركز بر چالشمهم

هاي جنبه شناسي داراي رويكردي قابل دفاع بوده ونتيجه طرح از جهت مسئلهبراي حل آنهاست. در

 نظر قرار داده است.  هاي اجتماعي را مدرسانروي پياممختلف مسائل پيش

 های داخليرسانحمايت از پیام .2-1-2

عني ي)ج است ي رايهايي كه استفاده از آنها در ميان كاربران فضاي مجازرساندر ميان دو دسته از پيام

مكان امالي،  هاي حقوقي وكوشد با فراهم ساختن زمينهاين طرح مي( رسان داخلي و خارجيپيام

مقابل  و در هاي داخلي و فراگيري آن در ميان كاربران را فراهم آوردرسانحمايت از فعاليت پيام

جه به تو توانمي ايندهد. بنابردر دستور قرار  هاي خارجيرسانرويكرد ساماندهي را نسبت به پيام

 رسان داخلي را نقطه قوت ديگر طرح دانست.حمايت از پيام

 های حقوقي مناسببیني ضمانتیشپ .3-1-2

رغ از ت. فاهاي اجرايي مناسب براي مفاد پيشنهادي اسويژگي ديگر طرح حاضر در نظر گرفتن ضمانت

هاي الزم را اند تا ضمانتكيفيت ابزارهاي سياستي مورد استفاده در متن قانون، طراحان تالش كرده

گرفتن  ر نظردد اين موضوع به تنهايي و بدون براي اجراي مواد پيشنهادي طرح در نظر گيرند. هرچن

رسان خارجي مرسان داخلي و ساماندهي پياپيامهاي اجراي قانون، كمك چنداني به فراگير شدن زمينه

 نخواهد كرد.

 

 نقاط ضعف .2-2

 توجهي به ساختارها و قوانین موجودكم .1-2-2

به تصويب رسيده است كه  قوانين متعدديو ها در ارتباط با موضوعات مرتبط با فضاي مجازي، سياست

كلي هاي مختلف تعيين شده است. براي مثال سياستهاي دستگاه وفق آنها تكاليف و اختياراتي براي

ها، قانون رسانعالي فضاي مجازي درباره پيامنامه ششم در بخش فناوري اطالعات، مصوبه شورايبر

 جمله مصوباتي است كه پيش ازامات شبكه ملي اطالعات، ازند الزاي، قانون برنامه ششم، سم رايانهجرائ

مختلف هاي دستگاه كشور رسيده و تكاليف و اختياراتي براي ياين طرح به تصويب مراجع قانونارائه 

شده اگرچه در برخي مواد تالش كرده نقاط ضعف اين مصوبات را بر طرف ارائه  تعيين كرده است. طرح

هيئت طرح، تركيب  (3)توجه بوده است. براي مثال ماده به اين مصوبات بيدر مواد ديگري  نمايد، اما
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ساماندهي و نظارت را بدون توجه به تقسيم كارهاي صورت گرفته در اسناد پشتيبان تعيين كرده 

 نيز وجود دارد. ها و مواد مربوط به فصل حمايت (4)اين مشكل در مورد ماده  ،است

 اجراييهای دستگاه ر وظايفاحتمال ايجاد اختالل د .2-2-2

اجرايي هاي دستگاه تكاليف و اختياراتدرخصوص  در برخي از مواد طرح تقسيم كارهايي صورت گرفته

اساس خصوص آنكه برهها شود. بتواند موجب اختالل در انجام وظايف اين دستگاهمي اي است كهبه گونه

شده متفاوت ارائه  ها با آنچه در طرحبراي دستگاهقوانين و مقررات ديگر تكاليف و اختيارات تعيين شده 

مختلف اجرايي را نياز هاي دستگاه نظركه اجراي طرح ضرورت اجماع و اتفاق حالياين دربنابر. 1است

 ده است.كررساند و طرح را مستعد ايجاد تنش مي دارد، برخي مواد طرح به اين مهم آسيب

 ضعف سازوكارهای حمايتي .3-2-2

هت توجه به ج بيني نموده، اگرچهمنظور توليد محتوا و صيانت ازكودكان پيشكه طرح به ييسازوكارها

كار هحال ابزارهاي بآيد، با اينحساب ميتي و صيانتي جزء نقاط قوت طرح بهبه رويكردهاي حماي

هاي ألها و خفهمچنين با توجه به ضع هاي الزم را ندارد.گرفته شده ظرفيت كافي براي تأمين حمايت

د اينكه ا وجوبحمايتي كه نسبت به توليد محتوا در قوانين و مقررات فضاي مجازي كشور وجود دارد، 

ه نفع ترسي بكنندگان خدمات دسهمدلي براي تسهيم درآمد ارائارائه  ها باطرح حاضر در فصل حمايت

يشتري وجه بتاز آنها، سيس صندوقي براي حمايت أهاي داخلي و نيز تسانتوليدكنندگان محتوا و پيام

اشكال  و محلكنندگان خدمات دسترسي داشته، لكن اين الگهئنسبت به محتوا در مقابل درآمدهاي ارا

رسان پيام كه توسط از فروش پهناي باندهاي حاصل الزام اپراتور به پرداخت ميزاني از درآمدزيرا است. 

يل تما مضاعف،رها براي كسب سود ( باعث خواهد شد اپراتو(8))ماده  داخلي مصرف شده است

اند پهناي ب ل مصرفزيرا در قبا ،رسان خارجي داشته باشندپهناي باند بيشتر به پيامارائه  به زيادتري

 ستوار استامبناي سودآوري توجه به اينكه منطق اپراتورها برخارجي تعهد مالي ندارند. بدين سبب با 

 خواهد داشت. اين شكل از حمايت نتيجه معكوس به همراه 

 های قانوني مرتبط با اين حوزهنويسعدم هم افزايي با ساير پیش .4-2-2

هايي هاي شخصي در دولت در دست بررسي است. همچنين طرححال حاضر اليحه حفاظت از دادهدر

ها تهيه شده است. از اين حيث طرح ارائه شده نه رسانهاي اقتصادي و مالي پيامدر ارتباط با فعاليت

گيري برخي مفاد آنها نيز پوشاني دارد، بلكه در مواردي جهتهاي فوق همتنها در مواد متعددي با طرح

ها و لوايح پوشان، طرح از تجربه تهيه مواد طرحبا يكديگر متفاوت است. مناسب بود درخصوص مواد هم

                                                 
قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، حفاظت و حراست و  (3)ماده  «ف»موجب بند  همثال ب براي .1

رساني و اطالعات لمات تلفني و مبادالت شبكه اطالعو همچنين مكا يتعدم ضبط و افشاي انواع مراسالت و امانات پس
حالي كه دراست  مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي طبق قانون جزء وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

قانون  (3)ماده  «ف»بند مصاديق مندرج در اين طرح مرزبانی ديجيتال و دفاع سايبری از کشور كه چه بسا  (4)مطابق ماده 
با محوريت ستاد کل نيروهای مسلح، توسط مراجع گيرد اطات و فناوري اطالعات را نيز دربرميوظايف و اختيارات وزارت ارتب

 ربط انجام خواهد شد. ذی
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ها نوعي نويساين پيشكننده افزايي با نهادهاي تهيهيق ايجاد همنمود و از طرمرتبط استفاده مي

موضوعات مشخصي تهيه تر در صورت تخصصيهمزبور بهاي نويسپيشگرفت تا مي تقسيم كار صورت

مفاد ارائه  توانست برايمي بر اين طرحد. عالوهعمل آيهايجاد شده جلوگيري بهاي پوشانيشوند و از هم

استفاده نمايد. براي مثال در  اي مربوطهنويسپيشدر تهيه  ديگر نهادهااز تجربه  ،قانوني مفيدتر

 شخصي و رمز ارز و احراز هويت مجازي اين اتفاق نيفتاده است.هاي موضوع حفاظت از داده

 

 بندی ارزيابي كلیات طرحجمع .3-2

 دست آمد:كارشناسي انجام شده نتايج زير بهساس بررسي برا

اجتماعي در هاي رسانپيامزي و فضاي مجادرخصوص  قانونيهاي و چالشخألها  خصوص وجوددر .1

نظر اتفاق واين حوزه نه تنها اجماع  نظرانمختلف، كارشناسان و صاحبهاي دستگاه ميان نهادها و

. است «ارينونگذخر قاأت»شود كه كشور در اين حوزه دچار نوعي تأكيد مي بلكه بر اين امر ،وجود دارد

 است.تأكيد  حساس شده و موردرو نياز به تصويب قانون در اسرع وقت اهمينزا

ناسي ر كارششده مشروط به رفع ايرادات برخي مواد طرح، از نظارائه  بر همين اساس كليات طرح .2

ظرفيت  هانويس پيشنهادي مركز پژوهشمطابق پيش صورت انجام اصالحاتييد بوده و طرح درأقابل ت

 .ستاين حوزه را داراهاي و چالشخألها  الزم براي رفع برخي

ات شرط الزم انجام اين اصالح ي است.ماده نيازمند اصالحات كلي و جزئ 9ماده طرح،  21ز مجموع ا .3

 باشد.يم نظر طراحان طرحساز تحقق اهداف موردآمدي احكام مندرج در طرح و زمينهبخشي و كاراثر

 طرح 4و  3 مواددرخصوص  نفعان اين حوزهاجرايي و ذيهاي دستگاه عمده اختالفات در ميان .4

 ياراتت ساماندهي و نظارت و همچنين نحوه تعيين حدود و ثغور وظايف و اختيعني تركيب هيئ

ماده  ين دوادرخصوص  درباره مرزباني ديجتال است. با توجه به جلسات متعدد برگزار شدهها دستگاه

 دهده شعي اجماع نسبي ايجااين مواد نودرخصوص  هارسد درباره پيشنهاد مركز پژوهشمي نظربه

 چند همچنان مواردي از اختالف نظر وجود دارد.است هر

هاي در موارد متعدد خألها رساندرخصوص برخي موضوعات ازجمله موضوع مسئوليت در پيام .5

احكام  ين خألنشده است. براي رفع اارائه  قانوني وجود داشته و در طرح نيز احكامي در اين باره

 پيشنهاد شده است.ها رساندر پيام مسئوليتپيشنهادي الحاقي در قالب فصل 

ظر با توجه به نقاط قوت و ضعف طرح، كلیات آن مشروط به رفع اشكاالت بیان شده، از ن

 كارشناسي قابل تأيید خواهد بود.
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 یات طرحبررسي جزئ .3

حاضر  رد تا هر يك از مواد طرحكليات طرح، ضرورت دادرخصوص  پس از بيان ديدگاه كارشناسي

در اين  شود. ت جزئي و موردي نيز مورد بررسي قرار گرفته و درباره آن نظر كارشناسي ارائهصوربه

ست مورد اغيير گزارش، تنها موادي كه از نظر كارشناسي داراي نقاط ضعف بوده و نيازمند اصالح و ت

نظر  ست ازابررسي قرار گرفته و ساير موادي كه در اين بخش از گزارش مورد بررسي قرار نگرفته 

 ييد است. أكارشناسي مورد ت

 

 تعريف اصطالحات .1-3

 شوند:شرح ذيل تعريف ميكار رفته در اين قانون بهاصطالحات به -(1)ماده 

ايش، آوري، نمكننده بستر تعامالت، جمعمحور فراهمهاي كاربررسان اجتماعي: سامانهالف( پيام

انند مبرخط  ارتباطات فردي و گروهي و خدماتپردازش و انتشار اطالعات اجتماعي براي برقراري 

 هاي داده است.اي و حاملرسانهارائه خدمات پرداخت از طريق تبادل انواع محتواهاي چند

 

  :نظر كارشناسي 

مقرر در  عالي فضاي مجازيايبر اينكه با تعريف مورد نظر شورشده در اين ماده عالوهارائه  تعريف

دليل توسعه قلمرو شمول به 1متفاوت است هاي اجتماعيرساندهي پيامها و اقدامات سامانسياست»

 نظرپذيري تعريف شده است. درواقع بهب ايجاد ابهام و تفسيراجتماعي، موجهاي رسانپياممصاديق 

عالي فضاي ال پيام كه در تعريف شورايبر عنصر انتقاند عالوهنظر داشته رسد طراحان طرح درمي

وجه به تحوالت ايجاد شده در تعريف شده است. با تها رسانترين ويژگي پياممهمعنوان زي بهمجا

واع خدمات انارائه  قابليت ؛ها اضافه نمايند. عنصر اولرسانيگر را به تعريف پيامها دو عنصر درسانپيام

م شده ه به درستي انجاهاست. اين تشخيص اگرچآوري، حفظ و پردازش دادهقابليت جمع ؛و عنصر دوم

آورده شده  ،عرض عنصر انتقال پيامهم ،در طرح مقرر دليل اينكه اين دو عنصر در تعريفاست اما به

فني گسترش داده است كه به لحاظ تخصصي و اديقي را به مص مذكوردايره شمول تعريف  است، عمالً

افزار آپ، ه در طرح، نرمبا تعريف ارائه شد براي نمونه .دنشورسان تلقي نميو در فهم عرفي جامعه پيام

طرح با رسد مي نظرسان تلقي خواهند شد. در اينجا بهراسنپ و تپسي نيز پيام اينترنتي هايتاكسي

محور كاربرهاي همه سامانهشخص نيست هدف اصلي طرح، ساماندهيِ نوعي تناقض مواجه است و م

 ردازش اطالعات هستند يا اينكه طرحو حفظ و پ كاركرد انتقال پيام، ارائه خدماتاست كه داراي سه 

                                                 
 .دقانون اساسي خواهد بووهفتم پنجاهعالي فضاي مجازي مغاير اصل مغايرت با مصوبه شورايشايان توجه است  .1
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بوده و در كنار كه ويژگي اصلي آنها انتقال پيام بپردازد محوري كاربرهاي سامانهبه  خواهد صرفاًمي

پردازند. با ميآوري و پردازش اطالعات اركرد به ارائه خدمات و تبعاً جمعواسطه اين كانتقال پيام و به

رسد هدف اصلي طراحان، ساماندهي به وضعيت مي نظررح بهعنوان و مقدمات توجيهي طتوجه به

شود تعريف نتيجه پيشنهاد ميمحور، دركاربرهاي اجتماعي بوده و نه همه سامانههاي رسانپيام

ترين ويژگي و وجه امتياز مهمصورت زير و با تمركز بر كاركرد انتقال پيام كه رسان اجتماعي بهپيام

  كاربرمحور است، تغيير يابد:هاي از ساير سامانههاي اجتماعي رسانپيام

 كننده بستر تعامالت اجتماعي برای برقراری ارتباطاتهای كاربرمحور فراهمسامانه

 ایچند رسانه يك يامیان فردی و گروهي از طريق تبادل انواع محتواهای 

وده و بخص ايراني درصد سهام آن متعلق به ش 50رساني كه بيش از رسان داخلي: پيامب( پيام

مهوري رات جميزباني آن صرفاً در داخل كشور انجام شده و فعاليت آن در چارچوب قوانين و مقر

 اسالمي ايران است.

 

 :نظر كارشناسي 

قع وا، درشخص نشده استوضعيت تابعيت شخص ايراني مرسان داخلي، براي پيامدر تعريف ارائه شده 

وجه به . با توجود داردي تابعيترسان داخلي توسط ايرانيان دوسيس پياماجازه تأ، تعريف مطابق اين

و ها داده رسد جهت صيانت ازمي نظرهاست بهتابعيتياساسي كشور مسئله دوهاي اينكه يكي از چالش

ود. شند داده ي هستبه افراد ايراني كه فقط داراي تابعيت ايران تحقق اهداف طرح اين مورد بايد صرفاً

 ود.ش «يرانيشخص ا»جايگزين عبارت « تنها دارای تابعیت ايراني»شود عبارت مي نهادبنابراين پيش

عي براي تواند مانمي در داخل كشور انجام شود رسان داخلي صرفاًكيد بر اينكه ميزباني پيامأت

باني رار ميزداخلي در خارج از كشور شود. توضيح اينكه محل جغرافيايي استقهاي رسانپيامفعاليت 

ر يران دو حكمراني جمهوري اسالمي اها كننده حفاظت و صيانت از دادهتضمين رسان لزوماًيامپ

ان بلكه مديريت ايراني و حاكميت قوانين و مقررات جمهوري اسالمي اير ،رسان نيستپيام

 ن صرفاًو ميزباني آ» رو پيشنهاد مشخص حذف عبارتهميناست. از نظر طرح كننده اهداف مدتضمين

 باشد. مي «داخل كشور انجام شده است در
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 شرايط و ضوابط فعالیت .3-2

 ر پنجرهدهاي اجتماعي داخلي و خارجي در كشور مستلزم ثبت رسانعرضه و ارائه خدمات پيام -(2)ماده 

يئت ييد ههاي خارجي و داخلي اثرگذار مشروط به تأرسانواحد و رعايت قوانين كشور است. فعاليت پيام

باطات و ت ارتصورت فعاليت آنها در كشور غيرقانوني است. وزاري و نظارت خواهد بود. در غير اينسامانده

 فناوري اطالعات موظف است نسبت به مسدودسازي دسترسي به آنها اقدام نمايد. تعيين مصاديق

 هاي اثرگذار با هيئت ساماندهي و نظارت است.رسانپيام

نون ب اين قااخلي و خارجي فعال موظفند حداكثر تا دو ماه پس از تصويهاي درسانـ تمام پيام« 1»تبصره 

 شرايط خود را با آن تطبيق دهند. 

هاي و پروژه اندازي شبكه ملي اطالعاتهاي خارجي صرفاً بعد از راهرسانـ تأييد فعاليت پيام« 2»تبصره 

 باشد.مياندازي آن عالي فضاي مجازي مبني بر راهي آن و تأييد شوراياقمار

عنوان ي بهور مستلزم تعيين شركتي ايرانخارجي اثرگذار در كشهاي رسانپيامييد فعاليت تأ -«3»تبصره 

به ين قانون ا ماه پس از تصويب  3اي تنظيمي است كه نامهني و پذيرش تعهدات الزم حسب آييننماينده قانو

 ت ساماندهي و نظارت خواهد رسيد. تصويب هيئ

منظور ههاي اجتماعي اختصاصي كه توسط نهادها و مؤسسات دولتي و عمومي كه برسانيامـ پ« 4»تبصره 

ائه و ار صورت رعايت محدوديت سازماني و تنظيمشود دركيالتي ايجاد و مديريت ميبرداري درون تشبهره

 خواهند بود. و تشكيالتي( از اين قانون مستنثا هاي )خصوصيضوابط درج، ثبت و نگهداري داده

آنها  طح اهميتثر متناسب با سهاي مؤرسانها، پيامها و سامانهمنظور حفظ پايداري زيرساختـ به« 5»تبصره 

بوطه بط مرمكلف به رعايت اصول و ضوابط پدافند غيرعامل سايبري )پدافند سايبري( هستند. اصول و ضوا

 شد. جهت اجرا ابالغ خواهدت ساماندهي و نظارت پدافند غيرعامل اعالم و توسط هيئ توسط سازمان

ب گذار )حسهاي خارجي اثررسانهاي اجتماعي داخلي و همچنين نمايندگي پيامرسانـ كليه پيام« 6»تبصره 

غي وارد ابالمنه و توافقات انجام شده در مذاكرات رسمي( ملزم به رعايت مصوبات كارگروه تعيين مصاديق مجرما

 باشند.صاديق مجرمانه ميدبيرخانه كارگروه در راستاي پااليش م

عاليت هاي ناظر بر فهاي اجتماعي موضوع اين قانون، مشمول تكاليف و مسئوليترسانـ كليه پيام« 7»تبصره 

خش دهم ي و باي قانون مجازات اسالمدهندگان خدمات دسترسي و ميزباني مندرج در فصل جرائم رايانهارائه

 باشند.قانون آيين دادرسي كيفري مي

 

 ر كارشناسي:نظ 

شبكه ملي اطالعات چند فاز دارد و ممكن است اجراي تمام فازهاي آن مدت زمان  ـ« 2»تبصره 

هاي خارجي به زماني رسانگيري از پيامزيادي به طول انجامد. معطل نگه داشتن مردم در راستاي بهره

يابد و اينكه ايش مين ميان افزگيري از فيلترشكن در ايبينانه نيست. چه آنكه احتمال بهرهنامعلوم واقع

از  هاي خارجيرسانصورت ضربتي انتظار داشت از تاريخ مشخصي به بعد، استفاده از پيامتوان بهنمي

موجود و امكانات هاي رو ضروري است قانون با نگاه به واقعيتهميندستور كار مردم خارج شود. از

ها را تا رسانداكثري كه در پي آن بخشي از پيامعملي تدوين شود. همچنين امكان اتخاذ رويكردي ح

مدت نامعلومي از دسترس خارج كند، وجود ندارد. لذا مقتضي است با توجه به شرايط موجود، 
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رسان خارجي شود. رسان داخلي جايگزين پيامنحوي انجام شود كه به تدريج پيامسياستگذاري به 

 ( طرح شود:2ماده ) «2»تبصره  شود عبارت زير جايگزينمي رو پيشنهادايناز

 « از طريق شبكه ملي اطالعات باشدهای خارجي بايد منحصراًرساندسترسي به پیام»

هادي نها برعهده چه رساندر اين ماده مشخص نشده كه تعيين ميزان اهميت پيامـ  «5»تبصره 

شود مي رو پيشنهاداينگيرد ازمورد مطالبه قرار ها رسانن انجام اقدامات پدافندي از پياماست تا ميزا

ود. ش« رسان متناسب با سطح اهميت آنهاپيام»جايگزين عبارت  «رسان اثرگذارپیام»عبارت 

د. ا داررهمچنين در اين تبصره مشخص نشده كه چه نهادي وظيفه نظارت بر اجراي بر اين ضوابط 

 شود: اضافه «5»شود عبارت زير به انتهاي تبصره مي بنابراين پيشنهاد

 باشد.مي ت ساماندهي و نظارتئعهده هیبرها رساننظارت بر اجرای اين ضوابط توسط پیام

 شود و مذاكراتدر اين تبصره مشخص نيست عبارت داخل پرانتز به چه چيزي ارجاع مي ـ« 6»تبصره 

 باشد.يم رو پيشنهاد مشخص حذف عبارت داخل پرانتزايننظر بوده است. از رسمي با چه نهادي مد

 تبصره پیشنهادی: 

ندارد  مؤثر پيشنهاد مشخصي وجودهاي و گروهها ايجاد و يا اداره كانالدرخصوص  در متن طرح

اليت آنها منوط هزار عضو ضروري است، فع 5با بيش از هاي و گروهها سويي با توجه به اهميت كانالاز

 گردد.مي پيشنهاد (2)ماده  «8»رو متن زير به عنوان تبصره اينبر ثبت شود. از

های رسانبا بیش از پنج هزار عضو در پیام هایايجاد و يا اداره كانال و گروه -«8» تبصره»

وزارت  ای است كه به اين منظور توسطي و خارجي منوط به ثبت در سامانهاجتماعي داخل

 .صورت مسدود خواهد شدشود. در غیر ايناندازی ميفرهنگ و ارشاد اسالمي راه

 

 شود:يتشكيل م هيئت ساماندهي و نظارت با هدف اعمال حاكميت جمهوري اسالمي ايران با تركيب ذيل -(3)ماده 
 ت(، ئعنوان رئيس هي. رئيس مركز ملي فضاي مجازي )به1
 االختيار وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات،ربط يا نماينده تام. معاون ذي2
 االختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،ربط يا نماينده تام. معاون ذي3
 االختيار وزارت اطالعات،ربط يا نماينده تام. معاون ذي4
 االختيار دادستاني كل كشور،ربط يا نماينده تام. معاون ذي5
 . يك نماينده از كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي،6
 . صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، 7
 نقالب اسالمي، . سپاه پاسداران ا8
 . سازمان تبليغات اسالمي، 9

 . نيروي انتظامي جمهوري اسالمي، 10
 عامل،. سازمان پدافند غير11
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 هاي داخلي،رسان. يك نماينده از مديران پيام12
 . نماينده حوزه علميه. 13

يري گمتصميهاي داخلي و خارجي و رسانـ هيئت ساماندهي و نظارت موظف به نظارت بر پيام «1»تبصره 
در  لفات،عالي فضاي مجازي است و ضمن رسيدگي به تخدرباره ادامه فعاليت آنها براساس مصوبات شوراي

 صورت اطالع از وقوع جرم، موارد را به قوه قضائيه جهت اقدام مقتضي ارجاع خواهد داد.

الغ سات، اببرگزاري جلـ دبيرخانه هيئت نظارت در محل مركز ملي مستقر خواهد شد و مسئوليت  «2»تبصره 
 و پيگيري مصوبات و نظارت بر حسن اجراي آن را برعهده خواهد داشت. 

 بيل زيرقاساس معيارهايي از رسان اثرگذار را برساماندهي و نظارت موظف است پيام تئهي -«3»تبصره 
ران در ويت كاربشد عضرزان مينامي، تعداد كاربران فعال ماهيانه، هفتگي، روزانه، ربران ثبتتعيين كند: تعداد كا

 رسان، پراكندگي كشوري، نوع خدمت و حجم ترافيك ايجاد شده،پيام

صالح بررسي صالحيت متقاضي از مراجع ذيـ هيئت ساماندهي و نظارت موظف است جهت  «4»تبصره 
ردي . در موانداعالم نماياستعالم نمايد. مراجع مذكور موظفند حداكثر تا يك ماه نظر خود را به هيئت نظارت 

 ربط نيازمند بررسي بيشتر باشد، زمان تا سه ماه قابل تمديد است. كه مرجع ذي

نفع در يذت ساماندهي و نظارت قطعي است. اين امر مانع اقامه دعواي افراد ئتصميمات هي -«5»تبصره 
 صالح قضايي نخواهد بود. مراجع ذي

هاي رسانامرايط و تعهدات متقاضيان ايجاد و فعاليت پيـ هيئت ساماندهي و نظارت مكلف است ش «6»تبصره 
ي رابويب و ربط در حوزه حمايت و نظارت بر محتوا و خدمات را تصذيهاي دستگاه اثرگذار و همچنين تكاليف

 عالي فضاي مجازي به مركز ملي ارسال كند. هاي مصوب شورايتطبيق با سياست

رسان يامپها و خدمات افزاري خارجي براي ايجاد وتوسعه توانمنديي نرمهابرداري از سامانهـ بهره «7»تبصره 
وري پذير است كه به تشخيص هيئت ساماندهي و نظارت با اعمال حاكميت جمهصورتي امكان داخلي در

 اسالمي ايران و امنيت ملي منافات نداشته باشد.

ر دخارجي  رسان داخلي وانحصار پيام ـ هيئت ساماندهي و نظارت موظف است از هر شكل و نوع «8»تبصره 
 كشور جلوگيري نمايد.

منوط به  سازي تلفن همراه با تشخيص هيئت ساماندهي و نظارت،ـ صدور مجوز واردات و فعال «9»تبصره 
 هاي موثر داخلي است.رسانپيش نصب پيام

 

 :نظر كارشناسي 

ص هاي مشخگر با صالحيتنهاد تنظيمهاي اجتماعي وجود يك رسانكه براي تمشيت امور پيامدر اين

ر ميان دديدي و تركيبي از اعضاي مناسب كه از قدرت اجرايي باال برخوردار باشند، ضروري است، تر

ق نيز اتفا گر در موارد زيرهاي نهاد تنظيمها و مسئوليتكارشناسان وجود ندارد. همچنين درباره نقش

 نظر وجود دارد؛ 

 هارسانوز فعاليت پيامييديه يا مجأثبت و صدور ت .1

 هارسانپايش و نظارت بر عملكرد پيام .2

 هاي نقدي و غيرنقديشناسايي تخلفات و تعيين جريمه .3
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 صالحارجاع جرم به محاكم ذي .4

 هارساناداره و نظارت بر صندوق حمايت از پيام .5

 عالي فضاي مجازيها به شورايرسانگزارش وضعيت فعاليت پيام .6

 ي اين حوزهكارهاوحمايت از كسب .7

 اسالمي -بر فرهنگ ايرانيحمايت از محتواي بومي مبتني .8

 ه اولها دو ايده اصلي مطرح است؛ ايدوليتئچگونگي انجام اين وظايف و مسدرخصوص  در كل

وجود مدهاي سيس نهاد جديد به نهاأگر انجام دهد، بدون تهايي كه قرار است نهاد تنظيماينكه نقش

ها رسانا پيامبايراد ايده مذكور آن است كه در صورت اجراي آن امور مرتبط ترين واسپاري گردد. مهم

وجب ود و ممتعدد به درستي درك نشهاي دستگاه كه چه بسا فوريت نيز داشته باشند در مراجعات به

 سردرگمي فعاالن اين حوزه گردد.

 يوهشدو  جديد به نحوه ايجاد نهاددرخصوص  ايده ديگر اينكه نهادي مستقل جديدي ايجاد شود،

عالي ورايشموجود مانند هاي توان عمل كرد: شيوه نخست اينكه از همان تركيب شوراها يا كميتهمي

دليل اينكه هيب جديد استفاده شود. اين روش بفضاي مجازي يا كميته تعيين مصاديق مجرمانه در ترك

حل  ود تواناگر تركيبات موجرا زيبازتوليد و تكرار نهادهاي موجود است قابل پذيرش نيست  صرفاً

ديد اد جهننيازي به  ل را حل نموده بود و اساساًرا داشت تاكنون مسائها رسانروي پياممشكل پيش

 شد.احساس نمي

ادهاي يي كه نههاايجاد نهاد مستقل جديد متشكل از اعضايي است كه با توجه به نقش ،روش دوم

زه گر در اين حوند. با توجه به اينكه نهاد تنظيماشدهعهده دارند، انتخاب گر موجود بهتنظيم

 شود.مي گانه فوق را برعهده دارند لذا تركيب زير براي آن پيشنهاد 9هاي مسئوليت

 

ت یهای تخصصي، مسئولبا استفاده از ظرفیت دستگاهت ساماندهي و نظارت ئهی -ماده 

 :را برعهده داردوظايف زير اجرای 

 هارسانويا مجوز فعالیت پیاميیديه أثبت و صدور ت .1

 هارسانپايش و نظارت بر عملكرد پیام .2

 های نقدی و غیرنقدیشناسايي تخلفات و تعیین جريمه .3

 صالحارجاع جرم به محاكم ذی .4

 هارساناداره و نظارت بر صندوق حمايت از پیام .5

 عالي فضای مجازیها به شورایرسانگزارش وضعیت فعالیت پیام .6

 كارهای اين حوزهوحمايت از كسب .7
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 اسالمي -ايراني فرهنگ برمبتني بومي محتوای از حمايت .8

 ت عبارتند از:ئاين هی و تركیب اعضای

 رئیس مركز ملي فضای مجازی .1

 االختیار وزير ارتباطات و فناوری اطالعاتربط يا نماينده تاممعاون ذی .2

 ياالختیار وزير فرهنگ و ارشاد اسالمربط يا نماينده تاممعاون ذی .3

 االختیار وزير اطالعاتربط يا نماينده تاممعاون ذی .4

 سازمان اطالعات سپاه االختیارتام نماينده يا ربطذی معاون .5

 دادستاني كل كشور االختیارتام نماينده يا ربطذی معاون .6

 سازمان صدا و سیما االختیارتام نماينده يا ربطذی معاون .7

 ازمان پدافند غیرعاملس االختیارتام نماينده يا ربطذی معاون .8

 نیروی انتظامي االختیارتام نماينده يا ربطذی معاون .9

 االختیار آنرئیس سازمان تبلیغات اسالمي و يا نماينده تام  .10

 االختیار وزارت صنعت، معدن و تجارتربط يا نماينده تاممعاون ذی .11

  ضافه شود.ا (3)ماده هاي زير به تبصرههاي شود تبصرهمي بر اين پيشنهادهعالو

ت ساماندهي و نظارت و ضوابط و نحوه اداره ئهی دبیرنحوه انتخاب و انتصاب  -تبصره

 ت به تصويب خواهد رسید.ئجلسات و تصويب مصوبات در نخستین جلسه آن هی

ا ساير ل و تعارض بو بروز تداخهيئت مين مالي أنحوه تدرخصوص  همچنين با توجه به اينكه

زير هاي شود تبصرهمي نشده است، پيشنهادبيني پيش مشخصي در اين طرحگر ضوابط نهادهاي تنظيم

 به اين ماده الحاق شود. 

ت ساماندهي و نظارت از محل صندوق حمايت از ئاعتبارات مورد نیاز هی -تبصره

از  ت ساماندهي و نظارت اجازه ندارد هیچ درآمد مستقیميئشود و هیها تأمین ميرسانپیام

 كسب كند.ها رسانپیامهای و يا ساير فعالیت نقدیهای جريمه

گر مت ساماندهي و نظارت با ديگر نهادهای تنظیئدر موارد تداخل و تعارض بین هی -تبصره

 صائب است. ،ت ساماندهي و نظارت با رعايت قوانین و مقرراتئنظر هی

يشنهاد پشور كقررات منظور ايجاد هماهنگي با اين طرح با ساير قوانين و مبصره زير بههمچنين ت

 گردد.مي

 ضوابط و مقررات جاری كشوررسان خدمتي ارائه نمايد كه به موجب چنانچه پیام –تبصره
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مستلزم اخذ مجوز از دستگاه و يا نهاد خاص باشد، صدور مجوز ازسوی هیئت ساماندهي و 

 باشد.نظارت منوط به اخذ مجوز از آن دستگاه و يا نهاد خاص مي

ني حمايت از تولید محتوای ايرا دستورالعملاماندهي و نظارت موظف است، ت سئهی -تبصره

ا و اساس منابع مالي صندوق حمايت از محتوداخلي را تهیه و برهای رسانپیاماسالمي در  –

  عمل آورد.یف را بهالزم از اين تكلهای داخلي حمايتهای رسانپیام

 

 هاصیانت از حريم داده .3-3

ز وگيري امنظور صيانت از حقوق كاربران و جلهاني ديجيتال و دفاع سايبري از كشور بمرزب -(4)ماده 
تاد كل سوريت هاي ورود و خروج پهناي باند كشور، با محهاي مجازي در درگاهبرداري غيرمجاز از دادهبهره

وهاي نير د كلربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظايف با پيشنهاد ستانيروهاي مسلح، توسط مراجع ذي
 مسلح به تصويب مقام معظم رهبري خواهد رسيد.

 

 :نظر كارشناسي 

يك در هيچ ايبريها و نهادهاي متولي مرزباني ديجيتال و دفاع ساز يك سو تكاليف و اختيارات دستگاه

ضوع به ين موااز مصوبات نهادهاي سياستگذار مرتبط با اين حوزه انجام نشده است و از آنجايي كه 

ضاي فبه  ظامراتژي كالن نظام در حوزه فضاي مجازي مرتبط است و بيانگر رويكردهاي اساسي ناست

ه بر كجايي مل است. همچنين از آنأمجازي است، تعيين آن در قالب يك ماده در قانون عادي محل ت

 واردي مرزنيز اتفاق نظر وجود نداشته و در م «دفاع سايبري»و « مرزباني ديجيتال»روي مفهوم 

توان كند نمييمپيدا  «هاي ورود و خروج پهناي باند كشوردرگاه»سايبري يا ديجيتال معنايي فراتر از 

 در قالب يك ماده درباره آن حكم صادر كرد.

اهده رح مشطست كه در اين هرگونه صدور حكم در اين باره مستلزم تعريف دقيق مفاهيم مزبور ا

در  «ربطوريت ستادكل نيروهاي مسلح توسط مراجع ذيبا مح»شود. همچنين صرف بيان عبارت نمي

ين براي ز اا خصوص آنكه مقام معظم رهبري پيشهتواند رافع اين اشكاالت باشد، بمتن اين ماده نمي

 اند. سيس نمودهأعالي فضاي مجازي را تحل همين مشكالت شوراي

ه ر دامنصورت مستقيمي بهاين موضوع بدرخصوص  گيريعالوه بر اين با توجه به اينكه تصميم

ي و رويكردهاي گذارد. طرح اين بحث بدون فراهم شدن زمينهمي ثيرأمختلف تهاي دستگاه اختيارات

 تاين ضروري اساجرايي كشور خواهد شد. بنابرهاي دستگاه سياستي موجب ايجاد تنش ميان

 شند.نظر داشته با گيري شود كه همه مالحظات فوق را دراين موضوع در سطحي تصميمدرخصوص 

 د:شو( پيشنهاد مي4)الذكر متن زير به عنوان جايگزين ماده با توجه به مراتب فوق

مجازی در های دادهان و جلوگیری از تبادل غیرقانوني به منظور صیانت از حقوق كاربر
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ورود و خروج پهنای باند كشور، نظام مرزباني ديجیتال، حدود و ثغور وظايف و های درگاه

در مرزباني ديجیتال با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالي امنیت ملي، ها تیارات دستگاهاخ

 حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب شورای عالي امنیت ملي خواهد رسید.
 

ف حساب ها و حساب كاربران هستند و حق حذهاي اجتماعي مكلف به حفاظت از دادهرسانپيام -(5ماده )
 و مطالب فاقد محتواي مجرمانه و غيرمجاز را ندارند.كاربري 
 ورد مكلفمدهندگان خدمات دسترسي و ميزباني، حسب هاي اجتماعي و ارائهرسانـ مديران پيام« 1»تبصره 

ني قانو هاي خصوصي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي هستند. اين موضوع رافع مسئوليتبه صيانت از داده
 ساير اشخاص نيست.

( قانون 29ه )( قانون مديريت خدمات كشوري و ماد5هاي اجرايي موضوع ماده )ـ استفاده دستگاه« 2»ه تبصر
 تبليغات رساني وهاي اجتماعي خارجي براي مكاتبات و ارائه خدمات اداري و اطالعرسانبرنامه ششم از پيام

 داخل كشور ممنوع است. 
هاي داخلي و رسانهاي داراي سطوح محرمانگي در پيامدهـ هر گونه درج و انتشار اسناد و دا« 3»تبصره 

 خارجي ممنوع است.
زارت ، توسط وها حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانونـ نحوه تعيين و تشخيص محرمانگي داده« 4»تبصره 

 اطالعات با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و تنظيم شود

 

 :نظر كارشناسي 

اي گونهايد بهد و بهاي داخلي بسيار اهميت داررسانجاد زمينه اعتماد مردم به پياماين ماده از جهت اي

نت هاي داخلي ضمارساندر پيام صيانت از اطالعات محرمانه آنهادرخصوص  تنظيم شود كه به مردم

 وظف بهها تا چه حد مرسانشده مشخص نشده است كه پيامارائه  كافي داده شود. با اين حال در طرح

گر به تند مهاي شخصي افراد حتي در مقابل درخواست نهادهاي انتظامي و امنيتي هسحراست از داده

از  -لو با واسطهو –موجب حكم قضايي؛ همچنين تكليف استفاده نهادهايي چون شوراي نگهبان 

نون ابان قهاي انتخاباتي مشخص نشده است. آيا شوراي نگههاي شخصي افراد در تأييد صالحيتداده

عات ان اطالمانند وزارت اطالعات، سازم –اساسي يا نهادهاي معين آن در احراز صالحيت كانديدها 

ي خصوص اشخاص را محتواي ز مراجع كسب اطالعات خود دربارهحق دارند يكي ا -سپاه و نظير آن

گوي اند پاسخه بتوكها قرار دهند؟ اين طرح در صورتي نوآورانه و مفيد است رسانمارتباطات آنها در پيا

ز يكي ا صورت نسبت به ال بوده و تكليف قانوني را در اين خصوص مشخص كند در غير اينؤاين س

مردم  –مومي ها تغافل كرده و عدم پاسخگويي به مسئله عدم اقبال عرسانترين مسائل حوزه پياممهم

اين  ه مفادكموجب خواهد شد. چه آنكه مطلبي را ها رسانرا نسبت به استفاده از پيام -نوالو مسئ

وح رتوانند از مي رسد و اگر اين قانون تصويب نشود، قضاتبديهي به نظر مي كند، تقريباًماده بيان مي

 حاكم بر ساير قوانين نيز حكمي متناسب با مفاد تبصره صادر كنند. 
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ست با اين ها، احكامي را در نظر گرفته ارسانخصوص وظايف و تكاليف پيام( در5)اگرچه ماده 

توجه بوده ينها برسان وجود دارد. كه طرح به آحال موارد متعدد ديگري از نظر نظام مسئوليت در پيام

 وها انالران كدهنده محتوا، مديند از: مسئوليت توليدكننده محتوا، انتشاراست. از آن جمله عبارت

 رو پيشنهادنو مقامات و ضابطان قضايي، ازايها رسانها و مديران پيامرسانهاي فعال در پيامگروه

يت در مسئول»به همراه مواد الحاقي ديگر در غالب يك فصل مجزا با عنوان  (5)شود ماده مي

 د:شوبه شكل زير ارائه « هاي اجتماعيرسانپيام

 

 اجتماعي هایرسانپیام در ولیتئمس - سوم فصل

 اجتماعيهای رسانپیام محیط در ربطذی حقوقي و حقیقي اشخاص و هارسانپیام -(6) ماده

 :هستند ولئمس ذيل موارد در عمومي امنیت و نظم قبال در و كاربران به نسبت

 مورد حسب میزباني، و دسترسي خدمات دهندگانارائه و اجتماعي هایرسانپیام مديران .1

رأساً به  و بوده حقوقي و حقیقي از اعم اشخاص خصوصي هایداده از نتصیا به مكلف

 .ندارند را غیرمجاز و مجرمانه محتوای فاقد مطالب و كاربری حساب حذف حقتشخیص خود 

 .نیست اشخاص ساير قانوني مسئولیت رافع موضوع اين

 در انگيمحرم بندی وطبقه سطوح دارای هایداده و اسناد انتشار و درج هرگونه .2

 .است ممنوع خارجي و داخلي هایرسانپیام

 آن به افراد ورود كه مواردی درها رسانپیام محتويات به دسترسي و تفتیش كنترل، .3

 موارد جزهب باشدمي اعضا دسترس در فقط آن محتويات و بوده آن كنندهاداره اجازه مستلزم

 است: ممنوع زير

 ،خارجي و داخلي امنیت علیه جرائم .1

 ،جرح و ضرب و قتل به تهديد .2

 ،يافتهسازمان طورهيا ب و اكراه يا و عنف به تجاوز .3

 ،آن حكم در و االرضفي افساد محاربه، .4

 ،گردانروان و مخدر مواد و ترويج توزيع و واردكردن تولید، ساخت، .5

 ،اخاذی و كالهبرداری .6

 .آنها در معاونت يا فوق جرائم به شروع .7

 اطالعات توانندمي قضايي حكم با و خصوصي شاكي وجود صورت در تنها قضايي ضابطان .4

 .نمايند دريافت هارسانپیام از را ماده اين «3» بند مصاديق درخصوص الزم
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 صرفاً يافتهسازمان طورهب يا و اكراه يا و عنف به تجاوزدرخصوص  تحقیق و تعقیب -تبصره

 .شودمي انجام ييقضا مقام توسط

 مندرج مصاديق از خارج اطالعاتي هرگونه به دسترسي برای قضايي حكم هرگونه صدور .5

 به بمرتك و بوده ممنوع مزبور اطالعات به قضايي مقام استناد و يا ماده اين «3» بند در

 .گرددمي محكوم 4 درجه انتظامي مجازات

 و نصب از پیش را كاربران هایلیتئومس و حقوق موظفند اجتماعيهای رسانپیام .6

 رائها آنها به را نیاز مورد هایآموزش و كرده رسانياطالع برداری،بهره حین و اندازیراه

 .دهند

 كاربران برای خصوصي حريم الوصولسهل تنظیم امكان موظفند اجتماعيهای رسانپیام .7

 .دكنن فراهم

 ههرگون برای كاربران از اجازه اخذ و رسانياطالع موظفند اجتماعيهای رسانپیام .8

 .آورند عملبه را كاربران اطالعات و ارتباطات ها،دستگاه از برداریبهره و دسترسي

 ارسال یو برای كاربر اجازه و اطالع با را تبلیغات هرگونه موظفند اجتماعيهای رسان. پیام9

 .سازند فراهم نیز را دريافت از ممانعت امكان و نمايد

درخصوص  ربطذی مراجع از گزارش وصول ورتص در موظفند اجتماعيهای رسان. پیام10

 يافتهسازمان هایفعالیت و جرائم مقدسات، به اهانت عمومي، اخالق و معنوی مالكیت نقض

 ممانعت رسانپیام بستر در محتوا انتشار تداوم از محرمانه اسناد انتشار نیز و ضدامنیتي

 سترسد از را محتوا و متوقف اييقضصدور رأی  تا موقتاً را فعالیت نوع اين و آورده عملبه

 . سازند خارج

 ولي جازها با بايد سال 18 از كمتر افراد به خدمت ارائه هرگونه اجتماعيهای رسانپیامدر . 11

 . باشد آنها قانوني

 لمروق از خارج به آن تحلیل و هاداده انتقال از موظفند داخلي اجتماعيهای رسان. پیام12

 .ورزند اجتناب اسالمي جمهوریحاكمیت 

 اء،اشی اماكن، اشخاص، هويت احراز به مربوط الزامات موظفند اجتماعيهای رسانپیام . 13

 مقررات حسب را رسانپیام تحت هایموجوديت ديگر و هادستگاه ارتباطات، اطالعات،

 .سازند فراهم

 مجرمانه، محتوای هرگونه حذف برای الزم اقدامات موظفند اجتماعيهای رسانپیام .14
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 را قانوني صالحذی مراجع اعالم حسب اشخاص دسترسي و ارتباط قطع و غیرقانوني فعالیت

 .آورند عملبه

 موارد دهيگزارش و شناسايي برای الزم تمهیدات موظفند اجتماعيهای رسانپیام .15

 .سازند فراهم را صالحذی مراجع به غیرقانوني

 بستر رب كهمانند اينها  و ارتباطي تجاری، مالي، غاتي،تبلی ای،رسانه هایفعالیت كلیه .16

 قانون قبیل از هافعالیت آن خاص موضوعه قوانین مشمول شود،مي انجام هارسانپیام

 .هستند ولئمس آنها قبال در فعالیت دهنده انجام اشخاص و باشدمي الكترونیك تجارت

 جه است:، موارد زير شايان تو( طرح5)ماده  «4»درخصوص تبصره 

ي افشا وها مطابق قانون مجازات انتشار در حال حاضر نحوه تعيين و تشخيص محرمانگي داده

محرمانه  نامه طرز نگهداري اسناد سري وو آيين 29/11/1353اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 

بعدي  حاتبا اصال 1/10/1354بندي و نحوه مشخص كردن نوع اسناد و اطالعات مصوب دولتي و طبقه

ها را در هع دادباشد. بديهي است اين امكان وجود دارد كه قوانين و مقررات فوق برخي ابعاد موضومي

نوني ألهاي قاخن رفع ها خأل قانوني وجود داشته باشد؛ لكلذا در زمينه انتشار و افشاي داده بر نگيرد و

ا با ترده شود ات سپع به وزارت اطالعنيازمند اصالح قوانين و يا قانونگذاري جديد است. نه اينكه موضو

ها رسانامهايي كه در پيهمكاري ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و تنظيم صورت گيرد. همچنين داده

ها هز دادرود؛ حجم زيادي اشمار ميهاي كشور بهتوليد شده و در گردش است، تنها بخشي از داده

ه كصورت ضوابطي  شود. در اينو متبادل مي سازيتوليد، ذخيره يهارسانخارج از محيط پيام

ها خواهد شد دهشود يا شامل حال همه دا( اين قانون ايجاد مي5ماده ) «4»ترتيب مندرج در تبصره به

هاي ادهدشامل  شود؛ و يا فقطمذكور در اين تبصره، بر آن وارد ميهاي دستگاه كه ايراد عدم صالحيت

حيط عدد بر مين متها بوده كه در اين صورت نيز سبب ايجاد قوانرسانمتوليد شده و تبادل يافته در پيا

ز اشود اين ماده مي پیشنهادرو اينآيد. ازوجود ميههاي كشور شده و نوعي عدم هماهنگي بداده

 د.شوطرح حذف 

 

قرار  ختيارسال در ايجاد دسترسي، استفاده و در ا18مسئوليت حقوقي و صيانت از اشخاص زير  -(6ماده )
 ست.عهده والدين يا قيم قانوني ايشان ارسان اجتماعي و خدمات ارائه شده در آن، بردادن پيام

 

 :نظر كارشناسي 

سال به دور از مديريت والدين، به  18با توجه به اينكه در عمل، اين امكان وجود دارد كه اشخاص زير 

اي كه در برخواهد داشت، خلع يد ا نتيجههاي اجتماعي دسترسي پيدا كنند، اين مصوبه تنهرسانپيام
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حقوقي والدين بوده و اينكه اگر آسيبي به كودكان رسد، والدين نتوانند از فرد خاصي شكايت كنند. در 

رسان بدون احراز سن يك نوجوان، به او حساب كاربري اعطا كند، والدين حق اين صورت اگر يك پيام

دهد، اما دسترسي به ه صرفاً دسترسي را مورد تقنين قرار ميشكايت از آن را ندارند. اگرچه اين ماد

رسان است كه شود، بلكه محتواي ارائه شده در پيامديدن كودكان و نوجوانان نميتنهايي موجب آسيب

 ابزار انتقال محتوا را فراهم آورده است. لذا تقنين زا باشد و اين دسترسي صرفاًتواند آسيبمي

كند و براي توليد و ارائه پذيري نوجوانان را حل نمينهايي موضوع آسيبدسترسي، به تدرخصوص 

 محتواي نامناسب در دسترس نوجوان نيز بايد تقنين صورت گيرد.

 ست:مده اآكند. در اين تبصره آنچه در تبصره اين ماده نيز لحاظ شده، مشكل فوق را حل نمي
 

ز صيانت ا ب سندنسخه ويژه كودكان و نوجوانان، در چارچو اندازيها موظفند در صورت راهرسانـ پيام تبصره»
 ا كودك وبناسب بندي و پااليش محتوا متكودك و نوجوان در فضاي مجازي، قابليت نظارت والدين و امكان رده

يئت در ه نوجوان را فراهم آورند. سند فوق توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تهيه و بعد از تصويب
 «.رت جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابالغ خواهد شدساماندهي و نظا

 

يژه واندازي نسخه كودكان و نوجوانان را مشروط به راهدرخصوص  هارساناين تبصره وظايف پيام

فت ل دريامحتواي قابدرخصوص  ليتيئوكه اين نسخه طراحي نشود، مس كند و گويا در صورتيآنان مي

 81زير  موضوع محتواي در دسترس افرادي يا حقيقي نيست. توسط نوجوانان متوجه هيچ شخص حقوق

 قانوني وجود دارد. درخصوص آن خأل سال يكي از مواردي است كه

 د.شوشود اين ماده از طرح حذف مي لذا پيشنهاد
 

فضاي  بران دروزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است اقدامات الزم جهت احراز هويت كار -(7ماده )
ه اي خواهد بود كنامهعمل آورد. چگونگي احراز هويت در فضاي مجازي براساس آيينبهشور را مجازي ك
ئت صويب هيماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات به ت 3حداكثر 

 باشند.ها موظف به همكاري ميساماندهي و نظارت خواهد رسيد. كليه دستگاه

 

 ناسي:نظر كارش 

 ت:خصوص موضوع احراز هويت كاربران در فضاي مجازي توجه به نكات زير حائز اهميت اسدر

نامه چگونگي احراز ينينويس آمكلف كردن وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات به تهيه پيش. 1 

وزارت  است؛ چراكه از يكسو« اصل تعارض منافع»هويت در فضاي مجازي مصداق بارز عدم رعايت 

ي با نگاه ن استتباطات و فناوري اطالعات مجري بسياري از احكام مرتبط خواهد شد و بنابراين ممكار

فع ت منانامه را تدوين كند؛ از سوي ديگر نيز ممكن اسينيانگارانه نسبت به وظايف خود آسهل

 سازماني خود را به منافع ملي ترجيح دهد. 
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 شرح زير اصالح شود: شود مفاد اين ماده بهرو پيشنهاد ميايناز

زي را اي مجاالزم براي احراز هويت كاربران در فض دستورالعملت ساماندهي و نظارت موظف است ئهي

 مصوب شوراي عالي فضاي مجازي به تصويب رساند. هاي اساس سياستبر

 

 هاحمايت .4-3

هاي داخلي كه رسانپيام نسبتي از درآمد حاصل از فروش پهناي باند و ترافيك ايجادشده توسط -(8ماده )
نده اين رسان ايجادكنرسد، بايد به پيامكنندگان خدمات دسترسي به كاربران نهايي به فروش ميتوسط ارائه

 اه پس ازسه م اي خواهد بود كهنامهترافيك پرداخت گردد. ميزان اين نسبت و نحوه پرداخت آن براساس آيين
 د اسالميارشا وتباطات و فناوري اطالعات با همكاري وزارت فرهنگ تصويب اين قانون، به پيشنهاد وزارت ار

 تهيه شده و به تأييد هيئت ساماندهي و نظارت خواهد رسيد.

ذكور به منامه اجرايي كنند بايد طبق آيينها از محل فوق دريافت ميرسانـ بخشي از وجوهي كه پيام تبصره
 توليدكنندگان محتوا پرداخت شود.  

 

 شناسي:نظر كار 

ي روش پهنافهاي حاصل از اين الگو محل اشكال است. چراكه الزام اپراتور به پرداخت ميزاني از درآمد

ر بيشت براي كسب سودها رسان داخلي مصرف شده است باعث خواهد شد اپراتورباند كه توسط پيام

 رف پهنايبال مصقزيرا در رسان خارجي داشته باشند پهناي باند بيشتر به پيامارائه  تمايل بيشتري به

وار آوري استمبناي سودباند خارجي تعهد مالي ندارند. بدين سبب با توجه به اينكه منطق اپراتورها بر

مجموع پیشنهاد مشخص دراست اين شكل از حمايت نتيجه معكوس به همراه خواهد داشت. 

 .( است8)حذف ماده 

هاي هزينه اي داخلي فضاي مجازي با هدف تأمين بخشي ازهرسانصندوق حمايت از محتوا و پيام -(9ماده )
شكيل تاسالمي ذيل هيئت نظارت  –توسعه خدمات بومي در فضاي مجازي و تقويت محتواي فاخر ايراني 

 گردد. مي

 يت ازنامه حمايت، هرگونه حماـ هيئت ساماندهي و نظارت موظف است ضمن انتشار عمومي آيين تبصره
 اند.م برسها، همچنين داليل مربوط به آن به اطالع عموراه با مصاديق و نوع حمايتها را همرسانپيام

 

  :نظر كارشناسي 

پيشنهاد  روازاين، است داراي اشكاالت فني (10)مين منبع اين صندوق در ماده أكه محل تآنجااز

 د:شومي به شكل زير ارائه (9)اصالح ماده 

سسه دولتي و دارای ؤعنوان مهای داخلي بهرسانصندوق حمايت از محتوا و پیام

های داخلي رسانمنظور حمايت از توسعه فعالیت پیامشخصیت حقوقي مستقل است كه به
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ها فعالیت رسانگردد. اين صندوق زير نظر هیئت ساماندهي و نظارت بر پیامتأسیس مي

د درآمد ترافیك درص 10كند و منابع آن از محل جرائم نقدی مقرر در اين قانون و مي

ای سیس اين صندوق منوط به تصويب اساسنامهأشود. تالملل كشور تأمین مياينترنت بین

ت ساماندهي و نظارت ئاست كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تهیه پس از تأيید هی

ت وزيران پس از مدت ئرسد. در صورت عدم تصويب توسط هیت وزيران ميئتصويب هی

 رسد. ويب كمیسیون فرهنگي مجلس ميشش ماه، به تص

ع بتواند موجب شود منامي كرد صندوق در اين طرح مشخص نشده است و اينمحل هزينه

ده شود مامي رو پيشنهاداينمختلف هزينه شود ازهاي اي و نامتوازن در بخشصندوق به شكل سليقه

 د.شوبه شكل زير تكميل  (9)

 است از: كرد منابع صندوق عبارتمحل هزينه»

 ،هارسانتوسعه خدمات بومي پیام .1

 ،هارسانامور اجرايي دبیرخانه هیئت ساماندهي و نظارت بر پیام .2

 ،هارسانسازی و آموزش سواد فضای مجازی به كاربران پیامفرهنگ .3

خدمات تأمیني برای كاربران شامل خطوط تماس اضطراری و مشاوره ذيل  .4

 ،ولئهای مسدستگاه

 ،هارساندهي مردمي و حاكمیتي در محیط پیامو گزارش سازوكارهای نظارت .5

  ،توسعه ابزارهای توانمندساز برای صیانت فرهنگي .6

  ،سازی خدمات سالم مخصوص كودكان و نوجوانانفراهم .7

 .ايراني -بر فرهنگ اسالميحمايت از تهیه و انتشار محتوای بومي مبتني .8

شار عمومي دستورالعمل حمايت، هرگونه هیئت ساماندهي و نظارت موظف است ضمن انت -تبصره

 «ند.ها را همراه با مصاديق و نوع حمايت و داليل آن به اطالع عموم برسارسانحمايت از پیام

 

فروش ترافيك  ماه درآمد حاصل از 3وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مكلف است حداكثر ظرف  -(10ماده )
درصد  90سبه و الملل محاالملل را دو برابر تعرفه عادي اينترنت بينو پهناي باند، بابت مصرف پهناي باند بين

 رسان اجتماعيالملل، به صندوق حمايت از محتوا و پيامالتفاوت آن نسبت به تعرفه عادي اينترنت بينمابه
 داخلي تحت نظارت هيئت نظارت واريز كند.

 

 :نظر كارشناسي 

تفكيك پهناي باند داخلي و خارج كشور به لحاظ  اوالًكارشناسي آن است كه هاي بندي ديدگاهجمع
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اپراتورها انگيزه كافي براي انجام اين  و در مواردي غيرممكن است. ثانياً هزينهفني امري دشوار و پر

 داخلي در ماده قبل رسانمنابع كافي براي صندوق حمايت از محتوا و پيامحكم را ندارند، عالوه بر اين 

كه آنجاييباشد. با اين حال از( مي10)از همين رو پيشنهاد مشخص حذف ماده  شده است.بيني پيش

بخش در عنوان يكي از عوامل اصلي انگيزهتواند بهداخلي ميهاي رسانپيامقيمت ترجيحي تعرفه 

 شود حكم زير جايگزين ماده فوق شود:داخلي باشد. پيشنهاد ميهاي رسانپياماستفاده از 

يك سوم قیمت  حداكثرگذاری در هر حال بايد در نظام قیمتد داخليقیمت پهنای بان

  الملل باشد.پهنای باند بین

 

 پیشنهادها

هاي رسانپيامشود طرح صيانت از حقوق كاربران و ساماندهي مي فوق پيشنهاد با توجه به موارد

يون كميس دستور كار قانوني اين حوزه درهاي اجتماعي در اسرع وقت با هدف رفع نقاط ضعف و خأل

 .گيرد فرهنگي قرار گرفته و پس از تصويب با قيد فوريت در دستور كار صحن علني مجلس قرار

 

 طرح اصالح شده و پیشنهادی:

 های اجتماعيرسانصیانت از حقوق كاربران در فضای مجازی و ساماندهي پیام

 مقدمه توجیهي

 و غييراتسرعت ت هاي اجتماعي ورسانخصوص پيامبهو هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي توسعه فناوري

مايت از لزوم ح از يكسو .قانوني در اين حوزه شده است خألموجب ايجاد  آن،تحوالت مرتبط با 

نقض  سيب وآدر معرض  ،قانوني تأخر و فقداندليل توليدات داخلي و صيانت از حقوق كاربران كه به

 منیتيا وي سياس ،مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي اتتأثير ديگر از سویشديد قرار دارد و 

نت از صياطرح  در قالبقانوني  مداخله ، ارائهافزاريزيرساخت نرميك عنوان هاي اجتماعي بهرسانپيام

ربران وق كاي با هدف حمايت از حقاجتماع يهارساناميحقوق كاربران در فضاي مجازي و ساماندهي پ

 را ضروري ساخته است. ر اين بسترباعمال حاكميت  و نیز

 

 تعريف اصطالحات

 شوند:كار رفته در اين قانون به شرح ذيل تعريف مياصطالحات به -(1)ماده 

رای كننده بستر تعامالت اجتماعي بهای كاربرمحور فراهمسامانه: رسان اجتماعيالف( پیام

 ای.نهحتواهای يك يا چند رسافردی و گروهي از طريق تبادل انواع مبرقراری ارتباطات میان
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عیت كه تنها دارای تاب استبه شخصي  تمام سرمايه آنرساني كه پيام رسان داخلي:ب( پیام

 .باشدقوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران  مطابقبوده و  فعاليت آن  ايراني

دسترسي  وبرداري همحافظت از اطالعات كاربران و جلوگيري از هرگونه افشا، بهر ج( صیانت از داده:

نها در يبي از آا تركغيرمجاز به اطالعات مربوط به كاربران و محتواي آثار ديداري، شنيداري، نوشتاري ي

ن در رااربكها و تعامالت هاي ايجاد يا افزوده شده در اثر فعاليتهاي اجتماعي و دادهرسانپيام

 هاي اجتماعي.رسانپيام

 .و خروج پهناي باند ارتباطي با خارج از كشورهاي ورود درگاهد(مرز مجازی: 

 خيصو تش هيئت ساماندهي، نظارت و تأييد فعاليت، محتوا، عملكرد د( هیئت ساماندهي و نظارت:

 هاي موضوع اين قانون.رسانم پيامتخلف و اعالم جربه  و رسيدگي

 

 فصل اول ـ شرايط و ضوابط فعالیت

 م ثبت درهاي اجتماعي داخلي و خارجي در كشور مستلزانرسعرضه و ارائه خدمات پيام -(2)ماده 

 رجيي و خاهای اثرگذار داخلرسانپیامكشور است. فعاليت  و مقررات پنجره واحد و رعايت قوانين

 ر كشوردصورت فعاليت آنها  مشروط به تأييد هيئت ساماندهي و نظارت خواهد بود. در غير اين

ه سترسي بفناوري اطالعات موظف است نسبت به مسدودسازي دوزارت ارتباطات و  وغيرقانوني است 

 .باشديمهاي اثرگذار با هيئت ساماندهي و نظارت رسانآنها اقدام نمايد. تعيين مصاديق پيام

ين از تصويب هاي داخلي و خارجي فعال موظفند حداكثر تا دو ماه پس ارسانتمام پيام ـ «1»تبصره 

 آن تطبيق دهند.  مفادقانون شرايط خود را با 

 شد.های خارجي بايد منحصراً از طريق شبكه ملي اطالعات بارساندسترسي به پیام ـ« 2»تبصره 

ايراني  در كشور مستلزم تعيين شركتي های اثرگذار خارجيسانپیامتأييد فعاليت  ـ «3»تبصره 

ز اه پس ما سهكه  وددستورالعملي خواهد بحسب  ،عنوان نماينده قانوني و پذيرش تعهدات الزمبه

 تصويب اين قانون به تصويب هيئت ساماندهي و نظارت خواهد رسيد.

( و 5هاي اجرايي موضوع ماده )دستگاههاي اجتماعي اختصاصي كه توسط رسانپيام ـ«4»تبصره 

ت د و مديريدرون تشكيالتي ايجا برداريمنظور بهرهبه ( قانون برنامه ششم توسعه29موضوع ماده )

هاي هي دادود، در صورت رعايت محدوديت سازماني و تنظيم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهدارشمي

  خواهند بود. ثني، از اين قانون مستخصوصي و تشكیالتي

متناسب با  اثرگذار هايرسانها، پيامو سامانهها منظور حفظ پايداري زيرساختبه ـ« 5»تبصره 

ول و ضوابط پدافند غيرعامل سايبري )پدافند سايبري( هستند. سطح اهميت آنها، مكلف به رعايت اص
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ت ساماندهي و نظارت جهت ئاصول و ضوابط مربوطه توسط سازمان پدافند غيرعامل اعالم و توسط هي

 اجرا ابالغ خواهد شد. 

ملزم  يخارج يهارساناميپ يندگينما نيو همچن يداخل ياجتماع يهارساناميپ هيكل ـ«6»تبصره 

اي ئم رايانه( قانون جرا22موضوع ماده ) مجرمانه محتوي قيمصاد نييمصوبات كارگروه تع تيابه رع

 .باشنديم مجرمانه قيمصاد شيپاال يكارگروه در راستا رخانهيدب يو موارد ابالغ 5/3/1388مصوب 

بر  ظرهاي ناهاي اجتماعي موضوع اين قانون، مشمول تكاليف و مسئوليترسانكليه پيام ـ«7»تبصره 

زات اي قانون مجادهندگان خدمات دسترسي و ميزباني مندرج در فصل جرائم رايانهفعاليت ارائه

 باشند.اسالمي و بخش دهم قانون آيين دادرسي كيفري مي

های رسانی با بیش از پنج هزار عضو در پیامهاايجاد و يا اداره كانال و گروه -«8»تبصره 

 ای است كه به اين منظور توسط وزارته ثبت در سامانهاجتماعي داخلي و خارجي منوط ب

 صورت مسدود خواهد شد. شود. در غیر ايناندازی ميفرهنگ و ارشاد اسالمي راه

 های تخصصي، مسئولیتهیئت ساماندهي و نظارت با استفاده از ظرفیت دستگاه -(3ماده )

 اجرای وظايف زير را برعهده دارد:

 ،هارسانمجوز فعالیت پیاميیديه و يا أثبت و صدور ت .1

 ،هارسانپايش و نظارت بر عملكرد پیام .2

 ،های نقدی و غیرنقدیتخلفات و تعیین جريمه و رسیدگي به شناسايي .3

 ،صالحارجاع جرم به محاكم ذی .4

 ،هارساناداره و نظارت بر صندوق حمايت از پیام .5

 ،عالي فضای مجازیها به شورایرسانگزارش وضعیت فعالیت پیام .6

 ،وكارهای اين حوزهحمايت از كسب .7

 .اسالمي -ايراني فرهنگ بر مبتني بومي محتوای از حمايت .8

 ت عبارتند از:ئاين هی یو تركیب اعضا

 رئیس مركز ملي فضای مجازی .1

 االختیار وزير ارتباطات و فناوری اطالعاتربط يا نماينده تاممعاون ذی .2

 نگ و ارشاد اسالمياالختیار وزير فرهربط يا نماينده تاممعاون ذی .3

 االختیار وزير اطالعاتربط يا نماينده تاممعاون ذی .4

 االختیار وزارت صنعت، معدن و تجارتربط يا نماينده تاممعاون ذی .5

 سازمان اطالعات سپاه االختیارتام نماينده يا ربطذی معاون .6
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 دادستاني كل كشور االختیارتام نماينده يا ربطذی معاون .7

 سازمان صدا و سیما االختیارتام نماينده يا ربطذی معاون .8

 سازمان پدافند غیرعامل االختیارتام نماينده يا ربطذی معاون .9

 نیروی انتظامي االختیارتام نماينده يا ربطذی معاون .10

 االختیار آنرئیس سازمان تبلیغات اسالمي و يا نماينده تام  .11

ثريت ت دارد و تصمیمات با موافقت اكنفر از اعضا رسمی 6جلسات با حضور حداقل  -«1»تبصره 

ت و شود. نحوه انتخاب و انتصاب دبیر هیئت ساماندهي و نظاراعضای حاضر در جلسه اتخاذ مي

 ساير امورات و ضوابط مربوط در نخستین جلسه آن هیئت به تصويب خواهد رسید.

ه ديف بودجاعتبارات مورد نیاز دبیرخانه هیئت ساماندهي و نظارت از محل ر -«2»تبصره 

ي شود. پرداخت هرگونه وجهمركز ملي فضای مجازی مطابق قوانین بودجه سنواتي تأمین مي

هر  های داخلي برای دبیرخانه به هر شكل و بهرساناز محل صندوق حمايت از محتوا و پیام

 نحو ممنوع است و در حكم تصرف غیرقانوني در وجوه و اموال دولتي است. 

ت ساماندهي و نظارت با ديگر نهادهای ئتداخل و تعارض بین هی در موارد -«3»تبصره 

 صائب است. ،ت ساماندهي و نظارت با رعايت قوانین و مقرراتئ، نظر هیربطذی گرتنظیم

ضوابط و مقررات جاری رسان خدمتي ارائه نمايد كه به موجب چنانچه پیام –«4»تبصره 

سوی هیئت ص باشد، صدور مجوز ازيا نهاد خا مستلزم اخذ مجوز از دستگاه و كشور

 باشد.ساماندهي و نظارت منوط به اخذ مجوز از آن دستگاه و يا نهاد خاص مي

حمايت از تولید محتوای  دستورالعملت ساماندهي و نظارت موظف است، ئهی -«5»تبصره 

ز ااساس منابع مالي صندوق حمايت داخلي را تهیه و برهای رسانپیاماسالمي در  –ايراني 

 عمل آورد.الزم از اين تكلیف را بههای داخلي حمايتهای رسانپیاممحتوا و 

 وهاي داخلي و خارجي رسانهيئت ساماندهي و نظارت موظف به نظارت بر پيامـ «6»تبصره 

 ضمن اساس مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي است وگيري درباره ادامه فعاليت آنها برتصميم

رجاع تضي ارت اطالع از وقوع جرم، موارد را به قوه قضائيه جهت اقدام مقتخلفات، در صو بررسي

 خواهد داد.

 هد شد ودبيرخانه هيئت ساماندهي و نظارت در محل مركز ملي فضاي مجازي مستقر خوا ـ«7»تبصره 

 د داشت. خواه مسئوليت برگزاري جلسات، ابالغ و پيگيري مصوبات و نظارت بر حسن اجراي آن را برعهده

اساس معيار تعداد كاربران رسان اثرگذار را برهيئت ساماندهي و نظارت موظف است پيام ـ«8»تبصره 
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رسان، ثبت نامي، تعداد كاربران فعال ماهيانه، هفتگي، روزانه، ميزان رشد عضويت كاربران در پيام

 .شده و مانند اينها تعيين كندپراكندگي كشوري، نوع خدمت و حجم ترافيك ايجاد 

ه عرضه و ارائهيئت ساماندهي و نظارت موظف است جهت بررسي صالحيت متقاضي  ـ«9»تبصره 

مايد. نصالح استعالم حيث رعايت اصول امنيتي، عمومي و مالي مراجع ذي از را رسان اجتماعيپیام

ر د .اعالم نمايند نظارت ساماندهي وماه نظر خود را به هيئت  يكمذكور موظفند حداكثر تا  جعمرا

  .ربط نيازمند بررسي بيشتر باشد، زمان تا سه ماه قابل تمديد استمواردي كه مرجع ذي

افراد  نظارت قطعي است. اين امر مانع اقامه دعوايساماندهي و تصميمات هيئت  ـ«10»تبصره 

 .نخواهد بودصالح قضايي مراجع ذي نفع درذي

عاليت و تعهدات متقاضيان ايجاد و فهيئت ساماندهي و نظارت مكلف است شرايط  ـ«11»تبصره 

و  محتوا ربط در حوزه حمايت و نظارت برذيهاي دستگاه هاي اثرگذار و همچنين تكاليفرسانپيام

اي فض ليهاي مصوب شوراي عالي فضاي مجازي به مركز مخدمات را تصويب و براي تطبيق با سياست

 ارسال كند.  مجازي

ها و خدمات ديافزاري خارجي براي ايجاد وتوسعه توانمنهاي نرمانهبرداري از سامبهره ـ«12»تبصره 

مال پذير است كه به تشخيص هيئت ساماندهي و نظارت با اعرسان داخلي درصورتي امكانپيام

 حاكميت جمهوري اسالمي ايران و امنيت ملي منافات نداشته باشد.

 رسان داخلي وو نوع انحصار پيام هيئت ساماندهي و نظارت موظف است از هر شكل ـ«13»تبصره 

 خارجي در كشور جلوگيري نمايد.

 نظارت، سازي تلفن همراه، با تشخيص هيئت ساماندهي وصدور مجوز واردات و فعال ـ«14»تبصره 

 هاي مؤثر داخلي است.رسانمنوط به پيش نصب پيام

 

 هاصیانت از حريم دادهـ  فصل دوم

 های مجازی درق كاربران و جلوگیری از تبادل غیرقانوني دادهمنظور صیانت از حقو( ـ به4ماده )

 وهای ورود و خروج پهنای باند كشور، نظام مرزباني ديجیتال، حدود و ثغور وظايف درگاه

حداكثر  ها در مرزباني ديجیتال با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالي امنیت ملي،اختیارات دستگاه

 تصويب شورای عالي امنیت ملي خواهد رسید. سه ماه پس از تصويب اين قانون به

الزم برای احراز هويت  دستورالعملت ساماندهي و نظارت موظف است ئهی -(5) ماده

مصوب شورای عالي فضای مجازی به های اساس سیاستكاربران در فضای مجازی را بر

 تصويب رساند. 
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 اجتماعي هایرسانپیام در ولیتئمس - سوم فصل

 اجتماعيهای رسانپیام محیط در ربطذی حقوقي و حقیقي اشخاص و هارسانیامپ -(6) ماده

 :هستند ولئمس ذيل موارد در عمومي امنیت و نظم قبال در و كاربران به نسبت

د دهندگان خدمات دسترسي و میزباني، حسب مورهای اجتماعي و ارائهرسان. مديران پیام1

خاص اعم از حقیقي و حقوقي بوده و رأساً به های خصوصي اشمكلف به صیانت از داده

. تشخیص خود حق حذف حساب كاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند

 اين موضوع رافع مسئولیت قانوني ساير اشخاص نیست.

 در محرمانگي بندی وطبقه سطوح دارای هایداده و اسناد انتشار و درج گونههر .2

 .است ممنوع خارجي و داخلي هایرسانپیام

 آن به افراد ورود كه مواردی درها رسانپیام محتويات به دسترسي و تفتیش كنترل، .3

 موارد جزهب باشدمي اعضا دسترس در فقط آن محتويات و بوده آن كنندهاداره اجازه مستلزم

 است: ممنوع زير

 ،خارجي و داخلي امنیت علیه جرائم .1

 ،جرح و ضرب و قتل به تهديد .2

 ،يافتهسازمان طورهيا ب و اكراه يا و عنف به تجاوز .3

 ،آن حكم در و االرضفي افساد محاربه، .4

 ،گردانروان و مخدر مواد و ترويج توزيع ،واردكردن تولید، ساخت، .5

 ،اخاذی و كالهبرداری .6

 .آنها در معاونت يا فوق جرائم به شروع .7

 اطالعات توانندمي قضايي حكم با و خصوصي شاكي وجود صورت در تنها قضايي ضابطان .4

 .نمايند دريافت هارسانپیام از را ماده اين «3» بند مصاديق درخصوص الزم

 صرفاً يافتهسازمان طورهب يا و اكراه يا و عنف به تجاوزدرخصوص  تحقیق و تعقیب-تبصره

 .شودمي انجام ييقضا مقام توسط

 مندرج مصاديق از خارج اطالعاتي گونههر به دسترسي برای قضايي حكم هرگونه صدور .5

 به بمرتك و بوده ممنوع مزبور اطالعات به قضايي مقام استناد و يا ماده اين «3»در بند 

 .گرددمي محكوم 4 درجه انتظامي مجازات

 و اندازیراه و نصب از پیش را كاربران هایمسئولیت و حقوق موظفند های اجتماعيرسانپیام .6
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 .دهند ارائه آنها به را نیاز مورد هایآموزش و كرده رسانياطالع ی،برداربهره حین

 كاربران برای خصوصي حريم الوصولسهل تنظیم امكان موظفند اجتماعيهای رسانپیام .7

 .نمايد را فراهم

 هرگونه برای كاربران از اجازه اخذ و رسانياطالع موظفند اجتماعيهای رسانپیام .8

 .آورند عملبه را كاربران اطالعات و ارتباطات ها،دستگاه از اریبردبهره و دسترسي

 ارسال یو برای كاربر اجازه و اطالع با را تبلیغات هرگونه موظفند اجتماعيهای رسان. پیام9

 .سازند فراهم نیز را دريافت از ممانعت امكان و نمايد

 مالكیت نقضدرخصوص  ربطذی مراجع اعالم صورت در موظفند اجتماعيهای رسان. پیام10

 و جرائم .... محتوای مجرمانه، فعالیت غیرقانوني، مقدسات، به اهانت عمومي، اخالق و معنوی

 در وامحت انتشار تداوم از محرمانه اسناد انتشار نیز و ضدامنیتي يافتهسازمان هایفعالیت

 متوقف قضايي صدور رأی تا موقتاً را فعالیت نوع اين و آورده عملبه ممانعت رسانپیام بستر

 . سازند خارج دسترس از را محتوا و

 الس 18 از كمتر نوجوانان و كودكان به خدمت ارائه هرگونه اجتماعيهای رسانپیام در. 11

 . باشد آنها قانوني ولي اجازه با بايد

 قلمرو زا خارج به آن تحلیلو يا  هاداده انتقال از موظفند داخلي اجتماعيهای رسان. پیام12

 .ورزند ايران اجتناب اسالمي جمهوری حاكمیت

 عات،اطال اشیا، اماكن، اشخاص، هويت احراز به مربوط الزامات موظفند های اجتماعيرسان. پیام13

 .سازند فراهم مقررات حسب را رسانپیام تحت هایموجوديت ديگر و هادستگاه ارتباطات،

 موارد دهيگزارش و شناسايي برای الزم اتتمهید موظفند اجتماعيهای رسانپیام .14

 .سازند فراهم را صالحذی مراجع به غیرقانوني

 بستر رب كه مانند اينها و ارتباطي تجاری، مالي، تبلیغاتي، ای،رسانه هایفعالیت كلیه .15

 تجارت قانون قبیل از هافعالیت آن خاص موضوعه قوانین مشمول شود، انجام هارسانپیام

 .هستند ولئمس آنها قبال در فعالیت دهندهانجام اشخاص و باشدمي یكالكترون

 

 هاتحمايـ فصل چهارم 

سسه دولتي و دارای ؤعنوان مهای داخلي بهرسانصندوق حمايت از محتوا و پیام -(7)ماده 

های داخلي رسانمنظور حمايت از توسعه فعالیت پیامشخصیت حقوقي مستقل است كه به

ها فعالیت رساند. اين صندوق زير نظر هیئت ساماندهي و نظارت بر پیامگردتأسیس مي
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درصد درآمد ترافیك  10 جرائم نقدی مقرر در اين قانون و كند و منابع آن از محلمي

ای سیس اين صندوق منوط به تصويب اساسنامهأشود. تالملل كشور تأمین مياينترنت بین

ساماندهي و هیئت  پس از تأيید المي تهیه واست كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اس

در غیر اين صورت پس از مدت شش ماه، به  .رسدبه تصويب هیئت وزيران مي نظارت

 كرد منابع صندوق عبارت است از:محل هزينهرسد. تصويب كمیسیون فرهنگي مجلس مي

 ،هارسانتوسعه خدمات بومي پیام .1

 ،هارساناربران پیامسازی و آموزش سواد فضای مجازی به كفرهنگ .2

 های مسئول،خدمات تأمیني برای كاربران شامل خطوط تماس اضطراری و مشاوره ذيل دستگاه .3

 ،هارساندهي مردمي و حاكمیتي در محیط پیامسازوكارهای نظارت و گزارش .4

  ،توسعه ابزارهای توانمندساز برای صیانت فرهنگي .5

  ،نانسازی خدمات سالم مخصوص كودكان و نوجوافراهم .6

 .اسالمي –فرهنگ ايراني  حمايت از تولید و انتشار محتوای بومي مبتني بر .7

هیئت ساماندهي و نظارت موظف است ضمن انتشار عمومي دستورالعمل حمايت، هرگونه  -تبصره

 ند.ها را همراه با مصاديق و نوع حمايت و داليل آن به اطالع عموم برسارسانحمايت از پیام

 يك سوم حداكثرگذاری در هر حال بايد در نظام قیمتهنای باند داخليت پقیم -(8)ماده 

 الملل باشد.قیمت پهنای باند بین

از مورد نی اي باندوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا پهن -(9)ماده 

اي باند بر پهنحداقل دو برا با توجه به تعداد كاربران و ترافیك آنهاهاي داخلي رسانپيام كاربران

 هاي خارجي باشد.رسانمورد نياز پيام

 را براي اساس ضوابط و شرايط مربوطه امكان پرداخت برخطبانك مركزي موظف است بر -(10)ماده 

دت ظرف م داخلي فراهم و ضوابط و شرايط مربوطه را اثرگذارهاي رسانبر پيامكارهاي مبتنيوكسب

 هيئت ساماندهي و نظارت تدوين و ابالغ نمايد. دو ماه با هماهنگي

 ست. هاي اجتماعي خارجي ممنوع ارسانگونه ارائه خدمات پولي و بانكي در پيامهر تبصره ـ

ه بانك مركزي موظف است جهت سهولت گردش مالي، كاربردي شدن و كمك به چرخ -(11)ماده 

اساس رب( را PSPل پرداخت الكترونيكي )هاي داخلي اثرگذار، خدماتي از قبيرساناقتصادي پيام

 هاي داخلي ارائه نمايد.رسانبه پيام شورای پول و اعتبارهای سیاست

ماه پس  سهبانك مركزي موظف است ضوابط الزم براي ارائه خدمات بانكي فوق را ظرف  -«1»تبصره 
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هاي رسانپيامديق ت ساماندهي و نظارت برساند. مصايب اين قانون تهيه و به تصويب هيئاز تصو

 ت ساماندهي و نظارت مشخص خواهد شد.ئگذار موضوع اين ماده توسط هياثر

ع بوده و هاي خارجي در داخل كشور ممنورسانتوسط پيام« رمز ارز»استفاده و عرضه  ـ«2»تبصره 

 رسانيامآن پ موقت مكلف است بالفاصله نسبت به مسدودسازي و فناوری اطالعاتوزارت ارتباطات 

 و اعالم فت مجوزهاي داخلي مستلزم دريارساندر پيام« رمز ارز»خارجي اقدام نمايد، استفاده و عرضه 

در  و باشدهاي شوراي پول و اعتبار مياساس سياستاز سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران بر

موظف  تاطالعاو فناوری خارجي وزارت ارتباطات هاي رسانپيامدر  «رمز ارز»صورت استفاده از 

رسان پيام است پس از تصويب در كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، نسبت به مسدودسازي آن

های ههای موضوع اين قانون در بستر رسانرسانتبلیغ پیام -(12)ماده  خارجي اقدام نمايد.

   شود.دولتي و سازمان صدا و سیما مطابق مصوبات هیئت ساماندهي انجام مي

وسط نها تهاي خارجي براي ارتباط با مخاطبان و همچنين معرفي آرساناستفاده از پيام ره ـتبص

 موضوع اين ماده ممنوع است.هاي رسانه

قانون  (29)قانون مديريت خدمات كشوري و ماده  (5)اجرايي موضوع ماده هاي دستگاه -(13)ماده 

 اثرگذارهاي رسانه خود را از طريق پيامبرنامه ششم موظفند خدمات الكترونيكي مرتبط با دستگا

 داخلي ارائه نمايند. 

ست نون فهروزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است طي سه ماه پس از تصويب اين قا -«1»تبصره 

به  داخلي را اثرگذارهاي رسانماده در بستر پيام اين موضوع اجراييهاي دستگاه توسط خدمات قابل ارائه

وق هاي اجرايي فاندهي و نظارت اعالم و هيئت ساماندهي و نظارت جهت اجرا ابالغ نمايد. دستگاههيئت سام

 موظفند، هر ساله گزارش عملكرد اين ماده را به هيئت ساماندهي و نظارت اعالم نمايند.

ي های اجتماعي خارجرسانهای اجرايي موضوع اين ماده از پیامـ استفاده دستگاه«2»تبصره 

 . رساني و تبلیغات داخل كشور ممنوع استمكاتبات و ارائه خدمات اداری و اطالعبرای 

 ضمانت اجراـ فصل پنجم 

 گردد:متخلف از رعايت مواد اين قانون به شرح زير محكوم مي -(14)ماده 

 رسان اجتماعي( اين قانون مبادرت به عرضه و ارائه پيام2بدون رعايت مفاد ماده ) شخصيهر  الف(

ي جزاي نقد يابس سازي موجبات دسترسي به آنها را فراهم آورد، به حد و يا با نقض تدابير مسدودنماي

 شود.هر دو محكوم مي و يادرجه شش 

ه انفصال از اين قانون ب (2)هاي غيرقانوني موضوع ماده رسانمتخلف از اجراي مسدودسازي پيام (ب

 شود.خدمات دولتي از شش ماه تا دو سال محكوم مي
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الوه بر اشد عهاي غيرقانوني فعاليت مؤثر داشته برسانهر شخص با نقض تدابير مسدودسازي در پيام ج(

 6تعزيري درجه  و در صورت تكرار به مجازات 7ضبط منافع و عوايد مالي حاصله به مجازات تعزيري درجه 

 بود. واهدو نظارت خ محكوم خواهد شد. تعيين و اعالم مصاديق فعاليت مؤثر برعهده هيئت ساماندهي

ال به خدمات به انفصال موقت يا محروميت از اشتغ (13)ماده  «2»و  «1»متخلف از مفاد تبصره  (د

 شود.دولتي از شش ماه تا دو سال محكوم مي

ادن دترس قرار توزيع، معامله و انتشار يا در دسهر شخصي كه اقدام به توليد، تكثير،  -(15)ماده 

 كه امكان ان و فيلترشكن(پياي يا الكترونيكي )نظير ويافزار يا ابزار رايانهمغيرمجاز هر نوع نر

 طور مستقيم ياهشده را ب هاي غيرقانوني مسدودرسانهاي اينترنتي و پيامدسترسي به پايگاه

 گردد.محكوم مي 6درجه  حبس يا جزاي نقديغيرمستقيم فراهم كند، به 

 ماده به ر ايندبت وجهي تحصيل كرده باشد، عالوه بر مجازات مقرر چنانچه مرتكب از اين با تبصره ـ

، به باشد عنوان حرفه خود انتخاب كردهضبط عوايد حاصل از جرم محكوم و چنانچه اين جرم را به

 جزاي نقدي تا دو برابر مال تحصيل شده محكوم خواهد شد.

ها شود به رساني سري در پيامهاهر شخص به هر نحو مرتكب انتشار اسناد و داده -(16)ماده 

 شود.قانون مجازات اسالمي بخش تعزيرات محكوم مي (731)هاي مقرر در ماده مجازات

ي ها و اطالعات شخصهرگونه افشاء، دسترسي، پردازش يا در دسترس قرار دادن داده -(17)ماده 

ن جرم ر قانوموارد مصرح دهاي داخلي و خارجي جز در رسانكاربران بدون رضايت صريح آنها در پيام

 محكوم خواهد شد. 6بوده و مرتكب حسب مورد به حبس و جزاي نقدي درجه 

 ماده به ر ايندچنانچه مرتكب از اين بابت وجهي تحصيل كرده باشد، عالوه بر مجازات مقرر  تبصره ـ

، به باشد عنوان حرفه خود انتخاب كردهضبط عوايد حاصل از جرم محكوم و چنانچه اين جرم را به

 جزاي نقدي تا دو برابر مال تحصيل شده محكوم خواهد شد.

ايد، حسب بدون مجوز بانك مركزي نم« رمز ارز»مبادرت به عرضه، خريد و فروش  شخصيهر  -(18ماده )

 شود.محكوم مي ( مكرر قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز18( و )18هاي مقرر در مواد )مورد به مجازات

اين  و در شود عنوان وسيله ارتكاب جرم استفادهرسان اجتماعي بهدر مواردي كه از پيام -(19)ماده 

وانين و قاي و ساير م رايانهئ، مطابق قانون جراباشدبيني نشده قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش

 عمل خواهد شد. مربوطهمقررات جزايي 

هاي اداري و نون، مانع از اجراي مجازاتاين قا پنجم هاي موضوع فصلاعمال مجازاتتبصره ـ 

 باشد.انتظامي طبق قوانين مربوطه نمي
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