
 

 

 خدا نام به
 

 خدمات فضای مجازی مقررات نظام تنظیمطرح 

 ( 0055 دی 50ویرایش  – نسخه مشترک)

 

 فیتعارل: او فصل

 :است ریز یمعان یدارا قانون نیا در کاررفتهبه عبارات و اصطلاحات -0ه ماد

  .است دهیرس یمجاز یفضا یعال یشورا بیتصو بهاطلاعات  یکه تحت عنوان خدمات شبکه مل یخدمات مجموعه: یمل شبکه خدمات( الف

 ،یکیترونالک یمحتواشود و شامل  یارائه م یکیالکترون یو اطلاعات یارتباط یرساختهایز قیکه از طر خدماتی :ب( خدمات فضای مجازی

 است. یکیالکترون یتراکنش ها ایاطلاعات و  ایتبادل داده 

 مبنای این قانون است. فضای مجازی از خدمات فضای مجازی نیز شورای عالیتعریف  -تبصره

 یزبانیم و بوده یرانیا اشخاص به متعلق آن تیمالک درصدپنجاه از شیب کهفضای مجازی  خدمات: یداخل فضای مجازی خدماتپ( 

 .باشد رانیا یاسلام یجمهور مقررات و نیقوان چهارچوب در آن تیفعال و شود انجام کشور داخل در صرفاً آن در یداخل کاربران

 .ندستین یداخل که فضای مجازی خدمات: یخارج فضای مجازی خدمات ت(

گران مرتبط با  میخود را از تنظ تیفعال یلازم برا یکه مجوز ها فضای مجازیت اآن دسته از خدم :دارای مجوز فضای مجازی خدمات ث(

 .انداخذ کردهخود  تیفعال طهیح

 .یابدمی جریان داده تبادل هاآن طریق از که بالعکس و داخل به کشور از خارج ارتباطی شبکه اتصال نقاط مجموعه: مرزی گذرگاه (ج

قانون احکام  (6) ماده ،6831 کشوری مصوب خدمات ( قانون5)، ماده موضوع و نهادهای  هادستگاهعبارت است از : اجرایی دستگاه (چ

قانون ( 6)ماده  (دد )بن ،6835 مصوب توسعه جمهوری اسلامی ایران ششممه اقانون برن( 93) ماده ،6835توسعه کشور مصوب  هایبرنامهدائمی 

 مصوب ایران اسلامیجمهوری  صنعتی–انون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری( ق6ماده )، 6833مصوب  اطلاعاتانتشار و دسترسی آزاد به 

 یدو الحاقات بعاصلاحات  به همراه تمامی 6831 صوبجمهوری اسلامی ایران مقانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ( 6)ماده  ،6839

 این قوانین.

 .باشدمیله  معظمرهبری منوط به اذن  معظمنهادهای تحت امر مقام  -تبصره

 .مجازی فضای عالی شورای: شورا (ح

است  شده ایجاد مجازی فضای عالی شورای هشتم جلسه مصوبه براساس که یمجاز یفضا مقررات تنظیم عالی کمیسیون :کمیسیون عالی( خ

 نظیمت عملکرد بر نظارت و هماهنگی ایجاد و کلان هاینامهآیین و مقررات تصویب و هماهنگی ، هدایت ،نظارت ها،سیاست تنظیم جهت و

 .شودمی تعیین مجازی فضای گرانمیتنظ گرِ تنظیم عنوان به مجازی، فضای ابعاد همه در گران

ندهی فعالیت کنشگران یک زیست تسهیل، توسعه یا ساما( 6هرگونه تدبیر و اقدام حاکمیتی که به موجب قانون و به منظور  گری:تنظیمد( 

 گردد.ها اتخاذ میمقرراتی بر تخلفات آناعمال ضمانت اجراهای  (8یا ها و تعهدات نظارت بر حسن ایفای مسئولیت (9بوم، یا 

 گری را برعهده دارد.امور تنظیمنهادی که به موجب قانون همه یا بخشی از  گر:میتنظ( ذ
 

 مقررات نظام تنظیمفصل دوم: 

 :استاختیارات ذیل  و دارای وظایف، شورا یسو از محولهتکالیف علاوه بر  یعال ونیسیکم -2ماده 

 ؛شورا بیتصو از پس دیجد گرانمیتنظ جادیا ای نییتع -الف



 

 

 ؛شورا بیبا تصو  گرانمیتنظ تیاصلاح مامور -ب

 است. اسلامی قابل انجام یشورااند از طریق مجلس گرانی که براساس قانون تشکیل شدهاصلاح ماموریت، ادغام یا حذف تنظیم -تبصره

گیری به پیشنهاد های همکار، ضوابط تشکیل جلسات و فرآیند تصمیممحدوده ماموریت، دستگاه گران شاملتصویب شرح وظایف تنظیم -پ

 گر؛همان تنظیم

 ؛گر مقتضیتا پیش از ایجاد تنظیم موجود گران میتنظبه  گریتنظیمموقت صلاحیت  اختصاص -ت

 مصوبات به وارده اعتراضات خصوص در یریگمیتصم و یبررس ن،یهمچن و گران فضای مجازیتنظیممیان حل اختلاف  مرجع -ث

 ؛گرانمیتنظ

  ؛کشور مجازی فضایمدیریت ترافیک داخلی و خارجی تهیه و تصویب ضوابط  -ج

 و صوت متن، داده، از اعم) محتوا شامل مجازی فضای در کار و کسب و فعالیت هرگونه برای مجوز صدور کلان الزامات تصویب -چ

 امنیتی و ایحرفه تخصصی، فنی، هایصلاحیت به محدود نه و شامل اطلاعاتی های ساخت زیر و ارتباطی های ساخت زیر و خدمات ،(تصویر

 ؛گران میتنظ شنهادیپ به

 به یداخل یازمج یفضا خدمات از تیحما به هوشمند یکیالکترون زاتیتجه یو خارج یداخل دکنندگانیتول قیتشو ضوابط بیتصو -ح

  ؛یورود حقوق رینظ یقانون یابزارها ازاستفاده  با گرانمیتنظ شنهادیپ

 ؛مجازی فضای در هاهای اجرایی و مقامات آندستگاه فعالیت استثنائات ضوابط تصویبتهیه و   -خ

 ؛مجلس شورای اسلامی درجهت تصویب به دولت   موردنیاز کشور در حوزه مسائل فضای مجازی قوانینپیشنهاد  -د

اده کلان د خدمات فضای مجازی دارای تیفعال مقررات و ضوابط نیدوتصویب این تعریف در شورا به همراه ت وتعریف کلان داده  -ذ

 ؛یرانیکاربران ا

های اجرایی از خدمات فضای مجازی اختصاصی و یا خدمات شبکه ملی برداری دستگاهتهیه و تصویب ضوابط ایجاد، توسعه و بهره -ر

 اختصاصی؛

 ؛یاساس قانون 11 اصل یاجرا قانون یهاتیظرف از استفاده با یمجاز یفضا خدمات بازار یرقابت تیوضع و حفاظت از شیپا  -ز

 ؛تصویب در شوراجهت  گرانمیاز تنظ کیهر  یها تیو مسئول گاهیجا به نظر با یمجاز یفضا یگر میکلان تنظ یمعمار هیته -ژ

   ؛آن اهداف کلان یها شاخص و استانداردها نییتع و همچنین قانون نیا یاجرا شیپا و رصد -س

 است؛حوزه ها و موضوعاتی که فاقد تنظیم گر مشخص  تدوین مقررات تشکل های بخش خصوصی دراستفاده از ظرفیت  -ش

 اعضاء زا نفر سه حداقل مکتوب درخواست با یا ماهانه صورتبه حداقل را عالی کمیسیون جلسات است موظف ملی مرکز رئیس -6 تبصره

 .دهد تشکیل

 .است یعدالت ادار وانید در یدگیو رس تیقابل شکا گرانمیو تنظ یعال ونیسیمصوبات کم -9 تبصره

 در تدوین  و نهایی سازی  فضای مجازی اخذ نظرات ذینفعان تشکل های بخش خصوصی و مشارکت سازوکارعالی  کمیسیون  -8تبصره

 .فراهم نماید تنظیم گران مصوبات

 

 یعال ونیسیکممصوبات و  قوانین کشورشورا، مصوبات  چارچوب دررا  لیذ اراتیو اخت فیوظاخود  تیفعال قلمرو درگران  میتنظ -3 ماده

 :دارند عهده بر

 ؛فضای مجازی خدمات یبردارو بهره تیفعال مجوز صدور -الف

 .الزامی است 65 ماده درمصرح تضمین حقوق کاربران ، خدمات فضای مجازیدهندگان رائهدر تدوین ضوابط و الزامات فعالیت ا -تبصره

  ؛فضای مجازی ضوابط و مقررات فعالیت خدمات  بیتصوو تهیه  -ب



 

 

 ؛هارقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آندر راستای شکل گیری و نرخ خدمات  ها تعرفهتصویب و ابلاغ  -پ

 ؛پس از طی مراحل قانونیمصوب  از ضوابط و مقررات خدمات دهندگان ارائه یتخط رداجریمه در مواعمال  -ت

به پیشنهاد  این قانون، 61ماده در چارچوب ، براساس قوانین مصوب و یا هامتناظر با آن ضمانت اجرایجدول مصادیق تخلفات و  -تبصره

 گر به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید.تنظیم

 ؛تصویب جهت عالی ونیسیکمبه  گریمیتنظ قلمرو بهمربوط  یفیکنترل ک یهانظامو ضوابط فنی و اجرایی  شنهادیو پ نیتدو -ث

 ؛یعال ونیسیکم در بیوصت جهت یمجاز یفضا خدمات دهندگان ارائه اتیشکا به یدگیرس نحوه دستورالعملتدوین  -ج

 ؛صادر شده یمجوزهامفاد ضوابط مصوب و در چارچوب  فضای مجازی خدمات دهندگانارائه نظارت بر عملکرد  -چ

 .ابلاغ می کنند فضای مجازی خدمات دهندگانارائه به طریق تنظیم گران ضوابط خود را  ازصرفا ی اجرایی هادستگاهسایر  -6 تبصره

 ظرف امصوبات ارسال شده رموظف است  عالی ونیسیفرستاده شود. کم یعال ونیسیبه کم دیبا موضوع این ماده مصوبات هیکل -9 تبصره

ز این ا هر یک ریمغاقرار دهد و چنانچه آن را  یمورد بررس عالی ونیسیشورا و کم مصوباتاز نظر انطباق با  وصول خیدو هفته از تار مدت

 .است اجرا قابل مصوبهصورت  نیا ریگر عودت دهد. در غ میاصلاح به تنظ جهتدهد  صیتشخ موارد

گران موظفند که مصوبات خود را در روزنامه رسمی به ثبت برسانند. نسخه منتشره در این روزنامه و کلیه تنظیم عالی کمیسیون -8تبصره 

 ملاک عمل خواهد بود.

 

در قلمرو فعالیت خود و بر اساس وظایف و اختیارات مشخص را، دستیابی به اهداف ذیل  برایتنظیم گران موظفند تمهیدات لازم  -0 ماده

 :فراهم آورند ،( همین قانون8) شده در ماده

 سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛های فرهنگحمایت از برنامه -الف

 اسلامی؛ -ایرانی فرهنگ بر مبتنی بومی محتوای انتشار و تولید از حمایت -ب

 ژه برای کودکان و نوجوانان؛خدمات سالم بوی یسازفراهم -پ

 پذیر؛یاب و آسیبویژه اقشار توان سازی خدماتحمایت از فراهم -ت

 ؛فضای مجازیدهی مردمی بر خدمات نظارت و گزارش -ث

 ؛دارای مجوز خدمات فضای مجازی داخلیحمایت از مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به  -ج

 ؛المللنیب کیتراف برابر در یداخل کیتراف مصرف و دیتول به یبخشتیمز -چ

 

ضمن اعلام عمومی شرایط  ندموظف گرانتنظیمدر جهت تسهیل ایجاد و راه اندازی خدمات و کسب و کار های فضای مجازی،  -0 ماده

قانون  6ده ( ما99) بندموضوع ) درگاه ملی صدور مجوزهای کشور از طریقرا  زفرآیند صدور مجو مورد نیاز جهت ثبت یا دریافت مجوز،

 .انجام دهند (6833اصلاحی  ( قانون اساسی11) چهارم و چهل اصل ت های کلیاجرای سیاس

 یمعرف و مجوز اخذ مستلزمدرگاه ملی صدور مجوزهای کشور  در ثبت بر علاوه این قانون، 9موضوع بند د ماده  خدمات تیفعال - تبصره

 .است یقانون ندهینما

 

 

 ییاجرا یهادستگاه الزامات: سوم فصل

 به 6839 مصوب اطلاعات فناوری و ارتباطات وزارت اختیارات و وظایف قانون 1 ماده موضوع «اطلاعات فناوری عالی شورای»  -6 ماده

. .خواهد بود هقوه مجریدر سطح  عالی وچارچوب مصوبات شورایصرفا در  آن وظایف کلیه و یافته نام تغییر «تحول دیجیتال اجرایی شورای»

https://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1/
https://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1/
https://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1/


 

 

ماده  س و ، ک، ل، م، نید، و، ط،  ح، ،جب،  ،الف یبندها یانتها به« یمجاز یفضا یعالیشورا مصوبات چارچوب رد» عبارتهمچنین 

 .شودیم اضافه آن 8

 

 یفضا یمل مرکز و اشور خصوص در یرهبر معظم مقام صادره احکام با مغایر هاآن فیوظا شرح که ییاجرا یهادستگاه -7 ماده

و طی مراحل  یمجاز یفضا یعال یشورااعلام نظر از پس دیجد فیوظا شرح. هستند خود فیوظا شرح یسیبازنو به ، موظفاست یمجاز

 .باشدیم ماده نیا موضوع یهادستگاه یساختار یبازنگر به موظف کشور یاستخدام امور سازمان ست.الاجرا لازم قانونی

 ییهاستگاهداصلاح ماموریت، ادغام یا حذف  فضای مجازی است.های ذیربط برعهده مرکز ملی تشخیص مغایرت و اعلام آن به دستگاهتبصره: 

 .شودمیاند از طریق مجلس شورای اسلامی انجام که براساس قانون تشکیل شده

 

 :است یالزام ییاجرا یهادستگاه یبرا لیذ موارد اجرای -8 ماده

 تیظرف از استفاده اولویت با ، کشور ازین موردشبکه ملی  خدمات جادیا به نسبت است موظف اطلاعات یفناور و ارتباطات وزارت -الف

 توسط ماده نیا موضوعشبکه ملی  خدمات قیمصاد. دینما اقدام 5 فصل در شده گرفته نظر در منابع قیطر از یداخل یخصوص بخش

  .شودیتعیین م یعال ونیسیکم

 قانون موجب به که یموارد در مگر ت، و تبلیغ آنها ممنوع اس یخارج فضای مجازی خدمات از ییاجرا یهادستگاه استفادههر گونه  -ب

 .شودیم شمرده مجاز یعال ونیسیکم مصوبه ای

خدمات فضای مجازی بستر  را بر خود یکیالکترون دولت و یعموم خدمات یعال ونیسیکممصوبات  طبقیی موظفند اجرا یهادستگاه -پ

های اجرایی در خدمات فضای مجازی خارجی دارای مجوز منوط به تایید دستگاه یکیالکترون خدمات ارائه .ندینما ارائه داخلی دارای مجوز

  است. عالی کمیسیون

 از ینحو به که ییهارسانه ،یدولت یهارسانه، مایصداوس قیطر از فاقد مجوز خدمات فضای مجازی اشاعه و جی، تروغیتبل هرگونه -ت

 ت.اس ممنوع های اجراییدستگاه و کنندیم استفاده یعموم بودجه از انحاء

 .است ممنوعبطور مستقیم یا غیرمستقیم فاقد مجوز  فضای مجازی خدمات در پرداخت مالی، بانکی و خدمات هرگونه ارائه -ث

اخلی دارائه دهندگان خدمات فضای مجازی  و مالکیت فکری غاتیتبلت، ایمال مه،یببه ی مربوط هاو دستورالعمل هانامهنییآ مقررات، -ج

توسط  ماه پس از ابلاغ این قانون 3، ظرف مدت عالی متناسب با اقتضائات این فضا و در چارچوب مصوبات شورا و کمیسیون بایستمی

دگان ی تسهیل کننده فعالیت ارائه دهنهاو دستورالعمل هانامهنییمقررات، آدیگر  بازنویسیبازنویسی شوند.  های متولی موضوعدستگاه

 .الزامی استدستگاه مربوطه  برای شوند نیزمیتعیین عالی توسط کمیسیون  که مجازی داخلی خدمات فضای

فضای ورود خدمات  یهاو دستورالعمل هانامهنییقانون آ نیظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ اوزارت اقتصاد و امور اداری موظف است  -چ

  را تدوین و به تصویب شورا برساند. داخل و خارج در بورس مجازی

 مشمول مالیات است. دنکنیم کسب یمال منفعت رانیا در تیفعال محلخدمات فضای مجازی خارجی که از  دهندگانارائه درآمد -ح

با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و  توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی ماه 1ظرف مدت مربوطه اجرایی  نامهنییآ

 .رسدمی هیات وزیرانو به تصویب شده تدوین  فناوری اطلاعات

 

 یمرز گذرگاه:  چهارم فصل

ات و وزارت ارتباط ندگانیکارگروه( و نما استی)ر یمجاز یفضا یمرکز مل سیمتشکل از رئ یگذرگاه مرز تیریکارگروه مد -9 ماده

 سپاه اطلاعات سازمان و مسلح نیروهای کل ستاد ،هیقضائ قوه انتظامی، نیروی اطلاعات، وزارت ،عامل ریغ پدافند سازماناطلاعات،  یفناور



 

 

 ماتیایمن مرزی تصم هایگذرگاه در کشور خروجی و ورودی کیتراف تیریمد و اطلاعات و ارتباطات تیامن به نسبت تا شود یم جادیا

 .دیلازم را اتخاذ نما

 صوباتم اجرای برای لازم هاینامه آئین و یمرز منیا یهاگذرگاه در مرتبط هایدستگاه یهاتیصلاح و فیتکال ،یدسترس نظام - 05 ماده

 ونیسیکم بیتصو به ماه 8 مدت ظرف مسلح یروهاین کل ستاد شنهادیپ به یمجاز یفضا یعال یشورا مصوب یاستهایس بر یمبتن کارگروه،

مرتبط  یهادستگاه نیب لازم یهایهماهنگ جادیا ،یمرز منیا گذرگاه تیریمد کارگروه مصوبات اعمال کلان تیمسئول. دیرس خواهد عالی

 یمرتبط موظفند در اجرا یهادستگاهمسلح است و  یروهایآنها به عهده ستاد کل ن یدر اجرای مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرا

 . ندیمصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل بر اساس نظام و آئین نامه مذکور عمل نما

 ماده است. نیخارج از محدوده ا یمجاز یفضا رمجازیمجرمانه و خدمات غ یمحتوا قیمصاد نییتع -6 تبصره

ت توسعه و ارتقاء بر عهده وزار ،یدسترس جادیا ،ینگهدار ،یاندازراه لیاز قب یمرز منیا یمربوط به گذرگاه ها ییو اجرا یامور فن -9 تبصره

 اطلاعات است.  یارتباطات و فناور

 نونقا این شدن الاجرا لازم از بعد دولتی غیر و یخصوص بخش توسط یمرز منیا یهاگذرگاه از یبرداربهره و ینگهدار جاد،یا -8 تبصره

 دتم ظرف است موظف مرزی ایمن گذرگاه مدیریت کارگروه. است دولتی اموال در تصرف حکم در آن از تخلف گونه هر و است ممنوع

 بخش خصوصی به بخش دولتی که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن هایدسترسی انتقال به نسبت قانون این شدن الاجرا لازم از بعد ماه شش

 قانون وجود داشته اقدام کند. 

 یفضا در یمجر یهادستگاه توسط یاساس قانون 95 اصل موضوع اعمال آنان یخصوص میحر و کاربران حقوق حفظ یراستا در -00 ماده

 .است ریذپ امکان هییقضا قوه تیمسئول با یاتهیکم نظر تحت یقانون هیرو اساس بر و ییقضا دستور با صرفاً یمرز گذرگاه و یمجاز

 

 فضای مجازی خدمات از حمایت :پنجم فصل

 صد بصورت و مستقل بودجه فیرد یدارا حساب کیدر  فصل هفتم این قانونو  68 مادهاجرای حاصل از  درآمدهای هیکل -02ماده 

 :رسدیبه مصرف م ریموارد ز درشده و  زیکل وار یدارنزد خزانه به نام مرکز ملی فضای مجازی و افتهی صیتخص درصد

 ؛ای و بین المللیدر مقیاس منطقه شبکه ملی اطلاعاتو توسعه خدمات  جادیا -الف

 در داخل و خارج از کشور؛ عالی کمیسیون منتخب شبکه ملی های تبلیغاتی و بازاریابی خدماتحمایت از برنامه -ب

 ؛فناوری های تنظیم گریو  یسازاز توسعه ابزارهای سالم تیحما -پ

 ی؛مجاز یاز جرم در فضا یریشگیپ یاز راهکارها تیحما -ت

 ؛های نوین مرتبط با خدمات شبکه ملی بویژه هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، زنجیره بلوکی و اینترنت اشیاءفناوری توسعه -ث

 گری فضای مجازی و پژوهش در مورد حکمرانی بومی فضای مجازی؛های تنظیمپایش مدل -ج

 ؛1تحقق اهداف مندرج در ماده  -چ

 

اجازه تعیین »واحده قانون  وجوه حاصل از درآمدهای موضوع ماده( ٪92صد )در بیست شامل 69مورد اشاره در ماده  حسابمنابع  -03 ماده

تعرفه مصوب  حاصل از یدرآمدها از یبخش نیهمچن و ،6839، مصوب «و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات

، شودبلاغ میا ملی فضای مجازی و توسط مرکز دهیرس یعال ونیسیکم بیتصو به انهیالملل که مقدار آن سال نیباند ب یپهنا وارداتفروش 

  خواهد بود.

 .رسدیم یعال ونیسیکم بیتصو به ارتباطات وزارت شنهادیپ به ماده نیا به مربوط دستورالعمل -تبصره

 



 

 

مد سالیانه اند و درآبومی ایجاد شدهکه به تشخیص کمیسیون عالی بر مبنای فناوری  یمجاز یفضا خدماتو  یمل شبکه خدمات  -00ماده 

ها و های مندرج در قانون حمایت از شرکتها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون عالی باشند، مشمول حمایتآن

دی و خدماتی ه از توان تولیبنیان، رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون حداکثر استفادهای تجاری دانشفعالیت

 جمهوریتمعاونت علمی و فناوری ریاس و توسط بوده براساس قوانین مربوطه شوند. تعیین نوع دانش بنیانکشور و حمایت از کالای ایرانی می

 .شوداعلام می

 اهم سه هر را کاربردی پایه خدمات از آمدهعملبه هایحمایت گزارش حمایت، دستورالعمل انتشارعمومی ضمن عالی کمیسیون -6 تبصره

 .رساندمی عموم اطلاع به باریک

 خارجی ایمحتو هرگونه و سریالو  پویانمایی فیلم، مانند کشور مقررات و قوانین و شرعی موازین با مغایر داخلی محتوای هرگونه -9 تبصره

 سایر یا قاقیاشت بصورت که ایرانی غیر محتوای. شد نخواهد فصلهای این حمایت مشمول عالی، کمیسیون تائید مورد علمیمحتواهای  جزبه

 باشند، داشته را کریف مالکیت منظر از حمایت قابلیت قانون اساس بر که (مشابه موارد و موسیقی یا دوبله نظیر) فکری مالکیت متضمن شقوق

 .هستند خارج تبصره این شمول از عالی کمیسیون نظر با آنها بر مترتب فکری مالکیت حقوق با متناسب

 

 فضای مجازیکاربران خدمات حقوق فصل ششم: حمایت از 

 الزامی است:موارد زیر تضمین حقوق کاربران در ، فضای مجازیخدمات  در ارائه -00ماده 

 ؛هاهای آناز حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده حفاظت -الف

 ؛فضای مجازی شورای عالیو سند هویت معتبر مصوب  مطابق قوانین موضوعه هاآنحراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات ا -ب

  .رسدیم عالی کمیسیون به تصویب مذکورهای مصادیق داده. های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشورعدم انتقال داده -پ

 های کاربران ایرانی مطابق ضوابط و مقررات ابلاغی؛دادهسازی و پردازش ذخیره -ت

یابان براساس سند صیانت از کودکان در فضای مجازی و ارائه خدمات متناسب با نیاز کاربران ویژه از جمله کودکان، نوجوانان و توان -ث

 ؛دیگر مصوبات شورا

 عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز مگر به درخواست مالک آن؛ -ج

 میسیونمتعلق به یک شخص بوده وک و خدمات شبکه ملی خدمات فضای مجازیمالکیت شناسه کاربری کاربران ایرانی در تمامی  -تبصره

 موظف است سازوکار حمایت از آن را ایجاد نماید. عالی

 مغایر با این مواد؛ قانون تجارت الکترونیک و عدم درخواست دسترسی 12تا  53رعایت مواد  -چ

فضای  خدماتهای ضروری مربوط به یک خدمت توسط کاربر نباید موجب قطع کلی در خصوص خدمات چندگانه، عدم ارائه داده -تبصره

 .موردنیاز وی شود مجازی

 ل؛سازی، امنیت و پدافند غیرعامرعایت الزامات خدمات سالم -ح

 ؛فضای مجازی خدمات جرم درفراهم نمودن تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با  -خ

 

 اجرا مانت: ضهفتم فصل

 زا ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی هرگونه تخلفالاجراست. گر لازمنهادهای تنظیم مصوبات به موجب این قانون کلیه -06 ماده

 همراه خواهد بود: اولویت تیرعا ه ترتیب، باهای اجرای زیر بضمانت باگران مصوبات تنظیم

 گرفتهانجام تخلف یعموم اعلام -الف

 ماه سهپنج روز تا  یدر بازه زمان دیدر جذب کاربر جد تیمحدود -ب



 

 

  برابر یک از نقدی جریمه، آن تکافوی عدم صورت در و سالیانه درآمد (%10) درصد ده تا (%1) درصد یک از نقدی جریمه -پ

 نصاب معاملات متوسطسقف تا هزار برابر 

 مجوز تمدید عدم یا لغو یا تعلیق یا اعتبار مدت کاهش طریق از خدمات فعالیت و عرضه از محرومیت -ت

 و سایر قوانین مصوب مجلس یا مصوب شورا قانون این موضوع هایحمایت از محرومیت -ث

 بلیغاتکلیه انواع ت در محدودیت -ج

  ترجیحی تعرفه اعمال -چ

 ترافیک مشی خط اعمال -ح

 .است تغییر قابل سالیانه بودجه قوانین در کمیسیون پیشنهاد به «پ» بند موضوع نقدی جریمه -6تبصره

 به نسبت کند، می تعیین قانون این ابلاغ از پس عالی کمیسیون که مدتی ظرف موظفند ،فضای مجازی ارائه دهندگان خدمات -9تبصره

 ترغیب به نسبت ماده این ابزارهای از استفاده با امر این تحقق منظور به است موظف عالی کمیسیون. کنند اقدام گرانتنظیم مقررات اجرای

 .کند اقدام مذکور تعهدات انجام به فضای مجازی ارائه دهندگان خدمات

 .گرفت خواهد قرار عمل ملاککمیسیون عالی  مصوب نصاب حد ترافیک مشی خط اعمال و یحیترج تعرفه اعمال در -8تبصره

، مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت دادگستری توسطآیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به تخلفات ظرف مدت سه ماه  -1تبصره 

 رسد.و دادستانی کل کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میوزارت ارتباطات 

ندارد،  اجازه اخذ به ازین آن به ورود که یعموم یفضا یمحتوا یسازسالم منظور به  فضای مجازی خدمات دهندگانارائه -07ه ماد

، یاسلام مجازات قانون 352 ماده موضوع مجرمانه یمحتوا قیمصاد نییتع کارگروه یاعلام و ضوابط فنی فهرست رأساً، مطابق اندموظف

 ندینما ارسال مذکور کارگروه رخانهیدب به را مربوط گزارش و شیپالا را مزبور مجرمانه یمحتوا ساعت 69 مدت ظرف حداکثر

 .است الاجرا لازم بلافاصلهو مقامات قضایی  مجرمانه یمحتوا قیمصاد نییتع کارگروه دستور به محتوا شیپالا -تبصره

 نسبت لیذو موارد  گرمیتنظ یابلاغ ، مصوبات63مندرج در ماده  تعهدات انجام صورت در یمجاز یفضا خدمات دهندگان ارائه -08 ماده

 :ندارند یفریک تیمسئول کاربرانعملکرد  به

 ی؛یقضا مجوز براساس یقانون دارتیصلاح مقامات یسو از صادره احکام و دستورها یاجرا( الف

 قانون موضوع یکیالکترون ادله یریاستنادپذ و یآورجمع به ناظر مقررات اساس بر ربطیذ مراجع به یکیالکترون ادله ارائه و ینگهدار( ب

 ؛یفریک یدادرس نیآئ

 

وی نظیر) شیپالا بدون یدسترس ابزارهای یا افزارهانرم رمجازیغ عرضه و تکثیر توزیع، تولید، زمینه در یتجار فعالیت هرگونه -09 ماده

گونه نرم افزار ها یا ابزار ها نیا عمده انتشار .شودیم محکوم شش درجه ینقد یجزا و حبس به ،مرتکب و بوده ممنوع( فیلترشکن و انپی

وزارت ارتباطات  .نمود خواهد اعلام و نییتع را« عمده انتشار» قیمصاد یعال ونیسیکم. است ماده نیا مشمول زین یرتجاریغ قصد به ولو

 نماید. غیرقابل استفادهشناسایی و افزارها را مکلف است بطور مستمر و موثر این نرم

 محکوم جرم از حاصل عوائد ضبط به ماده این در مقرر مجازات بر علاوه باشد کرده تحصیل وجهی بابت این از مرتکب چنانچه -تبصره

 .شد خواهد محکوم شده تحصیل مال برابر دو تا یک نقدی جزای به باشند کرده انتخاب خود حرفه عنوانبه را جرم این چنانچه و

 

 وی اختیار در هاآن هایسامانه و هاداده یا و بوده کاربران هایداده از صیانت و حفظ مسئول که حقوقی یا حقیقی شخص هر -25 ماده

 پنج، درجه حبس و وارده خسارت جبران بر علاوه دینما فراهم را هاداده این یافشا یا صلاحیت فاقد اشخاص دسترسی موجبات و باشد



 

 

 یک مرتکب مجازات باشد، کاربر هزار ده از بیش به مربوط هاداده کهدرصورتی. دگردمی محکوم درجه همان مجازات از دیگر یکی به

 .شودمی تشدید درجه

ابلاغ خواهد  صرفا توسط کمیسیون عالی فضای مجازی خدمات دهندگانارائه کلیه تدابیر و دستور العمل های امنیتی لازم الاجرا برای  -تبصره

 یا لهیوسه ب ایرایانه میجرا ارتکاب موجبات عالی کمیسیون توسط شده ابلاغ امنیتی تدابیر رعایت عدم براثر فوق اشخاص چنانچه .شد

 درجه هایمجازات از دیگر یکی و شش درجه حبس به وارده خسارت جبران بر علاوه آورند، فراهم را مذکور هایسامانه و هاداده علیه

 .دنگردیم محکوم شش

 

قانون مجازات اسلامی محکوم  531مصوبات شورا و کمیسیون عالی به مجازات مقرر در ماده  مفاد این قانون، مستنکف از اجرای -20 هماد

 شود.می

تواند در صورت احراز موانع قانونی و اجرایی غیرقابل اجتناب با اخذ نظر کارشناسی کمیسیون مرتکب را از کیفر معاف دادگاه می -تبصره

 نماید.

 


