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  كميسيون تنظيم مقررات ارتباطاتمصوبات 

  29/3/1393مورخ  190جلسه  شماره  1مصوبه شماره 

  
    

پيشگيري، شناسايي و پيگرد مرتكبان موضوع دستور العمل  29/3/1393مورخ  190كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره  

  :برقراري مبادله و انتقال غيرمجاز ارتباطات مخابراتي و رايانه اي را بررسي و مفاد آن را به شرح زير تصويب كرد

   مقدمه

خابراتي م به شبكة مادر/خارج از/اي داخل به منظور پيشگيري از برقراري، مبادلة و انتقال غيرمجاز ارتباطات مخابراتي و رايانه

و تسهيل ) مقرر از سوي شوراي عالي امنيت ملي(شهري و نقاط خاص  استاني، بين المللي، شبكة بين  هاي بين شامل نقاط تماس و درگاه

  .رسد ، مقررات ذيل به تصويب ميدستورالعملپيگرد مرتكبان جرايم و تخلفات موضوع اين 
  

  تعاريف: فصل يكم

  :رود اصطالحات زير در معاني مربوط بكار مي دستورالعملدر اين  - 1ماده 

  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات :وزارت -1-1

  كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات :كميسيون -1-2

  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :سازمان -1-3

  شركت ارتباطات زيرساخت كه متولي شبكه مادر مخابراتي است :شركت -1-4

  خدمات ارتباطي و فناوري اطالعات از قبيل موسسات دولتي و عمومي غيردولتيدهندگان  ارائه :دهندگان خدمات دسترسي هارائ - 1-5

دهندگان خدمات دسترسي براي مبادلة ارتباطات  شخص حقيقي يا حقوقي كه به عنوان كاربر نهايي از خدمات ارائه :مشترك -1-6

 .ندك برداري مي اي و مخابراتي بهره رايانه

ها، تصاوير، صداها و هرگونه اطالعات ديگر بوسيلة سيم يا  ها، نوشتهانتقال و ارسال عاليم، داده :اي و مخابراتيارتباطات رايانه -1-7

  .سيم و يا نور و يا هر روية الكترومغناطيسي است بي

  :شامل موارد زير استكه  العمل دستوراي و مخابراتي موضوع اين مشتركان ارتباطات رايانه :مشتركين پر مصرف  -1-8

  ساعت كاركرد ماهيانه دارد؛ 120در ارتباطات صوتي، به ازاي هر خط ارتباطي كه بيش از . 1

ها و استانداردهاي مورد استفاده براي ارتباط ترانك با تجهيزات ، دورشوال و خطوط منتقل شده به ساير پروتكل 1PRIخطوط . 2

 PABXمسيرياب و 
2
  مشتركان؛ 

اند، مشروط بر اينكه كافو يا به مكان مشترك منتقل شده) خط 10با ظرفيت بيش از (خطوطي كه بوسيله كافو يا ساير تجهيزات انتقال  .3

  تجهيزات انتقال مذكور در مكان متعلق به مشترك نصب شده باشد؛

  هندگان خدمات؛ دواگذارشده به مشتركان يا ارائهSTM1 4و  E13اي اينترنتي خطوط ارتباطات داده. 4

  :يك اپراتور خط ارتباطي ثابت يا همراه از  5از  خريداران بيش. 5

                                                           
١
 Primary Rate Interface 
٢
 private automatic branch exchange 
   .ارائه مي شود  SDH طريق تجهيزاتنام خطوط مخابراتي با استاندارد اروپائي است كه در شبكه انتقال از ٣
   E1 × 63نام خطوط مخابراتي است كه امكان ارسال ٤
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  با رعايت مقررات مربوطه  CLID 5فاقد قابليت ارايه شماره خواهان در مقصد خطوط ارتباطي . 6

  مسؤوليت مشتركين: فصل دوم

دهنده خدمات دسترسي با  مخابراتي واگذار شده از سوي ارائهاي و برداري از امتياز كاربري ارتباطات رايانه مسؤوليت بهره .2ماده 

آن به ديگري رافع مسؤوليت آنها نيست، مگر اينكه پس از واگذاري موقت يا دايم امتياز،  )جزاً يا كالً(مشتركان است و هرگونه واگذاري

  . ربط اطالع دهند دمات ذيدهندة خ گيرنده رسيده است، به ارائه موضوع را طي سند معتبري كه به تأييد انتقال

دهنده در صورت مسدودشدن موقت يا دايمي خدمات دسترسي، مستند به درخواست مشترك يا اقدام يكجانبه از سوي ارائه -تبصره

  . دهنده خدمات خواهد بودبرداري غيرمجاز به عهده ارائهخدمات دسترسي، مسئوليت بهره

دهندة خدمات  ، مراتب را به ارائهدستورالعملمشترك موظف است به محض آگاهي از ارتكاب جرايم و تخلفات موضوع اين . 3ماده 

  . خواهد بود مشتركدر غير اين صورت، عواقب ناشي از آنها به عهدة . ربط اطالع دهد ذي

. اطالع دهد خدمات ربط دهندة ذي به ارائه بالفاصلهكارت خود، مراتب را  مشترك موظف است در صورت مفقودي يا سرقت سيم. 4ماده 

  .هاي احتمالي به عهدة وي خواهد بود در غير اين صورت، عواقب ناشي از سوءاستفاده

- به مكاني غير از آدرس دايري آن و بدون مجوز ارائه) مشترك -ترانك (خطوط  فيزيكي نقطه دايري در ارتباطات ثابت، انتقال .5ماده 

  .شودنامه محكوم ميآيين) 9(ويا شركت ممنوع است و مرتكب به ضمانت اجراي مقرر در تبصره ماده دهنده خدمات 

  دهندگان خدمات دسترسي مسؤوليت ارائه: فصل سوم 

   :دهندگان خدمات دسترسي موظفند اقدامات ذيل را انجام دهند ارائه .6ماده 

 ISCو  SC/PC 6مراكز  المللياستاني و بينكليه ارتباطات بين )الف
7
شوراي  516بر اساس مصوبه شماره( و شهرها و نقاط خاص 

  .كشور مبادله كنند يا انتقال دهند) زيرساخت(را صرفا از طريق شبكه سوئيچينگ و مسيريابي مادرمخابراتي  )امنيت ملي

ترافيك، اطالعات راجع  سيگنال هاي داده  هاي صادره از سوي سازمان، اي و الزامات مقرر در پروانه قانون جرايم رايانه) 32(طبق مادة  )ب

صالح  به كاربران و مشتركان و اطالعات درآمدي راجع به خدمات دسترسي را نگهداري و در صورت مطالبة سازمان و يا مراجع ذي

  .و همواره صحت و تماميت آنها را تضمين كنندقانوني ارائه دهند 

هايي از قبيل درج اطالعات بر روي  به هنگام انعقاد قرارداد واگذاري امتياز دسترسي و همچنين در طول دورة ارائه خدمات، به شيوه )پ

طبق دستورالعمل سازمان، اطالعات رسان الكترونيكي، مانند پيامك،  هاي پيام تارنماي اختصاصي يا قبوض يا ارسال پيام بوسيلة سامانه

و ضمانت اجراهاي ناشي از ارتكاب آنها، به شكل آسان و  دستورالعملكافي را دربارة نحوة پيشگيري از جرايم و تخلفات موضوع اين 

  .قابل فهم به مشتركان ارائه دهند

 8-1مشتركان موضوع بند  تركين پر مصرفمشساعت فهرست  24، حداكثر ظرف حكم قضايييا به موجب دستور سازمان يا  ماه هر )ت

هاي ترافيك و اطالعات راجع به هريك از مشتركان را به صورت الكترونيكي ارائه دهند و آن را  ، شامل دادهدستورالعملاين ) 1(ماده 

  . شودها و اطالعات مذكور به هيچ عنوان شامل محتوا نميارائه و نگهداري داده. حداقل براي يك سال نگهداري كنند

برقراري  جهتنياز را به همراه نيروي متخصص  ، كليه امكانات فني و تجهيزات مورددستورالعملاين ) 17(در راستاي اجراي ماده  )ث

  .دارند آموزش هاي الزم به كارشناسان سازمان فراهم آورند و همواره آنها را روزآمد نگه

، دستورالعملخدمات خود را به دليل ارتكاب جرايم يا تخلفات موضوع اين به  دسترسي مشترك فقط با ابالغ سازمان يا حكم قضايي، )ج

  .به طور موقت يا دايم قطع يا محدود كنند

احراز و سوابق ) الكترونيكي يا كاغذياز قبيل (پيش از واگذاري امتياز دسترسي، هويت واقعي مشتركان را براساس اسناد هويتي معتبر  )چ

  . مقررات مربوطه حفظ نمايند مزبور را مطابق قوانين و

                                                           
٥
 called calling line identification 

Primery/ Secondary Center٦  
٧
 International Switching Center 
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اين » ب«طور جداگانه و طبق بند  برخوردارند، به) عدم نمايش شمارة تماس در مقصد( CLIRفهرست مشتركاني را كه از قابليت  )ح

  . ماده نگهداري كنند

فاقد اين  PABXمراكز   به مشتركان و توسعة) نمايش شمارة تماس در مقصد( CLIP 8از واگذاري خطوط ارتباطي بدون قابليت  )خ

  . قابليت خودداري و فهرست مراكز موجود را به سازمان اعالم كنند تا در خصوص آنها با اعطاي مهلت مناسب تعيين تكليف شود

  .دهندگان خدمات رعايت كنندهاي صادره از سوي سازمان را به هنگام عقد قرارداد با ساير ارائهمقررات اتصال متقابل و دستورالعمل )د

آنها  CLIPهاي انجام شده با مشتركان خود را در مواردي كه امكانات، اطالعات و تجهيزات مورد نياز براي شناسايي مبدأ تماس )ك

  .اين ماده نگهداري كنند» ت«نامعتبر يا نادرست است، فراهم و اطالعات مذكور را به همراه اطالعات موضوع بند 

دستورالعمل بر عهده سازمان و طبق دستورالعمل تنظيم شده از سوي از سوي سازمان است و به نظارت بر حسن اجراي مقررات ) ل

  .صورت منظم و يا تصادفي و به شكل حضوري و بر خط به منظور دسترسي به اطالعات مورد نياز در محل سازمان انجام مي شود

  ارتباطات زيرساخت هاي شركتمسؤوليت: فصل چهارم

  : به رعايت موارد زير استشركت موظف  .7ماده 

مدت و بلند مدت خود را ظرف مدت مدت، ميان در راستاي اهداف اين دستورالعمل شركت ارتباطات زيرساخت برنامه زماني كوتاه  )الف

سازمان اعالم برداري از شبكه مادرمخابراتي كشور به  ماه از تاريخ تصويب اين دستور العمل براي ايجاد، توسعه، بروزرساني و بهرهشش

  .كند

دهندگان خدمات دسترسي رعايت هاي صادره از سوي سازمان را به هنگام عقد قرارداد با ارائهمقررات اتصال متقابل و دستورالعمل )ب

  .كند

مراجع  ساير اختيارات اين امر نافي. اقامه كند) 8(را وفق ماده  دستورالعملدعاوي جبران خسارات ناشي از جرايم و تخلفات اين  )پ

  .صالح، به ويژه سازمان نخواهد بود ذي

و برقراري   ، كليه امكانات فني و تجهيزات موردنياز را به همراه نيروي متخصصدستورالعملاين ) 17(در راستاي اجراي ماده ) ت

  .دارند آموزش هاي الزم به كارشناسان سازمان فراهم آورند و همواره آنها را روزآمد نگه

  

  هاي قراردادي، مدني و كيفري مسؤوليت: فصل پنجم

شهري و   المللي، بين استاني، بين هاي بين اي و مخابراتي در شبكه زيان مالي ناشي از انتقال و مبادلة غيرمجاز ارتباطات رايانه .8ماده 

  : گردد متصل به نقاط خاص، مطابق فرمول ذيل محاسبه و وصول مي

  : رودفرمول زير بكار مي Voiceو سوئيچ مداري از نوع  PLMNو   PSTNهاي شبكه المللي از طريقدر ارتباطات بين )الف

M= (B×C)×A 

M :مبلغ زيان ناشي از مبادله يا انتقال غيرمجاز  

B : مشتركين پر مصرفكل مدت كاركرد مشترك متخلف به دقيقه از زمان افزايش كاركرد طبق فهرست  

C :وصولي در ارتباطات بين الملل/ محاسباتي(المللي و داخلي پالس ارتباطات بين/متوسط نرخ هر دقيقه (  

A :برابر اعالم بانك مركزي نرخ برابري دالر بر حسب ريال  

 A= 1و سوئيچ مداري PSTN ،PLMN 9هاي از طريق شبكه) استانيشهري و بينبين(دور در مبادله يا انتقال ارتباطات راه )ب

  . است

  

  : روداي فرمول زير بكار ميو سوئيچ بسته الملليدر مبادله يا انتقال ارتباطات بين )ت

                                                           

 ٨ calling line identification presentation 
٩
 Public Land Mobile Network 
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M= (B×C)×A 

M :مبلغ زيان ناشي از مبادله يا انتقال غيرمجاز  

B : جهت تبديل واحد حجم ( مشتركين پر مصرفافزايش كاركرد طبق فهرست حجم كل پهناي باند مشترك متخلف به كيلوبيت از زمان

  )اي باند به معادل دقيقه فرمول مربوطه توسط شركت ارتباطات زير ساخت استخراج خواهد شدكل پهن

C : وصولي در ارتباطات بين الملل/ محاسباتي(المللي و داخلي ارتباطات بيندقيقه / كيلو بيتمتوسط نرخ هر (  

A :برابر اعالم بانك مركزي نرخ برابري دالر بر حسب ريال  

  است  A= 1اي و مخابراتي، اي و ارتباطات رايانهسوئيچ بسته) استانيشهري و بينبين(دور در ارتباطات راه ) ت

  .دارد و در صورت مطالبة سازمان ارائه دهد هاي فرمول باال را به صورت روزآمد نگه شركت ارتباطات زيرساخت موظف است نرخ - تبصره 

المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج  بين طور غيرمجاز از پهناي باند چنانچه مشتركان به .9ماده 

   .اي برخورد خواهد شد قانون جرايم رايانه) 24(اده مطابق م ايران به داخل يا بالعكس استفاده كنند،

شهري و نقاط خاص ارتكاب يابد، مرتكب عالوه بر مجازات  استاني و بين چنانچه رفتار مقرر در اين ماده نسبت به ارتباطات بين ـتبصره

شده مطابق  برابر كاركرد محاسبه 10، به جريمه معادل 1350قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب ) 14(ماده » 1«مقرر در تبصره 

  دز محكوم خواهد شني دستورالعمل) 8(ماده 

دهندگان خدمات دسترسي، به نام و در  هاي اجرايي، اشخاص حقوقي خصوصي و ارائه چنانچه اشخاص حقوقي، شامل دستگاه .10ماده 

قانون جرايم ) 20(و ) 19(مواد  مطابقو تخلف مقرر در تبصرة آن شوند،  دستورالعمل) 9(راستاي منافع خود مرتكب جرم مقرر در ماده 

   .د شدنمجازات خواه دستورالعمل) 11(ماده و  اي رايانه

  : مجازات مقرر براي شخص حقوقي مرتكب جرم يا تخلف موضوع ماده فوق عبارتنداز .11ماده 

  ؛ و دستورالعمل) 10(سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي يا جريمة مقرر در ماده  )الف

در صورت تخلف، حسب  .ور تعطيلي موقت از يك تا پنج ساليا تخلف مذك تعطيلي موقت از يك تا نه ماه و در صورت تكرار جرم )ب

  .مورد ضمانت اجراهاي كاهش اعتبار، تعليق يا لغو پروانه اعمال خواهد شد

اي تحقق يابد، مجازات مرتكب و شخص حقوقي موضوع اين  قانون جرايم رايانه) 26(چنانچه يك يا چند شرط مقرر در ماده  تبصره ـ

  .خواهد شد ماده تشديد

دهندة خدمات عمدا از اجراي تمهيدات يا بكارگيري ابزارهاي مقرر از سوي سازمان  چنانچه حسب تشخيص سازمان، ارائه .12ماده 

خودداري كند، مدت پروانة فعاليت آن كاهش يا تعليق ويا لغو خواهد شد و در صورت لغو تا پنج سال حق درخواست پروانة فعاليت در 

  . ات فناوري اطالعات و ارتباطات را نخواهد داشتيك از خدم هيچ

دهندة خدمات از تحويل فهرست مشتركين پر مصرف موضوع اين دستورالعمل ظرف مهلت مقرر به سازمان يا  چنانچه ارائه .13ماده 

دستورالعمل محكوم ) 11(اي، مطابق ماده  قانون جرايم رايانه) 35(صالح قانوني ديگر خودداري كند، طبق مادة  هريك از مراجع ذي

  خواهد شد

دهندگان خدمات دسترسي يا ساير اشخاص حقوقي دولتي يا  ايجاد هرگونه شبكه موازي شبكه مادرمخابراتي بوسيله ارائه .14ماده 

  .خواهد بود دستورالعمل) 11(و ) 10(غيردولتي حسب مورد مشمول ضمانت اجراهاي مقرر در مواد 

  

  

  

افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفا به منظور ها يا نرمتوليد يا انتشار يا توزيع يا دردسترس قراردادن يا معامله داده .15ماده 

  .اي محكوم خواهد شدقانون جرايم رايانه) 25(بكار روند، مرتكب طبق ماده  دستورالعملارتكاب جرايم مقرر در اين 

  . خواهد بود) 10(مشمول ضمانت اجراي مقرر در تبصره ماده  دستورالعملهاي مقرر در راي تخلفارتكاب اعمال مذكور ب -تبصره



  

دستور العمل پيشگيري، شناسايي و پيگرد مرتكبان برقراري مبادله و 

  طات مخابراتي و رايانه ايانتقال غيرمجاز ارتبا

  

 

  5از  5صفحه  تنظيم مقررات ارتباطات كميسيون 29/3/1393 مورخ 190 جلسه شماره 1شماره  مصوبه

  

  هاي سازمان مسؤوليت: فصل ششم

ها و اطالعات موضوع بند آوري، ثبت و نگهداري دادهنيروهاي متخصص، ابزارها و امكانات فني مناسب را به منظور جمع .16ماده 

  .تأمين كند مشتركين پر مصرفدستورالعمل را به منظور استخراج فهرست ) 6(ماده » ت«

دهندگان خدمات  از ارائه) 6(ماده » پ«موضوع طبق بند  مشتركين پر مصرفسازمان ظرف يك هفته از دريافت فهرست .17ماده 

  . استخراج و اقدامات قانوني الزم را انجام دهد رتباطات زيرساختا دسترسي، فهرست مشتركان متخلف را با همكاري شركت

شده از سوي آنست و به صورت منظم و يا  با سازمان و طبق دستورالعمل تنظيم دستورالعمل نظارت بر حسن اجراي مقررات .18ماده 

  . شود م ميسازمان انجا توسطتصادفي و به شكل حضوري و برخط بمنظور دسترسي به اطالعات مورد نياز 

دستورالعمل دهندگان خدمات دسترسي به منظور اجراي اين  ها و اطالعاتي كه از ارائه سازمان در برابر حفظ محرمانگي داده .19ماده 

   .كند، مسؤول است دريافت مي

دهندگان خدمات دسترسي، نامه با همكاري شركت و كسب نظر از ساير ارائهسازمان موظف است ظرف دو ماه از تصويب آيين. 20ماده 

اي و مخابراتي را به منظور كاهش مبادالت غيرمجاز المللي ارتباطات رايانهدور و بينو مكالمات راه) هالينك(هاي پيشنهادي خطوط تعرفه

  .پيشنهاد كندكميسيون به 

  .كند ارايهرا  دستورالعملاين ظارتي و نيا حسب دستور كميسيون گزارش روند اجراي يكبار ماه  سازمان موظف است هر شش. 21ماده 

  ساير موارد: فصل هفتم

و محسوب مي شود دهندگان خدمات دسترسي و مخابراتي  به عنوان مقررات تكميلي پروانه فعاليت ارائه دستورالعملمفاد اين  .21ماده 

  . تخطي از آنها با تشخيص سازمان به منزله نقض عمده تعهدات پروانه تلقي خواهد شد

  . با كميسيون است دستورالعمل صرفاًتفسير مفاد اين  .22 ماده

  .شودمي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات  60و  59، 58، 57هاي شماره مصوبه دستورالعمل جايگزيناز تاريخ تصويب اين  .23ماده 


