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        به نام خداوند بخشنده مهربانبه نام خداوند بخشنده مهربانبه نام خداوند بخشنده مهربانبه نام خداوند بخشنده مهربان

  مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
  4/12/87و  20/11/87, 6/11/87, 29/10/87مورخ  60و  59, 58, 57شماره  هاي جلسه

  

  دستور  كار جلسه

سـاخت  و تصويب دستورالعمل پيش گيري از حمل ترافيك غير مجاز بين الملل به داخل كشور  از مبادي غير زير  بررسي

  و نحوه برخورد با متخلفين 

 
  

  : ها جلسه همصوب 

 19/9/1382قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فنـاوري اطالعـات مصـوب      5ماده  "د  "د در اجراي بن    

در چارچوب قوانين كشور و اعمال و نظـارت بـر    ارتباطي كشورتدوين مقررات مجلس محترم شوراي اسالمي موضوع 

دستورالعمل پيش گيري از حمل ترافيك غير مجاز بين الملل به داخل كشور كميسيون پس از بررسي  ,آن حسن اجراي

تصويب و تاريخ اجراي آن را از تاريخ  پيوستبه شرح  آن را مفاد ,از مبادي غير زير ساخت و نحوه برخورد با متخلفين

جـدول جـرائم موضـوع     از تـاريخ تصـويب   ماه مقرر شد سازمان ظرف مدت سه  "ضمنا.تعيين نمود)4/12/87(تصويب 

جـدول جـرائم پـس از تصـويب كميسـيون و طـي مراحـل        .پيوست يك دستورالعمل را تهيه و به كميسيون پيشنهاد كند

  .قانوني قابل اجر است

______________________________  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  



                             

   4/12/87و  20/11/87, 6/11/87, 29/10/87مورخ 60و  59, 58, 57شماره  كميسيونجلسه هاي  مصوبه

 1از  2صفحه  

  

 
 
 
 
 

 

  دستور العمل پيش گيري از حمل ترافيك غير مجاز بين الملل به داخل كشور از

  مبادي غير زير ساخت و نحوه برخورد با متخلفين

    

  
  پيوست مصوبه جلسه هاي 

  4/12/87و  20/11/87, 6/11/87, 29/10/87مورخ  60و  59, 58, 57شماره 

  كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
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ور پيشگيري از هدايت ترافيك تلفني بين المللي به داخل كشور و يا جابجايي ترافيك بين استاني به منظ    

ن در اين زمينه مقررات يرهاي غير مجاز و نحوه برخورد با متخلفيدر كشور با استفاده از شبكه اينترنت از طريق مس

  :زير تدوين شده است

 تعاريف:  1ماده 

 :دستورالعمل مورد استفاده قرار گرفته است داراي معاني زير است اصطالحات و عباراتي كه در اين

شركت يا موسسه مجاز به ايجاد شبكه هاي مخابراتي و ارائه خدمات مرتبط با :  ارائه كننده خدمات  -1-1

 .استفاده از خطوط تلفني ثابت يا سيار

ثابت و ( تلفن ط خطو تقاضاي اشتراكبراساس مقررات مربوط ، شخص حقيقي يا حقوقي كه : متقاضي -1-2

 .از ارائه كننده خدمات داردرا ) سيار 

امتياز استفاده از خطوط تلفني ثابت و يا سيار با شخص حقيقي يا حقوقي كه  : يا صاحب امتياز مشترك -1-3

 .ومسئوليت استفاده از آن بعهده وي استبه وي اختصاص يافته رعايت مقررات مربوط 

وارده بين الملل و يا بين استاني از طريق شبكه اينترنت و انتقال آن  هدايت ترافيك تلفني: استفاده غير مجاز -1-4

از طريق شبكه هاي مخابراتي كشور با استفاده از خطوط تلفني و يا سامانه هاي دسترسي انتقال و يا ساير 

 .امكانات ارتباطي 

 وزارت ارتباطات و فن آوري اطالعات: وزارت   -1-5

 اطاتكميسيون تنظيم مقررات ارتب :كميسيون -1-6

 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي: سازمان  -1-7

شركتي كه براساس قانون بعنوان تنها متولي ارائه كننده خدمات ارتباطي در : شركت ارتباطات زير ساخت -1-8

 .ايجاد شده است) بين استاني و بين الملل(محدوده شبكه زيرساخت مادر 

1-9- ISP)Internet Service Provider(:  باند اينترنت به كاربران انتهاييپهناي عرضه كنندگان 

1-10-  ISDP)Internet Service Distribution Provider( : پهناي باند اينترنت به  توزيع و عرضه كنندگان

 مشتريان 

1-11- CLIP)Callin Line Identification Presentation(: مايش شماره مشترك خواهان در مقصدخدمت ن 

1-12- CLIR)Calling Line Identification Restriction(: مايش شماره مشترك خواهان در خدمت عدم ن

  مقصد
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ب مراجع ين و پس از تصوييمبلغ ناشي از عدم انجام تعهدات مندرج دراين دستورالعمل تع : جريمه  -1-13

 .صالح قابل وصول استيذ

ان وارده به شركت ارتباطات زيرساخت كه پس از تصويب مراجع يو ز مبلغ ناشي از ضرر:  خسارت  -1-14

 .صالح قابل وصول استيذ

ر ير متعارف كه مضنون به استفاده غيرات كاركرد غييفهرستي از شماره تلفن هاي با تغ: فهرست خاكستري  -1-15

 .رنديصالح مورد بررسي قرار گيد توسط مراجع ذيمجاز مي باشند و با

 مسئوليت  مشتركين :  2ماده 

احب امتياز آن بوده و كليه عواقب استفاده مسئوليت استفاده از خدمات خط تلفن ثابت و سيار بعهده ص -2-1

 .رمجاز از آن به عهده وي است يغ

صاحب امتياز موظف است هر گونه سوء استفاده از خطوط تلفن واگذار شده به وي را در اسرع وقت به  -2-2

 در غير اين صورت عواقب ناشي از استفاده غير مجاز از خطوط واگذار شده ،. ارائه كننده خدمات اطالع دهد

 .به عهده وي خواهد بود

اظهار هويت جعلي و يا هر گونه اقدامي كه ارائه كنندگان خدمات را نسبت به هويت واقعي صاحب امتياز  -2-3

 .گمراه كند جرم است و موجب پيگرد قانوني خواهد بود

 مشترك موظف است هرگونه نقل و انتقال امتياز خط تلفن را براساس مقررات مربوط بال فاصله به اطالع -2-4

ارائه كننده خدمات برساند و درصورت  قصور، مسئوليت استفاده غير مجاز از خطوط مذكور بعهده وي 

 .خواهد بود

در صورتيكه خطوط تلفن جهت استفاده بصورت اجاره اي به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شود  -2-5

رت مسئوليت استفاده غير مجاز در غير اينصو. د قرارداد طبق ضوابط قانوني كشور بين طرفين تنظيم شوديبا

 .از خطوط تلفن بعهده صاحب امتياز خواهد بود

صاحب امتياز خط تلفن همراه موظف است در صورت سرقت سيم كارت ، مراتب را در اسرع وقت به ارائه  -2-6

 در غير اينصورت عواقب  ناشي از استفاده. كننده خدمات اطالع داده و تشريفات قانوني مربوط را انجام دهد

 .غير مجاز از خطوط مذكور به عهده صاحب امتياز اين خطوط است

استفاده غير مجاز از خطوط تلفن و يا قصور در انجام مسئوليتهاي مشخص شده دراين در صورت  -2-7

  . خواهد بود 1-4كلف به پرداخت خسارت براساس بند ممتخلف مشترك دستورالعمل، 
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 مسئوليت ارائه كنندگان خدمات:  3ماده 

 مسئوليت در خصوص مشتركين  -1- 3

 :ند در خصوص متقاضيان و مشتركين  اقدامات زير را  انجام دهندفارائه كنندگان خدمات موظ

اطالع رساني به متقاضيان در خصوص عدم استفاده غير مجاز از خطوط تلفن و مقررات مربوط در اين زمينه براساس مفاد اين  -1- 3-1

 .ردستورالعمل وساير قوانين ومقررات كشو

و ساير مسئوليتهاي  1-4طبق بند  "خسارت"اخذ تعهدات الزم براساس مفاد اين دستورالعمل بخصوص روش محاسبه  -2- 3-1

 .مشخص شده براي مشتركين در مرحله ثبت نام متقاضيان ، قبل از واگذاري امتياز خط تلفن

  مسئوليت در خصوص ارائه خدمات -2- 3

خطوط ) روزه  45ماهيانه ، دوماهه و يا (ات كاركرد دوره اي ارائه كننده خدمات موظف است كه ميزان تغيير -3-2-1

مشتركين را به تفكيك شهري ، بين شهري و بين الملل بطور منظم كنترل كرده و براساس نظر سازمان نسبت 

 .به ايجاد فهرست خاكستري مشتركين اقدام و اين فهرست را جهت بررسي مراجع ذيصالح ارائه كند

رك متخلف و اعالم آن توسط شركت ارتباطات زيرساخت و يا سازمان ، ارائه كننده خدمات موظف در صورت شناسايي مشت  -2- 3-2

 .اقدام و در هر مرحله گزارش اقدامات انجام شده را به سازمان ارسال كند 1-2-4است مطابق بند 

اد اين دستورالعمل كوتاهي ري از تخلف مشتركين براساس مفيدر صورتي كه ارائه كننده خدمات در اقدامات مربوط به جلوگ  -3- 3-2

 : كند، با اعالم شركت ارتباطات زيرساخت

بار اول سازمان نسبت به ارسال اخطار كتبي اقدام و ارائه كننده خدمات مكلف است خسارت وارده را به شركت ارتباطات ) الف 

  .زيرساخت پرداخت كند

نده خدمات مكلف است ضمن پرداخت برابر خسارت وارده به شركت بار دوم سازمان نسبت به ارسال اخطار كتبي اقدام و ارائه كن) ب 

  .ارتباطات زيرساخت ، به همان ميزان نيز نسبت به پرداخت جريمه به سازمان اقدام كند

ت دراين حالت ارائه كننده خدما. بار سوم سازمان مي تواند نسبت به تعليق و يا لغو پروانه فعاليت ارائه كننده خدمات اقدام كند) پ 

مكلف است ضمن پرداخت برابر خسارت وارده به شركت ارتباطات زيرساخت ، به ميزان دوبرابر همان ميزان نسبت به پرداخت 

  .جريمه نيز به سازمان اقدام كند

 دكليه سوابق مربوط به مشتركين متخلف را نگهداري و درصورت نياز در اختيار سازمان و مراجع قانونييارائه كننده خدمات با  -4- 3-2

 .ربط قرار دهديذ

دات الزم جهت اعمال نظارت بدون قيد و شرط و مستمر از فعاليتهاي خود در خصوص يارائه كننده خدمات موظف است تمه  -5- 3-2

  .ن دستورالعمل را در اختيار سازمان قراردهديمفاد ا

د و ضمن كنترل دوره را اتخاذ كن CLIRارائه كننده خدمات موظف است تدابير الزم در خصوص كنترل فعال سازي خدمت   -6- 3-2

 .اي ، همواره آخرين فهرست دارندگان اين خدمت را جهت استفاده مراجع ذيصالح نگهداري كنند

را در ليست خاكستري قرار داده و به درخواست شركت  CLIRمشتركين پركار داراي خدمت  بايدارائه كننده خدمات   -7- 3-2

 .ارتباطات زيرساخت جهت بررسي به مراجع ذيصالح اعالم كند

 . ممنوع است CLIPواگذاري خدمات تلفني بدون داشتن خدمت   -8- 3-2
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  .درصورت عدم وجود امكانات فني در مراكز قديمي واگذاري بدون قابليت مذكور با تاييد سازمان بالمانع است: تبصره 

 PRIخطوط د با استفاده از يبا شبكه ارائه كننده خدمات با )PABX)Private Access Branch Echangeارتباط مراكز  -9- 3-2

 .انجام شود  CLIPهمراه با فعال سازي خدمت  7با قابليت سيگنالينگ شماره  E1ويا 

درصورت عدم وجود امكانات فني در مراكز قديمي واگذاري بدون قابليت مذكور با اخذ تعهد مدت دار با تاييد سازمان بالمانع : تبصره 

ري از يدات الزم براي نظارت و جلوگيموظف است تمه) ر دولتييا غيدولتي (ن ارتباط ينگونه موارد استفاده كننده از ايدر ا.است

  .رمجاز را بعمل آوردياستفاده غ

  

گزارش كليه اقدامات انجام شده در خصوص مفاد اين دستورالعمل را بصورت دوره اي براساس  بايدارائه كننده خدمات  -10- 3-2

 .ري كندنظر سازمان به مراجع ذيصالح ارسال و سوابق مربوط را نگهدا

اتصال متقابل (موظف هستند اطالعات درآمدي حاصل از كاركرد خطوط مشتركين و خطوط ارتباطي  خدمات ارائه كنندگان -11- 3-2

ماه نگهداري و در صورت  6را با دسته بندي شهري ، بين شهري و بين الملل ثبت و حداقل براي مدت ) با ساير شبكه ها

 .ددرخواست در اختيار مراجع ذيصالح قرار دهن

ارائه كنندگان خدمات موظفند امكانات فني و تجهيزات متعارف براي جلوگيري از استفاده غير مجاز و شناسايي متخلفين را با  -12- 3-2

 .نه خود فراهم ، نصب و در صورت لزوم نسبت به بروزرساني آنها اقدام كننديهز

 
 .ن بند را به سازمان اعالم مي كنديي شدن ايازهاي فني الزم براي اجرايرساخت نيشركت ارتباطات ز: تبصره 

 و نحوه برخورد با متخلفين "مبلغ خسارت"و "مبلغ جريمه": 4ماده  

 : "مبلغ خسارت" -1- 4

ن يان مالي وارده  ناشي از استفاده غير مجاز از امكانات مخابراتي است كه در ارتباطات بيز "مبلغ خسارت") الف

ضربدر دو برابر معدل نرخ ارز محاسباتي ) كاركرد ارتباطات وارده(ازالملل برابر است با دقايق استفاده غيرمج

ن شهري برابر است با دقايق يارتباطات بين الملل شركت ارتباطات زيرساخت با ساير كشورها و در ارتباطات ب

 .ضربدر دو برابر متوسط نرخ ارتباطات بين شهري در كشور) كاركرد ارتباطات وارده ( استفاده غيرمجاز

براساس گزارش ارائه شده توسط ارائه كننده خدمات و يا كشف شركت ارتباطات زيرساخت براساس روش ) ب 

مي شود    تعيين  "مبلغ خسارت"بند باال ، خسارت وارده توسط شركت ارتباطات زيرساخت محاسبه و  بعنوان 

  .هد شدگزارش اقدامات انجام شده در خصوص محاسبه مبلغ خسارت به سازمان ارسال خوا.

ن عالوه بر ين دستورالعمل ، متخلفير مجاز و استمرار آن و براساس مفاد ايري از استفاده غيشگيبمنظور پ) ج 

براساس مبالغ مندرج در جدول  مهيمكلف به پرداخت جر ,رساختيپرداخت خسارت به شركت ارتباطات ز

   .ن دستورالعمل به سازمان خواهند بوديك ايوست يپ

  :د با متخلف نحوه برخور -2- 4

 :تخلف مشترك  - 2-1- 4
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درصورتيكه تخلف توسط مشترك صورت گرفته باشد و ارائه كننده خدمات نيز براساس مسئوليتهاي ) الف

اقدامات بموقع بعمل آورده باشد شركت ارتباطات زيرساخت مي تواند بطور مستقيم  خود دراين دستورالعمل

و يا ازطريق مراجع قانوني و با همكاري ارائه كننده خدمات نسبت به اخذ خسارت از مشترك متخلف اقدام 

  .كند

ه كننده در صورتيكه مشترك براي بار اول از تلفن خود استفاده غيرمجاز كند تلفن وي توسط ارائ) ب 

خواهد  خسارتخدمات يكطرفه شده و ضمن اخطار كتبي به وي ، عادي شدن ارتباط وي منوط به پرداخت 

  .بود

در صورتيكه مشترك براي بار دوم از تلفن خود استفاده غيرمجاز كند پس از ابالغ كتبي توسط ارائه ) پ 

و اخذ تعهد  خسارتپس از پرداخت كننده خدمات ، تلفن وي توسط ارائه كننده خدمات بطور كامل قطع و 

  .كتبي از صاحب امتياز تلفن وي داير خواهد گرديد

در صورتيكه مشترك براي بار سوم از تلفن خود استفاده غيرمجاز كند پس از ابالغ كتبي توسط ارائه ) ت 

. اهد شدكننده خدمات ، تلفن وي بطور كامل قطع و مشترك جهت اتخاذ تصميم به دادگاه صالحه معرفي خو

  .در هر صورت مشترك موظف به پرداخت خسارت خواهد بود

 :تخلف ارائه كننده خدمات  - 2-2- 4

در صورتيكه ارائه كننده خدمات اقدام به استفاده غير مجاز از امكانات شبكه ايجاد شده براساس پروانه ) الف 

پرداخت جريمه به  خود كرده باشد راسا موظف به پرداخت خسارت به شركت ارتباطات زيرساخت و

 .سازمان خواهد بود

در صورتيكه مشتركين تحت پوشش شبكه از تلفن خود استفاده غيرمجاز كرده و به تشخيص سازمان ، ) ب 

موظف به  ,ارائه كننده خدمات در انجام وظايف خود براساس مفاد اين دستورالعمل كوتاهي كرده باشد

 . خود خواهد بود پرداخت جريمه و خسارت ناشي از تخلف مشتركين

 مي تواندباال ، سازمان براساس نوع تخلف ،   "ب"و  "الف "در صورت تكرار تخلف مطابق بندهاي) پ 

متخلف را به دادگاه صالحه  ياپروانه ارائه كننده خدمات را به حالت تعليق درآورده و يا آن را لغو كند و 

 .داخت خسارت و جريمه تعيين شده خواهد بوددر هر صورت ارائه كننده خدمات ملزم به پر. ارجاع دهد

سال  3براي مدت  براي متخلف هيچگونه پروانه ايدر صورت لغو پروانه فعاليت ارائه كننده خدمات ، : تبصره 

  .صادر نخواهد شد
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  :تخلف ساير دارندگان پروانه فعاليت  - 2-3- 4

 ISP،  ISDP ،PAP )Private Access Provider(  ،SAP ير دارندگان پروانه نظير شركتهايدر صورتيكه سا

)Satellite Acess Provider(  با استفاده از تجهيزات و امكاناتي كه براي فعاليت هاي تعيين شده در پروانه ... و

خود استفاده غير مجاز كنند ، سازمان پروانه مربوط را به حالت تعليق درآورده و يا آن را لغو  كرده و متخلف را به 

اارائه كننده خدمات موظف به پرداخت خسارت به شركت ارتباطات زيرساخت و .وني داللت كند مراجع قان

 جريمه به سازمان خواهد بود 

سال صادر  3براي مدت براي متخلف هيچگونه پروانه اي در صورت لغو پروانه فعاليت در حالت فوق ، : تبصره 

 .نخواهد شد

  ردولتييهادهاي عمومي غهاي دولتي و ن سازمان ها وشركت - 2-4- 4

ردولتي از امكانات ارتباطي خود استفاده غير يدر صورتيكه سازمانها و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غ  

مجاز كنند ، موضوع با مستندسازي كامل به رئيس دستگاه مربوط منعكس خواهد شد و در صورت عدم اقدام موثر 

رر و زيان ، با اعالم شركت ارتباطات زيرساخت ، ارائه كنندگان بمنظور جلوگيري از وارد آمدن ض ,از سوي وي

خدمات بايد برحسب مورد نسبت به محدودسازي ارتباطات اقدام كرده و موضوع را جهت رسيدگي به مراجع 

متخلف موضوع اين بند مكلف به . قانوني نظارتي دستگاه متخلف ارجاع و موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري كند

  .بودهد سارت و جريمه خواپرداخت خ

  تخلف شركتها و موسسات خصوصي وتعاوني - 2-5- 4

 ,از امكانات ارتباطي خود استفاد غير مجاز كنند تعاوني هاو ها و موسسات خصوصي  در صورتيكه شركت  

كت يا شر. با اعالم شركت ارتباطات زيرساخت ، ارائه كننده خدمات بايد مشابه مشتركين متخلف با آنان برخورد كند

ملزم به پرداخت مبلغ خسارت به شركت ارتباطات زيرساخت بوده و عادي سازي  ,متخلف يا تعاونيو موسسه

  .  ارتباطات منوط به نظر مثبت شركت ارتباطات زيرساخت وموافقت سازمان خواهدبود

  :نحوه دريافت خسارت و جريمه - 2-6- 4

  :اهد شدجهت دريافت جريمه و خسارت براساس روش زير اقدام خو  

ارائه كننده خدمات گزارش تخلف را همراه با اطالعات مورد نياز براي محاسبه ميزان خسارت وارده را به ) الف 

  .شركت ارتباطات زيرساخت ارسال مي كند

  .درصورت وجود اطالعات شركت ارتباطات زيرساخت مي تواند از اطالعات و مستندات خود استفاده كند: تبصره 
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ميزان خسارت را طبق مفاد اين دستورالعمل  1- 4طات زيرساخت براساس روش اشاره شده در بند شركت ارتبا) ب 

ارائه كننده خدمات خسارت اعالم شده توسط شركت . محاسبه و به ارائه كننده خدمات منعكس خواهد كرد

  .واريز خواهد كرد از مشترك اخذ و به حسابهاي مربوطارتباطات زيرساخت را 

، شركت ارتباطات زيرساخت راسا نسبت به  5- 2- 4و  4-2-4و  3-2-4و  2-2- 4خلف بندهايدر صورت ت) ت 

  .محاسبه خسارت اقدام و از ارائه كننده خدمات اخذ و به حسابهاي مربوط واريز خواهد كرد

پيوست يك اين دستور العمل تعيين در كليه موارد جرائم تخلف اشخاص حقيقي و حقوقي بر اساس جدول ) پ 

  .د شدخواه

 نحوه تعامل اپراتورها با شركت ارتباطات زير ساخت:     5ماده 

ايجاد نقاط تماس بين المللي در كشور حسب قانون در انحصار دولت بوده و در حال حاضر فقط شركت  -5-1

 صرفا از طريق بايدارتباطات زير ساخت متولي ارائه ارتباطات بين الملل بوده و كليه ارائه كنندگان خدمات 

 /از ساير كشورها از) VOICE(دريافت ترافيك صوتي/ نسبت به ارسال دروازه هاي بين الملل اين شركت

 . به سمت مشتركين خود اقدام كنند

براي شناسايي و رديابي استفاده كنندگان غير مجاز ، با  بايدكليه ارائه كنندگان و فراهم كنندگان خدمات  -5-2

 . ري كامل داشته باشندشركت ارتباطات زيرساخت و سازمان همكا

موارد  اي) Clearing House(در صورتيكه شركت ارتباطات زيرساخت مركز شفاف سازي اطالعات درآمدي -5-3

د امكانات فني يرا ايجاد كند ، كليه ارائه كنندگان خدمات ملزم به همكاري با اين شركت بوده و با مشابه

 .ل را ايجاد كنندجهت انتقال اطالعات مورد نياز براساس اين دستورالعم

شركت ارتباطات زير ساخت ملزم است كليه امكانات زيرساختي مورد نياز ارائه كنندگان خدمات و فراهم  -5-4

 .كنندگان خدمات اينترنتي را در چارچوب پروانه آنها فراهم كند

  نظارت :   6ماده 

 .نظارت بر حسن انجام تعهدات مندرج در اين دستورالعمل بر عهده سازمان است - 6-1

ه دارندگان پروانه موظف مي باشند ، امكان دسترسي به اطالعات درخواستي سازمان را بدون وقفه به طور مستقيم و يا از يلك - 6-2

سازمان در قبال نگهداري اطالعات اخذ شده مسئول بوده و صرفاً در ارتباط با وظايف قانوني خود از . طريق شبكه فراهم كنند

صالح خودداري خواهد كرد، كه در اين صورت سازمان مسئوليتي نخواهد يبه جز مقامات ذ آنها بهره برداري و از افشاي آنها

 .داشت

ارائه كنندگان خدمات به موجب ابالغ كتبي سازمان موظف به تهيه و ارسال كليه اسناد، مدارك ، گزارشها ، آمار، صورتحساب و   - 6-3

نظارت برشبكه هاي ارتباطي بمنظور كشف استفاده غيرمجاز . دنباشجاد امكان نسخه برداري از موارد ذكر شده مي يا باو .... 

د با آن شركت همكاري كامل داشته باشند و عدم همكاري در يبعهده شركت ارتباطات زيرساخت بوده و كليه دارندگان پروانه با

 .شود اين امر تخلف از تعهدات اين دستورالعمل تلقي مي
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يم خصوصي و حفاظت از حقوق مشتركين و استفاده كنندگان از خدمات ، بعهده سازمان در كليه مراحل نظارت ، صيانت از حر - 6-4

 .، شركت ارتباطات زير ساخت و دارندگان پروانه براساس نوع مسئوليت و اطالعات در اختيار است  

 مقررات عمومي :     7ماده 

براي اجراي ) گان خدماتناشي از تجربه ارائه كنند(هر گونه روشهاي فني بدست آمده توسط سازمان  -7-1

بهتر مفاد اين دستورالعمل و كاهش استفاده غيرمجاز از امكانات ارتباطي كه به ساير دارندگان پروانه ابالغ 

  .مي شود الزم االجرا خواهد بود

مفاد اين دستورالعمل بعنوان مقررات تكميلي كليه پروانه هاي صادره توسط سازمان كه با موضوع اين  -7-2

تباط دارند تلقي شده و تخلف در اجراي آن به معناي عدم حسن انجام تعهدات پروانه دستورالعمل ار

 .صادره تلقي خواهد شد

اشخاصي كه براساس مجوز دريافتي از سازمان از گيرنده هاي ماهواره اي براي ارتباط با اينترنت استفاده  -7-3

نمي باشند و در صورت تخلف از ) VOICE(ميكنند مجاز به استفاده از اين امكانات براي خدمات تلفني 

اين موضوع تجهيزات مذكور توسط سازمان پلمب شده و مجوز مربوط باطل خواهد شد و متخلف ملزم 

 .خواهد بود 1- 4به پرداخت خسارت و جريمه براساس بند 

د مستندسازي يدر رابطه با مشتركين و ارائه كنندگان خدمات متخلف ، شركت ارتباطات زير ساخت با -7-4

 .را انجام داده و در صورت درخواست سازمان ، اين مستندات را جهت بررسي ارائه كندكافي 

كليه دستگاه هاي دولتي و غيردولتي بايد نياز ارتباطي و مخابراتي خارج از كشور خود را از طريق  -7-5

 .دارندگان پروانه از سازمان تأمين كنند

ن دستورالعمل ، ين شده در اييمقررات تع رساخت خارج ازيارائه كنندگان خدمات و شركت ارتباطات ز -7-6

 .چگونه اقدامي نمي باشنديبدون هماهنگي با سازمان مجاز به ه

 بوده و در موارد پيش بيني نشده براساس نظر  سازمانتفسير مفاد اين دستورالعمل بعهده  -7-7

 .واهد كردعمل خواهد شد و سازمان گزارش اين اقدامات را در اسرع وقت به كميسيون ارائه خ سازمان -7-8

توسط كميسيون به تصويب رسيده و  4/12/87تبصره در تاريخ  5بند و  62ماده و  7اين دستورالعمل در  -7-9

  .الزم االجراست مذكوراز تاريخ 
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  پيوست يك

  دستورالعمل پيش گيري از حمل ترافيك غير مجاز بين الملل به داخل كشور از

  مبادي غير زيرساخت و نحوه برخورد با متخلفين

  

  جدول جرائم

  

 )توسط كميسيون به تصويب خواهد رسيد  "متعاقبا( 

  


