"آیین نامه اجرایی قانون " ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره
هیأتوزیراندرجلسهمورخ7.1.3731بهاستنادماده()77قانون "ممنوعیتبکارگیریتجهیزاتدریافتازماهواره"
نامهاجراییقانونمذکوررابهشرحزیرتصویبنمود:
آیین 
مصوب -7.1.37733.ماده  - 7مجوز استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با نظرخواهی از
صالحیتهایفنی) واطالعاتموظفندحداکثرظرفپانزدهروزاززمان

وزارتخانههایپستوتلگرافوتلفن( 
برای

پسازپایانمهلتتعیینشدهدرصورتعدماعالمنظر

تقاضا،نسبتبهدرخواستهایواصل شدهاعالمنظرنمایند

دستگاههایفوق،وزارتفرهنگوارشاداسالمیمجازبهارائهمجوزخواهدبود.

ماده  - 3وزارت امور خارجه مشخصات و اسامی نمایندگیهای سیاسی و کنسولی کشورهای خارجی و سازمانهای
المللیراکهبراساسحقوقبینالملل ازشمولمفاداین قانونمستثنیهستندبهوزارتفرهنگوارشاداسالمی


بین
اعالممیکند.

استفادهکنندگانمجازتجهیزاتدریافتاز

ماده-.وزارتفرهنگوارشاداسالمیبهطورمستمراسامیومشخصات
آوریتجهیزاتاستفادهکنندگانغیر


تبهجمع
اعالممینمایدتاوزارتکشورنسب


ماهوارهوتغییراتآنهارابهوزارتکشور
مجازومعرفیآنانبهمراجعقضاییاقدامکند.
شرکتهایتولیدکنندهوسازندهداخلیچنانچهحسبنیازهایوسفارشسازمان صداوسیمایجمهوری

ماده - .
اسالمیایرانووزارتپستوتلگرافوتلفنبراساسقراردادهای منعقدشدهمبادرتبهتولیدوساختتجهیزات

شمولممنوعیتهایمندرجدرمواد()8و()1قانونخارجبودهووزارتکشور

موضوعقانوندرمدتقراردادنماینداز 
متعرضآنهانخواهدشد.
وزارتکشورمکلفاستضمنتدویندستورالعملالزم،ترتیبیاتخاذنمایدتامأمورین انتظامیدرمقاماجرایمواد
قانونمتعرضمأمورینومتصدیانحملونقل ،انبارهاومراکزنصبوتعمیرونگهداریسازمانصداو

()8و()1
هاوهماهنگیهایالزمرامعمول


همکاری

وزارتپستوتلگرافوتلفننگردندو
سیمایجمهوریاسالمیایرانو 
نمایند.
دستگاههای فرهنگی کشور برای تحقق مفاد ماده ( ).قانون و به منظور تبیین اثرات مخرب استفاده از

ماده  - 5
هایاجراییبرای تحققماده()71قانونموظفندباوزارتفرهنگوارشاد
ایونیزسایردستگاه 


هایماهواره

برنامه
اسالمیوسازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایرانحسبموردهمکارینمایند.

کلیهدستگاههایفرهنگیکشورمکلفندقبلازتصویببودجهساالنهکلکشور،طرحهای الزمپیشنهادخودراجهت


منحرفکنندهماهوارهبهسازمانبرنامهوبودجهارائهکنندتا

مخرببرنامههای 


مقابلهباتهاجمفرهنگیوتبییناثرات
دربودجهساالنهآنانمنظورگردد.
جهتجمعآوریتجهیزاتدریافتازماهوارهباتوجهبهوظایف نیرویانتظامیاقدامخواهد

ماده - 6وزارتکشور
تواندازنیرویمقاومتبسیجاستفادهنماید.


نمودوحسبموردمی
ماده-1کسانیکهپسازانقضایمهلتمقرردرقانونبهصورتداوطلبانه،تجهیزاتخودراتحویلدهند،مشمول
وطبهکیفیاتمخففهدرمجازاتهاخواهندبود.

مقرراتمرب
ماده - 8دراجرایماده().قانون،وزارتاطالعاتازطریقتعیینرابط،اخبارالزم رادراختیاروزارتکشورقرار
وزارتخانههایاطالعات،فرهنگوارشاداسالمیوپستوتلگرافوتلفنوگمرک


وزارتکشورباهمکاری
خواهدداد.
دستگاههای مزبور اقدامات

ایران با توجه به اخبار و اطالعات واصل شده و راهکارهای ارائه شده توسط
اجرایی الزم را معمول خواهد داشت .بدین منظور ستادی متشکل از نمایندگان دستگاههای مزبور در وزارت کشور
مستقرخواهدگردید.

تنظیمونسخهایازآنرا

قیفتجهیزاتموضوعقانونصورتجلسهای 

ماده - 1وزارتکشورمکلفاستدرقبالتو
جهت اجرای تبصره ماده ( ).قانون بهسازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ارسال نماید.
میشودیاحسبموردتوسط
ماده - 71تجهیزاتموضوعقانونکهبهطورداوطلبانهبهوزارتکشورتحویلداده  
ماهانهطیصورتجلسهایباامضاینمایندگانوزارت

ضبطومصادرهمیشود،


دارقضایی

کشورومرجعصالحیت
وزارت
کشور ،مرجع ذیربط قضایی و سازمان صدا و سیما به مراکز استانی سازمان صداو سیما تحویل داده خواهد شد.
ماده-77تعریفتجهیزاتمشمولقانونبرعهدهوزارتپستوتلگرافوتلفناست.وزارتپستوتلگرافوتلفن
موظفاستظرفیکماهنسبتبهارائهتعاریفمربوطاقدامنماید.

تبصره-تشخیصتجهیزاتفنیمشمولقانوندرمبادیورودیوسایرنقاطکشوربراساسقوانینومقرراتجاری
کشور ،بر عهدهدستگاههایذیربط خواهدبود .ماده  - 73در اجرای تبصره ماده ( )6قانون،سازمانصدا و سیمای
جمهوری اسالمی ایران به منظور واردات فرستندهها ،تجهیزات تولید و پخش و لوازم یدکیمتعلق به
وزارتخانهها و سازمانهای دولتی نظیر

آنها ،مواد اولیه تولید فیلم و سریال از اخذ مجوز ورود و گواهی عدم ساخت 
یپستوتلگرافوتلفن،صنایعو بازرگانیوگواهیسازمانانرژیاتمیوثبتسفارشوزارتبازرگانی

وزارتخانهها

معافاست.
ماده-7.وزارتفرهنگوارشاداسالمیوسازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایراندراجرایتبصرهماده()71
الزمرابرایتعیینآگهیهایتبلیغاتیغیرمجازتدوینوبنا

قانونمجازندبهتناسبمسئولیتهایخوددستورالعملهای 


بنگاههای تبلیغاتی همچنین واحدهای
به حوزه صالحیت خود ،راساً و به طور جداگانه به ناشرین و مطبوعات و 
داخلیوتابعخودابالغنمایند.
هاوسازمانهامیتوانندباذکردالیلتوجیهیبهامضایباالترین مقاماجراییخودبرایاستفادهاز


دستگاه
ماده - 7.
ماهوارهای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درخواست مجوز کنند.

تجهیزات گیرنده برنامههای تلویزیونی
تبصره-مسئولواحداستفادهکنندهازتجهیزاتدربرابرهرگونهاستفادهغیرقانونیازآنپاسخگوخواهدبود.وزارت
هایتوجیهی مناسب را برای آموزش و آمادگی این مسئوالن برگزار میکند .تأیید
فرهنگ و ارشاد اسالمی دوره 
موفقیتدرایندورههااست.

صالحیتمسئوالنمنوطبه
حسنحبیبی-معاوناولرییسجمهور

