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قصد  به  رفتاري  یا  و  روند  تنظیم   :Regulation
اصالح و رسیدن به حد مطلوب

رگوالتور یا مقررات  گذار : دستگاه یا سازمان یا 
واحدى که براى کنترل و به قصد اصالح تالش 

مى کند.
هاى  دغدغه  جمله  از  شهروندى  حقوق  رعایت 
رگوالتورى است که با تدوین مصوبات مختلف و 
متعدد سعى بر احصاء و دفاع از آن شده است. 
براى  مختلف  هاى  تلفن  و  ها  سایت  همینطور 
سایت  مثل  شده  تعریف  شکایات  به  رسیدگى 
ir.195 و یا شماره پیامک 600197 و یا آدرس 

پست الکترونیکى سازمان و . . .

شهروندى  حقوق  با  مرتبط  مصوبات  از  برخى 
عبارتند از:

• مصوبه هاى شماره، 90و 177/2 در خصوص 
سطوح  هاى  نامه  موافقت  چارچوب  و  ضوابط 

(SLA)1 خدمات
• مصوبه شماره 119/2 در خصوص پارامترها و 
شاخص هاى اندازه گیرى کیفیت و عملکرد شبکه 

هاى تلفن سیار و ثابت
نامه  نظام  خصوص  در   156 شماره  مصوبه   •
(USO)  اجــرایى خدمات عمومــى اجبارى مخابراتى

• مصوبه شماره 203/2، ضوابط صیانت از کودکان 
و نوجوانان در خدمات تلفن همراه باند پهن

هاى  تعرفه  خصوص  در  مصوبه  دیگرى  تعداد  و 
حفظ  خارج،  از  داخل  ترافیک  تفکیک  اینترنت، 

حقوق مشترکین بدهکار و . . .  

با مفاھیم رگوالتوری آشنایی 
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مصوبه شماره 177/2
ضوابط و چارچوب موافقت نامه هاى سطح خدمات

SLA  خدمات ارتباطات داده ها

مقابل  در  خدمات  کیفیت  شفاف سازى  منظور  به 
هزینه آن در شبکه هاى ارتباطات داده ها و رعایت 
حقوق مشتریان، ضوابط و چارچوب موافقت نامه هاى 
سطح خدمات ارتباطات داده ها تعیین شده است.

برخى موارد اشاره شده در این مصوبه:
• ایجاد مرکز پاسخگویى 24 ساعته 

• اعالم زمان DOWN TIMEبه مدت 48 ساعت قبل
• موافقت نامه سطح خدمات:  یک قرارداد دو جانبه 
بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده که  بر اساس 
کیفیت  پارامترهاى  تضمین  منظور  به  و  توافق 
این  در  شود.  مى  منعقد  شده،  توافق  خدمات 
اندازه  نحوه  خدمات،  سطح  کیفیت  باید  قرارداد 
هاى  نامه  ضمانت  و  خدمات  سطح  از  تخطى  گیرى 

اجرایى آن تعیین شود. 
• زمان کاهش سطح کیفیت خدمات: مجموع زمان 
عدم  دلیل  به  خدمات  کیفیت  سطح  کاهش  هاي 
برآورده شدن یک یا چند پارامتر (از جمله قطعى، 
به   ( و..   (Latency) تاخیر   ،(PLR) ها  بسته  تلفات 

صورت مستقل
بر  خدمات   کیفیت  سطح  کاهش  زمان  محاسبه   •
اساس اعالم خدمت گیرنده و تایید خدمت دهنده 

و اخذ رسید خرابى انجام خواهد شد.
انتقال  شرکت  مشترکین  به  شده  ارایه  خدمات 
داده هاى آسیاتک، مطابق ضوابط این مصوبه است.

کمیسیون  مصوبات  برخی  با  آشنایی 
ارتــباطات مـــقررات  تنظـــیم 
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مصوبه شماره 266
مقررات حاکم بر تدوین و اجرایى شدن تعرفه در 

ICT بخش

بر اساس این مصوبه:
1. ارایه کنندگان خدمات دسترسى به اینترنت 
پرسرعت ثابت از طریق فناورى هاى سیمى(اعم از 
سیم مسى و فیبر) باید جداول تعرفه اى خود را 
حجمى  غیر  صورت  به  و  سرعت  بر  مبتنى 

(Connection based)  تنظیم کنند.

2. ارایه کنندگان خدمات دسترسى به اینترنت 
پرسرعت مبتنى بر فناورى هاى بى سیم(اعم از 
همراه و ثابت) مى توانند جداول تعرفه اى خود را 

مبتنى بر حجم، تنظیم کنند.
3. ارایه کنندگان خدمات در سه بازار فوق الذکر 
استفاده  سیاست  اعمال  به  نسبت  توانند  مى 
منصفانه *((FUP(Fair Usage Policy) بر اساس 

شرایط رقابتى اقدام کنند.

حجم  حداکثر  به  منصفانه:  مصرف  استفاده  *آستانه 
مصرفی تعیین شده از سوي ارایه کننده خدمت براي 
هریک از سرعت هاي تعیین شده در این مصوبه گفته 
می شود که براي مصارف بیش از آن اعمال سیاست 
مطابق این مصوبه، براي ارایه کننده خدمت مجاز است.
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مصوبه شماره 265
تعرفه کاربران نهایى پیام رسان هاى داخلى

به منظور حمایت و توسعه فعالیت پیام رسان 
هاى اجتماعى داخلى، سقف تعرفه کاربر نهایى 
از پیام رسان هاى داخلى مجاز به میزان یک 
سوم سقف تعرفه ترافیک بین الملل کاربران 

نهایى تعیین شده است.
: بیسفون پالس،  پیام رسان هاى داخــــــلى 

سروش، آى گپ، لنزور، بله و گپ

مصوبه شماره 203/2
ضوابط صیانت از کودکان و نوجوانان در خدمات 

تلفن همراه باند پهن

به منظور بهره مندى مفید و پرهیز از مخاطرات 
احتمالى در حوزه خدمات تلفن همراه باند پهن بر 
مبناى نیاز هاى ملى و فرهنگى با توجه به نقشه 
بر  ویژه  تاکید  با  و  کشور  فرهنگى  مهندسى 
استحکام، دوام و تعادل خانواده ها و به خصوص 
ذیل  مقررات  نوجوانان؛  و  کودکان  از  مراقبت 

تصویب شده است:

اپراتور موظف است  بر اساس این مصوبه     -
سیم کارت کودك و نوجوان با قابلیت دسترسى 
باند  همراه  تلفن  جذاب  خدماتى  هاى  بسته  به 
پهن متناسب با گروه هاى سنى کودك و نوجوان 
در  الزم  هاى  رسانى  اطالع  همچنین  کند.  ارائه 
خصوص استفاده صحیح از خدمات تلفن همراه، 
شامل شیوه بهره بردارى از فرصت ها و مقابله 

با تهدید ها را در دسترس قرار دهد.
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-   اعمال برخى مدیریت ها براى استفاده کودك و 
نوجوان براى خدماتى مثل صوت، تلفن تصویرى، 
یا  و  اینترنت  و  اى  چندرسانه  پیام  کوتاه،  پیام 
اضافه کردن بعضى از قابلیت ها از قبیل امکان 
تماس خانوادگى و یا گروهى بر اساس درخواست 

مشترك. 
و  خصوصى  حریم  حفظ  هاى  شیوه  آموزش   -
حفاظت از داده ها، چگونگى بهره بردارى صحیح 

از خدمات اپراتـور
-   ممنوعیت فروش هرگونه سیم کارت همراه به 

افراد کمتر از 18 سال

به  توانید  مى  مصوبات  جزییات  مشاهده  براى 
رگوالتورى  با  آشنایى  صفحه  آسیاتک،  سایت 
مراجعه نموده و از لیست مصوبات کمیسون تنظیم 
را  خود  نظر  مورد  مصوبه  ارتباطات،  مقررات 

مشاهده نمایید.
رگوالتورى   سایت  در  مصوبات  همچنین 

تنظیم  کمیسیون  قسمت  در   (www.cra.ir)
مقررات ارتباطات نیز قابل مشاهده است.

مقررات  تنظیم  کمیسیون  سوى  از  مصوبات 
ارتباطات متشکل از یازده نفر و به ریاست وزیر 

ارتباطات و فناوري اطالعات تصویب مى شود.   
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رادیویی  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان 
(رگوالتورى) با استناد به ماده 7 قانون وظایف 
و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
شوراي  مجلس   1382/09/19 مصوب  
اسالمی از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت 
کل  اداره  و  اطالعات  آوري  فن  و  ارتباطات 
و  وظایف  ایفاي  منظور  به  رادیویی،  ارتباطات 
اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی تاسیس 

شد.
و  گذار  قانون  مستقل  نهاد  یک  سازمان  این 
نظارتی در حوزه ICT است و یکى از مهمترین 
سازمان هاى زیر نظر وزارت ارتباطات و فناورى 
اطالعات مى باشد، که نقش آن رقابتی کردن 
باال بردن سطح کیفى  بازار خدمات مخابراتی، 

سرویس ها و ارائه خدمات آنهاست.
رونق  نهاد  این  وظایف  ترین  اصلى  از  یکى 
بخشیدن به فرآیند خصوصی سازى است که 
به این موضوع در اساسنامه سازمان نیز اشاره 

شده است.
مصوبات  اجراي  منظور  به  سازمان  این 
تحقق  و  ارتباطات  مقررات  تنظیم  کمیسیون 
بخش  در  نظر  مورد  وظایف  ایفاي  و  اهداف 

ارتباطات رادیویی تاسیس شده است.

سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى
w w w . c r a . i r

به  موفق  سال 94  ماه  آبان  در  آسیاتک  شرکت 
شبکه  از  بردارى  بهره  و  ایجاد  پروانه  دریافت 
تنظیم  سازمان  سوى  از   (FCP) ثابت  ارتباطات 

مقررات و ارتباطات رادیویى شد.

شبکه مخابراتى شامل خطوط ارتباطى و تجهیزات 
امکان  که  افزار  و سخت  افزار  نرم  از  اعم  الزم 
دسترسى و انتقال داده را بین دو یا چند نقطه 
ثابت جهت ارایه خدمات موضوع پروانه در قلمرو 

فعالیت پروانه فراهم مى سازد.
تبصره 1: دارنده پروانه در صورت نیاز به اخذ 
موضوع  شبکه  توسعه  و  ایجاد  براى  فرکانس 
به سازمان  را  تواند درخواست خود  مى  پروانه، 
ارایه و پس از اخذ موافقت سازمان و پرداخت 
باند  از  استفاده  به  نسبت  مرتبط  هاى  هزینه 
فرکانسى تخصیصى حسب آیین نامه ها و مقررات 

مصوب کمیسیون اقدام نماید.
شبکه  اندازى  راه  به  مجاز  پروانه  دارنده   :2 تبصره 
مستقل ارتباطى (انتقال و دسترسى) در چارچوب شبکه 
مادر  زیرساخت  هاى  شبکه  غیر  در  و  پروانه  موضوع 

مخابراتى به صورت غیر ماهواره اى خواهد بود.

سازمان  با  آشـــــــــــــــــــــنایی 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

FCP آشنایی با پروانه 

FCP شبکه موضوع پروانه 
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بر  داده  انتقال  و  ارتباطى  خدمت  هرگونه  ارایه 
بستر شبکه موضوع پروانه مستقل از فناورى از 
پرسرعت،  اینترنت  به  دسترسى  خدمات   قبیل 
دسترسى به شبکه ملى اطالعات و خدمات مبتنى 
بر آن؛ توزیع و فروش پهناى باند اینترنت و انتقال 
صوتى،  خدمات  ارایه  اختصاصى،  شبکه هاى  و 
تصویرى، متنى و داده اى و انواع خدمات محتوایى 
مقررات  و  قوانین  چارچوب  در  افزوده  ارزش  و 

جارى کشور.

تبصره 1: در صورتى که ارایه محتوا بر بستر خدمات 
موضوع پروانه مستلزم موافقت یا اخذ مجوز از 
پروانه  دارنده  باشد،  ربط  ذى  حاکمیتى  مراجع 
موظف به رعایت ضوابط و اخذ مجوزهاى مربوطه 
رعایت  به  موظف  پرونده  دارنده  ضمنا  است. 
خدمات  ارایه  زمینه  در  کمیسیون  مصوبات 

محتوایى است.
مى تواند  پروانه  موضوع  خدمات   :2 تبصره 
 Service) ترابردپذیر باشد. ترابردپذیرى خدمت
جابجایى  با  که  معناست  این  به   ،(Portability

موضوع  شبکه  مختلف  نقاط  طریق  از  مکانى 
پروانه، امکان بهره بردارى از خدمات مورد نظر 

براى مشترك امکان پذیر باشد.

FCP خدمات موضوع پروانه  

 استانداردها و کیفیت سطح خدمات موضوع پروانه:
دقـــیق  رعایت  به  مکلــف  پروانه  دارنده   -
استانداردهاى مربوط به ویژگى هاى قرارداد کیفیت 
و سطح ارایه خدمات که توسط کمیسیون تصویب 

شده، مى باشد.

محرمانه بودن 
زمان  در  باید  حقوقى)  یا  (حقیقى  مشترك  هر    -
این  در  و  گیرد  قرار  هویت  احراز  مورد  اشتراك، 
مدارك  از  کپى  یک  باید  پروانه  دارنده  رابطه 

شناسایى رسمى آن مشترك را اخذ کند.
با رعایت مقتضیات دفاع ملى و  پروانه  -  دارنده 
امنیت عمومى و اختیارات قوه قضائیه و سایر مراجع 
قانونى ایرانى، کلیه تدابیر الزم را براى تحقق موارد 

ذیل بعمل مى آورد:
صورت  به  مشترکین  اطالعات  حفظ  و  نگهدارى   •
خدمات  ارایه  نتیجه  در  اطالعات  این  که  محرمانه، 
موضوع پروانه و / یا بهره بردارى از شبکه موضوع 

پروانه، دریافت شده اند.
• نگهدارى و حفظ اطالعات مربوط به مشترکین سایر 
ارایه کنندگان خدمات ارتباطى و یا فناورى اطالعات 
جریان  در  ویژه  به  که  محرمانه،  صورت  به  مجاز 
اتصال  یا  دسترسى  براى  قراردادها  یا  و  توافقات 

متقابل دریافت مى شوند.

 FCP پروانه  دارنده  تعھدات  برخی 
مشــــــــــــــــــتریان حـــــوزه  در 
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عدم تبعیض
دارنده پروانه باید در مورد کلیه مشترکین/ 
خدمات  کنندگان  خود/ارایه  نهایى  کاربران 
روشـــى             به  اطالعات  فـــناورى  یا  و  ارتباطــى 

غیر تبعیض آمیز رفتار کند به ویژه:
ارایه  نهایى/  کاربر  مشترك/  هیچ  نباید  ــ 

کنندگان خدمات ارتباطى و فناورى اطالعات یا 
موضوع  خدمات  به  دسترسى  از  را  متقاضى 
وى  دسترسى  براى  یا  و  محروم  پروانه 
محدودیت ایجاد کند، مگر به دالیل موجه، از 
پرداخت  در  دیرکرد  یا  پرداخت  عدم  جمله 
صورتحساب ها و یا فقدان صالحیت به موجب 
موارد و شرایط قابل اعمال در مورد استفاده 

وى از خدمات موضوع پروانه 
لحاظ  از  تمایزى  و  تبعیض  هیچگونه  نباید  ــ 

به مشترکین خود  آنچه  کیفیت خدمات میان 
ارایه مى کند و آنچه در اختیار ارایه دهندگان 
مى  قرار   (Servco.) ثابت  ارتباطى  خدمات 

دهد، قائل شود.
ــ نباید در اعمال نرخ ها بابت خدمات موضوع 
پروانه بین مشترکین/ کاربران نهایى یا گروه 
مشترکین / کاربران نهایى با شرایط مشابه/ 
فناورى  یا  و  ارتباطى  خدمات  کنندگان  ارایه 

اطالعات، تبعیض قائل شود.

شرایط عرضه و فروش خدمات

به استثناى مواردى که سازمان دارنده پروانه را 
از اعمال شرایط این ماده معاف مى کند، روابط بین 
شرایط  اساس  بر  مشترکین،  و  پروانه  دارنده 
این  که  باشد  مى  مشترکین  قرارداد  در  مندرج 
قرارداد نیز متضمن شرایط استاندارد مربوط به 
تامین خدمات موضوع پروانه بوده و مورد تأیید 

سازمان قرار مى گیرد. 
به  خدمات  ارایه  به  ملزم  پروانه  دارنده  ــ 

و  شفاف  قرارداد  عقد  قالب  در  خود  مشترکین 
مشخص  در زمینه کمیت، کیفیت و توافق نامه 
 (Service Level Agreement) خدمات  سطح 

مطابق مصوبات کمیسیون مى باشد.
فروش  از  مرحله  هر  در  باید  پروانه  دارنده  ــ 

خدمات یک نسخه از مفاد قرارداد مشترك را که 
مقاصد  براى  است،  رسیده  سازمان  تایید  به 
رسانى  اطالع  پایگاه  در  رایگان،  بطور  مشورتى 
اینترنتى خود ارایه کند. دارنده پروانه همچنین 
باید قبل از ارایه خدمات موضوع پروانه و دریافت 
قرارداد  مفاد  از  نسخه  یک  مشترك،  از  وجه 
مشترکین را که به تأیید سازمان رسیده است، به 
طور رایگان در اختیار هر فرد ذینفع یا هر مشترك 

جدیدى که درخواست کند، قرار دهد.
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مفاد قرارداد مشترکین 
بند  در  اشاره  مورد  شرایط 
حداقل  متضمن  باید  فوق، 
توسط  شده  تأیید  شرایط 
موضوعات  و  بوده  سازمان 

ذیل را نیز در برگیرد:
- نحوه ارایه درخواست، بررسى و اطالع رسانى و 

رسیدگى به درخواست مشترکین
اطالع  پشتیبانى،  نحوه  سرویس،  ارایه  زمان   -
مشترى،  با  ارتباط  شکایات،  به  رسیدگى  رسانى، 

جبران خسارت
- نحوه جمع آورى خدمات

- محرمانه بودن اطالعات مشترك و محتواى مبادله 
شده

- نحوه بازپرداخت ها و تخفیف هاى جبرانى که در 
در  خدمات،  ارایه  در  اشکال  بروز  مواقع 

صورتحساب ها درج مى شود.
- تعرفه خدمات و کلیه مبالغ دریافتى از مشترك

- شرایط پرداخت شامل پرداخت کارمزد و هزینه 
هاى ادارى قابل اعمال

- حداقل دوره ى قرارداد
- حق فسخ از سوى مشترك و دارنده پروانه

فصل  و  حل  یا  شکایات  به  رسیدگى  روش   -
اختالفاتى که از سوى مشترك مطرح مى شود، از 
جمله موارد شکایت به سازمان و موارد شکایت به 

مراجع قضایى
کننده  مرجع صادر  و  پروانه  دارنده  مشخصات   -

پروانه
- هر موضوع دیگرى که قوانین و مقررات حاکم، 

ایجاب مى کند.

تعرفه ها:
در  را  خود  خدمات  است  موظف  پروانه  دارنده    -
چارچوب تعرفه هاى مصوب کمیسیون ارایه دهد.

تواند  مــى  حداکثر  هر سال  در  پروانه  دارنده    -
هاى  تعرفه  اجراى  و  ارایه  به  نسبت  بار  هشت 
تشویقى که قبالً به اطالع سازمان مى رسد، اقدام 
کند. تعرفه هاى تشویقى به مدت حداکثر سه ماه اعتبار 

خواهد داشت.
ابالغى  و  مقرر  هاى  تعرفه  باید  پروانه  دارنده   -
براى هر خدمت موضوع  را که قصد دارد  سازمان 
اطالع  هاى  روش  اعالم  ضمن  کند،  اعمال  پروانه 
دهد.  قرار  ذینفعان  اختیار  در  سازمان،  به  رسانى 
دارنده پروانه نباید هیچ هزینه دیگر یا نرخى باالتر 
از  شده  قید  عمــومى  اطالعــیه  در  که  آنچــــه  از 

مشترکین/ کاربران نهایى درخواست کند.
صورتحساب ها

توسط  که  مشترکین  هاى  صورتحساب  تمامى   -
دارنده پروانه به ازاى ارایه خدمات موضوع پروانه 
هر  و  نشده  پرداخت  مبالغ  شامل  شود،  مى  صادر 
گونه پرداخت کارمزد و هزینه هاى ادارى مربوطه 
باید شفاف و مطابق تعرفه هاى مصوب کمیسیون و 

ریز مصرف و پرداخت هاى مشترکین باشد. 
- تمامى صورتحساب ها باید حاوى جزئیات دقیق کلیه 
هزینه هاى متعلقه مربوط به دوره صورتحساب باشد 
و باید در آنها موعد پرداخت به روشنى ذکر شود.

فرم  از  اى  نسخه  پروانه  دارنده  است  الزم   -
صورتحساب هایى که در نظر دارد براى مشترکین/ 
سازمان  به  کتبى  بصورت  کند  صادر  نهایى  کابران 
ارسال کند. سازمان، نظر خود را به دارنده پروانه 
اعالم مى کند و دارنده پروانه موظف است اصالحات 

الزم را در فرم صورتحساب انجام دهد.
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خدمات اطالع رسانى
به  رسانى  اطالع  خدمات  باید  پروانه  دارنده 
مشترك/ مشترى را بصورت رایگان به منظور 
سواالت  به  پاسخگویى  و  مشتریان  به  کمک 
مربوطه، از جمله راجع به خدمات و تعرفه هاى 
خدمات موضوع پروانه ایجاد کرده و ارایه دهد.

تعهدات دارنده پروانه
- دارنده پروانه موظف است امکانات پشتیبانى 
بصورت  را  خود  مشترکین  به  پاسخگویى  و 
شبانه روزى و در تمام ایام هفته و ایام تعطیل 

فراهم کند.
- دارنده پروانه متعهد به جبران هر گونه زیان 
مادى و معنوى قابل پیش بینى ناشى از قصور 
دارنده پروانه در ارایه خدمات موضوع پروانه 

براى مشترکین خود مى باشد.
- دارنده پروانه موظف است در صورت ابالغ 
کتبى سازمان مبنى بر قطع ارایه خدمات براى 
هر یک از مشترکین خود، نسبت به انجام آن 

در زمان مشخص شده اقدام کند.
و ساختمان هاى مشترکین  امالك  به  ورود   -
فقط در صورت اخذ مجوز کتبى از مشترك، 

یا بنا به دستور دادگاه امکان پذیر است.

نگهدارى  و  ثبت  به  مجاز  تنها  پروانه  دارنده   -
و  نامه  آیین  مطابق  خود  مشترکین  سوابق 
دستورالعمل هاى ابالغى سازمان با رعایت طبقه 

بندى مى باشد.
پروانه  دارنده  مشترك  درخواست  صورت  در   -
بهره  سوابق  به  دسترسى  امکان  است،  موظف 
بردارى از خدمت وى را صرفاً براى آن مشترك تا 

مدت یک سال فراهم کند.
ارایه  با  همزمان  است  موظف  پروانه  دارنده   -
کیفیت  گیرى  اندازه  هاى  سامانه  سرویس، 
سرویس در شبکه خود و نیز در خارج از شبکه خود 
اریه کد پیگیرى براى  نتایج و  با قابلیت ثبت  را 
مشتریان در درگاه رسمى خود ایجاد و دسترسى 
برخط سازمان به این سامانه و کلیه نتایج آن را بر 

اساس زمان و سرویس فراهم کند.
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- هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالى از قبیل 
وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف 
امواج  یا  ها  داده  تخریب  یا  دستکارى  کردن، 
الکترومغناطیسى یا نورى، سیستم هاى رایانه اى یا 
مخابراتى دیگرى را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را 

مختل کند.

-  هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالى از قبیل 
رمزنگارى  یا  گذرواژه  تغییر  ها،  داده  کردن  مخفى 
داده ها مانع دسترسى اشخاص مجاز به داده ها یا 

سیستم هاى رایانه اى یا مخابراتى شود.
-  هر کس به طور غیرمجاز داده هاى متعلق به دیگرى 

را برباید.

بخش هایى از قانون جرایم رایانه اى

برخى از مواردى که انجام آنها جرم محسوب شده و 
منجر به مجازات فرد خاطى مى شود به شرح زیر است:
-  هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، 

جاعل محسوب و مجازات مى شود:
• تغییر داده هاى قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن 

متقلبانه ى داده ها.
• تغییر داده ها یا عالیم موجود در کارت هاى حافظه 
یا  رایانه اى  سیستم هاى  در  پردازش  قابل  یا 
کردن  وارد  یا  ایجاد  یا  ها  تراشه  یا  مخابراتى 

متقلبانه داده ها یا عالیم به آن ها.
ــ  هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارت 

ها یا تراشه ها از آنها استفاده کند.
- هرکس به طور غیرمجاز داده هاى دیگرى را از 
سیستم هاى رایانه اى یا مخابراتى یا حامل هاى 
داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش 

کند.

جرایم رایانه ای
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هاى  سیستم  از  غیرمجاز  طور  به  هرکس   -
رایانه اى یا مخابراتى با ارتکاب اعمالى از قبیل 
وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن 
داده ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا 
منفعت یا خدمات یا امتیازات مالى براى خود یا 

دیگرى تحصیل کند.
- هرکس به وسیله سیستم هاى رایانه اى یا 
مخابراتى یا حامل هاى داده محتویات مستهجن 
را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا 
یا  تولید  تجارت  یا  انتشار  یا  ارسال  به قصد 

ذخیره یا نگهدارى کند.
هرکس از طریق سیستم هاى رایانه اى یا   -
مخابراتى یا حامل هاى داده مرتکب اعمال زیر 

شود:
• چنانچه به منظور دستیابى افراد به محتویات 
مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا 
تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابى به 

آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد.
• چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافى عفت 
یا اســتعمال مـــواد مخــدر یا روان گردان یا 
اعمال       یا  جنســـى  انحـــرافات  یا  خودکــشى 
یا  تهدید  یا  ترغیب  یا  تحریک  آمیز  خشونت 
یا  ارتکاب  یا شیوه  یا فریب دهد  دعوت کند 

اسـتعمال آنها را تسـهیل کند یا آموزش دهد.

یا  اى  رایانه  هاى  وسیله سیستم  به  هر کس   -
مخابراتى، فیلم یا صوت یا تصویر دیگرى را تغییر 
دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر 
موجب  عرفاً  که  نحوى  به  کند،  منتشر  تحریف  یا 

هتک حیثیت او شود.
یا  اى  رایانه  هاى  وسیله سیستم  به  هر کس   -
یا  خصوصى  فیلم  یا  تصویر  یا  صوت  مخابراتى 
خانوادگى یا اسرار دیگرى را بدون رضایت او منتشر 
کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوى که 
منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود.
- هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان 
عمومى یا مقامات رسمى به وسیله سیستم رایانه یا 
مخابراتى اکاذیبى را منتشر نماید یا در دسترس 
دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالى را بر 
به  قول،  نقل  عنوان  به  یا  رأساً  حقیقت،  خالف 
شخص حقیقى یا حقوقى یا مقام هاى رسمى به طور 
صریح یا تلویحى نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق 
یاد شده به نحوى از انحاء ضرر مادى یا معنوى به 

دیگرى وارد شود یا نشود.
نام  به  اى  رایانه  زیر، چنانچه جرایم  در موارد   -
شخص حقوقى و در راستاى منافع آن ارتکاب یابد، 
شخص حقوقى داراى مسئولیت کیفرى خواهد بود:

• هر گاه مدیر شخص حقوقى مرتکب جرم رایانه اى 
شود.

• هر گاه مدیر شخص حقوقى دستور ارتکاب جرم 
رایانه اى را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

• هر گاه یکى از کارمندان شخص حقوقى با اطالع 
مدیر یا در اثر عدم نظارت وى مرتکب جرم رایانه 

اى شود.
• هر گاه تمام یا قسمتى از فعالیت شخص حقوقى 

به ارتکاب جرم رایانه اى اختصاص یافته باشد.
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تعهدات و شرایط کارى مشترك:
ــ مشترك متعهد مى شود با آگاهى کامل از بهاى 

به  نسبت  ها  هزینه  پرداخت  نحوه  و  خدمات 
در  مقرر  مواعد  به  و  کند  اقدام  آنها  گــزینش 

قرارداد پایبند باشد.
مقررات  و  قوانین  کلیه  است  متعهد  مشترك  ــ 

جمهورى اسالمى ایران مرتبط با موضوع قرارداد و 
دستورالعمل هایى که از سوى مراجع ذیربط صادر 
و ابالغ شده و از طریق پایگاه اطالع رسانى دارنده 
شده  رسانى  اطالع  ذیربط  مبادى  سایر  یا  پروانه 

است را رعایت نماید.
ــ مشترك متعهد مى شود از واگذارى امکانات و 

تجهیزات متعلق به دارنده پروانه، به غیر خوددارى 
نماید. در غیر این صورت دارنده پروانه مجاز به 

فسخ خدمات مى باشد.

تغییر  صورت  در  شود  مى  متعهد  مشترك  ــ 

پست  آدرس  و  تلفن  (شماره  تماس  مشخصات 
الکترونیکى) اطالعات جدید به آسیاتک اطالع دهد، 
هرگونه  بروز  و  رسانى  اطالع  عدم  صورت  در 
مشکلى در برقرارى تماس با مشترك، مسئولیت 
عدم اطالع از مـواردى که متضـمن اطالع رسانـى 

پرسرعت  اینترنت  فروش  قرارداد 
مشترکین به 

مى باشد، برعهده مشترك خواهد بود.
مدارات  و  ها  لینک  و  خطوط  واگذارى  هرگونه  ــ 

ارتباطى پهناى باند و سایر امکانات و خدمات ارایه 
شده به آنها به غیر و خارج از روال انتقال امتیاز 
توسط آسیاتک و همچنین توزیع تمام یا بخشى از 
آنها به صورت عمومى به سایرین ( فعالیت مشابه 
هر  تحت  و  شکل  هر  به  اپراتوري)  هاي  شرکت 
به  مجاز  صرفا  مشترکین  و  بوده  ممنوع  عنوان 
استفاده از خطوط و خدمات مذکور توسط خود و یا 
کارمندان خود (در زمان اشتغال به کار یا ماموریت 

سازمانى) مى باشند.
ــ مسئولیت عواقب هرگونه استفاده سوء و مغایر با 

قوانین و مقررات از خطوط و خدمات ارایه شده 
صرفا بر عهده مشترکین و صاحب امتیاز آنها مى 

باشد.
ــ مشترکین مجاز به انتقال ترافیک خطوط تلفن از 

بسترهاى دیتا و اینترنت واگذار شده نمى باشند.
 (PBX ) تبصره : این محدودیت خطوط تلفن داخلى
سازمان ها و شرکت ها و موسسات را در محدوده 
داخل کشور ( محدوده ساختمان و شبکه محلى ) 

در بر نمى گیرد.
ــ در صورت نیازمندى برخى از مشترکین حقوقى 

از   ) عمومى  هاى  مکان  در  اینترنت  توزیع  جهت 
ها  فرودگاه  و  تفریحى  مراکز  و  ها  پارك  قبیل 
ترمینال هاى مسافر برى و ... ) با استفاده از بستر 
WIFI و یا هر روش دیگر الزم است این اقدام 
متولیان  به  آسیاتک  مدیریت  و  مسئولیت  تحت 
اماکن فوق صورت پذیرفته و در مراحل طراحـى و 
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و اجرا نیز هماهنگى الزم بین آسیاتک جهت 
هاى  سیاست  اعمال   ، کنترلى  پیوست  تامین 
امنیتى و همچنین نحوه احراز هویت، ثبت و 
به  کاربران  فعالیت   LOG و  ذخیره مشخصات 
عمل آید. در غیراینصورت این عمل تخلف بوده 
عهده  به  آن  تبعات  و  ها  مسئولیت  کلیه  و 

مشترك خواهد بود.
طبق  سرویس  دوره  زمان  پایان  هشدار  ــ 

قرارداد حداقل 72 ساعت قبل از اتمام زمان 
اطالع  به مشترك  توسط آسیاتک  پایان دوره، 
رسانى مى شود، در صورتیکه مشترك نسبت 
به تمدید اقدام ننماید، سرویس بعد از پایان 
به  ساعت   72 مدت  به  قرارداد  زمان  مدت 
در  و  آن  از  پس  و  آید  مى  در  تعلیق  حالت 
توسط  تمدید  درخواست  ارایه  عدم  صورت 
مشترك،  قرارداد فى ما بین پایان یافته تلقى 
راه  و  شود  مى  آورى  جمع  سرویس  و  شده 
اندازى مجدد سرویس مشمول زمان و شرایط 

جدید خواهد بود.
سمت  اطالعات  و  ها  سیستم  از  حفاظت  ــ 

مشترك بر عهده خودش است و مشترك باید 
مناسب  نحو  به  را  عبور  رمز  و  کاربرى  نام 

نگهدارى نماید.
ــ به منظور تکریم ارباب رجوع تمامى مکالمات 
و  شود  مى  ضبط  مشترك  با  شده  برقرار 
الفاظ  یا  و  نابهنجار  رفتار  مشاهده  درصورت 
خارج از عرف جامعه از سوى کارکنان آسیاتک و 
دادن  قرار  مستند  حق  طرف  دو  مشترك  یا 
مطابق  موضوع  پیگیرى  و  شده  ضبط  مکالمه 

قوانین کشور را دارند.

پایان مدت  از  به هر دلیل زودتر  اگر مشترك  ــ 

زمان قرارداد، نقل مکان داشته باشد، زمان و حجم 
و  مکان  به  انتقال  قابل  قبل  از  مانده  احتمالى 

سرویس جدید خواهد بود.
ــ ارتقاء سرویس به سرویس هاى با ارزش ریالى 
بیشتر در هر زمان با پرداخت هزینه در محدوده 

نوع سرویس قبلی امکان پذیر می باشد. 
و  مشترك  توسط  سرویس  انتخاب  از  پس  ــ 

وجود  هزینه  برگشت  امکان  آن،  وجه  پرداخت 
این  بروز  از  جلوگیرى  جهت  لذا  داشت،  نخواهد 
و  اطالعات  به  نیاز  صورت  در  مشکالت  از  دسته 
سرویس  انتخاب  از  قبل  بیشتر  هاى  راهنمایى 
مدنظر با شماره تلفن 1544 تماس حاصل فرمایید.

ــ کلیه سرویس ها داراي نشانى هاى عمومی IP  به 

صورت متغیر (Dynamic) می باشد و در صورت 
نیاز به سرویس هاى داراى نشانى هاى خصوصى 
IP در هر زمان با پرداخت هزینه مربوطه و وجود 

امکانات، امکان پذیر می باشد.
و  باشد  نمی  اجباري  آسیاتک  از  مودم  خرید  ــ 

مشترك مى تواند از مودم هاى استاندارد استفاده 
کند ولی به مشترکین پیشنهاد می شود از یکی از 
استفاده  آسیاتک  توصیه  مورد  هاي  مودم  انواع 

نمایند. 
ــ هنگام نصب و راه اندازى و یا در طول استفاده از 

سرویس ( مثل زمان اعزام کارشناس رفع خرابى ) 
اگر خدماتى خارج از موضوع این قرارداد از سمت 
مشترك درخواست و به ایشان ارایه شود هزینه 
مربوطه به عهده مشترك و خارج از این قرارداد  

براساس نرخنامه صنف مرتبط خواهد بود.
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ــ بر اساس مصوبه جلسه شماره 266 کمیسیون 
تنظیم مقررات:

اینترنت  به  آسیاتک خدمات دسترسى  • شرکت 
را  سیمى  هاى  فناورى  طریق  از  ثابت  پرسرعت 
حجمى  غیر  صورت  به  و  سرعت  بر  مبتنى 

(Connection Based) تنظیم کرده است.
مصرف  محاسبه  نحوه  بر  شده  اعمال  سیاست   •
 FUP  مشترکین بر اساس آستانه مصرف  منصفانه

مى باشد.
سطوح  همه  در  تا  است  ملزم  آسیاتک  شرکت   •
جدول و تمامى طرح هاى تنظیمى خود نسبت به 
تفکیک و ارایه حجم ترافیک بین الملل از داخل به 
منصفانه  استفاده  آستانه  که  کند  اقدام  نحوى 
استفاده  آستانه  برابر  دو  داخل حداقل  ترافیک 

منصفانه ترافیک بین الملل باشد.
• پس از عبور از آستانه استفاده منصفانه ماهانه، 
شرکت آسیاتک مى تواند نست به اعمال سیاست 
استفاده منصفانه اقدام کند و نسبت به کاهش 
سرعت کاربر تا حداقل سرعت Kbps 128 اقدام 
نماید و یا آنکه بر اساس اطالع رسانى هاى قبلى 
انجام شده به کاربر و اخذ تاییدیه هاى مربوطه 
از وى، نسبت به فــروش حجم اضـافه ترافــیک  

آسیاتک  تعھدات 

بین الملل و داخلى اقدام کند. 
یا  خدمات  مورد  چند  یا  یک  ارایه  آسیاتک  ــ 

تجهیزات را به خرید یک یا چند مورد دیگر مشروط 
نمى نماید.

ترتیب  همان  به  که  شود  مى  متعهد  آسیاتک  ــ 

اعالمى در تبلیغات و بازاریابى خود قراردادها را 
تنظیم کند.

و  قوانین  همه  که  مى شود  متعهد  آسیاتک  ــ 

قوانین  جمله  از  خود  خدمات  به  ناظر  مقررات 
به  راجع  مقررات  و  کمیسیون  مصوبات  کیفرى، 
قراردادهاى  طرفین  هاى  مسوولیت  و  حقوق 
و  مخاطبان  دسترس  در  و  گردآورى  را  خدمات 

مشترکین قرار دهد.
ــ آسیاتک متعهد مى شود تمهیدات الزم را براى 

شبکه  عملیات  هنگام  در   SLA تعهدات  رعایت 
پیش بینى کند و با اطالع قبلى (حداقل 48 ساعت 
قبل) زمان Down Time را تعیین کند. عملیات 
Down Time در زمان هاى کم ترافیک ( ساعت 2 
ماه  در  آن  تعداد  و  مى شود  انجام  صبح)   6 تا 

حداکثر یک بار مى باشد.
توافقنامه  اجراى  و  ارایه  به  متعهد  آسیاتک  ــ 

سطح خدمات (SLA) مطابق ضوابط مصوبه شماره 
177 (و سایر مصوبات جدید بعدي) کمیسیون 
خدمات  سطح  توافقنامه  بندهاى  تمام  و  بوده 
(SLA) از زمان امـــــضاى قـــــرارداد و تحویل 

سرویس قابل اجرا مى باشد.
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ــ آسیاتک متعهد مى شود تا پایان دوره اشتراك 
در  مقرر  شرایط  در  تغییرى  انتخابى،  خدمت 
قرارداد نخواهد داد مگر اینکه بر اساس اعالم 
که  باشد  تغییرات  اعمال  به  مجبور  سازمان 
اطالع  به  باید  جدید  شرایط  نیز  مورد  دراین 
خصوص  در  تصمیم گیرى  و  برسد  مشترك 
ادامه یا فسخ قرارداد در اختیار مشترك باشد.
ــ آسیاتک در قبال تصمیمات مراجع ذیصالح و 

این  بر  موثر  مقررات  و  قوانین  در  تغییرات 
بعدها  اینکه  مگر  ندارد  مسئولیتى  قرارداد 
اعمال نفوذ نارواى آن در تصویب احکام مورد 

نظرش به اثبات برسد.
ــ چنانچه به تشخیص آسیاتک، اصالحات یا ایجاد 

تغییرات در متن قرارداد ضرورى باشد، پس از 
الزم  از  قبل  روز   14 حداقل  سازمان،  تائید 
االجرا شدن نسبت به تحویل نسخه کتبی و یا 
الکترونیکی به مشترك اقدام نموده و مشترك 
در طى مدت مذکور مى تواند اعتراضات خود را 
به آسیاتک  الکترونیکى  یا  و  به صورت کتبى 

اعالم نماید.
چون  معاذیرى  با  شود  مى  متعهد  آسیاتک  ــ 

با  برخورد  یا  از وقوع جرم  امنیت، پیشگیرى 
به  از وارد آمدن زیان  یا جلوگیرى  بزهکاران 
شبکه، سازه ها و سایر امکانات متعلق به خود، 
مشترکین را از دسترسى به خدمات محروم یا 
محدود نکند یا مرتکب جرم شود یا اقدامات 
قانونى مشترکین را غیر قانونى اعالم کند، مگر 

در مواردى که قانون تجویز کرده و هر اقدامى 
باید پیــرو دســتور و با هــماهـــنگى مـــقامات 

صالحیت دار قانونى باشد.
یا  مادى  آسیب  چنانچه  مى شود  متعهد  آسیاتک 
موضوع  خدمات  طریق  از  الوقوعى  قریب  معنوى 
قرارداد مشترکین را تهدید کند و از این رخداد 
آگاه باشد نسبت به اتخاذ تمهیدات بازدارنده و یا 
رهــنمودهاى  ارایه  و  مشترکــین  آگاه سازى 
پیشگیرانه به آنها اقدام کند، در غیر این صورت 
به  موظف  قانونى،  مسئولیت هاى  سایر  بر  عالوه 

جبران زیان هاى وارده خواهد بود.
و  ها  داده  محرمانگى  حفظ  به  موظف  آسیاتک  ــ 

ارتباطات و حریم خصوصى  و  اطالعات مشترکین 
مشترکین است و متعهد مى شود به مشترکین 
جهت صیانت از داده ها و اطالعات شخصى شان 
و  اطالعات  فنآورى  و  ارتباطى  با خدمات  متناسب 
آسیب هاى احتمالى ناشى از تهدیدها اطالع رسانى 
کافى را به عمل آورند و حق ندارد از خود سلب 

مسؤلیت کند.
ــ آسیاتک متعهد مى شود که اعمال هر گونه نظارت 
بر کارکردهاى خدمات، موجب دسترسى غیر مجاز 
به داده ها و ارتباطات شخصى مشترکین نیست و 
رعایت مقررات قانونى ناظر به این حوزه الزامى است.

ـ آسیاتک موظف است داده ها و اطالعات مربوط به  ـ

شاخص هاى کیفیت خدمات را تا شش ماه پس از 
امکان  تا  کنند  نگهدارى  قرارداد مشترکین  پایان 
پاسخگویى به ادعاهاى مطرح شده از سوى آنها مبنى 

بر نبود یا کاستى یا کیفیت خدمات را داشته باشد.
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و  بیست  صورت  به  وقفه،  بى  است  متعهد  آسیاتک  ــ 

چهار(24) ساعت در شبانه روز و هفت (7) روز در هفته ، 
خدمات موضوع قرارداد را فراهم نماید و امکانات پشتیبانی و 
پاسخگویی به مشترکین خود را بصورت شبانه روزي و در تمام 

ایام هفته و ایام تعطیل فراهم کند.
ــ آسیاتک هیچ گونه تعهد و مسئولیتى در صورت قطع خط 

مشترك، عملیات کابل برگردان و  تبدیل شدن خط تلفن به 
حالت فیبرنورى توسط مخابرات ندارد.
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داراى      مجــو ز    FCP    به       شـــماره 100-94-16  
از سازمان      تنظیم    مقررات     و   ارتباطات    رادیویى


