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 1373 ماه بهمن مصوب

 است كرده نييتع قانون كه  يموارد در جز ماهواره از افتيدر زاتيتجه از استفاده و عيتوز ورود، قانون نيا موجب به ـ 1 ماده

 . باشد يم ممنوع

 يآور  جمع به نسبت وقت اسرع در جيبس مقاومت يروين اي و يانتظام يروهاين از استفاده با است موظف كشور وزارت ـ 2 ماده

 . دينما اقدام ماهواره از افتيدر زاتيتجه

 مهلت يانقضا از بعد. باشد يم  ماه كي قانون نيا بيتصو خيتار از ماهواره از افتيدر موجود زاتيتجه يآور  جمع مهلت ـ تبصره

 . شد خواهند محكوم  قانون نيا در شده حيتصر يمجازاتها به كنندگان  استفاده مذكور

 يزاتيتجه عيتوز و ورود از يريجلوگ  به نسبت ممكن ليوسا با اطالعات وزارت يهماهنگ با است موظف كشور وزارت ـ 3 ماده

 يفيتوق ليوسا با را آن نيعامل فوق ليوسا فيتوق ضمن و دينما اقدام رديگ يم قرار استفاده مورد ماهواره از افتيدر يبرا صرفا كه

 . شد خواهد مشخص يياجرا نامه  نييآ در يهماهنگ نحوه. دينما يمعرف  ييقضا صالحه مراجع به

 سازمان ارياخت در كشور يونيزيتلو و ويراد پوشش توسعه جهت قانون نيا موضوع شده مصادره و ضبط يكاالها هيكل ـ تبصره

 . رديگ يم قرار رانيا ياسالم يجمهور يمايس و صدا

 . ندينما نييتب جامعه در را  كننده  منحرف يها  برنامه از استفاده مخرب اثرات موظفند كشور يفرهنگ يها دستگاه هيكل ـ 4 ماده

 آن پخش و ضبط به نسبت توانند يم ) يريتصو يها رسانه موسسه( ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت و مايس و صدا سازمان ـ 5 ماده

 . ندينما اقدام نباشد يمل و ياسالم  فرهنگ يمبان و ارزشها با ريمغا كه ماهواره يها  برنامه از دسته

 . باشند يم يمستثن  قانون نيا شمول از وابسته يسازمانها و تلفن و تلگراف و پست ما،يس و صدا يها دستگاه ـ 6 ماده

 آنها، به متعلق يدكي لوازم و پخش و ديتول زاتيتجه ها،  فرستنده واردات منظور به رانيا ياسالم يجمهور يمايس و صدا ـ تبصره

 يها  وزارتخانه رينظ يدولت يها  سازمان و ها  وزارتخانه ساخت  عدم يگواه و ورود مجوز اخذ از اليسر و لميف ديتول هياول مواد

 . باشد يم معاف يبازرگان وزارت سفارش ثبت و ياتم يانرژ سازمان يگواه و يبازرگان و عيصنا ، تلفن و تلگراف و پست

 ندينما استفاده ماهواره از افتيدر  زاتيتجه از است الزم شيخو يقانون فيوظا انجام يبرا كه ييسازمانها و دستگاهها ـ 7 ماده

 . ندينما كسب تلفن و تلگراف و پست و اطالعات يها  وزارتخانه  يهماهنگ با ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت از را الزم مجوز ديبا



 مكشوفه اموال مصادره و ضبط بر عالوه ماهواره از افتيدر زاتيتجه كنندگان عيتوز و دكنندگانيتول ،  واردكنندگان ـ 8 ماده

 . گردند يم محكوم الير ونيليم كصدي تا ده مجازات به ها دادگاه توسط

 تا ونيليم كي از ينقد مجازات  به مكشوفه اموال مصادره و ضبط بر عالوه ماهواره از افتيدر زاتيتجه از كنندگان استفاده ـ 9 ماده

 . گردند يم محكوم الير ونيليم سه

 الير ونيليم پنج تا كي از ينقد  مجازات به نيمرتكب و ممنوع ماهواره از افتيدر زاتيتجه ريتعم و نصب ، ينگهدار ، حمل ـ الف

 . گردند يم محكوم

 ياجرا يها  نهيهز نيتام جهت  آن%) 100( صد در صد و زيوار خزانه به قانون نيا 9 و  8 مواد مجازات بابت يافتيدر وجوه ـ ب

 يجمهور يمايس و صدا سازمان و ياسالم ارشاد و فرهنگ و كشور يها  وزارتخانه ارياخت در يفرهنگ تهاجم با مقابله و قانون نيا

 . برسد مصرف به كشور كل ساالنه بودجه مصوب اعتبارات درحدود تا شود يم داده قرار رانيا ياسالم

 از استفاده با موظفند ربطيذ  يها  سازمان و تلفن و تلگراف و پست وزارت يهمكار با ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت ـ 10 ماده

 مبتذل و مخرب يها  برنامه هيعل خانواده انيك حفظ و كشور  يفرهنگ يمرزها از حراست جهت در يالملل  نيب و يحقوق يها اهرم

 . دهند انجام را الزم اقدام ماهواره

  برنامه از استفاده جواز متضمن كه يشهر غاتيتبل اي مايس و صدا مطبوعات، توسط مختلف طرق از يغاتيتبل يها يآگه نشر ـ تبصره

 .  است ممنوع باشد يم ماهواره يها

 .دينما بيتصو و هيته را آن يياجرا نامه  نييآ قانون نيا بيتصو خيتار از ماه كي مدت ظرف است موظف دولت ـ 11 ماده

 


