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 هـقدمـم

یافتگی و یر در این فضا از یک سو و توسعهگستره وسیع فضای مجازی و رونق روزافزون کسب و کارهای دا

ها از سوی دیگر منجر های نوین تامین کاال به منظور پرهیز از اتالف وقت، انرژی و هزینهگرایش جوامع به شیوه

به افزایش چشمگیر استفاده از تسهیالت الکترونیکی برای رفع احتیاجات و نیازهای اشخاص گردیده و اخیراً 

 نیز مزید بر علت شده است.  ۱۹و ویروس کووید  شیوع بیمار کرونا

به تبع افزایش کسب و کارهای مجازی، شاهد افزایش تخلفات صنفی کسب و کارهای دایر در این فضا بوده 

اساس اداره گری مردم و مسئولین نیز، به ویژه در این برهه حساس، فزونی یافته است. براینو در نتیجه مطالبه

ضایی، در راستای رسالت سازمانی به جهت سهولت دسترسی به مستندات قانونی، اقدام کل حقوقی و نظارت ق

سایر مصوباتی نمود تا همکاران محترم ها و ها، دستورالعملنامهای از قوانین، مقررات، آیینبه گردآوری مجموعه

مورد ای مجازی در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی کسب و کارهدر شعب رسیدگی و اجرای احکام، بتوانند 

 و ملحوظ نظر قرار دهند.برداری بهره

حال با عنایت با مقدمه اجمالی فوق، بدواً نکاتی مهمی را که بایستی در رسیدگی به تخلفات کسب و کارهای 

 دارد:وار و به شرح ذیل اعالم مینظر قرار داد فهرستدایر در فضای مجازی مطمح

های تخلفات تعزیراتی کسب و کارهای مجازی، تشخیص صالحیت ترین بحث در رسیدگی به پروندهمهم -۱

محلی شعبه رسیدگی کننده است، همانطور که تشخیص و صالحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در فضای واقعی 

های جرایم قانون آیین دادرسی کیفری، با دادگاه محل وقوع جرم است، در پرونده ۳۱۰و فیزیکی مطابق ماده 

 ای، در صالحیت دادگاه محل وقوع جرم است.قانون جرایم رایانه ۲۹رسیدگی، مستفاد از مفاد ماده  ای نیزرایانه

با التفات به مراتب ابرازی، در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی کسب و کارهای مجازی نیز شعبه محل وقوع تخلف 

خص نباشد شعبه محل صالح خواهد بود و در صورتی که تخلفی گزارش یا کشف شود و محل وقوع آن مش

گزارش یا کشف، تحقیقات الزم را معمول و در صورتی که با این وجود نیز محل وقوع تخلف کشف نگردد، خود 

نماید. در مواردی که متهم تخلف تعزیراتی ارتکابی در فضای مجازی در محلی مبادرت به صدور رای مقتضی می

ی نیابت قضایی و احاله پرونده )به شرط عدم ایجاد عسر و حرج تواند از نهادهادیگر اقامت داشته باشد، شعبه می

 برای شاکی( استفاده نماید.

دامنه صالحیت شعب سازمان در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی ارتکابی توسط صاحبان کسب و کارهای دایر  -۲

نامه اجرایی چگونگی در فضای مجازی اعم است از کسب و کارهای دارای مجوز و بدون مجوزهای تعیینی در آیین
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ای. بدین شرح که عرضه و صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه

افزارهای تلفن همراه مانند سروش، های داخلی و خارجی و نرمرسانهای اجتماعی و پیامفروش کاال در شبکه

های واجد و فاقد مجوزهای الزم نیز در صورتی که منتج به بروز وب سایتآپ و ... ایتا،  اینستاگرام، تلگرام، واتس

تخلفات تعزیراتی مانند گرانفروشی و ... گردد، شعب سازمان، صالح به رسیدگی هستند و با این وجود که نظارت 

ندگان افزارهای موبایلی وجود ندارد و فروشهای اجتماعی و نرمجدی بر عرضه، خرید و فروش کاال در شبکه

توانند در صورت دریافت شکایات و گزارشات تخلفاتی بدون دغدغه مشغول فعالیت هستند، لکن شعب سازمان می

گونه فروشندگان، با انجام اقدامات اطالعاتی و عملیاتی و همکاری با پلیس فضای تولید و تبادل در خصوص این

 سایی و برخورد آنها اقدام نمایند.اطالعات ناجا و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به شنا

های اینترنتی امکان عرضه کاال را در اختیار سایر افراد )فروشندگان( قرار داده و درآمد حاصل از بازارچه -۳

های اینترنتی رابط بین خریداران و فروشندگان کنند. به عبارت دیگر بازارچهکارمزد فروش کاال را دریافت می

پذیرد های صورت میدر رسیدگی به شکایات اشخاص از خریدهایی که از این بازارچه باشند؛ شعب سازمانمی

بایستی با تحقیقات کافی و به طور مستدل، در مورد شخصی که تخلف متوجه وی است تصمیم مقتضی اتخاذ 

اختیار افراد ها )درج آگهی( نیز صرفاً امکان درج آگهی را در های نیازمندینمایند و نکته دیگر این که، سایت

دهند و قاعدتاً مسئولیتی در قبال خرید، عرضه و فروش و تحویل کاال نخواهند داشت مگر این که حوزه قرار می

ها مشخص و احراز گردد و این مهم نبایستی در رسیدگی به شکایات اشخاص و گزارشات دریافتی مسئولیت آن

 کننده مغفول ماند.از دید شعب رسیدگی

ه فعاالن اقتصادی و صاحبان کسب و کارهای مجازی، دارای انبارها و مراکز نگهداری کاال بوده در صورتی ک -4

صالح عرضه هر نمایند، در صورتی که دولت یا مراجع ذیو کاالهای خود را در آن محل به طور عمده نگهداری 

دی خود را تا اتمام کاال در صفحه بایست تمامی موجونماید، میقلم از کاالهای موجود در انبار را ضروری اعالم 

ها در صورت احراز باقی شرایط، تحت عنوان تخلف احتکار مجازی خود عرضه نمایند، در غیر این صورت فعل آن

گونه تخلفات، در صورتی که قرائنی قانون نظام صنفی قابل تعقیب خواهد بود. برای کشف این 6۰موضوع ماده 

به محل اختفاء یا احتکار کاال باشد در صورت عدم اعالم موجودی موضوع  حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود

قانون مذکور، حسب مورد شعب سازمان با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیرکل  6۰( ماده ۱تبصره )

 استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر و نیروی انتظامی نیز

 موظف به اجرای دستور است.
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دارندگان پروانه کسب در فضای حقیقی که متقاضی فروش محصوالت واحد صنفی خود از طریق فضای  -5

( صرفاً مکلف enamadباشند، برای دریافت پروانه کسب و کار مجازی و نماد اعتماد الکترونیکی )مجازی می

ی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی براساس قانون های تخصصی کسب و کار مجازبه ارائه تاییدیه ویژگی

 باشند.اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می ۳تجارت الکترونیکی و ماده 

فروشان،  ارائه محصول )کاال و یا خدمات( به طور مستقیم و یا غیر مستقیم  به صورت کلی یا جزیی به عمده -6

افزارهای تجاری ابزارهای ارتباط از راه دور از قبیل وب سایت و نرم کنندگان از طریقخرده فروشان و مصرف

نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در نیازمند اخذ مجوزهای مذکور در آیین

ر صورتی باشد و دقانون نظام صنفی می ۸۷و تبصره ماده  ۱۲، ۲ای موضوع مواد فضای مجازی و بازاریابی شبکه

که شخصی بدون اخذ مجوزهای تعیینی اقدام به عرضه و فروش محصول در فضای مجازی نماید، بایستی پس 

ها یا صفحات با همکاری پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات ناجا و مرکز سایتربط، این وباز اطالع مبادی ذی

ر که واحدهای صنفی بدون پروانه کسب با توسعه تجارت الکترونیکی مسدود و از دسترس خارج شوند؛ همانطو

 شوند.اعالم اتحادیه توسط نیروی انتظامی پلمپ می

که در مراتب پنجم و باالتر تخلفات گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار و... نصب پارچه به عنایت به این -۷

مجازات در نظر گرفته  عنوان متخلف صنفی و تعلیق موقت پروانه کسب و تعطیلی موقت محل کسب به عنوان

های تعلیق پروانه کسب، تعطیلی محل کسب و درج عنوان متخلف در صفحه شده است. در اجرای محکومیت

ای که برای تمامی ای )به گونههای بازاریابی شبکهاصلی مجازی افراد و واحدهای صنفی مجازی و شرکت

مجازی قابل مشاهده باشد.()نصب پارچه به عنوان متقاضیان خرید کاال و خدمات و بازاریابان از طریق فضای 

نامه سازمان تعزیرات حکومتی، اتحادیه و مرکز آیین ۳5متخلف( صادره از شعب تعزیرات حکومتی برابر با ماده 

ربط موظف به همکاری بوده و و سایر مراجع ذی مرکز اصناف و بازرگانان ایرانتوسعه تجارت الکترونیک و 

 ای آرای مذکور را فراهم آورند.بایستی موجبات اجر

 و کسب و ایشبکه بازاریابی هایشرکت برعملکرددر صورت اعالم تخلفات تعزیراتی توسط کمیته نظارت  -۸

، شعب سازمان بایستی به موضوع ورود کرده و در از حیث رعایت قانون و مقررات نظام صنفی مجازی کارهای

 رای نمایند.اقدام به صدور  ، رسیدگی وصورت صالحیت
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 قانون تجارت الكترونیكی

 عمومی مقررات –باب اول 

 در کلیات -مبحث اول

 قلمرو و شمول قانون -فصل اول

های الکترونیکی و با استفاده از این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطالعات در واسط -1ماده 

 .رودهای ارتباطی جدید به کار میسیستم

 تعریف –فصل دوم 

 -2ماده 

های هر نمادی از واقعه، اطالعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری و یا فناوری :(Data Message) پیامداده -الف 

 .شودجدید اطالعات تولید، ارسال،دریافت، ذخیره یا پردازش می

شود اما به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می «پیامداده»است که « پیامداده»منشأ اصلی  :(Originator) سازاصل -ب

 .کند نخواهد شدبه عنوان واسطه عمل می« پیامداده»شامل شخصی که در خصوص 

ی که در ارتباط را دریافت کند، اما شامل شخص «پیامداده»ساز قصد دارد وی شخصی است که اصل :(Addressee) مخاطب -ج

 .کند نخواهد شدبه عنوان واسطه عمل می« پیامداده»با 

عطف شود که در صورت مطابقت « پیامداده»یعنی به منابعی خارج از (  :(By Reference Incorporationپیاارجاع در داده -د

 .شودمحسوب می« پیامداده»( این قانون جزئی از ۱۸با ماده )

اعمال ناشی از تصدی سیستم از «. پیامداده»عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر  :(Integrity) پیامتمامیت داده -ـه

 .کندوارد نمی« پیامداده»ای به تمامیت شود خدشهقبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطالعات که به طور معمول انجام می

افزاری است نرم -افزاریهای متصل سختای از دستگاهمجموعههر نوع دستگاه یا  (SystemComputer) :ایسیستم رایانه -و

 .کندعمل می« پیامداده»های پردازش خود کار که از طریق اجرای برنامه

« پیامداده»سازی(، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش سیستمی برای تولید )اصل :(System Information) سیستم اطالعات -ز

 .است

 :سیستم اطالعاتی است که :(System Secure Information) ی مطمئنسیستم اطالعات -ح

 .به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد -۱

 .سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد -۲

 .ددهد پیکربندی و سازماندهی شده باشبه نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می -۳

 .موافق با رویه ایمن باشد -4
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منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای « پیامداده»ای است برای تطبیق صحت ثبت رویه :(Secure Method) رویه ایمن -ط

فاده از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با است« پیامداده»یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی 

 .های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شودها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روشاز الگوریتم

عبارت از هر نوع عالمت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به  :(Electronic Signature) امضای الکترونیکی -ی

مورد استفاده قرار « پیامداده»است که برای شناسائی امضا کننده « پیامداده»ی امضا کننده است که برای شناسائ« پیامداده»

 .گیردمی

هر امضای الکترونیکی است :(Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature )  امضای الکترونیکی مطمئن -ك

 .( این قانون باشد۱۰که مطابق با ماده )

 .کندهر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می :(Signatory) امضاء کننده -ل

 .ای تحت کنترل آنانهای رایانهاعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم :(Person) شخص -م

بادله، از جمله : طبیعت م« پیامداده»با توجه به اوضاع و احوال مبادله : (Reasonableness Test) معقول )سنجش عقالنی( -ن

ها از جانب های پیشنهادی و در آن گزینهمهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادالت طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه

 .شودهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادالت، ارزیابی میهای پیشنهادی، عرف و روشهر یک از طرفین، هزینه گزینه

 .کندای اقدام میهر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه :(Consumer) مصرف کننده -س

 .کندای فعالیت میعبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه :(Supplier) تأمین کننده -ع

که بدون حضور  ای استعبارت از هر نوع وسیله :(Means Of Distance Communication) وسایل ارتباط از راه دور -ف

 .شودفیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهت فروش کاال و خدمات استفاده می

ایجاب و قبول راجع به کاالها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با  :(Distance Contract) عقد از راه دور -ص

  .استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است

های مربوطه را بر روی «پیامداده»یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده شخصا  :(Durable Medium) واسط بادوام -ق

 .آن ذخیره کند از جمله شامل فالپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده

( Data Subject داده»موضوع ) حقیقیهای مربوطه به یک شخص «پیامداده»یعنی  :(Private Data) های شخصیپیامداده -ر

 .مشخص و معین

  قانون تفسیر –فصل سوم 

المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین -3ماده 

 .لزوم حسن نیت توجه کرد

محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون،  -4ماده 

 .فصول و مواد مندرج در این قانون، قضاوت نمایند
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  خصوصی قراردادهای اعتبار –فصل چهارم 

 .پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر استهرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده -5ماده 

 «پیامداده»در احکام  -مبحث دوم 

 نوشته، امضاء اصل -

 :در حکم نوشته است مگر در موارد زیر« پیامداده»هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون الزم باشد،  -6ماده 

 .اسناد مالکیت اموال غیرمنقول -الف

 .کنندگان نهاییفروش مواد داروئی به مصرف -ب

های خاصی کند و یا از بکارگیری روشارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کاال صادر میاعالم، اخطار، هشدار و یا عب -ج

 .کندبه صورت فعلی یا ترك فعل منع می

 .هر گاه قانون، وجود امضاء را الزم بداند امضای الکترونیکی مکفی است -7ماده 

یا نگهداری شود، این امر یا نگهداری و ارائه اطالعات به صورت هرگاه قانون الزم بداند که اطالعات به صورت اصل ارائه  -8ماده 

 :باشدپیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر میداده

 .اطالعات موردنظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد -الف

ریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً نمایشگر اطالعاتی باشد که تولید، پیام به همان قالبی)فرمتی( که تولید، ارسال و یا دداده -ب

 .ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود

 .باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوندپیام میاطالعاتی که مشخص کننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده -ج

پیام مرتبط با حوزه مسؤولیت خود دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه -د

 .مقرر نموده فراهم شده باشد

خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن  «پیامداده»هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال  -9ماده 

را اعالم کند. جایگزینی اسناد « پیامداده»شود باید به طور صریح ختم تبادل شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می

 .اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت« پیامداده»کاغذی به جای 

  مطمئن« پیامداده» -مبحث سوم

  امضاء و سابقه الكترونیكی مطمئن -فصل اول

 :رایط زیر باشدامضای الکترونیکی مطمئن باید دارای ش -10ماده

 .نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد -الف

 .را معلوم نماید« پیامداده»هویت امضاء کننده  -ب

 .به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد -ج
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 .باشد قابل تشخیص و کشف« پیامداده»متصل شود که هر تغییری در آن « پیامداده»به نحوی به یک  -د

ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطالعاتی مطمئن ذخیره شده «پیامداده»سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از  -11ماده 

 .و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك است

 مطمئن الكترونیكی امضای و سابقه آتار و اثباتی ارزش پذیرش، –فصل دوم 

پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ی ممکن است به صورت دادهاسناد و ادله اثبات دعو -12ماده 

 .را صرفًا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد« پیامداده»ادله موجود، ارزش اثباتی 

منی به کار گرفته شده های ایها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش«پیامداده»به طور کلی، ارزش اثباتی  -13ماده 

 .شودتعیین می« پیامداده»با موضوع و منظور مبادله 

اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده«پیامداده»کلیه  -14ماده 

شوند، اجرای مفاد آن و سایر آتار در حکم می طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب

 .اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است

مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و « پیامداده»نسبت به  -15ماده 

مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده « پیامداده»رد و با ثابت نمود که مزبور وا« پیامداده»توان ادعای جعلیت به تنها می

 .است

( این قانون ثبت و نگهداری میشود، مقرون به صحت ۱۱ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده )«پیامداده»هر  -16ماده 

 .است

 «پیامداده»مبادله  -مبحث چهارم

 ، عقد و اراده طرفین«پیامداده»جاع در اعتبار قانونی ار -فصل اول

 :با رعایت موارد زیر معتبر است« پیامارجاع در داده» -17ماده 

 .معین شود« پیامداده»مورد ارجاع به طور صریح در  -الف

  .مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه میکند روشن و مشخص باشد -ب

 .طرف باشدموضوع ارجاع مورد قبول « پیامداده» -ج

 «پیامداده»انتساب  -فصل دوم

 :ساز استمنسوب به اصل« پیامداده»در موارد زیر  -18ماده 

 .ساز مجاز به این کار بوده استساز ویا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصلاگر توسط اصل -الف

 .ساز ارسال شوداز جانب اصلریزی شده یا تصدی خودکار اگر به وسیله سیستم اطالعاتی برنامه -ب
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ی که بر اساس یکی از شروط زیر ارسال میشود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده، و مطابق «پیامداده» -19ماده 

 :چنین فرضی )ارسال شده( عمل نماید

ساز ارسال کرده همان است که اصل« مپیاداده»ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا قبالً به وسیله اصل -الف

 .است

اش با اصلساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه« پیامداده» -ب

 .خود بشناسد« پیامداده»را به مثابه « پیامداده»ساز دسترسی یافته و شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل

 .ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشداین قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل (۱۹ماده ) -20ه ماد

نسخه « پیامداده»مجزا و مستقل محسوب میگردد، مگر آن که معلوم باشد که آن « پیامداده»یک « پیامداده»هر  -21ماده 

 .اولیه است« پیامداده»مجددی از 

 تصدیق دریافت -سوم فصل

تصدیق « پیامداده»ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت اصل« پیامداده»هرگاه قبل یا به هنگام ارسال  -22ماده 

شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خوکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب 

 .محسوب میگردد« پیامداده»مطمئن کند تصدیق دریافت « پیامداده»ساز را به نحو معقول از دریافت لکه اص

کرده باشد، « پیامداده»را مشروط به تصدیق دریافت « پیامداده»ساز به طور صریح هر گونه اثر حقوقی اگر اصل -23ماده 

 .ن دریافت شودشود، مگرآن که تصدیق آارسال نشده تلقی می« پیامداده»

 .صادق نیست« پیامداده»راجع به محتوای « پیامداده»اماره دریافت  -24ماده 

مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت « پیامداده»هنگامی که در تصدیق قید میشود،  -25ماده 

 .شده، فرض براین است که آن الزامات رعایت شده اند

 «پیامداده»زمان و مكان ارسال و دریافت  -فصل چهارم

 .ساز یا قائم مقام وی وارد شودزمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطالعاتی خارج از کنترل اصل« پیامداده»ارسال  -26ماده 

 :مطابق شرایط زیر خواهد بود« پیامداده»زمان دریافت  -27ماده 

 :شود کهمعین شده باشد دریافت، زمانی محقق می« پیامداده»یافت اگر سیستم اطالعاتی مخاطب برای در -الف

  پیام به سیستم اطالعاتی معین شده وارد شود؛ یاداده -۱

« پیامداده»به سیستم اطالعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً برای این کار معین شده وارد شود « پیامداده»چنانچه  -۲

 .بازیافت شود

وارد سیستم « پیامداده»یک سیستم اطالعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق میشود که اگر مخاطب،  -ب

 .اطالعاتی مخاطب شود
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 .( این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطالعاتی جاری است۲۷مفاد ماده ) -28ماده 

 :شودمختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می« پیامداده»دریافت اگر محل استقرار سیستم اطالعاتی با محل استقرار  -29ماده 

است « پیامداده»است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت « پیامداده»محل تجاری، یا کاری اصلساز محل ارسال  -الف

 .مگر آن که خالف آن توافق شده باشد

نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود  ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد،اگر اصل -ب

 .در غیر این صورت محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است

 .ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان مالك خواهد بوداگر اصل -ج

موضوع فصول دوم تا چهارم « پیامداده»و مکان ارسال و دریافت  آتار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان -30ماده 

 .تابع قواعد عمومی است« پیامداده»مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی 

 (Certification Service Provider)  الكترونیكی گواهی صدور خدمات دفاتر –باب دوم 

ئی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدها -31ماده 

 امضای()های اصالت تأسیس میشوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی

 .الکترونیکی میباشد

مان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازآیین -32ماده 

 .بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطالعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

 در قواعد مختلف -باب سوم

  های انحصاری در بستر مبادالت الكترونیكیحمایت -مبحث اول

 (Consumer Protection)  رف کنندهحمایت از مص -فصل اول

فروشندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطالعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا  -33ماده 

 :باشدقبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطالعات الزم، شامل موارد زیر می

 .های کاربردی کاال و یا خدماتمشخصات فنی و ویژگی -الف

 .باشد و نشانی ویهویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می -ب

آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار  -ج

 .کند

کلیه هزینه هائی که برای خرید کاال بر عهده مشتری خواهد بود )از جمله قیمت کاال و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل،  -د

 .(هزینه تماس

 .باشدمدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می -ـه
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 .خدمات پس از فروش شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، -و

 :تأمین کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطالعات مقدماتی، اطالعات زیر را ارسال نماید -34ماده 

 .آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی -الف

 .اطالعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش -ب

 .( این قانون۳۸( و )۳۷وجب مواد )شرایط و فراگرد فسخ معامله به م -ج

 .شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات -د

اطالعات اعالمی و تأییدیه اطالعات اعالمی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان  -35ماده 

مالت و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معا

 .کودکان ارائه شود

در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از ایجادتماس با مصرف کننده باید به طور روشن و  -36ماده 

  .صریح در شروع هر مکالمه بیان شود

حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف )حق انصراف( از قبول خود بدون در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید  -37ماده 

 .تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کاالخواهد بود

 :شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود -38ماده 

 .یخ تسلیم کاال به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاددر صورت فروش کاال، از تار -الف

( ۳4( و )۳۳در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطالعاتی خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد) -ب

 .این قانون موظف به ارائه آن است

کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف،تأمین  -ج

 .در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید

حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کاال و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب  -د

 .هد آمداین قانون خوا (۷۹)ای است که در ماده نامهآیین

در صورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کاال و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات  -39ماده 

خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر دربیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیر 

طب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کاال و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود تأمین کننده از ابتدا ممکن نباشد و مخا

دانسته، عالوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم عدم امکان ایفای تعهد خود را می

 .خواهد شد
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تواند کاال یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط برآن تأمین کننده می -40ماده 

 .که قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعالم کرده باشد

ال نماید، کاال و یا در صورتی که تأمین کننده، کاال یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارس -41ماده 

خدمات ارجاع داده میشود و هزینه ارجاع به عهده تأمین کننده است. کاال یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله 

 .یا تعهد دیگر از سوی تأمین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می تواند آن را قبول کند

 :زیر اجرا نخواهد شدهای این فصل در موارد حمایت -42ماده 

 .( این قانون خواهد آمد۷۹ای است که در ماده )نامهخدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین -الف

 .معامالت راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره -ب

 .هایی فروش مستقیم کاال و خدماتخرید از ماشین -ج

 .شودامالتی که با استفاده از تلفن عمومی )همگانی( انجام میمع -د

 .معامالت راجع به حراجی ها -ـه

 .تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند -43ماده 

 .در موارد اختالف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد -44ماده 

کنند موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیفتری اعمال میاجرای حقوق مصرف کننده به  -45ماده 

 .متوقف شود

استفاده از شروط قراردادی خالف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده، مؤثر  -46ماده 

 .نیست

ه روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام میشود مشمول در معامالت از راه دور آن بخش از موضوع معامله که ب -47ماده 

 .مقررات این قانون نخواهد بود

توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده میسازمان -48ماده 

 .باشدو تصویب هیأت وزیران میای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی نامهموجب آیین

حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع  -49ماده 

 .قانونی ذیربط تصویب شده و یا خواهد شد

 (M arketing)  -در قواعد تبلیغ -فصل دوم

خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترك فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب تأمین کنندگان در تبلیغ کاال و  -50ماده 

 .مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود

 .اندازند تأمین کنندگانی که برای فروش کاال و خدمات خود تبلیغ میکنند نباید سالمتی افراد را به خطر -51ماده 
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ف کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطالعات مربوط به کاال و خدمات تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصر -52ماده 

 .را درك کند

 .در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد -53ماده 

ن حقایق مربوط به هویت یا تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معامالت به روش الکترونیکی جهت مخفی نمود -54ماده 

  .محل کسب خود سوء استفاده کنند

تأمین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان درنظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی  -55ماده 

 .و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند

ای است که در ماده نامهای عمل نمایند. ضوابط آن به موجب آیینا رویه حرفهتأمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق ب -56ماده 

 .( این قانون خواهد آمد۷۹)

( این قانون خواهد ۷۹نامهای است که در ماده )تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آیین -57ماده 

 .آمد

  شخصیهای «پیامداده»حمایت از  -فصل سوم

 (Data Protection ) -حمایت از داده

های عقیدتی، مذهبی، های قومی یا نژادی، دیدگاههای شخصی مبین ریشه«پیامداده»ذخیره، پردازش و یا توزیع  -58ماده 

ن های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوا«پیامداده»خصوصیات اخالقی و 

 .غیر قانونی است

پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای نیز به شرط آن که محتوای داده« پیامداده»در صورت رضایت شخص موضوع  -59ماده 

 :های شخصی در بستر مبادالت الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد«پیامداده»اسالمی باشد ذخیره، پردازش و توزیع 

 .خص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشنداهداف آن مش -الف

شرح داده « پیامداده»آوری برای شخص موضوع باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع« پیامداده» -ب

 .شده جمعآوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد

 .وزآمد باشدباید صحیح و ر« پیامداده» -ج

های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «پیامداده»های حاوی های رایانباید به پرونده« پیامداده»شخص موضوع  -د

 .هایی ناقص و یا نادرست را محو یا اصالح کند«پیامداده»

های «پیامداده»ای است محو کامل پرونده رایانهباید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه در خو« پیامداده»شخص موضوع  -ـه

 .شخصی مربوط به خود را بنماید



15 
 

( ۷۹ای است که در ماده )نامههای مربوطه به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع آیین«پیامداده»ذخیره، پردازش و یا توزیع  -60ماده 

 .این قانون خواهد آمد

از قبیل استثنائات، افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای « پیامداده»سایر موارد راجع به دسترسی موضوع  -61ماده 

های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و آییننامه «پیامداده»ایمنی، نهادهای مسؤول دیدبانی و کنترل جریان 

 .مربوطه خواهد بود

 الكترونیكیدر بستر مبادالت « پیامدهدا» از حفاظت –مبحث دوم 

 در بستر مبادالت الكترونیكی (Author's Right/ Copyright)حمایت از حقوق مؤلف -فصل اول

حق تکثیر، اجراء و توزیع )عرصه و نشر( آتار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب  -62ماده 

و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان  ۲6/۹/۱۳5۲تی مصوب و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آتار صو ۳/۹/۱۳4۸

ای، ابزار های رایانهافزارها و برنامهباشند، از جمله اطالعات، نرممی «پیامداده»، به صورت 4/۱۰/۱۳۷۹ای مصوب افزارهای رایانهنرم

ی در بستر مبادالت الکترونیکی شامل حق های فکرهای داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیتای و پایگاههای رایانهو روش

های داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات اختراع، حق طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاه

 و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت (Integrated Circuits & Chips) الکترونیکی

خواهد  ۱4/4/۱۳۳۷نامه اصالحی اجرای قانون ثبت عالئم تجارتی و اختراعات مصوب و آیین ۱/4/۱۳۱۰عالئم و اختراعات مصوبت 

 .بود، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسالمیباشد

پیش از این به عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و که  (Related Rights) حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری -1تبصره 

شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری عالوه بر مؤلف، از جمله شناخته می (Neighboring Rights) هنری

 باشند که مشمولها و مؤسسات ضبط و پخش میحقوق هنرمندان مجری آتار، تولید کنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان

 .باشندمورد اشاره در این ماده می ۲6/۹/۱۳5۲و  ۳/۹/۱۳4۸قوانین مصوب 

یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارائی آن  (Integrated Circuit) مدار یکپاچه -2تبصره 

ای نقشه، جانمائی و منطق این مدارها بر هقابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادیی از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی

و آییننامه اصالحی اجرای قانون ثبت عالئم تجارتی و اختراعات مصوب  ۱/4/۱۳۱۰اساس قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب 

 .مورد حمایت میباشد ۱4/4/۱۳۳۷

ها است از شمول مقرر در شبکه« پیامدهدا»اعمال موقت تکثیر، اجراء و توزیع اثر که جزء الینفک فراگرد فنی پردازش  -63ماده 

 .فوق خارج است
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 (Trade Secrets)  حمایت از اسرار تجاری -فصل دوم

های مشروع و عادالنه در بستر مبادالت الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و به منظور حمایت از رقابت -64ماده 

آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات  ها و مؤسسات برای خود و یا افشایاقتصادی بنگاه

 .مقرر در این قانون خواهد رسید

ها، ها، ابزار و روشافزارها و برنامهها، الگوها، نرمی است که شامل اطالعات، فرمول«پیامداده»اسرار تجاری الکترونیکی  -65ماده 

ها و فراگردها، اطالعات مالی، فهرست های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشهنشده، روش ها و فرایندها، تألیفات منتشرتکنیک

های تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و مشتریان، طرح

 .ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده استهای معقوالنهتالش

 (Trade Names) حمایت از عالئم تجاری -فصل سوم

های مشروع در بستر مبادالت الکترونیکی استفاده از عالئم به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت -66ماده 

مشتبه  عالئم تجاری که موجب فریب یا (Online) و یا هر نوع نمایش برخط (Domain Name) تجاری به صورت نام دامنه

 .شدن طرف به اصالت کاال و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید

  هامجازات و جرایم –باب چهارم 

 کالهبرداری کامپیوتری -مبحث اول

های ها و سیستممهبرنا« پیامداده»هر کس در بستر مبادالت الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از  -67ماده 

ای مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه «پیامداده»ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف رایانه

وجوه، های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری و غیر دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم

اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و عالوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا 

 .شودسه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می

 .ده میباشدشروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ما -تبصره

 جعل کامپیوتری -مبحث دوم

« پیامداده»و مداخله در پردازش « پیامداده»هر کس در بستر مبادالت الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف  -68ماده 

مثل  -تولید امضاءهای رمزنگاری ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستمهای رایانهو سیستم« پیامداده»و مداخله در پردازش 

بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی ویا عدم انطباق  -کلید اختصاصی

دارای ارزش مالی و اثباتی « پیامداده»آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل 

های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات «پیامداده»ا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان نماید ت

 .شود( ریال محکوم می۰۰۰/۰۰۰/5۰حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون )
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 .باشدین ماده میمجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در ا -تبصره

 نقض حقوق انحصاری در بستر مبادالت الكترونیك -مبحث سوم

  نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ -فصل اول

( ریال ۰۰۰/۰۰۰/۱۰( این قانون به مجازات از ده میلیون )۳۷( و )۳6(،)۳5(،)۳4(، )۳۳تأمین کننده متخلف از مواد ) -69ماده 

 .ریال محکوم خواهد شد(۰۰۰/۰۰۰/5۰)تا پنجاه میلیون 

 .( به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد۳۷تأمین کننده متخلف از ماده ) -تبصره

این قانون به مجازات از بیست میلیون  (55)،(54)،(5۳)،(5۲)،(5۱)،(5۰)،(۳۹)تأمین کننده متخلف ازمواد  -70ماده 

 .شد ( ریال محکوم خواهد۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال تا یکصد میلیون)(۰۰۰/۰۰۰/۲۰)

 .( این قانون به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد5۱تأمین کننده متخلف از ماده ) -1تبصره 

 .( این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم خواهد شد55تأمین کننده متخلف از ماده ) -2تبصره 

 های شخصی/ حمایت از داده«پیامداده»نقض حمایت از  -فصل دوم

این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به  (5۹)( و 5۸هر کس در بستر مبادالت الکترونیکی شرایط مقرر در مواد ) -71ماده 

 .شودیک تا سه سال حبس محکوم می

های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسؤول « پیامداده»هر گاه جرایم راجع به  -72ماده 

 .( این قانون محکوم خواهد شد۷۱یابد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده )ارتکاب 

های شخصی «پیامداده»مباالتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرایم راجع به اگر به واسطه بی -73ماده 

 .شودریال محکوم می (۰۰۰/۰۰۰/5۰)میلیون روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه

 در بسترمبادالت الكترونیكی« پیامداده»نقض حفاظت از  -مبحث چهارم

 نقض حق مؤلف-فصل اول

عرضه و نشر( مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، )هر کس در بستر مبادالت الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع  -74ماده 

و قانون حمایت  ۲6/۰۹/۱۳5۲و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آتار صوتی مصوب  ۳/۹/۱۳4۸مصوب مصنفان و هنرمندان 

منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسالمی  ۰4/۱۰/۷۹ای مصوب افزارهای رایانهاز حقوق پدیدآورندگان نرم

نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به  مجاز شمرده شود، در صورتی که حق تصریح شده مؤلفان را نقض

 .( ریال محکوم خواهد شد۰۰۰/۰۰۰/5۰میزان پنجاه میلیون )

 نقض اسرار تجاری -فصل دوم

( این قانون و هر کس در بستر مبادالت الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت 64متخلفین از ماده ) -75ماده 

تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی برعدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی  هایبه بنگاه
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غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس ازشش ماه تا دو سال و نیم، و 

 .( ریال محکوم خواهد شد۰۰۰/۰۰۰/5۰جزای نقدی معادل پنجاه میلیون )

 نقض عالیم تجاری -فصل سوم

( ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۲۰( این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون )66متخلفان از ماده ) -76ماده 

 .( ریال محکوم خواهند شد۰۰۰/۰۰۰/۱۰یکصد میلیون )

 سایر -فصل چهارم

المللی قضایی جزایی مرتبط های همکاری بینی و مقررات مربوطه به صالحیت جزایی و روشسایر جرایم، آیین دادرس -77ماده 

 .با بسترمبادالت الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود

  جبران خسارت -باب پنجم

قطع  هرگاه در بستر مبادالت الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه -78ماده 

فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارت وارده میباشند مگر اینکه 

 .خسارات وارده ناشی ازفعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود

 متفرقه -باب ششم

های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون مؤثر میباشند شناسائی ت زمینهوزارت بازرگانی موظف اس -79ماده 

های این قانون توسط نامهکرده و با ارائه پیشنهاد و تأیید شورای عالی فناوری اطالعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین

های مورد نامهب هیأت وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد.سایر آیینها مقررات پس از تصوینامهربط شود. این آییننهادهای ذی

 :اشاره دراین قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد

های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت ( این قانون به پیشنهاد وزارتخانه4۲( و )۳۸نامه مربوطه به مواد)آیین -الف

 .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ریزی کشور وو برنامه

های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان مدیریت ( این قانون به پیشنهاد وزارتخانه5۷( و )56نامه مربوط به مواد )آیین -ب

 .و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

ریزی ( این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه6۰نامه مربوط به ماده )آیین -ج

 .کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
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 ایهـانـرایم رایـانون جـاز ق

  فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص

ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای ائم رایانهدر موارد زیر، چنانچه جر -19ماده 

  :مسؤولیت کیفری خواهد بود

  .ای شودالف( هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه

  .ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیونددب( هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه

  .ای شودکی از کارمندان شخص حقوقی با اطالع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانهج( هرگاه ی

  .ای اختصاص یافته باشدد( هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه

  .قوقی را داردگیری یا نظارت بر شخص حمنظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم ـ1تبصره 

مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و درصورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب  ـ2تبصره 

  .جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود

درآمد و نتایج حاصله از  اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان -20ماده 

  :ارتکاب جرم، عالوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد

الف( چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت 

  .وقی از یک تا پنج سالتکرار جرم تعطیلی موقت شخص حق

ب( چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در 

  .صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد

گیری یا گی یا تصمیمشود، تا سه سال حق تأسیس یا نماینداین ماده منحل می« ب»تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند 

 ت.نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داش

 بخش دوم ـ آیین دادرسی 

  فصل یكم ـ صالحیت

  :عالوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود -28ماده 

رای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حامل الف( داده های مجرمانه یا داده هایی که ب

  .های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسالمی ایران ذخیره شده باشد

  .اب یافته باشدب( جرم از طریق تارنماهای )وب سایت های( دارای دامنه مرتبه باالی کد کشوری ایران ارتک
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ج( جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای )وب سایت های( مورد 

ای که خدمات عمومی استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه

 د.در سطح گسترده ارتکاب یافته باش دارای دامنه مرتبه باالی کد کشوری ایران( سایت هایوب) دهد یا علیه تارنماهایارائه می

 .دیده ایرانی یا غیرایرانی باشدای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزهد( جرائم رایانه

ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف چنانچه جرم رایانه -29ماده 

است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار 

  .کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کردمی

قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه های عمومی و انقالب، نظامی و تجدیدنظر  -30ماده 

  .ای اختصاص دهدرا برای رسیدگی به جرائم رایانه

  .شد های مذکور از میان قضاتی که آشنایی الزم به امور رایانه دارند انتخاب خواهندتبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه

در صورت بروز اختالف در صالحیت، حل اختالف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در  -31ماده 

  .امور مدنی خواهد بود

  فصل دوم ـ جمع آوری ادله الكترونیكی

  مبحث اول ـ نگهداری داده ها

افیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطالعات کاربران را های تردهندگان خدمات دسترسی موظفند دادهارائه -32ماده 

  .حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداری کنند

ای و مخابراتی تولید می کنند تا ای در زنجیره ارتباطات رایانههای رایانهای است که سامانهـ داده ترافیک هرگونه داده۱تبصره 

ها شامل اطالعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم مقصد وجود داشته باشد. این داده امکان ردیابی آنها از مبدأ تا

  .شودارتباط و نوع خدمات مربوطه می

ـ اطالعات کاربر هرگونه اطالعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت ۲تبصره 

  .، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست(IP)آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی زمان آن، هویت،

ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطالعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و  –33ماده 

  .داقل تا پانزده روز نگهداری کنندمحتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را ح

  مبحث دوم ـ حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده

تواند دستور حفاظت از ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی الزم باشد، مقام قضائی میهای رایانههرگاه حفظ داده -34ماده 

در کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صا

ساعت به اطالع مقام قضائی  ۲4توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ها، ضابطان قضائی میبین رفتن داده
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های حفاظت ین دستور خودداری یا دادهبرسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای ا

شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و های مزبور به آنها مربوط میشده را افشاء کنندیا اشخاصی که داده

دی از پنج کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نق

  .ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا ده میلیون )(5.۰۰۰.۰۰۰میلیون )

  .ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط استـ حفظ داده۱تبصره 

  .ا دستور مقام قضائی قابل تمدید استـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم ب۲تبصره 

  مبحث سوم ـ ارائه داده ها

فوق را به اشخاص یاد شده ( ۳4و )( ۳۳، )(۳۲های حفاظت شده مذکور در مواد )تواند دستور ارائه دادهقضائی می مقام –35ماده 

  .این قانون محکوم خواهد شد( ۳4در ماده )بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر 

 مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی 

آید که ظن ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل میهای رایانهها یا سامانهتفتیش و توقیف داده –36ماده 

  .هم یا ادله جرم وجود داشته باشدقوی به کشف جرم یا شناسایی مت

ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را های رایانهها یا سامانهتفتیش و توقیف داده -37ماده 

فتیش و ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دالیل دستور تتحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه

  .توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد

کند، از جمله اجراء دستور در محل دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطالعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک می -38ماده 

افزارها، افزارها و نرمعداد سختهای مورد نظر، نوع و تیا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده

  .های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیفنحوه دستیابی به داده

  :ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شودتفتیش داده ها یا سامانه های رایانه -39ماده 

  اتی.رای یا مخابهای رایانهالف( دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه

  .ها یا لوح های فشرده یا کارت های حافظههای داده از قبیل دیسکتب( دسترسی به حامل

  .های حذف یا رمزنگاری شدهج( دستیابی به داده

ها، هایی از قبیل چاپ دادهها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشدر توقیف داده -40ماده 

هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا ها با روشها، غیرقابل دسترس کردن دادهیا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده برداریکپی

  .رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می شود

  :ای یا مخابراتی توقیف خواهد شدهای رایانهدر هریک از موارد زیر سامانه -41ماده 

 سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،  های ذخیره شده بهالف( داده
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 پذیر نباشد، افزاری امکانها بدون سامانه سختب( تفتیش و تجزیه و تحلیل داده

 ج( متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد، 

 پذیر نباشد، ها به لحاظ فنی امکانبرداری( از دادهد( تصویربرداری)کپی

 شود،  هاداده سیبهـ( تفتیش در محل باعث آ

توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل  -42ماده 

 .تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد

اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای  چنانچه در حین -43ماده 

یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به 

  .تفتیش یا توقیف خواهند کرد سامانه های مذکور گسترش داده و داده های مورد نظر را

ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا های رایانهها یا سامانهچنانچه توقیف داده -44ماده 

 .اخالل در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است

از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به نفع حق دارد پس شود، ذیها توقیف میدر مواردی که اصل داده -45ماده 

 .ای وارد نشودهای توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمهاین که ارائه داده

ظف است با لحاظ نوع و میزان ای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موهای رایانهها یا سامانهدر مواردی که اصل داده -46ماده 

افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها افزارها و نرمها و نوع و تعداد سختداده

 .تعیین تکلیف کند

ایانه ای و مخابراتی، اعتراض متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدام های مأموران در توقیف داده ها و سامانه های ر -47ماده 

به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی  .کتبی خود را همراه با دالیل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید

 .گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است

  ایمبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه

ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود های رایانهانتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه شنود محتوای در حال –48ماده 

 .مکالمات تلفنی خواهد بود

تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت 

 .مقررات مربوط است

  دپذیری ادله الكترونیكیفصل سوم ـ استنا

به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، الزم است مطابق آیین نامه  -49ماده 

 .مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید
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هی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهای رایانهچنانچه داده -50ماده 

ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری رایانه منتقل شده باشد و سامانه

 .ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بودداده

الکترونیکی  جرایمی که ادله ای شامل سایرین بخش، عالوه بر جرائم رایانههای دوم و سوم اکلیه مقررات مندرج در فصل -51ماده 

 د.شوگیرد نیز میدر آنها مورداستناد قرارمی

 بخش سوم ـ سایر مقررات

ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور رایانه در مواردی که سامانه –52ماده 

  د.بینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شازاتی پیشمج

تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی 

 .نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد

 

 

 

 نفیاز قانون نظام ص

 

 .فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی )سایبری( مستلزم أخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است - 87ماده

نامه اجرائی است که توسط اتاق اصناف های صنفی به موجب آئینچگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت - تبصره

شود و پس از تأیید های اطالعات و ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه میوزارتخانه عالی نظارت و ایران با همکاری دبیرخانه هیأت

 .رسدتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میقانون به االجراء شدن این عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الزمهیأت 
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 فریـی کیـن دادرسـانون آییـاز ق

 اییانهآیین دادرسی جرایم را -بخش دهم

 :بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران صالحیت رسیدگی به موارد زیر را دارندعالوه بر موارد پیش - 664ماده 

ای و مخابراتی یا حاملهای های رایانهاند که به هر نحو در سامانهکار رفتهبهرم هایی که برای ارتکاب جهای مجرمانه یا دادهالف ـ داده

 .ایران ذخیره شوداسالمیداده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری

 .ارتکاب یابد (.ir) مرتبه باالی کد کشوری ایران ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه

ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت های رایانهتبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه پ ـ جرم توسط

دهد یا علیه ای که خدمات عمومی ارائه میهای رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسهگانه یا نهاد رهبری یا نمایندگیکنترل قوای سه

 .ی کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابدتارنماهای دارای دامنه مرتبه باال

دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد   استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزهای متضمن سوء  ت ـ جرائم رایانه

 .و مرتکب در ایران یافت شود

ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، ای درصالحیت دادگاههای ایران در محلی کشف یا گزارش شود،   چنانچه جرم رایانه - 665ماده 

دادسرا پس از اتمام  که محل وقوع جرم مشخص نشود،دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتی

 .کندکند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی را صادر می  قیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست میتح

بی از دادسراها، دادگاههای کیفری یک، کیفری دو، اطفال و قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شع - 666ماده 

 .ای اختصاص دهد  نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه

 .شوندمقامات قضائی دادسراها و دادگاههای مذکور از میان قضاتی که آشنایی الزم به امور رایانه دارند انتخاب میـ تبصره

ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و های ترافیک را حداقل تا شش  دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده  ارائه - 667ماده 

 .ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداری کننداطالعات کاربران را حداقل تا شش

کنند ای و مخابراتی تولید می  ای در زنجیره ارتباطات رایانه  های رایانه  ای است که سامانه  داده ترافیک، هرگونه داده ـ1ه تبصر

ها شامل اطالعاتی از قبیل مبدا، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و   تا امکان ردیابی آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد. این داده

 .شود  نوع خدمات مربوطه می حجم ارتباط و

اطالعات کاربر، هرگونه اطالعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و  ـ2تبصره 

 .شود، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می( IP ) نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنتمدت زمان آن، هویت، 

ماه پس از خاتمه اشتراك و دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطالعات کاربران خود را حداقل تا شش ارائه - 668ماده 

 .ه را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنندمحتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشد

http://www.davoudabadi.ir/page/9231675/ماده-664-قانون-آیین-دادرسی-کیفری
http://www.davoudabadi.ir/page/8514276/ماده-665-قانون-آیین-دادرسی-کیفری
http://www.davoudabadi.ir/page/5260183/ماده-666-قانون-آیین-دادرسی-کیفری
http://www.davoudabadi.ir/page/7149085/ماده-667-قانون-آیین-دادرسی-کیفری
http://www.davoudabadi.ir/page/7840136/ماده-668-قانون-آیین-دادرسی-کیفری
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تواند دستور حفاظت   قضائی میشده برای تحقیق یا دادرسی الزم باشد، مقامای ذخیره  های رایانه  هرگاه حفظ داده - 669ماده 

ا برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از آنها ر

توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطالع   ها، ضابطان قضائی می  از بین رفتن داده

  ک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا دادهمقام قضائی برسانند. چنانچه هر ی

شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند،   های مزبور به آنها مربوط می  های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده

ماه یا ام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا ششضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مق

 .شوندجزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می

 .ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است  حفظ دادهـ 1تبصره

 .ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید استها حداکثر سهمدت زمان حفاظت از دادهـ 2تبصره

ن را به این قانو( 66۹و )( 66۸، )(66۷های حفاظت شده مذکور در مواد )  تواند دستور ارائه داده  مقام قضائی می - 670ماده 

اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری وعدم مواظبت از 

 .شوداین قانون می (66۹)ها موجب مجازات مقرر در ماده این داده

آید که   ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل میهای رایانهها یا سامانهتفتیش و توقیف داده - 671ماده 

 .ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد

ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی   های رایانه  ها یا سامانه  تفتیش و توقیف داده - 672ماده 

 شود. درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچهها انجام می  آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه

تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشدیا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دالیل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص 

 .کندمذکور را صادر می

شامل اطالعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و  دستور تفتیش و توقیف باید - 673ماده 

های   نحوه دستیابی به دادهافزارها،   افزارها و نرم  های مورد نظر، نوع و تعداد سخت  محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده

 .کند  که به اجرای صحیح آن کمک میرمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد 

 :شودای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می  های رایانهها یا سامانهتفتیش داده - 674ماده 

 ای یا مخابراتی  های رایانه  الف ـ دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه

 ارتهای حافظهها یا لوحهای فشرده یا ک ب ـ دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکت 

 های حذف یا رمزنگاری شده  پ ـ دستیابی به داده

http://www.davoudabadi.ir/page/3826451/ماده-669-قانون-آیین-دادرسی-کیفری
http://www.davoudabadi.ir/page/9425631/ماده-670-قانون-آیین-دادرسی-کیفری
http://www.davoudabadi.ir/page/6891273/ماده-671-قانون-آیین-دادرسی-کیفری
http://www.davoudabadi.ir/page/9146275/ماده-672-قانون-آیین-دادرسی-کیفری
http://www.davoudabadi.ir/page/0385271/ماده-673-قانون-آیین-دادرسی-کیفری
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ها،   دهها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ دا  در توقیف داده - 675ماده 

ها با روشهایی از قبیل تغییرگذرواژه یا رمزنگاری و ضبط   ها، غیرقابل دسترس کردن داده  تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده

 .شودحاملهای داده عمل می

 :شوندای یا مخابراتی توقیف می  های رایانه  شرایط زیر سامانه در - 676ماده 

 .های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد  الف ـ داده

 .پذیر نباشد  افزاری امکان  ها بدون سامانه سخت  ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده

 .اشدپ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده ب

 .پذیر نباشد  ها به لحاظ فنی امکان  ت ـ تصویربرداری از داده

 .ها شودث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده

ع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روشهایی از قبیل ای یا مخابراتی متناسب با نوهای رایانهتوقیف سامانه - 677ماده 

 .گیردتغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم )پلمب( سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می

ای های رایانههای مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانهچنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده - 678 ماده

یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را 

 .کنندهای مورد نظر را تفتیش یا توقیف میهند و دادهدهای دیگر گسترش میسامانهبه

خاص ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اش  های رایانه  ها یا سامانه  توقیف داده - 679ماده 

شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت  یا اخالل در ارائه خدمات عمومی

 .داشته باشد

نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند،   ذیشود،   یها توقیف م  در جایی که اصل داده - 680ماده 

 ای وارد نسازد و داده  شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمههای توقیف  مشروط به اینکه ارائه داده

 .ها مجرمانه نباشد 

شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و ای یا مخابراتی توقیف می  های رایانه  ها یا سامانه  در مواردی که اصل داده - 681ماده 

در مهلت متناسب و متعارف  افزارهای مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتکابی،  افزارها و نرم  ها و نوع و تعداد سخت  میزان داده

 .برای آنها تعیین تکلیف کند

ض کتبی ای و مخابراتی، اعتراهای رایانهها و سامانهتواند در مورد عملیات و اقدامات ماموران در توقیف دادهمتضرر می - 682ماده 

خود را همراه با دالیل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی 

 .شود و قرار صادره قابل اعتراض استمی

http://www.davoudabadi.ir/page/6870521/ماده-675-قانون-آیین-دادرسی-کیفری
http://www.davoudabadi.ir/page/7809542/ماده-676-قانون-آیین-دادرسی-کیفری
http://www.davoudabadi.ir/page/5832641/ماده-677-قانون-آیین-دادرسی-کیفری
http://www.davoudabadi.ir/page/5491302/ماده-678-قانون-آیین-دادرسی-کیفری
http://www.davoudabadi.ir/page/9836250/ماده-679-قانون-آیین-دادرسی-کیفری
http://www.davoudabadi.ir/page/7508964/ماده-680-قانون-آیین-دادرسی-کیفری
http://www.davoudabadi.ir/page/6218054/ماده-681-قانون-آیین-دادرسی-کیفری
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ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به   های رایانه  ل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانهکنتر - 683ماده 

 .کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است

و مستلزم رعایت نگار )ایمیل( یا پیامک در حکم کنترل ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیامتبصره

 .مقررات مربوط است

االجراء شدن ماه از تاریخ الزمشده ظرف ششآورینامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمعآیین - 684ماده 

شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه زیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه میاین قانون توسط و

 .رسدمی

ی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالث  های رایانه  چنانچه داده - 685ماده 

 ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده  و سامانه رایانه یا منتقل شود

 .ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است 

ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد   عالوه بر جرائم رایانهکلیه مقررات مندرج در این بخش،  - 686ماده 

 .شود  گیرند نیز می  استناد قرار می

نشده  بینیدادرسی پیشای مقررات خاصی از جهت آییندر مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرائم رایانه - 687ماده 

 .دادرسی کیفری استعمومی آیین  است، تابع مقررات
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 هانامهآئیـن

 و سایر مصوباتمقررات 
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  بر نظارت نحوه و مجوز صدور چگونگی اجرایی نامهآیین

 ای شبكه بازاریابی و مجازی فضای در صنفی افراد فعالیت

 (قانون نظام صنفی 87و تبصره ماده 12، 2موضوع مواد )

 عاریفـت

 :تعاریف-1ماده

 و یا خدمات( به واحد صنفی است که توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی برای ارائه محصول )کاال  :مجازی کار و کسب .۱

کنندگان از طریق ابزارهای  فروشان و مصرف طور مستقیم و یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به عمده فروشان، خرده

 .افزارهای تجاری) اپلیکیشن(دایر شده باشدارتباط از راه دور از قبیل وب سایت و نرم

ای از طریق وب سایت خود افرادی را به عنوان کت بازاریابی شبکهیک روش فروش محصول است که شر :یا شبكه بازاریابی .۲

کند، به نحوی که هر کننده سازماندهی میبازاریاب به دور از مکان ثابت کسب برای فروش مستقیم محصوالت خود به مصرف

طحی موجب گسترش و افزایش تواند با معرفی بازاریاب دیگر به عنوان زیر مجموعه خود با ایجاد گروه فروش چندسبازاریاب می

 .فروش گردد

درصد سهام و  5۰شخص حقوقی است که محصوالت تولید خود یا شرکت مادر )دارنده بیش از :ای شبكه بازاریابی شرکت .۳

 .سرمایه( را به روش بازاریابی شبکه ای به فروش می رساند

مابین از طریق فروش مستقیم محصوالت به داد فیای در قالب قرارشخصی است که خارج از شرکت بازاریابی شبکه ب:بازاریا .4

کننده و یا با حمایت و آموزش بازاریابان زیر مجموعه بابت گسترش و افزایش فروش شرکت، مبالغ مشخصی را در قالب  مصرف

 .طرح سوددهی دریافت کند

شخصی و جذب، آموزش،  برنامه شرکت برای محاسبه و پرداخت درصدی از فروش محصوالت در قبال فروش :سوددهی طرح .5

 .مدیریت و راهبری گروه فروش به عنوان سود و حق کمیسیون و یا پاداش بازاریاب است

هر شخصی که در ازای پرداخت وجه با هدف غیرتجاری و صرفًا برای مصرف خود مبادرت به خرید محصول :  کننده مصرف .6

 .نماید

ای که در سبد مصرف قشر وسیعی از جامعه قرار دارد، چند ی شبکهکاال وخدمات مورد عرضه در بازاریاب:  مصرفی محصوالت .۷

 .شود و مشابه آن در بازار وجود داردبار در سال توسط مصرف کنندگان تجدید خرید می

قانون نظام صنفی تشکیل (۲۱ماده)( ۷اتحادیه کشوری که از واحدهای صنفی موضوع این آیین نامه براساس تبصره )  ه:تحادیا .۸

 .شودمی

 .نامهاین آیین( ۱5کمیته نظارت موضوع ماده ): نظارت میتهک .۹
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ای است که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برابر مقررات به کسب و کار های مجازی نشانه :الكترونیكی اعتماد نماد .۱۰

 .گرددبا هدف ساماندهی، احراز هویت و صالحیت آنها بطور همزمان با صدور پروانه کسب اعطا می

پروانه کسب است که توسط مرکز اصناف و بازرگانان ایران برابر مقررات به وب سایت  نشانه ی:ا شبكه بازاریابی نماد .۱۱

 .گرددای به منظور ساماندهی، احراز هویت و صالحیت آنها بطور همزمان با صدور پروانه کسب اعطا میهای بازاریابی شبکهشرکت

  :)iranianasnaf.ir(به نشانی پروانه کسب اصنافسامانه الکترونیکی صدور  :اصناف سامانه .۱۲

 :)enamad.ir(ه نشانی سامانه الکترونیکی اعطا نماد الکترونیکی :نماد ای سامانه .۱۳

 مجازی وکار کسب اول: بخش

های خود بدون نیاز به اخذ دبیرخانه هیات عالی نظارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظفند ضمن اتصال سامانه -2ماده

این آیین نامه(، امکان دسترسی طرفین به مدارك متقاضی و صدور همزمان پروانه کسب و نماد ( ۳درك مجدد)مطابق ماده )م

 .اعتماد الکترونیکی را فراهم نمایند

 :مراحل صدور پروانه کسب -3ماده 

 .کیهای مرکز توسعه تجارت الکترونیتوسط متقاضی مطابق چک لیست مجازی کار و کسب اندازی راه .۱

ثبت تقاضا توسط متقاضی در سامانه ای نماد )ارجاع تقاضای کسب و کار مشمول قانون نظام صنفی توسط مرکز توسعه تجارت  .۲

 .الکترونیکی بالفاصله پس از ارزیابی و براساس فهرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران به سامانه اصناف(

توسط متقاضی در سامانه اصناف حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از قبول نامه  این آیین( 4بارگذاری مدارك مندرج در ماده ) .۳

 .تقاضا

 .نامه توسط اتحادیهاین آیین(4تکمیل پرونده مطابق ماده) .4

 .نماید نامه استعالم این آیین( 4های طرف استعالم مندرج در ماده) اتحادیه موظف است به طور همزمان از دستگاه -تبصره .5

کسب )پس از تطبیق مدارك بارگذاری شده با اصل آن( به متقاضی حداکثر ظرف پانزده روز و ارسال  صدور و تسلیم پروانه .6

 .مشخصات پروانه کسب به سامانه ای نماد

 .همزمان با صدور پروانه کسب الکترونیکی اعتماد نماد اعطای .۷

 :مدارك الزم برای صدور پروانه کسب -4ماده 

 :عمومی –الف(

 .ا اقامتگاه قانونی متقاضیارائه نشانی دفتر کار ی .۱

 .گواهی صالحیت شخصی از نیروی انتظامی .۲

قانون ( ۱۸6ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده)موضوع ماده )گواهی اداره امور مالیاتی ذی .۳

 .های مستقیم(مالیات
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 .قانون نظام صنفی(( ۳۰ماده ) های آموزشی احکام تجارت و کسب وکار )موضوع بند)ن(گواهی گذراندن دوره  .4

توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی براساس قانون تجارت الکترونیکی و  مجازی کار و کسب های تخصصیتاییدیه ویژگی .5

 .اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی( ۳ماده )

نیز می  مجازی فضای ود از طریقدارندگان پروانه کسب در فضای حقیقی که متقاضی فروش محصوالت واحد صنفی خ -تبصره .6

 .باشندباشند، برای دریافت پروانه کسب و کار مجازی و ای نماد صرفًا مکلف به ارائه این تاییدیه می

 .کار برای اتباع خارجی تصویر کارت ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و یا گذرنامه و پروانه .۷

وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقایان کمتر از پنجاه سال سن یا گواهی اشتغال به تصویر کارت پایان خدمت نظام  .۸

 .تحصیل

 :اختصاصی –ب(

پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارك تحصیلی دانشگاهی مرتبط، یا معرفی یک نفر واجد شرایط مذکور )برای صنوف  .۱

 .قانون نظام صنفی((۱۳مشمول تبصره ماده)

ات مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه مصوبه هی .۲

 .رسمی ثبت شرکت)برای اشخاص حقوقی(

 :عناوین تخلفات و نحوه برخورد با مرتکبین آن -5ماده 

 .گرددت ذیل آن، از سوی کمیته نظارت اعمال میمجازات های بندهای )الف(، )ب( این ماده درصورت ارتکاب هر یک از تخلفا

 :اخطار کتبی -الف(

 .گیری مصرف کننده جهت خرید یا قبول شرایطعدم ارائه اطالعات موثر در تصمیم .۱

 .عدم رعایت حق انصراف مصرف کننده .۲

 .عدم استفاده از واسط بادوام جهت ذخیره اطالعات مرتبط با معامالت .۳

 .کنندهصرفتحمیل شروط غیر منصفانه به م .4

 .تبلیغ خالف واقع .5

 .عدم تحویل به موقع کاالیا ارائه خدمت .6

 .عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف کننده(حداکثر ظرف مدت سه روز کاری .۷

 .عدم درج و یا اعالم نحوه تامین کاال .۸

 .عدم رعایت قانون و مقررات صنفی و مصوبات کمیته نظارت .۹

کسب و کار مجازی موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به اصالح عملکرد خود اقدام  پس از ابالغ اخطار، دارنده پروانه -تبصره

 .شودنماید. درصورت عدم اصالح نسبت به تعلیق فعالیت وی برابر بند )ب( این ماده اقدام می
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 :تعلیق فعالیت و نماد -ب(

 .قانون تجارت الکترونیکی(( ۳۹عدم تامین کاال و یا ارائه خدمت) با رعایت ماده ) .۱

 .های مصرف کنندهنقض حفاظت از داده .۲

 .عرضه کاالی غیر مجاز .۳

 .مورد در طول یک سال( ۳تکرار و یا تعدد تخلفات مندرج در بند )الف( بیش از ) .4

در زمان تعلیق، دارنده پروانه کسب حق ایجاد تعهدات جدید را نخواهد داشت، درصورتی که بعد از گذشت یک ماه از  -1تبصره

 .نده پروانه کسب نسبت به اصالح عملکرد و تطبیق آن با مقررات اقدام کند، تعلیق خاتمه می یابددوره تعلیق، دار

در صورت تکرار و یا تعدد تخلفات این بند حداقل مدت تعلیق فعالیت سه ماه خواهد بود، پس از اصالح عملکرد و  -2تبصره

 .یابدگذشت مدت مذکور تعلیق خاتمه می

 .نامه مجاز استر فرایند کسب و کار مجازی صرفاً با رعایت مقررات این آیینهرگونه تغییر د -6ماده 

 ایبخش دوم: بازاریابی شبكه

 :مراحل صدور پروانه کسب -7ماده

 .ثبت تقاضا توسط متقاضی در سامانه اصناف .۱

ی دفتر شرکت بررسی صالحیت شخصی )اعضای هیات مدیره، سهامداران عمده و مدیرعامل پیشنهادی( انتظامی و ترافیک .۲

 توسط نیروی انتظامی و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت پانزده روز

 .بررسی طرح سوددهی توسط دبیرخانه کمیته نظارت)حداکثر ظرف مدت پانزده روز(  .۳

 .نامه دبیرخانه کمیته نظارت با معرفی ای شبکه بازاریابی موضوع با خاص سهامی صورت به شرکت ثبت .4

ها ثبت حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ معرفی نامه مذکور شرکت خود را نزد مرجع ثبت شرکت متقاضی موظف است -تبصره

 .گرددو نسبت به بارگذاری روزنامه رسمی در سامانه اصناف اقدام نماید در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب می

 .راه اندازی وب سایت توسط متقاضی مطابق چک لیست کمیته نظارت .5

کسب )پس از تکمیل پرونده و تطبیق مدارك بارگذاری شده با اصل آن( به متقاضی حداکثر ظرف پانزده  سلیم پروانهصدور و ت  .6

 .روز توسط اتحادیه

 .همزمان با صدور پروانه کسب ای شبکه بازاریابی نماد اعطای  .۷

 :مدارك الزم برای صدور پروانه کسب -8ماده 

 .سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر شرکت .۱

 .تاییدیه طرح سوددهی توسط دبیرخانه کمیته نظارت .۲
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مصوبه هیات مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و روزنامه رسمی ثبت  .۳

 .شرکت با آخرین تغییرات

کی دفتر شرکت از طریق نیروی گواهی صالحیت شخصی ) اعضای هیات مدیره و مدیر عامل پیشنهادی(، انتظامی و ترافی .4

 .انتظامی

 .نامهاین آیین ( 4) )الف( ماده ردیف( ۷و)(6،)(4،)(۳دارا بودن شرایط و مدارك بندهای) .5

 .داشتن واحد تولیدی به نام شرکت و ارائه پروانه بهره برداری آن .6

کر نام مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضاء ای با ارائه مدارك فوق به نام شرکت و با ذپروانه کسب شرکت بازاریابی شبکه  -تبصره

 .شودبه آدرس دفتر و نشانی وب سایت شرکت صادر می

 :در طرح سوددهی باید موارد زیر رعایت شود -9ماده

 .ای ممنوع استاخذ هرگونه وجه و یا ما به ازاء برای ورود به شرکت بازاریابی شبکه  .۱

 .و پاداش تعیین گردد شرایط شدن دریافت حق کمیسیونمیزان خرید ماهیانه بازاریاب برای واجد  حداقل .۲

پرداخت هرگونه حق کمیسیون و پاداش باید بر پایه فروش محصول شرکت و نه جذب بازاریاب باشد و هرگونه پرداخت   .۳

 .ناشی از فروش ابزارهای جانبی شرکت از جمله کاالهای نمونه فروش، ابزارهای فروش، تبلیغ و آموزش ممنوع است

سطح محدود گردد.) سطوح پرداخت باتایید ( ۳ها تا )اخت حق کمیسیون و پاداش با توجه به شرح وظایف بازاریابپرد .4

 .وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل تعدیل است(

 .تجمیع حجم فروش بازاریاب و گروه فروش باید به صورت ماهیانه )حداکثر تا هفت روز پس از خاتمه هر ماه( محاسبه شود .5

 .حق کمیسیون یا پاداش بازاریابان باید بصورت نقدی و غیر از محصوالت شرکت باشد پرداخت .6

 :ای موظف است نسبت به رعایت ضوابط زیر اقدام نمایدشرکت بازاریابی شبکه -10ماده

 .فروش محصوالت مصرفی مطابق فهرست ارائه شده و با رعایت ضوابط و قیمت فروش متعارف بازار -۱

ست قیمت و مجوزهای الزم برای محصوالت خود از جمله پروانه بهداشتی و استاندارد را طبق مقررات اخذ موظف ا شرکت -تبصره

 .نماید و در هر حال قیمت محصول نباید از قیمت متعارف بازار باالتر باشد

ممهور به مهر شرکت دار انعقاد قرارداد با بازاریابان از طریق وب سایت شرکت و همچنین صدور و ارائه کارت شناسایی عکس -۲

 .خانوادگی، نام پدر، کد ملی، کد واحد بازاریابی شبکه ای، شناسه بازاریاب و نام شرکت مشتمل بر نام و نام

 به نشانی به سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ایشبکه بازاریابی اتصال وب سایت شرکت -تبصره

(unicode.mimt.gov.ir) شرکت الزامی است رای نظارت بر پایگاه دادهب. 

 .عدم جذب بازاریاب از بین افراد کمتر از هجده سال سن -۳
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ها و نهادهای دارای مسئولیت نظارت بر و دستگاه ای شبکه بازاریابی شرکت ممنوعیت بکارگیری بازاریابان از بین کارکنان -4

 .ایهای بازاریابی شبکه شرکت

 .شرکت برگزاری کلیه جلسات بازاریابان در دفتر و یا شعب -5

ای و منشور اخالقی شرکت با مشارکت  برگزاری رایگان دوره آموزشی مشتمل بر آموزش فرآیند و مفاهیم بازاریابی شبکه -6

 .بازاریابان سطوح باالتر، برای سایر بازاریابان و ارائه محتوای دوره های آموزشی به دبیرخانه کمیته نظارت برای تطبیق با مقررات

 .گری و تبلیغ خالف واقع برای جذب بازاریاب و یا درباره محصوالت شرکتپرهیز از هرگونه اغوا -۷

 .فروش مستقیم محصوالت به بازاریاب و منع فروش از طریق بازاریاب به بازاریاب دیگر -۸

 .عدم تشویق بازاریابان به خرید محصوالت بیش از توان فروش و یا مصرف شخصی -۹

 .پاداش به بازاریابان مطابق با طرح سوددهی ها در قالب حق کمیسیون وانجام تمامی پرداخت -۱۰

میزان فروش ماهیانه محصوالت به بازاریابان برای واجد شرایط شدن دریافت حق کمیسیون و پاداش، باید در صورت انبار  -۱۱

 .شدن کاال نزد بازاریاب قابل تعدیل باشد

رکت جمعی سطوح باالتر در جذب و آموزش پرداخت حق کمیسیون بازاریابان صرفاً براساس فروش محصوالت و در ازای مشا -۱۲

 .بازاریابان جدید، نه عضوگیری

های مالی ) از قبیل خرید، فروش و پرداخت حق کمیسیون و پاداش( از طریق سیستم بانکی کشور به انجام تمامی تراکنش -۱۳

 .نام شرکت

 .روش گروهی به صورت ماهیانه به وینظیر میزان فروش شخصی و میزان ف ارائه کلیه اطالعات مربوط به عملیات بازاریاب -۱4

 .ها را برابر مقررات مستندسازی کندها و سوابق پرداختشرکت موظف است کلیه اطالعات مربوط به عملیات بازاریاب -تبصره

های شرکت و ارائه کدرهگیری و ها با قابلیت ثبت در پایگاه داده ایجاد درگاهی برای رسیدگی به شکایات و نارضایتی -۱6

 .ویی به شکایات )حداکثر به مدت ده روز(پاسخگ

 .مابین شرکت و بازاریابباز پس گرفتن محصوالت فروخته شده که قابل فروش مجدد است مطابق شرایط قرارداد فی -۱۷

ها نموده در اینصورت مکلف است برای تاسیس شعب تواند اقدام به تاسیس شعبه نزد مرجع ثبت شرکتشرکت می -11ادهم

ل: سند مالکیت یا اجاره نامه و گواهی صالحیت شخصی مسئول شعبه )فردی غیر بازاریاب( و انتظامی و ترافیکی مدارك الزم شام

 .شعبه را به دبیرخانه کمیته نظارت ارائه نماید

مکلف است در صورت انحالل طبق قانون تجارت به نحوی عمل نمایدکه تعهدات خود را در  ای شبکه بازاریابی شرکت -12ماده

کنندگان انجام دهد و حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از اعالم انحالل  ال محصوالت خریداری شده توسط بازاریابان و مصرفقب

 .پروانه کسب خود را جهت ابطال به اتحادیه تحویل نماید
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ل شرکت و یا درصورت ابطال پروانه کسب، شرکت موظف است با رعایت تشریفات قانونی حسب مورد نسبت به انحال -1تبصره

 .تغییر موضوع فعالیت شرکت اقدام کند

 .در صورت اعالم توقف شرکت، پروانه کسب تعلیق و در صورت صدور حکم ورشکستگی، پروانه کسب ابطال می گردد -2تبصره

 :عناوین تخلفات و نحوه برخورد با مرتکبین آن -13ماده 

 .گرددآن، از سوی کمیته نظارت اتخاذ میارتکاب هر یک از تخلفات ذیل های بندهای )الف(، )ب( و )ج( این ماده درصورت مجازات

 :اخطار کتبی -الف(

 .عدم پرداخت حق کمیسیون به صورت ماهیانه .۱

 .تشویق به خرید محصول بیش از توان فروش و یا مصرف شخصی .۲

 .تعیین حجم خرید مشخصی از سبد کاال)استراتژی فروش( .۳

 .زاریابانعدم برگزاری آموزش رایگان برای با .4

 .جذب بازاریاب از بین افراد کمتر از هجده سال .5

 .عدم انعقاد قرارداد بین شرکت و بازاریابان .6

 .دار برای بازاریابانعدم صدور کارت شناسایی عکس .۷

 .پرداخت حق کمیسیون و پاداش از محصوالت شرکت .۸

 .االگیری کرعایت نکردن تعهدات موضوع قرارداد از جمله تاخیر در ارسال و بازپس .۹

 .ای و طرح سوددهی در سامانه شرکتعدم درج مقررات مربوط به بازاریابی شبکه .۱۰

 .تغییر مفاد اساسنامه بدون هماهنگی با دبیرخانه کمیته نظارت .۱۱

 .عدم رعایت قانون و مقررات صنفی و تصمیمات کمیته نظارت .۱۲

 .تشکیل جلسات در خارج از محل شعب .۱۳

 .سوددهیتبلیغ خالف واقع درباره محصوالت و طرح  .۱4

 .تاسیس شعب غیر مجاز .۱5

اندازی شعب و هایی نظیر عدم راهدرصورت ارتکاب تخلفات فوق، عالوه بر اخطار، به تشخیص کمیته نظارت محدودیت -1تبصره

 .عرضه محصوالت جدید تا زمان اصالح عملکرد شرکت و تطبیق آن با مقررات اعمال خواهد شد

پس از ابالغ اخطار، شرکت موظف است ظرف مدت بیست روز نسبت به اصالح عملکرد اقدام نماید. در غیر اینصورت  -2تبصره

 .نسبت به تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد اقدام خواهد شد

 :تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد -ب(

 .ایاخذ هرگونه وجه یا ما به ازاء برای ورود به شرکت بازاریابی شبکه .۱
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 .های شرکت خارج از سیستم بانکینجام عملیات مالی و پرداختا .۲

 .تغییر طرح سوددهی بدون کسب مجوز .۳

فروش محصوالت خارج از فهرست دبیرخانه کمیته و یا عرضه محصوالت فاقد مجوز الزم نظیر پروانه بهداشتی و استاندارد  .4

 .حسب مورد

 .لف(برای مرتبه سوم درطول یک سال مالیتکرار و یا تعدد دفعات ارتکاب تخلفات مندرج در بند )ا .5

 .ارتکاب تخلف در تبصره های بند )الف( .6

مدت تعلیق سه ماه خواهد بود؛ درصورتی که بعد از گذشت یک ماه از دوره تعلیق، شرکت نسبت به اصالح عملکرد و  -تبصره

 .یابدتطبیق آن با مقررات اقدام کرد، تعلیق خاتمه می

 :غییر رنگ نماد به قرمزابطال پروانه کسب و ت -ج(

 .عدم اصالح عملکرد در دوره مدت تعلیق .۱

 .تکرار یا تعدد دفعات ارتکاب تخلفات مندرج در بند )ب( در طول یک سال مالی .۲

 .انحالل شرکت .۳

 .عدم فعالیت شرکت به مدت حداقل شش ماه .4

 .عدم تمدید پروانه کسب پس از انقضای مدت اعتبار آن پس از اخطار یک ماهه اتحادیه .5

تواند اعتراض خود را به تعطیلی واحد صنفی ظرف مدت پانزده روز پس از ابالغ، به دبیرخانه هیات عالی فرد صنفی می -14ماده

 .نظارت تسلیم کند. دبیرخانه موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مطابق مقررات مورد رسیدگی قرار دهد

 بخش سوم: نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات

از حیث رعایت قانون و مقررات  مجازی کارهای و کسب و ای شبکه بازاریابی های شرکت به منظور نظارت برعملکرد -15ماده 

ای مرکب از نمایندگان مرکز اصناف و بازرگان ایران )به عنوان رییس(، مرکز توسعه تجارت نظام صنفی، حسب مورد کمیته 

تباطات و فناوری اطالعات، نیروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی مربوط )هرکدام الکترونیکی، وزارت اطالعات، وزارت ار

ای است که در مرکز اصناف و شود. کمیته مذکور دارای دبیرخانهدر حدود صالحیت و وظایف خود( با وظایف زیر تشکیل می

 .ی آنرا برعهده داردبازرگانان ایران مستقر است و مسئولیت هماهنگی و انجام امور اجرائ

 :وظائف و اختیارات کمیته نظارت به شرح ذیل است -16ماده 

 .ای( های الگو )از جمله قرارداد بازاریابان و اساسنامه شرکت بازاریابی شبکهتهیه فرم .۱

 .تعیین فهرست گروه محصوالت مصرفی .۲

 .دبیرخانه کمیته نظارت ای براساس ارجاعهای بازاریابی شبکهاعالم نظر درخصوص طرح سوددهی شرکت .۳

 .ای و اعمال آن های بازاریابی شبکهبندی شرکت تعیین ضوابط رتبه .4
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های مجازی و دفاتر و های متناظر استانی کمیته جهت نظارت بر عملکرد کسب و کارهدایت، هماهنگی و راهنمایی رده  .5

 .ایهای بازاریابی شبکهشعب شرکت

 .ربطای و حسب مورد اعالم تخلفات به مراجع ذیهای بازاریابی شبکه زی و شرکت رسیدگی به تخلفات کسب و کارهای مجا .6

رسیدگی مذکور مانع اعمال نظارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر کسب وکارهای مجازی مطابق مقررات مربوط  -1تبصره

 .نخواهد بود

دودیت الزم را برای بازاریاب متخلف اعمال نماید در هرصورت باید با اعالم دبیرخانه کمیته مح ای شبکه بازاریابی شرکت -2تبصره

 .گرددتخلف بازاریاب در عملکرد شرکت لحاظ می

نامه بنا به تشخیص کمیته نظارت، نیروی انتظامی نسبت به پلمب دفتر یا درصورت تخلف شرکت از مقررات این آیین -3 تبصره

 .نمایدشعبه شرکت متخلف اقدام می

 :رسیدگی به تخلفات مراحل -17ماده 

 .ها و شکایات دریافتیابالغ موارد تخلف به دارنده پروانه کسب براساس گزارش -الف

 .تواند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابالغ، دفاعیه مستند خود را ارائه نماید(اخذ دفاعیه )دارنده پروانه کسب می -ب

 .فت دفاعیه و تکمیل پروندهتشکیل جلسه رسیدگی حداکثر پانزده روز پس از دریا -ج

 .باشدحضور اشخاص ذینفع در جلسه رسیدگی در صورت درخواست آنها بالمانع می -تبصره

ای، به فروش کاال یا نامه در ارتباط با کسب و کارهای مجازی، در حدودی که شرکت بازاریابی شبکهاحکام این آیین -18ماده 

 .االجرا خواهد بودد، الزمورزارائه خدمات در فضای مجازی مبادرت می

تواند ضمن تعلیق فعالیت درصورت بروز تخلفات گسترده، به منظور پیشگیری از عوارض احتمالی آن، کمیته نظارت می– 19ماده 

 .نامه)ظرف شش ماه( همزمان به موضوع رسیدگی نمایدواحد صنفی موضوع این آیین

 بخش چهارم: سایر مقررات

نامه موظفند، حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعالم،  طرف استعالم موضوع این آیین هایکلیه دستگاه -20ماده

نظر قطعی و نهایی خود را اعالم دارند. اعالم نظر موافق باید بدون ابهام و هرگونه قید و شرط و نظر مخالف نیز با ذکر علت و 

گردد یا در صورت عدم اعالم نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقی میمستند به دالیل قانونی باشد. در غیر این صورت و 

 .کسب نخواهد شد های استعالم شونده خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانهو پاسخ منفی دستگاه

 :رسیدگی به شکایات متقاضیان پروانه کسب -21ماده

رد کند یا با صدور پروانه کسب مخالفت نماید، باید مراتب را حداکثر ظرف چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را  -۱

 .مدت پانزده روز با ذکر دالیل مستند به متقاضی و از طریق سامانه ای نماد در مورد کسب و کار مجازی اعالم کند
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سخ، اعتراض خود را به اتاق تواند ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پادرصورتی که متقاضی نسبت به آن معترض باشد، می -۲

 .اصناف ایران تسلیم دارد

محل استقرار دفتر و یا اقامتگاه فرد صنفی، ظرف پانزده  اتاق اصناف ایران مکلف است راساً و یا از طریق اتاق اصناف شهرستان -۳

 .روز به اعتراض متقاضی رسیدگی کند

توانند ظرف بیست روز از زمان ابالغ، اعتراض خود ران معترض باشند میدر صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف ای -4

را به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس کنند.دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است ظرف مدت پانزده روز برابر مقررات 

 .رسیدگی و نتیجه را اعالم نماید

 :ایزاریابی شبکهشرایط تمدید پروانه کسب و کار مجازی و شرکت با -22ماده

قانون ( ۱۸6ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده )موضوع ماده)گواهی اداره امور مالیاتی ذی .۱

 .های مستقیم(مالیات

 .تصویر آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران در صورت ثبت هر نوع تغییرات در شرکت)برای اشخاص حقوقی( .۲

 .قانون نظام صنفی(( ۳۰های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار)موضوع بند )ن( ماده)دورهگواهی گذراندن  .۳

 .گردددر صورت لغو نماد اعتماد الکترونیکی یا ابطال پروانه کسب اعتبار هر دو ساقط می -23ماده

دت شش ماه از تاریخ الزم ای که براساس مقررات قبلی ایجاد شده اند موظفند ظرف م های بازاریابی شبکهشرکت -24ماده 

 .نامه، وضعیت خود را با مقررات آن منطبق نماینداالجرا شدن این آیین

تبصره توسط ( ۱۹ماده و )( ۲5قانون نظام صنفی مشتمل بر)( ۸۷و تبصره ماده)( ۱۲،)(۲نامه در اجرای مواد ) این آیین -25 ماده

ت، وزارت اطالعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه و در یکصدو اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظار

به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت ۰۱/۱۲/۱۳۹5دوازدهمین و یکصدو سیزدهمین جلسه هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ 

 .گرددنامه قبلی میرسید و جایگزین آیین
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 ( 17( و )2آیین نامه اجرایی مواد )از 

 انون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ایق

 ایقسمت دوم ـ نظام صنفی رایانه

 :ایبخش اول ـ تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه

 :روداصطالحات اختصاری زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ـ 32ماده 

صنفی رایانه -۱ ست که در جهت اینظام  شکیالت ، ایجادساماندهی: قواعد و مقرراتی ا شی به فعالیت ت ، تعیین وظایف و نظمبخ

 عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیقافزار وضع و تحت نظارتشورایپدیدآورندگان نرم ای مجاز و حمایت از حقوقتجاری رایانه

 .شودخوانده می "اینظام صنفی رایانه"گردد و از این پس می

ــنفی -۲ ــخص حقیقیفرد ص ــت که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی : ش ، تجاری ،خدماتی ، تولیدیطراحی ،یا حقوقی اس

 .دهد( قرار میرسانیهای اطالعشبکه افزار وافزار، نرمای )اعم از سخترایانه

 .است ، تحقیقاتی منوط به رعایت ضوابط قانونی مربوطایجاد هرگونه مرکز پژوهشی -۱تبصره 

گیرند، چنانچه برداری میپروانه تأسیس یابهره ،نامه و قانون مجوز فعالیتاشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آیین -۲تبصره 

ستقیم کاال یا خدمات ضه م صرف مبادرت به عر ساس مقررات مربوطکننده نمایند مکلفند عالوه بررعایت این آیینبه م  نامه بر ا

 .اقدام کنند ربطمربوط از مراجع ذینظام صنفی و مجوزهاینسبت به اخذ پروانه کسب حسب قانون 

صنفی -۳ صنفی رایانهواحد  سط فرد  صادی که تو سب یا: هر واحد اقت ضوع بند )مجوز الزم برای فعالیت ای با اخذ پروانه ک ( ۲مو

 .شودمی گردد، واحد صنفی نامیدهاین ماده دایر می

ــته: دانشعضــو صــنف -4 مرتبط که حداقل دوســال از زمان  های، ریاضــی و رشــتهپیوتر، مهندســی برقهای کامآموختگان رش

شتهفارغ صیلی آنان در ر شته و یا درالتح صنفی های مزبور گذ سوی نظام  گردد ای برگزار میرایانهآزمونی که به همین منظور از 

 .آیدیرا احراز نمایند، به عنوان شخص حقیقی به عضویت نظام یادشده در م موفقیت الزم

 .دهندای را تشکیل میرایانه : آن گروه از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، صنفایصنف رایانه - 5

 :شوندبندی میبه آن به شرح زیردسته های صنف بر اساس طبعیت کارهای قابل ارجاع: شاخهایهای نظام صنفی رایانهشاخه -6

شا -الف صب و راه، طراحی، نظارتورهبرای انجام فعالیتهای م شتیبانی و آموزش ،اندازی، تولید، ن سعه و پ ستمهای نرمتو افزار، سی

شبکهسخت سانی وهای اطالعافزار،  شرکتها"، نظایر آن ر شارکت افراد حقوقی "شاخه  سب قانون تجارت ایجادبا م  صنف که ح

 .گرددشوند، تشکیل میمی

،قطعات و مواد مصرفی که نوعًا اطالعات افزاری و حاملهای حاوی، نرمافزاریضه محصوالت سختبرای فعالیتهای مربوط به عر -ب

شتیبانی شته و یا پ شتیبانی فنی ندا ضوع بند )الف نیاز به پ شرکتهای مو سط  شگاهها"شود، ( ارائه میفنی آنها تو با  "شاخه فرو

 .شودهستند، تشکیل می نظام صنفیافراد حقیقی صنفی که دارای پروانه کسب حسب قانون  مشارکت
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صره ها ومجامع امور صــنفی اتحادیه ای موجب ســلب اختیارات قانونیعضــویت اعضــای فروشــگاهی در نظام صــنفی رایانه -تب

 .شودنمی

 .شوندمیاز میان اعضا انتخاب گردد. مشاورانتشکیل می "شاخه مشاوران"، ای و نظارتبرای فعالیتهای مشاوره -ج

صره  سقف فعالیت آنان به موجب -تب شاوره و روش انتخاب و  سقوانین و مقررات  شرایط احراز رتبه م سا ستورالعملی که بر ا د

 .رسد، تعیین خواهد شدمی عالی انفورماتیکموجود به تصویب شورای

 :ایبخش دوم ـ ارکان نظام صنفی رایانه

، شورای عمومی نظامشورای انتظامی استانها، هیأت ای استانها،فی رایانهای عبارتند از: نظام صنارکان نظام صنفی رایانه -۳۳ماده 

 .بازرس و رییس ،، شورای انتظامی کلمرکزی نظام

 :ای استانهاالف ـ نظام صنفی رایانه

 هد،شخیص مراجع مذکوردر آن پوشش دت ای هر استان درصورتی که حداقل اعضای جدول زیر را بهنظام صنفی رایانه -۳4ماده 

 :شودتشکیل می

 مرجع تشخیص استان حداقل عضو در

 عالی انفورماتیکشورای ۱۰ شرکتها و سایر اشخاص حقوقی

 اتحادیه صنفی مرکز استان ۱5فروشگاهها 

 عالی انفورماتیکشورای 5 مشاوران

صره  صنفی رایانه -1تب ستمادامی که نظام  شده ا شکیل ن ستان ت س ، امور مربوط به آنای ا شورایا سط  ، مرکزی نظامتان تو

 .استانهای همجوار واگذار خواهد شد ای یکی ازسرپرستی یا اداره آن به نظام رایانه

 .باشدعضویت در بیش از یک نظام صنفی استانی مجاز نمی ـ 2تبصره 

ستانی دارای مجمع عمومی -۳5ماده  شورای انتظامی و بازرس، هیأت مدیرههر نظام ا ست ،  ستقراردائم دفتر مرکزی آن . محل اا

 .تواند پس از تأیید شورای مرکزی در سایرشهرستانها نیز نمایندگی دایر نمایدمی باشد، ولی هیأت مدیرهدر مرکز استان می

ستان از اجتماع تمامی اعضای )حقوقی -۳6ماده  گردد رأی تشکیل می( دارای حقحقیقی ، فروشگاهی ومجمع عمومی نظام هر ا

 :و اختیارات آن به شرح زیر است و وظایف

 .انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس -۱

 .های اجرایی نظامنامهها و آیینمشیها، سیاستها و برنامهتصویب خط  -۲

 .بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره  -۳

 .، حق عضویت و سایر منابع درآمدیتعیین میزان ورودیه  -4

 .عزل هیأت مدیره و بازرس  -5
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 .سال آتی نظام های سال مالی گذشته و بودجه، صورتحساب درآمد و هزینهی و تصویب ترازنامهبررس  -6

 .استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیأت مدیره در خصوص فعالیتهای نظام -۷

 .تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه نظام -۸

 .تصویب انحالل نظام استانی و ارجاع آن به هیأت عمومی صنف  -۹

 .عمومی است در صالحیت مجمع های مربوطنامه، آییناتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین بررسی و  -۱۰

 .شودمی ، یک منشی و دو ناظر ادارهای مرکب از یک رییسهر مجمع توسط هیأت رییسه -1تبصره 

 .اندمدیره و بازرس نامزدکرده أتاعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هی -2تبصره 

 .باشدمی العاده( در اختیار مجمع عمومی فوق۹( و )۸تصویب موارد مربوط به بندهای ) -3تبصره 

سات مجامع عمومی عادی و فوق -37ماده  شکیل جل صف به  :العادهنحوه ت شکیل مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور ن ت

شاخه صاب الزم( نظام می، حقوقی وفروشگاهیحقیقی) عالوه یک اعضای هر  صورت عدم حصول به ن شد که در  نوبت دوم  ، دربا

برگزار خواهد شد. تصمیمات مجمع عمومی عادی با  هاشود با هر تعداد از اعضای کل شاخهمیکه حداکثر پانزده روز بعد تشکیل

 .خواهد بود االجراحاضران الزمرأی اکثریت نسبی

صره  صاب ت -1تب ستشکیل مجمع عمومی فوقن شکیل مجمع عمومی عادی ا صاب ت صمیمات آن با رای دو ولی العاده همان ن ت

 .سوم حاضران دارای اعتبار است

  .تواند حداکثر وکالت دو عضو غایب در جلسه را داشته باشدهر عضو می ـ 2تبصره 

 .توسط دبیرصورت خواهد گرفت در دوره فترت دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هیأت مدیره یا بازرس و -3تبصره 

صره  شکیل مجامع عمومی با دعوت کتبی و یا از طریق آگهی در روزنامه -4تب شارمنتخب مجمع عمومی  دعوت برای ت کثیراالنت

سه انجام و باید شکیل مجمع به و با تعیین زمان و مکان و دستورجل تواند می اطالع عموم برسد. مجمعحداقل پانزده روز قبل از ت

 .از اعضا روش دیگری را جایگزین نماید برای دعوت

العاده مجمع عمومی فوقدرخواست تشکیل تواند( نظام می، حقیقی، فروشگاهیهای )حقوقییک سوم از اعضای شاخه -5تبصره 

 .باشدمی نمایند. هیأت مدیره مکلف به قبول درخواست

 .شودبه دفعات تشکیل تواندالعاده میمجمع عمومی به طور فوقمجمع عمومی عادی سالی یک بار و  -6تبصره 

 توسط اعضای همانهای آنایط شاخهشر ای خواهد بود که از اعضای داوطلب واجدهر نظام استانی دارای هیأت مدیره -38ماده 

بالمانع است و هیأت مدیره تا دیگر انتخاب مجدد آنان برای یک دوره پیوسته .شاخه برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهند شد

 .دار مسؤولیت خواهد بودانتخاب هیأت مدیره جدید، کماکان عهده زمان

ــرح جدول زیر -39ماده  ــتانی به ش ــاخه در هیأت مدیره نظام اس ــو خواهد بود که بین یک الی تعداد نمایندگان هر ش ــه عض س

  :البدل حسب تعداد برای هر شاخه خواهد داشتعلی
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 تعداد

 ۳۰۰-۱۰۱ ۱۰۰-5۱ 5۰-5 شاخه

5۰۰-۳۰۱ 

 به باال5۰۱

 ۱5 ۱۲ ۹ 6 ۳ شرکتها و سایر اشخاص حقوقی

 5 4 ۳ ۳ ۲فروشگاهها 

 ۳ ۳ ۲ ۲ ۱ مشاوران

های استانی وشورای مرکزی دوره مدیره، هیأتبا توجه به عدم وجود زیرساخت مناسب جهت تعیین صالحیت مشاوران -تبصره

 عالیمشاوران پس از تصویب در شوراینامه چگونگی احراز صالحیتشوند. آیینمی خه تشکیلاول بدون حضور نمایندگان این شا

 .شودانفورماتیک حداکثر تا مجمع عمومی بعدی به اجرا گذاشته می

 :باشدشرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره استانی به شرح زیر می ـ 40ماده 

 .ـ تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران۱

 .اسالمی ایرانوفاداری به نظام جمهوری یبندی به اسالم و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی وپا -۲

 .ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر۳

درصدواجدان حق رأی دادن  5به تأیید  ،ای و عدم اشتهار به فساد اخالقی، حرفه، عملی، شغلیداشتن حسن شهرت اجتماعی -4

 .باشدنمی نفر ۲است که این تعداد کمتر از  در نظام

 .ـ نداشتن پیشینه کیفری مؤثر 5

ریزی مدیریت و برنامهاستاندار و توسط سازمان عالی انفورماتیک و با اطالعاولین دوره انتخاب در استان با نظارت شورای -41ماده 

 .هر استان برگزار خواهد شد

ستانها، اساسنامه الگو،دستورالعمل مربوط به تشکیل مجم -تبصره اولین دوره هیأت مدیره برگزاری انتخابات ع عمومی مؤسس ا

 .عالی انفورماتیک خواهد رسیدشوراینامه تهیه و به تصویبقانون و مفاد این آیین ، با رعایتاستانها، انتخابات شورای مرکزی

 :اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است ـ 42ماده 

 .رت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه استاننظا -۱

 .در مورد اشخاص واجدصالحیت فنی تنظیم روابط بین اعضای صنف و کارفرمایان و ارائه اطالعات الزم به کارفرمایان -۲

 .ای صنفدفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه  -۳

 .، تعیین صالحیت و ظرفیت اشتغالشیابیربط در امر ارزهمکاری با مراجع ذی  -4
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ماهیت فنی است درچارچوب قوانین و  ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختالفاتی که دارای  -5

 .مقررات مربوط کشور

سیون حل اختالف مالیاتی  -6 ضویت در کمی شخیصمعرفی نماینده نظام جهت ع سایر اجمطالبات تأمین ، هیأتهای ت تماعی و 

 .مراجع قانونی

 .ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضای صنف -۷

ــتان با برگزاریبرنامه  -۸ ــعه فرهنگ فناوری اطالعات در اس ــابقات حرفه ریزی در جهت تقویت و توس ــی در مس ــص ای وتخص

 .چارچوب قوانین و مقررات

 .وی آن و یا عزل ای استانی از بین خود و یا خارج ازانتخاب دبیر نظام صنفی رایانه -۹

 .الزحمه کارکنان نظام استانیتعیین حق  -۱۰

 .مصوب هیأت عمومی هایمالی نظام استانی طبق مقررات و نظامنامه -تنظیم دستورالعملهای اداری   -۱۱

 .نامهمعرفی اعضای شورای انتظامی وفق مقررات این آیین  -۱۲

 .مرکزی أت عمومی و شورایهای هیتشکیل کمیسیونهای تخصصی استانی با رعایت نظامنامه  -۱۳

 .بررسی و تصویب بودجه سال آتی پیشنهادی نظام استانی -۱4

را به عنوان نایب رییس ویک نفر را به  ، یک یا دو نفرهیأت مدیره در اولین نشــســت خود یک نفر را به عنوان رییس -43ماده 

 .نمایددار انتخاب میعنوان خزانه

سؤول اداره امور  ،دبیر انتخاب نماید. دبیر نظام ر را از بین خود و یا خارج از آن به عنوانتواند یک نفهیأت مدیره می -44ماده  م

 :زیر است دبیرخانه بوده و وظایف او به شرح

 .هیأت مدیرهکارشناس پس از تصویب استخدام یا به کارگماردن کارکنان اداری نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و -۱

 .های اداری نظام و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی نظامت و نامهـ انجام مکاتبا۲

 .دار و رییس هیأت مدیرهـ گشایش حسابهای بانکی نظام به اتفاق خزانه۳

 .ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری نظام4

 .ل اعضاـ حفظ و نگهداری اسناد و مدارك اداری و مشخصات کام5

 .نظام تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام با امضای خود و رییس هیأت مدیره و مهر رسمی -6

 .ـ ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان۷

 .حق توکیل ، مراجع قضایی و اداری بانمایندگی نظام نزد کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی -۸

 :ور مالی نظام است و وظایف وی به شرح زیر استدار مسؤول امخزانه ـ 45ماده 

 .دبیر نظام است امضای کلیه چکها، اسناد مالی و اوراق تعهدآور بر عهده او و رییس هیأت مدیره یا -۱

 .حسابها ، تنظیم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظاداره امور مالی نظام -۲
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 .ضویتها و کمکهای مالی، حق عآوری ورودیهـ وصول و جمع۳

 .ـ تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیأت مدیره و بازرس4

 .ـ رسیدگی به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداختها 5

 .ـ نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عمل مالی6

 .، وجوه و اسناد مالیـ حفظ اموال منقول و غیرمنقول۷

 .مدیره جهت بررسی و تصویبآتی و تسلیم آن به هیأت تنظیم بودجه سال -۸

 :ب ـ شورای انتظامی استان

هیأت مدیره که یک نفر ازآنها حقوقدان  نفر به معرفی 5تا  ۳هر نظام اســتانی دارای یک شــورای انتظامی متشــکل از  -46ماده 

شورایمی شد خواهد بود و همگی با حکم رییس  سا با سه  صاب مجدد آنان بالمانع مرکزی نظام برای مدت  شده وانت صوب  ل من

 .خواهد بود

صوص تخلفات حرفه شخاص حقیقی و حقوقی در خ شکایات ا سیدگی به  ضباطی و انتظامیایر ضابه ، ان شده اع شورای یاد عهده 

سیدگی به تخلفات و تعیین مجازاتهایمی شد. چگونگی ر ضباطی و موارد قابل با شورای انتظامی نظامان طبق مواد  تجدیدنظر در 

 .آتی خواهد بود

مراتب را برای رسیدگی به شورا مکلف است هرگاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، این -تبصره

قضایی مزبور مانع از اجرای مجازاتهای انتظامی صالح اعالم دارد. رسیدگی مراجع جنبه جزایی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی

 .نخواهد بود عضاا

سال انتخاب خواهد برای مدت یک شورای انتظامی در اولین جلسه خود یک رییس و یک نایب رییس و یک نفرمنشی -47ماده 

 .کرد و تجدید انتخاب آنان بالمانع خواهد بود

 .کندشکایتانتظامی اعالم  ، رأساً نیز به شورایتواند در صورت اطالع از وقوع تخلفهیأت مدیره می -48ماده 

شکایت و تشکیل قرار داشته و پس از وصول ای استاندبیرخانه شورای انتظامی استان در دبیرخانه نظام صنفی رایانه -49ماده 

 .شودانتظامی استان تعیین میموارد خارج از نوبت به تشخیص رییس شورای .نمایدپرونده با رعایت نوبت تعیین وقت می

غیاب وی نایب رییس واز طریق دبیرخانه  صمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رییس و درکلیه مکاتبات و ت -تبصره

 .شودانجام و ابالغ می

صله می -50ماده  شکایات وا سیدگی به کلیه  ستان ملزم به ر شد. اگرشورای انتظامی ا سیدگی به  با شکایتی را وارد نداند ویا ر

شخیص ند صالحیت خود ت صالحیت داده و در غیر این هد نظر به ردشکایتی را در  صورت پس از اخذ دفاعیات شکایت یا عدم 

 نماید آنان دعوتتواند در صورت نیاز از طرفین برای استماع اظهاراتکند. شورا میمی اتخاذ تصمیم
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سیدگی بدون اعالم قبلی در حکم سه ر شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جل ضور  صراف از  عدم ح ستشکایتان ، لیکن عدم ا

 .بود عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهدحضور مشتکی

شتکی ست م صورت درخوا شورا موظف به دعوت از وی میدر  ضور،  شتکیعنه جهت ح شد. م ضور،  عنهبا صورت عدم امکان ح در

ک نفر را به عنوان وکیل معرفی انتظامی اســتان تســلیم ویا ی الیحه دفاعیه خود را قبل از جلســه رســیدگی به دبیرخانه شــورای

  .نمایدمی

 .نماید تواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره استفادهشورای انتظامی استان می -تبصره

 :مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است ـ 51ماده 

 .ای استاناخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه -۱

 .ای استاندرج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانهتوبیخ کتبی یا - ۲

 .ماه ۳روز تا  ۱محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت  -۳

 .محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت سه ماه و یک روز تا یک سال -4

 .محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت یک سال و یک روز تا پنج سال -5

تخلف به شــرح زیر ، دفعات و مراتبشــرایط نتظامی و انضــباطی و مجازاتهای مربوط حســب مورد با توجه بهتخلفات ا -52ماده 

 :است

 .ای مربوط از درجه یک تا درجه دوعدم رعایت شؤونات شغلی و حرفه  -۱

رات وارده از درجه خسا تناسب میزان انگاری و یا عدم رعایت اصول فنی به نحوی که موجب تضییع حقوق غیر گردد بهسهل -۲

 .یک تا درجه سه

 .، از درجه یک تا درجه پنجهای خالف واقعصدور تأییدیه -۳

 .چهاردو تا درجه ارائه صورت وضعیت یا سایر اوراق و مدارك که موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه -4

 .سه تا درجه امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد از درجه یک -5

 .ای از درجه سه تا درجه پنججعل و تزویر در اوراق و اسناد و مدارك حرفه -6

، ازدرجه یک تا درجه ربطمراجع ذی ای و یا ظرفیت اشتغال تعیین شده توسطاشتغال در کارهایی که خارج از صالحیت حرفه -۷

 .پنج

 .درجه دو تا درجه پنج نظام به نفع خود و یا غیر از سوءاستفاده از عضویت و یا موقعیتهای شغلی و اداری -۸

 .درجه پنج دریافت و پرداخت هرگونه مال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا -۹

 .عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه یک تا درجه سه -۱۰

سه -۱۱ س سیس هرگونه مؤ شه برای تأ سب و پی شتن، دفتر یا محل ک مجوز قانونی الزماز درجه دو تا  انجام خدمات فنی بدون دا

 .درجه پنج
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 .درجه پنج ، عالوه بر محدودیت سابق از درجه چهار تاانجام فعالیت در دوره محرومیت موقت -۱۲

خلف از هر نوع انتظامی استان است وتکرار ت عهده شورایتشخیص تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازاتهای مقرر به -53ماده 

ارتکاب جرایم متعدد مشمول جمع مجازاتهااست که درهر حال مجموع محرومیت از  .که باشد موجب مجازات شدیدتر خواهد بود

 .فراتر نخواهد رفت سال ۱۰

ستان موارد تخلف اعضای فروشگاهی را به مراجعی که در قانون -تبصره  ، منعکساستشدهنظام صنفی معین شورای انتظامی ا

 .رسیدگی و احکام الزم صادر گردد کند تا طبق مفاد قانون یادشده نسبت به آنمی

آن به طور دقیق  نحوه اعتراض و مهلت ،آرای شورای انتظامی باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی -54ماده 

 .ذکر شود

ــتان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف ــورای انتظامی اس ــد، ظرف مدت یک ماه و یا تعیین مجازات آرای ش ، از تاریخ ابالغباش

 .شورای انتظامی کل قابل تجدیدنظر است حسب مورد در شورای تجدیدنظر استانی و یا

شکل از پنج -55ماده  ست که مت شورای انتظامی تجدیدنظر ا ستانی دارای یک   ۱۰نفر مرکب از یک نفرحقوقدان با  هر نظام ا

 ، یک نفر ازاعضای هیأت مدیره و دو نفر بهریزی استانسازمان مدیریت و برنامه تخاب استاندار، یک نفر به انتخابسال سابقه به ان

 .گردندمنصوب می سالباشد که با حکم شورای مرکزی نظام برای مدت سهانتخاب شورای مرکزی نظام می

ستان با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و موافق معتبر و الزم صادرشده با سه رأی در هر حال آرای جلسات شورای انتظامی ا

شود. کلیه احکام ومجازاتهای صادره تا درجه چهار در این در این شورا بررسی می االجرا خواهد بود. کلیه درخواستهای تجدیدنظر

ی در شورای انتظامی کل خواهد بررس علیه قابلدرخواست محکومقطعی و الزم االجرا بوده و مجازاتهای درجه پنج در صورت شورا

 .بود

صره سه خود یک نفر را به عنوان رییس و یک -تب رییس و یک نفر را نفر به عنوان نایب شورای انتظامی تجدیدنظر در اولین جل

 .نمایدبه عنوان منشی از بین خود انتخاب می

 :پ ـ شورای انتظامی کل نظام

شده مبنی بر محکومیت، مرجع تجدشورای انتظامی کل نظام -56ماده  صادر  ستانها از درجه پنج یدنظر آرای  شورای انتظامی ا

 :مدت سه سال به شرح زیر منصوب وانتخاب مجدد آنها بالمانع است باشد. اعضای آن برایاست و دارای پنج عضو می

 .سال سابقه کار به معرفی وزیر دادگستری ۱5ـ یک نفر حقوقدان با ۱

 .عالی انفورماتیکشورایـ دو نفر به انتخاب ۲

 .ـ دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام۳

سه شده با  صادر  سمیت یافته و آرای  ضا ر سوم اع شورای انتظامی کل با حضور دو  سات  االجرا خواهد رأی موافق معتبر والزم جل

 .بود
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 .خواهد بودانتظامی استان ایروش و مدت انتخاب رییس و نایب رییس و منشی و محل دبیرخانه آن همانند شور -تبصره

ـــتانی به همراه پرونده -57ماده  ـــاهای تجدیدنظر پس از ثبت در دبیرخانه نظام اس ـــب مورد برای تقاض ـــورای انتظامی حس ش

 .تجدیدنظر و یا شورای انتظامی کل ارسال خواهد شد

 :ت ـ بازرس

ــلی و یک نفر -58ماده  ــتان یک نفر را به عنوان بازرس اص ــال البدل برایبازرس علی را به عنوان مجمع عمومی اس مدت یک س

 :زیر است نماید. وظایف و اختیارات بازرس به شرحانتخاب می

 .تواند در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نمایدـ بازرس می۱

ر و اسناد ومدارك و اطالعات مورد و دفات بازرس اختیار دارد بدون دخالت در امور اجرایی بر فعالیت هیأت مدیره نظارت داشته -۲

 .اجرایی هیأت مدیره ایجاد شود مطالبه و موردبررسی قرار دهد ای در فعالیتهاینیاز را بدون آنکه وقفه

سابرسیبازرس می -۳ سات ح ستفاده از مؤس شنهاد ا صورتهای مالی پی سابرسی  ارائه نماید. هیأت را به هیأت مدیره تواند برای ح

 .مذکور اقدام کند نسبت به عقد قرارداد با مؤسسهمدیره موظف است 

سالیانه تهیه و در مجمع عمومی بازرس موظف است صورتهای مالی مصوب هیأت مدیره را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل -4

شان قرار می سیدگی قرار داده واختیار ای شکیل مجمع عمو گیرد، مورد ر می در اختیار نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل ازت

 .مجمع عمومی ارائه نمایدطرح در مجمع عمومی قرار داده و گزارش سالیانه خود را به هیأت مدیره جهت

 :ث ـ هیأت عمومی

ـــنفی -59ماده  ـــتانی هیأت عمومی نظام ص ـــار هیأت رایانه به منظور هماهنگی در امور نظامهای اس ای که از این پس بهاختص

 .شودمدیره نظامهای استانی در سطح کشور تشکیل می یه اعضای هیأتشود، از کلعمومی خوانده می

. جلسات خواهد داشتانفورماتیک جلسه عادی عالیهیأت عمومی هر سال یکبار با دعوت شورای مرکزی با حضور نماینده شورای

 .رسمیت خواهد یافت هیأت عمومی با حضور حداقل نیمی از اعضا

 .بود عالی انفورماتیک خواهدمی بنا به دعوت ریاست شورایتشکیل اولین هیأت عمو -تبصره

 :وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است ـ 60ماده 

 .ـ انتخاب اعضای شورای مرکزی از میان اعضای هیأت عمومی و عزل آنان۱

 .ـ استماع و ارزیابی گزارش سالیانه شورای مرکزی در خصوص فعالیتهای نظام۲

 .تصویب ترازنامه شورای مرکزی ـ بررسی و۳

 .مشیهای عمومی و پیشنهادی شورای مرکزیـ بررسی و تصویب خط4

 .ـ دریافت گزارش از فعالیتها و مشکالت نظامهای استانی و ارائه طریق به آنها 5

 .اخذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظامهای استانی به پیشنهاد شورای مرکزی -6
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صویب -۷ سی و ت ستورالعمل پرداخت، نظامنامه، مقرراتضوابط برر ضایحق ها و همچنین د ضای شورای مرکزیالزحمه اع ، اع

 .بازرسان استانی و بازرس نظام به پیشنهادشورای مرکزی ،، شورای انتظامی کلشورای انتظامی استانی

 .های داخلی نحوه اداره هیأت عمومیبررسی و تصویب نظامنامه-۸

 .نظام تصویب نظامنامه پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه مدیریت منابع مالی بررسی و -۹

 .ـ انتخاب بازرس۱۰

 .خواهد بود نامه( این آیین5۸شرح وظایف و اختیارات بازرس شورای مرکزی مطابق ماده ) -تبصره

 :ج ـ شورای مرکزی

ــورای مرکزی مرکب از برای اداره امور کالن نظام -61ماده  ــلی و  ۲۳، ش ــو اص ــو ۹عض ــکیلعلی عض ــود. ترکیب میالبدل تش ش

ضای علی شورای مرکزی و اع ستون آخر جدول ماده البدل به هماننمایندگان  سبت مذکور در  نامه بوده و دارای ( این آیین۳۹)ن

 .مرکزی سه سال است. مدت فعالیت هر دوره شورایدار استنایب رییس و یک خزانه ، دویک رییس

شورای مرکزی و در غیاب وی -62ماده  شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رییس  سات  سط نواب جل شکیل و با تو رییس ت

 .رأی موافق معتبر است۱۲و مصوبات آن با حداقل  . تصمیماتحضور نصف به عالوه یک اعضا رسمیت خواهد یافت

شتن حق رأی میاعضای علی شورایالبدل بدون دا سات  شرکت کنند توانند در جل شورایمرکزی پس از ثبت  .مرکزی  صمیمات  ت

 .شودصالح ابالغ وپیگیری میاشخاص و مراجع ذی در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به

به موجب نظامنامه مالی واداری است که توسط  ،های اداره بهینه نظام، استخدامی و سایر هزینههای اداریانجام هزینه -63ماده 

 .عمومی خواهد رسید شورای مرکزی پیشنهاد و به تصویب هیأت

ضا، کمکهایهزینه -64ماده  ضویت اع سازمانی نظام و ارکان آن از محل حق ع شیاعطایی های  ، ، دریافت بهایارائه خدمات پژوه

 .برگزاری سمینارها و نمایشگاهها تأمین خواهد شد ، فروش نشریات وکارشناسی و آموزشی

ــویب هیأت  ای خواهد بود که بهزان دریافت هر یک از منابع مذکور به موجب نظامنامهنحوه و می ــورای مرکزی وتص ــنهاد ش پیش

 .عمومی می رسد

 :اهم وظایف شورای مرکزی عبارتست از ـ 65ماده 

 .، میان مدت و دراز مدت جهت تصویب هیأت عمومیمشیهای کوتاه مدتپیشنهاد خط -۱

 .مشیهای مصوب هیأت عمومیآوردن زمینه اجرای اهداف و خطریزی و فراهمـ برنامه۲

 .ـ ایجاد زمینه مناسب برای انجام وظایف ارکان نظام۳

 .ـ برگزاری آزمونهای تخصصی احراز صالحیت مشاوران مستقل4

 .انفورماتیک عالینویس تعیین حدود صالحیت اعضای صنف برای تصویب در شورایتهیه پیش - 5

 .صنف بندی و احراز صالحیت اعضایعالی انفورماتیک در اجرای رتبها شورایهمکاری ب -6
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 .عالی انفورماتیکشواری نویس نحوه ارجاع کار و ظرفیت اشتغال اعضای صنف جهت تصویب درتهیه پیش -۷

 .المللیبین مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهماییهای تخصصی در داخل کشور و در سطح - ۸

 .وری بین ارکان داخلی نظامهای استانی یا بین نظامهای استانی با یکدیگرـ دا۹

 .، علمی و آموزشیـ همکاری با مراکز تحقیقاتی۱۰

ـــای نظام رایانه -۱۱ جامعه به عنوان دفاع متقابل از حقوق ای و دفاع از حقوق و حیثیت آنها و همچنینحمایت اجتماعی از اعض

 .مصرف کنندگان محصوالت صنف

 .گذاری خدمات با توجه به پیشنهادهای نظامهای استانیـ تهیه مبانی قیمت۱۲

 .قراردادها تعیین و معرفی امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و -۱۳

 .ـ انتشار نشریه نظام و سایر نشریات تخصصی۱4

 .اطالعات در کشورتوسعه فناوری هایی در زمینه برنامههمکاری و ارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاههای اجرای -۱5

 .دار نظام استانی استدار مشابه وظایف خزانهتبصره ـ وظایف خزانه

 :چ ـ رییس سازمان

ریزی مدیریت و برنامهرییس به سازمان شورای مرکزی در اولین نشست خود سه نفر از اعضای اصلی شورا را به عنوان - 66ماده 

 .این سمت منصوب گرددنماید تا یکی از آنها با حکم رییس جمهور بهمی ( پیشنهادعالی انفورماتیکرایکشور )شو

 :وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر است ـ 67ماده 

 .عهده داردالمللی رابهمراجع ملی و بین رییس سازمان باالترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان در -۱

 .ـ مسؤول اجرای مصوبات شورای مرکزی است۲

صیه -۳ شنهادها و تو شورای  های الزم به منظور تحققنظارت بر عملکرد دبیرخانه و تهیه پی اهداف مندرج در قانون وارائه آن به 

 .مرکزی

سن جریان -4 شورای مرکزی به منظور ح ستانی با هماهنگی  ، حیثیت و ،منافع و حفظ حقوقامور  نظارت بر عملکرد نظامهای ا

 .ایشؤونات حرفه

 .ـ پیشنهاد تعیین دبیر کل 5

 .کننده شورای مرکزی استـ افتتاح جلسات هیأت عمومی در مواقعی که دعوت6

 .استانها های مربوط به فناوری به نظام مهندسیابالغ دستورالعملها، مصوبات و بخشنامه -۷

سایر وظایفی که از ط - ۸ سازمان محولانجام  شورای مرکزی به رییس  وظایفی که به شود و همچنینمی رف هیأت عمومی یا 

 .منظور اداره نظام ضروری است

 .ـ امضای مکاتبات عادی و اداری نظام۹
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 شورای مرکزی جهتبه عنوان دبیر کل به تواند یک نفر از اعضای شورای مرکزی و یا خارج از آن رارییس سازمان می -68ماده 

 .نماید کسب رأی اعتماد معرفی و یا درخواست عزل وی را

 .محول کند تواند برخی از اختیارات خود را با حفظ مسؤولیت به دبیر کل نظامرییس می -تبصره

ــاده  ــن آیین -96م ــا مســکوت در ای ــوارد مــبهم ی ــهدر کلیــه م ــانوننام ــواد ق ــت م ــا رعای ــت از حقوق ، ب ــدگان حمای پدیدآورن

 .خواهد بودعالی انفورماتیک مالك عمل، نظر شوراینامهآیین ، قانون نظام صنفی و ایناییانهافزارهای رانرم
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  الكترونیكی تجارت قانون ۴2 و ۳۸ مواد اجرایی نامه آیین

  بعدی اصالحات با وزیران هیأت 1۳۸۳ دی ۹ مصوب اسالمی شورای مجلس 1۳۸2 ماه دی17 مصوب

 و کاال خاص شرایط علت به کننده مصرف انصراف حق فقدان موارد به اجعر نامه تصویب یا

 الكترونیكی تجارت قانون ۳۸ ماده «د» بند در مندرج شرح به خدمات

 بعدی اصالحات با وزیران هیأت 0۹/10/1۳۸۳ مصوب 

 

صادی و دارایی، سازمان مدیریت بنا پیشنهاد مشترك وزارتخانه های بازرگانی، امور اقت ۹/۱۰/۱۳۸۳هیات وزیران در جلسه مورخ 

وزارت بازرگانی و به  ۲5/۹/۱۳۸۳ مورخ ۸۹۹۳/۱ شماره نامه موضوع ایران، اسالمی جمهوری مرکزی بانک و  و برنامه ریزی کشور

 .تصویب نمود ۱۳۸۲( قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۷۹استناد بند الف ماده )

( ۳۸ط خاص کاال و خدمات، فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند )د( ماده )مصرف کننده در موارد زیر به علت شرای - 1 ماده

 .قانون تجارت الکترونیکی خواهد بود مگر اینکه طرفین به نحو دیگیری توافق نماید

 .روز کاری شروع شده باشد ۷در مورد خدمات، در صورتی که با توافق مصرف کننده ارایه آن قبل از پایان  -الف

 .مات برای تحویل مواد غذایی یا سایر کاالهایی که مورد مصرف روزانه دارندارائه خد -ب

 .کاال یا خدماتی که قیمت آنها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین می شود و خارج از اختیار تاًمین کننده است -ج

اینکه به دلیل طبیعت آنها نمی  کاالهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرف کننده که به طور واضح جنبه شخصی دارند یا -د

 .توانند باز پس داده شوند و یا اینکه به سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند

 .نوارهای صوتی و تصویری و نرم افزارهای رایانه ای بسته بندی شده که به وسیله مصرف کننده باز شده باشد -ه

 .روزنامه، نشریه و مجالت مطابق تعریف قانون مطبوعات -و

 این( ج) بند در مندرج خدمات و کاال مصادیق از فهرستی است موظف کنندگان تولید و کننده مصرف حمایت سازمان –صره تب

ا تهیه و ضمن نگهداری اطالعات به صورت روزآمد، از طریق شبکه جامعه اطالع رسانی بازرگانی کشور و بایگانی اطالع رسانی ر ماده

 .اندسازمان یاد شده به آگاهی عموم برس

( قانون تجارت الکترونیکی خارج از شمول قواعد حمایت از مصرف کننده 4۲خدمات مالی زیر، موضوع بند )الف( ماده )- 2 ماده

 :می باشد

 خدمات مربوط به سرمایه گذاری -الف 

 خدمات بیمه ای -ب

 خدمات سایر موسسات مالی و اعتباری -ج
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 ترونیكی( قانون تجارت الك۴۸نامه اجرایی ماده )آیین
 

 :روندنامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میدر این آیین -1ماده 

سسه،شرکت یا شوند(: اعم از هر موکننده )که از این پس سازمان نامیده میسازمانهای قانونی و مدنی حمایت از مصرف -الف

هایی از قبیل قیمت کاال و خدمات اعم از کننده در زمینهانجمنی است که مطابق قانون یا در اجرای آن با هدف حمایت از مصرف

تولیدی و وارداتی،سیستمهای مربوط به توزیع تا مرحله مصرف، ضرر و زیان کاالهای مصرفی و خدماتی ایجاد و یا ثبت شده یا 

 .شوندمی

ای به خرید کاال و خدمت اقدام کننده: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفهمصرف -ب

 .کندمی

 .کندای فعالیت میکننده: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفهتامین -ج

نامه، مبادرت به طرح شکایت در مراجع قضائی یا بینی شده در این آیینتواند در موارد زیر و به ترتیب پیشسازمان می - 2ماده 

 :سایر مراجع صالحیتدار نماید

 کننده متضرر؛به تقاضای مصرف -الف

 اند؛کنندگان ضرر مشترکی را متحمل شدهاد کثیری از مصرفکه تعدکننده درحالیبه تقاضای یک یا چند مصرف -ب

 .اقدام مستقل سازمان بدون تقاضای شاکی خصوصی -ج

کننده کننده از قواعد حمایت از مصرفکننده متضرر در این ماده شخصی است که در نتیجه تخلف تامینمنظور از مصرف -1تبصره 

متحمل آسیب یا  ۱۳۸۲مصوب  وارد مذکور در فصل هشتم قانون نظام صنفیمقرر در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی و م

 .خسارت شده است

باید همراه با تقاضانامه،اسناد و مدارك مثبته ادعای خود هریک از اشخاص مذکور در بندهای )الف(و)ب( این ماده می -2تبصره 

 .را به سازمان ارایه نمایند

کنندگان توسط سازمان،ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ و شده از جانب مصرفدرخواستهای مطرح -3ماده 

ربط قانونی حسب کننده درخواست داده خواهد شد. نحوه طرح دعوی و شکایت توسط سازمان در مراجع ذیشماره ثبت به تقدیم

 .مطابق تشریفات آیین رسیدگی مراجع مربوط خواهد بود مورد

شده ظرف یک هفته تعیین تکلیف کند و در صورت مقتضی ظرف های دریافتسازمان مکلف است نسبت به تقاضانامه -4ماده 

کننده ارایه راجع قانونی ذی ربط اقدام نماید.در غیر این صورت پاسخ مناسبی به درخواستیک ماه نسبت به طرح شکایت در م

کننده و نیز در صورتی که موضوع نیاز به بررسی بیشتری توسط سازمان داشته باشد برای یک ماه کند.این مواعد با رضایت مصرف

 .قابل تمدید خواهد بود

تواند بر اساس دالیل و مدارك موجود نسبت تعیین طرف دعوی اقدام کند که حسب مورد ممکن است طراح سازمان می - 5ماده 

 .ای از آنها باشدکننده و فروشنده یا مجموعهکاال، سازنده مواد اولیه، تولیدکننده، عرضه

  

http://www.davoudabadi.ir/page/9047832/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-48-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://www.davoudabadi.ir/page/9430712/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-2-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-48-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://www.davoudabadi.ir/page/6790384/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-3-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-48-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://www.davoudabadi.ir/page/2846501/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-4-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-48-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://www.davoudabadi.ir/page/2961785/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-5-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-48-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
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 قانون تجارت الكترونیک (7۹نامه اجرایی ماده )آیین

بندی و خدمات شناسه کاال و خدمات )شامل تأمین وزارت بازرگانی موظف است نسبت به ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه -1ماده 

بندی و کدگذاری کاال جهت های طبقهها، ابزار و دستورالعملو توسعه بستر اطالعاتی زنجیره تأمین ملی کاال، استانداردها، روش

بندی و کدگذاری یابی به زبان مشترك ملی کاال و اطالعات پایگاه مرکزی داده ها و نیز تأمین ساز و کار الزم برای طبقهدست

خدمات برای رسیدن به درگاه )پورتال( اطالع رسانی ملی کاال و خدمات( اقدام نموده و هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت ایجاد 

 وزیران ارایه دهد. و توسعه نظام یاد شده را به هیئت

های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی )سازمان امور مالیاتی کشور و گمرك جمهوری اسالمی ایران(، وزارتخانه - 2ماده  

ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه 

ربط های اجرایی ذیمراکز وابسته آنها )نظیر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مرکز آمار ایران( و سایر دستگاهمؤسسات و 

 موظف به همکاری در جهت ایجاد و گسترش نظام مذکور می باشند.

وایح بودجه نامه را ساالنه در لب ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این تصویسازمان مدیریت و برنامه -3ماده  

 کل کشور منظور نماید.

نامه اجرایی آن، کار گروهی به منظور اجرایی نمودن نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کاال و خدمات و تهیه آیین  -4ماده 

ن ، رییس سازمان مدیریت و برنامه مرکب از وزرای بازرگانی )رییس(، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، تعاو

 ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تشکیل شود.

نامه آیین در خصوص تصویب -۱۳۸۲ مصوب –قانون تجارت الکترونیکی (۷۹اختیارات هیئت وزیران مندرج در ماده ) -5ماده 

 شود.عضو کارگروه مذکور تفویض مییادشده به وزرای 

گیری در خصوص اختیار یاد شده موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه مذکور است و مصوبات آن در صورت مالك تصمیم -6ماده 

 نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.آیین( ۱۹تأیید رییس جمهور و با رعایت ماده )

 

 

 
 

 

http://www.ghazavatonline.com/?p=8383
http://www.ghazavatonline.com/?p=8383
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 ن نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الكترونیكیآیی

 

مجلس شورای اسالمی و بـنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین نامه  5/۳/۱۳۸۸قانون جرایم رایانه ای مصوب  54در اجرای ماده 

 :جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی به شرح مواد آتی است

 فصل اول: تعاریف

 :صطالحات بکار برده شده در این آیین نامه در معانی زیر بکار می رودواژه ها و ا ـ1ماده 

الف ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی: اشخاصی هستند که امکان ارتباط کاربران را با شبکه های رایانه ای یا مخابراتی و ارتباطی 

ندگان، توزیع کنندگان، عرضه کنندگان خدمات داخلی یا بین المللی یا هر شبکه مستقل دیگر فراهم می آورند از قبیل تأمین کن

 .دسترسی به شبکه های رایانه ای یا مخابراتی

ب ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی: اشخاصی هستند که امکان دسترسی کاربران به فضای ایجاد شده توسط سامانه های رایانه 

ذار می کنند تا رأساً یا توسط کاربر متقاضی، داده های رایانه ای، مخابراتی و ارتباطی تحت تصرف یا کنترل خود را به کاربران واگ

 .ای را جهت نگهداری، انتشار، توزیع یا ارائه در شبکه های داخلی یا بین المللی یا هر منظور دیگر ذخیره یا پردازش کنند

های حفظ یا نگهداری شده توسط ارائه  ج ـ ارائه داده های الکترونیکی: عبارت است از در اختیار قرار دادن تمام یا بخشی از داده

 .دهندگان خدمات دسترسی یا میزبانی یا اشخاصی که داده ها را تحت تصرف یا کنترل دارند

د ـ جمع آوری ادله الکترونیکی: فرآیندی است که طی آن ادله الکترونیکی به تنهایی یا به همراه سامانه های رایانه ای یا مخابراتی 

 .نگهداری، حفظ فوری، تفتیش و توقیف و شنود می شوندیا حامل های داده، 

هـ ـ زنجیره حفاظتی: مجموعه اقداماتی است که ضابط دادگستری و سایر اشخاص ذیصالح به منظور حفظ صحت، تمامیت، اعتبار 

آوری، مستندسازی،  و انکارناپذیری ادله الکترونیکی با بکارگیری ابزارها و روش های استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع

تجزیه و تحلیل و ارائه آنها به مرجع مربوط به اجرا درآورده و ثبت می کنند؛ به نحوی که امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود 

 .داشته باشد

یا مخابراتی یا  و ـ شنود: عبارت است از هر گونه دستیابی به محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای

 .امواج الکترومغناطیسی با استفاده از سامانه ها و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط

 ۳4زـ مجری حفاظت: شخصی است که به نحوی داده های رایانه ای ذخیره شده را تحت تصرف یا کنترل دارد و مطابق ماده 

 .ن می شودقانون و سایر قوانین و مقررات جهت حفاظت آنها تعیی

ح ـ متصرف قانونی: در مورد اشخاص حقیقی، شخص مالک یا شخصی است که به نحوی داده یا سامانه را به صورت مشروع در 

اختیار دارد یا نماینده یا ولی یا سرپرست قانونی وی. در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی، باالترین مقام آنها یا 

 .ق مقررات مربوط و در مورد سایر اشخاص حقوقی، مدیر یا نماینده قانونی آنهاستنماینده قانونی آنها طب

 .می باشد 5/۳/۱۳۸۸ط ـ قانون: منظور از قانون در این آیین نامه، قانون جرایم رایانه ای مصوب 

 .تبصره ـ سایر اصطالحات به شرح تعریف ارائه شده در قوانین دیگر می باشد
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 لكترونیكیفصل دوم: جمع آوری ادله ا

 الف: نگهداری داده ها

ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی موظفند از سامانه هایی استفاده نمایند که قابلیت نگهداری داده های ترافیک  ـ2ماده 

 .قانون داشته باشد ۳۳و  ۳۲و اطالعات کاربران را مطابق مواد 

ی خود را به نحوی تنظیم کنند که کلیه ارتباطات رایانه ای را که از ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند سامانه ها ـ3ماده 

طریق آنها انجام می شود ثبت کنند و کلیه داده های ترافیک مربوط به خود و کاربران مربوط را تا شش ماه پس از ایجاد نگهداری 

 .کنند

شخصات هویتی، آدرس، ساعت شروع و عرضه کنندگان خدمات دسترسی حضوری اینترنت )کافی نت ها( موظفند م تبصره ـ

 .تخصیصی را در دفتر روزانه ثبت نمایند (IP) خاتمه کار کاربر و نشانی اینترنتی

ماه پس از خاتمه اشتراك یا لغو قرارداد کاربر  6ارائه دهندگان خدمت دسترسی موظفند اطالعات کاربران را حداقل  ـ4ماده 

 .در قرارداد منعقده درج شودنگهداری کنند. هویت و نشانی کاربر باید 

ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی و نمایندگان داخلی ارائه دهندگان خدمات میزبانی خارجی موظفند اطالعات  ـ5ماده 

کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را 

 .پانزده روز نگهداری کنند. برگه اشتراك باید به نحوی تنظیم شود که هویت و نشانی آنان مشخص باشد حداقل تا

ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند سامانه های رایانه ای خود را به نحوی تنظیم کنند که هر گونه تغییر اعم از  ـ1تبصره 

 .خیره نمایداصالح یا حذف محتوا و داده ترافیک حاصل از آن را ذ

اشخاصی که نسبت به انباشت یا ذخیره موقت اطالعات در راستای ارائه خدمات دسترسی اقدام می کنند، ارائه دهنده  ـ2تبصره 

 .خدمات میزبانی محسوب نمی شوند

داری و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و مجریان حفاظت موظفند امنیت داده های ترافیکی و محتوای نگه ـ6ماده 

 .حفاظت شده را مطابق با ضوابط و دستورالعمل هایی که به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد، تأمین نمایند

داده های محتوا و ترافیک و اطالعات کاربران باید مطابق مقررات این آیین نامه به نحوی نگهداری، حفاظت، توقیف و  ـ7ماده 

 .تبار و انکارناپذیری آنها محفوظ بماندارائه شود که صحت و تمامیت، محرمانگی، اع

در مواردی که برابر قانون نگهداری و حفاظت داده ها الزامی است، نگهداری و حفاظت باید به گونه ای انجام شود که  ـ8ماده 

 .مدیریت جستجو و گزارش دهی آنها امکان پذیر باشد

برای تنظیم زمان سامانه های جمع آوری داده های محتوا، ترافیک وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات هماهنگی های الزم ـ 9ماده 

 .و اطالعات کاربران را مطابق با ساعت رسمی کشور به عمل می آورد
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مرکز آمار و فناوری اطالعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ساالنه رویه های فنی نحوه نگهداری، حفاظت، ـ 10ماده 

ه ها و اطالعات کاربران و همچنین راهنماهای عملی حفظ امنیت و استنادپذیری داده ها را تصویب و به ارائه توقیف و ارائه داد

 .دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و بهره برداران ابالغ می نماید

 ب: حفاظت از ادله رایانه ای

اظت هر نوع داده رایانه ای ذخیره شده را از جمله مقام قضایی در جریان تحقیق و فرآیند رسیدگی می تواند دستور حفـ 11ماده 

داده های رمزنگاری شده، حذف، پنهان، فشرده یا پنهان نگاری شده و یا داده هایی که نوع و نام آنها موقتاً تغییر یافته و یا داده 

 .هایی که برای بررسی آنها نیاز به سخت افزار مخصوصی می باشد، صادر نماید

قانون می توانند رأساً دستور حفاظت داده های ذخیره شده را صادر  ۳4ضایی فقط در موارد مندرج در ماده ضابطان ق ـ1تبصره 

 .کنند

قاضی مکلف است بالفاصله پس از اعالم ضابط قضایی نسبت به تأیید یا رد دستور حفاظت صادره توسط ضابط اظهارنظر ـ 2تبصره 

 .قاضی موظف به حفاظت از اطالعات می باشدنماید. مجری حفاظت تا تعیین تکلیف از ناحیه 

 ۳4ماده  ۲دستور حفاظت باید به طور صریح و دقیق مشتمل بر نوع داده ها، موضوع و مدت زمان با رعایت تبصره ـ 12ماده 

 .قانون، باشد

به نمایندگی در موارد مقتضی، اجرای دستور حفاظت با نظارت ضابطان قضایی متخصص یا اشخاص خبره مورد وثوق  ـ13ماده 

 .از طرف مرجع قضایی انجام می شود

مجری حفاظت موظف است بالفاصله پس از ابالغ، دستور حفاظت را اجرا و صورت جلسه ای را مشتمل بر زمان اجرای ـ 14ماده 

ستور دستور، نحوه حفاظت، حجم و نوع داده های حفاظت شده در دو نسخه تنظیم و یک نسخه از آن را به مرجع صادرکننده د

 .ارسال کند و نسخه دیگر را نزد خود نگه دارد

دستور حفاظت باید فوری و با روش مطمئن به مجری حفاظت ابالغ شود. این دستور همچنین به اشخاص ذینفع نیز  ـ15ماده 

ام قضایی می ابالغ می شود؛ مگر آن که ابالغ به آنها مخلّ رسیدگی باشد که در این صورت تشخیص زمان ابالغ حسب مورد با مق

 .باشد

روش مطمئن روشی است که با توجه به نوع داده ها و طول مدت زمان حفاظت، امکان بهره برداری از داده های حفاظت تبصره ـ 

 .شده را در مراحل بعدی دادرسی ممکن سازد

 .ها رعایت شود حفاظت از داده ها باید به نحوی باشد که محرمانگی، تمامیت، صحت و انکارناپذیری داده ـ16ماده 

 ج: ارائه ادله رایانه ای

دستور ارائه توسط مقام قضایی صادر می شود و باید به طور صریح و شفاف و مشتمل بر شخص ارائه دهنده، موضوع و  ـ17ماده 

 .نوع داده ها، شیوه و زمان تحویل داده ها و مرجع تحویل گیرنده باشد
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که محرمانگی، تمامیت، صحت و انکارناپذیری داده ها رعایت شده و حتی االمکان بدون  ارائه داده ها باید به نحوی باشد ـ18ماده 

 :ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و با روش متعارف و کم هزینه به یکی از شیوه های ذیل باشد

 .الف ـ تحویل یک نسخه چاپ شده از داده

 .ب ـ تحویل یک نسخه رایانه ای از داده

 .ه دادهج ـ ایجاد دسترسی ب

 .د ـ انتقال تجهیزات رایانه ای و مخابراتی

هنگام ارائه داده ها صورت جلسه ای در سه نسخه تنظیم و حداقل موارد ذیل در آن ذکر و به امضای ارائه دهنده و  ـ19ماده 

 :تحویل گیرنده می رسد

 الف ـ شماره و تاریخ دستور قضایی ارائه داده ها

 ب ـ مشخصات ارائه دهنده

 شخصات تحویل گیرندهج ـ م

 د ـ زمان و مکان ارائه

 هـ ـ نوع و حجم داده ها

 وـ اطالعات مربوط به نحوه حفظ یا نگهداری داده ها

 ز ـ روش های امنیتی بکاررفته در زمان ارائه

 ح ـ مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری تجهیزات

 . ط ـ شیوه ارائه و مشخصات داده

 .یزات، احتیاط الزم برای حفظ آنها به عمل می آیدـ در هنگام انتقال تجه۱تبصره 

ـ یک نسخه از صورت جلسه به مرجع قضایی ارسال می شود و نسخه ای در اختیار ارائه دهنده و نسخه دیگر در اختیار ۲تبصره 

 .تحویل گیرنده قرار می گیرد

ولیت حفظ داده های مذکور با شخص یا اشخاص از زمان ارائه داده ها به ضابطان قضایی یا دیگر اشخاص ذیربط، مسئ ـ20ماده 

 .تحویل گیرنده خواهد بود

ارائه داده هایی که افشا یا دسترسی به آنها مطابق قوانین خاص دارای محدودیت یا توأم با تشریفات می باشد، تابع  ـ21ماده 

 .مقررات مربوط است

ستور ارائه هر گونه دسترسی به مفاد داده مستلزم صدور دستور دستور ارائه داده، مجوز افشای آن نمی باشد و پس از د ـ22ماده 

 .قضایی است
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اشخاصی که مسئول اجرای هر یک از دستورات قضایی اعم از نگهداری، حفاظت، ارائه، تفتیش و توقیف سامانه و داده  ـ23ماده 

ت یاد شده هستند، حق افشای مفاد دستور و یا یا شنود آن می باشند یا دستور به آنها ابالغ می شود یا به نوعی مرتبط با دستورا

 .داده ها و اطالعات مربوط را ندارند

 د: تفتیش و توقیف ادله رایانه ای

ضابطان قضایی باید کلیه اطالعاتی که ضرورت تفتیش و توقیف را ایجاب می نماید در درخواست خود اعالم نمایند.  ـ24ماده 

 :واست تفتیش یا توقیف ذکر نمایندهمچنین، موارد زیر را حسب مورد در درخ

 الف ـ دالیل ضرورت تفتیش و توقیف

 ب ـ حتی االمکان نوع و میزان داده ها و سخت افزارها

 ج ـ محل تفتیش یا توقیف

 د ـ دالیل الزم برای تصویربرداری و بررسی در خارج از محل

 .هـ ـ زمان تقریبی الزم برای تفتیش و توقیف

ش یا توقیف داده یا سامانه باید محل تفتیش یا توقیف تعیین و حتی االمکان در محل استقرار سامانه در دستور تفتی ـ25ماده 

 .انجام پذیرد

مدت توقیف و فرصت اجرای تفتیش باید در دستور قضایی تصریح و کمترین فرصت ممکن منظور شود. در صورت نیاز  ـ26ماده 

 .ف و ذکر علت آن، این مدت قابل تمدید می باشدبه زمان بیشتر، به درخواست مجری تفتیش یا توقی

تفتیش و توقیف در مواردی که مستلزم ورود به منازل و اماکن خصوصی باشد، مطابق مقررات مندرج در آیین دادرسی  ـ27ماده 

 .کیفری خواهد بود

که داده یا سامانه را تحت در مواردی که تفتیش یا توقیف طبق دستور قضایی بدون حضور متصرف قانونی یا شخصی  ـ28ماده 

 .اختیار دارد، انجام پذیرد، مراتب پس از انجام فوراً به ذینفع ابالغ خواهد شد

چنانچه پس از اجرای دستور توقیف و یا در زمان اجرای دستور توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی بیم  ـ29ماده 

یا اخالل در ارائه خدمات عمومی برود مراتب از مرجع قضایی صادرکننده دستور  لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص

 .قانون عمل می گردد 44توقیف کسب تکلیف شده و در صورت تشخیص قاضی حسب مفاد ماده 

ن راه قوه قضاییه تمهیدات الزم از جمله بسترسازی و ایجاد زیرساخت های ارتباط رایانه ای و الکترونیکی و همچنی ـ30ماده 

اندازی سامانه ها و درگاه های مبتنی بر فناوری اطالعات را جهت تسهیل در عملیاتی کردن فرایندها و روش های موضوع این 

 .آیین نامه فراهم می آورد

ای اشخاصی که داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را تحت کنترل و یا تصرف دارند، موظف به همکاری در اجر ـ31ماده 

دستور تفتیش و توقیف می باشند. در صورتی که به واسطه عدم همکاری یا عدم دسترسی به این اشخاص، تفتیش یا توقیف امکان 
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پذیر نباشد، نحوه دسترسی به داده ها یا سامانه ها از قبیل ورود به محل، رفع موانع استفاده از سخت افزار و نرم افزار، رمزگشایی 

 .مقام قضایی تعیین خواهد شدو امثال آن با دستور 

 .قانون، باید کتبی و با امضای وی باشد 4۱رضایت متصرف قانونی سامانه موضوع بند ج ماده  ـ32ماده 

در مواردی که توقیف داده ها به روش چاپ یا کپی یا تصویربرداری داده ها انجام می شود، اصل داده ها در صورتی  ـ33ماده 

 .شود که در دستور قضایی تصریح شده باشدتوقیف و غیرقابل دسترس می 

ضابطان صرفاً مجاز به تفتیش و توقیف داده ها و سامانه هایی هستند که به طور صریح در دستور قضایی ذکر گردیده  ـ34ماده 

ل یا تصرف و چنانچه حین اجرای دستور، داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی تحت کنتر

ساعت کتبًا به مقام قضایی  ۲4متهم کشف شود، در صورت بیم امحا نسبت به حفظ فوری داده ها اقدام و مراتب را حداکثر ظرف 

 .مربوط گزارش می دهند

یص تفتیش داده ها یا سامانه ها در محل استقرار یا از طریق شبکه یا در آزمایشگاه یا در محل مناسب با دستور و تشخ ـ35ماده 

 .مقام قضایی با رعایت صحت، تمامیت، محرمانگی، و انکارناپذیری ادله انجام می پذیرد

ضابطان و اشخاصی که حسب قانون مأمور جمع آوری، تفتیش، نگهداری، حفظ و انتقال داده ها و سامانه های رایانه  ـ36ماده 

خصص و توانایی فنی و آموزش کافی، تجهیزات و وسایل الزم ای یا مخابراتی می شوند باید عالوه بر داشتن شرایط الزم از قبیل ت

 .را در اختیار داشته باشند

 :هنگام تفتیش رعایت موارد زیر ضروری است ـ37ماده 

 .الف ـ شیوه اقدام نباید موجب تغییر، امحا یا جابجایی داده های مورد نظر در سامانه های رایانه ای باشد

 .ر قضایی و داده های مرتبط با جرم موضوع دستور، انجام می پذیردب ـ تفتیش صرفًا در محدوده دستو

ـ کلیه فرایندهای انجام شده بر روی داده های مورد تفتیش یا توقیف باید با استفاده از روش های قابل تشخیص، ثبت و محافظت  ج 

 .شود

 :یا مخابراتی به روش های زیر انجام می شودتوقیف با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش داده یا سامانه رایانه ای  ـ38ماده 

ـ در تـوقیف داده ها از طریـق چاپ داده ها، غیرقابـل دسترس کردن داده ها به روش هایی از قبیل تغییر گذر واژه یا رمزنگاری  الف 

 .و ضبط حامل های داده

 .پ سامانه در محل استقرار یا ضبط سامانهب ـ در توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی از طریق تغییر گذر واژه، پلم

تبصره ـ توقیف باید حتی االمکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و به روش ساده و کم هزینه به شیوه هایی از قبیل ذخیره 

 .چاپ انجام شوددر حامل های داده، ذخیره در سامانه با گذاشتن گذرواژه، تهیه نسخه پشتیبان، تصویربرداری، تهیه رونوشت و 

دستور توقیف سامانه شامل سایر سخت افزارها یا حامل های داده متصل به آن نمی شود، مگر آن که در دستور قضایی  ـ39ماده 

تصریح گردد. در صورت نیاز به حفظ فوری سخت افزارها یا حامل های داده، ضابطان یا سایر مأموران در حدود وظایف قانونی می 

 .قانون و رعایت مقررات این آیین نامه اقدام نمایند ۳4حفظ فوری آن مطابق ماده توانند نسبت به 
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 .در صورت پلمپ سامانه چنانچه نیاز به گماردن حافظ باشد با دستور مقام قضایی اقدام می شود ـ40ماده 

یب آن، مرجع قضایی مدت زمان به منظور حفظ وضعیت اصلی ادله رایانه ای و جلوگیری از هرگونه تغییر، تحریف یا آس ـ41ماده 

 .روز تعیین می کند 5نگهداری و مراقبت از آنها را تا مدت 

تبصره ـ چنانچه برای نگهداری و مراقبت مدت بیشتری مورد نیاز باشد، مدت مذکور به صورت مستدل توسط مقام قضایی تمدید 

 .می شود

قیق جزییات و مشخصات داده یا سامانه، محل، تاریخ و زمان اجرای دستور توقیف باید طی صورت جلسه ای با قید د ـ42ماده 

دقیق، مشخصات حاضران و مجری دستور، مشخصات حافظ در صورت وجود، شماره و تاریخ دستور قضایی مبنی بر توقیف، شیوه 

سیدگی کننده، در توقیف و مشخصات مالک یا متصرف داده یا سامانه و موارد ضروری دیگر تنظیم و ضمن اعالم به مقام قضایی ر

 .سابقه ضبط گردد

ضابطان قضایی و سایر مأموران در حدود وظایف قانونی در شروع تفتیش و توقیف باید صورت وضعیت اولیه ای از  ـ43ماده 

سامانه رایانه ای یا مخابراتی و اجزای آن و کلیه اتصاالت کابلی بین اجزای مختلف سخت افزارها و حامل های داده متصل به آن 

که عالمت گذاری و ثبت می شوند را تنظیم و به امضای تفتیش کننده یا توقیف کننده و متصرف قانونی که سامانه تحت کنترل 

 .اوست یا قائم مقام قانونی وی برسانند. برای ضبط دقیق مشخصات ابزار و اجزای آن تصویربرداری بالمانع است

 .سبت به داده یا سامانه توقیف شده تعیین تکلیف نمایدمرجع قضایی صالح، ضمن صدور رأی باید ن ـ44ماده 

 فصل سوم: امور متفرقه

دستورالعمل حقوقی و فنی جمع آوری ادله و توقیف سامانه های رایانه ای و مخابراتی توسط دادستانی کل کشور با  ـ45ماده 

مل باید دربردارنده چگونگی حفظ صحنه همکاری نیروی انتظامی تهیه و به تصویب دادستان کل کشور می رسد. این دستورالع

جرم و جمع آوری ادله از سامانه در حال اجرا، خاموش و روشن کردن سامانه، بسته بندی و انتقال اطالعات و نیز نمونه درخواست 

 .های مرتبط با این موارد باشد

توقیف و شنود چنانچه موضوع مربوط به  در مورد جمع آوری ادله الکترونیکی از جمله نگهداری، حفظ فوری، تفتیش و ـ46ماده 

افراد و اماکن وابسته به قوه قضاییه و سازمان های تابعه مراکز مرتبط با قوه قضاییه باشد، با دستور مقام قضایی توسط مرکز حفاظت 

 .و اطالعات قوه قضاییه انجام خواهد شد

 .باشندبه صورت متن، صوت یا تصویر در حکم اصل داده مینسخه های تهیه شده از داده های رایانه ای قابل استناد  ـ47ماده 

تبصره  ۱۱ماده و  4۸این آیین نامه توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه و در  ـ48ماده 

  به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.  ۱۲/۰5/۱۳۹۳ر تاریخ د
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 اساسنامه نظام صنفی رایانه ای کشور

 ل اول ـ کلیاتفص

ای و به منظور حمایت عملی از حقوق یاد افزارهای رایانه( قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم۱۲در اجرای ماده ) -1ماده 

 .آیدای کشور به وجود میای مجاز، سازمان نظام صنفی رایانههای تجاری رایانهشده در آن، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت

 .شودنامیده می« سازمان نظام»باشد که منبعد به اختصار می« ای کشورسازمان نظام صنفی رایانه»نظام نام  -2ماده 

 .حق فعالیت سیاسی ندارند« سازمان نظام»و اعضای وابسته به آن، تحت نام « سازمان نظام»: 1تبصره 

 .دارنداسی جمهوری اسالمی ایران اعالم میو اعضای وابسته به آن، التزام خود را به قانون اس« سازمان نظام»: 2تبصره 

مرکز اصلی فعالیت: مرکز اصلی سازمان نظام، شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر )آپادانا(، خیابان  -3ماده 

 .باشدمی ۱۳عربعلی )نوبخت(، کوچه نهم، شماره 

اصلی فعالیت قانونی سازمان نظام را تغییر داده و مراتب را در  تواند مرکزهر زمان که ایجاب نماید، شورای مرکزی می: 1تبصره 

 .روزنامه رسمی منتشر نماید

 .شوندها در دوره مأموریت خود، اعضای سازمان نظام محسوب میای استانهای رایانهکلیه اعضای هیات مدیره نظام -4ماده 

 :ن ماده به کار برده شود، معانی و مفاهیم زیر را خواهد داشتدر هر مورد که در این اساسنامه اصطالحات مندرج در ای -5ماده 

بخشی مجموعه قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیالت، تعیین وظایف و نظم«: اینظام صنفی رایانه» -5-1

شورای عالی انفورماتیک کشور  افزار وضع و تحت نظارتای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمبه فعالیت تجاری رایانه

 گرددتنظیم و تنسیق می

شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری «: فرد صنفی» -5-2

 .دهدرسانی( قرار میافزار و شبکه های اطالعافزار، نرمای )اعم از سخترایانه

ای با اخذ پروانه کسب یا مجوز الزم برای فعالیت موضوع بند واحد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه هر«: واحد صنفی» -5-3

 .شودگردد، واحد صنفی نامیده می( این ماده دائر می5-۲)

های مرتبط که حداقل دو سال از زمان های رایانه، مهندسی برق، ریاضی و رشتهدانش آموختگان رشته«: عضو صنف» -5-4

گردد ای برگزار میهای مزبور گذشته و یا در آزمونی که به همین منظور از سوی نظام صنفی رایانهالتحصیلی آنان در رشتهرغفا

 .آیدموفقیت الزم را احراز نمایند، به عنوان شخص حقیقی به عضو نظام درمی

ها و مشاوران این حوزه در هر استان ا، فروشگاههای شرکتهمتشکل از کلیه اعضای شاخه«: هاای استاننظام صنفی رایانه» -5-5

 .باشدمی
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 «سازمان نظام»فصل دوم ـ ارکان 

 :عبارتست از« سازمان نظام»ارکان  -6ماده 

 رئیس -6بازرس،  -5شورای انتظامی کل،  -4شورای مرکزی،  -۳هیات عمومی،  -۲ها، ای استاننظام صنفی رایانه  -۱

 :هیات عمومی -7ماده 

های استانی مدیره نظامشود، از کلیه اعضای هیاتخوانده می« هیات عمومی»مومی سازمان نظام که از این پس به اختصار هیأت ع

 .شوددر سطح کشور تشکیل می

 العادهجلسات هیأت عمومی بر دو نوع است: مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق -8ماده 

شورای مرکزی و با حضور نماینده شورای عالی انفورماتیک، مجمع عمومی عادی هیات عمومی هر سال یک بار با دعوت  -9ماده 

 .خواهد داشت

العاده در مواقع العاده و مجمع عمومی فوقمجمع عمومی عادی در زمستان هر سال و مجمع عمومی عادی به طور فوق -10ماده 

 .شودلزوم تشکیل می

 .باید تا دو ماه قبل از پایان مدت تصدی اعضای شورای مرکزی تشکیل شودمجمع عمومی انتخاب کننده شورای مرکزی  -11ماده 

دعوتنامه حضور در مجامع عمومی و دستورجلسه باید حداقل پانزده و حداکثر چهل روز قبل از تشکیل جلسه از طرف  -12ماده 

ای استانی ارسال شی برای نظام رایانهشورای مرکزی یا بازرس در روزنامه کثیراالنتشار آگهی شود و در ضمن به وسیله پست سفار

 .گردد

تواند رأساً نسبت به دعوت به مجمع عمومی اقدام در صورت استنکاف شورای مرکزی از دعوت مجمع عمومی، بازرس می: 1تبصره 

ومی توانند نسبت به دعوت مجمع عمنماید. همچنین در صورت خودداری بازرس از دعوت مجمع عمومی، یک پنجم از اعضاء می

 .اقدام نمایند

 .باشدالعاده میدر دوره فترت، رئیس سازمان )یا دبیرکل( موظف به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق :2تبصره 

 :وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر است-13ماده 

 انتخاب اعضای شورای مرکزی از میان اعضای هیات عمومی و عزل آنان، -۱۳-۱

 های نظام،ارزیابی گزارش سالیانه شورای مرکزی درخصوص فعالیت استماع و -۱۳-۲

 بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی، -۱۳-۳

 های عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی،بررسی و تصویب خط مشی -۱۳-4

 های استانی و ارائه طریق به آنها،ها و مشکالت نظامدریافت گزارش از فعالیت -۱۳-5

 های استانی به پیشنهاد شورای مرکزی،در مورد تنظیم روابط بین نظام اخذ تصمیم -۱۳-6
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الزحمه اعضای شورای مرکزی، اعضای ها و همچنین دستورالعمل پرداخت حقنامهبررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظام -۱۳-۷

 رای مرکزی،شورای انتظامی استانی، شورای انتظامی کل، بازرسان استانی و بازرس نظام به پیشنهاد شو

 های داخلی نحوه اداره هیات عمومی،نامهبررسی و تصویب نظام -۱۳-۸

 نامه پیشنهادی شورای مرکزی درخصوص نحوه مدیریت منابع مالی نظام،بررسی و تصویب نظام -۱۳-۹

 انتخاب بازرس -۱۳-۱۰

 حد نصاب جلسات مجمع عمومی عادی -14ماده 

 .باشدمی )مجمع عمومی عادی( حضور نصف به عالوه یک اعضا میحدنصاب برای رسمیت جلسه عادی هیات عمو

هرگاه در نخستین دعوت، حدنصاب مذکور حاصل نشد، مجمع بعدی ظرف حداکثر پانزده روز با درج آگهی در روزنامه کثیراالنتشار 

 .شودصاحبان رأی تشکیل میای استانی، برای بار دوم با حضور هر تعداد از های رایانهو ارسال دعوتنامه برای کلیه نظام

 .باشدگیری، اکثریت نسبی آراء حاضرین مینصاب الزم برای تصمیم

 :العاده هیات عمومیمجامع عمومی فوق -15ماده 

های العاده بنا به دعوت شورای مرکزی، بازرس و یا تقاضای کتبی حداقل یک سوم از اعضای هیات مدیره نظاممجمع عمومی فوق

 :اختیارات آن به شرح زیر استاستانی تشکیل و 

 نامه اجرایی مصوب دولتتغییر و اصالح مفاد اساسنامه با رعایت مفاد آیین -۱5-۱

 گیری راجع به انحالل سازمان نظام و ارجاع آن به شورای عالی انفورماتیک جهت اتخاذ تصمیمتصمیم -۱5-۲

 العادهحدنصاب رسمیت مجمع عمومی فوق -16ماده 

باشد. هرگاه در نخستین العاده هیات عمومی صنف، حضور نصف به عالوه یک اعضا میجلسه مجمع عمومی فوقحدنصاب رسمیت 

العاده هیات عمومی حداکثر پانزده روز بعد با درج آگهی در روزنامه دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد، مجمع عمومی فوق

 .ای استانی تشکیل خواهد شدهای رایانهکثیراالنتشار و ارسال دعوتنامه برای کلیه نظام

یابد. هرگونه تصمیمی با رأی موافق دو سوم العاده نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت میجلسه مجمع عمومی فوق

 .اعضای دارای حق رأی حاضر در جلسه معتبر است

 ترتیب تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی -17ماده 

شود. ریاست مجمع عمومی با رئیس مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می ایمجامع عمومی توسط هیات رئیسه

سازمان نظام خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران و بازرسان یا کلیه آنها در دستورجلسه باشد. که در 

 .شوداب میاین صورت رئیس مجمع از بین اعضای حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخ
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هرگاه در مجمع عمومی شور و اخذ تصمیم در موضوعات مطروحه در دستورجلسه خاتمه نیابد، هیات رئیسه مجمع با  -18ماده 

تواند اعالم تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که حداکثر از دو هفته متجاوز نباشد، تعیین نماید. تمدید جلسه تصویب اعضا می

 .باشدآگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب الزم جهت رسمیت جلسه، همان نصاب قبلی می نیاز به دعوت و انتشار

ای توسط منشی تنظیم و به امضای هیات رئیسه مجمع خواهد از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی، صورتجلسه -19ماده 

 .رسید

اسنامه مصوب و تأیید صحت انتخابات باید به کلیه صورتجلسات، لیست اسامی حاضرین در مجمع، اعالم نتایج انتخابات، نسخ اس

 .امضای هیات رئیسه برسد

 .مجامع عمومی نماینده قانونی کلیه صنف بوده و تصمیمات آن در مورد سازمان نظام نافذ خواهد بود -20ماده 

مخفی و با رأی  گیری در مجامع عمومی به صورت علنی و برای انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرس به صورترأی -21ماده 

 .کتبی انجام خواهد شد

 :شورای مرکزی سازمان نظام -22ماده 

شوند. شورای البدل برای مدت سه سال انتخاب میعضو علی ۹عضو اصلی و  ۲۳برای اداره امور کالن نظام، شورای مرکزی مرکب از 

 .دار استمرکزی دارای یک رئیس، دو نایب رئیس و یک خزانه

البدل همان شاخه به ترتیب آراء مأخوذه وت و یا فقدان صالحیت هر یک از اعضای شورای مرکزی، اعضای علیدر صورت استعفا، ف

 .جایگزین وی خواهند شد

 :البدل به شرح زیر استترکیب نمایندگان شورای مرکزی و اعضای علی -23ماده  

 البدلعلی     اصلی     عنوان

 ۳        ۱5            شرکت ها

 ۲          5          هاهفروشگا

 ۱          ۳ مشاوران

های مذکور رأی بدهند و آرای اضافی توانند براساس تعداد خواسته شده به نامزدهای شاخهکلیه اعضای هیات عمومی می: 1تبصره 

 .آخر فهرست هر شاخه و آرای مکرر حذف خواهند شد

 .فرات منتخب مشخص خواهند شددر صورت تساوی تعداد آراء، به حکم قرعه ن: 2تبصره 

 .های سازمان نظام برخوردار هستندکلیه اعضای هیات عمومی از حقوق یکسان در انتخاب نمایندگان شاخه -24ماده 

شورای مرکزی در اولین نشست خود سه نفر از اعضای اصلی شورای مرکزی را که واجد شرایط زیر باشند به عنوان  -25ماده 

نماید تا یک نفر از آنها طی صدور ریزی کشور معرفی میت سازمان نظام به رئیس سازمان مدیریت و برنامهنامزدهای احراز ریاس

 .حکمی از سوی رئیس جمهور، به عنوان رئیس سازمان نظام انتخاب گردد



65 
 

 .سال داشته باشد ۳5حداقل  -۲5-۱

 .دارای مدرك تحصیلی حداقل لیسانس باشد -۲5-۲

 .ی ساعت در هفته برای انجام امور سازمان نظام را سپرده باشدتعهد حضور حداقل س -۲5-۳

شورای مرکزی ماهیانه حداقل یک جلسه خواهد داشت. جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم با دعوت رئیس سازمان  -26ماده 

 .باشد و در غیاب وی توسط نواب رئیس برگزار خواهد شدکه در عین حال رئیس شورای مرکزی نیز می

جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رئیس شورای مرکزی و در غیاب وی توسط نواب رئیس تشکیل و با  -27ه ماد

 .رأی موافق معتبر است ۱۲حضور نصف و به عالوه یک اعضاء رسمیت خواهد یافت. تصمیمات و مصوبات آن با حداقل 

یک سال بدون ارائه عذر موجه و یا علل دیگری که مانع انجام وظیفه : غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در ۱تبصره 

البدل هر شاخه به مدیره خواهد بود و عضو یا اعضای علیمدیره گردد، موجب سلب عضویت در هیاتهر یک از اعضای اصلی هیات

 .ترتیب جانشین عضو یا اعضای مستعفی خواهند شد

 .باشدذر بر عهده شورای مرکزی می: تشخیص موجه یا غیرموجه بودن ع ۲تبصره 

 .توانند شرکت نمایندمدیره بدون حق رأی میالبدل در جلسات هیات: اعضای علی ۳تبصره 

صالح تصمیمات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذی -28ماده 

 .شودابالغ و پیگیری می

نامه مالی و ای، به موجب نظامهای اداره بهینه کل نظام صنفی رایانههای اداری، استخدامی و سایر هزینهم هزینهانجا -29ماده 

 .اداری است که توسط شورای مرکزی پیشنهاد و به تصویب هیات عمومی خواهد رسید

 :اهم وظایف شورای مرکزی عبارتست از -30ماده 

 میان مدت و درازمدت جهت تصویب هیات عمومی، مدت،های کوتاهپیشنهاد خط مشی -۳۰-۱

 های مصوب هیات عمومی،ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشیبرنامه  -۳۰-۲

 ایجاد زمینه مناسب برای انجام وظایف ارکان نظام، -۳۰-۳

 های تخصصی احراز صالحیت مشاوران مستقل،برگزاری آزمون -۳۰-4

 یین حدود صالحیت اعضای صنف برای تصویب در شورای عالی انفورماتیک،نویس تعتهیه پیش -۳۰-5

 بندی و احراز صالحیت اعضای صنف،همکاری با شورای عالی انفورماتیک در اجرای رتبه -۳۰-6

 نویس نحوه ارجاع کار و ظرفیت اشتغال اعضای صنف جهت تصویب در شورای عالی انفورماتیک،تهیه پیش -۳۰-۷

 المللی،های تخصصی در داخل کشور و در سطح بینها و گردهماییر برگزاری کنفرانسمشارکت د -۳۰-۸

 های استانی با یکدیگر،های استانی یا بین نظامداوری بین ارکان داخلی نظام -۳۰-۹

 همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی و آموزشی، -۳۰-۱۰
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ها و همچنین دفاع متقابل از حقوق جامعه به حقوق و حیثیت آن ای و دفاع ازحمایت اجتماعی از اعضای نظام رایانه -۳۰-۱۱

 کنندگان محصوالت صنف،عنوان مصرف

 های استانی،گذاری خدمات با توجه به پیشنهادهای نظامتهیه مبانی قیمت -۳۰-۱۲

 تعیین و معرفی امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها، -۳۰-۱۳

 انتشار نشریه نظام و سایر نشریات تخصصی، -۳۰-۱4

 های توسعه فناوری اطالعات در کشور،های اجرایی در زمینه برنامههمکاری و ارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاه -۳۰-۱5

 های قابل ارائه در شورای مرکزی، حسب موضوع،های تخصصی برای بررسی کارشناسی طرحتشکیل کمیته -۳۰-۱6

 :وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر است -31ماده 

 .المللی را به عهده داردرئیس سازمان باالترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین -۳۱-۱

 .مسئول اجرای مصوبات شورای مرکزی است -۳۱-۲

های الزم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به و توصیه نظارت بر عملکرد دبیرخانه و تهیه پیشنهادها -۳۱-۳

 .شورای مرکزی

های استانی با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت نظارت بر عملکرد نظام -۳۱-4

 .ایو شئونات حرفه

 .پیشنهاد تعیین دبیرکل -۳۱-5

 .یات عمومی در مواقعی که دعوت کننده شورای مرکزی استافتتاح جلسات ه -۳۱-6

 .هااستان  های مربوط به فناوری به نظام صنفیها، مصوبات و بخشنامهابالغ دستورالعمل -۳۱-۷

شود و همچنین وظایفی که انجام سایر وظایفی که از طرف هیات عمومی یا شورای مرکزی به رئیس سازمان محول می  -۳۱-۸

 .داره نظام ضروری استبه منظور ا

 .امضای مکاتبات عادی و اداری سازمان نظام -۳۱-۹

 :دار مسئول امور مالی سازمان نظام است. وظایف و اختیارات وی به شرح زیر استخزانه -۳۲ماده 

 .ها، اسناد مالی و اوراق تعهدآور برعهده او و رئیس سازمان یا دبیرکل استامضای کلیه چک -۳۲-۱

 .هاامور مالی سازمان نظام، تنظیم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب اداره -۳۲-۲

 .های مالیها و کمکعضویتآوری ورودیه، حقوصول و جمع -۳۲-۳

 .تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به شورای مرکزی و بازرس -4-۳۲

 .هارداخترسیدگی به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پ -۳۲-5

 .نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عمل مالی -۳۲-6

 .حفظ اموال منقول و غیرمنقول، وجوه و اسناد مالی -۳۲-۷
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 .تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به شورای مرکزی جهت بررسی و تصویب -۳۲-۸

تواند ها میای استانداخلی نظام صنفی رایانهداری شورا، به عنوان حسابرس دار شورای مرکزی عالوه بر وظایف خزانهخزانه -۳۲-۹

 .ها اعزام نمایدنمایندگانی را جهت بررسی حساب

شود. گزارش ها قبل از طرح در شورای مرکزی در اختیار هیات مدیره سازمان نظام استانی قرار داده میگزارش این بررسی

 .مرکزی مطرح خواهد شد بندی شده با نقطه نظرات هیات مدیره استانی در نشست شورایجمع

العاده تواند پس از کسب نظر بازرس نظام استانی در مجمع عمومی عادی به طور فوقدر صورت وجود مشکالت خاص، موضوع می

 .سازمان نظام استانی مطرح و اخذ تصمیم شود

 دبیرکل -33ماده 

عنوان دبیرکل به شورای مرکزی جهت کسب رأی تواند یک نفر از اعضای شورای مرکزی و یا خارج آن را به رئیس سازمان می

 .اعتماد معرفی و یا درخواست عزل وی را نماید

تواند برخی از اختیارات خود جز در موارد مربوط به دعوت، تشکیل و اداره جلسات شورای مرکزی و هیات عمومی صنف رئیس می

 .را با حفظ مسئولیت به دبیرکل تفویض نماید

 مرکزیبازرس شورای  -34ماده 

نماید. البدل برای مدت یک سال انتخاب میمجمع عمومی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی

 :انتخاب مجدد آنان بالمانع است. وظایف و اختیارات بازرس بشرح زیر است

 امور مالی سازمان نظامنظارت و رسیدگی به دفاتر، اوراق و اسناد مالی و مراقبت بر حسن جریان  -۳4-۱

 های مالی شورای مرکزی جهت ارائه به مجمع هیات عمومیرسیدگی و اظهارنظر در مورد صورت -۳4-۲

 ۱۲ماده  ۱اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی هیات عمومی مطابق تبصره  -۳4-۳

 .تواند در جلسات شورای مرکزی بدون داشتن حق رأی شرکت نمایدبازرس می -۳4-4

بازرس اختیار دارد بدون دخالت در امور اجرایی، بر فعالیت شورای مرکزی نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارك موردنیاز  -۳4-5

 .های شورای مرکزی ایجاد شود، مطالبه و مورد بررسی قرار دهدای در فعالیتکه وقفهرا بدون آن

شنهاد استفاده از مؤسسه حسابرسی را به شورای مرکزی ارائه نماید. های مالی، پیتواند برای حسابرسی صورتبازرس می -6 -۳4

 .شورای مرکزی موظف است نسبت به عقد قرارداد با یک مؤسسه از حداقل سه مؤسسه پیشنهادی بازرس اقدام نماید

ی سالیانه های مالی مصوب شورای مرکزی را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل هیأت عمومبازرس موظف است صورت -۷ -۳4

گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل هیأت عمومی تهیه و در اختیار ایشان قرار می

 .در اختیار شورای مرکزی قرار داده و گزارش خود را در هیأت عمومی ارائه نماید
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 شورای انتظامی کل سازمان نظام -35ماده 

ها و یا ازمان نظام، مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده مبنی بر محکومیت از درجه پنج شورای انتظامی استانشورای انتظامی کل س

 .بینی شده در قانون نظام صنفی استموارد شدیدتر پیش

 .این شورا دارای پنج عضو به شرح زیر است که برای مدت سه سال منصوب و انتصاب مجدد آنها بالمانع است -36ماده 

 سال سابقه کار به معرفی وزیر دادگستری ۱5یک نفر حقوقدان با  -۳6-۱

 دو نفر به انتخاب شورای عالی انفورماتیک -۳6-۲

 دو نفر به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام -۳6-۳

شورای انتظامی کل در اولین جلسه خود یک رئیس، یک نایب رئیس و یک نفر منشی را برای مدت یک سال انتخاب  -37ماده 

 .نماید و انتخاب مجدد آنها بالمانع استمی

 .االجرا استجلسات شورای انتظامی کل با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و آرای صادر شده با سه رأی موافق معتبر و الزم

که همان  تقاضاهای تجدیدنظر پس از ثبت در دبیرخانه نظام استانی به همراه پرونده برای دبیرخانه سازمان نظام -38ماده 

 .دبیرخانه شورای انتظامی کل است، ارسال خواهد شد

نامه نظام مصوب هیات های متناسب حسب آییندر صورت لزوم بازنگری در موضوع تخلفات صنفی و تعیین مجازات -39ماده 

قدام و مراتب را جهت نامه سازمان نظام اهای مندرج در آییندولت، شورای انتظامی کل نسبت به تطبیق تخلفات صنفی و مجازات

 .نمایدطرح در شورای عالی انفورماتیک به شورای مرکزی ارجاع می

ای های رایانهاالجرا بوده و توسط شورای مرکزی به نظامهای یاد شده پس از تصویب در شورای عالی انفورماتیک الزممجازات

 .استانی ابالغ خواهد شد

 منابع مالی -40ماده 

 :ظام عبارتست ازمنابع مالی سازمان ن

 .ای استانیهای رایانهسی درصد از منابع درآمدی مربوط به ورودیه و حق عضویت نظام -4۰-۱

 های اعطایی¬ای استانی؛ غیر از کمکهای رایانهده درصد از سایر منابع درآمدی نظام -4۰-۲

 .راتهای کارشناسی، آموزشی و فروش نشریات و انتشادرآمدهای حاصل از فعالیت -4۰-۳

 .المللیها در سطح ملی و بینبرگزاری سمینارها و نمایشگاه -4۰-4

 .دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی -4۰-5

 .های اعطاییکمک -4۰-6
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 انحالل -41ماده 

العاده هیات عمومی سازمان نظام، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی گیری مجمع عمومی فوقدر صورت تصمیم -4۱-۱

تواند پس از انحالل سازمان نظام فعلی، نسبت به ضبط اموال آن تا رماتیک ارجاع خواهد شد. شورای عالی انفورماتیک میانفو

 .صنفی دیگری اقدام نماید  تشکیل سازمان نظام

گرفته تا پس  در صورت رأی مقامات قضایی مبنی بر انحالل سازمان نظام، اموال آن در اختیار شورای عالی انفورماتیک قرار -4۱-۲

 .ها اقدام نمایداز تشکیل سازمان نظام جدید، وفق قوانین نسبت به انتقال آن

به تصویب مجمع عمومی مؤسس هیات عمومی سازمان  4/4/۱۳۸4تبصره در تاریخ  ۱۰ماده و  4۲این اساسنامه در  -42ماده 

 رسید. نظام صنفی
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 هیات عمومی دیوان عالی کشور 01/12/۹1مورخ  72۹رای وحدت رویه شماره 

 

 :است زیر شرح به زمینه این در کشور عالی نواهیات عمومی دی 91 /12 /1 -729رای وحدت رویه شماره  متن

ای نیز مستفاد از ایم رایانهنظر به اینکه در صالحیت محلی، اصل صالحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جر» 

گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کالهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از مورد تایید قانون -۲۹ماده 

ور متقلبانه دیده از بزه که پول به طکننده حساب زیانهای قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاحآن در حوزه

از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی ودوم دیوان عالی کشور 

قانون آیین  ۲۷۰گردد. این رأی طبق ماده که بر اساس این نظر صادر شده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده و تأیید می

 «االتباع است.ها الزمهای عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهدادرسی دادگاه
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