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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

۲۰۰

  ١  وزارت امور خارجه  ۲۲/۵/۱۳۹۶   در منطقهقانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا

  ۴  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  ۸/۶/۱۳۹۶  الخط مفاخر ملي قانون ترويج كتابت قرآن كريم به رسم

  بين دولت جمهوري اسالمي ايرانهاي اقتصادي  موافقتنامه همكاريقانون 
  ٤   امور اقتصادي و داراييوزارت  ۷/۶/۱۳۹۶   و دولت جمهوري اسلووني

   دستي هاي صنعتي تخصصي صنايع ميان در خصوص ايجاد شهركنامه  تصويب
  ٥  وزارت صنعت، معدن و تجارت  ١٥/٦/١٣٩٦  هاي خوزستان و مازندران ي پتروشيمي و گلوگاه در استاندست و پايين

  ٢٦/٦/١٣٩٦  قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز) ٦(و ) ٥(نامه اجرايي مواد  آيين) ٥(اصالح ماده 

ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي    وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ـ وزارت ارتباطات و فناوري وزارت راه و شهرسازي  ـ وزارت نفت 

ـ وزارت فرهنگ و ارشاد  ـ وزارت جهادکشاورزي  اطالعات 
ـ وزارت  ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  اسالمي 
ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري     تعاون، کار و رفاه اجتماعي 

ـ معاونت اجرايي  ـ وزارت کشور   وزارت دادگستري 
ـ جمهور رئيس ـ سازمان ملي   سازمان حفاظت محيط زيست 

ـ دبيرخانه ستاد  ـ سازمان برنامه و بودجه کشور  استاندارد ايران 
ـ دبيرخانه شوراي عالي مناطق مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز  

ـ دبيرخانه شوراي ـ صنعتي و ويژه اقتصادي  عالي آزاد تجاري 
ـ بانک مرکزي جمهوري اسال   مي ايرانمبارزه با پولشويي 

٥  

  ٥  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  ٢٦/٦/١٣٩٦  ١٣/٩/١٣٩٢هـ مورخ ٤٩٨٦٦ت/١٤٨٥٣٣نامه شماره  اصالح تصويب

  ٢٦/٦/١٣٩٦  قانون اصالح الگوي مصرف انرژي) ١٥(نامه اجرايي ماده  اصالح آيين
ـ وزارت صنعت، معدن و  ـ وزارت نيرو  وزارت نفت 

ـ سازمان برنامه و بودج ـ سازمان تجارت  ه کشور 
ـ سازمان ملي استاندارد ايران   حفاظت محيط زيست 

٦  

  ۶  دستگاههاي اجراييكليه   ٢٠/٩/١٣٩٥  »ت الزامات شبکه ملي اطالعانييتبسند «  مجازي با عنوان شوراي عالي فضايمصوبه 

  
  
  
  
  
  

  ٢٥/٦/١٣٩٦                                                                     ٥١٣١٢/٢٨٩رهشما
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

   محترم جمهوري اسالمي ايرانرياست
 اسالمي  اساسي جمهوري قانون) ١٢٣(سوم در اجراي اصل يكصد و بيست و

قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا در ايران 
 يستيانه و تروريفوريتي مقابله با اقدامات ماجراجو کيبا عنوان طرح كه منطقه  

 مورخ کشنبهيعلني روز  شوراي اسالمي تقديم و در جلسه مجلس به کا در منطقهيآمر

 يها  مهلتيده است به لحاظ انقضايب رسي به تصويمجلس با اصالحات ٢٢/٥/١٣٩٦
 يمهور جيقانون اساس) ٩٥(و نود و پنجم ) ٩٤(مقرر، موضوع اصول نود و چهارم 

  .گردد ت ابالغ ميبه پيوس محترم نگهبان، يخ شوراران و عدم وصول پاسي اياسالم
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ٣/٧/١٣٩٦                                                                              ٨١٠٠٧رهشما
   امورخارجهوزارت

صد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ـدر اجراي اصل يك
 با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا قانون مقابله« پيوست به

 مردادماه يكهزار و دوم علني روز يكشنبه مورخ بيست و جلسهكه در » در منطقه
هاي   و نود و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و با توجه به انقضاي مهلتسيصد

   جمهوري اسالمي ايران،قانون اساسي) ٩٥(و نود و پنجم ) ٩٤(ول نود و چهارم ـمقرر در اص

 ۱۳۹۶ماه  هرـ مشمـش شنبهپنج 
 

  ۲۱۱۳۴ شمارهوم سسال هفتاد و 
  

)۹۸۶( 
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 مجلس شوراي اسالمي واصل ٢٥/٦/١٣٩٦ مورخ ٥١٣١٢/٢٨٩طي نامه شماره 
  .گردد گرديده، جهت اجرا ابالغ مي

  رئيس جمهور ـ حسن روحاني
  

  مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكاقانون 
   در منطقه

  كليات ـ بخش اول
اينكه رفتارهاي دولت آمريكا همچنان امنيت منطقه را به مخاطره با عنايت به  ـ۱ماده

هاي خصمانه عليه جمهوري اسالمي  انداخته و از طرف ديگر اين دولت همچنان به سياست
ور كردن  افكني، شعله دهد و با تداوم اقدامات ماجراجويانه در منطقه، تفرقه ايران، ادامه مي

گرايي خشن درصدد به مخاطره انداختن صلح و ثبات  فراطگرايي و حمايت از تروريسم و ا فرقه
  منطقه و دشمني با منافع بر حق دولت و اتباع جمهوري اسالمي ايران است؛

با امعان نظر به مسؤوليت دولت جمهوري اسالمي ايران براي حراست از منافع و 
ا اقدامات اي و به منظور مقابله ب امنيت ملي ايران و كمك به حفظ صلح و ثبات منطقه

اي و همچنين  الملل آمريكا در تضعيف صلح و ثبات منطقه غيرمسؤوالنه و مغاير حقوق بين
المللي ازجمله برجام،  وظيفه صيانت از منافع بر حق ملت ايران براساس حقوق و اسناد بين

ت اقدامات زير براي مقابله با رفتار ماجراجويانه و تروريستي اياالت متحده آمريكا عليه ثبا
جانبه  هاي خصمانه آن كشور عليه جمهوري اسالمي ايران و حمايت همه منطقه و سياست

ويژه سپاه پاسداران انقالب اسالمي و نيز تسهيل تدوين راهبرد  از نيروهاي مسلح به
هاي خصمانه  جانبه جمهوري اسالمي ايران براي بازدارندگي و مقابله مؤثر با سياست همه

هاي مختلف سياسي، اقتصادي و  ري اسالمي ايران در حوزهدولت آمريكا عليه جمهو
جويانه اين كشور در منطقه كه  دسته از اقدامات غيرقانوني مداخله امنيتي و همچنين آن

پيمانان  مستقيم يا غيرمستقيم منافع حياتي امنيتي جمهوري اسالمي ايران و هم
  .گيرد دهد، انجام مي ار مي تهديد و مخاطره قراي را در معرض   اي و فرامنطقه منطقه

  تعاريف ـ بخش دوم
صورت زير  اند به عبارات و عناويني كه در اين قانون مورد استفاده قرار گرفته ـ۲ماده
  :شوند تعريف مي

عبارتند از اعضاي ارتش و شركتهاي نظامي خصوصي كه : نيروهاي نظامي آمريكاـ ۱
  .با آن همكاري دارند

هاي اطالعاتي آمريكا مانند  عبارتند از اعضاي سازمان: نيروهاي اطالعاتي آمريكاـ ۲
  سيا و آژانس اطالعات ملي

  عبارت است از خليج فارس و منطقه غرب آسيا: منطقهـ ۳
حضور و همكاري شخص به نحوي كه در اجراء يا تحقق اهداف : مشاركت مؤثرـ ۴
  .اي داشته باشد كننده هاي موضوع اين قانون نقش تعيين فعاليت
  عبارت است از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي: شخص/ اشخاص ـ ۵
عبارت است از فهرست اشخاص مورد تحريم توسط جمهوري : فهرست تحريم ـ ۶

  .گردد اسالمي ايران كه از سوي وزارت امور خارجه تنظيم مي
  تعيين راهبرد ـ بخش سوم

ارت وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وز ـ۳ماده
ن انقالب اسالمي، ااطالعات، سپاه پاسداران انقالب اسالمي، نيروي قدس سپاه پاسدار

عالي  ارتش جمهوري اسالمي با رعايت سلسله مراتب نيروهاي مسلح و هماهنگي شوراي
از تصويب اين قانون نسبت به تهيه و ارائه  ماه پس  امنيت ملي موظفند ظرف مدت شش

ي اين كشور عليه ئهاي ايذا با تهديدات آمريكا و فعاليتبرنامه راهبرد جامع مقابله 
افكنانه، مداخالت  جويانه، تروريستي و تفرقه هاي سلطه جمهوري اسالمي ايران، سياست

امنيتي و نظامي غيرقانوني در منطقه، حمايت نظامي و اطالعاتي آمريكا از تروريسم و 
اي و جهاني اقدام و  در سطح  منطقهطلبانه دولت آمريكا  هاي سلطه گرايي و سياست افراط

 .ساالنه نسبت به پيشبرد اين راهبردها به مجلس شوراي اسالمي گزارش ارائه نمايند
  .تواند محرمانه باشد بخشي از گزارش مي

  :اين راهبرد بايد دربرگيرنده عناصر زير نيز باشد
دمدت آمريكا اي از اهداف، راهبردها، طرحها و ابزارهاي كوتاه و بلن خالصه ـ الف

عليه جمهوري اسالمي ايران و شناسايي كشورهايي كه در تحقق اين اهداف با آمريكا 
  همكاري دارند؛

ارزيابي ظرفيت و استعداد نيروهاي نظامي و اطالعاتي آمريكا و تحركات آنها در  ـ ب
  منطقه؛

 تأمين هاي ماجراجويانه، تروريستي و خصمانه آمريكا در منطقه شامل گزارش فعاليتـ  پ
  مالي، ارائه تسليحات و آموزش به رژيمهاي ديكتاتور سركوبگر منطقه همچون رژيم صهيونيستي؛ 

گزارش از ميزان قربانيان، خسارات جاني، مالي و معنوي مردم منطقه از قبيل  ـ ت
فلسطين، لبنان، افغانستان، سوريه، عربستان سعودي، بحرين، عراق و يمن ناشي از 

قانون امي و اطالعاتي آمريكا از نيروها و رژيمهاي سركوبگر، در اجراي حمايت نيروهاي نظ
ديده از اقدامات  الزام دولت به پيگيري و استيفاي حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيب

  ۲۶/۳/۱۳۸۹ويژه دولت اشغالگر آمريكا مصوب  دولتهاي خارجي به
عاتي آمريكا از گروههاي ارزيابي پشتيباني و حمايت مالي و تسليحاتي و اطال ـ ث
 داعش، جبهه النصره و قبيلگرا و تروريستي در خاورميانه از  افكن خشونت وحشت

  گروهك منافقين؛
ارزيابي از ميزان قربانيان اقدامات تروريستي در منطقه كه با حمايت نيروهاي نظامي  ـ ج

پيگيري جبران خسارات قانون الزام دولت به و اطالعاتي آمريكا صورت گرفته است، در اجراي 
  ۲۸/۲/۱۳۹۵ناشي از اقدامات و جنايات آمريكا عليه ايران و اتباع ايراني مصوب 

قانون الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و ند دولت و قوه قضائيه موظف ـ چ
طور خاص   را به۶/۱۱/۱۳۸۷قربانيان جنگ شيميايي عليه جمهوري اسالمي ايران مصوب 

هاي آمريكايي مجهزكننده رژيم بعث سابق عراق به سالح ركتدر خصوص دولت و ش
  .شيميايي اجراء نمايند

اقدام و گزارش نيروهاي مسلح با رعايت سلسله مراتب فرماندهي كل قوا   ـتبصره
  .خواهد بود

  حمايت آمريكا از تروريسم ـ بخش چهارم
و اطالعاتي نظر به حمايت پنهان و آشكار دولت آمريكا و نيروهاي نظامي  ـ۴ماده

از جمله (آن كشور از گروههاي تروريستي و اعتراف مكرر برخي از مقامات آمريكايي 
جانبه از آنها از  به ايجاد گروههاي تروريستي و حمايت همه)  آمريكاوقتوزيرامورخارجه 

 تروريستي داعش، از نظر جمهوري اسالمي ايران مجموعه نيروهاي  جمله ايجاد گروه
شوند، لذا  ي آمريكا حاميان گروههاي تروريستي در منطقه شناخته مينظامي و اطالعات

  :گيرند هاي مندرج در بخش ششم اين قانون قرار مي اشخاص ذيل مشمول مجازات
هاي نظامي و اطالعاتي آمريكا و فرماندهان و مقامات ارشد كه در تأمين  سازمانـ ۱

گروههاي تروريستي و افراطي  ي ازمالي، اطالعاتي، نظامي، تسليحاتي، پشتيباني و آموزش
  .اند جبهه النصره نقش مؤثر داشته  داعش وقبيل  ازدر منطقه

هاي نيروهاي نظامي و اطالعاتي آمريكا مذكور  اشخاص آمريكايي كه در فعاليتـ ۲
  .اين ماده مشاركت مؤثر دارند) ۱(در بند 
ارتكاب اقدامات اشخاص آمريكايي كه در سازماندهي، تأمين مالي، راهبري يا ـ ۳

  . جمهوري اسالمي ايران مشاركت مؤثر دارندشهروندانتروريستي عليه منافع دولت يا 
 تروريستي منافقين يا ساير گروههاي  اشخاص آمريكايي كه از گروهكـ ۴

 طور مستقيم يا غيرمستقيم، از جبهه النصره به  داعش و جملهافراطي و تروريستي از
 و ، نظاميالي، سياسي، تبليغاتي، فرهنگي، تسليحاتيطريق هرگونه كمك م جمله از

  .كنند اطالعاتي حمايت مي
اشخاص آمريكايي كه از تروريسم دولتي از قبيل آنچه توسط رژيم صهيونيستي  ـ ۵

شود حمايت كرده و نقشي مؤثر  عليه مردم منطقه به خصوص فلسطين و لبنان انجام مي
  .اند در آن داشته
ماه با همكاري نيروي قدس  ارجه مكلف است ظرف مدت سهوزارت امور خ ـ۱تبصره

سپاه پاسداران انقالب اسالمي با رعايت سلسله مراتب، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح و وزارت اطالعات و بانك مركزي نسبت به شناسايي اشخاص موضوع اين ماده اقدام و 

اين . هرست تحريم ثبت و منتشر نمايدعالي امنيت ملي نام آنها را در ف با هماهنگي شوراي
  .شود روز مي صورت موردي، به بار و در صورت لزوم به ماه يك فهرست هر شش

و ) ۸(به منظور مبارزه با تروريسم و در راستاي اجراي حكم مقرر در مواد  ـ۲تبصره
 قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبي از ۱/۲/۱۳۹۲قانون مجازات اسالمي مصوب ) ۹(

راها و دادگاههاي كيفري صالح را براي رسيدگي به جرائم تروريستي موضوع بندهاي دادس
 كه توسط افراد و ۱۳/۱۱/۱۳۹۴قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب ) ۱(ماده 

هاي تروريستي مورد حمايت آشكار و پنهان آمريكا يا ديگر كشورهاي متخاصم  سازمان
هرگونه همكاري با دولت و نيروي نظامي و . دهد اختصاص ،شوند عليه ايران مرتكب 

اطالعاتي آمريكا در جرائم تروريستي، مستوجب محكوميت به مجازات مقرر در ماده 
  .باشد مي) تعزيرات ـ كتاب پنجم (۲/۳/۱۳۷۵قانون مجازات اسالمي مصوب ) ۵۰۸(

  نقض حقوق بشر توسط آمريكا ـ بخش پنجم
متحده آمريكا همواره از طرق مختلف از قبيل نظر به اينكه دولت اياالت   ـ۵ماده

هاي اقتصادي، علمي،  نظامي و اطالعاتي و اقدامات ضد حقوق بشري در پوشش فعاليت
 و صنعتي خود و با اتخاذ رويكرد دوگانه و استفاده )بيولوژيكي(محيطي زيستپزشكي، 

نطقه و  حقوق بشر در صحنه جهاني و م)سيستماتيك(مند  نظامابزاري، مرتكب نقض 
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حتي نسبت به شهروندان خويش نظير نابود كردن گروه ديويديان گرديده است از ناقضان 
كند، اشخاص  هاي ديكتاتور و خشن حمايت مي حقوق بنيادين بشر  به خصوص حكومت

  :گيرند هاي مندرج در بخش ششم اين قانون قرار مي ذيل مشمول مجازات
سؤوالني كه در نقض حقوق مردم آمريكا نيروهاي نظامي و اطالعاتي آمريكا و مـ ۱

جمهور آمريكا در مورد  خير رئيساويژه بر اساس فرامين  مانان و بهبه خصوص مسل
  . اند پوستان نقش داشته مسلمانان مهاجر و از جمله نابودكردن گروه ديويديان و سياه

اشخاص آمريكايي كه در ارتكاب نقض قواعد اساسي و اصول بنيادين حقوق ـ ۲
الملل بشردوستانه و حقوق بشر عليه مردم منطقه و خصوصاً  الملل ازجمله حقوق بين نبي

  .اقدامات سركوبگرانه رژيم صهيونيستي و رژيمهاي سركوبگر منطقه مشاركت مؤثر دارند
 اياالت متحده آمريكا كه خارج از رويه شهروندانشخص يا اشخاصي از ـ ۳

الملل در سطح جهان مرتكب قتل و نقض  قضائي در داخل آمريكا يا خالف حقوق بين
  .اند   حقوق بشر گرديده

ماه با همكاري وزارت  وزارت امور خارجه مكلف است ظرف مدت سه ـ۱تبصره
اطالعات و ستاد حقوق بشر قوه قضائيه، نسبت به شناسايي اشخاص موضوع اين ماده 

بار و  تحريم هر سال يكفهرست . اقدام و نام آنها را در فهرست تحريم ثبت و منتشر نمايد
  .شود روز مي صورت موردي، به در صورت لزوم به

هاي مندرج در بخش ششم اين قانون  افراد ذيل مشمول مجازات ـ۲تبصره
  :گيرند   قرار نمي
هاي غيرقانوني مقامات دولت اياالت  اشخاصي كه به دنبال افشاي فعاليت ـ الف

  .متحده آمريكا باشند
ت دولت اياالت متحده آمريكا در اشغال عراق را او جناياشخاصي كه شكنجه  ـ ب

  .اند  نمودهءافشا
 در اشغال  رات دولت اياالت متحده آمريكاااشخاصي كه شكنجه و جناي ـ پ

  . اند  كردهافشاءافغانستان 
  . اند    كردهءاشخاصي كه فساد و تقلب در انتخابات آمريكا را افشا ـ ت
هاي پيروان اديان مختلف به خصوص مسلمانان    ياشخاصي كه از حقوق و آزاد ـ ث

  .اند   حمايت كرده
پوستان و  اشخاصي كه به دنبال افشاي جنايات مقامات آمريكا در مورد سياه ـ ج

  .اند ها نظير ديويديان بودهساير گروه
جمهور  خير رئيسازه با دستورات اجرائي غيرانساني اشخاصي كه در جهت مبار ـ چ

  . اند    قانون مهاجرت مسلمانان اقدام كردهآمريكا در مورد
ها و جنايات آمريكا عليه  اشخاصي كه اقدامات آمريكا در طراحي و اجراي توطئه ـ ح

  .اند جمهوري اسالمي ايران در سالهاي بعد از پيروزي انقالب اسالمي را افشاء كرده
قانوني و يا تواند افرادي را كه نسبت به افشاي رفتارهاي غير دولت مي ـ۳تبصره

 ،كنند نقض حقوق بشر توسط دولت و نيروهاي نظامي و اطالعاتي آمريكا مبادرت مي
  .تحت حمايت جمهوري اسالمي ايران قرار دهد

  ها و اقدامات متقابل مجازات ـ بخش ششم
صدور رواديد ورود به قلمرو جمهوري اسالمي ايران براي اشخاص مندرج  ـ ۶ماده

  .اين قانون ممنوع است) ۵(و ) ۴(هاي مواد   وفق تبصرهشده در فهرست تحريم تهيه
هاي اشخاص مندرج در  قوه قضائيه موظف است كليه اموال و دارايي ـ۷ماده

اين قانون را در قلمرو تحت ) ۵(و ) ۴(هاي مواد  شده وفق تبصره فهرست تحريم تهيه
  .صالحيت جمهوري اسالمي ايران توقيف نمايد

هاي مالي مربوط  ادي و دارايي موظف است كليه تراكنشوزارت امور اقتص  ـ۸ماده
اين قانون ) ۵(و ) ۴(هاي مواد  شده وفق تبصره به اشخاص مندرج در فهرست  تحريم تهيه

هاي بانكي را كه در نظام مالي و بانكي جمهوري اسالمي ايران انجام شود متوقف و حساب
  .آنها را مسدود نمايد

 است بنا به اقتضاي منافع ملي يا امنيت ملي كشور، وزير امور خارجه مجاز  ـتبصره
پس از كسب مجوز از شوراي عالي امنيت ملي ادامه درج نام شخص يا اشخاص معيني را 

  .اين قانون تعليق يا متوقف نمايد) ۵(و ) ۴(در فهرست موضوع مواد 
موظف مجلس شوراي اسالمي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي  ـ۹ماده

اً تحركات آمريكا شامل دولت و كنگره را رصد و بررسي نمايد و اقدامات است مستمر
  . تكميلي متناسب را به مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد دهد

دولت موظف است در مقابل اقدامات آمريكا مطابق قانون اقدام متناسب و  ـ۱۰ماده
) ۳(ويژه بند   به۲۱/۷/۱۳۹۴متقابل دولت جمهوري اسالمي ايران در اجراي برجام مصوب 

را به   آن با هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي اقدامات متقابل را انجام دهد و نتيجه آن
  .كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي گزارش نمايد

منظور تقويت بنيه دفاعي كشور، افزايش توان بازدارندگي جمهوري  به ـ۱۱ماده
سم، تقويت بنيه ديپلماسي، رصد اطالعاتي، پيشران و پدافند اسالمي ايران، مقابله با تروري

اي، حفظ ثبات منطقه و حمايت از سپاه پاسداران انقالب اسالمي در جهت تحقق    هسته
 مبلغ  بيست ۱۳۹۶قانون اساسي دولت مكلف است در سال ) ۱۵۰(اصل يكصد و پنجاهم 

نظور گسترش زبور به ممبلغ م%) ۵۰(درصد پنجاه. هزار ميليارد ريال تخصيص دهد
ديگر ميان %) ۵۰(هاي موشكي در اختيار ستادكل نيروهاي مسلح و پنجاه درصد   فعاليت

هاي اطالعات، امور خارجه و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان انرژي  وزارتخانه
  .شود اتمي تقسيم مي
 بودجه ميو پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتوزارت دفاع  ـ۱تبصره

  .اي هزينه نمايند   براي اجراي طرح پيشران و پدافند هستهبا تفكيك وظايف مذكور را 
 موظفند و سازمان انرژي اتمي امور خارجه و اطالعات هاي خانهوزارت ـ۲تبصره

  .بودجه مذكور را در چهارچوب تحقق اهداف اين قانون هزينه نمايند
آميز فني، پژوهشي  هاي صلح فعاليتدولت موظف است به منظور توسعه  ـ۳تبصره

اي مبلغ دو هزار ميليارد ريال به  و صنعتي از حوزه اكتشاف، استخراج و فرآوري مواد هسته
 سازمان ۱۳۹۶اي بودجه سال  اي و هزينه هاي سرمايه سرجمع اعتبارات تملك دارايي

  .انرژي اتمي ايران به طور مساوي تخصيص و پرداخت نمايد
 ۱۳۹۶ در سال ر مبارزه با تروريسم در منطقه دولت موظف استمنظو به ـ۱۲ماده

  . هزار ميليارد ريال در اختيار نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي قرار دهد ده مبلغ
هوافضاي سپاه پاسداران نيروي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و  ـ۱۳ماده

 ندلح با رعايت سلسله مراتب موظفانقالب اسالمي با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مس
ماه از تصويب اين قانون، طرح اجرائي مربوط به افزايش توان دفاعي  حداكثر ظرف مدت يك

 همراه پيشنهادات خود براي تحقق لوازم و  و بازدارندگي كشور در حوزه موشكي را تهيه و به
  .دنربط ارائه نماي هاي اين امر به شوراي عالي امنيت ملي جهت تصويب مراجع ذي ضرورت

بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسالمي ايران در  ـ۱۴ماده
منظور حراست  اجراي برجام، دولت و قواي مسلح كشور با رعايت سلسله مراتب موظفند به

از امنيت و منافع ملي كشور و حمايت از متحدان در مقابله با تروريسم، تدابير الزم را 
هاي آفندي و  هاي دفاعي جمهوري اسالمي ايران در همه زمينه  تقويت توانمندينسبت به

پدافندي از جمله هوايي، دريايي، زميني، موشكي و تقويت پدافند در مقابل حمالت 
اي، تصويربرداري نوتروني و پزشكي  هاي هسته ها، باطري اي و ساخت پيشران هسته
  . ام كنندريزي و بر اساس آن اقد اي برنامه   هسته

اي يا    دولت موظف است نسبت به نقض حقوق بشر در سطوح ملي، منطقه ـ۱۵ماده
جهاني توسط اياالت متحده يا مشخصاً با حمايت اين كشور با استفاده از ظرفيت 

 ملل متحد در خصوص مواردي حقوق بشر سازمانالمللي و از جمله شوراي    هاي بين   سازمان
يت در يمن اقدامات مقتضي را انجام دهد و گزارش مربوط را هر از قبيل جنايت عليه بشر

  . بار به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد  ماه يك سه
دولت موظف است از اتباع و شهروندان كشورهاي منطقه از جمله  ـ۱۶ماده

هاي اين كشور از  فلسطين و لبنان كه قرباني اقدامات نامشروع اياالت متحده يا حمايت
هاي الزم جهت تسهيل  اند، حمايت ت نامشروع و ناقض حقوق ايشان در منطقه شدهاقداما

  . عمل آورد المللي به اي و بين صالح ملي، منطقه فرآيند دادخواهي و تظلم را در مراجع ذي
وزارت اطالعات و نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي با رعايت سلسله  ـ۱۷ماده

د اقدامات تروريستي و ماجراجويانه آمريكا، با كشورهاي مستقل و مراتب موظفند به منظور رص
  .نيروهاي مقاومت در منطقه در رايزني و مشورت مداوم بوده و تبادل اطالعات نمايند

  هاي اقتصادي آمريكا مقابله با تحريم ـ بخش هفتم
يت هاي اقتصادي خود را با كشورهاي جهان با اولو   دولت موظف است همكاري ـ۱۸ماده

همسايگان و كشورهاي دوست در ابعاد مختلف گسترش داده و همچنين همكاري اقتصادي 
  . هاي غيرعادالنه از سوي آمريكا مواجه هستند، افزايش دهد   خود را با كشورهايي كه با تحريم

منظور تأمين و حراست از منافع اقتصادي كشور در برابر تحركات و  به ـ۱۹ماده
يكا، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حداكثر ظرف مدت هاي خصمانه آمر تحريم

ماه از تصويب اين قانون، برنامه جامع  مقابله با تحريم آمريكا عليه جمهوري اسالمي  سه
سازي هر چه  را با محوريت عملياتي  ايران، راهكارهاي پيشگيري و كاهش آثار ناشي از آن

هاي امنيت ملي و سياست  اومتي به كميسيونهاي اقتصاد مق تر و مؤثرتر سياست دقيق
ماه يكبار  خارجي و اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد و پس از آن هر شش

  . هاي مزبور گزارش نمايد اقدامات خود را به كميسيون
 ند تمهيداتهاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه مشتركاً موظف وزارتخانه ـ۲۰ماده

المللي الزم براي حمايت از اشخاص و شركتهاي ايراني    ، حقوقي و بيناقتصادي، سياسي
اند، اتخاذ نموده  هاي اقتصادي خود مورد تحريم آمريكا قرار گرفته تبع و بهانه فعاليت كه به 
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هاي اقتصادي و امنيت ملي و  امات الزم را انجام دهند و نتيجه را به كميسيونو اقد
  .ي مجلس گزارش نمايندسياست خارجي و قضائي و حقوق

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي وزارت امور خارجه،  ـ۲۱ماده
جانبه غيرقانوني آمريكا  هاي يك عملكرد كشورها و شركتهاي خارجي را از حيث تبعيت از تحريم

صادي ها و تعامالت تجاري و اقت عليه جمهوري اسالمي ايران رصد كرده و در تنظيم برنامه
  . كنند   ها را تبعيت نمي   جمهوري اسالمي ايران به شركتهايي اولويت دهد كه اينگونه تحريم

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است در مورد تسليحات  ـ۲۲ماده
مورد نياز كشور با اولويت توليد داخلي، از همكاري ساير كشورها بهره گيرد و كشورهاي 

اين خصوص، از اولويت همكاري اقتصادي با جمهوري اسالمي ايران كننده در  همكاري
  . شوند   برخوردار مي

   ايرانشهروندانحمايت از  ـ بخش هشتم
وزارت امور خارجه موظف است با همكاري وزارت اطالعات حداكثر ظرف  ـ۲۳ماده

 نقض مدت دوماه از تصويب اين قانون نسبت به تهيه فهرستي از ايرانياني كه به اتهام
هاي آن كشور محبوس هستند يا تحت تعقيب قرار  هاي غيرقانوني آمريكا در زندان   تحريم

قيب الذكر تحت تع هاي فوق دارند و نيز ايرانياني كه در ساير كشورها به بهانه نقض تحريم
ها از سوي دولت آمريكا صورت گرفته است، اقدام كرده و قرار دارند يا تقاضاي استرداد آن

  .ميم مقتضي به شوراي عالي امنيت ملي ارائه نمايدجهت تص
اي را به منظور رسيدگي    قوه قضائيه موظف است شعبه و يا شعب ويژه ـ۲۴ماده

ي آمريكا يا اقدامات ماجراجويانه و هاي غيرقانون    شكايات كساني كه از ناحيه تحريمبه
وزارت  نند اختصاص دهد وبي تروريستي اين كشور در منطقه صدمه يا خسارت ديده و يا مي

هاي   كميسيونماه يكبار به گرفته را هر سه هاي صورت   دادگستري موظف است گزارش فعاليت
  .امنيت ملي و سياست خارجي و قضائي و حقوقي مجلس گزارش دهد

ربط از  هاي ذيوزارت امور خارجه موظف است با همكاري دستگاه ـ۲۵ماده
ري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريكا قانون الزام دولت به پيگي«ظرفيت 

براي احقاق حقوق شهروندان ايراني كه از  » ۲۸/۲/۱۳۹۵عليه ايران و اتباع ايراني مصوب 
وريستي اين كشور در هاي غيرقانوني آمريكا يا اقدامات ماجراجويانه و تر ناحيه تحريم

ي و افراطي در مورد حمايت آمريكا، هاي تروريست ها و سازمانمنطقه ازجمله اقدامات گروه
  . بينند، استفاده نمايد صدمه يا خسارت مي

  هماهنگي ـ بخش نهم
وزارت امورخارجه موظف است گزارش اقدامات اجراي اين قانون را هر  ـ۲۶ماده

  .ارائه نمايدمجلس دوره ششماهه به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
تي در اعمال قوانين مصوب مجلس شوراي مقررات اين قانون محدودي ـ۲۷ماده

اسالمي و سنوات قبل از قبيل قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران براي 
، فصل دوم قانون ۱۷/۱۲/۱۳۹۰هاي خارجي مصوب رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت

 ـ  پنجمكتاب(قانون مجازات اسالمي  و فصل اول ۱/۲/۱۳۹۲مجازات اسالمي مصوب 
 و همچنين قانون تشديد مقابله با اقدامات تروريستي دولت ۲/۳/۱۳۷۵مصوب ) اتتعزير

  .نمايد    ايجاد نمي۱۰/۸/۱۳۶۸آمريكا مصوب 
قانون فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و ده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه 

ب ي تصوي اسالميمورخ بيست و دوم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شورا
 يقانون اساس) ۹۵(و نود و پنجم ) ۹۴( مقرر موضوع اصول نود و چهارم يها و در مهلت

  .دي محترم نگهبان واصل نگرديران نظر شوراي اي اسالميجمهور
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ٢٩/٦/١٣٩٦                                                                       ٥٢٦٨٤/٢٥٩رهشما

  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 يراني اسالم اجمهوري اساسي قانون) ١٢٣(سوم در اجراي اصل يكصد و بيست و

 مجلسبا عنوان طرح به كه الخط مفاخر ملي  قانون ترويج كتابت قرآن كريم به رسم
يده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شوراي اسالمي تقديم گرد

  .گردد و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي ٨/٦/١٣٩٦
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ٣/٧/١٣٩٦                                                                                ٨١٠٠٦رهشما

  هنگ و ارشاد اسالمي فروزارت
 پيوست در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به

كه در جلسه علني روز چهارشنبه » قانون ترويج كتابت قرآن كريم به رسم الخط مفاخر ملي«
 تصويب و در مورخ هشتم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسالمي

 مورخ ٥٢٦٨٤/٢٥٩ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ٢٢/٦/١٣٩٦تاريخ 
  .گردد  مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ مي٢٩/٦/١٣٩٦

  رئيس جمهور ـ حسن روحاني
  

  الخط مفاخر ملي ترويج كتابت قرآن كريم به رسمقانون 
دولت و ديگر نهادهاي متولي مجازند االجراء شدن اين قانون،  از تاريخ الزم  ـواحده ماده

هاي برجسته  در ترويج فرهنگ قرآني براي چاپ و اهداء قرآن كريم از اعتبارات دولتي، كتابت
  .مفاخر ملي مانند مرحوم ميرزا احمد نيريزي را مورد حمايت و ترويج قرار دهند

دولت مجاز است در جهت اجراي اين قانون هر ساله به بخشهاي   ـتبصره
  .هاي موجود براي چاپ و نشر قرآن مورد نظر، اختصاص دهد دولتي از يارانهغير

واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ  قانون فوق مشتمل بر ماده
هشتم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در 

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد٢٢/٦/١٣٩٦تاريخ 
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ٢٩/٦/١٣٩٦                                                                        ٥٢٦٧٨/٢٦٥رهشما

  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

در اجراي اصل يكصد و  ١٩/٢/١٣٩٦ مورخ ١٧١٤٧/٥٤١٢٠عطف به نامه شماره 
هاي  قانون  موافقتنامه همكاريايران  اسالمي  اساسي جمهوري قانون) ١٢٣(سوم بيست و

با عنوان اليحه كه اقتصادي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري اسلووني 
رخ  موشنبه سهتصويب در جلسه علني روز  شوراي اسالمي تقديم گرديده بود، با مجلسبه 
  .گردد  و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي٧/٦/١٣٩٦

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ٣/٧/١٣٩٦                                                                                ٨١٠٠٥رهشما
   امور اقتصادي و داراييوزارت

 پيوست  سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بهدر اجراي اصل يكصد و بيست و
هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت  قانون موافقتنامه همكاري«

شنبه مورخ هفتم شهريورماه يكهزار و  كه در جلسه علني روز سه» جمهوري اسلووني
تأييد  به ٢٢/٦/١٣٩٦سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 مجلس شوراي ٢٩/٦/١٣٩٦ مورخ ٥٢٦٧٨/٢٦٥شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 
  .گردد اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ مي

با توجه به اصل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، اجراي 
  .باشد نامه ميموافقت) ٧(مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات مندرج در ماده 

  رئيس جمهور ـ حسن روحاني
  

  هاي اقتصادي  موافقتنامه همكاريقانون 
  بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري اسلووني

ران ي اي اسالمين دولت جمهوريهاي اقتصادي ب موافقتنامه همكاري ـ واحده ماده
ب و يوست تصوي پشرح  اسلووني مشتمل بر يك مقدمه و هفت ماده بهيو دولت جمهور

  .شود ياجازه مبادله اسناد آن داده م
يكصد و سي  و) ۷۷( در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم ـ تبصره

  .قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران الزامي است) ۱۳۹( و نهم
  

   الرحمن الرحيم اهللابسم
  ايران بين دولت جمهوري اسالمي  هاي اقتصادي موافقتنامه همكاري

  و دولت جمهوري اسلووني
  مقدمه

طرفهاي «كه از اين پس (دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري اسلووني 
  ، )شوند  ناميده مي» متعاهد

  ييد روابط دوستانه بين دو دولت و ملتهاي متبوع خود؛ أبا ت
وجانبه هاي مورد عالقه د هاي اقتصادي در زمينه  با تمايل به ترغيب توسعه همكاري

  براساس برابري، منافع متقابل و عمل متقابل؛
با درنظرگرفتن منافع متقابل حاصل از افزايش حجم مبادالت تجاري و ابراز تمايل 

ويژه از طريق توسعه تجارت دوجانبه، مناسبات  براي تقويت بيشتر اين مناسبات، به
  هاي نزديك تر؛ و اقتصادي و همكاري
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ين موافقتنامه در يادداشت تفاهم همكاري بين دولت با توجه به اينكه انعقاد ا
 ۱۳۹۴ دي ماه ۲۱شده در تاريخ  جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري اسلووني امضاء

   در تهران، پيش بيني شده است؛۲۰۱۶ ژانويه سال ۱۱برابر با 
  :به شرح زير توافق نمودند

  حيطه شمول همكاري ـ۱ماده
ها و تعهدات   نين و مقررات خود و با توجه به توافقارچوب قواهطرفهاي متعاهد در چ

ين هاي اقتصادي در باالتر المللي خود، نهايت تالش خود را براي تقويت و توسعه همكاري بين
  . كار خواهند گرفت هها با حفظ منافع و عالقه دوجانبه ب سطح ممكن در كليه زمينه

  هاي اقتصادي همكاريـ ۲ماده
 هاي خواهند ورزيد تا شرايط مطلوبي را براي تقويت همكاريطرفهاي متعاهد اهتمام 

  : هاي زير فراهم نمايندويژه از راه اقتصادي به
  حمايت و تسهيل تماسها و تبادالت بين فعاالن اقتصادي خود، ـ ۱
  گذاري،  ايجاد شرايط مطلوب سرمايهـ ۲
  تسهيل تبادل اطالعات اقتصادي و تجاري، ـ ۳
نشست  منظور سازماندهي بازارهاي مكاره، نمايشگاهها، هم همساعدت به يكديگر بـ ۴

  ها و نظاير آن،) وميسمپوز(
هاي صنعتي،  هاي بلندمدت در زمينه ترغيب تجارت كاال و خدمات و همكاري ـ ۵

  .امور زيربنايي، ارتباطات راه دور، حمل و نقل، حفاظت از محيط زيست، گردشگري
   مشترك اقتصاديكميسيونـ ۳ ماده

 ـ  ايران ي مشترک اقتصادونيسيوسيله، طرفهاي متعاهد کم منظور و بدين بدينـ ۱
 مندرج در اين موافقتنامه هاي دهند كه به زمينه  را تشكيل مي)  مشترکونيسيکم(اسلووني 

  :خواهد پرداخت و
  باشد را شناسايي،ميها قابل تعم متعاهد به آني که همكاري بين طرفهايهاي زمينه) ۱(

  هايي را براي اجراي آنها ارائه خواهد نمود، ي را پيشنهاد و توصيهراهكارهاي
ن اقتصادي دو كشور منظور افزايش سطح همكاري بين فعاال  بهشنهادييطرح پ) ۲(

  را تهيه خواهد نمود،
هاي اقتصادي  اطالعات مرتبط با وضعيت اقتصادي هر دو طرف، مقررات، برنامه) ۳(

  انبه را مبادله خواهد نمود، و ساير اطالعات مورد عالقه دوج
هاي اقتصادي و تجاري دوجانبه را شناسايي و  روي همكاريامشكالت فر) ۴(

  . راهكارهايي را جهت حل مشكالت مزبور ارائه خواهد نمود
بود و در   مشترک متشكل از نمايندگان طرفهاي متعاهد خواهدونيسيکمـ ۲

توان  ولتي براي مشاركت نيز ميسسات بخش خصوصي يا دؤصورت لزوم از نمايندگان م
  . عمل آورد دعوت به
 خود در كميسيون را با درنظرگرفتن ندگاني و ساير نماسيئهر طرف متعاهد، رـ ۳

 اسامي و سمت اعضاي اجالس شيشاپيطرفهاي متعاهد پ.  خواهد نمودنيي تعياصل برابر
  .ندكميسيون را از طريق مجاري ديپلماتيك به اطالع يكديگر خواهند رسا

طور ساالنه يا در صورت لزوم با درخواست   مشترک جلسات خود را بهونيسيکمـ ۴
  .هر يك از طرفهاي متعاهد برگزار خواهد كرد

 مشترک توسط طرفهاي متعاهد ونيسيزمان برگزاري جلسات و دستوركار کم ـ ۵
  .مورد توافق قرار خواهد گرفت

 مشترک را در پايان اجالس ونيسي صورتجلسه اجالس کم،طرف متعاهد ميزبان ـ ۶
  .  خواهد رسيدءهاي دو كشور به امضاأتساي هيؤتنظيم خواهد نمود كه توسط ر

  المللي هاي بين  در سازمانعضويتـ ۴ماده
 يها ماني پريكه ناشــي از سا  متعاهد،ي موافقتنامه حقوق و تعهدات طرفهااين

هاي  يت آنها در سازمان ناشي از عضوزيالمللي كه آنها طرفهاي آن هستند و ن بين
  .باشد را تحت تأثير قرار نخواهد داد المللي مي بين

  اصالحات ـ ۵ماده
هرگونه . تواند اصالح شود  موافقتنامه با توافق كتبي متقابل طرفهاي متعاهد مياين

  .  خواهد شدءاالجرا  اين موافقتنامه الزم)۷(اصالح با رعايت ماده 
   و فصل اختالفاتحل ـ ۶ماده
 را  و تفسير اين موافقتنامهء صالحيتدار طرفهاي متعاهد اختالفهاي ناشي از اجرايمهامقا

  .با مذاكره از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد
  يئ نهامقرراتـ ۷ماده

اُمين روز پس از تاريخ دريافت آخرين اطالعيه مبني   اين موافقتنامه در سيـ ۱
 موافقتنامه ني شدن اءاالجرا  داخلي براي الزميبر اتمام همه تشريفات قانون

  . خواهد شدءاالجرا الزم
هاي  طور خودكار براي دوره سال منعقد گرديده و به اين موافقتنامه براي سهـ ۲

اينكه هر يك از طرفهاي متعاهد سه ماه قبل از  متوالي يكساله تمديد خواهد شد، مگر

تبار متوالي، قصد خود را براي فسخ موافقتنامه با تاريخ انقضاي اعتبار اوليه يا هر دوره اع
  .ارائه اطالعيه كتبي به طرف ديگر اعالم نمايد

 در دو نسخه ۲۰۱۶ نوامبر ۲۲ برابر با ۱۳۹۵ آذر ۲ موافقتنامه در تهران و در تاريخ اين
 يد كه تمامي آنها از اعتبار يكسانشنيايي و انگليسي تنظيم وهاي فارسي، اسلو  به زبانياصل

  . در صورت بروز هرگونه اختالف در تفسير، متن انگليسي مالك خواهد بود. دنباش برخوردار مي
  

  از طرف   طرفاز
   جمهوري اسلوونيدولت   جمهوري اسالمي ايراندولت

  والشکي پوچازدراوکو  نيا  طيبعلي
  ي و فناوري توسعه اقتصادريوز   امور اقتصادي و داراييوزير

 و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و  واحده ادهقانون فوق مشتمل بر م
شنبه مورخ هفتم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و شش  هفت ماده در جلسه علني روز سه

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد٢٢/٦/١٣٩٦مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ٢٨/٦/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٥٨٠ت/٧٨٨٧٠رهاشم

  دستي هاي صنعتي تخصصي صنايع ميان در خصوص ايجاد شهركنامه  تصويب
  هاي خوزستان و مازندران دستي پتروشيمي و گلوگاه در استان  و پايين

 وزارت صنعت، معدن و تجارت
 ١٩/٥/١٣٩٦ مورخ ١١٧٣٤٢/٦٠شنهاد شماره ي به پ١٥/٦/١٣٩٦سه وزيران در جلهيأت 

  س ي تأس ماده واحده قانون راجع بهياصالح) ٨(وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند 
 :ب کرديتصو ـ ١٣٧٦ مصوب ـران ي اي صنعتيهاشرکت شهرک

جاد يران مجاز است نسبت به اي اي صنعتيهاع کوچک و شهرکيسازمان صنا
ب ي ترت و گلوگاه بهيمي پتروشيدستنيي و پايدستانيع مي صناي تخصصي صنعتيهارکشه

ت يبا رعا) شهرستان گلوگاه(و مازندران ) هيديشهرستان ام( خوزستان يهاواقع در استان
 .دين و مقررات مربوط اقدام نماير قوانيسا

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٨/٦/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤١٢٦ت/٧٨٨٦٢رهشما
  قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز) ٦(و ) ٥(نامه اجرايي مواد  آيين) ٥(اصالح ماده 

  يوزارت راه و شهرسازيي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
 يوزارت جهادکشاورز  ـ اطالعاتيناوروزارت ارتباطات و ف ـ وزارت نفت

 يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
  يقات و فناوريوزارت علوم، تحقي ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 جمهور رئيس ييمعاونت اجرا  ـوزارت کشوري ـ وزارت دادگستر
 رانيندارد ا استايسازمان ملـ  ستيط زيسازمان حفاظت مح

  مبارزه با قاچاق کاال و ارز  يرخانه ستاد مرکزيدب ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
 يژه اقتصادي و ويصنعت ـ ي مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شورايدب
  ران ي اي اسالمي جمهوريبانک مرکزيي ـ  مبارزه با پولشويعاليرخانه شورايدب

 مورخ ٤٠١١٢٥/٩٥شنهاد شماره ي به پ٢٦/٦/١٣٩٦ران در جلسه يوزهيأت 
 و يکصد و سيران و به استناد اصل ي اي اسالمي جمهوري بانک مرکز١١/١٢/١٣٩٥

  :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهوريهشتم قانون اساس
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، موضوع ) ٦(و ) ٥( مواد يينامه اجرا نييآ) ٥(در ماده 

 »جمهور رئيسپس از ابالغ « عبارت ٢٣/٤/١٣٩٥هـ مورخ ٥١٥٥٩ت/٤٦٤٤٣نامه شماره بيتصو
 :شودير اصالح ميبه شرح ز) الف( حذف و بند »بانک مذکور موظف است«قبل از عبارت 

گمرك جمهوري  تهيه سامانه ارزي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و ـ الف«
 ».جمهور سرئيبرداري از آن پس از ابالغ  اسالمي ايران و اجرا و بهره

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٨/٦/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٦٩٢ت/٧٨٨٦٨رهشما
  ١٣/٩/١٣٩٢هـ مورخ ٤٩٨٦٦ت/١٤٨٥٣٣نامه شماره  اصالح تصويب
  اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور

 مورخ ٦١٢٤١/١شنهاد شماره يبه پ ٢٦/٦/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم يکصد و سي اطالعات و به استناد اصل ي وزارت ارتباطات و فناور١٩/٦/١٣٩٦

  :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهوريقانون اساس
 ي ناصرعلي، آقا١٣/٩/١٣٩٢هـ مورخ ٤٩٨٦٦ت/١٤٨٥٣٣نامه شماره بيدر تصو

  .شودي نصراهللا جهانگرد مين آقايگزيسعادت جا
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
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  ٢٨/٦/١٣٩٦                                                            ـ ه٥٤٦٦٦ت/٧٨٨٦٣رهشما
  قانون اصالح الگوي مصرف انرژي) ١٥(نامه اجرايي ماده  اصالح آيين

   و بودجه کشورسازمان برنامه  ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ رويوزارت ن ـ وزارت نفت
 راني استاندارد ايسازمان مل ـ ستيط زيسازمان حفاظت مح

 مورخ ٧٠٧٦٥/٣٤٣٠٩شنهاد شماره ي به پ٢٦/٦/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سي و به استناد اصل جمهور رئيس ي معاونت حقوق١٥/٦/١٣٩٦

 :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهورياساس
نامه  بي، موضوع تصوي مصرف انرژيقانون اصالح الگو) ١٥( ماده يينامه اجرانييآ
  :شودير اصالح ميبه شرح ز١٦/٥/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٥٢٤ت/٥٨٦٥٦شماره 
  .شودي حذف م» ابالغي انرژي عالير شورايق دبيو از طر«، عبارت )٣( ماده يدر انتهاـ ١
  :دشوينامه فوق الحاق منييبه آ) ٧(ر به عنوان ماده يمتن زـ ٢

هيأت ب به يقانون جهت تصو) ١١(مصوبات کارگروه در موارد موضوع ماده ـ ٧ماده
  .شوديه ميران ارايوز

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٧/٦/١٣٩٦                                                                        ١٠٢٥٥٠/٩٦رهشما
  جناب آقاي سينجلي جاسبي

  يس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانرئ
مقتضي است . شود ارسال مي» تبيين الزامات شبكه ملي اطالعات«به پيوست سند 

 اقدام دستور فرماييد نسبت به چاپ سند يادشده در روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  .الزم معمول دارند

  كز ملي ـ سيدابوالحسن فيروزآباديدبير شوراي عالي و رئيس مر
  

   الزامات شبکه ملي اطالعاتنييتب
  

  ۲۰/۹/۱۳۹۵مصوبه جلسه سي و پنجم مورخ 
  عالي فضاي مجازي شوراي

  ـ مقدمه١
 ينتر  يکي از مهمکشور، مجازي فضاي ارتباطي زيرساخت عنوان به اطالعات ملي شبکه

نا بر رويکردهاي جهاني و هاي ملي در عرصه فضاي مجازي است که تحقق آن ب پروژه
مندي از  هاي ملي مانند ارائه خدمات زيرساختي پيشرفته و مطابق نيازهاي کشور، بهره ضرورت

 ايرانيـ  اسالميصيانت و رشد فرهنگ ي،  مجازفضاي ملي بوم زيستمزاياي اقتصادي صنعت و 
 تهديدات عليه امنيت و در فضاي مجازي و حفاظت از اطالعات و ارتباطات کاربران ايراني در برابر

، تعريف و الزامات شبکه اساس اين بر.  در اسناد باالدستي کشور الزام شده است،حريم خصوصي
 مورد بررسي و ،عالي فضاي مجازي  شوراي٣/١٠/١٣٩٢ مورخ در جلسه پانزدهم ، اطالعاتيمل

 ملي شبکه ريمج عنوان اطالعات بهي وزارت ارتباطات و فناور، آنيروتصويب قرار گرفت و پ
 يبند  جمعو حوزه اين اندرکارانبا توجه به ضرورت برداشت مشترک دست.  شدياطالعات معرف

 فرايند از استفاده با مجازي فضاي ملي مرکز شده، برگزار يشياند  همجلسات در خبرگان نظرات
 اطالعات ي الزامات شبکه مليينتب« مانند مستنداتي تدوين به ها، نيازمندي مهندسي استاندارد

 حضور با متعدد جلسات از پس و نهايت در .پرداخت »يدي عبارت کليفتعر« و »)يک ويرايش(
 يينتب« نويس مستندپيش اطالعات، ملي شبکه مجري همچنين و موضوع با مرتبط نخبگان
 و نظرات سازييکپارچه سند، اين تدوينهدف از . شد ينتدو » اطالعاتي ملشبکهالزامات 
  .باشدمي باالدستي کالن الزامات با شبکه طراحي يهماهنگ تضمين
   مجازي عالي فضاي  شوراي پانزدهم جلسه اول مصوبه اساس بر شبکه ـ تعريف٢
 اطالعات، مليشبكه «، مجازي عالي فضاي شوراي جلسه پانزدهم اول مصوبه اساس بر

 به همراه اينترنت قرارداد بر مبتني اي شبکه کشور، مجازي فضاي ارتباطي زيرساختعنوان  به
 براي داخلي دسترسي هاي درخواست که ي به صورتاستاي  داده مراکز و ها مسيرياب و ها سوئيچ

 کشور خارج طريق از وجه يچه  بهشوند مي نگهداري داخلي داده مراکز در که اطالعاتي اخذ
  .»شود راهمف آن در داخلي امن و خصوصي و اينترانت هاي شبکه ايجاد امکان و نشود مسيريابي
 عالي شوراي پانزدهم جلسه دوم مصوبه اساس بر شبکه بر حاکم ـ الزامات٣
   مجازي فضاي
 ملي شبکه الزاماتعالي فضاي مجازي،   مصوبه دوم جلسه پانزدهم شوراياساس بر
  :از عبارتند اطالعات
 هاي ارتباطي با مديريت مستقل کامالً داخلي؛  اي متشکل از زيرساخت شبکهـ ١
) ازجمله اينترنت(ها  شده نسبت به ديگر شبکه اي کامالً مستقل و حفاظت کهشبـ ٢

 ها؛ شده با آنبا امکان تعامل مديريت
خدمات ارتباطي سراسري براي آحاد مردم  اي با امکان عرضه انواع محتوا و شبکهـ ٣

 با تضمين کيفيت ازجمله قابليت تحرک؛ 

من اعم از رمزنگاري و امضاي ديجيتالي اي با قابليت عرضه انواع خدمات ا شبکهـ ٤
 به کليه کاربران؛ 

ـ ٥  ها و مراکز حياتي کشور؛  اي با قابليت برقراري ارتباطات امن و پايدار ميان دستگاه شبکه 
  .اند و با تعرفه رقابتي شامل مراکز داده و ميزباني داخليب اي پرظرفيت، پهن شبکهـ  ٦
  العاتاط ملي طراحي شبکه بر حاکم ـ اصول٤

زيرساخت ارتباطي فضاي ) ١(در اين بخش، تعريف و الزامات مصوب در شش محورِ 
تعرفه و ) ٦(سازي و امنيت و  سالم) ٥(خدمات، ) ٤(مديريت، ) ٣(استقالل، ) ٢(مجازي کشور، 

  . اند مدل اقتصادي شبکه ملي اطالعات، تبيين و در قالب اصول حاکم بر طراحي شبکه بيان شده
  کشورمجازي فضايعنوان زيرساخت ارتباطي  لي اطالعات به مشبکهـ ١ـ٤

 همه  شبکه مجازي، فضاي کلعنوان زيرساخت ارتباطي   ملي اطالعات بهشبکه
 يبانيبا پشت( يران اي اسالمي جمهورين در چارچوب قوانشبکه اين. است کشور هاي شبکه
 ،١مطمئن ومطلوب  به نحو ،)نظامات از قبيل آموزشي، حقوقي و قضايي يگر داز کامل
 داخل در ها آن از يکي حداقل  که٢ينفعاني انواع ذيبراارتباطي  نيازهاي  کليه کننده تأمين
 مجازي فضاي محتواهاي و خدمات شبکه مزبور امکان ارائه انواع .باشد دارد، مي قرار کشور

 ) آن و ماننددفاعي امنيتي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، مختلف هاي حوزه در(
  :شود محقق مي ير اصول زيت با رعاشبکه  اين.را فراهم خواهد نمود

 مستقل هاي شبکه از اعم (اطالعات ملي شبکه هايزيرشبکه ميان ارتباطاتـ ١
   پذيرد؛مي صورت هسته شبکه يک طريق از يکديگر با) داخلي
مالحظات گوناگون  و يازها متناسب با نتواند ي مکه است IP قرارداد بر ي شبکه مبتناينـ ٢

 داراي و حياتي حساس، قلمروهاي در ويژه به ،٣سازي اختصاصي و يمانند ضرورت توسعه بوم
 ؛ از بلوغ برسدي و به سطوح باالتريافته  توسعه،٤ينده آينترنت با اپذيري تعامل يا راهبردي اولويت

 مناي هاي٥گذرگاه« يق از طرصرفاً ي خارجهاي با شبکهداخلخدمت ارتباط ـ ٣
 داخل با اتصال و خارج به اتصال مشخص هاي درگاهي اطالعات که داراي ملشبکه ٦»مرزي

 شود؛مي تأمين هستند
 داده مراکز در که اطالعاتي اخذ براي داخلي دسترسي هاي درخواست مسيريابيـ ٤
 امکان يد اساس باينا بر (شود کشور انجام نمي خارج طريق از شوند مي نگهداري داخلي

 ؛)شود فراهم شبکه ي، در مجازي اختصاصيها  اصل مانند شبکهينکننده ا  موارد نقضتيريمد
 به خروج ياز عدم ني براشبکه در الزم ي و خدماتيرساختي زهاي يازمندي نيهکل ـ ٥

  کشور، تأمين شود؛ از داخل سر دو يکتراف
 يجاد،ا يف،امکان تعر،  اطالعاتي شبکه مليبا استفاده از توابع و خدمات فن ـ ٦
 توانند ي م، نظارتتحتوجود دارد که ي  مختلف اختصاصهاي يرشبکه و توسعه زينگهدار

  ؛٧ باشندي اختصاصيتي امنهاي يزم و مکانخدمات ها، ياست سيدارا
 در  بازارسرزميني و مطالعات آمايش لحاظ باند با پهن خدمات ي کشورـ پوشش٧

 خدمات و ايراني ـ اسالمي هايرزشا با مطابق يمحتواباند بومي،  مورد، خدمات پهن
 عدالت به و با نگاه )الکترونيک آموزش و تجارت سالمت، دولت،  خدماتمانند( حاکميتي
 ؛ شود تأمين) ٩اجباري عمومي خدمات منابع يص در تخصويژه به( ٨اجتماعي
يازهاي بومي  با نمتناسب باند پهن ي و دسترسيع تجم، هستهيها  شبکهيتظرف ـ ٨

  .  يابد کشور توسعه سراسر در يرانيا ـ اسالمي ي غلبه خدمات و محتوا هدفو با
 اطالعات ملي شبکه ـ استقالل٢ـ٤

تحقق  آن،  حيطه در که است مشخصي و معين ١٠مرزهاي و حدود داراي شبکه
  :است ضروري زير اصول

   شبکه؛هاي يه ابعاد و الي در تمام١١حاکميتي هاي سياست انواع اعمال و اشراف رصد، ـ امکان١
 خدمات ها، زيرساخت کليه تأمين در خود از غير هاي شبکه به شبکه اتکاي ـ عدم٢
 الزم؛ کيفيت و ظرفيت با کشور داخل نياز مورد کاربردي پايه و ارتباطي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Assured; 

هاي  شامل طبقات و گروه) يبريو ساهاي سايبري ـ فيزيکي  دود به تمامي موجوديتشامل و نه مح(ـ ذينفعان فضاي مجازي ٢
 . خدمات و محتوا و مانند آندهندگان ارائهمختلف کاربران و انواع  اپراتورهاي شبکه، توسعه و 

3- Proprietary; 
4- Future Internet; 

 zoneدر قالب   ـ ۵
هاي  متمرکز يا توزيع شده ايجاد گردد و داراي درگاهصورت بهتواند حسب نياز ز عناصر است که مياي ا، شبکهاعتماد قابلهاي ـ  اين گذرگاه٦

  امکانکننده  فراهمهايمکانيزم از يکي ها، گذرگاه اين. الملل و فضاي تعامالت داخل به داخل باشدمشخص و محدود نسبت به فضاي مجازي بين
  . هستندبودن تعامالت خارجي يا داخلي بتناس به متنوع و متمايز هايياستاعمال س

  . الزميتي سطوح امنين تضميژهو  الزامات و اصول شبکه بهيف، تعر چارچوبِيت رعاضمنـ ٧
يا و حاکميتي، دولتي و خصوصي از نوع اقتصادي يا غيراقتصادي (ـ دسترسي به شبکه و خدمات آن براي کليه طبقات کاربري  ٨

هاي  و براي انواع موجوديت) اي و آموزشي وم مردم از حيث طبقات مختلف سني، جنسي، حرفهزيرساختي يا غيرزيرساختي و عم
 . سايبري و فيزيکي

9- USO: Universal Service Obligation; 
بوده ولي عناصر خارج از ) ا در خارج از کشور.ا.هاي ج يندگينماشامل (ي جغرافيايي مرزهاـ مرزهاي شبکه ملي شامل ١٠

  .شود هاي حاکميتي مثالً از طريق مالکيت بر آن وجود دارد را نيز شامل مي ياستسيايي که توانايي اعمال ي جغرافمرزها
در هاي حاکميتي  در زيرساخت و پشتيباني از اعمال سياست...) اقتصادي، فرهنگي،اجتماعي و(هاي حاکميتي ـ سياست١١
 .هاي خدمات و محتوا يهال
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 و توسعه هرگونه قابليت و ارزيابي و پايش طراحي، يزي،ر برنامه در ١فني اختيار کاملـ ٣
  اطالعاتي؛ و ارتباطي فني، هاي زيرساخت و فرآيندها ها، معماري ها، سياست حوزه در الزم ارتقاي

 خدمات ارائه اقتصادي گيري شکل جهت الزم امکانات ايجاد و ظرفيت گسترشـ ٤
 ايراني؛ ـ اسالمي محتواي و بومي

 . شبکه مختلف ابعاد و ها اليه در آن از حمايت و سازي بومي ٢مند نظام پيشبردـ ٥
 شبکه ملي اطالعات مديريتـ ٣ـ٤

در اين بخش، قلمرو و کارکردهاي اصلي مديريت شبکه ملي اطالعات و الزامات 
 :تحقق استقالل آن، در قالب اصول زير بيان شده است

 و  توسعهيباني، منابع، اجرا، پشتين تأمي، طراحيزي،ر  برنامه در مديريتيخودگردانـ ١
 در داخل کشور و با استفاده از ي و خدمات فنيندها با استفاده از توابع، فرايابي و ارزيشپا
 محقق شود؛ ي متخصص داخلي انسانيروين

 ي راهبرديت اولوي داراو يا ياتي حساس، حيها  قلمروي نيازهايناز تأمپشتيباني ـ ٢
 و يندها شبکه توسط کاربر مربوطه با استفاده از توابع، فراتيريها جهت مد و ارتباطات آن

 محقق شود؛ شده ي بومي دانش و افزارهايا ي اختصاصيخدمات فن
 ]رقابل انتشاريغ[ـ ٣
 نام مانند(ي از منابع ملينه بهيبردار  بهرهيص و تخصدر يکپارچه يريت مداعمالـ ٤

 و ٣المللي بين از منابع استفاده يرتأث که انجام شود ينحو  به،آن و نظارت بر)  آدرسو
  مستقليريت و امکان مد شده حداقلي جهانيها ر شبکهد و اصول حاکم ها گذاري ياستس
  فراهم شود؛ ي جهانينترنت شبکه از ايي جدايط در شراويژه به

 ايجاد و شبکه در ٤انتها به انتها مديريت امکان آوريفراهم يق از طريفيتکتضمين  ـ ٥
 .شود  فراهم٥خدماتدهندگان   ارائهبين در خدمت کيفيت بر مبتني رقابت هتوسع امکان

 اطالعات ملي شبکه خدماتـ ٤ـ ٤
 تعامل با ي و داراامنيتي و مديريتي هايويژگي بر مبتني شبکه ملي اطالعات خدمات

 که است بنديدسته محور قابل چهار در و بوده شبکه ين اامنيتي و مديريتي هاييهال
 يت و امن٦سازي سالم خدمات) ٣ (کاربردي، پايه خدمات) ٢ (ارتباطي خدمات) ١: ( ازعبارتند

  :ي و دفاعفرهنگي تجاري، ي و هوشمندکمي، كيفي رصد خدمات از يپشتيبان) ٤(و 
 يزباني،م:  اطالعات شاملي ملشبکه هاياليه تمام در ياز نمورد ي ارتباطـ خدمات١
 الملل،بين يت ترانزخدمات دسترسي، خدمات عانوا ،٧ي ارتباطيزات تجهمشترک فضاي

 ؛١٠يکخدمات انتقال داخلي ترافو  ٩ توزيع محتوايها  شبکه،٨همتاتبادل همتا به 
 اجتناب يرقابلکه به بخش غخدماتي : اطالعات ملي شبکه کاربردي پايه ـ خدمات٢

با مدنظر ( هستند يي باالي مخاطب داخليا يراهبرد   جنبهداراي و شده يل از شبکه تبد
 ارائه ١١فرهنگي پيوست بر مبتني و مناسب يت و ظرفيفيت کبا) بندي يتقرار دادن اولو

 :از عبارتند ها آن ينتر مهم. شوند
 ؛)سازي يره ذخميزباني و مانند (داده مراکز خدمات. ١
 ؛)فارسي زبان و خط تأکيد بربا ( ١٢گذاري نشان و نام خدمات. ٢
 ؛١٣ اطالعات پيام و مراکز تبادلارتباطي و هاي رسان پيامرايانامه، جويشگر،. ٣
 .ي ابرخدمات. ٤
 يباني کشور و پشتي مجازي فضايرساخت زيازنمورد امنيت و سازي سالم ـ خدمات٣

 :شامل محتوا، و کاربردي خدمات بااليي هاييه اليت و امنسازي سالماز 
 هويت، احرازه و  و امنيت مانند رمزنگاري، شناسسازي سالم يرساخت زخدمات. ١
    ديجيتال؛ ادله و امضاء تصديق
 و مخاطرات ها،پذيري آسيب مديريت از اعم امنيت عمليات و مديريت خدمات. ٢

 با دفاع سايبري و مقابله سايبري، حوادث و جرائم با مقابله و يبري، پيشگيري سايداتتهد
   ؛ ١٤اعتماد و  اشرافي و حقوق عمومي، خصوصيم حفاظت از حريسم،ترور

 محتوا؛ پااليش يژهو  بهسازيسالم عمليات و مديريت خدمات. ٣
 . آن مانند و امنيتي مشاوره و تحليل آموزش، خدمات. ٤

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .و عدم وابستگي به غير) Autonomous(خودمختاري ـ ١
 هاي حوزه تعيين است که حداقل مشتمل بر جامع راه نقشه يک اساس رب حرکت ي به معنامند نظام پيشبردـ ٢

   . باشدنگري ينده اعتبارات الزم و آي،بند  زمانها، نقش ها، اولويت سازي، بومي
شده از خارج شبکه، بخشي از منابع ملي بوده و بايد تحت حاکميت و مديريت  ينتأممنابع حياتي داخلي شبکه ـ ٣

  .ارگيري شوندک متمرکز در شبکه به
4- End to End; 

  . خدماتدهندگان ارائهگيري و گزارش کيفيت خدمت در   نمونه، با ايجاد امکان اندازهعنوان بهـ  ٥
  .  استخدمات و محتوا سازيسالم سازي، منظور از سالم ـ ٦

7- Colocation, Housing; 
8- Peering(L2); 
9-  CDN; 
10- Transit Services , Point to Point and Multi ـ point (L2/L3); 

  ي ـ اجتماع ـ فرهنگي١١
12-  Naming and Addressing; 
13-  Message Hub and Information Exchange; 
14- Trust; 

 :١دفاعي و تجاري، فرهنگي يو هوشمندکمي، كيفي  از رصد ي پشتيبانخدماتـ ٤
 ارتباطي از اعم اطالعات يمل شبکه خدماتي هاي نيازمندي مستمر رصد قابليت ايجاد. ١

 آن؛ رفع و اينترنت جهاني شبکه به وابستگي موارد شناسايي رويکرد با کاربردي پايه يا
 ،٢باند پهناي يي کارامانند ملي منابع مصرف نحوه رهگيري فرايندهاي استقرار. ٢

 خدمت؛ هر ازاي به هزينه و مصرفي يانرژ
 بر محتوا و خدمات كيفي و كمي صدر و برخط يريگ گزارش،  ثبتقابليت ايجاد. ٣
 و مدل ميزان، مستمرِ پايش مانند شبكه مختلف هاي يه الدر هانيازمندي و نوع اساس
 ا؛ و محتوخدمات يزآم  مخاطرهي الگوهايي شناسااستفاده و توالي و مصرف، ترتيب زمان

 و خدمات انواع در مورد ٣عظيم هاي داده تحليل و پردازش آوري، جمع قابليت ايجاد. ٤
 ؛ مختلفي کاربردهاشبكه و  يمحتوا

 ها؛شبکه ديگر با تعامالت مديريت در نياز مورد هوشمندي از پشتيباني . ٥
 .خدمات وضعيت و ارائه مورد در داوري و اختالفات رفع براي نياز مورد زيرساخت ايجاد . ٦
  اطالعات ملي شبکه امنيت و سازي سالم ـ ٥ـ  ٤

 بر اساس ها،شبکه ديگر با تعامل در و اطالعات ملي  شبکهدر امنيت و سازي سالم
 يسازي در شبکه مل  و سالميت امني و اجرايطراح. شود تأمين يک هريکپارچهنظامات 

  :يردصورت پذير اطالعات بر اساس اصول ز
 اطالعات ملي شبکه در تعامالت مديريت و ٤حفاظتـ ١ ـ ٥ـ ٤
 و در کشور ي و اقتصادياسي، قضائي سي،ماع اجتي، فرهنگيت امنتأمينمنظور  بهـ ١

 مختلف هاياليه در است الزم خدمات، و اطالعات ها، در سطح دادهيت امنهمچنين
، )يت و امنيساز  سالميريت، مدي، کاربرخدمات، ها، زيرساختشامل ( اطالعات يشبکه مل

  خصوصاً،)مجازي فضاي زيرساخت حوزه در (متفاوت يتي حاکمهايسياست اعمال امکان
 يا سودرون يک، ترافقرارداد نوع ، خدماتيا يک ترافبودن خارجي يا داخلي تناسب به

  شود؛ فراهم کاربران يايي و حوزه جغرافخدمات نوع يک،سو بودن تراف برون
 و ي بالقوه و بالفعل درونيداتتهدر مقابل د » حفاظت« اطالعات ي شبکه ملدرـ ٢

 از تهديدات) ٢(اطالعات،  ملي شبکه يهعل ٥ها شبکه ديگر از يداتتهد) ١( شامل يرونيب
 خود يا ها شبکه ديگر از تهديدات) ٣ (ها،شبکه ديگر و خود يه اطالعات عليشبکه مل

 از تهديدات) ٤ (و کشور ينفعان و ذمجازي فضاي هاي اليه ديگر يه علاطالعات ملي شبکه
  عات محقق شود؛اطال ي شبکه مليه علينفعان و ذمجازي فضاي هاياليه ديگر

  و خدماتهاقابليت ها،زيرساخت هاي شبکه ملي اطالعات، منابع، در تمامي اليهـ ٣
 اطالعات و ملي شبکه امنيت و سازي جهت سالم ذيل هاي»نيازمندي«مورد نياز براي تأمين 

 :شود فراهم کشور مجازي فضاي هاياليه ديگر يت و امنسازي سالم از يبانيپشتهمچنين 
  ؛)٦يکپارچه نظام يکصورت  به (»اعتماد قابل« »هويت شناسايي و ريتمدي«. ١
 با ارتباط رد در اطالعات ملي شبکه خدمات يي نهاکنندگانمصرف انتخاب حق. ٢

  کشور؛ داخل کاربران و خدمات به خود ارتباطات سازيمحدود در ويژه ها به موجوديت انواع
   ات؛يد و تهدمخاطرات ها،پذيريآسيب مديريت. ٣
  يجيتال؛ دي ادله قانونکامل ثبت و ي گردآوريري، ردگويژه به و حوادث هاثبت رخداد. ٤
 در يژهو به (جرائم انواع و حوادث و گسترش وقوع با ٧قانوني و مقابله پيشگيري . ٥

 ؛) برخطيازهاين
  تروريسم؛ با دفاع سايبري و مقابله . ٦
  حوادث؛ در بازيابي و عملکرد تداوم هاي طرح تحقق. ٧
   ايراني؛ ـ جامع بر مبناي فرهنگ اسالمي سازيسالم و پااليش . ٨
  شده؛ يبند  از اطالعات طبقهحفاظت. ٩

 يرساخت از زآنان مقابله با سوءاستفاده و بيگانگان نفوذ اشراف و برابر در حفاظت. ١٠
   ؛ کشوري مجازيفضا

  عمليات؛ اين بر برخط و جامع نظارت  و ي و رصد، امکان شنود قانوناطالعاتي اشراف تأمين. ١١
   ؛ مسئوالنهي و آزادي عمومحقوق ي، خصوصيم از حرصيانت. ١٢
 و جرائم کاهنده اجتماعي هايمشارکت از پشتيباني و مومي عيت امنتأمين. ١٣

   امنيت؛ و سازي سالم بخش ارتقاِء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

براي تأمين نيازهاي اطالعاتي بازيگران شبكه و همچنين تکريم : Business/Cultural Intelligence (B/CI) ـ١
اين . ها نياز استگيري وضعيت خدمات و ايجاد سازوکارهاي رفع اختالفات و داوري در مورد آن کاربران به فرايندهاي ره

  .فعاليت براي تضمين کارايي سه دسته ديگر الزامي است

2- Bandwidth Efficiency; 
3- Big Data; 

 برابر در که است امنيت و سالمت ارتقاي و تضمين ارزيابي، استقرار، اندازي،راه از ي چرخه مستمري منطقيامد پ»حفاظت«ـ ٤
 شود؛ مي معنا امنيت و سالمت تهديدات

 با استفاده از منابع  شبکه ملي گرفته هاي مجازي و فيزيکي شکل هاي مستقل داخلي متصل، زيرشبکه زيرشبکهـ  ٥
  اينترنت؛ازجملهالمللي  هاي بين اطالعات و شبکه

ين تأمها به تناسب نوع تعامل از طريق هاي فضاي مجازي از اطالعات هويتي ساير موجوديتآگاهي موجوديت ـ ٦
 ؛)اعتماد قابل امن و(بوم مطمئن  يستزي به ادعاها و صفات در يک اعتباربخشهاي ديجيتال موثق و شناسه

  شود؛ ي از فرايند مقابله قانوني با حوادث و جرائم لحاظ ميجزئالمللي  خصوص در مورد حوادث و جرايم بين پيگيري حقوقي بهـ ٧
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 ).مديريت و خدمات ها، يرساختز (١پذيري  و بازگشتپايداري. ١٤
 ]رقابل انتشاريغ[ـ ٤
 ملي شبکه مخاطرات ديريتم ويژه به امنيت و سازي سالم ٢هاي »يازمندين« ـ ٥
 روزرساني، به نگهداري، اجرا، طراحي، چرخه تمام در مستمر فرآيند يکصورت   بهاطالعات

  ؛ تأمين شود شبکهين و توسعه اييراتتغ
 ملي شبکه در سازي سالم يکپارچه نظام و امنيت يکپارچه نظام هاي نيازمندي ـ ٦

 ؛ شبکه تأمين شودد و مناطق مختلف ابعاها، اليه در هاي هريک، اطالعات و زيرنظام
 در چارچوب يت و امنسازي سالم هاي  نظاميروزرسان  و بهتقويت ، استقراردرـ ٧

 يريگ  و شکليتي و امني انتظاميي، قضاي، حقوقهاي نظام تقويت بر يد با تأکي،اسناد باالدست
 شود؛ ٣قانوني، تسريع الزامات در شده يين تعهاي زيرنظام
 و شده يت هماهنگيامنمديريت  و سازي سالم يريت مد مختلفهايحوزه ميان ـ ٨

 و يرساختيخدمات زها،  يرساختزو نه محدود به  اطالعات شامل ي شبکه ملهاي يه اليتمام
 امنيت و سازي سالم هايياست بر اعمال سيدبا تأک(پشتيباني نمايند ها   از آني، کاربرديهپا

 ين و همچندسترسي مناطق به نقاط تريننزديک در ٤انامک حد تا دروني تعامالت به مربوط
 ؛)الزم دانش و تحليل اطالعات، گذارياستقرار مراکز اشتراک

 ]رقابل انتشاريغ[ـ ٩
 ]رقابل انتشاريغ[ـ ١٠
 :  اطالعاتي در ارائه خدمات توسط شبکه مليل ذهايويژگي بر تأکيدـ ١١
 خارج به اساسي وابستگي عدم و خارجي به داخلي خدمات و ميزان ترافيک غلبه. ١

 پرمصرف؛ يا کليدي خدمات در
 از ي اطالعات شبکه ملي کاربرديه و پاي خدمات ارتباطيک خروج ترافعدم. ٢
   ي؛ خارجهايشبکه با ارتباط خدمتاستثناء   بهکشور،

 ؛ اطالعاتي با شبکه ملخارجي و داخلي هايشبکه  اتصاالت٥بندي هم پايش. ٣
 اطالعات؛ ملي شبکه خدمات و هازيرساخت منابع، ر مديريتد امنيت تأمين. ٤
 پرمخاطره؛ رفتارهاي از پرهيز و قانونمند رفتارهاي به بردارانبهره دادن سوق . ٥
 و يساز  سالميان متولو کاربران يان ميک و تعامالت نزدي از همکارپشتيباني . ٦

  ها؛يبمنظور کاهش مخاطرات و آس  بهيتامن
 داراي بردارانخصوص بهره  در خدمات ارائه و کاهشيجيتالاز اعتبار د پشتيباني. ٧

 .زاآسيب و پرمخاطره رفتارهاي
 هادستگاه ارتباطات و امن اختصاصي هايشبکهـ ٢ ـ ٥ـ ٤
 ؛ الزامي است مهم و حساس حياتي، هايبراي زيرساخت ٦اختصاصي شبکه داشتنـ ١
 هايشبکه تشکيلمنظور   بهاطالعات ملي شبکه در نياز مورد هاييرساختمنابع و زـ ٢

  شود؛ امن تأمين اختصاصي
 امنيت دروني هاييت قابلتأمين در يد باياتي حهايزيرساخت اختصاصي هاي شبکهـ ٣

 ؛٧باشند حداکثري استقالل داراي خود
 منابع يق اطالعات از طري در شبکه ملياتيها و مراکز ح  دستگاهيدارارتباطات پاـ ٤

 ،٨ي چندگانگتأمين منابع و با مالحظه يص تخصيت اولوين و با باالتري اختصاصکييراشتراغ
  شود؛ تأمين الزم يره و منابع ذخ٩يافزونگ

 هاي زيرساخت ويژه به اختصاصي هايشبکه ارتباطات کامل انفصال و اتصال امکان ـ ٥
فراهم  وريضر شرايط در عمومي کاربران يا و داخلي خارجي، هايشبکه از  به و حياتي
 .)نشده منفصل تعامالت به مربوط خدمات تداومضمن (شود 

 ايمن خدماتـ ٣ ـ ٥ـ ٤
 براي يل ذهاييازمندي نتأمين ،١٠داخلي خدمات در امنيتي مزيت ايجادمنظور  بهـ ١

 : استي الزامي کاربرديه و پاي اطالعات در خدمات ارتباطي  شبکه مليتعامالت درون
خصوص  ه بخدمت هر در) ١١يکپارچگي(جامعيت  و محرمانگي ،پذيري ي دسترستأمين. ١

 نظام با ين اي هماهنگ وي نظام محرمانگيکپارچگي بر تأکيدبا  (داخل به داخل ارتباط هردر 
  ؛)امنيت و سازي سالم »هاييازمندين«

    ؛١٢» خدماتيان اعتماد مويژه به هاموجوديت بين اعتماد«. ٢
  ]رقابل انتشاريغ. [٣
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يت شبکه عالوه بر قابليبه عبارت.  استresiliency عبارت يساز  معادلي دو مفهوم برايريپذ  و بازگشتيداريپاـ ١
 ؛ بازگشت به آن را داشته باشديت قابليل، هر دلبه حالت اين از خروج از پس بايد يدار، پاوضعيتحفظ 

 ؛١ ـ ٥ ـ ٤ بخش ٣ذکور در بند ـ م٢
 سازي راهبردي در تأمين سالمت و امنيت؛ ينهبهـ با هدف ٣
  تناسب نزديکي گره ارائه يک خدمت به کاربر؛ـ به٤

5- Topology; 
  ـ مستقل يا اختصاصي شده با استفاده از خدمات شبکه ملي اطالعات؛٦
تورهاي مشخص و داراي تأييد صالحيت متناسب با سطح امنيتي ها در صورت ضرورت تنها از اپرا ـ اين مراکز و دستگاه٧

 شده در اليه بستر را دريافت نمايند؛ دستگاه، خدمات امنيتي مديريت
8- Diversity; 
9- Redundancy; 

 ـ در برابر ارائه خدمات خارجي توسط شبکه ملي اطالعات؛١٠
11- Integrity; 

  ؛ اعتماد در خدماتـ ١٢

  قانوني؛ پذيرييتمسئول ظرفيت و پيشيني و دستانهراهکارهاي پيش از حداکثري استفاده. ٤
 عمومي؛ حقوق و خصوصي حريم از ويژه حمايت . ٥
  ؛شده  ارائهخدمت هر مسئول هويت بودن مشخص. ٦
 محتوا؛ و خدمات ١مالکيت از پشتيباني. ٧
 ؛»٢ان و خانوادهکودک«ي براويژه به يد و مفيمن سالم،ايمجاز ي از گسترش فضاپشتيباني. ٨
 هاييازمندي نتأمين در ويژه به يداخل)  باالتريهال (ي خدمات کاربرديتي امنيت از مزپشتيباني. ٩

 .ي عمومحقوق و خصوصي حريم معنوي، مالکيت اعتماد، ديجيتال، ادله پااليش، جامعيت، محرمانگي،
سازي عين سالمسازي با رعايت پيوست م سالم کالن هايياست جامع و مانع سينتأمـ ٢

 براي هر دسته از خدمات در شبکه ملي اطالعات صورت پذيرد؛
 شبکه ضوابط امنيت«يت با رعايت  کالن امنهايياست جامع و مانع سينتأمـ ٣

 صورت پذيرد؛) پيوست امنيتي (»ي اطالعاتمل
 امور نظام در ي کلهايسياست« در چارچوب يرعاملاصول و ضوابط پدافند غـ ٤
 .يري شودگکار به٣»عامليرپدافند غ
 اطالعات ملي ي شبکه و مدل اقتصادتعرفه ـ ٦ـ٤

 رعايت گردد که کيفيت برقراري ينحو  بهي مدل اقتصاديگير اصول زير در شکل
 باشد؛ يا  خدمات اين شبکه در باالترين سطح منطقهيپذير الملل و رقابت ترافيک بين

 :   اطالعات را داشته باشندي از شبکه مليردارب ، بيشترين بهرهي که کاربران ايرانيا گونه به
 دولت، خدمات به دستيابي جهت مردم اوليه نيازهاي کننده تأمين خدماتـ ١
 و ارزان با تعرفه يدبا) ٤خاص کاربران يازهاي نو(الکترونيک  آموزش و تجارت سالمت،
 شود؛ ارائه جامعه آحاد براي مناسب
 نوع ازاي به سياست اعمال قابليت اساس بر بايد تاطالعا ملي شبکه در خدمات  تعرفهـ ٢
 تفاوت( ٥شود تعيين خارجي خدمات با پذيري رقابت هدف با و خدمات مقصد و مبدأ ترافيک،
 يرانياـ  ي اسالميها ارزش  مطابق بامحتواي و خدمات بومي يفيت، تنوع و ک  تعرفهتأثيرگذار

 دهندگان ارائه و نهايي کاربر براي عات،اطال ملي شبکه در شده ارائه خارجي خدمات به نسبت
 نسبت به خدمات اطالعات ملي شبکه خدمات اقتصادي يريپذ  رقابتهمچنين محتوا، و خدمات
 ؛)ي خارجيها شبکه

 خدمات  محتوا وارائه براي يرساختي زيالت تسهتأمين و شبکه هاي کاهش هزينهـ ٣
  ايراني فراهم شود؛ ـ اسالمي بر فرهنگ يمبتن

 تعرفه تعيين بايست ضمن ي ممجازي فضاي خدمات بازار مناسب يريتمدـ ٤
 با و مقابله تباني، و قيمت جنگ انحصار، ايجاد هرگونه با رقابتي، فضاي يک در مناسب
 و يهسرمامناسب بازگشت  ،گذاريسرمايه ،گرانيباز تعدادبازار و  مناسب  اندازه کنترل

 ؛نمايد ين تضمرا معنوي مالکيت از حفاظت
 يد آن بايکار شبکه و اجزاو  و کسبي مالتأمين ي، اقتصاديزير  و برنامهها مدل ـ ٥

صورت   بهي،راهبرد ـ يتي کالن و خدمات حماهاي يرساخت باشد که جز در زيا گونه به
 ؛ به بلوغ باشديدن تا رسيشرفت قابل اداره و پ،خودگردان

 ٦»زيست يط محي کلهايسياست«ت اطالعات با رعاي ملي شبکه از برداريبهره واجرا ـ  ٦
 .صورت پذيرد

  الزامات فرهنگي شبکه ملي اطالعات ـ ٥
هاي  هاي فضاي مجازي در حوزه مندي از فرصت ها و بهره منظور کاهش آسيب به
 :  اجتماعي، رعايت اصول زير الزامي است ـ فرهنگي
اعي و حفظ اجتم ـ يرات فرهنگيمستمر تأثهاي  بر مبناي ارزيابي شبکه توسعهـ ١

 يراني؛ ا ـ اسالمي زندگي سبک فرهنگ و
 و اي رسانه رساني، سواد شامل آموزش عمومي، آگاهي(سازي استفاده صحيح  فرهنگـ ٢

  کشور؛ مختلف مناطق در شبکه توسعه بازمان  همقبل يا ) يجيتالد
 ـ ي اسالمي گسترش خدمات و محتواي براها نيازمندي تأمين و حمايت تسهيل،ـ ٣

 .يرانيا ـ ي اسالمي اعتقادات، اخالق و سبک زندگيج و ترويق حفظ، تعميد بر با تأکنييراا
 کننده يل تسهيهخدمات پاويژه  به فارسي زبان و خط تقويت هاي نيازمندي تأمينـ ٤

 قلم، ، زبانيکرهشامل پ (ي فارسي و پردازش محتواسازي يره ذخي، نشر، دسترسيد،تول
  ؛)يني ترجمه دوطرفه ماشو بالعکس و صوت به متن تبديل خوان، نويسه خطاياب،

 ياجتماع ـ ي فرهنگيساز  و ذائقهيرات تأثارزيابي يريت، از سازوکار مدپشتيبانيـ  ٥ 
     مردمي؛ مشارکت بر تأکيد باخدمات و محتوا 

 و ي سرگرممحتواي و خدمات«ي  پوشش کشوري برايا  شبکههاي نيازمندي تأمين ـ ٦
 ؛ هر منطقهياجتماع ـ فرهنگي هاي ويژگي با اسب متن» فراغتاوقات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ مادي و معنوي؛١
 ... و يد سفهاي يست لخانواده، و کودکان از يانت صابزارهاي خدمات، و محتوا يبند رده  وبندي ناحيه از يباني  پشتامکان باـ ٢
 رهبري؛ عظمم مقام ـ ابالغي٣
  ـ مانند زنان، جوانان و کودکان؛ ٤
) مانند مسيرهاي غيرقانوني همچون ماهواره(يرهاي ديگر مس ـ تعرفه خدمات مشابه در شبکه ملي اطالعات نسبت به ٥

 شده در شبکه ، تنوع و کيفيت خدمات داخلي نسبت به خدمات خارجي ارائه  باشد و تفاوت تأثيرگذار تعرفهرقابت قابلبايد 
 دهندگان خدمات و محتوا ايجاد شود؛ ملي اطالعات براي کاربر نهايي و ارائه
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