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قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز 

نماينذ مي

ّط ضرع حويوي يا حوَهي ًِ هثازضت تِ ّطگًَِ اػوالي تطاي هؼطكي آثاض سوؼي ٍ ـماده

تػطي ؿيطهداظ تِ خاي آثاض هداظ ًوايس ٍ يا تا تٌثيط تسٍى هدَظ آثاض هداظ، هَخة تؿييغ 

ضَز، اػن اظ خؼل تطچسة ضسوي ٍظاضت كطٌّگ ٍ اضضاز اسالهي الػام حوَم غاحثاى اثط 

ٍ يا تؼَيؽ ًَاض يا هحتَاي زاذل ضسُ تط ضٍي ًَاض ٍ لَحْاي كططزُ غَتي ٍ تػَيطي

ًاست ًَاض زاضاي تطچسة ٍ ًظايط آى، تطحسة هَضز ػالٍُ تط هداظات خؼل ٍ پطزاذت 

ت هالي است زض غَضت هكالثِ غاحثاى ذساضت ٍاضزُ زض خايي ًِ تؿييغ حن هَخة ذساض

( ضيال تا ًٌس ٍ زض ّط حال تِ خطيوِ ًوسي اظ زٍ هيليَى ) اثط ذساضت ٍاضزُ ضا خثطاى هي

 ضَز ( ضيال هحٌَم هيتيست هيليَى )

تَاًس ًظط ًاضضٌاسي ٍظاضت كطٌّگ ٍ  ـ زض هطحلِ تطريع ػول اضتٌاتي زازگاُ هيتبصره

 هي ضا هالى ػول هطاض زّساضضاز اسال

ّطگًَِ كؼاليت تداضي زض ظهيٌِ تَليس، تَظيغ، تٌثيط ٍ ػطؾِ آثاض، ًَاضّا ٍ لَحْاي ـماده

كططزُ غَتي ٍ تػَيطي ًياظ تِ اذص هدَظ اظ ٍظاضت كطٌّگ ٍ اضضاز اسالهي زاضز. هترللاى اظ 

ضًَس ( ضيال هحٌَم هييليَى )( ضيال تا يٌػس هايي اهط تِ خطيوِ ًوسي اظ زُ هيليَى )

ًيطٍي اًتظاهي هَظق است ؾوي هواًؼت اظ كؼاليت ايي گًَِ اضراظ ٍ هطاًع ـتبصره

ًسثت تِ پلوپ ايي گًَِ هطاًع ٍ زستـگيطي اكطاز قثـن هَاظيـي هـؿائي اهسام ًوايس

ُ هسؤٍل گيطًس زضذػَظ ضرػيتْاي حوَهي، تاالتطيي هوام اخطائي تػوينـتبصره

ذَاّستَز

ػَاهل تَليس، تَظيغ، تٌثيط ٍ زاضًسگاى آثاض سوؼي ٍ تػطي ؿيطهداظ اػن اظ ايي ًِ ـماده

هدَظ كؼاليت اظ ٍظاضت كطٌّگ ٍ اضضاز اسالهي زاضتِ ٍ يا تسٍى هدَظ تاضٌس تا تَخِ تِ هحتَاي 
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هحٌَم ذَاٌّسضساثط حسة هَضز ػالٍُ تط اتكال هدَظ تِ يٌي اظ هداظاتْاي هططٍحِ شيل 

الق ـ ػَاهل اغلي تٌثيط ٍ تَظيغ ػوسُ آثاض سوؼي ٍ تػطي هستْدي زض هطتثِ اٍل تِ يي تا 

( ضيال خطيوِ ًوسي ٍ هحطٍهيت سِ سال حثس ٍ ؾثف تدْيعات هطتَقِ ٍ يٌػس هيليَى )

ت اختواػي تِ هست ّلت سال ٍ زض غَضت تٌطاض تِ زٍ تا پٌح سال حثس ٍ ؾثف تدْيعا

( ضيال خعاي ًوسي ٍ هحطٍهيت اختواػي تِ هست زُ سال هطتَقِ ٍ زٍيست هيليَى )

االضؼ ضٌاذتِ  الصًط يا اكطاز ظيط اظ هػازين هلسس كي ضًَس. چٌاًچِ ػَاهل كَم هحٌَم هي

 گطزًس ضًَس، تِ هداظات آى هحٌَم هي

 ـ تَليسًٌٌسگاى آثاض هستْدي تا ػٌق ٍ اًطاُ

 گاى آثاض هستْدي تطاي سَءاستلازُ خٌسي اظ زيگطاىـ تَليسًٌٌس

 ـ ػَاهل اغلي زض تَليس آثاض هستْدي

گصاض(،  ًٌٌسُ )سطهايِ ػَاهل اغلي تَليس آثاض سوؼي ٍ تػطي ػثاضت ّستٌس اظ تْيِـتبصره

 ًاضگطاى، كيلوثطزاض، تاظيگطاى ًوطْاي اغلي

تلوي « ػوسُ» تِ ػٌَاى « زُ ًسرِ» ـص اظ تؼـساز ًَاض يا لَح كـططزُ ٍ هاًـٌس آى تيـتبصره

گطزز هي

چٌاًچِ اظ هػازين اكساز « الق» سايط ػَاهل تَليس، تٌثيط ٍ تَظيغ هَؾَع تٌس ـتبصره

االضؼ ًثاضٌس تِ هداظات ضالم اظ سي تا ّلتاز ٍ چْاض ؾطتِ ٍ خعاي ًوسي اظ زُ هيليَى  كي

( ضيال ٍ هحطٍهيت اختواػي اظ زٍ تا پٌح سال هحٌَم ( ضيال تا پٌداُ هيليَى ))

ضًَس هي

ًٌٌسگاى آثاض سوؼي ٍ تػطي ًوتط اظ زُ ًسرِ حسة هَضز تِ  تٌثيط ٍ تَظيغـتبصره
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( ضيال ٍ سي تا ّلتاز ٍ چْاض ؾطتِ ضالم ( تا زُ هيليَى )خطيوِ ًوسي اظ يي هيليَى )

 هحٌَم ذَاٌّسضس

ضَز ًِ هحتَاي آًْا ًوايص  تِ آثاضي گلتِ هي« هستْدي» ثاض سوؼي ٍ تػطي ـ آتبصره

 تطٌّگي ظى ٍ هطز ٍ يا اًسام تٌاسلي ٍ يا ًوايص آهيعش خٌسي تاضس

االضؼ  ـ چٌاًچِ تَليس، تٌثيط، تَظيغ ٍ يا زاضتي آثاض هستْدي اظ هػازين اكسازكيتبصره

 االضؼ ًساضز ًثاضس هداظات هلسسكي

ضَ ٍ ًوايطْاي هثتصل  تَظيغ ٍ تٌثيطًٌٌسگاى ًَاضّا ٍ زيسٌتْا ٍ لَحْاي كططزُ ب ـ تْيِ ٍ

االضؼ ًثاضٌس زض هطتثِ اٍل تِ سِ هاُ تا يي سال حثس ٍ يا زٍ  چٌاًچِ اظ هػازين اكساز كي

( ضيال خعاي ًوسي ٍ زض هطتثِ زٍم تِ تحول يي سال تا ( ضيال تا زُ هيليَى )هيليَى )

( ضيال خعاي ًوسي ٍ زض ( ضيال تا سي هيليَى )سِ سال حثس ٍ يا پٌح هيليَى )

( ضيال ( ضيال تا پٌداُ هيليَى )غَضت تٌطاض تِ سِ تا زُ سال حثس ٍ يا زُ هيليَى )

ضًَس م هيخعاي ًوسي ٍ ؾثف ًليِ تدْيعات هطتَقِ تٌا تِ هطاتة تِ ػٌَاى تؼعيط هحٌَ

ّا ٍ  گطزز ًِ زاضاي غحٌِ تِ آثاضي اقالم هي« هثتصل» آثاض سوؼي ٍ تػطي ـتبصره

گيطي ًٌس غَضهثيحِ تَزُ ٍ هؿوَى هرالق ضطيؼت ٍ اذالم اسالهي ضا تثليؾ ٍ ًتيدِ

زاضًسگاى ًَاضّا ٍ زيسٌتْا ٍ لَحْاي كططزُ هستْدي ٍ هثتصل هَؾَع ايي هاًَى ـتبصره

( ضيال ٍ ًيع ؾثف تدْيعات ( ضيال تا پٌح هيليَى )اظ پاًػس ّعاض )تِ خعاي ًوسي 

گطزز ضًَس ٍ ًَاضّا ٍ زيسٌتْا ٍ لَحْاي كططزُ هٌطَكِ اهحاء هي هحٌَم هي

استلازُ اظ غـاض تطاي ًگْساضي، ًوايص، ػطؾِ، كطٍش ٍ تٌثيط ًَاضّا ٍ لَحْاي ـتبصره

ى هَخة اػوال حساًثط هداظاتْاي هوطض تطاي ػاهل ذَاّستَزكططزُ ؿيطهداظ هَؾَع ايي هاًَ

ج ـ ػَاهل تْيِ، تٌثيط ٍ تَظيغ ًَاضّا ٍ لَحْاي كططزُ سوؼي ٍ تػطي ًِ تطاتط هاًَى تايس 

زاضاي پطٍاًِ ٍ هدَظ ػطؾِ ٍ كطٍش تاضٌس زض غَضت ًساضتي پطٍاًِ ًوايص ٍ هدَظ ػطؾِ ٍ 
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( ضيال تا زُ هيليَى هثتصل تاضس، تِ زٍهيليَى )ّاي هستْدي ٍ  كطٍش ٍلَ آًٌِ كاهس غحٌِ

( ضيال تا پٌداُ هيليَى ( ضيال خعاي ًوسي ٍ زض غَضت تٌطاض تِ پٌح هيليَى ))

ضًَس ( ضيال خعاي ًوسي ٍ ؾثف ًليِ تدْيعات هطتَـ تِ ػٌَاى تؼعيط هحٌَم هي)

اظ آثاض هثتصل ٍ هستْدي تْيِ ضسُ اظ زيگطي، ٍي ضا تْسيس ّط ًس تا سَء استلازُ ـماده

تِ اكطاء ٍ اًتطاض آثاض هعتَض ًوايس ٍ اظ ايي قطين تا ٍي ظًا ًوايس تِ هداظات ظًاي تِ ػٌق 

ضَز ٍلي اگط ػول اضتٌاتي ؿيط اظ ظًا ٍ هطوَل حس تاضس حس هعتَض تط ٍي خاضي  هحٌَم هي

اضس تِ حساًثط هداظات تؼعيطي هحٌَم ذَاّس ضسگطزز ٍ زض غَضتي ًِ هطوَل تؼعيط ت هي

ـ هطتٌثاى خطائن ظيط تِ زٍ تا پٌح سال حثس ٍ زُ سال هحطٍهيت اظ حوَم اختواػي ماده

 ضًَس ٍ ّلتاز ٍ چْاض ؾطتِ ضالم هحٌَم هي

الق ـ ٍسيلِ تْسيس هطاضزازى آثاض هستْدي تِ هٌظَض سَء استلازُ خٌسي، اذاشي، خلَگيطي اظ 

 يا ّط هٌظَض ًاهططٍع ٍ ؿيطهاًًَي زيگط احوام حن

ب ـ تْيِ كيلن يا ػٌس اظ هحلْايي ًِ اذتػاغي تاًَاى تَزُ ٍ آًْا كاهس پَضص هٌاسة 

 تاضٌس هاًٌس حواهْا ٍ استرطّا ٍ يا تٌثيط ٍ تَظيغ آى هي

غ ج ـ تْيِ هرلياًِ كيلن يا ػٌس هثتصل اظ هطاسن ذاًَازگي ٍ اذتػاغي زيگطاى ٍ تٌثيط ٍ تَظي

آى

ـ ضاتكِ ظٍخيت هاًغ اظ اػوال هداظات هطتٌة خطم تٌثيط، اًتطاض ٍ يا تَظيغ ػوسُ اثط ماده

 تاضس هستْدي ًوي

ظياى زيسُ اظ خطائن هصًَض زض ايي هاًَى حن هكالثِ ؾطض ٍ ظياى ضا زاضزـماده

(، ؾوي غسٍض حٌن ًيلطي، هطتٌة زازگاُ تا احطاظ هٌطُ تَزى تعُ زيسُ هَؾَع غسض هازُ )

تَاًس  ًوايس. تعُ زيسُ هي الثٌاضُ، هْطالوثل يا ّط زٍ )حسة هَضز( هحٌَم هي ضا تِ پطزاذت اضش
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زػَي هكالثِ ّعيٌِ زضهاى ٍ ؾطض ٍ ظياى ٍاضزُ ضا زض زازگاُ ًيلطي غالحِ يا زازگاُ هحل 

 ت ذَز اهاهِ ًوايساهاه

ـ هأهَضاى غالحيتساض ٍ ؾاتكاى زازگستطي، هسيطاى، ًاضًٌاى ترطْاي زٍلتي، ماده

گيطز،  ػوَهي، ذػَغي ٍ هؿائي ًِ تٌا تط اهتؿاء ضـلي آثاض هستْدي زض اذتياض آًْا هطاض هي

هلسس  چٌاًچِ تا سَء ًيت يا تطاي استلازُ هالي هثازضت تِ اًتطاض آًْا ًوَزُ ٍ اظ هػازين

االضؼ ًثاضٌس، تِ زٍ تا پٌح سال حثس ٍ زُ سال هحطٍهيت اظ حوَم اختواػي ٍ ّلتاز ٍ  كي

 ضًَس چْاض ؾطتِ ضالم هحٌَم هي

ًٌٌسُ تِ هداظات تا يي  اًگاضي اكطاء گطزز، هساهحِ زض غَضتي ًِ هَاضز يازضسُ زض اثط سْل

( ضيال هحٌَم تيست هيليَى ) ( ضيال تاسال حثس ٍ هداظات ًوسي اظ زُ هيليَى )

ضَز هي

اهاًي ًسة، تَليس ٍ تَظيغ اًَاع آثاض هستْدي )زضغَضت اقالع هثلي هالي( تِ ـماده

ضَز. زض غَضت تطائت هتْن يا  هست ضص هاُ ٍ زض هَضز آثاض هثتصل تِ هست سِ هاُ پلوپ هي

تَض ظطف زُ ضٍظ اظ تاضيد اتالؽ ضَز. ايي زس غسٍض هطاض هٌغ تؼوية، اظ هلي ضكغ تَهيق هي

 تاضس غالح هي هاتل اػتطاؼ زض هطخغ هؿائي شي

اًتطاض آثاض هستْدي ٍ هثتصل اظ قطين اضتثاقات الٌتطًٍيٌي ٍ سايتْاي ًاهپيَتطي يا ـماده

ٍسيلِ ٍ تٌٌيي هطاتِ زيگط اظ هػازين تٌثيط ٍ اًتطاض هحسَب ٍ هطتٌة حسة هَضز تِ 

 ضَز ًَى هحٌَم هيهداظات هوطض زض ايي ها

ضسيسگي تِ خطائن هططٍحِ هَؾَع ايي هاًَى زض غالحيت زازگاّْاي اًوالب استـماده

گطزز تِ  ًليِ ٍسايل ٍ تدْيعات هطتَقِ ًِ تطاساس ايي هاًَى اظ هحٌَهاى ؾثف هيـماده
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 ضسُ اظ ضَز ٍ زضذػَظ ٍسايل ٍ تدْيعات تحَيل ٍظاضت كطٌّگ ٍ اضضاز اسالهي تحَيل هي

 ضَز غالح زض ضْطستاًْا ًيع تِ ّويي ًحَ ػول هي سَي هطاخغ شي

اظ تاضيد تػَية ايي هاًَى ًليِ هَاًيي هـايط تا آى اظ خولِ هاًَى ًحَُ هداظات ـماده

االثط  هلـي //ًوايٌس هػَب  اضراغي ًِ زض اهَض سوؼي ٍ تػطي كؼاليتْاي ؿيطهداظ هي

تاضس هي

سيعزُ هازُ ٍ زٍاظزُ تثػطُ زض خلسِ ػلٌي ضٍظ يٌطٌثِ هَضخ ضاًعزّن هاًَى كَم هطتول تط 

تِ  //هاُ يٌْعاض ٍ سيػس ٍ ّطتاز ٍ ضص هدلس ضَضاي اسالهي تػَية ٍ زض تاضيد  زي

تأييس ضَضاي ًگْثاى ضسيس

ضئيس هدلس ضَضاي اسالهي ـ ؿالهؼلي حسازػازل


