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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی 
از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجویان  تحصیل 
کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی 
حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب 
آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و 

نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های 
مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد 
آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر 
دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در 

این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون ممنوعيت به كارگيري 
 تجهيزات دريافت از ماهواره

   مصوب 1373/11/23

از  استفاده  و  توزیع  ورود،  قانون  این  به موجب   -1  ماده 
تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردي که قانون تعیین کرده 

است ممنوع مي باشد.
نیروهاي  از  استفاده  با  است  موظف  کشور  وزارت   -2  ماده 
به  نسبت  وقت  اسرع  در  بسیج  مقاومت  نیروي  یا  و  انتظامي 

جمع آوري تجهیزات دریافت  از ماهواره اقدام نماید.
 تبصره- مهلت جمع آوري تجهیزات موجود دریافت از ماهواره 
از تاریخ تصویب این قانون یک ماه مي باشد. بعد از انقضاي مهلت 
مذکور  استفاده کنندگان به مجازات هاي تصریح شده در این قانون 

محکوم خواهند شد.
وزارت  هماهنگي  با  است  موظف  کشور  وزارت   -3  ماده 
توزیع  و  ورود  از  به جلوگیري  نسبت  ممکن  وسایل  با  اطالعات 
قرار  استفاده  مورد  ماهواره  از  براي  دریافت  صرفاً  که  تجهیزاتي 
را  آن  عاملین  فوق  توقیف وسایل  و ضمن  نماید  اقدام  مي گیرد 
نحوه  نماید.  معرفي   قضائي  صالحه  مراجع  به  توقیفي  وسائل  با 

هماهنگي در آیین نامه اجرایي مشخص خواهد شد.
وارز  کاال  باقاچاق  مبارزه  قانون  ماده77  به موجب   تبصره- 

مصوب1392نسخ شده است.



نشر چتر دانش/ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره 6

اثرات  موظفند  کشور  فرهنگي  دستگاه هاي  کلیه   -4  ماده 
تبیین  را در جامعه  برنامه هاي منحرف کننده  از  استفاده  مخرب 

نمایند.
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  و  سیما  و  صدا  سازمان   -5  ماده 
اسالمي ) مؤسسه رسانه هاي تصویري( مي توانند نسبت به ضبط و 
پخش آن دسته از  برنامه هاي ماهواره که مغایر با ارزش ها و مباني 

فرهنگ اسالمي و ملي نباشد اقدام نمایند.
 ماده 6- دستگاه هاي صدا و سیما، پست و تلگراف و تلفن و 

سازمان هاي وابسته از شمول این قانون مستثني مي باشند.
منظور  به  ایران  اسالمي  جمهوري  سیماي  و  صدا   تبصره- 
واردات فرستنده ها، تجهیزات تولید و پخش و لوازم یدکي متعلق 
به آن ها مواد اولیه تولید  فیلم و سریال از اخذ مجوز ورود و گواهي 
عدم ساخت وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي نظیر وزارتخانه هاي 
پست و تلگراف و تلفن، صنایع و  بازرگاني و گواهي سازمان انرژي 

اتمي و ثبت سفارش وزارت بازرگاني معاف مي باشد.
 ماده 7- دستگاه ها و سازمان هایي که براي انجام وظایف قانوني 
خویش الزم است از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده نمایند 
باید مجوز الزم را  از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با هماهنگي 

وزارتخانه هاي اطالعات و پست و تلگراف و تلفن کسب نمایند.
وارز  کاال  باقاچاق  مبارزه  قانون  ماده77  به موجب   ماده 8- 

مصوب1392نسخ شده است.
وارز  کاال  باقاچاق  مبارزه  قانون  ماده77  موجب  به   ماده 9- 

مصوب1392نسخ شده است.
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 ماده 10- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با همکاري وزارت 
پست و تلگراف و تلفن و سازمان هاي ذي ربط موظفند با استفاده 
مرزهاي  از  حراست  در جهت  و  بین المللي  حقوقي  اهرم هاي  از 
و  برنامه هاي مخرب  فرهنگي کشور و حفظ کیان خانواده علیه 

مبتذل ماهواره اقدام الزم را انجام دهند.
توسط  مختلف  طرق  از  تبلیغاتي  آگهي هاي  نشر   تبصره- 
جواز  متضمن  که  شهري  تبلیغات  یا  سیما  صداو  مطبوعات، 

استفاده از برنامه هاي ماهواره  مي باشد ممنوع است.
تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  موظف  دولت   -11  ماده 

تصویب این قانون آیین نامه اجرایي آن را تهیه و تصویب نماید.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره در جلسه روز 
یکشنبه بیست و سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه 
مجلس شوراي اسالمي تصویب و در تاریخ 1373/11/26 به تأیید 

شوراي نگهبان رسیده است.
 رئیس مجلس شوراي اسالمي - علي اکبر ناطق نوري
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قانون موافقتنامه مربوط به 
سازمان بين المللی ماهواره ای 
مخابراتی )اصالحيه موافقتنامه 
اينتلست( مصوب 1388/4/29

بین المللی  سازمان  به  مربوط  موافقتنامه  واحده-  ماده 
بر  اینتلست( مشتمل  موافقتنامه  )اصالحیه  ماهواره ای مخابراتی 
یک مقدمه و بیست ویک ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست 

تصویب و اجازه الحاق به آن داده می شود.
تبصره- رعایت اصل یکصدوسی ونهم )139( قانون اساسی 

جمهوری اسالمی ایران در بخش ارجاع به داوری الزامی است.

موافقتنامهمربوطبهسازمانبینالمللیماهوارهای
مخابراتی)اصالحیهموافقتنامهاینتلست(

مقدمه:
در  مندرج  اصل  به  توجه  با  موافقتنامه،  این  عضو  دولت های 
قطعنامه شماره XVI 1721 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 
مبنی بر این که مخابرات از طریق ماهواره ها باید به محض عملی 
بودن، در سطح جهانی و بدون تبعیض مورد استفاده کلیه ملل 
جهان قرارگیرد، با توجه به مقررات مربوطه، در عهدنامه مربوط به 
اصول حاکم بر فعالیت های دولت ها در زمینه اکتشاف و استفاده 
خصوص  به  سماوی،  اجرام  و  ماه  جمله  از  جو  ماوراء  فضای  از 
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باید در راه  با توجه به ماده اول، که طبق آن فضای ماوراء جو 
شناسایی  با  قرارگیرد،  استفاده  مورد  دول  کلیه  منافع  و  اصالح 
با هدف اصلی  سازمان بین المللی ماهواره های مخابراتی، مطابق 
آن، ایجاد نظام ماهواره ای جهانی برای تامین خدمات مخابراتی 
برای کلیه نواحی جهان، که صلح و تفاهم جهانی را افزایش داده 
است، با در نظر گرفتن بیست وچهارمین مجمع اعضای سازمان 
بازسازی  به  ماهواره های مخابراتی که در آن تصمیم  بین المللی 
تاسیس یک شرکت خصوصی تحت  از طریق  و خصوصی سازی 
نکته  این  تصدیق  با  گرفته شد،  بین الدولی  سازمان  یک  نظارت 
که رقابت فزاینده در تامین خدمات مخابراتی و امکان استمرار 
فعالیت نظام فضایی در وضعیت ممکن تجاری، سازمان بین المللی 
ماهواره های مخابراتی را به انتقال نظام فضایی آن به شرکت تعریف 
شده در بند )د( ماده )1( این موافقتنامه مجبور نموده است، با 
این نیت که شرکت نسبت به اصول اساسی مندرج در ماده سوم 
این موافقتنامه وفادار مانده و بر اساس یک مبنای تجاری، بخش 
فضایی الزم برای خدمات عمومی بین المللی مخابراتی با کیفیت 
برای  که؛  این  احراز  با  و  کرد،  خواهد  فراهم  اعتماد  قابل  و  باال 
به  نیاز  از اجرای مستمر اصول اساسی توسط شرکت،  اطمینان 
عضو  دولت  هر  که  است  بین الدولی  نظارتی  سازمان  یک  وجود 
ملل متحد یا اتحادیه بین المللی مخابرات امکان عضویت در آن 

را داشته باشد، به ترتیب زیر توافق می کنند:
ماده 1- تعاریف

از لحاظ موافقت نامه حاضر: 
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حاضر،  موافقتنامه  از  عبارتست  »موافقتنامه«  اصطالح  الف- 
من جمله ضمایم آن واصالحات آن ها به غیر از عناوین مواد، که 
در تاریخ 20 اوت 1971 برابر با 11 خرداد 1350 در واشنگتن 
برای امضای دولت ها مفتوح گردیده است و بر اساس آن سازمان 

بین المللی ماهواره های مخابراتی )اینتلست( تاسیس  شده است.
ماهواره های  از  عبارتست  فضایی«  »بخش  اصطالح  ب- 
و  نظارت  کنترل،  هدایت،  سنجی،  مسافت  ردیابی،  مخابراتی، 
تسهیالت مرتبط و تجهیزات مورد نیاز برای حمایت از اداره این 

ماهواره ها:
ج- اصطالح »مخابرات« عبارتست از هر نوع ارسال، فرستادن 
یا دریافت عالئم، سیگنال ها، مکتوبات، تصاویر و اصوات یا هر نوع 
اطالعات با هر نوع ماهیتی از طریق سیم، رادیو، وسایل تصویری 

یا سایر تجهیزات الکترونیکی.
د- اصطالح »شرکت« عبارتست از واحد یا واحدهای خصوصی 
تاسیس شده و  یا چند دولت  قوانین داخلی یک  به موجب  که 
آن ها  به  مخابراتی  ماهواره های  بین المللی  سازمان  فضایی  نظام 

منتقل و جانشین آن در منافع می شود.
ه- اصطالح »براساس یک مبنای تجاری« عبارتست از رویه 

معمول و عرف تجاری صنایع مخابراتی.
و- اصطالح »سرویس خدمات عمومی« عبارتست از سرویس های 
مخابراتی ثابت یا متحرکی که ممکن است توسط ماهواره تامین شود 
و در اختیار عامه قرارگیرد مثل تلفن، تلگراف، تلکس، تله فتو، مخابره 
داده ها و مخابره برنامه های رادیویی و تلویزیونی بین ایستگاه های 
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