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 یمطبىعات اعالمیه

 8938/اسذ/81 : مؤرخ 

 قبل ازظهر 81ساعت : 

 

طبك احکبم لبًْى تٌظین خذهبت هخببشاتی، اداسٍ تٌظین خذهبت هخببشاتی يگبًَ هشجغ هغئْل تٌظین اهْس هشبْط بَ عکتْس هخببشاتی دس عطح  

 ببؽذ ّ دس چْکبت ّصاست هخببشات ّ تکٌبلْجی هؼلْهبتی طْس هغتمل بب سّػ ببص، ؽفبف، ُذفوٌذ ّ بذّى تبؼیض فؼبلیت هیٌوبيذ.کؾْس هی

سا دس عَ هحل دس غیش هجبص  بَ ايي اداسٍ اطالع سعیذ کَ يک تؼذاد افشاد ّعبيل هخببشاتی 2172عشطبى  31ّ  14، 21بَ تبسيخ ُبی   -

هببدست ّسصيذٍ اًذ. ُوضهبى بب ّصْل اطالػیَ بَ اداسٍ اتشا،  بذّى هجْص هخببشاتی ػشضَ خذهبتػوال بَ  هشبْطبت ؽِشکببل ًصب ّ

ّ اداسٍ اتشا سا تؾکیل دادٍ بَ  ،ُیئت هشکب اص ًوبيٌذگبى اداسٍ لْی څبسًْالی، پْلیظ آهشيت جلْگیشی اص فؼبلیت ُبی غیش هجبص هخببشاتی

 سفتٌذ. ُب هحل فؼبلیت عین بکظ

( للن ّعبيل هشبْطَ 7بَ ؽوْل عَ پبيَ عین بکظ ًَ ) هشبْطبت حْصٍ دّمبلٌذ هٌضل حبجی گل صهبى دس  اصشيبى ػولیبت ُیئت ًظبستی دس ج 

( ػذد  151بَ تؼذاد ) ّ  يک پبيَ دعتگبٍ عین ببکظ دس هشبْطبت حْصٍ عْم اهٌیتیدس کْسط اًفْعظ  . اص هحل دّهیسا جوغ آّسی ًوْدًذ

بؾوْل هشبْط حْصٍ يبصدُن اهٌیتی ّالغ پشّژٍ جذيذ  ّ اص هحل عْهیللن ّعبيل هشبْط بَ آى  20هخببشاتی هْببيل هؼَ  عین کبست ؽشکت ُبی

 ضبط  ّ جوغ اّسی کشدًذ. ّعبيل هلحمَ عیغتن هزکْس سا ( للن25عین کبست بَ تؼذاد ُفذٍ ) 33يک پبيَ عین بکظ ّ 

بَ ُوکبسی اسگبى ُبی حشاعت اص لبًْى يک پبيَ عین بکظ سا ُوشاٍ بب  2172عشطبى  26ُوچٌبى سيبعت هخببشات ّاليت لٌذُبس بَ تبسيخ 

 ػذد عین کبست ُبی ؽشکت ُبی هخببشاتی ضبط ّ جوغ آّسی ًوْدًذ.  663يبصدٍ للن هلحمبت آى ّ 

جِت  ( ًفشهظٌْى4َ تؼذاد ؽؼ )بّ  ٍجِت بشسعی بیؾتش هْضْع بَ اداسٍ اتشا اًتمبل دادٍ ؽذ توبم ّعبيل هشبْط بَ عین بکظ ُبی فْق الزکش

 تحمیمبت بَ څبسًْالی ُبی هشبْطَ تغلین دادٍ ؽذٍ اًذ. 

اعتؼوبل عین ببکظ جِت تبذيل هخببشٍ ُبی بیي الوللی بَ هخببشٍ ُبی هحلی ببػث ّاسد ؽذى خغبسات  التصبدی بَ دّلت ّ ؽشکت ُبی 

 ؽشايط اهٌیتی هیگشدد. هخببشاتی هْببيل، پبئیي آهذى کیفیت خذهبت هخببشاتی ّ هختل ؽذى

 بب ايي ػول خْد دس هْاسد ريل لبًْى سا ًمض ًوْدٍ اًذ 8   ُب عین بکظ اعتؼوبل کٌٌذگبىبش اعبط احکبم لبًْى تٌظین خذهبت هخببشاتی 

 بدون مجوز قانونی به عرضه خدمات مخابراتی مبادرت ورزیده است.

 از وسایل و تجهیزات غیر مجاز مخابراتی استفاده بعمل اورده است

 وسایل و تجهیزات مخابراتی مربوطه را بصورت غیرقانونی وارد کشور نموده است

 از تخصیصات فریکونسی ملی که یک منبع محدود طبیعی و سرمایه ملی میباشد بصورت غیرقانونی و بدون مجوز استفاده نموده است.

د نمودن هزار ها دالر خساره مالی روزانه به دولت تصور آن میرود که در فعالیت های تخریبی و ضد منافع ملی نیز از آن برعالوه وار

 استفاده بعمل آمده است.

  

 هتخلفیي ايکَ بَ اجشای چٌیي تخلفبت هخببشاتی هببدست هیْسصًذ بش اعبط احکبم  لبًْى تٌظین خذهبت هخببشاتی ػالٍّ اص ضبط ّ هصبدسٍ

ّعبيل ؽبى حغب احْال اص طشف اداسٍ اتشا بَ هجبصات ًمذی هحکْم هیگشدًذ ّ جٌبَ جشهی هْضْع اص طشف څبسًْالی هشبْطَ بشسعی 

 هیگشدد. 



   .اظِبس عپبط هیٌوبيذدس هتْلف ًوْدى فؼبلیت ُبی غیش هجبص هخببشاتی  اداسٍ تٌظین خذهبت هخببشاتی اص ُوکبسی اداسات اهٌیتی

 

 

 

 با احترام

 است هخببشات ّ تکٌبلْجی هؼلْهبتیّص

 

 

 


