
 ند شکایت و پیگیری مزاحمتفرای

برای شما هم پیش آمده که شخصی از طریق شماره موبایلتان مزاحم شما شده باشد و باعث سلب 

این شماره تلفن مال  پرسیدرا پیگیری کنید یا از خوتان می  توانستید آنتان شده ولی نمیآرامش

 .رسیدای نمیولی به نتیجه  کجاست؟

ها غیر قانونی هستند و  رد اما بسیاری از آنهای زیادی وجود دابرای پیگیری مزاحم تلفنی اپلیکیشن

 .شوندباعث دردسر بیشتری برای شما می

وجود دارد. که ما در این مقاله   ردیابی مزاحم تلفنی های قانونی و معتبر زیادی برایخوشبختانه روش

 .پردازیمها میبه طور کامل به آن

 .کنیم حتمًا این مطلب را تا انتها بخوانیدیاید، توصیه مشده مشکل مزاحم تلفنی بنابراین اگر درگیر

 :فهرست عناوین

 چیست؟ تلفنی  مزاحم  مجازات •
 مخابرات و دادسرا طریق از  تلفنی مزاحم از  شکایت  روش •
 تلفنی مزاحمت از  شکایت برای  نیاز مورد  مدارک •
 اول همراه  شرکت طریق از  شکایت  ثبت •
 دادگاه به  اول همراه تلفنی مزاحم از  شکایت  ثبت •
 ایرانسل  شرکت طریق از  شکایت  ثبت •
 دادگاه  به  ایرانسل تلفنی مزاحم از  شکایت  ثبت •
 پیامکی مزاحمت اثبات •
 مجازی  هایه شبک در مزاحمت اثبات •
 تلفنی  مزاحم  شکایت  پرونده  نمونه  •
 گرفت؟ مشورت  وکیل از تلفنی  مزاحم از  شکایت برای است الزم  آیا •
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 است؟ چقدر  وکیل  هزینه  •
 پایان •

 مجازات مزاحم تلفنی چیست؟

مجازات جرم مزاحمت تلفنی را طبق قانون مجازات اسالمی تحمل یک تا شش ماه حبس تعیین  

های مخابراتی دیگر برای اشخاص  اند: ” هرگاه کسی به وسیله گوشی موبایل یا تلفن و با دستگاهکرده

مت نماید عالوه بر اجرای مقررات شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه ایجاد مزاح

 . ”محکوم خواهد شد

هرکس ) : چنین بیان شده ۱۳۶۶قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب   ۱۴ماده  ۲در تبصره 

د و وسیله مخابراتی خود)گوشی موبایل و تلفن ثابت( را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عم

ارتباط دیگری را مختل کند برای بار اول پس از کشف ، ارتباط تلفنی او به مدت یه هفته   سوءنیت، 

اگر برای   (.های مربوطه خواهد بودهمراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه  

های مربوط هزینه  دفعه دوم هم تکرار کند او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و پرداخت

از او می  . کندخواهد بود و برای بار سوم، ارتباط تلفنی او را به طور دائم قطع و اقدام به سلب امتیاز 

 روش شکایت از مزاحم تلفنی از طریق دادسرا و مخابرات

اولین کاری که باید انجام دهید این است که مزاحمت تلفنی ایجاد شده را به مخابرات نزدیک 

تان اطالع دهید تا آنها تشخیص دهند که جرم است یا خیر، چون در بعضی از مواقع مردم با زندگی

 .کنند که مزاحم تلفنی دارندیه تماس اشتباهی فکر می

https://hamyab24.ir/blog/annoying-phone-tracking/#%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
https://hamyab24.ir/blog/annoying-phone-tracking/#%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86


وقتی که مزاحمت آن تایید شد شما باید فرم درخواست کشف مزاحمت تلفنی را بگیرید کامل کنید و 

اداره مخابرات دهید برای شما نرم اداره مخابرات دهید. بعد از این که شما فرم را تحویل  افزاری  تحویل 

با شما تماس  شود که هر وقت فرد مزاحم ها داده میشود و سپس به شما یک سری آموزشفعال می

 .گرفت کد مخصوص را وارد کنید تا با این کار شماره مزاحم ثبت شود

و از طرف اداره مخابرات با او تماس گرفته و   شودساعت فرد شناسایی می  ۲۴طی  در این صورت

 .شودبرایش اخطاریه ارسال می

 

 مدارک مورد نیاز برای شکایت از مزاحمت تلفنی

برای شکایت از مزاحمت تلفنی باید مدارکی در خصوص مزاحمت تلفنی ضمیمه دادخواست نمایید 

 :مانند



 حمتای از مخابرات مبنی بر تایید مزاداشتن نامه  •

از مزاحم تلفنی از طریق اپراتور همراه اول •  شکایت 

 ثبت شکایت از طریق شرکت همراه اول

نوشته شده است که: »مشترکین تلفن همراه  (/https://mci.ir به آدرس) در سایت رسمی همراه اول

)ارائه دهنده خدمات خاص همراه اول درکه مزاحم تلفنی دارند می تهران(  توانند به مراکز تلفن ثابت 

استان ها( مراجعه کرده و با ارائه اصل کارت شناسایی معتبر )گواهینامه،   و ادارات مشترکین )سایر 

کارت ملی( و تکمیل فرم مربوطه جهت پیگیری اقدام نمایند  .«پاسپورت، شناسنامه، 

و در  قطع سه ماهه  ، قطع یک ماهه  قطع یک هفته،  ، هشدار ها به ترتیب شاملاین مجازات

 .است ارسال پرونده به مراجع قضایی و لغو اشتراک نهایت

با تلفن ثابت،    ۰۹۹۹۰گیری  با گوشی همراه و شماره  ۹۹۹۰توانید با شماره گیری شما همچنین می

 .مزاحمت را گزارش کرده و پیگیری نمایید

 ثبت شکایت از مزاحم تلفنی همراه اول به دادگاه

از مزاحم تلفنی  همراه اول به دادگاه را در اینفوگرافیک زیر به طور کامل توضیح روش ثبت شکایت 

 .کنم آن را با دقت مطالعه نماییددادیم پیشنهاد می



 



گردد اگر اعتراضی داشتند شود و این حکم به طرفین ابالغ میسپس در دادگاه حکم صادر می

روز اعالم کنند اگر اعتراض وارد بود در این صورت پرونده به دادگاه تجدید نظر   ۲۰توانند ظرف  می

ادره از این دادگاه قطعی و غیر قابل اعتراض رای ص شود ، شود و مجددا رسیدگی میفرستاده می

 . است

 ثبت شکایت از طریق شرکت ایرانسل

ها یا دفاتر امور مشترکین ایرانسل  از طریق نمایندگی مزاحمت تلفنی ایرانسل روش اول، شکایت از

   .است

دفاتر امور کارت ایرانسل برای شما مزاحمت ایجاد شده به  اگر خود شما خط ایرانسل دارید و با سیم 

 . مشترکین ایرانسل مراجعه کنید فرم مربوط به شکایت را کامل کنید و تحویل همان دفتر دهید

اما اگر خط همراه شما ایرانسل نیست اما از طریق خط ایرانسل برای شما ایجاد مزاحمت شده الزم 

ت این موضوع با  مراجعه کنید در این صور سیم کارت خودتان است به دفاتر امور مشترکین اپراتور

 .همکاری دفتر مربوطه و شرکت ایرانسل پیگیری خواهد شد

 ثبت شکایت از مزاحم تلفنی ایرانسل به دادگاه

از های طی شده آن در  مانند همراه اول است و تمام راه مزاحمت تلفنی ایرانسل شکایت 

 .است یکسان دادگاه



 اثبات مزاحمت پیامکی

د در دنیا، مزاحمت و تهدید پیامکی هم افزایش پیدا کرده  های هوشمنبا توجه به گسترش گوشی

دانید هنگامی که کاربر اکانت خود را حذف کند دیگر قابل پیگیری نخواهد  است. اما همانطور که می

های خود را پاک نماید و اکانت خود های پیامکی باید قبل از اینکه مجرم پیامبود بنابراین در مزاحمت

و …که برای شما فرستاده   های تهدید یا فحاشیپیام و مشخصات فرد مجرم را حذف کند باید از

 .اسکرین شات بگیرید تا قابل اثبات باشد

 های مجازیاثبات مزاحمت در شبکه

های مجازی مانند اینستاگرام و تلگرام را ثابت کنید باید  برای اینکه جرم مزاحمت تلفنی در شبکه 

های مجرم ) مراجعه نمایید. فرد شاکی باید با همراه داشتن پرینت پیام ایدادسرای جرایم رایانه  به 

ه نماید. در صورت  ای مراجعمانند پیام هایی حاوی تهدید یا فحاشی و….( به دادسرای جرایم رایانه 

 .شوداثبات جرم، فرد مجرم به دادگاه احضار می

 نمونه پرونده شکایت مزاحم تلفنی

 درخواست از سایت نمونه شکواییه مزاحمت تلفنی

 الم ، با س
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اخیرًا شخصی با شماره تلفن ……… مکرر با تلفن منزل اینجانب / با تلفن همراه اینجانب به شماره  

نماید از آنجایی که عمل  شود قطع میگیرد. به محض اینکه گوشی تلفن برداشته می……… تماس می

، لذا به خالف شخص مزبور ، موجبات مزاحمت و سلب آسایش روحی اینجانب را فراهم آورده است  

و به منظور جلوگیری از   ۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی )تعزیرات ( مصوب سال  ۶۴۱استناد به ماده 

تجری شخص مشتکی عنه ، تقاضای رسیدگی و تعقیب و مجازات نامبرده ، ضمن استعالم از شرکت  

 . مخابرات را دارم

 با تجدید احترام

 امضاء شاکیه 

 با تشکر

 ز مزاحم تلفنی از وکیل مشورت بگیریم؟آیا الزم است برای شکایت ا



 

ه بودن فرد در دادگاه  خواهد شد و حتی نیازی ب مدت زمان اثبات جرم مزاحمت کمتر با حضور وکیل

تواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعالم نماید و نیازی به حضور شاکی  ندارد همچنین وکیل می

 .برای اعالم رضایت نخواهد بود

 هزینه وکیل چقدر است؟

 ۵هزار تومان تا    ۱۰۰ها بین ها برای جرم مزاحمت تلفنی متفاوت است ولی در کل هزینه تعرفه وکیل

 .است و بستگی به وکیل دارد  میلیون

 


