بسمـــــه تعالـــی
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه (موضوع ماده  12قانون جرایم رایانه ای):
الف) محتوای علیه عفت و اخالق عمومی


اشاعه فحشاء ومنكرات



تحریك  ،تشویق  ،ترغیب  ،تهدید یادعوت به فساد و فحشاء و ارتكاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی



انتشار ،توزیع ومعامله محتوای خالف عفت عمومی(مبتذل ومستهجن)



تحریك  ،تشویق  ،ترغیب  ،تهدید یاتطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن ومبتذل



استفاده ابزاری از افراد(اعم از زن ومرد) در تصاویر ومحتوی ،تحقیر وتوهین به جنس زن ،تبلیغ تشریفات وتجمالت نامشروع وغیرقانونی.

ب) محتوای علیه مقدسات اسالمی


محتوای الحادی ومخالف موازین اسالمی



اهانت به دین مبین اسالم ومقدسات آن



اهانت به هر یك از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س



تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف ومخالف اسالم



نقل مطالب از نشریات ورساناها واحزاب وگروههای داخلی وخارجی منحرف ومخالف اسالم به نحوی كه تبلیغ ازآنها باشد



اهانت به امام خمینی(ره) وتحریف آثار ایشان



اهانت به مقام معظم رهبری( امام خامنه ای) وسایرمراجع مسلم تقلید

ج) محتوای علیه امنیت وآسایش عمومی


تشكیل جمعیت  ،دسته  ،گروه در فضای مجازی(سایبر) باهدف برهم زدن امنیت كشور



هر گونه تهدید به بمب گذاری



محتوایی كه به اساس جمهوری اسالمی ایران لطمه وارد كند



انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی



تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی ایران



اخالل در وحدت ملی و ایجاد اختالف مابین اقشار جامعه به ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی وقومی



تحریك یا اغوای مردم به جنگ وكشتار یكدیگر



تحریك نیروهای رزمنده یا اشخاصی كه به نحوی ازانحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان  ،فرار ،تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی



تحریص وتشویق افراد وگروهها به ارتكاب اعمالی علیه امنیت ،حیثیت ومنافع جمهوری اسالمی ایران در داخل یا خارج ازكشورتبلیع به
نفع گروهها وسازمانهای مخالف نظام جمهوری اسالمی ایران



فاش نمودن وانتشارغیر مجاز اسناد و دستورها ومسایل محرمانه و سری دولتی وعمومی



فاش نمودن وانتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح



فاش نمودن وانتشار غیر مجاز نقشه واستحكامات نظامی



انتشار غیر مجاز مذاكرات غیرعلنی مجلس شورای اسالمی



انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غیرعلنی دادگستری وتحقیقات مراجع قضایی



انتشار محتوایی كه از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.

د) محتوای علیه مقامات ونهادهای دولتی و عمومی
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اهانت وهجو نسبت به مقامات ،نهادها و سازمان های حكومتی وعمومی.



افترا به مقامات ،نهادها وسازمان های حكومتی و عمومی.



نشراكاذیب وتشویش اذهان عمومی علیه مقامات ،نهادها وسازمانهای حكومتی

ه) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوای مرتبط با جرایم رایانه ای)


انتشار یا توزیع ودر دسترس قراردادن یامعامله داده ها یانرم افزارهای كه صرفاً برای ارتكاب جرایم رایانه ای به كار می رود.



فروش انتشار یا در دسترس قراردادن غیرمجاز گذر واژه ها وداده هایی كه امكان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا
مخابراتی دولتی یاعمومی رافراهم می كند.



انتشاریا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز ،شنود غیرمجاز ،جاسوسی رایانه ای ،تحریف واخالل در داده ها یا
سیستم های رایانه ای ومخابراتی.



آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای.



انتشار فیلتر شكن ها وآموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ



انجام هرگونه فعالیت تجاری واقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شركت های هرمی

ز) محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی


انتشار وسرویس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه



معرفی آثار سمعی وبصری غیر مجاز به جای آثار مجاز.



عرضه تجاری آثار سمعی وبصری بدون مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی



تشویق وترغیب به نقض حقوق مالكیت

و) محتوایی که تحریک،ترغیب ،یا دعوت به ارتکاب جرم می کند( محتوای مرتبط با سایرجرایم)


انتشار محتوی حاوی تحریك،ترغیب ،یا دعوت به اعمال خشونت آمیز وخود كشی



تبلیغ وترویج مصرف موادمخدر ،موادروان گردان وسیگار



ب از انتشار و ارتباط (لینك) به محتوای مجرمانه تار نماها ونشانی های اینترنتی مسدود شده ،نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به
گروهها وجریانات منحرف وغیر قانونی.



تشویق تحریك وتسهیل ارتكاب جرائمی كه دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخالل در نظم ،تخریب اموال عمومی  ،ارتشاء اختالس
،كالهبرداری  ،قاچاق موادمخدر ،قاچاق مشروبات الكلی وغیره.



تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر

اینجانب  .................................................صاحب  /فروشنده فروشگاه ........................................تمام موارد فوق را خوانده و آن را قبول دارم.
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