
 

 

 (کافی نت ) آیین نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنتی 
 

 :و قوانین عام  تعاریف

  .صنف رايانه و ماشينهای اداری كميسيون فني اتحاديه :کمیسیون مربوطه 

 .اتحاديه صنف رايانه و ماشينهای اداری :دورــع صـمرج

 .اداریپروانه كسب از اتحاديه صنف رايانه و ماشينهای  :ی ـوز صنفــمج

 .صنف رايانه و ماشينهای اداریكميسيون رسيدگي به شكايات اتحاديه   :ع شكایت ــمرج
  .مي باشد اتحاديهاز عرضه و توزيع ملزم به دريافت مجوز از  لغ در جرايد قبيتبلو  هر گونه استفاده از تراكتهای تبليغاتي

اتحاديیه  اطیع   صورت كتبیي بیه   روز در محل فعاليت بايد به  51موقت بيش از  ، بسته بودن تعليق در كار  ، ، ترك فعاليت هر گونه جابجايي

 .رسانده شود

محلي برای دسترسي حضوری مشتريان و كاربران به ( كافي نت)دفتر خدمات دسترسي حضوری به شبكه های اطع  رساني و اينترنت -5
 .مي باشد( اينترنت و اينترانت ) شبكه اطع  رساني 

 .، ضمن رعايت ضوابط مندرج در اين آيين نامه ، بايستي دارای مجوز صنفي باشنداين دفاتر -2

 .تصوير مجوز صادره به وزارت ارتباطات و فناوری اطععات نيز ارسال مي گردد :تبصره 
 : اشخاص متقاضي بايد دارای شرايط عمومي ذيل باشند -3

 .تابعيت جمهوری اسعمي ايران -

 .و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوری اسعمي ايراناعتقاد به دين مبين اسعم  -

 .پايبندی به قانون اساسي جمهوری اسعمي ايران -

 .سال سن 51داشتن حداقل  -

 .مجاز مي باشد PAPو  ISPارتباط اينترنتي اين دفاتر فقط از طريق موسسات شركتهای رسا  -4
 .الزامي است ISPه موسسات و شركتهای رسا آيين نام( 6)رعايت ضوابط مندرج در ماده -1

 .آيين نامه اجرايي اين ماده توسط اتحاديه صنفي تهيه و به تصويب كميسيون راهبردی شورای عالي اطع  رساني مي رسد –تبصره 
 .ر نصب شودمربوط به صاحب مجوز ، هر يک به طور جداگانه در منظر عموم در دفت ISPمجوز صنفي و مرجع خط ارتباطي از رسا -6

به منظور پاسخگو بودن قانوني و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود ، مشخصات هويتي ، آدرس كاربر ، ساعت شرو  و -7

 .تخصيصي را در دفتر روزانه ثبت و در صورتحساب كاربر نيز ذكر نمايد IPخاتمه كار كاربر و 

توليد و عرضه مي نمايند مطابق مقررات و ضوابط قانوني موجود كشور از جمله رعايت قوانين و دفاتر و كاربران برای محتوايي كه خود -1
  .مقررات حق مالكيت معنوی ، مسئول و پاسخگو مي باشند

 :توليد و عرضه موارد زير توسط شبكه های انتقال اطععات رايانه ای ممنو  مي باشد -9

  .ينشر مطالب الحادی و مخالف موازين اسعم  -
 .اهانت به دين اسعم و مقدسات آن  -
 .ماميت ارضي كشور را خدشه دار كندضديت با قانون اساسي و هرگونه مطلبي كه استقعل و ت  -
 .اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقليد  -
 .(ره)مام خميني تحريف يا تحقير مقدسات ديني ، احكام مسلم اسعم ، ارزشهای انقعب اسعمي و  مباني تفكر سياسي ا  -
 .اخعل در وحدت و وفاق ملي -
 .القای بدبيني و نا اميدی در مردم نسبت به مشروعيت وكارآمدی نظام اسعمي  -
 .اشاعه و تبليغ گروه ها و احزاب غير قانوني  -
 .مسائل امنيتي ، نظامي و انتظامي انتشار اسناد و اطععات طبقه بندی شده دولتي و امور مربوط به  -
 .اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خعف اخعق و عفت عمومي  -
 .ترويج ترور ، خشونت و آموزش ساخت مواد تخريبي از قبيل مواد محترقه و يا منفجره -
 
 



 
 
 .ترويج مصرف سيگار و مواد مخدر   -
 .هدايت و نظارت سازمان صدا و سيماايجاد هرگونه شبكه و برنامه راديويي و تلويزيوني بدون   -
 .ايراد افترا به مقامات و هر يک از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي  -
 .افشای روابط خصوصي افراد و تجاوز به حريم اطععات شخصي آنان  -
 .پست الكترونيكي و يا روش شكستن آنهاانتشار اطععات حاوی كليدهای رمز بانكهای اطععاتي ، نرم افزارهای خاص ، صندوقهای   -
 ...فعاليتهای تجاری و مالي غير قانوني و غير مجاز از طريق شبكه اطع  رساني و اينترنت از قبيل جعل ، اختعس ، قمار و   -
 .خريد ، فروش و تبليغات در شبكه اطع  رساني و اينترنت از كاالهايي كه منع قانوني دارند  -
 .تعش برای شكستن قفل رمز سيستمهاغير مجاز به مراكز دارنده اطععات خصوصي و محرمانه و هرگونه نفوذ   -
 .هرگونه حمله به مراكز اطع  رساني و اينترنتي ديگران برای از كار انداختن و يا كاهش كارايي آنها  -
 .ديگران تعلق دارد هرگونه تعش برای شنود و بررسي بسته های اطععاتي در حال گذر در شبكه كه به- -

 .بر اساس قوانين منجر به تعطيلي واحد مذكور خواهد شد – 1تبصره 

كن مانع شكايت ينظر كميسيون راهبردی و كميته های استاني در خصوص جرايم و مجازاتهای فوق ، الزم االجرا و قطعي است ل – 2تبصره 
 .و اقامه دعوی افراد ذی نفع در محاكم نخواهد بود

ماه نسبت به تقاضای اخذ مجوز الزم   2تصويب اين آيين نامه ، كليه دفاتر موجود در شيراز و شهرستانها موظفند ، حداكثر ظرف مدت از تاريخ 
 .مطابق مفاد اين آيين نامه اقدام نمايند

ورت نياز منطقه ای شب بوده و در ص 9صبح الي  1ماه دوم سال  6شب و  51صبح الي  1ماه اول سال  6 در ساعات كاری كافي نت-51
 .  اتحاديه مربوطه مركز استان آنرا مشخص مي نمايند

 .نحوه قرار گرفتن سيستمها بايد طوری باشد كه كاربرها ديد به مانيتورهای يكديگر نداشته باشند-55

استفاده از اينترنت به آساني  و نحوه قرار گرفتن ميزها بايد به صورتي باشد كه رفت و آمد كاربران و همچنين نشستن شخص همراه كاربر -52
 .صورت گيرد

 2000كامپيوتر  1عدد و حداقل پهنای باند در ازای هر  3برای هر كامپيوتر ، حداقل كامپيوتر  5*5متر  ،  55حداقل سالن كافي نت -53

Kbps باشد. 

 .نصب شود نرم افزار كنترل مانيتور و مانيتورينگ و ميزان استفاده از اينترنت بر روی سيستمها-54

مطالبي كه از اينترنت گرفته شده و تنها از   DVDو  CDرايتر، پرينتر ، اسكنر از لوازم اصلي كافي نت مي باشد و رايت هدست ، فكس ،  -51
 .يا دانلود مي شود مجاز مي باشد

 : يط اساير شر -56

 .مورد استفاده قرار گرفته شده كاربر IPكامپيوتر يا  دريافت اطععات شخصي كاربر و ثبت در دفتر و  زمان آن و مشخص كردن شماره -
 .سال با تاييد سنوات از محل قبلي  و حداقل مدرك ديپلم باشد 2متصدی كافي نت بايد داری سابقه كاری حداقل -
 .خواهد شدقانوني برخورد (  گرانفروشي - ارزان فروشي )مي گردند واحدهايي كه منجر به تشنج در بازار از طريق قيمت با  -
 .رعايت ضوابط فني پليس فتا-
 (حسب ضوابط اععمي پليس فتا ) مجهز بودن كافي نت به نرم افزار مديريت كافي نت  -57
 (حسب ضوابط اععمي پليس فتا ) مجهز بودن كافي نت به دوربين مداربسته  -51

 
 

 


