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 1399تاریخ: اردیبهشت 

 «هاي صوت و تصوير فراگيردر رسانهمسابقات برخط  دستورالعمل»

 «هاي صوت و تصویر فراگيرمسابقات برخط در رسانه دستورالعمل»

 مقدمه

فتاوا و استفتائات مرتبط،  يانواع مسابقات برخط و برمبنا يبرگزار تيو شفاف یسامانده تيبه اهم تیبا عنا

ضابطه  تيضوابط و نحوه فعال ط،یمشتمل بر شرا «ريفراگ ریصوت و تصو يهامقررات مسابقات بر خط رسانه»

به منظور  لیها، به شرح ذرسانه یامعوامل پخش و یا تبليغ آن در تم ریکننده و سامند توليدکننده، ارائه

 :گرددیاجرا ابالغ م

 تعاریف -بخش اول
 

 :روديبه کار م ریمشروح ز یمقررات، واژگان و عبارات در معان نیدر ا -1 ماده

 .يمجاز يدر فضا ريفراگ ریمقررات صوت و تصو مي: سازمان تنظساترا  -1-1

رسانه مجاز با اهداف تجاري، تبليغاتی و  قیبرخط: هرگونه مسابقه با دسترسی عمومی از طر مسابقه  -2-1

 صورت برخط امکان شرکت در آن را داشته باشند.که مشترکان به يیا فرهنگی به نحو

 معتبر از ساترا. ريفراگ ریرسانه صوت و تصو تي: دارنده مجوز فعالرسانه  -3-1

 از ساترا شده است.« مسابقات بر خط»که موفق به اخذ مجوز  يا یمُجاز: رسانه رسانه  -4-1

 .گرددياعالم م ،یتقاضتوسط م يو مجر یکه در آن مشخصات تراکنش مال ی: فرمکاربرگ  -5-1

 دايپ یهوشمند، به خدمات رسانه دسترس يهادستگاه ريکه از طرق مختلف نظ ی: شخصمشترک  -6-1

 .کنندیکرده و در مسابقات برخط شرکت م

 يهاکه بدون شرکت در مسابقات برخط، از طرق مختلف از جمله انواع دستگاه ی: شخصکاربر  -7-1

 .کنديمسابقه بر خط را تماشا م ،يریو تصو یصوت يهابرنامه ایهوشمند 

 ليمشترک و ارائه دهنده مسابقات برخط از قب نيب ی: هرگونه ارتباط و   توافق مالیمال تراکنش  -8-1

 است. ينقد زیجوا افتیو در (Appکارافزار ) دیخر ،يو ورود تیپرداخت حق عضو

 هيبه همراه کل افتهیانتشار  يشده و محتوا جادیکه توسط رسانه مجاز ا ياشاهد: سامانه سامانه  -9-1

 ها،دیکاربران، تعداد مشترکان، تعداد بازد يپاسخ کاربران به سواالت، گفتگو ليهمراه از قب يهاداده

 خواهد شد. رهيذخ آنمشترکان در  یتیانتشار، سواالت و پاسخ به کاربران و اطالعات هو خیساعت، تار

مشخص  يتهايمنتخب ساترا که با صالح نيمتشکل از متخصص یمسابقات برخط: کارگروه کارگروه  -10-1

 .کننديم يريمگينسبت به موضوعات ارجاع شده تصم
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 ایو  يبرگزار د،يتول یاز منابع مال یبخش ایتمام  نيکه تأم یحقوق ای یقي: هر شخص حقیمال یحام  -11-1

 را بر عهده دارد. زیجوا نيتام

عموم کاربران  يو در دسترس برا عیسر یفراهم نمودن راه ارتباط يبرا ي: سامانهاییپاسخگو سامانه  -12-1

 مسابقات را داشته باشد. يپاسخگویی فعال از جانب رسانه در ساعات اداري و ساعات برگزار تيکه قابل

 نييفراهم نمودن گزارش تخلفات نسبت به موضوعات تع يبرا يتخلفات: سامانها یگزارشده سامانه  -13-1

 شده.

 يانتقال فور يو برا يست که در مواقع اضطرارساترا و رسانه ا نيب یارتباط ري: مسیارتباط خط  -14-1

 .رديگیها به رسانه، مورد استفاده قرار مدستورالعمل

 بخش دوم ـ شرایط تقاضای مجوز مسابقات برخط

 افتیرا از ساترا در ريفراگ ریصوت و تصو تيسابقاً مجوز فعال ستیبایارائه مسابقات برخط، م یرسانه متقاض -2 ماده

 کرده باشد.

 ندهینما یرسانه و معرف« استفاده طیشرا»مجوز ملزم به ارسال اطالعات مرتبط با  يهمراه با تقاضا رسانه، -3 ماده

 مقررات است. نیا يارتباط با ساترا در اجرا يخود برا

و پخش زنده، موظف  يحضور مجر ایو  یارائه مسابقات برخط درصورت تراکنش مال یرسانه متقاض -تبصره

مسابقه به اداره کل صدور مجوز  حیبرخط خود را به همراه کاربرگ تشراست درخواست مجوز مسابقات 

 ساترا ارسال کند.

موارد را به  دیيتا یو به ساترا ارائه نموده و گواه نيرا تأم ریموارد ز دیارائه مسابقات بر خط، با یمتقاض رسانه -4 ماده

 دهد: لیساترا تحو

 رسانه؛ ندهیارتباط ساترا با نما يبرا ژهیو یخط ارتباط جادیا  -1-4

 ساترا به آن سامانه؛ یدسترس لیسامانه شاهد و تحو جادیا  -2-4

 ؛ییسامانه پاسخگو جادیا  -3-4

 ساترا به آن سامانه؛ یدسترس لیتخلفات و تحو یسامانه گزارشده جادیا  -4-4

 مسابقه. يبرگزار نينسبت به نظرات کاربران ح یامکان گزارشده جادیا  -5-4

 برخط مسابقات عمومی شرایط ـ سوم بخش

بودن  ديمف»باشد و « ترویج فرهنگ کسب ثروت بدون کار و تالش»مصداق  دیمسابقات برخط نباسازوکار  -5 ماده

 توسط کارگروه احراز شود. دیبا« شرکت در مسابقه یعرف
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و توسط کارگروه  تیو پرداختها رعا زینوع جوا نييتع ،يبرگزار وهيدر ش دیبا یو عرف یو قواعد شرع طیشرا -6 ماده

 شود. دیيتا

 باشد. کسانی دیمشابه با طیکاربران در شرا یتمام يو شرکت در مسابقات برا تیعضو طیشرا -7 ماده

 مشترکان در هر زمان باید فراهم باشد.امکان حذف حساب کاربري  -8 ماده

 .خود است مشترکان یخصوص میحر تیحفظ محرمانگی اطالعات و رعامتعهد به رسانه  -9 ماده

در جهت مصالح عمومی یا استفاده موردي از  مشترکاناستفاده آماري از اطالعات در صورتی که  -تبصره

براي « سازينامبی»، باید از سازوکارهاي به وي الزم باشد دهیدر جهت بهبود خدمات مشترکاطالعات یک 

 حفظ محرمانگی اطالعات استفاده شود.

 باشد.عموم آن در دسترس  یمشخص و اطالعات مکف دیمسابقات با یمال یحام -10 ماده

 ي دیگرهانام و امثال آن بر روي پلتفرمگيري، ثبتاز جمله نظرسنجی، رأيمسابقه که بخشی از در مواردي -11 ماده

 شود. ذکر« شرایط استفاده»و در قسمت  پيش از ثبت نام این موضوع به مشترکان اطالع رسانیشود باید انجام 

 تاالسؤطراحی و مدیریت چهارم ـ بخش 

 :است لیذاالت ملزم به رعایت موارد سؤو مدیریت در طراحی ، مجاز رسانه -12 ماده

 ؛است باشد، ممنوع «شانس» اساس بر صرفاً آنها به پاسخ که السؤهرگونه  طراحی  -1-12

 براي تجربه و معلومات براساس بينیباید هرگونه پيش است، «بينیپيش» آنها موضوع که مسابقاتی  -2-12

 مهيا باشد. مشترکان

رأي و نظر دریافتی تغيير پاسخ، مانند توسط غير جلوگيري از هرگونه تقلب تدابير الزم در راستاي   -3-12

 ؛بينی شود، پيشاز مشترکان

 رخنه یا و برنامه عوامل توسط سؤاالت فروش امکان و افشا از جلوگيريبراي سازوکار پيشگيرانه   -4-12

 .فراهم شود برنامه افزارينرم

 برخط جوایز مسابقاتو  مالی هایفعالیت اختصاصی شرایط ـ مپنج بخش

ضوابط  تیملزم به رعاضمن رعایت مواد ذکر شده  ،با امکان تراکنش مالی ارائه مسابقات برخط یمتقاض رسانه -13 ماده

 است: لیذ

 نحوه و مسابقه موضوع دیگر، برنامه نصب برنامه، درون پرداخت مسابقه، تعرفه از کافی اطالعات  -1-13

 شود؛ ارائه کاربران از تأیيدیه اخذ و نام ثبت هنگام باید مشترک، کاربري حساب حذف

 درگاه طریق از پرداخت به مربوط مقررات و قوانين و باشد الکترونيک اعتماد نماد داراي باید رسانه  -2-13

 کند؛ رعایت را اینترنتی
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 قبلی، هايپرداخت از اعم «خدمات یا مالی تعامالت» تمام بر مشترکان دسترسی و نظارت امکان  -3-13

 به منجر تواندمی که ايشده کسب امتيازات دارند، طلب که هاییپاداش و جوایز فعال، هايسرویس

 و قبلی هايکشیقرعه نتایج دارند، حضور آن در که روپيش هايکشیقرعه شود، آنان براي مالی منفعت

 .شود؛ مهيا باید آن، نظایر

 مرکز افزار،نرم توسعه محتوا، توليد هايهزینه نظير) مسابقه اجراي هايهزینه بابت تواندمی رسانه  -4-13

 دریافت برآنکه مشروط کند دریافت را مبالغی مشترکان از ،(معقول سود حتی و مجري دستمزد داده،

 باشد؛ یکسان مشابه شرایط در برندگان و بازندگان از مبلغ

  است؛ ممنوع شکلی هر به ،«سؤال فروش» محل از درآمدزایی  -5-13

 در شرکت اجازه» معنی به مسابقه انجام ابتداي در که درصورتی ،«سوال فروش» محل از درآمدزایی  -6-13

 نيست؛ ممنوع باشد یکسان کنندگانشرکت همه براي «مسابقه

 مبلغی دریافت مقابل در مشترکان به هادارایی نوع این اعطاي یعنی) افزارينرم دارایی هرگونه فروش  -7-13

 .است ممنوع ،مشترک یک باخت جبران براي( آنان از

 بند موضوع افزارينرم هايدارایی از آنان استفاده یا مشترکان از مبلغی دریافت مقابل در چنانچه  -8-13

 مشترک به( تفریحی یا آموزشی خدمات نظير) مسابقه موضوع از خارج خدمات سایر از استفاده اجازه قبل،

 .بود خواهد بالاشکال باشد، یکسان مشترکان همه براي امکان این و شود داده

 .است ممنوع مرحله همان به وي مجدد بازگشت یا و بازنده امتياز ارتقاي بابت وجه دریافت  -9-13

 سؤال یک به پاسخگویی برابر در مثالً) نباشد وي مالی هزینه بر مبتنی که مسابقه به بازنده بازگشت  -10-13

 باشد، فراهم یکسان شرایط با کاربران همه براي امکان این که صورتی در( تصادفی طوربه حتی یا جدید

 .است بالمانع

 از مسابقه مشخص باشد. شيپ دیمسابقه با زیجوا يبها  -11-13

 وجوهی سایر یا و مشترکان ورودي حق یا و مسابقات دریافتی وجه از غير باید جوایز تأمين محل  -12-13

 .شودمی پرداختایشان  توسط که باشد

 درآمد فرهنگ مروج نباید جوایز ميزان و باشد برخوردار تناسب از باید مسابقات سطح و جوایز ميزان  -13-13

 . باشد زحمت بدون

 از پيش رضایت اخذ به منوط باید ميکنند، دریافت هزینه مشترک از که هاییرسانه در تبليغات  نمایش -14 ماده

 .باشد «استفاده شرایط» قسمت در کاربران عضویت

 حساببه مجاز رسانه طرف از ساعت 48 طی حداکثر باید برگزارکننده قصور از ناشی احتمالی ضررهاي -15 ماده

 .بينی شودو قابليت پيگيري براي مشترکان پيش شود رسانیاطالع هاآن به مدت این در و شود برگردانده مشترکان
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 هابخش ششم ـ مسئولیت

 تخلف صورت در و بوده رسانه مدیر عهده بر ساترا مقررات و کشور جاري قوانين اعمال و کنترل مسئوليت -16 ماده

 یا و خدمات از استفاده محدودکردن محتوا، حذف اخطار، و تذکر به موظف مورد حسب مجاز رسانه مشترکان،

 .است مشترک کاربري حساب مسدودسازي

 رسانه برعهده مقررات این ضوابط و مصادیق رعایت و مسابقات اجرایی و فنی محتوایی، مسئوليت هرگونه -17 ماده

 .است

 .است رسانه عهده بر مخاطبان و کاربران نظرات پایش و رصد مسئوليت -18 ماده

 است. ابقات برخط بر عهده رسانه مجازبرگزاري مسحقوق مادي و معنوي  وليت رعایتمسئ -19 ماده

 صالحيتدار مراجع سایر از پيشين تأیيدیه یا گواهی دریافت نيازمند برخط، مسابقات کنندهارائه رسانه اگر -20 ماده

 مسئوليت ها،گردهمایی و رویدادها درباره رسانیاطالع یا و خدمات و کاال تبليغات به مربوط مجوزهاي ازجمله باشد،

 .است رسانه عهده به آن

 کارگروه -بخش هفتم

 لیذ ماتياتخاذ تصم يدستورالعمل، برا نی( ا23مقرر در ماده ) ياعضا تیبا عضو« کارگروه مسابقات برخط» -21 ماده

 :گرددیم ليتشک« ساترا»در 

 ؛تقاضی و تعيين الزامات آنم هايکاربرگ بیتصوبررسی و  -الف

، یکتب، یدر مورد اخطار شفاه ميدستورالعل و اتخاذ تصم نیموضوع ا يهابه تخلفات رسانه یدگيرس -ب

  و یا سایر تصميمات وفق ضوابط ساترا؛ لغو مجوز ای قيتعل

توسط رسانه مجاز درموعد  اتیبه شکا یدگينسبت به عدم رس مشترکان و کاربرانبه اعتراضات  یدگيرس -ج

 ؛مقرر

 ؛هاو پرداخت زیو نوع جوا نييتع ،يبرگزار وهيدر ش یو عرف یو قواعد شرع طیشرا دیيتا -و

بودن شرکت  ديمف»و « رهنگ کسب ثروت بدون کار و تالشعدم ترویج ف»و قواعد مصداق  طیشرا دیيتا -ه

 .«در مسابقه

 شود.تصميم کارگروه قطعی است اما این امر مانع اعتراض متقاضی در ساترا نمی -تبصره

 عبارتند از:« کارگروه» ياعضا -22 ماده

 ؛کارگروه( سي)رئ یا نماینده تام االختيار وي «ساترا» یمقررات و امور حقوقدوین معاون ت -الف

 ؛کارگروه سيرئ انتخاببه صاحب نظران حوزه مربوطه  نفر از سه -ب

 به انتخاب رئيس کارگروه؛ فقهیمتخصص امور و  خبره اننظر صاحبی از یک -ج
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را از صاحب نظران امور اقتصادي و مسلط به « ب»کارگروه مکلف است یکی از اعضاي بند رئيس  -1تبصره

 بازار انتخاب کند.

تواند در هر جلسه دو نفر از صاحب نظران مربوطه را براي رئيس کارگروه در صورت صالحدید می -2تبصره

 شرکت در جلسه دعوت کند.

 يهادوره يانتخاب آنان برا دیو تجد یک سال «ج»و  «ب» يمذکور در بندها ياعضا تیمدت عضو -3تبصره

 بالمانع است. يبعد

 ـ سایر موارد بخش هشتم

 الزامات رعایت به ملزم حاضر دستورالعمل بر عالوه تلویزیون، در پخش براي خط بر مسابقات دهندگانارائه -23 ماده

 .بود خواهند سازمان آن از مربوطه تایيدیههاي دریافت و ایران اسالمی جمهوري سيماي و صدا سازمان با قراداد

 مختص الزامات و بررسی ساترا، برخط مسابقات کارگروه توسط برخط مسابقات ارائه متقاضی رسانه کاربرگ -24 ماده

 .شد خواهد ابالغ رسانه به آن

 .ميکند برخورد  کارگروه نظر و اختيارات خود، موازین طبق مقررات این از متخلف با ساترا -25 ماده

 .ميکند نظارت آن  اجراي حسن بر و است مقررات این تفسير مرجع ساترا -26 ماده

 

  .اجرا ابالغ شدشمسی به منظور  1399اردیبهشت سال  23 خیر تارد ماده 26در دستورالعمل  نیا

 


