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صفحه 2

جهــان امــروز بــه دو پیکــره درهــم تنیــده می مانــد، پیکــره دنیــای حقیقــی و پیکــره جهــان 
مجــازی. زیســت انســان امــروزی بی هیچ یــک از ایــن دو پیکــره کامــل و مطلــوب نیســت.

بــا ورود بــه قــرن بیســت و یکــم و بهبــود زیرســاخت های اینترنتــی کــه در دهــه ششــم قــرن 
بیســتم حضــور خــود را در زندگــی آدمیــان بــاز کــرده بــود، امــکان توســعه ی VODهــا یــا نمایــش 

ویدیــوی درخواســتی را فراهــم کــرد.

ایــن خدمــت نمایشــی تــازه بــر خــاف تلویزیــون ســنتی بــه جــای آنتــن یــا کابــل اشــتراک بــه 
ــی/ ــای صوت ــا محتواه ــد ت ــازه می ده ــه کاربرانــش اج ــر ب ــوی دیگ ــاز دارد. از س ــت نی ــال اینترن اتص
تصویــری را هــر زمــان کــه خودشــان خواســتند گوش/تماشــا کننــد. ویژگــی ایــن ســامانه جدیــد 
ایــن اســت کــه بــه انتخــاب و زمــان مــورد نظــر کاربــر احتــرام می گــذارد و آنــان مجبــور نیســتند 

برنامه هــای مــورد عاقه شــان را در زمــان پخــش سراســری تماشــا کننــد.

رســانه تعاملــی VOD یــا نمایــش ویدیویــی درخواســتی عــاوه بــر غنی ســازی اوقــات فراغــت و 
توســعه آمــوزش، فرصتــی تــازه و متفــاوت را بــرای اشــتغال و تبلیــغ کاال و خدمــات فراهــم ســاخته 

است.

بــاز  کمبریــج  تعاملــی  تلویزیــون  بــه   ۱۹۹۴ ســال  بــه  ویدیویــی  نمایــش  تاریخــی  پیشــینه 
می گــردد. ایــن خدمــت تــازه ویدیوهــا را بــه ۲۵۰ خانــه و تعــدادی مدرســه ارایــه می کــرد. بعدتــر در 
ســال ۲۰۰۰ میــادی، کدکــی بــا نــام GPEG2000 توســعه یافــت کــه امــکان توزیــع و انتشــار محتــوای 
 نیــاز بــه پهنــای بانــد و ســرعت کمتــر میســر کــرد. از اینجــا بــود 

ً
ویدیویــی را حجــم کمتــر و طبیعتــا

کــه ســرویس های نمایشــی بــر خــط گســترش یافــت و امــکان تــازه ای مبتنــی بــر اراده مخاطــب و 
رونــق کســب و کارهــای پیشــین را از طریــق تبلیغــات تــازه فراهــم کــرد.

توســعه زیرســاخت اینترنتــی انتقــال و انتشــار محتــوا فرصــت تاریخــی بــرای ایــران اســت 
ــوا در  ــش محت ــد و پخ ــش در تولی ــبی خوی ــت نس ــر مزی ــه ب ــا تکی ــول ب ــف تح ــه عط ــن نقط ــا از ای ت

جایجویــی ارزنــده اش در نجــد ایــران و خاورمیانــه بهــره ببــرد.

بــر  بــر اســاس ماموریــت خــود عــاوه  انجمــن صنفــی نمایــش ویدیــو درخواســتی برخــط 
، تنظیــم منشــور اخــاق حرفــه ای کوشــیده اســت  تببیــن شــرایط موجــود، طراحــی چشــم انداز
ح( انتظام بخشــی نمایــش ویدیویــی برخــط و نیــز  تــا بــا تنظیــم پیش نویــس قانــون )الیحه/طــر
پیش نویــس قانــون ضوابــط تبلیغــات تجــاری و عدالــت رقابتــی، ســهم خویــش را در تنظیــم و 

بهبــود مناســبات ایــن جهــان رو بــه گســترش و  کســب و کار تــازه بــه انجــام رســاند.

انجمن صنفی نمایش ویدیویی درخواستی برخط

دیباچه

سالم قوال من رب رحیم
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چالش ها و موانع

• نبود قانون تنظیم گری

• نگاه بدبینانه مسیوالن سیاسی ارشد به ظرفیت های جهان مجازی و الکترونیک

• رقابت نهاد تنظیم گر با فعاالن این عرصه

• کمبود و نقصان قوانین حمایت کننده از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان

• ضعف زیرساخت اینترنت انتقال محتوا

• اعمال ممیزی سلیقه ای به محتوا بی حضور نمایندگان پدیدآورنده

• کم توجهی سازمان ها و نهادهای دولتی متولی توسعه ارتباطات به توسعه قدرت نرم ایران

• کمبود امکان ارتباطات جهانی برای عرضه و حضور جهانی

• وجود محدودیت های غیرشرعی در مناسبات حضور بانوان

• نبود عضویت ایران در پیمان نامه ِبرن برای صیانت از حقوق بین المللی

ش وضعیت موجود گزار
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توانمندی ها و فرصت ها

• مرکزیت فرهنگی ایران در میان ملل فارسی زبان

• کانونی بودن ایران فرهنگی در میان ملل خاورمیانه و آسیای میانه

• وجود نیروی انسانی کارآزموده و تحصیل کرده

• پیشینه هم طراز جهانی در تولید و نمایش هنر صنعت فیلم

• شناخته شده بودن صنعت فیلم ایران در جهان

• وجود تشکل های قدرتمند صنعت فیلم

• گرایش رو به گسترش جهان به سرگرمی در اوقات درخواستی

ش وضعیت موجود گزار
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چشم انداز

کانون تولید و نمایش ویدیو درخواستی برخط در سپهر نجد ایران

)خاورمیانه، قفقاز و آسیای میانه(

شعار

، ما خود را در برابر اوقات فراغت شما پاسخگو می دانیم. همگام با نوآوری و فنآوری روز

درخواســتی  ویدیــوی  نمایــش  صنعــت  راهبردهــای  و  سیاســت ها 
)VOD( برخــط 

• تکریم آدمیان با احترام به حق انتخاب و اعمال مدیریت مشارکتی

• حضور در صحنه جهانی و جایجویی به میزان ظرفیت انسانی و پیشینه فرهنگی

• توسعه و تجهیز زیرساخت انتقال محتوا

• تامین زیرساخت حقوقی انگیزه بخش و تسهیل گر

• توسعه ظرفیت های حقوقی برای حضور موثر در جهان

• نزدیک شدن به شاخصه های جهانی تولید و نمایش با حفظ تمایز فرهنگی

• بهنگام داشتن دانش و مهارت نیروی انسانی

چشم انداز،شعار،سیاست ها و راهبردهای
انجمن صنفی نمایش ویدیویی برخط
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منشور اخالق حرفه ای

   انجمــن بــا عملکــردی شــفاف و قــوی می کوشــد تــا نشــان دهــد کــه اعضــا، تامین کننــدگان 
و مشــتریان می تواننــد بــه آن تکیــه کننــد.

   بــا بــاور بــه اینکــه کار  و زندگــی اجتماعــی نیازمنــد انضبــاط و رعایــت حقــوق دیگــران به ویــژه 
، عمــل و رفتــاری کــه موجــب بــر هــم خــوردن نظــم حرفــه ای یــا  همــکاران اســت از هــر گونــه گفتــار

کاهــش حــق برخــورداری آنــان می شــود، اجتنــاب می کنیــم.

   انجمــن بــه طــور مســتمر در حــال شــناخت و یافتــن مســایل و نیازهــای مشــتریان و 
آســیب های  تــا در حــل مســائل و  پایــه انجمــن می کوشــد  بــر همیــن  تامین کننــدگان اســت 
عرصــه کســب وکار بــا مطالعــه، پژوهــش و نیازســنجی ،ریشــه یابی کنــد تــا تصمیم هــا و اقدامــش 

ــد. ــم کار کن ــع عای ــر از رف فرات

ــا بــاور بــه حقــوق مــادی و معنــوی آفریننــدگان و صاحبــان حــق، انجمــن خــود را  در هــر     ب
شــرایطی متعهــد بــه رعایــت ایــن حقــوق می دانــد.

ــه فعالیــت و کار مشــترک را در قالــب  ــه آداب عرفــی و اخاقــی، هرگون ــرام ب    مــا ضمــن احت
ــا مانــع کــدورت و تزاحمــات شــویم. توافقنامــه، مســتند ســاخته ت
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   بــا بــاور بــه گوهــر صنعــت ســرگرمی توجــه اعضــای انجمــن بــر تامیــن و نمایــش محتــوای 
غنــی اســت تــا ایــن گونــه بــه مســوولیت اجتماعــی خویــش  در مراقبــت از  اوقــات مــردم، وفــادار 

باشــد.

   انجمــن آنچــه را کــه بــرای تحقــق و پیشــبرد اهــداف صنــف الزم اســت را بــه طــور جــدی و 
بــی گذشــت از همــه مراجــع و مبــادی ذی ربــط به طــور مدنــی پیگیــری می کنــد اگــر چــه مجادلــه 

برانگیــز و غریــب باشــد.

   فعالیــت انجمــن در چارچــوب قوانیــن اساســی و موضوعــه جمهــوری اســامی اســت و 
هــم هنــگام بــرای بهبــود نگــرش مســیوالن و وضــع قوانیــن و مقــررات ســپهر کســب و کارمــان از 

هیــچ کوششــی دریــغ نمی کنیــم.

   انجمــن بــا بــاور بــه ضــرورت پرسشــگری و بــه چالــش کشــیدن ضوابــط، رویکردهــا و 
عملکــرد دســتگاه های ســپهر کســب وکار می کوشــد تــا بــه بهبــود مناســبات، شــیوه ها و مــاال در 

ــد. ــر باش ــب موث ــذب مخاط ــش و ج ــد، نمای تولی
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ح/الیحه( انتظام بخشی نمایش ویدیویی  پیش نویس )طر
درخواستی برخط

در اجــرای  بندهــای ششــم، هشــتم، نهــم، دهــم و دوازدهــم اصــل ســوم قانــون اساســی 
گــرو  کــه در  آدمــی  بــه  اصالــت کنــش و رفتــار مســئوالنه  بــاور  بــا  ایــران و  جمهــوری اســامی 
انتظام بخشــی  و  نظــارت  قانــون  پیش نویــس  می گیــرد،  شــکل  آزادانــه  انتخــاب  و  مشــارکت 

می شــود. تقدیــم  محتــوا  انتشــار  تصویــر  و  صــوت  رســانه های 

مــاده یــک( رســانه انتشــار محتــوا، رســانه ای اســت کــه محتــوای صوتــی و تصویــری یــا ترکیبــی 
، در محیــط دیجیتــال، الکترونیــک،  را به طــور مســتمر بــا بیــش از شــش مــاه فعالیــت پایــدار
مجموعــه  یــا  ســینمایی  فیلــم  ســرگرمی،  ورزشــی،  گونه هــای  بــا  مجــازی  فضــای  یــا  مخابراتــی 
به منظــور  را  کاربــر  از یکصــد هــزار  بیــش  بــا  تلویزیونــی، هنــر تجســمی، نمایــش  و موســیقی 

منفعــت مــادی در کســب وکار  بــه گونــه حرفــه ای بــرای عمــوم مــردم منتشــر می کنــد.

تبصــره: رســانه هایی کــه از ابــزار دیجیتــال، الکترونیــک و مخابراتــی در زمینــه اطاع رســانی 
فعالیــت  فرهنگــی  و  سیاســی  اقتصــادی،  اجتماعــی،  مســایل  نقــد  و  تحلیــل   ، تفســیر  ، اخبــار
یــا  عمومــی  دولتــی،  مختلــف،  ســازمان های  و  دســتگاه ها  عمومــی  روابــط  نقــش  یــا  می کننــد 

ج و تابــع قانــون مطبوعاتنــد. خصوصــی را بــر عهــده دارنــد از شــمول ایــن قانــون خــار

مــاده دو( مســئولیت صــدور پروانــه فعالیــت، نظــارت و انتظام بخشــی رســانه های صوتــی و 
تصویــری انتشــار محتــوا بــر عهــده ی مرکــز ملــی فضــای مجــازی اســت کــه توســط هیــات نظــارت 
ــازی،  ــای مج ــی فض ــس مرکــز مل ــکل از ریی ــوف متش ــانه های موص ــت رس ــی فعالی و انتظام بخش
ریاســت ســازمان صداوســیما، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی، وزیــر ارتباطــات و فنــآوری،  رییــس 
ــر  ــی اســامی اســتان ها، وزی کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی، رییــس شــورای عال
کارفرمایــی نمایــش ویدیویــی برخــط،  انجمــن  ، دبیــر  ورزش و جوانــان، دادســتان کل کشــور
نماینــده پادکســت های فعــال و دو تــن از میــان مدیــران نهادهــای مدنــی تولیــد کننــده محتــوا، 

ــر تشــکیل و اداره می شــود. خانــه  ســینما، خانــه موســیقی و خانــه تئات
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مــاده ســه( بــا هــدف تحقــق انجــام ایــن ماموریــت، دبیرخانــه نظــارت و انتظام بخشــی و تدویــن 
مقــررات رســانه های صوتــی تصویــری انتشــار محتــوا ذیــل ســاختار و تشــکیات ســازمان فنــآوری 
اطاعــات ایــران/ رســانه های دیجیتــال وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی تشــکیل و اداره می شــود.

رییــس مرکــز ملــی فضــای مجــازی ریاســت هیــات نظــارت، انتظام بخشــی و  مــاده چهــار ( 
تدویــن مقــررات رســانه های انتشــار محتــوا را بــر عهــده داشــته و پاســخگوی عملکــرد هیــات در 

ــت.  ــاح اس ــع ذی ص ــایر مراج ــامی و س ــورای اس مجلــس ش

مــاده پنــج( هیــات نظــارت و انتظام بخشــی رســانه های صوتــی تصویــری انتشــار محتــوا عــاوه 
بــر صــدور پروانــه فعالیــت و تدویــن مقــررات رســانه های صــوت و تصویــر انتشــار محتــوا بــه 
نقــض مقــررات، تخلفــات و شــکایت ها و تضییــع حقــوق اشــخاص ثالــث در ایــن حــوزه را بررســی، 

ح زیــر صــادر و اعمــال مــی کنــد: رســیدگی و احــکام انتظامــی را بــه شــر

ج در پرونده • تذکر کتبی با در

• تعییــن میــزان خســارت وارده بــه اشــخاص ثالــث بــا احتســاب میانگیــن نظــر ســه 
دادگســتری  رســمی  کارشناســی 

• اعمال محدودیت های خدماتی و فنی از یک تا شش ماه

• جریمه نقدی از یکصد میلیون ریال تا ده میلیارد ریال

• تعلیق موقت فعالیت از یک ماه تا یک سال

• لغو پروانه فعالیت 

تبصــره 1: احــکام هیــات نظــارت مانــع شــکایت و اقامــه دعــوا اشــخاص ذی نفــع در محاکــم 
ــت.  ــح نیس صال

تبصره 2: هیچ یک از احکام صادره نمی تواند در تناقض با قوانین موضوعه باشد. 

تبصره 3: لغو پروانه فعالیت نیازمند دو سوم آرای تمامی اعضای هیات نظارت است.



صفحه ۱۰

زیــر اســت ممنــوع و تخلــف  مــوارد  کــه حــاوی  انتشــار هرگونــه محتوایــی  مــاده شــش(  
می شــود: محســوب 

، اصحــاب و زنــان پیامبــر و ســایر  1- انــکار توحیــد، اهانــت بــه نبــی گرامــی اســام، ائمــه اطهــار
پیامبــران توحیــدی

2- اهانت و افترا به مراجع، رهبری و مفاخر ملی

3- ترویج نژادپرستی

۴- تضعیف همگرایی ملی و یا دامن زدن به اختافات نژادی، قومی و مذهبی

۵- انتشار اسناد و مدارک محرمانه

۶- حریم خصوصی اشخاص بدون کسب مجوز کتبی

7- ترویج مصرف مواد مخدر و سایر روانگردان ها

8- تحسین کسب درآمد نامشروع و غیرقانونی

9- الفاظ و تصاویر عریان، مستهجن و رکیک

10- جزییات قتل و آزار و جنایت که موجب آزار بیننده شود. 

تبصــره: انتشــار محتــوای صوتــی تصویــری در بــاره مفاخــر ملــی و مذهبــی از مصادیــق بنــد 
شــش ایــن مــاده نیســت.

مــاده هفــت( مرجــع تشــخیص و تطبیــق انتشــار محتــوای ممنوعــه مذکــور در ایــن مــاده 
 در صاحیــت شــورای بازبینــی محتــوای مقــرر در ایــن قانــون اســت. 

ً
انحصــارا

تبصــره: در صــورت اعــام نهــاد صاحیــت دار قانونــی مبنــی بــر توقــف انتشــار محتوایــی، 
موضــوع بــه شــورای بازبینــی ارجــاع و پــس از تشــخیص و رای ایــن شــورا، رســانه صــوت و تصویــری 

انتشــار محتــوا موظــف بــه توقــف انتشــار و نمایــش محتــوای مــورد نظــر اســت. 



صفحه ۱۱

مــاده هشــت ( انتشــار محتواهایــی کــه تخلــف از بندهــای یــک، دو، ســه و چهــار  مــاده شــش 
باشــد محکــوم بــه پرداخــت بیشــینه جریمــه نقــدی و یــک ســال تعلیــق فعالیــت می شــود و در 

صــورت تکــرار  تخلــف موجــب لغــو مجــوز فعالیــت می شــود. 

مــاده نــه( انتشــار محتواهایــی کــه تخلــف از بندهــای  پنــج، شــش، هفــت و هشــت مــاده 
شــش باشــد، بســتگی بــه احــراز ســوء نیت، محکــوم بــه پرداخــت جریمــه نقــدی و یــا اعمــال 

محدودیــت خدماتــی و فنــی بــرای مــدت از یــک تــا شــش مــاه می شــود. 

ــتگی  ــد بس ــش باش ــاده ش ــه و ده م ــای ن ــف از بنده ــه تخل ــی ک ــار محتواهای ــاده ده ( انتش م
بــه احــراز ســوء نیت، محکــوم بــه پرداخــت جریمــه نقــدی و تعلیــق موقــت از یــک تــا شــش مــاه 

می شــود. 

مــاده یــازده( جرایــم مالــی حاصلــه از ایــن قانــون بــه حســاب خزانــه عمومــی واریــز و بــه ایــن 
ح هزینــه مــی شــود: شــر

ــور  ــآوری به منظ ــات و فن ــه وزارت ارتباط ــی ب ــم مال ــل از جرای ــدی حاص ــد از عای ــی درص ــف( س ال
توســعه زیرســاخت های الزم بــرای گســترش شــبکه اینترنــت.

ب( چهــل درصــد از عایــدی حاصــل از جرایــم مالــی به منظــور خریــد و انتشــار محتــوای کیفــی 
کم اقبــال از حیــث ســودآوری، توســط کمیســیونی مرکــب از وزرای فرهنــگ و ارشــاد اســامی، 

ورزش و جوانــان و صداوســیما.

پ( ســی درصــد از عایــدی حاصــل از جرایــم به منظــور توســعه دسترســی جوانــان مناطــق 
محــروم بــه ابــزار دیجیتــال بــه وزارت کشــور بــرای توزیــع توســط شــوراهای شــهر و روســتاهای 

مناطــق محــروم. 

مــاده دوازده( انتشــار هرگونــه محتــوا در رســانه های صــوت و تصویــر انتشــار محتــوا تابــع 
قانــون حمایــت مولفــان، مصنفــان و هنرمنــدان اســت.
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مــاده ســیزده( صاحــب پروانــه فعالیــت در اشــخاص حقیقــی و مدیرعامــل و هیــات مدیــره 
 مســئول رعایــت قانــون حمایــت مولفــان، مصنفــان و هنرمنــدان 

ً
اشــخاص حقوقــی، متضامنــا

هســتند.

تبصــره: اشــخاص حقیقــی و حقوقــی دارنــده پروانــه فعالیــت رســانه صــوت و تصویــری انتشــار 
ــوق  ــان حق ــدگان و صاحب ــوق آفرینن ــاب حق ــه انتس ــبت ب ــی نس ــرق قانون ــت از ط ــوا الزم اس محت

، اطمینــان حاصــل کننــد.  مــادی و معنــوی محتــوای قابــل انتشــار

مــاده چهــارده( رســانه های صــوت و تصویــری انتشــار محتــوا می تواننــد پیــش از انتشــار 
ــد و  ــار کنن ــوا استفس ــی محت ــورای بازبین ــان را از ش ــورد نظرش ــوای م ــرت محت ــود مغای ــوا، نب محت
در صورتــی کــه شــورای بازبینــی نبــود مغایــرت محتــوا را بــا قوانیــن موضوعــه اعــام کنــد و بعــدا 
معلــوم شــود کــه محتــوا مغایــرت داشــته اســت، هیــچ مســئولیتی متوجــه مســئوالن رســانه 

صــوت و تصویــری انتشــار محتــوا نخواهــد بــود. 

مــاده پانــزده( شــورای بازبینــی محتــوا مکلــف اســت بیشــینه ظــرف یــک هفته پــس از دریافت 
محتــوا نظــرش را به طــور کتبــی و مســتند و مســتدل بــه ذی نفــع اعــام کنــد. 

ماده شانزده( شورای بازبینی محتوا با ترکیب زیر تشکیل می شود:

• رییس مرکز ملی فضای مجازی یا نماینده تام االختیار وی

• وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی یا نماینده تام االختیار وی

• وزیر ورزش و جوانان یا نماینده تام االختیار وی

• یک تن حقوقدان به پیشنهاد کانون وکای دادگستری

• یک تن قاضی با ده سال تجربه قضاوت با انتخاب دیوان عالی کشور

میــان  از  انســانی  علــوم  علمــی  انجمن هــای  معرفــی  بــه  دانشــگاه  اســتادان  از  تــن  دو   •
رشــته های جامعه شناســی، روانشناســی، علــوم سیاســی، ادیــان و الهیــات و علــوم ارتباطــات

• یک تن نماینده مجلس شورای اسامی به انتخاب مجلس شورای اسامی 

• دو تن از میان مولفان و هنرمندان شناخته شده به انتخاب رییس فرهنگستان هنر

• یک تن نماینده نظام صنفی رایانه ای

، موســیقی و  • دو تــن نماینــده اصنــاف تولیدکننــده محتــوا از میــان خانــه ســینما، تئاتــر
موصــوف اصنــاف  انتخــاب  بــه  پادکســت ها 



صفحه ۱3

مــاده هفــده( جلســات شــورای بازبینــی محتــوا بــا حضــور کمینــه هفــت تــن از اعضــا رســمیت 
یافتــه و رای نهایــی بــا تصویــب شــش  رای معتبــر شــناخته می شــود. 

تبصــره: در صــورت معرفــی نکــردن نماینــدگان عضــو شــورای بازبینــی، پــس از طــی ســی روز از 
دریافــت درخواســت، رییــس مرکــز ملــی فضــای مجــازی، واجــدان صاحیــت ایــن مــاده را شــخصا 

انتخــاب می کنــد. 

مــاده هجــده( در صــورت اعتــراض ذی نفــع  بــه مصوبــه شــورای بازبینــی محتــوا، متقاضــی 
می توانــد اعتــراض خــود را ظــرف ده روز از تاریــخ ابــاغ بــا ذکــر دالیــل بــه صــورت کتبــی بــه شــورای 

عالــی بازبینــی بــرای رســیدگی مجــدد و اعــام نظــر ارســال کنــد. 

مــاده نــوزده( به منظــور برخــورداری از تمامــی ظرفیت هــای انســانی کارشناســانه، شــورای 
عالــی بازبینــی محتــوا  بــا ترکیــب زیــر تشــکیل می شــود:

• رییس مرکز ملی فضای مجازی یا نماینده تام االختیار وی به عنوان رییس شورا

• وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی یا نماینده تام االختیار وی

• رییس فرهنگستان هنر یا نماینده تام االختیار وی

• یک تن قاضی با تجربه ده ساله قضاوت به انتخاب رییس قوه قضاییه

• وزیر ورزش و امور جوانان یا نماینده تام االختیار وی

• سه تن از میان روسای اصناف محتوایی مربوط )سینما، موسیقی، نمایش، پادکست و...(

• دبیر یا رییس هیات مدیره انجمن صنفی نمایش ویدویی درخواستی

مــاده بیســت( جلســات شــورای عالــی بازبینــی بــا حضــور پنــج تــن از اعضــا رســمیت یافتــه و 
رای نهایــی بــا تصویــب کمینــه پنــج رای معتبــر شــناخته می شــود.
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مــاده بیســت و یــک( رای شــورای عالــی بازبینــی قطعــی اســت و بیشــینه ظــرف یــک مــاه 
مکلــف اســت نظــر خــود را بــه ذی نفــع به طــور مســتند و مســتدل اعــام کنــد. 

مــاده بیســت و دو ( به منظــور حفــظ حقــوق مخاطبــان و ایجــاد انگیــزه بــرای انتشــار محتــوای 
بــا کیفیــت توســط رســانه های صــوت و تصویــری انتشــار محتــوا، بــرای آن دســته از محتواهایــی 
کــه درجــه بنــدی ســنی و کیفیــت فنــی کــه پیشــتر توســط مراجــع ذی صــاح نظیــر وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی یــا اصنــاف مربوطــه، تعییــن نشــده اند، شــوراهای درجه بنــدی ســنی و درجه بنــدی 

ح زیــر تشــکیل می شــود: کیفیــت فنــی بــه شــر

الــف( شــورای درجه بنــدی ســنی مرکــب از پنــج تــن اســتاد دانشــگاه بــا درجــه دکتــری در 
رشــته های روانشناســی، جامعه شناســی، علــوم ارتباطــات، الهیــات و ادیــان و علــوم سیاســی 

بــه انتخــاب و معرفــی انجمن هــای علمــی مربوطــه. 

تولیــد  اصنــاف  نماینــدگان  از  تــن  چهــار  از  مرکــب  فنــی،  کیفیــت  درجه بنــدی  ب(شــورای 
کــه توســط انجمــن صنفی هــای مربــوط انتخــاب و دبیــر  آی تــی(  محتــوا) تصویــر و صــدا و 

درخواســتی.  ویدیویــی  نمایــش  کارفرمایــی  انجمــن 

مــاده بیســت و ســه( شــوراهای درجــه بنــدی مکلفنــد بیشــینه تــا یــک هفتــه پــس از دریافــت 
درخواســت درجه بنــدی، نســبت بــه اعــان نظــر خــود بــا ذکــر دلیــل درجه بنــدی اقــدام کننــد.

از  پــس  مــاه  چهــار  بیشــینه  تــا  موظفنــد  درجه بنــدی  شــوراهای   ) چهــار و  بیســت  مــاده 
نخســتین جلســه خــود نســبت بــه تدویــن آیین نامه هــای چگونگــی درجه بنــدی ســنی و کیفیــت 

فنــی اقــدام کننــد.

تبصــره: عضویــت یــک شــخص هم هنــگام در بیــش از یکــی از شــوراهای درجه بنــدی ممنــوع 
است. 
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مــاده بیســت و پنــج( شــرایط و ضوابــط صــدور پروانــه فعالیــت بــه متقاضیــان تاســیس و 
 : اداره رســانه های صــوت و تصویــری انتشــار محتــوا عبارتســت از

1- اعتقــاد بــه مبانــی اســام یــا یکــی از ادیــان شــناخته شــده در قانــون اساســی جمهــوری 
اســامی ایــران

2- دارا بودن تابعیت ایران

3- داشتن کمینه ۲۵ سال تمام

۴- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت پزشکی معتبر

۵- نداشتن سوابق سوء مالی و نداشتن ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

۶- نداشتن سوء پیشینه موثر و نداشتن اعتیاد )با تایید مراجع ذی صاح(

۷- داشــتن مــدرک تحصیلــی کارشناســی در یکــی از رشــته های هنــری، ادبیــات، آی تــی، رایانــه، 
مدیریــت، علــوم ارتباطــات یــا دارا بــودن مــدارک مثبــت تجربــی معــادل آن بــرای مدیریــت 

عامــل متقاضیــان حقوقــی 

8- تایید صاحیت فنی متقاضی از انجمن صنفی کارآفرینی نمایش ویدیویی درخواستی 

تبصــره: مدیرعامــل شــرکت یــا موسســه انتشــار محتــوا بــه هنــگام ارائــه تقاضــا و هنــگام اداره 
موسســه یــا شــرکت، نبایــد کارمنــد رســمی یــا پیمانــی هیچ یــک از اداره هــای دولتــی، عمومــی اعــم 

از لشــگری و کشــوری باشــد.

مــاده بیســت و شــش( مرکــز ملــی فضــای مجــازی موظــف اســت تــا بیشــینه یــک مــاه پــس از 
دریافــت مــدارک و مســتندات یــاد شــده نســبت بــه صــدور پروانــه فعالیــت متقاضــی اقــدام کنــد. 

مــاده بیســت و هفــت( متقاضیــان پروانــه فعالیــت هم زمــان بــا آغــاز فعالیــت الزم اســت 
ــود،  ــن می ش ــارت تعیی ــات نظ ــط هی ــه توس ــی ک ــامانه برخط ــود را در س ــات خ ــت و اطاع درخواس
ثبــت کننــد. متقاضیــان تــا بیشــینه یــک ســال بایــد پروانــه فعالیــت خــود را دریافــت کننــد در غیــر 

ایــن صــورت از انجــام فعالیــت آنهــا جلوگیــری می شــود.
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تبصــره: از زمــان ثبت نــام تــا مــدت زمــان دریافــت پروانــه تمامــی فعالیت هــا بایــد در چارچــوب 
قوانیــن و مقــررات دارنــدگان پروانــه باشــد و از تمامــی حقــوق و مســئولیت های دارنــده پروانــه 

برخــوردار و پاســخگو هســتند. 

مــاده بیســت و هشــت( تمامــی پروانه هــای صــادره پیــش از تصویــب ایــن قانــون کــه توســط 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی صــادر شــده اســت معتبــر و دارنــدگان آن مجوزهــا، بیشــینه 
ظــرف یکســال پــس از تصویــب ایــن قانــون مکلفنــد نســبت بــه دریافــت پروانــه فعالیــت مبتنــی 

بــر ایــن قانــون اقــدام کننــد. 
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ح/ الیحه تبلیغات تجاری و عدالت رقابتی طر

از  مجــازی  فضــای  و  اینترنــت  پایــه  بــر  تجــاری  ارتباطــات  امــروز  جهــان  در  کــه  آنجایــی  از 
دروازه هــای کلیــدی رونــق کســب و کار به شــمار مــی رود پــس حفــظ صحــت و راســتی تبلیغــات در 

ایــن عرصــه بیــش از پیــش ضــروری می نمایــد.

آنچــه در پــی می آیــد مجموعــه ضوابطــی اســت به منظــور پایــش و ســازماندهی تبلیغــات 
تجــاری در رســانه های نمایــش ویدیویــی درخواســتی برخــط.

ماده ۱( تعاریف

۱-۱ دبیرخانه: مرکز ملی فضای مجازی

۱-۲ رسانه: شرکت های نمایش ویدیویی برخط

۱-۳ تولیــد کننــده: اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه بــر اســاس قوانیــن موضوعــه می تواننــد 
محتــوای تبلیغاتــی تجــاری تولیــد کننــد.

۱-۴ محتوای تبلیغات: محتوای تبلیغاتی که خرید یا استفاده از محصولی را ترویج می کند.

۱-۵ تبلیــغ نامحســوس: گنجانــدن نمایــش محصــول یــا نشــان تجــاری در محتــوای نمایشــی 
در ازای دریافــت پــول یــا امکانــات یــا عــوض.

۱-۶ تبلیــغ ناخواســته: هرگونــه محتــوای تبلیغاتــی کــه بــدون درخواســت مخاطــب بــرای وی 
نمایــش داده یــا ارســال شــود.

ایــران،  ســرزمین  در   
ً
عرفــا کــه  می شــود  گفتــه  حقیقــی  اشــخاص  بــه   : تاثیرگــذار افــراد   ۷-۱

می شــود. محســوب  رســانه ها  در  شــده  شــناخته  شــخص 

۱-۸ خدمــت پریمیــوم: هرگونــه خدمتــی کــه به صــورت رایــگان عرضــه نمی شــود و کاربــران 
ــد. ــه بپردازن ــت هزین ــن خدم ــورداری از ای ــرای برخ ــد ب بای

۱-۹ خدمــت اشــتراک و تبلیــغ توامــان: خدمتــی کــه عــاوه بــر دریافــت هزینــه از کاربــر تبلیــغ 
نیــز نمایــش می دهــد.

ــانه را  ــدگان و رس ــن تبلیغ دهن ــاط بی ــه ارتب ــبکه ای ک ــا ش ــز ی ــروه، مرک ــی: گ ــبکه تبلیغات ۱-۱۰ ش
فراهــم می کنــد.
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ماده ۲( محتوای تبلیغات نباید با قوانین موضوعه مغایرت داشته باشد.

ماده۳( تبلیغ هر محصولی که مغایر قوانین موضوعه و شامل موارد زیر باشد ممنوع است:

۳-۱ اهانت و افترا به اقوام، ادیان و لهجه های سرزمینی

۳-۲ تضعیف همگرایی ملی

۳-۳ تبلیغ و استعمال دخانیات، مواد مخدر و روانگردان ها

۳-۴ تبلیغ با ساختار یا تشابه با نشان دیگری که موجب گمراهی شود

۳-۵ تبلیغ محصوالت بهداشتی و آرایشی در محتواهای کودکان

۳-۶ تبلیغ محتوایی که تهدیدکننده محیط زیست است

۳-۷ استفاده از جمات، اصطاحات و واژگان خارجی در محتوای تبلیغاتی

مــاده ۴(تبلیــغ محصــوالت خارجــی در صورتــی مجــاز اســت کــه عرضــه آن در داخــل کشــور 
مشــمول ممنوعیــت قانونــی نداشــته باشــد.

ــتناد  ــا اس ــاره ی ــی اش ــای خارج ــا و اعتبارنامه ه ــه گواهی نامه ه ــه ب ــی ک ــغ محتوای ــاده ۵( تبلی م
می شــود در صورتــی مجــاز اســت کــه ایــن مســتندات توســط مراجــع قانونــی یــا صنفــی تاییــد 

شــده باشــند.

گهــی تبلیغاتــی بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی دارای مجــوز  مــاده ۶( در صورتــی کــه ســفارش آ
قانونــی بــرون ســپاری شــود، مســئولیت ســنجش صحــت اســناد بــر عهــده ســفارش دهنده 

اســت.
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باشــد  تبلیغاتــی  گهــی  آ جــاذب  مســتقیم  به طــور  خــود  رســانه  کــه  صورتــی  در   )۷ مــاده 
اســت. رســانه  برعهــده  اســناد  صحــت  ســنجش  مســئولیت 

گهی تبلیغاتی رسانه است. ماده ۸( مسئول انطباق الزامات قانونی آ

گهــی تبلیغاتــی نبایــد بــه نحــوه  آ مــاده ۹( کیفیــت یــا پهنــای بانــد اختصــاص یافتــه بــرای 
غیرمنصفانــه بهتــر یــا بیشــتر از پهنــای بانــد یــا کیفیــت محتــوای ارائه شــده بــه کاربــر باشــد.

ــاده ۱۰( رســانه مکلــف اســت محتــوای تبلیــغ تجــاری را بــه نحــو روشــن و قابــل تشــخیص  م
بــرای کاربــر معمولــی باشــد، متمایــز کنــد.

مــاده ۱۱( در مــدل هــای نمایــش تبلیــغ تجــاری کــه کاربــر مجــاز بــه رد کــردن تبلیــغ است،رســانه 
تشــخیص  قابــل  معمولــی  کاربــر  بــرای  کــه  روشــن  هایــی  نمــاد  و  عبــارات  از  اســت  مکلــف 

کنــد. باشد،اســتفاده 

ماده ۱۲( رسانه موظف است طول مدت تبلیغ را به صورت لحظه ای به آگاهی کاربر برساند.

مــاده ۱۳( در خصــوص تبلیغــات نامحســوس، رســانه مکلــف اســت در انتهــای محتــوا )تیتــراژ 
گاهــی مخاطــب  آ پایانــی یــا مشــابه( مشــخصات محصــول تبلیــغ شــده را نمایش/صــوت بــه 

برســاند.

مــاده ۱۴( ثبــت رده ســنی در صورتــی کــه محتــوای تبلیــغ بــرای کــودکان مناســب نیســت، 
ضــروری اســت.
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ماده ۱۵( هر گونه تبلیغ تجاری در خدمات پریمیوم ممنوع است.

مــاده ۱۶( در مــدل اشــتراک و نمایــش تبلیغــات تجــاری توامــان، رســانه تــا بیشــینه مجــاز بــه 
پخــش دو تبلیــغ تجــاری در ابتــدا و یــا در انتهــای محتــوا اســت و نمایــش در بیــن محتــوا ممنــوع 

اســت.

مــاده ۱۷( در مدل هــای تبلیغاتــی مجــاز در حیــن پخــش محتــوا، رســانه مکلــف اســت پیــش 
گاهــی کاربــر برســاند. از پخــش تبلیغــات تجــاری در بیــن محتــوا را بــه آ

مــاده ۱۸( در مــدل درآمــدی مبتنــی بــر تبلیغــات کــه کاربــر اشــتراکی بــرای محتــوا نمی پردازنــد، 
رســانه موظــف اســت کمینــه در قالــب گزارش هــای ســاالنه و به منظــور شــفافیت مالــی، درآمــد 

گاهــی عمومــی برســاند. حاصــل از نمایــش تبلیــغ تجــاری را بــه آ

مــاده ۱۹( بــرای نمایــش تبلیغــات تجــاری مناســب کــودکان، رســانه مکلــف اســت یکبــار از 
والدیــن در حیــن نصــب یــا اشــتراک، مجــوز دریافــت کنــد و در بــازه شــش ماهــه ایــن مجــوز تکــرار 

و تمدیــد شــود.

ماده ۲۰( در خدمات اختصاصی برای کودکان،پخش تبلیغات تجاری بزرگساالن مجاز نیست.

از خانــه،  بیــرون  نبایــد در صحنه هــای  کــودکان  تبلیغاتــی مناســب  در محتــوای  مــاده ۲۱( 
کــودک بــدون همــراه و مراقــب باشــد.

مــاده ۲۲( در محتــوای تبلیغاتــی بــرای کــودکان، نمایــش رفتــار و موقعیت هــای مخاطره آمیــز 
ممنــوع اســت.
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مــاده ۲۳( اســتفاده از داده  و رفتارهــای شــخصی کاربــران بــرای اســتفاده تبلیغــات هدفمنــد 
بــا دریافــت مجــوز هــای دوره ای )کمینــه هــر شــش مــاه( مجــاز اســت.

مــاده ۲۴( در زمــان گــردآوری اطاعــات کاربــران بــرای تبلیغــات هدفمنــد، رســانه مکلــف اســت 
گاهــی کاربــر برســاند: اطاعــات زیــر را بــه آ

الف( اطاعات تماس با رسانه و نماینده وی

ب( اهداف مورد نظر از گردآوری اطاعات و رفتار با جزییات

پ( منافع رسانه از این گردآوری اطاعات و رفتار

ت( مدت دوره ذخیره اطاعات

ح شکایت در صورت مغایرت استفاده از بند ب ث( حق طر

ج( پیش بینــی زیرســاخت الزم بــرای حــذف اطاعــات در هــر زمــان کــه کاربــر از ایــن موضــوع 
انصــراف دهــد.

 بر عهده رسانه است.
ً
ماده ۲۵( مسئولیت حفاظت از اطاعات و داده های کاربران مستقیما

مــاده ۲۶( بهره گیــری از داده هــا و اطاعــات ســایر خدمــات مشــابه ممنــوع و رســانه مجــاز بــه 
اســتفاده از اطاعــات و داده هــای کاربــر در کمپین هــای مشــارکتی بــا ســایر رســانه ها نیســت.

مــاده ۲۷( در اســتفاده از بازاریابــی اشــخاص تاثیرگــذار توجــه بــه ممنوعیــت قانونــی اشــخاص 
مذکــور توســط رســانه بایــد رعایــت شــود.

ــا  ــر اینکــه رســانه مکلــف اســت ب ، عــاوه ب ــاده ۲۸(در بازاریابــی توســط اشــخاص تاثیرگــذار م
برچســب و نشــانی بــه مخاطــب محتــوای تبلیغاتــی را اعــام کنــد، رســانه مســئولیت محتوایــی 
غ از اینکــه تبلیغــات را برون ســپاری کــرده یــا خــودش تبلیغــات را ســفارش می گیــرد،  آن، فــار

برعهــده دارد.
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مــاده ۲۹( رســانه موظــف اســت در صــورت برون ســپاری جــذب تبلیغــات تجــاری الــزام طرفیــن 
ج کنــد. بــه قوانیــن و مقــررات موضوعــه را در

مــاده ۳۰( در صــورت درخواســت دبیرخانــه مرکــز ملــی فضــای مجــازی، رســانه مکلــف بــه ارائــه 
گــزارش جامــع و دقیــق درآمد/هزینــه تبلیغــات اســت.

مــاده ۳۱( دبیرخانــه مرکــز ملــی فضــای مجــازی نســبت بــه رعایــت محرمانــه بــودن اطاعــات 
ــی رســانه ها متعهــد اســت. مال

مــاده ۳۲( هرگونــه ســو اســتفاده از موقعیــت مســلط اقتصــادی در بــازار توســط یــک یــا چنــد 
رســانه مجــاز نیســت و مصداق هــای سوءاســتفاده چنیــن اســت:

۳۲-۱ تعیین انحصاری قیمت محصول

۳۲-۲ تحدید میزان عرضه

۳۲-۳ ایجاد مانع برای ورود رقیب)ان(

۳۲-۴ مشروط کردن و وابسته سازی در قالب فروش محصول)خرید اجباری(

۳۲-۵ تملک یا ادغام شرکت ها به گونه ای که به تملک ۴۵ درصد بازار بیانجامد

مــاده ۳۳( رســیدگی بــه دعــاوی ســو اســتفاده از موقعیــت مســلط اقتصــادی در کارگــروه 
: ح زیــر عدالــت رقابتــی متشــکل از  پنــج عضــو بــه شــر

نماینــده حقوقــی دبیرخانــه شــورای عالــی فضــای مجــازی، نماینــده انجمــن صنفــی نمایــش 
یــا  صاحب نظــر  یــک  ســینما،  خانــه  نماینــده  ارتباطــات،  وزارت  نماینــده  برخــط،  ویدیویــی 

کارشــناس منتخــب صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی

که به مدت سه سال به عضویت کارگروه درمی آیند رسیدگی می شود.

تبصــره: در صــورت احــراز تعــارض منافــع هــر یــک از اعضــا در پرونــده مطروحــه عضــو مذکــور 
مجــاز بــه شــرکت در رای گیــری نخواهــد بــود.
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مــاده ۳۴( کارگــروه عدالــت رقابتــی می توانــد بــرای رســیدگی بــه دعــاوی مطروحــه، تمامــی 
اســناد و مــدارک و داده هــای رایانــه رســانه های را مــورد بررســی و مطالعــه قــرار دهــد.

ــد  ــازار باش ــت ب ــتخراج وضعی ــد اس ــکایتی نیازمن ــه ش ــیدگی ب ــرای رس ــه ب ــی ک ــره: درصورت تبص
بــا  بــه همــکاری  باشــد، همــه رســانه ها ملــزم  از تمامــی رســانه ها ضــروری  بازرســی  و  تحقیــق 

کارگــروه عدالــت رقابتــی هســتند.

مــاده ۳۵( کارگــروه عدالــت رقابتــی مکلــف اســت نســبت بــه تحقــق مصالحــه و ســازش 
بکوشــد. طرفیــن 

مــاده ۳۶( در صــورت تشــخیص کارگــروه بــه احــراز تخلــف از بندهــای ســوم، چهــارم و پنجــم 
مــاده ۳۳ قراردادهــای منعقــده مشــمول باطــل و رســانه مکلــف بــه اجــرای ایــن رای اســت.

مــاده ۳۷( در صــورت اعتــراض هــر یــک از اطــراف در دعــاوی بــه نظریــه کارگــروه عدالــت رقابتی، 
پــس از دریافــت نظریــع تــا حداکثــر بیســت روز پــس از آن می تواننــد بــه هیــات تجدیدنظــر در 

خواســت رســیدگی مجــدد دهنــد.

ح زیــر خواهــد بــود کــه بــه مــدت  مــاده ۳۸( هیــات تجدیــد نظــر متشــکل از ســه عضــو بــه شــر
ســه ســال فعالیــت می کننــد:

نماینــده شــعبه رســیدگی کننــده بــه جرایــم و تخلفــات صــوت و تصویــر در دادســرای رســانه و 
فرهنــگ، دبیــر انجمــن صنفــی نمایــش ویدیــوی برخــط و دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی.


